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Τους κατάλαβαν και στην Ελλάδα ότι είναι συμφεροντολόγοι-''παπατζήδες'', με μηδενικό έργο-προσφορά

«ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» ΛΕΝΕ ΟΙ ''ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ''
Ας κάνει την αρχή η παν-Ηπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής με το 1 εκατομ. δολάρια -δηλ. χρήματα
της Ομογένειας και χορηγίες από Ελλάδα- που τα έπαιζε στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης (σελ. 8-9)

Οι ''Μανωλάδες'' της Ομογένειας ΗΠΑ

Απαράδεκτες-απάνθρωπες συμπεριφορές Ομογενών και Οργανώσεων εις βάρος Ελλήνων νεο-μεταναστών (σελ. 10)

Oι μόνιμοι ''πατριώτες'' δηλώνουν ακόμα...''λομπίστες'' μας στις ΗΠΑ

Το φαινόμενο των -ίδιων- ΑμερικανοΚύπριων, με τους ανύπαρκτους ''αγώνες'' τους γιά 35
χρόνια και η αδιαφορία της Ομογένειας (σελ. 11)

Τι παθαίνουμε όταν η κρατική ''βρωμιά'' και ανικανότητα της Ελλάδας εξάγεται στην Ομογένεια

Τα ελληνικού ενδιαφέροντος σχολεία charter στις ΗΠΑ και το ελληνικό Δημόσιο

Eπιστολές-καταπέλτης Ελληνίδας εκπαιδευτικού με διδακτορικό, αποσπασμένης από
την Ελλάδα και η -τραυματική- περιπέτειά της στις ΗΠΑ (σελ. 12-14)

''Πρωϊνά Καρφώματα'': Γεγονότα και σχόλια
κάπου μεταξύ σοβαρού και αστείου (σελ. 4-7)

Γάζα: 'Εγκλημα διαρκείας (σελ. 21-23)

Επανάσταση '21 και Φιλέλληνες (σελ. 25)
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Συνέδρια Οργανώσεων Ομογένειας στην Ελλάδα

Συνηθίζεται τα καλοκαίρια ολίγες Οργανώσεις της Ομογένειας να κάνουν τα συνέδριά τους στην Ελλάδα, στον τόπο καταγωγής τους, όπως Αρκάδες, Ηπειρώτες κ.ά. Θετική και σωστή
η πράξη τους. Διατηρούν την επαφή με την πατρίδα και βοηθούν την τοπική οικονομία.
Στα συνέδρια, παρευρίσκονται πολιτικοί και ''τοπικοί άρχοντες'', οι οποίοι εκφωνούν λόγους πατριωτικούς εκθειάζοντας την ''προσφορά'' των Οργανώσεων. Συνηθίζεται σε αυτά
να λέγονται πολλά και αχρείαστα, να είναι πολλοί οι ομιλητές
και οι παρευρισκόμενοι πρέπει γιά ώρες να ακούν τα ίδια και
τα ίδια. Κάπου χάνεται η ουσία και αντί γιά παραγωγικό ένα
συνέδριο, καταντά ''παρέλαση πολιτικάντηδων'' και βήμα ομιλιών μόνο, προβολής των στελεχών των ομογενειακών Οργανώσεων. Η νεολαία απούσα. Ουσιαστική συζήτηση μηδενική.
Πρακτικά αποτελέσματα, μηδέν. Μένουν μόνο οι...αναμνηστικές φωτογραφίες με πολιτικούς, τα γλέντια και οι...εκλογές γιά
νέα Συμβούλια.
Και όταν οι παράγοντες επιστρέφουν στις χώρες τους, ξεχνούν τι είπαν, τι υποσχέθηκαν στην τοπική κοινωνία. 'Οταν
ξαναπάνε στην Ελλάδα γιά το επόμενο συνέδριο, καμία αναφορά στα προηγούμενα, στις υποσχέσεις και εξαγγελίες τους.
'Ετσι, επαναλαμβάνεται το ίδιο ''παραμύθι'' γιά δεκαετίες.
Μόνο που τώρα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Η Ελλάδα περνά σοβαρή κρίση. Παρά τις ψεύτικες ''εξαγγελίες''
γιά έξοδο από την κρίση και ''success stories'', ο ελληνικός λαός υποφέρει. Κατά συνέπεια, να πάνε Ομογενείς και να ''εξαγγέλουν'' βοήθειες και επενδύσεις και λοιπά βαρύγδουπα που
ποτέ δεν υλοποιούν, δημιουργούν άσχημο προηγούμενο και
εκνευρίζουν τις τοπικές κοινωνίες που άρχισαν να τους βλέπουν ως αυτό που είναι: Ασοβάρευτους και ''παπατζήδες''.
Δυστυχώς, οι ''παράγοντες'' της Ομογένειας ζούν στον ''δικόν τους κόσμο'' και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η αυτοπροβολή τους στην Ομογένεια και στην Ελλάδα. Καλά θα κάνουν να σοβαρευτούν, να μην εξαγγέλουν έργα που ποτέ δεν
κάνουν, να μην δίνουν ψεύτικες υποσχέσεις. Αυτό είναι αθλιότητα, με τις σημερινές οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα. Είναι απάνθρωπο να δίνουν ψεύτικες ελπίδες, γιά λίγη δημοσιότητα, σε ανθρώπους-θύματα της μεγάλης οικονομικής κρίσης.

Νέο μνημόνιο, νέα μέτρα

'Ασχημα τα πράγματα στην πατρίδα. Παρά τις ''διαβεβαιώσεις'' των κυβερνώντων γιά ''επιτυχίες'', γιά ''έξοδο από την
κρίση'', γιά δήθεν ''success story'' και λοιπά, η ωμή πραγματικότητα πιστοποιεί ότι ένα νέο δάνειο, δηλ. ''μνημόνιο'', που θα
συνοδευτεί από νέα μέτρα, θεωρείται σχεδόν σίγουρο στους
επόμενους μήνες. Αυτό εκτιμά και η τριμηνιαία έκθεση του
γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, που τονίζει:
1. Χρηματοδοτικό κενό 14,9 δισ. (2014-15), άρα νέο δάνειο.
2. Με αυτό το δημόσιο χρέος (που έχει «απειλητική» δυναμική) κανένας σοβαρός επενδυτής δεν πρόκειται να έρθει στην
Ελλάδα. Oι επενδύσεις εξακολουθούν να υποχωρούν.
3. H έκρηξη στα Ασφαλιστικά ταμεία είναι εντός των πυλών.
4. Τα «κόκκινα» δάνεια στην πραγματικότητα αγγίζουν το
40%, αποτελώντας παγκόσμια πρωτιά.
5. Εξαγωγική άπνοια, παρά την μείωση κόστους εργασίας.
6. Η ανεργία αποτελεί «βόμβα» στην κοινωνική συνοχή.
'Ολα τα παραπάνω πιστοποιούν ότι, οι κυβερνώντες την Ελλάδα απλά κορόϊδευαν και κοροϊδεύουν τον κόσμο γιά να παραμένουν, με κάθε τρόπο, στην ''εξουσία''.
Η Πρωϊνή

ΠΟΝΤΙΚΙ

Περί ορέξεως, κολοκυθόπιτα!

Με πιο απλά λόγια, δεν αμφισβητούμε το δικαίωμα των κυρίων Σαμαρά - Βενιζέλου και των όποιων βουλευτών τούς στηρίζουν και επιθυμούν να απολαμβάνουν τα μισθά και τα προνόμιά
τους μέχρι το 2016.
Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε κανέναν να ονειρεύεται πως καβάλα στο άτι του ορθολογισμού και της προσαρμογής (στις οδηγίες των δανειστών) ότι όχι μόνο σώζει την πατρίδα αλλά και πως
κάποια στιγμή η κοινωνία, ευγνωμονούσα, θα του στήσει ανδριάντα και η ιστορία θα τον γράψει με χρυσά γράμματα.
Προς το παρόν, όμως, υπάρχουν μερικές ενοχλητικές λεπτομέρειες. Τόσο ενοχλητικές και αδιαμφισβήτητες όσο η πραγματικότητα.
Ποια είναι η πραγματικότητα; Η απάντηση στην ερώτηση κρύβει έναν υποκειμενισμό. Μια χαρά θα απαντήσει κάποιος που ενώ,
για παράδειγμα, είναι διαπιστωμένος μεγαλο-οφειλέτης παίρνει μέρος σε διαγωνισμούς και κερδίζει από τα εκποιούμενα «φιλέτα» της δημόσιας περιουσίας. Μια χαρά θα απαντήσει και αυτός που, ενώ χρωστά εκατοντάδες εκατομμύρια, όχι μόνο δεν του
κλείνουν το «μαγαζί» αλλά κάνουν ό,τι μπορούν να του «κουρέψουν» το χρέος, να του δώσουν κι άλλα δάνεια. Μια χαρά θα απαντήσουν κι όσοι πατενταρισμένοι φοροφυγάδες αναπαύονται σε
λίστες σαν αυτήν της Λαγκάρντ, απολαμβάνοντας τα μπάνια τους
στη Μύκονο και αλλού.
Κάποιοι, λοιπόν, σαν αυτούς τους παραπάνω είναι πράγματι μια
χαρά, και η ζωή τους ρόδινη.
Από την άλλη πλευρά όμως, απέναντι σ' αυτήν τη φούχτα των
«ευτυχισμένων» υπάρχει η μίζερη πλέμπα. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι, που θα πρέπει να ξαναβάλουν το χέρι στην τσέπη
για να πληρώσουν την δόση της εφορίας, χωρίς να έχουν ακόμη
προλάβει να ξεχρεώσουν τις περσινές οφειλές.
Είναι οι μίζεροι που δεν μπορούν να αντιληφθούν πόσο τυχεροί
είναι που έχουν εργασία, έστω και αν πληρώνονται στη χάση και
στη φέξη. Είναι οι εκατοντάδες χιλιάδες ανικανοποίητοι που δεν

μπορούν να αντιληφθούν πόσο σημαντική είναι η προσφορά που
τους γίνεται, να μετατραπούν από ιδιοκτήτες σε ενοικιαστές των
σπιτιών τους.
Οι κύριοι Σαμαράς και Βενιζέλος (μαζί με τους βουλευτές που
τους στηρίζουν) μπορούν να ονειρεύονται ότι θα καταφέρουν για
μία ακόμη φορά να εξαπατήσουν την ελληνική κοινωνία. Αυτό
όμως που είναι αδύνατο να εξαπατηθεί είναι η πραγματικότητα.
Δημήτρης Μηλάκας

Το χρέος της Ελλάδας

Στα 314,8 δισεκατομμύρια το χρέος της Ελλάδας το πρώτο τρίμηνο του 2014, μειωμένο κατά 1% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2013 και... αυξημένο κατά 13,5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2013.
Αυτά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, με την Ελλάδα να
διατηρεί την πανευρωπαϊκή πρωτιά σε επίπεδο ποσοστού, αφού
πλέον είναι στο 174,1% του ΑΕΠ.
Σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013 το ελληνικό χρέος μειώθηκε κατά 1%, ενώ σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2013 αυξήθηκε κατά 13,5%.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι από το χρέος του 174,1% του ΑΕΠ, το
131,3% είναι δάνεια και το 42,4% άλλοι τίτλοι. Σε απόλυτους αριθμούς, το ελληνικό χρέος υποχώρησε στα 314,8 δισ. ευρώ, από
318,7 δισ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2013.
Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, αν διαιρέσουμε -έστω και
θεωρητικά- τον πληθυσμό της χώρας με το χρέος, βγαίνει «λογαριασμός» 29.181 ευρώ για κάθε πολίτη!
Αν όμως διαιρέσουμε τα 314,8 δις ευρώ του χρέους με τα στοιχεία της Eurostat για τον ελληνικό πληθυσμό την 1/1/2014 (10,992
εκατ.) τότε μας βγάζει ότι ο κάθε πολίτης της χώρας «χρωστά»
28.639 ευρώ.
Φυσικά, γράφουμε θεωρητικά, γιατί δεν τα χρωστά πραγματικά
ο κόσμος αυτά τα χρήματα. Άσχετα αν στο τέλος, αυτός θα τα πληρώσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

http://plantyourrootsingreece.org

Plant Your
Roots
In Greece
2155 W. 80th Str.
Chicago, IL 60620

''In ancient times, environmental protection was intertwined with nature's sanctity, comprised by a group of figures of divine origin. Thus, in Greek Mythology, we come across
the mythical Dryads, Forest Nymphs, dwelling inside the trees, implying that the cutting of a tree signified the death of a nymph''. (The Natural Environment in Ancient Greece)
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Οι τουρίστες πηγαίνουν Ελλάδα, αλλά τα έσοδα φεύγουν

ΗΠΑ: «Απειλή για την ελευθερία του Τύπου η NSA»

Η παρακολούθηση ευρείας κλίμακας την οποία
διεξάγουν οι υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αρχίζει να έχει
συνέπειες για την ελευθερία του Τύπου και για
τη δημοκρατία στη χώρα αυτή, προειδοποιεί μια
έκθεση που δημοσίευσε σήμερα η σημαντικότερη αμερικανική οργάνωση προάσπισης των πολιτικών ελευθεριών και των ατομικών δικαιωμάτων.
Η έκθεση, προϊόν μελέτης της Αμερικανικής
Ένωσης για τις Πολιτικές Ελευθερίες (American
Civil Liberties Union, ACLU) και της μη κυβερνητικής οργάνωσης Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) συμπεριλαμβάνει τις γνώμες που εκφράστηκαν σε
συνεντεύξεις με 92 δημοσιογράφους, νομικούς,
πρώην και εν ενεργεία κυβερνητικούς αξιωματούχους. Το συμπέρασμά της είναι αναμφίβολο: τα προγράμματα παρακολούθησης που δημιουργήθηκαν από την Ουάσινγκτον με στόχο
να προληφθούν οι επιθέσεις τρομοκρατών υπονόμευσαν την ελευθερία του Τύπου, το δικαίωμα
της κοινής γνώμης να ενημερώνεται, καθώς και
το δικαίωμα στη νομική βοήθεια.
«Το έργο των δημοσιογράφων και των δικηγόρων βρίσκεται στην καρδιά της δημοκρατίας
μας», επισήμανε ο βασικός συγγραφέας του κειμένου, ο Άλεξ Σίνχα. «Όταν επηρεάζεται το δικό τους έργο, επηρεαζόμαστε κι εμείς», τόνισε.
Ανάμεσα στα πρόσωπα που έδωσαν συνεντεύξεις είναι 46 δημοσιογράφοι που εργάζονται σε
διάφορα μέσα ενημέρωσης, περιλαμβανομένων
και αρκετών που έχουν βραβευτεί με Πούλιτζερ,
μια τιμητική διάκριση με σημαντικό κύρος.
Εξήγησαν ότι οι αποκαλύψεις του Έντουαρντ
Σνόουντεν για το εύρος των παρακολουθήσεων της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας (NSA) των
ΗΠΑ είχαν ως αποτέλεσμα οι συνήθεις πηγές
των δημοσιογράφων να το σκέφτονται δύο φορές πριν μιλήσουν στους δημοσιογράφους, ακόμη και για θέματα τα οποία δεν θα μπορούσαν να
θεωρηθούν ευαίσθητα ή εμπιστευτικού χαρακτήρα, λόγω του φόβου πως θα μπορούσαν να
στερηθούν την άδεια πρόσβασής τους σε απόρρητα και διαβαθμισμένα έγγραφα ή πως θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν πειθαρχικές κυρώσεις ή και ποινικές διώξεις για διαρροές με την
κατηγορία της αποκάλυψης κρατικών μυστικών.
Όλο και περισσότεροι δημοσιογράφοι χρησιμοποιούν πλέον εξελιγμένες τεχνικές κρυπτογραφίας για τις επικοινωνίες τους, σημειώνεται
στην έκθεση. Ορισμένοι δεν μιλούν παρά μόνο
μέσω προπληρωμένων τηλεφώνων και αποφεύγουν πλέον εντελώς τις επικοινωνίες μέσω του
Διαδικτύου.
Δημοσιογράφοι είπαν ακόμη πως πιστεύουν
ότι απλώς και μόνον το αντικείμενο της εργασίας
τους σημαίνει ότι στα μάτια των αμερικανικών
αρχών είναι εξ ορισμού ύποπτοι και στόχοι πα-

ρακολούθησης. «Υπάρχουν ήδη οκτώ ποινικές
διώξεις εναντίον πηγών (σ.σ. δημοσιογράφων
επί των ημερών της κυβέρνησης του Μπαράκ
Ομπάμα) από τρεις προηγουμένως, και αυτό φυσικά δεν έχει μείνει απαρατήρητο από εμάς και
από τις πηγές μας», εξηγεί ο Τσάρλι Σάβατζ,
ένας δημοσιογράφος της εφημερίδας New York
Times που έχει τιμηθεί με το βραβείο Πούλιτζερ.
«Τα πράγματα γενικά επιδεινώθηκαν αφότου ο
Σνόουντεν δημοσίευσε αυτά τα έγγραφα» σχολίασε ο Πίτερ Μάας, ένας δημοσιογράφος ο οποίος ασχολήθηκε επισταμένως με τις αποκαλύψεις
για την NSA.
Μια ομάδα 42 δικηγόρων ειδικευμένων στο
ποινικό και στο αστικό δίκαιο αλλά και το σύστημα δικαιοσύνης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έκανε επίσης λόγο περί ενός κλίματος
όσο και περισσότερο αρνητικού σε ό,τι αφορά
την προάσπιση της εμπιστευτικότητας. Ορισμένοι από τους δικηγόρους ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν τεχνικές παρόμοιες με αυτές των δημοσιογράφων για να αποφεύγουν την παρακολούθησή της δραστηριότητάς τους στο διαδίκτυο και
των τηλεφωνικών τους συνδιαλέξεων.
«Είμαι έξαλλος λόγω της ιδέας ότι πρέπει να
συμπεριφέρομαι σαν λαθρέμπορος ναρκωτικών» απλά και μόνο «για να προστατεύω τον ιδιωτικό χαρακτήρα των συνομιλιών με τους πελάτες μου», επισήμανε ένας δικηγόρος που έδωσε
συνέντευξη στην ACLU. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες
αυτοπροβάλλονται ως ένα υπόδειγμα ελευθερίας και δημοκρατίας, αλλά τα προγράμματα παρακολούθησης απειλούν τις αξίες που αντιπροσωπεύουν», σχολίασε ο Σίνχα.
Οι συγγραφείς της έκθεσης πήραν συνεντεύξεις από πέντε ανώτερους αξιωματούχους της
αμερικανικής κυβέρνησης, εν ενεργεία και συνταξιούχους, οι οποίοι «είναι ενήμεροι για τα
προγράμματα παρακολούθησης» των μυστικών
υπηρεσιών των ΗΠΑ.
Το γεγονός ότι η NSA καταγράφει τηλεφωνικά «μεταδεδομένα» έχει εντείνει τους φόβους
των κυβερνητικών στελεχών για τις επαφές τους
με τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ, καθώς «οποιαδήποτε αλληλεπίδραση -κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάθε τηλεφωνική κλήσηυπάρχει κίνδυνος να αφήσει ένα ψηφιακό ίχνος
που θα μπορούσε κατόπιν να χρησιμοποιηθεί σε
βάρος τους», επισημαίνεται στην έκθεση.
Η κυβέρνηση του Ομπάμα αντιμετωπίζει πολύ
πιο επιθετικά από τις προηγούμενες όσους διαρρέουν πληροφορίες και τους καταμηνυτές ατασθαλιών και μετά τις αποκαλύψεις του Σνόουντεν, του πληροφορικού ο οποίος εργαζόταν ως
συμβασιούχος στην NSA, ενέτεινε τις προσπάθειές της να εντοπίζει «απειλές εκ των έσω»: δημόσιους λειτουργούς που ενδεχομένως θα ήθελαν να διαρρεύσουν πληροφορίες.
Το κείμενο καλεί τον πρόεδρο Ομπάμα και το
Κογκρέσο να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις
σε ό,τι φορά τα προγράμματα παρακολουθήσεων των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, να μειώσει τη μυστικότητα, να αυξήσει τη διαφάνεια και
να προσφέρει μεγαλύτερη προστασία στους καταμηνυτές ατασθαλιών.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων υπερψήφισε τον
Μάιο ένα νομοσχέδιο που προβλέπει την κατάργηση της μαζικής συλλογής τηλεφωνικών δεδομένων από την NSA. Το νομοσχέδιο αυτό βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση στη Γερουσία.

Μπορεί η Ελλάδα να κερδίζει και φέτος το στοίχημα των αφίξεων, στον τομέα όμως των εσόδων
συνεχίζει τις «χαμηλές πτήσεις». Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Περιφερειακής Κατανομής
της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης που διενήργησε το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας και
ειδικότερα το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε πέρσι μόλις κατά 1,2% σε σχέση με το 2012 και έφτασε τα 653 ευρώ. Παρέμεινε όμως 10,5% κάτω
από τα επίπεδα του 2008 που ήταν 730 ευρώ, παρά το γεγονός πως την περσινή σεζόν οι αφίξεις άγγιξαν τα 18 εκατ. τουρίστες, αυξημένες κατά 15,4%.
Αν συμπεριληφθούν και οι δαπάνες από κρουαζιέρες η εικόνα είναι πολύ διαφορετική. Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι το 2012 γίνεται 616 ευρώ και 604 ευρώ το 2013. Η συρρίκνωση αυτή οφείλεται στο
ότι η δαπάνη των ταξιδιωτών με κρουαζιέρες είναι πάρα πολύ χαμηλή ενώ αντίθετα ο αριθμός τους
σχετικά μεγάλος (περίπου 3 εκατ.), γεγονός που επιδρά αρνητικά στη διαμόρφωση του μέσου όρου.
Η πορεία των εισπράξεων δεν φαίνεται να αλλάζει ούτε και φέτος. Αν και αναμένονται πάνω από 19
εκατ. τουρίστες (συν 2,2 εκατ. από την κρουαζιέρα), τα άμεσα έσοδα από τον τουρισμό δεν εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 13 δισ. ευρώ. Σύμφωνα μάλιστα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων Ανδρέα Ανδρεάδη, η κατά κεφαλήν δαπάνη υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί,
αλλά δεν θα ξεπεράσει τα 700 ευρώ.
Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του ΞΕΕ, παρά τη μεγάλη αύξηση των αφίξεων και των εισπράξεων το 2013, η μέση ημερήσια δαπάνη αυξήθηκε μόνο κατά 2,7% φτάνοντας τα 73,1 ευρώ, χαμηλότερη κατά 4,3% από την αντίστοιχη δαπάνη του 2008 που ήταν 76,3 ευρώ. Η μέση διάρκεια παραμονής
των αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα εξακολουθεί να μειώνεται συνεχώς από το 2008: από 9,6
ημέρες που ήταν το 2008 μειώθηκε σε 8,9 το 2013.
Από τις χώρες της Ε.Ε ειδικότερα, τη μεγαλύτερη ταξιδιωτική δαπάνη είχαν οι αυστριακοί τουρίστες με 898 ευρώ κατά ταξίδι και ακολουθούν οι Γερμανοί με 838 ευρώ κατά ταξίδι. Τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής όμως έχουν οι Γερμανοί τουρίστες με 12,8 διανυκτερεύσεις και ακολουθούν
οι Άγγλοι με 10,2 διανυκτερεύσεις. Από τις υπόλοιπες εκτός Ε.Ε. χώρες, οι Καναδοί είναι αυτοί με την
υψηλότερη δαπάνη κατά ταξίδι (1.388 ευρώ), με τους τουρίστες από τη Βραζιλία (1.387 ευρώ) και την
Αυστραλία (1.370 ευρώ) να βρίσκονται στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Οι Καναδοί μένουν τις
περισσότερες μέρες στην Ελλάδα με 14,6 διανυκτερεύσεις και ακολουθούν οι Αυστραλοί με 12,2, γεγονός που ερμηνεύεται και από τη μεγάλη απόσταση που τους χωρίζει από την Ελλάδα.
Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατατάσσεται πρώτη ανάμεσα στις δεκατρείς περιφέρειες τις χώρας
ως προς τις διανυκτερεύσεις, τις δαπάνες, τις δαπάνες ανά επίσκεψη και τις δαπάνες ανά διανυκτέρευση. Το μεγαλύτερο πάντως πρόβλημα εντοπίζεται στην Αθήνα. Η διαφορά των εισπράξεων είναι
μεγάλη, καθώς κάθε τουρίστας δαπανά κατά μέσο όρο 519,8 ευρώ κατά την διάρκεια της επίσκεψής
του, μέγεθος το οποίο είναι κατά 20,43% μικρότερο από το ποσό που κατά μέσο όρο δαπανά ένας
τουρίστας που επισκέπτεται την χώρα.
Βίκυ Κουρλιμπίνη

Δεν μας παρατάει και η Βίσση και η Κοντσίτα;
Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Η Μύκονος μια
άλλη Ελλάδα. Εκεί δεν περνά η κρίση από πουθενά. Εκεί ακόμη οι ξαπλώστρες στο Νammos
έχουν 50 και 100 ευρώ πρώτο τραπέζι… κύμα. Εκεί πρέπει να βάλεις μέσο για να βρεις μια
ομπρέλα την ίδια στιγμή που κορμάρες από τη
Ρωσία κάνουν επίδειξη των...χορευτικών τους
ικανοτήτων και ότι ήθελε προκύψει.
Όπως και κάθε καλοκαίρι, έτσι και φέτος ενώ
οι μισθοί και οι συντάξεις έχουν φτάσει στα 300
ευρώ και πολλά που είναι, στη Μύκονο ο άλλος κόσμος δίνει 500 ευρώ για να παρακολουθήσει τη συναυλία της Αννας Βίσση για τα... σαράντα της. Εννοείται τα 40 χρόνια καριέρας τα
οποία γιόρτασε με πλήθος κόσμου το Σάββατο
το βράδυ στην παραλία Super Paradise. Μαζί της
ως... γκεστ σταρ η Κοντσίτα, η μουσάτη τραγου-

δίστρια που νίκησε στη Γιουροβίζιον. Διότι το
''γκροτέσκο'' και συνάμα βλαχομπαρόκ σκηνικό που έστησε η γεροντομπεμπέκα ''εθνική μας
τραγουδίστρια'' έπρεπε να συμπληρωθεί από τις
τρίχες της αυστριακής ντραγκ κουίν.
Και μαζί τους όλο το εθνικό τσούρμο που κάθε χρόνο κάνει τη βόλτα του στα στενά της Μυκόνου. Άμα είναι στρέιτ πάει τοίχο – τοίχο, αλλιώς... ότι βρέξει ας κατεβάσει. Πήγαν λοιπόν
γνωστοί επιχειρηματίες, ηθοποιοί β’ κατηγορίας, μοντέλες και λοιπά απολειφάδια της ελληνικής σόου μπιζ. Πλήρωσαν από 100 έως και 500
ευρώ για να δουν το θέαμα που έληξε μετά πολλών επαίνων στις 5 τα ξημερώματα όπου όλοι
έφυγαν ευχαριστημένοι από το θέαμα. Και θα
δώσουν ραντεβού σε κανένα άλλο πάρτι τον Αύγουστο, σε καμιά άλλη συναυλία του Ρέμου, εκεί
όπου θα ρέει η σαμπάνια και τα αστακουδάκια,
όχι τόσο για τους Έλληνες επιχειρηματίες με τις
φαλιρισμένες εταιρείες αλλά τις γεμάτες τσέπες,
όσο για τους Ρώσους και τους Άραβες που δεν
καταλαβαίνουν από κρίση.
500 ευρώ για να δουν τη Βίσση, άλλα 50 για
μια ξαπλώστρα στο κύμα, κανένα 100άρικο για
ποτά και τζάμπα οφθαλμόλουτρο και στη συνέχεια βόλτα με τα 20μετρα σκάφη.
Μα καλά τόση ξετσιπωσιά; Τόσο ξεφτίλα; Και
καλά. Οι κακομοίρηδες που δουλεύουν όλο το
χειμώνα για μια νύχτα στη Μύκονο έχουν αποτρελαθεί. Όλοι αυτοί οι δήθεν μπατίρηδες που
χρωστάνε σε εργαζόμενους, ταμεία και δημόσιο
και ταυτόχρονα αλωνίζουν στα σοκάκια, πότε
θα πληρώσουν την προκλητική αδιαφορία τους
για τα δεινά της χώρας; Θα έρθει κάποτε η σειρά
τους; Και η σειρά όλων εκείνων που έστησαν τη
σόου μπιζ πάνω σε λαμογιές και που συνεχίζουν
να βγάζουν τη γλώσσα στον ελληνικό λαό.
Δε μας παρατάει και η Βίσση και η Κοντσίτα
και όλο αυτό το σκυλολόι του ελληνικού θεάματος που κάνει καριέρα στη Μύκονο κάθε καλοκαίρι;
antinews
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ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

μα. Μάλιστα, στον τάφο του, που ήδη έχει ετοιμάσει, προέβλεψε να υπάρχει και επιπλέον χώρος γιά να μπούν οι...πλάκες, γιά να τον συνοδεύουν στην ''αιώνια προεδρία'' του.

ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
''Οργανωμένη Ομογένεια'' σε διακοπές
Κουρασμένοι από την ανυπαρξία τους όλο τον
χρόνο, οι προεδροπαράγοντες ''ξεκουράζονται''
κι επίσημα, απέχοντας από τα ''καθήκοντά'' τους.
''Γεμίζουν τις μπαταρίες'' τους γιά να μας διασκεδάζουν από Οκτώβριο, που αρχίζει και επίσημα
η ''δραστηριότητά'' τους. Δηλαδή, οι χωρίς ουσία συνεδριάσεις και συνελεύσεις τους, χοροεσπερίδες και λοιπά ανόητα και γραφικά.
Δυστυχώς, εξακολουθούν να υπάρχουν ''βαρεμένοι'' στην Ομογένεια ΗΠΑ που -κατά φαντασία- νομίζουν ακόμα ότι υπάρχει ''οργανωμένη
Ομογένεια'' ή νομίζουν ότι η Ομογένεια...ασχολείται με τις χαζομάρες και την ανυπαρξία τους.
Αλλά επειδή ''ουδέν κακόν αμιγές καλού'', όπως έλεγαν και παλιο-'Ελληνες (που αν ζούσαν
θα μας είχαν απαγορεύσει να ονομαζόμαστε οι
σημερινοί ''Ελληνες''), εγώ τις χαίρομαι τις χοροεσπερίδες. 'Εχουν πολύ πλάκα. Βασικά, επειδή
γίνονται πλάκες σε αυτές. Δηλαδή, απονέμονται
''τιμητικές πλάκες'' σε αρκετά ''βούρλα'' με σχεδόν μηδενικό έργο και προσφορά στην Ομογένεια. Χαίρομαι όταν βλέπω να ''τιμούνται'' πρώην πρόεδροι-ψωνάρες, που μόνο έργο τους ήταν
το...ψήσιμο σουβλακιών ή το σερβίρισμα σε φαγοπότια συλλόγων-Οργανώσεων.
Χαίρομαι με την ξεχωριστή σοβαροφάνεια στις
''επίσημες εκδηλώσεις'' που δημιουργεί πολύ γέλιο. Χαίρομαι και γιά την ''επισημότητα'' που δίνεται στις εκδηλώσεις-χορούς με την παρουσία
των άλλων ''βούρλων'', των διπλωματών μας.
Αυτοί και αν δεν είναι της ''πλάκας'': 'Οταν τους
ακούμε να εκφωνούν εκείνους τους περίφημους
''ξύλινους'' λόγους-χαιρετισμούς, θυμόμαστε τα
χάλια του ελληνικού κράτους-Δημόσιου. Και όταν τους κάνουν ''πλάκες'' σε εκδηλώσεις, δηλ.
τους απονέμουν ''τιμητικές πλάκες'', τότε ''κορδώνονται'' συγκινημένοι σαν ''γύφτικα σκεπάρνια'', αφού αισθάνονται ότι...''ολοκληρώθηκαν''
ως διπλωμάτες. Μιλάμε γιά πολύ πλάκα.
Οι...''πλάκες''
'Εχουν απονεμηθεί τόσες πολλές ''πλάκες'' σε
κούφιους και μη, την τελευταία 20ετία ειδικά,
που η ''τιμή'' έχασε την αξία της. Μιλάμε γιά χιλιάδες. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αν χρειαστεί να τιμηθεί καμία φορά κάποιος ή κάποια
της προκοπής, τότε η ''τιμή'' με...πλάκα, χάνει
όλη την αξία της. Παλιότερα, ένας σοφός έλεγε
''αν θέλεις να μηδενίσεις, να εξουδετερώσεις κάποιον, τίμησέ τον''. 'Ετσι, οι προέδροι μας, ισόβιοι και μη, ψώνια αφηνιασμένα και μη, αλληλομηδενίστηκαν. Τώρα θα πείτε, ''μα μηδενικά δεν
ήταν πάντα''; Ε, ναι. Αλλά, άλλο μηδενικά σκέτα
και άλλο...τιμημένα μεγάλα μηδενικά με πλάκα.
Πρόεδρο-πλάκες
Γνωρίζω πρόεδρο αρχι-ψωνάρα, που έχει γεμίσει έναν τοίχο στο σπίτι του με...πλάκες. Χώρια
πόσες έχει απονείμει αυτός. 'Εχει χάσει το μέτρη-

Προεδρο-πρόταση της ''πλάκας''
Καλά θα κάνουν από Οκτώβριο, που αρχίζουν
τις δραστηριότητές τους τα ''καμάρια'' της (διαλυμένης) ''οργανωμένης Ομογένειας'' ΗΠΑ (προσοχή: 'Αλλο ''οργανωμένη Ομογένεια'' των ολίγων αφηνιασμένων και μη ψώνιων και άλλο
Ομογένεια), να φροντίσουν ώστε κάθε εβδομάδα να απονέμουν ''πλάκες τιμητικές'' σε μεγάλο
αριθμό ''παραγόντων της Ομογένειας''. 'Ετσι θα
έχουν μεγαλύτερη δημοσιότητα σε έντυπα της
Αστόριας Νέας Υόρκης, αφού οι φωτογραφίες
από χοροεσπερίδες και...''πλάκες'' θα αυξηθούν
κατά πολύ. Στα θετικά το γεγονός ότι έτσι θα διασκεδάζει και θα γελά η Ομογένεια με τους ολίγους ''φελλούς'' της ''οργανωμένης Ομογένειας''. Αφού έργο-προσφορά ουσαστική δεν υπάρχει και όλα κατάντησαν της ''πλάκας'', ας μην χάσουμε την πλάκα. Το γέλιο κάνει πάντα καλό.

Ο Μέγας Πέτρος: Πρόεδρος Ομοσπονδίας Προέδρων Μείζονος Νέας Υόρκης υπέρτιμος και έξαρχος
Αστόριας και περιχώρων. Θα γράψει ιστορία ως πρόεδρος. Τι είδους ''ιστορία'', άγνωστο ακόμα.

'Εκλεισαν τα ''Γραφεία Τύπου'';
Περίεργα πράγματα με τα περίφημα Γραφεία
Τύπου της Ελλάδας στις ΗΠΑ. Υπάρχει ένα μπέρδεμα. Δεν γνωρίζω αν ακόμα υπάρχουν ή έκλεισαν. Τόσα χρόνια υπολειτουργούσαν ή γιά την
ακρίβεια, λειτουργούσαν ως ''αχθοφόροι'' επισκεπτόμεων τις ΗΠΑ Ελλήνων πολιτικών, αφού
προβολή της Ελλάδας δεν γινόταν, απλούστατα
γιατί ΔΕΝ ήξεραν πως να προβάλουν την Ελλάδα στις ΗΠΑ. Καλοπροαίρετοι οι άνθρωποι, αλλά άσχετοι με την αμερικάνικη πραγματικότητα.
Πως να προβάλουν την Ελλάδα όταν δεν ξέρουν
τι γίνεται στην χώρα που υπηρετούν; 'Ετσι, αναγκάζονταν να δικαιολογούν την ύπαρξή τους και
τον τουρισμό τους στις ΗΠΑ, ασχολούμενοι με
τριτεύοντα ζητήματα, χωρίς πρακτική αξία.
Ειλικρινά δεν γνωρίζω αν ακόμα υπάρχουν.
Αλλά υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, διαφορά καμία.
Ανύπαρκτα -ουσιαστικά- ήταν.

Χαλκιδική, Μακεδονία: Η σημαία των Σκοπίων κυμματίζει μαζί με άλλες σε ελληνικό ξενοδοχείο

Γραφεία Τύπου Ελλάδας στις ΗΠΑ
Θυμάμαι ένα περιστατικό την προηγούμενη δεκαετία. ''Παλιός'' στα ελληνόφωνα ΜΜΕ Ελληνοαμερικανός δημοσιογράφος, θέλησε να συγκεντρώσει Αμερικανούς δημοσιογράφους σε Γραφείο Τύπου, γιά να δημιουργηθεί ''επαφή'', ώστε
να υπάρχει πρόσβαση του Γραφείου στα αμερικάνικα ΜΜΕ. Ο Ελληνοαμερικανός δημοσιογράφος, έτυχε να γνωρίζει αρκετούς, επειδή συνευρίσκονταν αργά τα βράδυα πριν 2-3 δεκαετίες,
μετά την δουλειά, σε ημι-υπόγειο καφεζαχαροπλαστείο γαλλικό, κάπου στους 47 δρόμους Μανχάτταν. Εκεί μαζεύονταν πολύ συχνά ο ''Greek'',
όπως τον έλεγαν χαριτολογώντας και 20-25 Αμερικανοί που εργάζονταν ως δημοσιογράφοι ή
σχολιαστές σε N.Y. Post, Daily News, N.Y. Times,
ABC, CBS κ.ά. Φιλαράκια όλοι και όλες με την πάροδο των χρόνων, κρατούν επαφή ακόμα.
Προτάθηκε στο ελληνικό Γραφείο Τύπου από
τον Greek, να γίνει μιά σύναξη εκεί με όλους αυτούς, έτσι γιά καφέ και γλυκό. 'Εγινε δεκτή η
ιδέα-πρόταση, από το άτομο που ήταν επικεφαλής του Γραφείου. Λίγες ημέρες πριν την σύναξη, ο Greek ειδοποιήθηκε ότι αυτή πρέπει να
αναβληθεί, επειδή μία διακομματική αποστολή
από την Ελλάδα, με 4 βουλευτές, θα επισκεπτόταν την Νέα Υόρκη και κατά συνέπεια οι εργαζόμενοι στο Γραφείο ''θα είχαν τρέξιμο''. Ο Greek
τους απάντησε στα περί αναβολής, με το αυτονόητο και ελληνικό: ''Αντε να γ..., παλιό μ...''.
Πριν 1-2 χρόνια, ο Greek, πληροφορήθηκε ότι
δεν ήταν ''αρεστός'' στο κομματικό-πολιτικό κατεστημένο Ελλάδας, το οποίο είχε δώσει άτυπη
''εντολή'' να μην έχουν πολλά-πολλά μαζί του οι
διπλωμάτες και οι των Γραφείων Τύπου της Ελλάδας στις ΗΠΑ. Κατά ''σύμπτωση'' ο Greek, δεν
ήταν και...ανταποκριτής ΜΜΕ από Ελλάδα, δηλαδή μέλος του κατεστημένου ''χειροκροτητών''
της κάθε ελληνικής κυβέρνησης.
Διπλωμάτης-ψωνάρα
Δεν είναι μόνο οι ισόβιοι προέδροι μας, των διαλυμένων ομογενειακών Οργανώσεων αφηνιασμένα ή μη ψώνια. Τελευταία κυκλοφορεί και διπλωμάτης της Κύπρου στην μεγαλούπολη, που
απαιτεί να τον αποκαλούν κ. πρέσβη, άσχετα
αν είναι πρόξενος. Μιλάμε γιά ''πελάρες''. Κατά
συνέπεια, να μην διαμαρτυρόμαστε γιά τον πρ.
πρόεδρο Ομοσπονδιών Βοστώνης και Φλόριδας
που ''απαιτεί'' να τον αποκαλούν ''κ. υπουργό''.
Υπογραφή: Ο a' αντι-Πρόεδρος

Ο πραγματικός λόγος που ο Σαμαράς έστειλε τον Μήτσο ως επίτροπο στις Βρυξέλλες: Παρά τα όσα
γράφονται και μεταδίδονται από την Αθήνα, ο πρωθυπουργός αποφάσισε να κάνει τον Μήτσο από
υπουργό...επίτροπο (όχι καντηλανάφτη), επειδή δέχτηκε μεγάλη πίεση από τον εβραιο-ισραηλινό
μηχανισμό. Αιτία, το χλιδάτο ''πάρτυ'' του Μήτσου στον Πόρο την προηγούμενη χρονιά και ειδικά τα
απαγορευμένα από τον ιουδαϊκή θρησκεία εδέσματα, δηλ. το γουρουνόπουλο. Αυτή η φωτογραφία
''έκαψε'' τον σφόδρα φιλο-Ισραηλινό υπουργό 'Αμυνας, τον Μήτσο Aβραμό.

ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
''ΜΟΡΦΕΑΣ''
Η αιώνια δόξα προέδρων και παραγόντων
ομογενειακών Οργανώσεων ΗΠΑ
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ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Γάζα και ΜΜΕ στις ΗΠΑ
Ο αμερικάνικος λαός παρακολουθεί τηλεοπτικά όσα συμβαίνουν στην Γάζα με τις ισραηλινές θηριωδίες εναντίον αμάχων και παιδιών.
Γιά πρώτη φορά στην ιστορία των αμερικάνικων
ΜΜΕ, η παραπληροφόρηση και η ψευδολογία
έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια. Γιά το CNN
ειδικά, νεκροί και θύματα είναι μόνο οι ολίγοι Ισραηλινοί που έχασαν την ζωή τους. Περισσότεροι από 1.6000 νεκροί Παλαιστίνιοι, μεταξύ αυτών 300 παιδιά, είναι απλά ''αριθμοί''. Στις ανταποκρίσεις και στις αναλύσεις του CNN, συμμετέχουν μόνον Ισραηλινοί ή ισραηλινής καταγωγής
αναλυτές, που λίγο-πολύ προσπαθούν να πείσουν ότι το Ισραήλ είναι το...θύμα και οι Παλαιστίνιοι...κατά λάθος πέφτουν πάνω στις ισραηλινές βόμβες. Από κοντά και το FOX.
Η πλύση εγκεφάλου υπέρ του Ισραήλ έχει ξεπεράσει κάθε όριο και λογική. Το Κογκρέσσο
''χειροκροτεί'' τις ισραηλινές θηριωδίες, ενώ ο
πρόεδρος Ομπάμα, τραγική φιγούρα ενός παλιού Ομπάμα, ζητούσε μόνο ''να απελευθερωθεί ο
στρατιώτης που κρατά η Χαμάς'' (ανακοινώθηκε
λίγο αργότερα ότι είναι νεκρός ο στρατιώτης). Ο
πρόεδρος, δεν είδε, ούτε άκουσε τίποτα γιά βομβαρδισμούς σχολείων, νοσκομείων, σπιτιών, γιά
τις ''εκτελέσεις'' παιδιών και αμάχων.
Στην σημερινή παραπαίουσα Αμερική, βρέθηκε ένας νέος τρόπος ''ψυχαγωγίας'' του λαού της:
Οι βαρβαρότητες στην Γάζα, με ότι αυτό σημαίνει: Βομβαρδισμοί και καταστροφές σπιτιών, νοσοκομείων, σχολείων κλπ. Μαζικές εξοντώσεις
παιδιών και αμάχων. Θέαμα με ή χωρίς μπύρα.

ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

υπουργός 'Αμυνας, αναλαμβάνει μέσα Οκτωβρίου. Γράφηκαν διάφορα γιά την απόφασή του να
εγκαταλείψει την κυβέρνηση και να ασχοληθεί
με τα της Ευρώπης, ως επίτροπος. Οι φίλοι του
διέδιδαν πριν ότι ο Μήτσος ''δεν αγωνίστηκε τόσα χρόνια γιά να καταλήξει επίτροπος''. Μετά λίγες ημέρες ο Μήτσος είπε το ναι. Αλλά οι φίλοι
του πριν, δεν διευκρίνιζαν τι ''αγώνες'' έκανε. Οι
μόνοι γνωστοί ''αγώνες'' του Μήτσου, ήταν πάντα γιά το ''άτομό'' του.
Ο Μήτσος, κατά την ταπεινή μου γνώμη, βλέποντας ότι τα πράγματα χειροτερεύουν στην Ελλάδα, άσχετα τα παραμύθια, τις ψευτιές, που λέει
η κυβέρνηση και διαπιστώνοντας ότι δεν πρόκειται να γίνει πρωθυπουργός ή πρόεδρος Δημοκρατίας, αποφάσισε να πάει Βρυξέλλες, ευελπιστώντας σε μιά μελλοντική μεγάλη θέση στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση, όπως π.χ. πρόεδρός της.
Η Ελλάδα γι' αυτόν ''τέλειωσε'' πολιτικά-κομματικά και ευτυχώς, το συνειδητοποίησε και αποχώρησε νωρίς.

Ο ''κοντός'' βουλευτής Φλόριδας
Θα έχετε σίγουρα δει σε φωτογραφίες εκδηλώσεων ή συγκεντρώσεων των αυτοανακηρυγμένων ''λομπιστών'' μας, τον ''κοντό'', επονομαζόμενο και Ελληνοαμερικανό βουλευτή (Ρεπουμπλικάνος). Πήρε την θέση του πατέρα του. Από
τότε που εκλέγηκε, δεν έχει αφήσει στην ησυχία
τους όσους Ομογενείς έχουν χρήματα. Με όποιους έρχεται σε επαφή, ο βουλευτής (και πρώην
''χαφιές''), αμέσως τους ερωτά ''πότε θα κάνουμε συγκέντρωση γιά να μαζευτεί χρήμα''. Το χρήμα γιά την ''επανεκλογή'' του ή το Κόμμα.
Με την πάροδο του χρόνου τον κατάλαβαν,
με εξαίρεση τους χαζο-Κύπριους υποτιθέμενους
''λομπίστες''. Αλλά ο βουλευτής συνεχίζει ακάθεκτος. 'Εγινε και πρόεδρος της ''ομάδας ισραηλινο-ελληνικού λόμπι'' στην Ουάσιγκτον. Καλύτερον οι του ισραηλινού ''λόμπι'' γιά να εκμεταλλεύονται και να ''παραμυθιάζουν'' τους 'Ελληνοαμερικανούς, δεν θα μπορούσαν να βρουν.
Σε απλά ελληνικά: Αν Ελλάδα και Κύπρος ''στηρίζονται'' σε τέτοιους, τότε ''καήκαμε''.
Ο ''γάτος''
Θα θυμάστε τον δισεκατομμυριούχο Ομογενή,
πρώην υποψήφιο δήμαρχο Νέας Υόρκης John
Cats. Τώρα κάνει και ραδιοφωνική εκπομπή κάθε Κυριακή πρωί, με προσκεκλημένους πάντα
στελέχη της εβραϊκής Κοινότητας. Ο ''γάτος'', άνθρωπος του Πατριαρχείου και ''λοιπών καταστάσεων'', αποφεύγει να ομιλεί γιά Ελλάδα ή γιά την
ελληνική Ομογένεια. Πιθανά να ντρέπεται γιά την
καταγωγή του (κι εμείς γιά λογαριασμό του).

Ετοιμάζονται γιά την τελετή
Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν με τα αμερικάνικα ΜΜΕ και την κατάσταση στην Γάζα, το Προξενείο μας στη Νέα Υόρκη, ετοιμάζεται από τώρα
να τιμήσει το ''Ολοκαύτωμα'' αρχές του χρόνου.
Μπορεί οι εκπρόσωποι του γελοίου υπουργείου
Εξωτερικών να κατάργησαν εκδηλώσεις ελληνικού ενδιαφέροντος, αλλά την τελετή γιά να ''θυμόμαστε το Ολοκαύτωμα'' πάντα την θυμούνται,
πάντα την διοργανώνουν.
Μάλιστα η επόμενη εκδήλωση, όπως μαθαίνω,
θα έχει και αναφορές στην ''αμυντική επιχείρηση'' του Ισραήλ στην Γάζα.

''Παγκόσμιοι'' Ηπειρώτες
'Εγινε και το τρίτο ''παγκόσμιο Συνέδριο'' Ηπειρωτών στα Γιάννενα. Με την συμμετοχή των...μισών Οργανώσεων, δηλ. ουσιαστικά δύο από τις
4 Ομοσπονδίες-Συνομοσπονδίες. Οι δύο που δεν
συμμετείχαν (Ελλάδας και Αυστραλίας) δεν είναι
του ''κυκλώματος'' Γκατζογιάννη και Δήμου, που

Πρέπει να ντρέπονται όσοι και όσες ισχυρίζονται ότι η ελληνική ''δικαιοσύνη'' δεν απονέμεται
γρήγορα και δίκαια. Πρόκειται γιά συκοφάντες, που θίγουν ένα ''κράτος δικαίου''.

μόνο ''ρουσφέτια'' και χρήμα ζητούν από την Ελλάδα. Το αποτέλεσμα γνωστό (βλέπε σελ. 8-9)
και αναμενόμενο: 'Εγιναν ''ρόμπες''.
Αλλά επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που οι
''παπατζήδες'' γίνονται ''ρόμπες'', εγώ θα σταθώ σε μιά άλλη σημαντική λεπτομέρεια: ΠΩΣ έγινε ''παγκόσμιο'' Ηπειρώτικο Συνέδριο χωρίς την
συμμετοχή του αποκαλούμενου και ''τιτάνα της
Ηπείρου'' κ. Μιχάλη Σέρβου και χωρίς την συμμετοχή του αποκαλούμενου και ''γίγαντα της
Ηπείρου'' κ. Δημ. Τσούμπανου. Η παρουσία τους
θα έδινε ''λάμψη'' στην κωμική παράσταση των
άνω-κάτω Ηπειρωτών. Χωρίς αυτούς, η ''παράσταση'', δόθηκε σε μισογεμάτη αίθουσα.

Ομογενής κατηγορείται γιά εμπρησμό
Ο εμπρησμός έγινε στις 16 Ιουνίου, σε εστιατόριο-πιτσαρία σε πόλη της νότιας Καρολίνας, στο
οποίο ο Στ. Σ., 56 χρονών, φερόταν ως ιδιοκτήτης. Η πυρκαγιά δημιούργησε υποψίες στις αρχές και μετά από έρευνες τον συνέλαβαν. Ο ομογενής παραδέχτηκε ότι έβαλε την φωτιά. Aν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης μέχρι 15 χρόνια.
Προξενικές-διπλωματικές αθλιότητες
Αντιγράφω από την ''Καθημερινή'': «Η Σίρλεϊ
Βιλανοέβα είναι 33 χρόνων. Κατάγεται από τις
Φιλιππίνες, όπου την περιμένουν τέσσερα παιδιά. Επί πέντε χρόνια εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στο σπίτι της γενικής προξένου της Ελλάδας
στο Αμβούργο της Γερμανίας, Αικατερίνης Δημάκη. Είχαν υπογράψει συμβόλαιο ότι θα παίρνει 750 ευρώ τον μήνα. Για να εργάζεται συχνά
επί 14 ώρες, επτά μέρες την εβδομάδα. Μπορούσε να εγκαταλείπει τη βίλα μόνο έπειτα από ειδική άδεια.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τοπικού κρατικού καναλιού NDR, η Βιλανοέβα καταγγέλλει ότι
η πρόξενος αντί του συμφωνημένου ποσού, της
έδινε αρχικά 450 ευρώ, την επόμενη χρονιά 500.
Συνολικά της χρωστάει περίπου 17.000 ευρώ.
Και πριν από λίγες ημέρες, σύμφωνα με τη μαρτυρία της Φιλιππινέζας, ύστερα από έναν καβγά,
την απέλυσε, χωρίς να την αφήσει καν να πάρει
τα πράγματά της. Δεν έχει ούτε τα χρήματα για

το εισιτήριο προς τις Φιλιππίνες, παρόλο που στο
συμβόλαιο υπήρχε η σχετική πρόβλεψη.
Προσπάθησα να μιλήσω με την κ. Δημάκη στο
τηλέφωνο για να ακούσω τη δική της εκδοχή.
Δεν θέλησε να το κάνει. Αλλωστε, απολαμβάνει
διπλωματική ασυλία, λόγω της θέσης της. Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών γνωρίζει την υπόθεση και καλύπτει πλήρως τη γενική πρόξενο».

Συμβαίνουν και στην Βραζιλία
'Εκκληση αγωνιώδη απηύθυνε στους ορθόδοξους της Μπραζίλιας, πρωτεύουσας της Βραζιλίας, ο εκεί παππάς για να γεμίσει με ''πιστούς''
το μικρό εκκλησάκι στο οποίο συχνάζουν, σποραδικά, μερικά γεροντάκια, που σε πείσμα των
αντίξοων καιρών, συνεχίζουν να δείχνουν έστω
και εθιμοτυπικά ότι παραμένουν ορθόδοξοι στο
θρήσκευμα. Να γεμίσει, γιά να ''γεμίσει'' και η
τηλεοπτική κάμερα καναλιού, που είχε αναλάβει
την παραγωγή προγράμματος γιά την ορθόδοξη Εκκλησία.''Ας κάνουμε την ορθοδοξία να λάμψει'' αναφωνεί τεχνηέντως ο παππάς της Μπραζίλιας, το οποίο μεταφράζεται:
''Μην αφήνετε να φανεί ότι είμαι απαράδεκτος σαν ιερέας, παπουτσής στην Ουρουγουάη, που κατάφερα με τις ευλογίες ανίκανων
αρχιερέων να χειροτονηθώ παππάς και να λύσω πλουσιοπάροχα τα προς το ζειν, με μισθούς
που τρέχουν από την λεγόμενη ελληνική κοινότητα (δέκα βασικοί μισθοί) αλλά και από την ελληνική πρεσβεία, η οποία εξακολουθεί να με σιτίζει, αδιάφορο αν εγώ έχω κάνει την μπάζα μου.
Μην αφήνετε να εκτεθώ και φανεί και πιό πέρα η γυμνότητά μου, θα γίνουμε ρεζίλι και τηλεοπτικώς''.
Κατά τα άλλα, σύντομα θα έχουμε να περιφέρεται η ελληνορθόδοξη κατάντια και τηλεοπτικά, με χρυσωμένο το χάπι, για να μην γίνει εκτεταμένα γνωστή η παρακμή του ελληνισμού και η
επακόλουθη ολοκληρωτική εξαφάνιση της ομογενειακής ελληνικής παρουσίας.
Και με την ευκαιρία αναφέρω ότι ο πρέσβης
Ν. Τσαμαδός (τώρα Ιαπωνία) θα αντικαταστήσει
στην Βραζιλία τον πρέσβη Δ. Αλεξανδράκη, που
θα μετατεθεί στην Κεντρική Υπηρεσία, Αθήνα.
Υπογραφή: Ο β' αντι-Πρόεδρος

Προσοχή στους ''χαραχτηρισμούς''
'Ολοι εσείς, ειδικά στη Νέα Υόρκη, που κατηγορείτε το Ισραήλ γιά θηριωδίες στην Γάζα,
να προσέχετε. Μπορεί να σας χαραχτηρίσουν
ως...''αντισημίτες''. Να σας κατηγορήσουν ακόμα και οι...νεογενίτσαροι ''Ελληνες'' ή άνθρωποι
του...ελληνικού Προξενείου.
Το ανέκδοτο του αιώνα
Ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ Ρον Ντέρμερ,
δήλωσε ότι «οι Ισραηλινοί στρατιώτες δικαιούνται το Νόμπελ Ειρήνης για την απίστευτη αυτοσυγκράτηση που έχουν επιδείξει στον αγώνα
τους κατά της Χαμάς» (στην Γάζα).
Λέτε να τους προτείνουν γιά το βραβείο Νόμπελ, Σαμαράς και Αναστασιάδης (Κύπρου) ή θα
τους προλάβει ο Βενιζέλος;
Επίτροπος, όχι ''καντηλανάφτης''
Επειδή υπάρχει μεγάλο μπέρδεμα με τον Μήτσο (Αβραμόπουλο) και τον διορισμό του ως
επίτροπου στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση, ενημερώνω ότι δεν σημαίνει επίτροπος σε...εκκλησία. Ο

O...David (Δαυίδ): Το άγαλμα, από ότι διαπιστώνετε, έχει...εβραϊκό παρουσιαστικό. Αυτά παρουσιάζονται και ''παγιώνονται'' στο διαδίκτυο και
αναδημοσιεύονται από ΜΜΕ στην Ελλάδα. 'Οπως πάμε, σε λίγα χρόνια, θα βλέπουμε -και στα ΜΜΕ στην Ελλάδα, αδιαμαρτύρητα-τον Ερμή του
Πραξιτέλη με όνομα π.χ. Αβραάμ και την Αφροδίτη της Μήλου με όνομα π.χ. Σάρα. Και μετά όλοι θα κυκλοφορούμε με...kippah στο κεφάλι.
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ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Ανησυχητικές διαπιστώσεις
Διαβάζω στις ειδήσεις: «Σύμφωνα με έρευνα, που εκπονήθηκε από κοινού από τον Τομέα
Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου,
το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
και τον Συνήγορο του Πολίτη, η πορνεία στην Ελλάδα παρουσιάζει αύξηση κατά 1.500%! Ταυτόχρονα αλλαγές παρατηρούνται και στην ανθρωπογεωγραφία της πορνείας με ολοένα και νεότερες κοπέλες να ακολουθούν τον σκοτεινό αυτό
δρόμο». Προσέξτε το ποσοστό: 1.500%.
Πριν τρία χρόνια το kalami.net, αναφερόμενο
στην κρίση στην Ελλάδα, έκφραζε ανησυχία γιά
την μετεξέλιξη της χώρας σε ''Κούβα επί Μπατίστα''. Δηλαδή, σε μετατροπή της σε ''πορνείο'',
σε τόπο διασκέδασης τουριστών. 'Οτι ήταν και η
Κούβα πριν την επανάσταση στα 1959, επί Μπατίστα: Χώρα γιά διασκέδαση των Αμερικανών βασικά. Χώρα-πορνείο, χώρα καζίνων.
Μπορεί να καλύπτεται τώρα η παραγματικότητα από τα εξαρτώμενα ΜΜΕ της Ελλάδας, αλλά
είναι εκεί και γεγονός: Η πορνεία, επαγγελματική
και μη, υπάρχει, αυξάνεται ραγδαία.
Το πρόβλημα στην πατρίδα δεν είναι μόνο η
οικονομική κρίση. Κρίσεις οικονομικές υπήρξαν
και στο παρελθόν, από την επανάσταση 1821 και
μετά. Το τωρινό πρόβλημα είναι ότι ο λαός της
είχε εθιστεί στην καλοπέραση, στα δανεικά, στα
ταξίδια Σαββατοκύριακα γιά ψώνια στο Λονδίνο, Παρίσι, Ρώμη και αλλού, στα ταξίδια διακοπών σε εξωτικά νησιά, στις πιστωτικές κάρτες,
στην καλοπέραση με δανεικά. Μέχρι που ''ήρθε ο
λογαριασμός''. Μαζί φάνηκε και η μεγάλη ζημιά
που έχει υποστεί η κοινωνία: Η ελληνική γλώσσα
''μπασταρδεύτηκε'', η ξενομανία αισθητά έντονη, η Παιδεία ανησυχητικά υποβαθμισμένη, η οικογένεια σχεδόν διαλυμένη, η σύναψη εξωσυζυγικών σχέσεων ''ρουτίνα'' και άλλα συναφή.
Και όσοι ζούμε εκτός Ελλάδας, λίγη ώρα αν
αφιερώναμε την τελευταία 15ετία βλέποντας ελληνική τηλεόραση, διαπιστώναμε την επερχόμενη κρίση. 'Οχι μόνο την οικονομική. Την άλλη,
την κοινωνική και εκπαιδευτική βασικά.
Η Ελλάδα ΔΕΝ θα βγει από την κρίση στα επόμενα 20 χρόνια, παρά τις ψευτιές των κυβερνώντων. 'Ισαμε τότε τι θα γίνει; Θα μετατραπεί σε
Κούβα επί Μπατίστα; Από ότι δείχνουν τα γεγονότα, η μετατροπή αυτή ήδη άρχισε.

''Θεσμός'' και λαός... Λέγεται ότι πρέπει να έχουμε σεβασμό στους θεσμούς. Σωστά. Τι γίνεται όμως όταν ο ''θεσμός'' δεν έχει σεβασμό στους πολίτες;
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η θητεία του οποίου λήγει τον Μάρτιο 2015, έκανε πρόσφατα δηλώσεις με αφορμή τα 40 χρόνια από την ''αποκατάσταση της Δημοκρατίας'' στην Ελλάδα. Εκτός των άλλων είπε ότι «η κρίση έφερε υποχώρηση της δημοκρατίας...αυτή είναι η δραματικότερη παρενέργεια της οικονομικής περιπέτειας». 'Οταν λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι ''υποχώρησε η δημοκρατία'' το ολιγότερο που θα έπρεπε να κάνει είναι να παραιτηθεί. Ο κ. Παπούλιας ήταν αυτός όμως που υπόγραφε και υπογράφει αντισυνταγματικούς νόμους και πράξεις νομοθετικού περιεχομένου,
κάνοντας ότι μπορεί για την...κατάλυση της Δημοκρατίας. Λέγεται ότι το Σύνταγμα δεν τους δίνει δυνατότητες και το αξίωμά του είναι περισσότερο τυπικό. Λάθος. Το Σύνταγμα του δίνει την δυνατότητα να επιστρέψει στην Βουλή νόμο, που είχε ψηφιστεί με οριακή πλειοψηφία. Σε αυτήν την περίπτωση,
η Βουλή, πρέπει να τον ξαναψηφίσει με τα 3/5 της (180 βουλευτές). Ο πρόεδρος ουδέποτε χρησιμοποίησε αυτό το συνταγματικό του ''όπλο''. Με αποτέλεσμα, ο ελληνικός λαός να ''σφαγιαστεί'' από το κυβερνητικό καθεστώς. Η Δημοκρατία στην Ελλάδα, με το σάπιο-διαφθαρμένο κράτος, στραγγαλίστηκε. Βιάζεται κατ' εξακολούθηση από τους 300 της Βουλής με τις ευλογίες βέβαια του πρόεδρου. Η Ελλάδα ζει στους ρυθμούς του κεφαλαίου, των δανειστών, της μίζας, της ατιμωρησίας-παραγραφής και του βολέματος ημετέρων. Με ένα κυβερνητικό καθεστώς (περί καθεστώτος πρόκειται) ξενόδουλων
''ναι-ναι-κων''...Αλλά το πιο τρομερό είναι να ακούς από τα χείλια του πρόεδρου της Δημοκρατίας ότι ''η κρίση έφερε υποχώρηση της Δημοκρατίας''. Ο
οποίος, ναι μεν το λέει, αλλά δεν έκανε, ούτε κάνει και τίποτα για να το αλλάξει, καθήμενος στην θέση του, με την δικαιολογία ότι, δεν ήθελε να προκαλέσει πολιτική κρίση. Απλά προτίμησε να συμβάλει στην πτώση της Δημοκρατίας. 'Ετσι, ο κ. Κάρολος Παπούλιας, ''καταδικάστηκε'' στην συνείδηση του κόσμου και θα μείνει στην ιστορία ως ''γλάστρα'', δηλ. αποτυχημένος, που δεν προστάτεψε τα συμφέροντα του λαού, αλλά ταυτίστηκε με αυτά του σάπιου
πολιτικού-κομματικού κατεστημένου, το οποίο και αυτός ''υπηρέτησε πιστά'' στο παρελθόν. Κατά συνέπεια, τι ''σεβασμό'' να έχει κανείς σε έναν ''μικρό''
και ολίγιστο ''πρόεδρο Δημοκρατίας'', που ευτέλισε στην 10χρονη θητεία του και τον ''θεσμό'' και το Σύνταγμα και -ειδικά- την Δημοκρατία;

Η (νέα) πρέσβειρα στον ΟΗΕ
Μιά παλιά γνώριμη στην Ομογένεια Νέας Υόρκης, η πρώην γενική πρόξενος Δρ. Αικατερίνη
Μπούρα (2004-2007), ξαναέρχεται στις ΗΠΑ ως
επικεφαλής στην μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, αντικαθιστώντας τον πρέσβη Μ. Σπινέλη (Φεβρουάριο) που
επιστρέφει στην Αθήνα. Αυτό αποφάσισε 31 Ιουλίου το αρμόδιο Ανώτατο Συμβούλιο του υπουργείου Εξωτερικών. Η κ. Μπούρα υπηρετεί ως
πρέσβειρα στον Λίβανο τα τελευταία 3 χρόνια.
Χρεοκοπία Αργεντινής και Ελλάδα
Η Αργεντινή έχει μόνο 7% ανεργία, χρωστάει
μόνο το 58% του ΑΕΠ της κι έχει αυτήν την στιγμή 13% ανάπτυξη. Η Ελλάδα έχει 25.5% ανεργία,
χρέος 180% περίπου του ΑΕΠ και ανάπτυξη σχε-

δόν μηδενική. Η κυβέρνηση της Αργεντινής, είπε
πολλά ΟΧΙ στους κερδοσκόπους, ενώ οι της ελληνικής λένε μόνο ναι. Η κυβέρνηση της Αργεντινής
δεν φοβάται την σύγκρουση και λέει όχι στα κερδοσκοπικά funds, αυτά που οι ''μικροί'' και δειλοί
'Ελληνες κυβερνώντες τα προσκυνάνε, εις βάρος
του λαού και της χώρας.

Μανωλάδα, μετανάστες, δικαιοσύνη
''Σκανδαλώδη'' χαρακτηρίζει ο Guardian την
απόφαση του Μικτού Ορκωτού εφετείου Πάτρας
που αθωώνει τον επιχειρηματία και τους επιστάτες που κατηγορούνταν για την επίθεση εναντίον
των μεταναστών, τον Απρίλιο του 2013 στη Νέα
Μανωλάδα. Με μια απόφαση-ντροπή η... ''ανεξάρτητη'' και ''τυφλή'' δικαιοσύνη σε μια δίκη παρωδία έκρινε αθώο για όλες τις κατηγορίες,
στις 30 Ιουλίου, τον...επιχειρηματία Νίκο Βαγγελάτο που ήταν κατηγορούμενος για την υπόθεση
της επίθεσης εναντίον των μεταναστών με καραμπίνες και περίστροφα. Στα ''μαλακά'' και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Στην Ελλάδα της παρακμής, πυροβολείς, τραυματίζεις, αθωώνεσαι.
Το κράτος-τέρας
Στις ΗΠΑ από τον χρόνο 1776 που σήμανε την
ανεξαρτησία ίσαμε σήμερα, δηλαδή σε 250 χρόνια, ψηφίσθηκαν και εφαρμόσθηκαν μόνο 10 φορολογικοί νόμοι. Αρκετοί όμως για να κυνηγή-

H κτηνωδία και το μίσος δεν κρύβονται
Ένας από τους Ισραηλινούς που απολαμβάνουν να σκοτώνουν Παλαιστινίους και ειδικά παιδιά στην
Γάζα, αποφάσισε να διαφημίσει το «κατόρθωμά» του. Ο Ντέιβιντ Οβάντια, ελεύθερος σκοπευτής του
Ισραηλινού Στρατού, προκάλεσε σάλο στο διαδίκτυο ανεβάζοντας στο Instagram μια φωτογραφία
στην οποία είναι ξαπλωμένος μπροστά από το όπλο του και το σχόλιο του αναφέρει: «Σήμερα σκότωσα 13 παιδιά και εσείς είστε οι επόμενοι γ...νοι μουσουλμάνοι, πηγαίνετε στο διάβολο σκύλες».
Αμέσως προκλήθηκε σάλος, με την φωτογραφία, στην οποία ο στρατιώτης ομολογεί πόσο απολαμβάνει τα εγκλήματα του, να ανεβαίνει και στο twitter. Πιθανολογείται ότι αυτές τραβήχτηκαν κατά
την διάρκεια συμμετοχής του σε ισραηλινές επιδρομές εναντίον της Λωρίδας της Γάζας. Μετά από
αυτό, οι «Ανώνυμοι» χάκαραν τον λογαριασμό του στο Instagram και τον έσβησαν, ενώ μπήκαν και
στα...άδυτα της ''Μοσάντ''.

σουν μέχρι και την μαφία. Στην Ελλάδα, από τον
χρόνο 1975 που σήμανε την μεταπολίτευση, ίσαμε σήμερα, δηλαδή μόνο σε 40 χρόνια, ψηφίσθηκαν 250 φορολογικά νομοθετήματα και τροπολογίες. Κάνω την σύγκριση με τις ΗΠΑ για να φανεί
σε όλη της την έκταση η γελοιότητα της 40χρονης φορολογικής πολιτικής στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Σε αριθμούς συνολικά εκδόθηκαν: 3.430 Νόμοι, 20.580 Προεδρικά Διατάγματα,
114.905 Υπουργικές Αποφάσεις, 24.010 Αποφάσεις Περιφερειών, 8.575 Αποφάσεις Νομαρχιών.
Μια άλλη διάσταση της τερατώδους δομής του
ελληνικού Δημοσίου είναι τα 69 Δημόσια Νομικά
Πρόσωπα (ΔΝΠ) που υπάρχουν για την εκπαίδευση και κατάρτιση, τα 54 ΔΝΠ για την απασχόληση
και την προώθηση της επιχειρηματικότητας(!!!),
τα 19 ΔΝΠ για τον χωροταξικό σχεδιασμό και τον
έλεγχο της δόμησης, τα 56 ΔΝΠ για την έρευνα
και την ανάπτυξη και τα 209 ΔΝΠ για τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Πέρα, όμως, από αυτά
τα 409 ΔΝΠ, υπάρχουν άλλα 600 περίπου που είναι άνευ αντικειμένου και κάποια από αυτά ανάγονται σε θεσμούς του περασμένου αιώνα.
Η πιο παρανοϊκή γραφειοκρατία στον κόσμο, η
ελληνική, δεν μεταρρυθμίζεται με τίποτα. Εκτός
και αν βρεθεί στην χώρα ένας πραγματικός μεταρρυθμιστής πολιτικός ηγέτης και κόψει τον
''γόρδιο δεσμό'' με το σπαθί του, εδώ και τώρα.
Υπογραφή: Ο γάμα-γάμα Γραμματέας

''Σφαγή αθώων, αμάχων και παιδιών'' στην Γάζα. Οι ''ηγέτες'' Ελλάδας και Κύπρου σιωπή. Μπορεί
ανεπίσημα να ''συγχάρηκαν'' το Ισραήλ γιά το ''θεάρεστο έργο'' του, στα πλαίσια της ''στρατηγικής
συνεργασίας'' τους, εξαιτίας υδρογονανθράκων. 'Ολα να τα περιμένει κανείς από αυτούς τους τρεις.
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ΤΑ ΔΙΠΛΟ - ΜΑΤΙΚΑ
Οι διπλωμάτες-''τουρίστες'' μας
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ελλάδα έχει -παραδοσιακά- τους καλύτερους...τουρίστες στις
ΗΠΑ. Είναι οι διπλωμάτες μας, οι οποίοι επάξια
κέρδισαν τον τίτλο του ''τουρίστα''. Ως δημόσιοι υπάλληλοι, είναι πιστοί στο δόγμα ''δεν έχει
σημασία τι ξέρεις και τι μπορείς να κάνεις, αλλά
ΠΟΙΟΝ ξέρεις''. Σε απλά ελληνικά, δεν έχει σημασία αν έχεις γνώσεις και προσόντα γιά να διοριστείς διπλωμάτης στις ΗΠΑ, αλλά τι ''μέσον''
έχεις στο πολιτικό-κομματικό κατεστημένο γιά
να διοριστείς.
'Ετσι, οι διπλωμάτες μας στις ΗΠΑ, στην μεγάλη τους πλειοψηφία (υπάρχουν μικροεξαιρέσεις)
απολαμβάνουν τον τουρισμό τους με δημόσιο
χρήμα. Ναι, κάνουν και καμιά δουλειά στην πρεσβεία ή στο προξενείο, αν χρειαστεί, όπως ''επικυρώσεις'', έκδοση διαβατηρίων κλπ. Πηγαίνουν
και σε ''εκδηλώσεις της Ομογένειας'', δηλ. σε χορούς και πανηγύρια, όπου εκφωνούν αυτούς
τους ''ξύλινους λόγους'' (οι ίδιοι λόγοι πάντα) με
τους οποίους διασκεδάζει η Ομογένεια.
Οι διπλωμάτες μας στις ΗΠΑ, πιστοί στις παραδόσεις του ελληνικού Δημόσιου, ενδιαφέρονται
γιά προσωπικές γνωριμίες-επαφές, εκτελούν
επάξια τα καθήκοντά τους ως...αχθοφόροι των
Ελλήνων πολιτικών που επισκέπτονται τις ΗΠΑ,
ασπάζονται την δεξιάν μητροπολιτών, δειπνούν
σε καλά εστιατόρια, πηγαίνουν (οι περισσότεροι)
στην δουλειά ''ότι ώρα τους καπνήσει'' και ανάλογα από το ξενύχτι την προηγούμενη βραδυά.
Οι διπλωμάτες μας, που εκπροσωπούν την Ελληνική Δημοκρατία με ότι αυτό σημαίνει, είναι
ο...καθρέπτης της. 'Οτι είναι η Ελληνική Δημοκρατία ως κράτος είναι και οι διπλωμάτες της.
Οι 'Ελληνες πρέσβεις στις ΗΠΑ
Πάνε πολλά χρόνια που εμείς οι ''παλιοί'' θυμόμαστε κάποιον ικανό να πέρασε ως πρέσβης, από
την πρεσβεία στην Ουάσιγκτον ή από τα Ηνωμένα 'Εθνη. Τελευταίος πρέπει να ήταν ο Τσίλας
πριν 2-3 δεκαετίες. ''Μούτρο'' μεγάλο, αλλά επί
θητείας του υπήρχε κινητικότητα και η Ελλάδα ''ακουγόταν''. Μετά, εφαρμοζόταν η ελληνική συνταγή: Πρέσβης διορίζεται ο ''δικός'' μου.
Δηλαδή, υπό τύπο ρουσφετιού, ο εκλεκτός του
υπουργού ή πρωθυπουργού, άσχετα αν είχε προσόντα ή γνώση της αμερικάνικης πραγματικότητας. 'Ιδια και γιά προξένους. Διορισμοί με τύπο...
ρουσφετιού-γνωριμιών και εντυπωσιακή ανικανότητα, άγνοια αμερικάνικης πραγματικότητας.
Φυσικά, μέχρι να καταλάβουν που βρίσκονται,
τέλειωνε η θητεία τους και ο τουρισμός τους.
Αξέχαστες και οι ''επιτυχίες'' μας στα Ηνωμένα
'Εθνη, επί Ντόρας, με τον ''αδάμαντα της διπλωματίας'' πρέσβη Βασιλάκη, ειδικά 2006-07, όταν
στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας ή
στις Συνελεύσεις, άρχιζε το...ροχαλητό και τον
χάζευαν, χαμογελώντας, οι συνάδελφοί του άλλων χωρών. Λέγεται ότι είχε κάποια μικροπάθηση που δημιουργούσε το ροχαλητό. Αλλά έπρεπε
αυτή η...πάθηση να...δοξαστεί και στα Ηνωμένα
'Εθνη στη Νέα Υόρκη;
Ο πρέσβης, αν και ''απόστρατος'', ακόμα εκπροσωπεί την Ελλάδα στο ζήτημα του...ονόματος των Σκοπίων και πηγαινοέρχεται Νέα Υόρκη.
Πιθανά να είναι και η αιτία που ο μεσολαβητής
Νίμιτς έχει...αποκοιμηθεί μαζί με την ''λύση''.
Τι δουλειά κάνουν;
Από ότι γνωρίζουμε, πρόξενοι, γεν. πρόξενοι,
πρέσβεις, αφιερώνουν σχεδόν όλον τον χρόνο
τους γιά ''δουλειά ρουτίνας'' και ''επαφές''. 'Οχι
επαφές που θα έπρεπε, αλλά τηλεφωνικές με το
κατεστημένο της Αθήνας ή το κατεστημένο της
Ομογένειας, γιά προσωπικό τους όφελος.
Πριν χρόνια έτυχε να βρεθώ με γενικό πρόξενο της Μεγ. Βρετανίας, σε δημόσιο χώρο και συμπτωματικά. Μία από τις ερωτήσεις μου στην
σύντομη συνομιλία ήταν ''τι δουλειά κάνετε ως
πρόξενος''. Αφού με κοίταξε παράξενα μου είπε ''η βασική δουλειά μου είναι να κάνω επαφές
βασικά με αμερικάνικα ΜΜΕ, Αμερικανούς πολιτικούς και να προωθώ τα εμπορικά συμφέροντα της χώρας μου, σε συνεργασία με την πρεσβεία. Γιά τα υπόλοιπα υπάρχουν οι υπάλληλοι

ΔΙΠΛΟ-ΜΑΤΙΚΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ

στο προξενείο''.
Τι κάνουν οι δικοί μας αντίστοιχα; Ούτε επαφές με αμερικάνικα ΜΜΕ, ούτε επαφές με Αμερικανούς πολιτικούς, ούτε προώθηση εμπορικών συμφερόντων. Περιορίζονται στα της...ρουτίνας και...ηδονίζονται όταν αισθάνονται σπουδαίοι στους...υπαλλήλους τους.

Τα ''προσόντα'' και τα φαιδρά
Οι σοβαρές χώρες, όταν διορίζουν κάποιον ως
διπλωμάτη σε άλλη χώρα, η ειδική Υπηρεσία του
υπουργείου Εξωτερικών, τον ''διδάσκει'' γιά την
χώρα που θα πάει. Τον συμβουλεύει, τον ετοιμάζει δηλαδή. Η Ελλάδα απλά στέλνει κάποιον ως
πρέσβη ή πρόξενο, έτσι στο άγνωστο με ''βάρκα την ελπίδα''. Συνηθίζεται σε μιά δίλεπτη συνάντηση υφυπουργός και σπάνια υπουργός στην
Αθήνα, να συναντιέται με τον νεοδιορισμένο γιά
να του ευχηθεί ''καλή επιτυχία''. Χαραχτηριστικό
και το περιστατικό πριν λίγα χρόνια. Ο τότε υφυπουργός Εξωτερικών Βαληνάκης, συναντήθηκε
με νεοδιορισμένο γεν. πρόξενο στις ΗΠΑ, λίγες
ημέρες πριν αυτός αναχωρήσει γιά το ''πόστο''
του. Αφού του ευχήθηκε τα συνηθισμένα, στο
τέλος του λέει: ''Πρόσεχε γιατί εκεί Αμερική είναι
αυτό το ΚΑΛΑΜΙ (kalami.net) που μας στολίζει''.
Το ΚΑΛΑΜΙ είναι πολύ...αγαπητό στο υπ.Εξ. αλλά και πολυδιαβασμένο από τις Υπηρεσίες του,
αφού δημοσιεύματά του ήταν π.χ. και η αφορμή
γιά το ''ξήλωμα'' διπλωματών μας στον Καναδά,
που είχαν ''εκτροχιαστεί'' με την σπάταλη διαβίωσή τους σε Μόντρεαλ και Τορόντο.
Ο ίδιος γενικός πρόξενος, λίγες ημέρες μετά την άφιξη και ανάληψη των καθηκόντων του
στην Αμερική, δέχτηκε απρόσκλητα την επίσκεψη ''ισόβιου πρόεδρου της Ομογένειας'', ο οποίος ωμά και απροκάλυπτα απαίτησε να μεσολαβήσει γραπτά ο γενικός, γιά να δοθεί στον μεγαλοπαράγοντα, ''παράσημο'' από τον πρόεδρο
της Δημοκρατίας.
Η κ. πρόξενος και το...sexshop
Μαζί με τα άλλα φαιδρά όλα αυτά τα χρόνια,
είχαμε και το περιστατικό με την διπλωμάτη που
συνήθιζε να πηγαίνει ως πελάτισα σε...sexshop.
Συμπτωματικά, έγινε αντιληπτή από έτερη Ελληνίδα, το περιστατικό διέρρευσε, αλλά ευτυχώς η
υπόθεση σταμάτησε εκεί. Η διπλωμάτης άλλαξε κατάστημα, επιλέγοντας άλλο σε πλησιέστερη
περιοχή. Τι έκανε το Υπ. Εξ; Ποιό Υπ. Εξ.;
Ο ''νταής'' γενικός πρόξενος
Ως Ομογένεια ζήσαμε -την προηγούμενη δεκαετία- και τα περιστατικά με γενικό πρόξενο στις
ΗΠΑ (σήμερα βουλευτή στην Ελλάδα) που ''πλακωνόταν'' με Ομογενείς σε εκδηλώσεις συλλόγων (χορούς) και ''ξεκατινιαζόταν'' σε τοπικό ελληνικό ραδιόφωνο. Συχνά τα βράδυα όμως πέρ-

Συνάντηση με τον Πρέσβη της Ελλάδος στην Ουάσιγκτον είχε ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού κ. Χρυσόστομος Δήμου. Ο κ. Δήμου ενημέρωσε τον Πρέσβη κ. Χρήστο
Παναγόπουλο, για τα αποτελέσματα της συνάντησης που είχε με στέλεχος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ και με τον πρόεδρο της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής κ. Νικόλαο Γκατζογιάννη. Επίσης ο κ. Δήμου, τον ενημέρωσε για το Παγκόσμιο Συνέδριο των Ηπειρωτών Εξωτερικού, το
οποίο πρωτίστως ''θα ασχοληθεί με θέματα αναπτυξιακά της Ηπείρου''. Ο πρέσβης ''συνεχάρη τον κ.
Δήμου για την πλούσια θεματολογία του συνεδρίου''. (Περισσότερα στις σελίδες 8-9)
ναγε καλά: Τα ''έτσουζε'' σε ελληνικά εστιατόρια,
καταναλώνοντας -το ελάχιστο- δύο μπουκάλες κρασί. Και η Ομογένεια διασκέδαζε, ενώ το
υπουργείο Εξωφρενικών ούτε τολμούσε να κάνει
κάτι, εξαιτίας του κυρ Σταύρου, δηλ. του μπαμπά του γενικού πρόξενου.
Τι ΔΕΝ κάνουν οι διπλωμάτες μας
'Οταν έρχονται στις ΗΠΑ, μη γνωρίζοντας τι γίνεται σε αυτήν την χώρα, η πρώτη τους δουλειά
είναι να έρθουν σε επαφή με τις υπαρκτές ή ανύπαρκτες, απατεωνίστικες ή μη, Οργανώσεις της
Ομογένειας και τους μόνιμους ''ηγέτες'' τους.
Από εκείνη την στιγμή αρχίζουν τα...χαζά και το
γέλιο στην Ομογένεια. Οι πρόξενοι βασικά, σπαταλούν τον περισσότερο χρόνο τους σε ''επαφές'' με την Ομογένεια. Δηλαδή, με τους...φελλούς. 'Ετσι, παρουσιάζουν στους ανόητους της
Κεντρικής Υπηρεσίας στην Αθήνα, ως ''θετικό
γεγονός'' την ''επαφή τους με την Ομογένεια'',
δηλ. με τους κούφιους που εκπροσωποιύν τον...
εαυτόν τους και καμία Ομογένεια. Και η ζωή συνεχίζεται μαζί και ο...τουρισμός τους.
Κατά ''σύμπτωση'', ίσαμε τώρα και γιά τα τε-

Θέατρο Σκιών: Ο καραγκιόζης διπλωμάτης στις ΗΠΑ

λευταία 30 χρόνια, δεν υπήρξε ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ 'Ελληνας διπλωμάτης στις ΗΠΑ που να ''καλλιέργησε'' επαφές-γνωριμίες με Αμερικανούς πολιτικούς και αμερικάνικα ΜΜΕ. Και αυτό το γεγονός
κάνει την ουσία και την διαφορά. Σε αντίθεση με
συναδέλφους τους άλλων χωρών, οι 'Ελληνες διπλωμάτες-τουρίστες στις ΗΠΑ περιορίζονται σε
''επαφές με την Ομογένεια'', όπου (οργανωμένη)
''Ομογένεια'' οι κλούβιοι-ψώνια των ημιδιαλυμέων Οργανώσεων.
Το γεγονός αυτό όχι μόνο δείχνει το ''επίπεδο '' της εκπροσώπησης της Ελλάδας στις ΗΠΑ,
αλλά δημιουργεί και πολλά ερωτηματικά γιά τον
''τουρισμό'' των διπλωματών μας, που πληρώνει το ''κορόϊδο'' 'Ελληνας φορολογούμενος. Και
όσο στις ΗΠΑ παραδοσιακά στέλνονται ''ημέτεροι'' χωρίς προσόντα, χωρίς γνώση της αμερικάνικης πραγματικότητας, με το ''φοβικό σύνδρομο'' και της μη επαφής με Αμερικανούς πολιτικούς και ΜΜΕ (αισθάνονται μικροί και μειονεκτικά οι ''τουρίστες'' μας), η Ελλάδα θα εξακολουθεί
να ΜΗΝ έχει ουσιαστική διπλωματική εκπροσώπηση στις ΗΠΑ, με ότι αυτό συνεπάγεται.
Υπογραφή: Ο διπλο-ματικός
Και άλλη μεγάλη διπλωματική ελληνική επιτυχία στις ΗΠΑ. Μετά την ''κρασογνωσία'', ''γευσιγνωσία'' και τα περίφημα ''ντολμαδάκια γιαλαντζί'' της πρεσβείας μας στην Ουάσιγκτον, που
παραπέμπουν στην ''γιαλαντζί εξωτερική πολιτική'', τα σαίνια που υπηρετούν εκεί, σε συνεργασία με τα άλλα σαίνια του αργόσχολου γραφείου
Τύπου (νομίζαμε είχε κλείσει εξαιτίας απραξίας),
βρήκαν το σύμβολο του υπουργείου Εξωτερικών
της Ελλάδας και το έβαλαν στην σελίδα τους στο
φέησμπουκ, αυτήν που ''προβάλει Ελλάδα''. Το
σύμβολο, δεν είναι άλλο από το συμπαθές τετράποδο, που χαραχτηρίζει γιά αιώνες ότι Δημόσιο
υπήρξε και υπάρχει στην πατρίδα.
Να συγχαρούμε τους εμπνευστές με την βαθυστόχαστη σκέψη γιά την σύλληψη της ανεπανάληπτης ιδέας στην πρεσβεία, να επιλέξουν τον
γάϊδαρο, που τους χαραχτηρίζει και τους τιμά.

<------ Το αιώνιο σύμβολο του ελληνικού Δημόσιου
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'Ενα ακόμα ''συνέδριο'', το τρίτο των Απόδημων Ηπειρωτών, έγινε στα Ιωάννινα, 24-26 Ιουλίου, από την Οργάνωση ''Παγκόσμιο Συμβούλιο
Ηπειρωτών''. Πριν αρχίσει, ξέσπασε ο πρώτος
''εμφύλιος'', αφού η ΠανΗπειρωτική συνΟμοσπονδία Ελλάδας κατάγγειλε τους διοργανωτές
και με άσχημη γλώσσα:
«...Αποτελεί εμπαιγμό και κοροϊδία αισχίστου
είδους, η από πλευράς του σωματείου σας μεθόδευση να καλέσετε την κορυφαία και μοναδική
στη χώρα μας τριτοβάθμια οργάνωσή της ηπειρωτικής αποδημίας στο συνέδριό σας, την ημέρα που αυτό αρχίζει, όταν μάλιστα η πρόσκλησή
σας έχει φτάσει σε άλλους φορείς πριν τουλάχιστον δέκα πέντε ημέρες. Τέτοιου είδους ενέργειες σκιάζουν το κλίμα συνεργασίας που πρέπει να
έχουμε και ως προς αυτό το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου σας έχει εξ ολοκλήρου την
ευθύνη. Είναι προφανές ότι η όλη από μέρους
σας μεθόδευση είναι απαγορευτική για την εκπροσώπησή μας, ακόμα και για πρακτικούς λόγους...».
Ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος κ. Γιώργος Οικονόμου, έκανε και
επιπλέον καταγγελίες για ''κονδύλια'', ατασθαλίες κ.α. Συγκεκριμένα, μιλώντας στον Ραδιοφωνικό Σταθμό ΒΗΜΑ 90.1, υποστήριξε ότι η στάση του Συμβουλίου Αποδήμων απέναντί τους
προέρχεται μετά τα δημοσιεύματα για οικονομική αδιαφάνεια και ατασθαλίες (σ.σ.: εννοεί αυτά της ''Πρωϊνής'' 5 και 12 Μαρτίου '14), κάνοντας λόγο για τεράστια ποσά που παίχτηκαν στο
χρηματιστήριο, για εξυπηρέτηση προσωπικών
συμφερόντων κι όχι των συμφερόντων των Βορειοηπειρωτών, για τους οποίους θα έπρεπε να
προορίζονται τα μυστικά κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών που δίνονται στο Συμβούλιο.
«Δε είδα ούτε μία διάψευση, ούτε μία αντίδραση
από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Απόδημων Ηπειρωτών, προτίμησαν να κρατήσουν σιγή ιχθύος,
όταν τα δημοσιεύματα τους αποκάλεσαν κλέφτες» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Οικονόμου και
κάλεσε το Υπουργείο Εξωτερικών να αντιδράσει
ελέγχοντας λεπτομερώς τη διάθεση των χρημάτων που χορηγεί. «Είναι αδιανόητο να παίρνουν
τα χρήματα των Ελλήνων και να τζογάρουν στο
χρηματιστήριο και το Υπουργείο να μην αντιδρά,
ενώ θα έπρεπε να στείλει το θέμα στη Δικαιοσύνη», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Οικονόμου, που
καταλήγοντας κατηγόρησε το Συμβούλιο Ηπειρωτών ότι είχε άμεση ανάμειξη στη διάσπαση
του Βορειοηπειρωτικού κόμματος.
Το ''Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών'' απάντησε στην Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας και στην επιθετική της ανακοίνωση για
την αργοπορημένη, όπως τονίζει, πρόσκλησή
της. Αναφέρει ότι η πρόσκληση δεν άργησε επίτηδες, αλλά λόγω τεχνικών προβλημάτων. Σε
ό,τι αφορά το οικονομικό, το Συμβούλιο τονίζει «καλύπτει μόνο του τα λειτουργικά του έξοδα
καθώς και τα έξοδα του συνεδρίου» και ότι πέρυσι πήρε 3.000 ευρώ από τη Γενική Γραμματεία
Αποδήμου Ελληνισμού, για τη μερική κάλυψη
του προγράμματος της Ελληνικής Γλώσσας και
Πολιτισμού το οποίο υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο σύνολό του χρηματοδοτήθηκε από το Π.Σ.Η.Ε. και τις Ομοσπονδίες.
Ανταποδίδει το έντονο ύφος αρνούμενο ότι λαμβάνει «μυστικά κονδύλια» και σημειώνει ότι αν
θεωρεί η Πανηπειρωτική «περαντζάδα» ένα συνέδριο «που το τιμούν υψηλά στελέχη υπουργείων, φορέων και επιχειρήσεων και είναι υπό την

ΤΟ ΘΕΜΑ

Διασυρμός των απόδημων ''παγκόσμιων
Ηπειρωτών'' και στην Ελλάδα

αιγίδα του υπουργείου Εξωτερικών και της Περιφέρειας Ηπείρου, δεν γνωρίζουμε τι διαφορετική ποιότητα μπορούμε να φέρουμε στην Ήπειρο».
Σκληρή ανακοίνωση έκδοσε και η πανΗπειρωτική Αυστραλίας:
«Δυστυχώς, δεν μπορούμε, λόγω απόστασης
και του γεγονότος ότι λάβαμε την πρόσκληση να
συμμετέχουμε στο συνέδριο 3 μόλις μέρες πριν
την έναρξή του(!), να παραβρεθούμε. Επίσης εκφράζουμε την ανησυχία μας για το ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα που αφορά τους Ηπειρώτες του
Εξωτερικού στο πρόγραμμα του Συνεδρίου και
ελάχιστη μόνο αναφορά στο Βορειοηπειρωτικό!
Εμείς οι Ηπειρώτες τους εξωτερικού αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα επικοινωνίας και
διατήρησης της εθνικής μας ταυτότητας. Τίποτε δεν υπάρχει στο πρόγραμμα για αυτό το τόσο
ζωτικό ζήτημα! Αναρωτιόμαστε αν πράγματι τα
συνέδρια αυτά έχουν ως σκοπό τον συντονισμό
των απόδημων Ηπειρωτών, ή την εξυπηρέτηση
ορισμένων άλλων συμφερόντων.
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ελπίζουμε η θεματολογία του επόμενου συνεδρίου όμως, να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και ανησυχίες των
Ηπειρωτών του Εξωτερικού. Με πατριωτικούς
χαιρετισμούς, Κωνσταντίνος Καλυμνιός, Γραμματέας Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας».
Η αλήθεια είναι, ότι, μυστικά κονδύλια -όπως
οι ίδιοι ομολογούν- δίνονταν στην πανΗπειρωτική Αμερικής. Δεν γνωρίζουμε γιά μυστικά κονδύλια του υπουργείου Εξωτερικών και προς το
''Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών''. Φανερά,
υπήρξαν μερικά κονδύλια.
Στο συνέδριο πλησίασε ποσοστό 50% η συμμετοχή. Παραυρέθηκαν επίσημοι (υπουργός, περιφερειάρχης, τοπικοί βουλευτές) και οι ''αυ-

τόκλητοι μόνιμοι ηγέτες'' της Οργάνωσης. 'Εγιναν και εξαγγελίες χωρίς συνέχεια και πρακτική
αξία, όπως συνηθίζεται.
Τα τοπικά ΜΜΕ
Ας δούμε τι αναφέρει η τοπική εφημερίδα
''Πρωϊνός Λόγος'' γιά το συνέδριο:
«Η ανάγκη στενότερης συνεργασίας των ξενιτεμένων Ηπειρωτών με τους φορείς της ιδιαίτερης πατρίδας τους προκειμένου αυτή να μπει
οριστικά στο δρόμο της ανάπτυξης ήταν το γενικό συμπέρασμα του τρίτου Τακτικού Συνεδρίου των Ηπειρωτών Εξωτερικού που διεξήχθη επί
τριήμερο στα Γιάννενα.
Μέσα από αυτό αναδείχθηκε και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκοσμίου Συμβουλίου
των αποδήμων Ηπειρωτών, Πρόεδρος του οποίου επανεξελέγη ο Χρυσόστομος Δήμου.
Η περιορισμένη σε γενικές γραμμές συμμετοχή
του κόσμου ήταν το βασικό χαρακτηριστικό του
συνεδρίου που πραγματοποίησαν οι Ηπειρώτες
του εξωτερικού στην πρωτεύουσα της Ηπείρου.
Τα πορίσματά του, τα οποία ανακοινώθηκαν, περιορίστηκαν σε ορισμένες γενικόλογες διατυπώσεις περί συντονισμένης προσπάθειας για την
ανάπτυξη της Ηπείρου και οι εργασίες του ολοκληρώθηκαν ''αθόρυβα''.
Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Παγκ. Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού Χρυσόστομος Δήμου τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι ''αν εμείς
οι απόδημοι και οι φορείς της Ηπείρου συνεργαστούμε, θα έχουμε απτά αποτελέσματα όσον
αφορά την ανάπτυξη της περιοχής μας''. Όπως
ανέφερε, ''για μας θα είναι επιτυχία να βοηθήσουμε τοπικές επιχειρήσεις να βγουν και να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό'', ενώ σημείωσε ότι ''θα είναι σημαντικό αν γίνει από πλευράς
των αποδήμων Ηπειρωτών έστω και μια μικρή

Πάνω, το νέο συμβούλιο από τους...ίδιους. Κάτω, η μισογεμάτη αίθουσα συνέδριου

επένδυση στην ιδιαίτερη πατρίδα τους''!
Ο πρόεδρος του Π.Σ.Η.Ε. αναφέρθηκε και στην
ιδιαίτερη σημασία που έχουν τα προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας τα οποία
υλοποιεί κάθε καλοκαίρι το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Παγκ.
Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του συνεδρίου συζητήθηκε και η πρόταση για την ίδρυση
και λειτουργία ''Ηπειρωτικού Χωριού'' στην περιοχή μας.
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκ. Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού εκλέγηκε στα Γιάννενα και Πρόεδρός του παραμένει ο Χρυσόστομος Δήμου. Η υπόλοιπη σύνθεσή του: Αντιπρόεδρος Φώτης Γκαλίτσης, Γενικός Γραμματέας
Ελευθέριος Δημητρίου, Ειδικός Γραμματέας Δήμητρα Πέτσα, Ταμίας Ηλίας Γαλανός, Βοηθός Ταμία Εύα (Ευανθία) Καντλή και Εκπρόσωπος Τύπου & Επικοινωνίας Σπύρος Κωσταδήμας. Μέλη του εξελέγησαν οι: Νικόλαος Γκατζογιάννης,
Αθανάσιος Νασίκας, Κωνσταντίνος Μάντζιος, Νικόλαος Βαγεράκας, Δημήτρης Βάρνας και Βασίλειος Μπολάνος».
Το EpirusGate.blogspot αναφέρει:
«Μία από τα ίδια στο...κατ' ευφημισμό Συνέδριο, του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών
Εξωτερικού! Πήξαμε στα εξ Αμερικής ''αναπτυξιακά'' συνέδρια.
Με το που ήρθε το καλοκαίρι, πλάκωσαν και οι
εξ Αμερικής «φωστήρες» για το 3ο φετινό κατ'
ευφημισμό πλέον, Συνέδριο του Παγκοσμίου
Συμβουλίου... Ηπειρωτών Εξωτερικού! Με απλά
λόγια και φέτος είχαμε στην Ήπειρο μία από τα
ίδια, με χαιρετούρες, ομιλίες, δαπανηρά δείπνα
και βαρύγδουπες δηλώσεις και δεσμεύσεις, χωρίς όμως ουσιαστικό περιεχόμενο. Κάποιοι συνωστίζονταν ποιός θα τους πρωτοχαιρετίσει,
όμως το ακροατήριο ήταν ελάχιστο!
Για ακόμα μία χρονιά, οι εξ Αμερικής απόδημοι
συμπαθέστατοι κατά τ΄άλλα και φυσικά ευπρόσδεκτοι στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, παρουσίασαν την Ήπειρο των... ονείρων τους, βγαλμένη
όμως όχι μέσα από μια εικονική πραγματικότητα, ενός Αmerican dream!
Ας τους πει κάποιος ότι έχουμε πήξει στα αναπτυξιακά σχέδια και τους εξ' Αμερικής στρατηγικούς σχεδιασμούς για την Ήπειρο που δεν πρόκειται να εφαρμοστούν ποτέ.
Εάν τους ενδιαφέρει να κάνουν πράγματι δουλειά ας αφήσουν τις life-style γκλαμουράτες ομιλίες, όπου ακούγεται ένα συνονθύλευμα απόψεων και προτάσεων χωρίς καμία ουσιαστική συνεισφορά στον τόπο. Και φυσικά, στον κοινό
στόχο για την ανάπτυξη της Ηπείρου δεν έχουν
θέση οι αποκλεισμοί, όπως αυτός της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδιας Ελλάδος, της κορυφαίας αποδημικής οργάνωσης των Ηπειρωτών,
που εκπροσωπεί εκατοντάδες χιλίαδες απόδημους, από την Ελλάδα, την Αλβανία και όλο τον
κόσμο. Αλήθεια κύριοι του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού, τι απέγιναν εκείνα
τα δύσμοιρα τα συμπεράσματα του 1ου και του
2ου Συνεδρίου; Ακόμα στο δρόμο έμειναν; Όχι
τίποτε άλλο, αλλά από διαπιστώσεις και συμπεράσματα άλλο τίποτε στο 3ο Συνέδριο, να φάνε
και οι... κόττες. Πάντως εμείς ακόμα θα περιμένουμε έναν απολογισμό, όχι των όσων είπαν, αλλά κυρίως των όσων έπραξαν ή έπιασαν τόπο.
Από λόγια χορτάσαμε εδώ στο... Ελλάντα!»

ΧΟΡΗΓΙΑ Α

ΧΟΡΗΓΙΑ Β

''Οργανωμένοι Απόδημοι Ηπειρώτες'': Μιά ζωή...''αρπαχτή'' και έργο μηδέν
Δεν φτάνει που ζήτησαν κι έλαβαν από το ασοβάρευτο υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας (μέσω
Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού) τον Νοέμβριο 2013 χορηγία 3.000 ευρώ (την ώρα που
'Ελληνες στην πατρίδα πεθαίνουν επειδή δεν έχουν να πληρώσουν 200-300 ευρώ στην ΔΕΗ). Γιά να
έχουν ''μαθήματα επιμόρφωσης'' 24 παιδιά απόδημων στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, δόθηκαν δύο
χορηγίες σε αυτό, πάλι από ΓΓΑΕ, συνολικά 5.000 ευρώ. Οι ''φτηνοί'' απόδημοι Ηπειρώτες φαίνεται
δεν έχουν να πληρώσουν τα έξοδα γιά τα παιδιά τους και καταφεύγουν στις ''βρωμιές'' που έμαθαν
τόσα χρόνια, δηλ. ''αρπαχτές'' από την Ελλάδα μέσω χορηγιών. Ούτε φιλότιμο, ούτε ντροπή έχουν.
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''Παγκόσμιοι οργανωμένοι Ηπειρώτες'': Συμφεροντολόγοι-''παπατζήδες'', με μηδενικό έργο-προσφορά

''Επενδύστε στην 'Ηπειρο'' λένε οι ''παγκόσμιοι'' Ηπειρώτες... Ας κάνει την αρχή η πανΗπειρωτική Αμερικής με το 1 εκατομ. δολάρια που έπαιζε στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης

Νόμισαν ότι κι εφέτος θα πήγαιναν στην Ελλάδα και εκεί θα τους καλοδέχονταν στην 'Ηπειρο ως ''σωτήρες'' απόδημους Ηπειρώτες. Νόμισαν ότι οι αποκαλύψεις της ''Πρωϊνής'' 5 και 12
Μαρτίου περί ατασθαλιών (''επένδυσή'' τους στο
Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης κλπ) με τα χρήματα χορηγιών από Ελλάδα βασικά προς την πανΗπειρωτική Αμερικής, ήταν ''ασήμαντες'' που δεν
θα ''είχαν γίνει γνωστές'' στην 'Ηπειρο. 'Ετσι, αν
εξαιρέσει κανείς δύο ασοβάρευτους και άσχετους με Ομογένεια τοπικούς κυβερνητικούς βουλευτές (Μπέζας, Καλογιάννης), οι του ''Παγκόσμιου Συμβούλιου Ηπειρωτών'' διαπίστωσαν ότι
οι Ηπειρώτες ''τους πήραν χαμπάρι'' και εφέτος δεν ''έφαγαν'' αυτά που τους σέρβιραν περί ''επενδύσεων στην 'Ηπειρο'', διάφορα ''προγράμματα'' και άλλα συναφή, χωρίς ουσία και
αποτέλεσμα.
Μετά την Ομογένεια, τελικά και στην 'Ηπειρο κατάλαβαν ότι οι απόδημοι ''οργανωμένοι''

Ηπειρώτες, είναι ασοβάρευτοι ''παπατζήδες-πατριδοκάπηλοι'', που τόσα χρόνια ''ρήμαζαν'' την
Ελλάδα ζητώντας και παίρνοντας χορηγίες από
διεφθαρμένα υπουργεία, που τις...''έπαιζαν'' στο
Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης και όλα αυτά στο
όνομα των ''αδελφών βορειοηπειρωτών''. Φυσικά οι βορειοΗπειρώτες δεν γνώριζαν πόσο ''προνομιούχοι'' ήταν αφού ουδέποτε είδαν χρήμα.
Συχνά οι Ηπειρώτες, ειδικά Αμερικής, έκαναν
συνέδρια στην 'Ηπειρο. Πάντα υπόσχονταν ''μεγαλεία'' και ''βοήθειες'' γιά την ανόρθωση της
υποβαθμισμένης Ηπείρου, βοήθεια γιά εξαγωγές
τοπικών προϊόντων κλπ. Από κοντά και άσχετοι
τοπικοί ''παράγοντες'' που τους ''χειροκροτούσαν''. Μετά τις τελετές, τις φωτογραφίες και τις
εξαγγελίες, οι υποσχέσεις ξεχνιούνταν και τίποτα δεν γινόταν. Η ιστορία επαναλαμβανόταν και
''λογαριασμός πεπραγμένων'' ή ''τήρησης υποσχέσεων'' ποτέ δεν δινόταν.
Τώρα, με τον λαό στην Ελλάδα να υποφέρει

εξαιτίας μνημονίου, η κοροϊδία δεν μπορούσε
να συνεχιστεί. Ευτυχώς αυτήν την φορά δεν τους
''πήραν με τις πέτρες''. Αλλά τα τοπικά ΜΜΕ
τους είπαν ευγενικά ''μην μας δουλεύετε άλλο''.
Και οι ''οργανωμένοι απόδημοι Ηπειρώτες'', σα
να μην συμβαίνει τίποτα, ως διαχρονικά ασοβάρευτοι ''παπατζήδες'', που στήριξαν την ύπαρξή τους στην κοροϊδία και στο ανύπαρκτο έργο
τους, θα εξακολουθήσουν να εξαπατούν, να κοροϊδεύουν. 'Ετσι συνήθισαν, έτσι έμαθαν.
Από το συνέδριο των ''Παγκόσμιων Ηπειρωτών'' (βασικά από Αμερική) ας σταθούμε σε μία
φράση του μόνιμου και επανεκλεγέντα πρόεδρου κ. Δήμου: «Θα είναι σημαντικό αν γίνει από
πλευράς των αποδήμων Ηπειρωτών έστω και μία
μικρή επένδυση στην ιδιαίτερη πατρίδα τους».
Σωστή φράση, ''κερδίζει'' τις εντυπώσεις. Εμείς
προτείνουμε να κάνει την αρχή η πανΗπειρωτική
Ομοσπονδία Αμερικής, γιά να δώσει το καλό παράδειγμα. Σε ''θυγατρική'' της, αλλά ''πονηρή''
εταιρία (Northern Epirus Benefit Fund) είχε κοντά 1 εκατομ. δολάρια που τα έπαιζε στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης. Χρήματα της Ομογένειας
και χορηγιών -φανερών και μυστικών- από την
Ελλάδα. Τώρα που η Ελλάδα, ειδικά η υποβαθμισμένη 'Ηπειρος έχει μεγάλη ανάγκη και επιβάλεται να βοηθήσουν οι ''απόδημοι Ηπειρώτες'' με
''επενδύσεις'', ας κάνουν την αρχή με το 1 εκατομ. δολάρια που κρατούν στο ταμείο.
Τολμούν ή θα αποδείξουν πάλι ότι είναι ακριβώς αυτό που πιστεύει η Ομογένεια γι' αυτούς και τελευταία το κατάλαβαν, το πιστεύουν και
στην 'Ηπειρο- δηλ. ότι είναι φτηνοί ''παπατζήδες-πατριδοκάπηλοι'' και ''επιτήδειοι'', που έμαθαν ΜΟΝΟ να παίρνουν και ποτέ να δίνουν; Εμείς
στοιχηματίζουμε ότι δεν θα το πράξουν. Δεν είχαν ποτέ, ούτε έχουν σκοπό να βοηθήσουν την
'Ηπειρο. Τόσα χρόνια κορόϊδευαν γιά λίγη δημοσιότητα. Δεν θα το πράξουν, γιατί εκτός από
''παπατζήδες της αρπαχτής'' είναι και ασοβάρευτοι ''πατριδοκάπηλοι'' ψεύτες, που αδιαφορούν γιά το γεγονός ότι έχουν εξευτελιστεί ήδη
σε Ομογένεια και Ελλάδα.
'Οταν αυτοί οι ''πατριώτες'' που θελουν να
''σώσουν'' και την 'Ηπειρο, φτάνουν στο σημείο
να ζητούν την προηγούμενη χρονιά (2013) και να
παίρνουν ''χορηγία'' 3.000 ευρώ γιά το ανύπαρκτο ''έργο'' τους από την ''μνημονιακή'' Ελλάδα
και συγκεκριμένα από το υφυπουργείο Εξωτερικών (Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού),
τι να περιμένει κανείς; Αυτοί θα...''βοηθήσουν''
στην ''ανάπτυξη της Ηπείρου'', στις...''εξαγωγές
προϊόντων της'' και στις...''επενδύσεις στην 'Ηπειρο''; Αυτά έλεγαν και στο συνέδριο (24-26
Ιουλίου) στα Γιάννενα και οι ''τοπικοί άρχοντες'',
διαπλεκόμενοι και μη, τους...χειροκροτούσαν.
Στην καλύτερη περίπτωση μπορεί οι ''οργανωμένοι απόδημοι Ηπειρώτες'' να ζητήσουν...χορηγίες γιά να...βοηθήσουν. Φυσικά η ανυπαρξία
τους δεν μπορεί να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια στην 'Ηπειρο. Απόδειξαν ότι είναι ανίκανοι,
είναι μόνο της ''αρπαχτής''. Και ως Οργάνωση
στις ΗΠΑ, ειδικά η πανΗπειρωτική, δεν έχουν να
επιδείξουν έργο. Η προσφορά τους στην Ομογένεια και στα μέλη τους ήταν και είναι ΜΗΔΕΝΙΚΗ.
'Ιδια και η προσφορά τους στην 'Ηπειρο.
Οι ''οργανωμένοι Ηπειρώτες'' ΗΠΑ, απόδειξαν
ότι δεν είχαν ούτε έχουν καλές προθέσεις που
να συνοδεύονταν από πράξεις, γιά την Ομογένεια και τον τόπο τους. Και καλά θα κάνει η Ομογένεια, μαζί με τους Ηπειρώτες στην Ελλάδα, να
τους απομονώσουν, ως αποτυχημένους και ζημιογόνους, συμφεροντολόγους ''παπατζήδες''.
Σημ.: Γιατί θα πρέπει το ελληνικό κράτος να
πληρώνει τα έξοδα μετάβασης παιδιών απόδημων Ηπειρωτών στα Γιάννενα; Γιατί να μην πληρώνει και τα έξοδα μετάβασης στην Ελλάδα γιά
παιδιά Ομογένειας που οι γονείς κατάγονται από
Κρήτη ή Θράκη ή Θεσσαλία ή νησιά Αιγαίου κλπ.
Το ''ξεγύμνωμα'' των απόδημων οργανωμένων Ηπειρωτών από τις αποκαλύψεις μας
Στις 5 και 12 Μαρτίου '14, η ''Πρωϊνή'' ασχολήθηκε αναλυτικά με τις ατασθαλίες της νομικά και
τυπικά ΑΝΥΠΑΡΚΤΗΣ πανΗπειρωτικής Αμερικής. Η Οργάνωση ούτε τόλμησε να ''απαντήσει''
στις καταιγιστικές καταγγελίες μας, έστω γιά την
''τιμή των όπλων'', αποδεχόμενη έτσι την εγκυρότητα των αποδεικτικών στοιχείων, που ΔΕΝ
επιδέχονταν αμφισβήτηση. Τότε, ως εισαγωγή,

γράφαμε:
Παρακολουθώντας κανείς τις δημόσιες ομιλίες όλων -χωρίς εξαίρεση- των ηγετών της ΠανΗπειρωτικής Αμερικής (προέδρων κλπ) τις τελευταίες δεκαετίες, να ομιλούν ''γιά τα αδέλφια μας
Βορειοηπειρώτες'', γιά την ''σκλαβωμένη Βόρεια
'Ηπειρο'' και άλλα σχετικά, θα έπρεπε να είναι
πολύ αφελής γιά να μην καταλάβει το αυτονόητο: ''Κάνουν μπαμ'' από μακριά ότι είναι ''πατριδοκάπηλοι-παπατζήδες''.
Μάλιστα, στα μέσα δεκαετίας '90 όταν ο τώρα
πρόεδρος Δημοκρατίας και τότε υπουργός Εξωτερικών κατάργησε το εμπόλεμο με την Αλβανία,
τον έβριζαν: ''Προδότης'', ''Πήλιος Γούσης'' κ.ά.
Τόσα χρόνια οι ''ηγέτες'' της ΠανΗπειρωτικής
κοροϊδεύουν και τους Βορειοηπειρώτες και την
Ομογένεια. Μεγάλα λόγια, εθνικιστικές κορώνες
και ζητιανιά στην Ελλάδα γιά χορηγίες, γιά τον ανύπαρκτο- ''αγώνα'' τους. Και οι ''πρόθυμοι''
υπουργοί ανταποκρίνονταν από φανερά και μυστικά κονδύλια, ειδικά η οικογένεια Μητσοτάκη,
γιά χάρη του σημερινού πρόεδρου της Οργάνωσης και συγγραφέα της ''Ελένης''.
Η ΠανΗπειρωτική Αμερικής, ενώ μάζευε χρήμα, από Ομογένεια και Ελλάδα, ΔΕΝ έχει να παρουσιάσει ΕΡΓΟ. Δεν δημιούργησε ΤΙΠΟΤΑ, δεν
βοήθησε έστω Βορειοηπειρώτες. Μόνο πανηγύρια, ''συνέδρια'', εξαγγελίες. Κατάφερε μάλιστα
να διασπάσει και τους Βορειοηπειρώτες με την
δημιουργία 2ου κόμματος εκεί.
Τα χρόνια πέρασαν και η Ομογένεια αναρωτιέται: Οι της Οργάνωσης, ΠΟΙΑ και ΠΟΙΩΝ συμφέροντα εξυπηρετούν; Των Βορειοηπειρωτών και
της Ελλάδας, σίγουρα, όχι.
Αν το κράτος της Ελλάδας ήταν λίγο σοβαρό
και η Δικαιοσύνη ανεξάρτητη, τότε ειδικά οι δύο
διατελέσαντες υπουργοί Εξωτερικών, Γ. Παπανδρέου και Ντ. Μπακογιάννη θα έπρεπε να είχαν
λογοδοτήσει γιά τις μεγάλες χορηγίες στην πανΗπειρωτική Αμερικής, από φανερά και μυστικά
κονδύλια.
Και στο ταμείο της Οργάνωσης υπάρχουν κοντά 1 εκατομ. δολάρια. Μάλιστα ένα ποσό (βλέπε
δίπλα) το επένδυε στο Χρηματιστήριο. 'Ενα άλλο
με την ονομασία ''Northern Epirus benefit Fund''
(κάτω αριστερά) και αυτό ''παίζεται'' στο Χρηματιστήριο. Τα του Χρηματιστήριου τα χειρίζεται
αποκλειστικά ο πρόεδρος και σήμερα της Οργάνωσης κ. Νίκος Γκατζογιάννης. Χωρίς προηγούμενα συμβούλια να γνωρίζουν τι γίνεται με αυτά
τα Χρήματα. Λογαριασμοί δεν δίνονται και πρώην πρόεδροι δηλώνουν άγνοια.
Παράνομο δεν είναι να ''επενδύουν'' στο Χρηματιστήριο. Αλλά το ''δούλεμα'' της Ομογένειας
και της Ελλάδας από τους διαχρονικούς ''πατριδοκάπηλους-παπατζήδες'', σε τι χρειάζεται;
Τι έργο ''επιτελεί'' το... ''Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών''; Η απάντηση γνωστή και απλή:
ΤΙΠΟΤΑ, κανένα (με εξαίρεση... μικροσυνέδρια
''περί ηπειρώτικων ανέμων και υδάτων'' και
κλαρινάτα γλέντια). 'Εχει πάρει και άλλες κρατικές χορηγίες από Αθήνα; Ρωτήστε στο υπουργείο (Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού)
να σας πουν τα... ποσά προηγούμενων χρόνων.
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Οι ''Μανωλάδες'' των παροικιών μας στις ΗΠΑ: Απαράδεκτες-απάνθρωπες συμπεριφορές
Ομογενών, ''παραγόντων'' και Οργανώσεων εις βάρος Ελλήνων νεο-μεταναστών
Η ''Πρωϊνή'' είναι αποδέκτης emails και τηλεφωνημάτων Ελλήνων νεο-μεταναστών (νόμιμων ή ''παράνομων''), που εξαιτίας της μεγάλης κρίσης στην πατρίδα, αναγκάστηκαν να έρθουν
στις ΗΠΑ. Μερικοί από αυτούς ζούσαν πριν στην Αμερική, όπου σπούδασαν και εργάστηκαν και
μετά γύρισαν στην Ελλάδα. Δυστυχώς, αντιμετωπίζονται με απαράδεκτο τρόπο (προσβλητικό
γιά το σύνολο της Ομογένειας), από την ''σάπια'', αποκαλούμενη ''οργανωμένη Ομογένεια'' και
τους αστοιχείωτους ''παράγοντές'' της. Τα περισσότερα περιστατικά σημειώνονται στο ''γκέττο'' μας στην Αστόρια, την πιό καθυστερημένη ''οργανωμένη'' παροικία του Ελληνισμού στις
ΗΠΑ. ''Δράστες'' αυτοαποκαλούμενοι ''παράγοντες της Ομογένειας'', νεόπλουτοι πρώην πιατάδες και τώρα ''εστιάτορες'', λοιποί επιχειρηματίες, ''σκαστοί'' στο παρελθόν από καράβια και
λοιπούς -αγράμματους και μη- ''λεφτάδες'', που προβάλλονται ως ''κάποιοι'' σε εκδηλώσεις,
''τιμούνται'' με ''πλάκες'' σε αυτές και κάνουν καταχωρήσεις μεγάλες σε έντυπα ελληνικά ΜΜΕ
Αστόριας. ''Παράγοντες'', που ασπάζονται την δεξιάν υψηλόβαθμων της ''εκκλησιαστικής μαφίας'' μας στις ΗΠΑ και φωτογραφίζονται με πολιτικούς, διαπλεκόμενους και μη, από Ελλάδα.
Που δέχονται προσκλήσεις -ως ''σπουδαίοι''- γιά εκδηλώσεις στα Προξενεία από τους αστείους
διπλωμάτες της Ελλάδας. Και αν εξετάσει κανείς αναλυτικά και σοβαρά το ''βιογραφικό'' τους,
ειδικά ΤΙ ουσιαστικό έχουν προσφέρει στην Ομογένεια, στον Ελληνισμό, καταλήγει στο αυτονό-

ητο συμπέρασμα: ΤΙΠΟΤΑ. Χρησιμοποίησαν την Ομογένεια, με την ''βοήθεια'' -εξαιτίας καταχωρήσεων- ελληνικών ΜΜΕ Αστόριας, γιά το ''εγώ'' και την έντονη ανάγκη τους γιά αυτοπροβολή.
Πρόκειται γά τα ''μεγάλα μηδενικά'' με το ανύπαρκτο έργο, που διασύρουν την Ομογένεια.
Οι νέες ''Μανωλάδες'' της Ομογένειας είναι υπαρκτές. Η εκμετάλλευση Ελλήνων νεο-μεταναστών, από αμερικανοέλληνες (πρώην σκέτο 'Ελληνες) είναι γεγονός. Και ''ο νόμος της σωπής''
καλά κρατεί ειδικά στα ''γκέττο'' μας, Νέας Υόρκης και περιχώρων.
Το θλιβερό είναι ότι ομογενειακές Οργανώσεις δηλώνουν -και γραπτά- ότι θα βοηθούν νεομετανάστες από την Ελλάδα. Αποδεικνύεται ότι οι εξαγγελίες αυτές γίνονται γιά λίγη δημοσιότητα,
χωρίς ουσία, αποτελέσματα. Συνηθισμένη μέθοδος στην παραπαίουσα Ομογένεια ΗΠΑ ''γιά να
κάνουν την φιγούρα τους'' τυχοδιώκτες που παρουσιάζονται και ως ''παράγοντες Ομογένειας''.
Από την Αρχιεπισκοπή μας στις ΗΠΑ, βοήθεια δεν μπορεί να υπάρξει. Η Εκκλησία μας μόνο
παίρνει, ποτέ δεν δίνει, δεν βοηθά. Οι ''ιεράρχες-έμποροι'' ενδιαφέρονται μόνο γιά την αύξηση των περιουσιακών τους στοιχείων. Οι περίφημες ''φιλόπτωχες Οργανώσεις'' της Αρχιεπισκοπής, είναι μόνο γιά τον τύπο, όχι γιά την ουσία της υποτιθέμενης αποστολής τους.
Και τα άθλια Προξενεία της Ελλάδας στις ΗΠΑ, κοροϊδεύουν και αυτά τους νεομετανάστες,
αφού επιλέγουν να ''συναναστρέφονται'' με τους ''παράγοντες της Ομογένειας''.

Το πιό πρόσφατο περιστατικό που μας καταγγέλθηκε, ήταν από μεγαλούπολη, με μεγάλη ελληνική παροικία, στην βορειοανατολική ακτή.
Σύμφωνα με την καταγγελία, 'Ελληνες από την
Ελλάδα -άλλοι ζούσαν πριν στις ΗΠΑ, άλλοι όχιπαρακινήθηκαν από Αμερικανο'Ελληνες να έρθουν πάλι στην Αμερική, αφού η κρίση στην πατρίδα, τους ''γονάτισε''. Οι ''καλοί Ομογενείς'' και
''καλοί Χριστιανοί'', τους υποσχέθηκαν βοήθεια,
γιά να (ξανα)ξεκινήσουν, αναζήτηση καλής εργασίας και άλλα.
'Οταν ήρθαν στις ΗΠΑ, μερικοί και με μικρά
παιδιά, με λίγα χρήματα γιά μιά νέα αρχή, διαπίστωσαν ότι οι ''καλοί Ομογενείς'' τους...κορόϊδευαν. 'Οτι υποσχέθηκαν δεν το τήρησαν. ''Εξαφανίστηκαν'', δηλώνοντας ''πολύ απασχολημένοι''. 'Ετσι, οι νεο-μετανάστες, έμειναν στον...
δρόμο, απελπισμένοι και οι ''καλοί Ομογενείς''
θα εξακολουθούν να εμφανίζονται σε εκδηλώσεις της ''οργανωμένης Ομογένειας'' Βοστώνης,
ως ''εκλεκτά μέλη'' της.
Τέτοιες -απάνθρωπες- αθλιότητες τα τελευταία χρόνια, δεν συμβαίνουν μόνο στην Βοστώνη.

Νέα Υόρκη 1
Παραθέτουμε ''ατόφιο'' email από Αστόρια,
χωρίς να δημοσιοποιούμε στοιχεία αποστολέα:
«...Είναι κλειστό, διαπλεκόμενο και ανατροφοδοτούμενο το σύστημα ''Αστόρια και περίχωρα'':
Βig λεφτάδες, diner owners-χορηγοί λευκωμάτων, παράγοντες συλλόγων, παραγωγοί και μελλοντικοί αποδέκτες τιμητικών πλακετών και αιρετοί βλαχολαμογιαίοι του ''μαζί τα φάγαμε'',
προσκεκλημένοι των προηγούμενων με έξοδα
της χρεοκοπημένης πατρίδας.
Εκδηλώσεις του ανύπαρκτου πολιτισμού και
ανταλλαγής σιάλων, ρασοφόρων με μεγάλες
τσέπες, ποδοσφαιρικών λεσχών, παρουσία των
γνωστών έντυπων και ραδιοτηλεοπτικών ''Μέσων'' της ανύπαρκτης Ομογένειας.
Και όλοι αυτοί -στην αρχή- προσφέρονται να
βοηθήσουν, διαλαλώντας τις γνωριμίες και διασυνδέσεις τους. Μέχρι να γίνει μέλος στον σύλλογο το θύμα. Και μετά έρχεται η κοροϊδία, η
εκμετάλλευση, η διαπομπή, οι άνωθεν εντολές
«να μην ασχολείται κανείς με αυτούς που έπιναν
φραπεδάκια τόσα χρόνια στη λιακάδα και ήρθαν να τους ταίσουμε τώρα εμείς που δουλεύουμε τόσο σκληρά» ή «δώστου μωρέ τα μισά,
αυτός δεν έχει να φάει» ή «τι θα κάνει; Θα γυρίσει στην Ελλάδα που χρωστάει στο Δημόσιο;»
Αν δε ο άτυχος που έχει πέσει στα χέρια τους ή
στη δούλεψή τους -πιστεύοντας στον μύθο της
αλληλεγγύης, τολμήσει να μιλήσει... τότε πέφτει
''σύρμα''. Ακόμα, αν έχει την ατυχία να «ξέρει
και δυο γράμματα» τότε ξυπνάει το τέρας-κόμπλεξ της αμορφωσιάς των παραπάνω και τον
στέλνουν στην κόλαση. Ακόμα και προμηθευτές
τους, απειλούν με διακοπή συνεργασίας αν δεν
απολύσουν-προσβάλλουν το άτομο που έχουν
βάλει στόχο να καταστρέψουν.
Για τους αιρετούς που αναφέρω παραπάνω,
δείτε λίγο καλύτερα στην ''Διαύγεια'', όχι Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, αλλά Περιφέρειες-Δήμους. Αυτά τα κονδύλια για συλλόγους έχουν ανταλλακτική μορφή. Οι εδώ παράγοντες κάνουν το κομμάτι τους κάθε καλοκαίρι
στην Ελλάδα παρέα με τους βλαχοαιρετούς, όλοι
ικανοποιούν το ψώνιο τους.
Κάτι ακόμα... και είναι ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Τόσο εγώ όσο και κάποια άλλα άτομα που έχουν
αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα, δεν
υπήρξαμε ΠΟΤΕ κρατικοδίαιτοι στην Ελλάδα,
έχουμε δεκαετίες σκληρής δουλειάς στην πλά-

τη μας και περισσότερα πτυχία από τις πλακέτες που ανταλλάσσουν, οι εν λόγω κύριοι μεταξύ
τους σε μια χρονιά, σε χοροεσπερίδες της Ομογένειας. Δεν θα απολογηθούμε επειδή χαρήκαμε
και τον ήλιο της πατρίδας μας. Δεν τον κλέψαμε
από κανέναν. Κάποιοι δε από εμάς, έχουμε βοηθήσει και βάλει πλάτη για να αναπτυχθούν βασικές υποδομές και τομείς στην Ελλάδα για έναν
μισθό, αντί να μαζεύουμε ντολαρς και εμπειρίες στις χοροεσπερίδες στην Αστόρια. Το τελευταίο το αναφέρω επειδή εγώ είμαι 2 φορές μετανάστης. Εδώ τελείωσα το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, το πανεπιστήμιο, το μεταπτυχιακό. Επέλεξα να ζήσω στην Ελλάδα και έχω ένα
βιογραφικό που αυτοί οι παράγοντες της Ομογένειας δεν ξέρουν και δεν μπορούν να διαβάσουν,
είναι βλέπετε στα αγγλικά, χωρίς βέβαια αυτό να
σημαίνει πως ξέρουν και σωστά ελληνικά!
Τέλος, έχοντας ζήσει Ελλάδα, στην Αθήνα και
στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, ξέρω πρόσωπα και
πράγματα... Και όταν βλέπω κάποια γνωστά λαμόγια να έρχονται Αμερική και να ανταλλάσουν
μπούρδες με τα γύφτικα σκεπάρνια στους συλλόγους, παθαίνω κάτι.
Όλα αυτά δεν τα γράφω για μένα, μην το παρερμηνεύσετε. Εγώ -και λόγω προηγούμενης
ζωής εδώ- θα βρώ την άκρη. Και με τρόπο που
θα είναι ηχηρό χαστούκι για κάποιους που έχουν
προσβάλλει και βλάψει.

ΑΣΤΟΡΙΑ

Τα γράφω για κάποια παιδιά των οποίων γνωρίζω το ήθος και την ποιότητα δουλειάς στην Ελλάδα και οι οποίοι βρέθηκαν εδώ και υποφέρουν
από τις πράξεις ή την απραξία των ''παραγόντων'' της λεγόμενης Ομογένειας...».

Νέα Υόρκη 2
Παραθέτουμε ''ατόφιο'' email, χωρίς να δημοσιοποιούμε στοιχεία αποστολέα:
«...Με λένε Παναγιώτη Κ. Είμαι 29 χρονών.
Ζούσα στην Αθήνα. Κάτοχος μάστερ, πολύ καλή γνώση αγγλικής, υγιής. Η κρίση με οδήγησε
στη Νέα Υόρκη. Ομολογώ ότι είμαι ''λαθραίος''.
'Εληξε η τουριστική ''βίζα'' μου και πήρα το ρίσκο να μείνω με την ελπίδα να γίνω ''νόμιμος''.
Μου έδωσε κουράγιο η είδηση ότι ο Δήμος Νέας
Υόρκης λαμβάνει προστατευτικά μέτρα γιά τους
''παράνομους μετανάστες'', θα δώσει και προσωρινές ταυτότητες. Ελπίζω στο καλύτερο.
Σε καφε-ζαχαροπλαστείο Αστόριας, έπεσε στα
χέρια μου τοπικό έντυπο ελληνικό. Διάβασα ότι
η Ομοσπονδία θα βοηθά νεομετανάστες. Το κτίριό της ήταν κοντά, σχεδόν δίπλα. Πήγα να ζητήσω βοήθεια. Συνάντησα εκεί έναν αδύνατο κύριο. Του εξήγησα το πρόβλημά μου. Μου είπε
αμέσως ότι θα με βοηθήσει, θα κάνει τηλεφωνήματα, επειδή ξέρει πολύ κόσμο και κάτι θα γίνει. Μου είπε να τηλεφωνήσω σε δύο ημέρες ή
να περάσω από την Ομοσπονδία, πάλι. Χάρηκα,

η ελπίδα γιά διέξοδο στο αδιέξοδο, ξαναγύρισε.
Μένω προσωρινά σε ένα μικρό ημι-υπόγειο στην
Αστόρια, προς το πάρκο, με την ανέχεια του ιδιοκτήτη, αφού έχω απλήρωτα δύο ενοίκια.
Σε δύο ημέρες ξαναπήγα στην Ομοπονδία στην
οδό 29. Ο ίδιος αδύνατος κύριος πάλι εκεί ''πνιγμένος'' στον καπνό των τσιγάρων του. Το ''κινητό'' του χτυπούσε συνέχεια. Περίμενα να τελειώσει. Μιλούσε με διάφορους, γιά διάφορα.
Μεταξύ των κλήσεων στο ''κινητό'' του μου είπε ότι έκανε τηλεφωνήματα σε γνωστούς του,
γιά να ''κάνουν κάτι'', έστω με ημιεργασία, γιά να
''βολευτώ''. Μου είπε ''τηλεφώνησε μου αύριο''.
Δεν με ρώτησε αν είχα έστω 10 δολάρια να φάω.
Είχα μόνο 2 δολ. σε ''κουόρτερς''. Ούτε ζήτησα. 'Εφυγα. Τηλεφώνησα την επόμενη από ''θάλαμο'' (δεν έχω κινητό, δεν έχω χρήματα). Δεν
απάντησε. Ξανατηλεφώνησα αργότερα την ίδια
ημέρα γιά να μου πει ότι ''κάνω κάτι γιά το θέμα
σου''. Τις επόμενες ημέρες ''εξαφανίστηκε''.
Περνώντας έξω από το καφεζαχαροπλαστείο
(δεν είχα ούτε ένα δολάριο να μπω μέσα γιά καφέ) είδα έναν που είχα γνωρίσει γιά 5 λεπτά, πριν
στο ίδιο μαγαζί. Το έφερε η κουβέντα και του είπα τα περί Ομοσπονδίας. Με κοίταξε και μου είπε ότι ''ο συγκεκριμένος υπόσχεται στους πάντες
τα πάντα. Αλλά ουδέποτε τηρεί ότι υπόσχεται''.
Με κέρασε καφέ, τυρόπιττα, μου έδωσε και 20
δολάρια. 'Ετσι ''επέζησα'' γιά δύο ημέρες.
Κατάλαβα ότι είχε δίκιο. Και αποδείχτηκε τις
επόμενες ημέρες. Δεν ξαναπέρασα από την Ομοσπονδία, ούτε ποτέ θα ξαναπεράσω.
Την επομένη, απελπισμένος και σχεδόν άγρυπνος από την αγωνία, τηλεφώνησα στο ελληνικό
προξενείο. Με λίγα λόγια είπα το πρόβλημά μου
και ζήτησα να μιλήσω με τον γενικό πρόξενο ως
'Ελληνας πολίτης. Μου είπαν έλλειπε, ζήτησα να
μιλήσω με τον πρόξενο, μου είπαν να περιμένω.
Περίμενα . Μετά μου είπαν ότι ο κ. πρόξενος είναι ''πολύ απασχολημένος''.
Την επομένη περπατώντας στην Αστόρια και
''χτυπώντας'' πόρτες γιά εργασία, είδα σε ελληνική εφημερίδα που ήταν σε ένα μαγαζί, φωτογραφία του πρόξενου με τον αδύνατο κύριο στην
Ομοσπονδία, τον πρόεδρο, φωτογραφία από κάποια εκδήλωση. Κατάλαβα πολλά. 'Αλλαξα γνώμη και δεν πήγα ούτε στο προξενείο. Υπήρχε κίνδυνος να με καταγγείλουν στο ''Ιμιγκρέϊσιον''...
Τρεις εβδομάδες ''χτύπησα'' πολλές πόρτες. 'Ενας εστιάτορας μου έδωσε δουλειά ''παρτ
τάϊμ'', γιά 300 δολάρια. Μου έδωσε τελικά 200
δολάρια. Είμαι ''λαθραίος'' άρα εκμεταλλεύσιμος. Πήγα και σε δύο συλλόγους. Μου έδωσαν
φαγητό, επέζησα γιά λίγες ημέρες.
Τώρα υποαπασχολούμαι στην μικρή επιχείρηση του ανθρώπου που είχα γνωρίσει στο ζαχαροπλαστείο, ευελπιστώντας γιά το αύριο, να σταθώ
στα πόδια μου. Με ''προσγείωσε'' γιά την Ομογένεια εξηγώντας μου ότι δεν πρόκειται να μου δοθεί βοήθεια από συλλόγους, εκκλησίες κλπ. Και
με συμβούλευσε να κάτσω μακριά από τους ''χαφιέδες'' του προξενείου και τους ''παράγοντες''.
Από το κομπιούτερ του σας στέλνω αυτό το
email. Από το κομπιούτερ του ξανάρχισα επαφή
με τους δικούς μου στην Ελλάδα, χωρίς να τους
αναφέρω την δραματική περιπέτειά μου.
Δεν ζήτησα, ούτε θα ζητήσω ελεημοσύνη. Κάποια ημέρα θα τακτοποιηθεώ, θα βρώ δουλειά
ανάλογη με τις σπουδές, τις δυνατότητές μου.
Λένε ότι η Αμερική είναι η χώρα ευκαιριών...».
Στις επόμενες εκδόσεις:
Η άγρια εκμετάλλευση νεομεταναστών από
Ελλάδα, οι απάνθρωπες συμπεριφορές ''καθώς πρέπει'' Ομογενών και λοιπά σχετικά.
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ΤΟ ΘΕΜΑ

Κύπρος, Ομογένεια ΗΠΑ, 40η επέτειος τουρκικής εισβολής και οι...''λομπίστες''
Τέλη '70, αρχές '80, κάναμε και διαδήλωση έξω από τoν OHE στη Νέα Υόρκη γιά να καταδικάζουμε την τουρκική εισβολή. Μετά ανάλαβαν οι ''μαϊντανοίλομπίστες'' ΚυπριοΑμερικανοί και γίνονται...μνημόσυνα σε εκκλησία, με κόλυβα και λόγους ''επισήμων'', πιστοί στο ''δόγμα Λευκωσίας'' να μην ''στεναχωρούμε τους Τούρκους και δεν συνομιλούν''. Τρισήμιση δεκαετίες κάθε χρόνο ''συνομιλίες''. Και κάθε χρόνο...μνημόσυνα. Αυτός είναι ο... ''αγώνας''. Από τότε
που τους κατάλαβε η Ομογένεια πόσο ''κούφιοι-παπατζήδες'' είναι, πως να κάνουν πορεία-διαμαρτυρία έξω από τα Ηνωμένα 'Εθνη, ''τρεις και ο κούκος'';
Στα μέσα της περασμένης δεκαετίας, ο -μακαρίτης- πρόεδρος της Κύπρου Τ. Παπαδόπουλος,
ευρισκόμενος στη Νέα Υόρκη γιά την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, συναντήθηκε με ''παράγοντες''
της κυπριακής παροικίας. Ξεκίνησε την ομιλία
του με την φράση ''πάλι τους ίδιους βλέπω''.
Τους ίδιους ''ηγέτες-λομπίστες'', έβλεπαν και
πριν οι Κυπριανού, Βασιλείου, Κληρίδης, Χριστόφιας. Οι πρόεδροι στην Κύπρο άλλαζαν, οι ''πρόεδροι-ηγέτες'' των ΚυπριοΑμερικανών, παραμένουν οι ίδιοι γιά 35 χρόνια.
Να δεχτούμε ότι οι άνθρωποι είχαν άριστες
προθέσεις και αγωνίζονται στις ΗΠΑ γιά το Κυπριακό, γιά να κρατιέται ''ζωντανή'' η τραγωδία
που ξεκίνησε 1974 με την εισβολή της Τουρκίας
και την ''διχοτόμηση''.
Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε ενέργειες και
πρακτικές που πιστοποιούν ότι ''αγώνες'' με προσωπικές προβολές, κατεστημένα, χρήμα του λαού της Κύπρου και πολύ κοροϊδία, δεν γίνονται.
Πριν λίγες εβδομάδες, έγινε ένα ακόμα Συνέδριο των Κύπριων ''λομπιστών'' μας στην Ουάσιγκτον. ''Ιστορικό'', επειδή συμπληρώθηκαν 40
χρόνια από το πραξικόπημα κατά του Μακάριου, που οδήγησε στην εισβολή. Συνέδριο, με την
παρουσία πάλι των ίδιων ''ηγετών'', Αμερικανών
πολιτικών, πολιτικών από την Κύπρο και ολίγων
''παραγόντων'' της Ομογένειας.
Οι προσδοκίες από πριν υψηλές. 'Εγραφαν ΜΜΕ
σε Κύπρο, Ελλάδα και Αστόρια Νέας Υόρκης, ότι
ο αντιπρόεδρος Μπάϊντεν και ο υπουργός Εξωτερικών Κέρρυ, θα δέχονταν τους συνέδρους γιά να
τους ''ενημερώσουν''. Αυτό, ΔΕΝ έγινε.
Στο Συνέδριο, εκφωνήθηκαν οι γνωστοί και
ίδιοι λόγοι, τονίστηκε ο ''αγώνας'' των ''λομπιστών'' μας, απονεμήθηκαν μερικές ''τιμητικές
πλάκες'' και έγινε συμβολικό κόψιμο αγκαθωτού
σύρματος μπροστά στο Κογκρέσσο.
Βγήκαν οι φωτογραφίες, πήραν την ''δημοσιότητα'' που τους αναλογούσε. Φυσικά, ούτε τολμούν οι ''ηγέτες'' να πάνε στην ''πράσινη γραμμή'' στην Λευκωσία και να κάνουν την ίδια συμβολική πράξη με συρμα(τοπλέγματα).

''Αγώνες'' και ''παπατζήδες''
Ακούμε γιά χρόνια στις ΗΠΑ, γιά ''αγώνες''
υπέρ της Κύπρου από τους ίδιους Κυπριο-Αμερικανούς ''λομπίστες''. Η Ομογένεια δεν συμμετέχει
στους ''αγώνες'' τους. Συμμετέχουν οι ίδιοι, δηλαδή οι ''τρεις και ο κούκος''. Φαίνεται δεν χρειάζονται άλλους, γιά να μην μοιραστούν την...αυτοπροβολή. Φυσικά, μία έστω συμβολική μικροσυγκέντρωση μπροστά στα Ηνωμένα 'Εθνη στο
Μανχάτταν ειδικά εφέτος με την συμπλήρωση 40
χρόνων από την εισβολή, δεν έγινε. Οι ''ηγέτες''
προτίμησαν...μνημόσυνο και ξενοδοχείο στην
Ουάσιγκτον για Συνέδριο, γιά να μην χάσουν και
την...φωτογράφιση με Αμερικανούς πολιτικούς,
ώστε να τους ''θαυμάζουν'' στην Κύπρο.
Αν εξετάσουμε προσεκτικά τις ''κινητοποιήσεις'' της Ομογένειας γιά την Κύπρο από 1974, καταλήγουμε σε όχι ευχάριστα συμπεράσματα:
- Λίγο μετά την τουρκική εισβολή στα 1974, ο
Ελληνισμός στο Σικάγο πρωτοστάτησε στις μεγάλες κινητοποιήσεις. Οι ('Ελληνες) διοργανωτές αποφάσισαν, εκτός των άλλων, να κλείσουν
μία ημέρα τα πολλά ελληνικά εστιατόρια, ώστε
να περαστεί το μήνυμα στις χιλιάδες πελάτες
τους γιά την τραγωδία στην Κύπρο. Οι εστιάτορες μοίραζαν και φυλλάδια στους Αμερικανούς.
Παράλληλα έγιναν και μεγαλοσυγκεντρώσεις σε
κεντρικό σημείο της πόλης. Μερικά όμως εστιατόρια παρέμειναν ανοιχτά. Κατά ''σύμπτωση'',
ήταν ιδιοκτησίας Κύπριων.
- Στα 1979, 'Ελληνες επιχειρηματίες συγκέ-

Μετά το ''θάψιμο''
του Κυπριακού,
φυσικό ήταν να
ακολουθήσουν
και τα...
μνημόσυνα

ντρωσαν 65.000 δολάρια γιά να γίνει ολοσέλιδη
καταχώρηση σε δύο μεγάλες εφημερίδες της Νέας Υόρκης (New York Times και Daily News). Το
κείμενο ανάλαβε να συντάξει ένας άριστος γνώστης του Κυπριακού, με αγώνες γιά την Κύπρο:
Ο αείμνηστος καθηγητής Βάσος Βλαβιανός, με
την συνεργασία του πρέσβη της Κύπρου Ζήννωνα Ρωσίδη. ''Δυνατό'' κείμενο με τα σωστά μηνύματα. Προπαραμονή, ο ''ισόβιος'' πρόεδρος της
ΠΣΕΚΑ (Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροποή Κυπριακού Αγώνα) Φ. Κρίστοφερ, μετάφερε στους
συντάκτες της καταχώρησης την ''επιθυμία'' της
κυπριακής κυβέρνησης, μέσω του τότε γεν. πρόξενου της Κύπρου στην μεγαλούπολη, Μπάμπη
Χριστοφόρου, να αφαιρεθούν καταγγελτικές
αναφορές στην Τουρκία, γιά να μην ''αποχωρήσουν από τις συνομιλίες οι Τουρκοκύπριοι''. Οι
καταχωρήσεις έγιναν, χωρίς να ληφθούν υπόψην
οι ''παραινέσεις'' Κυβέρνησης και λοιπών. (Σημ.
σύντ.: Ο υπογράφων έχει προσωπική άποψη γιά
το ζήτημα, επειδή το έζησε).
- Προσπάθειες ακόμα και από την δυνατή τότε (1977-1980) Συνομοσπονδία Ελλήνων Φοιτητών (ΣΕΦ) στη Νέα Υόρκη γιά κινητοποιήσεις
υπέρ της Κύπρου, ''σαμποτάρονταν'' από Κύπριους φοιτητές με ''εντολή'' κυπριακού γεν. προξενείου. (Σημ. σύντ.: Ο υπογράφων έχει προσωπική
άποψη γιά το ζήτημα, επειδή το έζησε).
Τα τρία ενδεικτικά προαναφερόμενα γεγονότα, πιστοποιούν ποιές πραγματικά ήταν οι ''προθέσεις'' της Κυπριο-Αμερικανικής παροικίας και
των αυτόκλητων-''ισόβιων'' αυτοανακηρυγμένων ''ηγετών'' της. Τους βόλευε και βολεύει η
''διαίρεση-κατοχή'' της Κύπρου. Χωρίς αυτήν δεν
θα είχαν...λόγο ύπαρξης.
Και τα ερωτηματικά:
- Είναι τυχαίο ότι οι ''ισόβιοι Κύπριοι αγωνιστές'' στις ΗΠΑ δεν ήθελαν ανάμιξη της Ομογένειας, κινητοποιήσεις της γιά την Κύπρο, τότε
που ήταν ''ζεστό'' το ζήτημα;
- Είναι τυχαίο ότι ουδέποτε έθεσαν το κυπριακό
ζήτημα σωστά, δηλ. ως ζήτημα ''παράνομης εισβολής-κατοχής'' με πίεση στην Ουάσιγκτον;
- Είναι τυχαίο ότι σχεδόν πάντα περιορίζονταν
σε...μνημόσυνα σε ελληνικές εκκλησίες γιά την
επέτειο της εισβολής, αποφεύγοντας τις κινητοποιήσεις-συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ειδικά
μπροστά στα Ηνωμένα 'Εθνη, Νέα Υόρκη;
- Είναι τυχαίο ότι η ''αποβλάκωση'' της Ομογένειας και η ΜΗ κινητοποίησή της, κατευθυνόταν
από την Λευκωσία, που χρηματοδοτούσε και τις
''λομπίστικες'' -δήθεν- ενέργειες των ''ηγετών';
Κύπριων στις ΗΠΑ;
- Είναι τυχαίο ότι οι ίδιοι Κύπριοι ''ηγέτες''
στις ΗΠΑ, συνηγόρησαν στα ''μουλωχτά'' να
γίνει ΑΡΣΗ του εμπάργκο όπλων που είχε επιβάλει ο Κάρτερ εις βάρος της Τουρκίας;
ΤΙΠΟΤΑ δεν είναι τυχαίο. Να γιατί η Ομογένεια
στις ΗΠΑ κατάλαβε νωρίς τι γίνεται με αυτούς
τους αυτόκλητους ''ηγέτες-μαϊντανούς'', δηλ.
τους αποδεδειγμένα και πιστοποιημένα ''πατριδοκάπηλους παπατζήδες'', που ακόμα και τώρα
νομίζουν ότι θα κοροϊδεύουν ολίγους αφελείς και
ανόητους στην Κύπρο, γιά να κάνουν αυτοπροβολή, με την βοήθεια κυπριακών κυβερνήσεων.
Συνέδρια και ''κυπριακές πελάρες''
Επανερχόμενοι στα του μικρού Συνέδριου -γίνεται κάθε χρόνο- στην Ουάσιγκτον, ας δούμε τα

συμπεράσματα, όπως δημοσιεύτηκαν σε κυπριακά και ομογενειακά (Αστόριας) ΜΜΕ:
«Κλείνοντας το συνέδριο, ο πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ, Φίλιπ Κρίστοφερ αναφέρθηκε στους 3 στόχους που υπάρχουν μπροστά στους αντιπροσώπους και τους Οργανισμούς που εκπροσωπούν:
Πρώτον, να προωθηθεί προς το Λευκό Οίκο η
αναγκαιότητα της επίσκεψης στο Λευκό Οίκο για
συνάντηση με τον πρόεδρο Ομπάμα, του προέδρου Αναστασιάδη.
Δεύτερον, να αξιοποιηθούν όλες οι θετικές δηλώσεις του αντιπροέδρου Μπάιντεν κι άλλων
υψηλόβαθμων αμερικανικών αξιωματούχων για
τη νέα φάση στρατηγικού συνεταιρισμού που
βρίσκονται οι Κυπρο-Αμερικανικές σχέσεις. Πάντως έχει λεχθεί κι από επίσημα αμερικανικά χείλη ότι οι σχέσεις αυτές έχουν περιορισμούς, προφανώς λόγω και της συμμετοχής της Τουρκίας
στο ΝΑΤΟ.
Τέλος, προετοιμασία των αντιπροσώπων εξ
Αμερικής για το συνέδριο Αποδήμων στην Κύπρο, από τις 25-30 Αυγούστου και τις επαφές που
θα λάβουν χώρα».
Τα τρία συμπεράσματα πιστοποιούν ότι οι ''χαραχτηρισμοί'' μας γιά τους ''παπατζήδες'' είναι
πολύ...επιεικείς.
Δηλαδή, όλη η έννοια τους είναι η αναμνηστική
φωτογραφία του Αναστασιάδη στον Λευκό Οίκο
με τον Ομπάμα και η προετοιμασία τους γιά μιά
ακόμα ''φιγούρα'' στην Λευκωσία, με έξοδα του σε κρίση- κυπριακού λαού, όπου θα ειπωθούν τα
ίδια βαρετά, ψεύτικα και χαζά.
Στο Συνέδριο μίλησαν και γιά ''διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία''. Αλλά αυτό που υποστηρίζουν και προωθούν, δεν επανενώνει την Κύπρο.
Ειδικά η αναφορά σε ''διζωνική'', θα δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στο μέλλον.
Γιά να δούμε, τι ''πελάρες'' (παλαβομάρες στα
κυπρέηκα) εξακολουθούν να λέγονται, παραθέτουμε και μία αναφορά του πρέσβη της Ελλάδας

στον ΟΗΕ, ''τουρίστα'' Μιχ. Σπινέλη, στο μνημόσυνο στη Νέα Υόρκη γιά τα 40 χρόνια εισβολής:
«Μαύρη μέρα για τον Ελληνισμό η 20ή Ιουλίου 1974... Είμαστε εδώ γιατί πρέπει να θυμόμαστε
και να παίρνουμε θάρρος για τους αγώνες μας».
Aς δούμε και την δήλωση, στο ίδιο μνημόσυνο, του πρέσβη (μόνιμου αντιπρόσωπου) της Κύπρου στον ΟΗΕ, Νίκου Αιμιλίου:
«Ο εκτουρκισμός της κατεχόμενης γης μας συνεχίζεται, το ίδιο κι οι δυσκολίες. Η επιλογή μας
όμως είναι μία: Να συνεχίσουμε τις προσπάθειες και τον αγώνα μας για την απελευθέρωση των
κατεχομένων εδαφών μας. Πρέπει να διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη, γιατί αυτό που έγινε
ούτε μπορεί, ούτε πρέπει να ξεχαστεί».
Σωστά, με (ανύπαρκτους) ''αγώνες'' και...μνημόσυνα με ''δηλώσεις'' μέσα σε μιά εκκλησία,
όπως κάθε χρόνο, γιά τρεις δεκαετίες.
''Λόμπι'' και παραμύθια
Γιά δύο δεκαετίες ακούμε γιά το περίφημο
''λόμπι'' των Κυπριο-Αμερικανών ''αγωνιστών''.
'Οσοι ζούμε στις ΗΠΑ λίγο-πολύ γνωρίζουμε τι
σημαίνει ''λόμπι'' και ποιές οι επιδράσεις του
στους νομοθέτες στην Ουάσιγκτον.
'Εχουμε την εσφαλμένη εντύπωση ότι αν δώσουμε χρήματα γιά την ενίσχυση ενός Αμερικανού πολιτικού, αυτόματα τον έχουμε ''υπέρ'' μας.
Ο πολιτικός, εκτός από χρήμα χρειάζεται και ψήφους. Καν αν δει ότι χάνει ψήφους γιά επανεκλογή, προτιμά τις ψήφους και όχι το χρήμα.
''Λόμπι'' δεν είναι να κάνουμε δημόσιες εκδηλώσεις με λόγους και χαζά, αναμνηστικές φωτογραφίες και αυτοπροβολή -ψεύτικη- στα ελληνόφωνα ΜΜΕ. Το ''λόμπι'' έχει αξία όταν συνοδεύεται και από δυνατή παρέμβαση του κόσμου στους
νομοθέτες, όταν προκύπτουν ζητήματα.
Δύο από τα μεγαλύτερα ''λόμπι'' στις ΗΠΑ (NRA
και AIPAC) δίνουν χρήμα στους πολιτικούς (νόμιμα) αλλά κινητοποιύν και τα μέλη τους γιά να
''βομβαρδίζουν'' με emails και επιστολές Λευκό
Οίκο και Κογκρέσσο όταν χρειαστεί. Χωρίς την
παρέμβαση-συμμετοχή του κόσμου, που δείχνει
υποστήριξη και δύναμη, ''λόμπι'' ΔΕΝ γίνεται.
Πότε εμείς στείλαμε γιά το Κυπριακό πάνω από
50 emails και επιστολές; Γιατί δεν έγινε αυτό; Πολύ απλά, επειδή οι φερόμενοι ως ''λομπίστεςηγέτες'' μας ουδέποτε μπόρεσαν να κινητοποιήσουν την Ομογένεια. Δεν τους ενδιέφερε ΠΟΤΕ η
συμμετοχή της Ομογένειας.
Πάντα ήθελαν να είναι λίγοι γιά να ''ξεχωρίζουν'', να μην τους ''κλέβουν'' την αυτοπροβολή,
την δημοσιότητα. Και αυτό αποδεικνύει περίοτρανα, τι ''παιζόταν'' τόσα χρόνια με το Κυπριακό
και την προβολή του, στις ΗΠΑ: Ασχολιόταν μία
''κλειστή λέσχη μόνιμων φιγουρατζήδων-παπατζήδων'', που νομίζουν ότι κοροϊδεύουν και την
Ομογένεια και αφελείς στην Κύπρο. Αλλά η Ομογένεια ''δεν τρώει κουτόχορτο''.
Γ. Λυκ.
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Μιά και άνοιξαν οι «ασκοί του Αιόλου»
Εφόσον, όπως ήρθαν τα πράγματα και προωθήθηκε το ''αίτημά» μου (στην ουσία επιστολή απελπισίας χωρίς καμμία προσδοκία), αναγκάζομαι για μια πολλοστή φορά -δυστυχώςνα απευθυνθώ σ' αυτήν την υπηρεσία που κατέστρεψε την καριέρα μου, τη ζωή μου και την
ψυχική μου γαλήνη.
Nα σημειωθεί ότι στις ΗΠΑ ήρθα ΜΟΝΟ γιατί η Δρ. Καβόγλη, Συντονίστρια Ουάσινγκτον το
2006, με θερμοπαρακαλούσε επί ενάμιση χρόνο
από τηλεφώνου, ΧΩΡΙΣ να με γνωρίζει προσωπικά, παρά μόνο από την επιστολή-άρθρο μου των
10 σελίδων, που δημοσιεύθηκε ηλεκτρονικά από
τον ΟΔΕΓ, σχετικά με τις ανάγκες, προδιαγραφές
και ελλείψεις στη λειτουργία των Τσάρτερ Σχολείων της Αμερικής, που ακολούθησε τηn σύντομη και πλούσια εμπειρία μου στην «Αρχιμήδειο Ακαδημία» το 2004-2005, στο Μαϊάμι, Φλόριδα ΗΠΑ, επί Συντονιστού Μαυρογιώργου και η
οποία διακόπηκε για οικογενειακούς λόγους. Το
άρθρο μου συνοδεύτηκε από αντίστοιχες «παραστάσεις-παρουσίαση» στους: Γρ. Νιώτη, τότε
υφυπουργό Εξωτερικών, εισηγητή του θεσμού
ενίσχυσης των τσάρτερ σχολείων, Κριάρη Εμμανουέλλα (ειδική γραμματέα ΥπΕΠΘ) και Πριόνα
τότε διευθυντή της ΔΙΠΟΔΕ.
Η Δρ. Καβόγλη επικοινωνούσε μαζί μου τηλεφωνικά καθ' όλην τη διάρκεια 2006 και 2007,
παρακινώντας με να συμμετάσχω στις εξετάσεις
γλώσσας για τους «exchange teachers», επειδή
το International Baccalaureate σχολείο COEUS
(ιδρυμένο από μεγάλους φιλέλληνες της Ουάσινγκτον, με Κλασσικές Σπουδές και διδακτική
εμπειρία σε Πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας, που
άντλησαν το όνομα του σχολείου από την Ελληνική Μυθολογία των Τιτάνων -Κοέος - και το οποίο
στηριζόταν στον Κλασικό αθλητισμό και την ελληνική παιδεία) είχε ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙ στο Γραφείο
Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής Πρεσβείας, αναζητώντας έναν πεπειραμένο Έλληνα εκπαιδευτικό,
για να διδάσκει Ελληνική Γλώσσα, Στοιχεία Πολιτισμού, Φιλοσοφία και Μυθολογία.
Εκεί στο COEUS διοργάνωσα μια «βραδυά Νίκου Καζαντζάκη, 50 χρόνια από το θάνατο
του μεγάλου συγγραφέα», με υλικό που έφερα από το Ίδρυμα Καζαντζάκη και τον ιστορικό Αρτέμη Μάτσα: http://www.youtube.com/
watch?v=sBfHBCGnThw. Η Δήμητρα Ρασσιά
έφτασε στην γιορτή όταν πια είχε τελειώσει, κάνοντας τον Δρ. Δαμανάκη που επισκεπτόταν την
Ουάσινγκτον για να προωθήσει τα νέα βιβλία του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ρεθύμνου, έξαλλο.
Δυστυχώς, το σχολείο έκλεισε από χρεοκοπία,
όταν η οικονομική κρίση χτύπησε σκληρά τις
ΗΠΑ το 2008 και η Συντονίστρια Δήμητρα Ρασσιά με απέστειλε στη Βόρεια Καρολίνα, να στηρίξω το -ανύπαρκτο και κακο-οργανωμένο- «πρόγραμμα» της Ελληνικής Γλώσσας στα 2 μεγάλα
Δημόσια Λύκεια της Σάρλοτ, που φιλοξενούσαν
αυτό το δήθεν πρόγραμμα, το οποίο δεν είχε κανένα αναλυτικό πρόγραμμα, βιβλία, διδακτικό
υλικό ούτε Μεθοδολογία προσαρμοσμένη στα
Αμερικάνικα δεδομένα.
Αυτό το δήθεν ''πρόγραμμα'' ήταν έμπνευση του Λάρρυ Περούλα, συνιδιοκτήτη ενός από
τα 30 εστιατόρια της αλυσίδας ελληνικών εστιατορίων Showmars και άτυπου «διευθυντή» του
απογευματινού 2ήμερου «σχολείου» της εκκλησίας Αγία Τριάδα και «προέδρου» του τσάρτερ
σχολείου «Σωκράτειος Ακαδημία», το οποίο επίσης ΔΕΝ ΕΙΧΕ αναλυτικό πρόγραμμα και οργανωμένα «σχέδια μαθήματος» προσαρμοσμένα
στις ανάγκες διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας ως «δεύτερης γλώσσας «.
Όχι μόνο πλήρωσα το κόστος διακοπής του
συμβολαίου μου με το συγκρότημα κατοικιών
στην Ουάσινγκτον -$500 αλλά και επωμίστηκα
το βάρος να αντιμετωπίσω τις νέες ανάγκες ενοικιάσεως $800 συν $800 νέα προκαταβολή για το
διαμέρισμα- από τα πιο φτηνά, σε υποβαθμισμένη περιοχή. Η («προσωρινή») Συντονίστρια Δήμητρα Ρασσιά μάλιστα με συμβούλευσε να «την
κοπανήσω» χωρίς να πληρώσω τίποτε, πράγμα που, αν είχα κάνει, θα με καταδίκαζε να μπω
στην «ηλεκτρονική λίστα εγκλήματος κατοικιών» και να μην ξανανοικιάσω διαμέρισμα ποτέ!
Ο Λάρρυ Περούλας απλώς παρεκάλεσε το CMS,
διοικητική εκπαιδευτική περιφέρεια της Σάρλοτ,
να φιλοξενήσει την Ελληνική Γλώσσα (χωρίς κανένα επεξεργασμένο πρόγραμμα), διαβεβαιώνοντάς τους ότι «η Ελλάδα θα πληρώνει τον εκπαιδευτικό και θα παρέχει ό,τι διδακτικό και εποπτικό υλικό χρειάζεται».
Η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική.

ΤΟ ΘΕΜΑ

'Οταν η κρατική ''βρωμιά'' και αχρηστία Ελλάδας εξάγεται στην Ομογένεια

Τα ελληνικού ενδιαφέροντος σχολεία charter
στις ΗΠΑ και το ''σάπιο'' ελληνικό Δημόσιο
Επιστολές-καταπέλτης Ελληνίδας εκπαιδευτικού με διδακτορικό,
αποσπασμένης από την Ελλάδα και η περιπέτειά της στις ΗΠΑ

Το μόνο βιβλίο που υπήρχε ήταν του Παπαλοΐζου, εντελώς φτωχό και κακο-γραμμένο, μισητό
στους σπουδαστές. Η προηγουμενη φιλόλογος
Μαρία Σγάγια πήρε την πρωτοβουλία να φέρει
το «Mαθαίνοντας ελληνικά με την παρέα μου»,
εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και
την ΔΙΑΜΜΕ, το οποίο της χορήγησε η Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής.
Αυτομάτως ο Περούλας ανακήρυξε της Μαρία
Σγάγια εχθρό του. Έβαζε τους μαθητές του σχολείου να της επιτίθενται και άρχισε να την κακολογεί στο Γραφείο Εκπάδευσης (Ρασσιά) καθώς
και στο Amity Institute που ήταν ο «σπόνσορας
των exchange teachers», ώσπου η Δ. Ρασιά αναγκάστηκε να στείλει εμένα στη θέση της Σγάγια.
Εγώ «ήρθα κι έσκασα» μέσα σ' αυτό το κλίμα
της εχθρότητας, προσπαθώντας να κρατήσω τις
ισορροπίες, οργάνωσα το Αναλυτικό Πρόγραμμα (Curriculum / Syllabus), τα σχέδια μαθήματος
μέρα-μέρα, ενώ εισηγήθηκα και εφάρμοσα τη
«διδασκαλία μέσα από ελληνικά έντεχνα και δημοτικά τραγούδια, χορούς και παιχνίδια» (magic
squares, puzzles, crosswords-σταυρόλεξα) και
παραδοσιακά παιχνίδια (τα μήλα, σκυταλοδρομία, ο «λύκος -κοκκινοσκουφίτσα» για την εκμάθηση πλούσιου λεξιλογίου σχετικά με την ένδυση, «η μικρή Ελένη», για την περιγραφή εξωτερικής εμφάνισης) και φυσικά Δραματοποίηση
και Θέατρο (έχω κάνει σπουδές «συγγραφής θεατρικού και Tηλεοπτικού σεναρίου» στην σχολή
ΔΟΜΗ).
O Περούλας κακολογούσε παντού τους Έλληνες εκπαιδευτικούς -κυρίως γυναίκες πάνω
από κάποια ηλικία- αποκαλούσε τη Μαρία Σγάγια «χοντρή» και έλεγε για τη Συντονίστρια Καβόγλη «Ποιος την πιστεύει ότι έχει 3 παιδιά; Εγώ
σαν άντρας δεν θα πήγαινα μαζί της, δεν είναι
ελκυστική» (διατυπωμένο όχι με αυτόν τον κομψό τρόπο).
Έβαζε τους Έλληνες σπουδαστές να του δίνουν
αναφορά τι φοράω και τι λέω και οι σπουδαστές
μου τα έλεγαν. Προσπαθούσε να ελέγξει τους
βαθμούς του σχολείου και αντιδρούσε στην «πολιτική πειθαρχίας σε παραπτώματα» των 2 λυκείων, πράγμα που ενόχλησε πολύ τις Διευθύνσεις
των Aμερικάνικων σχολείων, τα οποία μου έκαναν γνωστό ότι «δεν είναι ο Περούλας που κάνει
κουμάντο στα σχολεία μας, αλλά το CMS».
Ας μην επεκταθώ σε άλλες λεπτομέρειες αυ-

τού του εφιάλτη. Ο νέας Συντονιστής Μαρμαρινός εκώφευε, διατρανώνοντάς μου ότι «κάνει
πολλές διπλωματικές γνωριμίες ως συντονιστής,
ενώ αυτά είναι δευτερεύοντα».
Παράλληλα (οι κ. Κανάκη και Πουρπούρη θα
τα θυμούνται) εντάθηκαν τα προβλήματα απίστευτων καθυστερήσεων στην καταβολή επιμισθίου, που προκλήθηκε από την απληστία των
δασκάλων που «ψήφισαν» να πληρωνόμαστε σε
Ευρώ (ώστε να παίρνουν πιο πολλά με τη μετατροπή Ευρώ σε δολλάρια),πράγμα που άλλαξε τη
διαδικασία σε «προσωπικά εντάλματα».
Αλλά 3, 4, 5 μήνες χωρίς καθόλου επιμίσθιο.
Μετά από κάθε καθυστέρηση, καταβολή ενός
μηνός.
Οι πιστωτικές κάρτες φορτωμένες για καταβολή ενοικίων και αγορά οικιακού εξοπλισμού και
παλιού αυτοκινήτου.
Μέχρι και η υποχρεωτική οδική ασφάλιση
ήταν για μας υπέρογκη, γιατι είχαμε όλοι «διεθνές δίπλωμα» ($1.300 ανά εξάμηνο, αν δεν είχες ασφάλιση, σου έπαιρναν πινακίδες κ αυτοκίνητο, εδώ ΗΠΑ δεν είναι παίξε-γέλασε).
Αν αργούσες την καταβολή ενοικίου 10 μέρες,
η Αστυνομία σφράγιζε το διαμέρισμα και σου
έκαναν έξωση.
Όλοι οι Έλληνες (αποσπασμένοι) εκπαιδευτικοί
στα ίδια χάλια, εκτός από τους παντρεμένους, με
τα 2 επιμίσθια. Κάναμε Πάσχα με φακές το 2010.
Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης Μαρμαρινός, ο
Πρέσβης Ουάσινγκτον και Πρόξενος Νέας Υόρκης παρακάλεσαν «γράψτε μια επιστολή, ίσως
κάτι γίνει και αλλάξει ο τρόπος πληρωμής. Οι άλλες πολιτείες έχουν ήδη στείλει γράμμα». Οι συνάδελφοι της Βόρειας Καρολίνας το ανέθεσαν σε
μένα. Έγραψα την επιστολή και όλοι την υπέγραψαν.
Κάποια από τις διευθύντριες του Providence
High School φιλοτιμήθηκε και πήρε τηλ. την εκκλησία Αγία Τριάδα μήπως βοηθήσει την κατάσταση. Το τηλ. προωθήθηκε στον Περούλα, ο
οποίος σαρκαστικά απάντησε «ας έκαναν οικονομία τόσους μήνες να σώσουν λεφτά». Η διευθύντρια απάντησε το περιβόητο «πώς να εξοικονομήσει κάποιος λεφτά όταν δεν έχει λεφτά να
εξοικονομήσει;»
Αυτό ήταν. Αμέσως μετά την καταπληκτική
γιορτή της 25 Μαρτίου όπου διοργάνωσα 3 θεατρικά και έφτιαξα 45 κοστούμια με φτηνά δι-

κά μου υλικά για τις μαθήτριες και μαθητές (με
σπαθιά ξιφασκίας και φέσια) κι όπου οι Αμερικανοί μαθητές χόρεψαν τους 5 χορούς που τους
δίδαξα (Ανωγειανό Κρήτης, Ικαριώτικο, Ζεϊμπέκικο, Καλαματιανό, Χασάπικο), στις 26 Απριλίου
2011,ο Περούλας έστειλε ένα email στον Μαρμαρινό, που έλεγε «η Δόκτωρ Κουβέλη ντρόπιασε
την πατρίδα μας και την ελληνική μας κοινότητα με το να διαμαρτύρεται για τις καθυστερήσεις
των επιμισθίων... 'Ηταν η αιτία να καταργηθεί το
πρόγραμμα διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας
στα 2 μεγάλα Λύκεια της πόλης μας, που δημιουργήσαμε με τόσο κόπο»!!!
Επίσης ανάγκασε τους γονείς που είχαν αναρτήσει στο Youtube δύο βίντεο με τους Αμερικανούς μαθητές να παίζουν θέατρο στα ελληνικά και να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς, να
τα αποσύρουν με την αιτιολογία «το σχολείο δεν
συμφωνεί, διότι οι μαθητές είναι κάτω των 18»
(σιγά μην άφηνε να αναδειχτεί η δουλειά μου),
την ίδια στιγμή που (εντελώς τυχαία, σταλμένες
ένα μήνα πριν) παρέλαβα 2 συστατικές επιστολές
από τους επόπτες -καθηγητές Alison VanAlphen
(Κοινωνικών Επιστημών), Julie Scottland (Αγγλικής Φιλολογίας ) οι οποίοι με παρακολουθούσαν
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ στην τάξη και στα «projects» που διοργάνωνα και που τονίζουν ότι «είμαι ένα πλεονέκτημα για το σχολείο» (ΤΙΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ
ΕΔΩ).
Η συνέχεια γνωστή.
O Μαρμαρινός εξανέστη ότι προηγούμαι, ΔΙΠΟΔΕ (Ρούνη, Δερμανούτσος, Λινού, αργότερα
Νοβάκη) έπαιζαν παιχνίδια, Μαρμαρινός υποσχέθηκε -γραπτώς- να βρει άλλο σχολείο, αλλά ξαφνικά ο Μαρμαρινός φεύγει για Ελλάδα για
να δώσει συνέντευξη να ξαναγίνει Συντονιστής,
επιστρέφει διαφορετικός, η προσπάθεια να πάω
σε άλλο τσάρτερ σχολείο αποσιωπάται, τηλεφωνώ στο σχολείο ''ΟΜΗΡΟΣ'' του Delaware, όπου
ο πρόεδρος Ρήγος με ρωτάει «ο Περούλας τι λέει
για σένα;» και βάζει τα γέλια (η συκοφαντία ήταν
καλά οργανωμένη) κι εγώ πετιέμαι «στο πυρ το
εξώτερο» από αυτούς που θα αξιολογούσαν το
εκπαιδευτικό μου έργο και θα εκτιμούσαν τον
μόχθο της σκληρής μου δουλειάς και τις θυσίες μου.
Ταυτόχρονα ο Περούλας οικειοποιείται το
Curriculum/ Syllabus (Αναλυτικό Πρόγραμμα)
που είχα διοργανώσει και το στέλνει στη ΔΙΑΜΜΕ και τον Δρ. Δαμανάκη του Πανεπιστημίου
Ρεθύμνου ως δικό του (έχω ενημερώσει τη ΔΙΑΜΜΕ σχετικά).
Λινού, Ρούνη, Δερμανούτσος, Νοβάκη δικαίωσαν την κακοήθεια και την μικροπρεπή εμπάθεια, την ευνοιοκρατία και την παρανομία.
Ο Περούλας, όπως μαθαίνω, συνεχίζει στο ίδιο
κλίμα. Ο σάλος στη Σάρλοτ είναι μεγάλος. Η «ελληνική ομογένεια» γνωρίζει. Μόνο η ΔΙΠΟΔΕ
κοιμάται. Ο Θεός το άδικο το βλέπει. Αν η Χάρη
Του με ευλογήσει, θα ανοίξω ένα τσάρτερ σχολείο στο μέλλον, με χρηματοδότηση του Αμερικάνικου Δημοσίου.
Για την ώρα, φοιτώ σε μια τεχνική σχολή για
οδηγός νταλίκας. Τι να γίνει; Η ανεργία εδώ είναι
μεγάλη. Κάτι πρέπει να κάνω. Αφού η Ελλάδα με
κατέστρεψε και με οδήγησε στην απόλυτη φτώχεια και την απαξίωση, πρέπει να κάνω το σωστό
και το μπορετό. Η οικογένειά μου έχει γονατίσει
οικονομικά για την αποπληρωμή των 10.000 ευρώ επιστροφής στο δημόσιο, για όσο διάστημα
ανέμενα, όσο καιρό ο Δερμανούτσος και το Γραφείο Διαμαντοπούλου μου έλεγαν να περιμένω
μέχρι την υπογραφή της επαναπόσπασης λόγω
γάμου (προφορικώς και γραπτώς).
Δυστυχώς, πλην της Δρ. Καβόβλη, οι περισσότεροι Συντονιστές του Γραφείου Ουάσινγκτον
χρησιμοποίησαν τη θέση τους για να κάνουν
προσωπικές γνωριμίες, αδιαφορώντας για τα
ουσιώδη ζητήματα του Ελληνικού Προγράμματος. Η σχέση τους με τα τσάρτερ σχολεία είναι «πελατειακή» επειδή τα σχολεία πληρώνουν
αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία και γεύματα,
ώστε οι Συντονιστές να τα επισκέπτονται και να
τους χορηγούν περισσότερους (δωρεάν) δασκάλους με αποδοχές από την φτωχή Ελλάδα. Οι Συντονιστές από την άλλη ανησυχούν για την επανεκλογή τους και την «καλή έξωθεν μαρτυρία».
Κωφεύουν λοιπόν στις όποιες φωνές διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών κατά των επιχειρηματιών-προέδρων των τσάρτερ σχολείων.
Η ΔΙΠΟΔΕ παίζει τα δικά της παιχνίδια ευνοιοκρατίας (που ονομάζει «διακριτική ευχέρεια») κι
εκεί ολοκληρώνεται ο κύκλος της υπηρεσιακής
διαφθοράς, της οποίας υπήρξα ατυχές θύμα.
Βασιλική Κουβέλη, διδάκτωρ Φιλοσοφίας
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From: va21kouv@xxxxxx.com
To: charalabaki@ggae.gr;
akis@gerontopoulos.gr
Subject: Πώς η ΔΙΠΟΔΕ με κατέστρεψε
Date: Sat, 10 May 2014 15:33:58 -0400
Κυρία Χαραλαμπάκη,
(επίσης κοινοποίηση προς υφυπουργό κ. Κυριάκο Γεροντόπουλο)
Εκτιμώ την προσπάθειά σας να κάνετε κάτι για
μένα, αλλά επιτρέψτε μου να πω οτι η διαβίβαση του ηλεκτρονικού εγγράφου μου στη ΔΙΠΟΔΕ από εσάς θα είναι μάταιη και αναποτελεσματική. Γιατί κ. Χαραλαμπάκη να θέλω να προωθηθεί το email μου σε αυτούς ακριβώς που με κατέστρεψαν;
Το ίδιο λάθος έγινε με τους κους Παπαθεοδώρου και Μιχαλολιάκο. Με παρέπεμψαν στους καταστροφείς μου κι εκεί σταμάτησαν όλα.
Ο κύκλος διαλόγου που κράτησε σχεδόν ενάμιση χρόνο, έχει κλείσει με την πειθαρχική μου
δίωξη και την απόλυσή μου λόγω ''αδικαιολόγητης αποχής από τα καθηκοντά μου- δεν προσήλθα εντός 22 εργασίμων ημερών, να αναλάβω
υπηρεσία στην Ελλάδα''.
Η ΔΙΠΟΔΕ(σ.σ.: σημαίνει κάτι σαν Διεύθυνση
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης) προκάλεσε την
καταστροφή μου ως δημοσίου υπαλλήλου, αυξημένων προσόντων, μάχιμου εκπαιδευτικού,
την καταστροφή μου ως ανθρώπου, ως επιστήμονα και κατόχου Διδακτορικού τίτλου αναγνωρισμένου και στις ΗΠΑ, την καταστροφή της οικογένειάς μου, με την κακοδιοίκηση, τις παραλείψεις την μη εφαρμογή του Νόμου και της
«εγκυκλίου Αρβανιτόπουλου» σχετικά με την
επαναπόσπαση κατοίκων εξωτερικού λόγω γάμου με πολίτη της αλλοδαπής.
Οι άνθρωποι αυτοί είναι εθισμένοι σε οριζόντιες λογικές, σε λογικές υπηρεσιακού κυνισμού,
αδιάφοροι για το τι μπορούν να προκαλέσουν
και γενικά όχι ικανοί να κρίνουν την αξία αλλων.
Αν έστειλα την ηλεκτρονική αυτή επιστολή μεταξύ πολλών άλλων και στον Απόδημο Ελληνισμό, το έκανα για να κοινοποιήσω το θέμα μου
«πιο ψηλά» όπου ίσως θα μπορούσαν να δείξουν
κατανόηση και εγρήγορση, ως ύστατο καθήκον
εκ μέρους μου να βρω το δίκιο μου, να περιορίσω στοιχειωδώς τις ανυπέρβλητες βλάβες που
ήδη έχω υποστεί.
Τώρα πια έχω απολυθεί. Η ΔΙΠΟΔΕ πέτυχε να
με καταστρέψει, όπως το μεθόδευσε και το προκάλεσε, αφού με πέταξε στην άκρη, παραβιάζοντας την εγκύκλιο Φαραγκουλιτάκη, τον Νόμο Γεννηματά και φυσικά την εγκύκλειο Αρβανιτόπουλου σχετικά με την ειδική κατηγορία των
«εγκατεστημένων λόγω γάμου στις ΗΠΑ».
Το πολύ πολύ η ΔΙΠΟΔΕ να ξανα-απαντήσει, όπως της είναι σύνηθες, ότι δεν είμαι πλέον
υπάλληλος του ΥπΕΠΘ και δημόσιος υπάλληλος
και το αίτημά μου είναι άκυρο.
Δηλαδή αυτοί που με παγίδευσαν, με οδήγησαν σε πειθαρχική δίωξη ώστε να χάσω τη θέση
μου, θα πουν για μια ακόμα φορά ότι δεν δικαιούμαι τίποτε και ότι μόνο ''όφειλα''. Ήξεραν πολύ καλά πώς να καλυφθούν, στο όνομα της ''διακριτικής ευχέρειάς'' τους και εγνώριζαν ότι η
απόλυση είναι προφανής (ψηφίστηκε 3-2 στο
πειθαρχικό).
Η επικοινωνία μου από τη Βόρεια Καρολίνα
ήταν πολύ δύσκολη λόγω απόστασης, διαφοράς
ώρας -7 ώρες- και υψηλού κόστους των τηλεφώνων, πράγμα το οποίο εγνώριζαν οι της ΔΙΠΟΔΕ,
γι' αυτό με άφηναν π.χ. να αναμένω στη γραμμή ώσπου το τηλέφωνο έκλεινε ή μου τελείωνε η
κάρτα τηλεφωνίας προς Ελλάδα.
Ήλπιζα ότι αυτή η επιστολή μου θα έφτανε
ισως στην κ. Σακελλάρη (σ.σ.: γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού), με την οποία είχα
τακτική επικοινωνία από το 2005 που της κοινοποίησα ένα άρθρο-επιστολή μου για τα Τσάρτερ
Σχολεία και τις ανάγκες αναλυτικού προγράμματος και ειδικών βιβλίων (το οποίο δημοσιεύτηκε
από τον Οργανισμό για την Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας - ΟΔΕΓ), ως το 2007 που αποσπάστηκα για την Αμερική (1η στην αξιολογική
λίστα, με βαθμολόγηση 94,5%).
Όταν ο πρώην σύζυγός μου στην Ελλάδα, βρήκε την κ. Νοβάκη και της εξέθεσε τι έχει γίνει και
πώς η ΔΙΠΟΔΕ με αχρήστευσε και με οδήγησε
στην απόλυση, ότι η κ. Κουβέλη καταστρέφεται,
ότι παραβιάζετε τον Νόμο σχετικά με την «εγκατάσταση λόγω γάμου» (να σημειωθεί ότι ο όρος
«εγκατάσταση» σημαίνει την ''νομιμοποίηση'
για παραμονή και εργασία μέσω Πράσινης Κάρτας και υπηκοότητας που ισχύει σε χώρες όπως
ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία), η κ. Νοβάκη σε άμυ-

ΤΟ ΘΕΜΑ - ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Ομογένεια, αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί
και το διαπλεκόμενο ''ελληνικό Δημόσιο''
να έλεγε συνεχώς «δεν θα πληρώσουμε εμείς τις
αμαρτίες των άλλων». Να σημειωθεί οτι η Νοβάκη ήταν στο Παιδαγωγικό διοικητικός και τότε
είχε έρθει στην ΔΙΠΟΔΕ, πιστεύω οτι δεν γνώριζε
αρχικά τι ήταν η υποθεσή μου.
Η κ. Νοβάκη εκπροσωπώντας την ΔΙΠΟΔΕ
αμυνόμενη υιοθέτησε, ως «υπηρεσιακό έγγραφο» ένα ψευδές και απαράδεκτο email του ιδιώτη Λάρρυ Περούλα, εστιάτορα και προέδρου του
Τσάρτερ Σχολείου «Σωκράτειος Ακαδημία», το
οποίο αποτελεί γραπτή συκοφαντική δυσφήμιση
στο πρόσωπό μου, για το οποίο θα αποφανθεί η
Αμερικάνικη Δικαιοσύνη. Ως γνωστόν, τα Τσάρτερ Σχολεία αποτελούν ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ως πρωτοβουλία ιδιωτών, μερικών άσχετων προς την
Εκπαίδευση, χρηματοδοτούνται από το Αμερικάνικο Φορολογικό Σύστημα.
Ο κάθε Λάρρυ Περούλας ΔΕΝ αποτελεί εργοδότη μου, δεν με προσλαμβάνει, δεν με απολύει, δεν με πληρώνει, δεν με αξιολογεί...'Eχω αποσπασθεί από την Ελλάδα ως εκπαιδευτικούς,
απλώς με «φιλοξενεί». Ο πραγματικός εργοδότης των «exchange teachers» είναι το ΥπΕΠΘ.
Ο κ. Αντώνιος Μαρμαρινός (τώρα καθηγητής
Κοινωνιολογίας άνευ οργανικής θέσεως στην
Ανατολική Αττική), τότε Συντονιστής στο Γραφείο Πρεσβείας Ουάσινγκτον επέμενε «αδυνατώ να σας προσπεράσω, είστε η πιο πεπειραμένη
και προσοντούχος εκπαιδευτικός και προηγείστε με βάση το Νόμο», δίνοντάς μου την πραγματική εικόνα της κατάστασης.
Με έπειθε ότι, ναι εχω δίκαιο και καλώς περιμένω να υπογραφεί η αποσπασή μου, κάτι που
έλεγαν σε μένα, τον πρώην σύζυγό μου αλλά και
τον γιό μου στην Ελλάδα από το γραφείο της (τότε υπουργού) κ. Διαμαντοπούλου.
Τελικά σιωπηλά με παρέκαμψε, η ΔΙΠΟΔΕ με
πέταξε στην άκρη, απέσπασε την κ. Μιχαλοπού-

λου ως πρώτη στον αξιολογικό πίνακα και τον κ.
Δήμα περίπου 25ο(;) στην αξιολόγηση (ο νόμος
των αποσπάσεων ορίζει ότι το ζεύγος των παντρεμένων εκπαιδευτικών παίρνει τη βαθμολόγηση του τελευταίου). Η κ. Μιχαλοπούλου έμεινε στο σχολείο 3 μήνες και επέστρεψε στην Ελλάδα, έχοντας κακές εμπειρίες από τη θητεία
της στο σχολείο, κλαίγοντας μέσα στην τάξη κάθε μέρα. Προφανώς αλλιώς τα περίμενε τα πράγματα. Εδώ οι εκπαιδευτικές εμπειρίες είναι πολύ
δύσκολες, κυρίως λόγω του πολύ διαφορετικού
εκπαιδευτικού συστήματος και των νοοτροπιών
της αμερικάνικης κοινωνίας. Εγώ τη συνήθισα
αυτή τη δυσκολία, επιβίωσα σ' αυτήν.
Η ΔΙΠΟΔΕ ΤΟ 2011-2012 συνεχώς απασπούσε
συναδέλφους, συνολικά 18, μέχρι 19-1-2012 έκανε αποσπάσεις για Ουάσιγκτον, με μισθό και επιμίσθιο, όταν εγώ είχα ζητήσει ΜΟΝΟ τις τακτικές
μου αποδοχές από την Ελλάδα .
Εγώ περίμενα και περίμενα και περίμενα, τηλεφωνώντας, παρακαλώντας, απαιτώντας, διεκδικώντας και πάλι παρακαλώντας και ζητώντας,
υποβάλλοντας καινούργιες αιτήσεις να επαναποσπασθώ για 6ο χρόνο, με βάση το Νόμο, κυριολεκτικά παροπλισμένη στην Αμερική, διαμένοντας 10 λεπτά από το σχολείο, ενώ οι υπουργοί
και υφυπουργοί του Υπουργείου, άλλαζαν ο ένας
μετά τον άλλο. Δεν θέλω να κρίνω την συγκεκριμένη περίοδο.
Η κ. Νοβάκη, τελικά με ξεγέλασε λέγοντάς μου
να επανυποβάλω αίτηση, αποκλειστικά για ''Σωκράτειο Ακαδημία'', που αποδείχτηκε οτι είχαν
προαποφασίσει την απόρριψή της, με τα ίδια
επιχειρήματα ''δεν σας θέλει ο Λάρρυ Περούλας''. Τώρα, αναγκαστικά έκαναν και έγγραφο.
Δικαιολογίες ανεύθυνες, απαράδεκτες, προσχηματικές έξω από το πνεύμα και την δεοντολογία
της Υπηρεσίας:

1) «Η απόσπασή σας δεν έχει υπογραφεί ακόμα» (υπογράφηκε αργότερα, για συναδελφο που
είναι τυχαίως από το ίδιο χωριό με τον Λάρρυ Περούλα, επαναπόσπαση για 6ο χρόνο, την οποία
απέρριψε η Αμερική ως παράτυπη και ανακλήθηκε από το ΥπΕΠΘ),
2) «δεν υπάρχει κενό για σας, η Ελλάδα κάνει περιορισμούς στις δαπάνες» (ενώ υπήρχε
για πολλούς άλλους κενό με μισθό και επιμίσθιο,
ενώ εγώ θα έπαιρνα μόνο τις τακτικές μου αποδοχές),
3) «δεν σας θέλει το σχολείο» γενικά. (δηλαδή
ο όποιος μικροεστιάτορας κ. Λάρρυ Περούλας
που διακηρύσσει παντού την εμπάθειά του κατά των εκπαιδευτικών, που διατρανώνει δημόσια «το κόμπλεξ μου είναι που δεν έγινα καθηγητής(;)», που βροντοφωνάζει την αγαπημένη του
φράση «θα φέρνω και θα διώχνω όποιον θέλω
εγώ», ο άνθρωπος που νομίζει οτι είμαστε μετανάστριες σερβιτόρες ή μαγείρισσες).
4) «η ΔΙΠΟΔΕ έχει τη διακριτική ευχέρεια να
αποσπά με βάση τις ανάγκες της Υπηρεσία». Δηλαδή, κοινώς να κάνει ό,τι θέλει.
H ΔΙΠΟΔΕ τον Αύγουστο του 2013, απέσπασε
για 6ο χρόνο την Μαντέκα Ελένη, χωρίς γάμο με
πολίτη της χώρας (όπως σαφώς ορίζει ο Νόμος
και οφείλει η ΔΙΠΟΔΕ να γνωρίζει) και χωρίς την
«εγκατάσταση λόγω γάμου», χωρίς καν να έχει
το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση.
Η αμερικάνικη Πρεσβεία μπλόκαρε την απόσπασή της, που ακριβώς αποδεικνύει την παράνομη απόσπαση της Μαντέκα, η οποία εκθέτει ΔΙΠΟΔΕ και Υπουργό Παιδείας.
Κάθε Υπουργός, ως γνωστόν, υπογράφει εκατοντάδες αποφάσεις κάθε εβδομάδα. Αδυνατεί να εξετάσει καταλεπτώς κάθε μιά. Αναθέτει το έργο αυτό σε αρμόδια επιτελεία. Η ΔΙΠΟΔΕ ως αρμόδιο επιτελείο, έκανε την επιλογή να
επαναποσπάσει την Μαντέκα Ελένη, όπως πρίν
ένα χρόνο την Αθανασοπούλου Άννα (Μαθηματικό, όταν οι αποσπάσεις δήθεν αφορούν μόνο
τη Γλώσσα ) για 6ο χρόνο, ως «αναντικατάστατη» και όχι λόγω γάμου με πολίτη της αλλοδαπής, το οποίο δεν υπάρχει .
Είναι λοιπόν μάταιο να επικοινωνήσω μια ακόμη φορά με αυτούς που με οδήγησαν να εργάζομαι σε κουζίνες εστιατορίων της ομογενείας και
σε σούπερ-μάρκετ με $8 την ώρα μερική απασχόληση.
Η ομογένεια της Β. Καρολίνας έχουν πλέον
μάθει τα πραγματικά περιστατικά, γελούν και
νκλαίνε ταυτόχρονα, γιατί κατάλαβαν. Aποφεύγουν να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο,
ενώ ο Λάρρυ Περούλας χρησιμοποιεί ως «εκπαιδευτικούς» της Ελληνικής Γλώσσας κομμώτριες,
σερβιτόρες και νοικοκυρές που έμαθαν τα ελληνικά στην Αμερική.
Δυστυχώς, η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της όπως
κατέφαγε και κατέστρεψε εμένα. Με αναγνωρισμένα στις ΗΠΑ το πτυχίο Κλασσικών Σπουδώv,
Μάστερ και Διδακτορικό στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, με 27 χρόνια συνεπούς και παθιασμένης υπηρέτησης στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, διδασκαλίες στα ΠΕΚ και δημοσιεύσεις και ομιλίες σε συνέδρια, με επιστημονικό έργο και αξιολόγηση, αφού έδωσα ψυχή και
καρδιά για την Ελληνική Γλώσσα στην Αμερική,
η ΔΙΠΟΔΕ με οδήγησε στην διαπόμπευση και την
απόλυση.
Όταν κάποιος κακοποιεί το θύμα του, το θύμα
δεν απευθύνεται στον βασανιστή του για προστασία, αλλά σε κάποιον ανώτερο, που θα τιμωρήσει και θα αποδώσει δικαιοσύνη. Πώς θα
ήταν δυνατόν αυτοί που με πέταξαν στην άκρη
και από μάχιμο εκπαιδευτικό με κατήντησαν να
δουλεύω σε κουζίνες εστιατορίων και αμερικάνικα σούπερ-μάρκετ προς $8 την ώρα, που μου
στέρησαν το αγαθό της εργασίας και όλη μου τη
σύνταξη, να νοιαστούν να επανορθώσουν;
Ήδη ζω με μόνιμη υψηλή υπέρταση από τη λύπη και την πίκρα που με κατατρώγουν, μαραζώνοντας που είμαι έξω από το σχολείο, ενώ έχω
τόσα ακόμη να προσφέρω, επειδή κάποιος Λάρρυ Περούλας (για τον οποίο λέγεται ότι εκκρεμεί ένταλμα συλλήψεως στην Ελλάδα και γι αυτό δεν επιστρέφει), αποφάσισε ότι «δεν με θέλει
στο σχολειο ΤΟΥ».
Ακόμη και μετά την απόλυσή μου, που η ΔΙΠΟΔΕ επέβαλε στην Διεύθυνση Ανατολικής Αττικής (Η ΔΙΠΟΔΕ έπαιρνε τηλέφωνα στη Διεύθυνση Ανατολικής Αττικής, για να σιγουρέψει ότι θα
απολυθώ και θα γλυτώσει από τις οχλήσεις μου),
το τέρας της διαφθοράς και παρανομίας δεν είχε
χορτάσει. Ήδη το καλοκαίρι του 2013 απέσπασαν
την Μαντέκα Ελένη
---------->
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Ομογένεια και αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί
χωρίς καν να έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση.
Έχω στα χέρια μου την απόφαση ανάκλησης
της απόσπασης Μαντέκα Ελένης, επειδή η Αμερική αρνήθηκε να εγκρίνει έκδοση οποιασδήποτε βίζας εφόσον η απόσπαση δεν πληρεί τους
όρους της συμφωνίας μεταξύ των χωρών Ελλάδος - ΗΠΑ, δηλαδή η Μαντέκα δεν είναι «μόνιμος κάτοικος παντρεμένη με πολίτη της χώρας «,
όπερ σημαίνει ότι ΔΕΝ είχε καν το δικαίωμα να
υποβάλει αίτηση για παράταση της απόσπασής
της για 6ο έτος.
Η αμερικάνικη Πρεσβεία μπλόκαρε την απόσπασή της, που ακριβώς αποδεικνύει την παράνομη απόσπαση της Μαντέκα, η οποία εκθέτει
τον Υπουργό Παιδείας, ο οποίος υπέγραψε την
παράταση, παραπλανημένος από την ΔΙΠΟΔΕ.
Κάθε Υπουργός, ως γνωστόν, υπογράφει εκατοντάδες αποφάσεις κάθε εβδομάδα. Αδυνατεί
να εξετάσει καταλεπτώς κάθε μιά. Αναθέτει το
έργο αυτό σε αρμόδια επιτελεία. Η ΔΙΠΟΔΕ, ως
αρμόδιο επιτελείο, έκανε την επιλογή να επαναποσπάσει τη Μαντέκα Ελένη, όπως και συναδελφο Μαθηματικό (ως «αναντικατάστατη» και όχι
λόγω γάμου με πολίτη της αλλοδαπής , εφόσον
ο από 30-ετών-γάμου-σύζυγός της «έτυχε» να
βρει εργασία στις ΗΠΑ και η κυρία δίδασκε ΕΠ'
ΑΜΟΙΒΗ στο UNCC ενώ εξακολουθούσε να παίρνει αποσπάσεις από τη ΔΙΠΟΔΕ με μισθό και επιμίσθιο, υπογράφοντας τη δήλωση του νόμου
ΨΕΥΔΩΣ κάθε μήνα ότι «δεν πληρώνεται από
άλλη πηγή»)!!!
Η ΔΙΠΟΔΕ έχει περίτρανα αποδείξει ότι «ΕΧΕΙ
ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΠΑ ΟΠΟΙΟΝ
ΚΡΙΝΕΙ-ΘΕΛΕΙ»
Είναι πολύ αργά για οποιαδήποτε αποκατάσταση δικαιοσύνης. Τα 2 αυτά χρόνια δεν γυρίζουν πίσω. Τη θέση μου, που τόσο επάξια υπηρέτησα επί 27 χρόνια και τη σύνταξή μου, με όλες
τις κρατήσεις μήνα με μήνα όλα τα χρόνια της
δουλειάς μου, τα έχω χάσει.
Μόνιμος δρόμος η Δικαιοσύνη
Μηνύω τον Λάρρυ Περούλα και τη ''Σωκράτειο
Ακαδημία'' για «συκοφαντική δυσφήμιση» (Libel
and Defamation of Character) και οι δικηγόροι
μου συμφωνούν ότι ο κύριος αυτός ουδέν «προνόμιο» είχε να με αξιολογήσει για το εκπαιδευτικό μου έργο, εφόσον ποτέ δεν με προσέλαβε,
ούτε πλήρωσε, ούτε απέλυσε, διότι δεν ήταν εργοδότης μου, αλλά ο ''επιχειρηματίας-ιδιώτης''
πρόεδρος του σχολείου που με ''φιλοξενούσε''.
Εργοδότης μου ήταν το ΥπΕΠΘ, το οποίο μέσω
ΔΙΠΟΔΕ έλαβε σοβαρά υπόψιν του ένα εμπαθές
email από τον κύριο αυτόν, που περίτρανα και
αλαζονικά διακηρύττει δημόσια ότι «θα φέρνει
και θα διώχνει όποιον θέλει» και ότι «το κόμπλεξ
του είναι ότι δεν κατάφερε να γίνει καθηγητής».

Οι δικηγόροι μου εδώ στην Αμερική χαρακτήρισαν την υπόθεσή μου «πολύ σοβαρή» (και ο
Περούλας αν ποτέ γυρίσει στην Ελλάδα, θα συλληφεί στο αεροδρόμιο, όπως μας έλεγε συνέχεια
στο σχολείο η κόρη του-δασκάλα της 1ης Δημοτικού με μόνο δίπλωμα την «ελληνομάθεια»)δεν
δικαιούται να είναι καν στο συμβούλιο διοίκησης ενός τσάρτερ σχολείου, πόσο μάλλον να είναι «πρόεδρός του».
Έχω πληροφορήσει σχετικώς τον διευθυντή
του Γραφείου Εκπαίδευσης των Τσάρτερ σχολείων της Βόρειας Καρολίνας για την «υπόθεση Σωκράτειος Ακαδημία» και τη συκοφαντική
δυσφήμιση που διέπραξε ο Λάρρυ Περούλας σε
βάρος μου.
Έχω στην κατοχή μου εξαιρετικές συστατικές
επιστολές από τους Αμερικανούς επιτηρητές καθηγητές, που παρακολουθούσαν τη διδασκαλία μου στην τάξη και δραστηριότητες (θέατρο,
χορούς, παιχνίδια στον αύλειο χώρο) ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, του συγκεκριμένου σχολείου, που καταρρίπτουν τη συκοφαντία Περούλα.
Έχω εξαιρετικές επιστολές από κάθε Αμερικάνικο σχολείο στο οποίο υπηρέτησα και θα αποδείξω τη συκοφαντική δυσφήμιση Περούλα εις
βάρος μου, με τη βοήθεια του Θεού. Στο σχολείο
Providence High School έκαναν αφιέρωμα γραπτό στην καλή δουλειά μου, με φωτογραφίες και
συνεντεύξεις μαθητών. Φωτοαντίγραφα έστειλα
στον Συντονιστή Μαρμαρινό όπως και στον Περούλα. Ο συντονιστής χαρακτηριστικά αρνήθηκε
να τα παραλάβει.
Επίσης συστατικές επιστολές από τα ΠΕΚ και το
Πανεπιστήμιο Αθηνών, για τις διδασκαλίες μου
πάνω στη «Μεθοδολογία της διδασκαλίας στα
Αρχαία και Nέα Ελληνικά, Ιστοριογραφία & Φιλοσοφία». Έχω 6 επιστημονικές ανακοινώσεις σε
συνέδρια και δημοσιεύσεις άρθρων μου από το
Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεγάλη διδακτική εμπειρία σε όλα τα είδη σχολείων της Δευτεροβάθμιας, ανάμεσα στα οποία και 5 Πειραματικά Λύκεια
- Γυμνάσια.
Η ΔΙΠΟΔΕ έκανε όλα αυτά ένα τίποτα και εμένα
ένα μηδενικό, να αναζητώ εργασία στην αφιλόξενη «αγορά» της Αμερικής, όπου το «καθεστώς
γνωριμιών από παλιά»...(τι είδους ''νέα αρχή'
κάνει κανείς στα 54 του;), με απέκλεισε από κάποια αξιοπρεπή διδακτική απασχόληση και με
οδήγησε να πλένω πιάτα και να κόβω σαλάτες
στις κουζίνες ελληνικών εστιατορίων.
Η οικογένειά μου στην Ελλάδα αγωνίζεται να
αποπληρώσει το ποσό των 10.000 ευρώ για τους
μήνες της αναμονής να επαναποσπασθώ, στην
οποία αναμονή με καταδίκασαν με έγγραφο «η
απόσπασή σας δεν έχει υπογραφεί ακόμα», ενόσω μαγείρευαν τις αποσπάσεις 20 περίπου άλλων ατόμων στο προβληματικό Γραφείο Πρεσβείας Ουάσινγκτον (καταργήθηκε 2013).

Άνθρωποι που δεν έχουν σεβασμό στους ανθρώπους, στο Νόμο, στο Θεό, δεν φοβούνται
κανένα. Κάθε συκοφαντία εναντίον εκπαιδευτικού βρίσκει πρόσφορο έδαφος στη ΔΙΠΟΔΕ, που
ακριβώς ψάχνει για τέτοιες ευκαιρίες προκειμένου να απαξιώσει κάποιον, να τον γυρίσει πίσω

και να στείλει όποιον θέλει, με την ανοχή και συνέργεια του εκάστοτε συντονιστή.
Παίζεται χρόνια αυτό το παιχνίδι. Απλώς στην
περίπτωσή μου έλαβε μεγαλύτερη έκταση και
ξεπέρασε όλα τα όρια.
Βασιλική Κουβέλη, διδάκτωρ Φιλοσοφίας

Ιστορία Ομογένειας ΗΠΑ
ΑΗΕΡΑ-τζήδες στο Σικάγο 1940, με τα περίφημα...φέσια τους
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EXCLUSIVE STUDY ABROAD SCHOLARSHIP OFFERED TO ALL PAST AND PRESENT
PANHELLENIC AWARD RECIPIENTS
The PanHellenic Scholarship Foundation (PHSF) is proud to announce an exclusive study abroad
scholarship to all of its past and present award recipients from the prestigious American College
of Greece (DEREE-ACG), designed specifically for the Foundation.
This special partnership was first announced at the Foundation's Awards Gala which occurred on
Saturday, June 14, 2014, when the PHSF awarded $250,000 to 40 outstanding Greek American
undergraduates. «We are happy to cooperate with the PanHellenic Scholarship Foundation as we
recognize its valuable service to the community. In this spirit, we offer to each past and present
recipient a scholarship of value, as we believe these students have the wherewithal to capitalize
on this opportunity that will provide them with a significant educational and cultural experience
at our fine institution» said the Provost of DEREE-ACG, Dr. Thimios Zaharopoulos.
Currently located in Athens, the American College of Greece is accredited by the New England
Association of Schools and Colleges and was founded almost 140 years ago in 1875. DEREE-ACG is
the oldest and largest US accredited University in Europe and welcomes thousands of secondary,
undergraduate, and graduate students each and every year.
«We are pleased to offer our scholarship recipients this program as it provides them the
opportunity to earn up to 15 transferable credits per semester while they enjoy the beauty and
culture of Greece,» said Chris P. Tomaras, Chairman of the PanHellenic Scholarship Foundation.
The Study Abroad experience has become a global educational trend which millions of students
from around the globe partake in each year. What better way to enrich the lives of young
scholars than with an opportunity to study in the land of their ancestors, while earning college
credit transferable to their home institution. Each $3,000 scholarship is good for a portion of one
academic term of study at DEREE-ACG for each recipient.
The PanHellenic Scholarship Foundation thanks the American College of Greece for this exclusive
honor, and looks forward to building a better America through Education and Hellenism through
this partnership.
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Όπου ευημερούν οι αριθμοί δυσκολεύονται οι περιστάσεις, λέει
παραφρασμένο ένα ρητό και ίσως κάπως έτσι να είναι η κατάσταση με τον τουρισμό φέτος. Τα στατιστικά έχουν εκτιναχθεί, καθώς
το 2014 αναμένεται να είναι χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, με τον αριθμό των επισκεπτών να φθάνει σχεδόν το διπλάσιο
του ελληνικού πληθυσμού.
Την ίδια στιγμή που οι αναγνώστες του περιοδικού Travel &
Leisure ψηφίζουν τη Σαντορίνη ως το πιο όμορφο νησί παγκοσμίως, τα αεροπλάνα σχεδόν δεν σβήνουν τις μηχανές και τα ξενοδοχεία των δημοφιλών προορισμών δεν έχουν πού να βάλουν τους
τουρίστες. Κάπου εκεί όμως σταματούν τα θετικά και αρχίζουν τα
αρνητικά.
Τα δημοφιλή νησιά μας γίνονται τα πιο ακριβά του κόσμου, η
εξυπηρέτηση προβληματίζει, οι διπλοκρατήσεις δίνουν και παίρνουν και η κατάσταση αυτή τουλάχιστον προβληματίζει τους ξένους, φέρνοντας και τα πρώτα αρνητικά δημοσιεύματα.
Είναι λοιπόν δυνατόν όλη αυτή η κοσμοσυρροή να λειτουργήσει
αρνητικά; Η απάντηση είναι «ναι». Και εάν η τουριστική βιομηχανία δεν προσέξει το προϊόν της, σύντομα θα αρχίζει να γεύεται και
τις επιπτώσεις, όπως ήδη συμβαίνει φέτος με τους Ρώσους, που
γύρισαν την πλάτη στην Κρήτη.
Άνοδος
Πριν φτάσουμε στα καμπανάκια, ας δούμε τη συνολική εικόνα.
Η συνολική αύξηση του τουριστικού κύματος προς τη χώρα το πρώτο πεντάμηνο φτάνει το 20%, κάτι που σημαίνει σχεδόν 500.000 περισσότερους τουρίστες. Και από αυτούς οι 200.000
(περισσότεροι) έφτασαν στην Ελλάδα τον Μάιο.
Η Αθήνα βιώνει μια δυναμική επιστροφή των επισκεπτών με
άνοδο 30% τον Μάιο του 2014 σε σχέση με το 2013 και 34% για το
πρώτο πεντάμηνο.
Στην περιφέρεια γίνεται πάρτι από την άνοιξη. Το πρώτο τετράμηνο «είδε» τη Σαντορίνη να κρατά τα σκήπτρα με αύξηση 141%
σε σχέση με το 2013, ενώ γνωστά και άγνωστα αεροδρόμια της περιφέρειας... συναγωνίζονται για την πρωτιά. Τις αμέσως επόμενες
θέσεις κατέλαβαν η Μύκονος (96,6%) και το Άκτιο (Πρέβεζα) με
97%, ενώ εντυπωσιακή ήταν η αύξηση της κίνησης και στο αεροδρόμιο των Χανίων (71,3%) και της Καλαμάτας, λόγω των απευθείας δρομολογίων της Aegean (με 49,5%). Η Θεσσαλονίκη είχε
αύξηση διεθνών αφίξεων 19,5%, και η Σάμος 22,3% .
Με βάση τα στοιχεία του πενταμήνου το αεροδρόμιο με τη μεγαλύτερη αύξηση επιβατών ήταν της Ζακύνθου (121%) και ακολούθησε η Σκιάθος με 111%. Τα Χανιά ανέβηκαν ακόμη περισσότερο (89%) όπως και η Καλαμάτα (84%). Η Μύκονος είχε αύξηση
81,10%, η Σαντορίνη 87,33%, η Ρόδος 67,66%, η Κως 78,84% και
η Κέρκυρα είχε αύξηση 74%.
Μεγάλη συνεισφορά στην εικόνα αυτή έχει ο ελληνικός αερομεταφορέας, η Aegean, που από τον Μάρτιο σταδιακά έχει ενεργοποιήσει τα απευθείας δρομολόγια εξωτερικού, όχι μόνο από την
Αθήνα, αλλά και από τις επτά περιφερειακές βάσεις αεροσκαφών
της εταιρείας (μεταξύ τους Ηράκλειο, Ρόδος, Καλαμάτα, Χανιά).
Μαζί με τις ξένες εταιρείες που πετούν απευθείας στην περιφέρεια (όπως η Αirberlin και η Condor, η αεροπορική του πρακτορείου Thomas Cook) η εικόνα στα «μικρά» αεροδρόμια είναι εντυπωσιακή. Στη Σαντορίνη έχουν δύο πτήσεις την ώρα (κατά μέσο όρο) όπως και στη Μύκονο, ενώ στα μεγαλύτερα αεροδρόμια,
όπως της Ρόδου και της Κέρκυρας οι αποπροσγειώσεις ξεπερνούν
τις πέντε την ώρα και φτάνουν μέχρι και τις 10.
Πρωταθλητής στις αφίξεις αναδεικνύεται το αεροδρόμιο του
Ηρακλείου με 3,82 εκατ. αφίξεις (αύξηση 17%) και ακολουθεί η
Ρόδος με 3 εκατ. αφίξεις (+14%) και η Θεσσαλονίκη με 1,73 εκατ.
(+40%). Στην Κω θα αποβιβαστούν 1,58 εκατ. τουρίστες, στην
Κέρκυρα 1,46 εκατ. επισκέπτες και στα Χανιά περισσότεροι από
1,25 εκατ. τουρίστες.
Η ιστορία με την παγίδευση του κροκόδειλου
Σήφη στην τεχνητή λίμνη του Ρεθύμνου είναι ενδεικτική του τρόπου που αντιλαμβάνεται η ελληνική γραφειοκρατία (Δημόσιο και κόμματα) την
αγορά. Κατασκεύασαν μια παγίδα, μεταλλική,
στενή, έβαλαν κι ένα ψόφιο κοτόπουλο και περιμένουν τον Σήφη να «τσιμπήσει».
Η παγίδα όμως δεν κατασκευάστηκε σύμφωνα
με τις ανάγκες του κροκόδειλου, αλλά σύμφωνα
με το πόσο θα κοπιάσει λιγότερο η εγχώρια γραφειοκρατία. Δηλαδή είδαν τι είδος κλούβας ταιριάζει ως μέγεθος σε ένα φορτηγό, τι είδους παγίδα θα χρειαστεί λιγότερη χειρωνακτική εργασία από τους εμπλεκόμενους, άρα και λιγότερη
συμμετοχή των γραφειοκρατών. Ξέχασαν όμως
ότι η στενόχωρη παγίδα ανταγωνίζεται το ευρύχωρο περιβάλλον της λίμνης και ότι η ψόφια κότα ανταγωνίζεται τις φρέσκιες και ζωντανές. Με
λίγα λόγια, για την επιλογή του τρόπου αντιμετώπισης του θέματος δόθηκε αποκλειστικό βάρος στις ιδιαιτερότητες της εγχώριας γραφειοκρατίας και μάλλον καθόλου βάρος στο τι θέλει
ο κροκόδειλος.
Αυτό δεν είναι τυχαίο. Κάπως έτσι αντιλαμβάνεται η εγχώρια γραφειοκρατία το άνοιγμα των
καταστημάτων τις Κυριακές και τις επενδύσεις.
Δεν βλέπει την εικόνα και κυρίως τι επιθυμούν οι
τουρίστες, οι πελάτες και οι επενδυτές.
Οι τουρίστες όταν επισκέπτονται την Αθήνα ή
τη Θεσσαλονίκη τις Κυριακές επιζητούν να δουν

Η «αρπαχτή» κάνει...τουρισμό

Με τα δεδομένα αυτά πριν από λίγες ημέρες ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ και της Marketing Greece Ανδρέας Ανδρεάδης αναθεώρησε τα
νούμερα των αφίξεων στα 19.000.000 επισκέπτες, κάτι που αποτελεί νέο ρεκόρ για τη χώρα μας. Και αυτό την ώρα που η Ελλάδα είχε φέτος σημαντικές απώλειες από τις μαζικές ακυρώσεις Ουκρανών τουριστών (λόγω κρίσης στη χώρα τους) αλλά και Ρώσων.
Αυτές, όπως ανακοίνωσε ο ΣΕΤΕ αντισταθμίστηκαν από Βρετανούς, Γάλλους και Γερμανούς (μάλιστα υπερκαλύφθηκαν), αλλά
για έναν λόγο που δεν προβάλλεται στους Έλληνες: ότι οι τουριστικές αγορές της Αιγύπτου (κυρίως) και της Τουρκίας ήταν και
φέτος λίγο-πολύ «κλειστές».
Τι σημαίνει αυτό; Απλά ότι μπορεί να... ξανανοίξουν. Και τότε,
εάν οι επισκέπτες στη χώρα μας δεν έχουν ικανοποιηθεί από το
προϊόν που τους δόθηκε, μπορεί να φύγουν και να μην ξαναέρθουν. Και δυστυχώς τότε το πρόβλημα δεν θα είναι μόνο τα άδεια
δωμάτια, αλλά και οι χαμένες επενδύσεις.
Κάτι τέτοιο συνέβη ήδη φέτος το καλοκαίρι στην Κρήτη. Οι μαζικές αφίξεις Ρώσων την τελευταία τετραετία οδήγησε πολλούς
επιχειρηματίες σε μεγάλες επενδύσεις - επεκτάσεις για αύξηση
του αριθμούν των κλινών, αλλά και των τιμών, καθώς τα ξενοδοχεία αναβαθμίστηκαν. Όμως οι Ρώσοι γύρισαν την πλάτη στην
Κρήτη και πολλά ξενοδοχεία έμειναν άδεια και μάλιστα την τελευταία στιγμή... Και βέβαια αναγκάστηκαν να πουλήσουν στα μεγάλα γραφεία κάτω του κόστους.
Ανθεί η κερδοσκοπία
Το πρόβλημα ωστόσο δεν είναι τόσο οι ρωσικές ακυρώσεις, αλλά το τι συμβαίνει με τους τουρίστες που φτάνουν στη χώρα μας.
Τα μηνύματα από αρκετά μέτωπα δεν είναι ευχάριστα.
Καταρχάς το γεγονός ότι μια τουριστική βιομηχανία «αναγκάζεται» να υποδεχθεί σχεδόν 25% περισσότερους πελάτες απ’ ό,τι είχε σχεδιάσει (5.000.000 σε ακριβείς αριθμούς) δημιουργεί εκ των
πραγμάτων ένα ζήτημα διαχείρισης. Από τις επιλογές των τουριστικών επιχειρηματιών εξαρτάται και η τελική εικόνα που δίνει η
χώρα.

Και δυστυχώς τα συμπτώματα... «επιθετικής κερδοφορίας» που
έχουν οι επιχειρηματίες (ολόκληρου του τουριστικού φάσματος)
ιδιαίτερα στις δημοφιλείς περιοχές της χώρας δείχνουν πως ακόμη μια φορά ένα μεγάλο κομμάτι της «βιομηχανίας» προτιμά το
γρήγορο χρήμα από τη διαμόρφωση συνθηκών που θα κρατήσουν για χρόνια τους τουρίστες στη χώρα μας.
Τι συμβαίνει λοιπόν στους δημοφιλείς προορισμούς;
1. Αυξάνονται τα κρούσματα υπερβολικών τιμών σε όλες τις
υπηρεσίες, από τα δωμάτια και τις ενοικιάσεις οχημάτων μέχρι τις
οργανωμένες εκδρομές και την εστίαση. Ήδη υπάρχει μπαράζ δημοσιευμάτων στον διεθνή Τύπο για τις υψηλές τιμές ή για μεγάλη
αύξηση τιμών στα ελληνικά ξενοδοχεία, με τη Σαντορίνη να χαρακτηρίζεται ακριβότερη της Νέας Υόρκης και τη Μύκονο να ακολουθεί. Και βέβαια τα δημοσιεύματα αυτά δεν θα κάνουν καθόλου
καλό στις κρατήσεις του 2015.
2. Μαζί με τις τιμές αυξάνονται και οι λεγόμενες κακές πρακτικές, δηλαδή τα overbookings. Πρόκειται για την πρακτική κατά την οποία ένα ξενοδοχείο, προκειμένου να μη χάσει τον πελάτη, τον κρατάει δεσμευόμενο πως θα του διαθέσει το δωμάτιο που
αυτός (συνήθως) έχει ήδη προπληρώσει. Ο επιχειρηματίας συνήθως διοχετεύει τους πελάτες - θύματα των διπλοκρατήσεων σε
άλλα ξενοδοχεία, που θεωρητικά είναι της ίδιας κατηγορίας, αλλά... μπορεί και να μην είναι. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα αρνητική
ταξιδιωτική εμπειρία, που, όπως αναφέρουν πληροφορίες από τα
τουριστικά νησιά, δίνει και παίρνει.
3. 'Aλλη παράπλευρη αρνητική διάσταση είναι η μαύρη οικονομία. Η αδυναμία των ελεγκτικών μηχανισμών στη συμμόρφωση των επιχειρήσεων, τόσο με την έκδοση αποδείξεων όσο και με
τις αγορανομικές διατάξεις στη διαμόρφωση των τιμοκαταλόγων
(εξαιρετικό το παράδειγμα με τη μερίδα φέτα με σουσάμι και μέλι αξίας 28,5 ευρώ (!) την οποία συνεργάτης μας είδε ιδίοις όμμασι
σε μυκονιάτικο κατάλογο) δείχνει ότι η ασυδοσία συνεχίζεται.
4. Την ίδια στιγμή οι ξενοδόχοι γκρινιάζουν για την εξάπλωση
του φαινομένου των παράνομων μισθώσεων κατοικιών (ένα φαινόμενο αρκετά ανεπτυγμένο στο εξωτερικό) που κερδίζει έδαφος
και στην Ελλάδα με χιλιάδες δωμάτια και σπίτια να διαφημίζονται
πλέον σε ιστοσελίδες.
Μέσα σε αυτό το κλίμα εξελίσσεται και η σύγκρουση των ξενοδόχων με τους μεγάλους οργανισμούς κράτησης μέσω διαδικτύου, όπως η Booking.com και η Expedia, με αφορμή τις εξωπραγματικές τιμές που εμφανίζονται σε δωμάτια, τα οποία, σε κάποιες
περιπτώσεις, δεν ήταν καν διαθέσιμα...
Εδώ οι ξενοδόχοι υποστηρίζουν πως δεν φταίνε και πως στα
συμβόλαια που υπογράφουν με τα μεγάλα ιντερνετικά δίκτυα περιλαμβάνεται δέσμευση που δεν τους επιτρέπει να κατεβάσουν
από το σύστημα δωμάτια τα οποία έχουν ήδη διατεθεί. Κι αυτό
γιατί, όπως υποστηρίζουν, οι οργανισμοί ζητούν να εμφανίζεται
τουλάχιστον ένα δωμάτιο ανά τουριστική επιχείρηση, ακόμα κι αν
αυτό είναι ήδη κρατημένο, ώστε το ξενοδοχείο να δείχνει «διαθέσιμο».
Αναμφίβολα τα προβλήματα είναι πολλά. Και θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή εάν η Ελλάδα δεν θέλει η καλύτερη τουριστική της χρονιά να γυρίσει μπούμερανγκ.
Ίσως γι’ αυτό και η ανακοίνωση για το ρεκόρ των 19.000.000
τουριστών να συνοδεύθηκε με την επισήμανση του γενικού διευθυντή της Marketing Greece Ιωσήφ Πάρσαλη για ένα άλλο πρόβλημα: την απώλεια των τουριστών υψηλής εισοδηματικής στάθμης. «Προτεραιότητά μας είναι η προσέλκυση επισκεπτών υψηλών απαιτήσεων, αλλά, για να γίνει αυτό, πρέπει να αλλάξουμε
αντιλήψεις και να αναβαθμίσουμε ουσιαστικά την ποιότητα (του
τουριστικού προϊόντος) που προσφέρει η Ελλάδα».
Να ήταν τυχαίο; Μάλλον όχι, αφού η δήλωση έγινε μόλις πριν
από μερικές ημέρες σε ξένο μεγάλο ΜΜΕ...
ΠONTIKI

Ο κροκόδειλος ''Σήφης'' και οι ξένες επενδύσεις
ζωντανές πόλεις και ενδεχομένως να συνδυάσουν τουρισμό με ψώνια. Σίγουρα δεν σκέφτονται το ότι: εάν οι τουρίστες επισκεφθούν μια νεκρή Αθήνα ή μια νεκρή Θεσσαλονίκη κάποια Κυριακή, ενδεχομένως να μην ξαναέρθουν ή να μεταφέρουν αρνητικές γνώμες στις πατρίδες τους.
Πολύ περισσότερο, δεν σκέπτονται το ενδεχό-

μενο οι απανταχού τουρίστες να μην επιλέγουν
την Αθήνα για τουρισμό, γιατί δεν έχει αγορά αλλά επιλέγουν να πηγαίνουν γι’ αυτό τον λόγο στη
γειτονική Κωνσταντινούπολη.
Παρόμοια είναι και η αντιμετώπιση των ξένων επενδύσεων. Τα επενδυτικά κεφάλαια αντιμετωπίζονται ως περίπου εχθρικά, ως αρπακτιΠανεπιστήμιο
Αθηνών,
Φιλοσοφική
Σχολή

κά. Αντιμετωπίζονται ως η Ελλάδα να είναι ο περιούσιος επενδυτικός προορισμός, όπου οι ξένοι
επενδυτές είναι υποχρεωμένοι να επενδύσουν
και να χάσουν.
Κι όσοι ξένοι επενδυτές τολμήσουν να επενδύσουν, είτε χάνουν είτε αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση την επίσημη γραφειοκρατία, καθώς
και την ανεπίσημη (τοπικούς πολιτευτές, επιτροπές αγώνα κ.λπ.).
Με άλλα λόγια, οι εγχώριοι γραφειοκράτες δεν
προσεγγίζουν τα θέματα του ανοίγματος των καταστημάτων τις Κυριακές ή τις ξένες επενδύσεις,
«μπαίνοντας στα παπούτσια του πελάτη».
Κι αν δεν μπορεί να σκεφτεί όλα αυτά η εγχώρια γραφειοκρατία, φανταστείτε τη δυσκολία
που έχει για να σκεφτεί ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να μην πιαστεί ο κροκόδειλος Σήφης και να
δημιουργηθεί γύρω από αυτόν ένα μοναδικό θεματικό πάρκο το όποιο θα ήταν πόλος έλξης για
τουρισμό και επιχειρηματικότητα.
Με αυτή τη λογική όμως δεν θα έρθουν οι τουρίστες στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, δεν θα
έρθουν οι ξένες επενδύσεις, και κατ’ επέκταση
δεν θα πιαστεί ο Σήφης.
Στις δύο πρώτες περιπτώσεις, οι επιπτώσεις
θα είναι εξαιρετικά αρνητικές για την οικονομία,
τα ακίνητα και την απασχόληση. Στην περίπτωση όμως του κροκόδειλου Σήφη, ίσως θα ήταν
και καλύτερα να μην πιαστεί ποτέ.
Βασίλης Καραγιάννης
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Οι HΠA απαιτούν εγκατάσταση βομβαρδιστικών drones στην Κρήτη

Οι Financial Times γιά τις κυρώσεις στην Ρωσία
Κλιμακώνοντας τις κυρώσεις εναντίον της Μόσχας ως αντίποινα γιά τη συνέχιση της αποσταθεροποίησης της Ουκρανίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη κλείνουν ένα κεφάλαιο στη
σχέση τους με τη μετακομμουνιστική Ρωσία.
Αναγνωρίζουν δηλαδή ότι η 25χονη προσπάθεια
να οικοδομηθούν νέοι δεσμοί με τη Ρωσία κατέρρευσε.
Όπως επισημαίνουν σε κύριο άρθρο τους οι
Φαϊνάνσιαλ Τάιμς, αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν αλλάξει στάση οι σχέσεις ανάμεσα στη Δύση και τη
Ρωσία θα είναι τα επόμενα χρόνια δύσκολες και
επικίνδυνες.
Οι τελευταίες κυρώσεις που αποφασίστηκαν
δεν θα γονατίσουν τη ρωσική οικονομία ούτε θα
αναγκάσουν στο άμεσο μέλλον τη Μόσχα να σταματήσει να υποστηρίζει στρατιωτικά τους αυτονομιστές στην Ουκρανία. Ο στόχος των κυρώσεων αυτών είναι σημαντικοί τομείς της ρωσικής οικονομίας όπως η ενέργεια, η άμυνα και το
χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τα ρωσικά αντίποινα είναι αναπόφευκτα. Και αυτό θα έχει κόστος
για τις δυτικές επιχειρήσεις που συναλλάσσονται
με τη Ρωσία. Οι ευρωπαϊκές οικονομίες θα υποστούν πλήγμα ακριβώς τη στιγμή που η ευρωζώνη ήλπιζε ότι τα χειρότερα έχουν τελειώσει.
Δεν υπάρχει λόγος πανικού, τονίζει η βρετανική εφημερίδα. Ο Ψυχρός Πόλεμος δεν θα επαναληφθεί, καθώς η σημερινή Ρωσία δεν έχει καμιά
σχέση με τη χθεσινή σοβιετική υπερδύναμη. Διαθέτει μια μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, πυρηνικά όπλα και άφθονους φυσικούς πόρους, αλλά δεν μπορεί να συναγωνιστεί τις ΗΠΑ
σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ασία, είναι ένας
ελάσσων εταίρος της Κίνας.
Η βελτίωση του διεθνούς κλίματος είναι όμως
πολύ δύσκολη αν δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή
στη Ρωσία. Ο Πούτιν δεν μπορεί να οικοδομήσει ένα σύγχρονο κράτος. Δεν είναι τυχαίο ότι η
στάση του έγινε πιο επιθετική μετά τις διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας, το 2012. Ο,τι συνέβαινε με το Πολιτικό Γραφείο της ΕΣΣΔ συμβαίνει σήμερα με τον Πούτιν και το περιβάλλον του:
ένας ανασφαλής μηχανισμός εξουσίας υιοθετεί
μια αντιαμερικανική εξωτερική πολιτική επειδή
το μόνο που μπορεί να κάνει στο εσωτερικό είναι
να καταστείλει τις πολιτικές ελευθερίες.
Παρά τις θεωρίες συνωμοσίας που καλλιεργούν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, συνδέοντας

τις νέες κυρώσεις με την απόφαση για τη Yukos,
τα δύο γεγονότα δεν συνδέονται μεταξύ τους.
Εάν όμως συνυπολογιστούν οι επιπτώσεις τους,
το συμπέρασμα που απορρέει είναι ότι θα δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο οι προσπάθειες της Ρωσίας να εντάξει την οικονομία της στην
παγκόσμια οικονομία. Και αυτό θα την οδηγήσει
σε περισσότερο απομονωτισμό και περισσότερο
αυταρχισμό.
Η ευρύτερη σύγκρουση μεταξύ Δύσης και
Ανατολής σημειώνεται σε μια στιγμή που οι συγκρούσεις στην ανατολική Ουκρανία εισέρχονται
στην πιο επικίνδυνη φάση τους. Και αυτό συμβαίνει όχι επειδή οι αυτονομιστές κερδίζουν, αλλά επειδή χάνουν.
Ο ουκρανικός στρατός έχει ανακαταλάβει τα
δύο τρίτα των εδαφών που ήλεγχαν οι αντάρτες και ετοιμάζεται να κόψει τις οδικές συνδέσεις
ανάμεσα στο Ντονιέτσκ και το Λουχάνσκ, τις πόλεις όπου έχουν αναζητήσει καταφύγιο οι αντάρτες, όπως και ανάμεσα στο Ντονιέτσκ και τα σύνορα με τη Ρωσία.
Οι εξελίξεις αυτές θέτουν ένα σοβαρό δίλημμα
στον Πούτιν: έχοντας χρησιμοποιήσει την κρατική τηλεόραση για να πείσει τους Ρώσους ότι οι
ρωσόφωνοι της ανατολικής Ουκρανίας αντιμετωπίζουν σοβαρή απειλή από τη «φασιστική»
ηγεσία του Κιέβου, κινδυνεύει τώρα να φανεί
αδύναμος αν αφήσει τους αντάρτες να χάσουν
το παιχνίδι. Αν πάλι κλιμακώσει τη βοήθειά του
προς τους αυτονομιστές, ή διατάξει μια στρατιωτική επέμβαση, θα αναγκάσει τη Δύση να λάβει
ακόμη πιο αυστηρές κυρώσεις. Και αυτό μακροπρόθεσμα θα πλήξει την προεδρία του.
Όπως επισημαίνουν οι Φαϊνάνσιαλ Τάιμς, ο
Πούτιν προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα
στους επιχειρηματίες, που εκφράζουν σε ιδιωτικό επίπεδο την ανησυχία τους για την απομόνωση της Ρωσίας, και τους εθνικιστές ιδεολόγους
που τον παρακινούν να συνεχίσει να υποστηρίζει
τους αυτονομιστές.
Σύμφωνα με τον αναλυτή Ντμίτρι Τρένιν από
το Carnegie Center της Μόσχας, το Κρεμλίνο πιστεύει ότι ο στόχος της Ουάσινγκτον δεν είναι η
υποχώρησή του στο θέμα της Ουκρανίας, αλλά η
ανατροπή του καθεστώτος Πούτιν δια της οικονομικής οδού. Για τον ρώσο πρόεδρο, λέει ο Τρένιν, η μάχη για την Ουκρανία έχει μετατραπεί σε
μια ευρύτερη μάχη για την ίδια τη Ρωσία.

Tι καλύτερο από μια παρτίδα σκάκι, βράδυ, στην γωνία Broadway και 46ης οδού στην περίφημη
Times Square, Νέας Υόρκης; Στο «σταυροδρόμι του κόσμου», το σκάκι έχει εκατοντάδες φίλους

Η ελληνική κυβέρνηση αναζητά τρόπο να ικανοποιήσει την απαίτηση της Ουάσιγκτον για την εγκατάσταση σε ελληνικά αεροδρόμια δύο μοιρών Μη Επανδρωμένων Βομβαρδιστικών.
Το θέμα, περιγράφει την αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την οδυνηρή εμπλοκή της
χώρας στους αμερικανικούς επιθετικούς σχεδιασμούς στην περιοχή.
Η αμερικανική απαίτηση δεν είναι καινούργια. Όπως έχει γράψει το εξειδικευμένο στρατιωτικό
site ''on alert'', είχε υποβληθεί στον Ελληνα Υπουργό Αμυνας Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος μάλιστα το αντιμετώπισε θετικά, πριν από περίπου ένα χρόνο κατά τη συνάντησή του στην Ουάσιγκτον
με τον Αμερικανό ομόλογό του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ποντικιού», αυτός ο ελληνοαμερικανικός διάλογος και οι σχεδιασμοί για την εγκατάσταση των drones εξελίχθηκαν με ανταλλαγές non paper στα οποία εξετάζονται
πιθανοί τόποι εγκατάστασης (Κρήτη και Καλαμάτα) των μη επανδρωμένων βομβαρδιστικών, καθώς
και η αντιμετώπιση των προβλημάτων (πλαίσιο συμφωνίας, διαχείριση των εσωτερικών αντιδράσεων) που συνεπάγεται η υλοποίηση αυτής της συμφωνίας.
Όπως υπογραμμίζουν διπλωματικοί και στρατιωτικοί κύκλοι παρά την δεδομένη διάθεση της ελληνικής κυβέρνησης να εξυπηρετήσει τους Αμερικανούς «φίλους» αυτό δεν είναι ούτε απλό ούτε εύκολο για τρεις λόγους:
Πρώτον: δεν υπάρχει το πλαίσιο της συμφωνίας. Η βάση της Σούδας σύμφωνα με την ελληνοαμερικανική στρατιωτική συμφωνία προσφέρει στους Αμερικανούς «διευκολύνσεις» επιμελητείας και
ανεφοδιασμού. Υπό αυτήν την έννοια η στάθμευση μιας μοίρας Μη Επανδρωμένων βομβαρδιστικών τα οποία, προφανώς θα αναλαμβάνουν αποστολές, δηλαδή θα χτυπούν όπου οι Αμερικανοί επιθυμούν, είναι εκτός πλαισίου των ελληνοαμερικανικών στρατιωτικών συμφωνιών. Και αν αυτό ισχύει
για τη βάση της Σούδας, ισχύει πολύ περισσότερο και για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας ή για όποιο
άλλο αεροδρόμιο τελικά επιλεγεί.
Δεύτερο η διατάραξη - κατάρρευση των σχέσεων της Ελλάδας με τον αραβικό κόσμο, καθώς τα
αμερικανικά drones που τυχόν θα σταθμεύσουν στην Κρήτη και την Καλαμάτα, θα έχουν την ευθύνη
επόπτευσης και επιβολής των αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή.
Τρίτο, η δυσκολία που παρουσιάζει το εγχείρημα μιας «σιωπηλής συμμόρφωσης» με το αμερικανικό αίτημα. Όπως εξηγούν αρμόδιοι στρατιωτικοί παράγοντες η στάθμευση Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών σε ελληνικά αεροδρόμια, ακόμη και σε αυτό της Σούδας δεν μπορεί να παραμείνει κρυφή επί μακρόν. Υπό αυτήν την έννοια η αντιμετώπιση των εσωτερικών αντιδράσεων, είναι μια ακόμη παράμετρος που δυσκολεύει την προσπάθεια των κυρίων Σαμαρά, Βενιζέλου να ικανοποιήσουν
τη συγκεκριμένη πιεστική αμερικανική απαίτηση.
Συμπέρασμα: H οικονομικά χρεοκοπημένη Ελλάδα εμπλέκεται ολοένα και βαθύτερα (μετά τη στρατηγική συμφωνία με το Ισραήλ) στο αιματοβαμμένο παιχνίδι της Μέσης Ανατολής, με όρους που θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα της χώρας.
Δημήτρης Μηλάκας

Υγρόν Πυρ αλα Μέρκελ
Αν λέει αλήθεια το «ΠΑΡΟΝ» και γιατί να μη λέει, έγκυρη εφημερίδα είναι, «καλή πηγή» επικαλείται και «αποκλειστικό» το αναδεικνύει, η κυρία Μέρκελ προ διετίας σε φιλικό δείπνο με τον κ. Σαρκοζί και τον πρώην πρωθυπουργό του Κατάρ στο Λονδίνο, είπε: «Τους 'Ελληνες πρέπει να τους αρπάζεις από τα μαλλιά, να τους βουτάς το κεφάλι στο νερό και λίγο πριν να σκάσουν, να τους αφήνεις να
πάρουν μιαν ανάσα. Και μετά ξανά το κεφάλι μέσα, μέχρι να καταλάβουν».
Δεν είναι προς έκπληξιν. Αλλωστε το μαρτύριο του πνιγμού η Γκεστάπο το εφάρμοζε ως πρελούδιο του προγράμματος που ακολουθούσε. Δεν φαντάζομαι ότι η κυρία Μέρκελ θα έφθανε το πρόγραμμα ως το τέλος του, δεν είναι δα και ναζί! ο εικονικός πνιγμός θα ήταν αρκετός. Ε, αν συνέβαινε και κανένα ατύχημα εξ υπερβάλλοντος ζήλου με αποτέλεσμα ο προς επιδιόρθωσιν κρατούμενος,
ο έλλην ασθενής τέλος πάντων, να πνιγεί, δεν χάθηκε και ο κόσμος, υπάρχουν τόσοι άλλοι κρατούμενοι, που δεν είναι απαραίτητο να τους συμβεί το ίδιο. Τον άλλον τον πνίξαμε, εσύ κάτσε καλά κι ανάσαινε με καλάμι.
Εκείνο πάντως που με ανησυχεί λιγάκι στη διατύπωση της Κομαντατούρ Μέρκελ είναι αυτή η γενίκευση: «Οι Ελληνες» - είναι όλοι οι Ελληνες για πνίξιμο, στύψιμο, κάψιμο; Θα βούταγε η κυρία Μέρκελ και το κεφάλι του κ. Σαμαρά στη λεκάνη με το καθαρτήριο ύδωρ; Και του κ. Βενιζέλου; Ή για
τους κάπο στο Στρατόπεδο Συγκέντρωσης, αν είναι αλλοεθνείς, το προνόμιο να τους τρώνε οι βάφεν
σκύλοι τελευταίους, ισχύει ακόμα;
Μα, θα απορήσει κανείς: είναι δυνατόν ηγέτες της Δύσης να εκφράζονται έτσι, σαν τον τελευταίο
τραμπούκο ή σαν τον Σαρκοζί, όταν μπινελίκωνε τον κ. Παπανδρέου; Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να
εξοντώνουν ολόκληρους πληθυσμούς στη Λιβύη, το Ιράκ, τη Γιουγκοσλαβία, το Αφγανιστάν, την Παλαιστίνη, αλλά μιλούν με το σεις και με το σας. Δεν είναι τίποτε χοντράνθρωποι λαϊκιστές, βαλκάνιοι, ανάδελφοι και βασιβουζούκοι! Σε σφάζουν με το νυστέρι, με βομβαρδισμούς ακριβείας, είναι δολοφόνοι με την τελευταία λέξη της μόδας, δεν είναι «γυφταραίοι» -ουπς! τι λέξη! Δεν θα έλεγε ποτέ
«γυφταραίοι» για τα θύματά της η κυρία Μέρκελ, θα έλεγε «αναγκαίες θυσίες»!
Δεν είναι η Δύση καρκατσουλιό. 'Οταν η Γαλλία απαγορεύει τις διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων, τις απαγορεύει η Ελευθερία, η Ισότητα και η Αδελφοσύνη. Το ίδιο και η Γερμανία. 'Οταν πίνει το αίμα της Ελλάδας δεν την πνίγει κιόλας μέσα στο αίμα της, προσέχει! Και λίγο πριν να σκάσει
η Ελλαδίτσα, της τραβάει η Γερμανίτσα το κεφάλι έξω από το αίμα των ανέργων, των χρεοκοπημένων και των εν γένει κατεστραμμένων να πάρει ανάσα και μετά ξανά το κεφάλι μέσα, για περισσότερους άνεργους, περισσότερους χρεοκοπημένους και περισσότερους κατεστραμμένους. Δεν κάνει γενοκτονία στην Ελλάδα η Γερμανία, όπως το Ισραήλ στην Παλαιστίνη - δεν είναι γενοκτονία, είναι «ανθρωπιστική κρίση». 'Οσο για τις 5.000-6.000 που έχουν αυτοκτονήσει ήταν αδύνατοι χαρακτήρες,
δεν ήταν κρατούμενοι ενός Εφιάλτη, ούτε εγκλωβισμένοι σε ένα Γκέτο.
Οι Δυτικοί χρησιμοποιούν «στοχευμένα χτυπήματα» όπως είπε ο Νετανιάχου, δεν φταίνε για τις
«παράπλευρες απώλειες». Φταίει η τράπεζα που σώθηκε με τα λεφτά σου, που θα σου πάρει το σπίτι
σου; Η τράπεζα σου βάζει το κεφάλι στη λεκάνη με το νερό ή εσύ που δεν είχες μυαλό;
Διότι ο εικονικός πνιγμός γίνεται για να βάλεις μυαλό, χαζούτσικο. Σου πηδήξανε τη ζωή για να καταλάβεις ότι ο ντουνιάς είναι άδικος. Τι φταίει η Μέρκελ που δεν έγινες τραπεζίτης, συνεργάτης, κάπο, δωσίλογος, παπαγαλάκι, ανδρείκελο, γραικύλος; Τους 'Ελληνες, λέει, πνίγει η Μέρκελ, όχι τους
γραικύλους. Τους αδύναμους, τις ευαίσθητες ομάδες - είναι θέμα ευγονικής του χρήματος. Ο εργάτης
που μπορεί να παράγει σαν σκλάβος, θα ζει σαν σκλάβος, οι υπόλοιποι περισσεύουν.
Και στο κάτω - κάτω, σε νερό μας πνίγει η Καγκελάριος, ούτε υγρόν πυρ ρίχνει εναντίον μας, ούτε
έχει ανάψει ακόμα τους φούρνους.
Στάθης
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Ψυχρός Πόλεμος 2: Η Δύση χάνει στο επικίνδυνο παιχνίδι του Πούτιν
'Ενα συγκλονιστικό εξώφυλλο του περιοδικού
Time για το τεύχος του Αυγούστου αποτυπώνει
με τον πιο γλαφυρό τρόπο την φρίκη του πολέμου στην Ουκρανία και κυρίως τον αποτροπιασμό που αισθάνθηκε όλο ο πλανήτης μετά την
κατάρριψη του Boeing της Maysia που παρέσυρε στον θάνατο 298 ανθρώπους.
Στο κατακόκκινο εξώφυλλο ο Βλαντιμίρ Πούτιν περπατάει με ύφος βλοσυρό και στο βάθος η
σκιά του είναι ένα Boeing, σαν το αεροσκάφος
που συνετρίβη στην Ανατολική Ουκρανία ανοίγοντας ακόμη ένα κεφάλαιο στην σύγκρουση
του Ρώσου ηγέτη με την Δύση.
Παράλληλα, ο αρθρογράφος Σάιμον Σούστερ,
ανταποκριτής του περιοδικού στην περιοχή, κάνει μια ανατριχιαστική περιγραφή των όσων
έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες και, κατηγορώντας ευθέως τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ
Πούτιν, διερωτάται μέχρι που μπορεί να φθάσει
αυτός ο Ψυχρός Πόλεμος ΙΙ.
«Το σκηνικό ήταν ήδη αρκετά αποκρουστικό» γράφει ο Σούστερ και συνεχίζει «ωστόσο,
σε έναν κόσμο γεμάτο απειλές αυτό που συνέβη ήταν ακόμη πιο αποκαλυπτικό: Κάτω από τον
καυτό ήλιο του Ιουλίου στην Ανατολική Ουκρανία, εκατοντάδες σοροί κείτονται σαπίζοντας,
ενώ, ρωσόφιλοι αυτονομιστές, ορισμένοι από
αυτούς μεθυσμένοι, υψώνουν τα όπλα τους για
να κρατήσουν μακριά του παρατηρητές της ΕΕ.
Ενα σκάφος της Malaysia με 298 ψυχές ανατινάχθηκε στον αέρα, προφανώς από αυτονομιστές,
ενώ οι νεκροί έπεφταν από τον ουρανό σε μια
φρικτή καταιγίδα. Μια φωνή και μόνο θα μπορούσε να βάλει ένα τέλος σε αυτή την ιστορία.
Αλλά ο Βλαντιμίρ Πούτιν απλά κούνησε το δάχτυλο προς την ουκρανική κυβέρνηση και κατ΄
επέκταση στους Δυτικούς συμμάχους της».
Ο ρόλος ΗΠΑ
Αυτή ήταν η κρίση με λίγα λόγια: Το λιγότερο
που θα μπορούσε να κάνει ο Πούτιν ήταν η περισσότερο μπορούσε να ζητήσει ο Ομπάμα. Ο
Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε κανένα τελεσίγραφο, δεν τράβηξε καθόλου κόκκινες γραμμές
ούτε έκανε απειλές. Ακόμη και όταν οι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ έδειχναν
με αυξανόμενο ρυθμό πως ρωσικά όπλα και σύμμαχοι των Ρώσων βρίσκονταν πίσω από την επίθεση, οι διπλωμάτες των ΗΠΑ συνάντησαν μεγάλα εμπόδια όταν προσπάθησαν να πείσουν την
Ευρώπη να σκληρύνει την στάση της κατά του
Πούτιν. Ο Ομπάμα και ο Ρούτε μίλησαν ως ηγέτες
χωρίς να επιχειρήσουν να ασκήσουν μεγαλύτερη
επιρροή, γιατί οι ψηφοφόροι τους δεν ενδιαφέρονται για στρατιωτική σύγκρουση με τη Ρωσία
ή τις «μαριονέτες» τους.
Μια γενιά Δυτικών έχει μεγαλώσει με την ευχάριστη πεποίθηση ότι ο Ψυχρός Πόλεμος τελείωσε
πριν από λίγο καιρό και η ειρήνη είναι το προδιαγεγραμμένο μέλλον της Ευρώπης. Δεν δείχνουν
γρήγοροι αρκετά ώστε να συνταχθούν εκ νέου
και να περιορίσουν τις φιλοδοξίες της Ρωσίας.
Ετσι, ο Πούτιν προελαύνει. Στόχος του είναι
να διασπάσει περισσότερο την Ευρώπη, να σκί-

σει την ομπρέλα του ΝΑΤΟ και να αποκαταστήσει
τη ρωσική επιρροή σε όλο τον κόσμο. Και σαν να
θέλει να βάλει ένα θαυμαστικό σε αυτή τη διακήρυξη, οι φιλορώσοι αντάρτες στην Ουκρανία συνέχισαν τις αντιαεροπορικές επιθέσεις τους λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την καταστροφή της πτήσης 17. Στις 23 Ιουλίου, δύο στρατιωτικά αεροσκάφη που ανήκουν στη φιλοδυτική
κυβέρνηση της Ουκρανίας καταρρίφθηκαν μόλις
λίγα μίλια μακριά από το σημείο της συντριβής
του αεροσκάφους του.
Και ο Πούτιν προφανώς θα συνεχίσει, από τη
στιγμή που κάθε νέα κρίση τον κάνει ακόμη πιο
δυνατό. Ο «τσάρος» του 21ου αιώνα έχε γνωρίσει τέλεια την σκοτεινή τέχνη του να δημιουργεί
προβλήματα που μόνο εκείνος μπορεί να λύσει,
ούτως ώστε οι δυτικοί ηγέτες να εμφανίζονται
συνεχώς να τον «προειδοποιούν» και ταυτόχρονα να τον παρακαλούν. Η κρίση στη Συρία είναι
ένα τέλειο παράδειγμα. Ενώ προμήθευε όπλα και
εκπαίδευση για τα στρατεύματα του Ασαντ, στηρίζοντάς τον την στιγμή που οι Δυτικοί ζητούσαν
την παραίτησή του. Οταν ο Ασαντ πέρασε την
κόκκινη γραμμή του Ομπάμα και χρησιμοποίησε χημικά, ο Πούτιν παρενέβη, ο Ασαντ εγκατέλειψε τα χημικά και πλέον στη Δαμασκό εξακολουθεί να βασιλεύει ο Πούτιν με τον σύμμαχό
του Ασαντ.
Ενω άλλοι ηγέτες προσπαθούν να αποφύγουμε την οποιαδήποτε κρίση, ο Πούτιν φαίνεται να
τρέφεται από αυτές. Οταν μια φιλοδυτική κυβέρνηση ανέλαβε την εξουσία στην Ουκρανία ο
Πούτιν όρμησε για να προσαρτήσει την Κριμαία,
αρπάζοντας το στολίδι της Ουκρανίας, μια κίνηση που επανασχεδιάζει τα σύνορα της Ευρώπης.
Μέσα σε ένα μήνα, δυτικοί διπλωμάτες θεώρησαν το γεγονός παρελθόν. Γιατί; Επειδή μέχρι τότε, η Ρωσία είχε προλάβει ήδη να δημιουργήσει
άλλη μια κρίση την οποία έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι Δυτικοί και ένα νέο πρόβλημα που θα
μπορούσε να λύσει μόνο ο πρόεδρος Πούτιν (σσ
η εμφύλια σύρραξη που μαίνεται εδώ και μήνες
στις Ανατολικές επαρχίες).
Μπορεί να τον ανακόψει η Δύση;
Μπορεί η Δύση να σταματήσει μια περσόνα
που είναι αποφασισμένη να υποστηρίξει τις θλιβερό συνήθειες των τσάρων και των σοβιετικών ηγετών, προβάλλοντας, ταυτόχρονα τη ρωσική ιδιαιτερότητα και την ισχύ; Ο Πούτιν δεν
έχει πολλά να ανησυχείτε όταν παρατηρεί τις
δυνάμεις που ευθυγραμμίζονται εναντίον του.
Ο Ομπάμα, ως ηγέτης ενός έθνους κουρασμένου από τον πόλεμο, έχει αποκλειστεί από όλες
τις στρατιωτικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της παροχής όπλων στην Ουκρανία. Η Ευρώπη είναι τόσο πολύ διχασμένη όσο και υπερβολικά εξαρτημένη από το ρωσικό ενεργειακό εφοδιασμό για να προκαλέσει οποιαδήποτε διαρκή
ρήξη στις σχέσεις με τη Μόσχα. Η μόνη επιλογή
φαίνεται να είναι η σταθερή «πατέντα» των κυρώσεων.
Αυτό είναι πιο δύσκολο από όσο ακούγεται. Ο
Πούτιν έχει συμμάχους στην καρδιά της Ευρώ-

Οι New York Times ζητούν νομιμοποίηση της κάνναβης

Η μεγάλη καθημερινή αμερικανική εφημερίδα The New York
Times ζήτησε το Σάββατο, στο κύριο άρθρο της, την νομιμοποίηση
της κάνναβης και συνέκρινε την
ποινικοποίηση με τα λάθη στην
εποχή της ποτοαπαγόρευσης.
Σε κύριο άρθρο η εφημερίδα,
υποστηρίζει ότι η συνήθεια και η
εξάρτηση είναι προβλήματα «σχετικά ασήμαντα», ειδικά σε σχέση
με το αλκοόλ και το τσιγάρο.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν
13 χρόνια για να συνέλθουν από
την εποχή της Ποτοαπαγόρευσης,
στη διάρκεια των οποίων οι άνθρωποι συνέχιζαν να πίνουν, με
αποτέλεσμα αυτοί που σέβονταν τον νόμο να γίνουν εγκληματίες ενώ οι εγκληματικές συμμορίες άνθιζαν και πλούτιζαν» γράφει η εφημερίδα. «Πριν από 40 χρόνια το Κογκρέσο υιοθέτησε την απαγόρευση της κάναβης, επιβάλλοντας μεγάλες ποινές απλά και μόνο για να απαγορεύσει ένα προϊόν το
οποίο είναι λιγότερο επικίνδυνο από το αλκοόλ. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει να άρει την απαγόρευση». «Καταργείστε τις ποινές για την κάναβη» γράφει.
Οι Times δημοσιεύουν μάλιστα και τα στοιχεία του FBI, σύμφωνα με τα οποία 658.000 συλλήψεις
για μαριχουάνα έγιναν το 2012, πολύ περισσότερες από ότι για κοκαϊνη, ηρωίνη και άλλα προϊόντα.
Η εφημερίδα εκτιμά ότι η νομοθεσία «έχει και ρατσιστικές συνέπεις αφού πλήττει κυρίως νέους μαύρους, καταστρέφοντας τη ζωή τους και δημιουργώντας νέες γενιές εγκληματιών.
Οι Times είναι αντίθετοι με το να πωλείται μαριχουάνα σε νέους κάτω των 21 χρονών.

πης-κυρίως στην Ιταλία, η οποία αυτή τη στιγμή
έχει και την προεδρία της ΕΕ και έχει πιέσει κατά
των οποιωνδήποτε κυρώσεων που θα μπορούσαν να κάνουν σοβαρή ζημιά στη ρωσική οικονομία. Κόβοντας το εμπόριο, οι Ιταλοί λένε (και
μιλούν για τους άλλους), θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα στις ευρωπαϊκές εταιρείες
που επωφελούνται από αυτό.
«Οι Ευρωπαίοι είναι σε πανικό πάνω από τη
γραμμή των ΗΠΑ για τις κυρώσεις», λέει ο Sergei
Markov, ένας πολιτικός σύμβουλος πολύ κοντά
στο Κρεμλίνο, ο οποίος ταξίδεψε στην Ευρώπη
στα μέσα Ιουλίου να συσπειρώσει την υποστήριξη στη Μόσχα ανάμεσα σε ειδικούς και πολιτικούς. «Η ΕΕ με την πρώτη ευκαιρία που θα βρει
για να απομακρυνθεί από την γραμμή των ΗΠΑ
για την Ουκρνανία θα το κάνει».
Ακόμη και αν η Ευρώπη αρχίσει να εναρμονίζεται με σκληρή στάση της Ουάσιγκτον για «κυρώσεις», δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να
δείχνουν ότι αυτές θα φέρουν αποτέλεσμα. Οι
πρώτες κυρώσεις, για παράδειγμα, δεν εμπόδισαν τη Ρωσία από το να εξοπλίσει τους αυτονομιστές με πυραύλους σαν και εκείνον που φαίνεται πως κατέρριψε το μοιραίο Boeing.
Η επιβολή κυρώσεων μπορεί να κάνει τον Πούτιν απλά να επιτεθεί περισσότερο. «Είναι σαν να
τσιμπάς μια αρκούδα στο πόδι με μια μιρκή βελόνα» σημειώνει ο Αντρέι Ιλαριόνοφ, ο οποίος
έχει υπηρετήσει ως κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Πούτιν στις αρχές της δεκαετίας του
2000.
Στην πραγματικότητα, οι τρεις πρώτοι γύροι
κυρώσεων των ΗΠΑ, με στόχο τους Ρώσους αξιωματούχους, ολιγάρχες και κρατικές εταιρείες έκαναν ελάχιστα στο να αποτρέψουν την αιμορραγία της Ουκρανίας Αν μη τι άλλο, τη στιγμή που ο κόσμος έστρεψε τους τελευταίους μήνες την προσοχή του μακριά από αυτή τη χώρα,
οι συγκρούσεις επιδεινώθηκαν.
Ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, στρατηγός Philip Breedlove, αναφέρει ότι
ρωσικά όπλα και μαχητές συνέχισαν να περνούν
τα σύνορα. Την ίδια στιγμή, ρωσικά στρατεύματα έχουν μαζευτεί στα σύνορα με την Ουκρανία

συντηρώντας ζωντανή την περίπτωση μιας μεγάλης κλίμακας εισβολής. Οι Ρώσοι δεν υποχωρούν.
O στόχος του πρόεδρου της Ρωσίας
Σύμφωνα με την ανάλυση του περιοδικού
Time, μέσα από αυτά τα παιχνίδια πολέμου ο
Βλαντιμίρ Πούτιν έχει καταφέρει να αυξήσει
στον μέγιστο βαθμό τη δημοτικότητά του εντός
της Ρωσίας και ανάμεσα στην οικονομική ελίτ,
παρά τις κυρώσεις και τις απειλές για διεθνή
απομόνωση.
Το σύστημα των μέσων ενημέρωσης το οποίο
ελέγχει απόλυτα παρουσιάζουν τις ρωσικές διεκδικήσεις στην Ουκρανία ως την σωστή κίνηση
τοποθετώντας την Ρωσία απέναντι στην «κατακτητική» Δύση. Τελευταίο παράδειγμα η τραγωδία της πτήσης MH17 την οποία τα ρωσικά μίντια
καλύπτουν εκτεταμένα εκτοξεύοντας κατηγορίες προς την Ουκρανία και τις ΗΠΑ για την κατάρριψη του αεροπλάνου.
Ωστόσο, τα σχέδια του Βλαντιμίρ Πούτιν είναι
πολύ μεγαλύτερα από την Ουκρανία. Εκείνο που
ελπίζει είναι ότι αυτή η διαμάχη της Ρωσίας με
την Δύση θα δημιουργήσει περισσότερες ρωγμές εντός της Ευρώπης και θα μικρύνει κι άλλο
την αμερικανική επιρροή. Το «όραμά» του για
μια μεγαλύτερη Ευρώπη εκτείνεται από την Πορτογαλία έως τις ρωσικές ακτές του Ειρηνικού με
τη Μόσχα στο επίκεντρο.
Αλλωστε, δημιουργώντας προβλήματα τα
οποία μόνο ο ίδιος μπορεί να επιλύσει πετυχαίνει να έχει τον πιο κεντρικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Σε αυτό το «σενάριο» οι ΗΠΑ
μετατρέπονται περισσότερο σε αντίπαλο παρά
σύμμαχο της Ευρώπης.
«Οι ΗΠΑ είναι ένας τεράστιος παγκόσμιος παίκτης και σε κάποιο σημείο άρχισαν να σκέφτονται πως είναι η μόνη ηγετική δύναμη εγκαθιδρύοντας ένα μονοπολικό σύστημα. Τώρα
μπορούμε να διακρίνουμε όττι κάτι τέτοιο δεν
υφίσταται δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε μια συνέντευξή του τον Απρίλιο κάνοντας ξεκάθαρους
τους σκοπούς του και συνέχισε «Εάν προσπαθήσουν να τιμωρήσουν κάποιον σαν ένα άτακτο
παιδί ή κάνουν κάτι για να τον πειράξουν, θα καταλάβουν ότι προσπαθούν να δαγκώσουν το χέρι που τους ταΐζει».
Τι μέλλει γενέσθαι
Οι κρίσιμες στιγμές στον απόηχο της τραγωδία
της πτήσης MH17 θα κρίνει κατά πολύ την προσπάθεια του Πούτιν να αγνοήσει την δύναμη των
ΗΠΑ. Στις επόμενες ημέρες θα φανεί αν οι ΗΠΑ
και η Ευρώπη μπορούν τελικά να σχηματίσουν
έναν δυνατό συνασπισμό απέναντι στο πρόεδρο
της Ρωσίας, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν
πολλά σημάδια ενότητας.
Προς το παρόν ο Πούτιν δεν απολογείται σε κανέναν και ο απόλυτος έλεγχος που ασκεί στα ρωσικά ΜΜΕ δεν θα επιτρέψουν πολλές διαφορετικές φωνές να τον αμφισβητήσουν στο εσωτερικό της χώρας. Το μόνο σίγουρο είναι πως εάν οι
Δυτικοί συνεχίσουν να «ενοχλούν» την αρκούδα,
η Μόσχα δεν θα κάνει πίσω και θα πιέσει ακόμη
περισσότερο.

Αβραμόπουλος γιά Επίτροπος στην Κομισιόν

Τον υπουργό Εθνικής 'Αμυνας Δημήτρη Αβραμόπουλο προτείνει η κυβέρνηση ως νέο επίτροπο της
χώρας στην Κομισιόν, όπως ανακοινώθηκε επίσημα. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «σε συνέχεια της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης Ιουλίου 2014, η Κυβέρνηση ενημέρωσε με
επιστολή τον νέο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ότι προτείνει τον υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δημ. Αβραμόπουλο για τη θέση του Επιτρόπου στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Διαδηλώσεις στην Ευρώπη υπέρ Παλαιστίνιων

Περίπου 12.000 διαδήλωσαν την Κυριακή στο Ρότερνταμ, στο δυτικό τμήμα της Ολλανδίας, εναντίον των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας που έχει κοστίσει μέχρι στιγμής τη ζωή σε
περισσότερους από 1.000 ανθρώπους.
Οι διαδηλωτές αποκάλεσαν τις επιχειρήσεις αυτές «γενοκτονία» και σύμφωνα με τους οργανωτές η κινητοποίηση ως στόχο είχε να προσελκύσει την προσοχή στον αριθμό των παιδιών που έχουν
σκοτωθεί στη Γάζα. Πολλοί διαδηλωτές ανέμιζαν παλαιστινιακές σημαίες, κρατούσαν πανό που ανέγραφαν συνθήματα όπως «μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» ή «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», σύμφωνα με το
πρακτορείο ειδήσεων ANP.
Οι διαδηλωτές άφησαν στο έδαφος κουτιά που αναπαριστούσαν μικρά φέρετρα καθώς και κούκλες, ορισμένες καμένες, που συμβόλιζαν τα παιδιά που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα στην επιχείρηση
που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός την 8η Ιουλίου και έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από χίλιους
Παλαιστίνιους. Το Σάββατο αντίστοιχες διαδηλώσεις οργανώθηκαν στο Παρίσι και στο Λονδίνο.

Mείωση θανάτων

Λιγότεροι άνθρωποι πεθαίνουν πλέον από AIDS, φυματίωση και ελονοσία, σύμφωνα με μια νέα διεθνή μεγάλη επιστημονική μελέτη, με συμμετοχή και Ελλήνων, που ανέλυσε στοιχεία από 188 χώρες.
Η έρευνα δείχνει ότι οι νέες μολύνσεις από τον ιό HIV (AIDS) έχουν μειωθεί σχεδόν κατά το ένα τρίτο σε σχέση με το αποκορύφωμα της επιδημίας διεθνώς το 2005. Επίσης, οι θάνατοι παιδιών από
ελονοσία στην υποσαχάρια Αφρική έχουν υποχωρήσει κατά 31,5% σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, ενώ οι θάνατοι από φυματίωση εμφανίζουν πτώση 3,7% μεταξύ 2000 - 2013.
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Oι αγορές δεν αντιδρούν σε πολιτικές συγκρούσεις

Οι προϋποθέσεις γιά την ένωση των αγορών
Τι ακριβώς σημαίνει ένωση των αγορών κεφαλαίου; Ο νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, έχει τοποθετήσει την
ενοποίηση των αγορών στην κορυφή της ατζέντας του. Για μια φορά, ωστόσο, ακούγεται περισσότερο σαν σλόγκαν παρά σαν μια στρατηγική με ξεκάθαρα βήματα. Δεν είναι κακό να επιλέγει κανείς μια εύγλωττη ορολογία για να προσελκύσει την προσοχή της κοινής γνώμης, αλλά η
ιδέα αυτή θα πρέπει να αποσαφηνιστεί σε καθαρά πρακτική βάση.
Κατ' αρχάς, θα πρέπει να τεθούν στόχοι. Ενας
είναι η άντληση κεφαλαίων για τη δημιουργία
θέσεων εργασίας και η ενίσχυση της ανάπτυξης
στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Ενας ακόμη στόχος θα
ήταν η δημιουργία ενός ανθεκτικού χρηματοπιστωτικού συστήματος για την απορρόφηση των
κραδασμών από μια κρίση στις αγορές. Οι τράπεζες συρρικνώνονται και δεν έχουν την ισχύ
να χρηματοδοτούν από μόνες τους την επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας. Ούτε έχουν
την ετοιμότητα να αντιμετωπίζουν κρίσεις μόνες τους. Αντίθετα, τις διογκώνουν, όπως απέδειξαν η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-09 και η
κρίση χρέους στην Ευρωζώνη.
Η λύση είναι να τεθεί ένα ξεκάθαρο θεσμικό
πλαίσιο για όλες τις χρηματοοικονομικές οντότητες εκτός του παραδοσιακού τραπεζικού κλάδου - σαν τα ομόλογα, τις μετοχές και το σκιώδες τραπεζικό σύστημα. Απαραίτητη είναι, επίσης, η σύγκλιση των αγορών κεφαλαίου στην Ε.Ε.
Η φράση «ένωση των αγορών κεφαλαίου» ακούγεται σαν προέκταση της νέας τραπεζικής ένωσης στην Ε.Ε.
Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες σημαντικές διαφορές. Η Βρετανία δεν είναι τμήμα της τραπεζικής ένωσης, αλλά θα πρέπει να ενσωματωθεί
σε μια ένωση των αγορών κεφαλαίου. Ειδάλλως,
όλο αυτό το σχέδιο δεν έχει κανένα νόημα χωρίς το Σίτι του Λονδίνου, το μεγαλύτερο κέντρο
παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην
Ευρώπη. Επιπροσθέτως, η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ) δεν θα μπορούσε να αναλάβει και
την εποπτεία των αγορών, εκτός των τραπεζών
της Ευρωζώνης.
Λίγες στιγμές στην πρόσφατη οικονομική ιστορία ήταν πιο τρομακτικές από τη 15η Σεπτεμβρίου του 2008, όταν κατέρρευσαν η Lehman
Brothers και η American International Group.
Ποιος ξεχνάει την πτώση των χρηματιστηρίων, τις αγωνιώδεις διαπραγματεύσεις, τις σειρές
πλειστηριασμών, τις χιλιάδες απολύσεις και τις
αποδεκατισμένες αποταμιεύσεις;
Και όμως, αν κατέρρεε η Κίνα, όλα αυτά θα
φαίνονταν σαν παιδικό πάρτι. Δεδομένου ότι αυξάνονται οι κίνδυνοι για κάτι τέτοιο, αξίζει να
αναρωτηθούμε τι θα συμβεί. Σε τελική ανάλυση,
η Κίνα είναι η μεγαλύτερη εμπορική δύναμη και
η δεύτερη οικονομία στον κόσμο και κάτοχος συναλλαγματικών διαθεσίμων περίπου τεσσάρων
τρισ. δολαρίων. Αν γνωρίσει μια πραγματική πι-

Σε κάθε περίπτωση, όμως, είναι αναγκαία η
δημιουργία μιας εποπτικής αρχής που θα μπορεί
να αποτρέπει την κατάχρηση των κανόνων, όπως
συνέβη πρόσφατα με τη χειραγώγηση των αγορών νομισμάτων και επιτοκίων.
Η δημιουργία μιας ένωσης αγορών κεφαλαίου
θα πρέπει να περιλαμβάνει πέντε πυλώνες:
Πρώτον, πλήρης απελευθέρωση. Η Ε.Ε. υποτίθεται πως έχει δεσμευτεί με την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων. Αλλά υπάρχουν ακόμη εμπόδια.
Για παράδειγμα, μια εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών δεν μπορεί αυτόματα
να παρέχει πίστωση από τη μια χώρα στην άλλη
εάν δεν είναι μια «παραδοσιακή» εμπορική τράπεζα. Επίσης, ένα συνταξιοδοτικό ταμείο δεν έχει
τη δυνατότητα να επενδύσει σε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα υποδομής ή σε ομόλογα που δεν
έχουν βαθμολογηθεί. Νωρίτερα, φέτος, η Κομισιόν πρότεινε την υιοθέτηση μιας οδηγίας για την
αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.
Δεύτερος πυλώνας είναι η διαφάνεια. Οι αγορές κεφαλαίου καρποφορούν μόνον όταν υπάρχει μια ελεύθερη ροή ειδήσεων. Αλλά οι ευρωπαϊκές αγορές υστερούν σε αυτό σ’ ό,τι αφορά τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως επισημαίνεται σε έκθεση που απευθυνόταν ένα χρόνο πριν
στους υπουργούς Οικονομικών της Ε.Ε.
Τρίτον, απαραίτητη είναι η εξάπλωση πρακτικών που είναι αποτελεσματικές σαν τις ιδιωτικές
τοποθετήσεις, όπου δίνεται πρόσβαση σε κεφάλαια χωρίς δημόσια προσφορά, που καρποφορούν σήμερα στη Γερμανία.
Τέταρτος πυλώνας είναι η καθιέρωση κοινών
κανόνων. Για να ευδοκιμήσει μια ενιαία αγορά θα
πρέπει να ισχύουν παντού οι ίδιοι κανόνες.
Πέμπτον, μεγάλη βαρύτητα έχει ο φορολογικός πυλώνας. Οι φορολογικοί κώδικες των κρατών-μελών θα πρέπει να εναρμονιστούν μεταξύ
τους. Αν και η Ε.Ε. δεν έχει τη δικαιοδοσία να επιβάλλει κοινούς φόρους, οι χώρες-μέλη μπορούν
να συνειδητοποιήσουν τα οφέλη που θα αποκομίσουν εάν συναινέσουν σε έναν κοινό κώδικα. Η
αντιμετώπιση κρίσεων με κοινό μέτωπο είναι πιο
αποτελεσματική. Η Ε.Ε. θα μπορούσε να αναλάβει συντονιστικό ρόλο σε ένα τέτοιο εγχείρημα.

'Oπως και τόσα άλλα πράγματα στον σύγχρονο
κόσμο των επενδυτών, εκείνο που εκπλήττει σήμερα είναι ότι δεν αντιδρούν οι αγορές στη θύελλα γεωπολιτικών κινδύνων. Στη διάρκεια του
Ιουνίου είδαμε συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις
υπερδυνάμεων και οικονομικές κυρώσεις σε ένα
μεγάλο μέρος του πλανήτη: Ιράκ και Συρία, Ισραήλ και Γάζα, Ουκρανία και Ρωσία. Ολοι αυτοί οι
γεωπολιτικοί παράγοντες εγκυμονούν κινδύνους
για την παγκόσμια προσφορά ενέργειας αν όχι
και για τους διεθνείς επιχειρηματικούς δεσμούς
και τις αλυσίδες προσφοράς. Επιπλέον, αναμένεται τον Σεπτέμβριο ένα δημοψήφισμα που μπορεί να οδηγήσει στη διχοτόμηση της έκτης οικονομίας στον κόσμο αν οι Σκωτσέζοι αποφασίσουν
να αποσχιστούν από την υπόλοιπη Βρετανία. Και,
όμως, οι κυριότερες διεθνείς αγορές παραμένουν
ουσιαστικά ατάραχες.
Οι τιμές του αργού σημείωσαν μια σύντομη
άνοδο όταν κλιμακώθηκαν οι συγκρούσεις στο
Ιράκ και τη Συρία, αλλά συνολικά δεν έχουν μεταβληθεί. Η τιμή του Brent κινείται περίπου στα
108 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή στα επίπεδα που
βρισκόταν από τις αρχές του τρέχοντος, του περασμένου και του προπερασμένου έτους. Ορισμένοι πιστεύουν ότι οι τιμές της ενέργειας αντέδρασαν στη νέα πραγματικότητα ενός οικονομικά ενοποιημένου αλλά πολιτικά ασταθούς κόσμου όταν τετραπλασιάστηκαν στις αρχές της
δεκαετίας του 2000. Και η διατήρησή τους στα
100 και πλέον δολάρια το βαρέλι αντανακλά αυτή την εύθραυστη κατάσταση.
'Οσο κι αν έχει προβληματίσει τους αναλυτές το
γεγονός ότι δεν υπήρξε αλλαγή στις τιμές των μετοχών μετά την πτώση του αεροπλάνου των Μαλαισιανών Αερογραμμών πάνω από την Ουκρανία, πολλοί αναγνωρίζουν ότι στην πρόσφατη
ιστορία δεν βλέπουμε άμεση σύνδεση ανάμεσα
στις πολιτικές συγκρούσεις και στην κατάρρευση
των αγορών. Είναι ενδεικτικό το σχόλιο του Τζιμ
Ρέιντ της Deutsche Bank ότι «η αγορά δεν θεωρεί αρκετά πιθανόν να εξελιχθεί η κατάσταση σε
ανησυχητικά επίπεδα, αλλά είναι αλήθεια ότι το
πιθανότερο είναι να μην εκτραπεί η κατάσταση».
Ακόμη κι αν οι κυρώσεις της Δύσης κατά της Ρω-

Η απειλή μιάς κινεζικής οικονομικής κρίσης

στωτική κρίση, θα γίνει αισθητή σε όλον τον κόσμο. Μην ξεχνάτε ότι η Lehman και AIG δεν ήταν
παρά δύο χρηματοπιστωτικές εταιρείες όπως δεκάδες άλλες. Σκοτεινές συμφωνίες και επενδυτικά οχήματα εκτός ισολογισμών εμπόδιζαν ακόμη και τους διευθυντές των επιχειρήσεων αυτών
να κατανοήσουν πόσο ευάλωτες οι εταιρείες και
το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ο όρος «σκιώδες
τραπεζικό σύστημα» έγινε η συντομογραφία της
ενδεχόμενης αστάθειας και του κινδύνου μετάδοσης στις διεθνείς αγορές. Λοιπόν η Κίνα είναι
αυτό ακριβώς και πολύ περισσότερο.
Η οικονομία της άφησε πίσω την Ιαπωνία το
2011 και πλησιάζει τις ΗΠΑ. Ορισμένοι ερευνητές της Παγκόσμιας Τράπεζας θεωρούν πως ήδη
βρίσκεται στον προθάλαμο της πρώτης θέσης
στον κόσμο. Το διεθνές της εμπόριο έχει διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, αλλά η πραγματική έκρηξη έχει σημειωθεί στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Από το 2008 οι χρηματιστηριακές
αξίες κινεζικών επιχειρήσεων έχουν εκτιναχθεί
από τα 1,8 τρισ. δολάρια στα 3,8 τρισ. δολάρια
και αναλόγως έχουν ακολουθήσει οι ισολογισμοί
των τραπεζών και η προσφορά χρήματος. Τα

χρήματα αυτά συντηρούν έναν αδιανόητο όγκο
ιδιωτικού χρέους και χρεωμένων κρατικών οργανισμών. Η κλίμακα, η ταχύτητα αύξησης και η
μυστικότητα που περιβάλλει αυτό το χρέος υποδαυλίζουν την ανησυχία για το ενδεχόμενο να
καταρρεύσει μια οικονομία δυόμισι φορές μεγαλύτερη από τη γερμανική εξαιτίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Οι κραδασμοί όμως ίσως να μη σταματήσουν
εδώ, αλλά να πλήξουν την Αυστραλία, που εξαρτάται από τους φυσικούς πόρους, και όσες οικονομίες οφείλουν την ανάπτυξή τους στο εμπόριο: Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα και Ταϊβάν. Ετσι μπορεί να εκτιναχθούν στα ύψη οι τιμές
όλων των εμπορευμάτων από το πετρέλαιο μέχρι τον χρυσό και το καλαμπόκι. Οπως αναφέρει
ο οικονομολόγος Ανταμ Σλάτερ στην τελευταία
έκθεση Oxford Economics, «εξαιτίας της σημασίας που έχει η Κίνα για την παγκόσμια οικονομία και της ραγδαίας ανάπτυξης του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, επικρατεί εκτεταμένη
ανησυχία πως μια χρηματοπιστωτική κρίση στην
Κίνα μπορεί να εξελιχθεί σε παγκόσμια κρίση».
Οπως εξηγεί ο ίδιος, μπροστά σε ένα πρόβλημα

σίας, της όγδοης οικονομίας στον κόσμο, επηρεάσουν τη ρωσική αγορά όσο τις προηγούμενες ημέρες, όταν σημείωσαν πτώση 10%, οι επενδυτές γνωρίζουν ότι θα επανέλθει η ηρεμία. «Η
Ρωσία έχει πετρέλαιο και φυσικό αέριο και είναι
ασύλληπτο να λάβουν οι χώρες της Δύσης μέτρα
που θα θέσουν σε κίνδυνο την προσφορά ρωσικών ενεργειακών πόρων στην Ευρώπη», τονίζει
ο Τζιμ Γουντ Σμιθ της Hawksmoor Investment
Management.
'Ολα αυτά μπορεί να φαίνονται υπερβολικά καθησυχαστικά, δεδομένου του τι διακυβεύεται.
Αν, όμως, οι πόλεμοι, τα πραξικοπήματα και οι
συγκρούσεις σε περιοχές κρίσιμες για την προσφορά ενέργειας δεν κατορθώνουν ούτε να αναστατώσουν την αγορά πετρελαίου παρά μόνον
για λίγες ημέρες, δύσκολα μπορεί να φανταστεί
κανείς ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί ο υπόλοιπος οικονομικός και χρηματοπιστωτικός κόσμος.
«Ο απλούστερος τρόπος να υπολογίσει κανείς το
μέγεθος του γεωπολιτικού κινδύνου είναι να κοιτάξει την τιμή της ενέργειας», τονίζει ο Στιν Γιάκομπσεν, οικονομολόγος της Saxo Bank, και η
αντίδραση των αγορών μετοχών φαίνεται να τον
επιβεβαιώνει.
Οι μετρήσεις του οικονομικού αισθήματος δεν
έχουν ακόμα συμπεριλάβει την αντίδραση στην
πτώση του αεροσκάφους των Μαλαισιανών Αερογραμμών, αν και τον Ιούνιο υπήρξε οριακή
υποχώρηση του σχετικού δείκτη της Ευρωζώνης
από τα υψηλά τριετίας.
Η εξάρτηση της Ευρώπης από το φυσικό αέριο
της Ρωσίας, η μεγάλη έκθεση των γερμανικών
και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στη ρωσική οικονομία αλλά και η εύθραυστη κατάσταση πολλών
οικονομιών της Ευρωζώνης αυξάνουν τον κίνδυνο να μην τα πάει καλά η περιοχή. Ενώ, όμως, η
οικονομία της Ρωσίας και ορισμένες ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου, οποιοσδήποτε αντίκτυπος στην παγκόσμια
οικονομία ωχριά, για παράδειγμα, μπροστά στο
μεγάλο σοκ που δέχτηκε το πρώτο τρίμηνο του
χρόνου η αμερικανική οικονομία από την ακραία
κακοκαιρία.
Mike Dolan - Reuters

τοξικών στοιχείων ενεργητικού τέτοιας κλίμακας θα ωχριούν αυτά που είδαμε με τις μεγάλες
χρηματοπιστωτικές κρίσεις στη Ρωσία και στην
Αργεντινή το 1998 και το 2001, αλλά και το πρόβλημα μη εξυπηρετούμενων δανείων της Ιαπωνίας τη δεκαετία του 1990.
Αυτός ο κίνδυνος βρίσκεται πίσω από την επιμονή του Κινέζου προέδρου, Σι Τζινπίνγκ, πως η
μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Κίνας είναι εσωτερική της υπόθεση
και δεν αφορά τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν ισχύει
κάτι τέτοιο. Οπως ακριβώς η μόλυνση στην Κίνα σκιάζει τους ουρανούς της Ασίας και επιτείνει την κλιματική αλλαγή, τα προβλήματα του
χρηματοπιστωτικού της συστήματος είναι παγκόσμια. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατέστησε σαφές, τον Μάιο, πως «υπό πολλές έννοιες θα αποτελούσε μείζον πρόβλημα εθνικής ασφαλείας για
εμάς αν η Κίνα άρχιζε να καταρρέει». Εξέφρασε, επίσης, ικανοποίηση για την άνοδο της Κίνας,
που, πάντως, ανησυχεί τον Λευκό Οίκο καθώς
προσκρούουν σε αυτήν οι στόχοι της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Παράλληλα, όμως,
πρέπει να απασχολεί τους πολιτικούς ταγούς των
ΗΠΑ το πόσο εύθραυστη είναι η Κίνα.
William Pesek - Bloomberg
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Smartphones καταστρέφουν τον τζίρο εστιατορίων
Πελάτες που χαζεύουν αντί να παραγγείλουν,
ψάχνουν τη wifi σύνδεση που δεν ξέρουν να κάνουν, φωτογραφίζουν τα πιάτα μέχρι να... κρυώσουν, τρώνε μιλώντας και πληκτρολογώντας
και τελικά φεύγουν... πέφτοντας πάνω σε άλλους
πελάτες και προσωπικό, συνθέτουν τον εφιάλτη
του σύγχρονου εστιάτορα, όπως δείχνει ένα θέμα από το quickmeme που κάνει το γύρο του διαδικτύου.
'Ενα διάσημο και παλιό εστιατόριο της Νέας
Υόρκης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, προσπάθησε μάταια να επιταχύνει τον ρυθμό με τον οποίο
εξυπήρετεί τους πελάτες του, μέχρι που συνέκρινε τις εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας με αυτές μία δεκαετία πριν και βρήκε την απρόσμενη
απάντηση.

«Είχαμε ήδη αυξήσει το προσωπικό, είχαμε
μειώσει τα είδη στον κατάλογο κι ωστόσο, για
τον ίδιο αριθμό πελατών, εξακολουθούσαμε να
είμαστε εμφανώς πιο αργοί», αναφέρει σημειώνοντας ότι αυτοί οι ρυθμοί ήταν και η πιο συχνή
αρνητική αναφορά στα social media.
Για καλή τους τύχη, μία σειρά από κασέτες βίντεο από το 2004 είχε αποφύγει την... ανακύκλωση και οι ιδιοκτήτες αποφάσισαν να συγκρίνουν
τις εικόνες από την 1/7/2004, όπως έγραφαν οι
ετικέτες, με την σημερινή πρακτική σε μία αντίστοιχης πληρότητας ημέρα. Και το αποτέλεσμα
ήταν απρόσμενο, αν και... μάλλον προφανές:
Οι πελάτες τότε κοιτούσαν το μενού επί περίπου οκτώ λεπτά και στη συνέχεια προχωρούσαν
στην παραγγελία, στον σερβιτόρο που έφτανε
άμεσα. Τα πρώτα ορεκτικά ήταν στο τραπέζι μόλις έξι λεπτά μετά και το γεύμα εξελισσόταν χω-

ρίς απρόοπτα μέχρι την αποχώρηση, κατά μέσο όρο μία ώρα και πέντε λεπτά μετά την είσοδο
των πελατών στο κατάστημα.
Στην εποχή των ασύρματων δικτύων, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των smartphone,
όμως, δεν είναι όλα... ταχύτερα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπαίνουν στο εστιατόριο,
κάθονται, αλλά πριν πιάσουν τα μενού αρχίζουν
να βγάζουν φωτογραφίες και παράλληλα ψάχνουν την wifi σύνδεση για να «ανεβάσουν» κάτι
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επειδή μεγάλο
ποσοστό δεν είναι και οι πιο ικανοί χρήστες, φωνάζουν έναν σερβιτόρο και επί πέντε λεπτά κατά
μέσο όρο τον απασχολούν μέχρι να καταφέρουν
να συνδεθούν.
Στη συνέχεια, πιάνουν επιτέλους τους καταλόγους για να παραγγείλουν αλλά και πάλι ασχολούνται για αρκετή ώρα με τα κινητά τους. Πλέον
χρειάζεται να πάει στο τραπέζι σερβιτόρος ώστε
να αρχίσουν σοβαρά να εξετάζουν τι θα παραγγείλουν. Ενίοτε μάλιστα, χρειάζεται ο σερβιτόρος
να φύγει και να ξανάρθει πάνω από μία φορά μέχρι να δοθεί παραγγελία, 21 λεπτά μετά την είσοδο στο εστιατόριο.
Οπως και δέκα χρόνια πριν, έξι λεπτά μετά τα
ορεκτικά είναι στο τραπέζι και ακολουθούν τα
υπόλοιπα πιάτα. Οι πελάτες αρχίζουν να φωτογραφίζονται με ότι παρήγγειλαν για τρία περίπου
λεπτά και στη συνέχεια ξεκινούν να τρώνε φωτογραφίζοντας παράλληλα αλλήλους να καταναλώνουν τα πιάτα, για άλλα τέσσερα λεπτά. Το παράδοξο είναι ότι σημαντικό ποσοστό των πελατών
έστειλε πίσω το πιάτο που άφησε να κρυώσει με
αίτημα να το... ξαναζεστάνουν!
Πάνω από τους μισούς πελάτες φώναξαν σερβιτόρο για να τους βγάλει μία «οικογενειακή»
φωτογραφία και οι μισοί από αυτούς του ζήτησαν να βγάλει και δεύτερη επειδή δεν τους άρεσε η πρώτη! Συνολικά τον απασχόλησαν περίπου
5 λεπτά κατά μέσο όρο.
Παράλληλα, την ώρα που τρώνε οι πελάτες πολύ συχνά μιλούν ή χρησιμοποιούν τα
smartophone τους, με αποτέλεσμα να αυξάνεται
κατά είκοσι λεπτά ο χρόνος που χρειάζεται για να
αδειάσουν τα πιάτα από τη στιγμή που τοποθετούνται στο τραπέζι και να ζητηθεί λογαριασμός.
Ακόμη και τότε, οι πελάτες κάνουν 10 λεπτά περισσότερο να πληρώσουν. Μάλιστα, βγαίνοντας
περίπου ένας στους έξι τράκαρε με σερβιτόρο ή
άλλο πελάτη επειδή κάτι έκανε στο κινητό του...
Συνολικά για το μέσο τραπέζι του ίδιου εστιατορίου με την ίδια εξυπηρέτηση, χρειάστηκε μία
ώρα και πενήντε πέντε λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, δηλαδή σχεδόν ο διπλάσιος χρόνος. Ανεξάρτητα από το πόσο περισσότερο
«τρέχει» ο σερβιτόρος και αποδίδει ο σεφ.

Xρήση δορυφόρων γιά αναμετάδοση στον 'Αρη
Η NASA δημοσιοποίησε ένα Request for
Information (RFI) με στόχο τη διερεύνηση του
ενδεχομένου χρήσης δορυφόρων από ιδιωτικές
εταιρείες για την παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών για μελλοντικές ρομποτικές αποστολές
στον Κόκκινο Πλανήτη.
«Επιδιώκουμε τη διεύρυνση της συμμετοχής
στην εξερεύνηση του Άρη, έτσι ώστε να περιλάβει νέα μοντέλα για κυβερνητικές και εμπορικού χαρακτήρα συνεργασίες» ανέφερε ο Τζον
Γκρούνσφελντ, στέλεχος του Science Mission
Directorate της υπηρεσίας. «Ανάλογα με το αποτέλεσμα, το νέο μοντέλο θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι σε μελλοντικές επιστημονικές αποστολές και στο μονοπάτι προς τον
Άρη».
Στο RFI αναφέρονται πιθανά νέα επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία θα περιελάμβαναν συμβόλαια από πλευράς της ΝΑSA για την αγορά υπηρεσιών από εμπορικούς/ ιδιωτικούς παρόχους
υπηρεσιών, που θα κατείχαν και θα διαχειρίζονταν έναν ή παραπάνω δορυφόρους τηλεπικοινωνιών.
Το RFI απευθύνεται σε κάθε είδους φορείς,
από εταιρείες της αμερικανικής βιομηχανίας μέχρι πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ερευνητικά κέντρα, καθώς και κυβερνητικούς ή διεθνείς οργανισμούς.
Η NASA ενδιαφέρεται για την διερεύνηση
εναλλακτικών μοντέλων όσον αφορά στη συντήρηση και την εξέλιξη υποδομών τηλεπικοινωνίας
για τον Άρη, με σκοπό να αποφευχθεί ένα «κενό
επικοινωνίας» κατά τη δεκαετία του 2020. Το RFI

ενθαρρύνει καινοτόμες ιδέες για οικονομικές και
ταυτόχρονα αποδοτικές προσεγγίσεις οι οποίες
παρέχουν υπηρεσίες αναμετάδοσης για τα υπάρχοντα οχήματα/ακάτους, ενώ παράλληλα βελτιώνουν τις επιδόσεις.
Ένας τομέας ο οποίος προσφέρεται για βελτιώσεις είναι των λέιζερ ή οπτικών επικοινωνιών: σημειώνεται ότι η αμερικανική διαστημική
υπηρεσία δοκίμασε με επιτυχία τεχνολογία επικοινωνίες λέιζερ τον Οκτώβριο του 2013 με την
αποστολή LADEE (Lunar Atmosphere and Dust
Environment Explorer), επιτυγχάνοντας μετάδοση δεδομένων σε απόσταση 239.000 μιλίων,
από τη Σελήνη στη Γη, σε download rate των 622
Mbps.
Τα οχήματα και οι άκατοι μεταδίδουν δεδομένα στη Γη είτε μέσω direct communication link ή
μέσω δορυφόρων σε τροχιά που λειτουργούν ως
σταθμοί αναμετάδοσης.
Η NASA χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή δύο σκάφη με τέτοιες δυνατότητες- το Odyssey και το
Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), ενώ τον Σεπτέμβριο αναμένεται να καταφθάσει το MAVEN
(Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) και
το 2016 το ExoMars/Trace Gas Orbiter της ESA.
H στρατηγική αυτή μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί
αποτελεσματική λόγω της τακτικής αποστολής
σκαφών στον Κόκκινο Πλανήτη- ωστόσο μετά το
MAVEN η NASA δεν έχει προγραμματίσει κάποια
αποστολή δορυφόρου, κάτι που δημιουργεί την
ανάγκη εύρεσης επιλογών που θα διασφαλίζουν
την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών αναμετάδοσης τηλεπικοινωνιών στο μέλλον.

''Ραντεβού'' στην Ζάκυνθο...

Αυτό το καλοκαίρι τις διακοπές μας, στην πατρίδα.

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

Βασίλης Ματαράγκας
Πρόεδρος Ομοσπονδίας
Ιλλινόϊς - ΗΠΑ, ''ΕΝΩΣΗΣ''
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'Ενα σκληρό κείμενο κάνει τις τελευταίες ημέρες τον γύρο του Διαδικτύου και το υπογράφουν
50 Ισραηλινοί έφεδροι στρατιώτες οι οποίοι αρνούνται να πολεμήσουν στη Γάζα και καταγγέλουν την επίθεση της πατρίδας τους.
Οι στρατιώτες αυτοί έχουν αναρτήσει επιστολή
στην οποία εξηγούν τους λόγους για τους οποίους δεν ήθελαν να λάβουν μέρος στην επίθεση
στη Γάζα και τονίζουν ότι δεν συνδέονται όλοι οι
Ισραηλινοί με τα αιματηρά γεγονότα.
Αναλυτικά το κείμενο:
«Είμαστε περισσότεροι από 50 Ισραηλινοί που
ήμασταν κάποτε στρατιώτες και τώρα δηλώνουμε την άρνησή μας να συμμετάσχουμε ως έφεδροι. Είμαστε αντίθετοι στον Ισραηλινό στρατό και τον νόμο επιστράτευσης. Εν μέρει, αυτό
συμβαίνει γιατί είμαστε αντίθετοι στην τρέχουσα στρατιωτική επιχείρηση. Αλλά οι περισσότεροι από τους παρακάτω υπογράφοντες είναι γυναίκες και δεν θα συμμετείχαν στον αγώνα. Για
εμάς, ο στρατός έχει σημαντικά μειονεκτήματα
πέρα από την τρέχουσα επιχείρηση ή ακόμα και
η κατοχή. Εμείς στεκόμαστε απέναντι στην στρατιωτικοποίηση του Ισραήλ και των πολιτικών διακρίσεων του στρατού.
Ένα παράδειγμα είναι ο τρόπος που οι γυναίκες συχνά υποβαθμίζονται σε χαμηλές γραμματειακές θέσεις. Ενας άλλος λόγος είναι το σύστημα ελέγχου που εισάγει διακρίσεις εις βάρος
Mizrachi (Ιουδαίοι οι οικογένειες των οποίων
προέρχονται από αραβικές χώρες) αποκλείοντάς
τους από το να εκπροσωπούνται ισότιμα μέσα
στις πιο «υψηλές» μονάδες του στρατού. Στην
ισραηλινή κοινωνία, μονάδα και θέση καθορίζει
μεγάλο μέρος της επαγγελματικής πορείας στη
ζωή μετά τον στρατό.
Για εμάς, η τρέχουσα στρατιωτική επιχείρηση
και ο τρόπος που η στρατιωτικοποίηση επηρεάζει την ισραηλινή κοινωνία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Στο Ισραήλ, ο πόλεμος δεν είναι μόνο πολιτικής με άλλα μέσα, αλλά αντικαθιστά
την πολιτική. Το Ισραήλ δεν είναι πλέον σε θέση
να σκεφτεί μια λύση σε μια πολιτική σύγκρουση
εκτός από την προοπτική της φυσικής δύναμη.
Για αυτό τον λόγο είναι επιρρεπής σε κύκλους βίας που δεν τελειώνουν ποτέ. Και όταν τα κανόνια
«μιλάνε» η κριτική δεν μπορεί να ακουστεί.
Αυτή η επιστολή, την οποία ετοιμάζαμε για πολύ καιρό, έχει μια ιδιαίτερη επείγουσα ανάγκη
λόγω της βάναυσης στρατιωτικής επιχείρησης
που πραγματοποιείται σήμερα στο όνομά μας.
Και παρόλο που οι στρατιώτες μάχης είναι γενικά
εκείνη που διεξάγουν τον σημερινό πόλεμο, το
έργο τους δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τους πολλούς διοικητικές ρόλους στους οποίους οι περισσότεροι από εμάς έχουμε υπηρετήσει.
Ετσι, αν υπάρχει ένας λόγος να αντιταχθεί κανείς στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Γάζα, υπάρχει επίσης ένας λόγος για να εναντιωθεί στην ισΤελικά όλο και πιο πολύ πείθομαι ότι τους έκανε ίδιους με αυτόν ο Χίτλερ. Ότι οι Ισραηλινοί έγιναν όμοιοι με τον μεγαλύτερο διώκτη τους.
Πιστεύω ότι δεν υπάρχει στη σύγχρονη ιστορία
μαζικό έγκλημα στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, που να παραπέμπει τόσο πολύ σε εκείνα του Χίτλερ, από αυτά
που γίνονται σήμερα στη Γάζα, με θύτες τους Ισραηλινούς και θύματα τους Παλαιστίνιους.
Όχι δεν είναι μια απλή θηριωδία αυτό που γίνεται στη Γάζα, με την εγκληματική και απάνθρωπη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ και
θύματα χιλιάδες άμαχους παλαιστίνιους. Με
τους εσκεμμένους βομβαρδισμούς νοσοκομείων, σχολείων, σπιτιών και άλλων, μη στρατιωτικών στόχων. Είναι καλά σχεδιασμένη στρατηγική επιλογή του Τελ Αβίβ, έγκλημα εκ προμελέτης και κανονική γενοκτονία.
Κατά την άποψη των ηγετών του Ισραήλ κάθε μικρός Παλαιστίνιος, κάθε σημερινός άμαχος
στη λωρίδα της Γάζας, ή όπου αλλού, είναι υποψήφιος αυριανός «τρομοκράτης»! Και υπό αυτό
το πρίσμα και την οπτική δεν αποτελούν παράπλευρές απώλειες ούτε καν οι χαμένες ζωές μικρών παιδιών και γυναικών! Αυτή είναι η φασιστική, χιτλερικών εμπνεύσεων, συμπεριφορά
του Ισραήλ. Όπως τους θεωρούσε ο Χίτλερ, συμπεριφέρονται και αυτοί απέναντι στους Παλαιστίνιους.
Τι ισχυρίζεται η κυβέρνηση του Τελ Αβίβ; Ότι η
Χαμάς και οι ακραίες εξτρεμιστικές οργανώσεις
των Παλαιστινίων, με έδρα τη Γάζα και με προκάλυμμα τον άμαχο πληθυσμό πλήττουν το Ισραήλ. Ας παραβλέψουμε για λόγους εργασίας τα
αίτια όλης αυτής της κατάστασης και πώς φτά-

ΓΑΖΑ

Ισραηλινοί έφεδροι: Γιατί αρνούμαστε να
πολεμήσουμε στην λωρίδα της Γάζα

ραηλινή στρατιωτική μηχανή στο σύνολό της.
Αυτό είναι το μήνυμα αυτής της επιστολής:
Ημασταν στρατιώτες σε μια αρκετές μονάδες
και θέσεις του ισραηλινού στρατού, κάτι που τώρα μετανιώνουμε, διότι, στη διάρκεια της θητείας μας, Αντιληφθήκαμε ότι τα στρατεύματα που
λειτουργούν στα κατεχόμενα εδάφη δεν είναι οι
μόνοι που εφαρμόζουν τον μηχανισμό ελέγχου
πάνω τις ζωές των Παλαιστινίων. Στην πραγματικότητα, εμπλέκεται ολόκληρος ο στρατός. Για
το λόγο αυτό, τώρα αρνούμαστε να συμμετέχουμε ως έφεδροι και στηρίζουμε όλους εκείνους
που αντιστέκονται όταν καλούνται για στρατιωτική θητεία.
Ο ισραηλινός στρατός, ένα θεμελιώδες μέρος
της ζωής των Ισραηλινών, είναι επίσης η δύναμη που κυβερνά τους Παλαιστίνιους που ζουν
στα εδάφη που κατέλαβε το Ισραήλ το 1967. Οσο
υπάρχει στην σημερινή δομή του, τη γλώσσα και
νοοτροπία συμβαίνουν τα ακόλουθα:
Χωρίζουμε τον κόσμο σε καλό και κακό ανάλογα με τις κατηγορίες του στρατού, ο στρατός λειτουργεί ως η κορυφαία αρχή για το ποιος είναι
πιο πολύτιμος και ποιος λιγότερο στην κοινωνία
- ποιος είναι πιο υπεύθυνος για το επάγγελμα,
ποιος επιτρέπεται να δηλώσει την αντίστασή του
σε αυτό και ποιος δεν είναι, και πώς τους επιτρέπεται να το κάνουν.
Ο στρατός διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σε κάθε σχέδιο δράσης και πρόταση που συζητείται
στην εθνική συζήτηση, γεγονός που εξηγεί την
απουσία οποιουδήποτε πραγματικού επιχειρήματος για μη στρατιωτικές λύσεις στις συγκρούσεις στις οποίες έχει εγκλωβιστεί το Ισραήλ.
Οι Παλαιστίνιοι κάτοικοι της Δυτικής Όχθης

και της Λωρίδας της Γάζας στερούνται των πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.
Ζουν κάτω από διαφορετικό νομικό σύστημα,
από τους Εβραίους γείτονές τους. Αυτό δεν είναι
αποκλειστικά και μόνο η υπαιτιότητα των στρατιωτών που δραστηριοποιούνται στις περιοχές
αυτές. Αυτοί οι στρατιώτες, επομένως, δεν είναι
οι μόνοι που υποχρεούνται να αρνηθούν. Πολλοί
από εμάς υπηρετήσαμε σε υλικοτεχνικούς και
γραφειοκρατικούς ρόλους υποστήριξης. Εκεί,
συνειδητοποιήσαμε ότι ολόκληρος ο στρατός
βοηθά στην καταπίεση των Παλαιστινίων.
Πολλοί στρατιώτες που υπηρετούν σε ρόλους
μη-αγώνα αρνούνται να αντισταθούν, επειδή πιστεύουμε ότι οι πράξεις τους, συχνά ρουτίνα και
κοινότυπο, είναι απομακρυσμένες από τα βίαια
αποτελέσματα αλλού.
Και δράσεις που δεν είναι μπανάλ -για παράδειγμα, οι αποφάσεις για τη ζωή ή τον θάνατο των Παλαιστινίων γίνονται στα γραφεία πολλά χιλιόμετρα μακριά από τη Δυτική Όχθη- ταξινομούνται, και έτσι είναι δύσκολο να έχουμε
μια δημόσια συζήτηση σχετικά με αυτές. Δυστυχώς, δεν είχαμε πάντοτε να αρνηθεί να εκτελέσει
τα καθήκοντα που μας χρέωσαν με, και με αυτόν
τον τρόπο, επίσης, συνέβαλαν με τις βίαιες ενέργειες των στρατιωτικών.
Κατά τη διάρκεια της θητείας μας στο στρατό,
γίναμε μάρτυρες (ή συμμετείχαμε σε) μεροληπτικές συμπεριφορές του στρατού: ο διαρθρωτικές διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, η οποίες
ξεκινούν με την αρχική διαλογή και την ανάθεση των ρόλων, η σεξουαλική παρενόχληση που
ήταν μια καθημερινή πραγματικότητα για μερικούς από εμάς, τα κέντρα απορρόφησης της με-

Ισραηλινό έγκλημα εκ προμελέτης στην Γάζα

σαμε σε αυτό το σημείο (ποιες είναι και οι ευθύνες δηλαδή του Ισραήλ για τις όποιες δράσεις
της Χαμάς και των εξτρεμιστών) και ας αποδεχθούμε το πρόβλημα, όπως το λέει η ισραηλι-

νή πλευρά. Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι το
εξής: Είναι η λύση στο πρόβλημα το ξεκλήρισμα
ενός λαού; Είναι η στρατιωτική κατοχή και η δολοφονία αμάχων; Θα περιοριστεί η δράση των

τανάστευσης τα οποία εξαρτώνται από ένστολη στρατιωτική βοήθεια. Μερικοί από μας είδαμε επίσης από πρώτο χέρι πώς η γραφειοκρατία
σκόπιμα τοποθετεί μαθητές σε τεχνικές θέσεις,
χωρίς να τους παρέχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν και σε άλλους ρόλους.
Ο στρατός θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό
του ως ένα θεσμό που διευκολύνει την κοινωνική κινητικότητα, σαν ένα σκαλοπάτι στην ισραηλινή κοινωνία. Στην πραγματικότητα, διαιωνίζει το διαχωρισμό. Δεν είναι τυχαίο, πιστεύουμε,
ότι όσοι προέρχονται από οικογένειες μεσαίου ή
υψηλού εισοδήματος καταλήγουν σε ελίτ μονάδες και από εκεί και μετά πολύ συχνά εργάζονται
σε εταιρείες τεχνολογίας και με υψηλό μισθό.
Ο στρατός καθιερώνει μια εικόνα του «καλού
Ισραηλινού» που στην πραγματικότητα αντλεί
τη δύναμή του μέσω της υποταγής των άλλων.
Η κεντρική θέση του στρατού στην ισραηλινή
κοινωνία, και η ιδανική εικόνα που δημιουργεί,
στοχεύουν στο να σβήσουν από την περιοχή τις
κουλτούρες και τους αγώνες των Mizrachi, των
Αιθίοπων, των Παλαιστίνιων, των Ρώσων, των
Δρούζων, και των Ορθόδοξων-Ορθόδοξοι Βεδουίνων και βέβαια των γυναικών.
Ολοι μας συμμετείχαμε σε αυτή την ιδεολογία
και λάβαμε μέρος στο παιχνίδι του «καλού Ισραηλινού» το οποίο υπηρετεί πιστά τον στρατό. Κυρίως η υπηρεσία μας, μας παρείχε θέσεις στα πανεπιστήμια και στην αγορά εργασίας. Αποκτήσαμε διασυνδέσεις και επωφελήθηκαμε από τη ζεστή αγκαλιά της «Ισραηλινής συναίνεσης». Αλλά
για τους παραπάνω λόγους, τα οφέλη αυτά δεν
αξίζαν το κόστος.
Με βάση τον νόμο, κάποιο από εμάς εξακολουθούμε να είμαστε μέρος των εφεδρικών δυνάμεων (άλλοι έχουν καταφέρει να κερδίσουν απαλλαγές ή τους έχουν χορηγηθεί μετά την απόλυσή τους) και ο στρατός έχει τα στοιχεία μας και
τις προσωπικές μας πληροφορίες, όπως και την
νομική δυνατότητα να μας ξανακαλέσει. Δεν θα
συμμετάσχουμε-με κανένα τρόπο.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι που οι άνθρωποι αρνούνται να υπηρετήσουν στον στρατό του Ισραήλ. Ακόμη και εμείς έχουμε τις διαφορές μας και
τα κίνητρά μας για το γιατί γράψαμε αυτή την
επιστολή.
Παρόλα αυτά, υποστηρίζουμε όσους αντιστέκονται στην στρατολόγηση, υποστηρίζουμε
τους αντιστασιακούς: τους μαθητές γυμνασίου
που έγραψαν τη δική τους επιστολή, στηρίζουμε
τους ορθόδοξους Εβραίους που διαμαρτύρονται
για το νέο νόμο και την υποχρεωτική στράτευση,
τους αρνητές των Δρούζων, και όλους εκείνους
των οποίων η συνείδηση, η προσωπική κατάσταση ή η οικονομική ευεξία δεν τους επιτρέπει
να υπηρετήσουν. Υπό το πρόσχημα μιας συζήτησης για την ισότητα, αυτοί οι άνθρωποι αναγκάζονται να πληρώσουν το τίμημα. Όχι πια άλλο!»
εξτρεμιστών, εάν αυτή την ώρα ισοπεδωθούν
χιλιάδες σπίτια, διαλυθούν χιλιάδες οικογένειες
και όλοι οι Παλαιστίνιοι μετρούν απώλειες δικών
τους, αθώων ανθρώπων;
Η απάντηση στα ερωτήματα είναι σαφώς όχι.
Όλη αυτή η επιμονή του Ισραήλ σε ακραία στρατιωτική επιβολή είναι που τρέφει το όποιο «εξτρεμιστικό» ή έστω εξτρεμιστικό (χωρίς εισαγωγικά) κίνημα των παλαιστινίων. Είναι προφανές
δε ότι θα το θρέψει ακόμη περισσότερο η τωρινή
θηριωδία, αφού όλο και περισσότεροι Παλαιστίνιοι δεν θα έχουν να χάσουν τίποτα και θα επιζητούν διαρκώς εκδίκηση. Και το ξέρει και το θέλει
αυτό το Ισραήλ.
Το Τελ Αβίβ θέλει απέναντί του ακραίες εκφράσεις των Παλαιστινίων. Θέλει οργισμένους,
αποφασισμένους να πεθάνουν ανάμεσα σε αθώους Ισραηλινούς, ζωσμένοι με εκρηκτικά παλαιστίνιους.
Γιατί έτσι διατηρεί την στρατιωτική του στρατηγική σε πλήρη ισχύ. Και την προέλασή του σε
εδάφη που δεν ελέγχει μέχρι τώρα δυνατή. Το
Ισραήλ θέλει τον πόλεμο «ζωντανό», δεν επιθυμεί καμία ειρηνευτική διαδικασία, κανένα συμβιβασμό. Γιατί έχει τη στρατιωτική δύναμη και τη
διεθνή ανοχή ισχυρών παραγόντων να επιβάλλει
το δικό του στάτους στην περιοχή.
Και μία ειρηνευτική διαδικασία θα το ανάγκαζε να υποχωρήσει σε ένα βαθμό, να παραχωρήσει, να απεμπολήσει πράγματα που έχει κερδίσει και μπορεί να κερδίσει στο πεδίο των όποιων
μαχών, διότι μόνο μάχες δεν είναι αυτές που διεξάγονται με τους δεδομένους στρατιωτικούς συσχετισμούς που υπάρχουν.
Γιάννης Μακρυγιάννης - ''protothema blogs''
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Από την έναρξη του τελευταίου γύρου αντιπαραθέσεων μεταξύ της Hamas και του Ισραήλ, η
συζήτηση τόσο στα εσωτερικά ΜΜΕ όσο και στο
εξωτερικό έχει εύλογα επικεντρωθεί στις συνθήκες που απαιτούνται για την επίτευξη μιας γρήγορης λήξης της αντιπαράθεσης και στην κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, ενώ το να σταματήσει η βία θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα, είναι το ίδιο σημαντικό όσο και το να αναπτυχθούν
πολιτικές για την μετά την κατάπαυση του πυρός
περίοδο, οι οποίες θα διασφαλίσουν ότι το τέλος
των εχθροπραξιών θα σημαίνει κάτι περισσότερο από μια πρόσκαιρη νηνεμία.
Πραγματικά, η σχέση μεταξύ της Hamas και
του Ισραήλ από το 2007 έχει ακολουθήσει ένα
επαναλαμβανόμενο μοτίβο, με περιόδους σχετικής ηρεμίας οι οποίες ακολουθούνται από επαναλαμβανόμενες βραχυπρόθεσμες στρατιωτικές
κλιμακώσεις. Ομοίως, η συνολική πολιτική του
Ισραήλ έναντι της Hamas έχει υποστεί πολύ μικρή αλλαγή, με ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτική
απομόνωση της Hamas, μια ολοκληρωμένη πολιορκία στη Λωρίδα της Γάζας και μια προσέγγιση βασισμένη στην στρατιωτική αποτροπή.
Η κατάπαυση του πυρός το 2012 επιχείρησε να
μετατοπίσει εν μέρει το παράδειγμα πηγαίνοντας πιο μακριά από μια απλή παύση των εχθροπραξιών, αναφερόμενη άμεσα στην ανάγκη για
το προοδευτικό άνοιγμα διέλευσης των συνόρων και την διευκόλυνση της ροής αγαθών και
ανθρώπων από και προς τη Γάζα. Ωστόσο, μετά
από ορισμένα αρχικά βήματα στη σωστή κατεύθυνση, οι όροι δεν εφαρμόστηκαν ποτέ πλήρως,
προκαλώντας μια επιστροφή σε ένα εύθραυστο
status quo. Αυτή η επισφαλής ισορροπία άρχισε να καταρρέει στο προηγούμενο έτος, ιδιαίτερα μετά από την δραματική αλλαγή της τύχης
της Hamas που ακολούθησε την πτώση της κυβέρνησης του Mohammed Morsi στην Αίγυπτο,
αφήνοντας τον οργανισμό πιο ευάλωτο στην αυξανόμενη πολιτική και οικονομική πίεση. Μετά την αποδοχή από την πλευρά της Hamas μιας
συμφωνίας ενότητας με την Παλαιστινιακή Αρχή
(ΡΑ), η επισφαλής κατάσταση μεταξύ της Hamas
και του Ισραήλ επιδεινώθηκε περαιτέρω, ιδιαίτερα μετά από την δραματική απαγωγή (και στη
συνέχεια δολοφονία) τριών Ισραηλινών εφήβων.
Η ισραηλινή κυβέρνηση υπέδειξε την Hamas και
ξεκίνησε αμέσως μια στρατιωτική επιχείρηση σε
όλη την Δυτική Όχθη που στόχευε άμεσα τα μέλη και τις υποδομές της Hamas, επιδεινώνοντας
την ήδη προβληματική θέση της οργάνωσης.
Ευρισκόμενη όλο και περισσότερο υπό πίεση, η
Hamas ξεκίνησε εκ νέου τις επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, οδηγώντας στην τωρινή στρατιωτική αντιπαράθεση.
Να επιβληθεί άμεσα στρατιωτικό εμπάργκο
στο Ισραήλ ζητούν προσωπικότητες που έχουν
βραβευθεί με Νόμπελ Ειρήνης και άνθρωποι του
πνεύματος και του πολιτισμού, καθώς και βουλευτές και συνδικαλιστές από πολλές χώρες του
κόσμου.
Μεταξύ αυτών ο βραβευμένος με Νόμπελ αρχιεπίσκοπος Ντέσμοντ Τούτου, ο ακαδημαϊκός
Ιλάν Πάπε, οι σκηνοθέτες Άκι Καουρισμάκι, Κεν
Λόουτς και Μάικ Λι, ο Πρώην Ειδικός Εισηγητής
του ΟΗΕ για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη Ρίτσαρντ Φολκ, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εργατών (ITUC) Ζοάο Φελίτσιο, οι
δημοσιογράφοι Τζον Πίλτζερ και ο βραβευμένος
με Πούλιντζερ Κρις Χέτζες και πολλοί άλλοι.
Μία συντομευμένη επιστολή και λίστα υπογραφόντων δημοσιεύτηκε στον Guardian. Η έκκληση
διακινείται ηλεκτρονικά από το BDSMovement
για τη συγκέντρωση υπογραφών. Ακολουθεί το
πλήρες κείμενο:
«Με την εγκαθίδρυση μίας σχέσης καταπίεσης, η βία έχει ήδη ξεκινήσει. Ποτέ στην ιστορία η βία δεν ξεκίνησε από τους καταπιεσμένους. Δεν θα υπήρχαν καταπιεσμένοι αν δεν είχε υπάρξει προηγούμενο βίας για να επιβληθεί η
υποταγή τους». – Πολ Φρερ
Το Ισραήλ για μία ακόμη φορά εξαπέλυσε την
πλήρη στρατιωτική του ισχύ εναντίον του αιχμάλωτου Παλαιστινιακού πληθυσμού, ειδικότερα στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, με
μία απάνθρωπη και παράνομη ενέργεια στρατιωτικής επιθετικότητας. Η εξελισσόμενη επίθεση
του Ισραήλ στη Γάζα έχει μέχρι στιγμής σκοτώσει δεκάδες Παλαιστινίους πολίτες, έχει τραυματίσει εκατοντάδες και έχει καταστρέψει τις αστικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένου του τομέα
υγείας, που αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις.
Η ικανότητα του Ισραήλ να εξαπολύει τόσο κα-

ΓΑΖΑ

Hamas και Ισραήλ: Αναγκαία μιά στροφή
Με την Επιχείρηση «Προστατευτική Αιχμή»
του Ισραήλ –γενικότερα, ευρύτερη και πιο εκτεταμένη από ό,τι η επιχείρηση «Πυλώνας Άμυνας» το 2012- να βρίσκεται ακόμη σε πλήρη ισχύ
και με τις χερσαίες στρατιωτικές επιχειρήσεις να
ξεκινούν μετά από 10 ημέρες σύγκρουσης, είναι
επιτακτική ανάγκη να αναλογιστεί κανείς όχι μόνο να βήματα που χρειάζονται για να τελειώσουν
οι εχθροπραξίες, αλλά επίσης και την αναγκαία
μακροπρόθεσμη στρατηγική ώστε να αποφευχθεί άλλη μία επανάληψη του επικίνδυνου κύκλου της βίας που λαμβάνει χώρα μεταξύ του Ισραήλ και της Hamas από το 2007.
Και εδώ ξανά, φαίνονται προφανή τα όρια μιας προσέγγισης βασισμένης αποκλειστικά στη
στρατιωτική ισχύ. Πρώτον, εκτός από την πολιτικά μη ρεαλιστική και συνολικά άθλια ιδέα μιας πλήρους κλίμακας επέμβαση και ανακατάληψη της Λωρίδας της Γάζας, το Ισραήλ θα πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να κρατά απενεργοποιημένες τις στρατιωτικές υποδομές της
Hamas, πόσο μάλλον να «καταστρέψει» την οργάνωση. Δεύτερον, ακόμη και αν ήταν εφικτή
αυτή η επιλογή, κάθε άλλο παρά σαφές θα ήταν
το εάν να οδηγηθεί η Hamas σε κατάρρευση, θα
ωφελούσε το Ισραήλ. Με την αύξηση των σαλαφιστών-τζιχαντιστικών ομάδων στην Γάζα, η
πτώση της Hamas θα μπορούσε πολύ καλά να
οδηγήσει σε ταχεία εσωτερική αποσταθεροποίηση, ενισχύοντας τις αλυτρωτικές ένοπλες δυνάμεις και γενικώς επιδεινώνοντας, παρά βελτιώνοντας, την κατάσταση ασφάλειας του Ισραήλ.
Επομένως, με μια στρατιωτική λύση να είναι
απίθανο να αλλάξει δραματικά την στρατηγική

ισορροπία μεταξύ των δύο πλευρών μακροπρόθεσμα, το καλύτερο αποτέλεσμα που θα μπορούσε να πετύχει το Ισραήλ από την τωρινή στρατιωτική κλιμάκωση είναι να υποβαθμίσει σταδιακά τις στρατιωτικές υποδομές της Hamas, αποδυναμώνοντας την στρατιωτική της ηγεσία, και
αποκαθιστώντας το προηγούμενο άβολο status
quo βασισμένο στην ασταθή αποτροπή. Σε ό,τι
αφορά την Hamas, οι ένοπλες συγκρούσεις είναι
ακόμη λιγότερο πιθανό να αλλάξουν την ισορροπία δυνάμεων μεταξύ της οργάνωσης και του Ισραήλ, με την οργάνωση ίσως να ελπίζει να κερδίσει κάποια βραχυπρόθεσμη δημοτικότητα, να
λάβει προσωρινές παραχωρήσεις και κάποια οικονομική ανακούφιση, και να ελιχθεί πίσω στην
εθνική πολιτική σκηνή στην Παλαιστίνη. Με άλλα λόγια, το καλύτερο στο οποίο μπορούν να
ελπίζουν Ισραήλ και Hamas είναι να έχουν λίγους μήνες ηρεμίας πριν από τον επόμενο γύρο
εχθροπραξιών.
Η κατανόηση αυτή θα πρέπει συνεπώς να υπογραμμίσει τη σημασία όχι μόνο του να επιδιωχθεί το τέλος αυτού του γύρου, αλλά –σε βαθύτερο επίπεδο- να επιδιωχθεί μια θεμελιώδης αλλαγή της πολιτικής. Για το σκοπό αυτό, η επόμενη κατάπαυση του πυρός θα πρέπει να είναι
διαφορετική, τόσο από την άποψη της διαδικασίας όσο και από πλευράς περιεχομένου.
Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, οι πολιτικές διαβουλεύσεις που οδηγούν σε μια κατάπαυση του
πυρός μεταξύ των δύο πλευρών, πρέπει να είναι
χωρίς αποκλεισμούς. Η έλλειψη άμεσης επαφής
με την Hamas μπορεί να ήταν ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους η πρόσφατη δι-

Νομπελίστες καλούν σε εμπάργκο στο Ισραήλ
ταστροφικές επιθέσεις με ατιμωρησία, οφείλεται
κυρίως στην ευρεία διεθνή στρατιωτική συνεργασία και το εμπόριο που διατηρεί με τις συνένοχες κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο.
Κατά την περίοδο 2009-2018, οι ΗΠΑ προβλέπεται να παράσχει στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ αξίας 30 δις δολαρίων, ενώ οι ετήσιες
στρατιωτικές εξαγωγές του Ισραήλ ανά τον κόσμο έχουν φτάσει σε δισεκατομμύρια δολάρια.
Τα τελευταία χρόνια, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν

Ισραηλινά
εγκλήματα
στην Γάζα

εξάγει στο Ισραήλ όπλα αξίας δισεκατομμυρίων
ευρώ και η ΕΕ έχει παράσχει σε ισραηλινές στρατιωτικές εταιρείες και πανεπιστήμια σχετικές με
το στρατό ερευνητικές επιδοτήσεις αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων.
Αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Ινδία, η Βραζιλία και η Χιλή, αυξάνουν ραγδαία το στρατιωτικό εμπόριο και τη στρατιωτική τους συνεργασία με το Ισραήλ, παρά την εκπεφρασμένη υποστήριξή τους για τα δικαιώματα των Παλαιστινί-

αμεσολαβητική προσπάθεια της Αιγύπτου για
το τέλος των εχθροπραξιών, δεν κατόρθωσε να
αποκτήσει την έγκριση της Hamas. Επιπλέον,
ενώ η Αίγυπτος συνεχίζει, αν και απρόθυμα, να
ηγείται των έμμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών, άλλοι πρόθυμοι παράγοντες όπως το Κατάρ, δεν θα πρέπει να μείνουν
εκτός. Την ίδια στιγμή, η ΡΑ και ο Παλαιστίνιος
πρόεδρος Mahmoud Abbas θα πρέπει να συμμετέχουν όσο το δυνατό περισσότερο.
Επιπρόσθετα, το περιεχόμενο της επόμενης
εκεχειρίας δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε μια
φόρμουλα quiet-for-quiet. Αντιθέτως, θα πρέπει
να στηριχθούν στους όρους του 2012 και να πάνε
πιο μακριά. Ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
θα πρέπει να οριστεί για την χαλάρωση των οικονομικών περιορισμών στη Γάζα και την ομαλοποίηση της ροής αγαθών και ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου και του ανοίγματος (μόνιμα) της διέλευσης της Ραφά με την Αίγυπτο. Αυτό θα μπορούσε θεωρητικά να συνδεθεί με το
προοδευτικό και μόνιμο κλείσιμο των υπόγειων σηράγγων. Επίσης, στην συμφωνία πρέπει να
περιλαμβάνονται και η καθιέρωση ενός στέρεου μηχανισμού για έμμεση επικοινωνία και όταν
είναι αναγκαίο, για τη διαχείριση των συγκρούσεων μεταξύ της Hamas και του Ισραήλ, με την
άμεση συμμετοχή του Abbas.
Παράλληλα με την επίσημη κατάπαυση του
πυρός μεταξύ των δύο πλευρών, μια μετατόπιση από την ασταθή αποτροπή σε μια πιο μόνιμη
σταθερότητα, πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει
την επισφαλή οικονομική και πολιτική κατάσταση στην Γάζα: υπό αυτή την έννοια, ο καλύτερος
τρόπος να γίνει αυτό είναι μέσω της υποστήριξης και όχι παρεμποδίζοντας, της εύθραυστης
κυβέρνησης ενότητας μεταξύ της Hamas και της
Fatah και με τη διοχέτευση διεθνών κεφαλαίων για την οικονομική ανάπτυξη στη Γάζα μέσω
της κυβέρνησης ενότητας. Στο άμεσο μέλλον, η
ΡΑ θα πρέπει να πληρώσει τους μισθούς σχεδόν
40.000 εργαζόμενων στα μισθολόγια της Hamas.
Με την ΕΕ να είναι ένας από τους μεγάλους οικονομικούς υποστηρικτές της ΡΑ, θα μπορούσε να
παίξει κάποιον ρόλο σε αυτό το πλαίσιο, εργαζόμενη με την κυβέρνηση ενότητας και επενδύοντας συγκεκριμένα στη Λωρίδα της Γάζας.
Ο Albert Einstein περίφημα δήλωσε ότι ο ορισμός της τρέλας είναι «να κάνεις το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά και να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα». Δεδομένης της αποτυχίας της
προηγούμενης μινιμαλιστικής πολιτικής αποτροπής αναφορικά με την Hamas, μπορεί πράγματι να είναι η ώρα να δοκιμαστεί κάτι νέο.
Benedetta Berti - European Council on Foreign
Relations
ων.
Εισάγοντας και εξάγοντας όπλα στο Ισραήλ και
διευκολύνοντας την ανάπτυξη της ισραηλινής
στρατιωτικής τεχνολογίας, οι κυβερνήσεις ουσιαστικά στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα έγκρισης της στρατιωτικής επιθετικότητας του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων πολέμου και των ενδεχόμενων εγκλημάτων εναντίον της ανθρωπότητας που διαπράττει.
Το Ισραήλ είναι ένας από τους μεγαλύτερους
στον κόσμο παραγωγούς και εξαγωγείς στρατιωτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).
Η στρατιωτική τεχνολογία του Ισραήλ, που έχει
αναπτυχθεί για να συντηρήσει δεκαετίες καταπίεσης, προωθείται εμπορικά ως «δοκιμασμένη
στο πεδίο» και εξάγεται σε όλο τον κόσμο.
Η στρατιωτική συνεργασία και οι κοινές στρατιωτικές ερευνητικές σχέσεις με το Ισραήλ ενθαρρύνουν την ισραηλινή ατιμωρησία για τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου και διευκολύνουν την εδραίωση του συστήματος του Ισραήλ κατοχής, εποικισμού και
συστηματικής άρνησης των Παλαιστινιακών δικαιωμάτων.
Καλούμε τον ΟΗΕ και τις κυβερνήσεις σε όλο
τον κόσμο να λάβουν άμεσα μέτρα για την εφαρμογή ενός περιεκτικού και νομικά δεσμευτικού
εμπάργκο στο Ισραήλ, παρόμοιου με εκείνο που
επιβλήθηκε στη Νότιο Αφρική κατά τη διάρκεια
του απαρτχάιντ.
Οι κυβερνήσεις που εκφράζουν αλληλεγγύη με
τον Παλαιστινιακό λαό στη Γάζα, μπροστά στη
σφοδρότητα του μιλιταρισμού, της βαρβαρότητας και της ατιμωρησίας του Ισραήλ, πρέπει
να ξεκινήσουν κόβοντας κάθε στρατιωτική σχέση με το Ισραήλ. Οι Παλαιστίνιοι σήμερα χρειάζονται αποτελεσματική αλληλεγγύη, όχι φιλανθρωπία.
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Το κείμενο-γροθιά ενός Εβραίου φιλόσοφου
''Είμαι Εβραίος. Αν είχα γεννηθεί στη Γάζα θα είμουν μάλλον μέλος της Χαμάς...», έτσι ξεκινάει
το άρθρο του φιλοσόφου και δημοσιογράφου Michael Smadja που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα
Liberation, ένα κείμενο-γροθιά στους φανατικούς της μίας και της άλλης πλευράς.
Γράφει στο κείμενο του ο φιλόσοφος:
«Είμαι Εβραίος. Αν είχα γεννηθεί στη Γάζα θα είμουν μάλλον μέλος της Χαμάς.
Εγώ υπερασπίζομαι την ύπαρξη του Ισραήλ, αντίθετα με όσους ονειρεύονται την εξαφάνισή του –
όπως η ιρανική κυβέρνηση, τα ισλαμικά κινήματα, οι Ευρωπαίοι αντισημίτες της Aριστεράς ή της Δεξιάς οι οποίοι χρησιμοποιούν το Ισραήλ για να χειραγωγούν τους νέους ξένης καταγωγής στην Ευρώπη. Λες και η απουσία διεξόδου στις ζωές αυτών των νέων έχει να κάνει με το Ισραήλ ή τους Παλαιστίνιους.
Αλλά αν είχα γεννηθεί στη Γάζα δεν θα είχα το ελεύθερο πνεύμα, την απαραίτητη απόσταση και την
κατάλληλη εκπαίδευση για να αντιληφθώ ότι η Χαμάς είναι μια ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση η
οποία δεν διστάζει, με τον πιο κυνικό τρόπο, να χρησιμοποιήσει αθώους ως ασπίδα στους βομβαρδισμούς. Δεν θα γνώριζα ότι η Χαμάς χρηματοδοτείται από ξένα συμφέροντα για τα οποία η τύχη της
Παλαιστίνης είναι δευτερεύουσα, αυτό που μετράει είναι το μίσος για το Ισραήλ. Θα πίστευα κι εγώ το
εθνικό και οικογενειακό αφήγημα, που θα μου είχαν κληροδοτήσει, ότι οι Εβραίοι και το Ισραήλ είναι
η δύναμη του κακού που έκλεψαν τη γη μου και ταπείνωσαν τον λαό μου.
Θα δυσκολευόμουν πάρα πολύ να κάνω τη διάκριση ανάμεσα στην ισραηλινή κυβέρνηση και το
στρατό από τη μία και τον λαό του Ισραήλ από την άλλη. Όπως και το Ισραήλ δεν κάνει την διάκριση
ανάμεσα στη Χαμάς και τον παλαιστινιακό λαό, βομβαρδίζοντας και τους μεν και τους δε.
Στην πραγματικότητα, αν σήμερα ήμουν Παλαιστίνιος και πίστευα ότι το κράτος του Ισραήλ επιβάλλει τρομοκρατία, με την έννοια ότι προκαλεί τρόμο βάζοντας στο στόχαστρο πολίτες και αντάρτες,
χωρίς διάκριση, δημιουργώντας συνεχή ανασφάλεια, τότε δεν θα είχα άδικο. Και χωρίς καμμιά αμφιβολία θα ήμουν έτοιμος να κάνω τα πάντα για να σταματήσω αυτό που θα μου φαινόταν σαν μια τυφλή καταπίεση.
Δεν θα με ενδιέφερε ότι το Ισραήλ, από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε σαν κράτος, υπήρξε στόχος των Αράβων γειτόνων του που ήθελαν να το εξαφανίσουν ή ότι οι Εβραίοι θέλησαν να δημιουργήσουν ένα κράτος για να μην υφίστανται τον αντισημιτισμό και ότι αυτό το κράτος παρ'όλα αυτά
είναι Δημοκρατία. Εγώ, αν ήμουν Παλαιστίνιος δεν θα με ενδιέφερε.
Αν ήμουν Παλαιστίνιος θα είχα γνωρίσει μόνο το στρατιωτικό πρόσωπο του Ισραήλ, το οποίο δημιουργήθηκε μέσα σε μια μόνιμη κατάσταση πολιορκίας και του οποίου οι πολίτες διαπαιδαγωγήθηκαν
με τον πραγματισμό της επιβίωσης.
Θα ήξερα μόνο ότι η γη των προγόνων μου καταπατήθηκε από άλλους. Θα πίστευα ότι το Κράτος
του Ισραήλ αντί να με βοηθήσει να δημιουργήσω μια χώρα δίπλα του, αντίθετα, με το μέσον της βίας,
της διαίρεσης, της ταπείνωσης και του εποικισμού, κάνει αδύνατη την πιθανότητα να έχω ένα καλό
μέλλον. Θα είχα την αίσθηση ότι στα μάτια του ισραηλινού λαού η ζωή μου δεν αξίζει και πολλά πράγματα ή τουλάχιστον αξίζει λιγότερο από την ασφάλειά του.
Δεν θα είχα ποτέ ακούσει για όλους αυτούς τους ανθρώπους που πιέζουν την ισραηλινή κυβέρνηση
για πιο δίκαιη πολιτική προς τους Παλαιστίνιους. Ισως δεν θα ήξερα καν ποιος ήταν ο Γιτσάκ Ραμπίν.
Εγώ θα έβλεπα μόνο τους έποικους. Τα λόγια ρατσιστικού μίσους του Λίμπερμαν. Τον ψηφοθηρικό
κυνισμό του Νετανιάχου. Την προσπάθεια των Εργατικών και των Κεντρώων του Ισραήλ να φανούν κι
αυτοί σκληροτράχηλοι. Θα έβλεπα τα ερείπια των σπιτιών στη γειτονιά μου.
Ισραηλινοί, σήμερα, μόνο εσείς μπορείτε να φέρετε ειρήνη και να αποκαταστήσετε τη δικαιοσύνη.
Πρέπει να εκλέξετε μια κυβέρνηση στη βάση ενός σχεδίου ειρήνευσης με τους Παλαιστίνιους. Μια
κυβέρνηση που μπορεί να σας εξασφαλίσει μια μόνιμη ειρήνη και ασφάλεια, βοηθώντας να δημιουργηθεί ένα Παλαιστινιακό Κράτος, γεωγραφικά λογικό. Μια κυβέρνηση που θα σας υποσχεθεί συμβιβασμούς και θυσίες με τους Παλαιστίνιους. Μια κυβέρνηση που θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει από την τρομοκρατία χωρίς να χρησιμοποιεί τρομοκρατικές μεθόδους.
Πρέπει να εκλέξετε μια κυβέρνηση που θα σας πει αυτό που δεν θέλετε να ακούσετε: ότι η βία δεν
θα φέρει αποτέλεσμα. Ποτέ.
Οι Παλαιστίνιοι δεν θα εξαφανιστούν, δεν θα φύγουν. Ούτε και το Ισραήλ, φυσικά. Αργά ή γρήγορα
θα πρέπει εσείς, Ισραηλινοί, να κάνετε μια προσπάθεια να γίνετε κάτι παραπάνω από ένας λαός που
φοβάται ή προκαλεί φόβο. Γιατί μην περιμένετε από τους Παλαιστίνιους –που μεγάλωσαν σε στρατόπεδα ή σε άθλιες παράγκες, εκδιωγμένοι από τη γή τους, χειραγωγημένοι και εξαπατημένοι από τα
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«αδέλφια» τους εδώ και δεκαετίες και στους οποίους η κυβέρνησή σας στέλνει βόμβες- να κάνουν ειρήνη μαζί σας.
Μην περιμένετε να καθίσουν απέναντί σας σε ένα τραπέζι σαν να είσασταν ίσοι και να δείξουν διπλωματική ευαισθησία και λογική. Μην περιμένετε να διώξουν τη Χαμάς από τη Γάζα. Όλα αυτά μπορούν να συμβούν, αν εσείς, ανώνυμοι Ισραηλινοί, εκλέξετε μια κυβέρνηση που θα αναγνωρίσει ότι η
ιστορία κακομεταχειρίστηκε τους Παλαιστίνιους και ότι είναι δίκαιο να τους βοηθήσει κάποιος να χτίσουν ένα Κράτος. Ο παλαιστινιακός λαός δεν υπήρχε πριν από 70 χρόνια. Υπάρχει όμως σήμερα. Όπως
και ο λαός του Ισραήλ.»
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Ενώ οι Βραζιλιάνοι προσπαθούσαν να συνέλθουν από το Παγκόσμιο Κύπελλο την προηγούμενη εβδομάδα, η χώρα τους φιλοξενούσε ακόμη ένα παγκόσμιο γεγονός: τη σύνοδο κορυφής
των BRICS -μια συνάντηση των ηγετών της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας, της Κίνας και της
Νότιας Αφρικής. Το αποτέλεσμα ήταν χωρίς αμφιβολία πιο ευχάριστο για την Πρόεδρο της Βραζιλίας Dilma Rousseff από ό,τι η απόδοση της
ποδοσφαιρικής ομάδας. Οι χώρες συμφώνησαν
να ιδρύσουν μια «τράπεζα BRICS» με κεφάλαια
ύψους 50 δισ. δολαρίων για επενδύσεις σε αναπτυξιακά έργα στον αναπτυσσόμενο κόσμο σε
συνδυασμό με μια δεξαμενή συναλλαγματικών
διαθεσίμων ύψους 100 δισ. δολαρίων που θα λειτουργεί σαν «ένα είδος μίνι-ΔΝΤ», σύμφωνα με
τον Ρώσο υπουργό Οικονομικών Anton Siluanov.
Ήταν μια ηχηρή υπενθύμιση της αύξησης του ειδικού βάρους των οικονομιών αυτών παγκοσμίως και μια πρόκληση προς το κατεστημένο που
υπαγορεύουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και
η Παγκόσμια Τράπεζα.
Κάποιοι στη Δύση εξέλαβαν την πρόκληση ως
απειλή. Οι ΗΠΑ έχουν δικαίωμα βέτο σε σημαντικές αποφάσεις του ΔΝΤ. Επίσης, χωρίς ευρωπαϊκή ή αμερικανική υποστήριξη, είναι σχεδόν αδύνατο να πάρει κανείς δάνειο από την Παγκόσμια
Τράπεζα. Οι εξουσίες του Βόρειου Ατλαντικού
δεν θα έχουν κανένα λόγο στη δραστηριότητα
της τράπεζας BRICS, σε ακόμη ένα σημάδι ότι το
παγκόσμιο σημείο ισορροπίας της οικονομικής
και χρηματοπιστωτικής ισχύος μετατοπίζεται.
Οι χώρες BRICS αποτελούν πράγματι απειλή,
αλλά όχι μέσω της αναπτυξιακής τους τράπεζας.
Ο πιο ανησυχητικός κίνδυνος είναι ότι δεν αναπτύσσονται τόσο γρήγορα όσο στο παρελθόν, ότι
τα μεγαλόπνοα σχέδια που εκκολάφθηκαν στη
Βραζιλία θα συρρικνωθούν μαζί με τις οικονομίες που τα υποστηρίζουν. Το να επαληθευτούν
οι απαισιόδοξες προβλέψεις για τις οικονομικές
επιδόσεις της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής,
δεν είναι λόγος γιορτής για την Ουάσιγκτον ή τις
Βρυξέλλες -η κατάρρευση της ανάπτυξης στον
αναπτυσσόμενο κόσμο θα ήταν φρικτή είδηση
για τη Δύση.
Η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία και η Κίνα είναι
οι τέσσερις μεγαλύτερες αναδυόμενες οικονομίες του κόσμου. (στη θέση Νο 11, η Νότια Αφρική έχει απόσταση από τις υπόλοιπες. Εντάχθηκε
στην ομάδα το 2010 για να εξασφαλίσει την εκπροσώπηση της Αφρικής). Συνδυαστικά τα μέλη των BRICS αντιπροσωπεύουν λίγο πάνω από
το ένα τέταρτο του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και περίπου το ήμισυ της παραγωγής των αναπτυσσόμενων χωρών. Όλα έγιναν με ένα ξέσπασμα. Από το 2003 έως το 2013,
το ΑΕΠ της Κίνας αυξήθηκε κατά 164%: σήμερα
αντιπροσωπεύει το 15% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Το
ΑΕΠ της Ινδίας σχεδόν διπλασιάστηκε στο ίδιο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Oι BRICS αποτελούν απειλή γιά τον κόσμο;

διάστημα. Οι οικονομίες των τριών υπόλοιπων
χωρών των BRICS αναπτύχθηκαν κατά 40% ή
και περισσότερο.
Η ταχεία ανάπτυξη επιβραδύνεται. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ δείχνουν η Κίνα θα αναπτυχθεί με
ρυθμό λίγο πάνω από 7% το τρέχον έτος, η Ινδία κατά 5% και η Βραζιλία κατά λιγότερο από
2%.Η ρωσική ανάπτυξη αναμένεται να είναι αμετάβλητη. Τα προγνωστικά για το πιο μακρινό
μέλλον απλώνονται σε όλο τον χάρτη –και είναι εμφανώς αναξιόπιστα. Σε μία μελέτη για την
αξιοπιστία των προβλέψεων της κινεζικής ανάπτυξης, ένα ζευγάρι ερευνητών από το Πανεπιστήμιο George Washington κατέληξαν ότι οποιαδήποτε πρόβλεψη «ειδικού» που εκτείνεται πέρα από το διάστημα των επόμενων έξι μηνών
θα είναι πιθανότατα λιγότερο ακριβής από την
απλή υπόθεση ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του προηγούμενου έτους θα παραμείνει ίδιος. Πρόσφατη ανάλυση του ΔΝΤ εντόπισε ότι τα σφάλματα
στις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις –ενός έτους ή
λιγότερο- είναι μεγάλα: 2,2 ποσοστιαίες μονάδες
του ΑΕΠ για τις αναδυόμενες οικονομίες. Το ταμείο διαπίστωσε επίσης, ότι η ανακρίβεια δεν ξεκολλάει εύκολα. Οι υπεραισιόδοξες προβλέψεις
παραμένουν υπερβολικά αισιόδοξες και οι απαισιόδοξες προβλέψεις παραμένουν ζοφερή, ακόμη και όταν εισέρχονται νέες πληροφορίες.
Και ούτω καθεξής. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν έχουν ποτέ εγγυηθεί τις μελλοντικές
αποδόσεις. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών των
ΗΠΑ Lawrence Summers, γράφοντας για το Lant
Pritchett του Χάρβαρντ, επισήμανε ότι η ραγδαία
ανάπτυξη μιας δεκαετίας, ακολουθείται –και
το ίδιο συχνά δεν ακολουθείται- από μια δεκαετία πιο αργής από το μέσο όρο ανάπτυξης. Αν η
ιστορία αποτελεί οδηγό, ορισμένες από τις BRICS
θα πρέπει να ετοιμάζονται για επιβράδυνση.
Η Κίνα ειδικότερα, αποτελεί ένα ακραίο πα-

Wall Street Journal: Η ΕΕ έφθασε στα όριά της
Ο αρθρογράφος της WSJ, Σάιμον Νίξον, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην ουκρανική κρίση, αλλά και
τις ταραχές στη Μέση Ανατολή, επισημαίνει ότι ο προκλήσεις εντός της ΕΕ είναι πλέον γεωπολιτικές.
Γράφει χαρακτηριστικά ότι «Στην Ελλάδα και την Ιταλία, η πρόκληση της διαχείρισης μιας τεράστιας εισροής μεταναστών αποτελεί φλέγον ζήτημα» και προσθέτει ότι «Οι κίνδυνοι για την Ευρωπαϊκή
Ένωση ήταν έως τώρα εσωτερικοί, καθώς η κρίση στην Ευρωζώνη δημιουργούσε ενίοτε την εντύπωση ανάδυσης σοβαρών κοινωνικών εξεγέρσεων ή ακόμη και διάλυσης της νομισματικής ένωσης. Παρά, ωστόσο, την ενίσχυση των ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων στις πρόσφατες ευρωεκλογές, ο κίνδυνος μιας εσωτερικής κρίσης στην Ευρωζώνη έχει υποχωρήσει από το 2012».
Στη συνέχεια, επισημαίνεται, ότι «αντίθετα οι πιο πιεστικές απειλές για την ευρωπαϊκή σταθερότητα είναι σήμερα εξωτερικές. Εάν αποδειχθεί ρωσική εμπλοκή στην πτώση του μαλαισιανού αεροπλάνου, τότε θα είναι δύσκολο να αποφευχθεί σκλήρυνση της στάσης της ΕΕ έναντι της Ρωσίας. Η ΕΕ βρίσκεται επίσης έναντι μιας γενικευμένης αστάθειας στα νότια σύνορά της με τη Συρία, το Ισραήλ και
τα Παλαιστινιακά Εδάφη, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίζονται ανήσυχοι εξαιτίας των πρόσφατων
πολιτικών ταραχών στην Τουρκία».
Στο άρθρο σημειώνεται, ότι «σε πρόσφατη έρευνα της Bank of England, οι επενδυτές έθεσαν τις
γεωπολιτικές απειλές ως τον δεύτερο μεγαλύτερο κίνδυνο για την Βρετανία, μετά την κατάρρευση
της αγοράς ακινήτων. Μολονότι οι μεσοπρόθεσμες απειλές από τη γεωπολιτική αστάθεια στα ευρωπαϊκά σύνορα μοιάζουν διαχειρίσιμες, οι μακροπρόθεσμες προκλήσεις είναι τεράστιες. Οι βίαιες εξεγέρσεις στην ανατολική και νότια Μεσόγειο έχουν ήδη προκαλέσει προσφυγικές κρίσεις στη νότια
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ράδειγμα, καθώς είναι η μόνη χώρα που κατάφερε να καταγράφει ρυθμό ανάπτυξης άνω του
6% για περισσότερα από 32 χρόνια. Υπάρχουν
πολλοί παράγοντες που θα μπορούσαν να δώσουν τέλος σε αυτό το ράλι. Η κρατική παρέμβαση και η επιβραδυνόμενη τώρα αγορά ακινήτων πρόσφεραν στήριξη στην ανάπτυξη, ενώ οι
τράπεζες εξακολουθούν να σηκώνουν πολύ τοξικό χρέος στις πλάτες τους. Η αξία των μη εξυπηρετούμενων δανείων στη χώρα ανέρχεται περίπου στα 100 δισ. δολάρια, σύμφωνα με εκτίμηση της Κινεζικής Τραπεζικής Ρυθμιστικής Αρχής
το Φεβρουάριο.
Μακροπρόθεσμα, η χώρα δεν μπορεί να υπολογίζει στο εξαγωγικό μοντέλο για τη στήριξη
της ανάπτυξης: από το 1990 έως το 2010, το μερίδιο της Κίνας στις παγκόσμιες εξαγωγές αυξήθηκε από περίπου 1% έως περίπου 10%. Η διατήρηση του ίδιου ρυθμού ανάπτυξης τα επόμενα
20 χρόνια θα της «κληροδοτούσε» ένα μερίδιο
100%. Και οποιαδήποτε στιγμή, αναταραχές που
θα συνδέονταν με τοπικές διαφορές για εδάφη ή
με τον εκδημοκρατισμό θα μπορούσαν να οδηγήσουν την οικονομία σε ένα φαύλο κύκλο.
Η κατάρρευση της ανάπτυξης στον αναπτυσσόμενο κόσμο θα προκαλούσε τεράστια κρίση
για τη Δύση. Αν η Κίνα κατάφερνε τα επόμενα
20 χρόνια, να αναπτυχθεί με το ρυθμό που αναπτυσσόταν την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα,
το ΑΕΠ της θα έφτανε τα 60 τρισ. δολάρια έως το
2033. Εάν αναπτυσσόταν με το ρυθμό μιας μέσης
χώρας –περίπου 2%- η οικονομία της θα έφτανε
στο ¼ αυτού του μεγέθους. Η διαφορά είναι 45
τρισ. αμερικανικά δολάρια -περίπου τρεις φορές το μέγεθος της οικονομίας των ΗΠΑ το 2012.
Όπως ανέφερε η ανακοίνωση της Συνόδου Κορυφής των BRICS, «οι οικονομίες μας έχουν εδραιώσει τη θέση τους ως βασικές μηχανές διατήρησης του ρυθμού ανάπτυξης της διεθνούς οικονο-

μίας, καθώς αυτή αναρρώνει από την πρόσφατη παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική
κρίση». Κάποτε ίσχυε πως όταν οι ΗΠΑ φταρνίζονταν, κρύωνε ο υπόλοιπος κόσμος. Ολοένα περισσότερο, οι νοσούσες οικονομίες του Νότου
μπορούν να καταδικάζουν τις προοπτικές ανάκαμψης και ανάπτυξης σε Αμερική και Ευρώπη.
Πάρτε το παράδειγμα της ανάκαμψης στο Ντιτρόιτ. Το 2004, η GM πουλούσε 1 αυτοκίνητο
στην Κίνα για κάθε 10 στις ΗΠΑ. Πέντε χρόνια αργότερα, η αναλογία πλησιάζει το ένα-προς-ένα.
Αν η ανάπτυξη της Κίνας «βαλτώσει», θα συμβεί
το ίδιο και στις πωλήσεις αυτοκινήτων. Το 2012,
ο αναπτυσσόμενος κόσμος εισήγαγε περισσότερο από το ήμισυ των παγκόσμιων εξαγωγών,
από 1/3 το 2000. Σχεδόν τα 3/5 των αμερικανικών εξαγωγών κατευθύνθηκαν προς τις αναδυόμενες αγορές το 2012, αναλογία υπερδιπλάσια
σε σχέση με το 1990. Εάν αυτές οι αγορές βουτήξουν, πιθανότατα ο επόμενος που θα ακολουθήσει θα είναι η ανάκαμψη της Αμερικής.
Υπάρχουν λόγοι για περισσότερη αισιοδοξία
όσον αφορά τις μελλοντικές επιδόσεις των χωρών BRICS -άλλωστε, έχει διαπιστωθεί πολλάκις
ο θάνατος του θαύματος της ταχείας ανάπτυξης
της Ανατολικής Ασίας (ιδιαίτερα μετά την οικονομική κρίση του 1997) και οι χώρες έχουν παρ’
ολ’ αυτά επιστρέψει σε ρυθμούς ταχείας ανάπτυξης. Περισσότεροι από το 1/3 των εργαζόμενων
στην Κίνα και σχεδόν το ήμισυ του εργατικού δυναμικού στην Ινδία εξακολουθούν να απασχολούνται στη γεωργία, γεγονός που δημιουργεί
σημαντική ευκαιρία για μετακίνηση των εργαζόμενων σε τομείς υψηλότερης παραγωγής των
δύο χωρών , με ισχυρή βάση παραγωγικών βιομηχανιών.
Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη πρέπει να κάνουν ό,τι
μπορούν για να εξασφαλίσουν ότι οι οικονομίες του αναπτυσσόμενου κόσμου θα συνεχίσουν
να έχουν υψηλές επιδόσεις. Αυτό περιλαμβάνει
την παροχή στήριξης για ένα ισχυρότερο Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, το οποίο θα μπορεί να παρακολουθεί τον κίνδυνο μιας κρίσης και να βοηθήσει εάν ξεσπάσει. Παρά το γεγονός ότι οι BRICS
ιδρύουν το δικό τους «μίνι-ΔΝΤ», κατέστησαν
σαφές ότι η μεταρρύθμιση του ΔΝΤ προς μία πιο
ισότιμη εκπροσώπηση των οικονομιών του κόσμου θα εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα γι ΄αυτούς. Η αμερικανική νομοθεσία που επιτρέπει κάτι τέτοιο έχει «κολλήσει» στο Κογκρέσο
και θα είναι απώλεια της Αμερικής, εάν το αποτέλεσμα είναι η αποδυνάμωση του ΔΝΤ. Αυτό
σημαίνει επίσης ότι πρέπει να αλλάξει και η νοοτροπία –από την αντιμετώπιση BRICS ως οικονομικούς ανταγωνιστές σε μια προοπτική που τις
αντιμετωπίζει ως εταίρους ζωτικής σημασίας για
τη διατήρηση της ανάπτυξης της παγκόσμιας ευημερίας σε Βορρά και σε Νότο.
Charles Kenny - Bloomberg

Ευρώπη. Στην Ελλάδα και στην Ιταλία, ιδιαίτερα, η πρόκληση της διαχείρισης μιας τεράστιας εισροής
μεταναστών αποτελεί φλέγον πολιτικό ζήτημα», όπως υπογραμμίζεται.
Παρόλα αυτά, η ΕΕ δεν έχει κοινή πολιτική για την περιφρούρηση των συνόρων της, ενώ το βάρος
πέφτει στις χώρες, τις λιγότερο ικανές να το αντιμετωπίσουν. Το θέμα αυτό τέθηκε εμφατικά από τον
Ιταλό πρωθυπουργό, Ματέο Ρέντσι, σε πρόσφατη ομιλία του στο Ευρωκοινοβούλιο».
Ο αρθρογράφος διατυπώνει επίσης την άποψη, ότι «η αστάθεια στα σύνορα της ΕΕ προκαλεί αστάθεια και στο εσωτερικό της. Εκφράζονται ανησυχίες σε χώρες της βόρειας Ευρώπης, όπως τη Γαλλία και τη Βρετανία για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι διενέξεις της Μέσης Ανατολής στις δικές τους μεγάλες μουσουλμανικές κοινότητες. Μέχρι πρόσφατα, η ΕΕ μπορούσε να σταθεροποιεί τα
σύνορά της προσφέροντας την προοπτική ένταξης ή μιας προνομιακής πρόσβασης στην αγορά σε
μια σειρά από χώρες όπως την Τουρκία, την Ουκρανία, την Αρμενία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και τη
Σερβία. Οι ανησυχίες ωστόσο από τις συνέπειες της ελεύθερης μετακίνησης στην ενιαία αγορά και η
κρίση στην Ουκρανία έδειξαν, ότι η ΕΕ έφθασε στα όρια αυτής της προσέγγισης.
Τέλος, τονίζεται, ότι «η «ήπια ισχύς» ωστόσο δεν μπορεί μόνη της να σταθεροποιήσει τα σύνορα
της ΕΕ. Οι αμυντικές δυνατότητες της ΕΕ είναι περιορισμένες. Η Ευρώπη δαπανά μόλις το 1,4% του
ΑΕΠ της για την άμυνα, το χαμηλότερο ποσοστό από οποιαδήποτε άλλη περιοχή στον κόσμο, ενώ
η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των κρατών-μελών της μειώνει περαιτέρω την αποτελεσματικότητά
της. Ως αποτέλεσμα η ΕΕ δεν διαθέτει αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα».
Καταλήγοντας, υπογραμμίζεται, ότι «οι γεωπολιτικοί αυτοί κίνδυνοι μπορούν να απειλήσουν το
ίδιο τη συνοχή και την χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ευρώπης και όπως στην κρίση του ευρώ,
η λύση είναι ενδεχομένως η εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης».

Tel. 630-243 8900

-

info@piechdecorating.com
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Λευτεριά, για λίγο πάψε / να χτυπάς με το
σπαθί / κι έλα σίμωσε και κλάψε / εις του Μπάιρον το κορμί.
Παγωμένη η μαχόμενη Ελλάδα έπνιγε τον λυγμό της και βυθιζόταν σε βαθιά περισυλλογή. Το
λιτό επίγραμμα του Διονυσίου Σολωμού συνόδευε το ταξίδι του λόρδου Βύρωνα στην τελευταία του κατοικία. Ήταν 7 Απριλίου 1824, με το
παλιό ημερολόγιο. Κι ο ποιητής μόλις είχε κλείσει τα 36 του, ωραίος ακόμα και στον θάνατο.
Ο Τζορτζ Γκόρντον Νόελ λόρδος του Μπάιρον
ο για τους Έλληνες λόρδος Βύρων γεννήθηκε στο
Λονδίνο, 22 Ιανουαρίου του 1788. Είχε λυμένα
τα οικονομικά του προβλήματα κι, από μικρός,
ασχολήθηκε με την ποίηση. Πέρασε τα νεανικά
του χρόνια γλεντώντας, ταξιδεύοντας, σαρκάζοντας τον υποκριτικό πουριτανισμό των Άγγλων
και υμνώντας τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.
Οι οικογενειακοί καυγάδες, μέσα στους οποίους μεγάλωσε, μάλλον δεν τον άγγιζαν. Αυτός
είχε γεννηθεί για τη ζωή και τον έρωτα κι ο πατρικός του πύργος δεν τον χωρούσε. Συνδέθηκε
ταυτόχρονα με τις ξαδέρφες του, Μαίρη Νταφ
και Μαίρη Τσόγουορθ και κατάφερε να τις αγαπήσει παράφορα και τις δύο. Ήταν 18 χρόνων,
όταν τον έγραψαν στο Κέιμπριτζ για να αποφύγουν μεγαλύτερο οικογενειακό σκάνδαλο.
Αποδείχθηκε ένας από τους πιο αμελείς φοιτητές που πέρασαν ποτέ από το ένδοξο πανεπιστήμιο. Εξελίχθηκε σε δεινό κολυμβητή, λάτρη της
γυμναστικής και μεγάλο εραστή, καθώς η φυσική του ομορφιά ταίριαζε γάντι με τον ανυπότακτο χαρακτήρα του και την αγάπη για την περιπέτεια. Παρά το γεγονός ότι ήταν κουτσός στο
δεξί του πόδι.
Και βέβαια, του άρεσε να γράφει ποιήματα. Το
πρώτο του («Ώρες σχόλης») η κριτική το κατακεραύνωσε. Ο Μπάιρον θύμωσε, τύπωσε ένα
υβριστικό λίβελο εναντίον των κριτικών κι έφυγε από την Αγγλία.
Από την απάντηση τής αμερικανικής κυβέρνησης στην ελληνική αίτηση για βοήθεια, 18 Αυγούστου 1823 (Τζέιμς Μονρόε):
«Αλλά αφ' ενός αι ΗΠΑ εύχονται να ιδούν τους
'Έλληνας επικρατούντας, άφ' ετέρου αδυνατούν,
ως εκ των καθηκόντων άτινα πηγάζουν εκ της
διεθνούς των θέσεως, να συμμετάσχουν ενός πολέμου, κατά την διάρκειαν του οποίου ευρίσκονται εν ουδετερότητι...»
Η ουδετερότητα των ΗΠΑ δεν στάθηκε εμπόδιο για μερικούς Αμερικανούς φιλέλληνες να λάβουν μέρος στον Αγώνα των Ελλήνων το '21, με
πρώτον τον Τζωρτζ Τζάρβις.
Ο Τζωρτζ Τζάρβις γεννήθηκε στην Άλτονα της
Δανίας (σήμερα προάστιο τού Αμβούργου της
Γερμανίας). Ήταν γιος του Αμερικανού διπλωμάτη Benjamin Jarvis. Εγκατέλειψε τις πανεπιστημιακές του σπουδές στη Γερμανία για να κατέβει
στην Ελλάδα και να μετάσχει στις πολεμικές επιχειρήσεις. Έφτασε στην Ύδρα στις 3 του Απρίλη
του 1822 μαζί με τον Φρανκ Χέιστινγκς . Με βάση
την Ύδρα, ως αξιωματικός του ελληνικού ναυτικού πολέμησε υπό τις διαταγές τού Μανώλη Τομπάζη, από 1822 μέχρι 1824 .
Ο Τζάρβις στην Ελλάδα, υιοθέτησε τον τρόπο
ζωής των ντόπιων αγωνιστών. Φόρεσε φουστανέλα, ξόδεψε όλα τα χρήματά του για τον Αγώνα, έμαθε ελληνικά και μοιράστηκε τον δύσκολο
τρόπο της ζωής των Ελλήνων. Οι συναγωνιστές
του τον δέχτηκαν κοντά τους με αγάπη. Γι' αυτούς ήταν ο «Καπετάν Γιώργης Ζέρβας ή Ζερβός
ο Αμερικάνος».
Ο Τζάρβις ανήκει στους ιδεολόγους φιλέλληνες. Πολεμώντας για την Ελλάδα, ο Τζάρβις αισθάνεται ότι ξεπληρώνει το χρέος της ευγνωμοσύνης «που όλη η Ευρώπη οφείλει στους απογόνους ενός λαού, στον οποίο χρωστούν τον πολιτισμό και την επιστήμη».
Αλλά ανάμεσα στους φιλέλληνες που πήγαιναν
στην Ελλάδα κατά τον Άγγλο μισιονάριο Charles
Swan, υπήρξαν και «άτομα πού κατέβαιναν για
να αποκτήσουν περιουσία, άλλοι για φήμη και
δόξα, άλλοι από τυχοδιωκτισμό». Όταν πολλοί
συμπολεμιστές της γερμανικής λεγεώνας, κουρασμένοι και απογοητευμένοι, επιστρέφουν
στην πατρίδα τους, ο Τζάρβις τους αποχαιρετά
με ποίημα:
-Μή με ξεχνάτε φίλοι μου / Εμένα που εδώ θα
μείνω γιά ελευθερία πολεμώντας / Σε θάλασσες
ελληνικές, σε ελληνικές πεδιάδες / Τις αλυσίδες
να συντρίψω της ντροπής / Ανθρωπία ζητώντας.
Όταν ο Τζάρβις άκουσε για την άφιξη του λόρδου Βύρωνα, μετακόμισε στο Μεσολόγγι, όπου
υπηρέτησε τον Βύρωνα σαν υπασπιστής μέχρι το

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο λόρδος Βύρων (Tζορτζ Γκόρντον Νόελ)

Ήταν 21 χρόνων, το 1809, όταν έκανε το μεγάλο
ταξίδι. Ξεκίνησε από την Πορτογαλία, γύρισε την
Ισπανία, γνώρισε τη Μάλτα, πέρασε στην Ιταλία
κι από εκεί στην Πάτρα, ανέβηκε στο Τεπελένι,
όπου φιλοξενήθηκε για λίγο στην αυλή του Αλή
πασά. Συνεχίζοντας την περιπλάνησή του, πέρασε από την Αθήνα, όπου τον φιλοξένησε ο πρόξενος της Αγγλίας, Μακρής.
Οι οκτώ εβδομάδες που πέρασε στην Αθήνα,
ήταν από τις πιο θυελλώδεις της ζωής του, καθώς
γνώρισε κι ερωτεύτηκε την κόρη του πρόξενου,
την μόλις 13 χρόνων Τερέζα Μακρή. Φεύγοντας,
της χάρισε το μετέπειτα πασίγνωστο ποίημά του
«Η κόρη των Αθηνών». Κατέληξε στην Κωνσταντινούπολη. Η Τερέζα ευτύχησε να παντρευτεί,
το 1829, έναν άλλον φιλέλληνα, τον Τζακ Μπλακ.
Πέθανε σε βαθιά γεράματα, στα 1875.
Έχοντας διαβάσει το κατόρθωμα του Λέανδρου, που κάθε νύχτα ξεκινούσε από την Άβυδο

και περνούσε τον Ελλήσποντο κολυμπώντας για
να συναντήσει την αγαπημένη του Ηρώ (ιέρεια
στο ναό της Άρτεμης), θέλησε να κάνει το ίδιο. Η
ιστορία ήταν πανάρχαια αλλ’ επιζούσε, καθώς είχε τραγική κατάληξη: Κάποια νύχτα, ο Λέανδρος
παρασύρθηκε από το ρεύμα και πνίγηκε. Άδικα
ξενύχτησε να τον περιμένει η Ηρώ. Το ξημέρωμα, είδε το πτώμα του που το κύμα είχε ξεβράσει στα βράχια. Τρελάθηκε, ρίχτηκε στη θάλασσα και πνίγηκε κι αυτή.
Αν και κουτσός, ο Μπάιρον πέρασε τον Ελλήσποντο κολυμπώντας κι έπειτα, συνέθεσε το επίσης πασίγνωστο ποίημα «Η νύφη της Αβύδου».
Επιστρέφοντας στην Αγγλία, ο Μπάιρον τύπωσε το πρώτο μέρος του ποιητικού του έργου
«Τσάιλντ Χάρολντ», που χαιρετίστηκε από το
κοινό. Παντρεύτηκε την Άννα Ισαβέλλα Μιλβέικ
αλλά ο γάμος κατέληξε σε αποτυχία. Ο Μπάιρον
έφυγε στο Βέλγιο, όπου γνωρίστηκε κι έγινε στε-

Τζορτζ Τζάρβις: Ο Αμερικανός που έδωσε ζωή και
περιουσία στην Ελλάδα, στην επανάσταση του '21

θάνατο του Βύρωνα στις 7 Απριλίου 1824.
Μαζί με τον μηχανικό Κοκκίνη οχύρωσε το
Μεσολόγγι και το Αιτωλικό. Τον Αύγουστο του
1824 κάτω από τις διαταγές του Μαυροκορδάτου, έλαβε μέρος στην εκστρατεία ενάντια στον
Κραβασσαρά (Αμφιλοχία) και Μακρυνόρος στην
Ήπειρο
Σε γράμμα του πρός την φιλελληνική Επιτροπή Βοστώνης από το Μεσολόγγι 6 (18) Ιανουαρίου 1825, ο Τζάρβις έγραφε: «...Κατά την διάρκεια
3 θλιβερών καί ζοφερών ετών πού ήμουν μάρτυρας τών απαράμιλλων αγώνων τών ανδρείων
καί πατριωτών Ελλήνων, συνδέθηκα μαζί τους
καί ήμουν παρών σέ μερικά από τά κυριότερα
κατορθώματα τους . Ως αξιωματικός τού ελληνικού ναυτικού, ήμουν μαζί τους κατά τά 2 πρώτα
έτη σέ διάφορες επιχειρήσεις, στή Χίο, Μυτιλήνη, κατά μήκος τών ακτών τής Μ.Ασίας, Συρίας,
Κρήτης, Κύπρου, τού Αιγαίου καί τής Πελοποννήσου. Έλαβα μέρος μαζί τους σέ 13 διαφορετικές εκστρατείες, κατά τίς οποίες εκάψαμε μερικά πλοία τής γραμμής καί μικρότερα, αιχμαλωτίσαμε άλλα, καταλάβαμε καί υπερασπίσαμε κάστρα , καί προσφέραμε κάθε δυνατή συνδρομή
στούς χριστιανούς πρόσφυγες.
Οί νέοι Έλληνες μοιάζουν, σέ πολλές λεπτομέρειες, μέ τούς προπάτορες τους . Οί ίδιοι άντρες
πού πολεμούν ώς ναυτικοί, όταν επιστρέφουν,
ενεργούν ώς πεζοί. Έτσι ήμουν παρών στήν πολιορκία τής Αθήνας, τού Ναυπλίου, στήν άμυνα τού
Μεσολογγίου καί κατά τίς συγκρούσεις στήν Πελοπόννησο. Μετά τήν άφιξη τού λόρδου Byron,
προσκολλήθηκα ό ίδιος σε αυτόν καί υπηρέτησα
ώς επιτελάρχης (adjutant general) του στήν ταξιαρχία του, ώς τόν πολύκλαυστο θάνατο του...

(γιά τούς ξένους)...
Ή Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από στρατιώτες. Το
ένα δέκατο από τούς οπλισμένους Έλληνες είναι
εντελώς αρκετό, άν είναι ενωμένο, νά καταλάβει
όλες τίς ευρωπαικές επαρχίες τής τουρκικής αυτοκρατορίας. Αλλά χρειαζόμαστε ψωμί και χρήματα για να το αγοράσουμε καί γιά νά προμηθεύσουμε υποδήματα και χλαίνες στους στρατιώτες πού τουρτουρίζουν. Μιά μεγάλη ερημιά,
μιά χώρα, όπου άν εξαιρέσει κανείς λίγες πόλεις

νός φίλος με τον ποιητή Πέρσι Μπις Σέλεϊ (1792 1828). Οι δυο φίλοι έζησαν μαζί τρελές περιπέτειες και τελικά πήγαν στην Ιταλία, μπερδεύτηκαν στη μυστική οργάνωση των καρμπονάρων
και γνωρίστηκαν στην Πίζα με τον Αλέξανδρο
Μαυροκορδάτο.
Ο Σέλεϊ έγραψε τότε το περίφημο λυρικό δράμα «Ελλάς», ενώ ο Μπάιρον συνεννοήθηκε να
κατέβει στην Ελλάδα και να βοηθήσει τον επαναστατικό αγώνα. Παράλληλα, έγινε μέλος του φιλελληνικού κομιτάτου.
Ο Μαυροκορδάτος έφτασε στο Μεσολόγγι από
την αρχή του ξεσηκωμού κι εξελίχτηκε σε μεγάλο τοπικό παράγοντα, ακολουθώντας την παράταξη του Μαυρομιχάλη. Ο Μπάιρον πήγε με καΐκι στο Μεσολόγγι, παραμονή Χριστουγέννων
του 1823. Εκεί, με δικά του χρήματα, εξόπλισε
ένα σώμα από 3.000 Σουλιώτες κι ανέλαβε όλα
τα έξοδά του. Ο αντίκτυπος ήταν τρομερός. Στο
εξωτερικό, το φιλελληνικό κίνημα ανδρώθηκε κι ο ένοπλος αγώνας κέντρισε το ενδιαφέρον
της κοινής γνώμης. Στο εσωτερικό, η συμμετοχή
ενός πασίγνωστου Άγγλου αριστοκράτη ήταν μεγάλη ενθάρρυνση για τους επαναστάτες.
Αν και απογοητεύτηκε από τις εσωτερικές διαμάχες των επαναστατών, εισηγήθηκε στην Τράπεζα της Αγγλίας να δοθεί δάνειο στους Έλληνες.
Όμως, οι στερήσεις, οι κακουχίες και η ως τότε
άστατη ζωή του κλόνισαν την υγεία του. Αρρώστησε βαριά και πέθανε στο Μεσολόγγι, στις 7
Απριλίου του 1824.
Ήταν ο εμψυχωτής των απελευθερωτικών
αγώνων της εποχής. Τις ποιητικές του συλλογές
«Νύφη της Αβύδου» και «Κουρσάρος» διακρίνει ο αγνός λυρισμός και η επαναστατική πνοή.
Αν και οι ατέλειες δε λείπουν από το έργο του, οι
στίχοι του πλημμυρίζουν ορμή και πάθος. Και η
σάτιρα εναντίον της υποκρισίας των αριστοκρατών σκοτώνει. Ο Μπάιρον ήταν το πρότυπο του
ρομαντικού ήρωα και ρομαντικού ποιητή.
πού απομένουν, ούτε ένα σπίτι δέν μένει όρθιο
καί ακόμη οί ελιές καί πορτοκαλιές έχουν κοπεί
από τους Τατάρους, μιά πλούσια έρημος, όπου
κανένα ζώο δέν μάς προσφέρει τροφή -αυτό είναι τό θέατρο τού πολέμου στήν Ελλάδα. Ντροπή σε αυτούς τούς ανθρώπους... Έρχονται μέ τόν
ισχυρισμό νά βοηθήσουν τήν Ελλάδα -αλλά στήν
πραγματικότητα επιθυμούν νά βοηθηθούν οί ίδιοι. Είναι γιά τά δικά τους καί μόνο γιά τά δικά
τους συμφέροντα πού βρίσκονται εδώ.Α υτοί οί
νεόπλουτοι ακολουθούνται από νεοερχομένους.
Ήλθαν καί εξαφανίστηκαν».
Το 1825 κατά την εισβολή των Αιγυπτίων του
Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο αναλαμβάνει τα
έξοδα 45 στρατιωτών και οδεύει από το Ναύπλιο στην Μεθώνη. Από 1827 και μέχρι το θάνατο του στις 11 Αυγούστου του 1828 μαζί με τους
Αμερικανούς Samuel Gridley Howe καί Jonathan
Peckam Miller, συμβάλει σαν μέλος της Φιλελληνικής Επιτροπής της Αμερικής στην διανομή
του υγειονομικού υλικού, ρουχισμού και τροφίμων στον ελληνικό πληθυσμό. Ο συμπατριώτης του φιλέλληνας χειρουργός Samuel Gridley
Howe έγραψε για τον Τζάρβις: «Είναι ένας ελκυστικός, επιδέξιος στρατιώτης και δοκιμασμένης
γενναιότητας. Πραγματικά τιμάει την χώρα που
τον γέννησε».
Ο Τζάρβις, πέθανε στο Άργος στις 11 Αυγούστου του 1828 σε ηλικία 31 χρονών και ενταφιάστηκε στον Ναό Τιμίου Προδρόμου (Αγ. Ιωάννη,
Κεφαλάρι, νοτιοδυτικά 'Αργους), στον περίβολο
του οποίου έχουν ενταφιαστεί διάφοροι εξέχοντες Έλληνες και φιλέλληνες, όπως ο επίσκοπος
Άνθιμος, ο Δανός Jedassen, οι Γερμανοί Karolos
fon Linsivk, Bolteman και Spitter και άλλοι
Η «Γενική Εφημερίδα» έγραψε ότι κηδεύτηκε
με τιμές αντιστράτηγου αναφέρθηκε σε «ασθένεια» χωρίς περισσότερα στοιχεία. Κάποιοι μίλησαν για τέτανο, άλλοι για «πυρετούς, εξ' ών τόσοι φιλέλληνες έπαθον διαρκούντος του αγώνος», άλλοι για τύφο.
Δύο χρόνια μετά τον θάνατό του, οι συγγενείς του θέλησαν να διαθέσουν την όποια περιουσία του. Ως προϋπόθεση έθεσαν την τακτοποίηση οιασδήποτε οικονομικής εκκρεμότητας του
Τζάρβις. Γι' αυτό τον λόγο δημοσίευσαν ανακοίνωση στον Τύπο και καλούσαν όποιον είχε κάποια απαίτηση να παρουσιασθεί στον «διορισμένο διαιτητή δια λογαριασμόν του μακαρίτου»
προσκομίζοντας και τις σχετικές αποδείξεις.
Η συμπεριφορά των συγγενών του ήταν αντάξια τού Τζωρτζ Τζάρβις, ενός ανθρώπου που θυσίασε ζωή και περιουσία στον Αγώνα της Ελλάδας γιά ελευθερία-ανεξαρτησία.
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Στις 7 του Οκτώβρη του 1875, ο σουλτάνος
Αμπντούλ Αζίζ ανακοίνωσε λιτά και σεμνά ότι
δεν υπήρχε γρόσι για πληρωμές προς εξυπηρέτηση των δανείων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας: Χρεοκοπία! Το μόνο που είχαν να κάνουν
οι δανειστές ήταν ν’ αρχίσουν να κλαίνε τα λεφτά τους ομαδικά. Κατασχέσεις και επιβολές διαχειριστικών ελέγχων δεν περιλαμβάνονταν στο
πρόγραμμα εξευρωπαϊσμού της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Άλλωστε, τα χρήματα των δανείων είχαν γίνει θηράματα στο σαφάρι των «δικών
μας παιδιών».
Νωρίτερα και μέσα σ’ αυτόν τον απέραντο παράδεισο της οθωμανικής ρεμούλας, ο -όπου
ακόμα υπόδουλος- Ελληνισμός είχε βρει πρόσφορο έδαφος ν’ αναπτυχθεί και να ευημερήσει. Με μοχλό την αναγεννημένη εκκλησιαστική διοίκηση και με την προστασία των Άγγλων
που σπεύδανε να βοηθήσουν, όπου διαπίστωναν
ρεύμα ενάντιο στον βασιλιά του ανεξάρτητου
κράτους, Όθωνα. Το οθωμανικό περιβάλλον ευνοούσε τους καπάτσους και δραστήριους. Οι Έλληνες διαθέτουν και τα δυο προσόντα. Σύντομα,
η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη εξελίχθηκαν
σε μεγάλα κέντρα του Ελληνισμού, που δεν περιοριζόταν πια στο Φανάρι. Η αναρρίχηση Ελλήνων στην κρατική ιεραρχία έφτασε κάποια στιγμή στην ολοκληρωτική της κατάκτηση. Έλληνες
ήταν οι πρεσβευτές της Τουρκίας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, Έλληνες και οι εμπορικοί πρόξενοι στις μεγαλουπόλεις της γηραιάς ηπείρου.
Και Έλληνας ο υπουργός Εξωτερικών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, που μετείχε στο συνέδριο του Βερολίνου, όπου παιζόταν η τύχη της
ελεύθερης Ελλάδας. Εισαγγελείς, αρχίατροι, ο
πρόεδρος του χρηματιστηρίου, τραπεζίτες, εργολάβοι δημοσίων έργων, δανειστές του κράτους και του σουλτάνου: Ο έλεγχος της δημόσιας
οικονομίας είχε περάσει σε ελληνικά χέρια.
Ελληνικά ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα παρείχαν ευκαιρίες για μόρφωση, ελληνικές καθημερινές εφημερίδες πρόσφεραν ενημέρωση,
επιστημονικοί σύλλογοι αναπτύσσανε δράση και
μια πολιτική λέσχη στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης έφερε το όνομα «Βυζάντιον» και γινόταν ο στίβος της αντιπαράθεσης ιδεών και ρευμάτων. Ως και αντιπροσωπεία στάλθηκε στην
Αθήνα, για να απαιτήσει από τον θρόνο τον σεβασμό του συντάγματος.
Έφτασε η στιγμή που το καλύτερο για έναν
Οθωμανό μέσο πρόσβασης στην εξουσία ήταν
η γνωριμία του με κάποιον Έλληνα. Κι ενώ ο Ελληνισμός αναπτυσσόταν με ραγδαίους ρυθμούς,
οι Τούρκοι συνεχώς έπαιρναν την κάτω βόλτα.
Αμορφωσιά, φτώχεια, πόλεμοι και εξεγέρσεις
τους αποδεκάτιζαν. Επαναλαμβανόταν το φαινόμενο της άλλοτε ρωμαϊκής κατοχής, στη διάρκεια της οποίας οι υπόδουλοι Έλληνες είχαν
«κατακτήσει» τους κατακτητές τους. Η αντιζη-

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

ΕΛΛΑΔΑ - ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γη Μακεδόνων και «Μακεδονικό ζήτημα»
λία έβαλε τις βάσεις για την ανάπτυξη του φυλετικού μίσους, καθώς οι υπόδουλοι βρίσκονταν
σε σαφώς καλύτερη μοίρα από τους ελεύθερους
και διέθεταν ισχυρούς προστάτες στις ευρωπαϊκές αυλές. Τότε ήταν που μπήκαν γερά τα θεμέλια του ανθελληνισμού, ο οποίος επρόκειτο να
είναι ένα από τα κυρίαρχα συστατικά των Νεότουρκων.
Ο ανθελληνισμός έβρισκε πρόσφορο έδαφος
και στους πληθυσμούς, που κατοικούσαν στις
δύο Ρωμυλίες κι άρχιζαν να συνηθίζουν στην
ιδέα ότι δεν ήταν κάποιοι ανώνυμοι ραγιάδες αλλά διαθέτανε εθνική υπόσταση: Ήταν Βούλγαροι
κι ο τόπος τους λεγόταν Βουλγαρία. Από τον καιρό του καλόγερου Παΐσιου, η εθνική αφύπνιση
συνδεόταν με την καλλιέργεια του μίσους εναντίον Σέρβων και Ελλήνων. Ήταν κι αυτός ένας από
τους λόγους που υπαγόρευσαν στον τσάρο Νικόλαο να συνδέσει τη στροφή του προς τους Σλάβους με την εγκατάλειψη των Ελλήνων. Κι όταν
η επίσημη Ρωσία αποφάσισε πως, αντί να μάχεται τις πανσλαβιστικές ιδέες, ήταν προτιμότερο
να τις εκμεταλλευτεί, οι Βούλγαροι βρήκαν ισχυρό σύμμαχο τη ρωσική εκκλησία. Μέσα από την
εκκλησία άλλωστε δραστηριοποιούταν το βουλγαρικό λόμπι.
Από την εποχή που τα μέλη μιας αντιπροσωπείας επισκέφτηκαν τον Ρώσο στρατηγό στον
Αίμο και δήλωσαν ότι είναι Βούλγαροι (1829), είχε συμπληρωθεί περίοδος μιας γενιάς, όταν οι
Έλληνες αποφάσισαν πως ήταν ώρα για μια εκκλησιαστική μεταρρύθμιση. Η διοίκηση της Ορθοδοξίας μέσω του πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης είχε περάσει από καιρό στα χέρια
μιας θεσμοθετημένης, άκαμπτης κι οπισθοδρομικής γεροντοκρατίας. Κάτω από τη μύτη των
Τούρκων, ο φωτισμένος πατριάρχης Κύριλλος Ζ’
συγκάλεσε πανχριστιανική συνέλευση των υποδούλων. Ξεκίνησε στις 7 του Οκτώβρη του 1858
και ουσιαστικά κράτησε δυο χρόνια. Η γεροντοκρατία, μετά από ομηρικές μάχες, εξοβελίστηκε.
Ψηφίστηκαν τότε οι «εθνικοί κανονισμοί» που
θεσμοθετούσαν τα της εκκλησίας και της εκλογής πατριάρχη, αρχιερέων, συνοδικών κ.λπ. Οι
«εθνικοί κανονισμοί», όμως, λειτούργησαν και
σαν ένα είδος συντάγματος του υπόδουλου Ελληνισμού κι έβαλαν τις βάσεις για την εσωτερική
του διοίκηση. Καταργήθηκαν στη διάρκεια του
Α’ Παγκόσμιου πολέμου (τυπικά, με τη συνθήκη
της Λωζάννης το 1923).
Στην πανχριστιανική συνέλευση, όμως, υπήρχαν και εκπρόσωποι από τις Ρωμυλίες, που δήλωσαν και ήταν Βούλγαροι. Εξοπλισμένοι με την
υποστήριξη του ρωσικού πανσλαβισμού και την
υπόθαλψη του Βατικανού, που μυριζόταν νέα
πελατεία, υπέβαλαν μια σειρά από απαιτήσεις. Η
ικανοποίηση των αιτημάτων θα σήμαινε έναν ντε

φάκτο φυλετικό διαχωρισμό της εκκλησίας. Το
πατριαρχείο απάντησε αρνητικά και οι άνθρωποι του Βατικανού συμβούλευσαν τους Βουλγάρους να αποχωρήσουν. Δεν είχαν τέτοιο σκοπό
αλλά, για να ασκήσουν πίεση, δημοσιοποίησαν
τις προτάσεις των καθολικών. Το πατριαρχείο
πρόσφερε μια σειρά από προνόμια, ανάμεσα στα
οποία και η δυνατότητα να γίνεται η λειτουργία
στη σλαβική γλώσσα. Οι Βούλγαροι ζήτησαν να
μετέχουν και δικοί τους μητροπολίτες στη σύνοδο, από την οποία εκλεγόταν ο πατριάρχης. Ζήτησαν έξι θέσεις, τους προσφέρθηκαν δύο, μαζί
με την επανίδρυση της αρχιεπισκοπής στο Τίρνοβο (αρχαία πρωτεύουσα των Βουλγάρων) και τη
δημιουργία αυτοκέφαλης βουλγαρικής εκκλησίας. Απαίτησαν η έδρα να βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και μόνο τότε κατάλαβαν οι Έλληνες ότι σκοπός τους δεν ήταν η εθνική εκκλησία αλλά η άλωση του πατριαρχείου. Αντιδράσανε, αλλά στους αντιπάλους τους προστέθηκε και
ο σουλτάνος που θεώρησε πως η βουλγαρική
σφήνα καθιστούσε πιο ευάλωτους τους Έλληνες
καθώς του ήταν αδύνατο να καταλάβει ότι έτσι
έπαιζε το ρωσικό παιχνίδι.
Στις 30 του Μάρτη του 1870, ένα φιρμάνι ανακήρυσσε αυτόνομη τη βουλγαρική εκκλησία με
επικεφαλής έξαρχο και με προσωρινή έδρα την
Κωνσταντινούπολη. Ένας μακρύς κατάλογος
απαριθμούσε τις μητροπόλεις που θα υπάγονταν
στην Εξαρχία. Και μια παράγραφος ανέφερε ότι
θα προσχωρούσαν σ’ αυτήν και οι μητροπόλεις,
των οποίων τα δύο τρίτα του πληθυσμού θα την
προτιμούσαν.
Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, με το «έτσι θέλω» κι
ανεξάρτητα από τη βούληση του ποιμνίου, δημιουργήθηκαν στη Μακεδονία επτά υπαγόμενες
στην Εξαρχία μητροπόλεις, πλάι σε ισάριθμες ελληνικές. Στις 29 του Αυγούστου του 1872, η σύνοδος του πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης

διακήρυξε ότι η βουλγαρική Εξαρχία είναι σχισματική.
Τον ίδιο καιρό, η δράση εκείνων που εργάζονταν για την εθνική αφύπνιση και χειραφέτηση
των Βουλγάρων, εντεινόταν. Στη Μολδοβλαχία
(μετέπειτα Ρουμανία), δρούσε βουλγαρική οργάνωση που κάποια στιγμή άρχισε να έχει επαφές με επίσημους εκπροσώπους των γύρω ηγεμονιών. Κι, όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις,
οι ενέργειες έφταναν ως την υπερβολή. Ανακαλύφθηκε η «Μεγάλη Βουλγαρία», εφευρέθηκαν
αρχαίες θρακικές και ινδικές ρίζες, ενώ κάποια
αρχαία θρακικά μουσικά στοιχεία, που επιζούν
στην περιοχή, στάθηκαν ικανή απόδειξη ότι οι
Βούλγαροι είναι κατευθείαν απόγονοι του Ορφέα
και της Ευρυδίκης. Μοχλός σ’ αυτή την ιστορία
υπήρξε κάποιος Στεφάν Βέρκοβιτς (1827 - 1893)
που κυρίως ασχολήθηκε με την προσπάθεια να
αποδειχθεί ότι υπήρχε σλαβο(βουλγαρο)μακεδο
νικό έθνος, εκδίδοντας στο Βελιγράδι τον πρώτο τόμο της συλλογής «Δημοτικά Τραγούδια των
Βουλγαρομακεδόνων» (1860).
Ο ίδιος, ως ερευνητής, ανακάλυψε και τύπωσε τη -σε 15.693 στίχους, όσους και η Ιλιάδα (!)Βέδα Σλοβένα («Σλαβική Βέδα», θρησκειολογικό κείμενο), η οποία «αποδεικνύει» ότι οι Βούλγαροι είναι γνήσιοι απόγονοι Ινδών και άρα των
Θρακών που από τις Ινδίες ήλθαν. Είχαν προηγηθεί οι δραστηριότητες του Πέτκο Ράσκο Σλαβέικοφ (1825 - 1895), Βούλγαρου πατριώτη, που
γεννήθηκε στη Μακεδονία, σπούδασε στο Βουκουρέστι, μπήκε στα φιλολογικά πράγματα το
1852 κι εξέδωσε στην Πετρούπολη βουλγαρικά
τραγούδια (1853), προκαλώντας το ενδιαφέρον
των πανσλαβιστών. Στα 1857, μετέφερε τη δράση του στην Κωνσταντινούπολη, όπου πρωτοστάτησε στις εκκλησιαστικές διεκδικήσεις των
ομοεθνών του κι εξέδωσε τη σατιρική εφημερίδα «Γκάιντα», με την οποία διακωμωδούσε τον
ελληνικό κλήρο.
Από τα πράγματα, στη διάρκεια της έβδομης δεκαετίας του 19ου αιώνα, είχε δημιουργηθεί ένα «τουρκομολδαβοβλαχοβουλγαρικό» ανθελληνικό μπλοκ, που θα διευρυνόταν. Κι ένας
ακόμα άτυπος «σερβοβουλγαρομολδοβλαχικός»
ανταγωνισμός για έξοδο στο Αιγαίο. Έτσι, η Μακεδονία έμπαινε στο στόχαστρο Σέρβων, Μολδοβλάχων και Βουλγάρων, πριν καν αποκτήσουν εθνική ανεξαρτησία κι ενώ ακόμα ο τόπος
βρισκόταν κάτω από την οθωμανική κατοχή. Με
την ανεξάρτητη Ελλάδα να κοιμάται τον ύπνο
του δικαίου. Και την τσαρική Ρωσία να υποδαυλίζει τις ορέξεις με σκοπό να τις εκμεταλλευτεί
για να αποκτήσει η ίδια έξοδο στο Αιγαίο. Για τον
λόγο αυτό, άλλωστε, κατασκεύαζε και σιδηροδρομική γραμμή, που κάποια στιγμή θα κατέληγε στη θρακομακεδονική παραλία.
Το «Μακεδονικό ζήτημα» είχε γεννηθεί.
Κάρολος Μπρούσαλης

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

Χορηγός:

Βασίλης Σιούτης
Και τα 36 εστιατόρια ''Gondolier'' (από 1974)
Florida, Georgia, Tennessee, Kentucky, Ν. Carolina
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Ο Κάρολος Ροβέρτος Δαρβίνος γεννήθηκε στο
Σρούσμπερι της Αγγλίας, στις 12 Φεβρουαρίου
του 1809. Μεγάλωσε σε μια οικογένεια, που τιμούσε τη λογοτεχνία και την επιστήμη, κάνοντάς
τον να τις αγαπήσει κι αυτός. Στα 1831, σε ηλικία 22 χρόνων, ήταν κιόλας ένας καλός φυσιοδίφης, μέλος μιας μεγάλης επιστημονικής αποστολής στις ακτές της Νότιας Αμερικής. Επί έξι χρόνια, συγκέντρωνε υλικό, που θ’ αποτελούσε τη
βάση μιας νέας θεωρίας στη φυσική επιστήμη.
Επιστρέφοντας στην Αγγλία, συνέχιζε να πλουτίζει το υλικό και τις γνώσεις του.
Ήταν πια πενήντα χρόνων, όταν, στα 1859, κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο: «Η γένεση των
ειδών με τη φυσική επιλογή». Στο βιβλίο διατυπώνεται η εξελικτική θεωρία, ο «δαρβινισμός»,
όπως αποκλήθηκε, που προκάλεσε πάταγο κι
αναστάτωσε τα ως τότε κρατούντα. Η θεωρία
του Δαρβίνου πολεμήθηκε με φανατισμό από
την Εκκλησία αλλά επιβεβαιώθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά, στον Κ’ αιώνα.
Δώδεκα χρόνια αργότερα (1871), ο Δαρβίνος
δημοσίευσε ένα ακόμη βιβλίο με τίτλο «Η καταγωγή του ανθρώπου και η φυσική επιλογή»,
όπου υποστήριξε ότι ο άνθρωπος κατάγεται από
τα πιθηκοειδή. Σήμερα, είναι βεβαιωμένο πως ο
άνθρωπος και ο πίθηκος έχουν κοινούς προγόνους αλλά ο ένας δεν είναι η συνέχεια του άλλου.
Ο Κάρολος Ροβέρτος Δαρβίνος πέθανε τον
χρόνο 1882, σε ηλικία 73 χρόνων.
Σύμφωνα με τη θεωρία της εξέλιξης, το «είδος» δεν είναι σταθερό κι αναλλοίωτο. Όλα τα
είδη των φυτών και των ζώων, που έζησαν πάνω στη Γη ή που εξακολουθούν να ζουν, είναι το
αποτέλεσμα της ασταμάτητης μεταβολής, της
εξέλιξης από μια ή ελάχιστες υποτυπώδεις αρχικές μορφές. Αιτία της εξέλιξης είναι η φυσική
επιλογή, που οφείλεται στον αγώνα για τη «διαιώνιση του είδους». Είναι ένας αγώνας, που τον
διεξάγουν όλα τα ζωντανά πλάσματα της φύσης και κατά είδη και κατά άτομα του ίδιου είδους. Έτσι, κάθε άτομο και κάθε είδος αναπτύσσει εκείνες τις ιδιότητες που το βοηθούν να επιβιώσει ή δημιουργεί νέες, ανάλογα με το τι απαιτεί η προσαρμογή του στο περιβάλλον, ώστε να
εξασφαλιστεί η συνέχεια, η «διαιώνιση».
Με την κληρονομικότητα, οι αναπτυγμένες
ή νέες ιδιότητες μεταβιβάζονται στους απογόνους, ενώ οι άχρηστες ατροφούν και, συχνά, χάνονται. Μια τέτοια φυσική επιλογή επικράτησε
600.000.000 πριν, όταν η ζωή βγήκε στη στεριά.
Σήμερα, η θεωρία της εξέλιξης είναι απόλυτα
παραδεκτή κι, όπως σημειώνουν οι επιστήμονες, η μόνη αμφισβήτηση που μπορεί να υπάρξει
εντοπίζεται στην «ορθόδοξη άποψη πως μοναδικός παράγοντας αλλαγής και ανάπτυξης στη ζωή
ήταν η φυσική επιλογή σε συνεργασία με αιφνίδιες αλλαγές ή μεταλλάξεις στους οργανισμούς»
(Χάκετα Χόουκς, στον πρόλογο του πρώτου τόμου της «Ιστορίας της Ανθρωπότητας», έκδοση
της UNESCO).
Η θανάσιμη πάλη ανάμεσα στο μάγμα του εσωτερικού της Γης, τον φλοιό της και το νερό συνεχίζεται ως τις μέρες μας, σε ήπια μορφή. Στο ξεκίνημά της, όμως, ήταν βίαιη, καθημερινή, θορυβώδης και καταλυτική. Εκρήξεις, παράξενα
χρώματα και κοσμογονικές αλλαγές συνέθεταν
μιαν άγρια ομορφιά. Οι μεταμορφώσεις, σ’ αυτή τη φάση, κράτησαν 540 εκατομμύρια χρόνια:
Από τα δύο δισεκατομμύρια χρόνια πριν από την
εποχή μας ως το ένα δισεκατομμύριο 460 εκατομμύρια. Ολόκληρο αυτό το διάστημα ονομάστηκε Αρχαϊκός αιώνας και σημαδεύτηκε από το
συνεχές κομμάτιασμα του φλοιού της Γης, τη δη-

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ο Δαρβίνος και η θεωρία της εξέλιξης
μιουργία ρηγμάτων και τη δράση των ηφαιστείων, που έβρισκαν διεξόδους ακόμα και στους
βυθούς του απέραντου ωκεανού.
Μαζί με τη λάβα, που ξεχυνόταν στην επιφάνεια του φλοιού, απελευθερώνονταν αέρια. Άλλα από αυτά υγροποιούνταν αμέσως και γέννησαν τις θερμοπηγές. Κι άλλα σκορπίζονταν
στην ατμόσφαιρα. Οι αναθυμιάσεις δημιουργούσαν σύννεφα και τα σύννεφα έφερναν κατακλυσμούς. Και χημικές ενώσεις. Ανάμεσά τους και οι
πολύτιμοι για το μέλλον υδρογονάνθρακες, που
δεν έμεναν αργοί. Αιχμαλώτιζαν οξυγόνο και
άζωτο και παίρνοντας ενέργεια από τις αστραπές, μετατρέπονταν σε νέες πιο πολύπλοκες χημικές ενώσεις του άνθρακα, τα αμινοξέα: Άχρωμες κρυσταλλικές οργανικές ενώσεις, που εύκολα διαλύονται στο νερό και που έχουν την ικανότητα να διώχνουν ό,τι τους είναι άχρηστο και να
κρατούν ό,τι τους χρειάζεται.
Οι βροχές τα παράσερναν στα βάθη του ωκεανού. Εκεί, με φιλτραρισμένη από το νερό τη δράση της υπεριώδους ακτινοβολίας του ήλιου, τα
αμινοξέα οδηγήθηκαν σε νέες ενώσεις που γέννησαν τα λευκώματα (άχρωμα, άμορφα, διάφανα και μαλακά μόρια οργανικής ύλης). Είναι
οι γνωστές μας πρωτεΐνες, αζωτούχες ενώσεις
που αποτελούν την πρώτη βάση των ζωντανών
κυττάρων. Σήμερα, τα εντοπίζουμε στα αβγά,
στο αίμα, στο λέμφος, στο γάλα και όπου αλλού
υπάρχει πηγή ζωής.
Στην πρώτη εμφάνισή τους, τα λευκώματα παρασέρνονταν, χάνονταν, ξαναφαίνονταν, ενώνονταν, διαλύονταν, ενώ οι ακτίνες του ήλιου τα
δολοφονούσαν, όπου τα έβρισκαν. Όμως, η υπεριώδης ακτινοβολία διασπούσε και το διοξείδιο
του άνθρακα, από το οποίο ελευθερωνόταν οξυγόνο, που, με νέες μεταλλαγές, δημιουργούσε το
όζον: Μια νέα και πιο ενισχυμένη μορφή υλικού,
που το αποτελούν τρία άτομα οξυγόνου ενωμένα σε ένα. Γίνηκε το προστατευτικό κόσκινο, που
απλώθηκε γύρω από την ατμόσφαιρα και μεταβλήθηκε σε φίλτρο κατά της θανατηφόρας ακτινοβολίας. Κάποια λευκώματα κατάφεραν, έτσι,
να επιζήσουν ως οι πρώτες απειροελάχιστες
μορφές ζωής. Συνέβη ένα δισεκατομμύριο 460
εκατομμύρια χρόνια πριν από την εποχή μας.
Η αέναη αδυσώπητη πάλη ανάμεσα στο μάγμα,
τον φλοιό, τον ωκεανό και τα στοιχειά της φύσης
συνεχιζόταν, όταν ξεκινούσε η εποχή που ονομάστηκε Ηωζωικός (δηλαδή «αυγής της ζωής»)
ή Προτεροζωικός αιώνας. Διάρκεσε 860 εκατομμύρια χρόνια. Όταν έληξε, πριν από 600 εκατομμύρια χρόνια, τίποτα δεν ήταν όπως παλιά.
Εκεί που η θάλασσα συναντούσε τη στεριά,

στα ρηχά χαμένων πια παραλίων, τα λευκώματα συνέχιζαν την εξελικτική τους πορεία. Στην
αρχή του Ηωζωικού αιώνα, οι πρώτοι αθέατοι
στο ανθρώπινο μάτι (που έτσι κι αλλιώς τότε δεν
υπήρχε) μονοκύτταροι οργανισμοί έδιναν τη δική τους από τα πριν χαμένη μάχη. Κανένας τους
δεν επέζησε στο διάβα των αιώνων. Χάθηκαν και
διαλύθηκαν, θύματα του πολέμου που μαινόταν
γύρω τους, αλλά πρόλαβαν να εξελιχθούν και να
δώσουν πιο πολύπλοκους και πιο τέλειους απογόνους. Μέσα στις μύριες όσες ανακατατάξεις,
η ζωή διαφυλάχτηκε. Στα τέλη αυτής της περιόδου, στις αβαθείς ακτές, οι μονοκύτταροι οργανισμοί είχαν κιόλας χωριστεί σε προγόνους των
ζώων και των φυτών. Μέσα στο νερό, έμπαιναν
οι βάσεις για τη δημιουργία των δύο πολυπληθών βασιλείων, που έμελλε να κατακτήσουν αργότερα τον πλανήτη Γη.
Πριν από 600.000.000 χρόνια, όταν ο πλανήτης
έμπαινε στη φάση, που ονομάσαμε Παλαιοζωικό αιώνα, οι ήπειροι είχαν αποκτήσει νέα μορφή. Το σχήμα της στεριάς συνεχώς άλλαζε όψη.
Οι πτυχώσεις του φλοιού της Γης, που υψώνονταν εδώ κι εκεί, φυλάκιζαν σαν μέσα σε πανύψηλους τοίχους κομμάτια του ωκεανού. Σχηματίζονταν, έτσι, απέραντα έλη: Είναι οι τεράστιες
θερμοκοιτίδες, όπου η ζωή βρήκε ιδανικές συνθήκες ν’ αναπτυχθεί. Και να απλωθεί.
Τα πρώτα ατελή υδρόβια φυτά σκέπαζαν τους
βυθούς ως τις όχθες των ελών. Λίγο λίγο, όμως,
τα νερά εξατμίζονταν, καθώς τα βουνά εμπόδι-

ζαν την ανανέωσή τους από τον ελεύθερο ωκεανό. Τα έλη περιορίζονταν. Τα ατελή φύκια που
φύτρωσαν κοντά στις όχθες, με τον καιρό, έχασαν την επαφή τους με το νερό. Η μοίρα τους
ήταν να πεθάνουν ή να προσαρμοστούν. Άλλα
χάθηκαν, άλλα επιβίωσαν προλαβαίνοντας τον
χρόνο, με τρόπο «μαγικό».
Όσο ακόμα υπάρχει έστω και λίγο νερό, αποκτούν ρίζες που χώνονται βαθιά στο έδαφος
αναζητώντας τη ζωοδότρα υγρασία και την τροφή. Αποκτούν και κορμό, μέσα στον οποίο μπορούν να φυλαχτούν για καιρό η υγρασία και η
τροφή. Όταν τα νερά του έλους παύουν να τα καλύπτουν, τα φυτά αυτά έχουν κιόλας αποκτήσει
νέες συνήθειες. Στεριανές. Η κατάκτηση της στεριάς από το βασίλειο των φυτών είναι πια θέμα
χρόνου. Και είναι ό,τι χρειάζεται για να μπορέσουν και τα ζώα να βγουν στη στεριά.
Για εκατομμύρια χρόνια, σ’ ένα κλίμα υγρό
και ζεστό, τα φυτά εισπνέανε το άφθονο διοξείδιο του άνθρακα, που κυκλοφορούσε στην ατμόσφαιρα, κρατούσαν τον άνθρακα κι ελευθέρωναν το οξυγόνο. Δημιουργούσαν, έτσι, τις κατάλληλες συνθήκες αναπνοής για τα επερχόμενα
ζώα. Πανίσχυρες οι ρίζες τους, έσπαζαν τα πετρώματα για να περάσουν και να συναντήσουν
την υγρή τους τροφή. Έφτιαχναν, έτσι, το πολύτιμο χώμα. Και ισοπέδωναν τα βουνά προσθέτοντας έναν ακόμα εμπόλεμο στις μάχες που συνεχίζονταν ανάμεσα στο μάγμα, τον φλοιό και τον
ωκεανό.
Δε νικούσαν πάντα. Οι αδιάκοπες γεωλογικές
ανακατατάξεις, οι ορογενέσεις και οι εξαφανίσεις των πτυχώσεων παράσερναν στα κατάβαθα της Γης δάση ολόκληρα από φυτά και δέντρα.
Μέσα από ασύλληπτες χρονικές περιόδους, ο άνθρακας, που περιείχαν τα καταβυθισμένα φυτά
και δέντρα, μετατράπηκε σε κάρβουνο: ανθρακίτη, πετροκάρβουνο, λιγνίτη. Οι καταβυθίσεις
στους ωκεανούς παράσερναν στα σπλάχνα της
Γης το πλαγκτόν και τους μικροοργανισμούς που
μετατρέπονταν σε έναν ρευστό πολτό γεμάτο άνθρακα. Δημιουργήθηκε το πετρέλαιο.
Κάρβουνο και πετρέλαιο έμειναν καλά φυλαγμένα για εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια,
ώσπου να τα ανακαλύψει ο άνθρωπος και να τα
χρησιμοποιήσει για την παραγωγή ενέργειας.
Όμως, στα 400 εκατομμύρια χρόνια του Παλαιοζωικού αιώνα, οι ζωντανοί οργανισμοί του ζωικού βασιλείου, που είχε ήδη δημιουργηθεί στους
ωκεανούς, δεν έμειναν πίσω σε εξέλιξη. Οι πρώτοι ατελείς μικροοργανισμοί είχαν κιόλας γίνει
πολύπλοκοι. Κάποιοι από αυτούς απέκτησαν ένα
σπουδαίο όπλο στον αγώνα τους για επιβίωση:
Την σπονδυλική στήλη.
Τα πρώτα ψάρια αυξάνονταν και πληθύνονταν
στον ελεύθερο ωκεανό. Κάποια άλλα φυλακίστηκαν στα έλη. Όταν το νερό άρχισε να λιγοστεύει,
κάποια από αυτά κατάφεραν να εξελιχθούν έτσι
που να μπορούν να επιζήσουν στις λίμνες και στα
ποτάμια. Κάποια άλλα απέκτησαν νέες ικανότητες και νέα πολύτιμα όργανα: Ήταν τα αμφίβια,
που μπορούσαν να ζουν το ίδιο καλά και στο νερό και στη στεριά. Το επόμενο βήμα ήταν μερικά
από τα αμφίβια να απομακρυνθούν από το νερό
και να χάσουν τις ιδιότητες που τους επέτρεπαν
να ζουν και μέσα σ’ αυτό. Στα τέλη του Παλαιοζωικού αιώνα κι ενώ το κλίμα άρχιζε να ψυχραίνει, 200.000.000 χρόνια πριν από την εποχή μας,
τα πρώτα ερπετά ξεκινούσαν να κατακτήσουν
τον πλανήτη Γη. Και τα πρώτα κωνοφόρα (πεύκα, έλατα κ.λπ.) αντικαθιστούσαν τα καταβυθισμένα δάση. Η ζωή είχε για τα καλά εγκατασταθεί στην στεριά.

''Αναβαπτιζόμαστε'' με ήλιο,
πολιτισμό, ιστορία, παραδόσεις,
στην ΕΛΛΑΔΑ μας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ,
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ, ΘΗΡΕΥΤΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΠΑ
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Κοίταξε χαμογελαστός τα ανήσυχα μέλη του
πανίσχυρου ιερατείου κι αποφάσισε πως ήταν
ώρα να τα καθησυχάσει:
«Η συμφωνία είναι σεβαστή», είπε: «Δεν πρόκειται να ζητήσω ούτε δραχμή πάνω από τα τριάντα τάλαντα, που λέει το συμβόλαιο. Το μάρμαρο το προσφέρουν οι Αλκμεωνίδες στον θεό
Απόλλωνα».
Φυσικά και δεν το κατάπιαν. Οι εργολάβοι
αναλαμβάνουν δουλειές με σκοπό να κερδίσουν.
Όχι να μπουν μέσα. Και ο Κλεισθένης ήταν φανερό πως θα έβαζε κι από την τσέπη του, αν έλεγε την αλήθεια. Ο ναός του Απόλλωνα στους Δελφούς είχε καταστραφεί από πυρκαγιά, το 548
π.Χ. Πάνω από τριάντα χρόνια αργότερα, ο Αθηναίος Αλκμεωνίδης Κλεισθένης πήρε τη δουλειά
αναλαμβάνοντας να κατασκευάσει καινούριο.
Θα κόστιζε στο ιερατείο τριάντα τάλαντα και θα
χτιζόταν με πωρόλιθο, που αφθονεί στην περιοχή. Όμως, έκπληκτοι οι άνθρωποι του μαντείου
έβλεπαν τους υποτακτικούς του εργολάβου να
φέρνουν και να ξεφορτώνουν πανάκριβο παριανό μάρμαρο. Και τα περί προσφοράς δεν τα τρώγανε. Τους Αθηναίους τους ήξεραν καλά. Μπήκαν στο ψητό:
«Τι αντάλλαγμα ζητάς;».
Ο Κλεισθένης προσβλήθηκε:
«Αντάλλαγμα εγώ; Πώς είναι δυνατόν;».
Του εξήγησαν ότι το μαντείο των Δελφών δεν
μπορούσε να αισθάνεται υποχρεωμένο στον καθένα, έστω κι αν αυτός ήταν ο Κλεισθένης της
φημισμένης γενιάς των Αλκμεωνιδών. Το πράγμα έπρεπε να ξεκαθαριστεί «εδώ και τώρα». Ο
Αθηναίος επέμενε ότι δεν έμπαινε θέμα ανταλλάγματος. Μόνο μια μικρή παράκληση είχε να
υποβάλει κι, αν θέλανε, την ικανοποιούσαν. Αν
όχι, δε θα πείραζε. Του ζήτησαν να γίνει πιο σαφής. Τους έσκασε το μυστικό:
«Τίποτα δύσκολο και τίποτα παράνομο. Απλά,
όποτε έρχονται εδώ Σπαρτιάτες για να ζητήσουν χρησμό, κάποιος να προσθέτει στα λόγια
της Πυθίας μια μικρή φράση: Η Σπάρτη να βοηθήσει τους Αθηναίους να διώξουν τον δικτάτορα Ιππία».
Το μάρμαρο της Πάρου ήταν ξακουστό. Οι άνθρωποι του ιερατείου το έβλεπαν και ήδη φαντάζονταν τον ναό του Απόλλωνα ντυμένο μ’ αυτό ν’ αστράφτει στο φως του ήλιου. Το αντάλλαγμα δεν τους κόστιζε τίποτα. Έτσι κι αλλιώς, οι
Δελφοί πάντα είχαν τη φήμη ότι δεν πολυχώνευαν τους τυράννους. Συμφώνησαν. Ο Κλεισθένης
μπορούσε να υπερηφανεύεται ότι ήταν ο πρώτος
Αθηναίος που κατάφερε να δωροδοκήσει έναν
θεό. Τον Απόλλωνα!
Στηριγμένος στα όπλα των Θεσσαλών «λυκοπόδαρων» μισθοφόρων του, ο Ιππίας είχε εγκαταστήσει στυγνή δικτατορία στην Αθήνα. Αφότου το 514 π.Χ. οι τυραννοκτόνοι Αρμόδιος και
Αριστογείτων κατάφεραν να σκοτώσουν τον
αδερφό του, Ίππαρχο, ο Ιππίας έγινε ακόμα πιο
καταπιεστικός. Τα βασανιστήρια μπήκαν στην
ημερήσια διάταξη, ενώ οι φόροι για να εξασφαλιστούν χρήματα για τη φρουρά του ξεπέρασαν
κάθε προηγούμενο. Φορολόγησε εξώστες, εξωτερικές σκάλες, περιβόλους σπιτιών, ακόμα και
τις γεννήσεις και τους θανάτους. Μια εξέγερση
που ετοίμαζε ο ευπατρίδης Κήδων, προδόθηκε. Ένα σώμα εθελοντών και φυγάδων του καθεστώτος, που οργάνωσαν οι Αλκμεωνίδες, εξολοθρεύτηκε από τους μισθοφόρους στο Λειψύδριο,
στα νότια της Πάρνηθας. Ο Κλεισθένης κατέφυγε
στην παλιά τέχνη Αθηναίων: Την δωροδοκία.
Οι χρησμοί της Πυθίας εξακολουθούσαν να είναι δυσνόητοι και διφορούμενοι. Όταν, όμως,
απευθύνονταν σε κάποιον Σπαρτιάτη, συμπληρώνονταν με τη σαφέστατη παρότρυνση: «Η
Σπάρτη πρέπει να βοηθήσει τους Αθηναίους να
διώξουν τον τύραννο». Με το «πες πες», στη Λακωνία άρχισε να δημιουργείται ρεύμα κατά του
Ιππία, παρ’ όλο που αυτός ήταν κολλητός με
τους εκεί βασιλιάδες. Οργανώθηκε ένα εκστρατευτικό σώμα με αρχηγό τον Αγχίμολο, επιβιβάστηκε στα πλοία και κατευθύνθηκε στο Φάληρο.
Όσο να γίνουν όλ’ αυτά, ο Ιππίας ειδοποίησε τους
φίλους του στη Θεσσαλία. Κατέφθασε ο ταγός
Κινέας με χίλιους καβαλάρηδες. Ο τύραννος έβαλε και ξερίζωσαν όλα τα δέντρα από την παραλία του Φαλήρου, ώστε να δημιουργηθεί ανοιχτή
πεδιάδα. Όταν οι Σπαρτιάτες αποβιβάστηκαν, το
θεσσαλικό ιππικό έπεσε πάνω τους και τους τσάκισε. Ο Αγχίμολος σκοτώθηκε στη μάχη και όσοι
σώθηκαν, γύρισαν με τα πλοία στη Σπάρτη.
Έγινε χαμός. Ο λαός ζητούσε εκδίκηση. Ο βασιλιάς Κλεομένης μπήκε επικεφαλής του στρατού κι έφτασε στην Αττική με γοργή πορεία. Η

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η δημιουργία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας
μάχη έγινε στον κάμπο ανάμεσα στα Μέγαρα και
την Ελευσίνα και οι Θεσσαλοί κατατροπώθηκαν.
Ο Κινέας το έσκασε στην πατρίδα του, ο Ιππίας
και οι μισθοφόροι του οχυρώθηκαν στην ακρόπολη. Σπαρτιάτες κι αθηναϊκός λαός τους πολιόρκησαν. Ο Ιππίας θέλησε να φυγαδεύσει την οικογένειά του αλλά τον πήραν χαμπάρι, συνέλαβαν τους φυγάδες και τον υποχρέωσαν να δεχτεί
συμφωνία. Ήταν το 511 με 510 π.Χ., όταν ο τύραννος εγκατέλειψε την Αθήνα και κατέφυγε στο
Σίγειο, όπου ηγεμόνευε ο ετεροθαλής αδερφός
του, Ηγησίστρατος, ως υποτελής των Περσών.
Οι φυγάδες και οι εξόριστοι ξαναγύρισαν στην
Αθήνα. Μαζί τους και οι Αλκμεωνίδες με αρχηγό
τον Κλεισθένη. Τρεις νόμοι πέρασαν με συνοπτικές διαδικασίες. Διαγραφή από τους καταλόγους
πολιτών όλων εκείνων που είχαν γίνει Αθηναίοι
παράνομα, στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων
όλων εκείνων που είχαν στηρίξει την δικτατορία
και απαγόρευση των βασανιστηρίων. Όμως, στις
εκλογές για την ανάδειξη νέου επώνυμου άρχοντα, ο Κλεισθένης έχασε. Τις κέρδισε ο επικεφαλής των αριστοκρατών, Ισαγόρας. Ο Κλεισθένης δεν πτοήθηκε. Ως απλός πολίτης, εισηγήθηκε στην εκκλησία του δήμου σειρά μέτρων που
καταργούσαν την οργάνωση του κράτους με βάση τις φατρίες κι αναδείκνυαν τον πολίτη ενεργό κύτταρο της πόλης, ενώ παράλληλα πρότεινε
τη δημιουργία της Βουλής των 500, που θα εκλέγονταν και ουσιαστικά θα κυβερνούσαν. Οι προτάσεις του εγκρίθηκαν κι έγιναν νόμοι του κράτους. Ήταν το 508 π.Χ. κι έτσι γεννήθηκε στην
Αθήνα η Δημοκρατία.
Ο Ισαγόρας γρήγορα κατάλαβε ότι βρέθηκε με
έναν τίτλο χωρίς αντίκρισμα. Η εξουσία είχε περάσει στη Βουλή και στην εκκλησία του δήμου.
Ο επώνυμος άρχοντας είχε μεταβληθεί σε διακο-

τον Κλεομένη να διώξει κι άλλες 700 οικογένειες αντιπάλων του. Μετά, θέλησε να καταργήσει
την εκλεγμένη Βουλή και να διορίσει τριακόσιους δικούς του. Όμως, η νεαρή Δημοκρατία δεν
κατέθεσε τα όπλα. Βουλευτές και λαός ξεσηκώθηκαν και πήραν τους Σπαρτιάτες στο κυνήγι. Ο
Κλεομένης, ο Ισαγόρας κι οι δικοί τους οχυρώθηκαν στην ακρόπολη. Οι ξεσηκωμένοι τους πολιόρκησαν.
Ο Κλεομένης κάθισε και το σκέφτηκε το ζήτημα. Καλή και ωραία ήταν η κυρία του Ισαγόρα
αλλά αυτός είχε μπλέξει άσχημα και καμιά όρεξη
δεν είχε να βλέπει τους άνδρες του να σκοτώνονται για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στην εξουσία της Αθήνας. Δυο μέρες μετά το κλείσιμό του
στον βράχο, ήρθε σε επαφή με τους πολιορκητές
για μια συμφωνία. Δέχτηκαν να τον αφήσουν να
επιστρέψει με τον στρατό του στη Σπάρτη. Μέσα
στη σύγχυση, ο Ισαγόρας βρήκε ευκαιρία να το
σκάσει αλλά οι οπαδοί του πέρασαν από δίκη και
πολλοί καταδικάστηκαν σε θάνατο.
Ο Κλεισθένης ξαναγύρισε θριαμβευτής. Με τις
εισηγήσεις του που ψηφίστηκαν χωρίς τροπολογίες, το νέο πολίτευμα, η Δημοκρατία, ολοκληρώθηκε και παγιώθηκε, δίχως αυτό να σημαίνει
ότι ξεπέρασε και τους κινδύνους.
Στη Σπάρτη, ο Κλεομένης δεν μπορούσε να
χωνέψει ότι την έπαθε κι ουσιαστικά έγινε υποχείριο των Αθηναίων που τον χρησιμοποίησαν
για να απαλλαγούν από τον φίλο του Ιππία. Συνεννοήθηκε με τους Βοιωτούς και τους Χαλκιδείς να χτυπήσουν από τα βόρεια, ενώ ο ίδιος με
τους Πελοποννήσιους πέρασε τον Ισθμό. Η νεαρή αθηναϊκή Δημοκρατία αποδείχτηκε ατσάλινη. Οι Αθηναίοι νίκησαν στα βόρεια, ενώ η διαμάχη που ξέσπασε στους Πελοποννήσιους, τους
απάλλαξε κι από αυτούς. Ο Κλεομένης γύρισε

σμητικό στοιχείο. Κατέφυγε στο απόλυτο όπλο
των Αθηναίων:
Το μυστικό στη δωροδοκία είναι να γνωρίζει ο δωροδοκών, ποιες ακριβώς είναι οι ανάγκες του δωροδοκούμενου. Τι θα ήθελε να έχει
και του λείπει. Σ’ αυτό, οι αρχαίοι Αθηναίοι ήταν
άφθαστοι. Σήμερα, λέμε πως όλα έχουν την τιμή τους. Τότε, ακολουθούσαν το πιο σωστό, ότι
όλοι έχουν κάποια ανάγκη. Η Πυθία ήθελε ωραίο
κι ακριβό ναό. Ο Iσαγόρας δε δυσκολεύτηκε να
βρει, τι θα έκανε, προκειμένου να εξασφαλίσει
τα όπλα του βασιλιά της Σπάρτης.
Η σύζυγος του Κλεομένη ήταν εκείνο τον καιρό
έγκυος. Ανήκε και στην κατηγορία των γυναικών
που δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να τις πει
όμορφες. Αντίθετα, η σύζυγος του Ισαγόρα ήταν
καλλονή ονομαστή για την ομορφιά της. Ο Κλεομένης εντυπωσιάστηκε όταν την είδε και ο Ισαγόρας δεν είχε κανένα ενδοιασμό. Σε ελάχιστο
χρονικό διάστημα, ο βασιλιάς τα έφτιαξε με την
κυρία του Ισαγόρα κι ο Ισαγόρας πήρε την εξουσία της Αθήνας με τα όπλα του Κλεομένη.
Αρχικά, εξόρισε την οικογένεια των Αλκμεωνιδών και τον αρχηγό της Κλεισθένη με το σκεπτικό ότι ήταν «εναγείς», βαρύνονταν δηλαδή με τη
σφαγή των οπαδών του επαναστάτη Κύλωνα. Το
ότι η σφαγή είχε γίνει περίπου 130 χρόνια πριν,
αποτελούσε λεπτομέρεια. Ο Κλεισθένης ξαναπήρε τον δρόμο της εξορίας, ενώ ο Ισαγόρας έβαλε

στη Σπάρτη κι οργάνωσε συνέδριο των συμμάχων του. Εκεί, ξεκάθαρα, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παλινορθώσει τον Ιππία. Ο εκπρόσωπος των Κορινθίων, Σωσικλής, πήρε τον λόγο
κι άρχισε να αγορεύει ώρες ατέλειωτες. Το ζουμί
των όσων είπε στους Σπαρτιάτες ήταν απλό:
«Αν σας αρέσει τόσο πολύ η τυραννίδα, εφαρμόστε την πρώτα στη Σπάρτη και μετά προσπαθήστε να την επιβάλετε και αλλού».
Το συνέδριο διαλύθηκε. Ήταν το 506 π.Χ. Ο
Κλεισθένης έζησε τιμημένος την υπόλοιπη ζωή
του. Η κόρη του Αγαρίστη παντρεύτηκε τον Ξάνθιππο. Στα 490 π.Χ. το ζευγάρι ευτύχησε να αποκτήσει ένα γιο. Ήταν ο Περικλής, ο άνθρωπος
που οδήγησε την Αθήνα στον χρυσό της αιώνα.
Αθήνα και Περικλής
Ο Περικλής (490 - 429 π.Χ.) ήταν μόλις τριών
χρόνων, όταν έγινε η μεγάλη μεταρρύθμιση, αυτή που σήμερα ούτε να τη διανοηθούμε μπορούμε. Από τον καιρό του Κλεισθένη, οι Αθηναίοι είχαν χωριστεί σε δέκα φυλές, μια κατάσταση που
κατάργησε στην πράξη τα σόγια. Στα 487 π.Χ., οι
Αθηναίοι αποφάσισαν να προχωρήσουν στο σύστημα των «κληρωτών εκ προκρίτων». Που σήμαινε τρελά πράγματα: Καθορίστηκε καθένας
από τους εννέα άρχοντες να προέρχεται εκ περιτροπής από διαφορετική φυλή, με τη δέκατη
να δίνει τον γραμματέα των Θεσμοθετών, ώστε

όλες κάποιον δικό τους να έχουν. Έτσι, η Α φυλή
έδινε τη μια χρονιά τον επώνυμο, την άλλη τον
πολέμαρχο κ.λπ.
Το θέμα όμως δεν τελείωνε εκεί. Σημασία είχε
το πώς αποκτούσε κάποιος την πολυπόθητη θέση: Σε κάθε φυλή γινόταν ψηφοφορία για τη θέση που έπρεπε να καλυφθεί και από την κάλπη
αναδεικνύονταν δέκα, αυτοί που οι ψηφοφόροι
προτιμούσαν. Από τους δέκα, όμως, μόνον ένας
έπαιρνε το αξίωμα: Αυτός που κληρωνόταν! Με
το ίδιο σύστημα εκλέγονταν και οι βουλευτές.
Με τους δεινόσαυρους της πολιτικής, τον «αριστοκράτη» Αριστείδη και τον «δημοκράτη» Θεμιστοκλή να αμιλλώνται στην ψήφιση νόμων που
έκαναν πιο πλατιά και πιο γνήσια τη νεαρή Αθηναϊκή Δημοκρατία.
Ο Αριστείδης πέθανε το 468 π.Χ., σε ηλικία 78
χρόνων. Ο Θεμιστοκλής τον ακολούθησε στον
τάφο, στα 461 π.Χ., σε ηλικία 64 χρόνων αλλά τα
δέκα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε
στη Μαγνησία, καθώς και ο ίδιος κάποια στιγμή
εξοστρακίστηκε, όπως είχε γίνει και με τον μεγάλο αντίπαλό του. Βοήθησε σ’ αυτό και ο Κίμων,
γιος του νικητή της μάχης του Μαραθώνα, Μιλτιάδη, και συνεργάτης του Αριστείδη. Ο Κίμων
ήρθε στα πράγματα για ένα αρκετό διάστημα
αλλά κι αυτός εξοστρακίστηκε, στα 465 π.Χ., με
ενέργειες του Περικλή. Ξαναγύρισε, όπως παλαιότερα και ο Αριστείδης, αλλά πέθανε σε μιαν εκστρατεία, στα 449 π.Χ. Η Αθήνα ήταν πια έτοιμη
να δεχθεί την προσωπικότητα του μεγάλου Περικλή.
Όσο κι αν φαίνεται περίεργο, στα νιάτα του ο
Περικλής φοβόταν τον λαό. Κι επειδή ήταν πλουσιόπαιδο, από μεγάλο τζάκι και με ισχυρούς φίλους, έτρεμε μήπως προκαλέσει τον φθόνο και
βρεθεί θύμα εξοστρακισμού, καθώς η πείρα έλεγε πως δεν χρειάζονταν και πολλά, για να βρεθεί κάποιος στην εξορία με την ψήφο του λαού.
Οπότε, το φάρμακο ήταν η μη ανάμειξη στην πολιτική. Αυτός όμως ο άνδρας που φοβόταν την
ψήφο του λαού, αψηφούσε τα όπλα των εχθρών:
Έγινε διάσημος για το ρίσκο που έπαιρνε στις μάχες και για τη γενναιότητά του!
Αναγκαστικά, η μοίρα οδήγησε τα βήματά του
στον πολιτικό στίβο, στα 463 π.Χ. Παρ' όλο που
αποστρεφόταν τα πλήθη, προσχώρησε στη δημοκρατική παράταξη, επιλέγοντας «αντί των
πλουσίων και ολίγων τους φτωχούς και πολλούς», όπως γράφει ο Πλούταρχος. Η επιλογή
του αυτή συνοδεύτηκε από αλλαγή συνηθειών,
καθώς με τίποτα δεν ήθελε να προκαλέσει. Έτσι,
όταν βρισκόταν στο άστυ, ακολουθούσε τον ίδιο
πάντα δρόμο, αυτόν που οδηγούσε στην αγορά
και στο βουλευτήριο. Και κατάργησε την παρουσία του σε δείπνα και συμπόσια.
Σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας, γράφει ο Πλούταρχος, ποτέ δε δέχτηκε πρόσκληση σε γιορτή, εκτός από τη φορά που
παντρευόταν ένας ξάδερφός του. Αλλά και τότε,
μετά την τελετή, έφυγε, χωρίς να μείνει στο τσιμπούσι. Κι όλα αυτά, επειδή πίστευε ότι η συμμετοχή σε δεξιώσεις μειώνει το κύρος, ενώ στις συναναστροφές και στα συμπόσια δύσκολα μπορεί
να διαφυλαχτεί η σοβαρότητα.
Μια άλλη συνήθειά του ήταν το ότι απέφευγε τη συνεχή επικοινωνία με τον λαό και σπάνια έπαιρνε τον λόγο, παρ’ όλο που αποδείχθηκε δεινός ρήτορας. Οι παρεμβάσεις του αφορούσαν μόνο μεγάλα ζητήματα της πολιτείας. Εκείνα που θεωρούσε καθημερινά ή χωρίς μεγάλη
σημασία, τα ανέθετε σε άλλους, βάζοντας γνωστούς του ρήτορες να αγορεύσουν, αντί για κείνον. Για να γίνει κατανοητό, όμως, τι για τον Περικλή δεν ήταν υψίστης σημασίας ζητήματα, αρκεί να αναφερθεί η κατάλυση των εξουσιών του
Αρείου Πάγου: Την ανέθεσε στον φίλο του, ρήτορα Εφιάλτη. Με δική του πρόταση όμως καθιερώθηκε η αμοιβή όσων ασχολούνταν με τα κοινά, κάτι σαν τη βουλευτική αποζημίωση. Και με
δική του πρόταση, η πολιτεία πλήρωνε τα θεωρικά, το εισιτήριο κάθε θεατή στο θέατρο.
Αυτός ο περίεργος άνθρωπος, ο επονομαζόμενος «κεφάλας», καθώς έκρυβε το τεράστιο
κρανίο του στην περικεφαλαία με την οποία τον
έχουμε συνηθίσει, οδήγησε την Αθήνα στον χρυσό αιώνα της άμεσης Δημοκρατίας, των γραμμάτων, της Τέχνης και του πολιτισμού. Είναι ο ίδιος
που προκάλεσε τον καταστροφικό Πελοποννησιακό πόλεμο, θύμα του οποίου ήταν κι αυτός και
τα παιδιά του: Πέθαναν στον μεγάλο λοιμό που
έπληξε την πόλη στα 429 π.Χ.
Τα Προπύλαια, ο Παρθενώνας και ο Ναός της
Απτέρου Νίκης στον ιερό βράχο κτίστηκαν και
στολίστηκαν στην εποχή του.

