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Προκαλεί την Ομογένεια ο ''αρμόδιος''
γιά Απόδημους υφυπουργός Εξωτερικών
της Ελλάδας Κυρ. Γεροντόπουλος

Σελ. 5

Στο Σικάγο, παραμονές εκδηλώσεων γιά την εθνική μας επέτειο, αντί να προγραμματίσει συνάντηση με
την Ομογένεια, προτιμά να έχει ιδιωτικό δείπνο με την τοπική Οργάνωση της...''Νέας Δημοκρατίας''!

Παρελάσεις γιά την εθνική μας επέτειο στις παροικίες μας Β. Αμερικής. Κυριακή 23 Μαρτίου έγιναν
στο Τάρπον Σπρινγκς Φλόριδα (φωτογραφίες), στην Φιλαδέλφεια, στο Τορόντο και στο Μόντρεαλ.
Την ερχόμενη Κυριακή, 30 Μαρτίου, θα γίνουν στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο και στην Βαλτιμόρη

Eπανάσταση 1821, Αμερικανοί φιλέλληνες και η ασχετοσύνη ομογενειακών Οργανώσεων και Ελλήνων διπλωματών (Σελ. 3)
Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψη,
ποῦ μὲ βία μετράει τὴ γῆ.

Ἡ Διχόνια, ποὺ βαστάει
ἕνα σκῆπτρο ἡ δολερὴ
καθενὸς χαμογελάει,
πάρ᾿ το, λέγοντας, κι ἐσύ.

Ἀπ᾿ τὰ κόκαλα βγαλμένη
τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,
καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,
χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά!

Κειὸ τὸ σκῆπτρο ποὺ σᾶς δείχνει,
ἔχει ἀλήθεια ὡραῖα θωριά·
μὴν τὸ πιᾶστε, γιατὶ ρίχνει
εἰσὲ δάκρυα θλιβερά.

1814-2014: Διακόσια χρόνια από την ίδρυση της ''Φιλικής Εταιρίας''
Σελ. 13

Ο ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ

«Ορκιζόμεθα ως τίμιοι άνθρωποι, ως άνθρωποι οι οποίοι δεν κινούμεθα από κανένα άλλο αίσθημα,
ειμή από το προς την ελευθερίαν της ταλαιπώρου Πατρίδος μας ίνα συντρέξωμεν με το νουν, με την
καρδίαν και με το σώμα μας εις την ελευθερίαν της, μη πτοούμενοι μήτε πυρ, μήτε σίδερον, μητ' οποιονδήποτε βάσανον ως από μέρους ουτινοσδήποτε, ος τις ήθελε τολμήσει να μας αποκόψει από την
ιερότητα του σκοπού μας. Οι κόποι και οι αγώνες θέλουν λογίζεσθαι ως μηδέν ως προς την απόφασίν
μας. 'Οτι δεν ήθελεν είναι μυστικόν μεταξύ ημών, τούτο επ' ουδεμιά περιστάσει δεν μπορεί να κοινοποιηθεί εις άλλον, αν εκ συμφώνου δεν εγκριθεί η κοινοποίησίς του.
Ορκιζόμεθα δε προ πάντων, ότι μεταξύ ημών και των τυράννων της Πατρίδος μας το πυρ και ο σίδηρος είναι τα μόνα μέσα της διαλλαγής και τίποτ' άλλο. Εκ του εναντίον δε και ήθελεν αναιρέσωμεν την
ιερότητα των χρεών μας, κινούμενοι από αισχροκέρδειαν τινά, ή δειλίαν ή άλλην οποιανδήποτε αιτίαν,
το όνομά μας να παραδίδεται εις το αιώνιον ανάθεμα και εις την κατάραν των Ομογενών μας' το αίμα
να χυθεί ως χύνεται αυτήν την στιγμήν ο οίνος τούτος, το δε σώμα μας, μη αξιούμενον ταφής, να γίνει
βορά των θηρίων και των ορνέων. Αμήν».

τιμη και δοξα στους ηρωεσ του '21

τιμη και δοξα στους αμερικανουσ φιλελληνεσ
που πολεμησαν στο πλευρο των ελληνων
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η γνωμη μασ

ΓΝΩΜΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ

•••

Περί εκδηλώσεων στην Βοστώνη και πρέσβη Ελλάδας

Δεν είναι κανείς κατά των -κάθε μορφής- εκδηλώσεων γιά
την εθνική μας επέτειο στην Βοστώνη, έστω και με αυτήν την
Ομοσπονδία. Ειδικά η εθνική μας επέτειος της 25ης Μαρτίου
επιβάλεται να τιμάται με τον δέοντα τρόπο και σεβασμό. Αυτό
που προκαλεί την Ομογένεια με την περίπτωση της Βοστώνης,
είναι πολύ απλό... Με όσα έχουν γίνει, τα σχετικά με τον έρανο
γιά την Μυρτώ, την ενεργή έρευνα της εισαγγελίας, τις ''αλχημείες'' της Ομοσπονδίας με το IRS κλπ, θα έπρεπε το τωρινό
Συμβούλιο της Οργάνωσης, όσο διαρκεί το ζήτημα έρανος γιά
Μυρτώ - έρευνα εισαγγελίας, να καθόταν στην άκρη και άλλο να
έκανε τις εκδηλώσεις.
Το τωρινό Συμβούλιο ΔΕΝ έχει το ''ανάστημα'' να τιμήσει την
εθνική μας επέτειο και να διοργανώνει παραμονή παρέλασης
6ης Απριλίου...gala με παρουσιάστρια Ελληνοαμερικανίδα, που
διέπρεψε με ημίγυμνες αποκαλυπτικές φώτο σε ΜΜΕ και εμφανίσεις ανάλογες σε τηλεοπτικά πρωϊνάδικα της Αθήνας. Και με
κύριο ομιλητή, την ίδια βραδυά, τον πρέσβη της Ελλάδας στις
Ηνωμένες Πολιτείες.
Εκτιμούμε ότι, η Οργάνωση, ατιμεί την εθνική μας επέτειο και
μάλιστα με την συνεργασία του πρέσβη της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, Χρήστου Παναγόπουλου, που δίνει με την πράξη του
ένα σαφέστατο μήνυμα στην Ομογένεια:
''Παρανομείτε, εξαπατείτε το IRS και ας είστε στην μικρή και
ημιενεργή Ομοσπονδία Βοστώνης κατεστημένο, μόνιμοι γιά
δεκαετίες, oι μισοί ως αντιπρόσωποι ανύπαρκτων συλλόγωνμελών. Εμείς, ως εκπρόσωποι διεφθαρμένου και ασοβάρευτου
κράτους, θα σας αναγνωρίζουμε και θα σας υποστηρίζουμε.
Εμείς, που σας δίναμε και χορηγίες γιά χρόνια μέσω του γενικού
Προξενείου μας στην Βοστώνη, επιβραβεύοντας έτσι τις ανομίες και την ανυπαρξία σας. Και θα σας στηρίζουμε και τώρα στο
όνομα των εκδηλώσεων γιά την εθνική μας επέτειο. Συνεχείστε
να παρανομείτε, να κοροϊδεύετε την Ομογένεια και το IRS... Γι'
αυτό είχατε και έχετε την στήριξη της Ελλάδας''.
Τα παραπάνω τίθενται στην κρίση της Ομογένειας γιά προβληματισμό. Φυσικά, υπάρχει και η ''αμυντική'' άποψη που διακινείται αυτές τις ημέρες -τηλεφωνικά- από υπαλλήλους της
πρεσβείας, Προξενεία και ''ημέτερους'' αυλικούς, ότι ο πρέσβης
πηγαίνει όπου τον καλούν, γιά την εθνική επέτειο. Σεβαστή η
άποψη και αναμενόμενη. Κάτι καλύτερο από αυτούς δεν μπορεί
να περιμένει κανείς. Αλλά η εθνική επέτειος της Ελλάδας μας,
δεν διατίθεται γιά...ατίμωση από τον κάθε ''δήθεν'' ή πρέσβη.

Εκδηλώσεις στην Ομογένεια και ''Φιλική Εταιρία''

Είναι λυπηρό το φαινόμενο στην Ομογένεια ΗΠΑ να γίνονται
εκδηλώσεις και παρελάσεις γιά την επέτειο έναρξης της επανάστασης του '21 και να μην τιμάται εφέτος η κινητήρια δύναμη
της επανάστασης, η ''Φιλική Εταιρία'' που δημιουργήθηκε πριν
200 χρόνια (1814). Δείχνει την ασχετοσύνη όλων αυτών των
αστοιχείωτων και ανιστόρητων που ''λυμαίνονται'' γιά δεκαετίες τις Οργανώσεις μας. Και είναι θλιβερό το φαινόμενο να μην
κάνουν αναφορά σε αυτό το ιστορικό γεγονός, στα μηνύματά
τους γιά την εθνική επέτειο, πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της
Ελλάδας.
'Ετσι, βλέπουμε στις -ετεροχρονισμένες- παρελάσεις μας (που
παραπέμπουν σε καρνάβαλο) ανά τις παροικίες, να κυριαρχούν
διάφορα ''μηνύματα'', ειδικά στη Νέα Υόρκη, τα ίδια περίπου
κάθε χρόνο: Κυπριακό, αγία Σοφία, όνομα Σκοπίων και ότι άλλο
κατεβάζει η σκούφια τους, αλλά σε καμία παρέλαση εφέτος δεν
γίνεται έστω αναφορά στα 200 χρόνια από την ίδρυση της ''Φιλικής Εταιρίας''.
'Αξιοι της τύχης μας ως Ομογένεια, με ''ημερομηνία λήξης''.
Η ''Πρωϊνή''

Greek Independence Day: A National Day of Celebration of Greek and American Democracy, 2014

BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
A PROCLAMATION
Almost two centuries ago, the people of Greece laid claim to their independence and began a long struggle to restore democracy to
its birthplace. Greek Americans crossed oceans to fight for the freedom of their ancestral homeland, and through two World Wars and
a Cold War, Greece and the United States stood side-by-side. On Greek Independence Day, we honor the deep connections between our
two nations and celebrate the democratic ideals at the heart of our shared history.
America's form of government owes much to the small group of Greek city-states that pioneered democracy thousands of years ago.
Just as Hellenic principles guided our Founders, Greek antiquity has inspired generations, from writers and activists to architects and
inventors. Greek Americans have contributed as leaders of culture, community, business, and government. Through the generations,
they have helped shape our enduring democracy -- a Nation that accepts our obligations to one another and understands that we must
rise and fall as one.
Greece is a valued NATO ally, and our friendship remains as strong as ever. As Greece takes tough action to rebuild its economy and
bring relief to the Greek people, the United States offers our continued support. Today, let us reaffirm a bond that extends beyond
government, connects our peoples, and inspires all who strive to choose their own destiny.
NOW, THEREFORE, I, BARACK OBAMA, President of the United States of America, by virtue of the authority vested in me by the
Constitution and the laws of the United States, do hereby proclaim March 25, 2014, as Greek Independence Day: A National Day
of Celebration of Greek and American Democracy. I call upon the people of the United States to observe this day with appropriate
ceremonies and activities.
IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand this twenty-fourth day of March, in the year of our Lord two thousand fourteen,
and of the Independence of the United States of America the two hundred and thirty-eighth.
BARACK OBAMA - Μarch 24, 2014

Μήνυμα πρόεδρου Δημοκρατίας, Κάρολου Παπούλια προς τους 'Ελληνες του εξωτερικού
«Η επέτειος της 25ης Μαρτίου μας θυμίζει τις αρετές και τις δυνατότητες του ελληνισμού όταν δίνει με ομοψυχία μάχες, ακόμη και
άνισες. Τα λόγια του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη παραμένουν συγκλονιστικά: ''Όταν αποφασήσαμε να κάμομε την Επανάσταση, δεν εσυλογισθήκαμε, ούτε πόσοι είμεθα, ούτε πως δεν έχομε άρματα (...) ως μία βροχή, έπεσε σε όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και
όλοι, και οι κληρικοί, και οι προεστοί, και οι καπεταναίοι, και οι πεπαιδευμένοι, και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε
εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση''.
Διατηρούμε ζωντανή την ιστορική μνήμη για να αποφύγουμε τα ίδια λάθη. Και γνωρίζουμε ότι πίσω από τις μεγάλες εθνικές αποτυχίες
υπήρχε η διχόνοια, πίσω από τις μεγάλες εθνικές επιτυχίες υπήρχε η ενότητα.
Η πατρίδα μας κουράστηκε πολύ τα τελευταία χρόνια από την κρίση. Συνέβησαν πολλά και δυσάρεστα, ένα σημαντικό κομμάτι της
ελληνικής κοινωνίας βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Νέοι άνθρωποι αναγκάστηκαν να αναζητήσουν δουλειά στο εξωτερικό και αυτό
είναι ίσως το περισσότερο επώδυνο απ όλα, ότι φεύγουν τα παιδιά μας.
Η σκέψη μας επίσης είναι στραμμένη στη δοκιμαζόμενη από την οικονομική κρίση Κύπρο, που εξακολουθεί να είναι διχοτομημένη 40
χρόνια μετά την τουρκική εισβολή.
Εσείς γνωρίζετε καλύτερα απ όλους μας τι θα πει ξενιτιά και πονέσατε μαζί μας σε όλη τη διάρκεια της κρίσης. 'Εχω την ελπίδα ότι ένας
κύκλος έκλεισε και υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής πορείας, εφόσον πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας και εργαστούμε μεθοδικά και
επίμονα για την άρση των αιτίων που μας οδήγησαν στο οικονομικό αδιέξοδο. Ανεξάρτητα από τις αποφάσεις που αναμένονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η μάχη θα κριθεί τελικά σε εθνικό επίπεδο. Η εθνική συνεννόηση είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία».

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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Τιμούμε -υποτίθεται-στις ΗΠΑ την επέτειο της
έναρξης της επανάστασης των Ελλήνων στα 1821.
Κάνουμε πανάκριβες παρελάσεις ''καρνάβαλους''
διάρκειας 2-3 ωρών, μία φορά τον χρόνο. Ανήμερα της 25ης Μαρτίου, πρεσβεία και προξενεία
μας στις ΗΠΑ είναι...κλειστά, εξαιτίας της ...αργίας. Κλειστά είναι και στις αργίες των ΗΠΑ. Με
εξαίρεση αυτό της Νέας Υόρκης, τα υπόλοιπα
δεν κάνουν ούτε μιά μικροδεξίωση -τα τελευταία
χρόνια- που δεν έχει κόστος, γιά την εθνική ημέρα της Ελλάδας. Ούτε η πρεσβεία.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως δεν είναι αυτό.
Γιά δεκαετίες, η οργανωμένη Ομογένεια και οι
''τουρίστες'' διπλωμάτες μας στις ΗΠΑ, δεν τιμούν Αμερικανούς φιλέλληνες, που πολέμησαν
στο πλευρό των Ελλήνων στην επανάσταση του
'21. Γιά την ακρίβεια, ΟΥΔΕΠΟΤΕ τίμησαν φιλέλληνες που πολέμησαν στην Ελλάδα στην επανάσταση του 21 ή πόλεις στις ΗΠΑ, που πήραν το όνομα
της Ελλάδας ή ηρώων της επανάστασης, γιά να
τιμήσουν την Ελλάδα και τους ήρωές της. Πιθανά,
ως άσχετοι οι των Οργανώσεων, να μην γνωρίζουν την ύπαρξή τους. Αλλά θα περίμενε κανείς
οι διπλωμάτες της Ελλάδας να είχαν έστω μιά

ΤΟ ΘΕΜΑ

Eπανάσταση 1821, Αμερικανοί φιλέλληνες και η εντυπωσιακή ανυπαρξία
ομογενειακών Οργανώσεων και Ελλήνων διπλωματών στις ΗΠΑ
στοιχειώδη γνώση. Αποδείχτηκε ότι ούτε αυτή
διαθέτουν. Υπερτερούν όμως σε ''τουρισμό'' και
καλοπέραση, αδιαφορώντας γιά τα υπόλοιπα.
Ακόμα χειρότερα, όταν των διπλωματών μας
τους τίθεται το ζήτημα των Αμερικανών φιλελλήνων ή πόλεων που πήραν το όνομά τους γιά να
τιμήσουν τον αγώνα των Ελλήνων, αδιαφορούν ή
βρίσκουν χαζές δικαιολογίες γιά να αποφύγουν.
Επιβεβαιώνοντας έτσι τον κανόνα ότι οι 'Ελληνες διπλωμάτες στις ΗΠΑ είναι ''τουρίστες'',
κατά πλειοψηφία αστοιχείωτοι και άχρηστοι, με
τη νεοελληνική νοοτροπία του 'Ελληνα δημόσιου
υπάλληλου και με ότι αυτό συνεπάγεται: Ανεπίδεκτοι μάθησης και με εμφανές το κόμπλεξ κατωτερότητας, που πάντα βρίσκουν μιά φτηνή δικαιολογία ''αυτοπροστασίας''. 'Αρα είναι ανίκανοι.
Κι αν κρίνουμε από το γεγονός ότι τελευταία
ασχολούνται με οινο-καφενειακή πολιτική (γαστρονομία, δοκιμή κρασιών, μεζεδάκια και...
ντολμαδάκια) σε πρεσβεία, προξενεία, γραφεία

Η ελληνική σημαία
τοποθετήθηκε με
την πρωτοβουλία και
ενέργειες ενός 'Ελληνα
κατοίκου της πόλης
ΥΨΗΛΑΝΤΗ

Ο ''Λαφαγιέτ της ελληνικής Επανάστασης'', Βοστώνη

Samuel G. Howe,
''the Lafayette
of the Greek
Revolution''

Ο τάφος του Howe
στο εθνικό Κοιμητήριο
Μount Auburn, Βοστώνη

O ιατρός Samuel Gridley Howe πήγε στην Ελλάδα λίγο μετά την έναρξη της επανάστασης του '21,
αγωνίστηκε πολεμώντας μαζί με τους ξεσηκωμένους 'Ελληνες και πρόσφερε τις υπηρεσίες του ως
ιατρός και φιλάνθρωπος.
Ο Howe λίγο μετά την αποφοίτησή του από το
πανεπιστήμιο Brown και την απόκτηση ειδικότητας από την ιατρική σχολή του Harvard (1824), με
ενθουσιασμό και έχοντας ως πρότυπο τον λόρδο
Βύρωνα, πήγε στην επαναστατημένη Ελλάδα. Στα
1827 επέστρεψε στην Βοστώνη, όπου επιδόθηκε
στην συλλογή χρημάτων και αγαθών γιά τον εξαθλιωμένο λαό της Ελλάδας.
Συγκέντρωσε το αστρονομικό γιά την εποχή
ποσό των 60.000 δολ., εξαιτίας του φιλελληνισμού των Αμερικανών, που ήταν στο πλευρό των
επαναστατημένων, αγωνιζόμενων Ελλήνων.
Τα χρήματα και τα αγαθά διατέθηκαν από τον
ίδιο -που επέστρεψε στην Ελλάδα- στον δεινοπαθούντα λαό της, βασικά στην Αίγινα, στην Κόρινθο, όπου ο Howe δημιούργησε καταυλισμούς.
Γιά τον αγώνα του υπέρ της επαναστατημένης
Ελλάδας και των Ελλήνων, τον ιατρό Howe αποκαλούσαν ''ο Λαφαγιέτ της ελληνικής επανάστασης''. Στα 1828 δημοσίευσε ένα βιβλίο με τον τίτλο
''Historical Sketch of the Greek Revolution''. Στα
1909 δημοσιεύτηκε ένα ακόμα βιβλίο από την
κόρη του συγγραφέα-ποιήτρια Laura Elizabeth
Howe Richards, που αναφερόταν στην ζωή και
προσφορά του μεγάλου φιλέλληνα, με τον τίτλο
''Letters and Journals of Samuel Gridley Howe''.
Ο τάφος ενός εκ των κορυφαίων Αμερικανών
φιλελλήνων, που πολέμησαν στο πλευρό των
Ελλήνων στην επανάσταση του '21 και βοήθησαν ουσιαστικά τον λαό της Ελλάδας, του ιατρού
Samuel Gridley Howe, είναι στο εθνικό κοιμητήριο Mount Auburn Cemetery, που έχει αναγνωριστεί ως ''ιστορικός τόπος'', στην Βοστώνη.
Ουδέποτε γενικός Πρόξενος της Ελλάδας, πήγε
να καταθέσει έστω ένα στεφάνι στον τάφο του
ανήμερα 25ης Μαρτίου ή οποιαδήποτε ημέρα,
όσο υπάρχει Προξενείο στην Βοστώνη. Η Ελλάδα
ουδέποτε τίμησε τον ''Λαφαγιέτ της ελληνικής
επανάστασης'', που πολέμησε στο πλευρό των
Ελλήνων και βοήθησε τον λαό της Ελλάδας.
Οι επισκεπτόμενοι την Βοστώνη συχνά, 'Ελληνες υπουργοί και πολιτικοί, ουδέποτε ενδιαφέρθηκαν. Αγνοούν και την ιστορία του Howe.
Γιά την τοπική, άσχετη και αστοιχείωτη ''οργανωμένη Ομογένεια'', δεν χρειάζονται σχόλια.

Τύπου ή συνεργασία με την καταστροφική αχρηστία της τυχοδιωκτικής ''οργανωμένης Ομογένειας'', τότε το κακό είναι ακόμα χειρότερο.
'Ετσι, όχι μόνο την 25 Μαρτίου, αλλά και ουδέποτε αφιέρωσαν μία ώρα από τον χρόνο τους, να
πάνε μία έστω φορά να καταθέσουν ένα στεφάνι,
να πουν ένα ευχαριστώ στο δημοτικό συμβούλιο,
να κάνουν κάτι που να δείχνει ότι η Ελλάδα τιμά
τους Αμερικανούς που πολέμησαν, πρόσφεραν,
θυσιάστηκαν γι' αυτήν, στην επανάσταση ή την
τίμησαν. Η ίδια θλιβερή κατάσταση απραξίας γιά
πολλές δεκαετίες. Γι' αυτό οι Αμερικανοί, που μας
θεωρούν γραφικούς, μας έχουν ταυτίσει μόνο και όχι άδικα- με ''ώπα'', σουβλάκι, μπακλαβά και
τσιφτετέλι.
Γιά τους γνωρίζοντες, οι διπλωμάτες μας ασχολούνται με πολύ πιο...ενδιαφέροντα γι' αυτούς
πράγματα: Θεάματα, εστιατόρια, δείπνα κλπ.
Και όταν τους θίγεις τέτοια σημαντικά ιστορικά
ζητήματα, που η μικρή αξιοποίησή τους θα τιμήσει την Ελλάδα πάνω από όλα και θα την κάνει
σεβαστή στον αμερικανικό λαό, αδιαφορούν και
αποφεύγουν, ακόμα και να τα συζητούν.
Στις δίπλα στήλες κάνουμε μιά μικρή αναφορά
σε τρεις μόνο περιπτώσεις (γιά τώρα). Τα συμπεράσματα, δικά σας.
Σημ.: Αναλογιστείτε αν π.χ. η πόλη Greece (Ελλάδα) στην Πολιτεία Νέας Υόρκης ονομαζόταν
''Τουρκία'' ή ''Ισραήλ'' τι θα έκαναν οι κυβερνήσεις τους και οι Ομογενείς τους στις ΗΠΑ... (Γ. Λ.)

Αναγνώριση αγώνα Ομογενή
Ο Ομογενής Παναγιώτης Νικολόπουλος στο
Σικάγο, έβαλε ''στοίχημα ζωής'' την ανάδειξη
των Αμερικανών φιλελλήνων. Μόνος, χωρίς βοήθεια και θα λέγαμε ''εχθρότητα'' από το τοπικό
Προξενείο της Ελλάδας και τις τοπικές ημιδιαλυμένες ελληνικές Οργανώσεις
'Επεισε πρόσφατα τον δήμαρχο της πόλης να
στηθεί σε κεντρικό σημείο της Σικάγου ''Μνημείο
Αμερικανών Φιλελλήνων Επανάστασης '21''. Οι
πράξεις του ίσαμε σήμερα πολύ σημαντικές, με
κορυφαία την υιοθέτηση από τα αμερικάνικα ταχυδρομεία (2011) γραμματόσημων με τις μορφές
Αμερικανών Φιλελλήνων (Τζάρβις και άλλων).

Η πόλη Ελλάδα, στα βόρεια της Πολιτείας Νέας Υόρκης
Στην Πολιτεία Νέας Υόρκης, στα βόρεια (''ευθύνης'' του γενικού Προξενείου Νέας Υόρκης), υπάρχει
η πόλη Greece (Ελλάδα). Στο ιστορικό της αναφέρει ότι μετονομάστηκε έτσι στις 22 Μαρτίου 1822 γιά
να εκφράσει την συμπάθειά της ''στον αγώνα των Ελλήνων γιά ανεξαρτησία από τους Τούρκους''. Τον
τελευταίο έναν αιώνα, μόνο ένας γενικός πρόξενος, κατά τύχη, πέρασε από εκεί (1995, Μάνεσης).
Στον τωρινό γενικό Πρόξενο και στους 4 προηγούμενους, ο γράφων έθεσε το ζήτημα της ύπαρξης
της πόλης και της ιστορίας της, με την παρώτρυνση, μία -έστω- φορά στην θητεία τους να αφιερώσουν
μία ημέρα -έστω- σε αυτήν, να πουν ένα ευχαριστώ στο δημοτικό Συμβούλιο, να αναγνωρίσουν την
τιμή που κάνουν στην Ελλάδα. ''Φωνή βοώντος σε κουφούς-τουρίστες''. Αποτέλεσμα, μηδέν. Από την
''οργανωμένη Ομογένεια'' Νέας Υόρκης, δεν περιμένει κανείς κάτι καλό στο ζήτημα της πόλης Ελλάδα
ή οτιδήπορτε. Ούτε από τους επισκεπτόμενους συχνά την μεγαλούπολη υπουργούς, υφυπουργούς,
πολιτικούς. Και φυσικά, ούτε από την ελληνική κυβέρνηση ή τα υπουργεία Εξωτερικών, Πολιτισμού.
Η ''Ελλάδα'' έχει δώσει σε 4 σχολεία της, ελληνικά ονόματα: Αθηνά, Αρκαδία, Οδύσσεια, Ολυμπία.
Η χώρα Ελλάδα της μιζέριας και της ανικανότητας, δεν τίμησε ποτέ την πόλη ''Ελλάδα'' στις ΗΠΑ.

Η πόλη Υψηλάντη, Μίσιγκαν
Στην Πολιτεία Μίσσιγκαν, πριν το Ντητρόϊτ.
Δυόμιση ώρες οδικά από Σικάγο, έδρα του γενικού Προξενείου της Ελλάδας με...''ευθύνη'' και
γιά γειτονικές Πολιτείες. Η πόλη πήρε το όνομά
της, Υψηλάντη, τον Απρίλιο του χρόνου 1825, γιά
να τιμήσει την επανάσταση των Ελλήνων και τον
μεγάλο αγωνιστή.
Σε κεντρικό σημείο της πόλης, υπάρχει και ανδριάντας-προτομή του ήρωα της επανάστασης
Δημήτριου Υψηλάντη, του αρχηγού δηλαδή της
Φιλικής Εταιρίας, αρχιστράτηγου των επαναστατικών ελληνικών δυνάμεων από Ιούνιο 1821 και
αδελφού του Αλέξανδρου Υψηλάντη.
'Οσο υπάρχει γενικό Προξενείο της Ελλάδας
στην περιοχή (με έδρα Σικάγο) ουδέποτε γενικός
Πρόξενος επισκέφθηκε την πόλη γιά να καταθέσει έστω ένα στεφάνι στην προτομή του Δ. Υψηλάντη, να πει ένα ''ευχαριστώ'' στο δημοτικό της
Συμβούλιο. Πιθανά αγνοεί την ύπαρξη της πόλης
και του ανδριάντα του Υψηλάντη από τον οποίον
πήρε το όνομά της.
Η Ελλάδα, ουδέποτε τίμησε την πόλη, αγνοεί
πιθανά και την ύπαρξή της. Οι επισκεπτόμενοι το
Σικάγο 'Ελληνες υπουργοί και πολιτικοί, ουδέποτε ενδιαφέρθηκαν. Πιθανά αγνοούν και την υπαρξη της πόλης Υψηλάντη. Γιά τις τοπικές γραφικές
και αστοιχείωτες ελληνικές Οργανώσεις (Σικάγου
βασικά και Ντητρόϊτ) δεν χρειάζονται σχόλια.
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ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ - ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
'Ολγα και Ταυτάρης στον Λευκό Οίκο;
Θα έρθουν στις ΗΠΑ γιά να μιλήσουν σε ένα
μικροσυνέδριο στη Νέα Υόρκη γιά...επενδύσεις
στην Ελλάδα (το καινούργιο ''κόλπο'' γιά ταξίδια
στο εξωτερικό). Η υπουργίνα Τουρισμού με ή χωρίς τον γνωστό...σωματοφύλακα-συνοδό και ο
υπουργός Γεωργίας. Αλλά η στήλη πληροφορείται ότι βλέπουν προς Ουάσιγκτον, να είναι δηλαδή στην τελετή γιά 25η Μαρτίου στον Λευκό Οίκο,
που θα γίνει απόγευμα 4 Απριλίου '14.
Τους χρειάζονται οι αναμνηστικές φωτογραφίες, γιά αφελείς στην Ελλάδα, γιά να λένε ότι
''συνευρέθηκαν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ''. Και τα
''κορόίδα'' πληρώνουν γιά τον κάθε κούφιο''' της
κυβέρνησης.
Η Ελλάδα ποτέ δεν θα αλλάξει, ότι και να γίνει
ότι και να πάθει, όσο στα πράγματα είναι το σάπιο
πολιτικό-κομματικό κατεστημένο των κρατικοδίαιτων άχρηστων.
Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής
Δύο εβδομάδες μετά τις αφοπλιστικές αποκαλύψεις μας γιά τις ''πονηρές'' μεθόδους και πράξεις της ιστορικής Οργάνωσης, η ηγεσία της ακόμα δεν έχει τακτοποιήσει το ζήτημα της εταιρίας.
Παραμένει ανύπαρκτη στην Πολιτεία της Μασσαχουσέττης. Πιθανά, αποφάσισαν την κατάργησή
της και την διατήρηση της άλλης εταιρίας των
ολίγων, που μη έχοντας σχέση με την ΠανΗπειρωτική, διαχειρίζεται και ελέγχει το χρήμα.
Φυσικά, επέλεξαν και την σιωπή γιά όσα τους
καταγγέλλονται, νομίζοντας ότι έτσι θα ξεχαστεί
το ζήτημα και μετά λίγο καιρό θα ξαναρχίσουν να
το παίζουν πάλι ''πατριδοκάπηλοι-παπατζήδες'',
νομίζοντας ότι η Ομογένεια έχει μυαλό...ραδικιού
και έχει πάθει ομαδική...αμνησία.
Παρέλαση Νέας Υόρκης και...''μπίζνες''
'Ελαβα το ακόλουθο και το βάζω ατόφιο:
«Προσπάθησα ως απλός ομογενής να μάθω σε
ποιό ακριβώς batallion θα παρελάσει στην 5η Λεωφρόρο η κοινότητά μας εδώ στο Λονγκ Αϊλαντ
της Ν. Υόρκης. Επισκέφτηκα λοιπόν το δήθεν
ανανεωμένο website της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Ν. Υόρκης και προσπάθησα να
βρω που έχουν δημοσιεύσει την σειρά παρελάσεως των συμμετεχόντων συλλόγων, οργανώσεων,
κοινοτήτων. Εψαξα και ξαναεψαξα - τίποτα. Πουθενά δεν το είχαν οι οργανωτές της συμφοράς.
Την απάντηση την έδωσε κάποιος γνωστός στα
γραφεία της κοινότητας: Αγόρασε την εφημερίδα
να μάθεις.
Μάλιστα, τώρα η απορία μου λύθηκε. Στην
εποχή του ίντερνετ οι μαγαζάτορες της Αστόριας
επιμένουν με πείσμα στην παράδοση του να βγάζουν ορισμένα ταληράκια από τα «σουβλάκια»
της επικοινωνίας. Και οι κολαούζοι τους στην
Ομοσπσονδία (Γαλάτουλας και σία) φυσικά δεν
θα κάτσουν να σκάσουν που το website της Ορ-

Ο Πόντιος πρόεδρος της Ομοσπονδίας ''γκέττο'' Αστόριας Νέας Υόρκης Ηλ. Τσεκερίδης, βάζει το στέμα στην κεφαλή της ''μις Ελληνική Ανεξαρτησία
2014'', μετά το τέλος των καλιστείων γιά την ανάδειξή της. Αριστερά, ο πρόεδος Επιτροπής Παρέλασης-καρνάβαλου, ''εφοπλιστής'' Πέτρος Γαλάτουλας.
γάνωσης είναι άχρηστο. 'Οσο για την ταλαιπωρία
του κόσμου, ποσώς τους ένοιαξε. Τα ταληράκια
ναν' καλά».
Την πλήρωσε ο ''τιτάνας της Ηπείρου''
Τι ήθελε και είπε ''δεν ήξερα τίποτα επί προεδρίας μου 2005-07 γιά το χρήμα πανΗπειρωτικής,
δημιουργία άλλης εταιρίας κρυφά από τα μέλη γιά
να διαχειρίζεται το χρήμα στο Χρηματιστήριο...
Δεν θυμάμαι αν με είχαν ρωτήσει που με έβαλαν
στην άλλη εταιρία'' κλπ, ο αυτοαποκαλούμενος
και ''τιτάνας της Ηπείρου'' Μιχ. Σέρβος; 'Αρχισαν
τα σχόλια του είδους ''μα καλά, τόσο ανεύθυνος
και άσχετος ήσουν ως πρόεδρος, ώστε δεν ήξερες
τι γινόταν στην Οργάνωση και δήθεν δεν θυμάσαι
αν μπήκες και στην άλλη εταιρία με το χρήμα'';
Ε, τώρα τι να απαντήσει κι αυτός έτσι που τα
'κανε κι έτσι που τα 'κάνανε όλοι τους; Τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους.
''Πλεόνασμα'' και δανεισμός
Ευχάριστα ακούγονται στα αυτιά τα λόγια του
πρωθυπουργού της Ελλάδας ότι ''προέκυψε πλεόνασμα''. Τι είδους πλεόνασμα είναι αυτό, όταν ο
λαός υποφέρει από τις επιπτώσεις των μνημονίων, κανείς δεν κατάλαβε ακόμα. Αλλά, δεν έχει
σημασία. Στην Ελλάδα οι πολιτικοί μιλάνε και
έχουν ''ασυλία'', άρα και αυτόκλητο δικαίωμα να
λένε ότι τους κατεβαίνει.
Ο πρωθυπουργός δήλωσε ακόμα, με χαρά, ότι
με το πλεόνασμα η Ελλάδα, δεν χρειάζεται την
''τρόϊκα'' των δανειστών γιά άλλα δάνεια. Επειδή
στο μέλλον θα...δανείζεται μόνη της, εκτός ''τρόϊκας''. Δηλαδή, εξαιτίας ανίκανων και διεφθαρμένων πολιτικών που -ατιμώρητα- κατάστρεψαν
την χώρα, αυτή θα ζει μιά ζωή με δανεικά και
''μνημόνια''.
Σε ότι αφορά τα κλεμμένα (άμεσα ή έμμεσα) με
''μίζες'', ΜΚΟ και λοιπά, ούτε κουβέντα, ούτε τιμωρία, ούτε επιστροφή τους στα δημόσια ταμεία.
Το σύστημα προστατεύει την σαπίλα του.
Υπογραφή: Ο α' αντι-Πρόεδρος

Θέλετε Λευκό Οίκο, ως...''καλεσμένοι'' στην εκδήλωση
4 Απριλίου γιά την ''Ημέρα Ελληνικής Ανεξαρτησίας'';
Οι τιμές 1.000 - 10.000 δολ. το άτομο. Δεν χρεώνει ο Λευκός Οίκος. 'Αλλοι, αυτοανακηρυγμένοι ''ηγέτες της Ομογένειας'' και της Εκκλησίας, χρεώνουν έμμεσα
'Οσοι προεδροπαράγοντες της Ομογένειας αφηνιασμένα και μη ψώνια, νεόπλουτοι και μη επιθυμείτε να σας θαυμάζουν στο χωριό σας, επειδή
συνευρεθήκατε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στον
Λευκό Οίκο, στην μισάωρη ''δεξίωση'' γιά την
''Ελληνική Ανεξαρτησία'', που εφέτος θα γίνει 4
Απριλίου '14 απόγευμα, έχετε επιλογή: Υπάρχουν
τρόποι, αν προσφέρετε από 1.000 μέχρι 10.000,
ανάλογα με την τσέπη σας, να είστε κι εσείς εκεί.
Ποιοι καθορίζουν τα των προσκλήσεων; Μα ο
π. Καρλούτσος (ποιός άλλος;) και ο ''λομπίστας''
Μανάτος. Αυτοί ζητούν το χρήμα; 'Οχι. Υπάρχουν
άλλοι, τοπικοί, μέσω των οποίων ''πωλούνται οι
εξυπηρετήσεις''.
Γιά παράδειγμα, πριν λίγα χρόνια, όταν πρώην
μπασκεμπολίστας έθεσε υποψηφιότητα γιά να
διαδεχτεί τον Ομπάμα ως Γερουσιαστής στο Ιλλινόις, φρόντιζαν υποστηρικές του, να μαζεύουν το
χρήμα ''ως ενίσχυση του προεκλογικού αγώνα''

φυσικά, με αντάλλαγμα πρόσκληση γιά την εκδήλωση στον Λευκό Οίκο.
Τελευταία οι ίδιοι 5-6, αυτοανακηρύχτηκαν
και...ηγέτες της Ομογένειας, φιάχνοντας μία εταιρία με...ηγετικό όνομα και Κύπριο επικεφαλή,
όπου μέλη είναι αυτοί και οι... γυναίκες τους.
'Ηδη γιά εφέτος, έχουν κανονίσει μία ντουζίνα
γνωστών και φίλων, εκπροσωπώντας φυσικά τον
εαυτόν τους, να είναι στο Λευκό Οίκο.
'Οπως διαπιστώνετε, το ''ελληνικό δαιμόνιο''
της...''μαϊμουδιάς'' φτάνει και μέχρι τον Λευκό
Οίκο. Ας είναι καλά ομογενειακά ΜΜΕ που τους
παρουσιάζουν ως ''ηγέτες'' έναντι ενός 100ρικου.
Στην εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, την Ομογένεια εκπροσωπεί ο...αρχιεπίσκοπος, επειδή ακόμα, ως καθυστερημένοι, παραμένουμε στις ΗΠΑ
η μόνη εθνική μειονότητα που την εκπροσωπεί
εκκλησιαστικός ηγέτης. Τόσες δεκαετίες, έχουμε
τα ίδια -και χειρότερα- χάλια.

Γενική Γραμματέας Ισότητας Β. Κόλλια και...τουρισμός στη Νέα Υόρκη

Χρόνος 2005: Λεφτά υπάρχουν στην Ελλάδα, γι' αυτό στους ''εορτασμούς'' στη Νέα Υόρκη γιά την
25η Μαρτίου, την εκπροσωπούσαν υπουργοί και 7-8 βουλευτές. Παραμονή παρέλασης ήρθε και με
το πρωθυπουργικό αεροσκάφος ο πρόεδρος της Βουλής, ο κοντός από Θεσσαλία. Την χρονιά εκείνη
ο υφυπουργός Αθλητισμού Γ. Ορφανός, είπε στην εκδήλωση στο ''Κρύσταλ Πάλας'' στην Αστόρια το
ανεπανάληπτο ''αύριο στην παρέλαση θα συμμετάσχουν 1 εκατομ, Ομογενείς'', χωρίς κανείς από τους
παρευρισκόμενους και εικονιζόμενους ''επίσημους'' και τελετάρχη να του πει ''τι λες ρε καραγκιόζη;
Γιά ποιό 1 εκατομ. μιλάς''; Η ''βαρυσήμαντη δήλωση'' του υφυπουργού, ενδεικτική της ασχετοσύνης
περί Ομογένειας Ελλήνων πολιτικών, είχε αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Πολιτισμού.

Επανέρχεται ο ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ στη φοβερή Γενική Γραμματέα Ισότητας, Βάσω Κόλλια, που έβγαλε
εκείνη την διάψευση-καταγγελία σχετικά με το ότι δεν θα πήγαινε στη Νέα Υόρκη. Όμως ιδού τι επακολούθησε της διάψευσή της:
«Η κυρία, αφίχθη στη Ν. Υόρκη το Σάββατο 8 Μαρτίου και αναχώρησε για Αθήνα την Δευτέρα 17 τρ.
επικεφαλής τετραμελούς αντιπροσωπείας... Ο λόγος του ταξιδιού της κι άρα το καθήκον της, ήταν να
εκπροσωπήσει τη χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Προεδρία στη 58η Σύνοδο της Επιτροπής για το καθεστώς των γυναικών. Στις 10 λοιπόν Μαρτίου, εκφώνησε σε ΑΘΛΙΑ αγγλικά, το λόγο της Προεδρίας. Το
καλό στην εκφώνηση, σύμφωνα με τον σμπίρο μου, ήταν ότι όλοι γύρισαν να κοιτάξουν την ελληνική
Αποστολή. Το κακό ήταν ότι προσφέραμε πολύ γέλιο, αμηχανία και τροφή για σχόλια.
Για να μην μου πείτε ότι τα γράφω όπως θέλω σας προτείνω να ανοίξετε, το site του WEB TV του ΟΗΕ,
όπου μπορεί κανείς να την απολαύσει (μιλάει τρίτη από την έναρξη). Το επόμενό της καθήκον, ήταν να
μιλήσει εκ μέρους της χώρας μας, στις 13 Μαρτίου. Καθήκον που εκτέλεσε, άγνωστο για ποιό λόγο και
την ομιλία εκφώνησε κάποιο άλλο μέλος της 4μελούς αντιπροσωπείας της, προφανώς και αυτός για
να δικαιολογήσει την ύπαρξή του.
Το βράδυ της Παρασκευής, η κ. Βάσω Κόλλια εκφώνησε σε άπταιστα ελληνικά λόγο προς τους καλεσμένους της που ήταν οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών των άλλων χωρών στην ίδια Σύνοδο, στη
συναυλία της Α. Πρωτοψάλτη. Τα σχόλια και η αμηχανία των καλεσμένων, από την έλλειψη μετάφρασης ή έστω ενός σύντομου καλωσορίσματος στα αγγλικά, καλύφθηκαν από την ερμηνεία της εξαίρετης τραγουδίστριας. Τέλος, η κ. Κόλλια συνέφαγε σε δείπνο που της παρέθεσε ο ΕΟΤ Ν. Υόρκης, με το
σύνολο της αντιπροσωπείας της και πλήθος άλλων εκλεκτών καλεσμένων στο ακριβότερο ελληνικό
εστιατόριο της Ν. Υόρκης (πληρώνετε κορόϊδα στην Ελλάδα τις βόλτες). Με αυτά τα σοβαρά καθήκοντα δικαιολόγησε την δεκαήμερη παρουσία, δική της και της αντιπροσωπείας της στην αμερικάνικη
μεγαλούπολη... (9 διανυκτερεύσεις + αεροπορικά εισιτήρια Χ 4 άτομα;)
Σημ.: Αυτή η σαπίλα είναι σίγουρο ότι θα τραβήξει στον πάτο και αυτή την κυβέρνηση, αν δεν δώσουν κάποια μαθήματα αξιοπρέπειας και ευαισθησίας. Θα την ''σουτάρουν'' λοιπόν κατά το λαϊκώς
λεγόμενο ή όχι;».-
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Μεσσήνιοι, επειδή είναι μέλη της Ομοσπονδίας,
ενώ οι Καλαβρυτινοί δεν είναι.

ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Τα ωραία είναι στο Σικάγο
''Αλλού πληρώνουν γιά γέλιο, εμείς το έχουμε
δωρεάν'', μου έλεγε ''παράγοντας'' της εκεί Ομογένειας σχολιάζοντας τα γεγονότα τα σχετικά
με συλλόγους, οργανώσεις, παρέλαση, χορούς,
''πλάκες'' και προεδροπαράγοντες.
'Ετσι, έμαθα ότι στην πόλη των ανέμων και
αιθεροβάμονων προεδροπαραγόντων, οι κόντρες καλά κρατούν. Με πρώτη μέσα στην Ομοσπονδία, όπου αναγκάστηκαν να πετάξουν έξω
τον Καλαματιανό πρώην πρόεδρο και επίτιμο,
επειδή ήθελε να έχει λόγο σε όλα. Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας είναι Ζακυνθινός, του οποίου το
πνευματικό εκτόπισμα συναγωνίζεται το σωματικό, αφού επιλέγηκε και από Ελλάδα να είναι
μέλος της Επιτροπής που θα προσπαθήσει να...
αναστήσει το πεθαμένο ΣΑΕ, με αποτέλεσμα να
''σκάσουν'' από το κακό τους οι υπόλοιποι μόνιμοι-ισόβιοι πρόεδροι υπαρκτών και ανυπάρκτων
συλλόγων και οργανώσεων.
Η Ομοσπονδία ΕλληνοΑμερικάνικων Σωματείων Ιλλινόϊς, επονομαζόμενη και ΕΝΩΣΗ, πάντα
είχε προβλήματα -και νομικά- την τελευταία πενταετία. Υποτίθεται θα τους ένωνε η παρέλαση
γιά την 25η Μαρτίου (θα γίνει 30 Μαρτίου), αλλά
κι εκεί πρόβλημα: Καλαματιανοί και Καλαβρυτινοί ''σκοτώνονται'' ποιού το άρμα θα παρελάσει
πρώτο, δηλαδή θα ''ανοίξει'' την παρέλαση.
Οι Καλαματιανοί λένε στους Καλαβρυτινούς ''τι
παλαιών Πατρών και ιστορίες ρε αστοιχείωτοι
κατσικοκλέφτες; Στην Μεσσηνία άρχισε η επανάσταση''. Και οι Καλαβρυτινοί ανταπαντούν ''τι
λέτε ρε σωματέμποροι-νταβατζήδες; Παλαιών
Πατρών Γερμανός και λάβαρο, αγία Λαύρα''.
Η κόντρα κρατά χρόνια, με αποτέλεσμα τελικά,
να μην παρελαύνουν οι δύο σύλλογοι μέχρι τον
προηγούμενο χρόνο.
Εφέτος ο Ζακυνθινός πρόεδρος της Ομοσπονδίας, βρήκε την λύση: Θα παρελάσουν πρώτοι οι

Παρέλαση και προεδρική πονηράδα
Επειδή συνηθίζεται στις παρελάσεις-καρνάβαλους ανά τις παροικίες να γίνεται των ''προέδρων
το κάγκελο'', αφού πολλά ψώνια επιδιώκουν να
οριστούν...''τελετάρχες'', ώστε η παροικία με την
παρέλαση να τιμά και την κενότητά τους, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας (ονομάζεται...'Ενωση),
τους την έφερε: Κανείς προεδροπαράγοντας ή
πολιτικός ''τελετάρχης''. Μόνο 4 ολυμπιονίκες
από Ελλάδα. Το ευχάριστο είναι ότι στην παρέλαση 30 Μαρτίου, θα συμμετάσχουν σχεδόν τα
διπλά άρματα από ότι προηγούμενες χρονιές.
Καλαματιανά
Χορός Μεσσηνίων (''Νέο Κύμα'') 23 Μαρτίου '14
γιά να εορτάσουν και την ''επανάσταση που ξεκίνησε στην Μεσσηνία και όχι στα Καλάβρυτα''. Τιμήθηκε πρώην πρόεδρος περασμένων δεκαετιών
(του έκαναν ''πλάκα'', δηλαδή του απένειμαν τιμητική πλάκα), με αποτέλεσμα να δυσαρεστηθεί
πολύ έτερος πρόεδρος (και πρόεδρος της μισής
πανΜεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής).
Την ίδια ημέρα και ώρα, ως αντίπραξη, έγινε ο
χορός των Καλαβρυτινών σε άλλο μέρος.
Κρητική ''βεντέτα''
Επειδή έγινε της μόδας την τελευταία δεκαετία να υπάρχουν πάντα κόντρες (αυξήθηκαν οι
προεδροπαράγοντες, μειώθηκαν οι σύλλογοι''μαϊμούδες''), η τελευταία μεγάλη κόντρα δημιουργήθηκε με τις εκλογές σε κρητικό σύλλογο
('Ενωση Κρητών Σικάγου). Η παλιά διοίκηση δεν
παραδίνει τα βιβλία και τα ταμεία, ισχυριζόμενη
ότι στις εκλογές εμφανίστηκαν μέλη που δεν είχαν δώσει ''σημεία ζωής'' γιά πολλά χρόνια και
πληρώνοντας συνδρομή τελευταία στιγμή ψήφισαν, ενώ η νέα εκλεγμένη διοίκηση απειλεί με
''κρητική βεντέτα'', αν δεν της δοθούν βιβλία και
ταμεία ''εδώ και τώρα''.
Φυσικά στο Σικάγο γίνονται πολλά που κάνουν
ευτυχισμένη την Ομογένεια, επειδή οι προεδροπαράγοντες ημιυπαρκτών και ανύπαρκτων συλλόγων και οργανώσεων, όπως και στις υπόλοιπες
παροικίες μας, μπορεί να μην προσφέρουν έργο,
αλλά γέλιο όμως προσφέρουν πολύ, γι' αυτό και
θα επανέλθω.
Υπογραφή: Ο αντι-Πρόεδρος Σικάγου

Eπιτέλους, η Ελλάδα ''προβάλεται'' επάξια στις ΗΠΑ

Με συντονισμένες ενέργειες της πρεσβείας μας στην Ουάσιγκτον και των Γραφείων Τύπου, ότι καλύτερο διαθέτει η Ελλάδα -εκτός από διπλωμάτες- το προβάλουν στις ΗΠΑ, σε ολίγους 'Ελληνες Ομογενείς, οι οποίοι έτσι μαθαίνουν τα μεγαλεία των χωριών και πόλεων στην Ελλάδα, εκεί που γεννήθηκαν.
Μετά την πρεσβεία μας που πρόβαλε πρόσφατα την Ελλάδα -σε κτίριο άστεγων στην Ουάσιγκτον- με
ντολμά γιαλαντζί και μπακλαβά, χάρη και στην πρέσβειρα ''gastronomy'' που έστειλε το υπουργείο
Εξωτερικών στις ΗΠΑ, σειρά πήραν τα ''μεθυσμένα'' Γραφεία Τύπου (όχι ότι είναι καλύτερα ξεμέθυστα)
με...κρασογνωσία. Το success story της Ελλάδας, επιτέλους εξάγεται και προωθείται επάξια μέσω των
οινομαγειρείων-καφενείων μας, γνωστών στο παρελθόν και ως ''διπλωματικές αποστολές της Ελλάδας στις ΗΠΑ''. Στην υγειά μας και ''ώπα''.
Σημ.: Το γεγονός ότι οι μεζεδο-κρασογνωσίες κατάντησαν ρουτίνα και σχεδόν μοναδική δραστηριότητα των διπλωματικών μας αποστολών στις ΗΠΑ τον τελευταίο χρόνο, λέγεται ότι οφείλεται στην παρουσία του κ. Βενιζέλου στο υπουργείο Εξωτερικών. 'Ετσι, τα σαίνια οι διπλωμάτες μας, συλλαμβάνοντας αμέσως το μήνυμα της εξωτερικής πολιτικής από τα κιλά του υπουργού, έκαναν το αυτονόητο.

Πρόβλημα στο Σικάγο, με τον υφυπουργό Εξωτερικών Κυρ. Γεροντόπουλο
Αντί, παραμονές εκδηλώσεων γιά την εθνική μας επέτειο, να συναντηθεί με την Ομογένεια,
προτίμησε συνάντηση και δείπνο με την τοπική Οργάνωση της...''Νέας Δημοκρατίας''!

Ο υφυπουργός και υποτίθεται αρμόδιος γιά Απόδημους, συνεχίζοντας τα υπερπόντια ταξίδια του με
κρατικό χρήμα, μετά την Αυστραλία, πετά Αμερική γιά να ''γνωρίσει την Ομογένεια'' επίσημα, αλλά
ουσιαστικά γιά ταξίδι αναψυχής και ''κομματικής υποστήριξης''. 'Ετσι, θα πάει και στο Σικάγο, Πέμπτη
και το μεσημέρι της Παρασκευής 28 Μαρτίου, προπαραμονή παρέλασης, θα παραυρεθεί στην τελετή
ύψωσης της ελληνικής σημαίας και θα πάει σε ένα σχολείο. Πέμπτη βράδυ θα έχει ''ιδιωτικό δείπνο''.
Αλλά η ουσία είναι κάπου αλλού: Παρασκευή απόγευμα θα συναντηθεί με μερικούς Ομογενείς παράγοντες και μη, στην πολυτελή και ακριβή -''πάνω'' στην λίμνη- προξενική κατοικία (5-7 μ.μ.) και μετά,
στις 8:00μ.μ., θα έχει δείπνο με στελέχη της τοπικής Οργάνωσης ''Νέας Δημοκρατίας'', στο Genesis
Restaurant & Night Club, Country Club Hills. Αλλά συνάντηση με την ευρύτερη Ομογένεια, καμία.
Τους παράγοντες επέλεξε η ''τουρίστρια'' (έχει κερδίσει...επάξια τον τίτλο) γενική Πρόξενος, Ιωάννα
Ευθυμιάδου, η οποία θα συνοδεύσει τον υφυπουργό και στο δείπνο με τους...κομματικούς! Εξυπακούεται ότι, μόλις τα νέα μαθεύτηκαν στο Σικάγο, άρχισαν το γέλιο και τα διόλου κολακευτικά σχόλια γιά
τον υφυπουργό, που ''γράφει την Ομογένεια στα παλιά του υποδήματα'' και συναντάται με την κομματική Οργάνωση, ακολουθώντας πιστά το ''δόγμα'' της (κάθε) ελληνικής κυβέρνησης της Ελλάδας. Το
αστείο είναι ότι με χρήμα του ελληνικού λαού, υποτίθεται ταξιδεύει γιά να...γνωρίσει την Ομογένεια
και να...ασχοληθεί με τα...προβλήματά της. (Το τι βρισίδι του ρίχνουν στο Σικάγο, δεν γράφεται).
Την επομένη -Σάββατο- το απόγευμα, ο υφυπουργός Εξωτερικών αναχωρεί γιά Νέα Υόρκη, όπου θα
εκπροσωπήσει την κυβέρνηση στην παρέλαση, Κυριακή 30 Μαρτίου '14.

''Λεφτά υπάρχουν'': Προκλητικά μεγάλα ποσά γιά προξενική
κατοικία (penthouse σε δύο ορόφους) στο Σικάγο

Μπορεί ο ελληνικός λαός να υποφέρει, μπορεί
γενικά Προξενεία στις ΗΠΑ (Τάμπα) να έχουν
μόνο το 1/3 των υπαλλήλων, μπορεί στα λόγια να
ισχύουν περικοπές, αλλά στην πράξη τα πράγματα είναι διαφορετικά και ΠΟΛΥ προκλητικά.
Στο Σικάγο, το ελληνικό Δημόσιο πληρώνει
εξωφρενικό ποσό κάθε μήνα γιά το τεράστιο διαμέρισμα της γενικής Προξένου Ιωάννας Ευθυμιάδου, σύν 300 δολ. γιά χώρο στάθμευσης.
Το διαμέρισμα και μάλιστα σε δύο ορόφους
(penthouse, με βεράντα...«γήπεδο»)-με τις πολλές...κρεβατοκάμαρες και μπάνια- ευρίσκεται
στην οδό North Lake Shore, αρ. 3240, 17A (με θέα
την λίμνη), στους πάνω-πάνω ορόφους. Ενοικιάζεται γιά χρόνια, γιά κατοικία γενικού πρόξενου.
Φυσικά το ελληνικό Δημόσιο διαθέτει γιά την
γεν. πρόξενο αυτοκίνητο και οδηγό, χώρια τα
έξοδα λειτουργίας του γεν. Προξενείου με τους
''τουρίστες'', που ''ξύνουν τα νύχια τους''.
Πόσο είναι το κόστος ενοικίου του μεγάλου, πολυτελούς, αρχοντικού διαμερίσματος στην καλύτερη και ακριβή περιοχή της πόλης του Σικάγου;
Μόνο...101.400 δολ.τον χρόνο, συν 3.600 δολ. για

χώρο στάθμευσης.
Αναλογιστείτε ότι σε μία μόνο δεκαετία πετάχτηκαν από το ανεγκέφαλο ελληνικό κράτος,
πάνω από 1 εκατομ. δολάρια. Θα μπορούσαν να
είχαν αγοράσει προξενική κατοικία έξω από την
πόλη, με όσα ξόδεψαν μόνο σε μιά δεκαετία.
Να γιατί το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας
είναι περισσότερο γνωστό ως Εξωφρενικών, δηλαδή, της διπλωματικής αχρηστίας, της σπατάλης, της διαφθοράς, των μυστικών κονδυλίων σε
''ημέτερους'' και άλλα φαιδρά.
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Εμπρός στον δρόμο που χάραξε
η ελληνική Ομοσπονδία Βοστώνης
Μπορεί η πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Βοστώνης (ναι αυτή που ερευνά εισαγγελέας), να
μην έχει δώσει απολογισμό -μετά 7 χρόνια- γιά τα
χρήματα που πρόσφερε η Ομογένεια γιά τους πυρόπληκτους στην Ελλάδα (2007), αλλά δεν είναι
αχάριστη η κ. Ελισάβετ Παπασλή. Κάλεσε τηλεπερσόνα από Αστόρια, πρώην μοντέλο και γυμνάστρια, που διέπρεψε στα πρωϊνάδικα Αθήνας
την περασμένη δεκαετία και την επέβαλε στην
Ομοσπονδία των άβουλων (αφού η οικογένειά
της είναι...''ιδιοκτήτης'' της Οργάνωσης γιά δεκαετίες), γιά να είναι η παρουσιάστρια της βραδυάς του...gala, παραμονή παρέλασης, Σάββατο 5
Απριλίου, στο ξενοδοχείο Revere Boston Hotel.
Στο gala θα κάνει την προσευχή ο άγιος Βοστώνης και τον πανηγυρικό θα ξεφωνίσει ο πρέσβης.
'Οπως διαπιστώνετε, η παρουσιάστρια της βραδυάς, στην οποία η Οργάνωση θα πληρώσει τα
έξοδα διαμονής, μαζί και του...συνεργείου από

ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Η Ομογένεια ''ενθουσιασμένη
και εθνικά υπερήφανη''
αναφωνεί μεγαλόφωνα:
''Παναγόπουλε, καλαματιανέ
Θεέ, σώσε την FHASNE''
(FHASNE είναι τα αρχικά της Οργάνωσης
Federation of Hellenic American Societies
of New England, γνωστή και ως ελληνική
Ομοσπονδία Βοστώνης)

Αστόρια, τα προσόντα τα έχει, όπως πιστοποιούν και οι φώτος. Επιπλέον προσόν, το γεγονός
ότι προώθησε και την ανήλικη κόρη της πρώην
προεδρίνας στον έρανο γιά Μυρτώ, τα χρήματα
του οποίου ακόμα κρατά η Οργάνωση.
Έτσι στο gala, θα συνευρεθούν ο (Καλαματιανός) πρέσβης της Ελλάδας, αυτή η μορφή της
ελληνικής διπλωματίας που την τιμά επάξια στις
ΗΠΑ με ''κρασογνωσία'', ''γαστρονομία'', με ντολμάδες γιαλαντζί (υποχρεωτικά), ο επιχειρηματίας
μητροπολίτης και ''τα διαμάντια'' του συμβούλιου
της -ουσιαστικά ανύπαρκτης- Ομοσπονδίας.
Είναι όλοι και όλες μιά όμορφη παρέα, που ''τιμούν'' με το παραπάνω την εθνική μας επέτειο,
γι' αυτό η Ομογένεια τους θαυμάζει, ιδιαίτερα
τον πρέσβη και τον μητροπολίτη, λέγοντάς τους
με ενθουσιασμό: '''Είσαστε τα καλύτερα πουρά,
υπόδειγμα γιά την Ομογένεια και τα παιδιά μας.
Μας κάνετε υπερήφανους κι ευτυχεσμένους''.
'Οπως αντιλαμβάνεστε, προβλέπονται μεγαλεία τις επόμενες δύο εβδομάδες. Ας είναι καλά η
Ομοσπονδία Βοστώνης, που μας διασκεδάζει.

«Τρίχα από Ομοσπονδία, σέρνει...πρεσβεία και...μητρόπολη» (λαϊκή παροιμία)
Ενθουσιασμός στην Βοστώνη: Ο πρέσβης της Ελλάδας(;) Χρ. Παναγόπουλος, ο μητροπολίτης Μεθόδιος και (πιθανά) η Γιάννα Νταρίλη, τελετάρχες στην
παρέλαση 6 Απριλίου. Πρωτοτυπία: Την παρέλαση γιά να ''τιμήσει'' την εθνική μας επέτειο, διοργανώνει το Διοικ. Συμβούλιο (που έχει καταγγελθεί) της
''σκανδαλιάρας τοπικής Ομοσπονδίας, που την ερευνούν εισαγγελία και IRS, εξαιτίας των ανομιών με έρανο γιά Μυρτώ, αλλά και γιά άλλες ανομίες.
Μετά από λαΊκή απαίτηση, αναδημοσιεύουμε από το προηγούμενο τεύχος

Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν την σκιάζει φοβέρα καμιά

Να και κάτι καλό από μιά Ομοσπονδία: Επιτέλους...φρεσκάδα, γιά πρώτη φορά, σε εκδηλώσεις γιά την 25η Μαρτίου

Αν νομίζατε ότι θα πλήξετε επειδή η Ομοσπονδία Βοστώνης είναι σκανδαλιάρα, τότε είσαστε γιά δέσιμο. Είναι ποτέ δυνατόν να πλήξετε όταν στα ''πράγματα'' στις Οργανώσεις μας είναι ''καρεκλοκένταυροι'' παρανομούντες και σκανδαλιάρηδες; Να γιατί εγώ την παραδέχομαι την Ομοσπονδία Βοστώνης.
Εφέτος μας εκπλήσσει όλους και άσε τους εισαγγελείς Μασσαχουσέττης να λένε και να κάνουν.
Στο ''γκάλα'' (αμέ, όχι παίζουμε) παραμονή παρέλασης γιά την εθνική μας επέτειο, δηλ. Σάββατο 5
Απριλίου, προσκλήθηκε να παρουσιάσει την βραδυά και τους καλεσμένους τελετάρχες, πρέσβη Χρ.
Παναγόπουλο (Καλαματιανός είπαμε, μην το ξεχνάτε) και ''άγιο'' Βοστώνης Μεθόδιο, η τηλε-περσόνα
και τηλε-γυμνάστρια από Αστόρια, Γιάννα Νταρίλη, που εικονίζεται σε φώτο την περασμένη δεκαετία, όταν εμφανιζόταν σε τηλεοπτικά πρωϊνάδικα Αθήνας. Το ''ιβέντ'' σίγουρα θα 'χει επιτυχία.
Αυτό ούτε το συζητώ. Το μαρτυρά η φωτογραφία. Το πιστοποιεί και η έντονη ματιά του πρέσβη, που

ατενίζει στο βάθος το μεγαλείο της υψηλής ελληνικής διπλωματίας (όχι, δεν βλέπει ''ντολμάδες γιαλαντζί''), αλλά και το θεοσεβούμενο βλέμμα του άγιου Μεθόδιου, Βοστώνης και περιχώρων.
'Οπως βλέπετε, η Ομοσπονδία Βοστώνης πρωτοπορεί σε όλα: Από εράνους, μέχρι εκδηλώσεις. Αυτά
να τα βλέπουν όσοι αχάριστοι την κακολογούν και την ''συκοφαντούν''.
Συγχαρητήρια στην κ. Ελισάβετ Παπασλή, που πρότεινε το κορίτσι γιά ''master of ceremony''. Υποθέτουμε την θεωρεί πρότυπο γιά το ανήλικο παιδί της και τα παιδιά των υπόλοιπων της Οργάνωσης.
Μεγάλε (σε ανάστημα και υπόσταση) Ράμμο, ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας από σύλλογο ''μαϊμού'',
έκανες και κάτι καλό (εκτός από τα ταμεία γιά 3 δεκαετίες).
Η στήλη ζητά επίσημα να μεριμνήσει το γεν. Προξενείο γιά μιά χορηγία (μην ξεχνάμε τις καλές παλιές συνήθειες) στην Ομοσπονδία. Εφέτος την αξίζει και με το παραπάνω... ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ

Τελευταία στην Ομογένεια, λέμε: ''Αν θέλετε να διαπιστώσετε ποιές ομογενειακές Οργανώσεις μυρίζουν άσχημα, απλά ψάξτε να βρείτε με ποιές φωτογραφιζόταν ο υπουργός Μητσάρας Αβραμό, όταν ερχόταν στις
ΗΠΑ''. Εδώ ο υπουργάρας, με στελέχη και συνεργάτες Ομοσπονδίας Βοστώνης, λίγο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο με τον έρανο γιά Μυρτώ και αρχίσουν οι αποκαλύψεις γιά τις διαχρονικές ανομίες της Οργάνωσης
'Ολοι και όλες στο Gala, 5 Απριλίου.
Ενισχύστε την Ομοσπονδία Βοστώνης.
(Πρεσβεία Ελλάδας και γεν. Προξενείο)

'Ολοι και όλες στο Gala, 5 Απριλίου.
Ενισχύστε την Ομοσπονδία Βοστώνης.
(Ο άγιός σας, Μεθόδιος)
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ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Ο Ομπάμα τιμά... Ομοσπονδία!

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέλεξε την 4η Απριλίου
'14 γιά να κάνει την δεξίωση στον Λευκό Οίκο γιά
την εθνική μας επέτειο. Η επιλογή της ημέρας
ούτε τυχαία, ούτε σύμπτωση είναι. Κι αυτό, επειδή 1η Απριλίου θα γίνουν τα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης και του Μουσείου, τα δύο κορυφαία έργα
της τοπικής ελληνικής Ομοσπονδίας Βοστώνης
και 6 Απριλίου, η παρέλασή της γιά 25η Μαρτίου.
'Αρα η ημερομηνία που επέλεξε ο Λευκός Οίκος
είναι ενδιάμεσα των εκδηλώσεων στην Βοστώνη.
Την ίδια ημερομηνία, 4 Απριλίου, θα συνεδριάσει στην Ουάσιγκτον η αφρόκρεμα των διπλωματών μας στις ΗΠΑ. Με έξοδα της Ευρ. 'Ενωσης γιά
την μετάβαση και διαμονή τους, θα συνευρεθούν
με τον πρέσβη πρόξενοι και γενικοί πρόξενοι ανά
τα ιστορικά προξενεία μας στις ΗΠΑ, στα πλαίσια
της χάραξης στρατηγικής γιά την προώθηση της
υψηλής ελληνικής διπλωματίας στις ΗΠΑ, όχι
μόνο με gastronomy, ντολμάδες και μπακλαβάδες, αλλά και με άλλους πρωτότυπους τρόπους,
όπως ιμάμ μπαϊλντί και καταίφ, τους οποίους θα
δούμε και θα θαυμάσουμε στο μέλλον.

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ - ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Στις 4 Απριλίου επίσης (σύμπτωση;) θα γίνει
και ''δεξίωση'' στο γενικό Προξενείο Βοστώνης
γιά την 25η Μαρτίου, περίπου την ίδια ώρα που
θα γίνεται αυτή στον Λευκό Οίκο. 'Ολα αυτά τα
γεγονότα δεν είναι συμπτώσεις και ούτε η ημερομηνία επιλέγηκε τυχαία από τον Λευκό Οίκο, ούτε
οι ημερομηνίες των γεγονότων-εκδηλώσεών της
επιλέγηκαν τυχαία από την φημισμένη ανά την
υφήλιο τελευταία, Ομοσπονδία Βοστώνης.
Φυσικά, οι υπόλοιπες Ομοσπονδίες μας στις
ΗΠΑ ''ψάχνονται'' και αναρωτιούνται πως έμειναν
πάλι απέξω κάνοντας εκδηλώσεις γιά την εθνική
επέτειο 1-2 εβδομάδες ενωρίτερα, αλλά η στήλη
έχει την απάντηση: Αν είχατε κι εσείς ''αηδόνια''
ως πρόεδρο και αντιπρόεδρο επιπέδου Ράμμου
και Καυκά, με τον Καλμουκίας επί της ''καθοδήγησης'', θα είσασταν καλύτεροι και ''μάγκες''. Γιά
τώρα, παραμένετε ακόμα ''μπούφοι''.

''Γιάννα θεά, προσοχή στα πουρά''

''OXI ντολμάδες''

Ομογενής που πήγε γιά υπόθεσή του στο γεν.
Προξενείο μας στην Βοστώνη, έτυχε να παρακολουθήσει την στιγμή που άτομο εταιρίας που
ανάλαβε τον ''μπουφέ'' γιά την ''δεξίωση'' προς
τιμήν της 25ης Μαρτίου, που θα γίνει...4 Απριλίου, ερωτούσε ''αν στα μεζεδο-εδέσματα θέλετε
και ντολμαδάκια''.
Η απάντηση ήταν ένα ηχηρό ΟΧΙ. Αυτό το ΟΧΙ
έρχεται -δυστυχώς- σε αντίθεση με την ''ντολμά
γιαλαντζί'' πολιτική της πρεσβείας μας στην Ουάσιγκτον γιά την προβολή της Ελλάδας στις ΗΠΑ κι
ευχόμαστε να μην έχει επιπτώσεις στο προσωπικό του γενικού Προξενείου.
Υπογραφή: Ο αντι-Πρόεδρος Βοστωνίδος

O πρέσβης εκφράζει τον θαυμασμό του -ενδεικτική η
έκφραση του προσώπου- ατενίζοντας την μαγεία και σοφία των επιλογών της Ομοσπονδίας Βοστώνης, ενώ ο άγιος Μεθόδιος, παρά τα γεράματα, συμφωνεί και επικροτεί.

'Οταν ο ''υπουργός'' Γ. Μαρκάκος ήταν πρόεδρος Ομοσπονδίας Βοστώνης και τελετάρχης παρέλασης

( Η παραπάνω διαφήμιση της παρέλασης στην Βοστώνη, είναι δωρεά-προσφορά της στήλης)

Το ξενοδοχείο όπου θα γίνει το gala (πρώτη φορά μαθαίνουμε ότι και τα...βλαχαδερά Οργανώσεων
κάνουν και...gala), Σάββατο βράδυ 5 Απριλίου. Στην μέση, η αίθουσα του γλεντιού και κάτω το γυμναστήριο του ξενοδοχείου, όπου η κ. Νταρίλη, μετά το φαγοπότι στο gala, ως ένδειξη ευχαριστίας, θα
γυμνάσει τον πρέσβη, τους Ομοσπόνδυλους και τον καθοδηγητή τους Θ. Καλμούκο.
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ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Παρέλαση στο ''ελληνικό χωριό''
Τάρπον Σπρινγκς, δυτ. Φλόριδας
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την παραμονή της παρέλασης, δηλ. Σάββατο 22 Μαρτίου, με τελετή και
γλέντι στο κτίριο της αστικής Κοινότητας, όπου
τιμήθηκε ο γενικός Πρόξενος στην Τάμπα Αντώνης Σγουρόπουλος (αποχωρεί το καλοκαίρι). Την
Κυριακή, 23 Μαρτίου, μετά την δοξολογία στον
καθεδρικό Αγίου Νικολάου, έγινε γιά 27η χρονιά η
μαζική παρέλαση, η μόνη στις ΗΠΑ που χαραχτηρίζεται από μαζικότητα, πάθος κι ενθουσιασμό,
βοηθούντος και του χώρου (λεωφόρος Δωδεκανήσου). Συμμετείχαν σχολεία, ενορίες, οργανώσεις, σύλλογοι, ακόμα και από μακρινές περιοχές,
εθνοφυλακή, φιλαρμονικές κ.ά. Παρόντες και οι
μητροπολίτες Ατλάντας Αλέξιος και ο Δαρδανελίων (καταγόμενος από Τάρπον Σπρινγκς) Νικήτας.
Η παρέλαση γίνεται κάθε χρόνο την πλησιέστερη
Κυριακή με την 25η Μαρτίου και διοργανώνεται
από ανεξάρτητη Επιτροπή.

Αυστραλία: Οι εορτασμοί
στις παροικίες γιά την
εθνική επέτειο
Ο συννεφιασμένος ουρανός και η ψιλή βροχούλα δεν εμπόδισαν τον Ελληνισμό της Μελβούρνης
να εορτάσει την Κυριακή 23 Μαρτίου '14, μαζικά,
με υπερηφάνεια και λαμπρότητα, την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου με την καθιερωμένη παρέλαση στο μεγαλοπρεπές Μνημείο Πεσόντων.
Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η παρουσία μαθητών
και μαθητριών ελληνικών σχολείων, στην πλειοψηφία τους, πλέον, τρίτης γενιάς Ελληνόπουλων,
που πρόσδωσαν ξέχωρο χρώμα, προκάλεσαν
θύελλα ενθουσιασμού και χειροκροτήθηκαν από
15.000 και πλέον ομογενείς που παρακολούθησαν
την παρέλαση.
Στην παρέλαση έλαβαν μέρος και εκπρόσωποι
ομογενειακών σωματείων.
Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο ευρισκόμενος στην Αυστραλία, υφυπουργός Εξωτερικών, Άκης Γεροντόπουλος, ο οποίος σημείωσε ότι
δεν θα μπορούσε να τιμήσει την εθνική επέτειο
σε καλύτερο μέρος από τη Μελβούρνη, μια φιλόξενη πόλη, σε μια φιλόξενη χώρα όπου διαβιούν
εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες και έχει στενούς
δεσμούς φιλίας με την Ελλάδα.
Για την σημασία της εθνικής επετείου, αλλά
και τη συμβολή του Ελληνισμού στην ανάπτυξη
της Αυστραλίας, μίλησαν ακόμα ο πολιτειακός
πρωθυπουργός της Βικτώριας, Ντένις Νάπθαϊν,
ο αρχηγός του πολιτειακού Εργατικού κόμματος
Ντάνιελ Άντριους, η Χέλεν Κρόγκερ, εκ μέρους

του ομοσπονδιακού πρωθυπουργού Τόνι Άμποτ,
και η Μαρία Βαμβακινού, εκ μέρους του αρχηγού
της ομοσπονδιακής αξιωματικής αντιπολίτευσης,
Μπιλ Σόρτεν.
Μεταξύ των επισήμων ήταν ο πρέσβης της Ελλάδας κ. Χ. Δαφαράνος, η γενική πρόξενος Χριστίνα Σημαντηράκη, ο Επίσκοπος Δέρβης κ. Ιεζεκιήλ, ο Επίσκοπος Μιλητουπόλεως κ. Ιάκωβος,
βουλευτές, γερουσιαστές, δήμαρχοι και άλλοι.
Ο Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής Εορτα-

σμού της Εθνικής Επετείου, Κώστας Νικολόπουλος, ευχαρίστησε θερμά την ομογένεια, τα σχολεία και τους επισήμους για τη συμμετοχή στον
εορτασμό.
Στην ομιλία του διευκρίνισε, επίσης, ότι ο κ.
Γεροντόπουλος βρέθηκε στη γιορτή στο πλαίσιο
της επίσκεψής του στην Αυστραλία ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και δεν ήταν προσκεκλημένος
της επιτροπής.
«Το αίτημα της επιτροπής μας προς την Βου-

ZHTΩ Η
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ '21
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ

Οικογένεια ΒΑΣΙΛΗ ΣΙΟΥΤΗ

λή των Ελλήνων να στείλει αντιπροσωπεία στην
παρέλαση δεν ικανοποιήθηκε φέτος» είπε ο κ.
Νικολόπουλος.
Μετά την παρέλαση έγινε κατάθεση στεφάνων
στο Μνημείο Πεσόντων, ενώ είχε προηγηθεί δοξολογία στον καθεδρικό ναό Αγίου Ευσταθίου.
Η εθνική επέτειος τιμήθηκε με μεγάλη παρέλαση και στο κέντρο του Σίδνεϊ, την Αδελαΐδα αλλά
και τις άλλες μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας.
(πηγή: ''Νέος Κόσμος'')
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Παρελάσεις, Καναδά

Με τη συμμετοχή χιλιάδων Ελλήνων ομογενών
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23 Μαρτίου, η
παρέλαση της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, στην ελληνοκρατούμενη λεωφόρο Ντάνφορθ
του Τορόντο, την οποία παρακολούθησαν όλοι
οι υποψήφιοι δήμαρχοι της πόλης, έλκοντας το
μαζικό ενδιαφέρον των καναδικών μέσων ενημέρωσης. Παρόντες ήταν ο Μητροπολίτης Καναδά
κ. Σωτήριος, ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας
Δημήτρης Αζεμόπουλος, ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αντώνης Αρτεμάκης και άλλοι
επίσημοι της πολιτικής σκηνής του Οντάριο και
του Καναδά.
Πλήθος Ελλήνων ομογενών όλων των ηλικιών,
παρακολούθησαν στην παρέλαση της Εθνικής
Επετείου της 25ης Μαρτίου στο Μόντρεαλ, που
πραγματοποιήθηκε με τελετάρχη τον δήμαρχο
της πόλης Ντενί Κοντέρ. Παρά το πολικό ψύχος,
τα παιδιά των ελληνικών σχολείων και τα μέλη
των εθνικοτοπικών συλλόγων παρήλασαν με
παλμό και ενθουσιασμό στη λεωφόρο Jean Talon
όπου κυμάτιζαν οι ελληνικές σημαίες, μετατρέποντάς την σε μικρή Ελλάδα.

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

«Πλημμύρισε» Ελλάδα το τελευταίο λιμάνι πριν την Ανταρκτική

Το νοτιότερο λιμάνι της Αυστραλίας, το
τελευταίο πριν την Ανταρκτική, ντύθηκε
στα γαλανόλευκα το Σαββατοκύριακο 22-23
Μαρτίου '14. «Πλημμύρισε» από Ελλάδα το
λιμάνι του Χόμπαρτ της Τασμάνιας όπου για
21η συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε το
Ελληνικό Φεστιβάλ «Εστία».
Ελληνικά χρώματα, ήχοι και γεύσεις κυριάρχησαν στο χώρο του λιμανιού με δεκάδες
χιλιάδες επισκέπτες, ανάμεσά στους οποίους ο πρωθυπουργός της πολιτείας Γουίλ
Χότζμαν, πολιτικοί και πολλές διασημότητες. Την μεγαλύτερη έκπληξη τη βίωσαν
όμως οι επιβάτες κρουαζιερόπλοιου που
πέρασε από το Χόμπαρτ, οι οποίοι όπως
είπαν ήταν ανέλπιστο «να αντικρίσουν» στο
τελευταίο λιμάνι πριν την Ανταρκτική μια
Ελλάδα.

Διαλέξεις στις ΗΠΑ με θέμα την
αναστήλωση της Ακρόπολης
Σε σημαντικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών παρουσιάζεται το αναστηλωτικό πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη στα
μνημεία της Ακρόπολης και η καινοτόμος τεχνική
καθαρισμού της επιφάνειας των μαρμάρων με
λέιζερ, από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων
Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) και το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας
και Έρευνας (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ).
Στο πλαίσιο του προγράμματος Πανεπιστημιακών διαλέξεων του Ιδρύματος Ωνάση (University
Seminars Program) οργανώνεται κύκλος 6 διαλέξεων με θέμα ''The Acropolis Restoration Project
and the Laser Application'' οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από τις 24/3ου μέχρι τις 4/4ου
σε σχετικά τμήματα (Ιστορίας Τέχνης, Αρχαιολογίας, Αρχιτεκτονικής και Συντήρησης Έργων
Τέχνης και Αρχαιοτήτων) στα εξής πανεπιστήμια:
Columbia University, Yale University, University
of Pennsylvania, Boston University, University of
Delaware, Stony Brook University. Οι διαλέξεις θα
παρουσιασθούν από την κ. Βασιλική Ελευθερίου,
προϊσταμένη της ΥΣΜΑ, και τον Δρ. Δημήτριο
Άγγλο, από πλευράς ΙΗΔΛ-ΙΤΕ, αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστήμιου
Κρήτης. Στόχος των σεμιναρίων είναι η παρουσίαση του σημαντικού και μακρόχρονου έργου
αποκατάστασης των μνημείων της Ακρόπολης
και η ανάδειξη της καινοτόμου και διεθνώς πρωτοποριακής τεχνικής καθαρισμού με λέιζερ.
Η ερευνητική ομάδα του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ στο Ηράκλειο της Κρήτης σχεδίασε και κατασκεύασε ένα
πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ ειδικά για τον
καθαρισμό και ανάδειξη των αρχαίων αυτών
αριστοτεχνημάτων. Η καινοτομία έγκειται στην
ταυτόχρονη χρήση δύο δεσμών λέιζερ, που επιτρέπει στο συντηρητή να αφαιρεί με ακρίβεια
επικαθίσεις ρύπων από την επιφάνεια των γλυπτών, διασφαλίζοντας ότι το αρχικό υπόστρωμα
δεν θα αποχρωματιστεί, ούτε θα υποστεί κάποια
άλλη ζημιά, και αποκαλύπτοντας παράλληλα την
μοναδική του επιφάνεια.
Η εφαρμογή της νέας μεθόδου συντήρησης με
λέιζερ ξεκίνησε το 2001 από την ΥΣΜΑ σε συνεργασία με την Α’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Α’ ΕΠΚΑ) και από το 2009
συνεχίζεται και από το Μουσείο της Ακρόπολης.
Στις ολοκληρωμένες εργασίες συμπεριλαμβάνονται ο καθαρισμός της Δυτικής ζωφόρου του
Παρθενώνα και της φατνωματικής οροφής της
πρόστασης των Καρυατίδων.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η μακρόχρονη διεξαγωγή συστηματικής έρευνας από το Ινστιτούτο
Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ έχει αποφέρει πρωτοποριακά ερευνητικά και τεχνολογικά
επιτεύγματα.
Ενδεικτικά:
- Η ενεργός συμμετοχή του στην ευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή CHARISMA: Cultural
Heritage Advanced Research Infrastructures,
Synergy for a Multidisciplinary Approach to
Conservation/Restoration η οποία ενεργοποίησε
και εδραίωσε μία πολυεπιστημονική συνέργεια
στον Ευρωπαϊκό χώρο αποβλέποντας σε νέες
ερευνητικές κατευθύνσεις και μεθοδολογίες για
τη μελέτη, προστασία και ανάδειξη της Πολιτισμικής Κληρονομιάς, καθώς και στη περεταίρω
διερεύνηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη διάγνωση και συντήρηση αρχαιολογικών και ιστορικών αντικειμένων, μνημείων και έργων τέχνης.

ΣΙΚΑΓΟ
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Κυριακή 23 Μαρτίου 2014: Παρελάσεις γιά την εθνική μας επέτειο της 25ης Μαρτίου, στο Τορόντο
(φωτ. πάνω) και στο Μόντρεαλ (φωτ. κάτω), του Καναδά

Fine Italian, Greek and American Food
558 Lakeland Plaza - Cumming, GEORGIA
Phone: (770)781-4525 • Fax: (770) 889-9696
http://www.eatatgiorgios.com
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ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Λαμπρός εορτασμός γιά τα δεκάχρονα γενέθλια των Θεσσαλών Ευρώπης, με Φεστιβάλ στην Κολωνία
Δέκα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την
ίδρυση της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων
Ευρώπης. Δέκα Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης
έχουν διοργανωθεί αντίστοιχα στις πόλεις Μόναχο (2005), Νυρεμβέργη (2006), Ζυρίχη (2007),
Ντύσσελντορφ (2008), Σβάϊνφουρτ (2009), Μόναχο (2010), Γκύτερσλο (2011), Ντύσσελντορφ
(2012), Νυρεμβέργη (2013) και Κολωνία (2014). Οι
Θεσσαλοί της Ευρώπης εόρτασαν πανηγυρικά, με
βασικούς πρεσβευτές τους τη Θεσσαλική Νεολαία
Ευρώπης, που από νωρίς κατέκλυσαν την αίθουσα Tanzsportzentrum στο Brόhl της Κολωνίας.
Στο κάλεσμα αυτό ανταποκρίθηκαν εθνικοτοπικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι από πολλές περιοχές της Γερμανίας, προκειμένου να παρουσιάσουν
μουσικοχορευτικά και θεατρικά δρώμενα άμεσα
συνυφασμένα με τη Θεσσαλική παράδοση.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης κ. Διαμαντής Γκίκας κήρυξε την
επίσημη έναρξη του 10ου Φεστιβάλ στην Κολωνία,
τονίζοντας τη σημασία και το ρόλο των Θεσσαλικών Συλλόγων του εξωτερικού για την διάδοση
της Θεσσαλικής παράδοσης και τη διατήρηση της
ελληνικής ταυτότητας απανταχού των Ελλήνων
και καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους .
Μετά, η Πρόεδρος του Θεσσαλικού Συλλόγου
Κολωνίας κ. Φανή Στεργίου ευχαρίστησε τα μέλη,
τους φίλους, τους συντελεστές και τους χορηγούς της εκδήλωσης τονίζοντας: «Ως Θεσσαλοί
της Κολωνίας είμαστε περήφανοι και χαρούμενοι
που έχουμε την τιμή να διοργανώσουμε το πανηγυρικό δέκατο Φεστιβάλ στην πόλη μας. Χρόνια
πολλά στην Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων
Ευρώπης»
Στο Φεστιβάλ παρευρέθηκαν ο γεν. Πρόξενος
στο Ντύσσελντορφ κ. Γρηγόρης Δελαβέκουρας, ο
Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Χρήστος Λάππας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων κ.
Δημοσθένης Μάντζαρης, το μέλος του Δημοτικού
Συμβουλίου Τρικκαίων κ. Κωνσταντίνος Ψύχος, το
μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας κ.
Γεώργιος Κεραμάς, ο εκπρόσωπος του Συλλόγου
αδελφοποιήσεων Καλαμπάκας κ. Δημήτρης Μιχαλίτσης, ο Αντιδήμαρχος Brόhl κ. Heinz Jung
και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Brόhl
κ. Σάββας Ελευθεριάδης.
Οι πρόεδροι και οι αντιπρόσωποι των Θεσσαλικών Συλλόγων κ. Βασιλική Λασπά (Σβάινφουρτ), κ. Φανή Στεργίου (Κολωνία), κ. Σοφία
Μιχαλέ (Ντύσσελντορφ), κ. Γεώργιος Βόμπρας
(Γκύτερσλο), κ. Ελευθερία Θάνου (Μπιλεφελντ)
και κ. Κωνσταντίνος Φιλίππου (Βισμπάντεν), που
συμμετείχαν και ενίσχυσαν το φετεινό Φεστιβάλ
χαιρέτισαν το κοινό και έδωσαν ραντεβού στο
επόμενο Φεστιβάλ που προγραμματίζεται να διοργανωθεί σε μια άλλη πόλη στην Ευρώπη.
Επίσης από την Ελλάδα παρευρέθηκαν η Πρόεδρος του Θεσσαλικού Συλλόγου Φλώρινας κ. Αγαθή Οικονόμου και η Γραμματέας του Θεσσαλικού
Συλλόγου Φλώρινας κ. Ρένα Κουρεμένου. Επιπλέον την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ηπειρωτών Ευρώπης
κ. Σπύρος Κωσταδήμας.
Την παράσταση έκλεψαν και πάλι τα χορευτικά
συγκροτήματα των Θεσσαλικών Συλλόγων Κολωνίας, Ντύσσελντορφ, Γκύτερσλο, Μπίλεφελντ,
Σβαϊνφουρτ και του Πολιτιστικού Συλλόγου Τί-

μπιγκεν, όπου παρουσίασαν λεβέντικους παραδοσιακούς και άλλους χορούς δίνοντας ένα δυναμικό «παρών» και σε μετάλλιο της Ομοσπονδίας.
Η Θεσσαλική Νεολαία Ευρώπης εξέλεξε επίσης
το νέο Προεδρείο της με Πρόεδρο τον Ιωάννη Τσιώμο (Ντύσσελντορφ) και μέλη τους Έφη Αντωνίου
(Κολωνία), Ανδριάνα Κατσίμπρα (Σβάϊνφουρτ),
Στέργιο Μυλωνά (Ντύσσελντορφ), Άγγελο Ζορμπά (Σβάϊνφουρτ), Κατερίνα Τζιατζιά (Σβάϊνφουρτ) και Σοφία Κουκουράβα (Γκύτερλσο).
Η συγκίνηση ήταν διάχυτη σε όλους όσους
βρέθηκαν στο Φεστιβάλ, όταν έφτασε η στιγμή
της βράβευσης των Δήμων της Θεσσαλίας που
δραστηριοποιούν μια έντονη αδερφοποίηση με
ένα Δήμο της Ευρώπης. Ο Δήμαρχος Τρικκαίων
κ. Χρήστος Λάππας παρέλαβε προσωπικά την
τιμητική διάκριση ιδιαίτερα συγκινημένος εκφράζοντας τα συγχαρητήρια για το αξιόλογο και
σπουδαίο έργο της Ομοσπονδίας.
Χαιρετισμό απέστειλε η κ. Αρετή Καλεσάκη
(Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων της Δημόσιας
Τηλεόρασης) στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Οι Θεσσαλοί της Ευρώπης υποσχέθηκαν την
θερμή στήριξη του Ελληνικού τραγουδιού στο διαγωνισμό της Eurovision και πρώτα από όλα στις
8 Μαϊου 2014, στον ημιτελικό, αλλά και συμπαράσταση στον τελικό της 10ης Μαϊου!
Ευχάριστη έκπληξη για τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Διαμαντή Γκίκα υπήρξαν οι στιγμές, όταν οι Σύλλογοι-Μέλη της Ομοσπονδίας
Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης του απέδωσαν
τιμητική διάκριση, που διετέλεσε Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης
από την ίδρυσή της (2004) μέχρι σήμερα (2014)

ως ένδειξη τιμής για την αξιόλογη προσφορά του
στη διάδοση και συνέχιση της παράδοσης, του
πολιτισμού και της ιστορίας της Θεσσαλίας καθώς
και η εορταστική τούρτα που ετοίμασε ο Θεσσαλικός Σύλλογος Κολωνίας για τα δεκάχρονα γενέθλια της Ομοσπονδίας, η οποία ήταν χειροποίητη
με εμφάνιση το λογότυπο της εκδήλωσης.
Ο Θεσσαλικός Σύλλογος Κολωνίας απέδωσε τιμητική πλακέτα στον κ. Γεώργιο Λιακατζίδα που
διετέλεσε πρώτος Πρόεδρος του Θεσσαλικού

Συλλόγου Κολωνίας καθώς και στον κ. Χρήστο
Πιπερόπουλο που διετέλεσε χοροδιδάσκαλος στο
Θεσσαλικό Σύλλογο Κολωνίας.
Η Ομοσπονδία δήλωσε ότι, σκοπεύει, να θέσει
και να πετύχει υψηλούς στόχους, να γιορτάσει
και άλλα πολλά Φεστιβάλ σε πολλές διαφορετικές
πόλεις και να ενώσει ακόμα πιο πολύ τους Θεσσαλούς της Ευρώπης.
Στο τέλος της εκδήλωσης ξεκίνησε πραγματικό
Θεσσαλικό ολονύκτιο γλέντι.
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Τον χρόνο 1814 στην Οδησσό, συναντούνται
τρεις Έλληνες και αποφασίζουν τη σύσταση μιας
αυστηρά συνωμοτικής οργάνωσης, η οποία θα
προετοίμαζε τον ξεσηκωμό όλων των Ελλήνων
και την απελευθέρωσή τους από τους Τούρκους.
Πρόκειται για τον Νικόλαο Σκουφά, 35 χρόνων,
από το Κομπότι της Άρτας, τον Εμμανουήλ Ξάνθο,
42 χρόνων, από την Πάτμο και τον Αθανάσιο Τσακάλωφ, 26 χρόνων, από τα Γιάννενα. Και οι τρεις
έχουν ήδη γίνει κοινωνοί των επαναστατικών
ιδεών και του εταιρισμού. Ο Σκουφάς είχε ιδιαίτερες επαφές με τον Κωνσταντίνο Ράδο, ο οποίος
ήταν μυημένος στον Καρμποναρισμό. Ο Ξάνθος
είχε μυηθεί σε τεκτονική Στοά της Λευκάδας
(«Εταιρεία των Ελεύθερων Κτιστών», της Αγίας
Μαύρας), ενώ ο Τσακάλωφ είχε υπάρξει ιδρυτικό
μέλος του Ελληνόγλωσσου Ξενοδοχείου.
Σκοπός της Φιλικής Εταιρείας είναι η γενική
επανάσταση των Ελλήνων για την «ανέγερσιν και
απελευθέρωσιν του Ελληνικού Έθνους και της
Πατρίδoς μας», όπως μας πληροφορεί ο ίδιος ο
Ξάνθος. Και σημειώνει στα «Aπομνημονεύματά»
του: ..δια να ενεργήσωσι μόνοι των ό,τι ματαίως
από πολλού χρόνου ήλπιζον από την φιλανθρωπίαν των χριστιανών βασιλέων».
Η πορεία ανάπτυξης της Φιλικής είναι εντυπωσιακή. Το διάστημα 1814-1816 τα μέλη της
αριθμούν περίπου 20. Ως τα μέσα του 1817 αναπτύσσεται κυρίως μεταξύ των Ελλήνων της Ρωσίας και της Μολδοβλαχίας, αλλά και πάλι τα μέλη
της δεν υπερβαίνουν τα 30. Όμως, από το 1818
σημειώνονται αθρόες μυήσεις. Κατά το 1820 εξαπλώνεται σε όλες σχεδόν τις περιοχές της Ελλάδας και τις περισσότερες ελληνικές παροικίες του
εξωτερικού. Χιλιάδες υπολογίζονται οι μυημένοι,
μολονότι είναι γνωστά μόνο 1096 ονόματα. Τους
πρώτους μήνες του 1821 τα μέλη της αριθμούν δεκάδες χιλιάδες. Η οργάνωση είχε υπερβεί τα ίδια
της τα όρια.
Στις γραμμές της συσπειρώνονται κυρίως
έμποροι και μικροαστοί, αλλά και Φαναριώτες
και κοτζαμπάσηδες και κληρικοί, πρόσωπα που
θα διαδραματίσουν αγωνιστικό ρόλο (θετικό
ή αρνητικό) στον αγώνα για την ανεξαρτησία,
όπως οι οπλαρχηγοί Θεόδωρος Κολοκοτρώνης,
Οδυσσέας Ανδρούτσος, Αναγνωσταράς, ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Δικαίος (Παπαφλέσσας),
οι Φαναριώτες Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και
Νέγρης, οι μεγαλοκαραβοκύρηδες Κουντουριώτηδες, οι μεγαλοκoτζαμπάσηδες Ζαΐμης, Λόντος,
Νοταράς κ.ά.
Η όλη διάρθρωση της Φιλικής Εταιρείας στηρίχθηκε στα οργανωτικά πρότυπα των Καρμπονάρων και των Ελευθεροτεκτόνων. Η ηγετική της
ομάδα απεκαλείτο «η Αόρατος Αρχή» και περιβλήθηκε από την πρώτη στιγμή με τέτοια μυστική αίγλη, ώστε να πιστεύεται ότι συμμετείχαν σε
αυτήν πολλές σημαντικές προσωπικότητες, όχι
μόνον Έλληνες μα και ξένοι, όπως ο τσάρος Αλέξανδρος Α' της Ρωσίας.
Στην πραγματικότητα, τον πρώτο καιρό ήταν
μόνο οι τρεις ιδρυτές της. Κατόπιν, από το 1815
έως το 1818, προστέθηκαν άλλοι πέντε και μετά
το θάνατο του Σκουφά προστέθηκαν άλλοι τρεις.
Το 1818 η Αόρατη Αρχή μετονομάστηκε σε «Αρχή
των 12 Αποστόλων» και κάθε Απόστολος επωμίστηκε την ευθύνη μιας μεγάλης περιφέρειας.
Η όλη δομή ήταν πυραμιδοειδής και στην κορυφή δέσποζε η «Αόρατος Αρχή». Κανείς δε γνώριζε ούτε είχε δικαίωμα να ρωτήσει ποιοι την αποτελούσαν. Οι εντολές της εκτελούνταν ασυζητητί,
ενώ τα μέλη δεν είχαν δικαίωμα να λαμβάνουν
αποφάσεις. Η Εταιρεία απεκαλείτο «Ναός» και
είχε τέσσερις βαθμίδες μύησης: α) οι αδελφοποιητοί ή βλάμηδες, β) οι συστημένοι, γ) οι ιερείς και
δ) οι ποιμένες.
Νικόλαος Σκουφάς
Ο Νικόλαος Σκουφάς καταγόταν από την Ήπειρο, συγκεκριμένα από το Κομπότι της Άρτας.
Γεννήθηκε το 1779 και έμαθε τα πρώτα γράμματα
στην Άρτα, όπου αρχικά ασχολήθηκε με τη βιοτεχνία σκούφων, απ’ όπου πήρε και το όνομά του.
Το 1813, ο Σκουφάς βρίσκεται στη Ρωσία, όπου
και εγκαθίσταται στην Οδησσό, ασκώντας χωρίς
ιδιαίτερη επιτυχία το παλαιό επάγγελμά του. Με
αυτόν τον τρόπο, του δίνεται η ευκαιρία να γνωριστεί με τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο και τον
Εμμανουήλ Ξάνθο, μετέπειτα συνιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας, γεγονός που πραγματοποιήθηκε
το έτος 1815, ύστερα από πρόταση του Σκουφά.
Ανέλαβε τη διάδοση και την κατήχηση μελών
από το πλήθος των ομογενών της Ρωσίας. Αρχικά, οι προσπάθειές του δεν ευδοκίμησαν, όσον
αφορά τις πόλεις της Μόσχας και της Πετρούπολης, αλλά στη συνέχεια βρήκε ανταπόκριση στην
Οδησσό, αρχές του 1816.
Στην Οδησσό, ο Νικόλαος Σκουφάς συνεργάζε-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ '21

1814: Η ίδρυση της ''Φιλικής Εταιρείας''

ται με τον Άνθιμο Γαζή, ο οποίος τελικά είχε αναλάβει έναν πολύ αποφασιστικό ρόλο στη διάδοση
της Φιλικής Εταιρείας, αναθέτοντάς του τη μύηση
κλεφτών και αρματολών της Στερεάς Ελλάδας. Ο
ίδιος ανέλαβε να διαδώσει την ιδέα της Φιλικής
Εταιρείας στην Πελοπόννησο, περνώντας για αυτόν ακριβώς το σκοπό από την Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, η κακή υγεία του δεν του επέτρεψε
να ολοκληρώσει την αποστολή του και μέσα σε
έναν χρόνο τον οδήγησε στον τάφο. Πέθανε στις
31 Ιουλίου 1818 στο Μέγα Ρεύμα της Κωνσταντινούπολης και ετάφη στον τοπικό ναό των Ταξιαρχών.
Εμμανουήλ Ξάνθος
Ο Εμμανουήλ Ξάνθος γεννήθηκε στην Πάτμο
το 1772. Eκεί ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα και
ύστερα από τις μάλλον μέτριες επιδόσεις του στο
σχολείο της πατρίδας του, μετανάστευσε στην
Ιταλία και συγκεκριμένα στην Τεργέστη, όπου και
δούλεψε ως υπάλληλος σε εμπορική επιχείρηση.
Το 1810 εγκαταστάθηκε στην Οδησσό, και αφού
δούλεψε ως γραμματικός, το 1812 γνωρίζεται με
τρεις εμπόρους από τα Γιάννενα και αποφασίζουν

να δημιουργήσουν δική τους εμπορική εταιρεία.
Κατά το 1813, πραγματοποιεί εμπορικά ταξίδια
στην Πρέβεζα, στα Ιωάννινα και στη Λευκάδα.
Επιστρέφοντας στην Οδησσό, ανακοινώνει στους
Αθανάσιο Τσακάλωφ και Νικόλαο Σκουφά τις ιδέες του και με τον τρόπο αυτό ιδρύεται η Φιλική
Εταιρεία το 1814. Ο Ξάνθος αναλαμβάνει καθήκοντα ταμία, γραμματέα ενώ παράλληλα χρησιμοποιείται και ως σύνδεσμος με τα άλλα ηγετικά
μέλη, όπως τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο.
Το 1818, ο Ξάνθος μεταβαίνει στη Ρωσία, με
σκοπό να προτείνει την αρχηγία της Φιλικής Εταιρείας στον Ιωάννη Καποδίστρια, πρόσωπο που οι
3 ιδρυτές οραματίζονταν ως «Ανωτάτη Αρχή».
Φτάνει τον Ιανουάριο του 1820 στην Πετρούπολη, όπου και συναντά την άρνηση του Καποδίστρια να αναλάβει την αρχηγία, ο οποίος, γνωρίζοντας τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούσαν
στην Ευρώπη έναντι των φιλελευθέρων και εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων των λα-ών και
υπολογίζοντας τις συνέπειες μιας λαϊκής εξέγερσης, προσπάθησε να πείσει τον Ξάνθο για την
ανάγκη να αναβληθούν οι επαναστατικές ενέργειες, ωσότου έρθουν πιο κατάλληλες περιστά-

σεις που θα ευνοήσουν την απόπειρα αυτή. Έτσι,
ο Ξάνθος προτείνει την αρχηγία της Εταιρείας
στον Αλέξανδρο Υψηλάντη, πρόσωπο που έχαιρε
της εκτίμησης των συμπατριωτών του και που,
ως υπασπιστής του τσάρου, θα μπορούσε ίσως να
επηρεάσει θετικά τη στάση της Ρωσίας για πιθανή επανάσταση στον ελλαδικό χώρο, ο οποίος και
δέχεται. Από εκείνη τη στιγμή, ο Εμμανουήλ Ξάνθος διατηρεί στενή συνεργασία με τον Υψηλάντη
και γίνονται προσπάθειες για το συντονισμό του
έργου στις παραδουνάβιες ηγεμονίες.
Μετά το τέλος της επαναστάσεως στην περιοχή
της Μολδοβλαχίας, ο Ξάνθος μεταβαίνει στην Ιταλία και συνεχίζει προς την Πελοπόννησο, η οποία
είχε ήδη επαναστατήσει. Στην περιοχή αυτή θα
μείνει ως το 1826, οπότε και φεύγει για την Αυστρία, προκειμένου να οργανώσει την απόδραση
από το Μουγκάτς του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Η
επιχείρηση απέτυχε και αναγκάστηκε να φύγει
για τη Βλαχία. Άγνωστος παραμένει εκεί ως το
1837, οπότε και παίρνει την απόφαση να επιστρέψει στην Ελλάδα.
Δυο χρόνια αργότερα, διορίζεται σε διοικητική
θέση στην Ύδρα κι αργότερα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, απολύθηκε όμως ύστερα από λίγο καιρό.
Έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του σε πλήρη
ανέχεια, μάταια αποζητώντας από το Δημόσιο
σύνταξη, ή έστω ένα ελάχιστο βοήθημα. Στις 28
Νοεμβρίου 1852 πεθαίνει στην Αθήνα.
Προηγουμένως, το 1845, ο Ξάνθος είχε δημοσιεύσει τα «Απομνημονεύματά» του, τα οποία
αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών για την
ιστορία της Φιλικής Εταιρείας, καθώς κανείς από
τους άλλους δυο πρωτεργάτες, ο Νικόλαος Σκουφάς και ο Αθανάσιος Τσακάλωφ, δεν έτυχε να
αφήσουν παραπλήσιας μορφής κείμενο.
Αθανάσιος Τσακάλωφ
Ο Αθανάσιος Τσακάλωφ ήταν ηπειρώτης, γεννημένος στα Ιωάννινα. Αναγκάστηκε νέος να
εγκαταλείψει την Ελλάδα και να μεταναστεύσει
στη Ρωσία στον πατέρα του. Ένα μικρό διάστημα
βρέθηκε στο Παρίσι για σπουδές, όπου μάλιστα
συμμετείχε στην ίδρυση του «Ελληνόγλωσσου
Ξενοδοχείου», σωματείου με εκπαιδευτικούς και
πατριωτικούς στόχους.
Στη συνέχεια μεταβαίνει στη Βιέννη της Αυστρίας, όπου έρχεται σε επαφή με τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος ήταν τότε υπουργός Εξωτερικών
του Τσάρου. Τελικώς, καταλήγει στη Μόσχα, όπου
γνωρίζει το Νικόλαο Σκουφά και θέτει τις βάσεις
για τη δημιουργία της Φιλικής Εταιρείας.
Τον Ιούλιο του 1818, ο Αθανάσιος Τσακάλωφ
φτάνει στην Οδησσό, σημαντικό λιμάνι και οργανωμένη ελληνική παροικία του Ευξείνου Πόντου,
όπου και προχωρά σε σημαντικές δραστηριότητες
και μεθοδικότερη οργάνωση της Εταιρείας. Κατόπιν ακολούθησε τον Άνθιμο Γαζή, σημαντικότατο
μέλος της Φιλικής Εταιρείας, στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνεχίζει την κατήχηση νέων μελών,
και σε αλλεπάλληλα ταξίδια στη Σμύρνη, στη
Μακεδονία, στη Θράκη, φθάνοντας μέχρι και την
ανατολική Θεσσαλία.
Ένα από τα πρωταρχικά μέλη της Φιλικής Εταιρείας, ο Νικόλαος Γαλάτης, είχε αρχίσει να έχει
αποκλίνουσα συμπεριφορά και σύντομα απέκτησε προδοτική διαγωγή, φροντίζοντας πάντα να
ασκεί ένα είδος εκβιασμού στα υπόλοιπα μέλη.
Η απειλή αυτή υποχρέωσε τους επικεφαλής της
οργάνωσης να αναθέσουν στον Τσακάλωφ την
εξουδετέρωσή του.
Σύμφωνα με τη διαταγή αυτή, ο Τσακάλωφ, συνοδευόμενος από το Δημητρόπουλο, παρέλαβε
το Γαλάτη και στο ταξίδι τους στην Πελοπόννησο,
πλησιάζοντας την Ερμιόνη, τον εκτέλεσαν. Ήταν
Νοέμβριος του 1819. Ο Τσακάλωφ αναγκάζεται
να δραπετεύσει, καθότι ένοχος για τη δολοφονία,
και από τη Μάνη περνάει στην Πίζα της Ιταλίας,
όπου και παρέμεινε έως και την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως το 1821.
Αμέσως μετά την έκρηξη του κινήματος, φτάνει στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, εκεί όπου είχαν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες μάχες. Αναλαμβάνει
υπασπιστής του Αλέξανδρου Υψηλάντη στον Ιερό
Λόχο και μετά την καταστροφή του Δραγατσανίου κατάφερε να επιστρέψει και να πολεμήσει
στην Ελλάδα.
Μετά το τέλος της Επαναστάσεως και την τελική απελευθέρωση της Ελλάδας από τον τουρκικό
ζυγό, την περίοδο του πρώτου κυβερνήτη της
χώρας, του Ιωάννη Καποδίστρια, ο Τσακάλωφ
υπηρέτησε στο στρατιωτικό λογιστικό του Γενικού Φροντιστηρίου και εμφανίστηκε ως πληρεξούσιος στην Εθνοσυνέλευση του Άργους. Το 1832
εγκατέλειψε οριστικώς την Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στη Ρωσία, στη Μόσχα, όπου και πέθανε
τελείως λησμονημένος από το επίσημο ελληνικό
κράτος.
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Η Ελληνική Επανάσταση ή Επανάσταση του
1821 ήταν η ένοπλη εξέγερση των Ελλήνων εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με σκοπό
την αποτίναξη της οθωμανικής κυριαρχίας και τη
δημιουργία ανεξάρτητου εθνικού κράτους.
Οι απαρχές του ελληνικού εθνικού κινήματος
βρίσκονται στην ώριμη φάση του νεοελληνικού
Διαφωτισμού, περί το 1800. Η επανάσταση οργανώθηκε από μία συνωμοτική οργάνωση που
ιδρύθηκε το 1814, τη Φιλική Εταιρία. Την άνοιξη
του 1821 οι Φιλικοί δημιούργησαν πολλές επαναστατικές εστίες από την Μολδοβλαχία μέχρι την
Κρήτη. Οι περισσότερες από αυτές έσβησαν σε
σύντομο χρονικό διάστημα, όμως οι επαναστάτες
κατάφεραν να υπερισχύσουν στην Πελοπόννησο,
τη Στερεά Ελλάδα και σε πολλά νησιά του Αιγαίου και να κατανικήσουν τις στρατιές που έστειλε
εναντίον τους τα δύο επόμενα χρόνια ο Σουλτάνος
Μαχμούτ Β΄. Οι Έλληνες οργανώθηκαν πολιτικά
και συνέστησαν προσωρινή κεντρική διοίκηση, η
οποία επέβαλε την εξουσία της στους επαναστατημένους μετά από δύο εμφυλίους πολέμους. Οι
οθωμανικές δυνάμεις με τη συνδρομή του Ιμπραήμ πασά της Αιγύπτου κατάφεραν να περιορίσουν σημαντικά την επανάσταση, αλλά η πτώση
του Μεσολογγίου το 1826 σε συνδυασμό με το
κίνημα του Φιλελληνισμού, συνέβαλαν στη μεταβολή της διπλωματικής στάσης των ευρωπαϊκών
μεγάλων δυνάμεων, που είχαν αντιμετωπίσει με
δυσαρέσκεια το ξέσπασμα της επανάστασης. Η
διπλωματική ανάμιξη της Αγγλίας, της Γαλλίας
και της Ρωσίας και η ένοπλη παρέμβασή τους με
τη ναυμαχία του Ναυαρίνου και το ρωσοτουρκικό πόλεμο συνέβαλαν στην επιτυχή έκβαση του
αγώνα των Ελλήνων, αναγκάζοντας την Πύλη να
αποσύρει τις δυνάμεις της αρχικά από την Πελοπόννησο και έπειτα από τη Στερεά Ελλάδα. Μετά
από μια σειρά διεθνών συνθηκών από τον 1827
και εξής, η ελληνική ανεξαρτησία αναγνωρίστηκε
τον 1830 και τα σύνορα του νέου κράτους οριστικοποιήθηκαν το 1832.
Το σύνθημα της επανάστασης, «Ελευθερία ή
θάνατος», έγινε το εθνικό σύνθημα της Ελλάδας.
Το ελληνικό εθνικό κίνημα
Η αφετηρία του ελληνικού εθνικού κινήματος χρονολογείται στην τελευταία δεκαετία του
18ου και την πρώτη του 19ου αιώνα, όταν υπό
την επίδραση των ιδεολογικών και πολιτικών
μηνυμάτων της Γαλλικής Επανάστασης και των
Ναπολεόντειων πολέμων εμφανίστηκε το αίτημα
για ίδρυση ανεξάρτητου αλλά και ευνομούμενου,
κατά τα σύγχρονα πρότυπα, ελληνικού εθνικού
κράτους. Πρόκειται για το πρώτο εθνικό κίνημα
που εμφανίστηκε στην ανατολική Ευρώπη και
σε μη Χριστιανικό περιβάλλον, εκείνο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, η ισχύς της οποίας την
περίοδο αυτή μειωνόταν, καθώς δεν κατάφερνε
να συμβαδίσει με τις προόδους άλλων κρατών.
Οι σύγχρονοι Έλληνες προβλήθηκαν, αρχικά από
έναν περιορισμένο κύκλο διανοουμένων του Διαφωτισμού, ως απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Σε
αυτό συνέτεινε ο θαυμασμός των Δυτικών για την
αρχαία Ελλάδα και η εμφάνιση τον καιρό εκείνο
ανάμεσα σε λόγιους και περιηγητές της Δύσης
του πολιτισμικού και λογοτεχνικού κινήματος
του Φιλελληνισμού, οι κλασικιστές και ρομαντικοί εκπρόσωποι του οποίου προσδοκούσαν την
αναγέννηση του αρχαιοελληνικού πολιτισμού με
την απελευθέρωση των συγχρόνων Ελλήνων. Οι
εκπρόσωποι του ελληνικού εθνικού κινήματος διαχώριζαν τους σύγχρονους Έλληνες της Οθωμανικής αυτοκρατορίας από τους αλλόθρησκους και
αλλόγλωσσους κυριάρχους τους, την εξουσία των
οποίων κατήγγελαν ως αυθαίρετη και παράνομη,
και ταυτίζονταν με τους ετερόδοξους Χριστιανούς της Ευρώπης. Αυτή η ταύτιση συνάντησε τη
σφοδρή αντίθεση της Εκκλησίας. Υπερασπιζόμενη οικουμενικά και θεοκρατικά ιδεώδη, η Εκκλησία μεριμνούσε για τη διαφύλαξη της Ορθόδοξης
κοινότητας, την ενότητα της οποίας έθεταν σε
κίνδυνο οι ριζοσπαστικές ιδέες περί αυτοδιάθεσης των λαών, και την προστασία της από τις πολιτισμικές και ιδεολογικές αλλαγές που επέφερε
ο Διαφωτισμός. Γι' αυτό, είχε αντιταχθεί στην κοσμική και τοπικά περιορισμένη εθνική ιδεολογία
και ακολουθούσε πολιτική νομιμοφροσύνης στην
κοσμική εξουσία του Σουλτάνου, που προφύλασσε τους Ορθοδόξους από την αιρετική Δύση.
Η προετοιμασία της επανάστασης
Μετά την ανάληψη της αρχηγίας της Φιλικής
Εταιρίας ο Υψηλάντης πήρε διετή άδεια και αναχώρησε από την Πετρούπολη αρχικά για τη Μόσχα και έπειτα την Οδησσό, συγκεντρώνοντας
μεγάλα χρηματικά ποσά από πλούσιους εμπόρους και οργανώνοντας την επικείμενη εξέγερση.
Τον Οκτώβριο του 1820 βρέθηκε στο Ισμαήλι της
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Βεσσαραβίας, όπου μετά από διαβουλεύσεις της
Αρχής, καταστρώθηκε το σχέδιο της εξέγερσης,
κέντρο της οποίας θα ήταν η Πελοπόννησος. Το
«Σχέδιον Γενικόν» των Φιλικών πρόβλεπε λαϊκή
εξέγερση στην Κωνσταντινούπολη και πυρπόληση
του οθωμανικού στόλου, μετάβαση του Υψηλάντη στη Μάνη και εξέγερση στις παραδουνάβιες
ηγεμονίες, για λόγους αντιπερισπασμού. Υπήρχε
ακόμη πρόβλεψη για συμμαχία με Σέρβους και
Βουλγάρους. Για την εφαρμογή της απόφασης
και την προετοιμασία της καθόδου του Υψηλάντη
στάλθηκε στην Πελοπόννησο ο αρχιμανδρίτης
Γρηγόριος Δικαίος, γνωστός και ως Παπαφλέσσας
και υπεύθυνος μαζί με τον Αναγνωσταρά για την
Μεσσηνία.
Στις 24 Δεκεμβρίου 1820 εκστράτευσε από την
Τριπολιτσά εναντίον του Αλή πασά στα Ιωάννινα,
ο Χουρσίτ Μεχμέτ Πασάς του Μοριά και μειώθηκαν σημαντικά οι αξιόμαχες τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή. Στις 6 Ιανουαρίου πέρασε στο Μοριά από την Ζάκυνθο, ειδοποιημένος
από τους Φιλικούς ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο
Παπαφλέσσας όργωσε τον Μοριά μιλώντας για
την επανάσταση σε πόλεις και χωριά. Ο Κολοκοτρώνης έκανε συγκεντρώσεις καπεταναίων από
όλη την Πελοπόννησο και τους ενημέρωσε να πάρουν τα όπλα μόλις δοθεί το σύνθημα. Άλλοι Φιλικοί προετοίμαζαν την επανάσταση σε Ρούμελη,
Θεσσαλία και Μακεδονία.
Στις 26 Ιανουαρίου έγινε στη Βοστίτσα (Αίγιο)
η Συνέλευση της Βοστίτσας, στην οποία συμμετείχαν επίσημοι αντιπρόσωποι των προεστών της
Πάτρας και των Καλαβρύτων. Ο Παπαφλέσσας και
οι καπεταναίοι δήλωσαν έτοιμοι για εξέγερση, οι
προεστοί ήταν διστακτικοί και ζήτησαν εγγυήσεις
για την υποστήριξη της Ρωσίας, τελικά συμφώνησαν όλοι να περιμένουν την άφιξη του Υψηλάντη για να ξεκινήσει η εξέγερση.
Ενώ στην Πελοπόννησο περίμεναν τον ερχομό
του Υψηλάντη, είχαν εμφανιστεί διαφωνίες μεταξύ των ηγετικών στελεχών της Επανάστασης για
το πότε αυτή θα έπρεπε να ξεκινήσει. Ο Υψηλάντης ήταν της άποψης ότι πρέπει να κηρυχθεί η
Επανάσταση την άνοιξη του 1821. Υπέρ της επίσπευσης της έναρξης ήταν και οι Πατζιμάδης και
Αντ. Κομιζόπουλος οι οποίοι από τη Μόσχα έγραφαν στον Ξάνθο την 14 Δεκ. 1820 ότι «... καιρός
να αρχίση η θεώρησις του μπιλάντζου (Επανάστασης) καθ' όλα τα φαινόμενα ...». Ομοίως οι Γ.
Ολύμπιος και Ι. Φαρμάκης με επιστολές τους της 9
Ιαν. 1821 από το Βουκουρέστι προς τον Υψηλάντη
τόνιζαν την ανάγκη της γρήγορης έναρξης. Ο Δικαίος επίσης τόνιζε ότι «... ο καιρός δεν περιμένει
την εδικήν σου και την εδικήν μου αργοπορίαν...».
Αντίθετα, οι Αθ. Τσακάλωφ, Παν. Αναγνωστόπουλος, ο επίσκοπος Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιος και ο
Αλ. Μαυροκορδάτος που βρίσκονταν στην Πίζα,
ήταν της άποψης ότι οι προπαρασκευές δεν ήταν

επαρκείς και δεν μπορούσε να αρχίσει σύντομα η
Επανάσταση. Ο Αναγνωστόπουλος περί τα μέσα
Φεβρουαρίου 1821, πήγε στη Ρουμανία όπου πρότεινε πεντάμηνη αναβολή της εξέγερσης. Όμως ο
Υψηλάντης, επωφελούμενος της κατάστασης που
δημιουργήθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου από τον
θάνατο του ηγεμόνα Αλέξανδρου Ν. Σούτσου, άρχισε τις προκαταρκτικές επαναστατικές ενέργειες. Στο μεταξύ έφτασαν οι πληροφορίες για την
προδοσία του μυστικού από τον ''Φιλικό'' Ασημάκη Θεοδώρου και δημιουργήθηκαν φόβοι ότι
θα ακολουθούσαν βαριά αντίποινα των Τούρκων
κατά των Ελλήνων. Ταυτόχρονα, το μυστικό διέρρευσε και στο Ιάσιο όπου ακόμα και μικρά παιδιά
το εγνώριζαν. Έτσι αποφασίστηκε η κήρυξη της
Επανάστασης χωρίς αναβολή. Ο ιστορικός Αλ. Ι.
Δεσποτόπουλος θεωρεί ότι η τελική απόφαση για
την Επανάσταση ελήφθη στο Κισνόβιο, πρωτεύουσα της Βεσσαραβίας, την 16 Φεβρουαρίου 1821,
όπως προκύπτει από συγκαλυμμένο μήνυμα που
έστειλε στον Ξάνθο την ίδια ημέρα.
Το Φεβρουάριο του 1821, όμως, φόβοι ότι οι
οθωμανικές αρχές είχαν έλθει σε γνώση των επαναστατικών σχεδίων, υποχρέωσαν τον Υψηλάντη
να μη μεταβεί στη Μάνη, αλλά να αλλάξει το αρχικό σχέδιο και να ξεκινήσει ο ίδιος την επανάσταση στη Μολδοβλαχία.
Η έναρξη της Επανάστασης, 1821
Πρώτη πολεμική πράξη της επανάστασης ήταν
η διάβαση του ποταμού Προύθου, στη Μολδαβία
από τον Υψηλάντη στις 22 Φεβρουαρίου 1821 και
η είσοδός του στο Ιάσιο. Στις 24 Φεβρουαρίου ο
Υψηλάντης εξέδωσε προκήρυξη, το ιδεολογικό
μανιφέστο της επανάστασης, με την οποία βεβαίωνε τους Έλληνες ότι «μια κραταιά δύναμις» ήταν
έτοιμη να βοηθήσει τον αγώνα τους και τους καλούσε να πάρουν τα όπλα υπέρ των Δικαιωμάτων
και της ελευθερίας τους, μιμούμενοι τους άλλους
Ευρωπαϊκούς λαούς. Την 1 Μαρτίου ξεκίνησε την
πορεία του προς τη Βλαχία, αφού ενώθηκε με τα
τμήματα του Γεωργάκη Ολύμπιου, του Ιωάννη
Φαρμάκη και πολλών Ελλήνων εθελοντών. Μαζί
με τον Ιερό Λόχο που είχε συγκροτηθεί από 500
περίπου σπουδαστές των σχολών των πριγκιπάτων, η στρατιωτική δύναμη του Υψηλάντη έφτανε τους 7.000, μεταξύ των οποίων ήταν Βαλκάνιοι
γείτονες (Σέρβοι, Βούλγαροι, Αρβανίτες).
Στα πριγκιπάτα η επανάσταση εξαπλώθηκε με
επιτυχία. Οι Ρουμάνοι σύμμαχοι ήταν συσπειρωμένοι γύρω από τον εθνικό τους ηγέτη, συνεργάτη των Φιλικών Τούντορ (Θεόδωρος) Βλαντιμιρέσκου, που είχε κηρύξει επανάσταση ένα μήνα
πριν ο Υψηλάντης περάσει τον Προύθο. Στις 21
Μαρτίου ο Βλαντιμιρέσκου με 6.000 πεζούς και
2.500 ιππείς κατέλαβε το Βουκουρέστι μέσα σ'
ένα κλίμα γενικού ενθουσιασμού του πληθυσμού
και ακολούθησε ο Υψηλάντης που μπήκε στην

πόλη με τον στρατό του στις 27 Μαρτίου. Όλα
έδειχναν ότι τα δύο κινήματα, θα συνεργάζονταν
για την επιτυχία της εξέγερσης όμως για ποικίλους λόγους αυτό δεν έγινε.
Σε διεθνές (ευρωπαϊκό) επίπεδο η είδηση για
εξέγερση στα πριγκιπάτα από τον Υψηλάντη δεν
έγινε ευνοϊκά δεκτή από τις ισχυρές δυνάμεις της
εποχής και μετά από μια σειρά διπλωματικών
διεργασιών (Αγγλία, Αυστρία) και πιέσεων ο τσάρος της Ρωσίας Αλέξανδρος αποκήρυξε τελικά
την εξέγερση και ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε' της
Κωνσταντινούπολης αφόρισε τον Υψηλάντη και
κάλεσε τον πληθυσμό να μείνει υπάκουος στο καθεστώς. Τα γεγονότα αυτά επηρέασαν το κίνημα
στις ηγεμονίες και από το σημείο αυτό και μετά
λανθασμένες επιλογές από το ελληνικό και ρουμανικό στρατόπεδο έφεραν την τελική αποτυχία
της εξέγερσης στα πριγκιπάτα.
Στα πριγκιπάτα η επανάσταση δεν είχε καλή
εξέλιξη. Πρώτα ήρθε η διάσπαση των επαναστατών και η σύλληψη και εκτέλεση του Βλαντιμιρέσκου από τους Έλληνες, την νύχτα της 27 Μαΐου
με τη βοήθεια των αξιωματικών του, Πρόβαν και
Μακεντόνσκι. Οι Οθωμανοί εισήλθαν με ισχυρές
στρατιωτικές δυνάμεις στο Βουκουρέστι και ο
Υψηλάντης, σε απελπιστική θέση υποχωρεί αμαχητί προς τα Καρπάθια. Στις 7 Ιουνίου δόθηκε από
τους μαχητές του Ιερού Λόχου , η πολυαίμακτη
μάχη στο Δραγατσάνι, όπου έπεσαν νεκροί διακόσιοι νέοι σπουδαστές και σαράντα πιάστηκαν
αιχμάλωτοι από τους Οθωμανούς. Ο Υψηλάντης
υποχωρώντας έφτασε στα αυστριακά σύνορα,
συνελήφθη από τους αυστριακούς και φυλακίστηκε στο φρούριο του Μούνκατς. Λίγο μετά την
αποφυλάκισή του επτά χρόνια αργότερα, πέθανε
από καρδιά.
Στη Μολδαβία τα τμήματα του Γεωργάκη
Ολύμπιου, του Φαρμάκη και του Καρπενησιώτη
συνέχισαν τον άνισο αγώνα με τις οθωμανικές
δυνάμεις. Ο Καρπενησιώτης συγκρούεται με
τους Οθωμανούς στο Γαλάτσι και τον Προύθο με
σοβαρές απώλειες. Ο Γεωργάκης Ολύμπιος, μετά
από πολλές συγκρούσεις, καταφεύγει με έντεκα
μαχητές στη Μονή Σέκου, αντιστέκεται ηρωικά
και στις 23 Οκτωβρίου βάζουν φωτιά στη μπαρουταποθήκη του μοναστηριού και τινάζονται
στον αέρα μαζί με τους εχθρούς. Ο Φαρμάκης
προδόθηκε στους Οθωμανούς από Άγγλους και
Αυστριακούς και θανατώθηκε με φρικτά βασανιστήρια. Στις αρχές του 1822 το κίνημα στα
ρουμανικά πριγκιπάτα είχε κατασταλεί εντελώς.
Η απασχόληση στα πριγκιπάτα σοβαρών στρατιωτικών οθωμανικών δυνάμεων βοήθησε να
ανάψει και να διατηρηθεί η επαναστατική φλόγα
στην Ελλάδα.
H επανάσταση στην Πελοπόννησο
Την 1 Μαρτίου ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη με προορισμό την Πελοπόννησο, μετά
από ενέργειες του Φιλικού Ξάνθου, ένα καράβι
φορτωμένο με προκηρύξεις για εξέγερση. Με το
καράβι αυτό έφτασε στη Μάνη στα τέλη Μαρτίου
και η είδηση της εξέγερσης στη Μολδοβλαχία.
Κάποιες αναταραχές των χριστιανών στην Πόλη
σχετικές με την εξέγερση, έδωσαν όταν ξέσπασε
η επανάσταση στο Μοριά αφορμή για σφαγές. Ο
Φωτάκος αναφέρει ότι οι Έλληνες που κατήρχοντο στην Ελλάδα από τη Ρωσία και την Κωνσταντινούπολη διέδιδαν ως ημέρα έναρξης της επανάστασης την 25 Μαρτίου.
Η Πύλη θεωρούσε πρωταρχικό θέμα την αντιμετώπιση της ανταρσίας του Αλή πασά, αλλά
ανησυχούσε σοβαρά από τις φήμες και τις καταγγελίες των Άγγλων για εξέγερση στο Μοριά. Λίγο
μετά την εξέγερση στις ρουμανικές ηγεμονίες,
αλλά όχι εξαιτίας της, οι Τούρκοι της Τριπολιτσάς
κάλεσαν τους προεστούς του Μοριά με πρόσχημα
την συνηθισμένη κοινή ετήσια σύσκεψη, με στόχο όμως να τους κρατήσουν ομήρους. Οι περισσότεροι προεστοί ήταν διστακτικοί και δεν πήγαν.
όσοι πήγαν εκτελέστηκαν αργότερα, άλλοι με το
ξέσπασμα της επανάστασης, άλλοι λίγες μέρες
πριν την Άλωση της Τριπολιτσάς και άλλοι πέθαναν από τις κακουχίες στις φυλακές.
Στα μέσα Μαρτίου 1821 ο Παπαφλέσσας είχε
ολοκληρώσει τον κύκλο των περιοδειών του στην
Πελοπόννησο και βρισκόταν μαζί με τον Αναγνωσταρά στη Μεσσηνία, περιοχή για την οποία είχε
ταχθεί υπεύθυνος από την Φιλική Εταιρεία. Ο Κολοκοτρώνης ήταν επίσης στο χώρο ευθύνης του,
τη Μάνη. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος ήταν κρυμμένος στην Πάτρα, έτοιμος να αναλάβει δράση. Άλλοι Φιλικοί ήταν σε διάφορους χώρους ευθύνης ο
καθένας. Παρά τις αμφιβολίες των προεστών, το
κλίμα στην Πελοπόννησο ήταν έντονα επαναστατικό και ένας σπινθήρας έλειπε για την μεγάλη
έκρηξη.
(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα, 15)
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(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα, 14)
Σύμφωνα με τον θρύλο της Αγίας Λαύρας η
επανάσταση ξεκίνησε από την Αγία Λαύρα Καλαβρύτων όταν, σύμφωνα με τον μύθο, στις
25 Μαρτίου 1821 ο Παλαιών Πατρών Γερμανός
''ύψωσε το λάβαρο της Αγίας Λαύρας και όρκισε σε αυτό τους αγωνιστές''. Καταγράφηκε ως
ιστορικό γεγονός σε μεταγενέστερες μελέτες και
σχολικά εγχειρίδια, απεικονίστηκε σε διάσημο
πίνακα του Θεόδωρου Βρυζάκη και απέκτησε
σημαντική θέση στην επίσημη ελληνική εθνική
αφήγηση. Η αλήθειά του αμφισβητήθηκε από
τον 19ο αιώνα και πλέον οι ιστορικοί το θεωρούν
φανταστικό γεγονός. Ο ίδιος ο Γερμανός δεν αναφέρει τη σκηνή στα απομνημονεύματά του, που
συνέγραφε σχεδόν συγχρόνως με τα γεγονότα
ή το αργότερο μέχρι το θανατό του το 1826 και
έμειναν ημιτελή.
Ορισμένοι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι ο Παλαιών Πατρών Γερμανός τέλεσε δοξολογία στις
17 Μαρτίου στην Αγία Λαύρα και όρκισε ορισμένους κοτζαμπάσηδες και επισκόπους του Μωριά,
που βρίσκονταν εκεί για τον εορτασμό του Αγίου
Αλεξίου. Οι περισσότεροι ιστορικοί είναι της άποψης που αναφέρεται στα απομνημονεύματα του
Παλαιού Πατρών Γερμανού, ότι δηλαδή, «οι [...]
συσκεφθέντες αποφάσισαν να μην δώσουν αιτίαν τινά, αλλά ως πεφοβισμένοι να παραμερίσωσι
εις ασφαλή μέρη». Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι
συγκεντρωμένοι έφυγαν από την Αγία Λαύρα στις
17 Μαρτίου 1821 και τίποτα δεν έγινε εκεί στις 25
Μαρτίου.
Σε περιοχές όπου οι πρόκριτοι δίσταζαν αρχικά
να εξεγερθούν, όπως η Πελοπόννησος, κλέφτες
και Φιλικοί πραγματοποίησαν ένοπλες επιθέσεις
εναντίον των οθωμανικών αρχών εκβιάζοντας
την έναρξη της επανάστασης. Το έναυσμα της
επανάστασης δόθηκε το δεκαήμερο μεταξύ 14-25
Μαρτίου σε διαφορετικά σημεία στο Μωριά.
Η πραγματική ημερομηνία έναρξης
Στις 16 Μαρτίου 1821 έγινε η επίθεση του Χονδρογιάννη στην τοποθεσία «Χελωνοσπηλιά» της
Λυκούριας, εναντίον του φοροεισπράκτορα Λαλαίου Τουρκαλβανού Σεϊδή, που μετέφερε μαζί
με τον καταγόμενο από τη Βυτίνα «Σαράφη» Νικόλαο Ταμπακόπουλο, χρεόγραφα από την Κερπινή Καλαβρύτων στην Τριπολιτσά. 'Ηταν η πρώτη επαναστατική ένοπλη ενέργεια. Το απόγευμα
της ίδιας ημέρας σημειώθηκε επίθεση εναντίον
ανθρώπων του Τούρκου διοικητή (Βοεβόδα) των
Καλαβρύτων Ιμπραήμ πασά Αρναούτογλου, που
ανήσυχος εξαιτίας των γεγονότων που προηγήθηκαν ξεκίνησε με ολόκληρη τη φρουρά του για
την Τριπολιτσά. Ο Αρναούτογλου, όταν πληροφορήθηκε όσα συνέβησαν, έντρομος έσπευσε να
κλειστεί μαζί με τους υπόλοιπους Τούρκους στους
τρεις οχυρούς πύργους των Καλαβρύτων. Στις 21
Μαρτίου 1821, 650 ένοπλοι αγωνιστές με αρχηγούς τον Σωτήρη Χαραλάμπη, τον Α. Φωτήλα,
τον Σωτήρη Θεοχαρόπουλο, τον Ιωάννη Παπαδόπουλο, τον Νικόλαο Σολιώτη και τους Πετιμεζαίους επιτέθηκαν εναντίον των Τούρκων που είχαν
καταφύγει στους πύργους και τους ανάγκασαν να
παραδοθούν.Αυτή ήταν η πρώτη πολεμική επιτυχία της επανάστασης. Παράλληλα, ξεσηκώθηκε
η Πάτρα από τους Φιλικούς Παναγιώτη Καρατζά,
Βαγγέλη Λειβαδά και Ν. Γερακάρη αναγκάζοντας
τους Μουσουλμάνους να κλειστούν στο φρούριο.
Στην έναρξη του αγώνα το σύνολο των ένοπλων
δυνάμεων προερχόταν από τους κλέφτες και τους
αρματολούς της προεπαναστατικής περιόδου·
αυτοί θα αποτελούσαν το κυριότερο τμήμα των
επαναστατικών δυνάμεων σε όλη τη διάρκεια της
επανάστασης.
Το πρώτο επαναστατατικό στρατόπεδο συγκροτήθηκε στη Βέρβαινα στις 25 Μαρτίου 1821,
από τον Αναγνώστη Κοντάκη με πολεμιστές από
τον Άγιο Πέτρο, τα Δολιανά, καμπίσιους Τριπολιτσιώτες, και από τους επ. Βρεσθένης Θεοδώρητο
και τον Π. Βαρβιτσιώτη. Εκεί σταδιακά συγκεντρώθηκαν οπλαρχηγοί και πολεμιστές από διάφορα μέρη και εκεί οργανώθηκε και η πρώτη
μονάδα εφοδιασμού («φροντιστήριο» κατά τον
Φωτάκο).
Στη Μάνη η επανάσταση κινητοποιήθηκε από
τους Κολοκοτρώνη, Παπαφλέσσα, Νικηταρά και
Κεφάλα. Εκεί εξοπλίστηκαν 2.000 Μανιάτες και
Μεσσήνιοι με πολεμοφόδια που είχαν σταλεί από
τους Φιλικούς της Σμύρνης και είχαν φτάσει εκεί
με καράβια. Στις 23 Μαρτίου απελευθερώθηκε η
Καλαμάτα. Στις 24 Μαρτίου μαζεύτηκαν στα περίχωρα της Καλαμάτας γύρω στους 5.000 Έλληνες
για να πάρουν την ευλογία της Εκκλησίας και την
ίδια μέρα ξεσηκώθηκε η Φωκίδα στη Ρούμελη.
Στην Καλαμάτα συστάθηκε η Μεσσηνιακή γερουσία και ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης τοποθετήθηκε επικεφαλής της. Πρώτη πράξη της νέας
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εξουσίας ήταν να στείλει έγγραφο προς τα χριστιανικά έθνη ζητώντας τη βοήθειά τους και αυτό το
έγγραφο ήταν και η πρώτη πράξη διεθνούς δικαίου της επανάστασης.
Η Φιλική Εταιρία είχε μικρή παρουσία στους
αρματολούς της κεντρικής Ελλάδας. Η θέση,
ωστόσο, των αρματολών στα εδάφη που ήλεγχε ο
Αλή Πασάς ήταν αβέβαιη μετά την αναμενόμενη
ήττα του από τις δυνάμεις του Σουλτάνου. Μετά
το ξέσπασμα της εξέγερσης στην Πελοπόννησο,
η διάδοση της επαναστατικής δραστηριότητας
κινδύνευε να τους στερήσει την εξουσία στις περιοχές τους, αλλά και να τους εκθέσει στις Οθωμανικές αρχές. Έτσι, οι αρματολοί της Στερεάς
ξεπέρασαν τις επιφυλάξεις τους και τέθηκαν οι
ίδιοι επικεφαλής των επαναστατικών δυνάμεων
στα αρματολίκια τους.
Στην Στερεά Ελλάδα κηρύχθηκε επίσημα η
έναρξη της επανάστασης στις 27 Μαρτίου, στη
Μονή Οσίου Λουκά κοντά στη Λιβαδειά, με παρόντες τους οπλαρχηγούς Αθανάσιο Διάκο και Βασίλη Μπούσγο και προκρίτους της περιοχής.
Στο συμβούλιο των οπλαρχηγών στη Μεσσηνία
ο Κολοκοτρώνης πρότεινε σαν βασικό στόχο την
Τρίπολη, που ήταν το στρατιωτικό και διοικητικό κέντρο της Πελοποννήσου και μετά από τη
διαφωνία του Μαυρομιχάλη, που είχε οριστεί
αρχιστράτηγος, άρχισε πορεία στρατολόγησης
στην Αρκαδία. Ανάλογες πορείες έκαναν άλλοι
οπλαρχηγοί σε διάφορες περιοχές. Στις 29 Μαρτίου ο Κολοκοτρώνης είχε μαζέψει 6.000 άνδρες
και προσπάθησε να πολιορκήσει την Καρύταινα,
όμως στην πρώτη έξοδο των Τούρκων, το στρά-

τευμα διαλύθηκε. Δεν απογοητεύτηκε και μεθοδικά εγκατέστησε φρουρές σε επίκαιρα σημεία
γύρω από την Τρίπολη (Λεβίδι, Πιάνα, Χρυσοβίτσι, Βέρβαινα, Βαλτέτσι, Τρίκορφα), για να μπορούν να ελεγχθούν οι δρόμοι που οδηγούσαν
προς τα εκεί.
Εξάπλωση της επανάστασης
Η επανάσταση επεκτάθηκε γρήγορα σε όλη
την Πελοπόννησο και Ανατολική Στερεά και είχε
μεγάλη επιτυχία αφού πέρασαν στον έλεγχο των
επαναστατών πολύ σύντομα, Καλαμάτα (23 Μαρτίου), Αίγιο (23 Μαρτίου), Γαλαξίδι (26 Μαρτίου),
Άργος, Καρύταινα, Μεθώνη, Νεόκαστρο, Φανάρι,
Γαστούνη, Ναύπλιο στην Πελοπόννησο και Σάλωνα (Πανουργιάς, 27 Μαρτίου), Λιδωρίκι (Σκαλτζάς, 28 Μαρτίου), Μαλανδρίνο (Σκαλτζάς, 30
Μαρτίου), Λιβαδειά (Διάκος, 31 Μαρτίου), Θήβα
(Μπούσγος, 3 Απριλίου), Αταλάντη στη Στερεά
Ελλάδα.
Οι Οθωμανοί περιορίστηκαν στα κάστρα όπου
είχαν αρχίσει πολιορκίες. Τα σπουδαιότερα από
αυτά τα κάστρα ήταν τα κάστρα στο Ρίο και στο
Αντίρριο, της Πάτρας, του Ακροκορίνθου πάνω
από την Κόρινθο, τα δύο κάστρα του Ναυπλίου,
το Παλαμήδι και το Μπούρτζι, της Μονεμβασιάς,
της Μεθώνης, της Κορώνης, το Νεόκαστρο και
το Παλαιόκαστρο του Ναυαρίνου (Πύλος) και το
κάστρο της Τριπολιτσάς. Στο κάστρο του Άργους
που ήταν παραμελημένο δεν κλείστηκαν Οθωμανοί. Τα κάστρα ήταν επί το πλείστον κτισμένα
παράλια σε δύσβατα σημεία και είχαν το πλεονέκτημα της δυνατότητας τροφοδοσίας από τον

οθωμανικό στόλο, εκτός από το κάστρο της Τρίπολης. Μέχρι το τέλος Μαρτίου οι μουσουλμάνοι
της Πελοποννήσου, εκτός από τους Λαλαίους
Αλβανούς, είχαν απωθηθεί ή εγκαταλείψει τα πεδινά της Πελοποννήσου και είχαν περιοριστεί στα
κάστρα, μερικά από τα οποία (αν άντεχαν στην
πολιορκία) θεωρούνταν ικανά για ανάκτηση ολόκληρης της Πελοποννήσου. Οι περισσότεροι από
αυτούς είχαν συγκεντρωθεί στην Τρίπολη.
Τα κάστρα πολιορκούσαν ομάδες ατάκτων
υπό τη διοίκηση ντόπιων καπεταναίων, προεστών ή ιεραρχών που είχαν ξεσηκωθεί. Ο αριθμός των πολιορκητών δεν ήταν σταθερός αλλά
αυξομειώνονταν ανάλογα με τις περιστάσεις. Η
πιο οργανωμένη πολιορκία ήταν της Τρίπολης
από τον Κολοκοτρώνη και το Νικηταρά, η οποία
δεν ήταν ασφυκτική αλλά επιτελική με κατοχή
και οχύρωση καίριων υψωμάτων γύρω από την
πόλη, που έλεγχαν της προσβάσεις προς αυτή. Το
οθωμανικό ιππικό όμως έλεγχε το οροπέδιο της
πόλης, επιτρέποντας τον ανεφοδιασμό της με τα
απαραίτητα.
Αρχές Απριλίου άρχισαν να κινούνται και τα νησιά. Παρόλο που η Φιλική Εταιρία είχε διείσδυση
σε αυτά παρατηρείται σχετική καθυστέρηση στον
ξεσηκωμό, που οφείλεται σε τοπικές οργανωτικές
αλλά και κοινωνικές ιδιαιτερότητες, και σε κάποια
από αυτά λαϊκές εξεγέρσεις προηγούνται και επισπεύδουν την κήρυξη της επανάστασης. Στις 27
Μαρτίου πραγματοποιήθηκε κίνημα στην Ύδρα
από τον πλοίαρχο Αντώνη Οικονόμου, με σκοπό
να πιέσει του πρόκριτους του νησιού, να στηρίξουν την επανάσταση. Οι νοικοκυραίοι (πλοιοκτήτες) ήταν διστακτικοί και ο Οικονόμου ίδρυσε
στις 31 Μαρτίου τη Διοίκηση, σε αντιδιαστολή με
την υπάρχουσα Καγκελαρία. Υπό την πίεση του
κινήματος του Οικονόμου, άλλα και λόγω της
απόφασης των γειτονικών Σπετσών να συμμετάσχουν στην επανάσταση οι Υδραίοι πρόκριτοι
άλλαξαν στάση και τάχτηκαν υπέρ της επανάστασης, η οποία κηρύχθηκε επισήμως στο νησί στις
15 Απριλίου. Ήδη από τις 3 Απριλίου είχαν ξεσηκωθεί από ντόπιους φιλικούς οι Σπέτσες[77] και
ακολούθησαν ο Πόρος, η Σαλαμίνα και η Αίγινα
και στις 10 Απριλίου τα Ψαρά.[78] Την ίδια μέρα
ο αρματολός Γιάννης Δυοβουνιώτης μπήκε στην
Μπουδουνίτσα (Μενδενίτσα) της Ρούμελης. Στην
Αττική ο ''Φιλικός'' Μελέτης Βασιλείου και άλλοι
ντόπιοι μικροκαπετάνιοι αφού στρατολόγησαν
αγρότες και χωρικούς για αρκετές μέρες, μπήκαν
αιφνιδιαστικά στην Αθήνα στις 15 Απριλίου, περιορίζοντας τους ντόπιους μουσουλμάνους στο
κάστρο της Ακρόπολης και την ίδια μέρα η Ύδρα
κήρυξε επισήμως την επανάσταση. Στις 18 Απριλίου οι Ρουμελιώτες αρματολοί Διάκος, Δυοβουνιώτης και Πανουργιάς μπήκαν στο Πατρατζίκι
(Υπάτη) και την ίδια μέρα ξεσηκώθηκε η Σάμος
με τον καπετάν Κωνσταντή Λαχανά, να σηκώνει
(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα, 16)
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(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα, 15)
τη σημαία της επανάστασης στο Βαθύ. Από τις 8
Μαΐου ανέλαβε την ηγεσία της επανάστασης στο
νησί ο Φιλικός Λυκούργος Λογοθέτης.
Αντίδραση των Οθωμανικών αρχών
Η αντιμετώπιση της επανάστασης από την
οθωμανική διοίκηση έγινε μέσα στο νομικό πλαίσιο του ισλαμικού νόμου, της σαρίας. Για τους
Οθωμανούς, τα γεγονότα συνιστούσαν «κακόπιστη αποστασία»: οι επαναστάτες είχαν παραβιάσει τη συμφωνία τους (dhimma/zimmet) με
την ισλαμική διοίκηση, χάνοντας έτσι τη θέση
τους ως ζιμμήδες, προστατευόμενοι, δηλαδή, μη
μουσουλμάνοι υπήκοοι του Σουλτάνου, και μεταβάλλονταν σε χαρμπίς, εχθρούς σε εμπόλεμη κατάσταση. Ενώ αρχικά η οθωμανική διοίκηση προσπάθησε να διακρίνει ανάμεσα σε Έλληνες του
Ρουμ μιλλέτ και μη και σε επαναστατημένους και
μη, καθώς η επανάσταση εξαπλωνόταν εξέλειπαν
τα μέσα και η βούληση των οθωμανικών αρχών
για την τήρηση της διάκρισης και έλαβαν χώρα
προληπτικές ενέργειες. Όταν στο τέλος Μαρτίου
έφτασαν και στην Υψηλή Πύλη οι ειδήσεις για εξέγερση και στο Μοριά, η πρώτη αντίδραση ήταν
η προσπάθεια περιορισμού της εξέγερσης στο
Μοριά με τρομοκρατικές σφαγές διακεκριμένων
προσώπων και προεστών στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και σε άλλες πόλεις της αυτοκρατορίας
που το ελληνικό στοιχείο ήταν σημαντικό, όπως
η Θεσσαλονίκη, οι Κυδωνίες (Αϊβαλί) και η Ρόδος,
και στην Κύπρο. Δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί
η έκταση και ο αριθμός των θυμάτων των σφαγών σε αυτές τις περιοχές. Από την 24 Μαρτίου
άρχισε στην Κωνσταντινούπολη σφαγή Ελλήνων
σαν αντιπερισπασμός και εκδίκηση για την επανάσταση. Εκτελέστηκαν Έλληνες που είχαν αξιώματα και συγγενείς τους, κληρικοί μεταξύ των
οποίων ο μητροπολίτης Εφέσου Διονύσιος Καλλιάρχης, αλλά και ανώνυμοι που συλλαμβάνονταν
σε επαρχίες ως ύποπτοι και αποστέλονταν στην
Κωνσταντινούπολη. Ανήμερα το Πάσχα (10 Απριλίου 1821), μετά τη θεία λειτουργία, καθαιρέθηκε
και απαγχονίστηκε στην κεντρική πύλη του πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη ο πατριάρχης Γρηγόριος Ε' (πάνω από 70 χρονών τότε), σε
μια καθαρά πολιτική κίνηση της Πύλης, αφού δεν
είχε δοθεί κανενός είδους αφορμή για αυτή την
ενέργεια. Το σώμα του, αφού έμεινε κρεμασμένο
για τρεις μέρες, περιφέρθηκε στην πόλη από τον
όχλο, μεταφέρθηκε με ακάτιο και ρίχτηκε στην
μέση του Κεράτιου κόλπου.
Η πρώτη στρατιωτική αντίδραση από τους
Οθωμανούς στις ειδήσεις για εξέγερση των Ελλήνων ήρθε από τον Γιουσούφ πασά Σέρεζλη (από
τις Σέρρες). Βρισκόταν με στρατό στο Βραχώρι
(Αγρίνιο) καθ' οδόν προς την Εύβοια όταν έμαθε
για την πολιορκία της Πάτρας. Διεκπεραιώθηκε
μέσω Ρίου στην Πελοπόννησο στις 3 Απριλίου,
έκαψε την Πάτρα, αιφνιδίασε και διάλυσε τους
πολιορκητές του φρουρίου της και εγκαταστάθηκε εκεί. Το φρούριο (ακρόπολη) της Πάτρας
και τα γειτονικά φρούρια του Μοριά (Ρίο) και της
Ρούμελης (Αντίρριο) θα μείνουν στα χέρια των
Οθωμανών σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, δίνοντας στα τουρκικά στρατεύματα μια σημαντική
δίοδο πρόσβασης προς τα ενδότερα της Πελοποννήσου.
Στις 3 Μαΐου 1821 εκδόθηκε φιρμάνι από τον
Σουλτάνο Μαχμούτ Β' προς το στρατάρχη της
Ρούμελης Αχμέτ Χουρσίτ πασά, τους ιεροδικαστές όλων των καζάδων (επαρχιών) και τους
προκρίτους των Μουσουλμάνων που διέτασσε
γενική σφαγή των επαναστατών, καταστροφή
των περιουσιών τους και εξανδραποδισμό των
γυναικόπαιδων.
Η στρατιωτική απάντηση του Χουρσίτ πασά
της Πελοποννήσου, που βρισκόταν στα Γιάννενα
διευθύνοντας τις επιχειρήσεις εναντίον του Αλή
πασά, προέβλεπε την προσβολή της εξέγερσης
στην Πελοπόννησο με τακτικό στρατό, πεζικό και
ιππικό, από δύο μεριές: Από τη μια απευθείας διεκπεραίωση στρατευμάτων μέσω Ρίου-Αντιρρίου
και από την άλλη κάθοδο διαμέσου της ανατολικής Στερεάς με καταστολή της εξέγερσης που
είχε ήδη αρχίσει εκεί. Το πρώτο σκέλος των στρατευμάτων υπό τη διοίκηση του Μουσταφάμπεη,
πέρασε στην Πελοπόννησο πολύ νωρίς (6 Απριλίου) και επιδόθηκε σε συστηματικές καταστροφές
πόλεων που είχαν περιέλθει στους εξεγερμένους.
Το δεύτερο σκέλος των στρατευμάτων υπό τον
Ομέρ Βρυώνη και τον Κιοσέ Μεχμέτ βρισκόταν
στη Φθιώτιδα στις 19 Απριλίου με εντολή τη διενέργεια τακτικών εκκαθαριστικών επιχειρήσεων
από βορά προς νότο.
Τα ελληνικά στρατιωτικά τμήματα που (μια
μέρα πριν) είχαν καταλάβει την Υπάτη, αποφάσισαν να την εγκαταλείψουν και να αντιμετω-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ '21

H Ελληνική Επανάσταση του 1821

πίσουν την οθωμανική στρατιά στην Φθιώτιδα
σε τρία σημεία: Ο Πανουργιάς στη Χαλκωμάτα,
ο Δυοβουνιώτης στο Γοργοπόταμο και ο Διάκος
στην Αλαμάνα. Στις 24 Απριλίου, ο Ομέρ Βρυώνης
επιτέθηκε και στα τρία σημεία ταυτόχρονα. Ο Πανουργιάς και ο Δυοβουνιώτης αναγκάστηκαν σε
υποχώρηση, όμως το τμήμα του Διάκου που αντιστάθηκε πεισματικά στη γέφυρα της Αλαμάνας
σφαγιάστηκε και ο ίδιος συνελήφθη επιτόπου.
Λίγες μέρες αργότερα τα ελληνικά στρατιωτικά
σώματα ηττήθηκαν στο Ελευθεροχώρι της Λαμίας. Στις 8 Μαΐου ο Οδυσσέας Ανδρούτσος κατάφερε πλήγμα στον Ομέρ Βρυώνη στο χάνι της
Γραβιάς. Με 120 μαχητές αντιμετώπισε επιτυχημένα όλη την ημέρα τις οθωμανικές επιθέσεις
προξενώντας τους σημαντικές απώλειες και αποσύρθηκε τη νύχτα προς τα βουνά, με ελάχιστες
δικές του απώλειες. Λίγες μέρες αργότερα οθωμανικό στρατιωτικό σώμα απέτυχε να καταλάβει
τα Βλαχοχώρια της Γκιώνας, που υπερασπίζονταν
ο Γιάννης Γκούρας. Οι τελευταίες αυτές επιτυχίες
αναπτέρωσαν το ηθικό των επαναστατημένων
και προβλημάτισαν τους Τούρκους, που αποσύρθηκαν προσωρινά στην Μενδενίτσα.
Στις 6 Απριλίου είχε περάσει μέσω Ρίου στην
Πελοπόννησο ο Μουσταφάμπεης, κεχαγιάμπεης
του Χουρσίτ πασά, με εντολή την καταστολή της
εξέγερσης. Έκαψε τη Βοστίτσα (Αίγιο), διάλυσε
την πολιορκία του Ακροκόρινθου, έκαψε το Άργος, σύντριψε την αντίσταση που βρήκε στον ποταμό Ξεριά[8], διάλυσε την πολιορκία του Ναυπλίου και μπήκε πανηγυρικά στην Τρίπολη στις 6
Μαΐου. Στις 12 Μαΐου επιχείρησε μια πρώτη απόπειρα διάσπασης της πολιορκίας της Τρίπολης
και επιτέθηκε με ισχυρές δυνάμεις εναντίον των
πολιορκητών, στο Βαλτέτσι από βορά και νότο.
Τη θέση υπερασπίσθηκαν στρατιωτικά σώματα
των Μαυρομιχαλαίων (Κυριακούλης, Ηλίας και
Γιάννης), του Κολοκοτρώνη, των Πλαπουταίων
και άλλων καπεταναίων. Την επόμενη ο Μουσταφάμπεης άρχισε υποχώρηση που η ελληνική
αντεπίθεση μετέτρεψε σε άτακτη φυγή με σημαντικές απώλειες. Επιζητώντας με κάθε τρόπο την
διάνοιξη δρόμου προς τη Μεσσηνία ο Μουσταφάμπεης επιτέθηκε στις 18 Μαΐου στα Δολιανά
και στα Βέρβαινα, όπου ηττήθηκε από τα ελληνικά στρατιωτικά σώματα και επέστρεψε άπρακτος
στην Τρίπολη. Οι νίκες αυτές, που οφείλουν πολλά στην επιμονή, την μεθοδικότητα αλλά και τις
στρατηγικές ικανότητες του Κολοκοτρώνη (αρχιστράτηγος από τις αρχές Μαΐου), επέτρεψαν την
στενότερη πολιορκία των φρουρίων, στα οποία
άρχισαν να σημειώνονται ελλείψεις των αναγκαίων αφού ο ελληνικός στόλος είχε ήδη περιορίσει
με τη δραστηριότητά του, την από θάλασσα τροφοδοσία τους.
Οι πολιορκημένοι της Μονεμβασιάς και του
Νεόκαστρου παραδόθηκαν στους επαναστάτες
τον Ιούνιο και τον Αύγουστο αντίστοιχα, ενώ στις
23 Σεπτεμβρίου έπεσε η Τριπολιτσά. Την άλωση
ακολούθησε γενική σφαγή ενόπλων και αμάχων,
Μουσουλμάνων και Εβραίων.
Στις αρχές του 1822 ολοκληρώθηκε η πρώτη

Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου η οποία κήρυξε
την ανεξαρτησία του Ελληνικού έθνους.
Καθοριστικό γεγονός στις αρχές του έτους ήταν
η πτώση του Αλή Πασά που απελευθέρωσε τουρκικές δυνάμεις για να στραφούν κατά της Ελληνικής επανάστασης. Ο αρχηγός της εκστρατείας
Χουρσίτ, κατευθύνθηκε αρχικά εναντίον του Σουλίου για να καταστρέψει την μόνιμη εστία αντίστασης στην Ήπειρο. Κυρίευσε αρχικά το Σούλι,
άλλα οι Σουλιώτες οργάνωσαν νέα άμυνα στις
θέσεις Κιάφα και Ναβαρίκο (ή Αβαρίκο). Λίγο
αργότερα ο Χουρσίτ κλήθηκε στη Λάρισα κατηγορούμενος από τους κύκλους του Σουλτάνου
για οικειοποίηση μέρους της περιουσίας του Αλή
Πασά.Παρέμεινε στη θέση του ο Ομέρ Βρυώνης,
να συνεχίσει την πολιορκία των Σουλιωτών.
Οι Έλληνες για να βοηθήσουν τους Σουλιώτες
που βρίσκονταν σε δυσμενή θέση, επιχείρησαν
αντιπερισπασμό στέλνοντας στρατό στα νότια
της Ηπείρου με αρχηγό τον Μαυροκορδάτο.
Παράλληλα ένα στρατιωτικό σώμα με αρχηγό
τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη αποβιβάστηκε
στην περιοχή του Φαναρίου κοντά στις εκβολές
του Αχέροντα άλλα απέτυχε. Το σώμα του Μαυροκορδάτου στο οποίο συμπεριλαμβανόταν και
ένας λόχος φιλελλήνων μετά από ορισμένες επιτυχίες στο Κομπότι, ηττήθηκε στη μάχη του Πέτα
από τις δυνάμεις του Κιουταχή. Τα υπολείμματα
του στρατού κατέφυγαν στο Μεσολόγγι. Λίγο
μετά έπεσε και το Σούλι και οι δυνάμεις του Ομέρ
Βρυώνη συναντήθηκαν με αυτές του Κιουταχή
προελαύνοντας κατά του Μεσολογγίου.
Στο διάστημα που μεσολάβησε από τις αρχές
του 1822 μέχρι την μάχη του Πέτα οι επιχειρήσεις
στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα συνεχίστηκαν. Τον Ιανουάριο παραδόθηκε η Ακροκόρινθος. Το ίδιο διάστημα οι Έλληνες πολιορκούσαν την Πάτρα, ενώ στην Στερεά συνεχιζόταν η
πολιορκία της Αθήνας η οποία παραδόθηκε στις 9
Ιουνίου του 1822. Η στρατιά του Δράμαλη διέσχισε τη Στερεά σχεδόν χωρίς αντίσταση, κατέλαβε
αμαχητί την Ακροκόρινθο και εισήλθε στην πεδιάδα του Άργους. Ο Κολοκοτρώνης εφαρμόζοντας την τακτική της καμένης γης ανάγκασε τον
Δράμαλη να οπισθοχωρήσει πίσω στην Κόρινθο.
Κατά την επιστροφή του δέχτηκε επίθεση στα
Δερβενάκια, που είχαν καταληφθεί από τις δυνάμεις του Κολοκοτρώνη. Στη μάχη των Δερβενακίων η στρατιά του Δράμαλη καταστράφηκε και ο
κίνδυνος για την επανάσταση στην Πελοπόννησο
αποτράπηκε. Λίγο αργότερα οι Έλληνες κατέλαβαν το Ναύπλιο.
Στη θάλασσα ο τουρκικός στόλος κατάφερε να
ανεφοδιάσει τα κάστρα της Μεθώνης και της Πάτρας που πολιορκούνταν ακόμα από Έλληνες. Τον
Φεβρουάριο του 1822 όμως δέχτηκε επίθεση από
Έλληνες στον Πατραϊκό κόλπο και οπισθοχώρησε καταφεύγοντας στη Ζάκυνθο. Ένας νέος στόλος συγκεντρώθηκε στην Κωνσταντινούπολη με
Ναύαρχο τον Καρά Αλή. Πρώτη του δουλειά ήταν
να καταπνίξει την επανάσταση στη Χίο. Στις 30
Μαρτίου 1822 οι Τούρκοι αποβιβάστηκαν στη Χίο
χωρίς ιδιαίτερη παρενόχληση από τον ελληνικό

στόλο που είχε αποχωρήσει νοτιότερα και προχώρησαν σε εκτεταμένες λεηλασίες και σφαγές
άμαχου πληθυσμού. Χιλιάδες κάτοικοι του νησιού
(25.000 περίπου) σφαγιάστηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν ενώ μεγάλο μέρος του πληθυσμού διέφυγε
προς τα Ψαρά, τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο. Η σφαγή της Χίου είχε μεγάλο αντίκτυπο στην
κοινή γνώμη των δυτικοευρωπαϊκών κρατών και
μετέβαλε τη στάση της υπέρ του αγώνα των Ελλήνων. Ο τουρκικός στόλος παρέμεινε στο λιμάνι
της Χίου μέχρι τον Ιούνιο του 1822. Τότε οι Έλληνες επιχείρησαν με πυρπολικά να προκαλέσουν
καταστροφές στον τουρκικό στόλο. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης κατάφερε να ανατινάξει την τουρκική ναυαρχίδα προκαλώντας τεράστιο πλήγμα
στον τουρκικό στόλο.
Το 1822 άναψαν και νέες εστίες επανάστασης.
Στις αρχές του χρόνου επαναστάτησαν η Νάουσα,
η Βέροια, η Κατράνιτσα, η Χρούπιστα και οι περιοχές του Ολύμπου. Οι Τούρκοι απάντησαν άμεσα
και με μία στρατιά του Πασά της Θεσσαλονίκης,
καταστρέφοντας τη Νάουσα. Οι γυναίκες της πόλης κατέφυγαν στον ποταμό Αράπιτσα και για να
αποφύγουν την αιχμαλωσία προτίμησαν να πέσουν στον γκρεμό. Στη συνέχεια προχώρησαν σε
καταστροφές πολλών Ελληνικών χωριών και κωμοπόλεων της Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω της
συμμετοχής τους στην επανάσταση, μεταξύ των
οποίων, το Κιλκίς, το Καρασούλι, το Λαγκαδά και
την περιοχή γύρω από τη Νάουσα. Στο μεταξύ,
συστάθηκε τριμελής Επιτροπή Βορειομακεδόνων,
εκπροσωπούμενη από το Μοναστήρι, το Κρούσοβο και τη Βογδάντσα (από ένα μέλος), στην πρώτη Προσωρινή Ελληνική Κυβέρνηση του 1822.
Αντίθετα στην Κρήτη η επανάσταση σημείωνε
επιτυχίες. Ο Πασάς του Ηρακλείου σε συνεργασία με τη στρατιά που έστειλε από την Αίγυπτο
ο Μωχάμετ Άλη απέτυχαν να καταστείλουν την
επανάσταση. Οι Έλληνες πέτυχαν σημαντική νίκη
στην μάχη του Κρουσώνα. Τον Μάιο του 1822 δημιουργείται προσωρινή διοίκηση στο νησί με το
όνομα προσωρινό πολίτευμα νήσου Κρήτης.
Σε διπλωματικό επίπεδο, οι Έλληνες έστειλαν
αντιπροσώπους στο συνέδριο της Ιερής Συμμαχίας στη Βερόνα, οι οποίοι δεν έγιναν δεκτοί. Στο
συνέδριο της Βερόνας επικράτησαν οι θέσεις του
Μέττερνιχ και η ελληνική επανάσταση καταδικάστηκε. Αν και οι μεγάλες δυνάμεις εξακολουθούσαν να κρατούν αποστάσεις από την ελληνική
επανάσταση, το μικρό νεοσύστατο κράτος της
Καραϊβικής, η Αϊτή, έγινε η πρώτη χώρα που
αναγνώρισε την Ελληνική Επανάσταση και την
Ελλάδα ως ανεξάρτητο κράτος.
Αποτίμηση της Ελληνικής Επανάστασης
Η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε ιδιαίτερος
σταθμός της ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού,
καθώς οδήγησε στην ίδρυση του Ελληνικού κράτους. Ενέπνευσε τις επόμενες γενεές των Ελλήνων
για διαδοχικές απελευθερωτικές εξορμήσεις και
σε καιρούς δοκιμασίας τις εμψύχωσε για υπομονή και αντίσταση.
Τον επόμενο αιώνα, καθώς μικρό μόνο τμήμα
των ιστορικών ελληνικών χωρών περιλαμβανόταν στο νέο κράτος, η προσπάθεια υλοποίησης
της Μεγάλης Ιδέας, της διεύρυνσης δηλαδή των
ελληνικών συνόρων ώστε να περιλάβουν το σύνολο των περιοχών αυτών, αποτέλεσε βασικό
άξονα της ελληνικής πολιτικής.
Η κοινή επιδίωξη των υποστηρικτών τόσο της
μοναρχίας όσο και αβασίλευτων πολιτευμάτων
κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, η δημιουργία
πολιτεύματος «παραστατικού», δηλαδή κοινοβουλευτικού και συνταγματικού, επιτεύχθηκε με
την Επανάσταση του 1843
Η Ελληνική Επανάσταση ήταν η μόνη από τις
φιλελεύθερες επαναστάσεις των χρόνων 18201822 που ευοδώθηκε. Έτσι, τη δεκαετία του 1820
η Ελλάδα έγινε η πηγή έμπνευσης του διεθνούς
φιλελευθερισμού και προκάλεσε το κίνημα του
Φιλελληνισμού ενώ το ελληνικό ζήτημα απασχόλησε την ευρωπαϊκή διπλωματία επί δώδεκα χρόνια. Παρέσυρε τις κυβερνήσεις Μεγάλων
Δυνάμεων να ενδιαφερθούν θετικά για την τύχη
της, να συνεργαστούν και να υπογράψουν Πρωτόκολλα και Συνθήκες για την αίσια έκβασή της,
σε αντίθεση με την τότε πολιτική τους. Απετέλεσε, έτσι, ισχυρό πλήγμα για το καθεστώς της Ιεράς
Συμμαχίας και σήμανε το θρίαμβο της αρχής των
εθνοτήτων. Καθώς ο γλωσσικός εξελληνισμός των
αλλόφωνων εγγράμματων ορθοδόξων άρχισε να
ταυτίζεται με την πολιτική υποστήριξη του νέου
κράτους, εντάθηκε η άνοδος των εθνικισμών των
υπόλοιπων βαλκανικών λαών.
Η 25η Μαρτίου είναι εθνική εορτή, όπως ορίστηκε με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα στις 15
Μαρτίου του 1838 ως επέτειος της έναρξης της
Επανάστασης.
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ΑΓΓΕΛΙΑ

PanHellenic Scholarship Foundation Elects New Board

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

A Singular Mission:
«To promote education by providing
scholarships and educational programs to Greek
American students who, guided by the values
of their Hellenic upbringing, have the potential
to become life-long significant achievers and
contribute meaningfully to society.»
CHRIS P. TOMARAS (Founder & Chairman)
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ΕΛΛΑΔΑ

Ελλάδα: ''Εθνικές Παρελάσεις'' γιά ολίγους

Μέτρα ασφαλείας που παράπεμπαν σε περίοδο χούντας
Το περίφημο «λεφτά υπάρχουν» του Γιώργου
Παπανδρέου θύμιζε η στρατιωτική παρέλαση
στην Αθήνα για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
Κι αυτό διότι σε μια περίοδο που τα νοικοκυριά
σε όλη την Ελλάδα κάνουν «αιματηρές» οικονομίες για να τα βγάλουν πέρα, η παρέλαση έμοιαζει σαν να είναι βγαλμένη από άλλες εποχές.
Είναι ενδεικτικό ότι έγιναν πτήσεις από μαχητικά
αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας αλλά και
από ελικόπτερα του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού, σε μια παρέλαση από την οποία
σχεδόν είχαν αποκλειστεί οι πολίτες.
Στη σύνδεση του αγώνα για την απελευθέρωση
της Ελλάδας από το ζυγό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με την ανάγκη για ανεξαρτησία από
τις βουλές των δανειστών της χώρας προχώρησε,
στη δήλωσή του μετά την στρατιωτική παρέλαση
για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας.
«Πριν από 193 χρόνια ένας ολιγάριθμος λαος
με μεγάλη καρδιά και εξαιρετική γενναιότητα
συγκρούστηκε με μια αυτοκρατορία για τη λευτερια. Σήμερα ο λαός μας δίνει μια μάχη και αγώνα
για να σπάσει τον κλοιό των δανειστών. Η ιστορία
εγγυάται ότι και αυτός ο αγωνας θα είναι νικηφόρος», ανάφερε ο Πρόεδρος της χώρας.
«Αφήνουμε πίσω την Ελλάδα της κρίσης και
προχωράμε προς μία Ελλάδα της υπερηφάνειας, της αυτοπεποίθησης, της ισχύος», τόνισε ο
υπουργός Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος.
«Η Ελλάδα βάζει τέλος στη μιζέρια και στα μνημόνια και σύντομα θα μιλάμε για μια Ελλάδα του
κύρους, ουσιαστικά ισχυρή», ανάφερε ο πρόεδρος της Βουλής Ευάγγελος Μεϊμαράκης.
«Θλίψη, ντροπή και οργή δημιουργεί το γεγονός ότι απαγορεύτηκε στους πολίτες να παρακολουθήσουν την παρέλαση στο σύνολό της»,
δήλωσε η βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων,
Έλενα Κουντουρά.
Η παρέλαση
Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και με την
πλατεία Συντάγματος να αποτελεί «άβατο» για
όσους δεν έφεραν πρόσκληση ή διαπίστευση
έγινε το πρωί της Τρίτης η στρατιωτική παρέλαση
για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.
Στην παρέλαση συμμετείχαν μηχανοκίνητα
τμήματα του στρατού και εναέρια μέσα.
Αστυνομικές δυνάμεις στάθμευαν με κλούβες
στο κάτω τμήμα της πλατείας, ενώ κλειστός παρέμεινε καθ΄όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων ο
σταθμός του μετρό «Σύνταγμα».
Οι πολίτες παρακολούθησαν τα πεζοπόρα τμήματα των ενόπλων δυνάμεων τα οποία έλαβαν
μέρος στην παρέλαση από το ύψος της οδού Βουκουρεστίου.
Για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας βρέθηκαν επί ποδός περίπου 3.000 αστυνομικοί, ενώ
είχαν τεθεί σε ισχύ έκακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ. πετούσε επάνω από το
τμήμα του κέντρου της πρωτεύουσας όπου παρήλασαν άνδρες των τριών κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων, της Αστυνομιίας και της Πυροσβεστικής, ενώ αστυνομικά σκυλιά είχαν ερευνήσει το
χώρο του Αγνώστου Στρατιώτη για να διασφαλιστεί ότι δεν υπήρχαν στο σημείο ύποπτα αντικείμενα.
Θεσσαλονίκη
Με την καθιερωμένη παρέλαση στην Λεωφόρο
Μεγάλου Αλεξάνδρου κορυφώθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Πολιτικά και στρατιωτικά τμήματα, μαθητές
δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων, πολιτιστικοί
σύλλογοι - οργανώσεις, σύλλογοι αναπήρων πολέμου και απογόνων Μακεδονομάχων, εθελοντές,
πεζοπόρα και μηχανοκίνητα τμήματα του στρατού παρέλασαν κατά μήκος της νέας παραλίας
Πάτρα
Με την παρέλαση των πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων ολοκληρώθηκαν, χωρίς απρόοπτα, οι εκδηλώσεις στην Πάτρα για την εθνική
επέτειο.
Την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις εκπροσώπησε
ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Γιώργος Διδασκάλου. Το πρωί εψάλη δοξολογία στον μητροπολιτικό ναό της Ευαγγελίστριας
και στις 12 το μεσημέρι ξεκίνησε η παρέλαση, επί
της οδού Αγίου Ανδρέου.
Η Αστυνομία είχε πάρει αυξημένα μέτρα ασφαλείας γύρω από την πλατεία Τριών Συμμάχων,
όπου είχε στηθεί η εξέδρα των επισήμων και

απαγορευόταν η πρόσβαση σε όσους δεν είχαν
πρόσκληση.
Χανιά
Με την καθιερωμένη παρέλαση στη λεωφόρο
Ανδρέα Παπανδρέου ολοκληρώθηκαν και στα
Χανιά οι εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο
της 25ης Μαρτίου και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.
Μετά από τρία χρόνια η παρέλαση πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα απόλυτης ηρεμίας ενώ
το μόνο μέτρο που προληπτικά είχε ληφθεί ήταν
ο αποκλεισμός του χώρου απέναντι από την εξέδρα των επισήμων καθώς σε απόσταση 50 μέτρων
δεξιά και αριστερά από αυτήν είχαν τοποθετηθεί
κιγκλιδώματα και δεν επιτρεπόταν η πρόσβαση
σε πολίτες.
Στην παρέλαση συμμετείχαν σχολεία όλων των
βαθμίδων της εκπαίδευσης, παραδοσιακοί και
εθελοντικοί σύλλογοι, τμήματα προσκόπων, παραδοσιακά στρατιωτικά οχήματα που συντηρούν
ιδιώτες και στρατιωτικά τμήματα των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων.
Κατά την διάρκεια της παρέλασης στον ουρανό
των Χανίων πραγματοποίησαν δυο διελεύσεις σε
σχηματισμό, 3 πολεμικά αεροσκάφη.
Αλληλοβρίστηκαν στην Κεφαλονιά
Ευχές στα...γαλλικά αντάλλαξαν οι επίσημοι,
στο Αργοστόλι, θέλοντας να αποτίσουν φόρο τιμής στους αγωνιστές της επανάστασης του 1821.
Μετά την κατάθεση στεφάνων, ο τομεάρχης
των ΑΝ.ΕΛ., στην Κεφαλονιά, Γεράσιμος Πετράτος, επιτέθηκε φραστικά στους εκπροσώπους
της Πολιτείας, χαρακτηρίζοντάς τους- μεταξύ
άλλων- εφιάλτες και τονίζοντας ότι πρέπει να
ντρέπονται.
Σύμφωνα με το Epta.tv, οξύτατη ήταν η αντίδραση του αντιπεριφερειάρχη, Σωτήρη Κουρή.
Ακολούθησε...διάλογος για το ποιος από τους
δύο έπρεπε να «βγάλει το σκασμό». Έτσι, οι δύο
άνδρες βρέθηκαν ..πρόσωπο με πρόσωπο και
χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας για να
τους χωρίσει.
Φασκέλωσε τους ''επίσημους''
'Ενας 56 χρονών άνδρας κατά τη διάρκεια της
μαθητικής παρέλασης στο Αγρίνιο, κινήθηκε
προς την εξέδρα των επισήμων και άρχισε να
τους...φασκελώνει με πάθος. Ανάμεσα στους επίσημους, βρισκόταν ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και
Ακαρνανίας, οι βουλευτές Κώστας Καραγκούνης
και Νίκη Φούντα και η δημοτική αρχή.
Ο αγανακτισμένος άντρας κατά την αποχώρησή
του ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς που τον
προσήγαγαν στο Αστυνομικό Μέγαρο.
Σύμφωνα με το agriniopress, ο ''δράστης''
υποστηρίζει πως «θόλωσε» βλέποντας τους επισήμους, αφού η οικογένεια του αντιμετώπιζε
σοβαρά οικονομικά προβλήματα και ο ίδιος είναι
άνεργος.
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Ομπάμα: «Η Ρωσία ενεργεί ως περιφερειακή δύναμη λόγω αδυναμίας»

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η Ρωσία δεν είναι η υπ' αριθμόν 1 απειλή για την εθνική ασφάλεια
των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ανησυχεί περισσότερο για την πιθανότητα να πυροδοτηθεί κάποιο
πυρηνικό όπλο στο Μανχάταν. Ωστόσο, είπε ότι τον ανησυχεί το ενδεχόμενο περαιτέρω διείσδυσης της
Μόσχας στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι προτιμά να λυθεί το πρόβλημα μέσω της διπλωματίας.
Ομπάμα παραδέχτηκε ότι θα ήταν ανέντιμο εκ μέρους του να υπονοήσει ότι υπάρχει μια απλή λύση
στο θέμα της Κριμαίας. Υπογράμμισε όμως ότι η ενσωμάτωση της χερσονήσου στη Ρωσία δεν είναι
«τελειωμένη υπόθεση» δεδομένου ότι δεν έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα.
Η σύγκριση της Κριμαίας με την περίπτωση του Κοσόβου, την οποία προβάλει η Μόσχα για να δικαιολογήσει το δημοψήφισμα και την προσάρτηση της περιοχής, «δεν έχει νόημα», τόνισε. «Όταν ακούω
ότι γίνεται σύγκριση με το Κόσοβο όπου χιλιάδες άνθρωποι σφαγιάστηκαν από την κυβέρνησή τους,
αυτός είναι ένας παραλληλισμός που δεν έχει απολύτως κανένα νόημα», πρόσθεσε, στη συνέντευξη
Τύπου που παραχώρησε στη Χάγη, κατά το κλείσιμο της συνόδου για την πυρηνική ασφάλεια. Όπως
είπε, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι οι ρωσόφωνοι της Ουκρανίας απειλούνταν.
Αναφερόμενος στις κυρώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι μολονότι η επιβολή τους σε συγκεκριμένους τομείς θα μπορούσε να βλάψει την οικονομία άλλων χωρών, τον εντυπωσιάζει το γεγονός ότι οι
σύμμαχοι των ΗΠΑ είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε αυτές, εφόσον χρειαστεί. Τόνισε ότι επαφίεται
στη Ρωσία να ενεργήσει ξανά με βάση τους διεθνείς κανόνες, υπογραμμίζοντας ότι εάν δεν τον πράξει
θα υποστεί το κόστος.

ΟΗΕ εναντίον Τουρκίας για το μπλοκ στο Twitter

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κάλεσε την Άγκυρα να άρει τους περιορισμούς στη χρήση του Twitter προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση η Τουρκία ενδέχεται να
παραβιάσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της.
«Ανησυχούμε από το γεγονός ότι το μπλοκάρισμα της πρόσβασης στο Twitter από τις 20 Μαρτίου από την υπηρεσία τηλεπικοινωνιών ενδέχεται να είναι ασύμβατο με τις διεθνείς υποχρεώσεις της
Τουρκίας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα», είπε ο εκπρόσωπος της Αρμοστείας Ρούπερτ Κόλβιλ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Γενεύη.
«Τα δικαιώματα των ανθρώπων θα πρέπει να προστατεύονται τόσο όταν συνδέονται στο διαδίκτυο
όσο και όταν δεν είναι συνδεδεμένοι. Καλούμε τις αρχές να άρουν τον αποκλεισμό», πρόσθεσε.
Την περασμένη εβδομάδα η αρχή τηλεπικοινωνιών της Τουρκίας απαγόρευσε την πρόσβαση στον
αμερικανικό ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης στον οποίο είχαν αναρτηθεί υποκλαπείσες τηλεφωνικές
επικοινωνίες του πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που τον ενέπλεκαν σε σκάνδαλο διαφθοράς.
Το μέτρο αυτό προκάλεσε την οργή μεγάλου μέρους της διεθνούς κοινότητας και η Ουάσινγκτον το
χαρακτήρισε «παρεμπόδιση στην ελευθερία της έκφρασης».

Ουκρανία: Νεκρός ηγέτης του ακροδεξιού «Δεξιού Τομέα»

Ηγετικό στέλεχος του ουκρανικού ακροδεξιού κινήματος Δεξιός Τομέας σκοτώθηκε στην διάρκεια
ανταλλαγής πυροβολισμών με αστυνομικούς οι οποίοι προσπάθησαν να τον συλλάβουν στην πόλη
Ρόβνο, στα δυτικά, όπως ανακοίνωσε την το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας.
Ο Ολεξάντρ Μουζίτσκο, γνωστός και ως Σάσκο Λε Μπλαν, επικεφαλής του Δεξιού Τομέα στη δυτική
Ουκρανία, άνοιξε πρώτος πυρ εναντίον των αστυνομικών, δήλωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βολοντίμιρ Εβντοκίμοφ, όπως μετέδωσε το ουκρανικό πρακτορείο Interfax.
Μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών ο Μουζίτσκο «ήταν ακόμη εν ζωή. Όμως ο γιατρός των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που κλήθηκαν στο σημείο διαπίστωσε απλώς τον θάνατό του», πρόσθεσε ο κ.
Εβντοκίμοφ, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.
Σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία Ria-Novosti και Interfax, τα οποία επικαλούνται ρωσικές δικαστικές αρχές, εναντίον του Μουζίτσκο είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα έρευνας από τη Ρωσία, η οποία τον
κατηγορεί ότι το 2000 συμμετείχε σε μάχες στην Τσετσενία στο πλευρό των αυτονομιστών ισλαμιστών
και ότι ευθύνεται για τον θάνατο περισσότερων από 20 Ρώσων στρατιωτών.
Ο Μουζίτσκο, εύσωμος άνδρας, είχε γίνει γνωστός αφού ανέβασε στον ιστότοπο YouTube βίντεο στα
οποία φαινόταν να εξυβρίζει το δημοτικό συμβούλιο της Ρόβνο και να χαστουκίζει έναν εισαγγελέα.

ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: «Η Ελλάδα μπορεί να βαδίσει μόνη της»
Καλύτερα «βλέπει» ότι αρχίζουν να πηγαίνουν τα πράγματα στην Ελλάδα -μια από τις πιο
προβληματικές οικονομίες της Ευρώπης- η Wall
Street Journal.
Όπως επισημαίνει, όμως, η αμερικανική εφημερίδα, η κρίση της ευρωζώνης ξεκίνησε στην
Ελλάδα και δεν θα λήξει μέχρι να εξαλειφθούν οι
αμφιβολίες για τις προοπτικές της.
«Η βελτιωμένη προοπτική της οικονομίας,
έδωσε στον κ. Σαμαρά το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις» υποστηρίζει το δημοσίευμα,
σχολιάζοντας ότι η αρχική εκτίμηση του ΔΝΤ
ήταν ότι υπάρχει σημαντικό έλλειμμα για το 2013,
η Αθήνα, ωστόσο, επέμεινε σε πιο αισιόδοξες
προβλέψεις υποβοηθούμενη και από την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος.
Επισημαίνει, επίσης, ότι η συμφωνία με την
τρόικα, που αναμένεται να επικυρωθεί από το
Eurogroup τον επόμενο μήνα, ανοίγει το δρόμο
για την απελευθέρωση των 8 δισ. ευρώ που είναι απαραίτητα για την εξόφληση ομολόγων και
προσθέτει ότι η συμφωνία δείχνει πόσο η οικονομία που ανακάμπτει και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά,
άλλαξαν του όρους.
Αναφέρεται και στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, που ενισχύθηκε κατά 35% το 2013, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση διεθνώς, ενώ και
το χρηματοδοτικό κενό των 4 δισ. για το 2014,
συρρικνώνεται γρήγορα.
«Σημαντικό στοιχείο που καθόρισε την ισορροπία των διαπραγματεύσεων», συνεχίζει το
δημοσίευμα, «ήταν η βελτίωση των προβλέψεων
αναφορικά με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, καθώς υπήρξε αντίδραση από την τρόικα
και κυρίως από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,
που όμως συμβιβάστηκαν αποδεχόμενοι τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος».
Όπως υπογραμμίζει, ως αντάλλαγμα, η Αθήνα
συμφώνησε τα υπόλοιπα 11 δισ. για τις τράπεζες
να χρησιμοποιηθούν για κενά που θα προσδιορίσει η ΕΚΤ, όταν διενεργήσει τα δικά της stress
tests. «Παρόλα αυτά, οι αγορές δείχνουν πρόθυμες να εμπιστευθούν τα αποτελέσματα της

Τράπεζας της Ελλάδος, κάτι που αντανακλά την
εμπιστοσύνη που δείχνουν στην BlackRock, ενώ
οι ανακοινώσεις των σχεδίων της Πειραιώς και
της Alpha, σύμφωνα με τους τραπεζίτες, ελκύουν
σημαντικά κεφάλαια από μια ευρεία γκάμα επενδυτών».
Βεβαίως, η αγορά μετοχών ελληνικών τραπεζών εξακολουθεί να ενέχει κινδύνους, ιδιαίτερα
εάν λάβει κανείς υπόψη ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια φτάνουν το 30% του ΑΕΠ, οι επενδυτές
ωστόσο, είναι διατεθειμένοι να ρισκάρουν, θεωρώντας ότι, καθώς η οικονομία θα ανακάμπτει, η
ποιότητα του ενεργητικού θα βελτιώνεται.
Η έκταση της ανάκαμψης, σύμφωνα με την Wall
Street Journal, εξαρτάται σημαντικά και από την
πρόοδο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, καθώς από την αρχή του ελληνικού προγράμματος,
υπάρχουν παράπονα ότι η Αθήνα είναι διστακτική
στο να αντιμετωπίσει ισχυρά συμφέροντα.
Το δημοσιεύματα κάνει, επίσης, αναφορά στην
εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, σημειώνοντας ότι η
Τρόικα ήθελε η Ελλάδα να εφαρμόσει στο σύνολό τους τα 239 μέτρα που πρότεινε ο Οργανισμός, ωστόσο η Αθήνα ζήτησε κάποια ευελιξία,
με τον ίδιο τον Έλληνα πρωθυπουργό όχι πολύ
καιρό πριν, να κάνει λόγο για εκκλήσεις σε ώτα
μη ακουόντων. «Ακόμη και τώρα, κάποιοι αξιωματούχοι της Τρόικας κατηγορούν σε ιδιωτικές
συζητήσεις, τον κ. Σαμαρά για εκβιασμό», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Το δημοσίευμα κάνει αναφορά και στο ΣΥΡΙΖΑ,
σημειώνοντας ότι «το μικρό ποσοστό με το οποίο
προηγείται στις δημοσκοπήσεις, δεν είναι ικανό
για κάποια αποφασιστική κίνηση, ενώ και οι ανεξάρτητοι βουλευτές ενδεχομένως να είναι πρόθυμοι να υποστηρίξουν την κυβέρνηση, η οποία
δεν θέλει να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές».
«Αυτό υποδηλώνει ότι ο κ. Σαμαράς εξακολουθεί να παρέχει τη μεγαλύτερη εξασφάλιση
ενάντια στο φόβο που έχουν οι ηγέτες της ευρωζώνης ότι μια νέα πολιτική αστάθεια είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει η ελληνική
ανάκαμψη και η προοπτική τερματισμού της κρίσης» καταλήγει η Wall Street Journal.

Η Huffington Post για τη «γενοκτονία των ανασφάλιστων»

«Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, πολλοί Έλληνες έχουν αναπτύξει την αίσθηση πως ζουν μια φάρσα».
Έτσι ξεκινά το μακροσκελές άρθρο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα «The Huffington Post», στο οποίο η
δημοσιογράφος Jullian Tomlin, περιγράφει και σχολιάζει την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της
υγείας, με αφορμή το... «Success story» που επικαλείται η ελληνική κυβέρνηση.
Ακόμη, η δημοσιογράφος σχολιάζει τις αντιδράσεις που συνάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά την
επίσκεψή του στο Imperial College του Λονδίνου, που όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο άρθρο,
«πήγε να «γιορτάσει» την ελληνική επιτυχία, «σύμφωνα με τη γραμμή της ελληνικής κυβέρνησης, να
παρουσιάζει την οικονομία ως «success story»».
κόμη, στο άρθρο επισημαίνεται και η «μεγάλη απόσταση» που υπάρχει ανάμεσα στις δηλώσεις του
Άδ.Γεωργιάδη για το τι συμβαίνει στο χώρο της υγείας και του επιστημονικού περιοδικού «Lancet».
«Ως υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης προΐσταται σε έναν τομέα υγείας που λαμβάνει το μικρότερο
ποσοστό από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, και οι συνέπειες του γεγονότος αυτού είναι ορατές: Σημαντική
αύξηση μολυσματικών ασθενειών, και του HIV αλλά και της ελονοσίας, οι ανασφάλιστοι φτάνουν τις
800.000, όλο και περισσότεροι ηλικιωμένοι δεν έχουν πρόσβαση στις υποδομές υγείας που κλείνουν,
οι Γιατροί του Κόσμου αναγκάστηκαν να αυξήσουν τις δομές τους για να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση, μπήκε εισιτήριο στα νοσοκομεία, το ποσοστό που πληρώνουν οι ασφαλισμένοι για
φάρμακα και συνταγογράφηση αυξήθηκε, ενώ το ποσοστό των θνησιγενών γεννήσεων αυξήθηκε 21%
από το 2008 έως το 2011, γεγονός που επίσης αποδίδεται στην περιορισμένη πρόσβαση σε κατάλληλες
δομές υγείας».
Επιπλέον, η αρθρογράφος «υπογραμμίζει» πως «οι Έλληνες έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να
πάθουν κατάθλιψη, ενώ ο αριθμός των αυτοκτονικών έχει αυξηθεί 45% από το 2007 έως το 2011».
«Το κοινωνικό κόστος της περικοπής του κράτους πρόνοιας τον τελευταίο καιρό έχει βαρύνει κυρίως
τους απλούς Έλληνες πολίτες, ενώ την ίδια ώρα οι πολιτικοί αρνούνται πως όντως υπάρχουν σοβαρά
προβλήματα και μάλιστα θεωρούν κάθε αντίδραση δυσφήμιση», καταλήγει το άρθρο της ηλεκτρονικής εφημερίδας.

Δημοψήφισμα στην Βρετανία γιά ΕΕ: Μία «κακή ιδέα»

Δεν βρίσκει καλή ιδέα τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την παραμονή της Βρετανίας στην Ευρ.
'Ενωση μια σειρά οικονομικών και πολιτικών αναλυτών, υπό την έννοια ότι οι Βρετανοί θα κληθούν
να τοποθετηθούν πιθανότατα «αντιευρωπαϊκά» για ένα θέμα το οποίο στην πραγματικότητα δεν θεωρούν προτεραιότητα.
Προκειμένου να κατευνάσει τα ευρωσκεπτικιστικά πνεύματα στο εσωτερικό των Συντηρητικών, ο
Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον έχει εξαγγείλει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την
παραμονή της χώρας στην ΕΕ το 2017, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι το κόμμα του θα κερδίσει τις
εκλογές που θα μεσολαβήσουν σε δύο χρόνια.
Παρ' όλη την αρχική αντίθετη θέση τους, σε μία αντίστοιχη πρωτοβουλία προανήγγειλαν ότι θα
προβούν και οι Εργατικοί, οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στην αντιπολίτευση, αν και διευκρινίζουν ότι
θα το κάνουν μόνο εάν χρειαστεί -ειδικότερα αν στο μεταξύ αποφασιστεί η μεταφορά περισσότερων
αρμοδιοτήτων από το Ηνωμένο Βασίλειο στις Βρυξέλλες. Είχαν προηγηθεί εκτιμήσεις πολιτικών αναλυτών περί πιθανής αλλαγής στάσης των Εργατικών λόγω σχετικών πιέσεων από τις δημοσκοπήσεις.
Στο πλαίσιο της συμμετοχής στην ΕΕ, η Βρετανία προβάλλει διεκδικήσεις που αφορούν στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς σε μια σειρά από τομείς αλλά και στη διαμόρφωση ενός αυστηρότερου
πλαισίου για τη μετανάστευση, το οποίο σε έναν βαθμό ήδη υλοποιεί η σημερινή βρετανική κυβέρνηση, περιορίζοντας τα οικονομικά κίνητρα παραμονής μεταναστών στη χώρα.

Ο πολεμιστής Σιχ Major Singh, ποζάρει φορώντας ένα 425 μέτρων μήκους τουρμπάνι και κραδαίνει
ένα σπαθί, συμμετέχοντας σε μια θρησκευτική πομπή κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ «Hola
Mohalla» στην Anandpur Sahib, στο βόρειο ινδικό κρατίδιο του Πουντζάμπ. Οι πιστοί από διάφορα
μέρη της βόρειας Ινδίας συρρέουν στο πανηγύρι για να γιορτάσουν το φεστιβάλ Holi σε μια παράδοση
που χρονολογείται από τον δέκατο Σιχ γκουρού Gobind Singh το 17ο αιώνα. Οι Nihangs ή σιχ πολεμιστές, παρουσιάζουν τις πολεμικές δεξιότητες και την ενδυμασία τους κατά τη διάρκεια της γιορτής,
που πιστεύεται ότι πρέπει να διατηρηθεί πιστή στην παράδοση που όρισε ο Γκουρού. Το στιγμιότυπο
τράβηξκε ο φωτογράφος Αλτάφ Κάντρι για το Associated Press.

Η Τουρκία σώζει το...Κάστρο του Αργυρόκαστρου!
Σύμφωνα με την Αλβανική εφημερίδα ΜΑΠΟ αλλά και άλλες εφημερίδες, το Υπουργείο Πολιτισμού
Αλβανίας και το ίδρυμα ΤΙΚΑ υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για την συντήρηση των ιστορικών και
πολιτισμικών μνημείων στο ιστορικό κέντρο του Αργυροκάστρου.
Όπως τόνισε και η Υπουργός Πολιτισμού Μ. Κουμπάρο, η χθεσινή συμφωνία είναι αποτέλεσμα της
συνάντησης του Αλβανού πρωθυπουργού Ε. Ράμα με τον Τούρκο ομόλογό του Τ. Ερντογάν στην Πρίστινα τον περασμένο Οκτώβριο.
Η συγκεκριμένη συμφωνία καθιστά δυνατές τις επεμβάσεις για την συντήρηση των ιστορικών και
πολιτισμικών μνημείων στο Κέντρο του Αργυρόκαστρου, σύμφωνα με εφαρμογή των συστάσεων της
UNESCO. Η συμφωνία υπεγράφη από την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Ε. Κοκόνα και
τον συντονιστή του ΤΙΚΑ στα Τίρανα και Πρέσβη της Τουρκίας στα Τίρανα Χινταγιέτ Μπαγιρακτάρ, ο
οποίος εκτίμησε την συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού για την αποκατάσταση του ιστορικού
κέντρου του Αργυρόκαστρου.
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Κύπρος: Χρειάζεται σκληρή διαπραγμάτευση
γιά ουσιαστική λύση στο Κυπριακό

Το Boeing έπεσε, επιβάτες και πλήρωμα, όλοι νεκροί

Το αεροσκάφος των Malaysia Airlines, που εξαφανίστηκε από τα ραντάρ στις 8 Μαρτίου, έπεσε
στο νότιο Ινδικό Ωκεανό. Η ανάλυση των δορυφορικών στοιχείων, από τη βρετανική υπηρεσία
έρευνας αεροπορικών δυστυχημάτων, δείχνει ότι
η τελευταία θέση του αεροσκάφους ήταν δυτικά
του Περθ της Αυστραλίας, μακριά από κάθε διάδρομο προσγείωσης, στην περιοχή όπου εντοπίζονται τις τελευταίες ημέρες διάφορα ευρήματα,
δήλωσε συντετριμμένος σε έκτακτη συνέντευξη
Τύπου ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας Νατζίπ
Ραζάκ. Η εταιρεία, σχεδόν ταυτόχρονα, ενημέρωσε τους συγγενείς των επιβαινόντων ότι το αεροσκάφος συνετρίβη και δεν υπάρχει κανείς επιζών.
Τώρα πρόκειται να μεταφερθούν στην Αυστραλία
προκειμένου να παρακολουθήσουν την εξέλιξη
της έρευνας.
Οπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Τόνι Αμποτ μιλώντας στο Κοινοβούλιο,
τα αυστραλιανά αεροσκάφη που χτενίζουν την
περιοχή εντόπισαν ένα «γκρι ή πράσινο κυκλικό
αντικείμενο και ένα πορτοκαλί ορθογώνιο αντικείμενο», περίπου 2.500 χλμ. δυτικά του Περθ.
Αμέσως έσπευσε προς την περιοχή σκάφος του
Πολεμικού Ναυτικού της Αυστραλίας, το HMAS
Success προκειμένου να τα περισυλλέξει.
Λίγο νωρίτερα, το πρακτορείο Νέα Κίνα μετέδωσε ότι ένα κινεζικό Ilyushin IL- 76 εντόπισε «λευκά
αντικείμενα» να πλέουν στην ίδια ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος Τύπου του κινεζικού
υπουργείου Εξωτερικών, Χονγκ Λέι τόνισε ότι δεν
είναι γνωστό κατά πόσον τα αντικείμενα συνδέονται με το χαμένο αεροσκάφος. Στην περιοχή που
εντοπίστηκαν τα λευκά αντικείμενα πλέει το κινεζικό παγοθραυστικό «Δράκος του Χιονιού», έξι

άλλα πλοία και πολλά αλιευτικά προκειμένου να
συνδράμουν στην έρευνα. Ομως, όπως ανέφερε
η Αρχή Ναυτικής Ασφάλειας της Αυστραλίας, που
συντονίζει και εποπτεύει το σύνολο των επιχειρήσεων στην περιοχή, ένα αμερικανικό ερευνητικό
σκάφος τύπου Poseidon P8 δεν βρήκε το παραμικρό στην περιοχή. Το Σαββατοκύριακο φωτογραφίες από κινεζικό και γαλλικό δορυφόρο που
υποδεικνύουν την ύπαρξη μεγάλων αντικειμένων
που πλέουν στην ευρύτερη περιοχή των ερευνών
αναπτέρωσαν τις ελπίδες ότι το αεροσκάφος και
τα μαύρα κουτιά του βρίσκονται κάπου στην
περιοχή. Ηδη, το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό
πρόκειται να προωθήσει στην περιοχή έναν ανιχνευτή υψηλής τεχνολογίας που μπορεί να εντοπίσει τα μαύρα κουτιά σε βάθος ακόμα και 6.500
μέτρων.
Ενώ η πολυεθνική προσπάθεια εντοπισμού του
αεροσκάφους και των μαύρων κουτιών συνεχίζεται και το μυστήριο σχετικά με το τι συνέβη
πυκνώνει εν μέσω αντιφατικών πληροφοριών
από την κυβέρνηση της Μαλαισίας, η Malaysia
Airlines ανακοίνωσε ότι ο συγκυβερνήτης του
εξαφανισμένου Boeing 777-200ER πετούσε για
πρώτη φορά μόνος του αυτόν το τύπο αεροσκάφους χωρίς την παρουσία «επόπτη συγκυβερνήτη». Ο Φαρίκ Αμπντούλ Χαμίντ είχε ολοκληρώσει
με επιτυχία τις πέντε πτήσεις σε αεροσκάφος του
ίδιου τύπου υπό την εποπτεία άλλου συγκυβερνήτη.
Ο Αχμάντ Ζαουχάρι, διευθύνων σύμβουλος της
αεροπορικής εταιρείας, τόνισε ότι ο κυβερνήτης
της πτήσης ΜΗ370 ήταν εξεταστής για τους πιλότους των Boeing 777, όποτε η απειρία του συγκυβερνήτη δεν άλλαζε την κατάσταση.

Αδιαφορία Μεντβέντεφ για τις κυρώσεις της Δύσης
Ο πρωθυπουργός της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ εμφανίστηκε να αντιμετωπίζει με αδιαφορία
σήμερα τις κυρώσεις εξαιτίας της προσάρτησης
της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία και να δηλώνει πως ακόμη κι αν η Δύση επιβάλει ευρύτερα
τιμωρητικά μέτρα, οι επιχειρήσεις που θέλουν να
δραστηριοποιηθούν στη ρωσική επικράτεια δεν
θα αποθαρρυνθούν, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ιντερφάξ.
«Όλα θα πάνε καλά», φέρεται να είπε ο Μεντβέντεφ ερωτηθείς πώς θα επηρεαστεί η συνεργασία
με ξένες εταιρείες των τομέων του πετρελαίου
και του φυσικού αερίου εάν τα δυτικά κράτη διευρύνουν τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας
«Εκείνοι οι οποίοι επιθυμούν να συνεργαστούν
μαζί μας σε οποιοδήποτε πεδίο, στην επιστήμη,
στην παραγωγή, κάνοντας επενδύσεις στην οικονομία μας, δεν θα πάνε πουθενά, διότι αυτή είναι
μια εντελώς φυσιολογική διαδικασία», φέρεται
ότι είπε ο Μεντβέντεφ.
Αν οι ξένες εταιρείες αποχωρήσουν, συνέχισε,
«αυτό σημαίνει ότι δεν ήθελαν πραγματικά» να
δραστηριοποιηθούν στη Ρωσία εξαρχής, ανέφερε ο Μεντβέντεφ σε μια εκδήλωση αφιερωμένη
στην καινοτομία στην πετρελαιοπαραγωγική
επαρχία Ταταρστάν, σύμφωνα με το Ιντερφάξ.

«Οχι μόνο δεν είναι έτοιμη η λύση για το Κυπριακό, αλλά χρειάζεται σκληρή διαπραγμάτευση,
όπως και συμμαχίες και εμμονή σε βασικές αρχές
και αξίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης», δήλωσε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Χρίστος
Στυλιανίδης.
Ο εκπρόσωπος σχολίασε δηλώσεις του Τουρκοκύπριου διαπραγματευτή Κουντρέτ Οζερσάι,
ο οποίος είχε παρουσιάσει μια αισιόδοξη εικόνα,
σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, ύστερα από
χθεσινή συνάντησή του με τον Ελληνοκύπριο διαπραγματευτή, πρέσβη Ανδρέα Μαυρογιάννη.
Ο κ. Οζερσάι είχε πει ότι οι δύο διαπραγματευτές βρίσκονται πολύ κοντά στη διαδικασία του
πάρε-δώσε. Ο κ. Στυλιανίδης τόνισε την ανάγκη
να δοθεί μια νέα δυναμική στις διαπραγματεύσεις
με ουσιαστικά και τολμηρά μέτρα οικοδόμησης
εμπιστοσύνης.
Επίσης ανέφερε ότι η Ελληνοκυπριακή πλευρά επιμένει, και αυτό έχει γίνει αποδεκτό από τη
διεθνή κοινότητα, ότι το θέμα της Αμμοχώστου

θα δημιουργήσει την ώθηση στις συνομιλίες,
θα αλλάξει το κλίμα και δημιουργήσει κλίμα
εμπιστοσύνης.«Φαίνεται ότι οι εξελίξεις είναι καλές στο θέμα αυτό», είπε ο κ. Στυλιανίδης, προσθέτοντας πως ο διεθνής παράγοντας, δείχνει ότι
αντιλαμβάνεται αυτή τη βασική θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Ο Εκπρόσωπος έκφρασε την ελπίδα το συντομότερο να υπάρχουν απτά και συγκεκριμένα αποτελέσματα προς αυτή την κατεύθυνση.
Αναφερόμενος στην επικείμενη συνάντηση του
Προέδρου Αναστασιάδη με τον Ντερβίς ΄Ερογλου,
ο κ. Στυλιανίδης είπε ότι σε αυτή ουσιαστικά θα
γίνει μια ανασκόπηση για το πού βρισκόμαστε μέχρι τώρα σχετικά με την κατάθεση των απόψεων.
«Είμαστε ακόμα στην αρχή και χρειάζεται σκληρή διαπραγμάτευση, συμμαχίες και επιμονή σε
βασικές αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Η αναβάθμιση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα επηρεάζει την ίδια τη διαπραγμάτευση,»
είπε ο κ. Στυλιανίδης.

ΠΟΥ: 7 εκατομμύρια νεκροί από την ατμοσφαιρική ρύπανση
Ο απολογισμός αυτός -διπλάσιος σε σχέση με
προηγούμενες εκτιμήσεις- σημαίνει ότι 1στους 8
θανάτους το 2012 συνδέεται με τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και δείχνει πως μειώνοντας τη ρύπανση μέσα και έξω από τις κατοικίες μπορεί να
σωθούν μελλοντικά εκατομμύρια ζωές, αναφέρει
σε έκθεσή του ο Οργανισμός Υγείας του ΟΗΕ.
Οι θάνατοι εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης συνδέονται συνήθως με νόσους της καρδιάς,
εγκεφαλικά επεισόδια ή χρόνιες πνευμονοπάθειες, καθώς και με τον καρκίνο των πνευμόνων
αλλά και οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις.
«Τα αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν την ανάγκη
για μια συντονισμένη δράση προκειμένου ο αέρας που αναπνέουμε να είναι καθαρός», δήλωσε
η Μαρία Νέιρα, επικεφαλής του τμήματος Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος του ΠΟΥ. «Οι κίνδυνοι από την ατμοσφαιρική ρύπανση είναι πλέον
πολύ μεγαλύτεροι από όσο νομίζαμε ή κατανοούσαμε, ιδιαίτερα για τις καρδιακές παθήσεις και τα
εγκεφαλικά επεισόδια», είπε.

Οι οικονομικά φτωχιές χώρες στην νοτιοανατολική Ασία και την περιοχή του Δυτικού Ειρηνικού
είχαν το 2012 τα μεγαλύτερα ποσοστά ρύπανσης,
με 3,3 εκατομμύρια θανάτους να συνδέονται με
τη ρύπανση του αέρα σε εσωτερικούς χώρους και
2,6 εκατομμύρια σε εξωτερικούς.
Σύμφωνα με την έκθεση του ΠΟΥ, η ρύπανση
στους εσωτερικούς χώρους προκαλείται κυρίως
από το μαγείρεμα με κάρβουνα, ξύλο ή σε σόμπες
βιομάζας. Ο Οργανισμός εκτιμά ότι 2,9 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη χρησιμοποιούν για το μαγείρεμα εστίες όπου καίνε ξύλα,
κάρβουνα ή κοπριά ως καύσιμο υλικό.
Στους εξωτερικούς χώρους, ο αέρας μολύνεται
κυρίως από τα οχήματα, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις εκπομπές βιομηχανικών και γεωργικών ρύπων και το μαγείρεμα. Η έρευνα δείχνει ότι τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
έχουν αυξηθεί σημαντικά σε ορισμένες περιοχές
του πλανήτη, ιδιαίτερα σε χώρες με μεγάλο πληθυσμό, όπως η Κίνα και η Ινδία.

ΗΠΑ: Nεκροί και αγνοούμενοι από την κατολίσθηση λάσπης

Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών από την καταστροφική κατολίσθηση λάσπης που σημειώθηκε στην δυτική πολιτεία Ουάσινγκτον των ΗΠΑ ανήλθε στους 14, ενώ δεκάδες άνθρωποι συνεχίζουν
να αγνοούνται δύο ημέρες μετά την τραγωδία, ανακοίνωσαν οι αρχές.
Η κατολίσθηση σημειώθηκε το Σάββατο, όταν η πλαγιά ενός βουνού στην επαρχία Σνόχομις υποχώρησε, πέφτοντας επάνω σε κατοικίες, την εθνική οδό και σε ένα ποτάμι που βρίσκεται στην περιοχή.
Εκπρόσωπος του γραφείου του Σερίφη στο Σνόχομις δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters,
ότι την Δευτέρα ανασύρθηκαν 8 σοροί από τη ζώνη καταστροφής.
Η αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που αναφέρονται ως αγνοούμενοι στους 108 από πλευράς
των αρχών έχει εντείνει τις ανησυχίες ότι ο αριθμός των θυμάτων πιθανόν θα έχει δραματική άνοδο.

Βενεζουέλα: Συνελήφθησαν τρεις πτέραρχοι

Ύποπτοι για σχεδιασμό αντικυβερνητικού πραξικοπήματος είναι τρεις πτέραρχοι της πολεμικής αεροπορίας της Βενεζουέλας, οι οποίοι συνελήφθησαν από την κυβέρνηση του Νίκολας Μαδούρο, όπως
αποκάλυψε ο ίδιος ο Βενεζουελανός πρόεδρος.
Ο κ. Μαδούρο δεν κατονόμασε τους τρεις συλληφθέντες, ωστόσο, μιλώντας στο πλαίσιο συνάντησης με υπουργούς Εξωτερικών νοτιοαμερικανικών χωρών, σημείωσε πως «επιχειρούσαν να εγερθούν
εναντίον της νόμιμης κυβέρνησης».
Να σημειωθεί πως στην οικονομική διάσταση της κρίσης στη λατινοαμερικανική χώρα, ο οίκος Fitch
υποβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Βενεζουέλας από Β+ σε Β, με «αρνητική προοπτική»,
γεγονός που σημαίνει πως υπάρχει ενδεχόμενο νέας υποβάθμισης εντός των επόμενων μηνών.

Υπό ρωσικό έλεγχο το τελευταίο ουκρανικό πλοίο στην Κριμαία

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ έχουν επιβάλει ταξιδιωτικές
απαγορεύσεις και δέσμευση πόρων σε μερικές
δεκάδες αξιωματούχους και βουλευτές ως τιμωρία για αυτή που θεωρούν παράνομη κατάληψη
της περιοχής της Χερσονήσου της Κριμαίας στη
Μαύρη Θάλασσα, που επιμένουν ότι αποτελεί
έδαφος της Ουκρανίας. Απειλούν να επιβάλλουν
πολύ ευρύτερες κυρώσεις, πιθανόν σε ολόκληρους τομείς της ρωσικής οικονομίας, εάν η Μόσχα αποπειραθεί να καταλάβει κι άλλα εδάφη
της Ουκρανίας ή προβεί σε άλλες κινήσεις που
κρίνουν επιθετικές.

15790 New Ave. suite 100 - Lemont, IL 60439
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Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν έφοδο στο τελευταίο πολεμικό πλοίο στο οποίο ανεμίζει η ουκρανική
σημαία στην Κριμαία, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας Βλάντισλαβ
Σελεζνιόφ.
Οι επιτιθέμενοι επιβιβάστηκαν στο κατάστρωμα του ναρκαλιευτικού σκάφους Τσερκάσι, στη λίμνη
Ντονουζλάβ, ενώ το πλήρωμά του έχει κλειστεί στο εσωτερικό του πλοίου, ανέφερε ο εκπρόσωπος
στη σελίδα του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.
Σύμφωνα με έναν Ουκρανό ναυτικό ο οποίος βρίσκεται στο πλοίο και ήλθε σε επαφή με την εφημερίδα Ουκράινσκα Πράβντα, οι επιτιθέμενοι έφθασαν στο σκάφος με δύο ταχύπλοα, ενώ ελικόπτερα
πετούν πάνω από τη λίμνη.
Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν χθες το μεγάλο αποβατικό Κονσταντίν Ολσάνσκι και είχαν επίσης
προσπαθήσει να πάρουν το Τσερκάσι αλλά το σκάφος ελίχθηκε έξυπνα χωρίς να σταματήσει για να μην
τους αφήσει να επιβιβαστούν, δήλωσε ο ναυτικός, ο οποίος ονομάζεται Ολεξάντρ Γκουτνίκ, σύμφωνα
με την ηλεκτρονική έκδοση της Ουκράινσκα Πράβντα.
Ουκρανικά σκάφη βρίσκονται αποκλεισμένα στη λίμνη Ντονουζλάβ καθώς ο ρωσικός στόλος έχει
αποκλείσει με δικά του πλοία τη διέλευση προς τη Μαύρη Θάλασσα.

Tel. 630-243 8900
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Ρωσία: «Και τώρα ελάτε να τα... πούμε»

Το ότι η Ρωσία καίγεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη δύναμη για την τύχη της Ουκρανίας είναι γνωστό (και επιβεβαιωμένο από κάθε
άποψη). Το να θέλει κανείς, πριν προσέλθει στο
τραπέζι της «διαπραγμάτευσης», να έχει στο χέρι
του όσα περισσότερα χαρτιά μπορεί, είναι επίσης
λογικό.
Γι' αυτό και η Μόσχα καλεί σε «διάλογο» τη
Δύση, αφού πρώτα την αιφνιδίασε αναπτύσσοντας στρατιωτικές δυνάμεις στην Κριμαία και
αφού συντόνισε το δημοψήφισμα, στο οποίο το
97% των κατοίκων της επαρχίας ζήτησε την ένωση με τη Ρωσία.
Δεν έχει σημασία εάν η Δύση αναγνωρίζει ή
όχι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, ούτε
εάν καταδικάζει το Κρεμλίνο για τη στρατιωτική
επέμβαση στην Κριμαία... Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Μόσχα έκανε ό,τι έκανε χωρίς να
ανοίξει -επί της ουσίας- μύτη, ότι τα παραπάνω
γεγονότα έχουν καταγραφεί και ότι, τελικά, ενισχύουν τη θέση του Κρεμλίνου στην όποια διαπραγμάτευση ακολουθήσει.
Βέβαια, το παιχνίδι που παίζεται στην Ουκρανία είναι, ας πούμε, πολύ διαφορετικό από το
μπρα ντε φερ στη Γεωργία πριν από μερικά χρόνια. Η Ουκρανία δεν αποτελεί απλώς μια χώρα
στην πίσω αυλή της Ρωσίας, δεν είναι ένα ακόμη
κομμάτι του παζλ στην αναγέννηση της σφαίρας
επιρροής του Κρεμλίνου. Είναι πολλά περισσότερα, όχι μόνο για τη Ρωσία, αλλά και για τη Δύση.
Η σημασία της Ουκρανίας έχει να κάνει με την ευρύτερη παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα.
Η μεγάλη σκακιέρα
Από τη μια πλευρά, στη χώρα της ανατολικής
Ευρώπης παίζονται ζωτικά συμφέροντα για τη
Μόσχα: όποιος ελέγχει την Ουκρανία, ελέγχει και
τον ταχύτερο «δρόμο» - γεωγραφικά μιλώντας
– προς τη Μόσχα. Επιπλέον, από την Ουκρανία
περνάνε οι σημαντικότεροι αγωγοί φυσικού αερίου προς την Ευρώπη (τον σημαντικότερο έως

τώρα πελάτη της Ρωσίας), ενώ η Κριμαία -στην
οποία φιλοξενούνται ρωσικές στρατιωτικές βάσεις- αποτελεί τη μοναδική πολύτιμη έξοδο της
Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για όλους αυτούς του λόγους, ήταν αναμενόμενο το Κρεμλίνο να μην επιτρέψει στο Κίεβο
να του γυρίσει την πλάτη.
Πέραν όλων αυτών, όμως, υπάρχει κάτι ακόμη πιο σημαντικό, που καθορίζει τη στάση της
Μόσχας έναντι της ουκρανικής κρίσης, και αυτό
είναι το γεωπολιτικό βάρος της χώρας. Αυτό το
γεωπολιτικό βάρος είναι και η μοναδική στην
ουσία αιτία που μπορεί να οδηγήσει τη Δύση να
ασχοληθεί με την Ουκρανία.
Η γεωγραφική θέση (στην καρδιά της Ευρασίας) και το μέγεθος της χώρας είναι τέτοια, που,
όπως έχει δείξει η Ιστορία μέχρι σήμερα, όποιος
καταφέρει να την ελέγξει μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ως εφαλτήριο για να μετατραπεί σε κυρίαρχο παίκτη της Ευρασίας.
Αυτό, θα πει κάποιος, ενδιαφέρει προπαντός τη
Μόσχα, που επιδιώκει να ξαναχτίσει την «αυτοκρατορία» της. Σίγουρα. Το ζήτημα είναι ότι μπορεί μεν η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ να μην έχουν βλέψεις να
μετατραπούν σε άρχοντες της Ευρασίας, δεν θέλουν όμως να δουν και κανέναν άλλον να αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο. Ο λόγος είναι απλός: εάν
καταφέρει κάποιος να θέσει υπό τον έλεγχό του
την Ευρασία, τότε θα είναι αρκετά ισχυρός ώστε
να προκαλέσει τη Δύση στον υπόλοιπο πλανήτη.
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, με την επιθετικότητα και
την αποφασιστικότητα με την οποία κινείται, έχει
αποδείξει μέχρι στιγμής ότι αντιλαμβάνεται τη
γεωπολιτική διακύβευση. Αυτό που μένει να φανεί, και το οποίο θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό
τις εξελίξεις στην περιοχή το αμέσως επόμενο
διάστημα, είναι εάν η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένοι να αντιμετωπίσουν τη Μόσχα με γεωπολιτικούς όρους, με το ρίσκο, φυσικά, να πυροδοτήσουν μια ψυχροπολεμικού τύπου κόντρα σε
πολλά άλλα σημεία του πλανήτη.

O επισκέπτες μιας πρωτότυπης έκθεσης στη Σιγκαπούρη πατούν πάνω σε ένα έργο τέχνης που φέρει
τον τίτλο «Η πίσίνα». ΤΟ έργο εκτίθεται μαζί με άλλα 27 στο πλαίσιο φεστιβάλ με αντικείμενο δημιουργικά και περιβαλλοντικά βιώσιμα έργα τέχνης με έμφαση στο φως.

Απόμεινε... ψίχουλο πολιτικής αξιοπιστίας;
Ξέρετε, εάν τα διαχρονικά λογύδρια και γενικά
τα ασταμάτητα λοούθκια - μπούρδες ως επί το
πλείστον, των πολιτικών ταγών, μπορούσαν να
συγκεντωθούν όλα μαζί και με κάποια εργοστασιακή επεξεργασία που θα υφίσταντο να... μετατρέπονταν ας πούμε, σε ένα είδος τροφής, ποσοτικά τουλάχιστον, ενδεχομένως να μπορούσαν
να θρέψουν κάποια εκατομμύρια πεινασμένους
στην Αφρική.
Ναι, χωρίς υπερβολή, γενικά οι Έλληνες πολιτικοί, τόσο σε Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, μιλούν
πολύ, μιλούν ακατάσχετα. Σε βαθμό που συχνά
ούτε οι ίδιοι δεν... προλαβαίνουν να κατανοήσουν
αυτά που λένε. Δεν λέμε να τα... πιστέψουν κιόλας, γιατί δυστυχώς, έχουν κι αυτό το κουσούρι:
Πλείστοι εξ αυτών είναι εκ γενετής ψεύτες.
Αισχροί δηλαδή λαοπλάνοι, έγνοια τους το πώς
να ξεγελάσουν και να παραπλανήσουν. Και το πώς
να γοητεύσουν και να κερδίσουν τους αφελέστατους οπαδούς τους, είτε χαιδεύοντάς τους τ' αφτιά
είτε υποσχόμενοι τους φούρνους παξιμάδια!...
Βέβαια, αυτά ως πριν λίγους μήνες. Γιατί τώρα,
σήμερα, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Άστε που σύντομα το να είσαι επαγγελματίας
πολιτικός ή παράγοντας που η δραστηριότητά
του έχει να κάνει με τα δημόσια, δεν θα περιποιεί

καμιά τιμή. Ενώ, αντίθετα η συγκεκριμένη «ιδιότητα» μπορεί και να σου γίνει ένας καθημερινός
εφιάλτης!
Ας δούμε κι ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους: Ζούμε σε μια κοινωνία που είναι ορατά
πλέον διά γυμνού οφθαλμού, τα σημάδια της
ανθρωπιστικής κρίσης, σε ένα κοινωνικό σύνολο
που απειλείται με διάλυση, καθώς οι συνδετικοί
κρίκοι και οι ιστοί που το έδεναν έχουν βίαια αποκοπεί κάτω από το βάρος μιας απίστευτα μεγάλης
οικονομικής κρίσης. Άρα, ποιος πολιτικός λόγος
μπορεί πλέον να τοποθετηθεί ως... αντίβαρο και
να ανακόψει την ιλιγγιώδη και ξέφρενη πορεία
της οικονομικής εξαχρείωσης, στα δίκτυα της
οποίας μπλέκτηκε σημαντικό κομμάτι του λαού,
νιώθοντας πλέον μέσα στο πετσί του όλα τα «συμπτώματα» της φτωχοποίησης;
Αλήθεια, σε ποιο πολιτικό, ποιας παράταξης,
απέμεινε... κάτι τις, ψίχουλο έστω από ανάστημα,
κύρος και αξιοπιστία, ώστε από τα... χείλη του
να μπορέσει να κρεμαστεί η καταρρέουσα ζωή
των πολιτών; Επειγόντως λοιπόν μασκαράδες και
τσαρλατάνοι, δώστε μια ελπίδα στον πολίτη. Που
θα μπορούσε να 'ρθει, ακόμα και με τη... συλλογική αυτοεξορία και αυτομαστίγωσή σας!
Νίκος Τόκας (''Φιλελεύθερος'' Κύπρου)

Ελλάδα-Κύπρος: Επιπτώσεις της κρίσης στην Ουκρανία
Η παρατεταμένη και σκληρή σύγκρουση της
Ρωσίας με τη Δύση, στην Ουκρανία έχει και θετικές επιπτώσεις για την περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου, την Ελλάδα και την Κύπρο, με δεδομένο ότι έχει αρχίσει να ενισχύει την πεποίθηση
ότι η Ανατολική Μεσόγειος θα παίξει στρατηγικό
ρόλο στη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμούτης Ευρώπης και στηχαλάρωσητου ελέγχου της Ρωσίαςπάνωστην αγοράφυσικού αερίου.
Τα κοιτάσματα που έχει εντοπίσει το Ισραήλ
μπορούν να κατευθυνθούν στην Ευρώπη, η οποία
ψάχνει τρόπους να απεμπλακεί από την εξάρτηση
της στη Ρωσία.
Συγκεκριμένα το οικόπεδο Ταμάρ που βρίσκεται
στην ΑΟΖ του Ισραήλ, 80 χιλιόμετρα δυτικά της
Χάιφα, ανακαλύφθηκε από την NobleEnergyto
2009. Το οικόπεδο αυτό έχει αποθέματα 10 τρις
κυβικά πόδια φυσικού αερίου και άρχισε να παράγει το 2010. Το οικόπεδο «Λεβιάθαν» αποτελεί
τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία ενεργειακών ερευνών της NobleEnergy, με αποθέματα
ύψους 19 τρις κυβικά πόδια φυσικού αερίου.
Ανακαλύφθηκε το 2010 περίπου 135 χιλιόμετρα
από τη Χάιφα, σε νερά βάθους 1600 μέτρων. Η
παραγωγή αερίου από το συγκεκριμένο οικόπεδο
αναμένεται να αρχίσει το 2017-18.
Η ίδια εταιρία, NobleEnergy, ανακάλυψε φυσικό αέριο και στην ΑΟΖ της Κύπρου το 2011. Η
κυπριακή κυβέρνηση τρέφει μεγάλες ελπίδες ότι
τα μεγάλα αποθέματα φυσικού αερίου του οικοπέδου, «Αφροδίτη» στο Μπλοκ 12 της κυπριακής
ΑΟΖ, θα τις επιτρέψουν να κατασκευάσει τέρμιναλ υγρού φυσικού αερίου στην ακτή Βασιλικό.
Η NobleEnergy, με ανακοίνωσή της το 2013 μετά
από έρευνες υπολόγισε τα αποθέματα σε 3,6 με 6
τρις κυβικά πόδια με μέσο όρο τα 5 τρις, που είναι
λιγότερα από τους αρχικούς υπολογισμούς. Τα
νέα αυτά νούμερα και η αβεβαιότητα του Ισραήλ
σχετικά με τις εξαγωγικές επιλογές του, οδήγησε
στο να σταματήσουν τα σχέδια κατασκευής του
τέρμιναλ από την Κύπρο, μέχρι ότου γίνουν περαιτέρω έρευνες στα νερά της Κύπρου.
Εταιρίες όπως η ''Total'' και η ENI/Kogas σχεδιάζουν έρευνες στα νερά της Κύπρου μέσα στα
επόμενα δυο χρόνια. Η ENI/Kogas που εξασφάλισε άδεια ερευνών στα μπλοκ 2,3 και 9 της κυ-

πριακής ΑΟΖ σχεδιάζει να αρχίσει τις έρευνες στο
τρίτο τρίμηνο του 2014, ενώ η γαλλική Total με
άδεια για τα μπλοκ 10 και 11, το 2015. Μια επιτυχής έρευνα σε αυτά τα μπλοκ για φυσικό αέριο
θα επιτρέψει στην Κύπρο να ξεκινήσει και πάλι
τα σχέδια για την κατασκευή του τέρμιναλ υγρού
φυσικού αερίου και να απευθυνθεί σε πιθανούς
πελάτες, μεταξύ των οποίων και η Ευρώπη.
Παρόλα αυτά η θετική για την Ανατολική Μεσόγειο ύπαρξη σημαντικών αποθεμάτων φυσικού
αερίου, συνοδεύεται από την κατάρα των περίπλοκων γεωπολιτικών συνθηκών της περιοχής, οι
οποίες καθιστούν τη μεταφορά των αποθεμάτων
δύσκολη εξίσωση. Μια μεγάλη συζήτηση για το
εάν θα έπρεπε να υπάρξει εξαγωγή του φυσικού
αερίου ή θα έπρεπε να διατηρηθεί για εσωτερική κατανάλωση, ταλάνισε για αρκετό διάστημα
το Ισραήλ, και επιλύθηκε τελικά από το Ανώτατο
Δικαστήριο το Οκτώβρη του 2013, όταν αποφασίστηκε ότι το 40% των αποθεμάτων θα διατεθούν
για εξαγωγές.
Και εδώ είναι που έρχεται στο τραπέζι μετ'
επιτάσεως η περίπλοκη γεωπολιτική κατάσταση της ευρύτερης περιοχής, όπου συμφέροντα
στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αλλά και στην
Ευρώπη πιέζουν για επίλυση μακροχρόνιων κρίσεων όπως το Κυπριακό. Ένα άλλο σημαντικό
πρόβλημα είναι η εσωτερική αναταραχή που
επικρατεί στην Τουρκία, χωρίς να μπορεί κανείς
να πει με σιγουριά που μπορεί να οδηγήσει. Ένα
ακόμη προβληματικό μέτωπο αποτελεί ο συνεχιζόμενος εμφύλιος στη Συρία. Και βέβαια το Μεσανατολικό και η κατάσταση στο Λίβανο.
Όλα αυτά τα δύσκολα θέματα καθιστούν πολύ
πιο δύσκολη και μακροχρόνια την εξαγωγή πετρελαίου στην Ευρώπη με αποτέλεσμα λόγω και
της κρίσης στην Ουκρανία, η Δύση να επιθυμεί
την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη επίλυσή τους.
Αυτό είναι από τη μια πλευρά θετική εξέλιξη, από
την άλλη κρύβει παγίδες.
Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα μπορεί να βγει
κερδισμένη από την αναβάθμιση της Ανατολικής
Μεσογείου στο δυνατό γεωπολιτικό ενεργειακό
παιχνίδι, ειδικά εάν πετύχει την κατασκευή αγωγού για τη μεταφορά φυσικού αερίου που θα περάσει από την Ελλάδα.

Τουρκία: Ο Ταγίπ Ερντογάν τα παίζει όλα για όλα

Μια ανάσα πριν από τις αυτοδιοικητικές και τις προεδρικές εκλογές στην Τουρκία, ο Ερντογάν τα
παίζει όλα για όλα προκειμένου να συσπειρώσει τους οπαδούς του. Και λέμε «οπαδούς», διότι οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών στη γείτονα μοιάζουν περισσότερο με ένα (αιματηρό) ματς «αιωνίων»
παρά με οτιδήποτε άλλο. Όποιος κι αν κερδίσει τελικά το στοίχημα των εκλογών θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια βαθιά και επικίνδυνα διαιρεμένη Τουρκία…
Με κάθε του εμφάνιση, ο Τούρκος πρωθυπουργός επιβεβαιώνει πως το χάσμα ανάμεσα στους «δικούς του» και στους «άλλους» μεγαλώνει. Φυσικά και η κόντρα μεταξύ μουσουλμάνων και «κοσμικών»
στην Τουρκία δεν είναι νέα. Κρατάει δεκαετίες. Ωστόσο η οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων και η αρχική επικοινωνιακή στρατηγική του Ερντογάν είχαν καταφέρει, για πρώτη φορά ίσως, να
την καμουφλάρουν. Από την κεμαλική επανάσταση έως και πριν από την άνοδο του Ερντογάν στην
εξουσία, το χάσμα ανάμεσα στην κοσμική ελίτ και την «άλλη Τουρκία» δεν γεφυρώθηκε ποτέ. Δεν
είναι τυχαίο εξάλλου ότι από τη δεκαετία του ’60 και μετά, όποια κυβέρνηση έδειχνε να δίνει «θάρρος» στους μουσουλμάνους (που αποτελούσαν την περιθωριοποιημένη και αγνοημένη πλειοψηφία)
ανατρεπόταν από τον στρατό. Ο Ερντογάν κατάφερε να κάνει αυτό στο οποίο είχαν αποτύχει πολλοί
εκλεγμένοι προκάτοχοί του: να φέρει την «άλλη Τουρκία» στην εξουσία και να την κρατήσει εκεί, χωρίς να επιτρέψει να την ανατρέψουν.
Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν ο Τούρκος πρωθυπουργός άρχισε να δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις
του: όπως και οι Κεμαλιστές στο παρελθόν, έτσι και αυτός θεωρεί πως μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα
ανάμεσα στις «δύο Τουρκίες» με αυταρχικό τρόπο. Η καταπίεση που αισθάνεται το άλλο μισό της τουρκικής κοινωνίας φάνηκε αρχικά στις κινητοποιήσεις του πάρκου Γκεζί. Από εκεί και πέρα, η κάθε κίνηση της κυβέρνησης φαίνεται να στοχεύει όχι στον κατευνασμό των πνευμάτων, αλλά στο αντίστροφο.
Σήμερα, οι «κοσμικοί» νιώθουν πως απειλούνται να μετατραπούν αυτοί στην «άλλη Τουρκία». Σήμερα,
οι Τούρκοι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με το ίδιο ακριβώς ερώτημα που τους βασάνιζε πριν από
90 χρόνια: Ποιοι θέλουμε να είμαστε; Και τίποτα δεν μοιάζει να προμηνύει μια «κοινή απάντηση».
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«Καμπανάκι» ΟΗΕ για τα αποθέματα νερού

Η δίψα του πλανήτη για ενέργεια απειλεί τα αποθέματα νερού, προειδοποίησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού.
Σύμφωνα με νέα έκθεσή του, η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να διαχειριστεί την κατανάλωση τόσο
ενέργειας όσο και νερού, εάν θέλει να εξακολουθήσει να έχει πρόσβαση σε ήδη περιορισμένους φυσικούς πόρους.
«Η ζήτηση για πόσιμο νερό και ενέργεια θα συνεχίσει να αυξάνεται μέσα στις επόμενες δεκαετίες.
Η αύξηση αυτή θα φέρει μεγάλες προκλήσεις και θα ασκήσει πίεση στους φυσικούς πόρους, σχεδόν
σε όλες τις περιοχές», αναφέρει στην έκθεσή του ο οργανισμός χαρακτηρίζοντας νερό και ενέργεια
«αλληλένδετους και αλληλοεξαρτώμενους» πόρους. «Η απόκτηση νερού απαιτεί ενέργεια και η παραγωγή ενέργειας απαιτεί νερό.»
Όπως αναφέρει η έκθεση, σχεδόν 768 εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό, ενώ 2,5 δισεκατομμύρια στερούνται των υποτυπωδών εγκαταστάσεων υγιεινής. Τουλάχιστον
1,3 δισεκατομμύρια δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα και περίπου το ένα πέμπτο των υδροφορέων παγκοσμίως έχουν «στερέψει».
Οι συντάκτες προβλέπουν ότι η ζήτηση για νερό θα αυξηθεί κατά περίπου 55% έως το 2050, κυρίως
λόγω της βιομηχανίας και σε μικρότερο βαθμό λόγω άλλων παραγόντων, όπως η παραγωγή ενέργειας,
η οικιακή χρήση, η γεωργία κ.α.
Επιπλέον, έως τα μέσα του αιώνα, πάνω από το 40% του πληθυσμού θα ζει σε περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη νερού.
Έως το 2035, η ενεργειακή ζήτηση θα αυξηθεί κατά τουλάχιστον 35%, υποστηρίζει ο ΟΗΕ. Κίνα και
Ινδία θα είναι οι βασικοί υπαίτιοι. Στις ίδιες χώρες θα οφείλεται κυρίως και η αύξηση της ζήτησης για
ηλεκτρικό ρεύμα κατά 70%, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες εκτιμήσεις.
Ο οργανισμός προτείνει μεταξύ άλλων τη βελτίωση των πολιτικών για την αποδοτικότητα των υδάτινων πόρων και την ενεργειακή αποδοτικότητα, την καλύτερη συνεργασία μεταξύ παρόχων νερού
και ενέργειας, αλλά και την επαναξιολόγηση της στρατηγικής επιδοτήσεων που καθιστά φθηνότερο ή
δωρεάν το νερό για τους παραγωγούς ενέργειας.

Ελπίδες για θεραπεία άνοιας και Αλτσχάιμερ

Την ύπαρξη ενός άγνωστου μηχανισμού προστασίας του ανθρώπινου εγκεφάλου από την εκφύλισή
του ανακάλυψαν οι επιστήμονες, ο οποίος μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας και Αλτσχάιμερ.
Πιθανώς η παραπάνω ανακάλυψη να μπορέσει να βοηθήσει ώστε να υπάρξει θεραπεία των δύο
αυτών ανίατων νόσων, που πλήττουν πάνω από 44 εκατ. ανθρώπους σε όλον τον κόσμο.
Την μελέτη πραγματοποίησαν ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, με επικεφαλής τον καθηγητή γενετικής Μπρους Γιάνκερ. Τα συμπεράσματά τους δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό «Science».
Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες η μελέτη φαίνεται να «ρίχνει φως» σε ορισμένα αναπάντητα ερωτήματα - κλειδιά, όπως γιατί οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες «προτιμούν» τους ηλικιωμένους, αλλά
και γιατί όλοι οι ηλικιωμένοι δεν τις εμφανίζουν, αντίθετα μερικοί περνούν τα 100 χρόνια τους διατηρώντας άθικτες τις εγκεφαλικές - νοητικές λειτουργίες τους.
Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι μια προστατευτική πρωτεΐνη με την ονομασία REST, που παίζει ρυθμιστικό ρόλο κατά την ανάπτυξη του εγκεφάλου του εμβρύου, ενώ μετά τη γέννηση «σιωπά», ενεργοποιείται ξανά πολύ αργότερα στη ζωή, δρώντας προστατευτικά για τους γηράσκοντες νευρώνες από
τις τοξικές επιπτώσεις των συσσωρευμένων «πλακών» αφύσικων πρωτεϊνών, όπως το β-αμυλοειδές
και η πρωτεΐνη-Τ.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, η REST (που αυξάνει, όσο αυξάνεται το εγκεφαλικό στρες) απουσιάζει
από ζωτικές εγκεφαλικές περιοχές στους ασθενείς με Αλτσχάιμερ.
«Η έρευνά μας εγείρει την πιθανότητα ότι δεν αρκεί να συσσωρευτούν ανώμαλες πρωτεΐνες για να
προκληθεί Αλτσχάιμερ, αλλά πιθανώς πρέπει να συμβεί και μια αποτυχία του συστήματος απόκρισης
του εγκεφάλου στο στρες», δήλωσε ο Μπρους Γιάνκνερ. «Αν αυτό είναι σωστό, τότε ανοίγει ένα τελείως νέο πεδίο θεραπευτικών δυνατοτήτων για τα εκατομμύρια των ασθενών με Αλτσχάιμερ», πρόσθεσε ο Αμερικανός επιστήμονας, ο οποίος ήταν ο πρώτος που στη δεκαετία του ΄90 έδειξε τις τοξικές
επιπτώσεις του β-αμυλοειδούς.

Καταστροφική η έλλειψη ύπνου για τα εγκεφαλικά κύτταρα
Η χρόνια έλλειψη ύπνου λόγω είτε αϋπνίας, είτε νυχτερινής εργασίας μπορεί να οδηγήσει ακόμη και
στην απώλεια εγκεφαλικών κυττάρων, όπως υποστηρίζει νέα έρευνα Αμερικανών επιστημόνων.
Βάσει πειραμάτων που έγιναν σε ζώα οι επιστήμονες κατέληξαν στο παραπάνω συμπέρασμα, με το
ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί πλέον, είναι κατά πόσο η ζημιά αυτή είναι όντως μη ανατρέψιμη και
στους ανθρώπους, κάτι για το οποίο θα χρειαστούν περαιτέρω έρευνες.
Οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια, με επικεφαλής την καθηγήτρια Ζίγκριντ Βίζεϊ του Κέντρου Ύπνου και Κιρκαδιανής Νευροβιολογίας, που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο περιοδικό νευροεπιστήμης «Journal of Neuroscience», διαπίστωσαν ότι η παρατεταμένη έλλειψη ύπνου σε ποντίκια είχε ως συνέπεια να πεθάνει το 25% περίπου ορισμένων κυττάρων
του εγκεφάλου τους.
Αν κάτι ανάλογο ισχύει και για τους ανθρώπους, τότε ίσως, σύμφωνα με τους ερευνητές, να είναι τελικά μάταιο να προσπαθεί κανείς να αναπληρώσει τον χαμένο ύπνο - αφού η ζημιά μπορεί να είναι μη
αναστρέψιμη. Οι Αμερικανοί επιστήμονες ελπίζουν ότι κάποια ημέρα θα είναι δυνατό να αναπτυχθεί
ένα φάρμακο που θα προστατεύει τον εγκέφαλο από τις παρενέργειες του ανεπαρκούς ύπνου.
Η Ζίγκριντ Βίζεϊ δήλωσε ότι το επόμενο βήμα θα είναι να εξεταστούν μετά θάνατο οι εγκέφαλοι εργαζομένων σε νυχτερινές βάρδιες, για να διαπιστωθεί αν παρατηρείται κάτι ανάλογο και σε αυτούς.

Αυξάνονται οι υποστηρικτές της θεωρίας του πολυσύμπαντος
Σύμφωνα με τους εμπνευστές της ιδέας του κοσμολογικού πληθωρισμού, η ύπαρξη πολλαπλών
Συμπάντων είναι πιθανότερη από την ύπαρξη μοναχά ενός. Καθώς ο κοσμολογικός πληθωρισμός
αποδείχτηκε επί της ουσίας με την ανακάλυψη
της περασμένης Δευτέρας, η συζήτηση για την
πιθανότητα ύπαρξης ενός πολυσύμπαντος, ενός
συνόλου δηλαδή από άπειρα Σύμπαντα μεταξύ
των οποίων και το δικό μας, έχει αναζωπυρωθεί
στον επιστημονικό κόσμο.
«Ένα πολυσύμπαν θα έδινε καλές εξηγήσεις για
αρκετές από τις παρατηρήσεις που έχουμε κάνει
για το Σύμπαν μας», δήλωσε χαρακτηριστικό
ο φυσικός του MIT Άλαν Γκουθ, δημιουργός της
πρώτης θεωρίας κοσμολογικού πληθωρισμού τη
δεκαετία του 1980.
Ένας άλλος από τους πρωτεργάτες του πληθωρισμού, ο φυσικός του Στάνφορντ Αντρέι Λίντε
περιέγραψε πως «είναι δύσκολο να φτιάξει κανείς μοντέλα που περιέχουν πληθωρισμό και δεν
οδηγούν σε ένα πολυσύμπαν. Δεν είναι αδύνατο,
και θα χρειαστεί να ακολουθήσει και άλλη έρευνα, αλλά σίγουρα τα δεδομένα από τη θεωρία μας
αναγκάζουν να εξετάσουμε την ιδέα των πολλαπλών Συμπάντων σοβαρά», κατέληξε κατά τη
διάρκεια της συνέντευξης τύπου τη Δευτέρα στα
πλαίσια της ανακοίνωσης της ανακάλυψης βαρυτικών κυμάτων από το πείραμα BICEP2.
Σύμφωνα με τη θεωρία του κοσμολογικού πλη-

θωρισμού, το Σύμπαν επεκτάθηκε με ραγδαίο
ρυθμό τις πρώτες στιγμές της ύπαρξής του. Στο
σημείο αυτό θα έπρεπε να σημειώσουμε πως όσο
παράλογο και αν ακούγεται, η συνολική ενέργεια
στο Σύμπαν είναι ίση με το μηδέν. Παρόλο που
παρατηρούμε μάζα και ενέργεια στο Σύμπαν (θετική ενέργεια), οι ελκτικές δυνάμεις τις βαρύτητας (αρνητική ενέργεια) τις αντισταθμίζουν. Με
λίγα λόγια δεν «κοστίζει» τίποτα να δημιουργηθεί
ένα Σύμπαν σαν το δικό μας.
Θα μπορούσαμε να πούμε πως το πεδίο του
πληθωρισμού, του οποίου τη μορφή δε γνωρίζουμε ακόμη, «φούσκωσε» το Σύμπαν λίγο μετά
τη δημιουργία του, η οποία μπορεί να προέκυψε
από μία απλή κβαντική διαταραχή του κενού.
Έτσι πολλοί, μεταξύ των οποίων και ο Λίντε, υποστηρίζουν πως αφού ο πληθωρισμός χρησίμευσε
στο να μεγαλώσει το Σύμπαν μας, ίσως να κάνει
το ίδιο και με άπειρες άλλες παρόμοιες κβαντικές
διαταραχές τις οποίες φουσκώνει δημιουργώντας
συνεχώς νέες φυσαλίδες-Σύμπαντα.
«Γνωρίζουμε πως κάτι συνέβη μία φορά: δημιούργησε το Σύμπαν μας. Εάν κάτι μπορεί να συμβεί μία φορά, τότε θα συμβεί και δεύτερη και τρίτη και άπειρες φορές», είναι το επιχείρημα των
υπέρμαχων της θεωρίας του πολυσύμπαντος. Και
είναι σίγουρα γεγονός πως η συγκεκριμένη θεωρία αποκτά αυξανόμενους υποστηρικτές στην
επιστημονική κοινότητα.

'Ενα «έξυπνο τηλέφωνο» μπορεί να γίνει εξυπνότερο

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Purdue των Ηνωμένων Πολιτειών, προσπαθούν να καταστήσουν
τα smartphones, ικανά να αναγνωρίζουν και να
κατανοούν αντικείμενα που βρίσκονται στο οπτικό πεδίο της ενσωματωμένης κάμερας.
Η έρευνα εστιάζεται στην ικανότητα που αποκαλείται deep learning, βαθιά μάθηση θα μπορούσαμε να πούμε σε ελεύθερη μετάφραση, καθώς
χρησιμοποιούνται διαφορετικά στρώματα μάθησης που μιμούνται τον τρόπο επεξεργασίας των
πληροφοριών από τον ανθρώπινο εγκέφαλο.
Η ίδια τεχνική χρησιμοποιείται στο λογισμικό που επιτρέπει στις μηχανές αναζήτησης να
εντοπίσουν εικόνες και αρχεία βίντεο, που έχουν
γίνει tagged με κάποιες λέξεις-κλειδιά. Ωστόσο,
εκείνος ο αλγόριθμος deep learning δεν μπορεί
να μεταφερθεί αυτούσιος στις φορητές συσκευές, καθώς αυτές δεν διαθέτουν την απαραίτητη
επεξεργαστική ισχύ.
Έτσι, οι ερευνητές προχώρησαν στις απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε να αναπτύξουν το
λογισμικό εκείνο που θα τους επιτρέπει τη χρήση
του αλγόριθμου από τον επεξεργαστή ενός συμ-

βατικού smartphone. Η νέα ικανότητα βαθιάς
μάθησης που αναπτύχθηκε δίνει στις φορητές
συσκευές μια αναβάθμιση που φτάνει στα όρια
της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τους
ερευνητές.
Η νέα, προσαρμοσμένη, τεχνική βαθιάς μάθησης για τις φορητές συσκευές λειτουργεί επίσης
σε «διαδοχικά» επίπεδα. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Purdue θεωρούν ότι η πλήρης ανάπτυξη της εν λόγω τεχνολογίας είναι ουσιαστικά
θέμα χρόνου και ίσως να μην αργήσει η στιγμή
που θα ενσωματωθεί σε εμπορικά διαθέσιμα
smartphones και wearables.
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν
να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές όπως το
Google Glass, τα συστήματα αναγνώρισης προσώπου ή ακόμα και σε ρομποτικά αυτοκινούμενα
οχήματα.
Το ερευνητικό πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα
της σύμπραξης του αμερικανικού Γραφείου Ναυτικών Ερευνών, του αμερικανικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και της DARPA (Defense Advanced
Research Projects Agency).

Nokia-Microsoft: Ολοκλήρωση της εξαγοράς τον Απρίλιο

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα νέα μελέτη καταλήγει ότι αυτό που προσελκύει τον κόσμο σε τέτοιου
είδους εδέσματα και τους κάνει να τρώνε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που θα έπρεπε, δεν
είναι το λίπος που περιέχουν αλλά κατά κύριο λόγο η ζάχαρη.
«Τα γλυκίσματα που είναι πλούσια σε ζάχαρη ενεργοποιούν το κύκλωμα ανταμοιβής εξίσου με αυτά
που είχαν ίσα μερίδια ζάχαρης και λίπους», λέει ο Ερικ Στάις, συντάκτης της σχετικής μελέτης η οποία
δημοσιεύθηκε στο The American Journal of Clinical Nutrition.
«Κάνουμε πολλές έρευνες προσπαθώντας να ανακαλύψουμε έναν τρόπο πρόληψης της παχυσαρκίας. Αυτό που διαπιστώνουμε από τη μελέτη, όπως και από άλλες που προηγήθηκαν, είναι ότι όσο
περισσότερη ζάχαρη τρως, τόσο περισσότερη επιθυμείς» δήλωσε ο δρ Στάις του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Ορεγκον.

Οι Nokia και Microsoft ανακοίνωσαν ότι η εξαγορά της πρώτης από τη δεύτερη, έναντι του ποσού των 7,2 δισ. δολαρίων, δεν θα ολοκληρωθεί
στα τέλη Μαρτίου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.
Αντίθετα, η φινλανδική εταιρεία αναμένει ότι
η εξαγορά του τμήματος κινητών τηλεφώνων
και σχετικών υπηρεσιών, θα ολοκληρωθεί έως τα
τέλη Απριλίου. Αιτία της μετάθεσης της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της εξαγοράς φέρεται να είναι
η καθυστέρηση έγκρισης από ορισμένες ασιατικές ρυθμιστικές αρχές.
Σε ανάλογο κλίμα κινήθηκε και η σχετική ανακοίνωση της Microsoft, η οποία διαβεβαιώνει το
κοινό ότι η διαδικασία εξαγοράς συνεχίζεται.
Η συμφωνία των Nokia-Microsoft, έχει ήδη
εγκριθεί από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαι-

οσύνης, ενώ έχει πάρει το «πράσινο φώς» και
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ρυθμιστικές
αρχές 15 ακόμη χωρών. Ωστόσο, επειδή οι δύο
εταιρείες διαθέτουν παραγωγικές μονάδες και
θυγατρικές σε αρκετές ασιατικές χώρες, κρίνεται
απαραίτητη η έγκριση και από τις εκεί ρυθμιστικές αρχές. Ωστόσο, δεν έγινε γνωστός ο αριθμός
των εγκρίσεων που αναμένονται.
Η εξαγορά του τμήματος συσκευών και υπηρεσιών της Nokia από τη Microsoft ανακοινώθηκε
τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σημαντικό ρόλο στη
διαδικασία έπαιξε ο τότε επικεφαλής της Nokia,
Stephen Elop, ο οποίος υπήρξε παλαιότερα και
στέλεχος της Microsoft. Μετά την παραίτηση
Ballmer από τη Microsoft, o Elop θεωρήθηκε ως
ο πιθανότερος υποψήφιος αντικαταστάτης του,
αλλά τελικά ορίστηκε ο Satya Nadella.

