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Αδίστακτοι 
δολοφόνοι 
Τεράστιο κόστος σε δεκάδες 
χιλιάδες ζωές αλλά και σε 
δισεκατομμύρια δολάρια  
επιχείρησε να στήσει στη  
Μ. Ανατολή η διεθνής 
κοινότητα υπό την καθοδήγηση 
των ΗΠΑ, καθώς η Τζιχάντ της 
Αλ Κάιντα και των ομάδων 
που εμπνέονται από αυτήν 
εκμεταλλεύονται το «κενό»  
για να εμπεδώσουν τη 
δική τους κυριαρχία και να 
επιβάλουν τον σκληρό νόμο 
της σαρίας...

Δείτε επίσης

σελίδα 19

Ανατρέποντας όλα τα δημοσιογραφικά 
προγνωστικά, ο πρωθυπουργός Αντώ-
νης Σαμαράς, προχώρησε σε έναν σα-
ρωτικό κυβερνητικό ανασχηματισμό.

Ο Γκίκας Χαρδούβελης αναλαμβάνει τη 
θέση του υπουργού Οικονομικών στο 
νέο κυβερνητικό σχήμα που ανακοι-
νώθηκε διά στόματος Σοφίας Βούλ-

τεψη. Μόνο τρία υπουργεία παρέμειναν ανέγ-
γιχτα και αυτά είναι το υπουργείο  Εξωτερικών, 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και το υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας.

Ο κ. Χαρδούβελης είναι καθηγητής στο Τμήμα 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητι-
κής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αλλά και Οι-
κονομικός Σύμβουλος και Επικεφαλής Οικονο-
μικών Μελετών του ομίλου Eurobank.

Υπηρέτησε ως Διευθυντής του Οικονομικού 
Γραφείου του Πρωθυπουργού κατά την τετρα-
ετία 2000-2004, επί πρωθυπουργίας Κώστα Ση-
μίτη, αλλά και κατά τη θητεία του υπηρεσιακού 
πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου, μεταξύ Νο-
εμβρίου 2011 και Μαΐου 2012.

Το υπόλοιπο επιτελείο στο Υπουργείο Οικονο-
μικών δεν αλλάζει, αφού παραμένουν στις θέ-
σεις τους τόσο ο αναπληρωτής υπουργός Χρή-
στος Σταϊκούρας όσο και ο υφυπουργός Γιώργος 
Μαυραγάνης.

Αντίθετα, αλλάζει ριζικά το αναπτυξιακό επι-
τελείο της κυβέρνησης, αφού στο υπουργείο 
Ανάπτυξης, τον Κωστή Χατζηδάκη που βρέθη-
κε εκτός κυβέρνησης διαδέχεται ο Νίκος Δέν-
διας και μπαίνουν ως υφυπουργοί οι Οδυσσέας 
Κωνσταντινόπουλος και Γεράσιμος Γιακουμάτος.

Έκπληξη οι νέοι υπουργοί στο Εσωτερικών, 
Αργύρης Ντινόπουλος και στο Προστασίας του 
Πολίτη, Βασίλης Κικίλιας.

Στα υπουργεία τους παραμένουν οι Ευάγγελος 
Βενιζέλος, Δημήτρης Αβραμόπουλος (δε φεύγει 
ούτε η Φώφη Γεννηματά), Κυριάκος Μητσοτά-
κης και η υφυπουργός του Εύη Χριστοφιλοπού-
λου, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο υφυπουργός 
του Μιχάλης Παπαδόπουλος, Γιάννης Μανιάτης, 
Όλγα Κεφαλογιάννη, Χαράλαμπος Αθανασίου, 
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και Δημήτρης Σταμάτης.

Εκτός κυβέρνησης έμειναν οι Άδωνις Γεωρ-
γιάδης αλλά και η υφυπουργός του Ζέτα Μακρή, 
Σίμος Κεδίκογλου, Κωστής Χατζηδάκης, Θανά-
σης Τσαυτάρης, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος 
και οι υφυπουργοί του Κώστας Γκιουλέκας και 
Συμεών Κεδίκογλου, Πάνος Παναγιωτόπουλος, 
Θόδωρος Καράογλου, Γιάννης Μιχελάκης και ο 

Θανάσης Σκορδάς. Νέα πρόσωπα στην κυβέρ-
νηση είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος που αντικαθιστά 
τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο στο υπουργείο 
Παιδείας, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και 
ο Γεράσιμος Γιακουμάτος που αναλαμβάνουν 
υφυπουργοί Ανάπτυξης, η Άντζελα Γκερέκου 
που αναλαμβάνει υφυπουργός Πολιτισμού, ο 
Γιώργος Ντόλιος που μπαίνει υφυπουργός Εσω-
τερικών, ο Γιώργος Καρασμάνης και ο Πάρις 
Κουκουλόπουλος στο υπουργείο Ανάπτυξης, ο 
Θεόφιλος Λεονταρίδης,  ο Αλέξανδρος Δερμε-
τζόπουλος,  ο Κώστας Κουκοδήμος, ο Κώστας 
Τασούλας, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Αντώνης 
Μπέζας, ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και ο Γιάν-
νης Πλακιωτάκης.

Αναλυτικά η σύνθεση της κυβέρνησης:
Πρωθυπουργός
Αντώνης Σαμαράς
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργός: Ευάγγελος Βενιζέλος (αντιπρόεδρος της  
κυβέρνησης), Υφυπουργός: Δημήτρης Κούρκουλας,
Υφυπουργός: Άκης Γεροντόπουλος
Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργός: Γκίκας Χαρδούβελης, Αναπληρωτής υπουργός: 
Χρήστος Σταϊκούρας, Υφυπουργός: Γιώργος Μαυραγάνης
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργός: Δημήτρης Αβραμόπουλος, Αναπληρώτρια 
υπουργός: Φώφη Γεννηματά, Υφυπουργός: Γιάννης 
Λαμπρόπουλος
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργός: Αργύρης Ντινόπουλος, Αναπληρωτής υπουρ-
γός: Θεόφιλος Λεονταρίδης, Υφυπουργός: Γιώργος 
Ντόλιος
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης
Υπουργός: Κυριάκος Μητσοτάκης, Υφυπουργός: 
Εύη Χριστοφιλοπούλου
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Υπουργός: Νίκος Δένδιας, Υφυπουργός: Γεράσιμος 
Γιακουμάτος, Υφυπουργός: Νότης Μηταράκης
Υφυπουργός: Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Υπουργός: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Υφυπουργός: 
Μιχάλης Παπαδόπουλος
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υπουργός: Ανδρέας Λοβέρδος, Υφυπουργός: Αλέξαν-
δρος Δερμετζόπουλος, Υφυπουργός: Κωνσταντίνος 
Κουκοδήμος
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Υπουργός: Κωνσταντίνος Τασούλας, Υφυπουργός: Αντζελα 
Γκερέκου, Υφυπουργός Αθλητισμού: Γιάννης Ανδριανός
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι-
κής Αλλαγής
Υπουργός: Γιάννης Μανιάτης, Αναπληρωτής υπουργός: 
Νικόλαος Ταγαράς, Υφυπουργός: Ασημάκης 
Παπαγεωργίου
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
Υπουργός: Γιάννης Βρούτσης, Υφυπουργός: Βασίλης 
Κεγκέρογλου, Υφυπουργός: Αντώνιος Μπέζας,
Yφυπουργός: Γιάννης Πλακιωτάκης
Υπουργείο Υγείας
Υπουργός: Μάκης Βορίδης, Αναπληρωτής υπουργός: 
Λεωνίδας Γρηγοράκος, Υφυπουργός: Κατερίνα Παπακώστα
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υπουργός: Γιώργος Καρασμάνης, Αναπληρωτής υπουρ-
γός: Πάρης Κουκουλόπουλος
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Υπουργός: Χαράλαμπος Αθανασίου
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη
Υπουργός: Βασίλειος Κικίλιας
Υπουργείο Τουρισμού
Υπουργός: Όλγα Κεφαλογιάννη
Υπουργείο Ναυτιλίας
Υπουργός: Μιλτιάδης Βαρβτσιώτης
Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης
Υπουργός: Γιώργος Ορφανός
Υπουργός Επικρατείας
Δημήτρης Σταμάτης, 
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, 
ΜΜΕ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
Σοφία Βούλτεψη

Γράψτε τα παιδιά σας
στα Ελληνικά

Εκπαιδευτήρια «ΑΘΗΝΑ»
ή στο ημερήσιο

Ελληνο-Αμερικανικό
Νηπιαγωγείο «Athena 
Children’s Academy» 

να μάθουν τη Γλώσσα μας, 
να διδαχθούν την Ιστορία 

μας και τις Πολιτιστικές μας 
Ελληνικές Παραδόσεις 

και Κληρονομιά.
Είναι η πιο 

σωστή επένδυση για 
το μέλλον τους!

✑ Του ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ
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Ένας σύγχρονος βαθύπλουτος φυ-
λακισμένος στο εγώ του, σκόρπιζε 
τα πλούτη του με τον δικό του τρό-
πο, τρόπο σκληρό, εγωϊστικό, που 

τον άφηνε ασυγκίνητο στον πληγωμένο πλη-
σίον του. Μπορούσε να βοηθήσει τους άνερ-
γους, τους πεινασμένους, στις προσπάθειες να 
αποφεύγεται η μόλυνση του περιβάλλοντος. 
Τίποτε από αυτά που συμβάλλουν στην καλ-
λιτέρευση της κοινωνίας. Παρέμεινε φυλακι-
σμένος στον εαυτό του. Έτσι πέρασε τη ζωή 
του σκεπτόμενος μόνο και μόνο τον εαυτό του.

Όμως κάποια μέρα που έκανε σχέδια για 
να αυξήσει τα πλούτη του, ήλθε ο θάνατος 
και ο Θεός τον δίκασε, όχι γιατί ήταν πλούσι-
ος, αλλά γιατί ήτο σκληρόκαρδος, άσπλαχνος, 

άπονος και φυλάργυρος. Μπορούσενα βοη-
θήσει τους φτωχούς μαθητές, τα ορφανά, τους 
αρρώστους, μπορούσε να κάνει ελεημοσύ-
νες για να ελεηθεί από τον Θεό. «Μακάριοι οι 
ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται». Ματθ. 5.7.

Όμως δεν το έκανε, ζούσε μακρυά από τον 
Χριστό και τον Θεό της αγάπης, της φιλανθρω-
πίας, και έτσι δεν μπόρεσε να κάνει ένα καλό, 
να δώσει  από τον εαυτό του στους άλλους και 
έτσι έχασε μια ευκαιρία να μοιράσει τα αγαθά 
του, για να γίνουν σκαλοπάτια να ανεβεί στον 
ουρανό, να γίνει μια μεγάλη ψυχή. Δεν απο-
τελεί υπερβολή να πούμε πως η αδιαφορία 
είναι σήμερα από τις πιο ύπουλες αρρώστιες 
που μαστίζουν την εποχή μας.

Η αγάπη προς τους άλλους είναι το κριτή-
ριο των αγαθών και του πλούτου μας, πως 
τα αποκτήσαμε και πως τα διαθάσαμε. Αλλά 
για να νιώσουμε την αγάπη στο δρόμο της 
ζωής μας πρέπει τα πάντα να γίνονται σύμ-
φωνα με το θέλημα και τις εντολές του Θεού, 
γιατί θα έλθει η ώρα της λογοδοσίας στο ου-
ράνιο δικαστήριο που ο Κύριος θα αποδώ-
σει στον καθένα σύμφωνα ματα έργα μας. 
«Μας περιμένει κρίση που θα κρίνει αυτούς 
που ήσαν αντίθετοι στο Θεό... ο Θεός θα κρί-
νει και είναι φοβερό να πέσει κανείς στα χέ-
ρια του Θεού». Εβρ. 10, 29-31.

Όσοι ζουν χωρίς αγάπη Χριστού, χωρίς 
ενδιαφέρον για το συνάνθρωπό τους, χωρίς 

πίστη στο Θεό και τις 
υποσχέσεις του, είναι 
σαν να γράφουν το όνομά τους στην άμμο της 
ματαιότητας και της αφροσύνης. Όσοι αγα-
πούν και φροντίζουν τον αδύνατο, όσοι προ-
σφέρουν για πνευματικούς σκοπούς, σε εκ-
κλησίες, σε ιερές μονές, στα πνευματικά αυτά 
νοσοκομεία, όσοι παρηγορούν τους θλιμμέ-
νους και επισκέπτονται τους ασθενείς, όσους 
συμφιλιώνουν οικογένειες και προσεύχονται 
για την ειρήνη του κόσμου και σκορπίζουν 
στους γύρω τους χαρά, όσοι θυσιάζονται για 
την αλήθεια του Χριστού, γράφουν το όνομά 
τους στο βιβλίο του Θεού.

Με την αγάπη ως λυχνάρι στη ζωή μας, θα 
οργανωθούν χωρίς συγκρούσεις οι κοινωνί-
ες, η φλόγα της αγάπης θα λιώσει τους πά-
γους και θα υπάρξουν δυνατότητες να ζήσου-
με όλοι άνετα και ειρηνικά. Αλλιώς θα πονάμε 
και θα θρηνούμε δια παντός και θα παραμέ-
νουμε δούλοι της έλξης της αμαρτίας, που 
τραβά αδιάκοπα την ανθρώπινη καρδιά προς 
τα κάτω για εκδίκηση, για αιματοχυσίες, για 
πόλεμο, και δεν την αφήνει να ανεβεί πάνω 
από τις μικρότητες, τις πονηρές διπλωματί-
ες, τις δολοπλοκίες, και να αγκαλιάσει όλους 
τους ανθρώπους.

Δεν υπάρχει άλλος τρόπος και δρόμος ει-
ρήνης, ασφαλείας, ευημερίας και σωτηρίας, 
από τον δρόμο της αγάπης του Θεού.
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Ο ΦΥΛΑΚΙΣΜΈΝΟΣ

Μια αγκαλιά ✑ Του ΝΙΚΟΥ ΑΗΔΟΝΗ

Τι είναι τελικά μια αγκαλιά; Εί-
ναι δύο χέρια που σε αγκα-
λιάζουν και σε σφίγγουν χαϊ-
δεύοντας την ερημιά σου; 

Είναι δύο μπράτσα που σε κρατούν απελ-
πισμένα, μη τυχόν και τους φύγεις; Είναι 
η δική σου αγκαλιά που την προσφέρεις 
καλού-κακού από συνήθεια;

Τελικά, μήπως είναι μια χειρονομία 
μόνο, με ιδιοτελή κίνητρα ή μήπως είναι 
ένα ένστικτο που λίγο-πολύ, όλοι το φυ-
λάμε ακούσια μέσα μας και την ανάγκη 
μας να το μοιραστούμε με κάποιον την 
εκδηλώνουμε τις στιγμές που η μοναξιά 
της ψυχής μας σπάει κόκαλα;

Θυμάμαι ένα τραγούδι αφιερωμένο 
στη μοναξιά. Το θυμάμαι με συγκίνηση 
από παιδί. Το σιγοτραγουδούσε ο θείος 
μου συχνά, κάτι μελαγχολικά βράδια.

Το «Μοναξιά» ήταν ένα θαυμάσιο Αρ-
γεντίνικο ταγκό, που συνέθεσε και έπαι-
ξε όταν ήρθε στην Αθήνα με την ορχή-
στρα του, λίγο πριν τον Β! Παγκόσμιο 
Πόλεμο, ο Εδουάρδο Βιάνκο.Τα λόγια 
τα είχε γράψει ο αξέχαστος και αγαπη-
μένος Αλέκος Σακελλάριος:

Μοναξιά, φτάνεις κάποτε μοιραία, 
μοναξιά είσαι η πιο σκληρή παρέα, κι 
όποιος πει, η ζωή πως είν’ ωραίαδεν θα 
’χει τύχει να ζει, μ’ εσένα μαζί.

Πέντε γραμμές όλες κι όλες, που όμως 
αγγίζουν βαθειά τόσες ψυχές μοναχι-
κών ανθρώπων, που έχασαν ή που δεν 

βρήκαν ποτέ ανταπόκριση στην απέρα-
ντη επιθυμία τους να μοιραστούν με κά-
ποιον συνοδοιπόρο της ζωής τους, τα 
όσα όμορφα και ανθρώπινα, μας φυλά-
ει το βιαστικό μας πέρασμα από τούτον 
τον κόσμο.

Η μοναξιά σε τρώει μέχρι να σε λιώ-
σει και μια μέρα σ’ αφήνει αβοήθητο 
μέσα στην κοσμοπλημμύρα που σε προ-
σπερνά αδιάφορα. Μια κοσμοπλημμύ-
ρα με τις δικές της μοναξιές και τα δικά 
της βάσανα.  

Άνθρωποι, κι αυτοί σαν εσένα, που 
ψάχνουν μια αγκαλιά να φωλιάσουν 
την προσφορά τους και, πάνω απ΄όλα, 
τα καλά τους αισθήματα ψάχνοντας για 
ανταπόκριση μέσα σ’ έναν κόσμο χωμέ-
νο μέσα στο σκληρό κουκούλι του, σε 
μια προσπάθεια επιβίωσης, της όσης λί-
γης ανθρωπιάς, περισσεύει πια σήμερα 
στους καιρούς μας.

Αλίμομονο, λοιπόν, στον άνθρωπο που 
στα στερνά του χρόνια ψάχνει ακόμη μια 
αγκαλιά! Ή σε αυτόν που την έχασε, ή 
που δεν την βρήκε ποτέ, ή που την βρή-
κε, αλλά δεν την κατάλαβε ποτέ τόση ευ-
τυχία θα του πρόσφερε. Τελικά, όμως, 
τι είναι αγκαλιά;

Είναι νομίζω η χόβολη που μετά τη 
φλόγα της νιότης μας, ακόμη σιγοκαίει 
στο τζάκι και μας χαρίζει εκείνη τη θαλ-
πωρή που καθένας μας έχει τόση ανά-
γκη στη ζωή και, περισσότερο ακόμη, 

όταν τα χρόνια βαραίνουν και μας γέρ-
νουν, όπως οι σκιές που τις μαγαλώνει 
ο ήλιος στο γέρμα του το ηλιοβασίλεμα.

Όποιος δεν νιώθει πως έχει ανάγκη 
μια αγκαλιά, πιστεύω πως είναι ψυχικά 
βεβαρημένος και τελικά, συστυχισμέ-
νος. Ο άνθρωπος που δεν αισθάνεται, 
την ανάγκη να δώσει, αλλά και να πά-
ρει σαν αντάλαγμα μια φιλόξενη αγκα-
λιά, είναι για λύπηση.

Η μοναξιά είναι ο σκληρότερος και 
απάνθρωπος συνοδοιπόρος μας, και η 
αγκαλιά , το πιο σπουδαίο γιατρικό της 
ερημιάς μας. Όμως, στους δύσκολους 
και απάνθρωπους καιρούς μας, μήπως 
πια δεν μένει χρόνος για τέτοιες σκέψεις; 
Μήπως μέσα στην αντάρα της αγωνίας 
μας, για την επιβίωση όπως καταντήσα-
με, ξεχνάμε πως είμαστε ακόμοι άνθρω-
ποι ζωντανοί;

Άνθρωποι, ανάμεσα σε συνανθρώπους 
μας, που κι αυτοί ζητάνε μια αγκαλιά, 
σαν αντάλλαγμα των καλών αισθημά-
των που είναι έτοιμοι να προσφέρουν 
και που και αυτοί δεν βρίσκουν διέξο-
δο στο όνειρό τους;

Πάντως, εάν είμαστε αποφασισμένοι 
κι εμείς να προσφέρουμε χωρίς αυστη-
ρούς όρους αυτή την αγκαλιά, το όνειρο 
μπορεί να γίνει πραγματικότητα και τότε 
ίσως βρούμε κι εμείς το φιλόξενο απά-
νεμο λιμάνι του διψασμένου για αγάπη 
συνανθρώπου μας...
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ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

ΣΦΗΝΑΚΙΑ

Πιστέψτε με, δεν είναι ιδιαιτέρως 
ευχάριστη εργασία να γράφεις 
για φορολογικά ζητήματα. Ειδι-
κώς όταν πρόκειται για φορολο-

γία στην Ελλάδα, όπου από μέρα σε μέρα δεν 
ξέρεις τι θα σου ξημερώσει, ποιός νόμος θα 
καταργηθεί και ποιές, πολλές, νέες υποχρε-
ώσεις θα εμφανισθούν, η ενασχόληση με τα 
φορολογικά είναι εγχείρημα που απαιτεί υψη-
λή σταθερότητα, που σε υποχρεώνουν όμως 
να το επιτύχεις πάνω σε κινούμενη άμμο!

Επειδή ωστόσο η ενημέρωση προέχει, ιδί-
ως όταν μπορεί να γλιτώσει τους φορολογου-
μένους από πρόστιμα και μεγάλη μελλοντική 
ταλαιπωρία, οι ομογενείς πρέπει να γνωρί-
ζουν ότι στις 30 Ιουνίου 2014 λήγει η προθε-
σμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 
όσων υποχρεούνται να τις υποβάλουν στην 
Ελλάδα. Βεβαίως έχει γραφεί ότι η προθεσμία 
μπορεί να παραταθεί έως τέλος Ιουλίου 2014, 
αλλά αυτό δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως.

Αυτοί που υποχρεούνται να υποβάλουν 
δήλωση είναι πρώτον όσοι έχουν εισόδημα 
στην Ελλάδα. Ομογενείς που έχουν εισόδημα 
είναι συνήθως όσοι εισπράττουν μισθώματα 
(ενοίκια) από εκμίσθωση κατοικιών ή κατα-
στημάτων ή άλλων χώρων (π.χ. οικοπέδων, 
γηπέδων). Επίσης, εισόδημα είναι και η σύ-
νταξη που λαμβάνουν στην Ελλάδα. Εάν ένας 
ομογενής δεν έχει εισόδημα ούτε από ενοί-
κια, ούτε από σύνταξη, έχει όμως ακίνητο ή 
ακίνητα, περιλαμβάνεται κι αυτός σε όσους 
έχουν υποχρέωση υποβολής δηλώσεως.

Συγκεκριμένα, ο ομογενής, δηλ. ο κάτοικος 
εξωτερικού, που έχει στην κυριότητά του δι-
αμέρισμα ή μονοκατοικία και κάθε άλλου εί-
δους κτίσμα στην Ελλάδα πρέπει να υποβά-
λει δήλωση, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν 
θα πληρώσει φόρο, εφόσον δεν έχει εισόδη-
μα. Εκείνος όμως που έχει αγροτεμάχια, δεν 
υποχρεούται σε δήλωση, εφόσον δεν έχει ει-

σόδημα. Δήλωση υποβάλλει και εκείνος που 
δεν έχει πλήρη κυριότητα του ακινήτου, αλλά 
μόνο ένα εξ αδιαιρέτου ποσοστό.

Επίσης, ο ομογενής που έχει στην Ελλάδα 
αυτοκίνητο, ή πλωτό σκάφος πρέπει να υπο-
βάλει δήλωση, με πιθανότητα να μην πλη-
ρώσει φόρο, αναλόγως της κάθε συγκεκρι-
μένης υποθέσεως.

Η δήλωση υποβάλλεται μόνο με ηλεκτρονι-
κό τρόπο, μέσω Διαδικτύου. Για να μπορεί να 
υποβληθεί, πρέπει ο ομογενής να έχει λάβει 
από την εφορία δύο κωδικούς, τον username 
και το password.

Τέλος, υπονθυμίζουμε ότι στο τέλος Μαϊου 
2014 έληξε η προθεσμία υποβολής της ηλε-
κτρονικής δηλώσεως Ε9, για εκείνους που το 
2013 πούλησαν ή αγόρασαν ακίνητο, έκαναν 
ή έλαβαν γονική παροχή και δωρεά και γε-
νικώς για όσους έκαναν αλλαγές στη νομική 
κατάσταση των ακινήτων τους. Ωστόσο, όσοι 
δεν υπέβαλαν την δήλωση εμπροθέσμως, 
μπορούν να το κάνουν για λίγο καιρό ακόμα 
χωρίς πρόστιμο. Η δήλωση υποβάλλεται στις 
πλείστες των περιπτώσεων μόνο ηλεκτρονικά.

Όσοι δεν έχουν υποβάλει σωστά το Ε9 για 
τα ακίνητα που απέκτησαν το 2013 ή παλαι-
ότερα, δεν μπορούν να εκδώσουν ηλεκτρο-
νικώς το έντυπο ΕΝΦΙΑ, που σημαίνει ότι 
δεν μπορούν να πωλήσουν, να δωρίσουν ή 
να κάνουν γονική παροχή το ακίνητό τους.

*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος είναι Δικηγόρος  
παρ’ Αρείω Πάγω, Master of Laws

www.greekadvocate.eu / bm-bioxoi@otenet.gr /  
ktimatologiolaw@yahoo.gr

Άκουγα τον Θεόδωρο Πάγκαλο, 
πολλάκις υπουργό, αντιπρόε-
δρο κυβερνήσεως και με άλλα 
αξιώματα, να λέει ότι εάν ξανά-

γραφε το γνωστό βιβλίο του με τίτλο «όλοι 
μαζί τα φάγαμε» θα του έδινε τίτλο «όλοι 
μαζί τα τρώμε». Δηλαδή η διαφθορά, γιατί 
με διαφθορά τρώγονται τα χρήματα του δη-
μοσίου, συνεχίζετα και σήμερα, μια εποχή 
που υποτίθεται ότι όλα βγαίνουν στη φόρα 
- τουλάχιστον.

Αλλά αυτό διαπιστώνεται καθημερινά, ότι 
συνεχίζεται το κακό, καθώς σχεδόν καθημε-
ρινά αποκαλύπτεται και έρχεται στη δημοσι-
ότητα ένα σκάνδαλο διαφθοράς, σημαντικού 
μεγέθους με πρωταγωνιστές  μάλιστα και 
δημοσίους λειτουργούς υψηλού επιπέδου. 

Μερικά είναι τόσο εντυπωσιακά που με 
κάνουν να διερωτώμαι: Έχουν τόσο πορ-
ρωθεί αυτοί οι άνθρωποι,  έχουν παντελώς 
αποκοπεί από την κοινωνία και την σημερι-
νή πραγματικότητα, (που νομίζω έχει φτάσει 

στο σημείο να ανακαλύπτει και την πιο κα-
λοστημένη παρανομία) ή έχουν διαπιστώ-
σει και εμπεδώσει στη συνείδησή τους, πως 
ό,τι και να συμβεί και να αποκαλυφθούν, δεν 
πρόκειται να τιμωρηθεί κανείς τους! Οπό-
τε το λάθος είναι δικό μου που απορώ γιατί 
συνεχίζουν ατάραχοι το έργο τους.

Απορώ λοιπόν και τόχω ξαναγράψει, πώς 
είναι δυνατόν άνθρωποι με γνώσεις των ση-
μερινών δυνατοτήτων των αστυνομικών Αρ-
χών και γενικά των διωκτών του εγκλήμα-
τος, πώς τολμούν και ας πούμε κλέβουν το 
Δημόσιο; Σήμερα, για να μείνω στο σήμε-
ρα, (και δεν είναι το μόνο) αποκαλύφθηκε 
ότι ένας εν ενεργεία αξιωματικός της Πο-
λεμικής Αεροπορίας μας, ένας απόστρατος 
του ιδίου Όπλου, ένας αστυνομικός και ένας 
αγρότης, κλέβανε συστηματικά την κηροζίνη 
των πολεμικών μας αεροπλάνων και κέρ-
διζαν τεράστια ποσά. 

Εγώ ΕΑΝ είχα εμπλακεί σε μια αποδοτι-
κή, πολυετή παράνομη πράξη, αποδεδει-

μένως ασφαλή και με το δόγμα εξακριβω-
μένο ότι σε μια χώρα όταν περισσότεροι 
από τους μισούς κατοίκους της είναι διε-
φθαρμένοι ουδείς διεφθαρμένος κινδυνεύ-
ει, και εάν στο κόλπο και τη συνεργασία εί-
χαμε τον  τον Ιησού Χριστό, τον Αλλάχ, τον 
Βούδα, την Παναγιά μας, το πρωθυπουρ-
γό μας και όλους τους υπουργούς, τον πα-
τέρα μου και τη μάννα μου, τον πρόεδρο 
το Αρείου Πάγου  και εκατό προστάτες της 
νύχτας παιδιά των επιφανεστέρων της κοι-
νωνίας μας,, σήμερα θα τους ανεκοίνωνα  
«εγώ μάγκες αποχωρώ της κονόμας. Διό-
τι φοβάμαι πως θα μας πιάσουν και θα μας 
μπουζουριάσουν». 

Βρε δεν πάνε να μου εγγυώνται ότι «όλοι 
δικοί μας είναι και μη φοβάσαι» εγώ θα έλε-
γα «Θεούλη μου και Παναγίτσα μου, πατε-
ρούλη μου και μαννουλίτσα μου άντε γεια, 
διακόπτω την αγαθή συνεργασία, πάω κατά 
Βραζιλία μεριά όχι για το Μουντιάλ, αλλά 
γιατί ο δαίμονας  που τα πανθ ΄ορά, μπο-

ρεί να μου ρίξει κανένα βλέφαρο και να 
βρεθώ στη στενή. Εσείς συνεχίστε και ρα-
ντεβού σε Δελτίου Τύπου του υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως. Ασχέτως εάν ο Κικίλιας 
ίσως πει εγώ τους έστειλα στη Δικαιοσύνη 
περισσότερα δεν γνωρίζω».

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*Φορολογική δήλωση 
κατοίκων εξωτερικού

Αδικαιολόγητη διαφθορά✑ Του ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΣΟΒΑΡΟ-ΣΑΤΙΡΙΚΑ

Tι χρειάζεται μια ομάδα για να είναι
επιτυχημένη και να διαρκεί;

Για να κερδίσεις, χρειάζεσαι ομάδα. Η ζωή εί-
ναι ένα παιχνίδι. Στο παιχνίδι υπάρχουν νικητές 
και νικημένοι. Για να κερδίσεις στη ζωή, χρειά-
ζεται να έχεις καλύτερη ομάδα από τον αντίπαλο.

Οι επιχειρήσεις είναι ομάδες που συναγωνί-
ζονται μεταξύ τους. Χωρίς ομάδα δεν έχεις ελ-
πίδα να κερδίσεις.

Άπαξ και στήσεις μια ομάδα, πώς καταφέρνεις 
να την κρατήσεις και να την κάνεις πιο δυνατή;

Μια ομάδα, για να παραμένει ομάδα και να επε-
κτείνεται, χρειάζεται τα ακόλουθα:

1) Έναν σωστό αρχηγό. 2) Κοινούς στόχους 
και σκοπούς. 3) Οι στόχοι και οι σκοποί να εί-
ναι γνωστοί και η ομάδα να συμφωνεί με αυ-
τούς.  Όποιος δεν συμφωνεί να μην είναι στην 
ομάδα. 4) Να υπάρχει ηθική υψηλού επιπέδου 
στην ομάδα, και ιδιαίτερα όσον αφορά τα μέλη 
της ομάδας μεταξύ τους. 5) Ο στόχος της ομάδας 
να είναι η επέκταση και όλα να κινούνται και να 
αξιολογούνται βάσει της επέκτασης.

 
Οι λόγοι για τους οποίους
διαλύεται μια ομάδα

Μια ομάδα διαλύεται όταν: 1) Λείπει ένα ή πε-
ρισσότερα από τα παραπάνω συστατικά. 2) Η ομά-
δα δεν διοικείται και δεν αξιολογεί βάσει στατι-
στικών. 3) Η ομάδα δεν επιβάλλει την τήρηση 
της ηθικής στην υπόλοιπη ομάδα. Το πιο σημα-
ντικό στοιχείο απ’ όλα για να κρατηθεί μια ομά-
δα είναι η ηθική. Χωρίς ηθική η ομάδα θα διαλυ-
θεί. Η ηθική στην ομάδα και μεταξύ των μελών 
της πρέπει να είναι αυστηρή.  Όταν ο ένας κλέ-
βει τον άλλο ή γλυκοκοιτάζει τη σύζυγο του άλ-
λου, η ομάδα αρχίζει να διαλύεται.

Ο εμφύλιος πόλεμος είναι η μεγαλύτερη συμ-
φορά που μπορεί να υποστεί ένας λαός. Όλες οι 
καταστροφές στους λαούς έχουν προκύψει μετά 
από εσωτερικές διαμάχες ή εμφυλίους πολέ-
μους. Εάν θες να βλάψεις έναν λαό, βάλ’ τον 
να κάνει εμφύλιο πόλεμο. Μετά τον κάνεις ό,τι 
θέλεις. Το «Διαίρει και βασίλευε» στην απόλυ-
τη έκφρασή του.

Είναι σαφές λοιπόν ότι η ηθική στην ομάδα 
πρέπει να είναι αυστηρή. Όταν κάποιος δεν ακο-
λουθεί τους κανόνες της ομάδας, του γίνεται πα-
ρατήρηση. Αν δεν συμμορφωθεί, αποβάλλεται 
από την ομάδα. Εξορίζεται δηλαδή, όπως στην 
αρχαία Ελλάδα.

Δυστυχώς, ως λαός, έχουμε μείνει πολύ πίσω 
όσον αφορά την άσκηση της ηθικής. Και αυτά 
που μπορώ να γράψω εγώ εδώ είναι πολύ λίγα 
μπροστά στο έργο του Λ. Ρον Χάμπαρντ για το 
θέμα αυτό.

Στην Ανοδική Πορεία μπορείτε να αποκτήσε-
τε τη σωστή τεχνολογία για το στήσιμο ομάδων 
και να φτιάξετε τη δική σας νικηφόρα ομάδα. 
Εσείς ελάτε να τη μάθετε και να την εφαρμόσε-
τε. Και θα κρίνετε αν είναι σωστή ή λάθος από 
το αποτέλεσμα.

Στοχασμοί ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ 
ΜΕ ΤΟΝ ΣΟΥΡΗ
 
Μακαρίτη μου Σουρή
που τους γράφεις στο σφυρί,
τόσα χρόνια έχουνε περάσει
και τίποτε δεν έχει αλλάξει.
Στα ίδια χούγια οι Γραικοί
όλοι τους και όχι μερικοί
στα τόσα χρόνια αργότερα
τα ίδια και χειρότερα.
Ούτε αλλαγή καμία
και γιοκ πεντάρα στα ταμεία
έτσι τα λέει ο Πάγκαλος
με όγκο σαν αστράγαλος
φαλίρισε το μαγαζί
γιατί τα φάγαμε μαζί.
Όλοι τους κλέβουν με σακί
όμως κανένας φυλακή.
Εκτός ο Τζοχατζόπουλος
και ο Παπαγεωργόπουλος
που κλέβανε στα φανερά
και είχαν χ...στεί από τον παρά.
Όλοι λένε ότι πεινάνε
όμως φούρια τα σκορπάνε.
Αν κι όχι μεροκάματα
στο γήπεδο τρεχάματα,
πρώτη έρχεται η μπάλα
και όχι του παιδιού το γάλα.
Τα μπουζούκια πάντα φίσκα
στρώμα τα ευρώ στην πίστα
και στο κεφάλι του Ρουβά
τριαντάφυλλα με τον κουβά.
Ο νέος δεν έχει δουλειά
μα έχει όμως κοπελιά
και με την πρώτη ευκαιρία
αμέσως στην καφετερία
φραπέ, τσιγάρο και χαλέπι
από του παππού την τσέπη.
Στα σχολεία η πειθαρχία
έχει πάει στα αρχεία
ο μαθητής με σκουλαρίνι
και η μαθήτρια με μίνι.
Όλοι οι συνδικαλιστές
έχουνε γίνει αρχιληστές
κοροϊδεύουν τον εργάτη
και του τρώνε το κομμάτι.
Οι δε μας οι πολιτικοί
έχουνε γίνει ποντικοί
όλο δώστου και τρυπάνε
και ότι βρούνε ροκανάνε.
Μ’ όλα τους τα καμώματα
σαράντα έχουν κόμματα.
Αριστεροί σταλινικοί

και δεξιοί χιτλερικοί
και όλοι μικροκόμματοι
που λεν πως είναι ακόμματοι
που τρώγονται σαν τα γατιά
ποιος θα αρπάξει την πρωτιά.
Η δόλια η κυανόλευκη
έγινε τώρα ανόλευκη
πότε με σφυροδρέπανα
και πότε με σβαστικόπανα.
 
Μέχρι το άλλο περπάτημα
καλό ύπνο Σουρή μου!
 
ΚΑΛΟΔΕΧΟΥΜΕΝΟ
(Καινούργιο ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
Νηπιαγωγείο στην παροικία μας)
 
Ο Γεωργακόπουλος και πάλι
με το χέρι στη σκανδάλη
έτοιμος για να ανοίξει
ότι βρει και ότι τραβήξει.
 
Σχολάρχης και με δίπλωμα
εκδότης με το τύπωμα
απ’ το χωριό ελαιοπαραγωγός
και τώρα νηπιαγωγός!
 
Καλώ την Ομογένεια
να πάει στα εγκαίνια
καινούργιο Νηπιαγωγείο
της Παροικίας μεγαλείο!
 
Ας τ’ ακούσουν οι παπάδες
να μαζέψουνε παράδες
ν’ ακολουθήσουν δίχως τρόμο
του Γεωργακόπουλου το δρόμο.
 
ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΜΑΡΑ
(Μεγάλη η επιτυχία η εκδήλωση 
του Χρ. Τομαρά)
 
Μπράβο σου Χρήστο Τομαρά
όχι κρυφά μα φανερά
με σεβασμό και με χαρά
θα το φωνάξω καθαρά.
Που δίνεις φώτα στα παιδιά
με τη χρυσή σου την καρδιά
όνειρό τους και ελπίδα
η της μάθησης πυξίδα.
Και όταν θα έρθει ο καιρός
και η μάθηση γίνει καρπός,
κι αυτά με σέβας και χαρά
θα το φωνάξουν καθαρά
Μπάβο Σου Χρήστο Τομαρά!

ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ
(Θα περπατήσω με τον Σουρή
σε αυτά που έγραφε περίπου
εκατό χρόνια πριν)
Γεώργιος Σουρής (1853-1919)    
 
Ποιος είδε κράτος λιγοστό
σ’ όλη τη γη μοναδικό,
εκατό να εξοδεύει
και πενήντα να μαζεύει;
Να τρέφει όλους τους αργούς,
νά ‘χει επτά Πρωθυπουργούς,
ταμείο δίχως χρήματα
και δόξης τόσα μνήματα;
Νά ‘χει κλητήρες για φρουρά
και να σε κλέβουν φανερά,
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε
τον κλέφτη να γυρεύουνε;
Όλα σ’ αυτή τη γη μασκαρευτήκαν
ονείρατα, ελπίδες και σκοποί,
οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν
δεν ξέρομε τί λέγεται ντροπή.
Σπαθί αντίληψη, μυαλό ξεφτέρι,
κάτι μισόμαθε κι όλα τα ξέρει.
Κι από προσπάππου κι από παππού
συγχρόνως μπούφος και αλεπού.
Θέλει ακόμα -κι αυτό είναι ωραίο-
να παριστάνει τον ευρωπαίο.
Στα δυό φορώντας τα πόδια που ‘χει
στο ‘να λουστρίνι, στ’ άλλο τσαρούχι.
Σουλούπι, μπόϊ, μικρομεσαίο,
ύφος του γόη, ψευτομοιραίο.
Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,
λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης.
Και ψωμοτύρι και για καφέ
το «δε βαρυέσαι» κι «ωχ αδερφέ».
Ωσάν πολίτης, σκυφτός ραγιάς
σαν πιάσει πόστο: Δερβέναγάς.
 
Δυστυχία σου, Ελλάς,
με τα τέκνα που γεννάς!
Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα,
Τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα!

Γράφει ο 
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΗΣ 
book1937@hotmail.com

✑ Γράφει ο ΔΡ. ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΜΗΣ,  
Πρόεδρος της Ανοδικής Πορείας
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Η ελληνική αναγνώριση της γενοκτονίας των Ασ-
συρίων προετοιμάζεται. Ως θέμα ακολουθεί τις 
αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου το 2006, της 
Σουηδίας το 2010 αλλά και την πορεία της Αυ-

στραλίας που προσπαθεί ν’ αναγνωρίσει την τριάδα γενοκτο-
νιών δηλαδή τη γενοκτονία των Αρμενίων, των Ασσυρίων 
και των Ποντίων.

Η Ελλάδα σε αυτό το πλαίσιο έχει αναγνωρίσει τη γενοκτο-
νία των Ποντίων το 1994 και τη γενοκτονία των Αρμενίων το 
1996. Και τώρα είμαστε σε αναμονή για την τρίτη αναγνώριση.

Η διαδικασία άρχισε με τους προσφυγικούς συλλόγους που 
με τα ψηφίσματά τους αναγνώρισαν τη γενοκτονία των Ασ-
συρίων ως φυσιολογικό επακόλουθο των δύο πρώτων ανα-
γνωρίσεων. Και ως πρόσφυγες που είχαν οι ίδιοι υποστεί γε-
νοκτονία, η πράξη τους έχει μια βαθύτερη αξία.

Το μέγεθος των αναγνωρίσεων άγγιξε και την Παμποντι-
ακή Οργάνωση της Ελλάδας. Έτσι μετά από επαφές που έγι-
ναν με την ίδια και την υπόσχεση του προέδρου σε εκδήλω-

ση των Αρμενίων, η ΠΟΕ αναγνώρισε επίσημα τη γενοκτονία 
των Ασσυρίων. Η αναμενόμενη συνέχεια αυτής της πράξης 
ήταν και η αποστολή επιστολής στη Βουλή των Ελλήνων, για 
να ενεργοποιηθεί μια κινητικότητα στον πιο επίσημο κρατικό 
φορέα. Ακολούθησε και βουλευτική ερώτηση στο υπουργείο 
εξωτερικών, στην οποία απάντησε θετικότατα ο υφυπουργός. 
Και μ’ αυτόν τον τρόπο άρχισε η επίσημη διαδικασία της ανα-
γνώρισης της γενοκτονίας των Ασσυρίων.

Πάνω σ’ αυτή τη βάση, ήρθε τώρα και η επίσημη αναγνώ-
ριση της Διεθνούς Παμποντιακής, που δίνει ακόμα μεγαλύ-
τερο βάρος στην όλη υπόθεση, αφού είναι πλέον αποδεκτή 
από όλους τους φορείς και σε όλα τα επίπεδα.

Είναι σημαντικό λοιπόν να συνειδητοποιήσει κάθε Έλληνας 
πολίτης ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να κάνει επίσημα το καθή-
κον της σε αυτόν τον ανθρώπινο τομέα, επειδή είναι το πρέ-
πον. Θα είναι και μια δικαίωση, όχι μόνο για τα θύματα της γε-
νοκτονίας, αλλά και για τους απογόνους  των επιζώντων, που 
έχουν προσφέρει τόσα πολλά εδώ και χρόνια στην πατρίδα μας.

Η ελληνική αναγνώριση της 
γενοκτονίας των Ασσυρίων ✑ Γράφει Ο Ν. ΛΥΓΕΡΟΣ

Αναζητήστε το σε όλα τα καλά καταστήματα και gourmet shops.
Ελάτε στις 16 Μαρτίου στο Crystal Gardens του Navy Pier στο 
Chicago, 12 με 3 μμ, να γνωρίσετε τους ανθρώπους της Kalas 

Imports και να δειτε από κοντά όλα μας τα προιόντα.

Kalas Imports
Greek Honey

and olive oil products. 

Αξιότιμε εκδότη της εφημερίδας «Ελληνική Φωνή»  
κ. Γεωργακόπουλε,

Σας στέλνω τα θερμά μου συγχαρητήρια για τις 
εφημερίδες που μας στείλατε στη Φλόριδα. Είμαι 
φερμένος πρόσφατα από την πατρίδα μας, την Ελ-
λάδα και μένω στη Φλόριδα στα παιδιά μου. Όταν 
διάβασα τις εφημερίδες εξεπλάγηκα που είδα τα 
ωραία άρθρα των συνεργατών σας, τα σπουδαία 
γεγονότα και πραγματικά σας λέγω στην Ελλάδα 
δεν βρίσκουμε αυτά που βρήκα στην εφημερίδα 
σας. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου 
να είστε γεροί και σιδερένιοι με τις οικογένειές σας 
και να χαρίζετε με την υπομονή σας και το μεγά-
λο ενδιαφέρον σας όλα τα σπουδαία πράγματα για 
να μαθαίνουμε και εμείς και τα παιδιά μας που μέ-
νουν εδώ.

Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πέτρο Μά-
στορη με τα ωραία ποιήματά του που με ευχαρι-
στούν και εμένα και σας παρακαλώ να του δώσε-
τε τα συγχαρητηριά μου.

Με μεγάλη αγάπη, ενθουσιασμό, ελικρίνεια και 
ευγνωμοσύνη και σεβασμό σας χαιρετώ. Με υγεία 
και χαρά.

Ματθαίος Πετρανέλλης, 
από τη Μυτιλήνη Λέσβου, που μένω στη Φλόριδα.

Επιστολές 
Αναγνωστώv
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ΜΕΡΟΣ 2o_ Ήταν πραγματικά όμορφο και μέσα το μαγαζί. 
Όπου και να κοίταγες ολόγυρα έβλεπες Ελλάδα και το χρώμα 
το μπλε σου θύμιζε Ιόνιο πέλαγος. Παράγγειλαν ορεκτικά, 
σαγανάκι, χταπόδι, ταραμοσαλάτα και τα πιοτά τα κέρασε ο 
μάνατζερ. Έλληνας και ο σερβιτόρος. Ο Μάρκος στη θέση του 
δοκίμασε από όλα.

- Για τη δεύτερη ιδέα, γυναίκα, που είπαμε… Δειλιάζεις, το 
βλέπω. Άσε… Δευτέρα, θα τηλεφωνήσω στον Πάνο για εισιτήρια, 
να δούμε τι γίνεται. Ο Μάρκος τα πάει καλά με όλα, γυναίκα.

- Μην του χαλάσει το στομάχι φοβάμαι. Μην του βάζεις άλλη 
ταραμοσαλάτα, Μερ.

- Άσ’ τονε, βρε γυναίκα! Αφού του αρέσει. Μη μείνει νηστικό 
το παιδί. την άλλη φορά που θα έρθουμε θα τον ταΐσω και 
σκορδαλιά! Χα, χα…

- Είσαι με τα καλά σου; σκορδαλιά σε δυο χρονών μωρό;
Περάσανε ωραία στο εστιατόριο και η τιμή του λογική. Το 

σερβίρισμα, η καθαριότητα και το φαγητό, όλα τέλεια. Έγινε 
στέκι τους νέο. Εκεί αργότερα κάνανε πάρτυ σε φίλους, γενέθλια 
και αποφοίτηση.

Με ενδοιασμούς, δέχτηκε η γυναίκα του το ταξίδι στην 
Ελλάδα. Όσο για το παιδί που φοβότανε, τίποτε δεν τον πείραξε. 
Ήταν ζωηρό, εύρωστο παιδί και έκανε φίλους στη διαδρομή. 
Κανένα πρόβλημα. Φθάσανε στο Βραχονήσι δέκα μέρες πριν 
τα Χριστούγεννα και ο καιρός ήταν σχεδόν σαν καλοκαίρι.

Βρήκαν το σπίτι έτοιμο, καθαρό, από την αδελφή του Μερτσίνα 
που κράταγε κλειδιά. Οι γονείς του Μερτσίνα είχαν πεθάνει 
και η πρώτη του αδελφή ήταν η άγκυρα. Παντρεμένη με παιδί 
από το χωριό και κολλητός του Μερτσίνα, τον Ψαρόνια. Αυτό 
ήταν το δικό του όνομα. Όχι από βάφτιση αλλά από την παιδική 
παρέα. Ξεπόρτιζε μια μέρα να πάει το παιδί του για παγωτό να 
βγούνε από το σπίτι. Δυο μέρες στο νησί και το συγγένειο από 
της μάνας του πιο πολύ το σόι έρχονταν να τους δούνε και να 
γνωρίσουν το παιδί. ευχές, καλωσορίσματα, παρέα και γέλια.

Βγήκαν στη διασταύρωση του κεντρικού δρόμου. Αριστερά 
πήγαινε ευθεία στο λιμάνι. Δεξιά στην αγορά. Τότες δεν ήταν 
αυτοκίνητα στο νησί, μόνο δυο φορτηγά για μεταφορές.

Ακόμα, μια συνάντηση από χωριανό για το συνηθισμένο 
«καλώς ήρθες». Βρήκε ευκαιρία ο Μάρκος, είδε ανοιχτό δρόμο 
και του έδωσε τρεχάτος προς το λιμάνι. Δεν ανησύχησε. Πού 
θα πάει, θα κουραστεί και θα καθίσει κάτω σε καμιά πέτρα. Έτσι 
και έγινε. Τον βρήκε να κάθεται να αγναντεύει τη θάλασσα, τον 
ουρανό και είχε βγάλει το μπουφάν του.

- Κουράστηκες, μούτρο!... του φώναξε πλησιάζοντας και 
σηκώθηκε.

- Κοίτα!...  Κοίτα, πατέρα, κοίτα…
Έδειχνε μια βάρκα που έμπαινε στο λιμάνι κι ο χτύπος της 

μηχανής της ακουγόταν ως αυτούς.
- Τι λες, θα πάμε για παγωτό;… τον ρώτησε βγάζοντας κι αυτός 

το σακάκι του. «Να πάρει η οργή! Σήμερα είναι για μπάνιο!». 
Ούτε μαγιό είχε και το χειρότερο μην τον πάρουν οι χωριανοί 
πως είναι λόξα να κάνει μπάνιο Χριστούγεννα.

- Αποφάσισες;… γύρισε στο παιδί.
- Όχι, όχι… «μπόουτ»… Πάμε… και τον τράβηξε από το χέρι.
Συμμορφώθηκε και πήραν το δρόμο για το λιμάνι. Στο αγνάντι 

από τις ψαρόβαρκες ο Μάρκος του ξέφυγε και άρχισε να τρέχει.
- «Μπόουτς»! «Βέρυ μένυ μπόουτς»!... Βάρκες, πολλές…
Φθάσανε στην ακροθαλασσιά. Το νερό ακίνητο, μπουνάτσα 

και νεκρική ησυχία. Στην απέναντι όχθη του λιμανιού μια 
ηλικιωμένη έπλενε τα στρωσίδια του σπιτιού της. δεν μπορούσε 
να δει ποια ήτανε.

- Ψάρια!... Μικρά ψάρια, πατέρα… ήρθε η φωνή του Μάρκου 
που καθόταν στα γόνατα.

- Ναι, μικρά ψάρια. Να και μικρές γαρίδες, Μάρκο. Θα δω 
αν θα πιάσω καμία, είπε και ανασκούμπωσε τα μανίκια από 
το πουκάμισό του.

Θυμήθηκε τα παλιά μικρός. Περνούσαν ώρες το καλοκαίρι 
προσπαθώντας να πιάσουν γαρίδες με τα χέρια.

- «Γουάου»!... Κι άλλες, πατέρα! Κι άλλες έρχονται.
συνεχίζεται.... 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

✑ Γράφει ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΓΛΑΣ
Ο ΜΑΡΚΟΣ ΣΤΟ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙ

Γράφει ο 
ΝΙΚΟΣ Β. 

ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ

Νάτο, ήρθε και υπάρχουμε. Είμαστε 
όλοι εδώ αγαπημένοι, υγιείς, χαρούμε-
νοι. Ο ήλιος ζεστός ολόχρυσος σηκώ-
νεται και ξεμυτίζει από την σκεπή του 
αντικρυνού κτηρίου και ανακατεύονται 
οι ακτίνες του με τ’ άσπρα λουλουδά-
κια του αναρριχόμενου στη φράχτη, 
αγιοκλήματος.

Φως με τη ζωή, το χρώμα με το 
άρωμα. Λικνίζονται οι παπαρούνες, οι 
κατακόκκινες, οι άσπρες και κίτρινες 
μαργαρίτες στο φύσημα του πρωϊνού 
δροσερού αέρα.

Μια πολύχρωμη παρέα από ξαφνια-
ζόμενες πεταλούδες φτερουγίζουν σαν 
τρελές επάνω από τις βραγιές του κή-
που, κι ύστερα σε κάποια στιγμή ξε-
κουράζονται στα πορτοκαλί τριαντά-
φυλλα κοντά στο γκαράζι.

Πάλι θα φυσήξει το αεράκι, πάλι θα 
φτερουγίσουν  αυτές, τούτη τη φορά οι 
μέλισσες θα τις ακολουθήσουν. Ύστερα 
μερικά ζεύγη μικρών πουλιών θα πε-
τάξουν. Ένα πρώϊμο σινάπι έχει ωρι-
μάσει τους σπόρους του, πώς το αντε-
λήφθησαν; Θα το ξεμαδίσουν σε λίγο.

Χθες, άπλωσα ένα αντίσκηνο κάτω 
από την κληματαριά όπως δηλαδή κάνω 
κάθε χρόνο, τέτοια εποχή για να μην 
μας ζαλίζουν τα σαβούρια και οι σκόνες 
που πέφτουν από την φωλιά των τρυ-

γονιών που την φτιάχνουν κάθε χρόνο 
στο ίδιο τρίχαλο. Πόσο υπέροχα πουλά-
κια είναι αυτά τα τρυγόνια; Η ημεροτητά 
τους είναι κάτι άλλο. Σαν κάθομαι κάτω 
εδώ στην κληματαριά μου, καθημερι-
νά σχεδόν, παρακολουθώ την κίνηση 
των πάντων, αφουγκράζομαι κάθε ήχο, 
οσφραίνομαι κάθε γλυκιά ευωσμία, συ-
γκλονίζομαι από κάθε τι ταραξικάρδιο!

Τέσσερες καρέκλες και ένα τραπέζι, 
κάθομαι στη μια, στην άλλη, έχω στρώ-
σει μια πετσέτα, ξέρω πως σε λίγες στιγ-
μές θα έλθει η Δάφνη μου Νο 2, θα ση-
κώσει τα μπροστινά της ποδαράκια και 
θα την βοηθήσω να ανεβεί στην καρέκλ 
θα στριφογυρίσει για λίγο κι ύστερα θα 
πάρει μια ανάσα και θα την αράξει μέ-
χρι που κάτι θα την ενοχλήσει.

Έτσι κι έγινε νάτην κουλουριασμένη 
επάνω στην καρέκλα λαγοκομάται. Βλέ-
πω το ένα τρυγόνι επάνω στην αχλαδιά 
με ένα σκουλήκι στο στόμα έτοιμο να 
ταΐσει τα νεογνά τους και το άλλο φεύ-
γει από τη φωλιά με τις ακαθαρησίες 
των μικρών στο στόμα του, κι αυτό να 
χάνεται προς του ποταμιού τη μεριά. Το 
ένα έρχεται, το άλλο φεύγει, το ένα τρο-
φοδοτεί, το άλλο καθαρίζει.

Νοικοκυραίοι στο σπιτικό τους, κοΐ-
ζουν τα δυο νεογνά τους, σαν δυο μικρά 
χαριτωμένα γουρουνάκια. Με αιφνιδιά-

ζουν κάθε τόσο σαν κάθομαι κάτω ’δω 
στο τραπέζι με το μολύβι και το χαρτί 
στο χέρι και από συνήθεια ολοένα και 
κάτι γράφω.

Σήμερα, τώρα, γράφω για την αγω-
νία τους, για τον πόνο τους, για το κλά-
μα τους, για τη χαρά τους. Θέλω να τ’ 
ακούω πάντοτε να κελαηδούν χαρού-
μενα, να κοΐζουν, να μην κλαίνε!

Θυμάμαι πέρσι στις αρχές του Ιούλη 
όταν ήταν έτοιμα πετάξουν και να χα-
ρούν τη ζωή, μαζί με τους γονείς τους 
και τους άλλους συγγενείς τους, άρχι-
σε ν’ αστράφτει και να αστροπελεκάει, 
ο ουρανός και οι αέρες και οι δυνατές 
βροχές να διαλύουν τα πάντα.

Σκόρπισαν, χάθηκαν κι αυτά μέσα 
στον ανεμοστρόβιλο και το θυμό της φύ-
σης. Οι γονείς τους τρέχαν απ΄εδώ, τρέ-
χαν απ’ εκεί να τα σιμαζέψουν από τον 
χαλασμό, από την καταστροφή.  Έτρε-
ξα κι εγώ μαζί τους, ανησύχησα για την 
τύχη τους, μέχρι αργά το σούρουπο.

Την άλλη μέρα είχε γαληνέψει ο και-
ρός και άκουσα τις φωνούλες τους να 
καλούν τους γονείς τους κοντά εκεί στο 
φράχτη. Είδα τους γονείς τους να φτε-
ρουγίζουν χαρούμενοι τριγύρω τους, 
με κάμπιες και σκουληκάκια για να τα 
ταΐσουν. Προφανώς είχαν καταφέρει να 
διαφύγουν την καταστροφή.

συνεχίζεται.... 

Γιε μου αισθάνθηκα
το απαλό σου χάδι,
άκουσα τη γλυκιά φωνή σου
γνώρισα την παρουσία σου
μόνο που ο χρόνος
μ’ εμπόδιζε να σου μιλήσω
και να σου δείξω
την αγάπη μου. την αγάπη
του πατέρα.
Μη δακρύζεις.
Δεν έφυγα από κοντά σου
μόνο διάβηκα τα σύνορα
της ζωής για το αιώνιο.
Εκεί κάποτε θα συναντηθούμε
θα μου πεις τον πόνο σου
θ’ ακούσεις τον δικό μου.
Μα και τώρα που με νομίζεις
φευγάτο, δεν είμαι.
Βρίσκομαι στο πλάι σου
προσπαθώ να απαλύνω
τον πόνο σου. Κάνε
τα δάκρυά σου, δάκρυα

χαράς κι’ ευτυχίας.
Ζεις και υπάρχεις
στην ψυχή μου.
Άσε με να περπατώ μαζί σου
μέσα στη σκέψη σου
μέσα στην χαρά σου και
στην λύπη σου.
Είμαι ο Πατέρας σου
είμαι το είναι σου
είσαι η ψυχή μου
βάδισε περήφανος
για μένα.
Μην ξεχνάς
πως σε δίδαξα την αγάπη
προς τον εαυτό σου,
την οικογένεια σου,
την κοινωνία.
Αν και ψεύτης ο κόσμος
παιδί μου μην
τον καταδικάζεις.
Έτσι τον δίδαξαν
οι πρόγονοί του

δεν θα τον αλλάξεις.
Μόνο να μετράς τα βήματά σου
και στον ίσκιο τους
θα βαδίζω μαζί σου
θα συμβουλεύω την σκέψη σου
την κάθε σου αγωνία
θα την κάνω δική μου
θα απαλύνω τον πόνο σου.
Δεν πέθανα. Πέρασα στην άλλη
όχθη του ποταμού, στο άλλο
άγνωστο κομμάτι της ζωής.
Τραγούδα τα τραγούδια
που μούλεγες και χαιρόμουν.
Ο θάνατος δεν είναι λύπη,
αλλά χαρά αιωνιότητας
και ευτυχία αθανασίας.
Είμαι μαζί σου.
Ζω και υπάρχω στο είναι σου
ήμουν, είμαι και παραμένω
ο Πατέρας σου.

Άλλο ένα Καλοκαίρι

Στο γιό μου ✑ Του ΓΙΑΝΝΗ Π. ΔΑΛΑΠΑ

ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ-ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Μήπως στερείς από τον άντρα σου ή από τη γυναίκα σου 
την έκφραση  στοργής;
Ας υποθέσουμε ότι είχατε ένα μεγάλο καυγά, κι ύστερα δό-
θηκαν εξηγήσεις, ζητήσατε συγνώμη ο ένας από τον άλλον 
και τα πράγματα αποκαταστάθηκαν. Αλλά στη συνέχεια γυρ-
νάς την πλάτη σου και δεν έχει ούτε αγκαλιές, ούτε φιλιά, 
ούτε «σ’ αγαπώ». Αυτή η στάση μπορεί να υποσκάψει τα θε-
μέλια του γάμου σου. Ο άντρας ή η γυναίκα που απορρίπτε-
ται πληγώνεται, στη συνέχεια θυμώνει, και μετά μπορεί να 
κρατήσει κι εκείνος ή  εκείνη την ίδια αρνητική στάση και 
να σου γυρίσει την πλάτη. Μ’ αυτόν τον τρόπο σύντομα θα 
καλλιεργηθεί ένα κλίμα επικίνδυνο. Γι αυτό όταν, μετά από 
κάποιον καβγά, συνθηκολογείτε, οι πράξεις σας να μιλούν 
το ίδιο δυνατά όπως και τα λόγια σας.

Μήπως τα δάκρυα σε συγκινούν και υποχωρείς;
Μήπως τα δάκρυα σε κάνουν ν’ αλλάξεις τη στάση σου; Ας 
δούμε το εξής σενάριο: Το παιδί σου θέλει σοκολάτα αλλά 
εσύ λες όχι. Στη συνέχεια επιστρατεύει όλες τις ικανότητές 
του και για να σε συγκινήσει και να σε λυγίσει αρχίζει να 
κλαίει. Μην υποχωρείτε γιατί το μόνο που θα μάθει είναι ότι 
η τακτική του φέρνει αποτέλεσμα. Πρέπει να εμμείνετε και 
να είστε σταθεροί στην απόφασή σας. Αφήστε το να κλάψει 
αλλά μην το αφήσετε να πάρει τη σοκολάτα που ζήτησε. 
Πρέπει να καταλάβει ότι το «όχι» σας είναι για το καλό του. 
Είστε ο γονιός του. Το παιδί σας χρειάζεται την καθοδήγησή 
σας και πρέπει να σέβεται τους περιορισμούς που βάζετε.

Άλλαξε τακτική.
Πρόσεξε το παρακάτω: «Η επιτυχία δεν εξαρτάται από το 
πόσο δύσκολο είναι το πρόβλημα που έχεις να αντιμετω-
πίσεις, αλλά αν είναι το ίδιο πρόβλημα που είχες και πέρ-
σι.» Αν κάτι τέτοιο ισχύει στην περίπτωσή σου, δοκίμασε το 
εξής. Πρώτα, αναγνώρισε την αδυναμία σου που μπορεί να 
είναι και η αιτία του προβλήματος. Στη συνέχεια γράψε τρία 
βήματα που μπορείς να κάνεις για να αλλάξεις τη συμπερι-
φορά σου. Τέλος, να έχεις κάποιον για να του λες κάθε τόσο 
πώς πήγες, τι εξέλιξη και πρόοδο σημείωσες. Όλοι έχουμε 

προβλήματα αλλά εκείνο που διαφέρει είναι ο τρόπος που 
τα αντιμετωπίζουμε.

Μήπως η ζήλεια κατατρώει το γάμο σου;
Αν με το παραμικρό θυμώνεις χωρίς να υπάρχει λόγος, πρέ-
πει να δαμάσεις το τέρας που λέγεται ζήλεια. Αν ο άντρας 
σου ή η γυναίκα σου είναι αξιόπιστα άτομα, τότε να έχεις 
αυτό πάντα στο νου σου και να μη βάζεις άλλες σκέψεις στο 
μυαλό σου. Προσπάθησε να μην αφήνεις το μυαλό σου να 
κάνει ένα σωρό σενάρια και υποθέσεις. Αν αργήσει να έρ-
θει σπίτι ή δεν μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί του τηλε-
φωνικώς, μη βγάζεις αμέσως συμπεράσματα. Αν δείξεις 
εμπιστοσύνη και βασιστείς στην ειλικρίνειά του θα τον κά-
νεις να είναι ακόμα πιο αξιόπιστος. 

Μήπως κουράστηκες να προσπαθείς να κάνεις τον άντρα 
σου να ξανοιχτεί και να πει καθαρά αυτό που θέλει;
Εκείνο που θέλεις είναι ένας πραγματικός διάλογος. Δυστυ-
χώς, οι περισσότεροι άντρες δεν έχουν αυτήν την ικανότη-
τα της επικοινωνίας. Τι μπορείς να κάνεις  λοιπόν; Πρώτα, 
πρώτα, μην τον πιέζεις. Αν τον εξαναγκάζεις, πολύ πιθα-

νόν να  μη μιλήσει καν. Μετά, 
φέρε κάποιο θέμα όσο γίνεται 
πιο άμεσα και ξεκάθαρα – όσο 
πιο λίγα λόγια τόσο το καλύτερο. Τέλος, να είσαι πρόθυμη 
και έτοιμη να περιμένεις κάποια απάντηση. Άφησέ τον να 
εκφραστεί πριν πεις ο,τιδήποτε άλλο.

Αν έχεις κάποιο παιδί που είναι στην εφηβεία του, έχω να 
σου κάνω τρεις ερωτήσεις.
Αυτήν τη στιγμή, ξέρεις πού βρίσκεται, με ποιον είναι και τι 
κάνει; Αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να είσαι σε θέση 
να απαντάς κάθε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας. Η έρευ-
να έδειξε ότι τα παιδιά που οι γονείς τους τα παρακολου-
θούν από κοντά  έχουν λιγότερες πιθανότητες να μπλέξουν 
με ναρκωτικά και αλκοόλ. Να πεις λοιπόν στο παιδί σου ότι 
από δω και μπρος θέλεις να ξέρεις αυτά τα βασικά όταν δεν 
είστε μαζί. Να ξέρεις πού είναι, με ποιον είναι και τι κάνουν.

Ξέρεις ποια είναι τα προειδοποιητικά σημάδια του αλκοο-
λοσμού;
Ξέρεις ποια είναι τα σημάδια που προειδοποιούν και χτυ-
πούν τον κώδωνα του κινδύνου για τον αλκοολισμό; Ο αλ-
κοολισμός προσβάλλει περίπου μία στις έξι οικογένειες. Τα 
καταστρεπτικά του αποτελέσματα είναι γνωστά για γενιές και 
γενιές. Ποια λοιπόν είναι τα προειδοποιητικά του σημάδια; 
Μήπως το πρόσωπο χρειάζεται να πίνει όλο και περισσό-
τερο; Μήπως παίρνει αμυντική θέση και δε λέει την αλή-
θεια όταν του μιλάτε για το θέμα αυτό; Μήπως τυχαίνει κά-
ποιες φορές να έχει σκοτοδίνες; Και τέλος, αν αρχίσει να 
πίνει μπορεί να σταματήσει οποιαδήποτε στιγμή ή πίνει πε-
ρισσότερο κι από όσο ήθελε αρχικά; Στην επόμενη έκδο-
σή μας θα πούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τα προ-
ειδοποιητικά σημάδια.

Όταν βάζεις την οικογένειά σου στην πρώτη θέση, τότε εί-
σαι στο σωστό δρόμο, στο δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλό-
νητο 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 

7600 S. HARLEM AVE . * BRIDGEVIEW IL. 60455 TEL: (1708) 496-0300
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Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΗΛΙΟΥ, βιολόγου, medlabnews.gr

Βερίκοκο για την υγεία, την αναιμία, την δυσκοιλιότητα, την 
όραση, την ομορφιά και τα κουκούτσια τους για τον καρκίνοBερίκοκο

Το βερίκοκο (ορθότερα «βερίκοκκο») είναι ο καρπός της 
βερικοκιάς. Η μακρόχρονη ιστορία της βερικοκιάς απο-
τελούσε το χρυσόμηλο των Ρωμαίων και η επιστημονική 
ονομασία του βερίκοκου είναι prunus armeniaca. Προ-
έρχεται από την Κίνα και λέγεται ότι καλλιεργείται τα τε-
λευταία τουλάχιστον 4.000 χρόνια.

Το φρούτο είναι σαρκώδης, σφαιρικό, με αυλακωτή κοι-
λιακή ραφή, ενώ ο πυρήνας του (κουκούτσι), είναι ξυλώ-
δης και στο εσωτερικό του περιέχει ένα με δύο σπόρια, 
που έχουν πικρή γεύση και μοιάζουν με αμύγδαλα. Μά-
λιστα, υπάρχει ένας λαός, που λέγεται ότι είναι από τους 
μακροβιότερους στον κόσμο και όχι μόνο καταναλώνουν 
τόνους βερίκοκων, αλλά τρώνε και τα κουκούτσια, που 
είναι πολύ πικρά. Πρόκειται για τη φυλή Χούνζα, που ζει 
στο Πακιστάν και αυτοαποκαλούνται απόγονοι των στρα-
τιωτών του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

Λέγεται πως η ελληνική ποικιλία Διαμαντοπούλου έχει 
τα πιο νόστιμα βερίκοκα στον κόσμο! Είναι εξαιρετικά 
αρωματικά, αλλά δύσκολα στη μεταφορά τους, αφού εί-
ναι αρκετά ευαίσθητα. Η πιο κοινή ποικιλία στην Ελλάδα 
πάντως είναι τα βερίκοκα Μπεμπέκου, που είναι μεγα-
λύτερα μεν, αλλά όχι τόσο αρωματικά και γλυκά. Το βε-
ρίκοκο καταναλώνεται νωπό σαν φρούτο, αλλά και απο-
ξηραμένο, γίνεται μαρμελάδα, κομπόστα, χρησιμοποιείται 
στη ζαχαροπλαστική και γίνεται λικέρ και χυμός. 

Διατροφική αξία
Το βερίκοκο έχει χαμηλή θερμιδική αξία, 47 θερμί-

δες τα δύο, ενώ η κατανάλωση του καλοκαιρινού αυτού 
φρούτου, καταπραΰνει- μεταξύ άλλων- συμπτώματα πο-
νοκεφάλου, εντερικής πάθησης, αϋπνίας, φαρυγγίτιδας 
και ήπια κατάθλιψης.

Πλούσια σε βιταμίνη Α, τα βερίκοκα συμβάλλουν στην 
καλή υγεία των ματιών. Kαταναλώνοντας περίπου 3 βερί-
κοκα, καλύπτουμε σχεδόν το 100% της καθημερινής μας 
ανάγκης σε βιταμίνη Α. Εμπεριέχουν επίσης καροτενοει-
δή (β-καροτένιο, λυκοπένιο, λουτεΐνη και ζεαξανθίνη), στα 
οποία οφείλεται και το πορτοκαλί τους χρώμα-  τα ώρι-
μα καθώς και τα αποξηραμένα βερίκοκα έχουν μάλιστα 
μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε καροτενοειδή. Το λυκο-
πένιο μάλιστα έχει συνδεθεί με την προστασία από τον 
καρκίνο του προστάτη.

Αποτελούν καλή πηγή βιταμίνης C και φλαβονοειδών, 
ως εκ τούτου έχουν ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες, 
προστατεύουν τα αγγεία, και εμποδίζουν την οξείδωση 
της «κακής» χοληστερίνης.

Στα διατροφικά πλεονεκτήματα πρέπει να περιληφθεί η 
βιταμίνη Β3, (νιασίνη), ο σίδηρος, το κάλιο και οι φυτικές 
ίνες του βερίκοκου, απαραίτητες για την υγεία του πεπτικού 
συστήματος και την καταπολέμηση της δυσκοιλιότητας.

Μέση Διατροφική Ανάλυση 100g βερίκοκων

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
Φυλλικό οξύ 9 μg 2%, Νιασίνη 0.600 mg 4%, Παντοθενι-

κό οξύ 0.240 mg 5%, Πυριδοξίνη 0.054 mg 5%, Ριβοφλαβί-
νη 0.040 mg 3%, Θειαμίνη 0.030 mg 2.5%, Βιταμίνη A 1926 
IU 64%, Βιταμίνη C 10 mg 16%, Βιταμίνη K 3.3 μg 3%.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ
Νάτριο 1 mg 0%, Κάλιο 259 mg 5.5%.

ΜΕΤΑΛΛΑ
Ασβέστιο 13 mg 1.3%, Χαλκός, Σίδηρος 0.39 mg 5%, Μα-

γνήσιο 10 mg 2.5%, Μαγγάνιο 0.077 mg 3%, Φώσφορος 23 
mg 3%, Ψευδάργυρος 0.2 mg 2%.

ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΑ
α-Καροτένιο 19 μg --,β-Καροτένιο 1094 μg --, β-Κρυπτο 

ξανθίνη 104 μg --, Λουτείνη-ζεαξανθίνη 89 μg --

ΠΗΓΗ: USDA National Nutrient data base

Μερικά από τα σπουδαιότερα οφέλη που προσφέρουν 
είναι τα ακόλουθα:

Με όλα τα παραπάνω θρεπτικά συστατικά σε κάθε βε-
ρίκοκο, το φρούτο αυτό αναπόφευκτα παρουσιάζει διά-
φορα οφέλη για τους καταναλωτές του, όπως:

- Κάνει καλό στην αναιμία: Η περιεκτικότητά του σε σί-
δηρο (5% της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης στα 2 βε-
ρίκοκα) μπορεί να δράσει βοηθητικά σε όσους πάσχουν 
από αναιμία. Ακόμη, η μικρή αλλά σημαντική περιεκτι-
κότητα του φρούτου σε χαλκό, βοηθάει το σίδηρο να δι-
ατεθεί σε όλο το σώμα.

- Καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα: H κυτταρίνη και η 
πηκτίνη που συναντάμε στα βερίκοκα αποτελούν ήπιας 
μορφής καθαρτικά και φέρνουν αποτελέσματα σε όσους 
πάσχουν από δυσκοιλιότητα. Η κυτταρίνη, συγκεκριμέ-
να, βοηθάει στην κινητικότητα του εντέρου, ενώ η πηκτί-
νη απορροφά και κατακρατά νερό, συντελώντας έτσι κι 
αυτή στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου.

- Βοηθά την πεπτική λειτουργία: Λόγω του ότι παρου-
σιάζει αλκαλική αντίδραση στο πεπτικό σύστημα, το βε-
ρίκοκο μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη πέψη, ενώ 
εξαιρετικά βοηθητικές είναι και οι φυτικές του ίνες, που 
βοηθούν στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας και άλλων 
πεπτικών διαταραχών. Κάποιοι ειδικοί, μάλιστα, συστή-
νουν να τρώτε ένα βερίκοκο πριν το φαγητό, για καλύτε-
ρα αποτελέσματα.

- Ευεργετεί την όραση: Η έλλειψη της βιταμίνης Α μπο-
ρεί να προκαλέσει κακή νυχτερινή και γενικότερα απο-
δυναμωμένη όραση, ενώ αντιθέτως η επαρκής λήψη της 
βιταμίνης (στην οποία είναι πλούσιο το βερίκοκο) μπο-
ρεί να διατηρήσει την υγεία της όρασής μας (αποτρέπο-
ντας την εμφάνιση εκφύλισης της ωχράς κηλίδας ή του 
καταρράκτη στο μέλλον) ή ακόμη και να τη βελτιώσει σε 
ορισμένες περιπτώσεις.

- Ρίχνει τον πυρετό: Κι όμως! Σε περίπτωση που ο πυ-
ρετός σας… χτυπήσει την πόρτα εν μέσω άνοιξης ή κα-
λοκαιριού, το βερίκοκο μπορεί να σας δώσει τη λύση. 
Πολτοποιήστε μερικά βερίκοκα μαζί με μέλι και νερό και 
πιείτε το χυμό τους. Θα σας ενυδατώσει, θα σας χαρίσει 
απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και θα μειώσει τις τοξί-
νες του σώματος.

- Μειώνει τη χοληστερίνη: Το αρωματικό αυτό φρού-
το είναι πλούσιο σε βήτα-καροτίνη, η οποία μετατρέπεται 
σε βιταμίνη Α και παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία της 

καρδιάς, καθώς καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες, μειώ-
νει την LDL (κακή) χοληστερόλη κι έτσι μας προστατεύ-
ει από μελλοντικό έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εμφάνι-
ση στεφανιαίας νόσου.

- Βελτιώνει την επιδερμίδα: Η βήτα-καροτίνη, και πάλι, 
γνωστή και ως προβιταμίνη Α που μετατρέπεται σε βιτα-
μίνη Α στο σώμα μας, είναι σημαντική και για την υγεία 
του δέρματός μας. Ο λόγος είναι ότι παίζει σημαντικό ρόλο 
στη βελτίωση και την ανάπτυξη ιστών, καταπολεμώντας 
τα εξανθήματα και βελτιώνοντας την υφή του δέρματος. 
Μάλιστα, από κάποιους ειδικούς συστήνεται η χρήση των 
φύλλων της βερικοκιάς: πάρτε το χυμό τους και εφαρ-
μόστε τον σε ηλιακά εγκαύματα, στις φαγούρες, τα εκζέ-
ματα κ.ο.κ. για να ανακουφιστείτε.

Το κουκούτσι του βερίκοκου σκοτώνει
τα καρκινικά κύτταρα;
Η Β17 που περιέχεται στο κουκούτσι του βερίκοκου, 

στα πικραμύγδαλα και τα αμύγδαλα. Έχει παρατηρηθεί 
ότι η αμυγδαλίνη (βιταμίνη Β17) έχει κάποια (ευεργετι-
κή για τον άνθρωπο) δράση πάνω στα καρκινικά κύττα-
ρα. Ωστόσο δεν θεωρείται φάρμακο κατά του καρκίνου, 
όταν αυτός έχει ήδη εκδηλωθεί.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες η χρησιμοποίηση της 
αμυγδαλίνης( Β17) είναι περισσότερο προληπτική παρά 
θεραπευτική. Πιστεύεται ότι η χρόνια ανεπάρκεια σε αμυ-
γδαλίνη ( Β17) οδηγεί σε μείωση της αντίστασης του ορ-
γανισμού στην ανάπτυξη κακοήθειας. Από την άλλη δεν 
έχουν παρατηρηθεί παρενέργειες από κατανάλωση με-
γάλων δόσεων αμυγδαλίνης( Β17). Παρόλα αυτά συνί-
σταται η μέγιστη πρόσληψη αμυγδαλίνης( Β17) να μην 
υπερβαίνει τα 3 γραμμάρια την ημέρα.

Προτεινόμενος τρόπος κατανάλωσης
Αναζητήστε βερίκοκα τα οποία δεν είναι γδαρμένα, πα-

ραμορφωμένα, μουχλιασμένα ή ζαρωμένα. Αγοράστε 
μόνο ό,τι θέλετε να καταναλώσετε τις αμέσως επόμενες 
ημέρες. Προτού τα καταναλώσετε πρέπει να τα πλύνετε 
με άφθονο ζεστό νερό. Για μέγιστο όφελος, καλύτερα να 
τρώτε ξερά βερίκοκα.   Έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα 
σε β-καροτένιο από ότι τα ωμά (J Agric Food Chem. 2005).

Ιδιαίτερη προσοχή όμως, στο χρώμα του φρούτου και 
περισσότερο στα αποξηραμένα βερίκοκα γιατί πολύ συ-
χνά θειαφίζονται για να πάρουν ανοιχτό πορτοκαλί χρώ-
μα αντί του φυσικού τους που είναι καφέ πορτοκαλί. Τα 
βερίκοκα που δεν ψεκάζονται με θειάφι είναι γευστικό-
τερα από τα υπόλοιπα. 

Φυσικά πριν την κατανάλωσή τους, πρέπει να τα ξε-
πλένεται με άφθονο νερό και κατά προτίμηση ζεστό. Προ-
τιμάτε πάντα τα ώριμα βερίκοκα αλλά όχι τα ζαρωμένα 
καθώς και χωρίς γδαρσίματα.
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ - ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΠΕΝΘΗ

Αυτή η «Βάβω» ήταν το «κάτι άλλο». Ήταν πολ-
λά χρόνια πιο μπροστά από την εποχή της! Βέ-
βαια, είχε και τον άνδρα της, είχε τη «σκιά» του. 
Δεν ήταν χήρα... μαυροφορεμένη! Είχε τον καλο-
κάγαθο μπάρμπα-Μίχο.

Μια βάβω «τσαούσα», πανέξυπνη και πολύ «στο-
λίστρα». Με τα ωραία της τα σεγκούνια, τα δακτυ-
λίδια, τα χρυσά δόντια και πάντοτε τις γιορτάδες 
μέρες, συνταίριαζε τη «γούνα» με τα τσαρούχια!

Μεγάλη μαζώχτρα, με πολύ έντονο το αίσθημα 
της ιδιοκτησίας, αλλά και μεγάλη «τσούχτρα». Τότε, 
τα παρατσούκλια δίναν και πέρναν. Άκουγες λιάρα, 

κοκανέτο, τσιγκούνα, εβραία, σβαρνιάρα, χαμένη, 
ξωπαρμένη, καλόγρια η μαυροκαντηλανάφτισσα 
της Παναγιάς, η Τσαμάτω, η Μπότσω, η Λαγκόνω 
κ.ά. Γλυκιές μορφές του χωριού τους, που έζη-
σαν, πέρασαν, έφυγαν και σημάδεψαν τις παιδι-
κές καρδιές τους...

Η βάβω του Μίχου ήταν «κρατούμενη» οικο-
νομημένη, αδελφή μεγαλέμπορου στην ξενητιά 
και γυναίκα «φούρνιαρη» στην Αθήνα. Ο «παράς» 
της κρυμμένος και καταχωνιασμένος. Όσο για τον 
πλούσιο γιο, που έπρεπε να τον παντρέψει κι αυ-
τόν, τον είχε τακτοποιημένο καταλλήλως, και κο-
ντολογείς, όλα τα είχε. Και μεγάλη κρεβατίνα είχε, 
με πολλά σταφύλια και βαθύ ίσκιο, που τα καλο-
καίρια τον απολάμβανε και τον χαιρότανε.

Βέβαια ήθελε ένα «πανωπροίκι» προς το τέλος 
της ζήσης της. Πήγαινε και στο πατρικό της, φώ-
ναζε στη δόλια χήρα αδελφή της, ότι κι αυτή, έχει 
να κάνει, από την περιουσία του πατέρα τους, του 
παπά. Πέτρες στο πηγάδι και ότι άλλο φανταστείτε. 
Σωστή επαναστάτρια.

Ο καλός της γαμπρός και δίκαιος μπάρμπα-Μή-
τσος, από την κόρη της τη Βασίλω, της είπε: Άκου, 
βάβω, τέρμα από δω και τέλειωσες. Πήρες την 
προίκα σου! Τέρμα και «τσόπασε».

Η αγαπημένη γιαγιά, γιατί ήταν και δική μου για-
γιά, όταν φούντωνε μέσα της ο θυμός, ξέσπαγε με 
χίλιους δυο τρόπους. Δεν κώλωνε πουθενά και 
δεν φοβότανε τίποτα! Ήταν η βάβω που, «εδώ και 
τώρα», πάντρεψε το γιο της και με το έτσι θέλω, μιαν 

όμορφη νια, από το Ριζό την έστησε πίσω από την 
τζαμαρία του «Γυαλί καφενέ» στα Γιάννινα, μαζί με 
τα αδέλφια της. Είχε κατεβάσει προηγουμένως το 
γιο της από το χωριό. Τον πήγε απ’ έξω και απλά 
του είπε: Σ’ αρέσ’ η νύφ’ μοναχέ μ’ ψυχή μ’; Ναι, 
μάνα, απάντησε ο γαμπρός ο θείτσος μου. Ας έλε-
γε και όχι, άμα του βάσταγε!

Στο πίτσ’ και φι τον στεφάνωσε κι όλας. Όσες φο-
ρές κατέβαινε στην Αθήνα, έδινε γρόσια κρυφά, 
για να της αγοράσουν δαχτυλίδια και μάλιστα, είχε 
προτίμηση στις κόκκινες πέτρες , στα ρουμπίνια, 
στις λίρες και ότι άλλο της γυάλιζε!

Μια μέρα, καθώς ανακάτευε το σεντούκι της, την 
κασέλα της, μέσα σε όλο αυτό το «γιουσουρούμ», 
βλέπει και την ελληνική σημαία χωμένη, καταχω-
νιασμένη, τόσα χρόνια, βλέπεις. Ωραία χρώματα, 
φανταχτερά, χρυσά κρόσια και «φεστόνια». Πού 
να τα βάλει νους ανθρώπου; Μέχρι το μεσημέρι 
την είχε κάνει ωραιότατο «ουρτί».

Λίγες ημέρες μετά, ήρθε μια βόλτα κατά την Αθή-
να μεριά και, βέβαια, έμεινε στο γιο της και τη νύφη 
της. Μαζεύτηκε στο καμαράκι της και την ετοίμαζε 
η νυφοπούλα της να την λούσει... Κάνει έτσι η νύφη 
της, και τι να δει, την Ελληνική Σημαία!!!

-Μάνα, ώ μάνα, τιν’ τούτο για;
- Ε, να νύφ’ μ’ έχει ωραία χρώματα, σπάνια...ε, 

έκανα και το χατίρ’ του γέροντά μου του Μίχου...ολι-
μερίς και ολονυχτίς μου λάλαε ο χαμένος... «Βγάλ-
τα Λενιώ μ’ βγάλτα τα μαύρα και φέρ’ τα κόκκινα»! 
Του την έκανα κι ιγώ τη δ’λεια! Αμ’ πώς..!

+ Reverend SPYRIDON E. KAVVADIAS +
Reverend Spyridon Kavvadias, E. 87, of Aurora, passed away Friday, June 13, 2014. He was 

born March 21, 1927 in Corfu, Greece to the late Manolis and Maria Kavvadias and became 
an American citizen in 1959. He was ordained to the Greek Orthodox priesthood on April 28, 
1968. Father Kavvadias was a veteran of the Greek Navy in their Submarine service. He was 
a Chaplain at the VA Hines Hospital for 25 years. He enjoyed listening to classical music and 
reading the classics. However what he most enjoyed was serving his congregation with 
honor and compassion. Reverend is survived by his wife, Sophia (Vlahos); children, Nicholas 

(Wendi Schoen), Manos (Laurie J.) and Tasia (Johnathan Philip Gainsford) Campbell; grandchildren, Alexandria J. 
and Jua Ying Nafsika Theodora; as well as countless nieces and nephews. Visitation will be held on Wednesday, 
June 18, 2014 from 4:00 p.m. 9:00 p.m. at St. Athanasios Greek Orthodox Church, 1855 5th Ave., Aurora, IL 60503 
with a Trisagion Service at 7:00 p.m. Thursday, June 19, 2014 at the church an Orthros Service will begin at 8:30 a.m. 
followed by the Divine Liturgy at 9:30 a.m. and the Funeral Service at 10:30 a.m. A graveside service will be held at 
Lincoln Memorial Park. In lieu of flowers, memorials may be made to St. Athanasios Greek Orthodox Church Altar 
Fund. Arrangements were handled by The Healy Chapel, 332 W. Downer Pl., Aurora, IL 60506. For further information 
please call 630-897-9291 or www.healychapel.com to sign the online guestbook

Served at St. Athanasios Church in Aurora from  1968 to 1975.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είχαμε τη χαρά να γνωρίζουμε τον αείμνηστο παπα-Σπύρο, όταν το 1970 μαζί με άλλους συμπατριώτες, 
κατοίκους Αρόρα, (Σαμ Μανίκα, Ηρακλή Παναγόπουλο, Χαρ. Προκόπο, Στέλιο Νταγιάντη, Κώστα Χουχουλή, Αδελφούς 
Θεοδωρόπουλου κ.ά. ιδρύσαμε και λειτουργήσαμε το σχολείο «Αρχιμήδης», τότε υπηρετούσε στον Άγιο Αθανάσιο ως 
ιερέας, όπου συμπαραστάθηκε στον αγώνα για την ίδρυση του σχολείου.

Εκφράζουμε τα συλλυπητηριά μας στην Κυρά-παπαδιά και στα παιδιά του, να ζουν και να τον θυμούνται και ο 
Θεός να τον αναπαύσει σε σκηνές δικαίων.

Οικογ. Δημ. Ν. Γεωργακόπουλου

Του 
ΝΙΚΟΥ ΑΗΔΟΝΗ

Το κουτί της Βάβως και η ελληνική Σημαία μας
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ
Γεν. Πρόξενος κ. Ιωάννα Ευθυμιάδου
650 N. ST. Clair St. Chicago IL. 60611
(312) 335-3915 • Fax (312) 335-3958

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ         
Δέσποινα Χατζηδιάκου, Συντονίστρια Τορόντο
365 Bloor Street East, Suite 1800
Toronto, Ontario M4W 3L4, Canada
(1416) 515-1930
E-mail: edconsulchi@yahoo.com

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

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

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

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

ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Αιδ. π. Ιωάννης Καλόμαλλος, Ιερατικός 
Προϊστάμενος
Αιδ. π. Σταμάτης Σφήκας, Συνεφημέριος
5649 N. Sheridan Rd * Chicago IL. 60660 
(1773) 334-4515

ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
π. Τηλέμαχος Αλικάκος, Ι. Προϊστάμενος
12307 S. Ridgeland Ave. 
* Palos Heights IL. 60463 
(1708) 385-2311

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Νικόλαος Παρνασσός
3406 Ν. Cicero Ave, Chicago 
IL. 60641-3718
(1773) 709-2517

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
(847) 965-3960 • Fax: (847)-965-3961

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

ΧΡΗΣΙΜΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Τα Ομηρικά  Έπη είναι γραμμένα με 
τέτοιον τρόπο, ώστε η θυσία να εί-
ναι γλυκιά και με μία αίσθηση ηρω-
ισμού που να μη δημιουργεί τρόμο. 

Ωθούν τον αναγνώστη ν’ αγαπά, να θαυμάζει 
τον Αχιλλέα και να ταυτίζεται μ’ αυτόν. Αυτό 
γίνεται πολύ εύκολα όταν το άτομο ζει σε μία 
κοινωνία οργανωμένη και συχνά του ζητού-
νται παραπάνω από όσα θέλει να δώσει.                                   

Ο Αχιλλέας είναι το τραγικό πρόσωπο της 
Ιλιάδας, αλλά όλοι ταυτίζονται μαζί του. Είναι 
τόσο τέλεια γραμμένα τα  Έπη, που, ενώ οι 
άνθρωποι συνήθως ταυτίζονται με το νικη-
τή ηγέτη, στο έργο αυτό ταυτίζονται με το νε-
κρό ήρωα. Ξέρουν από την αρχή ότι ο Αχιλ-
λέας σκοτώνεται και σκιρτάει η καρδιά τους 
κάθε φορά που διαβάζουν τους λόγους του 
εναντίον του Αγαμέμνονα, εναντίον της εξου-
σίας, εναντίον του συστήματος.

Σκιρτάει η καρδιά των Ελλήνων, όταν ο 
αγαπημένος τους ήρωας απειλεί να γκρεμί-
σει μόνος του -κι αυτό έχει σημασία-  τις πύ-
λες της Τροίας. Απειλεί Θεούς και δαίμονες και 
δε διστάζει να απειλήσει και τον Απόλλωνα. 
Αυτό είναι και το αποκορύφωμα του έργου, 
η απαρχή της θυσίας.

Οι  Έλληνες ταυτίζονται μ’ έναν ήρωα άφο-
βο για τον οποίο ξέρουν, όπως κι ο ίδιος ξέ-
ρει ότι θα νικηθεί από τον Υιό του μεγάλου 
Θεού και δε φοβούνται το θάνατο. Ο θάνατος 
για τον  Έλληνα είναι απειροελάχιστο κόστος 
για μία τέτοια στιγμή μεγαλείου κι αποθέωσης.

Σε ένα αυστηρό σύστημα πάντα θα βρεθεί 
ένας άνθρωπος να σηκώσει το ανάστημά του 
εναντίον της αδικίας και της εξουσίας. Η δι-
αφορά όμως με τους άλλους λαούς είναι ότι 
θα τον εγκαταλείψουν στην τύχη του, θα τον 
αφήσουν να θυσιαστεί μόνος του, ενώ οι  Έλ-
ληνες μ’ αυτήν την παιδεία θα ταυτιστούν με 
το μοναχικό άνθρωπο και θα του δώσουν τη 
δύναμή τους.

Στην κοινωνία που είναι οργανωμένη, πά-
ντα υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Αγαμέμνονας, 
ο Αχιλλέας, ο Οδυσσέας, αλλά κι ο Θερσίτης. 
Όλοι αυτοί έχουν το ρόλο τους στην επίτευξη 
του στόχου. Όλοι προσπαθούν, ο καθένας με 
τον τρόπο του. Όμως αυτό που μένει από την 
Ιλιάδα είναι ότι σ’ έναν αγώνα στον οποίο είναι 

αρχηγός ο Αγαμέμνονας, αγαπημένος ήρω-
ας και τραγικό πρόσωπο είναι ο Αχιλλέας κι 
αυτός που δίνει στο τέλος τη νίκη είναι ο πα-
νέξυπνος Οδυσσέας.

Επειδή ακριβώς δεν υπάρχει θεϊκή επέμ-
βαση άμεση, όλοι, εφόσον κάθονται στα συμ-
βούλια, έχουν τη δική τους άποψη και κρίνο-
νται. Δεν υπάρχει το απόλυτα σωστό που το 
γνωρίζει κάποιος. Όλοι προσπαθούν σύμφω-
να με τις δυνατότητές τους. Ο Οδυσσέας χαί-
ρει της εκτίμησης όλων, χωρίς να μειονεκτεί 
σε γενναιότητα, λόγω της εξυπνάδας του. Από 
τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο που συμ-
μετέχει στην εκστρατεία, όλοι έχουν την ίδια 
άποψη για τον ήρωα.

Στην κοινωνία μας ο βασιλιάς κι ο πρώτος 
της ιεραρχίας αξιωματικά είναι ο πιο έξυπνος 
κι ο πιο γενναίος. Ο Οδυσσέας χάνεται σ’ αυ-
τήν την κοινωνία μέσα στα παρασκήνια, όπου 
συσκέπτονται οι μυστικοσύμβουλοι για να τι-
μάται ο βασιλιάς.

Η Ιλιάδα μπορεί να βρίσκεται σ’ επίπεδο βα-
σιλέων, αλλά κι εκεί υπάρχει ιεραρχία που, 
όταν καταπατάται αποφέροντας κέρδη, δεί-
χνει το δρόμο προς την ελευθερία. Στην Ιλιά-
δα ο καθένας απολαμβάνει τις τιμές που του 
αντιστοιχούν, κανένας δεν μπορεί να κλέψει 
τη δόξα του άλλου.

Αν η Ιλιάδα χαρακτηρίζει την κοινωνία που 
συνθέτουν οι Έλληνες, η Οδύσσεια χαρακτη-
ρίζει την προσωπική τους ζωή. Στην Οδύσ-
σεια περιγράφεται η περιπέτεια ενός πανέξυ-
πνου ανθρώπου, μέχρι να γυρίζει πίσω στην 
πατρίδα του. Οι δυσκολίες που αντιμετωπί-
ζει είναι τεράστιες κι ενώ ξεκινά μ’ ένα πλή-
θος συντρόφων και συμπολεμιστών επιστρέ-
φει πίσω μόνος.

Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες του ήρωα 
να ξεπεράσει τρομερά εμπόδια που βρίσκο-
νται στο δρόμο του και η τελική του μοναχι-
κή νίκη έχουν κι αυτές το νόημά τους στη δι-
αμόρφωση του χαρακτήρα του ανθρώπου. Ο 
Οδυσσέας σε καμία φάση του έργου δεν ξε-
φεύγει από την ανθρώπινη φύση του. Βρίσκε-
ται συνέχεια μέσα στον κίνδυνο κι είναι επι-
κεφαλής συντρόφων. Είναι άνθρωπος απλός, 
με την ίδια άνεση που κάνει το σωστό κάνει 
και το λάθος. Αγαπάει βαθύτατα τους Θεούς 
κι αυτοί του ανταποδίδουν αυτήν την αγάπη. Ο 
συνεχής κίνδυνος μέσα στον οποίο ζει αυτός 
κι οι σύντροφοί του τούς κάνει να σκέφτονται 
συνεχώς κι όλοι μαζί για να βρουν λύσεις. Σε 
άλλη περίπτωση ο πανέξυπνος Οδυσσέας θα 
επισκίαζε τους συντρόφους και θα υπήρχε πε-
ρίπτωση να κρατήσει πνευματικά δικαιώματα.

Πώς όμως να κρατήσει πνευματικά δικαιώ-
ματα κάποιος, που δεν έχει εξασφαλίσει ούτε 
καν τη δική του επιβίωση; Όταν παίρνει απο-
φάσεις που έχουν κόστος σε ζωές δεν μπορεί 
να διεκδικεί το αλάθητο όσο έξυπνος κι αν εί-
ναι. Μία από τις επόμενες φορές θα μπορούσε 
να ήταν και η δική του σειρά. Ό,τι σκέφτεται, 
το προφέρει στους συντρόφους του κι αυτοί 
με τη σειρά τους κάνουν το ίδιο.

Σ’ ολόκληρο το έργο δύο φορές του δόθη-
κε ασφαλής γνώση μέσω των Θεών, ώστε 
να γυρίσει πίσω ασφαλής με τους συντρό-
φους του. Εδώ ακριβώς είναι η τραγική ει-

ρωνεία. Με εξασφαλισμένη γνώση, έστω κι 
αν αυτή αποφέρει πνευματικά δικαιώματα, οι 
σύντροφοί του τον πρόδωσαν. Ό,τι καλλιεργεί-
ται μέσω των Επών, για να δοθεί στους Έλλη-
νες ως δώρο, αυτό τους πρόδωσε.

Το τέλος του Έπους είναι κι αυτό εξίσου ση-
μαντικό για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του 
ανθρώπου. Ο μεγάλος Οδυσσέας επιστρέφει 
μόνος του. Μέσα από δοκιμασίες και βάσα-
να επιστρέφει κουρασμένος, λυπημένος και 
προπάντων ανθρώπινος. Ακόμα κι όταν έχει 
επιστρέψει, τίποτε δε γίνεται εύκολα και χρει-
άζεται αγώνας.

Η τελική νίκη του Οδυσσέα είναι η ελπίδα 
που προσφέρουν οι Θεοί στον άνθρωπο. Ο 
Οδυσσέας επέστρεψε, αφού κατέβαλε όλες 
τις δυνατές προσπάθειες ως άνθρωπος, αλλά 
μόνο μετά από θεϊκή επέμβαση. Αυτή η επέμ-
βαση δε γίνεται υπό μορφή θαύματος με το 
οποίο ο Οδυσσέας από τη μία στιγμή στην άλλη 
επιστρέφει νικητής και δοξασμένος.

Η επέμβαση προσφέρει διέξοδο... και πάλι 
θα πρέπει να εξαντλήσει τις δυνατότητές του 
για να την εκμεταλλευτεί. Ακόμα και μετά την 
απόφαση των Θεών για την επιστροφή του, 
δεν είναι λίγες οι φορές που λύγισαν τα γό-
νατά του από το φόβο και την απελπισία. Οι 
Θεοί για τον Οδυσσέα παίρνουν θετικές απο-
φάσεις, αλλά αυτές οι αποφάσεις βοηθούν 
μόνο στην περίπτωση στην οποία θα βρει το 
κουράγιο να συνεχίσει.

Όλα αυτά τα στοιχεία που δίνει η Οδύσ-
σεια, ως παιδαγωγικό μέσο ενός συστήματος, 
ωθούν τον άνθρωπο σε αναζήτηση προσωπι-
κής ελευθερίας. Το σύστημα μπορεί να απαι-
τεί συλλογική προσπάθεια για να κατακτήσει 
αυτό που επιδιώκει, αλλά ο άνθρωπος μαθαί-
νει ότι αυτό που θα τον βοηθήσει είναι το προ-
σωπικό του κουράγιο και η αλύγιστη θέληση.

Οι Θεοί δεν φτιάχνουν ανάμεσα στους Έλ-
ληνες εκλεκτούς, που παίρνουν άπειρη δόξα 
εξαιτίας τους. Οι αγαπημένοι τους είναι βασα-
νισμένοι και μοναχικοί. Ό,τι δημιουργούν εί-
ναι δικό τους έργο, απλά η θεία πρόνοια τους 
βοηθά να σταθούν στα δικά τους ανθρώπινα 
πόδια, που τόσο εύκολα λυγίζουν.

Τα δύο Ομηρικά  Έπη δημιουργούν ανθρώ-

πους που στην κοινωνική τους δραστηριότητα 
και στην καλύτερή τους στιγμή θ’ αγωνιστούν 
για την κατάκτηση του Ιλίου, ενώ στην προσω-
πική τους ζωή τα πάντα εξαρτώνται από τους 
ίδιους. Τα λάθη που θα πληρώσουν στην πλει-
οψηφία τους είναι δικά τους λάθη κι αυτό εί-
ναι που πρέπει να κατανοήσουν.

Οι Θεοί δεν τιμωρούν με τους ανθρώπι-
νους κανόνες. Δίνουν συμβουλές για να βο-
ηθήσουν τον άνθρωπο και η καταπάτηση αυ-
τών των συμβουλών είναι η πηγή των κακών. 
Όλα τα παραπάνω δείχνουν, χωρίς να είναι 
ιδιαίτερα αναλυτικά, γιατί οι Έλληνες δεν μπο-
ρούν κι ούτε θέλουν να κρατήσουν πνευμα-
τικά δικαιώματα.

Εξίσου σημαντικό μ’ αυτό είναι κι ένα άλλο 
στοιχείο, που δίνεται μέσω των Επών. Αυτό 
είναι ο έρωτας. Σ’ ένα έργο του οποίου η πλο-
κή έχει να κάνει μ’ έναν ανθρωποφάγο πόλε-
μο και βασιλιάδες γεμάτους δόξα και σοφία, 
κυριαρχεί ο έρωτας.

Οι Θεοί ερωτεύονται και παιδιά αυτού του 
έρωτα είναι υπέρλαμπροι ήρωες ή πεντάμορ-
φες νέες. Οι Θεοί με αυτόν τον τρόπο υποδει-
κνύουν στους θνητούς να αναζητούν τον έρω-
τα. Δεν υπάρχουν παιδιά μοιχείας, υπάρχουν 
μόνον παιδιά αγάπης, που κληρονομούν θεϊ-
κά χαρακτηριστικά. Ο πόλεμος της Τροίας γί-
νεται αποκλειστικά για τον έρωτα.

Ο Πάρης - αρνητικός ήρωας για τους Έλλη-
νες, εφόσον είναι αντίπαλος - δεν είναι ούτε 
μπορεί να γίνει μισητός. Πώς μπορεί ένας Έλ-
ληνας, που κατανοεί τους έρωτες των Θεών, 
να μισήσει έναν άνθρωπο που έπεσε κι αυ-
τός θύμα του έρωτα; Του δόθηκαν βασίλεια, 
του δόθηκε σοφία κι αντρειοσύνη, αλλά αυ-
τός προτίμησε τον έρωτα.

Αυτός είναι, που δείχνει στους ανθρώπους 
τι ακριβώς είναι να είσαι Θεός. Τα βασίλεια για 
τον Πάρη έχουν έγνοιες και σκοτούρες. Η θεϊκή 
ομορφιά όμως, όταν είναι δίπλα στον άνθρω-
πο, είναι ευτυχία. Η ευτυχία μέσω του έρωτα 
είναι η Θέωση για τον άνθρωπο.

Απόσπασμα από το τρίτομο έργο: «ΥΔΡΟΧΟΟΣ»
Περισσότερα: http://www.schizas.com/

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.....

Tα ηθικά διδάγματα των ηρώων στα Oμηρικά  Έπη
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Ο γνωστός από την δεκαετία του 1960 
μουσικοσυνθέτης, στιχουργός και 
συγγραφέας Στέλιος Μαρκογιανά-
κης επέστρεψε στο Σικάγο, για μό-

νιμη εγκατάσταση, από την Φλόριδα όπου δι-
έμενε τα τελευταία 17 χρόνια.

Η οικογένεια Μαρκογιαννάκη που κατά-
γεται από την Κρήτη, είναι όλοι μουσικοί και 
το όνομά τους έχει συνδεθεί με την παροικία 
μας, όταν από τις αρχές του ’60 προσέφεραν 
τις μουσικές τους υπηρεσίες για διάφορες εκ-
δηλώσεις, γάμους, βαπτίσια, χοροεσπερίδες 
συλλόγων, κρατώντας την μουσική μας πα-
ράδοση ζωντανή και ήταν οι συνεχιστές αυ-
τής της μουσικής κληρονομιάς.

Ο Στέλιος μαζί με τον αδελφό του Χαράλα-
μπο και τελευταία τον ανηψιό του, γιο του Χα-
ράλαμπου, τον Γιώργο έχουν σημαδέψει με 
την παρουσία τους την παροικία μας, αφού 
ήταν οι μόνοι  που διέπρεπαν στο μουσικο-δι-
ασκεδαστικό στερέωμα όλων των εκδηλώσε-
ων της εποχής εκείνης. Μάλιστα για να εξα-
σφαλίσει κάποιος το συγκρότημα του Στέλιου 
και του Μπάμπη έπρεπε να έχει επικοινωνή-
σει αρκετούς μήνες νωρίτερα.

Μεγάλη και άξια η προσφορά των Μαρκο-
γιαννάκηδων στην Ομογένεια του Σικάγου και 
των γύρω Πολιτειών, γι’ αυτό τους αξίζουν συγ-
χαρητήρια και έπαινοι γιατί ήταν οι «Αρίωνες» 

που με τη μουσική τους διασκέδαζαν τους συ-
μπατριώτες μας για να ξεχνούν τους καϋμούς 
της ξενιτιάς και την καθημερινότητα της ζωής.

Ο Στέλιος έχει εκδόσει μια ποιητική ανθολο-
γία σε τέσσερις τόμους και άλλα τέσσερα βι-
βλία με στίχους και μουσική. Επίσης έχει κάνει 
μια σπουδαία δουλειά και έχει κυκλοφορήσει 
65 τραγούδια μελοποιημένα σε 5 CD’S για να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον καθέ-
να σε γιορταστικές εκδηλώσεις, αλλά και για 
ευχαρίστηση. Μια ποιοτική και καλή μουσι-
κή με δημοτικά, λαϊκά και ελαφρά τραγούδια.

Τα έργα του Στέλιου μπορεί να αποτελέ-
σουν ένα ωραίο δώρο για κάθε ελληνική οι-
κογένεια. Για την αγορά ή την απόκτηση των 
βιβλίων ή των CD’S επικοινωνήστε με το Στέ-
λιο στον αριθμό τηλεφώνου: (1773) 583-8959 
ή 1727) 735-1250.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των 
Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων 
«ΑΘΗΝΑ» παρουσίασαν στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του σχο-

λείου, ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα 
επί τη λήξει του σχολ. έτους 2013-14 το Σάβ-
βατο 7 Ιουνίου στις 11:00 π.μ.

Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου τραγούδησαν 
νησιώτικα τραγούδια, τα οποία απέδωσαν οι 
μικροί μαθητές και μαθήτριες, με χάρη και 
ζωντάνια, για το λόγο αυτό καταχειροκρο-
τήθακαν από όλους.

Οι τάξεις του Δημοτικού με ξεχωριστό 
και εντυπωσιακό τρόπο,  απήγγειλαν ποι-
ήματα σχετικά με τις εξετάσεις και τραγού-

δησαν σχολικά τραγούδια.  Το Γυμνάσιο με 
πολύ σπουδή και τέλεια απόδοση, απήγγει-
λε ποιήματα του Ελύτη, Ρίτσου και Σεφέρη.

Τα παιδιά του σχολείου προτού παραλά-
βουν τα ενδεικτικά τους, χόρεψαν ελληνι-
κούς χορούς με χάρη και λεβεντιά, κλεί-
νοντας το πρόγραμμα των Εξετάσεων, το 

οποίο παρουσίασαν οι μαθητές του Γυμνα-
σίου Αναστασία Γεωργοπούλου και Βασίλης 
Λουτριανάκης με την καθοδήγηση της Φι-
λολόγου κ. Ντίνας Κολιοπούλου.  

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου: Ευδοξία 
Γεωργακοπούλου, Χριστίνα Βένου, Νίκος 
Γαλόπουλος, Χριστίνα Αναστασίου, Χάϊδω 
Αλεξιάδου, Ντίνα Κολιοπούλου, Έφη Τσαρ-

τσάλη και Διαμάντω Σιώμου, μας παρου-
σίασαν μια όμορφη και επιμελημένη εορ-
τή των Εξετάσεων και τους αξίζουν πολλά 
συγχαρητήρια και για την διδακτική τους ερ-
γασία η οποία ήταν δημιουργική και υψη-
λού επιπέδου. 

Ο διευθυντής του σχολείου κ. Δημ. Γεωρ-

γακόπουλος στο σύντομο χαιρετισμό του, 
ευχαρίστησε πρώτα τους συνεργάτες του, 
εκπαιδευτικούς, συνεχάρει και ενθάρρυνε 
τα παιδιά για τις προσπάθειές τους, το Σύλ-
λογο και τους γονείς για τον επίμονο αγώνα 
τους, να κρατήσουν τα παιδιά κοντά στις ελ-
ληνικές παραδόσεις και πολιτισμό, θυμίζο-
ντας ότι το σχολείο θα γιορτάσει την επόμε-

νη χρονιά τα 42 χρόνια προσφοράς του, στην 
Ομογένεια και ότι θα λειτουργήσει ΗΜΕΡΗ-
ΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ για παιδιά από 3-6 ετών. 
Επίσης επέδωσε τιμητικά Βραβεία στην Πρό-
εδρο κ. Κατερίνα Αρσένη-Χατζοπούλου για 
την πολύχρονη και σημαντική υπηρεσία της 
στο σχολείο, και την κ. Διαμάντω Θεοδοσο-
πούλου-Σιώμου για την εθελοντική της προ-
σφορά στην εκμάθηση και διδασκαλία των 
Ελληνικών χορών.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων κ. Κατερίνα Αρσένη-Χατζοπού-
λου στο σύντομο χαιρετισμό της, συνεχάρει 
τα παιδιά για την πρόοδό τους, τους δασκά-
λους για το λαμπρό εκπαιδευτικό τους έργο, 
και κάλεσε όλους, στο τραπέζι που ακολού-
θησε με γλυκίσματα και φρούτα, προσφο-
ρά των Γονέων.

Εξ άλλου την επόμενη ημέρα Κυριακή 8 
Ιουνίου πραγματοποιήθηκε το καθιερωμέ-
νο ετήσιο πικ-νικ στο οποίο παρεβρέθηκαν 
οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, τα παιδιά, 
οι γονείς και φίλοι του σχολείου, οι οποίοι 
πέρασαν μια αξέχαστη ημέρα σε χαλαρούς 
ρυθμούς και γεύφτηκαν τα άφθονα φαγη-
τά, εδέσματα, αναψυκτικά και φρούτα προ-
σφορά των γονέων και φίλων του σχολείου.

Οι εξετάσεις και οι εκδηλώσεις των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά»

Ο μουσικοσυνθέτης, στιχουργός 
και συγγραφέας Στέλιος 
Μαρκογιαννάκης στο Σικάγο

Αποκτήστε ένα ωραίο δώρο κατ’ ευθείαν από τον δημιουργό
Στέλιο Μαρκογιαννάκη
• 9 διαφορετικά CD’S, από 12 νέα κεφάτα 
 τραγούδια το καθένα
• 4τομη πλούσια ποιητική Ανθολογία
• 6 μουσικά βιβλία με 12 νέα καταπληκτικά 
 τραγούδια το καθένα
Για την αγορά ή την απόκτηση των CD’S και των βιβλίων
Επικοινωνήστε με τον μουσικοσυνθέτη και συγγραφέα
Στέλιο Μαρκογιαννάκη στους αριθμούς τηλεφώνου:
(1773) 583-8959 ή (1727) 735-1250

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Η φιλόλογος κ. Ντίνα Κολιοπούλου 
με την μαθήτρια Κωνσταντίνα Μπίζιου

Η καθηγήτρια κ. Έφη Τσαρτσάλη με τους 
μαθητές Νικολέτα και Γιάννη Βλάχο

Στο βήμα ο μαθητής του Γυμνασίου Βασίλης 
Λουτριανάκης αναγγέλει τα παιδιά της Δ! τάξης
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Ε κδήλωση για τον ήρωα του Μακεδονικού Αγώνα 
ανθυπολοχαγό του Ελληνικού Στρατού και κατα-
γόμενο από τη Μεσσηνία, Τέλλο Αγαπηνό (Καπετάν 
Άγρα), ο οποίος θυσιάστηκε την 7η Ιουνίου 1907, 

για την απελευθέρωση της Μακεδονίας, οργάνωσε ο Σύλλο-
γος Μεσσηνίων Μακεδονίας – Θράκης «Ο Καπετάν Άγρας». 

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο μνημείο του Ήρωα, στον αύ-
λειο χώρο του Πολεμικού Μουσείου Θεσσαλονίκης  παρουσία 
πρώην υπουργών, του Δημάρχου Έδεσσας, αυτοδιοικητικών 
από τη Μεσσηνία και τη Μακεδονία, εκπροσώπων συλλόγων 
και πολιτών της Μακεδονίας, οι οποίοι τίμησαν τη μεγάλη αυτή 
προσωπικότητα του Μακεδονικού Αγώνα .

Στην εκδήλωση μίλησε ο Θεοφάνης Μαλκίδης, ο οποίος έκα-
νε την αναγκαία προβολή της πορείας του «Καπετάν Άγρα» στο 
σήμερα, επισημαίνοντας το πρότυπό του, το βίο του καθώς και 
την ανιδιοτελή προσφορά του και τελικώς τη θυσία του για την 
Ελλάδα και τη Μακεδονία.

Παραθέτουμε την ομιλία του Θεοφάνη Μαλκίδη: Ο Καπετάν 
Άγρας, με το βαθμό του υπολοχαγού μπήκε ως αντάρτης στο 
Βάλτο των Γιαννιτσών και πρωτοστάτησε στις συμπλοκές με 
τους κομιτατζήδες στο στρατηγικό αυτό σημείο, χωρίς να τον 
λυγίζουν οι τραυματισμοί και οι αρρώστιες του βάλτου. Στις 5 
Ιουνίου 1907 ο Βούλγαρος βοεβόδας  Ζλάταν εκμεταλλεύτηκε 
το ήθος και την τιμιότητα του Άγρα και, αφού τον κάλεσε άο-
πλο να συμφιλιωθούν, τον αιχμαλώτισε και τον κρέμασε κο-
ντά στο Τέχοβο (Καρυδιά), Εδέσσης της Π. Ε. Πέλλας.

Το άγαλμα του Άγρα στους Γαργαλιάνους

Το πραγματικό του όνομα Σαραντέλος ή Σαράντος Αγαπη-
νός, γεννήθηκε στούς Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, όπου υπη-
ρετούσε ο πατέρας του ως Εφέτης. Κατάγεται από πατέρα και 
μητέρα που οι ρίζες της γενιάς τους χάνονται σε ένδοξες και 
αριστοκρατικές οικογένειες. Το 1901, αποφοίτησε από τη Σχο-
λή Ευελπίδων και τοποθετήθηκε στη φρουρά της Αθήνας.

Η επιθυμία του να προσφέρει ουσιαστικότερες υπηρεσί-
ες στην πατρίδα τον ώθησε μετά από λίγους μήνες στην εθε-
λούσια κατάταξή του στα στρατιωτικά σώματα που αγωνίζο-
νταν στη Μακεδονία εναντίον των Βουλγάρων κομιτατζήδων. 
Σε πολύ νεαρή ηλικία κατόρθωσε να διοριστεί αρχηγός ενός 
ανταρτικού σώματος, το οποίο προετοίμαζε στο Βόλο ο καπε-
τάν Ακρίτας (Κωνσταντίνος Μαζαράκης). Τον Σεπτέμβριο του 

1906, ύστερα από απόφαση του Γενικού Προξενείου Θεσσα-
λονίκης, αποστέλλονται στη λίμνη των Γιαννιτσών τρία νεοσυ-
γκροτηθέντα ελληνικά σώματα. Μετά από μεσολάβηση του Νι-
κολάου Ρόκα, καλείται στην περιοχή ο Αγαπηνός.

Πρώτο εισήλθε στις αρχές του μήνα το σώμα του Ανθυπο-
λοχαγού του Πεζικού Τέλλου Αγαπηνού με δύναμη είκοσι αν-
δρών, ενώ μετά από λίγες μέρες κατέφτασαν τα σώματα του 
Υπολοχαγού του Πεζικού Σάρρου Κωνσταντίνου (Κάλα) και 
Ανθυποπλοίαρχου Δεμέστιχα Ιωάννη (Νικηφόρου) με εικο-
σιπέντε άνδρες ο καθένας.

Πρωταρχική αποστολή των σωμάτων ήταν η απομάκρυν-
ση των βουλγαρικών συμμοριών από τη λίμνη, οι οποίες εί-
χαν εγκατασταθεί με ισχυρές δυνάμεις στο νοτιοδυτικό τμήμα 
της, έτσι ώστε να μπορεί να αποτελέσει βάση εξόρμησης και 
κέντρο ανεφοδιασμού των ελληνικών σωμάτων για τις περι-
οχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Νοέμβριο επιχειρείται επίθεση από το σώμα του Αγαπη-
νού κατά των βουλγαρικών ανταρτικών σωμάτων, με σκοπό 
να καταλάβει την καλύβα Κούγκα. Η επιχείρηση δεν ήταν επι-
τυχής. Ο ίδιος ο Αγαπηνός τραυματίζεται και μεταφέρεται στη 
Θεσσαλονίκη, μετά από μια βδομάδα, ωστόσο, επανέρχεται.

Στα τέλη Φεβρουαρίου αποχώρησε από τη λίμνη και εγκα-
ταστάθηκε στη Νάουσα, αφενός για να αποθεραπευτεί από τα 
τραύματα και τους πυρετούς από τους οποίους έπασχε, αφετέ-

ρου για να διευθύνει τον αγώνα της περιοχής. Παρά τον κλο-
νισμό της υγείας του και τα τραύματά του εξακολουθούσε να 
συμμετέχει ενεργά.

Εν τούτοις, τον Απρίλιο του 1907, το Προξενείο Θεσσαλο-
νίκης αποφάσισε να αντικαταστήσει τους αρχηγούς και τους 
αντάρτες, οι οποίοι είχαν δοκιμαστεί και εξαντληθεί για μεγά-
λο χρονικό διάστημα, ανάμεσά τους και ο Άγρας.

Ωστόσο, επανειλημμένα λάμβανε πληροφορίες για την πτώ-
ση του ηθικού των βουλγαρικών συμμοριών και τη διάθεση 
πολλών στελεχών των κομιτάτων να διακόψουν τους δεσμούς 
τους με αυτά και να προσχωρήσουν στον ελληνικό αγώνα. Τέ-
τοια διάθεση εκδήλωσε ο βοεβόδας Ζλατάν, την οποία καλω-
σόρισε ο Άγρας. Ήθελε να επισφραγίσει την πολυσχιδή δρά-
ση του με τη θεαματική προσχώρηση στην ελληνική πλευρά 
μεγάλης ομάδας κομιτατζήδων.

Ακολούθησαν αρκετές συναντήσεις των δύο αρχηγών πριν 
την τελευταία συνάντηση της 3ης Ιουνίου. Εκείνη τη μέρα, οι 
βοεβόδες Κασάπτσε και Ζλατάν, παραβαίνοντας τις συμφω-
νίες, συνέλαβαν τον Άγρα και τον Αντώνη Μίγγα, ενώ οι υπό-
λοιποι από τη συνοδεία αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι. Τους 
διαπόμπευσαν ως δήθεν αιχμαλώτους, δεμένους και ξυπό-
λυτους, στα χωριά της περιοχής, με σκοπό να αναπτερώσουν 
το ηθικό των τρομοκρατημένων οπαδών των κομιτατζήδων.

Τη νύχτα της 7ης Ιουνίου, τους απαγχόνισαν μεταξύ των χω-
ριών Τέχοβο (Καρυδιά) και Βλάδοβο (Άγρας). Το γεγονός τά-
ραξε τους Έλληνες της περιοχής και η προδοσία των Βουλ-
γάρων φανάτισε τους Έλληνες αντάρτες, με αποτέλεσμα ο 
ελληνικός αγώνας να συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση και 
περισσότερες επιτυχίες.

Η λαϊκή παράδοση κατέγραψε τον θάνατο του Τέλλου Άγρα με 
πολλά τραγούδια. Χαρακτηριστικό είναι το σλαβόφωνο μοιρολόι:

Νέμας μάικα, ζλάτνο τσέτνο, να τα πλάτσι;
(Δεν έχεις μάνα, γλυκό παιδί, για να σε  
κλάψει;)

Νέμας σέστρα, ντα τα ζάλια;
(Δεν έχεις αδερφή, να σε πενθήσει;)

Κάκβα ιζλαζάγια;
(Πώς σε ξεγέλασαν;)

Κάκβα ντονισέα ντα βα ουμπέσατ  
να ουρέχουτ;
(Πώς σ’ έφεραν εδώ και σε κρέμασαν  
στην καρυδιά;)

Ντα βα ντόνσατ να τσούζντι μέστου,
(Να σε φέρουν σε ξένη γη,)

τσούζντι μάικι ντα πλάκατ,
(ξένες μάνες να σε κλάψουν,)

τσούιντι σέστρι ντα βα ρέντατ.
(ξένες αδερφές να σε μοιρολογήσουν.)

Σε ανάμνηση του θανάτου των δύο αγωνιστών, το χωριό 
Τέχοβο μετονομάστηκε αργότερα Καρυδιά (το δέντρο όπου 
απαγχονίστηκαν), ενώ το χωριό Βλάδοβο, όπου ενταφιάστη-
καν έξω από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, είναι ο σημε-
ρινός Άγρας. Η δράση και ο μαρτυρικός θάνατος του Καπετάν 
Άγρα ενέπνευσαν στην Πηνελόπη Δέλτα το γνωστό μυθιστό-
ρημά της «Στα μυστικά του Βάλτου».

Εκδήλωση για τον ήρωα του Μακεδονικού Αγώνα “Καπετάν Άγρα”

Ο Τέλλος Αγαπηνός (Άγρας)
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“Recession Near End, Economy to
Recover in 2014”: Staikouras Says

Premier Antonis Samaras as well as 
the government Vice President and 
Foreign Minister Evangelos Veni-

zelos , in a ceremony in May initiated agree-
ments for hydrocarbon explorations, surveys 
and extraction/production in three separate 
areas of Greece by signing separate pacts.

The agreements signed have already been 
scrutinized and approved by the Court of 
Audit, as follows:

1. The joint venture of Energean Oil and 
Gas/Petra Petroleum is the concessionaire 
for a reserve in the land area of Ioannina in 
northwestern Greece, where up to 100 mil-
lion oil barrels are expected to be produced.

2. The joint venture of Hellenic Petroleum/
Edison/Petroceltic is the concessionaire for 
an offshore reserve in the Gulf of Patras, at 
the western exit of the Gulf of Corinth. The 
reserve is estimated to be able to offer about 
200 million oil barrels. 

3. The joint venture Energean Oil and Gas/
Trajan Oil & Gas Ltd. Is the concessionaire 

for an oil reserve at Katakolo in northwestern 
Peloponnese, east of Zakynthos island. This 
is the largest of the three reserves, expected 
to produce up to 3 million oil barrels.

The premier said that in “the Medium-
term program that was submitted, growth 
is expected for the first time after six years 
while it is estimated that unemployment 
will have fallen by 10 percentage points 
by 2018. In 2020, we will have recovered 
to a pre-crisis level and on a sound basis, 
without pathogenies. We just need to stay 
on the course we have paved and this will 
be decided in the upcoming elections. The 
New Democracy party sets the country on a 
course of development, with competitiveness 
and credibility, beyond our borders. We are 
asking the Greek people to give us the power 
to move to a New Greece.” Samaras said that 
Greece is at a crucial point, as it overcame 
hard times with many sacrifices and is close 
to achievements that some, until recently, 
considered inconceivable.

The U.S. State Department issued its 
annual report for 2013 on terrorism, 
stressing that the Greek government’s 

cooperation with the United States on counter-
terrorism remained strong. “Greece continued 
to experience intermittent small-scale attacks 
like targeted package bombs or improvised ex-
plosive device detonation by domestic anarchist 
groups,” the State Department reported, while 
it underlined that “these attacks did not appear 
to aim to inflict bodily harm but rather sought 
to make a political statement.”

The State Department report also presented 
Greek legislation in connection with terrorism 
with reference to specific articles of the Greek 
Penal Code, which subject Greek citizens to ap-
plicable international laws, to include terrorism. 

“The Police Directorate for Countering Spe-
cial Violent Crimes (DAEEV) is responsible 
for counterterrorism in Greece. DAEEV is 
extremely proactive and attracts highly mo-
tivated and educated young police officers,” 
stressed the report and added that “this unit 
has demonstrated a high capacity to collect 

information, but it lacks capacity to utilize 
the volume of data it collects and to share with 
other services within the Greek police and 
Coast Guard.”

As far as the Greek border document system 
for passports is concerned, the report underlined 
that Greece has a weak system for its passports. 
The national ID card is extremely vulnerable 
to alteration and photo substitution, and it has 
not incorporated any new security features such 
as digitized photo and biometrics,” it said. The 
State Department also reported the convictions 
of Revolutionary Struggle members and the 
trial of the alleged members of Conspiracy of 
Fire Nuclei.

“The porous nature of Greece’s borders is of 
concern,” stressed the report and underlined that 
“while Greek border authorities have had suc-
cess in the past year stemming the flow of illegal 
migration at the land border with Turkey, their 
ability to control large-scale illegal migration via 
sea borders is limited. Recent regional upheavals 
have intensified illegal migration to and through 
Greece via the Greek Aegean islands.”

Alternate Finance Minister Christos 
Staikouras (L) stressed that the start 
of recovery for the Greek economy is 

expected in 2014, while addressing Parliament. 
Staikouras was speaking during the debate on 
a draft bill on the accounts and balance sheet 
for 2012, which was passed with the support 
of coalition government MPs.

“The goals of fiscal policy are being achieved. 
The country, after many years, has achieved a 
primary surplus that is sustainable, significant 
and substantially higher than original and 
subsequent predictions. The economic climate 

has improved. The cost of borrowing has 
been reduced. Businesses are starting to draw 
capital from the markets and starting to issue 
bond loans. Deposits are gradually returning 
to the domestic banking system, even though 
the losses since the start of the crisis remain 
high,” Staikouras said. 

The minister also cited figures showing 
that the state had done its utmost within the 
constraints of the crisis to boost liquidity 
in the economy, paying 6.2 billion euros in 
overdue state debts and returning 3.1 billion 
euros in taxes. 

Three Concessions Signed to Explore
For Hydrocarbon in Separate Regions

State Department Report on Terrorism
Notes Strong Cooperation with Greece

Wind Park Wins
Bldng Approval
In Peloponnese

Appeals Court Nixes Stamati Prison Release 

Capital Gains
Tax  Enacted

Environment, Energy and Climate 
Change Minister Yiannis Maniatis 
signed the decision that approved the 
environmental terms for a 38 MW wind 
park in Peloponnese.

The park will be built on the borders of 
Achaia and Ilia prefectures, close to the 
Ancient Olympia, while its construction, 
according to the ministry, is expected to 
generate about 46 million euros to the real 
economy.  

During the last few months, authorities 
have approved the environmental terms for 
23 large wind parks, with total capacity of 
887.7 MW.

An Athens appeals court on Monday rejected a petition by Vicky Stamati, wife of the jailed 
former minister Akis Tsohatzopoulos, asking to be released from prison. The panel of five 
justices adopted the recommendation of the public prosecutor and voted unanimously against 
her request for early release from her 12-year prison sentence.

Stamati, who did not attend the hearing due to health problems, has been in jail since April 
2012 for her part in a kickbacks taken by the former defence minister for arms programmes 
and for money-laundering.

After four months of stagnation in Greece’s 
property market, notaries are back in business 
as the capital gains tax has finally been 
activated, the necessary decisions have been 
issued by Deputy Finance Ministry Giorgos 
Mavraganis and General Secretary for Public 
Revenues Haris Theoharis, and the electronic 
application on Taxisnet on the ministry’s 
website will open on Tuesday for notaries to 
pay the fee due by property sellers.

The troubles in the introduction of the 
capital gains tax on properties owned by up 
to 20 years by the same owner had brought 
the already problematic real estate market 
to a standstill since the start of the year. The 
measure provides for the payment of a 15 
percent tax on the profit made by a seller by 
deducing the cost of acquisition of a property 
from the price of sale date since January 1, 
2014 reports Kathimerini

Tax Rate Drop in 
 Govmnt Agenda:
Deputy Fin Min

Deputy Finance Minister George 
Mavraganis, speaking during a meeting with 
representatives of production agencies from 
northern Greece in Thessaloniki, stressed that 
the reduction of tax rates from 26 percent 
that they are currently to 20 percent and 
to even 15 percent in the future is in the 
government’s intentions.

Mavraganis added that the new VAT 
payment system, that will begin being 
implemented as of this coming autumn, will 
“give a deep breath of liquidity to enterprises”, 
while also referring to steps already taken 
on the front of modernising tax legislation.

Greek 
Alternative 
Minister of 
Finance 
Christos 
Staikouras 

Starting in June 2014, the official Manpower Employment Organization (OAED) will 
make possible the electronic renewal - over the internet - of the unemployment card 
of 1,000,000 unemployed people registered with the agency, irrespective of whether 

or not they are receiving a benefit at the time of renewal. This will be made possible through a 
law amendment brought to the parliament by Labor Minister Yiannis Vroutsis.

The amendment provides for the interconnection of OAED’s systems to the central informa-
tion system “Ergani” of the Labour Ministry, which records wage employment flows. Ergani 
will be directly updating OAED’s unemployed registry, a method which does not require people 
to physically report to OAED’s regional offices in order to submit supporting documents.

Every year, OAED’s regional offices record 4,250,000 visits by people requiring its services. 
The electronic renewal of unemployment cards will relieve 800 work consultants and 1,200 
administrative employees from their current workload. They will be reassigned in the per-
sonalised support of unemployed people in their efforts to find a job, through interviews and 
other methods. One of the positive effects of the new system, is that it will also eradicate the 
abusive receipt of unemployment benefits and limit other infringing practices.

OAED Has Embraced New Technologies,
Upgrading Services to the Unemployed
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 Editorial Viewpoint
From the Newswire: Ecumenical Patriarch Bartholomew of Constantinople-New 
Rome and Pope Francis of Rome were scheduled to meet in Jerusalem, May 24-26, 
2014. So Fr. Alexander Karloutsos, of the Greek Orthodox Archdiocese of America, 
(What is his office?) discusses the divisions between the Roman Catholic and Orthodox 
Churches, and our pluralistic society. The gist of his talk is that we must come closer 
to one another, because of intermarriages and other reasons. ALL’s well and good 

for the mouthpiece of the Fanar (and more) but why doesn’t he look first much closer, 
say the O.C.A. or Orthodox Church of America, true Orthodox people from all 
nationalities who have professed this unity for ages now, but found it unattainable 
because of this same Archdiocese. Start in your own backyard before you venture 
afar your holiness or whomever else you commissioned or has the arbitrary right to 
go through with such move!

Hellenic Voice, July-August 2014

In The Constellation of Berenice (in Greek)
A Poem Collection by Hara Spiliou
Delta Printing, Inc. NYC 2014 pp 83-$ N/A
Foreword by Demetris Rombotis

The literary event at the Cyprus Consulate 
of New York on Friday, May 2, compliments of 
Ambassador Vassilis Philippou was all about 
Greek poetry, and though it was in honor of 
a Cypriot literary figure, it was all about a 
recently published tome of poems by Hara 
Spiliou. With the exception of few, most of 
the narrators such as Demetri Filios, Nancy 
Biskas and others-including the author her-
self-concentrated on reading excerpts from 
In the Constellation of Berenice, a collection 
of poems dedicated to her daughter, Eleni.

Thus it becomes de rigueur to, instead of 
describing the event itself, which incidentally 
was emceed by educator Eleftheria Ikouta, to 
concentrate on writing a review of the recently 
published book, a book full of pathos albeit 
resentment, regret albeit conformity. 

The truth told, I was taken aback by Hara’s 
onslaught into the literary world, having 
known her several decades  for her involve-

ment in the worlds of Hospitality and Beauty 
Industries. Indeed it surprised me, particu-
larly reading the lines of her poetry filled with 
passion for the country she left behind for a 
new life in this new land, the disappointment 
of never really attaining what was expected 
of her, the despair of a life with limitations 
and restrictions..Perhaps her  poetic prose 
Potami, (River) at page 56 provides a glimpse 
of all the sentiments the author harbors in 
her inner self such as resignation, surrender, 
despair, all bunched up together:

Whatever has become of that River
that forcefully and incessantly flowed in my veins.
It poured into no Ocean
Most likely it dried with the years, regardless 
of my thorough upkeep through my tears.
Its banks now an endless cemetery
in which all my dreams are buried

The shield on the wall is full of cobwebs,
The swords have rusted as well.
It’s been a while since I last scuffled
It’s been a while since I desired to gain anything.

Researchers in Greece have achieved the feat of creating an atom laser seven times more 
powerful than any existing today. There exist ten research groups occupied with atom 
laser worldwide and one of them is located on the island of Crete, which has achieved 

remarkable progress of international scope. Headed by the German heritage physicist Wolf 
von Kliching and the post-doctorate researcher Vassiliki Bolpassi, of the Institute of Electronic 
Piercing & Laser of the Technology and Research Foundation in Crete, published the results in 
the international scientific magazine New Journal of Physics.

Also associated with this research were associate professor Nikos Efremidis of the Depart-
ment of Applied Mathematics of Crete University, and Paul Kondylis of the Center of Quantified 
Technologies of the National University of Singapore.

Greece has been found to be  month of May’s fourth cheapest destination in Europe in 
terms of hotel accommodation by online hotel rate comparison engine Trivago. This 
is despite the 14.1 percent yearly increase in the price of an average double room in 

Greece, from 78 euros in May 2013 to 89 euros per night this month.
The only countries that are cheaper than Greece in this sense are Bulgaria (54 euros), Romania 

(66 euros) and Poland (69 euros) reports Kathimerini. The increase recorded for Athens hotels 
is even higher, as the average price per overnight stay has soared 26 percent year-on-year to 106 
euros. However Athens still has an average rate that is 30 percent below the European average, 
Trivago data showed.

Resignation, Surrender Characterize
New Book of Poetry by Hara Spilios

Book Review

Greece Among  Cheapest
Destinations in Balkans

Atom Laser Seven Times More Powerful
Developed By Research Team in Crete.

The March issue of the National 
Hera ld ’s Gynaika (Woman,) 
featured the well known stalwart 

of the New York community Vassiliki Filioti, 
spread over 13 pages of color, extolling 
her work as an educator, as an advocate 
for the dissemination and perpetuation of 
the Greek language. Crammed with photo 
mementos from the life of the principal of 
the school of St. Irene Chryssovalantou, 
president of the Association of Educators 
Prometheus and now the president of Greek 
Paideia of America, it also presents a broad 
portrait of her life and that of her family, 
depicting the educator with a wide range of 
VIPs from Hillary Clinton to former NYC 
mayor Michael Bloomberg, former Brooklyn 
Borough President Marty Markowitz and so 
on. Moreover, the pages are full of accolades 
coming from well known entrepreneurs, 
businessmen the Medical Society, banks and 
variety of organizations which offer their 
congratulations to the dynamic and energetic 
lady who has served Hellenic educations 
for four decades in a row and proclaim her 
‘Axia.’ Particularly touching is the kudos 

offered by Sarantos Vallas of Vallas Realty, 
who feels proud of her, as he admits that she 
taught him the Greek language long ago at 
the Sotirios Ellinas school of the Dormition 
Church in Brooklyn. 

It must be noted that the section occupied 
by the Vassiliki Filioti feature in the Gynaika 
monthly section, precedes a story of story on 
the life of Melina Merkouri.

Educator V. Filioti’s Decades-Long Labor
 Rewarded with Extensive News Coverage

Vassiliki Filioti: A labor of love and duty

BY JENNY DeHUFF, Daily News Staff Writer, Phila
A CERTAIN irritation is festering between a married Main Line millionaire couple, with the 

wife making a rash decision, according to a court filing by her husband. Athanasios Konidaris 
contends that his wife, Shelley Upsher Konidaris, one of two heirs to the Desitin (diaper-rash 
cream) fortune, is being duped by opportunistic grifters who’ve poisoned her mind against him 
and seek to fleece her out of the Desitin millions.

The couple until recently shared a home in Bala Cynwyd. For the past 21 years they have 
operated Zesty’s Greek restaurant in Manayunk (and two Onassis restaurants, one in Philadelphia 
of the late seventies and one in Cherry Hill several years ago.)

At 83, Shelley is 12 years her husband’s senior. According to documents filed in Montgomery 
County Court, when Shelley decided she wanted to look and feel younger, a family aide introduced 
her to Rex Hughes, a personal trainer. Athanasios alleges when he saw that Hughes had billed 
Shelley $12,000 for a few simple workout sessions, he raised a fuss. Soon after, Athanasios found 
himself locked out of their homes, served with divorce papers and a protection-from-abuse order 
after a quarter century of marriage.

He also claims, in his response to the divorce action, that his wife is being duped by Hughes and 
“family office administrator” Beverly Ben-Lulu under the guise of helping her recapture her youth.

Depending on which lawyer is asked, Shelley’s inheritance is worth between $2 million and 
$100 million. Ben-Lulu has worked as an assistant to Shelley for many years, helping her around 
the house and driving her to and from doctors’ appointments, according to the filings. Hughes, 
according to Athanasios, is an alias for a man  named Gerald Feldman.

On social-media websites, Hughes describes himself as a “health, wellness and fitness 
professional and dog rescue-rehab trainer.” A UTube video shows him expertly commanding 
three pit bulls on New York’s Lower East Side. Attorney Mary T. Vidas, who represents Shelley, 
vehemently denies the $12,000 payment allegation and calls Athanasios’ claims of a conspiracy 
between Hughes and Ben-Lulu a “fairy tale.” Vidas also contends Athanasios’ assertion that he 
and Shelley enjoyed a “happy” and “loving marriage” was false, that it was a union plagued by 
his verbal abuse and constant berating. (continued page 17)

Desitin Heiress Victim of a Scam by
Con Artists or an Abusive Husband?
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As The World Churns BY BOB NICOLAIDES bobn2919@gmail.com 

The Minoan Antiquities Collection at Iraklio Museum on the island of Crete will 
again open to the public after more than seven years, the museum announced 
on Tuesday. The public will be able to visit the collection, which has been closed 

since November 2006, from 8:00 in the morning until 20:00 at night. The collection 
is the largest and most significant section in the museum, reflecting the important 
civilisation of the Cretan palaces and occupying 55 percent of the total gallery space. It 
includes several famous ancient works of art and artifacts, including idols depicting the 
snake and poppy goddesses of Minoan civilization, the Phaestus Disc, the ivory bull 
leaper and the iconic bull-leaping murals and a host of other items made of 
gold, precious gems, pottery and elaborate stonework.

For those who believe that Christopher Columbus was a Greek sailor by 
the name of Christophoros Kolovos, here’s a story that might interest 
you. His flagship the Santa Maria on which he made the Atlantic 

crossing, which capsized while all his crew onboard was asleep with one kid 
at the wheel, has finally been found off the coast of Haiti at Cap Haitien after 
500 years. It is now up to salvagers to salivate about the fortunes the ship 
carried when it went down…

Director Leonida Loizides says: “We’re delighted to invite actors 
to audition on Tuesday, June 3, for the upcoming off-Broadway 
production of ‘Oedipus King’ by Sophocles, to be directed by Eftychia 

Loizides and produced by the Leonidas and Eftychia Loizides Theatre Group. 
“Those interested in any of the main parts in ‘Oedipus Rex’, as the chorus 
parts both male and female to send their resumes to his theater group…

The Austrian capital was already popular with gay travelers but now 
tourism bosses are expecting the city’s appeal to continue rising. 
The reason is Austrian Conchita Wurst, a transvestite singer with 

mustache, beard and a gown, who won the Eurovision contest this year 
instead of a straight crooner or thrush as it has been the norm in past years. 
I guess the world’s standards have been altered the last few decades, 
,for the better or the but can we define whether it did  for  better or 
for ‘Wurst.’…….

Concerts and Festivals taking place in Greece through 
September are the Rockwave Festival, July 10, 11, 
12, 13. The Festival will take place at Terra Vibe. 

Eric Burdon, Calexico, Joey Burns, John Convertino and 
Woodkid are among the names to participate. July 15 at 
Theatro Vrahon, Vyronas. The James will present their new 
album «La Petite Mort» as well as big hits from their entire 
discography. August 8. The Placebo will visit Greece for a 
single concert at the Stadium of Peace and Friendship as 
part of its world tour for their latest album «Loud Like Love». 
Lady Gaga, will be entertaining in Greece on September 
19, at OAKA. The Greek-Italian-American eccentric singer 
will visit Athens as part of the world tour Lady Gaga’s 
artRAVE.... The Cirque du Soleil is retur-ning to Greece with 
a new production in September, following the «Alegria» and 
«Drali-on» performances here, on the occasion of the 30th 
anniversary  from the founding of the famous spectacle. 
Called «Quidam», the Cirque’s new production is 
coming to Greece in September for 19 performances 
in Athens and, for the first time, in Thessaloniki.

The Bow Valley’s most distinctive wine and food event is 
celebrating another decadent weekend in the Rockies. 
The Banff Rocky Mountain Wine & Food Festival invites 

guests to sample from an extensive array of wine, scotch, beer and 
other offerings, paired with delicious food samples. The Grand 
Tasting Hall will feature delectable cuisine from Banff and area restaurants and eateries 
including samples from many restaurants, including the Balkan Greek Restaurant, 
which is a fun place with belly-dancers and all……Syros is the latest taverna to bow 

in the New York scene, expected to open its doors the 
first weeks in June. Only it isn’t located within the city 
itself but across the Hudson, in Englewood, NJ….

Christophoros Kolovos or  
Christopher Colombo?

Lady Gaga.

Cirque de Soleil shows in Athens & Thessaloniki

Loizides:His wife would direct Oedipus

The Placebo.

Eftychia: Directing Oedipus

Conchita: Eurovision winner or…loser?

July-August 2014, Hellenic Voice

WORD OF THE MONTH: 
Diatribe: Διατριβή. 
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Greeks have returned to the top spot 
in the global chart of merchant 
fleet capacity, according to data 

from Clarksons, the world’s leading pro-
vider of integrated shipping services. Greek 
ship-owners now control ships with a gross 
tonnage of 164 million tons, overtaking the 
Japanese on 159.4 million tons. As a result, 
Greek shipping is back on top after about a 

decade in second place. This global lead has 
been achieved even though the Greeks rank 
third in ship numbers behind the Japanese and 
the Chinese: Greek ship-owners control 4,984 
vessels against 8,537 managed by the Japanese 
and 6,427 by the Chinese. This shows that the 
Greek ships are on average much larger than 
those of the Japanese and the Chinese, as well 
as Geman and South Korean.

Reclaiming Its Righful Place, Greece Returns
to Number One  Spot in Shipowner Tonnage.

Rating &Investment Upgrades the
Credit of Greece Rating to B Minus

OTTAWA (ANA-MPA/I.Fragouli) The statue of ancient 
Greek goddess of victory  “Nike”, gift from the Ancient Olympia 
municipality, was unveiled in the Vancouver, host city of 2010 
Winter Olympics. The official unveilling ceremony was addressed by 
Vancouver Mayor Gregor Robertson and Consul General for Greece 
in Vancouver Ilias Kremmydas alongside the Hellenic Community 
of Vancouver president Effie Kerasioti and the sculptor’s partner 
and son who travelled to Canada for the occasion. 

Approximatelly 350 persons participated in the event, which 
concluded with a traditional Greek dance performance. The 
statue’s sculptor, Pavlos-Angelos Kougioumtzis, is an architect, 
painter and sculptor specialising in large modern sculptures and 
inspired by ancient Greece. 

By William Booth_ ST. CATHERINE’S MONASTERY, Egypt — Thousands of years of tradition 
say the monastery built here marks the spot where Moses fell down on his knees before a burning 
bush and talked to God. Hidden high in the desert mountains, guarded for centuries by scholar 
monks and Bedouin tribesmen, this fortress sanctuary was once as remote as any place on Earth 
could be. This is no longer so. The modern world arrived at St. Catherine’s Monastery in the form 
of paved highways and mass tourism, which once brought thousands of pilgrims a day. Syria’s 
conflict is threatening its religious diversity, Christians say. Pilgrims have fled amid insurgency 
elsewhere on Egyptian peninsula, but locals take care of their own.

Nobody died, but the intent was deadly serious during Israeli war games set in Lebanon and 
Syria. But a violent insurgency and military crackdown sweeping across Egypt’s northern Sinai 
peninsula has brought an unwelcome quiet to the south, where the Bedouin tribes make their 
money from tourists.

Egyptian security forces are now everywhere, 
shepherding the handful of foreigners into the area in armed convoys.
Last August, the Egyptian government closed St. Catherine’s Monastery to visitors as a precaution. 

It was only the third closure in 50 years. While the monastery reopened its doors again after three 
weeks, Egyptian security forces are now everywhere, shepherding the handful of foreigners into 
the area in armed convoys. The monks at the monastery, and the Bedouin who make their living 
as guides here, stress that the violence is taking place 300 miles to the nor 

Nike Statue, a Gift from Ancient Olympia 
Municipality, Unveiled in Vancouver, BC

 (continued from page 15) As Shelley got older, Athanasios 
became “obsessed” with having her change her will so he 
would be named as her sole heir, according to Vidas’ response 
to his filing. This was despite the fact that Athanasios had 
waived that right in a prenuptial agreement and the fact 
that Shelley’s money is tied up in a private trust, with 
distributions limited to monthly allowances.

“Despite knowing full well that he waived his rights to 
any and all of plaintiff ’s separate property, defendant would 
harass plaintiff for hours on end to contact her attorneys 
to change her will,” Vidas’ response to Athanasios’ motion 
reads, “During the last few months of the parties’ marriage, 
defendant limited plaintiff ’s contact with her attorneys 
and trusted friend and monitored her every move and 
telephone calls.”

A  search on the Montgomery County Court docket website shows Athanasios has had civil 
complaints pending against him since 2009 in relation to Zesty’s and from major credit-card 
lenders. When reached by phone, Vidas declined to comment further on the case.

Bruce Castor is a former Montgomery County district attorney representing Athanasios in the 
protection-from-abuse action. Castor said his client believes Hughes and Ben-Lulu played on 
Shelley’s vanity only to pad their own pockets, charging exorbitant fees for workouts tantamount 
to “simple grade-school stretching and lifting exercises.” “We represent Mr. Konidaris only on 
the quasi-criminal matter where he is falsely accused of abusing his wife,” Castor said. “We want 
to know why he is under attack.

“If there is no fortune, no trust fund, no alias, no excessive payouts . . . then their answers could 
simply reflect that. So why resist? Learning who would benefit from hurting him, and whether 
anyone has benefited so far, is the core of our discovery motion.”

Castor claims his client believes Hughes and Ben-Lulu worked to “poison Shelley’s mind in 
order to gain control of her vast estate . . . playing on the aging heartstrings of an enfeebled elderly 
woman so that [they] could gain the key - not thru her heart, but through her Bank accountfortune. 

R&I Rating and Investment Information, 
a Japanese credit rating agency, on 

Monday upgraded Greece’s credit rating in 
foreign and domestic currency to B- with a 
stable outlook, from CC. 

R&I, in an announcement, attributed this 
decision to the fact that the Greek economy was 
reaching its lowest point and the the country’s 
public debt as a percentage of GDP will possible 
begin falling in the next two years. “The Greek 
economy finally reaches its lowest point. With 

a fiscal consolidation progressing as planned, 
a primary fiscal balance became positive. The 
public debt is huge compared with the Gross 
Domestic Product, but will possible begin 
falling in one or two years, combined with an 
improvement of the fiscal balance,” R&I said, 
adding that the country’s ability to repay its 
debt has increased. The Japanese credit rating 
expects the Greek economy to grow by 0-1.0 
pct this year helped by an increase in exports 
and investments.

Husband Has Had Second Thoughts
On  Prenupt He Struck With Heiress

(Hussein Talal/ AP ) - Saint Catherine’s Monastery, founded by the Emperor St. Justinian the Great, sits at the 
foot of Mount Sinai in Sinai, Egypt.

Nike: Set up in Vancouver

Rex Hughes: Ascam artist?

Justinians Diamond in the Rough Has
Only Few Visitors Amid Egypt Unrest

Gulf Air Attracts Frequent
Flyers with ‘Double Miles’ 

Gulf Air, the Kingdom of Bahrain’s national 
carrier, today launched a “Double Miles” 
promotion giving its FalconFlyer Program 
members the opportunity to earn double miles 
when flying to the airline’s newest destination, 
Athens. Reinforcing the airline’s strategy of 
strengthening its network with key global 
destinations and providing strategic business 
and tourism links, Gulf Air will resume its 
flights to the Greek capital, Athens, with 
4 weekly flights to Athens International 
Airport starting on the 16th of June.Gulf 
Air’s FalconFlyer Program, with its innovative 
incentives and benefits for the airline’s frequent 

flyers, offers members attractive privileges and 
value-added benefits such as bonus miles 
up to 250%, family membership and special 
privileges both on the ground and in the air. 
rewarding.
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- TEΛΕΥΤΑΙΟ -

Έλλην πολίτης υποδεικνύει υπόγειο ναό ή καλλιτεχνικό 
εργαστήρι με 130 αρχαία αγάλματα κάτω από την Ακρόπολη 

και το υπουργείο Πολιτισμού τον... αγνοεί!!!
«Υπάρχει μια φυλή ανθρώπων, μια φυλή θεών…»  

Πίνδαρος (ΣΤ ΄ Ωδή Νεμεονίκου)

Δυο νέες αιτήσεις του κ. Κ. Κυ-
παρίσση (4.6 και 12.8.2008), στις 
οποίες αναφέρεται η αυτοψία Ζα-
χόπουλου, καθώς και οι 28χρονες 

προσπάθειές του να πείσει τους ανθρώπους 
που εκπροσωπούν τον πολιτισμό αυτής της 
χώρας, να ενδιαφερθούν για τον πολιτισμό 
της, τον λαμπρότερο πολιτισμό του πλανήτου! 
Ώσπου γνωστοποιείται το θέμα στο κόμμα του 
ΛΑΟΣ, και δυο τότε βουλευτές του, ο κ. Σπ.-
Άδ. Γεωργιάδης και ο κ. Αθ. Πλεύρης κάνουν 
(μια ασύντακτη και προχειρογραμμένη, κατά 
τ’ άλλα) ερώτηση στην Βουλή (20.5.2010), η 
οποία έλεγε τα εξής: «Σύμφωνα με καταγ-
γελίες ενός συμπολίτη μας, σχετικά με κά-
ποια αρχαιολογικά εύρήματα επί της οδού 
[........] που ισχυρίζεται ότι υπάρχουν και δεν 
έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, μας 
ενημέρωσε ότι έχει αποστείλει στις αρμόδι-
ες Υπηρεσίες του Υπουργείου τα εξής έγγρα-
φα με αριθμούς πρωτοκόλλων: 1064/15-03-
1989, 5176/26-08-1994, 46017/20-08-2003 
και 21/12-03-2007, αλλά οι απαντήσεις αυ-
τών ήταν αρνητικές ως προς τα συγκεκρι-
μένα ευρήματα.

Συνεπώς ερωτάται ο αρμόδιος Υπουρ-
γός: Εχει ελεγχθεί ο συγκεκριμένος χώρος 
και αν ναι ποτέ έγινε χρονικά και ποια ήταν 
τα. επίσημα αποτελέσματα των ερευνών;». 
Και έρχεται το μεγαλείον της απαντήσεως 
του υπουργείου, δηλ. του επίσημου ελλη-
νικού κράτους.

Η μνημειώδης απάντησις την οποία υπο-
γράφει ως υπ. Πολιτισμού ο κ. Π. Γερουλά-
νος, λέει ανάμεσα στ’ άλλα διαδικαστικά, τα 
εξής (αντιγράφεται με τις ανορθογραφίες της): 
«Σε απάντηση της [...] ερώτησης των βουλευ-
τών κ. Σπ.-Άδ. Γεωργιάδη και Αθ. Πλεύρη και 
σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη 
μας οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Τουρισμού, σας γνωρίζουμε 
τα εξής: Ο κ. Κυπαρίσσης, κάτοικος Αθήνας, 
επί της οδού [...], με επιστολή που απεύθυ-
νε στις 12.03.2007 στον τότε Γενικό Γραμμα-
τέα του Υπουργείου Πολιτισμού, κ. Χρήστο 
Ζαχόπουλο, ανέφερε την ύπαρξη κινητών 
και ακίνητων αρχαιοτήτων στο οικόπεδο επί 
της οδού [...], το οποίο χρησιμοποιείται από 
ιδιώτη ως υπαίθριος σταθμός στάθμευσης.

Στις 12.03.2007 πραγματοποιήθηκε αυτοψία 
στο εν λόγω ακίνητο, με τη συμμετοχή του 
Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.ΠΟ., του Προϊστα-
μένου της Α’ ΕΠΚΑ, κ. Αλέξανδρου Μάντη, 
καθώς και των εκπροσώπων του κ. Κυπα-
ρίσση, κ.κ. Ιωάννας Κονδύλη και Γρηγορίου 
Καρυώτη. Η ύπαρξη ασφάλτου στο χώρο δεν 
επέτρεψε την εξακρίβωση της ύπαρξης αρ-
χαιοτήτων. Στη συνέχεια, η Γενική Διεύθυν-

ση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς, με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/
Φ1/25741/1317/23.04.2007 απόφαση ενέκρι-
νε τη διεξαγωγή συστηματικής ανασκαφής 
περιορισμένης χρονικής διάρκειας από την 
αρμόδια Α’ ΕΠΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 36, 
παρ.15 του Ν. 3028/2002.  

Ακολούθησαν, σε εφαρμογή της προα-
ναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης, το έγ-
γραφο της αρμόδιας Α’ ΕΠΚΑ, με αρ. πρωτ. 
3806/15.06.2007 με το οποίο οριζόταν η δι-
επιστημονική ομάδα που θα διεξήγαγε την 
ανασκαφή, απαρτιζόμενη από προσωπικό 
της Εφορείας, το χρονοδιάγραμμα των ερ-
γασιών και ο οικονομικός προϋπολογισμό 
τους, το έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αρχαι-
οτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με το 
οποίο η αρχική Υπουργική Απόφαση τροπο-
ποιήθηκε ως προς τα ονόματα των ιδιοκτη-
τών του ακινήτου, καθώς και δυο έγγραφα 
της Υπηρεσίας προς τους ιδιοκτήτες του ακι-
νήτου, [...] με τα οποία ζητήθηκε η έγγραφη 
συναίνεσή τους, προκειμένου να διεξαχθεί 
η εγκριθείσα ανασκαφική έρευνα, που όμως 
δεν έτυχαν απάντησης.

 Ύστερα από τα παραπάνω, και λαμβάνο-
ντας υπόψη το γεγονός ότι το ακίνητο επί της 
οδού [...], στην περιοχή της Πλάκας ανήκει 
σε ιδιώτες και, επιπλέον, ενοικιάζεται σε τρί-
το πρόσωπο, το οποίο το χρησιμοποιεί ως 
ενοικιαζόμενο χώρο στάθμευσης οχημά-
των, είναι σαφές ότι η Υπηρεσία δε μπορού-
σε να επέμβει στο εν λόγω οικόπεδο, χωρίς 
να έχουν, προηγουμένως, ρυθμιστεί θέμα-
τα που συνδέονται με τη «στέρηση χρήσης» 

του ακινήτου και τις αποζημιώσεις που θα 
έπρεπε ενδεχομένως να καταβληθούν, τόσο 
στους ιδιοκτήτες όσο και στον ενοικιαστή του 
ακινήτου, σύμφωνα και με τα όσα προβλέ-
πονται στο άρθρο 19 του Ν. 3028/2002, «Για 
την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γέ-
νει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»».

Αυτά τα κωμικοτραγικά απάντησε η υπουρ-
γία Γερουλάνου! Ότι επειδή ένας ιδιώτης-ι-
διοκτήτης δεν συναινεί να γίνει μια μικρή 
τρυπίτσα σε κενό κομμάτι ασφάλτου του οι-
κοπέδου του, να περάσει απ’ αυτό μια μικρο-
κάμερα, να αποδείξει εάν υπάρχει ένα ολό-
κληρο υπόγειο εργαστήριο γλυπτών, ένας 
υπόγειος ναός ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται ο κ. 
Κυπαρίσσης, κάτω από την Ακρόπολι Αθη-
νών (!!!), ή όχι.

Η επιστημονική και αρχαιολογική έρευνα 
στην Ελλάδα, η Ιστορία του ελληνικού πολι-
τισμού, η παγκόσμια διαφώτιση για το μεγα-
λείον των προγόνων μας, πρέπει να πάψει... 
Και ότι μια αποφασισμένη επίσημα να διε-
ξαχθεί συστηματική ανασκαφή, μπορεί ως 
εκ τούτου να μη γίνει ποτέ! Και ότι η περί-
πτωση αναγκαστικής απαλλοτριώσεως - ή 
τόσα άλλα νομικά εργαλεία - που παρέχει ο 
νόμος που επικαλείται ο κ. Γερουλάνος δεν 
μπορούν να ισχύσουν!

Αλλά και οι δυο βουλευτές του ΛΑΟΣ, οι 
οποίοι έλαβαν αυτήν την απίστευτη απάντη-
ση... μούλωξαν! Μουγγάθηκαν! Και ανάγκα-
σαν τον κ. Κυπαρίσση με φίλους του, όπως 
τον κ. Θ. Ρουμπάνη, να αναζητούν δικαίωση 
και δημοσιοποίηση του θέματος σε δημοσιο-
γράφους, σε τηλεοπτικές εκπομπές, άρθρα, 

κλπ. Και δεν είναι η μόνη κατάπαυση και κα-
τάχωση για την οποία βαρύνεται η υπουρ-
γία Γερουλάνου. Που θα πρέπει να συνδεθεί 
και με άλλα χρόνια πρόσωπα και πράγμα-
τα στο υπ. Πολιτισμού. Και ειδικά στην Πλά-
κα, στον Άλιμο, στο Χαϊδάρι... (Περισσότερα 
εν ευθέτω χρόνω).

Αλλά εάν γινόταν μια τέτοια ανασκαφή, θα 
απεδείκνυε μόνον δύο πράγματα: 1. Ή ότι το 
κ. Κυπαρίσσης είναι μυθομανής. (Αλλά η ψυ-
χολογία λέγει πως ένας μυθομανής δεν επι-
μένει 32 χρόνια... Κάποτε και οι μανίες περ-
νούν)... 2.  Ή ότι λέει αλήθεια. Και το υπόγειο 
αυτό εργαστήριο όντως υπάρχει!

Ναι, αλλά τότε θα αποδεικνύονταν άλλα 
δυο πράγματα: 1.  Ή ότι «κάποιοι» έμαθαν 
για το υπόγειο εργαστήριο, εισήλθαν και 
ξάφρισαν ό,τι υπάρχει εντός αυτού, οπότε 
και έχουν κάθε λόγο να κωλυσιεργούν τις 
έρευνες, 2. ή ότι - εάν όντως οι περιγραφές 
αποδειχθούν όπως τις βροντοφωνάζει τόσα 
χρόνια ο κ. Κυπαρίσσης - όλοι όσοι έλαβαν 
γνώση αυτής της πληροφορίας και δεν έκα-
μαν τίποτε, θα αποδειχθούν νεκροθάφτες του 
ελληνικού πολιτισμού, που τοποθετήθηκαν 
σε αυτές τις καρέκλες με αυτήν την εντολή 
και ορκιζόμενοι αυτό το έργο...

Πάλι, λοιπόν, αυτοί και οι εντολείς τους 
έχουν κάθε λόγο να κωλυσιεργούν τις έρευ-
νες... Εσείς βλέπετε κάποιον άλλον λόγο; Κι 
έτσι, αρχαιολόγοι, υπουργείο, πολιτικοί, και 
άλλοι πολλοί παράγοντες (όπως εφοπλιστές 
και επιχειρηματίες που... κατοικούν, δραστη-
ριοποιούνται κι... επεκτείνονται στην Πλάκα, 
καταπατώντας τείχη ολόκληρα κλπ.), όλοι σε 
έναν πανηγυρτζίδικο χορό, σιωπούν και θά-
βουν... Κι έρχονται δημοτικές εκλογές (και) 
για τον μεγαλύτερο Δήμο της χώρας... Και 
κανείς υποψήφιος δεν έχει εντάξει στο πρό-
γραμμά του το ξεβρώμισμα της «συνοικίας 
των θεών», της Πλάκας από τον κόπρο του 
Αυγείου, έως τώρα... Θα επανέλθω και με 
άλλα στοιχεία...   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: [1] Στα κείμενά του, ο κ. Κυπα-
ρίσσης, γράφει για κάποιον «Έπιτο» ή «Έπητο». 
Τέτοιο όνομα όμως στην αρχαία μας Μυθολο-
γία ή Ιστορία δεν υπάρχει. Ίσως λοιπόν, θεώ-
ρησα πως αναφέρεται ανορθόγραφα προς τον 
ήρωα Αίπυτο, τον υιό του Νηλέως και εγγονό 
του Κόδρου, του τελευταίου βασιλιά και αυτο-
θυσιαζόμενου ήρωος των Αθηναίων, για να 
σωθεί η πόλις του. Ο εγγονός του, Αίπυτος, 
έκτισε την πόλη Πριήνη Καρίας της Μ. Ασίας! 
Οι άλλοι ήρωες με το όνομα αυτό έχουν σχέ-
ση με την Αρκαδία και την Μεσσηνία. 

Πηγή: http://www.xronos.gr/detail.php?ID=92715

Γράφει από την Αθήνα, ο συνεργάτης μας, συγγραφέας - λαογράφος ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ www.lekakis.com
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Σαν χάρτινος πύργος καταρρέει το οικοδόμημα που 
με τεράστιο κόστος σε δεκάδες χιλιάδες ζωές αλλά 
και σε δισεκατομμύρια δολάρια επιχείρησε να στή-
σει στη Μέση Ανατολή η διεθνής κοινότητα υπό την 

καθοδήγηση των ΗΠΑ, καθώς η Τζιχάντ της Αλ Κάιντα και 
των ομάδων που εμπνέονται από αυτήν εκμεταλλεύονται το 
«κενό» για να εμπεδώσουν τη δική τους κυριαρχία και να επι-
βάλουν τον σκληρό νόμο της σαρίας σε ένα σημαντικό τμήμα 
του εδάφους της Συρίας και του Ιράκ.

Η γενικευμένη επίθεση που εξαπέλυσε η αυτονομημέ-
νη ακόμη και από την Αλ Κάιντα, ισλαμιστική οργάνωση ISIL 
(Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Λεβαντίνης) έχει στρατηγι-
κό στόχο τη δημιουργία τετελεσμένων επί του εδάφους και 
την επιβολή της δικής της εξουσίας και του Ισλαμικού Νό-
μου σε ένα ενοποιημένο τμήμα εδαφών που περιλαμβάνουν 
μια σημαντική λωρίδα της Βόρειας Συρίας που επεκτείνεται 
μέχρι το κεντρικό Ιράκ και φθάνει μέχρι τα πρόθυρα της Βα-
γδάτης.

Έχοντας εξασφαλίσει στα πρώτα στάδια της εξέγερσης ενα-
ντίον του Σύρου προέδρου Άσαντ, τη στήριξη των δυτικών 
δυνάμεων, την πολύ σημαντική χρηματοδότηση από τα σου-
νιτικά καθεστώτα της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ και 
την κρίσιμη σε όλα τα επίπεδα υποστήριξη από την τουρκική 
κυβέρνηση που είχε επενδύσει στους ισλαμιστές για τη γρή-
γορη ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ στη Δαμασκό η ISIL 
περίμενε την κατάλληλη στιγμή.

Άφησαν συντρίμμια
Η θερινή αντε πίθεση των ισλαμιστών που πλέον απειλούν 

να καταλάβουν κρίσιμες πηγές και οδούς μεταφοράς ενέρ-
γειας στο Ιράκ και να φθάσουν στα πρόθυρα της Βαγδάτης 
δεν ήρθε σαν κεραυνός εν αιθρία. Οι Αμερικανοί, συνεπείς 
στην πολιτική δέσμευση του Μ. Ομπάμα για σταδιακή απο-
χώρηση των αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων από το 
Ιράκ και το Αφγανιστάν, τελικά παρέδωσαν την ασφάλεια του 
Ιράκ σε έναν ανύπαρκτο ιρακινό στρατό που η εκπαίδευσή 
του στοίχισε 14 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η αμερικανική 
εμπλοκή στο Ιράκ κόστισε συνολικά το εξωφρενικό ποσό των 
2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και 4.860 Αμερικανούς πολί-
τες νεκρούς.

Πίσω τους οι Αμερικανοί άφησαν ένα φαύλο και ρεβαν-
σιστικό καθεστώς σιιτών υπό την ηγεσία του προέδρου Μα-

λίκι που δεν μπόρεσε να προχωρήσει στη συμφιλίωση της 
χώρας και στην ανοικοδόμησή της με τους απεριόριστους οι-
κονομικούς πόρους που προσέφερε το πετρέλαιο. Οι σουνιτι-
κοί πυρήνες με την υποστήριξη των οπαδών του καθεστώτος 
Χουσεΐν και του Μπάαθ ανασυγκροτήθηκαν και υπονόμευαν 
συστηματικά την ακεραιτότητα του Ιράκ.

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό πλήγμα δέχθηκε το Ιράκ από την 
αποσχιστική πολιτική της αυτόνομης κουρδικής περιοχής 
του Ερμπιλ (KRG-Kurdistan Regional Goverment). Οι Κούρ-
δοι του Μπαρζάνι επωφελούμενοι της ρευστής κατάστασης 
στο Ιράκ κατόρθωσαν να πείσουν την τουρκική κυβέρνηση 
να συνδράμει στην εξαγωγή πετρελαίου από τις κουρδικές 
περιοχές του Βορείου Ιράκ μέσω του αγωγού που καταλή-
γει στο τουρκικό λιμάνι της Μεσογείου Σεϊχάν. Ήδη τα πρώτα 
δύο πετρελαιοφόρα πλοία (το ένα εξ αυτών ελληνικής πλοιο-
κτησίας) μετέφεραν χιλιάδες τόνους κουρδικού αργού πετρε-
λαίου στις ξένες αγορές.

Η Άγκυρα και ο Ταγίπ Ερντογάν εγκλωβισμένοι στην αντι-
φατική και προβληματική πολιτική τους στη Μέση Ανατολή 
βρέθηκαν να στηρίζουν αρχικά τους ισλαμιστές εναντίον του 
Άσαντ, να υπονομεύουν την ακεραιότητα του Ιράκ, προκει-
μένου να εξασφαλίσουν ενεργειακούς πόρους από το KRG, 
δημιουργώντας όμως συγχρόνως μόνοι τους τις προϋποθέ-
σεις για τη συγκρότηση ενός ανεξάρτητου και ισχυρού κουρ-
δικού κράτους στο Ιράκ που τελικά θα αποτελέσει τον πυρή-
να για την εθνική ολοκλήρωση των Κούρδων έναν αιώνα 
μετά την αδικία που έγινε εις βάρος του κουρδικού έθνους 
με τον διαμοιρασμό του σε τέσσερα κράτη, Τουρκία, Συρία, 
Ιράκ και Ιράν…

Η Τουρκία και ο νεοοθωμανισμός των Ερντογάν ?Νταβού-
τογλου δοκιμάζεται σκληρά στη Μ. Ανατολή. Η Τουρκία πλέ-
ον είναι στόχος, στη Συρία τόσο του καθεστώτος Άσαντ όσο 
και της ισλαμικής αντιπολίτευσης (στην οποία είχε επενδύ-
σει ποικιλοτρόπως).

Εχθρική στάση
Στο Ιράκ η κυβέρνηση Μαλίκι θεωρεί εχθρική τη μέχρι 

τώρα στάση της Άγκυρας, η κουρδική περιοχή του Β. Ιράκ 
εκμεταλλεύεται την αδυναμία της Τουρκίας για να εμπεδώ-
σει τη δική της (αποσχιστική) κυριαρχία έναντι της Βαγδά-
της, η Τεχεράνη, με την οποία επιχειρεί αποκατάσταση των 
σχέσεών της η Τουρκία, συμμαχεί με τον Άσαντ και τον σιίτη 
πρόεδρο του Ιράκ Μαλίκι, ενώ τροφοδοτείται το κουρδικό κί-
νημα στις νοτιοανατολικές περιοχές της χώρας.

Η Τουρκία έχει μια ακόμη πρόκληση να αντιμετωπίσει, κα-
θώς οι τζιχαντιστές, που πηγαινοέρχονται στα σύνορά της με 
τη Συρία, ριζοσπαστικοποιούν όλο και περισσότερους Τούρ-
κους σουνίτες μεταφέροντας έτσι το μικρόβιο του ισλαμικού 
φονταμενταλισμού στο εσωτερικό της Τουρκίας.

Ποντάρουν στην απροθυμία 
για χερσαία επέμβαση
Το Ιράν κινητοποιήθηκε άμεσα καθώς ως σύμμαχος της 

σιιτικής κυβέρνησης της Βαγδάτης τρέμει στην ιδέα της επα-
νεμφάνισης, και μάλιστα ριζοσπαστικοποιημένης, της φράξι-
ας των σουνιτών τζιχαντιστών σε δυο σημαντικούς γείτονες, 
τη Συρία και το Ιράκ.

Και σε ένα από τα παιχνίδια που παίζει η τύχη στη Μέση 
Ανατολή, το Ιράν θα βρεθεί στο ίδιο στρατόπεδο με τις ΗΠΑ, 
που θα υποχρεωθούν σε μια στρατιωτική εμπλοκή που θα 
περιοριστεί όμως σε αεροπορικές επιδρομές. Η εμπειρία 
των τελευταίων ετών όμως έχει δείξει ότι η νίκη κρίνεται επί 
του εδάφους.

Και προς το παρόν, δεν υπάρχουν πρόθυμοι να εμπλακούν 
σε χερσαία επέμβαση στο Ιράκ και στη Συρία για την αντι-

μετώπιση των δυνάμεων της ISIL, της Al Nusra και των άλ-
λων μουζαχεντίν που ελέγχονται από την Αλ Κάιντα. Και αυτό 
ακριβώς το κενό εκμεταλλεύονται οι τζιχαντιστές.

Ο επεκτατικός χάρτης
Οι επιδιώξεις των τζιχαντιστών του ISIL δεν περιορίζονται 

μόνο στη Συρία ή στο Ιράκ και αυτή ακριβώς είναι η φιλοσο-
φία της τζιχάντ. Η τουρκική ιστοσελίδα Son Dakika αποκά-
λυψε την Παρασκευή τον χάρτη με τις «βλέψεις» των ισλα-
μιστών, για την επιβολή του ισλαμικού νόμου όπως ισχύει 
πλέον στη Μοσούλη. Ο χάρτης περιλαμβάνει όχι μόνο την 
Τουρκία και την Κύπρο, αλλά ολόκληρη την Ελλάδα και τα 
Βαλκάνια, και την Ιβηρική χερσόνησο καθώς φαίνεται ότι οι 
φιλοδοξίες τους καλύπτουν τα όρια του Οθωμανικού Χαλιφά-
του, αλλά και της αραβικής εξουσίας στην Β. Αφρική και την 
Ιβηρική.

Είναι προφανές ότι η εξαγωγή της τζιχάντ στην Ευρώπη δεν 
είναι εύκολη υπόθεση, αλλά η παρουσία σχεδόν 5.000 Ευρω-
παίων και Βορειοαφρικανών τζιχαντιστών που έχουν εντα-
χθεί στις γραμμές της ISIL δημιουργεί σοβαρή ανησυχία στην 
Ευρώπη και το θέμα απασχολεί ήδη την Ε.Ε., καθώς ο κίνδυ-
νος θα είναι υπαρκτός εφόσον οι τζιχαντιστές αυτοί επιστρέ-
ψουν στις πατρίδες τους.

Πηγή: ΕΘΝΟΣ της Κυριακής/vimasaronikou 

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

Και όμως...αυτούς τους αδίστακτους 
δολοφόνους εκπαίδευσε η Αμερική

ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κυρία η οποία γνωρίζει άπταιστα 

ελληνικά ζητεί εργασία να περιποιείται ηλικιωμένους 
ή για παραμάνα (baby sitter) ή για φροντίδα σπιτιών.

Για περισσότερες πληροφορίες μιλείστε στο τηλέφωνο 
με την κ. Aλβένα (1872) 203-1557 

ή στον κ. Νίκο (1312) 399-2210

✑ Γράφει o  NIKOΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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Τελικά και αφού για χρόνια ορι-
σμένοι προειδοποιούσαμε με άρ-
θρα και αναλύσεις ότι οι Ελληνο-
κύπριοι θα μείνουμε μειονότητα 

στη πατρίδα μας Κύπρο, ήλθαν οι στατιστι-
κές να μας επιβεβαιώσουν και να σοκάρουν 
(για λίγες μέρες βέβαια, σύντομα θα ξεχα-
στούν και αυτές και η ζωή θα κυλά «ρόδι-
να» μέχρι την τελική πτώση).

Στην Κύπρο της πλειοψηφίας του 82% Ελ-
λήνων έχουν μείνει 572,000. Σχετικό το άρ-
θρο του αγαπητού Σάββα Ιακωβίδη στην Ση-
μερινή 13.6.2014, «Ο δημογραφικός Αττίλας 
και η επέλαση του μουσουλμανισμού».΄Ο-
μως, αυτή τη στιγμή οι γεωπολιτικές εξελί-
ξεις και ανακατατάξεις στην Μέση Ανατο-
λή και η αλλαγή συνόρων που επιβάλλεται 
δια πυρός με την σαρωτική προέλαση των 
ισλαμιστών σε όλα τα επίπεδα, τις άγριες 
δολοφονίες χριστιανών σε σημείο εξοντώ-
σεως ολόκληρων πληθυσμών, θα έπρεπε 
να είχαν ηχήσει συναγερμό πρώτου βαθ-
μού στην Λευκωσία.

Αλίμονο… Αν οι ΗΠΑ πράγματι θεωρού-
σαν στρατηγικό εταίρο την Κύπρο, τότε το 
πρώτο που όφειλαν οι κυπριακές πολιτικές 
ηγεσίες, κομματικές, προσφυγικές, ανθρω-
πιστικές ήταν να τρέξουν να απαιτήσουν από 
τον κ. Μπάιτεν την αποτελεσματική απελευ-
θέρωσή της από την τουρκική κατοχή για 
να αποφευχθεί η τελική της ισλαμοποίηση!

Αλίμονο, όμως, στη μέθη του…στρατη-
γικού εταιρισμού ονειρεύονται αγωγούς 
μέσω Τουρκίας και πόσα εκατομμύρια ευρώ 
θα τσεπώσουν κάποιοι με τέτοιες επιχειρή-
σεις… Ούτε και προβληματίζονται π.χ. με τις 
εξελίξεις τουλάχιστον στην Βρετανία, όπου 
ο πρωθυπουργός Κάμερον και ο Υπ. Παι-
δείας (ευτυχώς ξύπνησαν αυτοί έστω και 
τώρα) αποφάσισαν να σταματήσουν τις ισλα-
μοποιήσεις σχολείων στην Βρετανία (μετά 
τις έρευνες και τα απαράδεκτα που συνέ-
βαιναν σε σχολεία στο Μπίρμιγχαμ) και από 
τον Σεπτέμβριο θα επιβληθεί σε όλα τα σχο-
λεία ριζική αλλαγή προγράμματος όπου θα 
διδάσκονται «Βρετανικές Αξίες»…

Ακόμα χειρότερο, θα έπρεπε στην Κυπρι-
ακή Δημοκρατία τις 572,000 Ελληνοκυπρί-
ων να είχε τουλάχιστον ξυπνήσει η είδηση 
της τουρκικής εφημερίδας Ταράφ, η οποία 
όπως μετέδωσε στις 14.6.2014 ο δημοσιο-
γράφος Νίκος Χειλαδάκης (www.olympia.
gr ) «Στην «σύγχρονη» ισλαμική Τουρκία τα 
κοριτσάκια από 11 ετών και πάνω, (ανεπί-
σημα ίσως και από μικρότερες ηλικίες ), θα 
πρέπει να μαθαίνουν πώς να γίνουν καλές 
νύφες, βλέπε πώς να μαθαίνουν να «βιά-
ζονται» από τους συζύγους τους οι οποίοι, 
όπως κηρύττει το Κοράνι, (το οποίο τελευ-
ταία έχει αποκτήσει πολλούς θαυμαστές 

στην Ελλάδα), τις θεωρούν σαν τα χωρά-
φια τους και όποτε γουστάρουν τα σπέρ-
νουν σύμφωνα με τις ορέξεις τους…

Όπως αποκαλύπτει η τουρκική εφημε-
ρίδα, Taraf, το ίδιο το τουρκικό υπουργείο 
Παιδείας προχώρησε στην θέσπιση μα-
θήματος στα τουρκικά σχολειά για μικρές 
νύφες από 11 ετών με την χαρακτηριστική 
προτροπή, «Πως να γίνετε καλές μικρές νύ-
φες». Το μάθημα θα διδάσκεται στην πέμπτη 
τάξη του πρώτου σχολείου, (αντίστοιχο με 
το δικό μας δημοτικό σχολείο)…

Το μάθημα αυτό που θα αρχίζει από την 
πέμπτη τάξη, θα διδάσκεται και σε άλλες 
πέντε τάξεις έτσι ώστε να ολοκληρώνεται η 
«ειδική» εκπαίδευση για τις μικρές νύφες… 
η μικρή νύφη θα πρέπει να είναι έτοιμη να 
γίνει θυσία, (kurbanol), για τον σύζυγο της 
και να υπακούει σε όλες τις ορέξεις του και 
τις παρορμήσεις του ενώ θα πρέπει να τον 
στηρίζει στο νέο της σπίτι όπου ο άντρας θα 
είναι ο μεγάλος αφέντης !!!

Το όνομα του μαθήματος θα έχει 
τον χαρακτηριστικό συμβολικό τίτλο, 
«AdımAdımTürkiye», δηλαδή, «Τουρ-
κία Βήμα προς Βήμα»…» Τέτοια σοβαρά 
θέματα, όμως, δεν ανησυχούν ούτε τους 
πολιτικάντηδες ούτε τους Αρχιερείς ούτε 
την όση έμεινε πλειοψηφία εκτός από μια 
μικρή προβληματισμένη μερίδα του λαού.

Ακόμα βρίσκονται μεθυσμένοι στην δή-
λωση του Αμερικανού αντιπροέδρου κ. 
Μπάιτεν ότι η Κύπρος είναι στρατηγικός 
εταίρος των ΗΠΑ! Μια Τουρκία που ούτε 
βέτο ενδιαφέρονται να βάλουν στην εντα-
ξιακή πορεία της Τουρκίας, ούτε να εγκα-
ταλείψουν την τουρκο-βρετανική διζωνική 
δικοινοτική ομοσπονδία και ας οδύρονται 
τώρα για πολλαστή χρονιά και φορά, ότι οι 
Τούρκοι είναι ανένδοτοι και δεν προχω-
ρούν οι συνομιλίες. Γιατί;

Επειδή οι Τούρκοι θέλουν ολόκληρη την 
Κύπρο! Αν ευσταθούν τα λεχθέντα Μπάι-
ντεν και η αμερικανική κυβέρνηση εννο-
εί τα περί στρατηγικού εταίρου, τότε ας το 
αποδείξει σε συνεργασία με την «κηδε-
μόνα» Βρετανία: Ας καταστήσουν την Κύ-
προ, ένα προπύργιο εναντίον της προέλα-
σης του ισλαμισμού που απειλεί ολόκληρη 
την Ευρώπη.

Μπορούν σε 48 ώρες άμα θέλουν. Απλά 
να αντιστρέψουν ότι έκαναν στις 20 Ιουλί-
ου 1974! Αλλά πρέπει πρώτα να το θέλουν 
και οι… 572,000 εγκαταλείποντας την δι-
ζωνική εκτέλεση της πατρίδας μας. Ιδού 
η Ρόδος για όλους… Αλλοιώς «Τουρκία 
Βήμα προς Βήμα –AdımAdımTürkiye» 
ή αλλοιώς HerşeyTürkiyeIçin…΄Ολα για 
την Τουρκία!

Πηγή: olympiada /vimasaronikou

Η τουρκο- ισλαμοποίηση της Κύπρου – 
«Adιm Adιm Türkiye»

✑ Γράφει η  ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, Ερευνήτρια/Δημοσιογράφος - Λονδίνο
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Οι αυτοδιοικητικές και οι ευρω-
εκλογές 2014 τελείωσαν και ο 
Πρωθυπουργός της χώρας μας, 
λες και ζει σε έναν άλλο κόσμο, 

«περιχαρής» μεταξύ των άλλων δήλωσε σχο-
λιάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα: «Απέτυ-
χαν όσοι προσπάθησαν να θέσουν θέμα κυ-
βερνητικής σταθερότητας…Περάσαμε την 
πιο μεγάλη δοκιμασία. Καταφέραμε να κρα-
τήσουμε την Ελλάδα όρθια και τώρα βγαί-
νουμε ενωμένοι με την πυξίδα σταθερή. Σή-
μερα αποτρέψαμε τον εφιάλτη να γυρίσουμε 
πάλι πίσω. Τώρα θα προχωρήσουμε και στο 
τελευταίο μέρος της διαδρομής…».

Προφανώς, αυτός ο επικίνδυνος άνθρω-
πος πρέπει να ζαλίζεται για να μπορεί να λέει 
αυτές τις ασυναρτησίες που δεν έχουν καμιά 
σχέση με την πραγματικότητα. Δεν μπορεί 
να μη βλέπει την ωμή αλήθεια που εκφρά-
ζει το εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να 
μη βλέπει πως καθημερινά η υποτακτικό-
τητά του στα εγχώρια και ξένα συμφέροντα 
καταστρέφουν την χώρα και το λαό της. Αυ-
τός ο πολιτικός άνδρας, είναι άκρως επικίν-
δυνος για τα συμφέροντα της πατρίδας μας. 
Στην προσπάθειά του να παραμείνει στην 
εξουσία, μετατρέπει πολύ εύκολα το μαύ-
ρο σε άσπρο.

Ωστόσο, ο Αντώνης Σαμαράς, παρέλαβε 
την πάλαι ποτέ κραταιά κεντροδεξιά παρά-
ταξη της ΝΔ, από το 33,47% και την καταβα-
ράθρωσε τον Μάιο του 2012 στο 18,85%. Τον 
δε, Ιούνιο στις επαναληπτικές Εθνικές εκλο-
γές, επιστρατεύοντας τρομοκρατικά και δι-
χαστικά διλήμματα, όπως ευρώ ή δραχμή, 
μετά βίας έφτασε το 29,66%.

Αυτός λοιπόν, ο καταστροφικός πολιτι-
κός στις προσεχείς ευρωεκλογές «κατά-
φερε» να πείσει το 22,80% του λαού μας να 
τον ψηφίσει. Και αντί να παραιτηθεί αμέ-
σως - όπως έπραξε μια μέρα μετά τα απο-
γοητευτικά αποτελέσματα των Εργατικών 
στις ευρωεκλογές, ο αρχηγός του Εργατι-
κού Κόμματος της Ιρλανδίας και αντιπρόε-
δρος της Ιρλανδικής κυβέρνησης (ήσσονος 
κόμματος του κυβερνητικού συνασπισμού), 
Έιμον Γκίλμορ, αυτός και ο συνέταιρός του 
στην συγκυβέρνηση, Ευάγγελος Βενιζέλος, 
περί άλλων τυρβάζουν!

Άλλωστε, αυτός ο αχρηστότερος πρόεδρος 
της ΝΔ, κατάφερε για πρώτη φορά στην πο-
λιτική Ιστορία της Ελλάδος να κάνει πρώτο 
κόμμα, ένα κόμμα της αριστεράς. Και ταυ-
τόχρονα να καταποντιστούν όλες οι προσω-
πικές του επιλογές:
• Στο Δήμο της Πρωτεύουσας της χώρας 

«κατάφερε» ο Αντώνης Σαμαράς, να διχά-
σει τους ψηφοφόρους της ΝΔ με την επι-
λογή του Άρη Σπηλιωτόπουλου, και έτσι 
στον δεύτερο γύρο, διεκδίκησαν το Δήμο 
της Αθήνας οι λαθρολάγνοι και περισσό-
τερο επικίνδυνοι, Καμίνης και Σακελλαρί-
δης, με επικράτηση του πρώτου.

• Στο Δήμο της Θεσσαλονίκης η υποψηφιό-
τητα Καλαφάτη πάτωσε σε ποσοστά, εκεί 
όπου υπήρχε δεδομένη κυριαρχία της ΝΔ 
και έτσι παρέδωσε για άλλη μια φορά τη 
Θεσσαλονίκη στον Εθνοκτόνο Μπουτάρη.

• Στο Δήμο του Πειραιά, επέτρεψε λόγω ακα-
τάλληλων χειρισμών του, να κυριαρχή-
σουν τα άνομα συμφέροντα και οι μπρά-
βοι της νύχτας.

• Στην Περιφέρεια Αττικής, εφηύρε από το 
πουθενά τον Κουμουτσάκο, και όπως ήταν 
αναμενόμενο η επιλογή Σαμαρά ήρθε τρίτη 
και καταϊδρωμένη, παραδίδοντας τη μεγα-
λύτερη περιφέρεια στον ΣΥΡΙΖΑ.

• Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
είχαμε τα αποτελέσματα της διχαστικής 
επιλογής Σαμαρά, δηλαδή του Ιωαννίδη, 
την οποία ο λαός της την αποδοκίμασε και 
στοιχήθηκε με τον «αντάρτη» της ΝΔ, τον 
Τζιτζικώστα, που στο δεύτερο γύρο κατέ-
γραψε το εξωπραγματικό 70,56%. Δηλα-
δή, πλήρης η αποδοκιμασία της επιλο-
γής Σαμαρά!

Κατάφερε επίσης, με τους άστοχους πο-
λιτικούς χειρισμούς του, η «Χρυσή Αυγή» 
να καταγράψει ραγδαία αύξηση των ποσο-
στών της, με αποτέλεσμα να είναι σήμερα 
τρίτο κόμμα, επάνω από το συνασπισμό ΠΑ-
ΣΟΚ-ΕΛΙΑ. Κάτι που σημαίνει, πως δεν έπει-
σε τον Ελληνικό λαό πως η «Χρυσή Αυγή» 
είναι εγκληματική οργάνωση, από τη στιγμή 
που μεταχειρίστηκε σαθρά κατηγορητήρια 
για να προφυλακίσει τη μισή κοινοβουλευ-
τική της ομάδα, χειραγωγώντας τις αποφά-
σεις της Δικαστικής Εξουσίας.

Το μεγαλύτερο όμως έγκλημά του, είναι 
Εθνικό. Με την δουλική πολιτική του στην 
τρόικα και την υποχωρητικότητά του στην 
επιθετική πολιτική της Τουρκίας, κατάφερε 
σήμερα στην Θράκη μας, το κόμμα DEB, το 
μόνο κόμμα «Τούρκων» της Δυτικής Θρά-
κης, με την αμέριστη βοήθεια του Τούρκικου 

Προξενείου της Κομοτηνής και της Άγκυρας, 
να τερματίσει πρώτο σε Ροδόπη και Ξάνθη.

Έτσι, πιθανότατα να ανοίξουν οι ασκοί του 
Αιόλου για τη Θράκη μας, μετά από αυτά τα 
τραγικά εκλογικά αποτελέσματα. Ήδη, στην 
Τουρκία κόμματα και ΜΜΕ πανηγυρίζουν. 
Κοντολογίς, ο άχρηστος-μειοδότης Αντώ-
νης Σαμαράς, άφησε τη Θράκη μας έρμαιο 
στα νύχια των «γκρίζων λύκων».

Αλλά τι να πρωτοθυμηθούμε από τον  
Αντώνη Σαμαρά:

• Ως υπουργός Οικονομικών στην κυβέρ-
νηση Τζανετάκη, αλλά και ως υπουργός 
Εξωτερικών στην Οικουμενική κυβέρ-
νηση Ζολώτα κατά την περίοδο 1989-90, 
συμφώνησε όταν εδραιώθηκε η πρακτι-
κή των απευθείας αναθέσεων των ψηφι-
ακών παροχών στον ΟΤΕ, από τις εταιρεί-
ες Siemens και Intracom.

• Ξεσήκωσε έναν ολόκληρο λαό το ́ 93, δή-
θεν για το ζήτημα της ονομασίας των Σκο-
πίων και σήμερα ισχυρίζεται πως δικαι-
ώθηκε, όταν είναι υπέρμαχος της διπλής 
ονομασίας, στη διένεξη με τη γείτονα χώρα.

• Έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη το ΄93, 
με την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή 
Γιώργου Συμπιλίδη, για τις ψηφιακές πα-
ροχές του ΟΤΕ προς την Intracom και τη 
Siemens, μπρος στο διαφαινόμενο κίν-
δυνο, να πουληθεί ο ΟΤΕ στους Ιάπωνες 
(συμφωνία Μητσοτάκη-Μάνου) και μας 
έκατσε στο σβέρκο εκ νέου το ΠΑΣΟΚ.

• Δεν στήριξε στα χρόνια της 10ετούς «πο-
λιτικής του ερήμου» τη ΝΔ. Απεναντίας, 
συνεργάσθηκε και βοήθησε επιλογές και 
κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Χαρακτηριστικά την Άνοιξη του 1995, με 
τη λήξη της δεύτερης προεδρικής θητείας 
του Κωνσταντίνου Καραμανλή, όταν επί-
κειτο νέα εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, 
η κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου για να 

εκλέξει Πρόεδρο και να αποφύγει τις εκλο-
γές διατηρώντας την κυβέρνησή του, χρει-
αζόταν τουλάχιστον 180 ψήφους από τους 
300 της Βουλής.

Ο τότε πρωθυπουργός ήρθε τελικά σε συμ-
φωνία με την «Πολιτική Άνοιξη» με στόχο να 
εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρώ-
ην υπουργός Κωστής Στεφανόπουλος, με τις 
ψήφους του ΠΑΣΟΚ και της ΠΟΛΑΝ, όπως 
και έγινε. Αυτό έφερε σε δύσκολη θέση τη 
ΝΔ και τον Πρόεδρό της Μιλτιάδη Έβερτ, οι 
οποίοι επιζητούσαν τη διεξαγωγή εκλογών, 
προκειμένου να εκμεταλλευτούν τη ραγδαία 
πτώση της δημοτικότητας της κυβέρνησης 
του ΠΑΣΟΚ. Ο Μ. Έβερτ και πολλά στελέχη 
της ΝΔ, μετά την εκλογή Στεφανόπουλου, 
επιτέθηκαν με βαρύτατες εκφράσεις ενα-
ντίον του Σαμαρά.

Ωστόσο, είναι χρήσιμο για όλους μας, 
να καταγράψω τι έλεγε ο αντιμνημονιακός 
Αντώνης Σαμαράς, προκειμένου να το συ-
γκρίνουμε με το σήμερα και να διαπιστώ-
σουμε, το μέγεθος της πολιτικής του αλητείας 
και συνάμα ανικανότητας: «Το λέω κατηγο-
ρηματικά, αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με 
το ΠΑΣΟΚ. Συγκυβέρνηση θέλουν τριών ει-
δών συμφέροντα.

Πρώτον: Τη συγκυβέρνηση τη θέλει το ίδιο 
το ΠΑΣΟΚ για να πέσει στα μαλακά και για 
να μην ψάξουμε τις τεράστιες ευθύνες τους 
που μας έφεραν στο μνημόνιο. Νομίζουν 
ότι θα γλυτώσουν, αλλά δε θα γλυτώσουν.

Δεύτερον: Τη συγκυβέρνηση τη στηρίζουν, 
όλα εκείνα τα συμφέροντα και όλες εκείνες 
οι συντεχνίες που δε θέλουν να αλλάξει τίπο-
τε στην Ελλάδα και όσο το ΠΑΣΟΚ είναι στα 
πράγματα, ακόμη και με δεύτερο ρόλο στην 
κυβέρνηση, έχουν το κεφάλι τους ήσυχο.

Τρίτον: Τη συγκυβέρνηση τη θέλουν όλες 
αυτές οι δυνάμεις, μέσα και έξω από την 
Ελλάδα, που θέλουν μια κυβέρνηση αδύ-
ναμη και μια κυβέρνηση ελεγχόμενη. Δεν 
μπορούμε, φίλες και φίλοι, να βγούμε από 
την ύφεση, μαζί με εκείνους που μας έφε-
ραν στην ύφεση. Δεν μπορούμε να πούμε 
την αλήθεια στο λαό, μαζί με εκείνους που 
κορόιδεψαν το λαό. Όσοι θέλουν συγκυβέρ-
νηση με το ΠΑΣΟΚ, είναι για να μην αλλά-
ξει τίποτα, για να διασωθεί αυτό που χρεο-
κόπησε και για να σωθούν εκείνοι που μας 
χρεοκόπησαν».

Συνεπώς, πότε έλεγες αλήθεια Αντώνη Σα-
μαρά; Τότε ή σήμερα; Μήπως, τελικά είχε δί-
κιο ο Άδωνις Γεωργιάδης, όταν ανήκε ακόμη 
στο ΛΑΟΣ, και έλεγε για σένα: «Προφανώς 
ο άνθρωπος έχει πολιτική σκέψη νηπίου»;

Κλείνοντας να πω, πως το μόνο «ατύχη-
μα» είναι πως έχουμε ακόμη εσένα Πρω-
θυπουργό!!!

Επικοινωνία με τον συντάκτη: egerssi@otenet.
gr/twitter: @egerssi/http://kostasxan.blogspot.gr/ 
_ Πηγή: vimasaronikou  

Γράφει ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ο αχρηστότερος πρόεδρος 
της Νέας Δημοκρατίας
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε 
ότι έφθασε η ώρα για να αρχίσουν 
οι συζητήσεις για πιθανή ένταξη 
της Αλβανίας στην Ευρ. Ένωση. 

Δεν γνωρίζω πού βασίζεται αυτή η αισιοδο-
ξία των Επιτρόπων, πιστεύω όμως ότι η Ελ-
λάς δικαιούται και υποχρεούται να θέσει συ-
γκεκριμένους και αυστηρούς όρους για να 
ανοίξει η συζήτηση. Η Αλβανία δεν φέρεται 
σωστά σε πολλά θέματα που συγκινούν τον 
Ελληνισμό και γενικά επιδεικνύει κακοπιστία 
απέναντι στην Αθήνα και στην Ελληνική Εθνι-
κή Κοινότητα, η οποία ζει εκεί.

1) Πρώτος ελληνικός όρος πρέπει να είναι 
η άμεση συνεργασία και παροχή αδειών εκ 
μέρους των Αλβανών για τη περισυλλογή των 
οστών των Ελλήνων στρατιωτών του 1940- 41.

Ορθώς το επισημαίνει η Επιτροπή Συγγενών 
Πεσόντων ότι οι περισσότεροι από τους 8,000 
αξιωματικούς και οπλίτες του έπους των Βο-
ρειοηπειρωτικών βουνών ή δεν έχουν εντο-
πισθεί ακόμη ή βρίσκονται θαμμένοι σε ομα-
δικούς τάφους.

Από την εποχή που οι Αρχαίοι πρόγονοί μας 
έπαιζαν στο θέατρο την Αντιγόνη του Σοφοκλέ-
ους η τιμή προς τους νεκρούς αποτελεί στοι-
χειώδη προϋπόθεση για να θεωρείται πολι-
τισμένη μία κοινωνία. Η Αλβανία καλείται να 
αποδείξει εμπράκτως αν είναι πράγματι έτοι-
μη για να ενταχθεί στους ευρωπαϊκούς δημο-
κρατικούς θεσμούς.

2) Οφείλουμε να ζητήσουμε τον μεγαλύτε-
ρο σεβασμό προς τα δικαιώματα των Ελλή-
νων είτε αυτοί ζουν στη Β. Ήπειρο είτε σε άλλα 
σημεία της χώρας. Να ξαναγίνει η απογραφή 
των μειονοτήτων με σαφή καταγραφή εθνικής 
καταγωγής και θρησκεύματος.

Για την προηγούμενη απογραφή έχουμε πα-
ράπονα ότι διεξήχθη με σοβαρές παρατυπίες. 
Γι’ αυτό και το αποτέλεσμα δεν αναγνωρίσθη-
κε από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας 

και από την Οργάνωση ΟΜΟΝΟΙΑ της Ελληνι-
κής Μειονότητος. Θυμίζω ότι η απογραφή αυτή 
πραγματοποιήθηκε με μερική χρηματοδότηση 
από την Ευρ. Ένωση, η οποία είχε θεωρήσει 
νόμιμη και χρήσιμη την καταγραφή θρησκεύ-
ματος και εθνικότητος (π.χ. μέλος της Ελληνι-
κής ή Μαυροβουνιακής μειονότητος), αρκεί 
αυτή να είναι προαιρετική και με τη σύμφω-
νη γνώμη του απογραφομένου.

3) Να ζητήσουμε από την Ε.Ε. να απαιτήσει 
την παύση κάθε ανθελληνικής προπαγάνδας 
μέσω κομμάτων, Τύπου ή σχολικών βιβλίων.

Στα σχολικά εγχειρίδια, τα οποία μοιρά-
ζονται ακόμη και στα ελληνόπουλα της Βο-
ρείου Ηπείρου, το αλβανικό κράτος- ασχέ-
τως του κόμματος που κυβερνά- καλλιεργεί 
τον μύθο της μεγάλης ή «Φυσικής» Αλβανί-
ας, στην οποία πρέπει να περιληφθούν αρ-
κετά εδάφη της ελληνικής Ηπείρου και Δυτι-
κής Μακεδονίας.

Οι Αλβανοί των Βαλκανίων αναπτύσσουν 
έναν επικίνδυνο εθνικισμό με πρόσφατη έκ-
φραση την ενοποίηση του εκπαιδευτικού συ-
στήματος μεταξύ των «δύο αλβανικών κρα-
τών», Κοσσόβου και Αλβανίας.

4) Να απαιτήσουμε να σταματήσουν οι πά-
σης φύσεως διοικητικές και δικαστικές με-
θοδεύσεις εις βάρος της Ελληνικής Εθνικής 

Κοινότητος. Να μην ενταχθεί η ελληνικότατη 
Χειμάρρα σε ενιαίο Δήμο μαζί με φανατικούς 
μουσουλμάνους, όπως θέλουν τα Τίρανα.

Να ακυρωθούν οι δικαστικές αποφάσεις, οι 
οποίες αδικούν κατάφωρα Έλληνες ιδιοκτή-
τες γης καθώς και την Ορθόδοξη Εκκλησία. 
Να ρυθμισθεί δια νόμου η επιστροφή όλων 
των Ναών και Μονών που κρατικοποίησε το 
κομμουνιστικό καθεστώς.

5) Να δηλώσουν τα δύο μεγάλα αλβανικά 
κόμματα, Δημοκρατικό και Σοσιαλιστικό, ότι 
δεν συμφωνούν με τα αιτήματα των Τσάμη-
δων απογόνων των εγκληματιών πολέμου του 
1941- 44, τα οποία ξεκινούν από τη διεκδίκη-
ση γης στην Θεσπρωτία και φθάνουν μέχρι τη 
διεκδίκηση ελληνικών εδαφών στην Ήπειρο.

6) Εφέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από 
το Πρωτόκολλο της Κερκύρας του 1914, το 
οποίο υπέγραψαν οι Αλβανοί και οι τότε προ-
στάτες τους Ιταλοί μετά την εξέγερση των Βο-
ρειοηπειρωτών. Να θυμίσουμε στους εταί-
ρους μας την Αυτονομία των Ελλήνων εντός 
Αλβανίας που ζητούσε το μηδέποτε εφαρμο-
σθέν εκείνο κείμενο. Έστω κι αν έχουν αλλά-
ξει προδήλως οι συνθήκες οι Διεθνείς Συμ-
φωνίες δεν πρέπει να κουρελιάζονται.  

Περισσότερα: http://www.antibaro.gr

Να θέσουμε όρους για την προσέγγιση της Αλβανίας προς την Ε.Ε.
Γράφει ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ
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Το νεοελληνικό κράτος το ελευθέ-
ρωσαν οι Έλληνες, αλλά το «έστη-
σαν» οι Βαυαροί και το κυβερνούν 
10-15 οικογένειες, δυνάστες- δυ-

ναστείες πολιτικών. Το κράτος αυτό, αντί να 
αναδείξει τις αρετές του λαού, την αντοχή, 
την καρτερία, το πνεύμα θυσίας και αυτα-
πάρνησης, που το κράτησαν όρθιο στα χρό-
νια της πολυαίωνης σκλαβιάς, «φρόντισε» 
να εκλύσει τις χειρότερες ροπές του και να 
υποσκάψει τον εσώτερο χαρακτήρα του, το 
φιλότιμό του.

Από την πρώτη ημέρα του ελευθέρου βίου 
του, οι δαίμονες της πατρίδας, οι πολιτικοί 
του, κατακερμάτισαν τον λαό σε κομματικά 
σουλτανάτα. «Οι πολιτικοί μας και οι ξένοι 
τρώγονταν και καθένας κοίταζε να περισκύ-
ση η δική του φατρία. Άλλος το ήθελε Αγ-
γλικόν, άλλος Ρούσικον, άλλος Γαλλικόν…
τήραγαν να πάρουν κάνα λεπτό, ότι εις την 
Ελλάδα ηύραν αλώνι ν’ αλωνίσουν». (Μα-
κρυγιάννης).

Το κράτος αυτό το ανέστησε το αίμα του 
λαού του, με τους πολέμους του ’12-’13, για 
να έρθουν μετά οι άπληστες κομματικές συμ-
μορίες, να το βυθίσουν στο Διχασμό και να 
το οδηγήσουν στο μικρασιατικό σφαγείο.

Το κράτος αυτό είδε τον ανθό του να πολε-
μά με ηρωισμό, στα βουνά της Ηπείρου και 
της Μακεδονίας, αυτοκρατορίες ολάκερες, 
για να βρεθεί μετά από έξι χρόνια εμφυλίου 
αιματοκυλίσματος, ντροπιασμένο, ερειπω-
μένο «παλιόψαθα των εθνών». Γιατί; Για το 
ποια «φατρία θα περισκύση».

«Α, ναι, πόσες ανόητες μάχες, ηρωισμοί/ 
θυσίες και ήττες κι άλλες μάχες, για πράγ-
ματα που κιόλας ήταν από άλλους αποφα-
σισμένα», θρηνεί ο Ρίτσος στην «Ελένη».

Το κράτος αυτό έδιωξε τα καλύτερα παι-
διά του στα ξένα και στοίβαξε τα υπόλοιπα 
σε τρισάθλιες τερατουπόλεις, μεταβάλλο-
ντάς τα σε κομματικά υποζύγια τυχοδιω-
κτών και απατεώνων. Το κράτος αυτό με 
εκφυλιστική απάθεια και δειλία ανέχτηκε 
ένα σφύζον και θαυμαστό κομμάτι του Ελ-
ληνισμού, την Κύπρο, να δολοφονείται, να 
ποδοπατείται και να δηώνεται από τις ορ-
δές του Αττίλα.

Το κράτος αυτό, αντί να συνέλθει από την 
καταστροφή, επανέφερε τους ίδιους «εθνο-
σωτήρες» και τα εκγονά τους για να συνεχί-
σουν απτόητοι το ψεύτισμα των ψυχών και 
την διάλυση της πατρίδας. Και βαπτίζει, τους 
διαγουμιστές της ελληνικής νήσου, φίλους 
και τους στηρίζει αναίσχυντα στην επέλα-
σή τους προς την Δύση.

Το κράτος αυτό ανέχθηκε μία δράκα σλα-
βοτουρκόγυφτων να μαγαρίζει το όνομα της 
Μακεδονίας και να τους εκλιπαρεί ψοφο-
δεώς για συνεννόηση και διακανονισμό.

Το κράτος αυτό επέτρεψε σε μία ολιγο-
μελή, άνομη ομάδα καλαναρχών, να μετα-

τρέψει τη διασκέδαση και την ενημέρωσή 
του, σε διδασκαλείο ηθικής παραλυσίας και 
διαφθοράς. Τη παιδεία, τα σχολειά σε μάν-
δρες αναξιοκρατίας, αφιλοπατρίας και απι-
στίας, μπουκώνοντας τα παιδιά με άχρηστες 
γνώσεις και γεμίζοντας τα «με μια αρρω-
στιάρικη ανησυχία, για το πώς θα βγάλουν 
το ψωμί τους μονάχα».

Το κράτος αυτό καταμόλυνε ακόμα και 
την Δικαιοσύνη «πράγμα πολλών χρυσί-
ων τιμιώτερον» κατά τον Πλάτωνα. Οι ανε-
πάγγελτοι, επαγγελματίες πολιτικοί, όταν 
κρίνοντα για ατασθαλίες, παράγοντες του 
αντίπαλου κόμματος, εκθειάζουν την ανε-
ξαρτησία της Δικαιοσύνης. Όταν λογοδοτούν 
οι ίδιοι, προπηλακίζουν τη Δικαιοσύνη και 
διαπομπεύουν τους λειτουργούς της εκτο-
ξεύοντας ύβρεις και ονειδισμούς.

Το κράτος αυτό κομματικοποίησε τις «έν-
στολες» δυνάμεις του τόπου, διαβρώνοντας 
την επαγγελματική τους συνείδηση. Τα νέα 
ιδεώδη των στρατιωτικών είναι οι γρήγο-
ρες προαγωγές και οι διοικήσεις.

Το κράτος αυτό εμπορευματοποίησε τον 
έξοχο πολιτισμό μας. Η ελληνική μουσική 
παράδοση ψυχομαχεί. Την περιφρονούν οι 
ελληνόπαιδες, την μυκτηρίζουν υποτονθο-
ρίζοντας (=μουρμουρίζοντας) τις «μουσικές 
δημιουργίες» των διαφημιστών. Κατάντη-

σε την νεολαία νευρόσπαστο, λικνιζόμε-
νη στους ρυθμούς του κάθε μασκαρά, που 
υποδύεται τον καλλιτέχνη. Το ανίκανο κομ-
ματικό κράτος διέφθειρε την γλώσσα μας 
«εργαλείο μαγείας και φορέα ηθικών αξι-
ών» (Ελύτης).

Από τον 19ο αιώνα ακόμη ο συγγραφέας 
Χουρμούζης διεκτραγωδεί και γράφει για τα 
εκτρώματα της γλωσσικής ξενομανίας των 
Ελλήνων: «Συμπεριφορά γελοιωδεστάτη… 
ξιπασμένων οψιπλούτων αηδεστάτη επίδει-
ξις! Πτωχοαλαζονεία αξία οίκτου, γλώσσα 
παρδαλή!».

Το κομματικό αυτό κράτος νοικιάζει μισθο-
φόρους «ψευτοδιανοούμενους», για ευνου-
χισμό της κοινωνίας και άλωση των ψυχών. 
«Γνωρίζω μερικούς όπου σχεδόν εντρέπο-
νται να λέγωσιν ότι είναι Έλληνες!» έγραφε 
ο Ανώνυμος της «Ελληνικής Νομαρχίας».

Το ανίσχυρο και καχεκτικό αυτό κράτος 
της «βαλκανικής επαρχιωτίλας», το έσυραν 
κάποιες αδηφάγες συντεχνίες στην οργάνω-
ση των κατ’ όνομα Ολυμπιακών Αγώνων, 
ροκανίζοντας δισεκατομμύρια, που θα μπο-
ρούσαν να διοχετευτούν σε κοινωφελή και 
εθνωφελή έργα.

Το κράτος αυτό φέουδο της ασημαντοκρα-
τίας, της οικογενειοκρατίας  και της κομμα-
τολησταρχίας καταδιώκει τα καλύτερα παι-

διά του στέλνοντάς τα δουλοπάροικους στις 
Φραγκογερμανίες και στις Αυστραλίες.

Βυθίζει τους γονείς στον καημό της ξε-
νιτιάς, στερώντας από το λαό πλούτο αει-
φόρο και περιουσία ανεκτίμητη. Γιατί; Για 
να σώσουν το παλιοτόμαρό τους οι νεκρό-
σιτοι, οι ερεβομανείς, οι καντιποτένιοι που 
κοπροκρατούν το μέλλον μας. «Δυστυχι-
σμένη Ελλάς! δυστυχισμένοι Έλληνες! Ανα-
θεματισμένοι Κυβερνήτες». Θρηνεί και οδύ-
ρεται ο αθάνατος Μακρυγιάννης, έβλεπε ο 
γερο-στρατηγός τις προκοπές των «μακια-
βέληδων» της πολιτικής.

Η πατρίδα στην κόψη του ξυραφιού, με 
τα θεριά γύρω της να αλυχτούν και αυτοί 
τρώγονται σαν τα σκυλιά. Μην χάσουμε την 
ευρωπαϊκή μας πορεία, πιο βαθιά στου κα-
κού την σκάλα. «Η βλακεία, η εγωπάθεια, 
η μωρία και η γενική αναπηρία της ηγετι-
κής τάξης στη σημερινή Ελλάδα σε φέρνει 
στην ανάγκη να ξεράσεις…» έγραφε στο 
«πολιτικό ημερολόγιό» του ο σοφός ποιη-
τής μας Γ. Σεφέρης.

Δεν φεύγουν τα σάβανα που απλώθηκαν 
πάνω από τον γαλάζιο ορίζοντα της πατρί-
δας μας με εκλογές. Οδεύουμε «αργόσυρτα» 
προς αφανισμό. (Με κυβέρνηση τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ότε και αν, ίσως βιώσουμε το ευαγγε-
λικό «…και έσται η εσχάτη  πλάνη χείρων 
της πρώτης». Ούτε βέβαια θα φερθούμε ως 
κύνες επιστρέψαντες επί το ίδιον εξέραμα. 
ΠΑΣΟΚ πρωτίστως και ΝΔ πρέπει να εξα-
φανιστούν. Να τελειώνουμε με την πλατω-
νική «νόσον της πόλεως»).

Στο σημείο που είμαστε μόνο μία λύση 
υπάρχει: Επανάσταση του λαού. Εφ’ όσον 
οι αποφάσεις των ανίκανων κυβερνητών 
ακυρώνουν, στην ουσία, την επανάστα-
ση του ’21 και μας υποδουλώνουν στη αν-
θρωποφαγικές συμμορίες τύπου ΔΝΤ, τον 
δρόμο μας τον δείχνουν οι ηρωικοί πρόγο-
νοί μας: επανάσταση, παλλαϊκή εξέγερση.

Οι λαοί της Ευρώπης «προσηλώνοντες 
τους οφθαλμούς τους εις εμάς, απορούν 
διά την ακινησίαν μας». «…η Πατρίς γυμνή 
δεικνύει τας πληγάς της και με διακεκομ-
μένην φωνήν επικαλείται την βοήθεια των 
τέκνων της… Αν λοιπόν από αξιόμεμπτον 
αβελτηρίαν αδιαφορήσωμεν, ο τύραννος 
γενόμενος αγριώτερος, θέλει πολλαπλα-
σιάση τα δεινά μας και θέλομεν καταντή-
ση διά παντός το δυστυχέστερον πάντων 
των εθνών».

Η ώρα ήλθεν.  Η επαναστατική προκήρυ-
ξη –«Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος» 
είναι έτοιμη. Την έγραψαν με το αίμα τους οι 
αθάνατοι αγωνιστές του Εικοσιένα… (Και, 
προς Θεού, δεν μιλάω για αιματοκύλισμα. 
Από το έπος του ’40, είναι η πρώτη φορά 
που ο λαός ομονοεί, γεγονός που επιμαρ-
τυρεί την κρισιμότητα των στιγμών).

«Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος»
Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΤΣΙΟΣ, εκπαιδευτικός

«Α! αί εκλογαί, αυτή είναι η μόνη επί εβδομήκοντα  
έτη ασχολία μας, αφ’ ότου ηλευθερώθημεν,  
αφ’ ότου δηλαδή μεταλλάξαμεν τυράννους, 

τους οποίους διά των εκλογών φανταζόμεθα ότι 
αντικαθιστώμεν τάχα συχνότερον»  

- Aλέξανδρος Παπαδιαμάντης -


