
ΠΡΩΙΝΑ  ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
''Οργανωμένη Ομογένεια'' σε διακοπές
Κουρασμένοι από την ανυπαρξία τους όλο τον 

χρόνο, οι προεδροπαράγοντες ''ξεκουράζονται'' 
κι επίσημα, απέχοντας από τα ''καθήκοντά'' τους. 
''Γεμίζουν τις μπαταρίες'' τους γιά να μας διασκε-
δάζουν από Οκτώβριο, που αρχίζει και επίσημα 
η ''δραστηριότητά'' τους. Δηλαδή, οι χωρίς ου-
σία συνεδριάσεις και συνελεύσεις τους,  χοροε-
σπερίδες και λοιπά ανόητα και γραφικά.

Δυστυχώς, εξακολουθούν να υπάρχουν ''βα-
ρεμένοι'' στην Ομογένεια ΗΠΑ που -κατά φαντα-
σία- νομίζουν ακόμα ότι υπάρχει ''οργανωμένη 
Ομογένεια'' ή νομίζουν ότι η Ομογένεια...ασχο-
λείται με τις χαζομάρες και την ανυπαρξία τους.

Αλλά επειδή ''ουδέν κακόν αμιγές καλού'', ό-
πως έλεγαν και παλιο-'Ελληνες (που αν ζούσαν 
θα μας είχαν απαγορεύσει να ονομαζόμαστε οι 
σημερινοί ''Ελληνες''), εγώ τις χαίρομαι τις χο-
ροεσπερίδες. 'Εχουν πολύ πλάκα. Βασικά, επειδή 
γίνονται πλάκες σε αυτές. Δηλαδή, απονέμονται 
''τιμητικές πλάκες'' σε αρκετά ''βούρλα'' με σχε-
δόν μηδενικό έργο και προσφορά στην Ομογέ-
νεια. Χαίρομαι όταν βλέπω να ''τιμούνται'' πρώ-
ην πρόεδροι-ψωνάρες, που μόνο έργο τους ήταν 
το...ψήσιμο σουβλακιών ή το σερβίρισμα σε φα-
γοπότια συλλόγων-Οργανώσεων.

Χαίρομαι με την ξεχωριστή σοβαροφάνεια στις 
''επίσημες εκδηλώσεις'' που δημιουργεί πολύ γέ-
λιο. Χαίρομαι και γιά την ''επισημότητα'' που δί-
νεται στις εκδηλώσεις-χορούς με την παρουσία 
των άλλων ''βούρλων'', των διπλωματών μας. 
Αυτοί και αν δεν είναι της ''πλάκας'': 'Οταν τους 
ακούμε να εκφωνούν εκείνους τους περίφημους 
''ξύλινους'' λόγους-χαιρετισμούς, θυμόμαστε τα  
χάλια του ελληνικού κράτους-Δημόσιου. Και ό-
ταν τους κάνουν ''πλάκες'' σε εκδηλώσεις, δηλ.
τους απονέμουν ''τιμητικές πλάκες'', τότε ''κορ-
δώνονται'' συγκινημένοι σαν ''γύφτικα σκεπάρ-
νια'', αφού αισθάνονται ότι...''ολοκληρώθηκαν'' 
ως διπλωμάτες. Μιλάμε γιά πολύ πλάκα.

Οι...''πλάκες''
'Εχουν απονεμηθεί τόσες πολλές ''πλάκες'' σε 

κούφιους και μη, την τελευταία 20ετία ειδικά, 
που η ''τιμή'' έχασε την αξία της. Μιλάμε γιά χιλι-
άδες. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αν χρει-
αστεί να τιμηθεί καμία φορά κάποιος ή κάποια 
της προκοπής, τότε η ''τιμή'' με...πλάκα, χάνει 
όλη την αξία της. Παλιότερα, ένας σοφός έλεγε 
''αν θέλεις να μηδενίσεις, να εξουδετερώσεις κά-
ποιον, τίμησέ τον''. 'Ετσι, οι προέδροι μας, ισόβι-
οι και μη, ψώνια αφηνιασμένα και μη, αλληλο-
μηδενίστηκαν. Τώρα θα πείτε, ''μα μηδενικά δεν 
ήταν πάντα''; Ε, ναι. Αλλά, άλλο μηδενικά σκέτα 
και άλλο...τιμημένα μεγάλα μηδενικά με πλάκα.

Πρόεδρο-πλάκες
Γνωρίζω πρόεδρο αρχι-ψωνάρα, που έχει γε-

μίσει έναν τοίχο στο σπίτι του με...πλάκες. Χώρια 
πόσες έχει απονείμει αυτός. 'Εχει χάσει το μέτρη-

μα. Μάλιστα, στον τάφο του, που ήδη έχει ετοι-
μάσει, προέβλεψε να υπάρχει και επιπλέον χώ-
ρος γιά να μπούν οι...πλάκες, γιά να τον συνο-
δεύουν στην ''αιώνια προεδρία'' του.

Προεδρο-πρόταση της ''πλάκας''
Καλά θα κάνουν από Οκτώβριο, που αρχίζουν 

τις δραστηριότητές τους τα ''καμάρια'' της (δια-
λυμένης) ''οργανωμένης Ομογένειας'' ΗΠΑ (προ-
σοχή: 'Αλλο ''οργανωμένη Ομογένεια'' των ολί-
γων αφηνιασμένων και μη ψώνιων και άλλο 
Ομογένεια), να φροντίσουν ώστε κάθε εβδομά-
δα να απονέμουν ''πλάκες τιμητικές'' σε μεγάλο 
αριθμό ''παραγόντων της Ομογένειας''. 'Ετσι θα 
έχουν μεγαλύτερη δημοσιότητα σε έντυπα της 
Αστόριας Νέας Υόρκης, αφού οι φωτογραφίες 
από χοροεσπερίδες και...''πλάκες'' θα αυξηθούν 
κατά πολύ. Στα θετικά το γεγονός ότι έτσι θα δι-
ασκεδάζει και θα γελά η Ομογένεια με τους ολί-
γους ''φελλούς'' της ''οργανωμένης Ομογένει-
ας''. Αφού έργο-προσφορά ουσαστική δεν υπάρ-
χει και όλα κατάντησαν της ''πλάκας'', ας μην χά-
σουμε την πλάκα. Το γέλιο κάνει πάντα καλό.

'Εκλεισαν τα ''Γραφεία Τύπου'';
Περίεργα πράγματα με τα περίφημα Γραφεία 

Τύπου της Ελλάδας στις ΗΠΑ. Υπάρχει ένα μπέρ-
δεμα. Δεν γνωρίζω αν ακόμα υπάρχουν ή έκλει-
σαν. Τόσα χρόνια υπολειτουργούσαν ή γιά την 
ακρίβεια, λειτουργούσαν ως ''αχθοφόροι'' επι-
σκεπτόμεων τις ΗΠΑ Ελλήνων πολιτικών, αφού 
προβολή της Ελλάδας δεν γινόταν, απλούστατα 
γιατί ΔΕΝ ήξεραν πως να προβάλουν την Ελλά-
δα στις ΗΠΑ. Καλοπροαίρετοι οι άνθρωποι, αλ-
λά άσχετοι με την αμερικάνικη πραγματικότητα. 
Πως να προβάλουν την Ελλάδα όταν δεν ξέρουν 
τι γίνεται στην χώρα που υπηρετούν; 'Ετσι, ανα-
γκάζονταν να δικαιολογούν την ύπαρξή τους και 
τον τουρισμό τους στις ΗΠΑ, ασχολούμενοι με 
τριτεύοντα ζητήματα, χωρίς πρακτική αξία.

Ειλικρινά δεν γνωρίζω αν ακόμα υπάρχουν. 
Αλλά υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, διαφορά καμία. 
Ανύπαρκτα -ουσιαστικά- ήταν.

Γραφεία Τύπου Ελλάδας στις ΗΠΑ
Θυμάμαι ένα περιστατικό την προηγούμενη δε-

καετία. ''Παλιός'' στα ελληνόφωνα ΜΜΕ Ελληνο-
αμερικανός δημοσιογράφος, θέλησε να συγκε-
ντρώσει Αμερικανούς δημοσιογράφους σε Γρα-
φείο Τύπου, γιά να δημιουργηθεί ''επαφή'', ώστε 
να υπάρχει πρόσβαση του Γραφείου στα αμερι-
κάνικα ΜΜΕ. Ο Ελληνοαμερικανός δημοσιογρά-
φος, έτυχε να γνωρίζει αρκετούς, επειδή συνευ-
ρίσκονταν αργά τα βράδυα πριν 2-3 δεκαετίες, 
μετά την δουλειά, σε ημι-υπόγειο καφεζαχαρο-
πλαστείο γαλλικό, κάπου στους 47 δρόμους Μαν-
χάτταν. Εκεί μαζεύονταν πολύ συχνά ο ''Greek'', 
όπως τον έλεγαν χαριτολογώντας και 20-25 Αμε-
ρικανοί που εργάζονταν ως δημοσιογράφοι ή 
σχολιαστές σε N.Y. Post, Daily News, N.Y. Times, 
ABC, CBS κ.ά. Φιλαράκια όλοι και όλες με την πά-
ροδο των χρόνων, κρατούν επαφή ακόμα.

Προτάθηκε στο ελληνικό Γραφείο Τύπου από 
τον Greek, να γίνει μιά σύναξη εκεί με όλους αυ-
τούς, έτσι γιά καφέ και γλυκό. 'Εγινε δεκτή η 
ιδέα-πρόταση, από το άτομο που ήταν επικε-
φαλής του Γραφείου. Λίγες ημέρες πριν την σύ-
ναξη, ο Greek ειδοποιήθηκε ότι αυτή πρέπει να 
αναβληθεί, επειδή μία διακομματική αποστολή 
από την Ελλάδα, με 4 βουλευτές, θα επισκεπτό-
ταν την Νέα Υόρκη και κατά συνέπεια οι εργαζό-
μενοι στο Γραφείο ''θα είχαν τρέξιμο''. Ο Greek 
τους απάντησε στα περί αναβολής, με το αυτο-
νόητο και ελληνικό: ''Αντε να γ..., παλιό μ...''.

Πριν 1-2 χρόνια, ο Greek, πληροφορήθηκε ότι 
δεν ήταν ''αρεστός'' στο κομματικό-πολιτικό κα-
τεστημένο Ελλάδας, το οποίο είχε δώσει άτυπη 
''εντολή'' να μην έχουν πολλά-πολλά μαζί του οι 
διπλωμάτες και οι των Γραφείων Τύπου της Ελ-
λάδας στις ΗΠΑ. Κατά ''σύμπτωση'' ο Greek, δεν 
ήταν και...ανταποκριτής ΜΜΕ από Ελλάδα, δη-
λαδή μέλος του κατεστημένου ''χειροκροτητών'' 
της κάθε ελληνικής κυβέρνησης.

Διπλωμάτης-ψωνάρα
Δεν είναι μόνο οι ισόβιοι προέδροι μας, των δι-

αλυμένων ομογενειακών Οργανώσεων αφηνια-
σμένα ή μη ψώνια. Τελευταία κυκλοφορεί και δι-
πλωμάτης της Κύπρου στην μεγαλούπολη, που 
απαιτεί να τον αποκαλούν κ. πρέσβη, άσχετα 
αν είναι πρόξενος. Μιλάμε γιά ''πελάρες''. Κατά 
συνέπεια, να μην διαμαρτυρόμαστε γιά τον πρ. 
πρόεδρο Ομοσπονδιών Βοστώνης και Φλόριδας 
που ''απαιτεί'' να τον αποκαλούν ''κ. υπουργό''.

                            Υπογραφή: Ο a' αντι-Πρόεδρος

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

Ο πραγματικός λόγος που ο Σαμαράς έστειλε τον Μήτσο ως επίτροπο στις Βρυξέλλες: Παρά τα όσα 
γράφονται και μεταδίδονται από την Αθήνα, ο πρωθυπουργός αποφάσισε να κάνει τον Μήτσο από 
υπουργό...επίτροπο (όχι καντηλανάφτη), επειδή δέχτηκε μεγάλη πίεση από τον εβραιο-ισραηλινό 

μηχανισμό. Αιτία, το χλιδάτο ''πάρτυ'' του Μήτσου στον Πόρο την προηγούμενη χρονιά και ειδικά τα 
απαγορευμένα από τον ιουδαϊκή θρησκεία εδέσματα, δηλ. το γουρουνόπουλο. Αυτή η φωτογραφία 

''έκαψε'' τον σφόδρα φιλο-Ισραηλινό υπουργό 'Αμυνας, τον Μήτσο Aβραμό.

Χαλκιδική, Μακεδονία: Η σημαία των Σκοπίων κυμματίζει μαζί με άλλες σε ελληνικό ξενοδοχείο
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ΠΡΩΙΝΑ  ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Γάζα και ΜΜΕ στις ΗΠΑ
Ο αμερικάνικος λαός παρακολουθεί τηλεο-

πτικά όσα συμβαίνουν στην Γάζα με τις ισραη-
λινές θηριωδίες εναντίον αμάχων και παιδιών. 
Γιά πρώτη φορά στην ιστορία των αμερικάνικων 
ΜΜΕ,  η παραπληροφόρηση και η ψευδολογία 
έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια. Γιά το CNN 
ειδικά, νεκροί και θύματα είναι μόνο οι ολίγοι Ισ-
ραηλινοί που έχασαν την ζωή τους. Περισσότε-
ροι από 1.6000 νεκροί Παλαιστίνιοι, μεταξύ αυ-
τών 300 παιδιά, είναι απλά ''αριθμοί''. Στις αντα-
ποκρίσεις και στις αναλύσεις του CNN, συμμετέ-
χουν μόνον Ισραηλινοί ή ισραηλινής καταγωγής 
αναλυτές, που λίγο-πολύ προσπαθούν να πεί-
σουν ότι το Ισραήλ είναι το...θύμα και οι Παλαι-
στίνιοι...κατά λάθος πέφτουν πάνω στις ισραηλι-
νές βόμβες. Από κοντά και το FOX.

Η πλύση εγκεφάλου υπέρ του Ισραήλ έχει ξε-
περάσει κάθε όριο και λογική. Το Κογκρέσσο 
''χειροκροτεί'' τις ισραηλινές θηριωδίες, ενώ ο 
πρόεδρος Ομπάμα, τραγική φιγούρα ενός παλι-
ού Ομπάμα, ζητούσε μόνο ''να απελευθερωθεί ο 
στρατιώτης που κρατά η Χαμάς'' (ανακοινώθηκε 
λίγο αργότερα ότι είναι νεκρός ο στρατιώτης). Ο 
πρόεδρος,  δεν είδε, ούτε άκουσε τίποτα γιά βομ-
βαρδισμούς σχολείων, νοσκομείων, σπιτιών, γιά 
τις ''εκτελέσεις'' παιδιών και αμάχων.

Στην σημερινή παραπαίουσα Αμερική, βρέθη-
κε ένας νέος τρόπος ''ψυχαγωγίας'' του λαού της: 
Οι βαρβαρότητες στην Γάζα, με ότι αυτό σημαί-
νει: Βομβαρδισμοί και καταστροφές σπιτιών, νο-
σοκομείων, σχολείων κλπ. Μαζικές εξοντώσεις 
παιδιών και αμάχων. Θέαμα με ή χωρίς μπύρα.

Ετοιμάζονται γιά την τελετή
Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν με τα αμερικάνι-

κα ΜΜΕ και την κατάσταση στην Γάζα, το Προξε-
νείο μας στη Νέα Υόρκη, ετοιμάζεται από τώρα 
να τιμήσει το ''Ολοκαύτωμα'' αρχές του χρόνου. 
Μπορεί οι εκπρόσωποι του γελοίου υπουργείου 
Εξωτερικών να κατάργησαν εκδηλώσεις ελληνι-
κού ενδιαφέροντος, αλλά την τελετή γιά να ''θυ-
μόμαστε το Ολοκαύτωμα'' πάντα την θυμούνται, 
πάντα την διοργανώνουν.

Μάλιστα η επόμενη εκδήλωση, όπως μαθαίνω, 
θα έχει και αναφορές στην ''αμυντική επιχείρη-
ση'' του Ισραήλ στην Γάζα.

Προσοχή στους ''χαραχτηρισμούς''
'Ολοι εσείς, ειδικά στη Νέα Υόρκη, που κα-

τηγορείτε το Ισραήλ γιά θηριωδίες στην Γάζα, 
να προσέχετε. Μπορεί να σας χαραχτηρίσουν 
ως...''αντισημίτες''. Να σας κατηγορήσουν ακό-
μα και οι...νεογενίτσαροι ''Ελληνες'' ή άνθρωποι 
του...ελληνικού Προξενείου.

Το ανέκδοτο του αιώνα
Ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ Ρον Ντέρμερ, 

δήλωσε ότι «οι Ισραηλινοί στρατιώτες δικαιού-
νται το Νόμπελ Ειρήνης για την απίστευτη αυ-
τοσυγκράτηση που έχουν επιδείξει στον αγώνα 
τους κατά της Χαμάς» (στην Γάζα).

Λέτε να τους προτείνουν γιά το βραβείο Νό-
μπελ, Σαμαράς και Αναστασιάδης (Κύπρου) ή θα 
τους προλάβει ο Βενιζέλος;

Επίτροπος, όχι ''καντηλανάφτης''
Επειδή υπάρχει μεγάλο μπέρδεμα με τον Μή-

τσο (Αβραμόπουλο) και τον διορισμό του ως 
επίτροπου στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση, ενημερώ-
νω ότι δεν σημαίνει επίτροπος σε...εκκλησία. Ο 

υπουργός 'Αμυνας, αναλαμβάνει μέσα Οκτωβρί-
ου. Γράφηκαν διάφορα γιά την απόφασή του να 
εγκαταλείψει την κυβέρνηση και να ασχοληθεί 
με τα της Ευρώπης, ως επίτροπος. Οι φίλοι του 
διέδιδαν πριν ότι ο Μήτσος ''δεν αγωνίστηκε τό-
σα χρόνια γιά να καταλήξει επίτροπος''. Μετά λί-
γες ημέρες ο Μήτσος είπε το ναι. Αλλά οι φίλοι 
του πριν, δεν διευκρίνιζαν τι ''αγώνες'' έκανε. Οι 
μόνοι γνωστοί ''αγώνες'' του Μήτσου, ήταν πά-
ντα γιά το ''άτομό'' του.

Ο Μήτσος, κατά την ταπεινή μου γνώμη, βλέ-
ποντας ότι τα πράγματα χειροτερεύουν στην Ελ-
λάδα, άσχετα τα παραμύθια, τις ψευτιές, που λέει 
η κυβέρνηση και διαπιστώνοντας ότι δεν πρόκει-
ται να γίνει πρωθυπουργός ή πρόεδρος Δημοκρα-
τίας, αποφάσισε να πάει Βρυξέλλες, ευελπιστώ-
ντας σε μιά μελλοντική μεγάλη θέση στην Ευρω-
παϊκή 'Ενωση, όπως π.χ. πρόεδρός της.

Η Ελλάδα γι' αυτόν ''τέλειωσε'' πολιτικά-κομ-
ματικά και ευτυχώς, το συνειδητοποίησε και α-
ποχώρησε νωρίς.

Ο ''κοντός'' βουλευτής Φλόριδας
Θα έχετε σίγουρα δει σε φωτογραφίες εκδη-

λώσεων ή συγκεντρώσεων των αυτοανακηρυγ-
μένων ''λομπιστών'' μας, τον ''κοντό'', επονομα-
ζόμενο και Ελληνοαμερικανό βουλευτή (Ρεπου-
μπλικάνος). Πήρε την θέση του πατέρα του. Από 
τότε που εκλέγηκε, δεν έχει αφήσει στην ησυχία 
τους όσους Ομογενείς έχουν χρήματα. Με όποι-
ους έρχεται σε επαφή, ο βουλευτής (και πρώην 
''χαφιές''), αμέσως τους ερωτά ''πότε θα κάνου-
με συγκέντρωση γιά να μαζευτεί χρήμα''. Το χρή-
μα γιά την ''επανεκλογή'' του ή το Κόμμα.

Με την πάροδο του χρόνου τον κατάλαβαν, 
με εξαίρεση τους χαζο-Κύπριους υποτιθέμενους 
''λομπίστες''. Αλλά ο βουλευτής συνεχίζει ακάθε-
κτος. 'Εγινε και πρόεδρος της ''ομάδας ισραηλι-
νο-ελληνικού λόμπι'' στην Ουάσιγκτον. Καλύτε-
ρον οι του ισραηλινού ''λόμπι'' γιά να εκμεταλ-
λεύονται και να ''παραμυθιάζουν'' τους 'Ελληνο-
αμερικανούς, δεν θα μπορούσαν να βρουν. 

Σε απλά ελληνικά: Αν Ελλάδα και Κύπρος ''στη-
ρίζονται'' σε τέτοιους, τότε ''καήκαμε''.

Ο ''γάτος''
Θα θυμάστε τον δισεκατομμυριούχο Ομογενή, 

πρώην υποψήφιο δήμαρχο Νέας Υόρκης John 
Cats. Τώρα κάνει και ραδιοφωνική εκπομπή κά-
θε Κυριακή πρωί, με προσκεκλημένους πάντα 
στελέχη της εβραϊκής Κοινότητας. Ο ''γάτος'', άν-
θρωπος του Πατριαρχείου και ''λοιπών καταστά-
σεων'',  αποφεύγει να ομιλεί γιά Ελλάδα ή γιά την 
ελληνική Ομογένεια. Πιθανά να ντρέπεται γιά την 
καταγωγή του (κι εμείς γιά λογαριασμό του).

''Παγκόσμιοι'' Ηπειρώτες
'Εγινε και το τρίτο ''παγκόσμιο Συνέδριο'' Ηπει-

ρωτών στα Γιάννενα. Με την συμμετοχή των...μι-
σών Οργανώσεων, δηλ. ουσιαστικά δύο από τις 
4 Ομοσπονδίες-Συνομοσπονδίες. Οι δύο που δεν 
συμμετείχαν (Ελλάδας και Αυστραλίας) δεν είναι 
του ''κυκλώματος'' Γκατζογιάννη και Δήμου, που 

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

μόνο ''ρουσφέτια'' και χρήμα ζητούν από την Ελ-
λάδα. Το αποτέλεσμα γνωστό (βλέπε σελ. 8-9) 
και αναμενόμενο: 'Εγιναν ''ρόμπες''.

Αλλά επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που οι 
''παπατζήδες'' γίνονται ''ρόμπες'', εγώ θα στα-
θώ σε μιά άλλη σημαντική λεπτομέρεια: ΠΩΣ έγι-
νε ''παγκόσμιο'' Ηπειρώτικο Συνέδριο χωρίς την 
συμμετοχή του αποκαλούμενου και ''τιτάνα της 
Ηπείρου'' κ. Μιχάλη Σέρβου και χωρίς την συμ-
μετοχή του αποκαλούμενου και ''γίγαντα της 
Ηπείρου'' κ. Δημ. Τσούμπανου. Η παρουσία τους 
θα έδινε ''λάμψη'' στην κωμική παράσταση των 
άνω-κάτω Ηπειρωτών. Χωρίς αυτούς, η ''παρά-
σταση'', δόθηκε σε μισογεμάτη αίθουσα. 

Ομογενής κατηγορείται γιά εμπρησμό
Ο εμπρησμός έγινε στις 16 Ιουνίου, σε εστιατό-

ριο-πιτσαρία σε πόλη της νότιας Καρολίνας, στο 
οποίο ο Στ. Σ., 56 χρονών, φερόταν ως ιδιοκτή-
της. Η πυρκαγιά δημιούργησε υποψίες στις αρ-
χές και μετά από έρευνες τον συνέλαβαν. Ο ομο-
γενής παραδέχτηκε ότι έβαλε την φωτιά. Aν κα-
ταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης μέ-
χρι 15 χρόνια.

Προξενικές-διπλωματικές  αθλιότητες
Αντιγράφω από την ''Καθημερινή'': «Η   Σίρλεϊ 

Βιλανοέβα είναι 33 χρόνων. Κατάγεται από τις 
Φιλιππίνες, όπου την περιμένουν τέσσερα παι-
διά. Επί πέντε χρόνια εργαζόταν ως οικιακή βοη-
θός στο σπίτι της γενικής προξένου της Ελλάδας 
στο Αμβούργο της Γερμανίας, Αικατερίνης Δη-
μάκη. Είχαν υπογράψει συμβόλαιο ότι θα παίρ-
νει 750 ευρώ τον μήνα. Για να εργάζεται συχνά 
επί 14 ώρες, επτά μέρες την εβδομάδα. Μπορού-
σε να εγκαταλείπει τη βίλα μόνο έπειτα από ει-
δική άδεια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τοπικού κρατι-
κού καναλιού NDR, η Βιλανοέβα καταγγέλλει ότι 
η πρόξενος αντί του συμφωνημένου ποσού, της 
έδινε αρχικά 450 ευρώ, την επόμενη χρονιά 500. 
Συνολικά της χρωστάει περίπου 17.000 ευρώ.

Και πριν από λίγες ημέρες, σύμφωνα με τη μαρ-
τυρία της Φιλιππινέζας, ύστερα από έναν καβγά, 
την απέλυσε, χωρίς να την αφήσει καν να πάρει 
τα πράγματά της. Δεν έχει ούτε τα χρήματα για 

O...David (Δαυίδ): Το άγαλμα, από ότι διαπιστώνετε, έχει...εβραϊκό παρουσιαστικό. Αυτά παρουσιάζονται και ''παγιώνονται'' στο διαδίκτυο και 
αναδημοσιεύονται από ΜΜΕ στην Ελλάδα. 'Οπως πάμε, σε λίγα χρόνια, θα βλέπουμε -και στα ΜΜΕ στην Ελλάδα, αδιαμαρτύρητα-τον Ερμή του 

Πραξιτέλη με όνομα π.χ. Αβραάμ και την Αφροδίτη της Μήλου με όνομα π.χ. Σάρα. Και μετά όλοι θα κυκλοφορούμε με...kippah στο κεφάλι.

το εισιτήριο προς τις Φιλιππίνες, παρόλο που στο 
συμβόλαιο υπήρχε η σχετική πρόβλεψη.

Προσπάθησα να μιλήσω με την κ. Δημάκη στο 
τηλέφωνο για να ακούσω τη δική της εκδοχή. 
Δεν θέλησε να το κάνει. Αλλωστε, απολαμβάνει 
διπλωματική ασυλία, λόγω της θέσης της. Το ελ-
ληνικό υπουργείο Εξωτερικών γνωρίζει την υπό-
θεση και καλύπτει πλήρως τη γενική πρόξενο».

Συμβαίνουν και στην Βραζιλία
'Εκκληση αγωνιώδη απηύθυνε στους ορθόδο-

ξους της Μπραζίλιας, πρωτεύουσας της Βραζιλί-
ας, ο εκεί παππάς  για να γεμίσει με  ''πιστούς'' 
το μικρό εκκλησάκι στο οποίο συχνάζουν, σπο-
ραδικά, μερικά γεροντάκια, που σε πείσμα των 
αντίξοων καιρών, συνεχίζουν να δείχνουν έστω 
και εθιμοτυπικά ότι παραμένουν ορθόδοξοι στο 
θρήσκευμα. Να γεμίσει, γιά να ''γεμίσει'' και η 
τηλεοπτική κάμερα καναλιού, που είχε αναλάβει 
την παραγωγή προγράμματος γιά την ορθόδο-
ξη Εκκλησία.''Ας κάνουμε την ορθοδοξία να λάμ-
ψει'' αναφωνεί τεχνηέντως ο παππάς της Μπρα-
ζίλιας, το οποίο μεταφράζεται:

''Μην αφήνετε να φανεί ότι είμαι απαράδε-
κτος σαν ιερέας, παπουτσής στην Ουρουγου-
άη, που κατάφερα  με τις ευλογίες ανίκανων 
αρχιερέων να  χειροτονηθώ παππάς και να λύ-
σω πλουσιοπάροχα τα προς το ζειν, με μισθούς 
που τρέχουν από την λεγόμενη ελληνική κοινό-
τητα (δέκα βασικοί μισθοί) αλλά και από την ελ-
ληνική πρεσβεία, η οποία εξακολουθεί να με σι-
τίζει, αδιάφορο αν εγώ έχω κάνει την μπάζα μου. 
Μην αφήνετε  να εκτεθώ και  φανεί και πιό πέ-
ρα  η γυμνότητά μου, θα γίνουμε ρεζίλι και τη-
λεοπτικώς''.

Κατά τα άλλα, σύντομα θα έχουμε να περιφέ-
ρεται η ελληνορθόδοξη κατάντια και τηλεοπτι-
κά, με χρυσωμένο το χάπι, για να μην γίνει εκτε-
ταμένα γνωστή η παρακμή του ελληνισμού και η 
επακόλουθη ολοκληρωτική εξαφάνιση της ομο-
γενειακής ελληνικής παρουσίας.

Και με την ευκαιρία αναφέρω ότι ο πρέσβης 
Ν. Τσαμαδός (τώρα Ιαπωνία) θα αντικαταστήσει 
στην Βραζιλία τον πρέσβη Δ. Αλεξανδράκη, που 
θα μετατεθεί στην Κεντρική Υπηρεσία, Αθήνα.

                           Υπογραφή: Ο β' αντι-Πρόεδρος
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ΠΡΩΙΝΑ  ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Ανησυχητικές διαπιστώσεις
Διαβάζω στις ειδήσεις: «Σύμφωνα με έρευ-

να, που εκπονήθηκε από κοινού από τον Τομέα 
Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, 
το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) 
και τον Συνήγορο του Πολίτη, η πορνεία στην Ελ-
λάδα παρουσιάζει αύξηση κατά 1.500%! Ταυτό-
χρονα αλλαγές παρατηρούνται και στην ανθρω-
πογεωγραφία της πορνείας με ολοένα και νεότε-
ρες κοπέλες να ακολουθούν τον σκοτεινό αυτό 
δρόμο». Προσέξτε το ποσοστό: 1.500%.

Πριν τρία χρόνια το kalami.net, αναφερόμενο 
στην κρίση στην Ελλάδα, έκφραζε ανησυχία γιά 
την μετεξέλιξη της χώρας σε ''Κούβα επί Μπατί-
στα''. Δηλαδή, σε μετατροπή της σε ''πορνείο'', 
σε τόπο διασκέδασης τουριστών. 'Οτι ήταν και η 
Κούβα πριν την επανάσταση στα 1959, επί Μπατί-
στα: Χώρα γιά διασκέδαση των Αμερικανών βα-
σικά. Χώρα-πορνείο, χώρα καζίνων.

Μπορεί να καλύπτεται τώρα η παραγματικότη-
τα από τα εξαρτώμενα ΜΜΕ της Ελλάδας, αλλά 
είναι εκεί και γεγονός: Η πορνεία, επαγγελματική 
και μη, υπάρχει, αυξάνεται ραγδαία.

Το πρόβλημα στην πατρίδα δεν είναι μόνο η 
οικονομική κρίση. Κρίσεις οικονομικές υπήρξαν 
και στο παρελθόν, από την επανάσταση 1821 και 
μετά. Το τωρινό πρόβλημα είναι ότι ο λαός της 
είχε εθιστεί στην καλοπέραση, στα δανεικά, στα 
ταξίδια Σαββατοκύριακα γιά ψώνια στο Λονδί-
νο, Παρίσι, Ρώμη και αλλού, στα ταξίδια διακο-
πών σε εξωτικά νησιά, στις πιστωτικές κάρτες, 
στην καλοπέραση με δανεικά. Μέχρι που ''ήρθε ο 
λογαριασμός''. Μαζί φάνηκε και η μεγάλη ζημιά 
που έχει υποστεί η κοινωνία: Η ελληνική γλώσσα 
''μπασταρδεύτηκε'', η ξενομανία αισθητά έντο-
νη, η Παιδεία ανησυχητικά υποβαθμισμένη, η οι-
κογένεια σχεδόν διαλυμένη, η σύναψη εξωσυζυ-
γικών σχέσεων ''ρουτίνα'' και άλλα συναφή.

Και όσοι ζούμε εκτός Ελλάδας, λίγη ώρα αν 
αφιερώναμε την τελευταία 15ετία βλέποντας ελ-
ληνική τηλεόραση, διαπιστώναμε την επερχό-
μενη κρίση. 'Οχι μόνο την οικονομική. Την άλλη, 
την κοινωνική και εκπαιδευτική βασικά.

Η Ελλάδα ΔΕΝ θα βγει από την κρίση στα επό-
μενα 20 χρόνια, παρά τις ψευτιές των κυβερνώ-
ντων. 'Ισαμε τότε τι θα γίνει; Θα μετατραπεί σε 
Κούβα επί Μπατίστα; Από ότι δείχνουν τα γεγο-
νότα, η μετατροπή αυτή ήδη άρχισε.

H κτηνωδία και το μίσος δεν κρύβονται
Ένας από τους Ισραηλινούς που απολαμβάνουν να σκοτώνουν Παλαιστινίους και ειδικά παιδιά στην 

Γάζα, αποφάσισε να διαφημίσει το «κατόρθωμά» του. Ο Ντέιβιντ Οβάντια, ελεύθερος σκοπευτής του 
Ισραηλινού Στρατού, προκάλεσε σάλο στο διαδίκτυο ανεβάζοντας στο Instagram μια φωτογραφία 
στην οποία είναι ξαπλωμένος μπροστά από το όπλο του και το σχόλιο του αναφέρει: «Σήμερα σκότω-
σα 13 παιδιά και εσείς είστε οι επόμενοι γ...νοι μουσουλμάνοι, πηγαίνετε στο διάβολο σκύλες».

Αμέσως προκλήθηκε σάλος, με την φωτογραφία, στην οποία ο στρατιώτης ομολογεί πόσο απολαμ-
βάνει τα εγκλήματα του, να ανεβαίνει και στο twitter. Πιθανολογείται ότι αυτές τραβήχτηκαν κατά 
την διάρκεια συμμετοχής του σε ισραηλινές επιδρομές εναντίον της Λωρίδας της Γάζας. Μετά από 
αυτό, οι «Ανώνυμοι» χάκαραν τον λογαριασμό του στο Instagram και τον έσβησαν, ενώ μπήκαν και 
στα...άδυτα της ''Μοσάντ''.

Η (νέα) πρέσβειρα στον ΟΗΕ
Μιά παλιά γνώριμη στην Ομογένεια Νέας Υόρ-

κης, η πρώην γενική πρόξενος Δρ. Αικατερίνη 
Μπούρα (2004-2007), ξαναέρχεται στις ΗΠΑ ως 
επικεφαλής στην μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελ-
λάδας στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, αντικαθιστώ-
ντας τον πρέσβη Μ. Σπινέλη (Φεβρουάριο) που 
επιστρέφει στην Αθήνα. Αυτό αποφάσισε 31 Ιου-
λίου το αρμόδιο Ανώτατο Συμβούλιο του υπουρ-
γείου Εξωτερικών. Η κ. Μπούρα υπηρετεί ως 
πρέσβειρα στον Λίβανο τα τελευταία 3 χρόνια. 

Χρεοκοπία Αργεντινής και Ελλάδα
Η Αργεντινή έχει μόνο 7% ανεργία, χρωστάει 

μόνο το 58% του ΑΕΠ της κι έχει αυτήν την στιγ-
μή 13% ανάπτυξη. Η Ελλάδα έχει 25.5% ανεργία, 
χρέος 180% περίπου του ΑΕΠ και ανάπτυξη σχε-

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

''Σφαγή αθώων, αμάχων και παιδιών'' στην Γάζα. Οι ''ηγέτες'' Ελλάδας και Κύπρου σιωπή. Μπορεί 
ανεπίσημα να ''συγχάρηκαν'' το Ισραήλ γιά το ''θεάρεστο έργο'' του, στα πλαίσια της ''στρατηγικής 
συνεργασίας'' τους, εξαιτίας υδρογονανθράκων. 'Ολα να τα περιμένει κανείς από αυτούς τους τρεις.

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

Μανωλάδα, μετανάστες, δικαιοσύνη
''Σκανδαλώδη'' χαρακτηρίζει ο Guardian την 

απόφαση του Μικτού Ορκωτού εφετείου Πάτρας 
που αθωώνει τον επιχειρηματία και τους επιστά-
τες που κατηγορούνταν για την επίθεση εναντίον 
των μεταναστών, τον Απρίλιο του 2013 στη Νέα 
Μανωλάδα. Με μια απόφαση-ντροπή η... ''ανε-
ξάρτητη'' και ''τυφλή'' δικαιοσύνη σε μια δίκη - 
παρωδία έκρινε αθώο για όλες τις κατηγορίες, 
στις 30 Ιουλίου, τον...επιχειρηματία Νίκο Βαγγε-
λάτο που ήταν κατηγορούμενος για την υπόθεση 
της επίθεσης εναντίον των μεταναστών με καρα-
μπίνες και περίστροφα. Στα ''μαλακά'' και οι υπό-
λοιποι κατηγορούμενοι. Στην Ελλάδα της παρακ-
μής, πυροβολείς, τραυματίζεις, αθωώνεσαι.

Το κράτος-τέρας
Στις ΗΠΑ από τον χρόνο 1776 που σήμανε την 

ανεξαρτησία ίσαμε σήμερα, δηλαδή σε 250 χρό-
νια, ψηφίσθηκαν και εφαρμόσθηκαν μόνο 10 φο-
ρολογικοί νόμοι. Αρκετοί όμως για να κυνηγή-

σουν μέχρι και την μαφία. Στην Ελλάδα, από τον 
χρόνο 1975 που σήμανε την μεταπολίτευση, ίσα-
με σήμερα, δηλαδή μόνο σε 40 χρόνια, ψηφίσθη-
καν 250 φορολογικά νομοθετήματα και τροπολο-
γίες. Κάνω την σύγκριση με τις ΗΠΑ για να φανεί 
σε όλη της την έκταση η γελοιότητα της 40χρο-
νης φορολογικής πολιτικής στην Ελλάδα της με-
ταπολίτευσης. Σε αριθμούς συνολικά εκδόθη-
καν: 3.430 Νόμοι, 20.580 Προεδρικά Διατάγματα, 
114.905 Υπουργικές Αποφάσεις, 24.010 Αποφά-
σεις Περιφερειών, 8.575 Αποφάσεις Νομαρχιών.

Μια άλλη διάσταση της τερατώδους δομής του 
ελληνικού Δημοσίου είναι τα 69 Δημόσια Νομικά 
Πρόσωπα (ΔΝΠ) που υπάρχουν για την εκπαίδευ-
ση και κατάρτιση, τα 54 ΔΝΠ για την απασχόληση 
και την προώθηση της επιχειρηματικότητας(!!!), 
τα 19 ΔΝΠ για τον χωροταξικό σχεδιασμό και τον 
έλεγχο της δόμησης, τα 56 ΔΝΠ για την έρευνα 
και την ανάπτυξη και τα 209 ΔΝΠ για τον πολι-
τισμό και την ψυχαγωγία. Πέρα, όμως, από αυτά 
τα 409 ΔΝΠ, υπάρχουν άλλα 600 περίπου που εί-
ναι άνευ αντικειμένου και κάποια από αυτά ανά-
γονται σε θεσμούς του περασμένου αιώνα. 

Η πιο παρανοϊκή γραφειοκρατία στον κόσμο, η 
ελληνική, δεν μεταρρυθμίζεται με τίποτα. Εκτός 
και αν βρεθεί στην χώρα ένας πραγματικός με-
ταρρυθμιστής πολιτικός ηγέτης και κόψει τον 
''γόρδιο δεσμό'' με το σπαθί του, εδώ και τώρα.

                Υπογραφή: Ο γάμα-γάμα Γραμματέας
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ΤΑ  ΔΙΠΛΟ - ΜΑΤΙΚΑ

Και άλλη μεγάλη διπλωματική ελληνική επιτυ-
χία στις ΗΠΑ. Μετά την ''κρασογνωσία'', ''γευσι-
γνωσία'' και τα περίφημα ''ντολμαδάκια γιαλα-
ντζί'' της πρεσβείας μας στην Ουάσιγκτον, που 
παραπέμπουν στην ''γιαλαντζί εξωτερική πολιτι-
κή'', τα σαίνια που υπηρετούν εκεί, σε συνεργα-
σία με τα άλλα σαίνια του αργόσχολου γραφείου 
Τύπου (νομίζαμε είχε κλείσει εξαιτίας απραξίας), 
βρήκαν το σύμβολο του υπουργείου Εξωτερικών 
της Ελλάδας και το έβαλαν στην σελίδα τους στο 
φέησμπουκ, αυτήν που ''προβάλει Ελλάδα''. Το 
σύμβολο, δεν είναι άλλο από το συμπαθές τετρά-
ποδο, που χαραχτηρίζει γιά αιώνες ότι Δημόσιο 
υπήρξε και υπάρχει στην πατρίδα.

Να συγχαρούμε τους εμπνευστές με την βαθυ-
στόχαστη σκέψη γιά την σύλληψη της ανεπανά-
ληπτης ιδέας στην πρεσβεία, να επιλέξουν τον 
γάϊδαρο, που τους χαραχτηρίζει και τους τιμά.

Θέατρο Σκιών: Ο καραγκιόζης διπλωμάτης στις ΗΠΑ

<------  Το αιώνιο σύμβολο του ελληνικού Δημόσιου

Οι διπλωμάτες-''τουρίστες'' μας
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ελλάδα έχει -πα-

ραδοσιακά- τους καλύτερους...τουρίστες στις 
ΗΠΑ. Είναι οι διπλωμάτες μας, οι οποίοι επάξια 
κέρδισαν τον τίτλο του ''τουρίστα''. Ως δημόσι-
οι υπάλληλοι, είναι πιστοί στο δόγμα ''δεν έχει 
σημασία τι ξέρεις και τι μπορείς να κάνεις, αλλά 
ΠΟΙΟΝ ξέρεις''. Σε απλά ελληνικά, δεν έχει ση-
μασία αν έχεις γνώσεις και προσόντα γιά να δι-
οριστείς διπλωμάτης στις ΗΠΑ, αλλά τι ''μέσον'' 
έχεις στο πολιτικό-κομματικό κατεστημένο γιά 
να διοριστείς.

'Ετσι, οι διπλωμάτες μας στις ΗΠΑ, στην μεγά-
λη τους πλειοψηφία (υπάρχουν μικροεξαιρέσεις) 
απολαμβάνουν τον τουρισμό τους με δημόσιο 
χρήμα. Ναι, κάνουν και καμιά δουλειά στην πρε-
σβεία ή στο προξενείο, αν χρειαστεί, όπως ''επι-
κυρώσεις'', έκδοση διαβατηρίων κλπ. Πηγαίνουν 
και σε ''εκδηλώσεις της Ομογένειας'', δηλ. σε χο-
ρούς και πανηγύρια, όπου εκφωνούν αυτούς 
τους ''ξύλινους λόγους'' (οι ίδιοι λόγοι πάντα) με 
τους οποίους διασκεδάζει η Ομογένεια.

Οι διπλωμάτες μας στις ΗΠΑ, πιστοί στις παρα-
δόσεις του ελληνικού Δημόσιου, ενδιαφέρονται 
γιά προσωπικές γνωριμίες-επαφές, εκτελούν 
επάξια τα καθήκοντά τους ως...αχθοφόροι των 
Ελλήνων πολιτικών που επισκέπτονται τις ΗΠΑ, 
ασπάζονται την δεξιάν μητροπολιτών, δειπνούν 
σε καλά εστιατόρια, πηγαίνουν (οι περισσότεροι) 
στην δουλειά ''ότι ώρα τους καπνήσει'' και ανά-
λογα από το ξενύχτι την προηγούμενη βραδυά.

Οι διπλωμάτες μας, που εκπροσωπούν την Ελ-
ληνική Δημοκρατία με ότι αυτό σημαίνει, είναι 
ο...καθρέπτης της. 'Οτι είναι η Ελληνική Δημο-
κρατία ως κράτος είναι και οι διπλωμάτες της.

Οι 'Ελληνες πρέσβεις στις ΗΠΑ
Πάνε πολλά χρόνια που εμείς οι ''παλιοί'' θυμό-

μαστε κάποιον ικανό να πέρασε ως πρέσβης, από 
την πρεσβεία στην Ουάσιγκτον ή από τα Ηνωμέ-
να 'Εθνη. Τελευταίος πρέπει να ήταν ο Τσίλας 
πριν 2-3 δεκαετίες. ''Μούτρο'' μεγάλο, αλλά επί 
θητείας του υπήρχε κινητικότητα και η Ελλά-
δα ''ακουγόταν''. Μετά, εφαρμοζόταν η ελληνι-
κή συνταγή: Πρέσβης διορίζεται ο ''δικός'' μου. 
Δηλαδή, υπό τύπο ρουσφετιού, ο εκλεκτός του 
υπουργού ή πρωθυπουργού, άσχετα αν είχε προ-
σόντα ή γνώση της αμερικάνικης πραγματικότη-
τας. 'Ιδια και γιά προξένους. Διορισμοί με τύπο...
ρουσφετιού-γνωριμιών και εντυπωσιακή ανικα-
νότητα, άγνοια αμερικάνικης πραγματικότητας. 
Φυσικά, μέχρι να καταλάβουν που βρίσκονται, 
τέλειωνε η θητεία τους και ο τουρισμός τους.

Αξέχαστες και οι ''επιτυχίες'' μας στα Ηνωμένα 
'Εθνη, επί Ντόρας, με τον ''αδάμαντα της διπλω-
ματίας'' πρέσβη Βασιλάκη, ειδικά 2006-07, όταν 
στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας ή 
στις Συνελεύσεις, άρχιζε το...ροχαλητό και τον 
χάζευαν, χαμογελώντας, οι συνάδελφοί του άλ-
λων χωρών. Λέγεται ότι είχε κάποια μικροπάθη-
ση που δημιουργούσε το ροχαλητό. Αλλά έπρεπε 
αυτή η...πάθηση να...δοξαστεί και στα Ηνωμένα 
'Εθνη στη Νέα Υόρκη;

Ο πρέσβης, αν και ''απόστρατος'', ακόμα εκ-
προσωπεί την Ελλάδα στο ζήτημα του...ονόμα-
τος των Σκοπίων και πηγαινοέρχεται Νέα Υόρκη. 
Πιθανά να είναι και η αιτία που ο μεσολαβητής 
Νίμιτς έχει...αποκοιμηθεί μαζί με την ''λύση''.

Τι δουλειά κάνουν;
Από ότι γνωρίζουμε, πρόξενοι, γεν. πρόξενοι, 

πρέσβεις, αφιερώνουν σχεδόν όλον τον χρόνο 
τους γιά ''δουλειά ρουτίνας'' και ''επαφές''. 'Οχι 
επαφές που θα έπρεπε, αλλά τηλεφωνικές με το 
κατεστημένο της Αθήνας ή το κατεστημένο της 
Ομογένειας, γιά προσωπικό τους όφελος.

Πριν χρόνια έτυχε να βρεθώ με γενικό πρόξε-
νο της Μεγ. Βρετανίας, σε δημόσιο χώρο και συ-
μπτωματικά. Μία από τις ερωτήσεις μου στην 
σύντομη συνομιλία ήταν ''τι δουλειά κάνετε ως 
πρόξενος''. Αφού με κοίταξε παράξενα μου εί-
πε ''η βασική δουλειά μου είναι να κάνω επαφές 
βασικά με αμερικάνικα ΜΜΕ, Αμερικανούς πο-
λιτικούς και να προωθώ τα εμπορικά συμφέρο-
ντα της χώρας μου, σε συνεργασία με την πρε-
σβεία. Γιά τα υπόλοιπα υπάρχουν οι υπάλληλοι 

στο προξενείο''.
Τι κάνουν οι δικοί μας αντίστοιχα; Ούτε επα-

φές με αμερικάνικα ΜΜΕ, ούτε επαφές με Αμε-
ρικανούς πολιτικούς, ούτε προώθηση εμπορι-
κών συμφερόντων. Περιορίζονται στα της...ρου-
τίνας και...ηδονίζονται όταν αισθάνονται σπου-
δαίοι στους...υπαλλήλους τους.

Τα ''προσόντα'' και τα φαιδρά
Οι σοβαρές χώρες, όταν διορίζουν κάποιον ως 

διπλωμάτη σε άλλη χώρα, η ειδική Υπηρεσία του 
υπουργείου Εξωτερικών, τον ''διδάσκει'' γιά την 
χώρα που θα πάει. Τον συμβουλεύει, τον ετοιμά-
ζει δηλαδή. Η Ελλάδα απλά στέλνει κάποιον ως 
πρέσβη ή πρόξενο, έτσι στο άγνωστο με ''βάρ-
κα την ελπίδα''. Συνηθίζεται σε μιά δίλεπτη συ-
νάντηση υφυπουργός και σπάνια υπουργός στην 
Αθήνα, να συναντιέται με τον νεοδιορισμένο γιά 
να του ευχηθεί ''καλή επιτυχία''. Χαραχτηριστικό 
και το περιστατικό πριν λίγα χρόνια. Ο τότε υφυ-
πουργός Εξωτερικών Βαληνάκης, συναντήθηκε 
με νεοδιορισμένο γεν. πρόξενο στις ΗΠΑ, λίγες 
ημέρες πριν αυτός αναχωρήσει γιά το ''πόστο'' 
του. Αφού του ευχήθηκε τα συνηθισμένα, στο 
τέλος του λέει: ''Πρόσεχε γιατί εκεί Αμερική είναι 
αυτό το ΚΑΛΑΜΙ (kalami.net) που μας στολίζει''. 
Το ΚΑΛΑΜΙ είναι πολύ...αγαπητό στο υπ.Εξ. αλ-
λά και πολυδιαβασμένο από τις Υπηρεσίες του, 
αφού δημοσιεύματά του ήταν π.χ. και η αφορμή 
γιά το ''ξήλωμα'' διπλωματών μας στον Καναδά, 
που είχαν ''εκτροχιαστεί'' με την σπάταλη διαβί-
ωσή τους σε Μόντρεαλ και Τορόντο.

Ο ίδιος γενικός πρόξενος, λίγες ημέρες με-
τά την άφιξη και ανάληψη των καθηκόντων του 
στην Αμερική, δέχτηκε απρόσκλητα την επίσκε-
ψη ''ισόβιου πρόεδρου της Ομογένειας'', ο οποί-
ος ωμά και απροκάλυπτα απαίτησε να μεσολα-
βήσει γραπτά ο γενικός, γιά να δοθεί στον με-
γαλοπαράγοντα, ''παράσημο'' από τον πρόεδρο 
της Δημοκρατίας.

Η κ. πρόξενος και το...sexshop
Μαζί με τα άλλα φαιδρά όλα αυτά τα χρόνια, 

είχαμε και το περιστατικό με την διπλωμάτη που 
συνήθιζε να πηγαίνει ως πελάτισα σε...sexshop. 
Συμπτωματικά, έγινε αντιληπτή από έτερη Ελλη-
νίδα, το περιστατικό διέρρευσε, αλλά ευτυχώς η 
υπόθεση σταμάτησε εκεί. Η διπλωμάτης άλλα-
ξε κατάστημα, επιλέγοντας άλλο σε πλησιέστερη 
περιοχή. Τι έκανε το Υπ. Εξ; Ποιό Υπ. Εξ.;

Ο ''νταής'' γενικός πρόξενος
Ως Ομογένεια ζήσαμε -την προηγούμενη δεκα-

ετία- και τα περιστατικά με γενικό πρόξενο στις 
ΗΠΑ (σήμερα βουλευτή στην Ελλάδα) που ''πλα-
κωνόταν'' με Ομογενείς σε εκδηλώσεις συλλό-
γων (χορούς) και ''ξεκατινιαζόταν'' σε τοπικό ελ-
ληνικό ραδιόφωνο. Συχνά τα βράδυα όμως πέρ-

ναγε καλά: Τα ''έτσουζε'' σε ελληνικά εστιατόρια, 
καταναλώνοντας -το ελάχιστο- δύο μπουκά-
λες κρασί. Και η Ομογένεια διασκέδαζε, ενώ το 
υπουργείο Εξωφρενικών ούτε τολμούσε να κάνει 
κάτι, εξαιτίας του κυρ Σταύρου, δηλ. του μπα-
μπά του γενικού πρόξενου.

Τι ΔΕΝ κάνουν οι διπλωμάτες μας
'Οταν έρχονται στις ΗΠΑ, μη γνωρίζοντας τι γί-

νεται σε αυτήν την χώρα, η πρώτη τους δουλειά 
είναι να έρθουν σε επαφή με τις υπαρκτές ή ανύ-
παρκτες, απατεωνίστικες ή μη, Οργανώσεις της 
Ομογένειας και τους μόνιμους ''ηγέτες'' τους. 
Από εκείνη την στιγμή αρχίζουν τα...χαζά και το 
γέλιο στην Ομογένεια. Οι πρόξενοι βασικά, σπα-
ταλούν τον περισσότερο χρόνο τους σε ''επα-
φές'' με την Ομογένεια. Δηλαδή, με τους...φελ-
λούς. 'Ετσι, παρουσιάζουν στους ανόητους της 
Κεντρικής Υπηρεσίας στην Αθήνα, ως ''θετικό 
γεγονός'' την ''επαφή τους με την Ομογένεια'', 
δηλ. με τους κούφιους που εκπροσωποιύν τον...
εαυτόν τους και καμία Ομογένεια. Και η ζωή συ-
νεχίζεται μαζί και ο...τουρισμός τους.

Κατά ''σύμπτωση'', ίσαμε τώρα και γιά τα τε-

λευταία 30 χρόνια, δεν υπήρξε ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ 'Ελ-
ληνας διπλωμάτης στις ΗΠΑ που να ''καλλιέργη-
σε'' επαφές-γνωριμίες με Αμερικανούς πολιτι-
κούς και αμερικάνικα ΜΜΕ. Και αυτό το γεγονός 
κάνει την ουσία και την διαφορά. Σε αντίθεση με 
συναδέλφους τους άλλων χωρών, οι 'Ελληνες δι-
πλωμάτες-τουρίστες στις ΗΠΑ περιορίζονται σε 
''επαφές με την Ομογένεια'', όπου (οργανωμένη) 
''Ομογένεια'' οι κλούβιοι-ψώνια των ημιδιαλυμέ-
ων Οργανώσεων.

Το γεγονός αυτό όχι μόνο δείχνει το ''επίπε-
δο '' της εκπροσώπησης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, 
αλλά δημιουργεί και πολλά ερωτηματικά γιά τον 
''τουρισμό'' των διπλωματών μας, που πληρώ-
νει το ''κορόϊδο'' 'Ελληνας φορολογούμενος. Και 
όσο στις ΗΠΑ παραδοσιακά στέλνονται ''ημέτε-
ροι'' χωρίς προσόντα, χωρίς γνώση της αμερικά-
νικης πραγματικότητας, με το ''φοβικό σύνδρο-
μο'' και της μη επαφής με Αμερικανούς πολιτι-
κούς και ΜΜΕ (αισθάνονται μικροί και μειονεκτι-
κά οι ''τουρίστες'' μας), η Ελλάδα θα εξακολουθεί 
να ΜΗΝ έχει ουσιαστική διπλωματική εκπροσώ-
πηση στις ΗΠΑ, με ότι αυτό συνεπάγεται.

                                 Υπογραφή: Ο διπλο-ματικός

Συνάντηση με τον Πρέσβη της Ελλάδος στην Ουάσιγκτον είχε ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβου-
λίου Ηπειρωτών Εξωτερικού κ. Χρυσόστομος  Δήμου. Ο κ. Δήμου ενημέρωσε τον Πρέσβη κ. Χρήστο 
Παναγόπουλο, για τα αποτελέσματα της συνάντησης που είχε με στέλεχος του Υπουργείου Εξωτερι-
κών των  ΗΠΑ και με τον πρόεδρο της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής κ. Νικόλαο Γκατζογι-
άννη.  Επίσης ο κ. Δήμου, τον ενημέρωσε για το Παγκόσμιο Συνέδριο των Ηπειρωτών Εξωτερικού, το 
οποίο πρωτίστως ''θα ασχοληθεί με θέματα αναπτυξιακά της Ηπείρου''. Ο πρέσβης ''συνεχάρη τον κ. 
Δήμου για την πλούσια θεματολογία του συνεδρίου''. (Περισσότερα στις σελίδες 8-9)
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