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ΠανΗπειρωτική Ομοσπονδία ΗΠΑ: Μιά πολύ πλούσια ομογενειακή Οργάνωση ''πατριδοκάπηλων'', με μηδενικό έργο. (Σελ. 7)

''Της Ηπείρου οι λεβέντες'' ως...''Εταιρία'', επενδύουν στο...Χρηματιστήριο, αφού
''ρήμαξαν'' την Ομογένεια (και το ελληνικό Δημόσιο, παίρνοντας μεγάλες χορηγίες)

15 Νοεμβρίου 2013

Επιβάλεται και η παρουσία του αρχιεπίσκοπου Αμερικής Δημήτριου, στην ''Κριτική Επιτροπή''

Ζητούνται νέες, ''ελληνο-χριστιανές ορθόδοξες''
γιά να συμμετάσχουν σε καλλιστεία στην Αστόρια
Κυριακή 9 Μαρτίου, 3:00 μ.μ.

Στο ελληνικό ''γκέττο'' Νέας Υόρκης, όπου θα επιλεγεί η ''μις
ελληνική Ανεξαρτησία'' γιά να συμμετάσχει στην παρέλασηκαρνάβαλο και λοιπές εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας, γιά
να (α)''τιμηθεί'' η 25η Μαρτίου. Το ερώτημα: Μία ''μη
Κερδοσκοπική Οργάνωση'', κάνει ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ στις ανεξίθρησκες
(συνταγματικά) ΗΠΑ, παραβιάζοντας νόμους της χώρας; (Σελ. 9)

Τρία από τα μέλη της...''Κριτικής Επιτροπής'': Από αριστερά, γεν. Γραμματέας και πρόεδρος Επιτροπής Παρέλασης Πέτρος Γαλάτουλας, πρόεδρος Ηλίας Τσεκερίδης, αντιπρόεδρος Χρ. Βουρνάς

Η κρίση στην Ουκρανία. (Σελ. 3)

Παρελάσεις ή καρνάβαλοι; (Σελ. 10)

Το Πήλιο στην...Αριζόνα. (Σελ. 11)

ΗΠΑ: Ομογενειακές ''παρελάσεις-καρνάβαλοι'' γιά την εθνική μας
επέτειο, με ''ώπα'', περιφορές εικόνων και άλλα γραφικά. (Σελ. 4-6)

Οι ρίζες του καρναβαλιού. (Σελ. 20)
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Η κρίση στην Ουκρανία και η Ελλάδα

Δυστυχώς, οι συγκρίσεις της Eλλάδας με την Ουκρανία είναι ανατριχιαστικές. Δύο χώρες που παρουσιάζουν ομοιότητες, καθώς έχουν και οι δύο παραχωρήσει μεγάλο μέρος της
εθνικής ανεξαρτησίας στους Δυτικούς, στο Βερολίνο και την
Ουάσιγκτον, με ανεπαρκές πολιτικό προσωπικό, κοινωνίες
αποδιοργανωμένες μέσα στην φτώχεια, στην εξαθλίωση και
ναζιστικά μορφώματα ραγδαία να αναπτύσσονται. Χωρίς σοβαρές προοπτικές για το μέλλον.
Στην Ουκρανία, Ευρωπαϊκή Ενωση και ΗΠΑ έχασαν οριστικά
τη διεθνή αξιοπιστία τους μαζί με τα όποια ηθικά ερείσματα,
στηρίζοντας χωρίς ντροπή ναζιστικά ''ζόμπι'' προκειμένου να
εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους στην διαμάχη με Ρωσία.
Η Ρωσία φαίνεται πως δεν έχει καμιά άλλη επιλογή από το να
προασπίσει με κάθε τρόπο στην Ουκρανία τα συμφέροντά της.
Ακόμη και στρατιωτικά σε αυτή τη φάση, καθώς η περιοχή στα
δυτικά σύνορά της συνιστά το έσχατο όριο υποχώρησης απέναντι στη λυσσώδη επιχείρηση της Δύσης που ξεκίνησε από τη
Συρία και συνεχίζεται.
Ενας άγριος και καλά συντονισμένος οικονομικός πόλεμος
από πλευράς Δύσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να
καμφθεί η ισχυρή ρωσική αντίδραση στην Ουκρανία και το
μέγα ερώτημα αυτές τις κρίσιμες ώρες δεν είναι άλλο από το
ποια θα είναι τελικά η απάντηση της Μόσχας.
Η παγκόσμια ειρήνη απειλείται και δυστυχώς για την Ελλάδα,
χώρα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αντιστοιχεί συντριπτικό μερίδιο ευθυνών γι' αυτή τη φοβερή απειλή.
Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, η Ελλάδα, που περιβάλλεται
από εκτεταμένη ζώνη ανεξέλεγκτης αστάθειας, η οποία ξεκινά
από τις αραβικές χώρες και τη Συρία, διαπερνά την Τουρκία και
καταλήγει μέσω Ουκρανίας στη Βοσνία, βρίσκεται απελπιστικά
αδύναμη αυτές τις μεγάλες ώρες, με παντελή απουσία γεωπολιτικών σχεδιασμών και έναν υπουργό Εξωτερικών τραγικά
κατώτερο των περιστάσεων.

Ομογένεια και ΣΑΕ

Μπορεί, με την πάροδο των χρόνων, η αποκαλούμενη οργανωμένη Ομογένεια στις ΗΠΑ, να έχασε την δυναμικότητα,
σύλλογοι και Ομοσπονδίες να υπάρχουν -κατά πλειοψηφίατυπικά μόνο, αλλά μας έμειναν οι προεδροπαράγοντές τους.
Με πείσμα, παραμένουν στις θέσεις τους γιά 2-3 δεκαετίες, με
αποτέλεσμα να γέρασαν κι αυτοί μαζί με τις Οργανώσεις.
Μετά την δυναμικότητα των δεκαετιών '80 και '90, μοιραία
ήλθε η παρακμή. Ειδικά την τελευταία δεκαετία, μετράμε απώλειες: Σε άτομα και Οργανώσεις. Δυστυχώς, η πατρίδα μας Ελλάδα, έκανε κι αυτή τα αδύνατα δυνατά γιά να... τελειώσουμε
ως Ομογένεια. Ιδιαίτερα, με την δημιουργία του ''Συμβούλιου
Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) τον χρόνο 1995, η (κάθε) ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε να ''ελέγχει'' την Ομογένεια, εξαγοράζοντας Οργανώσεις (χρηματικά) και προωθώντας ''παράγοντες'', γνωστούς γιά την... ανυπαρξία τους.
Η Ομογένεια, σωστά πράττοντας, δεν αγκάλιασε το ΣΑΕ και
αυτό δεν τα κατάφερε να επιβληθεί, διαλύοντας τις ομογενειακές Οργανώσεις. 'Ετσι σήμερα, ΣΑΕ δεν υπάρχει, η Ελλάδα
ξόδεψε εκατομμύρια γιά το ΣΑΕ, δηλ. γιά το απόλυτο τίποτα
και ο οργανωμένος Ελληνισμός μετρά απώλειες. Δυστυχώς,
εξαιτίας έλλειψης Δικαιοσύνης στην Ελλάδα, το μεγάλο (και
οικονομικό) σκάνδαλο που λέγεται ΣΑΕ, δεν αντιμετωπίστηκε,
με αποτέλεσμα η Ομογένεια να κουβαλά ακόμα την ''ρετσινιά'',
γιά πράξεις, γιά τις οποίες, διόλου είχε ευθύνη.
Σε ότι αφορά τους ανεύθυνους εντός κι εκτός ελληνικής κυβέρνηση που ομιλούν ακόμα γιά...ανασύσταση ΣΑΕ, εκτιμούμε
ότι ή είναι εντυπωσιακά άσχετοι ή χρειάζονται γιατρό.

To ΠONTIKI

επιστολεσ αναγνωστων

(Οι επιστολές -από έγκυρο email- πρέπει ν' αναφέρουν όνομα αποστολέα, τηλέφωνο, πόλη και χώρα. Η
«Πρωϊνή» διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει επιστολές που χρησιμοποιούν υβριστικές εκφράσεις,
παραβιάζουν δικαιώματα κ.ά. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να τις συντομεύει. Οι επιστολές εκφράζουν
μόνο τις απόψεις-γνώμες των αναγνωστών και γιά το περιεχόμενό τους, δεν φέρει ευθύνη η «Πρωϊνή»)

Μπορείτε να στέλνετε e-επιστολές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: proini@proini.us με την ένδειξη ''Letters to the editor''

Περί παρελάσεων

Διαβάζοντας προσεκτικά την αρθρογραφία σας γιά τις παρελάσεις μας στην Αμερική γιά την 25η Μαρτίου, προβληματίστηκα.
Και συμφωνώ και δεν συμφωνώ μαζί σας. Θα προτιμούσα την
μέση λύση. Συμφωνώ ότι οι ομογενειακές παρελάσεις χρόνο με
τον χρόνο μετατράπηκαν σε ολίγον καρναβαλικό σώου. Διαφωνώ
με την κατάργησή τους.
Θα πρότεινα οι διοργανωτές των παρελάσεων να μειώσουν όσο
γίνεται το ''καρναβαλικό'' όπως το λέτε, από αυτές. 'Ετσι, δεν προσελκύουν κόσμο όπως λανθασμένα πιστεύουν. Το αγνό και αυθεντικό προσελκύει κόσμο.
Ας δώσουν λοιπόν έμφαση στην ουσία, γιά να τιμάται όπως της
πρέπει η εθνική μας επέτειος. Mε ειδικό βάρος στα σχολεία μας,
χωρίς να περιορίζονται μόνο στις τυπικές εκδηλώσεις εορτασμού
της επετείου. Ας καθιερώσουν βραβεία χρηματικά γιά εκθέσεις,
υποτροφίες γιά φοιτητές που προβάλουν την επανάσταση του
1821. Υπάρχουν πολλοί τρόποι γιά να προβάλουμε το αθάνατο '21.
Μία σκέτη παρέλαση δεν έχει αξία.
Κατά συνέπεια, προτείνω να μην καταργηθούν οι παρελάσεις,
αλλά να βελτιωθούν αρκετά. 'Οπως τώρα γίνονται, δεν έχουν
μέλλον, ούτε μπορούν να συγκινήσουν την νεολαία μας, που είναι
Αμερικανοί με καταγωγή γονιών ελληνική.
Η Ελλάδα έχει τόσα πολλά να δείξει στην ανθρωπότητα. Οι παρελάσεις γίνονται μιά φορά τον χρόνο γιά λίγες ώρες. Ας μεταδώ-

σουμε τις αθάνατες ελληνικές αξίες στις νέες γενιές και αυτές θα
βρούν τον δρόμο τους, θα αγαπήσουν την Ελλάδα.
Μανώλης Δουκάκης, Τρέντον - Νέα Υερσέη

Μυρτώ και Ομοσπονδία Βοστώνης

Παρακολουθώ τα γραπτά σας γιά το θέμα του εράνου γιά την
Μυρτώ και την Ομοσπονδία στην Βοστώνη. Στην αρχή νόμισα ότι
υπερβάλετε και κατηγορήσατε άδικα μία Ομοσπονδία που έκανε
μιά καλή πράξη. Αλλά όσο περνούσε ο καιρός και γράφατε περισσότερα, άρχισα σιγά-σιγά να καταλάβαίνω ότι όντως υπάρχει
πρόβλημα.
'Εδωσα κι εγώ τον οβολόν μου γιά την Μυρτώ, αλλά δεν είναι
αυτό που με απασχολεί. Με απασχολεί πολύ το γεγονός ότι, όσο
πέρασε ο καιρός και παρά τις ανακοινώσεις της, η Ομοσπονδία
στην Βοστώνη δεν δίνει ''καθαρες εξηγήσεις'' γιά τα λεφτά του
εράνου, όπως σωστά επισημάνατε.
Αυτό με βάζει σε σκέψεις. Βλέποντας και τα ντοκουμέντα τα
φορολογικά και τα άλλα που παρουσιάσατε γιά το παρελθόν της,
οι σκέψεις άρχισαν να γίνονται υποψίες. Αυτά μαζί με το γεγονός
ότι ο πρόεδρός της εκπροσωπεί ανύπαρκτο σύλλογο και αφού δεν
διαψεύδει κάτι τέτοιο, άρα είναι γεγονός, αντιλαμβάνομαι ότι τέτοιες Ομοσπονδίες δεν μας χρειάζονται. Κάνουν κακό, παρά καλό.
Εύχομαι να καταλάβουν ότι έτσι δεν μπορούν να πορευτούν.
Κώστας Σαραβάνος, Ντένμπουρη - Κοννέτικατ

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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Kρίση στην Ουκρανία: Γιατί Ευρώπη, ΗΠΑ και ΔΝΤ δεν θέλουν πραγματικά να παρέμβουν
Πρόκειται για μια γιγαντιαία παρτίδα σκάκι
που παίζεται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενωσης και
της Ρωσίας, με στοίχημα την σταθερότητα της
Ουκρανίας, η οποία βρίσκεται μεταξύ πτώχευσης και διχοτόμησης.
«Αλίμονο, οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι δεν είναι
καλοί παίκτες σε φυσιολογικές συνθήκες, στην
προκειμένη περίπτωση παρακολουθούν ανίκανοι
τον αντίπαλό τους. Γιατί η Μόσχα ξέρει να διαιρεί
τα κράτη μέλη της ΕΕ. Κι αυτό μας εμποδίζει να
σκεφτόμαστε πολλές κινήσεις εκ των προτέρων»
δηλώνει ευρωπαίος διπλωμάτης στην εφημερίδα Liberation και στον έγκριτο ανταποκριτή της
στις Βρυξέλλες, Jean Quatremer.
Ρώσοι σκέπτονται πολιτικά, Ευρωπαίοι όχι
Ωστόσο, η ευρωπαϊκή ένωση, που βρίσκεται
στην πρώτη σειρά της ουκρανικής κρίσης γιατί
αφορά έναν άμεσο γείτονά της δεν θα έπρεπε να
επιτρέπει στον εαυτό της κανένα λάθος βήμα.
«Αν χάσουμε το παιχνίδι στην μεταβατική περίοδο της πολιτικής αλλαγής στην Ουκρανία και
βρεθούμε με την Μόσχα στην πλάτη, τελείωσε»
αναφέρει άνθρωπος από το στενό περιβάλλον
του γάλλου προέδρου Φρανσουά Ολάντ.
«Οι Ρώσοι σκέπτονται πολιτικά, αντίθετα με
τους Ευρωπαίους είναι πανίσχυροι στο να προκαλέσουν βλάβη: αν το θελήσουν, ακόμη κι αν
δεν αποφασίσουν να παρέμβουν στρατιωτικά
μπορούν να διαλύσουν την Ουκρανία» προσθέτει.
Ενας διπλωμάτης των Βρυξελλών τονίζει: «Βρισκόμαστε ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά
γιατί δεν έχουμε προσδιορίσει μια στρατηγική
απέναντι στη Ρωσία, όπως, για παράδειγμα, η
δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερων ανταλλαγών
ή μια ζώνη κοινής ασφάλειας».
Διχασμένη η Ευρώπη
Οι Ευρωπαίοι είναι διχασμένοι ανάμεσα σε
«μαξιμαλιστές αντιρώσους», όπως η Πολωνία
και οι χώρες της Βαλτικής που θέλουν να φάνε
ζωντανούς τους Ρώσους και να τους κάνουν να
αισθανθούν ότι έχασαν την Ουκρανία.
Από την άλλη υπάρχουν χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και το Βέλγιο
οι οποίοι επιθυμούν να μη χαλάσουν εντελώς τις
σχέσεις με τη Ρωσία και δεν επιθυμούν να παρέμβουν στην Ουκρανία.
Ωστόσο γάλλοι αναλυτές προειδοποιούν ότι
αυτός ο διχασμός είναι η πηγή όλων των κακών:
«Πρέπει να φανούμε ευέλικτοι και προετοιμασμένοι. Να μη δώσουμε την εντύπωση ότι αυτό
το θέμα θα λυθεί μεταξύ Γερμανών και Ρώσων,
όπως έγινε στο παρελθόν με την γερμανο-σοβιετική συμφωνία, γιατί αυτό θα ήταν απαράδεκτο
για χώρες όπως η Πολωνία και η Βαλτική. Πρέπει
ταυτόχρονα να σκεφτούμε εγκαίρως ποιο θα είναι το μελλοντικό καθεστώς της Ουκρανίας. Ισως
κάτι που να μοιάζει με το καθεστώς της Αυστρίας
πριν το 1989: Ούτε στο ΝΑΤΟ ούτε στην Ευρωπαϊκή Ενωση».
Η Γαλλία δεν θέλει την Ουκρανία
Για την Γαλλία, πράγματι, αποκλείεται να γίνει
δεκτή «μια ευρωπαϊκή προοπτική» στο Κίεβο,
όπως ζητάει επίμονα η Πολωνία, γιατί τότε θα
έμοιαζε με ακήρυχτο πόλεμο στην Μόσχα.
Ο δρόμος για την επίλυση της κρίσης γίνεται
εξαιρετικά στενός αν δει κανείς και τα πρώτα βήματα της νέας κυβέρνησης στην Ουκρανία. Ειδικά τον νόμο που έβγαλε και απαγορεύει να είναι
τα ρωσικά επίσημη γλώσσα του κράτους. Αυτό
βέβαια δεν εμπόδισε την Κάθριν Αστον, την εκπρόσωπο εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης να χαρακτηρίσει τη νέα κυβέρνηση
της Ουκρανίας «νόμιμη κυβέρνηση» και να θυμίσει ότι μπορεί να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ
Ουκρανίας και ΕΕ πριν τις πρόωρες εκλογές που
έχουν οριστεί για τις 25 Μαίου.
Η ανικανότητα της βαρόνης Αστον
«Κινδυνεύουμε, αν βιαστούμε υπερβολικά, να
πάθουμε όπως έγινε με το ξεκαθάρισμα λογαριασμών στην Ρουμανία μετά τον Τσαουσέσκου»,
αναφέρει ένας ευρωπαίος διπλωμάτης και τονίζει την «επικίνδυνη ανικανότητα της βαρόνης
Αστον» στην ουκρανική κρίση.
«Ιδεολογικά, η Κομισιόν είναι αντιρωσική»
αναφέρει διπλωμάτης της Ενωσης. Κι αυτό γιατί
δεν θέλει να θίξει τις 12 χώρες-μέλη της Ενωσης
που προέρχονται από το πρώην σοβιετικό μπλοκ.
Κυρίως όμως γιατί είναι ανίκανη να σκεφτεί πολιτικά. Κάνουμε ό,τι είναι νόμιμο από δικονομική
άποψη, τελεία. Ετσι, αρνείται να δει τις συνέπειες που θα έχει για την Ρωσία η υπογραφή μιας

συμφωνίας Ουκρανίας-ΕΕ την ώρα που αυτή τη
χώρα συνδέεται με συμφωνίες με τη Ρωσία.

Μόσχας και αυτό το γνωρίζουν η Γερμανία και η
Γαλλία.

Υπολείμματα σοβιετικής κυριαρχίας
Τι θα γίνει επίσης με την πρόσκληση της Ουκρανίας στην Ευρώπη να τη βοηθήσει να απόσοβιετοποιήσει τις δυνάμεις ασφαλείας που έχει;
Ηδη η Πολωνία προθυμοποιήθηκε να δώσει στην
Ουκρανία την τεχνογνωσία της. «Θα βγουν όλα
τα σκιάχτρα της σοβιετικής εποχής» αναστενάζει
ένας διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής υπηρεσίας.
Ετσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οποιαδήποτε δράση της Ενωσης, ακόμη και η πιο
ανώδυνη, μπορεί να προκαλέσει την οργή της

Η Ρωσία δίνει πολλά δις, η Ευρώπη όχι
Την ίδια ώρα η Ρωσία έχει υποσχεθεί βοήθεια
15 δις. δολάρια, περίπου 10,8 δις. ευρώ στην
Ουκρανία τα οποία τα χρειάζεται άμεσα αν σκεφτούμε ότι τα χρέη της Ουκρανίας για το φυσικό
αέριο στην Gazprom είναι 3,5 δις. δολάρια. Από
τώρα ως το 2015 οι Ουκρανοί εκτιμούν ότι θα
χρειαστούν 35 δις. δολάρια, αν και ο αριθμός δεν
πρέπει να ληφθεί στα σοβαρά αφού δεν υπάρχει
αξιόπιστη κεντρική διοίκηση.
«Εχουν μια τρύπα 4 δις. δολαρίων. Αν η Ρωσία

Η σημασία των αγωγών μεταφοράς ενέργειας
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στο κέντρο
της κρίσης στην Ουκρανία και της στρατηγικής
που εφαρμόζει η Ρωσία βρίσκονται τα συμφέροντα στον τομέα της ενέργειας και πάνω από όλα ο
κομβικός ρόλος που διαδραματίζει η χώρα αυτή
στη μεταφορά ενέργειας από τη Ρωσία στην Ευρώπη.
Είναι πλέον γνωστό ότι η Μόσχα έκανε ότι είναι
δυνατόν για να αποτρέψει τη συμφωνία μεταξύ
της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι
εάν αυτή η συμφωνία προχωρούσε η Ρωσία θα
έχανε προοδευτικά το πάνω χέρι που έχει στην
παροχή ενέργειας προς την Ευρώπη.
Η υποδομή της Ουκρανίας στην μεταφορά
ενέργειας αποτελούσε και αποτελεί βασικό παράγοντα στην ενεργειακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κίεβο και Βρυξέλλες έχουν δυο κοινά συμφέροντα στον τομέα της ενέργειας. Πρώτον, η
Ουκρανία παραμένει ο βασικός εταίρος στον τομέα μεταφοράς ενέργειας προς την Ευρώπη, με
δεδομένο ότι το περισσότερο φυσικό αέριο και

πετρέλαιο που εισάγει η Ευρώπη από τη Ρωσία
περνά από ουκρανικό έδαφος. Αυτός είναι και ο
λόγος που η Ρωσία αναζητεί και προγραμματίζει
εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς ενέργειας
προς την Ευρώπη. Παρόλα αυτά ακόμα και εάν
τις πετύχει η συμμετοχή της Ουκρανίας θα παραμείνει μεγάλη.
Δεύτερον, η Ουκρανία χρειάζεται ευρωπαϊκή
τεχνολογία και επενδύσεις για να εκσυγχρονίσει το σύστημα της στον τομέα της μεταφοράς
ενέργειας και τα μεγάλα επίπεδα κατανάλωσης
ενέργειας στο εσωτερικό της.
Αυτά τα συμφέροντα είναι αλληλένδετα. Όσο
πιο αποτελεσματική είναι το σύστημα μεταφοράς ενέργειας της Ουκρανίας, τόσο πιο πολύ
αξιόπιστη θα είναι ως κόμβος μεταφοράς. Σε ένα
ιδανικό σενάριο από οικονομικής πλευράς το ουκρανικό σύστημα μεταφοράς ενέργειας μπορεί
να αποφέρει κέρδη για όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη, παραγωγό, κόμβο μεταφοράς, εισαγωγέα.
Η αποτυχία της Ουκρανίας να μετατρέψει το
συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο διαθέτει στον
τομέα αυτό σε μακροπρόθεσμες συμφωνίες με
τη Ρωσία και την Ευρώπη, οδήγησε στην κρίση
που βιώνουμε σήμερα. Η αποτυχία αυτή την
εμπόδισε να πετύχει και τις δυο στρατηγικές της
επιδιώξεις. Λογικές και σταθερές τιμές για την
προμήθεια ενέργειας από τη Ρωσία, και εκσυγχρονισμό του συστήματος της για τη μεταφορά
ενέργειας.
Η εξασθένιση της θέσης της Ουκρανίας επηρέασε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και είχε σαν
αποτέλεσμα αστάθεια στην αγορά ενέργειας της

Ευρώπης και την κρίση που ζούμε σήμερα.
Τον 2009 η Κοινή Διακήρυξη ΕΕ - Ουκρανίας
για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος μεταφοράς ενέργειας και η συμμετοχή της Ουκρανίας το 2011 στην Κοινότητα Ενέργειας, ήταν δυο
σημαντικά βήματα για την ικανοποίηση κοινών
συμφερόντων στον τομέα της ενεργειακής
ασφάλειας.
Από την πλευρά της ΕΕ η πλήρης ενσωμάτωση
της Ουκρανίας ως χώρας μεταφοράς στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας αποτελούσε σημαντικό
και κερδοφόρο στόχο, ο οποίος θα έφερνε διαφάνεια στους κανόνες παροχής ενέργειας στην
Ευρώπη. Αυτό όμως αφαιρούσε από τη Μόσχα
το πάνω χέρι και το μοχλό πίεσης που είχε στον
τομέα της ενέργειας έναντι της Ευρώπης. Σαν
αποτέλεσμα έκανε ότι ήταν δυνατό για να το
τορπιλίσει.
Παρά την υπογραφή της Διακήρυξης, ούτε η
Ουκρανία ούτε η ΕΕ, βιάστηκαν να ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. Επίσης, η ΕΕ δεν εξέφρασε αντίθεση στη δημιουργία εναλλακτικών

οδών μεταφοράς ενέργειας από τη Ρωσία με
παράκαμψη της Ουκρανίας. Η Ουκρανία από την
πλευρά της καθυστερούσε επιδεικτικά τις προβλεπόμενες μεταρρυθμίσεις στον ενεργειακό της
τομέα με αποτέλεσμα υπό την πίεση της Μόσχας
να φτάσουμε στην απόφαση Γιανουκόβιτς να μην
υπογράψει τη Συμφωνία με την ΕΕ. Μια απόφαση που αποτέλεσε αφορμή για το ξέσπασμα των
διαδηλώσεων, την πτώση του καθεστώτος Γιανουκόβιτς και την σφοδρή σημερινή κρίση.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου της Ουκρανίας είναι από
τα μεγαλύτερα του κόσμου με μήκος 37.100 χιλιόμετρα.
Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η Ουκρανία έχει ένα
μοναδικό υπόγειο αποθηκευτικό σύστημα αερίου με ενεργή δυνατότητα 31 δις κυβικά μέτρα αερίου, στα σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαν
αποτέλεσμα, η δημιουργία ενός σταθμού αερίου
στην Ουκρανία είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα
επιλογή τόσο για την Ουκρανία όσο και για τις
χώρες της ΕΕ, ειδικά αυτές στην Ανατολική και
Κεντρική Ευρώπη.
Ταυτόχρονα όμως δεν είναι το ίδιο συμφέρουσα εξέλιξη για τη Ρωσία, η οποία επιθυμεί να
ελέγχει πλήρως την παροχή, άρα και τη μεταφορά, ενέργειας προς την Ευρώπη.
Όλα αυτά δίνουν μια ξεκάθαρη εικόνα του γιατί το Κρεμλίνο εφαρμόζει τη στρατηγική της
σημερινής κρίσης στην Ουκρανία, οδηγώντας τα
πράγματα στα άκρα. Διότι, πολύ απλά δεν επιθυμεί να χάσει το ρόλο του ηγέτη στην παροχή και
μεταφορά ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά.

τους δώσει τα 2 δις. δολάρια που υποσχέθηκε,
με το 1 δις. που θα δώσουν οι Αμερικανοί και το
1 δις. που θα μαζευτεί στην ΕΕ, τότε το πράγμα
κάπως διορθώνεται. Χωρίς τους Ρώσους αντίθετα η κατάσταση γίνεται πολύπλοκη. Και είναι
δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι οι Ρώσοι δεν θα
απαιτήσουν να πληρωθούν άμεσα τα χρέη στο
φυσικό αέριο...
Είναι λοιπόν επείγον να βοηθηθεί η Ουκρανία.
Αλλά κανείς δεν θέλει να το κάνει χωρίς όρους,
γιατί αυτό θα σήμαινε να πάνε τα χρήματα στους
ολιγάρχες. Πρέπει κατά συνέπεια η μάχη κατά
της διαφθοράς και το μπλοκάρισμα των λογαριασμών στο εξωτερικό να γίνουν πριν δοθεί η
οικονομική βοήθεια, πράγμα που θα την καθυστερήσει ακόμη περισσότερο.
«Η συγκίνηση που προκλήθηκε όταν έπεσε ο
Γιανουκόβιτς χάθηκε σε μια μέρα. Ακόμη και η
Πολωνία πιστεύει ότι η Ουκρανία πρέπει πρώτα
να βοηθήσει τον εαυτό της γιατί διαθέτει τον φυσικό πλούτο για να το κάνει» σχολιάζουν ευρωπαίοι διπλωμάτες.
Το ΔΝΤ έσπασε τα μούτρα του
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλοι στρέφονται στο ΔΝΤ. «Εϊμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε
και μάλιστα πολύ γρήγορα» βεβαίωνε την περασμένη Πέμπτη ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ Τζέρι Ράις.
Αλλά πρέπει πρώτα να σταλεί μια τεχνική ομάδα
στην Ουκρανία και σχεδίαζε να φτάσει στο Κίεβο, μεθαύριο Τρίτη, μαζί με τα μέλη της ομάδας
της Κομισιόν. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να
μεταβεί στην Ουκρανία η επικεφαλής του ΔΝΤ
Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία δήλωσε ότι θα βρίσκεται τη Δευτέρα σε ένα φόρουμ στην Ισπανία.
«Είναι πολύ νωρίς. Πρέπει πρώτα οι Ουκρανοί να
καθήσουν γύρω από ένα τραπέζι και να είναι σοβαροί» αναφέρουν πηγές του ΔΝΤ.
Στην πραγματικότητα το ΔΝΤ είναι λιγότερο
ενθουσιασμένο από την Ευρωπαϊκή Ενωση. «Δεν
θα πάμε στην Ουκρανία με a priori καλές διαθέσεις» αναφέρουν κύκλοι του ΔΝΤ. Η Ουκρανία
έχει ένα βαρύ παρελθόν, με προγράμματα τα
οποία διεκόπησαν σε μερικούς μήνες και χωρίς
ποτέ να έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Το 2008
«Η κυρία με την κοτσίδα» Γιούλια Τιμοσένκο είχε
διαπραγματευθεί ένα δάνειο 16 δις. δολαρίων
το οποίο πάγωσε σε ένα χρόνο αφού το ΔΝΤ δεν
έβλεπε καμία από τις μεταρρυθμίσεις που είχαν
αποφασιστεί να υλοποιούνται. Το 2010 το ΔΝΤ
είχε προσφέρει στον Γιανουκόβιτς που μόλις
είχε εκλεγεί ένα ίδιο πακέτο 15 δις. δολαρίων, το
οποίο επίσης πάγωσε σε μερικούς μήνες, αφού
πάλι καμία δέσμευση δεν τηρήθηκε.
Εξαιτίας αυτών των προβλημάτων στο παρελθόν το ΔΝΤ θα διαπραγματευθεί με τη νέα μεταβατική κυβέρνηση του Κιέβου «κάποιες πρώτες
δράσεις» δηλώνουν πηγές της Ουάσινγκτον.
Το ΔΝΤ στην Ουκρανία θα ζητήσει μέτρα
«Το ΔΝΤ θα ζητήσει μείωση του ελλείματος και
αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την μείωση των
επιδοτήσεων στις δημόσιες επιχειρήσεις, μείωση της τιμής του φυσικού αερίου, σταθεροποίηση των τιμών του συναλλάγματος και ένα νόμο
για τα δημόσια έργα ώστε να σταματήσει η διαφθοραά» αναφέρει ο Anders Aslund, ειδικός στα
ζητήματα μετα-σοβιετικής οικονομίας στο Ινστιτούτο Peterson. «Αν το ΔΝΤ τα ζητήσει αυτά, τα
πράγματα θα γίνουν πολύπλοκα γιατί ο πολίτες
δεν θα δεχθούν τέτοιες μειώσεις» απαντούν στις
Βρυξέλλες.
Αλλά αν τα πράγματα εξελιχθούν κάπως ομαλά
και η νέα κυβέρνηση της Ουκρανίας δείξει πολιτική θέληση τότε το ΔΝΤ μπορεί σε ένα μήνα να
έχει ετοιμάσει ένα πακέτο 12 δις. δολαρίων, εκτιμά ο Aslund.
Οι ΗΠΑ δεν βιάζονται να αναμιχθούν
Οι ΗΠΑ δεν είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένες
στην ιδέα να πάρουν την Ουκρανία στην αγκαλιά
τους. Η κυβέρνηση Ομπάμα θεωρεί ότι η χώρα
είναι μια μαύρη τρύπα όπου κάθε βοήθεια που
θα πήγαινε με ιδιαίτερη γενναιοδωρία θα χανόταν κάπου χωρίς δυνατότητα να βοηθηθούν οι
πολίτες ή να σταθεροποιηθεί η νέα κυβέρνηση.
Η Ουάσινγκτον θα ήθελε να κάνει μια καλή
χειρονομία, να δώσει δηλαδή 1 δις, με τη μορφή
εγγυήσεων σε δάνειο, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος Τζον Κέρι, με την προϋπόθεση ότι η Ουκρανία θα απευθυνθεί στο ΔΝΤ. «Το Ιράν είναι
πολύ πιο σημαντικό από την Ουκρανία για τις
ΗΠΑ και στο Ιράν έχουν ανάγκη από τη βοήθεια
της Ρωσίας» υπογραμμίζει ο Anders Aslund. Αρα
το κλειδί του ουκρανικού προβλήματος περνάει
πάλι από τη Μόσχα.
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ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ - ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

βεύονται από την Ομογένεια με τα δάχτυλα από
τις ανοιχτές παλάμες.

ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Σαν Φρανσίσκο: Δεν θα γίνει παρέλαση
Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε 4 χρόνια, που
η τοπική Ομοσπονδία δεν θα κάνει παρέλαση
γιά την 25η Μαρτίου. Αντί αυτής, θα προβάλει
την Ελλάδα μέσω συναυλίας με τον Μάριο Φραγκούλη στις 9 Απριλίου, όπως μας ενημέρωσε ο
μόνιμος πρόεδρός της και πρώην υπέρτιμος και
έξαρχος ΣΑΕ δυτικής ακτής.
Την πρώτη φορά πριν λίγα χρόνια, δεν έγινε
η παρέλαση επειδή οι αρμόδιοι αποφάσισαν να
διαθέσουν τα χρήματα γιά την πραγματοποίησή
της, σε δεινοπαθούντες στην Ελλάδα, εξαιτίας
των μνημονίων.
Θυμίζουμε ότι οι παρελάσεις γιά την 25η Μαρτίου ανά τις (επτά) παροικίες στις ΗΠΑ, στοιχίζουν στην Ομογένεια περίπου 500-600.000
δολάρια, γιά μία τελετή 2 ωρών, με σχεδόν μηδενικά αποτελέσματα γιά την προβολή της Ελλάδας. Αποτελούν την μόνη ασχολία, γιά όλον τον
χρόνο, των Οργανώσεων που τις διοργανώνουν
(τοπικές Ομοσπονδίες στις πέντε από τις επτά
παροικίες), με αποτέλεσμα να μην ασχολούνται
με τίποτα άλλο.
Απαράδεκτος ο υπουργός 'Αμυνας
Κάθε δύο-τρεις μήνες βρίσκει αφορμή να είναι στην Βσοτώνη γιά ''επίσημες επισκέψεις''
(γιά να πληρώνει το Δημόσιο τα έξοδα, βασικά
να βλέπει τον γιό που σπουδάζει εκεί) και πάντα
συναντιόταν με την ''ηγεσία'' της Ομοσπονδίας,
ώστε αυτός να λέει ότι συναντήθηκε με την...
Ομογένεια (δηλαδή τους τυπικούς εκπρόσωπους
του 0.01% της τοπικής Ομογένεας) και οι ασπόνδυλοι ομοσπόνδυλοι να έχουν στο αρχείο τους
τις αναμνηστικές φωτογραφίες μαζί του.
Τώρα που ήρθε ένα διήμερο (1-2 Μαρτίου), γιά
να μιλήσει τελευταίος στο κλείσιμο Συνέδριου
στο ''Χάρβαρντ'', απόφυγε τους παλιούς ''φίλους''
του. Η συμπεριφορά απαράδεκτη. 'Ετσι κάνουν
κ. υπουργέ; Μέχρι χτες μιά ''παρέα'' είσασταν,
τα ''λαμόγια'' της πολιτικής-κομματικής Ελλάδας
με τα ''λαμόγια'' της ''οργανωμένης Ομογένειας''.
Και τώρα κάνεις ότι δεν τους ξέρεις;

Ο ''γίγαντας'' αναβαθμίστηκε σε ''τιτάνα''
Με αίτημά του ο πρώην πρόεδρος της ΠανΗπειρωτικής, πρώην πρόεδρος Ομοσπονδίας,
δημιουργός του ''προεδρικού Κοιμητήριου'' κλπ,
ζητά να μην τον αποκαλεί η στήλη ''γίγαντα της
Ηπείρου'', αλλά από εδώ και πέρα να τον αποκαλεί ''τιτάνας της Ηπείρου'' ή ''Ηπειρωτιτάνας''. Το
αίτημά του δεκτό. Στην ερώτηση ''τον τίτλο του
γίγαντα της Ηπείρου τι να τον κάνουμε;'' απάντησε: ''Δώστε τον στον τσουμπανο της Βοστώνης''.
Σικάγο, ώρα μεσάνυχτα
Στο Σικάγο, θα κάνουν την μικρο-παρέλαση
30 Μαρτίου ή θα... παίξουν ξύλο; Τα μηνύματα ανησυχητικά, τρώγονται στο συμβούλιο της
ημιανύπαρκτης Ομοσπονδίας. Την ημέρα της
παρέλασης, σίγουρα ο Θεόδωρος Σικάγου και
πρώην ΣΑΕριτζής, θα...λείπει από την πόλη γιά
4η χρονιά. Αλλά θα μείνει ο προκάτοχός του και
θεοφοβούμενος Χρήστος. Η παρέλαση θα γίνει
στο ''γκρηκ τάουν''. Γιά ''τελετάρχες'' δεν γνωρίζουμε, αλλά τι σημασία έχει; Ας βάλουν τον πρόεδρο κ. Μπεμπόνη, που τον προτείνει ο φίλος
του, επίτιμος της Ομοσπονδίας.
Αποκατάσταση αδικίας
Αδίκησα ολίγον την γενική Πρόξενο στην Βοστώνη με το δείπνο το Φθινόπωρο. Η αλήθεια
είναι ότι εξαιτίας περικοπών από Αθήνα, δεν
επιβαρύνθηκε το Δημόσιο, αλλά η...ίδια. 'Οπως
η ίδια πληρώνει από την τσέπη της και γιά μερικές εκδηλώσεις στο Προξενείο. Μικρή, αλλά σημαντική λεπτομέρεια, άγνωστη στην Ομογένεια,

που έχει μεγάλη σημασία αν προστεθεί στο γεγονός ότι η κυρία παραείναι κινητική ευρισκόμενη
συχνά κοντά στην Ομογένεια (και εκτός πόλης)
και όχι ''αραχτή'' στο γραφείο.
Βοστώνη: Ανοίγουν στόματα
Μετά τις πολλαπλές αποκαλύψεις γιά τις διαχρονικές ανομίες του κατεστημένου Ομοσπονδίας Βοστώνης, άρχισαν να ανοίγουν στόματα από
μέσα, ανθρώπων που τόσα χρόνια, άθελά τους
και παρασυρμένοι, υποστήριζαν ανομίες και το
ανύπαρκτο ''έργο'' της. 'Ετσι θα έχουμε ''μεγάλα
γλέντια'' γιά τις άγνωστες στο κοινό ''δραστηριότητες'' και τις έμμεσες ''αρπαχτές''.
Σε ότι αφορά τον έρανο γιά Μυρτώ ''άκρα
του τάφου σιωπή''. Ούτε απολογισμό, ούτε λογαριασμό, ούτε τίποτα. Υποτίθεται, τώρα, είναι
απασχολημένοι με την παρέλαση. Ευελπιστούν
να ξεχαστεί το θέμα γιά να κάνουν αυτό που ήθελαν, αλλά ''λογαριάζουν χωρίς τους ξενοδόχους''
αυτήν την φορά.
ΠανΗπειρωτικά χάλια
Διαβάστε στη σελίδα 7 και βγάλτε συμπεράσματα γιά τους ''παπατζήδες'' που μας δουλεύουν γιά δεκαετίες. Γιά να καταλάβουμε, έστω και
τώρα, τι θα πει ''οργανωμένη Ομογένεια'' στις
ΗΠΑ. Χειρότερη και από το βρώμικο πολιτικόκομματικό κατεστημένο Ελλάδας.
Τώρα, ''ησύχασαν''
Γιά «απόλυτη κάλυψη και προστασία» από την
ελληνική πολιτεία διαβεβαίωσε τους Ομογενείς
της Ουκρανίας ο υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος από τη Μαριούπολη, όπου συναντήθηκε με εκπροσώπους των εκεί ελληνικών

ΖΗΤΩ η επανάσταση του '21... ΖΗΤΩ οι παρελάσεις της Ομογένειας

Γιά όσους και όσες ΔΕΝ κατάλαβαν ακόμα...
Η παρέλαση στην Βοστώνη γιά 25η Μαρτίου
εφέτος, ΔΕΝ γίνεται με την συνεργασία της μικρής Ομοσπονδίας με Μητρόπολη και Προξενείο, που απλά ''υποστηρίζουν''.

κοινοτήτων. «Θέλω να σας διαβεβαιώσω πως,
ως Έλληνες πολίτες, η Ελλάδα σας έχει υπό την
απόλυτη κάλυψη και προστασία της και θα αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε,
εθνικές και ευρωπαϊκές, ώστε να έχετε αυτή την
προστασία, αυτή την φροντίδα που πρέπει να
έχετε, τις δύσκολες στιγμές που ζείτε.
Θέλω να νιώθετε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών
και η Κυβέρνηση, συνολικά, είναι στο πλευρό
σας. Το Γενικό Προξενείο και η Πρεσβεία μας στο
Κίεβο είναι το σπίτι σας», τόνισε ο κ. Βενιζέλος.
'Οταν το κράτος των Αθηνών (κυβέρνηση και
ειδικά το...υπουργείο Εξωτερικών) ''διαβεβαιώνει'', τότε οι άνθρωποι δικαιολογημένα ανησυχούν και αισθάνονται περισσότερο ανασφαλείς.
Ευτυχώς, ο κ. αντιπρόεδρος και Υπ.Εξ., δεν ζήτησε από τον υπουργό 'Αμυνας, τον Μήτσο, να
διατάξει εισβολή των ελληνικών στρατών στην
Ουκρανία γιά την προστασία των περίπου 50.000
ελληνόφωνων-Ομογενών.
Υπουργείο Εξωφρενικών Ελλάδας
Κι ενώ η ''αυθεντία'' της διπλωματίας Ευάγγελος ''Μπένυ'' Βενιζέλος ''διαβεβαίωνε'' τους
Ομογενείς στην Ουκρανία, γίνονταν γνωστά τα
ακόλουθα:
Η απαγόρευση μειονοτικών γλωσσών, όπως
τα ρωσικά, τα ρουμανικά, τα ουγγρικά και τα ελληνικά ήταν μια από τις πρώτες αποφάσεις του
νέου ουκρανικού κοινοβουλίου. Ήδη ακροδεξιές οργανώσεις καλούν μέσω του διαδικτύου σε
βιαιοπραγίες κατά εθνικών και θρησκευτικών
μειονοτήτων, απειλούν να κλείσουν τα μειονοτικά σχολεία και διακηρύσσουν ότι θα εκδιώξουν
κάθε μη Ουκρανό από την χώρα.
Σύμφωνα με καταγγελία της πρόεδρου της
Ομοσπονδίας των Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας, Αλεξάνδρας Προτσένκο, τις τελευταίες ημέρες έχουν ενταθεί οι ξυλοδαρμοί και οι απειλές
κατά Eλλήνων ομογενών από τη νεοναζιστική
οργάνωση «Δεξιός Τομέας», η οποία έχει πάρει
τον έλεγχο των μεγάλων πόλεων της χώρας. Από
τα τελευταία θύματα των νεοναζιστικών πογκρόμ ήταν κι ο ελληνικής καταγωγής βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ουκρανίας,
Σπυρίδων Κιλιγκάροφ, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε
άγρια από νεαρούς μασκοφόρους του «Δεξιού
Τομέα».

Αυτοεξευτελιζόμενοι Βοστώνης
Ο πρόεδρος και η γενική γραμματέας της Ομοσπονδίας Βοστώνης, δεν εκπροσωπούν κανέναν
σύλλογο. Ψευδώς δηλώνουν, δημόσια και γραπτά
ότι εκπροσωπούν σύλλογο (δηλαδή, εκλέγονται
εξαπατώντας). Mάλιστα εκδίδουν και...επίσημες
ανακοινώσεις γιά λογαριασμό της Ομοσπονδίας.
Πρόεδρος και γεν. γραμματέας τυπικά ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ την -κάθε- Οργάνωση καταστατικά.
Αυτός ο αυτοεξευτελισμός τους στην Βοστώνη
στην απατεωνίστικη Οργάνωση, ΠΟΤΕ θα σταματήσει, αφού ΟΥΤΕ αντιπρόσωποι υπαρκτών
συλλόγων-μελών είναι;
Το γεγονός αυτό μας δείχνει ξεκάθαρα και το
''ποιόν'' των αντιπροσώπων των υπόλοιπων, ολίγων ''εντάξει'' συλλόγων-μελών, που ούτε ενδιαφέρονται γιά τα απλά και τυπικά στην Οργάνωση, με αποτέλεσμα να διασύρονται και αυτοί.
Σημ.: Συστήνουμε στην πρεσβεία και στους
επισκεπτόμενους υπουργούς Ελλάδας (επιπέδου
Αβραμόπουλου, Γεωργιάδη κλπ), να συνεχίσουν
να τους συναντούν ως εκπροσώπους ''θεσμικής
Οργάνωσης'', γιά να γελάμε και με τα χάλια τους.
Oι ''τιμημένοι πρόεδροι''
Επιδημία οι αλληλοβραβεύσεις, αλληλοαπονομές ''τιμητικής πλάκας'' σε πρόεδρους και λοιπούς ''παράγοντες'' αφηνιασμένα και μη ψώνια
ομογενειακών διαλυμένων Οργανώσεων. Ο ένας
βραβεύει τον άλλον γιά το (ανύπαρκτο) έργο του
και όλοι μαζί οι ''ηγέτες-μαϊντανοί'' μας, βρα-

Προεδρίνα (Ηπειρώτισα, Φλόριδα) σε εκδήλωση
της (αστικής) Κοινότητας, Κυριακή 2 Μαρτίου

Οι φωτογραφίες δεν είναι από περιφορά ''θαυματουργής εικόνας'', αλλά από την ελληνική
παρέλαση στην Βοστώνη, γιά την επέτειο της έναρξης της επανάστασης του '21

2014

Παρέλαση, Ομοσπονδία, Αστόρια
Λίγο η μόλυνση του περιβάλλοντος, λίγο η
μόλυνση της...καρέκλας, λίγο η αδυναμία να γίνει...εφοπλιστής (δυστυχώς, έχασε και τα χρήματα και το καράβι που θα αγόραζε κι έμεινε
με τον καημό να γίνει, επιτέλους, πρόεδρος της
Ομοσπονδίας) ο διαχρονικός παράγοντας της
Αστόριας, ο Πετράν, υπόσχεται μεγαλεία στην
παρέλαση και πριν από αυτήν. Ονειρεύεται ειδικό φωτισμό του... εμπάϊαρ στέητ μπίλντιγκ με
άσπρο και μπλε και το μισό νεο-Δημοκρατικό
υπουργικό συμβούλιο στην 5η Λεωφόρο.
'Εχει κι άλλα μεγαλεπήβολα σχέδια, που θα τον
οδηγήσουν τον Ιούνιο 2014, από την προεδρία
της Επιτροπής Παρέλασης στην πολυπόθητη
προεδρία της Οργάνωσης, γιά να δοξαστεί έτσι
η Ομοσπονδία και το ''γκέττο'' μας. Ο Πετράν
δέχεται στην παρέλαση και στην Ομοσπονδία
μόνο εκπροσώπους της ελληνικής Δεξιάς και
της ακροΔεξιάς. Οτιδήποτε άλλο του προκαλεί... αλεργία.
Υπογραφή: Ο α' αντι-Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

Πτέρυγα του Μουσείου

ΤΙΜΗΜΕΝΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
Νέα Υόρκη και Παρέλαση
Μπορεί η ζωή να έχει χαλάσει πολύ στην μεγαλούπολη, μπορεί η βρώμα, η ακρίβεια και οι
φόροι να την ταλαιπωρούν, αλλά οι Οργανώσεις
μας ''ζουν και βασιλεύουν''. Από χορούς και πανηγύρια πάνε μιά χαρά. Στα υπόλοιπα υστερούν,
αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε κι όλα.
Η γηραιά και κραταιά Ομοσπονδία Ελληνικών
Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης, με έδρα το
ιστορικό ''γκέττο'' μας στην Αστόρια, ετοιμάζεται γιά την -μόνιμα ετεροχρονισμένη- παρέλαση στο Μανχάτταν, γιά την επέτειο της 25ης
Μαρτίου, στις 30 του μήνα Μαρτίου 2014. Η παρέλαση, είναι σχεδόν η μόνη της ασχολία. Αλλά
και η πηγή των... εσόδων της.
Δεν έχει σημασία αν χρόνο με τον χρόνο παρελαύνοντες και θεατές μειώνονται δραματικά,
γιά τους ιθύνοντες της Ομοσπονδίας πάντα ''ξεπερνούν τις 100.000'', άσχετα αν ΔΕΝ ξεπερνούν
ποτέ τις 12-15.000 την τελευταία οκταετία, με
αποτέλεσμα ο Δήμος, να σκέπτεται σοβαρά το
ενδεχόμενο να μην παραχωρεί στο μέλλον την
5η Λεωφόρο γιά την παρέλαση των Ελληνοαμερικανών.
Εξυπακούεται ότι, στις συναφείς εκδηλώσεις
πριν την παρέλαση (δεξίωση ''Χίλτον'' κλπ) θα
δει κανείς, ως ιθύνοντες, τα ίδια πρόσωπα που
έβλεπε και πριν 15-20 χρόνια.
'Ενας άλλος λόγος, στην προ μνημονίων εποχή,
ήταν να γίνεται αργότερα, ώστε οι ''στρατιές''
των πολιτικών από Ελλάδα, που... ''τιμούσαν''
με την παρουσία τους την παρέλαση (ουσιαστικά τιμούσαν καταστήματα κι εστιατόρια με χρήματα των φορολογούμενων στις δωρεάν ταξιδιωτικές διακοπές τους), να μπορούσαν να είναι
παρόντες, μη χάνοντας και το τριήμερο αργίας
στην Ελλάδα, γιά την 25η Μαρτίου.
''Ο Κουρής και οι Μανιάτες''
Στο ''γκέττο'', υπήρχε και κάτι πολύ καλό. Το
συγκρότημα ''ο Κουρής και οι Μανιάτες'', που
στο κτίριο της Ομοσπονδίας την περασμένη
δεκαετία, έπαιζε και ηχογραφούσε τις μεγάλεςανεπανάληπτες μουσικές επιτυχίες του, όπως ''ο
πρόεδρος'', το ''λαμόγιο'', η ''παρέλαση'' κ.ά.
Δυστυχώς, έχει να κάνει επιτυχία από τότε.
Αν φυσικά, ήταν έξυπνοι στην Ομοσπονδία του
''γκέττο'' μας, θα καλούσαν το συγκρότημα να
δώσει μία συναυλία παραμονή παρέλασης.
'Ετσι, αντί γιά μιά αίθουσα στο ''Χίλτον'' γιά την
χαζοδεξίωση με τους τζαμπατζήδες, θα χρειάζονταν... γήπεδο γιά να χωρέσει ο κόσμος.
Υπογραφή: Ο β' αντι-Πρόεδρος

Ιστορικές στιγμές γιά την ''οργανωμένη ομογένεια'' ΗΠΑ:

'Ολα έτοιμα γιά τα εγκαίνια Μουσείου και Βιβλιοθήκης,
τα δύο κορυφαία έργα της Ομοσπονδίας Βοστώνης
'Οπως αποκλειστικά ΜΟΝΟ αυτή η στήλη δημοσίευσε, ολοκληρώνονται οι προεργασίες γιά
τα επίσημα εγκαίνια των δύο κορυφαίων έργων
της Ομογένειας ΗΠΑ, την 1η Απριλίου 2014. Δηλαδή, του Μουσείου και της Βιβλιοθήκης που
δημιούργησε η ελληνική Ομοσπονδία Βοστώνης,
πιστή στην τήρηση των σκοπών της, όπως αυτοί
διατυπώθηκαν και εξαγγέλθηκαν πριν 30 χρόνια,
τέτοια εποχή στο καταστατικό της: Δημιουργία
κεντρικού Κτίριου στέγασής της, Μουσείου και
Βιβλιοθήκης.
Τα μεγάλα έργα θα είναι σε μία τεράστια έκταση 500 στρεμμάτων, σε μία από τις καλύτερες
περιοχές της Βοστώνης. Το Μουσείο δεν έχει να
ζηλέψει τίποτα από τα μεγάλα σύγχρονα ανά την
υφήλιο, ενώ η βιβλιοθήκη θα είναι ισάξια της
Αλεξανδρινής.
Τα εγκαίνια θα τελέσει ο πρέσβης της Ελλάδας
στις ΗΠΑ, εκτός και αν καταφέρει να βρίσκεται
την 1η Απριλίου στην Βοστώνη ο διαχρονικός
υποστηρικτής και θαυμαστής της Ομοσπονδίας,
υπουργός 'Αμυνας κ. Δημ. Αβραμόπουλος. Δυστυχώς, ο πρέδρος της ελληνικής Δημοκρατίας,
λόγω γεροντικού κωλύματος, αδυνατεί να παραυρεθεί.
'Οπως ήδη και κατά αποκλειστικότητα δημοσεύσαμε, των εγκαινίων θα προηγηθούν και θα
ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις, με κορυφαία εκείνη αμέσως μετά τα εγκαίνια, όταν στον
υπαίθριο μεγάλο χώρο των εγκαταστάσεων θα
τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο ''άρωμα Ελλάδας
στην Βοστώνη'', που προβλέπει το ψήσιμο 3.000
σουβλακιών, η τσίκνα από τα οποία θα ''ζαλίσει''
όλη την πόλη και το πολιτιστικό μήνυμα της σύγχρονης Ελλάδας, όπως παραδοσιακά εκφράζεται
από την οργανωμένη Ομογένεια, θα περάσει σε

χιλιάδες Αμερικανούς Βοστωναίους.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της στήλης,
ιδιαίτερα χαρούμενο γιά τα μνημειώδη μεγάλα
έργα, είναι το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, το οποίο μέσω του γενικού Προξενείου στην
Βοστώνη, θα εκφράσει την μεγάλη του ικανοποίηση που οι χορηγίες του όλα αυτά τα χρόνια στην
Ομοσπονδία (πάνω από 150.000 δολ.) ''έπιασαν
τόπο'', επικαλούμενο μάλιστα και την μαρτυρίαεπιβεβαίωση του IRS, ΗΠΑ.
Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης της μεγάλης προσφοράς της Ομοσπονδίας, το υπουργείο
Πολιτισμού της Ελλάδας, θα στείλει στεφάνια
ελιάς από την (καμένη 2007) Ολυμπία γιά να
δαφνοστεφανωθούν από τον πρέσβη μας οι σύγχρονοι ημίθεοι-ήρωες της Οργάνωσης.
Δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ακόμα, αν και
θεωρείται σχεδόν βέβαιο, ότι ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα θα καθιερώσει την 1η Απριλίου ως
''ημέρα ελληνικής Κουλτούρας στις ΗΠΑ''.
Την 1η Απριλίου έχει ανακηρύξει ήδη ως ημιαργία, ο κυβερνήτης της Πολιτείας Μασσαχουσέττης, τιμώντας την προσφορά της Ομογένειας
Βοστώνης και περιχώρων και θα την τιμήσει με
την παρουσία του στα εγκαίνια, συνοδευόμενος
από τον μητροπολίτη Μεθόδιο. Τον άγιο Βοστώνης θα συνοδεύουν οι αγγλόφωνοι σπουδαστές
της ελληνικής Θεολογικής του Σχολής.
Φυσικά η ελληνική Ομογένεια στις ΗΠΑ, ενθουσιασμένη κι ευτυχεσμένη, αισθάνεται υπερήφανη, χάρη στο έργο της Ομοσπονδίας Βοστώνης.

Ο δισκοβόλος GAP. 'Ενα μεγάλο έργο που θα
κοσμεί το Μουσείο της Ομοσπονδίας Βοστώνης

Περάστε την ''Πύλη του Παραδείσου'' γιά την αιώνια δόξα σας

Μεγάλη προσφορά: 'Εκπτωση 20%, γιά προέδρους
και παράγοντες των ομογενειακών μας Οργανώσεων ΗΠΑ

Φανατικός υποστηρικτής της
Ομοσπονδίας Βοστώνης, διαβάζει
νέα και σχόλια του ''Θ. Κ.'' γιά τις
προετοιμασίες της Οργάνωσης, τις
σχετικές με Μουσείο και Βιβλιοθήκη

Πάτρα,
καρναβάλι 2014

• Χώρος, αποκλειστικά στην προεδρική πτέρυγα.
• Διπλός χώρος αιώνιας ανάπαυσης και δόξας (στον εφεδρικό χώρο δίπλα σας, μπορείτε να βάλετε τις τιμητικές σας διακρίσεις και τιμητικές
πλάκες, την προεδρική σας καρέκλα κ.ά., να σας συνοδεύουν αιώνια).
• Απόδοση τιμών αρχηγού Οργάνωσης στην εξόδιο ακολουθία. Με
φιλαρμονική που θα παιανίζει τον προεδρικό ύμνο ''Μάλιστα Πρόεδρε''
των μεγάλων μουσουργών ''Κουρής και οι Μανιάτες''.

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ''ΜΟΡΦΕΑΣ''
Ατενίζοντας το μέλλον και την αιώνια προεδρική δόξα, με αισιοδοξία
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ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
Που είναι η 'Ολγα;
Τώρα, με την κρίση στην Ουκρανία, αν υπήρχε
ΣΑΕ, δεν θα είχε μεσολαβήσει αντί να πάει εκεί ο
''Μπένυ'' και να λέει χαζομάρες, όπως συνηθίζει,
αφού από εξωτερική πολιτική είναι χειρότερος
και από τους GAP και Αβραμό;
Αν είχε πάει μία αποστολή του ''Συμβούλιου
Απόδημου Ελληνισμού'' (ΣΑΕ), λέω, αν ζούσε
και δεν το είχαν πεθάνει. Αποοστολή, φυσικά, με
επικεφαλή την ''παγκόσμια γραμματέα'' του την
'Ολγα, δεν θα είχε λήξει η κρίση; Αν είχε μαζί της
ως σύμβουλο και την εύθυμη κυρία της Βοστώνης, τότε σίγουρα θα είχαμε εκτόνωση κρίσης.
Τα χάλια μας
'Αμα φτάνει η Αμερική (ΗΠΑ) στην κατάντια,
να στηρίζει ισλαμοφασίστες στην Συρία γιά να
ρίξει τον 'Ασσαντ και νεοναζί φασίστες στην
Ουκρανία γιά να δημιουργήσει πρόβλημα στην
''πόρτα'' της Ρωσίας, τότε δεν πάμε διόλου καλά.
Δυστυχώς, με αυτές τις αθλιότητες συμπλέει και
η ξενόδουλη κυβέρνηση της Ελλάδας.
Και το θλιβερό είναι να βλέπεις στην τηλεόραση όλους τους ακροδεξιούς γερουσιαστές και
βουλευτές να παρελαύνουν ζητώντας ''δράση''.
Οι ίδιοι, δηλ. Μακέην, Γκράχαμ κ.ά. που ζητούσαν δράση και στην Συρία, υποστηρίζοντας τους
ισλαμοφασίστες εκεί.
Και με την ευκαιρία, θυμάστε τον ''Μπένυ'', τον
Υπ. Εξ. Ελλάδας, που τότε είχε ζητήσει ''βομβαρδισμό'' της Συρίας;
Τι γίνεται στο Σικάγο;
Μαθαίνω ότι ο Καλαματιανός επίτιμος της εκεί
ημιδιαλυμένης Ομοσπονδίας ''Η 'Ενωση'', δήλωσε ότι δεν θα ξαναασχοληθεί με αυτήν. Λέτε να
βρουν την ησυχία τους;
''Γκέττο Αστόριας'' και αγωγές
Δεν έχω νεότερα με την υπόθεση της ομαδικής
αγωγής κατά του Συμβούλιου της Ομοσπονδίας
του ''γκέττο'' μας, γιά χάρη του -παραλίγο και
εφοπλιστή- γενικού γραμματέα, Πετράν.
Σαρακοστή, δηλ. η ''Σάρα (του) Κωστή'';
Σαρακοστή ακούμε, σαρακοστή διαβάζουμε,
σαρακοστή βλέπουμε. Και αναρωτιέται κανείς, τι
είναι αυτή η ''Σαρακοστή''; Πρόκειται γιά κάποια
Σάρα κάποιου Κωστή; 'Η γιά την σάρα, την μάρα
και το κακό συναπάντημα;
Με το σαρακοστή εννοούμε τελικά τεσσαρακοστή. Αριθμός 40, όσες και οι ημέρες νηστείας

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

που μετρούνται μέχρι το (εβραϊκό) μας ''πάσχα''.
Στην ομογενειακή περίοδο νηστείας απαγορεύεται:
- Οι προεδροπαράγοντες να λένε χαζομάρες.
- Οι διπλωμάτες μας να κάνουν κουταμάρες.
- Οι Πόντιοι να λένε ανέκδοτα.
- Οι ''λεβέντες'' Ηπειρώτες ΗΠΑ να αρπάζουν
χορηγίες από Ελλάδα
- Οι Ομοσπονδίες Νέας Υόρκης και Βοστώνης
να κάνουν σκάνδαλα.
Στην περίοδο νηστείας επιτρέπεται μόνο, αρχιεπίσκοποι, μητροπολίτες, επίσκοποι και λοιποί
αγριοχρίστιανοι, να ''τρώνε τον αγλέορα'', όπως
συνηθίζουν όλο τον χρόνο και μετά να σταυροκοπιούνται δηλώνοντας ''θεοφοβούμενοι''.
Ποντιακό πρόβλημα
Ενοχλημένοι πολύ, μαθαίνω ότι είναι οι Πόντιοι
στην Βοστώνη. Με την τοπική Ομοσπονδία. Λένε
ότι οι Πόντιοι είναι ταυτισμένοι με τα ανέκδοτα,
αλλά αυτοί αντιδρούν και ισχυρίζονται ότι το μεγαλύτερο ανέκδοτο εκεί, είναι η Ομοσπονδία.

ΣΑΕ και Αθήνα
Δεν έχουν τον θεό τους στην Ελλάδα. Καλούν
σε ''συνεδρίαση'' την ''επιτροπή ανασύστασης
Συμβούλιου Απόδημου Ελληνισμού'' (ΣΑΕ) γιά
τις 13 του μήνα, σε σύσκεψη με την...επιτροπή
Απόδημου Ελληνισμού της Βουλής, 10 το πρωί,
ώστε να ασχοληθούν με το...μέλλον του πεθαμένου ΣΑΕ. Τηλεφωνούν σε παράγοντες στο εξωτερικό, να πάνε στην Αθήνα, επειδή βαρεμένοι
'Ελληνες πολιτικοί και ο γραφικός υφυπουργός
Εξωτερικών Κ. Γεροντόπουλος, δεν έχουν τι να
κάνουν και συνεχίζουν να εξαπατούν την Ομογένεια με το δήθεν ΣΑΕ.
Δηλαδή, οι άνθρωποι να αφήσουν τις δουλειές τους, τις οικογένειές τους, να ξοδευτούν, γιά
να πάνε να τα πουν, γιά μία ώρα σε μία γελοία
επιστροπή, άσχετη με Ομογένεια, της άξεστης
Βουλής των Ελλήνων. 'Ετσι, χωρίς πλάνο, χωρίς
πρόγραμμα, χωρίς θέματα. Απλά γιά...κουβέντα.
Μετά αναρωτιόμαστε γιατί καταστράφηκε η Ελλάδα, με όλη αυτήν την κυβερνητική, πολιτικήκομματική αλητεία.
Την ίδια ώρα κι ενώ το ΣΑΕ βάρεσε διάλυση όταν σταμάτησαν να το επιχορηγούν πριν 3 χρόνια
και οι ψευτοηγέτες του εξαφανίστηκαν, οι υπάλληλοι στο ανύπαρκτο... ''γραφείο'' του στην Θεσσαλονίκη διεκδικούν δεδουλευμένα 2 χρόνων, το
ίδιο και το ΙΚΑ διεκδικεί εισφορές από μία ανύπαρκτη Οργάνωση, στην οποίαν είχε μαζευτεί
ότι χειρότερο είχε να επιδείξει ο απόδημος Ελληνισμός και το διεφθαρμένο ψευτοκράτος των
Αθηνών το χρηματοδοτούσε, γιά να παίρνουν οι
πολιτικοί μίζες από τα κονδύλια. Κι ακόμα μιλάνε
γιά ΣΑΕ στην Αθήνα, αντί να απαιτήσουν -αν είχαν στοιχειώδη αξιοπρέπεια και υπευθυνότηταδικαστική έρευνα γιά τα εκατομμύρια που ''τσεπώθηκαν'' (τα περισσότερα από ''μιζαδόρους''
'Ελληνες πολιτικούς) στο όνομά του. Τόσο πολύ
γελοίοι κατάντησαν.
Υπογραφή: Ο γ' αντι-Πρόεδρος

'Οταν δεν σε αφήνουν να... ''αγιάσεις''

Ζήτω η παρέλαση, ζήτω η Ομοσπονδία Βοστώνης
Κι εγώ νόμιζα θα ησύχαζα...Τρομάρα μου. Πως να ησυχάσω όταν ο editor μου ''σερβίρει'' φωτογραφίες, όπως η παρακάτω, από την ιστοσελίδα, ναι την επίσημη παρακαλώ, της -πάλαι ποτέ- Ομοσπονδίας Νέας Αγγλίας, γνωστής και ως ''απατεωνίστικη Βοστώνης'';
Γιατί ''πάλαι ποτέ''; Απλά γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει. Μόνο πειραγμένα μυαλά προεδροπαραγόντων, 'Ελληνες πολιτικοί, μαζί και ο Καλαματιανός πρέσβης μας στην Ουάσιγκτον, φαντασιώνονται
ακόμα -μαζοχιστικά- ότι υπάρχει η Ομοσπονδία Βοστώνης.
Η Ομογένεια, ειδικά της Βοστώνης, κατάλαβε και κάθεται μακριά.
Στην αρχή νόμιζα, επειδή ο editor είναι ''πλακατζής'' και πειραχτήρι μέγιστο, ότι με ''δούλευε''.
'Ετσι αποφάσισα να μπω ο ίδιος στην ιστοσελίδα της ''διάσημης'' Ομοσπονδίας γιά να δω τι γίνεται.
Ανοίγω, πατάω ''parade 2014'' βλέπω την αφίσσα, λέω μπράβο, αλλά διαβάζοντας παρακάτω έμεινα...παυλόπουλος.
'Αλλαξαν μόνο την αφίσσα στην ''νεκρή'' ιστοσελίδα τους και άφησαν τα υπόλοιπα. 'Ετσι διαβάζει
κανείς ότι γενικός Πρόξενος στην Βοστώνη παραμένει ο προηγούμενος και ότι πρόγραμμα είχαν 2013
στο πανηγύρι στο πάρκο, μετά την παρέλαση, παραμένει το ίδιο.
Και φυσιολογικά μου ήρθε στο φτωχό μυαλό μου, μία λαϊκή έκφραση: ''Τους ομοσπόνδυλους κι αν
ξεπλένεις, την γραφίδα σου χαλάς''.
Θα περίμενα, με τόσα που έχουν αποκαλυφθεί, η ηγεσία της Ομοσπονδίας να είχε αρχίσει να συμμαζεύεται έστω λίγο. Αλλά αυτοί, αφασία. Συνεχίζουν ακάθεκτοι σα να μην συμβαίνει τίποτα.
Θα πείτε, μα καλά περιμένεις στοιχειώδη σοβαρότητα από μία Οργάνωση, στην οποία πρόεδρος
και γενική γραμματέας, που τυπικά την εκπροσωπούν δημόσια, είναι ''εκλεγμένοι'' από τους λοιπούς
ανόητους αντιπροσώπους των συλλόγων-μελών της (υπαρκτών και μη), ως εκπρόσωποι...ανύπαρκτων συλλόγων;
Ε, ναι. Θα περίμενα να είχαν λίγη αξιοπρέπεια και να είχαν παραιτηθεί. θα περίμενα, αφού δεν
έχουν αξιοπρέπεια, οι υπόλοιποι στο Συμβούλιο ή σύλλογοι-μέλη, να τους έλεγαν ''μέχρι εδώ. Τέλος,
φτάνει η κοροϊδία-εξαπάτηση, πάρτε δρόμο τώρα, μας εξευτελίζετε''.
Ούτε το ένα, ούτε το άλλο έγινε. Και από ότι φαίνεται, δεν θα γίνει. Οι ανθρωποι ζούν σε άλλον δικόν
τους κόσμο. Και το θλιβερό είναι ότι πρεσβεία, προξενείο, μητρόπολη, ''στηρίζονται'' σε αυτούς γιά
να...''τιμήσουν'' την εθνική μας επέτειο, με παρέλαση, 6 Απριλίου. 'Ετσι όλοι μαζί οι ''χαβαλέδες'',
δηλ. Ομοσπονδία, πρεσβεία, προξενείο, μητρόπολη, μας...τιμούν ως Ομογένεια. 'Αρα, μας...αξίζουν.

Η ιστοσελίδα, απόγευμα 4 Μαρτίου

Υποψήφιες και ''υποψήφια'' γιά ''μις Ελληνική Ανεξαρτησία'', καλλιστεία Ομοσπονδίας Σικάγου

Wikileaks…Το έγγραφο από την αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα προς το Στέητ Ντηπάρτμεντ, αφορά την περιγραφή της κυβέρνησης Παπανδρέου, 2009. Ο ''Μπένυ'' διαψεύδει ότι το
πατρικό του όνομα ήταν ''Τούρκογλου''.
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ΤΟ ΘΕΜΑ

ΠανΗπειρωτική Αμερικής: Η πλούσια Ομοσπονδία με το μηδενικό έργο

''Της Ηπείρου οι λεβέντες'' ως...''σοβαρή Οργάνωση''
επενδύουν στο...Χρηματιστήριο, αφού ''ρήμαξαν'' το
ελληνικό Δημόσιο λαμβάνοντας μεγάλες χορηγίες
Οι...''μεγάλοι πατριώτες-αγωνιστές'' γιά την...Βόρεια 'Ηπειρο.
Επενδύσεις στο Χρηματιστήριο χρημάτων της Οργάνωσης,
χωρίς...πρόεδροι-Συμβούλια να γνωρίζουν τίποτα!!!

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 (τους προκαλούμε
δημόσια να αποδείξουν το αντίθετο). Κατάφερε
μάλιστα να διασπάσει και τους Βορειοηπειρώτες
με την δημιουργία 2ου κόμματος (ΜΕΓΑ) εκεί.
Τα χρόνια πέρασαν και η Ομογένεια αναρωτιέται: Οι της Οργάνωσης, ΠΟΙΑ και ΠΟΙΩΝ συμφέροντα εξυπηρετούν; Των Βορειοηπειρωτών και

ΠανΗπειρωτική, με μέλη
συλλόγους...''μαϊμούδες''
Επειδή 4 από τους 15 συλλόγους-μέλη
(chapters όπως λέγονται, στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠανΗπειρωτικής Ομοσπονδίας
Αμερικής www.panepirotic.org) έχουν έδρα
την Πολιτεία Μασσαχουσέττη, κάνοντας μία
έρευνα στην βάση δεδομένων της Πολιτείας
γιά τις εταιρίες κάθε μορφής (κερδοσκοπικές
και μη) και συγκεκριμένα γιά τους ακόλουθους συλλόγους ειδικά, αλλά και αξιωματούχους, όπως δηλώνονται στην ιστοσελίδα:
- Northern Epirotic Society of Boston
Mr. John Rammos
- «Horos Tou Zalongou» Ladies Epirotic
Society
Mrs. Katerina Singas
- «Enosis» Epirotic Society
Mr. Demetrios Koutoulas
- «Pindos» Epirotic Society of Boston
Ms. Hrisoula Potsis
Η απάντηση ίδια: No records found. Δηλαδή, σύλλογοι-''μαϊμούδες'', μη υπάρχοντες
τυπικά-νομότυπα, μη ενεργοί.
(Σημ.: Βρέθηκε ότι υπάρχει PINDOS
EPIROTIC BENEVOLENT SOCIETY OF BOSTON,
υποθέτουμε ότι πιθανά να είναι το ίδιο με το
παραπάνω)

'Ενα πολύ μικρό
μέρος από μιά μεγάλη
''λίστα''

της Ελλάδας, σίγουρα, όχι.
Και στο ταμείο της Οργάνωσης υπάρχουν κοντά 1 εκατομ. δολάρια. Μάλιστα ένα ποσό (βλέπε δεξιά) το επενδύει 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;
(Θα επανέλθουμε με αποκαλυπτικά στοιχεία)

Αν το κράτος της Ελλάδας ήταν λίγο σοβαρό και
η Δικαιοσύνη ανεξάρτητη, τότε 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.

Από την εκδήλωση στην Αθήνα 15 Φεβρουαρίου γιά την Βόρεια 'Ηπειρο και την ''100η επέτειο αυτονομίας''. Ο βουλευτής Μ. Βορίδης στο βήμα
ΔΕΞΙΑ: Ο κύριος, μπροστά αριστερά στην φωτογραφία (με κίτρινη γραβάτα), ονομάζεται Χρυσόστομος Δήμου. Δηλώνει πρόεδρος του ''Παγκόσμιου Συμβούλιου Ηπειρωτών Εξωτερικού''
με έδρα τα... Ιωάννινα και της ΠανΗπειρωτικής
Ευρώπης, αλλά ο ίδιος κατοικεί μόνιμα στο...
Κοννέτικατ ΗΠΑ. Στις 13 Μαίου 2013, ζήτησε επιχορήγηση 3.000 ευρό από το υφυπουργείο Εξωτερικών, αρμόδιο γιά Απόδημους. Δήλωσε μετά
ότι, προορίζονταν γιά παιδιά από την Ομογένεια
που πάνε γιά μαθήματα ως επισκέπτες στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (τα έξοδα βαρύνουν το
πανεπιστήμιο). Δηλαδή ζήτησε, λέει, μέρος των
εξόδων μετάβασης. Και γιατί θα πρέπει το ελληνικό κράτος να πληρώνει τα έξοδα μετάβασης;
Με την ίδια λογική να πληρώνει και τα έξοδα
μετάβασης στην Ελλάδα γιά παιδιά Ομογένειας
που οι γονείς κατάγονται από Κρήτη ή Θράκη ή
Θεσσαλία ή νησιά Αιγαίου κλπ.
Στις 15 Νοεμβρίου 2013, η επιχορήγηση εγκρίθηκε (και δόθηκε) από τον υφυπουργό Κυριάκο
Γεροντόπουλο (απόφαση Α.Π. 4603). Τι έργο
''επιτελεί'' το... ''Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών''; Η απάντηση γνωστή και απλή: ΤΙΠΟΤΑ,
κανένα (με εξαίρεση... μικροσυνέδρια ''περί
15 Νοεμβρίου 2013
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.
Δίπλα στον ''παγκόσμιο'' Ηπειρώτη ''πρόεδρο''
και δεξιά στην φωτογραφία, ο (πάλι) πρόεδρος
της ''κραταιάς'' ΠανΗπειρωτικής Αμερικής, κ.
Νίκος Γκατζογιάννης.
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ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Πότε θα επιστρέψουν οι ομογενειακές Οργανώσεις τις χορηγίες που έλαβαν, στον δοκιμαζόμενο λαό της Ελλάδας;
Η προηγούμενη δεκαετία και ιδιαίτερα η περίοδος 1999-2009 έδειχνε τον ''πλούτο της ευημερούσας Ελλάδας'', που ''απολάμβανε'' και
η οργανωμένη Ομογένεια, ειδικά στις ΗΠΑ. Τα
γενικά Προξενεία ανά τις ΗΠΑ έδιναν χρήμα στις
Οργανώσεις, υπό τύπο ενισχύσεων, αδιαφορώντας αν αυτές το αξιοποιούσαν γιά κάτι χρήσιμο
(π.χ. προγράμματα-εκδηλώσεις για νεολαία) ή
απλά το έβαζαν στο ταμείο του ή... γλένταγαν.
Προνομιούχα η Ομοσπονδία Βοστώνης, που
κάθε χρόνο, γιά σχεδόν δύο δεκαετίες, λαμβάνει
πενταψήφια επιταγή. Οι θεωρούμενες μεγάλες
Οργανώσεις, όπως η ΠανΑρκαδική, έκαναν συνέδρια στην Ελλάδα με όλα πληρωμένα (ακόμα
και τα γλέντια τους) από το ελληνικό δημόσιο.
Στο ''Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού'' (ΣΑΕ)
δίνονταν εκατομμύρια γιά το απόλυτο τίποτα,
μέσω της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού. Οι διακομματικές αποστολές της Βουλής

με πολλά μέλη, ταξίδευαν ειδικά στις ΗΠΑ γιά μία
εβδομάδα συχνά, γιά ''ψύλλου πήδημα''. Οι χορηγίες στις Ομοσπονδίες Γερμανίας ''βροχή'', ακόμα
και έμμεσα γιά ενοίκια... γραφείων κομμάτων
της Ελλάδας. Ποσά από τα μυστικά κονδύλια
του υπουργείου Εξωτερικών ή κονδύλια άλλων
υπουργείων, δίνονταν σε ''παράγοντες'', Οργανώσεις και σε ΜΜΕ, ανεξέλεγκτα. Η ''Ελλάδα ευημερούσε'', ξόδευε ασύστολα και οι ''ψαγμένοι''
Ομογενείς άρχισαν να διαισθάνονται ότι κάτι δεν
πάει καλά με την ''ψωροκώσταινα'', γεγονός που
αποδείχτηκε πριν 4 χρόνια, όταν αποκαλύφθηκε
κι επίσημα ότι τα ''γλέντια'', οι ''χορηγίες'', γίνονταν με... δανεικά. Και ήρθε ο ''λογαριασμός'', με
τα γνωστά θλιβερά αποτελέσματα.
Εκτιμάται ότι, ειδικά την δωδεκαετία 19962008 δόθηκαν περισσότερα από 200 εκατομ.
δολάρια σε ομογενειακές Οργανώσεις ανά την
υφήλιο και και ειδικά γιά το ΣΑΕ. Το θλιβερό εί-

ναι ότι τα χρήματα αυτά ΔΕΝ αξιοποιήθηκαν γιά
κάτι χρήσιμο, απλά ξοδεύτηκαν, πετάχτηκαν χωρίς σκοπό, γιά να εξυπηρετηθούν ''μικροπολιτικές'' διεφθαρμένων κυβερνήσεων και πολιτικών
της Ελλάδας. Εξυπακούεται ότι από τα χρήματα
πρός τις Οργανώσεις, επωφελήθηκαν και 'Ελληνες πολιτικοί που ''μεσολάβησαν'', αποδεχόμενοι
μερίδιο.
Κι εδώ τίθεται το ζήτημα γιά τις ομογενειακές
Οργανώσεις: ΠΟΥ και ΠΩΣ ξόδευσαν τα χρήματα
που λάμβαναν. Δυστυχώς, δεν τα ξόδεψαν γιά
κάτι χρήσιμο. Απλά αισθάνονταν οι παράγοντες
των Οργανώσεων ''σπουδαίοι'', επειδή η Ελλάδα
τους ''αναγνώριζε'' και... ενίσχυε οικονομικά το
(ανύπαρκτο) ''έργο'' τους. Μέρος των χρημάτων
πήγε και στις τσέπες επιτήδειων, που είχαν καθιερωθεί ως... μόνιμοι στα Συμβούλια των Οργανώσεων. Λογικά, αυτοί δεν έμειναν στην κάθε
Οργάνωση 1-2 δεκαετίες γιά να ''προσφέρουν''.

Είχαν και όφελος: Αναγνώριση, αλλά και ορισμένοι, οικονομικό όφελος, άμεσα κι έμμεσα.
Η περίπτωση ΠανΗπειρωτικής
Τώρα, με αφορμή το ζήτημα που προέκυψε με
την ΠανΗπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής, που
έχει πρόεδρο τον ''ισόβιο'' παράγοντά της, συγγραφέα κ. Νίκο Γκατζογιάννη, η ''δυσοδία'' με τις
χορηγίες-επιχορηγήσεις είναι έντονη και αισθητή στην Ομογένεια, η οποία εξευτελίζεται, χωρίς
να φταίει, εξαιτίας ανεύθυνων-επιτήδειων.
Τα γεγονότα:
Στα τέλη Νοεμβρίου 2013, ο πρώην πρόεδρος
της ΠανΗπειρωτικής Μιχάλης Σέρβος, έστειλε
και στα ΜΜΕ την ακόλουθη δημόσια επιστολή:
«Προς: Διοικητικό Συμβούλιο και Μέλη Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής
Θέμα: Χρήματα από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος προς την Πανηπειρωτική
Ομοσπονδία Αμερικής
Αισθάνομαι την υποχρέωση να επικοινωνήσω
μαζί σας, διότι ο κ. Χρήστος Τζέλιος φοροτεχνικός της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής
(Π.Ο.Α.), με ενημέρωσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών ζητά λεπτομερέστατα να μάθει, που και
πως ξοδεύτηκαν τα χρήματα που έστειλαν στην
Π.Ο.Α. επί Προεδρίας μου, 2005-2007, με Υπουργούς Εξωτερικών τότε, τον κ. Πέτρο Μολυβιάτη
και αργότερα την κ. Ντόρα Μπακογιάννη.
Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής έλαβε
(3) τρεις επιταγές από το Υπουργείο Εξωτερικών:
14,000 δολ. 16,000 δολ. 18,000 δολ. και έγιναν
καταθέσεις στα ταμεία της. Η τελευταία επιταγή
των 18,000 δολ. είχαμε εντολή από το Υπουργείο
να δοθεί στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών
Εξωτερικού επί Προεδρίας κ. Νίκου Γκατζογιάννη, διότι η Οργάνωση μόλις είχε ιδρυθεί και δεν
είχε ακόμη τραπεζικό λογαριασμό.
Οι Ηπειρώτες στην Ήπειρο χρειάζονται τα χρήματα πιο πολύ από τους Ηπειρώτες της Διασποράς.
Πρόταση καθαρή και κρυστάλλινη: Να επιστραφούν όλα τα χρήματα από την Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής και το Παγκόσμιο
Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού, όσα έλαβαν
την τελευταία 15ετία, στο Υπουργείο Εξωτερικών
της Ελλάδος και να διατεθούν από φιλανθρωπικούς φορείς στην Ήπειρο σε σισίτια σε εξαθλιωμένους Ηπειρώτες από την οικονομική κρίση,
σε παιδιά που δεν έχουν να πάρουν ένα κουλούρι
και πεινασμένα παρακολουθούν το μάθημα που
λιποθυμούν από την πείνα, σε νοικοκυριά που
βρίσκονται στο σκοτάδι που δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα, σε ανθρώπους άνεργους που
παίρνουν ένα πιάτο φαγητό από τα σισίτια της
Εκκλησίας και των Δήμων, ίσως έτσι να ελαττωθούν και οι αυτοκτονίες.
Ας δανειστούμε λίγη πατριωτική συνείδηση
από τον Πλαστήρα:
'Oταν ο αείμνηστος ανιδιοτελής Νικόλαος
Πλαστήρας Πρωθυπουργός της Ελλάδος ήταν
άρρωστος λίγο πριν πεθάνει έπασχε από φυματίωση, του πρότειναν να του βάλουν ένα τηλέφωνο δίπλα στο κρεβάτι, αλλά αυτός αρνήθηκε
λέγοντας ''Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΙΝΑΕΙ ΚΙ ΕΜΕΝΑ ΘΑ ΜΟΥ
ΒΑΛΕΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ'';
Και τώρα, τι θα γίνει;
Το ερώτημα που διατυπώθηκε από την ιστοσελίδα ''ΚΑΛΑΜΙ'' γιά το παραπάνω ζήτημα,
ήταν: ''Αν σε δύο χρόνια δόθηκαν ως χορηγίες
48.000 δολάρια επί προεδρίας Μιχ. Σέρβου στην
ΠανΗπειρωτική Αμερικής, ΠΟΣΑ δόθηκαν (από
φανερά και μυστικά κονδύλια του υπουργείου
Εξωτερικών) τα τελευταία 20 χρόνια στην πλούσια ομογενειακή Οργάνωση, η οποία δεν φημίζεται γιά ουσιαστικό έργο; Και γιατί αυτή, ως μη
κερδοσκοπική Οργάνωση-εταιρία, παραβιάζει
ομοσπονδιακούς νόμους ΗΠΑ, αποδεχόμενη χορηγίες από (ξένη) κυβέρνηση;''.
Αλλά υπάρχει και συνέχεια. Η Ελλάδα σε κρίση, παιδιά πεινούν, ηλεκτρικό ρεύμα κομμένο σε
χιλιάδες σπίτια και οι Ηπερώτες ζητούσαν πριν
λίγους μήνες... επιχορήγηση 3.000 ευρώ από την
Ελλάδα, που τους δόθηκε από τον υφυπουργό
Εξωτερικών Κυρ. Γεροντόπουλο. Η επιχορήγηση
ζητήθηκε από τον πρόεδρο του ''Παγκόσμιου
Συμβούλιου Ηπειρωτών'' τον κ. Δήμου.
Ευχόμαστε οι Οργανώσεις να επιστρέψουν
τώρα τις επιχορηγήσεις που έλαβαν, στον δοκιμαζόμενο λαό της Ελλάδας. Τα χρήματα που
τους δόθηκαν, ουσιαστικά δεν τα χρειάζονταν.
Δόθηκαν γιά να τις ελέγχει η κάθε ελληνική κυβέρνηση, ώστε να μην προωθούν αιτήματα της
Ομογένειας στην Αθήνα, όπως κι έγινε. Τώρα, θα
πράξουν το αυτονόητο; Αναμένουμε...
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ΤΟ ΘΕΜΑ

Καλό θα είναι να συμμετάσχει και ο αρχιεπίσκοπος Δημήτριος στην ''Kριτική Eπιτροπή''

Ζητείται ''ελληνο-χριστιανή ορθόδοξη'' γιά ''Μις ελληνική Ανεξαρτησία'' σε καλλιστεία στο ''γκέττο'' Αστόριας
Η υποψήφια, πρέπει να είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ''ελληνο-χριστιανή ορθόδοξη''. Δηλαδή, αν είναι Ελληνοαμερικανίδα έστω με έναν γονέα 'Ελληνα, αλλά όχι ''ελληνο-χριστιανή ορθόδοξη'', δεν μπορεί να
συμμετάσχει (παρ. 4). Θυμίζουμε ότι η Ομοσπονδία είναι μη Κερδοσκοπική Οργάνωση με 501(c)3. Και
πολύ θα θέλαμε να γνωρίζουμε, πως μία ''μη Κερδοσκοπική Εταιρία'' στις ΗΠΑ, μπορεί να κάνει διακρίσεις με το θρησκευτικό πιστεύω πολιτών, στην -και συνταγματικά- ανεξίθρησκη Αμερική. Εκτός
και αν οι ''νόμοι'' της κάθε Ομοσπονδίας του κάθε ελληνικού ''γκέττο'' μας στις ΗΠΑ, είναι υπεράνω
των νόμων της χώρας.
Η ''τυχερή'' θα έχει ένα σωρό υποχρεώσεις, αλλά μηδενικά δικαιώματα. 'Ολες οι υποψήφιες θα
πληρώσουν από 50 δολ. -η κάθε μία- γιά να συμμετάσχουν στα καλλιστεία της Ομοσπονδίας του
''γκέττο''. Και η ''Κριτική Επιτροπή'' των ''ειδικών'', υπό τον ''Δρ.'' Πέτρο Γαλάτουλα και τα λοιπά μόνιμα ψώνια της Ομοσπονδίας Νέας Υόρκης, θα κρίνει τις υποψήφιες και θα επιλέξει την κατάλληλη.
Εμείς προτείνουμε, αφού η υποψήφια θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά και ''χριστιανή ορθόδοξη'',
να συμμετάσχει οπωσδήποτε στην Επιτροπή και ο (άτυπος αρχηγός της παρέλασης) αρχιεπίσκοπος
Δημήτριος, ώστε ''ιδίοις όμμασι'' να αξιολογήσει, να εξομολογήσει, να επιλέξει και να ευλογήσει την
κατάλληλη. Ας έχει μαζί του και τον επίσκοπο Φασιανής ή τον π. Καρλούτσο, γιά δεύτερη γνώμη.

Παρέλαση-''καρνάβαλος'' γιά την εθνική μας επέτειο, στην 5η Λεωφόρο Νέας Υόρκης, με πολύ ''ώπα'' και...Καλομοίρα

Στην εξέδρα, απέναντι -διαγώνια- από αυτήν των επίσημων, στήνεται μιά άλλη εξέδρα γιά τους παρουσιαστές της παρέλασης γιά την 25η Μαρτίου, σε τοπικό τηλεοπτικό κανάλι (άλλη δουλειά δεν έχουν
οι Αμερικανοί, αλλά κάθονται να... βλέπουν τα καρναβάλια των ''γκρηκς'' κυριακάτικα). Ακριβώς δίπλα της, μία άλλη εξέδρα όπου η Καλομοίρα (και η κάθε Καλομοίρα) τραγουδά και λικνίζεται με την εκκωφαντική μουσική της και στο βάθος ακούγονται και τα εμβατήρια γιά τους παρελαύοντες. Μία παρουσίαση με πολύ ''ώπα'', συνταγές μουσακά και ιμάμ μπαϊλντί, μπακλαβά και λοιπά σχετικά, γραφικά.

15790 New Ave. suite 100 - Lemont, IL 60439

-

Tel. 630-243 8900

-

info@piechdecorating.com
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OMOΓENEIA

Παρελάσεις και ''παρελάσεις-καρνάβαλοι''γιά την εθνική μας επέτειο

Καμία σύγκριση της παρέλασης στο Τάρπον
Σπρινγκς, με αυτές στις άλλες παροικίες
Η αρχή της δεκαετίας '90 σημάδεψε τις καλύτερες παρελάσεις που έγιναν ποτέ στις ΗΠΑ γιά
την εθνική μας επέτειο. Κράτησαν μιά δεκαετία
κι έγιναν στο Τάρπον Σπρινγκς, το αποκαλούμενο και ''ελληνικό χωριό'' στην δυτική Φλόριδα.
Στα 1989 δημιουργήθηκε μία μικρή ''επιτροπή
Παρέλασης'' (''δράστης'' και ''φταίχτης'' γιά το
καταστατικό της, ο υπογράφων). Η πρώτη παρέλαση μικρή, έγινε γύρω από τον καθεδρικό
του Αγίου Νικολάου. Τρία χρόνια μετά είχαν γίνει
μεγάλες αλλαγές:
Η παρέλαση γινόταν στην λεωφόρο Δωδεκανήσου, ξεκινούσε από τον καθεδρικό, μετά την
δοξολογία. Συμμετείχε και η προεδρική φρουρά
από την Ελλάδα, έχοντας την Φλόριδα ως πρώτο της σταθμό γιά συμμετοχή της σε παρελάσεις
στις ΗΠΑ. Στην Φλόριδα η προεδρική φρουρά
έμενε περίπου μία εβδομάδα. 'Ολα τα έξοδά της
(παραμονή, διατροφή, ξενάγηση κλπ) ήταν πληρωμένα από την τοπική Ομογένεια.
Τις δύο προηγούμενες ημέρες η προεδρική
φρουρά συμμετείχε στην ύψωση της ελληνικής
σημαίας στα δημαρχεία και κυβερνητικά κτίρια
της ευρύτερης περιοχής, όπου γίνονταν σχετικές
τελετές με την παρουσία, τοπικών, πολιτειακών
και λοιπών αξιωματούχουν. Και φυσικά ομιλίες
που τόνιζαν το ιστορικό της ημέρας. Η συμμετοχή κόσμου, μεγάλη. 'Ηταν κάτι σαν μικρές
παρελάσεις. Υποστολή της σημαίας γινόταν με
την δύση του ήλιου. Δηλαδή, η γαλανόλευκη,
κυμάτιζε όλη την ημέρα στο δημαρχιακό ή κυβερνητικό κτίριο.
Ο κυβερνήτης της Πολιτείας, στο κυβερνητικό
μέγαρο στην πρωτεύουσα Ταλαχάσι, διοργάνωνε τελετή και υπόγραφε την διακήρυξη ''ημέρας
ελληνικής ανεξαρτησίας''.

Την παραμονή, το βράδυ, γινόταν μεγάλη εκδήλωση γιά την επέτειο.
Η παρέλαση
Ξεκινούσε από τον καθεδρικό του αγίου Νικολάου γιά να καταλήξει στο τέρμα της λεωφόρου
Δωδεκανήσου στο ''λιμάνι''. Απόσταση περίπου
2/3 του χιλιόμετρου.
Σε όλες τις κολώνες ηλεκτροδότησης, σε όλη
την διαδρομή της παρέλασης είχαν τοποθετηθεί
ημέρες πριν ελληνικές σημαίες μαζί με το εθνόσημο Ελλάδας, από συνεργείο του Δήμου. 'Ολα
τα καταστήματα, ελληνικής ή μη ιδιοκτησίας, σε
όλη την διαδρομή της παρέλασης, είχαν αναρτήσει ελληνικές σημαίες. Το ίδιο και τα σπίτια.
Την παρέλαση άνοιγαν περιπολικά αστυνομίας
και αυτοκίνητα αντίκες του Σερίφη. Ακολουθούσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής.
Μετά, η φιλαρμονική του στρατού ξηράς των
ΗΠΑ, που πήγαινε στο Τάρπον Σπρινγκς ειδικά
γιά την παρέλαση από την πολιτεία Τζόρτζια.
Παιάνιζε ΜΟΝΟ ελληνικά εμβατήρια, αφού οι
αρμόδιοι της επιτροπής Παρέλασης είχαν φροντίσει να τους δώσουν τις ''παρτιτούρες''. Η φιλαρμονική έπαιρνε θέση σε άλλη εξέδρα, δίπλα
σε αυτήν των επισήμων και έπαιζε όσο διαρκούσε η παρέλαση.
Ακολουθούσαν οι επίσημοι. Γερουσιαστής
Φλόριδας, ομοσπονδιακοί βουλευτές, πολιτειακοί γερουσιαστές και βουλευτές, υπουργοί και
βουλευτές από Ελλάδα, δήμαρχοι περιοχής κ.ά.
'Οταν έπαιρναν την θέση τους στην εξέδρα, παρήλαυνε η προεδρική φρουρά από την Ελλάδα
(εύζωνοι), που έπαιρνε θέση μετά, ακριβώς απέναντι από την εξέδρα επισήμων.
Ακολουθούσε στρατιωτικό μικτό άγημα των 4

σωμάτων των ενόπλων δυνάμεων ΗΠΑ. Προηγούνταν οι σημαιοφόροι με τις σημαίες Ελλάδας
και ΗΠΑ και μετά οι αξιωματικοί και οι οπλίτες.
Ακολουθούσαν στρατιωτικά οχήματα από την
βάση ''Μακ Ντηλ'' (κέντρο επιχειρήσεων-επιτελείο ενόπλων δυνάμεων ΗΠΑ, νότια Τάμπα).
Την ίδια ώρα στρατιωτικά ελικόπτερα από την
βάση και ένα της Ακτοφυλακής πετούσαν πάνω
από την διαδρομή παρέλασης. Δύο χρονιές έγιναν και υπερπτήσεις μαχητικών αεροσκαφών.
Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ συμμετείχαν
ενεργά τιμώντας την ελληνική εθνική επέτειο.
'Ολα αυτά τα είχε τακτοποιήσει η επιτροπή
Παρέλασης (ευτυχώς δεν ανακατεύονταν -δεν
τους επιτράπηκε- με τα της παρέλασης η Ομοσπονδία, η Εκκλησία, το Προξενείο). 'Ενας Χάρης
Θεοφάνους τότε (πρώην πρόεδρος Κυπριακής
Ομοσπονδίας Αμερικής), ήταν αρκετός γιά να
διοργανώσει μιά τέτοια μεγάλη ουσιαστική πα-

Στεφάνια γιά Μαραθωνοδρόμους
Στον φετινό 118ο Μαραθώνιο της Βοστώνης
στις 21 Απριλίου 2014, ένα χρόνο μετά το τραγικό
συμβάν με τις δυο ισχυρές εκρήξεις που στοίχησαν την ζωή σε τρία άτομα και τραυμάτισαν περισσότερα από 250, η Ελλάδα θα προσφέρει τα
στεφάνια ελιάς για τους νικητές.
Τα στεφάνια θα προσφέρει γιά λογαριασμό
της Ελλάδας στον Αθλητικό Σύνδεσμο Βοστόνης
(Boston Athletic Association) η γενική Πρόξενος
στη Βοστώνη, κ. Ιφιγένεια Καναρά. Η παράδοση
επίδοσης των στεφανιών ξεκίνησε τον χρόνο
1993, όταν πρόξενος στη Βοστόνη ήταν ο Χρ. Παναγόπουλος, σήμερα πρέσβης στις ΗΠΑ.
Παράλληλα, με ενέργειες του γεν. Προξενείου,
θα γίνει διαγωνισμός έκθεσης ιδεών με θέμα τον
Μαραθώνιο, σε γυμνάσιο της πόλης.

Εκδήλωση γιά τα 75 χρόνια της
Η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης, διοργανώνει εορταστική εκδήλωση στις 8 Μαρτίου 2014, στις 7:30 μ.μ. στο
''Σταθάκειο Κέντρο'' (22-51 29 Str.) για την συμπλήρωση 75 χρόνων από την ίδρυσή της.
Στην εκδήλωση θα τιμηθούν:
- Ο σύλλογος Λημνίων ''Ηφαιστος'', ιδρυτικό
μέλος της Ομοσπονδίας.
- Ο πρώην πρόεδρός της Κων/νος Μαυρίκης.
- Ο Γρηγόρης Ζαχαρόπουλος, από τους παλαιότερους αντιπροσώπους στην Οργάνωση (από
τον σύλλογο ''Παναγία Προυσιώτισσα''

http://www.hellenicfederation.org

ρέλαση, με συμμετοχή ακόμα και των ενόπλων
δυνάμεων των ΗΠΑ, μόνος του.
Μετά ακολουθούσαν σχολεία, σύλλογοι, ενορίες κλπ. Οι θεατές κατά το 1/4 Αμερικανοί.
Τότε δεν υπήρχαν προεδροπαράγοντες και
μη. 'Ολοι ήταν εργάτες γιά την παρέλαση. Δεν
υπήρχαν ''καπελώματα''. Tην Ομοσπονδία που
επιχείρησε αργότερα να ''πάρει'' την παρέλαση,
''την πέταξαν έξω με τις κλωτσιές''. Και όταν το
ελληνικό προξενείο θέλησε να έχει ''λόγο'' στην
παρέλαση, του ειπώθηκε ''μείνε όσο πιό μακριά
γίνεται. Εσύ θα βοηθάς μόνο αν στο ζητήσουμε''.
Γι' αυτό ήταν μια ολοκληρωμένη, επιτυχημένη,
δυναμική, ουσιαστική παρέλαση. 'Οσες γίνονταν
και γίνονται σε άλλες παροικίες (Νέα Υόρκη, Σικάγο, Βοστώνη) ήταν και είναι απλά...καρνάβαλοι, σε σύγκριση με αυτήν στο Τάρπον Σπρινγκς.
Να τονιστεί ότι όλα τα ελληνικά σχολεία έκαναν
εκδηλώσεις γιά την 25η Μαρτίου, ενώ τα αμερικάνικα ΜΜΕ ασχολούνταν και πριν και μετά με
τις εκδηλώσεις και την παρέλαση.
Την παρέλαση στο Τάρπον Σπρινγκς, την δεκαετία του '90, τίμησαν πολιτικοί από την Ελλάδα,
όπως ο (πρώην πρόεδρος) Κωστής Στεφανόπουλος, ο Γ. Παπανδρέου, ο Ευ. Μεϊμαράκης κ.ά. Ο
πρ. ΓΕΕΘΑ ναύαρχος Λυμπέρης κ.ά.
Στην παρέλαση συμμετείχαν και σύλλογοι μαζί
με σχολεία, από άλλες περιοχές της Φλόριδας
(Μαϊάμι, Ορλάντο κλπ) που πήγαιναν στο Τάρπον
Σπρινγκς με λεωφορεία.
Η παρέλαση, φυσικά, εξακολουθεί να γίνεται,
πάντα την πλησιέστερη με την 25η Μαρτίου Κυριακή, έστω και αν είναι...''πάσχα''. Η Εκκλησία
δεν τόλμησε ποτέ να ''επιβάλει'' ποιά Κυριακή θα
γίνεται, όπως συμβαίνει σε Νέα Υόρκη, Σικάγο
και Βοστώνη, όπου η παρέλαση (''καρνάβαλος'')
είναι ''καπελωμένη'' από την Εκκλησία.
Η παρέλαση τότε στο Τάρπον Σπρινγκς γινόταν
χωρίς γραφικότητες, ''καλλιστεία γιά ''μις ανεξαρτησία'' και λοιπά φαιδρά. 'Ηταν απλή, ουσιαστική, μαζική, ολοκληρωμένη, που (έχοντας μαζί
και τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ) πραγματικά
τιμούσε την εθνική μας επέτειο.
(Γ. Λ.)
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Πρεσβευτής των παραδοσιακών γεύσεων στην
Αμερική είναι ο επιχειρηματίας Γιώργος Μάρκου
από την 'Αλλη Μεριά, ο οποίος έφερε το Πήλιο
στην καρδιά της Αριζόνα.
Ο 45 χρονών εργατικός γιός του Ανδρέα και
της Κυριακής Μάρκου, ο οποίος έχει συνδέσει τις
μνήμες των νεανικών του χρόνων με το Βόλο και
την Άλλη Μεριά, δημιούργησε με πολύ μεράκι
την ελληνική Ταβέρνα-Ψησταριά με την επωνυμία «PelioGrill GreekTaverna» στην πόλη Τουσόν,
σε απόσταση αναπνοής από το Πανεπιστήμιο της
Αριζόνα, στην λεωφόρο που φέρει το όνομα του
Πανεπιστήμιου.
Ο δραστήριος επιχειρηματίας, έχει εντάξει στο
μενού του εστιατορίου τον γύρο, το σουβλάκι,
τους ντολμάδες, το τζατζίκι, την φέτα, την χωριάτικη σαλάτα, την φασολάδα, το Πηλιορείτικο
σπετζοφάϊ και άλλες τοπικές γεύσεις. Το «Πήλιο»
των ελληνικών γεύσεων και της παραδοσιακής γαστρονομίας έχει γίνει πλέον πόλος έλξης
των ντόπιων και σημείο αναφοράς των τοπικών
ΜΜΕ, που εκθειάζουν με ιδιαίτερα ενθουσιώδη
σχόλια το μενού, το χώρο και την φιλική ατμόσφαιρα που αποπνέει.
Ο Γιώργος Μάρκου, γνωστός ως Τζώρτζι στην
Αλλη Μεριά, είναι γόνος μιας ιδιαίτερα αγαπητής οικογένειας που έχει προσφέρει πολλά στην
περιοχή μας και έχει πραγματοποιήσει δωρεές,
ανεγείροντας μάλιστα την εκκλησία του Αη Γιάννη στην Άλλη Μεριά. Όπως αναφέρει ο επιχειρηματίας «ο πατέρας μου και τα αδέλφια του
έκτισαν τον Αγιο Ιωάννη στην Άλλη Μεριά, στη
μνήμη των παππούδων μου. Όταν κτίζονταν η
εκκλησία, στην οποία τελούνται σήμερα γάμοι
και βαπτίσεις, εγώ κουβαλούσα νερό στους μαστόρους».
Ανατρέχοντας σε μνήμες του παρελθόντος, ο κ.
Μάρκου θυμάται «ο πατέρας μου μετανάστευσε
στη Νέα Υόρκη πριν από την Χούντα και επανήλθε στην Ελλάδα το 1973. Εγώ γεννήθηκα στη Νέα
Υόρκη το 1969, ενώ οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί
μου γεννήθηκαν στον Πειραιά. Φοίτησα στο 1ο
Γυμνάσιο Πειραιά μέχρι την Τρίτη Γυμνασίου και
στην συνέχεια πήγα στην Τουσόν της Αριζόνα,
όπου τελείωσα το Λύκειο».
Πριν δημιουργήσει το εστιατόριο, είχε ήδη
σπουδάσει στο Κολλέγιο και εργάστηκε ως ελεγκτής σε ασφαλιστικές εταιρίες. Οι συγκυρίες
τον οδήγησαν στην κατεύθυνση της εστίασης και
αποφάσισε να ανοίξει Ελληνικό εστιατόριο στην
μακρινή Αριζόνα, εφαρμόζοντας στην πράξη
τις γνώσεις μαγειρικής που αποκόμισε από τους
γονείς του, αλλά και τις επιχειρήσεις στις οποίες
εργάστηκε, στην περίοδο των σπουδών του.
Ο κ. Μάρκου, πατέρας τριών υπέροχων αγοριών του Γκάμπριελ, του Κρίστιαν και του Κυριά-

OMOΓENEIA

Βολιώτης έφερε το Πήλιο στην...Αριζόνα
κου, ηλικίας 13, 12 και 10 χρονών, αποφάσισε να
δημιουργήσει το 2013 το δικό του εστιατόριο, με
την επωνυμία «TheFatGreek» το οποίο υπέστη,
δυστυχώς, σοβαρές ζημιές λόγω πλημμύρας
και έμεινε κλειστό επί ενάμιση χρόνο. Στην συνέχεια, ο δραστήριος συμπολίτης αποφάσισε να
ξανανοίξει το εστιατόριο με διαφορετική, αυτή
τη φορά, ονομασία, ως «PelioGrillGreekTaverna»
τιμής ένεκεν «στον πατέρα μου και τον τόπο καταγωγής του» εξηγεί ο ίδιος.

Το μενού της διάσημης ελληνικής ταβέρνας
συνθέτουν παραδοσιακές γεύσεις από την περιοχή μας, όπως η φασολάδα, το σπετζοφάϊ, τα
γλυκά του κουταλιού, τα οποία «συνήθως σερβίρω ως σπέσιαλ πιάτα όταν είναι κρύος ο καιρός»
αναφέρει ο ίδιος.
Οι γεύσεις της ταβέρνας έχουν γοητεύσει τους
Αμερικανούς, οι οποίοι έχουν γνωρίσει την Ελληνική κουζίνα χάρη στην εμπνευσμένη πρωτοβουλία του Γιώργου Μάρκου. Χαρακτηριστικό

είναι πρόσφατο άρθρο της Εϊμυ Τζόνσον, που
δημοσιεύεται στην «Arizona Daily Wildcat», υπογραμμίζοντας ότι «το προσωπικό είναι φιλικό, το
περιβάλλον άνετο και το φαγητό εντυπωσιακό.
Αν γευτεί κανείς τις γεύσεις του «PelioGrill» θα
ερωτευθεί ξαφνικά την Ελληνική κουζίνα».
Επίγειος παράδεισος
Ο Βολιώτης που διαπρέπει στην Αμερική, έχει
δημιουργήσει με την σύζυγό του Τρέϊσι έναν επίγειο παράδεισο στην έρημα Σονόρα της Αριζόνα,
την ονομαστή φάρμα Μάρκου, αξιοποιώντας με
τον καλύτερο τρόπο μία έκταση δυόμιση περίπου
εκταρίων, (10 στρεμμάτων), που είχε αγοράσει
κατά το παρελθόν. Στο συγκεκριμένο αγρόκτημα
συνυπάρχουν αρμονικά κότες, κατσίκες, μοσχαράκια και πολλά ακόμη ζώα σε απόλυτη αρμονία
με την φύση, τροφοδοτώντας την οικογένεια
αλλά και το εστιατόριο, με ολόφρεσκα προϊόντα.
Στην ίδια έκταση έχει δημιουργηθεί παράλληλα ένας ολάνθιστος κήπος, όπου καλλιεργούνται
εποχιακά λαχανικά, με πολύ μεράκι. Τα προϊόντα
του κήπου, μαζί με το ολόφρεσκο γάλα, το τυρί,
αλλά και το σαπούνι που φέρουν όλα την σφραγίδα της οικογένειας Μάρκου, αποτελούν σήμα
κατατεθέν μιας επίπονης, ομολογουμένως, προσπάθειας, που αποδίδει πλούσιους καρπούς.
Το αγρόκτημα της οικογένειας βασίζεται πάνω
στη φιλοσοφία της αγροτικής οικονομίας και
της ανακύκλωσης, προκειμένου «τίποτε να μην
πηγαίνει χαμένο» υπογραμμίζουν οι δημιουργοί
του. Κατσικούλες, κότες, τα περίφημα αλπακά αλλά και αγελάδες, συμβιώνουν αρμονικά,
ενώ στον τεράστιο, ομολογουμένως, κήπο της
φάρμας, καλλιεργούνται πολλά λαχανικά, όπως
ντομάτες, κολοκύθια, αγγούρια, μελιτζάνες,
αρωματικά φυτά, χορταρικά κ.ά. που φτάνουν
ολόφρεσκα στο τραπέζι της οικογένειας και στην
κουζίνα του εστιατορίου, ταυτόχρονα.
Οι καλοφαγάδες της Αμερικής απολαμβάνουν
το μενού της ταβέρνας «PelioGrill», το γύρο, το
σουβλάκι, το μπιφτέκι, τα τηγανητά καλαμαράκια και πολλά ακόμη πιάτα, συνοδεύοντάς τα
με πίτα και τζατζίκι, που κάνουν κυριολεκτικά
θραύση, αλλάζοντας τις μέχρι τώρα γαστρονομικές συνήθειες των ντόπιων.
Νοσταλγία για την πατρίδα
Ο Γιώργος Μάρκου, ο οποίος μιλάει φυσικά
ελληνικά, είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένος με την
Ελλάδα, καθώς η μητέρα του και ένας εκ των
αδελφών του, ζουν στην Αθήνα. Οπως ομολογεί
μάλιστα ο ίδιος «δεν έχω έρθει στην Ελλάδα τα
τελευταία χρόνια, λόγω των επαγγελματικών
μου υποχρεώσεων, αλλά ελπίζω ότι θα βρίσκομαι εκεί αυτό το καλοκαίρι».
Ο ίδιος δεν παραλείπει να τονίσει ότι έζησε
όλα του τα νεανικά καλοκαίρια στο Βόλο και το
Πήλιο, η οικογένεια διαθέτει σπίτι στην Άλλη Μεριά κι όπως επισημαίνει παράλληλα «έχω πολλά
εξαδέλφια στη συγκεκριμένη περιοχή και ελπίζω
να επιστρέψω μετά την συνταξιοδότησή μου... η
ζωή στην Αριζόνα είναι δύσκολη τα τελευταία
χρόνια λόγω της οικονομικής κατάστασης που
επικρατεί παντού».
Οι αγαπημένες μνήμες της πατρίδας του συντροφεύουν την καθημερινότητά του κι όπως
τονίζει ο ίδιος χαρακτηριστικά «αυτό που μου
λείπει από το Βόλο και την Άλλη Μεριά είναι το
πράσινο, τα δέντρα και φυσικά οι συγγενείς μου».
Ο συμπολίτης που άνοιξε ένα καινούργιο κεφάλαιο στις γαστρονομικές συνήθειες των Αμερικανών, εργάζεται με πολύ μεράκι και προσήλωση,
επιτυγχάνοντας στην πράξη την κοινωνική καταξίωση, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Γλυκερία Υδραίου (Ταχυδρόμος Θεσσαλίας)

'Εμμετρος ομογενειακός λόγος
Ω! Βάθος του γραικυλισμού! (Νέα Υόρκη)
«Και τελικά δεν πλύθηκε η λεκιασμένη πέννα / που γιά 25 σεντς θα παίνευε κι εμένα.
Ω! Συ που βλέπεις ως βαθύ κάθε στραβό και πλάγιο / ήρωα τον Παπαδόπουλο, τον Ιερώνυμο άγιο».
(Στίχος από ποίημα του Θεοδόση 'Αθα -Αθανασιάδη- με το ψευδώνυμο ''Λυναίος'', στην αντιδικτατορική,
σατιρική εφημερίδα ''Ομογένεια'' του Μπάμπη Μαλαφούρη, Νέα Υόρκη Ιαν. '70, αφιερωμένο στην τότε
ημερήσια)
Φαιδρά Πορτοκαλέα (Βοστώνη):
«Πες μου, που ανθεί φαιδρά πορτοκαλέα, / που λειτουργεί Ομοσπονδίς, με έργα της περιωπής
και πάνε όλα μιά χαρά και πάνε όλα ωραία; / Ω, μα δεν την αγνοεί κανείς. Είναι η γη η Βοστωνίς».
(Διασκευή ποιήματος 'Αγγελου Βλάχου)
Η παρέλαση (Νέα Υόρκη)
«Σαν φτάνει η παρέλαση εγώ παθαίνω κάτι, / την πιό καλή επιτροπή, έβαλα εις το μάτι.
Λαχεία και λευκώματα εμείς τα κυνηγάμε / γιατί έχουνε πολλά λεφτά και όμορφα περνάμε».
Δεξίωση πριν παρέλαση (Νέα Υόρκη)
«Στο Χίλτον ανακάλυψα, μεγάλα τα μυστήρια / διακόσια ήταν τα άτομα, εξήντα τα εισιτήρια».
(Στίχοι από επιτυχίες της μουσικής κομπανίας ''ο Κουρής και οι Μανιάτες'', Νέας Υόρκης)

Fine Italian, Greek and American Food

558 Lakeland Plaza - Cumming, GEORGIA
Phone: (770)781-4525 • Fax: (770) 889-9696
http://www.eatatgiorgios.com
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Εφημέριος του Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ο Φώτιος Καβασάλης Φισκ
(Photius Kavasales Fisk 1807-1890) γεννήθηκε
στην Ύδρα. Οι γονείς του πέθαναν σε λοιμό και
αυτός έφυγε για να συνεχίσει τη ζωή του μ’ έναν
θείο από την πλευρά της μητέρας του, τον Παναγή Μανασή (Panages Maneses) έναν έμπορο στη
Μάλτα. Ο ιερέας Rev. Pliny Fisk, που έψαχνε για
ιεραπόστολους αντιπροσωπεύοντας την Επιτροπή Ιεραποστολών του Εξωτερικού της Αμερικής
(American Board of Foreign Missions), συνάντησε τον Φώτιο και ενθουσιάστηκε με το χαρακτήρα του και την ευχέρεια μάθησης που κατείχε
κι έτσι του πρότεινε να πάει στην Αμερική για
σπουδές. Ο Φώτιος, που σπούδαζε τότε σε μια
σχολή Ιησουϊτών, με χαρά δέχτηκε παίρνοντας
και την συγκατάθεση και τις ευλογίες του θείου
του που σκέφτηκε ότι η εκπαίδευση θα βοηθούσε τον ανιψιό του «να φτάσει στο αποκορύφωμα
της σοφίας και της αρετής».
Ο Φώτιος και ο καλύτερος φίλος του, ο Αναστάσιος Καραβέλλης (Anastasius Karavelles),
γιος ενός Έλληνα ιερέα στη Μάλτα, ανέλαβαν την
φροντίδα του Φισκ με το ABFM (Επιτροπή Ιεραποστολών Εξωτερικού Αμερικής) το 1822. Στην
πραγματικότητα για να σιγουρευτούν ότι [οι δυο
καλοί φίλοι] δεν θα χωρίσουν ένας Έλληνας ιερέας τέλεσε ιεροτελεστία «απωθώντας τα ιερά του
χέρια στο κεφάλι τους…, κι επίσημα τους εκφώνησε αδερφούς δηλώνοντας ότι ο δεσμός της
συγγένειάς τους ήταν άρρηκτος», σύμφωνα με
τα λόγια του βιογράφου του Φισκ Lyman Hodge.
Οι δυο μαθητευόμενοι-ιεραπόστολοι έφτασαν
στην Αμερική το 1823 και φοίτησαν στην ακαδημία Cornwal Academy και στην ακαδημία New
Haven’s Hopkins Academy στο Connecticut. Αρχότερα έγιναν δεκτοί στο Amherst College από
το οποίο ο Αναστάσιος όταν απεφοίτησε επέστρεψε στην Ελλάδα για να σπουδάσει νομική.
Ο Φώτιος, από την άλλη πλευρά, δεν ενημέρωνε

Michael Anagnos (1837-1906)

Γεννηθείς στο Πάπιγκο της Ηπείρου, ένα μικρό χωριουδάκι της Ελλάδας βορειοδυτικά της
χώρας, ο Μιχάλης Αναγνωστόπουλος (Anagnos)
που εμφανίζεται στη φωτογραφία πιο πάνω,
πήγε στην Αθήνα όπου σπούδασε στο πανεπιστήμιο φιλοσοφία και εργάστηκε ως δημοσιογράφος/συντάκτης του ''Εθνοφύλακα''. Αντιστάθηκε δε στον τότε απολυταρχισμό του Όθωνα.
Το 1897 συναντήθηκε με τον Samuel Gridley
Howe (δεξιά), που βρισκόταν για δεύτερη φορά
σε ένα σημαντικό ταξίδι στην Ελλάδα, αυτή τη
φορά για να μοιράσει χρήματα στους Κρήτες
στηρίζοντας την επανάστασή τους. Τότε ο Howe
ζήτησε από τον Anagnos (Μιχάλη Αναγνωστόπουλο) να έρθει στην Αμερική να τον βοηθήσει
στη σχολή τυφλών με το όνομα ''Perkin School
for the Blind'' και να διδάξει ελληνικά στην θυγατέρα του, Julia Romana Howe.
Το 1870 ο Anagnos παντρεύτηκε την Julia
Romana και κατονομάστηκε ο διάδοχος του
Howe στη σχολή Perkin όταν εκείνος πέθανε το
1876. Έτσι ο Anagnos έμεινε στη θέση του Διευθυντή αυτού του εκπαιδευτικού οργανισμού
μέχρι το θάνατό του το 1906. Ήταν επίσης ένας
σπουδαίος ευεργέτης του χωριού καταγωγής του
Πάπιγκο στην Ήπειρο (εφόσον μεταξύ άλλων με
χρήματα δικά του χτίστηκε το Αναγνωστοπούλειο Γυμνάσιο του χωριού).
Ο Anagnos συντέλεσε τα μέγιστα στην ίδρυση
του Ορθόδοξου Καθεδρικού Ναού στο Boston,
σε αρκετούς Ελληνο-Αμερικανικούς οργανισμούς της περιοχής και στο Pan-Hellenic Union
(Πανελλήνιο Σωματείο), το οποίο αποτέλεσε τον
πρώτο πανεθνικό όμιλο Ελλήνων της Αμερικής.
Η θρυλική του στάση τον καθιέρωσε ως έναν από
τους πιο σπουδαίους Έλληνες που έζησαν ποτέ
στο Boston. Οι Αμερικανοί έλεγαν ότι έκανε τους
τυφλούς να βλέπουν.

IΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΗΠΑ

Πρωτοπόροι μετανάστες: Φώτιος Καβασάλης Φισκ

μερικές φορές τη σχολή για τα ταξίδια του εκτός
της πόλης με αποτέλεσμα το ABFM ν’ αποσύρει
τη στήριξη σ’ αυτόν και να τον στείλει πίσω στη
Μάλτα.
Εκεί ο Φώτιος που τώρα μιλούσε τρεις γλώσσες, Ελληνικά, Ιταλικά και Αγγλικά, έκανε φιλίες
με μερικούς καπετάνιους του συμμαχικού στόλου
της Γαλλίας, της Αγγλίας και Ρωσίας και το 1827
προετοιμαζόταν στη Μάλτα να βοηθήσει την
επίθεση εναντίον του Τουρκικού στόλου στο Ναβαρίνο. Ένας απ’ αυτούς τους καπετάνιους ήταν
ο Ιωάννης Καποδίστριας, νέος κυβερνήτης της
Ελλάδας ο οποίος κάποτε ήταν αξιωματικός στο

τακτικό Ρωσικό στρατό. Ο Καποδίστριας άρεσε
τον Φώτιο και του έδωσε άδεια διόδου (μαζί με
40 δολ.) να επιβιβαστεί σ’ ένα συμμαχικό πλοίο
για τη Σμύρνη και από εκεί για την Αμερική.
Με την επιστροφή του στην Αμερική, ο Φώτιος
επισκέφτηκε την οικογένεια του τότε ευεργέτη
του Πατέρα Φισκ, ο οποίος του πρότεινε να γίνει
ιερατικός λειτουργός (Congregational Minister).
Μετά από σειρά μαθημάτων τα οποία ολοκλήρωσε με επιτυχία ο Φώτιος χειροτονήθηκε ιερέας. Το 1840 ο Φώτιος πήγε στην Ουάσινγκτον
(Washington, D.C.), να ζητήσει επίσημα από το
Κογκρέσο να του επιτρέψει ν’ αλλάξει το όνομά

του από Καβασάλης σε Φισκ, και του το επέτρεψαν. Όσο βρισκόταν στην Ουάσινγκτον, συναντήθηκε με τον πρώην Πρόεδρο John Quincy
Adams, τότε μέλος της Βουλής, ο οποίος του
πρότεινε να συμπληρώσει ένα νέο πόστο στο
ναυτικό ως εφημέριος. Ο Φώτιος έκανε αίτηση
και έγινε δεκτός και ο ρόλος του ανατέθηκε το
1842. Έμεινε στο ναυτικό σχεδόν 40 χρόνια.
Προς το τέλος της ζωής του αγόρασε 36 στρέμματα γης στο Franklin, ΜΑ, με τη σκέψη να γίνει
γεωργός, όμως σύντομα άλλαξε γνώμη και επέστρεψε στο Boston όπου έζησε στο 3 Tremont
Place. Συχνά τον επισκεπτόταν εκεί διάφοροι ευγενείς του Boston όπως ο William Lloyd Garrison,
o Wendell Phillips και ο Parker Pillsbury.
Το 1871 επισκέφτηκε την πατρική γη του στην
Ύδρα και προσέφερε γενναιόδωρα στην ανακαίνισή της. Χρησιμοποίησε όλες τις οικονομίες
της ζωής του σε φιλανθρωπίες, συμπεριλαμβανομένης και της σχολής τυφλών Howe-Anagnos’
Perkins School for the Blind, στην κατάργηση της
δουλείας και την ισότητα των γυναικών. Μερικοί
από τους κληρονόμους στη διαθήκη του ήταν οι
οργανισμοί Anti Slavery Society, Salem Orphans,
Children’s Friends Society, υποτροφίες απόρων
του Harvard, Yale, Dartmouth και κολεγίου
Amherst καθώς και ο οίκος έγχρωμων γυναικών
Boston’s Colored Women’s Home.
Emmanuel (Manny) Paraschos, Ph.D.
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ΑΓΓΕΛΙΑ

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

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

14

•

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΚΟΣΜΟΣ

Η ελληνική πολιτική-κομματική-κυβερνητική
''μιζέρια'' ασχολείται με την...Ουκρανία
Ευθείες βολές κομμάτων αντιπολίτευσης κατά
των κυβερνητικών χειρισμών στο ζήτημα της
Ουκρανίας.
«Εντολοδόχος ισχυρών συμφερόντων»
Επίθεση κατά της ελληνικής κυβερνητικής
πολιτικής στο θέμα της Ουκρανίας εξαπέλυσε ο
ΣΥΡΙΖΑ, με σχετική του ανακοίνωση. Όπως σημειώνει, ο κίνδυνος πολέμου στην Ουκρανία και
ο διαμελισμός της χώρας εγκυμονούν σοβαρούς
κινδύνους για την ειρήνη και για την ευημερία
των λαών της Ευρώπης, ενώ την ίδια στιγμή κατά τον ΣΥΡΙΖΑ- η ελληνική κυβέρνηση είναι,
για μια ακόμη φορά, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ουραγός των εξελίξεων.
Η αξιωματική αντιπολίτευση υποστηρίζει πως
η επίσκεψη Βενιζέλου στην Ουκρανία «που ήρθε
να καλύψει την απουσία της ελληνικής προεδρίας από τις εξελίξεις, ήταν μόνο για επικοινωνιακή χρήση και δεν είχε καμία ουσιαστική συμβολή
αναφορικά με την επίλυση της κρίσης. Την ίδια
στιγμή, ο Έλληνας ΥΠ.ΕΞ δεν είπε λέξη για τη
συμμετοχή στη νεοσυσταθείσα ουκρανική κυβέρνηση νεοναζιστικών μορφωμάτων που προωθούν την κατάργηση μειονοτικών δικαιωμάτων, ούτε καταδίκασε τις επιθέσεις σε ιστορικά
κτήρια, μνημεία, αλλά και σε πολίτες της χώρας.
Είναι σαφές πλέον ότι παραβιάζονται στοιχειώδη
ανθρώπινα και δημοκρατικά δικαιώματα πολιτών της Ουκρανίας».
Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί περαιτέρω τον κ. Βενιζέλο, σημειώνοντας πως η «πρότασή του για παροχή οικονομικής βοήθειας με τη συμμετοχή του
ΔΝΤ, όπου μάλιστα η Ελλάδα θα συνδράμει με
την ΄τεχνογνωσία΄ της, δείχνει την απερίγραπτη
ανεδαφικότητα των προτάσεων και των πρωτοβουλιών της σημερινής ελληνικής κυβέρνησης.
Δεν μπορεί ο Υπ. Εξ. της χώρας να λειτουργεί ως
''εντολοδόχος'' ισχυρών γεωπολιτικών συμφερόντων και χρηματοπιστωτικών δυνάμεων.
Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας πως δεν μπορεί να βρεθεί
στο κέντρο ενός νέου Ψυχρού Πολέμου, καθώς
θα «πρέπει να διασφαλιστεί η ειρήνη, η εδαφική
ακεραιότητα της Ουκρανίας, η ανεξαρτησία της
και η ασφάλεια των πολιτών της, χωρίς ζώνες
επιρροής και ξένους προστάτες, με βάση μια βιώσιμη δημοκρατική, πολιτική λύση στο πλαίσιο
του διεθνούς δικαίου. Ο κυρίαρχος λαός της Ουκρανίας πρέπει να είναι εκείνος που θα αποφασίσει για το μέλλον του, σε συνθήκες ειρήνης και
δημοκρατίας και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει
να υπηρετήσει αυτήν την αναγκαιότητα στους
διεθνείς οργανισμούς που συμμετέχει».
«Ανεπανόρθωτη ζημιά στην Ελλάδα»
Ο εκπρόσωπος και τομεάρχης Εξωτερικών των
Ανεξάρτητων Ελλήνων, βουλευτής Επικρατείας
Τέρενς Κουίκ, έκανε την εξής δήλωση:
«Ο υπουργός Εξωτερικών και αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης Σαμαρά, πήγε στην Ουκρανία
είδε και απήλθε, χωρίς να προβεί στην παραμικρή δήλωση για τους νεοναζί και τους παρακρατικούς της σημερινής μη νόμιμης και πραξικοπηματικής κυβέρνησης. Μία εκκωφαντική σιωπή,
που δείχνει την απόλυτη συναίνεση που εκφράζει

ο ίδιος, αλλά και η. κυβέρνηση Σαμαρά, σε αυτά
τα επικίνδυνα, ακραία πολιτικά μορφώματα.
Είναι προφανές, ότι αυτές τις οδηγίες έχει
λάβει από την καγκελαρία της Μέρκελ, η οποία
πρωταγωνιστεί και στην πολιτική της Ε.Ε. έναντι
του Ουκρανικού προβλήματος και σέρνει από τη
μύτη την ελληνική προεδρία.
Είναι βέβαιο ότι περιχαρής ο Ευάγγελος Βενιζέλος, θα παρουσιάσει σήμερα στην Σύσκεψη των
Ευρωπαίων ΥΠΕΞ στις Βρυξέλλες, το πιστοποιητικό της υπακοής και της νομιμοφροσύνης του.
Δεν αμφιβάλλουμε, επίσης, ότι θα αποκρύψει
και δεν θα καταθέσει και τη σχετική φωτογραφία
του «ηγέτη» που γνώρισε από κοντά. Όχι της χειραψίας του μαζί του. Την άλλη, με τον ναζιστικό
χαιρετισμό του «ηγέτη» της Ουκρανίας.
Σε ότι αφορά την ανακοίνωση που εξέδωσε το
ΥΠΕΞ, περιοριζόμαστε στα εξής:
1.Πρόκειται για ένα ανούσιο κατεβατό, ίδιον
της βερμπαλιστικής και υπερφίαλης νοοτροπίας
του Ευάγγελου Βενιζέλου. Νοοτροπία που τον
καθιστά και ως έναν επικίνδυνο ΥΠΕΞ.
2.Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες για την ασφάλεια
των Ελλήνων της Ουκρανίας, περιμέναμε τις επίσημες θέσεις του ΥΠΕΞ και όχι τις ανακοινώσεις
των ομογενών, τους οποίους, σε κάθε περίπτωση
τιμούμε και νοιαζόμαστε.
3.Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, με τις αταλάντευτες
πατριωτικές θέσεις τους, δεν έχουν απολύτως
καμία σχέση με την πολιτική στα εθνικά θέματα
που εκφράζουν σχεδόν ταυτόσημα η συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνοι συμπλέουν σε Κυπριακό, Σκοπιανό, Ελληνοτουρκικά,
ΑΟΖ, ακόμα και σε ζητήματα της Θράκης. Αυτή
η απόλυτη διαφορά μας, επιβεβαιώνεται και
από την παρουσία (του μόνου Προέδρου Κόμματος/Κινήματος) και το ξεκάθαρο περιεχόμενο
της ομιλίας του προέδρου μας Πάνου Καμμένου,
στην τελευταία έκτακτη συνεδρίαση του Εθνικού
Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες απευθύνουν την ύστατη έκκληση στον Ευάγγελο Βενιζέλο και την συγκυβέρνησή του με τον Αντώνη Σαμαρά. Μην
συνεχίζετε να κάνετε ανεπανόρθωτες ζημιές
στην εικόνα και τα διεθνή συμφέροντα της πατρίδας μας».
«Θέλουν μία Ελλάδα απομονωμένη»
Το ΥΠΕΞ κάνει λόγο για «κοινή γραμμή ΣΥΡΙΖΑ
– ΑΝΕΛ για την εξωτερική πολιτική της χώρας»,
προσθέτοντας πως «θέλουν μια Ελλάδα απομονωμένη, εκτός ευρωπαϊκών συσχετισμών, που
με αφορμή κάθε διεθνές πρόβλημα μειώνει το
διπλωματικό της κεφάλαιο και εκθέτει σε αυξημένους κινδύνους τα εθνικά της συμφέροντα. Η
δική μας αντίληψη είναι τελείως διαφορετική
και επιτρέπει στην Ελλάδα να μετέχει αξιόπιστα
στο Ευρωπαϊκό και διεθνές πολιτικό γίγνεσθαι,
θωρακίζοντας τα εθνικά συμφέροντα. Αν είχαν
αποφύγει την κριτική στα θέματα εξωτερικής
πολιτικής τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα
είχαν προστατεύσει και την αξιοπιστία τους και
την στοιχειώδη εθνική ενότητα. Δυστυχώς, θέλησαν να εκτεθούν, παρασυρόμενα από φτηνές
μικροκομματικές σκοπιμότητες, ασυγχώρητες
στον τομέα αυτό».

New York Times: Η κρίση στην Ουκρανία, η μεγαλύτερη πρόκληση γιά Ομπάμα
Ενώ η Ουάσιγκτον σκληραίνει την στάση της έναντι της Μόσχας, με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο
Μπάιντεν, να ζητά από τον Ρώσο πρωθυπουργό Ντμίτρι Μεντβέντεφ -κατά τη σημερινή τηλεφωνική
επικοινωνία τους- να υπάρξει απόσυρση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων από την Κριμαία,
αμερικανικά ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι πρόκειται για τη «μεγαλύτερη πρόκληση» που αντιμετωπίζει ο
Αμερικανός πρόεδρος, Μπαράκ Ομπάμα.
Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά σε ανάλυση της Νιου Γιορκ Τάιμς, «καθώς οξύνεται η κρίση
στην Ουκρανία, με τη Ρωσία να ενισχύει την παρουσία της στην Κριμαία και φιλορωσικές διαδηλώσεις να λαμβάνουν χώρα σε μεγάλες πόλεις της ρωσόφωνης ανατολικής Ουκρανίας, ο πρόεδρος
Ομπάμα καλείται να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη πρόκληση όσον αφορά διεθνή κρίση, στην καρδιά
της οποίας βρίσκεται το ερώτημα κατά πόσο είναι αρκετά σκληρός ώστε να αντιμετωπίσει τον πρώην
αξιωματικό της ΚGΒ στο Κρεμλίνο».
Συγκρίνοντας την κρίση στην Ουκρανία με τις άλλες διεθνείς κρίσεις (Συρία, Ιράν, Λιβύη, Αίγυπτο),
επισημαίνεται ότι στην περίπτωση της τρέχουσας κρίσης στην Ουκρανία, ο αμερικανικός πολιτικός
κόσμος είναι πολύ περισσότερο ενωμένος στο αίτημα μιας «αυστηρής απάντησης» στον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. «Κανένας σημαντικός πολιτικός ηγέτης στην Ουάσιγκτον δεν κάλεσε για στρατιωτική
απάντηση, αλλά πολλοί επιθυμούν ο κ. Ομπάμα να προχωρήσει ένα βήμα πιο πέρα απ΄ ότι έχει κάνει
μέχρι τώρα», όπως επισημαίνεται.
«Είναι το πιο σημαντικό, το πιο δύσκολο τεστ στην εξωτερική πολιτική της προεδρίας Ομπάμα»,
δήλωσε ο διπλωμάτης καριέρας και υφυπουργός Εξωτερικών επί προεδρίας Μπους, Νίκολας Μπερνς,
προσθέτοντας ότι «τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τον πρόεδρο διότι είναι ο αρχηγός του ΝΑΤΟ.
Δεν υπάρχει άλλος στην Ευρώπη που μπορεί να τον πλησιάσει σε ισχύ. Θα πρέπει να καθοδηγήσει».
Στην ανάλυση γίνεται αναφορά σε σχόλιο της Γερμανίδας Καγκελάριου, ΄Ανγκελα Μέρκελ, η οποία
σε τηλεφωνική της συνομιλία με τον πρόεδρο Ομπάμα την Κυριακή, και έχοντας μιλήσει προηγουμένως με τον πρόεδρο Πούτιν, είπε στον Αμερικανό πρόεδρο ότι δεν ήταν σίγουρη πως ο Ρώσος ηγέτης
είναι σε επαφή με την πραγματικότητα. «Βρίσκεται σε άλλο κόσμο», φέρεται να σχολίασε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το δημοσίευμα-ανάλυση της αμερικανικής εφημερίδας.

Citi: Tα αντίποινα της Ρωσίας θα προκαλέσουν
καταστροφικό αντίκτυπο στην Ευρώπη
Οι εκατέρωθεν απειλές για εμπάργκο από και
οικονομικό πόλεμο - Η Ρωσία καλύπτει το 31%
των εισαγωγών φυσικού αερίου της Ε.Ε. το 27%
αργού, το 24% άνθρακα και το 30% ουρανίου
Η εισβολή του ρωσικού στρατού στην Κριμαία
ξεπερνά τα όρια περιφερειακής διένεξης και
αποτελεί μία από τις σημαντικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, υπερβαίνοντας σε κρισιμότητα τον εμφύλιο πόλεμο στη
Συρία και τον πόλεμο στη Γεωργία το 2008 εκτιμά η Citi. Η αμερικανική τράπεζα επισημαίνει ότι
αν και θεωρείται απίθανη η επέμβαση του ΝΑΤΟ
ή της Δύσης την παρούσα στιγμή, οι εξελίξεις θα
μπορούσαν να πυροδοτήσουν μία σειρά από αρνητικές επιπτώσεις στις αγορές.
Οι αναλυτές αναφέρουν ότι τα τελευταία γεγονότα έχουν φέρει στο φως τις διαφορετικές
απόψεις, που ενστερνίζονται ΗΠΑ, Ρωσία και Ευρώπη, ξυπνώντας όλο και περισσότερο μνήμες
της εποχής του Ψυχρού Πολέμου. Παράλληλα,
τονίζουν ότι οι αγορές υποτιμούν τον κίνδυνο,
καθώς δεν εκτιμούν το μέγεθος των συνεπειών
που θα είχε για το εμπόριο και την οικονομία
το ενδεχόμενο να ξεπεραστούν οι γεωπολιτικές
''κόκκινες γραμμές''.
Οι εξελίξεις στην Κριμαία αυξάνουν τις πιέσεις
προς τη νέα, μεταβατική κυβέρνηση της Ουκρανίας, δυσχεραίνοντας ή ακόμη και καθυστερώντας τις προσπάθειες για διασφάλιση οικονομικής βοήθειας ( με δεδομένη την επικείμενη
επίσκεψη του ΔΝΤ αυτή την εβδομάδα). Επιπλέον, θέτει εν αμφιβόλω ακόμη και την προγραμματισμένη για τις 25 Μαίου εκλογική διαδικασία,
αναζωπυρώνει τον κίνδυνο διαδηλώσεων και
διαμαρτυριών, ενώ πιθανώς να θέτει σε κίνδυνο
και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.
Η Citi επισημαίνει ακόμη ότι ο νέος αυξημένος
κίνδυνος να επεκταθεί η ρωσική στρατιωτική
επέμβαση πέρα από την Κριμαία στην ανατολική
Ουκρανία ενισχύει τις πιθανότητες διάσπασης
της χώρας. Οι αναλυτές τονίζουν ότι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να αλλάξει το καθεστώς
της Κριμαίας, αναφέροντας ως παραδείγμα-

τα στην Ευρώπη τα τελευταία τριάντα χρόνια,
την Κύπρο, το Κόσοβο, τη νότια Οσετία και την
Αμπχαζία.
Σε διεθές επίπεδο, οι εντάσεις μεταξύ Ρωσίας
και ΗΠΑ/Ευρώπης επιδεινώνουν περαιτέρω τις
σχέσεις των δύο «στρατοπέδων», αλλά και αυξάνουν το ενδεχόμενο επιπλοκών στις εμπορικές
σχέσεις τους (συμπεριλαμβανομένης της απειλής
κυρώσεων), καθώς και της αποδυνάμωσης της
συνεργασίας τους για την αντιμετώπιση παγκόσμιων απειλών, όπως της Συρίας και του Ιράν.
Οι αναλυτές πιστεύουν ότι παρά τις απειλές
είναι μάλλον απίθανο στην παρούσα φάση να
υπάρξει στρατιωτική απάντηση μεγάλης κλίμακας από την πλευρά της Δύση στη ρωσική
εισβολή, καθώς η Ουκρανία δεν είναι μέλος του
ΝΑΤΟ και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί το άρθρο
5 το οποίο προβλέπει το ενδεχόμενο προστασίας
των μελών του. Ωστόσο, συνορεύει με μέλη της
Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, ενώ τα τελευταία
χρόνια υπήρξαν αρκετές ΝΑΤΟϊκές επιχειρήσεις
σε εδάφη τρίτων χωρών, όπως για παράδειγμα
στο Αφγανιστάν.
Αναφέρουν επίσης ότι με δεδομένο ότι η γεωπολιτική ένταση θα μπορούσε να διαρκέσει για
μία εκτεταμένη περίοδο και στην περίπτωση
που η Ρωσία επεκταθεί στην ανατολική Κριμαία,
η αδύναμη για την ώρα επιθυμία της Δύσης για
αντιπαράθεση με τη Ρωσία θα μπορούσε να αυξηθεί.
Το ενδεχόμενο εμπορικού εμπάργκο κατά της
Ρωσίας απειλή για την ανάκαμψη στην Ευρώζωνη
Στο οικονομικό πεδίο, η Ρωσία είναι από τους
μεγαλύτερους προμηθευτές ενέργειας στην Ευρώπη, ενώ τα ρωσικά αποθέματα καλύπτουν
πάνω από το 50% της κατανάλωσης φυσικού
αερίου στην Ουκρανία. Εάν διαταραχθεί αυτή
η διακίνηση είτε λόγω ένοπλης σύγκρουσης
στην Ουκρανία είτε λόγω απόφασης της Ρωσίας
να σταματήσει τις εξαγωγές στην Ευρώπη, θα
υπάρξουν σοβαρά προβλήματα στις εισαγωγές
των κρατών της Ε.Ε.

Ελληνική «Δημόσια Τηλεόραση»: ''The Voice of America'' γιά την Ουκρανία

Αίσθηση προκαλεί το δριμύ κατηγορώ του ανταποκριτή(;) της ''Δημόσιας Τηλεόρασης'' Δημήτρη
Λιάτσου στη Ρωσία για την απόφαση του συγκεκριμένου κρατικού μορφώματος, όχι μόνο να μην τον
στείλει σε αποστολή στην Ουκρανία, αλλά ούτε καν να τον καλέσει στο στούντιο. Ο λόγος (3 Mαρ.'14)
δόθηκε πρώτιστα σε δημοσιογράφους που στήριξαν πλήρως τις θέσεις της κυβέρνησης, όπως ο Νίκος Φραγκάκης και ο Δημήτρης Απόκης, τον οποίο ο Λιάτσος χαρακτήρισε ''Voice of America''.
Το θέμα δεν αφορά προφανώς μόνο την αυτοαποκαλούμενη «Δημόσια Τηλεόραση» αλλά το σύνολο των ελληνικών καναλιών που αποφάσισαν να μην στείλουν ανταποκριτές για ένα ζήτημα που
εξελίσσεται στο θέμα της δεκαετίας και το οποίο θα κρίνει και τη θέση της Ελλάδας σε ευρύτερες
γεωπολιτικές εξελίξεις.
Οι δικαιολογίες περί οικονομικής κρίσης δεν πείθουν πλέον κανέναν. Η απόφαση είναι πολιτική.
Το Mega λόγου χάρη δεν είχε κανένα πρόβλημα να αναμεταδίδει το προπαγανδιστικό videaki με τη
νεαρή ''ετοιμοθάνατη'' Ουκρανή (που συνδέεται με την αμερικανική κυβέρνηση) αλλά δυσκολεύεται
να δώσει μερικές χιλιάδες ευρώ για να στείλει έναν άνθρωπο μέχρι το Κίεβο.
'Αραγε δεν έμεινε τίποτα από τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που έλαβε το κανάλι σαν δάνειο από
τις (ανακεφαλαιοποιημένες σε βάρος των Ελλήνων φορολογούμενων) τράπεζες;
Η δημοσιογραφική κάλυψη της κρίσης στην Ουκρανία από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης είναι
εικόνα από το μέλλον της ελληνικής δημοσιογραφίας. Άνθρωποι των τραπεζών θα ελέγχουν πλήρως
τις δημόσιες συχνότητες για να προωθούν τη μοναδική κάθε φορά αλήθεια ελληνικών. (info-war)

Ελλάδα: Καταρρέουν οι τιμές στα ακίνητα

Αφιέρωμα στη δραματική πτώση των τιμών στην αγορά στέγης της Ελλάδας, έχει ο Guardian με
τίτλο «Η ιδιοκτησία σπιτιού στην Ελλάδα «αρρωστημένο αστείο» καθώς η αγορά ακινήτων καταρρέει» και χαρακτηριστικά αναφέρει πως υπόγεια διαμερίσματα, σε κάποιες συνοικίες της Αθήνας,
πωλούνται έναντι ακόμα και 5.000 ευρώ.
Στοιχεία της ΤτΕ που παραθέτει η Guardian, δείχνουν πτώση τιμών κατά 32% την τελευταία τετραετία, ωστόσο Έλληνες μεσίτες με τους οποίους μίλησε η ανταποκρίτρια της εφημερίδας, εκτιμούν ότι
η πτώση αυτή είναι πιο κοντά στο 50%. Από την πλευρά τους οι μεσίτες επισημαίνουν ότι το 2005
έγιναν 250.000 πωλήσεις κατοικιών στην Αθήνα, ενώ πέρυσι δεν ξεπέρασαν τις 3.600. «Η έλλειψη
ενδιαφέροντος πέρυσι εν μέρει λόγω της απίστευτης αύξησης στους φόρους ακινήτων, δεν έχει ξανακαταγραφεί από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο» σχολιάζει ένας μεσίτης.
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ΚΟΣΜΟΣ - ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Η Ουκρανία ως γεωπολιτικό έπαθλο
Η υποτίμηση της γεωπολιτικής παραμέτρου ως
πυροκροτητή των εξελίξεων στην Ουκρανία είναι
προφανής από τα διεθνή (και εγχώρια) media.
Αξίζει, λοιπόν, τον κόπο να ρίξουμε μια ματιά σ
αυτό ακριβώς το γεωπολιτικό διακύβευμα.
Παράλληλα με τα όσα ακούμε, βλέπουμε, διαβάζουμε για τις δυτικές... ευαισθησίες περί των
«δημοκρατικών-ατομικών δικαιωμάτων» των
Ουκρανών και των δεσμεύσεων της Μόσχας για
προστασία των «Ρώσων αδελφών» ειδικά της
Κριμαίας, καλό είναι να ρίξουμε μια ματιά στο
χάρτη. Και αφού δούμε το χάρτη να πάρουμε
υπόψη μας τα εξής:
Πρώτον: στις 28 Απριλίου του 2006 στη Σόφια υπογράφτηκε από τους ΥΠΕΞ Βουλγαρίας
(I.Kalfin) και ΗΠΑ (Condoleezza Rice) ένα Αμυντικό Σύμφωνο συνεργασίας (DCA- Defense
Cooperation Agreement) το οποίο ουσιαστικά
έδινε στην Ουάσιγκτον το δικαίωμα να «μοιράζεται» στρατιωτικές βάσεις και υλικό στο
Βουλγαρικό έδαφος. Μετά από τις απαραίτητες
συνταγματικές διαδικασίες και ρυθμίσεις στην
βουλγαρική βουλή το εν λόγω Σύμφωνο τέθηκε
σε ισχύ στις 6 Ιουνίου του 2006.
Στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών οι ΗΠΑ
εγκατέστησαν στο Βουλγαρικό έδαφος κοντά
στη Μαύρη Θάλασσα (και «απέναντι από την
Κριμαία) τέσσερεις στρατιωτικές βάσεις:
- Bezmer Air Base
- Novo Selo Range
- Aitos Logistics Center
- Graf Ignatievo Air Base
Σύμφωνα με την αμερικανοβουλγαρική στρατιωτική συμφωνία στις βάσεις αυτές σταθμεύουν
μόνιμα 2.500 Αμερικανοί στρατιώτες. Επίσης αυτές οι βάσεις και το προσωπικό τους μπορούν να
χρησιμοποιηθούν (από τις ΗΠΑ) για δραστηριότητες κατά τρίτης χώρας!
Δεύτερον: Ανάλογες βάσεις στη Μαύρη θάλασσα έχουν εγκαταστήσει οι ΗΠΑ και στο έδαφος
της Ρουμανίας, οι οποίες φιλοξενούν 1.600 Αμερικανούς στρατιώτες.
Σύμφωνα με το Associated Press στις 29/10/
2013 ξεκίνησε στην αμερικανική βάση Deveselu
η κατασκευή των απαραίτητων υποδομών για
την ενεργοποίηση της αποκαλούμενης (από τις
ΗΠΑ) αντιπυραυλικής ασπίδας. Δηλαδή ενός
συστήματος αεράμυνας εντός του οποίου εντάσσονται χώρες όπως η Πολωνία, η Τουρκία. Το εν

λόγω σύστημα προβάλλεται ως η απαραίτητη
άμυνα των συμμάχων έναντι των απειλών από το
Ιράν. Όλοι ωστόσο γνωρίζουν ότι το αντιπυραυλικό σύστημα στρέφεται κατά της Ρωσίας.
Τρίτον: Από τον 2010 λειτουργεί υπό αμερικανική ηγεσία το πρόγραμμα Black Sea Rotational
Force. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος αμερικανικές ειδικές δυνάμεις αναπτύσσονται για
περισσότερο από ένα εξάμηνο - μέχρι να αντικατασταθούν από νέες δυνάμεις - σε αμερικανικές
βάσεις στη Μαύρη θάλασσα και πραγματοποιούν
ασκήσεις. Σ αυτές τις ασκήσεις συμμετέχουν χώρες όπως: «Romania, Georgia, Ukraine, Bulgaria,
Macedonia (έτσι ονομάζουν την ΠΓΔΜ οι Αμερικανοί), Bosnia and Herzegovina, Serbia, Albania,
Greece, Azerbaijan, Montenegro and Croatia».
Τέταρτο: Κάθε χρόνο στη Μαύρη θάλασσα οι
Αμερικανοί οργανώνουν μεγάλη ΝΑΤΟική άσκηση με την ονομασία «θαλάσσια αύρα» (Sea
Breeze) και τη συμμετοχή: Azerbaijan, Armenia,
Georgia, Greece, Canada, Latvia, Macedonia,
Moldova, Germany, Romania, and Turkey.
Στην άσκηση του 2007 για παράδειγμα, η οποία
πραγματοποιήθηκε σε απόσταση αναπνοής από
την Κριμαία έλαβαν μέρος 2.500 στρατιώτες, 22
πολεμικά πλοία, μεγάλος αριθμός αεροσκαφών.
Κατόπιν τούτων έχουμε την εντύπωση πως εξηγούνται αρκούντως και οι «δυτικές ευαισθησίες»
περί των δημοκρατικών και άλλων δικαιωμάτων
των Ουκρανών καθώς και η ρωσική αποφασιστικότητα να προασπίσει μια περιοχή (Κριμαία) της
οποίας η απώλεια θα αποτελούσε ανεπανόρθωτο
πλήγμα για την στρατηγική της άμυνα.
Υ.Γ.: Ο εναγκαλισμός των ΝΑΖΙ Ουκρανών με
τις... δημοκρατικές ηγεσίες των ΗΠΑ της Γερμανίας κλπ απλώς επιβεβαιώνει για μια ακόμη
φορά ότι «ο σκοπός (έλεγχος της Ουκρανίας/
αποδυνάμωση της Ρωσίας) αγιάζει τα μέσα.
Όσο περί της προβολής των δημοκρατικών και
ατομικών δικαιωμάτων των Ουκρανών τα οποία
πρέπει οι δυτικοί δημοκράτες (με το ΝΑΤΟ) να…
προστατέψουν: Είναι γνωστό πως οι άνθρωποι
(οι Ουκρανοί στην προκειμένη περίπτωση - γιατί δεν ήταν μόνο οι φασίστες που κατέβηκαν
στο δρόμο κατά του απερίγραπτου καθεστώτος
Γιανουκόβιτς) προσφέρουν τη ζωή τους με μεγαλύτερη προθυμία για την επίτευξη ενός (έστω
και υποτιθέμενου) ανώτερου σκοπού.
Δημήτρης Μηλάκας

Κερδίζει τον πόλεμο χωρίς μία σφαίρα
Η δημιουργία ενός πόλου ως αντίβαρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι φυσικά τωρινή ιδέα.
Υπήρχε στο μυαλό του από παλιά και την υλοποιεί αργά αλλά σταθερά. Ο (για τους φίλους) Βλόντια,
φτιάχνει μια δύναμη στα πρότυπα της Σοβιετικής Ένωσης σε μέγεθος και δύναμη αλλά με κινητήρια
δύναμη τον καπιταλισμό. Οι συμφωνίες με χώρες πλούσιες πλουτοπαραγωγικά όπως το Καζακστάν
και το Αζερμπαϊτζάν είναι απαραίτητες- τόσο για εισροή πόρων όσο και για έλεγχο μεγάλου μέρους
της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και αερίου. Το ήξερε καλά και το εφάρμοσε άψογα.
Αντίθετα, θεώρησε ότι οι χώρες της Βαλτικής –με τις πιο εύθραυστες οικονομίες- δεν είχαν να του
προσφέρουν τόσα πολλά. Οι κινήσεις στην Οσετία και την Αμπχαζία ήταν μέσα στο πρόγραμμα ελέγχου στρατηγικών σημείων της ευρύτερης περιοχής και περιορισμού των θυλάκων αντίστασης.
Η Κριμαία (μοιάζει να) είναι το τελευταίο κομμάτι του παζλ. Βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο,
αποτελεί πηγή εσόδων και «τιμωρία» προς την ανυπάκουη (πλέον) Ουκρανία. Από τη στιγμή που ο
«εκλεκτός» του δεν βρίσκεται πλέον στο τιμόνι της «αδελφής» χώρας, ο Πούτιν (έκρινε πως) όφειλε
να δείξει ποιος κάνει κουμάντο στην περιοχή. Οι εξελίξεις στο Κίεβο δεν τον κατέλαβαν εξ απήνης
και αυτό καταδεικνύει ότι ο στόχος για την προσάρτηση της περιοχής δεν ήταν κάτι τωρινό, ούτε
αναπάντεχο. Ο Πούτιν έψαχνε την αφορμή και ο ξεσηκωμός που υποκίνησαν οι εθνικιστές Ουκρανοί
με τις ευλογίες της ΕΕ και των ΗΠΑ ήταν το δώρο που περίμενε.

Δηλώσεις Πούτιν γιά Κριμαία-Ουκρανία

Tα βασικότερα σημεία της συνέντευξης Τύπου (4 Mαρτίου '14)
- «Κατανοώ την ανάγκη του ουκρανικού λαού για αλλαγή. Όμως, η αλλαγή αυτή δεν μπορεί να είναι
σε καμία περίπτωση παράνομη».
- «Το τωρινό Κοινοβούλιο της Ουκρανίας στερείται της απαραίτητης πλήρους νομιμότητας για να
προχωρήσει στις επιθυμητές μεταρρυθμίσεις. Παρότι ο πρόεδρος Γιανουκόβιτς συμφώνησε σε όλα
και παρέδωσε την εξουσία, εξακολουθεί να είναι ο δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος Ουκρανίας».
- «Δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή λόγος να στείλουμε στρατεύματα στην Ουκρανία, όμως δεν αποκλείεται ως ενδεχόμενο στο άμεσο μέλλον. Αυτό η αλήθεια είναι πως θα ήταν η έσχατη επιλογή,
εφόσον φθάσουμε σε ένα ολοκληρωτικό αδιέξοδο. Κάτι που δεν επιθυμούμε, φυσικά».
- «Ισχυρές ομάδες νεοναζιστών και αντισημιτών έχουν ανέλθει σε ανησυχητικό βαθμό και συμμεριζόμαστε την αναταραχή των κατοίκων της ανατολικής Ουκρανίας διατηρώντας αδιαπραγμάτευτα
το δικαίωμά μας γύρω από την - με κάθε μέσο - προστασία των πληθυσμών αυτών. Βέβαια, αυτό θα
ήταν, ομολογουμένως, ένα ακραίο μέτρο».
- «Οι διεθνείς αγορές ήταν νευρικές και πριν από το ξέσπασμα της κρίσης στην Ουκρανία. Επομένως, η τωρινή αστάθεια δεν οφείλεται αποκλειστικά σε αυτά τα γεγονότα».
- «Οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν τις κινήσεις μας παράνομες. Μας κατακρίνει, δηλαδή, η χώρα που έχει
επιχειρήσει στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν και στη Λιβύη. Αυτό που έχω να πω είναι ότι οι κινήσεις μας
είναι νόμιμες - υπό το πρίσμα της διεθνούς νομοθεσίας - από τη στιγμή που ζήτησε τη βοήθειά μας ο
δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της Ουκρανίας. Και αυτή είναι μία ανθρωπιστική αποστολή, διότι
πράττουμε με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών. Δεν θέλουμε να κατακτήσουμε εδάφη».
- «Τα οικονομικά, πολιτικά και διπλωματικά αντίποινα θα επιφέρουν ζημία και στις δύο πλευρές. Οι
υπέρμαχοι αυτών των απόψεων θα πρέπει να το σκεφτούν καλά πριν προχωρήσουν».
- «Αυτήν τη στιγμή στο Κίεβο δεν υπάρχει νόμιμος ηγέτης. Επομένως, δεν μπορώ να συνομιλήσω
με κάποιον».
- «Τα στρατεύματα που έχουν παραταχθεί στην Κριμαία είναι τοπικές δυνάμεις αυτοάμυνας και δεν
είναι σε καμία περίπτωση υπό τον έλεγχό μας, ούτε αποτελούνται, φυσικά, από Ρώσους στρατιώτες.
Απλώς, οι φόρμες μοιάζουν αρκετά με αυτές του ρωσικού στρατού (σ.σ.: απάντηση σε σχετική ερώτηση για τα στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλο μέρος της χερσονήσου της Κριμαίας).
- «Οι κάτοικοι της Κριμαίας και της ανατολικής Ουκρανίας θα πρέπει να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο αυτοδιάθεσης. Είναι δικαίωμά τους».
- «Όσον αφορά στα γεγονότα στην πλατεία Ανεξαρτησίας, αρκεί να αναφέρω ότι υπάρχει και άποψη που λέει ότι οι εκτελεστές από τις οροφές των κτηρίων ήταν έργο προβοκάτσιας της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος Γιανουκόβιτς με έχει διαβεβαιώσει ότι δεν έδωσε ποτέ εντολή στις αστυνομικές
δυνάμεις να πυροβολούν αδιακρίτως και τείνω να τον εμπιστεύομαι».
- «Οι διεθνείς απειλές είναι προφανώς αντιπαραγωγικές και ζημιογόνες για όλους. Εμείς ήμασταν
έτοιμοι να φιλοξενήσουμε τη σύνοδο των G8 στο Σότσι, όμως οι εταίροι δεν είναι ανάγκη να μας
κάνουν την τιμή, αν δεν το επιθυμούν».
- «Ο πρόεδρος Γιανουκόβιτς δεν έχει πολιτικό μέλλον. Του το έχω υπογραμμίσει και το έχει συνειδητοποιήσει. Χωρίς τη βοήθειά μας για την έξοδό του από τη χώρα, τώρα θα ήταν μάλλον νεκρός».
- «Οι σχέσεις και η επικοινωνία με το Κίεβο θα μπορούσαν να αποκατασταθούν μόλις εκλεγεί νέος
πρόεδρος. Όμως, δεν πρόκειται να αναγνωρίσουμε την όποια αλλαγή ηγεσίας, εάν οι προεδρικές
εκλογές διεξαχθούν υπό αυτό το κλίμα τρομοκρατίας που επικρατεί στο Κίεβο τις τελευταία».
- «Η Ουκρανία πρέπει να υιοθετήσει ένα νέο Σύνταγμα μέσω διαδικασίας δημοψηφίσματος, όμως
αυτό δεν μας αφορά και δεν πρόκειται να αναμειχθούμε με κανέναν τρόπο».
- «Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο πολιτικό πρόσωπο κοινής αποδοχής για τη θέση του προέδρου»
(σ.σ.: απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου).
- «Η αλήθεια είναι ότι οι προηγούμενες ουκρανικές κυβερνήσεις ανέχονταν χαρακτηριστικά τη διαφθορά. Επομένως, είναι λογικό ο λαός να επιζητεί την αλλαγή. Όμως, πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι
κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει με συνταγματικό και νόμιμο τρόπο».
Η Ρωσία προειδοποιεί τις ΗΠΑ με κραχ
Με τον Ψυχρό Πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας να συνεχίζεται πάνω από την Κριμαία, ο Βλάντιμιρ
Πούτιν περνάει στην αντεπίθεση μετά την απόφαση του Μπαράκ Ομπάμα, να διακόψει τη στρατιωτική συνεργασία με τη Μόσχα και απειλεί με κραχ της Ηνωμένες Πολιτείες.
Συγκεκριμένα, η Ρωσία θα εκμηδενίσει την οικονομική της εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες,
εάν η Ουάσινγκτον επιβάλει κυρώσεις εναντίον της, εξαιτίας της κατάστασης στην Ουκρανία, γεγονός που θα οδηγήσει σε «κραχ» του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, προειδοποίησε
σήμερα ο Σεργκέι Γκλαζίεφ, σύμβουλος του Κρεμλίνου.
«Θα βρούμε τρόπο όχι μόνο να περιορίσουμε την οικονομική μας εξάρτηση από τις ΗΠΑ, αλλά θα
εξασφαλίσουμε μεγάλο όφελος από τις κυρώσεις. Οι απόπειρες για την επιβολή κυρώσεων εναντίον
της Ρωσίας θα οδηγήσουν σε κραχ του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και στο τέλος
της κυριαρχίας των ΗΠΑ στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα» πρόσθεσε με δηλώσεις του στο
Ria-Novosti ο Σεργκέι Γκλαζίεφ.
«Θα υποχρεωθούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλα νομίσματα, να δημιουργήσουμε το δικό μας σύστημα ρύθμισης. Έχουμε εξαιρετικές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τους εταίρους στην Ανατολή και στον Νότο» είπε.
«Εάν επιβληθούν κυρώσεις κατά κρατικών δομών, θα είμαστε αναγκασμένοι να αναγνωρίσουμε
ότι δεν θα είμαστε σε θέση να αποπληρώσουμε τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τις αμερικανικές
τράπεζες», προειδοποίησε.
«Οι κυρώσεις είναι δίκοπο μαχαίρι και εάν οι ΗΠΑ παγώσουν τα στοιχεία ενεργητικού μας, τότε το
παθητικό μας σε δολάρια θα παγώσει επίσης. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζές μας και οι επιχειρήσεις
μας δεν θα είναι σε θέση να αποπληρώσουν τα δάνεια στους αμερικανούς εταίρους μας» συνέχισε.
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Το «πότε» και το «πώς»

'Ελληνας
βουλευτής

Tα 3 νέα κομμάτια που αλλάζουν το παζλ του ''ελληνικού προβλήματος''
Μέχρι πρότινος η χώρα είχε ένα και μόνο πρόβλημα: το οικονομικό. Όσο αυτό μεγάλωνε και η τρόικα των δανειστών αποκτούσε
κυρίαρχο ρόλο στις εσωτερικές δημόσιες υποθέσεις τόσο οξύνονταν και το πολιτικό πρόβλημα με το κομματικό κατεστημένο να
αποσαρθρώνεται. Πλέον η χώρα είναι αιχμάλωτη των δανειστών,
με την κοινωνία γονατισμένη, την οικονομία διασωληνωμένη και
το πολιτικό σύστημα απαξιωμένο και ανίσχυρο.
Και ξαφνικά, όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα, αρχίζει να επαληθεύεται και μια παραλλαγή του νόμου του Μέρφι: όταν κάτι είναι
να πάει χειρότερα, θα πάει. Και τα χειρότερα ήλθαν. Εκεί που είχαμε μόνον το οικονομικό πρόβλημα, και προσπαθούσαμε, έστω και
κουτσά στραβά και με ελλειμματικές ηγεσίες, να το διαχειριστούμε, ξαφνικά αποκτήσαμε και πρόβλημα διεθνούς περιβάλλοντος.
Προσέξτε, ποια είναι τα καινούργια κομμάτια που προστίθενται
στο παζλ της κρίσης. Πρώτον, η επίλυση του Κυπριακού. Ανεξαρτήτως του τι τελικά θα συμβεί, οι εξελίξεις θα επηρεάσουν και το
εσωτερικό σκηνικό της χώρας μας. Είτε υπάρξει λύση είτε δεν
υπάρξει, επιπτώσεις θα υπάρξουν.
Αν έχουμε λύση, στην οποίαν θα συμφωνήσει και η Ελλάδα, η
κυβέρνηση, αλλά και η αντιπολίτευση, θα δοκιμαστούν από τον
«πατριωτικό πόλεμο» που θα εξαπολυθεί εναντίον τους. Έναν
«πόλεμο», τον οικονομικό, τον αντέχουν. Ακόμη και με τον πολιτικό «πόλεμο» πες ότι τα καταφέρνουν. Δεν είμαι όμως σίγουρος ότι
μπορούν ν” αντέξουν και έναν τρίτο, τον «πατριωτικό».
Αν, πάλι, δεν έχουμε λύση, θα χαθεί μια ακόμη ευκαιρία να λυθεί
ένα πρόβλημα που για πολλές δεκαετίες τώρα ταλανίζει και στοιχειώνει τον ελληνισμό, αποτελεί πηγή (δικαιολογημένης) έντασης
με την Τουρκία και το οποίο εκτός από τις πρόσθετες διπλωματικές φορτίσεις που προκαλεί στις ευρωπαϊκές και διεθνείς μας
σχέσεις δημιουργεί, ως είναι φυσικό, και εμπόδια στην (απαραίτητη, ειδικά σήμερα με την κρίση) οικονομική εκμετάλλευση του
υποθαλάσσιου πλούτου του Αιγαίου και ευρύτερα της νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Δεν είναι όμως μόνον το Κυπριακό. Στην ατζέντα των θεμάτων
με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά η χώρα, αν δεν θέλει να
βρεθεί προ εκπλήξεων, είναι και η εντεινόμενη αποσταθεροποίηση στην οποίαν φαίνεται να εισέρχεται η Τουρκία. Η κυβέρνηση
Ερντογάν τρίζει και μαζί της το μοντέλο του «λάιτ ισλαμισμού». Η
πιθανότητα να ξανακυλήσει η Τουρκία στον, γνώριμο από το παρελθόν, πειρασμό «εξαγωγή της κρίσης», δεν είναι μικρή.
Αν λάβουμε υπόψη ότι, εκτός από την αυξανόμενη οικονομική
και πολιτιστική διείσδυση στη Θράκη, επιχειρεί να αυξήσει και την

πολιτική της επιρροή μέσω της αναβάθμισης της λειτουργίας του
Προξενείου της στην περιοχή σε επίπεδο πρεσβείας, τότε τα μαντάτα δεν είναι και τόσον καλά.
Και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, είναι πλέον ισχυρή η πιθανότητα, να ξεσπάσει, μετά από 160 χρόνια, ένας νέος Κριμαϊκός
Πόλεμος. Η Ουκρανία δεν είναι μακριά μας, είναι δίπλα μας και οι
δεσμοί που έχουμε μαζί της (με την Μαύρη Θάλασσα και τις γύρω
από αυτήν περιοχές) είναι πανάρχαιοι.
Και δεν είναι μόνον η Ιστορία ούτε οι πολλοί Έλληνες που κατοικούν εκεί ούτε μόνο η επιχειρηματική δράση που έχουν αναπτύξει, τα τελευταία χρόνια, εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, είναι
και η γεωστρατηγική σημασία της περιοχής που, ανάλογα με την
έκβαση των εξελίξεων, θα μας επηρεάσει. Ένας δεύτερος Ψυχρός
Πόλεμος, μια ενεργειακή κρίση και μια άμεση εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στα τεκταινόμενα θα τροποποιήσουν,
επί τα χείρω, τα δεδομένα και για τη χώρα μας.
Σε άλλες εποχές και με άλλες εγχώριες πολιτικές ηγεσίες η επιβάρυνση του διεθνούς, άμεσου, περιβάλλοντός μας (Κύπρος, Τουρκία, Ουκρανία συν η Συρία) ίσως ήταν και μια ανέλπιστη ευκαιρία
για αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου της χώρας στην περιοχή
και, μέσω αυτής, συνολικής διευθέτησης των προβλημάτων που
αντιμετωπίζει περιλαμβανομένης και της υπερχρέωσης.
Σε κάθε πάντως περίπτωση η επίλυση του «ελληνικού προβλήματος» αποκτά νέες παραμέτρους, οι οποίες πρέπει να τονιστούν
από την ελληνική πλευρά και να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους
εταίρους-δανειστές μας. Ενδεχομένως μια παρέμβαση, τώρα, των
ΗΠΑ για την κρίση υπερχρέωσης του Νότου της Ευρώπης, να βοηθούσε σε αυτή την κατεύθυνση και ίσως θα έπρεπε να επιδιωχθεί.
Δυστυχώς, την σήμερον ημέρα οι ελληνικές πολιτικές ελίτ έχουν
άλλα σοβαρότερα προβλήματα να επιλύσουν: αν τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα θα πωλούνται εκτός φαρμακείων, αν για
τις καθυστερήσεις στη διαθεσιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων
ευθύνεται ο Μιχελάκης ή ο Μητσοτάκης, αν ο Σταύρος Θεοδωράκης και το «Ποτάμι» του θα τα καταφέρουν καλύτερα από τον
Μπίστη και την «Ελιά» να ανασυγκροτήσουν την Κεντροαριστερά,
αν περισσότερες ψήφους, στο δήμο Αθηναίων, θα πάρει ο Σπηλιωτόπουλος ή ο Κακλαμάνης, αν διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ από τη Ν.Δ.
είναι κάτω ή πάνω από τρεις μονάδες, αν ο Κασιδιάρης θα κάνει
παρέα του Μιχαλολιάκου στη φυλακή (που δεν θα κάνει, για να
σας δώσω και την είδηση) και άλλα τέτοια σοβαρά και ζέοντα προβλήματα. Δυστυχώς.
Φελνίκος (matrix24.gr)

Η Ρωσία συνεχίζει απτόητη το πλάνο της για την Κριμαία και
αντιπαρέρχεται τις απειλές των Δυτικών για κυρώσεις σε βάρος
της. Οι απειλές της Δύσης δεν θα μεταβάλλουν τη θέση της Μόσχας στο θέμα της Ουκρανίας, διεμήνυσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ από την Τύνιδα, ενώ ο εκπρόσωπος του
ΥΠΕΞ προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που ΗΠΑ και Ε.Ε. υλοποιήσουν τις απειλές τους, θα υπάρξουν αντίποινα, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.
«Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να είναι θυμωμένος με τη Ρωσία.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις
τους στην Ουκρανία», παρατήρησε ο Λαβρόφ κατηγορώντας τη
Δύση ότι στην ουσία δεν υποστήριξαν ποτέ μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας στην Ουκρανία.
Σύμβουλοι του Πούτιν ωστόσο και πιο χαμηλόβαθμοι Ρώσοι αξιωματούχοι πάνε ένα βήμα παραπέρα, προειδοποιώντας την Ε.Ε.
με κλείσιμο των κρουνών του φυσικού αερίου μέχρι και με οικονομικό κραχ το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα ήταν οι τοποθετήσεις
του γνωστού οικονομολόγου και προεδρικού συμβούλου Σεργκέι
Γκλάζιεφ, ο οποίος είπε ότι αν επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις
κατά της Ρωσίας, τότε η Μόσχα θα έχει όλο το δικαίωμα να συστήσει να πουληθούν όλα τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, που
διαθέτει, αλλά πολύ περισσότερο να αρνηθεί πλέον να χρησιμοποιεί το δολάριο για τις διεθνείς της συναλλαγές και να καταφύγει
σε άλλα νομίσματα σε συνεργασία «με τους εταίρους της Ρωσίας
σε Ανατολή και Νότο».
Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η δήλωση του Ρώσου αξιωματούχου ότι οι δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα της επέτρεπαν να
αρνηθεί την αποπληρωμή των δανείων ρωσικών εταιρειών από

Γιατί η Ρωσία περιφρονεί τις
προειδοποιήσεις για κυρώσεις
αμερικανικές τράπεζες, καθώς οι κυρώσεις «είναι δίκοπο μαχαίρι»
και στο πάγωμα των ρωσικών λογαριασμών, μπορεί να αντιπαρατεθεί το πάγωμα των ρωσικών χρεών.
Παρά τη συγκρατημένη, έως αρνητική αντιμετώπιση των απόψεων Γκλάζιεφ από την επίσημη Μόσχα, στους ίδιους τόνους κινήθηκαν και οι συζητήσει στη ρωσική Κρατική Δούμα (την Κάτω
Βουλή). «Τίποτε δεν απειλεί τον προϋπολογισμό μας, επιδράσεις
μπορούν να υπάρξουν μόνο στο Χρηματιστήριο, στις ισοτιμίες
συναλλάγματος», υποστήριξε το μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού και Φόρων Νικολάι Γκοντσάρ, εκτιμώντας ότι παρόμοιες
απειλές από τη Δύση «θέλουν να δοκιμάσουν τις αντοχές της Ρωσίας», να διευκρινίσουν πόσο σταθερές είναι οι θέσεις της χώρας.
«Εξηγήσαμε με σαφήνεια ότι δεν πρόκειται να προδώσουμε τους
«δικούς» μας, τους ανθρώπους μας, όσους θεωρούν τον εαυτό
τους αδελφό μας, αλλά την ίδια στιγμή δεν πρόκειται να παρασυρθούμε από προβοκάτσιες», σημείωσε ο Γκοντσάρ.
«Δεν πιστεύω ότι μπορούν να υπάρξουν σοβαρές κυρώσεις
εναντίον της Ρωσίας, Τα τελευταία 20 χρόνια έχει διαμορφωθεί
ένα διεθνές οικονομικό πλαίσιο στο οποίο οι δυτικές χώρες έχουν
λαμβάνειν πολύ περισσότερα από ό,τι η Ρωσία, γι' αυτό και η
«τιμωρία» της πέμπτης οικονομίας του κόσμου χωρίς βλάβη για
τους εμπνευστές της είναι αδύνατη», εκτιμά ο Μιχαήλ Γεμελιάνοφ,
αντιπρόεδρος της κεντροαριστερής «Δίκαιης Ρωσίας».
Παρά τις σχετικά καθησυχαστικές απόψεις ως προς τις προοπτικές των ρωσοδυτικών σχέσεων, δεν λείπουν και οι εκτιμήσεις ότι η

Στο βιβλίο του «Οι αφέντες του κόσμου» ένας πρώην πράκτορας
της CIA, ο Γκονζάλεθ Μάτα, αναφέρει ότι πολυμελές κλιμάκιο της
δυσώνυμης Υπηρεσίας είχε ενεργό συμμετοχή στον Μάη του '68,
καθώς και σε μια μεγάλη απεργία του πανίσχυρου συνδικάτου IGM
στην τότε Δυτ. Γερμανία. Δεν δημιούργησε τον Μάη η CIA ούτε
συνέβαλε στην απεργιακή έκρηξη. «Απλώς» παρενέβη. Στο πυρακτωμένο Παρίσι, γιατί η Ουάσιγκτον δεν ήθελε να ακούσει για
Ντε Γκωλ, και στη Γερμανία, διότι παιζόταν ένα μεγάλο οικονομικό
παιχνίδι με παραγγελίες για ναυπήγηση πλοίων.
Αυτά λέει ο Μάτα και παραθέτει πλήθος στοιχείων για το είδος
των παρεμβάσεων, που λειτούργησαν όπως το λάδι στη φωτιά,
και για τις οποίες δεν είχαν ιδέα ούτε οι εξεγερμένοι των Παρισίων ούτε οι Γερμανοί συνδικαλιστές. Ομως η πειστική μαρτυρία
του πρώην πράκτορα φωτίζει αποκαλυπτικά το πώς λειτουργούν
οι μεγάλες δυνάμεις και οι Υπηρεσίες τους όταν διακυβεύονται
δικά τους συμφέροντα ή επιθυμούν δραστικές αλλαγές για λόγους
ισχύος και επιρροής.
Μιλώντας για την κατάσταση στη Βενεζουέλα ο Ιγνάσιο Ραμονέ, πρώην διευθυντής της «Le Monde Diplomatique», καταγγέλλει «πραξικόπημα αργής ανάφλεξης» το οποίο «συνδέεται με τις
ΗΠΑ και καθοδηγείται από τον πραξικοπηματία Λεοπόλδο Λόπες». Στην πρώτη φάση δημιουργείται έλλειψη αγαθών πρώτης
ανάγκης μέσω «κερδοσκοπικής αποθεματοποίησης», γεγονός που
δημιουργεί λαϊκή δυσφορία και κάνει τον κόσμο να στραφεί εναντίον «της ανίκανης κυβέρνησης». Τα υπόλοιπα της πρώτης φάσης -εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και καταιγιστική προπαγάνδα από
τα Μέσα Ενημέρωσης, εγχώρια και διεθνή- είναι θέμα χρόνου.
Η δεύτερη φάση έχει στόχο την εξέγερση. Ενισχύεται η δυναμική μιας κοινωνικής ομάδας που διαμαρτύρεται (στη Βενεζουέλα
ξεσηκώθηκε μια μειοψηφία αποφασισμένων φοιτητών), ακολουθούν -αναπόφευκτα- συγκρούσεις με την αστυνομία, γίνονται
συλλήψεις, ενώ παράλληλα καταγγέλλεται από τα πρόθυμα ΜΜΕ
και τα κοινωνικά δίκτυα η κρατική καταστολή, ώσπου μπαίνουν
στο παιχνίδι της καταδίκης «μεγάλοι ανθρωπιστικοί οργανισμοί»
και ξένες κυβερνήσεις... Στην κατακλείδα του άρθρου ο Ραμονέ
σημειώνει: «Βρισκόμαστε σ' αυτό το στάδιο και συνεπώς: κινδυνεύει η δημοκρατία στη Βενεζουέλα; Ναι, γιατί απειλείται, για
άλλη μια φορά, από τους αιώνιους πραξικοπηματίες».
Μία μικρή χώρα, όπως η Βενεζουέλα, δύσκολα μπορεί να αντιμετωπίσει θηριώδεις εκστρατείες από ξένα κέντρα, καθώς και
τον απηνή πόλεμο, οικονομικό, μηντιακό και άλλους. Ωστόσο,
η προπαγάνδα και οι παρεμβάσεις ανθίζουν στις ρωγμές της διακυβέρνησης, στις αστοχίες και στον δογματισμό της. Ο Τσάβες
αριστουργηματικά είχε καταφέρει να αποφεύγει τα ολισθήματα.
Γι' αυτό και είχε αποτρέψει αρκετές επιχειρήσεις αποσταθεροποίησης, ενώ είχε συντρίψει την αντιπολίτευση σε αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις. Ομως ο Μαδούρο δεν είναι Τσάβες.
Αντιμετώπισε δυναμικά μια «μικρής κλίμακας φοιτητική διαμαρτυρία» στον Σαν Κριστομπάλ και έδωσε λαβή να καταγγέλλεται η
κυβέρνησή του για βίαιη κρατική καταστολή και να λειτουργούν
σωρευτικά στον κόσμο οι αφορμές για να ξεσηκωθεί εναντίον του
(καθημερινή βία από συμμορίες στους δρόμους, έλλειψη είδων
πρώτης ανάγκης κ.ά.).
Ο Μαδούρο χάνει βαθμηδόν τον έλεγχο, καθώς, όπως σωστά
επισημαίνει ο Francisco Toro στους «New York Times» («Καθημερινή» 1-2 Μαρτίου), ο Μαδούρο δαιμονοποιεί και καταγγέλλει
συλλήβδην τους διαδηλωτές και την ηγεσία τους ως φασίστες και
πράκτορες του αμερικανικού ιμπεριαλισμού. Και έτσι χάνει το δίκιο του. Διότι και εξωνημένη αντιπολίτευση υπάρχει και φασιστικά
στοιχεία και αμερικανική παρέμβαση. Με μια θεμελιώδη διαφορά:
το ετερόκλητο μέτωπο των αντι-τσαβίστας ξέρει «το πότε και το
πώς», ενώ κάποιοι ηγέτες όπως ο Μαδούρο δεν έχουν συναίσθηση
των ορίων εξουσίας ούτε ικανότητες να ελιχθούν. Και μοιραία κινδυνεύουν να καταστούν βορά αδηφάγων κέντρων εξουσίας, που
δεν ανέχονται αιρετικούς ηγέτες και χώρες που «λοξοδρομούν».
Γιάννης Τριάντης (Ελευθεροτυπία)
Ρωσία βρίσκεται στην πραγματικότητα σε ένα μεταβατικό στάδιο,
το οποίο υποχρεωτικά θα επιταχυνθεί από τις «ριζοσπαστικές»
επιλογές εξωτερικής πολιτικής του Βλαντίμιρ Πούτιν.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Εθνικής Στρατηγικής
Μιχαήλ Ρέμιζοφ η δεύτερη επέτειος της επανεκλογής του Πούτιν
στην προεδρία συμπίπτει με τη δραματική απόφαση για την Κριμαία, μια επιλογή «με μεγάλο κόστος», που πιθανώς να καταστήσει υποχρεωτική μια μορφή «εσωστρέφειας» στην οικονομία της
Ρωσίας. «Η ετοιμότητα του Πούτιν να καταβάλλει το τίμημα αυτό,
σημαίνει και την ωριμότητά του να ηγηθεί στην αναδόμηση του
έως τώρα μοντέλου ανάπτυξης της Ρωσίας, με έμφαση όχι τις εισαγόμενες, αλλά τις δικές της δυνάμεις, με γοργή διαδικασία αντικατάστασης των εισαγωγών, που μπορεί να αποτελέσει κίνητρο
για οικονομική ανάπτυξη και για τη δημιουργία ενός αυτοδύναμου κυρίαρχου χρηματιστικού συστήματος».
«Ο Πούτιν μεταλλάσσεται», σχολιάζει ο δημοσιολόγος Αλεξάντρ
Προχάνοφ, εκτιμώντας ότι «βρισκόμαστε ολοφάνερα σε μια φάση
αναθεώρησης αξιών και συμμάχων, μεθόδων και τακτικών, που
αναδεικνύουν τον Ρώσο πρόεδρο σε ηγέτη ευρύτερων εθνικών
ενοτήτων του σλαβικού και όχι μόνο κόσμου».
Κατά τον πρόεδρο του Κέντρου Στρατηγικών Επικοινωνιών
Ντμίτρι Αμπζάλοφ η εξωτερική πολιτική του Πούτιν τώρα «δοκιμάζεται», καθώς ήταν αδύνατο να μην απαντηθεί από το Κρεμλίνο αυτή η «εξωτερική πρόκληση», που πιθανόν να οδηγήσει και
σε εσωτερικές μεταλλάξεις, χωρίς απαραίτητα αυτό να σημαίνει
το συνηθισμένο «σφίξιμο των λουριών», που φοβάται κυρίως η
ρωσική επιχειρηματική τάξη και η φιλελεύθερη διανόηση, αλλά
μια μετεξέλιξη του ρωσικού κράτους πολύ πιο εκτεταμένη και δομική.
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Η Κριμαία πρόλαβε να ενσωματωθεί στη Ρωσία
Τελειωμένη υπόθεση πρέπει να θεωρείται
ήδη η επιστροφή της Κριμαίας στη Ρωσία. Η
αποφασιστική δράση του ρωσικού στρατού για
την κατάληψη όλων των στρατηγικής σημασίας
σημείων και αρμών εξουσίας στην Κριμαία διασφάλισε μέχρι στιγμής την ειρηνική έναρξη της
διαδικασίας ουσιαστικής επανενσωμάτωσης της
χερσονήσου στη Ρωσία, στην οποία ανήκει τα
τελευταία διακόσια χρόνια. Πριν δηλαδή ο Χρουστσόφ την υπαγάγει διοικητικά στην Ουκρανία το
1954, με μια εσωτερική διοικητική πράξη ήσσονος πολιτικής σημασίας, αφού τόσο η Ρωσία όσο
και η Ουκρανία ανήκαν στη Σοβιετική Ενωση.
Δεν αποκλείεται η Κριμαία να ξαναγυρίσει στην
εξουσία της Μόσχας αναίμακτα, αλλά τίποτα δεν
μπορεί να το εγγυηθεί αυτό.
Ενθαρρυντικά είναι τα σημεία αφενός ότι ο
νεοδιορισθείς αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού
της Ουκρανίας ορκίστηκε υπακοή στον Ρώσο
πρόεδρο της Κριμαίας και αφετέρου ότι εξαφανίστηκαν κάποιες συμμορίες ακροδεξιών Τατάρων
που εμφανίστηκαν κάποια στιγμή προκαλώντας
τους Ρώσους της Κριμαίας, αλλά διαλύθηκαν εν
ριπή οφθαλμού μετά τον ξυλοδαρμό τους από
απλούς διαδηλωτές. Δεν αποκλείεται να έχει αρχίσει η εγκατάλειψη της Κριμαίας εκ μέρους τους
-τουλάχιστον των πιο εκτεθειμένων αντιρωσικών στοιχείων-, γιατί γνωρίζουν ότι η θέση των
Τατάρων (οι γονείς και οι παπούδες των οποίων
πολέμησαν μαζικά στο πλευρό των Γερμανών
ναζί κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και γι'
αυτό στη συνέχεια εξορίστηκαν από τον Στάλιν
στην Κεντρική Ασία) θα επιδεινωθεί μετά το πέρασμα της Κριμαίας στους Ρώσους. Πόσω μάλλον
που ένας νέος γύρος μίσους των Ρώσων εναντίον
τους έχει προκληθεί, καθώς στα είκοσι και πλέον έτη της ουκρανικής ανεξαρτησίας οι Τάταροι
λειτούργησαν εκ νέου ως το «μακρύ χέρι» των
γερμανόφιλων ακροδεξιών Ουκρανών.
Οι Ρώσοι άρχισαν με την εξαγγελία άμεσων
τεχνικών έργων για τη σύνδεση της Κριμαίας
οδικώς με το ρωσικό έδαφος που βρίσκεται
ανατολικά της χερσονήσου, στην περιοχή του
Κερτς, κατασκευάζοντας δρόμο στα αβαθή της
Αζοφικής Θάλασσας. Παράλληλα, φτιάχνουν
μεθοριακά φυλάκια στα βόρεια της χερσονήσου
της Κριμαίας, εκεί που συνδέεται με το ουκρανικό έδαφος. Ούτως ή άλλως όμως η Κριμαία ήταν
για τους επαΐοντες μια υπόθεση τελειωμένη πριν
καν αρχίσει. Από στρατιωτική σκοπιά, ήταν αδύνατον για την Ουκρανία να την καταλάβει. Από

πολιτική σκοπιά, η εκχώρηση του στρατηγείου
του ρωσικού στόλου της Μεσογείου σε μια χούφτα ακροδεξιούς συμμορίτες ήταν πράξη αυτοκτονίας για τον Πούτιν και τη Ρωσία. Μια τέτοια
στάση θα σηματοδοτούσε την έναρξη διάλυσης
της ίδιας της Ρωσίας. Θα πυροδοτούσε ακαριαία
δεκάδες απαιτήσεις αυτονόμησης από την εξουσία της Μόσχας από τις αμέτρητες εθνότητες που
περικλείει στους κόλπους του το ρωσικό κράτος.
Η επίσπευση μάλιστα του αρχικά προκηρυχθέντος για τις 25 Μαΐου δημοψηφίσματος στην Κριμαία με θέμα την ουσιαστική ανεξαρτητοποίησή
της από το Κίεβο για τις 30 Μαρτίου αντανακλά
τη συνειδητοποίηση από το Κρεμλίνο της ανάγκης επίδειξης σιδερένιας αποφασιστικότητας,
αν δεν θέλει να χάσει τα πάντα. Το θέμα της Κριμαίας έχει κριθεί οριστικά και αμετάκλητα. Ανεξάρτητα από την τοπική φόρμουλα που θα λάβει
η λύση, ανεξάρτητα από το αν αυτή η λύση θα
είναι μέχρι τέλους αναίμακτη ή αν τελικά θα χυθεί αίμα, η Ρωσία ξαναπήρε την Κριμαία. Τελεία
και παύλα. Αλλο είναι το πρόβλημα. Τι ακριβώς
σχεδιάζει να κάνει ο Πούτιν με τις υπόλοιπες ρωσόφωνες και ρωσόφιλες περιοχές της Ουκρανίας
που καταλαμβάνουν τη μισή έκταση της χώρας;
Θα εφαρμόσει το «μοντέλο Κριμαίας» ή θα επιλέξει ένα μοντέλο «ντε φάκτο» μη αποδοχής των
αποφάσεων της κυβέρνησης του Κιέβου, όταν
διαφωνούν οι Ρώσοι και οι ρωσόφωνοι της Ουκρανίας με αυτές; Το Κρεμλίνο μέχρι στιγμής δείχνει να προτιμά τη δεύτερη εκδοχή, αλλά ούτε ο
ίδιος ο Πούτιν δεν είναι σε θέση να πει αν αυτή η
πολιτική επιλογή θα εφαρμοστεί στην πράξη.
Η μη ανάληψη αποφασιστικής δράσης διαμελισμού της Ουκρανίας τώρα αμέσως οδηγεί σε
ένα ναρκοθετημένο από πολιτική σκοπιά πεδίο.
Ο νέος πρωθυπουργός στο Κίεβο αυτή τη στιγμή
είναι ένας «κραγμένος» πράκτορας των Αμερικανών. Προσωρινός πρόεδρος της χώρας είναι
μια μαριονέτα και για πρόεδρο που θα εκλεγεί
σε περίπου τρεις μήνες η Ουάσιγκτον προωθεί
τη Γιούλια Τιμοσένκο, η οποία έχει μετατραπεί σε
τυφλό όργανό της. Αυτοί οι άνθρωποι θα οδηγήσουν σίγουρα σε σύγκρουση με τη Ρωσία κάποια
στιγμή αργότερα, σε στιγμή που θα κρίνουν ότι ο
συσχετισμός δυνάμεων είναι πολύ δυσμενέστερος για τη Μόσχα από σήμερα. Εκτός πια αν ο
Πούτιν έχει αποφασίσει να επιτρέψει τον εξανδραποδισμό των Ρώσων της Ουκρανίας, πράγμα
απίθανο, αλλά όχι αδύνατο.
Γιώργος Δελαστίκ

Σημαντικές οι εμπορικές σχέσεις της Γερμανίας με τη Ρωσία
Περιορισμένες είναι οι επιπτώσεις της έντασης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για την παγκόσμια
οικονομία, όμως, από τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Credit Suisse προκύπτει ότι δεν ισχύει το ίδιο
και για τη γερμανική οικονομία, η οποία κινδυνεύει να γίνει ο μεγάλος χαμένος αυτής της κρίσης. Η
Angela Merkel, που τηρεί ειδικούς δεσμούς με τη Ρωσία και θεωρεί τον εαυτό της σαν τον ενδιάμεσο
μεταξύ Ανατολής και Δύσης, βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.
Σύμφωνα με την Credit Suisse, η Ρωσία αποτελεί μόλις το 2,9% του παγκόσμιου ΑΕΠ (αφού η οικονομία της υπολογίζεται στα 2,2 τρισ. δολάρια) και η Ουκρανία δεν ξεπερνά το 0,4% της παγκόσμιας
οικονομίας. Οι ρωσικές εισαγωγές από τις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη ανέρχονται σε 11 δισ. δολάρια και
87 δισ. ευρώ αντίστοιχα (0,7% και 4,6% των συνολικών εξαγωγών αντίστοιχα, κάτι που μεταφράζεται σε μόλις 0,1% του ΑΕΠ των ΗΠΑ και 0,9% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης).
''Επομένως, είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι η ουκρανική κρίση θα έχει σημαντικές επιπτώσεις για
την παγκόσμια ανάπτυξη από μόνη της'', καταλήγουν οι οικονομολόγοι της Credit Suisse.
Όμως, προειδοποιούν ότι από τις μεγάλες ανεπτυγμένες αγορές, αυτή που φαίνεται να κινδυνεύει
περισσότερο από τις τελευταίες εξελίξεις είναι η Γερμανία.
Ενώ το ποσοστό των γερμανικών εξαγωγών που καταλήγουν στη Ρωσία διαμορφώνεται μόλις στο
3% (και δεν ξεπερνούν το 1,3% του ΑΕΠ της Γερμανίας), η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας εκτιμά ότι το
50% των γερμανικών εισαγωγών πετρελαίου προέρχονται από τη Ρωσία, με το αντίστοιχο ποσοστό
για το φυσικό αέριο να διαμορφώνεται στο 39%.
Με δεδομένο ότι η Ρωσία έχει μεγάλη ανάγκη τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού
αερίου, είναι μάλλον απίθανο να διακόψει εντελώς τη ροή προς τη Γερμανία, εκτιμά η Credit Suisse.
Όμως, στην περίπτωση μιας προσωρινής διαταραχής, τα ασυνήθιστα υψηλά ενεργειακά αποθέματα
που τηρεί η χώρα θα μπορούσαν να εξαντληθούν. Είναι άξιο προσοχής ότι περίπου το 50% των ρωσικών εξαγωγών αερίου προς την Ευρώπη περνά από την Ουκρανία (ποσοστό που πέφτει στο 40% με
τη λειτουργία της επέκτασης του αγωγού Nord Stream, φέτος).
Γκάφα με διαρροή εγγράφου για τη βρετανική στάση
Σε κοινή θέα κρατούσε απόρρητα έγγραφα ο αναπληρωτής σύμβουλος της Εθνικής Ασφάλειας
της Βρετανίας, πηγαίνοντας στη Downing Street για την έκτακτη συνεδρίαση μετά τις εξελίξεις στην
Ουκρανίας.
Η Βρετανία «δεν θα πρέπει να υποστηρίξει εμπορικές κυρώσεις» εναντίον της Ρωσίας εξαιτίας της
επέμβασής της στην Κριμαία ή να «αποκλείσει» τους Ρώσους από το Σίτι, έγραφε έγγραφο που κατάφερε να φωτογραφήσει ένας φωτορεπόρτερ, και σήμερα το έδειξε το BBC και δημοσιεύθηκε σε
πολλές εφημερίδες της χώρας.
Να σημειωθεί ότι πολλές ρωσικές εταιρείες έχουν επιλέξει να εισαχθούν στο χρηματιστήριο του
Λονδίνου ενώ αρκετοί πλούσιοι Ρώσοι έχουν αποκτήσει πολυτελείς κατοικίες στο Λονδίνο. Στα δημοσιεύματα αναφέρεται ότι, το έγγραφο υπονοεί ότι η Βρετανία δεν θα υποστήριζε τις στρατιωτικές
προετοιμασίες του ΝΑΤΟ και ότι ο ΟΗΕ και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να βρίσκεται στην
πρώτη γραμμή των προσπαθειών να επιλυθεί πολιτικά η κρίση στην Ουκρανία.

Ανεξάρτητη, αδέσμευτη, αντικειμενική
e-εφημερίδα Ελληνισμού Διασποράς

Η αποτυχία των δικοινοτικών συνομιλιών

Συμπληρώνονται εφέτος 40 χρόνια από τότε
που το Κυπριακό Ζήτημα έλαβε το χαρακτήρα
του προβλήματος εισβολής-κατοχής. Σ’ αυτό
το χρονικό διάστημα κατεγράφησαν πολλοί κύκλοι δικοινοτικών συνομιλιών, αφού η ελληνική
πλευρά δεν επεδίωξε από την αρχή να απαιτήσει
συνομιλίες με την πηγή της ανωμαλίας που ήταν
η Τουρκία, και σήμερα ουδείς πλέον αμφιβάλλει
ότι η προοπτική επίλυσης του προβλήματος,
όση μπορεί να υπάρξει, απέχει πολύ από το να
ευρίσκεται πλησίον των στόχων όπως η ελληνική πλευρά τους διεμόρφωσε αμέσως μετά την
εισβολή, οι οποίοι συνεπυκντούντο στο αίτημα
προοπτική «απελευθέρωση – επιστροφή». Ελάχιστοι, όμως, αμφιβάλλουν ότι οι προσπάθειες
επίλυσης του προβλήματος βαθμιαίως και σταθερώς έχουν διολισθήσει προς τις σταθερές και
άκαμπτες τουρκικές θέσεις.
Τα 40 χρόνια των δικοινοτικών συνομιλιών μας
προσφέρουν ένα συσσωρευμένο προηγούμενο
για να αποτιμήσουμε αναλυτικώς την αξιοπιστία
και αποδοτικότητα αυτής της πολιτικοδιπλωματικής τακτικής. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η επιλογή αυτή είχε ως πρώτο αποτέλεσμα να προσδώσει στην Τουρκία το πλεονέκτημα τακτικής
που από την αρχή επεδίωξε, δηλαδή την αλλαγή
του νομικού πλαισίου του προβλήματος όπως
αυτό διεμορφώθη το 1974 με την εισβολή των
τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο.

Με άλλα λόγια η Τουρκία καταφέρνοντας να
παρουσιάσει το πρόβλημα ως δικοινοτικό και όχι
ως πρόβλημα εισβολής - κατοχής πέτυχε σταδιακώς και μακροπροθέσμως τον παραμερισμό
των κανόνων δικαίου που στην περίπτωση αυτή
σαφώς ευνοούσαν την ελληνική πλευρά.
Μετά τον παραμερισμό των κανόνων δικαίου τα κριτήρια λύσης κατέστησαν κατ’ ανάγκην
εμπειρικά, πολιτικά, περιστασιακά και μη υποκείμενα σε προδιαγεγραμμένους κανόνες ευθυδικίας. Μέσα στο ασαφές αυτό πλαίσιο των
δικοινοτικών διαπραγματεύσεων, έξω από τη
διεθνή νομική δημοσιότητα, και με την ελληνική
πλευρά να μην έχει συγκεκριμένη στρατηγική,
το δίκαιο του ισχυροτέρου (βλ. Τουρκία) που
στηρίζεται στη λογική του στρατηγικού καταναγκασμού, μέσω εκβιασμών και τετελεσμένων γεγονότων, απέκτησε μοιραίως και αναποφεύκτως
τον πρωταρχικό ρόλο.
Στις διεθνείς σχέσεις, η διαπραγμάτευση επί
σοβαρά αντιτιθέμενων απόψεων, αν το επιδιώξει ο ισχυρός, έχει ως αποτέλεσμα την παράταση
σε χρονικό μάκρος των συνομιλιών, την πρόκλη-

ση ηθικής και πολιτικής κόπωσης στο αντίπαλο
μέρος, τη δημιουργία του αισθήματος του αδιεξόδου, τις σταδιακές υποχωρήσεις της αδύνατης
πλευράς, εκείνης που κύρια ενδιαφέρεται και
επείγεται για λύση του προβλήματος και τελικώς,
την αποφυγή συστηματικών διεθνών καταδικών
και πιέσεων που απορρέουν από την παραβίαση
του διεθνούς δικαίου.
Αυτό ακριβώς επεδίωξε από την αρχή η Τουρκία. Από το συνομιλίες της Γενεύης του 1974 και
εντεύθεν, η Άγκυρα πίστευε και συνεχίζει να πιστεύει ότι η αποτελμάτωση -ταυτοχρόνως μέσο
και σκοπός- την ευνοεί να ξεφύγει από τα νομικά
αδιέξοδα που της δημιούργησε η εισβολή και η
κατοχή εδάφους ξένου κράτους. Από την πρώτη
ημέρα της εισβολής, η Τουρκία επεδίωξε και πέτυχε να εξαγοράσει χρόνο.
Ο χρόνος, σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι το
καλύτερο εργαλείο τακτικής γιατί εργάζεται
υπέρ εκείνου που δημιούργησε την ανώμαλη
κατάσταση και αποτρέπει τη μεταβολή της επί
τα βελτίω για τον αδύνατο. Με στόχο τη διαιώνιση των διαπραγματεύσεων, και ακολουθώντας
την τακτική των κατά στάδια τετελεσμένων γεγονότων (εποικισμός, ανακήρυξη ψευδοκράτους, αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων
της Κυπριακής Δημοκρατίας), αποβλέπει στην
αποτελμάτωση, στην διεθνή υποβάθμιση του
προβλήματος και τέλος στην εξαφάνιση των νομικών σημείων που θα έπρεπε να επικαλείται η
ελληνική πλευρά απαιτώντας αποκατάσταση της
τάξεως, είτε μέσα στο πολιτικό και νομικό πλαίσιο του ΟΗΕ είτε μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Το αποτέλεσμα της τακτικής αυτή τραγικώς
το βιώνει η ελληνική πλευρά σήμερα και αποκρυσταλλώνεται στο σημερινό πλαίσιο επίλυσης
του προβλήματος που χαρακτηρίζεται ως μία
προσπάθεια ελαφράς βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης με κάποιες «συνοριακές διευθετήσεις» και με κάποιες πολιτειακές ρυθμίσεις.
Παράλληλα, η αδυναμία της ελληνικής πλευράς
με το πέρασμα του χρόνου γίνεται διαρκώς ευδιάκριτη και στρέφεται ως μπούμεραγκ εναντίον της, αφού δημιουργεί διαρκώς κίνητρα στην
Τουρκία και στους διεθνείς διαμεσολαβητές πως
η υποχωρητικότητά της είναι άνευ ορίων, λόγω
κόπωσης και λόγω της πίεσης του χρόνου, ο
οποίος εργάζεται σε βάρος των ελληνικών συμφερόντων.
Εδώ και 40 χρόνια ακούμε τις πολιτικές ηγεσίες να επαναλαμβάνουν φορτικώς την τραγική
ψευδαίσθηση ότι οι δικοινοτικές συνομιλίες είναι μονόδρομος για τη λύση του προβλήματος
μας και να την εκλαμβάνουν ως πανάκεια στην
πολιτική τους μυθολογία. Τα 40 χρόνια τακτικής
αποτελούν επαρκές πλαίσιο επανεκτίμησης της
πεμπτουσίας της στρατηγικής σκέψης και πρακτικής. Στο πλαίσιο των δικοινοτικών συνομιλιών
αυτή η θεωρητική διατύπωση αποτυπώνεται στο
ερώτημα: «Τι πετύχαμε στα 40 χρόνια δικοινοτικών συνομιλιών;». Το μόνο που πετύχαμε είναι
να γίνουμε οι σύγχρονοι εκφραστές του μύθου
του Σίσυφου. Γιατί ποια αποτυχία μπορεί να είναι
χειρότερη για μία πολιτική ηγεσία όταν αυτοπαγιδεύθηκε να επιτελεί εσαεί ένα τόσο ανέλπιδο
και μάταιο έργο, να πιστεύει ταυτοχρόνως ότι
βρίσκεται στη σωστή τροχιά και ότι κάποια μέρα
θα υλοποιήσει τους στόχους της;
Χρήστος Ιακώβου
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Νετανιάχου: «Οι Παλαιστίνιοι πρέπει να
αναγνωρίσουν το Ισραήλ ως εβραϊκό κράτος»
Ο Iσραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου προειδοποίησε τις παγκόσμιες δυνάμεις να μην επιτρέψουν στο Ιράν να διατηρήσει
την ικανότητά του να εμπλουτίζει ουράνιο και
κάλεσε τους Παλαιστίνιους να αναγνωρίσουν το
Ισραήλ ως εβραϊκό κράτος, αν επιθυμούν την
ειρήνη.
Ο Νετανιάχου έκανε αυτές τις δηλώσεις στην
ομιλία του στο μεγαλύτερο φιλοϊσραηλινό λόμπι
στις ΗΠΑ, το AIPAC (Αμερικανοϊσραηλινή Επιτροπή Δημοσίων Υποθέσεων) στην Ουάσιγκτον,
μετά τις συζητήσεις που είχε στον Λευκό Οίκο.
Ο Iσραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε την
αντίθεσή του στην πιθανότητα μιας συμφωνίας
με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, η
οποία θα του επιτρέψει να διατηρήσει τεχνολογία που του προσφέρει τη δυνατότητα να κατασκευάσει ατομική βόμβα.
Ο Νετανιάχου σημείωσε εξάλλου ότι θα πρέπει
να αυξηθεί η διπλωματική πίεση στην Τεχεράνη, το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει μετά
τη σύναψη προσωρινής συμφωνίας μεταξύ του
Ιράν και της Ομάδας 5+1, η οποία προβλέπει την
άρση κάποιων από τον κυρώσεων εναντίον του.
«Δυστυχώς, οι ηγέτιδες δυνάμεις του κόσμου

συζητούν να αφήσουν το Ιράν την ικανότητα να
εμπλουτίζει ουράνιο. Ελπίζω να μην το κάνουν
αυτό, διότι θα είναι ένα σοβαρό λάθος», σημείωσε.
Αναφερόμενος στους Παλαιστίνιους, με τους
οποίους το Ισραήλ ξεκίνησε έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων τον Ιούλιο υπό την αιγίδα των
ΗΠΑ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι επιθυμεί μια
συμφωνία. Παρόλα αυτά έθεσε το βάρος στους
Παλαιστίνιους οι οποίοι θα πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουν το Ισραήλ ως εβραϊκό κράτος.
«Έχει έρθει η ώρα οι Παλαιστίνιοι να σταματήσουν να αρνούνται την ιστορία. Όπως το Ισραήλ
είναι έτοιμο να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό
κράτος, οι Παλαιστίνιοι πρέπει να είναι έτοιμοι
να αναγνωρίσουν ένα εβραϊκό κράτος», υποστήριξε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.
Ο Νετανιάχου προχώρησε σε μια δήλωση που
άφησε να διαφανεί τόσο η πρόθεσή του να δώσει
τη διαταγή να εξαπολυθεί επίθεση για να ανασχεθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ως έσχατη
λύση, όσο και την άρνησή του να υποχωρήσει σε
βασικούς όρους της ειρηνευτικής συμφωνίας:
«Θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστώ το
εβραϊκό κράτος του Ισραήλ».

Ε.Ε.: Το ένα τρίτο του προϋπολογισμού έχει ήδη ξοδευτεί
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ξοδέψει το ένα
τρίτο του προϋπολογισμού της για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων και γι' αυτό το
λόγο οι κυβερνήσεις των κρατών μελών ίσως
χρειαστεί να συνεισφέρουν επιπλέον πόρους,
προειδοποίησε σήμερα μια αξιωματούχος.
Η επίτροπος αρμόδια για την Ανθρωπιστική
Βοήθεια Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα δήλωσε στο
Ευρωκοινοβούλιο ότι η ΕΕ έχει δεσμεύσει 911
εκατομμύρια ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια
για το 2014.
Όμως μέρος του προϋπολογισμού αυτού χρησιμοποιήθηκε για να καλυφθούν καθυστερούμενες οφειλές ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ
από το 2013. Η επίτροπος εκτίμησε ότι φέτος θα

χρειαστούν επιπλέον 400 εκατομμύρια ευρώ, με
150 εκατομμύρια να είναι απαραίτητα πιθανόν
ως τον Ιούλιο.
«Για πρώτη φορά η ανθρωπιστική κοινότητα
είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τέσσερις (…)
ύψιστης σημασίας κρίσεις: στη Συρία, τις Φιλιππίνες, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και το
Νότιο Σουδάν. Και δυστυχώς δεν έχουμε κανένα
λόγο να αναμένουμε ότι στο μέλλον θα υπάρχει
μόνο μία (κρίση)», σημείωσε ο Γκεοργκίεβα.
Η ΕΕ ήδη καταρτίζει σχέδια για την πιθανότητα
παροχής βοήθειας στην Ουκρανία, πρόσθεσε η
ίδια, αν και η ελπίδα είναι ότι η κατάσταση στη
χώρα αυτή «δεν θα γίνει ποτέ ανθρωπιστική κρίση».

10 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για την Κριμαία
1. Οι νέες αρχές της Κριμαίας είχαν συσταθεί
υπό την απειλή όπλου. Παρά τη ρητορική της
Ρωσίας για ένα «πραξικόπημα» στο Κίεβο, το
πραγματικό πραξικόπημα ήταν στην Κριμαία. Το
κτήριο της Βουλής της Κριμαίας κατελήφθη υπό
την απειλή όπλου μετά από μια φαινομενικά επιτυχημένη συγκέντρωση υποστήριξης προς τις
αρχές του Κιέβου. Η πολιτοφυλακή της Berkut,
που προσπαθεί να ξεφύγει από τα εγκλήματα που
διέπραξε στο Κίεβο, φέρεται να είχε εμπλοκή.
2. Αυτό δεν είναι καθόλου το ίδιο με τον ρωσικό πόλεμο στη Γεωργία το 2008. Τότε, από τις
περισσότερες πλευρές, οι Γεωργιανοί προκλήθηκαν να πυροβολήσουν πρώτοι. Μόνο ένας Ρώσος
πολίτης έχει χάσει τη ζωή του στην τωρινή κρίση,
και ήταν από ελεύθερους σκοπευτές στο Κίεβο.
3. Το προτεινόμενο δημοψήφισμα είναι κατά
του Συντάγματος της Ουκρανίας. Μόνο μια εθνική ψηφοφορία μπορεί να αλλάξει τα σύνορα.
4. Ο νέος «πρωθυπουργός» της Κριμαίας,
Sergey Aksionov ήταν γκάνγκστερ στη δεκαετία
του ’90. Το ψευδώνυμό του ήταν «δαιμόνιο». Το
κόμμα του (Russia Party) έλαβε μόλις 4% στις
προηγούμενες εκλογές στην Κριμαία.
5. Υπάρχουν 266.000 Τατάροι της Κριμαίας
στην Κριμαία. Πριν από το πραξικόπημα φώναζαν
«ο Αλλάχ είναι μεγάλος! Δόξα στην Ουκρανία!».
Τώρα φέρεται να έχουν σχηματίσει μονάδες αυτοάμυνας. Απελάθηκαν όλοι από τον Στάλιν στην
Κεντρική Ασία το 1944. Οι μισοί πέθαναν. Τους
επετράπη να επιστρέψουν μόνο μετά από το
1989 και ακόμη ζουν σε οριακές συνθήκες. Η 70η
επέτειος της απέλασης είναι αυτό το Μάιο.
6. Οι Τατάροι της Κριμαίας είναι Σουνίτες Μουσουλμάνοι. Ο Khanate, Τατάρος της Κριμαίας,
ήταν η κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή από το
1441 μέχρι που η Κριμαία κατελήφθη από τη ρωσική αυτοκρατορία το 1783. Η εκστρατεία για τη
μετατροπή του σε Ρωσικό Άθως, ένα κέντρο του
ορθόδοξου χριστιανισμού, κέρδισε έδαφος μόνο
μετά από τον Πόλεμο της Κριμαίας.
7. Υπάρχει μια εθνική ρωσική πλειονότητα στην
Κριμαία (58%), αλλά οι περισσότεροι εγκαταστάθηκαν εκεί μετά από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Περίπου το 24% είναι Ουκρανοί. Οι Τατάροι είναι
περισσότεροι από το 13%, αλλά κοντά στο 20%
του πληθυσμού που είναι ακόμη μαθητές.
8. Η Κριμαία είναι χερσόνησος. Λαμβάνει όλο
το νερό και το αέριό της από την υπόλοιπη Ου-

κρανία.
9. Υπάρχουν μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου
και αερίου γύρω από τις ακτές της Κριμαίας.
10. Η Ρωσία επαναπροσδιορίζει το στόλο της
στη Μαύρη Θάλασσα για ένα ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης με την παλιά σοβιετική ναυτική βάση στην
Ταρτούς της Συρίας.

Ο καλύτερος πελάτης της αμυντικής βιομηχανίας
Για ακόμη μια φορά, οι Ινδοί θρηνούν για μια
τραγωδία που συνέβη σε ένα από τα υποβρύχια του ναυτικού. Ως συνέπεια του ατυχήματος
στο INS Sindhuratna που γέμισε το σκάφος με
καπνούς την προηγούμενη εβδομάδα, δύο αξιωματούχοι έχασαν τη ζωή τους από σοβαρά
εγκαύματα και άλλοι επτά ναυτικοί που εισέπνεαν τους καπνούς χρειάστηκε να μεταφερθούν
αεροπορικώς προς την… ασφάλεια. Πέρυσι,
μία άλλη φονική έκρηξη σε ινδικό υποβρύχιο
είχε οδηγήσει στο χαμό 18 ναυτών.
Το ατύχημα έρχεται σε μια κακή στιγμή για
την «εμπόλεμη» κυβέρνηση της Ινδίας. Το Κόμμα του Κογκρέσου του Ινδού πρωθυπουργού
Manmohan Singh, που βρίσκεται αντιμέτωπο με
μια σειρά από σκάνδαλα διαφθοράς, καθώς και
μια υποτονική οικονομία, κατά πάσα πιθανότητα θα χάσει στις εθνικές εκλογές του Μαΐου. Ο
ηγέτης του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, Narendra Modi, είναι ένας ινδουιστής
εθνικιστής που υποστηρίζει πως ο Singh δεν
ήταν αρκετά αυστηρός, ειδικά απέναντι στον
διεκδικητικό γείτονα της χώρας στα βόρεια -την
Κίνα.
Στην πρώτη του ομιλία ως ηγέτης του Κόμματος Bharatiya Janata τον περασμένο Σεπτέμβριο, κατηγόρησε την κυβέρνηση πως δεν κάνει
αρκετά για να προστατέψει τα σύνορα της Ινδίας. «Χωρίς μία ικανή κυβέρνηση, μία πατριωτική
κυβέρνηση, δεν μπορεί να δοθεί και εγγύηση για
την ασφάλεια», δήλωσε ο Modi. Πρόσφατα o
Modi άσκησε κριτική σε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «επεκτατική νοοτροπία» της Κίνας.
Ο Sonia Ghandhi και άλλoi ηγέτες του κόμματος του Κογκρέσου έχουν προσπαθήσει να οχυρώσουν την κυβέρνηση απέναντι στις επιθέσεις

της δεξιάς μέσω της δραματικής αύξησης των
αγορών στρατιωτικού εξοπλισμού από προμηθευτές άλλων χωρών. Πράγματι, κανείς δεν εισάγει περισσότερο στρατιωτικό υλικό από τους Ινδούς. Η χώρα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας
των χωρών που αγοράζουν όπλα στο εξωτερικό,
πάνω από τη Σαουδική Αραβία στο Νο 2 και την
Τουρκία στο Νο3, σύμφωνα με δημοσίευμα της
υπηρεσίας προβλέψεων Aerospace & Defense
Forecasting της IHS Jane.
Η Ινδία, η οποία εισήγαγε στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας περίπου 3 δισ. δολαρίων, είχε έναν
λογαριασμό εισαγωγών 5,9 δισ. δολαρίων το
περασμένο έτος και η IHS (IHS) προβλέπει ότι
το σύνολο θα είναι περίπου 6,7 δισ. δολάρια το
τρέχον έτος και 8,16 δισ. δολάρια το 2015. Η αύξηση των εισαγωγών είναι «θεαματική», δήλωσε
ο ανώτερος αναλυτής της IHS, Ben Moores.
Αυτός που έχει επωφεληθεί περισσότερο από
τον αγοραστικό «πυρετό» των Ινδών είναι οι
ΗΠΑ. Η Ινδία είναι πλέον η μεγαλύτερη αγορά για
την αμερικανική βιομηχανία αμυντικού εξοπλισμού και η όρεξή της για στρατιωτικό εξοπλισμό
«made in USA» αναμένεται να μεγαλώσει ακόμη
περισσότερο, λέει ο Paul Burton, διευθυντής περιεχομένου για την αμυντική βιομηχανία και τον
προϋπολογισμό της IHS Defence στη Σιγκαπούρη. Οι εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού των
ΗΠΑ προς την Ινδία ανήλθαν στα 1,9 δισ. δολάρια
το 2013 και θα αυξηθούν στα 2,3 δις δολάρια το
2014 και στα 3,3 δισ. δολάρια το 2015.
Η Ινδία είναι σημαντικός πελάτης της Boeing
(BA), με τις αγορές να αφορούν μεταγωγικά αεροσκάφη και ελικόπτερα Απάτσι. Η Boeing είναι
«πραγματικά η κινητήριος δύναμη της αγοράς»,
λέει ο Burton.

Βαρθολομαίος για μετατροπή Αγίας Σοφίας σε τέμενος
Την αντίθεσή του σε μια ενδεχόμενη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος εξέφρασε και πάλι ο
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισήμανε ότι η Πρωτόθρονη
Εκκλησία της Ορθοδοξίας -εφόσον τεθεί ζήτημα- διεκδικεί να επαναλειτουργήσει η Αγία Σοφία για
τον αρχικό σκοπό για τον οποίο κτίσθηκε, δηλαδή ως χριστιανικός Ναός.
«Με τις εκπαιδευτικές εκδρομές στην Πόλη έχουν την ευκαιρία οι μαθητές να επισκέπτονται τα
μνημεία της, με πρώτο και μεγαλύτερο και ιερότερο την Αγία Σοφία, για την οποία όπως θα διαβάζετε και θα ακούτε υπάρχει μια κίνηση μέσα σε μια μερίδα του τουρκικού λαού για να μετατραπεί
από μουσείο που είναι σήμερα σε τέμενος. Βεβαίως και θα αντιδράσουμε, όχι μόνο εμείς οι Ορθόδοξοι, μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά θα αντιδράσει όλη η Χριστιανοσύνη, ανεξαρτήτως
δόγματος, εάν είναι Ρωμαιοκαθολικοί, εάν είναι Προτεστάντες, εάν είναι Ορθόδοξοι, όλοι εν σώματι
θα αντιδράσουμε», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και τόνισε: «Εάν πρόκειται η Αγία Σοφία να επιστραφεί εις την λατρεία του Θεού, πρέπει απαραιτήτως να επιστραφεί εις την λατρεία του Τριαδικού
Θεού των Χριστιανών, διότι εκτίσθη ως Εκκλησία, δεν εκτίσθη ούτε ως μουσείο, ούτε ως τέμενος.
Μας ανήκει, την διεκδικούμε, είναι η Μεγάλη Εκκλησία μας και κατ' επέκταση της Αγίας Σοφίας και
το Οικουμενικό Πατριαρχείο ονομάζεται Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία. Είναι ό,τι ιερότερο έχουμε
ως Ορθόδοξοι και ως Έλληνες».

Ρίο
καρναβάλι 2014
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Αύξηση των ημερών με
καύσωνα παρά την
«παύση» υπερθέρμανσης
Την ώρα που πολλές επιστημονικές ομάδες
ανά τον κόσμο δίνουν η μία μετά την άλλη τις δικές τους ερμηνείες για την καταγεγραμμένη επιβράδυνση των ρυθμών της υπερθέρμανσης του
πλανήτη την τελευταία δεκαπενταετία - «παύση», όπως έχει επικρατήσει να αποκαλείται - μια
άλλη μελέτη αποκαλύπτει ότι την ίδια περίοδο ο
αριθμός των ημερών με καύσωνα έχει αυξηθεί
σημαντικά.
«Αυτή η ανάλυση δείχνει ότι όχι απλώς δεν
υπάρχει παύση στην εξέλιξη των ημερήσιων
θερμοκρασιακών ακροτήτων στην ξηρά, αλλά
ότι αυτές συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, όπως
προκύπτει από το αρχείο παρατηρήσεων», γράφουν στην επιθεώρηση Nature Climate Change
οι ερευνητές από πανεπιστήμια και οργανισμούς
της Ελβετίας, της Αυστραλίας και του Καναδά.
«Επιπλέον, τα διαθέσιμα δεδομένα καταδεικνύουν ότι οι πιο “ακραίες” ακρότητες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μεταβολή» - με άλλα λόγια,
ο καύσωνας είναι συχνότερος, εντονότερος και
πλήττει όλο και μεγαλύτερες περιοχές.
Χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα δεδομένα για
την περίοδο 1997-2010 και συγκρίνοντάς τα με το
μέσο όρο της περιόδου 1979-2012, οι επιστήμονες
είδαν μεταξύ άλλων ότι η έκταση γης που επηρεάζεται από τον καύσωνα αυξάνεται σταθερά, με
αποτέλεσμα οι θερμοκρασιακές ακρότητες να
πλήττουν πλέον κατά μέσο όρο υπερδιπλάσιες
εκτάσεις σε σχέση με παρόμοια συμβάντα, πριν
από 30 χρόνια.
Στην τελευταία της έκθεση, η οποία δόθηκε
στη δημοσιότητα τον περασμένο Σεπτέμβριο, η
Διακυβερνητική Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC)
αναγνώριζε ότι μεταξύ 1998 και 2012, η μέση
παγκόσμια θερμοκρασία μεταβλήθηκε ελάχιστα
παρά το γεγονός ότι οι εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου, στις οποίες αποδίδεται η άνοδος
της θερμοκρασίας, αυξήθηκαν σημαντικά. Η
IPCC έκανε λόγο για «παύση» αποδίδοντάς την
στη φυσική μεταβλητότητα. Σύμφωνα με τους
αμφισβητίες της κλιματικής αλλαγής, η «παύση»
αυτή σημαίνει ότι το πρόβλημα είχε υπερεκτιμηθεί.
Τα συμπεράσματα της νέας μελέτης θέτουν
υπό αμφισβήτηση αυτήν την πεποίθηση. Οι
συντάκτες της δημοσίευσης υποστηρίζουν ότι,
παρά τη σταθεροποίηση της μέσης παγκόσμιας
θερμοκρασίας, άλλοι δείκτες κλιματικής αλλαγής
ενισχύθηκαν, π.χ. η τήξη των πάγων της Αρκτικής ή ο αριθμός των ημερών με καύσωνα. «Τονίζουμε ότι ο όρος “παύση”, όπως χρησιμοποιείται
για την πρόσφατη εξέλιξη των παγκόσμιων ετήσιων θερμοκρασιών είναι λανθασμένος, ακόμη
και παραπλανητικός στο πλαίσιο της συζήτησης
για την κλιματική αλλαγή», γράφουν.
Πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας επισήμαινε ότι 56 χώρες
κατέγραψαν ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών την
περίοδο 2001-2010, ενώ μόνο 14 ανέφεραν ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών. Σύμφωνα με τον
επικεφαλής του οργανισμού, τα 13 από τα 14
θερμότερα έτη στα χρονικά έχουν καταγραφεί
από το 2000.

Ξεσπάσματα θυμού,
κίνδυνος εγκεφαλικού
Όσοι έχουν ξεσπάσματα θυμού, αντιμετωπίζουν σχεδόν πενταπλάσιο κίνδυνο για έμφραγμα
και υπερτριπλάσιο κίνδυνο για εγκεφαλικό μέσα
στο επόμενο δίωρο περίπου, σύμφωνα με μια
νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.
Όσο συχνότερα θυμώνει κανείς, ιδίως αν έχει
επιβαρυμένο καρδιαγγειακό ιστορικό, τόσο ο
κίνδυνος είναι μεγαλύτερος, καθώς συσσωρεύεται σε βάθος χρόνου.
Οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής και της
Σχολής Δημόσιας Υγείας του πανεπιστημίου
Χάρβαρντ, με επικεφαλής τη δρα Ελίζαμπεθ Μοστόφσκι, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο
ευρωπαϊκό καρδιολογικό περιοδικό «European
Heart Journal», σύμφωνα με το BBC, εξέτασαν
δεδομένα από εννέα μελέτες σχετικές με το ζήτημα (μετα-ανάλυση), οι οποίες αφορούσαν χιλιάδες ανθρώπους.
Σε επίπεδο πληθυσμού, ο κίνδυνος ενός μεμονωμένου επεισοδίου θυμού είναι σχετικά
χαμηλός: ένα έμφραγμα παραπάνω ανά 10.000
ανθρώπους ετησίως για κάποιον άνθρωπο χαμηλού καρδιαγγειακού κινδύνου, ο οποίος θυμώνει
μόνο μια φορά το μήνα.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Μία επαναστατική πρόταση η οποία θα αξιοποιεί τους όγκους των παγόβουνων της Αρκτικής
για σκοπούς υδροπονικών καλλιεργειών παρουσίασε ομάδα γάλλων φοιτητών αρχιτεκτονικής.
Το Arctic Harvester θα αποτελεί μία πλωτή
εγκατάσταση υδροπονικών καλλιεργειών, η
οποία θα κινείται μεταξύ της Γροιλανδίας και του
Καναδά, εκμεταλλευόμενη το γλυκό νερό που
προκύπτει από τα αποσπώμενα παγόβουνα για
τους σκοπούς ενός μεγάλου συστήματος υδροπονικών καλλιεργειών.
Η εγκατάσταση, σύμφωνα με τα σχέδια των
γάλλων φοιτητών (Μεριέμ Τσαμπανί, Ετιέν Τσομπό, Τζον Εντόμ, Μέιβα Λενεβό), θα μπορεί να
στεγάσει μία κοινότητα 800 ατόμων, αποτελώντας με αυτόν τον τρόπο ένα πλωτό «χωριό»
υδροπονικής καλλιέργειας, με στόχο την μείωση των αναγκών της Γροιλανδίας για εισαγωγές
αγροτικών προϊόντων.

Sony: Ανεβαίνουν οι
πωλήσεις PlayStation 4
Οι πωλήσεις του PlayStation 4 έφτασαν αισίως
τις έξι εκατομμύρια μονάδες, παγκοσμίως, μέσα
σε λιγότερο από τέσσερις μήνες μετά το αρχικό
λανσάρισμα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε
στη δημοσιότητα η Sony.
Παράλληλα, η Sony ανακοίνωσε ότι πουλήθηκαν και 13,7 εκατομμύρια τίτλοι παιχνιδιών για το
PlayStation 4, μέχρι και την 2α Μαρτίου. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε 2,2 παιχνίδια ανά κονσόλα. Επίσης, το πλήκτρο Share στο χειριστήριο
του PlayStation 4 ενεργοποιήθηκε 100 εκατομμύρια φορές, δηλαδή αντίστοιχος αριθμός με
αποσπάσματα από τη «δράση» διαφόρων παιχνιδιών μοιράστηκε μέσω Διαδικτύου. Αντίστοιχα, περισσότεροι από 56 εκατομμύρια χρήστες
παρακολούθησαν τα σχετικά βίντεο.
Σε ότι αφορά το PlayStation Plus, η Sony ανακοίνωσε σημαντική άνοδο στην πώληση συνδρομών. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,
περισσότεροι από τους μισούς κατόχους του PS4
απέκτησαν συνδρομές που αφορούσαν την αποθήκευση παιχνιδιών στο cloud ή σε απόκτηση

Πλωτό υδροπονικό
«χωριό» θα εκμεταλλεύεται
τα παγόβουνα της Αρκτικής

γωγής ενέργειας (με ηλιακούς συλλέκτες).
«Μας ήρθε η ιδέα ότι τα παγόβουνα της Γροιλανδίας υποστηρίζουν πλούσια τοπικά οικοσυστήματα...ένα παγόβουνο αποτελεί μια όαση»
ανέφερε σχετικά η Μ. Τσαμπανί.
Αν και η όλη ιδέα παραπέμπει σε ένα βαθμό
σε πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου, το Arctic
Harverster θα είναι ειδικά σχεδιασμό για να παρέχει καλές συνθήκες διαβίωσης στους εργαζομένους του. Επίσης, σημειώνεται ότι η κίνησή
του θα ακολουθεί αυτή των παγόβουνων, ακολουθώντας τα ίδια θαλάσσια ρεύματα.
Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα του Fast
Company, η ιδέα ξεκίνησε ως άσκηση, ωστόσο
η ομάδα έχει αρχίσει να συνεργάζεται με την
Polarisk Analytics, εταιρεία συμβούλων που
ασχολείται με θέματα αρκτικών περιοχών. Τώρα,
οι σχεδιαστές αναζητούν χρηματοδότηση για την
κατασκευή πρωτοτύπων μικρού μεγέθους.

τίτλων με έκπτωση. Αντίστοιχα, το PlayStation
App εγκαταστάθηκε περισσότερες από 3,6 εκατομμύρια φορές, μέχρι τις 2 Μαρτίου. Στην ιαπωνική αγορά, όπου το PS4 λανσαρίστηκε μόλις
στις 22 Φεβρουαρίου, οι πωλήσεις έφτασαν τις
370.000 μονάδες.
Σύμφωνα με τη Sony αυτή τη στιγμή υπάρχουν
διαθέσιμοι τριάντα τίτλοι για την κονσόλα νέας
γενιάς. Τα στοιχεία της Sony χαρακτηρίζονται
ιδιαίτερα θετικά, δεδομένου ότι η ίδια η εταιρεία προέβλεπε ότι θα επιτύχει πωλήσεις πέντε
εκατομμυρίων μονάδων έως το τέλος Μαρτίου.
Φαίνεται ότι η Sony προηγείται της Microsoft,
στη «μάχη της κονσόλας», αφού η αμερικανική
εταιρεία είχε ανακοινώσει τον Ιανουάριο την παράδοση (όχι πώληση) συνολικά 3,9 εκατομμυρίων μονάδων, παγκοσμίως.
Για το κρίσιμο διάστημα, λόγω εορταστικής
περιόδου, η Microsoft φάνηκε να διεκδικεί τα
πρωτεία στην αμερικανική αγορά. Ωστόσο, λίγο
αργότερα, μέσα στον Ιανουάριο, η Microsoft
ανακοίνωσε ότι είχε πουλήσει τρία εκατομμύρια
κονσόλες νέας γενιάς, για το 2013, ενώ η Sony
ανακοίνωσε πωλήσεις 4,2 εκατομμυρίων PS4,
για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στην κορυφή tablets Android

«Η προτεινόμενη λύση δεν επιζητεί μόνο την
κάλυψη αυτής της ανάγκης, αλλά και ένα αναπαράξιμο μοντέλο, το οποίο στο μέλλον θα μπορούσε να μεταβάλει το εμπορικό ισοζύγιο της
Γροιλανδίας σε αυτόν τον τομέα από έλλειμμα σε
πλεόνασμα» αναφέρεται σε σχετική δημοσίευση
στην ιστοσελίδα της Μ. Τσαμπανί.
«Στην αναζήτηση εύφορων εδαφών για μία
άγονη περιοχή, το Arctic Harvester αναπτύσσει
πολλαπλές τεχνικές, ενεργειακές και κοινωνιολογικές στρατηγικές» συμπληρώνεται. Η κυκλικού σχήματος εγκατάσταση θα «υποδέχεται»
παγόβουνα στο κέντρο της, από όπου το γλυκό
νερό θα συλλέγεται και θα χρησιμοποιείται για
σκοπούς υδροπονικών καλλιεργειών και παρα-

Μαγεία χρωμάτων
(καρναβάλι Ρίο)

Οι καταρράκτες του Νιαγάρα πάγωσαν και θυμίζουν μπάλες παγωτού

Στα 195,4 εκατ. μονάδες ανήλθαν οι πωλήσεις
tablets παγκοσμίως το 2013, σύμφωνα με έρευνα της Gartner, σημειώνοντας αύξηση της τάξης
του 68% σε σχέση με το 2012. Αν και οι πωλήσεις tablets με iOS σημείωσαν άνοδο το τέταρτο
τρίμηνο του 2013, το μερίδιο αγοράς τους έπεσε
στο 36%, με το Android να αναδεικνύεται στο
νούμερο 1 λειτουργικό για tablets, με 61,9%
της αγοράς. Στην τρίτη θέση, σύμφωνα με την
Gartner, βρίσκονται τα Windows της Microsoft,
με 2,1%.
Αναλυτικότερα, μέσα στο 2014 πωλήθηκαν
120.961.445 tablets με Android, 70.400.159
tablets με iOS και 4.031.802 tablets με Windows,
καθώς και 41.598 με άλλα λειτουργικά. Το σύνολο ανέρχεται στις 195.435.004 συσκευές.
«Το 2013 τα tablets κατέστησαν ένα mainstream
φαινόμενο, με μία μεγάλη γκάμα επιλογών μεταξύ tablets με Android να βρίσκονται εντός των
οικονομικών δυνατοτήτων των mainstream καταναλωτών, ενώ παράλληλα παρείχαν επαρκή
χαρακτηριστικά» αναφέρει σχετικά η Ρομπέρτα
Κότσα, διευθύντρια έρευνας της Gartner.
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Ο Ξενοφών (περ. 427 π.Χ.-355 π.Χ.) ο Αθηναίος
ήταν ιστορικός συγγραφέας και σωκρατικός φιλόσοφος. Γιος του Γρύλλου από το δήμο Ερχιάς
(κοντά στη Φυλή), κονωνικά ανήκε στην τάξη
των ιππέων και πολιτικά έδρασε ως ολιγαρχικός
και φιλολάκων. Μετά το 410 π.Χ. γνωρίστηκε με
τον Σωκράτη και μπήκε στον κύκλο των μαθητών του.
Ο Διογένης ο Λαέρτιος μας εξιστορεί ότι κάποτε, όταν ήταν ακόμη νέος, ο Ξενοφών συνάντησε
σε ένα στενό δρόμο τον Σωκράτη, ο οποίος, με
τη ράβδο του, τον εμπόδισε να προχωρήσει και
τον ρώτησε μεταξύ άλλων: «Πού οι άνθρωποι γίνονται καλοί και αγαθοί;» Ο Ξενοφών βρέθηκε σε
αμηχανία και ο Σωκράτης του απήντησε «'Επου
και μάνθανε!». Από τότε ο Ξενοφών έγινε μαθητής του Σωκράτη και τον θεωρούσε πρότυπο.
Ο Ξενοφών ανδρώθηκε συναναστρεφόμενος
ευγενείς νέους της Αθήνας που είχαν ως κύρια
ασχολία τον αθλητισμό και παρέμεινε σε όλη
τη ζωή του λάτρης της πάλης και των ελευθέρων αγώνων - από δε τα έργα του διαφαίνεται
ότι υπήρξε άριστος ιππέας. Επίσης, μέσα από τα
έργα του φαίνεται και η μεγάλη αγάπη του για τα
άλογα. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στον φιλολακωνισμό του. Αγαπούσε τον τρόπο ζωής των
Σπαρτιατών και συνδέθηκε φιλικά με τον βασιλιά της Σπάρτης Αγησίλαο, στο πλευρό του οποίου πολέμησε το 394 π.Χ. στην μάχη της Κορωνείας εναντίον του αντισπαρτιατικού συνασπισμού,
μέλος του οποίου ήταν και η ίδια η πατρίδα του,
η Αθήνα. Όπως ήταν φυσικό, για την πράξη του
αυτή τιμωρήθηκε με εξορία από την Αθήνα.
Εκστρατεία
Το 401 π.Χ. ο Ξενοφών καλείται από τον φίλο
του Πρόξενο τον Βοιώτιο, που διέτριβε στις Σάρδεις, να συμμετάσχει στην εκστρατεία του Πέρση, γιου του βασιλιά Δαρείου του Β' και διεκδικητή του θρόνου, Κύρου εναντίον του αδελφού
αυτού Βασιλέως Αρταξέρξη Β'. Ο ενθουσιασμός
του Ξενοφώντα για την πρόσκληση φαίνεται από
το γεγονός ότι σε προτροπή του Σωκράτη να
πάρει χρησμό από το Μαντείο των Δελφών κα-

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ξενοφών: Iστορικός συγγραφέας και φιλόσοφος
ταφέρνει να αποσπάσει θετική απάντηση κάνοντας πλάγια ερώτηση (αντί της ορθής ερώτησης,
δηλαδή να πάει ή όχι) που ήταν η εξής: «Σε ποιόν
Θεό θα πρέπει να κάνω θυσία ώστε να πετύχει το
ταξίδι μου και να επιστρέψω σώος;». Και βέβαια
η σοφία του Μαντείου του Απόλλωνα, που αντιλήφθηκε το σκοπό, του απάντησε να θυσιάσει σε
μια σειρά από θεούς «επ΄ αγαθώ και μη» (ακριβώς αυτό που μέχρι σήμερα λέμε «για καλό και
για κακό»).
Έτσι ο Ξενοφών βρέθηκε στην Ασία στο πλευρό του Κύρου, τον οποίο και άρχισε να θαυμάζει
λόγω του θαυμασμού που έτρεφε ο τελευταίος
για τους Έλληνες. Συγκεκριμένα έλεγε ο Κύρος
ότι «θέλει τους Έλληνες συμμάχους του, όχι γιατί δεν είχε στρατό αλλά γιατί τους θεωρούσε
ανώτερους από όλους τους άλλους λαούς» (Κύρ.
Αναβ. Ι 7,3). Ακόμη μακάριζε τους Έλληνες για
την μόνιμα κυριαρχούσα ελευθερία τους, που
εκείνος θα προτιμούσε αντί πάντων (την ελευθερίαν ελοίμην αν αντί ων έχω πάντων και άλλων πολλαπλασίων, Ανάβασις, βιβλίο 1.7.4), και
θεωρούσε ως προϊόν αυτής της ελευθερίας την
πολεμική και ηθική υπεροχή των Ελλήνων. Αυτός
ήταν και ο λόγος που ουδέποτε οι Πέρσες έκαναν
πόλεμο, είτε μεταξύ τους είτε ακόμη και με τους
Έλληνες, χωρίς την βοήθεια Ελλήνων (Κυρ. Παιδ
VIII 8,26). Δεν είναι γνωστό με τι βαθμό ή αξίωμα
ο Ξενοφών συμμετείχε στον Περσικό στρατό και
στην αυλή του Κύρου, το σίγουρο πάντως είναι
ότι ήταν συνδαιτυμόνας του και εκ των στενότερων συνομιλητών του.
Οπωσδήποτε, όμως, μετά τον θάνατο του φίλου του Κύρου στην μάχη στα Κούναξα και την
δόλια εξόντωση των Ελλήνων στρατηγών από
τον Τισσαφέρνη, και αφού εκλέχθηκε στρατηγός
(5ος κατά σειρά) από τους «μυρίους» (=10.000)
Έλληνες μισθοφόρους, οδήγησε αυτούς επιτυχώς, αντιμετωπίζοντας πολλούς κινδύνους, από
τα υψώματα της Αρμενίας προς την Τραπεζούντα στις ακτές του Ευξείνου Πόντου και μετά διά
θαλάσσης προς τα δυτικά πίσω στην Ελλάδα. Στη

Θράκη, με την υποστήριξη των Ελλήνων αυτών,
ο Σεύθης Β' μπόρεσε να γίνει βασιλιάς. Η καταγραφή της εκστρατείας και του ταξιδιού της
επιστροφής από τον Ξενοφώντα, ονομάστηκε
Κύρου Ανάβασις.
Η ιστορική καταγραφή του Ξενοφώντα στην
Ανάβαση είναι ένα από τα πρώτα γραπτά κείμενα όπου αναλύεται ο χαρακτήρας ενός ηγέτη και
αποτελεί παράδειγμα ανάλυσης τέτοιου τύπου,
κάτι που σήμερα καλείται θεωρία «Μεγάλων
Ανδρών». Στο έργο αυτό, ο Ξενοφών περιέγραψε τον χαρακτήρα του Κύρου του νεότερου, λέγοντας ότι «από όλους τους Πέρσες που έζησαν
μετά τον Κύρο τον Μέγα, ήταν ο πιο κατάλληλος
για βασιλιάς και για διοικητής μιας αυτοκρατορίας» (σελ. 91). Το κεφάλαιο 6 συνιστάται για
ανάγνωση, διότι περιγράφει τους χαρακτήρες
πέντε ηττημένων στρατηγών που παραδόθηκαν
στον εχθρό. Ο Κλέαρχος, όπως αναφέρεται, πί-

στευε πως «ένας στρατιώτης θα πρέπει να φοβάται περισσότερο τον ίδιο το διοικητή του, από
τον εχθρό». Ο Μένων περιγράφεται ως άνδρας
του οποίου η κυρίαρχη φιλοδοξία ήταν να γίνει
πλούσιος. Σχετικά με τον Αγία τον Αρκά και τον
Σωκράτη τον Αχαιό, γίνεται αναφορά στο θάρρος τους και στην εκτίμηση των φίλων τους.
Ο Ξενοφών αργότερα εξορίστηκε από την Αθήνα, πιθανώς διότι πολέμησε υπό τον Σπαρτιάτη
βασιλιά Αγησίλαο εναντίον των Αθηναίων στην
Κορώνεια. Είναι πιθανό, ωστόσο, ότι είχε εξοριστεί νωρίτερα, λόγω του συνδέσμου του με τον
Κύρο. Οι Σπαρτιάτες τού έδωσαν περιουσία στη
Σκιλλούντα, κοντά στην Ολυμπία στην Ήλιδα,
όπου συνέγραψε την Ανάβαση. Ο γιος του πολέμησε για την Αθήνα στη Μαντίνεια, ενώ ο Ξενοφών ακόμη ζούσε· έτσι η εξορία του ανεκλήθη.
Ο Ξενοφών πέθανε στην Κόρινθο (ή ίσως στην
Αθήνα) και η ημερομηνία θανάτου του είναι αβέβαιη. Είναι γνωστό ότι έσωσε τον προστάτη του
Αγησίλαο, για τον οποίο έγραψε ένα εγκώμιο.
Ο Διογένης Λαέρτιος ονόμαζε τον Ξενοφώντα
«Αττική Μούσα» λόγω της γλυκύτητας της γραφής του. Λίγοι ήταν οι ποιητές που έγραψαν στην
Αττική διάλεκτο.
Συγγραφικό έργο
Ο Ξενοφών ανέπτυξε πλούσια και πολυμερή
δραστηριότητα, φαινόμενο που βέβαια δεν αποτελεί ιδιαίτερο γνώρισμα της προσωπικότητάς
του, αλλά γενικότερο χαρακτηριστικό των λογίων της εποχής του.
Στον τομέα της ιστοριογραφίας με τα «Ελληνικά» του, που διαιρούνται σε 7 βιβλία, συνεχίζει
συνειδητά το έργο του Θουκυδίδη και καλύπτει
την περίοδο από το 411 π.Χ. ως 361 π.Χ..
Γενικότερη σημασία για την πολιτική φιλοσοφία έχει η «Κύρου παιδεία», σε 8 βιβλία, όπου,
στο πνεύμα της σοφιστικής και της σωκρατικής
ιδεολογίας και με πρότυπο την λίγο ιστορική
και πολύ μυθιστορηματική προσωπογραφία του
ιδρυτή της περσικής αυτοκρατορίας Κύρου Β',
συνθέτει την προσφιλή του εικόνα του ιδανικού
μονάρχη.

Οι ρίζες του καρναβαλιού στην αρχαία Ελλάδα

Οι ρίζες των εθίμων του Καρναβαλιού εντοπίζονται στην αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα
στις Διονυσιακές εορτές όπως τα Ανθεστήρια,
εορτές της Θράκης κτλ.
Τα Ανθεστήρια ήταν ετήσια γιορτή της αναγέννησης της φύσης και γιορτή των νεκρών προς
τιμή του Λιμναίου Διονύσου και του Xθόνιου
Eρμή. Γίνονταν στην Aθήνα κατά τον μήνα Aνθεστηριώνα (τέλος Φεβρουαρίου - αρχές Μαρτίου)
επί τρεις ημέρες. Tο όνομα της γιορτής πιθανολογείται από το ανθέω και το σχετίζουν με το έθιμο
της δεύτερης μέρας των χοών να στεφανώνουν
τα τρίχρονα αγόρια με λουλούδια.
Eπειδή τα Aνθεστήρια δεν ήταν γιορτή των
λουλουδιών είχε υποστηριχθεί παλαιότερα η
άποψη πως και το όνομα Aνθεστήρια της όλης γιορτής δε σχετίζεται με τα άνθη, αλλά με το ρήμα
«αναθέσσασθαι» που σημαίνει την ανάκληση
των ψυχών (όμως η συγκοπή της πρόθεσης ανά
δεν είναι χαρακτήρας της ιωνικής διαλέκτου) και
σχετίζουν την ετυμολογία με την τρίτη ημέρα
της γιορτής που ήταν αφιερωμένη στις ψυχές
των νεκρών.
Συνοπτικά τα δρώμενα των τριών ημερών των
Ανθεστηρίων ήταν:
1η μέρα Πιθοίγια
- Άνοιγαν τους πίθους με το νέο κρασί
- Συνήθιζαν να φέρνουν το πρώτο κρασί στο εν
Λίμναις ιερό του Διονύσου
- κάνανε σπονδές έξω από το κλειστό ιερό του
θεού, προς τιμή του ευχόμενοι να καταναλώσουν
αίσια την καινούρια παραγωγή
- δοκίμαζαν οι ίδιοι το κρασί και χόρευαν και
τραγουδούσαν ευχαριστώντας το Διόνυσο
- την ημέρα εκείνη καθώς και την επόμενη, οι
Αθηναίοι, επέτρεπαν στους δούλους να πίνουν
μαζί τους.
2η μέρα Χόες
- γινόταν η πομπική είσοδος του Διονύσου
στην πόλη πάνω σε καράβι με τροχούς
- πάνω στο καράβι υπήρχαν μεταμφιεσμένοι

σε ακόλουθους του Θεού Διονύσου. Αυτοί οι μεταμφιεσμένοι ήταν οι Σάτυροι και πείραζαν τον
κόσμο με τις βωμολοχίες δημιουργώντας κέφι
και χαρά και κωμική διάθεση.
- Οι μεταμφιεσμένοι Σάτυροι φορούσαν προσωπείο - μάσκα. Οι μάσκες αυτές ήταν πήλινες
και όμοιες μεταξύ τους.
- Άλλοι Σάτυροι φορούσαν δέρματα ζώων,
άλειφαν το πρόσωπό τους με την τρυγία (κατακάθι του κρασιού) και στεφανώνονταν με κισσό,
το αειθαλές ιερό φυτό του Διόνυσου.
- Οι Σάτυροι προσπαθούσαν να μοιάζουν με με
τράγους, και χαρακτηριστικό των τράγων είναι η
μεγάλη ροπή προς τα αφροδίσια.
- Οι Σάτυροι χοροπηδούσαν γύρω από το τροχοφόρο καράβι του Διονύσου χτυπώντας την

γη με τα πόδια τους. (ίσως από εδώ βγήκε και
η λέξη καρναβάλι αφού καρναβαλλίζω σημαίνει
βαλλισμός των κάρνων δλδ πηδηχτός χορός των
βοσκημάτων. Κατά Ησύχιο βόσκημα, πrρόβατον). Το βόσκημα γενικά μπορεί να είναι τράγος,
γίδα, πρόβατο.
- γινόταν ο «ιερός γάμος» του θεού με τη σύζυγο του άρχοντος βασιλέως, την βασσίλινα, ο
οποίος ήταν επικεφαλής του ιερατείου και όλων
των θρησκευτικών αξιωματούχων της Aθήνας.
- Γίνονταν αγώνες οινοποσίας
- Tο απόγευμα των Xοών συνηθίζονταν στους
δρόμους «αι εκ των αμαξών λοιδορίαι», δηλαδή
πειράγματα εναντίον διαβατών που συνηθίζονταν και στην εορτή των Ληναίων.
- μαγείρευαν τα πολυσπόρια (πανσπερμία,

κόλλυβα), που τα αφιέρωναν στο χθόνιο Eρμή,
τον ψυχοπομπό. Η παράδοση που εξηγεί την
πανσπερμία είναι πως όσοι σώθηκαν από τον Κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, μαγείρεψαν «χύτραν
πανσπερμίας».
- Την ημέρα των Χύτρων πίστευαν ότι οι ψυχές
ξαναγύριζαν στον επάνω κόσμο και βρίσκονταν
αόρατες ανάμεσα στους ζωντανούς.
- Πίστευαν ακόμη πως ανάμεσα στις ψυχές
υπήρχε και παρουσία πονηρών πνευμάτων που
ανέβαιναν στη γη με το άνοιγμα του Άδη και μόλυναν τους ανθρώπους και τις τροφές.
- έβαζαν γύρω από τα ιερά τους ένα κόκκινο
νήμα που λειτουργούσε αποτρεπτικά και εμπόδιζε τα πνεύματα να εισέλθουν.
- Επίσης για να τα εμποδίσουν να μπουν στα
σπίτια τους άλειφαν τις πόρτες με πίσσα και μασούσαν ράμφους.
- Τα βλαβερά πνεύματα του κάτω κόσμου, που
μαζί με τις ψυχές έμπαιναν στα σπίτια από το
βράδυ των Xοών και έμεναν με τους ζωντανούς
την ημέρα των Xύτρων, τις έδιωχναν την επόμενη ημέρα με τη γνωστή φράση: «φύγετε ψυχές
των νεκρών, τα Aνθεστήρια τελείωσαν πια».
- Τα Υδροφόρια ήταν μια γιορτή που γινόταν
την τρίτη μέρα των Aνθεστηρίων σε ανάμνηση
όσων πνίγηκαν κατά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα:
''Yδροφόρια, εορτή πένθιμος Aθήνησιν επί
τοις εν τω κατακλυσμώ απολομένοις''.
Κατά τη γιορτή αυτή έριχναν άρτους από σιτάρι και μέλι σε ένα χάσμα που υπήρχε μέσα στο
ναό του Oλυμπίου Διός γιατί από το χάσμα εκείνο
πίστευαν ότι η Γη είχε απορροφήσει τα νερά του
κατακλυσμού.
(24grammata)

