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Μία μικρή ελληνική Ομοσπονδία δείχνει τον δρόμο σε μεγαλύτερες,
αλλά άχρηστες και επιζήμιες γιά την Ομογένεια και τον Ελληνισμό

'Οταν παρανομούσες Ομοσπονδίες λαμβάνουν κάθε χρόνο χορηγίες από Ελλάδα, γιά να ''τρώνε στην υγεία των
κορόϊδων'', έχοντας να επιδείξουν μηδενικό έργο, μία άλλη μικρή, χωρίς χορηγίες από Ελλάδα, φιάχνει σχολεία.
Στα τέλη της δεκαετίας του '90, στην Δυτι-

κή Φλόριδα, στην κομητεία (county) Πινέλλας, 
ένας παπάς (Κομνηνός Χατζηλιέρης) εκκλησίας 
(Κοίμησης Θεοτόκου) με το παλιό ημερολόγιο, 
μαζεύει 5-6 Ομογενείς και τους λέει: ''Μπορούμε 
να φιάξουμε σχολεία να διδάσκονται σε αυτά και 
ελληνικά, με δασκάλους από Ελλάδα, να τα διοι-
κούμε 'Ελληνες και να τα πληρώνει όλα τα έξοδα 
το αμερικάνικο κράτος''.

Η ιδέα-πρόταση αυτού του πρωτεργάτη των 
σχολείων ''Τσάρτερ'' στις ΗΠΑ, υλοποιήθηκε 
δύο χρόνια μετά, με την δημιουργία του πρώτου 
''τσάρτερ'' σχολείου, ελληνικού ενδιαφέροντος, 
με την ονομασία ''Αθηναϊκή Ακαδημία'' και διευ-
θύνοντα τον Γιώργο Πουμάκη.

'Ετσι, ότι καλύτερο δημιούργησε ο Ελληνισμός 
στις ΗΠΑ τα τελευταία 60 χρόνια καθιερώθηκε 
και άρχισε να βγάζει φιλέλληνες Αμερικανούς, 
με στοιχειώδη γνώση της ελληνικής γλώσσας και 
του ελληνικού Πολιτισμού.

Αρχές 2000, ο τότε υφυπουργός Εξωτερικών 
Γρηγόρης Νιώτης επισκέπτεται την περιοχή. 
Πηγαίνει και στην ''Αθηναϊκή Ακαδημία'', γιά 
να πάθει ένα...σοκ που θα θυμάται γιά πάντα: 
Τα παιδιά νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων 
δημοτικού, τον καλοδέχονται μιλώντας του και 
τραγουδώντας ελληνικά. Ακόμα και τον εθνικό 
ύμνο της Ελλάδας τραγούδησαν. Παιδιά με γο-
νείς 'Ελληνες, με γονείς ισπανόφωνους, με γονείς 
ασιάτες, με γονείς με μαύρο χρώμα κλπ.

Λίγο μετά, έστειλε δασκάλους και βιβλία από 
την Ελλάδα. Τον επόμενο χρόνο άρχισαν οι δια-
δικασίες γιά την δεύτερη ''Αθηναϊκή Ακαδημία'' 
στην διπλανή Κομητεία (Πάσκο).

Την ίδια χρονιά -2000- δημιουργείται και η 
''Ακαδημία Αρχιμήδης'', ένα πρότυπο ''Τσάρτερ'' 
σχολείο στο Μαϊάμι Φλόριδας.

Να σημειωθεί ότι τα σχολεία ''Τσάρτερ'' ελλη-
νικού ενδιαφέροντος, έχουν υψηλές επιδόσεις, 
σύμφωνα με τις στατιστικές της Πολιτείας.

Τον χρόνο 2003, η μικρή Ομοσπονδία Φλόρι-
δας, με τους 5 ενεργούς συλλόγους-μέλη και 
άλλους 5 ημιενεργούς, κάνει επίσημα αίτηση 
στην Σχολική Επιτροπή της Κομητείας γιά άδεια 
λειτουργίας ''Τσάρτερ'' σχολείου με το όνομα 
''Πλάτων'' (βλέπε δίπλα αριστερά).

Η αίτηση εγκρίθηκε. Ο μητροπολίτης Ατλάντας 
Αλέξιος μεσολάβησε γιά να διατεθούν οι σχολι-
κές αίθουσες της ενορίας Αγίας Τριάδας (Κληαρ-
γουότερ) γιά το νέο σχολείο, που ως ενοικιαστής 
τις χρησιμοποιούσε, αφού το απογευματινό σχο-
λείο της ενορίας ήταν σχεδόν ανενεργό. Σήμερα 
εκεί ακόμα λειτουργεί το πρώτο ''Τσάρτερ'' με το 

όνομα ''Πλάτων'', αλλά από τον επόμενο χρόνο 
μετακομίζει, γιατί η ενορία εκβιαστικά ζήτησε 
σχεδόν διπλάσιο ενοίκιο.

Εξαιτίας της συνταγματικής ανεξιθρησκείας 
στις ΗΠΑ, η Πολιτεία βάζει ως όρο στις περιπτώ-
σεις σχολείων ''Τσάρτερ'' να μην υπάρχουν θρη-
σκευτικά συ΄βμολα (εικόνες κλπ) στις αίθουσες 
διδασκαλίας ή γενικά στο κτιριακό συγκρότημα.

Η μικρή Ομοσπονδία δυτικής Φλόριδας έκα-
νε το έργο της. Σήμερα υπολειτουργεί και απλά 
υπάρχει ως εταιρία. Από τότε, άλλα 6 ''Τσάρτερ'' 
σχολεία δημιουργήθηκαν με το όνομα ''Πλάτων'' 
στην ίδια Κομητεία, ανεβάζοντας τον συνολικό 
αριθμό των σχολείων ''Τσάρτερ'' σε 7 μαζί με 
εκείνο (το πρώτο) της ''Αθηναϊκής Ακαδημίας''. 
Και συνολικά σε 9 στην Φλόριδα.

Η Ομοσπονδία, δεν ζήτησε ποτέ χορηγία από 
την Ελλάδα και δεν έλαβε ποτέ. Μεταξύ τους, ως 
άτομα, μάζεψαν τις πρώτες 20.000 δολ. γιά τα 
έξοδα εκκίνησης (αιτήσεις κλπ).

Μάλιστα οι πρωτεργάτες του ''Πλάτωνα'', πα-
ρακίνησαν Ομογενείς στις πολιτείες Καρολίνα 
και Νέα Υόρκη γιά να φιάξουν, χρόνια μετά, τα 
εκεί υπάρχοντας (ένα σε κάθε Πολιτεία) σχολεία 
''Τσάρτερ''.

Οι αριθμητικά 1/3 Τούρκοι στις ΗΠΑ σε σύγκρι-
ση με το ελληνικό στοιχείο, έχουν περίπου 152 
τέτοια σχολεία.

Τα ''Τσάρτερ''' είναι δημόσια σχολεία, όλα τα 
έξοδα τα πληρώνει το δημόσιο, αλλά διοικού-
νται από άτομα. Στα ελληνικού ενδιαφέροντος 
''Τσάρτερ'' έχουν αποσπαστεί από το υπουργείο 
Pαιδείας της Ελλάδας περίπου 20 εκπαιδευτικοί.

Δυστυχώς, οι αποκαλούμενες ''μεγάλες ομο-
γενειακές Οργανώσεις-Ομοσπονδίες'' σε άλλες 
Πολιτείες, δεν έχουν να επιδείξουν παρόμοιο 
έργο. Δεν έχουν να επιδείξουν κανένα έργο, με 
εξαίρεση μιά μικροπαρέλαση γιά την 25η Μαρτί-
ου, σκάνδαλα και αρπαχτές. Και όπως απόδειξε η 
περίπτωση της Ομοσπονδίας Βοστώνης, έλαβαν 
μεγάλα ποσά από την Ελλάδα ως χορηγίες κάθε 
χρόνο, γιά το απόλυτο τίποτα.

Φυσικά, τα τελευταία χρόνια, εμφανίστηκαν 
και οι διάφοροι ''παράγοντες-τυχοδιώκτες'' (τύ-
που ανύπαρκτη Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών) με 
μεγάλα λόγια αλλά μηδενικό έργο, που θέλουν 
να καπηλευτούν την εργασία, την προσφορά και 
τον αγώνα άλλων, δηλαδή αυτών που δημιούρ-
γησαν τα σχολεία ''Τσάρτερ''.

Και από τυχοδιώκτες η αποκαλούμενη οργα-
νωμένη Ομογένεια (Ομοσπονδίες κλπ) στις ΗΠΑ 
είναι γεμάτη. Από ΕΡΓΑ ΟΥΣΙΑΣ υποφέρει, ειδικά 
τώρα που τα ημερήσια ελληνικά σχολεία στις με-
γαλουπόλεις η Αρχιεπισκοπή μας Αμερικής, τα...
κλείνει.

Και μόνο αναλογιζόμενος κανείς που διάθεσε 
εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια (μπορεί και ολί-
γα εκατομμύρια συνολικά) το ελληνικό κράτος 
μέσω των Προξενείων του, όλα αυτα τα χρόνια, 
δηλαδή σε απατεωνίστικες Ομοσπονδίες με μη-
δενικό έργο-προσφορά στον Ελληνισμό, τον πι-
άνει απελπισία και απογοήτευση.

Tόσο πολύ χρήμα του 'Ελληνα φορολογούμε-
νου σπαταλήθηκε από το Υπ. Εξ., όχι γιά καλούς 
σκοπούς, όχι γιά το αύριο και την συνέχεια του 
Ελληνισμού στις ΗΠΑ, αλλά γιά πράγματα αχρεί-
αστα, γιά ''λαμογιές'', χαζο-θεάματα κ.ά.

Να γιατί η Ομογένεια ΔΕΝ έχει σε καμία εκτί-
μηση το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών και τις 
διπλωματικές αποστολές του στις ΗΠΑ. Της από-
δειξαν ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ότι εργάστηκαν και εργάζο-
νται γιά την καταστροφή της.
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