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Του Σταύρου Μαρμαρινού

Ο Γκας (Κώστας) Μπιλιράκης, το «Πρόσωπο» 

αυτής της εβδομάδας, είναι ο ικανός γιος, 

ενός ικανού πατέρα. 

Είναι ο δικός μας άνθρωπος στο Κογκρέσο, 

που από μικρός γνώρισε από τον πατέρα του, 

Μάικ Μπιλιράκη, παλαίμαχο και άξιο βουλευτή, 

τα μυστικά της σωστής πολιτικής 

και τους τρόπους να υπερασπίζεται, 

όταν χρειάζεται, τα ελληνικά δίκαια. Ο ίδιος, 

στη συνέντευξή του, ομολογεί το σεβασμό στην

ελληνική καταγωγή του και διατρανώνει την

αποφασιστικότητά του να συνεχίσει να αγωνίζεται

για τα συμφέροντα της Αμερικής, αλλά 

και τα εθνικά θέματα της Ελλάδος και της Κύπρου,

καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν

το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Σχολή 

της Χάλκης. Δακρύζει όταν ακούει τον εθνικό ύμνο

της Ελλάδος, όπως και των ΗΠΑ. 

Χορεύει ακόμα και τώρα ελληνικούς παραδοσιακούς

χορούς, που τους έμαθε από μικρό παιδί. 

Ακούει ελληνικά τραγούδια, εκκλησιάζεται 

όσο πιο τακτικά μπορεί και έχει μεταλαμπαδεύσει

στα παιδιά του την αγάπη για την Ελλάδα. 

Ακριβώς όπως και οι δικοί του γονείς, ο Μάικ 

και η Εβελιν Μπιλιράκη, έμαθαν αυτόν και τον

αδελφό του, από μικρά παιδιά.

Για όλα αυτά και πολλά άλλα μιλάει αναλυτικά 

ο Γκας Μπιλιράκης στο «Περιοδικό» 

του «Εθνικού Κήρυκα» αυτής της εβδομάδας.

Γκας Μπιλιράκης: 
Εκπροσωπεί επάξια την Ομογένεια στο Κογκρέσο

O Γκας Μπιλιράκης μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Ν. Υόρκη, εξηγεί τις προσπάθειές του υπέρ των δίκαιων ελληνικών ζητημάτων.
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Συγχαρητήρια, 
μαζί με τις εγκάρδιες και ολόθερμες ευχές μας, 
στον Ρεπουμπλικανό ομοσπονδιακό βουλευτή

Γκας Μπιλιράκη 
για συνεχείς επιτυχίες στον πολιτικό στίβο

Σπύρος και Αμαλία Σπυρέα
& Sigmapharm Laboratories

Sigmapharm Laboratories, LLC
3375 Progress Drive, Bensalem - PA 19020
Tel.: (215) 352-6655 - Fax: (215) 352-6644

www.sigmapharm.com

Innovative Pharmaceutical Formulations, Maximizing Drug Therapy.
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“ ΜΕγΑλωΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕλλΑδΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚλΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡδΙΑ ΜΟΥ. ΟΤΑΝ ΑΚΟΥω ΤΟΝ ΕλλΗΝΙΚΟ

ΕθΝΙΚΟ ΥΜΝΟ, ΣΥγΚΙΝΟΥΜΑΙ ΚΑΙ δΑΚΡΥζω, ΟπωΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ”

Του άρεσε όταν ήταν μικρός, του
Γκας (Κώστα) Μπιλιράκη, να δου-
λεύει στο φούρνο του παππού του,
στο «Ελληνικό Χωριό», το φημισμένο
Τάρπον Σπρινγκς της Φλόριδας. Ομο-

σπονδιακός βουλευτής σήμερα στη Βουλή
των Αντιπροσώπων στην Ουάσιγκτον ο κ.
Μπιλιράκης, θυμάται με νοσταλγία τα παιδικά
του χρόνια. «Ημουνα και παπαδάκι στον Αγιο
Νικόλαο εκεί, μαζί με τον αδελφό μου», είπε
στο «Περιοδικό» του «Εθνικού Κήρυκα». «Και
το 1982 είχα κολυμπήσει μαζί με άλλα παιδιά
του Αγίου Νικολάου, για να πιάσω τον Σταυρό
κατά την τελετή των Θεοφανείων. Δεν τον
έπιασα, γιατί είχα δυσκολία με τα μάτια μου.
Είχα πάει κρυφά από τους γονείς μου. Ηθελα
πολύ να το κάνω. Σήμερα, νοιώθω υπερήφανος
που είχα δοκιμάσει κι εγώ μικρός για το
Σταυρό, έστω κι αν δεν τον έπιασα».

Οι δυο μεγαλύτεροι γιοι του, ο Μιχάλης
και ο Θεόδωρος, βούτηξαν κι αυτοί μερικές
χρονιές για τον Σταυρό των Θεοφανείων,
ενώ του χρόνου, θα δοκιμάσει και ο Μανώλης,
που είναι σήμερα 16 χρόνων.

Ο Ελληνοαμερικανός πολιτικός επαναλαμ-
βάνει σε κάθε ευκαιρία ότι μεγάλωσε ελληνικά.
«Μεγάλωσα και έζησα τις ελληνικές παραδό-
σεις, τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδος», είπε
με υπερηφάνεια. «Ακόμα και τώρα, ακούω
ελληνικό ραδιόφωνο και έχω CD με τραγούδια
ελληνικά που τα απολαμβάνω όταν μπορώ.
Μεγάλωσα με την Ελλάδα και την Εκκλησία
στην καρδιά μου. Οταν ακούω τον ελληνικό
εθνικό ύμνο, συγκινούμαι και δακρύζω, όπως
συμβαίνει και με τον αμερικανικό».

O Γκας Μπιλιράκης είναι εδώ και αρκετά
χρόνια συμπρόεδρος της κοινοβουλευτικής
ομάδας ελληνικών θεμάτων (Helenic Caucus),
μαζί με την Κάρολιν Μαλόνι. Από την επιτροπή
αυτή, ο ομογενής ομοσπονδιακός βουλευτής
έχει υποστηρίξει και συνεχίζει να υποστηρίζει
με σθένος και αποφασιστικότητα τα δίκαια
της Ελλάδος, της Κύπρου και του Οικουμενικού
Πατριαρχείου.

Είναι, επίσης, συμπρόεδρος της νεοσύστα-
της Επιτροπής Ελληνο-Ισραηλινής Συμμαχίας,
μαζί με τον εβραϊκής καταγωγής Δημοκρατικό
βουλευτή, επίσης από τη Φλόριδα, Τεντ Ντόιτς.

Για πρώτη φορά εκλέχτηκε ομοσπονδιακός
βουλευτής ο κ. Μπιλιράκης, το 2006,
ενώ τώρα διανύει την τέταρτη συνεχή

θητεία του στην αμερικανική Βουλή των Αν-
τιπροσώπων στην Ουάσιγκτον, συνεχίζοντας
το επιτυχημένο έργο του πατέρα του. Προ-

ηγουμένως, διετέλεσε πολιτειακός βουλευτής
στη Φλόριδα από το 1998 μέχρι το 2006.

Επί σειρά ετών ο ομογενής πολιτικός δια-
κρίθηκε ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών
Υποθέσεων της αμερικανικής Βουλής, της Επι-
τροπής Εσωτερικής Ασφάλειας και της Επι-

τροπής Υποθέσεων Βετεράνων. Είναι επίσης,
μέλος, διαφόρων άλλων επιτροπών του Κογ-
κρέσου. Ο κ. Μπιλιράκης θεωρεί μεγάλη του
τιμή, που είναι μέλος του Τάγματος των Αρ-
χόντων του Αγίου Ανδρέα του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, το οποίο εδρεύει στις ΗΠΑ.

Ο πατέρας του, Μάικ Μπιλιράκης, διετέλεσε
ομοσπονδιακός βουλευτής από το 1983 μέχρι
το 2006 και υποστήριξε με συνέπεια, ευθύνη
και επιμονή τα δίκαια των ελληνικών θέσεων,
παράλληλα με την υποδειγματική αφοσίωσή
του στους νόμους και τις αξίες των Ηνωμένων
Πολιτειών. Δημιούργησε, επίσης, μια υπο-
δειγματική οικογένεια και δίδαξε μαζί με τη
σύζυγό του, Εβελιν, στα παιδιά τους, την
αγάπη για την Ελλάδα, την ιστορία, τις πα-
ραδόσεις, τα ήθη και έθιμά της.

O Γκας Μπιλιράκης γεννήθηκε στο Γκέιν-
σβιλ της Φλόριδας, στην οποία διαμένει και
ο αδελφός του, Μανώλης, που είναι γιατρός.

Ο πατέρας του, Μάικ Μπιλιράκης, τον
οποίο διαδέχτηκε στην ομοσπονδιακή Βουλή
των ΗΠΑ, γεννήθηκε στο «Ελληνικό Χωριό»,
το φημισμένο Τάρπον Σπρινγκς, αλλά μεγά-
λωσε στο Πίτσμπουργκ της πολιτείας Πεν-
σιλβάνια. Κάποια μέρα, είχε πάει στο Τάρπον
Σπρινγκς για να δει τη θεία του. Εκεί, σε ένα
χορό γνώρισε τη μετέπειτα σύζυγό του, η
οποία μεγάλωσε στο Ντιτρόιτ και σε ηλικία
14 χρόνων ήλθε με την οικογένειά της στο
Κλίαργουότερ της Φλόριδας.

ΟΓκας Μπιλιράκης άρχισε να πηγαίνει
σχολείο στο Τάρπον Σπρινγκς, όπου
δίδασκαν τότε αρκετές δασκάλες ελ-

ληνικής καταγωγής. «Η δασκάλα μου ήταν
πάρα πολύ καλή», είπε. «Την έλεγαν Ειρήνη
Γιαλουράκη. Αλλά, έμαθα πολλά και από τη
νονά μου, Μαρία Σπανού, που με αγαπούσε
ιδιαίτερα και πήγαινα στο σπίτι της σχεδόν
καθημερινώς. Είχε γεννηθεί στη Μικρά Ασία
και με τους διωγμούς του 1922 κατέφυγε
στη Σάμο και στη συνέχεια ήλθε στην Αμερι-
κή».

Ο κ. Μπιλιράκης πήγε επίσης, στο Ελληνικό
Σχολείο του Αγ. Νικολάου.

Οταν μεγάλωσε σπούδασε αρχικά στο Uni-
versity of Florida, ενώ το 1989 πήρε το πτυχίο
του από τη Νομική Σχολή του Stetson Uni-
versity και εργάστηκε ως δικηγόρος.

«Τα πρώτα μου Ελληνικά άρχισα να μα-
θαίνω, από τη γιαγιά, τον παππού και τους
γονείς μου», είπε. «Μεγαλώσαμε, όπως ακριβώς
μια ελληνική οικογένεια φροντίζει για τα
παιδιά της. Ο πάππος μου είχε έναν ελληνικό
φούρνο στο Τάρπον Σπρινγκς. Εμενε ακριβώς
από πάνω. Στην αρχή, μείναμε κι εμείς για
περίπου δύο χρόνια και ποτέ δεν θα ξεχάσω
τον καιρό που δούλευα με τον πάππο μου
στο φούρνο.

Συνέχεια στη σελίδα 6

Επάνω: Ο Μάικ Μπιλιράκης με τη σύζυγό του, Εβελιν, καθήμενοι και όρθιοι δίπλα
τους, τα δύο τους παιδιά, ο μετέπειτα ομοσπονδιακός βουλευτής, Γκας Μπιλιράκης
(αριστερά) και ο Μανώλης, που έγινε γιατρός. Κάτω: Τρεις πολιτικοί. Ο Μάικ
Μπιλιράκης (δεξιά) με τον γιο του, Γκας, και στη μέση τον Εντ Κοτς, που είχε
διατελέσει δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Αριστερά, καθήμενη, η Εβελιν Μπιλιράκη.
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Ηταν από τις καλύτερες στιγμές της ζωής
μου. Ο θάνατος του παππού, όπως και της
γιαγιάς του, ήταν, αντίθετα, από τις πιο δύ-
σκολες στιγμές που πέρασα. Μέσα στο σπίτι,
λοιπόν, με την οικογένειά μου, και στο Τάρ-
πον Σπρινγκς, έμαθα τα Ελληνικά. Στο σπίτι
μιλούσαμε Ελληνικά. Στο Ελληνικό Σχολείο
έκανα έξι χρόνια. Επίσης, έμαθα χορό με το
χορευτικό συγκρότημα της κοινότητας, τη
‘Λεβεντιά’. Θυμάμαι ότι ο πάππος μου,
Κώστας Μιαούλης, ήταν πολύ καλός χορευτής
και με έμαθε πολλά. Μικρός, ταξίδεψα με
τα παιδιά της ‘Λεβεντιάς’ δυο φορές στην
Ελλάδα. Κατά την πρώτη επίσκεψη είχαμε
πάει στην Ηπειρο, στη Μακεδονία και άλλα
μέρη της Βόρειας Ελλάδος. Κατά το δεύτερο
ταξίδι, πήγαμε στα νησιά. Το 1982 πήγα για
πρώτη φορά με την οικογένειά μου. Είχαμε
πάει και βρήκαμε τον πατέρα της μητέρας
μου στην Κάλυμνο. Μαζί μας, ήταν και η
γιαγιά μου, μητέρα του πατέρα μου. Περά-
σαμε πάρα πολύ ωραία και ποτέ δεν ξεχνώ
εκείνο το ταξίδι. Θυμάμαι τη γιαγιά μου,
από τη μητέρα μου, που ήταν πρόεδρος της
Φιλοπτώχου του Αγ. Νικολάου, για 21 χρόνια.
Οταν γίνονταν χοροεσπερίδες, μας έπαιρναν
σ’ αυτές και αγαπήσαμε περισσότερο τους
ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Ακόμα
και τώρα, όταν βρω ευκαιρία, μου αρέσει να
χορεύω. 

Ο πάππος μου, ήταν πολύ καλός δάσκαλος
για ‘μένα. Πρέπει να κρατήσουμε τις παρα-
δόσεις μας. Οι Ελληνες ήταν σκλαβωμένοι
στους Τούρκους και όμως τα κράτησαν όλα,
παρά τις δυσκολίες. Ενώ τώρα, είμαστε στην
Αμερική, ελεύθεροι και ο κόσμος μας αγαπάει.

Δεν έχουμε δικαιολογία, να μη μάθουν τα
παιδιά μας Ελληνικά, τη γλώσσα και τον πο-
λιτισμό μας. Ο ένας από τους γιους μου, ο
Θόδωρος, παίρνει Ελληνικά στο Πανεπιστή-
μιο».

Οκ. Μπιλιράκης έχει τέσσερις γιους. Ο
πρώτος είναι ο Μιχάλης, φοιτητής στο
φημισμένο Georgetown University της

Ουάσιγκτον, ο δεύτερος ο Θεόδωρος, σπου-
δάζει στο University of Florida, ο τρίτος
είναι ο Μανώλης, 16 χρόνων και ο μικρότερος,
ο Νικόλαος, 10 χρόνων, που επίσης σπου-
δάζουν.

Ο ομογενής πολιτικός θλίβεται βλέποντας
ότι υπάρχουν ομογενείς που αδιαφορούν
για τη γλώσσα της καταγωγής τους, την
οποία δεν φροντίζουν να μάθουν στα παιδιά
τους. «Είναι κρίμα», τόνισε. «Δεν πρέπει να
ξεχαστεί η γλώσσα της καταγωγής μας. Είναι
μια γλώσσα και ευλογημένη και σπουδαία.
Βλέπουμε τους Αμερικανούς, που αγαπούν
την Ελλάδα, την ιστορία και τον πολιτισμό
της, πηγαίνουν σε ελληνικούς χορούς και
απολαμβάνουν την ελληνική κουζίνα. Εχουμε
και τη θρησκεία μας, που είναι αληθινή». Η
οικογένεια του κ. Μπιλιράκη ήταν πάντα
βαθιά θρησκευόμενη. Εξάδελφός του είναι
ο Μητροπολίτης Δαρδανελίων, Νικήτας, δι-
ευθυντής σήμερα του Πατριαρχικού Ορθό-
δοξου Ινστιτούτου «Πατριάρχης Αθηναγόρας»,
στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας.

Ο κ. Μπιλιράκης εκφράζει τη λύπη του
για το κλείσιμο ελληνικών σχολείων στην
Αμερική. Και αναφέρεται, μεταξύ άλλων,
στη σπουδαιότητα της αποστολής δασκάλων
που στέλνει το ελληνικό υπουργείο Παιδείας
σε σχολεία της Ομογένειας στην Αμερική.

Οι δάσκαλοι αυτοί μαζί με τους Ελληνοαμε-
ρικανούς εκπαιδευτικούς, διδάσκουν και
κρατούν την ελληνική γλώσσα και τον πολι-
τισμό στα παιδιά της Ομογένειας και όχι
μόνο. «Δεν πρέπει να τα χάσουμε», τόνισε.
«Ο προπάππος μου ήλθε στην Αμερική,
κοντά στο 1905, στο Τάρπον Σπρινγκς, για
τα σφουγγάρια. Το ίδιο και οι παππούδες
και γιαγιάδες μου. Κράτησαν τις οικογένειές
τους και την ελληνική γλώσσα. Είναι λάθος
σήμερα, να έχουμε γονείς που δεν νοιάζονται
να μάθουν Ελληνικά στα παιδιά τους. Οι εκ-
κλησίες μας σήμερα έχουν σχολεία και τα
παιδιά μπορούν να μάθουν Ελληνικά. Πρέπει
γονείς και παιδιά να έχουν την Ελλάδα μέσα
τους. Κι εγώ, προσωπικά, κρατάω την Ελλάδα
στην καρδιά μου, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Τα
παιδιά, όταν είναι μικρά, δεν καταλαβαίνουν.
Γι’ αυτό και πρέπει να επιμένουν οι γονείς.
Η Εκκλησία παίζει τον πρώτο ρόλο. Δεν
μπορούμε να τη χάσουμε τη θρησκεία μας».

Σε σχετική ερώτηση, ο κ. Μπιλιράκης
υποστήριξε το θεσμό των σχολείων «τσάρτερ»,
που έχουν αρχίσει και αυξάνονται στο χώρο
της Ομογένειας σε διάφορες πόλεις της Αμε-
ρικής.

«Εχω εμπειρίες από τα σχολεία αυτά,
γιατί τα επισκέπτομαι, σε κάθε ευκαιρία»,
είπε. «Γίνεται πολύ καλή δουλειά σ’ αυτά.
Τα παιδιά μαθαίνουν τα Ελληνικά, μαζί με
τα Αγγλικά και έχουν πολύ καλές επιδό-
σεις».

Ο κ. Μπιλιράκης εξέφρασε τον ενθου-
σιασμό του για την Ακαδημία Πλάτωνα, που
ετοιμάζεται να ανοίξει και έβδομο σχολείο
«τσάρτερ» στην κομητεία Πινέλας της Φλό-

“ ΕIΝΑΙ λAθΟΣ

ΣHΜΕΡΑ, ΝΑ EχΟΥΜΕ

γΟΝΕIΣ πΟΥ δΕΝ

ΝΟΙAζΟΝΤΑΙ ΝΑ

ΜAθΟΥΝ ΕλλΗΝΙΚA

ΣΤΑ πΑΙδΙA ΤΟΥΣ. ΟΙ

ΕΚΚλΗΣIΕΣ ΜΑΣ

ΣHΜΕΡΑ EχΟΥΝ

ΣχΟλΕIΑ ΚΑΙ ΤΑ 

πΑΙδΙA ΜπΟΡΟYΝ ΝΑ

ΜAθΟΥΝ ΕλλΗΝΙΚA.

πΡEπΕΙ γΟΝΕIΣ ΚΑΙ

πΑΙδΙA ΝΑ EχΟΥΝ ΤΗΝ

ΕλλAδΑ ΜEΣΑ ΤΟΥΣ ”
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Κοντά στις μεγάλες οργανώσεις της Ομογέ-
νειας. Στη φωτογραφία, με στελέχη της Πα-
νηπειρωτικής. Καθήμενος, δεύτερος από
αριστερά, ο Γκας Μπιλιράκης και δίπλα του,
ο τότε πρόεδρος της Πανηπειρωτικής,
Φώτιος Γκαλίτσης, με την πρώην γενική
πρόξενο στη Ν. Υόρκη, Αγη Μπαλτά.
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H καρδιά μου πάλλεται από συγκίνηση και χαρά για τον αγαπητό μου φίλο 

Γκας Μπιλιράκη
τον Ομοσπονδιακό Βουλευτή (Congressman) που εκλέγεται στη 

12η Περιφέρεια της Φλόριδας, για την επιτυχημένη του πολιτική σταδιοδρομία 

και τον συγχαίρω για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρει τόσο στην Αμερική μας, 

στην Ομογένεια, την Ελλάδα, αλλά και την Κύπρο μας.

Ελληνοαμερικανός δεύτερης γενιάς είναι ο Γκας Μπιλιράκης. Ομως η ψυχή του 

είναι γεμάτη Ελλάδα. Ανατράφηκε με τα ελληνοχριστιανικά ιδανικά και τις αρχές 

που σημαδεύουν κάθε πράξη και βήμα του. Σαν πολιτικός είχε να δείξει έργα 

επάξια της καταγωγής του και γι’ αυτό τον καμαρώνει η Ομογένεια. 

Ως οικογενειάρχης είναι καλός σύζυγος και στοργικός πατέρας.

Στον Γκας Μπιλιράκη

εύχομαι μια λαμπρή σταδιοδρομία και εις ανώτερα.

Αλέκα ΛαζίδηW
R
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1. Ησαϊα χόρευε... Ο Γκας Μπιλι-
ράκης παντρεύεται την αγαπη-
μένη του Ευδοξία στον
Καθεδρικό ιερό ναό του Αγ. Νι-
κολάου, στο «Ελληνικό Χωριό»,
Τάρπον Σπρινγκς. Τους
πάντρεψε, ο σημερινός Μητρο-
πολίτης Δαρδανελίων, Νικήτας,
που είναι εξάδελφός του 2.
Πολλά τα εγγόνια της Εβελιν
Μπιλιράκη. Εδώ με δύο από τους
γιους του Γκας Μπιλιράκη, τον
Θεόδωρο και τον Μιχάλη, που εί-
χαν κολυμπήσει σε
προηγούμενα Θεοφάνεια για να
πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό 3. Ο
παλαίμαχος Ελληνοαμερικανός
πολιτικός, δυνατή ελληνική
φωνή στο Κογκρέσο, Μάικ Μπι-
λιράκης, με τη σύζυγό του,
Εβελιν. Δημιούργησαν μια
σωστή, ελληνική οικογένεια 4.
Ολη η οικογένεια του Γκας Μπι-
λιράκη, με χαμόγελα και ζωντά-
νια. Το ζεύγος Γκας και Ευδοξία,
με τους τέσσερις γιους τους, Μι-
χάλη, Θεόδωρο, Μανώλη και τον
μικρό Νίκο 5.Φέτος τον
Αύγουστο στην Ελλάδα. Ο Γκας
Μπιλιράκης, κατά τη βράβευσή
του, έχοντας δίπλα του, τον δή-
μαρχο Καλύμνου, Δημήτρη Δια-
κομιχάλη.  6. Μια ευτυχισμένη
οικογένεια. Μπροστά, ο
παππούς και η γιαγιά, Μάικ και
Εβελιν Μπιλιράκη, κρατώντας
μερικά από τα εγγόνια, και πίσω
οι γιοι τους, Γκας και Μανώλης
Μπιλιράκης, με τις συζύγους και
τα παιδιά τους.

1 2

3

4

6  5
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ριδας. Αναφέρθηκε, επίσης, στην
Αρχιμήδεια Ακαδημία του Μαϊάμι.

«Υποστηρίζω το θεσμό των σχο-
λείων ‘τσάρτερ’, γιατί βλέπω πόσο
καλά και αποδοτικά είναι», υπο-
γράμμισε.

Οι δυο μεγαλύτεροι γιοι του κ.
Μπιλιράκη, ο Μιχάλης και ο Θόδω-
ρος, έχουν πάει στο «Ιωνικό Χωριό»,
στις κατασκηνώσεις της Αρχιεπισκο-
πής Αμερικής στο Βαρθολομιό της
Ηλείας στην Πελοπόννησο.

Μαζί με τη σύζυγό του, Ευ-
δοξία (Eύα) και τα παιδιά
τους ο κ. Μπιλιράκης έκανε

διακοπές  φέτος το καλοκαίρι στην
Ελλάδα. «Πήγαμε στον Αγιο Νικόλαο
της Καλύμνου και βρήκαμε το σπίτι
που είχε χτίσει ο προπάππος μου,
Μιχάλης Μπιλιράκης. Το έχουν σή-
μερα συγγενείς μας που μένουν
στην Αυστραλία».

Σε τιμητική εκδήλωση του Δήμου
Καλυμνίων που οργανώθηκε γι’ αυ-
τόν, συμμετείχε και ο Περιφερει-
άρχης Γιάννης Μαχαιρίδης. Ο τε-
λευταίος, σε χαιρετισμό του εξήρε
την προσφορά του κ. Μπιλιράκη
στην Ομογένεια, τον Ελληνισμό και
την πατρίδα, αναλαμβάνοντας επα-
νειλημμένα πρωτοβουλίες στήριξης
των θέσεων της Ελλάδας στις Ηνω-
μένες Πολιτείες. Ο Περιφερειάρχης
επέδωσε στον κ. Μπιλιράκη πλακέτα
σε αναγνώριση της προσφοράς του.

«Πρώτοι πήγαν στην Ελλάδα η
γυναίκα μου με τα παιδιά, επειδή

εγώ έπρεπε να είμαι στην Ουάσιγ-
κτον», είπε ο κ. Μπιλιράκης. «Τις
πρώτες δυο ημέρες πήγαν στην Αθή-
να και στη συνέχεια στην Ηπειρο,
γιατί η πεθερά μου είναι από την
Αρτα. Υστερα από μια εβδομάδα
πήγα και τους συνάντησα στην Αθή-
να. Ζήτησε να με συναντήσει ο
πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς,
ο οποίος ετοιμαζόταν εκείνες τις
μέρες να έλθει στην Αμερική. Ετσι,
από το αεροδρόμιο μόλις έφθασα,
πήγα κατ’ ευθείαν και τον είδα.
Διαπίστωσα ότι ο κ. Σαμαράς γνω-
ρίζει καλά τι κάνουμε εμείς εδώ
στην Αμερική για τα ελληνικά θέ-
ματα. Ηξερε για τις επιτροπές στις
οποίες είμαι στέλεχος και μου είπε
ότι ήταν ευχαριστημένος για το
έργο μας».

Οκ. Μπιλιράκης γνωρίζει για
την κρίσιμη οικονομική κα-
τάσταση στην οποία βρίσκεται

τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα. «Πι-
στεύω ότι γίνεται εκεί μεγάλη προ-
σπάθεια, καταβάλλονται πολλές θυ-
σίες από τον κόσμο για να μπορέσει
να σταθεί στα πόδια της η χώρα»,
είπε. «Πιστεύω ότι ο κ. Σαμαράς
εργάζεται πολύ σκληρά για να αν-
τιμετωπιστεί το πρόβλημα, ενώ οι
Ελληνες είναι πραγματικοί πατριώτες
που αγωνίζονται να σωθεί η χώρα.
Ξέρω ότι οι προσπάθειες είναι πολύ
δύσκολες».

Με την ευκαιρία αυτή, ο κ. Μπι-
λιράκης αναφέρθηκε στη συνάντηση

“ ΥπΟΣΤΗΡΙζω ΤΟ θΕΣΜΟ ΤωΝ

ΣχΟλΕΙωΝ ‘ΤΣΑΡΤΕΡ’, γΙΑΤΙ ΒλΕπω

πΟΣΟ ΚΑλΑ ΚΑΙ ΑπΟδΟΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ”
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Θερμά συγχαρητήρια και εγκάρδιες ευχές στον αγαπητό μας φίλο

Γκας Μπιλιράκη
τον Ρεπουπλικάνο ομοσπονδιακό βουλευτή  

που εκλέγεται στην 12η περιφέρεια της Φλώριδας

για τις υπηρεσίες του προς την χώρα μας την Αμερική 

αλλά και για την πατρίδα μας Ελλάδα και Κύπρο.

Γέννημα θρέμα Ελληνας ο Γκας Μπιλιράκη

γαλουχήθηκε με τις ελληνορθόδοξες αξίες και αρετές 

πράγμα που μεταλαμβάνει και στα παιδιά του. 

Για όλους εμάς που έχουμε την καλή τύχη 

να τον απακαλούμε φίλο, είναι ο καλός και απλός Ελληνας, 

ο Ελληναμερικανός με όραμα για μια καλύτερη Αμερική και Ελλάδα 

για έναν κόσμο δίκαιο και αρμονικό.

J.�KOKOLAKIS�CONTRACTING,�INC.
202 Center St., Tarpon Springs, FL 346 89

Tel.: (727) 942-2211 

Joseph Kokolakis, president

John and Peggy Kokolakis, founders

Ξέγνοιαστες καλοκαιρινές διακοπές στην όμορφη Ελλάδα. Στη φωτο-
γραφία, ο Γκας Μπιλιράκης με τη σύζυγό του, Ευδοξία (Εύα).
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Επάνω Αριστερά: Ολη η οικογένεια του Γκας Μπιλιράκη, το περασμένο καλοκαίρι στην Ακρόπολη. Από αριστερά: Ευδοξία, Μιχάλης, Γκας, Μανώλης και Θανάσης. Μπροστά, ο
μικρός της οικογένειας, Νίκος Μπιλιράκης. Επάνω δεξιά: Με επισκέψεις στην Ελλάδα, ο Γκας Μπιλιράκης τονώνει την αγάπη των παιδιών του για τις ρίζες τους. Αριστερά, το
ζεύγος Ευδοξία και Γκας Μπιλιράκη και δίπλα τους οι τέσσερις γιοι τους. Κάτω αριστερά: Από το περυσινό επίσημο δείπνο του Τάγματος των Αρχόντων στη Ν. Υόρκη. Από
αριστερά, οι: Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος, Ανδρέας Δρακόπουλος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του κοινωφελούς Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», Γκας Μπιλιράκης και
Τζον Λυμπεράκης Κάτω δεξιά: Χαμόγελα φιλίας και οικειότητας. Ο Γκας Μπιλιράκης (αριστερά) με τον πατέρα του, Μάικ, και στη μέση τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζορτζ
Μπους, στην αυλή του Λευκού Οίκου.
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με επιφανείς παράγοντες που είχε
πριν μερικούς μήνες στην Ουάσιγ-
κτον ο κ. Σαμαράς, ο οποίος τους
κατατόπισε για την ελληνική πραγ-
ματικότητα. Ο κ. Μπιλιράκης τόνισε
ότι υπάρχουν ελπίδες πως η Ελλάδα
θα τα καταφέρει να βγει από τη ση-
μερινή οικονομική κρίση, ενώ χα-
ρακτήρισε τον κ. Σαμαρά δυναμικό
ηγέτη. «Εχω ελπίδες ότι όλα θα
πάνε καλά στο τέλος, γι’ αυτό και
είμαι αισιόδοξος», πρόσθεσε. «Βέ-
βαια, οι θυσίες χρειάζονται χρόνο
για να αποδώσουν».

Ο ομογενής πολιτικός υπογράμ-
μισε ότι οι Ελληνες είναι πατριώτες
που αγωνίζονται για να βγει η χώρα
τους από την κρίση.

Μεγάλες προσπάθειες έχει κα-
ταβάλλει και συνεχίζει ο κ.
Μπιλιράκης για τη δίκαιη

επίλυση του Κυπριακού προβλήμα-
τος. Τον επόμενο μήνα, ή τον Ια-

νουάριο, μάλιστα, ετοιμάζεται να
επισκεφτεί την Κύπρο, μαζί με άλ-
λους Αμερικανούς βουλευτές. Προ-
ηγουμένως, θα πάνε στην Αθήνα.
«Εχω ήδη πει στον κ. Σαμαρά, ότι
θα τους φέρω στην Ελλάδα», δήλωσε
ο κ. Μπιλιράκης. «Μετά την Κύπρο,
θα πάμε και στο Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο για συνάντηση με τον
Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Θα χρη-
σιμοποιήσω όλες μου τις δυνάμεις
για τα θέματα αυτά. Η Ελλάδα και
η Κύπρος είναι φίλοι και σύμμαχοι
με τις ΗΠΑ».

Τα θέματα του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου και της Θεολογικής Σχο-
λής της Χάλκης έχουν υποστηριχτεί
ιδιαίτερα από τον κ. Μπιλιράκη.
Στα μέσα Ιανουαρίου φέτος, ο κ.
Μπιλιράκης έκανε δήλωση για το
γεγονός ότι η τουρκική κυβέρνηση
συμφώνησε να επιστραφούν 190
στρέμματα δασικής έκτασης στη Θε-
ολογική Σχολή της Χάλκης.

ΤΟΝ δΕΚΕΜΒΡΙΟ ή  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

ΕΤΟΙΜΑζΕΤΑΙ ΝΑ ΕπΙΣΚΕφΤΕΙ ΤΗΝ

ΚΥπΡΟ, ΜΑζΙ ΜΕ ΑλλΟΥΣ ΒΟΥλΕΥΤΕΣ.

πΡΟΗγΟΥΜΕΝωΣ, θΑ πΑΝΕ ΣΤΗΝ

ΑθΗΝΑ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΥπΡΟ, θΑ πΑΝΕ

ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ πΑΤΡΙΑΡχΕΙΟ

γΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ πΑΤΡΙΑΡχΗ

ΒΑΡθΟλΟΜΑΙΟ 
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Συγκεκριμένα, ο Ελληνοαμερικανός πολι-
τικός δήλωσε: «Καλωσορίζω τη θετική κίνηση
της κυβέρνησης της Τουρκίας, για την επι-
στροφή της δασικής έκτασης γύρω από τη
Θεολογική Σχολή της Χάλκης στο Μοναστήρι
της Αγίας Τριάδος. Επί πλέον, επαναλαμβάνω
το αίτημά μου για την άμεση επαναλειτουργία
της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης χωρίς
προϋποθέσεις, ώστε να μπορέσει να εκπαι-
δεύσει τις μελλοντικές γενιές των Ορθόδοξων
κληρικών. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ως ο
ηγέτης των σχεδόν 300 εκατομμυρίων Ορθό-
δοξων Χριστιανών, είναι γνωστός για τις προ-
σπάθειές του για την επίτευξη της ειρήνης
και της καταλλαγής ανάμεσα σε όλες τις θρη-
σκείες και ενισχύει τον διάλογο ανάμεσα
στους Χριστιανούς, τους Εβραίους και τους
μουσουλμάνους».

Τον περασμένο Νοέμβριο, εξάλλου, είχε
πραγματοποιηθεί στο Κογκρέσο ειδική εκδή-
λωση με την ευκαιρία της εορτής του Απο-
στόλου Ανδρέα, προστάτη του Οικουμενικού
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Απώτερος
στόχος της εκδήλωσης ήταν να αξιολογηθεί
η πρόοδος που είχε σημειωθεί προς την
πλήρη αποκατάσταση της αξιοπρέπειας του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά και την
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
της θρησκευτικής ελευθερίας, σε όλο τον κό-

σμο. Στην εκδήλωση εκείνη είχαν παραβρεθεί
πολλοί παράγοντες της νομοθετικής και της
εκτελεστικής εξουσίας, διπλωμάτες και εκ-
πρόσωποι διαφόρων θρησκειών.

Μιλώντας εκεί ο κ. Μπιλιράκης, τόνισε,
μεταξύ άλλων, ότι εκτός από τον αγώνα υπέρ
της θρησκευτικής ελευθερίας του Πατριαρ-
χείου, θα καταβάλει προσπάθειες και για την
προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας των
Χριστιανών της Αιγύπτου, οι οποίοι περνούν,
όπως είπε, πολλές δυσκολίες κατά την περίοδο
αυτή. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα
πολλών διακεκριμένων προσωπικοτήτων του
Κογκρέσου.

Επ’ ευκαιρία της αναφοράς του στους Αμε-
ρικανούς πολιτικούς, ο κ. Μπιλιράκης παρο-
τρύνει τους ομογενείς να ασχοληθούν περισ-
σότερο με τα δημόσια αξιώματα και την πο-
λιτική. Είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που
νέοι ομογενείς έχουν ήδη μπει στην αμερι-
κανική πολιτική ζωή, όπως ο πολιτειακός γε-
ρουσιαστής Μιχάλης Γιάνναρης, οι πολιτειακοί
βουλευτές Αραβέλλα Σιμωτά και Νικόλ Μαλ-
λιωτάκη, επίσης από τη Ν. Υόρκη, ενώ πρό-
σφατα κέρδισε στις εκλογές και θα είναι ο
πρώτος Ελληνας δημοτικός σύμβουλος εκεί,
ο Κώστας Κωνσταντινίδης. «Χρειαζόμαστε,
όμως, ακόμα πολλή δουλειά, για να διεκδι-
κήσουν πολιτικά αξιώματα Ελληνοαμερικανοί
και σε άλλες μεγαλουπόλεις, όπως στο Λος
Αντζελες, στο Σικάγο και αλλού. Κάποτε

είχαμε έξι πολιτικούς. Γιατί να μην έχουμε
τώρα δώδεκα και περισσότερους;».

Αναφορά έκανε ο κ. Μπιλιράκης και στον
Γιάννη Κατσιματίδη, που είχε διεκδι-
κήσει τελευταία το αξίωμα του δημάρχου

της Ν. Υόρκης. «Είχα πάει στη Ν. Υόρκη για
να τον υποστηρίξω», είπε. «Ακόμα και εάν
δεν κέρδισε την εκλογή, ήταν καλό που ένας
Ελληνοαμερικανός έτρεξε για τη θέση αυτή.
Οι ομογενείς διακρίνονται για τις επιτυχίες
τους σε πολλούς τομείς της αμερικανικής κοι-
νωνίας. Πρέπει οι ομογενείς να ασχολούμαστε
με την πολιτική. Είναι στο αίμα μας. Η Ελλάδα
χρειάζεται βοήθεια για τα δίκαια θέματα που
αντιμετωπίζει. Το ίδιο και η Κύπρος και το
Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Θεολογική Σχολή
της Χάλκης». Σύντομη αναφορά στα εθνικά
θέματα είχε κάνει ο κ. Μπιλιράκης κατά τη
διάρκεια εκδήλωσης για την οικονομική υπο-
στήριξη της εκλογικής του εκστρατείας πέρυσι,
στη μικρή κοινοτική αίθουσα του Αγ. Νικολάου,
στο Τάρπον Σπρινγκς. Ο ομογενής πολιτικός
κατενθουσίασε τον κόσμο που χειροκροτούσε
συνεχώς, όταν είπε «Είμαι Ελληνας, είμαι Ελ-
ληνοαμερικανός». Ο κ. Μπιλιράκης είπε ότι
κατά τα χρόνια της θητείας του στο Κογκρέσο,
αγωνίζεται και θα συνεχίσει να αγωνίζεται
για την Ελλάδα και την Κύπρο και αναφέρθηκε
σε μερικά από τα μεγάλα εθνικά θέματα,
όπως είναι το Κυπριακό, της Μακεδονίας και

του Πατριαρχείου. Με την ευκαιρία αυτή,
υποστήριξε τη σημασία της θρησκευτικής
ελευθερίας, καθώς και της θρησκείας και της
διατήρησης της ελληνικής γλώσσας, ενώ τά-
χτηκε υπέρ της επαναλειτουργίας της Θεο-
λογικής Σχολής της Χάλκης.

Ο Ελληνοαμερικανός ομοσπονδιακός βου-
λευτής επαίνεσε την Ομογένεια για τις επι-
τυχίες της σε όλους τους τομείς στις ΗΠΑ, τε-
λειώνοντας δε την ομιλία του αναφέρθηκε
στην ανάγκη υποστήριξης από το αμερικανικό
κράτος των μικρών επιχειρήσεων, ενώ έκανε
λόγο, μεταξύ άλλων, και για τα μεγάλα ζητή-
ματα του Ιράν και του Αφγανιστάν. 

Με την ευκαιρία της επίσκεψης του Οι-
κουμενικού Πατριάρχη στις ΗΠΑ το 2009, η
αμερικανική Βουλή των αντιπροσώπων είχε
υιοθετήσει ομόφωνα ψήφισμα το οποίο κα-
τέθεσε και προώθησε στη Βουλή ο κ. Μπιλι-
ράκης, με το οποίο χαιρέτισε την επίσκεψη
του κ. Βαρθολομαίου και τον ηγετικό του
ρόλο σε διεθνές επίπεδο για την προαγωγή
θεμάτων προστασίας του Φυσικού Περιβάλ-
λοντος, Ειρήνης και Θρησκείας. Ταυτόχρονα,
το ψήφισμα ενθάρρυνε την αμερικανική εξω-
τερική πολιτική να εξακολουθήσει να παρο-
τρύνει την Τουρκία να επιτρέψει την επανα-
λειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης
και να αναγνωρίσει τις θρησκευτικές ελευθε-
ρίες και τα περιουσιακά δικαιώματα του Οι-
κουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντι-

Ο ΕλλΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΟΜΟΣπΟΝδΙΑΚΟΣ ΒΟΥλΕΥΤΗΣ γΚΑΣ ΜπΙλΙΡΑΚΗΣ, δΕΝ πΑΡΑγΝωΡΙζΕΙ ΤΙΣ

ΑλλΑγΕΣ πΟΥ ΕχΟΥΝ ΣΗΜΕΙωθΕΙ ΜΕ ΤΗΝ πΑΡΟδΟ ΤωΝ χΡΟΝωΝ ΣΤΑ ΟΜΟγΕΝΕΙΑΚΑ πΡΑγΜΑΤΑ,

ΟΜωΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΣΙΟδΟξΟΣ γΙΑ ΤΟ ΜΕλλΟΝ ΤΗΣ ΕλλΗΝΙΚΗΣ πΑΡΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Συνέχεια από τη σελίδα 11

Αριστερά: Από τη δεξίωση για τον εορτασμό της φιλίας μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ, Ελλάδος και Κύπρου. Μαζί με τους συμπροέδρους της αρμόδιας επιτροπής, βουλευτές Γκας
Μπιλιράκη και Τεντ Ντόιτς, διακρίνονται, οι: βουλευτής Τίνα Τάιτους, πρεσβευτές Χρήστος Παναγόπουλος και Μάικ Ορέν, Ολυμπία Νεοκλέους και Ελιοτ Ινγκελ. Δεξιά: Οι
πρωτεργάτες και συμπρόεδροι της Επιτροπής Ελληνο-Ισραηλινής Συμμαχίας για την από κοινού προώθηση των θεμάτων της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Κύπρου στο
αμερικανικό Κογκρέσο, Γκας Μπιλιράκης (αριστερά) και Τεντ Ντόιτς.
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“ πΙΣΤΕΥω ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΕλλΑδΑ γΙΝΕΤΑΙ ΜΕγΑλΗ πΡΟΣπΑθΕΙΑ, ΚΑΤΑΒΑλλΟΝΤΑΙ πΟλλΕΣ θΥΣΙΕΣ ΑπΟ

ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ γΙΑ ΝΑ ΜπΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΣΤΑθΕΙ ΣΤΑ πΟδΙΑ ΤΗΣ Η χωΡΑ ”

νούπολη.
Στο ψήφισμα αναφερόταν ακόμα,

πως «ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος είναι ο ηγέτης σχεδόν
300 εκατομμυρίων Ορθοδόξων Χρι-
στιανών ανά τον Κόσμο και εκα-
τομμυρίων Ορθοδόξων Χριστιανών
στις Ηνωμένες Πολιτείες». Επίσης,
ότι «ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος είναι η κεφαλή της
Μεγαλύτερης Χριστιανικής Εκκλη-
σίας της οποίας η έδρα είναι μέσα
στο μουσουλμανικό κόσμο και εκεί-
νος ο οποίος συγκάλεσε οικουμενική

σύσκεψη η οποία εξέδωσε την πρώτη
καταδίκη εκ μέρους μουσουλμάνων
ηγετών για την τρομοκρατική επί-
θεση της 11ης Σεπτεμβρίου σε βάρος
των Ηνωμένων Πολιτειών ως μία
αντιθρησκευτική πράξη».

Αναφερόταν ακόμα στο ψήφισμα,
πως «το Οικουμενικό Πατριαρχείο
είναι ο πνευματικός οίκος της αρ-
χαιότερης και δεύτερης μεγαλύτερης
Χριστιανικής Εκκλησίας με έδρα την
Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας».

Στο ψήφισμα αυτό της αμερικα-
νικής Βουλής τονιζόταν, επίσης, ότι

«η εξαφάνιση της Εδρας (του Οι-
κουμενικού Πατριαρχείου) θα σή-
μαινε το τέλος ενός κρίσιμου συν-
δέσμου μεταξύ του Χριστιανικού
και του Μουσουλμανικού κόσμου,
καθότι η συνεχής παρουσία του Οι-
κουμενικού Πατριαρχείου στην
Τουρκία είναι μία ζώσα μαρτυρία
της συνύπαρξής τους από το 1453».

Οι αγώνες του κ. Μπιλιράκη
εναντίον των ανιστόρητων
απαιτήσεων των Σκοπίων και

υπέρ του Κυπριακού και του Οι-

κουμενικού Πατριαρχείου, ήταν και
είναι πάντα συνεχείς και έντονοι.
Πριν δύο χρόνια η Επιτροπή Εξω-
τερικών Σχέσεων της Βουλής των
Αντιπροσώπων στην Ουάσιγκτον
ενέκρινε νομοσχέδιο, το οποίο πε-
ριελάμβανε ορισμένες παραγράφους
που είχε εισηγηθεί ο κ. Μπιλιράκης
σε σχέση με τα θέματα αυτά. Κατά
τον κ. Μπιλιράκη, το νέο εκείνο
μέτρο, γνωστό ως Βουλευτικό Νο-
μοσχέδιο Αρ. 2583, συνέδεε τη χο-
ρήγηση αμερικανικής βοήθειας προς
την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημο-

κρατία της Μακεδονίας, με την προ-
θυμία των Σκοπίων να συμμετά-
σχουν σε ουσιαστικές διαβουλεύσεις
με την κυβέρνηση της Ελλάδας για
τη διευθέτηση της διένεξης γύρω
από το θέμα της ονομασίας. Απαγό-
ρευε, επίσης, τη χρήση αμερικανικών
κονδυλίων για την υποστήριξη οποι-
ασδήποτε εχθρικής δραστηριότητας
ή προπαγάνδας από μέρους της κυ-
βέρνησης ή ιδιωτικών φορέων των
Σκοπίων, συμπεριλαμβανομένου εκ-

Συνέχεια στη σελίδα 15

Η εταιρεία Pan Gregorian 
της Μητροπολιτικής Περιοχής Νέας Υόρκης

συγχαίρει με αισθήματα υπερηφάνειας 
τον Ελληνοαμερικανό Ρεπουμπλικανό 

ομοσπονδιακό βουλευτή (Cogressman) 
Γκας Μπιλιράκη, 

για τις πολύτιμες υπηρεσίες του στην Αμερική, 
στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ομογένεια

Και εις ανώτερα!
Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο

23-35A Steinway Street, Astoria, NY 11105 • Tel.: (718) 728-6000

Congratulations 
to 

Gus Bilirakis. 

A rising leader on Capitol Hill, 
he is a member 

of the Republican Party's Whip Team, 
co-chairman 

of the Congressional Caucus on Hellenic Issues 
and Co-Chairman 

of the Congressional Hellenic-Israel Alliance. 

We appreciate his efforts on behalf 
of Greece, Cyprus and are proud 

of his achievements.

The Jim & Ted Pedas 
Families

W
R

Ο Ελληνοαμερικανός Ρεμπουπλικάνος
ομοσπονδιακός βουλευτής (Congresman),

Γκας Μπιλιράκης, 
τιμά το ελληνικό του όνομα 

και μας κάνει όλους υπερήφανους.
Προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στην Ελλάδα, 

στην Κύπρο και την Ομογένεια. 
Tου αξίζουν συγχαρητήρια. 

Γι’ αυτό και είμαστε στο πλευρό του, 
υποσχόμενοι να εξακολουθήσουμε να τον στηρίζουμε 

στο δρόμο προς ανώτερα αξιώματα.
Του αξίζει!

Μενέλαος Τζέλιος και οικογένεια



ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ14 ΠΡΟΣΩΠΟ

1. Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζορτζ Μπους, έχοντας αριστερά τον Μάικ Μπιλιράκη με τη σύζυγό του, Εβελιν και δεξιά τον Γκας Μπιλιράκη. 2. Ο πρώην
προεδρικός υποψήφιος και Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Αριζόνα, Τζον Μακέιν (δεξιά), με τον Γκας Μπιλιράκη και το μικρό γιο του ομογενή ομοσπονδιακού βουλευτή
3.Ο ομοσπονδιακός βουλευτής Γκας Μπιλιράκης (αριστερά), ενώ μιλά σε συγκέντρωση ομογενών στην Αστόρια για τις προσπάθειές του προς υποστήριξη των ελληνικών
εθνικών θεμάτων 4. Χαρούμενη στιγμή με γενέθλια στην οικογένεια. Ο παλαίμαχος πολιτικός, Μάικ Μπιλιράκης (αριστερά) με τον γιο του, Γκας, και τα εγγόνια του, από αυτόν
5. Υποστήριξη ομογενειακών παραγόντων στον ομογενή ομοσπονδιακό βουλευτή. Από αριστερά, οι: Μάρκος Μαρινάκης, Δημήτρης Κοντολιός, Γκας Μπιλιράκης και Μάθιου
Μυρώνης

1

2

3

45
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παιδευτικού υλικού που περιέχει ανακρίβειες
σε σχέση με την ιστορία και τη γεωγραφία
τόσο της Ελλάδας, όσο και της πΓΔΜ. Σχετικά
με την Κύπρο, το Νομοσχέδιο Αρ. 2583, διευ-
κρίνιζε ότι η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών
υποστηρίζει μέτρα που αποβλέπουν στην επα-
νένωσή της και ζητούσε από το Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ να καταθέσει στο Κογκρέσο λεπτομερή
κατάλογο των προγραμμάτων και των δρα-
στηριοτήτων που χρηματοδοτούν οι ΗΠΑ,
στην προσπάθειά τους να υποβοηθήσουν την
διαδικασία επανένωσης στην Κύπρο.

«Τριάντα-επτά χρόνια μετά την παράνομη
τουρκική εισβολή και κατοχή τμήματος του
κυπριακού εδάφους, εξακολουθούμε να επι-
διώκουμε μια ενοποιημένη και ευημερούσα
Κύπρο, στην οποίαν οι δύο κοινότητές της να
συμβιώνουν σε ένα περιβάλλον ειρήνης, ασφά-
λειας και σταθερότητας», τονιζόταν, μεταξύ

άλλων, στο αμερικανικό νομοσχέδιο. Επίσης,
ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής από τη Φλόριδα
επεσήμανε ότι το νομοσχέδιο εκείνο ζητούσε
από την Τουρκία να τερματίσει κάθε είδους
διακρίσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με το θρήσκευμα
ενός ατόμου, και να παράσχει αμέσως τη δέ-
ουσα αναγνώριση στο Οικουμενικό Πατριαρ-
χείο, έτσι ώστε αυτό να μπορεί να εκτελεί το
έργο του, έχοντας το δικαίωμα να ρυθμίζει
θέματα εκκλησιαστικής διαδοχής, δίχως εξω-
τερική ανάμειξη, τη δυνατότητα να εκπαιδεύει
το ιερατικό προσωπικό του, την ευκαιρία να
χειρίζεται τα οικονομικά θέματά του και να
ορίζει τα περιουσιακά στοιχεία του.

Θερμός υποστηρικτής των δίκαιων ελ-
ληνικών θέσεων ο κ. Μπιλιράκης, απέ-
δειξε το ενδιαφέρον του και για την

επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα
στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, πριν μερικά
χρόνια, ο ομογενής ομοσπονδιακός βουλευτής,

μαζί με τον Δημοκρατικό βουλευτή Ντόναλντ
Πέιν ζήτησαν με τροπολογία που είχαν κα-
ταθέσει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
της Βουλής των Αντιπροσώπων, την επιστροφή
των Μαρμάρων στην Ελλάδα, η οποία είναι
σε θέση να τα προφυλάξει στο νέο Μουσείο
της Ακρόπολης καλύτερα από το Βρετανικό
Μουσείο. Ανεφέρετο, επίσης, ότι «ο Παρθενών
αποτελεί την κορυφαία έκφραση της καλλι-
τεχνικής ιδιοφυίας των Ελλήνων, σύμβολο
της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, οι-
κουμενικό σύμβολο δημοκρατίας και ελευ-
θερίας, αλλά και σημείο προσευχής για αρ-
χαίους Ελληνες, Χριστιανούς και Μουσουλ-
μάνους. Για όλους αυτούς τους λόγους, τα
Μάρμαρα αποτελούν ζήτημα που απασχολεί
όχι μόνο τους Ελληνες, αλλά, κι όλο τον Κό-
σμο». Επίσης, τονιζόταν ότι «ο σεβασμός με
τον οποίο αντιμετωπίζεται ο Παρθενών από
την Αμερική αποδεικνύεται και από το γεγονός
του ότι έχει αποτελέσει το πρότυπο για πολλά

κτίρια αμερικανικών πόλεων, σημαντικότερο
εκ των οποίων είναι το Μνημείο του Λίνκολν,
στην Ουάσιγκτον».

Στην ίδια τροπολογία υπογραμμιζόταν ότι
«τα Μάρμαρα είχαν σχεδιασθεί ως αναπό-
σπαστο τμήμα του Παρθενώνος και μπορούν
να γίνουν αντικείμενο θαυμασμού μόνο ευ-
ρισκόμενα κοντά στην Ακρόπολη. Η επιστροφή
τους θα αποτελούσε ένδειξη του σεβασμού
της Βρετανίας προς την κλασσική τέχνη, ενώ
δεν θα δημιουργούσε νομικό προηγούμενο,
ούτε θα επηρέαζε την ιδιοκτησία ή χρήση
άλλων αρχαιοτήτων που βρίσκονται σε μουσεία
των ΗΠΑ ή άλλων χωρών». Στην τροπολογία
τονιζόταν ακόμα, ότι «με το νέο Μουσείο της
Ακροπόλεως», η Ελλάς είναι σε θέση να προ-
φυλάξει πολύ καλύτερα τα Μάρμαρα, από
ό,τι το βρετανικό Μουσείο και υπό αυτό το
πρίσμα καλείται «η κυβέρνηση της Βρετανίας
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Με αισθήματα υπερηφάνειας
συγχαίρω

τον ομογενή ομοσπονδιακή βουλευτή (congressman), 

Γκας Μπιλιράκη
που εκλέγεται με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα 

στη 12η Περιφέρεια της Φλόριδας,
για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρει 

στην Αμερική, στην Ελλάδα, την Κύπρο 
και στην Ομογένεια.

Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε και εις ανώτερα.

Θεόδωρος Τσαφατίνος και οικογένεια
Clearwater, Florida

KALYMNOS SOCIETY 
OF NEW YORK

Congratulations 
to our friend and compatriot, Congressman

Gus Bilirakis,
a true champion fighting for Greece, Cyprus 

and the Orthodox Church, 
for his lifetime of dedication 

to public service 
and the Greek-American Community.

The President, the Board Members 
and all Members of the Society

W
R

Πολλές εγκάρδιες ευχές 
και ολόθερμα συγχαρητήρια στον δραστήριο 

και αξιόλογο ομογενή ομοσπονδιακό βουλευτή 

Γκας Μπιλιράκη.

Ο Γκας Μπιλιράκης είναι πράγματι άξιος τιμής 
και δημόσιας αναγνώρισης καθότι πρόσφερε και προσφέρει 

πολλά και ουσιαστικά στην Ομογένεια, την Ελλάδα, την Κύπρο, 
το Οικουμενικό Πατριαρχείο και φυσικά στον δικό μας 

Οργανισμό το Greek Children’s Fund, 
στο All Children’s Hospital στη Φλόριδα

χωρίς τη βοήθεια του οποίου η ίδρυσή του 
θα έμενε ένα όνειρο ανεκπλήρωτο.

Είναι δημόσιοι άνδρες όπως ο Γκας Μπιλιράκης, 
οι οποίοι κάνουν υπερήφανη την Ομογένειά μας, 
αλλά και την Ελλάδα και τον Ελληνισμό παντού.

Με τις καλύτερες ευχές μας

Stanley Matthews
και οικογένεια

W
R
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να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις με την
ελληνική κυβέρνηση, με στόχο τη διευκό-
λυνση της επιστροφής των Μαρμάρων του
Παρθενώνα στην Ελλάδα».

Στις αρχές της χρονιάς με πρωτοβουλία
του ίδιου και του βουλευτή επίσης
Φλόριδας, Τεντ Ντόιτς, ιδρύθηκε η

Επιτροπή Ελληνο-Ισραηλινής Συμμαχίας
για την από κοινού προώθηση των θεμάτων
της Ελλάδος, του Ισραήλ και της Κύπρου
στο αμερικανικό κογκρέσο.

Μιλώντας σε ειδική τελετή στο Κογκρέ-
σο, παρουσία πολλών βουλευτών, γερου-
σιαστών, διπλωματικών και Ελλήνων και
Ισραηλινών παραγόντων στις ΗΠΑ, ο κ.
Μπιλιράκης είχε τονίσει, μεταξύ άλλων:
«Νομίζω ότι μια τέτοια συνεργασία είναι
πολύ σημαντική, μια ισχυρή συνεργασία
στην Ανατολική Μεσόγειο για την Ελλάδα,
την Κύπρο και το Ισραήλ. Από στρατηγική
άποψη οι τρεις χώρες είναι στην κατάλληλη
θέση, είναι πύλη εισόδου για τη Μέση
Ανατολή και αντίστοιχα πύλη για την Ευ-
ρώπη και μπορούν να πετύχουν πολύ ση-
μαντικά πράγματα, σε οικονομικό επίπεδο,
στον τουρισμό, σε ενεργειακά θέματα, σε
θέματα αγωγών, σε πνευματικό επίπεδο,
σε επενδύσεις, σε όλα αυτά οι δυνατότητες
είναι απεριόριστες».

Ο κ. Μπιλιράκης υπογράμμισε την οι-
κονομική δύναμη που αποκτά η συνεργασία
αυτή στις ΗΠΑ και πρόσθεσε: «Εδώ στις
ΗΠΑ, η εβραϊκή κοινότητα είναι πρώτη σε
οικονομικό επίπεδο και η ελληνική είναι
δεύτερη. Η συνεργασία αυτή είναι προς
όφελος όλων, της Ελλάδας, του Ισραήλ,
αλλά και των ΗΠΑ».

Οταν ο πατέρας του κ. Μπιλιράκη, Μάικ,
ήταν το 1982 για πρώτη φορά υποψήφιος
στις εκλογές για την ομοσπονδιακή Βουλή
είχε πάει στο Τάρπον Σπρινγκς για να τον
υποστηρίξει, ο Τζορτζ Μπους, που ήταν
τότε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, επί προεδρίας
Ρόναλντ Ρίγκαν. 

«Τα χρόνια πέρασαν, ο πατέρας μου
αποσύρθηκε, και εκλέχτηκα εγώ στη θέση
του», συνέχισε ο κ. Μπιλιράκης. «Με τον
ίδιο τρόπο, ήλθε το 2006 στη Φλόριδα για
να υποστηρίξει εμένα κατά την πρώτη μου
εκλογική αναμέτρηση ο γιος του Μπους,
πρόεδρος κι αυτός της Αμερικής».

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια προεκλογικής
τότε συγκέντρωσης στη Φλόριδα, ο Μπους
ο νεώτερος, επαίνεσε θερμά τον κ. Μπιλι-
ράκη, εγκωμιάζοντας τις ικανότητές του.
Μεταξύ άλλων, είχε πει: «Δεν υπάρχει τί-
ποτε το λανθασμένο για ένα γιο να ακο-
λουθεί τα βήματα του πατέρα του. Ειδικά,
όταν κάποιος έχει ένα τέτοιο καλό παιδί,
σαν τον Γκας Μπιλιράκη. Πρόκειται για
τον σωστό άνδρα για το Κογκρέσο των

Ηνωμένων Πολιτειών, και εκτιμώ όλους
εσάς, οι οποίοι ήλθατε να τον υποστηρίξε-
τε». Είπε ακόμα, ότι ο κ. Μπιλιράκης είναι
καλός άνθρωπος, τίμιος οικογενειάρχης, ο
οποίος θα υπηρετήσει τα συμφέροντα όλων
των ψηφοφόρων του. Επίσης, ο πρόεδρος
Μπους ο νεότερος, απευθυνόμενος προς
τα παιδιά του κ. Μπιλιράκη που ήταν πα-
ρόντα στην εκδήλωση, είπε: «Σας ευχαριστώ
που βοηθήσατε τον πατέρα σας να εκλεγεί.
Πρόκειται να χρειασθεί τη βοήθειά σας.
Θα χρειασθεί την οικογένειά του να σταθεί
δίπλα του. Και γι’ αυτό είναι σημαντικό να
υπάρχουν άτομα, που πηγαίνουν στην
Ουάσιγκτον και που έχουν δώσει προτε-
ραιότητα στις οικογένειές τους. Και ο Μπι-
λιράκης προέρχεται από ομάδα καλής οι-
κογένειας. Αυτοί καταλαβαίνουν, ότι οι οι-
κογένειες είναι σημαντικές, για μια σταθερή
κοινωνία, και είμαι περήφανος που βρί-
σκομαι, εδώ, με τον Γκας και όλους τους
φίλους του».

Οκ. Μπιλιράκης γνωρίζει από πρώτο
χέρι το «Ελληνικό Χωριό», Τάρπον
Σπρινγκς. Πόσο άλλαξε ο Ελληνισμός

της περιοχής στο πέρασμα των χρόνων;
«Είναι πάντα εδώ, η παλαιά και ιστορική
εκκλησία του Αγίου Νικολάου», είπε. «Συ-
νεχίζουμε, επίσης, να κάνουμε κάθε χρόνο
την ελληνική παρέλαση για την επέτειο
της 25ης Μαρτίου 1821. Εξακολουθεί να

ΕIΝΑΙ Εδω ΚΑΙ ΑΡΚΕΤA

χΡOΝΙΑ ΣΥΜπΡOΕδΡΟΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥλΕΥΤΙΚHΣ

ΟΜAδΑΣ ΕλλΗΝΙΚωΝ

θΕΜΑΤωΝ ΚΑΙ ΕχΕΙ

ΥπΟΣΤΗΡΙξΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕχΙζΕΙ

ΝΑ ΥπΟΣΤΗΡΙζΕΙ ΜΕ

ΑπΟφΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑ

δΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΕλλΑδΟΣ, 

ΤΗΣ ΚΥπΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ

πΑΤΡΙΑΡχΕΙΟΥ 
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Συγχαρητήρια 
στον 

ΓΚΑΣ ΜΠΙΛΙΡΑΚΗ 

Και εις ανώτερα!

Παναγιώτης Καρούνος,
Πρώην Υπατος κυβερνήτης της AHEPA Νέας Υόρκης

θερμά συγχαρητήρια στον ομογενή 

Ρεπουμπλικανό ομοσπονδιακό βουλευτή

γκας Μπιλιράκη
που άξια αντιπροσωπεύει την Ομογένεια 

και αγωνίζεται για τα δίκαια της Ελλάδας 

και της Κύπρου, αλλά και της Αμερικής.

Τον ευχαριστούμε για το ήθος 

και την αξιοπρέπεια 

και του ευχόμαστε και εις ανώτερα.

Με εκτίμηση,

Στέλλα�Κοκόλη
πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών
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υπάρχει το χορευτικό συγκρότημα
‘Λεβεντιά’. Και η ελληνική πολιτι-
στική παράδοση κρατιέται στο Τάρ-
πον Σπρινγκς, που αποτελεί για τον
Ελληνισμό ένα ιδιαίτερα σημαντικό
μέρος. Αλλά και στις γύρω περιοχές
διατηρείται η παράδοση. Αυτές τις
μέρες ήμουν στα φεστιβάλ της Αγίας
Τριάδος του Κλίαργουότερ και του
Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πορτ Ρίτσι.
Είδαμε με υπερηφάνεια και μεγάλη
μας χαρά, ότι τα παιδιά μας χορεύουν
παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς.
Κρατιέται η Ελλάδα. Εχουμε και την
εκκλησία. Πηγαίνω, όταν μπορώ
στον Αγιο Νικόλαο, στη Λειτουργία
που γίνεται στην ελληνική γλώσσα,
γιατί υπάρχει και στην αγγλική γλώσ-
σα. Χαίρομαι, όταν βλέπω τους Αμε-
ρικανούς να παραβρίσκονται σε ελ-
ληνικές εκδηλώσεις, γιατί τους αρέ-
σουν». 
Ο κ. Μπιλιράκης δεν παραγνωρίζει

τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί
με την πάροδο των χρόνων στα ομο-
γενειακά πράγματα, όμως είναι αι-
σιόδοξος για το μέλλον της ελληνικής
παροικίας στην Αμερική. 

Ο πατέρας του κ. Μπιλιράκη,
Μάικ, ήταν στην πολιτική επί 24
ολόκληρα χρόνια. Ο Κώστας Μπιλι-
ράκης, ακούει τη γνώμη του για διά-
φορα πράγματα που συμβαίνουν;

«Εμαθα απ’ αυτόν πολλά για την
πολιτική όλα αυτά τα χρόνια», είπε.
«Μιλάμε μερικές φορές πολιτικά,
αλλά, περισσότερο μιλάμε σήμερα
για την οικογένεια, για τα παιδιά,
το μπέιζ μπολ, για την Ελλάδα. Μ’
αυτά που μου έχει μάθει και μ’ αυτά
που γνώρισα, απέκτησε τις δικές
μου εμπειρίες μετά από τόσα χρό-
νια». Και πρόσθεσε, χαμογελώντας:
«Πολλές φορές δεν του λέω καθόλου
για το πώς θα ψηφίσω στο Κογκρέ-
σο».

«Σαν είναι ο τράγος δυνατός 
δεν τονε σταίνει (=σταματά)  η μάντρα

ο άντρας κάνει τη γενιά κι όχι η γενιά τον άντρα»

Μαντινάδα την οποία είπε ο ίδιος ο Ελευθέριος Βενιζέλος 
από το βήμα της Βουλής!

Thank you for your leadership of whats right 
for America, our Holy Patriarchate 
and a Just Resolution for Cyprus!

STAVROS ANTONAKAKIS

Commercial and Business 
Insurance Services

Group Life & Health

STANTON CHAPEL
INSURANCE ASSOCIATES

60 Haddonfield-Berlin Road • Cherry Hill, NJ 08034
Tel: (609) 929-6000STAVROS ANTONAKAKISSTAVROS ANTONAKAKIS

Συγχαίρουμε�τον�κατά�πάντα�άξιο�
ομογενή�Ρεπουμπλικάνο�ομοσπονδιακό�βουλευτή�(Congressman)�

Γκας�Μπιλιράκη,�
που�εκλέγεται�με�τη�12η εκλογική�περιφέρεια�της�Φλόριδας,�για�το�ήθος,�

την�αξιοπρέπεια�και�το�όραμα,�με�τα�οποία�έχει�χαράξει�την�πολιτική�του�πορεία.�
Μια�πορεία�αντάξια�της�ελληνικής�του�καταγωγής.

Τον�ευχαριστούμε�που�μας�κάνει�υπερήφανους�και�του�ευχόμαστε�και�εις�ανώτερα.

Ο�πρόεδρος�Ι.�Σεργιέτης
και�τα�μέλη�του�Διοικητικού�Συμβουλίου

www.pancretan.org

ΠΑΓΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον αγαπητό μας φίλο
Γκας�Μπιλιράκη

που άξια αντιπροσωπεύει τους Ελληνες της Φλόριδας 
και κάνει όλους τους Ελληνοαμερικανούς υπερήφανους 

για την προσφορά του στην Αμερική, στην Ελλάδα, 
την Κύπρο και την Ομογένεια.

Και εις ανώτερα

Γιάννης�Λαλιώτης�και�οικογένεια
Τάμπα, Φλόριδα

Στο μικρόφωνο ο Γκας Μπιλιράκης και δίπλα του, τον ακούει με προ-
σοχή, ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζορτζ Μπους, ο
νεώτερος.



ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ18 ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Φωτογραφικές αναμνήσεις από την Ομογένεια του 2002

Αναμνηστικό στιγμιότυπο από την επίσκεψη του Ολυμπιακού στο Σχολείο της
κοινότητας Αγίου Δημητρίου Αστόριας με πρόεδρο Θεόδωρο Μενή.

Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Υβ Τριαντάφυλλος υπογράφει τη σημαία
κατά την επίσκεψη στο σχολείο της κοινότητας Αγίου Δημητρίου Αστόριας.

Από συνεδρίαση στο Μακεδονικό Σπίτι. Διακρίνονται: Θεόδωρος Βασιλάκης,
Δάμης Γιαλόπουλος,  Θεόδωρος Μοσχοκάρφης, Αργύρης Σάσιος, Δημήτρης 
Τασόπουλος.

Κι άλλο στιγμιότυπο από τον Ολυμπιακό και την χοροεσπερίδα προς τιμήν του
στην Αστόρια Νέας Υόρκης

Η πρόεδρος της Παμμακεδονικής Ένωσης Αμερικής Νίνα Περοπούλου τιμά τον
κυβερνήτη Ηλίας Νεοφυτίδη.

Από συνεδρίαση της Παμμακεδονικής Ενωσης Αμερικής στο Μακεδονικό Σπίτι.
Διακρίνονται ο Σωτήριος Πρώιος, η Νίνα Περοπούλου και η Νίνα Γκατζούλη.
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Άλλο ένα αναμνηστικό στιγμιότυπο  από συνεστίαση στελεχών της Ατλάντικ
Μπαγκ στη Νέα Υόρκη.

Από τον εκκλησιασμό των μαθητών του σχολείου της κοινότητας Μεταμόρφω-
σης Κορόνας Νέας Υόρκης.

Τα μέλη της Φιλοπτώχου στο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Δημη-
τρίου Τζαμέικα. Μαζί τους οι ιερείς Νεκτάριος Κοτρότσιος και Κωνσταντίνος Κα-
λογρίδης.

Συνεδρίαση Πελοποννησιακής Ενωσης στα γραφεία του Γέρου του Μωριά. Δια-
κρίνονται Τιμολέων Κακούρος, Χρίστος Βουρνάς, Μιχάλης Μιχαλακόπουλος,
Τάσος Μουζάκης.

Αναμνηστική φωτογραφία από συνεστίαση στελεχών της Ατλάντικ Μπαγκ στη
Νέα Υόρκη.

Στιγμιότυπο από το Ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Δημητρίου Τζα-
μέικα Νέας Υόρκης.
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Του Βασίλη Μαγαλιού

Ηταν αναμενόμενο. Από τις συ-
νεντεύξεις που κάθε φράση του

τιμώμενου προσώπου είναι και ατάκα.
Κάθετι που έλεγε, κάθετι που άφηνε
να εννοηθεί, κάθετι που που ανέλυε
ήταν και τίτλος. Ειδικά όταν ο συ-
νεντευξιαζόμενος είναι ένας άνθρω-
πος της πολιτικής που είναι μέσα
στα προβλήματα του λαού, ζει ανά-
μεσα στους πολίτες και είναι -όπως
λέει χαρακτηριστικά- μάχημος. «Ζητώ
Ομόφωνο Ψήφισμα της Βουλής των
Ελλήνων γιατί η Παρτίδα κινδυνεύει»,
«Δεν είμαστε το πείραμα ούτε τα
πειραματόζωα», «Κυβερνά η ‘ύπατη
αρμοστεία’ και όχι η Ελληνική Κυ-
βέρνηση», «Η Ελλάδα ήταν το ινδικό
χοιρίδιο για το απόλυτο πείραμα»,
«Η Ελλάδα προσεφέρθη ως πρόβατον
επί σφαγήν», «Δεν μπορούμε να πλη-
ρώσουμε άλλο. Πεθαίνουμε!», «Ολο
το Σύνταγμα παραβιάζεται», «Λέω
στους κυβερνητικούς: Πάρτε το χαμ-
πάρι. Δεν είναι ‘φίλοι’ μας. Δεν είναι
‘εταίροι’ μας. Είναι χυδαίοι και αδί-
στακτοι τοκογλύφοι. Κοινώς ‘κορά-
κια’», είναι τα ελάχιστα απ’ όσα είπε
ο πρώην πρόεδρος της Βουλής των
Ελλήνων κ. Βύρων Γ. Πολύδωρας. 

Με αφορμή το τελευταίο του βι-
βλίο «Ποια Ευρώπη;» ο κ. Πολύδωρας
δίνει σε όλους μας να καταλάβουμε
τι έγινε, τι γίνεται και τι θα γίνει με
την «περίπτωση» της Ελλάδας, με το
ΔΝΤ, με την Τρόικα και με όλη αυτή
την κατάσταση που ζούμε στην πα-
τρίδα. Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο
του σκεπτικιστή, πλέον, Βύρωνα Πο-
λύδωρα έρχονται στις μνήμες μας
όλα όσα έχουμε πει και έχουμε ακού-
σει από τον διπλανό μας, τον συντα-
ξιούχο, τον απλό πολίτη, τον πολιτικό
που θέλει να πει αλλά δεν ...μπορεί,
τον άνεργο, από αυτόν που δεν ήταν
στο μεγάλο φαγοπότι. Η διαφορά
όμως είναι ότι τα γράφει και τα λέει
με μοναδικά κατανοητό τρόπο, με
τρόπο που δεν θυμίζει σε τίποτα την
πασίγνωστη σε όλους «ξύλινη γλώσσα
των πολιτικών», με τρόπο που «μι-
λάει» κατευθείαν στο μυαλό και στην
καρδιά του αναγνώστη. Και όπως,
άλλωστε, είναι και στην πολιτική
του σταδιοδρομία, ο κ. Πολύδωρας
κάθετι που αναφέρει στο βιβλίο του
«Ποια Ευρώπη;» το τεκμηριώνει με
πραγματικά γεγονότα που είτε έγιναν
στο παρελθόν, είτε επαναλαμβάνον-
ται στο σήμερα. Δεν αφήνει κανένα
κενό σημείο να αμφισβητήσει κανείς.
Παίρνει θέση, μιλάει ανοιχτά, μιλάει
τεκμηριωμένα, μιλάει ανιδιοτελώς
και κυρίως μιλάει ως Ελληνας που
ζει πραγματικά μέσα στην κρίση που
περνάει η Ελλάδα τα τελευταία χρό-
νια και όχι σαν πολιτικός που ...συμ-
πάσχει και «γνωρίζει τι περνάει ο
Ελληνας», ή «ξέρει τις θυσίες του
Ελληνα».

Και για να πούμε με δύο λέξεις

το «Ποια Ευρώπη;» είναι ένα βιβλίο
που έγραψε ο ελληνικός λαός μέσα
από την πένα του Βύρωνα Πολύδωρα,
ενώ ο ίδιος ζητάει «τις ιδέες των
ομογενών, όσο και τις συγκεκριμένες
προτάσεις τους για το πώς πρέπει
να βγούμε από την κρίση. Η Ελλάδα
τους περιμένει και τους χρειάζεται».

«Περιοδικό»: Στο βιβλίο σας
γράφετε σε κάποιο σημείο «Basta!
Φθάνει πια, ως εδώ και μη παρέκει.
Δεν μπορούμε να πληρώσουμε
άλλο. Πεθαίνουμε!». Ενα μήνυμα
που στέλνετε σαν πολιτικός, σαν
άνθρωπος, σαν πολίτης, σαν προ-
έκταση της φωνής των Ελλήνων ή
σαν φωνή οργής και αγανάκτησης;

Βύρωνας Πολύδωρας: Μιλάω
για και επιδιώκω τη στιγμή κατά
την οποία μια υπεύθυνη πολιτική
ηγεσία, έστω ανανήψασα, με τη μέ-
γιστη δυνατή συναίνεση, χωρίς δι-
αιρέσεις, διχαστικές τάσεις και κομ-
ματικούς εγωϊσμούς και άλλες ιδιο-
τέλειες θα θέσει ένα τέλος στις πα-
ράλογες απαιτήσεις της τρόϊκας και
των δανειστών μας. Θα σκεφτεί ότι
ο λαός πένεται και πεθαίνει, από τις
οριζόντιες περικοπές μισθών και συν-
τάξεων και από την δυσβάστακτη
και απάνθρωπη φορομπηχτική επι-
δρομή και από την αθλιότητα των
διακρίσεων σε βάρος του. Αυτό το
βιβλίο είναι μια ελάχιστη πράξη αν-
τίστασης. Αν δεν έχει αξία ως τέτοιο,
πιθανόν να έχει ως βοήθημα στους
«Ευρωδούλους» του μέλλοντος ή
στους μοριακούς «μαζανθρώπους»
της παγκοσμιοποίησης, για να τους
δείχνει πώς εσκέπτοντο ή ακόμη κα-
λύτερα πώς ένοιωθαν κάποιοι Ελλη-
νες στα χρόνια της δυστυχίας, κάποιοι
που δεν ξέχασαν ούτε ξέμαθαν να
αγαπούν το έθνος τους, τον λαό
τους, τις αξίες τους, γλώσσα, θρη-
σκεία, παράδοση, κοινωνική αλλη-
λεγγύη, με αίσθημα αυτοεκτίμησης,
«πλην χωρίς μίσος για κανέναν και
με ευσπλαχνία για όλους».

«Π»: Μιλώντας με ανθρώπους
για το βιβλίο σας με ρώτησαν «γιατί
τα λέει τώρα και γιατί δεν τα έλεγε
τον πρώτο χρόνο»;

Β.Π.: Κάνουν λάθος σε αυτό. Εγώ
δρούσα, όχι μόνο από τον πρώτο
χρόνο, αλλά σε όλη την πορεία μου
ως πολιτικός. Χωρίς φόβο. Δεν έχω
πατήσει τον όρκο μου. Τονίζω ότι το
2000 ήμουν εισηγητής της Νέας Δη-
μοκρατίας. Γενικός εισηγητής στον
προϋπολογισμό. Ξέρετε ποιό είχα
σαν πρώτο θέμα; Το δημόσιο χρέος.
Το 2000! Ε, νομίζω δεν εσταμάτησα
ποτέ. Ευτυχώς τα ’χω γραπτά εγώ
όλα. Κι έχω έναν καλό απολογισμό.
Και τώρα, όταν αναλαμβάνω αυτή
τη δράση, δεν μ’ ενδιαφέρει καρριε-
ρίστικα να ποντάρω για την τύχη
μου, για το καλό μου μέλλον. Οχι!
Τώρα εγώ είμαι διαλεγόμενος με την

Ιστορία, θέλω να πω. Και διαλεγό-
μενος με τον φτωχό συνάνθρωπό
μου, τον οποίο υπηρέτησα και τον
υπηρετώ, τίμια και εύορκα. Διότι
είμαι μαχητής. Διότι δεν θέλω να
γίνω λιποτάκτης. Δεν είμαι δειλός
ούτε ρίψασπις και τρέσας, να πετάξω
δηλαδή την ασπίδα και να πάω να
κρυφτώ. Θέλω να περάσει η γνώμη
μου. Αν δεν περάσει, θα είμαι πάντως
εγώ παρών στη μάχη όρθιος. Μολο-
νότι έκανα σε Υπουργεία, ποτέ δεν
λογάριασα ότι θα πάρω από την τή-
βεννο κάποια επηυξημένη εγκυρό-
τητα γνώμης. Η γνώμη ήταν πάντα
εκφραζόμενη με τα σταθερά κριτήρια
της ελληνικότητας και της δημοκρα-
τικότητας. Με το κριτήριο πάνω από
όλα ότι υπηρετούμε τον λαό. Δεν
υπηρετούμε τους εαυτούς μας ούτε
κάτι άγνωστο και άδηλο. Υπηρετούμε
τον συγκεκριμένο λαό. Και θέλω να
τον βοηθήσω. Αυτό το λένε λαϊκισμό;
Ή κάπου θα θεοποιήσουμε και θα
αγιογραφήσουμε την τεχνοκρατία
που ξέρει δήθεν κάποια μυστικά;
Να πάνε να κλεισθούν στα λογιστή-
ρια. Και να κάνουν καλές λογιστικές
πράξεις που ούτως ή άλλως δεν το
καταφέρνουν. Οχι πολιτική. 

«Π»: Μέσα στο «Ποιά Ευρώπη;»
υπάρχουν όλες εκείνες οι ερωτήσεις
που κάνουν οι Ελληνες πολίτες
στις παρέες τους, στους χώρους
εργασίες τους, στους προβληματι-
σμούς τους, στις πορείες τους, παν-
τού. Ολοι οι προβληματισμοί τους
και όλες οι ...καχυποψίες τους.

Εσείς με τι αφορμή δώσατε δημόσια
και πολιτική φωνή σε όλες αυτές
τις ερωτήσεις, τους προβληματι-
σμούς και τις «καχυποψίες» και
μάλιστα με ιστορικές αποδείξεις;

Β.Π.: Ολα τα γραπτά μου ήσαν/εί-
ναι κωδωνοκρουσίες συναγερμού.
Εναγώνια μουσική υπόκρουση του
στίχου «μπήκαν στην πόλη οι εχ-
θροί…». Γι’ αυτό σημαίνω συναγερμό.
Γι’ αυτό ζητώ εθνική συνεννόηση.
Γι’ αυτό προτείνω να εκδοθεί ένα
ομόφωνο Ψήφισμα της Βουλής των
Ελλήνων, με το οποίο θα γνωστο-
ποιείται σε όλες τις Βουλές και Κυ-
βερνήσεις του κόσμου ο κίνδυνος
ανθρωπιστικής κρίσης που αντιμε-
τωπίζει ένας λαός, ο Ελληνικός, εξαι-
τίας της οικονομικής κρίσης και της
βαθειάς ύφεσης, στην οποία τον οδη-
γεί αφεύκτως η ακρισία και απληστία
των δανειστών του. Η ομοφωνία
απαιτείται για να δηλωθεί προς επίρ-
ρωση της αλήθειας πως στο Ψήφισμα
δεν περιέχεται μια κομματική άποψη
αλλά η αγωνία ολόκληρου του λαού.
Γιατί η Πατρίδα κινδυνεύει. Και
μετρά τα παιδιά της και τους φίλους
της, και καλεί πάντες τους δυναμέ-
νους να φέρουν όπλα θάρρους, ήθους
και αγωνιστικής διάθεσης για τη σω-
τηρία του Λαού και τους Εθνους!

«Π»: Στο «Ποιά Ευρώπη;» ου-
σιαστικά λέτε ότι όλα είναι βάση
σχεδίου και μάλιστα με τακτικές
που εφαρμόζονται από παλιά. Οπως
για παράδειγμα από την εποχή των
αποικιών. Πείτε μας τι ...βλέπετε

για το αύριο της Ελλάδας και της
Ευρώπης;

Β.Π.: Αυτό που μ’ ενδιαφέρει,
και το κάνω σαφές από την πρώτη
στιγμή, είναι να συμβάλω, κατ’ ελά-
χιστον έστω, στην κατάρτιση ενός
εθνικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης.
Θέλω Ευρώπη μεν, αλλά με άλλους
όρους. Με διαπραγματεύσεις στο
θέμα της εφαρμογής των προγραμ-
μάτων. Οχι με παράδοση άνευ όρων
και εξαθλίωση του λαού. Πρέπει να
αναγνωριστεί η ανάγκη ότι η Ευρώπη
είναι καταφύγιο. Να λείπουν τα πει-
ράματα στα τυφλά. Δεν είμαστε το
πείραμα ούτε τα πειραματόζωα. Εί-
μαστε η επαλήθευση της ιστορικής
πραγματικότητας. Είμαστε Ελληνες
και με πλήρη σοβαρότητα και υπευ-
θυνότητα πρέπει να προχωρήσουμε
στον ακανθώδη δρόμο. Και αυτήν
την στιγμή, δεν κάνω τίποτα άλλο,
παρά να «πυροβολώ» τα προβλήματα
που ως μη επιλυόμενα σκοτώνουν
τον λαό. Αλλά δυστυχώς ακόμη και
σήμερα συνεχίζεται εξ ανάγκης μια
πολιτική εξοντωτική για τους πολίτες.
Φοβάμαι την παροιμία που λέει: «Το
τελευταίο άχυρο σπάζει την πλάτη
της καμήλας». Την υπερφόρτωση.
Οι φόροι δεν είναι λύση. Προπαντός
οι έμμεσοι. Δεν είναι δυνατόν να
προχωρούμε «στα τυφλά» στην εξυ-
γίανση των δημοσιονομικών μόνον,
περικόπτοντας μισθούς και συντάξεις
και βάζοντας φόρους. Γιατί μπορεί
να ισχύσει η λαϊκή σκωπτική ρήση
που λέει: «η εγχείρηση επέτυχε και
ο ασθενής απεβίωσε». Αυτό θα συμβεί
με μαθηματική ακρίβεια αν η ύφεση
βαθαίνει και διαρκεί. Φόροι πρέπει
να εισπράττονται από εισοδήματα,
από παραγόμενο πλούτο και όχι από
μαγαζιά με λουκέτο ή από ακίνητα
που δεν φέρνουν κανένα εισόδημα.
Κανένας προϋπολογισμός δεν εκτε-
λείται και κανένα αναπτυξιακό πρό-
γραμμα δεν κινείται όσο η ύφεση
βαθαίνει.

«Π»: Αναφέρετε ότι οι λόγοι που
οδήγησαν τον Κωνσταντίνο Καρα-
μανλή να βάλει την Ελλάδα στην
ΕΟΚ ήταν τρεις, οικονομικοί, εθνι-
κοί, πολιτικοί. Σαν «δικηγόρος του
διαβόλου» θα σας έλεγα ότι τον
πρώτο, οικονομικοί, τον είχαμε
αλλά «τα φάγαμε» τα λεφτά εκεί
που θέλαμε και όχι εκεί που έπρε-
πε.

Β.Π.: Από το 1981 άρχισε το
«μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα». Συμ-
πίπτει με την άνοδο του ΠΑΣΟΚ
στην εξουσία. Ενα κρεσέντο «κοινω-
νικής πολιτικής» ακολούθησε. Οι
προϋπολογισμοί ετινάζοντο στον
αέρα. Τα ελλείμματα τεράστια. Με-
τετίθεντο από τη μια χρονιά στην
άλλη. Και εσωρεύοντο ως διογκού-
μενο δημόσιο χρέος. Και τα δάνεια
και οι καταπίπτουσες κρατικές εγ-
γυήσεις ήσαν η «λύση». Και το φόρ-

Βύρων Γ. Πολύδωρας: Η Ελλάδα ήταν το ινδικό χοιρίδιο για το
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τωμα των μελλοντικών γενεών. Η
υποθήκευση του μέλλοντος. Θυμίζω:
τις «συντάξεις εθνικής αντίστασης»
(με αντιστασιακούς ακόμη και νή-
πια!), τους συνταξιοδοτουμένους από
το ΝΑΤ (!) πολιτικούς πρόσφυγες,
τις γενναιόδωρες αυξήσεις των μισθών
και συντάξεων δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, καθώς και ΔΕΚΟ -προπαντός
των ΔΕΚΟ-, τους καταιονιστικούς
διορισμούς στο δημόσιο και στις
ΔΕΚΟ, όπως ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ,
ΕΡΤ, Τράπεζες, προβληματικές επι-
χειρήσεις υπό αιώνια εκκαθάριση,
νεοπαγείς άχρηστες και πολυδάπανες
επιχειρήσεις, δημόσιου τομέα και
τοπικής αυτοδιοίκησης, τον ιδιωτικό
δανεισμό για θεμελιώσεις εργοστα-
σίων που είτε δεν επερατώθη το χτί-
σιμό τους ποτέ είτε δεν ελειτούργη-
σαν καθόλου ή ελάχιστα, τους υπερ-
τιμολογημένους χάριν της «μίζας»
και πάντως χωρίς μειοδοτικούς δια-
γωνισμούς εξοπλισμούς και τις αγορές
του αιώνα, τα πολυδάπανα δημόσια
έργα και λοιπές κοστοβόρες νεο-
πλουτικές και ένοχες κρατικές προ-
μήθειες κ.ο.κ.. Η Ελλάδα απέβη ο
παράδεισος της κατανάλωσης, της
σπατάλης, της τρυφηλότητας, του
Συβαριτισμού. Προσπαθούσαν να
αποδομήσουν εμένα, ανεπιτυχώς βε-
βαίως, αλλά κατά βάθος ένοιωθαν
τις τύψεις συνειδήσεως. Ηθελαν να
αγνοούν ή έστω να μην ομολογούν
την άθλια κατάσταση στην οποία εί-
χαν περιπέσει και την κλίμακα
«αξιών» την οποία «εδίδασκαν» ως
τρόπο -μοναδικό τρόπο- μοντέρνας
δήθεν ζωής. Ο οικονομίστικος συλ-
λογισμός που εστήριζε την τέτοια
συμπεριφορά της κατανάλωσης έλε-
γε: «δανείσου και ξόδευε». Αυτός
ήταν ο «τρόπος» των μοντέρνων αν-
θρώπων των Νεοελλήνων, με τα κα-
ταναλωτικά δάνεια, τα διακοποδά-
νεια, τα φοιτητοδάνεια, εορτοδάνεια
κ.ο.κ.. Ο βιοπαλαιστής, αυτός που
δεν έπαιρνε δάνεια, ο μη ενδυόμενος
με ρούχα «σινιέ», ο μη ομιλών «gre-
eklish», ο μη συχνάζων στα στέκια,
όπου οι καφετέριες πολυτελείας και
ακριβών και με χίλιες μάρκες και
ονόματα όσο πουθενά στον κόσμο
καφέδων και στα ορθάδικα, ήταν
τουλάχιστον εκτός μόδας και κατ’
επέκτασιν εκτός εποχής και μοντέρ-
νας κοινωνίας. Τον είχαν θέσει εκεί,
στο κατ’ αυτούς περιθώριο, οι ρα-
διοτηλεοπτικοί ταγοί. Οι θεωρητικοί
του δανεισμού, τραπεζίτες και πολι-
τικοί ιθύνοντες, κατ’ εξοχήν οι υπουρ-
γοί σε παραγωγικά υπουργεία, όπως
ψευδεπίγραφα εκαλούντο γιατί κατ’
ουσίαν ήσαν υπουργεία κατανάλωσης
και σπατάλης, εδίδασκαν τα δύο
δόγματα της χρηματοπιστωτικής οι-
κονομίας. Ητοι, «εάν περνάει το φθη-
νό χρήμα από μπροστά σου και δεν
το παίρνεις, είσαι απλά κορόϊδο» και
το άλλο, «τα δάνεια δεν είναι, για
να εξοφλούνται, είναι απλά για να

εξυπηρετούνται». Εδώ συναιρείται ο
ορισμός της ανάπτυξης της κατανά-
λωσης! Με τούτα και με τ’ άλλα, η
Ελλάδα δέθηκε χειροπόδαρα στα δε-
σμά των τραπεζιτών. Τα υπόλοιπα,
το πώς και πότε, δηλαδή θα διέκο-
πταν ξαφνικά την ανανέωση των δα-
νείων, το πώς θα εξασφάλιζαν το
συσσωρευμένο χρέος τους, και τους
όρους των μνημονίων, ώστε να απο-
τραπεί η άτακτη χρεωκοπία της Ελ-
λάδας που θα συμπαρέσυρε και την
Ευρωζώνη ολόκληρη, ήταν θέμα τυ-
πικής διαδικασίας και θέμα «πόκερ»
στο οποίο θα έχανε ο πιο «χαζός»
και ο πιο αδύνατος. Αυτή είναι η
κρίση που περνάμε σήμερα.

«Π»: Κύριε Πολύδωρα στον Επί-
λογο του βιβλίου σας γράφετε για
τα διλήμματα «ή ταν ή επί τας»,
«ελευθερία ή θάνατος» αλλά και
για την ιστορική απάντηση του Κο-
λοκοτρώνη στον Ιμπραήμ. Στα δύο
διλήμματα οι απαντήσεις των Ελ-
λήνων στηρίζονταν στα δικά τους...
χέρια και δυνάμεις, όπως άλλωστε
και η απάντηση του «Γέρου». Στο
σημερινό δίλημμα «ευρώ ή δραχ-
μή», «πρόοδος ή καταστροφή» η
απάντηση που δίνουμε στηρίζεται
στα χέρια των άλλων και όχι στα
δικά μας. Που θα μας βγάλει;

Β.Π.: Περιμένουμε απλώς πότε
θα μας πουν ότι δεν είναι βιώσιμο
πλέον το χρέος και ότι δεν θερα-
πεύεται η ύφεση, στον επικήδειο
του κράτους και της οικονομίας. Και
όταν αυτή τη στιγμή εκρήγνυμαι, το
κάνω διότι ουσιαστικά προβάλλω
κόντρα στο absurdum, δηλαδή στο
παράλογο, στο τρελό, που μου επι-
βάλει η τρόικα. Και μάλιστα χωρίς
να βλέπω και ικανές αντιστάσεις. Γί-
νονται κάποια σχέδια, αλλά όλα είναι
συμμορφωτικά της υποταγής σχεδόν.
Ως πορεία κατά κρημνών. Καταβύθιση
στο τέλμα. Δεν ενδιαφέρει όμως η
περιγραφική ικανότητα κανενός ανα-
λυτή. Με τις μεταφορές και παρο-
μοιώσεις του. Δυστυχία είναι και αρ-
γός θάνατος ενός έθνους. Ποτέ στην
ιστορία του δεν συνέβη κάτι τέτοιο.
Μαζοποιούν έναν λαό. Τον απονευ-
ρώνουν από αξιοπρέπεια και υπε-
ρηφάνεια. Κυβερνά η «ύπατη αρμο-
στεία» ή όπως τότε, 1831, επί Βαυα-
ροκρατίας η «αντιβασιλεία» (η τρόϊκα
σήμερα, Ράϊχενμπαχ, Φούχτελ και
σία). Δεν κυβερνά Ελληνική Κυβέρ-
νηση. Δεν θα μπορούσα να παίξω
ποτέ έναν τέτοιο ρόλο, «αχυροκυ-
βερνήτου». Και με την κοινή λογική,
εγώ έκρινα ότι θέλω Ευρώπη, θέλω
ευρώ, θέλω να είμαι με τον ανα-
πτυγμένο κόσμο, θέλω να μην χάσω
την πλεονεκτική θέση μέσα στους
17 της Ευρωζώνης και τους 28 της
Ευρώπης. Δεν είμαι δηλαδή από
εκείνους τους αρνητές και τους νευ-
ρικούς που θέλουν να φύγω από
την Ευρώπη και να πάω σε άλλους

δρόμους, όπως στον δρόμο της επι-
στροφής στη δραχμή. Που είναι οι
δρόμοι της απώλειας, μετά βεβαι-
ότητας. Ας προτιμήσω λοιπόν τον
ακανθώδη δρόμο. Και να το παλέ-
ψουμε. Αλλά στην πορεία βλέπω ότι
οι εφαρμογές δεν είναι ευδόκιμες. 

«Π»: Με μία μηχανή του χρόνου
σας στέλνουμε στο 2010 στο Κα-
στελόριζο αντί του τότε πρωθυ-
πουργού. Τι θα λέγατε στον ελλη-
νικό λαό;

Β.Π.: Το έχω επισημάνει και σε
άλλες παρεμβάσεις και διαλέξεις, ότι
δεν είναι το δάνειο αλλά ο δανειστής
ο κακός, όταν ξελογιάζει τον δανει-
ζόμενο. Είναι η τακτική των τοκο-
γλύφων του κοινού ποινικού δικαίου.
Υπάρχει μια ένσταση που λέει: Ο εξ
οικείου πταίσματος ζημιούμενος, ου
δοκεί ζημιούσθαι. Εσφαλες κύριε
όταν μου έβαζες εμένα τα δάνεια τα
τρελά. Πάρε δάνεια και πάρε δάνεια.
Εσφαλες, γιατί τα πόνταρες και τα
τοποθετούσες σαν προσδοκία, πάνω
σε ένα υποκείμενο δανεισμού που
κατά πάσα δυνατότητα δεν θα σου
επέστρεφε το κεφάλαιο και τους τό-
κους. Επομένως είναι δικό σου το

πταίσμα. Και αυτό είναι πολιτικό,
όσο και νομικό επιχείρημα διαπραγ-
ματεύσεων. Επρεπε να ήταν κυρίαρχο
από την πρώτη ώρα που ανέλαβε ο
κύριος Παπανδρέου να κάνει τη δια-
χείριση χρέους.

«Π»: Στο βιβλίο σας κάνετε λόγο
για το 2004 που οι τότε 14 από τις
15 χώρες είχαν παλιότερα αποικίες
(μόνο η Ελλάδα δεν είχε), κάνετε
λόγο ουσιαστικά για «πλάνο» που
είχαν και έχουν οι «δυνατοί» για
τις χώρες του νότου τις οποίες βλέ-
πουν σαν σύγχρονες αποικίες. κ.
Πολύδωρα, μία ερώτηση που σί-
γουρα θα σας την έχουν κάνει ή
θα την έχετε ακούσει. Βλέπουμε
παντού εχθρούς της Ελλάδας; Ολοι
εναντίον μας;

Β.Π.: Είναι κατάδηλο και αυτα-
πόδεικτο πως η παρέμβαση των Ευ-
ρωπαίων εταίρων μας με τη συνδρομή
λόγω τεχνογνωσίας (!) του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου δεν έγινε για
το καλό και χάριν της Ελλάδος. Εγινε
για το καλό των τραπεζιτών και το-
κογλυφικών δανειστών μας, για τα
χρηματοπιστωτικά κέντρα της οικο-
νομίας, τους μεγάλους ομολογιούχους

δανειστές-τράπεζες, που ήσαν ταυ-
τόχρονα και «σορτάρηδες» και όχι
φυσικά για τους απλούς Ελληνες μι-
κρο-ομολογιούχους. Η Ελλάδα ήταν
η αφορμή. Το ινδικό χοιρίδιο για το
απόλυτο πείραμα. Ηταν η ώρα του
Σάυλωκ, του αγριεμένου εναντίον
τού οφειλέτη του Αντόνιο και ταυ-
τόχρονα φοβισμένου για τους τόκους
του. Η Ελλάδα προσεφέρθη ως πρό-
βατον επί σφαγήν. Χλευαζόμενη,
υβριζόμενη, ταπεινωμένη, λοιδορού-
μενη και απορριπτόμενη από τους
ίδιους τους αντιπροσώπους της και
κυβερνώντες τής εποχής εκείνης
(2010). 

Λέω στους κυβερνητικούς: Πάρτε
το χαμπάρι. Δεν είναι «φίλοι» μας.
Δεν είναι «εταίροι» μας. Είναι χυδαίοι
και αδίστακτοι τοκογλύφοι. Κοινώς
«κοράκια». Καλύτερο και φρονιμό-
τερο θα ήταν να μιλούσαμε επίμονα
και διαρκώς ότι το πρόγραμμα δεν
βγαίνει. Οτι η κρίση εξελίσσεται σε
ανθρωπιστική. Οτι πεθαίνει ένας
λαός υπαιτιότητί τους, δηλαδή σκο-
τώνουν οι ίδιοι οι «τροϊκανοί» αδί-
στακτα και άδικα έναν ολόκληρο
λαό. Δεν είναι μόνον οι χιλιάδες των
συνανθρώπων μας που δεν άντεξαν
και αυτοκτόνησαν, είναι και εκείνοι
που δεν άντεξαν και αρρώστησαν
ψυχολογικά ή οργανικά (έπαθαν εγ-
κεφαλικά και καρδιακά νοσήματα)
και κατέληξαν. Και αυτοί δεν υπο-
λογίζονται. Ενώ είναι παράπλευρες
απώλειες της κρίσης χρέους και της
ύφεσης, της φτώχειας και της κατα-
στροφής. Αυτά θα έπρεπε να τονί-
ζονται εμφατικά, θαρρετά και απο-
φασιστικά. Θα ήταν χρήσιμο και στη
διαπραγμάτευση. Εάν γίνεται όπως
πρέπει. Οχι δηλαδή με τους κανόνες
που επιβάλλουν οι τραπεζικοί αντι-
πρόσωποι των Βρυξελλών και του
ΔΝΤ, αλλά με τους απαράγραπτους
νόμους για τη σωτηρία της Πατρίδας
που πνίγεται στην βαθειά και καθο-
λική ύφεση και του λαού μας που
πεθαίνει. 

«Π»: Στο κεφάλαιο «προς την
απόλυτη πτωχοποίηση» μιλάτε για
τα «δόντια του λιονταριού που ακο-
νίζουν οι ‘διαπραγματευτές’ μας».
Θεωρείτε ότι οι ηγέτες των πολιτι-
κών κομμάτων της Ελλάδας και
συγκεκριμένα των δύο μεγάλων
κομμάτων «βοηθούν» τους «δανει-
στές» μας στην επίτευξη του έργου
τους; Και αν ναι πώς τους ...ονο-
μάζετε, πως τους αντικρίζετε στη
Βουλή;

Β.Π.: Το θέμα της απόδοσης ευ-
θυνών αυτή τη στιγμή είναι άκαιρο.
Προέχει η εθνική συνεννόηση και η
σωτηρία του ελληνικού λαού. Σίγουρα
υπάρχουν «προσκυνημένοι» που εν-
δίδουν στους εκβιασμούς της τρόικας
νομίζοντας -εσφαλμένως- πως πράτ-

απόλυτο πείραμα και προσεφέρθη ως πρόβατον επί σφαγήν
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Για παράδοση πριν τις εορτές κάντε την παραγγελία σας σήμερα

Μέρες Αλεξάνδρειας
δημήτρης Στεφανάκης
$43.99

Για παράδοση πριν τις εορτές
κάντε την παραγγελία σας 
σήμερα

ΜΕΡΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Διεθνές Βραβείο Καβάφη 2011

Στην Αλεξάνδρεια των αρχών του 20ου αιώνα η πολυγλωσσία
της καθημερινότητας, το πολυφυλετικό πανηγύρι, ο γρήγορος 

πλουτισμός αλλά και η εξίσου αιφνίδια πτώση έχουν τους δικούς τους
κανόνες, τους οποίους οι Αλεξανδρινοί γνωρίζουν καλά. 

Κάπου στο βάθος προβάλλει η Ιστορία: δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, 

η Ευρώπη του μεσοπολέμου, οι εθνικές συμφορές στη Μεσόγειο, 

η πτώση των ναυτικών αυτοκρατοριών, η έξαρση του εθνικισμού.

Μια οικογένεια Ελλήνων καπνοβιομηχάνων ζει το μικρό της θαύμα με
φόντο την ελληνική παροικία της πόλης. Η μοίρα της δένεται

ανεπίλυτα με τον λιβανέζο Ελιάς χούρι και τη γαλλο-Eλβετίδα 

Υβέτ Σαντόν. 

Ιστορίες εμπορίου, πολιτικής, έρωτα και κατασκοπείας...



τουν το σωστό. Οι περισσότεροι βου-
λευτές δεν είναι ούτε άρπαγες ούτε
λεηλάτες ούτε κλέφτες ούτε θα δεχ-
θούμε τη μούντζα, την βρισιά και
την αδιάκριτη καταφορά. 

«Π»: Κύριε Πολύδωρα, σε ορι-
σμένα σημεία του βιβλίου σας κά-
νετε λόγο για αποφάσεις που έχουν
παρθεί την περίοδο της ύφεσης
στην Ελλάδα που έρχονται σε αν-
τίθεση με το Σύνταγμα της χώρας.
Μιας χώρας που «γέννησε» την Δη-
μοκρατία και θα έπρεπε να είναι η
πρώτη στον κόσμο που το τηρεί
κατά γράμμα, αλλά δεν ισχύει κάτι
τέτοιο. Δεν δικαιολογούνται τέτοιες
«καταστρατηγήσεις» του Συντάγ-
ματος όταν η χώρα «απειλείται»,
όπως μας λένε οι διοικούντες της
χώρας, ή οι «διαπραγματευτές»
όπως τους λέτε;

Β.Π.: Ολο το Σύνταγμα παραβιά-
ζεται. Η πολιτειακή τάξη δεν λει-
τουργεί ομαλά. Οι αποφάσεις των
θεσμικών οργάνων τελούν υπό την
αίρεση του τί θα πει η τρόικα. Είναι
λειτουργία πολιτεύματος αυτή; Είναι
όχι απλά ανάλγητο και ανήθικο,
αλλά και εγκληματικό από πλευράς
αναπτυξιακής οικονομίας αυτό που
έγινε και που χαρακτηρίστηκε σαν
η «σκούπα» των συνταγματικών δια-
τάξεων που όριζαν τις υποχρεώσεις
κοινωνικής πολιτικής από πλευράς
Πολιτείας (άρθρο 21, προστασία της
οικογένειας, δικαιώματα φροντίδας
πολύτεκνων οικογενειών, αναπήρων,
θυμάτων, ειδική φροντίδα για από-
κτηση κατοικίας, σχεδιασμός και
εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής,
άρθρο 22, εργασία, συλλογικές συμ-
βάσεις, διαιτησία, άρθρο 23, συνδι-
καλιστικές ελευθερίες, δικαίωμα στην
απεργία, άρθρο 25, αρχή του κοινω-
νικού κράτους, αρχή της αναλογικό-
τητας σε τυχόν περιορισμούς των
κοινωνικών δικαιωμάτων). Γι’ αυτό
η ύφεση βαθαίνει. Και η Πολιτεία
αυτοδιαβρώνεται. Κανένα χρέος δεν
πρέπει να εξοφλείται ή να «εξυπη-
ρετείται» με κίνδυνο την επιβίωση
ενός λαού. Τίποτα δεν είναι ισοδύ-
ναμο, κανένας τόκος και κανένα χρε-
ολύσιο, με τη ζωή ενός λαού. Αυτό
είναι ο νόμος της ζωής και το αξίωμα
της Ιστορίας. Ολα τ’ άλλα είναι πα-
ραλλαγές δουλοκτησίας, εξανδραπο-
δισμού και γενοκτονίας. 

«Π»: Αν τραβώντας μία γραμμή,
πούμε «ό,τι έγινε, έγινε» και δούμε
την επόμενη, κυριολεκτικά, μέρα.
Από αύριο, τι κατά τη γνώμη σας
πρέπει να κάνουμε σαν Ελληνες,
σαν λαός, σαν πολιτικοί και σαν
πολιτική. Να ξεκινήσουμε από την
γη και τη γεωργία όπως πολύ σωστά
φέρνετε ως παράδειγμα νέων ξεκι-
νημάτων των Ελλήνων από αρχαι-
οτάτων χρόνων. Ποια η γνώμη σας;

Και για να το φέρω στην αγαπημένη
των Ελλήνων φράση «τι θα κάνατε
αν ήσασταν πρωθυπουργός»;

Β.Π.: Η λύση στο σημερινό αδιέ-
ξοδο είναι μία: Επιστροφή στην πραγ-
ματική οικονομία. Η υπερθέρμανση
της οικονομίας μέσω του υπερκατα-
ναλωτισμού και της διευρύνσεως των
άϋλων τίτλων «έκαψε τη μηχανή».
Πρέπει να κρυώσει. Να ξανάρθουν
στην ζωή μας τα παλιά -και «ξεπε-
ρασμένα» κατά τους κακοποιούς του
«λευκού κολάρου»- κριτήρια της λι-
τότητας, της εργατικότητας, της αυ-
τοπειθαρχίας. 

Ολη η πολιτική ρητορική είναι
τα τελευταία 4 χρόνια στριμωγμένη
στο δίπολο «μνημονιακή - αντιμνη-
μονιακή» οικονομία. Αυτό είναι το
επίκαιρο και το εφήμερο. Δεν είναι
η λύση. Η λύση είναι: κοινωνική ει-
ρήνη, χαμηλή φορολογία και ανε-
κτική εφαρμογή των νόμων, όπως
εδίδασκε ο Ανταμ Σμιθ ήδη από το
1770. Και ως προς τη δόση και τα
μέτρα, ένα είναι το επιδιωκόμενο:
Να σωθεί ο λαός. Οχι μια οικονομία
διασωθείσα μεν, αλλά δυστυχώς με
πεθαμένο λαό! Θα είναι έγκλημα
και όνειδος ενώπιον της αιωνιότητας.
Ασυγχώρητο από θεούς και ανθρώ-
πους! 

Λύση είναι η επιστροφή στην
πρωτογενή παραγωγή. Και όχι στην
γεωργία με τα σαλιγκάρια και τις
τσιπούρες. Τη συστηματική γεωργία.
Και μακρυά από τις σοβαρές παρα-
λείψεις που έχουν γίνει. Και όταν
λέμε σοβαρές παραλείψεις, δεν αρκεί
να τις διαπιστώνουμε. Αλλά και να
τις θεραπεύουμε. Παραδείγματος χά-
ριν, εδώ είναι χώρα κατάλληλη για
σκληρό και μαλακό σίτο. Πώς και
δεν βρίσκεται σκληρός σίτος σε καλ-
λιέργειες; Πώς και εισάγεται σκληρός
σίτος και είμαστε παραγωγοί μόνο
μαλακού σίτου, που κάνει μόνο για
ζωοτροφές; Είναι πράγματα αυτά;
Οταν έχουμε την Ελευσίνα και τη
Θεσσαλία; Τους πρώτους κάμπους

που καλλιέργησε ο ιστορικός άν-
θρωπος από τους νεολιθικούς χρό-
νους; Θέλω να ξεκινήσουμε ένα σχέ-
διο γεωργικής ανάπτυξης, παρακο-
λουθώντας τους εναπομείναντες γε-
ωργούς. Και να πάω δίπλα τους. Οχι
σχέδια επί χάρτου και ακαδημαϊκές
διαλέξεις για την γεωργία. Πιστεύω
στην γεωργία, γιατί είμαι χωριατό-
παιδο. Την πιστεύω, γιατί είναι ο
πιο ταχύρυθμος δρόμος οικονομικής
ανάπτυξης. Γιατί μία αγελάδα ισούται
με μισό ξενοδοχείο, αν θέλουμε να
μιλήσουμε συγκριτικά για τους τομείς
που θέλουμε να αναπτυχθούμε, δη-
λαδή τον τουρισμό και την κτηνο-
τροφία. 

«Π»: Οι Ελληνες ομογενείς είναι
πολύ προβληματισμένοι για την
πατρίδα μας. Βλέπουν την γενέτειρά
τους να είναι αρνητικά πρωτοσέλιδα
επί μήνες, να καταρρέει οικονομικά
από μέρα σε μέρα, να γίνονται
...ρεζίλι, να μην μπορούν να έρθουν
στην Ελλάδα, να χάνουν περιουσίες
και από την άλλη να ζητάμε από
εκείνους βοήθεια πάσης φύσεως.
Κ. Πρόεδρε, μιλήστε απευθείας
στον Ελληνισμό της Αμερικής,
στους Ελληνες που πονάνε για την
πατρίδα και σε όλους εκείνους που
διαμαρτύρονται και τρέμουν το
μέλλον της...

Β.Π. : Δεν χωρεί αμφιβολία ότι
περνάμε τη χειρότερη κρίση από συ-
στάσεως του Νεοελληνικού Κράτους.
Βαλλόμεθα πανταχόθεν και εκ των
έξω και εκ των έσω (Πέμπτη Φά-
λαγγα). Οι τοκογλύφοι τραπεζίτες
του εξωτερικού και διεθνούς χρημα-
τοπιστωτικού συστήματος τελούν σε
αγαστή συνεργασία με τους τραπε-
ζίτες και τους «σορτάρηδες» του εσω-
τερικού, τους συνδαιτυμόνες του So-
ros και τους ήρωες του Χρηματιστη-
ρίου (1999), τους εξαγωγείς φορο-
διαφεύγοντος και εγκληματικού συ-
ναλλάγματος, τους ηρωϊκά καταχω-
ρισθέντες στις ποικίλες λίστες, La-

garde, Λιχτενστάϊν, Τράπεζας της Ελ-
λάδος, 56.000 εξαγωγείς συναλλάγ-
ματος, Ελβετίας, Λουξεμβούργου,
Νηολογίων σκαφών πολυτελείας, off-
shores (εξωχώριων εταιρειών) λα-
θρεμπόρων πετρελαίου, τσιγάρων
κ.ο.κ.. Ουσιαστικά με αυτές τις επι-
σημάνσεις σας περιέγραψα όλο το
εγκληματολογικό πεδίο από το οποίο
μαστίζεται σήμερα η Ελλάδα. Ετσι
όπως πάμε, δεμένοι χειροπόδαρα
από τα μνημόνια, τα μεσοπρόθεσμα
προγράμματα και τη λογική του πα-
ραλόγου, «δάνεια για να σβήσουμε
τα παλιά δάνεια και χρέη», πράγμα
μαθηματικώς αδύνατο, έξοδος από
την κρίση-ύφεση δεν είναι εφικτή.
Ολοι ασκούμεθα σε ασκήσεις αντοχής
και υπομονής. Επί ματαίω. Η σύγ-
κρουση με την τρόϊκα είναι κατά τη
γνώμη μου αναπόφευκτη. Και τότε
θα ανοίξει ο «ενάρετος κύκλος» στη
θέση του φαύλου κύκλου που ζούμε
τέσσερα χρόνια τώρα. «Το βήμα ση-
μειωτόν» που βαράμε τώρα υπό τα
παραγγέλματα των πρόθυμων και
υπάκουων στην τρόϊκα είναι απλή
καταβύθιση στο τέλμα. Δεν το βλέ-
πουν; Δεν αισθάνονται τον πόνο και
την αγωνία ενός ολόκληρου λαού;
Δεν ακούν τους γόους και τις οιμωγές
των συγγενών των αυτόχειρων, των
ανέργων, των νεομεταναστών πτυ-
χιούχων νέων μας που παίρνουν
ξανά τα τραίνα για την ξενιτιά; Ή
τους παρασύρει ο ναρκισσισμός τους,
η εξουσιολαγνεία τους και αρχολι-
παρία τους, μαζί με την πολιτική της
υποτέλειας και της δήθεν άσκησης
δημοσιοσχετίστικης προσωπικής γοη-
τείας και καλών τρόπων (που, αλ-

λοίμονο, νομίζουν πως είναι πολιτική)
σε μια επικίνδυνη «ασυγκινησία»;
Αλλως θα είχε το πράγμα και οι χα-
ρακτηρισμοί τους οποίους έκαμα θα
ήσαν ίσως άδικοι, αν οι κυβερνώντες
καλούσαν σε σταυροφορία για τη
στροφή προς την πρωτογενή παρα-
γωγή, προς τη γεωργία και την κτη-
νοτροφία, προς τη μεταποίηση και
την αυταπασχόληση κ.ο.κ.. Να μη
πεινάσει τουλάχιστον ο λαός. Η πα-
ραγωγή και η πραγματική οικονομία
έπρεπε να ήταν η πρώτη και κυ-
ρίαρχη προτεραιότητα της κυβερνη-
τικής πολιτικής. 

Αντί όλων αυτών φορολογούν και
τα χωράφια μας, έστω και αν αυτά
είναι χέρσα και λογγωμένα και μηδέν
εισόδημα προσφέροντα! Και όχι μόνη
φροντίδα τους (με παράλληλο διωγμό
των Ελλήνων πολιτών, απηνή διωγ-
μό), να είναι το πώς θα ασφαλίσουν
τους τόκους και τα επιτόκια των
αφεντάδων τοκογλύφων δανειστών,
ξένων και εγχωρίων τραπεζιτών. Αυτή
είναι η τραγωδία που ζει ο τόπος
και ο λαός μας σήμερα. 

Στους συμπατριώτες μου της ξε-
νιτειάς ένα λόγο έχω να τους πω.
Να εξακολουθούν να αγαπούν την
πατρίδα τών αναμνήσεων και των
ονείρων τους. Η πατρίδα τους χρει-
άζεται. Και την αγάπη τους και την
εμπειρία τους και την κριτική τους
σκέψη. Και τις ιδέες τους, όσο και
τις συγκεκριμένες προτάσεις τους
για το πώς πρέπει να βγούμε από
την κρίση. Η Ελλάδα τους περιμένει.
Και εγώ τους στέλνω τους αφοσιω-
μένους πατριωτικούς μου χαιρετι-
σμούς! 
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Σαν σήμερα, το 1933 είδε το
φως της δημοσιότητας η πρώτη
φωτογραφία του περιβόητου τέ-

ρατος του Λοχ Νες. Παρότι πέρασαν
80 χρόνια, ο μύθος εξακολουθεί να
συντηρείται. Ας δούμε την προέλευ-
ση, την ιστορία του και μαρτυρίες
του πιο διάσημου τέρατος του κό-
σμου... Τέρατα υπάρχουν πολλά.
Μεγαλοπόδαροι, Λυκάνθρωποι, Σει-
ρήνες, Τσούπακαμπρα, Μινώταυροι,
Γκόλεμ, Κράκεν, Ογκοπόγκο, Δράκοι. 

Το τέρας του Λοχ Νες όμως είναι
εκείνο που επικρατεί στη συνείδηση
των εραστών της μυθολογίας, των
παραδόσεων αλλά και των μεταφυ-
σικών φαινομένων.

Οι σύγχρονοι άνθρωποι αμφι-
σβητούν την ύπαρξη τεράτων όμως
την ίδια στιγμή κάθε υποτιθέμενη
εμφάνιση τους γίνεται αντικείμενο
ειδήσεων. 

Θολές φωτογραφίες, ερασιτεχνικά
video, μαρτυρίες, καμμένα φιλμ
προσδίδουν μεγαλύτερο σασπένς
στο μυστήριο.

Το τέρας του Λοχ Νες συγκεν-
τρώνει στις τάξεις του, πιο φανατι-
κούς οπαδούς ακόμη και από την
Σέλτικ.

Για τους μη μυημένους πρόκειται
για θαλάσσιο ερπετό, γνωστό και
ως κρυπτίδιο που φέρεται να ζει
στα έγκατα της λίμνης του Λοχ Νες
στη Βόρεια Σκωτία.

Αναφορές για την ύπαρξη ενός
απροσδιόριστου τέρατος χρονολο-
γούνται από τον 6ο αιώνα, όταν
σύμφωνα με το θρύλο ο άγιος Κο-
λούμπα έσωσε με θαυματουργικό
τρόπο τη ζωή ενός ανθρώπου από
αυτό.

Συγκεκριμένα ο Ιρλανδός ιερα-
πόστολος τελούσε μία ταφή σε κά-
ποια από της όχθες της λίμνης.

Μετά το πέρας της διαδικασίας
ένα μαθητής του επιχείρησε να κο-
λυμπήσει στην απέναντι όχθη προ-
κειμένου να φέρει μία βάρκα για
να μεταφερθεί ο δάσκαλος του.

Το τέρας σε ανύποπτη στιγμή
εμφανίστηκε προκειμένου να κα-
ταβροχθίσει τον νεαρό. Ο άγιος Κο-
λούμπα τότε του φώναξε:

«Μην σκεφτείς να προχωρήσεις,
ούτε να αγγίξεις αυτόν τον άνθρωπο.
Γρήγορα κάνε πίσω». Το τέρας του
Λοχ Νες υπάκουσε επιστρέφοντας
εκεί όπου βρισκόταν.

Πέρασαν αρκετοί αιώνες μέχρι
την επόμενη καταγραφή εμφάνισης
της «Νέσι». Το 16ο αιώνα, ο ιστορικός
Εκτορ Μπόες στο βιβλίο του «Ιστορία
της Σκωτίας» ανέφερε πως ένα μυ-
στηριώδες τέρας αναδύθηκε από τα
νερά κατασπαράσσοντας τρεις άν-
δρες!

Το 1912 ένα 9χρονο κορίτσι ισχυ-
ρίστηκε πως αντίκρισε ένα θηριώδες
πλάσμα στη νοτιοδυτική πλευρά της
λίμνης. Η περιγραφή της παρέπεμπε
σε μία μορφή δεινοσαύρου μολονότι

τα γιγαντιαία σπονδυλωτά ζώα είχαν
εξαφανιστεί προ πολλού από την
Γη. 

Η λίμνη Νες έχει μήκος 40 χι-
λιόμετρα και περιβάλλεται από από-
κρημνες βουνοπλαγιές. Το βάθος
της φθάνει τα 400 μέτρα, ενώ γεω-
λόγοι υποστηρίζουν πως δημιουρ-
γήθηκε πριν από 400 εκατομμύρια
χρόνια.

Στις πρώτες σύγ-
χρονες αναφορές
ανήκει μια ανώνυμη
επιστολή στην εφη-
μερίδα Inverness
Courier το 1933,
σύμφωνα με την
οποία το ζεύγος
Σ π ά ι σ ε ρ
(22/7/1933) είχε
παρατηρήσει στη λί-
μνη του Λοχ Νες
ένα άγνωστο ον,
όπως μαρτυρούσαν
τα ίχνη του στην
επιφάνεια της λί-
μνης.

Στις 12 Νοεμβρίου 1933, ο Χιου
Γκρέι επιστρέφοντας από την εκ-
κλησία περπατούσε κατά μήκος της
λίμνης. Ξαφνικά άκουσε έναν θό-
ρυβο που προέρχονταν από το νερό.
Ενα γιγαντιαίο πλάσμα ξεπρόβαλε
από την λίμνη.

Δίχως να χάσει την ψυχραιμία
του άρχισε να το φωτογραφίζει. Τε-
λικά μόλις μία φωτογραφία κατά-
φερε να αποκαλύψει το μέγεθος
του τρομακτικού θαλάσσιου ζώου.

Ηταν ένα τέρας με μακριά ουρά,
χοντρό σώμα του οποίο μεγάλο μέ-
ρος προεξείχε στην επιφάνεια της
λίμνης.

Η εικόνα είναι θολή. Οι επικριτές
της ισχυρίζονται ότι στη φωτογραφία
απεικονίζεται ένας σκύλος που κα-

τευθύνεται στο σημείο που βρίσκεται
η κάμερα μεταφέροντας ένα ραβδί!

Ο ερευνητής, Ρόλαντ Γουότσον
απορρίπτει αυτή την θεωρία εκτι-
μώντας ότι υπάρχει ένα πλάσμα σαν
χέλι στη δεξιά πλευρά της φωτο-
γραφίας.

Ηταν το πρώτο ντοκουμέντο από
μία σειρά φωτογραφιών που ακο-
λούθησαν, διχάζοντας ερευνητές

αλλά και υποστηρικτές της «Νέσι».
Εκτοτε είδαν το φως της δημο-

σιότητας περισσότερες μαρτυρίες
και διαφορετικές αναφορές για ένα
«τέρας» μήκους από 6 έως 125 πό-
δια.

Την ίδια χρονιά, ο Μάλκομ Ιρβιν
κατάφερε να κινηματογραφήσει τη
«Νέσι» με αποτέλεσμα να προκληθεί
μεγάλη διαμάχη ανάμεσα σε ερευ-
νητές και επιστήμονες για την αυ-
θεντικότητα του φιλμ.

Ο Ιρβιν το 1936 τράβηξε και
δεύτερο φιλμ πείθοντας αρκετούς
από τους αμφισβητίες του για την
εγκυρότητα του φιλμ.

Λίγα χρόνια αργότερα οι Τζον
Φρέιζερ και Αλεξ Κάμπελ, οι οποίοι
εργάζονταν ως φύλακες στη λίμνη

αποφάσισαν να ψαρέψουν.
Οι ξαφνικοί παφλασμοί του νερού

τρόμαξαν τους δύο άνδρες που συ-
νειδητοποίησαν την παρουσία του
περιβόητου τέρατος. Ο Κάμπελ μά-
λιστα ισχυρίστηκε πως αντίκρισε
την «Νέσι» τουλάχιστον 18 φορές.

«Καλύτερα από κάθε άλλη φορά,
είδα το τέρας ένα πρωινό του Μαΐου
του 1934, έξω από το ναυπηγείο
του Αμπεϊ. Εκείνο το πρωί ψάρευα
σολομούς. Ξαφνικά,είδα το νερό
στην είσοδο του καναλιού να φου-
σκώνει υπερβολικά. Εμεινα άναυδος.
Τότε, ξεπρόβαλε ένα πελώριο κεφάλι
κι από πίσω ένα τεράστιο σώμα με
τέσσερις καμπούρες. Το ον φαινόταν
φοβισμένο. Μόλις αντιλήφθηκε ότι
το κοιτάω, εξαφανίστηκε μέσα στη
λίμνη. Υπολογίζω ότι το μήκος του
σώματος του έφτανε τα 10 μέτρα
ενώ το ύψος του κεφαλιού και του
λαιμού του ήταν γύρω στα δύο μέ-
τρα». 

Τον Απρίλιο του 1934 εμφανί-
στηκε μια φωτογραφία του τέρατος
του Λοχ Νες, γνωστή και ως η «φω-

τογραφία του χει-
ρούργου», δημι-
ούργημα του γυ-
ναικολόγου Ρόμ-
περτ Γουίλσον.
Αποτελεί μέχρι
σήμερα την πιο
δημοφιλή απει-
κόνιση του τέρα-
τος που εμφανί-
ζεται με μακρύ
λαιμό και μικρό
κεφάλι, έχοντας
παρόμοια χαρα-
κτηριστικά με
ένα πλησιόσαυ-
ρο.

Ο γιος του
Γουίλσον πάντως
κατέστρεψε τον
μύθο που δημι-
ουργήθηκε αλλά
και τα όνειρα
εκατομμυρίων
τουριστών καθώς
ισχυρίστηκε πως

η φωτογραφία ήταν πλαστή.
Το 1994 μία ομάδα ερευνητών

απέδειξε πως πράγματι τα όσα είπε
ο γιος του Γουίλσον είχαν βάση,
ενώ το 2003 σε έρευνες που πραγ-
ματοποιήθηκαν με χρήση σόναρ το
διάσημο ερπετό δεν ανταποκρίθη-
κε.

Το «τέρας του Λοχ Νες» είναι
αναμφισβήτητα το πιο δημοφιλές
τέρας του θαλάσσιου κόσμου με δε-
κάδες μαρτυρίες και φωτογραφίες
που μέχρι σήμερα σηκώνουν μεγάλη
κουβέντα αναφορικά με την εγκυ-
ρότητα τους.

Βέβαια το ερώτημα είναι πως
ακόμη και αν είναι υπαρκτό το συγ-
κεκριμένο ον πως καταφέρνει και
επιβιώνει εδώ και 15 αιώνες;

Λοχ στη γλώσσα Gaelic σημαίνει
«λίμνη», ενώ «Νες» είναι το όνομα
της συγκεκριμένης λίμνης εξ ου και
το «τέρας της λίμνης Νες».

Ο Ιταλός γεωλόγος, Λουίτζι Πι-
κάρντι είναι πεπεισμένος πως η
«Νέσι» δεν υπήρξε ποτέ. Σύμφωνα
με τον Πικάρντι οι άνθρωποι αντί-
κρισαν απλώς... φυσαλίδες που προ-
έρχονταν από τον πυθμένα της λί-
μνης.

Κάτω από την λίμνη υπάρχει ένα
μεγάλο ενεργό ρήγμα. «Οταν υπάρ-
χει δραστηριότητα στο ρήγμα, κα-
ταγράφονται στην επιφάνεια της λί-
μνης διάφορα φαινόμενα», είπε σχε-
τικά ενώ για τα ντοκουμέντα που
προέρχονται από την δεκαετία του
’30 ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτές
οι μαρτυρίες συνέπιπταν χρονικά
με σεισμική δραστηριότητα κατά
μήκος των ρηγμάτων». Γεωλόγοι
που εναντιώνονται στην παραπάνω
θεωρία εξηγούν πως οι σεισμοί δεν
φτάνουν σε τέτοια κλίμακα ώστε
να ξεγελάσουν οπτικά τους ανθρώ-
πους.

Μία ακόμη πρόσφατη θεαματική
φωτογραφία του τέρατος καταρρί-
φθηκε από τον από τον κάτοχο της.
«Η φωτογραφία είναι πλαστή. Τέτοια
πράγματα συμβαίνουν εδώ και 80
χρόνια... φέρνουν εκατοντάδες χι-
λιάδες ανθρώπους, ίσως εκατομμύρια
εδώ πάνω. Αυτό είναι το Λοχ Νες.
Το τέρας είναι το Λοχ Νες», δήλωσε
στην εφημερίδα Iνβερνές Κούριερ,
ο Τζορτζ Εντουαρντς, καπετάνιος
ενός κρουαζιερόπλοιου στη λίμνη.

Το «τέρας» ήταν ουσιαστικά ένα
ψεύτικο μοντέλο από ανθρακονή-
ματα που προορίζονταν για τα γυ-
ρίσματα ενός ντοκιμαντέρ του Na-
tional Geographic με τίτλο «Η αλή-
θεια πίσω από το τέρας του Λοχ
Νες». 

Ο Εντουαρντς θεωρεί πως υπάρ-
χει ωστόσο κάποια δόση αλήθειας
για το τέρας του Λοχ Νες.

Το επίσημο fan club της «Νέσι»
από το 2002 δεν είχε απονείμει
χρηματικό έπαθλο για την καλύτερη
νέα φωτογραφία του «θρυλικού» τέ-
ρατος καθώς δεν υπήρχαν πειστήρια. 

Το 2011 όμως το ζεύγος Τζό-
ουμπς, που παραθέριζε στη λίμνη
κατάφερε να απαθανατίσει το τέρας
την στιγμή που έβγαζε το κεφάλι
από το νερό.

Λίγο αργότερα, η Τζαν και ο Σάι-
μον Χάργκριβς εντόπισαν τη Νέσι
να κολυμπά για περίπου τέσσερα
λεπτά στην επιφάνεια της λίμνης
δίχως όμως μπορέσουν να την φω-
τογραφίσουν. Την ίδια χρονιά, ο
ψαράς Τζον Ρόουι φωτογράφησε
άθελα του το τέρας καθώς αρχικός
σκοπός του ήταν να απαθανατίσει
ένα ουράνιο τόξο.  

Και ο μύθος καλά κρατεί...

Πηγή: news247

80 χρόνια Λοχ Νες: Μύθος ή πραγματικότητα;



ΣΑΒΒΑΤΟ 16 - ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ   25

Πόσο τυχεροί είμαστε σαν Ελ-
ληνες που έχουμε μία τόσο

πλούσια γλώσσα και γραφή. 
Στο «Περιοδικό» θα ξεκινήσουμε

να μαθαίνουμε και να θυμόμαστε
την ελληνική γραμματική όπως μας
την δίδαξε ο Μανόλης Τριανταφυλ-
λίδης στην Νεοελληνική Γραμματική
που διδάχθηκαν πολλές γενιές Ελ-
λήνων. Ξεκινάμε λοιπόν το ταξίδι
μας στην ελληνική γλώσσα και γρα-
φή μέσα από την Ελληνική Νεοελ-
ληνική Γραμματική.

71. γ) Από επίθετα:
ψηλός - ψηλούτσικος, κάπως ψη-

λός
μικρός - μικρούτσικος, κάπως μι-

κρός.
Τα επίθετα που παράγονται από

επίθετα είναι προπάντων υποκορι-
στικά. Φανερώνουν ότι κάποιος έχει
σε μικρότερο βαθμό εκείνο που ση-
μαίνει το πρωτότυπο.

Καταλήξεις:
-ούλης: άσπρος - ασπρούλης,

κοντούλης, μικρούλης.
-ούτσικος: ζεστός - ζεστούτσικος,

καλούτσικος, ψηλούτσικος.
-ωπός: άγριος - αγριωπός, κοκ-

κινωπός, πρασινωπός. 
Σημαίνουν κυρίως εκείνον που

μοιάζει μ’ αυτό που φανερώνει η
πρωτότυπη λέξη.

-ιδερός: άσπρος - ασπριδερός,
μαυριδερός.

-ουλός: βαθύς - βαθουλός, πα-
χουλός, μακρουλός.

72. δ) Από επιρρήματα:
Καταλήξεις: 
-ινός: κοντά - κοντινός, μακριά

- μακρινός, αντίκρυ – αντικρινός,
σήμερα - σημερινός, χτεσινός, απο-
ψινός, φετινός, πέρσι - περσινός,
τωρινός, κατοπινός, παντοτινός. 

-ιανός: παρακάτω - παρακατια-
νός, αύριο - αυριανός.

Δ. Παράγωγα επιρρήματα
73. Επιρρήματα παράγονται από

επίθετα, αντωνυμίες, μετοχές και
από άλλα επιρρήματα.

Καταλήξεις:
-α: ευχάριστος - ευχάριστα, καλός

- καλά, αραιός - ωραία, καλύτερος -
καλύτερα, ωραιότερος - ωραιότερα,
χαρούμενος - χαρούμενα. 

-ως: άμεσος - αμέσως, ευχάριστος
- ευχαρίστως. 

-ού: άλλος - αλλού, αυτός - αυ-
τού. 

-θε: εδώ - εδώθε, εκεί - εκείθε,
όλος - ολούθε.

Σύνθεση
74. Τα σύνθετα σχηματίζονται

με δύο τρόπους:
α) Μία λέξη παίρνει στην αρχή

της ένα αχώριστο μόριο:
βραστός - ά-βραστος, 

πουλώ - ξε-πουλώ. 
β) Δύο ή περισσότερες λέξεις

ενώνονται σε μία:
Σάββατο - Κυριακή: Σαββατοκύ-

ριακο.
Ι. Σύνθεση 

με αχώριστα μόρια
75. Υπάρχουν μερικές λέξεις

μονοσύλλαβες ή δισύλλαβες που
δε λέγονται ποτέ μόνες τους- συ-
νηθίζονται μόνο στη σύνθεση ως
πρώτα συνθετικά και λέγονται
αχώριστα μόρια.

Αχώριστα μόρια είναι το στε-
ρητικό α-, το ξε- και το ανα-, που
είναι αρχαία πρόθεση.

α- (σπανιότερα ανα- και μπροστά
από φωνήεν αν-): α-δούλευτος (εκεί-
νος που δε δουλεύτηκε), ά-κακος,
α-ξέχαστος, α-χάριστος, (χάρη) ά-
χαρος.

ανα-βροχιά (η έλλειψη βροχής),
ανα-δουλειά, ανα-μελιά, αν-ήλιος
(εκείνος που δεν έχει ήλιο), αν-
άλατος, αν-άξιος, αν-έλπιστος.
ξε- και εμπρός από φωνήεν ξ-.

Σημαίνει:
1. έξω: ξεμυτίζω, ξεπορτίζω, ξέ-

χειλος.
2. πολύ: ξέμακρα, ξεμακραίνω,

ξεκουφαίνω,
3. εντελώς: ξεγυμνώνω, ξεπα-

γιάζω, ξεπουλώ
4. στέρηση: βάφω - ξεβάφω,

γράφω - ξεγράφω, ξεδιψώ, ξεκαρ-
φώνω, ξεκουράζω, ξαρματώνω, ξαρ-
μάτωτος.

ανα-. Είναι η αρχαία πρόθεση
ανά. 

Σημαίνει:
1. επάνω: ανασηκώνω, αναπη-

δώ.
2. πάλι, πίσω: αναθυμούμαι,

ανακαλώ, αναχαράζω, αναγέννηση.
3. (διάφορα): αναδακρύζω, ανα-

ρωτιέμαι.
Δεν πρέπει να μπερδεύεται με

το στερητικό ανα- που είδαμε.

Σύνθεση με λόγια 
αχώριστα μόρια

76. Πλάι στα παραπάνω συνηθί-
ζουμε στη γλώσσα μας και διάφορα
αχώριστο μόρια λόγια. Αυτά ήταν

αρχαίες προθέσεις και άλλες άκλιτες
λέξεις, που βρίσκονται στη σημερινή
γλώσσα μόνο ως πρώτα συνθετικά.

Παρατηρήσεις:
1. Τα αχώριστα μόρια δια-, επι-,

υπο- χάνουν το τελικό τους φωνήεν
όταν το δεύτερο συνθετικό αρχίζει
από φωνήεν:
δι-ορίζω, επ-άγγελμα, υπ-αρχηγός.

2. To επι- και το υπο- γίνονται
εφ- και υφ- όταν το δεύτερο συνθε-
τικό είχε παλαιότερα δασεία: 

επι-ίππος - έφιππος, υπο-ήλιος -

υφήλιος.
3. Το εκ- γίνεται εξ-

όταν το δεύτερο συν-
θετικό αρχίζει από φω-
νήεν:

εξ- ασφαλίζω.
4. Το εν- και το συν-

γίνονται εμ- και συμ-
εμπρός από τα χειλικά
και το μ:
έμ-πορος, σύμ-φωνο,

συμ-μαζεύω.
5. Το συν- γίνεται

συγ- εμπρός από τα λα-
ρυγγικά σύμφωνα:
συγ-κρατώ, συγ-γρα-

φέας, συγ-χαίρω.
6. Το συν- γίνεται

συλ-, συρ-, συσ- όταν
ακολουθεί λ, ρ, σ:

συλ-λυπούμαι, σύρ-ριζα, σύσ-σω-
μος.

7. Μερικές φορές το συν-χάνει
το ν ή γίνεται συνε-:
σύ-θαμπα, συ-χωριανός, συ-στεγά-

ζω, σύ-σταση, συνε-φέρνω.

Σε επόμενο θα δούμε από τη
σημασία των συνθέτων τα παρατα-
κτικά σύνθετα, τα προσδιοριστικά
σύνθετα, τα κτητικά σύνθετα, τα
αντικειμενικά σύνθετα, την μορφή
των συνθέτων και άλλα.

Το «Α» και το «Ω» της Νεοελληνικής Γραμματικής

Είστε στη Νέα Υόρκη για διακοπές, 
οικογενειακές εκδηλώσεις (γάμους) ή κάποιο επαγ-
γελματικό ταξίδι;

Γνωρίστε την ιστορική 
και ταυτόχρονα μαγική Νέα Υόρκη 
περπατώντας ή με λεωφορείο.

www.NYCindyTours.com
212-249-3663 • Cell: 646-709-8165 • NYCindyTours@gmail.com

ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ 
ΣΤΟ mANHATTAN KAI ΣΤΟ BrOOKLYN ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

από την Σύνθια Λαδοπούλου αδειούχο ξεναγό (NYC Licensed Tour Guide)

Τα κυριότερα λόγια αχώριστα μόρια
Μόριο Παραδείγματα
αμφι- αμφίβιο, αμφιθέατρα, αμφίκυρτος, αμφιβολία
αρχι- αρχιεπίσκοπος, αρχιεργάτης, αρχιστράτηγος, αρχιχρονιά
δια-, δι- διαβαίνω, διάμετρος, διαγώνιος, διακηρύττω, διέξοδος
διχο- διχόνοια, διχοτόμος
δυσ- δυσεύρετος, δυσάρεστος, δύστυχος, δυστυχία
εισ- εισάγω, εισαγωγή, είσοδος
εκ-, εξ- εκθέτω, εκφράζω, εξαγριώνω, εξελληνίζω, εξάτμιση
εν- (εμ-, εγ-, 
ερ-, ελ-) ενήλικος, ενάρετος, εμπιστεύομαι, εγκοπή, έλλογος
επι- (επ-, εφ-) επιβλέπω, επίγειος, επεκτείνω, εφαρμόζω, έφηβος, έφιππο
ευ- ευαγγέλιο, ευάερος, ευλογώ, ευτυχία, ευερέθιστος, ευφορία
ημι- ημίθεος, ημικύκλιο, ημισφαίριο
ομο- ομόγλωσσος, ομόφωνος, ομόθρησκος
περί- περιβόλι, περικυκλώνω, περιμαζεύω, περιορίζω - περιζήτητος, περίφημος
συν- (συγ-, συλ-, 
συμ-, συρ-, συσ-, 
συ-, συνε-) σύνδεσμος, συνένοχος - συγγραφέας, συγκρατώ, συγχαίρω - συλλυπυύμαι - συμμαζεύω,

συμπέθερος, συμφωνώ - σύρριζα - σύσσωμος - συσταίνω, συχωριανός - συνεπαίρνω
τηλε- τηλέγραφος, τηλεόραση, τηλεσκόπιο, τηλέφωνο
υπο- (υπ-, υφ-) υπόγειο, υποδιευθυντής, υπόστεγο - υπαξιωματικός, υπαρχηγός - υφυπουργός, ύφαλος.

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΝέΑ ΕΝδΙΑφΕΡΟΥΣΑ ΚΟΜψΗ ΕΚδΟΣΗ στα Ελληνικά. Η ωραι-
ότερη βιβλιογραφία του Ιησού χριστού που έχει γραφεί ως τώρα.
δεν πρέπει να λείψει από κανένα σπίτι. 800 σελίδες. Τιμάται
$12.00 η τιμή περιλαμβάνει τα ταχυδρομικά (προπληρωτέα).
Αποταθείτε:

HELLENIC pUBLICATIONS, 8785 University Blvd, 
Berrien Springs, mI 49103 - (269) 473-1066
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Προειδοποίηση: Δεν πρόκειται
να διαβάσετε ένα ευχάριστο
δημοσίευμα.

Οι εκτελέσεις με θανατηφόρα
ένεση συνηθίζονται στις ΗΠΑ. Ποιος
τις ανακάλυψε και τι περιέχει το
δηλητηριώδες «κοκτέιλ», που χο-
ρηγείται στους θανατοποινίτες και
άλλα πολλά θα δούμε παρακάτω.

Σχεδόν όλες οι αμερικανικές πο-
λιτείες εκτελούν τους θανατοποινί-
τες τους με τη βοήθεια ενός χημικού
κοκτέιλ το οποίο σκοτώνει σιγά -
σιγά και αθόρυβα.

Ηταν το 1977 όταν για πρώτη
φορά εφαρμόστηκε αυτή η μέθοδος
στην πολιτεία της Οκλαχόμα.

Λίγο αργότερα η πολιτεία του
Τέξας υιοθέτησε αυτή τη μέθοδο
αντικαθιστώντας αυτή την ηλεκτρική
καρέκλα.

Τι περιέχει 
το θανατηφόρο κοκτέιλ

Η θανατηφόρα ένεση επινοήθηκε
από τον Jay Chapman. Είναι ένα
κοκτέιλ φαρμάκων, γνωστό με το
όνομα «πρωτόκολλο Chapman».

Τρεις είναι οι χημικές ουσίες του
«πρωτοκόλλου Chapman»: 15-50cc
θειοπεντάλ, 15-50cc Pavulon και
15-50cc χλωριούχου καλίου.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, πριν
από κάθε εισαγωγή ουσίας, διοχε-

τεύεται αλατούχο διάλυμα στον εν-
δοφλέβιο σωλήνα, ώστε να τον κα-
θαρίζει και να εμποδίσει ενδεχόμενη
χημική αντίδραση που θα μπορούσε
να τον μπλοκάρει.

Τυπικά, η όλη διαδικασία δεν
κρατά πάνω από 3 έως 5 λεπτά.

Διαδικασία εκτέλεσης
Υπάρχει μια τελετουργία που

πρέπει να ακολουθείται κατά γράμ-
μα. Αρχικά ο μελλοθάνατος ξαπλώ-
νει σε ένα φορείο. Εκεί του δένουν
το σώμα και τα πόδια με δερμάτι-
νους ιμάντες.

Τα γυμνά του χέρια δένονται σε
σανίδες που εξέχουν από το φορείο,
στα δύο πλαϊνά.

Τεχνικοί τοποθετούν έναν κα-
θετήρα σε μια φλέβα σε καθέναν
από τους βραχίονες του κρατουμέ-
νου.

Του διοχετεύονται 10ml διαλύ-
ματος ηπαρίνης, ώστε να εμποδιστεί
ο σχηματισμός θρόμβων.

Στη συνέχεια μια φιάλη 1.000ml
αλατούχου διαλύματος συνδέεται
στα άκρα των καθετήρων και ο κρα-
τούμενος οδηγείται στο θάλαμο
εκτελέσεων, όπου οι κουρτίνες είναι
τραβηγμένες, ώστε να μπορούν οι
μάρτυρες να παρακολουθούν τη
διαδικασία.

Μέτα είναι η στιγμή που ο κρα-

τούμενος κάνει τις τελευταίες του
δηλώσεις. Στη συνέχεια ένας φύ-
λακας δίνει το σήμα για να αρχίσει
η διαδικασία της εκτέλεσης.

Ολες οι ουσίες που χρησιμοποι-

ούνται στη θανατηφόρα ένεση είναι: 
1) Το θειοπεντάλ είναι ένα βαρ-

βιτουρικό που χρησιμοποιείται ευ-
ρέως ως αναισθητικό και προκαλεί
αναισθησία πολύ γρήγορα, αν χο-
ρηγηθεί ενδοφλεβίως.

2) Το Pavulon είναι μυοχαλα-
ρωτικό που παραλύει το διάφραγμα
και, έτσι, σταματά την αναπνοή,

3) Χλωριούχο κάλιο που προκα-
λεί καρδιακή προσβολή.

Το μηχάνημα διαθέτει 6 σύριγ-
γες, που ενεργοποιούνται αυτόματα.
Οι τρεις από αυτές περιέχουν τα
θανατηφόρα φάρμακα και οι άλλες
τρεις ακίνδυνο αλατούχο διάλυμα.

Η εκτέλεση με θανατηφόρα ένε-
ση διαρκεί περισσότερο από κάθε
άλλη μέθοδο. Τυπικά, για την όλη
διαδικασία, χρειάζονται 30-45 λε-
πτά. 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των
ΗΠΑ, περίπου 3.175 κρατούμενοι
σε 32 Πολιτείες είναι στην πτέρυγα
των θανατοποινιτών.

Από το 1977, όταν και η θανα-
τική ποινή επανήλθε σε ομοσπον-
διακό επίπεδο περισσότεροι από
1200 κρατούμενοι έχουν εκτελε-
στεί.

Η θανατηφόρα ένεση έχει γίνει
η σχεδόν αποκλειστική μέθοδο εκτέ-
λεσης στην Αμερική καθώς φημο-
λογείται ότι είναι η λιγότερο επώ-
δυνη μέθοδος.

Η πρακτική αυτή έχει εξαπλωθεί
και στο εξωτερικό. Η Κίνα, η Ταϊ-
λάνδη, η Γουατεμάλα και η Ταϊβάν
έχουν επιλέξει αυτή τη μέθοδο.

• Στις 20.41 (ώρα Τέξας) της
19ης Σεπτεμβρίου (2013) εκτελέ-

στηκε ο 31χρονος Ρόμπερτ Γκάρζα.
Ο ισπανόφωνος άνδρα που εκτελέ-
στηκε με θανατηφόρο ένεση ήταν
ο 25ος μέσα στο 2013.

• Η πολιτεία του Τέξας προχώ-
ρησε στις 26 Ιουνίου (ημέρα Τε-
τάρτη) το βράδυ στην 500ή εκτέ-
λεση θανατοποινίτη από την επα-
ναφορά της θανατικής ποινής το
1976 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η
κατάδικος που εκτελέστηκε ήταν
μια αφροαμερικανή γυναίκα ηλικίας
52 ετών. Η Κίμπερλι Μακάρθι η
οποία πέρασε 14 χρόνια στην πτέ-
ρυγα των θανατοποινιτών στο Τέξας,
εκτελέστηκε με θανατηφόρο ένεση
στις 18:37 (23:37 GMT) στη φυλακή
«Unit Walls», στο Χάντσβιλ, ανέφερε
εκπρόσωπος του υπουργείου Δι-
καιοσύνης του Τέξας.

• Στην Ελλάδα, η θανατική ποινή
καταργήθηκε επισήμως νομοθετικά
το 1993 και συνταγματικά το 2001.
Ωστόσο, η τελευταία εκτέλεση στην
χώρα μας είχε πραγματοποιηθεί το
1972. Τα ξημερώματα της 25ης Αυ-
γούστου εκείνης της χρονιάς, ο Βα-
σίλης Λυμπέρης, έχοντας κάψει ζων-
τανούς την πρώην σύζυγό του, την
πεθερά του και τα δύο του παιδιά
στο σπίτι τους στο Χαλάνδρι, κατα-
δικάστηκε και εκτελέστηκε σε πεδίο
βολής στο Ηράκλειο. 

 -Τρόπος θανάτου ήταν η εκτέ-
λεση από δωδεκαμελές απόσπασμα,
ενώ η ιστορία του αργότερα απο-
τυπώθηκε στην μεγάλη οθόνη, μέσω
της ταινίας «Οι σατανάδες της νύ-
χτας». 

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ,
Gizmodo.com

Πως λειτουργεί η θανατηφόρα ένεση

ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ

H πιο μεγάλη επίσκεψη!

Η πιο μεγάλη επίσκεψη, είναι η επίσκεψη του Θεού στη Γη, τα πρώτα Χριστούγεννα. Στην Καινή Διαθήκη, 
στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 1:68, διαβάζουμε: «Ευλογητός, Κύριος ο Θεός, διότι επεσκέφθη και έκανε λύτρωση 
στο λαό Του». Η προφητεία αυτή, μας διδάσκει ότι ο Χριστός είναι η επίσκεψη του Θεού στη Γη και αυτό έγινε 
στον ταπεινό στάβλο της Βηθλεέμ, πριν 2.000 περίπου χρόνια. Το δεύτερο μέρος της προφητείας, η λύτρωση, έγινε
στο σταυρό έξω από τα Ιεροσόλυμα, 33 χρόνια αργότερα, όταν ο Χριστός, με το αίμα Του, πλήρωσε τα λύτρα 
και μας εξαγόρασε από την αιώνια τιμωρία. Ο Χριστός δεν ήρθε μόνο να γίνει ο καλός διδάσκαλος της ηθικής, 
της αγάπης και της δικαιοσύνης, αλλά καθώς μας λέει ο απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή του Τιμόθεου 
1:15-17: «Σ’ αυτά τα λόγια που θα πω μπορεί να στηριχτεί κανείς και πρέπει όλοι να τα δεχτούν: Ο Ιησούς Χριστός
ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς και πρώτος ανάμεσά τους είμαι εγώ».

Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, αιώνες πριν, προφήτεψαν το όνομά Του, τον τόπο και τον χρόνο γεννήσεώς Του,
την αγία Του ζωή, τη Σταύρωσή Του, την Ανάσταση, την Ανάληψη, και το δεύτερο ερχομό Του, για να κρίνει ζώντας
και νεκρούς. Τον καιρό της γεννήσεως του Χριστού, ένα ουράνιο αστέρι, οδήγησε σοφούς απ’ την ανατολή, να έρθουν
να Τον δοξάσουν, προσφέροντάς Του χρυσό, λίβανο και σμύρνα, σύμβολα της βασιλείας, της θυσίας και του
ενταφιασμού. Τη θεότητά Του, ότι προϋπήρχε του Αβραάμ, την αποδεικνύει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, στο Κατά
Ιωάννην Ευαγγέλιο 8:58-59: «Κι ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «’Σας βεβαιώνω πως πριν να γεννηθεί ο Αβραάμ, εγώ
υπάρχω’. Σήκωσαν τότε πέτρες να τον λιθοβολήσουν. Ο Ιησούς όμως κρύφτηκε και βγήκε από το ναό, περνώντας απ’
ανάμεσά τους, έτσι έφυγε». Αποδεικνύει επίσης, ότι ο Ιδιος και ο Πατέρας Θεός είναι «ένα»: «’Εγώ κι ο Πατέρας
είμαστε ένα’. Οι Ιουδαίοι πήραν πάλι πέτρες για να τον λιθοβολήσουν. Ο Ιησούς τους είπε: ‘Πολλά καλά έργα έκανα
μπροστά σας με εντολή του Πατέρα μου, για ποιο απ’ αυτά θέλετε να με λιθοβολήσετε;’. Του απάντησαν οι Ιουδαίοι:
‘Δε θέλουμε να σε λιθοβολήσουμε για κάποιο καλό έργο, αλλά επειδή βλασφημείς. Ενώ είσαι άνθρωπος, παρουσιάζεις
τον εαυτό σου για Θεό’» (Κατά Ιωάννην 10:30-33). Οι άγιοι πατέρες στους αποστολικούς χρόνους έγραψαν στο 2ο
άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως: «Και εις έναν Κύριο Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του
Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, 
ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί δι’ ου τα πάντα εγένετο».

Αυτή είναι η σημερινή μας αξία. Αν θέλετε μία Καινή Διαθήκη, τηλεφωνήστε μας και θα σας στείλουμε δωρεάν.

ΞΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

Τηλ. επικοινωνίας: 866 960 2140 Πέτρος Φιλακουρίδης
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Τ ι θα πάμε να κάνουμε στην Τι-
θορέα;» λένε αρχικά σε όσους
προτείναμε το ταξιδάκι. Κι εμείς

απαντούσαμε «πάτε και θα δείτε».
Προκατειλημμένοι και χωρίς καμία
όρεξη έφτασαν Σάββατο πρωί σε
ένα… περίεργο χωριό, απέναντι
από τον Παρνασσό. Σαφώς και δεν
ενθουσιάστηκε κανείς φτάνοντας
εκεί, όμως ούτε απογοητεύτηκαν.
Αποφάσισαν, πάντως να δώσουν μία
ευκαιρία, κάτι -για μας που ξέρου-
με- ήταν σοφή κίνηση, καθώς επι-
στρέφοντας το βράδυ της Κυριακής
είχαν γεμίσει εικόνες το κεφάλι τους
και την ψηφιακή τους μηχανή με
όμορφες εικόνες, τα πνευμόνια με
καθαρό αέρα και το μυαλό με θετικές
σκέψεις, απόρροια ενός χαλαρωτικού
σαββατοκύριακου στην φύση. 

Ο ορεινότερος Δήμος Τιθορέας
απέχει λίγα μόνο λεπτά από την
Ελάτεια, δεσπόζοντας στην κοιλάδα
του Βοιωτικού Κηφισσού. Η εκδρομή
σας εκεί θα είναι αναμφίβολα πιο…
φυσική, ενώ δεν θα στερείται και
σημαντικών ιστορικών πληροφοριών.
Ασύγκριτο φυσικό στολίδι του χω-
ριού είναι το «Αισθητικό Δάσος Τι-
θορέας», με τα χιλιάδες έλατα και
τις βελανιδιές να δίνουν καταφύγιο
στην τοπική πανίδα, αλλά και με
απόκρημνες πλαγιές που προσφέ-
ρονται για ορειβασία. Ο δεινός ορει-
βάτης θα χαρεί να μάθει πως το

υψόμετρο του επικλινούς δρυμού
φτάνει τα χίλια διακόσια μέτρα.
Ακόμα, στις φυσικές ομορφιές του
τόπου περιλαμβάνεται το φαράγγι
του ρέματος Καχάλα, το οποίο τον
χειμώνα «κατεβάζει» ορμητικά νερά,
ενώ χάρη στους κοφτερούς του βρά-
χους και τις αμέτρητες σπηλιές δη-
μιουργεί ένα επιβλητικό τοπίο που
εντυπωσιάζει τους φυσιολάτρες,

όπως για παράδειγμα ο καταρράκτης
απέναντι από την πλατεία Οδυσσέα
Ανδρούτσου. 

Μία από αυτές τις σπηλιές, στη
νοτιοανατολική πλευρά του χωριού
και ριζωμένη σε απόκρημνους βρά-
χους, φιλοξένησε για ένα διάστημα
και τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, κατά
τον επαναστατικό του αγώνα στα
βουνά. Ακόμα, αξίζει να αναφέρουμε
-για τους λάτρεις της πεζοπορίας-
ότι στην Τιθορέα αρχίζει ή τελειώνει

το ορειβατικό μονο-
πάτι Ε65. Αρκετά κον-
τά στην είσοδο του
μονοπατιού αυτού,
χωμένα μέσα στο επι-
βλητικό δάσος, βρί-
σκονται κάποια μικρά
ξωκλήσια, όπως του
Προφήτη Ηλία και της
Ζωοδόχου Πηγής, τα
οποία θα αποτελέσουν
ιδανικό σημείο για
φωτογραφίες και ξε-
κούραση. Το χαρακτη-

ριστικότερο σημείο του ίδιου του
χωριού, πάντως, είναι η χωμάτινη
πλατεία στο κέντρο της Τιθορέας,
με τον επιβλητικό, υπεραιωνόβιο
πλάτανο, η οποία αποτελεί πόλο
έλξης για τους περισσότερους επι-
σκέπτες χάρη στην αμφιθεατρική
της θέση που μοιάζει με μπαλκόνι
πάνω από την πεδιάδα. Εκεί μπο-
ρείτε να χαλαρώσετε πίνοντας καφέ
και απολαμβάνοντας την θέα, ώστε
να ανακτήσετε δυνάμεις για τα υπό-
λοιπα αξιοθέατα της περιοχής. 

Από αυτά τα σπουδαιότερα είναι
ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου
Θεολόγου, ο οποίος κατασκευάστηκε
στις αρχές του 17ου αιώνα και φι-
λοξενεί στους τοίχους του ανάγλυφες
επιγραφές και ελάχιστες σωζόμενες
τοιχογραφίες, καθώς και ο Ιερός
Ναός του Προφήτη Ηλία, επίσης
του 17ου αιώνα, με τα εντοιχισμένα
αρχαία γλυπτά και τις τοιχογραφίες

στην κόγχη του Ιερού Βήματος. 
Τέλος, λίγο έξω από την Τιθορέα,

αξίζει κανείς να επισκεφθεί το Αρ-
χαίο Λατομείο, στην περιοχή Μόδι,
όπου σώζονται άριστα ίχνη εργα-
λείων με τα οποία έκοβαν κάποτε
τους λιθόπλινθους. Στην θέση Πύρ-
γος Μοδίου, μάλιστα, υπάρχει λόφος
στον οποίον σώζονται λείψανα ελ-
ληνιστικής οχυρώσεως αρχαίας πό-
λης, ενώ μια επίσκεψη αξίζει και το

Τείχος Βελίτσας, στην Ανω Τιθορέα,
ένα από τα καλύτερα σωζόμενα
δείγματα ελληνιστικής οχυρωματι-
κής. 

Πως θα πάτε
Οδικώς από την Αθήνα: από το

110ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών
- Λαμίας στο ύψος του Κάστρου,
στρίβουμε αριστερά με κατεύθυνση
τη Λιβαδειά. Ο δρόμος είναι φαρδύς
χωρίς πολλές στροφές και αφού πε-

ράσουμε τον Περιφερειακό του Ορ-
χομενού, φθάνουμε στη διασταύ-
ρωση όπου αριστερά ο δρόμος πη-
γαίνει για Λιβαδειά και δεξιά για
Λαμία τον οποίο και ακολουθούμε.
Η επόμενη διασταύρωση είναι
28 χλμ πριν την Αμφίκλεια, όπου ο
δρόμος ευθεία πηγαίνει για Ατα-
λάντη αλλά εμείς στρίβουμε αρι-
στερά για Τιθόρεα.

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμο-
ποιήσετε το τρένο καθώς ο Δήμος
Αμφίκλειας διαθέτει δύο από τους
βασικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς
του ΟΣΕ. Το Σταθμό της Αμφίκλειας
και το Σταθμό του Μπράλου. Τα
περισσότερα τρένα του ΟΣΕ κάνουν
στάση στους σταθμούς αυτούς κά-
νοντας την προσέλευση με τρένο
πολύ εύκολη και άνετη.

Που θα μείνετε 
Κοντά στην Τιθορέα, συγκεκρι-

μένα στην περιοχή Αμφίκλεια, έχου-
με να προτείνουμε κάτι πιο πρωτό-
τυπο, το Αγρόκτημα Αμφίκαια, όπου
θα νιώσετε τόσο φιλόξενα, σαν πραγ-
ματικά να ζείτε στο κτήμα σας παρέα
με άλογα και πόνυ. Τέλος, μέσα
στην Τιθορέα, σας προτείνουμε τα
πολύ λιτά ενοικιαζόμενα δωμάτια
του Θ. Σταφυλά (τηλ. 22340 71021).

Πηγή: In2life, Δήμος

Ελάτε στην Ελλάδα - και - για την Τιθορέα
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Ηταν 14 Φεβρουαρίου 1973,
όταν ξεσηκώθηκαν οι φοιτητές
της Αθήνας και συγκεντρώθη-

καν στο Πολυτεχνείο, ζητώντας την
κατάργηση του Ν.1347, ο οποίος
προέβλεπε την υποχρεωτική στρά-
τευση όσων ανέπτυσσαν συνδικα-
λιστική δράση κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους. Η αστυνομία, παρα-
βιάζοντας το πανεπιστημιακό άσυλο,
εισήλθε στο χώρο του ιδρύματος,
συνέλαβε 11 φοιτητές και τους πα-
ρέπεμψε σε δίκη με την κατηγορία
της «περιύβρισης
αρχής». Τότε 8 φοι-
τητές καταδικάστη-
καν σε διάφορες
ποινές, ενώ περί-
που 100 άλλοι
αναγκάστηκαν να
διακόψουν τις
σπουδές τους και
να ντυθούν στο
χακί.

Περίπου μια
εβδομάδα μετά τα
πρώτα γεγονότα
του Πολυτεχνείου,
στις 21 Φεβρουα-
ρίου οι φοιτητές
κατέλαβαν το κτί-
ριο της Νομικής
σχολής στην Αθή-
να, με τα συνθή-
ματα «Δημοκρα-
τία», «Κάτω η
Χούντα» και «Ζήτω
η Ελευθερία». Η
αστυνομία προσπά-
θησε ξανά να κα-
ταστείλει την εξέ-
γερση, αλλά η βί-
αιη εκδίωξη των
φοιτητών από το
κτίριο της Νομικής ενίσχυσε ακόμη
περισσότερο την αγωνιστικότητά
τους.

Εννέα μήνες αργότερα
Ολα ξεκίνησαν αρχές Νοέμβρη

του 1973 όπου το μνημόσυνο για
τον Γεώργιο Παπανδρέου μετατρέ-
πεται σε μεγάλη διαδήλωση ενάντια
στη Χούντα, που λήγει με ξυλοδαρ-
μούς και συλλήψεις. Στις 14 Νοέμβρη
οι φοιτητές στο Πολυτεχνείο προ-
χωρούν σε κατάληψη. Ανάμεσά τους
υπάρχουν πολλοί φοιτητές της Νο-
μικής (είχε προηγηθεί η προανα-
φερθείσα κατάληψή της τον Φε-
βρουάριο), εργάτες αλλά και απλοί
πολίτες. Ο αγωνιστής Νίκος Ξυλού-
ρης δεν έχασε την ευκαιρία να μπει
στο, υπό κατάληψη Πολυτεχνείο,
για να δώσει κουράγιο και να εμ-
ψυχώσει τους φοιτητές. Η αστυνομία
έχει έντονη παρουσία, αλλά όλο
και περισσότεροι πολίτες μπαίνουν
στο Πολυτεχνείο και στέκονται δίπλα
στους φοιτητές. Τα συνθήματα που
ακούγονται και γράφονται σε πανό
στο Πολυτεχνείο δεν είχαν πια σαν

αντικείμενο μόνο την Παιδεία αλλά
στρέφονται κατά του καθεστώτος:
«Παπαδόπουλε φασίστα, πα’ τη Δέ-
σποινα την πλύστρα, παρ’ τη Δέ-
σποινα κι εμπρός, δεν σε θέλει ο
λαός», «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία»,
«Λαέ σπάσε τις αλυσίδες», «Κάτω η
Χούντα», «Ελευθερία», «Σήμερα πε-
θαίνει ο Φασισμός», «Εδώ θα γίνει
Ταϊλάνδη» (αναφορά στην φοιτητική
εξέγερση που ξεκίνησε τον Ιούλη
του 1973 στην Ταϊλάνδη και συντέ-
λεσε στον τερματισμό σαραντάχρο-

νης στρατιωτικής δικτατορία τον
Οκτώβρη του 1973).

Το πρωί της 14 Νοεμβρίου του
1973 οι φοιτητές συγκεντρώθηκαν
στο προαύλιο του Πολυτεχνείου και
αποφάσισαν την κήρυξη αποχής
από τα μαθήματα, με αίτημα να γί-
νουν εκλογές για τους φοιτητικούς
συλλόγους τον Δεκέμβριο του ίδιου
έτους και όχι στα τέλη του επόμενου
χρόνου, όπως είχε ανακοινώσει το
καθεστώς.

Ακολούθησαν συνελεύσεις φοι-
τητών στην Ιατρική και στη Νομική
σχολή. Oσο περνούσε η μέρα άρχι-
σαν να μαζεύονται ολοένα και πε-
ρισσότεροι φοιτητές στο Πολυτε-
χνείο, αλλά και άλλοι που πληρο-
φορήθηκαν το νέο. Η αστυνομία
αποδείχθηκε ανίκανη να εμποδίσει
την προσέλευση του κόσμου. Το
απόγευμα πάρθηκε η απόφαση για
κατάληψη του Πολυτεχνείου. Οι
πόρτες έκλεισαν και από τότε άρχισε
η οργάνωση της εξέγερσης. Το πρώτο
βήμα ήταν η εκλογή Συντονιστικής
Επιτροπής, στην οποία μετείχαν 22

φοιτητές και 2 εργάτες, με σκοπό
να καθοδηγήσει τον αγώνα. Επι-
πλέον, δημιουργήθηκαν επιτροπές
σε όλες τις σχολές για να οργανώ-
σουν την κατάληψη και την επικοι-
νωνία με την ελληνική κοινωνία.

Για το σκοπό αυτό άρχισε να
λειτουργεί ένας ραδιοφωνικός σταθ-
μός, αρχικά στο κτίριο του Χημικού
και αργότερα στο κτίριο των Μηχα-
νολόγων, με εκφωνητές τη Μαρία

Δαμανάκη και τον Δημή-
τρη Παπαχρήστου. Επι-
πλέον, στο Πολυτεχνείο
εγκαταστάθηκαν πολύγρα-
φοι, που δούλευαν μέρα -
νύχτα, για να πληροφο-

ρούν τους φοιτητές και τον υπόλοιπο
κόσμο για τις αποφάσεις της Συν-
τονιστικής Επιτροπής και των φοι-
τητικών συνελεύσεων. Συγκροτή-
θηκαν συνεργεία φοιτητών, που
έγραφαν συνθήματα σε πλακάτ, σε
τοίχους, στα τρόλεϊ, στα λεωφορεία
και στα ταξί, για να τα γνωρίσουν
όλοι οι Αθηναίοι. Στο Πολυτεχνείο
οργανώθηκε εστιατόριο και νοσο-
κομείο, ενώ ομάδες φοιτητών ανέ-
λαβαν την περιφρούρηση του χώρου,
ξεχωρίζοντας τους ενθουσιώδεις και
δημοκράτες Αθηναίους από τους
προβοκάτορες.

Η πρώτη αντίδραση του δικτά-
τορα Παπαδόπουλου ήταν να στείλει
μυστικούς πράκτορες να ανακατευ-
θούν στο πλήθος που συνέρρεε στο
Πολυτεχνείο και να ακροβολήσει
σκοπευτές στα γύρω κτίρια. Στις 16
Νοεμβρίου μεγάλες αστυνομικές δυ-
νάμεις επιτέθηκαν εναντίον του
πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο
έξω από το Πολυτεχνείο, με γκλομπς,
δακρυγόνα και σφαίρες ντουμ-ντουμ.
Οι περισσότεροι διαλύθηκαν. Oσοι
έμειναν έστησαν οδοφράγματα ανα-

τρέποντας τρόλεϊ και συγκεντρώ-
νοντας υλικά από νεοανεγειρόμενες
οικοδομές, και άναψαν φωτιές για
να εξουδετερώσουν τα δακρυγόνα.
Αργότερα, η αστυνομία έκανε χρήση
όπλων, χωρίς όμως να πετύχει το
στόχο της, την καταστολή της εξέ-
γερσης.

Ο Παπαδόπουλος, όταν διαπί-
στωσε ότι η αστυνομία αδυνατούσε
να εισέλθει στο Πολυτεχνείο, απο-

φάσισε να χρησιμοποιήσει το στρα-
τό. Κοντά στο σταθμό Λαρίσης συγ-
κεντρώθηκαν τρεις μοίρες ΛΟΚ και
μία μοίρα αλεξιπτωτιστών από τη
Θεσσαλονίκη. 

Τρία άρματα μάχης κατέβηκαν
από το Γουδή προς το Πολυτεχνείο.
Τα δύο στάθμευσαν στις οδούς Το-
σίτσα και Στουρνάρα, αποκλείοντας
τις πλαϊνές πύλες του ιδρύματος και
το άλλο έλαβε θέση απέναντι από
την κεντρική πύλη. Η Συντονιστική
Επιτροπή των φοιτητών ζήτησε δια-
πραγματεύσεις, αλλά το αίτημά τους
απορρίφθηκε.

Στις 3 τα ξημερώματα της 17ης
Νοεμβρίου το άρμα που βρισκόταν
απέναντι από την κεντρική πύλη
έλαβε εντολή να εισβάλλει. Επεσε
πάνω στην πύλη και την έριξε, πα-
ρασέρνοντας στο διάβα του μία κο-
πέλα που ήταν σκαρφαλωμένη στον
περίβολο κρατώντας την ελληνική
σημαία. Οι μοίρες των ΛΟΚ, μαζί
με ομάδες -μυστικών και μη- αστυ-
νομικών, εισέβαλαν στο Πολυτεχνείο
και κυνήγησαν τους φοιτητές, οι
οποίοι πηδώντας από τα κάγκελα
προσπάθησαν να διαφύγουν στους
γύρω δρόμους. Τους κυνηγούσαν
αστυνομικοί, πεζοναύτες, ΕΣΑτζήδες.
Αρκετοί σώθηκαν βρίσκοντας άσυλο
στις γύρω πολυκατοικίες, πολλοί
συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν

στη Γενική Ασφάλεια και στην ΕΣΑ.
Σύμφωνα με την επίσημη ανα-

κοίνωση της Αστυνομίας, στις 17
Νοεμβρίου συνελήφθησαν 840 άτο-
μα. Ομως, μετά τη Μεταπολίτευση,
αξιωματικοί της Αστυνομίας, ανα-
κρινόμενοι, ανέφεραν ότι οι συλλη-
φθέντες ξεπέρασαν τα 2400 άτομα.
Οι νεκροί επισήμως ανήλθαν σε 34
άτομα. Στην ανάκριση που διενερ-
γήθηκε το φθινόπωρο του 1975

εναντίον των πρωταιτίων της κατα-
στολής εντοπίστηκαν 21 περιπτώσεις
θανάσιμου τραυματισμού. Ωστόσο,
τα θύματα πρέπει να ήταν πολύ πε-
ρισσότερα, διότι πολλοί βαριά τραυ-
ματισμένοι, προκειμένου να διαφύ-
γουν τη σύλληψη, αρνήθηκαν να
διακομιστούν σε νοσοκομείο.

Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδό-
πουλος κήρυξε στρατιωτικό νόμο,
αλλά στις 25 Νοεμβρίου ανατράπηκε
με πραξικόπημα. Πρόεδρος ορίστηκε
ο αντιστράτηγος Φαίδων Γκιζίκης
και πρωθυπουργός της νέας κυβέρ-
νησης ο Αδαμάντιος Ανδρουτσόπου-
λος. 

Ομως ο ισχυρός άνδρας του νέου
καθεστώτος ήταν ο διοικητής της
Στρατιωτικής Αστυνομίας, ταξίαρχος
Δημήτριος Ιωαννίδης, που επέβαλλε
ένα καθεστώς σκληρότερο από εκεί-
νο του Παπαδόπουλου.

Η δικτατορία κατέρρευσε στις
23 Ιουλίου του 1974, αφού είχε
ήδη προηγηθεί η τουρκική εισβολή
στην Κύπρο. Ο Γκιζίκης και ο αντι-
στράτηγος Ντάβος, διοικητής του
Γ’ Σώματος Στρατού, κάλεσαν τον
Κωνσταντίνο Καραμανλή να επι-
στρέψει στην Ελλάδα για να επα-
ναφέρει τη δημοκρατική διακυβέρ-
νηση.

Πηγές: Matia, news247
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Του Κων. Νανόπουλου

Το ζήτημα της επιβολής φόρων
και του διαχειριστικού κόστους
των φορολογικών υποχρεώσε-

ων, έχει απασχολήσει διαχρονικά
εκτός από τις κυβερνήσεις και με-
γάλο αριθμό επιστημόνων και δια-
νοουμένων. Πέραν της ανάπτυξης
μοντέλων τα οποία προσπαθούν να
εξορθολογήσουν και να βελτιστο-
ποιήσουν τα ανωτέρω ζητήματα,
έχουν ειπωθεί κατά καιρούς αρκετά
ενδιαφέροντα αποφθέγματα, τα
οποία αντικατοπτρίζουν την αγωνία
του μέσου πολίτη σχετικά με την
φορολογία, την οποία προσομοι-
άζουν ακόμα και με το θάνατο,
λόγω της βεβαιότητας πραγματο-
ποίησης των δύο γεγονότων.

«Τα μόνα βέβαια πράγματα στη
ζωή είναι ο θάνατος και οι φόροι»,
Βενιαμίν Φρανκλίνος

«Ο θάνατος και οι φόροι μπορεί
να είναι βέβαιοι, αλλά δεν πεθαί-
νουμε κάθε χρόνο», Αγνωστος

Από την άλλη πλευρά όμως, η
φορολόγηση των εισοδημάτων και
των περιουσιακών στοιχείων γενι-
κότερα, αποτελεί μία αναγκαιότητα,
αναφορικά με την εξασφάλιση πα-
ροχών από το κράτος προς κοινωνι-
κές ομάδες, οι οποίες δε δύνανται
να λάβουν κάποιες μείζονος σημα-
σίας υπηρεσίες από τον ιδιωτικό
τομέα, εξαιτίας του υψηλού κόστους
που συνεπάγονται. 

Σε αυτές τις κατηγορίες εντάσ-
σονται η εθνική ασφάλεια, η δημό-
σια τάξη, το εκπαιδευτικό σύστημα,
οι δημόσιες υποδομές, η υγεία και
η κοινωνική ασφάλιση. Ανάλογα με
το ιδεολογικό υπόβαθρο του καθε-
νός, ενδέχεται να προστεθούν ή να
αφαιρεθούν στοιχεία από τις ανω-
τέρω κατηγορίες, αλλά υπό οποι-
οδήποτε πρίσμα μπορεί να προσ-

διοριστεί μία κοινή βάση αναφο-
ράς.

Επιχειρώντας μία σύντομη ιστο-
ρική αναδρομή, πριν την εμφάνιση
και την ανάπτυξη των σύγχρονων
δημοκρατικά οργανωμένων χωρών,
δυσβάσταχτη φορολογία επιβαλλό-
ταν από τους έχοντες και κατέχοντες
προς τους δουλοπάροικους, η οποία
αρκετές φορές τους οδηγούσε στην
εξαθλίωση. 

Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο,
η Ευρώπη όφειλε να ανασυγκροτή-
σει τις παραγωγικές τις δυνάμεις με
δραστικές παρεμβάσεις του δημόσιου
τομέα, υπό την καθοδήγηση του
Κέυνς.

Η χρηματοδότηση αυτών των έρ-
γων, οδήγησε στη θέσπιση πιο προ-
οδευτικών φορολογικών συστημά-
των, διότι ο μέσος μεταπολεμικός
πολίτης δεν μπορούσε να καταβάλλει
τον αναλογούντα φόρο. 

«Η αποφυγή των φόρων είναι η
μόνη πνευματική άσκηση που μπο-
ρεί να φέρει κάποια ανταμοιβή»,
John Maynard Keynes

Στη Σοβιετική Ενωση και στις
χώρες που βρίσκονταν υπό την επιρ-
ροή της, η παραγωγή άνηκε και
ελεγχόταν από το κράτος, το οποίο
αποτελούσε και σχεδόν το μοναδικό
εργοδότη. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η φο-
ρολογία να θεωρείται ήσσονος ση-
μασίας, διότι η κεντρική διοίκηση
όριζε τις τιμές και τους μισθούς με
τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει
τα αναγκαία έσοδα.

Σήμερα, μεγάλη μερίδα των πο-
λιτών παγκοσμίως, αισθάνεται ότι
το κράτος αποκομίζει μεγάλο μέρος
του εισοδήματός τους χωρίς κάποιο
άμεσο αντίκρισμα, με συνέπεια να
παρατηρούνται συχνά κρούσματα
φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής με
τη διοχέτευση κεφαλαίων προς «φο-
ρολογικούς παραδείσους».

«Η έννοια του φορολογούμενου:
κάποιος που εργάζεται για την ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση, απλά δε χρει-
άζεται να περάσει τις εξετάσεις των
δημοσίων υπαλλήλων», Ronald Rea-
gan

«Οι δηλώσεις του φόρου εισο-
δήματος αποτελούν τις πιο ευφάν-
ταστες μυθοπλασίες που γράφονται
στις μέρες μας», Herman Wouk 

Το ζήτημα της ανταποδοτικότη-
τας των φόρων θεωρείται ιδιαίτερα
φλέγον και στη χώρα μας, καθώς
διαχρονικά έρχονται στην επιφάνεια
κρούσματα διαφθοράς στη δημόσια
διοίκηση, με αποτέλεσμα να παρα-
τηρείται διασπάθιση των δημόσιων
πόρων και παροχή υπηρεσιών χα-
μηλής ποιότητας. 

Επίσης, η δημοσιονομική κρίση
που ξέσπασε το 2010 και αναμφί-

βολα επεκτάθηκε άμεσα στην πραγ-
ματική οικονομία, ανάγκασε τις κυ-
βερνήσεις να λάβουν πρόσθετα φο-
ρολογικά μέτρα που επιβάρυναν
σημαντικά τους πολίτες και τις επι-
χειρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι
το Σύνταγμα προβλέπει ότι ο κάθε
πολίτης συνεισφέρει στα δημόσια
έσοδα βάσει της φοροδοτικής του
ικανότητας, διάταξη η οποία φαί-
νεται να καταστρατηγείται και να
«θυσιάζεται» τα τελευταία χρόνια,
στο βωμό της πληρωμής ληξιπρό-
θεσμων τοκοχρεολυσίων. 

«Δε θα με πείραζε να πληρώνω
φόρους, αρκεί να ήξερα ότι οι πόροι
κατευθύνονταν προς ένα φιλικό
κράτος», Dick Gregory

Γενικότερα, η φορολογία και πιο
συγκεκριμένα τα προοδευτικά φο-
ρολογικά συστήματα, αποτελούν
επίτευγμα των χωρών της Ευρώπης,
οι οποίες έχουν αναπτύξει ένα ευρύ
φάσμα δημόσιων παροχών ενίσχυσης
των πιο αδύνατων κοινωνικών ομά-
δων.

Παρόλα αυτά, η φορολογική επι-
βάρυνση και το διαχειριστικό κόστος
συμμόρφωσης με το εκάστοτε φο-
ρολογικό πλαίσιο, έχουν οδηγήσει
πολλούς ιδιώτες και επιχειρηματίες
στην εξεύρεση τρόπων μεταφοράς
φορολογητέας ύλης σε μη συνερ-
γάσιμα κράτη ή κράτη με προνο-
μιακό φορολογικό καθεστώς.

«Ο ορισμός του αισιόδοξου αν-
θρώπου: κάποιος που αφιερώνει
δύο ώρες για να ετοιμάσει τη δή-
λωση φόρου εισοδήματος», Αγνω-
στος

Εν κατακλείδι, το ζήτημα της
φορολογίας είθισται να αποτελεί
έναν από τους πυρήνες της εσωτε-
ρικής πολιτικής κάθε χώρας. Βάσει
όμως του σύγχρονου παγκοσμιο-
ποιημένου οικονομικού περιβάλ-
λοντος, ο φορολογικός σχεδιασμός
πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο
διαπραγμάτευσης και συμπόρευσης
τόσο των χωρών της Ευρώπης αλλά
και διεθνών οργανισμών που προ-
άγουν τις διακρατικές συνεργασίες,
όπως ο ΟΟΣΑ και η συνδιάσκεψη
των G20. 

Μέσω μιας σύμπλευσης των παγ-
κόσμιων παικτών στον τομέα της
φορολογίας, ενδέχεται να μειωθούν
οι τάσεις φοροαποφυγής, να στα-
θεροποιηθεί το διαχειριστικό κόστος
που επιβάλλεται για τη συμμόρφωση
με το εκάστοτε φορολογικό πλαίσιο,
να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα και
κατ’ επέκταση να μειωθούν οι φο-
ρολογικοί συντελεστές στα κατ’ ευ-
φημισμό ισχυρά κράτη.

• Κωνσταντίνος Νανόπουλος, Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της TaxExperts
Financial, Real Estate & Tax
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Σύντομη ανασκόπηση της φορολογίας 
στην Ελλάδα και τον κόσμο

Επαγγελματική διδασκαλία • Μαθήματα καθημερινά
Αυτοκίνητα για το Road Test • 5ωρη διδασκαλία

Defensive driving course για 10% έκπτωση στην ασφάλεια
Βιβλίο για το ΠΕΡΜΙΤ στα ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά

Αδειες διεθνείς (International)

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΣΠΙΤΙΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ELLAS TRAVEL

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ για Ελλάδα και Κύπρο

Πληρεξούσια, εξουσιοδοτήσεις-Αποδοχές κληρονομιάς
Γονικές παροχές-Επίσημες Μεταφράσεις

Παρακολουθείτε τα τηλεοπτικά μας προγράμματα στο Time Warner Cable: 
Κυριακή 12 μεσ. στο κανάλι 56 και 1μ.μ. στο κανάλι 57

Τρίτη 9 μ.μ. στο κανάλι 57 και Τετάρτη 10 μ.μ. στο κανάλι 56

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ
ZAPITI AUTO SCHOOL

Από το 1963
22-74 31 STREET, ASTORIA, NY 11105

TEL. (718) 274-5100

ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ
Ελάχιστα βιβλία έχουν κυκλοφορήσει σε τόσα εκατομμύρια αντίτυπα
ή έχουν ασκήσει μια τόσο μεγάλη επιρροή για την εξύψωση της αν-
θρωπότητας, όσο αυτό το βιβλίο.  Βήμα προς βήμα στην πορεία της
χριστιανικής ζωής, το βιβλίο παραπέμπει τον αναγνώστη στον Ιησού
χριστό σαν τον μοναδικό που μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες
της ψυχής. (170 σελίδες).  Τιμάται $4 (προπληρωτέα περιλαμβανόμε-
νων τα ταχυδρομικά).  Αποταθείτε:

greek Voice of Hope, Box 67, madera, CA 93639 (860) 742-5341
www.greekvoice.org email: info@greekvoice.org

Ανοιχτά καθημερινά 10:30 π.μ. - 9:00 μ.μ.

Πρώτη επίσκεψη $5 έκπτωση

Chinese Traditional
Foot Reflexology

60 λεπτά $30

Professional 
Chinese Acupressure (Body)

60 λεπτά $40

12-49A 150th Street, Whitestone, NY 11357 - Tηλ.: (718) 767-1877

Για την υγεία και την ομορφιά σας. Άνδρες και γυναίκες.

NATURE SPA

Work:  (212) 737-3423
Home: (718) 641-0613
Cell:    (718) 926-3017

Oρχήστρα
KΩΣΤΑ ΣΚΡΕΠΕΤΟΥ
«Η Ελληνική Λεβεντιά»
GREEK & AMERICAN MUSIC

Το κέφι δεν έρχεται μόνο του. Σας το φέρνει
ο Κώστας Σκρεπετός με την 5μελή ορχήστρα του

«Παρήγγειλε�στο�γάμο�σου
να�φέρουνε�λουλούδια

και�φέρτε�τον�Κώστα�Σκρεπετό
που�λέει�όμορφα�τραγούδια»

Κώστας Σκρεπετός
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Ενα φωτορεπορτάζ με τα πιο πα-
ράξενα επαγγέλματα του κόσμου
φιλοξενεί η βρετανική εφημερίδα

The Guardian. Από δοκιμαστές σκυ-
λοτροφών, μέχρι ειδικούς της όσφρη-
σης και... καθαριστές δεινοσαύρων,
η φωτογράφος Νάνσι Ρίκα Σιφ κα-
τέγραψε με τον φακό της περίεργα
επαγγέλματα και τους ανθρώπους
που τα επιτελούν.

1. Σε εργαστήριο στο Σινσινάτι
πραγματοποιούνται εδώ και 50 χρό-
νια τεστ για μυρωδιές. Ενας ειδικός
μυρίζει μασχάλες, αναπνοές, πόδια,
την άμμο γάτας και πάνες βρέφους.
Η Μπέτι Λάιονς είναι μια τέτοια ει-
δικός και κάνει αυτή τη δουλειά εδώ
και 35 χρόνια. Κάθε μήνα εξετάζεται
για να διαπιστωθεί η οξύτητα της
όσφρησής της. Αξίζει να σημειωθεί
ότι οι περισσότεροι επαγγελματίες
όσφρησης είναι γυναίκες. 

2. Δύτης για μπάλες του γκολφ.
Ο Τζέφρι Μπλάιμ φοράει τη στολή
κατάδυσης, κρεμάει στο λαιμό του
ένα δίχτυ και μαζεύει «τα λάθη των

άλλων», όπως αναφέρει η εφημερίδα.
Η δουλειά του είναι να συγκεντρώνει
τις μπάλες του γκολφ που πέφτουν
στις λίμνες του γηπέδου γκολφ Falcon
Fire στο Ορεγκον. Καθημερινά μα-
ζεύει έως και 5.000 μπάλες του
γκολφ. Τις στέλνει σε κάποια εταιρεία,
η οποία τις πουλά στη μισή τιμή. Για
κάθε μπάλα που μαζεύει, ο
Τζ.Μπλάιμ κερδίζει 5-10 σεντς. 

3. Δοκιμαστής σκυλοτροφής.
Στο Κέντρο Ανάλυσης Αισθήσεων
στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας, η
Πατρίσια Πάτερσον δοκιμάζει δείγ-
ματα σκυλοτροφής για να δει τη
γεύση τους και την υφή τους. Η ίδια
δηλώνει ότι αυτή δεν είναι μια δου-
λειά για τους αδύναμους, καθώς ο
καλύτερος τρόπος να δοκιμάσει κα-
νείς μια σκυλοτροφή είναι να τη
γευτεί. 

4. Επιθεωρητής για πατατάκια.
Μάλιστα, αυτό είναι πραγματικό
επάγγελμα. Ο/Η επιθεωρητής ψάχνει
στα πατατάκια ενός εργοστασίου για
να βρει ποια μπορεί να είναι παρα-
ψημένα, ή να ξεχωρίσει αυτά που
έχουν ενωθεί, καθώς «κόμποι» από
πατατάκια μπορεί να δημιουργήσουν
προβλήματα στα σακουλάκια. Η Σίντι
Πίνα είναι μία από τους ανθρώπους
που κάνουν αυτή τη δουλειά σε ερ-
γοστάσιο στη Μασσαχουσέτη. 

5. Γεμιστής ρωγμών. Σκαρφα-
λωμένος στη μύτη του Τόμας Τζέ-
φερσον, ο Τζέφρι Γκλάνζερ μοιάζει
με μύγα. Ωστόσο, η δουλειά του
είναι πολύ σημαντική. Γεμίζει τις
ρωγμές στο Μπλακ Χιλς από την
έναρξη της δημιουργίας των γλυπτών
στο Ορος Ράσμορ. 

6. Κατασκευαστής πλαστικών
κοτόπουλων. Εδώ και 25 χρόνια, ο
Τζιν Ρόουζ κατασκευάζει πλαστικά
κοτόπουλα. Ούτε ο ίδιος δεν μπορεί
να εξηγήσει τη δημοτικότητά τους.
Αν και δεν είναι το μοναδικό αντι-
κείμενο που πουλά το κατάστημα
με είδη φάρσας, ο ίδιος είναι ιδιαίτερα
περήφανος για τα κοτόπουλα. 

7. Δοκιμαστής ταμπόν. Ο Ντά-
νιελ Ρονταμπό περνάει τη βάρδια
του πραγματοποιώντας τεστ σε ταμ-
πόν: δοκιμάζει την απορροφητικό-
τητα, καθώς και τη δύναμη του σχοι-
νιού. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν ντρέ-
πεται να αποκαλύψει στις γυναίκες
τη δουλειά του. Αντιθέτως, θεωρεί
ότι αποτελεί ενδιαφέρον θέμα συ-
ζήτησης. 

8. «Ξεσκονιστής» δεινοσαύρων.
Για περισσότερα από 30 χρόνια, ο
Φρανκ Μπράιστεντ ξεσκονίζει οστά
δεινοσαύρων στο Μουσείο Σμιθσό-
νιαν στην Ουάσινγκτον. Χρησιμοποιεί
ξεσκονόπανο από φτερά και σκούπα.

Ωστόσο, δεν αγγίζει ποτέ, τα οστά. 
9. Καταμετρητής ψαριών. Η

Τζούλι Μπούκερ μετράει ψάρια κάθε
δέκα λεπτά. Εργάζεται στο Μπάλαρντ
Λοκς, που ενώνει τη λίμνη Ουάσινγ-
κτον του Σιάτλ με τον πορθμό Πουγ-
κέ. Εργάζεται από Ιούνιο μέχρι Οκτώ-
βριο. Τα περισσότερα ψάρια που έχει
μετρήσει σε διάστημα 10 λεπτών;
450. 

10. Γυαλιστής νομισμάτων. Για
περισσότερα από 20 χρόνια ο Αρ-
νολντ Μπατλάινερ γυάλιζε τις δεκά-
ρες, τις πεντάρες και τις πένες στο
ξενοδοχείο St. Francis στο Σαν Φραν-
σίσκο. 

Για τη δουλειά του δανειζόταν
από την κουζίνα μια μηχανή για το
γυάλισμα των ασημικών. 

Πηγές: theguardian, in.gr

Τα πιο παράξενα επαγγέλματα του κόσμου
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$208
ΣΥΝΔΡΟΜΗ
o 1 χρόνος ............................. $208.00 
o 6 Μήνες .............................. $120.00 
o 3 Μήνες ...............................  $83.00
o 1 Μήνας ............................... $33.00
o έκδοση Σαβ/κου 1 χρόνο ... $82.00
o έκδοση Σαβ/κου 6 μήνες .... $47.00
o έκδοση Σαβ/κου 3 μήνες .... $26.00

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
www.thenationalherald.com

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ: 
o 1 χρόνο ..................................$38.44 
o 6 μήνες .................................. $26.34 
o 3 Mήνες ................................ $16.44

ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
o 1 χρόνο ................................. $50.54 
o 6 μήνες ................................. $32.94 
o 3 Mήνες ................................ $20.84

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
www.ekirikas.com

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ:
o 1 χρόνο ................................... $42.90 
o 6 μήνες .................................... $25.74 
o 3 Mήνες .................................. $17.16

ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
o 1 χρόνος ................................. $97.90 
o 6 μήνες .................................... $58.74
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Πολλές φορές τα παιδιά μας μάς
λένε ότι δεν είναι καλά και
είναι άρρωστα. Το κάνουν γιατί

έτσι είναι ή για άλλους λόγους (βλέ-
πε σχολείο); Θα δούμε ποια είναι
τα ανησυχητικά σημάδια που πρέπει
να κινητοποιήσουν τους γονείς και
να απευθυνθούν στον παιδίατρο.

Ξαφνικά, με το που γίνεσαι γο-
νέας θεωρείται δεδομένο ότι έχεις
αποκτήσει και ιατρικές γνώσεις.
Πότε είναι «υψηλός» ο πυρετός για
να δώσεις αντιπυρετικό ή να φωνά-
ξεις το γιατρό, πότε η φράση «μαμά
πονάει η κοιλιά μου» μας ανησυχεί
πραγματικά; Κι αν συμβεί κάτι πραγ-
ματικά σοβαρό (π.χ. τραύμα στο
κεφάλι) επικοινωνούμε με τον παι-
δίατρο ή πηγαίνουμε κατ’ ευθείαν
στο νοσοκομείο;

«Είναι καλύτερα οι γονείς να δεί-
ξουν υπερβολική ανησυχία παρά να
κάνουν αγνοήσουν κάποια πραγ-
ματικά ανησυχητικά σημάδια» υπο-
στηρίζει και η παιδίατρος Anita Ch-
andra-Puri, στο Northwestern Me-
morial Physicians Group εκπρόσω-
πος της Αμερικανικής Παιδιατρικής
Ακαδημίας και επισημαίνει 12 συμ-
πτώματα στα οποία οι γονείς θα
πρέπει να θεωρούν ως καμπανάκια
για να καλέσουν τον παιδίατρό τους:

Ποια είναι η πρώτη ένδειξη ότι
το παιδί δεν είναι καλά;

Η διάθεση του παιδιού είναι και
ο καθρέφτης της υγείας του. Οταν
το παιδί χάνει τη διάθεσή του, έχει
γκρίνια, είναι άκεφο και μαραζωμένο
στο κρεβάτι ή την πολυθρόνα και
δεν έχει διάθεση για παιχνίδι, είναι
στ’ αλήθεια άρρωστο - και είναι πι-
θανό η τάση αυτή να συνιστά σο-
βαρό σύμπτωμα για την πάθησή
του, οπότε πρέπει να ενημερώνεται
ο παιδίατρος.

Ο πυρετός πάνω από 39°C
πρέπει να ανησυχεί τους γονείς;

Το ύψος του πυρετού δεν απο-
τελεί κίνδυνο για το παιδί, αλλά θα
πρέπει να γνωρίζουμε πού οφείλεται.
Είτε το παιδί έχει 38°C είτε 40°C εί-
ναι το ίδιο. Αν όμως οφείλεται σε
μικρόβιο πρέπει να διαγνωστεί αμέ-

σως και να αρχίσουμε αντιβίωση,
ενώ αν οφείλεται σε ίωση και το
παιδί νιώθει καλά δεν χρειάζεται
να ανησυχήσουμε, ούτε καν να δώ-
σουμε αντιπυρετικό. Ο γενικός κα-
νόνας για μικρούς και μεγάλους
είναι πως το αντιπυρετικό το χορη-
γούμε όταν ο άρρωστος δεν νιώθει
καλά και πρέπει να τον ανακουφί-
σουμε.

Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί 
να είναι σοβαρός ο πυρετός;
Ο πυρετός μπορεί να είναι επι-

κίνδυνος σε παιδιά ηλικίας κάτω
του ενός έτους, δηλαδή στα νεογνά
και στα βρέφη. Τα παιδιά αυτά όταν
εμφανίσουν πυρετό (δηλαδή θερ-
μοκρασία πάνω από 38°C) πρέπει
αμέσως, από το πρώτο κιόλας 24ωρο,
να ελέγχονται από τον παιδίατρό
τους. 

Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά
οποιασδήποτε ηλικίας στα οποία
χορηγείται αντιπυρετικό, πέφτει ο
πυρετός, αλλά εξακολουθούν να εί-
ναι κακόκεφα, μαραζωμένα, δεν
παίζουν ή δεν γελούν. Τέλος, αν ο
πυρετός συνοδεύεται και από άλλα
συμπτώματα -όπως εξάνθημα, εμέ-
τους ή αίμα στα κόπρανα- απαιτείται
άμεσος ιατρικός έλεγχος.

Πότε υποδηλώνει 
κάτι σοβαρό ο βήχας;

Ο βήχας είναι ένα πολύ συχνό
σύμπτωμα, αλλά ανησυχία πρέπει
να προκαλείται στους γονείς εάν το
παιδί έχει «βράσιμο», βραχνάδα της
φωνής ή ο βήχας του είναι παρατε-
ταμένος και εμφανίζει άπνοια, δη-
λαδή του κόβει την ανάσα (αυτά
είναι συμπτώματα που μπορεί να
οφείλονται στον κοκίτη).

Μπορεί να είναι απειλητική 
η βραχνάδα;

Η βραχνάδα εκδηλώνεται όταν
ο λάρυγγας -ο σωλήνας που περι-
κλείει τις φωνητικές χορδές- πα-
ρουσιάζει για κάποιον λόγο οίδημα
και αρχίζει να στενεύει. Η βραχνάδα
μπορεί να είναι απειλητική ιδίως
στα παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών,
διότι ο λάρυγγάς τους είναι στενός

και υπάρχει κίνδυνος να κλείσει εν-
τελώς, δυσχεραίνοντας την αναπνοή
τους. Αν, συνεπώς, το παιδί είναι
μικρό και παρουσιάσει βραχνάδα,
οι γονείς πρέπει να επικοινωνήσουν
αμέσως με τον παιδίατρο.

Πότε είναι ύποπτος ο πόνος -
στην κοιλιά ή αλλού;

Ο γενικός κανόνας είναι πως
όταν ο πόνος «πάει κι έρχεται», δη-
λαδή εμφανίζεται, υποχωρεί και ξα-
ναρχίζει, δεν υπάρχει ιδιαίτερος λό-
γος ανησυχίας. Οποτε όμως ο πόνος
είναι εντοπισμένος, συνεχόμενος
και αυξανόμενος σε ένταση, υπάρχει
λόγος ανησυχίας. 

Βέβαια, μεγάλη σημασία έχει αν
συνοδεύεται και από άλλα συμπτώ-
ματα, όπως εμέτους, διάρροια ή
εξάνθημα, αλλά σε κάθε περίπτωση
οι γονείς πρέπει να επικοινωνήσουν
με τον γιατρό.

Ποια άλλα συμπτώματα πρέπει
να κινητοποιούν τους γονείς;
Το ξαφνικό εξάνθημα, οι αιμορ-

ραγικές κενώσεις, οι «ρουκετοειδείς»
έμετοι, η δύσπνοια και οι σπασμοί
είναι μερικά συμπτώματα που πρέπει
να τους κινητοποιούν.

Πυρετός
Κάνουμε λόγο για πυρετό όταν

η θερμοκρασία σώματος υπερβαίνει
τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αντιπυ-
ρετικό πρέπει να χορηγείται εάν
και εφ’ όσον ο ασθενής δεν νιώθει
καλά.

Χρειάζεται έλεγχο, εάν το παιδί:
•Δείχνει πολύ άρρωστο ή/και έχει
ασυνήθιστη κακοδιαθεσία, υπνηλία
ή/και είναι «μαραζωμένο» - γενικά
δεν θυμίζει με τίποτα τον εαυτό
του.
•Βρισκόταν σε ασυνήθιστα ζεστό
χώρο (π.χ. μέσα σ’ ένα υπερθερμα-

σμένο αυτοκίνητο) πριν παρουσιάσει
τον πυρετό.
•Εχει και άλλα συμπτώματα (π.χ.
δυσκαμψία αυχένα, σοβαρό πονο-
κέφαλο, σοβαρό πονόλαιμο, σοβαρό
πόνο στο αυτί, ανεξήγητο εξάνθημα,
επαναλαμβανόμενους εμέτους ή
διάρροια).
•Εχει εξασθενημένο ανοσοποιητικό
(λ.χ. λόγω υγείας).
Εχει σπασμούς.
•Είναι κάτω των 3 μηνών και έχει
θερμοκρασία πάνω από 38 βαθ-
μούς.
•Εχει πυρετό πάνω από 40 βαθμούς
(ανεξαρτήτως ηλικίας).
•Δείχνει άρρωστο, ακόμα κι αν του
«πέσει» ο πυρετός.
•Δείχνει να επιδεινώνεται.
•Επιμένει ο πυρετός του πάνω από
24 ώρες και είναι κάτω των 2 ετών.
•Επιμένει ο πυρετός πάνω από 72
ώρες και είναι άνω των 2 ετών.
Εχει πονοκέφαλος
• Είναι δυνατός και εμφανιστεί ξαφ-
νικά.
•Διαρκεί αρκετές ώρες ή είναι τόσο
έντονος ώστε το παιδί δεν μπορεί
να φάει, να παίξει ή να δει την
αγαπημένη του εκπομπή.
•Συνοδεύεται από πυρετό, έμετο,
σύγχυση ή δυσκαμψία του αυχένα
(μπορεί να αποτελεί ένδειξη ημι-
κρανίας ή σοβαρής λοίμωξης ή νό-
σου, όπως η μηνιγγίτιδα).
Εχει εξάνθημα
•Είναι εκτεταμένο (καλύπτει μεγάλο
τμήμα του σώματος, λ.χ. και τα δύο
πόδια ή ολόκληρη την πλάτη). Οι
αιτίες των εκτεταμένων εξανθημάτων
συνήθως είναι αιματογενείς (λ.χ.
προκαλούνται από ιούς, βακτήρια,
τοξίνες, τρόφιμα ή αλλεργία σε φάρ-
μακα).
•Εκδηλώνεται με ερυθρά σπυράκια
που δεν αλλάζουν χρώμα όταν τα
πιέζετε με το χέρι (δεν ασπρίζουν).
Είναι κόκκινο και καλύπτει μια με-

γάλη επιφάνεια σαν έγκαυμα, χωρίς
όμως να έχει καεί το παιδί
•Προκαλεί πόνο στο παιδί.
•Συνοδεύεται από συμπτώματα
όπως το πρήξιμο στα χείλια ή γενι-
κώς στο πρόσωπο, η δυσκαμψία του
αυχένα, ο πυρετός κ.ά. (μπορεί να
υποδηλώνει σοβαρή αλλεργική αν-
τίδραση, σοβαρή λοίμωξη όπως η
μηνιγγίτιδα κ.ά.).
•Εκδηλώνεται σε παιδιά ηλικίας
κάτω του 1 μηνός.
•Το παιδί δείχνει πολύ άρρωστο.
Κάνει εμετό και έχει διάρροια
•Παρουσιάζει ενδείξεις αφυδάτωσης
(λ.χ. ξερό στόμα, όχι δάκρυα, όχι
ούρηση πάνω από 8 ώρες).
•Εχει αίμα στα κόπρανα ή στον
έμετο.
•Κάνει εμέτους με χρώμα ανοικτό
κίτρινο ή πράσινο.
•Εχει πόνο στην κοιλιά που δεν
υποχωρεί μετά τον έμετο.
•Εχει πόνο χαμηλά δεξιά στην κοιλιά
και προτιμά να είναι ξαπλωμένο και
«διπλωμένο» (είναι ενδείξεις σκω-
ληκοειδίτιδας).
•Είναι πιθανό να έχει δηλητηριαστεί
•Είναι κάτω των 12 εβδομάδων και
έχει κάνει τουλάχιστον 2 φορές έμε-
το. 
•Εχει ηλικία κάτω του 1 έτους και
έχει κάνει έμετο τα αντιεμετικά
φάρμακα 3 ή περισσότερες φορές,
και ταυτοχρόνως έχει υδαρή διάρ-
ροια. 
•«Βγάζει» τα πάντα, στερεά, υγρά
ή φάρμακα, επί πάνω από 8 ώρες.
•Εχει αδύναμο ανοσοποιητικό (λ.χ.
λόγω προβλήματος υγείας).
•Εχει επίσης πυρετό πάνω από 40,
ο οποίος δεν «πέφτει» μέσα σε 2
ώρες από την λήψη αντιπυρετικού.
•Είναι κάτω των 12 εβδομάδων και
ανεβάζει πυρετό (πάνω από 38 βαθ-
μούς).

Πηγή: Cosmo  

Τα 12 συμπτώματα που επιβάλλουν τηλέφωνο στον παιδίατρο

PERSONAL�TOUCH�
VIDEO�&�PHOTO�PRODUCTION
CAPTURE YOUR TREASURED MEMORIES FOREVER

GET IN TOUCH
PHONE: 718.746.8798 / 718.873.9648
photovideomemoriesny@gmail.com
WEB: www.photovideomemories.net

OR VISIT OUR STUDIO:
15-02 150th St.

Whitestone, NY 11357
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Το κακόηθες μελάνωμα παρα-
μένει μια από τις μεγαλύτερες
απειλές για την υγεία μας. Οι

νεότερες έρευνες, πάντως, έχουν
αποδώσει ορισμένες θεραπείες, με
πολύ καλά αποτελέσματα. Ποιες εί-
ναι αυτές και πώς βοηθούν;

Σε αντίθεση με το παρελθόν
(πριν από το 1970), οπότε το με-
γαλύτερο ποσοστό των ασθενών με
κακόηθες μελάνωμα (ΚΜ) δεν ήταν
δυνατόν να αντιμετωπιστεί με επι-
τυχία, σήμερα τα νέα για την αντι-
μετώπιση αυτού του καρκίνου δεί-
χνουν αισιόδοξα.

Τα στοιχεία, πάντως, για τη νόσο
δείχνουν το μέγεθος του κινδύνου:
κάθε χρόνο σημειώνεται αύξηση
3%-7% στη συχνότητα διάγνωσης
νέων κρουσμάτων, ενώ μόνο στην
Ευρώπη καταγράφονται ετησίως
60.000 νέες περιπτώσεις της νόσου
και περίπου 14.000 θάνατοι (55%
άνδρες και 45% γυναίκες).

Ο κίνδυνος για την ανάπτυξη
ΚΜ αυξάνεται σημαντικά αν συν-
τρέχουν κάποιες από τις παρακάτω
προϋποθέσεις: 

Ανοιχτό χρώμα δέρματος, ιδιαί-
τερα αν συνυπάρχει με γαλανά μάτια
και ξανθά μαλλιά.

Υπαρξη ατομικού ή οικογενει-
ακού ιστορικού ΚΜ. Δηλαδή να έχει
μελάνωμα κάποιος στενός συγγενής
ή ο ίδιος ο ασθενής να έχει παρου-
σιάσει παλαιότερα ΚΜ.

Μεγάλος αριθμός ελιών (σπίλων)
στο δέρμα και ιδιαίτερα κάποιων
ξεχωριστών σπίλων (δυσπλαστικών
ή άτυπων σπίλων). Ο δερματολόγος
είναι ο γιατρός που θα ξεχωρίσει
τους σπίλους και την επικινδυνότητά
τους. Παρατεταμένη και αλόγιστη
έκθεση στον ήλιο και κυρίως πολλά
ηλιακά εγκαύματα, ειδικά σε νεαρή
ηλικία. Επίσης, υπερβολική χρήση
solarium.

Η διάγνωση
Τα περισσότερα ΚΜ μπορούν να

διαγνωστούν πολύ σύντομα μετά
την εμφάνισή τους. Είναι δυνατόν
να εμφανιστούν σαν μια νέα ελιά
στο δέρμα (8 στα 10 ΚΜ εμφανί-
ζονται έτσι) ή να αναπτυχθούν σε
προϋπάρχουσα ελιά, που αλλάζει
ξαφνικά μέγεθος, χρώμα, υφή, πε-
ριφέρεια, αιμορραγεί κ.λπ. Ο δερ-
ματολόγος είναι ο γιατρός που θα
πρέπει να ελέγξει την ύποπτη ελιά
και, με τη βοήθεια της δερματο-
σκόπησης, θα αποφασίσει εάν πρέπει
να γίνει αφαίρεση και βιοψία. 

Ποιο είναι το μέλλον για κάποιον
με διάγνωση ΚΜ; Κατ’ αρχάς υπάρχει
μεγάλη και κατανοητή ανησυχία
για την πιθανότητα κακής εξέλιξης.
Ευτυχώς, αυτή δεν είναι η αλήθεια.
Για ένα λεπτό ΚΜ, που βρίσκεται
στην αρχή του, η χειρουργική αφαί-
ρεση φέρνει τις περισσότερες φορές
και την πλήρη ίαση.

Γι’ αυτό είναι φανερό ότι όσο
πιο πρώιμη είναι η διάγνωση τόσο
καλύτερα είναι τα αποτελέσματα:
η πρώιμη διάγνωση αποτελεί το κα-
λύτερο όπλο στην αντιμετώπιση του
ΚΜ. 

Τα νέα ιατρικά όπλα
Μία σημαντική πρόοδος στην

αντιμετώπιση του ΚΜ είναι και ο
έλεγχος του λεμφαδένα-φρουρού,
δηλαδή του λεμφαδένα στον οποίο
καταλήγουν τα λεμφαγγεία της πε-
ριοχής του ΚΜ. Ο έλεγχος του φρου-
ρού λεμφαδένα γίνεται με απλό
τρόπο και καθορίζει στη συνέχεια
την επιπλέον της χειρουργικής εκτο-
μής θεραπεία. 

Στο σύγχρονο οπλοστάσιο για
την αντιμετώπιση του ΚΜ, ιδιαίτερα
των πιο προχωρημένων μορφών,
έχουν προστεθεί αρκετά φάρμακα
και μέθοδοι. Η ανοσοθεραπεία, δη-
λαδή η θεραπεία με φάρμακα που
δρουν στο ανοσιακό σύστημα του
ασθενούς, έχει χρησιμοποιηθεί με
σχετική επιτυχία. 

Η πιο συνηθισμένη μορφή ανο-
σοθεραπείας είναι οι ενέσεις inter-
feron (INF) alpha-2b. Η θεραπεία
είναι εγκεκριμένη και πρέπει να
αναφερθεί ότι 10%-16% των ασθε-
νών με προχωρημένο ΚΜ αποκρί-
νεται προσωρινά στη θεραπεία, ενώ
ένα 60% έχει σημαντική επιμήκυνση
της επιβίωσης. Μία άλλη μορφή
ανοσοθεραπείας είναι τα εμβόλια,
που όμως βρίσκονται ακόμα στο
στάδιο της έρευνας.

Τα τελευταία χρόνια η έρευνα
για τη θεραπεία του μεταστατικού
μελανώματος αρχίζει να δίνει αι-
σιόδοξα αποτελέσματα. Καινούργιες
ουσίες έχουν προστεθεί στο οπλο-
στάσιο για την αντιμετώπιση της

νόσου και έχει επιτευχθεί αρκετά
σημαντική αύξηση του χρόνου επι-
βίωσης. Ετσι, στα όπλα μας για την
καταπολέμηση του μελανώματος
έχουν προστεθεί οι παρακάτω εγ-
κεκριμένες θεραπείες.

• χημειοθεραπεία (dacarbazine,
tomozolamide), 

• ανοσολογικές θεραπείες (in-
terleukin-2), και 

• νέες στοχευμένες (μοριακές)
θεραπείες (Vemurafenib - Ipilimu-
mab - Imatinib) 

Τα παραπάνω φάρμακα, μόνα
τους ή σε συνδυασμό με τα παλαι-
ότερα, δίνουν σημαντικές ελπίδες
για την αντιμετώπιση του μεταστα-
τικού μελανώματος. Η έρευνα συ-
νεχίζεται… Είναι όμως φανερό ότι
ο κυριότερος παράγων αντιμετώπι-
σης της σημαντικής αυτής νόσου
είναι η έγκαιρη διάγνωση και η χει-
ρουργική θεραπεία.

Τεστ αίματος - «ακτινογραφία»
του μελανώματος

Ενα απλό τεστ αίματος μπορεί
να δείξει τον βαθμό εξάπλωσης του
μελανώματος σε ασθενείς με τη συγ-
κεκριμένη άκρως επιθετική μορφή
καρκίνου του δέρματος, σύμφωνα
με παρουσίαση που έγινε στο Λί-
βερπουλ κατά τη διάρκεια συνεδρίου
του Εθνικού Ερευνητικού Ινστιτού-
του για τον Καρκίνο της Βρετανίας. 

Το γονίδιο - «κλειδί»
Ερευνητές του Πανεπιστημίου

του Νταντί στη Σκωτία ανέφεραν
συγκεκριμένα ότι η μέτρηση των
επιπέδων έκφρασης ενός γονιδίου
που ονομάζεται TFP12 στο αίμα
μπορεί να αποτελέσει «κλειδί» για
τον εντοπισμό της εξάπλωσης της
νόσου οδηγώντας σε ταχύτερη διά-

γνωση και σε κα-
λύτερες θεραπείες
για το μελάνωμα.

Οπως ανέφερε
ο δρ Τιμ Κρουκ,
συγγραφέας της
μελέτης και ογκο-
λόγος στο Πανεπι-
στήμιο του Νταντί,
η ανίχνευση της
εξάπλωσης του με-
λανώματος είναι
σήμερα άκρως δύ-
σκολη. «Χρησιμο-
ποιώντας ένα τεστ
αίματος έχουμε τη
βάση για την ανά-
πτυξη ενός απλού
και ακριβούς τρό-
που ελέγχου σχε-
τικά με το πόσο
προχωρημένη εί-
ναι η νόσος». 

Ο ειδικός συμ-
πλήρωσε ότι μια
τέτοια εξέλιξη θα
προσφέρει σε για-

τρούς και ασθενείς σημαντικές πλη-
ροφορίες πολύ πιο έγκαιρα σε σύγ-
κριση με σήμερα. «Ολοένα και πε-
ρισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι οι
νεότερες θεραπείες είναι πιο απο-
τελεσματικές στα πρώτα στάδια της
νόσου. Αν καταφέρουμε να εντοπί-
ζουμε τους ασθενείς των οποίων ο
καρκίνος μόλις άρχισε να εξαπλώ-
νεται, τότε θα αυξήσουμε σημαντικά
τις πιθανότητες που έχουν να νική-
σουν το μελάνωμα». 

Αποκάλυψη του γενετικού 
«τοπίου» μέσω αίματος

Η καθηγήτρια Σάρλοτ Πρόμπι,
δερματολόγος στο Πανεπιστήμιο
του Νταντί, σημείωσε ότι «η χρήση
τεστ αίματος προκειμένου να εκτι-
μήσουμε το ‘τοπίο’ του DNA μας
αποτελεί έναν απλό τρόπο ώστε να
μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει κάτω
από το δέρμα. Η ενεργοποίηση ή
αντιθέτως η αποσιώπηση συγκεκρι-
μένων γονιδίων φαίνεται να επηρε-
άζει το πότε, το πού και το γιατί
εξαπλώνεται το μελάνωμα». 

Σύμφωνα με την καθηγήτρια, το
επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη πα-
ρόμοιων βιοδεικτών που θα βοηθή-
σουν στον εντοπισμό των ασθενών
οι οποίοι χρειάζονται επιπλέον θε-
ραπεία για να πολεμήσουν τη νόσο
τους. Μάλιστα η ερευνητική ομάδα
εντόπισε άλλον έναν πιθανό βιο-
δείκτη, το γονίδιο NT5E που φαί-
νεται να συνδέεται με την εξάπλωση
του επιθετικού μελανώματος. 

Υπογραμμίζεται ότι σήμερα πε-
ρισσότερα από οκτώ στα 10 άτομα
επιβιώνουν του μελανώματος για
τουλάχιστον 10 έτη, ωστόσο οι ει-
δήμονες τονίζουν πως υπάρχουν
ακόμη πολλά να γίνουν για ασθενείς
των οποίων ο καρκίνος έχει εξα-
πλωθεί και σε άλλα όργανα όπως
στον εγκέφαλο και στους πνεύμονες. 

Πηγές: Ανδρέας Κατσάμπας,
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,

Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Διευθυντής 

Δερματολογικού ΥΓΕΙΑ, ΤΟ ΒΗΜΑ

Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ Η.Π.Α.
πΑΡΕχΟΥΜΕ ΕξΥπΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ θΕΜΑΤΑ ΟπωΣ:

• Προσκλήσεις Συγγενών
• Μόνιμη Κατοικία (Πράσινη Κάρτα)
• Απόκτηση Αμερικάνικης Υπηκοότητας
• Παράταση Αδειών Παραμονής 
• Απέλαση ή Αποβολή
• Ελεγχος εντύπων για Εργοδότες ( I-9)
• Βίζα Εργασίας για επαγγελματίες
• Βίζα για Επενδυτές 
• Βίζα για Φοιτητές
• Βίζα για Αγρότες 
• Βίζα για Θύματα Εγκλημάτων

για περισσότερες πληροφορίες, 
τηλεφωνήσετε στο γραφείο μας 

στο (610) 446-6992 ή 

στο (800) 398-2155

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ
MARIANTHE L. BUDIKE Esq.

Email: marianthe@budikelaw.com
Ιστοσελίδα: www.budikelaw.com

Οι νεότερες εξελίξεις στη θεραπεία του μελανώματος
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Ακόμη και στις μέρες μας τίποτα
δεν συγκλονίζει έναν οπαδό
της Λίβερπουλ περισσότερο από

τον σπουδαίο Ιάν Ρας. Το ...δολο-
φονικό του ένστικτο και ο ασυμβί-
βαστος με την ήττα χαρακτήρας του
ήταν οδηγός για την Λίβερπουλ της
δεκαετίας του ’80. Ο Ουαλός αγα-
πήθηκε στο Ανφιλντ όσο κανείς άλ-
λος, ωστόσο ήταν πολύ δύσκολο να
στοιχηματίσει κάποιος στην ένδοξη
καριέρα του Ρας, όταν έκανε τα
πρώτα του βήματα. Από την Τσέστερ
βρέθηκε στο μεγάλο λιμάνι το 1980.
Το αντίτιμο ήταν 300.000 λίρες,
ποσό μυθικό για την εποχή ειδικά
για έναν έφηβο. Τα πράγματα δεν
ξεκίνησαν καλά, αφού ο Ρας δεν αι-
σθανόταν καλά υπό τις οδηγίες του
Πέσλι και μάλιστα συζητήθηκε το
ενδεχόμενο παραχώρησής του στην
Κρίσταλ Πάλας. Ομως, ο Πέσλι επέ-
μεινε. Γνώριζε πολύ καλά ότι η στιγ-
μή που θα αποδείκνυε το ταλέντο
του ο Ουαλός πλησίαζε και ότι πολύ
σύντομα θα ξεδίπλωνε την εκτελε-
στική του δεινότητα στο χορτάρι
του Ανφιλντ. Ψηλός, αδύνατος και
κάπως ατσούμπαλος, ο νεαρός επι-
θετικός δεν έδειχνε ότι θα έφτανε
στο υψηλό επίπεδο καταξίωσης και
αναγνώρισης, αλλά τα φαινόμενα
απατούν στο μέγιστο βαθμό, ειδι-
κότερα στο ποδόσφαιρο.

Ο αγαπημένος «Ράσι»
Στον Ρας πήρε τρεις αγωνιστικές

για να βάλει το πρώτο του γκολ,
αλλά μετά από εκεί άνοιξε ο «ασκός
του Αιόλου». Την περίοδο ’81-’82 ο
«Ράσι» καθιερώθηκε στη βασική εν-
δεκάδα και από τότε πήρε τη φανέλα
του βασικού στο σπίτι του. Ο Πέσλι
είχε μπει στην διαδικασία να ξανα-
φτιάξει την ομάδα και ο νέος ψηλός
με τα 30 γκολ σε 49 εμφανίσεις
είπε στους αντιπάλους ότι ακόμα
υπάρχει ακόμα λόγος να φοβούνται
τη μεγάλη Λίβερπουλ. Τον Νοέμβριο
του ’82 δύο εξαιρετικές εμφανίσεις
του ψηλού με το μουστάκι σόκαραν
όλο το Γκούντισον Παρκ, κάνοντας
τους οπαδούς της Εβερτον να πα-
ραμιλάνε και το όνομα του Ρας αν-
τήχησε από τη μία ως την άλλη
άκρη της πόλης. Συχνά χαρακτηρι-
ζόταν από τους συμπαίκτες ως η
πρώτη ζώνη άμυνας. Ναι και αυτό
και αν είναι περίεργο για ένα καθαρό
9άρι, τον ορισμό του στράικερ. Ο
μεγάλος διασκελισμός του και η
οξυδέρκεια στην πρόβλεψη των φά-
σεων συχνά πυκνά απέδιδαν καρ-
πούς, σε μία εποχή που δεν έχει
καμία σχέση με το σημερινό πρέ-
σινγκ και οι παίκτες δεν ήταν τόσο
αθλητικοί. Η περίοδος ’83-’84 ήταν
η καλύτερη στην καριέρα του Ρας.
Με 47 γκολ συνολικά (50 αν συνυ-
πολογίσει κάποιος και αυτό στη
Ρώμη και τα 2 γκολ για την Ουαλία)
ο Ρας κέρδισε το χρυσό παπούτσι,

ο πρώτος βρετανός που
κατάφερε κάτι ανάλογο
και το όνομά του κέρδισε
επάξια μία μόνιμη θέση
στους καλύτερους όλων
των εποχών. Εκείνη τη
χρονιά έκανε το τρεμπλ.
Πρωτάθλημα, Ευρωπαϊκό
και το Κύπελλο.

Τα χαρακτηριστικά του
σκόρερ

Η τρομερή ικανότητα
του Ρας εντοπιζόταν στην
κίνηση του κλασσικού
φορ. Περίμενε, με εκείνο
το αδιάφορο, χαλαρό τρό-
πο ανάμεσα στα αντίπαλα
στόπερ σαν να μην έτρεχε
τίποτα. Και την κρίσιμη
στιγμή όταν γινόταν η
μπαλιά ξεπεταγόταν σαν
να τον τσίμπησαν, στόπα-
ρε τη μπάλα και απλά εκεί-
νη κατέληγε στα δίχτυα
σαν να αυτό να είναι το
απλούστερο πράγμα στον
κόσμο. Και για τον Ρας
ήταν! Είχε και τα δύο πό-
δια, είχε την τεχνική να
κατεβάσει την μπάλα μέσα
και έξω από τη μεγάλη
περιοχή και να πιάσει το
σουτ που θα άφηνε στήλη
άλατος τον τερματοφύλα-
κα, χωρίς σχεδόν κανένα
περιθώριο αντίδρασης.
Παρά το μουστάκι του και
το κάπως ατσούμπαλο
σουλούπι του ο Ρας έκρυβε μέσα
του έναν δολοφόνο και αυτό τον
εμπέδωσαν καλά οι αντίπαλοι «γά-
τοι».  

Δεν του πήγαιναν τα
«ασπρόμαυρα»

Ο Ουαλός φορ δεν πέρασε καλά
στο Τορίνο. Ο Ρας έπαιξε για την
Γιούβε την περίοδο ’87-’88. Παρ’
ότι η Λίβερπουλ είχε προτάσεις και
από άλλες ομάδες, όπως η Μπαρ-
τσελόνα και η Ρεάλ, αποδέχτηκε
την πρόταση της Γιουβέντους, κυρίως
εξαιτίας της τραγωδίας του Χέιζελ.
Πήρε στον Ρας πάνω από δύο μήνες
να μάθει ιταλικά, πράγμα που ήταν
απαραίτητο, αφού κανείς δεν μι-
λούσε αγγλικά. 

Στα αγωνιστικά, ο Ρας πέτυχε 7
γκολ εκείνη την περίοδο, αλλά είναι
ενδεικτικό ότι μόνο ο Μαραντόνα
είχε καταφέρει να ξεπεράσει τα 12.
Οταν ο Ρας ρωτήθηκε τι είχε πάει
στραβά, η απάντησή του ήταν αφο-
πλιστική. «Τίποτα δεν πήγε στραβά.
Το παιχνίδι στην Ιταλία στηρίζεται
πολύ στην τακτική. Ενώ στη Λίβερ-
πουλ πηγαίναμε και για το 2ο και
για το 3ο γκολ, στην Γιουβέντους,
αν σκοράραμε πρώτοι, έπρεπε να
κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Υπήρχε
εντελώς διαφορετική προσέγγιση

στο παιχνίδι». Στην Ιταλία ο Ουαλός
έμαθε τακτική και έγινε σοφότερος
από το θεαματικό, αλλά αφελές run
and kick των Βρετανών, ενώ ταυτό-
χρονα συνειδητοποίησε ότι η προ-
πόνηση στην Ιταλία ήταν 20 χρόνια
μπροστά από ότι στην Αγγλία.

Επιστροφή στο λιμάνι
Το καλοκαίρι του 1988 η Γιου-

βέντους είχε 4 ξένους στο ρόστερ,
αλλά τότε δικαιούταν μέχρι τρεις.
Ενας έπρεπε να αποχωρήσει. Παρά
τη μέτρια χρονιά του Ρας, ο Τραπα-
τόνι τον ήθελε στην Ιντερ και η
Μπάγερν εκδήλωσε ενδιαφέρον για
την απόκτησή του. Αλλά η «Μεγάλη
Κυρία» ήταν ανένδοτη. Αν θα έφευ-
γε, θα επέστρεφε στη Λίβερπουλ
και πουθενά αλλού. Ο Νταγκλίς
είδε την ευκαιρία, του έβγαλε εισι-
τήριο και ο Ουαλός επέστρεψε στο
Νησί. Η επιστροφή ήταν κάθε άλλο
παρά εύκολη, παρά το τεράστιο χα-
μόγελο του Κένι στη συνέντευξη
Τύπου. Δεύτερον, η Λίβερπουλ δεν
είχε αισθανθεί την απουσία του
«Ράσι», αφού η τριάδα Μπαρνς,
Μπίρτσλεϊ και Αλτριτζ είχε «κλει-
δώσει» μία χαρά και ήταν μηχανή
παραγωγής γκολ. Αλλά ο «Ράσι»
απόδειξε ότι είναι ακόμα ο άνθρωπος
για τη δουλειά. Ηρθε από τον πάγκο,

αλλά αυτό δεν το
εμπόδισε καθόλου
να βάλει 2 γκολ
στην παράταση
και να βυθίσει τη
μπλε πλευρά της
πόλης στο σκοτάδι
στον τελικό κυπέλ-
λου με την Εβερ-
τον. Ηταν ο τέλει-
ος τρόπος για να
κλείσει την χρονιά
της επιστροφής
του μετά τα 11
γκολ εκείνης της
περιόδου. Την
επόμενη περίοδο
έπρεπε να αποφα-
σιστεί αν θα μείνει
ο Ρας στον πάγκο
ή αν θα φύγει ο
Αλτριτζ. Και μάν-
τεψε τι; Εγινε το
δεύτερο. Πολλοί
ήταν εκείνοι που
εξέφρασαν τις επι-
φυλάξεις τους,
αλλά τα 26 γκολ
του Ουαλού και ο
18ος τίτλος πρω-
ταθλήματος δι-
καίωσαν το αφεν-
τικό των «Reds».

«You’ll never
walk alone...» 

Κανείς δεν
μπορεί να απομο-
νώνει την καριέρα

και την πορεία ενός παίκτη από την
πορεία και την ιστορία της ομάδας
με την οποία είναι συνδεδεμένος.
Από το ’90 και μετά ξεκίνησε και η
κάτω βόλτα για την Λίβερπουλ, του-
λάχιστον όσον αφορά τους τίτλους
και την κυριαρχικής της παρουσία
στο πρωτάθλημα. Ενώ την περίοδο
’90- ’91, οι «Reds» είχαν ένα πολύ
ηχηρό 10/10 και ο Ρας ολοκλήρωσε
τη χρονιά με 26 συνολικά γκολ, ο
τίτλος κατάληξε στα χέρια της Αρ-
σεναλ. Η 2η θέση δεν ήταν το μόνο
άσχημο, αφού παραιτήθηκε στα
μέσα της χρονιάς ο Νταγκλίς και τη
θέση του ανέλαβε ο Σούνες. Οι
«κόκκινοι» περνούσαν σε μεταβατική
περίοδο, η οποία κανείς δεν γνώριζε
να πει με βεβαιότητα πόσο θα κρα-
τούσε και αν ήταν -όπως αποδεί-
χτηκε- το τέλος της μεγάλης Λίβερ-
πουλ. Ο Νταγκλίς είχε παραιτηθεί
τον Φεβρουάριο μετά από ένα επικό
4-4 εναντίον της Εβερτον και ήταν
στο χέρι του Σούνες να... ξαναχτίσει
καταμεσής της περιόδου μία γερα-
σμένη και ίσως κουρασμένη ομάδα. 

Το ζουμί της «γριάς κότας»
Οταν βέβαια ξεκινάει η κατηφό-

ρα, δύσκολα σταματάει. Την περίοδο
’92-’93 ήταν κάτι παραπάνω από
εμφανές ότι η Λίβερπουλ έμπαινε

ταχύτατα στην κατηγορία της πα-
ρακμάζουσας δύναμης, αλλά ο «Ράσι»
δεν ήταν από εκείνους που θα άφη-
ναν τη γριά κότα να πουλήσει φτηνά
το ζουμί της. Η Λίβερπουλ ξαναμ-
πήκε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις
και ο Ρας δήλωσε ευθαρσώς «πα-
ρών». Εσπασε το ρεκόρ των 17 γκολ
στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του
Ρότζερ Χαντ, καθώς πέτυχε 19 σε
32 εμφανίσεις. Το ’93-’94 έκλεισε
με 19 γκολ για τον Ουαλό και μία
εξαιρετική εμφάνιση στο εντός έδρας
γκολ με αντίπαλο -ποιον άλλον- την
Εβερτον. Το ’94-’95 οι «κόκκινοι»
κέρδισαν το Λιγκ Καπ και ο «σκίπερ»
Ρας ανέβηκε τα σκαλιά του Γουέμ-
πλεϊ, μία αδιαμφισβήτητα μαγική
στιγμή για το 9άρι που είχε προ-
σφέρει τόσο πολλά στο σύλλογο.
Στον δρόμο για τον τελικό βρέθηκε
μπροστά του η Μπλάκμπερν Ρόβερς
και το πλήρωσε ακριβά αφού ο Ρας
έκανε χατ τρικ, διαλύοντας τους.
Το καλοκαίρι του ’95 τα χρόνια
είχαν περάσει και η άφιξη του αι-
νιγματικού Στάνλι Κόλιμορ προμή-
νυαν παραγκωνισμό και πάγκο.
Επαιξε μόλις σε 29 παιχνίδια και η
καριέρα του τελείωσε με την ατυχή
ολιγόλεπτη συμμετοχή του στο χα-
μένο τελικό του κυπέλλου εναντίον
της Γιουνάιτεντ. Στον δρόμο για τον
τελικό σκόραρε εναντίον της Ρο-
τσντέιλ. Ηταν το 42ο γκολ του στο
κύπελλο, ένα ακόμα αξιομνημόνευτο
κατόρθωμα. Ο «Ράσι» αποχαιρέτησε
τους φίλους της Λίβερπουλ σε ένα
άκρως συναισθηματικό αντίο στο
παιχνίδι με την Μίντλεσμπρο. Οι
οπαδοί τραγουδούσαν για πολλή
ώρα το «You’ll never walk alone»
και το χειροκρότημα κράτησε μέχρι
τις βραδινές ώρες στις παμπς γύρω
από το γήπεδο. Το τελευταίο του
γκολ το πέτυχε εναντίον της Σίτι,
στο ισόπαλο 2-2 μέσα στο Μέιν Ρό-
ουντ. Ηταν το τελευταίο παιχνίδι
της σαιζόν και το τελευταίο του
«Ράσι». Δεν τελείωσε η καριέρα του
εκεί. Την επόμενη σεζόν έπαιξε για
λογαριασμό της Λιντς με την οποία
όμως σκόραρε μόλις 3 γκολ σε 36
συμμετοχές. Η Λιντς τον αποδέ-
σμευσε και μετά συνάντησε έναν
παλιό γνώριμο, τον good old Kenny
στον αγγλικό βορρά με τα χρώματα
της Νιούκαστλ. Ούτε εκεί έκανε
πολλά πράγματα, αφού ο τεράστιος
και «πολύς» Σίρερ δεν άφηνε περι-
θώρια για την ηγεμονία στην κορυφή
της επίθεσης. Παρ’ όλα αυτά σε ένα
παιχνίδι κυπέλλου πέτυχε την Εβερ-
τον και μάντεψε τι; Σκόραρε και
την άφησε απ’ έξω από την διοργά-
νωση. Ηταν το 43ο του για την
διοργάνωση. Αφού έπαιξε σε Σέ-
φιλντ, Ρέξαμ και την Νόρθ Γουέλς,
τελικά αποχώρησε από την ενεργό
δράση το 2000 σε ηλικία 39 ετών.

Πηγή: cobrasports.gr

Ιαν Ρας: Το θρυλικό μουστάκι της Λίβερπουλ



Δεν είναι μυστικό μεταξύ των
αθλητών ότι για να βελτιώσει
κανείς τις επιδόσεις του και να

φτάσει σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο
πρέπει να δουλέψει σκληρά. Ομως
η σκληρή προπόνηση κουράζει τον
οργανισμό, τον εξασθενίζει και μας
κάνει πιο αδύναμους. Με την ξε-
κούραση και αποκατάσταση επα-
νακάμπτουμε και ο οργανισμός εν-
δυναμώνεται. Γενικότερα η αθλητική
βελτίωση επιτυγχάνεται κατά το
διάστημα των περιόδων αποκατά-
στασης μετά από σκληρή προπόνη-
ση. Αυτή η προσαρμογή έρχεται
σαν επακόλουθο της μέγιστης φόρ-
τισης του καρδιοαγγειακού και μυϊ-
κού συστήματος και τελείται με την
βελτίωση της ικανότητας της καρ-
διάς, την αύξηση των τριχοειδών
αγγείων των μυών και την αύξηση
των αποθηκών γλυκογόνου και των
μιτοχονδριακών συστημάτων στα
μυϊκά κύτταρα. Κατά την περίοδο
αποκατάστασης αυτά τα συστήματα
χτίζονται σε πιο υψηλά επίπεδα ικα-
νότητας ώστε να προσαρμοστούν
στα νέα επίπεδα έντασης που έχετε
υποβάλει. Το τελικό αποτέλεσμα εί-
ναι πλέον να είστε σε πιο υψηλό
αθλητικό επίπεδο. Αν η επαρκής
ξεκούραση και αποκατάσταση δεν
περιλαμβάνεται σε ένα πρόγραμμα
προπόνησης η αναγέννηση των κυτ-
τάρων δεν μπορεί να συμβεί και η
αθλητική ικανότητα μένει στάσιμη.
Αν αυτή η ανισορροπία μεταξύ σκλη-
ρής προπόνησης και αποκατάστασης
συνεχιστεί τότε η αθλητική ικανό-
τητα μειώνεται. Ο όρος υπερπρο-
πόνηση μπορεί καλύτερα να οριστεί
ως η κατάσταση όπου ο αθλητής
έχει υποβληθεί σε επανειλημμένη
ένταση προπόνησης σε σημείο τέτοιο
όπου πλέον η ξεκούραση δεν μπορεί
να οδηγήσει σε αποκατάσταση. Το
«σύνδρομο της υπερπροπόνησης»
είναι το όρος που περιγράφει τα
σωματικά, ψυχολογικά και συναι-
σθηματικά συμπτώματα της υπερ-
προπόνησης η οποία για εβδομάδες
ή για μήνες. Αθλητές και προπονητές
χρησιμοποιούν για αυτή την κατά-
σταση επίσης τον όρο «κάψιμο».
Από μέρα σε μέρα προπόνησης οι
ικανότητες του αθλητή μειώνονται
και η κούραση που νιώθει είναι δια-
φορετική από αυτήν που νιώθουν
οι αθλητές μετά από μια έντονη
προπόνηση. Η υπερπροπόνηση χα-
ρακτηρίζεται από αναίτια και υπερ-
βολική κούραση που παραμένει ακό-
μα και ύστερα από περιόδους απο-
κατάστασης. 

Συμπτώματα 
Το πιο συχνό σύμπτωμα είναι η

κόπωση. Αυτή μπορεί να περιορίζει
τις προπονήσεις και να εμφανίζεται
ακόμα και κατά την ξεκούραση. Ο
αθλητής μπορεί να γίνει κακοδιά-
θετος, να εκνευρίζεται εύκολα, να

μην κοιμάται καλά, να νιώθει κατά-
θλιψη και να χάσει τη επιθυμία για
αγώνες ή ακόμα και τον ενθουσιασμό
του για το άθλημα. Ακόμα συχνά
εμφανίζονται συμπτώματα ανορεξίας
και απώλεια βάρους. Σωματικά, συ-
χνά είναι τα συμπτώματα επίμονων
μυϊκών πόνων, αυξημένη πιθανότητα
για ασθένεια και αυξημένα περι-
στατικά τραυματισμών. Εχουν γίνει
πολλές κλινικές μελέτες σε αθλητές
που πάσχουν από το σύνδρομο της
υπερπροπόνησης. Εχουν γίνει ερ-
γαστηριακές εξετάσεις πάνω σε θέ-
ματα φυσιολογίας, ψυχολογίας και
βιοχημείας. Τα αποτελέσματα έχουν
δείξει μειωμένες ικανότητες στις δο-
κιμαστικές ασκήσεις, μειωμένη ψυ-
χική διάθεση και σε κάποιες περι-
πτώσεις αυξημένες τιμές κορτιζόνης,
ορμόνης υπεύθυνης για το στρες.
Επίσης έχει παρατηρηθεί μείωση
της τιμής της τεστοστερόνης και μια
αύξηση σε προϊόντα μυϊκής κόπω-
σης. Ιατρικά η υπερπροπόνηση κα-
τατάσσεται σαν νεύρο-ενδοκρινική
δυσλειτουργία. Η λειτουργία του
αυτόνομου νευρικού συστήματος
και του ενδοκρινικού συστήματος
διαταράσσεται. Το σώμα πλέον έχει
μειωμένη ικανότητα αποκατάστασης
κατά τις περιόδους ξεκούρασης. Επι-
βαρύνοντας αυτόν τον μη ισορρο-
πημένο οργανισμό με περισσότερη
προπόνηση μόνο χειροτερεύει την
κατάσταση. Επιπρόσθετο στρες από
δυσκολίες στη δουλειά ή ακόμα και
οικογενειακά προβλήματα κάνουν
την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη.
Εχουν διαχωριστεί δύο διαφορετικές
μορφές αυτής της κατάστασης. Η
«συμπαθητική» μορφή εμφανίζεται
κυρίως σε αθλήματα ταχύτητας και
η «παρασυμπαθητική» μορφή εμ-

φανίζεται κυρίως σε αθλήματα αν-
τοχής. Τα αποτελέσματα από τις
διάφορες μετρήσεις που πάρθηκαν
κατά τη διάρκεια των κλινικών με-
λετών διαφέρουν μεταξύ των δύο
μορφών αλλά η μειωμένη αθλητικά
απόδοση και τα συμπτώματα κό-
πωσης είναι τα ίδια. Στην παρα-
συμπαθητική μορφή μπορεί να έχου-
με λιγότερους καρδιακούς παλμούς
για μια συγκεκριμένη προπόνηση
απ’ ότι συνήθως. Οι αθλητές που
γυμνάζονται με παλμογράφο μπορεί
να παρατηρήσουν ότι δεν μπορούν
να επιτύχουν τα επίπεδα όπου δου-
λεύουν συνήθως. Η γρήγορη εμφά-
νιση κόπωσης συνήθως τερματίζει
πρόωρα την προπόνηση. Συχνά
έχουμε περιορισμένες ποσότητες
γλυκόζης στο αίμα ,κάτι που προ-
καλεί συμπτώματα υπογλυκαιμίας
κατά τη διάρκεια της άσκησης. 

Σκοπός αυτού του άρθρου δεν
είναι να εξετάσουμε αναλυτικά όλα
τα συμπτώματα και των δύο μορφών
υπερπροπόνησης αλλά αξίζει να
σταθούμε σε μερικά. Ενα από αυτά
είναι ο ρυθμός των καρδιακών παλ-
μών. Στην συμπαθητικά μορφή οι
καρδιακοί παλμοί ακινησίας είναι
σαφώς αυξημένοι σε σχέση με το
κανονικό. Στην παρασυμπαθητική
μορφή αυτοί είναι μειωμένοι. Αν
αυτό σας μπέρδεψε δεν είστε οι
μόνοι. 

Βάλσαμο η ξεκούραση
Η μεταχείριση του συνδρόμου

είναι η απόλυτη ξεκούραση. Οσο
μεγαλύτερο είναι το διάστημα που
ο αθλητής γυμνάζεται με το σύν-
δρομο τόσο μεγαλύτερο είναι και
το διάστημα ξεκούρασης που απαι-
τείται. Ετσι αντιλαμβάνεται κανείς

πόσο σημαντική είναι η γρήγορη
ανίχνευση της ύπαρξης του συν-
δρόμου. Αν η υπερπροπόνηση υπάρ-
χει για ένα σχετικά μικρό διάστημα
(περίπου 3-4 εβδομάδες) τότε δια-
κόπτοντας την προπόνηση για 3-5
μέρες μπορεί να είναι αρκετό. Μετά
από αυτό μπορεί ο αθλητής να ξε-
κινήσει ξανά προπονήσεις αλλά με
σαφώς μειωμένη ένταση κάτι σαν
καινούρια προετοιμασία και μετά
από κάποιες βδομάδες να μπει σε
ψηλότερες εντάσεις. Είναι σημαντικό
για τον αθλητή να αναγνωρίσει και
να καταλάβει και να διορθώσει τους
παράγοντες που τον οδήγησαν στην
υπερπροπόνηση ώστε να μην επα-
ναλάβει τα ίδια λάθη ξανά στην
προπόνηση του. Αλλιώς είναι πολύ
πιθανό να πάθει ξανά το ίδιο. Σε
πιο δύσκολες περιπτώσεις η προ-
πόνηση πρέπει να διακοπεί για
εβδομάδες και μπορεί να χρειαστούν
μήνες για να επανέλθει ο αθλητής
πλήρως. Τότε καλό θα ήταν να διε-
νεργούνται εναλλακτικές μορφές
άσκησης ώστε να μην υποπέσει ο
αθλητής στο σύνδρομο της αγωνι-
στικής απόσυρσης λόγο της αθλητι-
κής απραξίας. Πάντως οποιαδήποτε
μορφή εναλλακτικής άσκησης θα
πρέπει να συνεχίσει να γίνεται κάτω
από την επίβλεψη του προπονητή.
Είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη
μέθοδο να μην αυξάνεται η ένταση
στα άλλα αθλήματα από αυτό της
υπερπροπόνησης σε μια προσπάθεια
να αντισταθμιστεί η μερική απραξία
γιατί έτσι όχι μόνο δεν θα υπάρχει
αποκατάσταση από την υπερπρο-
πόνηση αλλά η κατάσταση θα χει-
ροτερέψει. Η υπερπροπόνηση επη-
ρεάζει και τους κεντρικούς αλλά
και τους περιφερειακούς μηχανι-

σμούς του σώματος. Ξεκουράζοντας
τον οργανισμό από υπερπροπόνηση
στο τρεξιμο κάνοντας κολύμπι θα
βοηθήσει τους καταπονημένους μύες
που χρησιμοποιούνται στο τρέξιμο
να επανακάμψουν αλλά η επιβά-
ρυνση στην καρδιά και σε άλλα ζω-
τικά όργανα θα είναι η ίδια. 

Πρόληψη
Οπως με όλα τα υπόλοιπα θέματα

υγείας, η σίγουρη λύση είναι η πρό-
ληψη. Συνιστώνται ισορροπημένες
αυξήσεις στην ένταση της προπό-
νησης. Ενα πρόγραμμα προπόνησης
με περιοδική βάση που έχει δια-
στήματα αποκατάστασης μπορεί να
βοηθήσει. Πολύ elite αθλητές σε
διάφορα αθλήματα προπονούνται
με αυτό τον τρόπο. Η καταγραφή
της προπόνησης είναι μία μέθοδος
παρακολούθησης της προόδου. Αντί
όμως ο αθλητής να καταγράφει τις
επιδόσεις του και τις αποστάσεις
που καλύπτει καθημερινά θα μπο-
ρούσε να καταγράφει κάθε πρωί ή
σε μια σταθερή περιοδική βάση τους
καρδιακούς παλμούς, το βάρος, και
άλλους δείκτες υγείας που είναι δυ-
νατόν να μετρηθούν. Ακόμα μπορεί
να σημειώνει την ολική αίσθηση
που του προκαλεί η κάθε προπόνηση
τόσο από θέμα κούρασης όσο και
σε ψυχολογικό επίπεδο. Οποιαδή-
ποτε αλλαγή στις παραπάνω τιμές
μπορεί να είναι συμπτώματα υπερ-
προπόνησης και σημαίνει συναγερ-
μός. Αλλες μέθοδοι πρόληψης είναι
η αποφυγή της μονότονης προπό-
νησης όπως και η σωστή διατροφή.
Η επίμονη προπόνηση κατά τη διάρ-
κεια ασθένειας ή ακόμα και μετά
το πέρας αυτής μπορεί να οδηγήσει
σε διατήρηση της ασθένειας και
ακολούθως σε υπερπροπόνηση αφού
υπάρχει εξασθένηση του οργανι-
σμού. Ολοκληρώνοντας πρέπει να
σημειώσουμε ότι αν δεν είστε σί-
γουροι για τον όγκο της προπόνησης
που μπορεί να αντέξει ο οργανισμός
σας είναι καλύτερο να προπονείστε
λιγότερο παρά περισσότερο κινδυ-
νεύοντας από υπερπροπόνηση. Η
ξεκούραση και αποκατάσταση είναι
αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμ-
ματος προπόνησης του κάθε αθλητή.
Στατιστικά στοιχεία λένε μειώνοντας
την ένταση των προπονήσεων για
να ξεκουραστείτε ακόμα για 3 εβδο-
μάδες αυτό δεν θα μειώσει την από-
δοση σας. Ενα καλά σχεδιασμένο
πρόγραμμα προπόνησης θα πρέπει
να προσφέρει ευελιξία. Πρώιμα ση-
μάδια υπερπροπόνησης που εντο-
πίζονται θα πρέπει να τυγχάνουν
προσεκτικής αντιμετώπισης και το
πρόγραμμα προπόνησης θα πρέπει
να μεταβάλλεται αναλόγως. Η έξυ-
πνη προπόνηση είναι το κλειδί για
καλύτερες επιδόσεις και καλή υγεία.

Πηγή: runningnews.gr

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 - ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ  35

Το σύνδρομο της υπερπροπόνησης

Η κόπωση είναι το πρώτο και βασικό σύμπτωμα που μας προειδοποιεί ότι δε γυμναζόμαστε έξυπνα.



Οταν ακούει κάποιος το επι-
στημονικό του όνομα δεν μπο-
ρεί να φανταστεί τη γευστική

ευχαρίστηση που μπορεί να προ-
σφέρει. Το «Theobroma cacao», ή
κοινώς κακαόδεντρο, του οποίου το
σημαντικότερο παράγωγο, η σοκο-
λάτα, μας «απογειώνει», αποτελεί
στις μέρες μας το δημοφιλέστερο
τρόφιμο στις γυναίκες και το δεύτερο
πιο δημοφιλές στους άνδρες. Ηταν
το 600 μ.Χ. όταν οι Μάγια μετακό-
μισαν από τη Γουατεμάλα στο Μεξικό
φέρνοντας μαζί τους και τα μυστικά
της καλλιέργειας του κακάο. Η καλ-
λιέργεια εξαπλώθηκε σε όλη την
Κεντρική Αμερική και το φυτό του
κακάο απέκτησε τέτοια αξία ώστε
όλες οι οικονομικές συναλλαγές γί-
νονταν με τους σπόρους του φυτού.
Αργότερα οι Ισπανοί, αν και δεν
συνειδητοποίησαν από την αρχή τα
οφέλη του κακάο, το μεταφέρουν
στη χώρα τους και το κακάο συνε-
χίζει το γευστικό ταξίδι του στον
υπόλοιπο κόσμο. 

Είδη σοκολάτας
Ανάλογα με την περιεκτικότητα

κάθε πλάκας σοκολάτας σε κακάο,
βούτυρο κακάο, ζάχαρη, γάλα, πρό-
σθετους ξηρούς καρπούς και άλλα
υλικά (σταφίδες, λικέρ, διογκωμένο
ρύζι), προκύπτουν και διαφορετικά
είδη. Μερικά από τα πιο γνωστά εί-
ναι: 

• Κουβερτούρα (bitter-πικρή με
διάφορες περιεκτικότητες κακάο
από 45-85%)

• Σοκολάτα υγείας (με μέτρια
περιεκτικότητα σε κακάο συνήθως
40-45%)

• Σοκολάτα γάλακτος 
• Αμυγδάλου ή φουντουκιού
• Λευκή 

Διατροφική αξία
Η σοκολάτα θεωρείται ένα από

τα πιο θρεπτικά φυσικά προϊόντα.
Δίνει ενέργεια, είναι τονωτική και
αποτελεί πλούσια πηγή ζωτικότητας
για τον ανθρώπινο οργανισμό. Πε-
ριέχει όλα τα μακροθρεπτικά συ-
στατικά, δηλαδή υδατάνθρακες,
πρωτεΐνες και λίπη, μέταλλα και
ιχνοστοιχεία, όπως ασβέστιο, φώ-
σφορο, μαγνήσιο, σίδηρο αλλά και
ένα πλήθος από βιταμίνες όλων των
κατηγοριών. Η σοκολάτα, εξαιτίας
όλων των θρεπτικών συστατικών
που περιέχει, ασκεί προληπτική δρά-
ση ενάντια στον καρκίνο, στα καρ-
διαγγειακά νοσήματα και σε εκφυ-
λιστικές παθήσεις. 

Τα κυριότερα λιπαρά οξέα της
σοκολάτας είναι το ελαϊκό οξύ (35%-
μονοακόρεστο), το λινελαϊκό (5%-
πολυακόρεστο), το στεατικό (35%-
κορεσμένο) και το παλμιτικό (25%-
κορεσμένο). Η αναλογία αυτή των
λιπαρών οξέων της σοκολάτας δεν
επηρεάζει αρνητικά τα λιπίδια του

αίματος, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι
η σοκολάτα υγείας δεν περιέχει χο-
ληστερόλη. Το ασβέστιο, ο φώσφο-
ρος και το μαγνήσιο που περιέχονται
στη σοκολάτα έχουν βρεθεί ότι προ-
λαμβάνουν την υπέρταση και τα
καρδιαγγειακά νοσήματα, ενώ συμ-
μετέχουν στον μεταβολισμό των
οστών και δοντιών (πρόληψη οστε-
οπόρωσης). Ακόμα ο χαλκός και ο
σίδηρος αποτελούν δύο πολύ ση-
μαντικά συστατικά στη σύνθεση
της σοκολάτας προσφέροντας τις
ευεργετικές τους ιδιότητες στον
οργανισμό μας. Συγκεκριμένα ο

χαλκός βοηθά στη σύνθεση μελανί-
νης στο δέρμα και τα μαλλιά και
διεγείρει το κεντρικό νευρικό σύ-
στημα, ενώ ο σίδηρος είναι απαραί-
τητος για τη σύνθεση της αιμοσφαι-
ρίνης, η οποία μεταφέρει το οξυγόνο
στα ερυθρά κύτταρα του αίματος.
Η σοκολάτα περιέχει, επίσης, και
αντιοξειδωτικές ουσίες, οι κυριότερες
των οποίων είναι οι πολυφαινόλες,
τις οποίες ο Αμερικάνικος Σύλλογος
Διαιτολόγων τις ονομάζει θρεπτο-
φαρμακευτικές λόγω της συμβολής
τους στη διατήρηση της καλής υγεί-
ας. Οι πολυφαινόλες, στις οποίες
ανήκουν τα φλαβονοειδή, εξουδε-
τερώνουν τις ελεύθερες ρίζες του
οξυγόνου που δημιουργούνται από
τον φυσιολογικό μεταβολισμό και
δημιουργούν βλάβες στην επιφάνεια
των κυττάρων. Με αυτό τον τρόπο
συμβάλλουν στη μείωση του κινδύ-
νου ανάπτυξης αθηροσκλήρωσης
και καρδιαγγειακών παθήσεων. Πιο
πλούσια σε πολυφαινόλες είναι η
σοκολάτα υγείας (τα 100γρ. περιέ-
χουν 600mgr πολυφαινολών) και
ακολουθούν το πράσινο τσάι (τα
240ml -ένα ποτήρι- περιέχει 400mgr
πολυφαινολών) και το κρασί (τα
140ml -ένα ποτηράκι κρασιού- πε-
ριέχει 170mgr πολυφαινολών). Οι
ψυχοδιεγερτικές ιδιότητες που απο-
δίδονται στη σοκολάτα οφείλονται
στην περιεκτικότητά της σε φαινυ-
λαιθυλαμίνη. Η ουσία αυτή σε υψηλά
επίπεδα προκαλεί αισθήματα έλξης,

ενθουσιασμού, επιπο-
λαιότητας αλλά και
φόβου. Λειτουρ-
γεί διεγείρον-
τας τα κέν-
τρα ευ-
χ α -

ρίστησης του εγκεφάλου και φθάνει
σε πολύ υψηλές τιμές κατά τον ορ-
γασμό. Επίσης, μετά την κατανά-
λωση της σοκολάτας απελευθερώ-
νονται ενδορφίνες, φυσικά οπιοειδή,
που έχουν αναλγητικές ιδιότητες
και βελτιώνουν τη διάθεση. 

Ερευνες περί σοκολάτας: 
• Η μαύρη σοκολάτα πιθανόν

να χαμηλώνει την υψηλή πίεση σε
υπερτασικούς ασθενείς (πανεπιστή-
μιο Βοστόνης). 

• Η σοκολάτα μπορεί να δρα
κατά του πολλαπλασιασμού των
καρκινικών κυττάρων (πανεπιστήμιο
Georgetown). 

• Η θεοβρωμίνη της σοκολάτας
παρουσιάζεται να έχει ισχυρή αντι-
βηχική δράση (Imperial College του
Λονδίνου). 

• Η σοκολάτα δεν προκαλεί εθι-
σμό. 

• Η σοκολάτα συμβάλλει στη
μακροβιότητα.

Φυσικά, απαιτείται περαιτέρω
έρευνα έως τα στοιχεία αυτά να
είναι πλήρως τεκμηριωμένα και εν-
νοείται πως η σοκολάτα δεν θα πρέ-
πει να αντικαταστήσει οποιουδήποτε
είδους θεραπευτική αγωγή. 

Αρνητικές επιπτώσεις
Παρά τα πολύτιμα θρεπτικά συ-

στατικά της και τις έρευνες που
υποδεικνύουν μια θετική επίδρασή
της στον οργανισμό μας, η σοκολάτα

έχει ενοχοποι-
ηθεί για πολλά και σοβαρά προ-
βλήματα υγείας. Για μεγάλο χρονικό
διάστημα, η σοκολάτα θεωρούνταν
σαν μια από τις κύριες αιτίες για
πρόκληση βλαβών στα δόντια και
την εκδήλωση ακμής στο πρόσωπο.
Οι έρευνες, όμως, δεν καταδεικνύουν
κάποιο από τα συστατικά της σοκο-
λάτας υπεύθυνο πρόκλησης ακμής,
ενώ για την πρόκληση τερηδόνας
και άλλων οδοντικών βλαβών υπεύ-
θυνη είναι η διατροφή στο σύνολό
της.

Η παχυσαρκία είναι μια ακόμα
πάθηση που οι περισσότεροι «χρε-
ώνουν» στη σοκολάτα και είναι η
συγκεκριμένη άποψη που συγκρατεί
και, θα λέγαμε, στερεί την απόλαυση
της γλυκιάς γεύσης μιας πλάκας σο-
κολάτας από έναν μεγάλο αριθμό
ανθρώπων. Η αλήθεια είναι πως η
σοκολάτα, εκτός από μια τροφή
πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, εί-
ναι και προϊόν με μεγάλο ενεργειακό
περιεχόμενο (μια σοκολάτα υγείας
100γρ αποδίδει 479 θερμίδες). Με
απλά λόγια, μικρές ποσότητες σο-
κολάτας μπορούν να μας δώσουν
πολλές θερμίδες. Είναι γνωστό πως
όταν, μέσω της διατροφής μας, προσ-
λαμβάνουμε περισσότερες θερμίδες
από αυτές που ξοδεύουμε, οδηγού-
μαστε σε αύξηση βάρους. Φυσικά,
αυτό συμβαίνει με οποιοδήποτε τρό-
φιμο, όσο υγιεινό και αν είναι και
δεν είναι δυνατόν να καταλογίζουμε
στο ίδιο το τρόφιμο την πιθανή
αδυναμία μας να ελέγξουμε την πο-
σότητα που καταναλώνουμε. 

Το ξέρετε πως... 
• Η μαύρη σοκολάτα δεν περιέχει

καθόλου χοληστερόλη. 
• Μια σοκολάτα μετρίου μεγέ-

θους περιέχει περίπου 6mg καφεΐ-
νης, ενώ 1 φλιτζάνι καφέ περιέχει
100-150mg. 

• Η μαύρη σοκολάτα είναι πιο
πλούσια σε πολυφαινόλες (φυσικά
αντιοξειδωτικά) από το τσάι, το

κρασί, τα
φρούτα και τα
λαχανικά. 

• Από το 16ο
ως τον 20ο αιώνα
η σοκολάτα χρη-
σιμοποιούνταν για
την αντιμετώπιση
εντερικών προβλη-
μάτων, αναιμίας, κό-
πωσης και πυρετού.

Σοκολάτα και
αθλητές

Η σοκολάτα, εξαι-
τίας όλων των θρεπτι-
κών συστατικών που πε-
ριέχει, αποτελεί μια καλή
επιλογή σνακ για τους
περισσότερους ασκούμε-
νους και αθλητές, αρκεί
να καταναλώνεται με μέ-

τρο, ακόμα και για καθημερινή χρή-
ση. Ιδανικά θα μπορούσε να κατα-
ναλωθεί μετά από την προπόνηση
ή τον αγώνα για τη γρήγορη απο-
κατάσταση του γλυκογόνου των
μυών, σε σύντομο χρονικό διάστημα
από το τέλος της προσπάθειας, όπου
είναι αυξημένη και η αντίστοιχη
ενζυμική δραστηριότητα στον μυϊκό
ιστό. Παράλληλα, είναι χρήσιμη η
κατανάλωση της από αθλητές λόγω
των παρακάτω ευεργετικών επιδρά-
σεων στο Κ.Ν.Σ. καθώς είναι:

Τονωτική: Η σοκολάτα και το
κακάο λόγω της θεοβρωμίνης, που
μαζί με το μαγνήσιο και το φώσφορο
είναι συστατικά που μειώνουν την
κούραση, διώχνουν την υπνηλία και
φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Το-
νώνουν τις πνευματικές δυνάμεις
και δραστηριοποιούν το σώμα, για
να παράγει περισσότερη ενέργεια. 

Αγχολυτική: Η σοκολάτα περιέ-
χει μικρές ποσότητες φαινυλαιθυ-
λαμίνης, συστατικό που έχει τη δύ-
ναμη να καταστέλλει το στρες, να
διεγείρει τον εγκέφαλο και να προ-
καλεί αίσθημα ευφορίας. Ετσι πε-
τυχαίνει να αναζωογονεί το κουρα-
σμένο μυαλό, ενώ πολλαπλασιάζει
την αντοχή για δημιουργική εργασία
και άσκηση, διώχνοντας το άγχος. 

Παν μέτρον άριστον
Ολα τα τρόφιμα έχουν ξεχωριστές

ευεργετικές ιδιότητες και καλούμα-
στε να επωφεληθούμε από αυτές,
εισάγοντάς τα στο καθημερινό μας
διαιτολόγιο. Δεν υπάρχει καλή και
κακή τροφή και όλα βρίσκονται υπό
το δικό μας έλεγχο για τον τρόπο
που θα επιλέξουμε να τα χρησιμο-
ποιήσουμε. Σε μια ισορροπημένη
διατροφή, η σοκολάτα έχει τη δική
της θέση. Απολαύστε τη σοκολάτα
με μέτρο και να θυμάστε πως η
υπερβολή οδηγεί στο να γευόμαστε
την... πικρή πλευρά του χαρακτήρα
της. 

Πηγή: runnermagazine.gr

Περί σοκολάτας ο λόγος
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Χωρίς αμφιβολία οι Ελληνίδες μα-
γείρισσες είναι από τις καλύτερες,
αφού ως πρώτο μέλημά τους έχουν
η οικογένειά τους να τρέφεται με
ό,τι καλύτερο και δεν είναι τυχαίο
το μότο «το καλύτερο φαγητό έξω
είναι το χειρότερο της μητέρας μας».

Ετσι κι εμείς στο Περιοδικό στη-
ριζόμαστε στις Ελληνίδες μαγείρισσες
και βάζουμε συνταγές που μας στεί-
λατε στο periodiko@ekirikas.com
Η κυρία Πόπη με καταγωγή από
την Λέσβο μας έστειλε συνταγές μα-
γειρικής και ζαχαροπλαστικής: 

Σουγάνια

Υλικά
2,2 lb (1 κιλό) μεγάλα κρεμμύδια
1,1 lb (500 γρ.) ρύζι
1,1 lb (500 γρ.) κιμά μοσχαρίσιο
2 κουταλιές σούπας μαϊντανό
(ψιλοκομμένο)
μια ώριμη τομάτα (τριμμένη)
1 φλιτζάνι Λεσβιακό ελαιόλαδο
μια κουταλιά γλυκού κύμινο
αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση
Καθαρίζουμε τα κρεμμύδια και τα

βράζουμε σε νερό, ώσπου να μαλα-
κώσουν. Κατόπιν ανοίγουμε τα φύλλα
των κρεμμυδιών, με σκοπό να τα γε-
μίσουμε. Ετοιμάζουμε τη γέμιση ως
εξής: σε μια λεκάνη τοποθετούμε
τον κιμά, την τομάτα, το κύμινο, το
ελαιόλαδο, το ρύζι (πλυμένο) και το
αλάτι-πιπέρι και αναμιγνύουμε. Στην
συνέχεια γεμίζουμε τα φύλλα κρεμ-

μυδιών με ποσότητα
τόση, ώστε να κλείνουν.
Τοποθετούμε τους ντολ-
μάδες σε κατσαρόλα κυ-
κλικά, προσθέτουμε Λε-
σβιακό ελαιόλαδο, τους
σκεπάζουμε με βαρύ
πιάτο, ώστε να τους πιέ-
ζει κατά το βράσιμο για
να μην ανοίξουν τα φύλ-
λα και τελικά συμπλη-
ρώνουμε με λίγο νερό.
Τους βράζουμε σε μέτρια
θερμοκρασία για 30-40
λεπτά. Σερβίρονται σε
πιατέλα, με λίγη κανέλα
κατά προαίρεση.

Σφουγγάτο (φωτογραφία)

Υλικά
3,3 lb (1,5 κιλό) κολοκυθάκια
τριμμένα
1/2 φλιτζανι ελαιόλαδο
0,15 lb (70 γρ.) λιωμένο βούτυρο
γάλακτος
1,1 lb (500 γρ.) φέτα τριμμένη
0,66 lb (300 γρ.) γραβιέρα τριμ-
μένη 
1 ματσάκι ψιλοκομμένο μαϊντα-
νό ή άνηθο
6 αυγά
2 κουταλιές αλεύρι 
0,28 lb (125 γρ.) κρέμα γάλακτος
ή γάλα εβαπορέ
Μισό κουταλάκι πιπέρι φρεσκο-
τριμμένο
λίγο αλάτι

2 κουταλιές της σούπας φρυγα-
νιά τριμμένη

Εκτέλεση
Τρίβετε τα κολοκυθάκια, τα πα-

σπαλίζετε με λίγο αλάτι και τα αφή-
νετε να στραγγίσουν σε σουρωτήρι
1 ώρα, πιέζοντας τα συχνά με μια
κουτάλα για να βγάλουν τα υγρά
τους. Ανακατεύετε σ’ ένα μπολ τα
κολοκυθάκια με τη γραβιέρα και τη
φέτα, το αλεύρι, το μαϊντανό ή τον
άνηθο και το πιπέρι. Χτυπάτε τα 5
αυγά με την κρέμα γάλακτος ή το
γάλα εβαπορέ και τα ενσωματώνετε
στο μείγμα των κολοκυθιών. Βουτυ-
ρώνετε το ταψί και πασπαλίζετε με
τη φρυγανιά. Σ’ ένα κατσαρολάκι
λιώνετε το υπόλοιπο βούτυρο και το
ανακατεύετε με το λάδι. Απλώνετε
επάνω το μείγμα των κολοκυθιών.

Ρίχνετε όσο από το μείγμα
βουτύρου-λαδιού περίσ-
σεψε (αφού το χτυπήσετε
με τον κρόκο του έκτου
αυγού) στην επιφάνεια.
Ραντίζετε με λίγο νερό
και ψήνετε το σφουγγάτο
σε μεσαία φωτιά στο
φούρνο 50 λεπτά περίπου
μέχρι να ροδίσει καλά η
επιφάνειά του.

Ανθοί κολοκυθιών
με τυριά

Υλικά
25 κολοκυθοανθοί

1 φλιτζ. τσαγιού τρίμματος φέ-
τας 
Μισό φλιτζ. τσαγιού κεφαλοτύρι
Μισό φλιτζ. τσαγιού μυτζήθρα
ξερή
2 κουτ. σούπας δυόσμο
25 μπαστουνάκια λαδοτύρι
αλάτι - πιπέρι
ελαιόλαδο για τηγάνισμα
κουρκούτι: 1,5 φλιτζ. αλεύρι, 1
φλιτζ. νερό, 1 αυγό, 1 κουτ. σού-
πας ελαιόλαδο, ελάχιστο αλάτι,
πιπέρι

Εκτέλεση
Ανακατεύουμε όλα τα υλικά της

γέμισης σε ένα μπολ. Φτιάχνουμε το
κουρκούτι. Καθαρίζουμε τους ανθούς
από τα πράσινα φύλλα και το εσωτε-
ρικό τους κοτσάνι, τους πλένουμε
και τους στραγγίζουμε σε χαρτί κου-

ζίνας. Γεμίζουμε κάθε ανθό με τη γέ-
μιση και τον κλείνουμε καλά. Βουτάμε
στο κουρκούτι ένα ένα και τηγανί-
ζουμε σε καυτό λάδι.

Ντομάτες με χταπόδι 

Υλικά
1,1 lb (500 γρ.) χταπόδι ψιλο-
κομμένο
8 μέτριες μελιτζάνες
2 ξερά κρεμμύδια τριμμένα
2,5 φλιτζ. τσαγιού νερό
1,5 φλιτζ. τσαγιού ελαιόλαδο
Μισό φλιτζ. τσαγιού ρύζι γλασέ
4 φρέσκιες ντομάτες τριμμένες
2 κουτ. σούπας κουκουνάρι
1 κουτ. γλυκού πιπέρι
ελάχιστο αλάτι
Μισό κουτ. γλυκού κύμινο
Μισό κουτ. γλυκού κανέλα

Εκτέλεση
Πλένουμε και κόβουμε από κάθε

μελιτζάνα μια λεπτή φέτα και αδει-
άζουμε τη ψίχα τους. Σοτάρουμε στο
τηγάνι το χταπόδι και τα κρεμμύδια
με το μισό φλιτζ. λάδι για 20’. Προ-
σθέτουμε το ρύζι και τις ντομάτες
και βράζουμε για 10 λεπτά. 

Στο τέλος ρίχνουμε τα υπόλοιπα
υλικά. Γεμίζουμε με το μείγμα αυτό
τις μελιτζάνες και τις σκεπάζουμε με
τα καπάκια τους. Τοποθετούμε τις
μελιτζάνες στη κατσαρόλα και το
νερό, το υπόλοιπο λάδι και τη ντο-
μάτα. Αφήνουμε να βράσουν σε σι-
γανή φωτιά για 1 ώρα.

Οι δικές σας συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής

Το «Περιοδικό» με στόχο την μα-
γείρισσα με ακόμα καλύτερη κουζίνα
συνεχίζει τη στήλη με μικρά... μυστικά
για το ...οπλοστάσιο της μαγείρισσας. 

ΡΥΖΙ: Αφού χρησιμοποιήσετε το
ρύζι σας, όπως όλοι, το τοποθετείτε
πίσω στο ντουλάπι, αλλά θα έπρεπε
να ξέρετε πως ακόμα και αν δεν
είναι αναγκαίο, αν το βάλετε στη
ψύξη θα διατηρηθεί φρέσκο για πε-
ρισσότερο καιρό. 

Τόσο απλό...
ΜΥΡΩΔΙΕΣ: Τώρα με τις γιορτές

σίγουρα περνάτε πολλές ώρες στην
κουζίνα πάνω από κρέατα, κρεμμύ-
δια και ένα σωρό άλλα υλικά που
μυρίζουν. 

Αν θέλετε να ξεφορτωθείτε τις
ανεπιθύμητες μυρωδιές δεν έχετε
παρά να τρίψετε ολόκληρους κόκ-
κους καφέ στα χέρια σας. Ετσι σί-
γουρα δεν θα μυρίζει κρεμμυδίλα η
επόμενη χειραψία σας.

ΑΝΤΙΚΟΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ: Πολύ
συχνά στη ζαχαροπλαστική, για τις

ζύμες που θέλουν ψήσιμο στο φούρ-
νο, η συνταγή προτείνει να χρησι-
μοποιήσετε αντικολητικό χαρτί στην
βάση του σκεύους. 

Ενα έξυπνο tip είναι να το βρέξετε
κάτω από τη βρύση και να το στύ-
ψετε καλά πριν το χρησιμοποιήσετε:
θα διαπιστώσετε πως στρώνεται
πολύ πιο εύκολα ενώ λόγω της υγρα-
σίας που έχει, προφυλάσσει τη ζύμη
από το να στεγνώσει κατά τη διάρ-
κεια του ψησίματος.

ΣΤΙΚ ΒΑΝΙΛΙΑΣ: Μπορεί να είναι
πιο ακριβός από την «συνθετική»
βανίλια σε σκόνη, όμως είναι σί-
γουρο πως μόλις το δοκιμάσετε στην
κουζίνα σας θα σας αποζημιώσει -
και με το παραπάνω- και θα σας
ανοίξει νέους ορίζοντες: ο λόγος για
τον λεπτοκαμωμένο λοβό βανίλιας,
ο οποίος φιλοξενεί τα σποράκια που
κρύβουν την όλη αυθεντική γεύση
και την αρωματική ένταση της βα-
νίλιας.

Πώς τον χρησιμοποιείτε: βάλτε

τον λοβό πάνω σε ένα ξύλο κοπής
και με την μύτη ενός κοφτερού μα-
χαιριού χαράξτε τον κατά μήκος
και ανοίξτε τον στα δύο. Με ένα
κουτάλι ή με την πίσω πλευρά του
μαχαιριού, «ξύστε» το εσωτερικό
του πιέζοντας απαλά, για να πάρετε
όλα τα μικροσκοπικά καφέ σποράκια
που βρίσκονται μέσα του. 

Αυτά, μπορείτε να τα χρησιμο-
ποιήσετε σε γλυκές δημιουργίες (εί-
ναι υπέροχα για να αρωματίσετε
κρέμες και παγωτό) ενώ τον άδειο
λοβό δεν τον πετάτε: μπορείτε να
τον βάλετε σε ένα βάζο με ζάχαρη
για της δώσει το άρωμά του, μέσα
σε ένα μπουκάλι βότκα ή σε σιρό-
πια. 

Εχετε υπόψιν πως ο άδειος λοβός
μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισ-
σότερες από μία φορές, αρκεί να
τον πλύνετε, να τον στεγνώσετε και
να τον φυλάξετε τυλίγοντάς τον με
διάφανη μεμβράνη, και τοποθετών-
τας τον μέσα σε αεροστεγές δοχείο.

Στην «Εγκυκλοπαίδεια μπαχαρικών
και βοτάνων» του Περιοδικού θα μά-
θουμε τα περισσότερα και πιο γνωστά
μπαχαρικά και βότανα αλλά και ορο-
λογία μαγειρικής. Από που προέρ-
χονται, τι σημαίνουν, που χρησιμο-
ποιούνται και πολλά άλλα.

Σφολιάτα: Η γαλλική ονομασία
της «σφολιάτας». Θεωρείται βασική
ζύμη ζαχαροπλαστικής και μαγειρι-
κής με πλήθος εφαρμογών.

Μαρέγκα: Ασπράδια αυγών χτυ-
πημένα στο μίξερ ώστε να αποκτή-
σουν σφιχτή υφή. Χρησιμοποιείται
στη ζαχαροπλαστική. 

Κολοκυνθοανθοί: Yπάρχουν δύο
ειδών κολοκυθοανθοί: οι αρσενικοί
και οι θηλυκοί. Οι αρσενικοί είναι
μικροί και έχουν μόνον μίσχο, πάνω
στον οποίο στηρίζονται. Σπάνια και
από λάθος τούς βρίσκουμε καμιά
φορά στον ντόπιο πάγκο. Ή θεω-
ρούνται πολύτιμοι κι όποιος τους
έχει, τους κρατάει για τον εαυτό
του ή συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο

και είναι εντελώς άγνωστη λιχουδιά
και θεωρητικά άχρηστοι. Γίνονται
ωστόσο καταπληκτικοί τηγανητοί.

Οι θηλυκοί κολοκυθοανθοί είναι
οι γνωστοί μας αυτοκόλλητοι στο
μικρό κολοκυθάκι. Τις περισσότερες
φορές ο αγοραστής με το «έμπειρο»
χέρι του, τους διαχωρίζει και κρατάει
μόνο το λαχανικό μειώνοντας το
βάρος που πληρώνει. Μέγα λάθος
και πιθανή άγνοια, γιατί κι αυτοί
γίνονται ωραιότατοι γεμιστοί με διά-
φορους τρόπους κι όχι απαραίτητα
με ρύζι αλά ντολμαδάκια.

Κουκουνάρι: Τραγανά, γλυκά
και νόστιμα τα κουκουνάρια είναι
οι μικροί βρώσιμοι σπόροι του πεύ-
κου. Τα κουκουνάρια είναι πράγματι
μία πολύ καλή πηγή θρεπτικών συ-
στατικών φυτικής προέλευσης- πε-
ριέχουν μέταλλα και ιχνοστοιχεία,
βιταμίνες και τα «φιλικά στην καρ-
διά» μονο-ακόρεστα λιπαρά οξέα
που βοηθούν στη μείωση των επι-
πέδων της χοληστερόλης στο αίμα.

Μικρά... μυστικά με ...αξία στην κουζίνα μαςΕγκυκλοπαίδεια και ορολογία
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«Ο θρύλος της soul, Τίνα Τάρνερ,
παραιτήθηκε της αμερικανικής υπη-
κοότητας», ανέφερε, αρχικά η ανα-
κοίνωση της αμερικάνικης πρεσβείας
που εδρεύει στη Βέρνη της Ελβετίας
και γνωστοποιούσε ακολούθως. «Η
εδώ και χρόνια κάτοικος της Ελβε-
τίας, Τίνα Τάρνερ, βρέθηκε στην
πρεσβεία στις 24 Οκτωβρίου 2013
για να υπογράψει τη σχετική δήλωση
εθελοντικής εγκατάλειψης της αμε-
ρικανικής ιθαγένειας, σύμφωνα με
το άρθρο 349 (α) (1) του INΑ (Im-
migration and Naturalization Act)».
Η Τάρνερ, που γίνεται 74 χρονών
σε μερικές εβδομάδες, ζει στην Ελ-
βετία εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες,
ενώ τον περασμένο Ιούλιο παντρεύ-
τηκε με τον 27χρονο σύντροφό της,
Γερμανό μουσικό παραγωγό, Ερβιν
Μπαχ. Πάντως σύμφωνα με έγκυρες
πηγές η λέξη κλειδί στην έκθεση
της πρεσβείας είναι, ο όρος «παραί-
τηση» καθώς σημαίνει ότι δεν έχει

αποκηρύξει επισήμως την αμερικα-
νική υπηκοότητα της, αλλά πήρε
την ελβετική υπηκοότητα με την

πρόθεση στη συνέχεια να χάσει την
αμερικανική υπηκοότητα της. 

Πηγή: omg.gr

Ελβετίδα η Τίνα Τάρνερ 
Η διάσημη ηθοποιός Τζένι-

φερ Λόρενς δεν άφησε την ευ-
καιρία να πάει χαμένη όταν
ρωτήθηκε για την Μάιλεϊ Σάι-
ρους. Η Λόρενς, ενοχλημένη -
όπως και αρκετός ακόμη κό-
σμος- από τις συνεχόμενες προ-
κλητικές εμφανίσεις της 20χρο-
νης τραγουδίστριας, κλήθηκε
να σχολιάσει την Μάιλεϊ Σάι-
ρους και το έντονο σεξαπίλ
που πουλάνε οι νέες γυναίκες
στη βιομηχανία της σόουμπιζ,
και απάντησε χωρίς περιστρο-
φές: «Δεν ανησυχώ και ιδιαί-
τερα γι’ αυτό το φαινόμενο.
Είναι απλά ένα κομμάτι αυτού
του κόσμου. Είναι κομμάτι του
κόσμου της βιομηχανίας που
πουλάει. Το σεξ πουλάει και
για έναν αηδιαστικό λόγο το
σεξ από νεαρές κοπέλες πουλάει
ακόμα περισσότερο» είπε η
γνωστή ηθοποιός. 

Πηγή: omg.gr

«Καρφιά» της Λόρενς στην Σάιρους

SUDOKU - EYKOΛO SUDOKU - ΜΕΤΡΙΟ
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Οι μαθητές ιερατικής σχολής. 2. Όμορφο ζώο του δάσους -
Επιτατικό πρόθεμα της αρχαίας. 3. Σχηματίζονται στα μάγουλα με τα
γέλια. 4. Τίτλος ποιήματος του Κίπλινγκ - … Κωνσταντόπουλου: παλιά
γνωστή τραγουδίστριά μας. 5. « Ας είν' καλά το ... σου »: τραγούδι του
Μάνου Χατζιδάκι με τον Δημήτρης Χορν-Όμοια σύμφωνα. 6. Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα - Το όνομα του ηθοποιού και Θεατρικού συγγραφέα
Γκιτρί. 7. Νόστιμα φρούτα. 8. Το « ... των ιπποτών » είναι η Ρόδος - Ελ-
ληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (αρχικά). 9. Προτρεπτικό μόριο -
Αυτή έχει πυκνή σκιά, η δασύσκια.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Είναι το Ιόνιο και το Αιγαίο - Συνοδεύει και απρεπή χειρονομία. 2.
Παραστρατημένο… παιδί. 3. Ο προπομπός του ΠΑΣΟΚ (αρχικά) - « ...
δε δουλεύεις, γέρος ζητιανεύεις »: γνωστή παροιμία. 4. Αγκαθωτός
θάμνος - « Το ... εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού »: αρχαίο ρητό. 5. Δια-
πανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής
(αρχικά). 6. Σχετικές με το ινίο αυτές. 7. Κέντρου Εκπαιδεύσεως και
Αποκαταστάσεως Τυφλών (αρχικά)-… Όιλ: εταιρεία πετρελαιοειδών.
8. Το σύμβολο του ιριδίου στη χημεία - Αυτοί είναι επιτήδειοι, άξιοι. 9.
… Χέιζ: θρυλική μορφή της σόουλ μουσικής - Η πρώτη μας... Βόλτα.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. ΠΑΠΑΔΑΚΙΑ 2. ΕΛΑΦΙ-ΕΡΙ 3. ΛΑΚΑΚΙΑ-Ζ 4.
ΑΝ-ΝΑΝΤΙΑ 5. ΓΙΝΑΤΙ-ΚΚ 6. ΗΑΕ-ΣΑΣΑ 7. ΡΟΔΑΚΙΝΑ 8.
ΝΗΣΙ-ΕΛΟΤ 9. ΑΣ-ΣΥΣΚΙΑ

ΚΑΘΕΤΑ 1. ΠΕΛΑΓΗ-ΝΑ 2. ΑΛΑΝΙΑ-ΡΗΣ 3. ΠΑΚ-ΝΕΟΣ 4.
ΑΦΑΝΑ-ΔΙΣ 5. ΔΙΚΑΤΣΑ-Υ 6. Α-ΙΝΙΑΚΕΣ 7. ΚΕΑΤ-ΣΙΛΚ 8.
ΙΡ-ΙΚΑΝΟΙ 9. ΑΙΖΑΚ-ΑΤΑ

ΠΩΣ ΠAIZETAI TO SUDOKU
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να γεμίσετε τα άδεια τε-

τράγωνα έτσι ώστε κάθε σειρά, κάθε στήλη και κάθε
3Χ3 κουτί να περιέχει τους αριθμούς 1 εως 9, χωρίς
όμως να επαναλαμβάνεται κάποιος από αυτούς.

Μερικά τετράγωνα περιέχουν αριθμούς, «γνωστοί

αριθμοί» . Σκοπός είναι να συμπληρωθούν τα άδεια τε-
τράγωνα, ένας αριθμός σε κάθε τετράγωνο, έτσι ώστε
κάθε στήλη, κάθε σειρά και κάθε κουτί να περιέχει τους
αριθμούς από το 1 εως το 9 μόνο μία φορά. 

Κάθε αριθμός έχει μία μόνο σωστή θέση, εμφανίζεται
δηλαδή μόνο μια φορά σε κάθε στήλη, σε κάθε γραμμή
και σε κάθε κουτί. 
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Η θρυλική Τίνα Τάρνερ.

Η Τζένιφερ Λόρενς δεν εκτιμά 
την Σάιρους.
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ΟRuben Potrebenko, ένας από
τους κορυφαίους make up ar-
tists και εκπαιδευτής της διε-

θνούς εταιρείας καλλυντικών Jane
Iredale στον Καναδά, μας συμβου-
λεύει πώς να υιοθετήσουμε τις νέες
τάσεις στο μακιγιάζ και να δημι-
ουργήσουμε αψεγάδιαστη επιδερ-
μίδα και φρέσκο αποτέλεσμα μετά
τα σαράντα. 

Προϊόντα που χαρίζουν λάμψη
και νεανικότητα σε μία ώριμη επι-
δερμίδα:

1. Χρησιμοποιούμε λίγη ποσότητα
make up και περισσότερα ενυδατικά
προϊόντα. Τα προϊόντα κάλυψης για
ενυδάτωση και λάμψη, λειαίνουν
τα σημάδια του χρόνου και φέρουν
τα επιθυμητά αποτελέσματα.

2. Βάζουμε τα primer στην κα-
θημερινότητά μας. Σταθεροποιούν
το μακιγιάζ και μας παρέχουν λάμψη
για άψογη και φυσική επιδερμίδα.

3. Επενδύουμε σε bronzers. Ανα-
ζωογονούν τον τόνο του δέρματος
αποτρέποντας την ερυθρότητα και
τις δυσχρωμίες, ενώ παράλληλα σμι-
λεύουν το περίγραμμα του προσώ-
που, κάνοντάς το να δείχνει πιο

τραβηγμένο.
4. Οι ελα-

φρώς ηλιοκαμέ-
νοι τόνοι και οι
ζουμερές απο-
χρώσεις του ρο-
δάκινου είναι
ιδανικές για
αυτή την ηλικία,
αφού εκπέμ-
πουν υγεία και
νεότητα και κα-
λύπτουν τυχόν
κοκκινίλες της
επιδερμίδας.

5. Τα καλο-
σχηματισμένα
φρύδια, παίζουν
εξίσου σημαντι-
κό ρόλο στη νε-
ανική όψη του
μετώπου αλλά
και της περιοχής των ματιών. 

Πόσες κρέμες προσώπου 
χρειάζεται μία 40άρα

Η δεκαετία των 40 είναι μια πε-
ρίοδος ανασυγκρότησης της γυναί-
κας. Μπορεί τα σημάδια της βαρύ-

τητας να μην είναι πολύ εμφανή,
ωστόσο η διαδικασία της αλλαγής
του δέρματος έχει ξεκινήσει.

Τι χρειάζεται μία γυναίκα μετά
τα 40 για την περιποίηση του προ-
σώπου της:

• Μία κρέμα ημέρας που να είναι

ενυδατική και θρεπτική, να έχει αν-
τιγηραντικούς παράγοντες και αν-
τιοξειδωτικά.

• Μία ελαφριά κρέμα ματιών και
μία κρέμα νυκτός, καθώς το βράδυ
είναι εντονότερη η διαδικασία ανά-
πλασης.

• Απαραίτητο είναι και το se-
rum, το οποίο θα χρησιμοποιείτε
πριν την εφαρμογή της κρέμας,
ειδικά στις γραμμές του προσώ-
που, του λαιμού και του ντεκολτέ,
για να είναι πιο αποτελεσματική
η δράση της κρέμας.

• Για το λαιμό και το ντεκολτέ,
μπορείτε να χρησιμοποιείτε την
κρέμα ενυδάτωσης και σύσφιξης
προσώπου, αλλά καλό θα ήταν
να συμβουλευτείτε το δερματο-
λόγο ή την αισθητικό για τις ανάγ-
κες που έχετε στη συγκεκριμένη
περιοχή. 

• Η κρέμα χεριών είναι αυτο-
νόητη πια καθώς τα χέρια μας
ταλαιπωρούνται από τον ήλιο πε-
ρισσότερο από το πρόσωπο και
άρα μπορεί να δείχνουν μεγαλύ-
τερα από την ...ηλικία τους.

• Τέλος, η αντιλιακή κρέμα
πρέπει να είναι μονίμως στη τσάντα
και ένα εφαρμόζεται λίγη ώρα μετά
την περιποίηση με τη βασική κρέμα
και το σέρουμ.

Πηγές: Ruben Potrebenko, 
Onmed 

Μακιγιάζ και κρέμες προσώπου για μετά τα 40

Συμβουλές για... φρεσκάδα
μετά το βραδινό μεθύσι:

Το αλκοόλ είναι διουρητικό και
μπορεί να μας προκαλέσει αφυδά-
τωση. Για ένα πιο ελαφρύ κεφάλι
το πρωί πιείτε περίπου μισό λίτρο
νερό πριν πάτε για ύπνο. Εναλλα-
κτικά πιείτε ένα ποτήρι νερό μετά
από κάθε ποτό που καταναλώνετε
στο μπαρ.

Το τζίντζερ είναι γνωστό για το
ότι ανακουφίζει το στομάχι καθώς
και την ναυτία και τους πονοκεφά-
λους που ακολουθούν το hangover.
Φτιάξτε το ιδανικό φλιτζάνι τσάι
βράζοντας τζίντζερ μαζί με φύλλα
τσαγιού σε χαμηλή φωτιά για δέκα
λεπτά. Σουρώστε το τζίντζερ πριν
το πιείτε.

Ενας ακόμη χυμός που κάνει
θαύματα το επόμενο πρωί είναι ο
τοματοχυμός με λίγο πιπέρι. Τα αν-
τιοξειδωτικά που περιέχει μειώνουν
τις φλεγμονές ενώ η βιταμίνη C χα-
ρίζει την απαραίτητη τόνωση στο
συκώτι. 

Αν και μπορεί να φέρει μια έκ-
φραση αηδίας στο πρόσωπο σας,
ένα σφηνάκι από την άλμη στην
οποία είναι βυθισμένα τα τουρσιά
μπορεί να κάνει θαύματα στα συμ-
πτώματα του hangover λόγω του
ξυδιού, του αλατιού και του νερού
που περιέχει. Πιείτε ένα σφηνάκι
πριν βγείτε και ένα το επόμενο

πρωί. Είναι αποτελεσματικό.
Αν και ο οργανισμός σας το επό-

μενο πρωί μπορεί να ικετεύει για
ένα λιπαρό σάντουιτς, αντισταθείτε
και προτιμήστε ένα μπολ με βρώμη.
Είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες και
έχει τα απαραίτητα εκείνα συστατικά
που θα μας κρατούν χορτάτες ενώ
ταυτόχρονα εξουδετερώνουν τα οξέα
στο σώμα μας, αυξάνουν το επίπεδο

του σακχάρου, ελαττώνουν το αί-
σθημα ναυτίας και μας χαρίζουν
ενέργεια.  

Ο καφές μπορεί να μοιάζει καλεί
ιδέα μετά από μια βραδιά με πολλά
τζιν τόνικ όμως δεν είναι. Για την
ακρίβεια είναι ίσως η χειρότερη επι-
λογή αφού θα κάνει ακόμη χειρό-
τερο τον πονοκέφαλο σας. Προτι-
μήστε φυτικό τσάι, χυμούς ή νερό. 

Συμβουλές για μετά το... μεθύσι
Αν ονειρεύεστε ν’ αποκτήσετε

νύχια ζηλευτά, με φίνα εμφάνιση,
ακολουθήστε τις συμβουλές μας και
να είστε σίγουρες ότι θα τα κατα-
φέρετε!

Βήματα επιτυχίας
1ο βήμα
Απλώνετε στα νύχια σας μια

βάση, για να τα προστατεύει και να
τ’ απομονώνει από τις χρωστικές
του βερνικιού. Θα την απλώσετε σε
λεπτές και γρήγορες στρώσεις σε
νύχια καθαρά, χωρίς λιπαρές ουσίες
και τελείως στεγνά, γιατί διαφορε-
τικά δε θα κολλήσει το μανόν. Κυ-
κλοφορούν σε πολλούς τύπους, όπως
για παράδειγμα, προστατευτικές,
θρεπτικές, σκληρυντικές, λειαντικές,
κ.ά. Διαλέξτε αυτή που σας ταιριάζει. 

2ο βήμα
Πριν βάψετε τα νύχια σας με το

μανόν, περιμένετε πέντε περίπου
λεπτά για να στεγνώσει η βάση.
Τώρα, ανακινήστε ζωηρά το μπου-
καλάκι του μανόν, για να αραιωθεί
το χρώμα και να γίνει ομοιόμορφο.
Βάλτε πρώτα λίγο μανόν στην άκρη
του νυχιού, εκεί όπου φθείρεται.

3ο βήμα
Περάστε πρώτα την πρώτη στρώ-

ση του μανόν. Πρέπει να είναι όσο
πιο λεπτή γίνεται. Αρχίστε από το
κέντρο του νυχιού, με μια μόνο κί-
νηση, από τη βάση προς τα έξω,
περνώντας αργά και σταθερά το μα-
νόν. Αφήστε ένα μικρό περιθώριο

ελεύθερο γύρω από κάθε νύχι. Με
τον τρόπο αυτό το περίγραμμα θα
είναι πιο ξεκάθαρο και θα εμποδίζει
να ξεραίνονται τα πετσάκια.

4ο βήμα
Γεμίστε στη συνέχεια τα δυο πλά-

για του νυχιού και πάλι με μια μόνο
κίνηση του πινέλου, χωρίς να το
ξαναβουτήξετε στο μπουκαλάκι,
εκτός κι αν πρόκειται για το μεγάλο
δάχτυλο. Αφήστε να περάσουν πέντε
λεπτά πριν προχωρήσετε στη δεύ-
τερη στρώση, πάντα με όσο λιγότε-
ρες πινελιές γίνεται. Περιμένετε να
στεγνώσει καλά το μανόν για να
περάσετε μια στρώση στερεωτικού.

Αυτό το γνωρίζατε;
• Στα κοντά νύχια ταιριάζει πε-

ρισσότερο το σκούρο μανόν.
• Το χρώμα του μανόν μπορεί

να συνδυαστεί με το κραγιόν, με τα
ρούχα ή με το χρώμα του δέρματος. 

• Το κόκκινο μανόν μετά από
δυο με τρεις μέρες σκουραίνει πάντα
και χάνει τη λάμψη του. Κρατήστε
το «ζωντανό» με στερεωτικό.

• Αφού βάψετε τα νύχια σας,
καθαρίστε προσεκτικά το στόμιο
του μπουκαλιού με ένα βαμβάκι με
ξεβαφτικό.

• Φυλάξτε το μπουκαλάκι με το
μανόν σας σε ένα πλαστικό κουτί,
στο κάτω μέρος του ψυγείου. Γιατί
το μανόν για να μη χαλάσει, πρέπει
να διατηρείται μακριά από πηγές
θερμότητας και φωτός.

Μυστικά για λαμπερά νύχια 
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Και εις ανώτερα


