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«Εμποροπανήγυρη» κατάντησε η ελληνική
παρέλαση στη Νέα Υόρκη γιά 25η Μαρτίου

Η μικρότερη που έγινε ποτέ.
Παρελαύνοντες και θεατές ΔΕΝ
ξεπέρασαν τις 8.000. H Ομογένεια
''τίμησε'' με την...απουσία της, την
πολυέξοδη-ακριβή παρέλαση (30
Μαρτίου 2014) στην 5η Λεωφόρο.
Καταλαβαίνοντας τι γίνεται, ΔΕΝ
συμμετείχε στα εμπορικά παιχνίδια
Ομοσπονδίας, Αρχιεπισκοπής,
Κατσιματίδη, που ευτέλισαν
την παρέλαση. Απαιτούνται
δραστικές αλλαγές σε πρόσωπα
και οργάνωση. Η διοργανώτρια
Ομοσπονδία ενδιαφέρθηκε
περισσότερο γιά τα έσοδα,
αδιαφορώντας γιά τα υπόλοιπα. Tο
κύρος του θεσμού της παρέλασης,
διέσωσαν τα παιδιά των σχολείων
και οι εύζωνες της προεδρικής
Φρουράς από την Ελλάδα. (Σελ. 8)

Παραίτηση Μπαλτάκου - Πρωτοφανής διάλογος με Κασιδιάρη

Ακροδεξιό παρακράτος εναντίον κυβερνητικού...παρακράτους
Εξευτελισμός Σαμαρά-κυβέρνησης, υπουργών, δικαιοσύνης. (Σελ. 13)

Η φωτογραφία αυτή, ισοδυναμεί με 1 εκατομ. λέξεις
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Αmericans 4 Hellas (Greece)

Την δεκαετία του '90, ζήσαμε στις ΗΠΑ ένα ''μπαράζ'' αρνητικών αναφορών αμερικάνικων ΜΜΕ στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα
μετά το ξεπούλημα του ονόματος ''Μακεδονία'' από την κυβέρνηση Κ. Μητσοτάκη, παρά την ευνοϊκή φιλελληνική τοποθέτηση της Ουάσιγκτον, στις αρχές της προεδρίας Κλίντον. Τότε, ενώ
η Ομογένεια αγωνιζόταν, η κυβέρνηση των Αθηνών πίσω από
την πλάτη της, παρακινούσε ''επιφανείς Ομογενείς'' να πιέσουν
γραπτά τον Λευκό Οίκο να δεχτεί έμμεσα το όνομα Μακεδονία
γιά τα Σκόπια. 'Ετσι τότε, οι... αιφνιδιασμένοι Αμερικανοί από
την ελληνική ηττοπάθεια, δέχτηκαν το ΠΓΔΜ, δηλαδή την έμμεση παραχώρηση του ονόματος. Λίγο μετά, τα αμερικάνικα
ΜΜΕ έκαναν συχνές αρνητικές αναφορές στην Ελλάδα. Τα
ελληνικά γραφεία Τύπου στις ΗΠΑ, τα προξενεία, η πρεσβεία,
αδυνατούσαν, εξαιτίας άγνοιας της αμερικάνικης πραγματικότητας, να κάνουν πολλά πράγματα. Απαντούσαν σποραδικά.
Τότε, δημιουργήθηκε μία άτυπη ομάδα Ελληνοαμερικανών
υπό τον πρώην εισαγγελέα Σπυρόπουλο (Νέα Υόρκη), η οποία
παρακολουθούσε τις αναφορές των αμερικάνικων ΜΜΕ καθημερινά και δρούσε ακαριαία, με εμπεριστατωμένες απαντήσεις,
που δημοσιεύονταν μαζί με σχετική αρθρογραφία. Στην ομάδα
ήταν και ο εκδότης αυτής της e-εφημερίδας.
Είκοσι χρόνια αργότερα, από τα τέλη του Οκτώβριου 2013,
τρεις Ελληνοαμερικανοί κάνουν κάτι πολύ απλό αφιερώνοντας
λίγες ώρες την εβδομάδα, γιά την Ελλάδα, διαπιστώνοντας την
παντελή απουσία των διπλωματικών υπηρεσιών της στις ΗΠΑ.
Συντάσουν ένα συνοπτικό τρισέλιδο κείμενο, προσεκτικά διατυπωμένο και εμπεριστατωμένο, όχι προπαγανδιστικό, στα αγγλικά φυσικά. Το κείμενο, που αναφέρεται στην Ελλάδα, στόχο
έχει την ενημέρωση Αμερικανών πολιτικών και ΜΜΕ, με στόχο
να τους κάνει φιλέλληνες. Η άτυπη τριμελής επιτροπή των Ελληνοαμερικανών ήταν γνωστή στην ''Π'', απλά δεν έγινε ίσαμε
σήμερα καμία αναφορά, μετά από παράκλησή τους. Πρόκειται
γιά Ομογενείς με μόρφωση -σπουδαγμένοι και στην Ελλάδα και
στις ΗΠΑ- και άριστη γνώση της ελληνικής και αμερικάνικης
πραγματικότητας. Επέλεξαν το κείμενο να είναι τρισέλιδο, γιά
να μην είναι κουραστικό.
Οι τρεις Ομογενείς, στέλνουν το καλαίσθητο και περιεκτικό
τρισέλιδο σε pdf, αλλά και σε απλό κείμενο, κάθε δεύτερη Κυριακή βράδυ, σε συνολικά 741 παραλήπτες. Αυτοί είναι:
- Οι 100 γερουσιαστές (U.S. Senate)
- Οι 435 ομοσπονδιακοί βουλευτές (U.S. House of Representatives) με δικαίωμα ψήφου και οι 6 που δεν έχουν ψήφο.
- Οι 50 κυβερνήτες των Πολιτειών των ΗΠΑ.
- Από 2 μέχρι 5 μεγάλα ΜΜΕ, κάθε Πολιτείας ανάλογα με την
πληθυσμιακή σύνθεση των Πολιτειών, συνολικά 150.
Οι τρεις δεν έχουν επαφή με διπλωμάτες της Ελλάδας στις
ΗΠΑ, ούτε με την ελληνική κυβέρνηση. Δεν αυτοπροβάλονται,
δεν ζητούν, δεν χρειάζονται ''συμβουλές''. Δεν προπαγανδίζουν, δεν έχουν πολιτικές ή ''λομπίστικες'' ή άλλες βλέψεις.
Απλά, μακριά από δημοσιότητα και ''φιγούρα'', κάνουν με μεράκι κάτι απλό, από αγάπη στην πατρίδα, προωθώντας ή προστατεύοντας την Ελλάδα.

Περί Ομογένειας

Δεν αγαπάει περισσότερο την Ομογένεια αυτός που την ζητωκραυγάζει και ισχυρίζεται, κοροϊδεύοντας τον εαυτόν του, ότι
δήθεν όλα είναι καλά, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι τίποτα δεν είναι
καλά. Την Ομογένεια την αγαπάει αυτός που την νοιάζεται, την
πονάει και κρίνοντάς την αναδεικνύοντας τα μεγάλα και υπαρκτά προβλήματά της, θέλει να την προβληματίσει γιά να γίνει
καλύτερη, αποβάλοντας τα αντιδραστικά και άχρηστα στοιχεία
που συνθέτουν την αποκαλούμενη ''οργανωμένη Ομογένεια''
των ολίγων μόνιμων τυχοδιωκτικών συμμοριών.
Η ''Πρωϊνή''

Θλιβερές υποσημειώσεις της σύγχρονης ελληνικής Iστορίας
Ποιος Κολοκοτρώνης και ποιος Καραϊσκάκης; Οι ήρωες της ιστορίας αυτού του τόπου υποκλίνονται και παραμερίζουν μπροστά
στους γίγαντες Σαμαρά και Βενιζέλο που νίκησαν τους τοκογλύφους και απελευθέρωσαν την πατρίδα! Προς τιμή τους, λοιπόν, οι
γραμμές που ακολουθούν:
Τότε, μέσα στη φωτιά της επανάστασης του 1821, «οι ξένοι τραπεζίτες, με συνεργούς τους ντόπιους κοτζαμπάσηδες, τους Φαναριώτες και τους πάμπλουτους καραβοκυραίους, κατάφεραν να ωφελήσουν μονάχα τον μπεζαχτά τους και τους ξένους τυχοδιώκτες απ'
τα δύο δάνεια της επανάστασης».
Τώρα, με την ηρωική ηγεσία Σαμαρά-Βενιζέλου, ο λογαριασμός
πόσα δηλαδή τσέπωσαν (με πολλούς και διάφορους τρόπους) ξένοι και ντόπιοι τραπεζίτες (και νταβατζήδες) δεν έχει γίνει ακόμη.
Για την ακρίβεια είναι εξαιρετικά δύσκολο για κάποιον να μετρήσει
πόσα ακριβώς έχουν καταβάλει οι εργαζόμενοι και πόσα ακόμη
επιπλέον χρωστάει η χώρα.
Τότε, η ελληνική κυβέρνηση του Άργους «πήρε 348.000 λίρες σε
μετρητά και 11.900 σε πολεμοφόδια», αλλά «38.000 από τις 348.000
μείνανε στο Λονδίνο. Κατάντησε δηλαδή να πάρουμε μόλις 310.000
λίρες, ενώ στα βιβλία των τοκογλύφων η Ελλάδα ήταν χρεωμένη
με 800.000!».
Τώρα, η συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου πληρώνει ασταμάτητα και παρ' όλα αυτά το μέγεθος του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ
εξακολουθεί να αυξάνεται.
Τότε, καλόμαθε η γριά στα σύκα και ζήτησε δεύτερο δάνειο: «Ένα
μέρος από το δάνειο πήγε για νοίκιασμα ναυάρχων. Έλειπαν όμως
τα καράβια. Τι ναύαρχοι θα ήταν χωρίς πλοία; Κι αρχίζει πια η δεύτερη πράξη της κωμωδίας. Οι διαχειριστές του δανείου έδωσαν παραγγελία για έναν ολόκληρο στόλο, έξι καράβια παράγγειλαν στην
Αγγλί, μια κορβέτα και πέντε ατμοκίνητα, τα δύο μικρά και τα τρία
μεγάλα , άλλες δύο φρεγάτες παραγγέλθηκαν στην Αμερική κι η
τεχνική επιστασία της δουλειάς ανατέθηκε, από τον όμιλο των τραπεζιτών που ανεμοσκόρπιζε το δάνειο, σε έναν απόστρατο συνταγματάρχη του ιππικού. Από τα έξι εγγλέζικα μόνο η κορβέτα “Καρτερία”, ύστερα από μεγάλες προσπάθειες του φιλέλληνα Άστιγγα,
κατάφερε να πλεύσει τα τέλη του 1826 στην Ελλάδα, σε τέτοια όμως
κατάσταση που ήταν αδύνατο να χρησιμοποιηθεί αμέσως στον

αγώνα. Από τα δύο μεγάλα ατμοκίνητα το ένα κάηκε στις δοκιμές
στον Τάμεση και το δεύτερο έφτασε στην Ελλάδα τον... Σεπτέμβρη
του 1828, αλλά ήταν άχρηστο και δεν μπορούσε να κινηθεί! Από τα
τρία μικρά πάλι το ένα μόνον έφτασε στα νερά μας όταν είχε πια
τελειώσει η Επανάσταση! Τα άλλα δύο ξέμειναν στην Αγγλία, γιατί
στάθηκε αδύνατο να πλεύσουν!». (Ν. Μπελογιάννης, «Το Ξένο κεφάλαιο στην Ελλάδα»).

Τώρα, οι... ήρωες Σαμαράς και Βενιζέλος πλήρωσαν 5 υποβρύχια
και έχουν παραλάβει μόνο ένα που γέρνει. Οι πολιτικοί τους γεννήτορες δανείστηκαν για να προμηθευτούν άρματα χωρίς πυρομαχικά και αεροσκάφη χωρίς κινητήρες, ξεκοκάλισαν ευρωπαϊκά
προγράμματα, μοίρασαν σε ΜΚΟ, συμφώνησαν με την αποβιομηχάνιση της χώρας.
Τώρα, οι τιτάνες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας πληρώνουν
τις υποθήκες των δανείων της «διάσωσης»: Ξεπουλούν τα πάντα:
τον ΟΠΑΠ, τις υποδομές (λιμάνια, δρόμους, αεροδρόμια) τη ΔΕΗ,
τους σιδηροδρόμους. Ταυτόχρονα, εκποιούν κάθε τι (υγεία, παιδεία) από τον ιστό του (κοινωνικού) κράτους που μπορεί να προσφέρει κέρδη στους ξένους και ντόπιους κερδοσκόπους.
Τότε, Μαυροκορδάτοι, Κωλέττηδες, αγγλόφιλοι, γαλλόφιλοι ρωσόφιλοι, κοντραμπατζήδες καραβοκύρηδες και ξενόδουλοι κοτζαμπάσηδες.
Τώρα, αμετανόητοι «Μαυρογιαλούροι» δίχως την παραμικρή αίσθηση της Ιστορίας, η οποία τελικά θα τους τοποθετήσει στις θλιβερές υποσημειώσεις της.
(Δημήτρης Μηλάκας)

http://plantyourrootsingreece.org

Plant Your
Roots
In Greece
2155 W. 80th Str.
Chicago, IL 60620
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Τελικά αρχίζει να μου γίνεται πεποίθηση, ότι το ζήτημα των
υδρογονανθράκων έχει σκοπίμως καταντήσει κάτι μεταξύ του
Γεφυριού της Άρτας και τηλεοπτικής σαπουνόπερας. Αρχίζω να
πιστεύω οτι, οτιδήποτε εξαγγέλλεται, δηλώνεται ή γράφεται απο
πολιτικούς ταγούς στήν Κύπρο, κυρίως τον Πρόεδρο, τον αρμόδιο
Υπουργό και τώρα την νεόκοπο Πρόεδρο της νεόκοπης Εταιρείας
Υδρογονανθράκων Κύπρου (που δημιουργήθηκε για να αντικαταστήσει μιά άλλη και έτσι πρέπει πλέον η ΕΥΚ να επανεφεύρει τον
τροχό ενώ χάθηκε πολύτιμος χρόνος και ίσως σκόπιμα) είναι άνευ
ουσιαστικού περιεχομένου και απλά γίνονται για να δημιουργούν
εντυπώσεις, προσδοκίες, να διασκεδάζουν εσωτερικές καταστάσεις, να περνά ο καιρός, να διασπαθίζονται κρατικοί πόροι, να βολεύονται ημέτεροι κομματικοί ή μή, αλλά πρακτικά να μήν υπάρχει
αποτέλεσμα παρά μόνο μιά πανάκριβη τρύπα, κυριολεκτικά, μέσα
στο (αλμυρό) νερό!
Ίσως το παραπάνω να είναι, σχετικά, και το πιό ανώδυνο σενάριο.
Πιθανόν να βρίσκεται σε εξέλιξη και κάποιο άλλο, δόλιο σενάριο, το
οποίο να υποκρύπτει μιά καλά οργανωμένη, στρατηγικά, επιχείρηση με ενεργούς παίκτες ίσως όχι περισσότερους απο δύο, τον Πρόεδρο και τον αρμόδιο Υπουργό. Ίσως οι δυό αυτοί αξιωματούχοι
να πιστεύουν ότι έχουν ''εξασφαλίσει'' διαβεβαιώσεις, ακόμη και
δεσμεύσεις από την Ουάσινγκτον ότι οι υδρογονάνθρακες κρατούν
το κλειδί ''επίλυσης'' του κυπριακού, εφόσον ακολουθηθούν κατά
γράμμα συγκεκριμένες πολιτικές μεθοδεύσεις.
Θα πρέπει δηλαδή για να ολοκληρωθεί με επιτυχία μιά τέτοια
στρατηγικής εμβέλειας επιχείρηση, η κυπριακή κυβέρνηση να
ακολουθήσει ''ευλαβικά'' ένα ειδικά επεξεργασμένο από την Ουάσιγκτον ''οδικό χάρτη''. Στη βάση του σεναρίου αυτού, οτιδήποτε
έπραξε η Λευκωσία μέχρι τώρα στον τομέα των υδρογονανθράκων,
καλώς το έπραξε. Ωστόσο απο εδώ και πέρα το παιγνίδι ''χοντραίνει'' και πρέπει η Λευκωσία να παγώσει περαιτέρω ενέργειες για
εκμετάλλευση, ώστε να ευοδωθεί το σενάριο ''επίλυσης'', το οποίο,
αναπόφευκτα, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και την Τουρκία στήν
εκμετάλλευση των κυπριακών κοιτασμάτων που συμπεριλαμβάνουν και πετρέλαιο.
Δέν χρησιμοποιώ την φράση ''δόλιο σενάριο'' απερίσκεπτα. Όλες
οι ενδείξεις συνηγορούν υπέρ μιάς τέτοιας εξέλιξης. Εάν όντως έτσι
εχουν τα πράγματα, οφείλει η κυβέρνηση ν´αφήσει κατά μέρος τον
υποκριτικό λόγο και να δώσει ειλικρινείς και ξεκάθαρες εξηγήσεις
Οι λέξεις «δημοκρατία» και «ρεπουμπλικανικό κόμμα» σπανίως
συναντιούνται. Δεν είναι λίγες φορές που οι βουλευτές της δεξιάς
στις ΗΠΑ αποδεικνύονται λάτρεις της ολιγαρχίας και του ολοκληρωτισμού.
Το τελευταίο κρούσμα έχει να κάνει με τις δαπάνες για την παιδεία. Στην Αμερική τα σχολεία χρηματοδοτούνται από τοπικούς
φόρους της κάθε πολιτείας και αυτοί διαφέρουν, ανάλογα με την
περιοχή όπου εδρεύει το κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα.
Το σύστημα φορολογίας είναι τέτοιο που οι πιο ακριβές περιοχές
κάθε πόλης ή πολιτείας πληρώνουν μεγαλύτερο φόρο στο κράτος.
Αυτό σημαίνει ότι τα σχολεία που βρίσκονται σε ακριβές περιοχές
έχουν πολύ μεγαλύτερες παροχές από τα αντίστοιχα που εδρεύουν
στις πιο φτωχικές.
Αυτή την ανορθογραφία προσπάθησαν να διορθώσουν μέλη της
δικαστικής εξουσίας. Τέσσερις διαφορετικοί δικαστές, σε ισάριθμες πολιτείες, εξέδωσαν αποφάσεις οι οποίες υποχρεώνουν την
πολιτειακή κυβέρνηση να μοιράζει με δίκαιο και δημοκρατικό
τρόπο τις δαπάνες για τα σχολεία, ανεξαρτήτως της περιοχής όπου
βρίσκονται.
Τι ήθελαν και το έπραξαν; Ρεπουμπλικανοί βουλευτές και τοπικά στελέχη στο Νιου Τζέρσι, το Κάνσας, την Ουάσιγκτον και την
Αλάσκα απειλούν να τιμωρήσουν τους δικαστές που έβγαλαν τοις
αποφάσεις αυτές. Προσπάθησαν να σταματήσουν τη χρηματοδό-
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H μπλόφα των πετρελαίων
σε Ελλάδα και Κύπρο

στον κόσμο. Οι εποχές των κουτοπονηριών και των εξυπνακισμών
έχουν παρέλθει. Ό,τι και να έχουν κατά νούν οι κρατούντες ως προς
το μέλλον του τόπου, χρειάζεται νομιμοποιητική βάση. Και η διαφάνεια είναι το προαπαιτούμενο.
Αφορμή αλλά όχι αίτιο για τα ανωτέρω σχόλιά μου υπήρξαν
δύο πρόσφατα γεγονότα. Οι από κοινού δηλώσεις των αρμοδίων
Υπουργών Κύπρου και Ελλάδας για ζητήματα ενέργειας κ. Γιώργου Λακκοτρύπη και Γιάννη Μανιάτη, με αφορμή τη επίσκεψη του
τελευταίου στην Λευκωσία και οι συναφείς δηλώσεις του Κύπριου
Υπουργού και της κυρίας Τούλας Ονουφρίου, μετα την πρώτη συνεδρία του νέου Δοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΚ.
Οι δύο Υπουργοί δεν έλαβαν καμιά απόφαση για την όποια συνεργασία-σύζευξη Κύπρου και Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας.
Δημιούργησαν όμως ''κοινή ομάδα εργασίας'' που θα ''μελετήσει''
το ζήτημα και θα κάνει εισηγήσεις, κλπ. Περισσότερο και άμεσο
ουσιαστικό ενδιαφέρον για τον τόπο έχουν οι κοινότοπες και τετριμμένες τοποθετήσεις Λακκοτρύπη-Ονουφρίου.
''Συζητήσαμε και ανταλλάξαμε απόψεις'' δήλωσε ο κύριος
Υπουργός, που παρακάθησε στην πρώτη και πανηγυρική συνεδρία
της ΕΥΚ, για τον ρόλο που θα διαδραματίσει η εταιρεία ''ως ο εμπορικός βραχίωνας του κράτους''. Ολοκληρώνοντας υπογράμμισε ότι
με ''γρήγορη ενημέρωση'' και ''κατάλληλη στελέχωση” θα προχωρήσουν κυβέρνηση και ΕΥΚ ''απρόσκοπτα στην εκμετάλλευση του
φυσικού μας πλούτου''.
'Οσο για τη κυρία Ονουφρίου, μας γνωστοποίησε ότι προτεραιότητα του νέου Δ.Σ. ''είναι η ενημέρωσή του για τις εξελίξεις στον
τομέα των υδρογονανθράκων και η στελέχωση της εταιρείας με
τεχνοκράτες''. Για το πρώτο σωστά διαβάσατε. Στην ΕΥΚ θα ξαναμάθουν το ''αλφαβητάρι'', ή όπως προείπα θα επανεφεύρουν τον
τροχό. Τώρα, πόσο καιρό θα πάρει η ''ενημέρωση'' και πόσο επιπρόσθετο θα πάρει η ''στελέχωση'' της εταιρείας με τεχνοκράτες,
ένας θεός γνωρίζει.
Στο μεταξύ, στις 26 Μαρτίου, ο κύριος Υπουργός δήλωσε ότι
μια άλλη εταιρεία, η Δημόσια Εταιρεία Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ),
δεσμεύτηκε να φέρει στην Κύπρο φυσικό αέριο για ηλεκτροπα-

ΗΠΑ: Δημοκρατία; No thanks

τηση στα δικαστήρια, να περιορίσουν την απόφαση, ακόμη και να
εκδιώξουν τους δικαστές (πολλοί από τους οποίους εκλέγονται στη
θέση τους και δεν διορίζονται από το κράτος).

ραγωγή το 2016. Εδώ εύλογα διερωτάται κάποιος. Και με το κυπριακό αέριο τί επιτέλους γίνεται; Παραδίπλα, το Ισραήλ ''έβγαλε'' το
υγραέριό του στη στεριά και με το οποίο εξυπηρετείται ήδη η ισραηλινή οικονομία ενώ ταυτόχρονα γίνονται εντατικές ετοιμασίες για
εξαγωγές. Από την εντόπιση των ισραηλινών κοιτασμάτων και την
έλευσή τους στη στεριά παρείλθαν ή δε παρείλθαν τρία χρόνια. Για
το αντίστοιχο κυπριακό, μας λένε ότι θα το δούμε ,αν το δούμε, το
ταχύτερο μέχρι το 2021.
Μέχρι τότε θα έχει περάσει και μια επιπρόσθετη επταετία, όσα
χρόνια δηλαδή διήρκεσε η χούντα στην Ελλάδα. Για την οικονομικά
αλλά και πολιτικά χειμαζόμενη Κύπρο, ακόμη επτά χρόνια είναι μια
αιωνιότητα. Και όπως επιγραμματικά δήλωσε ο εμβληματικός και
αείμνηστος οικονομολόγος Τζών Κέινς, ''μακροπρόθεσμα θα είμαστε όλοι νεκροί''.
Το κυπριακό φυσικό αέριο θα μπορούσε να είχε ήδη μπεί στην
κυπριακή αγορά το 2016, το έτος που η ΔΕΦΑ και ο κύριος Λακκοτρύπης προγραμματίζουν να εισαγάγουν φυσικό αέριο ως ενδιάμεση λύση. Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ το γνωρίζουν αυτό πάρα
πολύ καλά. Μπορούσε η Κύπρος να είχε το δικό της φυσικό αέριο
στη στεριά αλλά το γεγονός είναι ότι κάτι τέτοιο δέν συνέβη. Γιατί
δεν έγινε; Ήταν λένε ''λίγο'' το υγραέριο στο Βυθοτεμάχιο 12, ήταν
και το Βυθοτεμάχιο μακριά, το 'φαγε και ο γάιδαρος.
Αλλού είναι το ζήτημα και το πρόβλημα. Το υγραέριο όπως και
το πετρέλαιο είναι ενέργεια, είναι πλούτος, αλλά είναι και εργαλείο
ισχύος. Επιτρέπει στον κάτοχό του να χρησιμοποιήσει τον ενεργειακό του πλούτο για να διασφαλίσει τα συμφέροντά του τα οποία,
στην περίπτωση ειδικά της Κύπρου, άπτονται της επιβίωσης του
κράτους και του λαού. Είναι πεποίθησή μου ότι έχει δυστυχώς προαποφασισθεί ότι ο ενεργειακός πλούτος της Κύπρου δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως ασπίδα για την προάσπιση των ελευθεριών και
της αξιοπρέπειας των πολιτών της Κύπρου.
Το μόνο που ''προσφέρεται'' στην Κύπρο και ''μεγαλόψυχα'' μάλιστα, και για αυτό όλοι οι κάτοικοι πρέπει να είναι ''ευγνώμονες'',
είναι μια δοτή λύση που θα εξυπηρετεί πρώτιστα αλλότρια συμφέροντα. Και είναι αυτός ο λόγος που η εξόρυξη και εκμετάλλευση
των κυπριακών υδρογονανθράκων έχουν καταντήσει σήριαλ που
δεν έχει τέλος. 'Εχει ωστόσο καμπάρσους στην Κύπρο, όχι εξω απο
αυτήν.
Μάριος Ευρυβιάδης
Για να περάσει μια τέτοια απόφαση σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει
να περάσει ως ψήφισμα από τη Βουλή των αντιπροσώπων – και
εκεί δυστυχώς την πλειοψηφία την έχουν οι Ρεπουμπλικάνοι.
Το Σύνταγμα αναφέρει ότι «όλα τα παιδιά πρέπει να λαμβάνουν
επαρκή εκπαίδευση» αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι πόροι. Δεν είναι όμως η πρώτη –και δυστυχώς
ούτε η τελευταία- φορά που οι Ρεπουμπλικάνοι αδιαφορούν για τις
δημοκρατικές αρχές.
Ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσι, Κρις Κρίστι, κατάφερε να ρίξει
έναν δικαστή από την έδρα του μετά την απόφαση του τελευταίου
για ίση κατανομή των σχολικών πόρων και αποφάσισε να «ανακατασκευάσει» το ανώτατο δικαστήριο της Πολιτείας.
Στην περίπτωση του Κάνσας, οι Ρεπουμπλικάνοι απείλησαν ότι
«αν περάσει η διάταξη για ισονομία θα περάσουμε νόμο που θα
αλλάζει τον τρόπο διορισμού των δικαστών του ανώτατου δικαστηρίου».
Οι δικαστές δεν «μάσησαν» και έκριναν αντισυνταγματικό το
υφιστάμενο σύστημα χρηματοδότησης του κράτους, διατάσσοντας
την αναδιανομή των πόρων.
Φυσικά τα «σκληρά» στελέχη του δεξιού κόμματος δεν καταθέτουν τα όπλα (τα οποία λατρεύουν, ειρήσθω εν παρόδω) και έχουν
κηρύξει τον πόλεμο στους «ανυπάκουους» δικαστές.
Θεολόγος Αλεξανδράτος
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Νέα Υόρκη,
παρέλαση 30 Μαρτίου

2
ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Παρέλαση Νέα Υόρκη, 2014
''Φταίει ο κακός μας ο καιρός'', λένε οι αρμόδιοι, μετά την ''ψυχρολουσία'' που έλαβαν από την
αποχή της Ομογένειας στην παρέλαση. Ο καιρός
εντάξει ήταν την Κυριακή 30 Μαρτίου. Είχε σχετικό κρύο, αλλά δεν έβρεξε. Κάθε χρόνο συνήθως
έχει κρύο.
Το γεγονός ότι η Ομογένεια έχει καταλάβει πως
η παρέλαση έχει μετατραπεί σε ''εμπορικό πανηγύρι'' δεν προβληματίζει τους διοργανωτές της
Ομοσπονδίας. Δεν τους νοιάζει. Νομίζουν ότι η
Ομογένεια, που την θεωρούν ''δεδομένη'', τρώει
κουτόχορτο και δεν καταλαβαίνει τι της γίνεται.
Αποδεικνύονται έτσι αδύναμοι να αντιμετωπίσουν την ωμή πραγματικότητα: Η Ομογένεια τους
γύρισε την πλάτη χρόνο με τον χρόνο, γιατί διαπίστωσε ότι χρησιμοποιείται γιά τα εμπορικά και
άλλα παιχνίδια των διάφορων τυχοδιωκτών μέσα
και γύρω από το ''γκέττο'' Αστόριας.
Ευτυχώς που τα παιδιά των σχολείων διέσωσαν
λίγο την παρέλαση. Διαφορετικά θα ήταν ένα κακόγουστο καρναβαλικό θέαμα.
''Μπακαλόγατος'' και παρέλαση
Αν ο κάθε επιχειρηματίας Κατσιματίδης, με τις
πλάτες των διοργανωτών, θέλει να κάνει παρέλαση γιά να διαφημίζει τηλεοπτικά την ''πραμάτεια''
του, ας την κάνει. Αλλά όχι όταν γίνεται η παρέλαση γιά την εθνική μας επέτειο. Ας πάρει τον ολίγιστο αρχιεπίσκοπο και ας την κάνουν μαζί, αλλά
όχι την Κυριακή εκείνη που ο Ελληνισμός τιμά την
εθνική του εορτή.
Η Ομογένεια συνήθιζε να τιμά την εθνική της
επέτειο στη Νέα Υόρκη χωρίς ''χορηγούς'' και
εμπορεύματα, τραγουδιστές και τραγουδιστρίες
την ώρα της παρέλασης. Τα τελευταία χρόνια οι
άξεστοι και ανίκανοι της Ομοσπονδίας του ''γκέττο'', μετάτρεψαν την παρέλαση σε εμπορικό καρνάβαλο. Τι περίμεναν δηλαδή να κάνει η Ομογένεια; Να τους πει και ''μπράβο'';
'Ετσι τώρα, παρά την απεγνωσμένη και ατυχή
προσπάθεια από το μαγαζάκι του κυρ Αντώνη
(δεν είναι αχάριστο με τόσες καταχωρήσεις) να
παρουσιαστεί η μεγάλη αποτυχία της περέλασης
2014 σε...επιτυχία, δηλ. το μαύρο σε άσπρο, γιά
λόγους οικονομικού του συμφέροντος, η ουσία
παραμένει: Αν θέλουν παρέλαση με συμμετοχή

3

1- Εξέδρα επισήμων
2- Εξέδρα παρουσιαστών τοπικής
τηλεόρασης
3- Εξέδρα γιά τραγούδι και χορό
Η ''λαοθάλασσα'' δεξιά.

κόσμου οι ασπόνδυλοι Ομοσπόνδυλοι, πρέπει
να αλλάξουν πολλά. Και σε πρόσωπα και σε εκδηλώσεις και σε oργάνωση. Αν συνεχίσουν με τα
ίδια μυαλά και τις ίδιες νοοτροπίες, η παρέλαση
θα καταντήσει να γίνεται σε κάποιο δρόμο στο
''γκέττο'' Αστόριας.
Μία από τα ίδια
Βαρέθηκε η Ομογένεια τόσα χρόνια να ''τρώει
στην μάπα'' τα ίδια και τα ίδια. 'Ιδιους επικεφαλείς επιτροπών, ίδιους ''υπεύθυνους'', ίδιες άνοστες εκδηλώσεις γιά την εθνική επέτειο, από το
ίδιο σαθρό, ανιστόρητο και αστοιχείωτο κατεστημένο. Η πείρα, το παρελθόν διδάσκουν ότι, όταν
η Ομογένεια γυρίζει την πλάτη, θα πάρει πολλά
χρόνια να αλλάξει πάλι, πριν πειστεί ότι πραγματικά έγιναν αλλαγές.
Οι ''κουφιοκεφαλάκηδες'' στο καθυστερημένο ''γκέττο'' Αστόριας θα λάβουν το μήνυμα της
αποχής; Το παρελθόν έχει διδάξει ότι δεν θα το
λάβουν και θα συνεχίσουν σα να μην συμβαίνει
τίποτα.
Τα οικονομικά
Καθαρό κέρδος περίπου 150.000 δολ. θα έχει
η διοργανώτρια Ομοσπονδία από την παρέλαση. 'Εξοδα περίπου 325.000 δολ. γιά τον τρίωρο
''καρνάβαλο''. Αυτό την ένοιαζε μόνο, τίποτα
άλλο. 'Ολες οι συνεδριάσεις της γιά την προετοιμασία της παρέλασης αυτό ανάφεραν: Πόσα θα
βγάλουμε. 'Οχι πως θα κάνουμε καλύτερη παρέλαση γιά να τιμήσουμε την Ελλάδα.
Κι άλλος...''θεσμός''
'Ολα τα είχε το ''γκέττο'' μας, απόκτησε τώρα
και...θεσμό(!) πρώην τελεταρχών παρέλασης.
Αυτός που το σκέφτηκε και το πρόβαλε, είναι
''ψωνάρα''; Πιστεύω να κάνουν και...εκλογές γιά
να αποκτήσουν και...πρόεδρο τελεταρχών παρέ-

(Η φωτογραφία είναι από εξωτερική κάμερα του καναλιού 9)

λασης. Η στήλη προτείνει γιά πρόεδρο αυτόν που
το πρότεινε.
Καμία εκδήλωση ουσίας
Εκτός από την παρέλαση, δυστυχώς, δεν έγινε
καμία άλλη εκδήλωση ουσίας στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκησ γιά να τιμηθεί η εθνική
μας επέτειος. Μία ομιλία έστω που να απευθύνεται στους Αμερικανούς, ας πούμε γιά τους Αμερικανούς φιλέλληνες ή κάτι σχετικό. Φυσικό και
αναμενόμενο από τους ανιστόρητους και αστοιχείωτους του ''σουβλακιού'' και του ''μπακλαβά''
με την νοοτροπία ''γκέττο''.
Μετά αναρωτιόμαστε γιατί οι Αμερικανοί μας
θεωρούν της ''πλάκας'' και του ''ώπα''.
Εύζωνες
'Επαρση ελληνικής σημαίας παραμονή παρέλασης, δηλ. Σάββατο 29 Μαρτίου 2014, στο ''Σταθάκειο'' Αστόριας, έδρα της Ομοσπονδίας. Εκεί και
οι εύζωνες της προεδρικής φρουράς. Δεν γνωρίζουμε ποιού ανόητου ήταν η ιδέα, αλλά τι δουλειά
είχαν οι εύζωνες; 'Υψωση σημαίας ελληνικής εκεί
που υποτίθεται πρέπει να κυματίζει 365 ημέρες
τον χρόνο;
''Βλαχαδερά'' και...''Χίλτον''
Δεξίωση παραμονή παρέλασης στο ξενοδοχείο
''Χίλτον''. Για να τιμηθούν οι...τελετάρχες και οι...
χορηγοί. Να τιμηθούν, γιατί; Ποιά η λογική πίσω
από αυτήν την -γιά δεκαετίες- συνήθεια; Να τιμηθεί η...ΦΑΓΕ που έδωσε χορηγία 60.000 δολ.; (τα
20.000 πήρε ο Κατσιματίδης γιά την τηλεοπτική
μετάδοση). Μα η κάθε εταιρία ΦΑΓΕ πλήρωσε γιά
να προβληθεί στην παρέλαση. Πρέπει και να ...τιμηθεί; Δεν μάθαμε αν της απόνειμαν το βραβείο
του...χρυσού γιαουρτιού.
Δηλαδή, όποιος δίνει χρήματα στην παρέλαση,
αν είναι χορηγός με ποσό πάνω από 20.000 δολ.,

πρέπει και να τιμάται; Να τιμάται γιατί; Γιά το...
έργο του ή την...προσφορά στην Ομογένεια και
στην Ελλάδα;
Τηλεοπτικό χάλι
Το μεγαλύτερο ''τουρκομπαρόκ'' έγινε στην διάρκεια της παρέλασης. Διαγώνια, απέναντι από
την εξέδρα των επισήμων, είχε στηθεί η εξέδρα
τηλεοπτικής μετάδοσης της παρέλασης -ουσιαστικά προβολής του χορηγού Γ. Κατσιματίδη
και των προϊόντων του- και δίπλα της, άλλη μιά
εξέδρα όπου τραγούδαγε ο Μάριος Φραγκούλης.
Παρακολουθώντας την μετάδοση, που την είδαν
μόνο λίγοι 'Ελληνες Νέας Υόρκης που δεν πήγαν
στην παρέλαση, σε έπιανε απελπισία. Πίσω φαίνονταν τα παρελαύονοντα τμήματα, δεξιά και
αριστερά τα άδεια πεζοδρόμια.
Κάπου στην αρχή της παρέλασης, ο αρχιεπίσκοπος άφησε την εξέδρα των επισήμων και πήγε
να κάνει ''δηλώσεις''. Ο χορηγός της τηλεοπτικής
κάλυψης από το μικρό τοπικό κανάλι, Γ. Κατσιματίδης και η οικογένειά του έκαναν δηλώσεις κάθε
20 λεπτά. Η προβολή των προϊόντων του κάθε
15 λεπτά. Οι παρουσιαστές, με πολύ ''ώπα'' και
''ζήτω''. Καμία αναφορά στην Ελλάδα. Αναφορές
πολλές σε...φαγητά της Ελλάδας και χορούς. Αυτό
δηλαδή, με το οποίο μας έχουν ταυτίσει στην Αμερική: Φαγητό και χορό.
Η ''κομπανία''
Αν στην εξέδρα χορού και τραγουδιού, αντί γιά
τον Μάριο Φραγκούλη, ήταν η φημισμένη κομπανία ''ο Κουρής και οι Μανιάτες'', θα ήταν άδεια τα
πεζοδρόμια δίπλα και απέναντι; Ειδικά αν παιάνιζε το ύμνο των προέδρων ή τις άλλες επιτυχίες της, δεν θα υπήρχε ενθουσιασμός και παλμός
στους παρελαύνοντες;
Η ''εκφωνήτρια''
Η παρουσιάστρια της παρέλασης, ολίγη. Κρίμα.
Περιμέναμε κάτι καλύτερο από την Αθανασία.
Μπορεί να ήταν αδιάθετη ή απασχολημένη με την
προετοιμασία της πιθανής καθόδου της ως υποψήφια γραμματέας με το ψηφοδέλτιο Γαλάτουλα
στις εκλογές της Ομοσπονδίας, αρχές Ιουνίου.
H ''σοπράνο''
Η μέτρια ''σοπράνο'', Αναστασία Ζαννή, που την
προωθεί ο πρόεδρος Επιτροπής Παρέλασης και
επόμενος(;) πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πέτρος
Γαλάτουλας, ''έψαλε'' τους εθνικούς ύμνους ΗΠΑ
και Ελλάδας. Δεν χρειάζονται σχόλια. Απογοήτευση σκέτη. Κοιτούσε τους...''επίσημους'' έχοντας
στα νώτα της τους ευζώνους. Πρώτη φορά είδα
σε εκδήλωση στην Αμερική, το άτομο που έψαλε
τον εθνικό ύμνο να κοιτά προς τους ''επίσημους''
και όχι προς τον κόσμο. Χάθηκε μιά παιδική χορωδία να δώσει τόνο, παλμό και ''χρώμα'';
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Γιά να μην θεωρηθεί ''μοντάζ'', χρησιμοποιούμε φωτογραφία της εφημερίδας New York Times. Τρίτος από δεξιά, σχεδόν άκρη, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας υφυπουργός Εξωτερικών Κυριάκος Γεροντόπουλος και χωρίς κορδέλα, αντί να είναι δίπλα στον αρχιεπίσκοπο. Απαράδεκτο και προσβλητικό. Δεύτερος
από αριστερά ο Πόντιος πρέοδρος της Ομοσπονδίας γελά χαριεντιζόμενος με άλλον Πόντιο θεατή. Δίπλα του ο τελετάρχης γερουσιαστής Νέας Υόρκης
Τσαρλς Σούμερ. Μεταξύ Αρχιεπίσκοπου και Π. Γαλάτουλα, ο έτερος των ''τελεταρχών'', προταθείς γιά πρέσβης των ΗΠΑ στη Νορβηγία, Γιώργος Τσούνης

'Ελλειψη σεβασμού
Οι ''επίσημοι'' κατευθύνονταν πρός την εξέδρα
των ''επισήμων'', στην οποίαν είχαν ήδη λάβει
θέσεις -όπως κάθε χρόνο- δεκάδες ψώνια που
εκπροσωπούσαν το τίποτα ή τον εαυτόν τους. Ο
εκπρόσωπος της Ελλάδας υφυπουργός Εξωτερικών, σχεδόν στην άκρη και όχι δίπλα στους τελετάρχες και τον αρχιεπίσκοπο. Δίπλα τους ήταν
τα μεγάλα ''ψώνια'', πρόεδρος Ομοσπονδίας και
πρόεδρος Επιτροπής Παρέλασης. 'Οχι όμως ο εκπρόσωπος της Ελλάδας. Ο υφυπουργός, εκεί στην
άκρη και χωρίς ''κορδέλα'', δίπλα στον προτελευταίο (με κορδέλα) στρατηγό Φράγκο. 'Ασχετα τι
νομίζει κανείς γιά τον υφυπουργό, ο Κυρ. Γεροντόπουλος εκπροσωπούσε την Ελλάδα, τον λαό
της, την κυβέρνηση. Γιατί αυτή η απαξίωση των
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παρέλαση Νέας Υόρκης. Σε κάποια στιγμή είχε
τηλεφωνήσει σε ένα άτομο να του πει ότι ήταν
στην ''εξέδρα επισήμων'', αλλά φαίνεται δεν της
άρεσε τι της είπε, γιατί την άκουσαν να λέει δυνατά ''εγώ ρε είμαι πυροβολημένη'';

ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
διοργανωτών στο πρόσωπό του και κατά προέκταση στην Ελλάδα; Ούτε τα αυτονόητα μπορούν
να σκεφτούν και να πράξουν; Και ο αρχιεπίσκοπος Δημήτριος; 'Ασχετος και αυτός;
Γιατί (δεν) ήταν 8.000
Αναρωτιούνται αρκετοί πως καταλήγουμε στον
αριθμό 8.000 παρελαυνόντων και θεατών στην
αποτυχημένη παρέλαση της Νέας Υόρκης, στις 30
Μαρτίου. Πολύ απλό, με αριθμούς:
Παρέλασαν 107, ας το στρογγυλέψουμε σε 110,
πεζοπόρα τμήματα, φιλαρμονικές, άρματα. Γιά
το καθένα, ακόμα και γιά τα άρματα, να βάλουμε
40 άτομα (και πολλά είναι). Τα 40 επί τα 110 μας
κάνουν 4.400. Ας πούμε 4.500. Οι θεατές; Ομιλούν
οι φωτογραφίες, αλλά ας βάλουμε 3.600 (που δεν
ήταν τόσοι). Σύνολο (με το ζόρι, δηλ. τραβηγμένο) 8.000 άτομα. Τι δεν καταλάβατε;
Αλχημείες στην κλήρωση
Γιά την σειρά των τμημάτων και αρμάτων στην
παρέλαση. Κατά ''σύμπτωση'' στην πρώτη δεκάδα οι εταιρίες αλα ΦΑΓΕ και οι τράπεζες. Αυτό
εξόργισε έναν από τους ιστορικούς και παλαιότερους συλλόγους της Νέας Υόρκης, των Λημνίων
''Ηφαιστος'', με αποτέλεσμα να μην παρελάσει.
O πρόεδρος του συλλόγου ''τραβούσε τα μαλλιά του'' και όταν θυμώνει το αισθάνεται όλο το
''γκέττο'', οπότε οι Ομοσπόνδυλοι θα δεινοπαθήσουν. Ο σύλλογος αυτός πάντα συμμετείχε στην
παρέλαση από τότε που άρχισε αυτή να γίνεται
στη Νέα Υόρκη.
Στρατηγός στο ''γκέττο''
Με έξοδα της Ομοσπονδίας ήρθε στη Νέα Υόρκη ο στρατηγός Φραγκούλης Φράγκος. Η Οργάνωση του κάλυψε αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή. Ο στρατηγός συμμετείχε στην παρέλαση,
στις λοιπές εκδηλώσεις, πρόβαλε σε εκδήλωση
στην Ομοσπονδία και πώλησε το βιβλίο του περί
Τουρκίας και Τούρκων (του το προώθησαν αρκετά οι...Χρυσαυγίτες, μέσα και γύρω από την Ομοσπονδία) και επέστρεψε στην Ελλάδα ευτυχής.
Στην ''εξέδρα επισήμων''
Αίσθηση προκάλεσε η παρουσία μιάς εύθυμης
κυρίας, η οποία μιλούσε συνέχεια στο τηλέφωνο όση ώρα ήταν εκεί και μπερδευόταν με τους
συνομιλητές. Μετά κατάλαβαν ότι ήταν από...
Βοστώνη και ως ''μεγάλη προσωπικότητα'' έλαβε
πρόσκληση γιά την...''εξέδρα επισήμων'', στην

Παρελάσεις και ''παρελάσεις''
Αν γιά την παρέλαση Νέας Υόρκης ξοδεύτηκαν
325-350.000 δολ. με παρελαύνοντες και θεατές
8.000, τότε τι να πούμε γιά τις άλλες παρελάσεις
σε άλλες παροικίες, που με τον μισό αριθμό ή το
ένα τρίτο, ξοδεύουν το ένα δέκατο του ποσού;
''Λιμνάζοντα κανάλια''
Δεν γνωρίζω τι δεν πάει καλά με το συνδρομητικό ελληνικό τηλεοπτικό κανάλι Αστόριας Νέας
Υόρκης, το πρώην του μακαρίτη Δημ. Καστανά,
αλλά όσο ζούσε και το είχε, μετάδιδε παρέλαση
και άλλα πολλά. Τώρα, το κανάλι παραπαίει, οι
συνδρομητές λιγοστεύουν, τα ομογενειακά προγράμματα σχεδόν ανύπαρκτα, μόνο αναμεταδόσεις από Ελλάδα κ.ά. Κρίμα.
Αξιοσημείωτη απουσία
Γιά πρώτη φορά δεν παραυρέθηκε στην παρέλαση στη Νέα Υόρκη γιά την 25η Μαρτίου, ο
πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ. Δεν πήγε, επίσης,
στην Βαλτιμόρη που είναι κοντά στην Ουάσιγκτον.
Ούτε στις άλλες παροικίες πήγε στις παρελάσεις
που έγιναν 23 Μαρτίου.
Στεναχώρια γιά gala
Στεναχωρέθηκα που ο πρέσβης μας στις ΗΠΑ
Χρ. Παναγόπουλος, δεν θα είναι στο gala, Σάββατο 5 Απριλίου στην Βοστώνη, παραμονή της
εκεί παρέλασης, που θα γίνει την επομένη, Κυριακή 6 Απριλίου. Η στεναχώρια είναι διπλή, επειδή η στήλη διαφήμισε και πρόβαλε -όσο τίποτα
άλλο- το gala και με το παραπάνω. Μαθαίνω από
Ουάσιγκτον ότι ο κ. πρέσβης έχει ''σοβαρή υπηρεσιακή ασχολία'' εκείνη την ημέρα. Κρίμα, γιατί
η παρουσιάστρια της βραδυάς κ. Γιάννα Νταρίλη
του ετοίμαζε θερμή υποδοχή και προσφώνηση.
Εκτός σοβαρού υπηρεσιακού απροόπτου, θα
είναι την επομένη στην παρέλαση, οπότε θα δεχτεί τον χαιρετισμό του λαού, παρελαύνοντας
δίπλα-δίπλα με τον μητροπολίτη, την γενική πρόξενο και την ηγεσία της τοπικής, ''φημισμένης''
Ομοσπονδίας.
Παρέλαση Βοστώνη
Αν και η στήλη έχει κάνει τεράστια προβολή
της Βοστώνης, του gala, της παρέλασης, της Ομοσπονδίας κλπ, οι αγενέστατοι εκεί, ένα ευχαριστώ
δεν έχουν πει. Μόνο βρισιές (είναι ο...πολιτισμός
τους). Μαθαίνω ότι η παρέλαση -γίνεται την Κυριακή 6 Απριλίου- είναι ουσιαστικά...κληρικολαϊκή, με έμφαση στο κληρική. Κατά μεγάλη πλειοψηφία συμμετέχουν ενορίες και κατά μεγάλη
μειοψηφία, συμμετέχουν σύλλογοι-Οργανώσεις.
Γιατί δεν την διοργανώνει η Μητρόπολη;
Οι...''προλαλήσαντες''
Και μιά και αναφέρθηκα στην Βοστώνη, φίλος της στήλης, επισκέπτης στο Ροντ 'Αϊλαντ, 25

Νέα Υόρκη, 30 Μαρτίου: Μάριος Φραγκούλης, στην εξέδρα
διαγώνια από αυτήν των επισήμων, τραγουδά την ώρα της
παρέλασης στα πλαίσια του...''ώπα'' και του...''ζήτω η Ελλάς''
Μαρτίου, πήγε στην εκδήλωση στην πολιτειακή
Γερουσία, που διοργάνωσε ο Ραπτάκης. Εκεί η
γενική πρόξενος από Βοστώνη και άλλοι. Εκεί και
η ''ηγεσία'' της Ομοσπονδίας Νέας Αγγλίας. Τελευταία έδωσαν τον λόγο και στον πρόεδρο της
Ομοσπονδίας τον Ι. Ράμμο να απευθύνει ''χαιρετισμό''. Ο πρόεδρος από ανύπαρκτο σύλλογο-μέλος, είπε με ύφος...πρόεδρου, ακριβώς αυτό: ''Με
κάλυψαν οι προλαλήσαντες''. Τίποτα άλλο.
Σικάγο, παρέλαση
Την τίμησαν με την παρουσία τους, πρόεδρος
και β' αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Βοστώνης,
μαζί με τρεις άλλους παράγοντες, που συνόδευαν
τους ''εύζωνες''. Και στην Βοστώνη στοιχηματίζουν αν τα έξοδα πρόεδρου και παραγόντων πληρώθηκαν από το...ταμείο της Ομοσπονδίας. 'Οσοι
στοιχηματίζουν, πιστεύουν ότι έχουν σίγουρο το
στοίχημα. Εγώ δεν έχω άποψη γιά το θέμα.
Σικάγο 2
Την παράσταση στο Σικάγο στην παρέλαση 30
Μαρτίου στο ''γκρηκ τάουν'', έκλεψε ο πληθωρικός πρόεδρος της Ομοσπονδίας, παρελαύνοντας
με κορδέλα και καμάρι. Περίπου 4.000 παρελαύνοντες και θεατές, περισσότερα από 40 τα άρματα. Ο εμφύλιος πόλεμος μεταξύ Καλαβρυτινών
και Μεσσήνιων γιά το ποιός θα παρελάσει πρώτος, έληξε -με προεδρική απόφαση- υπέρ των
Μεσσήνιων, επειδή είναι μέλη της Ομοσπονδίας.
Ομοσπονδίες και παρελάσεις
Τις περισσότερες ελληνικές παρελάσεις-καρναβάλους στις ΗΠΑ γιά 25η Μαρτίου, τις διοργανώνουν οι τοπικές Ομοσπονδίες (με εξαίρεση Τάρπον
Σπρινγκς Φλόριδα και Ντητρόϊτ, όπου διοργανώνονται από ανεξάρτητες επιτροπές). 'Ετσι, σχεδόν
όλο τον χρόνο, οι Ομοσπονδίες ασχολούνται μόνο
με την...προετοιμασία της παρέλασης και με τίποτα άλλο. Γι' αυτό και δεν έχουν προσφέρει έργο
στην Ομογένεια.
Υπογραφή: Ο α' αντι-Πρόεδρος

Ο ''πρωθυπουργός'' της Αστόριας, ισόβιος
πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Σχολείου Αγίου
Δημητρίου, ενορίας κλπ κλπ, Νίκος Ανδριώτης
συνομιλεί με τον ''άγιο'' Αμερικής Δημήτριο γιά
τα...παγκάρια. Τελευταία ακούγονται πολλά γιά
την κατάληξη των χορηγιών στο σχολείο (π.χ.
από 'Ιδρυμα Νιάρχου), γιά την σχολική Επιτροπή
που έχει διορισμένα μέλη (των οποίων τα παιδιά
δεν φοίτησαν στο Δημοτικό ή στο Γυμνάσιο), γιά
τις κόντρες με τον διευθυντή, γιά τα προσόντα
του ''ισόβιου'' πρόεδρου, γιά τις ''αλχημείες'' στις
βαθμολογίες ώστε απόφοιτοι να γίνονται δεκτοί
από πανεπιστήμια κ.ά. Η όλη κατάσταση όχι ευχάριστη και το ''κουκούλωμα'' διαχρονικό.

30 Μαρτίου '14

Hμίγυμνοι Τούρκοι μοντέλα ποζάρουν σε
τάφους Ελληνοκύπριων στα Κατεχόμενα!

Aπό όλα είχε η παρέλαση γιά την 25η Μαρτίου, που έγινε στην 5η Λεωφόρο, στη Νέα Υόρκη, την Κυριακή 30 Μαρτίου 2014. Στην φωτογραφία, ''Χρυσαυγίτες'', με υψωμένη την σημαία τους, όχι μακριά από την εξέδρα των επισήμων, παρακολουθούν τους παρελαύνοντες εύζωνες της προεδρικής Φρουράς.

Οι προκλήσεις των Τούρκων προς τον Κυπριακό
Ελληνισμό συνεχίζονται. Αυτή την φορά όμως δεν
σεβάστηκαν ούτε τους τάφους στα κατεχόμενα
μέρη. Ημίγυμνα μοντέλα ποζάρουν επάνω στους
τάφους κάνοντας έτσι το «θέαμα» θλιβερό.
Ασέβεια και περιφρόνηση των Ελληνοκυπρίων
που είναι θαμμένοι στις κατεχόμενες περιοχές,
στο βωμό της «τέχνης».
Σε μια στιγμή μάλιστα που οι δύο κοινότητες
προσπαθούν να βρουν λύση στο θέμα του Κυπριακού, οι Τούρκοι επέλεξαν να δείξουν τις πραγματικές τους ιδεολογίες και πεποιθήσεις έναντι
των Ελληνοκυπρίων.
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ορισμένα άρθρα είναι...αλλαγμένα, γιά να προσαρμόζονται στα ''προσόντα'' ή καλύτερα στις
καταστατικές αδυναμίες, του υποψήφιου πρόεδρου Πετράν.
'Ετσι, το ''γκέττο'' πάλι θα δοξαστεί και δεν θα
πλήξει. Φροντίζει γι' αυτό η Ομοσπονδία του.

ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Τώρα ''θα βγούν τα μαχαίρια''
Με το που τελείωσε η παρέλαση στη Νέα Υόρκη, αρχίζει το πιό ''καυτό τρίμηνο'' της τελευταίας
οκταετίας στο ''γκέττο'' μας της Αστόριας. Εκλογές γιά νέο διοικητικό Συμβούλιο Ομοσπονδίας,
αρχές Ιουνίου και τα νομικά προβλήματα με την
αγωγή, πριν από αυτές.
'Οπως πρώτη η στήλη είχε δημοσιεύσει πριν
κοντά 3 μήνες, υπάρχει νομικό πρόβλημα με την
ατυχή προσπάθεια του γεν. γραμματέα, πρόεδρου
Επιτροπής Παρέλασης και υποψήφιου πρόεδρου
στις εκλογές, να γίνει πλοιοκτήτης στην Ελλάδα.
Ο χρηματοδότης και συνέταιρος, αφού έχασαν το
εμπορικό πλεούμενο, ζήτησε τα χρήματα πίσω.
Κοντά μισό εκατομ. δολάρια, που ο Πετράν δανείστηκε από αυτόν. Δόθηκε πίσω ένα σημαντικό
ποσό στον δανειστή, υπάρχει ακόμα εκκρεμότητα
και αυτός έκανε αγωγή στον Πετράν και σε όλο το
Συμβούλιο, επειδή οι εμπορικές πράξεις γίνονταν
μέσα στην Ομοσπονδία, με την χρησιμοποίση των
εγκαταστάσεων και του μηχανισμού της (τηλέφωνα κλπ) κι επειδή οι του Συμβούλιου, αν και
γνώριζαν, δεν τον προστάτευσαν.
Σε περίπου 10 ημέρες εκπνέει η προθεσμία των
εναγόμενων να απαντήσουν στην αγωγή και αν
αυτή πάει γιά εκδίκαση, τότε οι του Συμβούλιου
της Ομοσπονδίας, θα κάνουν αγωγή -αναγκαστικά- στον Πετράν, οπότε τα πράγματα θα μπλέξουν πολύ άσχημα.
Προεκλογική περίοδος - Αστόρια
Σε ότι αφορά τις εκλογές Ιουνίου, έληξε η προθεσμία στις 31 Μαρτίου γιά τους συλλόγους-μέλη
να είναι ταμειακά ''εντάξει'' ώστε να συμμετάσχουν στις εκλογές. Μόνο το 1/3 των συλλόγωνμελών είναι ενεργοί. Τα υπόλοιπα 2/3 είναι, ή μη
ενεργοί ή ''σύλλογοι-μαϊμούδες'', γνωστοί και ως
''σφραγίδες''.
Και τα προβλήματα άρχισαν. Το Συμβούλιο,
δηλ. ο γραμματέας, αρνείται να δώσει την κατάσταση των ''εντάξει'' συλλόγων-μελών στην
αρμόδια Επιτροπή. Η Επιτροπή φωνάζει, επειδή
υποψιάζεται ότι θα γίνουν οι συνηθισμένες ''αλχημείες'' με τους ''συλλόγους-σφραγίδες'', με
πλαστογραφιες, αλλαγές ημερομηνιών κ.ά.
Παράλληλα, υπάρχει πρόβλημα με το καταστατικό. Αντίγραφα μοιράζονται σε συλλόγους, όπου

Παράγοντας του ''γκέττο'' Αστόριας, υποψήφιος συνδυασμού στις εκλογές της Ομοσπονδίας

Λευκός Οίκος, τελετή γιά 25η Μαρτίου
Περί τους 350 ''επιφανείς Ομογενείς'' αναμένεται να παραστούν Παρασκευή απόγευμα 4:30.
Τον Ελληνισμό ΗΠΑ θα εκπροσωπήσει, όπως κάθε
χρόνο, ο αρχιεπίσκοπος. Πιστοποιώντας έτσι ότι
παραμένουμε η μόνη εθνική μεινότητα στις ΗΠΑ
που μας εκπροσωπεί θρησκευτικός ηγέτης. Τόσο
καθυστερημένοι είμαστε ακόμα.
Εκτός απροόπτου εκεί θα είναι η 'Ολγα η υπουργίνα Τουρισμού, που φρόντισε να βρίσκεται στις
ΗΠΑ (Νέα Υόρκη) 1-5 Απριλίου. Οπότε, λογικά,
δεν θα χάσει την αναμνηστική φωτογραφία στην
Ουάσιγκτον.
Τον 2010, με Μπαράκ Ομπάμα στην προεδρία,
η τελετή έγινε με την παρουσία του τότε πρωθυπουργού GAP. Λίγο πριν αναγγείλει από το
Καστελόριζο την μνημονιακή υποδούλωση της
Ελλάδας.
'Ενα χρόνο ενωρίτερα, στην εκδήλωση, ο
Ομπάμα είχε αναρωτηθεί -χαριτολογώντας- γιατί
οι παριστάμενοι δεν φορούσαν φουστανέλες και
τσαρούχια. 'Εξυπνος ο πρόεδρος, κατάλαβε τι
''τσαρούχια'' ήταν οι ''επιφανείς Ομογενείς''.
Τα χρόνια πριν
Η τελετή στον Λευκό Οίκο είχε και τα προβλήματά της. Προτελευταίον χρόνο Μπους, δεν προσκλήθηκε ο τότε ΣΑΕάρχης Θεόδωρος, ο Σικάγου
κι έστειλε οργισμένη επιστολή διαμαρτυρίας, όχι
στους Καρλούτσους που κανόνιζαν ποιοί θα παραστούν (ανάλογα με την $προσφορά$ τους),
αλλά στον πρόεδρο των ΗΠΑ. 'Ετσι δοξαστήκαμε
και από ''τσαρούχια'', γίναμε και...''ταγάρια''.
Λευκός Οίκος και σουβλάκια
Ο πρόεδρος Μπους, Τεξανός και λάτρης του
''μπάρμπικιου'', μία χρονιά ήθελε να ψηθούν
και... σουβλάκια στον κήπο του Λευκού Οίκου.
Δεν έγινε γιατί ήταν περίοδος νηστείας και ο θεοσεβούμενος αρχιεπίσκοπος δεν ήθελε να εκτεθεί.
Πρεσβευτική-προξενική σύσκεψη
Την ίδια ημέρα -4 Απριλίου '14- όπως η στήλη
πρωτοδημοσίευσε, θα γίνει στην πρεσβεία στην
Ουάσιγκτον σύσκεψη υπό τον πρέσβη, με την
συμμετοχή όλων των προξένων, γιά να ''καθοριστεί η στρατηγική'' προβολής της Ελλάδας στις
ΗΠΑ. Ακούγεται γιά ανέκδοτο, αλλά δεν είναι. Την
πρεσβεία και τα προξενεία τα βλέπουμε, αλλά αν
δείτε ποτέ την ανύπαρκτη ''στρατηγική'', γράψτε
μου να το μάθω κι εγώ. Δεν γνωρίζω αν οι παριστάμενοι θα γευτούν την σπεσιαλιτέ της πρεσβείας: Ντολμαδάκια γιαλαντζί αλα Υπ.Εξ.

Γεροντόπουλος και ΝεοΔημοκράτες, στο Σικάγο

Επειδή αρκετοί ''αμφισβήτησαν'' την είδηση στην προηγούμενη έκδοση ότι ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος γιά Απόδημους Κυριάκος Γεροντόπουλος, θα ''έγραφε'' την Ομογένεια εκεί που την
έχουν γραμμένη οι πολιτικοί της Ελλάδας, δηλαδή στα ''παλαιά τους υποδήματα'' και θα προτιμούσε
να συναντηθεί με κομματικούς της ''Νέας Δημοκρατίας'' στο Σικάγο, Παρασκευή 28 Μαρτίου βράδυ,
στο Genesis Restaurant & Night Club, ορίστε η απόδειξη. Την φωτογραφία τράβηξε συνεργάτης της
στήλης, μεταμφιεσμένος σε σερβιτόρο και οι νεοΔημοκράτες πόζαραν, μαζί με τον υφυπουργό, χαμογελώντας. Ο υφυπουργός νόμισε ότι βρήκε ''δυνατούς χρηματοδότες'' γιά τη Νέα Δημοκρατία, αλλά
που να ήξερε που έπεσε. Και χρήμα να είχαν, αυτοί είναι ''φραγκοφονιάδες'' σαν τον πρόεδρο της
-ανύπαρκτης- Νομαρχιακής ''Νέας Δημοκρατίας'' Ανατολικών Πολιτειών ΗΠΑ.

Μας ''κούφανε'' ο υφυπουργός ''αρμόδιος γιά Απόδημους''

Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014, ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος γιά Απόδημους Κυριάκος Γεροντόπουλος, που βρέθηκε στη Νέα Υόρκη γιά την παρέλαση και απόφυγε την ευρύτερη Ομογένεια, επισκέφθηκε τον αρχιεπίσκοπο Δημήτριο γιά να ''υποβάλει τα σέβη του'', όπως συνηθίζουν να κάνουν όλοι οι
'Ελληνες πολιτικοί. Μετά την συνομιλία τους, περί προσευχής, νηστείας, επικοινωνίας πρωθυπουργού
Αντ. Σαμαρά με τον Θεό, ανέμων και υδάτων, ο υφυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Μεγάλη τιμή που με δέχτηκε σήμερα ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής. Έμαθα και άκουσα
πολλά. 'Αλλωστε, πιστεύω ότι η Εκκλησία μας είναι η βάση του Ελληνισμού σε όλο τον κόσμο, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Εκείνο που πιστεύω είναι ότι τα Πατριαρχεία μας είναι τα προκεχωρημένα
φυλάκια όχι μόνο του Χριστιανισμού, αλλά και του Ελληνισμού. Στηριζόμαστε στην Εκκλησία μας για
να μπορέσουμε έτσι να μεταφέρουμε το μήνυμα του πολιτισμού μας σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε
λοιπόν πολύ τον Αρχιεπίσκοπο, διότι κρατά τον Ελληνισμό ενωμένο εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες και
μπορεί ο Ελληνισμός με τη δουλειά του να προσφέρει και στη μητέρα πατρίδα».
Εκτιμούμε ότι ο κ. υφυπουργός ή ήταν μεθυσμένος όταν είπε αυτά (λίγο δύσκολο πρωί-πρωί) ή έχει
άγρια μεσάνυχτα περί Ομογένειας στις ΗΠΑ και αλλού.
Το να δηλώνει ότι ''στηριζόμαστε στην Εκκλησία γιά να μπορέσουμε να μεταφέρουμε το μήνυμα του
πολιτισμού μας σε όλο τον κόσμο'', δείχνει πολιτικό εντυπωσιακά αστοιχείωτο, αδαή και ανόητο. Απλά
επειδή κι ένα παιδί γνωρίζει ότι η Εκκλησία ΔΕΝ προωθεί, ΔΕΝ μεταφέρει πολιτισμό, ΔΕΝ έχει σχέση
με πολιτισμό.
Το να δηλώνει ότι ''ο αρχιεπίσκοπος κρατά τον Ελληνισμό ενωμένο στις ΗΠΑ'' αποδεικνύει, επίσης,
ότι δεν ξέρει τι του γίνεται και καλά θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση να μην στέλνει τέτοιους πολιτικούς
στην Ομογένεια γιά να λένε ότι χαζομάρα τους κατεβαίνει.
Το να δηλώνει ότι ''η Εκκλησία μας είναι η βάση του Ελληνισμού σε όλον τον κόσμο'', ολοκληρώνει
την εκτίμησή μας: Πρόκειται γιά τον πλέον άσχετο με την κατάσταση στην Ομογένεια ''αρμόδιο γιά
Απόδημους'' γελωτοποιό, που είχε ποτέ η Ελλάδα ως υφυπουργό Εξωτερικών.
Σημ.: Ορθά έπραξε που απόφυγε να συναντηθεί με την Ομογένεια. Θα έχει καλή διαίσθηση ο υφυπουργός, γιατί αν έλεγε τέτοιες ανοησίες δημόσια, τότε το κράξιμο θα ήταν δεδομένο.

Δυστυχώς, αναβλήθηκαν τα εγκαίνια
Δυσάρεστα τα νέα. Τα εγκαίνια των μεγάλων
έργων της Ομοσπονδίας Βοστώνης, που σύμφωνα με το καταστατικό της ήταν ο βασικός της
σκοπός, δηλαδή Βιβλιοθήκης και Μουσείου, που
είχαν προγραμματιστεί να γίνουν την 1η Απριλίου,
αναβλήθηκαν. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες
μας, η αναβολή κρίθηκε αναγκαία γιά 4 λόγους:
- Αδυνατούσε να παραυρεθεί ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ.
- Αδυνατούσε να παραυρεθεί η κ. Γιάννα Νταρίλη γιά να παρουσιάσει την τελετή.
- Αδυνατούσε να παραυρεθεί ο μητροπολίτης
Μεθόδιος, γιατί είχε πρόβλημα με έναν παπάαδελφή.
-Αδυνατούσε να τον αντικαταστήσει ο σεβασμ.
Καλμουκίας Θεόδωρος.
'Ετσι, αναγκαστικά, τα εγκαίνια αναβάλονται.
Υπογραφή: Ο β' αντι-Πρόεδρος
Νέα Υόρκη παρέλαση 30 Μαρτίου '14: Πάνω,
ασπόνδυλος ομοσπόνδυλος μέλος του Συμβούλιου, πάνω στο άρμα χορηγού της παρέλασης
(60.000 δολ.). Με τέτοιον χορηγό, πως να μην
κάνει το Συμβούλιο ''τούμπες'';
Aριστερά, γιά να μην έχουμε αυταπάτες σε ότι
αφορά την μετατροπή της παρέλασης σε εμπορική επιχείρηση. Η τελευταία φορολογική δήλωση
της Ομοσπονδίας Νέας Υόρκης το αναφέρει ρητά:
Η Οργάνωση έχει έναν και ΜΟΝΟ σκοπό. Να διοργανώνει την παρέλαση στην 5η Λεωφόρο. Αυτό
αποδεικνύει την μετατροπή της δευτεροβάθμιας
και κάποτε δυνατής Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης, σε ένα παρελασιακό ημιεμπορικό σωματείο, που ενδιαφέρεται γιά
το κέρδος από την παρέλαση και τίποτα άλλο.
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Eκμετάλλευση της εθνικής επετείου γιά εμπορικούς και άλλους σκοπούς

''Εμποροπανήγυρη'' κατάντησε η ελληνική
παρέλαση στη Νέα Υόρκη γιά 25η Μαρτίου
H Ομογένεια ''τίμησε'' με την...απουσία της την παρέλαση στην 5η
Λεωφόρο, 30 Μαρτίου. Καταλαβαίνοντας τι γίνεται, δεν συμμετείχε
στα εμπορικά παιχνίδια Ομοσπονδίας, Αρχιεπισκοπής, Κατσιματίδη.

Η παρέλαση γιά την 25η Μαρτίου, έγινε, όπως
κάθε χρόνο, στην 5η λεωφόρο στο Μανχάτταν την
Κυριακή 30 Μαρτίου 2014. Παρά την βροχόπτωση
των προηγούμενων ημερών, ευτυχώς δεν έβρεξε στην διάρκειά της. Συμμετείχαν 107 πεζοπόρα
τμήματα, φιλαρμονικές, άρματα Οργανώσεων,
ενοριών και επιχειρήσεων. ''Τελετάρχες'' ήταν ο
γερουσιαστής Νέας Υόρκης Τσαρλς Σούμερ και ο
υποψήφιος γιά πρέσβης των ΗΠΑ στη Νορβηγία
Γιώργος Τσούνης. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο
υφυπουργός Εξωτερικών Κυριάκος Γεροντόπουλος. Στην παρέλαση επικεφαλής ήταν, όπως κάθε
χρόνο, ο επίτιμος πρόεδρός της αρχιεπίσκοπος
Αμερικής Δημήτριος.

Εκτιμάται ότι περίπου 8.000 άτομα ήταν συνολικά όσοι παρήλασαν και παρακολούθησαν
την παρέλαση ως θεατές. Της παρέλασης προηγήθηκε η καθιερωμένη δεξίωση στο ξενοδοχείο
''Πιέρ'', ενώ την προηγούμενη το βράδυ, 29 Μαρτίου, έγινε εκδήλωση γιά να τιμηθούν τελετάρχες
και χορηγοί στο ξενοδοχείο ''Χίλτον''.
'Οπως κάθε χρόνο στην παρέλαση, που άρχισε
λίγο πριν τις 2:00 μ.μ., τις εντυπώσεις κέρδισαν οι
εύζωνες της προεδρικής φρουράς από την Ελλάδα και τα παιδιά σχολείων και συλλόγων, ντυμένα
με τις εθνικές ενδυμασίες.
Την παρέλαση, γιά μιά ακόμα χρονιά, μετάδωσε
το τοπικό αμερικάνικο κανάλι 9, που το έβλεπαν
όσοι 'Ελληνες δεν μπόρεσαν να πάνε στην παρέλαση. Η δίωρη μετάδοση καλύφθηκε οικονομικά
από τον επιιχειρηματία Γιάννη Κατσιματίδη.
Εκτιμάται ότι το κόστος της τρίωρης παρέλασης είναι περίπου 325.000 δολ. Επίσημα θα δοθεί
απολογισμός σε 1-2 εβδομάδες. Τα έσοδα (χορηγίες, λεύκωμα, εκδηλώσεις κλπ) εκτιμάται ότι
πλησίασαν τις 500.000 δολ.
Η παρέλαση ήταν υποτονική, αισθητή η διαφορά με τις παρελάσεις της προηγούμενης δεκαετίας. Και φυσικά δεν έφταιγε ο καιρός. Δεν είχε τον
παλμό προηγούμενων χρόνων, ούτε συμμετοχή
κόσμου ως θεατών.
Τα υπαρκτά προβλήματα
Πιθανά, αρκετοί να αποδώσουν την μη προσέλευση κόσμου στον καιρό (συννεφιά, σχετικό
κρύο). Αλλά η δικαιολογία αυτή δεν αντιπροσωπεύει την αλήθεια. Πιθανά αρκετοί να αποδώσουν την μη προσέλευση κόσμου στην έλλειψη
''πατριωτισμού''. Ούτε αυτή η δικαιολογία πείθει.
Η ωμή πραγματικότητα είναι απλή: Η διοργάνωση της παρέλασης είναι ένα αντίγραφο του χτες,
των προηγούμενων παρελάσεων. 'Ιδιοι άνθρωποι
την διοργανώνουν, τα ίδια κάνουν. Κουράστηκε
η Ομογένεια, υποτιμήθηκε ακούγοντας τους διοργανωτές (Ομοσπονδία) να ομιλούν μόνο γιά τα
οικονομικά της παρέλασης και πόσα θα βγάλουν
ως κέρδος. Κουράστηκε η Ομογένεια να βλέπει
τους ίδιους ηγήτορες Επιτροπών να κάνουν τα
ίδια κάθε χρόνο.
Κατά συνέπεια, η παρακμή της παρέλασης είναι
το φυσικό αποτέλεσμα των ίδιων ξεπερασμένων
μεθόδων του χτες, από τους ίδιους ανθρώπους.
Η Ομογένεια ΔΕΝ συμμετείχε στην παρέλαση
όχι λόγω...καιρού. Απλά γύρισε την πλάτη στους
διοργανωτές και στην εξόφθαλμη μετατροπή της
εθνικής παρέλασης σε μιά ''εμποροπανήγυρη'',
στην οποίαν, ''γιά μιά χούφτα δολάρια'', συμμετέχουν εμπορικές επιχειρήσεις, τράπεζες κ.ά. ενώ
η υποτιθέμενη τηλεοπτική μετάδοση εξυπηρετεί
ΜΟΝΟ εμπορικά συμφέροντα του χορηγού της
και μειώνει αισθητά τον αριθμό όσων πήγαιναν
στην 5η Λεωφόρο να την παρακολουθήσουν.
Οι αρμόδιοι θα πουν ότι αν δεν ''πουλήσουμε''
δεν θα εισπράξουμε. Σωστά. Και οι Ομογενείς
απαντούν: Μην τα πουλάτε όλα, δεν χρειάζεται να
έχετε μεγάλο κέρδος. Σε τι το μεγάλο οικονομικό

κέρδος από την παρέλαση;
Σε έναν άλλο τομέα που πάσχει πολύ η παρέλαση είναι αυτός των δημοσίων σχέσεων, της προβολής της. Εκτιμούμε ότι ήταν σχεδόν μηδενική.
Περιορίστηκε στο ''γκέττο'' Αστόριας ή γύρω από
αυτήν. Δεν είναι τυχαίο ότι γιά πρώτη φορά ΔΕΝ
ασχολήθηκαν ΜΜΕ Αμερικής και Ελλάδας με την
παρέλαση. Απειροελάχιστη η αναφορά τους.
Η παρέλαση γιά την εθνική μας επέτειο στη
Νέα Υόρκη, χρόνο με τον χρόνο, υποβαθμίζεται
και ''μικραίνει''. Τα δείγματα απτά από τον χρόνο 2007. Αλλά δεν συγκινείται κανείς από τους
διαχρονικούς αρμόδιους. Και λιακάδα να είχε, η
Ομογένεια θα την...''τιμούσε'' με την αποχή της.
Και έχει σοβαρούς λόγους να απέχει. Δν μπορεί να
χρησιμοποιείται γιά χρόνια ως κομπάρσος, γιά τις
εμπορικές ή τυχοδιωκτικές επιδιώξεις οποιουδήποτε προεδροπαράγοντα ή επιχειρηματία.
Η παρέλαση των Ελλήνων της ευρύτερης περιοχής της Νέας Υόρκης ΔΕΝ είναι υπόθεση και
''κτήμα'' καμιάς Ομοσπονδίας, κανενός αρχιεπίσκοπου, κανενός επιχειρηματία. Είναι υπόθεση
της Ομογένειας. Και όσο δεν το αντιλαμβάνονται
αυτό οι διοργανωτές, οι θεατές θα μειώνονται
κάθε χρόνο.
Η Ομογένεια απόδειξε τα προηγούμενα χρόνια,
τις προηγούμενες δεκαετίες, ότι, άσχετα από καιρικές συνθηκές, ήταν εκεί. Στην παρέλαση του
Ελληνισμού. 'Οχι στην παρέλαση των ''εμπόρων'',
όπως την κατάντησαν τα τελευταία χρόνια, Ομοσπονδία, Αρχιεπισκοπή, Κατσιματίδης.
Ας ευχηθούμε, τον επόμενο χρόνο, να έχουν γίνει πολλές και δραστικές αλλαγές.
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Mία αξιόλογη εκδήλωση-ομιλία στην Βοστώνη γιά τον Φιλελληνισμό
Παρέλαση γιά εθνική μας επέτειο, Νέα Υόρκη, Κυριακή 30 Μαρτίου 2014

Την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014 το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας και ο σύλλογος Φιλελλήνων του
Πανεπιστήμιου της Βοστώνης, διοργάνωσαν εκδήλωση-ομιλία με θέμα ''Σύγχρονος Φιλελληνισμός''
Ομιλητές ήταν, ο καθηγητής Κλασσικών Σπουδών Loren J. Samons II του Πανεπιστημίου της Βοστώνης και ο καθηγητής Μιχάλης Ψαλιδόπουλος της 'Εδρας ''Κωνσταντίνος Καραμανλής'' της Σχολής
Fletcher. Υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Περισσότεροι από τους μισούς που παραυρέθηκαν στην επιτυχημένη εκδήλωση, ήταν φοιτητές Αμερικανοί και Ελληνοαμερικάνοι.
Η γενική πρόξενος της Ελλάδας κ. Ιφιγένεια Καναρά, στον σύντομο χαιρετισμό της τόνισε: «Η εκδήλωση γίνεται για να τιμήσουμε, ως οφείλουμε, φιλέλληνες Αμερικανούς όπως τον ιατρό Samuel
Howe από τη Βοστώνη και άλλους, που πρόσφεραν γενναιόδωρη βοήθεια και στήριξη στην Ελλάδα
και θυσίασαν τη ζωή τους εμπνευσμένοι και υπερασπιζόμενοι κοινά ιδανικά και αξίες, αλλά και να
συζητήσουμε τις διάφορες πτυχές του σύγχρονου φιλελληνισμού».
Ο καθηγητής Loren J. Samons II μίλησε με θέμα ''Ξεχασμένα μαθήματα από την αρχαία Ελλάδα''.
Αναφέρθηκε σε τι διδάσκει η Ελλάδα τον σύγχρονο κόσμο, σε μαθήματα άγνωστα στους σύγχρονους
πολιτικούς στον δυτικό κόσμο, στη συνεργασία πολιτικών αντιπάλων με στόχο την αντιμετώπιση του
κοινού εχθρού, όπως στην Μάχη της Σαλαμίνας. Επίσης, αναφέρθηκε στο θάρρος των πολιτικών ανδρών να εκφράζουν τη γνώμη τους, αδιαφορώντας για το πολιτικό κόστος (Περικλής-Σωκράτης) και
στην ικανότητα αρχαίων Ελλήνων να σαρκάζουν και να αυτοσαρκάζονται (τραγωδίες-κωμωδίες).
Ο καθηγητής Μιχάλης Ψαλιδόπουλος έκανε μιά ιστορική αναδρομή στα δάνεια και στην οικονομική
βοήθεια που έλαβε η Ελλάδα από 1823 ίσαμε 2012. Αναφέρθηκε στα οικονομικά μοντέλα της τελευταίας εικοσαετίας και τόνισε ότι η Ελλάδα αποπλήρωνε πάντα τις δανειακές της υποχρεώσεις.
Στις φωτογραφίες, πάνω το ακροατήριο. Κάτω, οι καθηγητές-ομιλητές Loren Samons (αριστερά)
και Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, με την γενική Πρόξενο Ιφιγένεια Καναρά (αριστερά) και την συντονίστρια
της εκδήλωσης καθηγ. Κέλλυ Πολυχρονίου.

Fine Italian, Greek and American Food
558 Lakeland Plaza - Cumming, GEORGIA
Phone: (770)781-4525 • Fax: (770) 889-9696
Παρέλαση γιά εθνική μας επέτειο, Βαλτιμόρη, Κυριακή 30 Μαρτίου 2014

http://www.eatatgiorgios.com
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PanHellenic Scholarship Foundation Elects New Board

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

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

Υποτονική η παρουσία της Ελλάδας στις ΗΠΑ, εξαιτίας της ανικανότητας των διπλωματών της

Η άγνοιά τους γιά την αμερικάνικη πραγματικότητα και η ασχολία τους με την αχρηστία της Ομογένειας, τους καθιστά αντιπαραγωγικούς και ''ολίγους''
(Με αφορμή την σύσκεψη των προξένων στις
ΗΠΑ, υπό τον πρέσβη, 4 Απριλίου 2014, στην πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, επαναδημοσιεύουμε το ακόλουθο)
Μέσα Οκτωβρίου 2012. Με φαξ και emails η
πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, ζητά
από τα κατά τόπους ελληνικά Προξενεία να φροντίσουν να ενημερώσουν τις τοπικές Ομοσπονδίες ελληνικών συλλόγων-σωματείων, ώστε αυτές
να στείλουν ''γράμμα διαμαρτυρίας'' στον τότε
υποψήφιο του Ρεπουμπλικάνικου Κόμματος στις
προεδρικές εκλογές της 6ης Νοεμβρίου 2012, Μιτ
Ρόμνεϊ.
Η ''διαμαρτυρία'', γιά τις προεκλογικές δηλώσεις του προεδρικού υποψήφιου -στο Συνέδριο
του Κόμματος στην Τάμπα και αλλού- περί Ελλάδας, όταν αναφερόμενος στην οικονομία έκανε
αναφορές λέγοντας ''μην καταντήσουμε όπως η
Ελλάδα''. Το αίτημα προς τα προξενεία υπόγραφε
υψηλόβαθμη της πρεσβείας, με εντολή πρέσβη.
Λίγους μήνες ενωρίτερα, ομοσπονδιακοί πράκτορες είχαν βάλει ''λουκέτο'' σε 4 εκκλησίες
στον Νότο, επειδή οι ''πάστορες'' έκαναν κηρύγματα υπέρ του Ρεπουμπλικανού υποψήφιου.
Εκκλησίες και ομογενειακές Οργανώσεις στις
ΗΠΑ έχουν ένα κοινό: Είναι μη κερδοσκοπικές
εταιρίες, υπάγονται στην κατηγορία 501(c)3, γιά
φοροαπαλλαγή και απαγορεύεται ρητά να ασχολούνται με ζητήματα που έχουν σχέση με την νομοθετική ή εκτελεστική εξουσία, κάθε μορφής, με
στόχο τον επηρεασμό τους. Γι' αυτήν την δουλειά
-νόμιμα- υπάρχουν οι ''λομπίστικες'' ομάδες.
Συμπτωματικά, ο υπογράφων, πληροφορήθηκε την ίδια ημέρα την ύπαρξη του γραπτού
αιτήματος από την πρεσβεία προς τα προξενεία.
Γνωρίζοντας την νοοτροπία των ''τουριστών-διπλωματών'' της Ελλάδας στις ΗΠΑ και την ''φιλοσοφία'' στην πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, έκανε
το αυτονόητο, αντιλαμβανόμενος τον μεγάλο
κίνδυνο: Δεν επικοινώνησε με την πρεσβεία. Θα
ήταν χάσιμο χρόνου και χωρίς ουσία-αποτέλεσμα. Φρόντισε, εξαιτίας στενότητας χρόνου, να
επικοινωνήσει με το γραφείο του τότε υπουργού
Εξωτερικών, Δημήτρη Αβραμόπουλου. Αυτός με
την σειρά του, αντιλήφθηκε τι πάνε να κάνουν
οι της πρεσβείας και άμεσα επικοινώνησε με τον
πρέσβη.
Μετά λίγη ώρα η πρεσβεία ζητούσε από τα
προξενεία να ''ξεχάσουν'' το θέμα.
Το πραγματικό αυτό περιστατικό δείχνει ξεκάθαρα πως ''εκπροσωπείται'' η Ελλάδα στις ΗΠΑ,
ειδικά την τελευταία 20ετία.
Και με την απλή λογική αναρωτιέται κανείς: Με
τι προσόντα οι διπλωμάτες στέλνονται τις ΗΠΑ,
που παραμένουν ακόμα υπερδύναμη; Το συμπέρασμα βγαίνει εύκολα. Εξαρτάται τι ''πλάτες''
έχουν στην κάθε κυβέρνηση. Επειδή, από προσόντα, δεν είναι οι καταλληλότεροι, ενώ σε ότι αφορά την γνώση της πραγματικότητας στην χώρα
που υπηρετούν, αυτή είναι σχεδόν μηδενική.
'Εχοντας υπόψη η Ομογένεια αυτά και γνωρίζοντας τους διπλωμάτες από κοντά, δίκαια τους
απόδωσε τον χαραχτηρισμό ''τουρίστες''. Πιθανά
ο χαραχτηρισμός να είναι επιεικής.
Στις 6 Νοεμβρίου 2012, ο πρόεδρος Μπαράκ
Ομπάμα, επανεκλέγηκε γιά την 2η θητεία του.
H... Ομογένεια
Κι ενώ ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον
είχε κάνει την μεγάλη ''γκάφα'' λίγες εβδομάδες
μετά την επίδοση των διαπιστευτήριών του (στα
τέλη Σεπτεμβρίου 2012) με την ''έκκληση'' σε
Ομοσπονδίες και λοιπές Οργανώσεις να ''μαλώσουν'' τον υποψήφιο γιά την προεδρία Μιτ Ρόμνεϊ, την Κυριακή 10 Μαρτίου 2013 κατάφερε κι
έκανε την Ομογένεια να... γελά μαζί του:
Παραχώρησε (!) τον χώρο της πρεσβείας στην
-τυπικά υπάρχουσα- αλλά ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ουσιαστικά τα τελευταία 5 χρόνια Οργάνωση ''Ελληνοαμερικάνικο Εθνικό Συμβούλιο'', γιά να... συνεδριάσει. Ο πρόεδρος της Οργάνωσης τον έπεισε

ότι πρόκειται γιά ''μεγάλη'' και ο πρέσβης χωρίς
έστω να εξετάσει, παραχώρησε την αίθουσα κι
έβγαλε και... λόγο στους ''εκπροσώπους'', που
κατά πλειοψηφία εκπροσωπούσαν τον εαυτόν
τους. Η Οργάνωση έχει μηδενική δραστηριότητα,
ενώ έχει καταργήσει και τις... εκλογές.
Παρόμοια περιστατικά υπήρξαν πολλά στο παρελθόν, ιδιαίτερα επί θητείας στην πρεσβεία των
πρέσβεων Σαβαϊδη και Μαλλιά, οι οποίοι δεν φημίζονται γιά το ''έργο'' τους στην Ουάσιγκτον.
Πως λειτουργούν προξενεία και πρεσβεία
Οι πρόξενοι, γενικοί πρόξενοι, κορυφαίοι στην
πρεσβεία κ.ά., όταν έρχονται στις ΗΠΑ φροντίζουν να έχουν επαφή με τις ομογενειακές Οργανώσεις και την Εκκλησία. 'Ετσι τους συμβουλεύει
το υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά το υπουργείο
φημίζεται ότι είναι πολύ...καθυστερημένο. Στην
δεύτερη δεκαετία αυτού του αιώνα, ακολουθεί
πρακτικές χρήσιμες στις δεκαετίες '70 και '80.
Η Εκκλησία αποδυναμωμένη, δεν έχει την δύναμη που είχε επί Ιάκωβου, ούτε τον σεβασμό και
την εκτίμηση της Ομογένειας.

Οι ομογενειακές Οργανώσεις, ειδικά οι Ομοσπονδίες είναι σχεδόν διαλυμένες, φαινόμενο
αισθητό χρόνο με τον χρόνο την τελευταία δεκαετία. Ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους στα τέλη
του περασμένου αιώνα, δηλ. δεκαετία '90. Τώρα,
απλά υπάρχουν, με τις ίδιες αντιπαραγωγικές
μικροομάδες και τα συμφέροντα που τις ''λυμαίνονταν'' γιά χρόνια. Στην καλύτερη περίπτωση,
η καλύτερη Ομοσπονδία δεν εκπροσωπεί τυπικά
έστω, ποσοστό μεγαλύτερο του 1 - 2% της Ομογένειας στην Πολιτεία (State) όπου λειτουργεί.
Πως ''λειτουργούν''
'Ετσι, οι διπλωμάτες, καταναλώνουν δυσανάλογο μέρος του χρόνου τους, συναλλασσόμενοι
με Οργανώσεις που εκπροσωπούν (τυπικά μόνο)
ποσοστό 0.5 - 1% της κατά τόπους Ομογένειας.
Πηγαίνουν στις εκδηλώσεις τους, αδιαφορώντας
αν σε αυτές είναι μόνο ηλικιωμένοι, οι ίδιοι που
ήταν και πριν 20-30 χρόνια. Βγάζουν λόγους,
έδιναν χορηγίες, δηλ. χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων, όχι γιά κάτι χρήσιμο, αλλά γιά το
τίποτα, χωρίς να ελέγχουν μετά που και πως διατέθηκαν (ή αν πήγαν σε...τσέπες).
Και το πλέον κωμικό: Στις εκδηλώσεις στα
προξενεία, καλούνται πάντα ως ''παράγοντες της
Ομογένειας'' τα ίδια πρόσωπα, άσχετο αν οι μισοί
από αυτούς εκπροσωπούν Οργανώσεις-''μαϊμούδες'' και οι Ομογενείς γελάνε μαζί τους, επειδή
γνωρίζουν ότι οι ''αξιοσέβαστοι'' γιά τα προξενεία παράγοντες είναι ''ψώνια'' και εκπροσωπούν
μόνο τον... εαυτόν τους. Με την... ''αφρόκρεμα''
αυτή της Ομογένειας συναντούνται και υπουργοί
της ελληνικής κυβέρνησης όταν επισκέπτονται
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τις ΗΠΑ, επειδή τους παρουσιάζουν αυτούς τα
προξενεία, ως ''παράγοντες της Ομογένειας''. Το
κωμικό αυτό φαινόμενο, που παρατηρείται γιά
δεκαετίες, είναι έντονο, ειδικά στη Νέα Υόρκη και
στην Βοστώνη.
Αλλά και στην πρεσβεία στην Ουάσιγκτον έχουμε παρόμοια φαινόμενα. Δεξιώσεις γιά επισκεπτόμενους 'Ελληνες πολιτικούς και γιά προεδροπαράγοντες της Ομογένειας. Ακόμα κι εκδηλώσεις
γιά ελληνικές... γεύσεις με συμμετοχή τηλεμαγείρισων, όπου προσκαλείται η...''αφρόκρεμα''
της τοπικής Ομογένειας. Δηλαδή ''ημέτεροι'' με
μηδενική προσφορά στην Ομογένεια και στον Ελληνισμό. Αλλά ποτέ δεν γίνονται εκδηλώσεις γιά
Αμερικανούς πολιτικούς και αμερικάνικα ΜΜΕ.
Οι υπηρετούντες στην πρεσβεία και στα Προξενεία, έχουν δυσκολία και ανικανότητα να αναπτύξουν σχέσεις με Αμερικανούς πολιτικούς και
αμερικάνικα ΜΜΕ. Γι' αυτό περιορίζονται στις ελληνοαμερικάνικες...συνήθειες που τις προβάλουν
στην...Ελλάδα, ως ''μεγάλα επιτεύγματα''.
Κι αυτό βασικά οφείλεται στο γεγονός ότι καταναλώνουν τον χρόνο τους με την ζημιογόνα, δια-

λυμένη ''οργανωμένη Ομογένεια'', αντί να ζητούν
την συνδρομή Ομογενών με γνώση και πείρα να
τους βοηθήσουν να δημιουργήσουν τις απαραίτητες επαφές.
Μετά από εκδηλώσεις και συναντήσεις με τους
''παράγοντες της Ομογένειας'', οι διπλωμάτες μας,
στέλνουν ''εκθέσεις'' στην κεντρική Υπηρεσία
στην Αθήνα, αναφέροντας τις ''δραστηριότητές''
τους, παραπλανώντας διαχρονικά το Υπουργείο
γιά την πραγματική κατάσταση στην Ομογένεια.
Γι' αυτό διαπιστώνουμε την λανθασμένη εμμονή του υπουργείου Εξωτερικών σε ''πεθαμένες''
καταστάσεις, σε ότι αφορά την Ομογένεια και
τις Οργανώσεις της. 'Ετσι, οι διπλωμάτες κάνουν
διπλό κακό: Και συντηρούν, με την άγνοιά τους,
''άρρωστες'' καταστάσεις και παραπλανούν το
υπουργείο Εξωτερικών, που ''χαράζει'' πολιτική βασισμένο σε λάθος εκτιμήσεις, εκθέσεις και
αναφορές.
Αγνοώντας την αμερικάνικη πραγματικότητα,
οι διπλωμάτες μας, καταφεύγουν στο εύκολο και
συνηθισμένο, αλλά καταστροφικό γιιά την Ελλάδα: Συναλλαγές με ουσιαστικά ανύπαρκτες Οργανώσεις, που τυπικά υπάρχουν στην φαντασία
τους και σε αυτήν στο υπουργείο Εξωτερικών. Και
με δεδομένη την αδυναμία τους να ''ανοιχτούν''
στο ευρύ αμερικάνικο κοινό και κατεστημένο,
έστω μέσω ΑμερικανοΕλλήνων, χειροτερεύει η
κατάσταση. Την ίδια αδυναμία έχουν γιά να ανοιχτούν στο ευρύ κοινό της πολύ μεγάλης πλειοψηφίας της Ομογένειας, που δεν ασχολείται με τις
μικρο-ψεύτικες Οργανώσεις της.
Αυτό το 98 - 99% των Ομογενών που δεν ασχολείται με τις διαλυμένες Οργανώσεις, αναρωτιέται

Tel. 630-243 8900

-

τι αποστολή έχουν οι 'Ελληνες διπλωμάτες στις
ΗΠΑ. Η Ομογένεια έχει μεγάλο αριθμό ανθρώπων με γνώση, μόρφωση, κατάρτιση, σχέσεις
με την αμερικάνικη πραγματικότητα κ.ά. Αλλά ο
''εθισμός'' των διπλωματών-''τουριστών'' είναι
εντυπωσιακός με αυτό που αποκαλούμε ''ψώνια''
στην Ομογένεια, δηλαδή τους εγκάθετους με τις
δεδομένες μικρές δυνατότητες και την μεγάλη
τους ανάγκη γιά ''αναγνώριση'', στις διαλυμένες
ομογενειακές Οργανώσεις.
Οι διπλωμάτες, μετά 4 χρόνια ''ευδόκιμης''
(τουριστικής) υπηρεσίας και όταν αρχίσουν να
καταλαβαίνουν πως λειτουργεί αυτή η χώρα,
αντικαθίστανται και οι διάδοχοί τους συνεχίζουν
ακριβώς την ίδια... ''παράδοση''.
Τίποτα δεν αλλάζει. Ακόμα και οι διπλωμάτες
μας στο εξωτερικό, λειτουργούν με την ελληνοκεντρική πολιτικο-κομματική καθυστερημένη
πραγματικότητα του αμαρτωλού, αντιπαραγωγικού... παρελθόντος, που χαραχτηρίζει το αργό
και διεφθαρμένο κράτος των Αθηνών.
Οι... ''αχθοφόροι'' Γραφείων Τύπου
Ο χαραχτηρισμός δεν είναι τυχαίος. Οφείλεται
στο γεγονός ότι, στην διάρκεια των επισκέψεων
στις ΗΠΑ των πολυμελών διακομματικών αποστολών της Βουλής στο πρόσφατο παρελθόν, ουσιαστικά χρησίμευαν γιά να τους εξυπηρετούν.
'Ισαμε και την δεκαετία του '90 τα ελληνικά
Γραφεία Τύπου στις ΗΠΑ, έκαναν έστω λίγες παρεμβάσεις με επιστολές σε αρνητικά γιά την Ελλάδα δημοσιεύματα αμερικανικών εφημερίδων.
Την τελευταία δεκαετία πιθανά να υπάρχουν 2-3
επιστολές συνολικά σε όλα τα έντυπα ΜΜΕ των
ΗΠΑ.
Βασική αποστολή τους να διαβιβάζουν με
email, κάθε πρωί, στα ομογενειακά ΜΜΕ
το...''ραδιοτηλεοπτικό'' δελτίο που συντάσσεται
στην Αθήνα με την κυβερνητική ''γραμμή''. Τα
ομογενειακά ΜΜΕ το πετούν στα σκουπίδια γιατί
είναι άχρηστο. Πριν 25-35 χρόνια, όταν δεν υπήρχε δορυφορική τηλεόραση από Ελλάδα, ιντερνέτ
και οι εφημερίδες από την Αθήνα έφταναν Νέα
Υόρκη 8 βράδυ τοπική ώρα, είχαν χρησιμότητα
τα δελτία τα σχετικά με το τι γράφουν οι αθηναϊκές εφημερίδες. Τώρα, στην εποχή του ιντερνέτ,
αυτά δεν χρειάζονται σε τίποτα.
Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι, μετά 20-30
χρόνια, τα ελληνικά Γραφεία Τύπου (Ουάσιγκτον,
Νέα Υόρκη βασικά), ακόμα δουλεύουν με τα εργαλεία της τότε εποχής. Μηδενικές οι επαφές
τους με αμερικάνικα ΜΜΕ, που λογικά έπρεπε να
ήταν η βασική ασχολία τους γιά την προβολή της
Ελλάδας ή παρέμβαση υπέρ της χώρας που εκπροσωπούν. Φυσικά, ελάχιστα ενδιαφέρονται γιά
τα ομογενειακά ΜΜΕ. Εξυπηρετούν μόνο ''ημέτερους'' και τους ανταποκριτές αθηναϊκών ΜΜΕ.
Και τίθεται εύλογα το ερώτημα: Αφού αυτήν την
''εργασία'' μπορούσαν να την κάνουν τηλεφωνικά
ή μέσω διαδίκτυου-emails από την Αθήνα, σε τι
χρειάζονται στις ΗΠΑ; Γιά να πληρώνει ο ελληνικός λαός -με τα μνημονιακά βάσανά του- μισθούς
γιά 15-20 άτομα, χώρια ενοίκια και λειτουργικά
έξοδα, γιά ουσιαστικά αναποτελεσματικά-αχρείαστα γραφείων Τύπου;
(Σημ.: Λέγεται ότι πριν μήνες ήρθε στην Ουάσιγκτον νέος επικεφαλής του εκεί γραφείου Τύπου.
Υπάρχει δεν υπάρχει, η παρουσία του είναι απαρατήρητη).
Συμπέρασμα: Τον χρόνο 2014 η Ελλάδα, διπλωματικά-''προπαγανδιστικά'' στις ΗΠΑ, ακόμα
βρίσκεται στην εποχή του...κάρου. Με νοοτροπίες παλιομοδίτικες και τοποθέτηση ανεπαρκών
διπλωματών με κομματικά ή προσωπικά κριτήρια, που έχουν άγνοια της αμερικάνικης πραγματικότητας, η Ελλάδα έχει μηδενική παρουσία στις
ΗΠΑ. Και περιορίζεται εκεί που βολεύεται, σύμφωνα με τα... ''προσόντα'' των διπλωματών της:
Στην διαλυμένη οργανωμένη Ομογένεια.
Γ. Λυκ.
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Κύπρος: Η κρίση, το αέριο και ο σχεδιασμός για λύση
Η ΙΣΤΟΡΙΑ χιλιοειπωμένη και η συνταγή πάντα
η ίδια. Από τη μια διαμηνύεται προς τους Ελληνοκύπριους, ότι «αυτοί θα αποφασίσουν», «δεν θα
ασκηθούν πιέσεις» και πως όλα εξαρτώνται «από
τις δυο κοινότητες στην Κύπρο». Αυτά λέγονται
για να καθησυχάσουν όσους αφελείς δεν βλέπουν
πως έχει στηθεί ένα σκηνικό, το οποίο στηρίζεται
σε πολλά και διαφορετικά συμφέροντα. Συμφέροντα, τα οποία κάποτε συγκλίνουν μεταξύ τους.
Το ζητούμενο είναι πώς και γιατί επανήλθε όλο
αυτό το ενδιαφέρον για το Κυπριακό. Είναι σαφές
πως αυτή τη φορά είναι το φυσικό αέριο, που έχει
προσελκύσει τόσους «αγωνιούντες» για την τύχη
του Κυπριακού. Τους ενδιαφέρει η «σωστή» γι'
αυτούς αξιοποίηση του φυσικού αερίου και όχι
εάν θα λυθεί και πώς το Κυπριακό. Αυτό προκύπτει και από τα όσα λέγονται και διαμηνύονται,
πρωτίστως, παρασκηνιακά.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, τα μηνύματα που διαβιβάζονται προς τη Λευκωσία, έχουν και το
στοιχείο της απειλής και του εκβιασμού. Πολλές
φορές διατυπώθηκε η… άποψη πως «η Τουρκία
δεν θα αφήσει να αξιοποιήσετε το φυσικό αέριο
μόνοι σας», γι' αυτό και πρέπει να λυθεί το Κυπριακό, πριν ξεκινήσει η διαδικασία εξόρυξης. Όλα
αυτά, βέβαια, δεν συνάδουν με τις βαρύγδουπες
ανακοινώσεις, του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για παράδειγμα, πως «είναι κυριαρχικό δικαίωμα της Κύπρου να αξιοποιεί τον φυσικό της πλούτο». Με

την ουρά, να προστίθεται πως πρέπει να υπάρξει
«δίκαιος διαμοιρασμός του φυσικού αερίου».
Η σύνδεση του αερίου αλλά και της οικονομικής
κρίσης με το Κυπριακό είναι ορατή. Δεν λέγεται,
αλλά αυτό διαμηνύεται από τους διάφορους. Το
είπε πρόσφατα και ο Αμερικανός πρέσβης στη
Λευκωσία, ο οποίος έσπευσε περαιτέρω να υπενθυμίσει πως η καλύτερη και η φθηνότερη οδός για
εξαγωγή του φυσικού αερίου είναι μέσω Τουρκίας. Δεν ξέρουμε εάν ο πρέσβης έχει ενώπιόν του
μελέτες όταν αναφέρεται στο σενάριο Τουρκίας.
Υπάρχουν ειδικοί, ωστόσο, που αξιολογώντας τεχνικά το ζήτημα, έχουν αποφανθεί πως δεν είναι
αυτή η διαδρομή η καλύτερη για τα συμφέροντα
της Κύπρου. Μπορεί να εξυπηρετεί τους Αμερικανούς και τους Τούρκους, αλλά αυτό δεν σημαίνει
πως συμφέρει και την Κύπρο.
Είναι ενοχλητικό να στηρίζεται μια πολιτική
και να προωθείται ένας σχεδιασμός στη βάση ότι
οι Ελληνοκύπριοι κάτω από το βάρος των οικονομικών τους προβλημάτων θα αποδεχθούν την
(όποια) συμφωνία στο Κυπριακό και θα προσαρμοστούν σε προτεινόμενες ρυθμίσεις για την αξιοποίηση του φυσικού αερίου.
Είναι ενοχλητικό ένας ολόκληρος σχεδιασμός να
στηρίζεται σε μια «υπόθεση εργασίας», η οποία
προφανώς δεν αξιολογεί σωστά τις αντιδράσεις
των πολιτών. Η συνταγή δεν μπορεί να «κολλά»
σε όλες τις περιπτώσεις.
(Κώστας Βενιζέλος)

Το Ισραηλινό φυσικό αέριο πάει στην...Τουρκία!
Με τίτλο «10 προσφορές σε διαγωνισμό για
εξαγωγές από το Λεβιάθαν στην Τουρκία» και
υπότιτλο «Ο Όμιλος Zorlu και μία κοινή προσφορά της Turcas Petrol AS και της γερμανικής
RWE περιλαμβάνονται στους συμμετέχοντες στον
διαγωνισμό», δημοσιεύτηκε (23/3) στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας οικονομικού
περιεχομένου Globes άρθρο του Amiram Barkat
που πραγματεύεται την υποβολή προσφορών σε
διαγωνισμό για εξαγωγές φυσικού αερίου από το
πεδίο Λεβιάθαν στην Τουρκία.
Το δημοσίευμα αναφέρει τα ακόλουθα:
Περισσότερες από δέκα προσφορές υπεβλήθησαν στον διαγωνισμό που προκήρυξαν οι εταίροι
του Λεβιάθαν για εξαγωγές φυσικού αερίου στην
Τουρκία. Οι προσφορές για την αγορά ΦΑ κυμάνθηκαν από 7 έως 10 δις κ.μ. ετησίως, δύνανται δε
να αποφέρουν έσοδα της τάξης των 22-31 δις δολαρίων, υποθέτοντας ότι η τιμή στην οποία διατίθεται το φυσικό αέριο (ΦΑ) στην εγχώρια αγορά
του Ισραήλ ανέρχεται σε 6 δολάρια/mmBTU.
Σύμφωνα με πηγές της Globes, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό περιλαμβάνουν τον Όμιλο
Zorlu, που κατέχει μερίδιο σε ανεξάρτητους παραγωγούς ενέργειας στο Ισραήλ και μία κοινή
προσφορά από την Turcas Petrol AS και τη γερμανική RWE AG.
Η Noble Energy κατέχει το 39,66% των δικαιωΓράφει το άρθρο της El Periodico:
«Δεν πάνε μερικοί μήνες που διάβασα, σε μια
παλιομοδίτικη επιγραφή σε ταξιδιωτικό γραφείο
της Αθήνας: «Αεροπορικά εισιτήρια για Ευρώπη».
Στο εξωτερικό η έκφραση αυτή θα προκαλούσε
έκπληξη, αφού θα σήμαινε πως η Ελλάδα δεν έχει
ευρωπαϊκή ταυτότητα.
Η αλήθεια βέβαια είναι πως στην Ελλάδα υπάρχουν διάφορες ταυτότητες και αντικρουόμενα
συναισθήματα, μερικές φορές σχιζοφρενικά.
Αυτές οι αντικρουόμενες ταυτότητες συνοψίζονται από τον συγγραφέας Πάτρικ Λη Φέρμορ
ως εξής: «Έλληνας - κληρονόμος του αρχαίου

μάτων έρευνας και εκμετάλλευσης του Λεβιάθαν,
οι θυγατρικές του Ομίλου Delek, Avner Oil and
Gas και Delek Drilling κατέχουν από 22,67%, ενώ
η Ratio Oil Exploration κατέχει το εναπομείναν
15%.
Τον Ιανουάριο, η Globes δημοσίευσε ότι οι
εταίροι του Λεβιάθαν απηύθυναν πρόσκληση σε
μερικές δεκάδες τουρκικές εταιρείες για υποβολή
προσφορών για συμβόλαιο παροχής ΦΑ από το εν
λόγω πεδίο. Η συμφωνία θα περιλάμβανε την κατασκευή αγωγού προς την Τουρκία από το προτεινόμενο σκάφος παραγωγής, αποθήκευσης και
εκφόρτωσης (floating production, storage and
offloading – FPSO) του Λεβιάθαν, που παραδίδει
ΦΑ σε ισραηλινούς και περιφερειακούς πελάτες.
Η τιμή στις προσφορές που υπεβλήθησαν αφορά
στην τιμή αγοράς του ΦΑ από το FPSO.
Πέραν της τιμής, οι προσφορές θα αξιολογηθούν επί τη βάσει εμπορικών όρων, περιλαμβανομένου του όρου ''take or pay'' και της ποσότητας του προς διάθεση ΦΑ.
Ορισμένοι υποψήφιοι ανάδοχοι προτίθενται να
αναλάβουν εξ ιδίων την κατασκευή του αγωγού,
ενώ άλλοι προτιμούν τη συνεργασία με τους εταίρους του Λεβιάθαν. Μετά την εξέταση των προσφορών, οι εταίροι θα πραγματοποιήσουν χωριστές διαπραγματεύσεις με τους φιναλίστ για την
υπογραφή ενός συμβολαίου αγοράς ΦΑ.

Ο Βαγγέλης, ο Μήτσος και ο Πρόεδρος

Γνωρίζουμε ότι στις εθνικές επετείους η μπούρδα πάει σύννεφο. Διαχρονικά. Και λίγο-πολύ το
έχουμε συνηθίσει. Εδώ που τα λέμε, δεν χάλασε ο
κόσμος αν ακουστεί και μια μεγαλοστομία παραπάνω. Το επιτρέπει η ημέρα.
Άλλο αυτό και άλλο το ρεσιτάλ μπουρδολογίας, ανοησίας και ανευθυνότητας, που έδωσαν
τρεις κορυφαίοι παράγοντες του πολιτεύματος,
25 Μαρτίου '14: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο
πρόεδρος της Βουλής και ο υπουργός Αμυνας. Ο
τελευταίος λόγω αρμοδιότητας, αφού αεροπλάνα
κι ελικόπτερα έσκιζαν τον αττικό ουρανό- με χορηγούμενα καύσιμα κι εφέτος άραγε;
Ακούς τον πρώτο, τον Παπούλια, να συγκρίνει
τον αγώνα του 1821 εναντίον των Τούρκων με το
σήμερα, που ο ίδιος αποκαλεί «κλοιό των δανειστών». Μα, αν υπάρχει κλοιός των δανειστών,
έχει προηγηθεί η αφροσύνη των δανειζομένων.
Ο Παπούλιας είναι Πρόεδρος από το 2005. Ήταν
Πρόεδρος την καταστροφική τριετία 2007-2009,
όταν η σπατάλη και ο δανεισμός ξεπέρασαν κάθε
προηγούμενο όριο. Και δεν έβγαλε κιχ. Ήταν Πρόεδρος και το 2010, όταν καλέσαμε τους δανειστές
να μας σώσουν με τα δανεικά τους. Ήταν Πρόεδρος και το 2012, όταν τους ξανακαλέσαμε. Δεν
τον θυμόμαστε τότε να λέει τίποτα για κανέναν
κλοιό. Τι θέλει σήμερα και καταφεύγει σε ανιστό-

ρητες συγκρίσεις;
Ακούς τον δεύτερο, τον Μεϊμαράκη, να λέει
πως η παρέλαση «στέλνει το μήνυμα ότι σιγάσιγά αφήνουμε πίσω μας την Ελλάδα της κρίσης,
της μιζέριας και των μνημονίων». Πώς, δηλαδή,
το έκανε αυτό η παρέλαση; Ήταν καλύτερο φέτος
το βήμα των αγημάτων; Πέταξαν σε καλύτερους
σχηματισμούς τα αεροπλάνα; Μπράβο. Κι αυτό
διώχνει την κρίση, τη μιζέρια και τον Τόμσεν, για
τον ερχομό των οποίων είναι συνυπεύθυνος και
ο πρόεδρος Βαγγέλης, ως εκλεκτό μέλος των κυβερνήσεων 2004-2009;
Ο τρίτος, ο Αβραμόπουλος, είναι άπαιχτος. «Σε
λίγο καιρό η Ελλάδα της κρίσης δεν θα υπάρχει!»,
αποφάνθηκε με τη δέουσα σοβαροφάνεια. Σε
πόσο λίγο; Μέχρι την επόμενη παρέλαση; Μαγικά
πράγματα. Κι ας μας έχει αφήσει εδώ και καμιά
ογδονταριά χρόνια ο μάγος Χουντίνι.
Τι τα θέλουν αυτά; Πιστεύουν ότι υπάρχει άνθρωπος που τους ακούει να τα λένε και ενθουσιάζεται; Έτσι έχουν μάθε τόσα χρόνια, θα μου πείτε.
Να ξεμάθουν. Και την άλλη φορά να κρατήσουν
κλειστό το στόμα τους. Θα είναι ένα ελάχιστο
δείγμα ότι έχουν αντιληφθεί, επιτέλους, ότι τα
ψεύτικα και εύκολα λόγια, οι μπούρδες, δεν έχουν
καμιά πέραση πλέον.
(Γιώργος Καρελιάς)

Ο Κάρολος Παπούλιας είναι αγανακτισμένος!
«Ο λαός μας δίνει μάχη και αγώνα για να σπάσει
τον κλοιό των δανειστών. Η ιστορία δείχνει ότι ο
αγώνας αυτός θα είναι νικηφόρος», δήλωσε μετά
το τέλος της ιδιωτικής του παρέλασης. Κανονικά,
αν ήθελε να είναι συνεπής με τις δηλώσεις του,
θα έπρεπε να βάλει ένα ομοίωμά του στην εξέδρα
και να βρίσκεται από κάτω φωνάζοντας εναντίον
της Μνημονιακής χούντας!
Σε μετάφραση: προκειμένου να καλοπιάσει
τους πάλαι ποτέ αγανακτισμένους -ναι, αυτούς
που τον αποκαλούσαν «προδότη» σε προηγούμενες παρελάσεις και εδώ που τα λέμε, εξαιτίας
αυτών των πεσιμάτων τότε στον πρόεδρο, γίνεται
τώρα η παρέλαση privé, προκειμένου να προστατευτεί ο ίδιος -άρχισε να λέει ό,τι και αυτοί.
Δηλώνει ότι είναι με το μέρος τους. Υιοθετεί τη
ρητορική τους. 'Οπως ακριβώς κάνει ο Σαμαράς
και τα «σαμαροειδή», με τη Χρυσή Αυγή: Γιά να
μην χάνουν κόσμο προς την Χρυσή Αυγή, θέλουν
να γίνουν οι ίδιοι Χρυσή Αυγή!
Δηλαδή, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον ανώτατο θεσμικό Άρχοντα της χώρας, οι δανειστές είναι όπως οι Τούρκοι. Μάλλον
εννοεί ότι και επι τουρκοκρατίας, χτυπήσαμε
έλλειμμα 180% του ΑΕΠ και αναγκαζόμασταν να
δανειστούμε από αυτούς με επαχθείς όρους -οπότε κάναμε επανάσταση για να σπάσουμε τον κλοιό
του Δράμαλη!

Ναι, οι «τούρκοι» μας εμπόδιζαν να καταργούμε τον αναδρομικό έλεγχο του «πόθεν έσχες
στους βουλευτές, να δίνουμε χρυσά εφάπαξ
στους υπαλλήλους της Βουλής, να περνάμε μυστικές τροπολογίες που χαρίζουν πρόστιμα σε
εφοπλιστές, να φτιάχνουμε ΜΚΟ που θα μετράνε
τις ΜΚΟ, να κάνουμε αξιολόγηση, να εξαιρούμε
από την αξιολόγηση τους δικούς μας, να περνάμε
τροπολογίες που απαλλάσσουν τους δημάρχους
για τις παρατυπίες στα δημόσια έργα ή απαλλάσσουν τους διοικητές των τραπεζών από τα θαλασσοδάνεια των κομμάτων. Γι’ αυτό και σύμφωνα
με τον παραλληλισμό του Προέδρου, οι διάδοχοι
των επαναστατών του '21, έχουν δημιουργήσει το
δικό τους Κρυφό Σχολειό: τις νυχτερινές μουλωχτές τροπολογίες.
Και βέβαια, στη δήλωσή του κυρίου Καρόλου,
υπάρχει και η μέγιστη λουμπινιά, που αποτελεί
κλασσική τεχνική όσων ανακάλυψαν την ηδονή
να ξεπλένεσαι στην αντιμνημονιακή κολυμβήθρα
του Σιλωάμ: κατηγορεί τους δανειστές ώστε να
δώσει έτοιμους ενόχους στους μειωμένης ευφυίας ακροατές του. Λέει, με άλλα λόγια, ότι φταίνε
οι δανειστές και όχι αυτοί που έγιναν η αιτία να
χρειαζόμαστε δανειστές! Οπότε αθωώνει τον ίδιο
και το σινάφι του. Όπως ακριβώς ένας εμπρηστής, προκειμένου να κερδίσει τη συμπάθεια της
κοινής γνώμης, κατηγορεί τη φωτιά!
(Νίκος Ζαχαριάδης)

Ο κύριος Πρόεδρος Κάρολος, «σφύριξε»!

Ισπανική εφημερίδα: Ο 'Ελληνας είναι ευρωπαίος ή ανατολίτης;
ελληνικού πολιτισμού και Ρωμιός - κληρονόμος
του πολιτισμού της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Οι
Τούρκοι και άλλοι μουσουλμανικοί λαοί μάλιστα,
συνεχίζουν να αποκαλούν τους Έλληνες Ρωμιούς,
δηλαδή Ρωμαίους.
Σύμφωνα με τον Φερμόρ, ο Ελληνας απορρίπτει την περίοδο της Βυζαντινής εποχής και της
Τουρκοκρατίας αφού είναι γιος του Πλάτωνα και
του Αριστοτέλη κι είναι ισότιμος μεταξύ των Ευρωπαίων. Σε αντίθεση ο Ρωμιός εμπιστεύεται το
ένστικτο και τον αυτοσχεδιασμό, οι φιλίες είναι

αθάνατες και η φιλοξενία νόμος. Τούρκοι, Αλβανοί και Βαλκάνιοι γενικότερα είναι εχθρικοί αλλά
ταυτόχρονα λαοί κοντινοί και η Ευρώπη απόμακρη και παράξενη. Και δεν είναι πως υπάρχουν
Έλληνες με την πρώτη ταυτότητα κι Έλληνες με
τη δεύτερη ταυτότητα, αυτές συνυπάρχουν σε
κάθε Έλληνα.
Οι παραπάνω ταυτότητες, όσο κι αν φαίνονται
ιστορικίστικες έχουν κι αυτές τις πρακτικές συνέπειές τους. Οι ηγέτες της ανεξάρτητης Ελλάδας
δημιούργησαν μια νέα γλώσσα, την καθαρεύουσα

(απαλλαγμένη από επιβλαβείς τουρκικές και βαλκανικές επιρροές με ρίζες από την αρχαία ελληνική) και η οποία επιβλήθηκε ως η επίσημη γλώσσα
στην εκπαίδευση. Για ενάμιση αιώνα επέζησε
παράλληλα με την Δημοτική, που χρησιμοποιούταν στον προφορικό λόγο, μέχρι τη δεκαετία του
'80 οπότε κι επικράτησε η δεύτερη και η γλώσσα
απλοποιήθηκε. Αρκετές γενιές αναγκάζονταν να
μάθουν τρεις διαφορετικές ελληνικές: την καθαρεύουσα, την Δημοτική και την αρχαία ελληνική,
με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να μη μαθαίνουν
καμία σωστά και να καταλήγουν σε μια ανάμικτη
γραμματικά και άναρχη φρασεολογία.
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Ήθελε να απαλλαγεί από τις πιέσεις της ΧΑ,
λέει ο παραιτηθείς Π. Μπαλτάκος. «Δεν γνωρίζω
το θέμα, αλλά εάν είναι έτσι, δεν έχει θέση στην
κυβέρνηση ο κ. Μπαλτάκος», δήλωσε βγαίνοντας
από τα γραφεία της ΝΔ στη Λ. Συγγρού, ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Κρίσιμες στιγμές για
την κυβέρνηση, μετά την αποκάλυψη του Ηλία
Κασιδιάρη ότι έχει ηχογραφήσει και βιντεοσκοπήσει διάλογο δικό του με τον γγ της κυβέρνησης
και στενό συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, Τάκη
Μπαλτάκο. Από τον διάλογο διαφαίνεται μία φιλική σχέση μεταξύ των δύο ανδρών, οι οποίοι
φαίνεται πως συζητούν πολιτικά ως ομοϊδεάτες.
Είτε λέγονται, είτε υπονοούνται, επαναλαμβάνονται προσβλητικοί χαρακτηρισμοί για τον
πρωθυπουργό, ενώ προκύπτει πως οι διώξεις της
Χρυσής Αυγής έγιναν για να πλήξουν την εκλογική δημοτικότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Υπενθυμίζεται
ότι οι ποινικές διώξεις μελών και βουλευτών της
Χρυσής Αυγής ξεκίνησαν μετά τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα, κάτω από την κατακραυγή κοινωνίας και πολιτικού κόσμου.
Όλη η υπόθεση αφορά τις διώξεις της Χρυσής
Αυγής. Στο έγγραφο που έφερε στη Βουλή ο Η.
Κασιδιάρης, ο Μπαλτάκος περιγράφει πως αντέδρασε ο πρωθυπουργός όταν έμαθε ότι αφέθηκε
ελεύθερος ο Κασιδιάρης, τι παρεμβάσεις υπήρξαν
στη Δικαιοσύνη από τους υπουργούς Χαράλαμπο
Αθανασίου και Νίκο Δένδια, με εντολή Σαμαρά,
ενώ -όπως λέει- δεν υπήρχαν στοιχεία εναντίον
του βουλευτή της ΧΑ.
Aναφέρει ακόμη ότι οι διάλογοι με τον Παναγιώτη Μπαλτάκο είναι μαγνητοσκοπημένοι και
έχουν κατατεθεί στη δικογραφία «κατά της κυβέρνησης Σαμαρά στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, στο Στρασβούργο».
Ο Κασιδιάρης κάνει λόγο για «αδίκημα κατάχρησης εξουσίας σε βαθμό κακουργήματος, τουλάχιστον για τον υπουργό Δικαιοσύνης, και εντός
των επόμενων ημερών θα καταθέσει πρόταση για
παραπομπή του εν λόγω υπουργού στην προανακριτική επιτροπή.
Ο Μπαλτάκος εμφανίζεται να αναφέρει ότι
ο Σαμαράς εκτέθηκε στο αμερικανικό «σιωνιστικό», όπως το αποκαλεί, συνέδριο, στο οποίο
ανέφερε ότι «τελείωσε τη Χρυσή Αυγή» ενώ την
επόμενη ημέρα Κασιδιάρης, Παναγιώταρος και
Μίχος αφέθηκαν ελεύθεροι. Αναφέρει δε, βάσει
των διαρροών, ότι κάλεσε Αθανασίου και Δένδια
και τους είπε: «Με κοροϊδέψατε, με δουλέψατε, τι
είναι αυτά ξεφτιλίστηκα».
Σε άλλο σημείο της συζήτησης ο Μπαλτάκος
εμφανίζει τις συλλήψεις ως πρωτοβουλία του
Σαμαρά, ο οποίος φοβάται επειδή η Χρυσή Αυγή
του κόβει ποσοστά, και θέλει με αυτόν τον τρόπο
να ανακόψει τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρει
βάσει των διαρροών ο Τάκης Μπαλτάκος: «Τώρα
που είδε τα γκάλοπ (σ.σ. ο Σαμαράς) αυτός νόμιζε, σαν μεγαλοαστός που είναι, ότι όλα αυτά τα
τρομερά: 2% μου λέει θα πάνε. Του λέω εγώ σου
λέω 20% θα πάνε. Μου λέει: είσαι μαλ...ς» και παρακάτω αναφέρει: «πρώτα απ' όλα φοβάται τον
εαυτό του. Επειδή εσείς τον κόβετε απ' το να έχει
προβάδισμα από τον ΣΥΡΙΖΑ».
Ολόκληρος ο διάλογος
«ΚΑΣ.: Όταν κατ' αρχήν όταν βγήκα εγώ τι έπαθε ο Σαμαράς, μπορείς να μου πεις;
ΜΠΑ.: Ήταν στην Αμερική τότε.
ΚΑΣ.: Ναι, ήταν στην Αμερική, αλλά εγώ έχω
μάθει ότι έπαθες εγκεφαλικά.
ΜΠΑ.: Σοκ και δέος! Χαμός έγινε, της πουτ...ς...
δεν με πήρε εμένα, του 'χα πει ότι αυτά που κάνεις... του τα είχα πει. Δεν θα μου έλεγε εμένα γι'
αυτό το πράγμα. Πήρε τους άλλους δυο και τους
γάμ... τα πρέκια. Τον Αθανασίου και τον Δένδια:
«με κοροϊδέψατε, με δουλέψατε, τι είναι αυτά
ξεφτιλίστικα». Γιατί είχε κάνει την προηγούμενη
μέρα δήλωση στο αμερικανικό σιωνιστικό συνέδριο ότι: «τελείωσε, τους έδεσα, τους έδεσα, γειά
σας!» και την άλλη μέρα βγαίνετε εσείς.
ΚΑΣ.: Με τους ανακριτές που μας αφήσανε,
εκεί στο επίμαχο στάδιο, τι έγινε; Γιατί αυτοί το
γυρίσανε κωλοτούμπα μετά, αφ' ότου αφήσανε
εμάς, μετά που πήρανε τους άλλους το γυρίσανε
κωλοτούμπα.
ΜΠΑ.: Σας αφήσανε για τον απλό λόγο ότι δεν
υπάρχουν στοιχεία.
ΚΑΣ.: Ναι, ωραία δεν υπήρχε τίποτα.
ΜΠΑ.: Και δεν τους πήρε κανείς τηλέφωνο να
τους πιέσει, γιατί το θεωρούσαν όλοι αυτονόητο... όλοι θεωρούσαν σαν δεδομένο: «ε, τι θα κάνει ο ανακριτής;» Ο ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ
ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ! ΚΑΝΕΝΑ!
ΚΑΣ.: Ούτε για τους άλλους είχε όμως...
ΜΠΑ.: Μα με τους άλλους ήτανε... (κάνει την
κίνηση κλήσης στο τηλέφωνο και τηλεφωνικής

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Παραίτηση Μπαλτάκου - Πρωτοφανής διάλογος με Κασιδιάρη

Ακροδεξιό παρακράτος εναντίον
κυβερνητικού...παρακράτους

Εξευτελισμός κυβέρνησης-Σαμαρά, υπουργών, ελεγχόμενης δικαιοσύνης
στο αρχείο.
ΚΑΣ.: Λες ε;
ΜΠΑ.: Ε, βέβαια! Με κυβέρνηση Σαμαρά θα το
κάνω; Σε ποιον εισαγγελέα θα πάω; Εισαγγελέας
είναι η ίδια η Γκουτζαμάνη. Θα πάω να καταγγείλω την Γκουτζαμάνη στον εαυτό της;
ΚΑΣ.: Πώς μπήκε η Γκουτζαμάνη Εισαγγελέας
του Αρείου Πάγου;
ΜΠΑ.: Αφού είναι απ’ το ίδιο χωριό.
ΚΑΣ.: Άρα τώρα ξεπληρώνει το γραμμάτιο.
ΜΠΑ.: Ναι, είναι από το ίδιο χωριό. Δηλαδή δεν
είναι απ’ το ίδιο χωριό είναι από απέναντι χωριά,
έτσι. Αλλά έχουν μπει στον ίδιο διαγωνισμό, είναι
συνομίληκιο σχεδόν. Είναι συντοπίτες, δεν χρειάζεται να ψάχνουμε.»

συνομιλίας).
ΚΑΣ.: Ποιος την έκανε τη ζημιά εκεί;
ΜΠΑ.: Και οι δυο.
ΚΑΣ.: Δένδιας, Αθανασίου;
ΜΠΑ.: Ποιος άλλος να το κάνει…
ΚΑΣ.: Και τι λέει ο Σαμαράς γι' αυτά; Έχει συναίσθηση του τι γίνεται;
ΜΠΑ.: Όχι, στην αρχή δεν είχε... τώρα όμως που
είδε τα γκάλοπ... αυτός νόμιζε, σαν μεγαλοαστός
που είναι, ότι όλα αυτά τα τρομερά «2% - μου
λέει – θα πάνε»... του λέω: «εγώ σου λέω 20% θα
πάνε». Μου λέει: «Είσαι μαλ...ας».
ΚΑΣ.: Ποιος του 'πε να τα κάνει αυτά;
ΜΠΑ.: Πρώτ’ απ' όλα φοβάται για τον εαυτό
του. Επειδή εσείς τον κόβετε απ’ το να έχει προβάδισμα από το Σύριζα.
ΚΑΣ.: Κόβει ψήφους 'ντάξει;
ΜΠΑ.: Είναι λογικό.
ΚΑΣ.: Κι επειδή του κόβουμε ψήφους δηλαδή
θα μας βάλει φυλακή;
ΜΠΑ.: Τον πού... απίστευτο πράγμα, απίστευτο.
ΚΑΣ.: Κι αυτά που είπε ο Ρουπακιώτης;
ΜΠΑ.: Αυτό είναι σίγουρο, αφού το 'κανε την
εβδομάδα που θα πήγαινε εκεί.
ΚΑΣ.: Η Γκουτζαμάνη, αυτά τα πράγαμτα που
έκανε, που εγώ πράγματι είχα τις πληροφορίες
ότι ήτανε δεξιά και με το γράμμα του νόμου.
ΜΠΑ.: (κάνει τον σταυρό του).
ΚΑΣ.: Θεούσα.
ΜΠΑ.: Ναι.
ΚΑΣ.: Πώς τα 'κανε αυτά τα αίσχη με τον Βουρλιώτη και με το στήσιμο αυτού του πορίσματος;
ΜΠΑ.: Την πείσανε ότι: «είναι παγανιστές, ειδωλολάτρες, ναζί και ότι είναι αντίθετοι με τον
Χριστιανισμό».
ΚΑΣ.: Ποιος την έπεισε γι’ αυτά τα πράγματα;
ΜΠΑ.: Ο Αθανασίου κι ο Δένδιας.
ΚΑΣ.: Να πας στον Εισαγγελέα και να πεις ποιοι
έστησαν όλη αυτή την σκευωρία: ότι ο Αθανασίου
έδωσε εντολή στην Γκουτζαμάνη, ότι ο Σαμαράς
είχε δώσει εντολή στον Αθανασίου και όλοι αυτοί
να πάνε να δικαστούνε. Αν είσαι δίκαιος άνθρωπος αυτό πρέπει να κάνεις.
ΜΠΑ.: Άμα το κάνω αυτό τώρα θα κάνει προκαταρκτική εξέταση μισής ώρας και θα την βάλει

Στην Βουλή
Διαβάστε αναλυτικά τι είπε ο Ηλίας Κασιδιάρης
στην Βουλή:
«Προς τα μέλη του Κοινοβουλίου,
Θέτω στη διάθεσή σας -εν ονόματι του Συντάγματος και του Ελληνικού λαού- τον πλήρη διάλογο
μεταξύ εμού και του γενικού γραμματέα της Κυβερνήσεως κ. Παναγιώτη Μπαλτάκου. Ακριβώς
τα ίδια στοιχεία θα καταθέσω και ενόρκως ενώπιον της Δικαιοσύνης, η λειτουργία της οποίας
έχει στην κυριολεξία βιαστεί από την κυβέρνηση
Σαμαρά. Επίσης, προς άρσιν κάθε αμφισβήτησης
της γνησιότητας της μαρτυρίας μου, τονίζω ότι ο
εν λόγω διάλογος μαγνητοσκοπημένος περιέχει
τα ως νόμιμο αποδεικτικό υλικό στη δικογραφία
που έχει σχηματιστεί κατά της κυβέρνησης Σαμαρά στο ΕΔΑ του Στρασβούργου.
Τα νέα αδιάσειστα στοιχεία που θέτω στη διάθεσή σας στοιχειοθετείται με πάσα βεβαιότητα
της κατάχρησης εξουσίας σε βαθμό κακουργήματος τουλάχιστον για τον υπουργό Δικαιοσύνης
Αθανασίου εντός των επόμενων ημερών θα καταθέσω συγκεκριμένη πρόταση για παραπομπή του
εν λόγω υπουργού η προανακριτική επιτροπή.
Πέραν πάσης αμφιβολίας... Οι πλέον θεμελιώδεις
αρχές δηλαδή η διάκριση εξουσιών και η Λαϊκή
κυριαρχία έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα. Ως εκ
τούτου ενεργοποιείται. Ως εκ τούτου ενεργοποιείται το άρθρο 120 παράγραφος 4.
Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον
πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και
υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο
εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει
με τη βία».
Ηλίας Κασιδιάρης, Βουλευτής Αττικής
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ»
Υπουργός Δικαοσύνης Δένδιας:
«Σε καμία περίπτωση δεν έγινε οποιαδήποτε
παρέμβαση. Αν γινόταν παρέμβαση, ήταν η μέρα
που ο κ. Κασιδιάρης και οι συνάδελφοι του είχαν
απολογηθεί και αφεθεί ελεύθεροι. Είναι αυταπόδεικτο. Άλλο όμως η παρέμβαση και άλλο η
ενημέρωση. Ξεκάθαρα πράγματα. Τώρα αν θέλουν να δημιουργούν εντυπώσεις, είναι δικό τους
θέμα. Η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και θα μείνει ανεξάρτητη, κατά το μέρος, στο οποίο αναφέρονται στο πρόσωπο ότι είχα τέτοιο διάλογο είναι
αναληθέστατο».
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΡΙΖΑ
Ο Δημ. Παπαδημούλης, δήλωσε κατά τη συζήτηση για την άρση ασυλίας των χρυσαυγιτών:

«Όσα καταγγέλθηκαν από τον Κασιδιάρη, εύχομαι
και ελπίζω να μην είναι αλήθεια. Αν αληθεύουν,
συνιστούν σοβαρό πολιτικό, ηθικό και δημοκρατικό θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιφυλάσσεται να ενημερωθεί και να αξιολογήσει. Πρέπει να ασχοληθεί και η
Βουλή με το θέμα».
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΑΝΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ
«Κύριε Πρόεδρε, είχα ζητήσει το λόγο προκειμένου να αναπτύξω τη θέση των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ στην άτυπη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
Εμείς αποφασίζουμε κατά συνείδηση βάσει του
άρθρου 60 του Συντάγματος, όμως μετά από τα
στοιχεία τα οποία φέρεται να υπάρχουν, ζητούμε
να διακοπεί η συζήτηση, να δοθεί το υλικό αυτό
στο σύνολο της Βουλής των Ελλήνων και να έχουμε πολύ σύντομα, πριν παρθεί οποιαδήποτε απόφαση, μια γνωμοδότηση εάν το υλικό αυτό είναι
γνήσιο.
Διότι, εάν υπάρχει αυτό το υλικό και ο διάλογος
αυτός μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και έχουν διαπραχθεί αυτά τα
εγκλήματα της παρέμβασης στη Δικαιοσύνη του
υπουργού, τότε πλέον έχουμε το παρακράτος
εναντίον του άλλου παρακράτους. Θέλουμε να
γνωρίζουμε και οφείλουμε να γνωρίζουμε πριν
πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση, την αλήθεια».
Η επιστολή Μπαλτάκου:
«Μετά τον θόρυβο που δημιουργήθηκε γύρω
από το πρόσωπό μου δηλώνω τα εξής:
Λόγω της γειτνίασης των γραφείων της Γενικής
Γραμματείας της Κυβέρνησης και της Χ.Α στη
Βουλή είχα συχνές συμπτωματικές συναντήσεις
με τους Βουλευτές του κόμματoς αυτού.
Σε μία από αυτές τις τυχαίες συναντήσεις αμέσως μετά την προφυλάκιση των κ.κ. Μιχαλολιάκου, Παππά και Λαγού ο κ. Κασιδιάρης ζήτησε να
με δει ιδιαιτέρως.
Ξεκίνησε τη συζήτηση κατηγορώντας με ότι
έχω συμμετάσχει σε συνωμοσία εναντίον τους,
κατηγορία την οποία μου απεύθυναν συνεχώς τις
προηγούμενες ημέρες κι εκείνος αλλά και άλλοι
βουλευτές της Χ.Α.
Το αρνήθηκα και προσπάθησα να απαλλαγώ
από τις πιέσεις. Στη διάρκεια αυτής της συζήτησης
όσα ειπώθηκαν από εμένα είχαν τον παραπάνω
σκοπό και κανέναν άλλον, δηλαδή την απαλλαγή
μου από τις πιέσεις αυτές, αφού τα περί 'σκευωρίας' δεν είχαν σχέση με την πραγματικότητα.
Άλλωστε τις επόμενες ημέρες, όταν προέκυψαν
νεότερα στοιχεία είχα την ευκαιρία να πω στον κ.
Κασιδιάρη και σε άλλους -και μάλιστα παρουσία
πολλών μαρτύρων- ότι δεν υπάρχει σκευωρία ή
συνωμοσία εναντίον τους, συζήτηση την οποία
φυσικά δεν δημοσιοποίησε ο εν λόγω Βουλευτής.
Λόγω του θορύβου που δημιουργήθηκε και για
λόγους προσωπικής ευθιξίας υπέβαλα την παραίτησή μου και ζητώ συγνώμη για την αναστάτωση
που προκλήθηκε».
Επεισόδια στην Βουλή, ξυλοδαρμοί
Ο γιος του Τάκη Μπαλτάκου πήγε στα γραφεία
της Χρυσής Αυγής στη Βουλή και αφού είχε έντονη λογομαχία με τους βουλευτές του ακροδεξιού
κόμματος στη συνέχεια χτύπησε όποιον από αυτούς έβλεπε μπροστά του.
Ο Δημήτρης Γεώργιος Μπαλτάκος ανέβηκε
στα γραφεία της ΧΑ για να ζητήσει το λόγο για
το βίντεο με τη συνομιλία του πατέρα του με τον
Ηλία Κασιδιάρη, και σε κατάσταση εκτός εαυτού
έβρισε τους βουλευτές που ήταν παρόντες λέγοντας «μουν@@@@α, τι κάνατε», ενώ σύμφωνα
με ορισμένες πληροφορίες, φώναζε «π@@ράδες,
γ@@@@δες τη στήσατε στον πατέρα μου». Στη
συνέχεια κλώτσησε τον Αρτέμη Ματθαιόπουλο,
στον Μιχάλη Αρβανίτη έδωσε μπουνιά και στον
Νίκο Κούζηλο σφαλιάρα.
Στη συνέχεια ο νεαρός έσπρωχνε όποιον έβλεπε μπροστά του και συνέχιζε να βρίζει. «Γ@@@
το Χριστό σας, θα σας γαμ@@@». Αμέσως μετά
έφυγε και μάλιστα έβαλε και την κουκούλα του
φούτερ του για να μην τον φωτογραφίσουν οι
δημοσιογράφοι.
Λιμενικό
Πρόκειται για υπόθεση που αφορά την τοποθέτηση του υιού Μπαλτάκου στο Λιμενικό Σώμα.
Με παρέμβαση Μπαλτάκου αλλά και του πρώην
υπουργού Ναυτιλίας Κωστή Μουσουρούλη ο αρχηγός του Λιμενικού υποχρεώθηκε να κάνει δεκτούς στο Σώμα 15 επιλαχόντες διαγωνισμού, οι
οποίοι είχαν αντιδράσει έντονα στο ότι παρακάμφθηκαν στη σειρά κατάταξης από τον υιό Μπαλτάκο, προκεμένου να κοπάσουν οι καταγγελίες
των ιδίων και των οικογενειών τους.
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Δωροδοκία Ελλήνων πολιτικών από Ericsson

Η σουηδική εταιρεία Ericsson, πάροχος τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, πλήρωσε 116 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες (13 εκατομμύρια
ευρώ) σε έναν εμπορικό αντιπρόσωπο, χρήματα
τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για να
δωροδοκηθούν Έλληνες αξιωματούχοι προκειμένου να εξασφαλιστεί η υπογραφή μιας συμφωνίας με την εταιρεία το 1999, μετέδωσε σήμερα το
σουηδικό ραδιόφωνο.
Σε μια συνέντευξή του ο πρώην εργαζόμενος
στην Ericsson Λις-Όλοφ Νένζελ δήλωσε στο σουηδικό ραδιόφωνο ότι «πολιτικοί, στρατηγοί και
υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι» έλαβαν τα χρήματα
της Ericsson.
Η σουηδική εταιρεία αναφέρει σε ανακοίνωσή
της ότι έδωσε χρήματα σε έναν εμπορικό αντιπρόσωπο, όμως δεν γνωρίζει τι απέγιναν.
«Έχουμε μηδενική ανοχή όσον αφορά δωροδοκίες και τη διαφθορά. Εκείνη την εποχή χρησιμοποιούσαμε αντιπροσώπους, όμως δεν το κάνουμε
πλέον γιατί είναι ένα σύστημα αδιαφανές», επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η οποία εστάλη μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.
«Γνωρίζουμε ότι έγινε μια πληρωμή σε έναν
αντιπρόσωπο, όμως δεν γνωρίζουμε τι έγιναν τα
χρήματα μετά από αυτό.
Πραγματικά ελπίζουμε ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν για δωροδοκίες, αλλά δεν το γνωρίζουμε με

βεβαιότητα», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
Η ελληνική παραγγελία αφορούσε το σουηδικό
Αερομεταφερόμενο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Ελέγχου (ΑΣΕΠΕ) Erieye, αξίας 4,9
δισεκατομμυρίων σουηδικών κορώνων (540 εκατομμύρια ευρώ). Αργότερα η Ericsson πούλησε
την διεύθυνσή της που ειδικευόταν στα αμυντικά
συστήματα στη σουηδική εταιρεία Saab.
Ο Αλφ Γιόχανσον, επικεφαλής εισαγγελέας της
σουηδικής Εθνικής Υπηρεσίας Κατά της Διαφθοράς, δήλωσε ότι ερευνά την υπόθεση και έχει
ζητήσει πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές. Ο
ίδιος όμως πρόσθεσε ότι ενδιαφέρεται για πιθανά
εγκλήματα που διαπράχθηκαν μετά την 1 Ιουλίου
2004, καθώς όσες αξιόποινες πράξεις πιθανόν τελέστηκαν προηγουμένως έχουν παραγραφεί.
Ο Αντώνης Κάντας, πρώην αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ελληνικού υπουργείου
Εθνικής Άμυνας από το 1997 ως το 2002, έχει παραδεχθεί ότι έλαβε 11 εκατομμύρια ευρώ για τη
σύναψη συμβάσεων για εξοπλιστικά προγράμματα από ξένες εταιρείες και ανέφερε την Ericsson
σε σχέση με τις δωροδοκίες αυτές στην κατάθεσή
του στο δικαστήριο.
Σε μια χωριστή υπόθεση, η Ericsson έχει κατηγορήσει τον Νένζελ για υπεξαίρεση και έχει
υποβάλει αγωγή εναντίον του για να πάρει πίσω
τα χρήματά της, όμως αυτός έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.

'Αλυτο παραμένει το μυστήριο με το Mπόϊνγκ

Τα 8,2 Ρίχτερ που συγκλόνισαν τη Χιλή, προκάλεσαν το θάνατο σε έξι ανθρώπους και οδήγησαν
δεκάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, δεν ήταν ο κύριος σεισμός, σύμφωνα
με σεισμολόγους.
Από τη στιγμή που σείστηκε η γη, με επίκεντρο 86 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της περιοχής Ικίκε, δεκάδες είναι οι μετασεισμοί, εκ των οποίων πολλοί ξεπερνούν τα 5 Ρίχτερ, ωστόσο αυτό που ανησυχεί
περισσότερο τους ειδικούς είναι η πιθανότητα μίας ακόμα μεγαλύτερης σεισμικής δόνησης.
Σύμφωνα με τον φυσικό του Καθολικού Πανεπιστημίου της Χιλής, Μαρθέλο Λάγος, ο οποίος πραγματοποίησε δηλώσεις στο πρακτορείο ειδήσεων Prensa Latina, υπάρχουν «πολλές πιθανότητες για
σεισμό 8,8 Ρίχτερ».
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το σεισμολόγο του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών ερευνών USGS,
Μάικ Σάιμονς, ένας ισχυρότερος σεισμός από αυτόν των 8,2 Ρίχτερ μπορεί να πραγματοποιηθεί.
«Μπορεί να γίνει αύριο, μπορεί σε 50 χρόνια. Δεν ξέρουμε πότε θα συμβεί», τόνισε, αλλά επισήμανε
πως η περιοχή αναμένεται να κλονιστεί από ακόμα ισχυρότερο σεισμό.
«Το ζήτημα είναι ότι το 8,2 δεν είναι ο κύριος σεισμός που περιμένουμε για αυτήν την περιοχή. Περιμένουμε έναν ακόμα ισχυρότερο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σάιμονς.
«Μοιάζει με πόλη φάντασμα». Με αυτές τις κουβέντες περιέγραψε ο Κερτ Χέρταμπφ, ιδιοκτήτης
ξενοδοχείου στην Αρίκα το BBC την εικόνα του κέντρου της πόλης που αντίκρυζε από ψηλά, αναφέροντας ότι του σεισμού ακολούθησε διακοπή ρεύματος, όχι όμως και των τηλεφωνικών γραμμών.
Ενας Βρετανός που ζει μόνιμα στην πόλη Αντοφαγκάστα, μιλώντας στο BBC ανέφερε ότι εδώ και
τρεις μήνες υπήρχε έντονη σεισμική δραστηριότητα. «Αυτός όμως ο σεισμός διήρκεσε πολύ», τόνισε.
Η Χιλή, όπως σημειώνει το BBC, είναι μια από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του κόσμου. Οι κεντρικές
και νότιες περιοχές της χώρας το Φεβρουάριο του 2010 χτυπήθηκαν από ένα ισχυρό σεισμό 8,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, τον οποίο μάλιστα ακολούθησε και τσουνάμι.
Οι αρχές στη Χιλή, αλλά και στο Περού ζήτησαν την εκκένωση παράκτιων περιοχών. «Η εκκένωση
πραγματοποιήθηκε απολύτως ομαλά» δήλωσε ο δήμαρχος της Αντοφαγκάστα, μιας πόλης 600.000
κατοίκων περίπου 1.850 χιλιόμετρα στα βόρεια του Σαντιάγκο. Οι αρχές στο Περού προχώρησαν στην
εκκένωση των κοινοτήτων στη νότια παράκτια περιοχή της Ίκα μετέδωσε το τοπικό ραδιόφωνο. «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις ακτές μας και να προετοιμαστούμε», ανέφερε επίσης ο πρόεδρος του
Ισημερινού Ραφαέλ Κορέα στο λογαριασμό του στο Twitter.
Η Χιλή θεωρείται μία από τις πιο σεισμογενείς χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς βρίσκεται πάνω
στην τεκτονική πλάκα Νάζκα, ενώ στο βόρειο τμήμα της χώρας και συγκεκριμένα στην περιοχή που
είναι γνωστή ως «σεισμικό κενό του Ικίκε», σημειώνεται η μεγαλύτερη σεισμική δραστηριότητα.
Άλλωστε, το 1868 και το 1877 σεισμός 8,8 Ρίχτερ είχε σημειωθεί στην περιοχή προκαλώντας καταστροφές στις ακτές της χώρας.
«Γνωρίζουμε ότι οι πλάκες πλησιάζουν κατά 6,7 εκατοστά κάθε χρόνο και αν σκεφτούμε ότι τα τελευταία 140 χρόνια μετακινήθηκαν στο σύνολό τους περίπου 11 μέτρα προς το ρήγμα, τότε μπορεί
κανείς να υπολογίσει το μέγεθος του σεισμού που αναμένουμε», δήλωσε ο Σάιμονς.
Στο μεταξύ, η πρόεδρος Μισέλ Μπασελέτ, που έσπευσε στην πληγείσα περιοχή, αφού κήρυξε τη
Βόρειο Χιλή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έδωσε την εντολή για αποστολή στρατιωτικών αεροπλάνων, καθώς και 100 αστυνομικούς και 300 στρατιώτες για την αποτροπή λεηλασιών σε καταστήματα,
αλλά και τη σύλληψη όσων απέδρασαν από τις φυλακές λίγα λεπτά μετά το σεισμό.
Αργότερα η πρόεδρος στο προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter έγραψε: «Η χώρα έκανε καλή
δουλειά αντιμετωπίζοντας την έκτακτη κατάσταση. Καλώ όλους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να
ακολουθήσουν τις εντολές των τοπικών αρχών».
Όρισε, μάλιστα, τον υπουργό Εσωτερικών, Ροντρίγκο Πενιαιλίγιο, επικεφαλής των επιχειρήσεων και
ανακοίνωσε πως τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σε κάποιες περιοχές.
Την ίδια στιγμή, το τσουνάμι που προκλήθηκε πλημμύρισε περιοχές και παρέσυρε αλιευτικά σκάφη
στην περιοχή Ικίκε, παρότι δε σημειώθηκαν μεγάλες καταστροφές.
Οι σεισμικές δονήσεις άρχισαν να γίνονται αντιληπτές στις 20:46 (τοπική ώρα), ενώ κατολισθήσεις
καταγράφηκαν, η παροχή ρεύματος διακόπηκε, ζημίες σημειώθηκαν σε αεροδρόμιο και πυρκαγιές
ξέσπασαν σε επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά, τα ορυχεία δεν επηρεάστηκαν από τον ισχυρό σεισμό.

'Αλυτο κινδυνεύει να παραμείνει το μυστήριο
του Μπόινγκ, ανακοίνωσε η Μαλαισία τη στιγμή
που ο πρωθυπουργός της χώρας Νατζιμπ Ραζάκ
μεταβαίνει στην Αυστραλία για να έχει συνομιλίες
για τον συντονισμό των ερευνών.
Όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας στη
Μαλαισία οι έρευνες θα μπορούσαν να διαρκέσουν επ' αόριστον.
«Υπάρχει το ενδεχόμενο οι έρευνες να ολοκληρωθούν και να μην έχουμε μάθει τι ακριβώς
συνέβη με το Μπόινγκ», δήλωσε ο Καλίντ Αμπου
Μπακάρ.
Εξάλλου, τόνισε ότι στην προσπάθεια να σχηματίσουν ένα προφίλ για τους επιβαίνοντες στο
αεροσκάφος η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 170 συνεντεύξεις με φίλους και συγγενείς
των επιβατών και του πληρώματος.
Μάλιστα η αστυνομία της Μαλαισίας βάσει αυτών των συνεντεύξεων απέκλεισε το ενδεχόμενο
κάποιος από αυτούς που βρίσκονταν στη μοιραία
πτήση να εμπλέκεται σε ενδεχόμενη αεροπειρατεία, σαμποτάζ ή να αντιμετώπιζε ψυχολογικά
προβλήματα.
Οι έρευνες συνεχίζονται σε μία θαλάσσια έκτα-

ση 221.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ωστόσο, η
ομίχλη και οι περιστασιακές καταιγίδες ενδέχεται
να περιορίσουν την ορατότητα για τα αεροσκάφη
που συμμετέχουν στην επιχείρηση.
Καθώς οι μέρες που θα εκπέμπει σήμα το μαύρο κουτί του αεροπλάνου λιγοστεύουν, η αναζήτησή του έχει γίνει αγώνας με τον χρόνο. Το
προσεχές διάστημα θα καταπλεύσει στην περιοχή
των ερευνών και το αυστραλιανό σκάφος Ocean
Shield, που μεταφέρει και τον ειδικό ανιχνευτή
μαύρων κουτιών.
Τέλος, όπως προκύπτει από ανακοίνωση της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το τελευταίο
μήνυμα από την πτήση ΜΗ370 προς τον πύργο
ελέγχου δεν ήταν «όλα εντάξει, καληνύχτα».
Tα τελευταία λόγια ήταν «καληνύχτα, Malaysian
370» και παραμένει άγνωστο ποιος από τους δύο
χειριστές μίλησε. Τέλος, οι Μαλαισιανές Αερογραμμές υιοθέτησαν νέα μέτρα ασφαλείας στο
πιλοτήριο, σύμφωνα με τα οποία κανείς εκ των
δύο χειριστών δεν θα παραμένει μόνος μέσα στο
πιλοτήριο. Ακόμα και αν ο ένας πιλότος πάει στην
τουαλέτα, ένα άλλο μέλος του πληρώματος θα
παραμένει στο πιλοτήριο μέχρι να επιστρέψει.

«Η Ρωσία θα μπορούσε να εισβάλει στην Ουκρανία»
Η Ρωσία έχει όλες τις δυνάμεις τις οποίες χρειάζεται στα σύνορα με την Ουκρανία εάν επιθυμούσε να εισβάλει στη χώρα και θα μπορούσε να πετύχει τους στρατιωτικούς σκοπούς της σε «τρεις
έως πέντε ημέρες, δήλωσε ανώτατος στρατιωτικός διοικητής των δυνάμεων του ΝΑΤΟ.
Αποκαλώντας την κατάσταση στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα «εξαιρετικά ανησυχητική»,
ο Αμερικανός πτέραρχος Φίλιπ Μπρίντλαβ, ο
οποίος ηγείται των συμμαχικών δυνάμεων στην
Ευρώπη, σημείωσε ότι το NATO εντόπισε δείγματα κινήσεων του ρωσικού στρατού τη νύχτα
της Τρίτης προς την Τετάρτη, αλλά δεν υπάρχουν
ακόμη ενδείξεις ότι κινείται προς επιστροφή στις
αρχικές του θέσεις.
Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών – μελών
της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ζήτησαν από

τον πτέραρχο Μπρίντλαβ να εκπονήσει μέχρι τις
15 Απριλίου πακέτο εξασφάλισης της ασφάλειας
των μελών του ΝΑΤΟ στην ανατολική Ευρώπη το
οποίο θα περιλαμβάνει ενισχύσεις από ξηράς, θαλάσσης και αέρος, ανέφερε ο ανώτατος διοικητής, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.
Η Ρωσία, από την πλευρά της, κατηγόρησε την
Τετάρτη τη Συμμαχία ότι επιστρέφει σε γλώσσα
και πρακτικές Ψυχρού Πολέμου «παγώνοντας»
κάθε συνεργασία με τη Μόσχα και σημείωσε ότι
καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει να κερδίσει
από τέτοιες πρακτικές.
Το NATO ανακοίνωσε ότι σταματά κάθε πρακτική συνεργασία με τη Ρωσία, σε πολιτικό ή στρατιωτικό επίπεδο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την
προσάρτηση της ουκρανικής επαρχίας της Κριμαίας από πλευράς Μόσχας.

Τουρκία: Το συνταγματικό Δικαστήριο γιά Twitter
Η απαγόρευση πρόσβασης στο Twitter από την
αρχή τηλεπικοινωνιών της Τουρκίας παραβιάζει
τις ελευθερίες των πολιτών και τα ατομικά δικαιώματα, αποφάνθηκε το συνταγματικό δικαστήριο
της χώρας, στην πλέον σημαντική νομική αμφισβήτηση της κίνησης των τουρκικών αρχών.
Η απαγόρευση της πρόσβασης ισχύει από τις
21 Μαρτίου, μία ημέρα αφού ο πρωθυπουργός
της Τουρκίας είχε δηλώσει ότι θα «ξερίζωνε» το
δίκτυο, μετά τη δημοσίευση πολυάριθμων συνομιλιών από ανώνυμους λογαριασμούς με καταγγελίες για διαφθορά στο περιβάλλον του Ταγίπ
Ερντογάν.
Το Συνταγματικό Δικαστήριο τονίζει ότι έστειλε
την ετυμηγορία του στην αρχή τηλεπικοινωνιών
και στο υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών,
μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Δεν έχει γνωστοποιηθεί, ωστόσο, εάν η απόφαση οδηγεί σε άμεση επαναλειτουργία του Twitter
στην Τουρκία.
Τον προβληματισμό της εκφράζει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
για τους περιορισμούς που επέβαλλε η κυβέρνηση Ερντογάν στη χρήση του twitter.
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι
εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση η Τουρκία ενδέχεται να παραβιάσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της.
«Ανησυχούμε από το γεγονός ότι το μπλοκάρισμα της πρόσβασης στο twitter από τις 20 Μαρτίου από την υπηρεσία τηλεπικοινωνιών ενδέχεται
να είναι ασύμβατο με τις διεθνείς υποχρεώσεις
της Τουρκίας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, είπε ο εκπρόσωπος της Αρμοστείας Ρούπερτ Κόλβιλ σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.
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Eλλάδα: 213 δισ. ευρώ θα πληρώσει μέχρι 2060

Διεθνής Αμνηστία: Η ΕΛΑΣ έχει στενούς δεσμούς με ΧΑ
Κόλαφο για την Ελληνική Αστυνομία αποτελεί
το περιεχόμενο της έκθεσης της Διεθνούς Αμνηστίας με τίτλο «Κράτος εν κράτει: Κουλτούρα κακομεταχείρισης και ατιμωρησίας στην ελληνική
αστυνομία», στην οποία, μεταξύ άλλων, γίνεται
λόγος για στενούς δεσμούς της ΕΛΑΣ με τη Χρυσή
Αυγή, για χρήση υπερβολικής βίας από αστυνομικούς αλλά και για συνεχιζόμενες παραβιάσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων από μέλη των σωμάτων ασφαλείας.
Στην έκθεση τονίζεται ότι «τα τελευταία τρία
χρόνια έχει σημειωθεί δραματική αύξηση των
επιθέσεων μίσους εναντίον προσφύγων και μεταναστών. Εγκλήματα μίσους έχουν καταγραφεί
και κατά της κοινότητας των Ρομά και της κοινότητας των ΛΟΑΤΙ» και οι αστυνομικοί «σύμφωνα
με ισχυρισμούς, έχουν αποτύχει να εμποδίσουν
τέτοιες επιθέσεις ή να διερευνήσουν το κίνητρο
μίσους που κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις».
«Η έρευνά μας δείχνει ότι η αποτυχία στην
περίπτωση της Χρυσής Αυγής αποτελεί μόνο
την κορυφή του παγόβουνου. Ο παγιωμένος ρατσισμός, η χρήση υπερβολικής βίας και η βαθιά
ριζωμένη κουλτούρα ατιμωρησίας αποτελούν
μάστιγα για την ελληνική αστυνομία. Διαδοχικές
ελληνικές κυβερνήσεις έχουν αποτύχει μέχρι
στιγμής να αναγνωρίσουν -και πόσω μάλλον να
αντιμετωπίσουν- τις παραβιάσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων από αστυνομικούς και τη συνεχιζόμενη ατιμωρησία», δήλωσε η Τζεζέρκα Τιγκάνι,
αναπληρώτρια διευθύντρια του Προγράμματος
της Διεθνούς Αμνηστίας για την Ευρώπη και την
Κεντρική Ασία.
Στην έκθεση γίνεται ειδική αναφορά σε τέσσερα περιστατικά που τους τελευταίους μήνες
έχουν συνταράξει την ελληνική κοινωνία: τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, τη δολοφονία του Σ.
Λουκμάν, το περιστατικό με μια Ελληνίδα να κλωτσάει ένα κοριτσάκι Ρομά κάτω από την Ακρόπολη αλλά και τον θάνατο του Αλβανού φονιά Ιλιά
Καρέλι στις φυλακές Νιγρίτας.
Για τη δολοφονία Φύσσα, η Διεθνής Αμνηστία
υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, «οκτώ αστυνομικοί, μέλη της
Δίκυκλης Ομάδας Αστυνόμευσης ΔΙΑΣ, ήταν ήδη
παρόντες όταν ο Παύλος Φύσσας και οι φίλοι του
περικυκλώθηκαν από μέλη της ακροδεξιάς, αλλά
ότι δεν παρενέβησαν όταν ο Παύλος κυνηγήθηκε από ορισμένους από αυτούς και στη συνέχεια
μαχαιρώθηκε από τον Γιώργο Ρουπακιά». Επίσης,
σημειώνει ότι «την επόμενη μέρα δυνάμεις των
ΜΑΤ διασκόρπισαν διαδηλωτές, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, χρησιμοποιώντας χημικά και κλομπ».
Για τη δολοφονία του Πακιστανού Σ. Λουκμάν
από δύο Έλληνες τον Ιανουάριο του 2013, την
οποία κατατάσσει στα «εγκλήματα μίσους», η έκ-

θεση αναφέρει: «η αστυνομία και οι εισαγγελείς
δεν έλαβαν υπόψη τους το πιθανό ρατσιστικό κίνητρο, το οποίο φέρεται να βρισκόταν πίσω από
την επίθεση αυτή. Η δολοφονία του Σ. Λουκμάν
φέρεται να είχε πολλά κοινά στοιχεία με οργανωμένες επιθέσεις με ρατσιστικά κίνητρα μιας «ομάδας κρούσης», η οποία έχει στενούς δεσμούς με
την Χρυσή Αυγή. Η δίκη τους αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη».
Για ό,τι συνέβη τον Σεπτέμβριο του 2013 όταν
κάμερα κατέγραψε μια Ελληνίδα να κλωτσάει
ένα κορίτσι Ρομά, το οποίο έπαιζε ακορντεόν σε
έναν πεζόδρομο κάτω από την Ακρόπολη, στην
Αθήνα» η έκθεση αναφέρει: «Η αστυνομία ξεκίνησε να διερευνά το περιστατικό και το κίνητρο
μίσους, μόνο μετά από πιέσεις της μη κυβερνητικής οργάνωσης, Ελληνικό Παρατηρητήριο των
Συμφωνιών του Ελσίνκι».
Για το θάνατο του Ιλία Καρέλι σημειώνεται:
«Στα τέλη Μαρτίου 2014 ένας κρατούμενος βρέθηκε νεκρός στην απομόνωση στις Φυλακές Νιγρίτας λίγο μετά τη μεταφορά του εκεί. Σύμφωνα
με αναφορές, η αυτοψία αποκάλυψε ότι είχε κακοποιηθεί περισσότερες από μία φορές. Ασκήθηκαν διώξεις, μεταξύ άλλων, και για βασανιστήρια,
κατά σωφρονιστικών υπαλλήλων, στις φυλακές
Νιγρίτας αλλά και κατά παντός υπευθύνου στις
Φυλακές Μαλανδρίνου, από όπου είχε μεταφερθεί».
Οι συντάκτες της έκθεσης κάνουν λόγο, επίσης, για βάναυση μεταχείριση προσφύγων και
μεταναστών από την αστυνομία με αφορμή την
επιχείρηση Ξένιος Ζευς αφού, όπως σημειώνεται, «από τον Απρίλιο του 2012 μέχρι τον Ιούνιο
2013, η αστυνομία σταμάτησε περισσότερους
από 120.000 ξένους υπηκόους για εξακρίβωση
στοιχείων. Από αυτούς, μόνο οι 7.000 περίπου,
δηλαδή περίπου το 5%, δεν είχαν μαζί τους τα
απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα».
Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε μαρτυρία
Σύρου πρόσφυγα, στο κέντρο κράτησης μεταναστών της Κορίνθου τον Φεβρουάριο του 2013:
«Ο ίδιος αστυνομικός άρχισε να με κλωτσάει...
Προσπάθησα να σταθώ όρθιος και ο αστυνομικός
με χτύπησε ξανά... Τότε ζήτησε από δύο αστυνομικούς να με βάλουν σε ένα δωμάτιο όπου δεν
θα μπορούσαν να με δουν άλλοι κρατούμενοι... ο
αστυνομικός άρχισε να με κλωτσάει στο στήθος ...
τότε ένας άλλος αστυνομικός με χαστούκισε και
άρχισε να με χτυπά με τις γροθιές του στο πρόσωπό».
«Με τις ενέργειές της η ελληνική αστυνομία
ανέχεται τη δράση ξενοφοβικών ακροδεξιών
ομάδων, οι οποίες στοχοποιούν όποιον δεν συμμορφώνεται με την άποψή τους για το τι αποτελεί
“κανονική” κοινωνία», δήλωσε η κ. Τιγκάνι και
συμπληρώνει: «Οι αρχές χρησιμοποιούν αδιακρίτως την αστυνομία ως εργαλείο. Αντί να διατηρεί
την έννομη τάξη, η αστυνομία πολύ συχνά επιφορτίζεται με την καταστολή της διαμαρτυρίας
και τη δίωξη μελών ευάλωτων ομάδων. Οι ενέργειές της δεν ελέγχονται από κάποιον ανεξάρτητο
μηχανισμό και οι παραβιάσεις εκ μέρους αστυνομικών παραμένουν ατιμώρητες. Αυτό πρέπει να
αλλάξει».
Και καταλήγει η έκθεση: «Είναι επείγουσα η ανάγκη να γίνουν βαθιές μεταρρυθμίσεις στον τρόπο
επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της
δημιουργίας ενός ανεξάρτητου μηχανισμού διερεύνησης καταγγελιών για την αστυνομία, ο
οποίος θα διερευνά ισχυρισμούς για παράνομη
συμπεριφορά αστυνομικών. Οι ελληνικές αρχές
πρέπει να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη του
κοινού στις δομές επιβολής του νόμου».

Σύμφωνα με το δελτίο χρέους του ΟΔΔΗΧ, την
περίοδο 2030-40 η Ελλάδα θα χρειαστεί 114,2 δισ
ευρώ, την περίοδο 2041- 50 θα πληρώσουμε 53,1
δισ ευρώ, ενώ τελευταία χρονιά αποπληρωμής
χρέους είναι το 2057 με λήξεις ομολόγων 1,1 δισ.
Το συνολικό ποσό μέχρι το 2057 προκαλεί
εγκεφαλικό. Πρέπει να πληρώσουμε σε τόκους
και χρεολύσια πάνω από 213 δισ. Αυτά για όσους
διατείνονται ότι οι δανειστές είναι φίλοι μας και
έκαναν ότι μπορούν για να μας σώσουν.
Η εξέλιξη των χρεολυσίων έχει να κάνει με τα
ομόλογα που διακρατά σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (αυτά τα οποία αγόρασε περίπου
στο 70% της ονομαστικής τους τιμής και τα οποία
καλούμαστε σήμερα να αποπληρώσουμε στο
100%). Αυτά λήγουν κυρίως ως το έτος 2017.
Επίσης, ένα μεγάλο μέρος των χρεολυσίων
οφείλεται στα δάνεια του ΔΝΤ, τα οποία αρχίζουμε να αποπληρώνουμε από φέτος. Αυτά είναι ένα
σημαντικό μέρος του επίσημου δημόσιου τομέα,
που σύμφωνα και δημοσιεύματα, εξετάστηκε το
ενδεχόμενο να κουρευτούν, γνωστό και ως OSI.
Η ΕΚΤ αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα τα
κέρδη από αυτά τα ομόλογα, το ΔΝΤ όμως, που
πιέζει για το OSI, δεν δέχεται κανένα κούρεμα
ούτε και αλλαγή στον τρόπο αποπληρωμής του.
Αυτή η άνιση κατανομή των τόκων οφείλεται
στο γεγονός ότι οι δανειστές της χώρας, με βάση
τη συμφωνία του 2012, έδωσαν στην Ελλάδα μια
10ετή περίοδο χάριτος καταβολής των τόκων.
Γνώριζαν δηλαδή, από τότε, ότι η Ελλάδα δεν θα
μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.
Ωστόσο, οι τόκοι παραμένουν.
Για να καταλάβουμε δε το πόσο, η διακύμανση του επιτοκίου, επηρεάζει το χρέος της χώρας
μας αξίζει να σημειώσουμε ότι η μεταβολή του
euribor κατά 1%, αυξάνει ή μειώνει (ανάλογα
προς την κατεύθυνση της μεταβολής) τους ετήσιους τόκους κατά € 1,7 δισεκατομμύρια! Δηλαδή,
αν το euribor αυξηθεί κατά 1%, η επιβάρυνση της
χώρας μας έως το 2024, θα αυξηθεί κατά € 17 δισεκατομμύρια και οι τόκοι που θα χρωστάμε θα
φθάσουν στα € 62 δισεκατομμύρια, αντί των € 45
δισεκατομμυρίων που υπολογίζονται σήμερα.
Είναι ηλίου φαεινότερο ότι το παιχνίδι είναι
καλά στημένο στα μέτρα των δανειστών και έχει
δέσει χειροπόδαρα τη χώρα μας και τον ελληνικό
λαό σε τέτοιο βαθμό που είναι αδύνατη η όποια
συζήτηση περί βιωσιμότητας χρέους.
Που θα βρεθούν αυτά τα δις μέχρι το 2024; Γιατί κανείς δεν μιλά για αυτά τα κεφάλαια; Είναι
σίγουροι ότι θα αποδώσει το success story που

ονομάζουν ελληνική οικονομία;
Ή μήπως αφήνουν στις επόμενες κυβερνήσεις
να διαχειριστούν τη νέα κρίση; Ποιοι από αυτούς
άραγε, θα είναι παρόντες στην ελληνική πολιτική
σκηνή σε δέκα ή είκοσι χρόνια από τώρα; Ουδείς.
Ολόκληρο το σημερινό πολιτικό προσωπικό που
σήμερα αποφασίζει και υπογράφει συνθήκες για
το 2040, το 2050 και το 2060 θα είναι εξαφανισμένο.
Η χώρα έχει μπει σε έναν φαύλο κύκλο δανεισμού, από τον οποίο δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια ένδειξη εξόδου. Αντί λοιπόν τα χρήματα που
δόθηκαν, να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη
της χώρας, προωθήθηκε η λύση αναχρηματοδότησης ενός χρέους που από την πρώτη στιγμή
έδειχνε μη βιώσιμο.
Η λύση φαίνεται να βρίσκεται στην λεγόμενη
«ρήτρα ανάπτυξης», η οποία ουδέποτε αποτυπώθηκε σε κάποια από τις δυο δανειακές συμβάσεις
της χώρας. Με αυτή τη ρήτρα, σύμφωνα με οικονομολόγους, η Ελλάδα θα αξίωνε - τουλάχιστον πάγωμα των τοκοχρεολυσίων μέχρι να επανέλθει
η ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία πάνω από
ένα ποσοστό. Με τα χρήματα που θα εξοικονομούσε θα κατάφερνε να χρηματοδοτήσει την
πραγματική οικονομία και να οδηγήσει τη χώρα
σε αναπτυξιακή τροχιά.
Γιατί, μην ξεχνάμε, το πρωτογενές πλεόνασμα,
το οποίο πρακτικά είναι έσοδα - έξοδα χωρίς εξυπηρέτηση τόκων, πηγαίνει στην αποπληρωμή του
χρέους και όχι στην οικονομία της χώρας.
Το καταπληκτικό της ιστορίας είναι ότι από το
2010 που μπήκαμε στον περίφημο μηχανισμό
στήριξης οι ιδιώτες και η ΕΚΤ αγόρασαν σε χρεόγραφα το ελληνικό χρέος σε τιμές χαμηλότερες
από την πραγματική τους αξία και αφού τζόγαραν
πάνω στα ασφάλιστρα κινδύνου που εξέδωσαν
επ΄ αυτών των χρεογράφων, τώρα επιστρέφουν
τα ομόλογα που λήγουν ή που θα λήξουν και πληρώνονται στο ακέραιο την τιμή τους.
Ποιος δεν έχει ακούσει για τα funds – «κοράκια» που αγόρασαν ελληνικά ομόλογα από τη
δευτερογενή αγορά, δεν δέχθηκαν να μπουν στο
κούρεμα, απαιτώντας επιπλέον πληρωμή στο
ακέραιο; Και όλα αυτά, ενώ οι τόκοι και τα χρεολύσια τρέχουν και άρα θα αποκομίσουν και από
εκεί επιπλέον κέρδη. Αγόρασαν δηλαδή στο 70%
της τιμής (κάποιοι και πολύ χαμηλότερα στο 3040%), ασφάλισαν τα χρεόγραφα, τζόγαραν επι
των ασφαλίστρων με άγνωστο κέρδος και τώρα
ζητάν να πληρωθούν στο 100% της τιμής. Αυτή
είναι η «μπίζνα» του αιώνα!

'Εκθεση-κόλαφος γιά CIA και ανακριτικές μεθόδους

Την κυβέρνηση των ΗΠΑ και το αμερικανικό κοινό παραπλανούσε για χρόνια η CIA γύρω από τις
σκληρές ανακριτικές της μεθόδους, αποκρύπτοντας λεπτομέρειες για την απάνθρωπη μεταχείριση
κρατουμένων, σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής Αντικατασκοπείας της Γερουσίας.
Τμήματα της απόρρητης έκθεσης των 6.300 σελίδων, που ολοκληρώθηκε πέρυσι, δημοσίευσε η
εφημερίδα Washington Post. Σε αυτήν περιγράφεται με λεπτομέρειες το δίκτυο «μαύρων τοποθεσιών», των μυστικών κέντρων κράτησης της CIA, όπου ανακρίνονταν ύποπτοι για συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις. Στις φυλακές αυτές, οι κρατούμενοι υποβάλλονταν σε βασανιστήρια, ακόμη
και όταν οι ανακριτές ήταν βέβαιοι πως οι ύποπτοι δεν είχαν άλλες πληροφορίες να αποκαλύψουν. Τα
έγγραφα που εξέτασε η επιτροπή περιγράφουν έως σήμερα άγνωστα περιστατικά κακοποίησης και
βασανισμών, όπως την επανειλημμένη υποβολή υπόπτου σε εικονικό πνιγμό, σε δεξαμενή παγωμένου
νερού στο Αφγανιστάν. Η έκθεση, που αποτελεί κόλαφο για τους ισχυρισμούς στελεχών της κυβέρνησης Μπους περί της αποτελεσματικότητας των μεθόδων αυτών, δείχνει ότι τα βασανιστήρια δεν
οδήγησαν στην άντληση στοιχείων για τον εντοπισμό του Οσάμα μπιν Λάντεν το 2011. Χαρακτηριστική
είναι η περίπτωση του στελέχους της Αλ Κάιντα, Αμπου Ζουμπάιντα, ο οποίος συνελήφθη στο Πακιστάν
το 2002. Οι αξιόπιστες και ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες που προσέφερε ο Ζουμπάιντα προήλθαν
στο σύνολό τους από την ανάκρισή του από πράκτορα του FBI, ενόσω βρισκόταν τραυματίας στο νοσοκομείο. Ο Ζουμπάιντα υποβλήθηκε αργότερα 83 φορές σε εικονικό πνιγμό σε μυστική φυλακή της CIA,
χωρίς να δώσει κάποια άλλη αξιόλογη πληροφορία. Ορισμένα από τα απόρρητα έγγραφα δείχνουν ότι
υπάλληλοι της CIA εγκατέλειψαν τη μυστική φυλακή της υπηρεσίας στην Ταϊλάνδη, εκφράζοντας τον
αποτροπιασμό τους για όσα συνέβαιναν εκεί.
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Η Εκκλησία του δήμου ήταν το σώμα που στα
πλαίσια της νέας δημοκρατίας έγινε κυρίαρχο,
έχοντας σπουδαιότατες δικαιοδοσίες. Στην Εκκλησία έπαιρναν μέρος όλοι οι Αθηναίοι που είχαν πλήρη δικαιώματα, ήταν δηλαδή και οι δύο
γονείς τους πολίτες Αθηναίοι, από το 451 π.Χ.
εφαρμόσθηκε αυτός ο όρος με ειδικό νόμο του
Περικλέους. Αποκλείονταν από τη συνέλευση του
δήμου όσοι είχαν κηρυχθεί «άτιμοι», είχαν χάσει
δηλαδή τα πολιτικά τους δικαιώματα. Κάθε πολίτης είχε τη δυνατότητα να μετέχει στις συνεδρίες,
από το εικοστό έτος της ηλικίας του, οπότε είχαν
λήξει οι διετείς στρατιωτικές του υποχρεώσεις και
περιλαμβανόταν στον «εκκλησιαστικό πίνακα».
Η Εκκλησία ψήφιζε τους νέους νόμους, αφού
της είχε υποβληθεί προηγουμένως το σχετικό
«προ βούλευμα» από τη Βουλή των πεντακοσίων.
Εξέλεγε ορισμένους από τους αιρετούς ή κληρωτούς άρχοντες και ασκούσε τον έλεγχο της διοικήσεως. Επέβαλε την ποινή του θανάτου ή της
εξορίας ή και δήμευση περιουσίας, σε ορισμένες
περιπτώσεις. Στα έργα των ιστορικών του 5oυ αι.
γίνεται λόγος συχνά για τις αρμοδιότητες της Εκκλησίας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Η Εκκλησία αποφάσιζε για τη σύναψη ειρήνης
ή την κήρυξη πολέμου. Στη δική της εξουσία
ήταν να κλίση συμμαχία με οποιαδήποτε πόλη ή
ξένο κράτος και να ορίσει τους αντιπροσώπους
της Αθήνας που θα έδιναν τους καθιερωμένους
όρκους, κατά την υπογραφή της συμμαχίας. Δεχόταν τους πρέσβεις ή τους κήρυκες άλλων πόλεων, μετά την «επίδοση των διαπιστευτηρίων»
τους στη Βουλή, για να ακουστή από τον δήμο ο
σκοπός της αποστόλης τους. Δεχόταν επίσης και
τους απεσταλμένους κρατών ή ξένους ιδιώτες
που επρόκειτο η πόλη να τίμηση ιδιαίτερα για
μεγάλες υπηρεσίες που της είχαν προσφέρει. Με
ψηφοφορία εξέλεγε τους πρέσβεις του αθηναϊκού κράτους και τους έδινε οδηγίες σχετικά με τις
ενέργειες που είχαν να
κάμουν. Σε εκείνη υπέβαλλαν αυτοί τις αναφορές τους για τις πράξεις
τους, όταν επέστρεφαν
στην Αθήνα, ώστε να έχει
η Εκκλησία τη δυνατότητα να κρίνει για την
επιτυχία της αποστόλης
τους.
Σε πολεμικές περιόδους, η Εκκλησία αποφάσιζε για τον αριθμό των
πολιτών που θα επιστρατεύονταν είτε στον στόλο
είτε στο πεζικό, όπως και
για τον αριθμό των μετοίκων ή των δούλων που
ήταν ανάγκη να πλαισιώσουν τους Αθηναίους
πολίτες στις επιχειρήσεις.
Υποδείκνυε, ακόμη, τους
στρατηγούς που θα είχαν
την αρχηγία των δυνάμεων της πόλεως και τους έδινε οδηγίες σχετικά με πολεμικές επιχειρήσεις, χαράσσοντας και
τη γραμμή που θα τηρούσαν στον πόλεμο. Στην
Εκκλησία παραπέμπονταν οι στρατηγοί που είχαν
ηττηθεί, ακόμη και οι νικητές, σε περίπτωση που
δεν είχαν τηρήσει τα «νόμιμα». Η Εκκλησία έκανε
την εκλογή των στρατηγών και όλων των άλλων
πολεμικών αρχών «καθ' ό,τι αν τω δήμω δοκό»,
γράφει ο Αριστοτέλης.
Ασκούσε και οικονομικές αρμοδιότητες: είχε
δηλαδή τον κύριο λόγο για τον προσδιορισμό
των εξόδων του πολέμου, αλλά και της αποστόλης πρεσβειών ή της κατασκευής δημοσίων κτιρίων. Στη δικαιοδοσία της υπαγόταν η ψήφιση
νόμων οικονομικού περιεχομένου, σχετικών με
το νόμισμα, τα μέτρα και τα σταθμά, καθώς και
τα τελωνεία.
Η Εκκλησία συνερχόταν σε τέσσερις τακτικές
συνεδριάσεις στη διάρκεια κάθε «πρυτανείας» επομένως, στο διάστημα του έτους, συνεδρίαζε
κανονικά σαράντα φορές. Η πρώτη από τις τέσσερις συνεδρίες κάθε πρυτανείας λεγόταν «κυρία
Εκκλησία» και είχε καθορισμένα θέματα. Σ' αυτήν
γινόταν η «επιχειροτονία», η ψηφοφορία δηλαδή
για την κρίση της χρηστής διοικήσεως των αρχόντων. Σ' αυτή την «κυρία» Εκκλησία λαμβάνονταν
αποφάσεις για την προμήθεια σίτου τον 4ο αι.,
όπως φαίνεται από την «Αθηναίων Πολιτεία» του
Αριστοτέλους. Τον 5ο αι. ήταν τόσο ελεύθερες
οι κινήσεις του αθηναϊκού στόλου, ώστε ο επισιτισμός της πόλεως δεν αποτελούσε πρόβλημα
σε πολεμικές όμως περιόδους, γινόταν από τους
Αθηναίους ειδικός έλεγχος για την εξαγωγή σίτου

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο ρόλος της Εκκλησίας του Δήμου και η πραγματική
oυσιαστική σημασία της στην αρχαία Ελλάδα
από τον Πόντο. Κάθε σύμμαχος-πόλη, για να προμηθευθεί σίτο κατευθείαν από τον Πόντο, έπρεπε
να πάρει ειδική άδεια από την Εκκλησία του δήμου της Αθηνάς.
Στην εξουσία της ανήκε ακόμη η λήψη διαφόρων μέτρων σχετίσαμε την άμυνα στα σύνορα
του κράτους ή για θέματα που σχετίζονταν με
το ναυτικό. Επίσης, στην πρώτη συνεδρία κάθε
πρυτανείας, και μόνο αν υπήρχε απαρτία (έξη
χιλιάδες πολίτες ήταν απαραίτητοι), έπαιρναν
απόφαση για την πολιτογράφηση ενός ατόμου,
ξένου ή κατοίκου της Αθήνας, με αιτιολογικό τις
σπουδαιότατες υπηρεσίες που είχε προσφέρει
στην πόλη. Όποιος πολίτης ήθελε, στην ίδια «κυρία Εκκλησία», είχε τη δυνατότητα να υποβάλει
«εισαγγελία», καταγγελία δηλαδή για εσχάτη
προδοσία. Στην πρώτη συνεδρία της έκτης πρυτανείας, τα μέλη της Εκκλησίας αποφάσιζαν αν
έπρεπε να γίνει οστρακοφορία εκείνο τον χρόνο
(και σ' αυτή την περίπτωση χρειάζονταν έξη χιλιάδες ψήφοι). Έπρεπε ακόμη να αποφασίσουν αν
θα λαμβάνονταν υπ' όψη κατηγορίες που είχαν
ήδη, υποβληθεί για συκοφαντία.
Ούτε η «κυρία Εκκλησία», ούτε οι υπόλοιπες
τρεις (οι «νόμιμες») γίνονταν σε καθορισμένες
ημερομηνίες. Από ένα λόγο του Δημοσθένους
συμπεραίνεται ότι στον 4ο αι. τουλάχιστον, δύο
συνεδρίες μόνο, στη διάρκεια του χρόνου, ήταν
προκαθορισμένες :
Tης 11ης του μηνός Εκατομβαιώνος και της 21ης
Ελαφηβολιώνος, ύστερα από το τέλος της εορτής
των μεγάλων Διονυσίων. Από τις τρεις «νόμιμες»
συνεδρίες, η μία λεγόταν η «ταίς ικετηρίαις». Είχε
δικαίωμα σ' αυτήν ο κάθε πολίτης να ζήτηση την
«άδεια», βεβαίωση ατιμωρησίας δηλαδή, για να

εκκρεμούσε θέμα ζωτικό για την πόλη και έπρεπε
να λυθεί επειγόντως. Από την «Αθηναίων Πολιτεία» του Αριστοτέλους φαίνεται ότι η διαδικασία
στις συνεδριάσεις της Εκκλησίας διαμορφώθηκε
διαφορετικά.
Το 378 π.χ. τον παλαιό ρόλο των πρυτάνεων
στις συνεδριάσεις τον ανέλαβαν οι «πρόεδροι».
Όταν οι πρυτάνεις συγκέντρωναν τον δήμο, ο
επιστάτης των πρυτάνεων κλήρωνε εννέα προέδρους, έναν από κάθε φυλή εκτός από την πρυτανεύουσα, και από τους προέδρους έβγαζε με
κλήρο πάλι έναν άλλο επιστάτη και τους παρέδιδε
την ημερησία διάταξη. Ύστερα από αυτό, επέβλεπαν (όλοι αυτοί) την τάξη (στην πορεία) της συνεδρίας και παρουσίαζαν τα θέματα που επρόκειτο
να συζητηθούν, ή ρύθμιζαν άλλα ζητήματα και
αποφάσιζαν για τη λήξη της συνεδρίας. Επιστάτης των προέδρων μόνο μια φορά τον χρόνο ήταν
δυνατόν να γίνει κανείς, μπορούσε όμως να είναι
πρόεδρος μια φορά σε κάθε πρυτανεία», πληροφορεί ο Αριστοτέλης.
Πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων, γινόταν
θυσία και προσευχή και ειδικοί υπάλληλοι, με το
αίμα των χοίρων που θυσιάζονταν, σχημάτιζαν
γύρω από τους παρευρισκομένους έναν ιερό κύκλο, ενώ ο κήρυξ επαναλάμβανε δυνατά την προσευχή προς τους θεούς, που ο γραμματεύς απήγγελλε, ώστε να ευλογήσουν οι θεοί τους πολίτες,
για να πάρουν σωστές αποφάσεις. Σε λόγους ορισμένων ρητόρων αναφέρεται ότι εκφραζόταν και
«άρα» εναντίον εκείνων που θα επιχειρούσαν να
παρασύρουν τον δήμο σε εσφαλμένες αποφάσεις,
θα αποκάλυπταν μυστικά στον εχθρό, θα επιδίωκαν συνεννόηση με τους Πέρσες ή θα πρότειναν
απερίσκεπτα αλλαγή νόμου ή ψηφίσματος.

μιλήσει προς τον δήμο για ιδιωτικές ή δημόσιες
υποθέσεις που ήταν αντίθετες σε νόμο που υπήρχε, ή για κρίση που είχε ήδη γίνει στην Εκκλησία.
Στις δύο υπόλοιπες τακτικές συνεδρίες κάθε πρυτανείας συζητούσαν υποθέσεις θρησκευτικού
χαρακτήρας, τρεις για εξωτερικές υποθέσεις και
τρεις σχετικές με τη διοίκηση ή με άλλα θέματα.
Υπήρχε δυνατότης, εκτός από τις τακτικές, να
γίνουν και έκτακτες συνεδρίες (οι «σύγκλητοι»)
σε δύο περιπτώσεις: ή όταν δεν είχε τελειώσει
η συζήτηση για κάποια υπόθεση ή όταν υπήρχε
επείγουσα ανάγκη.
Οι εργασίες της Εκκλησίας άρχιζαν νωρίς το
πρωί και τελείωναν με τη δύση του ηλίου. Τον
5ο αι. συνεδρίαζε στην Αγορά (όταν χρειαζόταν
«δήμος πληθύων», δηλαδή παρουσία 16.000 πολιτών), ή στην Πνύκα, όπου υπήρχε και βωμός
του Αγοραίου Διός, ή στο θέατρο του Διονύσου.
Αρμόδιος για τη σύγκλησή της, όπως και για τον
καταρτισμό της ημερησίας διατάξεως - έπρεπε να
είναι έτοιμη τέσσερις ημέρες πριν από τη σύγκληση της Εκκλησίας - ήταν ο «επιστάτης των πρυτάνεων» που προήδρευε και στη συνεδρία. Τον
βοηθούσαν ένας κήρυξ και ο «γραμματεύς της
Βουλής». Οι πρυτάνεις κάθονταν εμπρός, στην
πρώτη σειρά, και φρόντιζαν για τη διατήρηση της
τάξεως με τη βοήθεια σώματος από Σκυθές τοξότες. Στην διαδικασία της συνελεύσεως βοηθούσαν τους πρυτάνεις και οι τριάντα «συλλογείς»
(μια επιτροπή από μέλη της Βουλής). Αν ένας
στρατηγός ή άλλος ανώτατος άρχων το ζητούσε
από τον «επιστάτη των πρυτάνεων», έπρεπε να
συνεδριάσει η Εκκλησία, στις περιπτώσεις που

Ύστερα, σύμφωνα με τη σειρά της ημερησίας
διατάξεως, διάβαζε ο κήρυξ τα «προ βουλεύματα» της Βουλής, για τα θέματα που επρόκειτο
να συζητηθούν. Οι νόμοι όριζαν να μη συζητείται «μη δεν απροβούλευτον» από την Εκκλησία,
ώστε να υπάρχει η ασφάλεια για τον δήμο πως η
Βουλή είχε ήδη ελέγξει και κρίνει σε πρώτη φάση
τα θέματα.
Η Βουλή των πεντακοσίων δεν είχε δικαίωμα να
αρνηθεί να υποβάλει προβούλευμα για ζητήματα
που δεν συμφωνούσε. Αναλύοντας στις αναφορές
της προς την Εκκλησία πως ακριβώς είχε το ζήτημα, άφηνε στον δήμο το δικαίωμα να αποφασίσει
προσθέτοντας τη φράση: «ό,τι αν αυτώ δοκει άριστον είναι». Μετά την ανάγνωση κάθε προβουλεύματος, ακολουθούσε η συζήτηση για το θέμα.
Η έγκριση γινόταν με ανάταση των χεριών.
Αφού ο επιστάτης επιβεβαίωνε το αποτέλεσμα
της ψηφοφορίας, το ανακοίνωνε στην Εκκλησία.
Κάθε πολίτης είχε δικαίωμα να ζητήσει τον λόγο,
για να κάμει παρατηρήσεις (για να είναι απαραβίαστος ο ομιλητής φορούσε στο κεφάλι του στεφάνι από μυρτιά, όπως φαίνεται από την Αττική
κωμωδία). Στον 5ο αι. όμως παρενέβαιναν κυρίως και προέβαλλαν τις απόψεις τους οι αρχηγοί ή
τα στελέχη των κομμάτων. Πάντως, εκείνος που
θα πρότεινε οτιδήποτε, έπρεπε να έχει συνείδηση
της ευθύνης του και να προσέχει πολύ τις εισηγήσεις του, εφόσον μπορούσε με τους λόγους του να
παρασύρει τον δήμο. Γι' αυτό στα ψηφίσματα γινόταν μνεία του ονόματος εκείνου που είχε κάμει
την πρόταση για το θέμα («ο τάδε είπεν»), οπότε
ήταν δυνατόν, αργότερα, αν η εισήγησή του δεν

ήταν σωστή, να τιμωρηθεί. Όμως ακόμη και αν
είχε αποφασισθεί ένα ζήτημα και ο δήμος άλλαζε
γνώμη, σύμφωνα με πληροφορία του Θουκυδίδου, είχε τη δυνατότητα ο «επιστάτης των πρυτάνεων», με δική του πρωτοβουλία ή ύστερα από
αίτηση άλλου βουλευτού ή οποιουδήποτε πολίτη,
να ζητήσει επανάληψη της συζητήσεως σε προσεχή συνεδρία.
Επιτροπές της Εκκλησίας φρόντιζαν για την
εκλογή των αιρετών ή των κληρωτών αρχόντων.
Οι διάφοροι άρχοντες, ανώτεροι ή κατώτεροι,
έπρεπε να είναι απόλυτα αρεστοί στον δήμο. Στην
πρώτη συνεδρία της Εκκλησίας, σε κάθε πρυτανεία, οι άρχοντες λογοδοτούσαν στον κυρίαρχο
δήμο για τις ενέργειές τους και ήταν απαραίτητο
να τους δοθεί ψήφος εμπιστοσύνης διαφορετικά
απολύονταν από το αξίωμα και παραπέμπονταν
στα δικαστήρια, για να κριθεί ο βαθμός της ένοχής και να τους επιβληθεί η ανάλογη τιμωρία.
Η Εκκλησία του δήμου, όπως είναι φυσικό, με
την παντοδυναμία που απέκτησε, μετά το 462
π.χ., έπαιζε πρωτεύοντα ρόλο στα θέματα που
αφορούσαν τις σχέσεις αθηναϊκού κράτους και
πόλεων της συμμαχίας. Αρχικά, η εξουσία της περιοριζόταν ίσως στη λήψη αποφάσεων για τα μέτρα που λαμβάνονταν για τις πόλεις που αποστατούσαν. Πολύ σύντομα όμως, άρχισε να έχει λόγο
ή Εκκλησία για όλα τα θέματα της συμμαχίας.
Με δικό της «ψήφισμα», πριν από το 430 π.χ.,
αποφασίσθηκε ότι έπρεπε όλες οι συμμαχικές
πόλεις να χρησιμοποιούν το αθηναϊκό νόμισμα
και τα αθηναϊκά μέτρα και σταθμά. Ακόμη, σε
άλλο ψήφισμα, λίγο αργότερα - στην περίοδο του
Πελοποννησιακού πολέμου (μεταξύ 423 και 419
π.Χ.) αποφασίσθηκε να αφιερώνονται οι απαρχές
των συγκομιδών στις θεότητες της Ελευσίνας σε
αναλογία 1/600 για το κριθάρι και 1/1.200 για το
σιτάρι. Η απόφαση αυτή είχε υποχρεωτική ισχύ
για όλες τις πόλεις της
συμμαχίας, όπως και για
τους δήμους της Αττικής,
δεν εφαρμόσθηκε όμως
από όλους τους συμμάχους. Μόνο οι πολίτες
και οι κληρούχοι Αθηναίοι, όπως και ορισμένες συμμαχικές πόλεις
- οι τελευταίες για ένα
διάστημα - έσπευσαν να
συμμορφωθούν με την
απόφαση. Σε ορισμένες
πιστές συμμάχους πόλεις, ή Εκκλησία του δήμου παραχωρούσε ειδικά
προνόμια.
Και στον θρησκευτικό
τομέα η Εκκλησία έπαιζε
ρόλο. Μετά τη μεταρρύθμιση του Εφιάλτου
δεν αφαιρέθηκε από τις
παλαιές μεγάλες αθηναϊκές οικογένειες το κληρονομικό δικαίωμα της
ιεροσύνης σε ορισμένες
λατρείες. Η Εκκλησία όμως έπαιξε αποφασιστικό
ρόλο σε όλους τους τομείς της επίσημης θρησκείας. Με δική της απόφαση μόνο, ήταν δυνατόν να
ιδρυθούν νέοι ναοί ή να εισαχθεί η λατρεία ξένων
θεοτήτων στην πόλη. Ερρύθμιζε τον μισθό των
ιερέων και των ιερειών, όπως φαίνεται από ορισμένα ψηφίσματα που έχουν διασωθεί. Ακόμη,
εκείνη διέτασσε δημόσιες θυσίες ή καθόριζε νέους κανονισμούς στις επίσημες λατρείες.
Σκληρές ήταν οι τιμωρίες που επιβάλλονταν σε
εκείνους που επιχειρούσαν να εκμεταλλευθούν
το δικαίωμα του λόγου, που με γενναιοδωρία
προσέφερε η δημοκρατία, για να επιτύχουν αποφάσεις αντίθετες προς το κρατικό συμφέρον. Η
«γραφή παρανόμων» ήταν, όπως αποδείχθηκε,
σπουδαίος φρουρός της εύρυθμης λειτουργίας
του αθηναϊκού πολιτεύματος, φόβος για κάθε βέβηλο, επίορκο ή πονηρό ρήτορα.
Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι για θέματα πολύ
σοβαρά, όπως ήταν η οστρακοφορία, η «εισαγγελία», η «άδεια», η πολιτογράφηση, ασφαλώς και
η λήψη αποφάσεως για την κήρυξη πολέμου ή τη
σύναψη ειρήνης, για την επιβολή ειδικών φόρων
η τη χρησιμοποίηση θησαυρών από ιερά για την
εξυπηρέτηση κρατικών αναγκών, χρειαζόταν η
παρουσία όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού
πολιτών, ώστε οι σχετικές αποφάσεις της Εκκλησίας να αντιπροσωπεύουν πραγματικά τη γνώμη
των πολλών.
Η Εκκλησία του δήμου είχε δικαίωμα να ζητήσει
από τη Βουλή να ακούσει τον οποιοδήποτε πολίτη
που είχε να εκθέσει ένα θέμα. Μπορούσε ακόμη
να προτείνει να εισαχθεί θέμα προς συζήτηση.

