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Η Ομογένεια ετοιμάζεται γιά τις παρελάσειςκαρνάβαλους που (α)τιμούν την 25η Μαρτίου

Ο ''οργανωμένος Ελληνισμός'' στις ΗΠΑ, μη έχοντας άλλη δραστηριότητα, κατάντησε να κάνει μόνο
μία παρέλαση που παραπέμπει σε καρνάβαλο, γιά να ''τιμήσει'' υποτίθεται, την επανάσταση του
'21. Εκατοντάδες χιλιάδες δολ. ξοδεύονται γιά ένα ντροπιαστικό θέαμα δύο ωρών, ενώ τα ελληνικά
σχολεία κλείνουν, ότι έχτισαν οι πρωτοπόροι διαλύεται, η Ομογένεια είναι στα τελευταία της.. (Σελ. 9)

Η...''μεγαλειώδης'' παρέλαση στον Μανχάτταν Νέας Υόρκης, που τις τελευταίες χρονιές με δυσκολία συγκεντρώνει 12-15.000 παρελαύνοντες και θεατές, έχει μετατραπεί σε ''καρναβαλικό
τσίρκο'' και στοιχίζει στην Ομογένεια περισσότερα από 300.000 δολ. γιά μία πεζοπορία περιπατητών διάρκειας 2-3 ωρών, ενώ την παρακολουθούν μόνο οι συγγενείς των παρελαυνόντων

'Οταν υποτιθέμενες ''μεγάλες Οργανώσεις'' στις ΗΠΑ κάνουν
χορούς και πανηγύρια παίρνοντας χορηγίες από την Ελλάδα,
μία μικρή ελληνική Ομοσπονδία φιάχνει...σχολεία. (Σελ. 6)

Η αντιπαράθεση ΠαπαδόπουλουΑναστασιάδη: Επιστολές. (Σελ.14-16)

Κατάσταση Ουκρανία: Ρωσική
εισβολή στην Κριμαία. (Σελ. 13)

Ουάσιγκτον: Γελοιοποίηση Ελλάδας,
με...ντολμά και...μπακλαβά. (Σελ. 5)

Παραλειπόμενα, παρασκήνιο κ.ά.,
μεταξύ σοβαρού και αστείου. (Σελ. 4)

'Ερανος γιά Μυρτώ-χρήματα: Μεγαλώνουν οι υποψίες γιά την
παρανομούσα ελληνική Ομοσπονδία Βοστώνης. (Σελ. 7)

ΜΚΟ και επίορκοι υπουργοί. (Σελ. 12)
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η γνωμη μασ • • •
Οι ΜΚΟ της Ομογένειας και οι διπλωμάτες μας
•••

Αρχές Φθινοπώρου 2011 ο νέος γενικός πρόξενος της Ελλάδας στις νότιες ΗΠΑ, καλεί σε δείπνο
(ένα από τα πολλά) στην προξενική κατοικία,
''παράγοντες της Ομογένειας''. Την επομένη,
όσοι Ομογενείς πληροφορήθηκαν το γεγονός,
κουνούσαν το κεφάλι τους, ευτυχώς χωρίς να
κάνουν σχόλια. Οι ''προεδροπαράγοντες'' ήταν
περίπου 12, μόνιμοι-ισόβιοι σε ανύπαρκτες ουσιαστικά Οργανώσεις με τους οποίους η Ομογένεια
γελά και τους αποκαλεί ''ψωνάρες''.
Αρχές Φθινοπώρου 2013 η νέα γενική πρόξενος
στις βόρειες ΗΠΑ, καλεί σε δείπνο στην προξενική κατοικία τρία ζεύγη ''επιφανών Ομογενών''
και τον συνεργάτη τους δημοσιογράφο-θεολόγο. Οι ''επιφανείς Ομογενείς'' ήταν στελέχη της
ημιανύπαρκτης τοπικής...Ομοσπονδίας, μεταξύ
αυτών και ένας ''κορυφαίος'' της, που σήμερα
κατηγορείται, εκτός των άλλων και γιά ανομίες,
ακόμα και -φορολογικές- εις βάρος του αμερικάνικου Δημόσιου και εκπροσωπεί ημιανύπαρκτο
''ιδιόκτητο'' σύλλογο.
Κοινό χαραχτηριστικό και των δύο δείπνων ότι,
τα όσα καταναλώθηκαν φαίνεται ότι τα πλήρωσε
ο ...''μνημονιακός λαός'' Ελλάδας.
Υπάρχει το ελαφρυντικό οι δύο νέοι γενικοί
πρόξενοι να μην γνώριζαν, οι προθέσεις τους να
ήταν αγαθές και αυτό το λαμβάνουμε ως δεδομένο. Στην πορεία οι δύο γενικοί, έδειξαν εργατικότητα και κινητικότητα, ειδικά αυτή της Βοστώνης
και τους το αναγνωρίζουμε.
Αλλά, τα παραπάνω δύο γεγονότα, είναι ενδεικτικά της ελαφρότητας που χαραχτηρίζει τις
διπλωματικές μας αποστολές στις ΗΠΑ. Είναι
υπεύθυνοι γι' αυτά τα ''καραγκιοζιλίκια'' μόνο
οι αφελείς ή έχοντες άγνοια, γενικοί Πρόεξενοι;
'Οχι. Αυτή είναι η ''υψηλή διπλωματία'' που καλούνται να εφαρμόσουν, σύμφωνα με τις εντολές
του ελληνικού υπουργείου Αμαρτίας (ΜΚΟ, μυστικά κονδύλια, χορηγίες κλπ), γνωστού και ως
Εξωτερικών.
Φυσικά, τέτοια περιστατικά με δείπνα, αλλά
και πιό αστεία ακόμα, ήταν συνηθισμένη υπόθεση στα προξενεία της Ελλάδας ανά τις ΗΠΑ.
Και ο απλός Ομογενής αναρωτιέται: Οι καλεσμένοι, των διπλωματών της Ελλάδας, ΤΙ εκπροσωπούν, εκτός από τον εαυτόν τους και -τυπικάτις γυναίκες τους;
Οι διπλωμάτες της Ελλάδας στις ΗΠΑ, εκτός
από το να ''καταξιώνονται'' ως αφελείς-τουρίστες, τι αποστολή επιτελούν, γιατί βρίσκονται
στις ΗΠΑ; Να εκδίδουν βίζες και διαβατήρια,
πιστοποιητικά και λοιπά με το αζημίωτο και να
απευθύνουν τους χαζο-χαιρετισμούς σε χορούς
Οργανώσεων, που όταν τους ακούει ένας Ομογενής με στοιχειώδη γνώση, γελά;
Αν κάνει οποιοσδήποτε μία έρευνα ολίγων λεπτών στο διαδίκτυο και στα αρχεία των δημόσιων -γιά το κοινό- δεδομένων της κάθε Πολιτείας
(State), που δεν στοιχίζει τίποτα εκτός από 10-15
λεπτά της ώρας και βάλει τα ονόματα των συλλόγων-Οργανώσεων, θα δεί ότι αρκετοί από αυτούς
δεν υπάρχουν, ούτε ως εταιρίες. Είναι δηλαδή
''μαϊμούδες και με την βούλα''. Αλλά οι διαχρονικοί ''ηγέτες-ιδιοκτήτες'' τους, ακόμα αναγνωρίζονται ως ''παράγοντες της Ομογένειας'' από τις
διπλωματικές αποστολές της Ελλάδας.

Εύλογα δημιουργείται το ερώτημα: Πως γίνεται οι εκπρόσωποι μιάς χώρας, οι διπλωμάτες
της, σε μιά άλλη χώρα, να μην πράττουν ούτε το
αυτονόητο, έναν μικροέλεγχο γιά να μην ζουν
στα...σύννεφα;
Η απάντηση δεν είναι εύκολη. Αλλά καταλήγουμε σε τρία συμπεράσματα:
1- Οι διπλωμάτες πράττουν, όπως το υπουργείο
τους λέει, επειδή αυτό έχει άγνοια της πραγματικότητας στις ελληνικές παροικίες στο εξωτερικό
ή είναι αποπροσανατολισμένο από τις ανεύθυνες
και εξωπραγματικές αναφορές των διπλωματών
του.
2- Οι διπλωμάτες πράττουν κατά συνείδηση,
επειδή δεν έχουν την ικανότητα και τα προσόντα να κάνουν την ουσιαστική δουλειά τους,
δηλ. πρόσβαση στο αμερικάνικο στοιχείο και
στα αμερικάνικα ΜΜΕ, γιά προβολή της Ελλάδας. 'Ετσι, αναλώνονται στο εύκολο και φαιδρό:
Ενασχόληση με ημιανύπαρκτες ή μη υπαρκτές
οργανώσεις-''μαϊμούδες'' της Ομογένειας γιά να
δικαιολογούν την προξενική παρουσία τους, τις
οποίες μάλιστα... χρηματοδοτούσαν γιά το αποδεδειγμένα... ανύπαρκτο έργο τους.
3- Υπουργείο και διπλωμάτες υποστηρίζοντας
έμμεσα ομογενειακές οργανώσεις-μαϊμούδες,
συνειδητά συμμετέχουν στην διάλυση της Ομογένειας, φαινόμενο που ζούμε τις τελευταίες δύο
δεκαετίες, αφού όλοι αυτοί οι ''φιγουρατζήδες''
καρεκλοκένταυροι, καταστροφείς της Ομογένεας, ενθαρρυνόμενοι από τους διπλωμάτες που
τους δίνουν ''κύρος'' και ''αναγνώριση-υπόσταση'', δεν φεύγουν ποτέ από τις διαλυμένες -από
αυτούς- Οργανώσεις.
Εξυπακούεται ότι, από τα μέσα της δεκαετίας
'90, το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ επιχείρησε να διαλύσει την Ομογένεια
ανά την υφήλιο, με την δημιουργία, προώθηση
και υποστήριξη της απάτης ''Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού'' (ΣΑΕ), οι πρώην ηγέτες του
οποίου, ακόμα έχουν την αναίδεια να ομιλούν
έστω περί...Ομογένειας.
Από την πολύχρονη πείρα και την ενασχόληση
με την Ομογένεια, πιστεύουμε ότι ισχύουν και τα
τρία προαναφερόμενα συμπεράσματα, με κορυφαίο το τρίτο.
Το γιά δεκαετίες ελληνικό ''διπλωματικό ταξίδι
ανεύθυνων'' στις ΗΠΑ, τώρα δημιουργεί και άλλα
σοβαρότερα προβλήματα. Με αφορμή τις φορολογικές ανομίες της Ομοσπονδίας Βοστώνης
(ίδιες γίνονται και από τις άλλες 6 ημιδιαλυμένες
Ομοσπονδίες μας), ''βάζει στο μάτι'' των Αρχών
των ΗΠΑ και τις χρηματοδοτήσεις ομογενειακών
Οργανώσεων απευθείας από τα Προξενεία, δηλαδή άμεση χρηματοδότηση μη κερδοσκοπικών
αμερικάνικων εταιριών, με ποσά που ξεπερνούσαν τις 5.000 δολ., τα οποία αυτές ΔΕΝ δήλωναν
ως χορηγία από ξένη κυβέρνηση στις φορολογικές τους δηλώσεις (''Schedule B''), γεγονός που
θεωρείται και ποινικό αδίκημα.
Αυτό το γεγονός θα βάλει φρένο στις ανοησίες-ανευθυνότητες των διπλωματικών μας αποστολών στις ΗΠΑ; Κρίνοντας από συμπεριφορές
του ''αφεντικού'' τους, πρέσβη της Ελλάδας στην
Ουάσιγκτον, λέμε αβίαστα, όχι.
H ''Πρωϊνή''

Λογαριάζουν ''σταυρούς'', χωρίς τους...εσταυρωμένους
Λόγω ευρωεκλογών οι «εθνοπατέρες» σκέφτονται μόνο το τομάρι τους και την πολιτική τους επιβίωση. Εντάξει αυτό δεν είναι κάτι νέο, αλλά μάλλον η ρουτίνα. Και δεν μπορούν λόγω ιδιοσυγκρασίας
να κάνουν αλλιώς. Στο πολιτικό τους μυαλό, το διεφθαρμένο και το τελείως αποκομμένο από την ζοφερή πραγματικότητα των Ελλήνων, πλέον μετράει μόνο ο σταυρός της ψήφου στις αυτοδιοικητικές
εκλογές, αλλά και τις ευρωεκλογές. Αυτοί σταυρούς οι Έλληνες τον σταυρό του μαρτυρίου τους και
την καθημερινή Σταύρωσή τους από τους... Πόντιους
Πιλάτους της Ευρώπης, αυτούς τους γραμματείς και φαρισαίους τους υποκριτές που έκαναν την
Γηραιά Ήπειρο ένα μικρό κλειστό κλαμπ σαξονικών και γερμανικών κρατών, χωρίς σεβασμό στην
πολιτιστική κοιτίδα της, δηλαδή τα μεσογειακά κράτη και ειδικά την Ελλάδα. Σε αυτές τις εκλογές,
οι νέοι ειδικά που περνάνε των παθών-και των προηγούμενων γενιών λαθών- τους τον τάραχο, η
ψήφος μας πρέπει να είναι ακριβή, πολύ ακριβή(ς) και ζυγισμένη με ακρίβεια. Γιατί η ζωή μας, το
μέλλον και η αξιοπρέπειά μας είναι τα πιο πολύτιμα και ακριβά αγαθά.
Ας μην τα πουλήσουμε φτηνά σε φτηνιάρηδες λαοπλάνους κάθε «ιδεολογίας» αλλά ίδιας κατεύθυνσης (η καρέκλα και το αξίωμα). Αρκετά πονέσαμε και ανεβήκαμε στον Γολγοθά. Αρκετά με το
μαρτύριο του Ταντάλου και του Σίσυφου. Έκαναν το ευρώ τον Δούρειο Ίππο για την μεγαλύτερη κλοπή εισοδήματος που έγινε ποτέ στην σύγχρονη Ευρώπη. Θυσίασαν την Ελλάδα, σαν Ιφιγένεια, και
έβαλαν τους Έλληνες στο κρεβάτι του Προκρούστη (ληστής στην αρχαιότητα) και θέλουν και άλλο
αίμα, με αντίτιμο μια… δόση. Οι νέοι έχουμε σχέδιο, δεν είμαστε τεμπέληδες
της εύφορης… Ελλάδας. Ζούμε σε μια χώρα που κάνει την Βόρεια Ευρώπη να τρελαίνεται από
ζήλια ακόμα και επειδή έχει τόση ηλιοφάνεια. Βλέπουμε αυτόν τον παράδεισο, που έχει υμνηθεί από
κάθε μορφωμένο και καλλιεργημένο άνθρωπο, να μαραζώνει, με πρώτους-πρώτους τους νέους,
τους ανθούς κάθε κράτους. Βλέπουμε την προηγούμενη γενιά, αντί να μας στηρίζει, να μας πιέζει, να
μας κάνει να νιώθουμε ακόμα χειρότερα, άχρηστοι, επειδή δεν πετύχαμε να μπούμε σε ένα από αυτά
τα «σωτήρια» προγράμματα του ΟΑΕΔ για την συγκάλυψη της μάστιγας της
ανεργίας μόνο στα χαρτιά. Μόνη λύση, μήπως και ακουστούμε, αν και δεν είναι πολύ σίγουρο, και
γλυτώσουμε από το τέρας που λέγεται Ελληνική Δημοκρατία, είναι το διαδίκτυο. Εκεί ίσως κάποιος
καταλάβει, αν και στην Ελλάδα οι μεγαλύτεροι σκέφτονται και στην εποχή της κρίσης, πώς θα βολευτούν και επιβιώσουν, τα όνειρά μας. Ευχή είναι στις εκλογές να μην σταυρώσουν επιτυχία γιατί δεν
θα δούμε Ανάσταση!
Υ.Γ.: Η μεγαλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει κάποιος στην Ελλάδα, είναι οι νέοι, ο πολιτισμός
και η παιδεία. Το παρελθόν μπορεί να φέρει το μέλλον για την νεολαία. Ας μην σκεφτόμαστε τους
προγόνους μας για να κάνουμε ψευτοτσαμπουκάδες τύπου «εγώ ρε είμαι απόγονος του Περικλή ενώ
εσένα οι δικοί σου έτρωγαν βελανίδια»! Γιατί, όταν πας στον ΟΑΕΔ πραγματικά ως νέος δεν νιώθεις
εθνική ανάταση όσο και αν βλέπεις μισογεμάτο το ποτήρι!
ΜΗΝΥΜΑ: Στις εκλογές μετράμε την ψήφο μας. Η απάντηση δεν είναι ο ευρωσκεπτικισμός! Πρέπει
να βγούμε από το καβούκι μας, όχι να κλειστούμε στα εθνικά σύνορα. Ο κόσμος που λένε οι λαϊκιστές
ότι θα φτιάξουν απλά δεν υπήρχε ποτέ. Ποια χώρα δεν είχε πολύ λίγους ή πάρα πολλούς μετανάστες
και άτομα άλλης θρησκείας, πλην κάποιου χριστιανικού δόγματος, ή/και άλλης, πλην της λευκής
φυλής; Όταν διογκώθηκε το μεταναστευτικό πρόβλημα και κάποιοι Ευρωπαίοι το εκμεταλλεύτηκαν
-και ανθρώπους- με τον χειρότερο για την κοινωνία τρόπο πού ήταν;
Ξαφνικά θυμήθηκαν την άλωση της Ευρώπης από «κακούς» ξένους; Οι Έλληνες πάντα ήμαστε κοσμοπολίτες. Ευρήματα το αποδεικνύουν. Το να καθόμαστε να περιμένουμε την δόση μας δεν θα μας
σώσει, αλλά θα μας σκοτώσει.
Σοφία Τζανή

http://plantyourrootsingreece.org
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Ο Αναστασιάδης επιτίθεται κατά της Κύπρου

Το Κυπριακό στην πιο κρίσιμη φάση του

Τώρα πια δεν έχει κανένα νόημα να συζητούμε
αν έπρεπε ή αν δεν έπρεπε να πάμε στον διάλογο,
στον οποίο το μόνο σίγουρο είναι πως η τουρκική πλευρά θα παρουσιαστεί και πάλι σκληρή και
αδιάλλακτη
Ο «ενδοκοινοτικός» διάλογος στην Κύπρο
πήρε ήδη τον δρόμο του. Προηγήθηκαν οι γνωστοί παλληκαρισμοί της δικής μας πλευράς, αλλά
όπως συμβαίνει κατ’ εξακολούθηση για τέσσερις
δεκαετίες τώρα, στο τέλος μπήκαμε στον διάλογο. Και γι' άλλη μια φορά πανηγυρίζουμε! Τουλάχιστον τα δύο μεγάλα κόμματα ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ
(τα δύο άκρα όπως τα αποκαλούν μερικοί), αφού
όλοι οι άλλοι εξέφρασαν τις μικρές ή τις μεγάλες
επιφυλάξεις τους.
Από το 1974 και εντεύθεν, κάθε φορά που πάμε
σε συνομιλίες πάντα πανηγυρίζει η κυβέρνηση
και επικρίνει η αντιπολίτευση. Πλην Χριστόφια
και Αναστασιάδη, που παρά τις υποτιθέμενες
μεγάλες ιδεολογικές τους διαφορές, στο εθνικό
θέμα οι απόψεις τους σχεδόν είναι ταυτόσημες.
Ωστόσο, τώρα πια δεν έχει κανένα νόημα να
συζητούμε, αν έπρεπε ή αν δεν έπρεπε να πάμε
στον διάλογο, στον οποίο το μόνο σίγουρο είναι
πως η τουρκική πλευρά θα παρουσιασθεί και
πάλι σκληρή και αδιάλλακτη.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, έστω κι αν φέρει
στους ώμους του τα βαρίδια του «ναι» του 2004,
δεν μπορεί από μόνος του να φέρει ούτε την καταστροφή, ούτε φυσικά και την ανάσταση. Κατά
συνέπεια, οφείλουμε όλοι να κατανοήσουμε ότι
και στις τραγικές συνθήκες οικονομικής και κυρίως ηθικής χρεοκοπίας που βιώνει ο Ελληνισμός,
υπάρχουν περιθώρια ελιγμών, αρκεί η ηγεσία ή
έστω τμήμα της να επιδείξει την απαιτούμενη
ευελιξία και ακόμα περισσότερο το απαιτούμενο
σθένος και πατριωτισμό.
Ας μην ξεχνάμε ποτέ πως, και τότε, όταν ήλθε
το σχέδιο Ανάν, οι συνθήκες ήταν εξίσου ασφυκτικές, και όμως, κατορθώσαμε να αποτρέψουμε
την καταστροφή. Οφείλουμε, λοιπόν, να είμαστε
όλοι επί των επάλξεων, υπενθυμίζοντας διαρκώς
στον Πρόεδρο ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι θα
δεχθούμε ποτέ λύση που θα νομιμοποιεί τον
«Αττίλα» και τα εγκλήματά του: της εθνοκάθαρσης, του εποικισμού και του ψευδοκράτους.
- Δικαίως αναρωτιούνται πολλοί: Γιατί αλήθεια τώρα όλα αυτά και το κυριότερο γιατί τόσο
βιαστικά; Δεδομένου μάλιστα ότι ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης, με την ανάληψη των καθηκόντων του, είχε ξεκαθαρίσει πως δεν μπορούμε να
μπούμε σε διάλογο για την επίλυση του Κυπριακού εν μέσω οικονομικής κρίσεως. Φαίνεται, λοιπόν, πως η ξαφνική ανυπομονησία των ΗΠΑ να
κλείσουν το Κυπριακό συμβαδίζει με την εξίσου
βιαστική απομάκρυνσή τους από τεκταινόμενα
στη Μέση Ανατολή.
Οι ΗΠΑ είναι απούσες ακόμη και από το Ιρακινό
Κουρδιστάν, όπου το Ιράν διαμεσολάβησε μεταξύ των τριών μεγάλων φατριών της Πατριωτικής
Ένωσης Κουρδιστάν. Να σημειώσουμε, επίσης,
ότι ο ρωσικός κολοσσός «Gazprom» έχει ήδη
λάβει μεγάλο ενεργειακό μερίδιο τόσο στο Ιρακινό Κουρδιστάν όσο και στην ΑΟΖ του Ισραήλ.
Η Συρία αποδείχθηκε πως δεν είναι Λιβύη και ο
Πούτιν απέδειξε πως δεν αστειεύεται. Η Τουρκία,
από την άλλη, είναι ενεργειακά εξαρτώμενη της
Ρωσίας και του Ιράν, κάτι που δεν αρέσει στην
Αμερική.
Εάν, μάλιστα, η Τουρκία συνεχίσει να αποτελεί

«ενεργειακό όμηρο» της Ρωσίας και του Ιράν,
και με τον συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό της
(πάνω από 100 εκατομμύρια θα είναι πολύ σύντομα) να ενισχύει οικονομικά τους δύο αυτούς
αντιπάλους των ΗΠΑ, τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα για τους υπερατλαντικούς σερίφηδες. Ώς ένα βαθμό, αυτές οι σκέψεις εξηγούν
και τα αιματηρά γεγονότα της Ουκρανίας, αν και
εκεί πρόκειται μάλλον για αντιπερισπασμό των
Η.Π.Α. απέναντι στον Πούτιν, καθώς η Ρωσία
είναι αδύνατο να εγκαταλείψει την Ουκρανία. Σε
αυτό το πλαίσιο ξεκαθαρίζει κάπως το τοπίο και
στο Κυπριακό.
Τι εξυπηρετεί λοιπόν η «διττή κυριαρχία» που
επαγγέλλονται; Σε συνδυασμό με τη στημένη
χρεοκοπία της Κυπριακής Δημοκρατίας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις «πολυεθνικού» ελέγχου
του τεράστιου ενεργειακού πλούτου που κρύβεται στην Κυπριακή ΑΟΖ.
Εάν στην Κύπρο δημιουργηθεί μια χαλαρή
συνομοσπονδιακή κυβέρνηση, στην οποία θα
έχουν ουσιαστικό λόγο όλοι, πλην των άμεσα
ενδιαφερομένων, τότε καμία απόφαση δεν θα
λαμβάνεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ισχυρότερου, δηλαδή των ΗΠΑ, άρα και η μοιρασιά
του ενεργειακού πλούτου της περιοχής θα γίνει
με τρόπο που να εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα. Κατά συνέπεια, δεν θα υπάρξει ποτέ
θέμα παραχώρησης μονιμότερων στρατιωτικών
διευκολύνσεων στη Ρωσία.
Από την άλλη, ένα μεγάλο μέρος των ενεργειακών αποθεμάτων θα καλύψει τις ανάγκες της
διψασμένης για ενέργεια Τουρκίας, θέτοντας
ταυτοχρόνως εκτός νυμφώνος Ρωσία και Ιράν.
Και φυσικά μέσω της Τουρκίας θα ανοίξει «οικονομική» οδός τροφοδοσίας των ευρωπαϊκών
αγορών, οπότε και πάλιν η Ρωσία θα είναι χαμένη της υπόθεσης. Αν σε αυτά προσθέσουμε τον
διακαή πόθο της Τουρκίας για μελλοντικό έλεγχο
όλης της Κύπρου και σε συνδυασμό με την παντελή απουσία της Ελλάδας, η οποία προς το παρόν
ασχολείται μόνο με το πρωτογενές πλεόνασμα,
αντιλαμβανόμαστε, πιστεύω, πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα.
- Γεννάται λοιπόν το ερώτημα: Με όλη αυτήν
την πολυπλοκότητα, δεδομένης και της απουσίας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από τα
κέντρα λήψεως αποφάσεων, τι στ΄ αλήθεια μπορούμε να περιμένουμε; Σε συνθήκες, μάλιστα,
απόλυτου και ασφυκτικού ελέγχου που ασκεί η
Τουρκία στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, με
την Τουρκία να προαλείφεται εγγυήτρια των δύο
«συνιστώντων κρατών» και με τη μάνα Ελλάδα
απούσα, μπορούμε να εμπιστευθούμε την Τουρκία να εγγυηθεί την ασφάλεια της Κύπρου;
Μπορούμε δηλαδή να συνεταιρισθούμε με
ένα κράτος που εποφθαλμιά την ολοκληρωτική κατάληψη του τόπου μας; Γιατί να δεχτούμε
την τουρκική συγκυριαρχία σε όλη την Κύπρο, η
οποία, εκτός των άλλων, θα οδηγήσει με απόλυτη βεβαιότητα στην εξαφάνιση του Ελληνισμού
της μαρτυρικής Μεγαλονήσου; Μήπως δηλαδή,
αφού δεν έχουμε κότσια και διάθεση να αγωνιστούμε για πραγματική απελευθέρωση, είναι
προτιμότερο να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε κάτι
διαφορετικό από αυτό που σκεφτόμασταν μέχρι
σήμερα. Και γιατί, δηλαδή, σώνει και καλά πρέπει να βάλουμε συνεταίρο μας ένα κράτος δολοφονικό και καθ' όλα αναξιόπιστο;
Ντίνος Αυγουστή

Οι Κύπριοι ήξεραν ποιόν ψήφιζαν όταν επέλεγαν για Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον ορκισμένο «ανανιστή» Νίκο Αναστασιάδη.
Ο άνθρωπος αυτός ουδέποτε έκρυψε τις απόψεις του για το Κυπριακό, οι οποίες πάντα υπηρετούν τυφλά τη γραμμή των ΗΠΑ και της Βρετανίας, όπως φυσικά και εκείνου του τμήματος
των Κυπρίων αστών που τα συμφέροντά τους
ταυτίζονται με τα αμερικανο-βρετανικά. Αν αυτά
συνεπιφέρουν υπαγωγή και στην Τουρκία, τους
είναι εντελώς αδιάφορο.
Τον Αναστασιάδη εξέλεξαν συνειδητά ως Πρόεδρο οι Κύπριοι και τώρα υφίστανται τις πολιτικές συνέπειες της επιλογής τους, όπως είναι
απολύτως φυσικό. Πέρα από μελοδραματικές
κορόνες, κανένας δεν μπορεί πλέον ν βοηθήσει
τους Κύπριους, αν δεν αλλάξουν οι ίδιοι πολιτική
στάση, με πρώτιστο στόχο να μην του επιτρέψουν να υπογράψει καμία συμφωνία, απολύτως
καμία, για το Κυπριακό!
Αν δεν ξεσηκωθούν οι ίδιοι οι Κύπριοι εναντίον
της πολιτικής Αναστασιάδη, είναι εντελώς ανεδαφικό να συζητά κανείς γι αλληλεγγύη προς τον
λαό της Κύπρου για να αποτραπεί ο επερχόμενος
όλεθρος της δια της υπογραφής του Αναστασιάδη νομιμοποίησης των αποτελεσμάτων του «Αττίλα» και της τουρκικής εισβολής.
Ολέθριο ανακοινωθέν
Τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα επιχειρείται η συγκάλυψη του πολιτικού εγκλήματος
που συντελείται μέσω του κοινού ανακοινωθέντος, το οποίο υπέγραψε ο Νίκος Αναστασιάδης
με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ντερβίς Έρογλου και
το οποίο νομιμοποιεί θεμελιώδη τετελεσμένα
της τουρκικής εισβολής.
Η παράγραφος 4 του ανακοινωθέντος που υπέγραψαν Αναστασιάδης και Έρογλου δεν αφήνει
καθένα περιθώριο παρερμηνείας: «Το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα θα ορίζει ότι η ενωμένη Κύπρος
θα συγκροτείται από δύο συνιστώντα κράτη ίσου
στάτους», αναφέρει ρητά.
«Δύο συνιστώντα κράτη», όχι... συνιστώσες
πολιτείες(!) όπως ανεπιτυχώς προσπάθησαν να
λανσάρουν για να εξαπατήσουν τον κόσμο οι πολιτικοί απατεώνες που κυβερνούν την Κύπρο και
οι εν Ελλάδα όμοιοί τους.
Καταλύεται δηλαδή το ένα και μοναδικό Κυπριακό κράτος, η Κυριακή Δημοκρατία, που είναι
διεθνώς αναγνωρισμένη και τελεί υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση, και αντικαθίσταται από ένα
νέο κράτος. Μία Κύπρο που θα συγκροτείται από
«δύο συνιστώντα κράτη ίσου στάτους», όπου
πλέον νομικά εξισώνεται απολύτως το 82% των
Ελληνοκυπρίων με το 18% των τουρκοκυπρίων,
όπως ήταν η αναλογία των δύο κοινοτήτων πριν
καταληφθεί από τους Τούρκους εισβολείς το μισό
σχεδόν έδαφος της Κύπρου. Μιλάμε δηλαδή για
διπλωματικό... «θρίαμβο» του Αναστασιάδη!
Δύο χωριστά κράτη
Αν κάποιος έχει αμφιβολίες για το ότι τα «δύο
συνιστώντα κράτη» της ενιαίας Κύπρου θα είναι
στην πραγματικότητα δύο ανεξάρτητα, χωριστά
κράτη, δεν έχει παρά να διαβάσει την παράγραφο 3 του κοινού ανακοινωθέντος Αναστασιάδη
- Έρογλου, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Τα συνιστώντα κράτη θα ασκούν πλήρως και
ανέκκλητα (σ.σ. χωρίς δηλαδή να υφίσταται εκ
των υστέρων οποιαδήποτε δυνατότητα διόρθωσης ή ανάκλησης) όλες τις εξουσίες τους χωρίς
καταπάτηση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
Οι ομοσπονδιακοί νόμοι δεν θα καταπατούν τους
νόμους των συνιστώντων κρατών εντός της περιοχής αρμοδιοτήτων των συνιστώντων κρατών...
Καμία πλευρά δεν μπορεί να απαιτεί εξουσία ή
δικαιοδοσία επί της άλλης», υπογραμμίζεται στο
ανακοινωθέν Αναστασιάδη - Έρογλου.
Το 82% των Ελληνοκυπρίων δηλαδή «δεν
μπορεί να απαιτεί δικαιοδοσία» επί του 18% των
τουρκοκυπρίων! Έκτακτα! Τι είδους «ενιαία Κύπρος» είναι αυτή; Και επιπλέον, αν τα πράγματα
έχουν έτσι, γιατί οι Ελληνοκύπριοι να αλλάξουν
τη σημερινή κατάσταση με αυτό το κράτος που
τους προτείνουν ο Αναστασιάδης και ο Έρογλου,
νομιμοποιώντας τα αποτελέσματα της εισβολής
του «Αττίλα»; Τι ακριβώς έχουν να κερδίσουν;
Απολύτως τίποτα! Σαφώς χειρότερα από σήμερα
θα ζουν στο νέο κράτος που περιγράφει το κοινό
ανακοινωθέν.
Η αποδυνάμωση
Ο Αναστασιάδης, προκειμένου να κάνει ευκολότερα αποδεκτές από τους Κύπριους της απαράδεκτες υποχωρήσεις του, έχει φροντίσει να
αποδυναμώσει με αποτελεσματικό τρόπο την

διεθνή θέση της Κύπρου.
Κλέβοντας πέρσι το Μάρτιο καταθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ, δεκάδων δισεκατομμυρίων, που αφελείς και άρπαγες ξένοι είχαν κάνει
την ανοησία να καταθέσουν στις κυπριακές
τράπεζες, η δεξιά κυπριακή κυβέρνηση του
Αναστασιάδη αποξένωσε τους Ρώσους και τους
κλεπτοκράτες ολιγάρχες των χωρών του αλήστου μνήμης «υπαρκτού σοσιαλισμού» αλλά και
όσους Άραβες είχαν μεγάλες καταθέσεις μετρητών στην Κύπρο.
Άλλωστε, εδώ και δεκαετίε, η Κύπρος είναι
τυφλό όργανο της πολιτικής του Ισραήλ, οπότε
οι παλιοί δεσμοί της με τους Άραβες που συνέτειναν στη διάσωση της Κυπριακής Δημοκρατίας
στα πολύ δύσκολα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, έχουν διαρραγεί ανεπιστρεπτί.
Πέρα από τις λεπτομέρειες, η ουσία είναι πως
αυτή τη στιγμή, η Κύπρος ως κράτος έχει μηδαμινό διεθνές κύρος. Έχει δικαίως διασυρθεί σε όλο
τον κόσμο ως κράτος απατεώνων που κλέβουν
τις καταθέσεις όποιου είναι τόσο ηλίθιος ώστε
να τους εμπιστευτεί τα λεφτά του! Παράλληλα,
καμία απολύτως χώρα δεν έχει κανένα λόγο να
συμπαραστέκεται στην Κύπρο.
Ίσα - ίσα που τόσο οι Ευρωπαίοι όσο ακόμη και
οι «φορολογικοί παράδεισοι» των ομοίων προς
την Κύπρο αισθάνονται ευτυχείς που την συνθλίβουν και την εξαφανίζουν από τον χάρτη των
διεθνών χρηματοπιστωτικών κέντρων!
Κανένας δεν πρόκειται να κλάψει για την Κύπρο αυτή τη φορά. Κανένας δεν θα απλώσει χείρα βοηθείας. Μόνοι τους πρέπει να ενωθούν οι
Κύπριοι, αποκλειστικά με το δικό τους αγώνα.
Ούτε από την Ελλάδα βοήθεια
Ούτε από την Ελλάδα μπορούν να περιμένουν
στήριξη αυτή τη φορά οι Κύπριοι. Στην Αθήνα
υπάρχει μία γερμανόδουλη κυβέρνηση που καταρρέει και η οποία είναι διατεθειμένη από πολιτική σκοπιά να πουλήσει τα πάντα προκειμένου
να διασώσει το «πολιτικό τομάρι» των ηγετών
της. Σιγά μην τη νοιάζει για την Κύπρο!
Το χειρότερο είναι πως οι μέχρι τώρα αντιδράσεις του ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν ότι, ακόμη κι αν
σύντομα αναλάβει πρωθυπουργός ο Αλέξης
Τσίπρας, τίποτε δεν προμηνύει για την ώρα ότι
θα προτάξει τα στήθη του για να αποτρέψει την
υλοποίηση των προβλέψεων του ανακοινωθέντος Αναστασιάδη - Έρογλου, το οποίο άλλωστε
δεν έχει καν επικρίνει!
Έτσι κι αλλιώς, η Ελλάδα και ο λαός της είναι
τόσο εξαθλιωμένοι οικονομικά και κοινωνικά και
το διεθνές κύρος της χώρας μας τόσο καταρρακωμένο εξαιτίας των Μνημονίων της υποτέλειας, ώστε ελάχιστοι Έλληνες θα επικρίνουν μία
μελλοντική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αν αυτή καταπιαστεί με την προσπάθεια επίλυσης άλλων προβλημάτων, που αφορούν σε ζωτικής σημασίας
θέματα για τον Ελληνικό λαό, αδιαφορώντας για
το μέλλον της Κύπρου.
Στα νύχια των ΗΠΑ
Δικαιολογημένη η απορία: Αφού η συγκυρία
είναι τόσο αρνητική για την Κύπρο και την Ελλάδα, γιατί ο Αναστασιάδης προχώρησε στην επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό και δεν
περίμενε ευνοϊκότερη πολιτική κατάσταση στο
μέλλον; Αλλά κι αν υποθέσουμε ότι ο Αναστασιάδης κινήθηκε συνειδητά επειδή πιστεύει ακράδαντα ότι η Κύπρος θα πρέπει να είναι εξάρτημα
των ΗΠΑ, της ΕΕ και της Τουρκίας, γιατί δεν τον
σταμάτησαν ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος;
Η απάντηση είναι απλή. Πρώτον, επειδή δεν
έχουν καμία θεμελιώδη αντίρρηση προς την
πολιτική του Αναστασιάδη. Δεύτερον, επειδή
γνωρίζουν άριστα ότι ο Αναστασιάδης ενεργεί
υλοποιώντας την αμερικανική πολιτική στο Κυπριακό! Καμία διάθεση δεν έχουν λοιπόν να συγκρουστούν με τις ΗΠΑ.
Αντιθέτως, θυσιάζοντας αδίστακτα την Κύπρο
τρέφουν κάποια ελπίδα μήπως οι αμερικανοί
(έστω και την ύστατη ώρα πριν τον καταποντισμό
της συγκυβέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ) κάνουν κάποια
κίνηση διάσωσης της «πρόθυμης» κυβέρνησης
Σαμαρά - Βενιζέλου! Μάταιες φυσικά οι προσδοκίες τους, αλλά όπως λέει και η λαϊκή παροιμία,
«ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται».
Όσο ζουν πολιτικά, ως κυβέρνηση, το παλεύουν
για να παραμείνουν στην εξουσία, πόσω μάλλον
που δεν έχει εξαλειφθεί οριστικά ο κίνδυνος της
φυλακής όταν πάψουν να κυβερνούν! Ιδίως αν
η επόμενη κυβέρνηση χρειαστεί εντυπωσιακές
κινήσεις αντιπερισπασμού, αν παραβιάσει τις
υποσχέσεις που έχει δώσει στο λαό.
Γιώργος Δελαστίκ
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ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ - ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Αλλά, θα πείτε, εδώ μετάτρεψαν τις παρελάσεις γιά την 25η Μαρτίου σε καρνάβαλους, η ''μις
ανεξαρτησία'' μας μάρανε;
Το ωραίο είναι ότι μαζί με την ''μις ανεξαρτησία'' στο Μανχάτταν και αλλού, παρελαύνουν
κουνηστοί και λυγιστοί οι του κλήρου μας.

ΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ
Μην βιάζεστε, όλοι θα πάρετε
Η στήλη βρήκε τελικά τον μπελά της. ''Βροχή''
οι καταγγελίες από αγανακτισμένους προεδροπαράγοντες Ομοσπονδιών και λοιπών: ''Γιατί
προβάλετε, διαφημίζετε μόνο την Ομοσπονδία
Βοστώνης; Σας πλήρωσαν; Εμείς δεν υπάρχουμε
γιά εσάς''; Περισσότερο επιθετικός ο επίτιμος της
Ομοσπονδίας Σικάγου. Γιά να βάλουμε τα πράγματα στην θέση τους: Η Ομοσπονδία Βοστώνης
δεν μας πλήρωσε. Μόνο την ημερήσια Αστόριας
πληρώνει. Με την Βοστώνη ασχοληθήκαμε γιατί πάμε...αλφαβητικά. Αλλά σας βεβαιώνω ότι
ΟΛΕΣ οι Ομοσπονδίες μας θα τιμηθούν και θα
προβληθούν ανάλογα. Υπομονή, θα 'ρθει και η
σειρά σας, γιά να δοξαστείτε. Μου το υποσχέθηκε ο editor.
Παρελάσεις με συμμετοχή Gay-Lesbians;

'Ασχημα μαντάτα από Βοστώνη. Ο εκεί δήμαρχος απαίτησε από τους Ιρλανδούς που κάνουν
την ''μεθυσμένη παρέλαση'' γιά τον άγιο Πατρίκιό τους, να επιτρέψουν την συμμετοχή gay
and lesbians, διαφορετικά δεν θα είναι παρών ο
ίδιος στην παρέλασή τους Κυριακή 16 Μαρτίου
στη νότια Βοστώνη, που συγκεντρώνει από μισό
μέχρι ένα εκατομ. κόσμο. Λέγεται ''μεθυσμένη
παρέλαση'' επειδή η μεγάλη πλειοψηφία παρελαυνόντων και θεατών είναι μεθυσμένοι.
Οι δικοί μας στην ελληνική παρέλαση (εφέτος
6 Απριλίου), δεν είναι μεθυσμένοι, άσχετα αν
περπατούν σαν μεθυσμένοι, μαζεύουν περίπου
1.500 άτομα παρελαύνοντες και θεατές. Δεν
γνωρίζουμε αν τους ζητήθηκε να συμμετάσχει
και άρμα με gay and lesbians.
Ησυχία στο ''γκέττο'' Αστόριας
Πέρασαν δύο εβδομάδες και δεν ακούστηκε
κανένα σκάνδαλο μέσα ή γύρω από την Ομοσπονδία. Ασυνήθιστο γιά το ''γκέττο'' μας. Πιθανά να ησύχασαν, επειδή το Συμβούλιο έφαγε
ομαδικά αγωγή γιά χάρη του γεν. γραμματέα.
Πιθανά, επειδή πλησιάζει η παρέλαση-καρνάβαλος σε ένα μήνα.
Παρέλαση και...καλλιστεία
Συνηθίζεται στις παρελάσεις μας γιά την 25η
Μαρτίου να παρελαύνει και η ''μις ελληνική Ανεξαρτησία''. Η τυχερή επιλέγεται σε...καλλιστεία.
Τώρα, τι δουλειά έχουν τα καλλιστεία και η ''μις
ελληνική ανεξαρτησία'' με την εθνική μας επέτειο-εορτή, αυτό μόνο ο εγκέφαλος των ασπόνδυλων ομοσπόνδυλων μπορεί να το εξηγήσει.
''Καλλιστεία'' στην Ομοσπονδία του ''γκέττο''
Αστόριας: Η ''μις ελληνική Ανεξαρτησία''.
Δεξιά ο Πόντιος πρόεδρος της Οργάνωσης

Και η...''δεξίωση''
Παραμονή παρέλασης στο ''Χίλτον''. 'Οχι όπου
να 'ναι. Και όπως τραγουδά και το συγκρότημα
''ο Κουρής και οι Μανιάτες'', συμβαίνει πάντα
αυτό: ''Διακόσια ήταν τα άτομα, 60 τα εισιτήρια''.
Οι μεγαλύτεροι ''τζαμπατζήδες'' σε παρόμοιες
εκδηλώσεις ανά τις ΗΠΑ; Μόνιμα οι προεδροπαράγοντες των...Ομοσπονδιών.
Τα χάλια μας
Μόνο 25.000 δολ. συγκέντρωσαν οι 400+ ενορίες της Αρχιεπισκοπής ανά τις ΗΠΑ και ''ιδιώτες'', όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, γιά τους
σεισμοπαθείς Κεφαλλονιάς. Και η Αρχιεπισκοπή
τα έστειλε στον εκεί μητροπολίτη.
'Ονομα και πανΜακεδονική
Παρακολουθώντας τις αντιδράσεις της ημιδιαλυμένης πανΜακεδονικής Αμερικής γιά το
θέμα ονόματος των Σκοπιών (''δεν δεχόμαστε
ονομασία που θα έχει μέσα την λέξη Μακεδονία''), αναρωτιέται ο καθένας, γιατί ηγέτες της
Οργάνωσης πριν 21 χρόνια συνυπέγραψαν στην
περίφημη επιστολή στον τότε νεοεκλεγέντα
πρόεδρο Κλίντον, με την οποίαν ζητούσαν, μετά
από επιθυμία της κυβέρνησης Κ. Μητσοτάκη, να
δεχτεί ονομασία με το όνομα Μακεδονία μέσα,
όπως κι έγινε με το πΓΔΜ, που καθιερώθηκε ως
αποδεκτό και από την Ελλάδα, τον χρόνο 1993.
Καλοί οι ''αγώνες'' γιά να ''ακουγόμαστε'', αλλά
η υποτίμηση της νοημοσύνης της Ομογένειας, σε
τι χρειάζεται;
'Αρχοντες και χρήμα
Κοντά 90 εκατομ. δολ. έχουν μαζεψει στο ταμείο τους οι άρχοντες του Πατριαρχείου, δηλαδή
άρχοντες σφογγοκωλάριοι, τιτουλάριοι, νοτάριοι, πισωγλεντάριοι και λοιποί.
Πλήρωσε ο καθένας 100 χιλ. δολάρια γιά το
''λιλί'', που έγραφε και ο μακαρίτης Μπάμπης
Μαλαφούρης. Που πάει το χρήμα; Πουθενά.
Απλά ευρίσκεται σε τράπεζες γιά τις ''μελλοντικές'' ανάγκες της ''εκκλησιαστικής μαφίας''
Κων/νούπολης. Την ίδια ώρα, τα ελληνικά σχολεία στις ΗΠΑ κλείνουν και ο αρχιεπίσκοπος Δημήτριος, απλά...προσεύχεται, ενώ οι ''άρχοντες''
αισθάνονται ότι εξασφάλισαν το...συγχωροχάρτι
και το εισιτήριο γιά τον...παράδεισο.
'Οταν όλο το χρήμα το μαζεύει η Εκκλησία και
δεν μένει τίποτα γιά σχολεία και ιδρύματα, καταλαβαίνει κανείς γιατί η Ομογένεια στις ΗΠΑ έχει
πάρει την κατιούσα κι ευρίσκεται λίγο πριν το
τέλος της.
Χοροί και πανηγύρια
Την ίδια ώρα, οι σύλλογοι της Ομογένειας χορεύουν μία φορά την χρόνο στις χοροεσπερίδες
τους και παρελαύνουν στις φωτογραφίες των
ελληνικών έντυπων Αστόριας. Από κοντά και
οι του γενικού Προξενείου Νέας Υόρκης γιά να
απευθύνουν...χαιρετισμούς στους χορούς και
στα πανηγύρια.
Το αποτέλεσμα; Διαλύθηκαν όλα και στις Οργανώσεις μας έμεινε η ''σαβούρα'', ενώ σε πολύ
μεγάλο ποσοστό η Ομογένεια δεν ασχολείται μαζί
τους, αηδιασμένη με την σύμπραξη ΕκκλησίαςΠροξενείων και μόνιμων κερακλοκένταυρων
στις Ομοσπονδίες, που διάλυσαν τον Ελληνισμό
στις ΗΠΑ. 'Ετσι, οδεύουμε στο πουθενά και απλά
ως θεατές παρακολουθούμε το τέλος.
Η συνειδητή προσπάθεια Ελλάδας και Εκκλησίας μας στις ΗΠΑ, γιά χάρη του Πατριαρχείου
να διαλυθεί η Ομογένεια, είχε αποτελέσματα:
Τα κατάφεραν, επειδή δεν αντιδράσαμε. Ενώ
γνωρίζαμε ότι, ειδικά η Εκκλησία, ενδιαφέρεται
μόνο γιά το χρήμα και γιά να 'χει το ''πάνω χέρι''.
Γι' αυτό ποτέ δεν άφησε Οργανώσεις να γίνουν
δυνατές. Προώθησε σε αυτές την σαβούρα και
την συντήρησε, συνεργαζόμενη με την αχρηστία
των προξενικών αρχών της Ελλάδας.
Η εξαίρεση
Η μόνη εξαίρεση ήταν η μικρή ελληνική Ομοσπονδία Φλόριδας. 'Εφιαξε σχολείο ''τσάρτερ''
(βλέπε σελ. 6) χωρίς να έχει πάρει δολάριο από
την Ελλάδα, αγνοώντας τις φοβέρες του κατεστημένου. Οι υπόλοιπες Ομοσπονδίες, απλά παραμένουν χώροι συνεύρεσης ψώνιων και ''λαμόγιων'', με μηδενική προσφορά στον Ελληνισμό,
παρά τις βαρύγδουπες εξαγγελίες τους.
(Υπογραφή: Ο α' αντι-Πρόεδρος)

Θεόδωρε, δοξάστηκες απών
'Οπως αποκλειστικά η στήλη είχε δημοσιεύσει,
στις 22 Φεβρουαρίου '14, έγιναν τα εγκαίνια της
''πύλης του Παραδείσου'', όπως ονομάστηκε η
προεδρική πτέρυγα του Κοιμητήριου ''Μορφέας'' στην δυτική Φλόριδα και το βράδυ έγινε η
χοροεσπερίδα των Ηπειρωτών.
Ο πρώην ΣΑΕάρχης Θεόδωρος Σικάγου, δεν
παραυρέθηκε στην ''πλάκα''. Δηλαδή γιά να παραλάβει την ''τιμητική πλάκα'', ως τιμώμενο πρόσωπο. Αλλά έγκυρες πληροφορίες της στήλης
αναφέρουν ότι φοβήθηκε μην τον ''στείλουν''
-με την φόρα που πήραν- στο Κοιμητήριο, αφού
ενωρίτερα θα έπρεπε να ήταν και στην τελετή
στον ''Μορφέα''.
Φυσικά, ο Θεόδωρος δεν προσκλήθηκε επίσημα και γραπτά ποτέ και είχε από παλιά ειδοποιήσει ότι θα ευρίσκεται εκτός ΗΠΑ, αλλά στα μυαλά
των ιθυνόντων του συλλόγου, είχε... αποδεχτεί
ακόμα και την τιμή της ''πλάκας''!!!
'Ετσι, στην χοροεσπερίδα, η ''πλάκα'' δόθηκε
-αντί αυτού- στον πρώην εκλεκτό συνεργάτη του
Θεόδωρου και γεν. γραμματέα του στο ''Ελληνοαμερικάνικο Εθνικό Συμβούλιο'', τότε που μεσουρανούσε η ανυπαρξία της Οργάνωσης, δηλ. στον
''υπουργό''-πρόεδρο Γεώργιο Μαρκάκο (δεξιά
στην φωτογραφία το υπουργικό ζεύγος, με την
''πλάκα'' γιά Θεόδωρο).
Ο κ. ''υπουργός'' επειδή διέπρεψε ως πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Βοστώνης και ως γραμματέας
του ''Εθνικού Συμβούλιου'' καταργώντας τα πρακτικά και λοιπά, μετά προσλήφθηκε ως βοηθός
διευθυντή στην Γενική Γραμματεία Απόδημου
Ελληνισμού, αφού ο τότε υφυπουργός Εξωτερικών Παναγ. Σκανδαλάκης, ως πολιτική διάνοια,
τον χρόνο 2004, επί πρωθυπουργίας ''Μπούλη''
εκτίμησε τα προσόντα του και η Ομοσπονδία
Βοστώνης πανηγύριζε γιά την δόξα και προβολή
της, μέσω του πρώην προέδρου της.
Ο ''μικροφωνάκιας''
Ο σύλλογος Ηπειρωτών δεν έκανε εφέτος το
παραλίγο θανάσιμο σφάλμα που είχε κάνει πριν
τρία χρόνια, όταν δεν έδωσε μικρόφωνο να βγάλει λόγο στην χοροεσπερίδα, στον έχοντα πάθηση με λόγους, συνιδρυτή του συλλόγου, γνωστό

ως ''γίγαντα της Ηπείρου''. Τότε, η παράλειψη
είχε ως αποτέλεσμα ο πρώην πρόεδρος μετά
λίγες ώρες να καταλήξει, από την στεναχώρια
του, στο νοσοκομείο. Το περιστατικό αυτό είναι
ΓΕΓΟΝΟΣ και όχι αστείο. 'Ετσι εφέτος, η προεδρίνα (επάνω φωτογραφία με τον ''υπουργό'' και
τον πρώην πρόεδρο) φρόντισε να του δοθεί το
μικρόφωνο, ακόμα και γιά την παρουσίαση του
προγράμματος, γιά να μην διακοπεί η χοροεσπερίδα από...ασθενοφόρο.
Φυσικά μιλάμε γιά ''βαρβάτη'' ηπειρώτικη χοροεσπερίδα με κλαρίνο, ντέφι και τα σχετικά και
όχι σαν τις πεθαμένες χοροεσπερίδες της ΠανΗπειρωτικής που διοργανώνει ο ''τσουμπανος''
(τσοπάνης στα ηπειρώτικα) πρώην πρόεδρος
στην Βοστώνη. Μάλιστα, έσπασαν και ρεκόρ:
Σε 4 ώρες οι χορεύοντες Ηπειρώτες, είχαν κάνει
τρεις κύκλους στην πίστα, αντί γιά δύο.

Ο γνωστός από το σύνθημα ''πρόεδροι στην Ομογένεια υπάρχουν πολλοί, πρόεδρος-υπουργός
ένας'' εκφωνεί τον ''υπουργικό'' λόγο του στην χοροεσπερίδα, μετά την παραλαβή της ''πλάκας'' γιά
λογαριασμό του Θεόδωρου Σικάγου. Ελάχιστοι κατάλαβαν τι είπε. Αλλά αυτό είναι το ολιγότερο. Το
υπαρκτό πρόβλημα είναι αλλού: 'Οποιος δεν τον αποκαλεί ''υπουργό'' σε δημόσιο χώρο, δέχεται την
παρατήρησή του, με την υπενθύμιση να τον αποκαλεί με την ιδιότητά του.
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ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Μας αποστόμωσαν
'Οπως διαπιστώνετε δίπλα και παρακάτω, όλοι
όσοι επικρίνουμε, κακολογούμε, ''σιχτιρίζουμε''
τις άξιες ομογενειακές μας Οργανώσεις-Ομοσπονδίες (γνωστές και ως τα ''γηροκομεία της
Ομογένειας'') και τους άξιους διπλωμάτες της
Ελλάδας στις ΗΠΑ, πρέπει να ''μαζέψουμε'' τα
λεγόμενα-γραφόμενά μας, επειδή μας αποδεικνύουν με έργα, ότι είμαστε κακόψυχοι, μικροί,
ζηλιάρηδες, που άδικα τους κατηγορούσαμε.
Η πρεσβεία, μας αποστόμωσε όλους με μιά κίνησή της, που σηματοδοτεί την προεδρία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση, η οποία μπορεί
να άρχισε πριν 2 μήνες, αλλά η ασύλληπτη ιδέα
της πρεσβείας μας, έστω με δίμηνη καθυστέρηση, έκανε πάταγο στην Ουάσιγκτον και ''κούφανε'' την Ομογένεια.
Από την άλλη, η άξια Ομοσπονδία Βοστώνης,
πιστή στις αρχές, καταστατικές διακηρύξεις,
υποσχέσεις της, μας απόδειξε περίτρανα με δύο
ανεπανάληπτα έργα, ότι μόνο κακόψυχοι, συκοφάντες μπορούσαν να ''λερώσουν το όνομά της''.
'Ολοι αυτοί πετάχτηκαν στον κάλαθο των αχρήστων και η ηχηρή απάντηση με έργα, της ''Οργάνωσης των Εντίμων'', πιστοποίησε ότι έχουμε
μέλλον στην Αμερική, αφού τα καμάρια των Οργανώσεών μας του χτες, δημιουργούν μεγαλεία.
'Ετσι, αποδείχτηκε ότι, ορθά η Ελλάδα, με το
πολιτικό εθνικό ένστικτο που την διακρίνει, χρηματοδοτούσε γιά 20-25 χρόνια, με ποσά από 5
μέχρι 15 χιλ. δολάρια τον χρόνο, μία Ομοσπονδία, που από τότε έδειχνε ότι θα μεγαλώσει, θα
δοξαστεί και θα μας δοξάσει. Και μας δόξασε.
Τώρα, όλοι οι επικριτές-συκοφάντες της πρέπει
να της ζητήσουν συγγνώμη που την κακολόγησαν πρόσφατα, αλλά και παλαιότερα και να συγχαρούν το υπουργείο Εξωτερικών, που μέσω των
λαμπρών τιμημένων προξενείων του στις ΗΠΑ,
εξήγαγε διπλωματία κορυφαία και μοναδική.
'Εχοντας άξια ηγεσία η Ομοσπονδία όλα αυτά
τα χρόνια, κέρδισε και το α' βραβείο επίδοσης
που έχει καθιερώσει το IRS, χάρη στις ικανότητες
του τωρινού προέδρου της και ταμία γιά πολλές
θητείες. Δεν έγινε γνωστό πότε θα επιδοθεί το
βραβείο, αλλά σίγουρα θα διαφημιστεί και από
τα αμερικάνικα ΜΜΕ, γεγονός που θα αποτελέ-

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ - ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

σει μία ακόμα μεγάλη προβολή της Ελλάδας στις
ΗΠΑ, που γίνεται από τους ''εθελοντικά προσφέροντες'' και ''αφιλοκερδώς'' (δηλ. ''γιά την ψυχή
της μάνας τους'') μόνιμους παράγοντες των Ομοσπονδιών μας.
Και σε όσους συκοφάντες ισχυρίζονται ότι ''τα
φορολογικά της Ομοσπονδίας Βοστώνης παραπέμπουν σε διαχρονικά λαμόγια-κλεφτοκοτάδες'', η απάντηση είναι απλή: ''Οι σοβαρές Οργανώσεις ομιλούν με τα έργα τους. Ντροπή σας που
κακολογείτε την Οργάνωση''.
Τα εν Βοστώνη ''προξενικά δείπνα''
Με όλες αυτές τις καταιγιστικές εξελίξεις, τιμητικές γιά την Ομογένεια και τον Ελληνισμό, λύθηκε και το μυστήριο με τα δείπνα στην προξενική κατοικία Βοστώνης (πληρώθηκαν από τους
'Ελληνες -μνημονιακούς- φορολογούμενους;).
Το ένα δείπνο, έγινε αρχές Φθινόπωρου και ήταν
καλεσμένοι, ο δημοσιογράφος-θεολόγος και ο
εκλεκτός συνεργάτης του, α' αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας, όπου απόλαυσαν -με συζύγους- μέχρι
και τον... Καρπούζη.
Στο δείπνο, οι σοβαρές συζητήσεις (επειδή
'Ελληνες διπλωμάτες και κορυφαίοι των Ομοσπονδιών μόνο σοβαρές συζητήσεις μπορούν να
έχουν με περιεχόμενο, ουσία και βάθος) τώρα
φαίνεται ότι ήταν επικεντρωμένες στην ουσία,
δηλ. στο Μουσείο και στην Βιβλιοθήκη.
Λογικό, αφού οι πρακτικές των προξενείων μας
να ενθαρρύνουν τους ''ηγέτες της Ομογένειας'',
δίνοντάς τους ''κύρος και υπόσταση'', μόνο σε
''θεάρεστα'' αποτελέσματα μπορούν να οδηγήσουν, όπως και έγινε π.χ. με έρανο γιά Μυρτώ.
Και...''μητρο-πολιτικά δείπνο''
Φυσικά, οι διπλωμάτες μας, ως εκπρόσωποι
ελληνικών καθεστώτων με ''κρατούσα θρησκεία'' (γι' αυτό μας ζηλεύουν οι ταλιμπάν) έχουν
και δείπνα (όπως αυτό την βραδυά που γινόταν
η εκδήλωση γιά την Μυρτώ, στον άγιο Νεκτάριο)
στις προξενικές κατοικίες με τους κατά τόπους
μητροπολίτες, επειδή είναι θεοσεβούμενοι (τους
βλέπουμε και σε εκκλησίες να σταυροκοπιούνται, ενώ ο γεν. πρόξενος στο Τορόντο έχει μετατρέψει την προξενική κατοικία σε εκκλησία).
Σκοπός των δείπνων, εκτός από τις θεολογικές
ανησυχίες τους και την μεταφυσική, είναι πως θα
''δέσουν'' την Ομογένεια. Δηλαδή πως θα ''δέσουν'' την πρόοδό της. Ε, καμιά φορά γίνονται
και λάθη και αντί γιά πρόοδο έχουμε πραγματικό
''δέσιμο'' γιά να μην σηκώσει κεφάλι η Ομογένεια, αφού η Ελλάδα είχε πάγια πολιτική και όραμα: ''Η Εκκλησία προηγείται, να πάει να πνιγεί η
Ομογένεια''. Το αποτέλεσμα γνωστό: Η Ομογένεια
πνίγηκε και οι φελλοί ακόμα επιπλέουν.
(Υπογραφή: Ο β' αντι-Πρόεδρος)

Μεγάλη προβολή: Η Ελλάδα ''σκίζει'' στην Ουάσγκτον

''Χαμός'' στο Στέητ Ντηπάρτμεντ, ''πονοκέφαλος'' σε διαφημιστικές εταιρίες

Αποστομωτική απάντηση σε όσους κακόπιστους και συκοφάντες ισχυρίζονται ότι οι διπλωμάτες
μας στις ΗΠΑ είναι ανίκανοι ''κρατικοδίαιτοι τουρίστες'' και ''μιζαδόροι'' (το συνηθισμένο μερτικό
από κρατικές χορηγίες σε ομογενειακές Οργανώσεις στο πρόσφατο παρελθόν).
Η πρεσβεία της Ελλάδας, με επικεφαλή τον άξιο Καλαματιανό Χρ. Παναγόπουλο, όπως πιστοποιεί
και το έγγραφό της, την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014, το απόγευμα, εγκαινίασε την ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση, με μία τεράστια προβολή της Ελλάδας σε Οίκημα Αστέγων (Miriam's
Kitchen Headquarters) της πρωτεύουσας των ΗΠΑ, δημιουργώντας έναν μεγάλο πονοκέφαλο σε
εταιρίες διαφημιστικές στις ΗΠΑ γιά την ξεχωριστή, μοναδική ιδέα και ενέργεια.
Κορυφαίοι διαφημιστικών εταιριών στις ΗΠΑ, ακόμα και εταιρίες παραγωγής κινηματογραφικών
έργων στο Χόλλυγουντ, προσπαθούν απεγνωσμένα να ''μπουν'' στο μυαλό των εγκέφαλων της ελληνικής πρεσβείας, γιά να τους αντιγράψουν, βλέποντας ότι το ''ελληνικό δαιμόνιο'' τους ξεπέρασε.
Αλλά εκεί όπου έγινε ''ο χαμός'', ήταν στο Στέητ Ντηπάρτμεντ. Ο υπουργός Τζον Κέρρυ απέλυσε
τους μισούς διευθυντές, επειδή αγνοούσαν την ύπαρξη ''Αmbassador of Greek Gastronomy to the
U.S.''. Με επείγον εσωτερικό έγγραφο ζήτησε την άμεση καθιέρωση αντίστοιχου πρέσβη των ΗΠΑ
σε διάφορες χώρες. Αναλυτές του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, εκτίμησαν ότι η ύπαρξη ''πρέσβειρας Γκαστρονομίας'' και η προώθηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ειδικά στην Αμερική,
μέσω dolma, baklava κλπ, παραπέμπει στην πληθωρική παρουσία του ευτραφή κ. Ευ. Βενιζέλου, ως
επικεφαλή της ''γιαλαντζί'' εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας.

'Ολα έτοιμα: H ηχηρή απάντηση της Οργάνωσης στους συκοφάντες

Με λαμπρότητα τα εγκαίνια του Μουσείου και της
Βιβλιοθήκης της Ομοσπονδίας Βοστώνης, 1η Απριλίου

Αποκλειστική
φωτογραφία μίας πτέρυγας
της βιβλιοθήκης
Ομοσπονδίας Βοστώνης

Με ιδιαίτερη χαρά η στήλη δημοσιεύει σήμερα, κατά αποκλειστικότητα, το πρόγραμμα τελετών με την ευκαιρία των εγκανίων Μουσείου και
Βιβλιοθήκης, ένα μεγάλο διπλό έργο που η τοπική ελληνική Ομοσπονδία Βοστώνης έθεσε ως
σκοπό της, όταν δημιουργήθηκε πριν 30 χρόνια
και τώρα, χάρη στις χορηγίες και της Ελλάδας γιά
20 χρόνια, το κάνει πραγματικότητα.
Το πρόγραμμα το έστειλε στην στήλη στέλεχος
της Οργάνωσης, κατά λάθος, όπως κατά λάθος
ένα άλλο στέλεχος του Συμβούλιου είχε στείλει
το γράμμα του δικηγόρου της μητέρας της Μυρτώ παραμονές πρωτοχρονιάς κι έγινε ''της Ομοσπονδίας το κάγκελο'', με την δημοσίευσή του.
Σύμφωνα με αυτό, το τελετουργικό όπως καθορίστηκε από την Ομοσπονδία και το γενικό
Προξενείο (που συνεργάζονται άψογα γιά χρόνια, όπως πιστοποιεί και το IRS) προβλέπει:
Το πρωί πρωταπριλιάς θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία και δοξολογία στον 'Αγιο
Νεκτάριο, χοροστατούντος του Καλμουκίας, Θεόδωρου, ενώ θα ψάλει η ''προεδρική χορωδία''
της Ομοσπονδίας. Θα παραστούν οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές της Ελλάδας, οι κορυφαίοι της Ομοσπονδίας και ο ''υπουργός''-πρ.
πρόεδρος, Γ. Μαρκάκος. Μετά το πέρας της αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας και της δοξολογίας,
στην κοινοτική αίθουσα θα προσφερθούν γλυκά,
αναψυκτικά και ποτό χωρίς άδεια, από τα χρήματα του μπαρ στην εκδήλωση γιά Μυρτώ, αυτά
δηλ. που κράτησε η ενορία.
Μετά, οι επίσημοι και ο λαός, με λεωφορεία,
θα πάνε στο κτίριο της γενικού Προξενείου, γιά
να ευχαριστήσουν την Ελλάδα, που γιά χρόνια
στήριζε την προσπάθεια της Οργάνωσης με χορηγίες, συνολικά περίπου 150-200.000 δολ. Ο
πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ και η γενική Πρόξενος, ελλείψει μπαλκονιού, θα απευθυνθούν
στον λαό από την ταράτσα. Ευχόμαστε, να μην
πέσουν από την σκεπή, δηλ. την ταράτσα, πάνω
στο πλήθος, εξαιτίας ενθουσιασμού.
Το γεγονός αυτό πιστοποιεί ότι, σε αντίθεση
με όσα λένε οι συκοφάντες επικριτές της έντιμης
Ομοσπονδίας, όλα τα χρήματα από την Ελλάδα,
όλα αυτά τα χρόνια κρατήθηκαν γιά τον ιερό
σκοπό και δεν τα έφαγαν διαχρονικά ''λαμόγια''
σε χαζοπαρελάσεις της Οργάνωσης, όπως οι συκοφάντες επιμένουν να λένε στην Βοστώνη.
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στα εγκαίνια να
παραυρεθεί και ο υποστηρικτής της Ομοσπονδίας, ο υπουργός 'Αμυνας Δημ. Αβραμόπουλος, ο
οποίος έχει την φήμη ότι πάντα υποστήριζε και
υποστηρίζει έντιμες Οργανώσεις, όπως η Ομοσπονδία Βοστώνης.
Μετά, όλοι μαζί, θα κατευθυνθούν στο μεγαλοπρεπές κεντρικό κτίριο της Ομοσπονδίας, η
οικοδόμηση του οποίου μόλις ολοκληρώθηκε,
πιστοποιώντας ότι πρόκειται γιά σοβαρή Οργάνωση, που έκανε πράξη όσα ανάφερε ως σκοπούς της, στο καταστατικό.
Εκεί θα εκφωνηθούν λόγοι. Τον πανηγυρικό
της ημέρας θα εκφωνήσει ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει και

ο πρώην πρόεδρος-''υπουργός'' Γ. Μαρκάκος,
τα λεγόμενα του οποίου στα ελληνικά θα μεταφράζει σε κατανοητά ελληνικά, ο ανηψιός του ο
Θεμούλης, ειδικός των ''Miscellaneous''.
Στον κήπο του μέγαρου της Ομοσπονδίας
(Ηeadquarters), θα υπάρχει αργότερα υπαίθριο
γεύμα με παραδοσιακά ατόφια ελληνικά φαγητά,
σύμφωνα με επιθυμία της πρεσβείας μας, γιά την
''γκαστρονομική'' προβολή της Ελλάδας: Ιμάμ
Μπαϊλντί, Μουχτάρ Κεμπάμπ, Ντολμά, Πιλάφ,
Καταίφι και Μπακλαβά. Ενώ το βραβευμένο χορευτικό συγκρότημα του ανύπαρκτου συλλόγου
Ναουσσαίων, θα χορέψει παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς (τσιφτετέλι, ζεϊμπέκ, καρσιλαμά).
Παράλληλα, μέσα στο Μουσείο, η εκπρόσωπος
του συλλόγου-φάντασμα ''Επιστημόνων'' και
εκλεγμένη γενική Γραμματέας της Ομοσπονδίας,
θα απαγγέλει από την ποιητική ανθολογία ''τα
λαμόγια'', η οποία εκδόθηκε πρόσφατα, χάρη
στην ευγενική χορηγία του γεν. Προξενείου.
Η μεγάλη στιγμή
Μετά, το απόγευμα, το πλήθος και οι επίσημοι
θα μεταβούν στον χώρο των 400 στρεμμάτων
όπου ευρίσκονται τα δύο ελληνικά διαμάντια της
Βοστώνης: Το Μουσείο της Ομοσπονδίας, που
μπροστά του ο Λούβρος φαίνεται ''ανέκδοτο''
και η Βιβλιοθήκη, ισάξια κι ελαφρά ανώτερη της
Αλεξανδριανής.
Την κορδέλα θα κόψουν ο Καλαματιανός πρέσβης, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Την ίδια ώρα θα ριχτούν
30 κανονιοβολισμοί από άγημα πυροβολικού του
IRS, όσα και τα χρόνια της Ομοσπονδίας. Μετά ο
λαός θα εισέλθει στο Μουσείο και στην Βιβλιοθήκη, γιά να θαυμάσει τα επιτεύγματα. Τον λαό
θα ξεναγούν οι 60χρονες δεσποινίδες της Νεολαίας της Ομοσπονδίας.
Την ίδια ώρα, στον μεγάλο προαύλιο χώρο,
θα τίθεται σε εφαρμογή το μεγάλο σχέδιο ''η
Βοστώνη μυρίζει Ελλάδα''. Θα ανάψουν 30 ψησταριές, όπου θα τοποθετηθούν σουβλάκια γιά
ψήσιμο, ώστε η ''τσίκνα'' να στείλει το καθιερωμένο πολιτιστικό μήνυμα της Ομογένειας στους
Αμερικανούς συμπολίτες μας, προβάλοντας την
Ελλάδα. Λαμβάνοντας την ευωδία οι Αμερικανοί
συμπολίτες μας, τόσες δεκαετίες καταλαβαίνουν αμέσως ότι ψήνονται σουβλάκια από τους
''γκρηκς'' που προβάλουν τον πολιτισμό τους.
Το βράδυ, στο μεγάλο θέατρο του Μουσείου,
θα δοθεί, σε παγκόσμια πρώτη, η παράσταση
''Ιφιγένεια εν Βοστώνοις'', από την θεατρική
ομάδα της Ομοσπονδίας.
Σημ. : Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης,
στην είσοδο του Μουσείου θα τοποθετηθεί ο
ανδριάντας του γιά 30 χρόνια στέλεχους της
Οργάνωσης, ειδικά σε θέσεις ταμία, σημερινού
πρόεδρου Ι. Ράμμου γιά τις επιδόσεις του στα
οικονομικά-φορολογικά και στην είσοδο της Βιβλιοθήκης ο ανδριάντας του σημερινού α' αντιπρόεδρου, που εξαιτίας της πολυγραφότητας
που τον διακρίνει, εισήγαγε στην νομική ορολογία τον όρο ''deformation of character''.

Ιστορικό έγγραφο: Το αυθεντικό καταστατικό της Ομοσπονδίας (από τα αρχεία της Πολιτείας)
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ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Μία μικρή ελληνική Ομοσπονδία δείχνει τον δρόμο σε μεγαλύτερες,
αλλά άχρηστες και επιζήμιες γιά την Ομογένεια και τον Ελληνισμό
'Οταν παρανομούσες Ομοσπονδίες λαμβάνουν κάθε χρόνο χορηγίες από Ελλάδα, γιά να ''τρώνε στην υγεία των
κορόϊδων'', έχοντας να επιδείξουν μηδενικό έργο, μία άλλη μικρή, χωρίς χορηγίες από Ελλάδα, φιάχνει σχολεία.
Στα τέλη της δεκαετίας του '90, στην Δυτική Φλόριδα, στην κομητεία (county) Πινέλλας,
ένας παπάς (Κομνηνός Χατζηλιέρης) εκκλησίας
(Κοίμησης Θεοτόκου) με το παλιό ημερολόγιο,
μαζεύει 5-6 Ομογενείς και τους λέει: ''Μπορούμε
να φιάξουμε σχολεία να διδάσκονται σε αυτά και
ελληνικά, με δασκάλους από Ελλάδα, να τα διοικούμε 'Ελληνες και να τα πληρώνει όλα τα έξοδα
το αμερικάνικο κράτος''.
Η ιδέα-πρόταση αυτού του πρωτεργάτη των
σχολείων ''Τσάρτερ'' στις ΗΠΑ, υλοποιήθηκε
δύο χρόνια μετά, με την δημιουργία του πρώτου
''τσάρτερ'' σχολείου, ελληνικού ενδιαφέροντος,
με την ονομασία ''Αθηναϊκή Ακαδημία'' και διευθύνοντα τον Γιώργο Πουμάκη.
'Ετσι, ότι καλύτερο δημιούργησε ο Ελληνισμός
στις ΗΠΑ τα τελευταία 60 χρόνια καθιερώθηκε
και άρχισε να βγάζει φιλέλληνες Αμερικανούς,
με στοιχειώδη γνώση της ελληνικής γλώσσας και
του ελληνικού Πολιτισμού.
Αρχές 2000, ο τότε υφυπουργός Εξωτερικών
Γρηγόρης Νιώτης επισκέπτεται την περιοχή.
Πηγαίνει και στην ''Αθηναϊκή Ακαδημία'', γιά
να πάθει ένα...σοκ που θα θυμάται γιά πάντα:
Τα παιδιά νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων
δημοτικού, τον καλοδέχονται μιλώντας του και
τραγουδώντας ελληνικά. Ακόμα και τον εθνικό
ύμνο της Ελλάδας τραγούδησαν. Παιδιά με γονείς 'Ελληνες, με γονείς ισπανόφωνους, με γονείς
ασιάτες, με γονείς με μαύρο χρώμα κλπ.
Λίγο μετά, έστειλε δασκάλους και βιβλία από
την Ελλάδα. Τον επόμενο χρόνο άρχισαν οι διαδικασίες γιά την δεύτερη ''Αθηναϊκή Ακαδημία''
στην διπλανή Κομητεία (Πάσκο).
Την ίδια χρονιά -2000- δημιουργείται και η
''Ακαδημία Αρχιμήδης'', ένα πρότυπο ''Τσάρτερ''
σχολείο στο Μαϊάμι Φλόριδας.
Να σημειωθεί ότι τα σχολεία ''Τσάρτερ'' ελληνικού ενδιαφέροντος, έχουν υψηλές επιδόσεις,
σύμφωνα με τις στατιστικές της Πολιτείας.
Τον χρόνο 2003, η μικρή Ομοσπονδία Φλόριδας, με τους 5 ενεργούς συλλόγους-μέλη και
άλλους 5 ημιενεργούς, κάνει επίσημα αίτηση
στην Σχολική Επιτροπή της Κομητείας γιά άδεια
λειτουργίας ''Τσάρτερ'' σχολείου με το όνομα
''Πλάτων'' (βλέπε δίπλα αριστερά).
Η αίτηση εγκρίθηκε. Ο μητροπολίτης Ατλάντας
Αλέξιος μεσολάβησε γιά να διατεθούν οι σχολικές αίθουσες της ενορίας Αγίας Τριάδας (Κληαργουότερ) γιά το νέο σχολείο, που ως ενοικιαστής
τις χρησιμοποιούσε, αφού το απογευματινό σχολείο της ενορίας ήταν σχεδόν ανενεργό. Σήμερα
εκεί ακόμα λειτουργεί το πρώτο ''Τσάρτερ'' με το

2007

όνομα ''Πλάτων'', αλλά από τον επόμενο χρόνο
μετακομίζει, γιατί η ενορία εκβιαστικά ζήτησε
σχεδόν διπλάσιο ενοίκιο.
Εξαιτίας της συνταγματικής ανεξιθρησκείας
στις ΗΠΑ, η Πολιτεία βάζει ως όρο στις περιπτώσεις σχολείων ''Τσάρτερ'' να μην υπάρχουν θρησκευτικά συ΄βμολα (εικόνες κλπ) στις αίθουσες
διδασκαλίας ή γενικά στο κτιριακό συγκρότημα.
Η μικρή Ομοσπονδία δυτικής Φλόριδας έκανε το έργο της. Σήμερα υπολειτουργεί και απλά
υπάρχει ως εταιρία. Από τότε, άλλα 6 ''Τσάρτερ''
σχολεία δημιουργήθηκαν με το όνομα ''Πλάτων''
στην ίδια Κομητεία, ανεβάζοντας τον συνολικό
αριθμό των σχολείων ''Τσάρτερ'' σε 7 μαζί με
εκείνο (το πρώτο) της ''Αθηναϊκής Ακαδημίας''.
Και συνολικά σε 9 στην Φλόριδα.
Η Ομοσπονδία, δεν ζήτησε ποτέ χορηγία από
την Ελλάδα και δεν έλαβε ποτέ. Μεταξύ τους, ως
άτομα, μάζεψαν τις πρώτες 20.000 δολ. γιά τα
έξοδα εκκίνησης (αιτήσεις κλπ).
Μάλιστα οι πρωτεργάτες του ''Πλάτωνα'', παρακίνησαν Ομογενείς στις πολιτείες Καρολίνα
και Νέα Υόρκη γιά να φιάξουν, χρόνια μετά, τα
εκεί υπάρχοντας (ένα σε κάθε Πολιτεία) σχολεία
''Τσάρτερ''.

Οι αριθμητικά 1/3 Τούρκοι στις ΗΠΑ σε σύγκριση με το ελληνικό στοιχείο, έχουν περίπου 152
τέτοια σχολεία.
Τα ''Τσάρτερ''' είναι δημόσια σχολεία, όλα τα
έξοδα τα πληρώνει το δημόσιο, αλλά διοικούνται από άτομα. Στα ελληνικού ενδιαφέροντος
''Τσάρτερ'' έχουν αποσπαστεί από το υπουργείο
Pαιδείας της Ελλάδας περίπου 20 εκπαιδευτικοί.
Δυστυχώς, οι αποκαλούμενες ''μεγάλες ομογενειακές Οργανώσεις-Ομοσπονδίες'' σε άλλες
Πολιτείες, δεν έχουν να επιδείξουν παρόμοιο
έργο. Δεν έχουν να επιδείξουν κανένα έργο, με
εξαίρεση μιά μικροπαρέλαση γιά την 25η Μαρτίου, σκάνδαλα και αρπαχτές. Και όπως απόδειξε η
περίπτωση της Ομοσπονδίας Βοστώνης, έλαβαν
μεγάλα ποσά από την Ελλάδα ως χορηγίες κάθε
χρόνο, γιά το απόλυτο τίποτα.
Φυσικά, τα τελευταία χρόνια, εμφανίστηκαν
και οι διάφοροι ''παράγοντες-τυχοδιώκτες'' (τύπου ανύπαρκτη Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών) με
μεγάλα λόγια αλλά μηδενικό έργο, που θέλουν
να καπηλευτούν την εργασία, την προσφορά και
τον αγώνα άλλων, δηλαδή αυτών που δημιούργησαν τα σχολεία ''Τσάρτερ''.
Και από τυχοδιώκτες η αποκαλούμενη οργανωμένη Ομογένεια (Ομοσπονδίες κλπ) στις ΗΠΑ
είναι γεμάτη. Από ΕΡΓΑ ΟΥΣΙΑΣ υποφέρει, ειδικά
τώρα που τα ημερήσια ελληνικά σχολεία στις μεγαλουπόλεις η Αρχιεπισκοπή μας Αμερικής, τα...
κλείνει.
Και μόνο αναλογιζόμενος κανείς που διάθεσε
εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια (μπορεί και ολίγα εκατομμύρια συνολικά) το ελληνικό κράτος
μέσω των Προξενείων του, όλα αυτα τα χρόνια,
δηλαδή σε απατεωνίστικες Ομοσπονδίες με μηδενικό έργο-προσφορά στον Ελληνισμό, τον πιάνει απελπισία και απογοήτευση.
Tόσο πολύ χρήμα του 'Ελληνα φορολογούμενου σπαταλήθηκε από το Υπ. Εξ., όχι γιά καλούς
σκοπούς, όχι γιά το αύριο και την συνέχεια του
Ελληνισμού στις ΗΠΑ, αλλά γιά πράγματα αχρείαστα, γιά ''λαμογιές'', χαζο-θεάματα κ.ά.
Να γιατί η Ομογένεια ΔΕΝ έχει σε καμία εκτίμηση το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών και τις
διπλωματικές αποστολές του στις ΗΠΑ. Της απόδειξαν ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ότι εργάστηκαν και εργάζονται γιά την καταστροφή της.
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Μεγαλώνουν οι υποψίες γιά Ομοσπονδία Βοστώνης

Εκφράζονται φόβοι ότι τα χρήματα του έρανου γιά Μυρτώ ξεπερνούν κατά
πολύ το ποσό των 130.000 δολ. που η Ομοσπονδία έχει στον λογαριασμό.
Αν και πέρασαν δύο μήνες και παρά τις πολλαπλές χωρίς αντίκρυσμα''εξαγγελίες-ανακοινώσεις''
(η τελευταία πριν δύο εβδομάδες) της ελληνικής Ομοσπονδίας Βοστώνης ότι ''ΘΑ'' δώσει αναλυτικό
λογαριασμό-απολογισμό γιά τον έρανο, αυτό δεν έχει συμβεί ίσαμε σήμερα.
Και οι υποψίες της Ομογένειας και των δωρητών μεγαλώνουν. Ανοιχτά εκφράζονται φόβοι ότι τα
χρήματα του έρανου ήταν πολύ περισσότερα από αυτά που δηλώνει η Ομοσπονδία. Φυσικό και αναμενόμενο, εξαιτίας των διαχρονικών ανακολουθιών και λοιπών ανομιών της Οργάνωσης.
Η Ομοσπονδία ναι μεν πιστοποιεί ότι 130.000 δολ. από τον έρανο υπάρχουν στον λογαριασμό, αλλά
δεν θέλει να δείξει την διακίνηση του λογαριασμού έρανου, μαζί με την διακίνηση χρημάτων στον...
δικό της λογαριασμό, ειδικά το τελευταίο δίμηνο 2013.
Ναι, στην τράπεζα υπάρχουν 130.000 δολ. αλλά το ερώτημα είναι: Μαζεύτηκαν 130.000 δολ. ή
πολύ περισσότερα; Η τράπεζα πιστοποιεί το σύνολο του ποσού που κατατέθηκε στον λογαριασμό
έρανου μόνο. Τίποτα άλλο. Αν μαζεύτηκαν π.χ. 180.000 δολ. και κατατέθηκαν 130.000, η τράπεζα
απλά πιστοποιεί ότι υπάρχουν οι 130.000 δολ. στον λογαριασμό. 'Ολα τα υπόλοιπα είναι λεκτικές
''διαβεβαιώσεις''. Γνωρίζουμε ότι ηλικιωμένοι Ομογενείς με ελάχιστη γνώση αγγλικής, έδιναν ''χρηματικές επιταγές'' (money orders) χωρίς να αναγράφουν το όνομα αποδέκτη, όπως και ότι έδιναν
και μετρητά. Αυτά τι απόγιναν; Μπήκαν στον λογαρασμό; Δεν ισχυριζόμαστε ότι οι της Ομοσπονδίας
''έκλεψαν''. Αλλά, εξαιτίας προϊστορίας τους και ανακολουθιών τώρα, ας αποδείξουν το αντίθετο με
καθαρές εξηγήσεις-απολογισμούς και όχι λεκτικές ''διαβεβαιώσεις'' και λοιπά παραμύθια.
Σημ.: Και αφού, οι της Ομοσπονδίας, γνώριζαν ότι τα νοσήλεια της Μυρτώ πληρώνονται από αλλού, γιατί ακόμα μιλάνε γιά νοσήλεια που ''θα πληρωθούν από τα χρήματα του έρανου'';
Η Σοφία που ξεκίνησε τον έρανο
Πως η ανήλικη Σοφία Λ., που πρωτοστάτησε και ξεκίνησε τον έρανο γιά την Μυρτώ, από τα μέσα
Νοεμβρίου '13, άθελά της είπε... προφητικά λόγια γιά τις κοροϊδίες της Ομοσπονδίας Βοστώνης, που
ακολούθησαν και συνεχίζονται ίσαμε σήμερα, με τα χρήματα του έρανου.
Γράφει το xaidarisimera.blogspot.com (16 Νοεμβρίου 2013):
''Η Σοφία γεννήθηκε στη Βοστώνη από Έλληνα (Χαϊδαριώτη) πατέρα και Ελληνοαμερικανίδα μητέρα. Μιλήσαμε μαζί της για όσα ανθρώπινα και συγκινητικά συμβαίνουν αυτές τις μέρες στη Βοστώνη,

όπου έχει δημιουργηθεί ένα πραγματικό «κίνημα» μεταξύ των Ελληνοαμερικανών νέων.
Κατ' αρχήν, η Σοφία θέλησε να μεταφέρει ένα μήνυμα της μητέρας της Μυρτώς, κ. Μαίρης Κοτρώτσιου, για να αποφευχθούν κάποιες παρανοήσεις: «Τα έξοδα για να έρθει η Μυρτώ στο Spaulding της
Βοστώνης και να παραμείνει τόσους μήνες, τα διέθεσε το ελληνικό Δημόσιο κατά 80% και είμαστε
ευγνώμονες γι' αυτό. Το 20% βαρύνει τον ασθενή. Στην περίπτωση της Μυρτώς ο ΟΤΕ, η εταιρεία
όπου εργάζομαι, καλύπτει το ποσό αυτό για λογαριασμό μας. Το μηχάνημα Tobii speech generating
device, είναι κάτι επιπλέον. Όταν φύγει η Μυρτώ από το Spaulding για την Ελλάδα, θα μπορεί με αυτό
να συνεννοηθεί.
Τα υπόλοιπα χρήματα που έχουν συγκεντρωθεί, θα τα έχει το παιδί για τις ανάγκες του. Ευχαριστώ όλους για τη βοήθειά τους».

«Flavor of Greece» ήταν το σύνθημα που καλωσόριζε τους επισκέπτες στο St. Catherine 39th Annual Grecian Festival στο W.Palm Beach Φλόριδας. Ακόμα και παιδιά που γονείς τους κατάγονται από άλλες
«τρίτες» χώρες, μαγεύονται από το γαλανόλευκο σκηνικό και εγγράφονται στο σχολείο της ενορίας της Αγίας Αικατερίνης, για να μάθουν του χορούς την γλώσσα και την ιστορία μας. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα η νεαρή κοπέλα που φωτογραφίζεται ευτυχισμένη δίπλα στους προέδρους, η Ολίβια με καταγωγή από την Κολομβία, που όχι μόνο έμαθε άπταιστα τα Ελληνικά, αλλά τώρα τα διδάσκει στα
μικρότερα Ελληνόπουλα της κοινότητας. (Πηγή: Euro-crimes.blogspot)
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Καναδάς: Δόθηκαν υποτροφίες σε
αριστούχους φοιτητές ελληνικής καταγωγής

Ομογενής δώρισε 1,5 εκατ. δολάρια σε ηλικιωμένους
Ζευγάρι γνωστών Ελλήνων της Μελβούρνης, δώρισε ενάμιση εκατομμύριο δολάρια στην ομογενειακή οργάνωση «Φροντίδα» που διαθέτει γηροκομεία και γηριατρεία για τους ομογενείς υπερήλικους.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δωρεά που έγινε ποτέ στα 37 χρόνια της ιστορίας του οργανισμού.
Τα χρήματα, που προσφέρθηκαν από το Νίκο και την Άννα Βουρνάζου θα διατεθούν για τη δημιουργία «ανεξάρτητης» πτέρυγας για άτομα με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (MS), εντός των νέων προτεινόμενων γηριατριακών εγκαταστάσεων του οργανισμού «Φροντίδα» στο Κλάιτον. Πρόκειται «για μια
εξαιρετική πράξη γενναιοδωρίας» είπε ο πρόεδρος της «Φροντίδας» Σάκης Ζαφειρόπουλος.
Σημειώνεται πως ο Νίκος Βουρνάζος που σε λίγες εβδομάδες γίνεται 90 χρονών, αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση για την ομογένεια της Αυστραλίας, αφού σε ηλικία 78 ετών πήρε από το πανεπιστήμιο πτυχίο Φιλολογίας και στα επόμενα δέκα χρόνια έγραψε έξι βιβλία!
Ο Νίκος Βουρνάζος γεννήθηκε στο Χρύσανθο Αιγιαλείας το 1924. Τελείωσε το δημοτικό σχολείο και
παρέμεινε στο χωριό να εργαστεί για την ανατροφή των έξι μικρότερων αδελφών του.
Στα χρόνια της γερμανικής κατοχής οργανώθηκε στην Εθνική Αντίσταση (ΕΑΜ -ΕΛΛΑΣ) και απολύθηκε το 1945 μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας.
Το 1951 τελείωσε το τότε γυμνάσιο (Μέση Εκπαίδευση) σε ηλικία 27 ετών, ως κατ' οίκο διδαχθείς και
πέτυχε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο οποίο οικονομικοί λόγοι δεν του επέτρεψαν να φοιτήσει. Το
1952 κλήθηκε να υπηρετήσει στον Ελληνικό στρατό και αποστρατεύτηκε τον επόμενο χρόνο. Το 1955
μετανάστευσε στην Αυστραλία και από το 1965 ασχολήθηκε με τους ομογενειακούς οργανισμούς,
τους οποίους υπηρέτησε δημιουργικά από υπεύθυνες θέσεις.
Το 1987 τιμήθηκε με το μετάλλιο της Εθνικής Αντίστασης 1941-45 και με την κρατική αναγνώριση
για τη συμμετοχή του στις μάχιμες τάξεις του ΕΛΑΣ.
Το 1995 γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο της Νέας Αγγλίας (The University of New England) και το
2002, σε ηλικία 78 ετών, πήρε το πτυχίο Φιλολογίας.
Το 2003 επιδόθηκε στη συγγραφή του βιβλίου «Χορεύοντας μόνος», για να βάλει στο χαρτί όσα
έζησε και γνώρισε μέσα από τα γεγονότα που άλλοι είχαν διαμορφώσει κι εκείνα στα οποία είχε ο
ίδιος πρωταγωνιστήσει. Συνολικά έχει γράψει έξι βιβλία, κυρίως ιστορικού περιεχομένου.

Συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας;

Η Ελλάδα έχει υποβάλει επίσημα τις προτάσεις της στην Αυστραλία για τη σύναψη συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας. Αυτό δήλωσε στο «Νέο Κόσμο» η γενική γραμματέας του Υπουργείου
Οικονομικών, κ. Χριστίνα Παπακωνσταντίνου.
Η κ. Παπακωνσταντίνου σημειώνει ότι Ελλάδα και Αυστραλία υπόγραψαν τη Σύμβαση ΟΟΣΑ-Συμβουλίου της Ευρώπης για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα (Τhe Multilateral
Convention of Mutual Administrative Assistance), που καθορίζει το γενικό πλαίσιο υπογραφής τέτοιων συμφωνιών μεταξύ κρατών-μελών του ΟΟΣΑ.
Η κ. Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, βρέθηκε στο Σίδνεϊ, εκπροσωπώντας τον κ. Στουρνάρα ως προεδρεύοντα του Συμβουλίου ECOFIN, στις εργασίες για την προετοιμασία των Συνόδων Υπουργών Οικονομικών και Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της Ομάδας των G20.
Επισημαίνεται ότι η Ελληνική Προεδρία διαμέσου της γενικής γραμματέως, κ. Παπακωνσταντίνου,
θα συνδράμει στη διατύπωση κοινής θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα προτεραιότητας των
G20, όπως η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων και η φορολογική διαφάνεια.

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

Έντεκα υποτροφίες σε ισάριθμους αριστούχους ελληνικής καταγωγής φοιτητές πανεπιστημίων του
Κεμπέκ απονεμήθηκαν από το ''Ελληνικό Ίδρυμα Υποτροφιών'' σε τελετή στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Πανεπιστημίου McGill.
Ο πρόεδρος του ιδρύματος δρ Γιάννης Χατζηνικολάου αναφέρθηκε στην 25χρονη ανερχόμενη πορεία του οργανισμού, που «επιβραβεύει με αντικειμενικά και ακαδημαϊκά κριτήρια τους νέους επιστήμονες της ελληνοκαναδικής παροικίας που αρίστευσαν στις σπουδές τους κατά το προηγούμενο
ακαδημαϊκό έτος».
Ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ Θάνος Καφόπουλος παρέδωσε εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας την εντεταλμένη υποτροφία στον εκκολαπτόμενο ελληνιστή Σεντρίκ Λεσάρ, ο οποίος
φοιτά στο τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του τμήματος Τεχνών και Επιστημών του Πανεπιστημίου
του Μόντρεαλ.
Η Ευτυχία Ανδρεαδάκη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Κλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ, έλαβε την υποτροφία του Συλλόγου Κρητών Μόντρεαλ, η Δήμητρα Αργυρόπολος, φοιτήτρια
Σχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης του McGill, έλαβε την υποτροφία του Ιδρύματος Βασιλείου Τσιόλη, ο Άγγελος Γεωργίου, μεταπτυχιακός φοιτητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ, έλαβε την υποτροφία της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ, η Κατερίνα
Κορόλα, φοιτήτρια Τέχνης και Κινηματογράφου του Concordia, έλαβε την υποτροφία του Ελληνικού
Εμπορικού Επιμελητηρίου, η Κατερίνα Πατούρη, φοιτήτρια Γλωσσών και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
του McGill, έλαβε την υποτροφία του βουλευτή Γκι Ουελέτ, ο Πόλ Ροζάκης, φοιτητής Κινησιολογίας
του McGill, έλαβε την υποτροφία της οικογένειας Καλλιπολίτη και η Ευαγγελία Θεοδοσόπουλος, φοιτήτρια της Ιατρικής του McGill, έλαβε την υποτροφία του Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου του Κεμπέκ.
Εξάλλου, τρεις φοιτητές προερχόμενοι από το ακαδημαϊκό σύστημα της Ελλάδας τιμήθηκαν με
ισάριθμες υποτροφίες. Πρόκειται για τη Νιόβη Χαϊτά, φοιτήτρια διδακτορικού Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ (υποτροφία Κωνσταντίνας Φραγκούλη), ο Βασίλειος Παλληκάρας, φοιτητής
Ψυχολογίας του Concordia (υποτροφία βουλευτή Γεράσιμου Σκλαβούνου), Εμμανουήλ Παπαναγιώτου, φοιτητής Μηχανολόγων Μηχανικών του Concordia (υποτροφία ζεύγους Χαραλαμπάκη).
Το Ελληνικό Ίδρυμα Υποτροφιών, επίσης, τίμησε το ζεύγος Καλλιπολίτη για την αδιάκοπη προσφορά της ομώνυμης υποτροφίας επί 25 συναπτά χρόνια.

Η κρίση στέλνει τους Έλληνες, για δεύτερη
φορά, στην «μικρή Ελλάδα» της Νέας Υόρκης
Με την οικονομική κρίση που χειμάζει την Ελλάδα, ένα νέο κύμα μετανάστευσης παρατηρείται
προς το πάλαι ποτέ ''Ελντοράντο'' της ελληνικής μετανάστευσης, τη Νέα Υόρκη. Για κάποιους από
τους Έλληνες αυτούς μάλιστα, είναι η δεύτερη φορά.
Ο Μιχάλης Κλούβας είναι ένα από αυτά τα παραδείγματα «επαναμεταναστευμένου πατριώτη» που,
έχοντας βγάλει κάποια χρήματα στην Αστόρια της Νέας Υόρκης,την επονομαζόμενη και «μικρή Ελλάδα» επέλεξε να επιστρέψει στην πατρίδα του.
Όπως εξηγεί ο ίδιος η επιλογή των Ελλήνων που κατάφεραν να βγάλουν αρκετά χρήματα από τη
ζωή τους στην Αστόρια ήταν είτε να μετακομίσουν σε κάποιο καλύτερο προάστιο όπως το Long Island
ή το New Jersey, είτε να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα.
Δύο δεκαετίες μετά την πρώτη του άφιξη εκεί, αναγκάζεται να γυρίσει και πάλι πίσω στην Αστόρια,
παρατηρώντας αυτή τη φορά ένα ‘’ξεθώριασμα’’ του ελληνικού στοιχείου στην περιοχή που άλλοτε
έσφυζε από ελληνικά καταστήματα με μεγάλες ταμπέλες και σήματα στα ελληνικά.
Όσο για την παρένθεση αυτή της ζωής του στην Ελλάδα; «Το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου, αλλά
η γυναίκα μου ήθελε την οικογένεια και πάλι μαζί», αναφέρει.
Τα πρώτα χρόνια της ζωής του εδώ ήταν ,σύμφωνα με τον Μιχάλη, πολύ ωραία, το χρήμα έρεε
άφθονο και έτσι άνοιξε ένα επιτυχημένο εστιατόριο με το όνομα «Αρχομάνι». «Οι άνθρωποι έκαναν
ουρές για να μπουν», θυμάται.
Η κρίση όμως κατέστρεψε τα πάντα μέσα σε 3 χρόνια. Η ανεργία εκτινάχθηκε στο 30% και αυτοί
που επλήγησαν περισσότερο ήταν οι άνθρωποι της εργατικής και της μεσαίας τάξης που είδαν μισθούς και συντάξεις να κόβονται ξαφνικά.
Μεγαλύτερος από 60 χρόνων ο Μιχάλης επέστρεψε πάλι στις ΗΠΑ όπου εργάζεται τώρα σε δύο
δουλειές, ως επικεφαλής ενός εστιατορίου που πρόκειται να ανοίξει αλλά και ως σερβιτόρος με ωράρια που πολλές φορές φτάνουν από τις 8 το πρωί έως τις 2 το ξημέρωμα. Είναι το τίμημα που πρέπει
να πληρώσει για να έχει κάποια λεφτά στην άκρη μέχρι την επόμενη άνοιξη που θα τον ακολουθήσει
η γυναίκα του και η κόρη του από την Ελλάδα.
Το πόσοι ακριβώς βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση είναι σχεδόν αδύνατο να προσδιοριστεί με
ακρίβεια. Άλλοι είναι στη διαδικασία απόκτησης των απαραίτητων εγγράφων παραμονής εκεί και
άλλοι ζουν ήδη εκεί παράνομα. Αυτό που προκύπτει ωστόσο από όλες τις ενδείξεις είναι πως η μεταναστευτική εισροή από την Ελλάδα είναι σε διαρκή άνοδο.
Φυσικά, η Αστόρια δεν είναι ο μοναδικός προορισμός των Ελλήνων που μεταναστεύουν στις ΗΠΑ.
Είναι όμως μέσα στους δημοφιλέστερους κυρίως λόγω των διαπροσωπικών δεσμών που ήδη υπάρχουν για κάποιους από αυτούς, οι οποίοι μπορεί να έχουν ήδη εκεί καποιο γνωστό ή συγγενικό πρόσωπο.
Πολλοί είναι αυτοί που επιστρατεύουν φίλους και γνωστούς εκεί για την εύρεση κάποιας δουλειάς.
Αυτό που ανακουφίζει κάπως αυτή τη δεύτερη γενιά μεταναστών είναι πάντως η αυξημένη συμμετοχή στην ελληνική παρέλαση κατά τη διάρκεια του εορτασμού της Ημέρας της Ανεξαρτησίας, που η
προσέλευση φάνηκε μεγαλύτερη από το συνηθισμένο.
(Πηγή: Le Monde)

Ανεξάρτητη, αδέσμευτη, αντικειμενική
e-εφημερίδα Ελληνισμού Διασποράς
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ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Βοστώνη: Μεγάλη ''τιμή'' γιά τον Θεοδ. Κολοκοτρώνη

Ο ''γέρος του Μoριά'' διασύρεται από τους ''γκρηκς'' στην
παρέλαση Βοστώνης. Αυτήν, που το διεφθαρμένο ελληνικό κράτος,
μέσω γεν. Προξενείου, χρηματοδοτούσε γιά χρόνια

Παρελάσεις γιά 25η Μαρτίου: Oι καρνάβαλοι της ''οργανωμένης Ομογένειας'' ΗΠΑ

Μόνο οι Πορτορίκοι, οι ''γκρηκς'' (γιά εθνικές επετείους) και gaylesbians κάνουν ακόμα παρελάσεις-καρνάβαλους στις ΗΠΑ

Ο ''οργανωμένος Ελληνισμός'' στην Αμερική, μη έχοντας άλλη
δραστηριότητα, κατάντησε να κάνει μόνο μία παρέλαση που
παραπέμπει σε καρνάβαλο, γιά να ''τιμήσει'' υποτίθεται, την επανάσταση
του '21. Εκατοντάδες χιλιάδες δολ. κάθε χρόνο ξοδεύονται γιά ένα
ντροπιαστικό θέαμα δύο ωρών, ενώ τα ελληνικά σχολεία κλείνουν, ότι
έχτισαν οι πρωτοπόροι διαλύεται, η Ομογένεια είναι στα τελευταία της.
Αρχές της δεκαετίας '70, περίοδο δικτατορίας
στην Ελλάδα, δύο κορυφαίοι της Ομογένειας στη
Νέα Υόρκη, ο Μπάμπης Μαλαφούρης και ο Θεοδόσης 'Αθας, αποκαλούσαν την παρέλαση στην
5η Λεωφόρο στο Μανχάτταν, ''καρνάβαλο''. Σατιρίζοντας τον ''καρνάβαλο'' και την συμμετοχή
ευζώνων από την Ελλάδα, έγραφαν στην ''Ομογένεια'': ''Μπροστά πάνε οι παπάδες και από
πίσω τους τσολιάδες''.
Πέρασαν 40 χρόνια από τότε. Η ''οργανωμένη
Ομογένεια'', με κέντρο το ''γκέττο'' της Αστόρια,
εξακολουθεί να κάνει παρέλαση στο Μανχάτταν.
Γιά να τιμήσει, υποτίθεται, την εθνική μας επέτειο της 25ης Μαρτίου.
Οι 'Ελληνες στις ΗΠΑ παραμένουμε από τις
ελάχιστες εθνικές ομάδες που κάνουν παρελάσεις γιά εθνικές επετείους. Υπάρχουν και ορισμένες με ρίζες στην κεντρική Αμερική και στα
νησιά της Καριβαϊκής (Τζαμαίηκα, Πόρτο Ρίκο).
Φυσικά, παρελάσεις κάνουν gay-lesbians και
Ιρλανδοί, αλλά γιά διαφορετικούς λόγους: Γιά να
προβάλουν τα αιτήματά τους ή γιά να εορτάσουν
τον 'Αγιο Πατρίκιο (Ιρλανδοί).
Oι υπέρμαχοι των παρελάσεων, ισχυρίζονται
ότι με αυτές ''κρατάμε τα παιδιά μας κοντά στην
Ελλάδα''. Με μία τελετή πεζοπορίας δηλαδή, μία
φορά τον χρόνο, διάρκειας 2-3 ωρών, αναπτύσσεται το ''εθνικό φρόνημα'' των νέων Ελληνοαμερικανών.
Την ίδια ώρα οι άλλες εθνικές μειονότητες,
φιάχνουν νηπιαγωγεία, επειδή πιστεύουν ότι τα
παιδιά, ίσαμε την ηλικία των 6 χρονών, λαμβάνουν απόλυτα ότι τους δίνουν: Μόρφωση-διαπαιδαγώγηση στην γλώσσα των γονιών τους.
'Οσες εθνικές μειονότητες έχουν και δημοτικά
σχολεία, ακόμα καλύτερα. Τα δικά μας δημοτικά,
τα κλείνουμε την τελευταία δεκαετία. Δεν μας
χρειάζονται. Προηγούνται οι καρνάβαλοι που
αποκαλούμε ''παρελάσεις γιά την 25η Μαρτίου''.
Εμείς, των παρελάσεων και της ημιμάθειας,
δεν δημιουργούμε νηπιαγωγεία ή δημοτικά σχολεία. Προτιμάμε να ''σέρνουμε'' τα παιδιά μας
μία φορά τον χρόνο σε μιά παρέλαση 2-3 ωρών,
ντύνοντάς τα ''τσολιάδες'' και ''αμαλίες''. 'Ετσι,
πιστεύουμε, τους δίνουμε ''ελληνική εθνική παιδεία''. Ουσιαστικά όμως τα χρησιμοποιούμε γιά
εμάς, γιά το θέαμά μας.
Εξυπακούεται ότι, οι παρελάσεις, δεν συνοδεύονται με ποιοτικές εκδηλώσεις, που να απευθύνονται στους Αμερικανούς συμπολίτες μας, γιά
να τονίσουμε το νόημα-μήνυμα του αγώνα της
επανάστασης του '21, που στήριξαν και με την
φυσική τους παρουσία αγωνιστές, Αμερικανοί
φιλέλληνες. Οι ''ικανότητές'' μας και η ημιμάθειά
μας, αρχίζουν και τελειώνουν σε έναν πολυέξοδο

καρνάβαλο.
Ενώ οι ''τιμημένοι'' διπλωμάτες μας αδυνατούν
και δεν καταδέχονται, να πάνε στα βόρεια της Πολιτείας Νέας Υόρκης να πουν ένα ευχαριστώ στην
πόλη ''Ελλάδα'' (Greece), που πήρε το όνομά της
1822, γιά να τιμήσει τον αγώνα των Ελλήνων.
Φυσικά, οι 7 παρελάσεις των Οργανώσεών μας
ανά τις ΗΠΑ, στοιχίζουν 500-600.000 δολάρια,
γιά 2-3 ώρες, μία φορά τον χρόνο. Και μετά τις
παρελάσεις, κάνουμε επιδρομή σε ''φεστιβάλ'' ή
εστιατόρια, να ενισχύσουμε το εθνικό μας φρόνημα με σουβλάκι, μουσακά, ιμάμ μπαϊλντί, μπακλαβά και λοιπά ''ατόφια ελληνικά'' εδέσματα.
Μπορεί, χρόνο με τον χρόνο, οι παρελάσεις
να έχουν αισθητά μικρότερη συμμετοχή παρελαυνόντων και θεατών, αλλά εμείς επιμένουμε:
Παρελαύνουμε, μας χειροκροτούν οι συγγενείς
και φίλοι ή χειροκροτούμε τα παιδιά μας.
Στις παρελάσεις-πεζοπορίες μας, συμμετέχουν
και...άρματα. Με μιά μικρή διαφορά: Αλλάζουν
λίγο τα θέματα των στολισμένων αρμάτων, σε
σχέση με αυτά σε καρνάβαλους. Στη Νέα Υόρκη
υπάρχει και πρωτοτυπία: Κοντά στην ''εξέδρα
των επισήμων'', όπου συνωστίζονται οι επίσημοι,
διπλωμάτες, βουλευταράδες από Ελλάδα, προεδροπαράγοντες-ψώνια, με προεξάρχοντα τον
Αρχιεπίσκοπο, στήνεται άλλη μία εξέδρα. 'Οπου
-ταυτόχρονα με την παρέλαση- τραγουδά η κάθε
'Αννα Βίσσυ ή άλλοι αστέρες και χορεύουν, μαζί
και τα σχετικά ''ώπα'', γιά τις ανάγκες τηλεοπτικού τοπικού σταθμού, που τον πληρώνουμε γιά
να προβάλουμε την παρέλασή μας, νομίζοντας
ότι οι Αμερικανοί κυριακάτικα, μεσημεριάτικα, δεν έχουν άλλη δουλειά παρά να βλέπουν
στην τηλεόρασή τους (με επιλογή εκατοντάδων
''καναλιών'') την...παρέλαση-πεζοπορία των...
γκρηκς.
Στην Βοστώνη είναι ακόμα χειρότερα. Εκεί περιφέρουν τον... Κολοκοτρώνη πάνω σε αυτοκίνητο. Δηλαδή, μιλάμε γιά ''καφρίλα''-διοργανωτές,
που φυσικά -τι άλλο;- είναι Ομοσπονδία και γεν.
Προξενείο, μαζί με την Μητρόπολη. Ο χειρότερος διαχρονικός συνδυασμός γιά τον διασυρμό
της Ελλάδας και της εθνικής μας επετείου.
2014...Κι εμείς στον ''κόσμο'' μας. Ο ''ομφαλός
της γής''... Αγνοώντας το αυτονόητο: Νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ χρειαζόμαστε γιά να κρατήσουμε παιδιά και εγγόνια κοντά
στην Ελλάδα. 'Οχι καρναβάλους, που αποκαλούμε ''παρελάσεις γιά την εθνική μας επέτειο''. Ακόμα και σήμερα, οι ''απόγονοι'' σοφών και ηρώων,
παραμένουμε κομπλεξικοί ''φιγουρατζήδες'' και
ημιμαθείς στα ''γκρηκ γκέττο'' μας, με αποτέλεσμα, οι Αμερικανοί, να μας έχουν ταυτίσει με...
σουβλάκια, μπακλαβάδες και πανηγύρια.

Βοστώνη
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ΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ''ΜΟΡΦΕΑΣ»
Σήμερα είναι μία ιστορική ημέρα. 'Ενα όραμα
των Ελλήνων της περιοχής μας έγινε πραγματικότητα από το «'Ιδρυμα Ελληνισμού Αμερικής».
Θέλω να ευχαριστήσω επίσημα την διεύθυνση
του CURLEW HILLS MEMORIAL GARDEN, που υιοθέτησε την πρόταση του Ιδρύματος γιά την δημιουργία του Ελληνικού Κοιμητήριου ''Μορφέας''.
Επίσης, να ευχαριστήσω όλους τους ιερείς, ενορίες και όλους τους 'Ελληνες της περιοχής μας
που υποστήριξαν την μεγάλη αυτή ιδέα γιά την
δημιουργία του Κοιμητήριου.
Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος, διότι θα τιμήσουμε τους νεκρούς μας με τις ελληνικές παραδόσεις.
Για πρώτη φορά οι 'Ελληνες μπορούν να είναι
όλοι μαζί αγαπημένοι, μονιασμένοι και ειρηνικά
να ξεκουραστούν σε μία καταπληκτική τοποθεσία, στην καρδιά της Κομητείας Πινέλλας στην
Πολιτεία Φλόριδας.
Είναι ο χώρος μνήμης και λατρείας με παραδοσιακούς τάφους, που θα ακολουθήσει η ταφή
σύμφωνα με τις παραδόσεις μας, τα έθιμα και με
τα θρησκευτικά μας σύμβολα.
Εδώ βρίσκεται το πραγματικό Ληξιαρχείο της
ελληνικής Κοινότητας, εδώ θα συμπυκνωθεί
μέσα σε λίγα στρέμματα, η ιστορία των Ελλήνων
της δυτικής Φλόριδας, που θα είναι γραμμένη
στο ελληνικό Κοιμητήριο ''Μορφέας'' και θα αποτελέσει ένα κομμάτι της ιστορίας του Ελληνισμού
Αμερικής.
Στην είσοδο της πύλης του παραδείσου γράφει
''ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΑΣΑ ΓΗ ΤΑΦΟΣ''. Είναι
παρμένο από τον Επιτάφιο του Περικλή (''ανδρών
επιφανών πάσα γη τάφος'').
Ο Σωκράτης έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος από την φύση και από την ώρα που
γενιέται, να πεθάνει. 'Ολοι θέλουμε να πάμε στον
παράδεισο, αλλά κανένας δεν θέλει να πεθάνει.
Θέλω να ευχαριστήσω επίσημα την ανάδοχο
αείμνηστη Βασιλική Καράσσα, που έδωσε το
όνομα ΜΟΡΦΕΑΣ στο ελληνικό Κοιμητήριο. Πρόκειται γιά τον Θεό των ονείρων, σύμφωνα με την
ελληνική μυθολογία.
Δεν χρειάζεται να βιαστούμε να έρθουμε στον
''Μορφέα''. Πρέπει όμως να προετοιμάσουμε την
τελευταία και μόνιμη κατοικία μας, διότι το ''πεπρωμένον φυγείν αδύνατον''.
Θέλουμε να γίνει γνωστό σε όλους τους 'Ελληνες, να βρεθεί κάποιος, κάποια, να δωρίσει
το εκκλησάκι, που θα τοποθετηθεί στο ελληνικό
Κοιμητήριο.
Θα κλείσω, όπως πάντα, με μία λέξη: ΕΛΛΗΝΙΖΕΙΝ. Που σημαίνει η συνέχεια της ιδέας του
Ελληνισμού, δηλαδή να τρώμε ελληνικά, να σκεπτόμαστε ελληνικά, να χορεύουμε ελληνικά, να
τραγουδάμε ελληνικά, να μιλάμε ελληνικά. Και
όταν έρθει η ώρα να αποδημήσουμε, να ακολουθήσει η ταφή, με την ελληνική παράδοση.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΡΒΟΣ
Δημιουργός Ελληνικού Κοιμητήριου ''Μορφέας''

(Η παραπάνω ομιλία εκφωνήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2014, με την ευκαιρία των επίσημων εγκαινίων του
''Μορφέα'')
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Το νομοσχέδιο υγείας του Προέδρου Ομπάμα
είναι, σπασμωδικά, μια προσπάθεια να επεκτείνει την υγειονομική κάλυψη σε εκατομμύρια
ανασφάλιστους Αμερικανούς. Αλλά εδώ στο επίκεντρο της οικονομικής κρίσης της Ευρώπης, ο
Νίκος Σολωμού, είναι το πρόσωπο μιας ηπείρου
όπου οι χρεωμένες χώρες παρασύρονται όλο και
πιο μακριά από μια προνομιακή εποχή στη δημόσια υγεία.
Όπως και οι περισσότεροι Έλληνες, ο Σολωμού,
60 χρονών και η σύζυγός του, Αμαλία, 52 χρονών, πλήρωναν ένα ασφαλιστικό ταμείο για χρόνια, το οποίο τους παρείχε πρόσβαση σε ιατρική
περίθαλψη με μικρό ή καθόλου κόστος. Αφότου
η επιχείρησή τους πτώχευσε, δεν μπορούσαν να
αντέξουν τα ασφάλιστρα τους και έπεσαν στην
κατηγορία των ανασφάλιστων. Τροφοδοτούμενος από τη μαζική ανεργία, την πενταετή ύφεση
και τις βαθιές περικοπές στον προϋπολογισμό,
ο αριθμός των ανασφάλιστων εδώ έχει αυξηθεί
από λιγότερο από 500.000 που ήταν το 2008
σε τουλάχιστον 2,3 εκατομμύρια ή σχεδόν έναν
στους πέντε Έλληνες σήμερα.
Στη συνέχεια, μετά από μια ζωή με καλή υγεία,
ήρθαν τα άσχημα νέα. Το 2011, ο Νίκος είχε διαγνωστεί με καρκίνο του εντέρου, και η οικογένεια Σολωμού πούλησαν γεωργικό εξοπλισμό και
ακίνητο για να καλύψουν τα ιατρικά έξοδα που
γρήγορα ανέβηκαν πάνω από $68,000. Την περασμένη εβδομάδα, η κατάσταση του πήγε από
το κακό στο χειρότερο: Ένας ιδιώτης γιατρός
τον χρέωσε με $204 για να διαβάσει τις ιατρικές
εξετάσεις του και να του εξηγήσει ότι ο καρκίνος
είχε κάνει μετάσταση στο συκώτι του.
Προσπαθώντας να συνέλθει με έναν δυνατό
καφέ σε μια καφετέρια της Αθήνας λίγο μετά την
ανακοίνωση της διάγνωσης, ο κομψός άνδρας με
τέλεια χτενισμένα γκρίζα μαλλιά, φαινόταν κουρασμένος, και κρατούσε το χέρι της συζύγου του.
Τα μάτια της ήταν κόκκινα από το κλάμα.
Ο καρκίνος, εξήγησε, ήταν ακόμα δυνατόν να
νικηθεί. Αλλά οι λογαριασμοί δεν ήταν.
«Η εγχειρηση μόνο κόστισε 12.000 ευρώ»,
ειπε. ''Απλά δεν τα έχουμε. Είναι αστείο. Είδα
τον Ομπάμπα τις προάλλες στην τηλεόραση, ο
οποίος μιλούσε για τις ΗΠΑ, μία χώρα γνωστή
για ψυχρότητα απέναντι στους πολίτες της, που
προσπαθούσε να βοηθήσει τους ανασφάλιστους.
Εδώ έχουμε το αντίθετο. Το κράτος σε πρόσεχε.
Τώρα, όμως, αν αρρωστήσεις στην Ελλάδα, έχεις
ημερομηνίας λήξης.''
Η Ευρώπη, λένε οι οικονομολόγοι, κάνει την
στροφή. Μετά από μια κρίση χρέους τεσσάρων
ετών που άφησε μια μεγάλη περιοχή της να υποστηρίζεται οικονομικά, υπάρχει τελικά σφυγμός,
ακόμη και σε μερικές από τις πιο ετοιμοθάνατες
οικονομίες της.
Αλλά με μια ματιά σε όλο το, ακόμα-ζοφερό,
τοπίο στην Ελλάδα στην Ισπανία, στην Ιρλανδία
στην Πορτογαλία βγάζεις ένα επώδυνο συμπέρασμα, ότι τα δεινά εκατομμυρίων Ευρωπαίων
επιδεινώνονται, ακόμη και καθώς η άμεση οικονομική κρίση περνά. Από τα μεγαλύτερα προβλήματα, αντιμετωπίζει τώρα ένας τομέας για
τον οποίοι οι Ευρωπαίοι υπερηφανεύονταν για
καιρό και αρκετά: η δημόσια υγεία.
Ενώ οι μεγάλες χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία αντιστέκονται σε υψηλότερες συμμετοχές
(των ασφαλισμένων) στις δαπάνες ή σε περικοπές της κρατικής χρηματοδότησης στην υγειονομική περίθαλψη, η δημόσια υγεία πλήττεται στις

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Η Washington Post γά την υγεία στην Ελλάδα:

Έχεις καρκίνο; Θα ξεπουλήσεις
τα πάντα για λίγους μήνες ζωής

πιο ταραγμένες γωνιές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην Ισπανία, η κυβέρνηση ανέστειλε την
παροχή δωρεάν περίθαλψης για τους παράνομους μετανάστες, οι ηλικιωμένοι αρχίσαν να
χρεώνονται για ένα τμήμα των συνταγών τους,
έκοψαν ενισχύσεις προς τους ψυχικά ασθενείς
και προχώρησαν σε συμμετοχές στα φάρμακα,
προσθετικές και ορισμένες υπηρεσίες επειγόντων αναγκών. Στην Ιρλανδία, η κρατική βοήθεια για άτομα με ειδικές ανάγκες έχει μειωθεί,
νέοι γύροι περικοπών ξεκίνησαν φέτος ώστε
να αφαιρεθούν κάποια φάρμακα από την λίστα
των φαρμάκων που καλύπτονται από τη δημόσια υγειονομική περίθαλψη, ενώ νέες ενέργειες
έχουν ήδη ξεκινήσει για να διαπιστωθεί αν όσοι
λαμβάνουν δωρεάν περίθαλψη έχουν πραγματικά τα απαιτούμενα για αυτό.
Πουθενά , όμως, η κατάσταση δεν είναι τόσο
δραματική όσο στην Ελλάδα. Φουσκωμένο, αναποτελεσματικό και μαστιζόμενο από διαφθορά,
το τεράστιο δημόσιο σύστημα υγείας έγινε κορυφαίος στόχος των περικοπών, με το σύνολο των
δαπανών για την υγεία να περικόπτεται κατά
περισσότερο από 25% από το 2009 και με περισσότερες περικοπές να έρχονται φέτος.
Οι επικριτές λένε ότι αυτές οι περικοπές έχουν
γίνει με τσεκούρι αντί με νυστέρι, οδηγώντας σε
ελλείψεις και κενά στη φροντίδα σε δημόσια νοσοκομεία και στην κρίση των ανασφάλιστων.
Χτυπημένα από τις περικοπές στα προγράμματα ανταλλαγής συριγγών για τους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών, τα ποσοστά του HIV έχουν
εκτοξευθεί στα ύψη,
Οι γιατροί, εν τω μεταξύ, δηλώνουν ότι η επιδείνωση στις συνθήκες διαβίωσης και η περιορισμένη πρόσβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα
για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχουν οδηγήσει σε μια αναζωπύρωση της φυματίωσης.
Την περασμένη εβδομάδα, Έλληνες γιατροί
βγήκαν στους δρόμους της Αθήνας για να διαμαρτυρηθούν για τις αλλαγές που θα επιτρέψουν
τα δημόσια νοσοκομεία α απολύσουν τους για-

τρούς οι οποίοι έχουν και ιδιωτικά ιατρεία. Δεδομένου ότι η κυβέρνηση παλεύει για να επιτύχει
τους στόχους του προϋπολογισμού, τουλάχιστον
8.000 εργαζόμενοι της δημόσιας υγείας μπαίνουν σε διαθεσιμότητα, με έναν σημαντικό αριθμό να ενδέχεται να αντιμετωπίσει απολύσεις.
Στο Γενικό Νοσοκομείο ''Γεννηματά'', ένα από
τα μεγαλύτερα της Αθήνας, η ιατρός Έλενα Καραμπατζάκη δήλωσε ότι το νοσοκομείο δεν αντέχει
οικονομικά να επισκευάσει τον διαλυμένο ιατρικό εξοπλισμό, αναγκάζοντας τους ασθενείς να
περιμένουν μια εβδομάδα ή και περισσότερο για
εξετάσεις, όπως μία μαγνητική και μία αξονική
τομογραφία. Το νοσοκομείο αντιμετωπίζει ελλείψεις σε αντιβιοτικά και άλλα φάρμακα.
Στο μεταξύ, η επείγουσα περίθαλψη πιέζεται μετά από έναν κατακλυσμό ανασφάλιστων
ασθενών με ήσσονος σημασίας προβλήματα που
χρησιμοποιούν το νοσοκομείο για την πρωτοβάθμια φροντίδα τους – καθώς και για ασθενείς
που περίμεναν πολύ καιρό για να αναζητήσουν
ιατρική βοήθεια και φτάνουν τώρα σε μία οξεία
κατάσταση.
Το τεσσάρων χρονών πάγωμα των προσλήψεων για γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό έχει
αφήσει το νοσοκομείο με απεγνωσμένα ελάχιστο
προσωπικό. «Για πράγματα όπως να ταίσουμε
τους ασθενείς ή να τους κάνουμε μπάνιο, τώρα
αυτά εξαρτώνται από συγγενείς», είπε.
Την περασμένη εβδομάδα, η Αγγελική Πογροτοπούλου, 72 χρονών, έτρεχε πάνω κάτω στις
αίθουσες του ''Γεννηματά'' καθώς φρόντιζε την
92χρονη αδελφή της, την Αλεξάνδρα Σταθάκου,
που είχε υποστεί εγκεφαλικό.
Για να καλύψει τις ελλείψεις του προσωπικού,
τάιζε και έκανε μπάνιο τη Σταθάκου, καθώς και
αγόραζε πάνες για ενήλικες για την αδελφή της
από ένα φαρμακείο δεδομένου ότι στο νοσοκομείο έχουν εξαντληθεί. Επίσης πληρώνει $ 68
ανά βάρδια σε μια ιδιωτική νοσηλεύτρια να παρακολουθεί την αδελφή της, τη νύχτα.
Η Ελλάδα προσφέρει επιδοτούμενη από το

κράτος ασφάλιση, αρκετών εκατοντάδων δολαρίων το μήνα. Όμως, το ποσοστό της ανεργίας
που έχει σκαρφαλώσει τώρα στο 27%, έχει αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, χωρίς τα
μέσα να πληρώσουν. Την ίδια στιγμή, η δωρεάν
πρόσβαση φροντίδας σε άπορους έχει περιορισθεί, ενώ οι συμμετοχές των ασφαλισμένων
έχουν αυξηθεί.
Πολλοί από τους ασθενείς και τους ανασφάλιστους στηρίζονται σε δωρεάν κλινικές όπως
το Μητροπολιτικό Κοινοτικό Κέντρο, που λειτουργεί σε μια εγκαταλελειμμένη πρώην στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στη Νότια Αθήνα. Πρόσφατα, ένα απόγευμα, εθελοντές καρδιολόγοι,
γυναικολόγοι και άλλοι ειδικοί, είδαν με βάρδιες
ανασφάλιστους ασθενείς. Στις 5 μ.μ. κάθε ημέρα
της εβδομάδας, οι βοηθοί διανέμουν σε μικρές
δόσεις συνταγογραφούμενα φάρμακα από δωρεές, προσφέροντας επίσης δωρεάν ινσουλίνη
για τους διαβητικούς, χάπια για καρδιοπαθείς,
αντιβιοτικά για άρρωστα μωρά.
Οι γιατροί εδώ επίσης ενεργούν ως συνήγοροι
για τους ανασφάλιστους. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο Γιώργος Βήχας, ένας από τους ιδρυτές της
κλινικής, είπε ότι το προσωπικό χρειάστηκε να
παρέμβει. Την περασμένη εβδομάδα παρενέβη
για λογαριασμό μίας ανασφάλιστης γυναίκας
που είχε γεννήσει και της οποίας το νοσοκομείο
αρνήθηκε να δώσει το νεογέννητο έως ότου γίνει η πληρωμή. Η κλινική επίσης προσπαθεί να
εξασφαλίσει δωρεάν ή με έκπτωση φάρμακα και
θεραπείες για ανασφάλιστους ασθενείς με καρκίνο για κάθε περίπτωση χωριστά.
«Αλλά αυτό δεν λειτουργεί πάντα», είπε. ''Μερικές φορές, όταν έρχονται σε μας είναι σε κακή
κατάσταση, γιατί δεν έχουν καταφέρει να δουν
έναν γιατρό, και ακόμα και τότε, χρειάζεται χρόνος για να βρεθεί μια λύση. Έχουμε χάσει δεκάδες ασθενών που θα μπορούσαν να είχαν -που
θα έπρεπε να είχαν- βοηθηθεί''
Ο Έλληνας υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να βοηθήσει τους ανασφάλιστους, δημιουργώντας ένα
ταμείο 17.6 εκ. δολαρίων για τις πιο σοβαρές
περιπτώσεις, χρησιμοποιώντας τα χρήματα που
κατασχέθηκαν από την καταστολή της φοροδιαφυγής. Το ταμείο, ελπίζει, ότι θα αυξηθεί μετά τα
τέλη του χρόνου.
Αλλά οι Έλληνες, είπε ο υπουργός, θα πρέπει
επίσης να καταλάβουν ότι το δημόσιο σύστημα
υγείας είχε διαλυθεί πριν από την κρίση από τα
χρόνια κακοδιαχείρισης και διαφθοράς. Η κατάσταση ήταν μερικές φορές να πληρώνουν τρεις
έως τέσσερις φορές περισσότερο από ό, τι σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες για ορισμένα συνταγογραφούμενα φάρμακα, με μεσάζοντες τους
γιατρούς και τα φαρμακεία να καρπώνονται τη
διαφορά. Αν τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν
ελλείψεις, είπε ο υπουργός, είναι επειδή έχουν
δυσκολία να τηρήσουν πιο λογικούς προϋπολογισμούς.
Ο υπουργός είπε ότι οι επείγουσες περιπτώσεις
εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται στα δημόσια
νοσοκομεία, ανεξάρτητα από το καθεστώς ασφάλισης. «Αλλά», είπε, «ασθένειες όπως ο καρκίνος
δεν θεωρούνται επείγουσες, εκτός αν βρίσκονται
στα τελικά στάδια» Αυτό είναι ακριβώς αυτό που
προβληματίζει τον Σολωμό, τον ανασφάλιστο
ασθενή με καρκίνο.
«Τι θα μπορέσω να κάνω;», μας είπε.
Anthony Faiola

Bruegel: Το 2030 η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές
H Eλλάδα είναι απίθανο να βγει από το Μνημόνιο το Δεκέμβριο του 2014, αντίθετα θα πρέπει να
εφαρμοστεί ένα τρίτο πρόγραμμα για να βγάλει τη χώρα στις αγορές μέχρι το 2030, με μια επιπλέον
χρηματοδότηση της τάξης των 40 δισ. ευρώ.
Αυτό αναφέρουν στην τελευταία τους έκθεση οι οικονομολόγοι της δεξαμενής σκέψης Βruegel,
τονίζοντας πως η Ελλάδα θα πρέπει να λάβει νέο πακέτο ενίσχυσης ύψους 40 δισ. ευρώ και η Ευρωζώνη να είναι έτοιμη να «συγχωρέσει» τους τόκους αν το χρέος της χώρας παραμείνει πολύ υψηλό.
Σύμφωνα με την έκθεση του Bruegel, οι όροι που εξετάζονται αυτή τη στιγμή για την επιπλέον
ελάφρυνση του χρέους της Ελλάδας, θα άφηναν και πάλι το χρέος της χώρας στο 120% του ΑΕΠ μέχρι
το 2022, μακριά από τον στόχο του «χαμηλότερα από το 110%» που συμφωνήθηκε με το ΔΝΤ το Νοέμβριο του 2012. Σημειώνεται επίσης, ότι μέχρι το 2030, η Ελλάδα θα έπρεπε να εκδώσει νέα ομόλογα
συνολικής αξίας 74 δισ. ευρώ και πάλι θα είχε μια αναλογία χρέους/ΑΕΠ της τάξης του 95%.
Όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα της Wall Street Journal. πρόκειται για αριθμούς που βασίζονται σε «αισιόδοξες εκτιμήσεις» με την Ελλάδα να επιτυγχάνει όλους τους στόχους για την ανάπτυξη
και τις επιδόσεις του προϋπολογισμού, δηλαδή ένα πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 3,1% καθώς και μια αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 3,7% για την χρονική περίοδο 2022-2030, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Δεδομένης της διαφαινόμενης «λιγότερο αισιόδοξης» προοπτικής της ελληνικής οικονομίας, οι
οικονομολόγοι της δεξαμενής σκέψης Bruegel προτείνουν το πιο κάτω σχέδιο για το επόμενο πρόγραμμα ενίσχυσης της Ελλάδας:
- Επιπλέον δάνεια ύψους 40 δισ. ευρώ, τα οποία θα κρατήσουν τη χώρα εκτός αγοράς πέραν του
2030, εφόσον βέβαια μπορεί η Ελλάδα να διατηρήσει ένα πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 4%
μετά το 2022 και κατορθώσει να συγκεντρώσει 21 δισ. ευρώ από ιδιωτικοποιήσεις.
- Η Ευρώπη θα πρέπει να δαπανήσει περισσότερα χρήματα σε επενδύσεις στην Ελλάδα ώστε να
δώσει ώθηση στην ανάπτυξη,ενισχύοντας το κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

- Η Ευρωζώνη θα πρέπει να είναι έτοιμη να «συγχωρέσει» όλους τους τόκους των δανείων της
Ελλάδας, σε περίπτωση που η χώρα αποτύχει να εκπληρώσει τους στόχους της για τη μείωση του
χρέους και εφόσον έχει εκπληρώσει όλες τις δεσμεύσεις της στις μεταρρυθμίσεις και στις δαπάνες.
Σύμφωνα με τους οικονομολόγους της Bruegel, η «συγχώρεση» των τόκων θα είναι «η λιγότερο απαράδεκτη» επιλογή για τη μείωση του ελληνικού χρέους -σε αντίθεση με μια περικοπή του
βασικού χρέους της χώρας ή της αγοράς μετοχών ελληνικών τραπεζών από το ταμείο ενίσχυσης
της Ευρωζώνης- διότι θα επιτρέψει στην Ευρωζώνη να διατηρεί την άσκηση πίεσης στην Αθήνα να
ικανοποιεί τους στόχους του προγράμματος.
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Επιταχύνουν γιά τo ξεπούλημα στην Κύπρο
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου, με τις επισκέψεις
του Τουρκοκύπριου διαπραγματευτή Κουντρέτ
Οζερσάι στην Αθήνα και του Ελληνοκύπριου Ανδρέα Μαυρογιάννη στην Άγκυρα, το Κυπριακό
πρόβλημα αναζητά τα περιθώρια «επίλυσής»
του σε ένα νέο πλαίσιο, έξω από αυτό που όριζαν
τα ψηφίσματα και οι αποφάσεις του ΟΗΕ.
Μέχρι και σήμερα το Κυπριακό ήταν ένα διεθνές πρόβλημα που γεννήθηκε από την τουρκική εισβολή και κατοχή της Βόρειας Κύπρου.
Από σήμερα, με τις χιαστί συζητήσεις ΕλλάδαςΤουρκοκυπρίων και Τουρκίας-Ελληνοκυπρίων,
το Κυπριακό εμφανίζεται ως ένα διμερές (ελληνοτουρκικό) δικοινοτικό (μεταξύ της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής «κοινότητας»)
πρόβλημα και αναζητά την επίλυσή του μέσα
από την επίτευξη συμβιβασμού ανάμεσα στον
θύτη και το θύμα!
Οι «χιαστί διαπραγματεύσεις» (οι οποίες προφανώς αποτελούν μια συγκαλυμμένη τετραμερή
διάσκεψη), θα γίνουν ταυτόχρονα σε Αθήνα και
Άγκυρα. Ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής
Α. Μαυρογιάννης έγινε δεκτός στο τουρκικό
υπουργείο Εξωτερικών από τον υφυπουργό
Εξωτερικών, Φεριντούν Σινιρίογλου και ταυτόχρονα ο Οζερσάι έγινει δεκτός από τον γενικό
γραμματέα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, Αναστάσιο Μητσιάλη.
Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο («Τζουμχουριέτ»), «με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία θα επισφραγίσει μία πολύ μεγάλη αλλαγή στη στάση
της: θα αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία,
την οποία, μετά το 1964, περιγράφει ως “ελληνοκυπριακό τομέα” της Κύπρου».
Ωστόσο, αυτή η τουρκική «παραχώρηση»
δεν περιγράφει την πραγματικότητα: Οι χιαστί
διαπραγματεύσεις και η εμφάνιση στο ελληνικό ΥΠΕΞ της διαπραγματευτικής ομάδας των
Τουρκοκυπρίων, επί της ουσίας αποτελούν την
αναγνώριση του ψευδοκράτους, το οποίο αναζητά μια συμφωνία κατάργησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας, ώστε τα δύο συνιστώντα κράτη να
δημιουργήσουν μια συνομοσπονδία, η οποία θα
αποτελέσει το κέλυφος της προωθούμενης λύσης για το Κυπριακό.
Οι πρώτες επαφές των Ελληνοκυπρίων και των
Τουρκοκυπρίων διαπραγματευτών έγιναν την
περασμένη Δευτέρα και έχει προγραμματιστεί να
συνεχιστούν μετά τις χιαστί συνομιλίες σε Αθήνα
και Άγκυρα την ερχόμενη Τρίτη 4 Μαρτίου.
Το τυρί...
Δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση η ενορχηστρωμένη -από τα media διεθνώς- προβολή των
«ευεργετικών συνεπειών» μιας διευθέτησης του
Κυπριακού. Το ίδιο έπραξαν -συνεπικουρούμενα
από ελληνικά πολιτικά και μιντιακά κέντρα- και
την εποχή που επιχειρήθηκε η επιβολή του Σχεδίου Ανάν. Υπ’ αυτήν την έννοια τα επιχειρήματα
που ακούγονται υπέρ της ταχείας διευθέτησης
είναι πάνω-κάτω τα ίδια, με την προσθήκη μιας
νέας παραμέτρου που σχετίζεται με τα ενεργειακά αποθέματα που πρόσφατα ανακαλύφθηκαν
στην περιοχή.
Σε γενικές γραμμές, κοιτάζοντας τα πράγματα
από αμερικανοβρετανική σκοπιά, η επίλυση του
Κυπριακού:
Θα εξασφάλιζε μια ηρεμία και «τάξη» κλείνοντας ένα μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα
θα άνοιγε τον δρόμο και για τη θεσμική-τυπική
ένταξη της Κύπρου κάτω από την ομπρέλα της
αμερικανοΝΑΤΟϊκής συμμαχίας.
Θα τακτοποιούσε τη διανομή των κοιτασμάτων

με τρόπο που θα μπορούσε να μετριάσει το ρωσικό ενεργειακό μονοπώλιο στην Ευρώπη.
Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η όλη διαδικασία
ακολουθεί φρενήρεις ρυθμούς και, σύμφωνα με
πληροφορίες από Έλληνες διπλωμάτες, στόχος
είναι η συμφωνία επίλυσης να εμφανιστεί εντός
μερικών εβδομάδων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται η δυνατότητα η εν λόγω
συμφωνία να τεθεί στην κρίση των δημοψηφισμάτων ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές, συνδεόμενη μάλιστα με ένα πακέτο οικονομικής βοήθειας, που είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση
της νέας κυπριακής συνομοσπονδίας.
...και η φάκα
Στην Κύπρο η προεδρία Αναστασιάδη και στην
Αθήνα η συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου διακινούν την ιδέα ότι η επίλυση του Κυπριακού θα
τονώσει σημαντικότατα την τοπική οικονομία
σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης. Ταυτόχρονα, οι
κυβερνήσεις Αθηνών και Κύπρου συμβάλλουν
στη διακίνηση της απειλής για τις συνέπειες που
θα μπορούσαν να υπάρξουν σε περίπτωση που
η ελληνική - ελληνοκυπριακή πλευρά χρεωθεί
δεύτερη συνεχόμενη φορά την ευθύνη για το
ναυάγιο ενός σχεδίου λύσης που έρχεται (υποτίθεται) από τον ΟΗΕ (η πρώτη ήταν το 2004).
Παρ' όλα αυτά, απ’ ό,τι φαίνεται, η προώθηση
μιας επίλυσης του Κυπριακού, η οποία τελικά
αναγνωρίζει τα τετελεσμένα της εισβολής και
κατοχής του βόρειου τμήματος του νησιού, δεν
φαίνεται να είναι μια εύκολη υπόθεση, παρά την
καλή θέληση που επιδεικνύουν οι Αναστασιάδης,
Σαμαράς και Βενιζέλος.
Στην Κύπρο ήδη το ΔΗΚΟ (Δημοκρατικό Κόμμα) αποχώρησε από τον κυβερνητικό συνασπισμό και τώρα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δεν
διαθέτει τη δεδηλωμένη στη Βουλή. Η εξέλιξη
αυτή, πέρα από το πλήγμα που επιφέρει στην
κυβέρνηση, είναι σε θέση να αλλάξει το πολιτικό
σκηνικό της Κύπρου. Ήδη πολλοί προβλέπουν
την διάσπαση του ΔΗΚΟ, με τη μία πλευρά του
(Μάριος Καρογιάν) να τείνει προς τον πρόεδρο
Αναστασιάδη και την άλλη (Νικόλας Παπαδόπουλος) να συγγενεύει με την ΕΔΕΚ και τον υποψήφιο Πρόεδρο Γιώργο Λιλλήκα.
Από την άλλη, στην Ελλάδα υπάρχει γενικότερα μια διάθεση της κυβέρνησης να κρατηθούν
χαμηλοί τόνοι, ώστε να διευκολυνθούν οι χειρισμοί Αναστασιάδη, ωστόσο αντίθετη άποψη
εκφράζουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, τα
κόμματα της αντιπολίτευσης.
Πέρα από τους σχεδιασμούς των ισχυρών, οι
οποίοι αυτήν ειδικά την περίοδο επείγονται να
διευθετήσουν το Κυπριακό και να μοιράσουν
- ελέγξουν τα ενεργειακά αποθέματα στην περιοχή, πέρα από την προθυμία με την οποία
συμμορφώνονται οι κυβερνήσεις σε Αθήνα και
Λευκωσία με τις έξωθεν οδηγίες και εντολές,
υπάρχει τελικά μια αστάθμητη παράμετρος: η
λαϊκή βούληση και κρίση.
Με πιο απλά λόγια, υπάρχει ο... «λογαριασμός»,
τον οποίο πρώτα και κύρια θα κάνει η κυπριακή
κοινωνία για να αποφασίσει το μέλλον της. Την
προηγούμενη φορά που με το Σχέδιο Ανάν είχε
τεθεί πάλι το δίλημμα, ο κυπριακός λαός έδωσε
την απάντησή του, υποχρεώνοντας (πρώτα και
κύρια) την ηγεσία του να αποδεχτεί την απόφασή του. Σήμερα ο ίδιος λαός, σοκαρισμένος από
την απειλή της οικονομικής χρεοκοπίας, καλείται πάλι να αντιμετωπίσει τους εκβιασμούς και
να αποφασίσει.
Δημήτρης Μηλάκας

ΜKO και επίορκοι υπουργοί Εξωτερικών
Ο Πάγκαλος, ο Παπανδρέου, η Μπακογιάννη, ο Λαμπρινίδης, ο Δρούτσας, δηλαδή οι περισσότεροι
από τους υπουργούς Εξωτερικών που πέρασαν την τελευταία 15ετία, αλλά και μερικοί υφυπουργοί
«γατόνια», της ίδιας περιόδου, την ξέρανε τη δουλειά καλά.
Μία με τα μυστικά κονδύλια, μία με τις ΜΚΟ απέδειξαν περίτρανα ότι η τέχνη του να τρως το δημόσιο χρήμα, να κοροϊδεύεις την κοινωνία και ταυτόχρονα να το κάνεις αυτό «νόμιμα» και «αξιοπρεπώς» είναι πολύ προχωρημένη στην Ελλάδα, οι δε εμπνεύσεις και ιδέες για να γίνεται όλο και πιο
«υψηλή» αυτή η τέχνη, ατέλειωτες.
Παλιά ήταν τα λεγόμενα μυστικά κονδύλια. Τα οποία υποτίθεται ότι πήγαιναν σε «άγιους» και «εθνικούς» σκοπούς, που δεν έπρεπε να φανερωθούν στους εχθρούς του έθνους – π.χ. στο Φανάρι, λες
και οι Τούρκοι κοιμούνται με τα τσαρούχια. Τα περισσότερα φυσικά πήγαιναν σε άλλους σκοπούς,
που είχαν να κάνουν με τις προσωπικές επιδιώξεις του εκάστοτε υπουργού. Αυτό από τη δεκαετία
του 1980, φυσικά και τις αρχές της δεκαετίες του 1990 – έχει σημασία να το σημειώσουμε ιδιαίτερα
αυτό το τελευταίο.
Αιφνιδίως τα μυστικά κονδύλια αυξήθηκαν σε κάποιες συγκεκριμένες περιόδους. Για παράδειγμα
την περίοδο που ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη στο ΥΠΕΞ. Υπερδιπλασιάστηκαν όμως ακόμη και επί κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου μετά το 2009 και εν μέσω κρίσης. Το «καλό» με τα μυστικά κονδύλια
είναι μόλις φύγουν από τα χρηματοκιβώτια του ΥΠΕΞ – και είναι γεμάτο το κτήριο με τέτοια!!!- μην
τον είδατε τον Παναγή.
Με τις ΜΚΟ είναι αλλιώς η δουλειά γι’ αυτό και μπλέξανε τα πράγματα. Αυτό το… «ΜΚΟ» που έλεγε και ο Γιώργος το 2003 στη Βουλή, είναι μια αμερικανιά ωραία: Καλείς μερικούς φίλους σου, τους
λες φτιάξε μια οργάνωση με ένα ωραίο και ευυπόληπτο όνομα και σκοπό, που να συγκινεί το κοινό
αίσθημα και να αναγνωρίζεται ως σημαντικό πράγμα από τον κόσμο και γω σας χρηματοδοτώ. Κι όλα
αυτά με χαλαρές διαδικασίες, φορολογικές, νομικές και άλλες. Είπαμε, άμα είναι καλός ο σκοπός, μην
μείνουμε στη γραφειοκρατία!
Δύο ειδών άνθρωποι πήγαν κατά κύριο λόγο σε αυτή τη δουλειά – οι εξαιρέσεις είναι τόσο λίγες, που δεν χρειάζεται καν να γίνεται λόγος: Φίλοι και στενοί άνθρωποι, ακόμη και συγγενείς των
υπουργών ήταν η μια κατηγορία, κομματικοί και άλλοι παράγοντες η άλλη. Μαζί οι δύο κατηγορίες
αποτελούσαν τον προσωπικό στρατό του υπουργού για την εκπλήρωση των πολιτικών του φιλοδοξιών, κάτι που σημαίνει ότι… όντως εργάζονταν για ένα «υψηλό» σκοπό, αυτόν της στήριξης του
πολιτικού τους προστάτη.
Για παράδειγμα, αν παρατηρήσει κανείς πόσοι στενοί συνεργάτες του Γιώργου Παπανδρέου, ακόμη
και υπουργοί, από τους λεγόμενους «κηπουρούς» και άλλα στελέχη του στενού του περιβάλλοντος,
αναδείχθηκαν από τις ΜΚΟ, θα καταλάβει κανείς τι ακριβώς οργανώσεις ήταν αυτές και ποιο πραγματικό σκοπό είχαν.
Το πάρτι ήταν ατέλειωτο για χρόνια. Θύμιζε εκείνα του υπέροχου Γκάτσμπυ στην ταινία με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Η περίπτωση Τζιβελέκα με τα ελικόπτερα, τις βίλες, τα πανάκριβα αυτοκίνητα
είναι ελάχιστα ενδεικτική: Τα πράγματα ήταν απείρως χειρότερα με το «φαγοπότι». Και μόνο, για
παράδειγμα, που ο αρχιεπίσκοπος αναγκάστηκε να κλείσει την Αλληλεγγύη, μία ΜΚΟ της εκκλησίας
βουτηγμένη στην παρανομία και τη διαφθορά, τα λέει όλα. Τουλάχιστον 5 εκατομμύρια φάγανε μόνο
σε ένα κόλπο οι μάγκες με τα μαύρα και για να μην τρέχει η ιεραρχία στις φυλακές το κλείσανε το
μαγαζί, μήπως γλιτώσουν.
Με τούτα και με κείνα πάντως στενεύει πολύ το πεδίο αναφοράς για τη δήλωση του Πάγκαλου
«όλοι μαζί τα φάγαμε». Αποδεικνύεται ότι δεν τα φάγαμε όλοι μαζί και πάντως κάποιοι – και φίλοι
του Πάγκαλου - «φάγανε» πολλά περισσότερα από άλλους.

Το Business Insider προτρέπει το Σότσι, να μην καταντήσει σαν την «Αθήνα 2004»
Τη χειρότερη εικόνα για την Ελλάδα, θυμήθηκε το περιοδικό Business Insider, αφού με άρθρο του
συμβουλεύει το Σότσι να μην καταντήσει σαν την Αθήνα του 2004, η οποία μετά τους Αγώνες, άφησε
τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις να παρακμάσουν.
Μάλιστα, ο συντάκτης τονίζει πως θα ήταν «εφιαλτικό σενάριο» για την πόλη του Σότσι, η οποία
μόλις φιλοξένησε τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες να καταντήσει σαν την «Αθήνα του 2004».
Το ρεπορτάζ συμπληρώνεται με ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό 25, διόλου κολακευτικές, φωτογραφίες που απεικονίζουν, με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα τα κάποτε υπερσύγχρονα, λαμπερά και πεντακάθαρα στάδια, που φιλοξένησαν τα ολυμπιακά
αθλήματα, το 2004. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το ολυμπιακό χωριό το οποίο... φιλοξενεί
πλέον αγριόχορτα, σκουριά, λουκέτα, μπετά, σωρούς από σκουπίδια, γκράφιτι.
«Στην Ελλάδα δεν χρησιμεύουν καθόλου παγκόσμιας κλάσης και ακριβές στην συντήρησή τους
εγκαταστάσεις για εξειδικευμένα αθλήματα, όπως είναι το σόφτμπολ, το μπιτς βόλεϊ ή ακόμα και η
κολύμβηση. Αχρηστεύτηκαν αμέσως μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων», επισημαίνει το περιοδικό, για να καταλήξει: «Ως αποτέλεσμα, μια δεκαετία αφότου η Ελλάδα ξόδεψε περίπου 15 δισ.
δολάρια για να φιλοξενήσει τους Αγώνες, κάποια από τα πάλαι ποτέ λαμπερά στάδια τώρα να αποσυντίθενται».

Ουκρανία και ελληνική προεδρεύουσα ανυπαρξία

Αλγεινή εντύπωση έχει προκαλέσει στο διπλωματικό σώμα, αλλά και σε πολιτικούς κύκλους που
έχουν καλή γνώση των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής η παντελής απουσία της Ελλάδας από την αιματοχυσία που συντελείται στην Ουκρανία. Παρότι η Ελλάδα, αυτή την περίοδο, είναι προεδρεύουσα
χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν τούτοις ο υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος προτίμησε να
επισκεφθεί τα Σκόπια, αντί να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή και να επισκεφθεί το Κίεβο μαζί με τον
Πολωνό ΥΠΕΞ.
«Αν δεν αναλαμβάνουμε διεθνείς πρωτοβουλίες τώρα που έχουμε και την αρμοδιότητα, πότε θα το
κάνουμε;» διερωτώνται με νόημα και προσθέτουν με νόημα «θα ήταν καλύτερα η εξήγηση που θα
δοθεί να είναι πως ο Βενιζέλος φοβήθηκε τις σφαίρες, κάτι που είναι ανθρώπινο, παρά να ειπωθεί ότι
οι συνομιλίες στα Σκόπια εκτιμήθηκαν ως πιο σημαντικές. Εκτός και αν οι Ευρωπαίοι δεν μας υπολογίζουν ότι μπορούμε να τους εκπροσωπήσουμε επάξια ή δεν μας έχουν εμπιστοσύνη οι Αμερικανοί
για την αποτελεσματικότητα της διαμεσολάβησης».
(matrix24.gr)
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Ανατροπή των ρωσικών
σχεδίων στην Ουκρανία;
Η αποπομπή του προέδρου της Ουκρανίας,
Viktor Yanukovych, από το κοινοβούλιο της
χώρας, πριν συμπληρωθεί ένα 24ωρο από την
συμφωνία ειρήνης που υπεγράφη μεταξύ του
Yanukovych και των ηγετών της αντιπολίτευσης,
αποτελεί ένα πλήγμα για την ηγεσία της Ρωσίας.
Η Μόσχα έχασε τον κύριο αντισυμβαλλόμενό της
στις συμφωνίες του χρέους και του φυσικού αερίου του Δεκεμβρίου του 2013, οι οποίες υπεγράφησαν αφού ο Yanukovych παραμέρισε τα σχέδια του να υπογράψει μια συμφωνία σύνδεσης
με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η ζημιά για
τη Ρωσία είναι βαθύτερη και ευρύτερη.
Πρώτον, η αποπομπή ενός Προέδρου εξαιτίας
των λαϊκών διαμαρτυριών, που τροφοδοτήθηκαν, όπως επιμένει το Κρεμλίνο, από τα δυτικά
κράτη, είναι, στα μάτια των Ρώσων, μία νίκη των
δυνάμεων της αταξίας, που απειλούν τη σταθερότητα των κρατών σε όλο τον κόσμο. Όπως
σχολίασε ο Mikhail Margelov, ο επικεφαλής της
επιτροπής διεθνών υποθέσεων του Συμβουλίου
της Ομοσπονδίας, στις 22 Φεβρουαρίου, «η Αραβική Άνοιξη έχει έρθει στην πρωτεύουσα ενός
ευρωπαϊκού κράτους».
Δεύτερον, το ουκρανικό παράδειγμα θα μπορούσε να εμπνεύσει αντιπολιτευτικά κινήματα
σε άλλες χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων
Κρατών να επιλέξουν την άμεση δράση, παρά
να περιοριστούν στη συμμετοχή τους σε ελεγχόμενες εκλογές. Δυνητικά είναι μια συνταγή
για αστάθεια σε ολόκληρο τον πρώην Σοβιετικό
χώρο. Στα κυβερνητικά κτήρια στη Μόσχα, το
Μινσκ και στην Τασκένδη, θα βλέπουν τις φωτογραφίες των νικηφόρων διαδηλωτών στους
δρόμους του Κιέβου με πανικό. Είναι πιθανόν να
ακολουθήσουν και εκεί αντιδράσεις. Η Πορτοκαλί Επανάσταση το 2004 στην Ουκρανία, πανικόβαλε τόσο το Κρεμλίνο ώστε ίδρυσε τα κινήματα
νεολαίας Nashi και Νέα Φρουρά, για να προχωρήσουν σε αντεπαναστατικές διαδηλώσεις στη

Μόσχα σε περίπτωση ανάγκης.
Τρίτον, η απώλεια του Yanukovych είναι μια
ανατροπή της Ρωσίας στον αγώνα της με την
ΕΕ για την Ουκρανία. Η επιτυχία του Putin στα
τέλη Νοεμβρίου 2013 να πείσει τον Yanukovych
να μην υπογράψει τη Συμφωνία Σύνδεσης κατά
τη σύνοδο κορυφής του Βίλνιους φαινόταν να
επιβεβαιώνει ότι η Ρωσία ως διεθνής δύναμη
είχε ρέντα: είχε αποκρούσει την προοπτική της
δυτικής επέμβασης στη Συρία και ξεκίνησε την
πρωτοβουλία να θέσει τα χημικά όπλα της Δαμασκού υπό διεθνή έλεγχο, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ενδιάμεση συμφωνία του Ιράν
για τα πυρηνικά και είχε κρατήσει την Ουκρανία
μακριά από την τροχιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τώρα αυτή η τρίτη νίκη μπορεί να μετατραπεί σε
ήττα, καθώς οι πολιτικοί υπέρ της ΕΕ βρίσκονται
φαινομενικά σε άνοδο στο Κίεβο.
Παρά αυτές τις οπισθοδρομήσεις, η Ρωσία διατηρεί την επιρροή της στην Ουκρανία, ανεξάρτητα από το ποιος κατέχει την εξουσία στη χώρα,
λόγω των στρατιωτικών δεσμών, πολιτιστικών
δεσμών και των εμπορικών σχέσεων. Υπό τις
παρούσες συνθήκες, η οικονομική επιρροή της,
ίσως έχει μεγαλύτερη σημασία. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών η οικονομία της
Ουκρανίας έχει πεθάνει, αλλά η κυβέρνηση έχει
κάνει ελάχιστα για να αυξήσει τα έσοδα ή να πε-

ρικόψει τις δαπάνες. Ως αποτέλεσμα, ο προϋπολογισμός της είναι επικίνδυνα φτωχός. Επίσης, τα
συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας μπορούν
να εξασφαλίσουν εισαγωγές μόνον λίγων μηνών,
ασκώντας πίεση στο νόμισμα και τα χρέη προς τη
Ρωσία για την προμήθεια φυσικού αερίου έχουν
αυξηθεί από το μηδέν σε περίπου 3 δισ. δολάρια,
σε διάστημα μόλις λίγων μηνών.
Με βάση τις συμφωνίες που υπεγράφησαν το
Δεκέμβριο του 2013, η Ρωσία είναι ο κύριος χρηματοδότης της Ουκρανίας. Η Μόσχα συμφώνησε
να αγοράσει ουκρανικά ομόλογα 15 δισ. δολαρίων στους επόμενους 12 μήνες και να κάνει σημαντικές περικοπές στην τιμή που χρεώνει στην
Ουκρανία για το φυσικό αέριο. Χωρίς αυτές τις
δύο μορφές ενίσχυσης, ο προϋπολογισμός της
Ουκρανίας και η οικονομική της πορεία δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν.
Και οι δύο μορφές ενισχύσεων μπορούν γρήγορα να αποσυρθούν. Η Ρωσία αγόρασε τα πρώτα
3 δισ. δολάρια ουκρανικού δημόσιου χρέους, το
Δεκέμβριο, αλλά τα σχέδια που ανακοινώθηκαν
την περασμένη εβδομάδα για μια δόση 2 δισ. δολαρίων έχουν παγώσει. Η τιμή του φυσικού αερίου που κόστιζε περισσότερα από 400 δολάρια
ανά 1.000 κυβικά μέτρα πριν από το 2014 μειώθηκε σε 286.50 δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα
για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, αλλά

χωρίς μια νέα συμφωνία για το δεύτερο τρίμηνο
θα επανέλθει στην παλαιά τιμή. Για να περιπλέξει
τα θέματα, η Gazprom αναφέρει ότι η Ουκρανία
χρωστάει περίπου 2 δισ. δολάρια για το φυσικό
αέριο που έχει προμηθευτεί από τον Οκτώβριο
του 2014 και ακόμα και οι φθηνότερες προμήθειες του τρέχοντος έτους δεν έχουν εξοφληθεί
πλήρως. Οι συμβάσεις δίνουν το δικαίωμα στη
Ρωσία να διακόψει την παροχή και να απαιτήσει
από την Ουκρανία να πληρώσει προκαταβολικά.
Εκτός αν η ΕΕ και το ΔΝΤ μπορούν να προσφέρουν μεγάλα ποσά οικονομικής ενίσχυσης, επιτρέποντας στην Ουκρανία να πληρώσει τα χρέη
της, να δημιουργήσει συναλλαγματικά αποθέματα και να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό της,
η κυβέρνηση της Ουκρανίας θα συνεχίσει να
εξαρτάται από την καλή θέληση της Ρωσίας. Το
τίμημα αυτής της καλής θέλησης δεν έχει ακόμη
καθοριστεί.
Οι οικονομικές δυσκολίες της Ουκρανίας είναι
τόσο βαθιές που θα ήταν προτιμότερο αν η ΕΕ
και η Ρωσία συνεργαζόταν σε ένα σχέδιο για τη
σταθεροποίηση της χώρας. Αλλά τους τελευταίους μήνες υπήρξαν αντίπαλοι στην Ουκρανία και
έχουν δει το γεωπολιτικό προσανατολισμό της
χώρας με όρους μηδενικού αθροίσματος. Ποιες
είναι οι πιθανότητες για ένα reset;
Nicholas Redman (iiss.org)

Εισβολή της Ρωσίας στην Κριμαία
Κλιμακώνεται η ένταση στην Ουκρανία μετά την κατάληψη 2 αεροδρομίων στην Κριμαία από ρωσικές δυνάμεις, το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου. Για «εισβολή» κάνουν λόγω οι νέες Ουκρανικές αρχές
που ζητούν από τον ΟΗΕ να εγγυηθεί την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.
«Ως πρόεδρος της Ουκρανίας, δηλώνω ότι η Κριμαία θα πρέπει να παραμείνει εντός της ουκρανικής επικράτειας, διατηρώντας την αυτονομία της», δήλωσε ο έκπτωτος πρόεδρος της Ουκρανίας,
Βίκτορ Γιανουκόβιτς, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από ρωσικό έδαφος.
Ο αποπεμφθείς πρόεδρος υποστήριξε ότι «δεν ανατράπηκε» και υποσχέθηκε να συνεχίσει «τη
μάχη για το μέλλον της Ουκρανίας».
Ο Γιανουκόβιτς σημείωσε ότι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ουκρανία αφού δέχθηκε απειλές
για τη ζωή του, ενώ υπογράμμισε ότι την εξουσία στη χώρα έχουν καταλάβει «εθνικιστές, νεαροί φασίστες που αποτελούν την απόλυτη μειονότητα», στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε
από τη ρωσική πόλη Ροστόφ επί του Ντον, κοντά στα ουκρανικά σύνορα.
Για την κρίση στην Ουκρανία κατηγόρησε τη Δύση, η οποία «υποστήριξε» τους διαδηλωτές που
επιθυμούσαν την ανατροπή του. «Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ανεύθυνης πολιτικής της Δύσης, η
οποία υποστήριζε τους διαδηλωτές της Μαϊντάν», υπογράμμισε ο Γιανουκόβιτς αναφερόμενος στους
αντικυβερνητικούς διαδηλωτές που είχαν βγει στους δρόμους του Κιέβου τους τελευταίους 3μήνες.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ανομία και το χάος ακολούθησαν τη συμφωνία την οποία υπέγραψε την
προηγούμενη Παρασκευή με τους ηγέτες της ουκρανικής αντιπολίτευσης, έπειτα από διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι είχε στόχο να τερματίσει την κρίση.
Ο αποπεμφθείς πρόεδρος ζήτησε συγγνώμη από τους Ουκρανούς «για το γεγονός ότι δεν είχα αρκετή δύναμη να διατηρήσω τη σταθερότητα και επειδή επέτρεψα αυτό το χάλι».
Διευκρίνισε ακόμη ότι δεν σχεδιάζει να ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από τη Ρωσία, καθώς και ότι
θα επιστρέψει στην Ουκρανία μόλις εξασφαλιστεί η ασφάλειά του, ενώ δήλωσε ότι μίλησε τηλεφωνικώς με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν μόλις έφθασε στη Ρωσία, και ότι συμφώνησαν να συναντηθούν,
χωρίς να έχει οριστεί ημερομηνία.
Οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας δήλωσαν «πολύ ανήσυχοι για
την ασταθή κατάσταση στην Κριμαία», σε κοινή τους ανακοίνωση, ενώ κάλεσαν όλες τις πλευρές να
αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εδαφική ακεραιότητα
της Ουκρανίας. Σε κοινή τους ανακοίνωση οι επικεφαλής της διπλωματίας των τριών αυτών χωρών
αναφέρουν ότι η ουκρανική κρίση μπορεί να επιλυθεί οριστικά μόνο αν όλες οι πολιτικές δυνάμεις
συνταχθούν σε αυτόν τον στόχο.
«Ανησυχούμε πολύ για την ασταθή κατάσταση στην Κριμαία.Πρέπει να γίνουν τα πάντα ώστε να
αποκλιμακωθεί η ένταση στην ανατολική περιοχή και να προωθηθούν οι ειρηνικές συνομιλίες μεταξύ
όλων των εμπλεκομένων», επισημαίνεται στην ανακοίνωση που δόθηκε στον Τύπο από το γαλλικό
υπουργείο Εξωτερικών.
Κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Κριμαίας είναι μια από τις επιλογές που
εξετάζονται για την επίλυση της κρίσης εκεί, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Ουκρανίας.
Υπενθυμίζεται ότι λόγω του ιδιαιτέρου καθεστώτος αυτονομίας της επαρχίας της Κριμαίας, είναι
αναγκαία η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί εκεί ο ουκρανικός στρατός.
«Είναι μια από τις επιλογές καθώς εκτυλίσσονται τα γεγονότα», δήλωσε ο Αντρέι Παρούμπι, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων
Interfax.
Όπως πρόσθεσε ο Παρούμπι, αν αυτό συμβεί, δεν σημαίνει ότι θα σταλεί στρατός στην Κριμαία,
αλλά οι υπάρχουσες δυνάμεις ασφαλείας στην περιοχή θα κληθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. «Εξετάζουμε άλλους πιο αποτελεσματικούς τρόπους να περιορίσουμε την κατάσταση στη χερσόνησο της Κριμαίας», ανέφερε
Πάνω από δέκα ρωσικά στρατιωτικά ελικόπτερα προερχόμενα από τον ρωσικό εναέριο χώρο εισήλθαν σε αυτόν της Ουκρανίας και πραγματοποίησαν υπέρπτηση.

Ρώσοι στρατιωτικοί παρακώλυσαν το έργο Ουκρανών συνοριοφρουρών στην πόλη Σεβαστόπολη,
όπου εδρεύει μεγάλο μέρος του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας.
Στο μεταξύ ο Αντρέι Παρούμπι, κορυφαίο στέλεχος των νέων ουκρανικών αρχών στο πεδίο της
ασφάλειας, δήλωσε ότι η νέα κυβέρνηση δεν μπορεί να αναπτύξει τμήματα των ένοπλων δυνάμεων
στην Κριμαία χωρίς να κηρύξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
Η κυβέρνηση είναι έτοιμη για «πολύ αντιλαϊκά μέτρα» στην οικονομία, ανακοίνωσε από πλευράς
του ο νέος μεταβατικός Πρωθυπουργός, σε συνέχεια των δηλώσεών του ότι η νέα Κυβέρνηση είναι
«Κυβέρνηση-Καμικάζι» εξαιτίας των σκληρών μέτρων που θα χρειαστεί να λάβει για την διάσωση
της ουκρανικής οικονομίας.
Παράλληλα δήλωσε ότι προτεραιότητά του είναι η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού κλαδου
ενώ ανέφερε ότι θα σεβαστεί την ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Reuters, η ουκρανική κεντρική τράπεζα έβαλε πλαφόν αναλήψεων
από τις τράπεζες σε ξένο συνάλλαγμα, στα 15.000 hryvnia ημερησίως (1.500 δολάρια).
Ρώσοι στρατιώτες κατέλαβαν βασικά αεροδρόμια στην Κριμαία, δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός
Εσωτερικών Αρσέν Αβάκοφ, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια ένοπλη εισβολή και κατοχή.
Οπως είπε ο Αρσέν Αβάκοφ μέσω της σελίδας του στο Facebook δεν σημειώθηκαν συγκρούσεις
ούτε υπήρξαν θύματα όταν ομάδα ενόπλων, που κατά τον ίδιο ήταν μέλη των ρωσικών ναυτικών
δυνάμεων ανέλαβαν τον έλεγχο του στρατιωτικού αεροδρομίου της Σεβαστούπολης όπου βρίσκεται
η βάση του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας.
Ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας ωστόσο αρνήθηκε ότι οι δυνάμεις του ενεπλάκησαν στην
κατάληψη ή τον αποκλεισμό του στρατιωτικού αεροδρομίου στη Σεβαστούπολης της Κριμαίας, όπως
μετέδωσαν τα πρακτορείο ειδήσεων Interfax και Dow Jones Newswire.
«Καμία μονάδα του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας δεν έχει μετακινηθεί προς το αεροδρόμιο, πολλώ δε μάλλον δεν έλαβε μέρος στον αποκλεισμό του», δήλωσε εκπρόσωπος του ρωσικού στόλου
στο πρακτορείο Interfax, μετά την ανακοίνωση του ουκρανού υπουργού Εσωτερικών ότι ρωσικές
στρατιωτικές δυνάμεις κατέλαβαν δύο αεροδρόμια στην Κριμαία, κάνοντας λόγο για εισβολή.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή στην κυβέρνησή του να συνεχίσει τις συνομιλίες με την Ουκρανία σχετικά με τις οικονομικές και εμπορικές τους σχέσεις και να συμβουλευτεί
τους ξένους εταίρους, περιλαμβανομένων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ομάδας των
8, σχετικά με την οικονομική βοήθεια, αναφέρεται σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Κρεμλίνου.
Η ανακοίνωση προσθέτει ακόμη ότι ο Πούτιν ζήτησε από την κυβέρνηση να εξετάσει το αίτημα της
νότιας περιοχής της Ουκρανίας, της Κριμαίας, για ανθρωπιστική βοήθεια.

14

•

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Στον νέο «Φάκελο της Κύπρου» που έχει αρχίσει να δημιουργείται, με επίκεντρο την νέα
Συμφωνία «λύσης» που προωθούν με απίστευτη
ταχύτητα ΗΠΑ και Ε.Ε., περίοπτη θέση θα κατέχουν οι τρεις (μέχρι στιγμής) επιστολές που
έχουν ανταλλάξει ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα
Παπαδόπουλο.
Η πρώτη επιστολή γράφτηκε από τον Νικόλα
Παπαδόπουλο στις 6 Φεβρουαρίου 2014, απευθυνόμενη στον πρόεδρο της Κύπρου Ν. Αναστασιάδη, μόλις οι πολιτικοί αρχηγοί έλαβαν γνώση
του περιεχομένου του Κοινού Ανακοινωθέντος
Αναστασιάδη - Έρογλου της 11ης Φεβρουαρίου.
Στον πρόεδρο του ΔΗΚΟ απάντησε με επιστολή
του ο πρόεδρος της Κύπρου στις 10 Φεβρουαρίου.
Και σε αυτή την επιστολή απάντησε εκ νέου ο
Νικόλας Παπαδόπουλος στις 18 Φεβρουαρίου.
Η 1η επιστολή του Νικ. Παπαδόπουλου
Λευκωσία, 6 Φεβρουαρίου 2014
Κύριε Πρόεδρε,
Η υιοθέτηση Κοινής Δήλωσης των ηγετών των
δύο Κοινοτήτων με το περιεχόμενο που μας έχει
γνωστοποιηθεί συνιστά, κατά την άποψή μας,
μια πολύ δυσμενή εξέλιξη και πλήττει σοβαρά
τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας και
του Κυπριακού Ελληνισμού.
Πιστεύουμε επίσης ότι η συγκεκριμένη Κοινή
Δήλωση θα δυσκολέψει τις διαπραγματεύσεις
αντί να τις διευκολύνει και είτε θα απομακρύνει την επίτευξη συμφωνίας για
συνολική διευθέτηση του Κυπριακού,
είτε θα οδηγήσει σε μια κακή λύση.
Σε προηγούμενες συναντήσεις μας
και ιδιαίτερα στην τελευταία, που έγινε
χθες, 5 Φεβρουαρίου 2014, σας εξήγησα
τους λόγους για τους οποίους θεωρούμε προβληματική και ζημιογόνα για τα
συμφέροντα και τα δίκαιά μας αυτή την
Κοινή Δήλωση, η οποία θα ενσωματωθεί
στον κατάλογο των συμφωνιών Υψηλού
Επιπέδου και, ως η τελευταία χρονικά,
θα κατισχύει των παλαιοτέρων.
Θα συνοψίσω πιο κάτω τους κύριους
λόγους για τους οποίους το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί κακό και ασύμφορό το
περιεχόμενό της συγκεκριμένης Κοινής
Δήλωσης:
Κατ’ αρχήν, η συγκεκριμένη Κοινή
Δήλωση καταπιάνεται ουσιαστικά με
μόνο μια πτυχή της επιδιωκόμενης λύσης και συγκεκριμένα με το «Κεφάλαιο
της Διακυβέρνησης». Οι άλλες πτυχές
αγνοούνται ως να μην υπάρχουν. Η αναφορά
ότι «όλα τα άλυτα θέματα του πυρήνα [του Κυπριακού] είναι στο τραπέζι…» δίνει στην άλλη
πλευρά το δικαίωμα της ερμηνείας ως προς το
κατά πόσο ένα θέμα είναι όντως προς συζήτηση,
ή αν όντως καταλέγεται στα «άλυτα» θέματα ή,
ακόμη, αν όντως είναι ένα θέμα το οποίο αφορά
τον πυρήνα του Κυπριακού. Έτσι, για παράδειγμα, η άλλη πλευρά θα μπορεί απλώς να αναφέρεται στο Σχέδιο Αννάν ή στο γνωστό «Έγγραφο
Ντάουνερ» με τις συγκλίσεις και αποκλίσεις στις
διαπραγματεύσεις της προηγούμενης πενταετίας και να αρνείται να συζητήσει ένα θέμα που
μας ενδιαφέρει, αναφέροντας απλώς ότι το θέμα
δεν είναι άλυτο, επικαλούμενο έτσι την πρόνοια
της συγκεκριμένης Κοινής Δήλωσης ότι μόνο τα
«άλυτα θέματα» θα συζητηθούν. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτής της τουρκικής τακτικής είναι η στάση της στο μείζων για την πλευρά
μας θέμα των εποίκων.
Υπενθυμίζουμε ότι το Κεφάλαιο της Διακυβέρνησης είναι εκείνο στο οποίο η Τουρκική πλευρά
προσδοκά να λάβει από εμάς χωρίς να έχει να
δώσει κάτι καθώς θεωρεί ότι τα έχει όλα, αλλά
της λείπει το κράτος. Γνωρίζει πολύ καλά ότι
η αποσχιστική οντότητα την οποία ανακήρυξε
και οργάνωσε στα κατεχόμενα θα παραμείνει
αποσχιστική και διεθνώς παράνομη, αφού έτσι
τη θεωρούν και έτσι τη χαρακτηρίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Γνωρίζει επίσης ότι ο δήθεν τουρκοκυπριακός «λαός» δεν είναι παρά μια κοινότητα
η οποία δεν έχει δικαίωμα χωριστής αυτοδιάθεσης και ότι, κατά συνέπεια, δεν έχει δικαίωμα να
έχει δικό του κράτος. Η Τουρκική πλευρά επιζητεί από τη δική μας πλευρά την αναγνώριση
των «Τουρκοκυπρίων» σαν λαού και της αποσχιστικής οντότητας την οποία συντηρεί η Τουρκία
σαν «κράτους». Η συγκεκριμένη Κοινή Δήλωση,
δίνει στους Τουρκοκύπριους τη δυνατότητα, από
τώρα και ανεξαρτήτως της έκβασης των διαπραγματεύσεων, να ισχυρίζονται ότι η Ελληνοκυπριακή και Ελληνική πλευρά έχουν αποδεχθεί
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Κύπρος: Τα ντοκουμέντα της αντιπαράθεσης
Νικόλα Παπαδόπουλου - Νίκου Αναστασιάδη
ότι οι Τουρκοκύπριοι έχουν όλα τα δικαιώματα
ενός λαού περιλαμβανομένου και του δικαιώματος να έχουν κράτος. Αυτό το επιτυγχάνουν με
μια σειρά αλληλο-ενισχυομένων προνοιών:
Η συγκεκριμένη Κοινή Δήλωση αποδέχεται ότι
η κυριαρχία «εκπηγάζει εξ ίσου από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους»
Αναφέρει ότι η λύση θα εγκριθεί σε δημοψηφίσματα στα οποία θα ψηφίσουν χωριστά οι
«Τουρκοκύπριοι» και οι «Ελληνοκύπριοι».
Αναφέρει επίσης ότι οι «Τουρκοκύπριοι» και
οι «Ελληνοκύπριοι» θα έχουν το δικό τους «συνιστών κράτος» και θα έχουν τη δική τους ιθαγένεια, έστω κι αν χαρακτηρίζεται «εσωτερική».
Επιπλέον, συμφωνείται με τη συγκεκριμένη
Κοινή Δήλωση ότι το κατάλοιπο εξουσίας θα
ανήκει στα «συνιστώντα κράτη» (χωρίς να έχει
συμφωνηθεί τι απομένει για τη δήθεν Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση.
Όλα τα πιο πάνω και πολλά άλλα που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη Κοινή Δήλωση συνιστούν ένα ποιοτικό άλμα της τουρκικής πλευράς
προς ικανοποίηση των διαχρονικών χωριστικών
και επικυριαρχικών απαιτήσεών της σε βάρος
της Ελληνοκυπριακής πλευράς, σε βάρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας και σε βάρος των προσπαθειών για την αποκατάσταση της ενότητας

σιμοποιήσουν την παρούσα Κοινή Δήλωση στις
αποσχιστικές επιδιώξεις τους, ακόμα και άμεσα,
αν οι διαπραγματεύσεις δεν αποδώσουν τη λύση
που επιδιώκουν.
Ούτε η «ενιαία ιθαγένεια» διασφαλίζεται στο
κείμενο της συγκεκριμένης Κοινής Δήλωσης
αφού, αμέσως μετά την αναγνώριση της αρχής,
αναγνωρίζεται ότι και τα «συνιστώντα κράτη»
θα έχουν για τους πολίτες τους ξεχωριστή από
την «ομοσπονδιακή» ιθαγένεια, έστω και αν θα
θεωρείται ότι αυτή η ιθαγένεια θα έχει «εσωτερικό καθεστώς». Ας σημειωθεί ότι, αν αυτό
συνδυαστεί με την πρόνοια για το σεβασμό της
«διακριτής ταυτότητας και ακεραιότητας» των
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, ως οντοτήτων, μπορεί κανείς εύκολα να προβλέψει ότι
η Τουρκική πλευρά θα εμμείνει, επικαλούμενη
αυτές τις διατάξεις, σε εθνοτική ομοιογένεια των
δυο «συνιστώντων κρατών». Δηλαδή, σε νομιμοποίηση της εθνοκάθαρσης που συντελέστηκε
με την εισβολή και την κατοχή.
Σημειώνω επίσης πως ούτε η μετεξέλιξη της
Κυπριακής Δημοκρατίας βγαίνει αλώβητη από
την υιοθέτηση της συγκεκριμένης Κοινής Δήλωσης. Όπως προκύπτει από τα συμφραζόμενα,
αυτή που μένει αλώβητη είναι η Τουρκική θέση
πως η «ενωμένη Κύπρος» θα είναι το αποτέλε-

του Κυπριακού κράτους.
Είναι αντιληπτό ότι όλες οι υποχωρήσεις της
πλευράς μας στη συγκεκριμένη Κοινή Δήλωση
έγιναν για να κερδηθούν τα τρία «ενιαία», δηλαδή η ενιαία διεθνής προσωπικότητα, η ενιαία κυριαρχία και η ενιαία ιθαγένεια. Οι υποχωρήσεις
όμως που έγιναν για να υπάρχει ονομαστική αναφορά στις τρεις πιο πάνω αρχές εξουδετερώνουν
τις ίδιες τις αρχές. Πιο συγκεκριμένα
Η «ενιαία διεθνής προσωπικότητα», που ούτως ή άλλως είναι χαρακτηριστικό και της συνομοσπονδίας, υπονομεύεται από το καθεστώς που
αναγνωρίζεται και τις εξουσίες που δίνονται στα
«συνιστώντα κράτη».
Η «ενιαία κυριαρχία» περιγράφεται ως η κυριαρχία εκείνη «την οποία απολαμβάνουν όλα τα
Κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με
τον Χάρτη». Αυτή η κυριαρχία δεν είναι παρά
η λεγόμενη «εξωτερική κυριαρχία» που είναι
το άλλο όνομα της «ανεξαρτησίας» των κρατών
που απολαμβάνουν, το ένα έναντι του άλλου, την
«κυρίαρχη ισότητα» του Χάρτη. Δεν πρόκειται
για την «ενιαία κυριαρχία» την οποία επιζητούμε
στην Κύπρο και η οποία αναφέρεται στην εσωτερική αδιάσπαστη ενότητα και κυριαρχία του
Κυπριακού κράτους, η οποία προέρχεται από το
λαό του και ασκείται για το λαό. Εξάλλου, για να
μην δημιουργείται οποιαδήποτε αμφιβολία για
την πραγματική έννοια του όρου «ενιαία κυριαρχία» στη συγκεκριμένη Κοινή Δήλωση, το
κείμενο αναφέρει ότι «εκπηγάζει εξ ίσου από
Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους». Όμως, η
κυριαρχία, ως νομική έννοια, είναι εξ ορισμού
ενιαία και επομένως δεν νοείται διαίρεση της
χωρίς να καταργείται το ενιαίο της. Μέσω της
συγκεκριμένης «Κοινής Δήλωσης» η πλευρά
μας συμφωνεί ότι διαιρείται, αφού στο κείμενο
αναφέρεται ότι αυτή προέρχεται, και μάλιστα εξ
ίσου, από δυο οντότητες, τους Ελληνοκύπριους
και τους Τουρκοκύπριους, οι οποίες αποκτούν
δικαίωμα αυτοδιάθεσης. Άρα, οι Τουρκοκύπριοι θα ισχυριστούν ότι αποκτούν το δικαίωμα να
αποσκιρτήσουν στο μέλλον ή ακόμη και να χρη-

σμα της ένωσης δυο προϋπαρχόντων κρατών
υπό μια στέγη, κάτι που παραπέμπει σαφώς σε
«παρθενογένεση» και όχι σε μετεξέλιξη.
Υποστήριξα τις προσπάθειες σας να προσέλθουμε στις διαπραγματεύσεις μόνο εφόσον ξεκαθαρίσει η βάση. Θεωρούσα και θεωρώ αυτονόητο όμως, ότι όλοι εννοούσαμε η βάση αυτή
να είναι μια καλή βάση. Η συγκεκριμένη Κοινή
Δήλωση δεν διαθέτει αυτό το ποιοτικό χαρακτηριστικό. Αντίθετα, συρράβοντας σκόρπιες διατάξεις του Σχεδίου Αννάν, διέπεται από τη φιλοσοφία του και αναπαράγει τις βασικές παραμέτρους
του, στον τομέα κυρίως της Διακυβέρνησης. Ο
κυπριακός Ελληνισμός, όμως, έχει αποφανθεί
οριστικά και τελεσίδικα επί του Σχεδίου Αννάν
και ουδείς νομιμοποιείται να αγνοήσει αυτό το
γεγονός. Αυτό άλλωστε περιλαμβάνεται ρητά
στην Προγραμματική Συμφωνία σας με το Δημοκρατικό Κόμμα πριν από τις τελευταίες Προεδρικές Εκλογές.
Πιστεύω επίσης πως η υιοθέτηση και ανακοίνωση αυτής της Κοινής Δήλωσης, σε αυτή την
χρονική συγκυρία, θα δημιουργήσει μια εν πολλοίς τεχνητή ευφορία ότι περίπου το Κυπριακό
βρίσκεται στην τελική ευθεία λύσης του. Αυτό
ενδέχεται να οδηγήσει το ελάχιστον σε επιβράδυνση και το χειρότερο σε αναστολή, αν όχι ανατροπή, των σχεδιασμών για την ανάπτυξη των
υδρογονανθράκων μας, αφού οι ήδη επενδυτές
και οι επίδοξοι επενδυτές θα αισθάνονται πλέον ανασφάλεια να συνεχίσουν τις επενδυτικές,
ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες
και σχεδιασμούς τους καθώς δεν θα γνωρίζουν
από ποιους και που θα λαμβάνονται οι αποφάσεις που θα τους αφορούν.
Εν κατακλείδι, και χωρίς να έχουμε απαριθμήσει παρά μόνο αυτά που θεωρούμε τα πλέον
αρνητικά στοιχεία της συγκεκριμένης Κοινής
Δήλωσης, το Δημοκρατικό Κόμμα εισηγείται και
προτείνει να μην την αποδεχθείτε.
Όχι τόσο γιατί μια τέτοια αποδοχή ακυρώνει
την Προγραμματική Συμφωνία σας με το Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά γιατί με το συγκεκριμένο

κείμενο η Τουρκική πλευρά πετυχαίνει τις περισσότερες από τις διαχρονικές επιδιώξεις της και
μάλιστα πριν καν αρχίσουν διαπραγματεύσεις.
Αυτή δε η αποδοχή, ακυρώνει και τη δική σας
πρόταση την οποία υποβάλατε στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με την επιστολή
σας ημερομηνίας 2 Ιανουαρίου 2014 για «υιοθέτηση μιας ουσιαστικής, απλής και σημαντικά
μικρότερης κοινής δήλωσης», χωρίς μάλιστα
να έχει μεσολαβήσει κάτι από τότε και χωρίς να
έχουμε οποιοδήποτε αντάλλαγμα. Θα συμφωνείτε και εσείς ότι η μόνη νεότερη εξέλιξη είναι η
εντατικοποίηση των τουρκικών προκλήσεων και
ενεργειών στην ΑΟΖ της χώρας μας
Υπάρχει ακόμα χρόνος και περιθώριο αποτροπής μιας εξαιρετικά αρνητικής εξέλιξης.
Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν μπορεί να συμφωνήσει με την αποδοχή της συγκεκριμένης Κοινής
Δήλωσης.
Η εγκατάλειψη της συγκεκριμένης Κοινής Δήλωσης θα είναι αμελητέα μπροστά στα ανεξίτηλα σημάδια που θα αφήσει ενδεχόμενη αποδοχή
της στο παρόν και το μέλλον της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κυπριακού Ελληνισμού.
Η απάντηση του πρόεδρου Ν. Αναστασιάδη
Διάβασα με ιδιαίτερη προσοχή το περιεχόμενο
της επιστολής σας με ημερομηνία 6 Φεβρουαρίου 2014, και εις απάντηση θα ήθελα να επισημάνω τα ακόλουθα:
Σέβομαι απόλυτα το δικαίωμα σας να διαφωνείτε με πολιτικές επιλογές, ακόμα και
αν η διάσταση απόψεων οφείλεται σε
ερμηνείες υπαρκτών ή και κατ’ επιλογή
αποσπασματικών αναφορών σε ένα έγγραφο.
Εκείνο που με λυπεί είναι η καθολική
παρερμηνεία σαφέστατων διατυπώσεων, με αποτέλεσμα να οδηγήστε σε
εσφαλμένα συμπεράσματα, αλλά και σε
ανεπιθύμητες για την πατρίδα, την κυβέρνηση και το λαό μας αποφάσεις.
Θα ήμουν όμως άδικος τόσον προς
εσάς όσον και προς τον κυπριακό λαό
αν παρέμενα σε γενικόλογες αναφορές,
χωρίς να παραθέσω τεκμηριωμένες
απαντήσεις, στα όσα προβάλλετε.
Απαντήσεις που δεν απηχούν μόνο τις
δικές μου απόψεις αλλά εκφράζουν στη
συντριπτική τους πλειοψηφία και τις
θέσεις των έγκριτων νομικών που, καθ’
υπόδειξη των κοινοβουλευτικών κομμάτων, αποτελούν το συμβουλευτικό,
προς εμέ και το διαπραγματευτή, σώμα.
Θέσεις ακόμα που υιοθετούν δύο των
εγκυροτέρων νομικών οίκων, τις υπηρεσίες των
οποίων επιστράτευσαν και οι προηγούμενοι
Πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να παρατηρήσω
τα ακόλουθα εις όσα δημοσίως αλλά και στην
επιστολή σας προτάσσετε.
1. Διασφάλιση ισχυρού πλαισίου διαπραγμάτευσης
Το πρώτο που επικαλείστε ως «κακό και ασύμφορο» όσον αφορά την Κοινή Δήλωση είναι πως
η «Δήλωση καταπιάνεται ουσιαστικά με μόνο μια
πτυχή … και συγκεκριμένα με το Κεφάλαιο της
Διακυβέρνησης».
Σας διαφεύγουν δυστυχώς τα ακόλουθα, ορισμένα των οποίων για πρώτη φορά περιέχονται
σε Κοινό Ανακοινωθέν:
(α) Πως η υπάρχουσα κατάσταση (status quo)
είναι απαράδεκτη, δηλαδή μεταξύ άλλων, η παρουσία κατοχικών στρατευμάτων, η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών
ελευθεριών, ο συνεχιζόμενος εποικισμός, η καταστροφή της θρησκευτικής και πολιτισμικής
μας κληρονομίας, το ξεπούλημα των Ε/Κ περιουσιών, η αναβάθμιση του ψευδοκράτους, η παγίωση εν τη ουσία των τετελεσμένων της εισβολής
(Παράγραφος 1).
(β) Ότι η λύση θα βασίζεται και θα σέβεται τις
δημοκρατικές αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα
και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και θα διασφαλίζει το κοινό μέλλον σε μια Ενωμένη Κύπρο μέσα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Παράγραφο 1).
(γ) Πως οι αρχές και αξίες επί των οποίων
εδράζεται η Ε.Ε. θα διασφαλίζονται και θα γίνονται σεβαστές εις όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας (Παράγραφος 4).
(δ) Το εξ’ ίσου σημαντικό, για να μην πω το σημαντικότερο, πως η Ενωμένη Κύπρος, ως μέλος
των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχει μια και μόνη διεθνή νομική προσωπικότητα, μια και μόνη κυριαρχία, μια και μόνη
υπηκοότητα, (Παράγραφος 3).
Λεπτομερέστερες όμως αναφορές για τις όποι(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)
ες επιφυλάξεις έχετε επί τούτων θα κάμω στη
συνέχεια.
(ε) Σας διαφεύγει ακόμα πως δεν γίνονται αποδεκτά τα όποια ασφυκτικά ή άλλως πως χρονοδιαγράμματα (Παράγραφος 2).
(στ) Πως υιοθετείται η αρχή πως τίποτε δεν
θεωρείται συμφωνημένο αν δεν συμφωνηθούν
τα πάντα (Παράγραφος 5).
(ζ) Πως αποκλείεται η όποια μορφή επιδιαιτησίας και πως μόνο μια συμφωνία που θα βασίζεται στην ελεύθερη βούληση των μερών θα παραπεμφθεί σε δημοψηφίσματα (Παράγραφος 6).
(η) Πως η ένωση του όλου ή του μέρους με
την όποια χώρα ή η όποια μορφή διαίρεσης ή
απόσχισης ή η οποιαδήποτε άλλη μονομερής
ενέργεια αλλαγής του καθεστώτος ρητά απαγορεύεται. (Παράγραφος 4).
(θ) Πως ο υπέρτατος νόμος του Κράτους είναι
το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα που θα δεσμεύει το
σύνολο των οργάνων της Ομοσπονδίας αλλά και
των συνιστωσών πολιτειών. (Παράγραφος 4).
(ι) Σας διαφεύγει ακόμα πως οι όποιες εξουσίες θα εκχωρηθούν στην κεντρική κυβέρνηση
και όσες απομείνουν (residual powers) στις συνιστώσες πολιτείες, δυνάμει του συντάγματος και
μόνον, και αφού προηγουμένως συμφωνηθούν
εκείνες της Ομοσπόνδου Κυβερνήσεως. (Παράγραφος 3).
(κ) Πως οι Συνιστώσες Πολιτείες δεν είναι
προϋπάρχον δικαίωμα υφισταμένων ή αναγνωριζομένων «κυριάρχων» κρατών αλλά πρόνοια
εκχωρουμένη εκ του Συντάγματος για τα συστατικά μέρη της Ομοσπονδίας (Παράγραφος 4).
(λ) Πως οι όποιες διαφορές μεταξύ Ομόσπονδου κράτους και Πολιτειών ή Πολιτειών μεταξύ
τους θα επιλύονται από το Ομόσπονδο Συνταγματικό Δικαστήριο, η σύνθεση του οποίου θα
αποφασισθεί κατά τη διάρκεια του διαλόγου.
(Παράγραφος 3).
(μ) Σας διαφεύγει ακόμα πως ο αλληλοσεβασμός στη διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας και
οντότητας των κατοίκων της Κύπρου προστατεύει και την πλειοψηφία των κυπρίων πολιτών
που είναι κατά βάση οι Ελληνοκύπριοι. (Παράγραφος 1).
(ν) Σας διαφεύγει ακόμη πως η συζήτηση των
διαφόρων ουσιωδών πτυχών θα γίνεται αλληλένδετα και συνεπώς δεν θα περιορίζεται στη
συζήτηση ενός και μόνο κεφαλαίου και μάλιστα
εκείνου που θα επιλέγει, τάχα, η Τ/Κ πλευρά.
(ξ) Τέλος, και το πιο σημαντικό, παραγνωρίζετε ότι το Κοινό Ανακοινωθέν δεν αποτελεί τη
λύση του Κυπριακού Προβλήματος αλλά τις βασικές αρχές και παραμέτρους μέσα στις οποίες
θα αναζητηθεί η τελική λύση η οποία και θα τεθεί ενώπιον του κυριάρχου λαού ο οποίος και θα
αποφανθεί τελεσίδικα δια δημοψηφισμάτων.
2. Ούτε Σχέδιο ΑΝΑΝ, ούτε «Έγγραφο Ντάουνερ»
Επικαλείσθε πως η αναφορά στο Κοινό Ανακοινωθέν ότι «όλα τα άλυτα θέματα που άπτονται ουσιωδών πτυχών του κυπριακού θα τεθούν
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων…» δίδει το
δικαίωμα στην άλλη πλευρά να επικαλείται το
σχέδιο Ανάν ή το «Έγγραφο Ντάουνερ», και να
αρνείται τον διάλογο σε θέματα που ενδιαφέρουν την Ε/Κ πλευρά.
Με εκπλήττει ειλικρινά η από εσάς αναγνώριση
του αποκλειστικού δικαιώματος στην Τουρκική
πλευρά να παραπέμπει σε πρόνοιες ενός σχεδίου
που έχει απορριφθεί από το 76% του κυπριακού
ελληνισμού ή σε ένα έγγραφο αναφοράς για τα
πεπραγμένα μεταξύ του 2008 - 2012 το οποίο δεν
αποδέχεται ούτε ο ίδιος ο κ. Έρογλου πολύ δε περισσότερο η δική μας πλευρά.
Παραλείπετε δυστυχώς να αναγνωρίσετε πως
η εν λόγω πρόνοια δίδει πρώτιστα το δικαίωμα
σε εμάς να εγείρουμε θέματα που θεωρούνται
απαράδεκτα για την Ε/Κ κοινότητα ή να αποκλείσουμε την συζήτηση άλλων θεμάτων που
θεωρούμε πως έχουν συμφωνηθεί, όπως για παράδειγμα τα τρία singles.
3. Καμία εκχώρηση δικαιωμάτων πριν την τελική λύση
Εκείνο όμως που με εκπλήττει είναι η εν συνεχεία αναφορά σας πως «η συγκεκριμένη Κοινή
Δήλωση, δίδει στους Τ/Κ την δυνατότητα από
τώρα και ανεξαρτήτως της έκβασης των διαπραγματεύσεων, να ισχυρίζονται ότι οι Ε/Κ και
Ελληνική πλευρά έχουν αποδεχθεί ότι οι Τ/Κ
έχουν όλα τα δικαιώματα ενός λαού περιλαμβανομένου και του δικαιώματος να έχουν κράτος!»
Προς ενίσχυση του ισχυρισμού σας επικαλείστε:
(i) Ότι η κυριαρχία «εκπηγάζει εξίσου από Ε/Κ
και Τ/Κ».
(ii) «… η λύση θα εγκριθεί σε δημοψηφίσμα-
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τα στα οποία θα ψηφίζουν χωριστά οι «Τ/Κ» και
«Ε/Κ».
(iii) «… ότι οι «Ε/Κ» και «Τ/Κ» θα έχουν το
δικό τους «συνιστών κράτος» και θα έχουν τη
δική τους ιθαγένεια, έστω κι αν χαρακτηρίζεται
εσωτερική» και
(iν) Επιπλέον, όπως αναφέρετε, «συμφωνείται… ότι το κατάλοιπο της εξουσίας θα ανήκει
στα «συνιστώντα κράτη» (χωρίς να έχει συμφωνηθεί τι απομένει για την δήθεν Ομοσπονδιακή
Κυβέρνηση».
Προς ανασκευή των όσων προβάλλετε θα ήθελα να σας επισημάνω τα ακόλουθα:
(α) Το ότι η κυριαρχία εκπηγάζει εξίσου από
τους Ε/Κ και Τ/Κ και όχι από τις δύο κοινότητες,
όπως είχαμε αποδεχτεί στο παρελθόν, θα πρέπει
να θεωρείται επίτευγμα αφού παραπέμπει στα
συστατικά στοιχεία που αποτελούν τον κυπριακό
λαό και όχι στις κοινότητες όπως αυτές αναγνωρίζονται και από το Σύνταγμα του 1960.
Ως εκ τούτου καμία κυριαρχία δεν εκχωρείται
χωριστά σε πολίτες που αποτελούν το λαό ενός
κράτους.
(β) Προς ενίσχυση όμως του επιχειρήματος
σας προβάλλετε και το γεγονός πως η λύση θα
εγκριθεί σε δημοψηφίσματα που θα ψηφίσουν
χωριστά οι Τ/Κ και Ε/Κ.
Το πρώτον που θα ήθελα να επισημάνω είναι
πως και μόνο η αναφορά σας πως η λύση θα
εγκριθεί με δημοψηφίσματα αναιρεί τα όσα περί
των δικαιωμάτων που αποκτούν οι Τ/Κ ανεξαρτήτως της έκβασης των συνομιλιών.
Δεύτερον, όπως καλά γνωρίζετε, το Σύνταγμα

πρόνοιες του Ομοσπονδιακού Συντάγματος που
προβλέπει πως «η Ενωμένη Κυπριακή Ομοσπονδία θα αποτελείται από δύο συνιστώσες πολιτείες ίσου καθεστώτος».
Όσον αφορά τα περί «εσωτερικής ιθαγένειας»
και τους εξ’ αυτής κινδύνους κάνω εκτενή αναφορά στα όσα ακολουθούν.
(δ) Ένα άλλο των επιχειρημάτων σας είναι πως
δια της Κοινής Δήλωσης παραχωρείται το κατάλοιπο της εξουσίας στα «συνιστώντα κρατίδια»
χωρίς μάλιστα, όπως τονίζεται, να έχει συμφωνηθεί τι απομένει για την δήθεν Ομοσπονδιακή
Κυβέρνηση.
Με όλο τον σεβασμό θα ήθελα να παρατηρήσω
τα ακόλουθα:
Η στην καθομιλουμένη μετάφραση της λέξεως
«κατάλοιπο» δεν υπονοεί παρά αυτό «που απομένει».
Με βάση την Κοινή Δήλωση, οι εξουσίες της
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης εκχωρούνται εκ
του Συντάγματος και αφού συμφωνηθούν, το ότι
απομένει, «το κατάλοιπο» δηλαδή, προβλέπεται
ότι θα ασκείται από τις συνιστώσες πολιτείες
σύμφωνα με πρόνοια και πάλι του Ομοσπονδιακού Συντάγματος.
Συνεπώς εκείνο που προηγείται είναι η συμφωνία στο ποιες και πόσες εξουσίες θα ασκεί
η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση με βάση όχι μόνο
τα δικαιώματά της που προκύπτουν από τη μια
και μόνη διεθνή προσωπικότητα τη μια και μόνη
κυριαρχία, τη μια και μόνη ιθαγένεια, αλλά και
όσα άλλα αφορούν την ενότητα του κράτους, την
οικονομία κ.λ.π.

του 1960 όχι μόνον αναγνώριζε την Τ/Κ κοινότητα ως οντότητα άλλα προέβλεπε και τους ξεχωριστούς εκλογικούς καταλόγους, τις ξεχωριστές
ψηφοφορίες αλλά και σωρείαν άλλων δικαιωμάτων, όπως η αναλογική συμμετοχή σε όλα τα
θεσμικά όργανα του κράτους μη εξαιρουμένου
του δικαιώματος veto σε ορισμένα των θεμάτων.
Τρίτον δεν είναι η υπό έγκριση Κοινή Δήλωση
που προβλέπει για πρώτη φορά τα ξεχωριστά
δημοψηφίσματα. Τούτο όπως, καλά ενθυμείστε
επεσυνέβη το 2004 για το Σχέδιο ΑΝΑΝ, όταν
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν ο
αείμνηστος Τάσσος Παπαδόπουλος.
Συνεπώς, αν τότε δεν είχαν ή δεν απέκτησαν
κυριαρχικά δικαιώματα όταν μάλιστα οι πρόνοιες του Σχεδίου προέβλεπαν ότι η κυριαρχία
εκπηγάζει από τις δύο κοινότητες πολύ περισσότερο σήμερα που η κυριαρχία εκπηγάζει από τα
συστατικά στοιχεία ενός λαού.
(γ) Στη συνέχεια αναφέρετε σαν ένα πρόσθετο
στοιχείο πως Ε/Κ και Τ/Κ θα έχουν το δικό τους
«συνιστών κράτος» και θα έχουν την δική τους
ιθαγένεια.
Σε απάντηση θέλω να παρατηρήσω πως τα
«συνιστώντα κρατίδια» δεν είναι εύρημα της
παρούσας Κοινής Δήλωσης, αλλά όρος που έγινε αποδεκτός στο απώτερο παρελθόν και έτυχε
χρήσεως και από τον αείμνηστο Τάσσο Παπαδόπουλο στις άτυπες προτάσεις στις 16/5/05 που
υπέβαλε στον τότε Βοηθό Γ.Γ. του ΟΗΕ κ. Πρέντερκαστ. (Αντίγραφο του εγγράφου σας έχει
δοθεί).
Εκείνο που αποτελεί μια σημαντική βελτίωση
στα όσα μέχρι πρόσφατα ίσχυαν είναι ότι στην
Κοινή Δήλωση γίνεται σαφέστατη αναφορά πως
οι συνιστώσες πολιτείες δεν προϋπάρχουν, ώστε
να θεωρούνται ιδρυτικά του Ομοσπόνδου Κράτους, αλλά έλκουν την προέλευση τους από τις

Το «κατάλοιπο», που κατά κανόνα στα ομοσπονδιακά κράτη ανήκει στις ομόσπονδες πολιτείες, αφορά θέματα εσωτερικών αρμοδιοτήτων
και συνεπώς θεωρώ ως υπερβολική ή αδικαιολόγητη την ανησυχία που εκφράζετε.
(ε) Καταληκτικά, το επιχείρημα σας πως οι Τ/Κ
έχουν τη δυνατότητα να ισχυριστούν, ανεξαρτήτως μάλιστα της έκβασης των συνομιλιών, πως
έχουν τα δικαιώματα ενός λαού περιλαμβανομένου και του δικαιώματος να έχουν κράτος έρχεται σε πλήρη και κάθετη αντίθεση με την ρητή
πρόνοια της Κοινής Δήλωσης η οποία σαφέστατα
απαγορεύει την ένωση του όλου ή του μέρους με
όποιο άλλο κράτος ή την όποια μορφή διαίρεσης
ή απόσχισης ή την όποια άλλη μονομερή ενέργεια προς αλλαγή του καθεστώτος.
Πέραν όμως των ρητών αναφορών, αν ίσχυαν ποτέ τα όσα προβάλλετε, τότε το παράνομο
«κράτος» των Τ/Κ θα αναγνωρίζετο το 2004 με
το σχέδιο ΑΝΑΝ έστω και αν απερρίφθη από
τους Ε/Κ ή ακόμα και αργότερα με την Συμφωνία
της 8ης Ιουλίου του 2006 όπου ρητά αναφέρεται
σε δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα.
4. Ξεκάθαρα τα τρία singles
Στην ίδια επιστολή και για να ενισχύσετε την
άποψη σας πως έγιναν απαράδεκτες υποχωρήσεις ακόμα και στις τρεις βασικές αρχές που
πρέπει να διακρίνουν ένα κράτος, δηλαδή Διεθνής Προσωπικότητα, Κυριαρχία και Ιθαγένεια
αναφέρετε και τα ακόλουθα:
A. Μία και μόνη η διεθνής νομική Προσωπικότητα
«Οι υποχωρήσεις όμως που έγιναν για να υπάρχει ονομαστική αναφορά στις τρεις πιο πάνω αρχές εξουδετερώνουν τις ίδιες τις αρχές».
Πιο συγκεκριμένα, συνεχίζετε:
Η «ενιαία διεθνής προσωπικότητα» που ούτως
ή άλλως είναι χαρακτηριστικό και της συνομο-

σπονδίας υπονομεύεται από το καθεστώς που
αναγνωρίζεται και τις εξουσίες που δίδονται στα
«συνιστώντα κράτη».
Στα ως άνω σας επισημαίνω τα ακόλουθα:
(α) Η ακριβής διατύπωση στο κείμενο της
Κοινής Δήλωσης αναφέρει πως: «Η Ενωμένη
Κύπρος ως μέλος του Ο.Η.Ε. και της Ε.Ε. θα έχει
μια και μόνη διεθνή νομική προσωπικότητα».
(Παράγραφος 3).
Συνεπώς ο ισχυρισμός σας πως και οι Συνομοσπονδίες απολαμβάνουν του ιδίου καθεστώτος
δεν ευσταθεί γιατί τα ιδρυτικά, διεθνώς αναγνωρισμένα κράτη, που συναποτελούν την Συνομοσπονδία δεν παύουν να έχουν το δικαίωμα
διεθνούς εκπροσώπησης.
Το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το
οποίο παρουσιάζει χαρακτηριστικά Συνομοσπονδίας - δεν γνωρίζω να υπάρχει σήμερα ή να
έχει διαπιστευθεί πρόσφατα στον Ο.Η.Ε. το όποιο
καθεστώς Συνομοσπονδίας- είναι αρκούντως διαφωτιστικό ώστε να μην επιτρέπει να διατηρείτε
τις εκφραζόμενες ανησυχίες σας.
(β) Θεωρείτε ότι η αρχή «της μιας και μόνης
διεθνούς νομικής προσωπικότητας» υπονομεύεται από το «καθεστώς» και τις «εξουσίες» που
δίδονται στα συνιστώντα κρατίδια.
Κατ’ αρχήν θα ήθελα να σας επαναλάβω πως
στην Κοινή Δήλωση πουθενά δεν αναφέρεται
ούτε βεβαίως και αναγνωρίζεται πως στις συνομιλίες προσέρχονται δυο κυρίαρχα κράτη τα
οποία θα αποτελούν και τα ιδρυτικά μέρη της
Ομοσπόνδου Κυπριακής Δημοκρατίας. Αντίθετα
στο Κοινό Ανακοινωθέν αναφέρεται πως οι συνομιλίες διεξάγονται μεταξύ των δύο κοινοτήτων.
Όπως έχω αναφέρει ανωτέρω οι συνιστώσες
πολιτείες δεν προϋπάρχουν αλλά εκπηγάζουν
εκ του Ομοσπονδιακού Συντάγματος όπως ρητά
αναφέρεται στην Κοινή Δήλωση που ρητά προβλέπει πως:
«Το Ομόσπονδο σύνταγμα θα προβλέπει ότι η
Ενωμένη Ομοσπονδιακή Κύπρος θα αποτελείται
από δυο συνιστώσες πολιτείες…».
Συνεπώς το καθεστώς που το Σύνταγμα εκχωρεί στις συνιστώντες πολιτείες ανταποκρίνεται
πλήρως στη συμφωνία πως η λύση θα είναι η
μετεξέλιξη της ενιαίας Κυπριακής Πολιτείας σε
ένα δικοινοτικό, διζωνικό Ομόσπονδο κράτος.
(Ίδε Συμφωνία 8/7/06).
(γ) Ορθώς στην επιστολή σας αναφέρεστε στον
όρο «σε εξουσίες» που έχουν εκχωρηθεί στις συνιστώσες πολιτείες».
Και τούτο γιατί άλλο εξουσίες ή αρμοδιότητες
και άλλο κυριαρχία.
Σε ποια ομοσπονδιακά συστήματα οι συνιστώσες πολιτείες στερούνται εξουσιών ή αρμοδιοτήτων;
Εξάλλου και στην Κοινή Δήλωση αυτό που αναφέρεται είναι πως οι εξουσίες της Ομοσπόνδου
Κυβερνήσεως εκπηγάζουν και καθορίζονται στο
Σύνταγμα ενώ το κατάλοιπο θα προβλέπεται από
το Σύνταγμα ως ανήκον στις συνιστώσες πολιτείες.
Αυτό που εξουδετερώνει τις ανησυχίες σας είναι πως το Ομόσπονδο κράτος πέραν της μιας
και μόνης διεθνούς νομικής προσωπικότητας θα
έχει και μια και μόνη κυριαρχία και συνεπώς η
προς τα έξω εκπροσώπηση του, διεθνείς οργανισμούς, Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς συμβάσεις
κ.λ.π. θα ασκούνται αποκλειστικά από την Ομόσπονδο κυβέρνηση και όχι από τις περιφερειακές κυβερνήσεις των συνιστωσών πολιτειών.
Συνεπώς η μια και μόνη διεθνής νομική προσωπικότητα αποδίδεται μόνο στο Ομόσπονδο
κράτος και όχι στις συνιστώσες πολιτείες.
Β. Μια και μόνη Κυριαρχία
Προκειμένου να καταδείξετε το «απαράδεκτον» της Κοινής Δήλωσης επικαλείσθε πως η
πρόνοια για μια και μόνη κυριαρχία αναφέρεται
στην εξωτερική κυριαρχία του κράτους και πως
η αναφορά ότι αυτή «εκπηγάζει εξίσου από Ε/Κ
και Τ/Κ» την διαιρεί δίδοντας δικαίωμα «αυτοδιάθεσης στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα».
Πέραν των όσων έχω προαναφέρει για την
πρόνοια πως η μια και μόνη κυριαρχία του Κράτους και όχι των συνιστώντων κρατιδίων, εκπηγάζει εξίσου από τους Ε/Κ και Τ/Κ, θα πρόσθετα
και τα ακόλουθα:
(α) Με βάση τις παραγράφους 2 και 4 του
Κοινού Ανακοινωθέντος, η όποια συμφωνία θα
τεθεί προς έγκριση ταυτόχρονα σε ξεχωριστά
δημοψηφίσματα.
Τούτο είναι απόρροια της αποδοχής πως η
μορφή λύσης «θα είναι η δικοινοτική, διζωνική
ομοσπονδία κ.λ.π.» και έτυχε εφαρμογής και
κατά το δημοψήφισμα του 2004.
Συνεπώς οι πρόνοιες για ξεχωριστά δημοψηφίσματα θα μπορούσαν να εκληφθούν, με βάση
(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)
το συλλογισμό σας, ότι εκχωρούν κυριαρχικά ή
αυτονομιστικά δικαιώματα στην κάθε κοινότητα
γεγονός βεβαίως που δεν ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα αφού τα εκχωρούμενα δικαιώματα δεν είναι ιδρυτικά αλλά συντακτικά.
Το κράτος υπάρχει δεν θα ιδρυθεί. Εκείνο που
θα συμβεί είναι η μετεξέλιξη του σε Ομόσπονδο
και ως εκ τούτου το δικαίωμα που δίδεται στις
δυο κοινότητες δεν είναι κυριαρχικό ή ιδρυτικό
αλλά όπως προαναφέρω συντακτικό.
(β) Η αναφορά σας, αλλά και άλλων, πως με
τον ορισμό «πως η κυριαρχία εκπηγάζει εξίσου
από Ε/Κ και Τ/Κ» τη διαιρεί ή τη διαχωρίζει σε
εξωτερική και εσωτερική δεν αποτελεί παρά την
αθέλητη σύγχυση μεταξύ κυριαρχίας και εξουσιών ή αρμοδιοτήτων που υποχρεωτικά εκ του Συντάγματος κατανέμονται στο Ομόσπονδο κράτος
και τις συνιστώσες πολιτείες.
Προς άρση της συγχύσης αλλά και για να αποτραπούν οι όποιοι ισχυρισμοί περί εσωτερικής
κυριαρχίας, στο Κοινό Ανακοινωθέν αναφέρονται ρητά τα ακόλουθα: «Οι συνιστώσες πολιτείες θα ενασκούν πλήρως και ανεκλήτως όλες τις
εξουσίες, χωρίς παρεμβάσεις από την Ομόσπονδη Κυβέρνηση. Οι ομοσπονδιακοί νόμοι δεν θα
καταπατούν τις νομοθεσίες των ομοσπόνδων
πολιτειών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες
(competences) των συνιστώντων κρατιδίων
και οι νομοθεσίες των εν λόγω πολιτειών δεν
θα καταπατούν ομοσπονδιακούς νόμους που
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες (competences)
της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Οποιεσδήποτε
διαφορές σε σχέση με τα ως άνω θα λύονται από
το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο. (Παράγραφος 3).
Να σημειώσω ότι στις διατάξεις του σχεδίου
ΑΝΑΝ προβλέπετο πως οι πολιτείες θα ασκούσαν τις εν λόγω αρμοδιότητες κυριαρχικά
(sovereignly), ενώ η αξίωση των Τ/Κ να συμπεριληφθεί στο Κοινό Ανακοινωθέν ότι ουδεμία των
συνιστωσών πολιτειών θα ενασκεί κυριαρχικά
δικαιώματα επί της άλλης διεγράφη ακριβώς για
να αποφευχθούν οι όποιοι συνειρμοί περί εσωτερικής κυριαρχίας.
(γ) Να σημειώσω ακόμα πως τα τρία singles θα
περιλαμβάνονται στο Ομοσπονδιακό Σύνταγμα,
το οποίο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κοινού
Ανακοινωθέντος: «...θα αποτελεί τον υπέρτατο
νόμο της χώρας και θα δεσμεύει όλες τις Αρχές
της Ομοσπονδίας και των συνιστώσων πολιτειών».
(δ) Τέλος, και προς άρση των ανησυχιών σας
περί δήθεν αποκτήσεως του δικαιώματος αυτοδιάθεσης σας παραπέμπω στα όσα έχω προαναφέρει αλλά και στις διατάξεις του Κοινού
Ανακοινωθέντος (Παράγραφος 4) όπου ρητά
απαγορεύεται η ένωση, απόσχιση, διχοτόμηση
ή οποιαδήποτε άλλη μονομερής ενέργεια προς
αλλαγή στη δομή του κράτους.
Γ. Μία και μόνη η Ιθαγένεια του Κράτους
Οι ανησυχίες όμως εστιάζονται και στα θέματα
της μιας και μόνης ιθαγένειας και στους κινδύνους που προκύπτουν, όπως προβάλλετε, από
την πρόνοια για σεβασμό της «διακριτής ταυτότητας και ακεραιότητας» Ε/Κ και Τ/Κ, με την
πρόθεση «νομιμοποίησης της εθνοκάθαρσης
που συντελέστηκε με την εισβολή και κατοχή».
Σε απάντηση θα ήθελα να παρατηρήσω τα
ακόλουθα:
(α) Σύμφωνα με το λεκτικό του Κοινού Ανακοινωθέντος «θα υπάρχει μια και μόνη κυπριακή
ιθαγένεια, που θα ρυθμίζεται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία. Όλοι οι πολίτες της Ενωμένης
Κύπρου θα είναι και πολίτες, είτε της Ε/Κ συνιστώσας πολιτείας είτε της Τ/Κ συνιστώσας πολιτείας. Αυτή η ιδιότητα (status), που είναι βασικό
χαρακτηριστικό των ομοσπονδιακών συστημάτων θα είναι συμπληρωματική και δεν θα υποκαθιστά με οποιονδήποτε τρόπο τη μια και μόνη
ιθαγένεια της Ενωμένης Κύπρου».
Εκ των ως άνω είναι σαφές πως ουδείς μπορεί
να αποκτήσει «εσωτερική ιθαγένεια» είτε της
μίας είτε της άλλης συνιστώσας πολίτειας, εκτός
αν είναι πρώτιστα πολίτης της Ενωμένης Κύπρου
σύμφωνα με ομοσπονδιακό νόμο.
Η εν λόγω πρόνοια παραπέμπει στο ισχύον
Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το οποίο ουδείς μπορεί να γίνει μέλος της
Ελληνικής είτε της Τουρκικής, κατά το Σύνταγμα,
κοινότητας, εκτός αν είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Είναι πασιφανές πως η αναφορά σε «εσωτερική ιθαγένεια» γίνεται για να προστατευθεί το δικαίωμα πολιτικής ισότητας των δύο συνιστωσών
πολιτειών αφού η συμφωνία για λύση προβλέπει
πως η μετεξέλιξη του σημερινού ενιαίου κράτους θα οδηγήσει σε μια δικοινοτική, διζωνική
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Η αντιπαράθεση Παπαδόπουλου-Αναστασιάδη
ομοσπονδία με πολιτική ισότητα των δύο συνιστώσων πολιτειών.
(β) Η άποψη σας για τους κινδύνους νομιμοποίησης της εθνοκάθαρσης δεν με βρίσκει σύμφωνο, αντιθέτως, κατά την άποψή μου, συνηγορεί
και ενισχύει τον αγώνα μας για διασφάλιση του
δικαιώματος επιστροφής και ελεύθερης εγκατάστασης των προσφύγων μας αφού η επανεγκατάσταση τους δεν θα προκαλεί κινδύνους για
αλλοίωση του δικαιώματος πολιτικής ισότητας
των δύο συνιστώσων πολιτειών.
Είναι προφανές, έστω και οδυνηρό, πως το δικαίωμα ψήφου για την Άνω Βουλή ή τη Γερουσία, όπου διασφαλίζεται η πολιτική ισότητα, θα
ενασκείται όχι με βάση τον τόπο κατοικίας αλλά
την ιδιότητα του πολίτη της καθεμιάς των συνιστωσών πολιτειών.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο Ε/Κ ή Τ/Κ ανεξάρτητα
του τόπου διαμονής δεν θα παρεμβαίνουν δια
της ψήφου τους προς αλλοίωση της πολιτικής
ισότητας όπως έχει συμφωνηθεί στις κατά καιρούς συνόδους κορυφής των ηγετών των δύο
κοινοτήτων.
Θέλω να πιστεύω πως με τα όσα παρατίθενται,
ικανοποιούνται ή κάμπτονται οι ανησυχίες σας
ώστε να μας επιτραπεί να έχουμε ένα νηφάλιο
διάλογο, μακριά από προκαταλήψεις.
Ε. Μετεξέλιξη Κυπριακής Δημοκρατίας
Στα μεταξύ των άλλων επιχειρημάτων σας για
τα απαράδεκτα του Κοινού Ανακοινωθέντος κάμνετε αρνητική μνεία και για τη μετεξέλιξη της
Κυπριακής Δημοκρατίας, υιοθετώντας, χωρίς
να υπάρχουν τα όποια ερείσματα, την Τουρκική
θέση πως η «ενωμένη Κύπρος θα είναι το αποτέλεσμα της ένωσης δύο προϋπαρχόντων κρατών
υπό μία στέγη, κάτι που παραπέμπει σαφώς,
όπως ισχυρίζεστε, σε «παρθενογένεση» και όχι
σε μετεξέλιξη.
Δεν θα επαναλάβω τα όσα σε έκταση ανέπτυξα
σε προηγούμενες αναφορές και στις ρητές πρόνοιες του Κοινού Ανακοινωθέντος που πουθενά
δεν κάμνουν έστω και την παραμικρή μνεία για
προϋπάρχοντα ή ιδρυτικά ή συνιδρυτικά κράτη.
Αντίθετα η μόνη αναφορά είναι η παραπομπή
στο ομόσπονδο Σύνταγμα με ρητή πρόνοια που
προβλέπει ότι το κράτος θα αποτελείται από δύο
συνιστώσες πολιτείες. (Παράγραφο 4).
Επί πλέον των ως άνω θα πρόσθετα και τα ακόλουθα:
(α) Όπως καλά γνωρίζετε η Συνθήκη Προσχώρησης στην Ε.Ε. προβλέπει πως η ένταξη
καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Κυπριακής
Δημοκρατίας με αναστολή εφαρμογής του κεκτημένου, στη μη ελεγχόμενη από την Κυβέρνηση περιοχή, αναγνωρίζοντας σαφέστατα το
παράνομο του κατοχικού καθεστώτος.
(β) Στο Κοινό Ανακοινωθέν αναφέρεται επί
λέξει πως: «Η Ενωμένη Κύπρος ως μέλος των
Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
θα…». (Παράγραφος 3) ενώ στην πρώτη παράγραφο προνοεί πως: «…διασφαλίζοντας το
κοινό τους μέλλον σε μια Ενωμένη Κύπρο εντός
της Ε.Ε.».
Στην παράγραφο 4, εξάλλου, καταγράφεται
πως: «Η δικοινοτική, διζωνική φύση της Ομοσπονδίας και οι αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται η Ε.Ε. θα διασφαλίζονται και θα γίνονται
σεβαστές σε ολόκληρη την χώρα».
Εκ των ως άνω γίνεται σαφές πως όχι μόνον
δεν γίνεται δεκτή η παρθενογένεση αλλ’ αντιθέτως διασφαλίζεται η συνέχεια της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην μετεξελιγμένη μορφή της
νέας κατάστασης πραγμάτων δηλαδή της Ομοσπονδιακής δομής.
Αν το αντίθετο συνέβαινε θα απαιτείτο νέα
αίτηση για να καταστεί η χώρα μέλος του Ο.Η.Ε.
αλλά και νέα αίτηση και επίπονες διαπραγματεύσεις για να ενταχθεί στην Ε.Ε. κάτι ανάλογο
ούτε προβλέπεται ούτε απαιτείται, αντίθετα με
την φράση «η Ενωμένη Κύπρος ως μέλος των
Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
αποτρέπονται οι όποιες ανησυχίες.
Τα κύρια σημεία της ανταπάντησης του Νικόλα Παπαδόπουλου
Σχέδιο Ανάν και «Έγγραφο Ντάουνερ»
Στο σημείο (2) της επιστολής σας γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η πρόνοια της Παραγράφου 2, η οποία αναφέρει πως «όλα τα άλυτα
θέματα του πυρήνα (του Κυπριακού) θα είναι στο
τραπέζι και θα συζητηθούν αλληλένδετα». Υποστηρίζετε ότι η πρόνοια αυτή δίνει το δικαίωμα
στην ελληνοκυπριακή κοινότητα να εγείρει θέματα που θεωρεί απαράδεκτα ή να αποκλείσει τη
συζήτηση θεμάτων τα οποία έχουν συμφωνηθεί,
όπως για παράδειγμα τα τρία singles.

3. Εκχώρηση δικαιωμάτων πριν την τελική
λύση
Στο σημείο (3) της επιστολής σας, επιχειρείτε
να απαντήσετε στη θέση μας ότι η Συμφωνία δίνει από τώρα στην τουρκική πλευρά, ανεξαρτήτως της έκβασης των συνομιλιών, τη δυνατότητα
να ισχυρίζεται ότι οι ελληνοκυπριακή κοινότητα
έχει αποδεχθεί τα δικαιώματα ενός λαού για τους
Τουρκοκύπριους και το δικαίωμα να έχουν κράτος.
Φοβούμαι ότι τα επιχειρήματα αυτά (σημεία
(α) έως (ε), σελ. 4-6) πάσχουν από υπεραπλουστεύσεις, υπερβολές και ωραιοποιήσεις. Πιο συγκριμένα:
(α) Στη Συμφωνία δεν γίνεται αναφορά «σε
συστατικά στοιχεία που αποτελούν τον κυπριακό λαό» αλλά ούτε και υπάρχει κάποια πρόνοια,
σύμφωνα με την οποία να γίνεται υπέρβαση των
κοινοτήτων «όπως αυτές αναγνωρίζονται από το
Σύνταγμα του 1960». Τα μόνα συστατικά στοιχεία
που αναφέρονται στη Συμφωνία είναι τα «συνιστώντα κράτη», καθώς επίσης γίνεται αναφορά
σε «Ελληνοκύπριους» και «Τουρκοκύπριους»,
χωρίς αυτοί να συνδέονται με την έννοια «κυπριακός λαός».

Ως εκ τούτου, η αναφορά στη Συμφωνία ότι η
κυριαρχία προέρχεται ισομερώς από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους δεν μπορεί να ταυτιστεί με κάποια έννοια κυπριακού λαού, αλλά - σε
συνδυασμό με άλλες πρόνοιες της - παραπέμπει
σε ξεχωριστή κυριαρχία και συντακτική εξουσία
από την κάθε «οντότητα» (Ελληνοκύπριους και
Τουρκοκύπριους) ξεχωριστά.
(β) Τα επιχειρήματά σας αγνοούν ότι η Συμφωνία κατοχυρώνει στην τουρκοκυπριακή κοινότητα δικαιώματα και προνόμια για πρώτη φορά, τα
οποία αποκτούν ανεξαρτήτως της έκβασης των
συνομιλιών. Το Σύνταγμα του 1960 δεν αναγνώριζε κυριαρχία στους τουρκοκύπριους. Αυτό έγινε, για πρώτη φορά από το 1960, στη Συμφωνία
σας με τον κ. Έρογλου.
(γ) Θα ήθελα να επισημάνω ότι στα επιχειρήματα σας συγχέονται προτάσεις, που κατατέθηκαν από καιρού εις καιρόν στο τραπέζι των συνομιλιών, με μια συμφωνία, όπως η Συμφωνία σας
με τον κ. Έρογλου. Άλλο προτάσεις και άλλο συμφωνία. Το αν στο παρελθόν υπήρξαν προτάσεις
στις οποίες γινόταν αναφορά σε «συνιστώντα
κράτη» δεν μπορεί να ταυτιστεί με το περιεχόμενο μιας Συμφωνίας. Οι προτάσεις γίνονται στο
πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης με στόχο κάποια
ανταλλάγματα. Στην περίπτωση της Συμφωνίας
σας όμως έγιναν παραχωρήσεις στην τουρκική
πλευρά, που είναι κεκτημένο της διαδικασίας
χωρίς κάποιο ανάλογο αντάλλαγμα.
(δ) Η διαφωνία και ανησυχία που διατύπωσα
στην επιστολή μου, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου
2014, σε σχέση με το κατάλοιπο εξουσίας κρίνω
πως είναι ορθή και δικαιολογημένη. Αυτό προκύπτει και από τη δική σας επιβεβαίωση ότι όντως
έχετε εκχωρήσει το κατάλοιπο εξουσίας στα «συνιστώντα κράτη», αλλά και από τη γενική και αόριστη – κατά την άποψη μου - ερμηνεία για τον
τρόπο που το ζήτημα αυτό θα αντιμετωπιστεί στο
τραπέζι των συνομιλιών. Όχι μόνο αναγνωρίζετε
ότι το κατάλοιπο εξουσίας παραχωρήθηκε χωρίς
επαρκή ρύθμιση του τρόπου με τον οποίο θα
ασκείται, αλλά προχωρείτε και στη λανθασμένη
άποψη ότι αυτό ήταν φυσιολογικό να γίνει διότι, όπως αναφέρετε, το κατάλοιπο εξουσίας στα
ομοσπονδιακά κράτη «ανήκει κατά κανόνα» στις
ομόσπονδες πολιτείες. Επιτρέψετε μου να πω ότι
η παραδοχή αυτή δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Δεν
είναι δυνατόν να εκχωρούνται στην άλλη πλευρά τόσο σοβαρά θέματα χωρίς σαφή ρύθμιση,
χωρίς ανταλλάγματα με το επιχείρημα ότι «αυτό
ισχύει κατά κανόνα στις ομόσπονδες πολιτείες». Επισημάνω πως σήμερα λειτουργούν στον

κόσμο επιτυχημένα ομοσπονδιακά πολιτεύματα
τα οποία διατηρούν το κατάλοιπο εξουσίας στην
ομοσπονδιακή τους Κυβέρνηση. Η Ινδία και ο
Καναδάς είναι μόνο δυο τέτοια παραδείγματα.
Επομένως, το ότι στην προκειμένη περίπτωση
εσείς επιλέξατε να εκχωρήσετε το κατάλοιπο
εξουσίας στα «συνιστώντα κράτη» αυτό αποτελεί εκ των πραγμάτων μια σημαντική υποχώρηση και δωρεά της πλευράς μας και μάλιστα χωρίς
να έχει κερδηθεί οποιοδήποτε αντάλλαγμα.
(ε) Πρέπει να υπενθυμίσω ότι τα ζητήματα στο
Κυπριακό εξελίσσονται κυρίως σε ένα πολιτικό
πλαίσιο. Παρόλο που η ένωση και η απόσχιση απαγορεύονται ρητά από το Σύνταγμα και
τις σχετικές Συνθήκες του 1960, η Τουρκία έχει
εισβάλει και διχοτομήσει το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη συνεχιζόμενη κατοχή,
συντηρεί μια αποσχιστική οντότητα και προωθεί
δια του τουρκικού στρατού κατοχής την «ομαλοποίηση» των δεδομένων που έχει δημιουργήσει
επί του εδάφους. Με το να γίνονται τόσο σημαντικές παραχωρήσεις προς την τουρκική πλευρά, το μόνο που επιτυγχάνεται είναι να ενθαρρύνονται τα διχοτομικά και αποσχιστικά σχέδια της
Τουρκίας στην Κύπρο.
Εξακολουθώ να έχω την άποψη πως με τη Συμφωνία εκχωρείται στους Τουρκοκύπριους κυριαρχία και εξουσίες, οι οποίες ούτε απορρέουν
από το Σύνταγμα του 1960 ούτε και προϋπήρξαν
σε οποιοδήποτε κείμενο συμφωνίας στο παρελθόν.
Β. Κυριαρχία
Επαναλαμβάνω την άποψη μου ότι στη Συμφωνία η «ενιαία κυριαρχία» περιγράφεται ως η
κυριαρχία εκείνη «την οποία απολαμβάνουν όλα
τα Κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα
με τον Χάρτη». Αυτή η κυριαρχία δεν είναι παρά
η λεγόμενη «εξωτερική κυριαρχία» που είναι το
άλλο όνομα της «ανεξαρτησίας» των κρατών
που απολαμβάνουν, το ένα έναντι του άλλου, την
«κυρίαρχη ισότητα» του Χάρτη. Δεν πρόκειται
για την «ενιαία κυριαρχία» την οποία επιζητούμε
στην Κύπρο και η οποία αναφέρεται στην εσωτερική αδιάσπαστη ενότητα και κυριαρχία του
Κυπριακού κράτους, η οποία προέρχεται από το
λαό του και ασκείται για το λαό. Εξάλλου, για να
μην δημιουργείται οποιαδήποτε αμφιβολία για
την πραγματική έννοια του όρου «ενιαία κυριαρχία» στη συγκεκριμένη Συμφωνία, το κείμενο
αναφέρει ότι «εκπηγάζει ισομερώς από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους».
Η προσπάθεια στην επιστολή σας να αντικρουστούν τα επιχειρήματα δεν είναι πειστική:
(α) Η Συμφωνία δεν ξεκαθαρίζει τη φύση του
δικαιώματος που δίδεται για χωριστά δημοψηφίσματα. Η θέση σας ότι δίνεται μόνο συντακτικό
δικαίωμα είναι απλώς μια ερμηνεία που δίνεται
μετά τη Συμφωνία. Εν πάση περιπτώσει, από πού
αντλούν οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι
χωριστή συντακτική εξουσία; Το Σύνταγμα του
1960 δεν τους δίνει τέτοια εξουσία.
(β) Θεωρώ ότι επιχειρείτε να ωραιοποιήσετε
τη διαίρεση της κυριαρχίας, όπως αυτή προνοείται στη Συμφωνία, με αναφορές σχετικά με τις
αρμοδιότητες ή εξουσίες που θα εκχωρηθούν
στην ομόσπονδη κυβέρνηση και στα «συνιστώντα κράτη».
(γ) Ούτε το επιχείρημα ότι τα τρία singles θα
περιλαμβάνονται στο Ομοσπονδιακό Σύνταγμα
μπορεί να αναιρέσει τον προβληματικό χαρακτήρα της πρόνοιας για την κυριαρχία στη Συμφωνία. Κατ’ αρχήν, τέτοια πρόνοια δεν υπάρχει
στη Συμφωνία και, δεύτερο και σημαντικότερο,
αν η πρόνοια για την κυριαρχία στο Σύνταγμα θα
είναι η ίδια με αυτή της Συμφωνίας, τότε το πρόβλημα θα παραμείνει το ίδιο.
(δ) Τέλος, για τέταρτη φορά παραβλέπεται το
γεγονός ότι η διατύπωση που γίνεται στη Συμφωνία περί απαγόρευσης της ένωσης, της απόσχισης και της διχοτόμησης δεν μπορεί να άρει
τις ανησυχίες περί της αποκτήσεως του δικαιώματος αυτοδιάθεσης από τους Τουρκοκύπριους,
διότι αυτό το επιδιώκουν ούτως ή άλλως από το
1963, με τη υποστήριξη της Τουρκίας.
Το Κυπριακό και η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού στο σύστημα διεθνών σχέσεων,
όμως, δεν γίνεται στο πλαίσιο μιας δικαστικής
διαμάχης. Αν τη λύση θα την έδινε το Διεθνές
Δικαστήριο, τότε η προετοιμασία και τα επιχειρήματα θα έπρεπε να ήταν απόλυτα νομικά. Ο
αγώνας όμως είναι πολιτικός και τα νομικά επιχειρήματα είναι ενισχυτικά σε κάποιο βαθμό. Δεν
πρέπει όμως να υποκαθιστούν την ουσία ούτε να
μας παρασύρουν σε απαράδεκτες υποχωρήσεις,
όπως αυτές που έγιναν με τη Συμφωνία αυτή.
Στη Συμφωνία σας με τον κ. Έρογλου πουθενά δεν αναφέρεται η Κυπριακή Δημοκρατία και
ούτε φυσικά και η μετεξέλιξη της.
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ΑΓΓΕΛΙΑ

THE APPLICATIONS ARE IN !
STUDENTS FROM ACROSS THE NATION APPLY FOR THE PANHELLENIC AWARDS
The deadline of January 31, 2014 has now passed and the submission period for the PanHellenic applications is
now closed. We commend all the applicants for their pursuit of a PanHellenic Scholarship Award and wish them
all continued academic success. «Although every year we maintain the high level of our qualifying criteria, it has
not deterred a large number of students from applying. The Foundation's standards guarantee that the best and
brightest young men and women from all 50 States have an opportunity to achieve their educational goals and
become enlightened and engaged citizens,» said Chris P. Tomaras, Founder and Chairman of the Foundation.
The applications are currently being processed and will be delivered to the Foundation's Academic Committee
this month for review and selection. Applicants from across the United States have applied and represent multiple
disciplines from universities including The University of Chicago, The Massachusetts Institute of Technology,
Pennsylvania State University, Johns Hopkins University and many more. All applicants will be notified by April 15,
2014. The Foundation will again offer a quarter of a million dollars to the selected recipients.

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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ΙΣΤΟΡΙΑ

Η επανάσταση των Ελλήνων (1821) και τα φιλελληνικά ''κομιτάτα'' Αμερικής
Ο αμερικανικός φιλελληνισμός αποτελεί ένα
μεγάλο, όχι όμως ευρύτερα γνωστό, κεφάλαιο
στην ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης. Στο
σημείωμα αυτό θα περιοριστούμε σε ένα σύντομο χρονικό στο οποίο σκιαγραφείται η προσφορά του Νέου Κόσμου στην ελληνική υπόθεση και
μνημονεύονται ορισμένοι ειλικρινείς και ανιδιοτελείς φιλέλληνες.
Το 1821 στη δυτική πλευρά του Ατλαντικού το
νεοσύστατο κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών
της Αμερικής φώτιζε τον πολιτικό ορίζοντα των
επαναστατημένων Ελλήνων, χάρη στην Αμερικανική Επανάσταση (1776-1783), τη «Διακήρυξη
της Ανεξαρτησίας» (4.7.1776), ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά κείμενα του 18ου αιώνα,
εμπνευσμένο από τις πολιτικές ιδέες του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και το Σύνταγμα του 1787.
Αυτή η χώρα-σύμβολο της ελευθερίας, ανέπαφη
από το αντιδραστικό πνεύμα της Ιεράς Συμμαχίας που επικρατούσε στην Ευρώπη, δεν μπορούσε να αφήσει ασυγκίνητους τους Έλληνες.
Η έκκληση Μαυρομιχάλη
Στις 25 Μαΐου 1821, ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, πρόεδρος της Μεσσηνιακής Γερουσίας
και πολιτικός-στρατιωτικός αρχηγός της Μάνης,
απηύθυνε στους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών έκκληση βοήθειας. Είναι η πρώτη γνωστή
επικοινωνία των Ελλήνων με την Αμερική, ο
λαός της οποίας ανταποκρίθηκε άμεσα. Για την
αποστολή της έκκλησης αυτής μεσολάβησαν οι
Έλληνες της παρισινής παροικίας Αδάμ. Κοραής, Α. Βογορίδης, Ν. Πίκκολος και ο γιατρός και
απεσταλμένος των Ελλήνων στρατηγών Πέτρος
Ηπίτης, οι οποίοι απευθύνθηκαν στο φιλέλληνα
καθηγητή της Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ Έντουαρντ Εβερετ (Edward
Everett, 1794-1865). Ο τελευταίος γνώριζε καλά
την επικρατούσα κατάσταση, αφού το 1819 είχε
επισκεφθεί την Ελλάδα κατά τη διάρκεια περιοδείας του στην Ευρώπη. Αργότερα εκλέχθηκε
αντιπρόσωπος της Βοστόνης στη Βουλή (18251835), κυβερνήτης της Μασαχουσέτης (18361839) και γερουσιαστής (1853-1854).
Το φιλελληνικό ενδιαφέρον ενεργοποιήθηκε
μετά τη δημοσίευση της προαναφερθείσας έκκλησης. Εκτός από τον Μαυρομιχάλη, κι άλλοι
πρωταγωνιστές του Αγώνα (Κοραής, Κολοκοτρώνης, Μαυροκορδάτος), καθώς και Αμερικανοί φιλέλληνες απέστειλαν εκκλήσεις, που δημοσιεύθηκαν σε αμερικανικά έντυπα.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην έκκληση της
Ελληνικής Εταιρείας του Παρισιού προς τη νεοαπελευθερωθείσα δημοκρατία της μακρινής
Αϊτής τον Αύγουστο του 1821 και την απάντηση
του προέδρου της, Ζαν-Πιερ Μπουαγιέ (JeanPierre Boyer), στις αρχές του 1822, με την οποία
αναγνωριζόταν το δίκαιο του ελληνικού Αγώνα.
Στην προσπάθεια αυτή δραστηριοποιήθηκαν και
επιφανείς Ελληνίδες (Ευανθία Καΐρη, Μαρία Εμμ.
Τομπάζη, Βασιλική Λαζ. Τσαμαδού, Ειρήνη Δημ.
Μιαούλη κ.ά.), οι οποίες τον Ιούλιο του 1825,
απευθυνόμενες προς τις φιλέλληνες διαβεβαίωναν για την αποφασιστικότητα να αντισταθούν
και την ελπίδα να νικήσουν.
Ο φιλελληνισμός
Η φιλελληνική κινητοποίηση ολοένα αυξανόταν και μέσα σ’ αυτό το κλίμα ο Αμερικανός πρόεδρος Τζέιμς Μονρόε (James Monroe, 1758-1831)
στο ετήσιο διάγγελμά του το Δεκέμβριο του 1822
αναφέρθηκε στην Ελληνική Επανάσταση υποστηρίζοντας την αυτοδιάθεση των λαών.
Σ’ αυτό το πλαίσιο και ως προέκταση του μηνύματος του προέδρου, ο πληρεξούσιος της Μασαχουσέτης Ντανιέλ Γουέμπστερ (Daniel Webster,
1782-1852) στις 8 Δεκεμβρίου 1823 εισηγήθηκε
στο Κογκρέσο την αποστολή διπλωματικού εκπροσώπου στην Ελλάδα. Η ομιλία του αποτελεί
υπόδειγμα φιλελευθερισμού και εντονότατης
διαμαρτυρίας κατά του δεσποτισμού της Ιεράς
Συμμαχίας, «μιας συμμαχίας των στεμμάτων
εναντίον των λαών».

Ο Γουέμπστερ, διαπνεόμενος από έντονα φιλελληνικά αισθήματα, τόνιζε «το χρέος του πολιτισμένου κόσμου προς τη γη της επιστήμης,
της ελευθερίας, των τεχνών, ένα χρέος που δεν
μπορεί ποτέ να εξοφληθεί».
Παράλληλα, από διάφορες πολιτείες υποβάλλονταν στο Κογκρέσο αναφορές για συμπαράσταση, αποστολή τροφίμων και αναγνώριση
της ελληνικής ανεξαρτησίας. Τελικά στα τέλη
Ιανουαρίου του 1824 συζητήθηκε στο Κογκρέσο
η πρόταση του Γουέμπστερ και διατυπώθηκαν
απόψεις πολύ ενδιαφέρουσες για την τότε εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.
Μολονότι τονίστηκε η συμπάθεια προς τον
αγωνιζόμενο χριστιανικό λαό (που πήγαζε από
το θαυμασμό προς την κλασική Ελλάδα και τα
δημιουργήματα του αρχαίου ελληνικού πνεύματος), στη συζήτηση κυριάρχησε έντονη ανησυχία για ενδεχόμενο εμπλοκής της Αμερικής σε
πόλεμο με την Τουρκία, αλλά και πλήγματος του
αμερικανικού εμπορίου και στόλου στην Ανατολική Μεσόγειο σε περίπτωση αναγνώρισης της
ελληνικής ανεξαρτησίας.
Ορισμένοι πληρεξούσιοι έφθασαν να υποστηρίξουν ότι πολύ πιθανόν οι Έλληνες ύστερα από αιώνες σκλαβιάς δεν θα ήταν ικανοί να
εγκαθιδρύσουν δημοκρατική κυβέρνηση και θα
προτιμούσαν το μοναρχικό πολίτευμα. Υπήρξαν
βεβαίως και ένθερμοι υποστηρικτές της ελληνικής υπόθεσης, όπως ο μεγάλος ειρηνιστής και
πολιτικός ηγέτης με μεγάλη επιρροή Χένρι Κλέι
(Henry Clay, 1777-1852), οι Ντουάιτ (Dwight),
Κουκ (Cook) κ.ά. Τελικά, όμως, ενόψει του αρνητικού κλίματος αποφασίστηκε να μη γίνει ψηφοφορία.
Ο ρόλος των ΗΠΑ
Το Κογκρέσο επέμενε στην αυστηρή ουδετερότητα, φοβούμενο ότι και η παραμικρή έκφραση
συμπάθειας θα άνοιγε το κουτί της Πανδώρας.
Η Αμερική δεν επιθυμούσε καμιά ανάμιξη στα
θέματα της Ευρώπης (ούτε και της Ευρώπης στα
εσωτερικά της Αμερικής) και με την εσωστρέφεια που τη διέκρινε τότε, έδειχνε ανέτοιμη να
παίξει ουσιαστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στο
εξωτερικό. Στάση αντίθετη με των Αγγλίας και
Γαλλίας, οι οποίες παρά την αρχικά αρνητική τους
θέση στην πορεία μεταστράφηκαν υπέρ των Ελλήνων, προκειμένου να επεκτείνουν την επιρροή
τους στο νευραλγικό χώρο της ΝΑ Ευρώπης και
να αναχαιτίσουν τη ρωσική επέκταση.

Ο αγγλικός και ο γαλλικός φιλελληνισμός εκδηλωνόταν με τις ευλογίες των υπουργείων Εξωτερικών. Παρ’ όλ’ αυτά η Αμερική το 1822 έκανε
ανεπιτυχείς διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση του νησιού της Πάρου ως ναυτικής βάσης,
προκειμένου να διευκολυνθεί το εμπόριό της
στην Ανατολική Μεσόγειο.
Τα κομιτάτα
Η ουδετερότητα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής όμως δεν πτόησε καθόλου τον
αυθόρμητο ενθουσιασμό της κοινής γνώμης.
Με πρωτοβουλία του προαναφερθέντος Εβερετ
συστήθηκε το 1823 το φιλελληνικό κομιτάτο
της Βοστόνης. Στις 19 Δεκεμβρίου ο πρόεδρος
του Τόμας Λίντολ Γουίνθροπ (Thomas Lindall
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Winthrop) και ο γραμματέας Εβερετ απηύθυναν
έκκληση βοήθειας των μελών τους προς τους
χριστιανούς Έλληνες επικαλούμενοι τα μέχρι
τότε δεινά τους από τους βάρβαρους και αντίχριστους Τούρκους μετά τις πρόσφατες σφαγές
σε Μικρά Ασία, Κωνσταντινούπολη και Χίο.
Τον ίδιο χρόνο συστήθηκαν φιλελληνικά κομιτάτα σε Νέα Υόρκη και Φιλαδέλφεια, δύο από τις
μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Στις αρχές του
1824 συστήθηκαν αντίστοιχα κομιτάτα και σε άλλες πόλεις, άρχισαν να διοργανώνονται θεατρικές παραστάσεις και χοροεσπερίδες προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα, ενώ σε αρκετά
πανεπιστήμια και εκκλησίες πραγματοποιούνταν
έρανοι από φοιτητές και κληρικούς αντιστοίχως.
Χαρακτηριστικό είναι ότι τον Απρίλιο του 1824 οι
φιλέλληνες της Νέας Υόρκης έστειλαν στο ελληνικό κομιτάτο του Λονδίνου 6.600 λίρες στερλίνες (32.000 δολάρια).

Το αμερικανικό
ενδιαφέρον για την
Ελλάδα οδήγησε τον
πρόεδρο Τζέϊμς Μονρόε
στον ετήσιο λόγο του να
κάνει ειδική αναφορά
στον αγώνα για την
ανεξαρτησία.
Ενδιαφέρον έδειξαν επίσης οι Αμερικανοί
φιλέλληνες για την ανατροφή, εκπαίδευση και
ορισμένες φορές υιοθέτηση ορφανών Ελληνόπουλων, για την αποστολή των οποίων φρόντιζαν Αμερικανοί ιεραπόστολοι ή ναυτιλλόμενοι.
Σημειώνουμε την περίπτωση του Πηλιορείτη
ευαγγελινού Αποστολίδη Σοφοκλή (+1883), ο
οποίος το 1828 με μεσολάβηση του Αμερικανού ιεραπόστολου Τζόσουα Μπρούερ (Josiah
Brewer) στάλθηκε στη Βοστόνη και αργότερα
έγινε καθηγητής στα Πανεπιστήμια Χάρβαρντ
και Γέιλ και συνέγραψε, μεταξύ άλλων, ελληνικό λεξικό της ρωμαϊκής και βυζαντινής εποχής.
Αμερικανοί ιεραπόστολοι [Μπρούερ, Ρούφους
Αντερσον (Rufus Anderson), Τζόνας Κινγκ (Jonas
King), Χιλ (Hill) κ.ά.] συνέβαλαν στην ίδρυση
σχολείων στο πλαίσιο του ευρύτερου ενδιαφέροντός τους για την προώθηση της εκπαίδευσης
στην Ελλάδα.
Οι φρεγάτες
Στην ιστορία του αμερικανικού φιλελληνισμού
εγγράφεται η ατυχής και θλιβερή υπόθεση της
παραγγελίας φρεγατών στην Αμερική εκ μέρους
των Ελλήνων. Το 1824, μετά τη σύναψη του γνωστού αγγλικού δανείου, η ελληνική κυβέρνηση,
μέσω των αντιπροσώπων της στο Λονδίνο Ιωάννη Ορλάνδου και Ανδρέα Λουριώτη, παρήγγειλε
τη ναυπήγηση δύο φρεγατών 50 κανονιών και
έξι μικρότερων στους εμπορικούς οίκους ''Μπαγιάρ'' και ''Χάουλαντ'' της Νέας Υόρκης. Στην
επιλογή των οίκων αυτών έπαιξε αποφασιστικό
ρόλο ο ίδιος ο Μπαγιάρ, πρόεδρος τότε του φιλελληνικού κομιτάτου της Ν. Υόρκης.
Σύντομα όμως αποδείχθηκε η αφερεγγυότητα των Αμερικανών επιχειρηματιών, οι οποίοι
μέχρι το φθινόπωρο του 1825 είχαν εισπράξει
155.000 λίρες, ποσόν πολύ ανώτερο του αρχικά
συμφωνημένου, χωρίς να έχουν ολοκληρώσει
την κατασκευή των πλοίων και εκβιάζοντας την
καταβολή νέων ποσών.
Από το αδιέξοδο έσωσε την κατάσταση ο Χίος
έμπορος Αλέξανδρος Κοντόσταυλος, ο οποίος
στάλθηκε από τους Ορλάνδο και Λουριώτη στην
Αμερική και έπειτα από επιτυχείς διαπραγματεύσεις και τη μεσολάβηση επιφανών φιλελλήνων
[Εβερετ, Γουέμπστερ, Μπέντον (Benton) κ.ά.]
κατάφερε να σταλεί στην Ελλάδα μία φρεγάτα, η
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περίφημη «Ελλάς», το Νοέμβριο του 1826.
Η δημοσιοποίηση στην Αμερική αυτού του
οικονομικού σκανδάλου, ο θάνατος του λόρδου
Βύρωνα και η πτώση της ιερής πόλης του Μεσολογγίου το 1826 αναζωπύρωσαν τα φιλελληνικά
αισθήματα. Νέοι έρανοι, νέες αποστολές χρηματικών βοηθημάτων. Το φθινόπωρο του 1827 οι
Αμερικανοί φιλέλληνες Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου
(Samuel Gridley Howe), Τζόναθαν Πέκαμ Μίλερ (Jonathan Peckam Miller) και Τζον Nτ. Ρας
(John D. Russ) διέθεσαν μέρος των βοηθημάτων,
που είχαν σταλεί στην Ελλάδα από τα αμερικανικά κομιτάτα, για την ίδρυση νοσοκομείου στον
Πόρο. Ιδιαίτερα μετά το 1824 αρκετοί Αμερικανοί
ήλθαν ως εθελοντές στην Ελλάδα για να βοηθήσουν από κοντά στον Αγώνα της ανεξαρτησίας
και αποδείχτηκαν ειλικρινείς και ανιδιοτελείς
φιλέλληνες. Η Ελλάδα τιμώντας την προσφορά
τους το 1931 τοποθέτησε στήλη στην Αθήνα με
τα ονόματά τους. Στις ξεχωριστές περιπτώσεις
εθελοντών ανήκουν οι Τζάρβις (Jarvis), Μίλερ
και Χάου.
Οι φιλέλληνες αγωνιστές
Ο Τζορτζ Τζάρβις (ή «Γεώργιος Ζέρβης ο Αμερικανός», όπως υπέγραφε ο ίδιος) ήταν γιος
Αμερικανού διπλωμάτη στην Ευρώπη. [12] Ήλθε
στην Ελλάδα μέσω Μασσαλίας (μοναδικού ευρωπαϊκού λιμανιού απ’ όπου έφευγαν για την Ελλάδα οι φιλέλληνες) τον Απρίλιο του 1822 [μαζί
με τον Άγγλο φιλέλληνα Αστιγξ (Frank Abney
Hastings)]. Μέχρι το 1824 έλαβε μέρος στις ναυτικές επιχειρήσεις του υδραίικου στόλου. Συνεργάστηκε με τους Βύρωνα, Μαυροκορδάτο (του
οποίου υπήρξε γραμματέας για την επικοινωνία
του με το εξωτερικό), Κολοκοτρώνη (από το καλοκαίρι του 1825 σύμβουλος και καθοδηγητής
του επίσης στην επικοινωνία του με το εξωτερικό) και Καραϊσκάκη (από το 1826 μέχρι το θάνατό
του). Πολέμησε στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, τραυματίστηκε πολλές φορές, πιάστηκε αιχμάλωτος από τον Ιμπραήμ στο Νεόκαστρο
και ελευθερώθηκε. Πέθανε τον Αύγουστο του
1828 στο Άργος, όπου τάφηκε με τιμές.
Ο Τζόναθαν Πέκαμ Μίλερ (γεν. 1797) ήλθε στην
Ελλάδα το 1824 και για μία διετία πολέμησε με
υποδειγματική γενναιότητα στο πλευρό των
επαναστατημένων φορώντας την ελληνική ενδυμασία. Η δημοσιευμένη αλληλογραφία του
αποτελεί σημαντική πηγή πληροφοριών για την
επικρατούσα κατάσταση.
Ο χειρουργός γιατρός Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου
(1801-1876), απεσταλμένος του φιλελληνικού
κομιτάτου της Βοστόνης, έφθασε στην Ελλάδα
(μέσω Μάλτας) στις αρχές του 1825, ένα χρόνο
μετά την αποφοίτησή του από το Πανεπιστήμιο
του Χάρβαρντ, φλεγόμενος από την επιθυμία της
αφειδώλευτης προσφοράς. Δύο σοβαροί λόγοι
επηρέασαν τη ρομαντική φύση του. θαυμαστής
του Βύρωνα, θέλησε να τον μιμηθεί όταν έμαθε
για το ταξίδι του στην Ελλάδα. Η άτυχη κατάληξη
ενός δυνατού έρωτα και ο πόνος για τη χαμένη
ευτυχία ενίσχυσαν την απόφασή του να εγκαταλείψει μια πολλά υποσχόμενη καριέρα και τις
ανέσεις της αστικής ζωής της Βοστόνης για να
συμμεριστεί τις κακουχίες και τις στερήσεις των
επαναστατημένων, ζώντας κι αυτός στα στρατόπεδα, συμμετέχοντας στις πολεμικές εκστρατείες, χειρουργώντας τους τραυματίες και φορώντας την ελληνική ενδυμασία.
Την άνοιξη του 1829 με έγκριση του κυβερνήτη Ιων. Καποδίστρια ίδρυσε στην περιοχή Επάνω Εξαμίλι Κορίνθου πρότυπο συνοικισμό για
προσφυγικές οικογένειες, που διήρκεσε περίπου
μια εικοσαετία. Το 1835 τιμήθηκε με το Σταυρό
του Τάγματος του Σωτήρος. Η υστεροφημία του
ήταν τόσο μεγάλη ώστε το 1949, με υποδείξεις
των ελληνικών αρχών, δόθηκε το όνομά του σε
πλοιάριο για την προβολή της αμερικανικής βοήθειας (στο πλαίσιο του Σχεδίου Μάρσαλ), διευκολύνοντας την προώθηση τότε της ελληνοαμερικανικής φιλίας.
Αννίτα Ν. Πρασσά
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Ο Επίκουρος (341 π.Χ. - 270 π.Χ.) ήταν αρχαίος
Έλληνας φιλόσοφος. Ίδρυσε δική του φιλοσοφική σχολή, με το όνομα Κήπος του Επίκουρου, η
οποία θεωρείται από τις πιο γνωστές σχολές της
ελληνικής φιλοσοφίας.
Ήταν Αθηναίος πολίτης, γιος του Νεοκλή και
της Χαιρεστράτης. Ο πατέρας του, Αθηναίος πολίτης από τον δήμο Γαργηττού με καταγωγή από
το παλιό επιφανές Αθηναϊκό γένος των Φιλαϊδών,
συμμετείχε στον αποικισμό της Σάμου, όπου ο
Επίκουρος ανατράφηκε («Επίκουρος Νεοκλέους
και Χαιρεστράτης, Αθηναίος, των δήμων Γαργήττιος, γένους του των Φιλαϊδών... κληρουχησάντων Αθηναίων την Σάμον εκείθι τραφήναι»
- Διογένης Λαέρτιος 10,1). Ο Επίκουρος άρχισε να
έρχεται από νωρίς σε έντονη επαφή με τη φιλοσοφία του Ναυσιφάνη στο γειτονικό νησί Τέως,
γεγονός που τον απομάκρυνε από κάθε πλατωνική δοξασία και τον έστρεψε στις θεωρίες του Δημόκριτου. Σε ηλικία 18 ετών μετέβη στην Αθήνα
για την στρατιωτική και πολιτική του θητεία μαζί
με τον κωμικό Μένανδρο. Για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια της ζωής του δεν έχουν διασωθεί
αρκετές πληροφορίες. Αργότερα, δημιούργησε
το δικό του Φιλοσοφικό Κύκλο στη Μυτιλήνη
και μετά στη Λάμψακο. Επέστρεψε στην Αθήνα
το 307/6 π.Χ. σε ηλικία 34 ετών και αγόρασε μια
έκταση στην Αθήνα ανάμεσα στο Δύπιλον και
την Ακαδημία, όπου στέγασε τη φιλοσοφική του
σχολή - τον Κήπο του Επίκουρου. Δίδαξε για 35
χρόνια ακολουθώντας ήσυχη και λιτή ζωή. Περιστοιχίζονταν από άνδρες, γυναίκες, εταίρες και
δούλους, που μετείχαν ισάξια στον επικούρειο
Κήπο. Ο Επίκουρος πέθανε το 270 π.Χ., σε ηλικία
72 χρόνων.
Η Επικούρεια θεωρία
Κατά την Ελληνιστική εποχή, την περίοδο
δηλαδή που αρχίζει με το θάνατο του Μεγάλου
Αλεξάνδρου (323 π.Χ.) και τελειώνει συμβατικά
με τη ναυμαχία στο Άκτιο, το 31 π.Χ., κυρίαρχη
θέση στην αρχαία φιλοσοφία κατέχουν οι σχολές
των Στωικών και των Επικούρειων, παράλληλα
βέβαια με εκείνες των Πλατωνικών, Αριστοτελικών, Σκεπτικιστών, Κυνικών κ.ά.
Ο Επίκουρος και η θεωρία του στρέφονται σε
έναν ηθικολογικό χαρακτήρα της φιλοσοφίας.
Στόχος του ήταν η αναζήτηση των αιτιών της ανθρώπινης δυστυχίας και των εσφαλμένων δοξασιών που την προκαλούν, όπως για παράδειγμα
η δεισιδαιμονία, ώστε να υπάρξει η αντιπρόταση
για την προοπτική μιας ευχάριστης ζωής (ΖΗΝ
ΗΔΕΩΣ), που για την επίτευξή της ο Επίκουρος
προσέφερε ξεκάθαρες φιλοσοφικές συμβουλές.
Το ζην ηδέως επιτυγχάνεται με την απουσία του
πόνου και φόβου και με τη βίωση μιας ζωής αυτάρκους περιβαλλόμενης από φίλους.
Ο Επίκουρος δίδαξε ότι η ηδονή (ή αλλιώς,
ευχαρίστηση) και ο πόνος είναι το μέτρο για το
τι πρέπει να προτιμούμε και τι να αποφεύγουμε.
Μια ηδονή, για τον Επίκουρο, είναι ηθικώς θεμιτή και πρέπει να την επιδιώκουμε, εφόσον αποτελεί μέσο διασφάλισης της κορυφαίας ηδονικής
κατάστασής μας, που δεν είναι άλλη από την
ψυχική μας ηρεμία. Ακόμα και ο πόνος, εάν ορισμένες φορές μας βοηθάει στην κατάκτηση της
ψυχικής μας ηρεμίας, αποκτά θετική σημασία.
Στο πλαίσιο της μετριοπαθούς μορφής του ηδονισμού, το κριτήριο επιλογής μεταξύ των ηδονών δεν είναι πλέον ποσοτικό, δηλαδή η έντασή
τους, αλλά ποιοτικό. Ο Επίκουρος διακρίνει τις
καταστηματικές από τις κατά κίνησιν ηδονές, θεωρώντας τις πρώτες ανώτερες από τις δεύτερες.
Οι κατά κίνησιν ηδονές είναι δυναμικές ηδονές,
με την έννοια ότι όταν καρποφορούν, κάποιος
εκπληρώνει μια επιθυμία του που όσο δεν την
ικανοποιούσε ένιωθε δυσφορία. Η ικανοποίηση
της πείνας, λοιπόν, κατά το χρονικό διάστημα
που συντελείται, είναι μια κατά κίνησιν ηδονή.
Η κατάσταση της ηρεμίας που ακολουθεί όταν ο
άνθρωπος πλέον έχει χορτάσει, κατά τον Επίκουρο, είναι μια καταστηματική μορφή ηδονής. Αν
όμως παρασυρθεί, φάει κατά τρόπο ανεξέλεγκτο
και βαρυστομαχιάσει, θα έχει εκπληρώσει μια
κατά κίνησιν ηδονή του, αλλά μη έχοντας αποκτήσει την καταστηματική ηδονή της ηρεμίας
και της γαλήνης θα είναι δυστυχισμένος.
Βασικές αρχές της διδασκαλίας του είναι οι
εξής: - με τον θάνατο έρχεται το τέλος όχι μόνο
του σώματος αλλά και της ψυχής - οι θεοί δεν
επιβραβεύουν ή τιμωρούν τους ανθρώπους - το
σύμπαν είναι άπειρο και αιώνιο - τα γενόμενα
στον κόσμο συμβαίνουν τελικά, με βάση τις κινήσεις και τις αλληλεπιδράσεις των ατόμων που
διακινούνται στον κενό χώρο
Γνωστή είναι η τετραφάρμακος, δηλαδή οι
τέσσερις «αρχές» που πρόβαλλε ο Επίκουρος:
Άφοβον ο θεός,
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ανύποπτον ο θάνατος
και ταγαθόν μεν εύκτητον,
το δε δεινόν ευεκκαρτέρητον.
και σε νεοελληνική απόδoση:
Ο θεός δεν είναι για φόβο (διότι η θεϊκή δύναμη δεν απειλεί εκ φύσεως),
ο θάνατος δεν προκαλεί ανησυχία (διότι δεν
υπάρχει μετά θάνατο ζωή)
και το καλό (ό,τι πραγματικά χρειαζόμαστε)
εύκολα αποκτιέται,
το δε κακό αντέχεται (ό,τι μας κάνει να υποφέρουμε, εύκολα μπορούμε να το υπομείνουμε).
Η αντιδικία με τους στωικούς
Όλοι οι μαθητές και φίλοι του Επίκουρου,
αποτελούσαν σύλλογο με αρχηγό τον Επίκουρο,
όμοιο μ΄εκείνον των Πυθαγορείων, συνδέονταν
με στενή φιλία μεταξύ τους χωρίς όμως, να
έχουν κοινοκτημοσύνη, την οποία ο Επίκουρος
δεν θεωρούσε αναγκαία, διότι κατά τη γνώμη
του δήλωνε απιστία μάλλον παρά πίστη μεταξύ φίλων. Σ΄αυτό το σύλλογο δεν συμμετείχαν
μόνο άνδρες αλλά και γυναίκες, όπως η Θεμίστα,
η σύζυγος του Λεοντέα, που ήταν ερωμένη του
Μητροδώρου πράγμα που τότε δεν ερχόταν σε
αντίθεση με την ηθική αντίληψη της ελληνικής
κοινωνίας. Αυτή, όμως, η χαρούμενη σχέση του
Επίκουρου και των φίλων του με εταίρες, η διδασκαλία του περί ηδονής, που παρανοήθηκε ή
διαστρεβλώθηκε επίτηδες από μερικούς, καθώς
και η καταφρόνηση που έδειχνε ο Επίκουρος και

οι μαθητές του για τους σύγχρονους αλλά και
και τους προγενέστερους φιλοσόφους, έδωσαν
αφορμή, ιδιαίτερα στους στωικούς, να διαβάλουν τόσο τον ίδιο όσο και τη φιλοσοφία του με
τον χειρότερο τρόπο.
Την ηθική των Επικουρείων κατηγόρησε αργότερα και ο Πλούταρχος στα συγγράμματά του
Προς Κολώτην και ότι ουδέ ζην έστιν ηδέως κατ΄
Επίκουρον.
Η φυσιοκρατική θεωρία
Ο Επίκουρος και οι οπαδοί του παρουσιάστηκαν από τους χριστιανούς λόγιους ως κήρυκες
και υποδείγματα ακολασίας και με τη σημασία
αυτή διατηρήθηκε ο όρος επικουρισμός κατά
τον Μεσαίωνα. Όμως, κατά τον 17ο αι. ο Γάλλος
φιλόσοφος και θεολόγος Πιερ Γκασέντ προσέγγισε με άλλη ματιά τον επικουρισμό, προσπαθώντας να συνδυάσει τη φυσιοκρατική θεωρία των
Επικουρείων με τη θεοκρατική διδασκαλία του
χριστιανισμού. Η αντίθεση μεταξύ επικουρισμού
και στωικισμού στο θέμα της θείας πρόνοιας,
καθώς ο Επίκουρος αρνήθηκε κάθε θεία παρέμβαση στον κόσμο και κάθε τελολογική ερμηνεία,
έδωσε αφορμή για την ανάπτυξη οξείας αντιδικίας εκείνη την εποχή. Ωστόσο, στους νεότερους
χρόνους, η προσεκτική μελέτη των κειμένων
και η επιστημονική αξιολόγηση αναζήτησαν και
απέδωσαν στον επικουρισμό την πραγματική
του θέση στην ιστορία της φιλοσοφίας.
Με το τέλος του ελληνορωμαϊκού κόσμου και

Στο De Rerum Natura (για τη φύση των πραγμάτων), ένα ποιητικό έργο γραμμένο πριν
από σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια, ο Ρωμαίος Λουκρήτιος λέει για τον Επίκουρο:
Καθώς η ανθρωπότητα χαμένη
Σ´ολη τη γης κοίτωταν νικημένη
Εμπρός στα μάτια ολονών, απ' τη Θρησκεία
Την κεφαλή επρόβαλε μέσα απ' τους ουρανούς
Σκιάζοντας με την όψης της, της φρίκης, τους θνητούς
Ένας Έλληνας ήταν αυτός που πρώτος τόλμησε ν' αψηφήσει
Και σήκωσε μάτια θνητά τον τρόμο ν' αντικρύσει
Αυτόν π' ούτε η δόξα των Θεών, μήδε η βοή του κεραυνού,
Μήτε τ´αστροπελέκι του ανταριασμένου ουρανού
Τον εταπείνωνε μα τον τσινούσε με μήνιν πυρωμένη
Η ατρόμητη καρδιά του να είναι η πρώτη που οργισμένη
Τις πύλες που είχαν μανταλώσει αυτοί της Φύσης της αρχαίας να τσακίσει.
(Liber I:62-70)

την απαρχή του Μεσαίωνα, τα περισσότερα επικούρεια έργα αφανίστηκαν λόγω του περιεχομένου τους. Από το έργο του Επίκουρου σήμερα
σώζονται μέσω του βιογράφου Διογένη του Λαέρτιου (3αι. μ.Χ.), τρεις επιστολές (Προς Ηρόδοτο
- Περί Φύσεως, Προς Πυθοκλή - Περί Ουρανίων
Σωμάτων, Προς Μενοικέα - Περί Ηθικής) και Οι
Κύριες Δόξες, τα οποία αποτελούν την επιτομή
του φιλοσοφικού του συστήματος, καθώς και
η διαθήκη του. Το 1414 ο Πόντζιο Μπρατζιολίνι
ανακάλυψε σ’ ένα γερμανικό μοναστήρι το ποίημα De Rerum Natura (Για την Φύση των Πραγμάτων) του επικούρειου ρωμαίου Λουκρήτιου (9455 π.Χ.). Το ποίημα αναπτύσσεται σε έξι βιβλία
και εμπεριέχει την επικούρεια θεώρηση περί Φύσεως. Το 1884 ανακαλύφθηκε από δύο Γάλλους
αρχαιολόγους στην Ιωνία, η μεγάλη επιγραφή
του επικούρειου Διογένη Οινοανδέα, το μεγαλειώδες φιλοσοφικό μνημείο της ανθρωπότητας.
Το 1888 βρέθηκε στο Βατικανό μια συλλογή με
επικούρειες «δόξες» που ονομάστηκε Επίκουρου
Προσφώνησις.
Απόψεις της επικούρειας φιλοσοφίας εντοπίζονται στα έργα άλλων συγγραφέων, όπως ο
Αθήναιος, ο Κικέρων, ο Σέξτος Εμπειρικός, και
άλλοι. Νέα κείμενα έρχονται στο φως ακόμη και
σήμερα, από τους απανθρακωμένους παπύρους
που βρέθηκαν σε μια έπαυλη του Ηρακλείου
(Ερκουλάνεουμ) πόλης της Ιταλίας που είχε καταστραφεί από την ηφαιστειακή έκρηξη του Βεζούβιου. Στο πρόσφατο παρελθόν, τα επικούρεια
έργα που έχουν σωθεί, εκδόθηκαν και στα νέα
ελληνικά.
Η Επικούρεια φιλοσοφία
Κατά την διάρκεια του διαφωτισμού, υπήρξαν
προσωπικότητες που ακολούθησαν τις αρχές του
Επίκουρου και τις διέδωσαν ανά τον κόσμο. Μια
μεγάλη μορφή της παγκόσμιας ιστορίας, ο Τόμας
Τζέφερσον (αγγλ. Thomas Jefferson, 13 Απριλίου 1743 - 4 Ιουλίου 1826), ο τρίτος Πρόεδρος
των Η.Π.Α. (1801-1809) και κύριος συγγραφέας
της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, είχε γράψει
σε επιστολή προς το φίλο του, Γουίλιαμ Σορτ,
(γραμμένη στο Μοντιτσέλο της Βιρτζίνια στις 19
Οκτωβρίου 1819), τα εξής:
«Όπως λες για τον εαυτό σου, έτσι κι εγώ είμαι
Επικούρειος. Θεωρώ ότι η αυθεντική (όχι η πλαστή) διδασκαλία του Επίκουρου περιέχει καθετί
λογικό από την πρακτική φιλοσοφία που μας
άφησαν η Ελλάδα και η Ρώμη.»
Η φιλοσοφία του Επίκουρου αποτέλεσε τη
βάση της ατομιστικής αντίληψης για το σύμπαν
και της υλιστικής μεταφυσικής. Κατά τον 19ο αιώνα, η φιλοσοφία του Επίκουρου εντυπωσίασε τον
Κάρολο Μαρξ, ο οποίος το 1841 έγραψε διατριβή
υπό τον τίτλο: «Διαφορά μεταξύ της φυσικής φιλοσοφίας του Δημόκριτου και του Επίκουρου»,
την οποία υπέβαλε στην Φιλοσοφική Σχολή τού
Πανεπιστημίου της Ιένας στη Γερμανία, και με
αυτήν έλαβε τον τίτλο του διδάκτορα. Αργότερα
όμως, ο Μαρξ ασπάστηκε τις στωικές ιδέες του
Χέγκελ για το «Πνεύμα της (προδιαγεγραμμένης)
Ιστορίας». Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι μαρξιστικές κοινωνίες να έχουν ως στόχο την εκπαίδευση
των ανθρώπων να κάνουν το καθήκον τους στο
πλαίσιο του πεπρωμένου τους, σύμφωνα με τη
στωική φιλοσοφία. Και βέβαια δεν είχαν στόχο
την εκπαίδευση των ανθρώπων να είναι ευδαίμονες βιώνοντας τη φρόνηση, την αταραξία και
τη φιλία σύμφωνα με την επικούρεια φιλοσοφία.
Εκτός από τον Μαρξ και ο Λένιν ασπάσθηκε την
περί ειδώλων γνωσιολογική αντίληψη του Επίκουρου. Οι Σκανδιναβικές χώρες με τα σοσιαλδημοκρατικά συστήματα, που ενδιαφέρθηκαν
για την ευδαιμονία των περισσοτέρων ανθρώπων, εφάρμοσαν σε μεγαλύτερο βαθμό τις αρχές
του Επίκουρου.
Στην εξάπλωση της επικούρειας διδασκαλίας
συντέλεσε και ο μειλίχιος χαρακτήρας του Επίκουρου, αλλά κυρίως το πρακτικό πνεύμα της
ηθικής του διδασκαλίας, σύμφωνα με το οποίο η
φιλοσοφία δεν ήταν αυτοσκοπός, αλλά μέσο και
βοήθημα στην επίτευξη του σκοπού του ανθρώπινου βίου, που ήταν η ευδαιμονία. Γι΄αυτό το
λόγο ο Επίκουρος δεν έδινε σχεδόν καμιά σημασία στις εκτεταμένες θεωρητικές, γραμματικές,
ιστορικές και μαθηματικές έρευνες, εφόσον δεν
εξυπηρετούσαν το να ζει ο άνθρωπος ευτυχισμένος. Από την άλλη όμως, επειδή θεωρούσε ότι η
κακοδαιμονία των ανθρώπων προέρχεται από
την αμάθεια, τη δεισιδαιμονία, τις προλήψεις,
τους φόβους και τις ελπίδες που γεννούν όλα
αυτά στους ανθρώπους και επειδή θεωρούσε
πως αιτία όλων αυτών είναι η άγνοια των φυσικών νόμων, πίστευε ότι μόνο μέσο θεραπείας
είναι η ορθή γνώση των νόμων που διέπουν τη
φύση και τον άνθρωπο.

