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Ανάξιοι, αποτυχημένοι: Δεν δημιούργησαν, δεν πρόσφεραν έργο... Μόνο εκμεταλλεύτηκαν οικονομικά τους Ομογενείς

ΟΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ ΗΠΑ,
ΓΝΩΣΤΟΙ ΩΣ «ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Μας θέλουν μόνο ως ''Χριστιανούς Ορθόδοξους - πελάτες'' και όχι ως 'Ελληνες - Ελληνοαμερικανούς

Διπλασίασαν το ''χαράτσι'' στο
οικουμενικό Πατριαρχείο.
'Εκοψαν κονδύλια από την Παιδεία

Σελ. 9

Photo: GOARCH / D. Panagos

Τα -υπό τον Δημήτριο-μέλη της
''ιεράς'' Επαρχιακής Συνόδου ΗΠΑ,
στην Κληρικολαϊκή 2014, Φιλαδέλφεια.

Ενδιαφέρονται ΜΟΝΟ γιά χρήμα, ως ''θυγατρική επιχείρηση'' του Πατριαρχείου. Με την τακτική του ''διαίρει και βασίλευε'', προώθησαν
''φελλούς'' στις Οργανώσεις, γιά να τις ελέγχουν, ώστε να μην μπορέσουν ποτέ αυτές να γίνουν δυνατές... Οι ολίγιστοι, φιλοχρήματοι
''ιεράρχες'' μας, παρακολουθούν τα ελληνικά σχολεία να κλείνουν, αδιαφορώντας προκλητικά γιά την συνέχεια του Ελληνισμού στις ΗΠΑ.

Tα ελληνικού ενδιαφέροντος σχολεία charter και οι ψευτιές της Αρχιεπισκοπής Αμερικής (σελ. 10)
Ομογένεια ΗΠΑ: Η τελευταία μας ευκαιρία (σελ. 2)

H εξομολόγηση
της μητέρας
της Μυρτώ
Σελ. 12

GERMANY

H ''τριπλή κακοποίηση'', με τον έρανο στην Βοστώνη
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η γνωμη μασ

ΓΝΩΜΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ
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Ομογένεια ΗΠΑ: Η τελευταία μας ευκαιρία

Ως Ομογενείς και...νεο'Ελληνες διαφωνούμε σε όλα, ''σεβόμενοι'' έτσι την ''παράδοση'' της φυλής μας. Συμφωνούμε
όμως σε ένα γεγονός: 'Οτι ως Ομογένεια στις ΗΠΑ ''τελειώνουμε''. Γιά να επιβεβαιωθεί η φράση του μακαριστού Χριστόδουλου σε Συνέλευση του ''Συμβούλιου Απόδημου Ελληνισμού''
(ΣΑΕ) στην Θεσσαλονίκη, πριν 12 χρόνια, ότι ''ο απόδημος Ελληνισμός έχει ημερομηνία λήξης''.
Η ''ημερομηνία λήξης'' πλησιάζει, είναι πολύ κοντά. Το βλέπουμε, το ζούμε. ΔΕΝ δημιουργήσαμε, ΔΕΝ ενδιαφερθήκαμε
γιά την συνέχιση της ελληνικότητας στην Αμερική, ΔΕΝ φροντίσαμε τα παιδιά μας να κρατήσουν δυνατή επαφή με κάθε τι
το ελληνικό. Δεν προσφέραμε τίποτα ουσιαστικό στην Ελλάδα.
Ενδιαφερθήκαμε γιά το άτομό μας, την καλοπέραση, την
αναζήτηση ''αναγνώρισης'' κλπ. Φιάξαμε συλλόγους και Οργανώσεις, όχι γιά να προσφέρουμε στο σύνολο, όπως αποδείχτηκε, αλλά γιά να προβάλουμε το άτομό μας. Να ικανοποιήσουμε
το ''εγώ'', ειδικά οι ''νεόπλουτοι'' αλλά άχρηστοι Ομογενείς.
Η Ομογένεια στις ΗΠΑ τα τελευταία 30 χρόνια, αποδείχτηκε η
χειρότερη όλων των εποχών. Είναι η μόνη που ΔΕΝ πρόσφερε
τίποτα ουσιαστικό, ΔΕΝ δημιούργησε τίποτα ουσιαστικό. Μόνο κατάστρεψε ότι προηγούμενοι μετανάστες έχτισαν. Μπορούσαμε να είχαμε δημιουργήσει ένα Πανεπιστήμιο ελληνικό
στις ΗΠΑ, αξιόλογα Πολιτιστικά Κέντρα κ.ά. Να είχαμε δημιουργήσει τις υποδομές γιά την συνέχιση της ελληνικής παρουσίας σε αυτήν την μεγάλη και δημοκρατική χώρα. Παρουσία,
που ξεκίνησε τέτοιες ημέρες πριν 246 χρόνια τον 'Αγιο Αυγουστίνο Φλόριδας με την έλευση στη νέα γη, των πρώτων ομαδικά Ελλήνων από την -υπό οθωμανική κατοχή τότε- Ελλάδα.
Τώρα μετράμε τις ''απώλειες''. Η γλώσσα η ελληνική σβήνει.
Δεν ομιλείται στην μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών σπιτιών. Τα παιδιά μας ακολουθούν την πορεία τους, αφού τα κρατήσαμε μακριά από τις Οργανώσεις μας. Μετανάστευση από
την Ελλάδα δεν υπάρχει τα τελευταία 30 χρόνια. Η Εκκλησία,
μας χρησιμοποίησε ξεδιάντροπα, το ίδιο και η κάθε ελληνική
κυβέρνηση, γιά τα δικά τους μικροσυμφέροντα. Τις Οργανώσεις μας, τις λυμαίνονται ανίκανοι-κομπλεξικοί και επιτήδειοι.
Υπάρχει ελπίδα; Λένε ''η ελπίδα πεθαίνει τελευταία''.
Υπάρχει λύση; Μελετώντας τους λόγους και τις αιτίες που
μας οδήγησαν στην διάλυση, απραξία και απαξίωση, καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα: Μπορεί κάτι να γίνει, αν το 99%
των Ελλήνων στην Αμερική, που έμεινε μακριά από τις άχρηστες Οργανώσεις, καταφέρει, με την βοήθεια της τεχνολογίας, να ενωθεί ανά Πολιτεία, δημιουργώντας μία και μόνο μία
Οργάνωση με συγκεριμένους στόχους και σκοπούς, χωρίς την
παρουσία σε αυτήν των διαχρονικών ''προεδροπαραγόντων'',
δηλ. των γνωστών καταστροφικών ''καρκινωμάτων''.
Σε κάθε Πολιτεία θα μπορούσε να δημιουργηθεί η Οργάνωση ''Hellenes''. Γιά παράδειγμα ''Hellenes-Illinois'', ''HellenesFlorida'', ''Hellenes-California'', ''Hellenes-New York'' κλπ. Και
όλες αυτές να είχαν έναν αντιπρόσωπο στην παναμερικάνικη
Oργάνωση ''Ηellenes-USA''. Γιά να επιτύχει το εγχείρημα, θα
πρέπει να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας να το δημιουργήσουν,
με εμάς τους ''παλιούς'' σε βοηθητικό και μόνο ρόλο, αφού
έχουμε την άλλη ''βασική ασχολία'' μας: Να ''τρωγόμαστε'' μέσα στις ημιανύπαρκτες Οργανώσεις μας ή έξω από αυτές.
Εξυπακούεται ότι, μία νέα τέτοιας μορφής προσπάθεια, πρέπει να κρατήσει αποστάσεις από τις ζημιογόνες, Εκκλησία μας
στις ΗΠΑ και ελληνικές κυβερνήσεις.... Θα επανέλθουμε.
Η Πρωϊνή

ΠΟΝΤΙΚΙ

Ελλάδα: Η ευθύνη των ΜΜΕ και ο Σήφης ο κροκόδειλος
Η χώρα παραμένει σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, όλα τα μείζονα θέματα είναι ανοιχτά. Και ταυτόχρονα όλη η γειτονιά μας
φλέγεται.
Η τρόικα είναι εδώ, ζητεί νέα μέτρα. Η κυβερνητική πρόθεση
περί φοροελαφρύνσεων πάει περίπατο, οι εκπρόσωποι των δανειστών ζητούν νέες επώδυνες παρεμβάσεις στο Ασφαλιστικό, περαιτέρω ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας. Τα «κόκκινα δάνεια» κρατούν τις τράπεζες σε εκκρεμότητα και καταδικάζουν την
οικονομία σε μία άνυδρη, χωρίς δημιουργία πραγματικών θέσεων
εργασίας, «ανάπτυξη».
Η κυβέρνηση πάλι τρέχει ασθμαίνοντας πίσω από τις απαιτήσεις
των «τροϊκανών», διαπραγματεύεται, προσπαθεί να δει πώς θα
τής βγει η εξίσωση των νέων μέτρων, της συζήτησης για την διευθέτηση του χρέους και μιας προεδρικής εκλογής που πιθανότατα
θα οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές.
Οι πολιτικές δυνάμεις ακόμη δεν έχουν συγκροτήσει ένα εθνικό
σχέδιο ανάπτυξης, δεν έχουν επεξεργαστεί ένα πλάνο για το πώς
θέλουν την Ελλάδα σε 15 χρόνια από σήμερα. Η μάχη της φοροδιαφυγής δεν έχει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα, οι τραγικές ανισότητες στη φορολογία καταδικάζουν τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες στα λουκέτα και τη μεσαία τάξη στην «προ-

λεταριοποίηση». Η ηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή το βασικό -μαζί
με το νερό- δημόσιο αγαθό, βρίσκεται σε πλειστηριασμό και όλη
η χώρα είναι έτοιμη να σκάσει: οι δημόσιες συγκοινωνίες λειτουργούν χωρίς καύσιμα, η Πυροσβεστική προσπαθεί να σώσει τα δάση χωρίς αεροπλάνα, τα ταμεία αγκομαχούν κάθε μήνα για να δώσουν συντάξεις, τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς τους
ιδιώτες διογκώνονται, όλα βρίσκονται στο όριο και κανείς δεν ξέρει αν και πότε θα γίνει ένα μεγάλο «μπαμ», που θα μας γυρίσει 4
χρόνια πίσω -αν όχι 60.
Κι όμως, πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων είναι ο Σήφης ο κροκόδειλος. Μάθαμε όλα τα πιθανά σενάρια σχετικά με το πώς βρέθηκε στο Ρέθυμνο, μείζον ερώτημα στα δελτία το αν υπάρχει και
δεύτερο για να ζευγαρώσουν. Μας ανέλυσαν όλες τις παγίδες και
τους τρόπους που θα χρησιμοποιήσουν οι Αρχές για να τον πιάσουν, ενώ ήδη οι ειδικοί ερίζουν για το πού θα πρέπει να μεταφερθεί μετά.
Κι όσο διαβάζουμε όλα αυτά, παιδάκια στη Γάζα δολοφονούνται από Ισραηλινούς. Και ένας «σκαφάτος» ιδιοκτήτης κάποιας
off shore, καπνίζει το πούρο του σε κάποια μαρίνα και πίνει ένα
μαρτίνι. Στην υγεία των κορόιδων. Αλλά και των ΜΜΕ.
Γιώργος Μελιγγώνης

Η Ελλάδα διαθέτει εμπορικούς-οικονομικούς ακόλουθους στις ΗΠΑ;

Επειδή, γιά κοντά 40 χρόνια, η Ομογένεια και οι εξαγωγείς στην Ελλάδα, αγνοούν την ύπαρξη των εμπορικών ακόλουθων, ενημερώνουμε ότι υπάρχουν: Στην πρεσβεία στην Ουάσινγκτον και στα ελληνικά Προξενεία σε Νέα Υόρκη, Σικάγο και Σαν Φρανσίσκο. Τι δουλειά κάνουν; Δύσκολη ερώτηση. Αφού αγνοούσαμε την ύπαρξή τους, πως να γνωρίζουμε τι δουλειά κάνουν, εκτός από ''προσωπικό
τουρισμό'' με κρατικό χρήμα;
Aυτό που επίσης γνωρίζουμε είναι ότι η Ελλάδα τους πληρώνει γιά να προωθούν τις εξαγωγές και όχι γιά να κάνουν ''τουρισμό''. Και
μπορεί να διαπρέπουν στον ''τουρισμό'' τους, αλλά αποτελέσματα στο αντικείμενο της δουλειάς τους, δεν υπάρχουν. Και το ερώτημα:
Τι χρειάζονται; Γιατί η Ελλάδα να ξοδεύεται γιά να βολεύονται ''ημέτεροι'';
Γ. Λ.

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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Στις 23 Ιουνίου 2014 κατά την τελετή παράδοσης της προεδρίας της ΕΕ από την Ελλάδα στην
Ιταλία, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Εύαγγελος Βενιζέλος παρέλαβε και συμπεριέλαβε
στο απολογισμό της 6 μηνης ελληνικής προεδρίας 64σέλιδο έγγραφο από την υπό ένταξη στην
Ε.Ε Τουρκία στο οποίο έκανε μεταξύ άλλων και
την απαράδεκτη αναφορά περί ''εκλιπούσας θανούσας Κυπριακής Δημοκρατίας''.
Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο ναινέκος και
ογκώδης Βαγγέλης μας, έστειλε στις 30/6/2014
στην Κύπρο τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου του Αναστάσιο Μιτσιάλη να μας πει, εξερχόμενος από συνάντηση που είχε με το πρόεδρο
Αναστασιάδη, επί λέξει τα εξής ανήκουστα:
«Ασφαλώς και η Αθήνα συμπαρίσταται και
παρακολουθεί τις εξελίξεις και πιστεύουμε ότι οι
εμπειρίες, οι αποτυχίες του παρελθόντος, χωρίς
φυσικά να επιρρίπτει κανείς ευθύνες στη μία ή
στην άλλη πλευρά, πρέπει να οδηγήσουν όλους
αυτήν τη φορά, με αμοιβαίες υποχωρήσεις, να
μπορέσουν να βρουν κοινό παρανομαστή, που
θα επιτρέψει σε όλον τον Ελληνισμό και τον
τουρκοκυπριακό λαό να ζήσουν μαζί στο μέλλον». Ενημερώθηκε ο αθεόφοβος από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και βγαίνοντας από το προεδρικό, έκανε τις απαράδεκτες τοποθετήσεις.
Τώρα πόσο τυχαίες είναι αυτές οι δηλώσεις σηκώνει μεγάλη συζήτησε μια που και η στάση του
Προέδρου μετά το κοινό ανακοινωθέν που συμφώνησε με το κατοχικό ηγέτη, στέλλει περίπου
τα ίδια μηνύματα για περαιτέρω συμβιβασμούς
για να επιτευχθεί η λύσης συνεταιρικού κράτους
Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας;
Στα πιο πάνω αντέδρασε προς τιμή της έντονα η κύπρια ευρωβουλευτής Ελένη Θεοχάρους.
''Tο ελληνικό υπουργείο εξωτερικών δεν μπορεί να υποδύεται ρόλο παρατηρητή'' . Δεν αντιλαμβάνομαι την οργίλη αντίδραση του Βαγγέλη
Βενιζέλου για την αναφορά της κύπριας ευρωβουλευτού Ελένης Θεοχάρους ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όσο αφορά την απαθή
στάση της ελληνικής προεδρίας στο απαράδεκτο και προκλητικό έγγραφο της Άγκυρας, στο
οποίο χαρακτηρίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία
ως «εκλιπούσα».
Ούτε την απόφαση του να προχωρήσει σε ρηματική διακοίνωση προς το κυπριακό υπουργείο, το οποίο με τη σειρά του, έσπευσε να κακώς εκθειάσει την πολιτική Βενιζέλου και στην
ουσία να απορρίψει τις από κάθε άποψη σωστές τοποθετήσεις της Ελένης Θεοχάρους. Εδώ
οι Tούρκοι κάνουν πάρτι στο αιγαίο και υπερίπτανται πάνω από την Αττική και δεν τίθεται θέμα ρηματικής διακοίνωσης προς την Τουρκία, ας
Η Άγκυρα, με το έγγραφο που κατέθεσε στο
Συμβούλιο Σύνδεσης της Ε.Ε. με την Τουρκία και
παρέδωσε στον ίδιο τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Ε. Βενιζέλο ζητάει από τη χώρα μας να
παραιτηθεί επισήμως από το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, καλεί την Ε.Ε. να αναγνωρίσει την «τουρκική» μειονότητα στη Δυτική Θράκη και καταγγέλλει ως «μονομερείς» τις ενέργειες της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην ΑΟΖ της.
Είναι ακριβώς το ίδιο έγγραφο στο οποίο η
Άγκυρα χαρακτηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία
ως «εκλιπούσα», κάτι που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Ευρωβουλευτή Ελένης Θεοχάρους και το ξεμπρόστιασμα του κ. Βενιζέλου
που αντιμετώπισε την πρόκληση αυτή με πρωτοφανή απάθεια και ενδοτικότητα.
Η κ. Θεοχάρους προφανώς και γνώριζε όλες
τις λεπτομέρειες της τουρκικής πρόκλησης που
«κατάπιε» ο κ. Βενιζέλος, αφού ήταν από τους
πρώτους ως προεδρεύων του Συμβουλίου που
έλαβε στα χέρια του το τουρκικό μανιφέστο.
Για το λόγο αυτό ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επιχείρησε να την φιμώσει, φθάνοντας
στο σημείο να προχωρήσει και σε ρηματική διακοίνωση εναντίον της Κύπρου, κατά της κ. Θεοχάρους και επί της ουσίας σε βάρος του Ελληνισμού, αφού κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ποτέ.
Η κόντρα Βενιζέλου-Θεοχάρους αποκάλυψε ωστόσο πώς ο πρώτος παίζει το παιχνίδι της
Τουρκίας και η δεύτερη πώς είναι λειτουργεί
από πατριωτικό καθήκον. Το αποδεικνύει αυτό
άλλωστε και η συνέχεια. Ποια είναι αυτή; Δείτε:
Στο έγγραφο της η Τουρκία, το οποίο συνυπογράφουν ο υπουργός Εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτογλου και ο υπουργός Ευρωπαικών Υποθέσεων Μεχμέτ Τσαβούσογλου προβάλει τις διεκδικήσεις της σε βάρος όχι μόνο της Κύπρου,
αλλά και της Ελλάδας και ζητάει μάλιστα τη στή-
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Ελλάδα και η ''εκλιπούσα'' κυπριακή Δημοκρατία

σοβαρευτεί επιτέλους ο κύριος Βενιζέλος γιατί
αρκετά μας προκαλεί με την περίεργη στάση του
απέναντι στην Τουρκία.
Δεν είναι μυστικό, ότι στην Κύπρο, υπάρχει
πλήρης απουσία εμπιστοσύνης προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, λόγω και της προηγούμενης ένθερμης υποστήριξης την οποία παρέσχε στο σχέδιο Ανάν. Άλλωστε οι πιο πάνω δηλώσεις που έκαμε στη Λευκωσία ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου του κ. Βενιζέλου, περί
«αμοιβαίων υποχωρήσεων» και μη επίρριψης
ευθυνών «στη μία ή στην άλλη πλευρά», επέτειναν τις δικαιολογημένες ανησυχίες, ως προς το
πώς χειρίζεται το Κυπριακό, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.
Ας ξεκαθαρίσουμε επιτέλους ότι η Ελλάδα για
τους Κύπριους είναι ιδέα, είναι πνεύμα, είναι και
πρέπει να είναι το στήριγμα τους. Ελλάδα δεν είναι ο όποιος Βαγγέλης Βενιζέλος.
Δεν τίθεται θέμα να επέμβουμε και να ασχοληθούμε με τα εσωτερικά της Ελλάδας, αλλά
δεν αποτελεί «ταμπού» η ελληνική πολιτική στο
εθνικό θέμα, ώστε να αποφεύγονται κρίσεις και
επικρίσεις, όταν ελλαδίτες πολιτειακοί παράγοντες, καθορίζουν πολιτικές, ή προβαίνουν σε δηλώσεις οι οποίες προκαλούν ζημία στο κυπριακό, και υποβοηθούν στην αποενοχοποίηση της

Τουρκίας.
Μπορεί η Ελλάδα να αντιμετωπίζει μεγάλα και
πιεστικά οικονομικά και άλλα εσωτερικά προβλήματα, αλλά από την άλλη θεωρώ από κάθε
άποψη απαράδεκτη και κατακριτέα την όλη στάση και συμπεριφορά του Υπουργού Εξωτερικών
της Ελλάδας και του Γενικού του Γραμματέα.
Με τίποτα, δεν δικαιολογείται η απαθής στάση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, έναντι τουρκικών προκλητικών ενεργειών, οι οποίες απειλούν και υπονομεύουν για μια ακόμη φορά την υπόσταση της ίδιας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η ιστορία έχει δείξει ότι τέτοια παθητική στάση από μέρους των κυβερνήσεων Ελλάδας και
Κύπρου αποθρασύνει την Τουρκία και της ανοίγει την όρεξη για περαιτέρω αποσταθεροποιητικές συμπεριφορές και διεκδικήσεις σε βάρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η Ελένη Θεοχάρους, μίλησε χωρίς περιστροφές και είπε τα αυτονόητα. Έκρινε, και πολύ ορθά έπραξε, να θέσει στην παρουσία και του Έλληνα πρωθυπουργού, την πικρία της Κύπρου,
για την αδιάφορη αντιμετώπιση της τουρκικής
προκλητικής ενέργειας. Δικαιολογημένα είναι
δυνατόν να διερωτηθεί κάποιος: Εφόσον η αντιμετώπιση της Ελλάδας σε αυτή την προκλητική

Να γιατί ήθελε φίμωση της Ε. Θεοχάρους ο Ευ. Βενιζέλος

Οι Τούρκοι ζήτησαν από την Ευρ. 'Ενωση να
παραιτηθεί η Ελλάδα από τα 12 ναυτικά μίλια
ριξη και την υιοθέτηση των απόψεων της από
την Ε.Ε.
Ζητάει η Τουρκία από την Ελλάδα να αρνηθεί
το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, προκειμένου και η ίδια
να προχωρήσει στην άρση του casus belli.
Κάνει επίσης «κουρελόχαρτο» το Δίκαιο της
Θάλασσας και υποδεικνύει στην ΕΕ ότι, στο
πλαίσιο της Στρατηγικής για τη Θαλάσσια Ασφά-

λεια «θα έπρεπε να αποφεύγει ευαίσθητες λέξεις
όπως «απειλή» όταν αναφέρεται στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στην περιφέρειά μας».
Δεν διστάζει η Άγκυρα να θέσει θέμα μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης προς την ΕΕ.
Μιλώντας για «παράλληλα δικαιώματα» της ελληνικής μειονότητας στην Τουρκία και της μουσουλμανικής στην Ελλάδα, η Άγκυρα κατηγορεί την Ελλάδα ότι αρνείται να αναγνωρίσει την

ενέργεια είναι αυτή που υπήρξε, γιατί να δυσφορούμε και να διαμαρτυρόμαστε για παρόμοιες
συμπεριφορές άλλων ξένων κρατών;
Η Ελλάδα, άσχετα αν τότε την κυβερνούσαν
ανόητοι φασίστες, φέρει τεράστια ευθύνη για το
πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή του 1974
και την συνεχιζόμενη κατοχή μετά από 40 χρόνια και οφείλει να πράττει τα αυτονόητα.
Δικαιολογημένα ο κυπριακός ελληνισμός απαιτεί το αυτονόητο, δηλαδή διπλωματική και πολιτική στήριξη και αποφασιστική αντιμετώπιση
των τουρκικών προκλήσεων και κινήσεων κατά
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Για 40 χρόνια τώρα ελλαδικές και κυπριακές
ηγεσίες αποδείχθηκαν εγκληματικά ανίκανες να
χαράξουν και να ακολουθήσουν μια σωστή εθνική πολιτική στο κυπριακό.
Για 40 χρόνια τώρα στο ίδιο έργο θεατές, ο
εκάστοτε Kύπριος Πρόεδρος μεταβαίνει στο
εθνικό κέντρο και ανταλλάσσει τους γνωστούς
εναγκαλισμούς, αβρότητες, αλλά και θεατρινίστικες δηλώσεις περί δήθεν ενότητας σκοπών
και στόχων, χωρίς νόημα και ουσία, κρίνοντας
πάντα από τα τραγικά αδιέξοδα που βρίσκεται
σήμερα το κυπριακό εθνικό πρόβλημα.
Έναντι στη σταθερή και αταλάντευτη στάση
της Τουρκίας, η οποία εφαρμόζει με απίστευτη
συνέπεια το εκ ''Πέντε Σημείων Σχέδιο'' που συνέταξε ο τούρκος συνταγματολόγος Νιχάτ Ερίμ
το 1956, εμείς έχουμε να αντιτάξουμε μια άρπα
κόλα πολιτική του ποδαριού του εκάστοτε έλληνα Πρωθυπουργού και Kύπριου Προέδρου και
ότι ήθελε προκύψει.
Ας αντιληφθούν επιτέλους οι ηγετίσκοι του
ελληνισμού ότι δεν είναι αδιαλλαξία που έχει η
Τουρκία στο θέμα του κυπριακού αλλά σχέδιο
για τουρκοποίηση της Κύπρου το οποίο εφαρμόζει με συνέπεια.
Ανάλογη στάση με το κυπριακό, ελλαδικές και
κυπριακές ηγεσίες εφάρμοσαν και σε θέματα οικονομίας με αποτέλεσμα να πτωχεύσουν και οι
δύο χώρες. Είναι κανόνας απαράβατος ότι ισχυρή οικονομία επιβάλλει πολιτική και δύο πτωχευμένες χώρες δύσκολα θα αντέξουν τις πιέσεις
της ισχυρής οικονομικά Τουρκίας, η οποία αν και
εκτός Ευρώπης επιβάλλει την πολιτική της στους
κατ' επίφαση ευρωπαίους ''εταίρους'' μας.
Εκεί όπου οι ηγέτες αποτυγχάνουν, εκεί επεμβαίνει ο λαός για να σώσει ότι σώζεται. Εδώ που
φθάσαμε μόνο ένας αγανακτισμένος και εξαθλιωμένος λαός μπορεί να δώσει την λύση, να κυνηγήσει δηλ. αυτούς τους άθλιους ηγετίσκους
και να καταστεί πραγματική απειλή για αυτούς,
να τους εξαναγκάσει να το βάλουν στα πόδια.
'Oμηρος Αλεξάνδρου
εθνοτική καταγωγή της «τουρκομουσουλμανικής μειονότητας της Δυτ. Θράκης» και επαναφέρει το θέμα της άμεσης εκλογής μουφτήδων.
Όσον αφορά στην Κύπρο, η Τουρκία στο έγγραφο της προς το Συμβούλιο Σύνδεσης ισχυρίζεται πώς «η ελληνοκυπριακή διοίκηση δεν αντιπροσωπεύει ολόκληρο το νησί. Μέχρι να βρεθεί
μία οριστική και ευθίδικη λύση του Κυπριακού,
η Τουρκία δεν μπορεί να δει θετικά την ένταξη
των ελληνοκυπρίων σε οποιοδήποτε διεθνή οργανισμό».
Συνεχίζει υποστηρίζοντας πώς «η ικανοποίηση των ελληνοκυπριακών αιτημάτων για ένταξη
σε διεθνείς οργανισμούς απλώς θα ενδυνάμωνε
τον ψευδή ισχυρισμό τους ότι εκπροσωπούν τη
«νεκρή/εκλιπούσα» Δημοκρατία της Κύπρου και
θα αποσπούσε την προσοχή τους από τον στόχο
της επίλυσης. Η Τουρκία πρέπει να δράσει ευθυγραμμιζόμενη με τις ευθύνες της».
Και σαν να μην έφταναν αυτά η Άγκυρα καταγγέλλει τη Λευκωσία με πολύ σκληρή γλώσσα πως
προβαίνει σε μονομερείς κινήσεις της στο θέμα
των υδρογονανθράκων και επιμένει στα δικαιώματα που εκτιμά ότι έχει ακόμη και εντός της
ΑΟΖ της Κύπρου.
Τι έχει να πει ο κ. Αναστασιάδης για όλα αυτά
που έσπευσε να καλύψει τον κ. Βενιζέλο και να
αδειάσει την κ. Θεοχάρους; Τι να πει, αφού είναι
και αυτός υπέρμαχος την υιοθέτησης ενός σχεδίου «Ανάν» για την επίλυση του Κυπριακού σε
βάρος των Ελληνοκυπρίων.
Ο κ. Σαμαράς, που τήρησε σιγή ιχθύος όταν
ξεμπρόστιασε μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
η Κύπρια Ευρωβουλευτής τον Έλληνα ΥΠΕΞ και
«συνέταιρο» του στην κυβέρνηση τι έχει να πει;
Μήπως μεθοδεύεται μία λύση «συνδιαχείρισης» του Αιγαίου και των ενεργειακών κοιτασμάτων, όπως θέλει η Τουρκία;
defencenet.gr

4

• ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Οργάνωση αξιόλογη
Επιτέλους, να και τα καλά νέα: Δημιουργείται
μία Οργάνωση, ''κόντρα'' στην πραγματικότητα
που θέλει τις ήδη υπάρχουσες να ''σέρνονται'',
η οποία θα έχει μία και μοναδική αποστολή: Να
κάνει ''πλάκες'', δηλαδή να απονέμει ''τιμητικές
πλάκες'' στους διαχρονικούς ισόβιους παράγοντες των ημιανύπαρκτων Οργανώσεών μας ανά
την επικράτεια των ΗΠΑ.
Κάθε μήνα θα κάνει μία εκδήλωση, στην οποίαν θα απονέμονται μία ντουζίνα ''πλάκες'' σε
προεδροπαράγοντες, ώστε να τιμηθεί το ''έργο''
τους. Φυσικά, θα προσκαλούνται και διπλωμάτες
της Ελλάδας στις ΗΠΑ, να απευθύνουν ''χαιρετισμούς'', ώστε να διασκεδάζουν οι παρευρισκόμενοι. Οι πρώτοι που θα τιμηθούν θα είναι όσοι
έχουν ''κολλήσει'' στις καρέκλες των Οργανώσεών μας γιά περισσότερα από 25 χρόνια. Με πρώτους και καλύτερους τους ασπόνδυλους Ομοσπόνδυλους Βοστώνης και Νέας Υόρκης. Φυσικά, μαζί τους και ο ισόβιος πρόεδρος των ''Γιούχα'' (UHAS), δυτικής ακτής.
Οι τιμώμενοι με ''πλάκες'' θα επιλέγονται με
αξιοκρατικά κριτήρια: ''Σούπερ αφηνιασμένου
ψώνιου'' (όπως π.χ. ο ''τιτάνας της Ηπείρου''
Φλόριδας και οι πρόεδροι Ομοσπονδιών Βοστώνης και Νέας Υόρκης), ''αφηνιασμένου ψώνιου''
(όπως π.χ. λοιποί πρόεδροι Ομοσπονδιών) κλπ.
Μαζί με την τιμητική ''πλάκα'', θα απονέμεται
και το ''επίχρυσο καλάμι'', που θα παραπέμπει
στις...ιππικές ικανότητές τους.
Καλό θα είναι να ψηφίζει ο λαός σε ποιούς να
γίνει ''πλάκα'' πρώτα. Γι' αυτό στείλτε τις προτάσεις σας με ονόματα υποψήφιων και η στήλη
θα φροντίσει να τις διαβιβάσει στους αρμόδιους,
γιά την επιλογή των εκλεκτών σας: Οι προτάσεις,
με email, στο proini@proini.us .
Θα παρακαλούσα να μην στέλνουν emails οι
θέλοντες να τιμηθούν πρόεδροι, να μην αυτοπροτείνονται. Ας επιλέξει ο λαός.
Ισραήλ και Παλαιστίνιοι
''Ρουτίνα'' κατάντησε το ''ισοπέδωμα'' της λωρίδας της Γάζας από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ. Γνωστή η πολιτική του γιά χρόνια: Εξολόθρευση των Παλαιστίνιων, ειδικά των νέων
σε ηλικία. Προσχήματα και προφάσεις αρκετές.
Υπάρχουν και οι ''προβοκάτσιες''. Φυσικά, με
την ανοχή, αδιαφορία της διεθνούς Κοινότητας.
ΗΠΑ και παράνομοι μετανάστες
Εντυπωσιακά τα γεγονότα στα σύνορα των
ΗΠΑ με το Μεξικό. Μεγάλο το πρόβλημα με τους
παράνομους μετανάστες και ειδικά με τα παιδιά τους, ακόμα και γι' αυτά που γεννήθηκαν
στις ΗΠΑ. Ομαδικές οι απελάσεις. Αδιέξοδο στην
υπαρκτή ανθρωπιστική κρίση. Στην υπόθεση

KAΡΦΩΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

εμπλέκονται και ακροδεξιές ομάδες, που αντιτίθενται με κάθε τρόπο στην παράνομη μετανάστευση. Και το κράτος, ειδικά το Κογκρέσσο,
''αδυνατεί'' να ασχοληθεί, δίνοντας τέλος στον
διασυρμό της χώρας και στο δράμα ανυπεράσπιστων, φτωχών παράνομων μεταναστών, που
ήδη βρίσκονται στην χώρα.
Προς τιμήν της, η πόλη Νέας Υόρκης, θα δώσει ταυτότητες σε παράνομους μετανάστες -μεταξύ αυτών και 'Ελληνες- ώστε να μπορούν να
ζούν ημιελεύθερα. Θα δώσει και νομική προστασία δωρεάν, σε όσους αντιμετωπίζουν απέλαση.
Η Νέα Υόρκη είχε έγκαιρα αντιληφθεί το πρόβλημα και το αντιμετώπισε αντικειμενικά, γνωρίζοντας ότι αν οι -νόμιμοι- λατίνοι κάνουν μία
εβδομάδα απεργία, διαμαρτυρόμενοι γιά όσα γίνονται εις βάρος ομοεθνών τους, τότε η μεγαλούπολη και οι επιχειρήσεις της θα αντιμετωπίσουν οικονομική καταστροφή. Και αυτό επειδή
χάρη στους λατίνους λειτουργούν επιχειρήσεις,
όπως εστιατόρια, κατασκευές κλπ.
Αν οι -νόμιμοι- λατίνοι κάνουν απεργία μιάς εβδομάδας σε όλη την χώρα, τότε το 95-97%
των εστιατόριων ειδικά, θα είναι κλειστά και η
παραγωγή στους αγρούς θα σαπίζει αμάζευτη.
Και τότε οι Αμερικανοί θα καταλάβουν τι εστί
''μετανάστης'', νόμιμος ή -ειδικά- ''παράνομος''.

Παράνομοι μετανάστες και Ομογένεια
Είναι θλιβερό το φαινόμενο -θα έλεγα αηδιαστικό- να παρακολουθείς συζητήσεις Ελλήνων
Ομογενών ανά τους καφενέδες ή αλλού, γιά το
ζήτημα των παράνομων μεταναστών. Ως ''αμερικανότεροι των Αμερικανών'', υποστηρίζουν με
πάθος ότι ''οι παράνομοι μετανάστες πρέπει να
διώκονται άμεσα''. Ποιοί κατά πλειοψηφία υποστηρίζουν τέτοιες πολιτικές; Μα φυσικά όσοι Ελληνοαμερικανοί ''σκαστοί'' από καράβια, δεκαετίες '60 και '70 ειδικά, αναζήτησαν, ως παράνομοι, καλύτερη τύχη σε αυτήν την χώρα. Τώρα,
που απόκτησαν ''ντόλαρς'' (αλλά παράμειναν
απαίδευτα ''ταγάρια''), αφού ''νομιμοποιήθηκαν'' με ''στημένους γάμους'', έχουν και...άποψη
γιά το ζήτημα, γιά να πιστοποιούν έτσι δημόσια,
την κατάντια της Ομογένειάς μας στην Αμερική.
''Μπανανιστάν''
Η στήλη δεν ασχολείται με τα ''καραγκιοζιλίκια'' του σάπιου, διεφθαρμένου πολιτικού-κομματικού κατεστημένου Ελλάδας. Θα κάνει μιά μικρή εξαίρεση σήμερα, επειδή έπεσαν στην αντίληψη δύο ειδήσεις:
- Η πρώτη ότι, ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να ελέγχεται το ''πόθεν έσχες'' όλων των εμπλεκόμενων
με τα μνημόνια, ακόμα και στελεχών της ''τρόϊκα'', ώστε να γνωρίζουμε τις ''διαδρομές χρήματος''. Λογική η πρόταση, αλλά θα είχε ισχύ και
αξία μόνο σε μία μη διεφθαρμένη χώρα. Στην
Ελλάδα της ''αρπαχτής'' και ''ατιμωρησίας'' τέτοια θαύματα δεν γίνονται. Μην ξεχνάμε ότι το
πολιτικό-κομματικό κατεστημένο της, δεν μπορεί να εφαρμόσει ουσιαστικό ''πόθεν έσχες'' γιά
τους πολιτικούς. Πως θα το εφαρμόσει γιά τους
εμπλεκόμενους στα Μνημόνια; Καλές οι ''κορώνες'' γιά εντυπωσιασμό, αλλά παραμένει και η
ουσία του ανεφάρμοστου σε μία διαπλεκόμενη
χώρα, με σάπιο κράτος.
- Η δεύτερη ότι, ο υιός του πρωθυπουργού
αποφοίτησε με ''επαίνους'' από το Κολλέγιο στο
Ψυχικό. Φυσικό και επόμενο, αφού την προηγούμενη χρονιά που συνεληφθηκε να αντιγρά-

Διακοπές στην Κρήτη σκέφτεται να κάνει ο Μπαράκ Ομπάμα

Μεγάλη ευφορία έχει προκαλέσει στους Κρητικούς, η είδηση ότι ο πρώην ''υπουργός Οικονομικών'' της πολιτείας του Ιλινόις, 'Αλεξ Γιαννούλιας κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο, Μπαράκ Ομπάμα
για διακοπές με την δανεισμένη θαλαμηγό του, στα ανοιχτά των Χανίων.
Τοπικοί παράγοντες της Μεγαλονήσου, επιδίδονται σε αλλεπάλληλες συναντήσεις και άτυπα συμβούλια για την επεξεργασία ενός σχεδίου υποδοχής καθώς και για την εκπόνηση ενός κειμένου-πρόσκλησης προς το Ομπαμέικο, το Γιαννουλιέικο και τους συν αυτούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το προσχέδιο του μηνύματος που θα αποσταλεί στο Λευκό Οίκο αν τελικά το ταξίδι του Μπαράκ Ομπάμα στην Κρήτη, οριστικοποιηθεί, είναι το ακόλουθο:
«Αγαπητέ Τσύριε Μπαράκ, εμάθαμε ότι βάνεις με νου σου να κατέβεις εδά στην Κρήτη ζα να κάμεις τα μπάνια σου τσαι να ξαποστάσεις. Εχαρήκαμε πολύ με το μαντάτο αλλά θαρρούμε ότι δεν πάει όμορφα να μην ξεμυτίσεις κατά τα μέρη μας να σε περιποιηθούμε κατά πώς πρέπει. Να θυμώσομε
θέλει άμα προτιμήσεις τη σκούνα του Γιαννούλια τσαι δεν κάμεις καθόλου σάιτ σήινγκ επαέ.
Όντε λοιπόν, με το καλό κοπιάσεις στα μέρη μας θα παρακαθίσεις σε κρητικό γλέντι στην πλατεία
τση τσοινότητας Αμυγδαλοτσεφαλίου Χανίων, που θα σε χρίσει επίτιμο χωριανό Αμυγδαλοτσεφαλίτη τσαι θα παραθέσει προς τιμή σου ζεύμα με σαρανταπέντε ντόπια κρι- κρί τσαι πενήντα οφτές όρνιθες, προσφορά του κτηνοτροφικού συνεταιρισμού στη περιοχής. Απ’ το να μας εψοφήσουνε τα
οζά από το ΔΝΤ καλύτερο το ’χουμε να τα φας κατευθείαν εσύ.
Την επαύριο τση γιορτής, τσ’ αφού χορέψομε, τραγουδήσομε τσαι μαντιναδολογήσομε, η σύζυγός σου τσυρία Μισέλ θα παρακολουθήσει ολοήμερο σεμινάριο παραστσευής καλιτσουνίων, μυζηθροπίτων, ντολμάδων τσαι ξηροτηγάνων στα γραφεία του ζυναιτσείου συλλόγου «Lady Aretοusa»
ενώ την ίδια ώρα εσύ θα παρακολουθήσεις στρατιωτική επίδειξη ρίψης μπαλωθιών τσαι βαρελότων
από άγημα ντελικανήδων που να’ ρθει θέλει ζα πάρτη σου από τα Ζωνιανά. Αμέσως μετά θα επιθεωρήσεις τσαι τις βιολοζικές μας φυτείες στον κάμπο.
Το ίδιο βράδυ θα επισττσεφτούμε όλοι αντάμα το πανηζύρι του Αγίου Παντελεήμονος όπου θα κάνουμε σπέσιαλ πρόγραμμα, ο Ψαροκώστας, ο Ψαρομήτσος, ο Ψαροθανάσης τσαι οι αδελφοί Ψαροσηφαλομιχαλιομαρκάτση. Καθ’ όλη την παραμονή σας μπορούμε να βάλομε τα παιδιά σας εσωτερικά στον παιδικό σταθμό «Αγριμάκια» τση Κοινότητας, υπό την επόβλεψη της άριστα καταρτισμένης
νηπιαγωγού τση Κούλας του Αφαλοπτσοκομμενογιωργάτση. (Αυτή εμεγάλωσε στο Θέρισσο τσαι το
μικρό αδελφό του Λεφτέρη Βενιζέλου). Έτσι, θα μπορείτε τσ’ εσύ με την τσυρά σου σαν κοπέλια να
κάμετε τσι νοστιμάδες σας.
Να μη σε καθυστερούμε άλλο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πάνω από τριάντα βεγγέρες, βίζιτες
τσαι εκδηλώσεις. Θα περάσομε αξέχαστα. Περιμένομε να φανείς στο ξάγναντο τση Σπιναλόγκας
όπου τσαι διαμορφώσαμε ειδική σουίτα ζα να μείνετε. Με θερμούς σαιρετισμούς. Οι επισειρηματιτσοί κύκλοι, τσαι οι πολίτες τση Κρήτης».
Μετά από αυτήν την επιστολή, η άφιξη του πρόεδρου ΗΠΑ στην Κρήτη, θεωρείται βέβαιη.
φει σε εξετάσεις από την καθηγήτριά του, τιμωρήθηκε. 'Οχι αυτός, αλλά η...καθηγήτρια που
''τόλμησε'' να κάνει την δουλειά της.

Είδηση σημαντική
Η απάντηση της Ρωσίας στις κυρώσεις της Δύσης εις βάρος της, ήταν ''μεγατόνων''! 'Οχι πυρηνική, αλλά οικονομική και αφορά το ''ξεδόντιασμα'' των εργαλείων με τα οποία η Δύση και
ειδικότερα οι ΗΠΑ, έχουν εγκαταστήσει την παγκόσμια κυριαρχία τους.
«Παραμένουμε απογοητευμένοι και προβληματισμένοι σοβαρά με την μη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στο ΔΝΤ που είχαν αποφασιστεί
τον χρόνο 2010 και που η μη υλοποίησή τους
βλάπτει σοβαρά, έχοντας αρνητικές επιδράσεις
στην νομιμότητα, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του ταμείου», ήταν το σκληρό
ανακοινωθέν των πέντε κατά του ΔΝΤ.
Οι πέντε χώρες της οικονομικής συμμαχίας των BRICS δηλαδή η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα και η Νότια Αφρική αποφάσισαν στην
Φορταλέζα της Βραζιλίας την δημιουργία αναπτυξιακής τράπεζας με κεφάλαια 50 δισ. δολαρίων και έδρα την Σαγκάη καθώς και την ίδρυση
ενός αποθεματικού ταμείου για την αντιμετώπιση κρίσεων με αποθεματικό 100 δισ δολαρίων.
Η συμμετοχή σε αυτή θα ανοίξει τελικά και σε
χώρες εκτός των BRICS (αυτό είναι και το μυστικό για να αποκτήσει παγκόσμια αξία το εγχείρημα), ενώ η αναγγελία της ίδρυσής της συμπίπτει
με σχέδια για την ίδρυση μίας ασιατικής αναπτυξιακής Τράπεζας υποδομών, με κεφάλαια επίσης
50 δισεκ. δολάρια, με επικεφαλή την Κίνα.

Αν κρίνουμε από τις ματιές του αντιπρόεδρου Μπαϊντεν και του πρέσβη μας Παναγόπουλου στο πιάτο του πατριαρχικού εκπρόσωπου, φαίνεται
ότι κάτι δεν πάει καλά με τα φημισμένα ''ντολμαδάκια γιαλαντζί'' της πρεσβείας μας, που σέρβιραν στο επίσημο δείπνο της παπαδο-κληρικής
Συνέλευσης, γνωστής και ως Κληρικολαϊκής, που έγινε την περασμένη εβδομάδα στην Φιλαδέλφεια.

Διαφημιστικό μήνυμα γιά την Ελλάδα, σε στάση λεωφορείων στο Λονδίνο
Η Κίνα θα χρηματοδοτήσει το αποθεματικό
ταμείο, στο οποίο θα μπορούν να προσφεύγουν
οι χώρες - μέλη σε περίπτωση ελλειμμάτων στα
ισοζύγια πληρωμών τους, με 41 δισ. δολάρια,
ενώ η Νότια Αφρική με 5 δισ. δολάρια και οι άλλες τρεις χώρες με 18 δισ. δολάρια η κάθε μία.

Τουρισμός και αισχροκέρδεια
Κι επάνω που λέγαμε οι τουρίστες προτιμούν
την Ελλάδα και πάνε εκεί εκατομμύρια από όλο
τον κόσμο γιά τις διακοπές τους, με αποτέλεσμα
να μαζεύεται χρήμα, προέκυψαν και τα διαχρονικά προβλήματα: Η αισχροκέρδεια και η ''αρπαχτή'', που μοιραία θα μειώσουν τον τουρισμό
τις επόμενες χρονιές.
'Οταν οι ''ελληναράδες'' περιμένουν τα καλοκαίρια γιά να χρεώνουν τους τουρίστες 3 ευρώ
γιά ένα μικρό μπουκάλι νερό, έχουν υπερβολικές
τιμές γιά ένα πιάτο φαγητό και χρεώνουν 300500 ευρώ την βραδυά γιά ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, είναι αναμενόμενο οι τουρίστες μελλοντικά, να αναζητήσουν άλλους προορισμούς.
Μπαϊντεν και ωραία λόγια
Ο φερόμενος ως υποψήφιος γιά την προεδρία
στις εκλογές 2016, αντιπρόεδρος Τζο Μπάϊντεν,
άρχισε να μας δουλεύει κανονικά. ''Μπράβο και
ζήτω'' στον Σαμαρά, ''μπράβο και ζήτω'' στον
Αναν-σταση-άδη (μέχρι να αρπάξουν το φυσικό
αέριο), ''μπράβο και ζήτω'' γενικά.
Υπογραφή: Ο α' αντι-Πρόεδρος
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KAΡΦΩΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

Η δήλωση έγινε μετά την συνάντησή του με το
''γερό ποτήρι'' πρόεδρο της Κύπρου, υπέρμαχο
του ''σχεδίου Ανάν''.

ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Μπάϊντεν και Κληρικολαϊκή
Στο επίσημο δείπνο, με την λήξη των εργασιών
της 42ης Κληρικολαϊκής της επιχείρησης ''Αρχιεπισκοπή Αμερικής Inc.'', παραυρέθηκε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Και αυτό, γιατί έχει βλέψεις
γιά την Προεδρία (εκλογές 2016), αν και τότε θα
είναι 74 χρονών. Το σύστημα θα προωθήσει τον
αντιπρόεδρο ως υποψήφιο των Δημοκρατικών,
ώστε να κερδίσουν στα σίγουρα οι παραπαίοντες, μπερδεμένοι...Ρεπουμπλικάνοι.
Κι εμείς, πάντα με τον νοοτροπία και χαρά
των ιθαγενών που τους δίνουν ''μπιχλιμπίδια''
και ''καθρεπτάκια'', θεωρούμε ''μεγάλο γεγονός'' και ''τιμή γιά την Ομογένεια'' την παρουσία
του αντιπρόεδρου -που ψάχνει γιά οικονομικούς
υποστηρικτές γιά την προεκλογική εκστρατεία
του- στο επίσημο δείπνο της Κληρικολαϊκής.
'Ετσι, κανείς δεν θα ασχοληθεί με τα πιεστικάσοβαρά προβλήματα, όπως των ελληνικών σχολείων που κλείνει η Αρχιεπισκοπή ή με το μεγάλο
''χαράτσι'' που δίνει στο οικουμ. Πατριαρχείο.
''Λομπίστες'' και επέτειος
Οι διαχρονικοί και μόνιμοι αυτοαποκαλούμενοι ''λομπίστες'' μας (Κύπριοι στην πλειοψηφία)
που έκαναν υποτίθεται ''λόμπι'' τις προηγούμενες δεκαετίες με χρήμα του...κυπριακού λαού,
ξαναμαζεύτηκαν στην Ουάσιγκτον γιά την 40η
επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Γιά
να βγάλουν ψηφίσματα χωρίς αξία, να φωτογραφηθούν με Αμερικανούς που θα πουν τα ίδια χαζά και θα αναφέρουν τα συστημικά ΜΜΕ γιά τον
(ανύπαρκτο) ''αγώνα'' τους. Κάθε χρόνο τα ίδια.
Υποτίθεται θα ''πιέσουν'' τις ΗΠΑ και θα ''καταδικάσουν'' την Τουρκία. Αλλά οι εχθροί είναι
ΜΕΣΑ στα τείχη (ναι-ναι-κοι σε Αθήνα και Λευκωσία). Αυτούς τολμούν οι ''μαϊντανοί'' να τους
''καταδικάσουν''; Αν όχι, ας συνεχίσουν να μας
διασκεδάζουν, αφού κατάντησαν της ''πλάκας''.
Κυπριακό και ''ναι-ναι-κοι''
«Νεκρό» το κυπριακό κράτος. «Εκλιπούσα» η
Κυπριακή Δημοκρατία. Η «Ελληνοκυπριακή Διοίκηση» (σ.σ.: δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία)
είναι ισότιμη με το ψευδοκράτος. «Τούρκοι» οι
μουσουλμάνοι της δυτικής Θράκης. Να μην επεκτείνει η Ελλάδα τα χωρικά ύδατά της στα 12 μίλια, αρνούμενη το δικαίωμα που της δίνει το
Δίκαιο της Θάλασσας στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο.
Αυτά και άλλα πολλά, εξοργιστικά και ανήκουστα, μπορεί κάποιος να διαβάσει όχι σε εφημερίδα των ''Γκρίζων Λύκων'', αλλά σε επίσημη
δήλωση (έκτασης 64 σελίδων) που κατατέθηκε από την τουρκική κυβέρνηση στις Αρχές της
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αυτό έγινε στο πλαίσιο της
5ης συνάντησης του Συμβουλίου Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ενωσης-Τουρκίας. Αντέδρασε έντονα Κύπρια ευρωβουλευτής και ''θύμωσε'' ο ''ναιναι-κος'' και άσχετος με διπλωματία, ο υπουργός
Εξωτερικών Ελλάδας, Μπεννυ-ζέλος.
Γιά ''αμοιβαίες υποχωρήσεις'' ώστε να υπάρξει
συμφωνία στην Κύπρο, μίλησε στην Λευκωσία
και ο Γ.Γ. του υπουργείου Εξωτερικών Αν. Μητσιάλης, που είχε ''διαπρέψει'' με την...''τουριστική
πολυέξοδη αχρηστία'' του και ως πρέσβης στον
ΟΗΕ (Νέα Υόρκη), στο πρόσφατο παρελθόν.

''Υπουργός'' σε αντεπίθεση
Για όλους τους ''κακοήθεις'' Βοστώνης, που
από την ζήλεια τους που δεν έγιναν ''υπουργοί'',
επικρίνουν και κατηγορούν τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας τους, τον ''υπουργό'' Γ.
Μ., τους πληροφορώ ότι ο ''υπουργός'' δηλώνει ότι θα τους ''τρίψει στην μούρη τα πτυχία
του'' γιά να πάψουν να τον ''διαβάλουν''. Κι αυτό, επειδή οι 'Ελληνες Ακαδημαϊκοί Βοστώνης,
όταν ο ''υπουργός'' προσλήφθηκε ως υποδιευθυντής στην Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
(2004), έστειλαν οργισμένες επιστολές και στον
τότε πρωθυπουργό Μπούλη, αναφέροντας τον
''υπουργό'' κάτι σαν... ''παπατζή χωρίς πτυχία''.
Εγώ είμαι υπέρ του ''υπουργού''. 'Εχει πολλά
κοινά με τον σημερινό πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βοστώνης: Ο ''υπουργός'', επειδή ''έγραφε και γράφει;- λόγους του πρωθυπουργού και συμβουλεύει υπουργούς στην Ελλάδα'', ενώ ο τώρα
πρόεδρος ''έγραφε -και γράφει;- λόγους που εκφωνούσαν πολιτικοί σε Ελλάδα και ΗΠΑ''. Μπορώ, με όλα αυτά, να μην είμαι θαυμαστής της
''ιστορικής Ομοσπονδίας Βοστώνης'', οι αξιωματούχοι της οποίας ''χρωστούν της...Μιχαλούς'';
Τι έγινε με την διάλεξη του ''Κύκλου'';
Και άλλη αναβολή της διάλεξης του νέου πρόεδρου του νέου σύλλογου καθηγηταράδων-επιστημόνων Βοστώνης; Που έβαλε πολύ υψηλό στόχο, ως σύλλογος, να ''πιάσει τα αστέρια'';
Μήπως, αντί γιά αστέρια πιάσαν τίποτα άλλα;
Κι ενώ είχαμε χαρεί πολύ γιά το θέμα που θα
μιλούσε ο πρόεδρος με τίτλο ''πως τα αέρια, αντί
διά της φυσικής οδού εξάγονται μέσω του προεδρικού εγκεφάλου'', τώρα μαθαίνουμε ότι αναβάλεται πάλι η ιστορική διάλεξη. Κρίμα, γιατί η
Ομογένεια ανυπομονούσε να μορφωθεί.

Πρόεδρος σε κατάθλιψη
Τώρα που ''σφίξαν οι ζέστες'', ο πρώην πρόεδρος της ''Ελληνοαμερικάνικης Κοινότητας Φλόριδας'', που όσο ήταν καρεκλομένος ''όλα ήταν
μιά χαρά'', πρόσφατα ''ανακάλυψε'' σκάνδαλα,
που στην πορεία αποδείχτηκαν ψιλο-ιστορίες.
Είναι παράδοση στην ''οργανωμένη Ομογένεια''
ΗΠΑ, οι εγκαταλείποντες την ''προεδρική καρέκλα'', να ''ανακαλύπτουν'' σκάνδαλα των διαδόχων τους, άσχετα αν αυτά έγιναν επί...θητείας
τους. Είπαμε, ''σφίξαν οι ζέστες''.

''Colpo grosso'' και ''partners in crime'' αλα Βοστώνη

Πολύ περισσότερα από 131.000 δολ. τα χρήματα του έρανου γιά Μυρτώ;
Αγνοούνται κι επίσημα τα χρήματα έρανου γιά πυρόπληκτους (2007-08)
Η άρνηση -γιά 6 μήνες- της ελληνικής μικρο-Ομοσπονδίας Βοστώνης να δώσει καθαρές εξηγήσειςαπολογισμό, ακόμα και στην μητέρα της Μυρτώ, δημιουργεί βάσιμες υποψίες στην Ομογένεια γιά το
συνολικό ποσό στον έρανο, που πιθανά να ξεπερνά πολύ τις 200.000 δολ. με άγνωστη κατάληξη της
διαφοράς (λένε μάζεψαν 131.000 δολ.). 'Οσο αρνούνται αναλυτικό έλεγχο, αυξάνουν τις υποψίες.
Μην ξεχνάμε, σύμφωνα με την μητέρα της Μυρτώ, πρόεδρος και α' αντιπρόεδρος, είχαν επιχειρήσει να κάνουν ''αρπαχτή'' κοντά 40.000 δολ. δηλώνοντάς της ψευδώς ότι, η ιστοσελίδα συλλογής
χρημάτων στον έρανο ''χρέωνε'' κάθε δωρητή με...18 δολ. (χρεώνει 2.9% του ποσού, συν 30 σεντς)
Η ασοβάρευτη σκανδαλιάρα μικρο-Ομοσπονδία, με Συμβούλιο εγκάθετων και πρόεδρο με ''προϊστορία'' στα οικονομικά της Οργάνωσης, εξακολουθεί να ξεγελά ξεδιάντροπα, δωρητές και Ομογένεια, ενώ επίσημα ''αγνοούνται'' και τα χρήματα στον έρανο (2007-08) γιά ''πυρόπληκτους Ελλάδα''.
Μήπως θα μπορούσαν να ρωτήσουν τους αυθάδεις-''κομπιναδόρους'' της ημιανύπαρκτης Ομοσπονδίας Βοστώνης, οι συνεργαζόμενοι-συνδιασκεδάζοντες μαζί τους, δηλ. ο μητροπολίτης-''άγιος'' Μεθόδιος και η γεν. Πρόξενος και να πληροφορήσουν την Ομογένεια, πόσα είναι τα χρήματα του
έρανου γιά Μυρτώ και τι απόγιναν τα 49.000 δολ. από τον έρανο γιά πυρόπληκτους Ελλάδα;
Σημ.: Καλά θα κάνουν οι εγκάθετοι-επιτήδειοι, διαχρονικοί ''κομπιναδόροι'' μικρο-Ομοσπονδίας
Βοστώνης, αντί να απειλούν, λασπολογούν, παραπληροφορούν κλπ, να δώσουν απολογισμό κι εξηγήσεις, πρώτα, γιά την κατάληξη των χρημάτων της Ομογένειας στον έρανο γιά πυρόπληκτους Ελλάδα (έρανος 2007-08). 'Οσο δεν το πράττουν και ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ, μην διαμαρτύρονται που η Ομογένεια τους αποκαλεί ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ κι έχει πολύ σοβαρές υποψίες και γιά τα χρήματα έρανου γιά Μυρτώ, αφού έχουν ''προϊστορία'' με εράνους κι έχουν αποδείξει ότι είναι αναξιόπιστοι, ανυπόληπτοι.
Πιθανά, γι' αυτό συνεργάζονται ''άψογα'' (όπως λένε) μαζί τους, ο Μεθόδιος και το (με κάκιστο παρελθόν, ειδικά περίοδο 1985-2010) γεν. Προξενείο μας στην Βοστώνη.

Το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας (υπόλογο γιά χρήματα Ομογένειας, έρανος γιά Μυρτώ)
Tα μέλη του Συμβούλιου της Ομοσπονδίας Βοστώνης, όπως εμφανίζονται στην επίσημη κατάσταση της Πολιτείας (αφαιρέσαμε το όνομα του αποθανόντα πρόεδρου Ι. Ράμμου):
Βασίλης Καυκάς, πρόεδρος. Μίλτος Αθανασόπουλος και Μενέλαος Σωτήρης, αντιπρόεδροι. Μαρία
Δεληχάτσιου (γραμματέας, από...ανύπαρκτο σύλλογο). Πήτερ Λαμπρόπουλος, ταμίας. Κυριακούλα
Πατσαούρα, βοηθός ταμία. Μέλη Δ. Σ.: Τζέημς Μπίτσικας, Γιάννης Κερατσόπουλος, Δημήτριος Ματθαίος, Γιώργος Παπαδόπουλος, Δημήτριος Παπασλής, Ελευθερία Παπασλή, Μαρία Σπυριδόπουλου
Oι πρ. πρόεδροι που έχουν κι αυτοί ευθύνη (σχεδόν όλοι και στην συστηματική εξαπάτηση του
IRS): Θεμιστοκλής Καρατζάς, Ελένη Βιδάλη, Ελισάβετ Παπασλή, Δέσποινα Δημητροπούλου, Γιώργος
Μαρκάκος (ζει μόνιμα εκτός Πολιτείας από 2005), Γιώργος Δημόπουλος, Δημήτριος Παπασλής, Δημήτριος Τσούμπανος, Γιώργος Τσάκαλης, Γιάννης Νικολάου, Θεόφιλος Καμπερίδης.
Το Συμβούλιο, επί έρανου γιά πυρόπληκτους (απολογισμός και...χρήματα ''αγνοούνται'')
Ελισάβετ Παπασλή, πρόεδρος. Τζέημς (Δημήτρη) Μπίτσικα και Ελένη Βιδάλη, αντιπρόεδροι. Δέσποινα Δημητροπούλου, γραμματέας. Τον πρόσφατα αποθανόντα Iωάννη Ράμμο, ως ταμία και μέλη
Δ. Σ.: 'Αννα Μίνου, Βάσω Γαλμπάδη, Μανώλη Σηφάκη, Αθανάσιο Γαλάνη, Μαρία Μπινιέρη, Αικατερίνη Αντωνέλλου, Νίκο Δαλαμάγκα, Γιάννη Νακόπουλο, Γιώργο Πανταζή, Βούλα Πολυχρονόπουλου.

Πρόεδρος σε έξαρση
Ο μόνος που δεν επηρεάζεται από τις ζέστες,
είναι ο φερόμενος ως ''ηγήτωρ'' της πάλαι ποτέ
Οργάνωσης- ανύπαρκτης σήμερα- ''Ελληνοαμερικάνικο Εθνικό Συμβούλιο''.
Ο Παύλος Φιλαδελφείας, ήταν ειλικρινής: ''Κάντε με πρόεδρο, Οργάνωση δεν θα υπάρχει, αλλά θα φροντίσω το ταμείο''. 'Ετσι, κατάργησε
εκλογές, συνελεύσεις, συνεδριάσεις και το ΙRS
την έβαλε στην...''μαύρη λίστα''.
Yπογραφή: Ο γ. γ. (γάμα-γάμα) Γραμματέας
''Θρύλε, Θεέ, Ολυμπιακέ''.
Γιά ''μπαρμπούτι'' και
λοιπά συναφή, υπάρχει
και η λέσχη
στην Αστόρια
Νέας Υόρκης

Βοστώνη, παραμονή παρέλασης
πριν λίγα χρόνια
Ο ''κοντός'' αριστερά ονομάζεται Κων/νος Ορφανίδης. Ήταν γεν. πρόξενος κι ''έγραψε ιστορία''. Δυστυχώς, η Ελλάδα δεν φημίζεται γιά την Δικαιοσύνη, ούτε γιά την ''ποιότητα'' των διπλωματών της.

Συμφωνώ απόλυτα με τον Καλμουκίας

''Η Αρχιεπισκοπή και οι υπάλληλοί της, έχουν κατ' αρχάς ηθική υποχρέωση αλλά και νομική, να
δίνουν λεπτομερή απολογισμό για το πώς διατίθενται τα χρήματα'', γράφει. Σωστά. Επειδή η Αρχιεπικσοπή είναι Μη Κερδοσκοπική Εταιρία στις ΗΠΑ με 501. Μήπως το ίδιο πρέπει να ισχύει και γιά κάτι Ομοσπονδίες (π.χ. Βοστώνης), που γράφουν νόμους και Ομογένεια εκεί που συνήθισαν; 'Η δεν μας
''συμφέρει'' να ελέγχουμε τους διαχρονικά παρανομούντες (π.χ. ''εράνους'') ''δικούς'' μας;;;

Κύπρος και Συνέδριο, Ουάσιγκτον

Διαβάζω στο ''Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων'' ότι ''περισσότεροι από 100 αντιπρόσωποι μεγάλων ελληνοαμερικανικών Oργανισμών, μαζί με εκπροσώπους ομογενειακών οργανώσεων από Βρετανία και Καναδά, συγκεντρώνονται στην Ουάσιγκτον από Τρίτη, 15 Ιουλίου, μέχρι την Πέμπτη 17
Ιουλίου, για το 30ο Συνέδριο της ΠΣΕΚΑ'' και αναρωτιέμαι: Ποιοί είναι οι ''μεγάλοι Ελληνοαμερικάνικοι Οργανισμοί''; Υπάρχει έστω ένας ''μεγάλος Οργανισμός'' με ενεργή παρουσία-δραστηριότητα;
'Ετσι, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι τα αδέλφια μας οι Τζιμπρέοι, άρχισαν πάλι το...δούλεμα.
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ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Μεγάλη ταλαιπωρία Ομογενών
''Τσακίζει'' η ελληνική γραφειοκρατία. Γι' αυτό
η Ελλάδα δεν θα ''σηκώσει κεφάλι'' γιά τα επόμενα 30-40 χρόνια. Παρά τα μνημόνια, την εξαθλίωση του λαού κλπ, μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται, τάξη δεν μπαίνει. Η Ελλάδα εξακολουθεί να
έχει ένα άθλιο κράτος που ταλαιπωρεί τους πολίτες του. Ταλαιπωρεί όμως αφάνταστα και τους
'Ελληνες εκτός Ελλάδας. Γιά την ακρίβεια, δεν
τους θέλει... Τους διώχνει. Να τι μας γράφει ο
αναγνώστης μας Κώστας Γιαννόπουλος:
«Tην Δευτέρα 7 Ιούλιου κατέθεσα δι’ αντιπροσώπου μου στην ΔΟΥ Καλαμάτας 22 χαρτιά!!! Γιά
να καταγραφώ ως Φορολογικός Κάτοικος Εξωτερικού, ΗΠΑ. Δεν αρκέστηκαν στην βεβαίωση
για ηλεκτρικό ρεύμα αλλά ζήτησαν και τις παρακάτω βεβαιώσεις -πέραν από τις αιτήσεις ΜΟ,
Μ1, Μ7- όπως:
Πληρεξούσιο φορολογικού εκπρόσωπου, Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας ΗΠΑ, Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, Λογαριασμούς Παροχής Νερού, IRS SCHEDULE E όπου δηλώνεται
το ενοίκιο που εισπράττει στην Ελλάδα, Λογαριασμούς Παροχής Ηλεκτρικού, Βεβαίωση εργασίας, Βεβαίωση Ασφάλειας Υγείας - Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, Αμερικάνικα Διαβατήρια,
Εισιτήρια, Πιστοποιητικά Αμερικανικού υπηκόου
(American Citizenship papers), Δίπλωμα οδήγησης ΗΠΑ, Σχέσεις Ζωτικών συμφερόντων φορολογουμένου με λοιπούς συγγενείς που αποδεικνύουν ότι όλοι ζουν στο εξωτερικό και ανήκουν
φορολογικά στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, Πιστοποιητικό γέννησης τέκνων στις ΗΠΑ, Οικογενειακή μου μερίδα, Οικογενειακή μερίδα των γο-
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νέων, Πιστοποιητικό γάμου στις ΗΠΑ, Πιστοποιητικό βάπτισης τέκνων στις ΗΠΑ, υπεύθυνη Δήλωση του Ν.105 κλπ
Αυτά όλα ζητήθηκαν κι έγιναν, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ
ΥΠΑΡΞΗ ΝΟΜΟΥ ψηφισμένου από την Βουλή
των Ελλήνων. Ποιός θα τους ελέγξει για την ταλαιπωρία που υφίστανται άδικα οι ομογενείς;»
Κανείς δεν θα τους ελέγξει. Στην πλειοψηφία
τους, οι δημόσιοι Υπάλληλοι είναι ''κομματικός
στρατός'', που τοποθετήθηκαν με ''ρουσφέτι''.
Είσαι τυχερός όμως, αφού δεν σου ζήτησαν και
πιστοποιητικό ότι είσαι ακόμα...ζωντανός.

Γραφειοκρατία, συγκρίσεις
'Οσοι ζούμε γιά χρόνια στις ΗΠΑ, έχουμε συνηθίσει σε όλες τις δημόσιες Υπηρεσίες να μην
περιμένουμε ''ουρά'' γιά πολύ ώρα και να μην
χρειαζόμαστε ένα σωρό ''πιστοποιητικά'' -γιά
την ακρίβεια κανένα- αφού όλα τα στοιχεία μας
υπάρχουν στα κομπιούτερς και χρειάζεται μόνο
η επίδειξη της άδειας οδήγησης και η αναφορά
του αριθμού Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
'Οταν ερχόμαστε αντιμέτωποι στην Ελλάδα ή
εκτός, με το ''τέρας'' που ονομάζεται ελληνικό
Δημόσιο, ''τραβάμε τα μαλλιά'' μας. Είναι απίστευτο, είναι παρανοϊκό να ζητούν ένα σωρό πιστοποιητικά - βεβαιώσεις, κάθε φορά ίδια, μόνο
και μόνο γιά να δικαιολογείται η ύπαρξη αργόσχολων κρατικοδίαιτων δημόσιων Υπαλλήλων.
Τα προβλήματα με τα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, τα ζούμε ως ένα βαθμό και στα Προξενεία μας στις ΗΠΑ. Να γιατί η Ελλάδα ''δεν θα σηκώσει κεφάλι'' γιά τα επόμενα 30-40 χρόνια. Δεν
είναι η κρίση μόνο οικονομική. Θα περίμενε κανείς ότι αυτή η κρίση θα είχε ως αποτέλεσμα να
βελτιωθούν πολύ, βασικά πράγματα που σχετίζονται με την γραφειοκρατία, με την καθημερινότητα του πολίτη. Δυστυχώς, φαίνεται ότι χειροτερεύουν.
Πριν λίγες ημέρες το υπουργείο Οικονομικών
της Ελλάδας, ανακοίνωσε ότι θα ''απλουστευθεί'' η διαδικασία και θα μειωθεί αισθητά η προσκόμηση δικαιολογητικών-πιστοποιητικών γιά

Photo: GOARCH / D. Panagos

Παπαδο-Κληρική (με ολίγον ''λαϊκή'') Συνέλευση, Αρχιεπισκοπής μας στην Αμερική (ΗΠΑ) στην
Φιλαδελφεια. Επίσημο δείπνο 9 Ιουλίου '14, με την παρουσία του αντιπρόεδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάϊντεν. Ανάκρουση εθνικού ύμνου ΗΠΑ. Ο μητροπολίτης Πίτσμπουργκ Σάββας -πίσω αριστερά- διαβάζει και ο ''αρχιποιμήν'' αρχιεπίσκοπος Δημήτριος, στηριζόμενος πάνω στην αρχιεπισκοπική ''γκλίτσα'' του, αγναντεύει το ποίμνιο, αναλογιζόμενος το...''άρμεγμα''.
τους Ομογενείς, σε ότι αφορά τις φορολογικές
και λοιπές τους υποθέσεις στην Ελλάδα και ειδικά η ''πιστοποίηση'' ότι είναι κάτοικοι εξωτερικού, λες και το διαβατήριο της χώρας που είναι πολίτες ή η ''κάρτα μόνιμης παραμονής'' δεν
αρκούσαν...'Ιδωμεν.

κλούβιων προεδροπαραγόντων-ψώνιων που λυμαίνονται τις ομογενειακές Οργανώσεις. Λογικά
δεν μπορούσε να χωρέσει όλη η Ομογένεια μέσα σε ένα...Συμβούλιο. Αν ήταν Οργάνωση κάτι μπορεί να γινόταν. Αλλά σε ένα...Συμβούλιο,
πως να χωρέσουμε όλοι;

Περί ΣΑΕ
ΣΑΕ θα πει ''Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού''. 'Ελεγαν ότι θα εκπροσωπεί όλον τον απόδημο Ελληνισμό. Κατάφερε να εκπροσωπεί μόνο
το 0.01%, δηλαδή την πλειοψηφία των ισόβιων,

Περί ΣΑΕ 1
Το εντυπωσιακό με τους ''πολιτικάντηδες'' της
Αθήνας, που δεν έχουν ενδοιασμούς προκειμένου να κάνουν ''αρπαχτές'' από μίζες ή να έχουν
οφέλη γιά ταξίδια στο εξωτερικό -όπως γινόταν
επί εποχής ''Συμβούλιου Απόδημου Ελληνισμού''
(ΣΑΕ)- είναι ότι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι
η Ομογένεια ''δεν τρώει κουτόχορτο''. Γνωρίζει,
βλέπει, καταλαβαίνει και δεν έχει σε καμία εκτίμηση στο σάπιο πολιτικό-κομματικό κρατικοδίαιτο κατεστημένο Ελλάδας. Η Ομογένεια πουλήθηκε και χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές από τις
ελληνικές κυβερνήσεις. 'Επαθε, έμαθε και τώρα
δεν ασχολείται.

Περασμένα μεγαλεία...
Τα ''καμάρια'' μας, του
''Ελληνοαμερικάνικου Εθνικού
Συμβούλιου'', αρχές 2007.

Περί ΣΑΕ 2
Πολύ ενδιαφέρον το σχόλιο του ''Δραγουμάνου'', που ειδικεύεται σε ζητήματα υπουργείου
Εξωτερικών:
«Επιχειρεί ο υφυπεξ Άκης Γεροντόπουλος να
ανασυστήσει το ΣΑΕ (Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού) μια οργάνωση όχι μόνο απολύτως
αποτυχημένη αλλά και που κόστισε στον Ελληνικό λαό πολλά εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν για ταξιδάκια διαφόρων ελλήνων πολιτικών και ελλήνων του εξωτερικού, για προσωπικές μπίζνες κ. ά. πολλά! Μέσω αυτού (του ΣΑΕ)
ήρθαν κι έγιναν ''κάποιοι'' περιπτώσεις όπως ο
Δόλλης της παρέας Γιώργου Παπανδρέου κ.ά.
Τώρα επιχειρεί ο κ. Γεροντόπουλος, την επαναφορά του στη ζωή, προς τι; Για να συγκεντρώσει χρήματα για τον προεκλογικό αγώνα της ΝΔ,
όπως παλιότερα οι αντίστοιχοι του ΠΑΣΟΚ, για
να βοηθήσει τις ''επενδύσεις'' ή για να τους πληρώνει τα έξοδα των ''εξορμήσεών'' τους στην
Ελλάδα προκειμένου να φωτογραφηθούν με
υπουργούς κι τον πρωθυπουργό και υποσχεθούν
επενδύσεις; Ωραία κομπίνα, αλλά δεν θα πάρουμε. Σας πήραν είδηση εκεί στο ΥΠΕΞ!».

''GreekΑmerican Minds'' at Work

IRS και ομογεν. Οργανώσεις
Μετά τις πολλαπλές αποκαλύψεις της ''Π'' και
ειδικά τα αποδεικτικά στοιχεία που πιστοποίησαν ότι οι περισσότερες Οργανώσεις μας είναι
στην ''μαύρη λίστα'' της Φορολογικής Υπηρεσίας'' ΗΠΑ, ορισμένες άρχισαν ενέργειες γιά να
τακτοποιήσουν εκκρεμότητες, όπως η (αστική)
Κοινότητα δυτ. Φλόριδας (βλ. σελ. 14), η οποία
μετά την αποκάλυψή μας αρχές Ιουνίου, έκανε
τις ενέργειες και επαναπόκτησε το 501c (δικαίωμα φοροαπαλλαγής δωρητών και Οργάνωσης).
Θυμίζουμε ότι αν μία Οργάνωση-εταιρία, άσχετα εσόδων-εξόδων, δεν κάνει υποβολή της δήλωσης 990 γιά τρία συνεχόμενα χρόνια, τότε αυτόματα χάνει το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής δηλ. το 501c- από το IRS.
Yπογραφή: Ο β' αντι-Πρόεδρος
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ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Mουντιάλ και...σταυροκόπημα
'Ολοι όσοι παρακολουθήσαμε με ''ευλάβεια''
τους αγώνες, σίγουρα εντυπωσιαστήκαμε από
το σταυροκόπημα, προσευχές και λοιπά συναφή
των ποδοσφαιριστών, ειδικά των χωρών λατινικής Αμερικής. Τέτοιο σταυροκόπημα - προσευχή, ούτε σε κληρικολαϊκές ορθόδοξων Χριστιανών, καθολικά διαμαρτυρόμενων, βλέπουμε.
''Εθελοντισμός'' και Οργανώσεις
Θα έχετε αναρωτηθεί γιατί οι ίδιοι προεδροπαράγοντες είναι ''κολλημένοι'' στις Οργανώσεις μας και δεν φεύγουν με τίποτα. Μα επειδή
είναι...''εθελοντές που προσφέρουν''. Τώρα θα
πείτε ''μα καλά, πάντα οι ίδιοι; 'Αλλοι δεν υπάρχουν;''. Φαίνεται δεν υπάρχουν ή δεν θέλουν να
υπάρχουν βλέποντας τα αίσχη των ''εθελοντών'',
ισόβιων προεδροπαραγόντων στις Οργανώσεις
μας. Θα πείτε ''και που είναι το εθελοντικό έργο''
τους; Τέτοιο δεν υπάρχει. Ούτε πήγαν στις Οργανώσεις γιά να προσφέρουν ουσιαστικά. Πήγαν
γιά να ικανοποιήσουν το κόμπλεξ κατωτερότητας και την ανάγκη τους γιά αναγνώριση και αρκετοί γιά καμιά...''αρπαχτή''. Γι' αυτό ''σκοτώνονται'', ως ψώνια, ποιός θα πρωτοφωτογραφηθεί
γιά να κάνει ''φιγούρα'' και να πείθει ότι ''προσφέρει'', με την ελπίδα να επωφεληθεί.
'Ετσι, την μεγάλη ζημιά που έκαναν και κάνουν
με την μονιμότητά τους, την βαφτίζουν με την
φράση ''είμαστε εθελοντές και προσφέρουμε'',
ευελπιστώντας να παραπλανήσουν αφελείς, λες
και η Ομογένεια ''τρώει κουτόχορτο''.
''Εθελοντές'' και ψωνάρες
Μόνο ένας ''ισόβιος προεδροπαράγοντας'' στο
Νότο, γνωστός και ως ο ''τιτάνας της Ηπείρου'',
είναι ειλικρινής: ''Τόσα χρόνια είμαι στις Οργανώσεις. 'Αρα έχω δικαιώματα''...Πρέπει να 'ναι
μέσα στις Οργανώσεις γιά πάντα, γιά να...προσφέρει, ουσιαστικά στην μεγάλη ανάγκη του γιά
αναγνώριση. Αφού κατάστρεψαν την οργανωμένη Ομογένεια με την αχρηστία της μόνιμης παρουσίας τους, ζητούν τώρα και τα...ρέστα.
Είναι τυχαίο ότι σε όλες τις ομογενειακές μας
Οργανώσεις υπάρχουν τα ίδια άτομα γιά 2-3 δεκαετίες και τώρα δεν φεύγουν με τίποτα, αφού
προτιμούν να ''πεθάνουν'' μαζί με τις ''νεκρές''
Οργανώσεις τους;
Κοιτάξτε στις Ομοσπονδίες ειδικά και στις πανΕνώσεις ανά τις ΗΠΑ. Οι ίδιοι γιά δεκαετίες. Πως
είναι δυνατόν με τα ίδια ''χαλασμένα τούβλα'' να
χτιστεί κάτι καινούργιο;
Οι παροικίες μας και η...Βοστώνη
Σε όλες τις παροικίες μας ανά τις ΗΠΑ οι Ομογενείς και οι Οργανώσεις τους (σύλλογοι κλπ)
δημιούργησαν: Αρκετοί απόκτησαν -γιά παράδειγμα- ένα ιδιόκτητο κτίριο γιά τις ανάγκες
τους, τις εκδηλώσεις τους, τα μέλη τους. Είναι
τυχαίο ότι στην μόνη παροικία μας, που δεν δημιουργήθηκε τίποτα, κανένα έργο, από συλλόγους-Οργανώσεις, είναι αυτή της Βοστώνης; Εί-
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ναι τόσο άχρηστοι και επιτήδειοι ή συντρέχουν
(και) άλλοι λόγοι; Οι νοήμονες, δώστε την απάντηση στον εαυτόν σας. Αναλογιστείτε μόνο, πως
είναι δυνατόν στην παροικία π.χ. δυτ. Φλόριδας,
μικρότερης αριθμητικά από αυτήν της Βοστώνης, να υπάρχουν 9 ιδιόκτητα κτίρια συλλόγωνΟργανώσεων και στην Βοστώνη, μόνο ένα, των
Πόντιων -από ότι γνωρίζω- που είναι και η εξαίρεση του...κανόνα στην παροικία των άχρηστων
''φιγουρατζήδων''.
Και το θλιβερό; Αυτήν την αχρηστία-ανικανότητα χρηματοδοτούσε γιά χρόνια το γελοίο
υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδας, μέσω του γεν.
Προξενείου, με χορηγίες, βασικά στην άστεγη
''κομπιναδόρικη'' και ημιανύπαρκτη Ομοσπονδία και σε άστεγους ''πεθαμένους'' συλλόγους.
Αν τα χρήματα αυτά είχαν δοθεί σε άλλες παροικίες φανταστείτε τι έργο θα είχαν δημιουργήσει.
Αλλά είπαμε: Πρόκειται γιά ΓΕΛΟΙΟ υπουργείο,
με άχρηστες διπλωματικές αποστολές στις ΗΠΑ.

Οι ''λεβέντες της Ηπείρου''
Τα ''καμάρια της Ομογένειας'' ναι, οι της ανύπαρκτης τυπικά-νομικά παν-Ηπειρωτικής Αμερικής, πάνε Ελλάδα την επόμενη εβδομάδα (τέλη Ιουλίου) γιά...Συνέδριο. Δεν γνωρίζουμε αν
εκεί θα τους ''πάρουν με τις γκλίτσες'', επειδή
τόσα χρόνια έπαιρναν χρήμα από το ελληνικό
Δημόσιο, στο όνομα του -ανύπαρκτου- ''αγώνα''
τους γιά τα ''αδέλφια'' μας βορειοΗπειρώτες και
το χρήμα το...επένδυαν στο...Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, χωρίς ποτέ αυτό να καταλήγει στους
βορειοΗπειρώτες και στις ανάγκες τους.
Θυμίζουμε ότι το χρήμα το διαχειρίζεται άλλη
εταιρία-Οργάνωση που δεν έχει άμεση σχέση με
την παν-Ηπειρωτική, αλλά λειτουργεί στο...όνομά της και κανένα από τα ''πρόβατα''-μέλη, της
παν-Ηπειρωτικής δεν τόλμησε να ζητήσει εξηγήσεις γιά το χοντρό σκάνδαλο. Μόνο ένας πρώην πρόεδρός της και εμπλεκόμενος στην άλλη
εταιρία των ''επενδύσεων'' πήγε να πει κάτι γιατί
τον κατηγόρησαν, ''γαύγισε'' γιά λίγο, αλλά μόλις του έκαναν ένα ''κομπλιμέντο'', από την χαρά
του...κατέβασε τα παντελόνια και τα ''ξέχασε''
όλα. Γι' αυτό και ο Δημ. Τσούμπανος τον αποκαλεί ''μικρό Ναπολέοντα-κωλοτούμπα''.
Πιστεύουμε ότι θα γλεντήσουν αρκετά στο περιθώριο του συνέδριου στα Γιάννενα. 'Ολο και
κάποια Ντόρα ή κάποιος Κυριάκος ή κάποιος
''πολιτικός'' θα μεσολαβήσει γιά να βρεθεί κρατικό χρήμα γιά τα ''έξοδά'' και τα...γλέντια τους.
Αναμένουμε με αγωνία τα αποτελέσματα του συνέδριου, γιά να δούμε πόσο ασοβάρευτοι παπατζήδες-πατριδοκάπηλοι εξακολουθούν να είναι.
''Παραβιάσεις'' Ομοσπονδίας Αστόριας
Η Οργάνωση δεξιο-ακροδεξιών μόνιμων Προεδροπαραγόντων ''γκέττο'' Αστόριας, γνωστή
παλαιότερα και ως ''Ομοσπονδία Συλλόγων Μείζονος Νέας Υόκης'', έχει βρει την λύση με το πιστοποιητικό της Πόλης (C.O.O.) σχετικά με την
χωρητικότητα στο κτίριό της και τις πολλαπλές
παραβιάσεις με πρόστιμα τα τελευταία χρόνια
(που τα κρατούν ως μυστικό). Δεν άλλαξε όνομα όταν αγοράστηκε το κτίριο πριν 20 χρόνια κι
έτσι το COO εξακολουθεί να είναι στο όνομα των
πρώην ιδιοκτητών (Συναγωγής). Λένε θα το τακτοποιήσουν. Γιά τώρα χρειάζονται πάνω από
60.000 δολ. γιά να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές πριν τους πέσουν ταβάνια στο...κεφάλι.
Υπογραφή: Ο γ' αντι-Πρόεδρος
Κληρικολαϊκή...
Το εμπορικό κατάστημα

Κληρικολαϊκή 2014:
Ομιλία Μεθόδιου στα ''κορίτσια''
της Φιλοπτώχου

Photo: GOARCH / D. Panagos

«...H Φιλόπτωχος και οι Οργανώσεις μας, έχουν πολλά να μάθουν στην Βοστώνη. Ειδικά πως
κάνουμε ''δουλειές εράνων'' με την ''φιλάνθρωπό'' μας και την Ομοσπονδία μας...»

Τιμοκατάλογος ''προξενικών μαγαζιών'' Ελλάδας στις ΗΠΑ
(''Ντολμάδες γιαλαντζί'' με αυτόγραφο του πρέσβη στην Ουάσιγκτον, δωρεάν)
Οι τιμές στα ''προξενικά καταστήματα'' -όπως λέγονται επίσημα- της Ελλάδας στο εξωτερικό
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
α) Μετοικεσίας. ΕΥΡΩ 120
β) Μη ύπαρξης κωλύματος προς σύναψη γάμου. ΕΥΡΩ 20
γ) Για απαλλαγή διπλής φορολογίας. ΕΥΡΩ 20
δ) Εγγυτέρων συγγενών. ΕΥΡΩ 20
ε) Μονίμου διαμονής. ΕΥΡΩ 50
στ) Πρακτικό ορκοδοσίας δημοσίου υπαλλήλου. ΑΤΕΛΩΣ
ζ) Αντίγραφο ή απόσπασμα πράξεως, που εκδίδεται μετά από αίτηση ΕΥΡΩ 10, ή ιδιώτη και εφόσον το πρωτότυπο δεν απαλλάσσεται από τέλη. 5, ανά σελίδα
η) Αίτηση πολιτογράφησης ομογενούς. ΕΥΡΩ 30
θ) Πρακτικό ορκωμοσίας γενικώς. ΕΥΡΩ 15
ι) Αιτήσεις, αναφορές φυσικών ή νομικών προσώπων, προς τις Προξενικές Αρχές. ΑΤΕΛΩΣ
ια) Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις πάσης φύσεως, αντίγραφα και αποσπάσματα εγγράφων, που εκδίδονται προς το συμφέρον ιδιωτών, εκτός των όσων ρητώς αναφέρονται στο παρόν διάταγμα. ΕΥΡΩ 10,−
ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
α) Επικύρωση υπογραφής Έλληνα πολίτη και πολίτη Ε.Ε. ΕΥΡΩ 10,−
β) Επικύρωση υπογραφής σε απόδειξη λήψης σύνταξης. ΑΤΕΛΩΣ
γ) Επικύρωση υπογραφής αρμοδίου υπαλλήλου αλλοδαπής Αρχής (πλην χωρών Ε.Ε.). ΕΥΡΩ 30.
δ) Επικύρωση υπογραφής αλλοδαπού φυσικού προσώπου ή νομίμου εκπροσώπου αλλοδαπού νομικού προσώπου (πλην χωρών Ε.Ε.). ΕΥΡΩ 30
ε) Επικύρωση αποσπάσματος ποινικού μητρώου Έλληνα πολίτη και πολίτη Ε.Ε., ΑΤΕΛΩΣ
στ) Επικύρωση αποσπάσματος ποινικού μητρώου αλλοδαπού. ΕΥΡΩ 30
ζ) Επικύρωση μετάφρασης εξουσιοδοτημένου μονίμου υπαλλήλου έμμισθης Προξενικής Αρχής, ή
ιδιώτη επίσημου μεταφραστή. Σε κάθε περίπτωση η επικύρωση αφορά στην υπογραφή του μεταφραστή. ΕΥΡΩ 30.
η) Θεώρηση πιστοποιητικού προέλευσης εμπορευμάτων, (Αναλογικό τέλος ανά 3.500,− ΕΥΡΩ ή
υποδιαίρεσή τους). ΕΥΡΩ 25.
θ) Θεώρηση βεβαιώσεων ή αποδείξεων σχετικών με νοσήλια ασφαλισμένων του Δημοσίου ή άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης. ΑΤΕΛΩΣ
ι) Θεώρηση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων και επικυρώσεις υπογραφών σε τίτλους σπουδών αλλοδαπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που προορίζονται για στρατολογική χρήση. ΕΥΡΩ 10,−
ια) Θεωρήσεις τίτλων σπουδών για εισαγωγή στα ελληνικά ΑΕΙ. ΕΥΡΩ 10
ιβ) Σύναψη ή ανανέωση συμβάσεων εργασίας. ΕΥΡΩ 10
ιγ) Χαρτοσήμανση ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) του Ν. 2790/2000 − κοινή
υπουργική απόφαση 4864/8/8−γ΄/17.7.2000. ΕΥΡΩ 15
ιδ) Θεώρηση πάσης φύσεως εγγράφων, εκτός των όσων ρητώς αναφέρονται στο παρόν διάταγμα. ΕΥΡΩ 10.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ
Οι έμμισθες προξενικές Αρχές παραλαμβάνουν αιτήσεις και εισπράττουν τέλη για την έκδοση ελληνικών διαβατηρίων.
Τα ταξιδιωτικά έγγραφα εκδίδονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον δεν είναι εφικτή η
έγκαιρη έκδοση κανονικού διαβατηρίου.
ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ
α) Οι έμμισθες προξενικές αρχές χορηγούν, σε κατόχους αλλοδαπών διαβατηρίων τις κατηγορίες
θεωρήσεων εισόδου της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν με τις προϋποθέσεις.
β) Εθνικές θεωρήσεις αλλοδαπών διαβατηρίων ΕΥΡΩ 180 (ενιαία).
Εξαιρουμένων υποχρεώσεων που προκύπτουν στο πλαίσιο ΕΥΡΩ 90 (φοιτητές) εφαρμογής διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες. Ατελώς (μόνο κατόπιν εγγράφου εγκρίσεως Κ.Υ. ΥΠ. ΕΞ)
Α5 Ευρωπαϊκά ταξιδιωτικά έγγραφα ΕΥΡΩ 50
Α6 Προσωρινά εθνικά ταξιδιωτικά έγγραφα (ΠΤΕ) ΑΤΕΛΩΣ.
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
α) Τέλεση πολιτικού γάμου. ΕΥΡΩ 100
β) Τέλεση πολιτικού γάμου εκτός περιφερείας ή μη μονίμων κατοίκων εξωτερικού. ΕΥΡΩ 200
γ) Σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεως, γάμου, θανάτου, σύναψης συμφώνου συμβίωσης,
προσθήκης ή μεταβολής ΕΥΡΩ 10,− Με τα εκ του νόμου ονόματος ή επωνύμου. προβλεπόμενα πρόστιμα περί εκπροθέσμων δηλώσεων
δ) Καταχώρηση πράξεων διαζυγίου. ΕΥΡΩ 10,−
ε) Δημοτολογική τακτοποίηση (εγγραφές αδήλωτων που είχαν απευθυνθεί, ή προτίθενται να
απευθυνθούν αυτοπροσώπως στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών). ΕΥΡΩ 150,−
στ) Καθορισμοί ιθαγένειας. ΕΥΡΩ 100,−
ζ) Αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων γενικώς. ΕΥΡΩ 10 κ.ά.
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

American
Hellenic
Community
of Florida

Ελληνοαμερικάνικη
Κοινότητα
Φλόριδας

Μία ομογενειακή, αστική, μη κερδοσκοπική, μη εκκλησιαστική Οργάνωση

Συνέπεια, όραμα, εθελοντισμός, συμπαράσταση-βοήθεια στους
συνταξιούχους συμπατριώτες μας, κοινωνική προσφορά, πολιτιστικές
εκδηλώσεις, προγράμματα γιά νέους (σύντομα) κ.ά.

Με ιδιόκτητο κτίριο, ευρύχωρο χώρο και προαύλιο γιά εκδηλώσεις,
γίναμε το κέντρο του Ελληνισμού στην δυτική Φλόριδα.

Σωτήρης Αγγελάτος, πρόεδρος

Διονύσης Βλάχος, αντιπρόεδρος • Αικατερίνη Μαρκάτου, γραμματέας • Σπύρος Σιδέρης, ταμίας • Αλεξάνδρα Λαζίδου, μεγάλη δωρήτρια

American Hellenic Community of Florida
1749 Harpoon Drive • Holiday, Florida 34690
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ΤΟ ΘΕΜΑ

ΟΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ ΗΠΑ,
ΓΝΩΣΤΟΙ ΩΣ «ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ενδιαφέρονται ΜΟΝΟ γιά χρήμα, ως ''θυγατρική επιχείρηση'' του Πατριαρχείου. Με την τακτική του
''διαίρει και βασίλευε'', προώθησαν ''φελλούς'' στις Οργανώσεις, γιά να τις ελέγχουν, ώστε να μην
μπορέσουν ποτέ αυτές να γίνουν δυνατές... Οι ολίγιστοι, φιλοχρήματοι ''ιεράρχες'' μας, παρακολουθούν
τα ελληνικά σχολεία να κλείνουν, αδιαφορώντας προκλητικά γιά την συνέχεια του Ελληνισμού στις ΗΠΑ.

Με κάθε ''λαμπρότητα'' έγινε η 42η Κληρικολαϊκή, πολυέξοδη Συνέλευση της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, 6-9 Ιουλίου 2014, στην πόλη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβάνια. Μπορεί εφέτος να
συμμετείχαν αντιπρόσωποι σε ποσοστό περίπου 55% των 600 ενοριών-Κοινοτήτων, αλλά τα
προαποφασισμένα επικύρωθηκαν από την Συνέλευση, γιά να ''δοξαστεί'' η...συμμετοχή των
λαϊκών στην λήψη αποφάσεων. Εξυπακούεται
ότι το 90% των συμμετασχόντων ήταν...αγγλόφωνες. Η ομιλία-χρήση της ελληνικής, έχει σχεδόν καταργηθεί -ανεπίσημα αλλά ουσιαστικάαπό την Αρχιεπισκοπή και τις Μητροπόλεις της.
Απειροελάχιστες ενορίες σήμερα τελούν τα Μυστήρια και τις Λειτουργίες στα ελληνικά. Επίσημα η Αρχιεπσκοπή ονομάζεται ''ελληνική'', αλλά
αυτό ισχύει μόνο γιά...αφελείς.
Την Συνέλευση τίμησε και ο αντιπρόεδρος των
ΗΠΑ, Τζο Μπάϊντεν. Η παρουσία του προβλήθηκε αρκετά γιά να δείξει η Αρχειεπισκοπή ότι έχει
''κύρος''. Αλλά μέσα στην μεγάλη χαρά γιά την
συμμετοχή του αντιπρόεδρου, ελάχιστοι πρόσεξαν μία σημαντική λεπτομέρεια: Στην ομιλία του
είπε ότι «η προστασία των ιερών τόπων και των
μνημείων στην Τουρκία είναι απολύτως απαραίτητη», συμπληρώνοντας ότι «είναι ένας διπλός
δρόμος καθώς και οι Μουσουλμάνοι αξίζουν την
ίδια ελευθερία στην Ελλάδα». Δηλαδή, με απλά
λόγια, αν θέλουμε να αποδοθεί η Χάλκη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο να δεχθούμε τους τουρκικούς όρους για την μειονότητα!
Ο αντιπρόεδρος είπε το αυτονόητο, που εμείς
δεν θέλουμε να καταλάβουμε ή δεν μας συμφέρει να καταλάβουμε, επειδή την τελευταία ειδικά δεκαετία, ως ''οργανωμένη Ομογένεια'' ΔΕΝ
υπάρχουμε στις ΗΠΑ και οι δήθεν ''λομπίστες''
μας προβάλουν στην Ουάσιγκτον ένα μόνο αίτημα ως ''εθνικό ζήτημα'': Την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής Χάλκης, άσχετα αν η
Ελλάδα αποφεύγει να δημιουργήσει τζαμί στην
Αθήνα.
Χάρη στην καταστροφική Εκκλησία μας, ολόκληρη Ομογένεια, φαινόμαστε να υποστηρίζουμε μόνο το άνοιγμα της Θεολογικής Σχολής Χάλκης και τίποτα άλλο. Ξεχάσαμε όνομα Σκοπίων,
Κυπριακό κλπ. Φυσικό και επόμενο, επειδή γιά
αυτά ''φροντίζουν'' οι δουλοπρεπείς κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου. Σε ότι αφορά το Κυπριακό, ασχολείται στις ΗΠΑ γιά 30 χρόνια, η

ίδια ομάδα ολίγων ΑμερικανοΚυπρίων, η οποία
δεν έχει επαφή με την Ομογένεια, αφού λειτουργεί αυτόνομα, νομίζοντας ότι ''επιτελεί εθνικό
έργο'' και κάνει...''λόμπι''. Σε ότι αφορά όνομα
Σκοπίων, ίδια περίπτωση με τους ολίγους, γραφικούς και ισόβιους ''μακεδονομάχους'', που
δεν έχουν επαφή με την Ομογένεια.
Η Ομογένεια, σε απλά ελληνικά, δεν τους ακολουθεί, δεν ασχολείται μαζί τους. Αυτοί οι ολίγοι
ασχολούνται μόνο, γιά αυτοπροβολή και φαντάζονται ότι ''εκφράζουν την Ομογένεια''.
Γιά να φτάσουμε στην σημερινή κατάντια συνέβηκαν ορισμένα γεγονότα που είχαν ως αποτέλεσμα η ''Οργανωμένη'' ή μη Ομογένεια, να
μην ασχολείται με τα κοινά. 'Ετσι, δεχτήκαμε
μοιραία την Εκκλησία και ως ''πολιτικό αρχηγό'' μας, αφού ακόμα και στην εκδήλωση στον
Λευκό Οίκο γιά την 25η Μαρτίου μας εκπροσωπεί ο Αρχιεπίσκοπος. Δηλαδή, στην συνταγματικά ανεξίθρησκη Αμερική, μας εκπροσωπεί κληρικός. Πρωτοτυπούμε, ως...''καθυστερημένοι'',
αφού είμαστε η μόνη εθνική ομάδα-μειονότητα
στις ΗΠΑ, που εκπροσωπείται από κληρικό.
Και η 42η Κληρικολαϊκή, δεν είχε να επιδείξει κάτι το ξεχωριστό. Συγκεντρώθηκαν ''γιά τα
μάτια του κόσμου'' αντιπρόσωποι ενοριών, μαζί με τους παπάδες τους, γιά να ''ακούσουν'' τις
''ευλογίες'' και προσευχές των δήθεν θεοσεβούμενων ''ιεραρχών'' και να επικυρώσουν ότι τα
''αφεντικά'' είχαν προαποφασίσει. 'Ετσι, βλέπουμε τον προϋπολογισμό -αυτό είναι το βασικό
θέμα- να φτάνει στα 28 και κάτι εκατομ. γιά τα
επόμενα δύο χρόνια. Και το ''χαράτσι'' στο Πατριαρχείο να είναι 1 εκατομ. δολάρια τον χρόνο.
Αντίστοιχα γιά την Παιδεία, γιά την οποίαν ελάχιστα ή διόλου, ενδιαφέρεται η Αρχιεπισκοπή,
τα διαθέσιμα χρήματα είναι λίγα.
Τα ερωτήματα
Η αριθμητική μείωση της Ομογένειας και η μη
ενασχόλησή της με τα ''ομογενειακά κοινά'', μαζί με την ραγδαία αύξηση του ποσοστού των ΜΗ
ομιλούντων την ελληνική στο σπίτι (σύμφωνα με
την επίσημη απογραφή της χώρας), δημιουργούν ένα μεγάλο ερώτημα: Τι έκαναν, τα τελευταία 40 χρόνια, η Αρχιεπισκοπή και οι Μητροπόλεις της, τι έργο δημιούργησαν, τι πρόσφεραν στην Ομογένεια και στην ελληνικότητα των
παιδιών μας; Μην ξεχνάμε ότι, η Ομογένεια είναι

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 Ομογενείς.

αυτή που συντηρεί 100% την Εκκλησία, η Ομογένεια ΕΧΤΙΣΕ εκκλησίες και κοινοτικά κέντρα,
σχολεία κλπ.
Απάντηση, όσο και αν καλοπροαίρετα την αναζητήσουμε, ΔΕΝ υπάρχει. Απλά, επειδή τα γεγονότα πιστοποιούν ότι η Αρχιεπισκοπή μας στις
ΗΠΑ, ΔΕΝ δημιούργησε τίποτα. ΔΕΝ πρόσφερε
τίποτα. ΔΕΝ έχει να επιδείξει ουσιαστικό έργο.
'Η γιά να είμαστε ακριβείς, κατάφερε μόνο ένα
''έργο'': Να απαξιωθεί στην Ομογένεια, η οποία
της ''γύρισε την πλάτη'', αφού κατάλαβε ότι οι
κληρικοί την χρησιμοποιούν, την εκμεταλλεύονται μόνο οικονομικά.
Το ''δόγμα'' της κατάργησης της ελληνικής
γλώσσας, ώστε να προσελκυστούν ''χριστιανοί
ορθόδοξοι'' καθε φυλής και γλώσσας, ξεκίνησε
από την ποιμαντορία Ιάκωβου τέλη δεκαετίας
'70. Παρά την αντίδραση, η πολιτική συνεχίστηκε, σε συνδυασμό και με την ''αρπαγή'' των περιουσιακών στοχείων Κοινοτήτων -που ήταν στην
κυριότητα των Συμβουλίων Ομογενών- από την
Αρχιεπισκοπή, με κάθε τρόπο, ακόμα και απειλητικό, ανήθικο.
Η ''ληστρική επιχείρηση'' ολοκληρώθηκε μετά τον χρόνο 1996, όταν η Αρχιεπισκοπή Βορείου και Νοτίου Αμερικής έγινε ''κομμάτια'' ώστε
να ελέγχεται από το φιλοχρήματο ''φιλελληνικό''
οικουμενικό Πατριαρχείο, που κατάργησε στην
πράξη την ''Αρχιεπισκοπή'' ως οντότητα, δημιουργώντας αυτόνομες Μητροπόλεις, που λογοδοτούν απευθείας σε αυτό. 'Ολα αυτά έγιναν χωρίς να ερωτηθεί η Ομογένεια. Η Ομογένεια, που
έχτισε εκκλησίες, σχολεία, κοινοτικά κέντρα,
που συντηρούσε και συντηρεί τις εκκλησιαστικές ''επιχειρήσεις-μαγαζιά'' του Βαρθολομαίου,
με ''τοπάρχη'' τον ''ελάχιστο'' και αποτυχημένον
αρχιεπίσκοπο ''Αμερικής'', Δημήτριο.
Εδώ να σημειώσουμε και μία σημαντική λεπτομέρεια: Η απομάκρυνση του μακαριστού Ιάκωβου και η αντικατάστασή του από τον Σπυρίδωνα, ανάδειξε και ένα ακόμα σοβαρό ζήτημα.
Του ''νεογενιτσαρισμού'' στην Εκκλησία και στην
Ομογένεια. Τότε, ειδικά τον χρόνο 1999, ζήσαμε κωμικές-τραγικές καταστάσεις. Το πήγαινεέλα νεόπλουτων Αμερικανο-Ελλήνων στο Πατριαρχείο με χρήμα ''γιά τις ανάγκες'' του, που
ζητούσαν την απομάκρυνση του αρχιεπίσκοπου
Σπυρίδωνα, επειδή αυτός ''δημιούργησε κρίση''. Η απομάκρυνση έγινε, όχι γιατί δημιουργήθηκε ''κρίση'' (αυτή ήταν ''κατασκευασμένη''
αλα Καρλούτσος) αλλά γιά έναν άλλο ουσιαστικό λόγο: Ο Σπυρίδωνας, προσπάθησε να ενώσει
τις πολυδιασπασμένες ομογενειακές Οργανώσεις, ώστε να έχουν -γιά πρώτη φορά- ΜΙΑ φωνή στην Ουάσιγκτον. Αυτό δεν άρεσε στην τουρκική κυβέρνηση και φυσικά στον Βαρθολομαίο,
με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί ο Σπυρίδωνας.
Το οικουμενικό Πατριαρχείο, ολοκληρώνοντας
την καταστροφή, επέλεξε ως διάδοχό του, τον
σημερινό αρχιεπίσκοπο Δημήτριο, έναν αποδεδειγμένα ''υπάκουο-δουλοπρεπή' και εντυπωσιακά ''μικρόν''. Μιά ματιά επίσης, στους Μητροπολίτες των αυτόνομων Μητροπόλεων ανά τις
ΗΠΑ, μας δείχνει ότι και αυτοί δεν είναι καλύτεροι. Ασχολήθηκαν και ασχολούνται με τον προσωπικό πλουτισμό τους, αδιαφορώντας προκλητικά γιά την Ομογένεια. Οι περισσότεροι μητροπολίτες είναι αυθάδεις ''επιχειρηματίες'', που
λογικά και αξιοκρατικά, ούτε ...καντηλανάφτες
θα έπρεπε να ήταν. Χώρια που οι περισσότεροι
''κουβαλούν'' ένα σωρό σκάνδαλα, με ''αρπαχτές'' κ.ά.
'Ετσι σήμερα, η ωμή πραγματικότητα μας
''προσγειώνει ανώμαλα'', αφού διαπιστώνουμε:
- Η Αρχιεπισκοπή Αμερικής και οι Μητροπόλεις της ΔΕΝ έχουν να επιδείξουν ένα έργο, έστω
υλικής μορφής. Τίποτα, μηδέν.
- Η Αρχιεπισκοπή και οι Μητροπόλεις απλά παρακολουθούν τα ελληνικά σχολεία να κλείνουν,
εξαιτίας βασικά μείωσης ενοριτών και οικονομικών πόρων. Αλλά χρήμα γιά το φιλοχρήματο οικουμ. Πατριαρχείο πάντα βρίσκουν και το ''άρμεγμα'' των ''αρχόντων'' (100.000 δολ. ο καθένας γιά το ''λιλί άρχοντα'') καλά κρατεί.
- Η Αρχιεπισκοπή και οι Μητροπόλεις, λανθα-

σμένα εκτίμησαν ότι η καθιέρωση της αγγλικής
θα έφερνε νέα ''πελατεία''. Αποδείχτηκε στην
πράξη ότι ήταν διπλά λάθος, ότι έπαθαν διπλή
ζημιά: Και νέοι ενορίτες -μη ελληνόφωνοι- δεν
πήγαν στις εκκλησίες και οι ελληνόφωνοι έφυγαν απογοητευμένοι, γιά να μην πούμε αηδιασμένοι. Λογικά, η ''μεταβίβαση'' στην αγγλική
θα έπρεπε να αρχίσει να γίνεται στα τέλη αυτής
της δεκαετίας, όταν θα ''φεύγουν'' από την ζωή,
οι του ''τελευταίου κύματος'' μεταναστών από
Ελλάδα, που είναι ''ο κορμός'' της Ομογένειας.
- Η περίφημη ''Θεολογική Σχολή'' στην Βοστώνη, δεν βγάζει ελληνόφωνους κληρικούς.
- Η μεγάλη πλειοψηφία της Ομογένειας ΔΕΝ
έχει σε εκτίμηση το οικουμενικό Πατριαρχείο,
δεν ήθελε, αλλά ούτε θέλει, άμεση σχέση μαζί του. Γνωρίζει ότι αυτό ενδιαφέρετια μόνο γιά
χρήμα και δύναμη, αδιαφορώντας γιά την Ομογένεια. Κατάλαβε τις προθέσεις του στην Αμερική. Αυτός είναι και o βασικός λόγος της ραγδαίας πτώσης του αριθμού των ενοριτών στις
εκκλησίες, όταν αυτές και επίσημα έγιναν ''μαγαζιά του Πατριαρχείου''. Η Ομογένεια θα προτιμούσε μία ανεξάρτητη-αυτοκέφαλη ορθόδοξη
Εκκλησία στην Αμερική, με χαλαρούς δεσμούς
με την Ελλάδα και το Πατριαρχείο.
- Η μεγάλη πλειοψηφία της Ομογένειας συνειδητοποίησε ότι η Εκκλησία του είναι μία ''εκκλησιαστική οικονομική επιχείρηση'' και το διαπιστώνει από τους κατά τόπους μητροπολίτες, που
γιά να παραμένουν στις θέσεις τους, κατάντησαν
υποτακτικοί, απλοί ''εισπράκτορες'', αδιαφορώντας προκλητικά γιά τους Ομογενείς.
- Η μεγάλη πλειοψηφία της Ομογένειας αισθάνεται ντροπή όταν βλέπει πολιτικούς και διπλωμάτες Ελλάδας, με δουλοπρέπεια να ''υποβάλουν
τα σέβη τους'' στον ''αρχηγό'' Αρχιεπίσκοπο και
στους μητροπολίτες, όταν γνωρίζουν πως η Εκκλησία εκπροσωπεί ΜΟΝΟ ένα ποσοστό περίπου
15% του Ελληνισμού στην Αμερική (ΗΠΑ).
- Η Εκκλησία μας στις ΗΠΑ και οι Μητροπόλεις
της, δεν έχουν να επιδείξουν έστω ελάχιστο κοινωνικό-εκπαιδευτικό-φιλανθρωπικό έργο. Δεν
ενδιαφέρονται γιά τις ''ανάγκες του ποίμνιου''
(όπως π.χ. οι Καθολικοί).
- Οι μητροπολίτες είναι αυθάδεις, απρεπείς,
με νοοτροπία ''δικτάτορα''. Με αισθητό και φανερό το κόμπλεξ που τους διακρίνει, αδυνατούν
να ''κατέβουν στον κόσμο'' και αντιμετωπίζουν
την Ομογένεια με αυταρχισμό, επικαλούμενοι γιά να επιβάλονται- γελοίους αυταρχικούς ''εκκλησιαστικούς κανόνες'', απευθυνόμενοι σε πολίτες της Αμερικής, 'Ελληνες και μη, νομίζοντας
ότι είναι και υπεράνω των...νόμων της (ανεξίθρησκης) χώρας. Η περίπτωση με τον αυθάδηαυταρχικό μητροπολίτη Νέας Υερσέης που δημοσιοποιήσαμε σε προηγούμενη έκδοση, πιστοποιεί ότι αρκετοί από αυτούς φαίνεται να αντιμετωπίζουν και ψυχολογικά προβλήματα.
- Η Εκκλησία θεώρησε ως ''εχθρό'' τις δυνατές ομογενειακές Οργανώσεις, επιδή ήθελε να
έχει αυτή την αναγνώριση ''ως κυρίαρχη δύναμη'' του Ελληνισμού στις ΗΠΑ, γιά να φαίνεται ως ''αρχηγός'' στην Ουάσιγκτον, στην Ελλάδα και αλλού. Γι' αυτό πάντα φρόντιζε να ''προωθεί'' και να ''υποστηρίζει'' τους ''φελλούς'' και
άχρηστους στα Συμβούλια των Οργανώσεών μας
(βασικά Ομοσπονδιών) με τα γνωστά διαλυτικά
αποτελέσματα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η Εκκλησία μας στις ΗΠΑ
''επάξια'' και αποδεδειγμένα, κατέχει τον τίτλο
του ''καταστροφέα του Ελληνισμού Αμερικής''.
Οι δε ''έμποροι-ιεράρχες'' της, αποδείχτηκαν
απελπιστικά ελάχιστοι σε ότι αφορά την συνέχιση της ελληνικότητας των παιδιών των μεταναστών και θα μείνουν στην ιστορία ως οι ''νεκροθάφτες της ελληνικής γλώσσας'' στις ΗΠΑ.
Γ. Λυκ.
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ΤΟ ΘΕΜΑ

Μία οφειλόμενη απάντηση στους άξεστους και άσχετους παραπληροφορούντες του ''Γραφείου Παιδείας''

Tα ελληνικού ενδιαφέροντος σχολεία charter στις ΗΠΑ και οι ψευτιές της Αρχιεπισκοπής Αμερικής
Στην 42η Κληρικολαϊκή που έγινε την περασμένη εβδομάδα στην πόλη Φιλαδέλφεια της
Πενσυλβάνια, διαπιστώσαμε την...αναμενόμενη
αδιαφορία ιεραρχών και αντιπροσώπων γιά το
ζήτημα της ελληνόφωνης Παιδείας στις ΗΠΑ. Δεν
μας προξένησε εντύπωση, γνωρίζοντας ότι ελάχιστα ενδιαφέρεται η Εκκλησία μας στις ΗΠΑ γιά
την ελληνικότητα των ''πιστών'' της. Πιστεύει ότι
θα προσελκύσει ''χριστιανούς Ορθόδοξους'' κάθε εθνότητας, ως ''πελάτες''. Κατά συνέπεια, δεν
χρειάζεται άλλο τους 'Ελληνες ή τα παιδιά τους.
Αυτοί ήταν καλοί μόνο να χτίσουν τις εκκλησίες
και τα κοινοτικά κέντρα, που ''άρπαξε'' στην πορεία η Αρχιεπισκοπή, με θεμιτά και αθέμιτα μέσα (ακόμα και με βρώμικες μεθόδους).
Αυτό όμως που εντυπωσίασε στην ΚληρικολαΊκή, είναι η απόπειρα των υπευθύνων Παιδείας της Αρχιεπισκοπής, του κ. Ευθυμιόπουλου και
της κ. Μακεδών, να αποπροσανατολίσουν την
Ομογένεια με ψευτιές, με παραπληροφόρηση,
σχετικά με τα σχολεία charter, ελληνικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν με επιτυχία, κατά
πλειοψηφία στην Φλόριδα.
Τι είναι τα σχολεία charter; Είναι δημόσια σχολεία με υψηλές αποδόσεις-επιδόσεις, που διευθύνονται από πολίτες. Αν οι πολίτες που τα διευθύνουν είναι π.χ. κινέζικης καταγωγής, θα φροντίσουν να διδάσκονται οι μαθητές και κινέζικα.
Αν είναι π.χ. ελληνικής καταγωγής, θα φροντίσουν να διδάσκονται οι μαθητές και ελληνικά.
Η αρχή
Στην Πολιτεία της Φλόριδας, μετά από ιδιωτική πρωτοβουλία, λειτουργούν σήμερα 9 σχολεία
''τσάρτερ''. Στα σχολεία αυτά είναι αποσπασμένοι αρκετοί εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα.
Τα σχολεία έχουν ελληνική ονομασία: Ακαδημία Πλάτωνα, Αθηναϊκή Ακαδημία, Αρχιμήδειος
Ακαδημία. 'Οπως όμως σε όλα τα δημόσια σχολεία στις ΗΠΑ, οι μαθητές δεν διδάσκονται θρησκευτικά, ούτε στις αίθουσες αναρτούνται εικόνες...αγίων, εξαιτίας του διαχωρισμού κράτους
και εκκλησίας.
Το...''άσχημο'' γιά την Αρχιεπισκοπή μας είναι
ότι πρωτεργάτης των σχολείων ''τσάρτερ'' ήταν
ένας 'Ελληνας κληρικός, ο π. Χατζηλιέρης (του
''παλαιού ημερολόγιου'' δηλ. των ΓΟΧ), στα μέσα της δεκαετίας '90.

Αλλά γιά να αποδώσουμε και τα δίκαια, όλοι
αναγνωρίζουν την συμβολή και βοήθεια -στην
πορεία- του μητροπολίτη Ατλάντας Αλέξιου γιά
την λειτουργία των σχολείων ''τσάρτερ''.
Οι παλαιότεροι και όσοι εργάστηκαν αθόρυβα γιά την δημιουργία των σχολείων αυτών στην
Κομητεία Πινέλλας Φλόριδας (όπου λειτουργούν
τα 6 από τα 9), θυμούνται αρχές δεκαετίας 2000,
την επίσκεψη του τότε υφυπουργού Εξωτερικών
Γρηγόρη Νιώτη στην πρωτοπόρα ''Αθηναϊκή
Ακαδημία'', το πρώτο ελληνικού ενδιαφέροντος
σχολείο ''τσάρτερ'' στις ΗΠΑ, στην πόλη Ντανίντιν (νότια του Τάρπον Σπρινγκς). Ο κ. Νιώτης,
επισκεπτόμενος το σχολείο, εντυπωσιάστηκε
από τους μικρούς μαθητές, κάθε χρώματος και
φυλής, που τον καλωσόρισαν, του ομιλούσαν...
ελληνικά. Και του τραγούδησαν στα ελληνικά.
Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, εργάστηκε πολύ γιά να ικανοποιηθεί το αίτημα των υπευθύνων του σχολείου γιά την αποστολή εκπαιδευτικού προσωπικού από την Ελλάδα. 'Ηταν η αρχή.
Δημιουργήθηκαν τα επόμενα χρόνια και τα άλλα σχολεία ''τσάρτερ'' και περισσότεροι δάσκαλοι από την Ελλάδα ήρθαν στις ΗΠΑ γιά να διδάσκουν σε αυτά (και) ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σε παιδιά κάθε φυλής και χρώματος: Τους αυριανούς φιλέλληνες.
Μερικούς από τους αποσπασμένους δασκάλους, η Αρχιεπισκοπή τους χρησιμοποιεί...παράνομα (χωρίς να πληρώνει), γιά να διδάσκουν
και σε δικά της σχολεία στη Νέα Υόρκη, με την
''ανοχή'' των ανεύθυνων ''συντονιστών εκπαίδευσης'' ανά τα προξενεία μας.
Τα ελληνικού ενδιαφέροντος σχολεία ''τσάρτερ'', ειδικά στην Φλόριδα, έχουν ΟΛΑ υψηλές
αποδόσεις (βλέπε ενδεικτικά πίνακα παρακάτω,
με επιδόσεις ''Αρχιμήδειου Ακαδημίας'' στο Μαϊάμι). Δεν υπάρχει σύγκριση με τα ολίγα της Αρχιεπισκοπής. Η διαφορά είναι ''ημέρα με νύχτα''.
Η Αρχιεπισκοπή Αμερικής εξαιτίας συμφερόντων και...σκοταδισμού, δεν θέλει τα σχολεία
''τσάρτερ''. Και ο λόγος, όσο ηλίθιος και να ακούγεται, είναι απλός: Σε αυτά δεν διδάσκονται θρησκευτικά, δεν αναρτούνται εικόνες αγίων. 'Ετσι,
η ''φιλελληνική'' Αρχιεπισκοπή μας στις ΗΠΑ, ως
καλή ''επιχείρηση'' προστατεύει τα συμφέροντά
της, οικονομικά πρώτιστα, επιλέγοντας ''χριστιανούς Ορθόδοξους'', άσχετα αν ομιλούν την ελ-

Επιδόσεις δημοτικού σχολείου ''τσάρτερ'' της ''Ακαδημίας Αρχιμήδη'', Μαϊάμι

ληνική ή όχι. Γι' αυτό υποβάθμισε πολύ την ''ελληνική Παιδεία'', γι' αυτό βλέπει τα ημερήσια ελληνικά σχολεία στη Νέα Υόρκη να κλείνουν, αδιαφορώντας προκλητικά. Σχολεία, που έχτισαν
ΕΛΛΗΝΕΣ μετανάστες και η Αρχιεπισκοπή μας
αποδείχτηκε απελπιστικά ανάξια και μικρή να τα
κρατήσει ανοιχτά. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που η Ομογένεια ''της γύρισε την πλάτη''.
Η ''έκθεση''
Στην ΚληρικολαΊκή (6-9 Ιουλίου '14), υποβλήθηκε και η έκθεση γιά την ''ελληνόφωνη Παιδεία
στα σχολεία των ενοριών''. Την δε σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής παρακολούθησαν ελάχιστοι σύνεδροι-αντιπρόσωποι ενοριών, Κοινοτήτων. 'Οχι ότι με την ''έκθεση'' ασχολείται κόσμος, αλλά εκτός από τα λοιπά γραφικά και την
έμμεση παραδοχή της μείωσης των παιδιών που
φοιτούν σε απογευματινά και λοιπά σχολεία
των εκκλησιών (γνωστά ως ''παιδικές χαρές''),
στο τέλος ως ''APPENDIX C'' (βλέπε παρακάτω),
υπάρχει ένας λίβελος γεμάτος ψευτιές και ανακρίβειες γιά τα σχολεία ''τσάρτερ''. Δεν μας εντυπωσιάζει το γεγονός, γνωρίζοντας την ''ανυπαρξία'' των υπευθύνων του Γραφείου Παιδείας της
Αρχιεπισκοπής μας στη Νέα Υόρκη. Την ανυπαρξία πιστοποιούν φυσικά τα αποτελέσματά τους
ως ''αρμόδιων''. Αλλά και οι υψηλές επιδόσεις
των σχολείων ''τσάρτερ''.
Το ενοχλητικό είναι ότι η ''έκθεση'' ΔΕΝ έχει
σχέση με την πραγματικότητα γιά τα σχολεία
''τσάρτερ''. Κατά συνέπεια, πριν κάνουν τέτοιες

εκθέσεις σε Κληρικολαϊκές, θα περίμενε κανείς
από τους ''αρμόδιους'' να επιδείκνυαν στοιχειώδη σοβαρότητα και να είχαν ελάχιστη γνώση του
ζητήματος σχολείων ''τσάρτερ''. Πιθανά να εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η Ομογένεια ''τρώει
κουτόχορτο''. Δικαίωμά τους, αλλά και δικαίωμα της Ομογένειας να τους λέει ''είστε άχρηστοι,
άσχετοι, παραπληροφορούντες και ψεύτες''.
Αν διαβάσετε την τελευταία παράγραφο της
''έκθεσης'', θα δείτε ότι έντεχνα -και το έχουν
υπογραμμίσει- επικαλούνται πρακτικές των Καθολικών πριν 15 χρόνια, περνώντας έμμεσα το
''μήνυμα'': «Προτιμούμε να κλείσουμε τα σχολεία, παρά να απεμπολήσουμε την θρησκευτική μας ταυτότητα, κάνοντάς τα ''τσάρτερ''...» Και η Ομογένεια τους απαντά: «Σας μάθαμε, σας ξέρουμε, καταντήσατε ''έμποροι''...
Προτιμάμε να κρατήσουμε την ελληνικότητά
μας ΚΑΙ με ''τσάρτερ'' σχολεία, γιά να μιλάνε ελληνικά τα παιδιά και εγγόνια μας, παρά να είμαστε ''χριστιανοί ορθόδοξοι'' χωρίς ελληνικότητα,
όπως μας θέλετε εσείς...».
ΠΡΟΣ αρχιεπίσκοπο Δημήτριο και μητροπολίτες μας στις ΗΠΑ: «Πόσο περισσότερο θα
εξευτελίζεστε, ως ''θυγατρική επιχείρηση του
Πατριαρχείου''; Την αγανάκτηση της ελληνικής
Ομογένειας στις ΗΠΑ δεν την αισθάνεστε; Αυτής
που χρησιμοποιήσατε ξεδιάντροπα και πουλήσατε γιά ''30 αργύρια''; Μείνατε στην ιστορία ως
ελάχιστοι, ως φιλοχρήματοι ''έμποροι'' και ως
οι ''νεκροθάφτες της ελληνικής γλώσσας'' στην
Αμερική...Ντροπή σας».
Γ. Λ.

Η ''έκθεση'' του Γραφείου Παιδείας Αρχιεπισκοπής γιά τα σχολεία ''τσάρτερ''
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

PanHellenic Scholarship Recipients Receive $250,000 in Cash Awards at This Year's Event
Τhe well-deserving 2014 Scholarship Award Recipients were called one by one to the stage to receive their certificates and scholarship checks in a room filled with close
to 500 friends and supporters of the Foundation on Saturday June 14, at the International Ballroom of the prestigious Hilton Chicago. At this Awards Ceremony, a total
of $250,000 was distributed to 40 of the «best and brightest» Greek American students from across the country, all of them great academic achievers, with some of them
attending several of the country's most prestigious universities.
«It is with great pride that we offer these awards as we believe our young «stars» deserve the recognition and encouragement while they receive meaningful support so
that they can successfully continue their academic journey» said Chris P. Tomaras, Founder and Chairman of the Foundation. Of the 40 students, 20 with economic need
received $10,000 each while another 20, from a more comfortable economic background, received $2,500 each.
An exceptional performance by Pete Zervakis as Master of Ceremonies, a product of the Foundation as a 2008 scholarship recipient himself, provided an outline of the
background and the success of the organization, followed by an address and advice to the students by the Foundation's Executive Director Yanni Valsamas, and words of
admiration regarding the high caliber and academic excellence of all the candidates by the Chairman of the Academic Committee, Dr. George Alexopoulos, prior to the
distribution of the Awards.
This year's Paradigm Award was offered to James D. Speros, Executive Vice President and Chief Creative Officer of Fidelity Investments who delivered a powerful speech
and advice to the scholarship recipients urging them to be proud of their name and carry it responsibly, with honor and respect, while always applying in their daily lives the
values of Hellenism and Orthodoxy.
Mr. Tomaras concluded the Awards Ceremony by first expressing his thanks and gratitude to the many benefactors and donors for their support of the Foundation, then
to the Board of Directors, the independent Academic Committee for their selection of the scholarship recipients, the very supportive Advisory Board and all the staff members
and volunteers for their dedicated work on the Foundation. In his message to the scholarship recipients, Mr. Tomaras offered three words with profound meaning: Live, Learn
and Lead. He advised the recipients to live life to the fullest and absorb the benefits from every new experience but to also «live honorably, with respect for yourself, your
family and others, to act responsibly, proud of your ethnic identity with dignity, maturity and wisdom.» He encouraged the recipients to never stop learning, and closed by
saying «I want you to become leaders with passion, excitement and with the ability to innovate and create.»
After the success of Hellenic Birthright, a study abroad and cultural enrichment program sponsored by the Foundation in cooperation with Anatolia College, for students
who never visited Greece before, Mr. Tomaras announced that the American College of Greece in Athens, known as Deree, has offered exclusively to all past and present
PanHellenic Scholarship Recipients, a $3,000 study abroad scholarship per student, per semester. Students would be able to earn up to 15 transferable credits per semester,
while experiencing Greece's culture and history.
With the conclusion of the Awards Ceremony, guests enjoyed delicious appetizers and dinner, with musical entertainment by the Hellenic 5 Orchestra and the songs of
Babis Tsertos, who came from Greece exclusively for this event and offered his performance pro-bono
A number of Church and Community leaders attended the event that included His Eminence Metropolitan Iakovos of Chicago, the Hon. Consul General of Greece in
Chicago Ioanna Efthymiadou, His Grace Bishop Demetrios of Mokissos, the Hon. Judge Paul Lillios, the Hon. Judge James Booras, the Hon. Judge Louis Apostle, the Provost of
Deree College, Dr. Thimios Zaharopoulos, and several educational and business personalities and members of the press. «Indeed, this year's Gala turned out to be a celebration
of the impact the PanHellenic Scholarship Foundation has had on the youth of the Greek American community over the last 12 years under your dedicated commitment» said
Dr. Thanasis Bournakis, a former professor of Energy Economics at the University of Illinois at Chicago.
The Foundation expresses a special thanks to all of the donors who took part in the Chairman's Challenge initiative. Among them, the following list is the Premier
Benefactors who each provided a $10,000 scholarship. «We are deeply indebted to everyone for their donation whether large or small. Together, we will continue to make a
difference in the lives of Greek American college students who will become life-long significant achievers» said Mr. Tomaras.
Premier Benefactors:
Ms. Helen Tomaras Astin, The Nicholas J. & Anna K. Bouras Foundation, Dimitri & Eleni Bousis & Family, Robert & Violetta Buhler Family, Tassos F. Chronopoulos Family,
The Jaharis Family, Mr. & Mrs. George Marcus, Drs. A. Tom & Katherine Petropulos, Dr. George Skarpathiotis Family.
2014 Scholarship Award Recipients:
Steve Eustratios Alexander III, Georgia Institute of Technology
Maria Anastasia Arianas, University of Illinois at Chicago
Aristos Athanasiou Athens, Stanford University
Nicholas Chingas, Saint Joseph's University
Marie Steven Christophell, DePaul University
Costa Dimitrios Christopoulos, Massachusetts Institute of Technology
Timothy Christopher Daly, Pennsylvania State University
Peter Michail Danos, University of Illinois at Urbana-Champaign
Talia Lasandra Davis, Arizona State University
Christopher Steven-James Deloglos, Virginia Commonwealth University
Anastasia Fitzpatrick, Utica College
Jennifer Andrea Fokas, Northwestern University
Sophia Joy Gianou, University of Wisconsin - Whitewater
Julia Mary Horiates, East Carolina University
Jason Keith Ioannides, Virginia Tech
Christina G. Karahalios, DePaul University
George John Kartsounis, Virginia Tech
Katherine Valerie Katsivalis, University of Illinois at Chicago
Christina Khouri, Illinois Wesleyan University
Katherine Demi Kokkinias, University of Wisconsin - Madison
About the Foundation...
Established officially in
2002, the PanHellenic
Scholarship Foundation
is a 501(c)(3) non-profit
organization dedicated to
building a better America
through Education and
Hellenism. After awarding
$250,000 earlier this
June, the Foundation has
awarded a total of $2
million to 264 outstanding
Greek American
undergraduates to date.

Jason Kourkouvis, University of Illinois at Urbana-Champaign
Malamo Koutsogiannis, CUNY Hunter College
Margarita Sanchez Montgomery, Dartmouth College
Dimitrios George Nikitopoulos, Johns Hopkins University
Dimitrios Pagonakis, Massachusetts Institute of Technology
Evangelia Maria Pagones, University of Illinois at Urbana-Champaign
Christina Maria Palis, University of Rochester
Patrice Victoria Pirpiris, Loyola University - Chicago
Katerina Finny Powers, Michigan State University
Alexander George Przeslawski, Dartmouth College
Kathy Golfo Rodogiannis, Trinity College
Vasilis Vournous Sitaras, New York University
Nicholas John Sotos, University of Illinois at Urbana-Champaign
Samuel Patrick Sullivan, The University of Chicago
Katerina Christina Svigos, New York University
Thomas Stavros Topalis, University of Illinois at Urbana-Champaign
Dimitris S. Tselepatiotis, University of Illinois at Chicago
Sofia Eleni Vatougios, Saint Xavier University
William George Vergados, University of Illinois at Chicago
Victor Angelos Zaharopoulos, University of Kansas
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Η γραπτή ''εξομολόγηση''
της μητέρας της Μυρτώ
Πως είχαν στήσει την ''δουλειά'' οι της Ομοσπονδίας Boστώνης,
με τα χρήματα του έρανου της Ομογένειας, γιά την Μυρτώ
Γιά πρώτη φορά η Μαρία Κοτρώτσου, με την δική της γραφή, εξιστορεί την περιπέτειά της
στην Βοστώνη, με νοσηλεία της Μυρτώ, τον έρανο και τις συμπεριφορές, σκευωρίες, παιχνίδια επιτήδειων κ.ά... (στο αυθεντικό κείμενο, κάναμε ελάχιστες αλλαγές στο συντακτικό)
(Συνέχεια από την προηγούμενη έκδοση)
'Οταν πήγαμε μετά από μέρες στη συνεδρίασή
Ο Καυκάς παίρνει την πρωτοβουλια και αρχί- τους στο ''Μαλιώτειο'' με τον δικηγόρο και τον
ζει να μιλάει: ''Μαίρη, ήρθαμε εδώ να μιλήσου- ανηψιό μου, ρώτησα ευθέως πόσα ήταν τα έξομε μαζί σου για ένα θέμα που έχει προκύψει και δα της σελίδας από τις προσφορές δωρητών. Οι
πρέπει να το ξέρεις''. Γυρίζει στον Ράμμο και του δωρητές είχαν ξεπεράσει τις 2.400. Με τα δικά
λεει ''πες και συ Γιάννη''. Ο Ράμμος ξεροκατάπι- τους λεγόμεντα έπρεπε τα έξοδα να ήταν κοντά
νε, φαινόταν ότι δεν αισθανόταν άνετα, στριφο- 45.000 δολ. Τότε μόνο η Μαυρίδη είπε δημόγύριζε στην καρέκλα, φούσκωνε και ξεφούσκω- σια την αλήθεια [το youcaring] χρεώνει 2.9% επί
νε και δεν με κοιτούσε στα μάτια όπως εγώ, που του ποσού συν 30 σεντς, ενώ τα έξοδα από καταείχα αρχίσει να ανησυχώ, καταλαβαίνοντας ότι θέσεις στην τράπεζα ήταν συνολικά 140 δολ.
κάτι σοβαρό συμβαίνει.
Αν και ζητήσαμε γραπτά -ο δικηγόρος- αναΑρχίζει λοιπόν ο Καυκάς, γιατί ο Ράμμος δυ- λυτικό λογαριασμό και ποσά δωρητών, μέσκολευόταν να τα πει και του ειπε ''πες τα εσυ'', χρι σήμερα, 7 μήνες μετά τον έρανο, ΠΟΤΕ δεν
να λέει: ''Ξέρεις Μαίρη, η η ιστοσελίδα του ερά- μας έδωσαν. Εγώ, ως μάνα και υπεύθυνη νομινου [youcaring] έχει εξοδα''. Εγώ του λέω αμέ- κά γιά την Μυρτώ, ουδέποτε έμαθα πόσοι δωσως ''το ξέρω, παίρνουν καντά 3% του ποσού''. ρητές έδωσαν, τι ποσά έδωσαν κλπ. Ακόμα είΜάλιστα η Παπασλή τότε που ρωτούσα ''για- ναι ''εφτασφράγιστο μυστικό'' γιά λίγους στην
τι ο λογαριασμός δεν ήταν απ' ευθείας στο όνο- Ομοσπονδία Βοστώνης. Αλλά τα χρήματα οι δωμα της Μυρτώ'', μου είχε πει πως ''εκτός απο το ρητές τα έδωσαν γιά την Μυρτώ και όχι γιά την
αφορολόγητο στην αγορά του [μηχανήματος] Ομοσπονδία, που μετά έμαθα ότι είχε παρόμοιtobii λόγω 501c, η ιστοσελίδα στο ιντερνέτ παίρ- ες περιπέτειες και με άλλους εράνους, αφού ούνει στους οργανισμούς με 501c λιγότερα, δηλα- τε στο παρελθόν έδινε λογαριασμούς και όπως
δή απαλλάσσονται του φόρου και αντί 3% θα διάβασα στην ''Πρωϊνή'', ακόμα -από 2008- κανείς δεν ξέρει τι απόγιναν τα χρήματα έρανου
έπαιρνε 2 με 2,3%''.
Του είπα αυτό που μου είχε πει η Παπασλή και γιά τους πυρόπληκτους στην Ελλάδα.
αυτός γυρίζει και μου λέει ότι ''η Ελισάβετ έκανε
Τα της εγχείρησης-λογαριασμού
λάθος, γιατί ούτε και εμείς το ξέραμε και σήμερα μας το είπαν''... Του λεω ''πες τε μου καθαράΤέλη Νοεμβρίου 2013, αρχίσαμε να μιλάμε γιά
τι συμβαίνει''... ''Να, μου λεει, η ιστοσελίδα έχει εγχείρηση και ''αντλία''. Η ''αντλία'' θα δινόκάποια επί πλέον έξοδα και παίρνει για τον κά- ταν δωρεάν. Γιά την εγχείρηση και τοποθέτηση
''αντλίας'' το childrens μας είπε (γραπτά) θα κόθε δωρητή 18$ (δεκαοκτώ δολάρια)''.
'Αρχισα να φωνάζω και να τους λέω ''τι είναι στιζε 70.000 δολ. Οπότε, 70.000 μείον 30% η έκαυτά που μου λέτε, τώρα που έχει προχωρήσει ο πτωση, σύνολο 49.000 δολ., μείον 10.000 δολ.
έρανος. 'Επρεπε να το γνωρίζατε από την αρχή, γιά ''αντλία'' που δόθηκε δωρεάν, τελικό σύνοαφού υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν 5-10 δολ. λο 39.000 δολ. Από που προκύπτουν 78.000 που
Τι θα γίνει με αυτούς; Θα πληρώσουν την σελίδα ανακοίνωσε ο Καυκάς ή 50.000 που είπαν μετά
ως τελικό ποσό;
από χρήματα που έχουν δώσει άλλοι;''
Και υποτίθεται ότι αυτά θα τα πλήρωνε όλα η
''Ναι'' μου λέει ο Καυκάς και γύρισε στον Ράμκ. Πάπας, που είχε δεσμευτεί σε εμένα και στις
μο, λέγοντάς του ''πες και εσύ Γιάννη''.
Ο Ράμμος κάτι πήγε να πει, αλλά δεν έλεγε. Αι- φίλες και γνωστές της. Φαίνεται οι πιέσεις που
δέχτηκε από τον νομικό της Ομοσπονδίας, την
σθανόταν άβολα.
Επειδή είχα θυμώσει, συνέχισα: ''Με το συνο- πρώην πρόεδρο και άλλους, έπιασαν τόπο και
λικό ποσό των δωρητών μέχρι σήμερα ξέρετε τελικά, δεν τήρησε την υπόσχεσή της.
Στην αντίληψή μου έπεσε και ένα άλλο γεγοπου φτάνει το ποσό που θα πάρει η ιστοσελίδα
γιά έξοδα, όπως λέτε; Γύρω στις 36.000 δολ. ενώ νός, αλλά δεν μπορώ να προβώ σε λεπτομέρειες
το σύνολο των δωρεών σήμερα ήταν 61.000. Δη- τώρα: Συγγενής μέλους της οικογένεας του διλαδή η ιστοσελίδα [youcaring] θα πάρει πάνω κηγόρου μου, είχε δεχτεί πίεση από τον νομικό
από τα μισά;''.
της Ομοσπονδίας να μεσολαβήσει ώστε να μην
Αρχισαν να μασάνε τα λόγια τους, λέγοντας έχω νομική στήριξη, με την λογική ότι θα επι''μην κάνεις έτσι, θα δούμε ακρβώς πόσα παίρ- στρέφαμε Ελλάδα και το όλο θέμα του έρανου νει'' και τέτοια. Αλλά εγώ συνέχισα: ''Πάρτε τώ- μαζί με τα υπόλοιπα- θα ξεχνιόταν.
Εκείνο που ξέρω -και το ξαναλέω- είναι ότι
ρα τηλέφωνο μπροστά μου να κλείσει η σελίδα,
γιατί στο τέλος θα βγούμε να της χρωστάμε''. ακόμα και σήμερα, καλοκαίρι, μετά 7 μήνες,
Καταλάβαινα ότι υπήρχε κάποια ''μανούβρα'', απολογισμός αναλυτικός δεν δόθηκε ποτέ γιά
γιατί ήμουν ήδη υποψιασμένη και από άλλα.
τον έρανο και τα χρήματα. Και δεν είμαι η μόΑφού συνέχιζα να φωνάζω, μετά πήραν την νη που πιστεύω ότι ήταν πολύ περισσότερα από
Μαυρίδη που ήταν τότε προσωρινά ταμίας. Αυ- 131.000 δολ, αν κρίνω από το περιστατικό στο
τή μασούσε τα λόγια της. 'Ελεγε αόριστα ''θα Νοσοκομείο με της δήθεν χρεώσεις 18 δολ. γιά
δούμε'' κλπ. Μετά, έφυγαν μουδιασμένοι, ειδικά κάθε δωρητή στην ιστοσελίδα του έρανου.
ο Ράμμος, που απόφευγε να μιλά.
Ως ομογενειακή μη κερδοσκοπική Οργάνωση,
Τις επόμενες ημέρες, όταν ρωτούσα τον Καυ- ούτε στην Ομογένεια, δηλ. στους δωρητές, ούκά γιά το συνολικό αριθμό επιταγών και ποσά, τε σε εμένα, έδωσαν ποτέ αναλυτικό λογαριαδεν απαντούσε ''δεν ξέρω, θα δούμε'' έλεγε. Πο- σμό και απολογισμό...το δικό μου ανήλικο παιδί
τέ δεν έδινε απαντήσεις.
χρησιμοποίησαν γιά να μαζέψουν τα χρήματα...

ΤΟ ΘΕΜΑ

H ''τριπλή κακοποίηση'' της Μυρτώ:
Ελλάδα, έρανος Βοστώνη και μετά τον έρανο
Η διαχρονικά παρανομούσα ελλην. Ομοσπονδία Συλλόγων Βοστώνης, έκδοσε ανακοίνωση -την διένειμε μόνο σε 2 ''ημέτερα'' ΜΜΕ- που πληροφορεί ότι ''πήρε τον λογαριασμό εγχείρησης Μυρτώ και
τον πλήρωσε'' (από τα χρήματα του έρανου). Την δημοσιεύουμε, αν και δεν μας δόθηκε. Την επομένη στάλθηκε επιστολή δικηγόρου στο νοσοκομείο Παίδων Βοστώνης. Δημοσιεύουμε μέρος της.
Εξαιτίας της νομικής εξέλιξης της υπόθεσης, επειδή επιτήδειοι απατεωνίσκοι έκαναν...σκουπίδια
τα δικαιώματα ενός ανήλικου (και) σεξουαλικά κακοποιημένου παιδιού από την Ελλάδα και της υπόλογης νομικά μητέρας του, στην οποία υπόθεση, εκτός της Ομοσπονδίας υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι, δημοσιεύουμε την ανακοίνωση και μέρος επιστολής δικηγόρου προς το Νοσοκομείο, χωρίς
σχόλια... Η ''Π'' γνωρίζει ΤΙ ενέργειες γίνονται, πως γίνονται και που, αλλά εξαιτίας της λεπτότητας
του ζητήματος, δεν τις δημοσιοποιεί τώρα. Διαβεβαιεί-εγγυάται όμως ότι, η υπόθεση ''έρανος γιά
Μυρτώ'' στην Βοστώνη, που διέσυρε την Ομογένεια, θα τελειώσει μόνο όταν αποδοθεί Δικαιοσύνη.

...........................................................................................................................................

εγώ που έχω και την επιμέλεια, νομική ευθύνη
γι' αυτό το παιδί, δεν πρέπει να γνωρίζω;
Ως επίλογο
Θέλω να ευχαριστήσω τους λίγους ανθρώπους, τις λίγες κυρίες στην Βοστώνη, που μου
συμπαραστάθηκαν και με βοήθησαν, μαζί και το
Προξενείο, αφού ήμουν μόνη και απροστάτευση
σε μιά ξένη χώρα, χωρίς να γνωρίζω την γλώσσα, παρά το υβρεολόγιο που δεχόμουν από ανθρώπους της Ομοσπονδίας. Υβρεολόγιο, όπως
ότι πήγα ''να δηλητηριάσω το παιδί μου με χαλασμένο κοτόπουλο'' (το παιδί μου τρέφεται με
υγρή τροφή), ότι θέλω ''χρήματα γιά να αγοράζω τσάντες'. 'Οτι θέλω ''τα χρήματα να τα φάω
με τον γκόμενο που έφερα στην Βοστώνη'' (ο
υποτιθέμενος ''γκόμενος'' ήταν ο ανηψιός μου,

εξάδελφος της Μυρτώ, που ταξίδευσε Βοστώνη
να μας δει) κλπ.
Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς την Ομογένεια που έδωσε χρήματα στον έρανο. Λυπάμαι
που ούτε αυτή έμαθε ακόμα πόσα ήταν τα χρήματα και τι θα απογίνουν. Δεν φταίω εγώ σε αυτό. Ξέρω ότι τα έδωσε γιά το παιδί μου. Την ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε ευγνώμονες... Τέλος,
δηλώνω ότι ΟΥΔΕΠΟΤΕ ζήτησα χρήματα του
έρανου γιά προσωπική ή άλλη σχετική χρήση.
Παρά την μεγάλη τραυματική εμπειρία μου
στην Βοστώνη με την υπόθεση του έρανου και
τα όσα τράβηξα προσωπικά, δεν εχθρεύομαι κανέναν. Πιστεύω ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη κάποια μέρα. Επίσης, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός
που βλέπει... Και κρίνει... Και όλοι κρινόμαστε,
όλοι είμαστε υπόλογοι των πράξεών μας...
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ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

H Washington Post γιά γύρο και σουβλάκι
Στις 18 Ιουλίου πολλά πράγματα θα συμβούν
στο Ντουπόντ της πρωτεύουσα Ουάσινγκτον.
Κάποια είναι γνωστά και κάποια θα τα φέρει η
τύχη. Η Washington Post επιλέγει να πληροφορήσει από τώρα τους αναγνώστες της για κάτι
που είναι δεδομένο πως θα συμβεί: θα ανοίξει το
ελληνικό εστιατόριο GRK.
Η δημοσιογράφος της εφημερίδας κάνει λόγο
για να ραγδαία αναπτυσσόμενη επιχείρηση που
από πίσω της κρύβεται ένας Έλληνας, ο Γιώργος
Νίκας και έχει έντονη παρουσία στη Νέα Υόρκη.
Τώρα επεκτείνεται και στην Ουάσιγκτον.
Πέραν των διθυράμβων για το μενού του μαγαζιού και για τις επιλογές που θα μπορεί να
προσφέρει στους πελάτες, το άγχος της είναι να
καταφέρει να... διδάξει τους αναγνώστες πως θα
προφέρουν την κλασική λέξη «γύρος». Έτσι την
γράφει όσο πιο απλά γίνεται (Yeero) για να καταφέρουν να την προφέρουν.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ η εταιρεία GRK
σκοπεύει να επεκταθεί σε άλλες οκτώ περιοχές
το αμέσως επόμενο διάστημα.
Ο άνθρωπος πίσω από την GRK
Το σάιτ Wanderlista σε πρόσφατο ρεπορτάζ
του είχε σκιαγραφήσει το προφίλ του ανθρώπου που βρίσκεται πίσω από το εστιατόριο GRK,
όταν έκανε τα πρώτα του βήματα στη Νέα Υόρκη. Στον ένα τοίχο του μαγαζιού του υπάρχει μια
αφίσα που λέει: «Από τους ανθρώπους που έφε-

Μπάϊντεν γιά Ελλάδα

O αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έκφρασε την πεποίθησή του πως η Ελλάδα αρχίζει να αναστρέφει την εις βάρος της κατάσταση.
Μιλώντας στην Κληρικολαϊκή της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, επισήμανε: «Η
Ελλάδα κάνει comeback. Η αναζήτηση υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχής της χώρας είναι
σημαντική γιατί θα βοήθησει ακόμα περισσότερο να εκτιναχθεί η οικονομία της, αλλά και να αλλάξει
την γεοπολιτική της Μεσογείου».
Παράλληλα, όπως σημειώνει σε σχετικό ρεπορτάζ της η Philadelphia Inquirer, αναφέρθηκε και
στα ελληνοτουρκικά και ιδιαιτέρως στο θέμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης τονίζοντας πως
πρέπει να ανοίξει ξανά. Στο σημείο αυτό δέχθηκε... βροχή χειροκροτημάτων από τους παριστάμενους και συνέχισε: «Η προστασία των ιερών τόπων και των μνημείων της ελληνικής κληρονομιάς
στην Τουρκία, είναι αναγκαία. Πρόκειται για μια αμφίδρομη σχέση. Και οι Μουσουλμάνοι αξίζουν τέτοια ελευθερία στην Ελλάδα.
Ο Τζο Μπάιντεν αναφέρθηκε εκτενώς και στο Κυπριακό χαρακτηρίζοντας την έλλειψη κινητικότητας στο θέμα ως «μια από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις» της καριέρας του.
'Eκφρασε, όμως, την αισιοδοξία του ότι στο εγγύς μέλλον θα υπάρξει μια δίκαιη λύση σημειώνοντας ότι οι δύο πλευρές έχουν φτάσει πλέον σε ένα σημείο όπου το στάτους κβο δεν είναι πλέον αρκετό και η εύρευση λύσης θα ωφελήσει και τους δύο.

ραν το δράμα, τη Δημοκρατία και τα ρολόγια,
σας παρουσιάζουμε την απλή τελειότητα του
GRK.
Ο δημοσιογράφος αναρωτήθηκε πότε οι Έλληνες ανακάλυψαν τα ρολόγια, αλλά ρωτώντας τον
εμπνευστή του μαγαζιού, Γιώργο Νίκα, το μόνο
που πήρε ως απάντηση ήταν ένα χαμόγελο.
Παρεμπιπτόντως, το συγκεκριμένο ρεπορτάζ όπως και αυτό των Washington Post- είναι αποθεωτικό για τις γεύσεις που προσφέρει το GRK.

Περικοπές στα σχολεία της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ

Σταδιακή μείωση που θα οδηγήσει στην πλήρη κατάργηση της επιχορήγησης για τη μεταφορά μαθητών αποφάσισε για τα ελληνόφωνα σχολεία «Σωκράτης-Δημοσθένης» της Ελληνικής Κοινότητας
Μείζονος Μόντρεαλ (ΕΚΜΜ) το υπουργείο Παιδείας, Αναψυχής και Αθλητισμού του Κεμπέκ (MELS).
Ειδικότερα, ο υπουργός Παιδείας ενημέρωσε τα ιδιωτικά σχολεία του Κεμπέκ ότι ανάμεσα στις περικοπές που έχουν προγραμματισθεί από την παρούσα κυβέρνηση, περιλαμβάνονται και αυτές στις
επιχορηγήσεις για τη μεταφορά των μαθητών, οι οποίες θα μειωθούν κατά 33% για το σχολικό έτος
2014- 15, 66% για το 2015- 16 και θα καταργηθούν οριστικά το 2016- 17.
Ήδη από το 2008 το σχολείο «Σωκράτης- Δημοσθένης» υφίσταται σταδιακή απώλεια των επιδοτήσεων, όπως συμβαίνει στα γαλλόφωνα ιδιωτικά σχολεία του Κεμπέκ.
«Η ανακοίνωση της διακοπής της επιχορήγησης μεταφοράς των μαθητών απειλεί την ίδια την επιβίωση των σχολείων μας καθώς η πλειονότητα των παιδιών χρησιμοποιούν τα σχολικά λεωφορεία
και με τη σημαντική αύξηση του κόστους που θα επιβαρύνει τους γονείς, θα τους οδηγήσει τελικά να
επιλέξουν κάποιο δημόσιο σχολείο», επισημαίνει σε δελτίο Τύπου η ΕΚΜΜ, καλώντας τους Έλληνες
ομογενείς του Μόντρεαλ σε συσπείρωση για αγώνα.

Ελληνόπουλα από την Αμερική στο «Ιονικό Χωριό»

Περίπου 250 αγόρια και κορίτσια, Ελληνόπουλα από τις ΗΠΑ, βρίσκονται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην κατασκήνωση της Αρχιεπισκοπής Αμερικής «Ιονικό Χωριό», όπου βιώνουν από κοντά
το ελληνικό φως και τις ομορφιές της χώρας μας, έρχονται σε επαφή με την κληρονομιά τους και την
ορθόδοξη πίστη. Το «Ιονικό Χωριό», στο Βαρθολομιό της Ηλείας, ήταν όραμα του μακαριστού αρχιεπίσκοπου Αμερικής, Ιακώβου, ο οποίος ήθελε να δώσει την ευκαιρία στους Έλληνες 2ης και 3ης γενιάς να γνωρίσουν από κοντά τη μητέρα-πατρίδα και στα 45 χρόνια λειτουργίας του έχει φιλοξενήσει
πάνω από 17.000 κατασκηνωτές, τους οποίους «προικοδότησε» με αναμνήσεις και φιλίες ζωής.

Οι σκουρόχρωμοι 'Ελληνες του Περού

Το χρόνο 1880, κατά την διάρκεια του πολέμου μεταξύ Περού και Χιλής, συνέβη το ακόλουθο: Σε μια αιματηρή επιδρομή των Χιλιανών κατά του χωριού Σαν
Αντρές του Περού, οι Χιλιανοί στρατιώτες σκότωναν
αδιακρίτως τους κατοίκους του χωριού.
Ανάμεσα σε αυτούς όμως, ήταν και 7 Ελληνες ναυτικοί, οι οποίοι αγάπησαν το Περού από τα ταξίδια τους
και είχαν εγκατασταθεί εκεί για να ζήσουν. Κάποιοι από
αυτούς είχαν παντρευτεί με Περουβιανές γυναίκες και
είχαν δημιουργήσει τις οικογένειές τους. Οταν λοιπόν
έγινε η φονική επιδρομή, μαζεύτηκαν όλοι οι Ελληνες
σε ένα σπίτι, μαζί με πολλούς Περουβιανούς κατοίκους,
κλειδώθηκαν μέσα, ύψωσαν την ελληνική σημαία και
περίμεναν με αγωνία.
Και τότε έγινε το θαύμα! Οι Χιλιανοί στρατιώτες που
είχαν ξεκληρίσει το χωριό, δεν πείραξαν καθόλου το
σπίτι με την ελληνική σημαία!
Οι απόγονοι 6ης, 7ης και τώρα πια 8ης γενιάς αυτών
των 7 Ελλήνων ναυτικών, είναι περίπου 650 άτομα και
αποτελούν την ελληνική κοινότητα του Σαν Αντρές. Οι
περισσότεροι δεν έχουν επισκεφθεί ποτέ την Ελλάδα.
Εορτάζουν την μέρα που σώθηκαν, αλλά και ελληνικές γιορτές, όπως την 28η Οκτωβρίου και την 25η Μαρτίου με επίσημο τρόπο και στις γιορτές τους ακούγεται πάντα ο ελληνικός Εθνικός Υμνος μαζί με τον Εθνικό Υμνο του Περού.
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
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Ηταν Δευτέρα, 15 Ιουλίου 1974. Σαράντα χρόνια πριν. Νωρίς το πρωί ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπος Μακάριος επιστρέφει από τη θερινή του κατοικία στο όρος
Τρόοδος στο προεδρικό μέγαρο. Λίγη ώρα νωρίτερα έχουν αποσυρθεί από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες οι ένοπλοι εθελοντές της σοσιαλιστικής ΕΔΕΚ και του κομμουνιστικού ΑΚΕΛ που
εκτελούσαν κάθε νύχτα περιπολίες με αυτόματα καλάσνικοφ για να αποτρέψουν πραξικόπημα της ελλαδικής χούντας που εκτελεί εντολές
των ΗΠΑ.
Στις 8.30 το πρωί ο Μακάριος βρίσκεται στην
αίθουσα υποδοχής του προεδρικού μεγάρου για
να καλωσορίσει μια ομάδα παιδιών της Ελληνορθόδοξης Νεολαίας του Καΐρου, τα οποία φιλοξενεί η κυπριακή αρχιεπισκοπή. Πριν προλάβει να
τα χαιρετήσει, ακούγονται οι πρώτοι πυροβολισμοί που ρίχνουν οι προδότες πραξικοπηματίες. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αρχίζουν να πέφτουν ρουκέτες και όλμοι. Το προεδρικό μέγαρο φλέγεται. Μεγάλο μέρος του μετατρέπεται σε
σωρό ερειπίων.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Λευκωσίας μεταδίδει την πρώτη ανακοίνωση της χούντας:
«Σήμερον την πρωίαν η Εθνική Φρουρά επενέβη διά να σταματήση τον αδελφοκτόνον εμφύλιον πόλεμον. Η Εθνική Φρουρά είναι την στιγμήν αυτήν κυρία της καταστάσεως. Ο Μακάριος
είναι νεκρός!». Το άκουσμα της δολοφονίας του
Μακαρίου παγώνει τους Κύπριους και τον κόσμο
ολόκληρο.
Πάφος, 3 η ώρα μετά το μεσημέρι. Ενας ασήμαντος, τοπικός ιδιωτικός ραδιοσταθμός γίνεται
πρωταγωνιστής των εξελίξεων, καθώς μεταδίδει
ένα μήνυμα που αστραπιαία κάνει τον γύρο του
κόσμου! «Ελληνικέ κυπριακέ λαέ! Γνώριμη είναι
η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποίος σου ομιλεί.
Είμαι ο Μακάριος!... Δεν είμαι νεκρός, όπως η
χούντα των Αθηνών και οι εδώ εκπρόσωποί της

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Το πραξικόπημα ετοίμασε την τουρκική κατοχή
θα ήθελαν!... Η χούντα δεν πρέπει να περάσει και
δεν θα περάσει! Νυν υπέρ πάντων ο αγών!»
Η χούντα όμως περνάει. Ο οργανωτής του επιτόπιου κλάδου του πραξικοπήματος, ταξίαρχος Μιχαήλ Γεωργίτσης, τοποθετεί ως Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας τον κατάπτυστο Νικόλαο Σαμψών. «Εν ονόματι Θεού και ανθρώπων και κατόπιν τιμητικής επιλογής μου υπό
των Ενόπλων Δυνάμεων του λαού μας... με ιδιαιτέραν υπερηφάνειαν αναλαμβάνω σήμερον
τα υψηλά μου καθήκοντα» αναφέρει στο πρώτο
διάγγελμα τούτο το ακροδεξιό ανδρείκελο της
χούντας του Ιωαννίδη.
Ούτε οι ΗΠΑ ούτε η Βρετανία, παρόλο που η
τελευταία έχει κυβέρνηση των Εργατικών, κατα-

Ερντογάν: ''Δολοφόνοι παιδιών οι Ισραηλινοί''

Την ένθερμη στήριξη της Τουρκίας προς τους Παλαιστίνιους έκφρασε ο Τούρκος πρωθυπουργός
και υποψήφιος πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος, AKP.
Αναφερόμενος στις αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα δήλωσε ότι το Ισραήλ σκορπίζει
το θάνατο στους μουσουλμάνους της περιοχής κάθε φορά που είναι μήνας ραμαζανιού και σχολίασε ειρωνικά ότι το Ισραήλ καταδικάζει την τρομοκρατία, έχοντας το ίδιο νοοτροπία κράτους - τρομοκράτη.
«Αυτά που κάνει το Ισραήλ δεν μπορούν να εξηγηθούν με τίποτα», ανέφερε, δηλώνοντας την πικρία του που η διεθνής κοινότητα δεν αντιδρά απέναντι στη βιαιότητα του Ισραήλ και προειδοποιώντας τους «δολοφόνους παιδιών» και αυτούς που σιωπούν απέναντι στη σφαγή ότι θα πληρώσουν
αργά η γρήγορα το τίμημα της σιωπής τους.
Κάλεσε μάλιστα το λαό του Ισραήλ να αντιδράσει απέναντι στην καταπίεση και την τυραννία του
κράτους τους. «Όποιος δείχνει συγκατάθεση στην καταπίεση είναι συμμέτοχός της». σημείωσε ο κ.
Ερντογάν.
«Ας ξέρει το Ισραήλ ότι όσο δολοφονεί παιδιά στην Παλαιστίνη, δεν θα είναι ποτέ δυνατή η εξομάλυνση των σχέσεων μας», είπε εμφατικά.
Αναφερόμενος στην πιθανότητα εκεχειρίας, ο Τούρκος πρωθυπουργός δήλωσε ότι, αν και την επιθυμεί, δεν είναι αρκετή και ότι χρειάζεται να λυθεί και το «απάνθρωπο» εμπάργκο που έχει επιβληθεί στη Γάζα.
«Μιλώ σε εσάς αδέρφια μου Παλαιστίνιοι, ποτέ δεν είστε μόνοι, ποτέ δεν θα είστε μόνοι. Μέχρι την
τελευταία μας ανάσα θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την Παλαιστίνη», συνέχισε, προσθέτοντας ότι κίνητρο των πράξεων των Τούρκων δεν είναι να πάρουν κάποια αναγνώριση στην Ιερουσαλήμ, αλλά να κερδίσουν την «συγκατάθεση του Αλλάχ».

Μέρκελ: «Βάρος» η διαφορά ΠΓΔΜ-Ελλάδας για την ονομασία

«Βάρος» χαρακτήρισε η Γερμανίδα καγκελάριος, Άγκελα Μέρκελ, τη διαφορά μεταξύ ΠΓΔΜ-Ελλάδας για το ζήτημα του ονόματος, σε δηλώσεις της κατά τα διάρκεια της ετήσιας συνάντησης ηγετών
της Νοτιανατολικής Ευρώπης, υπό τον τίτλο «Διαδικασία Μπρντο-Μπριούνι», η οποία πραγματοποιείται σήμερα στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας.
Η κ. Μέρκελ, όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης των Σκοπίων, ανέφερε πως είναι αισιόδοξη
και πως θα μπορούσε να βρεθεί λύση στο θέμα του ονόματος.
«Νομίζω ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να επιλύσουμε το ζήτημα. Έχω ασχοληθεί προσωπικά με
την υπόθεση αυτήν και όλους τους πιθανούς συνδυασμούς του ονόματος, όμως μερικές φορές πιστεύω πως δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να επινοηθεί» είπε και υπογράμμισε πως είναι έτοιμη για μια εποικοδομητική συνεργασία προς επίλυση του ζητήματος, σημειώνοντας ότι «τίποτε δεν
μπορεί να γίνει χωρίς συμβιβασμούς».
«Στη Γερμανία λέμε, ένας συμβιβασμός γίνεται, όταν όσοι συμμετέχουν εμφανίζονται εξίσου δυσαρεστημένοι. Δεν μπορεί να επιτευχθεί συμβιβασμός και να είναι όλοι ικανοποιημένοι και περιχαρείς. Όταν όλοι είναι εξίσου δυσαρεστημένοι, τότε θεωρείται δίκαιος ο συμβιβασμός» υπογράμμισε
η κ. Μέρκελ και πρόσθεσε ότι πρέπει να επιλυθεί το πρόβλημα της ονομασίας, ώστε να προχωρήσει
η ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική προοπτική της ΠΓΔΜ.
Στη συνάντηση αυτή στο Ντουμπρόβνικ συμμετείχαν οι Πρόεδροι όλων των κρατών του χώρου
της πρώην Γιουγκοσλαβίας, όπως και της Αλβανίας, με επίσημη προσκεκλημένη την καγκελάριο.

Νέος πρόεδρος της Κομισιόν ο Γιούνκερ

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκλέγηκε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, καθώς υπερψηφίστηκε από
την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Ευρωκοινοβουλίου.
Υπέρ του Γιούνκερ ψήφισαν 422 ευρωβουλευτές, ενώ την υποψηφιότητά του καταψήφισαν 250
μέλη της Ευρωβουλής, 47 απήχαν και 10 ψηφοδέλτια κρίθηκαν άκυρα, σε σύνολο 751.
Ο υποψήφιος χρειαζόταν να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία στο σύνολο των μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ήτοι 376 ψήφους.
Πάντως ο Γιούνκερ δεν εξασφάλισε όσες ψήφους θα μπορούσε και αναμενόταν, καθώς ο «μεγάλος συνασπισμός» πολιτικών ομάδων στο ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), των Φιλελευ-

δικάζουν το πραξικόπημα της χούντας της Αθήνας στην Κύπρο. Δύο μέρες αργότερα οι «Τάιμς
της Νέας Υόρκης» αποκαλύπτουν ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρι Κίσινγκερ απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εισήγηση, έστω και
τυπικής καταδίκης του πραξικοπήματος για τα
μάτια του κόσμου.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Χάρολντ Ουίλσον φέρεται πιο έξυπνα. Υποδέχεται τον Μακάριο στο Λονδίνο ως νόμιμο εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού προηγουμένως τον
φυγαδεύει από την Πάφο μέσω της βρετανικής
βάσης προς τη Μάλτα και από εκεί προς την Αγγλία.
Δεκάδες χιλιάδες Ελληνοκύπριοι αποθεώνουν

τον Μακάριο μόλις αυτός φθάνει στη βρετανική
πρωτεύουσα. Το σχέδιο των Αμερικανών όμως
που εκτελούν οι προδότες αξιωματικοί της χούντας των Αθηνών έχει πετύχει. Απονομιμοποιώντας την κυβέρνηση της Λευκωσίας μέσω του
πραξικοπήματος, τα πάντα είναι πλέον έτοιμα
για να αναλάβει δράση η Τουρκία.
Να εισβάλει δηλαδή στην Κύπρο και να κατακτήσει το 40% του νησιού όχι ως εισβολέας και
κατακτητής, αλλά ως... «φορέας αποκατάστασης της δημοκρατικής ομαλότητας και της συνταγματικής νομιμότητας» που έχουν ανεπανόρθωτα τρωθεί από τους Ελληνες πραξικοπηματίες!!! Σε πέντε μέρες θα αρχίσει η τελική πράξη
του δράματος, που συνεχίζεται ως τις μέρες μας,
σαράντα χρόνια μετά...
Το πραξικόπημα της προδοτικής χούντας στην
Κύπρο δεν ήταν σε καμία περίπτωση κεραυνός
εν αιθρία. Ολοι το περίμεναν. Ολοι τότε είχαν καταλάβει ότι μπαίνουμε στην κορύφωση της τραγωδίας όταν δημοσιοποιήθηκε η συγκλονιστική
επιστολή του Μακάριου προς τον στρατηγό Φ.
Γκιζίκη, τον δήθεν «πρόεδρο» του χουντικού καθεστώτος Αθηνών.
«Ουχί άπαξ μέχρι τούδε ησθάνθην, και είς τινας περιπτώσεις σχεδόν εψηλάφησα, εκτεινομένην αοράτως εξ Αθηνών χείρα αναζητούσαν
προς αφανισμόν την ανθρωπίνην ύπαρξίν μου»
αναφέρει το κορυφαίο, ανατριχιαστικό απόσπασμά της.
«Δεν δύναμαι να είπω ότι τρέφω ιδιαιτέραν
συμπάθειαν προς στρατιωτικά καθεστώτα και
μάλιστα εις την Ελλάδα, την χώραν η οποία εγέννησε και ελίκνισεν την δημοκρατίαν» προανέφερε στην επιστολή του ο Μακάριος, την οποία
έδωσε προς κοινοποίηση στον κυπριακό Τύπο. Η
χούντα απάντησε με πραξικόπημα, το οποίο σηματοδότησε αφενός τον χαμό της μισής Κύπρου
και αφετέρου το δικό της τέλος...
Γιώργος Δελαστίκ

θέρων και των κεντρώων, διαθέτει ένα σύνολο 480 κοινοβουλευτικών. Αυτό σημαίνει πως υπήρξαν
τουλάχιστον 60 αποσκιρτήσεις.
Ο Γιούνκερ, παρουσιάζοντας τις θέσεις του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφέρθηκε στις «Κασσάνδρες» και στους κερδοσκόπους που είχαν στοιχηματίσει στη διάλυση της Ευρωζώνης, μετά το ξέσπασμα της κρίσης χρέους στην Ευρώπη.
«Καταφέραμε να επιδιορθώσουμε εν πτήσει, ένα φλεγόμενο αεροσκάφος» είπε χαρακτηριστικά ο
κ .Γιούνκερ, τονίζοντας, μ' αυτό τον τρόπο, την επιτυχή, κατά την εκτίμησή του, αντιμετώπιση της
κρίσης.
Όλοι, τόνισε, θεωρούσαν βέβαιη την αποχώρηση της Ελλάδος από το ευρώ και την Ευρωζώνη. Κάναμε ότι μπορούσαμε και «εγώ προσωπικά είμαι υπερήφανος που η Ελλάδα, αυτό το μεγάλο έθνος,
αυτός ο θαυμάσιος λαός, εξακολουθεί να είναι μέλος της Ευρωζώνης», κατέληξε
Πρότεινε παράλληλα σήμερα την εφαρμογή προγράμματος επενδύσεων ύψους 300 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της ανεργίας.
«Υπάρχει ένα 29ο κράτος μέλος που δημιουργείται, το κράτος εκείνων που δεν έχουν απασχόληση...θα ήθελα αυτό το 29ο κράτος μέλος να ενσωματωθεί και πάλι στα υπόλοιπα και προτείνω ένα
φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων για να γίνει αυτό εφικτό», δήλωσε ο Γιούνκερ ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
«Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, θα ήθελα την αποδέσμευση 300 δισεκατομμυρίων ευρώ για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις», είπε.
«Η ΕΕ έχει απολέσει μέρος της ανταγωνιστικότητάς της διότι έριξε το βάρος στη δημιουργία πλεονάσματος, πρέπει να ξαναφύγουμε προς τα εμπρός», δήλωσε ο κ. Γιούνκερ προσθέτοντας ότι «η οικονομία πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι το αντίθετο» , καθώς και ότι «η κοινωνική πολιτική
πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής».
«Είμαι υπέρ της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς για το καλό όλων», είπε.

'Ελεγχος των ''πόθεν έσχες'' πολιτικών από 5μελή Επιτροπή της Βουλής

Πενταμελής Επιτροπή της Βουλής που θα ελέγχει τις δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων εξήγησε σε κλιμάκιο της τρόικας, ο Εθνικός Συντονιστής για την καταπολέμηση της Διαφθοράς
Ιωάννης Τέντες, στο πλαίσιο ενημέρωσης που έχει ζητήσει η τρόικα για τα μέτρα που λαμβάνονται
στον έλεγχο για πόθεν έσχες πολιτικών και άλλων.
Η Επιτροπή αυτή θα απαρτίζεται από δύο βουλευτές, δύο δικαστικούς που θα απασχολούνται
αποκλειστικά με αυτό το θέμα κι έναν από τους υποδιοικητές της Τράπεζας της Ελλάδος.
Παράλληλα, ο κ. Τέντες ανέφερε ότι μέχρι τον ερχόμενο Νοέμβριο αναμένεται να παραδοθεί ηλεκτρονική μονάδα που θα μπορεί να συγκρίνει τα στοιχεία ή τις μεταβολές που επέρχονται στις δηλώσεις του πόθεν έσχες. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αύξηση περιουσιακών στοιχείων, τότε στο
ονοματεπώνυμο αυτού του προσώπου θα εμφανίζεται κόκκινη σημαία (red flag) και αμέσως θα
πραγματοποιείται έκτακτος έλεγχος.

Ανασχηματισμό μέσω Twitter ανακοίνωσε ο Κάμερον

Συνήθως η αναμονή του ανασχηματισμού της βρετανικής κυβέρνησης ισοδυναμούσε με πολύωρη αναμονή έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ. Για να βγει κάποια είδηση, οι δημοσιογράφοι περίμεναν
τους υπουργούς να βγουν από το πρωθυπουργικό γραφείο, κρίνοντας την τύχη τους από την έκφραση των προσώπων τους.
Ωστόσο, σε μια εποχή που τα social media έχουν κυριαρχήσει, ο Ντέιβιντ Κάμερον προτίμησε
να ανακοινώσει τις επιλογές του για τα υπουργεία μέσω των δύο επίσημων λογαριασμών του στο
Twitter, που αριθμούν περίπου 3,4 εκατομμύρια ακόλουθους.
«Θα προχωρήσω σε ανασχηματισμό. Μέσω του #Reshuffle, θα μπορείτε να ενημερώνεστε συνεχώς», ανακοίνωσε ο Κάμερον, την ώρα που το διάσημο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιούν
σε καθημερινή βάση τα μέλη της κυβέρνησης, ενώ πάνω από 450 από τα 650 μέλη της Βουλής των
Κοινοτήτων έχουν λογαριασμούς.
Ο Φίλιπ Χάμοντ, που εγκατέλειψε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας για να αναλάβει αυτό των Εξωτερικών, έκφρασε λίγο μετά τον διορισμό του «την ενθουσιώδη δέσμευσή του» να μεταρρυθμίσει
την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Το μήνυμα που οι εταίροι μας στην ΕΕ θα έπρεπε να εξάγουν από τον διορισμό μου είναι η ενθουσιώδης δέσμευσή μου στο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων», είπε.
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Οι Κούρδοι και το ανεξάρτητο κράτος τους
Το όνειρο των Κούρδων της Μέσης Ανατολής
επί δεκαετίες, η ίδρυση ανεξάρτητου κράτους,
φαίνεται ότι είναι σε απόσταση αναπνοής στο
ιρακινό Κουρδιστάν. Όμως οι Κούρδοι της Τουρκίας, μετά από 30 χρόνια συγκρούσεων με την
Άγκυρα, θεωρούν ότι το μέλλον τους θα είναι
ασφαλέστερο στη χώρα αυτή εφόσον στις διαπραγματεύσεις με την τουρκική κυβέρνηση κερδίσουν τα δικαιώματα για τα οποία αγωνίζονται.
Στο Κουρδικό Ινστιτούτο της Κωνσταντινούπολης, οι 400 σπουδαστές που μαθαίνουν κουρδικά παρακολουθούν με αμείωτο ενδιαφέρον τις
εξελίξεις στο ιρακινό Κουρδιστάν το οποίο φαίνεται ότι οδεύει προς την ανεξαρτησία καθώς
οι ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας υποχωρούν και
οι σουνίτες τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους
(πρώην ΙΚΙΛ) καταλαμβάνουν περιοχές του βορείου Ιράκ.
Τα γεγονότα αυτά, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν έχουν υποκινήσει αυτονομιστικά αισθήματα στην Τουρκία όπου πολλοί Κούρδοι προτιμούν να εναποθέσουν τις ελπίδες τους στην απόκτηση μεγαλύτερης αυτονομίας εντός των συνόρων μιας αναπτυσσόμενης οικονομίας παρά στις
ιδιαιτερότητες ενός ολοκαίνουριου έθνους-κράτους που περιβάλλεται από εχθρικούς γείτονες.
Τα πράγματα δεν ήταν πάντα έτσι: μέχρι πρόσφατα δεν έμοιαζε εφικτή μια συμφιλίωση μεΕκτενές ιστορικό φωτορεπορτάζ με αφορμή
τη θλιβερή επέτειο των 40 χρόνων από την εισβολή και την έναρξη της τουρκικής κατοχής
στην Κύπρο φιλοξενεί η ιστοσελίδα της βρετανικής εφημερίδας Daily Mail, μία από τις αγγλόφωνες ιστοσελίδες με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα παγκοσμίως.
Το ρεπορτάζ, με τίτλο «Από παράκτια πόλη
σε πόλη-φάντασμα: Σαράντα χρόνια αφότου η
Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο φωτογραφίες δείχνουν ερημωμένα σπίτια, ξενοδοχεία και αεροδρόμια στη Λευκωσία, τη μοναδική διαιρεμένη
πρωτεύουσα του κόσμου», βασίζεται σε φωτογραφίες του Δώρου Παρτασίδη, γνωστού φωτογράφου-κινηματογραφιστή με έδρα το Λονδίνο.
Όπως σημειώνει ο συντάκτης της βρετανικής
εφημερίδας, αναφερόμενος στην Αμμόχωστο,
στις αρχές της δεκαετίας του 1970 αποτελούσε
κορυφαίο προορισμό διακοπών, με χρυσή άμμο, μεγάλα ξενοδοχεία και περιοχές για αγορές,
με θαμώνες την Μπριζίτ Μπαρντό, τον Ρίτσαρντ
Μπάρτον και την Ελίζαμπεθ Τέιλορ. «Σήμερα οι
δρόμοι πάνω στην ακτογραμμή του παραλιακού
θερέτρου της Αμμοχώστου κείτονται ανατριχιαστικά σιωπηλοί, όπως κάνουν εδώ και δεκαετίες», σχολιάζει το δημοσίευμα.
Ο συντάκτης περιγράφει εικόνες όπως ένα αεροπλάνο εγκαταλελειμμένο, με ξεφούσκωτα λάστιχα και ξεθωριασμένα χρώματα στον διάδρομό του στον διεθνή αερολιμένα Λευκωσίας και
έναν πύργο ελέγχου στο αεροδρόμιο, έρημο.
«Τα πάντα έχουν παγώσει στον χρόνο από το

ταξύ των Κούρδων και του τουρκικού κράτους.
Από το 1984, όταν το εκτός νόμου Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν ξεκίνησε τον ένοπλο αγώνα
τους, περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι, στην
πλειονότητά τους Κούρδοι, έχουν σκοτωθεί σε
συγκρούσεις.
Όταν ο γλωσσολόγος Ζάνα Φαρκίνι άρχισε να
εργάζεται στο Κουρδικό Ινστιτούτο πριν από
δύο δεκαετίες κατηγορήθηκε για τρομοκρατία,
απλώς και μόνο επειδή τραγούδησε ένα τραγούδι στη μητρική του γλώσσα σε μια πολιτική συγκέντρωση. Όσον συνεχίζονταν οι συγκρούσεις
στα νοτιοανατολικά της χώρας η αστυνομία έκανε τακτικά έρευνες στο ίδρυμα, το οποίο εξέδιδε ένα περιοδικό και οργάνωνε εργαστήρια για
τους σπουδαστές.
«Εντέλει βλέπουμε ότι είναι εφικτό να λύσουμε τα προβλήματά μας χωρίς αιματοχυσία, με
δημοκρατικά μέσα», είπε ο 47χρονος Φαρκίνι.
«Με την ειρηνευτική διαδικασία, οι Κούρδοι διακηρύσσουν ότι θέλουν να ζήσουν με τους Τούρκους. Λένε ότι δεν επιθυμούν την απόσχιση».
Σήμερα οι Κούρδοι θεωρούνται η μεγαλύτερη εθνότητα χωρίς δικό της κράτος. Περισσότεροι από τους μισούς ζουν στην Τουρκία. Η κυβέρνηση του αυτόνομου Ιρακινού Κουρδιστάν, η
οποία επί χρόνια βρίσκεται σε σύγκρουση με τη
Βαγδάτη για τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρε-

λαίου, σχεδιάζει να προχωρήσει σε δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της περιοχής, κάτι που
πιστεύεται ότι θα έχει επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή.
Οι Κούρδοι του Ιράκ αντέδρασαν στην κρίση
που προκλήθηκε από τις επιχειρήσεις του Ισλαμικού Κράτους καταλαμβάνοντας περιοχές από
τις οποίες αποχωρούσε ο ιρακινός στρατός, αυξάνοντας έτσι τα εδάφη του αυτόνομου Κουρδιστάν κατά 40%.

Κύπρος: Μνήμες που ανατριχιάζουν

1974, τη χρονιά της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Αυτές είναι οι φοβερές σκηνές εντός της
πόλης της Λευκωσίας, που είναι τώρα η μοναδική διαιρεμένη πρωτεύουσα στον κόσμο - χωρισμένη από την Πράσινη Γραμμή των Ηνωμένων
Εθνών», εξηγεί το δημοσίευμα. «Σε ορισμένες
περιοχές η ουδέτερη ζώνη εκτείνεται σε αποστάσεις πολλών μιλίων, αλλά στην παλιά πόλη
της Λευκωσίας έχει μετά βίας πλάτος 10 ποδών και είναι ακόμα γεμάτη με την ηχώ του παρελθόντος», καταλήγει.
Οι φωτογραφίες του Δώρου Παρτασίδη, που
δημοσιεύει η Daily Mail, είναι τόσο από την επο-

χή της εισβολής όσο και νεότερες. Απεικονίζουν,
κυρίως, πρόσφυγες σε στιγμές θρήνου και περισυλλογής, καθώς επίσης την κατάσταση εγκατάλειψης στα κατεχόμενα, στη Λευκωσία και την
Αμμόχωστο.
«Ως Κύπριος φωτογράφος λειτουργώ με βάση
τρεις αρχές. Πρώτον, αυτό που είχε πει ο Κένεντι, ότι δεν πρέπει να ρωτάς τι έχει κάνει η πατρίδα σου για σένα, αλλά τι κάνεις εσύ για την
πατρίδα σου. Δεύτερο, για μένα ισχύει όχι το
γνωστό “κάθε φωτογραφία ίσον χίλιες λέξεις”,
αλλά χίλιες φωτογραφίες ισούνται με μία λέξη:
«Κύπρος». Τέλος, λειτουργώ με βάση την πεποί-

Επισήμως, η Άγκυρα στηρίζει την εδαφική ακεραιότητα του Ιράκ. Ωστόσο τα τελευταία
χρόνια η Τουρκία διατηρεί στενές σχέσεις με την
κυβέρνηση του αυτόνομου Κουρδιστάν και βλέπει θετικά με ενδυνάμωσή της κυρίως για οικονομικούς λόγους, αφού θέλει να έχει πρόσβαση στα κουρδικά πετρέλαια και στο φυσικό αέριο ενώ οι κατασκευαστικές εταιρείες της επενδύουν σημαντικά στην αύξηση της οικοδομικής
δραστηριότητας στην περιοχή.
θηση ότι έχει ωριμάσει ο καιρός οι ομορφιές του
βορείου και του νοτίου τμήματος της Κύπρου να
μπορούν να βλέπονται από όλους ως μέρη ενός
όμορφου νησιού, της επανενωμένης Κύπρου»,
δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Δώρος Παρτασίδης.
Όπως εξήγησε ο Δώρος Παρτασίδης, όταν του
ζητήθηκε από τη Mail να στείλει μια σειρά φωτογραφιών από το 1974, προτίμησε να στείλει
και φωτογραφίες που είναι επίκαιρες. «Φωτογραφίες όπως της Αμμοχώστου, πώς ήταν τότε με τις χρυσές αμμουδιές της και πώς σήμερα
στέκει σαν πόλη-φάντασμα ή φωτογραφίες που
δείχνουν πώς ο χρόνος έχει μείνει στάσιμος στο
αεροδρόμιο της Λευκωσίας, όπου κάποτε έφταναν χιλιάδες χαμογελαστοί τουρίστες.
Επίσης φωτογραφίες από αυτό που μας κάνει
όλους να νιώθουμε ντροπή, τον διαχωρισμό του
νησιού, το συρματόπλεγμα που έχει σκουριάσει,
την Πράσινη Γραμμή των 112 μιλίων που πρέπει
να εξαφανιστεί. Και βέβαια από το δράμα του
1974, που δεν έχει άλλο επίκεντρο από τον άνθρωπο, τον πρόσφυγα και το ανθρωπιστικό θέμα των αγνοουμένων», είπε ο Κύπριος φωτογράφος. Συνολικά επέλεξε 50 φωτογραφίες, από
τις οποίες η εφημερίδα δημοσίευσε τις μισές.
«Από τη μία αισθάνομαι χαρά που με τον φακό
μου μπορώ να λέω ότι έχω προσφέρει κάτι στην
πατρίδα μου. Από την άλλη μού έρχονται στη
μνήμη οι στιγμές εκείνες που φωτογράφιζα ή κινηματογραφούσα το ’74. Γι’ αυτό πρέπει όλοι να
κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επανενωθεί η πατρίδα μας», κατέληξε ο Δώρος Παρτασίδης.

Καταγγέλλουν τον εποικισμό στα κατεχόμενα

Ο 'Ερογλου επιμένει σε εγγυήσεις και έποικους

Όλοι οι «πολίτες» του ψευδοκράτους θα γίνουν πολίτες του νέου συνεταιρικού κράτους που θα
ιδρυθεί, υποστήριξε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ντερβίς Έρογλου, ενώ πρόσθεσε ότι η Τουρκία δεν
προτίθεται να εγκαταλείψει τις εγγυήσεις.
Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, μιλώντας σε εποίκους που εξέφρασαν ανησυχία ότι σε περίπτωση λύσης θα σταλούν πίσω στην Τουρκία, ο κ. Έρογλου είπε ότι γίνεται προσπάθεια για επίτευξη
μιας συμφωνία, η οποία δεν θα είναι εις βάρος των «πολιτών» του ψευδοκράτους, ενώ χαρακτήρισε
«απαράδεκτες» τις θέσεις της ε/κ πλευράς για τους «πολίτες της ΤΔΒΚ». Αναφέρθηκε και στις εγγυήσεις, υποστηρίζοντας ότι το θέμα θα τεθεί σε σύνοδο με τη συμμετοχή των εγγυητριών δυνάμεων.
Όπως είπε, η Τουρκία δεν θέλει να εγκαταλείψει το καθεστώς της εγγυήτριας χώρας, ενώ αναφέρθηκε και σε απόφαση της ''βουλής'' για συνέχιση των τουρκικών εγγυήσεων.

Παραμονή της 40ης επετείου της τουρκικής
κατοχής, ομάδα Ελληνοκυπρίων υπέβαλε καταγγελία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης,
ζητώντας τη διεξαγωγή έρευνας για τα συνεχιζόμενα εγκλήματα των Τούρκων στο έδαφος της
Κυπριακής Δημοκρατίας και, ειδικότερα, τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των τουρκικών οικισμών
στα κατεχόμενα.
Η καταγγελία έγινε από τον Ευρωβουλευτή
ΔΗΚΟ Κώστα Μαυρίδη και την ένωση Cypriots
Against Turkish War Crimes (CATWR).
Ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης εξήγησε στο ΚΥΠΕ ότι η καταγγελία επικεντρώνεται
«στον εποικισμό και στην αλλαγή του δημογραφικού χαρακτήρα της Κύπρου με συστηματικό
και μαζικό τρόπο από το 2002 και μετέπειτα». Η
ομάδα, είπε, καλεί το ΔΠΔ να διορίσει ανακριτή
ο οποίος να διαπιστώσει τη διάπραξη ποινικού
αδικήματος από συγκεκριμένα πρόσωπα, μεταξύ άλλων, από όλους τους μέχρι τώρα διοικητές
των κατοχικών στρατευμάτων.
Σε ανακοίνωση της ομάδας σημειώνεται ότι
«αυτή η χωρίς προηγούμενο απαίτηση για διερεύνηση των εγκλημάτων πολέμου επιδιώκει να
θέσει τέλος στην ατιμωρησία την οποία απολαμβάνει η Τουρκία για την εγκληματική της συμπεριφορά από όταν εισέβαλε στη νησιωτική δημοκρατία στις 20 Ιουλίου 1974» και υπογραμμίζεται
ότι «μια έρευνα από την εισαγγελία του Δικαστη-

ρίου θα αποτελούσε μια πρώτη απόπειρα να χυθεί το άπλετο φως της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης στην τουρκική κατοχή».
Συγκεκριμένα, η καταγγελία καταδεικνύει ότι
η Τουρκία ασκεί κατάφωρη και συστηματική παραβίαση του Άρθρου 8(2)(b)(viii) του Καταστατικού του Δικαστηρίου, το οποίο απαγορεύει σε
μια κατοχική δύναμη να μεταφέρει άμεσα ή έμμεσα πολίτες της σε κατεχόμενα εδάφη.
Όπως σημειώνεται, η Τουρκία στρατολογεί,
ενθαρρύνει και μεταφέρει, συνεχώς μετά την
εισβολή, Τούρκους από αγροτικές περιοχές της
ενδοχώρας προκειμένου να εγκατασταθούν στα
κατεχόμενα, με το δημογραφικό μέγεθος της
εγκατάστασης των εποίκων να απειλεί.
Ο κ. Μαυρίδης είπε στο ΚΥΠΕ ότι θα πρέπει
πρώτα το ΔΠΔ να αποδεχτεί το αίτημα για να διορίσει ανακριτή και έκρινε ότι εφόσον γίνει αποδεχτό το αίτημα θα ακολουθήσει μια «μακρά διαδικασία».
Βάσει της καταγγελίας, το ΔΠΔ της Χάγης έχει
σαφώς δικαιοδοσία επί των εγκλημάτων πολέμου που διαπράττονται από την τουρκική κυβέρνηση και τους Τούρκους αξιωματούχους στα
κατεχόμενα εδάφη.
Η CATWR αντιπροσωπεύεται από τον Άθαν
Τσιμπίδη, με έδρα την Ουάσιγκτον, ο οποίος έχει
κινήσει αγωγή εναντίον της παράνομης κατοχής
στα δικαστήρια των Η.Π.Α.
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Γιατί οι ΗΠΑ κατασκοπεύουν την Γερμανία
Το σκάνδαλο κατασκοπείας που διχάζει Γερμανία και ΗΠΑ έχει βαθιές ρίζες. Για δεκαετίες, λένε
νυν και πρώην στελέχη των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ, η CIA στέλνει πράκτορες στη Γερμανία εν αγνοία του Βερολίνου, ανησυχώντας ότι οι Ρώσοι γείτονες έχουν εισβάλει στην γερμανική
κρατική ασφάλεια. Η CIA και οι Γερμανοί ομόλογοί της έχουν συνεργαστεί στενά για πολλά χρόνια
για την αντιμετώπιση των τρομοκρατών και ματαίωση των πυρηνικών φιλοδοξιών του Ιράν. Όμως,
παρά τη συνεργασία στα θέματα αυτά, η CIA έχει εδώ και καιρό την άποψη ότι στις γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας έχουν διεισδύσει ξένοι πράκτορες.
Νυν και πρώην στελέχη των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ, οι οποίοι εργάστηκαν στον γερμανικό φάκελο, δήλωσαν ότι ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της CIA στο εσωτερικό της χώρας,
δεν απευθύνεται σε αδιάκριτα μυστικά του γερμανικού κράτους, τουλάχιστον συνήθως. Αντ' αυτού,
επικεντρώνονται κυρίως στις ρωσικές δραστηριότητες των υπηρεσιών πληροφοριών, σε ξένες τρομοκρατικές ομάδες και στον εφοδιασμό τεχνολογίας του Ιράν. «Είχαμε πολύ σοβαρά προβλήματα
με την αντικατασκοπεία τους όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ.
«Στην αντιτρομοκρατική και σε άλλους τομείς, μερικές φορές έχουν προβλήματα που είναι μεγαλύτερα από ό,τι αναγνωρίζουν».
Ο αξιωματούχος αυτός αρνήθηκε να συζητήσει τις λεπτομέρειες της παρούσας υπόθεσης κατασκοπείας που έχει αναστατώσει τη γερμανική κυβέρνηση σήμερα. Σύμφωνα με τον γερμανικό Τύπο,
το τελευταίο σκάνδαλο ξεκίνησε όταν ένας 31χρονος άνδρας που εργαζόταν για την υπηρεσία πληροφοριών της Γερμανίας, την BND, προσφέρθηκε να κατασκοπεύσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνολικά έδωσε στον ανώτερό του στη CIA, σύμφωνα με τον απολογισμό του Τύπου, 200 έγγραφα και
πληρώθηκε 34.000 δολάρια.
Αλλά σε μια ακόμα πιο παράξενη τροπή, αποδεικνύεται ότι ο γερμανός κατάσκοπος επίσης δούλευε και για τους Ρώσους. Νυν και πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι μυστικών υπηρεσιών τονίζουν
πόσο σημαντική είναι αυτή η λεπτομέρεια. «Η BND δεν ήταν μια πολύ καλή υπηρεσία για πολλά χρόνια», δήλωσε ένας συνταξιούχος ανώτερος αξιωματικός της CIA. «Οι σταθμάρχες προσπαθούσαν πάντα να βρουν στοιχεία για εμάς, αλλά ποτέ δεν έβρισκαν αρκετά. Πάντα ανησυχούσαμε ότι είχαν ‘τυφλοπόντικες’ που εργάζονταν για τους Σοβιετικούς και αργότερα για τους Ρώσους».
Η γερμανική κυβέρνηση διέταξε δημόσια τον σταθμάρχη της CIA στο Βερολίνο να φύγει από την
χώρα την Πέμπτη. Δεν εκδόθηκε παρόμοιο αίτημα για τον Ρώσο ομόλογό του.
Οι συνδέσεις της Ρωσίας με τη Γερμανία, ωστόσο, εκτείνονται πολύ πέρα από τι υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας. Γερμανοί ανάδοχοι αμυντικών συστημάτων έχουν βοηθήσει στην εκπαίδευση και τον εξοπλισμό του ρωσικού στρατού. Και, όπως σημείωσε πρόσφατα το περιοδικό Foreign
Policy, «η Γερμανία διατηρεί στενότερες σχέσεις με τη Ρωσία από ό, τι οποιαδήποτε άλλη χώρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γερμανία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ρωσίας... ενώ η
Γενικά, είμαι ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος. Πολύ λίγα πράγματα είναι ικανά να με «βγάλουν
από τα ρούχα μου» σύμφωνα με την λαϊκή έκφραση. Ένα από αυτά τα πράγματα ήταν ανέκαθεν, από τότε που θυμάμαι τον ενσυνείδητο εαυτό μου, εκείνα τα «γομάρια», είτε ήταν πολίτες
(συνήθως πλούσιοι ή πολιτικά ισχυροί) είτε ήταν
«επιχειρηματίες» (τα συνήθως προστατευόμενα
πελατάκια ή λαδικά ολκής), που έκλειναν με «βίλες» ή «μαγαζιά» την ελεύθερη πρόσβαση στους
υπόλοιπους «πληβείους πολίτες» προς τις παραλίες που είναι ιδιοκτησία όλων μας.
Γνωρίζω και άλλους πολλούς φίλους και γνωστούς μου, που γίνονται «Tούρκοι» όταν βλέπουν τις μπάρες, τις σήτες και κάθε άλλης μορφής περίφραξη που υψώνουν τούτοι οι ερίφηδες, σε κάθε δρομάκι, σε κάθε δίοδο, σε κάθε
μονοπάτι που οδηγεί προς την παραλία μπροστά
στην ιδιοκτησία τους, μετατρέποντας έτσι ακόμη

Ρωσία πωλεί στη Γερμανία πάνω από το ένα τρίτο του φυσικού αερίου και του πετρελαίου της».
Μετά την αναχώρηση από τη θέση του ως του Καγκελάριος της Γερμανίας το 2005, ο Γκέρχαρντ
Σρέντερ έγινε ο επικεφαλής της επιτροπής μετόχων της Nord Stream, του αγωγού φυσικού αερίου
που αντλεί το φυσικό αέριο της Ρωσίας απευθείας στη Γερμανία. Η θέση επέστησε την σκληρή κριτική από τους πολιτικούς του αντιπάλους, επειδή ο Σρέντερ ως καγκελάριος προσφέρθηκε να καλύψει
1 δις ευρώ από το κόστος κατασκευής του αγωγού. Ο Σρέντερ, ως απλός πολίτης, έχει πει ευνοϊκά τα
πράγματα για τη Ρωσία και πιο πρόσφατα σύγκρινε την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία με την
επέμβαση του ΝΑΤΟ στο Κοσσυφοπέδιο.
Και φυσικά, οι πρόδρομοι των σύγχρονων υπηρεσιών κατασκοπείας της Ρωσίας είχαν αρκετή εμπειρία επιχειρήσεων σε γερμανικό έδαφος. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι γνωστό ότι βρισκόταν με
πράκτορες της KGB την περίοδο 1985-1990 στη Δρέσδη, που ήταν τότε στην κομμουνιστική Ανατολική Γερμανία. Οι διάδοχοί του είναι ακόμη στη χώρα, αν και με λιγότερο φιλικές σχέσεις. «Υπάρχει
μια τεράστια ρωσική παρουσία στη Γερμανία», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ.
Μέρος της τρέχουσας ανησυχίας για τις δραστηριότητες της Ρωσίας στη Γερμανία προέρχεται από
την ανησυχία σχετικά με το αντίστοιχο του FBI στο Βερολίνο, που είναι γνωστή ως Bundesamt für
Verfassungsschutz (BFV). Ένας πρώην αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ που εργάστηκε σε ευρωπαϊκά θέματα, δήλωσε ότι ο BFV είχε μια ισχυρή φήμη για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση των εσωτερικών απειλών εντός της Γερμανίας, αλλά δεν ήταν πολύ καλός στο κυνήγι των
αποκαλούμενων «τυφλοπόντικων» -των ξένων πρακτόρων που είχαν παρεισφρήσει στις υπηρεσίες
τους. «Μπορώ να σας πω ότι ποτέ δεν μας παρακολουθούσαν πολύ προσεκτικά» δήλωσε ο αξιωματούχος. «Αυτό σχεδόν σίγουρα πρόκειται να αλλάξει τώρα».
Η CIA διεξήγαγε επιχειρήσεις κατασκοπείας στο εσωτερικό της Γερμανίας για δεκαετίες, χωρίς να
το λέει στους εταίρους της. Φυσικά, η Γερμανία είναι σύμμαχος. Αλλά δεν υπάρχει ιδιαίτερη κατανόηση μεταξύ CIA και BND, όπου οι ΗΠΑ δεσμεύονται ότι δεν πρόκειται να επιστρατεύσουν γερμανούς
πράκτορες και να ενημερώνουν τους Γερμανούς για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους στο εσωτερικό της χώρας τους. Αυτό το είδος της σχέσης δεν υπάρχει μεταξύ της CIA και των τεσσάρων αγγλόφωνων χωρών που είναι γνωστές ως «πέντε μάτια». Μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα πέντε
μάτια είναι η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο απόστρατος αξιωματικός της CIA δήλωσε ότι η σχέση της CIA με την BND ήταν παρόμοια με τη
σχέση του οργανισμού με την ισραηλινή υπηρεσία Μοσάντ. «Δουλεύουμε μαζί τους, αλλά ποτέ δεν
τους εμπιστευόμαστε απόλυτα», είπε. Την Παρασκευή, το Bloomberg News ανέφερε ότι ο Πρόεδρος
Ομπάμα αυτή την εβδομάδα έδωσε εντολή στην πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Βερολίνο να προσφέρει
στη γερμανική κυβέρνηση μια πρόταση που θα αναβαθμίσει τη σχέση σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών με τη Γερμανία, με κάτι παρόμοιο με τη συμφωνία «πέντε μάτια». Ωστόσο, η γερμανίδα καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ που είναι ακόμα εξοργισμένη από την αποκάλυψη του περασμένου έτους, ότι
η NSA κατασκόπευε το προσωπικό κινητό τηλέφωνό της, απέρριψε την προσφορά.
Τελικά, πολλοί παρατηρητές εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι σε θέση να σώσουν τουλάχιστον κάποια στοιχεία της σχέσης τους όσον αφορά τις μυστικές υπηρεσίες. Εξάλλου, η BND και η CIA μοιράζονται πληροφορίες για το πυρηνικό πρόγραμμα
του Ιράν, συνεργάζονται στο πλαίσιο των αντιτρομοκρατικών ερευνών και ακόμη μοιράζονται ξένου πράκτορες -αν και όχι πάντα με εξαιρετικά αποτελέσματα. Η BND έδωσε πρώτη στην CIA το 2001
πληροφορίες για τον περίφημο ιρακινό αποστάτη της CIA με την κωδική ονομασία «Curve Ball», που
ψευδώς ισχυρίστηκε ότι ο Σαντάμ κατείχε κινητά εργαστήρια βιολογικών όπλων.
Γερμανικές εταιρείες στη δεκαετία του 1980 και του 1990 είχαν λάβει ευαίσθητη πυρηνική τεχνολογία και εξοπλισμό από αδίστακτους επιστήμονες όπως ο Αμπντούλ Καντίρ Χαν, ο «πατέρας» της
ατομικής βόμβας του Πακιστάν. Οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί έχουν εργαστεί για να σαμποτάρουν
την προσπάθεια του Ιράν να αγοράσει γερμανικά εργαλεία στη μαύρη αγορά.
Ο BND, ωστόσο, έχει περισσότερους περιορισμούς στη συμμετοχή σε τέτοιου είδους βρώμικα κόλπα. «Εργάζονται υπό περισσότερους περιορισμούς από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών,
από την άποψη του τι μπορούν να κάνουν», δήλωσε ο Ντέιβιντ Ολμπράιτ, πρόεδρος του Ινστιτούτου
Επιστημών και Διεθνούς Ασφάλειας, μιας δεξαμενής σκέψης που εστιάζει στα ιρανικά πυρηνικά. Έχει
συνεργαστεί με τη γερμανική κυβέρνηση για τα πυρηνικά θέματα του Ιράν. «Το τελευταίο σκάνδαλο
θα μπορούσε να προκαλέσει το πολιτικό κατεστημένο να θεσπίσει κανόνες συνεργασίας που θα οδηγούσαν σε ακόμη λιγότερη συνεργασία για το Ιράν».
Ο Ολμπράιτ δήλωσε ότι παρά τους περιορισμούς αυτούς, οι Γερμανοί ανυπομονούν να συνεργαστούν περισσότερο με τη CIA. «Σχετικά με το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα, η θέση τους είναι ότι ήθελαν
να εργαστούν περισσότερα μαζί. Έχουν απογοητευτεί που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν πρόθυμες
να συνεργαστούν περισσότερο». «Αλλά», πρόσθεσε, «αυτό που μπορεί να συμβεί είναι ότι αυτά τα
σκάνδαλα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια σπασμωδική κίνηση στον γερμανικό πολιτικό μηχανισμό λήψης αποφάσεων που θα καταστήσει πιο δύσκολο να συνεργαστούν με τις αμερικανικές υπηρεσίες».
Eli Lake - The Daily Beast

Ο Αιγιαλός δεν είναι παίξε-γέλασε
και αυτήν την ίδια σε οιονεί ιδιωτική.
Η κυβέρνηση πρέπει να προσέξει πάρα πολύ
με το νομοσχέδιο για τον αιγιαλό. Ο αιγιαλός δεν
είναι ούτε ΟΤΕ, ούτε «μικρή ΔΕΗ», ούτε «Ελληνικό». Ο αιγιαλός – παραλία, είναι ένα ζήτημα που
με εμάς τους Έλληνες έχει σχεδόν «ιερή» σχέση,
καθώς είναι άρρηκτα συνυφασμένος με το ατέλειωτο ελληνικό καλοκαίρι, με παλιές ή πρόσφατες αναμνήσεις αξέχαστων ευτυχισμένων ημερών πλάι στο κύμα, κάτω από μια ομπρέλα, πάνω σε μια ψάθα, με ένα βιβλίο, με ένα τάβλι, με
το ταπεράκι με τα κεφτεδάκια και τα γεμιστά, με
το τυρί και το καρπούζι, με την οικογένεια, τους
φίλους ή το «πρόσωπο».
Κάθε απόπειρα εκμετάλλευσης, «ανάπτυξης»,
ιδιωτικοποίησης, πρέπει να λάβει υπόψη της ξεκάθαρα πως κάθε παραλία, κάθε κομμάτι ελλη-

νικού αιγιαλού, ανεξάρτητα από ποιου την ιδιοκτησία βρίσκεται μπροστά, θα πρέπει να διαθέτει το ελεύθερο κομμάτι του για τους πολίτες που θέλουν να τον επισκεφτούν και φυσικά,
πλήρη και ανεμπόδιστη πρόσβαση για τον καθένα, ακόμη και μέσα από τις ιδιοκτησίες των παραθαλάσσιων «προυχόντων» αν αυτό είναι απαραίτητο.
Η κατεύθυνση θα πρέπει να είναι λοιπόν προς
την απελευθέρωση του αιγιαλού και την απόδοσή του ελεύθερο από ομπρελοξαπλώστρες, περιφράξεις, μπάρες, σεκιουριτάδες και «μποντυμπιλντεράδες» μπράβους της νύχτας, για χρήση
και από τον τελευταίο Έλληνα πολίτη.
Οποιαδήποτε σκέψη για περεταίρω περιορισμό της πρόσβασης των απλών (φτωχών) πολιτών προς τις πανέμορφες παραλίες της χώρας

μας, που αποτελούν το τελευταίο καταφύγιο του
ζορισμένου, κυνηγημένου, χρεωμένου, τσουρουφλισμένου Έλληνα, πιστεύω πως θα γίνει αιτία δυσανάλογης αρνητικής κριτικής και αφορμή ενός σκληρού και ανελέητου «πολέμου» που
υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να σημάνει ακόμη και την πτώση της ίδιας της συγκυβέρνησης.
Ειδικά, αν κάτι τέτοιο επιχειρηθεί στην διάρκεια
της καλοκαιρινής περιόδου!
Αν λοιπόν η κυβέρνηση, στο όνομα της «ανάπτυξης» προσφέρει βορά στους ιδιώτες τον αιγιαλό, το τελευταίο καταφύγιο του φτωχού πολίτη
για μια ελάχιστη έστω, αλλά δωρεάν και απλόχερα προσφερόμενη από την ελληνική φύση αναψυχή, τότε ίσως επαληθευτεί το ρηθέν υπό των
αρχαίων υμών προγόνων και των λατίνων, όπως
τροποποιήθηκε στα χριστιανικά χρόνια: «μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι»!
Akenaton

''Αναβαπτιζόμαστε'' με ήλιο,
πολιτισμό, ιστορία, παραδόσεις,
στην ΕΛΛΑΔΑ μας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ,
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ, ΘΗΡΕΥΤΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΠΑ
Στυλιανός Μανής - Πρόεδρος
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Πάλι η κυρία Βούλτεψη! Ετσι όμως δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Αν μάλιστα εφαρμόσει η Σοφία εναρμονισμένες πρακτικές με τον Αδωνις, το
«Ανθολόγιον Μωρολογίας» θα μονοπωληθεί. Θα
πουλάμε την μπαρούφα τρία ευρώ τη λέξη και θ’
αρχίσει να μας τρέχει ο κυρ Γιακουμάτος για αισχροκέρδεια.
Δεν αισχροκερδούμε, σιορ Γεράσιμε! εκκλησία
κλέβουμε: είπε η... κυρία Βούλτεψη για «ένοπλες
συνιστώσες» του ΣΥΡΙΖΑ - αν εννοούσε η Σοφία
τις ρουκέτες που αμολάνε ενίοτε ορισμένο...ΣΥΡΙΖαίοι (όπως κάθε άνθρωπος), δεν έχει άδικο!
Ομως η κυρία Βούλτεψη έχει κόψει κάθε σχέση
με το χιούμορ (και το χιούμορ της) απ’ όταν έγινε η Μαινόμενη των Πάνελ, για να γίνει στη συνέχεια Εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σαμαρά Μέρκελ - Βενιζέλου - Τζαμτζή (όχι απαραιτήτως
μ’ αυτήν τη σειρά σπουδαιότητος).
Επομένως και συνεπώς όταν η κυρία Βούλτεψη ομίλησε για «ένοπλες συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ» ομιλούσε σοβαρά, δηλαδή με το στόμα του
κ. Σαμαρά, το στόμα του κ. Βενιζέλου και τον
στόμα του κ. Τζαμτζή, οι οποίοι, ως γνωστόν,
μόνον σοβαρά ομιλούν.
Σοβαρά ομιλεί ο κ. Σαμαράς όταν λέει ότι δεν
θα λάβει «νέα μέτρα», σοβαρά ο κ. Βενιζέλος
όταν λέει ότι το χρέος είναι βιώσιμο, σοβαρά και
ο κ. Τζαμτζής όταν λέει ότι αν δεν φθηνύνει το
γάλα ο Γεράσιμος, θα πάει ο ίδιος να πνιγεί σε
μια θάλασσα γιαούρτι. Πέραν αυτής της σοβαρότητος, εκείνο που με ανησυχεί στη διατύπωση της Σοφίας είναι ότι ομίλησε για «ένοπλες συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ», άρα οι συνιστώσες αυτές
είναι περισσότερες της μίας, πιθανόν δύο. Συνεπώς, με βάση τη θεωρία των «δύο άκρων» (Σαμαράς Απαντα, απ’ τον πρώτο τόμο έως τον τελευταίο) και τα δύο άκρα βρίσκονται μέσα στον
ΣΥΡΙΖΑ. Η ένοπλη συνιστώσα Ρόζα Εσωτερικού
και η ένοπλη συνιστώσα Ρόζα Εξωτερικού. Επι-

Παναγία, offside, πέναλτι
Πριν από πολλά χρόνια ένας παρουσιαστής,
θορυβημένος από τα χαμηλά νούμερα της εκπομπής του, ζήτησε να γίνει ευχέλαιο στο studio. Η
σεζόν κύλησε όπως είχε ξεκινήσει, με τον ανταγωνισμό να συνεχίζει να κερδίζει στην τηλεθέαση παρά το ευχέλαιο και τις προσευχές. Αυτό τι
σημαίνει; Πως η Παναγία δεν εισάκουσε τις προσευχές του ιερέα και του παρουσιαστή; Πως τις
αγνόησε επειδή εκείνη την περίοδο είχε σαφέστατα δηλώσει την συμπαράστασή της στο αντίπαλο πρόγραμμα; Αν ναι, γιατί η Παναγία και ο
Θεός προτίμησαν να στείλουν τα διαφημιστικά
έσοδα στο αντίπαλο κανάλι;
O Γ. Καραγκούνης εξήγησε με λογικά, ποδοσφαιρικά-αγωνιστικά επιχειρήματα γιατί η Εθνική Ποδοσφαίρου έφτασε μόνο μέχρι τους 16.
''Με τη βοήθεια του Θεού έχουμε καταφέρει
αυτά που καταφέραμε και έτσι όπως το καταφέραμε για να φύγουμε από τις δύσκολες στιγμές
και ο Θεός μας έδωσε δύναμη να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Καθώς στις καλύτερες ομάδες
του κόσμου δεν μπαίνεις τόσο εύκολα. Σίγουρα
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Το τρόπαιο στην Γερμανία

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Eλληνικό Aνθολόγιον Μωρολογίας

τέλους ο κύκλος της θεωρίας των δύο άκρων τετραγωνίστηκε και η αλήθεια βγήκε στο φως: Πίσω απ’ τον κ. Τσίπρα κρύβεται ο κ. Λαφαζάνης,
πίσω απ’ τον κ. Λαφαζάνη ο κ. Παπαδημούλης κι
όλοι μαζί πουλήσανε στον κ. Λάτση το Ελληνικό.
Ομως, όταν η κυρία Βούλτεψη, δηλαδή ο κ.
Σαμαράς, δηλαδή η κυρία Μέρκελ, ομιλεί για
«ένοπλες συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ», δεν μπορεί
να μην παίρνει τον εαυτόν της στα σοβαρά. Στην
ουσία δηλώνει ότι ο κ. Τσίπρας ηγείται κόμματος
που στους κόλπους του ενδημούν ένοπλες ομάδες - άρα πρέπει να συλληφθεί. (Αυτήν την παράμετρο του θέματος επεσήμανε ο εκλεκτός συνάδελφος και φίλος κ. Τάσος Παππάς απ’ την
«Εφημερίδα των Συντακτών» κι έχει απόλυτο δίκιο.) Ως τώρα η κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου
- πρώην Μπαλτάκου μπουζουριάζει συστηματικώς και σαλαμοειδώς τη Χρυσή Αυγή, με αποτέλεσμα την άνοδο των ποσοστών της. Γιατί να
αδικείται ο ΣΥΡΙΖΑ; Ή το ΚΚΕ ή όποιο άλλο κόμαν δεν είχαμε τη βοήθεια του Θεού δεν θα το πετυχαίναμε''.
-Κάποιος συμπαίχτης σας είπε ότι η Παναγία
μέχρι εδώ ήθελε...!
''Σίγουρα αυτό είναι. Η Παναγία ήθελε να πάμε
μέχρι εδώ, αλλά όπως είπα και πριν ήταν μεγάλη
επιτυχία που περάσαμε στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου''.
Ώστε ο Θεός και η Παναγία ασχολήθηκαν με
το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Μάλιστα
υπάρχει και σχέδιο: Η Παναγία επιθυμούσε να
φτάσουμε μέχρι τους 16 και όχι παραπάνω. Γιατί όμως είχε τέτοια βούληση; Γιατί η Παναγία
άραγε να προκαλέσει τόσο πόνο, στεναχώρια και
θλίψη στον άτυχο Φάνη Γκέγκα;
Με τα ίδια λογικά και αγωνιστικά επιχειρήματα μπορώ και εγώ με σιγουριά να υποθέσω,
όπως και οι Καθολικοί πιστοί παίκτες και θεατές, πως σε αυτό το Μουντιάλ ο Θεός και η Παναγία των Καθολικών επικράτησαν με άνεση στον
αγώνα εναντίον όλων των άλλων δογμάτων.
Πλην του Ορθόδοξου βεβαίως, το οποίο δια των
εκπροσώπων του δήλωσε από την αρχή πως θα
πάει μόνο μέχρι τους 16, σε αντίθεση με το 2004
που Θεός και Παναγία έφεραν το κύπελλο στην
Ελλάδα. Το ίδιο διεμήνυσαν και οι εκπρόσωποι
του Μωάμεθ, πως θα στηρίξουν την Αλγερία μέχρι τους 16 και όχι παραπάνω. Φέτος λοιπόν, οι
Θεοί γνώριζαν πως θα ήταν κυρίως «εμφύλιος»
των καθολικών πιστών και ποδοσφαιριστών.
Δεν έχω καμία πρόσθεση να προσβάλλω το
θρησκευτικό συναίσθημα και την πίστη στην Ορθοδοξία. Ούτε άλλο δόγμα. Η επίκληση όμως της
Παναγίας και του Θεού για τις καλές ή κακές μας
αθλητικές, και όχι μόνο, επιδόσεις, είναι τουλάχιστον αστεία και υπέρ το δέον προσβλητική τόσο για την Παναγία όσο και για τον Θεό.
Νίκος Κακαρίκας

μα; Ολοι τα ποσοστά τους θέλουν να ανεβάσουν,
όλους να τους μπουζουριάσει η κυρία Αννα-Μισέλ Ασημακοπούλου και το συνταγματικό τόξο
από Βενιζέλο έως Λοβέρδο!
Ζούμε στιγμές μεγάλης δόξας. Ο κ. Χαρδούβελης συγκρούεται με τους Τροϊκανούς - αχός βαρύς ακούγεται, κορκόδειλος βρυχάται / Μεϊμαράκης χάνεται, Μεϊμαράκης πάει / Κοκκινοπάνος φώναξε Κόκκινος Πάνος λέει / κοιτάτε, ωρέ,
τ’ αντίπερα, κοιτάτε, ωρέ, τα πέραν. / Και αν
ιδείτε Σαμαρά, του παίρνω το κεφάλι (απόσπασμα απ’ το γνωστό δημώδες «η Γκόλφω της επόμενης μέρας».
Oι προτάσεις για το δημοψήφισμα συνωστίσθηκαν στη Βουλή, αλλά δεν συναθροίσθηκαν.
Νο problem! έχουμε καιρό! ώς το τέλος της χρόνιας πρέπει να πληρώσουμε 11 δισεκατομμυριάκια σε φόρους και ώς τον Σεπτέμβριο έχουμε να
εκπληρώσουμε όσα προαπαιτούμενα γουστάρει
η Τρόικα για να μη μείνει λίθος επί λίθου, του Κί-

τσου η μάνα κάθονταν στην άκρη στο ποτάμι /
και το ποτάμι μάλωνε και το λιθοβολούσε. / Ποτάμι για σιγάλεψε, δεν είναι εδώ το Σούλι / Εδώ
είναι η Μικρή Βουλή, το Θερινό Τμήμα / με τα
σαράντα δυο σήμαντρα, τη Βούλτεψη καμπάνα.
/ ΣΥΡΙΖΑ, ρίξε τ’ άρματα, Ταμήλος σε προστάζει!.. (επίσης δημώδες, αλλά του δημοτικού - τι
να κάνουμε; έχει και η εκ του προχείρου ποίηση τα όριά της).
Ομως, ειρήσθω εν παρόδω, ενθυμείσθε που ο
κ. Γεωργιάδης έκοβε τις φλέβες του (των ασθενών τις φλέβες έκοβε ο πανάσχετος) ότι με την
πολιτική του θα μειωθούν οι τιμές των φαρμάκων; Βεβαίως! Ανέβηκαν κατά 29%! (ΕΛΣΤΑΤ).
Θα πάθει τίποτα ο κ. Γεωργιάδης που βγαίνει
βροντωδώς ψεύτης; Οχι! Οι καρκινοπαθείς παθαίνουν και θα πάθουν, όχι ο ξυλοσχίστης. Αλλά
τέτοιους έχουμε αρχιερείς! κυβερνούν διά της
μπαρούφας και του ψεύδους. Χάριν εκείνων που
πλουτίζουν απ’ τη φτώχεια μας.
Αυτές είναι οι όντως «ένοπλες συνιστώσες»
του ακροδεξιού νεοφιλελεύθερου συστήματος
Σαμαρά, αυτές είναι που έκοψαν μισθούς και συντάξεις, που έκλεισαν μαγαζιά και κατάσχουν
σπίτια, «ένοπλες συνιστώσες» είναι αυτές που
οδήγησαν, οδηγούν και θα οδηγήσουν συνανθρώπους μας στην αυτοκτονία, «ένοπλες συνιστώσες» είναι οι σμπίροι τους στα ΜΜΕ που σιγοντάρουν τέτοιες πολιτικές, όπως κι εκείνοι
που αβαντάρουν τους Δυνατούς να βουτήξουν
τους γιαλούς, να λεηλατήσουν τη χώρα και τις
ζωές των ανθρώπων.
Μικρή Βουλή, μεγάλα λόγια. Μικρή Ελλάδα,
μεγάλα εγκλήματα.
Α! και μην ξεχάσετε να καθαρίσετε τις καθαρίστριες, απεργούν ακόμα! Σαν χορός αρχαίας
τραγωδίας μάς στοιχειώνουν, δεν ρίχνουν τ’ άρματα οι κυράδες, καθαρίστε τες, ωρέ αλητήριοι
ολετήρες, να τελειώνουμε.
Στάθης

Πεθαίνοντας σαν το σκυλί στον δρόμο

Το μοντέλο που επιβάλλεται στη χώρα διά μνημονίων, δανειακών συμβάσεων, πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και νομοσχεδίων τα οποία
περνούν νύχτα από τη Βουλή έχει όνομα: Ακραίος νεοφιλελευθερισμός.
Πρόκειται για το μοντέλο εκείνο που προπα
γανδίζει ότι η αγορά θα βρει τον τρόπο να ρυθμίσει τα πράγματα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το
γενικό καλό και το κοινό συμφέρον.
Από τα λόγια στην πράξη ωστόσο η απόσταση
είναι τεράστια. Και σε τελική ανάλυση αυτό που
μένει και αντιλαμβάνεται ο κόσμος είναι τα ζόρια της καθημε- ρινότητάς του. Ας πάρουμε δύο
παραδείγματα. Ένα που ήδη συμβαίνει και ένα
που σύντομα θα συμβεί.
Παράδειγμα πρώτο: Στο έλεος του Θεού βρίσκονται αρκετοί καρκινοπαθείς. Για την ακρίβεια, όσοι δεν έχουν τα απαραίτητα χρήματα
για να κάνουν ιδιωτικά τις απαραίτητες και πανάκριβες θεραπείες που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν αυτή τη δύσκολη ασθένεια. Η...αγορά με τις οδηγίες της τρόικας και τις αποφάσεις
υπουργών Υγείας κατά την τελευταία τετραετία κατόρθωσε να υπονομεύσει τις δημόσιες δομές. Στο Αρεταίειο, για παράδειγμα, έμεινε μόλις ένας εργαζόμενος, ο οποίος μάλιστα δεν είναι εξειδικευμένος.
Παράδειγμα δεύτερο, από το πολύ κοντι-

νό μας μέλλον: Η κυβέρνηση προχωρώντας στο
ξεπούλημα της ΔΕΗ, μας υπόσχεται φθηνότερη ενέργεια ως αποτέλεσμα του υγιούς ανταγωνισμού. Θα θέλαμε να πιστέψουμε, ωστόσο κοιτώντας τριγύρω (Εκθεση Διεθνούς Υπηρεσίας
Ενέργειας) διαπιστώνουμε ότι:
- Στο Βέλγιο η πολιτική της «απελευθέρωσης»
της ενέργειας οδήγησε σε αυξήσεις της τιμής του
ρεύματος την περίοδο 2000-2012 κατά 43,4%
- Στην Τσεχία η... απελευθέρωση εκτίναξε την
τιμή κατά 93,5%;
- Στη Δανία στο 51,5%
- Στη Φινλανδία στο 85,8%
- Στη Γερμανία στο 77,6%
- Στην Ουγγαρία στο 157,6%
- Στην Πορτογαλία στο 65%
- Στην Ισπανία στο 62,5%
- Στη Σουηδία στο 91,9%
Το συμπέρασμα θεωρούμε ότι είναι προφανές, αλλά ας το διατυπώσουμε για όσους αφελείς
τρέφουν προσδοκίες από έναν νεοφιλελεύθερο
παράδεισο στον οποίο μας οδηγούν με τη στιβαρή τους καθοδήγηση οι μεγάλοι τιμονιέρηδες
Σαμαράς και Βενιζέλος: Σ' αυτόν τον κόσμο που
μας οδηγούν, όποιος δεν έχει χρήματα είναι καταδικασμένος να πεθαίνει ''σαν σκυλί στον δρόμο''... Στην κυριολεξία.
Δημήτρης Μηλάκας

Στήριξη ΗΠΑ σε ΠΓΔΜ για επίλυση του ζητήματος της ονομασίας
Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να στηρίζουν σθεναρά τη διαδικασία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για την επίλυση
του προβλήματος της ονομασίας, δήλωσε η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδια για θέματα Ευρώπης και Ευρασίας, Βικτόρια Νούλαντ, μετά τη συνάντηση που είχε στα Σκόπια με τον πρωθυπουργό της ΠΓΔΜ, Νίκολα Γκρούεφσκι.
Η κ.Νούλαντ, όπως ανέφερε, έλαβε διαβεβαιώσεις από τον κ.Γκρούεφσκι ότι θα συνεχιστεί η στρατιωτική συμμετοχή της ΠΓΔΜ στην αποστολή του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν. «Ο πρωθυπουργός μού επιβεβαίωσε ότι η συμμετοχή σας στην ειρηνευτική αποστολή στο Αφγανιστάν θα συνεχιστεί από κοινού με εμάς και αυτό συνιστά ισχυρό μήνυμα ότι η Μακεδονία αποτελεί παράγοντα της ασφάλειας»
σημείωσε η κ. Νούλαντ.
Η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έδωσε έμφαση στην ανάγκη βελτίωσης των διεθνοτικών σχέσεων στην ΠΓΔΜ, οι οποίες προκαλούν και πάλι προβληματισμό, μετά τα πρόσφατα επεισόδια Αλβανών διαδηλωτών και αστυνομίας στα Σκόπια και τις διαμαρτυρίες των Αλβανών της ΠΓΔΜ.
Ο Νίκολα Γκρούεφσκι αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα, όπως είπε, ένταξης της χώρας του στο ΝΑΤΟ το συντομότερο δυνατόν. «Τόνισα ότι αναμένουμε συνέχιση της ισχυρής αμερικανικής στήριξης,
στην κατεύθυνση αυτού που εδώ και πολύ καιρό αξίζουμε να λάβουμε. Την ένταξη στο ΝΑΤΟ», σημείωσε ο κ. Γκρούεφσκι, υπογραμμίζοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις που έχει υλοποιήσει η ΠΓΔΜ στο
εσωτερικό καθώς και η στρατιωτική συμμετοχή της χώρας του στο πλαίσιο των διεθνών ειρηνευτικών αποστολών, δίνουν το δικαίωμα, η ΠΓΔΜ να επιμείνει σε άμεση υπέρβαση όλων των εμποδίων
για την ένταξή της στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.
«Χρειάζεται οι δύο χώρες να προχωρήσουν προς την αποτελεσματική επίλυση του ζητήματος, με
καλή βούληση και με επιθυμία για επιτυχία, σύμφωνα με τις δημοκρατικές αρχές και το διεθνές δίκαιο αλλά και στο πλαίσιο της ετυμηγορίας του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης από το 2011», πρόσθεσε ο κ. Γκρούεφσκι.
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Τα ευρήματα μιας πρόσφατης έρευνας σύμφωνα με την οποία το 69% των Ελλήνων δήλωναν αντισημίτες, είχε προκαλέσει πολλά σχόλια
και αρνητικές εντυπώσεις. Παρά το γεγονός ότι
στη χώρα μας δεν υπάρχουν περιστατικά βίας
κατά των Εβραίων.
Τελικά είναι η Ελλάδα αντισημιτική χώρα;
Όπως όμως διαπιστώνει το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο στην Ελλάδα, παρά τα υψηλά επίπεδα του αντισημιτισμού, τα τελευταία τέσσερα
χρόνια δεν έχει καταγραφεί κανένα επεισόδιο
αντισημιτικής βίας.
Όπως σημειώνει η Deutsche Welle, το παράδειγμα καταδεικνύει, αν μη τι άλλο, πόσο δύσκολο είναι να προσεγγίσει κανείς το φαινόμενο
του αντισημιτισμού στην Ελλάδα. Το θέμα απασχόλησε αρχές τις εβδομάδας (7 και 8 Ιουλίου)
διεθνές συνέδριο στη γερμανική πρωτεύουσα,
το οποίο διοργάνωσαν το Κέντρο για την Έρευνα του Αντισημιτισμού του Πολυτεχνείου Βερολίνου, το Κέντρο Νέου Ελληνισμού του Ελεύθερου Πανεπιστημίου και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).
Όπως εξήγησε η καθηγήτρια στο Τμήμα Εβραϊκής Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Χάιφας,
Μίνα Ρόζεν, ο ελληνικός αντισημιτισμός έχει τις
ίδιες ρίζες με κάθε άλλον αντισημιτισμό. Πηγάζει από τη θρησκευτική μισαλλοδοξία και συγκεκριμένα την παμπάλαια κατηγορία ότι οι Εβραίοι
ευθύνονται για τη θανάτωση του Χριστού.
«Και αυτό συνεχίζεται ακατάπαυστα. Κάποτε ο
αντισημιτισμός παίρνει μια εθνικιστική μορφή,
την άλλη πάλι μια οικονομική. Η βάση όμως είναι τα θεμελιώδη πιστεύω και οι παραδόσεις των
ανθρώπων. Αν τους λέγεται ξανά και ξανά ότι οι
Εβραίοι σκότωσαν τον Χριστό, δηλαδή τον Κύριό
τους, τότε τι άλλο μπορείς να περιμένεις με κάτι τέτοια;»
Η επιρροή του χριστιανισμού
Αυτός ο αντιεβραϊσμός των χριστιανικών θρησκειών αποτελεί το «υπόβαθρο» του αντισημιτισμού στις χριστιανικές κοινωνίες. Στη δυτική και
κεντρική Ευρώπη εμφανίστηκε με την παρουσία
των εθνικών κρατών από τις αρχές του 19ου αιώνα. Από τότε ο θρησκευτικός αντιεβραϊσμός με
τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπά του «τροφοδοτεί» κατά κάποιο τρόπο μοντέρνες ιδεολογίες, όπως είναι ο εθνικισμός ή και ο ρατσισμός.
Όπως σημειώνει ο Γιώργος Αντωνίου, ακαδημαϊκός βοηθός του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη:
Την δεκαετία που πέρασε και αποτέλεσε τη
σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της ελληνικής
χρεοκοπίας, ο ΟΣΕ φόρτωσε το κρατικό χρέος με
10 δισ. ευρώ χωρίς αυτό να σημαίνει πως οι Έλληνες είχαν άριστες σιδηροδρομικές υπηρεσίες.
Τουναντίον, οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην
Ελλάδα συγκρίνονται με αφρικανικής χώρας.
10 δισ. ζημιές που καλύφθηκαν από το δημόσιο χρέος σημαίνει πως κάθε Έλληνας πλήρωσε από 1.000 ευρώ (4.000 κάθε τετραμελής οικογένεια) για να συντηρηθεί ο ΟΣΕ, ασχέτως αν
η πλειοψηφία των Ελλήνων μπορεί να μην έχει
ταξιδέψει ποτέ με τρένο. Αν ο ΟΣΕ το 2008 απασχολούσε συνολικά 7.000 άτομα, τότε σε κάθε
ένα από αυτά αντιστοίχησαν τη δεκαετία που πέρασε μόνο από τις ζημιές περί το 1,4 εκατ. ευρώ.
Ήταν τέτοιο το ενδιαφέρον του κρατικού μονοπωλίου των σιδηροδρόμων για την προσφορά
στην κοινωνία και την οικονομία που τα μεγαλύ-

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

'Ερευνα: Οι Ελληνες είναι αντισημίτες ή θύματα;

«Όλα τα σύγχρονα κράτη, τουλάχιστον τα περισσότερα, έχουν δομηθεί στην έννοια του κοινού έθνους. Αν λοιπόν κάποιος διαφέρει, είτε
γλωσσικά, είτε θρησκευτικά, είτε εθνοτικά, σημαίνει ότι είναι ύποπτος - δεν ανήκει στο ίδιο
έθνος.»
Όπως προέκυψε από τις διαλέξεις του συνεδρίου, ουδέποτε οι Έλληνες Εβραίοι αποτέλεσαν
αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής ιστορικής
αφήγησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι
η βιβλιογραφία για την περίοδο της δεκαετίας
του 1940. Από τους 2.000 τίτλους βιβλίων, μόνον
ελάχιστοι ασχολούνται με την τύχη τους, δηλ. με
την σχεδόν ολοκληρωτική εξόντωσή τους στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Πολωνία.
Αντιμετώπιση του αντισημιτισμού
Όπως κατέδειξε στη διάλεξή της η Γαβριέλ-

λα Ετμεκτσόγλου, διευθύντρια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU)
στο Βερολίνο, ο αντισημιτισμός, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, στη δεκαετία του 40' και μετά είχε και
οικονομικά κίνητρα: το σφετερισμό της κινητής
και ακίνητης περιουσίας των 56.000 Εβραίων
από ορθόδοξους συμπολίτες τους.
Εξάλλου οι ίδιες οι ελληνικές αρχές είχαν συμμετάσχει στην καταστροφή του εβραϊκού νεκροταφείου. «Για αυτούς που ήταν υπεύθυνοι για
αυτά τα εγκλήματα, διότι περί αυτού πρόκειται,
η παρουσία των Εβραίων συνιστούσε μια ζωντανή κατηγορία, ήταν σαν τους έλεγε κάποιος,
ήσουν δωσίλογος. Και για αυτό το λόγο οι επιζήσαντες Εβραίοι δεν ήταν καλοδεχούμενοι.»
Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους για τη σιωπή στην ελληνική κοινή γνώμη
όσον αφορά το Ολοκαύτωμα.

Xρεοκόπησαν την χώρα, ζητούν και τα ρέστα
τερα λιμάνια της χώρας (κρατικά μονοπώλια και
αυτά) δεν είχαν καν σιδηροδρομική σύνδεση.
Ο ΟΣΕ, όπως και τα άλλα κρατικά μονοπώλια,
χρησίμευε για να διορίζονται σε διοικητικές θέσεις διάφοροι υποψήφιοι βουλευτές που απέτυχαν να εκλεγούν και να προσλαμβάνονται σε θέσεις αργομισθίας διάφοροι αφισοκολλητές των
κομμάτων.
Χρησιμεύουν ακόμη για να πουλάνε διάφορες ιδιωτικές επιχειρήσεις κρατικοί προμηθευτές προϊόντα και υπηρεσίες, υπερτιμολογημένα
με κριτήριο τις μίζες που θα μοιράσουν και όχι
τις ανάγκες της κρατικής εταιρείας.
Η ιδιωτικοποίηση τέτοιων εταιρειών πρέπει να
γίνεται όχι από ιδεολογική αγκύλωση, γιατί:
Πρέπει να σταματήσει ο φορολογούμενος να
πληρώνει με την υπερφορολόγηση τις ζημιές

της κρατικής εταιρείας.
Να μην πληρώσει ο φορολογούμενος τις επενδύσεις που θα χρειαστεί να γίνουν για να υπάρξουν αξιοπρεπείς σιδηροδρομικές υπηρεσίες.
Να μην πληρώνει ο βοσκός της Πίνδου που δεν
θα χρησιμοποιήσει ποτέ τρένο φόρους για υπηρεσίες που δεν θα έχει ποτέ.
Να σταματήσουν να διορίζονται οι ανεπάγγελτοι πολιτευτές σε διοικητικές θέσεις στο δημόσιο και έτσι να μένουν δια βίου ανεπάγγελτοι και
ανίκανοι να χειριστούν με αποτελεσματικότητα
ευθύνης δημόσιες θέσεις.
Να υπάρξει αποτελεσματική διαχείριση διαθεσίμων πόρων σε συνδυασμό με την προσφορά
υψηλών υπηρεσιών στην κοινωνία και την οικονομία, όπως η αγορά και ο ελεύθερος ανταγωνισμός έχει αποδείξει πως μπορεί να πετύχει στον

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, δηλαδή
της μη δημόσιας πραγμάτευσης, είναι το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η άρνηση του Ολοκαυτώματος δεν αποτελεί αυτοτελές ποινικό αδίκημα.
Μια κατευθυντήρια γραμμή της ΕΕ που προβλέπει ακριβώς αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει νόμος
του κράτους ήδη το 2010.
Ο Νίκος Ζάϊκος, επίκουρος καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
για τους λόγους αυτής της καθυστέρησης: «Το
σχέδιο της νέας νομοθεσίας σκοντάφτει σε πολλές διαφωνίες σχετικά με το πως θα αντιμετωπισθεί το ολοκαύτωμα σε σύγκριση με άλλα μαζικά
εγκλήματα της ιστορίας. Για παράδειγμα, αν θα
αντιμετωπιστεί η ποντιακή γενοκτονία με έναν
τρόπο ανάλογο με αυτόν που θα αντιμετωπισθεί
το Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Ευρώπης.»
Αντισημιτισμός και «θυματοποίηση»
Όσον αφορά τη δημοσκόπηση που θέλει το
69% των Ελλήνων να διακατέχεται από αντισημιτικές αντιλήψεις, οι επιστημονικοί συνεργάτες
του πανεπιστημίου της Οξφόρδης Ηλίας Ντίνας
και Σπύρος Κοσμίδης παρουσίασαν στο Βερολίνο δική τους έρευνα, στην οποία επιβεβαιώνουν
μεν το υψηλό ποσοστό, ωστόσο καταλήγουν παράλληλα και σε ορισμένα άλλα ενδιαφέροντα
συμπεράσματα.
Το ένα είναι ότι ο αντισημιτισμός στην Ελλάδα
σχετίζεται κατά πολύ με τη θυματοποίηση, το αίσθημα δηλαδή ότι οι Έλληνες ως έθνος αδικούνται, ότι δεν εισπράττουν την αναγνώριση που
τους αξίζει από την παγκόσμια ιστορία.
Θεωρίες συνωμοσίας
Η θυματοποίηση οδηγεί με τη σειρά της σε θεωρίες συνωμοσίας. Μέρος αυτών των θεωριών
συνωμοσίας είναι και ο αντισημιτισμός. Αυτό το
αποτέλεσμα της έρευνας είναι ένα «καλό νέο»,
εκτιμά ο Σπύρος Κοσμίδης και εξηγεί γιατί:
«Επειδή είναι κομμάτι αυτών των θεωριών της
συνωμοσίας είναι και ευμετάβλητο. Αν μπορούσαμε να αλλάξουμε το συναίσθημα αποστέρησης, ότι η ιστορία δεν μας έχει δώσει αυτά που
μας αξίζουν, θα είχαμε λιγότερο αντισημιτισμό.»
Για την αναγκαιότητα μιας τέτοιας προσέγγισης θα μπορούσε να παραθέσει κανείς τον γάλλο φιλόσοφο Ζαν Πωλ Σαρτρ, ο οποίος το 1944
έγραφε ότι ο αντισημιτισμός δεν είναι απλά μια
εβραϊκή υπόθεση, αλλά ευρύτερα θέμα ουσίας
για μια δημοκρατία.
πολιτισμένο κόσμο...
Η περίπτωση του λιμανιού του Πειραιά το οποίο από ασήμαντο οικονομικά, αναβαθμίζεται
κάθε χρόνο με προοπτική να γίνει το μεγαλύτερο
της Μεσογείου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όσο δεν υπήρχε ιδιωτικός τομέας στο λιμάνι, οι προνομιούχοι που διορίζονταν εκεί απολαμβάνοντας μισθούς υπερβολικούς σε σύγκριση με άλλους τομείς, συχνά έκλειναν το λιμάνι
καταστρέφοντας εισαγωγείς και εξαγωγείς.
Η ιδιωτικοποίηση των λιμανιών, της ΔΕΗ και
του ΟΣΕ αποτελούν στρατηγικής σημασίας κινήσεις για την προσέλκυση επενδύσεων και σε άλλους τομείς για τους οποίους σήμερα τα κρατικά
μονοπώλια αποτελούν αποτρεπτικές παρουσίες.
Οι μόνοι που επωφελούνται από την ύπαρξη
κρατικών μονοπωλίων είναι οι πελάτες του πολιτικού συστήματος που χρεοκόπησε τη χώρα.
Κώστας Στούπας

Γιά να έχουμε το νου μας

Θα ξεκινήσω κοινότυπα αυτήν τη φορά το κείμενό μου, με μια λαϊκή ρήση που συνήθιζε να μου λέει η μάνα μου: «Στα δύσκολα πάντα φαίνονται οι άνθρωποι και όχι στη χαρά»!!!
Εγώ τότε δεν έδινα καμία σημασία και έλεγα ότι οι άνθρωποι φαίνονται και στα καλά και στα κακά!!! Αλλά τελικά επαληθευτικέ περίτρανα, όταν ένα περιστατικό έφερε στην επιφάνεια της συνείδησής μου το ρητό που μου έλεγε. Θεός σχωρέσ’ τη!!!
Στον κλάδο μας, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, τα πράγματα δεν ήταν ποτέ εύκολα. Υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός αλλά και άμιλλα κάθε λογής. Τώρα τελευταία όμως, κατά την περίοδο της κρίσης,
η κατάσταση έχει αγριέψει σε τραγικό βαθμό. Όλοι φοβούνται για την θέση τους -μιλάω για όσους
έχουν ακόμη δουλειά- και κάνουν τα πάντα για να την διατηρήσουν. Θεμιτό ως έναν βαθμό, ιδιαίτερα όταν έχεις οικογένεια να θρέψεις!
Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της αγωνίας στο εργασιακό περιβάλλον, όπως αντιλαμβάνεστε, βγαίνουν και άλλους είδους συναισθήματα. Αλλά είπαμε στα δύσκολα φαίνεται ο άνθρωπος... και ναι τελικά έχει αδυναμίες και από πνευματικός λυγίζει και γίνεται πρωτόγονος. Ρίχνει τη λάσπη με το φτυάρι χωρίς ενδοιασμό!!! Ανάλογα με το σενάριο που έχει φτιάξει στο μυαλό του. Σπιλώνει ονόματα και
καταρρακώνει αξιοπρέπειες χωρίς στοιχεία, με μόνο του κίνητρο το φόβο της απόλυσης!!!
Τα πάντα κινούνται στο ρυθμό της διατήρησης της θέσης μόνο έχει αυτό σημασία και με οδηγό αυτήν τη λογική καταφέρνουμε σε πολλές περιπτώσεις μόνοι μας να δημιουργήσουμε την εργασιακή
ζούγκλα την οποία θέλουμε, κατά τα άλλα, διακαώς να αποφύγουμε.
Τελικά δεν χρειάζονταν οι «τροϊκανές» κυβερνήσεις. Tα καταφέρνουμε και μόνοι μας μια χαρά !!!
Mιχαλού-ΠΟΝΤΙΚΙ
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

«Πόλεμος» μέσω facebook γιά την Νίκη της Σαμοθράκης

'Eνας στους τρεις 'Eλληνες δεν έχει αγγίξει υπολογιστή
Περίπου ένας στους τρεις Έλληνες δηλώνει, ότι
δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή του ηλεκτρονικό υπολογιστή (ποσοστό 34,4%), ούτε το
Διαδίκτυο (ποσοστό 36,3%).
Περισσότερες γυναίκες (40,8%) από ό,τι άνδρες (35,9%) δεν έχουν ποτέ χρησιμοποιήσει το
Ίντερνετ. Από την άλλη, το ποσοστό των πολιτών
της χώρας που χρησιμοποιούν τακτικά το Ίντερνετ, αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια και
μάλιστα με επιταχυνόμενο ρυθμό, με αποτέλεσμα το 81% των χρηστών να το χρησιμοποιούν
σχεδόν καθημερινά.
Ο προσωπικός υπολογιστής παραμένει η πιο
δημοφιλής συσκευή πρόσβασης στο διαδίκτυο
(ποσοστό 91,5% των χρηστών), ενώ χάρη στην
τεχνολογία 3G και στα «έξυπνα κινητά» αυξάνεται σημαντικά πλέον και η πρόσβαση μέσω κινητών συσκευών (18,7%).
Αυτό, μεταξύ άλλων, αποκαλύπτει έρευνα του
Παρατηρητηρίου για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. που
διεξήχθη το 2013, σχετικά με τη χρήση των νέων
τεχνολογιών από τους πολίτες.
Από την έρευνα διαπιστώνεται, ότι διαρκώς
αυξάνεται στην Ελλάδα, το ποσοστό των ατόμων
που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες για ιδιωτική
χρήση μέσω του διαδικτύου, με δημοφιλέστερες
κατηγορίες προϊόντων τα είδη ένδυσης και υπόδησης και τις ηλεκτρονικές συσκευές. Οι Έλληνες, ακολουθώντας την τάση και των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών, προτιμούν τις ηλεκτρονικές
αγορές από εγχώριους πωλητές και παρακινούνται κυρίως από τις δυνητικά χαμηλότερες τιμές.
Πραγματοποιούν μία έως πέντε ηλεκτρονικές
αγορές ανά τρίμηνο και δαπανούν έως και 500
ευρώ συνολικά στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
Το 61,5% δηλώνουν, ότι έχουν πρόσβαση στο
διαδίκτυο από το σπίτι τους και το 37,5% όχι.
Από άποψη ηλικιακών ομάδων, περίπου τρία στα
τέσσερα άτομα ηλικίας 66 έως 74 ετών (ποσοστό
73,4%) λένε ότι δεν έχουν οικιακή πρόσβαση στο

διαδίκτυο, καθώς επίσης το 57,3% των ατόμων
55-65 ετών, ενώ το μικρότερο ποσοστό μη πρόσβασης αφορά στους νέους 16-25 ετών (18,4%).
Μεταξύ των χρηστών του Ίντερνετ, το 81%, το
χρησιμοποιούν κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα
και το 14% μερικές φορές την εβδομάδα.
Η απόκτηση πληροφοριών για προϊόντα και
υπηρεσίες (76,7%), το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
(74,6%), η ανάγνωση ηλεκτρονικών περιοδικών
και εφημερίδων (70.5%), η ψυχαγωγία (παιγνίδια-φωτογραφίες-μουσική-ταινίες - 63,9%) και
η ενασχόληση με τα κοινωνικά δίκτυα όπως το
Facebook (51,4%) είναι οι πέντε κυριότερες ηλεκτρονικές δραστηριότητες των χρηστών.
Όσον αφορά στις online αγορές, ως βασικότερο κίνητρο (76%) δηλώνεται η εύρεση χαμηλότερων τιμών από ό,τι στα φυσικά καταστήματα.
Σχεδόν οι μισοί καταναλωτές (45%) πληρώνουν
τις παραγγελίες του μέσω αντικαταβολής, το
29% μέσω πιστωτικής κάρτας και το 25% μέσω
προπληρωμένης κάρτας. Το 27,5% των ηλεκτρονικών αγορών γίνεται από εγχώρια ηλεκτρονικά
καταστήματα.
Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών πιστεύουν,
ότι χάρη στην διαδικτυακή πρόσβαση βελτιώνονται οι συναλλαγές τους με το Δημόσιο (90%)
και αποκτούν μεγαλύτερη συμμετοχή στα κοινά
(88%). Αναφορικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, το 60% δηλώνουν ότι έχουν αντιμετωπίσει
τέτοια προβλήματα, ενώ το 40% όχι.
Στον τομέα της εκπαίδευσης, περισσότερα από
τα μισά ελληνικά σχολεία (το 54%) έχουν πλέον
δική τους ιστοσελίδα, ενώ το 30% των μαθητών
χρησιμοποιούν πια ‘έξυπνο' κινητό τηλέφωνο
στο σχολείο τους.
Η έρευνα επίσης εστιάζει σε επιμέρους πληθυσμιακές ομάδες, ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ, μετανάστες, άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και
ανέργους, με σκοπό να αναδείξει τον τρόπο που
αξιοποιούν το διαδίκτυο και τις ιδιαίτερες ψηφιακές ανάγκες τους.

«It is stolen, bring it back». «Η Νίκη ανήκει
στην πατρίδα της την Σαμοθράκη» λένε οι Έλληνες χρήστες του διαδικτύου.
Είναι «ηλίθιοι και αστείοι όσοι ζητάνε την επιστροφή της», απαντούν οι Γάλλο, στον διαδικτυακό- μέσω Facebook- πόλεμο που έχει ξεσπάσει
εδώ και μέρες. Συγκεκριμένα, εδώ και δέκα μήνες, ενώ η Νίκη της Σαμοθράκης δέχονταν μια
σειρά από εργασίες συντήρησης.
Η είδηση ότι το γλυπτό θα επιστρέψει στη γνωστή περίοπτη θέση στο Μουσείου του Λούβρου
ήταν η αφορμή για τα εκατοντάδες δεκάδες
σχόλια από Έλληνες που μιλάνε για ένα κλεμμένο αρχαίο άγαλμα, η θέση του οποίου είναι στη
Σαμοθράκη, ζητώντας την επιστροφή του.
Πολλά είναι και τα σχόλια που μιλούν για τον
τρόπο κλοπής του γλυπτού.
Στην...πολεμική αυτή διαδικασία λαμβάνουν
μέρος και φιλότεχνοι πολίτες από όλον τον κόσμο που τάσσονται και με τις δύο πλευρές. Να
σημειωθεί ότι άγαλμα το οποίο βρίσκεται εδώ
και ακριβώς 130 χρόνια στο Μουσείο και κανείς δεν γνωρίζει το όνομα του γλύπτη -βρίσκεται εκεί από το 1884- και το έχουν δει εκατομμύρια επισκέπτες, το οποίο ανά καιρούς συναγωνί-

ζεται σε επισκεψιμότητα, την Αφροδίτη της Μήλου και τη «Μόνα Λίζα». («Tous Mecenes!»).
«Όλοι Μαικήνες!», ήταν ο τίτλος της καμπάνιας
του Μουσείου για να συγκεντρωθούν τα χρήματα για τις εργασίες αποκατάστασης του αγάλματος. Συγκεντρώθηκε τελικά το ποσό 5.000.000
ευρώ από περίπου 6.700 ιδιώτες, οι οποίοι προσέφεραν από 1 μέχρι και 8.500 ευρώ.
Η ιστορία της μεταφοράς στο Λούβρο
«Κύριε, εύραμεν μια γυναίκα»!, είπε το πρωινό της 15ης Απριλίου του 1865 ο Έλληνας εργάτης που δούλευε στις ανασκαφές της αρχαιολογικής αποστολής του Γάλλου υποπρόξενου Καρόλου Σαμπουαζό. Μόλις είχε βρει τα πόδια και
τον κορμό της Νίκης της Σαμοθράκης. Μιας και
η Σαμοθράκη βρισκόταν ακόμα υπό την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ο Σαμπουαζό ζήτησε και πήρε την άδεια της Υψηλής Πύλης,
για να μεταφέρει το γλυπτό στη Γαλλία, αφήνοντας πίσω την πλώρη γιατί πίστευε ότι ανήκει σε
κάποιο άλλο γλυπτό. Ένα μήνα αργότερα , 11 Μαΐου ο άγαλμα έφτασε στο Λούβρο.
Παρά τις προσπάθειες οι εδικοί δεν μπορούσαν
να βρουν τρόπο το άγαλμα να σταθεί όρθιο, μιας
και ήταν έτσι κατασκευασμένο από τον γλύπτη
να στέκεται στην πλώρη, για να υπάρχει η απαραίτητη ισορροπία. Λύση δόθηκε από Αυστριακούς αρχαιολόγους το 1875, όταν συνειδητοποίησαν ότι τελικά η πλώρη ήταν μέρος της σύνθεσης της Νίκης. Ο Σαμπουαζό κατάφερε να πάρει
και αυτό το κομμάτι στη Γαλλία.

Κρασί και υγεία: Αποτελέσματα έρευνας

Μια νέα διεθνής επιστημονική έρευνα έρχεται να αμφισβητήσει άλλες παλαιότερες μελέτες,
ακόμα και πολύ πρόσφατες, οι οποίες υποστηρίζουν ότι ένα ή δύο ποτηράκια τη μέρα ωφελούν
την καρδιά. Σύμφωνα με τη νέα αυτή μελέτη, οι
άνθρωποι οι οποίοι μειώνουν την ποσότητα του
αλκοόλ που καταναλώνουν, ακόμη και αν αυτή
ήταν ήδη μέτρια έως μικρή, ωφελούν την καρδιαγγειακή υγεία τους.
Μετά και τη νέα έρευνα, τα πράγματα περιπλέκονται περισσότερο, καθώς είναι φανερό πλέον ότι οι επιστήμονες δεν μπορούν να συμφωνήσουν αν το αλκοόλ με μέτρο είναι ωφέλιμο.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή
επιδημιολογίας Χουάν Κάσας της Σχολής Υγιεινής & Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου και τον
επίκουρο καθηγητή Μάικλ Χολμς της Ιατρικής Σχολής Πέρελμαν του Πανεπιστημίου της
Πενσιλβάνια, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό «British
Medical Journal», έκαναν μια συγκριτική μελέτη
άνω των 50 δημοσιευμένων ερευνών πάνω στη
σχέση αλκοόλ και καρδιαγγειακής υγείας, έρευνες οι οποίες αφορούν συνολικά περισσότερους
από 260.000 ανθρώπους.
Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μεί-

ωση της κατανάλωσης αλκοόλ μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση του καρδιαγγειακού συστήματος, να μειώσει τον κίνδυνο για νόσο της στεφανιαίας αρτηρίας και για υψηλή αρτηριακή πίεση, καθώς επίσης να οδηγήσει σε χαμηλότερο
βάρος και μικρότερο δείκτη σωματικής μάζας.
Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι όσοι έχουν στο
DNA τους ένα συγκεκριμένο γονίδιο, το ADH1B,
που οδηγεί σε εκ φύσεως μικρότερη κατανάλωση αλκοόλ, έχουν κατά μέσο όρο ανώτερη καρδιαγγειακή υγεία.
Ειδικότερα, όσοι καταναλώνουν 17% λιγότερο
αλκοόλ την εβδομάδα, λόγω αυτής της γενετικής προδιάθεσης, έχουν 10% μειωμένο κίνδυνο,
μέσον όρο για στεφανιαία νόσο και υπέρταση.
«Αυτά τα νέα ευρήματα είναι ζωτικής σημασίας για να γίνει κατανοητό πώς το αλκοόλ επηρεάζει την καρδιοπάθεια. Αντίθετα με ό,τι έχουν
δείξει προηγούμενες μελέτες, φαίνεται τώρα
πως οποιαδήποτε έκθεση στο αλκοόλ έχει αρνητική επίπτωση για την υγεία της καρδιάς» δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας καθηγ. Μ. Χολμς.
Άλλοι επιστήμονες χαρακτήρισαν ενδιαφέρουσα τη νέα μελέτη, η οποία θέτει σε αμφισβήτηση
μια άποψη που τείνει να γίνει δόγμα: ότι το αλκοόλ με μέτρο κάνει καλό.

Γυναίκες επίσκοποι στην Αγγλικανική Εκκλησία

Η Αγγλικανική Εκκλησία ενέκρινε την πρόταση με βάση την οποία θα επιτρέπεται στο εξής να χειροτονούνται και γυναίκες επίσκοποι, μια μεταρρύθμιση που θεωρείται ιστορικής σημασίας.
Η Γενική Σύνοδος που συγκλήθηκε στο Γιορκ, στη βόρεια Αγγλία, τάχθηκε υπέρ μιας μεταρρύθμισης που δίχαζε εδώ και δεκαετίες την Αγγλικανική Εκκλησία. Την πρόταση αυτή προωθούσε ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι Τζάστιν Ουέλμπι, ο πνευματικός ηγέτης των 80 εκατομμυρίων Αγγλικανών σε όλο τον κόσμο.
Για την έγκριση της πρότασης απαιτείτο πλειοψηφία των δύο τρίτων και στα τρία σώματα —Επισκόπους, Κληρικούς και Λαϊκούς— της Γενικής Συνόδου που αριθμεί συνολικά 467 μέλη. Τον Νοέμβριο του 2012 η ίδια πρόταση είχε απορριφθεί μόλις για 6 ψήφους από το σώμα των Λαϊκών. Σήμερα
όμως 152 μέλη του σώματος αυτού ψήφισαν υπέρ, 45 την καταψήφισαν και 5 απείχαν, γεγονός που
σημαίνει ότι οι πρώτες γυναίκες επίσκοποι μπορεί να χειροτονηθούν εντός του 2015.
Η ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας έγινε δεκτή με επιφωνήματα επιδοκιμασίας.
Η Αγγλικανική Εκκλησία επέτρεπε χειροτονία γυναικών ιερέων, όχι και επισκόπων, από το 1992.
Η μεταρρύθμιση αυτή θα πρέπει να εγκριθεί επίσης από το βρετανικό κοινοβούλιο ενώ απαιτείται και η συναίνεση της βασίλισσας Ελισάβετ η οποία είναι η επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Κατόπιν η πρόταση θα ξανασυζητηθεί στη Γενική Σύνοδο του Νοεμβρίου για να επικυρωθεί οριστικά.
Στην Ιρλανδία, την Ουαλία και τη Σκωτία επιτρέπεται ήδη να χειροτονούνται γυναίκες επίσκοποι.
Μάλιστα πέρσι η Πατ Στόρεϊ έγινε η πρώτη γυναίκα επίσκοπος στη Βρετανία και την Ιρλανδία, όταν η
Αγγλικανική Εκκλησία της Ιρλανδίας την διόρισε επίσκοπο του Μιθ και Κιλντέιρ. Η Εκκλησία της Ιρλανδίας περιλαμβάνει τόσο την Ιρλανδία όσο και τη Βόρεια Ιρλανδία, η οποία ανήκει στο Ηνωμένο
Βασίλειο. Στην Ουαλία και τη Σκωτία δεν υπάρχουν ακόμη γυναίκες επίσκοποι.

21

• ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Πηγή θεατρικής έμπνευσης το ζεύγος Κλίντον
Πολλοί οι ρόλοι που έχει αναλάβει τον τελευταίο καιρό η πάλαι ποτέ πρώτη κυρία των ΗΠΑ
και πρώην υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον. Συγγραφέας, δίνει ακριβοπληρωμένες ομιλίες και φαίνεται ότι συνεισφέρει και στο οικογενειακό ίδρυμα. Σήμερα, όμως, μπορεί να καυχιέται και για έναν ακόμη ρόλο: αυτόν της μούσας
των μιούζικαλ.
Οπως άλλες πρώτες κυρίες, η Εβίτα Περόν, παραδείγματος χάρη, και η Ιμέλντα Μάρκος, η κ.
Κλίντον φαίνεται ότι ακολούθησε μία σταδιοδρομία που ντύνεται θαυμάσια μουσικά. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται να πιστεύουν οι δημιουργοί του έργου «Κλίντον: Το μιούζικαλ» και του
«Woman on top» («Γυναίκα στην κορυφή») που
δοκιμάζουν τις τελευταίες ημέρες τα θεατρικά
ύδατα της Νέας Υόρκης.
Το «Κλίντον: Το μιούζικαλ» είναι μία πραγματική φάρσα, μια σάτιρα για τα σκάνδαλα που συγκλόνισαν τη δεκαετία του 1990, έργο των Πολ
και Μάικλ Χοντζ, δύο αδελφών από την Αυστραλία. Στο έργο απεικονίζονται και οι δύο πλευρές
του προέδρου Μπιλ Κλίντον (τις υποδύονται οι
ηθοποιοί Ντιουκ Λαφούν και Καρλ Κένζλερ). Από
τη μία, υπάρχει ο Κλίντον που δεν έχει κανέναν
αυτοέλεγχο και, από την άλλη, αυτός που ασχολείται σχεδόν με εμμονή με τις μεταρρυθμίσεις
του συστήματος υγείας. Η Χίλαρι Κλίντον (την
υποδύεται η Αλέτ Τέιλορ) προσπαθεί να αποτελέσει μία σταθεροποιητική δύναμη που θα αντιπαρέλθει τη σχέση του συζύγου της με τη Μόνικα Λεβίνσκι και θα προετοιμάσει και το έδαφος

για τη δική της είσοδο στη γερουσία.
Ο Πολ Χοτζ ομολογεί ότι εμπνεύστηκε το έργο
αφού διάβασε την αυτοβιογραφία του Μπιλ Κλίντον που τιτλοφορείται «Η ζωή μου».
Στο «Woman on top», οι συγγραφείς πραγματεύονται την ιστορία μίας υποψήφιας που προσπαθεί να υπερκεράσει τα εμπόδια που βρίσκονται μπροστά της λόγω σεξισμού. Η Βιρτζίνια
Στάντον, όπως ονομάζεται η πολιτικός στο έργο,
είναι μία γερουσιαστής της Ν. Υόρκης, παντρεμένη με έναν κυβερνήτη νότιας πολιτείας που
δεν μπορεί να ελέγξει τις ορμές του. Η πρωταγωνίστρια, κατά την προσπάθειά της να κερδίσει
την προεδρία, αποτελεί έμπνευση για εκατομμύρια γυναίκες, προτού τελικά χάσει από έναν χαρισματικό άνδρα υποψήφιο.
The New York Times

2015: Περισσότερα κινητά τηλέφωνα από ανθρώπους
Μετά τα «έξυπνα» τηλέφωνα και τα tablet,
ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε και επίσημα πριν από
λίγες εβδομάδες, στη διαμάχη της Apple με την
Google για την κυριαρχία στον κόσμο της τεχνολογίας. Αυτή τη φορά, ο ανταγωνισμός των δύο
εταιρειών αφορά το «έξυπνο» σπίτι και τους αυτοματισμούς που θα προσφέρει στους ενοίκους
του, για να κάνει πιο εύκολη την καθημερινότητά τους. Οι δύο τεχνολογικοί κολοσσοί θέλουν να
εκμεταλλευθούν το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι κατασκευαστές κυκλοφορούν συσκευές με δυνατότητα σύνδεσης στο Ιντερνετ.
Εξάλλου, σύμφωνα με έρευνα της Juniper
Research, το 2017 πάνω από 10 εκατομμύρια
προϊόντα, όπως «έξυπνες» γκαραζόπορτες, πλυντήρια, φώτα και συναγερμοί, θα βρίσκονται
ήδη εγκατεστημένα σε κατοικίες, ώστε να προσαρμόζουν αυτόματα τη λειτουργία τους ή να
μπορούν οι χρήστες τους να τα διαχειριστούν
μέσω smartphone. Ετσι, κάθε εταιρεία παρουσίασε πρόσφατα τη δική της πλατφόρμα, που θα
αναλαμβάνει τον ρόλο του κέντρου ελέγχου για
τον «έξυπνο» εξοπλισμό ενός νοικοκυριού, επιτρέποντας στις συσκευές να επικοινωνούν μεταξύ τους και να παρακολουθούνται όλες μέσα από
μία μόνο εφαρμογή.
Η αρχή έγινε από την Apple και την πλατφόρμα της HomeKit, την οποία αποκάλυψε στις αρχές Ιουνίου, στο συνέδριο προγραμματιστών της
WWDC στο Σαν Φρανσίσκο. Το HomeKit θα είναι
ενσωματωμένο στην επόμενη έκδοση του λειτουργικού για τα iPhone και iPad, που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο, μετατρέποντας ουσιαστικά τα smartphone και τα tablet της εταιρείας
σε τηλεχειριστήρια για οποιοδήποτε οικιακό σύστημα αυτοματισμού.
Η διαχείριση των συσκευών θα γίνεται μέσω
ενός browser, είτε κανείς βρίσκεται στο σπίτι είτε χιλιόμετρα μακριά. Εναλλακτικά, θα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ο «έξυπνος» βοηθός Siri, αφού ο
χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα
όνομα για κάθε συσκευή ξεχωριστά ή για ομάδες συσκευών. Επίσης, θα μπορεί να ορίσει λέξεις που θα κωδικοποιούν ένα σύνολο εντολών
– ώστε, για παράδειγμα, λέγοντας «καληνύχτα»
στο τηλέφωνό του, η πλατφόρμα να αναλαμβάνει να σβήσει τα φώτα, να κλειδώσει την εξώπορτα και να απενεργοποιήσει τον κλιματισμό.
Αν το Homekit δίνει κυρίως βαρύτητα στον τηλεχειρισμό μέσω του iPhone και του iPad, η πρόταση της Google επικεντρώνεται περισσότερο
στην προσαρμογή του οικιακού εξοπλισμού στο
ημερήσιο πρόγραμμα όσων ζουν στο σπίτι. Ο λόγος είναι πως το «οικοσύστημά» της βασίζεται
στον «έξυπνο» θερμοστάτη και στον «έξυπνο»
ανιχνευτή καπνού της Nest, την οποία εξαγόρασε ο ιντερνετικός κολοσσός στις αρχές της χρονιάς. Τα δύο προϊόντα της εταιρείας διαθέτουν

αισθητήρες, με τους οποίους μπορούν να «καταλάβουν» τις συνήθειες των κατοίκων – για παράδειγμα, πότε αυτοί λείπουν από το σπίτι. Πληροφορίες που, όπως ανακοίνωσαν οι υπεύθυνοι
της Nest στα τέλη του περασμένου μήνα εγκαινιάζοντας την πλατφόρμα, θα μπορούν πλέον να
αξιοποιήσουν οι συμβατές «έξυπνες» συσκευές
για να αυτοματοποιήσουν τη λειτουργία τους.
Ανάμεσα στα πρώτα προϊόντα που θα υποστηρίξουν την πλατφόρμα είναι τα «έξυπνα» φώτα
της LIFX, τα οποία χάρις στα δεδομένα των αισθητήρων θα μπορούν για παράδειγμα να προγραμματιστούν να ανάβουν για συγκεκριμένες
ώρες, όταν οι κάτοικοι απουσιάζουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Συμβατό θα είναι επίσης το «έξυπνο» περικάρπιο UP24 της Jawbone
ώστε, όταν αντιλαμβάνεται πως έχει «ξυπνήσει» αυτός που το φοράει, να ειδοποιεί τον θερμοστάτη για να τεθεί σε λειτουργία. Οι συσκευές
της Nest θα μπορούν να ανταλλάξουν δεδομένα
και με τις κάμερες ασφαλείας της Dropcam, την
οποία εξαγόρασε πριν από 10 ημέρες. Παράλληλα, η διαχείριση της πλατφόρμας θα γίνεται από
smartphone και tablet με λειτουργικό Android,
μέσα από την υπηρεσία Google Now.
Στόχος και το Ι.Χ.
Εκτός από τις ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι, σύντομα οι καταναλωτές θα επιλέγουν και αυτοκίνητο με κριτήριο το λειτουργικό του σύστημα. Ο λόγος είναι πως οι μεγάλες τεχνολογικές
εταιρείες στοχεύουν να «εισβάλουν» και στα συστήματα ψυχαγωγίας των Ι.Χ. - με τη διαφορά
ότι, εκτός από τις Google και Apple, πρωταγωνιστικό ρόλο διεκδικεί και η Microsoft.
Από αυτές, η Google παρουσίασε ένα σύστημα στο οποίο θα μπορεί να συνδεθεί οποιοδήποτε smartphone με λειτουργικό Android, μεταφέροντας στο ταμπλό του αυτοκινήτου το γραφικό
περιβάλλον του τηλεφώνου. Ετσι, ο οδηγός θα
μπορεί να βλέπει και να χρησιμοποιεί τους χάρτες και τη λειτουργία πλοήγησης, τον τηλεφωνικό του κατάλογο, όπως και εφαρμογές που είναι
εγκατεστημένες στο κινητό. Επίσης, το σύστημα
θα «καταλαβαίνει» και φωνητικές εντολές.
Μέλη της κοινοπραξίας με την Google είναι
και οι Audi, Honda, Hyundai και Volvo, οι οποίες έχουν επίσης συμφωνήσει να κυκλοφορήσουν
νέα μοντέλα με το CarPlay, το αντίστοιχο σύστημα της Apple που είναι συμβατό με το iPhone και
υποστηρίζει αναγνώριση ομιλίας για την πραγματοποίηση κλήσεων, την υπαγόρευση μηνυμάτων, τη χρήση χαρτών και την πρόσβαση στη
μουσική βιβλιοθήκη του τηλεφώνου.
Παρόμοιες δυνατότητες θα προσφέρει και το
σύστημα της Microsoft, το οποίο θα συνεργάζεται με κινητά με λειτουργικό Windows Phone.
Kώστας Δεληγιάννης

Σημαντικό βήμα για έγκαιρη διάγνωση Αλτσχάϊμερ
Ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη
ενός τεστ αίματος που θα προβλέπει έγκαιρα τη
νόσο Αλτσχάιμερ, αρκετά χρόνια πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα, έκανε μια διεθνής
ομάδα επιστημόνων.
Όπως ανακοίνωσαν οι επιστήμονες, ανακάλυψαν σειρά από βιοδείκτες (πρωτεΐνες) στο αίμα,
που προβλέπουν με ακρίβεια 87% την έναρξη
της άνοιας του εγκεφάλου.
Οι ερευνητές από εννέα χώρες, με επικεφαλής τον καθηγητή Σάιμον Λαβστόουν του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και του King's College
του Λονδίνου, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Alzheimer and Dementia»,
ανέλυσαν δείγματα αίματος από 1.148 ανθρώπους: 452 υγιείς, 220 με ήπια γνωστική διαταραχή και 476 με Αλτσχάιμερ.
Στην ερευνητική ομάδα συμμετείχε η νευρολόγος - ψυχίατρος Μάγδα Τσολάκη, καθηγήτρια
της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Αλτσχάιμερ.
Η συγκριτική ανάλυση του αίματος αποκάλυψε
δέκα πρωτεΐνες, που αποτελούν δείκτες για το
κατά πόσο ένας άνθρωπος με ήπια γνωστική διαταραχή, ο οποίος έχει αρχίσει να έχει προβλήματα μνήμης, θα εμφανίσει κανονικό Αλτσχάιμερ το επόμενο έτος. Εκτιμάται ότι περίπου το
60% αυτών των ανθρώπων, αλλά όχι όλοι, εμφανίζουν τελικά τη νόσο.
Οι επιστήμονες διευκρίνισαν πάντως ότι, προς
το παρόν, το τεστ δεν είναι έτοιμο για ιατρική
χρήση, καθώς θα χρειαστούν ορισμένα ακόμη
χρόνια ερευνών και κλινικών δοκιμών σε μεγαλύτερες ομάδες των 5.000 έως 10.000 ατόμων,
εωσότου η διαγνωστική ακρίβεια του τεστ βελ-

τιωθεί σε πάνω από 90%.
Σε κάθε περίπτωση, ένα μελλοντικό τεστ αίματος θα συνδυάζεται με άλλες πιο ακριβές και
πιο επεμβατικές διαγνωστικές μεθόδους, όπως
η απεικόνιση του εγκεφάλου και ο έλεγχος του
εγκεφαλονωτιαίου υγρού.
Πάντως, το διαγνωστικό και θεραπευτικό πεδίο της νόσου Αλτσχάιμερ έχει γνωρίσει αλλεπάλληλες αποτυχίες μέχρι σήμερα, καθώς σχεδόν όλες (το 99,6%) οι έρευνες μεταξύ 2002 –
2012, για πάνω από 100 πειραματικά φάρμακα,
απέτυχαν να εμποδίσουν ή να αναστρέψουν την
πρόοδο της νόσου.
Μια βασική αιτία γι αυτή την αποτυχία είναι
ότι η νόσος διαγιγνώσκεται με μεγάλη καθυστέρηση, όταν πια οι εγκεφαλικές βλάβες είναι μη
αναστρέψιμες, με συνέπεια τα όποια φάρμακα
να μην είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά.
Αυτό εξηγεί γιατί οι επιστήμονες θεωρούν ύψιστη προτεραιότητα να βρουν επιτέλους μια απλή
μη επεμβατική διαγνωστική εξέταση, όπως ένα
τεστ αίματος που θα κάνει έγκαιρη διάγνωση,
κάτι όμως που επίσης έχει αποδειχτεί πολύ δύσκολο μέχρι σήμερα.
Τα τελευταία χρόνια, διάφορες ερευνητικές
ομάδες κατά καιρούς έχουν ανακοινώσει ότι
αναπτύσσουν αιματολογικά τεστ για τη νόσο Αλτσχάιμερ, χωρίς όμως μέχρι στιγμής κάποιο από
αυτά να έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες.
Αυτή τη φορά πάντως, οι επιστήμονες εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι από ποτέ ότι το τεστ μπορεί να είναι έτοιμο ίσως και σε δύο χρόνια σε
λογικό κόστος (120 έως 370 ευρώ). Περίπου 44
εκατ. άνθρωποι πάσχουν από άνοια και Αλτσχάιμερ παγκοσμίως σήμερα και ο αριθμός τους αναμένεται να φθάσει τα 135 εκατ. το 2050.

Λιγότερες αλλεργίες παθαίνουν τα παιδιά που ζουν σε αγροκτήματα με ζώα

Τα παιδιά τα οποία ζουν σε αγροκτήματα με ζώα που παράγουν γάλα, αντιμετωπίζουν πολύ μικρότερο κίνδυνο (το ένα δέκατο) να εμφανίσουν αλλεργίες σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά που επίσης
ζουν στην ύπαιθρο, αλλά όχι κοντά σε ζώα της κτηνοτροφίας, σύμφωνα με μια νέα σουηδική επιστημονική έρευνα. Ο κίνδυνος για αλλεργίες είναι ακόμη μικρότερος σε σχέση με τα παιδιά πόλεων.
Οι ερευνητές της ιατρικής Ακαδημίας Σαλγκρένσκα του Πανεπιστημίου του Γκέτεμποργκ, με επικεφαλής την 'Αννα - Κάριν Λούντελ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό ανοσολογίας
«Journal of Immunology», παρακολούθησαν παιδιά έως την ηλικία των τριών ετών για να εξετάσουν
την ωρίμανση του ανοσοποιητικού συστήματός τους σε σχέση με την εμφάνιση αλλεργιών. Όλα τα
παιδιά ζούσαν σε αγροτικές περιοχές, τα μισά από τα οποία σε γαλακτοπαραγωγικές φάρμες.
Η έρευνα διαπίστωσε ότι τα τελευταία αυτά παιδιά διέτρεχαν πολύ μικρότερο κίνδυνο να αναπτύξουν κάποια αλλεργία. «Η μελέτη μας έδειξε για πρώτη φορά ότι η καθυστερημένη ωρίμανση του
ανοσοποιητικού συστήματος, ιδίως όσον αφορά τα κύτταρα - βήτα, αποτελεί παράγοντα κινδύνου
για την εμφάνιση αλλεργιών», δήλωσε η Λούντελ.
Τα παιδιά με αλλεργίες στην ηλικία των 18 έως 36 μηνών έχουν υψηλότερο ποσοστό ανώριμων
κυττάρων - βήτα στο αίμα τους κατά τη γέννησή τους και κατά τον πρώτο μήνα της ζωής τους.
Το γεγονός αυτό αυξάνει την πιθανότητα να εμφανίσουν αργότερα αλλεργίες.

Πιο έξυπνα και συνεργάσιμα τα παιδιά που ασχολούνται με τη μουσική

Πιο έξυπνα και πιο συνεργάσιμα είναι τα παιδιά που ασχολούνται με τη μουσική, σύμφωνα με νέα
μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη Βρετανία.
Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Δυτικού Λονδίνου διαπίστωσαν ότι τα παιδιά που παίζουν μουσική από μικρή ηλικία ή που τραγουδούν σε χορωδίες παρουσιάζουν αυξημένη ικανότητα επίλυσης
προβλημάτων και είναι πιο πρόθυμα να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους και να τους βοηθήσουν όταν χρειάζεται. Επίσης, ήταν πολύ πιο πρόθυμα (τουλάχιστον τριάντα φορές περισσότερο) να
συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους και να τους βοηθήσουν.
Μάλιστα, διαφορά υπήρχε και ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια που ανήκαν στην ομάδα της
μουσικής, αφού τα κορίτσια ήταν πιο συνεργάσιμα από τα αγόρια στο εξαπλάσιο.
Οι επιστήμονες τονίζουν στην έκθεσή τους ότι τα αποτελέσματα αυτά επισημαίνουν πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η μουσική στη συμπεριφορά των παιδιών, άρα και στην ανάπτυξη του εγκεφάλου.
Γι' αυτό ακριβώς υπογραμμίζουν ότι τα μαθήματα μουσικής και τραγουδιού στο σχολείο μπορούν
να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν καλύτερες σχέσεις μεταξύ τους, να μην αισθάνονται αποκομμένα στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και να ξεπεράσουν τις μαθησιακές δυσκολίες που μπορεί να
αντιμετωπίζουν.
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Ο Μαρίνος Αντύπας είχε ξεκαθαρισμένες απόψεις για την κοινωνική αδικία αλλά δεν έμπαινε
σε καλούπια. Το βέβαιο είναι ότι και οι σοσιαλιστές της εποχής του δεν είχαν σε μεγάλη εκτίμηση τον καθηγητή Δρακούλη, που υποστήριζε
ότι είναι ο μόνος «γνήσιος σοσιαλιστής» και, μετά την επανάσταση του 1909, ίδρυσε το Σοσιαλιστικό Κόμμα καταφέρνοντας να βγει μια φορά
βουλευτής.
Όσο για τον Μαρίνο Αντύπα, οι σοσιαλιστές
των αρχών του 20ού αιώνα τον κατέτασσαν
στους «κοινωνικούς ιδεολόγους» και του καταμαρτυρούσαν κάποιες τάσεις εθνικιστικές με το
ελαφρυντικό ότι είχαν περιεχόμενο τον απελευθερωτικό αγώνα. Άλλωστε, του αναγνώριζαν
ότι δεν ήταν μόνο λόγια: Στα 1897, είχε βρεθεί
αντάρτης στην Κρήτη και είχε πληγωθεί σε μια
μάχη.
Δεν είναι εξακριβωμένο το πότε γεννήθηκε.
Άλλοι λένε το 1872 κι άλλοι το 1873. Η οικογένειά
του ανήκε στη μικροαστική τάξη της Κεφαλονιάς και ψωμοζούσε από τη δουλειά του πατέρα
Αντύπα, που φιλοτεχνούσε ξύλινα τεχνουργήματα και τα πουλούσε. Κάποια στιγμή, ο Μαρίνος βρέθηκε στην Αθήνα κι έγινε αιώνιος φοιτητής της Νομικής. Ποτέ δεν κατάφερε να πάρει
πτυχίο. Και μάλλον ποτέ δεν ασχολήθηκε με τη
μελέτη των ιδεολογικών ρευμάτων που σάρωναν την Ευρώπη. Διάβαζε με φανατισμό τα έργα των συγχρόνων του Ρώσων συγγραφέων,
Μαξίμ Γκόργκι και Λέοντα Τολστόι, και θαύμαζε τον Γάλλο αναρχοσοσιαλιστή Ζαν Ζορές και
τον Γερμανό σοσιαλδημοκράτη Αύγουστο Φερδινάνδο Μπέμπελ. Ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό
του «κοινωνιστή ριζοσπάστη». Στα 1900, δημιούργησε στο Αργοστόλι ένα «Λαϊκό Αναγνωστήριο» κι έβγαλε το πρώτο φύλλο της εφημεριδούλας «Ανάστασις». Έβριζε τόσο απροκάλυπτα τα
“αφεντικά”, που βρέθηκε κατηγορούμενος για
παραβάσεις από απλή εξύβριση ως ανατρεπτική
δράση. Το δεύτερο φύλλο κατόρθωσε να το βγάλει τέσσερα χρόνια αργότερα (1904). Στο ενδιάμεσο, είχε τόσο πολύ κοντραριστεί με τα τζάκια
της Κεφαλονιάς, που αναγκάστηκε να ξενιτευτεί
για να γλιτώσει τις διώξεις.
Κατέφυγε στη Ρουμανία, φιλοξενούμενος στο
σπίτι του πλούσιου θείου του Σκιαδαρέση που
του είχε αδυναμία. Ο Μαρίνος τον έπεισε να αγοράσει ένα τσιφλίκι στον θεσσαλικό κάμπο και να
τον διορίσει επιστάτη. Εκεί, βρέθηκε πρόσωπο
με πρόσωπο απέναντι στην εξαθλίωση.
Με τη συνθήκη του Βερολίνου, το 1881, η Ελλάδα προσάρτησε τη Θεσσαλία και την Άρτα. Οι
αγρότες, όμως, συνέχισαν να είναι κολίγοι των
μεγαλοτσιφλικάδων. Η μισή καλλιεργήσιμη γη
της Θεσσαλίας και της Άρτας ανήκε σε 584 οικογένειες, οι οποίες κατάφερναν να εκπροσωπούνται στη βουλή και να μπλοκάρουν κάθε προσπάθεια για απαλλοτρίωση και διανομή των
τσιφλικιών. Ακόμα και απέραντες εκτάσεις, που
είχαν δωριθεί στο κράτος από ευεργέτες όπως οι
αδερφοί Ζάππα, έμεναν αδιανέμητες. Τσιφλίκια
υπήρχαν και στην υπόλοιπη χώρα: 269 στη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια και 56 στα νησιά και
στην Πελοπόννησο.
Στις αρχές του 20ού αιώνα, όμως, οι κολίγοι της Θεσσαλίας είτε δεν έβρισκαν καμιά διαφορά σε σχέση με την επί τουρκοκρατίας ζωή
τους είτε αναπολούσαν τον αγά αφέντη που τουλάχιστον μπορούσαν να τουμπάρουν. Οι δουλοπάροικοι δε διέφεραν από τους δούλους παρά
μόνο στο ότι, όποτε του καθόταν του μεγαλοτσιφλικά, μπορούσαν να εξωστούν από το τσιφλίκι
και να καταλήξουν ζητιάνοι στην πόλη.
Ο «επιστάτης» Μαρίνος Αντύπας ήταν μια έκπληξη για τους μεγαλοτσιφλικάδες. Αντί να φροντίζει για τα συμφέροντα του θείου του, τριγυρνούσε στα χωριά της περιοχής Πυργετού, στον
Τύρναβο, κι έκανε διαλέξεις «για τη χειραφέτηση των σκλάβων αγροτών», δίδασκε στους κολίγους τα δικαιώματά τους και τους καλούσε να

ΙΣΤΟΡΙΑ

Μαρίνος Αντύπας, ο επαναστάτης του κάμπου

μην κάνουν δουλειές που δεν προβλέπονταν από
το νόμο.
Η δράση του τάραξε τους μεγαλοϊδιοκτήτες
της γης. Ο βουλευτής Αγυιάς και μεγαλοτσιφλικάς, Αγαμέμνων Σχλίμαν, έκανε παραστάσεις
στην κυβέρνηση και στη νομαρχία της Λάρισας.
Ο νομάρχης κάλεσε τον Μαρίνο στην πλατεία
της πόλης και του έβαλε τις φωνές δημόσια. Ο
Μαρίνος έμαθε ποιος κρυβόταν πίσω από αυτή
την ιστορία και κατέβηκε στην Αθήνα να ζητήσει εξηγήσεις. Ο Σχλίμαν του φέρθηκε σκαιά κι ο
Αντύπας τον χαστούκισε. Ο μεγαλοτσιφλικάς άρπαξε την ευκαιρία κι έκανε μήνυση.
Η δίκη έγινε στο Πλημμελειοδικείο, στις 19 Σεπτεμβρίου 1906, και εξελίχτηκε σε πολιτική μάχη καθώς υπέρ του Αντύπα ήρθαν να καταθέσουν πολλές προσωπικότητες της εποχής, ενώ
την υπεράσπισή του ανέλαβαν δωρεάν τέσσερις σπουδαίοι δικηγόροι. Αντί ν’ απολογηθεί,
ο Μαρίνος Αντύπας περιέγραψε την κατάσταση στη Θεσσαλία καταγγέλλοντας τους τσιφλικάδες ως αφέντες χειρότερους από τους Τούρκους. Καταδικάστηκε σε είκοσι μέρες φυλάκιση
και έγινε ίνδαλμα των αγροτών. Η επόμενη κίνησή του ήταν να πείσει τον θείο του Σκιαδαρέση
να μοιράσει το τσιφλίκι του στους κολίγους που
το δούλευαν.
Οι μεγαλοτσιφλικάδες συγκεντρώθηκαν να
συζητήσουν το ζήτημα κι αποφάσισαν να λάβουν μέτρα: Ο Ιωάννης Κυριακός ήταν έμπιστος
επιστάτης του μεγαλοτσιφλικά Αριστείδη Μεταξά. Μισούσε τον Αντύπα, γιατί τον έβρισκε συνεχώς μπροστά του, όποτε φερόταν βάναυσα
στους κολίγους. Του ανέθεσαν να τον σκοτώσει.
Τη νύχτα προς 10 Μαρτίου του 1907, ο Κυριακός
πυροβόλησε τον Μαρίνο Αντύπα πισώπλατα και
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τον σκότωσε. Όταν τον έπιασαν, επικαλέστηκε
λόγους τιμής: «Ο Αντύπας παρενοχλούσε τη γυναίκα μου», δικαιολογήθηκε.
Η δολοφονία τάραξε το πανελλήνιο: Απειλήθηκαν εξεγέρσεις, ενώ τα εργατικά σωματεία
κήρυξαν πένθος. Λαϊκό προσκύνημα σχηματίστηκε στο ξενοδοχείο Μουστάκα, στη Λάρισα,
όπου μεταφέρθηκε η σορός. Ο Κυριακός έμεινε
λίγο καιρό προφυλακισμένος και σύντομα κάθισε στο εδώλιο του κακουργιοδικείου. Στην έδρα,
όμως, οι δικαστές ήταν μέλη οικογενειών τσιφλικάδων. Ο Κυριακός κηρύχτηκε αθώος.
Η καταπίεση των κολίγων ξανάρχισε απρόσκοπτη. Αλλά και το αγροτικό ζήτημα της Θεσσαλίας έγινε πρωτοσέλιδο στις αθηναϊκές εφημερίδες. Η κυβέρνηση Θεοτόκη προσπάθησε να
περάσει κάποια μέτρα. Σκόνταψαν στους τσιφλικάδες βουλευτές και τα όργανά τους.
Κάποιες ελπίδες φάνηκαν για τους αγρότες,
όταν επικράτησε η επανάσταση στου Γουδή, το
1909. Διαψεύστηκαν, καθώς η Αθήνα ήταν μακριά και η επανάσταση είχε άλλες προτεραιότητες.
Με πρόταση του Ελευθέριου Βενιζέλου, που
είχε φθάσει στην Αθήνα ως σύμβουλος των επαναστατών, τον «υπηρεσιακό» πρωθυπουργό,
Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, αντικατέστησε (τον
Ιανουάριο του 1910) κυβέρνηση κοινής εμπιστοσύνης παλαιοκομματικών και μεταρρυθμιστών με πρωθυπουργό τον Στέφανο Δραγούμη.
Οι αγρότες του θεσσαλικού κάμπου αποφάσισαν
να οργανώσουν 6 Μαρτίου 1910 συλλαλητήριο
στη Λάρισα με κεντρικό σύνθημα το αίτημα για
απαλλοτριώσεις των τσιφλικιών.
Από πολύ πρωί, αγρότες των γύρω χωριών
έφταναν στη Λάρισα κρατώντας μαύρες και κόκ-
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κινες σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ
των απαλλοτριώσεων. Λίγο αργότερα, μια απίστευτη φήμη κυκλοφορούσε: Ο στρατός άνοιξε
πυρ στο Κιλελέρ και σκότωσε αγρότες. Η φήμη
επιβεβαιώθηκε.
Η σιδηροδρομική γραμμή για τη Λάρισα περνά από το Κιλελέρ. Αγρότες του χωριού ανέβηκαν στο πρωινό τρένο κι απαίτησαν να πάνε στο
συλλαλητήριο της Λάρισας χωρίς να πληρώσουν
εισιτήριο. Με το ίδιο τρένο ταξίδευαν ο διευθυντής σιδηροδρόμων Θεσσαλίας Πολίτης καθώς
και τμήματα στρατού, ευζώνων και χωροφυλακής που μετακινούνταν σε άλλες μονάδες. Ο Πολίτης διέταξε τους σιδηροδρομικούς να κατεβάσουν τους αγρότες με τη βία, πράγμα που έγινε.
Στις βρισιές του Πολίτη, οι αγρότες απάντησαν
με λιθοβολισμό. Μερικά τζάμια έσπασαν.
Ένα χιλιόμετρο έξω από το χωριό, το τρένο αναγκάστηκε να σταματήσει καθώς περίπου
800 αγρότες είχαν καταλάβει τις γραμμές ζητώντας να πάνε στη Λάρισα χωρίς εισιτήρια. Ο Πολίτης, σε συνεργασία με ορισμένους τσιφλικάδες
που έτυχε να ταξιδεύουν με το ίδιο τρένο, ζήτησε από τους αξιωματικούς του στρατού να χτυπήσουν. Στους πυροβολισμούς, οι αγρότες απάντησαν με έφοδο στο τρένο και λιθοβολισμούς.
Οι στρατιώτες χτύπησαν στο ψαχνό. Δυο αγρότες έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες, τρίτος τραυματίστηκε και το τρένο ξεκίνησε όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Πέρασε από το επόμενο χωριό, το
Τσουλάρ, χωρίς να σταματήσει. Οι αγρότες το
πήραν με τις πέτρες κι ο στρατός ξαναχτύπησε.
Άλλοι δυο νεκροί και 15 τραυματισμένοι.
Τα νέα έφτασαν στη Λάρισα και μετέτρεψαν
το συλλαλητήριο σε εξέγερση. Ο στρατός ακροβολίστηκε κι έκλεισε τις εισόδους. Αγρότες που
έρχονταν από τα Φάρσαλα και το Νεμπεγλέρ
εμποδίστηκαν να προχωρήσουν. Τα όπλα των
στρατιωτών τους σημάδευαν, ιππικό με γυμνά
ξίφη ήταν έτοιμο για επέλαση, ενώ άνδρες του
μηχανικού είχαν καταλάβει την κεντρική πλατεία. Όμως, οι αγρότες που ήδη ήταν μέσα στην
πόλη, έκαναν έφοδο προς τα έξω, διέσπασαν τις
γραμμές κι άνοιξαν τις εισόδους στους έξω, να
μπουν.
Ο επικεφαλής αξιωματικός έδωσε διαταγή στο
ιππικό να επέμβει. Ξέσπασαν μάχες ιππικού και
αγροτών, ενώ οι άνδρες του μηχανικού άνοιξαν
πυρ στο κέντρο της πόλης. Ύστερα από ώρες, ο
στρατός πήρε την πλατεία. Το αίμα των αγροτών
έβαψε τους δρόμους της πόλης, οι συνοικίες της
οποίας εξακολουθούσαν να βρίσκονται στα χέρια τους. Άρχισαν διαπραγματεύσεις. Οι αγρότες
απαιτούσαν να γίνει το συλλαλητήριο. Η νομαρχία αναγκάστηκε να το επιτρέψει.
Έγινε στην πλατεία, για την οποία τόσο αίμα
είχε χυθεί. Οι αγρότες ενέκριναν ψήφισμα με το
οποίο κατάγγελλαν τις βιαιότητες, ζητούσαν να
ψηφιστούν τα νομοσχέδια για τις απαλλοτριώσεις και να διανεμηθούν επιτέλους τα 250.000
στρέμματα, που οι αδερφοί Ζάππα είχαν χαρίσει
στο κράτος.
Η κυβέρνηση του Στέφανου Δραγούμη απάντησε με διωγμούς «των πρωταιτίων». Οι Θεσσαλοί αγρότες ίδρυσαν κόμμα που μετείχε στις
εκλογές της 8ης Αυγούστου του ίδιου χρόνου.
Εξέλεξαν 46 βουλευτές καθώς τους ψήφισαν και
σε άλλες περιοχές.
Η εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης δόθηκε
στον Ελευθέριο Βενιζέλο, που ζήτησε νέες εκλογές, καθώς τα κουκιά δεν τον ευνοούσαν. Έγιναν
στις 20 Νοεμβρίου του 1910 και είχαν καταλυτικά
αποτελέσματα.
Το κόμμα των Φιλελευθέρων, που ίδρυσε ο Βενιζέλος, πήρε τις 307 από τις 362 έδρες. Άλλες 28
πήραν οι αγρότες της Θεσσαλίας. Ως το 1914, η
κυβέρνηση είχε απαλλοτριώσει και μοιράσει 54
τσιφλίκια με συνολική έκταση 1.058.700 στρέμματα! Απέκτησαν γη συνολικά 7.522 οικογένειες: 4.898 ντόπιες και 2.624 προσφύγων από την
Ανατολική Ρωμυλία

info@piechdecorating.com

23

• ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

Η Τελέσιλλα γεννήθηκε στο Άργος το 520-515
π.Χ. και καταγόταν από επιφανή οικογένεια, αλλά ήταν λεπτοκαμωμένη και φιλάσθενη. Με την
ποίηση ασχολήθηκε ύστερα από υπόδειξη του
μαντείου των Δελφών («τας Μούσας θεραπεύειν»), όταν θέλησε να το συμβουλευτεί για την
υγεία της. Μετά, αφοσιώθηκε με πάθος στην
ποίηση και με το ποιητικό της ταλέντο κατόρθωσε και νόημα να δώσει στη ζωή της και να αναδειχθεί σε πνευματική προσωπικότητα.
Εντούτοις, η Αργεία ποιήτρια έμεινε περισσότερο γνωστή από την ηρωική άμυνα που αντέταξε κατά του Σπαρτιάτη Κλεομένη το 494 π.Χ.
Μετά την καταστροφή που υπέστη ο στρατός
των Αργείων στο ιερό άλσος της Σηπείας μεταξύ Ναυπλίου και Τίρυνθας, όπου ο Κλεομένης με
δόλο και ύστερα με εμπρησμό προκάλεσε το θάνατο 8.000 Αργείων μαχητών, την άμυνα της πόλης οργάνωσε η κοντόσωμη και μαχητική Τελέσιλλα. Όπλισε γυναίκες, γέρους και παιδιά με
όπλα και κάθε λογής αντικείμενα και τους παρέταξε στις επάλξεις.
Στην κρίσιμη στιγμή για την πατρίδα της, η
ποιήτρια Τελέσιλλα δημηγόρησε με θερμά λόγια πατριωτισμού στις γυναίκες της πόλης, καλώντας αυτές να πολεμήσουν και να θυσιαστούν
για την ελευθερία των παιδιών τους και της πόλης τους.
Ο λόγος της είχε θαυμαστό αποτέλεσμα. Όλες
οι γυναίκες της πόλης φόρεσαν πανοπλίες και
έζωσαν τα τείχη της πόλης σαν στεφάνι, έτοιμες
να την υπερασπιστούν έναντι των οπλιτών του
Κλεομένη.
Ο Παυσανίας αναφέρει πως ο Κλεομένης αντικρίζοντας τις γυναίκες του Άργους, θεώρησε
(ορθά) πως η εύκολη νίκη που θα ερχόταν δεν
θα πρόσθετε δάφνες δόξας αλλά θα ατίμαζε τα
Σπαρτιατικά όπλα. Ο Κλεομένης ρώτησε τους
άντρες του, και αυτοί του απάντησαν ότι προτιμάνε να πέσουν από το βουνό παρά να επιτεθούν
σε γυναίκες και παιδιά.
Έτσι αποφάσισε διακριτική πολιορκία χωρίς
μάχες μέχρι να παραδοθούν από την πείνα. Αλλά μετά από τρεις μέρες άλλαξε άποψη γιατί οι
δωρική ηθική δεν επέτρεπε να αφήσει παιδιά να
πεθάνουν.
Έτσι πήρε την ευθύνη και διάταξε υποχώρηση στην Σπάρτη, όπου παρουσιάστηκε μπροστά
στους Έφορους και δήλωσε ντροπιασμένος αλλά υπάκουος στον νόμο γιατί δε πολέμησε γυναικόπαιδα και ζήτησε να τον σκοτώσουν γιατί επίσης παραβίασε τον νόμο της Σπάρτης και δείλιασε μπροστά στον εχθρό.
Τώρα το δίλλημα ήταν στους Εφόρους. Αποφάσισαν ότι ο Κλεομένης δεν θα αναλάβει άλλη εκστρατεία μέχρι νεωτέρας ενώ και οι άντρες του
θα δουλεύουν στα χωράφια γιατί είχαν επίορκο
αρχηγό. Από βασιλιά και στρατιώτη και δεν μπο-

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ

Τελέσιλλα: Η θρυλική πανέμορφη στρατηγός
του 'Αργους που κατατρόπωσε τους Σπαρτιάτες

ρούσαν να τον καθαιρέσουν γιατί το απαγόρευε
ο νόμος.
Για δύο χρόνια δεν του ανατέθηκε άλλη εκστρατεία αλλά μόνο όταν θεώρησαν ότι είχε ντροπιαστεί αρκετά και επειδή ήταν ο καλύτερος στρατηγός της Σπάρτης επανήλθε αυτός
και οι άντρες του ενεργά στο στράτευμα. Πάντα
όμως θα ήταν δακτυλοδεικτούμενοι λόγω δειλίας. Αυτά είναι τα απίστευτα του Σπαρτιατικού
Κώδικα!
Ο Πλούταρχος από την άλλη υποστηρίζει ότι
έγινε κανονικά μάχη, όπου οι Σπαρτιάτες ηττήθηκαν και υποχώρησαν, κάτι που είναι εντελώς
απίθανο.Όπως και να έχει η Τελέσιλλα και οι γυναίκες του Άργους έσωσαν την πόλη τους από σίγουρη καταστροφή επιδεικνύοντας θάρρος και
ευψυχία σε μια εποχή που η θέση της γυναίκας
ήταν υποτιμημένη και πάντως εντελώς ασύμβατη με τον πόλεμο.
Σε ανάμνηση της θαυμαστής σωτηρίας της πόλης τους, οι Αργίτες καθιέρωσαν τη γιορτή των
''Υβριστικών''. Στην γιορτή αυτή, οι γυναίκες
του Άργους ντύνονταν με ανδρικά χιτώνια και
χλαμύδες, ενώ οι άνδρες με γυναικεία πέπλα και
ενδύματα.
Οι Αργείτισσες τότε, λόγω της λειψανδρίας,
πoλιτoγράφησαν περιοίκους και τους παντρεύτηκαν· αλλά με νόμο καθιέρωσαν να βάζουν
προσθετά γένια, όταν πλάγιαζαν μαζί τους, για
να τους θυμίζουν την ταπεινή τους καταγωγή.
Οι Αργείοι σε ένδειξη ευγνωμοσύνης ανήγει-

ραν προς τιμή της Τελέσιλλας μεγάλη στήλη
στην οποία παριστάνονταν αυτή όρθια έχοντας
στα πόδια της βιβλία και κρατώντας στα χέρια
κράνος που παρατηρούσε έτοιμη να το φορέσει
στο κεφάλι της.
Η στήλη αυτή ήταν τοποθετημένη πάνω από
το θέατρο του Άργους και μπροστά από το ιερό
άγαλμα της θεάς Αφροδίτης. Η στήλη σώζονταν
μέχρι το 170 μ.Χ. που την είδε ο Παυσανίας.
Ο Παυσανίας αναφέρει ( ΙΙ, 20, 8 ) ότι στο ιερό της Αφροδίτης, νότια του θεάτρου, είχε δει
στήλη με ανάγλυφη παράσταση της Τελέσιλλας,
η οποία ετοιμαζόταν να φορέσει το κράνος της,
ενώ στα πόδια της ήταν σκορπισμένα τα βιβλία
της.
Για την Τελέσιλλα έχουν γράψει πολλοί αρχαίοι
συγγραφείς μέχρι και τον 2ο μ.Χ. αιώνα και στη
συνέχεια έχουν δημοσιευτεί αρκετές μελέτες. Οι
πληροφορίες από τις αρχαίες πηγές είναι ίδιες
και μόνο στις λεπτομέρειες διαφέρουν.
Εντύπωση μας προξενεί το γεγονός ότι ο Ηρόδοτος, ο οποίος είναι σχεδόν σύγχρονος των γεγονότων και αναφέρεται διεξοδικά στην επίθεση
του Κλεομένη και στον αποδεκατισμό των Αργείων (VI 76-85) δεν τη μνημονεύει καν.
Το ίδιο κι ο μεταγενέστερος Αριστοτέλης, ο
οποίος αναφέρεται στην πολιτογράφηση των
περιοίκων στα «πολιτικά» του (1303 α, β). Η
«ποιητική» του Αριστοτέλη δυστυχώς δε μας
παρέχει καμία πληροφορία, γιατί ο πρώτος τόμος, που σώθηκε, αναφέρεται μόνο στο έπος και

στην τραγωδία.
Άλλοι συγγραφείς, αλλά πολύ μεταγενέστεροι,
όπως ο Παυσανίας, ο Πλούταρχος, ο Πολύαινος,
της πλέκουν το εγκώμιο, τονίζοντας την ηρωική
της αντίσταση κατά των Σπαρτιατών.
Επισημαίνουμε, όμως, ότι ο Κλεομένης τότε δεν είχε πρόθεση να καταλάβει το Άργος, αλλά μόνο να το εξασθενήσει και να το ταπεινώσει,
ώστε να μην αποτελεί πια υπολογίσιμη δύναμη
στην Πελοπόννησο, πράγμα που είχε επιτύχει
ήδη με την εξόντωση του ανδρικού πληθυσμού.
Δεν μπόρεσε τότε να προβλέψει ότι το Άργος
σύντομα θα παρουσίαζε και πάλι μεγάλη ακμή
και ότι η Σπάρτη θα είχε τα ίδια και χειρότερα
προβλήματα.
Εξάλλου, ο Κλεομένης ήθελε ν’ αποφύγει τυχόν απώλειες από τον αμυνόμενο άμαχο πληθυσμό, που ήταν αποφασισμένος, ιδιαίτερα λόγω της λειψανδρίας που αντιμετώπιζε ανέκαθεν
η πατρίδα του, και θεώρησε φρόνιμο να μην επιτεθεί στην πόλη. Η Τελέσιλλα πάντως έγινε θρύλος και μυθοποιήθηκε στη συνείδηση του Αργειακού λαού.
Το μοναδικό ποίημα της Τελέσιλλας που σώθηκε ολόκληρο και μάλιστα όχι σε πάπυρο, αλλά
ως επιγραφή χαραγμένη σε λίθο του 3ου ή 4ου
μ.Χ. αιώνος, που βρέθηκε στο ιερό του Ασκληπιού στην Επίδαυρο, είναι ένας ύμνος στη «μητέρα των θεών», που αξίζει να τον παραθέσουμε,
όπως μας παραδόθηκε (σε μετάφραση):
Στην Μητέρα των Θεών
Κόρες της Μνημοσύνης
ελάτε εδώ απ’ τον ουρανό
και τραγουδήστε μαζί μου
τη μητέρα των θεών,
που ήρθα, αφού περιπλανήθηκα
στα όρη και στις πηγές
με ανεμοπαρμένα τα μαλλιά
ξετρελαμένη στα βουνά.
Και ο βασιλιάς ο Δίας σαν είδε
τη μητέρα των θεών
έριξε κεραυνό και
πήρε τα τύμπανα,
έσπασε τα βράχια
και πήρε τα τύμπανα.
-Μητέρα, φύγε στους θεούς
και μη γυρνάς στα όρη,
γιατί τ’ άγρια λιοντάρια
και οι γκρίζοι οι λύκοι
[θα σε φάνε κυνηγημένη.]
-Δε θα φύγω στους θεούς
αν δεν πάρω μερίδια,
το μισό απ’ τον ουρανό,
τ’ άλλο μισό απ’ τη γη
το τρίτο μέρος απ’ τη θάλασσα,
κι έτσι θ’ αποχωρήσω.
-Χαίρε, μεγάλη βασίλισσα,
Μητέρα του Ολύμπου.

''Ραντεβού'' στην Ζάκυνθο...

Αυτό το καλοκαίρι τις διακοπές μας, στην πατρίδα.

Πρoσκαλούμε Αμερικανούς φίλους να έρθουν μαζί μας,
να γνωρίσουν τις φυσικές ομορφιές, την ιστορία,
τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και το μεγαλείο της Ελλάδας

Βασίλης Ματαράγκας
Πρόεδρος Ομοσπονδίας
Ιλλινόϊς - ΗΠΑ, ''ΕΝΩΣΗΣ''
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Η αρχαιολογική και ιστορική έρευνα οδήγησε
στο συμπέρασμα πως ο σχηματισμός των Δωριέων συντελέστηκε κατά τη διάρκεια της 2ης χιλιετίας π.Χ. και ως τα μέσα του ΙΓ’ αιώνα. Τόπος η κεντρική Στερεά. Συστατικά τους πολλά κι
ανάμεσά τους ένας κλάδος των Μακεδνών, που
έφτασε στην περιοχή, το αργότερο ως τα 1400
π.Χ. Ένας άλλος κλάδος των Μακεδνών εγκαταστάθηκε στα βουνά της Πιερίας, απ’ όπου ένα
κομμάτι,- οι Μάγνητες,- αποσπάστηκε κι έφτασε στη χώρα που ονομάστηκε Μαγνησία. Ο κύριος όγκος των Μακεδνών έμεινε στην Πιερία κι
έγινε γνωστός ως Μακεδόνες. Γι’ αυτό και ο Ησίοδος θεωρούσε τον Μακεδόνα και τον Μάγνητα
αδέρφια κι ανίψια του Έλληνα. Γι’ αυτό και ο βασιλιάς Αλέξανδρος Α’ απέδειξε πως ήταν απόγονος του Ηρακλή, όπως και οι Σπαρτιάτες βασιλιάδες.
Πριν να φτάσουν στα βουνά της Πιερίας, οι
Μακεδνοί εντοπίζονται στη Λάκμο της Πίνδου
και οι Βοιωτοί στο όρος Βοίον, της Πίνδου επίσης, γράφει ο Μιχάλης Σακελλαρίου και τοποθετεί την εποχή αυτή γύρω στα 2.300 με 2.100
π.Χ. Στο γεγονός αυτό αποδίδει ο Σακελλαρίου
τη διπλή αναφορά του Ηροδότου, ότι οι Μακεδνοί κατάγονται από την Πίνδο, αν και είναι μάλλον απίθανο να γνώριζε ο πατέρας της Ιστορίας,
τι γινόταν 1800 χρόνια πριν από την εποχή του.
Ο Αδαμάντιος Θεοφίλου παραπέμπει την αναφορά αυτή του Ηροδότου στη μία από τις τέσσερις
πόλεις της Δωρικής τετράπολης (Ερινεός, Βόιον,
Κυτίνιον και Πίνδος).
Πάντως, όποιο απ’ τα δυο κι αν εννοεί ο Ηρόδοτος, ένα είναι σίγουρο: Πως ο πατέρας της
Ιστορίας δικαιώθηκε από τα ευρήματα. Κι ο Ηρόδοτος σημειώνει πως στο «δωρικό και μακεδνό»
έθνος ανήκουν οι Λακεδαιμόνιοι, οι Κορίνθιοι, οι
Σικυώνιοι, οι Επιδαύριοι και οι Τροιζήνιοι.
Άλλωστε, η αφήγηση του Ηροδότου, για το
πως δημιουργήθηκαν οι Δωριείς, δε διαφέρει
και πολύ από την πραγματικότητα που αποκάλυψε η ιστορική έρευνα.
Γράφει για τους Λακεδαιμονίους:
«Στον καιρό της βασιλείας του Δευκαλίωνος
(1560 π.Χ., υποστηρίζουν αυτοί που χρονολογούν την Μυθολογία), κατοικούσαν στην περιοχή της Φθιώτιδας, ενώ στον καιρό του Δώρου
(1500 π.Χ., κατά τους ίδιους), γιου του Έλληνα,
κατοικούσαν στην περιοχή, γύρω στην Όσσα και
στον Όλυμπο, που ονομάζεται Ιστιαιώτις. Κι όταν
τους ξεσήκωσαν από εκεί οι Κάδμιοι, κατοίκησαν στην Πίνδο με το όνομα Μακεδνοί. Από δω
πάλι, μετατοπίστηκαν στην Δρυοπίδα κι, όταν
ήρθαν στην Πελοπόννησο, πήραν το όνομα Δωριείς».
Σήμερα, δεν είναι λίγοι όσοι πιστεύουν ότι
Αχαιοί και Δωριείς δεν ξεχώριζαν, εκτός ίσως
από το ότι οι Δωριείς ήταν οι επαρχιώτες του

Βοηθάμε την
πατρίδα μας,
μιλώντας
γιά τις μοναδικές
ομορφιές της, σε
γνωστούς,
φίλους, γείτονες
Αμερικανούς.
Και τους
προτρέπουμε να
επισκεφθούν
μαζί μας την
Ελλάδα.
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Η γη των Μακεδόνων

μυκηναϊκού κράτους, εκεί γύρω από την Δωρίδα και την Φθιώτιδα. Και ότι προχώρησαν νότια
μετά την κατάρρευση της μυκηναϊκής κυριαρχίας. Τοπωνύμια, μύθοι και παραδόσεις συνηγορούν σε αυτό.
Ο Πηνειός υπάρχει στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Η Πίνδος στην Ήπειρο, όπου συναντιόνται για πρώτη φορά οι Μακεδνοί, αλλά και στη Δωρίδα ως μέλος της δωρικής τετράπολης. Ορέστης στο Άργος, Ορεστικό στη Μακεδονία, όπου η περιοχή γύρω από
την Καστοριά ονομαζόταν Ορεστίς και θεωρήθηκε κοιτίδα της μακεδονικής δυναστείας των Τημενιδών. Και ο Τήμενος ήταν από τους αρχηγούς
της καθόδου των Ηρακλειδών και του έλαχε το
Άργος. Λεβάδεια έχουμε στη Βοιωτία, Λεβαία
ονομάζεται η αρχαία πόλη της Μακεδονίας που
ήταν, κατά τον Ηρόδοτο, ο πρώτος σταθμός του
Περδίκκα και των αδερφών του, όταν έφυγαν
από το Άργος. Και από τη Λεβαία, λέει ο Ηρόδοτος, έφυγαν σκαστοί ο Περδίκκας και τ’ αδέρφια
του. Και η Ιστορία τους βρίσκει στα Πιέρια βουνά. Από κει ξεχύθηκαν οι Μακεδόνες ανάμεσα
στα 700 με 650 π.Χ. Εκεί τους άφησε ο Ησίοδος,
όταν πέθανε, γύρω στα 700 π.Χ. Τον Περδίκκα
ονόμασε έβδομο πρόγονό του ο Αλέξανδρος Α’
γύρω στα 500 π.Χ. και οι επτά γενιές πίσω μας
φέρνουν στο 710 π.Χ.
Γύρω στα 650 π.Χ., οι Μακεδόνες του Περδίκκα ξεχύνονται, από τα Πιέρια βουνά, στον κάμπο
της Ημαθίας, κατακτούν τη δυτική πλευρά του
και ιδρύουν πρωτεύουσά τους τις Αιγές. Αιγές!
Τουλάχιστον τέσσερις πόλεις υπήρχαν με το όνομα αυτό στην αρχαιότητα: Η μακεδονική, η αχαϊκή κοντά στο σημερινό Διακοφτό, η αιολική στα
βόρεια της Σμύρνης και η ευβοϊκή κοντά στο σημερινό χωριό Λίμνη.

Μια παράδοση θέλει τις Αιγές να προϋπάρχουν
τουλάχιστον πενήντα με εκατό χρόνια. Σύμφωνα
με αυτήν, την πόλη ίδρυσε ο Κάρανος, που ήταν
κι ο γενάρχης των βασιλιάδων της Μακεδονίας.
Κατά την παράδοση, ήταν αδερφός ή γιος του
Φείδωνα, βασιλιά του Άργους, που ξέρουμε ότι
έζησε τον Η’ αι. π.Χ. Ο Κάρανος έφυγε από την
πατρίδα του, έφτασε στη Μακεδονία κι, ακολουθώντας τις επιταγές κάποιου χρησμού του μαντείου των Δελφών, πήρε από πίσω ένα κοπάδι
κατσίκες. Εκεί που οι κατσίκες έπεσαν να κοιμηθούν, ο Κάρανος έκτισε τις Αιγές.
Αλλά και για τον Περδίκκα υπήρχε χρησμός
του μαντείου των Δελφών. «Κατόπιν εορτής»,
όπως σημειώνει ο Χάμοντ του πανεπιστημίου
του Μπρίστολ. Ο χρησμός έλεγε πως ο Περδίκκας έπρεπε να χτίσει την πρωτεύουσά του εκεί
που θα έβρισκε κατσίκες να κοιμούνται. Η περιοχή, λέει ο Ηρόδοτος, ήταν γνωστή ως «κήποι του Μίδα», όπου φύτρωναν ευωδιαστά τριαντάφυλλα με εξήντα πέταλα καθένα. Από πάνω, -συμπληρώνει,- υπάρχει το Βέρμιο, «απάτητο από τον αδιάκοπο χειμώνα που επικρατεί».
Πάνω από 150 χρόνια αργότερα, όταν ο Ξέρξης
εκστράτευσε στην Ελλάδα, στρατοπέδευσε για
λίγο στο κομμάτι της Μακεδονίας που ονομαζόταν Μακεδονίς, όπως μας λέει ο Ηρόδοτος. Και
Μακεδονίς ονομαζόταν η περιοχή ανάμεσα στον
Αλιάκμονα και τον Αξιό. Ήταν τα πρώτα όρια του
βασιλείου των Μακεδόνων, αφ’ ότου διάβηκαν
τον Λουδία. Κι ο Θουκυδίδης απλώνει τη Μακεδονία της εποχής του, από την Πίνδο ως τις ανατολικές πεδιάδες του Στρυμόνα κι από την παραλία ως τη Δοϊράνη.
Είναι οι καιροί που οι Πέρσες προσπαθούσαν
να επεκταθούν δυτικά. Οι Πέρσες πάντοτε φέρονταν «περσικά». Οι Μακεδόνες, όμως, φέρθηκαν

«ελληνικά».
Ο Πέρσης στρατηγός Μεγάβαζος έστειλε τους
επτά αμέσως μετά απ’ αυτόν αξιωματικούς στον
βασιλιά Αμύντα της Μακεδονίας, ζητώντας «γην
και ύδωρ». Ο Ηρόδοτος περιγράφει, τι έγινε:
Οι επτά αξιωματικοί φιλοξενήθηκαν με τιμές,
ως πρέσβεις, σύμφωνα με τα ελληνικά έθιμα.
Έφαγαν και ήπιαν, όσο άντεχαν, αλλά είχαν παράπονα. Ήθελαν στο τραπέζι και γυναίκες. Μάταια, ο Αμύντας προσπάθησε να τους πείσει πως
οι γυναίκες μένουν χωριστά, όπως παντού στην
Ελλάδα. Οι Πέρσες επέμεναν.
Υποκύπτοντας στους νόμους της φιλοξενίας, ο
Αμύντας έφερε τις γυναίκες στο δείπνο. Τις κάθισε στη σειρά, απέναντι από τους Πέρσες που
και πάλι παραπονέθηκαν: Τις ήθελαν πλάι τους.
Έγινε κι αυτό και οι Πέρσες άρχισαν να επωφελούνται, με χειρονομίες. Τότε, μπήκε στη μέση
ο γιος του Αμύντα, ο κατοπινός βασιλιάς Αλέξανδρος, στον οποίο ήδη αναφερθήκαμε. Είπε στους Πέρσες πως θα στείλει τις γυναίκες να
λουστούν για να είναι πιο περιποιημένες, τις έδιωξε κι έφερε στη θέση τους οπλισμένους νέους
με γυναικεία ρούχα. Όταν οι αξιωματικοί του
Μεγάβαζου ξανάρχισαν τις χειρονομίες, οι οπλισμένοι Μακεδόνες τους έσφαξαν. Κανένας ποτέ
δεν έμαθε, τι απέγιναν, κι ο Μεγάβαζος αναγκάστηκε να στείλει νέους πρεσβευτές, να ζητήσουν
«γην και ύδωρ».
Είναι άλλωστε γνωστό πως οι Πέρσες ονόμαζαν Ίωνες όλους τους Έλληνες. Σε περσική επιγραφή του 513 π.Χ., όπου αναφέρονται οι υποτελείς τους στην Ευρώπη, υπάρχουν και οι «Ίωνες με κάλυμμα κεφαλής σαν ασπίδα». Κι αυτό
το σαν ασπίδα κάλυμμα κεφαλής αναγνωρίστηκε στα μακεδονικά νομίσματα. Άλλωστε, σε νεότερη όμοια επιγραφή, του 478 π.Χ., όταν οι
Μακεδόνες πολεμούσαν εναντίον των Περσών,
οι Ίωνες με κάλυμμα κεφαλιού σαν ασπίδα δεν
αναφέρονται. Κι ο Μέγας Αλέξανδρος, 150 χρόνια αργότερα, μιλούσε στους Πέρσες ως εκπρόσωπος των «Μακεδόνων και των άλλων Ελλήνων». Ως εκπρόσωπος των Μακεδόνων και των
άλλων Ελλήνων υπέγραψε συνθήκη με τον Αννίβα και ο Φίλιππος Ε’, όπως αναφέρει ο ιστορικός
Πολύβιος.
Οι περισσότερες πηγές σημειώνουν πως οι Μακεδόνες θεωρούσαν τους εαυτούς τους Έλληνες.
Έλληνες τους ήθελαν και οι κάτοικοι της υπόλοιπης αρχαίας Ελλάδας. Ως Έλληνες τους γνώριζαν
και οι Πέρσες στην Ανατολή, ως Έλληνες και οι
Καρχηδόνιοι στη Δύση. Στα ελληνικά φύλα τους
κατατάσσει και η έρευνα των εθνολόγων. Ελληνική διάλεκτο μιλούσαν κι ο Μέγας Αλέξανδρος
για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας ενδιαφερόταν, όταν κατακτούσε την Περσία. Όχι για κάποια μακεδονική.
Κάρολος Μπρούσαλης

Αρχαίο πνεύμα αθάνατο,
αγνέ πατέρα,
του μεγάλου, του ωραίου
και του αληθινού
(Ολυμπιακός 'Υμνος)

Χορηγός:

Βασίλης Σιούτης
Και τα 36 εστιατόρια ''Gondolier'' (από 1974)
Florida, Georgia, Tennessee, Kentucky, Ν. Carolina
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Με τους Παρτιζάνους του Τίτο να πλειοψηφούν, η εθνοσυνέλευση των Γιουγκοσλάβων κήρυξε τον βασιλιά έκπτωτο και ανάγγειλε τη δημιουργία της Ομοσπονδιακής Λαϊκής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. Ήταν 29 Νοεμβρίου
του 1945. Ομόσπονδα κράτη ανακηρύσσονταν
η Σερβία, η Κροατία, η Σλοβενία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο και η Μακεδονία.
Με πρωτεύουσα τα Σκόπια, η «Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας» γεννήθηκε με τη
σύμφωνη γνώμη της Βουλγαρίας και τη σιωπή
της Ελλάδας, όπου οι ιθύνοντες είχαν άλλα, πιο
επείγοντα θέματα να τους απασχολούν.
Λιγότερο από μισόν αιώνα αργότερα, στις 24
Ιανουαρίου του 1991, η Βουλή των Σκοπίων ψήφιζε τη διακήρυξη ανεξαρτησίας από την ομοσπονδιακή Γιουγκοσλαβία, με την ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας και με εδαφικά όρια
λίγο μεγαλύτερα από εκείνα της αρχαίας Δαρδανίας. Τότε, ονομάστηκε έτσι από τους Δαρδάνους ή Δαρδάνιους, λαό ιλλυρικής καταγωγής, που εγκαταστάθηκε εκεί στα 274 π.Χ. και διακρίθηκε σε θέσεις μισθοφόρων των Ρωμαίων.
Οι σημερινοί κάτοικοι, ούτε Δαρδάνιοι είναι ούτε Μακεδόνες. Μεταβαπτίζοντας όμως τη Δαρδανία σε Μακεδονία, πήραν οι ίδιοι το όνομα
Μακεδόνες, ακολουθώντας αντίστροφη πορεία,
αφού, όταν πρόκειται για εθνικές ονομασίες, οι
τόποι παίρνουν το όνομα των λαών που τους κατοικούν και όχι οι λαοί το όνομα των τόπων.
Στις 6 Ιανουαρίου του 1992, έναν χρόνο μετά
την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας τους και μόλις
πενήντα ημέρες μετά την ψήφισή του, με απόφαση του κοινοβουλίου, τροποποίησαν το νέο
σύνταγμά τους προσδιορίζοντας ότι δεν έχουν
εδαφικές διεκδικήσεις, σέβονται τα υπάρχοντα σύνορα και δεν προτίθενται να επέμβουν
στις εσωτερικές υποθέσεις γειτονικών χωρών.
Τον Νοέμβριο του 1995, άλλαξαν και τη σημαία
τους, ώστε «να μη θυμίζει τον ήλιο της Βεργίνας». Σκοπιανοί και Έλληνες «τα βρήκαν σε όλα
εκτός από το όνομα». Μόνο που «τίποτα εκτός
από το όνομα» δε θα ενοχλούσε την επίσημη Ελλάδα. Όπως, «τίποτα εκτός από το όνομα» δε θα
ενοχλούσε την Ιστορία. Για άλλους λόγους.
Στα μέσα της δεκαετίας του ’70, πολλή φασαρία έγινε για το πότε έζησε ο άνθρωπος των Πετραλώνων, στη Χαλκιδική. Το κρανίο που βρέθηκε στη σπηλιά, δίχασε τους επιστήμονες. Η
ενθουσιώδης πλευρά, που εκφραζόταν από τον
ανθρωπολόγο Άρη Πουλιανό, το τοποθετούσε γύρω στα 700.000 χρόνια πριν από την εποχή μας. Η πιο συντηρητική άποψη, που απηχούσε τις θέσεις του καθηγητή της Παλαιοντολογίας
Ιωάννη Μελέντη, στάθηκε στα 250.000. Οι δυο
θέσεις πρόβαλαν δυνατά επιχειρήματα και κονιορτοποίησαν την παλαιότερη χρονολόγηση που
ήθελε να έχει το κρανίο ηλικία 75.000 χρόνων.
Όπως και να ’χει το ζήτημα, η γυναίκα στην
οποία ανήκε το κρανίο, είναι ο πρώτος «γνωστός» μας άνθρωπος που πέθανε στη γη της Μακεδονίας αγναντεύοντας το Αιγαίο. Από τότε ως
σήμερα, πολύ νερό κύλησε στα ποτάμια που αυλακώνουν τη γη, ανάμεσα στην Πίνδο και τη Ροδόπη.
Γύρω στο 9.000 π.Χ. πρέπει να έζησε ο άνθρωπος που πέθανε σε μιαν άλλη σπηλιά. Στο Φράγχθι της Αργολίδας. Ο σκελετός του είναι ο παλαι-
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Από πού ήρθαν οι Μακεδόνες;

ότερος πλήρης, που ξέρουμε. Πέθανε κι αυτός
αγναντεύοντας το Αιγαίο.
Ήταν γύρω στα 6.000 χρόνια π.Χ. όταν αναπτύχθηκαν οι πολιτισμοί της εποχής του Λίθου
στο Φράγχθι της Αργολίδας, στην Άργισσα της
Θεσσαλίας και στη Νέα Νικομήδεια της Δυτικής
Μακεδονίας. Και οι τρεις με κοινά χαρακτηριστικά: βοσκούσαν αιγοπρόβατα, καλλιεργούσαν
μονόκοκκο και δίκοκκο σιτάρι, φακές, μπιζέλια,
λαθούρι και κριθάρι. Μόνο που οι άνθρωποι στη
Νέα Νικομήδεια γνώριζαν και την κεραμική κι
έφτιαχναν ως και πήλινα κουτάλια. Πήλινα εργαλεία έφτιαχναν τα ίδια χρόνια και οι άνθρωποι
που ζούσαν στην Άνζα, μιαν άλλη περιοχή της
Δυτικής Μακεδονίας. Όμως, ο πολιτισμός της
Άνζα έμοιαζε πιο πολύ με αυτόν του Σέσκλου,
κοντά στο Βόλο. Όλα αυτά, γύρω στο 6.000 προ
Χριστού, 8.000 χρόνια πριν από την εποχή μας.
Αναζητώντας ο ερευνητής αρχαίους πολιτισμούς, όσο πίσω, μέσα στον χρόνο, του επιτρέπουν οι γνώσεις μας να ψάξει, δεν μπορεί παρά να σκοντάψει σε ομοιότητες και κοινά χαρακτηριστικά που δένουν τους κατοίκους της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου.
Ομοιότητες στην κουλτούρα, στις συνήθειες, στις
γνώσεις, στη λατρεία, στη γλώσσα, στα τοπωνύμια: Πηνειός ποταμός στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, Πηνειός και στην Ηλεία. Άργος στη Μακεδονία, Άργος και στην Πελοπόννησο. Κι αυτό
το Άργος είναι που έβαλε το πρώτο αρχαίο ερώτημα: Από την Πελοπόννησο ξεκίνησαν οι Μακεδόνες κι έφτασαν στη Μακεδονία; Ή από τη Μακεδονία κατέληξαν στην Πελοπόννησο; Λάθος
δίλημμα πάνω σε μια σωστή προϋπόθεση: την
κοινή καταγωγή.
Αυτή την κοινή καταγωγή είναι δύσκολο να
την ανιχνεύσουμε στα βάθη των αιώνων της
Εποχής του Λίθου. Ίσως είναι δύσκολο ακόμα
και να την επικαλεστούμε. Όμως, τα προϊόντα
της ανθρώπινης δράσης είναι εδώ. Οι ομοιότητες και τα κοινά χαρακτηριστικά, όσο πίσω κι αν
πάμε, ένα φωνάζουν: οι κάτοικοι της γης ανάμεσα στην Πίνδο και τη Ροδόπη ταίριαζαν πάντα με

τους κατοίκους της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Όποιοι κι αν ήταν αυτοί. Όπως κι αν λέγονταν.
Κι αυτό είναι τόσο αληθινό, όσο και η διαπίστωση του Χάμοντ, καθηγητή στο πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, ότι «η εκάστοτε ισχυρότερη
δύναμη στη χερσόνησο του Αίμου φιλοδοξούσε
να εξουσιάσει αυτή τη γη». Κι ο Χάμοντ - στον
τόμο «Μακεδονία» της Εκδοτικής Αθηνών - μιλά για τον Η’ αιώνα π.Χ. Και η πρώτη γνωστή σ’
εμάς δύναμη, που θέλησε και κατάφερε να εξουσιάσει αυτή τη γη, είναι ένα από τα αρχαία ελληνικά φύλα: Οι Μακεδόνες. Γι’ αυτό άλλωστε και
το όνομα Μακεδονία. Που σημαίνει «χώρα των
Μακεδόνων».
Πούθε ξεφύτρωσαν αυτοί; Ο Ησίοδος, η μυθολογία αλλά και οι ίδιοι οι Μακεδόνες βασιλιάδες
είχαν τις δικές τους απόψεις για το ζήτημα.
Ένας βοσκός στον Ελικώνα ήταν ο Ησίοδος,
όπως τον θέλει η παράδοση. Έζησε ανάμεσα στα
750 και 700 π.Χ. και μάλλον δούλευε για το ιερατείο της εποχής. Ο ίδιος λέει πως μια μέρα, εκεί
που έβοσκε τα πρόβατά του, του παρουσιάστηκαν οι Μούσες, τον κατσάδιασαν ως εκπρόσωπο
όλων των βοσκών που μόνο στο φαγητό είχαν το
νου τους και τον φώτισαν να γράψει τη Θεογονία. Είναι, όπως παρατηρεί ο Γεώργιος Ζευγώλης, η κωδικοποίηση της αρχαίας λατρείας. Και
είναι το έπος που έκανε τον Ησίοδο δεύτερο, μετά τον Όμηρο, μεγαλύτερο επικό ποιητή της αρχαιότητας.
Η Θεογονία περιγράφει τη γέννηση των θεών.
Κι έχει κι ένα δεύτερο ποίημα, συνέχεια του πρώτου, που μιλά για τα παιδιά που γεννήθηκαν από
θεούς και θνητές γυναίκες. Μόνον αποσπάσματα σώθηκαν από αυτή τη συνέχεια, που οι ερευνητές ονόμασαν «Ηοίες» και οι αρχαίοι την ήξεραν ως «Γυναικών κατάλογο». Στο δεύτερο κιόλας από τα αποσπάσματα αυτά, ο ποιητής λέει:
«Τούτη (και αναφέρεται στην Αιθρία) έμεινε
έγκυος από τον Δία που αγαπά τους κεραυνούς
και γέννησε δυο γιους, τον Μάγνητα και τον Μακεδόνα τον αρματομάχο, που κατοικούσαν εκεί

'Eλληνες φιλόσοφοι: Ο από Ταρσό, Χρύσιππος ο Σολεύς
Ο φιλόσοφος Χρύσιππος (280 π.Χ. - 206 π.Χ.), γιος του Απολλωνίου από την Ταρσό, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους της
Στωικής σχολής, θεωρούμενος ως ένας από τους θεμελιωτές της.
Γεννήθηκε στους Σόλους ή στην Ταρσό της Κιλικίας. Στα νιάτα του
είχε ασχοληθεί με τον αθλητισμό.
Αργότερα πήγε στην Αθήνα, όπου πήρε μαθήματα από τον Ζήνωνα, τον ιδρυτή της στωικής σχολής, και μετά από τον Κλεάνθη,
τον διάδοχο του Ζήνωνα. Επίσης φοίτησε στη «Νέα Ακαδημία»,
που είχε ιδρύσει στην Αθήνα ο Αρκεσίλαος.
Μετά τον θάνατο και του Κλεάνθη, ο Χρύσιππος τον διαδέχθηκε ως ο επικεφαλής της «Ποικίλης Στοάς». Αποκλήθηκε ο «Άγιος
Θωμάς ο Ακινάτης της Στοάς» και έχει λεχθεί ότι «άνευ Χρυσίππου
δεν υπάρχει Στοά».
Οι Αθηναίοι για να τιμήσουν τον Χρύσιππο τον ανακήρυξαν Αθηναίο δημότη και όταν πέθανε έστησαν τον ανδριάντα του στον Κεραμεικό.
Η φιλοσοφία του
Ο Χρύσιππος συνετέλεσε τόσο στη διάδοση, όσο και στη συστηματοποίηση της στωικής φιλοσοφίας, συμπληρώνοντας τα κενά
που άφησαν ο Ζήνων και ο Κλεάνθης.
Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Χρυσίππου, οι άνθρωποι οφείλουν να συμμορφώνονται με τους νόμους της Λογικής και να
ασκούν την αρετή, η οποία είναι το μόνο αληθινό καλό. Τα άλλα

όλα, ασθένεια ή υγεία, πλούτος ή φτώχεια, είναι αδιάφορα. Η ανθρώπινη ευτυχία πηγάζει από την απάθεια σε κάθε επιθυμία και
εξωτερική επίδραση, αλλά και στην ευεργεσία προς τους εχθρούς
του.
Ως προς αυτό, η στωική Ηθική όπως διαμορφώθηκε από τον
Χρύσιππο αγγίζει τα όρια της χριστιανικής ηθικής.
Τα έργα του
Εκτός από φιλόσοφος, ο Χρύσιππος υπήρξε και αξιόλογος γραμματικός. Πολυγραφότατος, λέγεται ότι δεν περνούσε μέρα κατά
την οποία να μην έγραφε τουλάχιστον 500 γραμμές κειμένου. Συνέγραψε περίπου 750 ως 800 έργα (ή αντίστοιχα 705 ρολά παπύρων), μερικά από τα οποία είναι:
Περί των προσηγοριών
Περί αποφατικών προς Αρισταγόραν
Περί των πέντε πτώσεων
Περί σολοικισμών
Περί της συντάξεως των λεγομένων
Επίσης έγραψε σχόλια πάνω στην ποίηση του Ομήρου, του Ησιόδου και του Πινδάρου.
Τα έργα του έχουν όλα χαθεί και μόνο αποσπάσματα έχουν περισωθεί. Κανένα τους πάντως δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως
καθαρά λογοτεχνικό. Σε πολλά μέρη μοιάζουν με ατελείωτους καταλόγους ποιητών και συγγραφέων κάθε είδους.

γύρω στην Πιερία και στον Όλυμπο».
Η Αιθρία, η μητέρα τους, ήταν, κατά τη μυθολογία, αδερφή του Έλληνα. Κι ο Έλληνας ήταν
πατέρας του Δώρου, του Ξούθου και του Αιόλου,
δηλαδή των επωνύμων ηρώων από τους οποίους, κατά τη μυθολογία, κατάγονται οι Έλληνες.
Τα δυο αδέρφια έγιναν οι επώνυμοι δύο λαών:
των Μάγνητων που εποίκησαν τη χώρα, όπου η
σημερινή Μαγνησία, και των Μακεδόνων, που
έδωσαν το όνομά τους στη Μακεδονία, σύμφωνα πάντα με την ελληνική μυθολογία. Σύμφωνα
με την ιστορική έρευνα, Μάγνητες και Μακεδόνες, που ξεχύθηκαν κάποια στιγμή από τα Πιέρια βουνά, είχαν πολλά κοινά σημεία. Ανάμεσα
σ’ αυτά, το ότι λάτρευαν τον Εταίρειο Δία, είχαν
τον ίδιο πολεμικό χορό και μάλλον μιλούσανε
την ίδια διάλεκτο.
Πέρασαν περίπου διακόσια χρόνια από τότε
που ο Ησίοδος έγραψε για τον Μακεδόνα και τον
Μάγνητα. Ήταν στα 500 ή 496 π.Χ. όταν οι Ελλανοδίκες των Ολυμπιακών αγώνων βρέθηκαν
μπροστά σε μια ένσταση που θυμίζει σημερινές
εποχές. Στην Ολυμπία είχαν κατέβει για να μετάσχουν στους αγώνες και αθλητές από τη Μακεδονία μ’ επικεφαλής τον βασιλιά Αλέξανδρο Α’.
Αυτόν που λίγα χρόνια αργότερα, στις Πλαταιές,
θα κοινοποιούσε τα σχέδια του Μαρδόνιου στο
ελληνικό στρατόπεδο, επειδή, όπως είπε, «ήταν
Έλληνας και δεν ήθελε να δει τις ελληνικές χώρες σκλαβωμένες στους Πέρσες».
Στην Ολυμπία, έπεσε πανικός στους αντιπάλους και κάποιοι πρόβαλαν το επιχείρημα πως οι
αγώνες είναι μόνο για Έλληνες. Ο βασιλιάς Αλέξανδρος έπρεπε ν’ αποδείξει την ελληνικότητά του, για να μπορέσει ν’ αγωνιστεί. Την απέδειξε παρουσιάζοντας το γενεαλογικό του δέντρο. Το παραθέτει συνοπτικά ο Θουκυδίδης στο
2ο βιβλίο της Ιστορίας του. Το παραθέτει και ο
Ηρόδοτος στο 8ο βιβλίο της δικής του Ιστορίας:
Ήταν γιος του Αμύντα, κι αυτός του Αλκέτα, που
ήταν γιος του Αερόπου, κι εκείνος του Φιλίππου
(του Α’, -ο Β’ δεν είχε γεννηθεί ακόμη) κι αυτός
του Αργαίου που είχε πατέρα τον Περδίκκα. Κι
όλοι γνώριζαν πως ο Περδίκκας ήταν απόγονος
του Τήμενου.
Για να θυμίσουμε, ποιος ήταν ο Τήμενος, πρέπει να πάμε πολύ πίσω, στον χώρο της μυθολογίας. Σύμφωνα με αυτήν, ο Ευρυσθέας έδιωξε
τους γιους και τους απογόνους του Ηρακλή από
την Πελοπόννησο. Οι Ηρακλείδες βρήκαν φιλοξενία στην Αθήνα του Θησέα, οργανώθηκαν και,
τρεις γενιές αργότερα, ξεκίνησαν την εκστρατεία
που ονομάστηκε «κάθοδος των Ηρακλειδών». Η
εκστρατεία κατέληξε στην κατάκτηση της Πελοποννήσου.
Αρχηγοί των Ηρακλειδών ήταν ο Κρεσφόντης,
ο Αριστόδημος κι ο πρόγονος του Περδίκκα: ο
Τήμενος, που του έλαχε η Αργολίδα. Με άλλα
λόγια, οι βασιλιάδες της Μακεδονίας κατάγονταν από τον Δία και τον Ηρακλή κι ήταν τόσο
Έλληνες, όσο και οι βασιλιάδες της Σπάρτης και
οι Αλευάδες της Θεσσαλίας. Γι’ αυτούς, όμως,
ποτέ κανείς δεν έφερε αντιρρήσεις στο ότι ήταν
Έλληνες.
Ιστορία, αρχαιολογία και παράδοση δένουν σε
μια σφιχτή πλεξίδα και δεν επιτρέπουν παρερμηνείες.
Κάρολος Μπρούσαλης

