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ΤΩΡΑ ή ΠΟΤΕ. Οι υγιείς δυνάμεις της Ομογένειας πρέπει να αποβάλουν τα καρκινώματα της πολιτικής-κομματικής Ελλάδας και της ''φιλελληνικής'' Εκκλησίας
Η ''σύμπραξη'' της τελευταίας 20ετίας ελληνικών κυβερνήσεων, οικουμενικού Πατριαρχείου και
Αρχιεπισκοπής Αμερικής, είχε ένα...''αποτέλεσμα'': Το αναμενόμενο τέλος της Ομογένειας

ΗΠΑ: ''ΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ''
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος:
Ο ''νεκροθάφτης της ελληνικής γλώσσας
στις ΗΠΑ'' ή ''ο αρχιεπίσκοπος που έβλεπε
τα ημερήσια ελληνικά σχολεία να κλείνουν,
χωρίς να κάνει τίποτα''.

Αισθητή η απουσία της
Ομογένειας και από τον
''καρνάβαλο'' (παρέλαση)
στην Βοστώνη. Σελ. 8-12

Ραγδαία πτώση του ποσοστού ομιλούντων
την ελληνική στο σπίτι. Η μεγαλύτερη πτώση
σε αριθμούς από οποιαδήποτε άλλη εθνική
μειονότητα-ομάδα στις ΗΠΑ. Κι ενώ η
(διαλυμένη) ''οργανωμένη Ομογένεια'', μαζί
με την Εκκλησία, ασχολούνται με πολυέξοδες
παρελάσεις-καρνάβαλους και πανηγύρια, άλλες
εθνικές μειονότητες-ομάδες δημιουργούν
Νηπιαγωγεία και Δημοτικά με κρατικό χρήμα των ΗΠΑ, γιά να κρατήσουν τα παιδιά τους κοντά στην
γλώσσα, ιστορία-πολιτισμό και στις παραδόσεις τους. Η -σε αφασία- Ομογένειά μας αδιαφορεί, ενώ η
''Ελληνορθόδοξη Εκκλησία'' κλείνει τα ελληνικά σχολεία κι ενδιαφέρεται μόνο γιά ''εισπράξεις''. (Σελ. 14)

Σελ. 5

Ομπάμα προς ''επιφανείς Ομογενείς Ελληνορθόδοξης Κοινότητας'':

''Πάλι ήρθατε χωρίς φουστανέλες και τσαρούχια''
Παραμένουμε β' κατηγορίας: «Ο Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα υποδέχθηκε στο Λευκό Οίκο
τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο και την Ελληνοαμερικανική Ομογένεια για τον εορτασμό της Εθνικής Παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου 1821». (Σελ. 2)
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΘΡΙΑΜΒΟΥ

Σελ. 16

Η ΕΛΛΑΔΑ ΒΓΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ...

...ΓΙΑ ΝΕΑ
ΔΑΝΕΙΚΑ
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Λευκός Οίκος και Ελληνοαμερικανοί

ΓΝΩΜΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ
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Συνηθίζεται, γιά δύο δεκαετίες, να γίνεται εκδήλωση στον
Λευκό Οίκο γιά την εθνική μας εορτή της 25ης Μαρτίου. Παρόντες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο αντιπρόεδρος και ως ''εκπρόσωπος'' της ''Ελληνορθόδοξης Κοινότητας'', ο αρχιεπίσκοπος.
Στην εκδήλωση, με μεζεδάκια, πολλές φωτογραφίες, χειραψίες και λοιπά σχετικά που συνηθίζονται σε τέτοιες περιπτώσεις, παρευρίσκονται περίπου 350 ''επιφανείς Ελληνοαμερικανοί'', στους οποίους δίνονται προσκλήσεις από αξιωματούχους
της Εκκλησίας και συνεργαζόμενους με αυτήν ''λομπίστες''.
Στις ομιλίες του πρόεδρου αναφέρονται πάντα τα μεγαλεία
της αρχαίας Ελλάδας και ολίγα λόγια γιά την σημερινή. Ο πρόεδρος λέει και κανένα ''σήμερα αισθανόμαστε όλοι 'Ελληνες'',
εκφράζει την απορία του (Ομπάμα) γιατί οι προσκεκλημένοι
''δεν φορούν φουστανέλες και τσαρούχια'' και πάμε γιά άλλα.
Ο αρχιεπίσκοπος, λέγει τα δικά του, ανακετεύει Θεό, Ελληνοαμερικανούς και ''επαναλειτουργία Σχολής Χάλκης'' ως βασικό
αίτημα της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας που δηλώνει ότι εκπροσωπεί και με υγεία γιά του χρόνου.
Οι ''επιφανείς Ελληνοαμερικανοί'' αποθανατίζουν φωτογραφικά το γεγονός και τις επόμενες ημέρες το γνωστοποιούν όπου
μπορούν γιά να αισθανθούν ''σπουδαίοι''.
Εκεί στον Λευκό Οίκο και πολιτικοί από Ελλάδα, κατά σύμπτωση ψώνια, που με κρατικό χρήμα ''ζουν'' γιά την στιγμή
της φωτογραφίας, γιά να κάνουν ''φιγούρα'' στην Ελλάδα.
Την επομένη, η Αρχιεπισκοπή, αυτοαποκαλούμενη και Ιερά,
εκδίδει ανακοίνωση στην οποία τονίζει: ''Ο Πρόεδρος Μπαράκ
Ομπάμα υποδέχθηκε σήμερα Παρασκευή 4 Απριλίου 2014 στο
Λευκό Οίκο τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο και την Ελληνοαμερικανική Ομογένεια για τον εορτασμό
της Εθνικής Παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου 1821''. 'Οπως διαπιστώνει κανείς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποδέχτηκε τον αρχιεπίσκοπο ΚΑΙ την Ελληνοαμερικάνικη Ομογένεια. Διαχωρισμός.
Συμπέρασμα; Κατά λάθος η ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής
αποδίδει την...πραγματικότητα: Η Ομογένεια, δεν εκφράζεται
από τον αρχιεπίσκοπο. Ο αρχιεπίσκοπος Δημήτριος αντιπροσωπεύει μόνο ποσοστό 22% περίπου της Ομογένειας, όσα και
τα μέλη των ενοριών-κοινοτήτων του ανά τις ΗΠΑ.
'Ετσι, κάθε χρόνο, ζούμε το ίδιο ''γεγονός''. Μία καθυστερημένη εθνική ομάδα-μειονότητα στις ΗΠΑ, να εκπροσωπείται
από τον θρησκευτικό ''ηγέτη'', έστω του 22%. Και είμαστε η
μόνη εθνική ομάδα-μειονότητα στις ΗΠΑ, που εκπροσωπείται
ακόμα, γιά δεκαετίες, από κληρικό.
Από ευγένεια ο ένοικος του Λευκού Οίκου δεν μπορεί να πει
το αυτονόητο: ''Είστε καθυστερημένοι, αφού δεν έχετε πολιτική
ηγεσία και σας αντιπροσωπεύει κληρικός''. Το είπε όμως έμμεσα τον πρώτο χρόνο της θητείας του (2009), μεταξύ σοβαρού
και αστείου: ''Δεν βλέπω να φοράτε φουστανέλες και τσαρούχια''. Ευτυχώς, δεν είπε τίποτα γιά...γκλίτσες και...ταγάρια.
Και η ζωή συνεχίζεται. Ακόμα η ''Ελληνοαμερικάνικη Κοινότητα'' ή η ''Ελληνορθόδοξη Κοινότητα'', όπως την προσδιόρισε ο αρχιεπίσκοπος στην ομιλία του, ζει στον κόσμο της με τα
γνωστά αποτελέσματα: Γκεττοποίηση, μπακλαβά, σουβλάκι,
ώπα, Ομοσπονδίες και λοιπά γραφικά, που δικαιολογημένα μας
ρίχνουν στις τελευταίες θέσεις στις ΗΠΑ, άσχετα αν γιά λόγους
''γοήτρου'' θέλουμε να βάζουμε την Ομογένειά μας, ψηλά.
Δυστυχώς, δεν είμαστε ψηλά. Είμαστε πολύ χαμηλά. Αποδεικνύεται από το γεγονός ότι παραμένουμε ''Ελληνορθόδοξοι'' με
αρχηγό θρησκευτικό και πολιτικό, έναν κληρικό, που ακόμα
μας εκπροσωπεί, πιστοποιώντας έτσι την αχρηστία μας.
Σημ.: Οι ΗΠΑ τιμούν την εθνική μας επέτειο κάθε χρόνο στον
Λευκό Οίκο. Η Ελλάδα ουδέποτε τίμησε την εθνική επέτειο των
ΗΠΑ στο προεδρικό της Μέγαρο ή αλλού.
Η ''Πρωϊνή''

Μα γιατί μας το κρύψατε ότι βγαίνουμε από την κρίση;
Οι οικονομικοί ταγοί της Ευρώπης που βρέθηκαν στην Αθήνα τις
προηγούμενες μέρες, μας είπαν σε όλους τους τόνους ότι βγαίνουμε από την κρίση και πως μπορούμε σταδιακά να χαλαρώσουμε τη
λιτότητα υπό την προϋπόθεση ότι θα πετύχουμε και μεγαλύτερα
πλεονάσματα.
Οι απορίες επ' αυτών των διαπιστώσεων είναι εύλογες και απόλυτα κατανοητές. Κι αυτό γιατί οι περισσότεροι των πολιτών δεν
έχουν αντιληφθεί αυτή την έξοδο από τη κρίση που φαίνεται να
δείχνουν οι αριθμοί και οι δείκτες στους οποίους ομνύουν οι δανειστές.
Οι πολίτες συνεχίζουν να σηκώνουν το δικό τους σταυρό με τους
δικούς τους αριθμούς και λογαριασμούς.
Οι περισσότεροι βλέπουν να διευρύνεται το προσωπικό τους ισοζύγιο εσόδων-υποχρεώσεων και επί του παρόντος, ουδείς υπόσχεται ελάφρυνση υποχρεώσεων.
Ούτε ακόμα κι αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ που θα καταργούσε τα μνημόνια
με ένα άρθρο και θα επανέφερε τα πράγματα στα προ κρίσης επίπεδα. Τεχνική λεπτομέρεια είναι η έκτακτη εισφορά που έγινε μόνιμη, κατά τον κ.Σταθάκη και η οποία δεν αποτελεί μείζον πρόβλημα του φορολογικού συστήματος. Σε επόμενη φάση είναι περίπου
βέβαιο ότι θα μας πει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης
πως και το χαράτσι στα ακίνητα είναι άλλη μια τεχνική λεπτομέρεια όπως και ο φόρος στο πετρέλαιο.
Όμως οκ, να δεχθούμε αυτό που μας λένε και πως όντως βγαίνουμε από την κρίση. Το θέμα όμως είναι σε τι κατάσταση βγαίνουμε, συγκριτικά με αυτήν που μπήκαμε.
Λένε τίποτα για τους δανειστές αλλά και την κυβέρνηση, κάποιες
''λεπτομέρειες'' που αφορούν στους Έλληνες;
Έχει άραγε γι αυτούς κάποια σημασία, ότι 1,5 εκατ. συμπολίτες
μας είναι μακροχρόνια άνεργοι; Ότι εξαφανίστηκε και φτωχοποιήθηκε η πάλαι ποτέ μεσαία τάξη;

'Οτι έγιναν στα τελευταία χρόνια 2.500 αυτοκτονίες;
'Οτι περίπου 20% των παιδιών σχολικής ηλικίας δεν τρέφονται
επαρκώς;
'Οτι χιλιάδες συμπολίτες μας περιμένουν στωικά καθημερινά στις
ουρές των συσσιτίων;
'Οτι χιλιάδες απόμαχοι της ζωής δεν έχουν καν τα φάρμακα
τους;
'Οτι τα νοσοκομεία λειτουργούν σε συνθήκες τριτοκοσμικές;
'Οτι η νεανική ανεργία αγγίζει το 70%;
'Οτι κατά χιλιάδες εγκαταλείπουν τη χώρα οι νέοι επιστήμονες;
'Οτι γίνεται πόλεμος απελπισμένων για μια θέση εργασίας όταν
αυτή προκύπτει για 580 ευρώ μικτά;
'Οτι δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο και οι οποίες δεν πρόκειται να ξανανοίξουν τώρα που... βγαίνουμε από την
κρίση;
Προφανώς όλα αυτά και πολλά άλλα, στους επί χάρτου σχεδιασμούς των τεχνοκρατών, αποτελούν παράπλευρες απώλειες στον
πόλεμο κατά της χρεοκοπίας της χώρας.
Και για να είμαστε ακριβείς, να μη χρεοκοπήσει στα χαρτιά, γιατί
επί της ουσίας αυτή η ανομολόγητη χρεοκοπία μπορεί και να έφερε
χειρότερες επιπτώσεις από μια κανονική.
Είπε όμως αυτός σοφολογιότατος Ντάισελμπλουμ και το άλλο
''ελπιδοφόρο''!
Να πετύχουμε μεγαλύτερο πλεόνασμα για να χαλαρώσουμε τη
λιτότητα. Λες και δεν γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει μεγαλύτερο πλεόνασμα και πως προκύπτει αυτό. Περισσότεροι φόροι και λιγότερες δημόσιες δαπάνες.
Αν όμως είναι να ενταθεί αυτή η πολιτική για όλους έτσι ώστε
στο τέλος, να περισσέψουν κάποια 500άρικα για έκτακτα βοηθήματα-φιλοδωρήματα, καλύτερα όχι, να λείπει το βύσσινο.
Βασίλης Στεφανακίδης

http://plantyourrootsingreece.org

Plant Your
Roots
In Greece
2155 W. 80th Str.
Chicago, IL 60620

''In ancient times, environmental protection was intertwined with nature's sanctity, comprised by a group of figures of divine origin. Thus, in Greek Mythology, we come across
the mythical Dryads, Forest Nymphs, dwelling inside the trees, implying that the cutting of a tree signified the death of a nymph''. (The Natural Environment in Ancient Greece)
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Δεν πρόκειται να πεθάνουμε από πλήξη

Τα ίδια Αντωνάκη μου, τα ίδια Αλέξη μου

Ο πρωθυπουργός, μετά την εμφάνιση του πρωτογενούς πλεονάσματος ανακοίνωσε τη διανομή
ενόψει εκλογών, των 500 εκατ. ευρώ. Το να κατάσχεις μέσω φορολογίας 500 ευρώ σε κάποιον
που έχει 5.000 ή 10.000 ευρώ στην τράπεζα και
πληρώνει φόρο για εισόδημα που δεν έχει με
βάση το τεκμήριο, δεν είναι ακριβώς αναδιανομή
πλούτου είναι υφαρπαγή.
Υφαρπαγή στα πλαίσια μιας «μπαλωματικής»
πολιτικής λόγω αδυναμίας ελέγχου της φοροδιαφυγής ή απουσίας βούλησης πάταξης της, γιατί
από αυτήν τρέφεται το κομματικό κράτος.
Ο κ. Τσίπρας κάνει ρελάνς στις παροχές. Ξεκινά
τον αγώνα παροχολογίας με τα 1,2 δισ. ευρώ που
έχασαν οι μικροομολογιούχοι από το «κούρεμα»
του ελληνικού χρέους.
Μιλάμε για 15.000 περίπου ανθρώπους και αν
κρίνει κανείς τις εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους
που χρειάζονται για να ξεκολλήσει το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης από το 20% θα ακολουθήσει το μοίρασμα και άλλων δισ. ευρώ, με
μεθόδους θεμελιωμένες τεχνικά από το οικονομικό επιτελείο που τα φαινόμενα καταδεικνύουν
πως γνωρίζει από οικονομικά όσο άλλοι από την
αστροναυτική.
Όπως αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση ο
ΣΥΡΙΖΑ, παίρνοντας υπόψη την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει η
χώρα, επεξεργάστηκε τις καλύτερες δυνατές, στις
παρούσες συνθήκες, λύσεις, για την αποζημίωση
των ομολογιούχων και, μετά από διαβούλευση
μαζί τους, προτείνει:
- Η ζημιά του 53,5% να αποκατασταθεί με έκδοση νέων ομολόγων ειδικού σκοπού, τα οποία
θα αποκαθιστούν τις απώλειες ως εξής:
Για συνολικές καταγραφόμενες ζημιές έως €
100.000 η αποκατάσταση αφορά στο 100%. Η
διάρκεια των ομολόγων αυτής της κατηγορίας
θα είναι ως ακολούθως: Έως € 25.000, ομόλογα
διάρκειας 3 ετών, από € 25.000 - € 50.000, ομόλογα διάρκειας 5 ετών, από € 50.000 - € 75.000,
ομόλογα διάρκειας 7 ετών και για € 75.000 - €
100.000, ομόλογα διάρκειας 10 ετών...
Οι λεπτομέρειες είναι η μέθοδος για να κρύψεις
την αλήθεια λέει ένα παλιό γνωμικό. Η ουσία είναι η εξής: Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα εκδώσει

ομόλογα για να αποζημιώσει τους μικροομολογιούχους που έχασαν τα χρήματά τους.
Δεν αρκεί να εκδώσεις ομόλογα για να συγκεντρώσεις χρήματα, πρέπει και κάποιοι να τα
αγοράσουν. Όσοι αγοράζουν ομόλογα το κάνουν
κυρίως με μια προϋπόθεση: να πάρουν πίσω το
κεφάλαιό τους και επιπλέον έναν καλό τόκο.
Όσοι αγοράζουν ομόλογα το κάνουν γιατί οι
τραπεζικές καταθέσεις δίνουν χαμηλότερο επιτόκιο ή γιατί οι μετοχές έχουν ακριβύνει και περικλείουν κινδύνους.
Όταν δανείζεις τη Χ εταιρεία με ένα ομόλογο,
το κάνεις γιατί ελπίζεις η εταιρεία να επενδύσει
τα χρήματα σωστά και να εισπράξει προκειμένου
να κερδίσει αυτή, να πληρώσει τα χρέη της και
τους τόκους αυτών.
Όταν δανείζεις ένα κράτος το κάνεις για τους
ίδιους ακριβώς λόγους και όχι για πατριωτικούς,
ούτε για λόγους αλληλεγγύης μεταξύ άλλων σ'
αυτούς που έχασαν τα χρήματά τους στο «κούρεμα» λόγων χρεοκοπίας.
Αν αποζημιώσουν τους μικροομολογιούχους
του ελληνικού δημοσίου γιατί να μην αποζημιώσουν και τους μικροεπενδυτές που είχαν τοποθετήσει τα χρήματά τους στις τραπεζικές μετοχές
οι οποίες μηδενίστηκαν ουσιαστικά λόγω των
ανακεφαλαιοποιήσεων που δρομολόγησε η χρεοκοπία του δημοσίου; Εκεί οι απώλειες πρέπει να
είναι αρκετά περισσότερα δισ. ευρώ.
Αν κουρέψουν μόνο Έλληνες θα υπάρξουν νομικές προσφυγές των ξένων που κουρεύτηκαν.
Τέτοιες προσφυγές αν δικαιωθούν μπορεί να
έχουν συνέπειες με πολλαπλάσιο κόστος.
Το τραγικό τόσο με τον κ. Τσίπρα όσο και τον κ.
Σαμαρά, αλλά και το σύνολο σχεδόν του πολιτικού κόσμου, είναι πως φροντίζουν να μοιράσουν
λεφτά που δεν έχουν και δεν πρόκειται να αποκτήσουν με βιώσιμο τρόπο.
Πρόκειται για πολιτικούς που δεν τολμούν να
πουν την αλήθεια στην κοινωνία και να την κερδίσουν μέσω της αλήθειας, αλλά τάζοντας να
μοιράσουν πλούτο που δεν έχουν φροντίσει να
δημιουργηθεί.
Αμφότεροι και σχεδόν στο σύνολο το ίδιο βλάπτουν την πατρίδα.
Κώστας Στούπας

''Φιλότιμες προσπάθειες'' να διασώσουν την κυβέρνηση
Tα ''παπαγαλάκια'' στα καθεστωτικά ΜΜΕ,
προσπαθούν με εντελώς γελοία επιχειρήματα και
κωμικές κινήσεις, να βοηθήσουν την κυβέρνηση
και να θολώσουν την εικόνα που δημιουργήθηκε στον εμβρόντητο ελληνικό λαό, στο άκουσμα
όσων λέει ο εξ απορρήτων του πρωθυπουργού
στο βίντεο που παρουσίασε η ΧΑ.
Μόνο τώρα, μέσα από αυτή την απροκάλυπτη
και αστεία προσπάθεια των ΜΜΕ, αντιλαμβάνεται
ο λαός το πόσο ακριβώς τον κοιμίζουν τα ΜΜΕ σε
άλλες περιπτώσεις που δεν τις καταλαβαίνει.
Ίσως δεν έγινε όμως κατανοητό από την κυβέρνηση (ΝΔ και ΠΑΣΟΚ), ποια ακριβώς εικόνα
πέρασε το πολιτικό σύστημα στο λαό. Να θυμίσουμε μόνο ότι στην περίπτωση του αμερικανικού watergate, αποκαλύφθηκε η παρακολούθηση των τηλεφώνων στελεχών του δημοκρατικού

κόμματος. Αυτό ανάγκασε σε παραίτηση τον ίδιο
τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Νίξον. Σε μας εδώ, πέρασε πολύ χειρότερη εικόνα. Πέρασε η εικόνα ενός
κυβερνητικού κόμματος που συνεργάζεται με τη
Δικαιοσύνη για να μπει στη φυλακή το αντίπαλο
κόμμα που του κόβει ψήφους.
Αυτή δυστυχώς η εικόνα πέρασε, όχι μόνο στην
ελληνική κοινωνία αλλά και στο εξωτερικό και
είναι ό,τι χειρότερο έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή
η χώρα, έπειτα από τόσα χρόνια εξαθλίωσης του
λαού. Το πόσο κακό κάνει στη χώρα αυτή η εικόνα δεν έχει κάποιος, παρά να παρατηρήσει το
youtube, για να διαπιστώσει το πόσο διάσημο
έγινε το σχετικό βίντεο. Μόνο η παραίτηση της
κυβέρνησης θα διορθώσει κάπως την τρωθείσα
εικόνα.
Πέτρος Χασάπης
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Κάποια ανώτερη δύναμη μας εμπαίζει και φροντίζει να βρισκόμαστε συνέχεια σε εγρήγορση. Ο
κ. Σαμαράς μέχρι χτες ήταν καβάλα στο άλογο.
Όλα του πήγαιναν πρίμα. Οι δημοσκοπήσεις του
έδιναν προβάδισμα, οι ξένοι ηγέτες του κτυπούσαν φιλικά την πλάτη. Και ξαφνικά! Ξαφνικά όλα
και πάλι άλλαξαν. Ένας από τους πιο στενούς του
συνεργάτες, ο κ. Μπαλτάκος, τον εξέθεσε ανεπανόρθωτα. Οι επιλογές προσώπων δεν φαίνεται να
είναι το δυνατό σημείο του κ. Σαμαρά.
Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Αυτή
η ισοπεδωτική λογική που σήμερα έχουμε έναν
άνθρωπο στον Όλυμπο πάνω στον θρόνο του Δία
και την αμέσως επόμενη του βγάζουμε εισιτήριο
δίχως επιστροφή για τα Τάρταρα, είναι κάτι που
μόνο στην Ελλάδα συναντάμε.
Το στενό περιβάλλον του κ. Σαμαρά δεν τον βοήθησε μέχρι σήμερα. Του δημιουργούσε πάντοτε
προβλήματα. Ο κ. Σαμαράς έχει μεγάλη ευθύνη
που δεν τους έδειξε νωρίτερα την πόρτα της εξόδου. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορεί να βρίσκονται
τόσο κοντά στον πρωθυπουργό της χώρας. Και
μιλάμε για συγκεκριμένους ανθρώπους. Tώρα
ξέσπασε το σκάνδαλο. Αυτό κάποια στιγμή θα
συνέβαινε.
Πρόσφατα, στις 3 Οκτωβρίου, γράφαμε σχετικά
και με αφορμή ακραίες δηλώσεις του κ. Φαήλου
Κρανιδιώτη: «δεν καταλαβαίνουμε την ουσία των
δηλώσεων του κ. Κρανιδιώτη. Προς τί η όξυνση;
Εκτός κι αν υπάρχει κάτι που δεν το γνωρίζουμε
εμείς οι υπόλοιποι. Κάποιο σχέδιο που επεξεργάζεται η ομάδα (κατά δήλωση του κ. Κρανιδιώτη)
των Φαήλου, Χρύσανθου και Μπαλτάκου. Ας μας
το πουν και σε εμάς όμως αυτό το σχέδιο. Να μην
μας κρατούν στο σκοτάδι... Σε κάθε περίπτωση ο
κ. Σαμαράς έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα και πολλές φορές από τα τρία αυτά στελέχη του. Δική
του είναι η επιλογή να τα κρατήσει. Δικοί του άνθρωποι είναι. Το επισημαίνουμε αυτό, επειδή δεν
είναι ώρα για παιγνιδάκια. Ο κ Σαμαράς θα πρέπει
τώρα να αποφασίσει: Θέλει να ηγείται ενός μεγάλου σχηματισμού ή ενός μικρού κόμματος; Έχει

αποδείξει ότι μπορεί το πρώτο, αλλά τον απειλεί
μονίμως το δεύτερο».
Δυστυχώς, η ομάδα των τριών ήταν μέχρι πριν
λίγες ημέρες στην θέση της. Και μέχρι σήμερα
έχει αποχωρήσει μόλις ο ένας. Ξέρουμε ότι γίναμε δυσάρεστοι αρκετές φορές. Αλλά έχει σημασία
ότι αυτά ειπώθηκαν τότε και όχι κατόπιν εορτής.
Ο κ. Σαμαράς, λοιπόν, είναι τώρα υποχρεωμένος
να κάνει αυτό που δεν έκανε τα προηγούμενα
χρόνια. Να διώξει τους συνεργάτες που τον εκθέτουν.
Είναι κρίμα μια νέα πολιτική κρίση να μπορεί να
τινάξει στον αέρα όσα έχουν γίνει με την θυσία
του ελληνικού λαού. Ας μην ξεχνάμε ότι οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας είναι λιγότεροι από οποιαδήποτε άλλη φορά κι ότι την ίδια
ώρα ο συνέταιρος του κ. Σαμαρά στην κυβέρνηση, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πιέζεται ασφυκτικά
από τις κινήσεις του Γιώργου Παπανδρέου. Με
άλλα λόγια, ήταν στραβό το κλίμα το έφαγε κι ο
γάιδαρος...
Από εκεί και πέρα αναδεικνύονται θέματα μεγάλης σημασίας. Ο κ. Κασιδιάρης χρησιμοποίησε
μία συνομιλία για να αποδείξει ότι η προφυλάκιση των βουλευτών της Χρυσής Αυγής έγινε στα
πλαίσια μιας πολιτικής συνωμοσίας. Είναι πολύ
βολικό να το πιστεύει και να απομακρύνει έτσι
την συζήτηση από την ουσία, για το αν η Χρυσή
Αυγή είναι ένα ναζιστικό κόμμα ή όχι. Από την
άλλη πλευρά, η συζήτηση του κ. Μπαλτάκου δεν
μας έκανε ευτυχείς. Ο κ. Σαμαράς, λοιπόν, πρέπει
να σβήσει οποιαδήποτε σκιά. Με το να βάλουμε
το κεφάλι μας στην άμμο δεν θα πετύχουμε κάτι
άλλο από το να δούμε την Χρυσή Αυγή σε νούμερα που δεν έχουμε φανταστεί.
Δεν χρειάζονται εγωισμοί. Η «ανοησία» Μπαλτάκου θα έχει επιπτώσεις. Αν αυτές θα είναι μεγάλες ή μικρές θα εξαρτηθεί από τις κινήσεις του κ.
Σαμαρά. Δεν είναι ένα θέμα που θα έχει ξεχαστεί
σε δύο ή τρεις μέρες. Η ολιγωρία στις αποφάσεις
μπορεί να αποδειχτεί μοιραία.
Θανάσης Μαυρίδης

Υπόθεση Μπαλτάκου-Χρυσής Αυγής: Διασυρμός
Την ώρα που τα ελληνικά ΜΜΕ προσπαθούν να
στρέψουν τα βλέμματα του ελληνικού λαού στο
δένδρο (Χρυσή Αυγή) και όχι στο δάσος (επηρεάζεται ή όχι η δικαιοσύνη από τους υπουργούς
της κυβέρνησης) τα διεθνή ΜΜΕ που δεν έχουν
ιδιοκτήτες «εθνικούς προμηθευτές» και «εθνικούς εργολάβους» έχουν ρεζιλέψει τη ΝΔ και την
ελληνική δικαιοσύνη αντίστοιχα.
Διαβάστε...
Η ελληνική κυβέρνηση βυθίζεται στο χάος,
γράφουν σε δημοσίευμα τους οι Financial Times,
αναφερόμενοι στην υπόθεση του πρώην γενικού
γραμματέα της κυβέρνησης, Τάκη Μπαλτάκου,
ενώ τον γύρο του κόσμου κάνει το βίντεο του
Κασιδιάρη.
«Ο Αντώνης Σαμαράς αρνήθηκε οποιαδήποτε
γνώση των γεγονότων» επισημαίνουν οι FT, οι
οποίοι εκτιμούν ότι η υπόθεση αυτή πιθανόν να
κοστίσει πολιτικά στη ΝΔ, η οποία θα χάσει ψήφους ενόψει των Ευρωεκλογών, μια και «αποκαλύπτονται οι σχέσεις του ακροδεξιού τομέα της
ΝΔ που εκπροσωπείται από τον Μπαλτάκο με την
Χρυσή Αυγή».
Μάλιστα, οι Financial Times αναφέρουν πως το
βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα από την Χρυσή
Αυγή με αφορμή την άρση της ασυλίας ακόμη
πέντε βουλευτών του κόμματος, μεταξύ αυτών
και του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος έχει βάλει υποψηφιότητα για δήμαρχος Αθηναίων δηλώνοντας
μάλιστα ότι στην περίπτωση εκλογής του, θα
ασκήσει τα καθήκοντά του και από το κελί.
Από την πλευρά του το δίκτυο Euronews, αναφερόμενο στην υπόθεση Μπαλτάκου, εκτιμά ότι
«οι πραγματικές πολιτικές συνέπειες θα φανούν
στις εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το
Ευρωκοινοβούλιο», ενώ το Associated Press εκτιμά ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός στην Ελλάδα,
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ο οποίος ήδη είναι αντιμέτωπος με σωρεία προβλημάτων, έρχεται σε ακόμα πιο δύσκολη θέση.
Το BBC εκτιμά ότι η υπόθεση αυτή «πέρα από
ντροπή για την ελληνική κυβέρνηση, αποτελεί
και απόδειξη ότι η ελληνική Δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη», υπογραμμίζοντας ότι εάν καταρρεύσει το κατηγορητήριο κατά της Χρυσής
Αυγής, τότε θα επέλθει ένα ακόμα σημαντικό
πλήγμα για την κυβέρνηση.
''Ο Σαμαράς φέρεται να επηρέασε τις διώξεις
κατά της Χρυσής Αυγής'', είναι ο τίτλος του άρθρου της γερμανικής εφημερίδας Die Zeit σχετικά
με την υπόθεση Μπαλτάκου. Οπως γράφει η εφημερίδα, ''υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης
φαίνεται πως έδωσαν οδηγίες στη δικαιοσύνη
της χώρας να ασκήσει δίωξη κατά του ακροδεξιού κόμματος της Χρυσής Αυγής για πολιτικούς
λόγους'', ενώ δεν παραλείπει να αναφερθεί και
στην ισχνή πλειοψηφία από την οποία κρέμεται
η κυβέρνηση.
Για δυνητικά σοβαρό πλήγμα στην κυβέρνηση
συνασπισμού του Αντώνη Σαμαρά κάνουν λόγο
και οι New York Times. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο στενός συνεργάτης του κ. Σαμαρά παραιτήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο όπου
φαίνεται να κατηγορεί τον πρωθυπουργό για
επιρροή στις έρευνες της δικαιοσύνης, προκειμένου να κερδίσει ψήφους.
''Το περιστατικό φέρνει σε δύσκολη θέση την
κλονισμένη κυβερνητική συμμαχία του Σαμαρά,
η οποία διαθέτει ισχνή πλειοψηφία και δέχεται
πιέσεις ενόψει των ευροεκλογών του Μαϊου από
το αριστερό κόμμα του Σύριζα που αντιτίθεται
στη λιτότητα'', σχολιάζει με τη σειρά της και η
αμερικανικη εφημερίδα Washington Post, αναπαράγοντας σχετικό δημοσίευμα του Associated
Press.
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ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Ευτυχώς υπάρχει Βοστώνη
Αν δεν υπήρχε η ''οργανωμένη Ομογένεια''
Βοστώνης τι θα κάναμε; Είναι τυχαίο το γεγονός
ότι είναι η αδυναμία της στήλης; Με πολύ ενθουσιασμό και εθνική ανάταση θα σας παρουσιάσω
όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε και όχι ότι σας
σερβίρουν, δηλ. αυτά που συνέβηκαν στην πόλη
Σαββατοκύριακο 5-6 Απριλίου 2014.
Gala
'Εγινε παραμονή παρέλασης, δηλ. 5 Απριλίου,
στο ξενοδοχείο Revere και η στήλη το είχε διαφημίσει πολύ και δωρεάν. 'Ασχετα αν οι αγενείς
της Ομοσπονδίας -γιατί περί αχάριστων αγενών
πρόκειται- δεν είπαν ένα ευχαριστώ (ούτε οι συνεργάτες τους, Μητρόπολη και προξενείο είπαν
ευχαριστώ). Παραυρέθηκαν περίπου 300 άτομα.
Είσοδος 100 δολ. (χώρια οι τζαμπατζήδες). Παρόντες μητροπολίτης και γεν. πρόξενος. Παρουσιάστρια της βραδυάς η κ. Γιάννα Νταρίλη, πρώην
μοντέλο που έγινε πασίγνωστη στην Ελλάδα τέλη
δεκαετίας '90. Η στήλη δημοσίευσε μία φωτογραφία της κ. Νταρίλη, γυμνή, πάνω σε άλογο. Επειδή
η Βοστώνη ειδικά φημίζεται γιά τους εντυπωσιακά αστοιχείωτους, αμαθείς ή ημιμαθείς προεδροπαράγοντες, που μάλιστα έχουν και...άποψη γιά
όλα, ας εξηγήσω ορισμένα πράγματα.

Η πόζα της κ. Νταρίλη -πριν 15 χρόνια περίπουπαραπέμπει στην Lady Godiva. 'Ενα έργο τέχνης
που αναφέρεται σε πραγματικό περιστατικό του
13ου αιώνα στην πόλη Κόβεντρυ της Σκωτίας. Η
Lady Godiva, γιά να αναγκάσει τον σύζυγό της να
μειώσει τους μεγάλους φόρους, γυμνή ιππεύοντας άλογο στην πόλη, έδωσε το δικό της μήνυμα
διαμαρτυρίας, με αποτέλεσμα ο σύζυγός της να
αποσύρει τους φόρους. Το έργο -19ου αιώναστην φώτο είναι του John Thomas στο Μaidstone
Museum, στο Kent. Παρόμοιες καλλιτεχνικές
πόζες, όπως της Νταρίλη, έχουν υπάρξει αρκετές
και από άλλες, είτε μοντέλα, είτε ηθοποιούς, είτε
τραγουδίστριες κλπ. Κοινό χαραχτηριστικό Νταρίλη και Lady Godiva, το μακρύ ξανθό μαλλί.
Gala 1 και...ξεκατίνιασμα
Τα επακόλουθα της φωτογραφίας: Κι ενώ εγώ
περίμενα έστω ένα από τα αστοιχείωτα βλαχαδερά Βοστώνης να ''πιάσει'' την λεπτομέρεια,
συνέβηκαν άλλα και κωμικοτραγικά, που δημιούργησαν πολύ γέλιο. Ο πρέσβης, λάκισε και
δεν πήγε στο γκάλα (και η Γιάννα έχασε έναν,
φημισμένο...''καμάκι''). Η γεν. πρόξενος πήγε και
όπου φύγει φύγει. Ο άγιος Μεθόδιος έδωσε διαταγή ''όχι φωτογραφίες, να μην βγει φωτογραφία
και μας στολίσει αυτός'' (φυσικά ''αυτός'' είμαι
εγώ). Και πράγματι, ενώ τα βλαχαδερά Βοστώνης
φημίζονται γιά την μεγάλη ταχύτητα ανάρτησης
φωτογραφιών γιά οτιδήποτε στο φεησμπουκ,
από το γκάλα δεν έχουν αναρτήσει ούτε μία (εγώ
όμως έχω 4).
Μέσα σε όλα αυτά, η ανάρτηση συζύγου πρώην

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ - ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

προεδρίνας της Ομοσπονδίας σχετικής φωτογραφίας με την Miley Cyrus (γυμνή σε άλογο, αλα
Lady Gοdiva) είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει
ένας άγριος καυγάς Ομοσπόνδυλων με ''ξεκατίνιασμα'' στο φεησμπουκ, αλλά και οργισμένη
ανάμιξη του σεβ. Καλμουκίας Θεόδωρου. Η τελευταία ανάρτηση του συζύγου πρώην προεδρίνας (την κράτησα πριν την αποσύρει) αναφέρει
τα ακόλουθα γιά άλλους Ομοσπόνδυλους που του
επιτέθηκαν (την παραθέτω αυτούσια-ατόφια):
''προφανώς θα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη
πρώτα από την κ. Νταρίλη που βέβαια δεν γνωρίζω και μετά από τον ιερό «θεσμό» της ομοσπονδίας. αρκετοί συνέδεσαν το χιουμοριστικόφιάσκο ποστ με την συμετοχή της συζύγου μου
στα κοινά. συγγνώμη και εδώ..., εμείς στο σπίτι
μας δεν λειτουργούμε έτσι. μέσα από ένα φιάσκο όμως πρέπει να κρατάς τα θετικά και ποτέ
τα αρνητικα... να χαίρεστε τα Μαρτίνι σας και τις
λυκοφιλιες σας, μόλις θίξουν τα συμφεροντά σας
βγαίνει και το αληθινό προσωπάκι σας...
ΥΓ1 η Ελένη είναι η συζυγος μου όχι η Μαμά
μου
ΥΓ2 το αν σέβομαι τον θεσμό της ομοσπονδίας
το έχω αποδειξει στο παρελθόν με τις μικρές δυναμεις μου και ποτέ δεν είπα κουβέντα.
ΥΓ3 υπάρχουν ανθρώποι που έχουν κάνει
εγκλήματα σε αυτόν τον θεσμό και του πίνουν το
αίμα κάθε μέρα και εσείς τα βάλατε με λάθος άνθρωπο, ΑΝΤΕ ΝΑ ΧΑΘΕΙΤΕ !!! ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ.''
Σημ. σ.: Στο ΥΓ3 όλη η ουσία και...πατσα(β)ούρα
γιά σκούπισμα στους ομοσπόνδυλους.
Gala 2 και γέλιο
Με αφορμή την φωτογραφία που δημοσίευσε
η στήλη έγιναν και άλλα ευτράπελα. Εγώ άφωνος
αναρωτιόμουν: ''Καλά, χωρίς αντίπαλο παίζω
μπάλα τόσο καιρό; Αυτοί, ούτε τρίτη κατηγορία
παίζουν''. Και το σπουδαιότερο. Είναι εντυπωσιακό στην Βοστώνη, με τόσα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι...''κορυφαίοι'' της Ομογένειας να είναι τόσο
πολύ αστοιχείωτοι. Τώρα καταλαβαίνω γιατί ο
άγιος Μεθόδιος συνεργάζεται μαζί τους γιά να
τους χρησιμοποιεί: Αν είχαν στοιχειώδη γνώση,
θα τον είχαν βάλει στο...περιθώριο, ενώ τώρα ''ο
μονόφθαλμος βασιλεύει των στραβών''.
Και καταλήγω στο συμπέρασμα ότι η μόνη
προσωπικότητα στην Βοστώνη που διαθέτει λίγο
περισσότερο μυαλό από όλους αυτούς και όλες
αυτές, είναι η εύθυμη κυρία.
Και η κυρία Προξενίς γιατί ενοχλήθηκε; Ούτε
αυτή γνωρίζει από τέχνη και Lady Godiva, μόνο
τα σοκολατάκια Godiva έμαθε; Αυτή, πληροφορήθηκα από μυστικό μου πράκτορα στο Προξενείο, αναρωτιόταν μεγαλόφωνα αν η κ. Νταρίλη
την περνά σε ύψος ένα κεφάλι. Αυτό την έκαιγε.
Και το ερώτημα: Γιατί όλα αυτά; Επειδή η Ντα-

Βοστώνη, 7 Απριλίου '14: Ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, αναπτύσσει στους συνδαιτημόνες της
Οργάνωσης ''Α-Ω'' τους υψηλούς στόχους της εξωτερικής ''γιαλαντζί'' ελληνικής πολιτικής και η γενική πρόξενος ακούει με θαυμασμό. Αλλά εγώ εστιάζω σε μιά λεπτομέρεια, που εσείς δεν ''πιάνετε'': Τα
ποτήρια με το κρασί. Του πρέσβη μισογεμάτο, της προξένου σχεδόν άδειο.
Η είδηση όμως είναι κάπου αλλού. Επιτρέπεται, οι της Ομοσπονδίας, να μην κάνουν ένα τραπέζωμα
στον επισκέπτη πρέσβη, που τους τίμησε στην παρέλαση, να συνευρεθούν γιά να συζητήσουν μαζί
του...οικονομικά ζητήματα και...επενδύσεις; Δηλαδή, να τον μορφώσουν, ως ειδικοί σε αυτά;
ρίλη στα νιάτα της πόζαρε αλα Lady Godiva,
αφού είχε τα προσόντα; Ποιές δηλαδή έπρεπε να
ποζάρουν; Τα ''κορίτσια'', πρώην προεδρίνες και
μη, της Ομοσπονδίας;

Σε κάποια άλλη στιγμή, η παρουσιάστρια της
βραδυάς, αναζητούσε τον πρόεδρο. Της είπαν ότι
ήταν δίπλα της. Κι εκείνη, σκύβοντας, τελικά τον
είδε.

Gala 3
Στην διάρκεια του Gala, σε κάποια στιγμή ο
άγιος Βοστώνης, με απλανές βλέμα (υποθέτω επικοινωνούσε με τον Θεό, γιά να του αναφέρει τις
αμαρτίες του, ζητώντας συγχώρεση) ερωτήθηκε
πως του φαίνεται η εκδήλωση. Αυτός, κοιτώντας
προς την παρουσιάστρια, απάντησε αφηρημένα:
''Χάρμα ιδέσθαι''. Και τότε από την οροφή ακούστηκε μιά φωνή, προερχόμενη από τον ουρανό:
''Ουαί υμίν αρχιερείς, υποκριταί''.

Gala 4, συμπέρασμα
Το πρόβλημα δεν ήταν η Νταρίλη, ούτε η φωτογραφία. Το πρόβλημα είναι η ασχετοσύνη και
άγνοια που δέρνει όλους τους ''βαρεμένους'' που
δηλώνουν ''παράγοντες της Ομογένειας''. Και με
όλους αυτούς τους φελλούς που έχουν κολλήσει
σαν βδέλες στις ''καρέκλες'', ήταν φυσικό κι επόμενο, ως Ομογένεια να ''βουλιάξουμε'' και αυτοί
-ως φελλοί- να επιπλέουν. Το γεγονός ότι μόνο οι
διπλωμάτες μας τους λαμβάνουν ''σοβαρά'' υπόψη, πιστοποιεί ότι οι φελλοί στην ''επιφάνεια'',
έχουν καλή επικοινωνία μεταξύ τους.
Γιά φανταστείτε όμως και το άλλο: Αντί γιά
Νταρίλη, παρουσιαστής να ήταν ο Καλμουκίας
Θεόδωρος και να έβγαζε, ευκαιρίας δοθείσας,
κήρυγμα γιά να εντυπωσιάσει τον άγιο Βοστώνης.
Φαντάζεστε την φάση οι συνδαιτημόνες να έφευγαν τρέχοντας από την πόρτα ή να πηδούσαν από
τα παράθυρα, με πρώτον τον Μεθόδιο;

Περαστικός από Βοστώνη, μιά και βρέθηκα στην γειτονιά, λέω ας εισέλθω εις το ''προξενικό κατάστημα'', απόγευμα Παρασκευής 4 Απριλίου. Επειδή εκεί μόλις είχαν φθάσει από το ''κυβερνείο'' οι
''επιφανείς παράγοντες της Ομογένειας'', δηλαδή Ομοσπόνδυλοι και λοιποί, γιά να παραυρεθούν στην
δεξίωση γιά την εθνική μας επέτειο. Eίχαν κάνει την επιδρομή τους στα εδέσματα και τα απολάμβαναν. Στην είσοδο η υπάλληλος με κοίταξε περίεργα, επειδή προσήλθα τελευταίος. ''Εσείς κύριε''; με
ερωτά. ''Ελληνας'' απαντώ και προχώρησα, ενώ αυτή με κοίταζε λες και ήμουν εξωγήϊνος. Λέω κι εγώ,
άγνωστος μεταξύ αγνώστων, θα 'χουμε πλάκες με τόσους προεδροπαράγοντες εδώ μέσα. Δηλαδή
όλους αυτούς που πάνε σε όλα, ο ''περιφερόμενος θίασος Ομοσπονδίας''. Τα εδέσματα είχαν σχεδόν
τελειώσει. Κοίταξα γιά τα φημισμένα ντολμαδάκια της πρεσβείας, αλλά τίποτα. Σηκώνω ''κινητό'' γιά
φωτογραφία και πέφτω πρώτο κεφάλι κάτω δεξιά, με δεύτερο προεδρικό δεξιά μέση. Μερικοί με
κοίταγαν περίεργα. Σκέπτονταν ''ποιός είναι αυτός και δεν τον ξέρουμε;''. Εγώ απαθής και χαζοχαρούμενος, έχω ''στήσει αφτί''. Το τι άκουσα, δεν περιγράφεται. Από ''σερνικές κατίνες'' η Βοστώνη γεμάτη. Η οικοδέσποινα πανταχού παρούσα και άνετη με την ''ηγεσία'' της Ομοσπονδίας. Ε τι συνεργάτες
είναι, σκέφθηκα. Προξενεία και Ομοσπονδίες ''perfect together'' ή όπως λέμε στο αμέρικα ''partners
in crime''. Αν τους φώναζα δυνατά ποιός είμαι, θα έρχονταν...ασθενοφόρα να παραλάβουν αρκετούς
από τους ασπόνδυλους ομοσπόνδυλους προεδροπαράγοντες, επειδή θα είχαν πάθει ''εγκεφαλικό''.
'Ηταν ένα διδακτικό και διασκεδαστικό ημίωρο. Είχα να μπω σε προξενείο πολλά χρόνια. Μπορεί να
μην έφαγα τα περίφημα ντολμαδάκια γιαλαντζί της πρεσβείας μας, αλλά από ''φρούτα'' χόρτασα.

Παρέλαση, Βοστώνη
Την Κυριακή 6 Απριλίου 2014, έγινε η παρέλαση, δηλαδή parade, δηλ. καρνάβαλος, γιά 20η
χρονιά. Αν κρίνουμε από τους διοργανωτές και
το ''διαμάντι'' Καλαματιανό πρέσβη της Ελλάδας
στις ΗΠΑ, ''θρίαμβος''... ''Ξεπέρασε τις 15-17.000
ο κόσμος'', λένε, απευθυνόμενοι σε...κάφρους.
Πρώτα από όλα μία διόρθωση: 'Ηταν 150.000 ο
κόσμος και όχι 15-17.000. Γιατί αν ήταν 15-17.000
θα ήταν περίπου διπλάσιος από τον κόσμο στην
παρέλαση στη Νέα Υόρκη, 30 Μαρτίου. Ε, αφού
λέτε που λέτε ''αλήθειες'', στα μηδενικά κολλάτε;
'Ολοι εσείς οι ασπόνδυλοι ομοσπόνδυλοι Βοστώνης, δεν λέτε την ΑΛΗΘΕΙΑ. Απλά γιατί 15-17.000
ήταν ΜΟΝΟ γύρω από την εξέδρα των επισήμων.
Εστιάσατε εκεί σε όλες τις φωτογραφίες σας και
δεν κάνατε τον κόπο να δείτε τι γινόταν 100 μέτρα
και μετά, μέχρι την αρχή της παρέλασης. Φτάσατε στο τέλος, χωρίς...αρχή και μέση, όπως πάντα.
Την λαοθάλασσα σε μήκος μισό μίλι, από εκεί
που άρχισε η παρέλαση, δεν την είδατε; Καλά,
στραβομάρα έχετε ή εξεπίτηδες υποτιμάτε την
παρέλαση; Ντροπή σας. Και ως αποδεικτικό στοιχείο δείτε τις φωτογραφίες στις σελίδες 8-12, που
δείχνει το μεγαλείο της λαοθάλασσας κατά μήκος
της παρέλασης.
Αυτήν την λαοθάλασσα γιατί δεν την προσμετράτε; Είναι ή δεν είναι 150.000 παρελαύνοντες
και θεατές; Και καλά οι ασπόνδυλοι ομοσπόνδυλοι και οι διπλωμάτες μας, ποτέ δεν έβλεπαν.
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ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ - ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

και τον ''τιτάνα της Ηπείρου'', στην Φλόριδα.

ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ

Κυρίες και πόζες
Η πιό ωραία φάση στην ''εξέδρα επισήμων''
ήταν η σύντομη συνομιλία της κ. Προξένου με
την κ. Νταρίλη που ήταν ακριβώς πίσω της. Η κ.
Νταρίλη, μοντέλο χρόνια πριν, ''έπιασε'' την λεπτομέρεια και είπε στην κ. Πρόξενο: ''Εσείς, που
μάθατε, όταν ποζάρετε στις φωτογραφίες, πάντα
να βάζετε το ένα πόδι, συνήθως το αριστερό,
μισή πιθαμή μπροστά και ελαφρά διαγώνια''; Δεν
έμαθα ποιά ήταν η απάντηση, αλλά θεωρώ την
ερώτηση πολύ εύστοχη και επί της ουσίας.

Αλλά εσύ κ. ''Θ. Κ.'', που έχεις πάρει χρόνια πριν
διαζύγιο από την αλήθεια, γιατί μειώνεις το μεγαλείο της παρέλασης; Κάνεις σαμποτάζ στην παρέλαση ή στην Ομοσπονδία; Τελικά μόνο αυτή η
στήλη θα υπερασπίζεται την κακομοίρα την Ομοσπονδια Βοστώνης; Κανείς άλλος; 'Ελεος...

Εξέδρα επισήμων
Αν κατάλαβα καλά, εκεί πάνω ήταν οι προσωπικότητες, τις οποίες οι παρελαύνοντες ''τιμούσαν''.
Δηλαδή, μητροπολίτης, πρέσβης, πρόξενος, η κ.
Νταρίλη, ο κ. Ράμμος, ο κ. Γκατζογιάννης, ο κ.
Τσούμπανος και λοιποί.

Η επιτυχία
'Αλλη μιά απόδειξη είναι το βίντεο που διαθέτει
η στήλη, εκτός από τις κοντά 200 φωτογραφίες
από τους τρεις συνεργάτες που ήταν κατά μήκος
της παρέλασης-καρνάβαλου. Στην πορεία, από
αρχή παρέλασης μέχρι εξέδρα ''επισήμων'', η κ.
Προξενίς χαιρετούσε συνέχεια τα πλήθη. Και σε
απόσταση πίσω, στην δεύτερη σειρά ''τελεταρχών'', η ''επίτιμη τελετάρχης'' κ. Νταρίλη, χαιρετούσε επίσης τα πλήθη.
Δηλαδή, ισχυρίζεστε ότι χαιρετούσαν ''αέρα
κοπανιστό'' ή τα πουλιά στον ουρανό; Χαιρετούσαν τα πλήθη που αποθέωναν τους παρελαύνοντες ''τελετάρχες''. Αυτή την αλήθεια γιατί δεν
την λέτε; Τους Πόντιους που χόρευαν πριν ακόμα
αρχίσει η παρέλαση, δεν τους είδατε; Γιατί νομίζετε ότι χόρευαν; Από ενθουσιασμό γιά την επιτυχία της παρέλασης χόρευαν.

Δηλώσεις ''επισήμων''
Μετά την παρέλαση ο μητροπολίτης, μας δήλωσε: «Εορτάσαμε τον Ευαγγελισμό της Πίστης
και της Ελληνικής μας Κληρονομιάς. Του χρόνου
θα εισηγηθώ όλοι οι παρελαύνοντες να κρατούν
κρίνους, αντί σημαίες».
Ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, μας δήλωσε:
«Είμαι ευτυχής που βρέθηκα στην παρέλαση. Χάρηκα που οι παρελαύνοντες 'Ελληνες έδωσαν ένα
μήνυμα στους συγγενείς τους θεατές 'Ελληνες ότι
η Ελλάδα είναι εδώ, ζωντανή στην Βοστώνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα ''πρωϊνά καρφώματα''
γιά την υποστήριξη και προβολή».
Η γενική πρόξενος μας δήλωσε: «Είμαι εθνικά
υπερήφανη γιά την παρέλαση. 'Ηταν η πρώτη
μου παρέλαση στην Βοστώνη. Επιτέλους οι χορηγίες μας τόσα χρόνια στην Ομοσπονδία, έπιασαν
τόπο. Σήμερα τιμήθηκε η Ελλάδα. Είναι συγκινητικό να βλέπεις τον Κολοκοτρώνη να παρελαύνει
κι αυτός ως μπαλόνι στους δρόμους της Βοστώνης πάνω σε ημιφορτηγό, μαζί με εξαπτέρυγα,
κληρικούς, παιδιά, γονείς κλπ.
Η παρέλαση είχε ρυθμό, ενθουσιασμό. Ο δήμαρχος πολλές φορές μου είπε ότι ήταν εντυπωσιασμένος από την συμμετοχή, από την λαοθάλασσα που έβλεπε στα πεζοδρόμια κατά μήκος
της παρέλασης. Και μου είπε ότι θα εισηγηθεί στο
δημοτικό συμβούλιο να κάνουμε παρέλαση κάθε
δυό μήνες, μέσα στο πάρκο όμως, γιά να χωράμε
όλοι, αφού δεν μας χωρούν πλέον οι δρόμοι.
Με το καλό να χαρούμε σύντομα και τα εγκαίνια
της Βιβλιοθήκης και του Μουσείου που φιάχνει η
θρυλική Ομοσπονδία μας και να τα τιμήσουμε με
μεγαλύτερη παρέλαση και πανηγύρια».
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας δήλωσε: «Είμαι πολύ συγκινημένος από την παρέλαση. Ζήτω
η Ελλάδα, ζήτω η Ομοσπονδία. Του χρόνου με
Τζούλια Αλεξανδράτου, θα σκίσουμε».
Ο Πόντιος Κωστίκας, που τον ρωτήσαμε να πει
πως ήταν η παρέλαση, μας απάντησε: «Κάκαλα».

Περπάτημα άσκοπο
Γιατί ξεκινά η παρέλαση μισό μίλι μακριά από
την εξέδρα επισήμων; Γιά να περπατούν οι ''επίσημοι'' βλέποντας άδεια πεζοδρόμια ή λιγοστούς
κατοίκους της περιοχής που αναρωτιούνται που
πάνε αυτοί οι παλαβοί; Φανταστείτε το θέαμα:
Μπροστά διάφοροι με κορδέλες και μητροπολίτη
με μαύρο ράσο και μπαστούνι, γνωστό ως ''ράβδος''. Πίσω, σε μεγάλη απόσταση άλλη γραμμή
''επισήμων'' β' κατηγορίας. Και πιό πίσω σε απόσταση, οι εύζωνες Βοστώνης. Και να ακολουθούν
καρναβαλικά άρματα και κόσμος. Αυτά πρακτικά
είναι χαζά. Και οι Αμερικανοί αναρωτιούνται τι
είδους εκδήλωση είναι αυτή. Κηδεία αλα Νέα Ορλεάνη; Πανηγύρι; Καρνάβαλος; Τι είναι τελικά;
Ας ξεκινούν από 3 τετράγωνα μακριά ή από το
δίπλα πάρκο να κάνουν βόλτα μπροστά στους
επίσημους και να καταλήγουν στο πάρκο πάλι,
ενώ την ίδια ώρα να ψήνονται και τα σουβλάκια
ώστε να δίνεται ελληνικό άρωμα στην παρέλαση.
Μισό και μίλι πεζοπορία σε άδειο δρόμο με άδεια
πεζοδρόμια, σε τι χρειάζεται; Γιά να δείχνει την
γύμνια ή την αποτυχία;
Οι ''φίρμες''
Μάταια οι φωτογράφοι μας αναζητούσαν στην
εξέδρα επισήμων κι εκεί κοντά την ''φίρμα'', τον
α' αντιπρόεδρο. Που τον κρύψατε; Γιατί τον ''εξαφανίσατε''; Τι του κάνατε; Την επομένη πληροφορήθηκα ότι τον είχε σε ''καραντίνα'' ο πρόεδρος
γιά να μην του κλέψει την δόξα. Μάταια αναζητούσαν και την πρώην προεδρίνα την κ. Ελισάβετ
Παπασλή, την...''πυρόπληκτη''. Κρυβόταν, έμαθα, δίπλα στην εξέδρα επισήμων μαζί με μιά άλλη
πρώην προεδρίνα, την Καλαματιανή Δέσπω.
Αλλά χάρηκα που στην εξέδρα επισήμων ήταν
και 4 πρώην πρόεδροι της Ομοσπονδίας. Εκεί και
ο εκλεκτός της στήλης κ. Τσούμπανος, που συνομιλούσε στην πίσω σειρά με τον πρόεδρο της ανύπαρκτης ΠανΗπειρωτικής κ. Γκατζογιάννη. Ωτακουστής, ανάφερε ότι μιλούσαν γιά τις ''μπίζνες''
στο Χρηματιστήριο. Σε κάποια στιγμή, στόλισαν

3.000
Και σε απλά μαθηματικά, ήταν δεν ήταν συνολικά παρελαύνοντες και θεατές 3.000. Τελεία και
παύλα. Σοβαρευτείτε, γιατί με όλες τις ανοησίες
και τα ''παραμύθια'', η Ομογένεια γελά, σας θεωρεί αυτό που είστε, δηλαδή ''χαζο-μάρες'' και
οι Πόντιοι σας θεωρούν ανέκδοτα. Είπαμε, η βλακεία είναι ακατανίκητη, αλλά μην την ξεπερνάτε.
Δεν υπάρχει λόγος να γίνεστε συνέχεια''ρόμπες''.
Του χρόνου με Τζούλια
Χάρηκα και συμφωνώ με την πρόταση του
πρόεδρου της Ομοσπονδίας Βοστώνης, του χρόνου, υγεία να 'χουμε, να καλεστεί ως ''τελετάρχης'' στην παρέλαση η Τζούλια Αλεξανδράτου.
Χαίρομαι που συμφωνούν με την επιλογή και οι
συνεργάτες της Ομοσπονδίας, Μητρόπολη και
Προξενείο. Επιτέλους, ένας φρέσκος ''κουλτουριάρικος'' αέρας αρχίζει και πνέει στην Βοστώνη.
Υπογραφή: Ο α' αντι-Πρόεδρος

Ομπάμα προς ''επιφανείς Ομογενείς'': «Πάλι ήρθατε χωρίς φουστανέλες και τσαρούχια»;

Αργά το απόγευμα της Παρασκευής 4 Απριλίου 2014, έγινε στον Λευκό Οίκο η τελετή γιά την εθνική
μας επέτειο, ετεροχρονισμένα πάλι. Εκεί, φυσικά, ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, ο αντιπρόεδρος Τζο
Μπάϊντεν και ο φερόμενος ως ''ηγέτης'' των Ελληνοαμερικανών αρχιεπίσκοπος Δημήτριος. Εκεί και
οι υπουργοί 'Ολγα Κεφαλογιάννη και Πάνος Παναγιωτόπουλος, αφού ''λεφτά υπάρχουν πάντα'' γιά
'Ελληνες τουρίστες υπουργούς-πολιτικούς. Εκεί και περίπου 300 ''επιφανείς Ομογενείς'', βασικά νεόπλουτοι, οικονομικοί υποστηρικτές Αρχιεπισκοπής -γιατί αν δεν τα ακουμπάς στην Αρχιεπισκοπή,
πρόσκληση από παπαΚαρλούτσο δεν έχει- εκεί και ολίγοι πρόεδροι ανύπαρκτων ή πεθαμένων ομογενειακών Οργανώσεων, εκεί και οι πρεσβευταράδες μας και λοιποί ''επιφανείς''.
Ο πρόεδρος Ομπάμα, γνωρίζοντας από τα παλιά χρόνια στο Σικάγο τι εστί ''ελληνική Ομογένεια''
(ώπα, σουβλάκι, μπακλαβά κλπ) την πρώτη χρονιά της θητείας του στην Λευκό Οίκο (2009) είχε αναρωτηθεί μεγαλόφωνα στην ομιλία του, βλέποντας τους ''επιφανείς Ομογενείς'' γιατί ''δεν φορούσαν
φουστανέλες και τσαρούχια''. Και κάθε χρόνο, ίσαμε σήμερα, o πρόεδρος των ΗΠΑ αναρωτιέται γιά το
ίδιο πράγμα, δίνοντας έτσι ελληνικό χρώμα στην εκδήλωση στον Λευκό Οίκο.
Τα εδέσματα (αλα μπουφέ) που προσφέρθηκαν στους κοιλιόδουλους ''επιφανείς Ομογενείς'' ήταν
ελληνικά. Ο Λευκός Οίκος, εξαιτίας οικονομικών περικοπών, αδυνατούσε να τους προσφέρει αμερικάνικα σουβλάκια (''ριμπς'' και ''τσιζ-μπεργκερ'') κι έτσι προθυμοποιήθηκε η ελληνική πρεσβεία,
που εξαιτίας ''οικονομικού πλεονάσματος'' της Ελλάδας, πρόσφερε μεγάλη ποσότητα ''ντολμαδάκια
γιαλαντζί'' (σήμα κατατεθέν της στην άσκηση υψηλής διπλωματίας, μέσω gastronomy, στην Ουάσιγκτον), σπανακόπιττα και ελιές Καλαμάτας.
Οι παρευρισκόμενοι τα τίμησαν, αφού κύριο χαραχτηριστικό των Ελλήνων στις ΗΠΑ είναι ότι, μόλις
βλέπουν φαγητό ορμούν ακάθεκτοι, αδιαφορώντας γιά τα υπόλοιπα. Μετά, έγινε πολυχρήση τηλεφώνων γιά φωτογραφίες και οι παρευρισκόμενοι ούτε κατάλαβαν τι ειπώθηκε, έχοντας ως μόνη έγνοια
την αναμνηστική φωτογραφία της σημαντικής παρουσίας τους στον Λευκό Οίκο.
Στην ομιλία του ο Μπαράκ Ομπάμα αναφέρθηκε, όπως κάθε χρόνο, στις διαχρονικές αξίες της προσφοράς της αρχαίας Ελλάδας. Θα ήθελε να αναφερθεί και στην προσφορά της σύγχρονης Ελλάδας
στις ΗΠΑ (ιμάμ μπαϊλντί, τσιφτετέλι, ντολμά, ζεϊμπέκικο, μπακλαβά και σουβλάκι), αλλά το απόφυγε,
εξαιτίας της ονομασίας τους, γιά να μην δημιουργηθεί διπλωματικό επεισόδιο με την Τουρκία.

Η υπουργίνα 'Ολγα εξηγεί στον πρόεδρο περί τουρισμού, πλεονάσματος, Σκποπιανού, Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό, έξοδο Ελλάδας στις αγορές, Ουκρανία κ.ά. και ο Ομπάμα ακούει με προσοχή έχοντας
καρφωμένα τα μάτια του στις παρυφές της υπουργικής δυνότητας και γνώσης. Στην μέση ο υπουργός
Πάνος Βαψομαλλιάς, επικροτεί και ο αρχιεπίσκοπος χαμογελά κοιτάζοντας τον π. Καρλούτσο.
Στην Ουάσιγκτον ταυτόχρονα και οι δύο υπουργοί (Κεφαλογιάννη και Παναγιωτόπουλος) γιά να
''προβάλουν'' την Ελλάδα τουριστικά και πολιτιστικά. Δηλαδή, γιά αναμνηστική φωτογραφία, στον
Λευκό Οίκο, στην καθιερωμένη ημίωρη εκδήλωση με την παρουσία 300 Ομογενών. Είναι η πρώτη
φορά που η Ελλάδα αντιπροσωπεύεται με δύο υπουργούς σε τέτοια εκδήλωση, δίνοντας έτσι ισχυρό
μήνυμα στις ΗΠΑ και στην Ομογένεια: Λεφτά -έστω δανεικά- πάντα θα υπάρχουν γιά υπουργικές φιγούρες. Και γεύμα στην πρεσβεία γιά τους δύο υπουργούς, αρχιεπίσκοπο και λοιπούς ''μαϊντανούς''.
(Σημ.: Ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, ήρθε ΗΠΑ γιά να εγκαινιάσει έκθεση στο Λος 'Αντζελες -8 Απριλίουαλλά όπως το συνηθίζει, έκανε τουρισμό ανά τις ΗΠΑ γιά 10 ημέρες).

''Χαμός'' στην Ουάσιγκτον... ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ εξαιτίας της 'Ολγας
Μισέλ προς Μπαράκ: ''Οτι έκανες με την πρωθυπουργό της Δανίας στην κηδεία Μαντέλα, μου κάνεις
τώρα και με την υπουργό της Ελλάδας και μάλιστα μέσα στο σπίτι μας''.
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ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

παντού για τα επόμενα 50 χρόνια;
Αφού, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση Σαμαρά,
το Μνημόνιο πέτυχε και η χώρα έχει πρωτογενές
πλεόνασμα, γιατί βγαίνει να δανειστεί πάλι;

ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
'Ολγα-Πάνος έκαναν ζημιά στον Αβραμό
Γιά δύο μήνες προγραμμάτιζε το ταξίδι του
στις ΗΠΑ, ως τακτικός επισκέπτης (κάθε 2-3 μήνες) ο υπουργός 'Αμυνας. Γιά το πενθήμερο 3-7
Απριλίου. Στις 3 και 4 Απριλίου Ουάσιγκτον και
μετά Βοστώνη. 'Ελα όμως που του έκανε ''τρίπλα'' η Όλγα με το ταξίδι της, Νέα Υόρκη 1-5 του
ίδιου μήνα, οπότε ο Μήτσος κατάλαβε ότι αυτή
είχε σκοπό να πάει Λευκό Οίκο, στην τελετή γιά
25η Μαρτίου, στις 4 Απριλίου. Πέφτει μετά και ο
του Πολιτισμού, ο Πάνος και ολοκληρώθηκε η...
ζημιά. Μετά, φυσικό ήταν να μην μπορεί ο Μήτσος να συνευρεθεί με 'Ολγα και Πάνο στον Λευκό Οίκο. Θα γίνονταν ρόμπες και οι 3, ενώ τώρα
έγιναν ρόμπες μόνο δύο υπουργοί-ψωνάρες της
ελληνικής κυβέρνησης. 'Ετσι, ο Ομπάμα, έμεινε
με τους ''Ελληνορθόδοξους'' του αρχιεπίσκοπου
που πήγαν χωρίς φουστανέλες και τσαρούχια, με
Όλγα - Πάνο και φυσικά χωρίς Αβραμό, η παρουσία του οποίου θα έδινε αίγλη στον Λευκό Οίκο
και κύρος στον Ομπάμα.
Σημ.: Παρακαλούμε ομογενειακές Οργανώσεις να σκεφτούν κάτι και να προσκαλέσουν τον
Μήτσο, γιατί πρέπει αυτή την εποχή να κάνει το
ταξίδι του στις ΗΠΑ, με κρατικό χρήμα. Ζητείται
σοβαροφανής αιτία και πρόσκληση.
Θρίαμβος: Η ''ψωροκώσταινα'' στις αγορές

Μεγάλη επιτυχία. Η Ελλάδα θα μπορεί να δανείζεται και εκτός τρόϊκας. Αρκεί να δανείζεται.
Μιά ζωή με δανεικά. Υποτίθεται ότι ο υπέρογκος
δανεισμός οδήγησε την χώρα στην χρεοκοπία.
Οπότε, γιατί η χώρα παίρνει κι άλλο δάνειο;
Όταν η Ελλάδα είχε χρέος 120%, οι αγορές της
έκοψαν τα δάνεια. Τώρα που το χρέος είναι πάνω
από 170%, γιατί της δίνουν δάνεια; Αφού οι πάντες παραδέχονται πως το χρέος της Ελλάδας
είναι μη βιώσιμο, πώς θα δανειστεί η χώρα με
«ευνοϊκούς όρους»; Θα μπορούσε η Ελλάδα να
βγει να δανειστεί αν δεν ήταν πια «δεμένη» από

Γιά ερωτούντες από Ελλάδα
Η υπουργίνα 'Ολγα δεν ήρθε στις ΗΠΑ αυτή την
φορά με τον ''γνωστό'' συνοδό ασφαλείας. 'Ετσι,
δεν υπάρχει...ροζ σκάνδαλο. Το μόνο σκάνδαλο
είναι ότι άρχισε να συναγωνίζεται τον υπουργό
Μήτσο σε πυκνότητα ''τουριστικών ταξιδιών'',
χωρίς ουσία αλλά με κρατικό χρήμα, στις ΗΠΑ
Διπλωματική συντονιστική ''σοβαρότητα''
Γιά 4 Απριλίου 2014 είχε καθοριστεί σύσκεψη
στην πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, με την συμμετοχή όλων των προξένων στις ΗΠΑ ''γιά τον συντονισμό της δράσης'' τους. Σχετικά είχε αναφέρει η
στήλη. Τα έξοδα πλήρωνε η ευρωπαϊκή 'Ενωση,
εξαιτίας ελληνικής προεδρίας. Η σύσκεψη, υπό
τον πρέσβη, είχε καθοριστεί γιά 4:30 απόγευμα
Παρασκευής 4 Απριλίου. Γιά την ίδια ημέρα, μισή
ώρα αργότερα είχε καθοριστεί και η τελετή στον
Λευκό Οίκο γιά 25 Μαρτίου. Φυσικά, ο πρέσβης
πήγε Λευκό Οίκο και όπως αναμενόταν η σύσκεψη έγινε υπό την β' στην πρεσβεία. Μιλάμε
γιά σοβαρότητα και...συντονισμό μοναδικό. Τι
συζητήθηκε στην σύσκεψη; Πως οι πρόξενοι να
κάνουν την δουλειά που...κάνουν με την έκδοση
διαβατηρίων, πιστοποιητικών κλπ. Είπατε τίποτα
γιά ''τουρίστες'' και ''σοβαρή'' εκπροσώπηση της
Ελλάδας στις ΗΠΑ;
Ο ''θεσμός τελεταρχών''
Επειδή όλα τα είχαμε στην Ομογένεια, ο ''θεσμός τελεταρχών'' παρελάσεων-καρνάβαλων μας
έλειπε, φρόντισε ήδη ο επικεφαλής του ''θεσμού''
να εντάξει σε αυτόν και την κ. Νταρίλη, που ήταν
''επίτιμη τελετάρχισα'' στην παρέλαση Βοστώνης,
6 Απριλίου '14 ή πάλι θα γίνουν διακρίσεις;
''Γκέττο'' Αστόριας: Προεκλογική περίοδος
'Αρχισε κι επίσημα η προεκλογική περίοδος
γιά τις εκλογές στην Ομοσπονδία Αστόριας Νέας
Υόρκης, αρχές Ιουνίου. Το ''γκέττο'' μας θα ζήσει
πάλι ιστορικές στιγμές. Δεν γνωρίζω πόσοι ''συνδυασμοί'' (αν και γιά την ακρίβεια καταργήθηκαν
καταστατικά οι συνδυασμοί) θα διεκδικήσουν την
ψήφο αντιπροσώπων υπαρκτών και ανύπαρκτων
συλλόγων, αλλά εφέτος καλό θα ήταν ο λαός να
ενημερωθεί από τους υποψήφιους σε ανοιχτές
συγκεντρώσεις, με προεκλογικές ομιλίες, ''ντημπέητ'' ανά τους καφενέδες (καφενεία και οικήματα-καφενεία συλλόγων) του ''γκέττο'' μας.
Καλούμε τους σύγχρονους ''δελαπατρίδηδες'' να
μην αφήσουν τον λαό στο σκοτάδι.
'Ηδη στην Αστόρια εμφανίστηκαν και οι πρώτες
αφίσες. Δείχνουν τον γραμματέα Πετράν και γράφουν ''το καράβι της Ομοσπονδίας μόνο ο άξιος
καπετάνιος Πέτρος μπορεί να κυβερνήσει''.
Έμαθα ότι ο Πετράν έχει ως επικεφαλή της
προεκλογικής του εκστρατείας τον ταμία της Οργάνωσης. Οπότε τα προεκλογικά σκάνδαλα είναι
αναμενόμενα.
Η είδηση που κυκλοφόρησε έντονα στο ''γκέττο'' ότι ετοιμάζει συνδυασμό ο πρόεδρος των Λημνίων, δεν αληθεύει.
Αλλά μαθαίνω ότι σκανδαλίζονται γιά να θέσουν υποψηφιότητα οι κ. Βουρνάς και Ράλλης,
ώστε να υπάρξουν νέοι και άφθαρτοι, όπως αυτοί, στην επόμενη διοίκηση.

Στον σεβάσμιο ιεράρχη μας, άγιο
Βοστώνης Μεθόδιο,
με την συμπλήρωση 30 χρόνων
θεάρεστης ποιμαντορίας Του,
ως αρχιποιμένα του ποιμνίου
Βοστώνης και γύρω Πολιτειών,
ευχόμαστε Υγεία, Μακροημέρευση
για να συνεχίσει το θεάρεστο
έργο που επιτελεί.

Εις πολλά έτη Δέσποτα
ΑΞΙΟΣ
- Πρεσβεία και Γενικό Προξενείο
- Ομοσπονδία Ελληνοαμερικανικών
Συλλόγων Νέας Αγγλίας
- ''Εξαπατημένοι δωρητές γιά Μυρτώ''
- Εισαγγελία Μασσαχουσέττης
- IRS
30 χρόνια ποιμαντορίας
Του άγιου Βοστώνης Μεθόδιου, συμπληρώθηκαν στις 8 Απριλίου '14. Από τότε που έγινε επίσκοπος Βοστώνης και μετά (1997) μητροπολίτης.
Αναμένονται πολλές εκδηλώσεις, με κορυφαία
εκείνη της τοπικής Ομοσπονδίας στον χώρο του
Μουσείου και της Βιβλιοθήκης της, σε συνεργασία με το γενικό Προξενείο.
Στην εκδήλωση θα εκφωνηθούν λόγοι, θα γίνει
υπαίθρια δοξολογία, θα ριχτούν βεγγαλικά κ.ά.,
ενώ στο έργο του άγιου Βοστώνης θα αναφερθεί
ο σεβασμ. Καλμουκίας Θεόδωρος.
Του άγιου βοστώνης, του ευχόμαστε υγεία και
καλές ''κονόμες'' όπως πάντα και του λέμε ''κάτω
τα χέρια από το χρήμα γιά Μυρτώ''.
Βοστώνη: Ο...''Μυστικός Δείπνος''
Μετά την παρέλαση στην Βοστώνη, Κυριακή
6 Απριλίου, ο άγιος Βοστώνης, ο πρέσβης και η
πρόξενος, συνέφαγαν σε εστιατόριο εκεί κοντά.
Τι είπαν; Αν δεν ξέρει η στήλη, ΠΟΙΟΣ θα ξέρει;

Κυρίως...πιάτο: Ομοσπονδία, έρανος γιά Μυρτώ
και η ξεφτίλα πιου έχουν υποστεί έμμεσα.
Συμβουλή σε ασπόνδυλους Ομοσπόνδυλους
και πολύ σοβαρά: Σας έχουν ''τελειωμένους'' και
αυτοί, γιατί ''βλέπουν'' τον...τυφώνα που έρχεται
και τις ζημιές που θα προκαλέσει. Και γιά να ''ξεμπερδεύετε'' και να σας ανέχονται μελλοντικά ως
Οργάνωση, πράξτε το αυτονόητο: ''Τα του καίσαρος τω καίσαρι και τα της Μυρτώ στην Μυρτώ''.
Εκτός και αν είστε τόσο ''στραβοί'' και ''κουφοί'' και δεν βλέπετε, ούτε ακούτε.
Τα περί ''χρήμα στην εγγυήτρια Πάππας και
σε ίδρυμα Μεθόδιου'', ξεχάστε τα. Ο Μεθόδιος δεν θα δεχτεί να τον κυνηγάνε μετά με τις...
τομάτες. Σε ότι αφορά την Πάππας και ''εγγυήσεων'' ας τα δώσει η...εγγυήτρια αν προκύψει
θέμα. Εσείς που ''κολλάτε''; Είστε οι...''εγγυητές''
της...''εγγυήτριας''; Συνεργάζεστε στα...''κόλπα''
της ή όπως λογικά διαφαίνεται πλέον, είχατε στήσει μαζί την δουλειά -colpo grosso- στον έρανο;
Υπογραφή: Ο β' αντι-Πρόεδρος

Ο διάλογος Πρέσβη Ελλάδας-πρόεδρου Ομοσπονδίας Βοστώνης, μετά την παρέλαση
Πρέσβης: Συγχαρητήρια κύριε πρόεδρε. Σταθήκατε στο ύψος σας. Επιτυχία. Τόσο κόσμο ούτε
σε ντέρμπυ Καλαμάτας-Πύργου έχω δει.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ πολύ κ. πρέσβη. Η παρουσία σας, έδωσε κύρος στην παρέλαση και
στην Ομοσπονδία μας, την οποίαν πετροβολούν
οι συκοφάντες, ενώ εμείς όλοι, γιά 30 χρόνια
προσφέρουμε αφιλοκερδώς γιά την Ελλάδα. Εγώ
τα 20 από τα 30 χρόνια τακτοποιούσα το ταμείο.
Πρέσβης: Το ξέρω, το ξέρω. Μην ακούτε τους
συκοφάντες. Εμείς τιμούμε το έργο σας γι' αυτό
σας δίναμε χορηγίες γιά πολλά χρόνια. Πάντα
ενισχύαμε ''λαμόγια'', όπως κάνει η κάθε σοβαρή κυβέρνηση στην Ελλάδα. Μην στεναχωριέστε.
Παρανομείστε ελεύθερα. Εμείς πάντα θα σας στηρίζουμε. Ποιόν σύλλογο είπατε εκπροσωπείτε;
Πρόεδρος: Ξέρετε... Γιά να είμαι ειλικρινής,
εκπροσωπούσα παλιά έναν ηπειρώτικο σύλλογο
αλλά τώρα δεν υπάρχει, όπως και η πανΗπειρωτική. 'Ετσι εκπροσωπώ τον ευτόν μου... Πειράζει;
Πρέσβης: Μα τι λέτε. Δεν πειράζει καθόλου.
Εξάλου η προσωπικότητά σας ισοδυναμεί με 10

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Βοστώνη: Γιά πρώτη φορά σε
παρέλαση-καρνάβαλο, συμμετείχε
και ''άρμα'' του υπουργείου
Εξωφρενικών της Ελλάδας

συλλόγους. Ο μητροπολίτης και η πρόξενος μου
έχουν πει τα καλύτερα λόγια γιά σας και την γενική γραμματέα σας, που με χαρά έμαθα ότι κι αυτή
εκπροσωπεί ανύπαρκτο σύλλογο.
Πρόεδρος: Τώρα που τελείωσε η παρέλαση,
λέω να φιάξω έναν σύλλογο έστω με 3 συγγενείς
ως μέλη, γιά να μην είμαι άστεγος και με συκοφαντούν οι παλιο-συκοφάντες.
Πρέσβης: Μην στεναχωριέστε κύριε πρόεδρε.
Μην ακούτε τους συκοφάντες, σας ζηλεύουν. Συνεχίστε το μεγάλο σας έργο. Μας κάνετε υπερήφανους. Είχατε και έχετε την στήριξή μας.
Πρόεδρος: Δηλαδή, δεν σας ενοχλεί που δεν
εκπροσωπώ υπαρκτό σύλλογο;
Πρέσβης: Μα τι λέτε κύριε πρόεδρε. Κι εγώ
ανύπαρκτο κράτος εκπροσωπώ. Πιστεύετε ότι αν
η Ελλάδα ήταν λίγο σοβαρό κράτος, θα ασχολιόταν με εσάς και την Ομοσπονδία σας ή θα είχε
εμένα γιά πρέσβη;
(Η συνομιλία καταγράφηκε από τον ''κοριό''
που είχαμε τοποθετήσει στην ράβδο του παρευρισκόμενου μητροπολίτη. Ο εφεδρικός ''κοριός''
που είχαμε βάλει στην ''κορδέλα'' της ''τελετάρχισας'' προξένου δεν λειτούργησε. 'Εφιαχνε συνέχεια το μαλλί της και τον αχρήστευσε)
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ΑΓΓΕΛΙΑ

PanHellenic Scholarship Foundation Elects New Board

The PanHellenic Scholarship Foundation, America's largest scholarship grant foundation recognizing and supporting Greek American
students, is moving forward with its 2014 awards distribution event after its recent installation of a new Board of Directors and Advisory
Board.
The January 23 elections saw five new full Board Directors out of seven total positions, and eight new Advisory Board members out of
20 total. These governance teams guide, advise and support the Foundation in its continuing effort to donate an aggregate of $250,000
annually to numerous students. This tangible support helps immensely to offset the continued astronomically rising costs associated
with higher education.
PHSF Chairman and Founder Chris P. Tomaras spoke to the new makeup of the two Boards. «I am grateful to those men and women
who for years have served on our Boards and on whom I have relied for the effective operation of the Foundation. To those members
whose term has concluded, I express my sincere gratitude for their service. And to those joining us for a new term, we eagerly look
forward to receiving the benefits of their life experience and wisdom, going ahead.»
The Foundation's bylaws dictate that directors serve a term of two years. As with all not-for-profit 501(c)3 organizations, the Directors
carry a fiduciary duty as to their actions regarding their service to the Foundation. Their decisions by majority are binding on the
Foundation. The larger group, the Board of Advisors, serves in the same order but with no fiduciary responsibility and with no binding
capacity. Both boards serve in a voluntary capacity and are not compensated for their work. While members have no financial
obligation to the Foundation, each Board offers much in-kind and other support in various other ways.

A Singular Mission:
«To promote education by providing
scholarships and educational programs to Greek
American students who, guided by the values
of their Hellenic upbringing, have the potential
to become life-long significant achievers and
contribute meaningfully to society.»
CHRIS P. TOMARAS (Founder & Chairman)
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Ηχηρή η απουσία της Ομογένειας από τον ''καρνάβαλο'' στην Βοστώνη, που ''βαφτίστηκε''
ως ''παρέλαση γιά την εθνική μας επέτειο της 25ης Μαρτίου''

Υπέροχος ο καιρός και συνειδητή η πράξη αποχής των Ομογενών, εξαιτίας των παράνομων και θλιβερών γεγονότων των τελευταίων 3 μηνών από
την διοργανώτρια τοπική Ομοσπονδία απατεωνίσκων και τους συνεργάτες της, Μητρόπολη Βοστώνης και γεν. Προξενείο της Ελλάδας.
Οι φωτογραφίες, από τρεις συνεργάτες της ''Π'' και από οκτώ διαφορετικά σημεία σε όλο το μήκος του ''καρνάβαλου'' (6 Απριλίου '14),
αποδεικνύουν την αποχή της Ομογένειας. Ο κόσμος -βασικά συγγενείς παρελαυνόντων- ήταν συγκεντρωμένος σε απόσταση 60-70 μέτρων πριν
και μετά την ''εξέδρα επισήμων''. Οι Ομογενείς επιδεικτικά, προσήλθαν στον χώρο στο τέλος της παρέλασης, επειδή ακριβώς πίσω από την
''εξέδρα επισήμων'' στο πάρκο, άρχιζε το γλέντι με σουβλάκια και χορό.
Στους ''επίτιμους τελετάρχες'' και η Γιάννα Νταρίλη (αγνοούμε τι έχει προσφέρει στην Ομογένεια), που καμάρωνε και στην εξέδρα των επισήμων πίσω από την
γενική πρόξενο, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον πρόεδρο της ανύπαρκτης πανΗπειρωτικής (σκάνδαλο με χρήμα στο Χρηματιστήριο) κ.ά. Εκεί και ο πρέσβης
της Ελλάδας, που προτίμησε εφέτος μόνο Βοστώνη (δεν πήγε σε καμία άλλη ελληνική παρέλαση) γιά να στηρίξει το ''στοιχείο'' του: Επιτήδειους διοργανωτές.
Yπενθυμίζουμε ότι το γεν. προξενείο Βοστώνης έδινε χορηγίες κάθε χρόνο γιά δεκαετίες στην μικρή Ομοσπονδία των επιτήδειων και τώρα μπήκε κι αυτό στο
''μάτι'' των ομοσπονδιακών Αρχών ΗΠΑ, μαζί με την Οργάνωση, που έχει μέλη, κατά 40%, συλλόγους-''μαϊμούδες'' και γιά πρόεδρο και γεν. γραμματέα, άτομα
που εκπροσωπούν ανύπαρκτους συλλόγους-μέλη. Καμία άλλη ελληνική Ομοσπονδία στις ΗΠΑ δεν λάμβανε κάθε χρόνο, χορηγίες από την Ελλάδα.
Στις φωτογραφίες που ακολουθούν (μερικές μόνο από 2 εκατοντάδες), θαυμάστε τον καρνάβαλο που βαφτίστηκε ''μεγάλη παρέλαση'' από επιτήδειους της παραπληροφόρησης
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Στην τοποθέτηση της ομογενούς Έρικας Σπυροπούλου ως Επιτρόπου στο Συμβούλιο Τέχνης
του Ιλλινόις προέβη ο Κυβερνήτης της πολιτείας,
Πάτρικ Κουίν. Το Συμβούλιο απαρτίζεται από 21
ιδιώτες, οι οποίοι διορίζονται από τον Κυβερνήτη
με κριτήριο την αποδεδειγμένη αφοσίωση και το
ενδιαφέρον τους για την Τέχνη. Τα μέλη του Συμβουλίου υπηρετούν εθελοντικά, η θέση τους είναι
άμισθη και είναι επιφορτισμένα με την ευθύνη να
αναπτύξουν τη δημόσια πολιτική της πολιτείας
για την Τέχνη, να ενισχύσουν την ποιότητα των
προγραμμάτων της με πολιτιστική ποικιλομορφία και να εγκρίνουν σχετικές δαπάνες και επιχορηγήσεις. Η αποστολή του Συμβουλίου είναι
να συμβάλλουν μέσω της Τέχνης στην ανάπτυξη
ενός ισχυρού, δημιουργικού και ενωμένου δικτύου πολιτών στο Ιλινόις.
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κυβερνήτη κ.
Πάτρικ Κουίν για τον διορισμό αυτό που αποτελεί
ιδιαίτερη τιμή τόσο για εμένα προσωπικά όσο και
για τον ελληνισμό του Σικάγο και των Η.Π.Α. γενικότερα» δήλωσε η κ. Σπυροπούλου. «Θα κάνω
το καλύτερο γι’ αυτή τη μεγάλη ευκαιρία που μου
δίνεται να αναδείξω τη σπουδαιότητα της Τέχνης
στη ζωή μας. Η Τέχνη μιμείται και εμπνέει τη ζωή.
Δίνει στους ανθρώπους την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τη δημιουργική τους φαντασία, να εκτιμήσουν την πολιτιστική διαφορετικότητα και να
επικοινωνήσουν με τον συνάνθρωπο μέσω της
καλλιτεχνικής έκφρασης. Πιστεύω ότι όλοι μας
κρύβουμε έναν καλλιτέχνη μέσα μας».
Η κ. Σπυροπούλου είναι η σύζυγος του τ. Συντονιστή Σ.Α.Ε. Περιφέρειας Η.Π.Α. Θ. Γ. Σπυρόπουλου και μητέρα της Μαριάννα Σπυροπούλου που
είναι η υπεύθυνη στο τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων Ύδρευσης του Σικάγου. Η Έρικα αναπτύσσει,
πλάι στον σύζυγό της, έντονη δραστηριότητα στα
κοινά της Αμερικανικής και Ελληνοαμερικανικής
κοινωνίας: «Μία από τις προτεραιότητές μου θα
είναι να προαγάγω την Ελληνοαμερικανική Τέχνη
και Πολιτισμό», καταλήγει.
Ο κυβερνήτης του Ιλινόις Πάτρικ Κουίν σε πρόσφατο μήνυμά του ανέφερε ότι «η Έρικα είναι
μία γνωστή καλλιτέχνις και φιλάνθρωπος του Σικάγου της οποίας η αφοσίωση στον συνάνθρωπο
είναι παραδειγματική».
Τόνισε επίσης, ότι «η Ελληνική Κοινότητα του
Σικάγου είναι επί μακρού ένα ουσιαστικό κομμάτι της ζωτικής πολιτιστικής ζωής της πόλης
και οι Ελληνοαμερικανοί έχουν κάνει σπουδαίες
κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές συνεισφορές στην ανάπτυξη του Ιλινόις στο πέρασμα
των ετών».
Βιογραφικό
Η Erika Wilhelmine Knickmann Spyropoulos
γεννήθηκε στο Stroebitz της Γερμανίας, δυτικά
του Βερολίνου. Είναι απόγονος του γνωστού και
σημαντικού συγγραφέα του 19ου αιώνα Τέοντορ
Στορμ.
Μεγάλωσε στη σκιά των γεγονότων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, σε μία μικρή πόλη βόρεια
του Αμβούργου, στο Kaltenkirchen. Οι τραυματικές εμπειρίες του πολέμου σημαδεύουν ανεξίτηλα την ψυχή της νεαρής, τότε, Έρικας. Χάνει
τον πατέρα της, αξιωματικό στον πόλεμο, ενώ η
οικογενειακή της περιουσία λεηλατείται. Βιώνοντας, με την μητέρα της, τις βαρβαρότητες και
τις δυσκολίες του πολέμου βρίσκει διέξοδο στην
καλλιτεχνική έκφραση.
Σπουδάζει Σχέδιο Μόδας, Zωγραφική και Αρχιτεκτονική στην Meisterschule fur Mode, στο
Αμβούργο. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές της,
και αναζητώντας επαγγελματική κατεύθυνση,

'Ερικα Σπυρόπουλου: Διoρίστηκε Επίτροπος στο
Συμβούλιο Τέχνης (Art Council) του Ιλλινόϊς, από
τον κυβερνήτη της Πολιτείας, Πάτρικ Κουίν

Η ζωγράφος και φιλάνθρωπος 'Ερικα Σπυρόπουλου (κέντρο) με τον σύζυγό της Θεόδωρο, πρώην συντονιστή ΣΑΕ ΗΠΑ και την Γιάννα Αγγελοπούλου, σε εκδήλωση στην Ουάσιγκτον
επισκέπτεται τη Σουηδία όπου ζουν οικογενειακοί της φίλοι. Αποφασίζει να εγκατασταθεί εκεί,
καθώς η ουδέτερη Σουηδία δεν είχε πληρώσει το
τίμημα του πολέμου και η Στοκχόλμη, την εποχή
εκείνη, αποτελεί ένα μαγικό τόπο για τους νέους.
Συνεχίζει τις σπουδές της, ενώ παράλληλα διδάσκει Γερμανικά σε νέους. Τις νύχτες ζωγραφίζει.
Δημιουργεί φιλίες και συχνάζει τα βράδια στα
δημοφιλή, τότε, μποέμ κέντρα, συναπάντημα
καλλιτεχνών και νέων που ήθελαν να ξεφύγουν
από το παρελθόν. Εκεί συνάντησε τον Θ. Γ. Σπυρόπουλο, που σπούδαζε Πολιτικές Επιστήμες.
Ανακαλύπτουν πολλά κοινά σημεία, καθώς κι
εκείνος έφερε μέσα του τις τραυματικές εμπειρίες του ολοκαυτώματος της Καλαμάτας. Η σχέση τους σύντομα σφραγίζεται με τα δεσμά του
γάμου, σε μια σεμνή τελετή στο Δημαρχείο του
Αμβούργου. Στη συνέχεια, πηγαίνουν στην Ελλάδα για να υπηρετήσει ο σύζυγός της στο Ελληνικό

Ναυτικό.
Η Έρικα αγαπά την Ελλάδα, την μελετά, μαθαίνει την Ελληνική γλώσσα και τα μυστικά της
Ελληνικής διατροφής και κουζίνας. Όταν γεννιέται η κόρη τους, Μαριάννα, μεταναστεύουν στο
Σικάγο για να διερευνήσουν νέες ευκαιρίες στην
τότε «Γη της Επαγγελίας».
Τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασή τους στην
Αμερικανική μεγαλούπολη είναι δύσκολα, με
μεγάλες αντιξοότητες. Ωστόσο, με εργατικότητα
και υπομονή, δημιουργούν μία μικρή επιχείρηση, για να καταφέρουν, μέσα σε λίγα χρόνια, να
καταξιωθούν στο δύσκολο χώρο των πετρελαιοειδών προϊόντων. Η επαγγελματική τους επιτυχία επιτρέπει στην Έρικα να αφοσιωθεί στο
καλλιτεχνικό της έργο. Ζωγραφίζει πίνακες, με
θέματα εμπνευσμένα από την Ελληνική Ιστορία,
Μυθολογία και τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σύντομα καταξιώνεται ως ζωγράφος και οι

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ
Οικογένεια Βασίλη Σιούτη - Εστιατόρια GONDOLIER

πίνακές της θα κοσμήσουν ιδιωτικές συλλογές
στις Η.Π.Α., στον Παναμά, στην Γερμανία, στην
Αυστραλία και φυσικά την Ελλάδα.
Η τοιχογραφία της «Το Πνεύμα του 1776» τιμήθηκε με το Bicentennial Art Award από την
πόλη του Melrose Park. Έργα της βραβεύτηκαν
κατ’ επανάλειψη από το Beverly Hills Art Center
και παρουσιάστηκαν στους ακόλουθους εκθεσιακούς χώρους: Gold Coast Art Fair, Beverly Art
Center, Southwest Area Cultural Arts Council,
The Australian Exhibition Center, the Treasury
στο Σικάγο και στην Kourd Gallery στην Αθήνα.
Έκανε πολλές εικονογραφήσεις για το Midway
Revue Magazine, ενώ τα κηποτεχνικά της έργα
και οι υπέροχες μινιατούρες, κουκλόσπιτα και
δωμάτια αναμνήσεων (χειροποίητες κατασκευές)
παρουσιάστηκαν στα περιοδικά Chicago Homes
and Gardens και Miniature Collector Magazine
και σε έκθεση στο Oakbrook Historical Society.
Το κηποτεχνικό της έργο έχει αναγνωρισθεί και
τιμηθεί από τον Δήμαρχο του Σικάγου Richard
Daley.
Με ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα οικολογίας και περιβάλλοντος, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και ενισχύει διαρκώς οικονομικά το Ίδρυμα
«Φύτεψε τις Ρίζες Σου την Ελλάδα», που επί 14
χρόνια πραγματοποιεί δενδροφυτεύσεις στην
Ελλάδα. Κάθε χρόνο ανοίγει τον αριστουργηματικό κήπο του σπιτιού της σε Αμερικανούς πολίτες
και τα έσοδα από το εισιτήριο που πληρώνουν τα
καταθέτει στον Παναμερικανικό Οργανισμό Ιδιωτικών Κήπων.
Το έργο της με τίτλο «Η αποκάλυψη» χρησιμοποιείται στο εξώφυλλο της αναδημοσίευσης του
βιβλίου του Αμερικανού Γενικού Προξένου στη
Σμύρνη κατά την περίοδο της Μικρασιατικής Καταστροφής, George Horton, “The Blight of Asia”,
που αποστέλλεται σε όλα τα μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου και σε Ευρωπαίους διπλωμάτες
που υπηρετούν στην Αμερική .
Από τα πρώτα χρόνια της μετανάστευσής της
στην Αμερική, η Έρικα αναπτύσσει, πλάι στον
σύζυγό της, έντονη δραστηριότητα στα κοινά
της Αμερικανικής και Ελληνοαμερικανικής κοινωνίας. Στηρίζει ενεργά τα θέματα Ελληνικού
ενδιαφέροντος- από την εποχή της εισβολής της
Τουρκίας στην Κύπρο ως μέλος του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου και πολλαπλών
εθνικοτοπικών οργανώσεων- και συμμετέχει
ενεργά στις μεγάλες διαδηλώσεις της ομογένειας
για το Μακεδονικό ζήτημα.
Οργανώνει συχνά fundraisers για φιλέλληνες
Αμερικανούς πολιτικούς και Ελληνοαμερικανούς.
Ιδιαίτερη ευαισθησία επιδεικνύει σε θέματα Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης, παρέχοντας υποτροφίες, και υποστηρίζοντας σχολικά και πανεπιστημιακά προγράμματα, ανταλλαγής φοιτητών με
Ελλάδα, όπως και συνέδρια που αφορούν στην
προβολή και διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού
και Παιδείας.
Δωρίζει πίνακές της σε Ελληνοαμερικανικά
Ιδρύματα για δημοπρασίες, όπως το American
Hellenic Institute και στο Καναδικό Ίδρυμα
SMUBC, με σκοπό να ενισχύσει το έργο τους, ενώ
εικονογραφεί έντυπα της Ελληνοαμερικανικής
κοινότητας.
Το 2001 εξέδωσε ημερολόγιο παρουσιάζοντας
τους πίνακες της με θέματα εμπνευσμένα από την
Ελληνική Μυθολογία και το 2004 με αφορμή τη
διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα, εκδίδει ημερολόγιο με έργα της αφιερωμένα
στα Ολυμπιακά αθλήματα και ιδεώδη. Τα έσοδα
από τα ημερολόγια διατέθηκαν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.
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Oλοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις γιά τον ''εορτασμό της εθνικής μας επετείου 25ης Μαρτίου'', βασικά με παρελάσεις, που παραπέμπουν σε ''καρνάβαλο'' ανά τις παροικίες μας στις ΗΠΑ. Αυτές
έγιναν στις 23 Μαρτίου (2), στις 30 Μαρτίου (3)
και στις 6 Απριλίου (2).Στις 4 Απριλίου έγινε και η
εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, όπου μίλησαν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, παρουσία
περίπου 350 ''επιφανών Ομογενών'', όπως αυτοπροσδιορίζονται. Τέτοια εκδήλωση στον Λευκό
Οίκο γίνεται γιά Ιρλανδούς και 'Ελληνες μόνο. Τον
Ελληνισμό στις ΗΠΑ εκπροσώπησε, γιά μία ακόμα χρονιά, ο αρχιεπίσκοπος (Δημήτριος), επειδή
η ελληνική Ομογένεια στις ΗΠΑ είναι η μόνη που
δεν έχει πολιτική ηγεσία.
Οι παρελάσεις στοίχισαν -και οι 7- συνολικά,
περίπου 800.000 δολ. στις διοργανώτριες Οργανώσεις και στους συμμετέχοντες συλλόγους και
λοιπούς φορείς (π.χ. κόστος ''αρμάτων'' που δίνουν και το καρναβαλικό χρώμα στις παρελάσεις
μας).
Στις 7 παρελάσεις ανά τις παροικίες μας (Νέα
Υόρκη, Σικάγο, Τάρπον Σπρινγκς, Βοστώνη, Φιλαδέλφεια, Βαλτιμόρη, Ντητρόϊτ) συμμετείχαν
συνολικά, ως παρελαύνοντες και θεατές, περίπου
35-40.000 Ομογενείς. Δηλαδή, αναλογικά, ποσοστό περίπου 2 . 7 % (στην καλύτερη περίπτωση)
του συνολικού αριθμού των δηλωθέντων ως
ελληνικής καταγωγής στις ΗΠΑ στην τελευταία
απογραφή (συνολικός αριθμός 1.390.000).
Τις 5 από τις 7 παρελάσεις διοργανώνουν τυπικά οι τοπικές ελληνικές Ομοσπονδίες. Είναι και η
μόνη τους ουσιαστική ασχολία. Οι παρελάσεις γίνονται μία φορά τον χρόνο και διαρκούν 3 ώρες.
Υποτίθεται ότι γίνονται γιά να τιμηθεί η εθνική
μας εορτή, γιά να ''κρατήσουμε τα παιδιά μας κοντά στην Ελλάδα'', γιά να προβάλουμε την Ελλάδα στις ΗΠΑ. Δεν θα σχολιάσουμε τώρα αν ισχύουν στην πράξη και οι τρεις λόγοι, αν μία φορά
τον χρόνο με μιά παρέλαση 3 ωρών κρατιούνται
τα παιδιά μας κοντά στην Ελλάδα ή προβάλλεται
η Ελλάδα, όταν παρελαύνοντες είναι 'Ελληνες και
θεατές κατά πλειοψηφία συγγενείς και φίλοι τους.
Ως Ομογένεια είμαστε από τις ελάχιστες ''εθνικές
ομάδες-μειονότητες'' στις ΗΠΑ που κάνουμε παρέλαση γιά την εθνική μας επέτειο.
Αλλά με τις παρελάσεις μία φορά τον χρόνο
και το υπερβολικό κόστος τους, σε συνδυασμό
με το πολύ χαμηλό ποσοστό παρελαυνόντων και
θεατών, απλά πιστοποιούμε την...κάθετη πτώση
του Ελληνισμού στις ΗΠΑ. Πως γίνεται αυτό; Πολύ
απλό.
Οι αφοπλιστικοί αριθμοί
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας
απογραφής (2010) οι ομιλούντες την ελληνική
στο σπίτι είναι 325.747 άτομα (βλέπε δεξιά).
Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή στις ΗΠΑ
δηλώσαμε ως ελληνικής καταγωγής 1.390.000
άτομα. Αυξημένος ο αριθμός σε σύγκριση με την
απογραφή 2000 κατά 180.000 επειδή έγινε μεγάλη κινητοποίηση να δηλώσουμε την ελληνική καταγωγή μας στην απογραφή. Η μεγάλη πλειοψηφία των δηλωθέντων ως ελληνικής καταγωγής,
είναι γεννημένοι στις ΗΠΑ.
Σε σύγκριση με την απογραφή 2000, ο αριθμός
των ομιλούντων την ελληνική στο σπίτι μειώθηκε
αισθητά σε ποσοστό 21%. Η μεγαλύτερη μείωση
σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ''εθνική ομάδα''. Ακολουθούν οι Ιταλοί με 12%.
Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Την ίδια
περίοδο είδαμε (τελευταία πενταετία) 4 ελληνικά ημερήσια δημοτικά σχολεία στην ευρύτερη
περιοχή Νέας Υόρκης, όπου και ο μεγαλύτερος
αριθμός Ομογενών, να κλείνουν.
Λέγεται ότι ''πρέπει να μιλάμε μόνο ελληνικά με
τα παιδιά στο σπίτι''. Σωστά, αλλά ο σημερινός
τρόπος ζωής και οι ανάγκες της, δεν ευνοούν.
Τι κάνουν άλλες ''εθνικές ομάδες-μειονότητες'', που διατηρούν τα ποσοστά των ομιλούντων
την μητρική γλώσσα παιδιών τους, σταθερά ή τ'
αυξάνουν ελαφρά, αν και αυτά γεννήθηκαν στις
ΗΠΑ; Το αυτονόητο: Δημιουργούν νηπιαγωγεία
(βασικά) και δημοτικά σχολεία.
Σε αυτά διδάσκεται η μητρική γλώσσα της χώρας καταγωγής των γονιών τους, διδάσκεται η
ιστορία, ο πολιτισμός κ.ά. Τα παιδιά μαθαίνουν
τις παραδόσεις και τα έθιμα της πατρίδας των
γονιών τους. Και ότι ένα παιδί μάθει ίσαμε την
ηλικία των 7-10 χρονών, δεν το ξεχνά ποτέ.
Εμείς, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι αν τα
παιδιά μας μαθαίνουν ελληνικούς χορούς (γιά να
μας διασκεδάζουν χορεύοντας στις χοροεσπιρίδες των συλλόγων), τότε μένουν κοντά στην Ελλάδα. 'Η αν τα στέλνουμε κάθε 2-3 χρόνια στην
Ελλάδα γιά 1 μήνα, ''τα κάνουμε ελληνάκια''.
Πιστεύουμε ότι στέλνοντας τα παιδιά μας στα

ΤΟ ΘΕΜΑ

Η ''σύμπραξη'' της τελευταίας 20ετίας ελληνικών κυβερνήσεων,
οικουμενικού Πατριαρχείου και Αρχιεπισκοπής Αμερικής είχε...
''αποτέλεσμα'': Το αναμενόμενο τέλος της Oμογένειας

ΗΠΑ: ''ΣΒΗΝΕΙ'' Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ραγδαία πτώση του ποσοστού ομιλούντων την ελληνική στο σπίτι.
Η μεγαλύτερη πτώση σε αριθμούς από οποιαδήποτε άλλη εθνική
μειονότητα-ομάδα στις ΗΠΑ. Κι ενώ η (διαλυμένη) ''οργανωμένη
Ομογένεια'', μαζί με την Εκκλησία, ασχολούνται με πολυέξοδες
παρελάσεις-καρνάβαλους και πανηγύρια, άλλες εθνικές μειονότητεςομάδες δημιουργούν Νηπιαγωγεία και Δημοτικά με κρατικό χρήμα
των ΗΠΑ, γιά να κρατήσουν τα παιδιά τους κοντά στην γλώσσα,
ιστορία-πολιτισμό και στις παραδόσεις τους. Η -σε αφασίαΟμογένειά μας αδιαφορεί, ενώ η ''Ελληνορθόδοξη Εκκλησία'' κλείνει
τα ελληνικά σχολεία κι ενδιαφέρεται μόνο γιά ''εισπράξεις''.

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος και οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Κατάφεραν, αργά
αλλά σταθερά, με την βοήθεια ελληνικών κυβερνήσεων, να διαλύσουν τον Ελληνισμό στις ΗΠΑ και να
αφανίζουν την ελληνόφωνη εκπαίδευση-παιδεία, ενδιαφερόμενοι μόνο γιά ''χριστιανούς μέλη ενοριών'', χρήμα και οικειοποίηση των περιουσιακών στοιχείων κοινοτήτων που έχτισαν οι Ομογενείς.

απογευματινά σχολεία των ενοριών τα κρατάμε
''ελληνάκια''. Μα, τα απογευματινά σχολεία των
ενοριών είναι ουσιαστικά...''παιδικές χαρές'' και
η εκμάθηση της ελληνικής, προβληματική.
Πιστεύουμε ότι πηγαίνοντας τα παιδιά στις εκκλησίες μας, παραμένουν 'Ελληνες. Μα σε όλες
τις εκκλησίες η λειτουργία γίνεται στην αγγλική.
Μαθητές και μαθήτριες
του ''τσάρτερ'' σχολείου
''Ακαδημία Πλάτωνα''

Μπορεί να γίνονται (ελλην)Ορθόδοξοι Χριστιανοί
στο θρήσκευμα, αλλά όχι 'Ελληνες.
Παραδοσιακά, ως λαός, δημιουργούμε μύθους
γιά να καλύπτουμε τις παραλείψεις μας. Και πάντα, ως νεο-'Ελληνες, έχουμε έτοιμες δικαιολογίες αρνούμενοι να δούμε την ωμή πραγματικότητα ή αδύναμοι να την εξετάσουμε και να βρούμε

λύσεις στα υπαρκτά προβλήματα. Ιδιαίτερη έμφαση στην δημιουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών στις ΗΠΑ δίνουν οι Εβραίοι στο θρήσκευμα,
ισπανόφωνοι, Γερμανοί, Γάλλοι, Τούρκοι κ.ά.
Τι γίνεται στην Φλόριδα και αλλού
Ας εξετάσουμε το φαινόμενο που παρατηρείται μόνο στην Πολιτεία της Φλόριδας στις ΗΠΑ.
Στην Πολιτεία, παιδιά μειονοτικών-εθνικών ομάδων μένουν κοντά στις ρίζες των γονιών τους. Τα
ποσοστά αυξάνονται σταθερά. Λίγο κάθε χρόνο
αλλά αυξάνονται. Στις υπόλοιπες Πολιτείες, μειώνονται.
Ας δούμε, γιά παράδειγμα, τι γίνεται μόνο σε
τρεις γειτονικές Κομητείες της Πολιτείας (Πινέλλας, Πάσκο, Χίλσμπορο), στην περιοχή, γνωστή
ως Κόλπος της Τάμπα, όπου υπάρχει και μεγάλη
ελληνική παροικία.
Πριν 15 χρόνια υπήρχαν 4 νηπιαγωγεία και 2
δημοτικά που δημιούργησαν οι Εβραίοι στο θρήσκευμα Αμερικανοί. Σήμερα τα νηπιαγωγεία είναι
23 και τα δημοτικά 8. Τα έξοδά τους καλύπτονται
από το Δημόσιο, δηλαδή από την Πολιτεία Φλόριδας και μέρος τους από την Κομητεία (County).
Πριν 15 χρόνια, δεν υπήρχε κανένα νηπιαγωγείο ή δημοτικό έξω από τα υπολειτουργούντα
των ενοριών μας. Σήμερα υπάρχουν 7 ''τσάρτερ
σχολεία'' που διοικούνται από 'Ελληνες και τα
παιδιά προσχολικής ηλικίας διδάσκονται ελληνικά. Τα έξοδα όλα πληρώνονται από την Πολιτεία.
Στα δημοτικά των ''τσιάρτερ'' διδάσκονται ελληνικά από δασκάλους αποσπασμένους από την
Ελλάδα. Οι μαθητές των δημοτικών είναι παιδιά
κάθε εθνικής ομάδας'', όχι μόνο παιδιά με γονείς
ελληνικής καταγωγής. 'Ετσι, δημιουργούνται
και...στρατιές φιλελλήνων.
Να τονιστεί ότι τα ''τσάρτερ'' σχολεία, που είναι μία από τις λύσεις γιά να παραταθεί η ζωή
της Ελλάδας, της ελληνικής Ομογένειας στις ΗΠΑ,
πολεμήθηκαν πολύ και πολεμούνται ακόμα από
την Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Η οποία, έχοντας τις
''πλάτες'' του ελληνικού κράτους και των άσχετων με Ομογένεια κυβερνήσεών του, τα έβαζε
στην...''μαύρη λίστα''.
Να τονίσουμε ότι το πρώτο ''τσάρτερ'' σχολείο
(Αθηναϊκή Ακαδημία) στην Φλόριδα (Πινέλλας)
ουσιαστικά το δημιούργησε κληρικός, αλλά με
το παλιό Ημερολόγιο (Κομνηνός Χατζηλιέρης).
'Ηταν η κινητήρια δύναμη στην αρχή. Το έκανε
πράξη ο Γιώργος Πουμάκης.
Προς τιμήν του, ο μητροπολίτης Αλέξιος (Ατλάντα), ένας 'Ελληνας πάνω από όλα ιεράρχης,
υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής των ''τσάρτερ''
σχολείων και εδικά του δεύτερου (Πλάτων) που
δημιούργησε η μικρή τοπική Ομοσπονδία. Πηγαίνοντας κόντρα στην πολιτική της Αρχιεπισκοπής, επέβαλε στην ενορία της Αγίας Τριάδας
(Κληαργουότερ) να παραχωρήσει γιά ενοικίαση
τις ''νεκρές'' σχολικές της εγκαταστάσεις γιά να
λειτουργήσει το σχολείο ''τσάρτερ'' με το όνομα
''Ακαδημία Πλάτωνος''. Πρόσφατα η ενορία ζήτησε διπλάσιο ενοίκιο και η Ακαδημία -που έφιαξε και άλλα 5 σχολεία στην ευρύτερη περιοχή- θα
μεταφερθεί σε δικό της κτίριο.
Προς τιμήν του ο τότε υφυπουργός Εξωτερικών
αρμόδιος γιά Απόδημους, Γρηγόρης Νιώτης, όταν
πρωτοεπισκέφθηκε πριν 12 χρόνια την ''Αθηναϊκή Ακαδημία'', επιστρέφοντας στην Αθήνα πήγε
''κόντρα'' στην κρατούσα πολιτική και έκανε τα
πάντα γιά να αποσπαστούν 'Ελληνες δασκάλοι,
να διδάσκουν στο σχολείο. Σήμερα, μόνο στην
Φλόριδα είναι αποσπασμένοι περισσότεροι από
20 εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα.
''Τσάρτερ''δημιουργήθηκαν μετά (από ένα)
στην Καρολίνα, στο Ντελαγουέαρ και στο Μπρούκλυν Νέας Υόρκης. Κινητήρια δύναμη ήταν οι
δημιουργοί αυτών στην Φλόριδα. Μάλιστα στο
Μαϊάμι υπάρχει νηπιαγωγείο, δημοτικό και Γυμνάσιο, από τα κορυφαία στην πολιτεία (''Αρχιμήδειος Ακαδημία''). 'Ολα τα ''τσάρτερ' σχολεία
έχουν υψηλές επιδόσεις και μεγάλες ''λίστες''
αναμονής γιά εγγραφές (Φλόριδα).
Να τονίσουμε ότι τα ''τσάρτερ'' σχολεία τουρκικού ενδιαφέροντος που δημιουργεί ο Γκιουλέν,
ξεπέρασαν ήδη τα 140 ανά τις ΗΠΑ, ενώ αριθμητικά οι τουρκικής καταγωγής Αμερικανοί στις ΗΠΑ,
είναι περίπου το 1/6 των Ελληνικής καταγωγής
Αμερικανών ή Ελλήνων στην Αμερική.
Δυστυχώς, η περιοχή του Κόλπου Τάμπας υστερεί σε νηπιαγωγεία ελληνικού ενδιαφέροντος
(τώρα υπάρχουν σκέψεις γιά δημιουργία τους),
επειδή οι Οργανώσεις-σύλλογοι δεν έδωσαν σημασία σε αυτό το ζήτημα και χρησιμοποίησαν τις
κτιριακές εγκαταστάσεις τους και το χρήμα, μόνο
γιά διασκέδαση και τίποτα άλλο. Φαινόμενο που
παρατηρείται έντονα σε όλες τις παροικίες μας,
ειδικά στη Νέα Υόρκη και στο Σικάγο. ------>

15

•

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Δυστυχώς, οι αποκαλούμενες και μεγάλες
Οργανώσεις μας, δεν έδωσαν σημασία στην δημιουργία νηπιαγωγείων (ειδικά) και δημοτικών.
Προτιμούσαν να κάνουν...συνέδρια ή χορηγίες
γιά...γηροκομεία (ΑΗΕΡΑ). Δυστυχώς, η Εκκλησία μας, δεν έδωσε επίσης σημασία στην διατήρηση της ελληνικόκητας των παιδιών μας. Έδωσε
προτεραιότητα ατο θρήσκευμα, άσχετα τι γλώσσα ομιλούν οι πιστοί. Ενδεικτικό και το γεγονός
ότι η Θεολογική Σχολή στην Βοστώνη έχει μόνο
αγγλόφωνους, μελλοντικούς παπάδες. Η Αρχιεπισκοπή, έδωσε και μεγάλη σημασία στην συλλογή
χρήματος, αλλά όχι γιά τις ανάγκες της Ομογένειας (εκπαιδευτικές και άλλες). Βασικά γιά τις
ανάγκες του...οικουμενικού Πατριαρχείου και τις
νομικές υποχρεώσεις-αποζημιώσεις γιά λογαριασμό παιδεραστών ''ιερέων''.
Η δε ΑΗΕΡΑ κατάργησε -άτυπα- την ελληνική
γλώσσα πριν 20 χρόνια.
Σε ότι αφορά τις διπλωματικές μας αποστολές
στις ΗΠΑ, στην αρχή ήταν ''εχθρικές'' προς τα
σχολεία ''τσάρτερ''. Γιά να μην ''στεναχωρούν''
την Εκκλησία, που θα έχανε ''πελατεία'' και κατά
συνέπεια κρατικές αμερικάνικες χορηγίες γιά τα
υπολειτουργούντα σχολεία της (γνωστά ως ''παιδικές χαρές'').
Ενδεικτικό το περιστατικό στην Βοστώνη: 'Οταν
το άτομο που δημιούργησε νηπιαγωγείο εκτός
συστήματος Μητρόπολης πήγε στο γενικό προξενείο, όχι να ζητήσει χρήματα, αλλά στήριξη, ο
τότε γενικός Πρόξενος (Ορφανίδης) είπε ''μα δεν
μπορούμε να δούμε το δένδρο και όχι το δάσος''.
Δένδρο το νηπιαγωγείο, δάσος τα της Μητρόπολης. Με λίγα λόγια, στηρίζουμε το σύστημα έστω
και αν αυτό πάει κόντρα στην διατήρηση της ελληνικότητας των παιδιών μας στις ΗΠΑ. Την ίδια
ώρα το πιό ''αμαρτωλό'' Προξενείο στην ιστορία
των διπλωματικών αποστολών της Ελλάδας στις
ΗΠΑ (γεγονός γνωστό στους παλιούς Ελληνοαμερικανούς), έδινε κάθε χρόνο, γιά δύο δεκαετίες,
χορηγίες 5-10.000 δολάρια στην ανύπαρκτη ουσιαστικά, παρανομούσα Ομοσπονδία Βοστώνης.
Το αποτέλεσμα: Ελληνόφωνη παιδεία από τα
θεωρούμενα ως σχολεία της Μητρόπολης Βοστώνης ή της Αρχιεπισκοπής γενικά στις ΗΠΑ,
σήμερα ΔΕΝ υπάρχει. Διατηρούν τα σχολεία απλά
γιά να εισπράττουν κρατικές και Πολιτειακές χορηγίες, ενώ στη Νέα Υόρκη η Αρχιεπισκοπή, με
τις πλάτες του θλιβερού γενικού Προξενείου και
του ''συντονιστή εκπαίδευσης'', χρησιμοποιεί
αποσπασμένους δασκάλους από Ελλάδα στα σχολεία της, παράνομα, γιά να μην πληρώνει.
Ο δε φερόμενος και ως ''ελληνολάτρης'' αρχιεπίσκοπος Δημήτριος κατάφερε μέσα σε μιά
15ετία να δει 4 ημερήσια ελληνικά σχολεία στην
Νέα Υόρκη να κλείνουν, χωρίς να κάνει κάτι. Κατάφερε μέσα σε μια 15ετία να παρατηρεί τον Ελληνισμό στις ΗΠΑ να αφανίζεται, αφού η πολιτική
του ''ότι πει το Πατριαρχείο'' είχε ως αποτέλεσμα
την πολυδιάσπαση και ότι έχτισαν οι μετανάστες
να καταστρέφεται.
'Ετσι και δικαιωματικά, ο αρχιεπίσκοπος Δημήτριος θα παραμείνει στην ιστορία ως ''ο νεκροθάφτης της ελληνόφωνης Παιδείας στις ΗΠΑ'',
έχοντας ως συνεργάτες, τους διπλωμάτες της
Ελλάδας στις ΗΠΑ. Τα δε παραμύθια περί ''ελληνικού λόμπι'' και ''δύναμης της Ομογένειας'',
επειδή γίνεται μιά μικροτελετή στον Λευκό Οίκο,
είναι μόνο γιά αφελείς και ανόητους, βασικά πολιτικούς και ΜΜΕ στην Ελλάδα.
Τις τελευταίες τρεις Κυριακές ως Ομογένεια

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Tελευταία απογραφή, ΗΠΑ

''πετάξαμε'' 800.000 δολ. περίπου, γιά τρίωρες
παρελάσεις-καρνάβαλους, από εμάς γιά εμάς. Με
τα μισά από αυτά θα είχαν τεθεί οι γερές βάσεις
γιά την δημιουργία 10 νηπιαγωγείων (ατόφια
ελληνικών) και δημοτικών σχολείων, ανά τις παροικίες μας. Αναλογιστείτε τι θα είχαμε κάνει την
τελευταία δεκαετία μόνο, πολλαπλασιάζοντας το
40 επί 10. Αναλογιστείτε σε πόσους άνεργους εκπαιδευτικούς από Ελλάδα (νηπιαγωγούς, δασκάλους) θα είχαμε δώσει εργασία να μαθαίνουν τα
παιδιά και τα εγγόνια μας στις ΗΠΑ, ελληνικά.
Αλλά την τελευταία δεκαετία απλά παρατηρούμε, ως θεατές, τα ελληνικά σχολεία να κλείνουν
και τον αριθμό ομιλούντων την ελληνική γλώσσα
στο σπίτι, να μειώνεται δραστικά.
Καλές οι παρελάσεις και τα πανηγύρια, καλοί
οι μύθοι που δημιουργήσαμε γιά δήθεν ''δυνατή Ομογένεια''. Αλλά τα γεγονότα αποδεικνύουν
ακριβώς το αντίθετο: Η Ομογένεια τελειώνει.
'Εχει ημερομηνία λήξης. Τα ποσοστά ομιλούντων
την ελληνική γλώσσα στο σπίτι μειώνονται δραματικά. Η γλώσσα είναι ο συνδετικός κρίκος με
κάθε τι το ελληνικό, με την Ελλάδα. Η γλώσσα
είναι η συνέχεια του Ελληνισμού στις ΗΠΑ. Αυτή
μας κρατάει συνδεδεμένους με την Ελλάδα. Δεν

είναι τα πανηγύρια και οι παρελάσεις. Και αποδειχτήκαμε ότι είμαστε μόνο γιά τα...πανηγύρια.
Η αμερικανική Συμπολιτεία ενισχύει οικονομικά τις ''εθνικές ομάδες'' γιά εκπαιδευτικά και
πολιτιστικά ζητήματα. Αυτό το γεγονός το εκμεταλλεύονται άλλες εθνικές ομάδες, που ασχολούνται με το αύριο και την ουσία και όχι με το χτες
και πανηγύρια, όπως εμείς. Επειδή βλέπουν ότι,
αν τα παιδιά τους δεν διατηρήσουν την γλώσσα
τους, θα αφανιστούν ως ''εθνική μειονότητα'' σε
λίγες δεκαετίες. Εμείς, '''ώπα'' και 'πέρα βρέχει''.
Επιβάλεται, έστω τώρα στο παρά 5', αφού
ΔΕΝ στοιχίζει (εκτός από 2-3 δεκάδες χιλιάδες
δολάρια στην αρχή γιά την δημιουργία του μηχανισμού) σε κάθε Πολιτεία, όπου υπάρχουν
ελληνικές παροικίες, να δημιουργηθούν ομάδες
7-10 Ομογενών, με στόχο ως πρώτο βήμα, την
δημιουργία νηπιαγωγείων. Εκεί όλη η ουσία. Τα
υπόλοιπα είναι εύκολα. Φυσικά, οι ομάδες αυτές,
πρέπει να κρατήσουν αποστάσεις από την Εκκλησία, τους 'Ελληνες πολιτικούς στην Ελλάδα και

τους διπλωμάτες, επειδή, Μητροπόλεις, 'Ελληνες
πολιτικοί και διπλωμάτες στις ΗΠΑ, μόνο ζημιά
κάνουν, όπως αποδείχτηκε την τελευταία 20ετία.
Να κρατήσουν δηλ. αποστάσεις από τα ''καρκινώματα'' του ''διαίρεσε γιά να βασιλεύεις''.
Αν δεν δημιουργήσουμε στα επόμενα 3-4 χρόνια νηπιαγωγεία βασικά, σε 5-6 Πολιτείες των
ΗΠΑ, τότε στην επόμενη απογραφή οι αριθμοί θα
αναφέρουν: ''Ομιλούντες την ελληνική στο σπίτι
200.000''. Και σε 20-30 χρόνια, θα αγγίξουμε το
μηδέν, που θα σημάνει και τον τυπικό τελειωμό
της κάποτε δημιουργικής ελληνικής Ομογένειας.
'Η τώρα ή ποτέ. Αν δεν κάνουμε κάτι τώρα, καλύτερα να το ''βουλώσουμε'' και να μην μιλάμε
(οργανώσεις, σύλλογοι, Ομογενείς) γιά ''Ελλάδα'',
γιά ελληνική Ομογένεια, γιά ''παιδεία'' κλπ.
Σημ.: Σε ενδιαφερόμενους Ομογενείς, η ''Πρωϊνή'' μπορεί να διαθέσει τον μηχανισμό (έγγραφα,
αιτήσεις κλπ) που χρειάζονται γιά την δημιουργία
πρώτιστα νηπιαγωγείων ή ''τσιάρτερ'' δημοτικών
σχολείων, με κρατικό χρήμα των ΗΠΑ.

Eυχές γιά
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Βασίλης Ματαράγκας
Σικάγο
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Ανακοίνωση με την όποια ενημερώνει ότι δόθηκε εντολή στις διεθνείς τράπεζες για 5-ετή
ομολογιακή έκδοση και υπό το αγγλικό δίκαιο,
εξέδωσε το ΥΠΟΙΚ.
Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:
«Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοινώνει σήμερα
9 Απριλίου 2014, ότι έδωσε εντολή σε διεθνείς
τράπεζες για επικείμενη 5-ετη ομολογιακή έκδοση «αναφοράς-benchmarking» σε ευρώ και υπό
το αγγλικό δίκαιο. Η συναλλαγή αναμένεται να
τιμολογηθεί και να λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον».
Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος της έκδοσης
η άντληση 2,5 δισ. ευρώ με την απόδοση να κινείται στο 5% ή αν είναι δυνατόν και χαμηλότερα.
Ανώτατος αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών, που επικαλείται το Reuters δήλωσε
σήμερα ότι «Θα είναι τρομερή επιτυχία αν το
κουπόνι είναι κάτω από 5,3%»
Σημειώνεται ότι η Ελλάδα βγήκε τελευταία
φορά στις αγορές με πενταετή ομόλογα στις 2-22010 και πλήρωσε επιτόκιο 6,10%, ενώ μόλις ένα
μήνα νωρίτερα (4-1-2010) είχε δανειστεί πενταετή με επιτόκιο 3,534%.
Ικανοποίηση επικρατεί στο υπουργείο Οικονομικών, τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου
Χρέους, αλλά και το Μαξίμου, έπειτα από την επίσημη ανακοίνωση για επιστροφή της χώρας στις
αγορές μετά από τέσσερα χρόνια αποκλεισμού.
Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι το καθαρό όφελος για την ελληνική
οικονομία ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ σε ετήσια
βάση, ενώ, υπάρχουν και επιπλέον ωφέλειες. Το
υπολογιζόμενο όφελος των 200 εκατ. ευρώ το
χρόνο προκύπτει σύμφωνα με τα ίδια στελέχη
από το ότι, η επιτυχία της έκδοσης (και ως προς
το ποσό και ως προς το επιτόκιο), θα έχει εξαιρετικά εμφανή επίδραση στα επιτόκια των εντόκων
γραμματίων, τα οποία, κατά την έκφραση στελέχους του ΟΔΔΗΧ, «θα γκρεμιστούν κι άλλο».
Αρα, το Δημόσιο θα μπορεί στο μεσοπρόθεσμο
μέλλον, να καλύπτει τις ταμειακές ανάγκες του με
χαμηλότερα επιτόκια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα βγήκε τελευταία φορά στις αγορές, με πενταετή ομόλογα,
στις 2-2-2010 και πλήρωσε επιτόκιο 6,10%, ενώ
μόλις ένα μήνα νωρίτερα (4-1-2010) είχε δανειστεί πενταετή με επιτόκιο 3,534%.
Οι προεγγραφές ξεκίνησαν από τη στιγμή που
ανακοινώθηκε η έκδοση ομολόγων. Ανάδοχοι θα
είναι η Bank of America Merill Lynch, η Goldman
Sachs, η HSBC, η Deutsche Banκ, η JP Morgan και
Morgan Stanley.
Η έκδοση θα υπόκειται στο βρετανικό δίκαιο,
ενώ αναλόγως της προσφοράς και της ζήτησης,
την οποία θα διαχειριστεί η JP Morgan, θα οριστεί το επιτόκιο. Η ανακοίνωση δεν αναφέρει το
τελικό ποσό που θα αντλήσει η Ελλάδα.
Το ομόλογο θα υπόκειται σε αξιολόγηση Caa3/
B-/Β-, ενώ η λήξη του θα είναι στις 17 Απριλίου
2019.
Όπως έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό, το ελληνικό δημόσιο θα επιδιώξει την άντληση 2,5
δισ. ευρώ από την έκδοση 5ετούς ομολόγου. Και
αναμένεται και επίσημη ανακοίνωση από τον
ΟΔΔΗΧ.
New York Times : ''Νωρίς για πανηγύρια''
''Ακόμη και αν έχουν εμφανιστεί τα πρώτα σημάδια της ανάκαμψης, το κόστος στην ελληνική
και την ευρωπαϊκή κοινωνία αυξάνεται με απίστευτους ρυθμούς καθημερινά, αναφέρει άρθρο
των New York Times.
Μπορεί η Ελλάδα να σχεδιάζει την πρώτη έξοδο στις αγορές αυτήν την εβδομάδα, για πρώτη
φορά μετά το 2010, αλλά για πάνω από 1,3 εκατ.
Έλληνες είναι... πάρα πολύ νωρίς να πανηγυρίσουν την έξοδο από την κρίση, γράφει ακόμη η
εφημερίδα.
Για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους η ανάκαμψη όχι μόνο δεν έχει έρθει, αλλά το αδιέξοδο
συνεχίζει να βρίσκεται ενώπιων τους'', αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων, όχι
μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, βρίσκεται εγκλωβισμένος στην ανεργία.
Η ανεργία στην Ελλάδα ξεπερνά το 27%, ενώ σε
επίπεδο Ευρώπης (28) κοντά 26 εκατ. άνθρωποι
αναζητούν εργασία.
''Υπάρχει μια υπόγεια κρίση στην Ευρώπη, και
αυτή είναι η ανεργία'', αναφέρει ο Jens Bastian,
μέλος της task force στην Ελλάδα.
Φυγή καταθέσεων 3 δις από τις τράπεζες
Ενώ η κυβέρνηση διοργανώνει επικοινωνιακές
φιέστες για την έξοδο στις αγορές, μόλις σε διάστημα 3 μηνών χάθηκαν καταθέσεις 3 δις από τις

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Η Ελλάδα βγήκε στις αγορές γιά νέα δανεικά

τράπεζες, ενώ με τίποτε δεν λένε να επιστρέψουν
τα δις που έχουν βγάλει οι Έλληνες έξω.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου
Μαριόλη στο Capital.gr την ώρα που η ελληνική
οικονομία προσπαθεί να εισέλθει σε τροχιά ανάκαμψης και οι τράπεζες επιθυμούν όσο τίποτε
άλλο την επιστροφή των κεφαλαίων που έκαναν
φτερά μέσα την κρίση, οι απανωτοί φόροι και η
λιτότητα «στεγνώνουν» την αγορά - και μάλιστα
με εντυπωσιακό ρυθμό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το μήνα Φεβρουάριο και τις εκτιμήσεις
τραπεζικών στελεχών για τον Μάρτιο, οι ελληνικές τράπεζες έχουν απολέσει στο πρώτο τρίμηνο
του έτους καταθέσεις της τάξης των 3 δισ. ευρώ.
Μάλιστα, αν ο Μάρτιος είναι αρνητικός τότε θα
πρόκειται για τον τρίτο διαδοχικό μήνα μείωσης

των καταθέσεων.
«Πώς να αυξηθούν οι καταθέσεις όταν δεν επιστρέφουν χρήματα από το εξωτερικό και ο κόσμος
τρώει από τα έτοιμα», διερωτάται με νόημα διευθυντικό στέλεχος συστημικής τράπεζας. «Όσοι
έχουν βγάλει λεφτά στο εξωτερικό περιμένουν
να διασφαλιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η
ομαλή πορεία της χώρας και να σταθεροποιηθεί
το πολιτικό κλίμα. Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις
αναζητούν σανίδα σωτηρίας», συμπληρώνει.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τον Φεβρουάριο οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν στα 160,538 δισ. ευρώ, όταν
τον περασμένο Δεκέμβριο ανήλθαν στα 163,251
δισ. ευρώ. Αρμόδια τραπεζικά στελέχη εκτιμούν
ότι και ο Μάρτιος ήταν μήνας υποτονικός και δεν
αποκλείεται να δείξει μικρή μείωση των καταθέ-

Spiegel: Η αμφίβολη θαυματουργή θεραπεία της Ελλάδας
«Εδώ και τέσσερα χρόνια, η Ελλάδα είναι στον ορό των διεθνών πακέτων βοήθειας. Τώρα η κυβέρνηση σχεδιάζει την επιστροφή στις κεφαλαιαγορές. Οι επενδυτές είναι έτοιμοι μολονότι η κατάσταση
εκκίνησης της χώρας είναι σε χειρότερο σημείο από ό,τι το 2010», παρατηρεί τo Spiegel, σε δημοσίευμά του με τίτλο «Η αμφίβολη θαυματουργή θεραπεία της Ελλάδας».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «θα συνιστούσε ένα μικρό θαύμα, εάν πετύχαινε η ελληνική επιστροφή, ωστόσο ακριβώς αυτό το θαύμα φαίνεται, στο μεταξύ, ρεαλιστικό». Όπως υπογραμμίζει το περιοδικό, «πολλοί επενδυτές εκπέμπουν το μήνυμα ότι είναι έτοιμοι να αγοράσουν ελληνικά ομόλογα». Το
δημοσίευμα παραθέτει τους θεμελιώδεις δείκτες της ελληνικής οικονομίας, οι οποίοι δεν συνηγορούν
υπέρ μιας επιστροφής της Αθήνας στις αγορές: Μείωση του ΑΕΠ, ποσοστό χρέους επί του ΑΕΠ κλπ.
Το Der Spiegel υπενθυμίζει την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια και το
πρωτογενές πλεόνασμα για το 2013. Στο σημείο αυτό αναφέρονται οι ενστάσεις για την αξιοπιστία των
ελληνικών στοιχείων. «Τώρα εκφράζονται αμφιβολίες εάν έγιναν όλα νόμιμα στην υπόθεση του ελληνικού θαύματος», επισημαίνει το ρεπορτάζ, παραπέμποντας στην διαφορά που σημειώνεται μεταξύ
των στοιχείων που έχει δημοσιεύσει η Eurostat και εκείνων της τρόικας για το έλλειμμα.
«Ενόψει αυτής της ζοφερής κατάστασης αναφορικά με τα στοιχεία, προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη
έκπληξη το γεγονός ότι ιδιώτες επενδυτές θέλουν να αγοράσουν πάλι ελληνικά ομόλογα. Τυφλώθηκαν
και πάλι οι αγορές με αυτόν τον παράλογο ενθουσιασμό τους;», διερωτάται το περιοδικό, δίνοντας
το ίδιο την απάντηση: «Σε καμία περίπτωση. Μπορεί να είναι ορθολογικό οι ιδιώτες επενδυτές να
ορμάνε στα ελληνικά ομόλογα. Σε αντίθεση με τα γερμανικά ομόλογα, τα ελληνικά έχουν πολύ καλά
επιτόκια, ενώ παράλληλα απολαμβάνουν και ένα είδος γερμανικής κρατικής εγγύησης. Κι αυτό γιατί η
καγκελάριος Μέρκελ υποσχέθηκε, μετά το κούρεμα του 2012, ότι οι ιδιώτες επενδυτές δεν πρόκειται
να ξαναπληρώσουν για την Ελλάδα».
«Η προγραμματισμένη επιστροφή της Ελλάδας στις κεφαλαιαγορές προκαλεί αίσθηση», σημειώνει
η Frankfurter Rundschau, υπογραμμίζοντας ότι ο έλληνας υπουργός Οικονομικών προειδοποιεί πως
δεν υπάρχει βιασύνη.
Το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών χαιρέτισε τα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι «σε τελική ανάλυση πρόκειται για μια απόδειξη ότι το πρόγραμμα διάσωσης προχωρά επιτυχώς και ότι αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη των αγορών», προσθέτει το δημοσίευμα, διευκρινίζοντας
ότι το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών δεν θέλησε να τοποθετηθεί σχετικά με το χρονικό σημείο
εξόδου στις αγορές.
«Η Ελλάδα αναγγέλλει την επιστροφή» είναι ο τίτλος δημοσιεύματος στην ηλεκτρονική σελίδα του
γερμανικού ειδησεογραφικού δικτύου n-tv, το οποίο παρατηρεί: «Μετά από χρόνια κρίσης, η Αθήνα
θα αποτολμήσει να αντλήσει με τις δικές της δυνάμεις δάνεια από τις κεφαλαιαγορές». Σύμφωνα με
το δημοσίευμα, παρατηρητές εκτιμούν ότι αυτό θα γίνει άμεσα.
«Εδώ και μέρες εικοτολογούν παρατηρητές ότι το ελληνικό δημόσιο θα μπορούσε τη Δευτέρα ή το
αργότερο μέχρι το τέλος της εβδομάδας να ξεκινήσει μια πρώτη δοκιμή», αναφέρει το n-tv. «Σε περίπτωση που η ελληνική κυβέρνηση επιλέξει την δεύτερη ημέρα της εβδομάδας των συναλλαγών για
το comeback στις αγορές, είναι πιθανό ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων να μην πληροφορηθεί αυτό το
σημαντικό γεγονός», αναφέρει το δημοσίευμα παραπέμποντας στην απεργία των δημοσιογράφων.

σεων.
Αν οι εκτιμήσεις επαληθευτούν το τραπεζικό
σύστημα θα έχει χάσει 3 δισ. ευρώ. Σε αυτή την
εξέλιξη σημαντική ήταν η «συνεισφορά» του
Ιανουαρίου όταν νοικοκυριά και επιχειρήσεις
βρέθηκαν αντιμέτωποι με φορολογικό «τσουνάμι». Και μπορεί αναλυτές να υποστηρίζουν ότι τα
χρήματα αυτά επανέρχονται στο σύστημα από
άλλες… οδούς, ωστόσο παράγοντες της αγοράς
κρούουν των κώδωνα του κινδύνου λέγοντας ότι
«οι τράπεζες έχουν ανάγκη από καταθέσεις και
από τη στιγμή που δεν επαναπατρίζονται κεφάλαια η τάση δείχνει ότι οι φόροι αλλά και η ύφεση
θα συνεχίσουν να έχουν αντίκτυπο».
Τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι καταθέσεις όψεως των επιχειρήσεων οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 18,329 δισ. ευρώ το Φεβρουάριο,
έναντι 20,774 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο.
Παρά το γεγονός ότι η αύξηση των καταθέσεων, ύψους 2 δισ. ευρώ, τον Δεκέμβριο είχε
περισσότερο τεχνικό χαρακτήρα, η υποχώρηση
των υπολοίπων για τρίτο διαδοχικό μήνα προκαλεί αίσθηση. Ενδεικτικό είναι ότι συμπεριλαμβανομένου και του Μαρτίου, στο σύστημα έχουν
επιστρέψει μόλις 10 δισ. ευρώ από το χαμηλό του
Ιουνίου του 2012, όταν λόγω της αβεβαιότητας
και της διπλής εκλογικής αναμέτρησης, οι καταθέσεις υποχώρησαν στα 150 δισ. ευρώ.
Από την ανάγνωση των στοιχείων, θετική θα
μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς τη σταθεροποίηση (με μικρή άνοδο) των προθεσμιακών καταθέσεων των νοικοκυριών. Βέβαια στελέχη τραπεζών δίνουν μία άλλη οπτική: «Όπως φαίνεται
τα νοικοκυριά ότι είχαν να δώσουν το έδωσαν.
Αυτοί που δεν έχουν απλά δεν πληρώνουν».
Τα ίδια στελέχη χαρακτηρίζουν πολύ θετικό το
μέτρο του συμψηφισμού του ΦΠΑ που οφείλουν
οι επιχειρήσεις με αυτόν που τους χρωστά το δημόσιο, που αποτελούσε διαχρονικό αίτημα των
μικρομεσαίων. «Γίνονται κινήσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τις τράπεζες και πιστεύουμε ότι
μέσα στο 2014 θα δούμε τα πρώτα σημάδια ουσιαστικής ανάκαμψης», υπογραμμίζει έμπειρος
τραπεζίτης.
Σημειώνεται ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προέβλεπε μείωση των καταθέσεων το 2013
στα 157,5 δισ. ευρώ (διαμορφώθηκαν στα 163,2
δισ. ευρώ) και αύξησή τους στα 165,3 δισ. ευρώ
το 2014, στα 179,2 δισ. ευρώ το 2015 και… στα
195,8 δισ. ευρώ το 2016.
Ανάπτυξη και πτώση της ανεργίας το 2014
βλέπει για την Ελλάδα το ΔΝΤ
Το ΔΝΤ εκτιμά πως η ελληνική οικονομία αν και
προέρχεται από ύφεση 3,9% πέρυσι, θα «τρέξει»
με ρυθμό 0,6% το 2014. Το 2015 θα επιταχύνει,
επιτυγχάνοντας ανάπτυξη στο 2,9%.
Το Ταμείο εκτιμά και σταδιακή υποχώρηση της
ανεργίας στο 26,3% φέτος και περαιτέρω αποκλιμάκωση της στο 24,4% το 2015.
Το ΔΝΤ βλέπει συνέχιση των αποπληθωριστικών πιέσεων το 2014 καθώς κάνει λόγο για μείωση των τιμών καταναλωτή κατά 0,4%, ενώ τοποθετεί στο 0,3% τον πληθωρισμό το 2015.
Τέλος, αναμένει πως το πλεόνασμα τρεχουσών
συναλλαγών θα διαμορφωθεί στο 0,9% του ΑΕΠ
φέτος και στο 0,3% το 2015.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υποβάθμισε
ελαφρώς τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη
της παγκόσμιας οικονομίας αυτό το έτος σημειώνοντας ότι οι αναδυόμενες αγορές αντιμετωπίζουν αύξηση του κόστους δανεισμού και η ανάκαμψη στην Ευρώπη παραμένει αναιμική.
Στην έκθεση του για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές (World Economic Outlook) το
ΔΝΤ αναφέρει ότι η παγκόσμια οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 3,6% αυτό το έτος αντί για 3,7% που
ανέφερε στην εκτίμηση του Ιανουαρίου.
Για το 2015 εκτιμά ότι η παγκόσμια οικονομία
θα αναπτυχθεί κατά 3,9% από 4% που ανέφερε
προηγουμένως.
Για την Ευρωζώνη το Ταμείο αναθεώρησε ελαφρώς ανοδικά τις προβλέψεις του επισημαίνοντας ότι αναμένει το 2014 η ανάπτυξη να φτάσει
το 1,2% και το 2015 να φτάσει το 1,5%. Και τα δύο
μεγέθη είναι αυξημένα κατά 0,1% σε σχέση με τις
προηγούμενες εκτιμήσεις.
Για τις ΗΠΑ το ΔΝΤ διατήρησε αμετάβλητες
τις εκτιμήσεις του και περιμένει αύξηση του ΑΕΠ
κατά 2,8% το 2014 και 3% το 2015.
Για την Ιαπωνία, της οποίας το δημόσιο χρέος
είναι μεταξύ των υψηλότερων στον κόσμο, το
ΔΝΤ προειδοποιεί ότι αποτυχία να επιτευχθούν
υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης και πληθωρισμού
θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την οικονομία
της χώρας με απρόβλεπτες συνέπειες για συνολικά την παγκόσμια οικονομία.
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΗΠΑ: Tο παράλογο του πληθωρισμού

H βία στις ΗΠΑ έχει όνομα: Ομάδες SWAT

Η στρατιωτικοποίηση της αστυνομίας είναι
πλέον ένας από τους σημαντικούς πονοκέφαλους
στην αμερικανική πραγματικότητα, ενώ η κριτική έχει αυξηθεί τόσο από πανεπιστημιακούς όσο
κι από δημοσιογράφους και έντυπα παγκόσμιας
κυκλοφορίας.
Στο στόχαστρο βρίσκονται οι περιβόητες ομάδες SWAT, που θεωρείται ότι έχουν αυξήσει στα...
κόκκινα τη βιαιότητα και τον αυταρχισμό τους.
Οι ομάδες SWAT είναι αστυνομικές παραστρατιωτικές μονάδες, που σχηματίστηκαν για την
καταστολή κοινωνικών ταραχών και τη διαχείριση ειδικών καταστάσεων, όπως ομηρείες, ανακατάληψη κτηρίων κ.λπ. Απ’ ό,τι φαίνεται, όμως,
έχουν διευρύνει τον κύκλο καθηκόντων τους και
το πεδίο δράσης τους.
Στην Αμερική έχει πια γίνει ρουτίνα οι ομάδες
SWAT να εισβάλλουν βίαια με πλήρη εξάρτυση,
κράνη, μάσκες και όπλα σε σπίτια πολιτών ακόμα
και για να συλλάβουν μικροεγκληματίες. Όπως
στην Αϊόβα, όπου μπούκαραν σε κατοικία πριν
από δύο μήνες ψάχνοντας για ρούχα αξίας...
1.000 δολαρίων, με υποψίες ότι αγοράστηκαν με
κλεμμένη πιστωτική! Οι αστυνομικοί δεν βρήκαν
τίποτα, ωστόσο.
Έχει ξεφύγει, λοιπόν, η κατάσταση στις ΗΠΑ
και η αστυνομία, αντί να επιτελεί τον θεσμικό της
ρόλο, που είναι απαραίτητος για την κοινωνική
ομαλότητα, κάνει επίδειξη δύναμης έχοντας ξεπεράσει τα όρια, σύμφωνα με την κοινή γνώμη,
αλλά και τους ειδικούς.
Ο Πίτερ Κράσκα, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
του Κεντάκι, οδηγήθηκε σε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα στην πρόσφατη έρευνά του.
Συγκεκριμένα, διαπίστωσε ότι οι ομάδες SWAT
έδρασαν σε ειδικές αποστολές 3.000 φορές μέσα
στο 1980. Στις μέρες μας χρησιμοποιούνται ακόμα και 50.000 φορές ετησίως!
Η αστυνομία ορισμένων πόλεων στις ΗΠΑ χρησιμοποιεί ομάδες SWAT ακόμη και για περιπολίες ρουτίνας. Το 2010 στο Κονέκτικατ, για παράδειγμα, εστάλη πλήρως εξοπλισμένη διμοιρία σε
μπαρ, για το οποίο υπήρξε αναφορά ότι σέρβιρε
αλκοόλ σε ανήλικους. Στην Αριζόνα εισέβαλε με
τανκ (!) σε σπίτι υπόπτου για διοργάνωση κοκορομαχιών, σκοτώνοντας 100 περίπου κόκορες
και τον σκύλο!
Ο Κράσκα σημειώνει ότι «οι πάνοπλες ομάδες
SWAT δεν καλούνται, όπως θα έπρεπε, για να
αντιμετωπίσουν καταστάσεις υψηλού κινδύνου
που οι συμβατικοί αστυνομικοί αδυνατούν να διαχειριστούν, αλλά για να εκτελέσουν εντάλματα
σε ιδιωτικές κατοικίες για αδικήματα σχετιζόμενα, π.χ., με ναρκωτικά».
Ο καθηγητής υπολογίζει ότι το 2007 πάνω από
το 80% των αστυνομικών τμημάτων στις ΗΠΑ,
σε πόλεις με πληθυσμό μόλις μεταξύ 25.000 και
50.000 κατοίκων, διέθεταν ομάδα SWAT, συγκριτικά με το 20% στα τέλη της δεκαετίας του ’80.
Η δράση τους, μάλιστα, αυξανόταν ακόμα και
σε περιόδους που το βίαιο έγκλημα παρουσίαζε
κάμψη.
Επιδρομές
Δεν είναι, όμως, μόνο ο Κράσκα και η έρευνά του. Είναι και το τελευταίο τεύχος του
«Economist» που τα βάζει ανοιχτά με τις αμερικανικές δικαστικές αρχές. Ακριβώς επειδή κλείνουν το μάτι εκδίδοντας ειδικά εντάλματα, που
νομιμοποιούν την υπερβολική χρησιμοποίηση
των ομάδων SWAT δίνοντας το δικαίωμα να ει-

σβάλλουν και για ψύλλου πήδημα, τρόπος του
λέγειν, δίχως καν να ανακοινώσουν την ύπαρξη
αστυνομίας στον χώρο.
Αυτές οι ξαφνικές «σιωπηλές» επιδρομές γίνονται συνήθως αργά τη νύχτα, με χρήση χειροβομβίδων κρότου - λάμψης σχεδιασμένων να
επιφέρουν σύγχυση και προσωρινή τύφλωση και
κώφωση. Τα πράγματα, όμως, κάποιες φορές
πάνε στραβά. Ο δημοσιογράφος Ράντλεϊ Μπάλκο
(«Wall Street Journal», «Time», «Washington
Post»), συγγραφέας του «Rise of the Warrior
Cop», απαριθμεί τουλάχιστον 50 παραδείγματα
αθώων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους λόγω
επιδρομών της ομάδας SWAT.
Εδώ, όμως, υπάρχει και μια ακόμη παράμετρος.
Πολύ συχνά οι ένοικοι ενός σπιτιού, όταν ακούνε
την πόρτα να σπάει μέσα στη νύχτα, πανικοβάλλονται και πιάνουν το όπλο τους, ειδικά στις ΗΠΑ
όπου η οπλοκατοχή φθάνει σε δυσθεώρητα επίπεδα.
Το 2006 αστυνομικοί εισέβαλαν στο σπίτι της
92χρονης Κάθριν Τζόνστον, η οποία τρομοκρατημένη και πιστεύοντας ότι έχουν μπει διαρρήκτες έριξε με ένα παλιό πιστόλι. Οι αστυνομικοί
την πυροβόλησαν πέντε φορές σκοτώνοντάς
την. Έπειτα, όπως αποδείχθηκε, «φύτεψαν» μαριχουάνα στον χώρο. Η έρευνα αργότερα έδειξε
ότι είχαν παραποιηθεί και τα στοιχεία βάσει των
οποίων εκδόθηκε το ένταλμα για έφοδο στη συγκεκριμένη κατοικία.
Xρηματοδότηση
Σύμφωνα πάντα με τον «Economist», o βαρύς
οπλισμός των ομάδων SWAΤ έχει φυσικά κρατική
χρηματοδότηση. Από το 2002 έως το 2011 έχουν
δαπανηθεί περισσότερα από 35 δισ. δολάρια στην
αστυνομία. Με απίστευτες υπερβολές. Ενίοτε και
κωμικοτραγικές! Το Κιν, μια μικρή πόλη στο Νιου
Χάμσαϊρ, ξόδεψε 286.000 δολάρια για ένα τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού, με
τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας να δηλώνει
ότι θα χρησιμοποιηθεί για την περιφρούρηση
του «φεστιβάλ κολοκύθας της πόλης και άλλες
επικίνδυνες καταστάσεις».
Στο μεταξύ, δημοσκόπηση δείχνει ότι το 58%
των Αμερικανών πιστεύει πως η χρήση στρατιωτικών όπλων και τεθωρακισμένων οχημάτων από
την αστυνομία «έχει παρατραβήξει».
Οι επιδρομές των ομάδων SWAT δύνανται
να είναι και επικερδείς. Ο νόμος επιτρέπει στην
αστυνομία να κατάσχει οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί προϊόν εγκλήματος, ακόμα και δίχως ο
ιδιοκτήτης του σπιτιού να έχει καταδικαστεί για
το συγκεκριμένο έγκλημα. Για πολλά αστυνομικά
τμήματα, λοιπόν, οι κατασχέσεις αποτελούν ένα
μεγάλο κομμάτι του προϋπολογισμού τους.
Το ομοσπονδιακό fund περιουσιακών στοιχείων από κατασχέσεις (Federal Asset Forfeiture
Fund) είχε συγκεντρώσει το 1986, πρώτο χρόνο
λειτουργίας του, 93,7 εκατ. δολάρια. Έως το 2012,
αυτό κι ένα δεύτερο συναφές fund (Seized Asset
Deposit Fund) συγκέντρωναν σχεδόν 6 δισ. δολάρια!
Ο δημοσιογράφος Μπάλκο, λοιπόν, συμπεραίνει, και ίσως εδώ να είναι το ζουμί, ότι «οι
νόμοι περί κατασχέσεων δίνουν ένα διεστραμμένο οικονομικό κίνητρο στην αστυνομία ώστε
να επικεντρώνει τις έρευνές της σε εγκλήματα
σχετιζόμενα, π.χ., με ναρκωτικά, παρά σε υποθέσεις βιασμών ή φόνων, οι οποίες δεν αποφέρουν
κέρδη από κατασχέσεις».

Έπειτα από όλα αυτά τα χρόνια μετριοπαθούς
αύξησης των τιμών, πολλοί Αμερικανοί δε μπορούν ακόμα να συνηθίσουν σε δύο μεγάλες ιδέες.
Η πρώτη είναι πως ο πληθωρισμός είναι πράγματι
χαμηλός, παρά την αντίθετη εντύπωση που αποκομίζει ένας καταναλωτής πως όλα ακριβαίνουν.
Η δεύτερη είναι πως ο πληθωρισμός μπορεί να
παραγίνει χαμηλός. Μοιάζει παράλογο: Γιατί να
θέλει κανείς να πληρώνει ακριβότερα τα πράγματα;
Η αλήθεια είναι ότι ο πληθωρισμός είναι πράγματι πολύ χαμηλός αν οι Αμερικανοί λάβουν
υπόψη όλα όσα πληρώνουν, όχι μόνο τα προϊόντα των οποίων η τιμή αυξάνεται (όπως οι τιμές
ακινήτων στο Μανχάταν και το κρέας). Ο Δείκτης
Τιμών Καταναλωτή σημείωσε αύξηση μόλις 1,1%
κατά τους δώδεκα μήνες έως τον Φεβρουάριο.
Το μέγεθος αυτό βασίζεται στα στοιχεία που συγκέντρωσε η Στατιστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, μια
αυστηρά μη πολιτική ομοσπονδιακή υπηρεσία.
Είναι ακόμη πιο δύσκολο για πολλούς ανθρώπους να αντιληφθούν πως ένας τόσο χαμηλός
πληθωρισμός αποτελεί πρόβλημα. Ένας από τους
λόγους που καθιστά αρνητικό γεγονός τον χαμηλό πληθωρισμό είναι το ότι όταν οι τιμές δεν ανεβαίνουν πολύ, τότε κατά γενικό κανόνα ούτε οι
αμοιβές των εργαζομένων αυξάνονται πολύ. Τον
προηγούμενο χρόνο οι μέσες ωριαίες και εβδομαδιαίες αποδοχές σημείωσαν ικανοποιητική
άνοδο (4% και 3% αντίστοιχα), αλλά αυτό πιθανότατα δεν είναι βιώσιμο καθώς οι εργοδότες δεν
πρόκειται να συνεχίσουν εσαεί να αυξάνουν τις
αμοιβές των υπαλλήλων τους ταχύτερα από τις
χρεώσεις τους προς τους καταναλωτές.
Δεύτερον, η ύπαρξη ορισμένου ποσοστού
πληθωρισμού έχει θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση εξαιτίας αυτού που οι οικονομολόγοι
ονομάζουν «ψευδαίσθηση του χρήματος». Όταν
η ζήτηση είναι αδύναμη, τότε οι εργοδότες τείνουν να επιδιώκουν περικοπές των μισθολογικών
δαπανών. Αυτό μπορούν να το πετύχουν εύκολα
σε περιόδους μέτριου πληθωρισμού κάνοντας
αυξήσεις χαμηλότερες σε σχέση με τη μεταβολή
του πληθωρισμού. Αλλά όταν ο πληθωρισμός κυμαίνεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, τότε οι

εργοδότες θα πρέπει να μειώσουν τους μισθούς
προκειμένου να πετύχουν μείωση του μισθολογικού τους κόστους. Οι εργαζόμενοι φυσικά απεχθάνονται κάτι τέτοιο και οι εργοδότες επιλέγουν
την ευκολότερη αλλά ομολογουμένως σκληρότερη οδό, αυτή των απολύσεων.
Ο τρίτος λόγος ανησυχίας για το χαμηλό πληθωρισμό, είναι ότι μπορεί να μετατραπεί σε
αποπληθωρισμό. Αυτό συμβαίνει όταν οι τιμές
υποχωρούν συνεχώς, σε όλους τους τομείς. Ο
αποπληθωρισμός αποθαρρύνει τους καταναλωτές από την αγορά επειδή διαμορφώνει την πεποίθηση πως μπορούν να πετύχουν χαμηλότερες
τιμές εάν περιμένουν. Παράλληλα αυξάνει το
χρέος επειδή το ποσό που οφείλεις δεν αλλάζει
ακόμα και αν ο μισθός σου υποχωρήσει, όπως και
όλα τα άλλα.
Οι κεντρικοί τραπεζίτες έχουν ορίσει το 2% ως
το κατάλληλο επίπεδο για τον πληθωρισμό, αλλά
συνεχίζουν να μην το πετυχαίνουν, όπως οι τοξότες που για κάποιο λόγο συγκεντρώνουν όλα τους
τα βέλη από την αριστερή πλευρά του κέντρου του
στόχου. Και μπορεί να σκεφτεί κανείς πως η λύση
θα ήταν να φέρουν λίγο πιο δεξιά τα βέλη, αλλά η
Federal Reserve και η ΕΚΤ για να αναφέρουμε δύο
τράπεζες, ήτα πολύ επιφυλακτικές στο να πάρουν
πιο δραστικά μέτρα τόνωσης της ανάπτυξης και
αύξησης του πληθωρισμού φοβούμενες πως θα
δημιουργήσουν «φούσκα» και ενδεχομένως να
προκαλέσουν πολύ υψηλό πληθωρισμό, ήτοι να
μεταφέρουν τα βέλη δεξιά του στόχου.
Όπως μετέδωσε το Bloomberg, ο πληθωρισμός
στην ευρωζώνη επιβραδύνθηκε ταχύτερα από
τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων το Μάρτιο,
διολισθαίνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των
τεσσάρων τελευταίων ετών. Ειδικότερα, οι τιμές καταναλωτή σημείωσαν ετήσια άνοδο μόλις
0,5%, σημαντικά χαμηλότερη του στόχου του 2%
που έχει θέσει η ΕΚΤ.
«Το 0,5% δεν είναι αυτό που οι κεντρικές τράπεζες έχουν στο.. μυαλό τους ως το κατάλληλο
επίπεδο για τον πληθωρισμό», σχολίασε στο
Bloomberg ο Chris Scicluna, επικεφαλής του τμήματος Οικονομικών Ερευνών του Daiwa Capital
Market στο Λονδίνο.

Διεθνής Αμνηστία: Αύξηση ρατσιστικής βίας κατά Ρομά
Όλο και πιο συχνή γίνεται η άσκηση ρατσιστικής βίας κατά των Ρομά στην ανατολική και στη
δυτική Ευρώπη, επισημαίνεται σε έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, που δόθηκε στη δημοσιότητα
στις Βρυξέλλες και στην οποία παρουσιάζονται
τα αποτελέσματα έρευνας σε Τσεχία, Γαλλία και
Ελλάδα.
«Η βία, η παρενόχληση και ο εκφοβισμός των
Ρομά και των κοινοτήτων τους από την αστυνομία και από ιδιώτες ή ακροδεξιές ομάδες, έχουν
ευρέως διαδοθεί» αναφέρει η έκθεση. Η Διεθνής
Αμνηστία καταγγέλλει την ΕΕ ότι δεν προστατεύει
τους Ρομά από τη ρατσιστική βία, ενώ παρατηρεί
ότι τα ευρωπαϊκά κράτη σε ορισμένες περιπτώσεις τροφοδοτούν τις διακρίσεις, τον εκφοβισμό
και τη βία κατά των Ρομά.
Η Διεθνής Αμνηστία έχει καταγράψει δεκάδες
χιλιάδες διωγμούς Ρομά από τα σπίτια τους κάθε
χρόνο, καθώς και τον παράλληλο εξαναγκασμό
τους να ζουν σε καταυλισμούς, συχνά χωρίς θέρμανση και καθαρό νερό.
Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, οι Ρομά είναι
«θύματα βίας υποκινούμενης από ρατσισμό» υφίστανται διακρίσεις και συχνά δεν τους επιτρέπεται πρόσβαση σε αξιοπρεπή περίθαλψη, παιδεία
και εργασία, ενώ οι κυβερνήσεις δεν εργάζονται
με ζήλο για τον περιορισμό του φαινομένου.
Τα αποτελέσματα γιά Ελλάδα
Όσον αφορά την Ελλάδα, επισημαίνεται ότι
φιλοξενεί περίπου 250.000 με 350.000 Ρομά, οι
οποίοι ζουν σε καταυλισμούς και συχνά είναι θύματα επιδρομών και αυθαίρετων κρατήσεων από
την αστυνομία.
Τους πρώτους εννιά μήνες του 2013, η Ελληνική
Αστυνομία εισέβαλε σε 1.131 καταυλισμούς Ρομά,
σε όλη τη χώρα. Περισσότεροι από 52.000 Ρομά
ελέγχθηκαν (πολλοί επανειλημμένα) και περίπου
19.000 οδηγήθηκαν σε αστυνομικά τμήματα. Από
αυτούς περίπου 1.300 συνελήφθησαν, κάποιοι
εκ των οποίων για παράβαση του κώδικα οδικής
κυκλοφορίας. Η έκθεση σχολιάζει ότι η αναλογία
των ελέγχων προς τον αριθμό των Ρομά που ζουν
στην Ελλάδα δίνει μια ένδειξη της κλίμακας στην
οποία πραγματοποιούνται αστυνομικές επιδρομές και έλεγχοι με χαρακτήρα διακρίσεων.
Μεταξύ άλλων περιστατικών, η έκθεση της Δι-

εθνούς Αμνηστίας για την κατάσταση των Ρομά
στην Ελλάδα αναφέρεται και στην πρόσφατη
ιστορία της μικρής Μαρίας, επισημαίνοντας τα
εξής:
«Τον Οκτώβριο του 2013, η μεταχείριση των
Ρομά της Ελλάδας έγινε πρωτοσέλιδο μετά τη
σύλληψη ενός ζευγαριού Ρομά στα Φάρσαλα για
απαγωγή, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιδρομής στον καταυλισμό τους, η οποία οδήγησε σε
υποψίες για την ταυτότητα του παιδιού που ζούσε μαζί τους, καθώς -σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας- είχε «λευκή χροιά δέρματος,
ξανθά μαλλιά και πράσινα μάτια, χαρακτηριστικά
που διαφοροποιούνται πλήρως από αυτά [εκείνων]... που φέρονται ως γονείς του».
Αργότερα, τεστ DNA έδειξε ότι η Μαρία ήταν η
βιολογική κόρη μιας οικογένειας Ρομά που ζούσε
στη Βουλγαρία. Η κάλυψη της υπόθεσης από τα
μέσα ενημέρωσης υπέθετε σε μεγάλο βαθμό ότι
το ζευγάρι είχε απαγάγει το «ξανθό αγγελούδι»
και έχασαν το ενδιαφέρον τους μόλις η Μαρία
διαπιστώθηκε ότι ήταν και η ίδια Ρομά, αποκαλύπτοντας έτσι τον βαθμό εχθρότητας και στιγματισμού που αντιμετωπίζει μια ήδη περιθωριοποιημένη κοινότητα» αναφέρεται στην έκθεση.
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ΚΟΣΜΟΣ

ΔΝΤ: Υψηλό το χρέος των πλούσιων χωρών

Ισραήλ: Μπλόκαρε την ειρηνευτική διαδικασία
Το Ισραήλ, το οποίο επικρίνεται από τους Αμερικανούς συμμάχους του για το μπλοκάρισμα της
ειρηνευτικής διαδικασίας, αντέδρασε κατηγορώντας γι΄ αυτό τους Παλαιστίνιους, σε βάρος των
οποίων άρχισε να επιβάλλει κυρώσεις.
Οι υπουργοί της κυβέρνησης του Μπενιαμίν
Νετανιάχου έλαβαν σήμερα οδηγία να περιορίσουν τις επαφές με τους Παλαιστινίους ομολόγους τους, με εξαίρεση αυτές που αφορούν την
ασφάλεια και τις διαπραγματεύσεις, δήλωσε
προς το Γαλλικό Πρακτορείο ισραηλινή κυβερνητική πηγή.
«Σε απάντηση στις παλαιστινιακές παραβιάσεις
υποσχέσεων που είχαν δοθεί στο πλαίσιο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, ζητήθηκε από
τους υπουργούς της ισραηλινής κυβέρνησης να
απόσχουν από συναντήσεις με τους παλαιστίνιους ομολόγους τους», διευκρίνισε η πηγή αυτή
που ζήτησε να μην κατονομασθεί, υπαινισσόμενη
την υποβολή αιτήσεων ένταξης της Παλαιστίνης
σε 15 διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες. Ο παλαιστίνιος υπουργός Εργασίας Άχμαντ Μαζνταλάνι
υποβάθμισε πάντως την εμβέλεια της ισραηλινής
απόφασης, υπογραμμίζοντας πως «το 90% των
καθημερινών υποθέσεων αντιμετωπίζονται μαζί
με την ισραηλινή στρατιωτική διοίκηση».
«Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχουν συναντήσεις οργανωμένες ανάμεσα σε παλαιστίνιους
και ισραηλινούς υπουργούς, μόνο μεταξύ των
υπουργών Οικονομικών», δήλωσε ο Μαζνταλάνι. Μια παλαιστινιακή κυβερνητική πηγή δήλωσε πως μπορεί να πρόκειται για την αρχή ενός
παγώματος της μεταβίβασης των φόρων που
συγκεντρώνονται από το Ισραήλ για λογαριασμό της Παλαιστινιακής Αρχής, διότι το κύριο
μέρος των συναντήσεων μεταξύ των υπουργών
Οικονομικών αφορά τους φόρους αυτούς που
χρησιμεύουν για την καταβολή των μισθών των
παλαιστίνιων δημόσιων υπαλλήλων. Βάσει μιας
συμφωνίας που συνήφθη τον Ιούλιο υπό την αιγίδα του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Τζον
Κέρι, ο Ισραήλ δεσμευόταν να απελευθερώσει σε
τέσσερις φάσεις 104 Παλαιστίνιους που είναι κρατούμενοι από την εποχή πριν από τις συμφωνίες
του Όσλο, το 1993.
Ως αντάλλαγμα, οι Παλαιστίνιοι είχαν συναινέσει να αναστείλουν οποιοδήποτε διάβημα ένταξης
σε διεθνείς οργανισμούς ως το τέλος των συνομιλιών, στις 29 Απριλίου. Όμως το Ισραήλ αρνήθηκε στις 29 Μαρτίου να απελευθερώσει, όπως
προβλεπόταν, μια τέταρτη και τελευταία ομάδα
κρατουμένων, και ζητεί πλέον να παραταθούν

οι συνομιλίες πέραν της 29ης Απριλίου. Ο παλαιστίνιος Πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς απάντησε
υπογράφοντας την 1η Απριλίου αιτήματα ένταξης της Παλαιστίνης σε 15 διεθνείς συμβάσεις και
συνθήκες, εκτιμώντας ότι οι νέες απαιτήσεις του
Ισραήλ για την απελευθέρωση των κρατουμένων
τον αποδεσμεύουν. Ο Κέρι επέκρινε χθες, Τρίτη,
τα δύο μέρη για τις πρόσφατες αποφάσεις τους
«οι οποίες δεν συμβάλλουν» στη συνέχιση του
διαλόγου, αλλά καταφέρθηκε ιδιαίτερα εναντίον
του Ισραήλ.
«Δυστυχώς, οι (Παλαιστίνιοι) κρατούμενοι δεν
απελευθερώθηκαν το Σάββατο (29 Μαρτίου),
όταν έπρεπε να απελευθερωθούν», δήλωσε ο
Κέρι ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της αμερικανικής Γερουσίας, εκφράζοντας
τη λύπη του γι΄ αυτό. «Μετά πέρασαν μια μέρα,
δύο μέρες, τρεις μέρες και το απόγευμα, όταν (οι
Ισραηλινοί) μπορούσαν ίσως να το κάνουν, ανακοινώθηκε η κατασκευή στην Ιερουσαλήμ 700
κατοικιών εποίκων και ιδού πού βρισκόμαστε»,
δήλωσε. Η ισραηλινή κυβέρνηση παρέμεινε σιωπηλή σ΄ αυτή την αμερικανική κατηγορία, αλλά
οι ελάχιστοι υπουργοί που μίλησαν επέρριψαν
στους Παλαιστινίους την ευθύνη για την κρίση.
«Άκουσα ότι το Ισραήλ έκανε να καταρρεύσει η
ειρηνευτική διαδικασία με το πρόγραμμα κατασκευών του», ειρωνεύθηκε ο υπουργός Οικονομίας Ναφτάλι Μπένετ, αρχηγός του εθνικιστικού
θρησκευτικού κόμματος «Εβραϊκή Εστία». «Εδώ
και χρόνια, οι Παλαιστίνιοι είναι αυτοί που επιχειρούν, με τις εκρήξεις τους, να μας εμποδίσουν να
ζήσουμε στην αιώνια πρωτεύουσα του εβραϊκού
λαού και το Ισραήλ δεν θα ζητήσει ποτέ συγγνώμη για τις κατασκευές του στην Ιερουσαλήμ»,
πρόσθεσε ο Μπένετ, αναφερόμενες στις 700 μονάδες που πρόκειται να οικοδομηθούν στον οικισμό του Γκίλο.
Ισραηλινές μπουλντόζες, συνοδευόμενες από
οχήματα της αστυνομίας, κατεδάφισαν πολλές
οικίες Παλαιστινίων Βεδουίνων στην έρημο Νεγκέβ. Εντολές έξωσης επιδοθήκαν και σε οικογένειες Παλαιστινίων στην ανατολική Ιερουσαλήμ.
Εξάλλου, επίθεση σε εναντίον μαθητών σημειώθηκε στη νότια Δυτική Όχθη, από φανατικούς
Ισραηλινούς εποίκους, οι οποίοι έδρασαν με την
κάλυψη του Ισραηλινού στρατού.
Υπό το πρίσμα όλων αυτών, η Χαμάς κάλεσε
τους Παλαιστινίους της Δυτικής Όχθης να δώσουν
βάρος στην αντίσταση ενάντια στην Ισραηλινή
κατοχή και ζήτησε τον τερματισμό της συνεργασίας ασφάλειας με το Ισραήλ.

Tουρκία: Aπόρριψη του αιτήματος για ακύρωση εκλογών
Το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο της Τουρκίας
(YSK) απέρριψε την Τετάρτη οριστικά το αίτημα
που είχε υποβάλει η τουρκική αντιπολίτευση για
την ακύρωση, λόγω παρατυπιών, των δημοτικών
εκλογών στην Άγκυρα, τις οποίες κέρδισε οριακά ο υποψήφιος του Κόμματος Δικαιοσύνης και
Ανάπτυξης (AKP) του πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Ο υποψήφιος του CHP Μανσούρ Γιαβάς, ο οποίος ηττήθηκε από τον απερχόμενο δήμαρχο Μελίχ
Γκιοκτσέκ, επιβεβαίωσε αμέσως ότι το κόμμα του
θα χρησιμοποιήσει «όλα τα δυνατά νομικά μέσα»
για να προσβάλει αυτή την απόφαση, περιλαμβανομένης της προσφυγής στο Συνταγματικό Δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας.

Παρ' όλα αυτά ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Μπεκίρ Μποζντάγ είχε δηλώσει την Τρίτη ότι
η απόφαση του YSK θα είναι οριστική.
«Είμαστε αποφασισμένοι να ξεκινήσουμε το
κυνήγι και της παραμικρής ψήφου», δήλωσε ο κ.
Γιαβάς στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV. Σύμφωνα με
τον ίδιο, οι δημοτικές εκλογές της 30ής Μαρτίου
στην Άγκυρα ήταν «οι πιο αμφίρροπες στην ιστορία της χώρας».
Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί τα επίσημα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών
στην Τουρκία, όμως ανεπίσημα στοιχεία που
έχουν μεταδώσει τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα
εμφανίζουν το AKP να έχει κερδίσει σε εθνικό
επίπεδο το 45% και το CHP το 28%.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι το χρέος των πλουσιότερων κρατών σταθεροποιείται, αλλά παραμένει
«σε ιστορικά υψηλά επίπεδα» και αυτό σημαίνει
ότι είναι αναγκαίο να μειωθούν περαιτέρω οι δημόσιες δαπάνες, υποστήριξε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).
«Στις ανεπτυγμένες οικονομίες τα πρόσφατα
πολιτικά μέτρα» περιοριστικού χαρακτήρα που
επιβλήθηκαν «γενικά επέτρεψαν να σταθεροποιηθούν οι λόγοι του χρέους, αλλά οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν αβέβαιες και το
χρέος παραμένει σε ιστορικά (υψηλά) επίπεδα»,
υπογράμμισε ο διεθνής χρηματοοικονομικός θεσμός της Ουάσινγκτον στην τριμηνιαία έκθεσή
του για δημοσιονομικά θέματα.
Κατά μέσο όρο το δημόσιο χρέος των πλουσίων
κρατών αναμένεται, όπως και το 2013, να ανέλθει
στο 107,1% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος
(ΑΕΠ) τους, πριν υποχωρήσει ελαφρά, κατά 0,2%
το 2015, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ταμείου. Συγκριτικά, το χρέος των αναπτυσσόμενων
οικονομιών αναμένεται να ανέλθει στο 33,7% του
ΑΕΠ τους φέτος. Με ένα λόγο χρέους προς ΑΕΠ
που προβλέπεται να ανέλθει στο 243,5% το 2014,
η Ιαπωνία αναμένεται να παραμείνει στην κορυφή της κατάταξης των ανεπτυγμένων οικονομιών
με το υψηλότερο χρέος, ακολουθούμενη από την
Ελλάδα (174,7%) και την Ιταλία (134,5%).
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, το άχθος του χρέους αναμένεται να γίνει ακόμη βαρύτερο σε περίπτωση
που ενσκήψει αποπληθωρισμός (παρατεταμένη
πτώση του δείκτη τιμών καταναλωτή), ο οποίος
θα έχει «βλαπτικές συνέπειες», καθώς θα μεγεθύνει περαιτέρω το χρέος.
Βραχυπρόθεσμα, το ΔΝΤ σημειώνει ότι οι πολιτικές λιτότητας αναμένεται να επιβραδύνουν
το ρυθμό «της πλειονότητας των βιομηχανοποιημένων χωρών», βαραίνοντας στην οικονομική
ανάκαμψη.
Πιο μακροπρόθεσμα το Ταμείο καλεί τις πλούσιες χώρες να καταρτίσουν «αξιόπιστα» σχέδια
μείωσης των ελλειμμάτων τους και διατείνεται
ότι η περιστολή των δημοσίων δαπανών ενδέχεται να καταστεί «αναπόφευκτη», με δεδομένα
τα πολύ μικρά περιθώρια ελιγμών όσον αφορά τα
δημοσιονομικά τους.
Χωρίς να δίνει ακριβή στοιχεία, το Ταμείο αναφέρει ότι οι μισθοί των δημοσίων λειτουργών και

τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας αντιπροσωπεύουν το 30% του ΑΕΠ των πιο πλουσίων κρατών και το 80% των δαπανών τους.
Σύμφωνα με το Ταμείο υπάρχει μια πιθανότητα
αύξησης της «αποτελεσματικότητας» του δημοσίου σε διάφορους τομείς, «περιλαμβανομένων
αυτών της υγείας και της εκπαίδευσης».
Παράλληλα, το ΔΝΤ σημειώνει για άλλη μια
φορά ότι τα πλουσιότερα κράτη πρέπει να «συνεργαστούν» περισσότερο με τον ιδιωτικό τομέα
και να αυξήσουν τις δημόσιες επενδύσεις, ειδικά
εάν αυτές έχουν καλές αποδόσεις. Σύμφωνα με
το Ταμείο, θα χρειαζόταν μια αύξηση σχεδόν 2%
του ΑΕΠ στις ανεπτυγμένες οικονομίας απλώς και
μόνο για να αντιμετωπιστεί η μείωση της αξίας
των δημοσίων κεφαλαιακών πόρων.
Επαναλαμβάνοντας πάγιες θέσεις του το ΔΝΤ
καλεί να προωθηθούν μεταρρυθμίσεις για να
προωθηθεί η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, περιλαμβανομένης της αύξησης του ορίου ηλικίας για τη συνταξιοδότηση. Το να τεθούν
σαφή όρια στις κρατικές δαπάνες θα ήταν επίσης
χρήσιμο, υποστήριξε. Το Ταμείο επέμεινε στην
ανάγκη να αυξηθεί η «αποτελεσματικότητα» των
δημοσίων επενδύσεων, τονίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος τους δεν οδήγησε στη δημιουργία
«παραγωγικού κεφαλαίου». Εάν απαλλάσσονταν
από τέτοια φαινόμενα, αυτό και μόνο θα ισοδυναμούσε με μια αύξηση 5% των δημοσίων δαπανών στις προηγμένες χώρες και κατά 14% στις
φτωχότερες ως το 2030, υποστήριξε.
Το ΔΝΤ ανέφερε εξάλλου ότι θεωρεί πάντα
«εφικτή» την εφαρμογή μιας πολιτικής υψηλότερης φορολόγησης των πλουσιότερων πολιτών και
των επιχειρήσεων στις ανεπτυγμένες οικονομίες.
Το ταμείο είχε προτείνει στο παρελθόν να επιβληθεί έκτακτος φόρος ύψους 10% στις περιουσίες
των νοικοκυριών στην ευρωζώνη, αλλά αναγκάστηκε να υπαναχωρήσει λόγω της κατακραυγής
που είχε προκαλέσει η πρότασή του αυτή. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επέστησε την προσοχή
και στις αναπτυσσόμενες χώρες σε ό,τι αφορά τα
επίπεδα του χρέους και του ελλείμματός τους,
προειδοποιώντας ότι τα επιτόκια θα ανέβουν
όταν οι ανεπτυγμένες οικονομίες τερματίσουν τη
χαλαρή νομισματική πολιτική που εφαρμόζουν
σήμερα, μια εξέλιξη που θα έχει σημαντικές συνέπειες για τις φτωχότερες χώρες.

Χίλαρι Κλίντον για την προεδρία ΗΠΑ, 2016

Η Χίλαρι Κλίντον δήλωσε ότι «σκέφτεται» να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ το
2016. Η Κλίντον, η οποία εμφανίστηκε σε συνέδριο στελεχών του τομέα διοίκησης στο Σαν Φρανσίσκο,
ρωτήθηκε από δημοσιογράφο: «Ποιά είναι τα σχέδιά σας; Θα το κάνετε; Μπορείτε να το ανακοινώσετε
από εδώ, αν θέλετε.»
Η Κλίντον θεωρείται ευρέως ότι θα είναι το φαβορί των Δημοκρατικών σε περίπτωση που αποφασίσει να είναι υποψήφια, εκτιμά το Ρόιτερς. «Βρίσκομαι εδώ για να πάρω μερικές συμβουλές μάρκετινγκ.
Προφανώς κολακεύομαι και είναι μεγάλη μου τιμή να με ρωτούν και να με ενθαρρύνουν», σχολίασε η
ίδια και πρόσθεσε: «Και το σκέφτομαι, αλλά θα συνεχίσω να το σκέφτομαι για λίγο ακόμα».

Υπέρ της συγκέντρωσης όλων των εξουσιών στον Πούτιν

Ποσοστό 63% των Ρώσων θεωρεί ότι η συγκέντρωση σχεδόν όλων των εξουσιών στην Ρωσία από
τον πρόεδρο της χώρας Βλαντίμιρ Πούτιν θα ήταν προς το συμφέρον της χώρας, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ανεξάρτητου Κέντρου Λεβάντα.
Τον Μάρτιο του 2013, την άποψη αυτή υποστήριζε το 49%.
Ωστόσο το 46% έκρινε ότι μόνον υπό ορισμένες συνθήκες είναι απαραίτητη η συγκέντρωση της
εξουσίας στα χέρια ενός μόνο άνδρα.
Αντίθετο με την ιδέα αυτήν, οποιαδήποτε κι αν είναι η κατάσταση, δήλωσε το 15% των Ρώσων.
Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, η οποία έγινε μεταξύ της 21ης και της 24ης Μαρτίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.603 προσώπων, το ένα τρίτο των Ρώσων (31%) θεωρεί ότι «μια ισχυρή και
απολυταρχική εξουσία» είναι απαραίτητη οποιαδήποτε κι αν είναι η κατάσταση στη χώρα.

Τρεις φορές ζητήθηκε απο το στρατό να κατεβεί στο δρόμο

Την αποκάλυψη ότι σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις υπήρξε πολιτική εντολή για να διατεθεί
προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων ως υποστηρικτικός μηχανισμός των σωμάτων ασφαλείας έκανε
ο επίτιμος Αρχηγος ΓΕΝ, Κοσμάς Χριστίδης. Ο επίτιμος αρχηγός σε συνέντευξή του επιβεβαίωσε τις
πληροφορίες οτι είχε λάβει τέτοια εντολή η οποία αφορούσε την παρέλαση τον Οκτώβριο του 2012
στην Θεσσαλονίκη, όπου και το αίτημα μερικώς ικανοποιήθηκε. «Το αίτημα αφορούσε ο στρατός να
βρίσκεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης για πάν ενδεχόμενο. Υπουργός Άμυνας εκείνη την περίοδο ήταν ο κ. Παναγιωτόπουλος, υποθέτω οτι το αίτημα έχει έρθει ακόμα πιο ψηλά», δηλώνει ο
δημοσιογράφος Πάρης Καρβουνόπουλος.

ΗΠΑ: Μαζικό μαχαίρωμα σε λύκειο με πολλούς τραυματίες

Περίπου 20 μαθητές τραυματίστηκαν με μαχαίρι σε λύκειο στην πολιτεία της Πενσιλβάνια στις ΗΠΑ,
σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Ένας 16χρονος μαθητής του λυκείου Franklin στο Μούρισβιλ, προάστιο του Πίτσμπεργκ, κρατείται
ήδη ως βασικός ύποπτος.
Οι τραυματίες κυμαίνονται ηλικιακά από 14 έως 17 χρονών και έχουν μεταφερθεί για νοσηλεία σε
νοσοκομειακές μονάδες. Οκτώ εξ αυτών έχουν μεταφερθεί στο νοσκομείο Forbes της περιοχής, με
τρεις να φέρουν σοβαρά τραύματα.
Μαθήτρια που περιέγραψε τη σκηνή, δήλωσε πως την ώρα που πλησίαζε στο σχολείο είδε ανθρώπους να τρέχουν και να φωνάζουν να πάμε στα αυτοκίνητά μας γιατί κάποιος «μαχαιρώνει κόσμο».
Όπως είπε η μαθήτρια «ήταν πολύ τρομακτικό γιατί όλα έγιναν τόσο γρήγορα που δεν ήξερα τι να
σκεφτώ». Η ανήλικη πρόσθεσε ότι ένας φίλος της δέχθηκε μαχαιριά στο πρόσωπο, αλλά η κατάστασή
του δεν εμπνέει ανησυχία. Πάντως, τόνισε ότι πρόκειται για περιστατικό που προκαλεί έκπληξη καθώς «το σχολείο μας είναι πολύ ασφαλές».
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Ευρ. Δικαστήριο: Παράνομη η διατήρηση δεδομένων
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωμοδότησε εναντίον της νομοθεσίας που
επέβαλλε σε τηλεπικοινωνιακές εταιρείες να διατηρούν δεδομένα χρηστών έως και δύο χρόνια.
Πιο αναλυτικά, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο,
έκρινε ότι η απαίτηση προς τις εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εταιρειών παροχής Internet, να διατηρούν αρχεία που
σχετίζονται με τους πελάτες τους, είναι παράνομη. Έκρινε μάλιστα ότι η συγκεκριμένη πρακτική
έρχεται σε αντίθεση με τη θεμελιώδη αρχή του
σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και την προστασία
των προσωπικών δεδομένων.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι,
το γεγονός πως τα δεδομένα συλλέγονται και πιθανώς χρησιμοποιούνται εν αγνοία του χρήστη,
προφανώς προκαλούν καταπάτησης της προσωπικής τους ζωής και δημιουργούν την αίσθηση
ότι βρίσκονται συνεχώς υπό παρακολούθηση.
Επίσης, η απόφαση συμπεραίνει ότι τα δεδομένα που συλλέγονται «δίνουν ακριβείς πληροφορίες για την ιδιωτική ζωή των ατόμων, όπως
συνήθειες της καθημερινότητάς τους, στοιχεία
μόνιμης ή προσωρινής κατοικίας, τις καθημερινές μετακινήσεις, δραστηριότητες, κοινωνικές
σχέσεις και ενδιαφέροντα».

Η επίμαχη νομοθεσία επεβλήθη το 2006 (Ευρωπαϊκή Οδηγία περί Διατήρησης Δεδομένων) και
αποτελούσε μια προσπάθεια εμπλουτισμού του
νομικού οπλοστασίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις σε Μαδρίτη και
Λονδίνο. Επιπλέον, η σχετική νομοθεσία επιχειρούσε να εναρμονίσει τις αντίστοιχες νομοθεσίες
των κρατών-μελών.
Η λογική εφαρμογής της συγκεκριμένης νομοθεσίας ήταν η συγκέντρωση δεδομένων, τα οποία
θα ήταν διαθέσιμα στις υπηρεσίες ασφαλείας των
κρατών-μελών, ώστε να επιτυγχάνεται έγκαιρη
πληροφόρηση και αποτροπή πιθανών τρομοκρατικών ενεργειών.
Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι Financial Times,
οι αποκαλύψεις του Edward Snowden για τις
πρακτικές συλλογής δεδομένων των αμερικανικών και βρετανικών υπηρεσιών, οδήγησε σε αναθεώρηση της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σχετική νομοθεσία δεν
υπάρχει ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο
εκεί οι εταιρείες διατηρούν αρχείο με δεδομένα
των χρηστών. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την πίστωση των πελατών. Από αυτή την
δεξαμενή δεδομένων μπορεί να αντλήσει στοιχεία η NSA, ζητώντας την πρόσβαση σε αυτά.

Νέα τεχνολογία «αντικαθιστά» τα ραντάρ
Στο ερώτημα αν θα μπορούσε να έχει διαφορετική εξέλιξη το θρίλερ της ανεύρεσης του Boeing
777, της πτήσης MH370 της Malaysia Airlines, η
απάντηση είναι: πολύ πιθανό. Ιδιαίτερα αν χρησιμοποιούνταν η τεχνολογία ADS-B.
Η τεχνολογία ADS-B (Automatic Dependent
Surveillance-Broadcast) αποτελεί μία εναλλακτική λύση που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τα
ραντάρ της πολιτικής αεροπορίας, στην παρακολούθηση της πορείας των αεροσκαφών.
Τα αεροσκάφη που θα ενσωματώνουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία θα είναι σε θέση να προσδιορίζουν μόνα τους της θέση που βρίσκονται,
μέσω του συστήματος δορυφορικού προσδιορισμού θέσης GNSS (Global Navigation Satellite
System) και περιοδικών μεταδόσεων σήματος
μέσω συγκεκριμένων συχνοτήτων.
Το σήμα του συστήματος ADS-B περιλαμβάνει
μια σειρά από δεδομένα που προσδιορίζουν την
ταυτότητα του αεροσκάφους, όπως τον αριθμό
νηολογίου, τον αριθμό πτήσης, το ύψος τους αεροσκάφους, την ταχύτητα κλπ.
Στη συνέχεια το σήμα από τα αεροσκάφη θα
αναμεταδίδεται σε δέκτες που θα βρίσκονται στο
έδαφος, σε προσδιορισμένες αποστάσεις. Με τον
τρόπο αυτό οι κατά τόπους υπηρεσίες πολιτικής
αεροπορίας θα γνωρίζουν την ακριβή θέση των
αεροσκαφών.
Ειδικότερα για την πτήση πάνω από ωκεανούς
ή ερημικές εκτάσεις, όπου δεν είναι δυνατό να
τοποθετηθούν σταθμοί εδάφους, προβλέπεται
να υπάρχει συνεργασία του συστήματος με δορυφόρους, ώστε να καλυφθεί το κενό. Μάλιστα,
υπάρχουν εταιρείες που έχουν αναπτύξει περαιτέρω τη σχετική τεχνολογία, όπως η ADS-B

Technologies, που δημιούργησε το ALAS (ADS-B
Link Augmentation System).
Μέσω του ALAS το σήμα ADS-B αντιγράφεται
και προωθείται προς δορυφόρους, ώστε το αεροσκάφος να είναι πάντα ορατό, ανεξάρτητα από
το πόσο απομονωμένο είναι το σημείο στο οποίο
πετά. Αντίστοιχα, εταιρείες που διαθέτουν δίκτυα
δορυφόρων για άλλες ανάγκες, έχουν εκφράσει
την επιθυμία να συμμετάσχουν στον πρόγραμμα,
διαθέτοντας τους δορυφόρους τους για την αναμετάδοση σήματος.
Το ADS-B αποτελεί τη μία από τις δύο τεχνολογίες που έχουν επιλεγεί σαν μέρος του αμερικανικού προγράμματος NextGen (Next Generation
Air Transportation System) και του ευρωπαϊκού
προγράμματος SESAR (Single European Sky ATM
Research), για την εισαγωγή σε υπηρεσία νέων,
αξιόπιστων συστημάτων εντοπισμού θέσης και
πορείας πολιτικών αεροσκαφών.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται ότι η πλειοψηφία των αεροσκαφών, θα είναι εξοπλισμένα
με κάποια μορφή της συγκεκριμένης τεχνολογίας έως την 1η Ιανουαρίου του 2020. Αντίστοιχα,
η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ότι αεροσκάφη
βάρους άνω των 5,7 τόνων ή μέγιστης ταχύτητας
250 κόμβων, θα πρέπει να διαθέτουν το σύστημα
ADS-B από το 2017, ενώ τα αεροσκάφη νέας παραγωγής θα πρέπει να το διαθέτουν από το 2015.
Ωστόσο, το μεγάλο ερώτημα παραμένει το κόστος εγκατάστασης ενός συστήματος μετάδοσης
σήματος ADS-B, σε ένα αεροσκάφος. Ορισμένες
εταιρείες κοστολογούν την τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού για μετάδοση σήματος στο
έδαφος στα 10.000-15.000 δολάρια ανά αεροσκάφος.

'Υμνος των New York Times γιά τη Νάξο
«Με κάθε επίσκεψη, ένα καινούργιο επίπεδο
της Νάξου ξετυλίγεται για χάρη μου» γράφει η
δημοσιογράφος Τζένιφερ Γκίλμορ στο ταξιδιωτικό τμήμα των New York Times, σε ένα κείμενοωδή για τη Νάξο που ξεπερνά τις 2.000 λέξεις.
Η συντάκτρια έχει επισκεφθεί το νησί για πρώτη φορά στην ηλικία των 23 χρονών και αργότερα
διάλεξε την Πλάκα για να παντρευτεί. Η σχέση
της με το νησί είναι διαχρονική και βιωματική.
Όπως επισημαίνει ωστόσο, η σύγχρονη Πλάκα
μικρή σχέση έχει με την τοποθεσία που γνώρισε
πριν από δύο δεκαετίες: «Οι χίπηδες έχουν εκλείψει και οι ομπρέλες και τα πλαστικά καθίσματα
δεσπόζουν μπροστά από τα ξενοδοχεία και τα

στούντιο απέναντι από την αμμουδιά».
Το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου αφορά
οδοιπορικά και εντυπώσεις από Βυζαντινά εκκλησάκια, ήλιο, θάλασσα, ελαιόδεντρα και γραφικές
ταβέρνες σε ένα αφιέρωμα που αναμφίβολα θα
προσελκύσει σημαντικό αριθμό επισκεπτών το
προσεχές καλοκαίρι στη Νάξο, δεδομένης της
αναγνωσιμότητας των New York Times.
Είναι δημοσίευμα, που υμνεί τον πλουραλισμό
και τη μοναδικότητα της Νάξου, ένα «πραγματικό» νησί, όπως το χαρακτηρίζει, που η αλήθεια
της περιγραφής του αποδεικνύει το χαρακτηρισμό και είναι βέβαιο, ότι πολλοί αμερικανοί θα
θελήσουν να το γνωρίσουν.

Τα όσπρια μειώνουν την «κακή» χοληστερόλη και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Η κατανάλωση καθημερινά μίας μερίδας οσπρίων μπορεί να μειώσει σημαντικά το επίπεδο της «κακής» χοληστερόλης (LDL), προστατεύοντας την καρδιά, κυρίως στους άνδρες, σύμφωνα με μια νέα
καναδική επιστημονική έρευνα.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Τζον Σιβενπάιπερ του Νοσοκομείου Σεν Μάικλς του Τορόντο,
οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό του Καναδικού Ιατρικού Συλλόγου, μελέτησαν
26 τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές σε ΗΠΑ και Καναδά, που αφορούσαν συνολικά 1.037 άτομα.
Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μία μείωση κατά 5% στο επίπεδο της «λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας» (χοληστερόλης LDL) στο αίμα των ανθρώπων που τρώνε μία μερίδα οσπρίων την ημέρα.
Τα όσπρια φαίνεται ότι επιδρούν περισσότερο στους άνδρες, οι οποίοι εμφανίζουν μεγαλύτερη μείωση της «κακής» χοληστερόλης σε σχέση με τις γυναίκες, ωστόσο δε μεταβάλλουν το επίπεδο της
«καλής» χοληστερόλης (HDL).
Η LDL θεωρείται ένας από τους κυριότερους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, ιδίως αν το ίδιο
άτομο αντιμετωπίζει και άλλα σχετικά προβλήματα.
Κλείνοντας, οι ερευνητές επεσήμαναν ότι η κατανάλωση οσπρίων στις δυτικές χώρες παραμένει
σχετικά χαμηλή και έχει περιθώρια να αυξηθεί.

Εξέταση αίματος θα εντοπίζει πολλές μορφές καρκίνου

Μια απλή εξέταση αίματος που ανέπτυξαν επιστήμονες στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα από την Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, θα είναι αρκετή για να εντοπίσει μερικές μορφές καρκίνου,
αλλά και για να παρακολουθούν οι γιατροί πώς αντιδρά ο οργανισμός στη θεραπεία που χορηγείται.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των επιστημόνων, η εξέταση εντοπίζει ακόμη και την πιο μικρή ποσότητα του DNA των όγκων που υπάρχει στο αίμα, κυρίως εκείνων του αίματος, όπως είναι οι διάφορες
μορφές της λευχαιμίας, αλλά και του καρκίνου του πνεύμονα.
Όπως αναφέρουν οι ερευνητές στην έκθεσή τους, η οποία δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό Nature Medicine, η εξέταση θα κάνει διάγνωση με μεγάλη ακρίβεια, γεγονός που αποδείχθηκε
κατά τις κλινικές δοκιμές, στη διάρκεια των οποίων εντόπισε τον καρκίνο του πνεύμονα στο 50% των
ασθενών που βρίσκονταν στο πρώτο στάδιο της ασθένειας και στο 100% εκείνων που έπασχαν από μια
πιο προχωρημένη μορφή της.
Σύμφωνα με τον δρ Maximilian Diehn, επίκουρο καθηγητή ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και
βασικό συντάκτη της επιστημονικής έκθεσης, η νέα μέθοδος λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο για την
πλειοψηφία των ασθενών που πάσχουν από μια συγκεκριμένη μορφή καρκίνου, επειδή τα καρκινικά
κύτταρα διαιρούνται και πεθαίνουν συνεχώς, ακόμη και όταν η ασθένεια δεν έχει εμφανιστεί.
Αυτό σημαίνει ότι πεθαίνοντας αφήνουν στο αίμα κάποιο τμήμα από το DNA τους, το οποίο αν οι
επιστήμονες μάθουν να εντοπίζουν ανάμεσα σε χιλιάδες άλλα που υπάρχουν, θα είναι σε θέση να
ελέγχουν εγκαίρως όχι μόνο το μέγεθος του όγκου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι
μεταλλάξεις των όγκων, καθώς και την αντίδραση του οργανισμού στη θεραπεία.

Σοκολάτα κατά παχυσαρκίας και διαβήτη

Άλλη μια δικαιολογία έχουν πλέον οι λάτρεις της σοκολάτας για να μην στερούνται την αγαπημένη
τους «αμαρτία», καθώς σύμφωνα με νέα μελέτη η σοκολάτα συμβάλλει στην πρόληψη της παχυσαρκίας και μειώνει τα επίπεδα των σακχάρων στο αίμα!
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα από επιστήμονες του Κρατικού Πανεπιστημίου Λουιζιάνα, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι τα αντιοξειδωτικά που περιέχονται στη σοκολάτα παίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της παχυσαρκίας και του διαβήτη τύπου 2.
Τα αντιοξειδωτικά αυτά ονομάζονται φλαβονόλες, υπάρχουν κυρίως στη μαύρη σοκολάτα και έχει
αποδειχθεί ότι η επίδρασή τους στην υγεία είναι μεγάλη, αφού παράλληλα ενισχύουν τη λειτουργία
της καρδιάς, μειώνουν την πίεση, βελτιώνουν την ικανότητα συγκέντρωσης, περιορίζουν την όρεξη.
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε ποντίκια, ενώ τα αποτελέσματά της δημοσιεύονται στην επιθεώρηση Journal of Agriculture and Food Chemistry. Σύμφωνα με αυτά, τα ποντίκια στα οποία οι επιστήμονες χορηγούσαν φλαβονόλες παρουσίασαν μείωση στα επίπεδα των σακχάρων στο αίμα και καμία
αύξηση στο σωματικό βάρος.
Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι τα οφέλη αυτά προσφέρονται από συγκεκριμένες φλαβονόλες, οι
οποίες πετυχαίνουν όλα τα παραπάνω επειδή ενισχύουν τα φιλικά βακτήρια που κατοικούν στο έντερο
και μπλοκάρουν τη φλεγμονή.
'Ολα αυτά οφείλονται στο κακάο και όχι στη ζάχαρη, που επίσης περιέχεται στη σοκολάτα, γι' αυτό
και τονίζουν ότι η κατανάλωσή της θα πρέπει να γίνεται με μέτρο και όχι με το μέτρο.

Κινητά τηλέφωνα και προβλήματα...στύσης
Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να σχετίζονται με τη στυτική δυσλειτουργία στους άνδρες, σύμφωνα
με μια νέα μικρή πιλοτική έρευνα Αυστριακών και Αιγυπτίων επιστημόνων, τα ανησυχητικά ευρήματα
της οποίας όμως -προτού πανικοβληθούν οι πάντες- θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από κάποια μελλοντική μεγαλύτερη μελέτη.
Οι ερευνητές του τμήματος ουρολογίας του Ιατρικού Πανεπιστημίου του Γκρατς και του τμήματος
ανδρολογίας του Πανεπιστημίου του Καΐρου, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ευρωπαϊκό περιοδικό ουρολογίας «Central European Journal of Urology», σύμφωνα με τη βρετανική «Ιντιπέντεντ»,
μελέτησαν 20 άνδρες που παραπονιούνταν για προβλήματα στύσης επί τουλάχιστον έξι μήνες, καθώς
και άλλους δέκα άνδρες που δεν είχαν τέτοιο πρόβλημα. Μεταξύ των δύο ομάδων, δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές, όσον αφορά την ηλικία, το βάρος, το κάπνισμα κλπ
Η συγκριτική ανάλυση έδειξε πως οι άνδρες με στυτική δυσλειτουργία είχαν ανοιχτό το κινητό τηλέφωνό τους κατά μέσο όρο επί 4,4 ώρες την ημέρα, ενώ οι άνδρες χωρίς τέτοιο πρόβλημα το είχαν
ανοιχτό κατά μέσο όρο μόνο 1,8 ώρες. Ο συνολικός μέσος χρόνος που μιλούσαν στο κινητό κατά τη διάρκεια της εβδομάδας οι άνδρες της πρώτης ομάδας (17,6 ώρες) δεν ήταν πολύ μεγαλύτερος από της
δεύτερης (12,5 ώρες). Πιό ουσιαστική ήταν διαφοροποίηση στο χρόνο που η συσκευή έμενε ανοιχτή.
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ΙΣΤΟΡΙΑ

10 Απριλίου 1826:
Η ηρωϊκή έξοδος
του Μεσολογγίου
Η Έξοδος του Μεσολογγίου ή κατά ορισμένους
συγγραφείς Ολοκαύτωμα του Μεσολογγίου αναφέρεται στην έξοδο που πραγματοποίησαν οι
πολιορκημένοι στρατιώτες και άμαχοι του Μεσολογγίου, όταν οι δυνατότητες συνέχισης της
άμυνας απέναντι στα τουρκικά και αιγυπτιακά
στρατεύματα είχαν χαθεί. Το γεγονός συνέβη την
νύχτα μεταξύ 10ης και 11ης Απριλίου 1826, κατά
τη διάρκεια της επανάστασης του 1821, και συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα γεγονότα της
παγκόσμιας στρατιωτικής ιστορίας.
Τρία χρόνια μετά την αποτυχημένη απόπειρα
κατάληψης του Μεσολογγίου από τους Κιουταχή
και Ομέρ Βρυώνη, ο Σουλτάνος επανήλθε με νέο
σχέδιο. Ανέθεσε και πάλι στον νικητή της Μάχης
του Πέτα, Κιουταχή, να καταλάβει την πόλη, συνδυάζοντας αυτή τη φορά την επιχείρηση με την
εκστρατεία του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Με
μια πανίσχυρη στρατιά 20.000 ανδρών, ο Κιουταχής ξεκίνησε από τα Τρίκαλα στα τέλη Φεβρουαρίου του 1825 και στις 15 Απριλίου 1825 έφθασε
προ του Μεσολογγίου.
Η πολιορκία
Αμέσως άρχισε την πολιορκία της πόλεως, η
οποία μπορεί να χωρισθεί σε δύο περιόδους: α)
15 Απριλίου έως 12 Δεκεμβρίου 1825 και β) 25
Δεκεμβρίου 1825 έως τις 11 Απριλίου 1826. Χωρίς
σημαντική βοήθεια από τους υπόλοιπους Έλληνες, λόγω του εμφυλίου πολέμου, και έχοντας να
αντιμετωπίσουν υπέρτερες εχθρικές δυνάμεις,
οι 12.000 ψυχές του Μεσολογγίου αντιστάθηκαν
καρτερικά επί ένα χρόνο. Την οργάνωση της άμυνας ανέλαβε τριμελής επιτροπή υπό τους Ιωάννη
Παπαδιαμαντόπουλο, Δημήτριο Θέμελη και Γεώργιο Καναβό.
Το φρούριο της πόλεως μετά την πρώτη πολιορκία είχε βελτιωθεί, κατόπιν των προσπαθειών
του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, του Βύρωνα
και του μηχανικού Μιχαήλ Κοκκίνη. Η τάφρος
έγινε βαθύτερη, ο μικρός περίβολος ενισχύθηκε
με πύργους και πολύγωνα προτειχίσματα, πάνω
στα οποία τοποθετήθηκαν 48 τηλεβόλα και 4
βομβοβόλα. Η νησίδα Βασιλάδι, μεταξύ της λιμνοθάλασσας και της θάλασσας, έγινε ένα είδος
προκεχωρημένου οχυρού. Εκεί τοποθετήθηκαν
6 πυροβόλα και συγκεντρώθηκαν 2.000 γυναικόπαιδα για να μην επιβαρύνουν τη φρουρά της
πόλης. Εντός του Μεσολογγίου υπήρχαν 10.000
άτομα, εκ των οποίων 4.000 άνδρες, άριστοι
πολεμιστές από την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία και ακόμη 1.000 άνδρες, δυνάμενοι να
φέρουν όπλα.
Κατά την πρώτη φάση της πολιορκίας (15 Απριλίου - 12 Δεκεμβρίου 1825) το Μεσολόγγι πολιορκήθηκε μόνο από τις δυνάμεις του Κιουταχή. Οι
επιθέσεις τους συντρίβονταν εύκολα ή δύσκολα
από τους υπερασπιστές της πόλης. Εξάλλου, ο
από θαλάσσης αποκλεισμός δεν ήταν ισχυρός και
επανειλημμένως διασπάσθηκε από τον στόλο του
Μιαούλη, ο οποίος ενίσχυε με πολεμοφόδια και
τρόφιμα τους πολιορκούμενους.
Στις 24 Ιουλίου, 1.000 ρουμελιώτες πολεμιστές υπό τον Γεώργιο Καραϊσκάκη ανάγκασαν
τον Κιουταχή να αποσύρει τις δυνάμεις του στις
υπώρειες του όρους Ζυγός, χαλαρώνοντας την
πολιορκία του Μεσολογγίου. Αλλά και ο τουρκικός στόλος, παρενοχλούμενος από τον ελληνικό,
αναγκάσθηκε να ζητήσει καταφύγιο στην αγγλο-

κρατούμενη Κεφαλληνία.
Στις 5 Αυγούστου ο Κίτσος Τζαβέλλας, επικεφαλής δυνάμεως Σουλιωτών πολεμιστών, εισήλθε στην πόλη, αναπτερώνοντας το ηθικό των
πολιορκουμένων. Όμως, στις αρχές Νοεμβρίου, ο
κοινός στόλος Τούρκων και Αιγυπτίων αποβίβασε
8.000 αιγύπτιους στρατιώτες κι ένα μήνα αργότερα κατέφθασε στην περιοχή ο Ιμπραήμ που είχε
σχεδόν καταστείλει την Επανάσταση στην Πελοπόννησο. Τούρκοι, Τουρκαλβανοί και Αιγύπτιοι
αριθμούσαν 25.000 άνδρες, με σύγχρονο πυροβολικό, που διοικούσαν γάλλοι αξιωματικοί. Οι
Έλληνες είχαν 4.000 μαχητές.
Η δεύτερη φάση πολιορκίας
Στις 25 Δεκεμβρίου 1825 άρχισε η δεύτερη
φάση της πολιορκίας του Μεσολογγίου. Όπως και
στην πρώτη πολιορκία, πάλι υπήρξε διάσταση
απόψεων μεταξύ των δύο πασάδων. Ο αιγύπτιος
Ιμπραήμ επεχείρησε με τις δικές του δυνάμεις να
καταλάβει το Μεσολόγγι στις 16 Ιανουαρίου 1826.
Απέτυχε, όμως, και αναγκάσθηκε να συμπράξει
μετά του Κιουταχή. Οι δύο στρατοί κατέστησαν
ασφυκτική την πολιορκία με ανηλεή κανονιο-

βολισμό του Μεσολογγίου και με την κατάληψη
των στρατηγικής σημασίας νησίδων Βασιλάδι
(25 Φεβρουαρίου) και Κλείσοβας (25 Μαρτίου).
Μετά την πτώση των δύο νησίδων, η θέση των
πολιορκουμένων κατέστη δεινή, μετά και την
αποτυχία του Μιαούλη να διασπάσει τον ναυτικό
αποκλεισμό.
Η κατάσταση πλέον μέσα στην πόλη είχε φθάσει σε οριακό σημείο. Τρόφιμα δεν υπήρχαν και
οι πολιορκούμενοι (γυναίκες, παιδιά, τραυματίες, γέροντες και μαχητές) σιτίζονταν με φύκια,
δέρματα, ποντίκια και γάτες! Υπό τις συνθήκες
αυτές, που καθιστούσαν αδύνατη την αποτελεσματική υπεράσπιση της πόλης, αποφασίστηκε
σε συμβούλιο οπλαρχηγών και προκρίτων στις 6
Απριλίου η έξοδος και ορίστηκε γι' αυτή, η νύχτα
του Σαββάτου του Λαζάρου προς Κυριακή των
Βαΐων.
Τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με το σχέδιο, χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, υπό τους Δημήτριο
Μακρή, Νότη Μπότσαρη και Κίτσο Τζαβέλα, με
την ελπίδα να διασπάσουν τις εχθρικές γραμμές,
επωφελούμενοι από τον αιφνιδιασμό των πολιορκητών. Νωρίτερα είχαν σκοτώσει τους τούρκους αιχμαλώτους, ενώ στην πόλη παρέμειναν
τραυματίες και γέροι.
Όμως, το σχέδιο της εξόδου, είτε προδόθηκε,
είτε δεν εφαρμόστηκε σωστά κι έτσι οι δυνάμεις του Ιμπραήμ κατέσφαξαν με τα γιαταγάνια
τούς μαχητές της ελευθερίας. Στο μεταξύ, μέσα
στο Μεσολόγγι είχαν αρχίσει οι σφαγές από τους
Τουρκοαιγύπτιους, που είχαν εισβάλει από άλλο
σημείο της πόλης.
Σε πολλά σημεία σημειώθηκαν δραματικές
σκηνές: ο δημογέροντας Χρήστος Καψάλης, όταν
κυκλώθηκε από τους εισβολείς στο σπίτι του,
όπου είχαν συγκεντρωθεί τραυματίες, γέροντες
και γυναικόπαιδα, έβαλε φωτιά στην πυριτιδαποθήκη, ενώ ο μητροπολίτης Ρωγών Ιωσήφ
ανατίναξε τον Ανεμόμυλο, στην τελευταία πράξη
αντίστασης, όταν κυκλώθηκε από τους εχθρούς.
Το πρωί της 10ης Απριλίου, ανήμερα των Βαΐων,
η οθωμανική ημισέληνος κυμάτιζε στα χαλάσματα του Μεσολογγίου.
Οι πληροφορίες για τις απώλειες των Ελλήνων
κατά την πολιορκία και την έξοδο είναι αντιφατι-

κές. Πιθανότερο φαίνεται ότι από τους 3.000 που
πήραν μέρος στην έξοδο, οι 1.700 έπεσαν ηρωικά
μαχόμενοι. Ανάμεσα στους νεκρούς, ο Ιωάννης
Παπαδιαμαντόπουλος, ο Μιχαήλ Κοκκίνης, ο
Αθανάσιος Ραζηκότσικας, ο Νικόλαος Στορνάρης, ο γερμανός εκδότης της εφημερίδας «Ελληνικά Χρονικά» Ιάκωβος Μάγιερ και άλλοι γερμανοί φιλέλληνες. Γύρω στα 6.000 γυναικόπαιδα
οδηγήθηκαν για να πουληθούν στη Μεθώνη και
στα σκλαβοπάζαρα της Κωνσταντινούπολης και
της Αλεξάνδρειας. Οι απώλειες για τους τουρκοαιγύπτιους εισβολής ανήλθαν σε 5.000 άνδρες.
Η Επανάσταση μετά την πτώση του Μεσολογγίου είχε σχεδόν κατασταλεί. Η φλόγα της, όμως,
παρέμεινε άσβεστη, καθώς η ήττα μετατράπηκε
σε νίκη. Ένα νέο κύμα φιλελληνισμού αναδύθηκε μετά την αμαύρωση του Αγώνα, εξαιτίας του
εμφύλιου σπαραγμού. Αυτό με τη σειρά του επηρέασε εμμέσως την ευρωπαϊκή διπλωματία για
τα εθνικά δίκαια των Ελλήνων. Πολλά έργα, ζωγραφικά, λογοτεχνικά και άλλα, απαθανάτισαν τη
θυσία των Μεσολογγιτών. Ο εθνικός μας ποιητής
Διονύσιος Σολωμός έγραψε την ημιτελή ποιητική του σύνθεση «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», με
τους γνωστούς στίχους από το Σχεδίασμα Β':
Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει
Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει.
Τα μάτια η πείνα εμαύρισε' στα μάτια η μάνα
μνέει'
Στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράμερα και
κλαίει:
«Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τι σ΄έχω γω στο χέρι;
Οπού συ μου ΄γινες βαρύ κι ο Αγαρηνός το ξέρει»
Αμέσως μετά την κατάληψη του Μεσολογγίου,
ο Κιουταχής με τον στρατό του κατευθύνθηκε
προς την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, με αντικειμενικό σκοπό την κατάληψη της Αττικής. Ο Ιμπραήμ
επανήλθε στην Πελοπόννησο για να εξαλείψει και
τις τελευταίες εστίες αντίστασης σε Μάνη και Αργολίδα.
Το Μεσολόγγι απελευθερώθηκε στις 11 Μαΐου
1829. Το 1937 αναγνωρίστηκε ως «Ιερά Πόλις» και
η Κυριακή των Βαΐων ορίστηκε ως επέτειος της
εξόδου.
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