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ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΗΡΩΐΔΕΣ ΤΟΥ 
1940-41 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ «Η ΕΝΩΣΗ»

Με ομοψυχία και συ-
νοχή η Γεν. Συνέλευ-

ση της Ομοσπονδίας με 
θέμα τις εκλογές για 
νέο Προεδρείο και

 Διοικητικό Συμβούλιο

Με τη συμμετοχή των αντιπρο-
σώπων των μελών των συλλό-
γων πραγματοποιήθηκε η Γεν. 

Συνέλευση της Ομοσπονδίας, την Πα-
ρασκευή 19 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ. 
στο κτήριο που στεγάζεται η Ομοσπον-
δία στο Μόρτον Γκροβ.
    Μετά τον χαιρετισμό του προέδρου 

κ. Δημήτρη Γεωργακόπουλου, αναγνώ-
στηκαν τα πρακτικά της προηγούμενης 
συνεδρίασης, τα οποία εγκρίθηκαν παμ-
ψηφεί και στη συνέχεια δόθηκε οικονο-
μική αναφορά από την Ταμία κ. Σοφία 
Καπετανάκου. Επίσης ανακοινώθηκαν 
όλες οι εκδηλώσεις των συλλόγων με-
λών που θα λάβουν χώρα αυτό χρονικό 
διάστημα.
Στη συνέχεια ανακοινώθηκε ότι η Ομο-

σπονδία έλαβε την αναγνώριση από τις 
αμερικανικές αρχές ως μη κερδοσποπι-
κός οργανισμός, 501 (c) (3), ως επίσης 
και τη σχετική αλληλογραφία του Γεν. 
Εισαγγελέα ότι όλα τα οικονομικά της 
Ομοσπονδίας είναι σε απόλυτη τάξη και 
δεν υπήρξε καμία υπέρβαση ή παράβα-
ση ή ατασθαλία, κλείνοντας έτσι το θλι-
βερό κεφάλαιο των συκοφαντών και 
ανάλγητων ανθρώπων που αναστάτω-
σαν την παροικία για ένα και πλέον χρό-
νο, σπηλώνοντας έντιμους ανθρώπους 
και θεσμούς.
Ήδη η δικηγορική εταιρεία που έχει 

αναθέσει η Ομοσπονδία την υπόθε-
ση μαζί με τη νομική σύμβουλο κ. Μα-
ρία Λεμπέση έχουν καταθέσει όλα τα 
έγγραφα στις δικαστικές αρχές και ζη-
τούν ηθική και χρηματική ικανοποίηση 
ή καταδικαστική απόφαση για τις συκο-
φαντίες και τα ψεύδη.
Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι οι εκλο-

γές θα γίνουν την Κυριακή 20 Ιανουα-
ρίου και σύντομα θα σταλεί η σχετι-
κή πρόσκληση με τους κανονισμούς 
των εκλογών για την ομαλή διεξαγωγή 
τους, σύμφωνα με το καταστατικό της.
Αξίζει να σημειωθεί ότι - κατά κοινή 

ομολογία - η Γεν. Συνέλευση διεξήχθη 
με απόλυτη τάξη και σεβασμό και ήταν 
ανωτέρου επιπέδου, αφού οι συζητή-
σεις και οι τοποθετήσεις έγιναν σε πο-
λιτισμένο και δημοκρατικό πνεύμα, και 
αυτό πρέπει να τονιστεί και να επιδιώ-
κεται σε κάθε οργανισμό, ώστε να μην 
βρίσκουν έδαφος οι κακόβουλοι για να 
ταράζουν το συλλογικό πνεύμα και την 
ενότητα και ομόνοια της Ομογένειας.

Την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 
2012 το πρωΐ, η Ομοσπονδία 
Ελληνοαμερικανικών Οργα-

νώσεων Ιλλινόις «Η ΕΝΩΣΗ», τέλε-
σε Επιμνημόσυνη Δέηση για να τι-
μήσει τους ήρωες και τις ηρωΐδες 
του αθάνατου Έπους του 1940-1, 
που έπεσαν για την ελευθερία της 
Πατρίδας μας, στα βουνά της Ηπεί-
ρου, της Μακεδονικής γης και στην 
Κρήτη.
    Ο αιδ. π. Ανδρέας Γεωργανάς, Ιε-
ρατικός Προϊστάμενος της εκκλη-
σίας του Αγ. Δημητρίου του Έλ-
μχουρστ, με συλλειτουργό τον 
σεβάσμιο αιδ. π. Παναγιώτη Μαλα-
μή, ως «νέος Παπαφλέσσας» άστρα-
ψε και βρόντισε μπροστά στην 
Ωραία Πύλη, και με τα πατριωτικά 
του λόγια, έδωσε μια εθνική πνοή, 
και έναν ανίπωτο ενθουσιασμό που 
έκανε όλους να νιώσουν ρίγη συγκί-
νησης και υπερηφάνειας.
    Μετά το πέρας της Θείας λειτουρ-
γίας τα θαυμάσια παιδιά του Ελληνι-
κού σχολείου με την φροντίδα των 
διδασκαλισσών και της διευθύντρι-
ας κ. Χριστίνας Κουτσακιώτη-Μπρα-
λή, παρουσίασαν ένα ωραίο πρό-
γραμμα, για την επέτειο της εθνικής 
μας εορτής του «ΟΧΙ», καταχειρο-
κροτούμενα από τους γονείς και 
όλους όσους είχαν τη χαρά να πα-

ραβρεθούν στην εκκλησία.
    Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης του 
Ελληνικού Γεν. Προξενείου στο Σι-
κάγο κ. Ευάγγελος Κασβίκης, που 
καλέστηκε στο βήμα, συνεχάρει 
τα παιδιά και τους δασκάλους για 
το εκπαιδευτικό τους έργο τονί-
ζοντας την υποχρέωση που έχου-
με να κρατήσουμε τις παραδόσεις 
μας και να τιμάμε τους προγόνους 
μας για τους αγώνες τους και για 

την κληρονομιά που μας άφησαν.
   Στη συνέχεια, ο Μακεδονικός Σύλ-
λογος Σικάγου, τέλεσε Αρτοκλασία, 
υπέρ υγείας των μελών του συλλό-
γου, όπου μετά τη Θεία Λειτουργία 
και το πρόγραμμα του ελληνικού 
σχολείου στην εκκλησία, και κατό-
πιν στην κοινοτική αίθουσα, δόθηκε 
μια εμπεριστατωμένη και γλαφυρή 
ομιλία από τον π. Πρόεδρο της Παμ-
μακεδονικής Ένωσης, ιατρό κ. Αντ. 
Παπαδόπουλο, ο οποίος έκανε μια 
αναδρομή στα ιστορικά γεγονότα 
που σημάδεψαν τον Α! Παγκόσμιο 
Πόλεμο, με την νικηφόρα είσοδο 
του Ελληνικού στρατού στην ελλη-
νική Θεσσαλονίκη, κατά την οποία 
γιορτάστηκε η επέτειος του ΟΧΙ και 
τα εκατό (100) χρόνια της απελευ-
θέρωσης της Θεσσαλονίκης.
   Ο Πεόεδρος της Ομοσπονδίας κ. 
Δημήτριος Γεωργακόπουλος, εκ μέ-
ρους του Δ. Σ. ευχαρίστησε τους 
παρεβρισκομένους και τους προ-
σκεκλημένους που τίμησαν με την 
παρουσία τους την πατριωτική αυτή 
εκδήλωση.
    Την εκδήλωση τίμησε με την πα-
ρουσία του ο Υποπρόξενος του Γεν. 
Προξενείου της Ελλάδας στο Σικά-
γο κ. Γεώργιος Τσιώνης, ο οποίος 
απηύθυνε χαιρετισμό, εκ μέρους 
της Γεν. Προξένου κ. Ιωάννας Ευ-
θυμιάδου.

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σικάγου,
κ. κ. ΙΑΚΩΒΟΣ

το Μητροπολιτικό Συμβούλιο
και τα Μέλη της Φιλοπτώχου

της Ελληνικής Ορθόδοξης Μητροπόλεως Σικάγου
Σας προσκαλούν στο ετήσιο Χριστουγεννιάτικο

«OPEN HOUSE»
την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012

μετά τις 5:00 μ.μ. στο 40 East Burton PL, Chicago IL.

Ευχόμαστε ολόψυχα 
στους συνδρομητές, 

διαφημιζόμενους, 
φίλους, υποστηρικτές 

και την Ομογένεια
ΚΑΛΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΧΡΟΝΙΑ!

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΚΑΙ 
ΠΟΛΥΠΑΘΗ ΧΙΟ.............Σελ. 13
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Θείο Βρέφος, «ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου» -Γαλάτας 4, 
4-7-, εγεννήθηκες στο στάβλο των αλόγων ζώων στη Βηθλεέμ 
και ο ερχομός σου γαληνεύει και παρηγορεί, δίνει φτερά στην 
ανθρώπινη ελπίδα και σώζει.
   Ζούμε σε μια πρωτοφανή κρίσι που έχει αρνηθεί τις ηθικές 
αξίες και που όλα σχεδόν επιτρέπονται. Οι άνθρωποι προχω-
ρούν «χωρίς φως, χωρίς προσανατολισμό και χωρίς προορι-
σμό» σε έργα και πράξεις που δημιουργούν μια θλιβερή ατμό-
σφαιρα και κάνουν την ζωή άχαρη και γεμάτη αγωνία.
   Ο πανούργος σατανάς έχει αυτές τις ημέρες πολλούς πρε-
σβευτές που δηλητηριάζουν και πολεμούν «κάθε ωραίο και ηθι-
κό και δίκαιο, κάθε προσπάθεια αλλαγής προς το καλύτερο».
   Χρειαζόμεθα δασκάλους, δημοσιογράφους, δικαστές, πολι-
τικούς που με φόβο Θεού θα εξασκούν τα καθήκοντά τους με 
εντιμότητα και ειλικρίνεια και αυτοσεβασμό.    
   Χρειαζόμεθα κληρικούς προσγειωμένους και ταπεινούς που 
θα κηρύττουν τον λόγο του Θεού σύμφωνα με το πνεύμα των 
Πατέρων της Εκκλησίας μας, που θα εργάζονται άοκνα για την 
επιστροφή των χαμένων προβάτων στη μάντρα της σωτηρίας, 
στην κιβωτό, στην Εκκλησία.
   Χρειαζόμεθα πνευματικούς ταγούς που θα γίνουν «μαρτυρία 
Χριστού» που θα συμφιλιώνουν, που θα είναι δίκαιοι και περισ-
σότερο φωτεινοί και ανθρώπινοι, που θα δίνουν το καλό παρά-
δειγμα σε όλα.
   Ζούμε σε ημέρες πόνου αφάνταστου, αγωνίας μεγάλης, τρο-
μερής απελπισίας και τρέχουμε ολοταχώς προς την καταστρο-
φή. «Λαοί και άνθρωποι, βιαστικοί και με άλματα πολλά απομα-
κρύνονται από εμένα. Είναι άθλιοι και δυστυχείς, γιατί έδειξαν 
προς εμέ ασέβεια. Εγώ όμως πολλές φορές τους εγλύτωσα από 

τις θλίψεις τους και αυτοί εφάνηκαν αχάριστοι, 
και αφού πονούσαν οι καρδιές τους δεν εβόη-
σαν προς με». Ωσηέ 7, 9, 13.
   Θέλει ο Θεός να του πούμε τις θλίψεις μας, τις δοκιμασίες 
μας, τα προβλήματά μας, τα σφάλματά μας και στοργικά θα μας 
βοηθήσει, θα μας ακούσει.
   Είναι ανάγκη να ομολογήσουμε στο θείο Βρέφος, του οποί-
ου την θεία Γέννησι γιορτάζουμε, ότι αμαρτήσαμε. Διαφθορά 
στο ιερατείο, πρωτάκουστα σκάνδαλα στην εκκλησία, διαφθο-
ρά στην πολιτική, διαφθορά σε παγκόσμια κλίμακα. Πρέπει να 
πούμε το «ήμαρτον» και το «συγχώρησον».
   Να γονατίσουμε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας με το 
Θείο Βρέφος, να μετανοήσουμε και να εξομολογηθούμε ειλι-
κρινά. Δεν περιμένουμε να μας σώσει κανείς. «Μη στηρίζετε 
την πεποίθησι και ελπίδα σας σε κοσμικούς άρχοντες οι οποίοι 
δεν έχουν τη δύναμι να σας σώσουν». Ψαλμός 145,3.
   Μόνο ο άγιος Τριαδικός Θεός, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χρι-
στός, με τις προσευχές και τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτό-
κου θα μας ελεήσει, θα μας σώσει και θα μας αξιώσει να μπού-
με στη Βασιλεία των Ουρανών.
   «Θείο Βρέφος ικετεύουμε την αγάπη σου. Σου μιλάει η ματω-
μένη μας καρδιά, κομματιασμένη στα γρανάζια του άγχους και 
πνιγμένη στην αγωνία. Τα μάτια μας είναι στραμμένα σε σένα 
και πιστεύουμε ότι συ θα μας γλυτώσεις και θα μας σώσεις. Σε 
λαχταρούμε με μεγάλο πόθο, σε διψάμε. Στείλε τη δροσιά σου 
στις ψυχές μας και στις ψυχές εκείνων που σε αναγνωρίζουν 
ως παιδί του Θεού, ως Σωτήρα του κόσμου».
   «Χάρισέ μας το οξυγόνο της αγάπης και το φως της καλοσύ-
νης ώστε η καρδιά μας να αγαπάει. Δώσε μας δύναμι να σπά-
σουμε τις αλυσίδες της αμαρτίας για να ελευθερωθεί η ψυχή 
μας από τα δεσμά των παθών, του εγωϊσμού, της φιλαρχίας του 
ακόρεστου πλούτου, της εξουσίας, που μας οδηγούν σε φιλονι-
κίες και προετοιμάζουν πολεμικές συγκρούσεις. Αξίωσέ μας να 
είμαστε παιδιά ειρήνης, να σβύνουμε φωτιές οργής, μίσους και 
εκδικήσεως και να γίνουμε παιδιά ελπίδας σε πρόσωπα σκοτει-
νά και ξεχασμένα».
   Και συ πονεμένη ψυχή, περιφρονεμένη και γεμάτη φόβο και 
ανασφάλεια, μην απελπίζεσαι, δεν είσαι μόνη, το Θείο Βρέφος 
είναι δίπλα σου, είναι ο «Εμμανουήλ ο Θεός μεθ’ ημών». Ματθ. 
1,23. Αυτό το χαρμόσυνο μήνυμα είναι το μόνο στήριγμά μας, 
η μόνη αστήρευτη πηγή που θα πλημμυρίζει την ψυχή μας, από 
ουράνια χαρά και ελπίδα, είναι η σωτηρία μας!
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ΘΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

Του  ΠΡΕΣΒ.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ

Του ΝΙΚΟΥ ΑΗΔΟΝΗ

Έτσι έγραφε κάποτε, πριν από δύο αιώνες, στο βιβλίο του 
«HELLAS» ο μεγάλος άγγλος ποιητής Σέλλευ, προσθέ-
τοντας πως «οι νόμοι, η λο-

γοτεχνία, η θρησκεία, οι τέχνες, 
όλα έχουν τις ρίζες τους στην Ελ-
λάδα».
   Και να τα λόγια αυτά ακούστη-
καν πιο δυνατά πρόσφατα στην 
πλατεία Τροκαντερό των Παρισί-
ων, μπροστά στην Ελληνική Πρε-
σβεία, όπου πάνω από 1.500 Γάλλοι 
και πολίτες από πολλά μέρη του 
κόσμου, ζητούσαν την ελληνική 
υπηκοότητα, εκφράζοντας έτσι τη 
συμπαράστασή τους προς τον ελ-
ληνικό λαό.
    Ήταν ταυτόχρονα και μια εκδήλωση διαμαρτυρίας κατά της 
λιτότητας, της φτώχιας και της εξαθλίωσης, της σκληρής στά-
σης των μεγαλοκαπιταλιστών του κόσμου των ευρωπαίων ηγε-
τών και της τρόικας που θέλουν να εφαρμόσουν όχι μόνον 
κατά της Ελλάδας, αλλά και όλων των λαών.
    Και πήρε φωτιά το κίνημα σ’ όλον τον κόσμο. υψώθηκαν και 
κυμάτισαν οι γαλανόλευκες από Παρίσι σε Λονδίνο, Ρώμη, Μα-
δρίτη, Νέα Υόρκη κι ως τα βάθη της Ασίας κι Αφρικής. Μεγα-
λόφωνα ακούστηκε ο εθνικός μας ύμνος και η μουσική του 
Μίκη Θεοδωράκη. Και χέρι-χέρι σε μεγάλο χορό αλληλεγγύης 
οι λαοί του κόσμου, έτοιμοι να βοηθήσουν με το καθετί στην 
μικρή μα ένδοξη Ελλάδα.
    Σήκωσε τη φωνή της η Εύα Ζολί απ’ τη Γαλλία βροντοφω-

νώντας πως «δεν μπορεί να φανταστεί κανείς την Ευρώπη χω-
ρίς την Ελλάδα». Ακούστηκαν κι αντήχησαν σε ραδιόφωνα και 

τηλεοράσεις τα λόγια των δύο 
Ιταλών δημάρχων, οι οποίοι χά-
ριζαν τους μισθούς τους στην 
Ελλάδα λέγοντας: «Αυτό που 
κάνουμε εμείς τώρα είναι πολύ 
μικρό μπροστά στον μεγάλο πο-
λιτισμό που έχει δώσει η Ελλάδα 
στην ανθρωπότητα», δίνοντας 
έτσι το παράδειγμα αλληλεγγύ-
ης σ’ όλον τον κόσμο.
    Και πέρασε στόμα σε στόμα, 
από ήπειρο σε ήπειρο, η αγανα-
κτισμένη φωνή των λαών, με-
τατρέποντάς την σε γροθιά ορ-

γής… Κι άναψαν πιο πολύ τα αίματα της ευγνωμοσύνης και της 
αγάπης των λαών.
    Ήταν κίνημα αλληλεγγύης και συμπαράστασης προς τη μη-
τέρα της δημοκρατίας, ενάντια της δικτατορίας και της μιζέρι-
ας. Ήταν ένα παγκόσμιο μήνυμα και κύμα των λαών που έδει-
χνε πως η Ελλάδα δεν είναι απομονωμένη. Ήταν ένα τσουνάμι 
συμπαράσταση κατά των τρανών και δυνατών της γης, που 
έδειχνε πως τίποτε δεν υπερτερεί της δύναμης των λαών όταν 
αυτοί είναι ενωμένοι.
    Τέτοιου είδους κινήματα αλληλεγγύης και συμπαράστασης 
σπάνια έχει δει ο πλανήτης γη. Κι η Ελλάδα με θάρρος και συ-
γκινημένους/συγκινητικούς παλμούς καταγράφει, ενώνει τα 
χέρια της μ’ εκείνα των λαών όλου του κόσμου κι ευγνωμονεί.

««Είμαστε όλοι Έλληνες»»
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Τι μπορείς να κάνεις όταν 
ένα δικό σου αγροτεμάχιο, 
που στο έχει δωρήσει με 

συμβόλαιο η γιαγιά σου, αντιλαμ-
βάνεσαι ότι ο Δήμος της περιοχής 
το καταπατά, το θεωρεί δικό του 
και το εκμισθώνει μάλιστα σε τρί-
τον;
   Η απάντηση είναι ότι πρέπει να 

προσφύγεις σε αρμόδιο δικαστή-
ριο, αφού λάβεις βεβαίως την εν-
δεδειγμένη νομική συμβουλή, 
ώστε να επιτύχεις 1) την αναγνώριση 
ότι το ακίνητο σου ανήκει, 2) την διαπί-
στωση ότι η καταπάτηση από τον Δήμο 
αποτελεί παράνομη προσβολή της κυ-
ριότητος και της νομής σου και 3) την 
υποχρέωση του Δήμου να απέχει από 
άλλη προσβολή του ακινήτου σου στο 
μέλλον.
   Στην υπ’ αριθ. 210/2011 απόφαση ο 

Άρειος Πάγος έκρινε την ορθότητα 
αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτο-
δικείου Γρεβενών, που είχε κρίνει ότι 
ένα αγροτεμάχιο ανήκει σ’ εκείνον που 
το απέκτησε με δωρεά από την γιαγιά 
του και όχι στον Δήμο Σιάτιστας.
   Η υπόθεση ξεκίνησε περί τον Μάϊο 

του 2001, όταν ο κύριος (ως απεδείχθη) 
ενός αγροτεμαχίου αντελήφθη ότι ο 
Δήμος συνήψε μίσθωση με εταιρεία κι-
νητής τηλεφωνίας για την εγκατάστα-
ση κεραίας στο δικό του αγροτεμάχιο.
   Το αγροτεμάχιο αυτό το είχε στη 

νομή της η γιαγιά του από το έτος 1960, 
όταν απεβίωσε ο πατέρας της, ο οποίος 
της το είχε αφήσει με διαθήκη του που 
είχε συντάξει το 1958. Από τότε μέχρι 

το 2001 το αγροτεμάχιο το ενέμετο η 
γιαγιά, αφού μετέβαινε σ’αυτό, το επι-
θεωρούσε, απέτρεπε άλλους από το να 
εισέρχονται σ’ αυτό, το όργωνε και το 
εκμίσθωνε σε τρίτους για την βόσκηση 
ζώων.
   Τον Οκτώβριο 2001 η γιαγιά πρώ-

τα απεδέχθη την κληρονομία του θα-
νόντος το 1960 πατρός της και μετά 
δώρησε το περιλαμβανόμενο σ’ αυτή 
αγροτεμάχιο στον εγγονό της, που εί-
ναι ο κύριος του ακινήτου που λίγους 
μήνες πριν (Μάιο 2001) είχε διαπιστώ-
σει την προσβολή από τον Δήμο.
   Ο κύριος του ακινήτου κατέθεσε το 

2004 αγωγή στο Ειρηνοδικείο, το οποίο 
τον δικαίωσε, αλλά ο Δήμος ήσκησε 
έφεση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, 
το οποίο ωστόσο επίσης δικαίωσε τον 
αρχικό ενάγοντα. Ο Δήμος προσέφυγε 
στον Άρειο Πάγο με αίτηση αναιρέσε-
ως.
   Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι ο αρχι-

κώς ενάγων είχε καταστεί κύριος του 
αγροτεμαχίου, τόσο με παράγωγο τρό-
πο, όσο και με πρωτότυπο. Παράγωγος 

τρόπος κτήσεως της κυριότητος είναι 
η από το 1958 διαθήκη του πατρός της 
γιαγιάς, που απεβίωσε το 1960 και της 
άφησε το ακίνητο, η αποδοχή κληρο-
νομίας που υπέγραψε η γιαγιά το 2001 
και η μεταγραφή της και τέλος, η δω-
ρεά του 2001, προς τον εγγονό, σημε-
ρινό κύριο και ενάγοντα, που επίσης 
μετεγράφη.
   Πρωτοτυπος τρόπος κτήσεως κυ-

ριότητος είναι η άσκηση νομής για δι-
άστημα άνω των είκοσι ετών, πράγμα 

που και τα τρία δικαστήρια εδέχθησαν 
ότι ισχύει στην υπόθεση, διότι τόσο η 
γιαγιά από το 1960, όσο και ο εγγονός 
από το 2001, είχαν νομή επί του αγρο-
τεμαχίου, που καθιστά τον εγγονό κύ-
ριο του ακινήτου το 2004, όταν αυτός 
ήσκησε την αγωγή, διά χρησικτησίας.
   Σημειώνεται ότι η εγγονός δύναται 

να προσμετρήσει στον χρόνο της δικής 
του νομής (2001 – 2004), τη νομή που 
ασκούσε η δικαιοπάροχος γιαγιά του 
(1960-2001) κι έτσι να συμπληρώσει συ-
νολικώς 44 έτη νομής, δηλαδή να κα-
λύπτει το ελάχιστο των είκοσι ετών για 
την χρησικτησία.
   Συνεπώς, ως επιβεβαίωσε ο Άρει-

ος Πάγος, ο ενάγων είχε αποκτήσει 
την κυριότητα του αγροτεμαχίου τόσο 
με συμβόλαια, όσο και με χρησικτη-
σία, επομένως οι ισχυρισμοί του Δήμου 
απερρίφθησαν και ο κύριος του ακινή-
του επέτυχε την αναγνωριση της κυρι-
ότητός του επ’ αυτού.*Ο Χρήστος Ηλιόπου-
λος είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Master 
of Laws. bm-bioxoi@otenet.gr * ktimatologiolaw@
yahoo.gr

ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

RUGMAJIA

 Όταν ο Δήμος καταπατά δικό σου ακίνητο
Του  ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*

” Μικροί, ανακόλουθοι, μοιραίοι! “

Τα αυτονόητα φαίνονται ως ανυ-
πέρβλητος άθλος στη «χώρα του 
τίποτε», λόγω της δειλίας ή της 

αναποτελεσματικότητας των κυβερνώ-
ντων. Από την άλλη, η γλωσσολαγνεία, 
όπως και ενίοτε το lifestyle υπουργών 
και υφυπουργών καλά κρατούν.
   Η άγνοια, η απειρία των προαναφερ-
θέντων, αναμεμειγμένη με μια υπέρ-
μετρη φιλοδοξία ή φόβο ή διαπλοκή, 
οδηγούν σιγά-σιγά αλλά σταθερά και 
–χωρίς να το πολυσυνειδητοποιούμε 
εμείς οι «πληβείοι» – την Ελλάδα σε 
άγνωστες ατραπούς.
   Παράλληλα, μετακινήσεις μαζών αρ-
χισυνδικαλιστών από το καταρρέον 
ΠΑΣΟΚ σε άλλους χώρους με κύριο 
αποδέκτη το ΣΥΡΙΖΑ γίνεται πια μια 
πεζή καθημερινότητα.

   Βαρόνοι του ΠΑΣΟΚ, που βρίσκονται 
μετά από δυο σχεδόν δεκαετίες εκτός 
Βουλής, αλλάζουν μονομιάς, πρεσβεύ-
οντας οτιδήποτε αφόριζαν όταν κυ-
βερνούσαν. Έτσι απόψεις για την απλή 
αναλογική δικαιολογούνται επαρκώς 
από πρώην υπουργούς με μηδαμινό 
έργο, ενώ άλλοι κατακεραυνώνουν την 
οικονομική πολιτική που οι ίδιοι χάρα-
ξαν και λάτρεψαν από το 1990 και μετά.
   Έτσι, ο πολιτικός αριβισμός με τον 
καιρό κερδίζει όλο και περισσότερο 
έδαφος. Όλοι μετρούν τα κουκιά τους, 
πριν από κάθε επίμαχη ψηφοφορία. 
Όσοι τρέφουν προσωπικές αντιπάθει-
ες εναντίον των νυν αρχηγών των κομ-
μάτων και των παρεΐστικων κρατικοδί-
αιτων επιτελείων τους ή τύψεις για τα 
όσα έκαναν, εγκαταλείπουν το βαπόρι 
που βουλιάζει, βιώνοντας την αυταπά-
τη ότι θα σωθούν!
   Από την άλλη αιφνίδιες –όχι όμως για 
όλους– δηλώσεις αξιωματούχων Ελλή-
νων, οδηγούν σε ανεβοκατεβάσματα 
του χρηματιστηρίου, κάνοντας κάποι-
ους ιδιαίτερα πλούσιους μέσα σε λίγες 
ώρες. Έτσι φθάσαμε αισίως στο τρίτο 

Μνημόνιο, μετά από ηρωισμούς και πα-
λινωδίες.
   Όσοι πολιτικά μικροί, ήθελαν να κερ-
δίζουν πόντους, αφόρισαν επιμελώς το 
εν λόγω Μνημόνιο πριν την πρόσφα-
τη ψηφοφορία. Τελικά όμως κούρνια-
ξαν και το υπερψήφισαν με… το πιστό-
λι στον κρόταφο, εξασφαλίζοντας ίσως 
κάτι από μια ευάλωτη αρχηγία.
   Άλλοι, που θα μπορούσαν να χαρα-
κτηριστούν τουλάχιστον ανακόλουθοι,  
ψήφισαν το Μνημόνιο άλλα θα κατα-
ψηφίσουν τον προϋπολογισμό προτάσ-
σοντας ό,τι γεννά η φαντασία τους ως 
επιχείρημα. Δε λείπουν βέβαια και όσοι 
δήλωσαν ένα βροντερό παρόν στην 
ψηφοφορία για το Μνημόνιο αλλά θα 
υπερψηφίσουν τον προϋπολογισμό 
στη Βουλή. Ποια η διαφορά στην ου-
σία ανάμεσα στις δύο παραπάνω ψηφο-
φορίες;
   Υπάρχουν και οι μοιραίοι, που γα-
ντζωμένοι στο πλοίο της εξουσίας ανέ-
λαβαν πάλι την ευθύνη σωτηρίας της 
χώρας με τη ψήφο τους, άσχετα αν δεν 
έχουν διαβάσει τα Μνημόνια που υπερ-
ψήφισαν. Δηλώσεις βέβαια περί μη με-

λέτης Μνημονίων μπορούν να θεω-
ρηθούν είτε θέσεις ειλικρίνειας είτε 
υπέρμετρης ανοησίας.
   Και τέλος οι αντιμνημονιακοί, που 
βαπτίζουν το δημόσιο χρέος άλλοτε 
απεχθές και άλλοτε επονείδιστο (δυο 
όροι διαφορετικοί και όχι συνώνυμοι), 
επενδύοντας στο «δεν πληρώνω» ή/και 
στην επιστροφή της δραχμής, βρήκαν 
πεδίον δόξης λαμπρόν, προτάσσοντας 
ό,τι θεωρούν ικανό να τους αναδείξει 
στη Βουλή.
   Και σε όλο αυτό το συρφετό, ένας 
λαός που κοιτά στα άστρα, ελπίζο-
ντας να βρει εκεί αισίως τη σωτηρία 
του, παίζει το ρόλο του σύγχρονου Δι-
ογένη. Έτσι, ψάχνει με το φανάρι του, 
τους λίγους στη Βουλή, τους τολμη-
ρούς και ειλικρινείς, που παραμένουν 
αξιοπρεπείς και συνεπείς στα όσα δια-
κήρυτταν χρόνια από όποιον πολιτικό 
χώρο και αν βρίσκονται, χωρίς να θεω-
ρούνται κακέκτυπα μιας παλαιομοδίτι-
κης φρασεολογίας και χωρίς τα φοβικά 
σύνδρομα ή τη μανία για την εξουσία 
άλλων συντρόφων τους.  
Πηγή: by vimasaronikou

ΤΑΚΗΣ Ν. ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
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Του  ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΔΑ
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ΣΟΒΑΡΟ-ΣΑΤΙΡΙΚΑ

ΚΑΛΑΝΤΑ 2012

Καλήν εσπέραν Άρχοντες
οι Γερμανοί ξανάρχονται(ς)
να αρπάξουνε αράδα
ότι μείνει απ’ την Ελλάδα.
 
Πλήθος αγγέλων ψάλοντες
οι πολιτικοί φραγκά-ζονται(ς)
να βουτήξουν με το γάντι
όσα η Μέρκελ δεν προλάβει.
 
Εκ της Περσίας έρχονται
και ο Τσίπρας ονειρεύεται
να το παίξει άλλα γιάλ -λα
για να αρπάξει την κουτάλα.
 
Οι ουρανοί αγάλονται
και στο Σικάγο σκιάζονται
οι εκλογές τον άλλο μήνα
της ΕΝΩΣΗΣ με καραμπίνα.
 
Εν τω σπηλαίω τίθεται
και το ΣΑΕ γκρεμίζεται
έχει σβήσει τα καντήλια
αφού κόψαν τα κονδύλια.

Άστρο λαμπρό τους έδειξε
ο Ομπάμα ξανακέρδισε
και όπως βαίνουν τα συμβάντα
θα μας κάνει ΜΠΑΜ για πάντα.
 
Η ΓΕΝΝΗΣΗ

Ξαφνιάζονται οι τσοπάνηδες
ψέλνουν οι Αγγέλοι
της γνώσεως το άγιο φως
στον κόσμο ανατέλλει.
 
Μάγοι απ΄την Ανατολή
τα δώρα προσκομίζουν
μες στη σπηλιά τα ζωντανά
το βρέφος νανουρίζουν.
 
Τ’ αστέρια γίνονται οδηγοί
στη θεία οπτασία

μέσα στη φάτνη κτίζεται
η πρώτη εκκλησία.
 
Χαρμόσυνα του λυτρωμού
το σήμαντρο σημαίνει
οι ουρανοί αγάλλονται
χαίρει η οικουμένη.

 ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ

Σήμερα Χριστός γεννάται
κι έχουμε όλοι μας χαρά
που τον φέρνουνε με δόξα
των Αγγέλων τα φτερά.
 
Λυτρωμός ανατέλλει στον κόσμο
το σκοτάδι γίνεται φως
όπως τό ’παν όλοι οι προφήτες
και ο κάθε τότε σοφός.
 
Η Παρθένος γίνεται Μάνα
μέγα θαύμα μες στη σπηλιά
ο Θεός γίνεται σάρκα
στης Παρθένου τη ζεστή αγκαλιά.
 
Οι βοσκοί και οι ξένοι διαβάτες
στέλνουν μήνυμα σ’ όλη τη γη
γονατισμένοι μπροστά στη φάτνη
προσκυνάνε την ζωοδόχο πηγή.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

ΓΙΑΤΙ ΚΥΡΙΑ;;;;

Πέρισυ είχα δώσει στα παιδιά 
της Α! Γυμνασίου μία εργασία. 
Στο πλαίσιο του μαθήματος των 
γαλλικών που διδάσκω, έγρα-

ψαν για τον εαυτό τους, και από πού 
κατάγονται. Ένα κοριτσάκι μού έγρα-
ψε: «Κατάγομαι από το Μεσολόγγι». 
Την επομένη την διόρθωσα και της είπα 
«Κατερίνα, κατάγεσαι από την Ιερά πόλη 
τού Μεσολογγίου».
   Θυμάμαι ακόμη και τώρα πώς φωτίστη-
κε το βλέμμα της Κατερίνας. Φούσκωσε 

το κορμάκι της από υπερηφάνεια. Και κάθε φορά πού είχαμε κάποια εργασία, εκεί-
νη έγραφε «κατάγομαι από την Ιερά πόλη του Μεσολογγίου». Κουβαλάει αυτό το 
κορίτσι στις πλάτες της μια βαριά ιστορία, ένα ιερό χρέος πού πρέπει να το συνε-
χίσει και να το δικαιώσει!!!
   Και έρχεται τώρα μία κυρία Ρεπούση, και χωρίς να σκεφθεί ούτε στιγμή τι λέει και 
σε ποιόν το λέει, ανακοινώνει πώς πρέπει να καταργηθεί η αναπαράσταση της εξό-
δου του Μεσολογγίου, διότι είναι «εθνικιστική έξαρση».
    Αυτό μόνο συγκράτησα από την αναίσχυντη δήλωση της κ. Ρεπούση. Δεν άντε-
ξα να διαβάσω την «επιχειρηματολογία» της.
«Εθνική έξαρση» λοιπόν οι χιλιάδες νεκρών….Οι αγωνιστές με τά κουρελιασμένα 
ρούχα…. Οι τραγικές μητέρες …. Τά παιδιά πού σπάραζαν στο κλάμα από την πεί-
να…..
«Πετά πουλί παίρνει σπυρί κι η μάνα το ζηλεύει…..» έγραψε ο Διονύσιος Σολωμός 
στο μεγαλειώδες έργο του «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι». Καημένο και ηρωϊκό Με-
σολόγγι!!!!
   Ούτε ένα σπυρί στάρι δεν είχε μείνει στά σπίτια τους. Ούτε ένα ψίχουλο δεν εί-
χαν να βάλουν στο στόμα των παιδιών τους. Άλλος άνθρωπος δεν θα είχε αντέξει 
την πείνα και την δίψα...Άλλοι λαοί θα είχαν παραδοθεί.
   Οι Μεσολογγίτες όμως, όχι κυρία Ρεπούση!!!!Και σήμερα, πού είδα πάλι την Κα-
τερίνα, της θύμισα την «Ιερά πόλη» απ’όπου κατάγεται, και μού χαμογέλασε πάλι 
το κορίτσι.
   Της είπα ότι κάποια κυρία απαιτεί να καταργηθεί η αναπαράσταση της εξόδου του 
Μεσολογγίου, της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, και κάθε εθνική εορτή….
«Γιατί κυρία;» με ρώτησε η Κατερίνα, και τά άλλα παιδιά πού ήταν δίπλα της. «Και 
τι θα μείνει τότε;». Τι να απαντήσω στα παιδιά μου, πού με κοιτούσαν μέσα στα μά-
τια; Πώς θέλεις εσύ κυρία Ρεπούση να ξεριζώσεις από τις καρδιές τους το χρώμα 
το γαλανό, την εθνική τους υπερηφάνεια, την ιστορική τους μνήμη;
   Επειδή εγώ εκείνη την ώρα μέσα στην τάξη άρχισα να δακρύζω, και επειδή η Κα-
τερίνα με είδε….Απάντησέ στην Κατερίνα εσύ…..κυρία Ρεπούση.

Γράφει η ΦΏΤΕΙΝΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Γράφει ο 
ΠΕΤΡΟΣ 

ΜΑΣΤΟΡΗΣ

Από το μηνιαίο περιοδικό «ΣΤΕΙΛΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΟΥ» (1€)
«Απλή στη Παρασκευή της συνταγή που ενδείκνυται για εκείνους που προσέχουν τη δι-
ατροφή τους»    Χρίστίνα Λασκαρίδου, Κατερίνη Πιερίας

ΥΛΙΚΑ
- 1 κιλό χοιρινό ψαρονέφρι (σε μερίδες)
- 1 κιλό παντζάρια (ή μόνο κοκκινογούλια)
- 1 ξερό ψιλοκομ. κρεμμύδι
- 2 σκελ. ψιλοκομ. σκόρδο
- ¼ φλιτζ. τσαγιού ελαιόλαδο
- ½ ποτηράκι αρωματικό κόκκινο κρασί
- 1 κουτ. σούπας ψιλοκομ. βασιλικός
- 2 κουτ. σούπας μουστάρδα
- Αλάτι, πιπέρι
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Ετοιμάζουμε πρώτα το ψαρονέφρι. Πλένουμε καλά το κρέας, αν δεν το έχουμε σε με-

ρίδες το τεμαχίζουμε και αφού το στραγγίξουμε το πασπαλίζουμε καλά με τη μουστάρ-
δα και το αλατοπιπερώνουμε. 

2. Πλένουμε και καθαρίζουμε τα παντζάρια, κρατάμε μόνο τα κοκκινογούλια κόβο-
ντας τα σε μέτρια κομμάτια και αφού ψιλοκόψουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο, τα σοτά-
ρουμε σε βαθύ τηγάνι και σε ελαιόλαδο έως ότου μαραθούν. Στη συνέχεια, προσθέτου-
με τις μερίδες κρέατος, τις τσιγαρίζουμε και από τις δύο πλευρές και «σβήνουμε» με το 
κρασί. Μαγειρεύουμε για λίγο και ρίχνουμε τα κοκκινογούλια, αλατοπιπερώνουμε και 
προσθέτουμε το βασιλικό που θα δώσει ένα υπέροχο άρωμα. Τέλος, ρίχνουμε σταδιακά 
1 με 1½ ποτήρι νερό και μαγειρεύουμε για 40 περίπου λεπτά έως ότου γίνει το κρέας και 
«δέσει» η σάλτσα. Ιδανικό συνοδευτικό είναι ο πουρές πατάτας όπου γίνεται απλά και 
σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας αν τον αγοράσετε σε φακελάκι.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 50 λεπτά.  ΜΕΡΙΔΕΣ: 3-4
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Tο ψαρονέφρι είναι εκλεκτής ποιότητας κομμάτι κρέατος και ενδείκνυται 

για ψητό. Eπειδή δεν είναι λιπαρό, αντέχει στην ψύξη 2-3 ημέρες και στην κατάψυξη 5-6 μήνες.
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Γράφει ο 
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΗΣ

ΕΦΥΓΕ
(Αφιερωμένο στη μνήμη του φίλου μου Σωκράτη)
 
Ήτανε σούρουπο βαθύ
πυκνό και το σκοτάδι
Οκτώβρης είκοσιτέσσερις
αργά Τετάρτη βράδυ.

Κατάμεσα Φθινόπωρο
τα δέντρα γυμνωμένα
τα φύλλα κατακίτρινα
και καταγής πεσμένα.
 
Τα σύννεφα στον ουρανό
μαύρα και σκορπισμένα
ήταν θολή αστροφεγγιά
τα πάντα θαμπωμένα.
 
Τα νυχτοπούλια βαρετά
πετούσαν κουρασμένα
κομίζουνε χωρίς λαλιά
μαντάτα λυπημένα.
 

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

Έφυγε από κοντά μας ένας καλός και στενός μου φίλος. Ο Σωκράτης 
Λαμπριανάκος (Λάμπρος). Γενέτειρά του η Άρνα Λακωνίας και μόνι-
μη κατοικία του το Κληρ Γουότερ της Φλόριδας. Διετέλεσε πρόε-

δρος του Λακωνικού Συλλόγου Φλόριδας, συνιδρυτής του Συλλόγου Ιε-
ροψαλτών και συνδρομητής και υποστηρικτής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ 
από της ίδρυσής της.

Αφήνει απαρηγόρητους, τη σύζυγό του Έλφη, τα παιδιά του Γιάννη, 
Μιχάλη και Μαργαρίτα και τα εγγόνια του, Σωκράτη, Σωκράτη, Ιάκωβο, 
Βενιαμίν, Νεφέλη, Αθηνά και Μαρία.
Ας είναι Αιωνία η Μνήμη του!

Ρωτούσαν οι περαστικοί
γιατί είναι όλοι μαζεμένοι;
Μεσ’ στη θολή αστροφεγγιά
τι τάχα να συμβαίνει;
 
Πέφτει η είδηση βαριά
στο σούρουπο της Τετάρτης:
Έφυγε! Έφυγε για παντοτινά!
Έφυγε! Ο Σωκράτης!
 
Ύπουλα χτύπησε ο εχθρός
χωρίς κουβέντα άλλη
χωρίς προειδοποίηση
τον έριξε στην πάλη.
 
Ήτανε πάλη αγιάτρευτη
η πάλη της ζωής του,
κουράστηκε, δεν άντεξε
και έσβησε η πνοή του.
 

Το σπίτι έμεινε ορφανό
κλειστό παρατημένο,
χωρίς το νοικοκύρη του
άδειο και ξεχασμένο.
 
Νά’ναι Σωκράτη ο δρόμος σου
μακάριος με γαλήνη
τα άστρα να τον φωτίζουνε
ο ήλιος και η σελήνη.
 
Θρηνεί σε η γυναίκα σου,
ο αχώριστος σύντροφός σου,
παιδιά μαζί και εγγόνια σου,
θρηνούν για το χαμό σου.
 
Θρηνούν σε όλοι οι φίλοι σου
και όλη η Λακωνία
θρηνεί σε και ο πλάτανος
στης ΑΡΝΑΣ την πλατεία.

 Πορεία σου ο Παράδεισος
που δεν υπάρχει κλάμα
που δεν υπάρχουν στεναγμοί
και δάκρυα συνάμα.

 
Αιώνια να’ναι η μνήμη σου
οι Άγγελοι μαζί σου
αιώνια ν’ αναπαύεται
στα ουράνια η ψυχή σου.
 
Αιώνια στο εικόνισμα
ν’ ανάβει το καντήλι
μαζί σου να φωτίζεται
του Παραδείσου η Πύλη.
 
Αιώνιο το θυμίαμα,
τον τάφο σου ν’ αγιάζει,
να’ναι το χώμα σου ελαφρό,
στη γη που σε σκεπάζει.
 

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ!
Οικογένεια Πέτρου Μάστορη

Η άτεγκτη και αδυσώπητη σκληρή 
μοίρα άρπαξε πριν λίγες εβδο-
μάδες, στις 24 Οκτωβρίου ε.έ. 

και έφυγε από κοντά μας, για το μακρι-
νό ταξίδι, τον αξιολάτρευτο γνώριμό μας 
Σωκράτη Λαμπριανάκο, τον οποίο είχα-
με τη χαρά και την τιμή να συναντήσου-
με, και να γνωρίσουμε, όταν ο αγαπη-
τός συνεργάτης της εφημερίδας Πέτρος 
Μάστορης, μας κάλεσε να συνδειπνή-
σουμε, πριν μερικά χρόνια όταν είχαμε 
επισκεφθεί το Κληρ Γουότερ της Φλόρι-
δας, όπου διέμενε, μόνιμα με την οικογέ-
νειά του.
Η νεκρώσιμος ακολουθία ψάλθηκε στον 

ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στο Κληρ 
Γουότερ με την παρουσία των ιεροψαλ-
τών της περιοχής και ενταφιάστηκε εν 
μέσω συγγενών και φίλων στο Ελληνικό 
Κοιμητήριο του Κληρ Γουότερ.
Ο πολυαγαπημένος αείμνηστος Σω-

κράτης Λαμπριανάκος, υπήρξε στενός 
και επιστήθιος φίλος του συνεργάτη της 
εφημερίδας μας Πέτρου Μάστορη και της 

συζύγου του Αναστασίας Μάστορη, οι 
οποίοι λυπήθηκαν για το θάνατο του, 
γιατί έχασαν ένα αξιολάτρευτο άνθρω-
πο και καλό πατριώτη.
Ο αείμνηστος, γεννήθηκε στην Άρνα 

Λακωνίας και εδώ και πολλά χρόνια 
εγκαταστάθηκε στην Αμερική για καλύ-
τερη τύχη και ένα λαμπρότερο μέλλον.
Εργάστηκε τίμια και σκληρά για να 

αποκαταστήσει τα 3 παιδιά του. Αξιώ-
θηκε να τα δει αποκαταστημένα και να 
χαρεί τα 7 εγγόνια του.
Ο αείμνηστος υπήρξε υπόδειγμα κα-

λού οικογενιάρχη. Ήταν ένας απλόϊκός, 
τίμιος και καλός άνθρωπος, φιλήσυχος, 
αγαπητός, πράος και ενάρετος χριστια-
νός. Διακρινόταν για την ευσέβειά του 
την καλοσύνη του και την εργατικότη-
τά του. Ήταν ένας σωστός Έλληνας πα-
τέρας με ιδανικά και αξίες, που τα με-
ταλαμπάδευσε στα παιδιά του και τα 
εγγόνια του. Τους αγαπούσε και ήθελε 
να τους καμαρώσει άξια και γνήσια Ελ-
ληνόπουλα.

Ήταν ένας ευαίσθητος και περιχαρής, 
ένας γλυκύτατος άνθρωπος με πλούσια 
τα αισθήματα. Πάντα γλυκομίλητος με 
σπάνια καρδιά που κατακτούσε τους 
συνομιλητές του με την ευγένειά του και 
την καλοσύνη του.
Αλτρουϊστής και πάντα πρόθυμος να 

προσφέρει στον συνάνθρωπό του και 
στην κοινωνία. Καταξιωμένος άνθρωπος 
με ανεξάντλητα και σπάνια χαρίσματα 
που τα μοίραζε σε όλους. Ήθελε όλοι να 
χαίρονται. Δεν ήθελε να βλέπει λυπημέ-
νους ανθρώπους.
Ας είναι ανάλαφρο το χώμα που τον 

σκέπασε και ο Θεός να τον αναπαύσει 
σε σκηνές δικαίων.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητή-

ρια στην οικογένεια του και στους οι-
κείους του, καθώς και στους αγαπητούς 
μας Πέτρο και Αναστασία Μάστορη.

Ας είναι Αιωνία η Μνήμη του.
Οικογ. Δημ. Γεωργακοπούλου, Σικάγο

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΑΚΟΣ

Σωκράτης Λαμπριανάκος (Λάμπρος).
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Κυκλοφόρησε 
το νέο βιβλίο 
του συγγρα-

φέα και δημοσιογρά-
φου Γιώργου Λεκά-
κη (www.lelakis.com) 
με τον τίτλο «Μου-
σικής Μύηση». Ο τίτ-
λος και μόνο μας δί-
νει τον λόγο για τον 
οποίο γράφηκε αυτό 
το βιβλίο, αφού κά-
νει το εύγλωττο λο-
γοπαίγνιο μεταξύ 
των ομορρίζων λέ-
ξεων «μουσική» και 
«μύηση» - αμφότε-

ρες ξεκινούν από την ρίζα μυ-, την κατ’ εξοχήν ρίζα 
που δίνει λέξεις σχετικές με την κίνηση…

Στο 230 σελίδων βιβλίο του Γιώργου Λεκάκη «Μουσι-
κής Μύηση», που κυκλοφόρησε από την «MadMelody», 
διαβάζουμε θέματα σχετικά με την μουσική και την 
μουσική παιδεία, κυρίως σχετιζόμενα με τις απαρχές 
της μουσικής, στην αρχαία Ελλάδα, τις δυνατότητές 
της, την ευεργετική και ιαματική της δύναμη, την επιρ-
ροή της στον ανθρώπινο εγκέφαλο, το νερό, την γεύ-
ση των φαγητών και των προϊόντων, κ.ά. με τα οποία 
δεν καταγίνονται τα περισσότερα βιβλία μουσικής.

   Την μουσική ονόμασε… Μουσική ένας αρχαίος Έλ-
ληνας σοφός! Έκτοτε όλες οι χώρες του κόσμου με 
αυτήν την λέξη γνωρίζουν αυτήν την τέχνη! Η κιθάρα 
εφευρέθηκε και πρωτοπαίχθηκε στον Κιθαιρώνα, απ’ 
τον οποίο ονοματίσθηκε κιόλας! Ποιος ήταν ο πρώτος 
λυράρης του κόσμου; Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μου-
σική που ηρεμούσε, που προκαλούσε ανώδυνους το-
κετούς, που επηρέαζε τα αμπέλια και έδιναν καλύτερο 
κρασί, κλπ. Σ’ αυτά και σε πολλά άλλα απαντά το βιβλίο.

Έτσι ανάμεσα στα κεφάλαιά του διαβάζουμε τίτλους 
και θέματα όπως «Μύρια τα μύχια: Εισαγωγή στην μύ-
ηση – Η μουσική κινεί», «Τι έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες 
σοφοί για την μουσική», «Ας μιλήσουμε για τον ήχο», 
«Στα βάθη της μουσικής», «Ο Λάσος απ’ την Ερμιόνη - 
ένας των 7 σοφών της αρχαιότητος - είναι ο ευρετής 
του όρου «μουσική!», «Η κιθάρα ονομάσθηκε έτσι γι-
ατί πρωτοήχησε στον Κιθαιρώνα της Βοιωτίας! Ο Αμ-
φίων, ο πρώτος λυράρης! Έπαιζε λύρα και οι πέτρες 
συναρμολογούσαν από μόνες τους τα τείχη των Θη-
βών! Η μουσική κινεί! Και αυξάνει την παραγωγικότη-
τα!», «Τα Δήλια, η… “Eurovision” της αρχαιότητος,αφού 
κάθε χρόνο, κατά τα Δήλια, που γίνονταν Μάιο, συ-
νέρρεαν στην Δήλο νέοι και νέες απ’ όλον τον κό-
σμο, για να τραγουδήσουν ύμνους στον Απόλλωνα. 
Πόλεις έπεμπαν μουσικά συγκροτήματα και χορωδί-
ες. Την γιορτή παρακολουθούσαν άνδρες, γυναίκες 
και παιδιά. Τραγουδούσαν και χόρευαν οι Δηλιάδες 
Νύμφες»,«Μαρσύας: Μουσικός, που το έπαιξε “φίρμα” 

στον Απόλλωνα… Εφηύρε τον δίαυλο!Απ’ το αίμα του 
γεννήθηκαν οι Σάτυροι», «Άπτερα: Πώς η ήττα σε έναν 
διαγωνισμό μουσικής, σου “κόβει τα φτερά”», «Κλο-
νάς: Ο ευρετής επτά αυλωδικών νόμων!!!»,«Τέττιγες: 
Η… λαογραφία των εντόμων, που κάποτε ήταν ο πλέ-
ον φιλόμουσος λαός της γης», «Τι λόγο ύπαρξης είχε 
η αρχαία Επτάηχος Στοά στην Ολυμπία; Ο επαναλαμ-
βανόμενος ήχος ηρεμεί και επαναπρογραμματίζει τον 
εγκέφαλο. Απόκρυφη γνώση των ιερατείων», «Η μαία 
Ιστορίδα πετύχαινε ανώδυνους τοκετούς με μουσική 
και τραγούδια. Μέθοδος γνωστή από τα αρχαία χρό-
νια», «Νανούρισμα,το κατ’ εξοχήν ηρεμιστικό (τραγού-
δι)», «Aιώρα: Το αρχαίο τραγούδι των κοριτσιών. Από 
την αλήτιδα στα τραγούδια της κούνιας. Γιατί οι αρχαί-
οι έβαζαν κοπέλλες και τραγουδούσαν στα αμπέλια για 
καλό κρασί», «Η μουσική επηρεάζει το νερό. Το νερό 
γίνεται καλύτερο όταν ακούει καλύτερη μουσική», «Ο 
ήχος επηρεάζει την γεύση!», «Η μουσική του δάσους 
- Πτηνών ώρες και συμβολισμοί. Οι ώρες που τραγου-
δούν τα πουλιά, μας δείχνουν τον δρόμο της τέλειας 
χαλάρωσης δια της μουσικής», «Τι μουσική άκουγε ο 
Άη Βασίλης; Εισαγωγή-μύηση στην μουσική της Καπ-
παδοκίας», κ.ά.

Το βιβλίο κλείνει με 12 σελίδες σχετική ΒΙΒΛΙΟΓΡΑ-
ΦΙΑ! Το βιβλίο προλογίζει ο κ. Βασίλης Πυλαρινός, ιδιο-
κτήτης της Mad Melody.

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ -Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
Δεν πιστεύω να ξέχασες τα γυαλιά σου… άκου 
Έγραψε αυτά που του έδωσε, αριθμό, όνομα 
και σύσταση, σκεπτόμενος τον τρόπο ζωής 
του Μάζα. «Δεν βρίσκεις άκρη», μονολόγησε. 
Το πρωί έκανε όπως του είχε υποσχεθεί. Πήγε 
και του έστειλε τηλεγραφικώς τα 800 δολάρια.
   Περίμενε ότι θα του τηλεφωνούσε για να του 
πει ότι τα έλαβε, ίσως και κανένα ευχαριστώ 
για τη βοήθεια που του πρόσφερε. Μπα! Τίπο-
τε τηλέφωνο… Περάσανε οι είκοσι μέρες, πε-
ράσανε δυο μήνες, περάσανε δυο χρόνια… Πε-
ράσανε χρόνια πέντε και πουθενά σημείο ζωής 
από το Μάζα. «Πέθανε; Σκοτώθηκε; Κάπου τον 
σκοτώσανε;», αναρωτιότανε. Γύρευε… Η χώρα 
ετούτη σου τα προσφέρει όλα εύκολα, άφθο-
να. Ακόμα και το θάνατο. Όμως δεν είχε τρόπο 
για να μάθει κάτι ή σύσταση παλιά, τηλέφω-
νο, να κάνει μια αρχή για να τον βρει. Τον είχε 
σχεδόν ξεχάσει. Έπειτα, αυτός είχε παντρευ-
τεί και με παιδί μικρό στη μέση της ζωής του.
   Να όμως που ο ξάδερφος Μάζας πρόβαλε 
πάλι, ύστερα από χρόνια, χωρίς τηλέφωνο ή 
προειδοποίηση. Κυριακάτικα, χτύπησε το κου-
δούνι του σπιτιού του. δεν περίμενε κανέναν. Η 
γυναίκα του σπαργάνιζε το αγοράκι, οκτώ μη-
νών, αβάφτιστο, στο δωμάτιο. Πήγε στη πόρ-
τα απορώντας.
- Άνοιξε, Μερτσίνα! Νόμιζες πως πέθανα, ε;… 
άκουσε τη φωνή πριν ανοίξει. Άνοιξε να σου 
πω νέα!
   Τον πιάσανε τα γέλια και βιάστηκε ν’ ανοί-
ξει τη πόρτα.
- Ξάδερφε, πού άστραψες; Εγώ σε είχα ξεγρά-
ψει… είπε γελαστός.\
- Ο Μάζας δεν ξεγράφεται εύκολα. Τι μου κά-
νεις, ρε Μερτσίνα;
- Καλά. Έλα πάνω. Έλα να τα πούμε. Καλώς 
ήρθες.
- Βλέπω μουβάρισες σε μεγάλο σπίτι. Θα πει 

ότι οι μπίζνες πάνε καλά.
- Μουβάρισα, παντρεύτηκα και έχω και παιδί.
- Σοβαρά; Είναι η γυναίκα σου μέσα;… είπε και 
σταμάτησε ν’ ανεβαίνει τη σκάλα.
- Ε, πού θα είναι! Πάνω με το παιδί.
- Αμάν και δεν έφερα κάτι για το παιδί. Πω, 
πω!... ντροπή μου ξάδερφε. Ντροπή!...
- Άσε τα δώρα και πάμε πάνω να τα πούμε.
- Ελληνίδα είναι η γυναίκα σου, ξάδερφε;… 
τον ρώτησε όπως αυτός άνοιγε τη πόρτα του 
διαμερίσματος.
- Όχι. Γιατί;
- Απλώς ρώτησα. Εγώ παντρεύτηκα, έκανα και 
κοριτσάκι και με σκουλάρησε! Χα, χα, χα!... Ήταν 
Ελληνίδα. Γι’ αυτό σε ρώτησα.
   Δεν του γύρισε λόγο αλλά φώναξε τη γυ-
ναίκα του να βγει από το δωμάτιο πως έχουν 
επισκέπτη.
- Ο ξάδερφός μου, Ελένη, από το Βραχονήσι. 
Από την Ελλάδα, είπε όπως φάνηκε με το αγο-
ράκι στην αγκαλιά της.
   Ήταν αβάφτιστο ακόμα. Χαμογελαστή αυτή, 
πήγε κοντά τους. ο Μάζας άρχισε με το μωρό 
και του μίλαγε ελληνικά λες και καταλάβαινε.
- Μερτσίνα, να πας το γιο σου στο Βραχονήσι 
και να του δώσεις να πιει θάλασσα, να μην τον 
πιάνει τίποτε. Άκουσες τι σου λέω;…
            Μίλαγε ελληνικά.
- Είναι λεβέντης, ξάδερφε. Να τον χαίρεσαι. 
Εξήγησε στη γυναίκα σου. Τώρα… Εδώ εν κα-
τοστάρικο για το παιδί, συνέχισε βγάζοντας 
ένα πάκο που θα είχε καμιά τριανταριά από 
την τσέπη του.
- Ε! σιγά, ρε Μάζα! Σιγά με τον παρά σου!
   Δεν του άρεσε η χειρονομία του.
- Έλα να καθίσουμε να πιούμε καφέ. Έχουμε 
χρόνια να ιδωθούμε.
   Μπήκε η γυναίκα του με το παιδί στο δωμά-
τιο. Αυτοί πήγανε στο τραπέζι της κουζίνας.
- Άκουσε, ξάδερφε, τα νέα μου… άρχισε αφού 
φτιάχτηκαν με καφέ στις καρέκλες, στης κου-
ζίνας το τραπεζάκι.
- Αφού χώρισα μ’ αυτόν τον μαλάκα τον πρε-

ζάκια, ρίζωσα στο Όμαχα της Νεμπράσκας. Πα-
ντρεύτηκα, έκανα και κόρη και χώρισα. Τρία 
χρόνια κράτησε το νοικοκυριό μου. αυτά πάνε 
και χρειάζονται ώρες πολλές για να σου πω πού 
και πώς κατέληξα εκεί. Άλλη φορά, γιατί βιά-
ζομαι… είπε και κοίταξε το ρολόι του.
- Βιάζεσαι πάλι, ξάδερφε; Σε βλέπω που κοι-
τάζεις το ρολόι σου μη χάσεις το λεωφορείο. 
Κάθισε. Θα μείνεις εδώ απόψε. Έχουμε χώρο.
- Λεωφορείο;… τον ρώτησε γελώντας. Να μη 
χάσω το αεροπλάνο, Μερτσίνα! Γι’ αυτό κοι-
τάζω.
- Αεροπλάνο; Για πού πας; Τώρα μόλις ήρθες! 
Δεν βαρέθηκες να γυρίζεις;
- Πάω για το Βραχονήσι. Στην Ελλάδα.
- Πας για μόνιμα. Καλά θα κάνεις. Εγώ ήμουνα 
εκεί με τη γυναίκα μου πριν δυο χρόνια. Με ρω-
τάγανε οι δικοί σου και δεν ήξερα τι να τους πω.
- Ούτε για μόνιμα πάω, ούτε τουρίστας. Πάω 
για μπίζνες.
- Μπίζνες; Για πες μου…
  Τον κοίταγε, τον ξανακοίταγε, όπως έπινε 
τον καφέ του.
- Χρυσάφι, ξάδερφε! Πάω να βρω χρυσάφι στο 
νησί, είπε και έγειρε πίσω στη καρέκλα του.
- Χρυσάφι στην Αξόπετρα, βρε Μάζα; Με πει-
ράζεις.
- Σε πειράζω. Τι βρίσκαμε στον Κάβο του Με-
λινά όταν μας πήγαιναν εκδρομή οι δάσκαλοι 
την άνοιξη με το σχολείο; Θυμάσαι; Για θυμή-
σου ή σε ξεκούτιανε η Αμερική και δεν θυμά-
σαι τίποτε;
- Ειλικρινά, δεν θυμάμαι… είπε σοβαρά.
- Δεν βρίσκαμε κέρματα παλιά, μπρούτζινα; 
Εγώ είχα βρει τρία και μου τα πήρε ο δάσκα-
λος. Ε, αυτός ο χώρος, σου βάζω στοίχημα εί-
ναι γεμάτος από χρυσάφι. Είναι θαμμένος εκεί 
από παλιά χρόνια όταν το νησί ήταν φωλιά για 
τους πειρατές.
- Λες;… τον ρώτησε προσπαθώντας να διαβά-
σει τι σκεπτότανε.
- Τι λέω! Έχω τα μηχανήματα στο αυτοκίνητο. 
Χάλασα χρήμα για να τα αγοράσω. Έχω μια βα-

λίτσα γεμάτη. Είναι ηλεκτρονικά και μπορούν 
να χτυπήσουν σε βάθος ένα μέτρο, μέσα στη 
γη, ό,τι μέταλλο είναι θαμμένο. Αυτό πάω να 
κάνω, ξάδερφε! Στις τέσσερις και μισή φεύγει 
το αεροπλάνο για Φρανκφούρτη και συνέχεια 
Αθήνα. θα με πας στο αεροδρόμιο και θα αφή-
σω το αμάξι μου σε σένα, έτσι; Βέβαια, δεν εί-
ναι Ριβιέρα που οδηγείς εσύ, αλλά με έφερε 
μια χαρά από την Νεμπράσκα. Τώρα… Να σου 
δώσω τα χρήματα που σου χρωστάω για χρό-
νια. Χίλια οχτακόσια. Είναι καλά;…
- Μόνο όσα σου έδωσα, ξάδερφε. Μόνο!
- Όχι, ξάδερφε. Είναι και ο τόκος. Έπειτα τώρα 
έχεις γυναίκα και παιδί.
Μέτρησε δώδεκα κατοστάρικα πάνω στο τρα-
πέζι χωρίς να δέχεται λόγο. Εκείνο που δέχτη-
κε ήταν να βάλει τις βαλίτσες του στο δικό του 
αυτοκίνητο και να τον πάει στο αεροδρόμιο.
- Είσαι εντάξει, ντόμπρος, ξάδερφε… του είπε 
όταν ήρθε η ώρα για να επιβιβαστεί. Σου δίνω 
το λόγο μου ότι αν με βοηθήσει η τύχη θα σε 
βάλω σε μερίδα. Ίσως μεγαλώσουμε την εται-
ρεία σου και γίνουμε συνεταίροι. Μια συμβου-
λή θα σου δώσω, ξάδερφε. Κοίταξε να μεγα-
λώσεις το γιο σου σαν Έλληνα. Έτσι; Ξέρω ότι 
παντρεύτηκες ελληνικά αλλά αυτό δεν είναι 
αρκετό. Να μάθει τη γλώσσα, τα ήθη και έθι-
μα, ξάδερφε, της πατρίδας. Θέλεις να πω τί-
ποτε ξεχωριστά στους δικούς σου;
- Χαιρετισμούς στο γέρο. Οι άλλοι θα λείπουν 
στα καράβια. Άσε που του μιλάω στο τηλέφω-
νο τακτικά.
- Όπως θέλεις. Φεύγω. Δεν μου αρέσουν οι χει-
ραψίες. Γεια… είπε.
   Τον αγκάλιασε σύντομα και χωρίς άλλη λέξη 
πήρε το δρόμο του. «Ξάδερφε, ξάδερφε», μο-
νολόγησε κοιτώντας τον να μπλέκει στο τσούρ-
μο των επιβατών. Κοντός όπως ήταν χάθη-
κε γρήγορα.
  Για μερικούς ανθρώπους η υδρόγειος είναι 
μικρή. Ούτε και ρίζα θέλουν πουθενά. Γλάροι 
του ωκεανού…

Ο ΞΑΔΕΡΦΟΣ
Γράφει ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΓΛΑΣ

 «Μουσικής Μύηση»
Του ΓΙΏΡΓΟΥ ΛΕΚΑΚΗ 



7Ελληνική Φωνή, Δεκέμβριος 2012

•	 Θέλεις να κάνεις ένα δώρο που δεν κοστίζει τίποτε; 
Αν και έχουν πολλές εκδηλώσεις και δραστηριότητες μερικά γηροκομεία, παρόλα αυτά εξακο-
λουθούν να είναι τόποι που τα άτομα νιώθουν μοναξιά. Οι διάφορες δραστηριότητες δεν υπο-
καθιστούν την αγκαλιά, τα φιλιά, και την κουβέντα με φίλους και συγγενείς. Γιαυτό, καθώς πλη-
σιάζουν οι γιορτές, χάρισε το χρόνο σου σε κάποιον που αγαπάς ή τη φιλία σου σε κάποιον 
που δεν έχει κανέναν συγγενή κοντά. Αν ξοδέψεις λίγο από το χρόνο σου και επισκεφτείς κά-
ποιον σ’ ένα γηροκομείο δε σου κοστίζει τίποτε αλλά μπορείς να κάνεις κάποιο πρόσωπο να 
χαμογελάσει και κάποια καρδιά να χαρεί. 

•	 Θέλεις να δώσεις στα παιδιά σου ένα δώρο που θα διαρκέσει; 
Θέλεις να κάνεις ένα δώρο στα παιδιά σου που θα διαρκέσει; Τα πιο πολλά παιχνίδια ή ρούχα 
στο τέλος θα χαλάσουν ή θα παλιώσουν. Αν όμως δώσεις στο παιδί σου ένα βιβλίο, θα το κου-
βαλάει μαζί του σε όλη του τη ζωή. Διάλεξε ένα συγκεκριμένο βιβλίο για το κάθε σου παιδί κάθε 
Χριστούγεννα. Γράψε μερικά λόγια τρυφερά μέσα στο εξώφυλλο, βάλε ημερομηνία, και γράψε 
το όνομά σου. Μπορείς να κάνεις την αρχή όταν τα παιδιά σου είναι μικρά. Καθώς μεγαλώνουν, 
μπορείς να διαλέξεις βιβλία που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τη ζωή.

•	 Χριστούγεννα: Ειρήνη και αφθονία ή μεγάλη ταλαιπωρία και μοναξιά; 
Για πολλούς οι χαρές των ημερών είναι πάμπολλες, αλλά για άλλους μπορεί να είναι γεμάτες 
λύπη και μοναξιά, όπως για τη γυναίκα που πριν λίγον καιρό έχασε τον άντρα της που έζησαν 
μαζί 40 χρόνια, για τον/την σύζυγο που βρίσκεται στη διαδικασία ενός διαζυγίου, ή για τους 
γονείς που ο επανάστης έφηβός τους δε θα είναι στο σπίτι τα Χριστούγεννα μαζί τους. Αν η 
συναισθηματική σου κάλτσα είναι γεμάτη, αν το πρόσωπό σου λάμπει από χαρά και τα παιδιά 
σου είναι όλα μαζεμένα γύρω από το τζάκι, θυμήσου, αυτές οι μέρες είναι για να αφιερώσεις 
λίγο από το χρόνο σου, να δώσεις ελπίδα γύρω σου και να προσευχηθείς γι αυτούς που υπο-
φέρουν να τους γεμίσει ο Θεός με τη δική Του ειρήνη.

•	  Είναι ανάγκη τώρα στις γιορτές να είναι όλα στην εντέλεια; 
Τα δώρα να τυλιχτούν ακριβώς έτσι. Τα στολίδια στο δέντρο να κρεμαστούν μ’ αυτήν τη σειρά. 
Τα Χριστουγεννιάτικα κουλουράκια να έχουν αυτό το σχήμα. Μήπως ακούγονται γνωστά; Οι 
γιορτές μπορεί να φέρουν πολύ άγχος – αν το επιτρέψετε. Για να αποφύγετε αυτήν την ένταση, 
να είστε ευέλικτοι. Αν οι παραδόσεις αλλάξουν λιγάκι φέτος, δε χάλασε ο κόσμος. Αν τα παιδιά 
δεν κρεμάσουν τα στολίδια στο δέντρο όπως πρέπει ... άστο, δεν πειράζει. Απόλαυσε τα παιδιά 

σου, την οικογένεια και τους φίλους με το πνεύμα της εποχής. Μέσα στο 
γιορταστικό κλίμα, ξέχασε την τελειότητα και δώσε έμφαση στα πράγμα-
τα που τα λεφτά δεν μπορούν ν’ αγοράσουν.

•	 «Δε χρειαζόταν. Σου είπα να μη μου πάρεις τίποτε.» 
Σας είναι γνωστές αυτές οι φράσεις; Για πολλούς από μας, είναι πιο εύκολο να δίνουμε παρά να 
παίρνουμε. Απλούστατα δε νιώθουμε άνετα όταν παίρνουμε δώρα ή δεχόμαστε κάποιες χειρο-
νομίες ευγνωμοσύνης. Γιαυτό και λέμε κάτι σαν κι αυτά , «Δεν έπρεπε να ξοδέψεις τόσα λεφτά 
για μένα.» Ακόμα κι αν οι προθέσεις μας είναι ταπεινές, η αντίδρασή μας υποτιμάει τη γενναι-
οδωρία του άλλου που μας προσφέρει το δώρο. Γιαυτό, την επόμενη φορά που θα σου προ-
σφέρουν κάποιο δώρο, όσο άβολα κι αν νιώθεις, άσε τον άλλον να χαρεί την προσφορά του. 
Πες απλά «ευχαριστώ.»

•	 Πιστεύετε στον Αη Βασίλη;  
Στην Τουρκία τον τέταρτο αιώνα, ένας πλούσιος έφηβος άκουσε για μια φτωχή οικογένεια που 
πεινούσε. Αν η οικογένεια δεν έβρισκε χρήματα, θα έπρεπε να πουλήσουν τα παιδιά τους για 
σκλάβους. Έτσι λοιπόν, αργά ένα βράδυ, ο νέος αυτός πήγε στο σπίτι αυτής της οικογένειας 
και έρριξε από το παράθυρο μια σακούλα με χρυσά νομίσματα. Το καλό παιδί τελικά έγινε ιερέ-
ας γνωστός για τη γενναιοδωρία του στους φτωχούς και σε όσους είχαν ανάγκη. Καθώς μεγά-
λωνε, άφησε τα γένια του κι έκανε μια άσπρη γενειάδα και μεγάλη κοιλιά κάτω από το κόκκινο 
ράσο του. Τον έλεγαν Άγιο Νικόλαο – καλύτερα γνωστός ως Αη Βασίλης. 

•	 Ποιος είναι ο πιο σπουδαίος άνθρωπος που έζησε ποτέ; 
Γεννήθηκε σ’ ένα μικρό χωριό από μια χωριατοπούλα. Δούλευε σα μαραγκός μέχρι τα 30 του, 
και μετά πήγαινε από το ένα μέρος στο άλλο και κήρυττε. Όταν η κοινή γνώμη στράφηκε ενα-
ντίον του, τον κάρφωσαν σ’ έναν σταυρό ... πέθανε και αναστήθηκε. Δύο χιλιάδες χρόνια αργό-
τερα αποτελεί την κεντρική φυσιογνωμία για τους πιο πολλούς ανθρώπους του πλανήτη μας. 
Αν προσθέσουμε όλες τις στρατιωτικές και ναυτικές δυνάμεις του κόσμου και όλους τους βασι-
λείς του κόσμου που πέρασαν από τη γη, δεν επηρέασαν το ανθρώπινο γένος τόσο δυναμικά 
όσο αυτή «η μοναδική μορφή» ... ο Ιησούς Χριστός. Χαρούμενα Χριστούγεννα.

Όταν βάζεις την οικογένειά σου στην πρώτη θέση, τότε είσαι στο σωστό δρόμο, στο δρόμο 
που οδηγεί σ’ έναν ακλόνητο γάμο και σε μια ευτυχισμένη οικογένεια.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

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.
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Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 50% ΤΩΝ ΚΑΚΟΗΘΩΝ  
ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 1/3 ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ

 Η ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗ, ΜΟΡ. ΒΙΟΛΟΓΟΣ,MEDLABNEWS.GR

Σήμερα είναι γενικώς αποδεκτό, ότι τα 2/3 έως 
και τα 4/5 των κακοηθών νεοπλασιών του αν-
θρώπου οφείλονται σε παράγοντες του περι-
βάλλοντος. 

    Σύμφωνα με σύγχρονες έρευνες, παράγοντες της 
διατροφής ευθύνονται για τα 50% των κακοηθών νεο-
πλασμάτων και για πάνω από το 1/3 των καρκίνων στους 
άντρες.

    Ο προσδιορισμός του ρόλου που διαδραματίζουν οι 
παράγοντες διατροφής στη διαδικασία της καρκινογέ-
νεσης είναι δυσχερής. Η πορεία που διανύεται από την 
έναρξη της νεοπλασματικής εκτροπής μέχρι τις κλινι-
κές εκδηλώσεις της νόσου είναι μακρά.

    Εξάλλου, οι διαιτητικοί παράγοντες δε δρουν πά-
ντοτε μεμονωμένα, αλλά αποκτούν καρκινογόνες ιδι-
ότητες σε συνεργασία με άλλους παράγοντες ή κάτω 
από ορισμένες συνθήκες. Πολλές από τις καρκινογόνες 
ουσίες προστίθενται στις τροφές ή δημιουργούνται από 
την επίδραση μικροοργανισμών στην τροφή.   

    Επιπλέον, η περιεκτικότητα της τροφής σε λίπη, 
πρωτεΐνες, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία μπορεί να προδι-
αθέτει σε καρκίνο ή να παρεμποδίζει την καρκινογένε-
ση.

    Είναι φανερό, ότι όσο σαφέστερες είναι οι γνώσεις 
μας για τη συμβολή των παραγόντων διατροφής, και γε-
νικότερα του περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη νεοπλασι-
ών, τόσο αποτελεσματικότερα θα είναι και τα προστα-
τευτικά μέτρα που θα μπορούν να ληφθούν.

    Επιγραμματικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι πιο 
σημαντικοί διαιτητικοί παράγοντες που είναι γνωστό 
ότι συμβάλλουν στη δημιουργία κακοηθών νεοπλασιών, 
στον μαστό, στο ήπαρ και κυρίως στο πεπτικό σύστημα 
(στομάχι – έντερο – φάρυγγας – οισοφάγος) είναι:

    Τα αλκοολούχα ποτά (κυρίως σε συνδυασμό με το 
κάπνισμα) αυξάνουν τον πρόκλησης καρκίνου του οισο-
φάγου.

    Η κατανάλωση κόκκινου κρέατος και κορεσμένου 
λίπους ζωικής προέλευσης φαίνεται, ότι αυξάνει τον 
κίνδυνο κακοήθους νεοπλασίας στο παχύ έντερο και 
στον προστάτη αντίστοιχα.

Οι ξηροί καρποί ή τα δημητριακά που έχουν μολυν-
θεί από αφλατοξίνες  (ισχυρές καρκινόγονες ενώσεις) 
εξαιτίας της αποθήκευσής τους για μεγάλο χρονικό δι-
άστημα.

    Η υπερκατανάλωση μαγειρικού άλατος φαίνεται, 
ότι αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα στην καρκινογέ-
νεση του στομάχου.

    Βλαπτική δράση έχουν επίσης τα διάφορα πρό-
σθετα των τροφίμων. Αυτά τα οποία είναι πλούσια σε 
νιτρικά και νιτρώδη άλατα επιδρούν με αμίνες προερ-
χόμενες από την πέψη του κρέατος στο στομάχι, με 
αποτέλεσμα το σχηματισμό νιτροζαμινών και άλλων νι-
τροζοενώσεων.

    Οι ουσίες αυτές είναι ύποπτες για πρόκληση καρ-
κίνου του στομάχου και του οισοφάγου, καθώς πειρά-
ματα σε ζώα έδειξαν έντονη καρκινογόνα δράση. Ση-
μαντικές ποσότητες νιτρικών ενώσεων βρίσκονται στα 
λαχανικά όπως το μαρούλι και το σπανάκι, καθώς επί-
σης και διάφορες άλλες βλαβερές ουσίες προερχόμε-
νες κυρίως από τα φυτοφάρμακα.

    Ο ραγδαίος ρυθμός σωματικής αύξησης στα πρώτα 
χρόνια της ζωής, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως 
και της ενδομήτριας ζωής, φαίνεται ότι αυξάνει τον κίν-
δυνο για αρκετές μορφές καρκίνου.

    Η παχυσαρκία αποτελεί σημαντικό παράγοντα κιν-
δύνου για το μετεμμηνοπαυσιακό καρκίνο του μαστού, 
καθώς και τους καρκίνους του ενδομητρίου, του νε-
φρού και της χοληδόχου κύστης.

    Τέλος, η φυσική άσκηση μειώνει τον κίνδυνο του 
καρκίνου του παχέος εντέρου και ενδεχομένως άλλων 
μορφών καρκίνου.

    Αυτοί είναι, σε γενικές γραμμές οι παράγοντες που 
πρέπει να αποφεύγει κανείς, σε μεγαλύτερο ή μικρότε-
ρο βαθμό στη διατροφή του. Ευτυχώς, όμως, μέσα στις 
τροφές μας εμπεριέχονται και “στοιχεία”, τα οποία όταν 
προσλαμβάνονται συχνά μπορούν να δράσουν προστα-
τευτικά στη δημιουργία νεοπλασιών.

    Η ισχυρότερη ένδειξη της προστατευτικής των 
φρούτων και των λαχανικών κατά του καρκίνου προκύ-
πτει από μελέτες για διαφόρους τύπους νεοπλασιών. Τα 
ωμά και φρέσκα λαχανικά έδειξαν την πλέον μεγαλύτε-
ρη προστασία ενάντια στην εμφάνιση καρκίνου, με 87% 

των μελετών να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο. Ενώ περισ-
σότερο από 70% των περιπτώσεων υποδηλώνουν την 
προστατευτική δράση του κίτρου, των καρότων, του 
μαρουλιού.

    Για τα άλλα φρούτα και λαχανικά το ποσοστό εί-
ναι μεγαλύτερο του 60%. Παρόλα αυτά, η προστατευ-
τική επίδραση ενός συγκεκριμένου τύπου δίαιτας όσον 
αφορά τον καρκίνο μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με τον 
τύπο του καρκίνου και τη θέση που θα εκδηλωθεί στον 
οργανισμό.

   Ισχυρή προστατευτική δράση εμφανίζεται εναντί-
ον καρκίνων του άνω αναπνευστικού συστήματος, των 
πεπτικών οδών (στοματικής κοιλότητας, του φάρυγ-
γα, του λάρυγγα, του οισοφάγου), όπως και των πνευ-
μόνων. Το ποσοστό παραμένει υψηλό, άνω του 80% και 
για τον καρκίνο του στομάχου, του παγκρέατος και του 
τραχήλου.

    Οι αντικαρκινικοί παρά-
γοντες που βρίσκονται στα 
φρούτα, στα λαχανικά, στο 
ελαιόλαδο, σε ντομάτες και 
στα εσπεριδοειδή είναι τα κα-
ροτενοειδή, οι βιταμίνες C και 
Ε, οι ινδόλες, τα ισοθειοκυανι-
ούχα, τα φλαβονοειδή, οι φαι-
νόλες, οι αναστολείς πρωτε-
ασών και στερόλες φυτικής 
προέλευσης. 

    Οι παράγοντες αυτοί 
εμπλέκονται σε συμπληρω-
ματικούς και αλληλοεπικαλυ-
πτόμενους μηχανισμούς επα-
γωγής αναγωγικών ενζύμων, 
αντιοξειδωτικών δράσεων, 
αναστολής του σχηματισμού 
νιτροζαμίνης, δέσμευσης και 
διαλυτοποίησης καρκινογό-
νων ουσιών εντός της πεπτι-
κής οδού, διαφοροποίησης 
του ορμονικού μεταβολισμού 
κ.λπ.

    Συγκεκριμένα η βιταμί-
νη C ή ασκορβικό οξύ είναι 
υδατοδιαλυτή αντιοξειδωτι-
κή ουσία που υπάρχει στον άν-
θρωπο. Η αντιοξειδωτική της 
δράση στην αναστολή σχημα-

τισμού νιτροζαμινών.
   Η βιταμίνη Ε ή τοκοφερόλη, που αφθονεί στους ξη-

ρούς καρπούς δεσμεύει ελεύθερες ρίζες στις μεμβρά-
νες και στις λιποπρωτεΐνες. Η βιταμίνη Ε αναστέλλει 
την υπεροξείδωση των λιποειδών με τη συλλογή των 
υπεροξειδικών ριζών και μπορεί να αναγεννάται με τη 
βοήθεια της βιταμίνης C συνεχίζοντας έτσι τη δράση 
της. Όπως και η βιταμίνη C έχει βρεθεί ότι αναστέλλει 
το σχηματισμό νιτροζαμινών στο στομάχι.

   Τα β-καροτένια, που βρίσκονται άφθονα στα κα-
ρότα, εκτός του ρόλου τους στο σχηματισμό της βιτα-
μίνης Α δρουν αντιοξειδωτικά και όντας λιποδιαλυτά, 
προστατεύουν τα λιποειδή των μεμβρανών από οξείδω-
ση.

   Το σελήνιο είναι ένα ακόμη φυσικό αντικαρκινογό-
νο. Αναστέλλει σε σημαντικό βαθμό την επαγωγή καρκί-
νου του δέρματος από μια σειρά γνωστές καρκινογόνες 
ουσίες ή ιούς, καθώς και του ήπατος, του παχέος εντέ-
ρου και του μαστού στα πειραματόζωα.

   Χαμηλές συγκεντρώσεις σεληνίου στον ανθρώπινο 
οργανισμό φαίνεται να σχετίζονται με υψηλούς κινδύ-
νους καρκινογένεσης. Το σελήνιο αποτελεί την ενεργό 
θέση ενός από τα σπουδαιότερα ένζυμα που συμμετέ-
χουν στην καταστροφή των διαφόρων μορίων που είναι 
πρόδρομα των ριζών οξυγόνου.

   Ένας σημαντικός αριθμός ερευνών, που περιλαμβά-
νει επιδημιολογικές, κλινικές και πειραματικές μελέτες, 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι κίνδυνοι καρκίνου 
στο παχύ έντερο μπορούν να ελαττωθούν σημαντικά με 
την πρόσληψη τροφών πλούσιων σε φυτικές ίνες.

   Με τον όρο ίνες εννοούμε τα υπολείμματα των 
τοιχωμάτων των φυτικών κυττάρων, δηλαδή λιγνίνες, 
κυτταρίνη και άλλα πολυμερή, που δεν μπορούν να 
υδρολυθούν από τα ένζυμα του ανθρώπινου πεπτικού 
συστήματος. 

   Η κυτταρίνη και τα υπόλοιπα πολυμερή υπάρχουν 
άφθονα σε μη ραφιναρισμένες ίνες δημητριακών και, 
σε μικρότερο βαθμό, σε διάφορα άλλα είδη τροφών φυ-
τικής προέλευσης. 

   Επιδημιολογικές μελέτες έδειξαν ότι ασθενείς με 
καρκίνο στο παχύ έντερο παρουσίαζαν μια κατανάλω-
ση τέτοιων φυτικών τροφών σε επίπεδα κάτω από το 
μέσο όρο.

   Τέλος, στα φρούτα και στα λαχανικά περιέχονται και 
άλλες αντιοξειδωτικές ουσίες όπως φαινολικές ενώ-
σεις και διάφορα φλαβονοειδή. Η δράση πάντως των 
παραπάνω ουσιών δεν έχει μελετηθεί διεξοδικά.
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  Η έλλειψη αγάπης προς το παι-
δί, ισοδυναμεί με άρνηση πίστης 
προς τον Θεό. Τις Άγιες ημέρες 
των Χριστουγέννων, δύο πράγ-
ματα ο άνθρωπος δεν θα πρέπει 

να ξεχνά: την αγάπη και την ελεημοσύνη. Και τα 
δύο είναι συνώνυμα της αληθινής προσφοράς και 
όχι της υποκρισίας.
   Μέσα στην φρενίτιδα μιας τραγελαφικής επο-
χής διεθνώς, που πνίγεται και δεν μπορεί να ανα-
σάνει από τις δαιδαλώδεις νοοτροπίες κοινωνικής 
συμπεριφοράς και έκφρασης τρόπου ζωής, πού 
να βρεθεί ένας άνθρωπος που θα του περισσέψει 
λίγη ευαισθησία…
   Στον καιρό μας, μέσα από σύγχυση ηθών και ισο-
πέδωση πνευματικών αξιών, δεν βρίσκεται αγά-
πη και συμπόνια για τον συνάνθρωπο γενικότερα. 
Υπάρχουν μόνον μερικές εξαιρέσεις που είναι άξι-
ες συγχαρητηρίων κι ευλογημένες από τον Θεό. 
Όμως, «ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη».
   Παίρνοντας δύναμη από το φωτεινό αστέρι της 
ταπεινής φάτνης Του Κυρίου, ας αφήσουμε για 
λίγο τις επιπόλαιες θεωρίες μερικών ανεγκέφα-
λων περί «θρησκειολογίας» γενικώς και ας σκε-
φθούμε ψύχραιμα, λογικά, συνειδητά και αντικει-
μενικά.
   Εκτός και αν οι ακριβείς συνάφειες των πραγμά-
των έγιναν «υπόδουλες» της περιβόητης «παγκο-
σμιοποίησης»… Ας ενδιαφερθούμε, μέρες Χρι-
στουγέννων και αγάπης, κυρίως για τα παιδιά.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ - ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Του ΝΙΚΟΥ ΑΗΔΟΝΗ

 «Χριστούγεννα και παιδιά»
   Ας τα πλησιάσουμε περισσότερο με φροντίδα αλη-
θινή. Δεν χρειάζονται μόνον το «χρυσό περιτύλιγμα» 
που τους προσφέρουν οι γονείς, τον φθαρτό πλούτο 
που τον συνοδεύουν οι ψευδαισθήσεις μιας άκρατης 
ευδαιμονίας.
   Έχουν πιο πολύ ανάγκη τα παιδιά σήμερα την δι-
δαχή και την αυτογνωσία, την προσοχή γονέων, κη-
δεμόνων και δασκάλων, την προστασία από τις φο-
βερές και αδυσώπητες παγίδες μιας παράλογης 
κοινωνικής πραγματικότητας διεθνώς.
   Αξίζουν μεγαλύτερη και ασφαλέστερη υπεράσπιση 
από τους ορατούς και αόρατους πολυμήχανους κιν-
δύνους. Ο κόσμος έχει πολύ αλλάξει, διαφοροποιεί-
ται ανά πάσα στιγμή. Ακόμα και τα αισθήματα έχουν 
φθαρεί, όπως ελπίδα, χαρά, αισιοδοξία, τιμιότητα, 
ήθος και ηθική.
   Πρέπει να προσφέρουμε με όλη τη ζεστασιά της 
καρδιάς μας, τα σταθερά και ουσιαστικής υφής εχέγ-
γυα, εκείνα που θα τα οδηγήσουν στη ζωή μέσα από 
την οικογένεια και την σωστή μόρφωση.
   Μη ξεχνάμε ότι η υπερεξέλιξη της τεχνολογίας, 
που συνεχώς ανανεώνεται ανεξέλεγκτη, στοχεύο-
ντας στην βιομηχανοποίηση των πάντων, μπορεί μεν 
να προσφέρει υλικές διευκολύνσεις στον άνθρωπο, 
δεν συνάδει όμως με τον πολιτισμό.
   Τέτοιες ημέρες χαράς και ευωχίας Χριστιανικής 
που θα κτυπούν χαρμόσυνα οι καμπάνες για τον ερ-
χομό Του Κυρίου στον κόσμο, δεν θα πρέπει να συν-
νεφιάζει κανένα παιδικό πρόσωπο από αδιαφορία και 
εγκατάλειψη.
   Κανένα δεν θα πρέπει να είναι παραπονεμένο, προ-
δομένο, περιφρονημένο. Δεν είναι θυσία, αλλά μέ-
γιστο καθήκον για τον καθένα, μικρό ή μεγάλο, να 
κάνουν μια δωρεά υλική ή ηθική στα απροστάτευτα 
παιδιά της φυλακής και του δρόμου, τα ρακένδυτα, 
τα πονεμένα, τα αθώα θύματα της εκμετάλλευσης.
   Ας αγαπάμε τα παιδιά του κόσμου, όπως τα αγάπη-
σε ο Ιησούς Χριστός, καθώς το είπε: «Αφέτε τα παι-
δία ελθείν προς με».
   Και να ξέρεις, αλαζόνα σημερινέ συνάνθρωπε – που 
όλο ζητάς και ποτέ δεν χορταίνεις – πως ό,τι δώσεις 
στο παιδί, αυτό αργότερα θα σου προσφέρει…

 Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου έφευγα προβληματι-
σμένος από το πνευματικό μνημόσυνο του Νεοκλή 
Σαρρή, το οποίο διοργάνωσε ο Σύλλογος Κωνστα-
ντινουπολιτών στην Καλλιθέα. Σκεφτόμουν ότι δεν 
έχουμε πλέον ειδικούς τουρκολόγους όπως ήταν ο 
Σαρρής, που να γνωρίζουν καλά τη γλώσσα, την ιστο-
ρία, την ψυχοσύνθεση και τις στρατηγικές βλέψεις 
των Τούρκων. Μετά από λίγες ημέρες κατάλαβα ότι 
ευτυχώς υπάρχουν συνεχιστές.

   Είχα την ευκαιρία στις 25 Οκτωβρίου να παρα-
κολουθήσω στην Παλιά Βουλή την παρουσίαση του 
βιβλίου «Ποια Τουρκία, ποιοι Τούρκοι», το οποίο συ-
νέγραψε ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού Φραγκούλης Φράγκος. Ο Στρατηγός είναι 
κάτοχος Διδακτορικού τίτλου και όπως είπαν οι ομι-
λητές το βιβλίο αποτελεί μία πιο εκλαϊκευμένη μορ-
φή της διατριβής του.

   Σε μία αίθουσα που ήταν εντυπωσιακά  υπερπλή-
ρης με τον κόσμο μέχρι τα σκαλιά του Εθνολογικού 
Μουσείου- το έργο του σεμνού Στρατηγού παρουσί-
ασαν η Λιάνα Κανέλλη, η Σοφία Βούλτεψη, ο Γιώρ-
γος Λιάνης, ο καθηγητής  Ιωάννης Μάζης, ο καθη-
γητής Κωνσταντίνος Φωτιάδης και φυσικά ο ίδιος ο 
συγγραφεύς.

   Ο Στρατηγός διετέλεσε Στρατιωτικός Ακόλουθος 
της Ελλάδος στην Άγκυρα κατά τη δεκαετία του 1990 
και τότε ταξίδεψε σε πολλά μέρη της γνωστής άγνω-
στης, της γειτονικής μας χώρας.  

    Επισκέφθηκε μέρη με ελληνόφωνους Μουσουλ-
μάνους, με Κρυπτοχριστιανούς, με Αραβόφωνους 
Ορθοδόξους (στα σύνορα με τη Συρία), με Χριστια-
νούς ναούς και προσκυνήματα και κατέληξε σε χρή-
σιμα συμπεράσματα. Το πρώτο και σημαντικότερο 
πόρισμά του είναι ότι μεγάλο μέρος του τουρκικού 
λαού σήμερα έχει ελληνικές ρίζες. Άλλοι εξισλαμί-
στηκαν για πάντα, άλλοι επιφανειακά, άλλοι νιώθουν 
Τούρκοι, άλλοι  ενθυμούνται τις ελληνικές τους ρί-
ζες.            

   Ο Φραγκούλης Φράγκος βροντοφωνάζει: Η 
Τουρκία έχει στην Ελλάδα ένα Προξενείο παραπά-
νω. Άρα δικαιούμαστε κι εμείς να ανοίξουμε ακόμη 
ένα Προξενείο εκεί. Ας το ανοίξουμε στην Τραπεζού-
ντα. Πιστεύει ότι κάποια στιγμή στον Πόντο θα δού-
με εκπλήξεις όσον αφορά τα πραγματικά εθνικά και 
θρησκευτικά αισθήματα των κατοίκων.

   Επιπλέον ο συγγραφεύς τονίζει ότι η Τουρκία πε-
ρικλείει περισσότερες από 70 εθνότητες, μειονότη-
τες και θρησκευτικές ομάδες. Δεν είναι ομοιογενής, 
γι΄ αυτό και το στρατοκρατικό καθεστώς των τελευ-
ταίων δεκαετιών προσπαθεί μέσω της εκπαίδευσης 
και των ΜΜΕ να επιβάλει την ιδεολογία του ενιαίου 
έθνους.

   Η εθνική μειονότητα των Κούρδων αριθμεί πάνω 
από 20 εκατομμύρια και στον ίδιο αριθμό μπορεί να 
υπολογισθεί και η θρησκευτική μειονότητα των Αλε-
βιτών. Δική μου υποσημείωση: Δεν είναι σωστό να 
προσθέτει κάποιος τους αριθμούς αυτούς, διότι πολ-
λοί Κούρδοι είναι και Αλεβίτες. Πάντως τα προβλή-
ματα για τη Τουρκία θα είναι  μεγαλύτερα στο άμε-
σο μέλλον δήλωσε ο ο Στρατηγός και μας θύμισε δύο 
σχετικές προβλέψεις.

   Ο πρώην δικτάτορας (του πραξικοπήματος του 
1980) Κενάν Εβρέν προέβλεψε ότι η Τουρκία θα γί-

νει Ομοσπονδιακό κράτος με 5 διακριτές περιοχές. 
Η πρώτη πιο ευρωπαϊκή με κέντρο την Κωνσταντι-
νούπολη, η δεύτερη, η παραλιακή-αιγαιακή, με κέ-
ντρο τη Σμύρνη, η τρίτη, η πιο ασιατική, με κέντρο 
το Ικόνιο, η τέταρτη, η κουρδική, με κέντρο το Ντι-
άρμπακιρ, η πέμπτη, η ποντιακή, με κέντρο την Τρα-
πεζούντα.

   Ο πρώην πρέσβυς των ΗΠΑ στην Άγκυρα Μόρ-
τον Αμπράμοβιτς προχώρησε περισσότερο και σε 
πρόσφατο άρθρο του προτείνει τον διαμελισμό της 
Τουρκίας. Οι περισσότεροι ομιλητές της παρουσία-
σης κατέρριψαν τη θεωρία του Νταβούτογλου περί 
μηδενικών προβλημάτων, αφού η Τουρκία σήμερα 
έχει προβλήματα με όλους. Μάλιστα ο καθηγητής 
της Γεωπολιτικής Ι. Μάζης θύμισε ότι η Τουρκία συ-
νεργάσθηκε και με μία πτέρυγα της Αλ-Κάιντα, πρώ-
τα στη Λιβύη κατά του Καντάφι και τώρα στη Συρία 
κατά του Άσσαντ.

   Όμως, για τους Τούρκους πολιτικούς ο Φρ. Φρά-
γκος είναι απόλυτος: Όλοι τους θέλουν να βλάψουν 
την Ελλάδα. Και όπως είπε χαρακτηριστικά: «Ο πιο 
αριστερός στην Τουρκία είναι φασίστας με τα δικά 
μας δεδομένα».     
Περισσότερα: http://www.antibaro.gr/article/6118,Ἀντίβαρο

Ο ΠΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ 
ΤΟΥΡΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΑΣΙΣΤΑΣ  

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

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

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

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

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

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

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

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ

SMITH-CORCORAN  
Funeral Homes

6150 N. Cicero Ave.  
Chicago, IL 60646

185 E. Northwest Hwy.  
Palatine, IL 60067

1104 Waukegan Rd.  
Glenview, IL 60025

2720 South River Road 
Suite 154

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

JOHN G. ADINAMIS
Funeral Director, LTD.

Providing services from:

24 Hour Service: 847-3750095
OTHER CHAPEL FACILITIES AVAILABLE 

WITHIN CHICAGO AND SUBURBS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSURANCE 
BROKERS 

INC.
AUTO-BOND-BUSINESS-

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

H ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

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

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

HERBERT S. WITTER

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
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 ΚΛΗΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΑΝ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ!

ΤΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΗ

Αυτά είναι τα προκλητικά προνόμια των υπαλλήλων της Βουλής που παίρνουν
16 μισθούς και πάνω από 200.000 ευρώ σε εφάπαξ, μεταξύ των άλλων!

Με τσιρίδες, τσαμπουκάδες, κυνηγητό 
στους διαδρόμους της Βουλής και προ-
πηλακισμούς δημοσιογράφων διαμαρτυ-
ρήθηκαν οι πραιτωριανοί του πολιτικού 

κατεστημένου στην ανάγκη να προσαρμοστούν στις 
νέες κοινωνικές συνθήκες που επιβάλλουν η κρίση και 
τα Μνημόνια, τα οποία υπογράφουν όσοι τους διόρι-
σαν με ρουσφέτια.

   Είτε το θέλουμε, είτε όχι στους υπαλλήλους της 
Βουλής αναφερόταν πρωτίστως ο κ. Θεόδωρος Πά-
γκαλος όταν είπε πως «μαζί τα φάγαμε» κι όχι στους 
λιμενεργάτες της Ελευσίνας ή στους αποθηκάριους 
της Μάνδρας που φτύνουν αίμα για το μεροκάματο.

   Υπουργοί, βουλευτές, πολιτευτές κι άλλοι παρά-
γοντες του πολιτικού συστήματος όλων των κομματι-
κών αποχρώσεων έχουν εξυπηρετήσει τα διακεκριμέ-
να ρουσφετάκια τους στη Βουλή.

Επισήμως δεν το παραδέχονται, ανεπισήμως όμως 
όλοι θέτουν το ρητορικό ερώτημα «και τι να κάνω που 
μου έφερε τόσους ψήφους». Η απάντηση είναι απλή: 
Αν έχεις, πλήρωσέ τους κύριε πολιτευτά μου από τον 
κορβανά του σπιτιού σου κι όχι από το Δημόσιο.

   Σήμερα το πρωί βρεθήκαμε στη Βουλή, ύστερα 
από όσα ανέφερε στη δευτερολογία του ο πρόεδρος 
των «Ανεξαρτήτων Ελλήνων» κ. Πάνος Καμμένος για 
συγγενείς και φίλους που διορίσθηκαν όπως-όπως στη 
Βουλή. Λίγο τα υπονοούμενα να ερευνήσουμε ποι-
οι κατάγονται  από την Καρδίτσα, λίγο οι αιχμές για 
όσους μπήκαν από το παράθυρο κατά κόρον από άλ-
λες υπηρεσίες του Δημοσίου ήταν καλές αφορμές για 
έρευνα.

   Λέγεται ότι οι υπάλληλοι της Βουλής έχουν διπλα-
σιαστεί από το 2007, όταν έγινε πρόεδρος ο κ.  Δημή-
τρης Σιούφας. Ο διπλασιασμός έγινε με διακομματική 
συμφωνία και αφορά σε συγγενείς πολιτικών, βουλευ-
τών, αξιωματικών (κυρίως της Αστυνομίας) και ανώτα-
των δικαστικών. Υπάρχουν μάλιστα καταγγελίες για 
πρώην πολιτικούς και πρώηνδημοσιογράφους (με κομ-
ματική ταυτότητα) που κάλυψαν υπηρεσιακές θέσεις 
στη Βουλή.

Πιο λίγα παίρνει ο Α/ΓΕΕΘΑ
   Η μισθολογική βάση για κλητήρες, καθαριστές, 

σερβιτόρους και χαμηλό προσωπικό με απολυτήριο 
Λυκείου φθάνει στα 1.900 ευρώ καθαρά (σ.σ. όταν οι 
μεικτές αποδοχές του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμε-
ων διαμορφώνεται στα 1.883 ευρώ με το νέο μισθολό-
γιο!). Δεν αναφερόμαστε φυσικά σε πρόσθετες αμοι-
βές από υπερωρίες ή κυριακάτικη απασχόληση για να 
μην προκαλέσουμεμεγαλύτερο θυμό σε όσους διαβά-
ζετε αυτό το κείμενο και δεν έχετε λεφτά ούτε για τα 
τσιγάρα της μέρας.

   Με αυτό το δεδομένο όμως, φανταστείτε πώς δια-
νέμονται τα 106 εκατομμύρια ευρώ που δαπανά η Βου-
λή των Ελλήνων για 1.350 υπαλλήλους (όπως λένε τα 
στοιχεία του 2010). Απ’ αυτούς υπολογίζεται ότι 1.200 
προέρχονται από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου ενώ 
σ’ αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι επιστημονικοί 
σύμβουλοι των βουλευτών.

   Αξίζει να σας αναφέρουμε ότι δεν έχουν ασφάλι-
ση ΙΚΑ διότι κατάφεραν να εξαιρέσουν τους εαυτούς 
τους με τρόπους σαν αυτούς που είδαμε χθες. Το εί-
παμε είναι πραιτωριανοί με πολιτικά και θέλουν να γί-
νουν πατρίκιοι.

   Κρατηθείτε τώρα να δείτε τα προνόμια που θίγο-
νται με την υπαγωγή των υπαλλήλων της Βουλής στο 
ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου. Συνιστάται σε κακο-
πληρωμένους (ή απλήρωτους) υπαλλήλους του ιδιωτι-
κού τομέα, σε ημιαπασχολούμενους (για 350 ευρώ το 
μήνα) και σε συνταξιούχους να είναι νηφάλιοι ή να πά-
ρουν κανένα υπογλώσσιο, τώρα. Ακολουθεί hardcore 
και δεν έχει βρεθεί τρόπος να ανάψει ένδειξη με 3xxx 
στα δεξιά της οθόνης: Κατά μέσο όρο ο μισθός ενός 
υπαλλήλου της Βουλής φθάνει στα 3.000 ευρώ με επι-
δόματα, πρόσθετα και άλλα τινά.

Παίρνουν 16 μισθούς!
   Κάθε χρόνο οι υπάλληλοι της Βουλής δεν παίρνουν 

μόνο τον 13ο και τον 14ο μισθό για τα δώρα Χριστου-

γέννων, Πάσχα και επιδόματος θερινής αδείας (παρό-
τι στον ιδιωτικό τομέα έχουν αρχίσει να ξεχνιούνται 
αυτά τα κοινωνικά προνόμια). Έπαιρναν ως φέτος άλ-
λους δύο μισθούς, τον 15ο και τον 16ο, διότι προφα-
νώς όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι ήταν κορόιδα που 
δεν φίλησαν κατουρημένες ποδιές για μια τέτοια θέση 
και την κατέκτησαν εκείνοι.

   Οι υπάλληλοι της Βουλής κόστισαν στο Ελληνι-
κό Δημόσιο, συνεπώς στον φορολογούμενο που κιν-
δυνεύει να χάσει το σπίτι του, περί τα 16,9 εκατ. ευρώ 
σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2011 για να τσε-
πώσουν τον 15ο και τον 16ο μισθό! (σ.σ. οι φουκαρά-
δες που κλαίνε στη ΔΟΥ Περάματος να μην τους κατα-
σχέσουν το σπίτι με τους τσιμεντόλιθους δεν έχουν τα 
ίδια συνταγματικά δικαιώματα;)

   Χωρίς τους δύο πρόσθετους μισθούς οι μισθολογι-
κές δαπάνες στον προϋπολογισμό του 2012 έχουν πέ-
σει κάτω από 50% αλλά εξακολουθούν να θεωρούνται 
παχυλές με τα δεδομένα της εποχής κι εφ’ όσον ξε-
περνούν τα 5 εκατ. ευρώ.

  Για το καλό του «πολιτικού κατεστημένου» το προ-
εδρείο αποφάσισε να χαϊδέψει κι άλλο τους υπαλλή-
λους της Βουλής θεσπίζοντας το «κίνητρο επίτευξης 
στόχων στήριξης του κοινοβουλευτικού έργου». 

   Με βερμπαλιστικές μπούρδες τούς δίνουν δηλαδή 
κάτω από το τραπέζι τον 15ο και τον 16ο μισθό μπας 
και κοροϊδέψουν την τρόικα. Ωστόσο κοροϊδεύουν και 
πάλι τον συνήθη ύποπτο, τον ευσυνείδητο πολίτη.

Εφ’ άπαξ σαν ρετιρέ στο Κολωνάκι
   Εάν ένας υπάλληλος συνταξιοδοτηθεί με 30 χρό-

νια εργασίας στη Βουλή, τότε θα λάβει ως εφάπαξ πε-
ρίπου 60 μισθούς! Υπολογίζεται ότι το εφάπαξ ξεπερ-
νά τα 200.000 ευρώ για κάθε υπάλληλο, λες κι είναι το 
«Λαχείο Συντακτών» που μοίραζε διαμερίσματα μια 
εποχή.

Θέλετε κι άλλο hardcore;
   Τα διακόσια χιλιαρικάκια και κάτι από το πρώτο 

εφάπαξ δεν είναι αρκετά για να κάνουν τις ορντινά-
τσες των εθνοσωτήρων  γι’ αυτό παίρνουν κι ένα δεύ-
τερο από το ταμείο Προνοίας των Δημοσίων Υπαλλή-
λων! Παίρνουν επίσης και μέρισμα από το Μετοχικό 
Ταμείο των Πολιτικών Υπαλλήλων.

• Η ιστορία όμως έχει και συνέχεια
Με απόφαση του προεδρείου της Βουλής, το Ταμείο 

Αρωγής Υπαλλήλων έρχεται να διεκδικήσει το δικαίω-
μα όσων διορίστηκαν με ισχυρό βύσμα και ρουσφέτι 
στην κοινωνική καταξίωση. Όσες επιχειρήσεις ενοικι-
άζουν χώρους εντός της Βου-
λής δεν πληρώνουν στο Δημό-
σιο αλλά στο επικουρικό ταμείο 
των υπαλλήλων!  Άλλωστε παίρ-
νουν ψίχουλα οι καημένοι.

   Δώστε βάση: το κυλικείο δί-
νει 24 χιλιάδες ευρώ ετησίως, 
το υποκατάστημα της Εθνικής 
312 χιλιάδες ευρώ, τα Ελληνικά 
Ταχυδρομεία 48 χιλιάδες ευρώ, 
όπως και η «Ολυμπιακή». Η δι-
καιολογία είναι ότι αυτά τα εκα-
τοντάδες χιλιάδες ευρώ ρέουν 

σ’ αυτό το ταμείο πολυτελείας προκειμένου οι υπάλλη-
λοι της Βουλής να παίρνουν εφάπαξ το οποίο υπολογί-
ζεται σε δύο μισθούς για κάθε έτος ασφάλισης! Καλό, 
ε; Υπ’ όψιν ότι σε κάθε τιμολόγιο που πληρώνει η Βου-
λή προς προμηθευτές επιβάλλει επιπλέον 7% υπέρ των 
υπαλλήλων της διότι δεν τα βγάζουν πέρα

• Προκλητικές πολυτέλειες από το Δημό-
σιο

Οι αυλικοί του πολιτικού κατεστημένου δεν μπορούν 
να πηγαίνουν τα παιδιά τους στους παιδικούς ή βρεφο-
νηπιακούς σταθμούς του Δήμου Αθηναίων γι’ αυτό και 
δημιούργησαν έναν τέτοιο μέσα στη Βουλή, ο οποίος 
είναι απολύτως δωρεάν και βλέπει μπροστά στον Εθνι-
κό Κήπο. Κι επειδή αυξήθηκαν οι ανάγκες και ορισμέ-
νοι υπάλληλοι έχουν την ανάγκη χαλάρωσης από τον 
«εθνοσωτήριο» κάματό τους κοντοστέκονται για κα-
νένα καφεδάκι στην Πλάκα ενώ θα πηγαινοφέρνουν τα 
παιδιά τους στο νεοκλασσικό μέγαρο που παραχώρησε 
το υπουργείο Πολιτισμού για να γίνει και ο δεύτερος 
παιδικός σταθμός της Βουλής!

   Ας μην ξεχνάμε ότι οι υπάλληλοι της Βουλής απο-
λαμβάνουν δωρεάν το γυμναστήριο μέσα στη Βουλή, 
καθώς και το υπόγειο πάρκινγκ κάτω από το μέγαρο 
μπροστά στην πλατεία Συντάγματος. Δεν είναι όποιοι 
κι όποιοι να πάρουν τα λεωφορεία ή τον υπόγειο σιδη-
ρόδρομο μαζί με άλλους θνητούς.

   Κι αφού ο κλητήρας της Βουλής παίρνει περισσό-
τερα από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ (σύμφωνα με το νέο μι-
σθολόγιο) δεν είναι δυνατό να μην έχουν και κάποια 
παροχή από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Έχουν εξασφαλί-
σει λοιπόν να ψωνίζουν στα στρατιωτικά πρατήρια (πο-
λυκαταστήματα) της Πολεμικής Αεροπορίας σε πολύ 
χαμηλές τιμές από αυτές που υπάρχουν στην αγορά.

   Τα Συγκροτήματα Εξυπηρέτησης Προσωπικού Πο-
λεμικής Αεροπορίας βρίσκονται στη διάθεση των υπαλ-
λήλων της Βουλής αφού μπορεί να συγκρίνονται ή και 
να είναι καλύτεροι από τους πιλότους και τους μηχα-
νικούς των μαχητικών αεροσκαφών που παίζουν καθη-
μερινά τη ζωή τους κορώνα – γράμματα για να αντι-
μετωπίζουν τις προκλήσεις των Τούρκων στον εθνικό 
εναέριο χώρο και στο FIR Αθηνών.

• Θέλετε το κερασάκι στην τούρτα;

 Οι υπάλληλοι της Βουλής δικαιούνται μετεκλογικό 
επίδομα ύψους 2.000 ευρώ για κάθε αναμέτρηση σύμ-
φωνα με Νόμο που είχε θεσπίσει η πρώην πρόεδρος 
κ.  Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη. Μόλις έγιναν οι δεύ-
τερες εκλογές του Ιουνίου οι εκπρόσωποι των υπαλ-
λήλων πήγαν στο γραφείο του τότε προέδρου κ. Βύ-
ρωνος Πολύδωρα απαιτώντας την έγκριση επιδόματος 
ύψους 4.000 ευρώ για κάθε υπάλληλο (την ώρα που το 
Μνημόνιο κλείνει σπίτια). 

Ο κ. Πολύδωρας ενέκρινε μόνο 1.000 ευρώ κι ακο-
λούθησαν διάφορες διαρροές που τον αφορούσαν. 
Τους διακρίνει η εχεμύθεια και η αίσθηση του καθή-
κοντος.

   Δεν μιλάμε για δουλειά, αλλά για «σκυλίσια ζωή», 
το έχετε πάρει χαμπάρι. Ίσως κάποιοι που φωνάζουν 
περισσότερο είναι οι πιο βολεμένοι συγκριτικά με άλ-
λους που δουλεύουν χωρίς σταματημό και μένουν 
με χαρτζιλίκι στην τσέπη. Να τους χαιρόμαστε μαζί μ’ 
εκείνους που τους διόρισαν!

Mobile: 708.908.0092

Phone: 630.243.8900  Fax: 630.243.8920  

www.piechdecorating.com

• Commercial Painting 

• Residential Painting 

•  Building Maintenance

PIECH Decorating Inc.

BILL MATARAGAS
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republicEbank.com  

4433 W Touhy Ave
Lincolnwood
847.675.2800 

2720 W Devon Ave
Chicago
773.761.2700

5700 N Central Ave
Chicago
773.763.6200

1640 W Lake St
Addison
630.285.5500 

6400 W Diversey Ave
Chicago
773.237.9879

5500 St Charles Rd
Berkeley
708.544.5500

2221 Camden Ct
Oak Brook
630.928.1505

9440 Joliet Rd
Hodgkins
708.387.2680

6501 S Pulaski Rd
Chicago
773.581.4500

4028 W 79th St
Chicago
773.581.6191

1510 75th St  
Darien
630.241.4500 

2720 Hassert Blvd
Naperville
630.922.1500

9530 W 131st St
Palos Park
708.923.1013

15790 S Harlem Ave
Orland Park
708.342.2530

8420 171st St
Tinley Park
708.429.9360

120 W Madison
Suite 200, Chicago
312.263.7242
 

Invaluable Advice.
Superior Solutions.

Visit one of our locations around Chicago.

Οι Ροβιές είναι ένα παραθαλάσσιο χωριό στη 
βόρεια Εύβοια, που όμως χαίρει μνείας για 
κάτι παραπάνω από τον ήλιο και τη θάλασ-
σά του. Εδώ έχει οργανωθεί ένας πρότυπος 

αγροτικός συνεταιρισμός, του οποίου τα 130 μέλη εί-
ναι πλέον αποκλειστικά βιοκαλλιεργητές.

«Ξεκινήσαμε το 2000, και το 2006 το 70% των ελαιο-
παραγωγών είχε μεταβεί στη βιολογική καλλιέργεια», 
διηγείται στην «Κ» ο κ. Νίκος Βαλλής, πρόεδρος του 
συνεταιρισμού και εκ των πρωτεργατών του εγχειρή-
ματος. 

   «Τον Μάιο του 2011 ξεκίνησαν τη διαδικασία και οι 
τελευταίοι εναπομείναντες στη συμβατική». Η μετά-
βαση ήταν ομαλή και τα αποτελέσματα ορατά στο πε-
ριβάλλον και στην υγεία των αγροτών.

   Σύμφωνα με τον κ. Βαλλή, «μεγάλη εταιρεία 
που κατασκευάζει φυτοφάρμακα διενήργησε επιτό-
πια έρευνα για την επίδραση των χημικών στα πτηνά 
και διαπίστωσε απώλεια μεγάλου πληθυσμού αμέσως 
μετά τον ψεκασμό». «Κρίνω ότι ολόκληρη η ελληνι-
κή ελαιοπαραγωγή θα μπορούσε να γίνει βιολογική», 
ισχυρίζεται ο πρόεδρος, που πέρα από βιοκαλλιεργη-
τής ο ίδιος είναι και πυρηνικός μηχανικός.

   «Είμαστε το μόνο κράτος της νοτίου Ευρώπης 
που το κράτος αναλαμβάνει τη δακοκτονία», επιση-
μαίνει. Ενας επιμελής βιοκαλλιεργητής, που παρακο-
λουθεί στενά τα δένδρα και χρησιμοποιεί βιολογικές 
παγίδες, φαίνεται να μην έχει λόγο να φοβάται τον 
δάκο.

   Ωστόσο, η ρηξικέλευθη σκέψη στις Ροβιές δεν 
σταματάει μόνο στην αλλαγή καλλιεργητικής τακτι-
κής. Ο συνεταιρισμός, που ιδρύθηκε το 1982, εδώ 

«τιμά» το όνομά του. «Δεν αποσκοπούμε σε κάποιο 
ατομικό κέρδος», σημειώνει ο πρόεδρός του.

   Λειτουργώντας συλλογικά κατόρθωσαν να προσ-
δώσουν υπεραξία στον τόπο και να αποκτήσουν εξα-
γωγικό προσανατολισμό. «Μέχρι το 1992 δίναμε τη 
σοδειά μας σε βαρέλια των 150 κιλών στην Ελαιουρ-
γική, που τα εξήγε στην Ιταλία», εξηγεί· «εν συνεχεία 
κληθήκαμε να συνεχίσουμε τις εξαγωγές μόνοι μας». 
Το βάπτισμα του πυρός ήρθε από Ελληνα του Λονδί-
νου που διαθέτει εταιρεία για ελληνικά τρόφιμα. «Πή-
γαμε στις πρώτες εκθέσεις τροφίμων με νέες, μικρό-
τερες συσκευασίες».

   Σήμερα, ο συνεταιρισμός εμπορεύεται ελιές, πά-
στα ελιάς και γεμιστές ελιές (με αμύγδαλο, πιπεριά 
Φλωρίνης, σκόρδο, λεμόνι). Εξάγουν πάνω από το 
50% σε Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Νορβηγία, 
Σουηδία και Ιταλία, πωλούν ένα 40% σε δύο εξαγω-
γικές εταιρείες, ενώ στην Ελλάδα συνεργάζονται με 
επιλεγμένες επιχειρήσεις.
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
   Οι πράσινες ελιές από τις Ροβιές (με ετικέτα γερμα-
νικής αλυσίδας τροφίμων) έλαβαν, μάλιστα, τον Αύ-
γουστο του 2010 τη διάκριση «sehr gut» από το περι-
οδικό OKO-TEST που διενεργεί ελέγχους, δίνοντάς 
τους σημαντικό προβάδισμα στη γερμανική αγορά.
   «Κρατούμε ημερολόγια παραγωγών, προσφέρουμε 
στον πελάτη όλες τις πληροφορίες για την πορεία του 
προϊόντος από το δέντρο έως το ράφι», υπογραμμίζει 
ο κ. Βαλλής. Γι’ αυτές τις διαδικασίες, όπως και τη συ-
ντήρηση, τη ζύμωση, τη συσκευασία αλλά και το «γέ-
μισμα» των ελιών, έχουν δημιουργηθεί 50 θέσεις ερ-
γασίας. Φυσικά και εδώ η κρίση «χτύπησε» την πόρτα.
   «Οι Αγγλοι από το 2009 μείωσαν δραστικά τις αγο-
ρές τους στα βιολογικά, ενώ ο ανταγωνισμός στις γε-
μιστές ελιές από παραγωγούς που είτε τις στέλνουν 
για γέμισμα στη Βουλγαρία είτε τις αγοράζουν από 
την Τουρκία έχει ως συνέπεια συρρίκνωση των πωλή-
σεών μας». Ωστόσο, ο συνεταιρισμός δεν προτίθεται 
να αλλάξει τις προτεραιότητές του. Ο πρόεδρός του 
πιστεύει στην ποιότητα του προϊόντος.
   «Η Γεωπονική Αθηνών έκανε μετρήσεις σε όλα 
τα είδη ελιών και στα στάδια της διαδικασίας ανά-

 Πρωτοπόρος συνεταιρισμός βιοκαλλιεργητών ελιάς λογα με τη μέθοδο (ελληνική με άλμη, ισπανική με 
σόδα, καλιφορνέζικη με οξείδωση) και αποδείχθηκε 
ότι οι ελληνικές ελιές υπερέχουν σημαντικά σε συγκέ-
ντρωση τριτερπενικού οξέως, που προλαμβάνει τον καρ-
κίνο του παχέος εντέρου». Πηγή: http://news.kathimerini.
gr Περισσότερα:http://www.schizas.com/site3/index.php?option=com_
content&view=article&id=48443:protoporos-synetairismos-viokalliergiton-
elias&catid=39:omorfos-kosmos&Itemid=220#ixzz2BSFFZjC0

Τι ωραία μέρα; Ημέρα Ευχαριστιών

Τι ωραία μέρα σήμερα
μετά από την βροχή
πόσο ωραία μοσχοβολά η φύση
πέφτουν τα φύλλα σαν ριπή
κ’ ο ήλιος μόλις πάει να βγει
και τα χρυσάνθεμα αγγίζει!
 
Τι ωραία μέρα σήμερα
εδώ σε τούτο σπίτι
μοσχοβολούν τα πάντα καθαρά
κι όλα φαίνονται γλυκά κ’ ήμερα
μια ατέλειωτη αισθάνεσαι χαρά
μακρυά από κάθε χίμαιρα!
 
Πόσο ωραίος είναι ο κόσμος
πόσο χαριτωμένες είν’ οι κυρίες
οι κύριοι, τα παιδιά
κ’ η ευωσμία, ευωδία, μόσχος
αναδύεται, που μια κυρία
ευπρεπώς μαγείρεψε τα φαγητά!

 
        Νίκος Β. Γεωργανάς, Σικάγο
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ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΚΑΙ 
ΠΟΛΥΠΑΘΗ ΧΙΟ

  Συμπληρώνονται 100 χρόνια από την απελευθέρωση 
του μαρτυρικού νησιού μας, της Χίου. Κάθε χρόνο, τέ-
τοια εποχή, οι σκιές των ηρώων που έπεσαν για την απε-
λευθέρωση του νησιού «τοις κείνων ρήμασι πειθόμε-
νοι» υπερίπτανται και πλανώνται στο ηρωϊκό νησί για να 
μας θυμίζουν το δρόμο της τιμής και του καθήκοντος.

 
Ιστορία και γεωργαφία του νησιού.

   Η Χίος είναι το 5ο σε μέγεθος νησί της πατρίδας 
μας. Το έδαφος γενικά είναι ορεινό και ιδίως στο βό-
ριο μέρος. Στο νότιο υπάρχουν μικρές σχετικά πεδινές 
εκτάσεις. Καλλιεργούνται εσπεριδοειδή, (κυρίως μα-
νταρίνια), ελιές, αμπέλια, όσπρια και το αποκλειστικό 
προϊόν της, η μαστίχα στα Μαστιχοχώρια, που εξάγεται.

   Άλλες πηγές είναι η πατροπαράδοτη και ονομαστή 
ναυτιλία, η αλιεία και ο ορυκτός πλούτος. Από το νησί 
κατάγονται πολλοί εφοπλιστές, ευεργέτες και δωρη-
τές. Διοικητικά αποτελεί νομό μαζί με τα Ψαρά, Αντίψα-
ρα και τις Οινούσες. Υπάγεται στην Περιφέρεια Βορεί-
ου Αιγαίου.

   Από την αρχαιότητα έζησε τις περιπέτειες του Ελ-
ληνισμού και δοκίμασε αρκετούς κατακτητές. Από εκεί 
θεωρείται ότι κατάγεται ο μέγας ποιητής της αρχαιό-
τητας Όμηρος που μας άφησε την «ΙΛΙΑΔΑ» και την 
«ΟΔΥΣΕΙΑ» τα δύο αριστουργήματα. Επίσης, οι Αδαμά-
ντιος Κοραής, μέγας διδάσκαλος του Γένους και πνευ-
ματική μορφή του Διαφωτισμού και ο Άμαντος, ιστορι-
κός, ακαδημαϊκός και υπουργός.

   Στους νεότερους χρόνους το 1070 καταλαμβάνεται 
από τους Σελτζούκους Τούρκους. Μετά την άλωση της 
Πόλης από τους Φράγκους (1204) περιήλθε στη δικαιο-
δοσία του Φράγκου Αυτοκράτορα. Αργότερα την κατέ-
λαβαν οι Γενουάτες, που έμειναν έως το 1329. Τελικά 
κατελήφθη από τους Τούρκους.

   Στον αγώνα του 1821, οι Χιώτες έλαβαν μέρος στην 
επανάσταση με ηγέτες, τους Λογοθέτη και Μπουρ-
νιά. Μετά ακολούθησε η σφαγή της Χίου, από τα επι-
βιβασθέντα Τουρκικά στρατεύματα. Εφονεύθησαν περί 
τους 30.000 χιλιάδες κατοίκους και πήραν ως δούλους 
περί τους 40.000 χιλιάδες.

   Το γεγονός αυτό προκάλεσε θύελλα αγανάκτησης 
στην Ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Ενέπνευσε το Βίκτωρα 
Ουγκώ να γράψει το ποίημά του «Το Ελληνόπουλο», κα-
θώς και τον ζωγράφο Ντελακρουά που ζωγράφισε τον 
γνωστό συγκλονιστικό πίνακα «Η σφαγή της Χίου».

   Στις 11 Ιουνίου 1822 ο πυρπολητής Κανάρης έκαψε 
στο λιμάνι της Χίου την τουρκική ναυαρχίδα, παίρνο-
ντας έτσι εκδίκηση για τη σφαγή. Τέλος το 1827 επεχεί-
ρησε  να ελευθερώσει το νησί ο φιλέλληνας Φαβιέρος, 
χωρίς επιτυχία.

 
Η γενική πολιτική και στρατιωτική κατά-

σταση στην ευρύτερη περιοχή μας, κατά τις 
παραμονές των Βαλκανικών πολέμων.

   Τα χριστιανικά κράτη της Βαλκανικής, αφ’ ότου απέ-
κτησαν σταδιακά την ανεξαρτησία τους από την Οθω-
μανική Αυτοκρατορία, επιδόθηκαν με ζήλο στην κρα-
τική τους οργάνωση και συγκρότηση. Από την πλευρά 

ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΦΑΦΑΛΙΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

της, η καταρρέουσα αλλά ακόμη ισχυρή Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία, κατέχει στη Βαλκανική εκτεταμένες και 
ζωτικές περιοχές όπως: Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και 
νησιά του Αιγαίου. Για τη διατήρηση των περιοχών κα-
ταβάλλει κάθε δυνατή θεμιτή και αθέμιτη προσπάθεια.

   Οι Μεγάλες δυνάμεις της εποχής ως επίσημη πο-
λιτική τους, εφαρμόζουν το δόγμα «Status quo» στην 
περιοχή και δεν επιτρέπουν ουσιώδεις μεταβολές. Με 
το πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1930 αναγνωρίζεται 
η ελληνική ανεξαρτησία. Έκτοτε ο Ελληνισμός θα απο-
κτήσει μια ανεξάρτητη εθνική εστία απ’ όπου θα εκπη-
γάσουν όλοι οι απελευθερωτικοί πόλεμοι του 19ου και 
των αρχών του 20ου αιώνα: «Για τον αδελφό τον σκλα-
βωμένο και για της πατρίδας την τιμή».

   Μετά τον ατυχή πόλεμο του 1897 και τον ηρωϊκό 
Μακεδονικό Αγώνα (1904-1908) ακολουθεί προετοιμα-
σία για τη Μεγάλη Εθνική εξόρμηση του Βαλκανικού 
Πολέμου: Ελλάδα-Σερβία-Βουλγαρία κατά της καταρ-
ρέουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

   Είχε σημάνει πλέον η ώρα για τις εθνικές μας διεκ-
δικήσεις στην Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και τα νησιά 
του Αιγαίου. Λίγες ημέρες μετά την απελευθέρωση της 
Θεσσαλονίκης, ο διοικητής της 2ης Μεραρχίας Πεζικού 
στρατηγός Κων. Καλάρης λαμβάνει διαταγή να συγκρο-
τήσει μικτό απόσπασμα και να το αποστείλει προς απε-
λευθέρωση της Χίου. Στις 7 Νοεμβρίου έχε ήδη συγκρο-
τηθεί το Σύνταγμα υπό τις διαταγές του έμπειρου Συν/
ρχη του Πεζικού Νικολάου Δελαγραμμάτικα. Η επιχείρη-
ση είχε αρχίσει!

 
Η εξέλιξη.

   Ήταν γλυκοχάραμα...οι καμπάνες του Μητροπολι-
τικού ναού των Αγίων Βικτώρων αντηχούν και προσκα-
λούν τους χριστιανούς στον Όρθρο. Ξαφνικά φάνηκε 
να κυματίζει, πέρα, ανάμεσα στη Χίο και στην Εγνού-
σα, πάνω σ’ ένα καράβι μια ελληνική σημαία! Τρία μικρά 
αντιτορπιλικά, 4 εμπορικά εξοπλισμένα, 2 οπλιταγωγά 
και μια κανιοφόρος πλησιάζουν τα χιώτικα ακρογιάλια!

   Οι Τούρκοι ειρωνεύονται, αλλά οι κανονιές του πλοί-
ου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» τους έδωσαν να καταλάβουν σε λίγο, 
ότι ο Ελληνικός στρατός δεν αστειεύεται. Κατά τις 10 
το πρωΐ αρχίζουν οι συνεννοήσεις για την παράδοση 
του νησιού. Ο στρατιωτικός διοικητής Ζιχνή-Μπέης, αρ-
χηγός του τουρκικού στρατού, αρνείται να παραδώσει 
την πόλη και δηλώνει ότι θα πολεμήσει μέχρις εσχάτων.

   Ο πλοίαρχος Δαμιανός και ο συντ/ρχης Δελαγραμ-
μάτικας δέχονται πάνω στη ναυαρχίδα «ΕΣΠΕΡΙΑ» την 
επιτροπή: Το Μητροπολίτη, το Δήμαρχο, 3 Τούρκους και 
τον Έλληνα διερμηνέα και ακούν την αποφασιστική άρ-
νηση του Ζιχνή. Απαντούν δε τελεσιγραφικά στην επι-
τροπή ως εξής: «Κατ’ εντολήν της κυβερνήσεώς μας 
ήλθομεν να καταλάβωμεν την Χίο και ότι εναπόκεινται 
εις τας τουρκικάς αρχάς, η αποφυγή πάσης αιματοχυσί-
ας και καταστροφής. Δίνομεν προθεςμίαν δια την παρά-
δοσιν της Χίου ως την 1ην μ.μ.»

   Η επιτροπή επιστρέφει στην πόλη, αλλά ο αρχηγός 
του Τουρκικού στρατού αρνείται να την παραδώσει. Δι-
αδίδεται δε ότι θα την κάψει. Οι πρόξενοι των Δυνάμεων 
Γερμανίας, Αυστρίας, Γαλλίας και Αγγλίας μεσολαβούν 

δια την αποφυγή της καταστροφής. Ο Ζιχνή-Μπέης και 
πάλι αρνείται.

   Οι αρχηγοί του Ελληνικού στρατού τότε για να μην 
καταστραφεί το νησί και για να μην χυθεί αθώο ελληνι-
κό αίμα, αποφασίζουν να μη γίνει επίθεση εναντίον της 
πόλης, αλλά απόβαση του Ελληνικού στρατού σε άλλο 
μέρος του νησιού. Έτσι σώθηκε η πόλη και η απόβαση 
έγινε στο Κοντάρι.

   Οι Τούρκοι βρίσκονται οχυρωμένοι στο λόφο του 
Αγίου Κωνσταντίνου, στα χωράφια και στα περιβόλια 
του Κάμπου. Στις 3:15 μ.μ. δίνεται το σύνθημα με ομο-
βροντία των πλοίων. Μέσα στη λάμψη και τον καπνό ξε-
πετιέται από τη βάρκα ο πρώτος Έλληνας στρατιώτης 
που σκύβει και φιλά το χώμα της Χίου. Ο βομβαρδισμός 
και η καταδίωξη του εχθρού συνεχίζεται μέχρι τις 5 το 
απόγευμα. Το σκοτάδι και η φυγή των Τούρκων σταμα-
τούν την καταδίωξη. Κατά τη μάχη της μεγάλης εκείνης 
ημέρας τραυματίστηκαν 8 και 2 έπεσαν πρωτομάρτυρες 
της λευτεριάς της Χίου. Ο Ποθητός από τη Λακωνία και 
ο Χρυσολωράς από την Αθήνα.

   Οι Τούρκοι μετά την αποτυχία αυτή, αποσύρονται 

στα βουνά των Καρυών, Αγίου Μάρκου, Προβατά και Αί-
πους. Στα δυσπρόσιτα βουνά του Αίπους έπεσαν πρώ-
τοι ο Ρίτσος και ο Παστρικάκης. Οι μάχες της Κακιάς 
Ράχης, της Βολισσού, του Πελλιναίου, της Λαγκάδας 
και της Εγνούσας, αποτελούν σταθμό στην Ιστορία της 
Χίου και προκαλούν σε όλους θαυμασμό!

   Το πρωΐ της άλλης ημέρας ο Ελληνικός στρατός 
ελεύθερα πια προχωρεί προς την πόλη. Οι κάτοικοι 
έξαλλοι από ενθουσιασμό μέσα σε παραλήρημα χαράς 
ξεχύνονται στους δρόμους και ραίνουν με άνθη τον τι-
μημένο στρατό μας.

   Έτσι τελειώνει η τουρκική κατοχή, η οποία κράτη-
σε 346 χρόνια. Η μυροβόλος Χίος είναι πάλι Ελληνική. Η 
γαλανόλευκη κυματίζει σε κάθε γωνιά της μαρτυρικής 
γης. Η Χίος είναι ελεύθερη!

   Η 11η Νοεμβρίου 1912 είναι καρπός και επέτειος της 
Ελληνικής αντρείας. Είναι ημέρα ανάστασης για τη Χίο, 
γιατί έγινε πάλι Ελληνική επαρχία.

   Σήμερα 100 χρόνια μετά την απελευθέρωση ως από-
γονοι εκείνων διατηρούμε στις ψυχές μας άσβεστη και 
αιώνια την ανάμνηση της ημερομηνίας εκείνης.

   Σήμερα οι σκέψεις μας στρέφονται με συγκίνηση 
και ευλάβεια προς τους ήρωες νεκρούς και τους αγωνι-
στές, οι οποίοι θυσιάζοντας τη ζωή τους, έπεσαν για την 
απόκτηση της πολυπόθητης λευτεριάς.

   Ας προσφέρουμε με ευλάβεια από τα ιερά βάθη της 
ψυχής μας, τα μυροβόλα άνθη της, τα δάκρυα της ευ-
γνωμοςύνης μας.

Ζήτω η Χίος! Ζήτω η Ελλάδα!

Ένας αιώνας ελευθερίας για τη μυ-
ροβόλο Χίο 1912-2012 
(11 Νοεμβρίου)
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Greek American Republican National 
Committee Chairman Reince Priebus said 
Friday that he will seek another two-year 
term for his current job and says he has far 
more support than he needs to keep it. In 
an e-mail to supporters, Priebus said he has 
commitments from 130 of 168 members. 
He only needs the support of a majority of 
members — 85.

“When I return the week after Thanksgiving, 
I intend to make an official announcement 
that I am running to continue on as your 
Chairman, but I wanted to let you all know 
first,” Priebus said, adding, “also, I am humbled 
by the over 130 RNC Members who I have 
talked to who have pledged their support 
and public endorsement for me to continue 

on as Chairman so we can finish the job that 
we started and continue to grow our Party.

Republicans lost the presidential race, 
two seats in the Senate and at least six seats 
in the House. The party will pick its next 
chairman in January. Priebus defeated then-
RNC Chairman Michael Steele two years ago.

Finance Minister Yannis Stournaras, 
in a letter to his British counterpart, 
Chancellor of the Exchequer George 
Osborne, requested information on 
Greek citizens with financial activity, 
stating Greece as their base, who have 
bank accounts in the HSBC Bank branch 
on Jersey Island, a tax haven in the UK.
The issue of the new list was raised by 
“Daily Telegraph” newspaper which 
cited information that 97 Greek citizens 
with roughly 22.3 million euros in bank 
accounts are among the names on the list. 
According to the same article, drug dealers 
and persons convicted of financial and 
penal crimes are on HSBC’s clients list.

FinMin Asks For
Info on Rich In
Tax Haven Lists 
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BLOOMBERG NEWS: ’GREECE WILL BEAT
EUROPE IN GOLD PRODUCTION BY ‘16.

Rigor Pack
Passed By

  Slim Margin

New Slogan:
Greece is All
Time Classic

Greece’s Parliament in the early 
morning hours Thursday Nov. 8th, 
passed a Memorandum-mandated 
austerity package worth €13.5 billion that 
calls for further cuts in the public sector 
salaries, pensions as well as tax hikes, 
along with labor sector liberalization 
and the opening of various so-called 
“closed” occupations.

The single-article draft bill was ratified 
in the 300-MP Parliament with a majority 
of 153 votes for and 128 against. Only 
one MP abstained..

Continued  Page 17

Greece Parliament Votes
For More Economic Pain

A Deep Recession
Drives GDP Down

(CNN) -- Over the course of five days, the 
Greek government -- led by the understated 
conservative Prime Minister Antonis Samaras 
-- overcame two high hurdles in a dash to 
qualify for the austerity program set out by 

the so-called troika, made up of the European 
Central Bank, the International Monetary 
Fund and the European Commission. The 
first hurdle was the parliamentary vote last 

week, when the austerity measures were 
passed by just 153 votes out of 300. The second 
important vote took place in the wee hours 
of Sunday night (Nov. 11) in Athens, this 
time with a comfortable margin of victory as 
167 of 300 lawmakers voted for, in essence, 
more austerity.
But in the spirit of a Greek tragedy, much 
political blood has been spilt along the way. 
Those who voted against the measures were 

tossed out of the coalition parties, while 
members of the Democratic Left abstained 
due to the labor reforms that were built 
into the overall plan. This has been a very 

Recession in the Greek economy deepened by 
7.2% in the third quarter of the year, taking 
the country back 11 years in steady GDP 
prices to 44.6 billion euro compared with 43.4 
billion euro in the third quarter in 2001, the 
independent Hellenic Statistical Authority 
(ELSTAT) said. In flash estimates on the 
third quarter national accounts, ELSTAT said 
that “available non-seasonally-adjusted data 
indicate that in the 3rd quarter of 2012, the 
Gross Domestic Product (GDP) at constant 
prices of year 2005 decreased by 7.2% in 
comparison with the 3rd quarter of 2011”.
The deepening recession is attributed to a 
decline in private consumption as a result 
of a constant decline in available incomes 
as well as to a literal freeze in investments, 
and is balanced somewhat by a reduction 
in imports. According to ELSTAT, GDP 
declined by 6.7% in the nine-month period, 
given reductions of 6.7%, 6.3% and 7.2% in the 
first, second and third quarters respectively. 
According to the Middle-Term program, 
the Greek economy is expected to remain 
in recession for a sixth consecutive year in 
2013, with a 4.5 percent reduction of GDP, 
while a marginal recovery is envisioned in 
2014 with a 0.2% rise in GDP.

Greece’s new tourism campaign targeting the 
global market, launched by the Greek National 
Tourism Organization (GNTO) under the 
slogan “Greece All Time Classic”, was unveiled 
by Tourism Minister Olga Kefalogianni.  

“Greece is more than its current image,” 
Kefalogianni said,, adding that “crises come 
and go…Greece still is and always will be a 
strong brand-name.” She also stressed that 
“restoring the country’s reputation is the 
only choice that will allow our country to 
regain development and prosperity.” Nikos 
Karahalios, GNTO secretary, reminded that 
Greece still lists among the world’s top 20 
travel destination

 Bloomberg News characterized Greece the goldmine of 
Europe saying that in the next four years will surpass Finland, 
the current top gold producer on the basis of documents it has 
received of the early metallurgic tests, primarily in the mines 
of Macedonia, the issue becomes not of simply the existence 
of such precious metal in Greece, but one with an exceptional 
outlook. According to the same report by Bloomberg News 
Greece potentially can be developed as the largest producer 
of gold, as huge deposits have been discovered, for which thre had been indications which have 
now been confirmed. Pressured by the debt underwriters, Hellenic authorities had no choice 
but to begin exploiting this national treasure thawing out agreements heretofore ‘frozen’ more 
than a decade as a result of bureaucracy and environmental considerations.

About 425,000 ounces of gold can be extracted by the four currently operating mines before 
2016, worth $757 million (based on October 5th pricing) as opposed to the 16,000 ounces 
produced up to now. It must be noted that Finland, the largest European producer of gold 
mined 220,000 ounces last year. From this point on, production is expected to be stabilized at 
270-350,000 ounces annually, with income from this exploitation expected to rise to €5 billion. .

Greek American RNC Chair to Seek
Second  Term, Says he Has the Votes

Priebus: Looking for second term.

Riot police guard the Parliament building during 
a demonstration against austerity measures 
as Greek deputies consider a budget vote on 

November 11, 2012.

Strike upon strike, protests, have paralyzed the 
nation. Above, a march by men waiving red flags.

European Finance Ministers & I.M.F.
Reach Deal on Greek Bailout Terms

BRUSSELS — Finance ministers from the 
euro zone and the International Monetary 
Fund patched up their differences over a 
bailout for Greece early Tuesday with a spate 
of measures bringing closer the release of 
long-delayed emergency aid. The parties 
reached the deal after their third meeting in 
three weeks aimed at finding alternative ways 
of giving Greece relief in light of opposition by 
creditors like Germany and the Netherlands 
to so-called haircuts that would involve 
forgiving some Greek debt.
The decisions “will certainly reduce the 
uncertainty and strengthen confidence in 
Europe and in Greece,” Mario Draghi, the 
president of the European Central Bank, 
said as he left the meeting. For Greece, 
the agreement means euro zone ministers 
have unlocked loan installments totaling 
43.7 billion euros ($56.7 billion). Most of 
that money would start to be paid out in 
December, with further payments during the 
first quarter of next year on the condition that 
Greece continued to fulfill its pledges under 

the bailout plan.
“Greece has already come a very, very 
long way and tonight the Eurogroup has 
rightly recognized that,” said Olli Rehn, the 
European commissioner for economic and 
monetary affairs, referring to the group of 
finance ministers who met here. But officials, 
including Wolfgang Schäuble, the German 
finance minister, said the payout would be 
made only once one part of the agreement 
— a debt buyback — had been completed.
During the talks, which lasted about 12 hours, 
the I.M.F. pressed ministers to agree that 
Greece’s debt should be cut by about 20 percent 
of G.D.P. through methods that include the 
debt buyback program at discounted prices, 
lowering interest rates, lengthening the 
deadlines for debt repayments, and returning 
profits to Greece made on bonds bought by 
the European Central Bank. In exchange, the 
I.M.F. compromised by loosening its debt 
target to about 124 percent of Greece’s gross 
domestic product by the end of the decade. 
The fund had been insisting on a target of 

Continued  Page 17
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  EDITORIAL NOTES

‘Olympics’ Costly Games.

It sounds as astronomical but alas very true, the 2004 Olympic Games cost that is. All 
of the €8.48 million, according to a document filed by Alternate Finance Minister 
Christos Staikouras with Parliamenta fortnight ago. 
The figures were disclosed in response to inquiries by Radical Left Coalition (SYRIZA) 

leader Alexis Tsipras, who attributed the country’s high public debt and deficit to the cost 
of the Games, and three party deputies. Staikouras said that the amount included expenses 
covered by the state and those incurred by the organizing committee of the Athens Games. 
Furthermore, Deputy Education Minister Yiannis Ioannidis, responsible for sports, replying 
to the same question, noted that the expenses linked to the public investment program have 
been audited by the Court of Audit and the Fiscal Control Service. However, he added, 
there is no audit report by the Sports General Secretariat on the organizing committee 
because the Secretariat’s audit committee can only issue reports on agencies it supervises 
and following a ministerial order.

Ioannidis also said that €4.8 million had been spent on security for the Olympic facilities 
(up to February 2007) and €28.7 million on maintenance, both found to be exorbitant 
amounts for the tasks. So to whom these amounts were disbursed? The rumor has been ever 
since that responsible for the group responsible for the security was put together by the 
priest called Alexander Karloutsos and that members of the group were individuals such as 
the priest’s son Mike, the priest’s long time crony Simos Demas and a variety of additional 
characters of the same make-up- all characters faithful to Karloutsos,  not only known to 
extract vast sums from a variety of sources, but to exert influence on American and Greek 
officials up to the rank of Governors. That of course is the rumor, which may or may not 
be true, but what is true is the rumor persists. And we would say that this is indeed an 
astronomical sum to be paid to these characters and if it truly has been disbursed to them, 
it should be reclaimed-immediately!

International Film Fest Shows
Kakathimis’ Paramnesia in NY

Athenaeum InterContinental recently 
inaugurated two new spaces for civic and social 
functions on the sixth floor of the hotel. Designed 
according to the highest standards of quality and 
esthetics, the Acropolis Terrace and the Acropolis 
Boardroom, constitute an ideal selection for 
events of certain importance.

With total capacity of 600 square meters and 

The 2010 motion picture Paramnesia, a 
Discovering Dreams Production was recently 
screened as part of the International Film 
Festival, Manhattan, to an enthusiastic  good 
reaction by audiences.

Alex  comes out of unconsciousness finding  
himself lying on the floor of his apartment 
with no memory of what caused his passing 
out or whatever had transpired while he was 
unconscious. He will try to find out how this 
happened with help from his girlfriend Mia. 
While two men, Jack and Max, chase him 
for some unknown reason, Alex is baffled 
since he doesn’t remember having triggered 
this action, but sooner everything gels and 
his memory is restored to a horrible reality.

Eleutherios Kakathimis is the director, 
screenwriter and producer of this flick with 
Nektarios Vilanides the co-producer. Andreas 
Georgiou stars with Nicolas D. Blake, Nathan 

Mellows and Niovi Spyridaki. Also in the cast are Kyriacos Antonaki, Antonios Antoniou, 
Andy Andonopoulou, Eleutherios Kakathimis, Fani Socratous , Charis Papatheocharous,  
and Nektarios Vilanides.

 The flick has been awarded the Cyprus International Film Festival 2011, The Van D’Or 
Awards 2012 - London UK - Best Feature nomination and has been officially selected to 
play at the International Film Festival Manhattan, NY - Official Selection

ATHENAEUM INTERCONTINENTAL CELEBRATES THE INAUGURATION
OF TWO NEW ROOMS FOR FUNCTIONS WITH FULL VIEW OF THE CITY.

Greece’s Smaller
Coke Intake Root
Of Profits’ Plunge

Coca Cola Hellenic said its comparable net 
profits fell 12 pct in the January-September 
period to 265 million euros, from 302 
million euros last year, with comparable 
operating earnings also falling by 12 pct to 
412 million euros from 468 million euros 
over the same periods, respectively.
Net sales revenue rose 3.0 pct to 5.468 
billion euros in the nine-month period 
this year, from 5.326 billion euros in 2011, 
while the volume of sales fell 1.0 pct. Sales 
volume rose 3 pct in emerging markets, 
while in developed markets the volume of 
sales fell 5.0 pct and in developing countries 
the volume of sales fell 2.0 pct.

Volatility in Greece: Russell Gr. Index Yields
16.2% Year-Despite Ongoing Financial Crisis

SEATTLE, WA--(Marketwire - Nov 15, 2012) - The Russell Greece Index returned +16.2% 
year-to-date through November 14, 2012 in the face of current ongoing deliberation of 
Eurozone leaders on the Greek bailout decision. In fact, year-to-date the Russell Greece 
Index has outperformed both the Russell Global Index and the Russell Eurozone Index, 
which returned +9.4% and +9.9% respectively.
“The Greek equity market as defined by Russell Greece Index has posted positive returns 
year-to-date even though the Greek economic picture remains weak. Most likely it is a 
result of risk-tolerant investors who believe the Greek market is being oversold and see an 
investment opportunity in the country,” said Tom Goodwin, senior research director for 
Russell Indexes. “The ‘good news bad news’ scenario of the pending Greek bailout and the 
announced exit of Coca-Cola Hellenic from the Athens Stock Exchange may induce more 
volatile returns from the Greek equity market.”
Greece’s equity market recently received news that Coca-Cola Hellenic, which accounts for 
23% of the Russell Greece Index (as of 11/12/12), has decided to start listing on the London 
Stock Exchange beginning next year. The company is also relocating its headquarters from 
Greece to Switzerland.
Over the past three years ending November 14, 2012, the Russell Greece Index has posted 
(-38.3%) returns, while the Russell Global Index has posted a +5.8% gain and the Russell 
Eurozone Index has reflected a (-3.2%) loss.

Prehistoric
Site Found

Excavations near the villages of Vardali 
and Neo Monastiri in Fthiotida 
prefecture, central Greece, unearthed 
a 6.6-meter-tall hill that covers a space 
of roughly 4 hectares , regarded as one 
of the largest manmade hills in Greece.
The important and impressively preserved 
archaeological site of Koutroulou 
Magoula, where the discoveries were 
made, was inhabited during the Mid 
Neolithic Period (c. 5800-5300 BC)

the most breathtaking view of the city, the 
Acropolis Terrace is the ultimate space 
for a buffet or set menu luncheon during 
the day, as well as a reception or a proper 
dinner with the fully lit Acropolis as the 
background.

Adjacent to the Acropolis Terrace, 
the Boardroom’s diffused natural light is 
distinguished for its abstract scheme, its 
discerning furnishing and its fashionable 
acoustic and optic equipment. The 
incomparable view of Athens that the 
boardroom provides a seal of  success to 
every professional event held there.
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As The World Churns  BY BOB NICOLAIDES    
 

T he title of this book, a novel by Antonis Coumoundouros from Smashwords is Roi Mat, 
as in King Checkmate in the game of chess, and it deals with the hero’s unconditional 
surrender to a relationship without commitments which goes sour. Sometime later, 

that same woman who has been his lifelong love and who had caused him great deal of hurt,  
reappears in his life, this time asking for his help! And the hero responds, evading all boundaries 
of reason and moral inhibitions, just to do what she asks him. It’s a personal journey short of 
the aspiration of getting back his great love-or even punishing her for abandoning him. It is 
just the demonstration of his worship and the desire to extricate her from her predicament at 
any cost, the ultimate altruism of a man that aches but uses restraint……We have no kudos 
for Madeline Miller, the author of novel she named The Song of Achiles. Usually we’re excited 
about non-Hellenes writing Greek-themed books, but in this case, the book is as a critic 
describes it, Homer-Erotic: ‘A passionate novel re-imagining the Trojan War as a gay love 
story.’ The question would be, who of the protagonists-Paris and Helen-
is not straight? Oh, no! The charge is leveled at the hero of heroes, 
Achilles!....As he was launching his ebook on lifestyle and Fitness, Andrew 
Charalambous was looking for experts to fill him on facial exercises and 
facial massages for those who wanted to tone-up…

FBI man in charge of the Philadelphia office, George Venizelos 
has been named the agency’s Assistant Director in charge of the 
New York Division…The Mike and Mary Jaharis galleries soon 

will no longer be an exclusivity of New York City. Chicago town will 
also get to enjoy them….. There we go again: Supermarket mogul John 
Catsimatidis and a friend of the equally rich Jaharises, is readying a 
campaign account to explore a possible run for New York City mayor. 
The billionaire owner of Gristedes Foods said he was willing to seed the 
fund with «whatever’s necessary.» Catsimatidis became a Republican 
several years ago after decades as a Democrat. He enters an increasingly 
crowded Republican field, though he’s the favored candidate of several 
local county Republican Party chairmen.

ABC (Chan 7, NY) on Saturday October 27, the Emmy nominated 
show Born to Explore  featured  Cyprus: Cleopatra’s Secret, a 
documentary on the Mediterranean isle steeped in ancient tales 

of love and intrigue. Host Richard Wiese is joined by Dr. Joan Connelly, 
known by many as “Indiana Joan,” in exploring the ancient connection 
to the love affair between Cleopatra and 
Julius Caesar. They both dug for clues that 
the existence of a sacred temple built by 
Cleopatra. In seeking facts, Richard swims 
around the Rock of Aphrodite and journeys 
deep into the Troodos Mountains. Here, in 
the tiny village of Kyperounta, they attended a 
wedding that begins with a parade through the 
streets—and ends with the big party, attended 
by everyone in town—all 2000 of inhabitants.  
The ABC crew was the guest of the Cyprus 
Tourism Organization Office, New York. The 
episode will be broadcast again on 12/15 at 
10 pm….Jennifer Aniston does head-to-toe 
black for Vogue Fashion Fund event while 
Victoria Beckham did all white…..

Meanwhile, Tina Fey and her buddy 
Amy Poehler have been enlisted 
by NBC to co-host the Hollywood 

Foreign Press Association’s 70th Annual film 
and TV awards, scheduled for January 13th 
….The late Alex Karras, the All-Pro football 
great who played 12 seasons 
with the Detroit Lions, switched 
to movies and TV,  playing 
the hilarious as well as brutish 
brawler Mongo in Blazing 
Saddles and in the Webster 
serial after doing three years as a 
commentator on Monday Night 
Football. He was one of 3500 
players who sued the NFL over 
treatment of health issues caused 
by repeated head injuries…. 
A new film, Irene and Marie 
starring Olympia Dukakis and 
Rose Gregorio is in the works 
and will be shot in a month or 
so, provided the money can be 
raised for it….A new TV star is 
rising in an NBC series called 
Revolution. Her name is Tracy 
Spiridakos and as a teenager 
named Charlie, she teams up 
with her long-lost warrior uncle 
Miles (Billy Burke) to rescue 
her kidnapped brother Danny 
(Graham Rogers) 15 years after 
the world has lost electricity 
and all that’s cause progress up 

to now…….Constantine Maroulis who’s exhausted the celebrity dancing TV 
circuit will be starring in Jekyll & Hyde the musical at the Forest Theater in 
NYC  December 26th -30th…. The third annual Low Budget Festival opened 
in Piraeus on Monday November 26, with the participation of 10 new films, of which seven 
are Greek. The Festival will run through December 18, with screenings in the garage of the 
Michael Cacoyannis Foundation. The Festival opens with director Enke Fezollari’s «The Road 
will kidnap you», based on the work by Sakis Serefas of nine bittersweet stories of everyday 
people trying to survive the crisis.

The spirit of Maria Callas will dominate “Una Donna, una Voce, un Mito” (One Lady, 
One Voice, One myth) which goes on exhibit at the Carmen Center in Valencia, (the 
release by the Demetriadis blogger doesn’t say in what country) until December 15th. 

Under the auspices of the Maria Callas Foundation, the exhibit is included within the slate of 
shows undertaken by the ArtinGroup and its presentation is partly sponsored, among others, 

by Cultural advisor Lola Johnson and singer Ainhoa Arteta…..

Giordano’s the famous Chicago-style stuffed, deep-
dish pizza firm has hired Yorgo Koutsogiorgas as 
its new chief executive in its plans to expand after 

getting out of Chapter 11 in 2011. He is a former partner of 
the multi-concept operator Lettuce Entertain You enterprise of 

the Go Roma fast-casual chain…..Like every wholesale market, 
the one where fish are traded in the early morning hours-that’s 
the Bronx Hunts Point’s Fulton Fish Market-is a world where 

vast amounts of cash change hands with a little more than a nod. 
Peter Panteleakis of Oceanos in Fair Lawn, NJ would drop about 
$20,000 every week he goes to that market. His son Nikos  is the 

owner of Taverna Mykonos in Elmwood Park, NJ and accompanies 
his dad on this outings…Is Mike Psilakis’ MP Taverna on Ditmars Blvd. 
destined to replace the now shuttered elegant Aegean Cove restaurant? We 

will see, though it’s too really to tell since Mike encountered some problems in 
the construction of his new place and isn’t quite ready to open up his doors…...In 

Fort Collins, Co, Taverna Greek Grill sponsored the November 17th Charity Walk 
to Benefit St. Jude Children’s Hospital. This event is a continuation of the extensive 

charity work Taverna has become accustomed to in Fort Collins. Ryan Rezinas is 
the managing partner of The Taverna Greek Grill...Lithos is 
the name of a new restaurant that opened in Livingston, NJ a 
couple of months ago, and which features Greek music every 

other week by the Stavros Theodorou Ensemble. 
Lithos co-owner Christos Karnessis is also a 
CPA... Stix Mediterranean Grill is the name of a 
new establishment b y the man formerly associated 
with Kellari and Parea restaurants. which serves 
meats, shrimp and vegetables grilled on skewers 
with accompanying sauces, sold individually or 
as combination plates. The menu provides side 
dishes, spreads, salads and a Greek yogurt bar 
with sweet and savory toppings. the owner, Stathis 
Antonakopoulos chef Nikolaos Stavrakakis; 
and mixologist Stefanos Domatiotis. Self-service 
prevails by day but in the evening waiters take over 
the operation. The address is 112 East 23rd Street, 
(212) 673-6666...  Christos Liakouras’ Parthenon 
restaurant is a Chicago town “must” try place, 
located conveniently on Halsted Street…As far 
as the sweet pastries that you’re going to need for 
the coming holidays, the answer is Zorba;s Pastry 
Shop on North Central Avenue…

WORD OF THE MONTH ESOTERIC –FROM GK 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΌΝ= SECRET, SECRECY, CRYPTIC, 
MYSTERIOUS.

Spiridakos in the grasp of Esposito Miller’s Book: Turning heroes to gays

  Theroux  carrying 
Jennifer

Alex Karras, a football and movie great Irene & Marie: Olympia to play lead.

The Panteleakis team-father and son- at the Market
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The Quintessentially 
Li fest yle of t he St 
George Lyc abet t us 
Boutique Hotel in Athens 
became much more 
quintessential with the 
Grand Opening of on 
Thursday, November 

29th of its all-day bar-restaurant, La Suite 
Lounge at its top f loor. Overlooking the 
Acropolis and a good part of Athens, the event 
comprised this winter’s exclusively elegant 
event which was hosted by Quintessentially 
Lifestyle and the St. George Lycabettus 
Boutique Hotel.The event was a cocktail party 
during which vodka 18.95, the only Greek-
produced vodka was introduced to guests along 
with breathtaking views and many suprises.

Hellenic Voice, December 2012

Promotion of
Greek Wines
North of USA

Deeper Cuts Mean More
Sacrifice For The Weary

Copy of ‘Lagarde List’ Requested
From French Authorities: FinMin

T h e  H e l l e n i c 
W i n e  I n d u s t r y 
is very excited to 
start a promotional 
campaign in Canada 
n e x t  s p r i n g  i n 
conjunction with 
the SAQ (Société des 
Alcools du Québec). 

“We believe there is a big potential for Greek wine in 
the Quebec market and I think that this promotion 
will be a turning point for us in Quebec”, notes 
Sofia Perpera, Director of the Greek Wine Bureau 
of North America.

And Sofia isn’t just saying that, as there is a strong 
old-world connection between Greece and Quebec 
due to the large number of French-trained, Greek 
winemakers that have returned to Greece to use 
their classical training to bring new life to Greek 
indigenous varieties. It’s these native Greek varieties 
that have been gaining the attention of trade and 
consumers around the world and the SAQ will be 
doing their part to help establish the category of 
Greek wine in Quebec.

messy process, with the troika leaning on 
the relatively new government to deliver 
what Greece had promised before the current 
administration came to power following 
the elections last June. In large part, the 
restructuring is now there and Greece is 
telling the troika: “Show me the money.”
The implicit agreement on the table: Greece 
delivers another $17 billion in cuts over two 
years from labor reforms and tops that off with 
a new 2013 budget. The troika then puts up 
the final installment of $40 billion to avoid 
defaulting on bonds which start coming due 
November 16.
But all of a sudden, there seems to be 
disagreement in the ranks and backlash 
from some eurozone member countries not 
happy with the measures. As one Greek CEO 
messaged me after our coverage of the vote: 
“We kept our side of the bargain; we need to 
see delivery from the other side too.”
The budget for 2013 makes for painful reading. 
A projected contraction of 4.5% next year 
and a record sixth year of recession, with 
the economy shrinking more than 30% 
in that time frame. Public debt to GDP is 
due to increase to 189%, having risen more 
than 50% since this whole crisis started. 
Unemployment last week hit a record 25.4% 
with youth unemployment leaping to 58%. 
Another Greek executive I spoke with after 
the vote said the population has entered a new 
phase of acceptance. State workers have taken 
salary and pension cuts ranging from 15% to 
40%, taxes on electric bills have soared, the 

retirement age has been bumped up to 67 
years from 65 years.
Finally, the real shrinking of the state sector 
is taking place. The state payroll will fall by 
125,000 between 2012 and 2016 through 
attrition and real layoffs. Some of the special 
pay packages for certain ministries, such as 
the Ministry of Finance, have been eliminated 
and salaries have been capped. Some 40 senior 
employees at the Bank of Greece, the central 
bank, walked off the job for good in protest 
of the 5,000 euro salary cap.
Change was a long time coming, but it has 
happened. This is a critical time. Some 70,000 
workers took to the streets in central Greece 
last week for one last fight of resistance against 
the austerity. Samaras said it was a vote 
“for” or “against” the isolation of Greece. 
He was suggesting that Greeks will soon see 
the flickering light at the end of the tunnel, 
with the full backing of German Chancellor 
Angela Merkel after her recent, high profile 
public show of support in Athens. One thing 
is abundantly clear at this stage. For the state 
workers who have taken salary hits and for the 
one million private sector workers who have 
lost their jobs due to economic depression: 
The cash lifeline needs to be delivered.
Editor’s note: John Defterios is CNN’s 
Emerging Markets Editor and anchor of Global 
Exchange, CNN’s prime time business show 
focused on the emerging and BRIC markets. 
You can watch it on CNN International at 
1600 GMT, Sunday to Thursday

La Suite
Lounge
Bows In

Yannis Stournaras, the Greek finance minister, 
said the nation had “fully delivered” on the 

terms of its most recent bailout.

120 percent by 2020.
Christine Lagarde, managing director 
of the I.M.F., emphasized at a news 
conference that agreement had also 
been reached to ensure Greek debt was 
“substantially lower” than 110 percent of 
G.D.P. by 2022. Under the deal reached 
Monday, ministers laid out a range of 
options for making Greece’s debt more 
manageable — including lowering interest 
rates on bilateral loans made to Greece 
by 100 basis points. But that concession 
will cost more money because of a range 
of factors, including revenues from 
privatizations that will not be as large as 
expected. The cost could come to nearly 
33 billion euros ($43 billion) on top of 
existing bailouts to help Greece reach its 
budget targets

Deal Reached on Bailout
 Money Dispersed Shortly

Continued  from page 14

Continued  
from page 14

Sandy’s Path
Creates Some
Greek Victims

Writes correspondent Pannikos Panayiotou 
in one of the community newspapers in New 
York about victims of Hurricane Sandy’s fury 
in the Greek American community of the 
metropolitan New York/New Jersey area: 
Among the dead is 66 year old Nicholas 
Lourikas of Long Island, who was attempting 
to clear a tree which had been uprooted on 
the grounds of a restaurant, only to be buried 
underneath its kormo.  

In another incident, this one in the Rockaway 
peninsula of Queens, the three members of the 
Elias Zarakosta nearly drowned in their own 
second floor apartment when the churning 
waters of the Atlantic rushed in and rose up 
to their necks. Elias, his wife Anthi and their 
daughter Angeliki were saved when they heard 
the voices of rescuers looking for stranded 
residents. The reason the Zarakosta family 
stayed at home instead of being evacuated 
was that other than the mayor’s plea to flee 
the area, there was no notification from the 
police. Aggravatinng the situation was Elias 
difficulty in mobility due to a strike he suffered 
several years ago. 

Finance Minister Yannis Stournaras revealed 
in Parliament he had sent a letter to his French 
counterpart, asking for a second copy of the 
so-called “Lagarde list” originally sent by 
then French Finance Minister Christine 
Lagarde to her Greek counterpart George 
Papaconstantinou two years ago. He specified 
that the French have not responded yet. The 
statement was made during Stournaras 
testifying to Parliament’s Institutions 
and Transparency Committee about the 
controversial list, which contains the names of 
roughly 2,000 Greeks with large bank deposits 
at the Geneva branch of HSBC in Switzerland.
The same official also revealed that the ministry 
was currently conducting cross-checks against 
a list of more than 54,000 Hellenes with   bank 
accounts abroad, starting with those with 
deposits higher than 100,000 euro, and had 
already discovered several whose high deposits 

could not be justified on the basis on their 
declared income. These would now receive 
letters in the next few days, asking  to either 
account for the source of the income or make-
up the difference in tax payments.
Stournaras denied receiving any copies of the 
‘Lagarde list’ when he took over as finance 
minister and said that no one had informed 
him of its existence, including the former 
chief of the finance ministry’s financial and 
economic crimes’ unit (SDOE) Ioannis Diotis.
The minister said that he first learned that 
such a list existed  September 30, when the 
furor concerning such a document first 
erupted and he was queeried about it by the 
“Financial Times”. He also repeated that he 
had asked the SDOE if there was any record 
of such a document  but was told that there 
was not, information that he then relayed to 
the Financial Prosecutor Grigoris Peponis

LARGEST ORTHODOX
CHURCH IN AFRICA
HOLDS INAUGURAL

On Sunday October 21, 2012, His 
Beatitude Theodoros II, Pope and Patriarch 
of Alexandria and All Africa, amid much 
enthusiasm and piety inaugurated the Holy 
Church of St. Andrea in Kananga, together 
with His Eminence Nikiphoros Metropolitan 
of Central Africa and His Eminence Ignatios 

Metroplitan of Pentapolis.
During his address His Beatitude spoke 

of the vision of the late missionary Fr 
Hariton Pnevmatikakis for the building of 
a large Orthodox Church in the Kananga 
region, work which was begun in 2004 and 
completed in 2010 by His Eminence then 

Metropolitan Ignatios of Central Africa 
and now of Pentapolis. The costs of this 
enormous undertaking were covered in 
entirety by the “Protoklitos” Missionary 
Society of Patras.

Green Light for
Eleftherotypia
Re-Circulation

The Athens-listed X.K Tegopoulos Editions 
S.A. publishing company on Thursday said 
it has set in motion proceedings for the 
immediate re-publication of the daily, 
Saturday and Sunday editions of the currently 
defunct Eleftherotypia newspaper in tandem 
with a streamlining plan that is currently in 
progress.

In a letter to the administration of the 
Athens Stock Exchange, Tegopoulos S.A. also 
said that it was preparing the re-opening of 
the publishing company’s printing unit as 
soon as possible.
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Τι δήλωσε στον δημοσιογρά-
φο, Ηλία Ηλιόπουλο, Διευθυ-
ντή του Ομογενειακού Πρα-
κτορείου Ειδήσεων Ελλάδος

 
    Μετά τη Δοξολογία στον Ι.Ν. του Πο-
λιούχου Αγίου Δημητρίου, όπου επικρά-
τησαν πρωτοφανή αστυνομικά μέτρα, ο 
Παναγιώτης Ψωμιάδης έκανε την ακό-
λουθη δήλωση: «Εκατό χρόνια μετά την 
απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης είναι 
ντροπή οι απλοί πολίτες, οι χριστιανοί, 
να αντιμετωπίζονται ως υπόδουλοι, πε-
ριορισμένοι μακριά και πίσω από κάγκε-
λα. Η θλιβερή αυτή εικόνα που είδαμε 
σήμερα στον Άγιο Δημήτριο, δεν ταιρι-
άζει ούτε στην τριπλή εθνική και θρη-
σκευτική γιορτή, ούτε στη Δημοκρατία 
μας.
   Δημοκρατία με αποκλεισμούς δε νοεί-
ται. Ως αιρετός Περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας λυπάμαι και ως ελάχι-
στο δείγμα σεβασμού στο λαό της πόλης 
μας, θα παρακολουθήσω πλέον τις εκδη-

λώσεις του τριημέρου –και ιδιαίτερα τη 
μεγάλη στρατιωτική παρέλαση- ανάμε-
σα στον κόσμο. Ακραία στοιχεία πάντα 
θα υπάρχουν, όμως θεωρώ ότι τόσο ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Παπού-
λιας, ως απόγονος ηρώων της Ηπείρου, 
όσο και ο Πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς, 
ως εγγονός της Πηνελόπης Δέλτα, δεν 
έχουν να φοβηθούν τίποτε από τον απλό 
λαό. Δίνουν μια μεγάλη και κρίσιμη μάχη 
για την Ελλάδα και θα πετύχουν μόνο αν 
έχουν δίπλα τους τούς Έλληνες.
   Εξάλλου, αν κάτι πρέπει να κρατήσουν 
οι πολιτικοί μας από τον αγώνα της Απε-
λευθέρωσης και από το έπος του ’40, εί-
ναι ότι, όπως τότε οι στρατηγοί έτσι αυ-
τοί τώρα, πρέπει να δίνουν το παρών στα 
πεδία των μαχών αποτελώντας το παρά-
δειγμα στον απλό λαό.
    Κι επειδή έχουμε μπροστά μας τη με-
γάλη στρατιωτική παρέλαση, να θυμη-
θούμε ότι η τιμή τέτοιων εκδηλώσεων 
δεν απευθύνεται σε κείνους που βρί-
σκονται στις εξέδρες, αλλά στην Ιστο-

ρία και στους ήρωές μας. Οι παρελάσεις 
γίνονται για τα παιδιά μας, για την ιστο-
ρική μνήμη και για το μέλλον του τόπου 
μας.
    Όταν εγώ τοποθέτησα την ελληνική 
σημαία στο ελληνικό κοινοβούλιο κάποι-
οι με χλεύαζαν. Χαίρομαι γιατί σήμερα 
με αισιοδοξία τη βλέπουμε να είναι φά-
ρος ελπίδας. Ήρθε η ώρα πάλι να υπε-
ρασπιστούμε τη σημαία και το αίμα των 
προγόνων μας, πέρα και πάνω από κομ-
ματικές ταμπέλες.
   Ο Ελληνισμός, όπως δήλωσε και ο 
Πρωθυπουργός, μπορεί να πετύχει και 
πάλι το θαύμα αν πολιτικοί και λαός προ-
χωρήσουμε ενωμένοι. Αν πούμε όχι στο 
διχασμό. Με περηφάνεια και εθνική αυ-
τοπεποίθηση.
   Μπορούμε να ξαναγεννηθούμε ως 
έθνος, αρκεί να πιστέψουμε ότι όλοι 
έχουμε έναν Ζορμπά μέσα μας. Έναν 
Ζορμπά αδούλωτο, που διεκδικεί και 
νικά».

Π. ΨΩΜΙΑΔΗΣ: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΔΕ ΝΟΕΙΤΑΙ!»

Ο Π. Ψωμιάδης για τα αστυνομικά μέ-
τρα στη Θεσσαλονίκη στην εορτή του 

Πολιούχου Αγίου Δημητρίου

1912-13, η νικηφόρα προέλαση που διπλασίασε την Ελλάδα

Η εκατο-
ν τ α ε -
τηρίδα 
των νι-

κηφόρων Βαλκα-
νικών Πολέμων 
1912-13 εγγρά-

φεται στις μεγάλες ώρες της ιστο-
ρίας μας. Να την πανηγυρίζουμε, να 
την αναβιώνουμε και να αντλούμε 
διδάγματα από αυτήν. Λίγο πριν από 
αυτήν, όπως και τώρα, ήταν «σβη-
σμένες όλες οι φωτιές οι πλάστρες 
μεσ’ στη χώρα» (Παλαμάς). Τότε 
όμως επαληθεύτηκε απόλυτα η προ-
φητεία του ποιητή «θα αιστανθείς να 
σου φυτρώνουν, ω χαρά/τα φτερά/τα 
φτερά τα πρωτινά σου τα μεγάλα».
   Και έγινε το θαύμα! Είχαν προηγη-
θεί σημεία και τέρατα: Η χρεοκοπία 
του 1893, ο κωμικοτραγικός πόλεμος 
και η ντροπή του 1897, ο Διεθνής Οι-
κονομικός  Έλεγχος (ετερώνυμο της 
τρόικας, αλλά εντιμότερο απ’ αυτήν). 
Κυριαρχούσε το δόγμα της «αψόγου 
στάσεως». Πάσα ομοιότης με τα ση-

ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ 
ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ

μερινά είναι συμπτωματική.
   Κόντρα στην επιπολάζουσα ηττοπά-
θεια και εν πολλοίς ερήμην του αθη-
ναϊκού κρατιδίου, ανέβλυσε από την 
λαϊκή ψυχή το Έπος του Μακεδονι-
κού Αγώνα (1904-1908). Γενναίοι νέοι, 
Ελλαδίτες και Κρήτες αξιωματικοί και 
τολμηροί εντόπιοι καπεταναίοι, λε-
οντόκαρδοι Επίσκοποι και μαζί τους 
αναρίθμητοι ανώνυμοι Μακεδόνες 
αντιστάθηκαν δυναμικά στον εκβουλ-
γαρισμό και κλείδωσαν την ελληνική 
συνείδηση της Μακεδονίας.  
   Ο Μακεδονικός Αγώνας, αποτέλεσε 
το Μέγα Σχολείον του Έθνους. Εξο-
βέλισε την ηττοπάθεια, ενέπνευσε 
την αποφασιστικότητα, συγκρότησε 
εμπειροπόλεμα στελέχη, εμπέδωσε 
την ψυχολογία για ανταποδοτικό κτύ-
πημα μετ’ ου πολύ, κατά του Τούρκου 
κατακτητή.  
   Η Επανάσταση του 1909, βρήκε στο 
πρόσωπο του Ελευθερίου Βενιζέλου 
τον Ηγέτη που έδωσε σάρκα και οστά 
στο εθνικό όραμα. Έτσι επληρώθη το 
ρηθέν «αρκεί εις άνθρωπος ζήλω πε-
πυρωμένος (=φλεγόμενος) ολόκλη-
ρον διορθώσαι δήμον (=λαό)» (Ιωάν-
νης Χρυσόστομος).  
   Ερήμην της Ελλάδος, συνήφθη μυ-
στική στρατιωτική συμφωνία Βουλ-
γαρίας-Σερβίας, στην οποία μπήκε 
και το Μαυροβούνιο. Όταν όμως οι 
Βούλγαροι συνειδητοποιούν ότι χω-
ρίς τον ελληνικό στόλο δεν εκδιώ-
κεται η Τουρκία, υπέγραψαν τη μυ-
στική ελληνοβουλγαρική συμφωνία 
(12.9.1912). Η Βαλκανική Συμμαχία 
ήταν γεγονός.  
 ββΕκ των προτέρων διανομή εδαφών 
δεν έγινε. Ό,τι απελευθέρωνε κάθε 
στρατός, θα προσηρτάτο στην χώρα 
του. Ο ενδοσυμμαχικός ανταγωνι-
σμός ήταν έτσι προφανής.  

   Τα βασικά χαρακτηριστικά εκείνης 
της ελληνικής εποποΐας είναι τα ακό-
λουθα: 
α. Ενότητα – σύμπνοια σε κορυφή 
και βάση. «Κατά μεν το ισχυρόν Έλ-
ληνας ομοφρονέοντας χαλεπούς εί-
ναι περιγίγνεσθαι και άπασιν ανθρώ-
ποισι» (Ηρόδοτος Θ,2). Δηλαδή, τους 
Έλληνες ενωμένους, αδυνατούν να 
τους αντιμετωπίσουν και όλοι οι άλ-
λοι μαζί.  
β. Αποφασισικότητα και αυτοθυσία 
για τη νίκη. Την συνόψισε ο Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος κατευοδώνοντας τον 
Στόλο την παραμονή του Πολέμου: 
«Η πατρίς δεν ζητεί από σας μόνον να 
αποθάνετε δι’ αυτήν, ζητεί να νικήσε-
τε δι’ αυτήν».  

γ. Αφοσίωση στις μεγάλες ελληνικές 
αξίες, την Πίστη, την Ελευθερία, την 
Αλληλεγγύη. «Με την δύναμιν του 
Θεού (…) πλέω μεθ’ ορμής ακαθέκτου 
και με την πεποίθησιν της νίκης», τη-
λεγραφεί ο νικητής ναύαρχος Κου-
ντουριώτης πριν την περίλαμπρη ναυ-
μαχία της «Έλλης» 3.12.1912.  
   Ο πατριωτισμός που λοιδορείται 
στις μέρες μας αφύπνισε σύμπαντα 
τον Ελληνισμό, πρωτίστως τους νέ-
ους μας, που ως εθελοντές ρίχτηκαν 
στις μάχες «καθάπερ λέοντες πυρ 
πνέοντες».  

   Οι Βαλκανιομάχοι δεν είχαν την 
αφέλεια να πιστεύουν ότι ο δυνά-
στης θα τους χάριζε την ελευθερία. 
Γι’ αυτό αγόρασαν καράβια και άρμα-
τα. Και «πήραν τ’ άρματα»…  
   Οι σύγχρονοι εγκατέλειψαν την 
Αεροπορία χωρίς ανταλλακτικά και 
καύσιμα, αχρήστεψαν τον βασικό 
παράγοντα της εθνικοαμυντικής θω-
ράκισης τα αεροπλάνα και προμηθεύ-
ονται με το αζημίωτο ελαττωματικά 
υποβρύχια από τη Μέρκελ.  
   Εκατό χρόνια μετά, η Ελλάδα που 
προκάλεσε τότε βαρύτατα κατάγματα 
στον Τούρκο, υποκύπτει στον στρατι-
ωτικό εκβιασμό του και παραδίδεται 
σε μια βελούδινη δορυφοροποίηση, 
που χτίζεται αθόρυβα τα τελευταία 
χρόνια αφότου ξεκίνησε με αμερικα-
νικές ευλογίες, η διαβόητη διπλωμα-
τία των σεισμών και των δυσώνυμων 
Διερευνητικών Συνομιλιών που υπνω-
τίζουν τους ημέτερους ταγούς.
   Τα σημερινά ως προηγούμενα ταυτί-
ζονται με τα τοτινά προηγούμενα. Ζη-
τούμενο να ταυτισθούν και με τα το-
τινά επόμενα.  
   Το 1897 είχαμε 63.000 υπηρετού-
ντες, 55.000 απαλλαγέντες, 11.000 
ανυπότακτους, 9.000 λιποτάκτες. 
Αλλά σε 15 χρόνια σχεδόν οι ίδιοι 
εκείνοι έγιναν από ριψάσπιδες, ήρω-
ες. Και συνέτριψαν τον εχθρό. Και 
μεις μπορούμε να μετατρέψουμε την 
κρίση-ήττα σε κινητήρια δύναμη προς 
τα εμπρός, αλλάζοντας κατά 180 μοί-
ρες την ψυχολογία λαού και ηγεσίας.  
   Μπορούμε να αποδειχθούμε «αν-
δρείοι και δίκαιοι»(Αριστοτέλης). Στο 
χέρι μας είναι! Πηγή: http://www.antibaro.
gr/article/5865, Ἀντίβαρο
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Η Ουγγαρία διέσυρε το ΔΝΤ: 
Αντί για πρόσθετα μέτρα, φορολόγησε τις τράπεζες!

Το Ηχηρό Χαστούκι της Ουγγαρίας σε ΕΕ και ΔΝΤκάνει τον 
γύρο του κόσμου.. «ΑΡΚΕΤΑ ΜΑΣ ΓΔΑΡΑΤΕ ΤΩΡΑ 
ΠΛΗΡΩΣΤΕ!» ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΛΙΤΟΤΗΤΑ, ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ!   

   Αδύνατον να χωνέψουν οι Ευρωπαίοι το ηχηρό πολιτι-
κό χαστούκι που έφαγαν η ΕΕ και το ΔΝΤ από τη νεοεκλε-
γείσα δεξιά κυβέρνηση της Ουγγαρίας, η οποία αρνήθηκε 
επιδεικτικά να συμμορφωθεί με τις…. απαιτήσεις τους, προ-
κειμένου να τους χορηγήσουν ένα δάνειο δηλώνοντας ότι 
δεν έχει καμία πρόθεση να επιβάλει πρόσθετα μέτρα λιτό-
τητας στον ουγγρικό λαό επειδή έτσι θέλουν οι Ευρωπαίοι 
και οι Αμερικανοί. 

   «Πραγματικό χλευασμό επιφύλαξε η ουγγρική κυβέρνη-
ση στο ΔΝΤ και στην ΕΕ που έστειλαν αντιπροσωπείες τους 
για να εκτιμήσουν το πρόγραμμα βοήθειας στην Ουγγαρία», 
έγραψε η γαλλική LIBERATION.

   Η επίσης γαλλική MONDE δείχνει εξίσου σοκαρισμένη με 
τη στάση τόσο του Ούγγρου πρωθυπουργού Viktor Orbán όσο 
και των στελεχών της κυβέρνησής του απέναντι στη συμφω-
νία υποτέλειας της Ουγγαρίας προς το ΔΝΤ και την ΕΕ που 
είχε υπογράψει η προηγούμενη, σοσιαλιστική και εκεί, ουγ-
γρική κυβέρνηση, η οποία συνετρίβη στις εκλογές το Μάιο, 
για να πάρει δάνειο € 20 δις. 

   «Η νέα ομάδα που βρίσκεται στην εξουσία στη Βουδαπέ-
στη φαίνεται να… θέλει να απαλλαγεί από τους όρους του δα-
νείου. Αυτό είναι επικίνδυνο» γράφει η MONDE και συνεχίζει: 
«Τα πάντα εξελίσσονται σαν να προτίθεται ο Viktor Orbán, 
ο νέος πρωθυπουργός, να αναιρέσει το λόγο που έχει δοθεί 
στην ΕΕ και στο ΔΝΤ. Ο Orbán επιδεικνύει ανοιχτά μια προ-
κλητική και προσβλητική αναίδεια απέναντι στους πιστωτές 
του» (σχόλιο: προπαγάνδα υπέρ λιτότητας)!

   Με ιερή αγανάκτηση η MOND πληροφορεί τους αναγνώ-
στες της ότι ο νέος Ούγγρος πρωθυπουργός «προκαλεί την 
ΕΕ και το ΔΝΤ». Απουσίαζε από τη Βουδαπέστη όταν μετέβη 
εκεί ειδική αντιπροσωπεία του ΔΝΤ γιατί προτίμησε να πάει 
στη Ν. Αφρική προκειμένου να παρακολουθήσει τον… τελι-
κό του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου!

   «Η αντιπροσωπεία του ΔΝΤ δεν κατόρθωσε να πάρει 
από τους Ούγγρους στοιχεία και καθαρές απαντήσεις και 
έτσι επέστρεψε στην Washington με άδεια χέρια» υπογραμ-
μίζει θιγμένη η MONDE, προχωρώντας στη διαπίστωση ότι 
η κυβέρνηση της Ουγγαρίας «δεν σκοτίζεται καθόλου για τις 
απαιτήσεις της ΕΕ ή των διεθνών οργανισμών!».

   ΔΙΕΘΝΗΣ ΘΑΥΜΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΛΜΗ ΤΗΣ 
ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥΣ η άρνηση της δεξιάς ουγγρικής κυβέρνησης 
να συνεχίσει την πολιτική εθνικής υποτέλειας των σοσιαλι-
στών προκατόχων της, προκάλεσε φυσικά αντιδράσεις από 
τους θιγόμενους Ευρωπαίους, γέννησε όμως και αισθήμα-
τα μόλις συγκαλυπτόμενου θαυμασμού σε διεθνές επίπεδο. 

   «Προκαλώντας τους πιστωτές της, η Ουγγαρία αρνείται 
περαιτέρω σφίξιμο του ζωναριού», έγραψαν π.χ. στους τίτ-
λους σχετικής ανάλυσής τους οι «TIMES της Νέας Υόρκης» 
και υπογράμμιζαν: «Η προκλητική στάση… αποτυπώνει την 
κόπωση και την αντίσταση που απειλεί να προκαλέσει σε 
όλη την Ευρώπη η συνεχιζόμενη ώθηση για δημοσιονομι-
κή ορθότητα».

   Ο Ούγγρος υπουργός Οικονομικών Σκιέργκι Μάτολσι ήταν 
σαφέστατος, όταν εμφανίστηκε στην τηλεόραση αναφορικά 
με τη γραμμή της κυβέρνησης Orbán απέναντι στο «μνημό-
νιο» που είχαν υπογράψει οι Ούγγροι σοσιαλιστές: «Αυτό το 
κληρονομήσαμε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και θα 
θέλαμε να καταργήσουμε τις ατυχείς συνέπειες αυτών των 
βημάτων. Είπαμε στους εταίρους μας ότι δεν εξετάζουμε σε 
καμία περίπτωση τη λήψη πρόσθετων μέτρων λιτότητας», 
διακήρυξε χωρίς περιστροφές.

   «Σπανίως μια ουγγρική κυβέρνηση ρίχτηκε στη δουλειά 
με τόση ορμή. Αυτό ήταν επειγόντως αναγκαίο γιατί έχει κα-
θορίσει ως σκοπό της την υπέρβαση της απελπισίας και της 
έλλειψης αυτοπεποίθησης που άφησαν στον ουγγρικό πλη-
θυσμό 8 χρόνια σοσιαλιστικής κυριαρχίας»  ομολογεί και η 
γερμανική εφημερίδα FRANKFURTER ALLGEMEINE και προ-
σθέτει: «Η ομάδα του Orbán θέλει εξαιτίας αυτού του λόγου 
να προωθήσει την «εθνική συνοχή»». 

   ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΛΙΤΟΤΗΤΑ, ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ! Το χειρό-
τερο από όλα όμως για την ΕΕ και το ΔΝΤ δεν ήταν η άρνη-
ση των απαιτήσεών τους εκ μέρους της ουγγρικής κυβέρ-
νησης ούτε η εθνικά υπερήφανη στάση του πρωθυπουργού 
Viktor Orbán μέσω της επιδεικτικής περιφρόνησης των εκ-
προσώπων τους. Ήταν το ότι η Βουδαπέστη τόλμησε να θί-

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑ Τ.Επιμέλεια: Νικόλαος Ρεπούσης

ξει τα… «άγια των Αγίων» της ΕΕ και το ΔΝΤ τις τράπεζες! 
   Για το 2010, η ουγγρική κυβέρνηση έχει να επιτελέσει 

ένα πανεύκολο έργο σε ότι αφορά στις υποχρεώσεις της ένα-
ντι των δανειστών της: να μειώσει το έλλειμμα του προϋ-
πολογισμού από 4% του ΑΕΠ που ήταν το 2009 σε… 3,8% 
του ΑΕΠ το 2010. Τίποτα δηλαδή..

   Παρόλα αυτά, οι δυνάστες της ΕΕ και του ΔΝΤ απαιτούν 
από την ουγγρική κυβέρνηση να περικόψει τις ήδη πενιχρές 
συντάξεις, να μεταρρυθμίσει επί τα χείρω το εθνικό σύστη-
μα υγείας περικόπτοντας μισθούς και θέσεις γιατρών και νο-
σοκόμων και μειώνοντας τα κρατικά κονδύλια για την υγεία, 
να κλείσει τεράστιες ζημιογόνες κρατικές επιχειρήσεις απο-
λύοντας εκατοντάδες χιλιάδες Ούγγρων.

   Απαιτούνται περικοπές τουλάχιστον ενός δις ευρώ για 
να μπορέσετε να μειώσετε το έλλειμμα φέτος σε 3,8% και 
του χρόνου σε 3% είπαν οι εμπειρογνώμονες της ΕΕ και του 
ΔΝΤ στους Ούγγρους. Άρα, απαιτούνται πρόσθετα μέτρα λι-
τότητας, διαπίστωσαν εμβριθώς. Εκεί τους έκανε ρελάνς 
και τους τρέλανε η ουγγρική κυβέρνηση!«Ένα δισ. πρόσθε-
τα έσοδα σε 2 χρόνια θέλατε;» τους απάντησαν. «Εμείς θα 
μαζέψουμε περισσότερα. Όχι όμως με νέα λιτότητα για τον 
κοσμάκη. Απλούστατα, θα φορολογήσουμε τις τράπεζες!». 

   ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Αμ’ έπος αμ’ έργον! Η κυβέρνη-
ση Orbán ανακοίνωσε έκτακτη εισφορά για τρία χρόνια των 
τραπεζών, ύψους 0,45% όχι όμως επί των κερδών, αφού 
φυσικά όλες θα φρόντιζαν να εμφανίσουν ζημιές, αλλά επί 
των ακαθάριστων εσόδων!

   Έριξε και μια έκτακτη φορολογία 5,2% στο ύψος των συ-
ναφθέντων συμβολαίων των ασφαλιστικών εταιριών και μια 
έκτακτη φορολογία μέχρι 6% στις χρηματιστηριακές εται-
ρίες και σε όλες τις υπόλοιπες χρηματοπιστωτικές δραστη-
ριότητες! Κόντεψαν να πάνε από εγκεφαλικό όλοι μαζί-η 
ΕΕ, το ΔΝΤ, οι τραπεζίτες και όλα τα παράσιτα και τα λαμό-
για του χρηματοπιστωτικού συστήματος! Μέχρι τις 10/09, 
πρέπει να πληρώσουν την 1η δόση, μέχρι τις 10/12 τη 2η-
με βάση τα έσοδα του 2009, τα οποία έχουν ήδη δηλώσει.

   Περιχαρής ο υπουργός Οικονομικών της Ουγγαρίας έκα-
νε δημοσίως τους λογαριασμούς του: οι τράπεζες θα «σκά-
σουν» 450 εκ, οι ασφάλειες άλλα 135 και οι υπόλοιπες χρη-
ματοπιστωτικές εταιρίες ακόμη 110 εκ. Νάτα τα 700 εκ ευρώ 
αμέσως-αμέσως μόνο για φέτος! «Γνωρίζουμε ότι αυτή εί-
ναι μια σημαντική έκτακτη επιβάρυνση, αλλά γνωρίζου-
με επίσης ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πετύχουμε 
τον στόχο του ελλείμματος τους 3,8%» δήλωσε σαρκαστι-
κά στην τηλεόραση ο György Matolcsy, ο Ούγγρος υπουρ-
γός Οικονομικών. 

   Με τα χρήματα αυτά όχι μόνο θα μειώσουμε το έλλειμ-
μα στο 3,8% αλλά και θα δώσουμε κίνητρα για ανάπτυξη 
της οικονομίας, πρόσθεσε. Θα μειώσουμε στο μισό-δηλ. στο 
10%-τον συντελεστή φορολόγησης όλων των επιχειρήσεων 
που έχουν μικτά κέρδη μέχρι € 1,8 εκ, ένα μέτρο που αφο-
ρά 250.000 επιχειρήσεις μικρές και μεσαίες, οι οποίες απο-
τελούν τα ¾ του συνόλου των ουγγρικών επιχειρήσεων.

   Επίσης, με τα λεφτά που θα πάρει η ουγγρική κυβέρ-
νηση από τις τράπεζες, θα μπορέσει να μειώσει τον συντε-
λεστή φορολογικού εισοδήματος φυσικών προσώπων στο 
ενιαίο ύψος του 16%, καλύπτοντας τις απώλειες φορολο-

γικών εσόδων με ένα τμήμα των χρημάτων των τραπεζών! 
   «ΑΡΚΕΤΑ ΜΑΣ ΓΔΑΡΑΤΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ, ΤΩΡΑ ΠΛΗΡΩΣΤΕ!» 

Πανικός επικράτησε στους κύκλους της ΕΕ. Η Κομισιόν έσπευ-
σε να προσάψει στην ουγγρική κυβέρνηση ότι… δεν εκτίμησε 
σωστά τις επιπτώσεις αυτής της έκτακτης φορολογίας στις 
τράπεζες, η οποία «ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες 
στην οικονομική ανάπτυξη» και να «αποθαρρύνει τους ξέ-
νους επενδυτές». Ανοησίες και προσχήματα.

    Ο πραγματικός λόγος που πανικόβαλε την ΕΕ και το ΔΝΤ 
ήταν μήπως αυτή η εθνικά επωφελής ουγγρική στάση βρει 
μιμητές και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και δημιουργήσει 
«σχολή» παρακινώντας και άλλες κυβερνήσεις κρατών-με-
λών των «27» να φορολογούν τις τράπεζες αντί να υποβάλ-
λουν τους λαούς τους σε εξοντωτικά μέτρα λιτότητας.

     «Η Ουγγαρία θα γίνει η 1η χώρα στην Ευρώπη με μια 
αντίστοιχη απόφαση τέτοιων διαστάσεων» έγραψε η γερμα-
νική FRANKFURTER ALLGEMEINE την παραμονή της ψήφι-
σης του νόμου για την έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών 
από το ουγγρικό κοινοβούλιο, η οποία έλαβε ήδη χώρα από 
την περασμένη εβδομάδα.

    Υπάρχει όμως ένα ακόμη «μυστικό» όπου καθιστά πραγ-
ματικά εξαιρετική αυτή την απόφαση της ουγγρικής κυβέρνη-
σης. Το 80% του ουγγρικού τραπεζικού συστήματος ελέγχεται 
από… ξένες τράπεζες -πρωτίστως αυστριακές και γερμανι-
κές, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές! Πρακτικά, λοιπόν, από τα € 
700 εκ ένα τεράστιο τμήμα θα το πληρώσουν όχι οι Ούγγροι 
τραπεζίτες και παράγοντες του χρηματοπιστωτικού συστή-
ματος, αλλά οι… Ευρωπαίοι!

    Όσον αφορά δε στην έλλειψη ρευστότητας που ενδέχε-
ται να παρουσιάσουν κάποιες τράπεζες στην Ουγγαρία εξαι-
τίας της έκτακτης φορολογίας, αυτή θα καλυφθεί μέσω προ-
σφυγής στην ΕΚΤ, οπότε πάλι οι Ευρωπαίοι θα πληρώσουν!

    Ομολογουμένως διπλά αριστουργηματική η κίνηση της 
ουγγρικής κυβέρνησης… ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΞΗΛΩΜΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ Η ΕΕ και το ΔΝΤ, 
πέρα από τις φραστικές διαμαρτυρίες, προσπάθησαν να υπο-
νομεύσουν και στην πράξη την πολιτική της δεξιάς ουγγρι-
κής κυβέρνησης. Κύριο όργανό τους ο διοικητής της Τράπε-
ζας της Ουγγαρίας. 

   Η κυβέρνηση απαιτούσε να μειώσει τα επιτόκια χορη-
γήσεων, ώστε να διοχετευθούν χρήματα στις μικρές και με-
σαίες επιχειρήσεις και στους χρεωμένους καταναλωτές και 
νοικοκυριά για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρε-
ώσεις τους και να κινηθεί η οικονομία. Αυτός όμως αρνείται 
πεισματικά, με πρόσχημα τον κίνδυνο… πληθωρισμού. Αρ-
νείται επίσης να σηκωθεί να φύγει, παρόλο που η κυβέρνηση 
ακόμη και με δηλώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού εκφρά-
ζει την παντελή έλλειψη εμπιστοσύνης της προς το πρόσω-
πό του και τον καλεί δημοσίως να παραιτηθεί.

   Η κυβέρνηση Orbán αποφάσισε λοιπόν να τον χτυπήσει 
εκεί που πονούν όλα τα λαμόγια του φυράματος αυτού: στην 
τσέπη! Του περιέκοψε τον μισθό κατά… 75% από € 30.000 
το μήνα (ποσό αστρονομικό για την Ουγγαρία) του τον έκα-
νε € 7.500.

    Ξεσηκώθηκε αμέσως αυτή τη φορά η… ΕΚΤ, η οποία δεν 
αντέχει να βλέπει τραπεζίτες να υφίστανται τέτοια «μαρτύ-
ρια» και κατάγγειλε την ουγγρική κυβέρνηση για «καταχρη-
στικά μέτρα».

   Μέσα σε ένα γενικό κλίμα κατάληψης ολόκληρου του 
κρατικού μηχανισμού από τη Δεξιά και μάλιστα εξ εφόδου 
με σαφώς αντιδημοκρατικές μεθόδους, η κυβέρνηση Orbán 
ξηλώνει με αστραπιαία ταχύτητα και τους μηχανισμούς των 
Quisling που υπηρετούν την ΕΕ και το ΔΝΤ.  

   Ήδη «αποκεφαλίστηκαν» οι άνθρωποι που είχαν τοπο-
θετηθεί επικεφαλής της Ουγγρικής Υπηρεσίας Ανάπτυξης 
που διαχειρίζεται τα κονδύλια της ΕΕ, της Ουγγρικής Τράπε-
ζας Ανάπτυξης, της Γενικής Διεύθυνσης Φόρων, της Αρχής 
Ελέγχου Χρηματοοικονομικών Θεσμών, του Εθνικού Γραφεί-
ου Στατιστικής κ.λπ., πέρα φυσικά από τον επικεφαλής των 
ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας και κρίσιμων υπηρεσι-
ών της δημόσιας διοίκησης…

   Παράλληλα, μέχρι σήμερα πρέπει να παραδώσει το πόρι-
σμά του ο Λάσλο Πάπτσακ στέλεχος του κυβερνώντος κόμ-
ματος αναφορικά με τη ζημιά που προξένησε στο δημόσιο 
συμφέρον η διακυβέρνηση των σοσιαλιστικών κυβερνήσε-
ων του Ferenc Gyurcsány και του Gordon Bajnai προκειμέ-
νου να αποφασίσει…

Υ.Γ.: Κυβερνήτης με αρχές ο Ούγγρος και @ρχ.δι@…! Γι’ 
αυτό δεν ακούμε κουβέντα για την Ουγγαρία και την πο-
ρεία της σε αντίθεση με τον «αμαρτωλό» νότο της Ευρώπης

 Έτσι κάνουν τα σοβαρά κράτη 
….που σέβονται την ιστορία τους 

καιτους πολίτες τους
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Η γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη ιδρύθηκε στα 
1963 από την Αγροτική Τράπεζα και τις Ενώ-
σεις Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων, Άρ-
τας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας, με σκοπό την 

κάλυψη των αναγκών γάλακτος στην πόλη των Ιωαν-
νίνων από τους αγελαδοτρόφους της ευρύτερης περι-
οχής. Στα σαράντα χρόνια λειτουργίας της η εταιρεία 
συγκαταλέγεται στις πλέον δυναμικές του κλάδου, έχο-
ντας 11,9 εκατ. € μετοχικό κεφάλαιο, ίδια κεφάλαια (πε-
ριουσιακά στοιχεία- υποχρεώσεις) που υπερβαίνουν τα 
31 εκατ. και αποθεματικό που φτάνει στα 42 εκατ.
   Με 7.000 παραγωγούς κτηνοτρόφους, παρουσιάζει 
ετήσια εισροή 70 χιλ. τόνων γάλακτος –εκ των οποίων 
το 60% καταλήγει στην παραγωγή φέτας. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία του 2011, ο ετήσιος τζίρος πωλήσεων ανέρ-
χεται στα 97 εκατ. €, με καθαρά κέρδη μετά φόρων 3,6 
εκατ. € (η εταιρεία παρουσίασε αύξηση της κερδοφορί-
ας της κατά 30,8% έναντι του 2010.
   Πέρα από τη στήριξη των τοπικών παραγωγών-κτηνο-
τρόφων, η Δωδώνη δίνει δουλειά σε 150 εργαζόμενους 
με πλήρη εργασία, 250 εποχικά απασχολούμενους και 
130 εξωτερικούς παραλήπτες γάλακτος. Πέραν της κα-
τοχύρωσης της φέτας ως εθνικό μας προϊόν, η Δωδώνη 
συνέβαλε με την πολιτική της στην τιμολόγηση του γά-
λακτος –η μέση ετήσια τιμή του πρόβειου γάλατος κυ-
μαίνεται στο 1€/λίτρο– και στην αποτροπή δημιουργίας 
καρτέλ ελέγχου της εγχώριας παραγωγής γαλακτοκο-
μικών προϊόντων από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.
   Η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σηματοδο-
τεί –και όχι τυχαία– την απαρχή των ιδιωτικοποιήσεων 
που προωθεί η εφαρμογή των πολιτικών της τρόικας και 
υποστηρίζει αναφαδόν το νεοφιλελεύθερο λόμπιι της 
τρικομματικής κυβέρνησης. Το μοντέλο της ιδιωτικο-
ποίησης της Δωδώνης είναι αυτό που θα εφαρμοστεί σε 
όλες τις υπό πώληση κερδοφόρες εταιρείες του ευρύ-
τερου δημόσιου τομέα, καταλύοντας κάθε έννοια εγχώ-
ριας ανάπτυξης και προστιθέμενης αξίας για την τοπική 
και εθνική μας οικονομία.
   Η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Δωδώ-
νης είναι απόρροια της προϊούσας ιδιωτικοποίησης της 
ΑΤΕ, η οποία κατείχε το 67,77% των μετοχών της εται-
ρείας –ως γνωστόν η ΑΤΕ υπήχθη προσφάτως στην Τρά-
πεζα Πειραιώς, χάνοντας τον δημόσιο χαρακτήρα της.
   Το βασικό ερώτημα που τίθεται κατ’ αρχήν είναι κατά 
πόσον είναι δυνατή η στήριξη και επέκταση του πρωτο-
γενούς τομέα της χώρας, όντας αυτή η βασική συνιστώ-
σα της πολυπόθητης ανάπτυξης, χωρίς την ύπαρξη μιας 
δημόσιας τράπεζας που να εξασφαλίζει τη ρευστότητα 
των κεφαλαίων στις επενδύσεις του τομέα.
   Δυστυχώς, κάτι τέτοιο είναι αδύνατον αν θέλουμε 
να διατηρήσουμε τα χαρακτηριστικά του μικρού κλή-
ρου παραγωγής που παρουσιάζει ο αγροτικός μας τομέ-
ας, γεγονός που είχε γίνει απόλυτα κατανοητό από τον 
Ελευθέριο Βενιζέλο όταν ίδρυσε την ΑΤΕ στα 1929, εν 
μέσω οικονομικής κρίσης.
   Δυστυχώς, επί πολλές δεκαετίες, οι κομματικές διοι-
κήσεις της ΑΤΕ έδιναν δάνεια στους Έλληνες αγρότες 
με καθαρά πελατειακά και παραταξιακά κριτήρια, χω-
ρίς να υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη 
του πρωτογενούς τομέα, προσαρμοσμένου στις ιδιαίτε-
ρες συνθήκες γεωγραφίας και ιστορίας του τόπου και 
με προτεραιότητα στην κάλυψη της εγχώριας ζήτησης. 
Ιδιαίτερα μετά το 1990, η ΑΤΕ κατέστη μια καθαρά κρα-
τική τράπεζα, αποκομμένη από τον πρωτογενή τομέα, 
αφού στις προτεραιότητές της ήταν πλέον η χρηματο-
δότηση επιχειρηματικών ομίλων, των πολιτικών προσώ-
πων, η αγορά κρατικών ομολόγων κ.ο.κ.
    Η μόνη διαφορά σ’ αυτήν τη μετεξέλιξη ήταν ότι, ενώ 
στην περίπτωση των αγροτών τα δάνεια ήταν ενυπόθη-

κα –δηλαδή για κάθε δανειοδότηση ο αγρότης υποθή-
κευε την κινητή και ακίνητη περιουσία του – στις μετα-
γενέστερες δανειοδοτήσεις της, η τράπεζα δεν έθετε 
ως όρο την υποθήκη περιουσιακών στοιχείων.
   Είναι προφανές πως η όποια ιδιωτική τράπεζα –στην 
προκειμένη φάση η Πειραιώς–, προκειμένου να εξα-
σφαλίσει συνθήκες ρευστότητας, θα επισπεύσει την 
αξιοποίηση κερδοφόρων θυγατρικών και αργότερα των 
περιουσιακών στοιχείων των αγροτών που έχουν εγ-
γραφεί στα ενυπόθηκα δάνεια, τα οποία υπολογίζονται 
στο 70% της υφιστάμενης αγροτικής γης!
   Η πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών 
της «ΑΤΕ ΑΕ υπό ειδική εκκαθάριση» έγινε στη βάση 
διεθνούς διαγωνισμού με συμβούλους –αξιολογητές 
των προσφορών των υποψήφιων αγοραστών: την Άλφα 
Μπανκ, την Εθνική Τράπεζα και το δικηγορικό γραφείο 
Σαραντίτη.
   Στο διαγωνισμό, που ήταν πλειοδοτικός, κατήλθαν: 
α) η γαλλική πολυεθνική Λακταλίς με προσφορά 11,8 
εκατ. €, η οποία είχε στο παρελθόν χρησιμοποιήσει έν-
δικα μέσα κατά της κατοχύρωσης της φέτας σε ΠΟΠ!!! 
β) η Όλυμπος-ΤΥΡΑΣ των Αφών Σαράντη με προσφο-
ρά 28,66 εκατ. € (10,66 εκατ. € μετρητά και 18 δόσεις 
σε ορίζοντα 7ετίας) γ) η Κοινοπραξία ενός ρώσικου ομί-
λου με έδρα την Αγγλία υπό την επωνυμία “Strategic 
Initiative UK LLP” και της Σίμος Φουντ του Νίκου Νιάκα-
ρου, που ήταν αντιπρόσωπος της ΔΩΔΩΝΗΣ στην Ατ-
τική, με χρέη στην εταιρεία περί τα 11 εκατ. € από τον 
προηγούμενο κύκλο συνεργασίας –η προσφορά της κοι-
νοπραξίας ήταν 20,66 εκατ. €– και δ) οι Ενώσεις Αγρο-
τικών Συνεταιρισμών που κατέχουν το μειοψηφικό πα-
κέτο, με στρατηγικό εταίρο την εταιρεία ΒΙΚΟΣ και με 
προσφορά 21,34 εκατ. €.
   Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού άλλαξαν οι όροι, 
αφού το προεξοφλητικό επιτόκιο της προσφοράς των 
αδελφών Σαράντη ανέβηκε στο 18%, γεγονός που συ-
νιστά νομική παράβαση, ενώ με βάση τα επικαλούμενα 
προβλήματα στην επιστολή υποστήριξης, ο εκκαθαρι-
στής απέρριψε την προσφορά των ΕΑΣ.
   Με βάση τις παραπάνω μεθοδεύσεις, ο διαγωνισμός 
κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία Strategic Initiative UK 
LLP, με δεσμευτικούς όρους: τη διατήρηση της έδρας 
στα Γιάννενα, την αξιοποίηση του προσωπικού, τη συνέ-
χιση των επενδύσεων στις υποδομές, τη διατήρηση της 
τοπικής ζώνης γάλακτος και των σχέσεων με τους πα-
ραγωγούς, καθώς και την υποστήριξη της τοπικής κοι-
νωνίας.
   Να επισημανθεί ότι, πέραν της εξαγοράς των μετο-
χών της ΑΤΕ που ανέρχονται στα 20.385.000 –λογιστική 
αξία–, η πλειοδοτούσα κοινοπραξία αναλαμβάνει και το 
χρέος της ΔΩΔΩΝΗΣ προς την ΑΤΕ, ύψους 55 εκατ. €, 
κάτι όμως που δεν συνάδει με τα δηλωθέντα περιουσι-
ακά στοιχεία, δεδομένου ότι το μετοχικό κεφάλαιο της 
κοινοπραξίας είναι μόλις 310.000 €!
   Διάχυτος είναι ο φόβος της εκμετάλλευσης του απο-
θεματικού των 42 εκατ. € της εταιρείας και στη συνέ-
χεια η μεταπώλησή της, ή ακόμα και η πτώχευση, δίνο-
ντας στο μεσοδιάστημα τη δυνατότητα στο καρτέλ του 
γάλακτος να εισέλθει στη χώρα.
   Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι πληθαίνουν οι πιέσεις 
στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την αύξηση 
των ημερών κυκλοφορίας του γάλακτος από 5 σε 8 ή 
10, προκειμένου αυτό να χαρακτηρίζεται φρέσκο, ανοί-
γοντας έτσι το δρόμο στην εισροή παγοκολόνων γάλα-
κτος από το εξωτερικό.
   Η επίσπευση των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης της ΔΩ-
ΔΩΝΗΣ, προκειμένου να ανταποκριθεί το κυβερνητικό 
επιτελείο στη νεοφιλελεύθερη ατζέντα της τρόικας, 
βρήκε εύφορο έδαφος στην ανωριμότητα της ηπειρω-
τικής κοινωνίας να προτείνει μια πραγματικά βιώσιμη 
εναλλακτική λύση.
   Γνωρίζουμε πολύ καλά –παρ’ ότι στρατηγικά υποστηρί-
ζουμε ως μη «χείρον βέλτιστο» την προσφορά των ΕΑΣ, 
ότι η ρόλος των ενώσεων και η αντιπροσωπευτικότητά 
τους στους κτηνοτρόφους–παραγωγούς βαίνει μειού-
μενη όλα τα προηγούμενα χρόνια.
   Είναι γνωστές οι πελατειακές σχέσεις για την ανά-
δειξη των προέδρων και των διοικητικών συμβουλίων, η 
χρηματοδότησή τους με δάνεια από την ΑΤΕ, οι υποθή-
κες των περιουσιακών στοιχείων των ενώσεων από την 
ΑΤΕ και οι αδιαφανείς προσλήψεις του προσωπικού, που 
συνετέλεσαν στην πτώση της αξιοπιστίας τους στις το-
πικές κοινωνίες.
   Είναι προφανής η έλλειψη ενός στρατηγικού σχεδίου 

παραγωγικής αναδιάρθρωσης και στήριξης των παρα-
γωγών, που θα έδινε τη δυνατότητα εξασφάλισης της 
κεφαλαιικής επάρκειας σε μια φάση σύγκρουσης με το 
τραπεζικό λόμπι.
   Η μετατροπή των ΕΑΣ σε πρωτοβάθμιους συνεταιρι-
σμούς ή αγροτικές ενώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 19 
του Ν. 4015/2011, μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρο-
νιάς, προϋποθέτει συνολική αναδιάρθρωση του κλά-
δου, ουσιαστική συμμετοχή των παραγωγών, αλλά και 
διαμόρφωση χρηματοδοτικών εργαλείων που είναι δυ-
νατόν να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη ρευστότητα 
μετά την ιδιωτικοποίηση της ΑΤΕ, προαπαιτούμενα που 
δεν φαίνεται να πληρούνται.
   Δυστυχώς, και ενώ ήταν γνωστή επί πολλά χρόνια η 
τάση ιδιωτικοποίησης της ΔΩΔΩΝΗΣ, τόσο οι ΕΑΣ όσο 
και οι συνδικαλιστές επέμεναν στη διατήρηση του κρα-
τικού της χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτι-
μος χρόνος για τη μετατροπή της σε Εταιρεία Λαϊκής 
Βάσης. Μόνο όταν επισπεύσθηκαν οι διαδικασίες και 
αντιλήφθηκαν τη μοιραία εξέλιξη του επικείμενου ξε-
πουλήματος, ξανατέθηκε η πρόταση της εταιρείας λα-
ϊκής βάσης –την οποία επεξεργάστηκε το Οικονομικό 
Επιμελητήριο Ιωαννίνων. Ήταν όμως ήδη αργά, δεδο-
μένων των εξελίξεων της υπαγωγής της ΑΤΕ στην Πει-
ραιώς και της συνακόλουθης πρόσκλησης του διεθνούς 
διαγωνισμού.
Μια εναλλακτική  πρόταση…
   Μια τέτοια πρόταση θα προϋπέθετε την δημιουργία 
ενός νέου αποθεματικού με μετοχές παραγωγών, εργα-
ζομένων και ευρύτερα Ηπειρωτών, που θα μπορούσε να 
φτάσει τα 50 εκατ. € –με αξία κάθε μετοχής στα 100 €.
   Κανείς από τους μετόχους δεν θα μπορούσε να κατέ-
χει ποσοστό πάνω από το 2% των μετοχών, η συμμετοχή 
θα ήταν δημοκρατική –ένας μέτοχος μια ψήφος, ανε-
ξαρτήτως των κατεχόμενων μετοχών.
   Με το παραπάνω ποσό θα ήταν δυνατή η αγορά των 
μετοχών της ΑΤΕ, η σταδιακή αποπληρωμή των υποχρε-
ώσεων της εταιρείας και η στήριξη μιας ευρύτερης ανα-
πτυξιακής στρατηγικής του γαλακτοκομικού κλάδου 
στην Ήπειρο.
   Μια στρατηγική που θα έθετε και πάλι ζητήματα όπως: 
ένα σχέδιο καταγραφής και εκμετάλλευσης των εγκα-
ταλειμμένων βοσκοτόπων στη βάση της προώθησης 
της ελεύθερης βοσκής, την αξιοποίηση ανεκμετάλλευ-
των αγροτικών εκτάσεων που κατέχουν ετεροδημότες 
–που θα καλούνταν να γίνουν μέλη της νέας εταιρεί-
ας, τη σύνδεση με την έρευνα και την αναβάθμιση των 
σχολών εκπαίδευσης, όπως π.χ. της σχολής γάλακτος 

στα Γιάννενα, την προώθηση εγχώριων ζωικών ποικιλι-
ών και την επέκταση της εγχώριας παραγωγής ζωοτρο-
φών σε μια περίοδο έκρηξης των τιμών τους, την προ-
ώθηση κοινωνικών καταναλωτικών συνεταιρισμών με 
τοπικά ηπειρωτικά προϊόντα στα μεγάλα αστικά κέντρα.
   Από τους πρωτοβάθμιους συλλόγους της αποδημίας 
(αδελφότητες), έως την Πανηπειρωτική Συνομοσπον-
δία, τους απόδημους Ηπειρώτες στο εξωτερικό, τους 
δήμους και τους κοινωνικούς εταίρους, θα έπρεπε να 
ξεκινήσει μια ενημέρωση –κινητοποίηση των μελών 
τους στη βάση ενός τέτοιου ολοκληρωμένου σχεδίου, 
προκειμένου η Ήπειρος να καταστεί διέξοδος στην επι-
κειμένη επέκταση της ανεργίας και της απόλυτης φτώ-
χειας που θα επιφέρει η συνέχιση των μέτρων της τρόι-
κας.  Σ’ αυτή την φάση, οι εν λόγω φορείς θα πρέπει, με 
πίεση τους στο υπουργείο Οικονομικών, να ματαιώσουν 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την πλειοδο-
τούσα κοινοπραξία, καθώς και όλες τις σχετικές ενέρ-
γειες από τον εκκαθαριστή και να ζητηθεί ο απαιτούμε-
νος χρόνος για μια βιώσιμη διαχείριση της ΔΩΔΩΝΗΣ, 
με γνώμονα το συλλογικό συμφέρον της Ηπείρου και 
της χώρας. Πηγή: vimasaronikou  / http://ellinikiafipnisis.
blogspot.gr/2012/11/blog-post_4911.html

ΔΩΔΩΝΗ: ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΤΑΣΙΟΥ
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ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΓΛΥΤΩΝΟΥΝ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ!
ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ ΚΑΤΣΟΥΛΑ

Στην δημοσιότητα δόθηκε σήμερα 
λίστα με μεγάλες επιχειρήσεις που 
απαλλάχτηκαν από το χαράτσι μετά 
την ευνοϊκή ρύθμιση Βενιζέλου.  Η 
λίστα των απαλλαγέντων δεν δόθη-
κε από κανέναν Υπουργό και από κα-
μιά κυβέρνηση. Και όπως είναι προ-
φανές την συγκεκριμένη είδηση δεν 
θα την δείτε σε κανένα ΜΜΕ. Δεν 
θα ακούσετε τον ΣΚΑΙ να λέει πώς 

απαλλάχτηκε από το χαράτσι. Δεν θα διαβάσετε στο ΕΘΝΟΣ πώς επίσης απαλλάχτηκε.  
   Ας τα πάρουμε όμως με την σειρά. Ο τότε Υπουργός Οικονομικών και νυν πρόεδρος 

του ΠΑΣΟΚ κ.Βενιζέλος, αυτός που του ξεφεύγουν λίστες μεγαλο-φοροφυγάδων, κυ-
νηγώντας ανελέητα συνταξιούχους, μισθωτούς και άνεργους, τις μέρες που το χαράτσι 
συζητούνταν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, πέρασε νομοθετική ρύθμιση εν κρυπτώ.

   Με τη ρύθμιση αυτή απάλλασσε κατά ένα μεγάλο μέρος από το χαράτσι μεγαλοι-
διοκτήτες ακινήτων. Συγκεκριμένα για κατόχους ακινήτων άνω των 1.000 τ.μ. τους 
χάριζε το 30%, ενώ για κατόχους ακινήτων άνω των 2.000 τ.μ. τους χάριζε το 60% 
του χαρατσιού. Φυσικά, ο χρόνος στον οποίο κατέθεσε την νομοθετική ρύθμιση δεν 
ήταν τυχαίος, ούτε ήταν τυχαίο το ότι την συγκεκριμένη ρύθμιση δεν την περιείχε ο 
αρχικός νόμος.

   Οι αποκαλύψεις έγιναν πρόσφατα σε συνέντευξη τύπου από τον πρόεδρο της ΓΕ-
ΝΟΠ ΔΕΗ κ. Φωτόπουλο.  Έτσι εξηγείται η ζέση με την οποία η Κομαντατούρα της τρι-
κομματικής κυβέρνησης έσπασε την κατάληψη της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ στο κέντρο πληρο-
φοριακών συστημάτων της ΔΕΗ και τα ΜΜΕ άφριζαν εναντίον των συνδικαλιστών.  

   Τα στοιχεία βγήκαν στην δημοσιότητα από τους καταληψίες της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και 
φυσικά όχι από την διοίκηση της επιχείρησης ή από το Υπουργείο Οικονομικών.  Τα 
δε ΜΜΕ αφού κατήγγειλαν ως ανήκουστη την κατάληψη την Κυριακή, έδωσαν εντολή 
στους δημοσιογράφους να αποχωρήσουν κατά την διάρκεια της  συνέντευξης τύπου.

   Ενδεικτικά παρατίθενται παρακάτω κάποια στοιχεία:
1.      Το Athens Mall (Lamda Olympia Village) γλύτωσε 714.853 ? το 2011 και 714.853 

? το 2012. Συνολικά θα πληρώσει 1.429.706 ? λιγότερα απ’ ότι πρέπει.
2.      Το Kifissos Mall (River West) γλύτωσε 405.666 ? το 2011 και 405.666 ? το 2012. 

Συνολικά θα πληρώσει 811.332 ?λιγότερα απ’ ότι πρέπει.
3.      Η Lamda Estate Development Μαρούσι, γλύτωσε 81.062 ? το 2011 και 81.062 

? το 2012. Συνολικά θα πληρώσει 162.124 ? απ’ ότι πρέπει.
4.      Η ΚΑΡΦΟΥΡ - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Λ. Αθηνών 93 - 97) γλύτωσε 125.693,85 ? το 2011 

και 125.693,85 ? το 2012. Συνολικά θα πληρώσει 251.387,70 ? λιγότερα απ’ ότι πρέπει.
5.      Το Διαγνωστικό Θεραπευτικό κέντρο ΥΓΕΙΑ ΑΕ γλύτωσε 105.744 ? το 2011 και 

105.744 ? το 2012. Συνολικά θα πληρώσει 211.488 ? λιγότερα απ’ ότι πρέπει.
6.      Η ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ γλύτωσε 149.767,2 ? το 2011 και 149.767,2 ? το 2012. Συ-

νολικά θα πληρώσει 299.534,4 ? λιγότερα απ’ ότι πρέπει.
7.      Η MEDIA MARKT γλύτωσε 38.710,8 ? το 2011 και 38.710,8 ? το 2012. Συνολικά 

θα πληρώσει 77.421,6 ? λιγότερα απ’ ότι πρέπει.
8.      Η ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ γλύτωσε 75.575,52 ? το 2011 και 72.426,54 

? το 2012. Συνολικά θα πληρώσει 148.002,06 ? λιγότερα απ’ ότι πρέπει.
9.      Η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ γλύτωσε 36.258,2 ? το 2011 και 36.258,2 ? το 2012. Συνο-

λικά θα πληρώσει 72.516,4 ? λιγότερα απ’ ότι πρέπει.
10.  Ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος, γλύτωσε 35.272,8 το 2011 και 35.272,8 το 2012. Συ-

νολικά θα πληρώσει 70.545,6 λιγότερα απ’ ότι πρέπει.
11.  Ο ΔΟΛ γλύτωσε 79.722 ? το 2011 και 79.722 ? το 2012. Συνολικά θα πληρώσει 

159.444 ? λιγότερα απ’ ότι πρέπει.
   Μόνο από τις παραπάνω 11 περιπτώσεις τα αρπακτικά επί της ουσίας φοροαπλάσ-

σονται αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια στιγμή που χιλιάδες Έλληνες αυτοκτο-
νούν για 50 και 100 ευρώ.

   Στην δεύτερη ενότητα της συνέντευξης τύπου της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ παρουσιάστηκαν στοι-
χεία κραυγαλέων παρανομιών από πλευράς επιχειρηματιών, βιομηχάνων, καναλαρχών.

- Ο Μπάμπης Βωβός μόλις μπήκε το χαράτσι σε 4 διαφορετικά ακίνητα που διαθέ-
τει (όλα στην οδό Κηφισίας) εκεί που δήλωνε ιδιοκτησία (15.578 + 33.705 + 20.956 
+ 22.173 = 92.412 τ.μ.) ξαφνικά δήλωσε ιδιοκτησία (9.985 + 19.981 + 9.728 + 12.844 
= 52.538 τ.μ.) με αποτέλεσμα να γλυτώσει συνολικά (196.585 + 446.626 + 310.364 + 
296.891) 1.250.000 ευρώ.

- Το REGENCY καζίνο στην Θέρμη Θεσσαλονίκης ενώ το το 2011 χρεώνεται με βάση 
τα τετραγωνικά του, το 2012 μηδενίζονται τα τετραγωνικά του με αποτέλεσμα να του 
επιστρέφεται και ποσό που είχε χρεωθεί το 2011

- Ούτε το ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ έχει κληθεί το 2012 να πληρώσει το χαράτσι.
- Ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ δεν πληρώνει χαράτσι.
- Τα εκπαιδευτήρια ΓΕΙΤΟΝΑ δεν πληρώνουν χαράτσι.
- Μετά το δωράκι Βενιζέλου, ο ΔΟΛ και η Ελευθεροτυπία πλήρωσαν μειωμένο χα-

ράτσι ενώ ο δημοσιογραφικός οργανισμός ΠΗΓΑΣΟΣ (βλέπε Μπόμπολας) δεν πλήρω-
σε καθόλου χαράτσι.

- Ούτε τα ΙΚΕΑ, ούτε η ΜΙΣΕΛΕΝ πληρώνουν χαράτσι.
   Θυμόμαστε όλοι τις ανεκδιήγητες δηλώσεις του απατεώνα Βενιζέλου για τους 

«μπατακτσήδες του δεν πληρώνω». Ποιοι είναι τελικά οι μπατακτσήδες;
   Πόσες μίζες άλλαξαν χέρια και προς ποιους ώστε να χαρατσο-απαλλαγούν οι με-

γαλοκαρχαρίες της Ελληνικής οικονομίας, την ώρα που η κοινωνία εξοντώνεται;
Πηγή: lefana@sha w.ca

Ξέρουμε τι σκεφτήκατε όταν είδα-
τε τον τίτλο και τη χρονολογία 1981. 
Το μυαλό σας πήγε κατευθείαν στον 

Ανδρέα Παπανδρέου. Σωστά; Δυστυχώς, 
κάνετε λάθος, Έλληνες κι Ελληνίδες.
   Αυτός ο νόμος (Ν. 1144/1981) ψηφίστη-
κε επί πρωθυπουργίας Γεωργίου Ράλ-
λη, επί Νέας Δημοκρατίας δηλαδή και 
μετά ακολούθησαν δύο τροποποιήσεις: 
Ν. 1491/1984, επί Παπανδρέου και Ν. 
2946/2001,επί Σημίτη, που εξυπηρετού-
σαν τα ίδια συμφέροντα με την απαγόρευση της σημαίας σε αρχαιολογικούς χώ-
ρους.
   Τα διάφορα blogs και sites που δημοσίευσαν ότι απαγορεύεται η ανάρτηση της 
Ελληνικής Σημαίας στην Ακρόπολη, ούτε καν μπήκαν στον κόπο να ερευνήσουν 
τους Νόμους και τις ημερομηνίες, για να δουν ποιες κυβερνήσεις τους ψήφισαν.
   Και κάποιοι οπαδοί-πρόβατα της Ν.Δ., για να το παίξουν «πατριώτες» και να μη 
θίξουν το κόμμα τους, βασιζόμενοι στη χρονολογία 1981, ισχυρίζονται ότι ο Νό-
μος πρωτοψηφίστηκε από την κυβέρνηση της «Αλλαγής» του Ανδρέα Παπανδρέ-
ου! Γι” αυτό επιμένουμε, οπαδοί των κομμάτων, ότι θα πρέπει να διαμορφώνετε 
μόνοι σας τη γνώμη σας κι όχι να δέχεστε ό,τι σας ποτίζουν στο «μαντρί» τους!
   Καταλάβατε πόσο εύκολα σας ελέγχουν; Καταλάβατε πώς καμιά φορά αυτά που 
σας «περνούν» ως δεδομένα, μπορούν να αντιστραφούν;
   Όταν λοιπόν διαβάζετε ειδήσεις, από blogs/sites, καλό είναι να ελέγχετε μόνοι 
σας αν αληθεύουν και να μη «πέφτετε» εύκολο θύμα της παραπληροφόρησης.
   Εμείς διαβάζοντας αρχικά τα άρθρα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, σκεφτή-
καμε να ερευνήσουμε το θέμα για τους εξής λόγους: Οι εκλογές έγιναν στις 18 
Οκτωβρίου 1981, προς το τέλος δηλαδή του έτους. Δεν προλάβαιναν μέχρι τη 
σταθεροποίηση της Κυβέρνησης Παπανδρέου να ψηφίσουν το Νόμο. Ο Γ. Ράλ-
λης έγινε πρωθυπουργός το 1980 για ένα χρόνο.
Δείτε παρακάτω το Νόμο 1144/1981 (μπορείτε να τον βρείτε στη σελίδα του Εθνι-
κού Τυπογραφείου, πατώντας «Αναζητήσεις» και κατόπιν «Νόμοι και Διατάγμα-
τα», δηλαδή ΕΔΩ), με υπογραφές των Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, στη σε-
λίδα 1030.Ν. 1144/1981
  Συμπέρασμα (επειδή το νόημα μετράει): Αυτό το Νόμο τον δημιούργησαν τα 
δυο μεγάλα προδοτικά κόμματα, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ από κοινού! Λόγω ξένων συμφε-
ρόντων, απαγόρευσαν την ανάρτηση της Ελληνικής Σημαίας στην ίδια μας την 
πατρίδα! Σεμέλη/Ομάδα Έρευνας Δ & Ε

Αμερικανός γιατρός, υπέρμαχος της κατάργησης της 
δουλείας, μέγας φιλάνθρωπος, αλλά και άδολος φι-
λέλληνας. Ο Σάμιουελ Χάου (Samuel Howe) γεννήθη-
κε στη Βοστόνη στις 10 Νοεμβρίου 1801 και καταγόταν 
από πλούσια οικογένεια. Σπούδασε ιατρική στο Χάρ-

βαρντ, αλλά δεν άσκησε το ιατρικό επάγγελμα, καθώς κατέβη-
κε στην Ελλάδα στις αρχές του 1825 για να συμμετάσχει στην 
Ελληνική Επανάσταση.
   Ανέλαβε αμέσως υπηρεσία στον Αγώνα, περιθάλποντας τραυ-
ματίες και άρρωστους μαχητές. Στο πρώτο γράμμα προς τον πα-
τέρα του αναφέρει μεταξύ άλλων: «…ως προς τον μισθόν μου, 
ουδέν λαμβάνω, ούτε μ’ ενδιαφέρει, αφού η Κυβέρνησις δεν 
είναι εις θέσιν ούτε να θρέψη και να ενδύση τους δεινοπαθού-
ντας στρατιώτας…».

   Η ζωή του ντελικάτου βοστονέζου με τη μεγάλη καρδιά, δύσκολη. Από το ημερολόγιό 
του διαβάζουμε: «… η δουλειά μου τη νύχτα που πέρασε ήταν ατέλειωτη … έκαμα τόσες 
εγχειρήσεις που αμφιβάλω αν θα κατόρθωνα να τις κάμω κατά τη διάρκεια ολόκληρων 
ετών στη Βοστώνη … δύο μήνες τώρα κοιμάμαι στο έδαφος με τα ρούχα … είχα σκεφτεί 
να φύγω από δω, αλλά θα ήταν πράξη επονείδιστη…».
   Ο Σαμουήλ Χάου επιστρέφει το 1827 στην Αμερική και οργανώνει έρανο για την ελληνι-
κή υπόθεση. Συγκεντρώνει 60.000 δολάρια και αγοράζει ρούχα και τρόφιμα για τους επα-
ναστάτες. Ένα χρόνο αργότερα έρχεται και πάλι στην Ελλάδα και οργανώνει καταφύγια 
για την περίθαλψη των προσφύγων. Ένα από αυτά στον Ισθμό της Κορίνθου θα το ονο-
μάσει «Ουασινγκτονία».
   Το 1831 επιστρέφει στη Βοστώνη και ιδρύει το πρώτο σχολείο για τυφλούς στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, του οποίου διετέλεσε πρώτος διευθυντής. Το 1848 δημιουργεί ένα ανάλο-
γο σχολείο για άτομα με διανοητικές διαταραχές.
   Το 1866, γηραιός πλέον, βρίσκεται για μια ακόμα φορά στην Ελλάδα, για να συνδράμει 
τους επαναστατημένους Κρητικούς. Πέθανε στις 9 Ιανουαρίου 1876.
Πηγή: http://www.sansimera.gr/biographies/215

Ποιός ήταν πρωθυπουργός όταν ψηφίστηκε 
ο νόμος πού απαγορεύει την Ελληνική Σημαία 

σε αρχαιολογικούς χώρους;
Τελικά σε αυτή τη χώρα, πέρασε ποτέ ένας ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ πατριώτης, άντρας, Έλληνας, γενναίος   

πολτικός, που να νοιάστηκε και να αγάπησε - αυτή τη χώρα - πραγματικά; Αμφιβάλω..

Σάμιουελ Χάου (1801 – 1876)
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 ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΩΡΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ «ΣΙΚΕΛΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ»;

Υπάρχουν στιγμές στο παρελθόν των 
λαών και των εθνών όπου η μεγά-
λη ανομία και αδικία ωθούν τους 
καταπιεσμένους στην συσσώρευ-

ση τέτοιας οργής και μίσους, ώστε να αρκεί 
ένα τυχαίο γεγονός για να αλλάξει την πο-
ρεία της ιστορίας.
   Μια τέτοια στιγμή ήταν η σφαγή των Γάλ-

λων στην Σικελία το 1282, που έμεινε γνω-
στή με τ’όνομα «Σικελικός Εσπερινός» και 
ήταν καίριας σημασίας για την ιστορία της 
Μεσογείου, του Βυζαντίου και των Ελλήνων.
   Όπως περιγράφει ο Στήβεν Ράνσιμαν στο 

σχετικό βιβλίο του Σικελικοί Εσπερινοί (εκδ. 
Γκοβόστη, 2003), τότε ήταν που, χάρη στους 
Έλληνες της Κάτω Ιταλίας, σώθηκε η Βυζαντι-
νή Αυτοκρατορία από τα νύχια της Φραγκιάς.
   Ήταν το Πάσχα του 1282, όταν οι βασιλι-

κοί πράκτορες του Φράγκου βασιλιά Καρό-
λου ντ’ Ανζού περιέτρεχαν την Σικελία και 
επιτάσσανε το βιός των κατοίκων για να ορ-
γανωθεί η εκστρατεία για την κατάληψη της 
Κωνσταντινούπολης.
   Η ατμόσφαιρα στο νησί ήταν τεταμένη και 

εκρηκτική λόγω της δικαιολογημένης εχθρό-
τητας των Σικελών απέναντι στους κατακτη-
τές. Στο Παλέρμο, ενώ όλα φαινομενικά έδει-
χναν ήρεμα, την ώρα που οι καμπάνες των 
εκκλησιών της πόλης σήμαιναν τον Εσπερινό 
(Σικελικός Εσπερινός) ξεκίνησε η αυθόρμη-
τη λαϊκή εξέγερση από ένα τυχαίο γεγονός.
   Ένας Γάλλος λοχίας, ονόματι Ντρουέ, πα-

ρενόχλησε μια νέα παντρεμένη γυναίκα από 
το πλήθος και μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκε 
μαχαιρωμένος. Οι υπόλοιποι συμπατριώτες 
τους γρήγορα περικυκλώθηκαν από ένα πλή-

θος εξαγριωμένων Σικελών οπλισμένων με 
στιλέτα και σπαθιά. Δεν επέζησε ούτε ένας 
από τους Γάλλους ενώ, στην συνέχεια, αγ-
γελιοφόροι ξεχύθηκαν στους δρόμους του 
Παλέρμο καλώντας σε εξέγερση εναντίον 
του κατακτητή.
   Οι δρόμοι γέμισαν εξαγριωμένους άνδρες, 

λέει ο Ράνσιμαν, που φώναζαν «θάνατος στους 
Γάλλους» (Moranu li Franchiski) στα σικελι-
κά κι ώς το ξημέρωμα είχαν βρει τον θάνατο 
περίπου 2.000 Γάλλοι.
Η είδηση της ανταρσίας διέτρεξε όλο το νησί 

και, η μία μετά την άλλη, οι σικελικές πόλεις 
ξεσηκώνονταν. Τα σχέδια του Καρόλου κα-
τέρρευσαν από τους Σικελούς επαναστάτες, 
με αποτέλεσμα την σωτηρία της Κωνσταντι-
νούπολης, ενώ ο ίδιος πέθανε μετά από σύ-
ντομη ασθένεια, τρία περίπου χρόνια μετά.
   Οι ελληνογενείς πληθυσμοί της Σικελίας 

ανέτρεψαν τα σχέδια των τότε επικυρίαρχων 
που απέβλεπαν στον ολοσχερή εκλατινισμό 
της Ευρώπης και των Ελλήνων, όπως μετά 
από 540 χρόνια οι Έλληνες του Μωρηά πρω-
τοστάτησαν στον εξευτελισμό της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας και της Ιεράς Συμμαχίας.
   Σήμερα βρισκόμαστε σε μια ανάλογη στιγ-

μή της ιστορίας καθώς μια νέα παγκόσμια τάξη 
επιχειρείται με την βία να επιβληθεί στους 
λαούς και μια νέα «ιερά εξέταση», με θεό το 
αδηφάγο κέρδος, προσπαθεί να μεταλλάξει 
τις παραδοσιακές κοινωνίες και τα ιστορικά 
έθνη σε «πολιτικά ορθές» υποταγμένες τε-
χνο-φεουδαρχίες.
   Το καθεστώς της Χρεοκρατίας ξεκίνησε 

την στοχοποίηση των ευρωπαϊκών λαών από 
την Ελλάδα, παρʼ όλο που η χώρα μας, μαζί 
με την Ιταλία, είχε τα λιγότερα προβλήματα 
από τις υπόλοιπες.
   Έχουν κουρελιάσει το Σύνταγμα της χώ-

ρας, έχουν εξαθλιώσει τον λαό και μετατρέ-
πουν τον τόπο σε ιδιωτική-επιχειρηματική 
περιουσία αδίστακτων κερδοσκόπων. Οι έν-
νοιες του δημόσιου συμφέροντος και του 
δημόσιου χώρου έχουν χάσει πλέον το νόη-
μά τους. Το μίσος που συσσωρεύεται ενάντια 
στον ξένο δυνάστη και τους κυνικούς Εφιάλ-
τες του πολιτικού καθεστώτος είναι πρωτο-

φανές και εκρηκτικό.
   Δεν μπορεί να προβλέψει κανείς με ακρί-

βεια τις εξελίξεις, αλλά το σίγουρο είναι ότι 
οδεύουμε προς ένα νεοελληνικό, αυτή την 
φορά, «Σικελικό Εσπερινό», ο οποίος θα πυ-
ροδοτήσει την ωρολογιακή βόμβα που έχει 
βάλει η τρόϊκα στα θεμέλια της χώρας και 
καταστάσεις χωρίς προηγούμενο στη νεώτε-
ρη ιστορία μας.
   Η τριμερής κυβερνητική συνεργασία, όσο 

κι αν αντανακλά ένα 48% των προηγούμενων 
εκλογών, σήμερα ήδη από την πλειοψηφία του 
λαού θεωρείται κυβέρνηση ξένης κατοχής.
   Οι βουλευτές της τροϊκανής συγκυβέρνη-

σης, όσο ηλίθιοι και εξωνημένοι κι αν είναι, 
γνωρίζουν τι τους ζητούν, καταλαβαίνουν ότι 
με την υπογραφή τους μπαίνει η ταφόπλακα 
στο νεοελληνικό κράτος και ότι τους περιμέ-
νουν οι κρεμάλες στην πλατεία Συντάγματος.
   Αυτό επιτείνει τον εκνευρισμό και την αστά-

θεια του καθεστώτος, συν το γεγονός ότι το 
καζάνι των ενόπλων δυνάμεων βράζει, τόσο 
γιατί το ένστολο τμήμα του λαού βιώνει κι 
αυτό την φτωχοποίηση της κοινωνίας, αλλά 
και όσο γιατί αγωνιούν για την υποβάθμιση 
της γεωπολιτικής σημασίας της χώρας σε μια 
περιοχή που μυρίζει μπαρούτι.
   Οι δωσιλογικές πολιτικές ηγεσίες του ΠΑ-

ΣΟΚ, της ΝΔ, του ΛΑΟΣ και της ΔΗΜΑΡ συναί-
νεσαν και συναινούν στην παράδοση της εθνι-
κής κυριαρχίας στους ξένους τοκογλύφους, 
την ώρα που ο έλεγχος των πλουτοπαραγω-
γικών πηγών στην Ανατολική Μεσόγειο και η 
σύγκρουση μεγάλων συμφερόντων γύρω απ’ 
αυτά οδηγεί σε γενικευμένη κρίση και πόλεμο.
   Από την άλλη, η αναλγησία των προτεινό-

μενων μέτρων από την τρόϊκα, σε αγαστή συ-
νεργασία με την ντόπια ολιγαρχία και το δω-
σιλογικό πολιτικό προσωπικό δημιουργεί, με 
μαθηματική ακρίβεια, για την κοινωνία χαο-
τικές και διχαστικές συνθήκες και δεν αφή-
νει καμμία πιθανότητα κοινωνικής ειρήνης 
και οικονομικής ανάκαμψης.
   Εάν τις επόμενες εβδομάδες ξεκινήσει η 

ελληνική κατάρρευση, θα προωθηθεί γενι-
κότερο ντόμινο οικονομικών και γεωπολιτι-
κών εξελίξεων στην Ευρώπη και τον κόσμο. 
Το ίδιο θα συμβεί και αν αρχίσει πρώτα η πυ-
ραυλική επίθεση στο Ιράν από Αμερικανούς 
και Ισραηλινούς.
   Οι τιμές του πετρελαίου θα εκτοξευθούν 

αυτομάτως και η ευρωζώνη θα βρεθεί σε πε-
ριδίνηση που θα συμπαρασύρει και το δολ-
λάριο. Ούτως ή άλλως, σ’ αυτές τις εξελίξεις 
θα εμπλακούν σταδιακά η Κύπρος, η Τουρκία, 
το ΝΑΤΟ, το Ισραήλ και η Ρωσσία. Το κουρ-
δικό θα πάρει φωτιά και θα αποσταθεροποι-
ήσει από τα μέσα το καθεστώς της Άγκυρας 
και όλη την κουρδική περιοχή.
   Με βάση αυτή την εικόνα της κατάστασης, 

το επείγον καθήκον των λαϊκών-πατριωτικών 
δυνάμεων και της εθνικο-απελευθερωτικής 
αντίστασης είναι:
α) η αλληλεγγύη της κοινωνίας και η εξο-

μάλυνση των προβλημάτων επιβίωσης-επι-
σιτισμού.
β) η αποφυγή του ξεπουλήματος των πλουτο-

παραγωγικών πηγών, της δημόσιας ραχοκοκ-

καλιάς και των φυσικών θησαυρών της χώρας.
γ) η αποτροπή των δρομολογημένων διχα-

στικών εξελίξεων και του κοινωνικού εμφυ-
λίου, όταν καταρρεύσει το κράτος.
δ) η υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησί-

ας και η ανάκτηση της κυριαρχίας της χώρας.
   Η υποχρέωση όλων μας να αντισταθούμε 

στην καταστροφή που έρχεται, με απόλυτη βε-
βαιότητα, καταπάνω μας πολιτικά μπορεί να με-
ταφρασθεί σ’ ένα σχέδιο συντεταγμένης εξό-
δου από το ευρώ, αφού πρώτα ανατραπεί το 
δωσιλογικό καθεστώς και απαλλαγούμε από 
τις δεσμεύσεις των δανειακών συμβάσεων.
   Για να φτάσουμε εκεί οργανωμένα και συ-

ντεταγμένα, και όχι μέσα από τυχαία και χαο-
τικά (ή προβοκατόρικα) συμβάντα, χρειάζεται 
να αναβαθμίσουμε τις κοινωνικές αντιστάσεις, 
να οργανώσουμε πειστικότερα την απόκρου-
ση των μηχανισμών καταστολής, να προετοι-
μασθεί ο λαός για μια πιο οξυμένη φάση σύ-
γκρουσης με όλες τις δυνάμεις που έχουμε 
απέναντί μας.
   Πρώτο βήμα είναι να ξεπεραστεί ο κοινο-

βουλευτικός αποπροσανατολισμός του λαϊκού 
κινήματος και να υποχρεωθούν όσες πολιτι-
κές δυνάμεις θεωρούνται «αντιμνημονιακές» 
να εγκαταλείψουν την Βουλή και να ζητήσουν 
την παραίτηση της τροϊκανής συγκυβέρνησης 
και την διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών για Συ-
ντακτική Εθνοσυνέλευση.
   Δεύτερο βήμα, να οργανωθεί μια μαχητική 

Γενική Πολιτική Απεργία μέχρι να εξαναγκα-
σθεί να παραιτηθεί η κυβέρνηση, με την δη-
μιουργία παράλληλης λαϊκής εξουσίας μέσα 
από καταλήψεις δημόσιων χώρων, αυτοδια-
χείριση εργοστασίων ή κλινικών και εγκατα-
στάσεων στρατηγικής σημασίας.
   Τρίτο βήμα, να συγκροτήσουν προσωρινή 

κυβερνητική λύση οι αντιστασιακές δυνάμεις 
που θα στηρίξουν αυτή την οργανωμένη εξέ-
γερση μέχρι την ψήφιση του νέου Συντάγμα-
τος και την διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών.
   Οι πολιτικές εξελίξεις, μέσα στο κλίμα της δι-

εθνούς αναταραχής και ρευστότητας, δεν αφή-
νουν περιθώρια για κανέναν εφησυχασμό. Δεν 
μπορούμε να μένουμε άλλο άπραγοι, ή αναπο-
τελεσματικοί, βυθισμένοι στην εθνική μας κα-
τάθλιψη, την ώρα που Γερμανοί και Νεο-Οθω-
μανοί της Άγκυρας απεργάζονται το ιστορικό 
μας τέλος και την λιβανοποίηση της χώρας.
   Απέναντι στους επονείδιστους όρους του ΔΝΤ 

και τις απάνθρωπες απαιτήσεις του 4ουΡάϊχ να 
αντιτάξουμε άλλες πηγές όπου μπορούμε να 
βρούμε βοήθεια και νέες συμμαχίες στα πλαί-
σια μιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής.
   Μόνο με την ανατροπή της λογικής της υπο-

τέλειας και των θανάσιμων δεσμών της ευρω-
ζώνης θα ξαναβρούμε την θαμμένη μέσα μας 
ανυπόταχτη ταυτότητα σαν έθνος. Θα ξανα-
γίνουμε ο «λαός βασιλιάς», που δεν τον φο-
βίζει ο θάνατος, όπως έλεγε ο Πωλ Ελυάρ στο 
ποίημα του «Αθήνα» για τους Έλληνες τον Δε-
κέμβριο του 1944.
   Γιατί, όπως προέβλεψε και τότε ο ποιη-

τής: «Ελληνικέ λαέ, λαέ βασιλιά, λαέ απελ-
πισμένε δεν έχεις πια να χάσεις τίποτα, παρά 
την λευτεριά».
Πηγή: [HELLENIC NEXUS, Τ.68]

TΟΥ ΛΕΏΝΙΔΑ Χ. ΑΠΟΣΚΙΤΗ
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ΜΑΣ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ
ΕΘΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΟ ΚΡΑΤΙΔΙΟ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΩΝ

 
 
Με την πολυλογία και αδιαφορία της Αθήνας οι 

Σφετεριστές επιχειρούν να αρπάξουν όχι μόνο το 
«Όνομα» αλλά και τον «Αλέξανδρο», τη «γλώσ-
σα», την «εθνότητα» και μεθαύριο το «έδαφος». Η 
μέθοδος των «χαδιών» έχει αποτύχει οικτρά… Εί-
ναι λοιπόν ώρα για τη μέθοδο των διπλωματικών 
«γροθιών»

 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΣΚΟΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ «ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ» ΤΟΥ ΥΠΕΞ

ΤΡΑΓΕΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΕΞ Η 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ

   Με ζήτημα δήθεν «Μακεδονικής Μειονότητας» μέσα 
στην Ελλάδα και αναγνώρισης δήθεν «Μακεδονικού 
Έθνους» στα Σκόπια, αλλά και δήθεν «Μακεδονικής 
Γλώσσας» απάντησαν οι Πλαστογράφοι  στο «ΜΝΗ-
ΜΟΝΙΟ» που πρότεινε από τις 3 Οκτωβρίου 2012 το 
Ελληνικό ΥΠΕΞ, με επιστολή του Δ. Αβραμόπουλου 
και απέρριψε ως επικίνδυνο με Ανακοίνωσή της η Επι-
τροπή Μακεδονικού Αγώνα http://www.noiazomai.net/
mnimonioskopia.html που δικαιώθηκε για άλλη μια 
φορά από τις εξελίξεις…    Συγκεκριμένα, τα Σκόπια 
απαντούν θετικά στη δημιουργία ενός Μνημονίου – 
Πλαισίου, καθώς αναγνωρίζουν «την ανάγκη να δημι-
ουργηθεί ένα πιο ισορροπημένο και αξιόπιστο πλαίσιο 
το οποίο θα λαμβάνει υπ’ όψιν τις θέσεις των δύο χω-
ρών» όπως σημειώνουν στην απαντητική τους επιστο-
λή, που παραδόθηκε χθες (5-11-2012) στην Αθήνα και 
φέρει την υπογραφή του ΥΠΕΞ ΝίκολαΠόποσκι...
   Και για να μη μείνει και πάλι καμμία αμφιβολία για 
το τι εννοούν, σημειώνουν ότι θέλουν Μνημόνιο «σε-
βασμού της εθνικής ταυτότητας και της πολιτιστικής, 
θρησκευτικής και γλωσσικής πολυμορφίας, καθώς και 
του δικαιώματος του αυτοπροσδιορισμού»!
 
   Που σημαίνουν πως ζητούν ξεκάθαρα να αναγνωρί-
σουμε:
• Δήθεν «Μακεδονική Μειονότητα» μέσα στην Ελ-

λάδα (αυτοπροσδιορισμός)!
• Δήθεν «Μακεδονική Γλώσσα» (γλωσσική πολυ-

μορφία)!
• Δήθεν «Μακεδονική Εθνότητα - Ταυτότητα» στα 

Σκόπια (εθνική ταυτότητα)!
 
   Έτσι ώστε, όποια κατάληξη κι αν έχει η Ονομασία 
του Κρατιδίου, με όποιο «φύλλο συκής» και εάν επι-
χειρηθεί να σκεπαστεί στα μάτια της κοινής γνώμης 
το ελληνικό όνομά μας «Μακεδονία», εκείνοι ήδη να 

έχουν πετύχει το μείζον: ΕΘΝΟΤΗΤΑ – ΓΛΩΣΣΑ – ΜΕΙΟ-
ΝΟΤΗΤΑ! Αυτά για τα οποία χρειάζονται το Όνομά μας!
 Η απάντηση των Σκοπίων, είναι άλλος ένας τραγέλα-

φος της Αθήνας, που νομίζει πως θα συνετιστούν οι Πλα-
στογράφοι με τη μέθοδο των «χαδιών»…
   Μα εκείνο που αληθινά χρειάζονται είναι η μέθοδος 
των διπλωματικών «γροθιών»! Όπως η Καταγγελία της 
Ενδιάμεσης Συμφωνίας με παράλληλη αποστολή Τελε-
σιγράφου για άμεση απόσυρση των Ελληνικών Μνημεί-
ων και Αγαλμάτων Αλεξάνδρου, Φιλίππου, Ολυμπιάδας, η 
έγερση ζητήματος Ελληνικής Μειονότητας στα Σκόπια, 
η διάθεση διαβατηρίων στον αλύτρωτο Ελληνισμό των 
Σκοπίων και η κατάθεση Υπομνήματος του Αλύτρωτου 
Ελληνισμού της περιοχής στον ΟΗΕ για Ένωσή του με 
τη μητέρα Ελλάδα όπως συνέβη και στο τέλος του Β΄ Πα-
γκοσμίου Πολέμου!

Θυμίζουμε ότι το «Βόρειος Μακεδονία» είναι ελληνι-
κή ονομασία, που αφορά το νότιο ελληνικό και αλύτρωτο 
κομμάτι των Σκοπίων (το μεσαίο είναι στην αρχαία Παιο-
νία και το βόρειο στη Δαρδανία) το οποίο πριν 100 χρόνια 
πέρασε τυχαία στον έλεγχο της τότε Σερβίας, κατά τη δι-
άρκεια των Βαλκανικών Πολέμων.
   Σήμερα κατοικούν εκεί πάνω από 240.000 Έλληνες! 
Στους οποίους δεν επιτρέπεται ούτε καν να αποκατα-
στήσουν την ελληνική κατάληξη των επωνύμων τους, τα 
οποία τους ανάγκασε να αλλάξουν ο Τίτο!
   Όμως η Αλήθεια είναι σαν τα αρχαιολογικά ευρήματα. 
Αργεί, αλλά κάποτε έρχεται ξαφνικά στο φως και θαμπώ-
νει λαούς και επιστήμονες με τη δυνατή λάμψη της…

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΝΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
www.NOIAZOMAI.net

Ενοικίαση αυτοκινήτου 
σε 23 σημεία στην Ελλάδα. 

Τύποι αυτοκινήτων: Αυτόματα,
Οικονομικά, Οικογενειακά, SUV, 4WD, 9ΘΕΣΙΑ. 

Τιμές από 25 Ευρώ για μηνιαία ενοικίαση!
Θέλεις οι διακοπές σου στην Ελλάδα να είναι χωρίς 
προβλήματα; Ελάτε σε μας για να σας προσφέρου-

με τις υπηρεσίες μας
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 «νεοστηλίται και όνοι πολιτικοί»

Αν ζούσε ο Νικόλαος Πλαστήρας, θα τους 
είχε εκτελέσει αυθημερόν! Όχι έξι αλλά 
εκατόν έξι. Ο Πλαστήρας όμως δεν ζει και 
Μαύρος Καβαλάρης γενιέται κάθε διακό-
σια χρόνια. Έτσι οι δειλοί και άνανδροι, οι 

προδότες δεν κινδυνεύουν. Προς το παρόν. Όμως 
φοβούνται, όταν ξεμυτίζουν από τους σιδερόφρα-
κτους πύργους τους, τρέμουν…  
   Τους είδαμε στην παρέλαση, να προσέρχονται δο-
ρυφορούμενοι από κουστωδία αστυνομικών, ένο-
χοι, κατηφείς, αποκομμένοι από τον λαό. Κάποτε οι 
ζητωκραυγαστές λακέδες τους, τους υποδέχονταν 
με χειροφιλήματα και γλοιώδεις υποκλίσεις, τώρα 
που αποκαλύπτεται η σαπίλα και η τρισαθλιότητά 
τους, ο κόσμος τους φτύνει.
  Αν και «πτυόμενοι σπογγίζονται· ουδόλως δε θεω-
ρούνται προσβεβλημένοι, αν οι σύγχρονοι Έλληνες 
φρονούσι, γράφουσι και κηρύττουσι περί αυτών, ως 
οι Γάλλοι περί του Μαζαρίνου, ότι γνωρίζουσι εικο-
σιτέσσαρας τρόπους να προμηθεύοναι χρήματα, 
εξ ων ο τιμιώτερος είναι η κλοπή» γράφει ο δηκτικός 
και σκωπτικός Ροϊδης στο άρθρο του «όνοι πολιτικοί». 
(Ασμοδαίος, 29 Ιουνίου 1875).     
   Όμως δεν συμβαίνουν πρώτη φορά τέτοια γεγονότα 
στην Ελλάδα. Υπάρχει ιστορικό προηγούμενο. Το 1874, 
η κυβέρνηση Δ. Βούλγαρη, που κατέκτησε την αρχή 
με εκλογικό πραξικόπημα και την συντηρούσε με αλλε-
πάλληλες συνταγματικές εκτροπές, δωροδόκησε βου-
λευτές και πέτυχε την αποστασία τους με χρηματικά 
εντάλματα του δημοσίου ταμείου και σωρεία χαριστι-
κών παροχών.     
   Επωφελήθηκαν τότε οι συμπολιτευόμενοι βουλευ-
τές και έσπευσαν να εκβιάσουν τους υπουργούς, με 
την απειλή απουσίας από το κοινοβούλιο κατά τις κρίσι-
μες ψηφοφορίες, για να ικανοποιήσουν τις πιο ανήθικες 
ρουσφετολογικές αξιώσεις.  
   Το σύνολο των εκτάκτων πολιτικών γεγονότων και 
ανωμαλιών της εποχής εκείνης, αναφέρονται στην πο-
λιτική ιστορία μας, ως «Στηλητικά». Για τα γενέθλια της 
λέξης πρέπει να πάμε στην αρχαία Ελλάδα.
   Στους αρχαίους Έλληνες υπήρχε η συνήθεια να ανα-
γράφονται τα ονόματα των «άτιμων» σε στήλες, οι οποί-
ες, στήνονταν σε δημόσιο χώρο, προς διασυρμό του 
«άτιμου». Και η ατιμία, η στηλίτευση, ισοδυναμούσε με 
ηθική εκμηδένιση, παρεμφερή με τον θάνατο.
   Ο Ανδοκίδης, εκθέτει αναλυτικά, ποιοι πολίτες και για 
ποιες πράξεις στηλιτεύονταν ως «άτιμοι». Στην ίδια μοί-
ρα «οι αργύριον οφείλοντες τω δημοσίω» και οι καταδι-
καζόμενοι για δωροδοκία.  
   Μάλιστα η «ατιμία» συνόδευε, όχι μόνο τους δράστες, 
αλλά και τα τέκνα τους. («Οπόσοι… δώρων όφλοιεν· 
τούτους έδει και αυτούς και τους εκ τούτων ατίμουν 
είναι». «Περί Μυστηρίων, 73-74). Το ίδιο αναφέρει και 
ο Δημοσθένης στον «κατά Μειδίου» λόγο του (21, 113).
   Αντιγράφω το αρχαίο κείμενο προς γλωσσικήν τέρψιν: 
«Εάν τις Αθηναίων λαμβάνη παρά τινός ή αυτός διδώ 
ετέρω ή διαφθείρει τινάς επαγγελόμενος (=υποσχόμε-
νος) επί βλάβη του δήμου ή ιδία τινός των πολιτών, τρό-
πω ή μηχανή (=τέχνασμα) ητινιούν, άτιμος έστω και παί-
δες και τα εκείνου». Θα πει κάποιος: Είναι λογικό και 
δίκαιο να ατιμάζονται και τα παιδιά του διεφθαρμένου 

πολιτικού ή ιδιώτη;  (Από πόσα δεινά και από πόσους 
«άτιμους» τζιτζιφιόγκους και πορφυρογέννητους κο-
πρίτες θα γλίτωνε η Ελλάδα αν ίσχυε και σήμερα το αρ-
χαίον έθος;).  
   Ο αρχαίος νομοθέτης εναποθέτει την αρετή και την 
ηθική ακεραιότητα του πολίτη σε δύο παράγοντες. Στην 
Παιδεία και στην οικογενειακή αγωγή. Οι πολίτες είχαν 
δικαίωμα και χρέος να καταγγέλουν, να στιγματίζουν 
και να «στηλιτεύουν» τους φαύλους άρχοντες. Ακό-
μη, η απειλή της «ατιμίας» γι’ ολόκληρη την οικογένεια, 
χαλιναγωγούσε τους φαύλους γεννήτορες, με αποτέ-
λεσμα, κύριε Άκη και λοιποί των… λιστών, οι γονείς να 
μην επιδίδονται σε αμαρτίες και απατεωνιές που παι-
δεύουσι τέκνα.
   Επιπροσθέτως, για να κατανοήσουμε τι σημαίνει αλη-
θινή Δημοκρατία, και όχι κοινοβουλευτική λωποδυτο-
κρατία, στις στήλες της ατιμίας αναγράφονταν και τα 
ονόματα των λιποτακτών, και όσων κακομεταχειρίζο-
νταν τους γονείς τους.  
   Αυτά τω καιρώ εκείνω. Τω καιρώ ετούτω, της νεότε-
ρης ιστορίας μας, έχουμε λοιπόν, την φαύλη διακυβέρ-
νηση του Βούλγαρη, του επονομαζόμενου και «Τζου-
μπέ». (Ο Βούλγαρης, παλιός Κοτζάμπασης, φορούσε 
έναν μακρό ποδήρη μανδύα του «τζουμπέ»).  
   Ο λαός όμως αντιδρά κατά της φαυλοκρατίας και 
των αργυρώνητων βουλευτών, τους οποίους ονομάζει 
«στηλίτες». (Ο Τύπος της εποχής ανέγραψε τα ονόματά 
τους σε ατιμωτική «στήλη», όπως στην αρχαία Αθήνα).  
    Όπου εμφανιζόταν «στηλίτης» βουλευτής, τα λαμό-
για, όπως θα λέγαμε σήμερα, ο κόσμος τους προπηλά-
κιζε. Διαβάζουμε στη εφ. «Νεολόγος», στις 29 Μαρτίου 
του 1875, την περιπέτεια του βουλευτή Πειραιώς Πα-
παγεωργίου, που προσχώρησε, το 1875, στο κυβερνη-
τικό στρατόπεδο – κάτι σαν άδωνι ή βοριδομάκη – για 
το καλό της πατρίδας «βεβαίως, βεβαίως», τον οποίο ο 
λαός αποκαλούσε Ιούδα Ισκαριώτη.  
   «Περί ώραν 4μ.μ. του Σαββάτου, άνθρωπος τις πε-
λιδνήν έχων την όψιν, τας τρίχας ανωρθωμένας, την 
γλώσσαν έξω του στόματος κρεμαμένην και το στό-
μα χαίνον και αφρίζον, διέσχιζε δρομαίος τρέχων τας 
οδούς του Πειραιώς. Φωναί μακρόθεν ερχόμεναι – εί-

ναι λυσσασμένος, είναι λυσσασμένος – παρηκολού-
θουν τον φεύγοντα…
Ιδού τι είχε συμβεί: Ο προδρότης εισήλθεν εις κατά-
στημα ζητών ν’ αγοράση άλευρον, ότε εξαίφνης έξω-
θεν ηκούσθη:
- Μη δίνετε αλεύρι στον Ιούδα! Αφήστε τον να ψοφή-
ση από την πείνα! Είναι ο προδότης Παπαγεωργίου! Ο 
στηλίτης προδιατεθειμένος, ως φαίνεται, να ίδη τοι-
αύτας υποδοχάς, δεν τα έχασε και αποφάσισε ν’ απαρ-
νηθεί εαυτόν.
 - Δεν είμαι εγώ, ρε παιδιά, ο Παπαγεωργίου. Αφήστε 
με, ρε παιδιά, εμένα με λένε Χατζηκωστή!

   Η θέσις ανθρώπου απαρνουμένου εαυτόν και αλ-
λάσσοντος όνομα, διότι το ιδικό του κατέστη αφόρη-
τον εις αυτόν τον ίδιον, εκίνησε εις οίκτον τους διώ-
κτας του και τον άφησαν προς στιγμήν.  

   Επωφεληθείς τότε ετράπη εις φυγήν και ακολου-
θούμενος υπό των φωνών και των αρών των συρ-
ρευσάντων πολιτών, διέσχισε δρομέως τρέχων τας 

οδούς. Τί άραγε έγινε; Μήπως απελθών απήγξατο; (=μή-
πως κρεμάστηκε). Δεν το πιστεύομεν». (Κ. Σιμόπουλος, 
«η διαφθορά της εξουσίας», σελ. 284).  

  Τέτοιοι ήταν πάντα, οι περισσότεροι, απ’ αυτούς απαί-
δευτοι, ανυπόληπτοι και εξαρτημένοι από τις διαθέσεις 
του αρχηγού. (Θέαμα αηδές και γελοίο παρουσιάζει η 
Βουλή, όταν ομιλεί ο φερόμενος ως πρωθυπουργός, 
του νυν καιρού. Αμολάει μία καρυκευμένη ανοησία, ο 
κομματάρχης, και εκτινάσσονται από τα έδρανα και χει-
ροκροτούν κάποιοι, ως ανδράποδα, μετά μανίας).

   Και θα κλείσουμε με ένα κείμενο, το οποίο εξεικονί-
ζει τη διαχρονική αχρειότητα των πολιτικάντηδων, των 
«όνων πολιτικών» τής σήμερον.  

   «Ήταν ένας καμηλιέρης, ο Εμίν αγάς, που έζησε μία 
ζωή στα καραβάνια. Αρρώτησε στα 99 του, ένιωσε πως 
ζυγώνει το τέλος και κάλεσε κοντά του παιδιά, εγγόνια, 
συγγενείς και φίλους και ζήτησε συγχώρεση. Θυμήθη-
κε και τις καμήλες του και παρακάλεσε να τον πάνε στο 
παχνί για να αποχαιρετήσει και εκείνες. Τις χάιδεψε ο 
Εμίν αγάς, έκλαψε και είπε:

 - Εγώ πια σας αφήνω. Έφτασε η ώρα μου. Αλλά για να 
πάω ήσυχος θέλω να με συγχωρέσετε για ό,τι κακό σας 
έκανα. Τι να γίνει, έτσι είναι ο ντουνιάς!

Και μία καμήλα, γερασμένη, του λέει:
 - Που μας έδερνες και που μας άφηνες νηστικές, 

κακά πράγματα, αμαρτία από το Θεό, μα στο συγχωρά-
με. Ένα μόνο δεν θα σου συγχωρέσουμε ποτέ.

 - Ποιο; Ρωτάει τρομαγμένος ο Εμίν αγάς.
- Ποιο; Να τ’ ακούσεις. Όλες είμαστε υπάκουες στη 

δούλεψή σου. Και συ, αντί να μας τιμάς, έβαζες ένα γαϊ-
δούρι, να μας τραβάει από τη μύτη. (Στα καραβάνια προ-
πορευόταν πάντοτε ένας γάιδαρος). Ο Εμίν αγάς ανα-
στέναξε.

- Δίκιο έχετε! Μα έτσι είναι φτιαγμένος ο ντουνιάς. 
Γαϊδούρια να τον οδηγούν και να τον σέρνουν από τη 
μύτη!». Περισσότερα: http://www.antibaro.gr/article/6158, 
Ἀντίβαρο

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΝΑΤΣΙΟΥ
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Εύχεται στους γονείς και κηδεμόνες στα 
παιδιά, στους εκπαιδευτικούς του σχολείου 
και στους φίλους των ελληνικών σχολείων 
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