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Δύο διαφορετικά γεγονότα σε δύο ημέρες, σχετικά με Ελλάδα

Γήπεδο ''Τούμπας''
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Το ''εντός'' και το ''εκτός'' συνόρων πρόσωπο της Ελλάδας

Στις 16 και 17 Απριλίου, δύο διαφορετικά γεγονότα σε δύο διαφορετικές ηπείρους, δείχνουν περίτρανα το αληθινό πρόσωπο της Ελλάδας: Αυτής της μιζέριας, σήψης και παρακμής σε όλα, στο έδαφος
της ελληνικής επικράτειας και αυτής που την σέβονται, εκτός συνόρων. Πάνω φωτογραφία, το γήπεδο
της ''Τούμπας'' στην Θεσσαλονίκη, καίγεται λίγο πριν την έναρξη του αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού στον
ημιτελικό γιά το κύπελλο Ελλάδας, όπου η βία και η χυδαιότητα κυριάρχησαν. Κάτω, ο πρώην διευθυντής του Μαραθώνιου στην Βοστώνη Tim Kilduff, με την γενική Πρόξενο Ιφιγένεια Καναρά σε φωτογραφία της εφημερίδας Boston Ηerald. Η Ελλάδα, τα τελευταία 30 χρόνια, δίνει τα στεφάνια ελιάς
γιά τους 4 νικητές του φημισμένου Μαραθώνιου της πόλης, που πρωτοέγινε 1897. Η εφημερίδα κάνει
εκτενή αναφορά στο γεγονός και στον νικητή του Μαραθώνιου (1946) Στέλιο Κυριακίδη, που όταν τερμάτισε δήλωσε ''γιά την Ελλάδα''. Μετά, συγκέντρωσε χρήματα γιά τον υποφέροντα λαό της Ελλάδας.
Στις δεξιά φωτογραφίες, από την τελετή παράδοσης των χρυσών στεφανιών ελιάς από την γενική
Πρόξενο της Ελλάδας στην πολιτειακή Βουλή της Μασσαχουσέττης, 17 Απριλίου '14. Mιά σεμνή τελετή
με ελληνικό χρώμα, που διοργάνωσε το Προξενείο σε συνεργασία με την οργάνωση ''Α-Ω''. Μία αξιόλογη προβολή της Ελλάδας, των προηγούμενων χρυσών εποχών, που μπορεί να μην είχαν πλούτο,
αλλά δεν είχαν και την σημερινή παρακμή σε όλα και την μιζέρια της σύγχρονης αυτοκαταστροφικής
Ελλάδας. Η βάση του στεφανιού γράφει ότι είναι δωρεά του Δημήτρη Κυριακίδη γιά λογαριασμό του
λαού της Ελλάδας, προς τιμήν του μαραθωνοδρόμου Στέλιου Κυριακίδη. (Σελ. 7)

Η Ελλάδα της ανεκμετάλλευτης
πλούσιας δημιουργίας. (Σελ. 14-15)

ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ

Παραλειπόμενα, κάπου μεταξύ
σοβαρού και αστείου. (Σελ. 4-6)

Boστώνη, ΗΠΑ
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Οι βασικές αιτίες διάλυσης των Οργανώσεών
μας στις ΗΠΑ και η προτεινόμενη λύση
Ζώντας και μελετώντας τον οργανωμένο και μη Ελληνισμό
στις ΗΠΑ γιά κοντά 4 δεκαετίες, είναι φυσιολογική η κατάληξη
σε ορισμένα βασικά συμπεράσματα.
Οι ομογενειακές μας Οργανώσεις ολοκλήρωσαν την αποστολή
τους πριν 20 χρόνια. Δημιουργήθηκαν στα μέσα του προηγούμενου αιώνα, βασικά γιά να βοηθήσουν τους τόπους καταγωγής
των μελών τους στην Ελλάδα. Ελληνοκεντρικές, φυσικό ήταν να
παρακμάσουν, αφού δεν έδωσαν έστω λίγη προσοχή και στην
εδώ ζωή των μεταναστών και των παιδιών τους.
Οι βασικές αιτίες παρακμής των Οργανώσεων:
- Σταμάτησε η μετανάστευση από Ελλάδα.
- Κρατήθηκαν οι νέοι μακριά από αυτές, εξαιτίας των κατεστημένων.
- Δημιουργήθηκε το (κυβερνητικό) Συμβούλιο Απόδημου
Ελληνισμού (ΣΑΕ) 1995, που στόχο είχε έναν: Να μηδενίσει τις
ομογενειακές Οργανώσεις, νομίζοντας ότι έτσι θα ''ελέγχει'' την
Ομογένεια. Τα αποτελέσματα τα ζήσαμε και το ΣΑΕ είχε την κατάληξη που του έπρεπε: Να εξαφανιστεί.
- Η Εκκλησία γιά να έχει ''το πάνω χέρι'' ως αυτοδιορισμένος
''αρχηγός της Ομογένειας'', δεν άφηνε να αναπτυχθούν δυναμικές Οργανώσεις φροντίζοντας να εισέρχονται σε αυτές ελεγχόμενοι δηλ. ''ημέτεροι'' και κατά πλειοψηφία ανίκανοι.
- Οι παρεμβάσεις κυβερνήσεων, πολιτικών, κομμάτων Ελλάδας, λειτούργησαν αρνητικά και εισήγαγαν στην Ομογένεια
διχόνοια.
- Οι διπλωματικές αποστολές της Ελλάδας στις ΗΠΑ λειτούργησαν όχι βοηθητικά γιά τις Οργανώσεις, αλλά διασπαστικά.
Η δε βασική αιτία διάλυσης των Ομοσπονδιών, δηλαδή των
δευτεροβάθμιων Οργανώσεων, είναι μία και μοναδική: Σε αυτές, οι αντιπρόσωποι των συλλόγων-μελών κατάντησαν μόνιμοι,
χωρίς να ενημερώνουν τους συλλόγους τους και χωρίς να μεταφέρουν στις Ομοσπονδίες αυτά που ο σύλλογος επιθυμεί. 'Ετσι,
εκπροσωπούσαν και εκπροσωπούν ουσιαστικά μόνο τον εαυτόν
τους, πράττοντας ανάλογα με την ''κλίκα'' στην οποίαν έχουν
ενταχθεί μέσα στις Ομοσπονδίες. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός
ότι σε όλες, χωρίς εξαίρεση, Ομοσπονδίες, οι αντιπρόσωποι σε
ποσοστό 90% είναι οι ίδιοι γιά 2-3 δεκαετίες. Τυπικά αντιπρόσωποι συλλόγων. Ουσιαστικά αντιπρόσωποι του...εαυτού τους.
Αντί να λειτουργούν ως ο αντιπροσωπευτικός-συνδετικός κρίκος μεταξύ βάσης και κορυφής, λειτούργησαν και λειτουργούν
ως...τείχος. 'Ετσι, ακόμα και στις εκλογές, ουδέποτε ρώτησαν
την βάση, τους συλλόγους, που υποτίθεται εκπροσωπούσαν, τι
και ποιούς να ψηφίσουν.
Εξυπακούεται ότι, όλα αυτά τα κατεστημένα φυσικό ήταν
να νεκρώσουν και να απαξιώσουν τις Ομοσπονδίες αφού δεν
έπραξαν το αυτονόητο: Να μην υπάρχουν αντιπρόσωποι, αλλά
τα μέλη όλα των συλλόγων-μελών να είχαν δικαίωμα λόγου και
ψήφου, όπως θα ήταν και το πλέον λογικό και δημοκρατικό.
Αφού αυτό δεν έγινε, η παρακμή και η διάλυση των Ομοσπονδιών ήταν αναμενόμενη, εξαιτίας των στεγανών και της μονιμότητας των κατεστημένων.
Τώρα είναι αργά γιά να μιλάμε γιά Οργανώσεις, ειδικά γιά
Ομοσπονδίες. Καμία, μα καμία σε όλες τις ΗΠΑ, δεν λειτουργεί,
δεν προσφέρει έργο. Η και τυπική ύπαρξή τους, ζημιά κάνει
επειδή διαιωνίζει το πρόβλημα της πολυδιάσπασης.
Λένε ''μα ποιός θα κάνει τις παρελάσεις αν διαλυθούν οι Ομοσπονδίες''. Πολύ απλό. Φιάξτε μιά ανεξάρτητη Επιτροπή Παρέλασης, όπως επιτυχημένα γίνεται σε Φλόριδα και Ντητρόϊτ.
Το γεγονός ότι οι Ομοσπονδίες ασχολούνται βασικά με την
προετοιμασία μιάς παρέλασης που γίνεται μία φορά τον χρόνο,
πιστοποιεί την εμφανή αδυναμία τους -που φάνηκε και στην
πράξη- να ασχοληθούν με κάτι ουσιαστικό και παραγωγικό,
χρήσιμο γιά το σύνολο και ειδικά γιά την νεολαία.
Η λύση απλή: Χρειαζόμαστε ΜΟΝΟ ΜΙΑ παναμερικάνικη Οργάνωση. Με μέλη Ομογενείς. Χωρίς αντιπροσώπους και στεγανά. 'Ολοι, χωρίς εξαίρεση, να 'χουν δικαίωμα ψήφου (ηλεκτρονικά ή με αλληλογραφία), δικαίωμα στην λήψη αποφάσεων και
απλά να εκλέγουν μιά ολιγομελή Επιτροπή. Φυσικά, η Επιτροπή
αυτή, πριν λάβει αποφάσεις γιά σοβαρά ζητήματα, να θέτει
αυτά στην κρίση των μελών που θα εκφράζουν ηλεκτρονικά
την θέση τους. 'Ετσι θα συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων,
θα αποφασίζουν ουσιαστικά κατά πλειοψηφία και οι αποφάσεις
τους θα είναι δεσμευτικές γιά την Συντονιστική Επιτροπή, βασική αποστολή της οποίας θα είναι να υλοποιεί τις αποφάσεις της
πλειοψηφίας.
Τα υπόλοιπα και κωμικά που συμβαίνουν σήμερα με όλους
τους έχοντες ανάγκη γιά ''αναγνώριση'' μέσα στις Οργανώσεις,
απλά πιστοποιούν την ανυπαρξία των Οργανώσεών μας και κατά
προέκταση της Ομογένειας.
Η ''Πρωϊνή''

'Εξοδος στις αγορές: Πέντε
ψέματα και μία αλήθεια
Βγήκαμε, επιτέλους, στις αγορές. Όχι από την κρίση. Αυτή θα
την έχουμε συντροφιά μερικά χρόνια ακόμη. Και σίγουρα δεν θα
την ξεφορτωθούμε με φορομπηχτικές πολιτικές. Παρ’ όλα αυτά, η
επιστροφή στις αγορές ήταν μια καλή είδηση. Και ταυτόχρονα μια
ήττα του λεγόμενου αντιμνημονιακού μετώπου. Ενός μετώπου που
επένδυσε στη χρεοκοπία της χώρας. Και χρησιμοποίησε γι’ αυτό
αρκετά ψέματα.
Το ανάλγητο Μνημόνιο. Δεν είπαν, βέβαια, στον κόσμο ότι αυτό
που με τόση οργή κατήγγειλλαν ήταν ένα συνοδευτικό κείμενο. Η
απουσία του οδηγούσε αυτόματα στη στάση πληρωμών και την
έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Δευτερεύον θέμα για την ετερόκλητη συμμαχία των αντιμνημονιακών. Η αγωνία τους ήταν να αποτύχει το πρόγραμμα πάση θυσία…
Οι τοκογλύφοι Ευρώπης. Οι δανειστές μας έριξαν τα επιτόκιά τους
στο 2%, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τους αντιμνημονιακούς να τους
κατηγορήσουν για...τοκογλυφία! Ο λαϊκισμός στα καλύτερά του.
Οι καλοί Κινέζοι και Ρώσοι. Το παραλήρημα του αντιμνημονιακού μπλοκ έφτασε σε δυσθεώρητα σημεία όταν «ανακαλύφθηκε»
η εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης από την Κίνα και τη Ρωσία.
Οι φαντασιώσεις υποχώρησαν όταν οι ίδιοι οι «σωτήρες» μας απέκρουαν συστηματικά κάθε σχετική σκέψη. Η πλήρης διάψευση των
προσδοκιών για το ξανθό γένος ήρθε με την κυπριακή κρίση. Παρ’
όλα αυτά, η κοινή γνώμη ταλαιπωρήθηκε (ή θέλησε να ταλαιπωρηθεί) μέχρι να αποδειχθεί ότι είχε στηθεί το μεγαλύτερο παραμύθι
από την εποχή των Ορλοφικών.
Το ΔΝΤ σκοτώνει την οικονομία. Από την αρχή το ΔΝΤ αντιμετωπίστηκε σαν να έφερε αυτό την κρίση και όχι σαν να κλήθηκε να
βοηθήσει τη χώρα να σταθεί στα πόδια της. Αυτό που δεν μας είπαν
είναι ότι όσες χώρες ακολούθησαν πράγματι τις «λαθεμένες συνταγές» του κατόρθωσαν να ξεφύγουν από την κρίση και να πρωταγωνιστήσουν στις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες. Η Τουρκία,
για παράδειγμα, βρίσκεται σήμερα στους G20 - παρά το γεγονός
ότι πριν από μόλις δέκα χρόνια η οικονομία της βρισκόταν σε άθλια

κατάσταση. Αντίθετα, άλλες χώρες που ακολούθησαν τη συνταγή
«αντίστασης» της Ελλάδας παλεύουν ακόμη να αντιμετωπίσουν την
ύφεση.
Το μοντέλο της Αργεντινής. Η Αριστερά, κατά κύριο λόγο, προσπαθούσε κάθε φορά να ανακαλύψει ένα νέο όραμα για να προσφέρει εναλλακτικά στους οπαδούς της. Έτσι, ο κ. Τσίπρας ευχήθηκε στη Βουλή να έχει γίνει η Ελλάδα Αργεντινή. Στη συνέχεια,
είδε με συμπάθεια τα μοντέλα της Βενεζουέλας και της Βολιβίας.
Ευτυχώς γι’ αυτόν η Νότια Αμερική πέφτει λίγο μακριά για να έχουν
οι Έλληνες ιδίαν αντίληψιν για το τι ακριβώς τους προσφέρει.
Πέντε χρόνια τώρα ζούμε σε ειδικές συνθήκες. Πράγμα πρωτόγνωρο για μας, αλλά και δυσβάστακτο για οποιονδήποτε άλλο λαό.
Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι η αντιπολίτευση πολέμησε στην Ελλάδα με πρωτοφανή λύσσα οποιαδήποτε προσπάθεια
να βρει η χώρα τον βηματισμό της. Κάτι που δεν συνέβη ούτε στην
Ιρλανδία ούτε στην Πορτογαλία. Κι όμως! Υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα. Ας σκεφτούμε τι περισσότερο θα μπορούσαμε να πετύχουμε
αν υπήρχε συναίνεση. Και πόσα πράγματα θα είχε αναγκαστεί να
κάνει η ίδια η κυβέρνηση αν είχε απέναντί της μια σοβαρή αντιπολίτευση. Είναι μια σκληρή αλήθεια.
Θανάσης Μαυρίδης

Τα βραβεία ''Πούλιτζερ'' απονεμήθηκαν στους γενναίους

Washington Post και Guardian μοιράστηκαν τα βραβεία Πούλιτζερ για την περυσινή χρονιά, με τα δύο Μέσα να επιβραβεύονται
για τις «υπηρεσίες που προσέφεραν στους πολίτες», με τις αποκαλύψεις τους για τις μυστικές παρακολουθήσεις της NSA, της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.
Αν το δεις το γεγονός από μακριά, αν προσπαθήσεις να αποστασι-

οποιηθείς και να το προβάλλεις σε βάθος χρόνου, αποτιμώντας τη
σημασία του, θα καταλάβεις το μέγεθος του κατορθώματος. Εκδοτικές επιχειρήσεις που ζουν από και για το κέρδος τιμώνται για τη
συμβολή τους στην ανθρωπότητα. Λειτούργημα και όχι επάγγελμα,
κατά μία έννοια.
Ουσιαστικά, η αμερικάνικη έκδοση της βρετανικής Guardian και
η Washington Post δρουν με βάση σκληρούς κανόνες της αγοράς,
όσον αφορά τον ανταγωνισμό και το δομικό μοντέλο λειτουργίας
τους. Ωστόσο, δεν παραλείπουν ταυτόχρονα να ασκούν και δημόσιο λειτούργημα, να αφήνουν το ίχνος τους στην κοινωνία και τη
συμβολή τους στους ανθρώπους.
Το έργο τους για τη δράση της NSA βασίστηκε στα έγγραφα τα
οποία διέρρευσε ο 'Εντουαρντ Σνόουντεν, το πρόσωπο της περασμένης χρονιάς, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τις υποκλοπές
της Υπηρεσίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με το συμβούλιο
που απονέμει τα Βραβεία Πούλιτζερ, η επιθετική κάλυψη του θέματος από την εφημερίδα Guardian συνέβαλε ώστε να αρχίσει ένας
ευρύς διάλογος σχετικά με την εθνική ασφάλεια σε συνάρτηση με
την προστασία του απορρήτου της ιδιωτικής ζωής, ενώ η κάλυψη
της Washington Post συνέβαλε ώστε να αντιληφθεί το κοινό πώς οι
αποκαλύψεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της εθνικής
ασφάλειας των ΗΠΑ.
Τα υπόλοιπα ΜΜΕ που βραβεύτηκαν από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια είναι η The Boston Globe και το πρακτορείο Reuters.

Με τίτλο «Φοβού τους Έλληνες και ομόλογα φέροντας», το περιοδικό Economist σχολιάζει την επιστροφή της Ελλάδας στις
αγορές, επισημαίνοντας ότι μετά από ένα «επικό» ταξίδι η Ελλάδα
κατόρθωσε να φτάσει αν όχι στον τελικό προορισμό, τουλάχιστον
στο μονοπάτι προς αυτόν.
Σύμφωνα με τον Economist, «η ιδέα και μόνο της ομολογιακής
έκδοσης προκαλεί τα βλέμματα και εκπλήσσει, δεδομένου του βάθους της κρίσης που βιώνει η χώρα».
Παράλληλα, πάντως, το βρετανικό περιοδικό σχολιάζει ότι, αν
και η Ελλάδα έχει διανύσει μακρύ δρόμο από τις σκοτεινές ημέρες,
παραμένει ακόμα μακριά από το να μπορεί να σταθεί μόνη της οικονομικά.
Ακόμη περισσότερη βοήθεια κρίνεται απαραίτητη, σχολιάζει ο
Economist, με το ΔΝΤ να συνεχίζει να επιμένει ότι οι κυβερνήσεις
της Ευρωζώνης θα πρέπει να κάνουν περισσότερες παραχωρήσεις
για να μπει το ελληνικό δημόσιο χρέος σε μια «βιώσιμη» τροχιά.
Το περιοδικό σχολιάζει ότι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο
είναι εάν η Ελλάδα έχει πραγματικά αλλάξει τους τρόπους δημοσιονομικής διαχείρισής της και αυτό παραμένει ακόμα ασαφές. «Η

κόπωση από τη μεταρρύθμιση μπορεί να είναι κατανοητή για την
Ελλάδα, ωστόσο προδίδει το δισταγμό να γίνει δεκτό ότι η χώρα
ήταν ο αρχιτέκτονας των κακοτυχιών της», αναφέρει το άρθρο.

Economist: «Φοβού τους Έλληνες και ομόλογα φέροντας»
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Σε ένα ιδιότυπο «μπρα ντε φερ» βρίσκεται
εσχάτως ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή το σκάνδαλο Μπαλτάκου, αφού πολλοί εντός και εκτός
Ν.Δ. θεωρούν ότι ήρθε η ώρα το κόμμα να ξεκαθαρίσει με τα ακροδεξιά... σταγονίδιά του.
Η ιστορία δεν είναι σημερινή. Η άνοδος Σαμαρά στην ηγεσία του κόμματος έκανε πολλούς
«φιλελεύθερους» και «κεντρώους» να προβληματιστούν πάνω στην πορεία και την πολιτική
κατεύθυνση του κόμματος, ειδικά όταν είδαν να
προωθούνται δίπλα στον πρωθυπουργό άτομα
που διαπνέονται από ακροδεξιές απόψεις – κάποιοι εκ των οποίων είχαν «ζυμωθεί» μέσα από το
«Δίκτυο 21» τα προηγούμενα χρόνια.
Μέσα στον τυφώνα της κρίσης και την ηχηρή
αποτυχία της Ντόρας Μπακογιάννη, που αρχικά
πίστευε ότι θα πάρει τη Ν.Δ. από τα... αποδυτήρια, οι καραμανλικοί και όλοι όσοι πίστευαν σε
μια φιλελεύθερη Κεντροδεξιά λούφαξαν, ενώ οι
«λαϊκοί δεξιοί», που είχαν επί καιρό καταπιεστεί,
στήριξαν δυναμικά τον Σαμαρά. Οι δονήσεις της
κρίσης όμως και η επικέντρωση όλων στην αντιμετώπισή της δεν έδωσε τη δυνατότητα στη Ν.Δ.
να κάνει μια άνετη ιδεολογική συζήτηση.
Δεν άκουσαν
Μέχρι και τη δολοφονία Παύλου Φύσσα όλοι
ζούσαν στη λογική της σταδιακής ενσωμάτωσης
της Χρυσής Αυγής κι έτσι ο Σαμαράς και σύσσωμη
η Ν.Δ. έκαναν ότι δεν άκουγαν ή δεν καταλάβαιναν για την κτηνωδία της Χ.Α. και τη δράση των
ταγμάτων εφόδου.
Οι αποφασιστικοί παράγοντες ώστε ο Σαμαράς
να «κόψει τη φόρα» σε όσους μιλούσαν για «ενσωμάτωση» των ψηφοφόρων της Χ.Α. μέσω της
Η επίσκεψη της 'Ανγκελα Μέρκελ στην Αθήνα
καταγράφεται από τα περισσότερα ελληνικά μέσα
ενημέρωσης ως «ψήφος εμπιστοσύνης» στην κυβέρνηση Σαμαρά. Κάτι το οποίο σε μεγάλο βαθμό
είναι ακριβές.
Αυτό που δεν λέγεται είναι ότι Γερμανίδα Καγκελάριος έχει κάθε λόγο να καταγραφεί η «εμπιστοσύνη» της στην ελληνική κυβέρνηση.
Όχι μόνο επειδή η πολιτική ελίτ του Βερολίνου
δεν θέλει ούτε να σκεφθεί την πιθανότητα να
περιέλθει η δικομματική κυβέρνηση της Αθήνας στην περιδίνηση μιας πολιτικής αστάθειας,
κάτι που θα έφερνε πιο κοντά στην εξουσία την
ανεξέλεγκτη(;) πολιτική μεταβλητή που ακούει
στο όνομα Τσίπρας, αλλά και διότι ο «μεγάλος
συνασπισμός» CDU-SPD χρειάζεται το ελληνικό
success story περίπου όσο το χρειάζονται και οι
κ.κ. Σαμαράς και Βενιζέλος.
Η έξοδος της ελληνικής οικονομίας στις αγορές
αποτελεί, για τους Γερμανούς, την ύψιστη επιβεβαίωση ότι το «ελληνικό πείραμα» επιτυγχάνει.
Άρα επιτυγχάνει ένα πρόγραμμα διάσωσης που
τόσο είχε αμφισβητηθεί το προηγούμενο χρονικό
διάστημα ακόμα και από Γερμανούς αναλυτές και
οικονομολόγους.
Αυτή η «επιτυχία», ωστόσο, δεν είναι απλώς η
επιβράβευση των μνημονιακών κανόνων που με
προτεσταντική εμμονή εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Είναι, εν τέλει, η «επι-

ΓΝΩΜΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ

Δονήσεις στην Συγγρού από τα ακροδεξιά...βαρίδια
φιλικής προσέγγισής της -όπως ομολογεί στο βίντεο ο Π. Μπαλτάκος- ήταν αρκετοί:
• Η έντονη ευρωπαϊκή ανησυχία για το πού πάει
η κατάσταση στην Ελλάδα.
• Η προοπτική ο πρωθυπουργός να απομονωθεί
πολιτικά, όπως συνέβη τη λησμονημένη περίοδο
των «Ζαππείων».
• Η πίεση του αμερικανικού και εβραϊκού παράγοντα για το ότι στη χώρα μας διαμορφώνεται ένα
ναζιστικό κίνημα με ανησυχητικές διαστάσεις.
• Η αγωνία για την όξυνση του πολιτικού κλίματος και, κυρίως, για την εκλογική τύχη της Ν.Δ., η
οποία είχε ήδη αρχίσει να διαγράφεται ζοφερή.
Είναι φανερό από την εξέλιξη της υπόθεσης και
από όσα δημόσια είπε ο Μπαλτάκος ότι ο πρωθυπουργός μπορεί να ακολούθησε επισήμως
τη σκληρή γραμμή κατά της Χρυσής Αυγής, την
οποία εισηγούνταν κυρίως το ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας
όμως τους ακροδεξιούς φίλους του να διατηρούν
τις επαφές.
Η αποπομπή όμως του Φαήλου Κρανιδιώτη από
το ευρωψηφοδέλτιο, όπως ακριβώς ζήτησε ημιεπίσημα και το ΠΑΣΟΚ, δείχνει ότι ο Σαμαράς επιθυμεί να πείσει τους συνομιλητές του πως στρίβει
το πλοίο προς το κέντρο.
Πολιτική ομηρεία
Τρεις είναι οι κύκλοι που ωθούν τον Σαμαρά
σ’ αυτήν την κατεύθυνση, που κάνει πολλούς να
εκτιμούν ότι βρίσκεται υπό πολιτική ομηρεία και
πρέπει να θυσιάσει ιδεολογικά πιστεύω του για να
παραμείνει στη θέση του:
1. Το ΠΑΣΟΚ πιέζει τον πρωθυπουργό να τελει-

ώνει με όσους νεοδημοκράτες υποστηρίζουν τη
σύγκλιση με τη Χ.Α., αφού θεωρεί ότι πληρώνει
πολύ ακριβό πολιτικό τίμημα με την κυβερνητική συνεργασία και το σκάνδαλο Μπαλτάκου είναι
καταστροφικό και για το ίδιο. Έτσι κι αλλιώς ο
Σαμαράς συνειδητοποιεί ότι, αν θέλει να μείνει
στην εξουσία, χρειάζεται ένα ΠΑΣΟΚ ελεγχόμενο
μεν, αλλά στοιχειωδώς... όρθιο και όχι πολιτικά
εξαφανισμένο.
Το λάθος που έκανε ο Κρανιδιώτης, να λέει
δεξιά κι αριστερά ότι ο πρωθυπουργός δεν υπολογίζει το ΠΑΣΟΚ και θα είναι σίγουρα ευρωβουλευτής, ίσως να του στοίχισε την υποψηφιότητα.
Ηγετικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ επισήμαιναν ότι δεν
είναι εύκολο στην παρούσα φάση για τον Βενιζέλο να «υποστηρίξει» πολιτικά την κυβερνητική
συνεργασία μέσα σε τέτοιο κλίμα.
2. Στελέχη της Ν.Δ. εκτιμούν ότι χάνεται η
χρυσή ευκαιρία μια «νηφάλια» Ν.Δ., με προοδευτικό φιλελεύθερο πρόσημο, να απορροφήσει
ένα μεγάλο τμήμα ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ που
κινούνται με άνεση στο σημιτικό - εκσυγχρονιστικό στρατόπεδο και έχουν ανάγκη να ανήκουν σε
κόμμα εξουσίας.
Η Μπακογιάννη, αλλά και στελέχη όπως ο Άρης
Σπηλιωτόπουλος και άλλοι καραμανλικοί και μητσοτακικοί, εκτιμούν ότι η Ν.Δ. πρέπει να ξεκαθαρίσει οριστικά τους λογαριασμούς της με την
Ακροδεξιά και να πρωταγωνιστήσει στο Κέντρο
διατηρώντας επαφή με την Κεντροαριστερά.
3. Ο τρίτος κύκλος είναι το μιντιακό, εργολαβικό, τραπεζικό κατεστημένο, που θεωρεί τον Σαμαρά το μόνο πολιτικό πρόσωπο που μπορεί να

Η 'Ανγκελα Μέρκελ και ο Φρανκ Σινάτρα

τυχία» του συνόλου παρόμοιων προγραμμάτων
που εφαρμόστηκαν στις χώρες του ευρωπαϊκού
νότου.
Το Βερολίνο θέλει να επιδείξει πόσο δίκιο είχε
όταν επέμενε για τις ασφυκτικές και υφεσιακές
πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής. Όπως

λέει το γνωστό τραγούδι του Σινάτρα για το Μεγάλο Μήλο «if you can make it there, you gonna
make it anywhere». Γι' αυτό η Ελλάδα είναι το
«πετράδι του στέμματος» σε μια αλυσίδα που
ξεκινά από την Ιρλανδία και την Πορτογαλία και
φθάνει στην Κύπρο και την Αθήνα.

λειτουργεί σταθεροποιητικά για τα συμφέροντά
του και να ανακόψει τη... φόρα του ΣΥΡΙΖΑ.
Τον τελευταίο χρόνο άλλωστε ο Σαμαράς «φωτίζεται» από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης και
πολλούς εγχώριους οικονομικούς παράγοντες ως
ο «ηγέτης» που μπορεί να βγάλει τη χώρα από
την κρίση. Μάλιστα πολλοί θεωρούν ότι υπό τον
Σαμαρά η Ν.Δ. μπορεί να γίνει ένα «νέο ΠΑΣΟΚ»
στη θέση του αδύναμου πια ΠΑΣΟΚ.
H περίπτωση Γεωργιάδη - Βορίδη
Το ερώτημα όμως είναι αν στο πλαίσιο αυτό
χωράνε πρόσωπα όπως οι Άδωνις Γεωργιάδης και
Μάκης Βορίδης, που, εκτός από καταγωγή, διατηρούν και ακροδεξιές θέσεις. Θα χαμηλώσουν
τους τόνους ώστε το «κεντρώο» περιτύλιγμα της
σαμαρικής Ν.Δ. να επιτύχει;
• Κάποιοι στοιχηματίζουν ότι μετεκλογικά μπορεί να βρεθεί εκτός κυβέρνησης ο Άδωνις και
εννοείται ότι θα παραμείνει στα κοινοβουλευτικά
έδρανα ο Βορίδης.
• Άλλοι αμφιβάλλουν σημειώνοντας με νόημα ότι ο Άδωνις προσπαθεί να αποκαταστήσει
σχέσεις με τον Βενιζέλο και τους βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ φροντίζοντας να δέχεται συχνά παρατηρήσεις και εισηγήσεις τους. Και ο Βορίδης, που
έσπευσε να αδειάσει τον Μπαλτάκο, από καιρό
επιχειρεί να εξωραΐσει το προφίλ του.
Τέλος, δεν είναι τυχαίο ότι και ο Χρύσανθος
Λαζαρίδης, που διατηρεί σκληρές θέσεις σε διάφορα επίπεδα, εσχάτως έχει φροντίσει να μην
βρίσκεται στο προσκήνιο. Πάντως η ενδονεοδημοκρατική διαμάχη δεν έχει τελειώσει, καθώς οι
«κεντρώοι» πήραν κεφάλι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα το διατηρήσουν εις το διηνεκές.
Επιδεικνύοντας το ελληνικό success story με
την επιστροφή στις αγορές, η Μέρκελ επιχειρεί
να καθησυχάσει τους γερμανούς ψηφοφόρους
ότι δεν θα χρειαστεί να «βάλουν το χέρι στην
τσέπη» (ψευδώς) για να στηρίξουν την ελληνική
οικονομία με ένα νέο μεγάλο δανεισμό.
Και όχι μόνο αυτό. Η επιστροφή στις αγορές
επιβεβαιώνει την εμμονικά διακινούμενη -πρόσφατα από τον Βόλφγκανγκ Σόϊμπλε και τον Κλάους Ρένγκλινγκ του ESM- άποψη πως το ελληνικό
χρέος είναι βιώσιμο και δεν απαιτείται «κούρεμα», ει μη μόνο, ίσως, κάποια μικρή επιμήκυνση
στην αποπληρωμή του.
«Αφού δανείζεστε από τις αγορές μπορείτε να
χρηματοδοτείτε μόνοι σας τις ανάγκες αποππληρωμής του χρέους», είναι η αντίληψη του Βερολίνου. Κι αυτή -θα το δείτε- θα είναι η στρατηγική
της γερμανικής κυβέρνησης το επόμενο διάστημα, όταν θα ξεκινήσει κάποια στιγμή η συζήτηση
για το χρέος.
Εν κατακλείδι, η «ψήφος εμπιστοσύνης» της
Μέρκελ στον Σαμαρά είναι μία «ψήφος αξιοπιστίας» που δίνει η ίδια στον εαυτό της. Το «πέτυχε
η Ελλάδα» σημαίνει, γι αυτήν, «πετύχαμε στην
Ελλάδα».
Κι αν αυτή την άποψη την διαψεύδουν οι αριθμοί -της ανεργίας, της πτώχειας, των «λουκέτων»- τόσο το χειρότερο για τους αριθμούς
Σεραφείμ Κοτρώτσος

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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ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

των αυτόχθονων και μη Ομογενών. Αλλά υπάρχει
μετά και ο κίνδυνος να ισχυριστούν ότι ''αναστήθηκαν εκ νεκρών'', οπότε ''καήκαμε''.

ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
''Μεγάλη Εβδομάδα''
'Οχι μεγάλη η προσέλευση κόσμου στις εκκλησίες ανά τις παροικίες μας. Επιτάφιο και Ανάσταση ανεβαίνουν μόνο οι εισπράξεις. Ούτε οι ''εν
πολλαίς αμαρτίες περιπεσούσες Οργανώσεις''
μας, δηλ. οι ''κασσιανές'' της Ομογένειας, προεδροπαράγοντες και λοιποί, άκουσαν το τροπάριο.
Και να το άκουγαν, θα καταλάβαιναν τι λέει; Με
την καθιέρωση της αγγλικής στην μεγάλη πλειοψηφία των εκκλησιών της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, τι τροπάρια και τι λειτουργίες να καταλάβεις;
Ευτυχώς υπάρχουν και λίγες ''παλαιοημερολογίτικες'' που διατηρούν την παράδοση στα της Λειτουργίας και λοιπών.
Πρόβλημα με ''Νυμφίο''
Μετά την επιστημονική διαβεβαίωση ότι ο
Κύριος ήταν...έγγαμος, οι παπάδες και οι ψαλταράδες μας ανά τις εκκλησίες-μαγαζιά του Βαρθολομαίου στις ΗΠΑ, δεν έψαλαν το τροπάριο
με στόμφο. Εξαίρεση αποτέλεσαν τα ''κορίτσια''
του Δημήτριου στην Αρχιεπισκοπή στη Νέα Υόρκη, γνωστά και ως ''λούγκρες'', που ανάμεναν με
αγωνία πιστούς ''νυμφίους κλαρινογαμπρούς''.

''Υπερκόπωση''
Η εξυπηρέτηση των Ομογενων στα ''προξενικά καταστήματα'' είναι άλλο πράμα: Λειτουργούν
4 ώρες καθημερινά γιά το κοινό, μεσημεριανές
ώρες. Κλειστά, αργίες στην Ελλάδα και αργίες στις
ΗΠΑ. Αν θέλετε να γελάσετε, συνιστούμε να τηλεφωνήσετε στο γενικό Προξενείο Νέας Υόρκης, να
σας βγει ο αυτόματος τηλεφωνητής και αν βρείτε
άκρη ''γράψτε'' μου. Τα ίδια και με αυτόν της Πρεσβείας, Ουάσιγκτον.
''Σοκ'' από Financial Times
Με τίτλο «τώρα θα μπορούσε να είναι η ώρα
για να χρεοκοπήσει η Ελλάδα», ο αρθρογράφος
των FT, Wolfang Munchau, υποστηρίζει ότι η ελληνική οικονομία «ούτε σε ύφεση βρίσκεται, ούτε
ανακάμπτει. Έχει καταρρεύσει».
Ωστόσο, επισημαίνει, τώρα η Ελλάδα έχει μια
επιλογή, αυτή της κήρυξης χρεοστασίου και της
εισαγωγής ενός νέου νομίσματος που θα υποτιμήσει άμεσα. «Για να αξιοποιήσει το ανταγωνιστικό κέρδος -να το γυρίσει σε πραγματική υποτίμηση- θα απαιτηθεί μια κεντρική τράπεζα με έναν
αξιόπιστο στόχο για τον πληθωρισμό και απορρυθμιζόμενες αγορές εργασίας και προϊόντων».

''Δεύτε λάβετε φως''
Μπέρδεμα στην Βοστώνη. Ο τοπικός άγιος Μεθόδιος -μεγάλη η χάρη του και πλούσια τα ελέη
του- έχει μπερδευτεί και δεν ξέρει που να δώσει
πρώτα το ''άγιο φώς'' στην Ανάσταση: Στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, στην γενική Πρόξενο ή
στον σεβ. καλμουκίας. Η στήλη προτείνει και
στους τρεις ταυτόχρονα, γιά να μην υπάρξουν
παρερμηνείες και παρεξηγήσεις. Ευχόμαστε μην
γίνει κανένα λάθος, επειδή σβήνουν τα φώτα
όταν δίνεται το ''εκ του ανεσπέρου φωτός'' και το
δώσει ο άγιος Βοστώνης σε άλλες...''κασσιανές''.
Το μόνο που ενδιαφέρει την στήλη είναι οι φωτογραφίες. Οπότε οι ''πιστοί'' εκεί, θεοφοβούμενοι
και μη, ας φροντίσουν να στείλουν μερικές.

Περίεργες μηνύσεις στην Ελλάδα
Το απολίτιστο υπουργείο Πολιτισμού του μπανανιστάν, του οποίου ηγείται το ανέκδοτο Πάνος
Βαψομαλλιάς, έκανε μήνυση στον Ηλία Ψινάκη,
επειδή ως υποψήφιος ευρω-βουλευτής φωτογραφήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο του ναού
των Αιγύπτιων θεών για τις ανάγκες της προεκλογικής του εκστρατείας, χωρίς να ζητήσει την
απαραίτητη άδεια.
Ο ευρω-βουλευτής, γνωστός από το σύνθημα
''αγόρια, ο Ψινάκης'', δήλωσε: «Το έκανα γιά να
μάθει ο ελληνικός λαός την ύπαρξη ενός τόσο σημαντικού μνημείου, όπως ο αιγυπτιακός ναός στη
Μπρεξίζα, 35 χιλ. από την Πλατεία Συντάγματος.
Προσπαθούν να έρθουν τουρίστες από όλο τον
κόσμο και βλέπουν κάγκελα και χόρτα! Θα πάω
σε όλους τους εγκαταλελειμμένους αρχαιολογικούς χώρους και ας μου κάνουν όσες μηνύσεις
θέλουν».
Η διευθύντρια της Β΄Εφορείας του Υπουργείου
Πολιτισμού, Ελένη Ανδρίκου σημειώνει μεταξύ
άλλων στην μηνυτήρια αναφορά: «O αρχαιολογικός χώρος είναι επισκέψιμος κατόπιν συνεννόησης τους θερινούς μήνες καθημερινώς και εφόσον
προσληφθεί έκτακτο φυλακτικό προσωπικό».
Δηλαδή, μπορεί κανείς να επισκεφθεί τον αρχαιολογικό χώρο μόνο καλοκαίρι και... ''κατόπιν
συνεννόοησης''.
Η μήνυση αυτή έβαλε ιδέες στους πολυμήχανους 'Ελληνες: Σκέπτονται να κάνουν ομαδικές
μηνύσεις σε όλους τους βουλευτές, που με την
παρουσία τους μολύνουν τον ''ναό της Δημοκρατίας'', γνωστός και ως ''Βουλή των Ελλήνων''.

Επιτάφιος, Αστόρια
Πρωτότυπη και γεμάτη μηνύματα η ιδέα των
ασπόνδυλων ομοπόνδυλων του ''γκέττο'' μας
στην Αστόρια Νέας Υόρκης, να περιφέρουν τον
επιτάφιο γειτονικής ενορίας, οι του Συμβούλιου
της αμαρτωλής Ομοσπονδίας. Παραπέμπει στην
θανούσα κραταιά και στον ''επιτάφιο θρήνο''. Αν
έκαναν το ίδιο και τα συμβούλια όλων των πεθαμένων Ομοσπονδιών μας ανά την επικράτεια
ΗΠΑ, η πράξη τους αυτή θα είχε την εκτίμηση

Η αναξιοπιστία του ΑΠΕ
Φωνάζουν ότι παραποίησε ακόμα και δήλωση
της Μέρκελ, γιά να μην ''θιγεί'' η ελληνική κυβέρνηση των ''μνημονιακών εθνοσωτήρων''. Μα δεν
είναι η πρώτη φορά. Το κρατικό ''Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων'', το προπαγανδιστικό όργανο της κάθε αμαρτωλής κυβέρνησης στην Ελλάδα, παραδοσιακά παραπληροφορεί και μάλιστα
άσχημα. Το ζούμε έντονα και ως Ομογένεια, αφού
πάντα προβάλει ''φελλούς'' και ''ημέτερους'' και

Το ''άγιο Φως''
Με τιμές ''αρχηγού κράτους'' υποδέχονται την
λαμπάδα από τα Ιεροσόλυμα στην Ελλάδα, με την
τιμητική συνοδεία υφυπουργού Εξωτερικών, ευζώνων κλπ, ενώ στο αεροδρόμιο αγήματα στρατού αποδίδουν, μαζί με φιλαρμονικές, τις πρέπουσες τιμές, δηλ. τις ίδιες που αποδίδουν κατά
τις αφίξεις αρχηγών κρατών.

Επεισοδιακός ημιτελικός κυπέλλου Ελλάδας, ποδόσφαιρο, 16 Απριλίου 2014, γήπεδο ''Τούμπας'', Θεσσαλονίκη: ''Φίλαθλοι'' του ΠΑΟΚ πέταξαν ψάρια -γαύρους- στον ''πάγκο'' του Ολυμπιακού. Προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, αφού ''κάηκε'' το γήπεδο. Θα αντιμετωπίσει τους ''βάζελους'' του ΠΑΟ, στον τελικό.

Ο πρόεδρος της ανύπαρκτης τυπικά-νομικά πανΗπειρωτικής Αμερικής κ. Νίκος Γκατζογιάννης, ομιλεί
πριν λίγα χρόνια στην τελετή αποφοίτησης στο Γυμνάσιο του Αγίου Δημητρίου Αστόριας με θέμα ''Κάντε το όπως η πανΗπειρωτική: Μαζέψτε χρήμα από την Ομογένεια και αλλού και παίξτε το στο Χρηματιστήριο''. 'Οπως είναι γνωστό, ο κ. πρόεδρος και οι συν αυτόν, κατάργησαν την πανΗπειρωτική, αλλά
παίζουν το χρήμα της στο Χρηματιστήριο, με άλλη εταιρία, γιά τα...''αδέλφια'' μας ΒορειοΗπειρώτες.
αποσιωπά πραγματικά γεγονότα ή μη αρεστά
στην κάθε διεφθαρμένη κυβέρνηση της μπανανίας των Βαλκανίων.
Να λέγεται το καλό - Διπλωμάτες
Η στήλη ειδικά, είναι επικριτική γιά την μεγάλη
πλειοψηφία των διπλωματών μας στις ΗΠΑ. Πολλές φορές μάλιστα οι επικρίσεις γίνονται με όχι
ευχάριστες εκφράσεις. Υπάρχουν όμως και περιπτωσεις, οι οποίες πρέπει να αναφέρονται, ως...
εξαιρέσεις του κανόνα. 'Ετσι, οφείλω να επισημάνω τις περιπτώσεις γενικών προξένων και να αποδώσω έντιμα αυτό που πρέπει, βασιζόμενος και
στ' αποτελέσματα πολύμηνης έρευνας που έκανε
η παλαιότερη και μεγαλύτερη σε επισκεψιμότητα
''ιστοσελίδα'' εκτός Ελλάδας, το ''ΚΑΛΑΜΙ'. Τα συμπεράσματα από τα 2.206 emails που έλαβε, πολύ
ενδιαφέροντα, αφού Ομογενείς ''βαθμολογούν''
τα ''προξενικά καταστήματα'' ανά τις ΗΠΑ. Αλλά
ξέχωρα από την έρευνα, γιά τώρα αναφέρω:
- Αντώνης Σγουρόπουλος, γενικό προξενείο Τάμπα. Αποχωρεί το καλοκαίρι επιστρέφοντας στην
''κεντρική Υπηρεσία'' στην Αθήνα. Κέρδισε την
εκτίμηση της τοπικής Ομογένειας. ''Δουλευταράς'' με όλη την σημασία της λέξης. Παρά τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό ίσαμε πρόσφατα,
ο Α. Σγουρόπουλος έκανε όλες τις δουλειές. Αυτό
που λέμε λαϊκά ''και χαμάλης''. Η τοπική Ομογένεια, που πραγματικά τον αγάπησε και εκτίμησε
την δουλειά του, θα ήθελε να παραμείνει, αλλά
δεν γίνεται. Οι αποχαιρετιστήριες εκδηλώσεις,
γιά να αναγνωριστεί το έργο του και η προσφορά
του σε Ομογένεια, Οργανώσεις κλπ θα είναι πολλές. Δείγμα της ειλικρινούς αγάπης και εκτίμησης,
σε έναν διπλωμάτη που η Ομογένεια τον θεώρησε
''δικόν'' της, επειδή ασχολήθηκε μαζί της και δεν
κράτησε αποστάσεις.
- Ιφιγένεια Καναρά, γενικό προξενείο Βοστώνη.
Δεν έχει συμπληρώσει ακόμα χρόνο στην θέση
της. Η στήλη την έχει επικρίνει μερικές φορές, με
χιούμορ, εξαιτίας των ''γεγονότων'' στην περιοχή
της, με εράνους τοπικής Ομοσπονδίας κλπ. Αλλά,
ομολογώ ότι, αν συνεχίσει με τον ρυθμό που εργάζεται, με την κινητικότητα που την διακρίνει, την
εξυπηρέτηση Ομογενών με προσωπικές επισκέψεις σε μακρυνές περιοχές και το σπουδαιότερο
με τους στόχους που έχει θέσει (και τους υλοποιεί
γρήγορα και ουσιαστικά) γιά την προώθηση της
Ελλάδας εκεί που πρέπει, δηλαδή στην ευρύτερη
αμερικάνικη κοινωνία και όχι μόνο ενασχόληση
με την ουσιαστικά ανύπαρκτη οργανωμένη Ομογένεια, τότε η κ. Καναρά, θα γράψει ιστορία στις
ΗΠΑ. Θα αποτελέσει την μεγάλη έκπληξη και την
εξαίρεση του κανόνα, αν φυσικά ''κόψει τις κακές
παρέες'', που -χωρίς να γνωρίζει- δημιούργησε
στην αρχή και τώρα τις κουβαλά ως...''βαρίδια''.
Σε αναμονή της κοινής ''σύσκεψης''
Αναμένω πως και πως την ''κοινή σύσκεψη Μητρόπολης, Προξενείου, Ομοσπονδίας'' που εξαγγέλθηκε από τον άγιο Βοστώνης, γιά τον ''καλύτερο συντονισμό'' της συνεργασίας τους. Θερμή
παράκληση να γίνει αμέσως μετά τις εορτές. Το
λέω αυτό βασιζόμενος σε δηλώσεις του άγιου Βοστώνης, σε ομογενειακό ΜΜΕ. Στην ερώτηση αν
«υπάρχει καλή συνεργασία ανάμεσα στην Μητρόπολη, στην Ομοσπονδία και το γενικό προξενείο»,
ο άγιος απάντησε: «Νομίζω ναι, βέβαια θα πρέπει
να συνεργαζόμαστε λίγο καλύτερα, δεν πρέπει
να λαμβάνονται αποφάσεις από την Ομοσπονδία
χωρίς να ενημερώνεται τουλάχιστον η Μητρόπολη και το προξενείο... Νομίζω πως εάν συνεργαζόμαστε μπορούμε να κάνουμε θαύματα». Στην

ερώτηση αν σκέφτεται να καλέσει μία κοινή συνάντηση, απάντησε «ναι».
Αμήν και πότε. Επιτέλους. Να μάθουμε και
εμείς οι υπόλοιποι γιά τα...''θαύματα'' των εράνων Ομοσπονδίας μαζί και...IRS, από τους τρεις
επίσημα και...''θεσμικά'', συνεργαζόμενους και
κατά προέκταση...εμπλεκόμενους, αφού και οι...
''κότες'' (αλανιάρες και μη) γνωρίζουν ότι πίσω
από την τυπικά υπάρχουσα μόνο και διαχρονικά παρανομούσα μικρο-Ομοσπονδία Βοστώνης
των ''κατεστημένων ομάδων'' και ''οικογενειών'',
υπάρχει η... Μητρόπολη του Μεθόδιου, με το
Προξενείο σε ρόλο...''κομπάρσου'' και -στο παρελθόν- ''χρηματοδότη''.
Θα παρακαλούσαμε μόνο, η κοινή σύσκεψη να
γίνει δημόσια, γιά να μπορέσει ο λαός να θαυμάσει το εύρος της θεάρεστης συνεργασίας. Το δε
Προξενείο, παρακαλούμε να αναρτήσει τις σχετικές φωτογραφίες από την ιστορική σύσκεψη στο facebook του, όπως έκανε πριν μήνες με
τις...''μεσογειακές νύχτες'', όπου θαυμάσαμε τις...
''πόζες'' της κ. προξενίς με τους ''εντιμότατους''
της Ομοσπονδίας και λοιπούς ''παράγοντες''.
Υπογραφή: Ο α' αντι-Πρόεδρος

O άγιος Βοστώνης, ομιλεί στο ποίμνιο από την
''εξέδρα επισήμων'', στην παρέλαση-καρνάβαλο
της 6ης Απριλίου (γιά την 25η Μαρτίου). Πίσω
του, στην εξέδρα η ''επίτιμη τελετάρχης'' και παρουσιάστρια στο gala την προηγούμενη ημέρα, κ.
Γιάννα Νταρίλη, ακούει με ευλάβεια.

Ο εξοχ. πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Καλαματιανός Χρ. Παναγόπουλος, ομιλεί στην ίδια παρέλαση. Πίσω του, μόλις διακρίνεται, η κ. Νταρίλη.
Δεν διακρίνονται, δυστυχώς, οι ευρισκόμενοι παραδίπλα στην ίδια ''εξέδρα επισήμων'', πρόεδρος
της Ομοσπονδίας και η κ. Προξενίς.
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ΣΟΒΑΡΑ ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΑ

Να η φωτογραφία από το gala (Βοστώνη), που παρουσίασε η Γιάννα Νταρίλη

Γιά εράνους παντός καιρού και παντός σκοπού,
εμπιστευτείτε την εμπειρία της FHASNE.
Οι έρανοι γιά Πυρόπληκτους και Μυρτώ, πιστοποιούν τις
''άγιες'', μαγικές μας ικανότητες.

Νομίζατε ότι η στήλη, παρά το ''εμπάργκο'' από τους διοργανωτές (να μην βγούν φωτογραφίες γενικά μετά από απάιτηση του ''άγιου''), δεν θα είχε από
το περίφημο gala στις 5 Απριλίου (παραμονή παρέλασης) στο ξενοδοχείο Revere στην Βοστώνη. Κούνια που σας κούναγε. Να το ''επίσημο τραπέζι'' με
τους ''επίσημους'', χώρια και ξεχωριστά όπως συνηθίζεται, γιά να ξεχωρίζουν από τον...''όχλο''. 'Ετσι, βλέπουμε, αριστερά την παρουσιάστρια της βραδιάς
Γιάννα Νταρίλη, στο βήμα έναν πολιτικό που ούτε καν μας ενδιαφέρει το όνομά του και μετά το ''συνεργαζόμενο τρίο'', όπως προβάλονται αυτάρεσκα σε
ομογενειακά ΜΜΕ: Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ιωάννης Ράμμος, άγιος Βοστώνης Μεθόδιος και γεν. πρόξενος Ιφιγένεια Καναρά, έχοντας μπροστά το ''λάβαρο'' της ημιανύπαρκτης παρανομούσας μικρούλας, αλλά ''διάσημης'' Ομοσπονδίας Νέας Αγγλίας (Βοστώνης). Δεξιά άλλος ένας πολιτικός που ούτε καν μας
ενδιαφέρει το όνομά του. Η κ. Νταρίλη καθόταν δίπλα στον πρόεδρο, άκρη αριστερά στο τραπέζι. Η στήλη δημοσιεύει την φωτογραφία, επειδή πιστεύουμε
ότι οι συν-διοργανωτές και ''τρεις συνεργαζόμενοι'', μείωσαν την κ. Νταρίλη. Την κάλεσαν στο gala, την έκαναν επίτιμη τελετάρχη στην μικρή παρέλαση
την επομένη (6 Απριλίου '14) και γιά κάποιο ανεξήγητο λόγο επέβαλαν ''εμπάργκο'' στους υποτακτικούς τους να μην βγούν φωτογραφίες από το gala, φοβούμενοι μην καταλήξουν στην στήλη, η οποία, μόνη, έδωσε δημοσιότητα στο μεγάλο γεγονός, με αποτέλεσμα να...κάτσει μακριά από αυτό, ο πρέσβης.
Η αξία της αναμνηστικής φωτογραφίας; Μεγάλη. Πρώτον, μόνο εδώ δημοσιεύεται φωτογραφία από το gala. Δεύτερον, δεν συγχωρώ το ''ρίξιμο'' που
έκαναν στην κ. Νταρίλη. Τρίτον, πάντα χαίρομαι πολύ να βλέπω μαζί, τους ''τρεις συνεργαζόμενους'' (Μητροπολίτη, Ομοσπονδία, Προξενείο). Κι αυτό γιατί,
αφού συνεργάζονται καλά σε όλα, γλέντια, εκδηλώσεις, παρελάσεις κλπ, θα μας πούν και τι θα γίνει με το χρήμα από τον έρανο γιά Μυρτώ και τι έγινε με
το χρήμα από τον έρανο γιά πυρόπληκτους (2007), γιά τον οποίον -παρά την δημόσια ψευδή γραπτή δήλωση του νομικού σύμβουλου της Ομοσπονδίας Δ.
Ιωαννίδη- ΔΕΝ έχει δοθεί ακόμα απολογισμός. Πιθανά να φιλοτιμηθούν οι δύο ''συνεταίροι'' της Ομοσπονδίας (Μητρόπολη, Προξενείο) και να μάθουμε
επιτέλους τι έγινε με τον έρανο γιά πυρόπληκτους, αφού η παρανομούσα Ομοσπονδία ''κάνει το κορόϊδο''. Η τελευταία πληροφορία είναι ότι, πριν ένα μήνα
η τότε προεδρίνα Ελισάβετ Παπασλή είπε στην συνέλευση των ολίγων, ότι ΘΑ δώσει ''ΑΜΕΣΑ'' τον απολογισμό του έρανου γιά πυρόπληκτους (2007) που
έχει στο...σπίτι της. Και κανείς από τα ''διαμάντια'' που ήταν στην συνέλευση δεν ρώτησε το αυτονόητο: ''Μα καλά, τι δουλειά έχουν έγγραφα, τραπεζικές
καταστάσεις κλπ από τον έρανο της Ομοσπονδίας γιά πυρόπληκτους στην Ελλάδα (2007) να βρίσκονται σε σπίτι οποιουδήποτε και όχι στο γραφείο της
Οργάνωσης στο δίπλα δωμάτιο; Και γιατί μας λες έδωσες χρόνια πριν απολογισμό και τώρα λες ότι δεν έδωσες τότε, αλλά ΘΑ δώσεις τώρα;''. Φυσικά απολογισμός δεν δόθηκε ''άμεσα''. Γιά την ιστορία, ουδέποτε δόθηκε απολογισμός (2008), μόνο ''λεκτικές διαβεβαιώσεις'' και εξαπάτηση του IRS με τα χρήματα
Ομογενών στον έρανο γιά πυρόπληκτους (αλλά αυτό, όπως έχουμε ήδη δημοσιεύσει, είναι άλλη ιστορία, που δεν θα έχει ευχάριστη κατάληξη).
Τώρα θα πείτε ''μα καλά, και το προξενείο γιατί δεν ρώτησε ποτέ τι έγιναν τα χρήματα γιά πυρόπληκτους''; Α...'Ολα κι όλα. Χαζά δεν θέλω. Ακούσατε,
γιά παράδειγμα, ποτέ να ρώτησε τί έγιναν οι χορηγίες που έδινε στην Ομοσπονδία Βοστώνης που έχει μηδενικό έργο, γιά 2 δεκαετίες κάθε χρόνο, χρήματα
των ''κορόϊδων'' στην Ελλάδα, που και πως χρησιμοποιήθηκαν; 'Οχι... 'Ενα προξενείο της Ελλάδας στις ΗΠΑ που ''σέβεται'' τον εαυτόν του και ακολουθεί
πιστά την -κάθε- κυβερνητική πολιτική, πάντα συνεργάζεται άψογα στηρίζοντας...επιτήδειους παπατζήδες. (Γι' αυτό το ζήτημα έχω...''βαρβάτα νέα''. Αλλά
υπομονή, γιά μετά τις εορτές).

Παίζω με αντίπαλο...''3ης κατηγορίας''
O εικονιζόμενος μόνιμος παράγοντας της Ομοσπονδίας Βοστώνης, γνωστός και από...''έρανο
γιά πυρόπληκτους'' αλλά και τις βρισιές κατά της
''Π'', έψαχνε στην παρέλαση να...φωτογραφίσει
έναν από τους ''εχθρούς'' φωτογράφους της στήλης. Δεν τα κατάφερε γιατί, ως γνήσιος ομοσπόνδυλος Βοστώνης, δεν μπόρεσε να ανακαλύψει
έστω έναν. Τελικά, φωτογραφήθηκε από δικό μας
φωτογράφο και ούτε κατάλαβε τίποτα.
Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι
''παίζουμε μπάλα'' με αντίπαλους τρίτης κατηγορίας και βάζουμε μιά ντουζίνα γκολ.
Και το ερώτημα προς άγιο Βοστώνης και κ. Προξενίς: Με αυτήν την ομάδα θα ''παίζετε μπάλα''; Η
στήλη δεν μπορεί να ''κατεβαίνει στο γήπεδο και
ο αντίπαλος να σέρνεται''.
Κάνετε κάτι επιτέλους. Τις ιαχές της εξέδρας
που σας κράζει γιά την...11άδα σας δεν τις ακούτε;
Τις ιαχές των ''φιλάθλων'' που λένε ''θα μπούμε
μέσα'', ούτε αυτές ακούτε; Κάνετε κάτι γιατί, οι
''φίλαθλοι'' ή θα αλλάξουν ενδεκάδα ή θα αλλάξουν εσάς τους ερασιτέχνες...προπονητές.

Μας ''κούφανε'' όλους
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιωάννης Ράμμος έκανε την δήλωση του αιώνα στο περιθώριο του gala: ''Ως Ομοσπονδία προσελκύσαμε τους νέους''. Μόλις
το άκουσε αυτό ο πρώην πρόεδρος και ''καμάρι της Ηπείρου'' Δ. Τσούμπανος χάρηκε, επειδή οι μόνοι νέοι που μαζεύονται στις συνεδριάσεις των 15 της
Ομοσπονδίας είναι, εκτός του κ. Τσούμπανου και μερικούς του Συμβούλιου, όλοι οι άλλοι πρώην πρόεδροι και προεδρίνες, από 55 μέχρι 85 χρονών. Μιλάμε
γιά πολύ ''νεολαία''. Η στήλη παρακαλεί τον κ. πρόεδρο να κάνει έστω μία ''βαρυσήμαντη και βαθυστόχαστη δήλωση'' κάθε εβδομάδα. Θα προσφέρει
μεγάλη υπηρεσία στην Ομογένεια, όχι μόνο αυτή στην Βοστώνη.
Πάλι παράπονα
Μυστικός μου πράκτορας πληροφορήθηκε ότι η κ. Προξενίς στην Βοστώνη έκανε πικρόχολα σχόλια κατά της στήλης σε ''παράγοντες'', επειδή νόμισε
ότι την αποκάλεσα ''κοντή'' στην προηγούμενη έκδοση και δεν της άρεσε. Αυτό είναι λάθος. Σίγουρα είναι ψηλή και όχι κοντή. Μπορεί να μην ξεπερνά
την κ. Νταρίλη, αλλά τον πρόεδρο και τον α' αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας τους ξεπερνά. 'Αρα είναι ψηλή. Σε ότι αφορά γιά τις ''πόζες'' της (κι αυτό την
ενόχλησε) ε, τι να πω. Οφείλω να ανασκευάσω: Δεν ποζάρει αυτή στον φακό. Ο φακός ποζάρει σε αυτήν.
Εκδήλωση Ευαγγελικής Εκκλησίας και ο ''περιφερόμενος θίασος''
'Εγινε το περασμένο Σάββατο γιά να τιμηθεί η 25η Μαρτίου. Χάρηκα που ομιλητής ήταν και ο σεβ. καλμουκίας Θεόδωρος, που κάπου μπέρδεψε τα άγια
με την αριστερά και άλλα σχετικά. Αλλά γιατί το έκρυψε ότι μίλησε; Μην τον μαλώσει ο άγιος Βοστώνης; Εκεί και ο ''περιφερόμενος θίασος'' (οι ίδιοι γιά
χρόνια) της Ομοσπονδίας, δίπλα και πίσω από την κ. Προξενίς. Βαρεθήκαμε να βλέπουμε σε φωτογραφίες τους ίδιους -κυριολεκτικά τους ίδιους- ασπόνδυλους Ομοσπόνδυλους γιά 10 χρόνια, σε συνεδριάσεις και εκδηλώσεις. Τελευταία ποζάρουν συνέχεια δίπλα στην κ. Προξενίς, επειδή, όπως προανάφερα
αυτή έχει...φωτογένεια. Αλλά, ως αγενέστατοι, δεν ποζάρισαν και με την κ. Νταρίλη στο gala. Ούτε έστω φωτογραφήθηκαν μαζί της. Κάνουν διακρίσεις.
Σε όσους κακοήθεις ισχυρίζονται ότι οι ασπόνδυλοι ομοσπόνδυλοι επιδιώκουν φωτογραφίες με την κ. Προξενίς γιά να περνά το μήνυμα ο καλμουκίας ότι
''συνεργαζόμαστε μιά χαρά σε όλα'', έχω να πω τούτο: Μα είναι δυνατόν το Προξενείο να αγνοήσει τις προσωπικότητες της Ομοσπονδίας Βοστώνης; Τόσα
χρόνια γιατί τους έδινε χρήμα κάθε χρόνο; Αν δεν ήταν προσωπικότητες, με...''έργο'' και...''έντιμοι'', θα έδινε; Αν δεν ασχολείται και δεν συνεργάζεται το
Προξενείο με την μεγάλη Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το 0.2% της Ομογένειας Βοστώνης, με τι θα ασχολείται; Με το υπόλοιπο 99.8%;
Η εκδήλωση στο Προξενείο
Λύσσαξαν οι της ασπόνδυλης ''συμμορίας'' με την φωτογραφία που έβαλα στην προηγούμενη έκδοση μέσα από το Προξενείο Βοστώνης στην ''δεξίωση''
γιά 25η Μαρτίου, που έγινε 4 Απριλίου. Να λέτε ευτυχώς που δεν έγινε 4 Αυγούστου ''που 'ναι παχειές οι μύγες''. Και αρχισαν: ''Πως μπήκε αυτός εδώ''; ''Ποιός του έδωσε την φωτογραφία, ποιός είναι ο προδότης''; Και άλλα ''κουφά''. Τι έγινε ρε ''λεβέντες''; Κάνατε δικό σας τσιφλίκι και το Προξενείο; Ποιοί νομίζετε ότι είστε; Πόσο ''ρόμπες'' θα γίνετε ακόμα; Είναι δύσκολο να καταλάβετε ότι καταντήσατε γελωτοποιοί που ''σπάζει πλάκα'' η Ομογένεια μαζί σας;

H φωτογραφία από Boston μπήκε γιά να καλυφθεί χώρος. Επειδή αριστερά, είναι ο εκλεκτός φίλος της στήλης, το ''καμάρι της Ηπείρου'', Δ. Τσούμπανος

Ο Νάρκισσος

Ο μεσήλιξ, απασχολημένος να θαυμάζει την καθ'
όλα άριστη πλούσια κόμη του και την πνευματική
του διάπλαση από τις όχθες του ποταμού Charles
River της πόλης, στα νερά αυτού δεν έδωσε προσοχή και δεν ανταποκρίθηκε στον εκδηλούμενο
έρωτα της Νύμφης Ομοσπονδίας, η οποία και συνεχώς τον καλούσε.
Αποτέλεσμα ήταν, η μεν φωνή της Νύμφης να
εξασθενεί συνέχεια σε τρόπο ώστε ν' ακούγονται μόνο οι τελευταίες συλλαβές και να σβήνει
αφού την οδήγησε στο τέλος της, ο δε Νάρκισσος
να παραπαίει αυτοθαυμαζόμενος στο νερό του
ποταμού που το χρησιμοποιούσε ως κάτοπτρο,
όπου κι έπεσε τελικά, χωρίς να ξέρει κολύμπι.
(Παράφραση Οβίδιου, από το έργο του «Μεταμορφώσεις» ΙΙΙ 342).
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ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
O...θεσμός τι έγινε;
Κύριε πρόεδρε της Ομοσπονδίας Αστόριας Νέας
Υόρκης. Δεν ακούμε άλλο γιά τον θεσμό των τελεταρχών παρέλασης. Τι απόγινε; Τον καταργήσατε; Υπάρχει; Η Ομογένεια θέλει τον θεσμό των
τελεταρχών, γιατί με ποιούς άλλους θα γελά εκτός
από εσάς; Σας παρακαλούμε να πείσετε τον δημιουργό του θεσμού, να τον διατηρήσει.
Η...ομογενής υπουργός Υγείας ΗΠΑ
Με την βλακεία που μας δέρνει ως Ομογένεια,
τα ''παπατζίδικα μαγαζο-ΜΜΕ'' Αστόριας και την
έμφυτη τάση μας να δημιουργούμε μύθους, ''βαφτίσαμε'' και την νέα υπουργό Υγείας των ΗΠΑ...
Ομογενή. Η γυναίκα ουδεμία με Ελληνισμό σχέση
έχει, με εξαίρεση το γεγονός ότι οι προγόνοι της
ήταν 'Ελληνες μετανάστες. Από που ως που ''Ομογενής'';
ΠανΗπειρωτική Αμερικής
Ακόμα παραμένει ''νεκρή'' εταιρία, ανύπαρκτη.
Αλλά έχει υπαρκτό πρόεδρο που αναβαίνει και σε
εξέδρες επισήμων σε παρελάσεις, ως...''τιμώμενο
πρόσωπο. Σε ότι αφορά το σκάνδαλο με τα χρήματα που παίζονταν στο Χρηματιστήριο (κοντά
1 εκατομ. δολάρια), ναι αυτά γιά ''τα αδέλφια
μας βορειοΗπειρώτες'', κουβέντα. Υποθέτω θα
σκέφτονται να καταλαγιάσει ο θόρυβος και να
επανέλθουν δριμύτεροι ως πατριδοκάπηλοι-παπατζήδες, γιατί αυτό αποδείχτηκε ότι ήταν τόσα
χρόνια ΟΛΟΙ τους, κοροϊδεύοντας ξεδιάντροπα
την Ομογένεια, Ηπειρώτες και βορειοΗπειρώτες.
Έντονη φήμη
Κυκλοφορεί έντονα η φήμη ότι ο ''δισεκατομμυριούχος'' Αρτέμης Σώρρας θα δώσει στην Ομοσπονδία Βοστώνης το ποσό των 100 εκατομ. δολαρίων γιά να χτίσει Βιβλιοθήκη και Μουσείο, με
την προϋπόθεση αυτά να πάρουν το όνομά του.
Δεν γνωρίζουμε γιατί επέλεξε την Βοστώνη. Θα
έχει τους λόγους του.

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

Η υπουργίνα 'Ολγα
Αν θέλετε να καταλάβετε το μέγεθος της πολιτικής, κομματικής, κυβερνητικής ''χαβούζας''
Ελλάδας, διαβάστε την συνέντευξη που έδωσε η
υπουργίνα Τουρισμού στην εφημερίδα ''Πρώτο
Θέμα''. 'Ενα απόσπασμα:
- 'Ομως πες μου: ο Ομπάμα σού ρίχτηκε; (Με
αφορμή την επίσκεψή της στην Ουάσινγκτον,
παρέα με τον Πάνο Παναγιωτόπουλο του Πολιτισμού, για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.)
- «Το κατέχει το σπορ. Είναι επιρρεπής» (δεν
είπε σε τι επιρρεπής, τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται).
- Πες...
- «Συστήθηκα. ''I am the minister of Tourism''».
- Ε, και;
- (γελώντας) «Το πρώτο πράγμα που μου είπε
ήταν ''You are very beautiful''».
- Μόνο;
«Και συνέχισε: ''You are the best thing for the
pictures''.
- Δεν σου ζήτησε να συναντηθείτε ιδιωτικά;
Ετσι, για την προώθηση του ελληνικού τουρισμού;
- «Είπαμε. Μόνο αυτά. Φυσικά μίλησε για τις
προσπάθειες της Ελλάδας προσθέτοντας ότι ''όλοι
θέλουν να επισκεφθούν την Ελλάδα''».
- Αφού του άρεσε η πρωθυπουργός της Δανίας,
με σένα έπρεπε να λιποθυμήσει...
-«Η Μισέλ έχει δίκιο» (σαν να λέει, ο τύπος δεν
αφήνει ούτε θηλυκή γάτα).
Και τρίτο μνημόνιο
Ο κρυφοακροδεξιός πρωθυπουργός της Ελλάδας το είπε: ''Δεν θα υπάρξει τρίτο μνημόνιο''.
Η δήλωση αυτή απλά επιβεβαιώνει ότι το τρίτο
μνημόνιο είναι θέμα χρόνου. Κατά τα υπόλοιπα
η Ελλάδα βγήκε στις...αγορές. 'Ετσι, υγεία να
'χουμε σε...45 χρόνια (2059), αν δεν υπάρξει άλλο
μνημόνιο και αν όλα πάνε καλά, θα ξεπληρώσει
-λέγεται- τα χρωστούμενα 320 δισ., αφού πληρώσει έναν σκασμό τόκους κλπ γι' αυτά.Λογικά,
τα δάνεια δεν θα αποπληρωθούν ποτέ. Φυσικά,
όλοι οι ανώμαλοι πολιτικοί που την οδήγησαν στα
μαύρα μνημονιακά χάλια, εξακολουθούν ακόμα
να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να κάνουν δηλώ-

σεις γιά...έξοδο από την κρίση.
To ''αμαρτωλό προξενείο''
'Ισαμε τέλη του προηγούμενου χρόνου όλα ήταν
μιά χαρά στην Βοστώνη. 'Η φαίνονταν μιά χαρά. Η
τοπική Ομοσπονδία, που πάντα προβαλόταν από
''μαγαζάκι'' της Αστόριας και τον ανταποκριτή
της ως μιά ''δυναμική Οργάνωση'', ήταν ήσυχη,
οι βρωμιές της καλύπτονταν, οι μόνιμοι ισόβιοι
παράγοντές της προβάλονταν φωτογραφικά, οι
''οικογένειες-δυναστίες'' έλεγχαν τα πάντα, η νεοδιορισθείσα κ. Προξενίς ανέμελη συνδιασκέδαζε
και συνδειπνούσε με τους ''προεδροπαράγοντές''
της, ο άγιος Βοστώνης έπαιζε τα παιχνίδια του και
ξαφνικά η υπόθεση ''έρανος Μυρτώ'', τράβηξε
απότομα το όμορφο...παραβάν και φάνηκε η...
χαβούζα:
Κομπίνες με έρανους αλα πυρόπληκτους, χρήμα Ομοσπονδίας γιά προσωπική χρήση, εξαπάτηση IRS, σύλλογοι-μέλη ''μαϊμούδες'', νοοτροπία
''εμείς είμαστε και λογαριασμό δεν δίνουμε''.
'Ετσι, χάρη στην Μυρτώ και στην ''Π'', έμαθε το
πανελλήνιο και η Ομογένεια τι εστί πραγματικά
Ομοσπονδία Βοστώνης και τι παιχνίδια παίζουν
με ''νεκρές καταστάσεις'' οι λοιποί εμπλεκόμενοι.
Φυσικό ήταν η υπόθεση να αποκαλύψει και τις
διαχρονικές βρωμιές του πιό βρώμικου Προξενείου της Ελλάδας στις ΗΠΑ, ίσαμε 2011. Τώρα,
καλείται να εξηγήσει ΠΩΣ και γιατί έδινε χορηγίες κάθε χρόνο, μέχρι 2010, σε μία ουσιαστικά
ημιανύπαρκτη Ομοσπονδία, άστεγη (είναι φιλοξενούμενη). Η μόνη και μικρότερη Ομοσπονδία
στις ΗΠΑ που λάμβανε χορηγίες κάθε χρόνο γιά 2
δεκαετίες. Η ερώτηση στην Βουλή (βλέπε δεξιά)
είναι η αρχή. 'Ερχονται και άλλα πολύ χειρότερα,
που δεν είναι η ώρα τους να γραφούν, γιά να ''δοξαστεί'' το παρελθόν του Προξενείου και να διασυρθεί -δυστυχώς- η Ελλάδα στις ΗΠΑ.
Εγώ απλά θέτω μιά ''χαζή'' ερώτηση: Κυρία
Προξενίς, δεν σας ενδιαφέρει το γεγονός ότι πρόεδρος και γραμματέας της μικρούλας Ομοσπονδίας με την οποίαν συνεργάζεστε, είναι εκπρόσωποι
ανύπαρκτων συλλόγων; 'Οτι το 35% των συλλόγων-μελών της είναι ''μαϊμούδες''; 'Η συνεχίζετε
τον...''εθισμό'', συναδέλφων σας πρώην στην Βοστώνη, σε...ανύπαρκτους και...''μαϊμούδες'';
Υπογραφή: Ο β' αντι-Πρόεδρος

Πανηγυρισμοί γιά την έξοδο της
Ελλάδας στις αγορές

Εκλογές ''γκέττο''
Επιτέλους, θα δοξαστεί πάλι η Ομοσπονδία του
''γκέττο'' μας. Ο προεκλογικός αγώνας άρχισε, όχι
όμως -δυστυχώς- δημόσια. Οι δυνάμεις ετοιμάζονται, οι σύλλογοι-σφραγίδες καθαρίζονται, τα
μαγειρέματα και τα παζάρια καλά κρατάνε. Ο Πετράν θεωρεί τη νίκη σίγουρη. Εκτός και την πάθει
πάλι όπως 2006.
Σικάγο
Μαθαίνω ότι σύντομα θα 'χουμε ιστορίες γιά
αγρίους με χρήματα της Ομοσπονδίας που χρησιμοποιήθηκαν γιά προσωπικά νομικά έξοδα πρώην κορυφαίου αξιωματούχου της.

Αντώνη, μήπως έγινε τυπογραφικό λάθος
και το 4,235 έγινε 44,235; Επειδή ΟΥΔΕΠΟΤΕ
στην ιστορία Ομογένειας ΗΠΑ, εφημερίδα
της τύπωσε πάνω από 7.000 φύλλα, σε μία
έκδοση.

Αντώνη, την υπογραφή, δεν την βάζουμε όπου να 'ναι

Και στην Βουλή των Ελλήνων
η Ομοσπονδία Βοστώνης
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ
«ΑΔΗΛΩΤΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΜΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ»
Την εμπλοκή της Ελλάδας σε φορολογικά - νομικά ζητήματα στις ΗΠΑ, σχετικά με εικοσαετείς
επιχορηγήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών,
μέσω του γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην
Βοστώνη, διερευνά με Ερώτηση που κατέθεσε
στην Βουλή ο Βουλευτής Επικρατείας Τέρενς
Κουίκ.
Ακολουθεί το Κείμενο της Ερώτησης:
ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟ
ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
κ. Υπουργέ,
Σύμφωνα με επίσημα έγγραφα της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (IRS),
αντίγραφα των οποίων δημοσιεύτηκαν στην ομογενειακή e-εφημερίδα ''Πρωϊνή'', το υπουργείο
Εξωτερικών, μέσω του γενικού Προξενείου της
Ελλάδας στην Βοστώνη, επιχορηγούσε κάθε χρόνο και γιά περίπου 20 χρόνια (τελευταία χρονιά
2010) την τοπική -μη κερδοσκοπική - ελληνική
Ομοσπονδία Νέας Αγγλίας, η οποία απασχολεί τα
ΜΜΕ με τα χρήματα του εράνου γιά την Μυρτώ.
Παρόμοια περίπτωση, με πολλά ερωτηματικά,
υπήρξε και γιά έρανο γιά πυρόπληκτους στην Ελλάδα (2007) από την ίδια Ομοσπονδία.
Οι ετήσιες χορηγίες μέσω του γενικού Προξενείου της Ελλάδας ήταν της τάξης των 5.000-10.000
δολ. κάθε χρόνο. Χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων. Δίνονταν στην τοπική Ομοσπονδία
βασικά με επιταγές του γενικού Προξενείου.
Σύμφωνα με δημόσιες καταγγελίες, το γενικό
προξενείο ουδέποτε ασχολήθηκε με τους λόγους
- αιτίες χορηγιών και την κατάληξη των χρημάτων αυτών.
Επειδή, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, η δραστηριότητα της τοπικής ελληνικής Ομοσπονδίας
είναι η διοργάνωση μιάς παρέλασης μιά φορά τον
χρόνο, τα έξοδα της οποίας καλύπτονται όλα από
την τοπική Ομογένεια,
Επειδή η Ομοσπονδία, όπως πληροφορούμαι,
δεν είχε ούτε έχει λειτουργικά και συναφή έξοδα
και φιλοξενείται σε ''Πολιτιστικό Κέντρο'',
Επειδή η Φορολογική Υπηρεσία ΗΠΑ έχει βρει
ατασθαλίες στις φορολογικές δηλώσεις της Ομοσπονδίας και ο λόγος είναι ότι τα ποσά που έδινε
το γενικό Προξενείο δεν αναφέρονταν στην φορολογική δήλωση της Οργάνωσης, όπως ο ομοσπονδιακός νόμος των ΗΠΑ ορίζει,
Επειδή, σύμφωνα με ηλεγμένες και έγκυρες
πληροφορίες, οι ομοσπονδιακές αρχές ΗΠΑ
ασχολούνται με αυτό το θέμα κι επειδή έτσι έμμεσα εμπλέκεται και το υπουργείο Εξωτερικών
μέσω του γενικού Προξενείου στην Βοστώνη,
Με δεδομένο ότι είμαι Γραμματέας της μόνιμης Επιτροπής της Βουλής για τον Ελληνισμό της
Διασποράς και με δεδομένο ότι και από την δημοσιογραφική μου υπόσταση, αλλά και του εκπροσώπου του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
Σας ερωτώ κ. Υπουργέ:
- Πόσα χρήματα συνολικά δόθηκαν στην ελληνική Ομοσπονδία Βοστώνης από 1990 και γιά ποιό
σκοπό;
- Μπορείτε να ζητήσετε επίσημα από την Πρεσβεία μας στην Ουάσιγκτον και από το γενικό
Προξενείο μας στην Βοστώνη να ερωτήσουν και
μετά να πληροφορήσουν, πού και πώς διατέθηκαν όλα αυτά τα χρήματα από την Ομοσπονδία
Βοστώνης, η οποία δεν έχει άλλες δραστηριότητες εκτός της παρέλασης, την οποίαν χρηματοδοτεί 100% η τοπική Ομογένεια;
- Γιατί το τοπικό Προξενείο έδινε χορηγίες χωρίς ποτέ να ερωτά τι τις θέλουν οι της Ομοσπονδίας και πού - πώς τις χρησιμοποιούν, αφού αποδεδειγμένα δεν χρησιμοποιήθηκαν γιά κάποιον
γενικότερου ομογενειακού συμφέροντος σκοπό,
γιά κάποιο έργο ή γιά προβολή της Ελλάδας;
- Γιατί το ελληνικό γενικό Προξενείο δεν ερώτησε ποτέ να μάθει αν οι χορηγίες αυτές δηλώνονταν στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία ΗΠΑ, με αποτέλεσμα τώρα να κινδυνεύει να εμπλακεί έμμεσα
η Ελλάδα σε φορολογικά-νομικά ζητήματα στις
ΗΠΑ, ο νόμος των οποίων σαφέστατα ορίζει ότι
ποσά χορηγιών άνω των 5.000 δολ. σε μία δόση,
πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνονται από που
προέρχονται συγκεκριμένα και ονομαστικά, κάτι
το οποίο - σύμφωνα με τις καταγγελίες - ουδέποτε έπραξε η ελληνική Ομοσπονδία Βοστώνης;
Ο ερωτών Βουλευτής
Τέρενς - Νικόλαος Κουίκ - 14 Απριλίου 2014
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ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Από την εκδήλωση στην Πολιτειακή Βουλή της Μασσαχουσέττης (Βοστώνη) όπου παραδόθηκαν τα 4 στεφάνια ελιάς, γιά να απονεμηθούν στους 4 νικητές του ιστορικού Μαραθώνιου της πόλης που πρωτοάρχισε τον χρόνο 1897. Στην τελετή μίλησε η γεν. Πρόξενος της Ελλάδας Ιφιγένεια Καναρά (κάτω). Τα στεφάνια παραδόθηκαν από την κ. Καναρά στην πρόεδρο του Οργανισμού Αθλητών Βοστώνης (με το
κόκκινο φόρεμα). Ο Μαραθώνιος προσελκύει χιλιάδες δρομείς από όλον τον κόσμο και μισό εκατομ. θεατές. Θα γίνει 21 Απριλίου. Την προηγούμενη χρονιά αμαυρώθηκε εξαιτίας βομβιστικής επίθεσης.

17 Απριλίου 2014

Ο Τζέη Λέννο (o πρώην του tonight show), τακτικός επισκέπτης -και εξαιτίας συγγενών- της δυτικής Φλόριδας (παραλία Κληαργουότερ) δεν παραλείπει να πηγαίνει στο εστιατόριο Gondolier, που είναι και τόπος συνεύρεσης Ελλήνων. 'Ανετος, απλός, προσιτός
δεν λέει ποτέ όχι σε όποιον του ζητήσει να φωτογραφηθεί μαζί του. Πάνω, με συγγενείς του απολαμβάνει τα μοναδικά και ξεχωριστά
φαγητά του εστιατόριου, μαζί με τον ιδιοκτήτη (αριστερά) Βασίλη Σιούτη. Στην αριστερή φωτογραφία, με μέλος του προσωπικού του
Gondolier, ενώ πίσω αριστερά (με το μπλε) διακρίνεται ο Δημήτρης Σιούτης, ο ένας από τους δύο γιούς του Βασίλη Σιούτη.
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ΕΥΧΕΣ
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ΕΥΧΕΣ

Happy Easter

Τις καλύτερες ευχές μας γιά υγεία, πρόοδο... Χρόνια πολλά
Οικογένεια Βασίλη Σιούτη
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ΕΥΧΕΣ
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Από τη Ρόδο ως τη Κέρκυρα και από την Κρήτη
ως τη Θράκη κάθε γωνιά της Ελλάδας γιορτάζει
το Πάσχα με το δικό της μοναδικό τρόπο. Εθιμα
και παραδόσεις ζωντανεύουν και πάλι στην πλουσιότερη, σε λαογραφικές εκδηλώσεις, γιορτή της
χριστιανοσύνης.

ΕΘΙΜΑ ΛΑΜΠΡΗΣ

'Εθιμα γιά την Λαμπρή σε ολόκληρη την Ελλάδα

Θράκη
Στις Μέτρες της Θράκης, τα παιδιά φτιάχνουν το
ομοίωμα του Ιούδα και το περιφέρουν στα σπίτια,
ζητώντας κλαδιά για να τον κάψουν την επομένη
στον Επιτάφιο. Τη Μεγάλη Παρασκευή η πομπή
του Επιταφίου σταματά έξω από ένα παρεκκλήσι,
εκεί όπου βρίσκεται έτοιμη η φωτιά για να καεί
ο Ιούδας. Τη στιγμή που ο ιερέας διαβάζει το Ευαγγέλιο ανάβουν τη φωτιά και καίνε το ομοίωμα.
Αργότερα θα πάρουν μια χούφτα από εκείνη τη
στάχτη και θα τη ρίξουν στα μνήματα.
Μακεδονία
Στη Θάσο στην Κοινότητα Λιμεναρίων διατηρείται το πανάρχαιο έθιμο «Για βρέξ Απρίλη μ»,
που γιορτάζεται την Τρίτη του Πάσχα. Συγκροτήματα απ όλη την Ελλάδα χορεύουν δημοτικούς
χορούς.
Στην Ιερισσό της Χαλκιδικής έχουν το έθιμο
«Του μαύρου νιου τ αλώνι», που γιορτάζεται την
Τρίτη του Πάσχα. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση
και την εκφώνηση του πανηγυρικού, οι γεροντότεροι αρχίζουν τον χορό. Σιγά-σιγά πιάνονται
όλοι οι κάτοικοι και συχνά ο χορός έχει μήκος
τετρακόσια μέτρα. Τραγουδούν και χορεύουν όλα
τα Πασχαλινά τραγούδια και τελειώνουν με τον
«Καγκέλευτο» χορό, που είναι η αναπαράσταση
της σφαγής 400 Ιερισσιωτών από τους Τούρκους,
κατά την επανάσταση του 1821. Ο χορός περνά
κάτω από δάφνινη αψίδα όπου υπάρχουν δύο
παλικάρια με υψωμένα σπαθιά και στη μέση του
τραγουδιού διπλώνεται στα δύο με τους χορευτές να περνούν ο ένας απέναντι από τον άλλο για
τον τελευταίο χαιρετισμό. Κατά την διάρκεια της
γιορτής μοιράζεται, καφές που βράζει σε μεγάλο
καζάνι «ζωγραφίτικος», τσουρέκια και αυγά.
Στο Λιτόχωρο Πιερίας την Μ.Πέμπτη το βράδυ
στολίζονται οι επιτάφιοι που φτιάχνονται από
ανύπαντρες κοπέλες, οι οποίες όλη την Σαρακοστή φτιάχνουν λουλούδια από ύφασμα. Την Μ.
Παρασκευή το βράδυ γίνεται στο παζάρι η συνάντηση των Επιταφίων που συνοδεύονται από
χορωδίες Λιτοχωριτών.
Κεντρική Ελλάδα
Στην Αράχωβα, ανήμερα του Πάσχα ξεκινάει
η περιφορά της Εικόνας του Αγίου Γεωργίου την
οποία συνοδεύουν περί τα 500 άτομα ντυμένα με
παραδοσιακές φορεσιές. Την επομένη πραγματοποιείται αγώνας δρόμου των γερόντων (ανηφορικός δρόμος), οι οποίοι ξεκινούν από την εκκλησία
του Αγίου Γεωργίου και φτάνουν στο λόφο. Ακολουθούν χορευτικά συγκροτήματα και το απόγευμα χορεύουν γυναικείοι χορευτικοί σύλλογοι.
Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με κλέφτικα αγωνίσματα, όπως το σήκωμα της πέτρας.
Στη Λιβαδειά, το πιο χαρακτηριστικό έθιμο της
πόλης, είναι το γνωστό «Πάσχα της Λιβαδειάς»,
με τους νέους της πόλης να συμμετέχουν στο
έθιμο του «λάκκου». Μετά την Ανάσταση και
πριν ξημερώσει οι κάτοικοι ετοιμάζουν την φωτιά. Ένας, κάνοντας το σταυρό του, βάζει φωτιά
στο σωρό με τη λαμπάδα της Αναστάσεως. Με
ραντίσματα νερού και συχνό χτύπημα με ένα μακρύ ξύλο, η θράκα είναι έτοιμη για να ψηθούν τα
αρνιά. Το γλέντι διαρκεί μέχρι το απόγευμα και
συμπληρώνεται με τη συμμετοχή παραδοσιακών
χορευτικών συγκροτημάτων και την καύση πυροτεχνημάτων.
Στο Αιτωλικό, την Μ.Παρασκευή πολλοί προσκυνητές επισκέπτονται το ναό της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου, όπου βρίσκεται ο Επιτάφιος, ιστορικό κειμήλιο του 13ου-14ου αιώνα. Την Κυριακή
του Πάσχα κάθε γειτονιά, είναι μία μεγάλη υπαίθρια ψησταριά, όπου ο χορός και το τραγούδι
έχουν τον πρώτο λόγο, ενώ προσφέρονται κρασί
και παραδοσιακοί μεζέδες δωρεάν.
Στη Ναύπακτο, το βράδυ της Μ.Παρασκευής,
πλήθος κόσμου, ντόπιοι και επισκέπτες, ακολουθούν την περιφορά του Επιταφίου, σχηματίζοντας
πομπές, οι οποίες διέρχονται από το λιμάνι, όπου
είναι αναμμένες δάδες ειδικά τοποθετημένες στις
τάπες του Κάστρου, γύρω από το λιμάνι. Στο μέσον της εισόδου του λιμανιού οι δάδες σχηματίζουν μεγάλο σταυρό, που φωταγωγεί ολόκληρο
το λιμάνι παρουσιάζοντας μία φαντασμαγορική
εικόνα. Το έθιμο συνδυάζει τη θρησκευτική μυσταγωγία με την ηρωική προσπάθεια του μπουρλοτιέρη Ανεμογιάννη να πυρπολήσει τη τουρκική
ναυαρχίδα στο χώρο αυτό.

Πελοπόννησος
Στο Λεωνίδιο, το πιο εντυπωσιακό έθιμο της
περιοχής είναι, όταν το βράδυ της Ανάστασης
γεμίζει ο ουρανός από φωτεινά «αερόστατα», τα
οποία ανυψώνονται από τους πιστούς κάθε ενορίας.
Στην Καλαμάτα, αναβιώνει ένα έθιμο, που πηγάζει από τους απελευθερωτικούς αγώνες του
1821, ο διαγωνισμός των «μπουλουκιών». Οι διαγωνιζόμενοι με παραδοσιακές ενδυμασίες και
οπλισμένοι με σαΐτες, δηλαδή με χαρτονένιους
σωλήνες γεμάτους μπαρούτι, επιδίδονται σε σαϊτοπόλεμο, στο γήπεδο του Μεσσηνιακού με τη
συμμετοχή πλήθους κόσμου.
Κυκλάδες
Στην Κύθνο, το πιο επιβλητικό έθιμο του νησιού είναι αυτό της «Κούνιας». Την Κυριακή του
Πάσχα, στην πλατεία του νησιού, στήνεται μία
κούνια, στην οποία κουνιούνται αγόρια και κορίτσια ντυμένα με παραδοσιακές στολές. Αυτός ή
αυτή που θα κουνήσει κάποιον, δεσμεύεται ενώπιον Θεού και ανθρώπων για γάμο. Το βράδυ του
Μ.Σαββάτου επικρατεί το έθιμο του «συχώριου»,
δηλαδή όλοι όσοι έχουν πεθαμένους συγγενείς
φέρνουν στην εκκλησία ψητά, κρασί και ψωμί,
τα οποία έχει «διαβάσει» ο παπάς και τα προσφέρουν στους επισκέπτες και στους κατοίκους του
νησιού.
Η Σύρος βιώνει με ιδιαίτερο τρόπο το Πάσχα.
Οι δύο θρησκευτικές της κοινότητες, η Ορθόδοξη
και η Καθολική, γιορτάζουν συγχρόνως τις μέρες
του Πάσχα. Οι Επιτάφιοι των Καθολικών στην Ανω
Σύρο ξεκινούν από τον ναό του Αγίου Γεωργίου.
Στην Ερμούπολη ο επιτάφιος των Καθολικών
ξεκινάει από τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστών, οι επιτάφιοι των Ορθοδόξων, από τις ενορίες Αγίου
Νικολάου, της Κοιμήσεως και τη Μητρόπολη της
Μεταμορφώσεως. Κατά την περιφορά τους συναντώνται στην κεντρική πλατεία Μιαούλη, όπου
γίνεται κατανυκτική δέηση.
Στην Πάρο, η περιφορά του Επιταφίου της
Μάρπησσας, παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς
κατά την διάρκειά της, γίνονται δεκαπέντε περίπου στάσεις. Σε κάθε στάση φωτίζεται και ένα
σημείο του βουνού, όπου τα παιδιά ντυμένα Ρωμαίοι στρατιώτες ή μαθητές του Χριστού, αναπαριστούν σκηνές από την είσοδο στα Ιεροσόλυμα,
την προσευχή στο Όρος των Ελαιών, το Μαρτύριο
της Σταύρωσης και την Ανάσταση. Τα μεσάνυκτα
του Μ. Σαββάτου, το νησί γεμίζει από φώτα και
τον θόρυβο των αμέτρητων πυροτεχνημάτων.
Δωδεκάνησα
Στο νησί της Αποκάλυψης, την Πάτμο, επίκεντρο των τελετών και ακολουθιών αποτελεί ο
«Νιπτήρας». Στολίζεται με λαμπρές βάγιες και
ποικιλία ανοιξιάτικων λουλουδιών. Την Μ.Πέμπτη
γίνεται αναπαράσταση του «Μυστικού Δείπνου»

του Νιπτήρα σε κεντρική πλατεία της Χώρας. Το
Μ. Σάββατο το βράδυ πριν από την Ανάσταση, το
Ευαγγέλιο διαβάζεται σε ηρωικό εξάμετρο με κώντιο και την Κυριακή του Πάσχα, στο Μοναστήρι
της Πάτμου γίνεται η δεύτερη Ανάσταση κατά την
οποία το Αναστάσιμο Ευαγγέλιο διαβάζεται σε
επτά γλώσσες και από τον ηγούμενο μοιράζονται
κόκκινα αυγά στους πιστούς.
Στη Ρόδο, το Σάββατο του Λαζάρου, τα παιδιά
γυρίζουν από πόρτα σε πόρτα και τραγουδούν
τον «Λάζαρο», συγκεντρώνοντας χρήματα και
αυγά για τους ιερείς. Παλαιότερα, κανένας γεωργός δεν πήγαινε στο χωράφι του να εργαστεί,
γιατί όπως πίστευαν, ό,τι έπιαναν θα μαραινόταν.
Επιτρεπόταν μόνο η συγκέντρωση ξερών κλαδιών
για το άναμμα των φούρνων τη Μεγάλη Εβδομάδα για το ψήσιμο των κουλουριών. Του Λαζάρου,
επίσης, σε όλα τα σπίτια οι νοικοκυρές φτιάχνουν
στριφτά κουλουράκια, «τα Λαζαράκια», συμβολίζοντας με τον τρόπο αυτό το σώμα του Λαζάρου
που ήταν τυλιγμένο στο σάβανο.
Στην Κω, ενώ οι μεγάλοι ασχολούνται με τις πασχαλινές δουλειές και τον εκκλησιασμό, τα παιδιά
προετοιμάζονται για την Ανάσταση. Παίρνουν μεγάλα κλειδιά από εκείνα που είχαν οι παλιές κλειδαριές, δένουν με ένα σχοινί το κλειδί με μπαρούτι και βάζουν το καρφί στην τρύπα του κλειδιού,
το βράδυ της Ανάστασης το χτυπούν δυνατά στον
τοίχο για να εκπυρσοκροτήσει. Αλλοι κόβουν
μακριές λωρίδες χαρτιού, βάζουν στην άκρη της
κάθε λωρίδας μπαρούτι και ένα φυτίλι, την τυλίγουν τριγωνικά, ώστε να προεξέχει το φυτίλι που
το ανάβουν και από την ώρα που ο παπάς λεει το
«Χριστός Ανέστη». Το πρωί του Μ. Σαββάτου,
η εκκλησία στρώνεται με μικρά μοβ μυρωμένα
λουλούδια του βουνού που λέγονται λαμπρές. Οι
νοικοκυρές φτιάχνουν τις λαμπρόπιττες και το
γεμιστό αρνί.
Στη Χίο, ο ρουκετοπόλεμος είναι ένα παλιό
Βρονταδούσικο έθιμο που έχει τις ρίζες του
στην τουρκική κατοχή. Αρχικά, οι κάτοικοι των
ενοριών του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας
Ερειθιανής, εκκλησιών που βρίσκονται αντικριστά, έφτιαχναν αυτοσχέδια κανονάκια. Με το
πέρασμα του χρόνου όμως αυτά εξελίχθηκαν σε
αυτοσχέδιες ρουκέτες, βεγγαλικά, φτιαγμένα
από νίτρο, θειάφι και μπαρούτι. Η προετοιμασία
των ρουκετών αρχίζει μετά το Πάσχα για να είναι έτοιμες την επόμενη χρονιά. Οι ποσότητες, τα
τελευταία χρόνια, φτάνουν στις μερικές χιλιάδες
και το θέαμα που δημιουργείται από τις ρουκέτες
που εκτοξεύονται στον ουρανό του Βροντάδου
το βράδυ της Ανάστασης είναι φαντασμαγορικό.
Τα τελευταία χρόνια έχουν ληφθεί μέτρα για την
προστασία των παρευρισκομένων, ώστε να διασωθεί το έθιμο.
Επτάνησα
Στην Κέρκυρα, την Μ.Παρασκευή ξεκινά από

την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό
Φρούριο, ο Επιβλητικός Επιτάφιος. Μέχρι της 9.30
το βράδυ, από κάθε εκκλησία βγαίνει ο Επιτάφιος
με την απαραίτητη μπάντα της ενορίας, τις χορωδίες, τους πιστούς. Τελευταίος βγαίνει ο μεγαλοπρεπέστατος επιτάφιος της Μητρόπολης. Στις 9
το πρωί γίνεται η περιφορά του Επιταφίου της Εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνα, καθώς το 1574 οι
Βενετσιάνοι απαγόρευσαν στους ορθοδόξους την
περιφορά του την Μ.Παρασκευή, και από τότε οι
Κερκυραίοι πραγματοποιούν την περιφορά μαζί
με το Σεπτό Σκήνωμα του Αγίου. Είναι η πιο παλιά
και πιο κατανυκτική Λιτανεία που βγαίνει σε ανάμνηση του θαύματος του Αγίου, που έσωσε τον
Κερκυραϊκό λαό από την σιτοδεία.
Στις 11 το πρωί του Μ. Σαββάτου ο κόσμος περιμένει την πρώτη Ανάσταση. Όταν τελειώνει η
ακολουθία στη Μητρόπολη, χτυπούν οι καμπάνες
των εκκλησιών και από τα παράθυρα των σπιτιών
πέφτουν κατά χιλιάδες, πήλινα δοχεία (μπότιδες)
στους δρόμους, με μεγάλο κρότο. Αυτό το έθιμο
έχει τις ρίζες του στο χωρίον του Ευαγγελίου «Συ
δε Κύριε Ανάστησόν με ίνα συντρίψω αυτούς ως
σκεύη κεραμέως».
Ένα άλλο Κερκυραϊκό Πασχαλινό έθιμο που
αναβιώνει είναι το «Μαστέλο» (βαρέλι). Στην
«Pinia» και κάτω από την Μεταλλική Κουκουνάρα
που κρέμεται ασάλευτη μαζεύονται οι Φακίνοι, οι
αχθοφόροι της πόλης, οι Πινιαδώροι, οι οποίοι
τοποθετούσαν στη μέση του πεζοδρομίου ένα
ξύλινο βαρέλι. Το στόλιζαν με μυρτιές και βέρντε, του έβαζαν νερό και αυτοί σκορπισμένοι στο
γύρο χώρο, παρακαλούσαν τους περαστικούς,
που αυτή την ώρα ήταν πάρα πολλοί, να ρίξουν
νομίσματα για ευχές στο νερό.
Όταν πλησίαζε η ώρα της πρώτης Ανάστασης,
οι Πηνιαδώροι σκορπισμένοι στην περιοχή της
Πιάτσας κυνηγούσαν να βρουν κάποιον να τον
ρίξουν στο βαρέλι. Αυτός μουσκίδι έβρεχε τον
κόσμο γύρω του, ενώ περνούσαν οι μπάντες μας,
παίζοντας το αλέγκρο μαρς «Μη φοβάστε Γραικοί». Στο τέλος έβγαινε ο βρεγμένος με γέλια και
χαρές και έπαιρνε τα χρήματα που είχε το βαρέλι.
Το βράδυ του Μ. Σαββάτου γίνεται η Ανάσταση
στην Ανω Πλατεία. Όλα τα παράθυρα των γύρω
σπιτιών είναι ανοιχτά με κεράκια αναμμένα. Τα
παράθυρα των μεγάλων εξαορόφων σπιτιών,
μαζί με το καταπληκτικό θέμα των χιλιάδων κεριών και των πιστών που παρακολουθούν την
τελετή της Ανάστασης στη μεγαλύτερη πλατεία
της Ελλάδας, συνθέτουν μία μεγαλειώδη εικόνα.
Η Αναστάσιμος Ακολουθία συνεχίζεται στον Ιερό
Ναό της Αγίας Παρασκευής. Την Κυριακή του Πάσχα κάθε εκκλησία, όπως συμβαίνει και με τους
Επιταφίους, βγάζει την Ανάσταση με φιλαρμονικές, σχολεία, προσκόπους και χορωδίες.
Στη Ζάκυνθο, η κατανυκτική ατμόσφαιρα και
οι ιδιαιτερότητες του «Ζακυνθινού Πάσχα» με
τα ιδιόμορφα «αντέτια» (έθιμα) το κάνουν να είναι ξεχωριστό. Το μεσημέρι της Μ.Παρασκευής,
πλήθος πιστών συμμετέχει στην περιφορά του
Εσταυρωμένου που διασχίζει όλη την πόλη.
Στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου
των Ξένων, η περιφορά του Επιταφίου, σύμφωνα με παμπάλαιο τοπικό έθιμο, γίνεται τις πρώτες πρωινές ώρες του Μ.Σαββάτου, ενώ με την
ανατολή του ηλίου, ο Δεσπότης σηκώνει την
Ανάσταση. Με το πρώτο χτύπημα της καμπάνας,
ο Δεσπότης αφήνει ελεύθερα άσπρα περιστέρια
ενώ από το καμπαναριό πετάνε στο δρόμο πήλινα
δοχεία, όπως και όλοι οι κάτοικοι του νησιού από
τα παράθυρά τους.
Στη Λευκάδα, το βράδυ της Μ.Παρασκευής
γίνεται στον κεντρικό δρόμο της πόλης, με κατάληξη την παραδοσιακή, ενετική, κεντρική πλατεία, η περιφορά των Επιταφίων των ενοριών,
συνοδεία Φιλαρμονικής. Το Μ.Σάββατο το πρωί,
η Φιλαρμονική παίζει στους δρόμους της πόλης
χαρούμενους σκοπούς, ενώ οι νοικοκυρές πετούν
και σπάζουν έξω από τα σπίτια τους διάφορα πήλινα αγγεία.
Κρήτη
Πριν την ανάσταση, στις Γκαγκάλες Ηρακλείου,
όλα τα παιδιά του χωριού μαζεύουν ξύλα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να καεί και τα αφήνουν στο
προαύλιο της εκκλησίας. Την παραμονή της Ανάστασης σχηματίζουν ένα βουνό από τα ξύλα και
στην κορυφή έχουν ένα σκιάχτρο με ένα παλιό
κουστούμι που υποτίθεται ότι είναι ο Ιούδας και
την ώρα που ο παπάς λεει το «Χριστός Ανέστη»
βάζουν φωτιά και τον καίνε. Η νύχτα γίνεται μέρα
από τα πυροτεχνήματα, η καμπάνα του χωριού
χτυπά συνεχώς και οι παλιότεροι λένε ότι όταν
αυτοί ήταν μικροί δεν άφηναν για τρία μερόνυχτα
την καμπάνα να σταματήσει για το καλό.
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ΕΥΧΕΣ

Καλή Ανάσταση
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΛΑΛΙΩΤΗΣ
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P
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Βασίλης
Ματαράγκας
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ΕΥΧΕΣ

Ο Δημήτρης και
η Ελένη Τζώρτζης
σας εύχονται

KAΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

558 Lakeland Plaza - Cumming, GEORGIA
Phone: (770)781-4525 • Fax: (770) 889-9696
http://www.eatatgiorgios.com

Fine Italian, Greek and American Food
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Η Ελλάδα που επιμένει, υπομένει, πέφτει και
είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι ξανά βρίσκει
ανορθόδοξους τρόπους να ανασταίνεται. Μια
χώρα που δεν έχει όμοιά της. Μια χώρα Ανατολίτικη, ευρωπαϊκή, βαλκανική κ.ά. Μια χώρα
που πολεμά και ταυτόχρονα δημιουργεί από τα
προϊστορικά χρόνια, κατακτάται αλλά κατακτά
όλο τον κόσμο με την μαγεία και την ομορφιά
της. Μια χώρα επιρρεπής σε λάθη, με πολύ μεγάλο κόστος, και πολλά πάθη (διχόνοια π.χ.) που
όμως δεν μαθαίνει. Ένα κομμάτι γης που έχει όσα
όλες οι άλλες χώρες μαζί. Ήλιος, θάλασσα, βουνά,
χλωρίδα και πανίδα μοναδικά που στοιχειώνουν
το μυαλό και αποτυπώθηκαν, όπως και οι μύθοι
και οι άνθρωποί της, στην τέχνη και ταξίδεψαν σε
όλη την γη.
Μια χώρα όπου ιστορία, μύθος, λαϊκός πολιτισμός είναι μπερδεμένοι περισσότερο και από τον
Γόρδιο δεσμό. Μια χώρα που αξίζει να 'ναι θετική
πρωταγωνίστρια και όχι οικονομική Ιφιγένεια και
αποδιοπομπαίος τράγος. Το διαδίκτυο, συμπαραγωγές με κανάλια χωρών σε κρίση πάνω στο
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ της Ελλάδας, την
ΒΑΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, πολιτισμό, γαστρονομία, ιστορία, μπορεί να βοηθήσει επιχειρήσεις,
ανθρώπους, τοπικές κοινωνίες. Μπορεί να φέρει
τουρίστες, τους ομογενείς-και ειδικά τους νέουςσε επαφή με την πατρίδα των παππούδων τους
ειδικά αν έχουν να 'ρθουν χρόνια ή δεν έχουν έρθει ποτέ ή δεν μιλάνε καν ελληνικά και να κάνει
χώρες πόλεις με κάποια σχέση (π.χ. αρχαία ελληνική αποικία) να επικοινωνήσουν, ακόμα και να
αδελφοποιηθούν.
Θα μάθουν όσοι θέλουν για την παραγωγή προϊόντων που αγαπούν και είναι δημοφιλή και στις
χώρες τους(τυρί, ψωμί, γιαούρτι, μέλι, βότανα,
γλυκά, ταχίνι, όσπρια, κρασί, ούζο, τσίπουρο,
σουβλάκι, ντομάτες για σαλάτα, μουσακάς κ.ά.), την αξία της μεσογειακής
κουζίνας(γιατί δίαιτα σημαίνει ΠΑΝΩ
ΑΠΟ ΟΛΑ τρόπος ζωής), για κτίρια, την
θάλασσα και ιστορία όπως δεν την ξέρουν από το σχολείο. Ίσως αλλάξουν και
οι σκεπτικιστές της Βόρειας Ευρώπης μυαλά για μας ερχόμενοι σε επαφή με έθιμα,
ανθρώπους, προϊόντα, ξεναγηθούν και
μάθουν και ακόμα και να συμμετάσχουν
στην παραγωγή τους.
Επιτέλους ας αλλάξουμε εμείς ΟΙ ΝΕΟΙ
την ατζέντα, ας διώξουμε την μαυρίλα
τώρα που κάπως σταμάτησε η…σταύρωσή μας. Αυτή είναι λοιπόν η. πασχαλινή πρόταση. Εκπομπές, συνεργασίεςσυμπαραγωγές με ξένα δίκτυα που θα
προωθούν πτυχές της ιστορίας που σπάνια διαβάζουν, αν διαβάζουν, οι περισσότεροι. Ένας άνθρωπος μόνος δεν μπορεί
να αναλάβει τέτοιο έργο. Καλή Ανάσταση
σε όλους. Με υγεία και ανατρεπτικές ιδέες.
Ελληνικά διαχρονικά μεγαλεία
- Η 1η χρεοκοπία στον κόσμο και το ιερό
της Δήλου(επίκαιρο). Η Οδύσσεια μιας
χρεοκοπημένης μονίμως χώρας (Ελλάδα)
και άλλες καταγεγραμμένες περιπτώσεις
που δείχνουν ότι ουδείς -ούτε η Γερμανία- άσφαλτος (και αναμάρτητος)!
- Οι μικρασιάτικες τουλίπες, οι Τούρκοι, οι Ολλανδοί και η 1η οικονομική «φούσκα» της νεότερης εποχής (εμπόριο βολβών τουλίπας)
- Ένας βαρκάρης, τα νομίσματα στα μάτια του
νεκρού, ο Κάτω Κόσμος και η 1η άρνηση πληρωμής χρέους (ουκ αν λάβοις). Τελικά από παλιά
οικονομικά η Ελλάδα ήταν νέκρα!
- Διαγραφή χρέους στον κώδικα του Χαμουραμπί και τον Σόλωνα (σεισάχθεια) δείχνουν ότι τελικά δεν υπάρχει δεν θέλω, αλλά δεν με συμφέρει
στο ζήτημα αυτό.
- Αρχαία ελληνικά, και όχι μόνο, ιερά και ανάκτορα ως τράπεζες. Οι ιερείς ως οικονομικοί διαχειριστές. Από πάντα οι τραπεζίτες δεν είχαν τον
θεό τους!
- Χρηματιστήριον η Ωραία Ελλάς (τέλη 19ου αι.)
και κοίτασμα σκανδάλου στο Λαύριο. Από νωρίς
στην Ελλάδα φάνηκε ότι στον «ναό του χρήματος» είναι άνθρακες ο θησαυρός! Δεν χρειαζόταν
το φλιτζάνι.
- Η ελληνική λέξη ΒΑΝΚ(τράπεζα)! Γιατί όμως
οι τραπεζίτες δεν είναι ωραίοι σαν Έλληνες αλλά
μάλλον... παναγίτσες μπροστά στους εμπόρους
έξω από τον Ναό στην Ιερουσαλήμ; Από πότε δεν
είχαν ιερό και όσιο;
- Ο Έλληνας, οι Έλληνες, οι Γραικοί, οι Ρωμιοί,
η Σελήνη, η Ελένη, η Έλλη, οι Σελλοί και η Ελλάς.
Ποια είναι η προέλευσή μας; Ποια η απάντησή μας
στα στερεότυπα; Το σπίτι, η οικογένεια, οι γονείς

ΕΠΙΛΟΓΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η Ελλάδα της ανεκμετάλλευτης δημιουργίας
και οι πρόγονοι. Γιατί είναι σημαντικότερα από το
νεοελληνικό κράτος γένος έθνος τόπος καταγωγής και συγγενείς;
- Εν αρχή ην το Χάος. Αλλά ας προχωρήσουμε,
όχι μόνο να μένουμε στην αρχή και την μέση και
το μέτριο!
- Χρόνια πριν τον Γαλιλαίο ήταν ο Ερατοσθένης
που δεν χρειαζόταν να περάσει Ιερά Εξέταση
- Ο αρχαιότερος λαός του κόσμου είναι οι Σαρακατσάνοι; Τα ελληνικά φύλα και η εξάπλωσή τους
εντός και εκτός Ελλάδας από την αρχαιότητα ως
σήμερα (Πελασγοί, Αχαιοί, Δωριείς, Ίωνες κ.ά.)
- Η 1η δυτική αποικία ήταν η Κύμη (Cuma) της
Ιταλίας από την Εύβοια.
- Ο 1ος Ευρωπαίος ήταν σε μια σπηλιά στα Πετράλωνα Χαλκιδικής;
- Τα 5 ανθρώπινα γένη και η δημιουργία του
ανθρώπου σε διάφορες μυθολογίες. Από τον Δευκαλίωνα στον Αδάμ.
- Η 1η βουλή στον κόσμο και ο αρχαιότερος
οικισμός στην Ευρώπη ήταν στην Λήμνο (Πολιόχνη);
- Η 1η Ευρωπαία χριστιανή ήταν στους Φίλιππους (Αγία Λυδία);
- Το 1ο ευρωπαϊκό νόμισμα ήταν μια αιγινίτικη
χελώνα;
- Ο 1ος αστικός κώδικας δικαίου στην Γόρτυνα
Κρήτης, οι Έλληνες νομοθέτες και το ρωμαϊκόβυζαντινό δίκαιο αιώνες πριν την Μάγκνα Κάρτα
- Η αρχαιότερη ελιά του κόσμου από το χωριό
Βούβες Χανίων. Όταν βγάζαμε το λάδι μας μόνοι
μας! Ο υγρός χρυσός στον μύθο τον θρύλο την
θρησκεία την διατροφή και την οικονομία (π.χ. η
διαμάχη Αθηνάς-Ποσειδώνα για την Αθήνα, κότινος κ.ά.)

οικονομία και όχι μόνο
- Προϊόντα άλλα που οικειοποιήθηκαν ευρωπαϊκά κράτη ενώ δεν τους ανήκουν(καφές, τσάι,
σοκολάτα, βανίλια, ντομάτες κ.ά.).
- Αμπέλι. Από το ξεσάλωμα του Διονύσου στην
άμπελο την αληθινή. Το κρασί, τα σταφύλια στην
ζωή μας από την προϊστορική εποχή.
- Οι αρχαίοι Έλληνες μάστερ σεφ και μάγειρες
ως τον Τσελεμεντέ και την τηλεόραση
- Από τους ξυλόφουρνους ως τις εντοιχιζόμενες
κουζίνες. Είχαν μαχαιροπίρουνα και εξειδικευμένα σκεύη για μαγειρική και φαγητό οι αρχαίοι
Έλληνες; Τα περιβόητα συμπόσια.
- Ελληνική. τεκίλα. Βιοκαύσιμα από τηγανόλαδο και το ελληνικό δαιμόνιο. Από γνωστά προϊόντα και τον πλούτο της ελληνικής φύσης και όχι
μόνο στις διεθνείς αγορές. Πώς θα γίνει καλύτερη
διαφήμιση και προώθηση;
- Αλισίβα και σαπούνι. Καθαρισμός φυσικός
αγνός πολύ πριν την οικολογική καθαριότητα των
πρόσφατων ετών. Μυστικά για τέλεια καθαρά
ρούχα και χώρους.
- Μυστικά ομορφιάς και προσωπικής υγιεινής
από την φύση και την αρχαιότητα που θα σας κάνουν Αφροδίτες!
- Γιατί τα παλιά-και αρχαία- σπίτια ήταν οικονομικά και ενεργειακά αυτόνομα, ζεστά το χειμώνα
και δροσερά το καλοκαίρι; Ιδέες και λύσεις για να
μην παθαίνετε κρίσεις στην κρίση
- Τα παιδία παίζει από παλιά. Το παιχνίδι στην
ιστορία και ο ρόλος του.
- Η ημισέληνος (αμφίκυρτος σελήνη) από την
Κάτω Ιταλία (ελληνικές αποικίες), την Κρήτη και
την Μακεδονία στην τουρκική σημαία!
- Ιστορίες από την σημαία. Πώς φτάσαμε στο

- Θάλαττα, θάλαττα! Πέλαγος, πόντος και άλλες λέξεις στο νερό! Η σχέση με τον ελληνικό και
μεσογειακό πολιτισμό και ιστορία. Πηγή ζωής,
ανάπτυξης και τέχνης. Πώς ακόμα και στην κρίση ελληνικά πλοία αλωνίζουν τους ωκεανούς του
πλανήτη μας από τότε που τραβούσαμε κουπί.
- Το ελληνικό φιόρδ και μοναδικά φυσικά τοπία, εφάμιλλα και καλύτερα ξένων από όλη την
Ελλάδα. Το Βάι της Κρήτης ή η απάντησή μας
στην Καραϊβική. Προσελήνωση στην Μήλο. Παραλία Σαρακήνικο κ.ά.
- Το σουβλάκι και η πίτα του Ομήρου! Πώς το διασημότερο σνακ της χώρας μας εμφανίζεται στα
έπη της Οδύσσειας και της Ιλιάδας! Τα σύκα και οι
συκοφάντες. Το τυρί από την Μέση Ανατολή ως
τον Πολύφημο στην Οδύσσεια! Το ψωμί, ψωμάκι
στην διατροφή, την ιστορία και την θρησκεία. Ο
άρτος ο επιούσιος σοβαρά, όχι μόνο για θεάματα!
Μπύρα: από την Βαβυλώνα στην Βαυαρία! Ψωμί
και κρασί από την αρχαιότητα ως την εκκλησιαστική μας παράδοση. Άλλες «πρόσφατες» ανακαλύψεις τροφών στην Δύση που είναι αρχαίες
όσο ο πολιτισμός. Οι λεγόμενες σούπερ τροφές,
βότανα με ιστορία και χαρακτηριστική μυρωδιά
(δυόσμος, βασιλικός, γλυκάνισος, μάραθος κ.ά.)
- Έτρωγαν οι πρόγονοι μας ιταλική κουζίνα
(πίτσα και μακαρόνια);! Ποια η καταγωγή των
λιχουδιών αυτών; Άλλα ελληνικά και μεσογειακά
προϊόντα με ιστορία και η σημασία τους για την

σήμερα. Τι σημαίνει και τι συμβολίζει κάθε σημαία;
- Ο δικέφαλος αετός του Δία από τους Δελφούς
στο Βυζάντιο και σε κάθε εκκλησία και τα γήπεδα!
- Τα πρώτα καταγεγραμμένα καλλιστεία και
πώς ένα… μήλο χάλασε την γιορτή
- Μαγιό, παντελόνια, φούστες-και ανδρικές
(φουστανέλες, κίλτ)- και ρούχα σύγχρονα ή μάλλον όχι τόσο. Πώς η μόδα κάνει πολύ μεγάλους
κύκλους.
- Πού αναστέναζε η κερκίδα πριν το μπάσκετ
και την μπάλα; Ιππόδρομοι, αρένες και Ολυμπιάδες… Πόση ευγενής άμιλλα χωρούσε εκεί; Πώς
πολιτική και αθλητισμός είναι ένα; Από την στάση
του Νίκα ως την ανακωχή των Χριστουγέννων το
1914 και τους Ολυμπιακούς των Ναζί το 1936.
- Περιστρεφόμενοι ναοί, ελληνικές πυραμίδες,
τείχη, οχυρώσεις, διώρυγες, καμπύλες Παρθενώνα, τούνελ, ρομπότ, αποχέτευση, ιπτάμενες κατασκευές και άλλα μοναδικά χαρακτηριστικά μνημείων και κατασκευών του ελληνικού κόσμου. Η
ελληνική τεχνολογία ως σήμερα
- Πύργοι, κάστρα, τείχη, λευκά σπίτια, νεοκλασικά, εκκλησίες, μοναστήρια: γιατί τα ελληνικά
κτίρια είναι μοναδικά; Πού είναι τα ομορφότερα
εντός και εκτός Ελλάδας και πώς επέδρασαν την
παγκόσμια αρχιτεκτονική;
- Η Ευρώπη όταν ήταν… λίγο Ανατολίτισσα

(από την Φοινίκη); Γίναμε Ευρωπαίοι χάρη σε
έναν έρωτα του Δία! Ο πλάτανος της Γόρτυνας. Η
1η επαφή με την Ευρώπη! Ο μύθος και οι προεκτάσεις του.
- Πόσες Έδεσσες, Αλεξάνδρειες, Αθήνες υπάρχουν στον κόσμο; Πόσοι Όλυμποι; Πόλεις και τοπωνύμια με ελληνικό όνομα σε όλη την γη
- Nike, Pepsi και άλλες ελληνικές πολυεθνικές
και επιχειρήσεις ανά τον κόσμο
- Έχει Προπύλαια και Παρθενώνα το Μόναχο, το
Βερολίνο και το Νάσβιλ των ΗΠΑ;
- Πόσοι σταυρώθηκαν και αναστήθηκαν πριν
τον Χριστό; Ο σταυρός από την αρχαία Ελλάδα ως
τον Τίμιο Σταυρό. Πώς ο Σταυρός έγινε πρόφαση
για μια σειρά «ιερών» πολέμων (Σταυροφορίες);
Η λεηλασία θησαυρών από Ιερουσαλήμ και Κωνσταντινούπολη. Πού είναι σήμερα τα λάφυρα;
- Πού είναι το Άγιο Δισκοπότηρο; Υπήρξε ποτέ;
Μήπως είναι αγγλικό παραμύθι; Το Άγιο Δισκοπότηρο της Αγίας Σοφίας
- Ασπίδες, σπαθιά και άλλα θρυλικά αντικείμενα. Από την αιγίδα (η κατσίκα ως όπλο;), στον
Ηρακλή και τον Αχιλλέα στο Εξκάλιμπερ (ο ελληνικός χάλυβας τι σχέση έχει με το Κάμελοτ;)
- Μυθική και επική γεωγραφία. Από την Οδύσσεια, την Μεσοποταμία ως το Κάμελοτ. Η φαντασία και η αλήθεια επί χάρτου.
- Πόσοι κατακλυσμοί έγιναν πριν, μαζί με του
Νώε;
- Ιστορίες της Βίβλου που κάτι μας θυμίζουν
από Ελλάδα και Ανατολή. Η γλώσσα της Βίβλου
(ελληνικά-ελληνιστική κοινή) και ο Γουτεμβέργιος (τυπογραφία).
- Αστέρι της Βεργίνας, πεντάλφα, σβάστικα,
μαίανδρος και άλλα παραχαραγμένα και παρεξηγημένα σύμβολα. Η ναζιστική παραχάραξη της
αρχαίας ελληνικής ιστορίας (επίκαιρο)
- Ποιος είναι ο Ισκαντάρ; Από την Πέλλα στην Περσία και την Ινδία ως την αθανασία. Ένας νέος πρίγκιπας με θαυμασμό
στον Αχιλλέα, μαθητής του Αριστοτέλη,
που έζησε λίγο (όσο -σύμπτωση- ο Ιησούς) αλλά στιγμάτισε ανεξίτηλα την παγκόσμια ιστορία. Η επίδραση των γονιών
του, η σχέση με τον Ηφαιστίωνα και τον
Βουκεφάλα.
- Ήξερε για πετρέλαιο ο Αλέξανδρος;
Πώς άλλαξε τον κόσμο και τα πετρέλαια
αυτό το ορυκτό και αποτελεί κατάρα για
την χώρα που βρίσκεται κάποιο νέο κοίτασμα;
- Ο ορυκτός μας πλούτος στην ιστορία
και την μυθολογία.
- Ο Μέγας Αλέξανδρος ο Νέρων και ένα
παγωτό για δροσιά (πώς φτάσαμε στο
σήμερα της γλυκιάς αυτής αμαρτίας)
- Είναι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Άγιο Μάρκο της Βενετίας;
- Ρώμη, Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία,
Νέα Ρώμη, Τρίτη Ρώμη: η αίγλη και η
κληρονομιά του της αρχαίας Ρώμης και
του Βυζαντίου
- Πόλεις με επτά λόφους και η σχέση
τους: Αθήνα, Ρώμη, Κωνσταντινούπολη.
- Κωνσταντινούπολη. Ιστορία, θρύλοι,
μύθοι, αρώματα, κληρονομιά. Από τα
Μέγαρα στην Πόλη του Μεγάλου Κωνσταντίνου και του Ιουστινιανού
- Χαμένες πατρίδες. Πόντος και Μικρά Ασία.
Από το Χρυσόμαλλο Δέρας και την γέννηση της
φιλοσοφίας, την Μίλητο την Έφεσο στις διώξεις
του 1914 και τον μεγάλο ξεριζωμό. Οι Γιουνάν
ήταν κάποτε Ίωνες.
- Γιουνάν: τούρκικος και κινέζικος τόπος. Έχουν
σχέση ή απλή σύμπτωση;
- Οι Γαλάτες, όχι του Αστερίξ, και οι Δελφοί. Τελικά δεν ήταν τόσο ειρηνικοί.
- Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία,
Μάλτα: πώς η ιστορία και η κρίση τους ενώνουν.
Ιππότες, σταυροφόροι, μουσουλμάνοι, πειρατές,
δικτάτορες, πόλεμοι, πολιτισμός, αθλητισμός
κ.ά.
- Η Κορσική, η ελληνική της διάλεκτος, οι ομηρικές Σειρήνες και η Μάνη, οι Μυκηναίοι και η
Σαρδηνία, το σαρδόνιο γέλιο και οι σαρδέλες,
Μεσίνα και Μεσσηνία και άλλες αποικίες Ελλήνων
στον αρχαίο κόσμο. Ως πού έφτασαν οι Έλληνες
αιώνες πριν τους Ευρωπαίους εξερευνητές;
- Από τον Πυθέα που έκανε ελληνική την Βρετανία(!) ως τον Κολόμβο και τον Ντε Γκάμα. Πώς Έλληνες, Ρωμαίοι, Φοίνικες και άλλοι αρχαίοι λαοί
άλλαξαν τον κόσμο;
- Ποια η γνώση τους για τον τότε γνωστό κόσμο.
Διαφορές και ομοιότητες με αρχαίες και σύγχρονες αποικιοκρατικές δυνάμεις Γνώση των αρχαίων για την Βόρεια Ευρώπη (Υπερβορεία).
------->
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- Μια Καλημέρα από την Μεγάλη Ελλάδα! Η
«ελληνική» Ιταλία και οι ιταλικές επιδράσεις στην
Ελλάδα (Επτάνησα, Δωδεκάνησα, βενετοκρατία,
Γενουάτες).
- Ο Χριστόφορος Κολόμβος ήταν Χιώτης (εποχή
γενοβέζικης κυριαρχίας); Ο Ναπολέων Μανιάτης;
Ποιοι σπουδαίοι άνθρωποι φημολογείται ή ήταν
όντως ελληνικής καταγωγής; Πού σταματά η
ιστορία και αρχίζει η φαντασία;
- Μυκηναίοι και Μινωίτες: οι πρώτες θαλασσοκράτειρες αυτοκρατορίες αιώνες πριν Βρετανία,
Ισπανία, Πορτογαλία, Ολλανδία. Ως πού έφτασαν;
Πόσο πρωτότυπη ήταν η ανακάλυψη των Νέων
Χωρών από Δυτικοευρωπαίους;
- Ποιες είναι οι Κασσιτερίδες Νήσοι; Τι σχέση
έχει η Αγγλία, ο βασιλιάς Αρθούρος (ή Αρκτούρος) και η Σκωτία με την αρχαία Τροία! Ο Αινείας,
ο Βρούτος και οι Τρώες βασιλείς των Βρετανικών
Νήσων!
- Η Ιέρνη, ο Ερκύνιος δρόμος και η Ιρλανδία (ο
Στράβωνας και άλλοι για την καταγωγή των Ιρλανδών);
- Η Τροία και η Ρώμη. Από το Λάτιο ως την αυτοκρατορία που κατέκτησε τον ελληνικό χώρο
αλλά κατακτήθηκε από τον πολιτισμό του.
- Η Βιλούσα και η Τροία. Άλλες πηγές για τους
Αχαιούς τους Τρώες και τα γεγονότα των ομηρικών επών.
- Έπη: Γιγλαμές, Όμηρος, Ησίοδος, Αινειάδα,
Τριστάνος και Ιζόλδη, Ερωτόκριτος. Από τους
ραψωδούς στους μεσαιωνικούς βάρδους της Δύσης.
- Η Ατλαντίδα πού πήγε κε. Πλάτωνα;! Σαντορίνη, Κρήτη, Ισπανία ή αλλού; Άλλες θαμμένες,
ελληνικές και μη, πολιτείες.
- Ηφαίστεια της Ελλάδας και της Μεσογείου.
Μύθοι και ιστορίες κάτω από σωρούς λάβας Σαντορίνη, Πομπηία κ.ά.
- Έχουν οι Βάσκοι καταγωγή ελληνική(πρόταση
Βάσκων ευρωβουλευτών να καθιερωθεί ως επίσημη γλώσσα της ΕΕ η ελληνική);
- Οι Καταλανοί και η παλαιά σχέση τους με την
Ελλάδα
- Η αρχαία Φοινίκη και η Ισπανία. Πόσο ανατολίτικο άρωμα τελικά έχει η Ευρώπη.
- Έχουν οι Ετρούσκοι καταγωγή από την Ήπειρο (μαντείο Δωδώνης); Είναι μήπως παιδιά του
Οδυσσέα και της Κίρκης (Ησίοδος); Ή Μικρασιάτες και Τρώες;
- Η ελληνική(;) καταγωγή των Κελτών (Πελασγοί);
- Ιβηρία στην Ισπανία και την Μικρά Ασία;
- Μόνοικο, Μασσαλία, Όλβια, Νίκαια, Αντίπολις. Από την Γαλλία(;) με αγάπη.
- Όταν οι Γερμανοί ήταν μετανάστες στον ρωμαϊκό κόσμο. Πώς γερμανικά φύλα κατέκλυσαν
την Ευρώπη και με ποιες συνέπειες; Οι Μεγάλες
Μεταναστεύσεις και οι βάρβαροι. Οι πρόγονοι
των σύγχρονων Γερμανών και λοιπών Βόρειων
άσπονδων φίλων μας. Σάξονες, Γότθοι, Βάνδαλοι,
Ούννοι, Τεύτονες κ.ά.
- Ελληνικά έθιμα και αρχαία ελληνική προέλευση. Γιατί στην χώρα μας όλα είναι αλυσίδα που
δεν θα σπάσει ποτέ, είναι πιο δυνατή παρά τις
ρωγμές
- Οι τράγοι και η τραγωδία τους. Πώς αρχίσαμε να ζούμε ένα δράμα και να γελάμε με τα χάλια
μας σε κωμωδίες; Έχει όρια η σάτιρα και πόσο
διεστραμμένοι ήταν οι Σάτυροι;
- Μάσκες και μασκαράδες από την αρχαιότητα
ως το σύγχρονο καρναβάλι. Έθιμα Αποκριών χωρίς ίχνος ντροπής και φύλο συκής(μπουρανί).
-Η μουσική στην ζωή μας, χοροί, τραγούδια
και ιστορία. Πολύ παραπάνω από ένα συρτάκι για
τους τουρίστες. Κιθάρα (guitar), βιολί (violin),
γκάιντα-πίπιζα (pipes), τσαμπούνα από την
Θράκη στην... Σκωτία, πιάνο (piano), χορωδία
(chorus), ορχήστρα(orchestra), λύρα (lyre), κύμβαλα, αρχαιοελληνικό μπουζούκι (πανδουρίς),
τύμπανα. Η καταγωγή πολλών σύγχρονων λαϊκών και μη μουσικών οργάνων και του κλασικού
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ρεπερτορίου. Από το Βυζάντιο στα δημοτικά και
σμυρναίικα και πολίτικα και ρεμπέτικα ακούσματα. Γιατί η μουσική είναι μία και δεν υπάρχει κακή
και καλή. Εξαρτάται από τον άνθρωπο τι μουσική
θα δημιουργήσει.
- Οι Πορτογάλοι, τα πορτοκάλια και οι Οθωμανοί, οι μανδαρίνοι και τα μανταρίνια. Το μήλο:
από τον Αδάμ στην Έριδα και τις Εσπερίδες
- Μετάξι, μπαχαρικά και ο δρόμος πολυτελών
προϊόντων στην Ευρώπη από Ανατολή, ελληνικό
χώρο και Αμερική, Αφρική και Νέες Χώρες. Η ελληνική συμβολή (π.χ. οι βυζαντινοί καλόγεροι και
οι μεταξοσκώληκες).
- Παγώνια, λιοντάρια, πάνθηρες και άλλα σπάνια και μη ζώα και η σημασία τους στην ελληνική
ιστορία και τέχνη. Χλωρίδα και πανίδα της χώρας
μας μέσα από τους μύθους.
- Η Ουκρανία, η Κριμαία, η Οδησσός, ο Καύκασος. Από τον Προμηθέα και την χώρα των Ταύρων
στο σήμερα. Η ελληνική παρουσία εκεί από τα μυθικά χρόνια
- Από τα ταυροκαθάψια στις ταυρομαχίες και το
ροντέο
- Οι Ηράκλειες Στήλες και το Γιβραλτάρ. Το
ισπανικό Εμπόριον (Empúries) στην Καταλονία
- Είναι αρχαιοελληνικές γιορτές το ''Πάσχα'', τα
Χριστούγεννα, η Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια;
Γιατί έχουμε Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου;
Ποια η σχέση τους με την λατρεία του Ήλιου;
- Μέτρηση χρόνου, αποστάσεων, εποχές, ημερολόγια, πλανήτες στον ελληνικό και τους άλλους
πολιτισμούς και επίδρασή τους σήμερα (ονόματα
ημερών, μηνών, αστεριών)
- Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και άλλα σπουδαία
αθλητικά γεγονότα και η επίδρασή τους σήμερα.
Ποια η διαφορά των Ολυμπιακών Αγώνων και της
Ολυμπιάδας;
- Ο Άγιος Βασίλειος, ο Μέγας Βασίλειος από την
Καισάρεια ή το Ροβανιέμι; Τι ρόλο έχει ο Άγιος Νικόλαος; Ποιος είναι ο Santa Claus; Πού «κολλάνε»
τα ρωμαϊκά Σατουρνάλια και η... κόκα κόλα; Τα
γλυκά των Χριστουγέννων (μελομακάρονα, κουραμπιέδες, δίπλες, λουκουμάδες, κορμοί κ.ά.) και
η σημασία τους.
- Τα κάλαντα από την αρχαιότητα(προς τιμήν
του Ήλιου) ως τις χριστιανικές γιορτές Χριστουγέννων Θεοφανείων και Πάσχα
- Το δέντρο προς τιμήν του Κρόνου (Σάτουρν)
και το χειμερινό ηλιοστάσιο.
- Άγιος Βαλεντίνος εναντίον Αγίου Υακίνθου.
Αγαπάτε αλλήλους!
- Η Ανάσταση του... Άδωνη (του αρχαίου) και
του Μίθρα ως τον Λάζαρο και τον Χριστό
- Ο Μυστικός Δείπνος. Το γνωστό άγνωστο τελευταίο δείπνο του Ιησού;
- Μήπως είμαστε πιο ειδωλολάτρες και παγανιστές από όσο πιστεύουμε;
- Τα πασχαλινά αυγά και η αρχή της ζωής στον
μύθο. Το αυγό δεν είναι μόνο του Κολόμβου,
Τουρκίας ή για βάψιμο και μαρέγκες! Το αρνί
του Πάσχα, ο αμνός του Θεού, τα κουλούρια, τα
τσουρέκι, και τα άλλα έθιμα της Λαμπρής από την
Κυριακή των Βαΐων και την Μεγάλη Εβδομάδα
ως του Θωμά (λαζαράκια, λαζαρίνες, τα φιδάκια
της Παναγίας, μπότηδες, επιτάφιοι, βεγγαλικά,
λαμπάδες, κωδωνοκρουσίες, ακάνθινο στεφάνι
Ιησού, επίθεση στο αντίπαλο καμπαναριό κ.ά.)
- Η ρωμαϊκή Πρωταπριλιά, παραδόσεις για το
13 (Τρίτη ή Παρασκευή είναι χειρότερα;) και την
αύρα του. Γκαντεμιά, γρουσουζιά καιαντιμετώπιση. Από φτύσιμο για το μάτι ωςκόκκινο εσώρουχο
την Πρωτοχρονιά μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί
κανείς. Ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει την τύχη
του;
- Η Πρωτομαγιά. Από τα λουλούδια και τα στεφάνια στις εργατικές εξεγέρσεις.
- Ξωτικά, νεράιδες, στοιχειά, σκιάχτρα, καλικάτζαροι, βρικόλακες, λυκάνθρωποι πολύ πριν
γίνουν μόδα στα ΜΜΕ και τις ταινίες
- Ο τριαδικός Θεός από την αρχαία Αίγυπτο,

Βαβυλώνα ως την Εκάτη και τον Πυθαγόρα, τον
Σωκράτη και τον Πλάτωνα στον χριστιανισμό
- Ο Χριστός και ομοιότητες με αρχαίες παραδόσεις διαφόρων πολιτισμών.
- Προφήτες, μάντεις, ομοιότητες και διαφορές.
Τειρεσίας, Κάλχας, Κασσάνδρα, Πυθία, προφήτες
Παλαιάς Διαθήκης κ.ά. Είχαν μιλήσει οι αρχαίοι
για τον Χριστό;
- Το βάπτισμα των χριστιανών και τα αρχαία ελληνικά αμφιδρόμια. Η κάθαρση με νερό και έλαια
και το τελετουργικό της σε αρχαίους πολιτισμούς
- Οι γάμοι τα στέφανα το ρύζι, η βέρα, η τελετή,
φαγητό, γλυκά, σεντόνια(!), το πριν και το μετά
(προίκα, συμφωνίες και αρραβώνες).
- Ο θάνατος ως μέρος της ζωής. Η μακαριά,
τα κόλλυβα, οι θρήνοι και τα μοιρολόγια. Έθιμα,
ταφή, ταφικά μνημεία, νεκρικοί αγώνες-πρόδρομοι των Ολυμπιακών.
- Η Κόλαση και ο Παράδεισος, η σωτηρία της
ψυχής και η Δευτέρα Παρουσία. Γιατί να φοβόμαστε όταν περνάμε τα μαρτύρια του Ταντάλου
ζωντανοί;
- Θεία Κοινωνία ή Ευχαριστία, μεταλαβιά με
σώμα και αίμα Κυρίου ή όστια (καθολικοί) και
απαρχές μυστηρίου.
- Ο χριστιανικός ΙΧΘΥΣ ως σύμβολο, ανάμεσα
στα άλλα, του Όσιρι και της Αφροδίτης.
- Πώς από τους δαίμονες φτάσαμε στον Βελζεβούλ. Το κακό έχει επίσης αρχαίες ρίζες
- Το κηρύκειο του Ερμή και το... DNA! DNA Ελλήνων που βουλώνει στόματα στους απογόνους
του Φαλμεράιερ!
- Το άγαλμα της Ελευθερίας από την Κόρινθο
(Απόλλων)
- Αρχαία Κόρινθος και τα πρώτα χαράτσια για
διέλευση από την Δίολκο. Η σωτήρια διώρυγα του
19ου αιώνα. Σχέση με την διώρυγα του Σουέζ
- Θήβα και Θήβες... Ελλάδα και Αίγυπτος, μεγάλοι πολιτισμοί και η σχέση τους. Από τον Σόλωνα
ως τους Αιγυπτιώτες
- Τρίπολη σε Αρκαδία, Λιβύη και Λίβανο.
- Είναι οι Παλαιστίνιοι, αρχαίοι Κρητικοί (είχε
δίκιο ο Αραφάτ όταν δήλωνε εμείς οι Φιλισταίοι
είμαστε Κρητικοί);
- Από την εκκλησία του δήμου στην μετά Χριστό
εκκλησία.
- Από την αγορά στο φόρουμ και τα (τούρκικα
ή ανατολίτικα) παζάρια στις αγορές. Γιατί πάντα
όλα πωλούνται και αγοράζονται.
- Μεσαίωνας Αναγέννηση Διαφωτισμός και η
λάμψη της αρχαίας Ελλάδας.
- Βαλκάνια: πώς μαζεύτηκε τόσο μπαρούτι στην
χερσόνησο του Αίμου; Παρουσία Ελλήνων, Σλάβων, Τούρκων, Αλβανών (η προπαγάνδα τους και
πώς καταρρίπτεται από την ιστορία) και το όραμα
του Ρήγα για την ένωσή των βαλκανικών λαών.
Έλληνες στα Βαλκάνια. Βόρεια Ήπειρος, Μολδοβλαχία, Ρουμανία κ.ά.
- Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα και Κύπρος: Επαναστάσεις, δικτατορίες, πόλεμοι και
κρίση.
- Ελ Γκρέκο, Σίλερ, Θερβάντες, Λόρδος Βύρων,

Ντελακρουά, Πικάσο και άλλοι πολλοί που γεννήθηκαν πέρασαν ή εμπνεύστηκαν κάποτε από την
Ελλάδα
- Όσα δεν μάθαμε από τους 300 στο σινεμά. Γιατί είναι μόδα η ελληνική μυθολογία και ιστορία
και πόσα λάθη γίνονται;
- Ευρώπη Ασία 1η σύγκρουση (Περσικοί Πόλεμοι): Μαραθώνας, Θερμοπύλες, Σαλαμίνα, Πλαταιές
- Ο 1ος ψυχρός πόλεμος και παγκόσμιος μαζί
(Πελοποννησιακός Πόλεμος) και οι συνέπειες
τους. Μαθήματα για σύγχρονες υπερδυνάμεις.
- Η οικογένεια συλλεκτών Έλγιν και οι βόλτες
τους για σουβενίρ στην Ελλάδα και την Κίνα.
Άλλες μεγάλες «μπάζες» αρχαίων μνημείων από
«πολιτισμένους» αρχαιολάτρες
- Έλληνες πάπες και το ελληνικό πνεύμα στην
Ευρώπη μετά την Άλωση (1453)
- Ολίγον Έλληνες Οθωμανοί αξιωματούχοι και
σουλτάνοι. Πώς να δείτε τον Σουλεϊμάν διαφορετικά. Ο Παργινός μεγάλος βεζίρης Ιμπραήμ, ο
ορθόδοξος αρχιτέκτονας Μιμάρ Σινάν από την
Καππαδοκία και η χριστιανή Χιουρέμ (Αλεξάνδρα
Ροξελάνα) που στιγμάτισε τον βίο του Μεγαλοπρεπή Σουλεϊμάν Ο Σουλεϊμάν πίσω από τις κάμερες. Γιατί η ζωή του ή των υποτελών του δεν ήταν
σαπουνόπερα!
- Ο Μωάμεθ ο Πορθητής. Η βυζαντινή του ανατροφή, ο θαυμασμός του για τον Μεγαλέξανδρο,
ο γάμος-συμφωνία με την βυζαντινή πριγκίπισσα
που δεν έγινε και πάρθηκε η Πόλη. Η αγριότητα
της Άλωσης και ο τελευταίος αυτοκράτοραας
(φετιχιέ). Η διασπορά της βυζαντινής ελίτ στην
Ευρώπη.
- Το Ισλάμ και η Ευρώπη. Πώς δεν είναι τόσο
νέα η συνύπαρξη και η σύγκρουσή των δυο κόσμων. Τούρκοι, Οθωμανοί, Σελτζούκοι, Άραβες
στο Βυζάντιο ως την Ισπανία.
- Οι Άραβες και η γνώση για την αρχαία Ελλάδα.
Αρχαίες ελληνικές πόλεις στην Αραβία;
- Ο Έλληνας καθηγητής του Αϊνστάιν, ο Έλληνας
δικηγόρος του Μαντέλα, ο Έλληνας εθνικός ποιητής της Ιαπωνίας. Ή οι Έλληνες είναι παντού!
- Πώς σχετίζεται η Αυστροουγγαρία, η Σίσσυ
(αυτοκράτειρα Ελισάβετ) με τον Αχιλλέα, την
Κέρκυρα και την αρχαιότητα
- Υπόγεια και υποθαλάσσια Ελλάδα. Μυστήρια,
μυστικά και θρύλοι. Ελληνικές πόλεις κάτω από
το νερό, ναυάγια, σπηλιές.
- Από τις πινακίδες γραμμικής-ιερογλυφικής
γραφής και τον μηχανισμό των Αντικυθήρων,
στους Η/Υ και τα tablets.
- Το Internet μιλάει αρχαία ελληνικά; Είναι η
γλώσσα αυτή εργαλείο των προγραμματιστών;
- Τα αρχαία ελληνικά κάνουν τους μαθητές παντού, εκτός από την Ελλάδα(!), εξυπνότερους!
Από το ελληνικό σχολείο, την εκπαίδευση και την
παιδεία(διαφορές δυο εννοιών) στο... school των
αναπτυγμένων κρατών και τον εκπαιδευτικό μεσαίωνα της Ελλάδας. Οι άλλοι ελληνικά γράμματα
και εδώ κολλυβογράμματα
- Ο Νεύτωνας, όταν δεν έτρωγε μήλο… στο
κεφάλι, έγραφε αρχαία ελληνικά; Άλλοι διάσημοι
γνώστες της αρχαίας ελληνικής και ελληνιστές.
- Γράμματα, αριθμοί και τόνοι/πνεύματα. Τι
συμβολίζουν; Πώς η γραφή άλλαξε την ιστορία
- Ιστορίες πίσω από λέξεις και φράσεις. Ελληνικές λέξεις σε ξένες γλώσσες, ξένες στην ελληνική,
παρόμοιες, ομόηχες, συχνά λάθη. Ετυμολογία τοπωνυμίων και ονομάτων-επωνύμων.
- Γλώσσα, διάλεκτοι, ιδιώματα, ντοπιολαλιές
Ελλήνων και ελληνικού χώρου για να μην μας
φαίνονται πια όλα ελληνικά (it's all greek to me)!
- Οι πιο δημοφιλείς ελληνικές λέξεις έξω: crisis,
economy, politics, democracy! «Ξένες» λέξεις που
δεν πιστεύουν ούτε οι Έλληνες ότι είναι ελληνικές,
δάνεια λεκτικά, αντιδάνεια, πραγματικά ξένες λέξεις με... ελληνική πια ιθαγένεια!
Σοφία Τζανή
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ΕΥΧΕΣ

HAPPY
EASTER

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΕΣ
ΣΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΥΠΛΗΘΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΟΛΙΩΤΗΣ - ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΙΑΓΚΡΟΣ
Tennessee & Kentucky
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ΕΥΧΕΣ

''Πάσχα'' του ιουδαϊσμού και του χριστιανισμού
Πάσχα ονομάζεται η μεγάλη εορτή του ιουδαϊσμού και του Χριστιανισμού. Στο Ιουδαϊσμό καθιερώθηκε ως ανάμνηση της Εξόδου, που ελευθέρωσε τους Εβραίους από την αιγυπτιακή δουλεία. Μεταγενέστερα υιοθετήθηκε ως εορτασμός από τους Χριστιανούς αναφορικά με τον θυσιαστικό θάνατο και
την ανάσταση του Ιησού Χριστού.
Το γεγονός της απελευθέρωσης αυτής συνέβη με μια σειρά θεϊκών προνοιακών παρεμβάσεων, από
τις οποίες η σημαντικότερη εκδηλώνεται τη νύχτα κατά την οποία θα εξολοθρεύονταν τα πρωτότοκα
των ανθρώπων και των ζώων των Αιγυπτίων, ενώ τα σπίτια των Εβραίων θα προστατεύονταν αφού οι
πόρτες τους είχαν σημαδευτεί με το αίμα του αρνιού που είχαν θυσιάσει.

Σπύρος Γαρυφάλλης

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Π. Νικολόπουλος
Οργάνωση
Αμερικανών Φιλελλήνων
Chicago, Illinois

Οικογένεια

Θεόδωρου Τσαφατίνου

Με την ευκαιρία
των εορτών,
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
στον Ελληνισμό
Οικογένεια
Μιχάλη Σέρβου

HAPPY EASTER

Προέλευση
O όρος Πάσχα προέρχεται από το αραμαϊκό πασ'ά και το εβραϊκό πέσαχ. Κάποιοι μελετητές έχουν
προτείνει ως προέλευση του εβραϊκού όρου ξένη ετυμολογία, όπως η ασσυριακή πασαχού (πραύνω) ή
η αιγυπτιακή πασ' (ανάμνηση) ή πεσάχ (πλήγμα). Ορισμένοι ερευνητές ανιχνεύουν τις αρχές των εορταστικών εκδηλώσεων του πάσχα σε χαναανιτικές γιορτές που σχετίζονται με την συγκομιδή κριθαριού την άνοιξη. Άλλοι μελετητές θεωρούν ότι η ρίζα του Πάσχα βρίσκεται σε γιορτές και ιεροτελεστίες
της άνοιξης της προ-ισραηλιτικής εποχής με την έννοια των ποιμένων που υποβάλλουν αίτημα στο
θεό για την προστασία του κοπαδιού τους. Εντούτοις , αυτές οι υποθέσεις δεν θεωρούνται επαρκώς
τεκμηριωμένες.
Πάντως, η Βίβλος συσχετίζει το πέσαχ με το ρήμα πασάχ πού σημαίνει είτε χωλαίνω, είτε εκτελώ
τελετουργικό χορό γύρω από τη θυσία (Γ' Βασ. 18:21,26), είτε, μεταφορικά, «ξεφεύγω», «προσπερνώ»,
«απαλλάσσω». Το Πάσχα, είναι η προσπέραση του αγγέλου του Θεού πάνω από τα σπίτια των Ισραηλιτών, ενώ έπληττε με θάνατο τα πρωτότοκα αγόρια των σπιτιών των Αιγυπτίων.
Σύμφωνα με τις Εβραϊκές Γραφές, το Πάσχα αποτελούσε ανάμνηση της εξόδου από την δουλεία της
Αιγύπτου υπό την ηγεσία του Μωυσή μέσω θεϊκής παρέμβασης. Το Πάσχα αποτελούσε οικογενειακή
εορτή. Εορταζόταν νύχτα, στην πανσέληνο της εαρινής ισημερίας, την 14η του μήνα Αβίβ (που ονομάστηκε Νισάν μετά την Βαβυλωνιακή εξορία) με προσφορά στο νεαρού ζώου, χρονιάρικου, για να ευλογηθεί από το Θεό όλο το κοπάδι. Το σφάγιο ήταν αρνί ή κατσίκι, αρσενικό και αρτιμελές (Εξ. 12:3-6),
δεν έπρεπε να σπάσει κανένα κόκαλο του (Έξ. 12:46, Αρ. 9:12) ενώ το αίμα του ως ένδειξη προστασίας,
το έβαζαν στην είσοδο κάθε σπιτιού (Εξ. 12:7,22). Οι μετέχοντες στο δείπνο ήταν ντυμένοι, έτοιμοι για
ταξίδι (Έξ. 12:8-11).
Αυτά τα στοιχεία νομαδικής, οικογενειακής ζωής μας δείχνουν μια πολύ παλαιότερη προέλευση του
Πάσχα, που θα μπορούσε να είναι η θυσία που ζήτησαν οι Ισραηλίτες από τον Φαραώ να πάνε να γιορτάσουν στην έρημο (Έξ. 3:18, 5:1 εξ). Παρ' όλα αυτά όμως, η έξοδος από την Αίγυπτο έδωσε στο Πάσχα
την οριστική του σημασία.
Το αναμνηστικό γεύμα του ιουδαϊκού Πάσχα, το οποίο περιλαμβάνει άζυμο ψωμί και κρασί, ονομάζεται Σεντέρ.
Χριστιανικό Πάσχα
Εορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την πανσέληνο που ακολουθεί την εαρινή ισημερία της 21ης
Μαρτίου μη συμπεριλαμβανομένης, κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο στην Ορθόδοξη εκκλησία και κατά
το Γρηγοριανό στην Ρωμαιοκαθολική. Γιορτάζεται η ανάσταση του Ιησού Χριστού
Με τον όρο Ανάσταση αναφερόμαστε είτε στην εβδομάδα της Ανάστασης μέχρι το Σάββατο της Διακαινησίμου, είτε στην περίοδο των 50 ημερών που ακολουθούν την εορτή της Ανάστασης, όπου και η
καλούμενη τελευταία ημέρα (αριθμητικά) Πεντηκοστή.
Η εορτή της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, λόγω της σπουδαιότητάς της, επηρεάζει το εορτολόγιο
της Ορθοδόξου Εκκλησίας τόσο 40 ημέρες πριν από αυτό (Μεγάλη Τεσσαρακοστή, Τριώδιο) όσο και
50 ημέρες μετά (περίοδος Πεντηκοσταρίου). Οι ακολουθίες που τελούνται τότε έχουν αρχαιοπρέπεια
(ανάγονται στους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού όπως η αφή του Αγίου Φωτός), κατάνυξη και
λαμπρότητα, και περιγράφονται λεπτομερώς στο τυπικό της Εκκλησίας.
Στην Καινή Διαθήκη, δεν καταγράφονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τηρούσαν την εορτή της Ανάστασης τα μέλη της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας. Έτσι, μεταγενέστεροι Χριστιανοί άρχισαν να επιχειρηματολογούν όσον αφορά τις πρακτικές των πρώτων Χριστιανών. Η πρώτη «πασχάλια
έριδα» σχετικά με τον ετήσιο εορτασμό του χριστιανικού Πάσχα, δηλαδή της Ανάστασης, εμφανίστηκε
κατά το 2ο αιώνα.
Οι εκκλησίες της Μικράς Ασίας ακολουθούσαν την αρχαία ιωάννεια «τεσσαρεσκαιδεκατική» πρακτική, τηρώντας σε ετήσια βάση τον «Μυστικό Δείπνο» -ορθότερα, το αναμνηστικό «Δείπνο του Κυρίου»την ίδια ημερομηνία με το Πάσχα των Εβραίων. Αυτό σήμαινε ότι εορταζόταν το Πάσχα την ημέρα που
αντιστοιχούσε στις 14 του ιουδαϊκού μήνα Νισάν, ανεξαρτήτως από το αν αυτή η ημέρα συνέπιπτε να
είναι Κυριακή (η οποία ονομαζόταν τότε «Ημέρα του Ήλιου»).
Οι αντίπαλοί τους επιχειρηματολογούσαν υπέρ της άποψης ότι την Ανάσταση θα έπρεπε να εορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά το ιουδαϊκό Πάσχα. Η διαμάχη συνέχισε να εντείνεται ως το δεύτερο
μέρος του 2ου αιώνα, με την πλειονότητα των εκκλησιών να προσκολλούνται στην άποψη της τήρησης
της Ανάστασης την Κυριακή. Εντούτοις, οι εκκλησιαστικές διαμάχες που αφορούσαν την ημερομηνία
του εορτασμού του Πάσχα δεν έπαψαν κατά τους επόμενους αιώνες.
Ήδη κατά τον 2ο αιώνα η κύρια ημέρα λατρείας, μελέτης των Γραφών και εορτασμού της Θείας
Ευχαριστίας ήταν η Κυριακή, ως ανάμνηση της ανάστασης του Χριστού. Το αναμνηστικό Δείπνο του
Κυρίου, που τηρούσαν πλέον οι Χριστιανοί ακολουθώντας την εντολή του Ιησού, αποτελούσε εξέχων
στοιχείο της κοινοτικής ζωής της εκκλησίας ήδη από τις ημέρες των αποστόλων.Ταυτόχρονα δε, με
την εορτή άρχισε να τηρείται και η λεγόμενη Πασχάλεια νηστεία, που σε κάθε τοπική εκκλησία είχε
ορισμένο διάστημα ασκήσεως.
Η εορτή, στην αρχή κατά άμεσο παραλληλισμό με το ιουδαϊκό Πάσχα, ετελείτο κάθε έτος στις 14 του
μήνα Νισάν, δίνοντας έμφαση στην σταυρική θυσία του Χριστού. Αυτό ήταν σε αρμονία με τα λόγια του
αποστόλου Παύλου: «Γιατί ωσότου να έρθει ο Κύριος, πάντοτε, όποτε τρώτε αυτό το ψωμί και πίνετε
αυτό το ποτήριο, διακηρύττετε το θάνατο του Κυρίου».
Σταδιακά οι περισσότερες εκκλησίες θέλησαν να διακόψουν αυτό τον παραλληλισμό, μεταθέτοντας
τον εορτασμό αρχικά την πρώτη Κυριακή μετά τη 14η Νισάν. Κάθε τοπική εκκλησία εόρταζε με το δικό
της τρόπο υπολογισμού την ημερομηνία της εορτής του Πάσχα. Όμως, καθώς γινόταν προσπάθεια
ώστε να επιτευχθεί μια ενιαία ημερομηνία για όλες τις εκκλησίες, αυτό οδήγησε σε εντάσεις κάποιες
τοπικές εκκλησίες ιδίως κατά τον 3ο αιώνα.
Με απόφαση της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, το 325 μ.Χ, το Πάσχα ορίστηκε να εορτάζεται σ' όλη τη
Χριστιανοσύνη την πρώτη Κυριακή μετά την πανσέληνο της εαρινής ισημερίας και μετά το εβραϊκό
Πάσχα, προκειμένου να τηρείται η σειρά των γεγονότων.
Όμως, από την εισαγωγή του Γρηγοριανού ημερολογίου, Ανατολικοί και Δυτικοί Χριστιανοί γιορτάζουν το Πάσχα σε διαφορετικές ημερομηνίες, οι μεν βάσει του παλαιού ημερολογίου, οι δε βάσει του
νέου. Αν και το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει υιοθετήσει το νέο ημερολόγιο από τις αρχές του 20ου
αιώνα, για το Πάσχα ακολουθεί το παλαιό.
Οι προσπάθειες για κοινό εορτασμό μεταξύ όλων των δογμάτων και ομολογιών του Χριστιανισμό δεν
έχουν ευοδωθεί ως σήμερα.
Λαογραφία
Το παραδοσιακό ψητό την ημέρα της ανάστασης είναι το αρνί στη σούβλα. Τα λαϊκά έθιμα κατά το
σύγχρονο εορτασμό της Ανάστασης στην Ελλάδα, περιλαμβάνουν δείπνο με κύριο φαγητό τη μαγειρίτσα, το βράδυ της Ανάστασης, το τσούγκρισμα των κόκκινων αυγών στο σπίτι ή έξω από την Εκκλησία,
το «φιλί της αγάπης» την ώρα της Ανάστασης, το σούβλισμα του αρνιού κατά την Κυριακή του Πάσχα
και άλλες εκδηλώσεις.
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Ο μπαμπούλας των «διεθνών αγορών» μπήκε
για τα καλά στη ζωή μας από το 2010. Οι «αγορές»
ήταν αυτές που δεν θα μας δάνειζαν ξανά, που θα
μας έκλειναν τις πόρτες, που δεν μας εμπιστεύονταν, που βάζαμε στοίχημα να κερδίσουμε πάλι
την αξιοπιστία τους, αυτές που τώρα μας περιμένουν με ανοιχτές αγκάλες θεωρώντας την Ελλάδα
ένα... Ελντοράντο ευκαιριών.
Τον Μάρτιο του 2010, ενώ η χώρα σπρωχνόταν,
θέλοντας και μη, στα νύχια της τρόικας, ο τότε
πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου μιλούσε (6
Μαρτίου) για τα... παιδάκια της Γουόλ Στριτ που
υπονομεύουν ακόμα και κρατικές οικονομίες,
θέμα το οποίο θίχτηκε και στη συνάντησή του με
τον Ομπάμα τέσσερις μέρες αργότερα:
«Θα πολεμήσουμε με πάθος οποιονδήποτε
αντιμάχεται την προσπάθεια της κυβέρνησης και
του λαού μας να βάλουμε τάξη στην οικονομία.
Και πρώτους απ’ όλους τούς κερδοσκόπους. Δεν
είναι μόνο άδικο, είναι και αντιδημοκρατικό, την
ώρα που η κυβέρνηση καταβάλλει υπεράνθρωπη
προσπάθεια, κάποια ''παιδάκια'' στη Νέα Υόρκη
και αλλού, καθισμένα μπροστά σε κομπιούτερ, να
την υπονομεύουν. Θα σηκώσω τη σημαία εναντίον τους».
Τώρα, τι είδους σημαία σήκωνε ο ΓΑΠ όταν συναντιόταν έναν χρόνο μετά (4.4.2011) στο Μέγαρο
Μαξίμου με τον μεγαλύτερο κερδοσκόπο όλων
των εποχών, τον Τζορτζ Σόρος, είναι μια άλλη
ιστορία και όχι της παρούσης.
Ας μείνουμε στο 2010, λοιπόν, όταν οι «αγορές»
απαιτούσαν αίμα από την Ελλάδα στρώνοντας
το χαλί στην τρόικα. Και ταυτόχρονα κορυφωνόταν ένα άγριο κερδοσκοπικό παιχνίδι μέσα
από τα σπλάχνα τους, με συνέπεια τα spreads να
εκτοξευτούν από τις 300 μονάδες (21.1.2010) στις
1.000 (28.4.2010). Κάτι που σήμαινε ότι η Ελλάδα
δεν είχε πλέον καμία πιθανότητα χρηματοδότησής της και οδηγούνταν στο ιστορικής σημασίας
δίλημμα «ανεξέλεγκτη χρεοκοπία ή μνημόνιο».
Από τον Μάιο του 2010 η ελληνική οικονομία,
σε κωματώδη κατάσταση πια, έμπαινε στην πρέσα της μνημονιακής μηχανικής «υποστήριξης»,
αδύναμη πλέον να αντισταθεί στις κανιβαλικές
διαθέσεις του εκάστοτε δανειστή.
Υποτίθεται, λοιπόν, πως οι «διεθνείς αγορές»
δεν δάνειζαν την Ελλάδα επειδή η οικονομία της
ήταν «βαριά ασθενής». Κι έτσι έπρεπε να αποσυρθεί από την αρένα των κερδοσκοπικών λύκων,
για να κάνει τη σχετική τροϊκανή θεραπεία με τις
γνωστές αναπόφευκτες παρενέργειες.
Παιχνίδια
Ποια ήταν, όμως, τα συμπτώματα τότε και ποια
τα αποτελέσματα της οδυνηρής θεραπείας τώρα,
ώστε να δικαιολογείται η εσπευσμένη έξοδος για
δανεισμό με την Ελλάδα «καβάλα στ’ άλογο» και
τις «αγορές» να χειροκροτούν με ενθουσιασμό;
Έχει όντως αλλάξει κάτι προς το καλύτερο αυτά
τα τέσσερα χρόνια; Επήλθε εξυγίανση στις «άρρωστες» δομές; Έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις; Ή
μήπως, τελικά, έχουμε να κάνουμε με ένα παιχνίδι εντυπώσεων, επικοινωνιακών τρικ και δεικτών,
εικονικών ή μη, που ο καθένας τούς ερμηνεύει
και τους χρησιμοποιεί όπως τον συμφέρει κάθε
φορά; Διότι πέρα από τους αριθμούς υπάρχει και
η αμείλικτη πραγματικότητα...
-Για την παραγωγή πλεονάσματος χρειάστηκε το άρμεγμα μέχρι σταγόνας ενός ολόκληρου
λαού, που σε μεγάλο ποσοστό οδηγήθηκε βιαίως
στη φτώχεια και το περιθώριο της οικονομίας.
- Για κάθε μείωση του ελλείμματος από το φουσκωμένο 15% στο ξεφούσκωτο 3%-4% υπάρχει
το βαρίδι ενός μη διαχειρίσιμου χρέους που παραμένει στα επίπεδα του 2010 και το ίδιο το ΔΝΤ
προειδοποιεί ότι δεν είναι βιώσιμο.
- Για την άνοδο της ανταγωνιστικότητας στη
βαθμολογία του ΟΟΣΑ χρειάστηκαν στρατιές
ανέργων και βομβαρδισμός κάθε εργατικού δικαιώματος.
Ακόμη κι ένας πρωτοετής φοιτητής Οικονομικών γνωρίζει ότι μια εθνική οικονομία δεν μπορεί
να είναι όμηρος δυο - τριών δεικτών ούτε ενός
υπεραπλουστευμένου και παρωχημένου μείγματος που εφαρμόζεται φασόν σε κάθε χώρα με
κρίση χρέους. Πολύ περισσότερο στο δαιδαλώδες
πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και υπό κοινό νόμισμα.
Το εύκολο, λοιπόν, είναι να μιλάνε όλοι για
αριθμούς και δείκτες. Το δύσκολο είναι να διευκρινιστεί αν αυτοί οι δείκτες βελτιώθηκαν κι από
άλλους συντελεστές, πέρα από το πετσόκομμα
μισθών - συντάξεων - εργασιακών δικαιωμάτων,
συν τα χαράτσια.
Με την ύφεση να κάνει στην Ελλάδα παγκόσμιο
μεταπολεμικό ρεκόρ από το 2008 έως το 2013, η
κατανάλωση καταβαραθρώθηκε αμέσως και η
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Γερμανική φιέστα σε ελληνικά ερείπια

ανεργία εκτινάχθηκε με ραγδαίο ρυθμό, σε πρωτοφανή επίπεδα για δυτικό κράτος. Μην ξεχνάμε
ότι η ελληνική οικονομία εντάσσεται στο πλαίσιο
της ευρωπαϊκής, ειδικά στη μετα-ευρώ εποχή.
Που σημαίνει ότι η κατανάλωση δίνει το τέμπο
για να κινείται το χρήμα και να «ζεσταίνεται» η
αγορά.
Με το που κλείσανε οι στρόφιγγες των τραπεζών από το 2009, άρχισε το ντόμινο περικοπών,
κακοπληρωμών, απολύσεων κι εν τέλει λουκέτων
σε δεκάδες χιλιάδες μικρές, μεσαίες, αλλά και σε
αρκετές μεγάλες επιχειρήσεις. Με συνέπεια να
σμπαραλιαστεί ο – ζωντανός τότε – ιδιωτικός
τομέας, δηλαδή αυτός που κινούσε τα νήματα
της ελληνικής οικονομίας σε μεγάλο βαθμό μέχρι
να μπουκάρει η τρόικα για να τα διαλύσει όλα με
το πρόσχημα της ανταγωνιστικότητας. Η οποία...
ουδέποτε ήρθε!
Με τον ιδιωτικό τομέα να τροφοδοτεί πλέον μόνο με ανέργους τον ΟΑΕΔ και τον δημόσιο
τομέα να χάνει την καταναλωτική δυναμική του,
μετά τη διαρκή απώλεια εισοδημάτων υπαλλήλων - συνταξιούχων, ο διαλυτικός φαύλος κύκλος
όχι μόνο ήταν σίγουρος, αλλά και προβλέψιμος.
Ακόμα κι αν χρειαστεί να μιλήσουμε με ενδεικτικούς αριθμούς:
- Το 2010-2013 χάθηκαν 840.881 θέσεις εργασίας. Με τον αριθμό των ανέργων να εκτινάσσεται
από τα 732.672 άτομα στα 1.350.000.
- Το 2008-2013 το καθαρό εθνικό διαθέσιμο
εισόδημα μειώθηκε από τα 195 δισ. στα 136! Τα
231 δισ. των καταθέσεων το 2009 έγιναν 164 δισ.
πέρυσι. Το 2008-2013 οι τιμές κατοικιών έχασαν
τουλάχιστον το 30% της αξίας τους.
- Τα ληξιπρόθεσμα χρέη των πολιτών προς το
Δημόσιο από 38,7 δισ. το 2010 έφτασαν τα 60 δισ.
το 2013 και τα προβληματικά δάνεια από τα 12
δισ. στα 65 δισ.!
- Το 2012 οι μισοί φορολογούμενοι (2,7 εκατ.)
δήλωσαν μηνιαίο εισόδημα κάτω από 800 ευρώ.
Το 17,9% των Ελλήνων δεν διαθέτει αρκετά χρήματα για να αγοράσει τρόφιμα.

Στη Γερμανία, την ΕΚΤ και την Ε.Ε. θέλουν, για
επικοινωνιακούς λόγους, να «πουλήσουν» προς τα
έξω το ελληνικό οικονομικό θαύμα. Τα παραπάνω
στοιχεία, όμως, μιλάνε ξεκάθαρα για εφιάλτη. Η
ανέχεια, η απελπισία, η εξαθλίωση δεν μπορούν
να αποτελέσουν λίπασμα για καλλιέργεια προσδοκιών, οικονομικών και μη, σε ένα ευρωπαϊκό
κράτος του 2014.
Κι ενώ περνάνε μέτρα ξανά και ξανά στον βωμό
της προσέλκυσης επενδυτών και της ανταγωνιστικότητας, ούτε καν πλησιάζουν τα ξένα μεγάλα
πορτοφόλια στην Ελλάδα για μπίζνες. Στον ιδιωτικό τομέα; Μηδέν! Στη δημόσια περιουσία; Έχουν
δοθεί μόνο τα καλύτερα φιλέτα, κι αυτά κοψοχρονιά. Για τα άλλα, που είναι να... αξιοποιηθούν,
«μιλάνε» οι διαρκώς αναπροσαρμοζόμενοι προς
τα κάτω στόχοι των τροϊκανών, τους οποίους ουδέποτε πιάνει το ΤΑΙΠΕΔ.
Υποτίθεται ότι κατακρεουργήθηκε ολόκληρη η εργατική νομοθεσία και ότι γέμισε ο τόπος
ανέργους, διότι μ’ αυτήν την απάνθρωπη μέθοδο
– αναποτελεσματική στον σύγχρονο κόσμο – θα
έπαιρνε δήθεν μπροστά η ανταγωνιστικότητα,
λόγω μειωμένου εργατικού κόστους. Πόσους
επενδυτές, όμως, προσέλκυσε το σκληροπυρηνικό νεοφιλελεύθερο μοντέλο; Πού είναι η μείωση
της ανεργίας; Κι ας επήλθε πτώση - ρεκόρ 18,6%
το 2008-2013 στο ωριαίο κόστος εργασίας.
Να θυμηθούμε ακόμη ότι είχε γίνει σημαία το
PSI. Με τις «αγορές» να περνάνε το μήνυμα ότι
από τότε κι έπειτα η Ελλάδα μπήκε σιγά - σιγά
σε δρόμο εξισορρόπησης, ώστε να βγει τώρα
στις αγορές. Μα με το PSI σφαγιάστηκαν κυρίως
οι ασφαλισμένοι! Από το κούρεμα οι ζημιές των
ασφαλιστικών ταμείων και των ΝΠΔΔ υπολογίζονται σε 15 δισ. ευρώ σε σύνολο περιουσίας 23,7
δισ. ευρώ.
- Το ασφαλιστικό, λοιπόν, είναι σε καλύτερο ή
σε χειρότερο σημείο σήμερα απ’ ό,τι το 2010; Εξυγιάνθηκε ή διαλύεται;
- Τα ελλείμματα μειώθηκαν ή αυξήθηκαν;
Αναμφισβήτητα, ο σκοπός του PSI ήταν να

ξεφορτωθούν όσο πιο ανώδυνα γίνεται οι ξένες
τράπεζες τα τοξικά ελληνικά ομόλογα, για να
φορτωθούν κι αυτά στην καμπούρα μας. Ακόμα
και για την απαραίτητη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος, για την Ελλάδα ουδέποτε
επιλέχθηκε ο λιγότερο επώδυνος «ισπανικός δρόμος» χρηματοδότησής τους.
Μήπως, όμως, με τα μέτρα από το 2010 μέχρι
τώρα και τις διαφημισμένες διαρθρωτικές αλλαγές έγινε πιο λειτουργικό το Δημόσιο ή μήπως
έφυγε από τη μέση η γραφειοκρατία κι έγινε πιο
σταθερό το οικονομικό περιβάλλον; Όχι, βέβαια,
αφού το καθεστώς φορολόγησης αλλάζει κάθε
τρεις και λίγο και κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Με τόσους φόρους και τέτοια φορολογική...
αστάθεια, άλλωστε, ποιος σοβαρός επενδυτής να
πλησιάσει;
Διαφθορά
Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, το φακελάκι συνεχίζει να πηγαίνει σύννεφο, με απλώς μια
ανεπαίσθητη μείωση 15%. Η διαφθορά, δηλαδή,
εξακολουθεί να αποτελεί γάγγραινα, όπως και
πριν. Το κράτος, εξάλλου, που κατάσχει σπίτια
και μισθούς απ’ όσους θεωρεί μπαταχτσήδες,
είναι το ίδιο που πνίγει πρώτο την αγορά από τη
μη επιστροφή ΦΠΑ. Η αναμονή έχει φτάσει τους
49 μήνες (από 42 τον Μάρτιο 2013) και ο ίδιος ο
Σαμαράς παραδέχθηκε τη Δευτέρα πως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου είναι 4,7 δισ.!
Δεν τελειώσαμε ακόμα, όμως:
- Τα πολιτικά σκάνδαλα από μίζες, λίστες,
«προβληματικά» πόθεν έσχες, πάρε - δώσε κ.ά.
μολύνουν αδιαλείπτως τη ζωή του τόπου.
- Η φοροδιαφυγή έχει παταχθεί στα... λόγια.
- Το επιστημονικό δυναμικό της χώρας δραπετεύει τρέχοντας στο εξωτερικό.
- Οι τιμές στα βασικά αγαθά παραμένουν υψηλές, με τις εξαγωγές να παρουσιάζουν μείωση
4,3% τον Ιανουάριο και το Ευρωβαρόμετρο να
καταδεικνύει ότι τρεις στους δέκα Έλληνες το
προηγούμενο έτος αγόρασαν αγαθά ή υπηρεσίες
που ήταν προϊόντα αδήλωτης εργασίας.
- Η κοινωνία είναι κατάκοπη κι έτοιμη να εκραγεί, με το 23,1% του πληθυσμού να βρίσκεται πλέον κάτω από το όριο της σχετικής φτώχειας.
Και το πολιτικό κλίμα σήμερα, όμως, δεν έχει
καμία σχέση με το 2009-2010. Τότε τουλάχιστον
υπήρχε ακόμα ένα επίχρισμα πολιτικής σταθερότητας και ομαλότητας στον τόπο. Σήμερα έχουν
έρθει τα πάνω κάτω. Ένα σκηνικό θολό, με τους
θεσμούς υπό κίνδυνο. Η Χρυσή Αυγή, μάλιστα,
εξελίσσεται σε αγκάθι που συνεχώς μεγαλώνει και
η Ελλάδα αποτελεί ήδη μελανό σημείο αναφοράς
για τον φασισμό του 21ου αιώνα στην Ευρώπη.
Το πόσο, εξάλλου, υπολογίζουν και μετράνε το
πολιτικό κλίμα οι «αγορές» και οι «οίκοι» φαίνεται από το γεγονός ότι, με το που έσκασε το βίντεο Μπαλτάκου - Κασιδιάρη, αμέσως η Moody’s
«τρόμαξε» και μετέθεσε για την 1η Αυγούστου
την αξιολόγησή της για την Ελλάδα. Τόσο... στέρεες είναι οι συνθήκες.
Ακόμα και «πέντε καλά» να έχουν γίνει, λοιπόν, όπως η μείωση των δαπανών και των σπαταλών σε αρκετούς τομείς του Δημοσίου, έχουν
ναρκοθετηθεί από πολλαπλάσια «στραβά». Κι
όπως βλέπουμε, τόσο η κοινωνική πραγματικότητα όσο και οι περισσότεροι δείκτες ήταν σε
καλύτερο επίπεδο το 2009, παρά σήμερα που οι
«αγορές» ξαφνικά «αγάπησαν» ξανά την Ελλάδα,
αφού πρώτα την ξεζούμισαν. Δίχως επί της ουσίας, όπως είδαμε, να έχει διορθωθεί σχεδόν τίποτα
σε σχέση με όσα ώθησαν τη χώρα εκτός αγορών,
με την τελευταία... έξοδο να καταγράφεται στις
7.4.2010 (δανεισμός επταετούς διάρκειας, με επιτόκιο 5,9%).
Ακόμα κι αν οι «διεθνείς αγορές», μαζί με Γερμανία και ΕΚΤ, πανηγυρίζουν για όλη αυτήν την
τρελή κατάσταση, που διέλυσε ουσιαστικά τη
χώρα, η Ελλάδα δεν έχει κανέναν λόγο να χτυπάει
παλαμάκια. Ποιο είναι το κέρδος; Ότι θα αγοράσουμε άρον - άρον πιο ακριβό χρήμα, ενώ δεν
το χρειαζόμαστε, αφού ήδη είμαστε καλυμμένοι
προς το παρόν στις δανειακές μας υποχρεώσεις;
Μήπως, λοιπόν, αυτή που θέλει να παρουσιάσει το δικό της success story δεν είναι η ελληνική κυβέρνηση, αλλά η γερμανική και γι’ αυτό τα
επισπεύδει όλα η Γερμανίδα καγκελάριος (έξοδος
στις αγορές, πανηγυρική επίσκεψη κ.λπ.); Η Μέρκελ, δηλαδή, κάνει το προεκλογικό της εφέ πάνω
στα χαλάσματα της Ελλάδας, περνώντας το μήνυμα ότι η δική της συνταγή για λιτότητα ήταν αυτή
που έσωσε το ευρώ, τη Γερμανία, τις τράπεζες,
την Ευρώπη. Κι έτσι, μαζί με τον γερμανικό προεκλογικό βασιλικό, ποτίζεται, συγκυριακά, και η
γλάστρα της ελληνικής συγκυβέρνησης.
(ΠΟΝΤΙΚΙ)
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Ανακοίνωση-δηλητήριο κατά της υποψηφιότητας Ζαγοράκη, εξέδωσαν έξι Σύνδεσμοι Φίλων
ΠΑΟΚ και με αυτήν καλούν τον κόσμο της ομάδας
να τον ΜΑΥΡΙΣΕΙ στις επικείμενες Ευρωεκλογές.
Ο Ζαγοράκης, πρώην πρόεδρος και παίκτης του
ΠΑΟΚ, ήταν αρχηγός της Εθνικής Ομάδας της
Ελλάδας που κατάκτησε το ευρωπαϊκό κύπελλο
στην Πορτογαλία 2004.
Αναλυτικά:
Τον Ιούνιο του 2007 σε υποδεχθήκαμε μετά
Βαΐων και κλάδων να μπεις μπροστά. Να ξεβρωμίσουμε από το τρύπημα δεκαετιών, να πάρουμε
στα χέρια μας αυτή τη χειμαρρώδη δύναμη που
λέγεται κόσμος του Π.Α.Ο.Κ., την ακατανίκητη
ορμή αντίστασης απέναντι σε κάθε τι στημένο και
παρακμιακό που σκοπίμως κρατούσε τον Σύλλογο δέσμιο μικροσυμφερόντων και τον καταδίκαζε στη μετριότητα, φοβούμενος την ε(ξε)γερσή
του. Ζητήσαμε ως αντίτιμο μόνο την εντιμότητά
σου. Ούτε τα λεφτά σου(;), ούτε τ' ονομά σου.
Σου ζητήσαμε να φερθείς φιλότιμα και αντρίκεια,
όπως σου φέρθηκαν αυτοί που σε ξεπροβόδιζαν
χοροπηδώντας στη βροχή ένα βροχερό απόγευμα στην Ξάνθη, αυτοί που σε επισκέπτονταν στην
Αγγλία και σου φερθήκανε όπως φέρονται σε
αδερφό σε γαλαρία, αυτοί που έκαναν «μούχτι»
τις βλαχομαγκιές σου με την φανέλα της κούλας
44 μέσα στην Τούμπα ως αντίπαλος.
Η ιστορία διέψευσε την τυφλή πίστη μας ότι
αγαπάς άδολα τον Π.Α.Ο.Κ. Τα γεγονότα γνωστά
και καταγραπτέα από την Ιστορία. Αποδείχθηκε
πόσο τίμησες την επιταγή που σου παραδώσαμε
εν λευκώ να καθαρίσεις τον ΠΑΟΚ, όταν σε πιάσανε τα ψυχολογικά σου τον Οκτώβρη του 2009
που παράτησες τον Σύλλογο στα δύσκολα για
να γυρίσεις ξανά τον Γενάρη του 2010, λες και ο
Π.Α.Ο.Κ. ήταν μαγαζάκι σκυλάδικης συνάθροισης
απελπισμένων αγροτών που επισκέπτεσαι συχνά,
όταν αποφάσισες να χαντακώσεις την ομάδα προσλαμβάνοντας με δικά μας λεφτά τον υπάλληλο
του Κόκκαλη να σου κάνει τις δουλειές με τα κουμπαράκια στην Κρήτη χρεώνοντας τον Σύλλογο
και ανοίγοντας το δρόμο για την σφαγή στο κλεάνθης σκουλικίδης (για την οποία ακόμα περιμένουμε να αντιδράσεις), όταν μαζευτήκαμε 10.000
κόσμος στην Καμάρα και σου ζητήσαμε τα ονό-
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«Καλούμε τον κόσμο του ΠΑΟΚ να τον μαυρίσει»

Κατά υποψηφιότητας Ζαγοράκη γιά την Ευρωβουλή
''ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΣΕ ΜΑΣ, ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ Η ΛΑΙΛΑΠΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ''

κατά συναυτουργία 1.500 συνανθρώπους μας
στην αυτοκτονία, όταν αυτό έχει δωρίσει 2,6 δισεκατομύρια δραχμές με φωτογραφική διάταξη
του Υπουργού των Οικονομικών τον Δεκέμβρη
του 1990 στο Τουρκολίμανο, του ίδιου κόμματος
που τον Μάρτη του 2009, επί δικιάς σου προεδρίας, τάισε ληγμένα χημικά έξω από τον Ναό χιλιάδες ΠΑΟΚτσήδων, τρομοκρατώντας και εκδιώκοντας μικρά ΠΑΟΚτσάκια από το σπίτι τους, το
κόμμα και τον συνασπισμό κομμάτων που χάρισε
εκατομύρια ευρώ με άρθρα 44 και 99, σε δεκάδες
ΠΑΕ και αρνείται πεισματικά, όχι να χαρίσει, αλλά
να ρυθμίσει τα χρέη της ομάδας που σε ανέδειξε.
Αυτό το σκυλολόι προσκύνησες τολμώντας να ζητάς και στήριξη από το λαό.
Άκου λοιπόν (μεταμφιεσμένε) σκύλε που μάλλον εξαρχής ήσουν γατί και αργήσαμε να σε
καταλάβουμε. Ο Π.Α.Ο.Κ. και οι οπαδοί του αποτάσσουν τους υπαλλήλους των τραπεζιτών που
γονάτισαν τούτο τον τόπο, δεν τους ψηφίζουν,
αλλά τους καταβαραθρώνουν και τους πολεμούνε μέχρι ενός. Είσαι το ίδιο ανεπιθύμητος σε μας,
όσο είναι η λαίλαπα των μνημονίων και αυτών
που διασπάθισαν τον ιδρώτα του κοσμάκη και
τολμούνε ακόμα και σήμερα να μιλάνε για ευήμερη εξέλιξη, τη στιγμή που γύρισαν το βιοτικό
επίπεδο του κόσμου 30 χρόνια πίσω. Ο ΠΑΟΚ δεν
υποστηρίζει κανένα κόμμα, είναι εναντίον όλων,
ο ΠΑΟΚ δεν διαπραγματεύεται την αξιοπρέπειά

ματα αυτών που παρελκυστικά σου υπόσχονται
λύση για τα χρέη και ακόμα μας τα δίνεις, όταν
όρισες αντιπρόεδρο στο σπίτι μας τον τύπο που
του έσπαγες επιταγές της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ξεχνώντας
επιμελώς ότι ήσουν διορισμένος διαχειριστής και
όχι μεγαλομέτοχος για να πράττεις με αποφασίζουμε και διατάζουμε, όταν βούλιαξες την μπουτίκ - παραμάγαζο των ευρύτερων συγγενών σου,
όταν ...όταν ... όταν...η λίστα ανεξάντλητη.
Και αφού τιμωρήθηκες στην ανυπαρξία σου
φεύγοντας, περιοριζόμενος σε ρόλο καλησπεράκια στην νέα σου δουλειά (η δουλειά δεν είναι
ντροπή), χθες μόλις το βράδυ σφίγγεις το χέρι της
γνωστής μαριονέτας, λιμανίσιου χρηματοδοτούμενου (παλαιόθεν-τότε που έριχνε κυβερνήσεις
με τις ευλογίες του σωματείου με 2 προέδρους
στη φυλακή) που παριστάνει τον πρωθυπουργό
του κρατιδίου και αποκαλεί τον ΠΑΟΚ μπαογκ
περιπαικτικά σε επίσκεψή του σε ΔΕΘ, του ανεπάγγελτου το κόμμα του οποίου, μεταξύ άλλων
μνημονιακών, έχει καταδικάσει χιλιάδες ψυχές να
ζούνε στην σκιά της ανέχειας και να εξασφαλίζει
σίτιση από τους κάδους των σκουπιδιών, επιδιώκοντας καταφανώς οπαδική ψήφο και επιρροή
πολιτικής σκοπιμότητας, παίζοντας για άλλη μια
φορά το δουλικό υποτακτικό παιχνίδι των εκάστοτε εντολέων σου.
Σφίγγεις το χέρι του δικομματικού μετώπου
που σε χειροτόνησε, όταν αυτό έχει οδηγήσει

Στον απανταχού Ελληνισμό εύχομαι
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ... Ευτυχία και πρόοδο
Στυλιανός Μαννής
Νέα Υόρκη

του και την μετωπική του σύγκρουση με την καθεστηκυία τάξη, ούτε ζητιανεύει παρασκήνια. Δεν
μας νοιάζει ποιοι σε στηρίζουν και η μπίζνα κανενός, ούτε τρώμε την παραμύθα των νεόδμητων
site της παρακμής και της παραπληροφόρησης
που μύρισαν μεδούλι και άρχισαν τον ψεκασμό
υποστήριξής σου. Απαγορεύουμε δια ροπάλου να
εκμεταλλεύεσαι τα ιερά 4 γράμματα . Σε εγκαταλείπουμε στην (γραφική) μοίρα σου.
ΥΓ 1. Ο αρχι-αληταράς του ανέκδοτου που λέγεται «ελληνικός αθλητισμός», ο κατά δική του
ομολογία καθηγητής της αλητείας, ομολόγησε σε
αποστροφή του λόγου του χτες φόρα παρτίδα και
ανερυθρίαστα ότι πάνε να πιάσουν κορόιδα τον
κόσμο με βάση την ομάδα που υποστηρίζει: «εγώ
εκπροσωπώ τους αρειανούς, πήραμε και αυτόν
για να μαζέψει τους ΠΑΟΚτσήδες». Αυτό από
μόνο του τα λέει όλα και για τον ρεβολούσιον και
για τα κόμματα που τον στηρίζουν, τα ίδια κόμματα που κλείνουν ξαφνικά το μάτι στον Μώραλη
και τον Πόλντο για τη δημαρχία Πειραιά. Ο νοών,
νοείτω...
Καλούμε τον κόσμο του ΠΑΟΚ να μαυρίσει τον
Ζαγοράκη μέχρι τελικής πτώσης ως ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΗ
των προσδοκιών του, ως ΠΡΟΔΟΤΗ των ονείρων
του και τώρα και ως ΥΠΗΡΕΤΗ του πιο καταστροφικού, αισχρού και αυταρχικού πολιτικού συνονθυλεύματος που κυβέρνησε την Ελλάδα μεταπολεμικά και την έχει φέρει στην απόλυτη παρακμή
και στη διάλυση κάθε έννοιας κοινωνίας.
ΥΓ 2. Εμείς σκύλε που ήσουνα γατί, πολεμάμε
για έναν ΠΑΟΚ ψηλά, υπηρετώντας το Σύλλογο
με καρδιά και φωτιά. Ο δρόμος αύριο οδηγεί στο
σπίτι μας, σε έναν ακόμα από τους χιλιάδες αγώνες ενάντια στην σαπίλα αυτών με τους οποίους
διάλεξες να συμπορευτείς. Αύριο θα πάρει την
απάντησή της η αγαπημένη ομάδα του πρωθυπουργίσκου υπό επιτήρηση που στηρίζεις. Δεν
θα μας αποπροσανατολίσεις, δεν θα ασχοληθούμε ξανά με τα θλιβερά μονοπάτια σου. Είμαστε
πιο δυνατοί από ποτέ και ο εχθρός είναι ο ίδιος.
Καθρέπτης του, το σωματείο των γερμανών πρακτορίσκων, γεννοβολιό ναύσταθμου αεροπλανοφόρων.
Σ.Φ. Π.Α.Ο.Κ. ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Συμφωνία γιά Ουκρανία: Τι προβλέπουν οι 7 όροι

Κυβέρνηση δεμένη χειροπόδαρα
Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν φανερά εκνευρισμένος στην διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που
έδωσε από κοινού με την καγκελάριο της Γερμανίας. Ούτως ή άλλως δεν πρέπει να ήταν τόσο
αισιόδοξος ώστε να περιμένει ένα σοβαρό προεκλογικό δώρο από την Άνγκελα Μέρκελ, με βάση
την εμπειρία της προηγούμενης επίσκεψής της,
αλλά και την ενημέρωση από το Βερολίνο κατά
την προετοιμασία για την τελευταία κάθοδό της
στην Αθήνα, θα έπρεπε να είναι για τα καλά προσγειωμένος.
Το ελάχιστο που θα περίμενε ήταν τα καλά λόγια
για την προεκλογικού χαρακτήρα έξοδο στις αγορές με το μίνι ομόλογο. Αυτά τα άκουσε και μάλλον δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αφού
η έξοδος στις αγορές δεν ήταν μια αμιγώς δική
του ιδέα: όπως γράφαμε πριν από έναν χρόνο και
πλέον, επρόκειτο για... γερμανική έμπνευση.
Πέραν αυτών όμως η πολιτική συγκομιδή του
Σαμαρά από αυτήν την επίσκεψη ήταν πολύ φτωχή και οι τελικές εντυπώσεις μάλλον αρνητικές:
1. Η αναφορά στο Επενδυτικό Ταμείο με γερμανική συνεργασία και χρηματική συμβολή ήταν
εξαιρετικά άτονη, αφού, παρότι αυτή ήταν η...
τρίτη εξαγγελία του, έχει δρόμο μπροστά του. Το
δε αρχικό ποσό των 500 εκατομμυρίων υπολείπεται ακόμη και του ματζίρικου «κοινωνικού μερίσματος» από το πρωτογενές πλεόνασμα.
2. Η Μέρκελ φρόντισε να προϊδεάσει τους Έλληνες για το ότι, παρά τους επαίνους της για τα
δύσκολα που άντεξαν, οι δυσκολίες δεν έχουν
τελειώσει. Κάτι σαν το επονείδιστο «κουράγιο
Έλληνες» του Όλι Ρεν, για το οποίο ο επίτροπος
αναγκάστηκε προσφάτως να απολογηθεί.
3. Με το θέμα του κατοχικού αναγκαστικού δανείου και των επανορθώσεων να παίζει πολύ ψηλά
εκείνες τις μέρες (βοηθούσης και της σχετικής
δημοσκόπησης της Pulse RC που πρόβαλε πρωτοσέλιδα το «Ποντίκι»), ο Βενιζέλος αναγκάστηκε
να σπέρνει ψευδώς την είδηση ότι ο Σαμαράς το
έθεσε στην καγκελάριο, προκαλώντας θυμηδία.
Τεστ αντοχής
Όμως το χειρότερο η Μέρκελ το φύλαξε για την
ερώτηση περί ρύθμισης του χρέους, μια υπόθεση
στην οποία από καιρό η κυβέρνηση έχει ποντάρει
όλα της τα φράγκα για να χτίσει το success story
της. Η καγκελάριος λοιπόν όχι μόνο παρέπεμψε
αυτονόητα στην τελική εκτίμηση της Eurostat για
το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος, αλλά
συμπεριέλαβε στα απαραίτητα στοιχεία για μια
τέτοια διαπραγμάτευση τα τεστ αντοχής των τραπεζών.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι καμιά συζήτηση
δεν πρόκειται να αρχίσει πριν από το τέλος του
2014 και πιθανότατα θα εκταθεί και στο 2015.
Αν μάλιστα το δεδομένο αυτό συνδυαστεί με τον
εκνευρισμό του πρωθυπουργού όταν ερωτηθείς
αναγκάστηκε να αρνηθεί το ενδεχόμενο εκλογών,
τότε προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα:
- Η κυβέρνηση είναι δεμένη χειροπόδαρα και
αναγκασμένη να φέρει εις πέρας τη διαδικασία
ρύθμισης των δόσεων και της διάρκειας των δανείων.
- Ο πρωθυπουργός δεν έχει την πολυπόθητη

πρωτοβουλία των κινήσεων ούτε εντός της κυβέρνησης ούτε προς την αντιπολίτευση ούτε προς
την κοινωνία, αφού χάνει τη δυνατότητα αιφνιδιασμού με προσφυγή στις κάλπες, εκτός αν ένα
μεγάλο πολιτικό γεγονός τον... σύρει σε αυτές.
- Αν προσθέσουμε και τη γενικευμένη προεξόφληση εκ μέρους δανειστών και διεθνών ΜΜΕ
ότι αναμένονται νέο δάνειο και νέο μνημόνιο,
που αποτελούν τον γερμανικό σχεδιασμό, πάει
περίπατο και το επιχείρημα περί «εξόδου από το
μνημόνιο».
Υπ' αυτά τα δεδομένα ο εκνευρισμός του Σαμαρά ήταν πέρα για πέρα δικαιολογημένος.
Οι εκτιμήσεις
Υπό το φως τόσο της επίσκεψης Μέρκελ όσο
και του αποτελέσματος που αναμένουν στην ευρωκάλπη, στον ΣΥΡΙΖΑ συναρτούν τον χρόνο των
βουλευτικών εκλογών με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και με το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πετύχει μια
καθαρή και μεγάλη νίκη ή αν ο Σαμαράς θα έχει
μια διαχειρίσιμη ήττα.
Στην πρώτη περίπτωση εκτιμούν πως η κυβέρνηση δύσκολα θα μπορεί να κρατηθεί και άρα
θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες προσφυγής στις
κάλπες. Κορυφαίο κοινοβουλευτικό στέλεχος θεωρεί ότι, αν το αποτέλεσμα είναι διαχειρίσιμο από
τη Ν.Δ., επόμενος κρίσιμος σταθμός για εκλογές
δείχνει να είναι το φθινόπωρο, οπότε πάλι η απόφαση θα εξαρτηθεί από δύο στοιχεία: από το αν
συγκεντρώνονται οι 180 ψήφοι για την προεδρική εκλογή και από τη ρύθμιση για το χρέος τον
Οκτώβριο.
Κλειδί θα αποδειχτεί η πολιτική θέση του Σαμαρά εκείνη τη στιγμή, αν θα έχει το πάνω χέρι ή
όχι, αν θα έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων ή
θα δείχνει να σύρεται σε εκλογές.
Το ίδιο στέλεχος σημειώνει πως, σε κάθε περίπτωση, οι ισχυρισμοί του πρωθυπουργού ότι δεν
χρειάζεται καινούργιο πρόγραμμα δεν επιβεβαιώνονται από τους δανειστές (π.χ. Ντάισελμπλουμ,
Γιούνκερ, ΔΝΤ), αλλά ούτε και από την ίδια τη
Μέρκελ, η οποία -εκτιμά- ήρθε κυρίως για τις
ανάγκες της δικής της προεκλογικής εκστρατείας
με κορυφαίο μέλημα το μήνυμα ότι η Ελλάδα υπό
τις προσταγές της Γερμανίας βγαίνει στις αγορές
και δευτερευόντως τη στήριξη στον Σαμαρά.
Την ίδια ώρα σημειώνει ότι οι βασικές διαβουλεύσεις για την προεδρική εκλογή αναμένεται
να κορυφωθούν το προσεχές φθινόπωρο, ενώ
υπενθυμίζει τις συνεχείς πιέσεις Σαμαρά προς τον
Παπούλια για πρόωρη παραίτηση.
Σύμφωνα με στέλεχος της Κουμουνδούρου, το
αποκαλυπτικό στοιχείο από την επίσκεψη Μέρκελ είναι ακριβώς το σχέδιό της για τη συνέχιση
της λιτότητας -σε συνδυασμό με την προσπάθεια,
διά της εξόδου στις αγορές, να αποδυναμώσει την
προοπτική «κουρέματος» -, κάτι που δεν μπορεί
παρά να συνεχίσει να αποτυπώνεται στην πραγματική οικονομία, καθορίζοντας και τη βιωσιμότητα της κυβέρνησης.
Προς το παρόν, πάντως, τα βλέμματα είναι
στραμμένα στις ευρωκάλπες, τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ
θεωρεί κομβικής σημασίας για τη συνέχεια.
Σταύρος Χριστακόπουλος

Ανεξάρτητη, αδέσμευτη, αντικειμενική
e-εφημερίδα Ελληνισμού Διασποράς

Σε μια κατ' αρχήν συμφωνία για την αποκλιμάκωση της κρίσης φαίνεται πως κατέληξαν στη
Γενεύη οι ΕΕ, ΗΠΑ, Ρωσία και Ουκρανία στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής για τα στάδια που θα
ακολουθηθούν για μια αποκλιμάκωση της κρίσης
στην Ουκρανία.
Επειτα από μια μαραθώνια συνεδρίαση ο
υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι
Ντεστσίτσα, της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ και των
ΗΠΑ Τζον Κέρι καθώς και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάθριν Άστον συμφώνησαν
σε συγκεκριμένους όρους οι οποίοι θα βάλουν τις
βάσεις να βγει η χώρα από την κρίση.
Αναλυτικά τι προβλέπει το κείμενο:
1. 'Ολες οι παράνομες ένοπλες ομάδες πρέπει να
παραδώσουν τα όπλα.
2. Οι καταληψίες διαδηλωτές πρέπει να φύγουν
όλα τα κτίρια που έχουν καταληφθεί παράνομα
3. Θα πρέπει να αδειάσουν οι πλατείες, οι δρόμοι, οι δημόσιοι χώροι που έχουν καταληφθεί.
4. Το Κίεβο παρέχει αμνηστία σε διαδηλωτές
και καταληψίες, με εξαίρεση εκείνους που κατηγορούνται για σημαντικά αδικήματα.
5. Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE) που βρίσκεται ήδη
στην Ουκρανία θα αναλάβει προεξάρχοντα ρόλο
στη διαχείριση της κρίσης. ΗΠΑ, ΕΕ και Ρωσία
δεσμεύτηκαν να στηρίξουν την αποστολή και να
παρέχουν παρατηρητές, δήλωσε ο Κέρι.
6. Θα ξεκινήσει ευρύς διάλογος, με συμμετοχή
όλων των περιοχών και των πολιτικών ομάδων.
7. 'Ολες πλευρές είναι έτοιμες για οικονομική
στήριξη στην Ουκρανία εάν εφαρμοστούν τα παραπάνω.
Λαβρόφ
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι
Λαβρόφ διευκρίνισε σε συνέντευξη Τύπου που
παραχώρησε από την ελβετική αυτή πόλη ότι η
συμφωνία αυτή προβλέπει τον αφοπλισμό των
παράνομων ενόπλων ομάδων και την παράδοση
των κτιρίων που έχουν καταληφθεί από ενόπλους
στην ανατολική Ουκρανία.
«Ολες οι παράνομες ένοπλες ομάδες πρέπει να
αφοπλιστούν, όλα τα παρανόμως καταληφθέντα
κτίρια πρέπει να παραδοθούν στους νόμιμους

κατόχους τους, όλοι οι δρόμοι, οι πλατείες και
οι λοιποί δημόσιοι χώροι στις ουκρανικές πόλεις
πρέπει να απελευθερωθούν», αναφέρεται στο
σχετικό κείμενο.
Το έγγραφο αυτό που υιοθετήθηκε προβλέπει
επίσης την χορήγηση μιας αμνηστίας σε αυτούς
που θα σεβαστούν τις διατάξεις της συμφωνίας
αυτής με εξαίρεση «αυτούς που είναι ένοχοι για
κακουργήματα», σημείωσε ο Ρώσος υπουργός,
μετά τις τετραμερείς συνομιλίες που έγιναν σήμερα στην Γενεύη με την συμμετοχή εκτός του
Λαβρόφ, των υπουργών Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Ντεστσίτσα, των ΗΠΑ Τζον Κέρι και
της επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάθριν
Άστον.
Η Ρωσία δεν έχει καμία επιθυμία να αποστείλει
στρατεύματα στην Ουκρανία διαβεβαίωσε εξάλλου κατά την ίδια συνέντευξη Τύπου ο Λαβρόφ.
«Δεν έχουμε κανενός είδους επιθυμία να αποστείλουμε στρατεύματα στην Ουκρανία. Αυτό
θα ήταν αντίθετο με τα θεμελιώδη συμφέροντά μας», πρόσθεσε, μετά την ανακοίνωση της
συμφωνίας που επετεύχθη για τα στάδια που θα
ακολουθηθούν για μια αποκλιμάκωση της κρίσης
στην Ουκρανία.
Ο Λαβρόφ επανέλαβε εξάλλου το αίτημα της
Μόσχας για αποκέντρωση στην Ουκρανία και για
να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες της αρκετά μεγάλης ρωσικής μειονότητας στην χώρα αυτήν.
Κέρι
Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Τζον Κέρι μίλησε για μια
καλή ημέρα εργασιών, τόνισε όμως πως τα όσα
προβλέπονται στο γραπτό κείμενο της συμφωνίας θα έχουν μικρή σημασία εάν δεν υπάρξουν οι
αντίστοιχες πράξεις από όλες τις πλευρές προς την
κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης της έντασης.
Σε ερώτηση εάν συζητήθηκε το θέμα της απόσυρσης των ρωσικών στρατευμάτων από τα ουκρανικά σύνορα, ο Κέρι δήλωσε ότι η Μόσχα ξεκαθάρισε ότι σε βάθος χρόνου, «εάν η κατάσταση
αποκλιμακωθεί, εάν εκπροσωπηθούν τα συμφέροντα των πολιτών, εάν συνεχιστεί η συνταγματική διαδικασία και οριστεί η νέα κυβέρνηση», θα
σεβαστούν το αίτημα για απόσυρση των ρωσικών
στρατευμάτων.

To Spiegel σαρκάζει την ευφορία για ανάκαμψη στην Ελλάδα
«Η απατηλή ευφορία της ευρωκρίσης» είναι
το μακροσκελές άρθρο γνώμης του Βόλφγκανγκ
Μινχάου που φιλοξενεί η ηλεκτρονική σελίδα του
Spiegel όπου, μεταξύ άλλων, σημειώνεται: «Στην
Ελλάδα σπεύδουν διαρκώς περισσότεροι επενδυτές, όχι μόνο ριψοκίνδυνα Hedgefunds αλλά και
συντηρητικοί επενδυτές που θεωρούν τους εαυτούς τους έξυπνους ».
Λίγο παρακάτω όμως το άρθρο υπογραμμίζει
πως η ουσία της κρίσης έχει τις ρίζες της στις
πραγματικές ανισότητες: «Ας ξεκινήσουμε με
την Ελλάδα. Η ανεργία των νέων βρίσκεται στο
60%. Παρά τη φούσκα της κερδοσκοπίας δεν
υπάρχουν σημάδια για αναζωογόνηση των επενδύσεων. Ποιος θα πάει να χτίσει ένα εργοστάσιο
σε μια χώρα που πιστεύει πως κάποια στιγμή δεν
θα μπορεί να εξυπηρετήσει τα χρέη της; Εάν διαβάσετε αργότερα, μέσα σε αυτό το χρόνο ότι η
ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε ένα έως δυο
τοις εκατό, τότε να θυμηθείτε παράλληλα ότι
προηγουμένως συρρικνώθηκε κατά 30%».
Και το άρθρο καταλήγει: «Για μένα δεν είναι
σαφές πως μια νομισματική ένωση θα ξεπεράσει μια τέτοια στρεβλή κατάσταση. Μπορούμε

να είμαστε σίγουροι ότι οι Έλληνες και οι Ιταλοί
θα στηρίζουν την ευρωζώνη και σε πέντε χρόνια,
ακόμα και εάν η κατάσταση δεν βελτιωθεί για
τους ανθρώπους;».

Στην έκδοση 6ετούς ομολόγου προχωρεί η Κύπρος
Στην έξοδο της Κύπρου στις διεθνείς αγορές προσανατολίζεται η κυπριακή κυβέρνηση με την έκδοση εξαετούς ομολόγου, το οποίο θα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και σε αλλοδαπούς, θα φέρει κλιμακωτό επιτόκιο από 2,75% για τα πρώτα δύο χρόνια
και θα αυξάνεται σταδιακά μέχρι 5,75% στη λήξη και θα προσφέρει τη δυνατότητα ρευστοποίησης με
προειδοποίηση 30 ημερών.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα γίνεται μία έκδοση τέτοιων ομολόγων, κάθε μήνα, με την πρώτη να
τοποθετείται στις 2 Ιουνίου 2014.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κυπριακό υπουργείο Οικονομικών, ένας από τους σημαντικότερους στόχους της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι η επάνοδος της Κυπριακής Δημοκρατίας στις αγορές κεφαλαίων πριν από τη λήξη του Μνημονίου με την τρόικα, δηλαδή πριν από την
31 Μαρτίου του 2016.
«Τα κυβερνητικά ομόλογα υπόκεινται σε ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. Συγκεκριμένα επιβάλλεται έκτακτη αμυντική εισφορά στους τόκους, με συντελεστή μόνο 3%. Έτσι το μέσο ετήσιο
επιτόκιο το οποίο θα λάβει ένας επενδυτής αν διατηρήσει το εν λόγω ομόλογο για το σύνολο των έξι
ετών, μετά την αποκοπή για φόρο, είναι 4,00%» σημειώνει η κυπριακή κυβέρνηση.
Το ελάχιστο ποσό κάθε αίτησης για αγορά ομολόγων θα είναι 1.000 ευρώ.
Τα σχετικά έγγραφα τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν για την αίτηση θα κατατίθενται από τους
επενδυτές είτε προσωπικά είτε ταχυδρομικά στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Τα έγγραφα θα
είναι διαθέσιμα από το ΧΑΚ.
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Τα διεθνή ΜΜΕ για τις εικόνες ζούγκλας στην Τούμπα

''Βούλγαροι, γαύροι, χανούμισσες, βαζέλες. Όλος
ο κόσμος προσκυνά σώβρακα και φανέλες''
Ντροπή, ξεφτίλα, αίσχος, οργή. Αυτές κι άλλες
πολλές λέξεις χρησιμοποιήθηκαν τις τελευταίες
ώρες και μετά τα επεισόδια που έγιναν στην Τούμπα. Ένα παιχνίδι που συνολικά κράτησε 4 ώρες
που έπεσε το ξύλο της αρκούδας, που αν οι εικόνες και τα βίντεο βγουν στο εξωτερικό θα λένε
όλοι ότι αυτή η χώρα ανήκει στην αφρικανική
ήπειρο.
Το ποιος έχει δίκιο και ποιος όχι, αν αδικήθηκε
ο Ολυμπιακός, αν του δόθηκαν τρία πέναλτι, αν
έπαιζε σε κλίμα τρομοκρατίας κι αν προπηλακίστηκαν οι ποδοσφαιριστές και οι παράγοντές του
δεν έχει τόση σημασία όση έχει η συνεχιζόμενη
κατρακύλα του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Όσο κι αν ουρλιάζουν οι Ολυμπιακοί και μιλάνε
για την καφρίλα των Παοκτζήδων έχουν δίκιο.
Αλλά μήπως και αυτοί κάποτε δεν έκαναν τα ίδια;
Άραγε ξεχνάνε τι έγινε πριν από μερικά χρόνια
στη Ριζούπολη στο 3-0 με τον Παναθηναϊκό όπου
οι Παναθηναϊκοί μόνο κατουρημένοι δεν έφυγαν
από το γήπεδο;
Μήπως όλες οι μεγάλες ομάδες δεν έχουν γράψει μαύρες σελίδες στην αθλιότητα του ελληνικού
ποδοσφαίρου αλλά τις ξεχνάνε μόλις συμβαίνει
κάτι εναντίον τους; Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός,
ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Αρης έχουν μερίδιο ευθύνης στην κατάντια και ας μην το παίζουν θύματα. Έχουν βάλει το λιθαράκι τους, η καθεμιά ομάδα ανάλογα
με το πόσο μεγάλη είναι, στην πλήρη απαξίωση
του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σκεφτείτε μόνο το
χθεσινό. Την ίδια ώρα που στην Τούμπα επικρατούσε ο νόμος της ζούγκλας, στην Ισπανία παιζόταν ποδόσφαιρο μεταξύ δύο «μισητών» ομάδων
της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ. Όμως, δεν έγινε
απολύτως τίποτε, τα πάντα κύλησαν ομαλά, ήταν
μια γιορτή και ο Ρονάλντο με τον Μέσι έφυγαν
αγκαλιασμένοι. Και να σκεφτείτε ότι μιλάμε για
τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα
μπορούσε να πει κανείς ότι έχουν να μοιράσουν
και μερικά δισεκατομμύρια που έχουν πέσει στα
πόδια τους.
Εδώ στο... Ελλάντα τι είδαμε; Ένα γήπεδο που
κανείς δεν μπορούσε να πάρει ανάσα από τα καπνογόνα (αλήθεια πώς μπήκαν μέσα;). Ψάρια να

πετάγονται στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ρατσιστικές επιθέσεις κατά μαύρων ποδοσφαιριστών
που τους πέταγαν μπανάνες. Μπουνίδια μέσα κι
έξω από το γήπεδο. Απίστευτες βρισιές και τσακωμοί από εν ενεργεία διεθνείς ποδοσφαιριστές
όπως ο Μανιάτης, ο Κατσουράνης κι ο Τζαβέλλας
οι οποίοι σε λίγες ημέρες θα συναντηθούν για να
πάνε όλοι μαζί στο Μουντιάλ. Μα καλά αυτοί θα
εκπροσωπήσουν τα χρώματα της Ελλάδας στην
ποδοσφαιρική γιορτή;
Τι άλλο είδαμε; Έναn πρόεδρο ομάδας που
μήνες τώρα σκούζει για την εξυγίανση του ποδοσφαίρου και μιλά για παράγκες που πρέπει να διαλυθούν, να πρωτοστατεί στην καφρίλα. Ο λόγος
για τον Ιβάν Σαββίδη που μοίραζε συγχαρητήρια
για την… ατμόσφαιρα και έλεγε ότι κάτι «μυρίζει» στο γήπεδο αναφερόμενους στους γαύρους.
Είναι ο ίδιος που πιέχει την κυβέρνηση να του χαρίσουν καμιά 20αριά εκατομμύρια φόρους γιατί
αλλιώς θα σηκωθεί και θα φύγει και δεν θα κάνει
επενδύσεις στη χώρα μας.
Όμως βρίσκουν και τα κάνουν στην Ελλάδα της
ατιμωρησίας. Ο Σαββίδης, ο Μαρινάκης, ο Αλαφούζος κ.λπ. αυτό που θέλουν είναι να φτιάχνουν
στρατούς φανατικών. Άραγε τους αρέσει αυτό
που βλέπουν κι εκπροσωπούν;
Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει φτάσει στον πάτο,
δεν πάει πιο κάτω, είναι βουτηγμένο στα σκ...ά.
Είναι δυνατόν να λένε οι μεν τους δε Βούλγαρους,
Τούρκους και άλλα τέτοια ντροπιαστικά;
Αν θέλουν λοιπόν όλοι οι δήθεν εξυγιαντές του
ποδοσφαίρου να προάγουν το ποδόσφαιρο το
μόνο που έχουν να κάνουν είναι να βγάλουν από
πάνω τους την καφρίλα. Να φτιάξουν σύγχρονες
ομάδες, να εκπαιδεύσουν καλούς φιλάθλους, να
διώξουν κάθε ταραχοποιό στοιχείο από τα γήπεδα. Τους χούλιγκανς, τα πρεζόνια, τους Χρυσαυγίτες, τους φουσκωτούς που έχουν μαζί τους.
Αν δεν το κάνουν αυτό είναι θέμα χρόνου να
θρηνήσουμε κι άλλα θέματα, να μην ξαναπατήσει κανείς στο γήπεδο και να παραμείνει το ποδόσφαιρο μια ανοικτή πληγή. Και η χώρα να δυσφημείται με τέτοιο τρόπο σε όλα τα μήκη και τα
πλάτη της γης.
(Antinews)

Πάπυρος λέει ότι ο Χριστός ήταν παντρεμένος
Ο πάπυρος στα αρχαία κοπτικά που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη φράση «ο Ιησούς τούς είπε, η
γυναίκα μου», είναι πραγματικός και όχι πλαστός, όπως ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.
Ο πάπυρος αυτός που χρονολογείται από τον τέταρτο αιώνα, έχει μέγεθος όχι μεγαλύτερο από αυτό
μιας πιστωτικής κάρτας και αποκαλύφθηκε από την καθηγήτρια ιστορίας του Χάρβαρντ Κάρεν Κινγκ
τον Σεπτέμβριο του 2012, με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και το Βατικανό γρήγορα να θεωρούν ότι
είναι πλαστός και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, Ωστόσο, η ανακοίνωση, λίγο πριν το
''Πάσχα'', πυροδοτεί νέες αντιπαραθέσεις ανάμεσα στην επιστήμη και τη θρησκεία.
Αξιωματούχοι του Χάρβαρντ δήλωσαν ότι επιστήμονες, εντός και εκτός του πανεπιστημίου, εξέτασαν
ενδελεχώς το κομμάτι αυτού του πάπυρου, που ονομάστηκε «Ευαγγέλιο της Συζύγου του Ιησού».
Το κείμενο του παπύρου έχει γραφτεί στα αρχαία κοπτικά, στη γλώσσα των Αιγύπτιων Χριστιανών
της εποχής και αποτελείται από οκτώ ως επί το πλείστον ευανάγνωστες σκοτεινές γραμμές στο μπροστινό μέρος και έξι δυσανάγνωστες ξεθωριασμένες γραμμές στο πίσω μέρος.
Ο πάπυρος περιέχει έναν διάλογο στον οποίο ο Ιησούς μιλά στους μαθητές του. Σε κάποιο σημείο
αναφέρεται στη σύζυγό του Μαρία που περιλαμβάνει τη φράση «ο Ιησούς τούς είπε, η γυναίκα μου...»,
αλλά και άλλες, όπως: «θα μπορεί να είναι μαθήτριά μου», «η Μαρία το αξίζει αυτό» και «όσο για μένα,
θα σταθώ πλάι της προκειμένου να...».
Το έγγραφο δεν είχε ποτέ ως στόχο να αποδείξει ότι ο Ιησούς ήταν παντρεμένος, επισημαίνει η Κάρεν Κινγκ. Αντί αυτού, υποστήριξε, πως είναι γραφτό να τονίσει ότι κάποιοι πρώτοι χριστιανοί μπορεί
να πίστευαν ότι ο Ιησούς ήταν παντρεμένος.
Η διάκριση αυτή είναι σημαντική, διότι οι αντιπαραθέσεις για τη σεξουαλικότητα και το γάμο έχουν
κυριαρχήσει στις σύγχρονες συζητήσεις για τον Χριστιανισμό. Η Καθολική Εκκλησία υποδεικνύει την
αγαμία του Ιησού ως έναν λόγο για τον οποίο οι ιερείς δεν πρέπει να κάνουν σεξ ή να παντρευτούν.
«Το κύριο θέμα του κομματιού του παπύρου είναι να δείξει ότι οι γυναίκες που είναι μητέρες και
σύζυγοι μπορούσαν να είναι μαθήτριες του Ιησού -ένα θέμα που συζητήθηκε έντονα στις αρχές του
Χριστιανισμού όταν το να παντρευτεί μία γυναίκα παρθένα αποκτούσε όλο και μεγαλύτερη αξία».

Τα όσα κωμικοτραγικά έγιναν στην ''Τούμπα''
16 Απριλίου, δεν θα μπορούσαν να περάσουν
απαρατήρητα από τα ξένα ΜΜΕ.
Δυστυχώς η Eλλάδα έγινε διεθνώς ρεζίλι, ελέω
ορισμένων, αρρωστημένων μυαλών, που αποφάσισαν να πάνε το ελληνικό ποδόσφαιρο πολλά
χρόνια πίσω.
Οι εικόνες ζούγκλας έφτασαν μέχρι και την Χιλή
και το Βiobio Chile (φιλοξένησε εικόνες από τα
πεταμένα ψάρια στο πάγκο του Ολυμπιακού και
δηλώσεις του Σάββα Θεοδωρίδη), δείγμα της
έκτασης που πήρε, το κλίμα τρομοκρατίας που
δημιουργήθηκε στον ημιτελικό του Κυπέλλου
ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό στην Θεσσαλονίκη.
Η αγγλική «Metro» είχε τίτλο: «Καλώς ήρθατε
στην κόλαση» και σχολίασε σχετικά: «Οι οπαδοί
του ΠΑΟΚ δημιουργούν εκφοβιστική ατμόσφαιρα
για τον Ολυμπιακό. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο ελληνικό ποδόσφαιρο».
Το γερμανικό Spiegel έκανε λόγο για βεβαρυμμένο παρελθόν του ΠΑΟΚ: «Οι ταραχές επισκίασαν
το παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη.
Οπαδοί του ΠΑΟΚ πέταξαν φωτοβολίδες καίγοντας τον πάγκο του Ολυμπιακό [...] Ο ΠΑΟΚ έχει
ήδη προσελκύσει την προσοχή αρνητικά αρκετές
φορές στο παρελθόν από τις πράξεις των οπαδών
του. Έτσι, μετά από την τιμωρία της UEFA, έπαιξε
το καλοκαίρι χωρίς κόσμο στον προκριματικό του
Champions League με την Σάλκε».

Από την πλευρά του, το Yahoo ανέφερε τα εξής:
«Το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός καθυστέρησε να αρχίσει
75 λεπτά εξαιτίας του γιγαντιαίου σύννεφο καπνού από φωτοβολίδες αλλά και ψαριών που πετάχτηκαν στον πάγκο των φιλοξενούμενων. Δεν
κάνουμε πλάκα [...] Το δεύτερο ημίχρονο σημαδεύτηκε από αψιμαχίες μεταξύ των παικτών, ενώ
τελείωσε με 15 λεπτά καθυστέρηση».
Οι Αυστραλοί και το Businees Insider έκαναν
λόγο για πρωτοτυπία στην… τρομοκρατία: «Αυτό
είναι από τα πιο τρελά πράγματα που έχουμε δει
ποτέ σε επαγγελματικό αγώνα ποδοσφαίρου».
Το SB Nation έδωσε «συγχαρητήρια» στους αρνητικούς πρωταγωνιστές της όλης κατάστασης:
«Ξέρετε τι είναι τρομακτικό; Η φωτιά. Ξέρετε τι
είναι πραγματικά τρομακτικό; Δαχτυλίδια φωτιάς.
Ξέρετε τι είναι σούπερ-ντούπερ τρομακτικό; Δαχτυλίδια φωτιάς από ανθρώπους που σε μισούν.
Ξέρετε πιο είναι το πιο τρομακτικό; Οι οπαδοί
του ΠΑΟΚ! Μπράβο στους παίκτες του Ολυμπιακού που δεν τα έκαναν πάνω τους... Τρομακτικό,
τσεκ. Κίνδυνος τραυματισμού, τσεκ. Στόχευση
αντίπαλης ομάδας, τσεκ. Συγχαρητήρια οπαδοί
του ΠΑΟΚ. Είστε αληθινά τρομακτικοί και μην μας
πλησιάσετε ποτέ».
Οι Γάλλοι και το Sports.fr, έγραψαν τα εξής: «Το
παιχνίδι ξεκίνησε με 75 λεπτά καθυστέρηση μετά
τις υπερβολές των οπαδών του ΠΑΟΚ που πέρα
από τα παραδοσιακά καπνογόνα έβαλαν και εκατοντάδες ψάρια στον πάγκο του Ολυμπιακού».

''Τούμπα'': Να γίνουν υποδειγματικές τιμωρίες
Δεν είδα τον επαναληπτικό αγώνα ΠΑΟΚ - Ολυμπιακού για το κύπελλο ποδοσφαίρου. Αν όμως
όλα αυτά που λένε στα ραδιόφωνα, γράφουν στα
σάιτ και μεταδίδουν οι τηλεοράσεις είναι αληθή
τότε ένας και μόνον δρόμος υπάρχει: Ο Παναθηναϊκός, που επίσης προκρίθηκε στον τελικό της
διοργάνωσης, να ανακηρυχθεί σήμερα κιόλας
κυπελλούχος. Χωρίς αγώνα.
Στον ΠΑΟΚ δεν πρέπει να επιτραπεί να παίξει
στον τελικό. Όπως επίσης δεν πρέπει να του επιτραπεί να συμμετάσχει και στα πλέι οφ του πρωταθλήματος. Η τιμωρία που πιθανολογείται ότι θα
του επιβληθεί θα πρέπει ν' αρχίσει να μετράει από
σήμερα. Τα αρμόδια, για τις ποινές, δικαιοδοτικά
όργανα όφειλαν να συνεδριάσουν άμεσα. Δεν το
έπραξαν. Κακώς. Πρέπει να το κάνουν σήμερα.
Λίαν πρωί, ίσως και πριν ανατείλει ο ήλιος. Μόνον
έτσι θα δείξουν ότι ενδιαφέρονται για το ποδόσφαιρο και δεν υπηρετούν άλλες σκοπιμότητες.
Ταυτόχρονα θα πρέπει να αφαιρεθεί και από
τους παράγοντες του ΠΑΟΚ η φίλαθλη ιδιότητα.
Δια παντός. Αυτοί είναι οι υπεύθυνοι για τα αίσχη.
Και πρώτος απ' όλους ο (εξ ομογενείας) Ρώσος
ιδιοκτήτης της ομάδας Ιβάν Σαβίδης, ο οποίος
δίνει την εντύπωση ότι επιθυμεί να συμπεριφέρεται σαν ολιγάρχης. Κάποτε, στα πρώτα χρόνια
της Μεταπολίτευσης, έμπαινες στο γήπεδο του
ΠΑΟΚ και ανατρίχιαζες από τον αρχικά υπόκωφο
και συνεχώς αυξανόμενο ήχο των τυμπάνων και
το σύνθημα «Τούμπα, Κούβα, Βιετνάμ».
Επιπροσθέτως, θα πρέπει να διαγραφεί από τις
λίστες των διαιτητών ο Μάνταλος, ο οποίος (με
την σύμφωνη γνώμη ποιών άραγε;) επέτρεψε
να ξεκινήσει, να διεξαχθεί και να ολοκληρωθεί,
υπό αυτές τις συνθήκες, ο αγώνας. Και φυσικά θα
πρέπει να αποκλειστούν από την Εθνική ομάδα
ποδοσφαίρου και το Μουντιάλ της Βραζιλίας οι
ποδοσφαιριστές που παρεκτράπησαν, είτε αυτοί
ανήκουν στον ΠΑΟΚ είτε στον Ολυμπιακό.
Αν τα έκτροπα αφεθούν να περάσουν έτσι ή πέσουν στα μαλακά τότε είναι σαν να αποδεχόμαστε
τους νόμους της ζούγκλας και τις πρακτικές της
μαφίας. Και βέβαια δεν θα αργήσει η ώρα που θα
θρηνήσουμε και θύματα.

Και μην μου πει κάποιος ότι τα γράφω αυτά
επειδή είμαι «γαύρος». Ναι είμαι. Όμως τα ίδια
θα έγραφα αν αυτά που έγιναν στην Τούμπα είχαν γίνει και στο Καραϊσκάκη. Θα ήμουν το ίδιο
αυστηρός, ίσως και περισσότερο με τους ιθύνοντες του Ολυμπιακού. Απόδειξη ότι δεν έχουν
γίνει είναι δύο πρόσφατα ματς - ντέρμπι. Ένα με
τον ΠΑΟΚ (ο πρώτος ημιτελικός για το Κύπελλο)
που το κερδίσαμε με το επισφαλές 2-1 και ένα με
τον Παναθηναϊκό (για το πρωτάθλημα) που μας
διέσυρε κερδίζοντάς μας με 3-0. Και στα δύο ματς
έκτροπα δεν υπήρξαν. Ούτε στον αγωνιστικό
χώρο ούτε από την εξέδρα.
Κάποιοι θα πουν ότι δεν είναι έτσι κάφροι όλοι
οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Να το δεχθώ. Το ίδιο ισχύει για όλες τις ομάδες. Το θέμα είναι τι κάνουμε
με τις φανατικές μειοψηφίες τους και όσους είτε
τους υποκινούν είτε τους παρέχουν ασυλία. Θα τις
τσακίσουμε; Εγώ λέω ναι, πρέπει να το κάνουμε.
Θα τις εξαφανίσουμε από τα γήπεδα; Και πάλι
λέω ναι. Δεν αρκεί όμως να το λέω εγώ και κάποιοι άλλοι -οι περισσότεροι νομίζω- φίλαθλοι του
Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και
των άλλων ομάδων. Πρέπει να το κάνουν πράξη η
ΕΠΟ, η διαιτησία, η δικαιοσύνη (αθλητική και τακτική), η αστυνομία, οι διοικήσεις των συλλόγων,
η ίδια η Πολιτεία.
Αν αυτοί δεν αποφασίσουν να καθαρίσουν με
την κόπρο του Αυγεία, το ποδόσφαιρο θα είναι το
εφαλτήριο απ' όπου η μαφία, η νύχτα, οι μπράβοι, ο υπόκοσμος θα κάνουν το άλμα για να καταλάβουν σε χρόνο μέλλοντα, ίσως όχι και το τόσο
μακρινό, και τη δημόσια ζωή περιλαμβάνομένης
και της πολιτικής εξουσίας. Ήδη ορισμένοι έχουν
μπει στο προπονητήριο και εξασκούνται, προσώρας στα μικρά άλματα. Είναι άραγε τυχαίο ότι και
οι Χρυσαυγίτες, πριν μπουν στα τάγματα εφόδου
του Μιχαλολιάκου, προπονήθηκαν στις εξέδρες
των φανατικών στα γήπεδα;
Ο ΠΑΟΚ πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά
γι' αυτά που έκανε. Και η ποινή του να αποτελεί
δεδικασμένο για όλους. Χωρίς καμία εξαίρεση και
δίχως επιείκεια.
(Φελνίκος - matrix24)

22

•

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Το συγκλονιστικό
αποχαιρετιστήριο
κείμενο του Γκαμπριέλ
Γκαρσία Μάρκες

Ζώντας με τις λέξεις, ζώντας από τις λέξες. Ακόμα και την ύστατη στιγμή, ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες έδωσε τη μάχη του γράφοντας, συνομιλώντας με τον εαυτό του και τους αναγνώστες. Το παρακάτω
κείμενο είναι από τα έσχατα του αποβιωσαντος (17 Απριλίου) μέγιστου Κολομβιανού «Γκάμπο» και το
έγραψε όταν έμαθε από τους γιατρούς πως πρέπει να παλέψει σκληρά με τον θάνατο.
Γράφει ο σημαντικός Νομπελίστας συγγραφέας:
... «Αν ο Θεός ξεχνούσε για μια στιγμή ότι είμαι μια μαριονέτα φτιαγμένη από κουρέλια και μου χάριζε ένα κομμάτι ζωή, ίσως δεν θα έλεγα όλα αυτά που σκέφτομαι, αλλά σίγουρα θα σκεφτόμουν όλα
αυτά που λέω εδώ. Θα έδινα αξία στα πράγματα, όχι γι' αυτό που αξίζουν, αλλά γι' αυτό που σημαίνουν.
Θα κοιμόμουν λίγο, θα ονειρευόμουν πιο πολύ, γιατί για κάθε λεπτό που κλείνουμε τα μάτια, χάνουμε
εξήντα δευτερόλεπτα φως. Θα συνέχιζα όταν οι άλλοι σταματούσαν, θα ξυπνούσα όταν οι άλλοι κοιμόνταν. Θα άκουγα όταν οι άλλοι μιλούσαν και πόσο θα απολάμβανα ένα ωραίο παγωτό σοκολάτα!
Αν ο Θεός μου δώριζε ένα κομμάτι ζωή, θα ντυνόμουν λιτά, θα ξάπλωνα μπρούμυτα στον ήλιο, αφήνοντας ακάλυπτο όχι μόνο το σώμα αλλά και την ψυχή μου. Θεέ μου, αν μπορούσα, θα έγραφα το μίσος
μου πάνω στον πάγο και θα περίμενα να βγει ο ήλιος. Θα ζωγράφιζα μ' ένα όνειρο του Βαν Γκογκ πάνω
στα άστρα ένα ποίημα του Μπενεντέτι κι ένα τραγούδι του Σερράτ θα ήταν η σερενάτα που θα χάριζα
στη σελήνη. Θα πότιζα με τα δάκρια μου τα τριαντάφυλλα, για να νοιώσω τον πόνο από τ' αγκάθια τους
και το κοκκινωπό φιλί των πετάλων τους...
Θεέ μου, αν είχα ένα κομμάτι ζωή... Δεν θα άφηνα να περάσει ούτε μία μέρα χωρίς να πω στους
ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ. Θα έκανα κάθε άνδρα και γυναίκα να πιστέψουν ότι είναι οι
αγαπητοί μου και θα ζούσα ερωτευμένος με τον έρωτα.
Στους ανθρώπους θα έδειχνα πόσο λάθος κάνουν να νομίζουν ότι παύουν να ερωτεύονται όταν γερνούν, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι γερνούν όταν παύουν να ερωτεύονται! Στο μικρό παιδί θα έδινα
φτερά, αλλά θα το άφηνα να μάθει μόνο του να πετάει. Στους γέρους θα έδειχνα ότι το θάνατο δεν
τον φέρνουν τα γηρατειά αλλά η λήθη. Έμαθα τόσα πράγματα από σας, τους ανθρώπους... Έμαθα πως
όλοι θέλουν να ζήσουν στην κορυφή του βουνού, χωρίς να γνωρίζουν ότι η αληθινή ευτυχία βρίσκεται
στον τρόπο που κατεβαίνεις την απόκρημνη πλαγιά. Έμαθα πως όταν το νεογέννητο σφίγγει στη μικρή
παλάμη του, για πρώτη φορά, το δάχτυλο του πατέρα του, το αιχμαλωτίζει για πάντα. Έμαθα πως ο άνθρωπος δικαιούται να κοιτά τον άλλον από ψηλά μόνο όταν πρέπει να τον βοηθήσει να σηκωθεί. Είναι
τόσα πολλά τα πράγματα που μπόρεσα να μάθω από σας, αλλά δεν θα χρησιμεύσουν αλήθεια πολύ,
γιατί όταν θα με κρατούν κλεισμένο μέσα σ' αυτή τη βαλίτσα, δυστυχώς θα πεθαίνω.
Να λες πάντα αυτό που νιώθεις και να κάνεις πάντα αυτό που σκέφτεσαι. Αν ήξερα ότι σήμερα θα
ήταν η τελευταία φορά που θα σ' έβλεπα να κοιμάσαι, θα σ' αγκάλιαζα σφιχτά και θα προσευχόμουν
στον Κύριο για να μπορέσω να γίνω ο φύλακας της ψυχής σου. Αν ήξερα ότι αυτή θα ήταν η τελευταία
φορά που θα σ' έβλεπα να βγαίνεις απ' την πόρτα, θα σ' αγκάλιαζα και θα σού 'δινα ένα φιλί και θα σε
φώναζα ξανά για να σου δώσω κι άλλα. Αν ήξερα ότι αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που θα άκουγα
τη φωνή σου, θα ηχογραφούσα κάθε σου λέξη για να μπορώ να τις ακούω ξανά και ξανά. Αν ήξερα ότι
αυτές θα ήταν οι τελευταίες στιγμές που σ' έβλεπα, θα έλεγα «σ' αγαπώ» και δεν θα υπέθετα, ανόητα,
ότι το ξέρεις ήδη. Υπάρχει πάντα ένα αύριο και η ζωή μας δίνει κι άλλες ευκαιρίες για να κάνουμε τα
πράγματα όπως πρέπει, αλλά σε περίπτωση που κάνω λάθος και μας μένει μόνο το σήμερα, θα ΄θελα
να σου πω πόσο σ' αγαπώ κι ότι ποτέ δεν θα σε ξεχάσω.
Το αύριο δεν το έχει εξασφαλίσει κανείς, είτε νέος είτε γέρος. Σήμερα μπορεί να είναι η τελευταία
φορά που βλέπεις τους ανθρώπους που αγαπάς. Γι' αυτό μην περιμένεις άλλο, κάν' το σήμερα, γιατί αν
το αύριο δεν έρθει ποτέ, θα μετανιώσεις σίγουρα για τη μέρα που δεν βρήκες χρόνο για ένα χαμόγελο,
μια αγκαλιά, ένα φιλί και ήσουν πολύ απασχολημένος για να κάνεις πράξη μια τελευταία τους επιθυμία.
Κράτα αυτούς που αγαπάς κοντά σου, πες τους ψιθυριστά πόσο πολύ τους χρειάζεσαι, αγάπα τους
και φέρσου τους καλά, βρες χρόνο για να τους πεις «συγνώμη», «συγχώρεσέ με», «σε παρακαλώ»,
«ευχαριστώ» κι όλα τα λόγια αγάπης που ξέρεις. Κανείς δεν θα σε θυμάται για τις κρυφές σου σκέψεις.
Ζήτα απ' τον Κύριο τη δύναμη και τη σοφία για να τις εκφράσεις. Δείξε στους φίλους σου τι σημαίνουν
για σένα».
Η ζωή, η ιστορία του ''Γκάμπο''
Ο Γκαρσία Μάρκες για τους πιο πολλούς ειδικούς ήταν ο πατέρας του λογοτεχνικού είδους του μαγικού ρεαλισμού, το οποίο σημάδεψε την έκρηξη της λογοτεχνικής παραγωγής στη Λατινική Αμερική
τις δεκαετίας του 1960 και του 1970.
Ο Γκαρσία Μάρκες - ή Γκάμπο, όπως τον αποκαλούσαν οι φίλοι και οι θαυμαστές του - γεννήθηκε στην
Αρακατάκα, μια πόλη στη βόρεια επαρχία Μαγκνταλένα της Κολομβίας, την 6η Μαρτίου του 1927. Από
την παιδική του ηλικία στην πόλη αυτή, όπου τα έσοδα έφερναν κυρίως οι φυτείες μπανάνες, άντλησε
έμπνευση για το λογοτεχνικό του έργο. Το Μακόντο, το διάσημο φανταστικό χωριό όπου εκτυλίσσεται
η υπόθεση του μυθιστορήματός του «Εκατό Χρόνια Μοναξιά», παραπέμπει στην Αρακατάκα.
Τα βιβλία του πιο γνωστού λατινοαμερικάνου συγγραφέα πούλησαν δεκάδες εκατομμύρια αντίτυπα.
Αν και έγραφε ασταμάτητα νουβέλες και ιστορίες όπως το «Ο Συνταγματάρχης Δεν Έχει Κανέναν Να
Του Γράψει» την δεκαετία του 1950 και του 1960, δυσκολεύτηκε για πολλά χρόνια να βρει τη φωνή του.
Το έκανε όμως με δραματικό τρόπο στα «Εκατό Χρόνια Μοναξιά», ένα βιβλίο που ο εκλιπών Κάρλος
Φουέντες είχε αποκαλέσει κάποτε «τον λατινοαμερικάνικο Δον Κιχώτη».
Όπως πολλοί από τους σύγχρονους του λατινοαμερικάνους λογοτέχνες, ο Μάρκες αναμίχθηκε ενεργά στην πολιτική και φλέρταρε με τον κομμουνισμό. Ταξίδεψε στην μετεπαναστατική Κούβα και ανέπτυξε μια στενή προσωπική φιλία με τον ηγέτη της, τον Φιντέλ Κάστρο. «Ένας άνθρωπος με απέραντο
ταλέντο και τη γενναιοδωρία ενός παιδιού, ένας άνθρωπος για το αύριο», είχε γράψει ο Κάστρο για τον
φίλο του το 2003. «Η λογοτεχνία του είναι απόδειξη της ευαισθησίας του και του γεγονότος ότι ποτέ
δεν εγκατέλειψε τις ρίζες του, την λατινοαμερικάνικη έμπνευσή του, την πίστη του στην αλήθεια».
Οι ΗΠΑ είχαν απαγορεύσει στον Γκαρσία Μάρκες να εισέρχεται στη χώρα για μια δεκαετία αφού
συνέβαλε να ιδρυθεί το γραφείο του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων της Κούβας στη Νέα Υόρκη, ενώ
η Ουάσινγκτον τον κατηγορούσε πως χρηματοδοτούσε αριστερούς αντάρτες στην πατρίδα του.
Παρά τη μεγάλη φήμη του ως αριστερού διανοούμενου, επικριτές του είχαν στηλιτεύσει το ότι δεν
έκανε όσα πιθανόν μπορούσε για να συμβάλει να τερματιστεί ο ατέλειωτος εμφύλιος πόλεμος στην
Κολομβία. Αντ' αυτού, εγκατέλειψε την πατρίδα του και μετανάστευσε στο Μεξικό. Η ανελέητη κριτική
που ασκούσε στους πολιτικούς στην Κολομβία αντηχεί ακόμη στα αυτιά πολλών. Καταδίκαζε απερίφραστα τον λεγόμενο πόλεμο των ναρκωτικών των ΗΠΑ, ο οποίος, όπως έλεγε, δεν είναι «τίποτε άλλο
παρά ένα εργαλείο επέμβασης στη Λατινική Αμερική».
Ο Γκαρσία Μάρκες άφησε πίσω την Μερσέδες Μπάρσα, με την οποία ήταν παντρεμένος για πάνω
από 55 χρόνια, και τους δύο του γιους, τον Ροδρίγο και τον Γκονσάλο.

Αθάνατη Ελλάδα: Το ΣΔΟΕ ψάχνει τις μυστηριώδεις
γυναίκες που μοίρασαν 50.000 ευρώ στην ''Βαρβάκειο''

Μα είναι δυνατόν κανείς να μην έχει βγάλει
έστω μια φωτογραφία με το κινητό τηλέφωνο
από τις γυναίκες που όπως τα Χριστούγεννα έτσι
και τη Μεγάλη Πέμπτη εμφανίστηκαν στη Βαρβάκειο και έδωσαν 50.000 ευρώ προκειμένου
να προμηθευτούν δωρεάν κρέας συμπολίτες μας
που βρίσκονται σε ανάγκη; Οι υποψίες είναι πολλές, τόσες ώστε ο υφυπουργός ανάπτυξης Αθανάσιος Σκορδάς έδωσε εντολή στο ΣΔΟΕ να κάνει
έρευνα.
Οι γυναίκες κατέβηκαν από τα ΙΧ και σύμφωνα
με τον πρόεδρο της Βαρβακείου, Κλεάνθη Τσιρώνη, πήγαν σε επιλεγμένα καταστήματα και κάθισαν δίπλα στις ταμειακές μηχανές.
'Οταν έβλεπαν πολίτες που αδυνατούσαν να
αγοράσουν αρκετό κρέας, τους παρότρυναν να
πάρουν περισσότερο και πλήρωναν εκείνες.
Οι γυναίκες έφυγαν μόλις είδαν τις τηλεοπτικές
κάμερες και σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά
με το έργο τους, μία από τις γυναίκες διερωτήθηκε απλά: «Ποιο;».
Οι κυρίες ξόδεψαν περίπου 50.000 ευρώ στη
Βαρβάκειο, ωστόσο, όπως και τα Χριστούγεννα,
έτσι και σήμερα, επιθυμία τους είναι να μην μαθευτεί η ταυτότητά τους.
Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Δεκεμβρίου 2013,
οκτώ γυναίκες κατέφθασαν στην αγορά με δύο
μαύρα ΙΧ και αποφασισμένες να πληρώσουν για
τα ψώνια όσων συνανθρώπων τους δεν είχαν τα
απαραίτητα χρήματα.
Αποκαλύπτει ο ''Βηματοδότης'' στο ''Βήμα'':
«Ολη αυτή η ιστορία με τον... αόρατο φιλάνθρωπο επιχειρηματία, που εμφανίζεται μέσω
δίμετρων καλλονών οι οποίες μεταφέρονται σε
πολυτελή τζιπ παραμονές Χριστουγέννων και
Πάσχα στη Βαρβάκειο, κίνησε την περιέργεια και
του υπουργείου Ανάπτυξης αλλά και του ΣΔΟΕ.
Σου λένε ποιος είναι αυτός που υποτίθεται ότι
μοιράζει μέσα σε μία ώρα 50.000 ευρώ - τόσο
υπολόγισε τον τζίρο ο πρόεδρος της Βαρβακείου
κ. Κλ. Τσιρώνης - χωρίς κανείς να γνωρίζει από
πού βρέθηκαν τα χρήματα; Τα έχει δηλώσει στην
Εφορία;
Από τις 23 Δεκεμβρίου, που υπήρξε το πρώτο
«χτύπημα» του «φιλάνθρωπου» επιχειρηματία
στη Βαρβάκειο Αγορά, κινητοποιήθηκαν τα στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης. Ο αρμόδιος
υφυπουργός κ. Αθ. Σκορδάς έδωσε εντολή στις
ελεγκτικές αρχές του υπουργείου να ανακαλύψουν με κάθε διακριτικότητα ποιος τέλος πάντων
κρύβεται από πίσω. Από τότε οι ελεγκτές είχαν
ξαμοληθεί στη Βαρβάκειο. Ρώτησαν εμπόρους,
ρώτησαν τους ανθρώπους που βρίσκονταν πίσω

από τους πάγκους και δεν ανακάλυψαν τίποτε:
«Ημαστε βέβαιοι πως επρόκειτο για διαφημιστικό κόλπο και παρατήσαμε από τότε την έρευνα»
δηλώνει ο κ. Σκορδάς. Ελα όμως που η φήμη του
αόρατου φιλανθρώπου επανήλθε και τη Μ. Τετάρτη.
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης πάλι έψαξε το θέμα
και δεν βρήκε τίποτα. Ή μάλλον, όπως μου είπε,
ανακάλυψε τα εξής ενδιαφέρονται στοιχεία, τα
οποία ευθύς αμέσως σας μεταφέρω: πώς είναι
δυνατόν ο εν λόγω επιχειρηματίας να εμφανίζεται
μόνον στη Βαρβάκειο και να μην πηγαίνει και σε
άλλες αγορές; Πώς είναι δυνατόν να εμφανίζονται
στην αγορά δίμετρες κυρίες και κανείς να μην τις
έχει αντιληφθεί, έστω να τους βγάλει μια φωτογραφία με το κινητό του; Γιατί οι έμποροι από
άλλους πάγκους δεν είχαν ιδέα και όταν ρωτήθηκαν για το περιστατικό απλώς γελούσαν; Πώς
είναι δυνατόν να ξόδεψε 50.000 ευρώ ο εν λόγω
επιχειρηματίας (όπως υπολόγισε ο κ. Τσιρώνης)
και ο τζίρος στην αγορά την ίδια ημέρα να ήταν
πολύ μικρότερος; Και, τέλος, γιατί ένας-δυο καταναλωτές που βρέθηκαν όντως να πουν ότι τους
πληρώθηκε η αγορά που έκαναν, δήλωσαν ότι η
αξία του κρέατος που προμηθεύτηκαν ήταν από
έξι ως και δέκα ευρώ;
Η ιστορία όμως έχει και συνέχεια. Πέραν του
γεγονότος ότι το ζήτημα εισήλθε πλέον στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ, υπήρξαν ορισμένες φήμες
(που διακινήθηκαν το βράδυ της Μ. Τετάρτης)
ότι όντως ένας επιχειρηματίας (ειπώθηκε και το
όνομά του) βρίσκεται από πίσω και ότι δεν επιθυμεί τη δημοσιότητα, αφού αυτό που έκανε το
έκανε για καθαρά φιλανθρωπικούς λόγους για να
βοηθήσει συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Επικοινώνησα με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία, ο οποίος όχι μόνον δήλωσε άγνοια, αλλά
έβαλε και αυτός μερικά ερωτήματα του τύπου
ότι όσοι πήγαν εκείνη την ημέρα στη Βαρβάκειο
είχαν χρήματα, υπολόγισαν τις αγορές τους και
κατευθύνονταν στο ταμείο για να πληρώσουν
αυτά που ψώνισαν. Αν έγινε τέτοια κίνηση, τότε
πώς μπορούσαν να ξεχωρίσουν οι δίμετρες κυρίες ποιος είχε και ποιος δεν είχε χρήματα, ώστε να
πληρώσουν αυτές το ποσόν; Οπως και να 'χει το
πράγμα, το πρωί της Μ. Πέμπτης (την επομένη
δηλαδή της εμφάνισης των καλοντυμένων κυριών με τα τζιπ) η Βαρβάκειος Αγορά ήταν γεμάτη
κόσμο. Αν όντως ήταν διαφημιστικό κόλπο όλη
αυτή η ιστορία, έπιασε. Μόνον που παραμένει
η εκκρεμότητα με το ΣΔΟΕ, που εξακολουθεί να
ψάχνει και τους εμπόρους και τον αόρατο επιχειρηματία.»

«Γεύματα αγάπης» σε όλη την Ελλάδα, γιά φτωχούς
Είναι οι άνθρωποι που χρειάζονται, αυτές τις ημέρες, μεγαλύτερη φροντίδα και βοήθεια, από κάθε
άλλη φορά. Πρόκειται για αστέγους, απόρους, ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους που δεν έχουν τη
δυνατότητα να αγοράσουν τα απαραίτητα αγαθά. Ενα μεγάλο πασχαλινό τραπέζι ετοιμάζεται γι' αυτούς σε όλη την Ελλάδα από τους δήμους, τις ενορίες και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Σε όλη την Ελλάδα θα υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία όπου θα μπορούν να προσέρχονται για να
βρουν ένα πιάτο φαγητό και λίγη γιορτινή ζεστασιά.
Στις ενορίες της Αρχιεπισκοπής Αθηνών θα μοιραστούν το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του
Πάσχα περίπου 20.000 μερίδες φαγητού, ενώ στα «γεύματα αγάπης» της Εκκλησίας σε όλη τη χώρα θα
διανεμηθούν συνολικά περισσότερες από 400.000 μερίδες.
Συγκεκριμένα, στην Αθήνα, άστεγοι και νεόπτωχοι θα κάνουν Πάσχα στο Κλειστό Γυμναστήριο Ρουφ
(Πειραιώς και Εχελιδών 69), όπου εθελοντές και εργαζόμενοι του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης
του δήμου (ΚΥΑΔΑ) θα ετοιμάσουν ένα μικρό γλέντι, με οβελία, παραδοσιακά εδέσματα, κουλουράκια
και δώρα για 700 άτομα.
Οπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΚΥΑΔΑ Νίκος Κόκκινος «Όπως κάθε χρόνο, θα προσπαθήσουμε να
δώσουμε λίγη χαρά στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη από βοήθεια. Εκτός από το φαγητό,
θα μοιραστούν σε όλους τσουρέκια, κόκκινα αυγά και αναψυκτικά».
Παράλληλα, ολοκληρώθηκε και η διανομή τροφίμων, ενόψει Πάσχα, σε 3.850 φτωχές οικογένειες,
από τον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του δήμου Αθηναίων.
Κρέας, ρύζι, μακαρόνια και όσπρια, παραλαμβάνουν και δεκάδες φτωχές οικογένειες της Πάτρας,
μέσω της Τράπεζας Τροφίμων της περιοχής, ενώ στη Λάρισα 2.500 άνθρωποι θα γιορτάσουν το Πάσχα
με τη βοήθεια της μητρόπολης και φιλανθρωπικών συλλόγων της πόλης, που συγκέντρωσαν τρόφιμα,
ρούχα, παπούτσια, αλλά και λαμπάδες για το βράδυ της Ανάστασης.

