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«Κάθε λαός έχει την γλώσσα που
του αξίζει. Στην γλώσσα ευρίσκεται
ο πολιτισμός του... Η γλώσσα είναι
ο κύριος μάρτυρας της ιστορικής
συνείδησης και συνέχειάς του»

HELLENES-USA
Ομογενειακή 

πρωτοποριακή,
νέα Οργάνωση
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ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ,
ΚΑΛΑΜΟ - ΡΑΠΙΣΜΑΤΑ (σελ. 11)

Ετοιμάζεται ο...''κανένας'' 
γιά πρωθυπουργός Ελλάδας

Κούλης: «'Η εγώ ή ο Τσίπρας». Μεταξύ δύο κακών, καλύτερος 
ο...''κανένας'' των δημοσκοπήσεων. Κούλης και Αλέξης, ανήκουν 
στο χτες. Δένδιας και Όλγα είναι ''δελφίνοι της πλάκας''. (σελ. 3)

ΗΠΑ: Το μέλλον φαίνεται λαμπρό
Ο Τραμπ είναι...ευεργέτης των Δημοκρατικών

Δύο ''νέοι'' θα διεκδικήσουν το προεδρικό αξίωμα Νοέμβριο 2024. 
Και οι δύο, τότε, θα είναι 80+ χρονών. Ενθουσιασμός στα ΚΑΠΗ όλου 

του κόσμου... Μπάιντεν και Τραμπ σε μία ακόμα ''σύγκρουση''. (σελ. 5) 

Το μέλλον της Ομογένειας ΗΠΑ,
είναι ανέφελο ή προβληματικό;

Ομοσπονδία 
Νέας Υόρκης. 
Παράδειγμα
γιά αποφυγή

'Ενα gala (Σικάγο) με 'Αδωνι, 
ζεύγος Μπούση κ.ά. (σελ. 13)

Ο Αντώνης μας: Περίπτωση 
ξετσιπωσιάς (σελ. 6)

To άγνωστο μέλλον Αμερικής 
και το αίνιγμα 2024 (σελ. 9)

Δισεκατομμυριούχοι, νικητές 
και χαμένοι εκλογών (σελ. 8)

Κυβέρνηση, Predator, ''Λίστες'', 
σκάνδαλο κ.ά. (σελ. 7)

(σελ. 4)

Ο υπουργός της αποτυχίας και 
η ''σφαλιάρα'' Λιβύης (σελ. 11)

49 χρόνια μετά
(σελ. 16)

Το τέλος των εφημερίδων, το 
μέλλον ενημέρωσης (σελ. 17)

Ηράκλειτος, ο Εφέσιος. ''Τα 
πάντα ρει'' (σελ. 20)

Θαλής ο Μιλήσιος, ο πρώτος 
των επτά σοφών (σελ. 19)

KAΛAMI - Ενημερώνει, σατιρίζει, 
αποκαλύπτει. Tο παλαιότερο και

μεγαλύτερο e-MME απόδημου
Ελληνισμού... Στο διαδίκτυο από
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'Eδρα: Νέα Υόρκη (Whitestone, NY. 
11357) και δυτ. Φλόριδα (Clearwater 

Beach, FL. 33767). ΗΠΑ.

email: e-news@kalami.us

Το ''ΚΑΛΑΜΙ'' είναι το πρώτο, 
παλαιότερο (και μεγαλύτερο) e-ΜΜΕ 
απόδημου Ελληνισμού στο διαδίκτυο 

(από 11 Φεβ. 1994), ένα από τα 
τρία πρώτα ελληνικά ΜΜΕ που 

δημιουργήθηκαν (στο διαδίκτυο).
Το ''ΚΑΛΑΜΙ'' δέχεται αγωγές, στις 

οποίες απαντά με αντι-αγωγές.

Εκδότης:  ΓΙΩΡΓΟΣ  ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ

καλαμι

Σχολεία charter
Συμφωνώ με τα γραπτά σας ότι εδώ που 

φτάσαμε και όπως φτάσαμε η μόνη μας ελ-
πίδα γιά σώσουμε ότι μπορούμε ως Ελληνι-
σμός στις ΗΠΑ, είναι η δημιουργία σχολείων 
charter. Τα δημοσια σχολεία, που θα διοικού-
νται από 'Ελληνες και παιδιά κάθε χρώματος 
και φυλής θα διδάσκονται και ελληνικά. 'Ετσι 
θα έχει μεγάλο όφελος και η Ελλάδα, αφού θα 
δημιουργούνται, μέσω των σχολείων, χιλιά-
δες φιλέλληνες.

Να μιά ευκαιρία γιά να κάνουν κάτι καλό 
και θετικό οι άχρηστες, νεκρές Ομοσπονδίες 
Συλλόγων. Να ασχοληθούν με την δημιουργία 
τέτοιων σχολείων.

Ειρήνη Καλογερά, Σικάγο

Εκκλησία κλπ
Πολύ αξία δίνετε στους ρασοφόρους, ασχο-

λούμενοι μαζί τους. Αυτοί είναι στυγνοί επι-
χειρηματίες, που πωλούν Χριστό και Αγίους 
γιά να μαζεύουν χρήμα από αφελείς. Δηλαδή, 

χριστιανέμποροι.
Ο Βαρθολομαίος δεν είναι απλά δολαριότα-

τος, είναι και μεγάλο ''λαμόγιο''. 'Εχει πάθηση 
με το χρήμα. Φιλοχρήματος. Μόνο συγχωρο-
χάρτια έναντι αμοιβής δεν δίνει ακόμα.

Δεν βλέπετε τι γίνεται και στην Ελλάδα; Χι-
λιάδες κόσμου προσκυνούν, δίνοντας και τον 
οβολό τους, ''θαυματουργές άγιες ζώνες'' και 
''θαυματουργές παντόφλες αγίων''!!! Μεσαίω-
νας, κατάντια.

Γιώργος Σαραβάκος, Ατλάντα

Γιά ΚΑΛΑΜΙ
'Ενα μεγάλο ευχαριστώ γιά τα κείμενα στο 

''ΚΑΛΑΜΙ'' τα σχετικά με την λαμπρή ιστορία 
του Ελληνισμού Αμερικής, ειδικά του προη-
γούμενου αιώνα, με τους πρώτους μετανά-
στες, που ταλαιπωρήθηκαν αλλά ρίζωσαν και 
δημιούργησαν. Μεταξύ αυτών και ο προ-πα-
πούς μου. Ενδιαφέροντα και εντυπωσιακά, άρ-
θρα και κείμενα.

Κώστας Δασκαλάκης, Ρόδος

Επιφάνεια, Τάρπον Σπρινγκς 
Φλόριδα... Πριν έναν αιώνα. 
'Αφιξη Ελευθέριου Βενιζέλου

Οι ''κροίσοι Ομογενείς-παπατζήδες''
'Οταν πριν δέκα χρόνια πρωτοεμφανίστηκε 

το ''φαινόμενο'' των αποκαλούμενων ''κροίσων 
Ομογενών'', που ΘΑ ''βοηθούσαν'' την Ελλάδα 
κάνοντας ''επενδύσεις'' (όπως ΜΜΕ στην Ελ-
λάδα και Ομογένεια, ανάφεραν) και ΘΑ ''βοη-
θούσαν'' τον δεινοπαθούντα λαό της Ελλάδας, 
αρκετοί τους έλαβαν σοβαρά υπόψην. Λέγο-
ντας, εκατομμυριούχοι είναι, η πατρίδα ''κα-
λεί'' και αυτοί ΘΑ την βοηθήσουν, ΘΑ κάνουν 
το ''καθήκον'' τους.

Μάλιστα, τον Ιούλιο 2012 πήγαν στην Αθήνα, 
με επικεφαλή τον πρ. πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ 
Κλίντον, γνωστό γιά την έλξη του στο...χρή-
μα, όπως και τα ΜΜΕ (New York Times κ.ά.) 
αναφέρουν, με αφορμή γεγονότα σχετικά με 
το 'Ιδρυμά του.

Οι ''κροίσοι Ομογενείς'', κάνουν και ''χλιδάτο 
δείπνο'' στο Μανχάτταν, Οκτώβριο, συνήθως 
με την παρουσία πρωθυπουργού ή υπουργών 
της Ελλάδας. Απαραίτητα εκεί και μέλος της 
πρώην βασιλικής οικογένειας Ελλάδας. Στα 
δείπνα αλληλοτιμούνται, αλλά ακόμα δεν έ-
χουμε καταλάβει τους λόγους αλληλοτιμής.

Στην πορεία τα γεγονότα απόδειξαν την...
ωμή πραγματικότητα:

- 'Ανοιξαν ιστοσελίδες, οι ''κροίσοι'', μέσω 
των οποίων καλούν τον Ελληνισμό, ειδικά αυ-
τόν της Διασποράς, να...''δώσει τον οβολόν'' 
του γιά να ''βοηθηθεί η Ελλάδα''. Τα χρήματα, 
με προσθήκη ολίγων από τα δικά τους, τα δί-
νουν σε...εταιρίες ΗΠΑ που ειδικεύονται σε...
φιλανθρωπικούς εράνους με το αζημίωτο.

- Η άμεση βοήθειά τους, σε δεινοπαθούντες 
στην Ελλάδα τα δύο τελευταία χρόνια, είναι 
απειροελάχιστη.

- Επενδύσεις δεν έκαναν στην Ελλάδα. Προ-
σπάθησαν όμως να ''αρπάξουν'' σε πολύ χαμη-
λή τιμή, δημόσιες περιουσίες.

- Η προβολή τους και ειδκά οι ''κούφιες'' -ό-
πως αποδείχτηκαν- ''διακηρύξεις'' και ''υπο-
σχέσεις'' τους, ακόμα βρίσκουν χώρο σε τυ-
χοδιωκτικά ΜΜΕ-''μαγαζάκια'', με στόχο την 
παραπλάνηση του απανταχού Ελληνισμού.

Το ερώτημα που απασχολεί την Ομογένεια 
-η οποία κατάλαβε στην πορεία ότι πρόκειται 
γιά ''παπατζήδες''- είναι ένα: Πόσο ανεύθυνοι 
είναι στην Ελλάδα γιά να τους λαμβάνουν υ-
πόψην στα σοβαρά, πρωθυπουργός, υπουργοί, 
ΜΜΕ και λοιποί;

''Ρουφιάνοι και χαφιέδες''
Στην πολύπαθη Ομογένεια ΗΠΑ είχαμε πολ-

λά ευτράπελα δεκαετία του '90, όταν στάλθη-
καν στις μεγάλες παροικίες μας ''πράκτορες'' 
της...ΕΥΠ. Τρεις από αυτούς με...δημοσιογρα-
φική βίζα (ΕΡΤ και του κρατικού Αθηναϊκού 
Πρακτορείου Ειδήσεων-ΑΠΕ).

Ακόμα δεν μάθαμε ΤΙ χαφιέδιζαν. Υποθέτου-
με, όσους ήταν κατά των ''έντιμων'' ελληνι-
κών κυβερνήσεων ή ομογενειακά ΜΜΕ που 
έκαναν κριτική. 'Ενας από αυτούς, ακόμα πα-
ραμένει στις ΗΠΑ παρουσιαζόμενος ως ''πα-
ράγοντας'' σε ΜΜΕ Αστόριας, ''ανταποκριτής''. 
Μάλιστα, έγινε και πρόεδρος μεγάλης ομογε-
νειακής Παν-Οργάνωσης.

''Αγιοι και άγιες'' της αμαρτωλής
Οι αυτόνομοι μητροπολίτες μας, αυτοαπο-

καλούνται ''άγιοι''. Μερικοί είναι και... ''άγιες''. 
Δικαίωμά τους. Και οι προέδροι μας των Ορ-
γανώσεων αυτοαποκαλούνται ''ηγέτες''. Ο κα-
θένας και η καθεμιά δηλώνει, ότι φαντασιώ-
νεται ή θα επιθυμούσε να είναι.

Αλλά με τους ''άγιους'' τα πράγματα είναι 
σοβαρά. Επειδή το ''ποίμνιο'', δηλαδή το ομο-
γενειακό ''κοπάδι'', γνωρίζοντας τον βίο και 
την πολιτεία τους, αναρωτιέται: ''Αν αυτοί 
είναι άγιοι, τότε γιατί κάνουν διαβολεμένα 
πράγματα'';

Οι ''άγιοι'' αυτοαποκαλούν τις μητροπόλεις 
τους ''ιερές''. Πόσο ''ιερές'' μπορεί να είναι οι... 
δόλιες και αμαρτωλές;

Η Αρχιεπισκοπή αποκαλείται ''ιερά''. Αν κά-
ποιο τροπάριο ''Κασσιανής'' γραφόταν πάλι, 
θα έλεγε ''η εν πολλαίς αμαρτίες περιπεσού-
σα αρχιεπισκοπή Αμερικής'', οπότε το ''ιερά'' 
θα πήγαινε στην πραγματική του θέση, δηλ. 
στον...σκουπιδοτενεκέ, παρέα με το ''ιερά'' 
των μητροπόλεων.

Οι δεσποτάδες αποκαλούνται ''μητροπολί-
τες'', αλλά παραμένουν ''δεσποτάδες'' από το 
''δεσποτικός'', που παραπέμπει σε ''απόλυτη 
και τυραννική εξουσία''. Αυτοαποκαλούνται 
και ''σεβασμιότατοι'' (υπερθετικός βαθμός: σε-
βασμιότατος). Αλλά ο ''σεβασμός'' αποκτάται, 
δεν χαρίζεται, ούτε αυτοπροσδιορίζεται. Τώ-
ρα, αν έχουν τον σεβασμό του ''ποίμνιου'' είναι 

άλλη υπόθεση. Αλλά, ποιός τον έχασε γιά να 
τον βρούν αυτοί;

Και ένας ''αμαρτωλός'', αναρωτιέται: «'Ολοι 
αυτοί με τις μαύρες κελεμπίες, τα ράσα, ό-
πως τα λένε, που παραπέμπουν σε ανορθό-
δοξους ''ταλιμπάνηδες'', εμένα μου θυμίζουν 
μπακαλόγατους, κάτι σαν μαγαζάτορες-εμπο-
ράκους. Αλήθεια, τι είδους προϊόντα πουλάνε; 
Στην ''ούγια'' τα προϊόντα γράφουν ''Θεός'', αλ-
λά δεν μας έδειξαν ποτέ αν έχουν άδεια από 
τον κατασκευαστή να τα πουλάνε. Μήπως εί-
ναι μαυραγορίτες; Λένε ότι είναι εκπρόσωποι 
του Θεού στην γή. Αλλά Αυτός ουδέποτε θα 
ήθελε να έχει τέτοιους εκπροσώπους-εμπο-
ρικούς αντιπρόσωπους. Μόνο ζημιά μεγάλη 
του κάνουν, με ''μαϊμουδίστικα'' υποπροϊόντα».

Χρήμα γιά παπάδες, ναι. Γιά σχολεία, όχι
'Εχετε αναρωτηθεί πόσα χρήματα στοι-

χίζουν στο ''ποίμνιο'' οι παπάδες των μεγα-
λο-μεσαίων ενοριών; Ας κάνουμε μιά απλή 
πρόσθεση: Ο βασικός παπάς, αποκαλούμενος 
και ''προϊστάμενος'', περίπου 100.000 δολ. τον 
χρόνο. Συν σπίτι, ασφάλειες και αυτοκίνητο, 
φτάνει τις 150.000.

Ο δεύτερος παπάς φτάνει τις 110.000. Σύ-
νολο 260.000 δολ. (τα τυχερά τους, είναι άλ-
λη υπόθεση). Βάλτε τα ''χαράτσια'' της ενορί-
ας-Κοινότητας σε Μητρόπολη-Αρχιεπισκοπή 
και βγάλτε συμπέρασμα γιατί δεν υπάρχουν 
χρήματα γιά σχολεία ελληνικά. 'Ετσι, καλο-

περνούν οι παπάδες και κλείνουν τα σχολεία, 
με αποτέλεσμα να ζούμε την μεγάλη παρακμή 
του Ελληνισμού στις ΗΠΑ και την συνεχιζό-
μενη ραγδαία πτώση ομιλίας της ελληνικής 
ακόμα και στα σπίτια Ομογενών. Λειτουργίες 
και Mυστήρια στις εκκλησίες, γίνονται στα 
αγγλικά.

'Ελληνας, ευρωπαίος ή ανατολίτης;
Στην Ελλάδα υπάρχουν διάφορες ταυτό-

τητες και αντικρουόμενα συναισθήματα, με-
ρικές φορές σχιζοφρενικά. Αυτές οι αντι-
κρουόμενες ταυτότητες συνοψίζονται από 
τον συγγραφέας Πάτρικ Λη Φέρμορ ως εξής: 
«Έλληνας - κληρονόμος του αρχαίου ελληνι-
κού πολιτισμού και Ρωμιός - κληρονόμος του 
πολιτισμού της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Οι 
Τούρκοι και άλλοι μουσουλμανικοί λαοί μάλι-
στα, συνεχίζουν να αποκαλούν τους Έλληνες 
Ρωμιούς, δηλαδή Ρωμαίους.

Σύμφωνα με τον Φερμόρ, ο Ελληνας απορ-
ρίπτει την περίοδο της Βυζαντινής εποχής 
και της Τουρκοκρατίας αφού είναι γιός του 
Πλάτωνα και του Αριστοτέλη κι είναι ισότι-
μος μεταξύ των Ευρωπαίων.

Σε αντίθεση ο Ρωμιός εμπιστεύεται το έν-
στικτο και τον αυτοσχεδιασμό, οι φιλίες εί-
ναι αθάνατες και η φιλοξενία νόμος. Τούρ-
κοι, Αλβανοί και Βαλκάνιοι γενικότερα είναι 
εχθρικοί αλλά ταυτόχρονα λαοί κοντινοί και 
η Ευρώπη απόμακρη και παράξενη.

Και δεν είναι πως υπάρχουν Έλληνες με την 
πρώτη ταυτότητα κι Έλληνες με τη δεύτε-
ρη ταυτότητα, αυτές συνυπάρχουν σε κάθε 
Έλληνα.

Οι παραπάνω ταυτότητες, όσο κι αν φαίνο-
νται ιστορικίστικες έχουν κι αυτές τις πρα-
κτικές συνέπειές τους. Οι ηγέτες της ανεξάρ-
τητης Ελλάδας δημιούργησαν μια νέα γλώσσα, 
την καθαρεύουσα (απαλλαγμένη από επιβλα-
βείς τουρκικές και βαλκανικές επιρροές με 
ρίζες από την αρχαία ελληνική) και η οποία 
επιβλήθηκε ως η επίσημη γλώσσα στην εκ-
παίδευση.

Για ενάμιση αιώνα επέζησε παράλληλα με 
την Δημοτική, που χρησιμοποιούταν στον 
προφορικό λόγο, μέχρι αρχές της δεκαετίας 
του '80, οπότε κι επικράτησε η δεύτερη και 
η γλώσσα απλοποιήθηκε.

Αρκετές γενιές αναγκάζονταν να μάθουν 
τρεις διαφορετικές ελληνικές: την καθα-
ρεύουσα, την Δημοτική και την αρχαία ελλη-
νική, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να μη 
μαθαίνουν καμία σωστά και να καταλήγουν 
σε μια ανάμικτη.

Τώρα, με την εντυπωσιακή υποβάθμιση της 
Παιδείας και της ξενομανίας, στην Ελλάδα ο-
μιλούν μία ακαταλαβίστικη ''μπασταρδεμένη'' 
γλώσσα, με αγγλικές ή ελληνοαγγλικές λέ-
ξεις. Κι έτσι αφανίζεται η ελληνική γλώσσα.
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''Χαμός'' στην ''μπανανία-προτεκτοράτο'' με 
το ζήτημα των υποκλοπών-παρακολουθήσε-
ων και λοιπά φαιδρά και μη.

Σε λίγους μήνες εκλογές, γι' αυτό ''ανεβαί-
νει το θερμόμετρο'', όπως γιά 50+ χρόνια α-
ναφέρουν (την ίδια φράση) τα ''χορτασμένα'' 
και μη ΜμΕ.

''Σφοδρή επίθεση'' Αλέξη στον Κούλη, γιά υ-
ποκλοπές-παρακολουθήσεις. Απαντά ο Κού-
λης, μπλέκει και 'Αδωνις και ο λαός αναζητά 
τον... ''κανένα'' των δημοσκοπήσεων, αντιλαμ-
βανόμενος ότι Κούλης και Αλέξης -εκτός από 
ξεπουλημένοι- είναι φελλοί τυχοδιώκτες, υ-
πηρέτες συμφερόντων.

''Λίστες'' με ονόματα που παρακολουθούσαν 
οι κυβερνητικές υπηρεσίες και λοιποί ''ενδι-
αφερόμενοι''. Αποκάλυψαν και... ''ληστές'' υ-
πουργούς που πήγαιναν Λάρσα (σε είδα και 
λαχταρς) να εισπράξουν ''μίζα''.

«'Η εγώ ή το χάος», λέγει ο Κούλης. 'Οπου 
χάος, Τσίπρας. «Ο Ερντογάν θα ήθελε αντίπα-
λο τον Τσίπρα, αλλά έχει εμένα», δηλώνει με 
έπαρση ο Κούλης στο κομματικό ''κοπάδι''. Και 
αυτό βελάζοντας, χειροκροτεί.

Εδώ έχει δίκιο ο Κούλης γιατί -το ομολογού-
με- τσάκισε τον Ερντογάν. Εξάγγειλε έρευνες 
νοτιοδυτικά της Κρήτης, δυτικά της Πελοπον-
νήσου και της Ηπείρου, γιά υδρογονάνθρακες. 
Ενώ επεκτείνει και τα χωρικά ύδατα στα 12 
μίλια, στο Ιόνιο, έτσι γιά να σκάσει ο Ερντογάν. 
Και το κομματικό ''κοπάδι'', χειροκροτεί και 
αποθεώνει τον μεγάλο ''πατριώτη'', τον ''Μω-
υσή'' Κούλη, που -ως ''πατριώτης'' που δεν υ-
ποκύπτει- αποστρατιωτικοποιεί τα νησιά ανα-
τολικού Αιγαίου, στέλνοντας τεθωρακισμένα 
και λοιπά οπλικά συστήματα, στην Ουκρανία.

Μπορεί ο ''Μωυσής'' να μην πέρασε απένα-
ντι τον λαό, στην ''γη της επαγγελίας'', να τον 
βούλιαξε, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έ-
χει ότι η ευρύτερη ''οικογένεια'' έφαγε καλά, 
''μίζες'' και λοιπά. Η τέχνη της κονόμας, είναι 
και η μόνη ασχολία της οικογένειας που δι-
δάχτηκε (και εφαρμόζει) τέλεια, από τον με-
γάλο ''δάσκαλο'' και αρπακτικό, τον μακαρίτη 
πρ. πρωθυπουργό.

Kαι ενώ ο bugsbunny απειλεί με νέες λί-
στες και ''ληστές'', δεν αποκαλύπτει ''πιπερά-
τες'' συνομιλίες από τις υποκλοπές, γιά να χα-
ρεί ο λαός, ασχολούμενος με κάτι ουσιαστικό. 
'Ετσι στέλνει τους ''νομοταγείς πολίτες'' σε 
Χίο, όπου πιθανά θα γίνει το ''ξεκατίνιασμα''.

Η αλήθεια είναι ότι το σύστημα τηλε-πα-
ρακολούθησης predator αγοράστηε από την 
κυβέρνηση και ο Κούλης γνώριζε πολύ καλά 

για την αγορά και την χρήση του. 'Ασχετα αν 
τώρα εξαπατεί ακόμα και τους δικούς του, 
ψευδόμενος.

Απόλαυση και ο υπουργός (υπο)Ανάπτυξης, 
ο 'Αδωνις, που εκτελεί τα καθήκοντά του στα 
τηλεοπτικά στούντιο, ως γνήσιος ΝεοΔημο-
κράτης ''ταλιμπάν'', έκραξε τσιρίζοντας: «Ο 
Τσίπρας είναι πράκτορας του Ερντογάν και 
προστάτης μεσαζόντων». Απάντησε ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ ζητώντας παρέμβαση πρωθυπουργού κι 
έτσι σε καθημερνή βάση η πολιτική-κομματι-
κή ''σαχλαμάρα'' ευδοκιμεί στο Ελλαδιστάν, με 
αποτέλεσμα ο λαός αρχίζει να αναζητά τον... 
''κανέναν'' (από τους δύο, δηλ. Κούλη και Αλέ-
ξη) των δημοσκοπήσεων.

Κάπου εκεί έμπλεξε και ο ιδιοκτήτης του 
''θρύλε θεέ Ολυμπιακέ'', εφοπ-ληστής και Μι-
ντιάρχης, που πλακώθηκε με τον πρωθυπουρ-
γεύοντα, επειδή το όνομά του ήταν στην ''λί-
στα'' παρακολουθούμενων, από τις υπηρεσίες 
του Κούλη. Αυτό εξόργισε παίκτες και ''θύρα 
7'', με αποτέλεσμα η ομάδα να χάνει το πρω-
τάθλημα από τους ''βάζελους''. Διπλό το κακό.

Πάτημα στους αμυνόμενους ΝεοΔημοκρά-
τες, έδωσε η αφελής βουλευτής και πρ. υ-
πουργός Θεανώ Φωτίου, η οποία αφού έφια-
ξε τα γεμιστά της, πήγε στην Βουλή και είπε 

μιλώντας σε Επιτροπή: «Όλο το Ταμείο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας πάτε να το δια-
σπαθίσετε σε ημέτερους. Γι΄ αυτό το Ταμείο 
γίνονται όσα βλέπουμε αυτές τις ημέρες με 
τους επιχειρηματίες, οι οποίοι μπορεί να μην 
είναι ευχαριστημένοι ακριβώς στο πώς μοι-
ράζετε το χρήμα και σήμερα αποκαλύπτουν 
τα σκάνδαλα, ένα παρά ένα, στις υποκλοπές. 
Διότι ακριβώς είσαστε οι άνθρωποι που το 
θέμα των υποκλοπών συνδέεται ευθέως με 
το πού πάνε τα 72 δισ. του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης Ανθεκτικότητας και του ΕΣΠΑ. Αυτή εί-
ναι η ιστορία των ημερών».

Η κ. Φωτίου είπε το παραδοσιακό και αυ-
τονόητο. 'Οτι οι πολιτικοί στην Ελλάδα, είναι 
''υπηρέτες'' επιχειρηματικών συμφερόντων, 
τα οποία τους αλλάζουν όποτε θέλουν. Μετά 
προσπάθησε να διορθώσει τα λεγόμενα με το 
συνηθισμένο ''παρερμηνεύθηκαν οι δηλώσεις'' 
μου, τα έκανε χειρότερα και η ζημιά έγινε.

Την δήλωση άρπαξαν οι ΝεοΔημοκράτες και 
τρέχουν οι ΣΥΡΙΖΑ-ίοι. 'Εχουν συνηθίσει, για-
τί, γιά χρόνια, πάντα θα υπάρχει ένας ανόητος 
ΣΥΡΙΖΑ-ίος, που θα μιλά, θα ''δηλώνει'', κάνο-
ντας ζημιά στον Αλέξη. Τώρα, ο Αλέξης, ζη-
τά να λυθούν οι διαφορές, με ''αντιπαράθεση'' 
στο κουκλοθέατρο ''Βουλή των Ελλήνων'', πι-

Ζητείται πρωθυπουργός Ελλάδας
Κούλης: «'Η εγώ ή ο Τσίπρας». Μεταξύ δύο κακών, καλύτερος ο ''κανένας''

στοποιώντας έτσι την γραφική αχρηστία του.
Ο Κούλης ισχυρίζεται ότι τα συμφέρντα τον 

πολεμούν, αυτά δημιούργησαν το ''σκάνδαλο υ-
ποκλοπών-παρακολουθήσεων''. Και η δήλωση 
της Φωτίου, βολεύει το αφήγημά του.

Πρώτος και καλύτερος, ο -στην λίστα πα-
ρακολουθούμενων- Άδωνις Γεωργιάδης, που 
ευχαρίστησε την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ γιατί 
«επιβεβαίωσε την ομιλία του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη στην Πολιτική Επιτροπή» (14 Νοε. 
'22). Εκεί ο Κούλης είπε και τις φράσεις «εξω-
θεσμικά κέντρα μας δείχνουν τα δόντια τους, 
αλλά δεν μασάμε...  (Γιά ΣΥΡΙΖΑ) δεν πρόκει-
ται για παράταξη, αλλά για συνοθύλευμα που 
τρέφεται από την μιζέρια και ευδοκιμεί στον 
βούρκο της πολιτικής».

Επί Κυρ. Μητσοτάκη, πάντα φταίνε κάποιοι 
άλλοι, ποτέ η κυβέρνηση ''άριστων''.

Μπορεί ο Κούλης να περνά τους τελευταί-
ους του μήνες ως πρωθυπουργός, αλλά δεν 
θα καταλήξει στην φυλακή, όπου λογικά θα 
έπρεπε να πάει. Στην ''μπανανία'', προτεκτο-
ράτο ΗΠΑ, με Βουλή-πλυντήριο ανομιών, υ-
πάρχει μία αρχή: «Κόρακας κοράκου μάτι δεν 
βγάζει». Το είχε πει και ο ''σοφός'' Θ. Πάγκα-
λος: «Μαζί τα φάγαμε». Κόμματα και πολιτικοί 
στην Ελλάδα λειτουργούν, παραδοσιακά, με 
κανόνες...''μαφίας''. Και η εξαγοράσιμη, εξευ-
τελισμένη ''Δικαιοσύνη'', απλά υπάρχει στην 
''μπανανία'', με το σάπιο κράτος, γιά να παρα-
γράφει και ''κουκουλώνει''.

Ναι ήρθε το άδοξο τέλος του Κούλη. 'Εκανε 
το ίδιο τραγικό λάθος που είχε κάνει και ο πα-
τέρας του: Τηλε-παρακολουθήσεις, εξαιτίας 
ανασφάλειας. Αλλά Κούλης και ''οικογένεια'', 
έφαγαν καλά.

Το τέλος Κούλη δεν σημαίνει και επαναφο-
ρά Τσίπρα. Αυτός ήδη έχει τελειώσει. Τα συμ-
φέροντα που κυβερνούν την Ελλάδα, θεωρούν 
Κούλη και Τσίπρα, χρησιμοποιημένες ''στημέ-
νες λεμονόκουπες'', που καταλήγουν στον ''κά-
λαθο αχρήστων''.

Ο...''κανένας'' (γιά τώρα) των δημοσκοπήσε-
ων υπάρχει, ζει και θα...βασιλεύσει. Θα αρχί-
σει να προβάλεται από τα εξαγορασμένα Μ-
ΜΕ, αρχές του νέου χρόνου. Και δεν θα είναι 
ο γραφικός Δένδιας, στην κυβέρνηση συνερ-
γασίας, αρχικά.

ΣΗΜ.: Προφητικό το πρωτοσέλιδο του 
''e-ΚΑΛΑΜΙ'' 22 Αυγ. '22, με τον τίτλο ''Κούλης 
τέλος''. Περίπου περιέγραφε τι θα γινόταν... 
αρχές Νοεμβρίου '22. Το ποιοί και γιατί επέ-
βαλαν την πτώση Κούλη, είναι άλλο ζήτημα, 
που θα μας απασχολήσει σύντομα.   ( Γ. Λυκ. )

Η συνάντηση μεταξύ του Τζο Μπάιντεν και 
του Σι Τζινπίνγκ στο Μπαλί της Ινδονησίας 
δεν ήταν μια πρωτοβουλία για την εδραίωση 
της ειρήνης στον κόσμο. Ήταν μια διμερής 
συμφωνία για να χαράξει τα όρια μιας κατά-
στασης που παραμένει στις σχέσεις των δυ-
ο νέων υπερδυνάμεων: «Ένας ανταγωνισμός 
που δεν πρέπει να οδηγεί σε σύγκρουση», για 
να χρησιμοποιήσω τα λόγια του Αμερικανού 
προέδρου.

Από την συνάντηση των δύο ηγετών που 
πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνό-
δου των G20, προέκυψαν λίγα κοινά σημεία 
και πολλές ακόμη προειδοποιήσεις και κόκκι-
νες γραμμές που δεν πρέπει να ξεπεραστούν.

Τα καυτά θέματα είναι πολλά και πάντα τα 
ίδια: πρώτα από όλα το ζήτημα της Ταϊβάν, 
για την οποία ακόμη και σύμφωνα με τις δη-
λώσεις μετά τη συνάντηση, η απόσταση παρα-
μένει αβυσσαλέα. Αλλά και η κατάσταση στην 
Ουκρανία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
χρήση ατομικών όπλων.

Αν και οι περισσότεροι αναλυτές δεν είχαν 
μεγάλες ελπίδες για μια συνάντηση που δεν 
περιελάβανε κοινή δήλωση, μπορεί να αντι-
προσωπεύει την αρχή μιας νέας φάσης στις 
σχέσεις τους . Μιας φάσης στην οποία οι ΗΠΑ 
και η Κίνα δεν εγκαταλείπουν τον ανταγωνι-
σμό για την παγκόσμια ηγεσία, αλλά βάζουν 
όρια στη δυναμική του ανταγωνισμού μεταξύ 
των υπερδυνάμεων που ο πόλεμος στην Ου-
κρανία είχε θέσει υπό αμφισβήτηση.

Για παράδειγμα οι δυο ηγέτες στάθηκαν πο-
λύ στην απόρριψη της λογικής του Ψυχρού 

Πολέμου και τη συμφωνία για την αποτροπή 
του κινδύνου πυρηνικής κλιμάκωσης. Ειδικό-
τερα, η απόφαση του Πούτιν να θέσει την πυ-
ρηνική επιλογή στο τραπέζι σηματοδότησε έ-
να σημείο χωρίς επιστροφή που οδήγησε τον 
κινέζο προπεδρο Σι να αποστασιοποιηθεί από 
τον Ρώσο σύμμαχό του.

Προσωπική σχέση
ΗΠΑ και Κίνα παραμένουν σταθερές στις θέ-

σεις τους, αλλά δεν σκοπεύουν να κλείσουν 
τις «γραμμές επικοινωνίας» που είχαν ανοί-
ξει ο Μπάιντεν και ο Σι πριν από 11 χρόνια. Ο 
Μπάιντεν άμβλυνε ιδιαίτερα την αμερικανική 
στάση απέναντι στην Κίνα, η οποία είχε φτά-
σει στο υψηλότερο σημείο έντασης με το τα-

ξίδι της Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν. Ο Αμερικα-
νός πρόεδρος δεν αμφισβήτησε την «Πολιτι-
κή της μίας Κίνας», μια δήλωση που πιθανώς 
υπαγορεύεται από διπλωματικούς λόγους, αλ-
λά σίγουρα εκτιμήθηκε από το Πεκίνο.

Άλλωστε, ένα από τα χαρακτηριστικά της 
πρόσφατης διπλωματικής ιστορίας των σι-
νο-αμερικανικών σχέσεων είναι η προσωπι-
κή σχέση μεταξύ Μπάιντεν και Σι Τζινπίνγκ. 
Δεν είναι τυχαίο ότι στη χαμηλότερη στιγμή 
των σινο-αμερικανικών  σχέσεων κατόρθω-
σαν να συμβάλουν στην αναθέρμανσή τους το 
2011, όταν και οι δύο κατείχαν το ρόλο του 
αντιπροέδρου και είχαν ως καθήκον να οικο-
δομήσουν μια προνομιακή γραμμή επικοινω-
νίας μεταξύ των δύο δυνάμεων.

Λέγεται ότι τον Αύγουστο του 2011, ο Σι ως 
αντιπρόεδρος, καλωσορίζοντας τον Αμερικα-
νό, τότε ομόλογό του στο Πεκίνο, τον ευχα-
ρίστησε για την επίσκεψη παρόλο που ήταν 
«πολύ απασχολημένος με τις εθνικές υποθέ-
σεις». Η απάντηση του Μπάιντεν ξεκαθάρισε 
αμέσως τη σημασία της συνάντησης: «Είστε 
και εσείς μια  εθνική υπόθεση».

Έξι μήνες αργότερα, ο Σι επισκέφτηκε τον 
Μπάιντεν, ο οποίος με την ευκαιρία επιφύλα-
ξε στον Κινέζο συνάδελφό του την τιμή να έ-
χει μια μακρά συνάντηση με τον τότε Πρόεδρο 
Ομπάμα. Κάτι ασυνήθιστο για το διπλωματικό 
πρωτόκολλο, αλλά που αποκάλυψε τη σημασί-
α που έδωσε στον καλεσμένο του. Η Αμερική 
εκείνη την εποχή έβγαινε από την κρίση του 
2008 και έπρεπε να οικοδομήσει έναν ισχυρό 
δεσμό με την κινεζική οικονομία που χρημα-
τοδοτούσε το δημόσιο χρέος της. Μια φάση 
κατά την οποία ο Ομπάμα είχε τον Μπάιντεν 
ως τον άνθρωπο για τη σύνδεση με το Πεκίνο.

Η προσωποποίηση των γεγονότων της ιστο-
ρίας είναι συχνά λάθος, αλλά το γεγονός ότι 
μετά από 11 χρόνια ο Μπάιντεν και ο Σι συ-
ναντήθηκαν ξανά,ενίσχυσε την  ελπίδα ότι ο 
δεσμός εδραιώθηκε μεταξύ των δύο θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει τη βάση για μια προ-
σέγγιση μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.Ας 
ελπίσουμε ότι η συνάντηση  Μπάιντεν και Σι 
θα αποτελέσει το πρώτο στάδιο μιας πορεί-
ας που θα οδηγήσει στο τέλος της συνεχιζό-
μενης σύγκρουσης ή τουλάχιστον σε κάποια 
μορφή ειρήνης.

( Μιχ. Ψύλος - ''Ναυτεμπορική'' )

Μπάιντεν-Σι: Μιά αναλαμπή ειρήνης



Η Αρχιεπισκοπή προβαίνει συχνά-πυκνά σε 
δηλώσεις και ενεργεί σαν να υπήρχαν ελπι-
δοφόρες προϋποθέσεις για ένα ευοίωνο μέλ-
λον του Ελληνισμού της Αμερικής. Το ίδιο και 
οι ομογενειακές Οργανώσεις και τα ελληνό-
φωνα ΜΜΕ, γενικά. Business as usual. Εξαί-
ρεση αποτελεί το ΚΑΛΑΜΙ που, με βάση γε-
γονότα και στατιστικά στοιχεία, παρουσιάζει 
μιά άλλη εικόνα -όχι και τόσο ρόδινη- της κα-
τάστασης στην οποία βρίσκεται η Ομογένει-
α σήμερα.

Καθώς τα σκέφτομαι αυτά επανέρχονται 
στη μνήμη οι λόγοι δυο εκκλησιαστικών αν-
δρών που συνήθιζαν να λένε τα σύκα σύκα 
και τη σκάφη σκάφη, αρνούμενοι να συμμετά-
σχουν στη δημιουργία ψευδαισθήσεων. Σχε-
δόν αμέσως μετά την άφιξή του στη Νέα Υ-
όρκη, ο αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων, μιλώντας 
για την ελληνική παιδεία, είπε το αξέχαστο 
εκείνο «χάσαμε το τραίνο».

Λίγα χρόνια αργότερα ο αρχιεπίσκοπος Αθη-
νών Χριστόδουλος, μιλώντας σε συνέλευση 
του ΣΑΕ στη Θεσσαλονίκη, δήλωσε επιγραμ-
ματικά ότι ο απόδημος Ελληνισμός έχει «η-
μερομηνία λήξεως». Και οι δυο επικρίθηκαν 
σφοδρά τότε, ακόμη και από  φίλους και θι-
ασώτες τους.

Σήμερα, είκοσι και πλέον χρόνια αργότερα, 
περισσότερο από ποτέ, οι λόγοι αυτοί, βάσι-
μοι ή όχι, έρχονται αναπόφυγα στο προσκήνιο 
αποκτώντας δικαιολογημένη επικαιρότητα.

Η Αρχιεπισκοπή
Όποια κι αν είναι η τοποθέτησή μας σήμερα 

έναντι της Αρχιεπισκοπής και του ρόλου, α-
ποτελεσματικού ή ατελέσφορου,  που έπαιξε 
στην μέχρι τώρα πορεία της Ομογένειας, πρέ-
πει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν ακόμη πε-
ριθώρια -έστω στο παρά ένα- προκειμένου ν' 
αποτελέσει η Εκκλησία της Αμερικής  παρά-
γοντα αποφασιστικό στην διαμόρφωση ενός 
μέλλοντος της Ομογένειας βασισμένου στις 
ακατάλυτες αρχές του Ελληνισμού.

Βέβαια, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, δεν 
θα πορευτεί η Αρχιεπισκοπή προς την κατεύ-
θυνση αυτή. Σχεδόν πλήρως αμερικανοποι-
ημένη, όπως είναι σήμερα, θα συνεχίσει να 
πιστεύει ότι το μέλλον της δεν είναι δυνατό 
να βασιστεί πλέον στους ελληνόφωνους και 
ελληνόφρονες πιστούς της που σε λίγα χρό-
νια άλλωστε θα 'χουν ολότελα εκλείψει, αλλά 
στους αμερικανόφωνους και αμερικανόφρο-
νες που σε μεγάλο ποσοστό αποτελούν ήδη 
και θα αποτελέσουν αύριο το  έμψυχο υλικό 
της, αν και οι τελευταίοι, μαθημένοι πια σε μια 
άχρωμη θρησκευτικότητα προτεσταντικής έ-
μπνευσης, θα υστερούν πάντα σε προσήλωση 
στις ελληνορθόδοξες παραδόσεις και σε ενδι-
αφέρον και αγάπη προς τον τόπο καταγωγής 
των γονέων και παππούδων τους.

Κάπως έτσι  πρέπει να σταθμίζει την κατά-
σταση της Ομογένειας η Αρχιεπισκοπή και το 
Φανάρι. Διότι, διαφορετικά, δεν μπορεί ν' α-
ντιληφθεί κανείς όσα περίεργα συμβαίνουν 
εδώ και χρόνια στο χώρο της Αρχιεπισκοπής,

- είτε πρόκειται για πρωτάκουστες «κονό-
μες»και «λαμογιές»,

- είτε πρόκειται για συνεχές κλείσιμο ελλη-
νικών- απογευματινών και μη- σχολείων (αλλά 
και ταυτόχρονες αποπροσανατολιστικές προ-
σπάθειες με την δημιουργία επιτροπών ελλη-
νικής παιδείας χωρίς πρόγραμμα και χρονοδι-
άγραμμα και με τελείως ακατάλληλα μέλη),

- είτε πρόκειται για προώθηση των εθνι-
κών μας θεμάτων (αλλά και παράλληλης προ-
βολής αόριστων ειρηνολογικών θέσεων που 
κατ' ουσία ωφελούν την Τουρκία)

-είτε πρόκειται για την παταγώδη αποτυχία 
της θρησκευτικής παιδείας των ελληνοαμερι-
κανόπαιδων σε σημείο που να μην γνωρίζουν 
οι τελευταίοι αν είναι όμοιοι ή διαφορετικοί 
από τους υπόλοιπους χριστιανούς, βουδιστές 
ή μουσουλμάνους.

-είτε πρόκειται για προετοιμασία ολίγων ιε-
ρέων που ''δεν σκαμπάζουν γρυ'' από ελληνικά 
ύστερα από τέσσερα ολόκληρα χρόνια «σπου-
δών» στην άχρηστη «ελληνορθόδοξη» Θεολο-
γική Σχολή Βοστώνης, απ' την οποία -για να 
συμπληρωθεί το κακό- διώχθηκαν πρόσφατα 

και οι τελευταίοι έλληνες καθηγητές...
-είτε πρόκειται για την διοίκηση της Θεολο-

γικής Σχολής που παραπαίοντας δεν μπορεί 
να βρει από ολόκληρη την Αμερική, ούτε δέ-
κα καινούργιους φοιτητές το χρόνο κτλ. κτλ.

Αν σήμερα είναι αποτελματωμένη και σε 
χαοτική κατάσταση η Αρχιεπισκοπή, θάπρε-
πε ένας εχέφρονας άνθρωπος να διερωτηθεί, 
για ποιό λόγο δεν γίνεται τουλάχιστο προ-
σπάθεια να θεραπευτεί το κακό αυτό; Συμβαί-
νουν όσα συμβαίνουν λόγω της πολιτικής του 
«διαίρει και βασίλευε» μόνο ή υπάρχουν και 
άλλοι βαθύτεροι λόγοι γι' αυτήν την απραξία 
και αδράνεια;

Θα 'ταν συνεπώς άσκοπο μέσα από όλη αυτή 
την εικόνα του θρησκευτικο-εθνικού αποπρα-
σανατολισμού, της κατάρρευσης και παρακ-
μής, διανθισμένη όμως πάντοτε με  γιορτές 
και πανηγύρια  και συγκεντρώσεις γραφικών 
«αρχόντων», να περιμένει κανείς  να νοικο-
κυρευτούν κάποτε τα πράγματα, να επιστρέ-
ψει επιτέλους η Αρχιεπισκοπή στις ρίζες της 
και  να ξαναζωντανέψει η ελληνική Ορθοδο-
ξία στην Αμερική.

Δεν θα γίνει εδώ αναφορά στους λόγους 
του σημερινού παρακμιακού τοπίου, για τον ο-
ποίο --όπως αντιλαμβάνονται όλοι-- ευθύνεται 
κυρίως το Φανάρι και συγκεκριμένα ο πατρι-
άρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος, αφού διαπί-
στωσε κι αυτός την αναπόφευκτη «ημερομη-
νία λήξεως» της Ομογένειας,  αποφάσισε, σαν 
εξασκημένος καιροσκόπος, να οικειοποιηθεί, 
αρπάζοντας ό,τι μπορούσε και  όσα χωρούσε 
η θερμή «πατρική» αγκαλιά του. Είχε σοβαρά 
προβλήματα η Εκκλησία της Αμερικής γύρω 
στους χρόνους 1993-1995, αλλά ήρθε ο Βαρ-
θολομαίος  και με τους κατακερματισμούς 
της Αρχιεπισκοπής, τις εκπαραθυρώσεις αρ-
χιεπισκόπων, τις μητροπολιτοποιήσεις, την 
επιβολή «πατριαρχικού delegate» και χρημα-
τοσυλλέκτη, την ανάμιξη του στα οικονομικά, 
τις χιλίων ειδών κάθετες επεμβάσεις στην 
εδώ εκκλησιαστική ζωή κλπ,  πολλαπλασία-
σε απειράκις τα προβλήματα.

Τα χάλια μας πάντως εδώ στην Αμερική εί-
ναι τόσα όσα τα θέλει να 'ναι ο Βαρθολομαίος. 
Πρέπει να υπάρχουν, διότι έτσι τον συμφέρει, 
αυτόν προσωπικά και όχι την Εκκλησία. Η α-
δράνεια που διαπιστώνεται παντού, έχει την 
εξήγησή της.

Η Αρχιεπισκοπή είναι έτσι που είναι,  απο-
τελματωμένη, χαοτική και ανίσχυρη, διότι έ-
τσι τη θέλουν. Η Θεολογική Σχολή είναι έτσι 
που είναι,  αφελληνιστική και ανθελληνική, 
διότι έτσι τη θέλουν. Τόσο απλά. Τι θα στοί-
χιζε π.χ. στο Βαρθολομαίο να τερματίσει το 
εδώ και τριάντα τουλάχιστο χρόνια καθαρά 
γενιτσαρικό έργο της Σχολής της Βοστώνης 
αντικαθιστώντας βαθμιαία το διδακτικό προ-
σωπικό της με ελληνοτραφείς  και ελληνόψυ-
χους καθηγητές ούτως ώστε οι σπουδαστές 
να μαθαίνουν και μερικά στοιχειώδη ελληνι-
κά  και να γίνονται φιλέλληνες; Τίποτα δεν 
θα του στοίχιζε! Εδώ κοτζάμ αρχιεπίσκοπους 
και μητροπολίτες πέταξε, θα κωλώσει τώρα 
μπροστά σε μερικούς αμερικανομανείς καθη-

γητές της Σχολής; Δεν κάνει τίποτε όμως, δι-
ότι έτσι την θέλει, έτσι του ταιριάζει και έτσι 
τον συμφέρει αυτή η κατάσταση.

Από τα παραπάνω συμπεραίνει ο αναγνώ-
στης, ότι ελάχιστες πιθανότητες υπάρχουν 
η Αρχιεπισκοπή να θελήσει να παίξει θετικό 
ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ο-
μογένειας, ενισχύοντας την Ελληνική Παιδεί-
α και συμβάλλοντας έτσι στην επιβίωση του 
Ελληνισμού της Αμερικής. Τότε, παλαιότερα, 
ο Ιάκωβος πόνταρε στους αμερικανόφωνους 
και αμερικανόφρονες για τη στηρίξει το κί-
νημά του για αυτοκεφαλία, επειδή το ελληνι-
κό στοιχείο της Ομογένειας του προέκυπτε 
πολύ αντιδραστικό. Τώρα το Πατριαρχείο, 
χαράσσοντας το μέλλον της Αρχιεπισκοπής, 
ποντάρει στο ίδιο αμερικανόφωνο τμήμα της 
Ομογένειας, θεωρώντας ότι είναι μακροβιό-
τερο απὀ το ελληνόφωνο. Επομένως, όπως 
αφέθηκαν να διαμορφωθούν τα πράγματα, η 
ελληνική Παιδεία και η επιβίωση του Ελλην-
σμού στις ΗΠΑ αποτελούν μόνο μιά άχρηστη 
και... πολυδάπανη πολυτέλεια.

Ομογενειακές Οργανώσεις
Η κατηφορική πορεία της Αρχιεπισκοπής 

είχε ασφαλώς αρνητικό αντίκτυπο και στο 
χώρο των ομογενειακών Οργανώσεων, οι ο-
ποίες χαροπαλεύουν σήμερα μέσα στο χείμαρ-
ρο του γενικού εξαμερικανισμού μιας ουσια-
στικά αδιάφορης Ομογένειας.

Βέβαια, ιστορικά,  βασικό ρόλο στη σταδια-
κή εξασθένηση των οργανώσεων έπαιξε και 
η Αρχιεπισκοπή επί Ιάκωβου, ο οποίος θεώ-
ρησε σκόπιμο να ταχθεί αναφανδόν υπέρ της 
αμερικανόφρονης AHEPA και κατά της ελλη-
νοκεντρικής GAPA συνιστώντας, σε διάφορες 
επαφές του με την ηγεσία της τελευταίας, να 
αναθεωρήσει την ελληνοστραφή στάση της 
και να προσαρμοστεί ρεαλιστικά στις αναπό-
δραστες συνθήκες της αμερικανικής πραγμα-
τικότητας.

Παράλληλα,  αποφασιστικότατο ρόλο στη 
κατάρρευση του θεσμού των οργανώσεων έ-
παιξε  η διαχρονική αποτυχία της Ομοσπον-
δίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονας Νέας 
Υόρκης να κρατήσει αποστάσεις από τα πο-
λιτικά κόμματα της Ελλάδας, να μείνει ανε-
πηρέαστη από τον πολιτικοποιημένο ομογε-
νειακό Τύπο και να σταθεί υπεράνω οικονο-
μικών σκανδάλων, ούτως ώστε να μπορέσει 
ευκολότερα να συνενώσει τις οργανώσεις και 
να εξασφαλίσει έστω ένα μίνιμουμ συνεννό-
ησης και συμφωνίας στα βασικά θέματα που 
απασχολούν την Ομογένεια. 

Ο απόηχος της αποτυχίας ήταν και συνεχί-
ζει να είναι παναμερικανικός με αποθαρρυντι-
κές συνέπειες για την υπόλοιπη οργανωσιακή 
πραγματικότητα στις ΗΠΑ.

Επίσης, οι εκατοντάδες μικρότερες οργα-
νώσεις σε όλη τη χώρα, πορεύθηκαν η κα-
θεμιά το δρόμο το δικό της, απομονωμένες 
χωρίς κάποιο εξωτερικό έναυσμα και, κατά 
συνέπεια, καταδικασμένες σε εσωστρέφεια. 

Έτσι προέκυψαν ως μόνιμα χαρακτηριστικά 
προβλήματα των οργανώσεων: Τα διαχρονικά 

κατεστημένα, στεγανά και ''παρέες'', μικροσυμ-
φέροντα, οικογενειοκρατία, εναλλαγή των ί-
διων προσώπων στα αξιώματα, αδυναμία απα-
γκίστρωσης από νοοτροπίες αναχρονιστικές, 
συνελεύσεις επαναληπτικές λόγω έλλειψης 
απαρτίας, σκάνδαλα οικονομικά και μή, αδια-
φορία των νέων να διαδεχθουν τους παλαι-
ότερους, έλλειψη οράματος και στόχων, πε-
ριορισμό δραστηριοτήτων αποκλειστικά σε 
διοργάνωση μιας υποτυπώδους παρέλασης 
γιά την 25η Μαρτίου κλπ, κλπ.

«Εδώ που φτάσαμε, στο μηδέν -όπως εύστο-
χα παρατηρεί ο εκδότης του ''ΚΑΛΑΜΙ'', βαθύς 
γνώστης των ομογενειακών πραγμάτων- μία 
δυνατότητα πρέπει να εξετάσουμε μόνο: Την 
δημιουργία μιάς ΜΟΝΟ παναμερικάνικης Ορ-
γάνωσης, όπου όλοι οι Ομογενείς [...] θα εκλέ-
γουν άμεσα το προεδρείο της και θα ψηφίζουν 
γιά την λήψη αποφάσεων ηλεκτρονικά, άμε-
σα, χωρίς καπελώματα  [...]. Μιά τέτοια Οργά-
νωση, θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως 
''λόμπι'', αφού δυστυχώς, οργανωμένο ''λόμπι'' 
στην Ουάσιγκτον, δεν έχουμε. Παράλληλα, θα 
έκανε και τις απαραίτητες ενέργειες γιά την 
δημιουργία charter σχολείων, γιά να διδάσκο-
νται ελληνικά και παιδιά μη ελληνικής κατα-
γωγής, από εκπαιδευτικούς αποσπασμένους 
από Ελλάδα».

Ο ομογενειακός ελληνόφωνος Τύπος
Ο ρόλος του ελληνόφωνου Τύπου (γενικά 

ΜΜΕ), κρίνεται γενικά ως θετικός, ειδικά στο 
θέμα της διατήρησης της ελληνικής γλώσ-
σας, της ενίσχυσης των ελληνικών σχολείων 
και της ανάγκης να επιβιώσει με κάθε δυνατό 
τρόπο και μέσο ο Ελληνισμός της Αμερικής. Η 
συμβολή και υποστήριξή του στα γενικά αυτά 
θέματα υπήρξε ομόφωνη και σταθερή.

Αυτό βέβαια δε σημαίνει, ότι δεν υπήρξαν 
και δεν σημειὠνονται ακόμη απόπειρες «αθώ-
ας», πλην άστοχης αν όχι ύποπτης, ανάμιξης 
των ΜΜΕ σε επιμέρους προσπάθειες που α-
φορούν την προώθηση των ελληνικών γραμ-
μάτων και σχολείων. Κλασσικό παράδειγμα 
τέτοιας απόπειρας είναι η θέση που επίμονα 
προβάλλει η εφημερίδα «Εθνικός Κήρυξ» της 
Νέας Υόρκης  σε μια προσπάθεια να ασκήσει 
πίεση στους αρμόδιους για τη λειτουργία του 
σχολείου του Αγίου Δημητρίου Αστόριας να 
δεχθούν κάποια «δωρεά» με συγκεκριμένους 
όρους και ανταλλάγματα.

Γενικά όμως ο Τύπος, πολύ περισσότερο α-
πό την Αρχιεπισκοπή και ασφαλώς περισσό-
τερο από τις οργανώσεις, έχει επιδείξει το 
γνήσιο ενδιαφέρον και την υποστήριξή του 
για την ελληνική Παιδεία, κατανοώντας πως 
μόνο σ' αυτή μπορεί να στηριχθεί η Ομογένει-
α, αν πρόκειται να έχει μέλλον ο Ελληνισμός 
της Αμερικής.

Τα ΜΜΕ εκπληρώνουν το καθήκον τους 
στο ακέραιο, αλλά δεν αρκεί. Η προσπάθει-
α τους δεν μπορεί να καρποφορήσει χωρίς 
την συμπόρευση και της Αρχιεπισκοπής και 
της «οργανωμένης» Ομογένειας. Δυστυχώς 
και οι δυο, θεωρούμενες ανέκαθεν στύλοι α-
μετάθετοι της ελληνικής Ομογένειας, έχουν 
σήμερα άλλες προτεραιότητες και στόχους 
αλλότριους, με την οργανωμένη Ομογένεια 
διαλυμένη.

Ειπώθηκε:  «Δεν έχουμε μέλλον ως Ελληνι-
σμός στις ΗΠΑ. Μόνο παρελθόν». Ας το σκε-
φθούν και προβληματισθούν οι αρμόδιοι και 
υπεύθυνοι, η Αρχιεπισκοπή και οι Οργανώ-
σεις, ίσως και οι πρεβείες και τα προξενεία 
της Ελλάδας.

Και αν έχουν κόκκο τιμιότητας και λίγο σθέ-
νος, ας το ομολογήσουν δημόσια. Ούτε έξυ-
πνο είναι ούτε ορθό  -είναι ατιμία ουσιαστι-
κά και  απάτη-  να παραπλανούν επί μονίμου 
βάσεως την Ομογένεια, δημιουργώντας ψευ-
δαισθήσεις.

Εδώ που καταντήσαμε, έχουμε κάθε λόγο 
να ρωτάμε αν  και πόσο ακόμη θα επιζήσουμε 
ως Ελληνισμός στην Αμερική. Να ξεκαθαρίσει 
επιτέλους το τοπίο από μύθους και φαντασι-
ώσεις. Για να δούμε που ακριβώς βρισκόμα-
στε και τι μπορούμε να ζητάμε από τό όποιο 
μέλλον μας.

( Χαράλαμπος Νταγάκης - Nέα Υόρκη )

Το μέλλον της Ομογένειας ΗΠΑ,
είναι ανέφελο ή προβληματικό;

Ομοσπονδία 
Νέας Υόρκης. 
Παράδειγμα
γιά αποφυγή
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'Οσοι πίστευαν (όπως το ''Κ'') ότι οι ΗΠΑ έγι-
ναν... Ελλάδα, επιβεβαιώθηκαν. Οι ενδιάμεσες 
εκλογές 8 Νοεμβρίου '22, γιά την ανανέωση 
όλης της Βουλής και 35 από τα 100 μέλη της 
Γερουσίας, απόδειξαν ότι οι δημοσκοπήσεις 
ήταν λάθος. Δεν έγινε ''περίπατος'' των Ρε-
πουμπλικάνων. Με ελάχιστη διαφορά η νίκη 
στην Βουλή, χάνουν πάλι την Γερουσία.

Φαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστο-
ρία της χώρας, που ενώ η κατάσταση στην 
οικονομία είναι τραγική, η πραγματικότητα 
αυτή άφησε σχεδόν αδιάφορους τους ψηφο-
φόρους. Γεγονός ιστορικό και  πρωτοφανές.

Πάντα η κατάσταση της οικονομίας έπαιζε 
πρωτεύοντα ρόλο σε εκλογές στις ΗΠΑ. Εφέ-
τος ο πληθωρισμός καλπάζει, η βενζίνα πο-
λύ ακριβή, κόστος ζωής μεγάλο. Ενοίκια στα 
ύψη, τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης ακριβά 
κλπ. Και ένας πρόεδρος στα χαμένα, που προ-
κάλεσε -υπόγεια- για να γίνει πόλεμος στην 
Ουκρανία, ο οποίος προετοιμαζόταν από τους 
Δημοκρατικούς, από χρόνο 2014.

Οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων, σύμφωνα 
με τις δημοσκοπήσεις, έδειχναν προβάδισμα 
Ρεπουμπλικάνων και σε ζητήματα εγκληματι-
κότητας, μεταναστευτικού, εξωτερικής πολι-
τικής. Το ζήτημα των αμβλώσεων, στο οποί-
ο βασίζονταν οι Δημοκρατικοί, πέρασε στην 

τρίτη κατηγορία.
'Ολα τα δεδομένα ήταν υπέρ των Ρεπου-

μπλικάνων, που λογικά θα έπρεπε να κάνουν 
περίπατο. Δεν έκαναν. Και καλά να πάθουν.

Αποδείχτηκαν μικροί και άχρηστοι. Οι μισοί 
ταυτίστηκαν με τον πρώην πρόεδρο Τραμπ 
και οι άλλοι μισοί ανέχτηκαν τον ακροδεξιό 
''τραμπισμό''.

Τα γεγονότα και τα αποτελέσματα των ε-
κλογών, απόδειξαν ότι έκαναν τραγικό λάθος. 
Ακόμα και Ρεπουμπλικάνοι με λογική, δεν ή-
θελαν άλλο τον Τραμπ και ότι αυτός εκπρο-
σωπεί.

Είναι οι συντηρητικοί πατριώτες, οικογε-
νειάρχες μεσαίας τάξης, που δεν θέλουν να 
ταυτιστούν με ακραίες, ημιφασιστικές κατα-
στάσεις, που πρεσβεύει ο εγωμανής ακρο-
δεξιός Τραμπ. Δεν θέλουν να ταυτιστούν με 
ακροδεξιά ''κινήματα'' και θεωρίες συνωμο-
σίας, που εκπορεύονται από έναν εγωμανή 
πρώην πρόεδρο.

Οι πολίτες αυτοί, κατάλαβαν τι πρεσβεύει 

ο Τραμπ και όσοι τον ακολουθούν. Είδαν που 
μπορεί να καταλήξει η Αμερική με τον ''τρα-
μπισμό''. Συνειδητοποίησαν ότι ο Τραμπ πρέ-
πει να τεθεί στο περιθώριο.

Δυστυχώς, ταυτίστηκαν με τον πρώην πρό-
εδρο, αρκετοί γερουσιαστές και βουλευτές. 
Νόμιζαν ότ αν είχαν ''υποστήριξη'' από τον 
Τραμπ θα ''θριάμβευαν''.

Οι πράξεις τους αυτές, ήταν ανέλπιστο δώ-
ρο γιά τους Δημοκρατικούς. Που λογικά θα 
έπρεπε να πάθουν συντριβή, αλλά επέζησαν.

Οι Δημοκρατικοί πρέπει να ευγνωμονούν 
τον Τραμπ. Και παρά τα λάθη τους, την άθλια 
κατάσταση της οικονομίας κλπ, να εύχονται 
να είναι υποψήφιος γιά τις προεδρικές εκλο-
γές 2024, πάλι ο Τραμπ. 'Ετσι θα κάνουν περί-
πατο γιά Λευκό Οίκο και Κογκρέσσο.

Ο Τραμπ, δεν εκπροσωπεί το Ρεπουμπλικά-
νικο κόμμα. Τα πιστεύω και οι πράξεις του, 
δεν έχουν σχέση με το κόμμα.

Ο Τραμπ συσπείρωσε μόνο την ακραία πτέ-
ρυγα του Ρεπουμπλικάνικου κόμματος. Να-
ζιστές, αντισημίτες, ακροδεξιούς, περιθω-
ριακούς.

Οι Ρεπουμπλικάνοι δεν εκφράζονται από 
τον Τραμπ, ούτε υπάρχει περίπτωση και στο 
μέλλον. Το Ρεπουμπλικάνικο κόμμα δεν έχει 
σχέση με ακραίες καταστάσεις που πρεσβεύ-
ει ο πρώην πρόεδρος.

Το Ρεπουμπλικάνικο κόμμα δεν είναι ο φα-
νατισμένος όχλος ακροδεξιών, που κατέλα-
βε με την βία το Κογκρέσσο, Ιανουάριο 2021. 
Πράξη που οι δειλοί, ευθυνόφοβοι Ρεπουμπλι-
κάνοι πολιτικοί, απόφυγαν να καταγγείλουν. 
Και τώρα πλήρωσαν την ζημιά και θα την πλη-
ρώσουν ακόμα περισσότερο στο μέλλον.

Η ζημιά γιά το Ρεπουμπλικάνικο κόμμα είναι 
μεγάλη. Αν δεν αποβάλουν τον Τραμπ τώρα, η 
ζημιά θα είναι διαρκείας.                                 ( ''Κ'' )

Ντόναλντ Τραμπ: 
Ο ευεργέτης των 
Δημοκρατικών

Αλληλοκατηγορίες και οργή στο στρατόπε-
δο των Ρεπουμπλικανών, νέες προοπτικές 
και σημαντική ανακούφιση στο στρατόπεδο 
των Δημοκρατών φέρνει το αποτέλεσμα των 
ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Οι Δημοκράτες όχι μόνο διατηρούν τον έ-
λεγχο της Γερουσίας, ενώ οι Ρεπουμπλικα-
νοί, αντί του πολυαναμενόμενου «τσουνάμι» 
30-50 εδρών διαφορά στην Βουλή, είναι τυχε-
ροί με την πλειοψηφία ολίγων βουλευτών και 
αυτών εκλεγμένων με οριακή διαφορά. Είναι 
τυχεροί επειδή σε ορισμένες περιφέρειες οι 
υποψήφιοί τους ήταν γραφικοί και τραμπικοί.

 Για πρώτη φορά στα αμερικανικά χρονικά, 
η σύνθεση της Βουλής δεν έχει κριθεί μία ε-
βδομάδα μετά τις εκλογές, καθώς υπάρχουν 
εκλογικές μάχες σε δυτικές πολιτείες, όπως 
η Καλιφόρνια και η Αριζόνα, που παραμένουν 
εξαιρετικά αμφίρροπες

 Ιδιαίτερα στην Καλιφόρνια, όλες οι ψήφοι 
που ταχυδρομήθηκαν έως την ημέρα των ε-
κλογών είναι έγκυρες και κανένα αποτέλεσμα 
δεν μπορεί να επισφραγισθεί αν δεν καταφθά-
σουν και οι τελευταίες επιστολές.

Το όριο για την πλειοψηφία στη Βουλή εί-
ναι οι 218 έδρες. Το πιθανότερο είναι ότι ο 
έλεγχος του Σώματος θα περάσει στους Ρε-
πουμπλικανούς, δυσχεραίνοντας τη νομοθε-
τική ατζέντα του προέδρου Μπάιντεν, αλλά 
ο οριακός χαρακτήρας της ρεπουμπλικανι-
κής νίκης και ο βαθύτατος διχασμός στους 
κόλπους του ρεπουμπλικανικού στρατοπέ-
δου συρρικνώνουν τη δυναμική του κόμματος.

Η οργή επιφανών Ρεπουμπλικανών δεν κρύ-
βεται στις δημόσιες εμφανίσεις, αδιάψευστο 
σημάδι ότι το κόμμα πιάστηκε στον ύπνο από 

τη σαφή εκδήλωση της λαϊκής βούλησης υ-
πέρ του Δημοκρατικού Κόμματος.

Γυναίκες και ψηφοφόροι κάτω των 40 προ-
σήλθαν στις κάλπες σε πρωτοφανείς αριθ-
μούς, τασσόμενοι κατά πλειοψηφία υπέρ των 
Δημοκρατικών. Η νίκη της Δημοκρατικής γε-
ρουσιαστού Κάθριν Κόρτες Μάστο στην πο-
λιτεία της Νεβάδας, έδωσε στο κόμμα 50 έ-
δρες, με την προοπτική να γίνουν 51 αν ο Δη-
μοκρατικός γερουσιαστής Ραφαέλ Γουόρνοκ 
επανεκλεγεί στις εκλογές της Τζόρτζια, στις 
6 Δεκεμβρίου '22.

Ακόμη και χωρίς την έδρα της Τζόρτζια, σε 
ένα σενάριο 50 γερουσιαστών για κάθε κόμ-
μα, οι Δημοκράτες ελέγχουν τη Γερουσία δε-

δομένου ότι η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις 
μπορεί να ψηφίσει σε περίπτωση ισοψηφίας. 
Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να προχωρήσουν 
χωρίς εμπόδια στους διορισμούς δικαστών 
και άλλων κρατικών αξιωματούχων και να υ-
περψηφίσουν νομοσχέδια που απαιτούν απλή 
πλειοψηφία.

Αν όμως στις 6 Δεκεμβρίου αποκτήσουν 
πλειοψηφία 51 εδρών, οι επιτροπές της Γε-
ρουσίας, συμπεριλαμβανομένης της Επιτρο-
πής Εξωτερικών Υποθέσεων, θα μπορούν να 
λειτουργούν χωρίς τα διαδικαστικά προσκόμ-
ματα που θέτουν έως τώρα οι Ρεπουμπλικα-
νοί. Η επικύρωση διεθνών συνθηκών και άλλα 
νομοθετήματα θα μπορούν να εγγραφούν πο-

λύ πιο εύκολα στην ημερήσια διάταξη.
Από την άλλη πλευρά, αν επιβεβαιωθεί ο ρε-

πουμπλικανικός έλεγχος στη Βουλή, νομοθε-
τήματα που είχε υποσχεθεί στον λαό ο πρόε-
δρος Μπάιντεν, όπως το νέο πακέτο τόνωσης 
της οικονομίας ή η νομοθετική κατοχύρωση 
των αμβλώσεων, δεν θα συγκεντρώσουν την 
απαιτούμενη συναίνεση και δεν θα περάσουν 
από την βουλή.

Η συνταγή της νίκης 
Η γερουσιαστής των Δημοκρατικών Ελίζα-

μπεθ Γουόρεν υποστήριξε ότι οι Δημοκρατι-
κοί κέρδισαν επειδή «προστάτευσαν ζωές και 
εισοδήματα στη διάρκεια της πανδημίας, έδω-
σαν χρήματα για τον εκσυγχρονισμό των υπο-
δομών, επέτρεψαν τη διαπραγμάτευση των τι-
μών των φαρμάκων, μείωσαν το κόστος της 
ινσουλίνης για τους ηλικιωμένους, επέβαλαν 
φόρους δισεκατομμυρίων σε εταιρείες, μείω-
σαν τις εκπομπές ρύπων και διέγραψαν φοι-
τητικά χρέη 40 εκατομμυρίων Αμερικανών».

Σύμφωνα με τη Γουόρεν, η νίκη θα ήταν με-
γαλύτερη αν συγκεκριμένοι Δημοκρατικοί δεν 
είχαν μπλοκάρει μεγάλο μέρος της ατζέντας 
του προέδρου Μπάιντεν.

«Δεν μας άφησαν να καταργήσουμε τα φο-
ρολογικά δώρα που είχε κάνει ο Τραμπ στους 
πλουσίους, ούτε να μειώσουμε το κόστος της 
στέγης και των βρεφονηπιακών σταθμών, ού-
τε να πολεμήσουμε τη διαφθορά, να υπερασπι-
στούμε τη δημοκρατία και το δικαίωμα στην 
άμβλωση», υποστήριξε η Γουόρεν.

«Αν είχαν ακούσει τους ψηφοφόρους αντί 
των συμφερόντων, σήμερα θα ήμασταν ακό-
μη ισχυρότεροι».

Eνδιάμεσες εκλογές: Οργή στους 
Ρεπουμπλικάνους, νίκες Δημοκρατικών

Ο χώρος αυτός είναι διαθέσιμος γιά την καταχώρηση-διαφήμισή σας
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Ο Αντώνης Η. Διαματάρης, ο τύπος που κά-
ποτε γύρναγε στην Αστόρια πουλώντας εισι-
τήρια του ΠΑΚ, έγινε γνωστός στην ευρύτερη 
Ομογένεια από τότε που, στα τέλη της δε-
καετίας του '70,  το Μητσοτακέϊκο κατέβα-
λε -μέσω τρίτου- το απαραίτητο χρηματικό 
ποσό για την αγορά της ομογενειακής  εφη-
μερίδας «Εθνικός Κήρυξ». Από τότε ο Αντώ-
νης, ο «αυτοδημιούργητος», εμφανίζεται ως 
ιδιοκτήτης και διευθυντής της μέχρι τότε ι-
στορικής εφημερίδας.

Δεν του 'φθανε η επιτυχία αυτή, άρχισε νω-
ρίς να επαίρεται και να αυτολιβανίζεται ως 
μέγας κι απαραίτητος παράγοντας της Ομο-
γένειας, προσπαθώντας να επιβληθεί σε σω-
ματεία, ομοσπονδίες και αρχιεπισκοπές με 
τρόπο ανορθόδοξο και δημοσιογραφικά α-
παράδεκτο.

Στην έπαρσή του επάνω σκαρφίστηκε ότι, 
αφού ήταν ο κυριότερος παράγων της Ομο-
γένειας όπως αυτός και ουδείς άλλος νόμι-
ζε, ήταν επιτακτικό να εμφανίζεται και ως 
εγγράμματος.  Έτσι άρχισε να παρουσιάζε-
ται ως κάτοχος πτυχίου Master του Columbia 
University.

Μέχρις εδώ, όλα καλά. Όταν ο Κούλης έγινε 
πρωθυπουργός, ο Αντώνης μετά από φορτι-
κή εκλιπάρηση, κατόρθωσε να πάρει μια δι-
ακοσμητική θέση υφυπουργού Εξωτερικών, 
αρμόδιου γιά Απόδημους και άρχισε τα συ-
χνά ταξίδια στο εξωτερικό με κρατικό χρήμα, 
προωθώντας έμμεσα έτσι και τα συμφέροντα 
της εφημερίδας του. Να 'κκουγες τότε τις 
μεγαλοστομίες! Να 'βλεπες τότε την έπαρση, 
την φανφάρα! Ποιός τον έπιανε τον ασυγκρά-
τητο Αντώνη! Και σπουδαιότερος ''παράγων'' 
της Ομογένειας και υφυπουργός συνάμα! Πιό 
ψηλά δεν γίνεται!

Όμως, ξαφνικά του βγαίνει το ΚΑΛΑΜΙ από 
αριστερά με φοβερές αποκαλύψεις. Ο Αντώ-
νης -αποκάλυψε αποκλειστικά και με αδιά-
σειστα στοιχεία το ΚΑΛΑΜΙ-- δεν ήταν γνω-
στός σε κανένα αμερικανικό πανεπιστήμιο 
και το κολουμπιανό πτυχίο μόνο στά όνειρά 
του φάνταζε. Επίσης, αποκάλυψε το ''Κ'', ότι 
κατά παράβαση ελληνικής νομοθεσίας, παρέ-
μενε CEO της εταιρίας της εφημερίδας του. 

Επακολούθησε χαλασμός στους κυβερνητι-
κούς κύκλους, στην αντιπολίτευση και στα 
ΜΜΕ. Τι δεν του έσυραν τότε του Αντώνη, 
γελοιοποιώντας και αυτόν και την Ομογένει-
α. Επόμενο ήταν να τον πετάξει ο Κούλης πά-
ραυτα και χωρίς δεύτερη κουβέντα από το 
υφυπουργείο.

Πεισματάρης και επίμονος όμως, ο Αντώ-
νης αντέδρασε δυναμικά. Εμφανίστηκε να ε-
ξηγήσει τα πράγματα στην ελληνική τηλεό-
ραση και αντιδρώντας με ασυναρτησίες τον 
κονιορτοποίησαν. Η κατάσταση χειροτέρεψε 
ακόμη περισσότερο με κάτι αστείες προσπά-
θειες της εφημερίδας του και της αθηναϊκής 
«Καθημερινής» να δικαιολογήσουν τα αδικαι-
ολόγητα. Τα θυμούνται ακόμη όλοι εκείνα τα 
ευτράπελα: σπούδασε μεν αλλά ήταν τόσο α-
φοσιωμένος στη δουλειά του που δεν είχε 
καιρό να περάσει να πάρει το πτυχίο, φοίτη-
σε μεν αλλά δεν είχε φράγκα να πληρώσει για 
το χαρτί του πτυχίου, αν και είχε χρήμα γιά 
την αγορά τηης εφημερίδας και άλλα τέτοια 
γαργαλιστικά, φαιδρά... Παρόλη την αντιδρα-
στική θρασύτητα του Αντώνη, όλοι περίμεναν 
να αποτραβηχτεί στην άκρη, ντροπιασμένος 

μεν, αλλά πιο μυαλωμένος.
Τίποτα όμως αυτός! Ρούπι δεν το κούνησε ο 

κατά φαντασίαν εγγράμματος μεγαλοπαράγο-
ντας της Ομογένειας! Τώρα, ο Αντώνης, κατα-
θέτει αγωγές εναντίον ορισμένων ΜΜΕ  στην 
Αθήνα που υποτίθεται ότι τον «διέβαλαν». Ζη-
τά και ρέστα τώρα ο Κολούμπιας! Αυτό κι αν 
είναι θράσος! ΞΕΤΣΙΠΩΣΙΑ, το μεγαλείο σου!

Βέβαια, όσοι είναι εξοικειωμένοι με την ι-
στορία της Ομογένειας γνωρίζουν ότι οι μη-
νύσεις-φούσκες χρησιμοποιούνται από τον 
«Εθνικό Κήρυκα» σαν θορυβώδη πυροτεχνή-
ματα για παραπλάνηση των ανίδεων. Αρκεί να 
γίνει τυπικά η κατάθεση μιας αγωγής, αδιάφο-
ρο αν είναι εκ των προτέρων απόλυτα βέβαιο 
ότι  θα απορριφθεί στο τέλος ως «πραγματι-
κά και νομικά αβάσιμη». Γνωστή πια τακτική!

Κάποτε, πριν χρόνια, υπήρχε στην Νέα Υόρ-
κη κάποιος δικηγόρος Σίμος Δήμας που 'κανε 
αυτή τη δουλειά. Κάθε τόσο και λιγάκι κατέ-
θετε εναντίον εκείνου ή του άλλου αρχιεπί-
σκοπου και μια αγωγούλα την οποία, γεμάτη 
αντιφάσεις και ασυναρτησίες, απέρριπταν τε-
λικά οι δικαστικές αρχές ως «πραγματικά και 
νομικά αβάσιμη». Αυτό ωστόσο καθόλου δεν 

τον πείραζε τον Δήμα, διότι, μέχρι που να γί-
νει γνωστή μετά από μήνες η απόρριψη της 
αγωγής, αυτός με το μεγάφωνο του «Εθνικού 
Κήρυκα», προλάβαινε να κάνει τη ζημιά.

Τώρα, ο Αντώνης αποφάσισε να ξανακάνει 
χρήση του εργαλείου των φουσκομηνύσεων, 
στην Ελλάδα. Πιστεύει προφανώς ότι θα μπο-
ρέσει να πείσει μερικούς εδώ και στην Ελ-
λάδα ότι οι επιθέσεις των αθηναϊκών ΜΜΕ 
εναντίον του ήταν ολότελα «συκοφαντικές» 
και, αφού σήμερα δεν διστάζει να τους κάνει 
και μήνυση, έχει αυτός δίκαιο και εκείνοι ά-
δικο. Ποιός ξέρει, ίσως να φαντασιώνεται ότι 
οι μηνύσεις-φούσκες τον βοηθήσουν να γίνει 
βουλευτής ή ευρωβουλευτής, κοροϊδεύοντας 
πάλι τον Κούλη.

'Ολα αυτά είναι φαιδρά, φαιδρότατα. Ωστό-
σο φανερώνουν μια πικρή αλήθεια και επιβε-
βαιώνουν την τραγική πραγματικότητα που α-
ντιμετωπίζει σήμερα η Ομογένεια. Δείχνουν 
τον ξεπεσμό των ομογενειακών μας θεσμών 
και σε ποιών χέρια είχε την ατυχία να πέσει 
ο Ελληνισμός της Αμερικής.

Από την μια μεριά έχεις μιαν Αρχιεπισκοπή 
προσηλωμένη στο χρήμα και στον όσο το δυ-
νατόν ταχύτερο εξαμερικανισμό της Εκκλησί-
ας, αρνούμενη πεισματικά να αντιληφθεί τις 
ευαισθησίες και την δικαιολογημένη αγωνία 
της Ομογένειας για τα εθνικά θέματα, την ελ-
ληνική Παιδεία και το μέλλον του Ελληνισμού 
στην Αμερική. Απ' την άλλη πλευρά βλέπεις 
την «οργανωμένη ομογένεια» να παραπαίει 
αργοπεθαίνοντας, ενώ η ανήμπορη και αναξι-
όπιστη Ομοσπονδία Νέας Υόρκης, της οποίας 
πρόεδροι και μέλη αλληλοσπαράσσονται χρό-
νια τώρα με παθολογική μανία, να αποδεικνύ-
εται ανίκανη να οργανώσει έστω και μια παρέ-
λαση της προκοπής. Και ακόμη, από μια άλλη 
γωνιά, παρατηρείται -με θλίψη- ο ακατάσχε-
τος μαρασμός του ελληνόφωνου ομογενεια-
κού Τύπου, συγκεκριμένα της μόνης καθημε-
ρινής ελληνικής εφημερίδας της Ομογένειας 
ΗΠΑ, που είχε την κακή μοίρα να πέσει στα 
χέρια τύπων σαν του αχαρακτήριστου Αντώ-
νη. Από τέτοιους «εκπρόσωπους και φορείς» 
τι καλό να περιμένει ο Ελληνισμός της Αμερι-
κής;                                                           ( Χ. Ντ.)

Ο Αντώνης μας: Περίπτωση ξετσιπωσιάς

Πέθανε 26 Οκτωβρίου του 1957 σε ηλικία 
74 χρονών. Με αυτή την αφορμή δημοσιεύου-
με αποσπάσματα από την «Ασκητική»:

Δυο φωνές μέσα μου παλεύουν. O νους: “Για-
τί να χανόμαστε κυνηγώντας το αδύνατο; Μέ-
σα στον ιερό περίβολο των πέντε αιστήσεων 
χρέος μας ν' αναγνωρίσουμε τα σύνορα του 
ανθρώπου.

Μα μια άλλη μέσα μου φωνή, ας την πούμε 
έχτη δύναμη, ας την πούμε καρδιά, αντιστέ-
κεται και φωνάζει: “Όχι! Όχι! Ποτέ μην ανα-
γνωρίσεις τα σύνορα του ανθρώπου! Να σπας 
τα σύνορα! Ν΄αρνιέσαι ό,τι θωρούν τα μάτια 
σου! Να πεθαίνεις και να λες: Θάνατος δεν 
υπάρχει!” […]

Δε ζυγιάζω, δε μετρώ, δε βολεύουμαι! Ακο-
λουθώ το βαθύ μου χτυποκάρδι. Ρωτώ, ξανα-
ρωτώ χτυπώντας το χάος: Ποιος μας φυτεύει 
στη γης ετούτη χωρίς να μας ζητήσει την ά-
δεια; Ποιος μας ξεριζώνει από τη γης ετούτη 
χωρίς να μας ζητήσει την άδεια; […]

Ας ενωθούμε, ας πιαστούμε σφιχτά, ας σμί-
ξουμε τις καρδιές μας, ας δημιουργήσουμε ε-
μείς, όσο βαστάει ακόμα η θερμοκρασία τούτη 
της Γης, όσο δεν έρχουνται σεισμοί, κατακλυ-
σμοί, πάγοι, κομήτες να μας εξαφανίσουν, ας 
δημιουργήσουμε έναν εγκέφαλο και μιαν καρ-
διά στη Γης, ας δώσουμε ένα νόημα ανθρώπι-
νο στον υπερανθρώπινον αγώνα! […]

Πολεμούμε γιατί έτσι μας αρέσει, τραγου-
δούμε κι ας μην υπάρχει αυτί να μας ακούσει.

Δουλεύουμε, κι ας μην υπάρχει αφέντης, σα 
βραδιάσει, να μας πλερώσει το μεροκάματο 
μας. Δεν ξενοδουλεύουμε΄ εμείς είμαστε οι 
αφέντες. το αμπέλι τούτο της Γης είναι δικό 
μας, σάρκα μας κι αίμα μας.

Το σκάβουμε, το κλαδεύουμε, το τρυγούμε, 
πατούμε τα σταφύλια του, πίνουμε το κρασί, 
τραγουδούμε και κλαίμε, οράματα κι Ιδέες α-
νηφορίζουν στην κεφαλή μας.

Σε ποια εποχή του αμπελιού σου έλαχε ο 

κλήρος να δουλεύεις; Στα σκάμματα; Στον 
τρύγο; Στα ξεφαντώματα; Όλα είναι ένα.

Σκάβω και χαίρουμαι όλον τον κύκλο του 
σταφυλιού, τραγουδώ μέσα στη δίψα και στο 
μόχτο μου, μεθυσμένος από το μελλούμενο 
κρασί.

Κρατώ το γιομάτο ποτήρι και ξαναζώ το 
μόχτο του παππού και του προπάππου. Κι ο 
ιδρώτας της δουλειάς τρέχει κρουνός στο 
αψηλό καταμέθυστο κρανίο. […]

Φοβούμαι να μιλήσω. Στολίζουμαι με ψεύ-
τικα φτερά, φωνάζω, τραγουδώ, κλαίω, για 

να συμπνίγω την ανήλεη κραυγή της καρδιάς 
μου. […]

“Ν΄ αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ 
μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν 
δε σωθεί, εγώ φταίω.

“Ν΄ αγαπάς τον καθένα ανάλογα με τη συνει-
σφορά του στον αγώνα. Μη ζητάς φίλους. να 
ζητάς συντρόφους!

“Να ́ σαι ανήσυχος, αφχαρίστητος, απροσάρ-
μοστος πάντα. Όταν μια συνήθεια καταντήσει 
βολική, να τη συντρίβεις. Η μεγαλύτερη αμαρ-
τία είναι η ευχαρίστηση.

“Που πάμε; Θα νικήσουμε ποτέ; Προς τι ό-
λη τούτη η μάχη; Σώπα! Οι πολεμιστές ποτέ 
δε ρωτούνε!”

Σκύβω κι αφουκράζουμαι την πολεμική τού-
τη Κραυγή στα σωθικά μου. Αρχίζω και μα-
ντεύω το πρόσωπο του Αρχηγού, ξεκαθαρίζω 
τη φωνή του, δέχουμαι με χαρά και με τρόμο 
τις σκληρές εντολές του. […]

Καθένας, ανεβαίνοντας απάνω από τη δική 
του κεφαλή, ξεφεύγει από το μικρό, όλο απο-
ρίες μυαλό του. […]

(Αποσπάσματα από την Ασκητική)

Nίκος Καζαντζάκης: «Τραγουδούμε
και ας μην υπάρχει αυτί να μας ακούσει»
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Καταιγιστικές είναι οι αποκαλύψεις που 
συνδέουν άμεσα τον Κυριάκο Μητσοτάκη και 
την κυβέρνησή του με το παράνομο λογισμι-
κό... παρακολουθήσεων  Predator.

Το Inside Story και οι δημοσιογράφοι Τάσος 
Τέλλογλου και Ελίζα Τριανταφύλλου, κάνουν 
μια αποκάλυψη - «βόμβα» καθώς αναφέρουν 
ότι το Predator αγοράστηκε από την κυβέρνη-
ση έναντι 7 εκατομμυρίων ευρώ και η σχετική 
σύμβαση «κρύφτηκε» μέσα σε άλλη σύμβαση 
της ΕΥΠ, πολιτικός και διοικητικός επικεφα-
λής της οποίας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 
Παράλληλα εγκαταστάθηκε και λειτουργούσε 
σε χώρο που ελέγχει η ελληνική κυβέρνηση. 

Όπως αναφέρεται στο αποκαλυπτικό ρε-
πορτάζ «Στην Αγία Παρασκευή, σε χώρο που 
ελέγχει η ελληνική κυβέρνηση, εγκαταστάθη-
κε –σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του 
inside story– το σύστημα παράνομης παρακο-
λούθησης Predator της Intellexa.

Η αγορά του κόστισε στην ελληνική πλευρά 
7 εκατ. ευρώ και από εκεί και πέρα το κόστος 
για δέκα στόχους τον μήνα, που εναλλάσσο-
νται, είναι στα 150.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η αγορά του 
συστήματος “κρύφτηκε” μέσα σε άλλη σύμ-
βαση της ΕΥΠ».

Το Inside Story, αναφέρεται σε ένα νέο πρό-
σωπο τον Σαχάκ Άβνι, τον συνεργάτη του Ταλ 
Ντίλιαν, τουλάχιστον τα τελευταία εννιά χρό-
νια – αρχικά στην εταιρεία Wispear και στη 
συνέχεια στην Intellexa, που τη διαδέχτηκε.

Όπως αναφέρει:  «Ο Άβνι “ανακαλύπτει” την 
ελληνική αγορά πριν από τον συνεργάτη του 
Ταλ Ντίλιαν, λίγες εβδομάδες μετά τη νίκη 
της ΝΔ στις εκλογές της 7 Ιουλίου 2019. Ο 
Άβνι Σαχάκ γίνεται αυτός που θα εισαγάγει 
το λογισμικό Predator στην Ελλάδα, προτού 
καν δημιουργηθεί στη χώρα μας η εταιρεία 
Intellexa (ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2020)».

Το σύστημα παρακολούθησης διατίθεται σε 
χώρο που ελέγχει η ελληνική κυβέρνηση στην 
Αγία Παρασκευή, όπου δουλεύουν 2-3 Ισραη-
λινοί, υπάλληλοι του ομίλου Ντίλιαν, καθώς 
και αστυνομικοί και υπάλληλοι της ΕΥΠ, ενώ 
στον ίδιο χώρο έχει πρόσβαση και η Κρίκελ.

Το σύστημα χρησιμοποιήθηκε αρχικά δοκι-
μαστικά κατά «ξένων στόχων». «Για ένα διά-
στημα αρκετών μηνών γίνονταν δοκιμές μέχρι 
τη γενική χρήση του συστήματος τον Αύγου-
στο του 2020», είπε στο inside story μία πηγή 
που συνεργάσθηκε στενά με τον Ταλ Ντίλιαν 
και τον επικεφαλής της ΕΥΠ Παναγιώτη Κο-
ντολέοντα από το φθινόπωρο του 2019.

«Όμως το πράγμα ξέφυγε και άρχισε να χρη-
σιμοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, στην 
αρχή παράλληλα με στόχους του εξωτερικού 

και μετά όλο και περισσότερο», πρόσθεσε η 
ίδια πηγή. 

Tον Σεπτέμβριο του 2020 δημιουργούνται 
τα περισσότερα λινκ (τα οποία στέλνονται σε 
τηλέφωνα και οδηγούν, εφόσον πατηθούν, σε 
domains που εισάγουν το παράνομο λογισμι-
κό στο τηλέφωνο) μέσα σε έναν μήνα, 11 τον 
αριθμό, δίνοντας και το μέτρο των ποσοτικών 
δυνατοτήτων του συστήματος, που μπορού-
σε να καταγράφει 10 στόχους ταυτόχρονα.

Μετά την εισαγωγή του λογισμικού στην 
Ελλάδα, μία αντιπροσωπεία κυβερνητικών α-
ξιωματούχων και ιδιωτών ταξιδεύει στο Ισ-
ραήλ, όπου ξεναγείται σε διάφορες κρίσιμες 
υποδομές συλλογής πληροφοριών της χώρας 
και αποφασίζεται να εγκατασταθεί η εταιρεί-
α Intellexa στην Αθήνα, κάτι που γίνεται τον 
Μάρτιο του 2020 – ενώ έχει προηγηθεί η κρί-
ση με το βαν του Ταλ Ντίλιαν στη Λάρνακα, με-
τά την προβολή σχετικού βίντεο στο Forbes.

Η σχέση Λαβράνου με Predator
Το Inside Story παρουσιάζει στοιχεία σύμ-

φωνα με τα οποία ο επιχειρηματίας της Krikel 
Γιάννης Λαβράνος, ο οποίος είναι κουμπάρος 
του Γρηγόρη Δημητριάδη, του υπουργού Άμυ-
νας Νίκου Παναγιωτόπουλου, του υπουργού 
Υγείας Θάνου Πλεύρης και του πρώην γενικού 
γραμματέα του υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη Κωνσταντίνου Τσουβάλα, είχε άμεση 
σχέση με την Intellexa του Predator.

Τα επίμαχα στοιχεία που παρουσιάζονται 
στο ρεπορτάζ είναι:

-Κάτοχος του 35% της Intellexa ήταν από 
τον Μάιο του 2020 (μέσω της κυπριακής ε-
ταιρείας Santinomo) ο επιχειρηματίας Φέλιξ 
Μπίτζιος.

Μέσω άλλης κυπριακής εταιρείας του, της 
Viniato λειτούργησε το εννιάμηνο του 2018 
ως σύμβουλος της Κρίκελ, προκειμένου αυτή 

να αναπτύξει τη στρατηγική της αναφορικά με 
έργα (υποστήριξη και ανάπτυξη ειδικών λο-
γισμικών) εντός της ελληνικής επικράτειας. 

-Η πληρωμή της αμοιβής της Viniato έγινε 
τον Αύγουστο του 2018 από λογαριασμό που 
διατηρεί η Κρίκελ στην Τράπεζα Πειραιώς και 
το 2019 ποσό 50.000 ευρώ πέρασε με έμβα-
σμα στη Viniato από λογαριασμό της Κρίκελ 
στην Optima Bank. 

-Τον Μάιο του 2020, τον μήνα δηλαδή που ο 
Φέλιξ Μπίτζιος αποκτά το 35% της Intellexa, 
η Κρίκελ μεταφέρει την έδρα της στο Μα-
ρούσι, σε γραφεία που ανήκουν σε τρίτη κυ-
πριακή εταιρεία συμφερόντων Μπίτζιου, την 
Layth Capital Ventures, με ενοίκιο 5.000 ευ-
ρώ το μήνα.

-Οι σχέσεις Κρίκελ συμφερόντων Λαβρά-
νου και Layth Capital Ventures συμφερόντων 
Μπίτζιου, όπως τουλάχιστον προκύπτει από 
την κίνηση των λογαριασμών της Κρίκελ στην 
Optima Bank, χρονολογούνται τουλάχιστον α-
πό τον Νοέμβριο του 2019.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί
Το πιο ενδιαφέρον εύρημα όμως σε αυτές 

τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών, 
το οποίο φέρνει σήμερα για πρώτη φορά στο 
φως της δημοσιότητας το inside story, είναι η 
κίνηση χρήματος μεταξύ Κρίκελ και Intellexa. 

Oι δύο εταιρείες είχαν τουλάχιστον μια συ-
ναλλαγή τον Ιούλιο του 2020, τον ίδιο μήνα 
που αγοράζονται τα πρώτα ψευδεπίγραφα 
domains για την παγίδευση και παρακολού-
θηση στόχων με Predator εντός Ελλάδας) και 
συγκεκριμένα:

-Στις 22/7/2020 εμφανίζεται ένα έμβασμα 
155.000 ευρώ από την Intellexa μέσω του 
ευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών (SEPA) 
στην Κρίκελ και την ίδια μέρα ένα ισόποσο 
εξερχόμενο από την Κρίκελ στην Intellexa.

Το Inside Story, κατηγορεί ευθέως την Εθνι-
κή Αρχή Διαφάνειας ότι δεν ερεύνησε επί της 
ουσίας τις σχέσης Κρικέλ – Intellexa, καθώς 
όπως αναφέρει όταν το Ιούλιο παρέδωσε την 
έκθεσή της στον δημοσιογράφο Θανάση Κου-
κάκη, σχετικά με τη δική του παρακολούθηση 
με Predator, σημείωσε ότι δεν βρήκε κάποια 
σχέση του Δημοσίου με την Intellexa. 

Ο δημοσιογράφος, στην αναφορά που έκα-
νε στην ΕΑΔ τον Μάιο, είχε ζητήσει από την 
αρχή να προχωρήσει σε άρση τραπεζικού α-
πορρήτου όλων των εμπλεκόμενων στην υπό-
θεση εταιρειών, δηλαδή των Intellexa, Apollo 
Technologies, Hermes Technologies, Feroveno 
και Κρίκελ. Κάτι που η αρχή δεν έκανε στον 
ελλιπή έλεγχό της στις εταιρείες αυτές, ση-
μειώνεται στο δημοσίευμα.

«Αν είχαν συσχετιστεί οι κινήσεις των τρα-
πεζικών λογαριασμών μεταξύ Intellexa και 
Κρίκελ και μεταξύ της Κρίκελ με εταιρείες 
συμφερόντων Φέλιξ Μπίτζιου (δηλαδή του 
μετόχου της Intellexa), τότε θα είχε προκύψει 
η ακριβής εικόνα, πράγμα που εκ του αποτε-
λέσματος φαίνεται ότι δεν ήταν στις προθέ-
σεις της ΕΑΔ», αναφέρεται στη νέα αποκάλυ-
ψη του Inside Story.

Στο δημοσίευμα επισημαίνεται ακόμα ότι 
η προσωρινή επικεφαλής της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας, Αλεξάνδρα Ρογκάκου, που ανέ-
λαβε καθήκοντα μετά την ολοκλήρωση της 
έρευνας υπό τον Άγγελο Μπίνη (ο οποίος α-
ποχώρησε από την ΕΑΔ για την Frontex), στην 
κατάθεσή της ενώπιον της εξεταστικής επι-
τροπής για τις υποκλοπές παραδέχθηκε ότι 
ο έλεγχος είχε περιορισμένο αντικείμενο, με 
βάση την εντολή ελέγχου του πρώην επικε-
φαλής της ΕΑΔ κ. Μπίνη.

Και ειδικότερα αφορούσε αποκλειστικά τις 
συμβάσεις που έχει υπογράψει η εταιρεία Κρί-
κελ με το ελληνικό δημόσιο και όχι τον αναλυ-
τικό οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχό της, 
τις σχέσεις της με άλλες εταιρείες, αφανείς 
εταίρους και παράλληλες δραστηριότητες.

Το Inside Story επισημαίνει ότι  ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης στην πρόσφατη έκτακτη τηλε-
οπτική του συνέντευξη στον ΑΝΤ1 –μετά τη 
δημοσιοποίηση σε κυριακάτικη εφημερίδα 
μιας λίστας 33 ονομάτων-στόχων παρακο-
λούθησης με Predator– επικαλέστηκε (όπως 
και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο παρελ-
θόν) το «απαλλακτικό» πόρισμα της ΕΑΔ ως 
απόδειξη ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε 
οποιαδήποτε ανάμειξη με τις παράνομες πα-
ρακολουθήσεις, λέγοντας μάλιστα ότι η έρευ-
να της ΕΑΔ είναι ακόμη σε εξέλιξη – παρότι 
γνωρίζουμε ότι έχει ολοκληρωθεί εδώ και 
μήνες...                                                   ( avgi.gr )

Ατάκες μαφιόζων, προφανώς επηρεασμέ-
νος από τη δυσωδία που αναδίδει το… επι-
τελικό παρακράτος που στήθηκε με τις ευ-
λογίες του Μαξίμου, υιοθέτησε ο… παραλίγο 
Μωυσής σε μια απέλπιδα προσπάθεια να πεί-
σει τους νεοδημοκράτες πως δεν έχει καμία 
σχέση -ως συνήθως- με τις ντροπιαστικές λί-
στες παρακολουθήσεων που δημοσιεύονται, 
όπου κατασκοπεύονταν σχεδόν (οι αποκαλύ-
ψεις ακούγεται ότι θα συνεχιστούν) όλοι οι… 
άριστοι.

Βαυκαλίζεται προφανώς ότι με κουτσαβά-
κικες εκφράσεις όπως το… ''δεν μασάμε'' που 
χρησιμοποίησε για να επιτεθεί έμμεσα στον 
κουμπάρο (αυτόν που τον έκανε πρωθυπουρ-
γό με τα μέσα του και τον στηρίζει τα τελευ-
ταία τρία χρόνια) δύναται να ξεπλυθεί από το 
άγος των υποκλοπών.  

Είναι ηλίου φαεινότερο, ότι κατόπιν των α-
πίστευτων αποκαλύψεων για τις μαφιόζικες 
πρακτικές (ο Βίτο Κορλεόνε στέλνει συγχαρη-
τήρια από το υπερπέραν για την καινοτομία) 
που εφαρμόζονταν στα υπόγεια του Μαξίμου, 
έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του, εξ' ου και 
τα αδιανόητα μυθεύματα που ξεστόμισε για 
να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.

Θέλει να μας πείσει δηλαδή ο Κυριάκος, ότι 
ο κουμπάρος, παρέα με τον Τσίπρα, του επι-
τίθενται επειδή λόγω της… εκτόξευσης της 
Ελλάδας θίγονται τα συμφέροντά τους και ε-
φηύραν τις υποκλοπές για να ρίξουν την κυ-

βέρνηση.
Μιλάμε για τρικυμία στο κρανίο, όχι αστεί-

α!!!
Κοινώς, μια ωραία πρωία o Τσίπρας με τον 

κουμπάρο δεν είχαν τι να κάνουν και είπαν… 
ας φτιάξουμε δυο-τρεις λίστες παρακολουθή-
σεων όπου θα περιλαμβάνονται πρώην πρω-
θυπουργοί, υπουργοί, βουλευτές και στενοί 
συνεργάτες του Κυριάκου για να τον ρίξουμε 

ώστε να μη μας κλείσει τα μαγαζιά.
Έλεος!!!      
Και να πούμε ότι όντως η Ελλάδα βρίσκε-

ται τουλάχιστον στη στρατόσφαιρα, πάει στο 
διάτανο.

50 δισ. τη χρεώσατε κύριε Μητσοτάκη!!!
50 δισ. για να τρώνε και να πίνουν οι αυλι-

κοί και οι σφουγγοκωλάριοι του μητσοτακι-
σμού παρέα με τους γνωστούς – άγνωστους 

νταβατζήδες της ενέργειας, ξεζουμίζοντας 
εντελώς τον ήδη καθημαγμένο λαό.

Νισάφι πλέον με τα έωλα επιχειρήματα που 
επικαλείστε όποτε βρίσκετε με την πλάτη 
στον τοίχο.

Μόνο που αυτή τη φορά το αμάρτημά σας 
είναι βαρύ κι ασήκωτο. Και πολύ φοβούμα-
στε ότι ουδείς εκ των υγειών νεοδημοκρα-
τών είναι διατεθειμένος να σας δώσει συγ-
χωροχάρτι.

Ιδιαίτερα όταν, όχι μονάχα υποτιμάτε αλλά 
ξεφτιλίζετε τη νοημοσύνη του, με τους ετε-
ροχρονισμένους παιάνες περί ερευνών για υ-
δρογονάνθρακες δυτικά και νοτιοδυτικά της 
Κρήτης και επέκτασης των χωρικών υδάτων 
στα 12 μίλια στα νοτιοανατολικά της Κρήτης, 
μπας και επισκιάσετε τα ανομήματά σας και 
κλέψετε πάλι την ψήφο του.

Αν ρωτήσετε κάποιον βουλευτή σας (όχι 
μητσοτακικό εννοείται) άνεα θα σας το επι-
βεβαιώσει.

Συνεπώς, μια είναι η λύση φίλτατε πρωθυ-
πουργέ για να σταματήσει τόσο η δική σας 
γελοιοποίηση όσο και της παράταξης.

Ψέματα τέλος, ανάληψη της ευθύνης για 
τις υποκλοπές, παραίτηση και προσφυγή 
στην κάλπη.

Διαφορετικά, όσο θα βγαίνουν στο φως νέα 
στοιχεία για το επιτελικό παρακράτος τόσο 
θα χαντακώνεστε, με κίνδυνο να καταντήσει 
η ΝΔ ΠΑΣΟΚ.                                           ( ΑΝΤΙ )

Η κυβέρνηση αγόρασε το Predator 
έναντι 7 εκατ. ευρώ, καλοκαίρι 2019

Ούτε οι μαφιόζοι…''μασάνε'' κ. Μητσοτάκη
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Οι δισεκατομμυριούχοι μπορεί να θεωρού-
νται πρότυπα επιτυχίας, αλλά δεν επενδύουν 
πάντοτε σοφά, ιδίως, στην πολιτική. Άλλω-
στε, τρεις διεκδίκησαν την προεδρία το 2020 
και κανείς από αυτούς δεν πέρασε το κατώ-
φλι του Λευκού Οίκου. Εφέτος, πολλοί από 
τους μεγιστάνες των ΗΠΑ έριξαν εκατοντά-
δες εκατομμύρια στη μάχη για το Κογκρέσο, 
καθώς και σε εκλογικές μάχες σε επίπεδο 
πολιτειών. Είναι νωρίς να ξέρουμε πώς α-
κριβώς θα εξελιχθούν όλα αυτά τα στοιχή-
ματα, αλλά έχουν φανεί οι πρώτοι... νικητές 
και ηττημένοι των ενδιάμεσων εκλογών Νο-
εμβρίου 2022.

Νικητές
Τζορτζ Σόρος - Ο επενδυτής διοχέτευσε 13 

εκατ. δολάρια σε ένα super-PAC (Υπερ-Επιτρο-
πή Πολιτικής Δράσης) που υποστηρίζει τους 
Δημοκρατικούς για τη Γερουσία. Οι δαπάνες 
αυτού του super-PAC απέδωσαν στην Πενσυλ-
βάνια, καθώς ο John Fetterman επικράτησε 
του Mehmet Oz σε μια κρίσιμη εκλογική μά-
χη. Ο Σόρος κέρδισε και πιο αμφίρροπες α-
ναμετρήσεις, όπως αυτή για την Κομητεία 
Πολκ της Αϊόβα, όπου δώρισε περισσότερα 
από 500.000 δολάρια σε μια ομάδα που υπο-
στήριξε την Kimberly Graham, η οποία επικρά-
τησε άνετα.

Peter Thiel - Οι δισεκατομμυριούχοι συχνά 
σκορπάνε αφειδώς τα χρήματά τους κατά την 
προεκλογική περίοδο, αλλά ο Thiel ακολούθη-
σε μια πιο εστιασμένη προσέγγιση φέτος. Ο 
επενδυτής VCs ενίσχυσε δύο υποψήφιους γε-
ρουσιαστές, τον JD Vance στο Οχάιο και τον 
Blake Masters στην Αριζόνα, με 15 εκατ. δο-
λάρια έκαστο. Ο Vance ξεχώρισε από διάφο-
ρους υποψηφίους για το χρίσμα των Ρεπου-
μπλικανών, προτού νικήσει τον Δημοκρατικό 
Tim Ryan στις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Masters, ο οποίος διεκδίκησε την έδρα 
του εν ενεργεία γερουσιαστή Mark Kelly, εν-
δέχεται να μην κερδίσει, αλλά και πάλι ο Thiel 
θα πρέπει να είναι ευχαριστημένος. Δεν είναι 
εύκολο να διαλέξεις σωστά έστω και έναν 
γερουσιαστή.

J.B. Pritzker - Ο κληρονόμος των ξενοδοχεί-
ων Hyatt, που η αξία του εκτιμάται στα 3,6 δι-

σ. δολάρια, επανεκλέγηκε στο Ιλινόις, όπου 
είναι κυβερνήτης από το 2019.

Αυτή η εκλογική μάχη αποδείχθηκε ελα-
φρώς φθηνότερη από την προ 4ετίας αναμέ-
τρηση, αφού κόστισε στον Pritzker περίπου 
150 εκατ. δολάρια (έναντι περίπου 170 εκατ. 
δολαρίων που δαπάνησε στην προηγούμενη 
προεκλογική εκστρατεία). «Σε ευχαριστώ, Ι-
λινόις», έγραψε στο Twitter το βράδυ της Τρί-
της. «Ώρα να πιάσουμε δουλειά».

Jeff Yass - Ο επιχειρηματίας από την Πεν-
σιλβάνια, ένας φιλελεύθερος με πάθος για 
τα πρότυπα εκπαιδευτήρια, έκανε κάποιες α-
νορθόδοξες δωρεές σε πολιτείες μακριά α-
πό τη γενέτειρά του. Έριξε εκατομμύρια στον 
Josh Brecheen, έναν Ρεπουμπλικανό στην Ο-
κλαχόμα, ο οποίος δυσκολεύτηκε να πάρει το 
χρίσμα αλλά βγήκε νικητής στις κάλπες των 
ενδιάμεσων.

Μέσω της ομάδας Moderate PAC, ο Yass 
χρηματοδότησε τον Jared Golden, τον Δημο-
κρατικό υποψήφιο στο Μέιν, σε μια εκλογική 
μάχη που φαίνεται να οδηγείται σε δεύτερο 
γύρο. Στη Βόρεια Καρολίνα, ο δισεκατομμυρι-
ούχος στήριξε τον Ρεπουμπλικανό Ted Budd, 
ο οποίος νίκησε τη Cheri Beasley για να κρα-
τήσει την έδρα του Richard Burr στη Γερου-
σία «κόκκινη».

Ηττημένοι
Ken Griffin - Ο μεγιστάνας έβαλε 30 εκατ. 

δολάρια στο Senate Leadership Fund, μια ρε-
πουμπλικανική super-PAC που οι προσπάθειές 
της για να εξασφαλιστεί η πλειοψηφία στη Γε-
ρουσία ίσως και να μην αποδώσουν. Ο Griffin 
ενίσχυσε με 50 εκατ. δολάρια τον Richard 
Irvin στο Ιλινόις, ο οποίος δεν κατάφερε να 
κερδίσει καν τις προκριματικές εκλογές των 
Ρεπουμπλικανών. Επιπλέον έδωσε 25 εκατ. 
δολάρια, σε άλλο ένα Ρεπουμπλικανικό PAC.

Richard και Elizabeth Uihlein - Ο επιχειρημα-
τίας Richard Uihlein στήριξε με τουλάχιστον 
40 εκατ. δολάρια τον Ρεπουμπλικάνο υποψή-
φιο που πήρε το χρίσμα για το Ιλινόις - επι-
κρατώντας του Irvin: τον Darren Bailey. Ήταν 
άλλο ένα αποτυχημένο ποντάρισμα - ο Bailey 
έχασε εύκολα από τον Pritzker.

Ο Uihlein και η σύζυγός του, Elizabeth, δι-
έθεσαν επίσης χρήματα σε εθνικό επίπεδο, 
χρηματοδοτώντας ένα δίκτυο από PACs που 
έριξαν μετρητά σε υποψήφιους γερουσια-
στές σε όλη τη χώρα. Ούτε σε αυτό το μέ-
τωπο είχαν μεγάλη τύχη. Μερικοί από τους 
«ωφελημένους» τους -ο Josh Mandel στο Ο-
χάιο, ο Eric Greitens στο Μιζούρι και ο Jake 
Bequette στο Αρκάνσας- δεν κατάφεραν να 
κερδίσουν τις προκριματικές εκλογές του 

κόμματός τους. Οι Uihlein πόνταραν επίσης 
στον Adam Laxalt που κρατά το προβάδισμα 
στη Νεβάδα και στον Blake Masters που προς 
το παρόν μένει δεύτερος στην Αριζόνα. Μέ-
χρι στιγμής φαίνεται απίθανο να κερδίσουν 
και οι δύο και να εξασφαλίσουν τη Γερουσία 
στους Ρεπουμπλικάνους.

Ronald Lauder - Ο κληρονόμος της εταιρεί-
ας καλλυντικών, η αξία του οποίου εκτιμά-
ται σε 4,5 δισ. δολάρια, έριξε περισσότερα 
από 10 εκατ. δολάρια στην Πολιτεία της Νέ-
ας Υόρκης, ελπίζοντας να εκλέξει τον Ρεπου-
μπλικάνο Lee Zeldin. Όμως, η νυν βουλευτής 
Kathy Hochul επανεκλέχθηκε, εν μέρει χάρη 
στη βοήθεια των δικών της δισεκατομμυρι-
ούχων υποστηρικτών, συμπεριλαμβανομένου 
του αδελφού του Lauder, Leonard.

Sam Bankman-Fried- Το παιδί-θαύμα των 
κρυπτονομισμάτων είχε μια δύσκολη μύηση 
στον κόσμο της πολιτικής. Αφού κέρδισε μια 
περιουσία εν μια νυκτί, ξόδεψε ένα μεγάλο 
μέρος της -40 εκατ. δολάρια- σε ομοσπονδι-
ακούς υποψηφίους. Περισσότερα από το 1/4 
αυτών των χρημάτων διοχετεύθηκαν στη στή-
ριξη ενός σχετικά άγνωστου υποψηφίου για 
το Κογκρέσο στο Όρεγκον, του Carrick Flynn, 
ο οποίος δεν κατάφερε να περάσει από τις 
προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών. 
Οι δαπάνες του Bankman-Fried μοιάζουν απε-
ρίσκεπτες αυτή την περίοδο, δεδομένου ότι 
η πλατφόρμα του, η FTX, φέρεται να αναζη-
τά μετρητά.

Donald Trump - Ορισμένοι από τους υποστη-
ρικτές του πρώην προέδρου των ΗΠΑ κατέρ-
ρευσαν, ενώ ο μεγάλος του αντίπαλος, ο Ron 
DeSantis, έλαμψε. «Από μια άποψη, τα αποτε-
λέσματα των εκλογών ήταν σχετικά απογο-
ητευτικά», αναγνώρισε ο Trump στο κοινω-
νικό του δίκτυο, Truth Social, για να πει στη 
συνέχεια: «Κατά τη γνώμη μου, ήταν μια πολύ 
μεγάλη νίκη». Στην πραγματικότητα, υπάρχει 
μια θετική πλευρά για τον Trump. Με τους Ρε-
πουμπλικανούς να αποκτούν τον έλεγχο της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, ο πρώην πρόε-
δρος των ΗΠΑ ίσως πάρει μια ανάσα από τις 
επιτροπές του Κογκρέσο, που τον «κυνηγούν» 
εδώ και περίπου 4 χρόνια. 

( Dan Alexander - Forbes )

Δισεκατομμυριούχοι 
νικητές και

χαμένοι ενδιάμεσων 
εκλογών ΗΠΑ

Για χρόνια, διάφοροι επαγγελματίες κόλα-
κες μάς διαβεβαίωναν ότι οι τιτάνες της τε-
χνολογίας όπως ο Έλον Μασκ, ο Τζεφ Μπέ-
ζος και ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ είναι οραματι-
στές του 21ου αιώνα και όχι παλαιού τύπου 
εταιρικοί παράγοντες - γι' αυτό ακριβώς και 
οι ειδήσεις περί μαζικών απολύσειων στις 
Twitter, Amazon.com και Meta Platforms δη-
μιουργούν τόσο έντονη ταραχή.

Μακριά από το να αποτελούν κάποια υπερ-
σύγχρονη στρατηγική αιχμής, αυτές οι απολύ-
σεις σηματοδοτούν μια αναβίωση μακροχρό-
νια απαξιωμένων εταιρικών τακτικών. Εάν 
η τάση συνεχιστεί, η ιστορία θα μας δείχνει 
ανάγλυφα ότι οι συγκεκριμένοι ηγέτες της 
τεχνολογίας θα αφήσουν τις εταιρείες τους 
με σοβαρές πληγές - κι αυτό στην καλύτερη 
των περιπτώσεων.

Όπλο του 19ου αιώνα
Οι μαζικές απολύσεις ξεκίνησαν τον 19ο 

αιώνα, όταν μεγάλες βιομηχανικές επιχειρή-
σεις αντιμετώπιζαν οικονομικά δύσκολους 
καιρούς ή απλές εποχιακές διακυμάνσεις, με 
το να μειώνουν μαζικά και μεμιάς τον αριθμό 
όσων απασχολούσαν - αν και συχνά προσλάμ-
βαναν τους ίδιους εργαζόμενους όταν επέ-
στρεφαν οι καλές ημέρες.

Στα τέλη του 19ου αιώνα, βαριές βιομηχα-
νίες όπως η χαλυβουργία, πρόθυμες να μει-
ώσουν την εξάρτησή τους από τους εργάτες, 
άρχισαν να εγκαθιστούν μηχανήματα εξοικο-
νόμησης εργασίας σε ολόκληρες παραγωγι-
κές μονάδες τους. Αυτές οι κινήσεις αύξησαν 
με επιτυχία τα κέρδη και την παραγωγικότη-
τα, ενώ άμβλυναν την ισχύ της εξειδικευμέ-
νης, συνδικαλισμένης εργασίας.

Όλο και περισσότερο, οι διευθυντές προ-
σπαθούσαν να αποφύγουν τις τεράστιες δια-
κυμάνσεις στο μέγεθος του εργατικού τους 

δυναμικού. Οι αποφάσεις για προσλήψεις και 
απολύσεις, παλαιότερα στα χέρια παντοδύ-
ναμων εργοδηγών, έγιναν γραφειοκρατικές. 
Νέα «τμήματα προσωπικού» έκαναν την εμ-
φάνισή τους, εργαζόμενα για τον περιορισμό 
αυτών των διακυμάνσεων και τη δημιουργία 
ξεκάθαρων διόδων για προαγωγές εργαζο-
μένων.

Ως αποτέλεσμα, η σταθερότητα της εργα-
σίας - και η προσκόλληση σε μία και μόνη ε-
πιχείρηση - έγιναν σταδιακά ο κανόνας τόσο 
για τους υπαλλήλους όσο και για τους χειρω-
νακτικά εργαζόμενους.

Αυτό το σύστημα έφτασε στο απόγειό του 
τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, εν μέ-
ρει χάρη σε ένα ισχυρό εργατικό κίνημα και 
μια πολιτική δέσμευση υπέρ της πλήρους α-
πασχόλησης.

Ανταγωνιστικότητα και μέτοχοι
Και τότε, τα πράγματα κατέρρευσαν. Οι α-

μερικανικές επιχειρήσεις, αδυνατώντας να α-
ντιμετωπίσουν τον ξένο ανταγωνισμό, υστε-
ρούσαν όλο και περισσότερο.

Μέχρι τη δεκαετία του 1970, οι εταιρείες 
είχαν ήδη αρχίσει να μειώνουν το εργατικό 
δυναμικό τους με την ελπίδα να ανακτήσουν 
το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.

Αυτές οι απολύσεις, σε βιομηχανικούς κο-
λοσσούς όπως η Boeing και η General Motors, 
προκάλεσαν οργή σε ολόκληρη τη χώρα, ιδιαί-
τερα δεδομένου ότι υπάλληλοι γραφείου και 
μεσαία στελέχη έγιναν επίσης στόχοι.

Οι σπαραξικάρδιες ιστορίες υπαλλήλων 
που δούλευαν μια ζωή στην ίδια θέση και οι 
οποίοι απολύονταν λίγο πριν από τη συντα-
ξιοδότηση έγιναν συνηθισμένες. Ωστόσο, τα 
περισσότερα επιτελικά στελέχη «πουλούσαν» 

αυτές τις περικοπές στους μετόχους ως ανα-
γκαιότητα. Και, ως επί το πλείστον, τα χρημα-
τιστήρια επευφημούσαν τις μαζικές απολύ-
σεις ως ένδειξη ότι οι ηγέτες των εταιρειών 
έκαναν τα «απαραίτητα βήματα» για να επανα-
φέρουν τις επιχειρήσεις τους σε τροχιά προ-
όδου και κερδών.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, ωστό-
σο, διαφωνούσες φωνές άρχισαν να δείχνουν 
προς μια άβολη αλήθεια: παρά το ανθρώπινο 
κόστος, η συρρίκνωση δεν απέφερε τα αναμε-
νόμενα οφέλη χαμηλότερων γενικών εξόδων, 
λιγότερης γραφειοκρατίας και μεγαλύτερης 
παραγωγικότητας. Οι εταιρείες, μακριά από 
το να αναδυθούν λιτές και γεμάτες νέο δυνα-
μισμό, απλώς επιβίωναν.

Μια μελέτη του 1994 διαπίστωσε ότι οι ε-
ταιρείες που μείωσαν μαζικά το προσωπικό 
τους είδαν πτώση της κερδοφορίας τους για 
αρκετά χρόνια.

Σταδιακά, όμως, άρχισε να αναδύεται μια 
νέα συναίνεση στους διοικητικούς κύκλους, 
που αντιλαμβάνονταν τις μαζικές απολύσεις 
ως μια βαθιά επικίνδυνη στρατηγική η οποία, 
αν και περιστασιακά απαραίτητη - ακόμη και 
ευεργετική υπό πολύ συγκεκριμένες συνθή-

κες - ήταν κατά τα άλλα γεμάτη κινδύνους.

«Dumb and Dumber»
Το 2008, για παράδειγμα, μια μελέτη των ε-

πιπτώσεων της συρρίκνωσης προσωπικού με 
τίτλο «Dumb and Dumber» επιβεβαίωσε ότι οι 
μαζικές απολύσεις μειώνουν την κερδοφορία 
των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε κλάδους οι 
οποίοι χαρακτηρίζονται από χαμηλά επίπεδα 
φυσικού κεφαλαίου (π.χ. εργοστάσια) αλλά υ-
ψηλά επίπεδα επενδύσεων σε ανθρώπινο κε-
φάλαιο, δηλαδή σε εργαζόμενους.

Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν εμπόδισε τους 
κυρίους κυρίους Μασκ και Ζάκερμπεργκ να 
συνεχίσουν ακάθεκτοι σαν να είναι στελέχη 
της βιομηχανικής ενδοχώρας των ΗΠΑ κάπου 
στο 1981. Αφότου ο Μασκ μείωσε το εργατικό 
δυναμικό των 7.000 εργαζόμενων της Twitter 
κατά το ήμισυ αυτόν τον μήνα, ο Ζάκερμπεργκ 
ανακοίνωσε 11.000 απολύσεις στη Meta.

Η ανοησία αυτών των κινήσεων έχει ήδη 
γίνει εμφανής, καθώς ο Μασκ ακύρωσε ορι-
σμένες από τις απολύσεις την περασμένη ε-
βδομάδα. Η κατάσταση έχει μόνον επιδεινω-
θεί έκτοτε, με την είδηση   της Δευτέρας ότι 
η Amazon σχεδιάζει μαζικές απολύσεις στα 
τμήματα συσκευών και πωλήσεών της.

Για όσους επιθυμούν να δουν τους συγκεκρι-
μένους τεχνολογικούς κολοσσούς (όχι όμως 
απαραίτητα και την ηγεσία τους) να επιβιώ-
νει, υπάρχει ελπίδα. Μελέτη η οποία «κοίτα-
ξε» πίσω περισσότερες από τρεις δεκαετίες 
διαπίστωσε ότι οι διευθύνοντες σύμβουλοι 
οι οποίοι ακολούθησαν στρατηγική μαζικών 
απολύσεων ήταν πολύ πιο πιθανό να καταλή-
ξουν να λάβουν το δικό τους «φύλλο πορείας» 
προς την έξοδο για τις «σκληρές» προσπά-
θειές τους. Μια ποιητική αίσθηση δικαιοσύ-
νης, θα έλεγε κανείς.

( Stephen Mihm - Βloomberg )

Οι μαζικές απολύσεις όπλο εξυγίανσης;
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O πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονά-
ρο έκανε πρόσφατα το σωστό, καθιστώντας 
τον εαυτό του -κάτι που κάθε άλλα παρά ανα-
μενόμενο ήταν - πρότυπο για τους πατριώτες 
σε δημοκρατίες που δοκιμάζονται απανταχού 
της Γης, ακόμη και (ή μάλλον ειδικά) για τους 
έντιμους Ρεπουμπλικανούς στις ΗΠΑ.

Ο Μπολσονάρο είναι ένας λαϊκιστής ηγέτης 
ο οποίος έχει αντιγράψει σημαντικά στοιχεί-
α από το στυλ του τέως προέδρου των ΗΠΑ 
Ντόναλντ Τραμπ και του πρωθυπουργού της 
Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν. Πολύ πρόσφατα, 
έχασε τις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία 
από τον αριστερό αντίπαλο του, Λουίζ Ινάσιο 
Λούλα ντα Σίλβα, με ελάχιστη διαφορά.

Για δύο ημέρες, οι Βραζιλιάνοι περίμεναν με 
κομμένη την ανάσα τι θα έκανε ο Μπολσονά-
ρο. Θα διέδιδε ένα μεγάλο ψέμα ότι οι εκλο-
γές «εκλάπησαν»; Θα έκανε ένα νεύμα στους 
λάτρεις του ώστε οι τελευταίοι να χρησιμο-
ποιήσουν βία; Μήπως θα αρνείτο την ομαλή 
μεταβίβαση της εξουσίας;

«Ως πρόεδρος και πολίτης, θα συνεχίσω να 
τηρώ το σύνταγμά μας», δήλωσε ο Μπολσονά-
ρο, εξουσιοδοτώντας την παράδοση της εξου-
σίας στον Λούλα. Και με αυτή τη χειρονομία, η 
δημοκρατία στη Βραζιλία, τουλάχιστον προς 
το παρόν, διατηρήθηκε ακέραιη και μάλιστα 
ενισχύθηκε.

Το αίνιγμα του 2024
Τώρα ας γυρίσουμε στην Αμερική, μετά τις 

τοξικού κλίματος ενδιάμεσες εκλογές 8 Noμ-
βρίου '22, που εξακολουθούν να μην δίνουν ξε-
κάθαρη εικόνα για την πλειοψηφία σε Βουλή 
των Αντιπροσώπων και Γερουσία, καθώς και 
σε πολλές πολιτείες. Το μεγαλύτερο ερώτη-
μα το οποίο δεν έχει απαντηθεί ακόμη είναι 
το εξής: όταν έλθουν οι προεδρικές εκλογές 
του 2024, θα μπορέσουν οι ΗΠΑ να επαναβε-
βαιώσουν τις αξίες τους όπως μόλις έκανε 
η Βραζιλία;

Μπορεί ναι, ίσως και όχι. Και αν αυτή η α-
σάφεια δεν σας φοβίζει, δεν έχετε δώσει την 
απαραίτητη σημασία στο θέμα. Ανάλογα με 
τη μέθοδο καταμέτρησής τους, μεταξύ 253 
και 291 εκ των Ρεπουμπλικανών του ρεύμα-
τος MAGA (τραμπικοί) στα ομοσπονδιακά και 
πολιτειακά ψηφοδέλτια σε ολόκληρες τις Η-
νωμένες Πολιτείες έχουν γίνει, με τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο, υποστηρικτές του Ντόναλντ 
Τραμπ στη διάδοση του «Μεγάλου Ψέματος» 
ότι οι προεδρικές εκλογές του 2020 «κλά-
πηκαν».

Πολλοί κάνουν τους ανήξερους για τη βίαιη 
εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου 2021, αρνούμε-
νοι -παρά τα άφθονα στοιχεία- ότι επρόκειτο 

για απόπειρα πραξικοπήματος. Έχοντας κερ-
δίσει δημοτικότητα υπό την αιγίδα του Τραμπ, 
οι περισσότεροι θα υποστηρίξουν τον The 
Donald στην αναμενόμενη προσπάθειά του 
για ρεβάνς έναντι του προέδρου Τζο Μπάι-
ντεν σε δύο χρόνια από σήμερα.

Πώς θα μοιάζουν αυτές οι εκλογές; Το 2020, 
ο Τραμπ και τα τσιράκια του ενορχήστρωσαν 
μια συνεχή προσπάθεια, η οποία τεκμηριώθη-
κε με χειρουργική ακρίβεια από την Επιτροπή 
του Κογκρέσου για την 6η Ιανουαρίου, προ-
κειμένου να χρησιμοποιήσουν ψέματα, εκφο-
βισμό, απάτη και βία για να ανατρέψουν μια 
νόμιμη εκλογή.

Εάν αυτή η απόπειρα πραξικοπήματος απέ-
τυχε, ήταν επειδή αρκετοί αξιωματούχοι σε 
όλη τη χώρα - και συγκεκριμένα αρκετοί Ρε-
πουμπλικάνοι - αντιστάθηκαν και υποστήρι-
ξαν την αλήθεια.

Την επόμενη φορά, αυτό μπορεί να μην ισχύ-
σει. «Όποιος αρνείται τα αποτελέσματα μιας 
εκλογής, υποδηλώνει επίσης ότι θα αρνηθεί 
και τα αποτελέσματα άλλων εκλογικών ανα-
μετρήσεων», λέει ο Timothy Snyder, ιστορικός 
στο Yale και συγγραφέας του «On Tyranny». 
Και με αυτή την ένταση να είναι ήδη «προ-
γραμματισμένη», η Αμερική μπορεί να οδηγη-
θεί το 2024 σε αυτό που μπορεί ευφημιστικά 
να ονομαστεί συνταγματική κρίση, αλλά τελι-
κά στην πραγματικότητα μπορεί να μοιάζει με 
εμφύλιο πόλεμο χαμηλής έντασης.

Η δύση των Δημοκρατιών
Αυτός ο εφιάλτης δεν είναι ακόμη αναπό-

φευκτος. Μια ματιά, ωστόσο, στην ιστορία 
δείχνει ότι αποτελεί ένα πιθανό ενδεχόμενο. 
Οι Δημοκρατίες καταποντίζονται και καταρ-
ρέουν συχνά στην ιστορία και οι τάσεις στις 

ΗΠΑ και αλλού ήταν αρκετά ανησυχητικές 
ώστε να προκαλέσουν μια έκρηξη έρευνας 
για το «πώς πεθαίνουν οι δημοκρατίες». Η 
σύντομη απάντηση είναι ότι ο θάνατός τους 
δεν χρειάζεται να είναι θεαματικός και από-
τομος, όπως στη Χιλή το 1973. Τις περισσό-
τερες φορές, η ελευθερία καταρρέει όπως οι 
γάμοι, οι εταιρείες και τα φράγματα: πρώτα 
σταδιακά και μετά ξαφνικά.

Οι αγαπημένες μου περιπτωσιολογικές με-
λέτες είναι για τη δημοκρατική Ρώμη και τη 
Γερμανία της Βαϊμάρης. Και οι δύο μοιράζο-
νταν με τις ΗΠΑ του σήμερα πολλά από τα 
ενδεικτικά χαρακτηριστικά της θεσμικής 
παρακμής. Το πρώτο ήταν η επανειλημμένη 
κατάρριψη των ταμπού, κυρίως εκείνου της 
χρήσης πολιτικής βίας.

Στη Ρωμαϊκή Δημοκρατία, ξεκίνησε με τη 
δολοφονία των δύο αδελφών Γράκχων το 133 
π.Χ. και το 121 π.Χ. Στη Βαϊμάρη, ξεκίνησε 
με τις κατά συρροή δολοφονίες κεντρώων 
και αριστερών πολιτικών από ακροδεξιούς 
τραμπούκους στις αρχές της δεκαετίας του 
1920. Στις ΗΠΑ, το ταμπού έσπασε με την έ-
φοδο στο Καπιτώλιο το 2021.

Μόλις πριν λίγες εβδομάδες, ένας άνδρας 
εισέβαλε στο σπίτι της προέδρου της Βουλής 
των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, με σκο-
πό να την τραυματίσει. Απουσία της, περιο-
ρίστηκε στο να χτυπήσει με σφυρί το κεφάλι 
του συζύγου της. Τι μπορεί να ακολουθήσει;

Παράλληλα με αυτή τη διάβρωση των τα-
μπού και της ευπρέπειας, υπάρχει μια κυνι-
κή εγκατάλειψη της αλήθειας ως δεδομέ-
νης αξίας. Ο όρος «Μεγάλο Ψέμα» προέρχε-
ται στην πραγματικότητα από το Mein Kampf 
του Αδόλφου Χίτλερ. Από τη στιγμή που δεν 
μπορούμε πλέον να συμφωνούμε όχι επί α-

πόψεων, αλλά ούτε επί των γεγονότων - και 
χειρότερα, από τη στιγμή που δεν μπορούμε 
πλέον να ορίσουμε ότι η αλήθεια πραγματικά 
υπάρχει - δεν μπορούμε να σεβόμαστε ούτε 
τις ετυμηγορίες των δικαστηρίων, ούτε τη 
νομιμότητα οποιουδήποτε οργάνου.

Απάθεια
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, το μόνο που χρειάζε-

ται για τον θρίαμβο του κακού είναι απλώς οι 
καλοί άνθρωποι να μην κάνουν τίποτα. Αυτό 
το απόσπασμα, το οποίο αποδίδεται στον με-
γάλο συντηρητικό στοχαστή Edmund Burke, 
περιγράφει, μεταξύ άλλων, τη δημοκρατική 
Ρώμη, τη Γερμανία της Βαϊμάρης και τις Η-
ΠΑ του σήμερα.

Τότε, όπως και τώρα, αρκετοί άνθρωποι - 
στην ελίτ και στο εκλογικό σώμα - συνηθίζουν 
σε αδίστακτους περιζήτητους Καίσαρες, μέ-
χρι που πλέον να είναι πολύ αργά. Μια δικαι-
ολογία για την απάθεια ως προς αυτό το ζή-
τημα όσον αφορά την 8η Νοεμβρίου ήταν ότι 
οι ενδιάμεσες εκλογές δεν αφορούσαν πραγ-
ματικά τη δημοκρατία, αλλά «θέματα διαβίω-
σης και εισοδήματος» όπως ο πληθωρισμός.

Έτσι οι πολίτες δημοκρατιών οι οποίες βρί-
σκονται στη δύση τους υπνοβατούν προς την 
τυραννία. Μια λεπτομέρεια που έβρισκα πά-
ντα περίεργη είναι ότι ούτε ο Χίτλερ ούτε ο 
Οκταβιανός - γνωστός περισσότερο ως Αύ-
γουστος, πρώτος Αυτοκράτορας της Ρώμης 
- δεν μπήκαν ποτέ στον κόπο να αναστείλουν 
την ισχύ των συνταγμάτων των δημοκρατιών 
που κατέστρεψαν.

Ο Χίτλερ απλώς αγνόησε το σύνταγμα της 
Βαϊμάρης, το οποίο καταργήθηκε επίσημα μό-
νο μετά την ήττα της Γερμανίας το 1945. Ο 
Οκταβιανός, από την πλευρά του, διατήρησε 
προσεκτικά το δημοκρατικό τελετουργικό, με 
όλους τους θεσμούς του.

Απλώς όλοι γνώριζαν ότι ήταν μόνο για ε-
πίδειξη, κενό περιεχομένου. Είναι απολύτως 
ξεκάθαρο πλέον ότι οι νεκροθάφτες της α-
μερικανικής δημοκρατίας θα έχουν τατουάζ 
στα χέρια τους τη φράση «We The People».

Δεν είμαστε ωστόσο ακόμη σε αυτό το ση-
μείο. Μερικές φορές στην ιστορία, οι καλοί 
άνθρωποι σταματούν να είναι αδρανείς και 
αρχίζουν να κάνουν κάτι. Υψώνονται πάνω α-
πό την κομματική πίστη ή αντιστέκονται στην 
θελκτικότητα της απάθειας - ή στην αποπλά-
νηση της εξουσίας - και υπακούουν στο κάλε-
σμα του καθήκοντος.

Ο Μπολσονάρο και πολλοί Βραζιλιάνοι το 
έκαναν. Οι Αμερικανοί, ανεξάρτητα από την 
κομματική τους ένταξη, μπορούν να το κά-
νουν επίσης.

To άγνωστο μέλλον της Αμερικής

Όπως σε μια σειρά από άλλα (σημαντικά ή 
ασήμαντα) πράγματα, ο μυωπικός επαρχιωτι-
σμός μας καθορίζει / χαρακτηρίζει την ανά-
λυσή μας εδώ, στην περιφέρεια της (αμερι-
κανικής) αυτοκρατορίας, σχετικά (και) με το 
θέμα των παρακολουθήσεων.

Η (εξαιρετικά σοβαρή) υπόθεση τίθεται στη 
δημόσια σφαίρα και στην πολιτική αντιπαρά-
θεση, σε γενικές γραμμές, ως εξής: Το Μα-
ξίμου παρακολουθεί πολιτικούς αντιπάλους, 
μέλη της κυβέρνησης, συζύγους υπουργών, 
επιχειρηματίες κ.ο.κ.

Και αυτό, προφανώς, είναι θέμα που πρέπει 
να διερευνηθεί διότι πράγματι, εφόσον – και 
στον βαθμό που – ισχύει, υπονομεύει τη δη-
μοκρατία και τους θεσμούς της.

Αυτή η προσέγγιση ωστόσο αφήνει εκτός 
κάδρου τη σημαντικότερη ίσως πτυχή αυτής 
της υπόθεσης, που έχει να κάνει με τον ουσια-
στικό διαχειριστή του λογισμικού παρακολού-
θησης. Τέτοιου είδους λογισμικά αποτελούν 
τεχνολογία αιχμής και η ανάπτυξη και εμπορι-
κή τους εκμετάλλευση γίνεται με τη χορηγία 

η πολιτική αντιπαράθεση, ίσως πράγματι να 
έχει ενδιαφέρον κάποιοι από την κυβέρνη-
ση να «ακούνε» κουτσομπολιά από συζύγους 
υπουργών ή τις δραστηριότητες πολιτικών 
τους αντιπάλων ή ακόμη και εσωκομματικών 
τους ανταγωνιστών.

Για τον πραγματικό διαχειριστή ωστόσο 
του λογισμικού το δίκτυο παρακολουθήσε-
ων είναι / ήταν χρυσωρυχείο για ευνόητους 
λόγους. Η «διαρροή» κύκλων του υπουργού 
Εξωτερικών Νίκου Δένδια (που φέρεται να 
είναι ένας από τους παρακολουθούμενους) 
είναι χαρακτηριστική και βοηθά να διευρύνου-
με την οπτική γωνία μέσα από την οποία μπο-
ρούμε να δούμε αυτήν τη (ζοφώδη) υπόθεση:

«Είναι αδιανόητο και επικίνδυνο να υπονο-
είται ότι ο πρωθυπουργός παρακολουθούσε 
τον υπουργό Εξωτερικών. Η χώρα λαμβάνει 
συνεχώς μέτρα για την ασφάλεια των επικοι-
νωνιών του υπουργού Εξωτερικών και των 
μελών του ΚΥΣΕΑ, καθώς πολλοί εντός και 
εκτός Ελλάδας θα ήθελαν να ακούνε τις συ-
νομιλίες τους»…           ( Δημήτρης Μηλάκας )

/ συγκατάθεση μυστικών κυβερνητικών υπη-
ρεσιών. Ποιες είναι αυτές, στην προκειμένη 
περίπτωση, μοιάζει με το ερώτημα «τι κάνει 
νιάου – νιάου στα κεραμίδια»…

Η διαχείριση των πληροφοριών που συ-
νέλεγε το παράνομο αλλά υπερ-εξελιγμένο 
τεχνολογικά λογισμικό γινόταν / γίνεται α-
πό αυτόν που έχει τις τεχνικές δυνατότητες 
και τις υποδομές να τρέξει το σύστημα. Με 

απλούστερα λόγια, απ’ αυτόν που εκμισθώ-
νει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Αυτός είναι 
σε τελική ανάλυση ο μόνος που έχει πρόσβα-
ση στο σύνολο των πληροφοριών που υπο-
κλέπτονται και ο μοναδικός που αποφασίζει 
ποιες θα μοιραστεί με τον «ενοικιαστή» των 
υπηρεσιών του.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική (πολιτική) παρά-
γκα και τους όρους με τους οποίους γίνεται 

Predator:
Το κέντρο και
η παράγκα
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Η μεγάλη, εντυπωσιακή επιτυχία με τις υψηλές επιδόσεις μαθητών, μιάς δωδεκάδας σχολείων Charter στην 
Φλόριδα, τα τελευταία 25 χρόνια, που δημιουργήθηκαν από Ομογενείς εθελοντές, δείχνει τον δρόμο.

Τα σχολεία CHARTER, θα κρατήσουν ζωντανό τον Ελληνισμό 
στις ΗΠΑ και θα...βοηθήσουν την Ελλάδα

Πρόκειται γιά δημόσια σχολεία (όλα τα έξοδα λειτουργίας καλύπτονται από το αμερικάνικο 
Δημόσιο), που διοικούνται από πολίτες ελληνικής καταγωγής (όταν είναι ''ελληνικού 

ενδιαφέροντος''), στα οποία, παιδιά, κάθε ''χρώματος και φυλής'' διδάσκονται την ελληνική 
γλώσσα (από εκπαιδευτικούς με απόσπαση από Ελλάδα), την ιστορία, τον πολιτισμό της 

(αρχαίας) Ελλάδας κ.ά. (Τεράστιας σημασίας η αποφοίτηση κάθε χρόνο χιλιάδων φιλελλήνων)

Ομάδα Ομογενών, εργαζόμενοι εθελοντικά, ξεκινούν την μεγάλη προσπάθεια δημιουργίας 
σχολείων Charter σε περιοχές ΗΠΑ με μεγάλες ελληνικές παροικίες. 

H αρχή γίνεται από Σικάγο. Θα ακολουθήσουν Βοστώνη και Νέα Υόρκη.

Η δημιουργία σχολείων Charter είναι και μια ευκαιρία γιά τις ''νεκρές'' ομογενειακές μας Οργανώσεις να συμπράξουν, προσφέροντας 
κάτι καλό, χρήσιμο στην Ομογενεια, χωρίς ''πρωτοκαθεδρίες'' και αυτοπροβολές.

Η δημιουργία σχολείων Charter ελληνικού ενδιαφέροντος, θεωρείται αναγκαία, εξαιτίας της αποδεδειγμένης ανικανότητaς και εγκληματικής αδιαφορίας της 
Αρχιεπισκοπής μας στις ΗΠΑ, να κάνει κάτι ουσιαστικό γιά την ελληνική Παιδεία.

Το ερώτημα, εδώ που φτάσαμε, δηλ. λίγο 
πριν το τέλος ως Ελληνισμός στις ΗΠΑ, εί-
ναι ένα: Τι κάνουμε, τι μπορούμε να σώσου-
με, να φιάξουμε.

Είναι δικαίωμα των Ομογενών να δίνουν 
το χρήμα στο πατριαρχείο και στην αρχιεπι-
σκοπή, ευελπιστώντας σε ''συγχώρεση'' και 
κάποια θέση στον ''παράδεισο''.

Αλλά, δεν το δίνουν γιά τον Ελληνισμό, γιά 
την Ομογένεια. Εδώ που φτάσαμε και όπως 
φτάσαμε, άλλο Ομογένεια στις ΗΠΑ και άλ-
λο Αρχιεπισκοπή.

Το χρήμα που δίνουν γιά το πατριαρχείο, α-
ναρωτήθηκαν που καταλήγει;;; Επειδή το ''οι-
κουμενικό'' πατριαρχείο Βαρθολομαίου, δεν 
έχει να επιδείξει ιεραποστολικό, εκπαιδευ-
τικό, φιλανθρωπικό, κοινωνικό έργο. 'Αρα, 
που καταλήγουν τα χρήματα;;;

'Ολοι αυτοί ο λεφτάδες, αναρωτήθηκαν για-
τί η Αρχιεπισκοπή στις ΗΠΑ, έκλεισε τα ελ-

ληνικά σχολεία που δημιούργησαν 'Ελληνες 
μετανάστες;;;

Ναι, μεγάλη η προσφορά των λεφτάδων 
στην Εκκλησία, σε Αρχιεπισκοπή και πατρι-
αρχείο, αλλά μηδενική στην Ομογένεια, στον 
Ελληνισμό ΗΠΑ.

'Εδωσαν χρήματα π.χ. γιά δημιουργία σχο-
λείου, όχι ελεγχόμενου από την ανθελληνι-
κή Αρχιεπισκοπή; 'Εδωσαν χρήματα για την 
δημιουργία μιάς έδρας ελληνικών σπουδών 
σε ένα Πανεπιστήμιο ΗΠΑ;

Δικαίωμά τους να γίνουν ολικά Αμερικανοί 
και να ενεργούν ως φιλέλληνες στα λόγια.

Εδώ που φτάσαμε και όπως καταντήσαμε 
ως Ελληνισμός Αμερικής, ανίκανοι να κρα-
τήσουμε παιδιά και εγγόνια ''ελληνικά'', ανί-

κανοι να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε 
ότι μας κληρονόμησαν οι προηγούμενοι (Ορ-
γανώσεις, σχολεία, κτίρια Οργανώσεων κλπ), 
μόνο μία ελπίδα υπάρχει να καθυστερήσυμε 
όσο γίνεται την ολική αφομοίωσή μας, να μεί-
νουμε κοντά στην Ελλάδα:

Δημιουργία σχολείων, Ακαδημιών-''Τσάρ-
τερ'' στις ελληνικές παροικίες. Δεν χρειά-
ζονται χρήματα. Λίγοι αποφασισμένοι εθε-
λοντές χρειάζονται. Επειδή, μόνο τα σχολεία 
''Τσάρτερ'' μπορούν να σώσουν την Ομογένεια 
(και την Ελλάδα με ''στρατιές φιλελλήννων'').

Γιά παράδειγμα, από τα σχολεία charter ελ-
ληνικού ενδιαφέροντος στην Φλόριδα, τα τε-
λευταία 25 χρόνια, έχουν αποφοιτήσει χιλιά-
δες μαθητές. Με γνώση της ελληνικής γλώσ-

σας, με βασικές γνώσεις ελληνικής ιστορίας, 
της αρχαίας Ελλάδας, του ελληνικού πολιτι-
σμού, των Ελλήνων φιλοσόφων κλπ

Δηλαδή, έχουν αποφοιτήσει και χιλιάδες 
φιλέλληνες ΜΗ ελληνικής καταγωγής. Παι-
διά, με γονείς ''κάθε χρώματος και φυλής''.

Μόνο στην περιοχή Κόλπου Τάμπας, υπάρ-
χουν 10 Ακαδημίες ελληνικού ενδιαφέρο-
ντος. Στην Φλόριδα 12. Τρεις ακόμα εκτός 
Φλόριδας.

Γιά την ιστορία, πρέπει να αναφερθεί ένα 
γεγονός: Στις ΗΠΑ λειτουργούν περίπου 140 
Ακαδημίες (ναι 140+) τουρκικού ενδιαφέρο-
ντος. Από τον Γκιουλέν. Δεν έχει σημασία 
αν είναι ''εχθρός'' με τον Ερντογάν. Σημασία 
έχει ότι τα παιδιά, ''αμερικανάκια'', διδάσκο-
νται τουρκική γλώσσα και πολιτισμό-ιστορία. 
Οι ΤουρκοΑμερικανοί στις ΗΠΑ, αριθμητικά 
είναι περίπου το ένα τρίτο των ΕλληνοΑμε-
ρικανών.

Που πάμε; Τι κάνουμε;
(Ομογένεια και ελληνική Παιδεία ΗΠΑ)

ΕΙΠΑΝ γιά την ελληνική γλώσσα
Μάρκος Τίλλιος Κικέρων (Ο επιφανέστερος άνδρας της αρχαίας Ρώμης, 106-43 π.Χ.):
«Εάν οι θεοί μιλούν, τότε σίγουρα χρησιμοποιούν τη γλώσσα των Ελλήνων»
Γεώργιος Μπερνάρ Σώ (Μεγάλος Ιρλανδός θεατρικός συγγραφέας, 1856-1950): «Αν στη 

βιβλιοθήκη του σπιτιού σας δεν έχετε τα έργα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, τότε μέ-
νετε σε ένα σπίτι δίχως φώς»

Ζακλίν Ντε Ρομιγύ (Σύγχρονη Γαλλίδα Ακαδημαϊκός και συγγραφέας): «Η αρχαία Ελλάδα 

μας προσφέρει μια γλώσσα, για την οποία θα πω ότι είναι οικουμενική»
«Όλος ο κόσμος πρέπει να μάθει Ελληνικά, επειδή η Ελληνική γλώσσα μας βοηθάει πρώτα 

από όλα να καταλάβουμε την δική μας γλώσσα.»
Ιωάννης Γκαίτε (1749-1832): «'Ακουσα στον 'Αγιο Πέτρο της Ρώμης το Ευαγγέλιο σε όλες 

τις γλώσσες. Η Ελληνική αντήχησε άστρο λαμπερό μέσα στη νύχτα»
Η τυφλή Αμερικανίδα συγγραφέας Έλεν Κέλλερ είχε πεί: «Αν το βιολί είναι το τελειότερο 

μουσικό όργανο, τότε η Ελληνική γλώσσα είναι το βιολί του ανθρώπινου στοχασμού»
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«'Οταν καπνίζει ο λουλάς, να μην μιλάς»

ΚΑΛΑΜΟ-ΡΑΠΙΣΜΑΤΑ

Το αποφάσισε ο Τραμπ
Θα θέσει πάλι υποψηφιότητα γιά πρόεδρος στις εκλογές Νοέμβριου 2024,ο πρώην πρόε-

δρος Ντόναλντ Τραμπ. Το ανακοίνωσε 15 Νοεμβρίου '22, από το σπίτι του, στο Mar-a-Lago, 
νότια Φλόριδα.

«Η επιστροφή της Αμερικής ξεκινά αυτή τη στιγμή», είπε ο Τραμπ στη μεγάλη αίθουσα εκ-
δηλώσεων στο Μαρ-α-Λάγκο, στους περίπου 1.000 προσκεκλημένους. «'Oλοι ευημερούσαν 
όσο ποτέ άλλοτε κατά την διάρκεια της προεδρίας μου, αλλά τώρα, είμαστε ένα έθνος σε 
παρακμή», τόνισε.

«Όσο ήμουν πρόεδρος η Βόρεια Κορέα, η Κίνα και η Ρωσία σέβονταν τις ΗΠΑ, γιατί σέβο-
νταν εμένα», τόνισε και επιτέθηκε στον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για την πολιτική του, στην 
οικονομία, στο μεταναστευτικό, στην εγκληματιότητα, στα ναρκωτικά, την αποχ΄ρηση από 
το Αφγανιστάν κ.ά.

Η αναγγελία δεν έγινε δεκτή με ενθουσασμό. Υπάρχει αδιαφορία. Οι πρώην υποστηρικτές 
του, ειδικά τα ΜΜΕ, δεν δείχνουν προθυμία γιά να τον βοηθήσουν πάλι, ενώ η Δικαιοσύνη α-
σχολείται μαζί του και με τις εταιρίες του.

Ούτε οι μεγάλοι οικονομικοί υποστηρικτές είναι διατεθειμένοι να υποστηρίξουν Τραμπ. 
Θα προτιμούσαν, ως υποψήφιο, τον ΝτεΣάντις ή άλλον. 

Βασικός εσωκομματικός αντίπαλος του Τραμπ γιά το χρίσμα του Ρεπουμπλικάνικου Κόμ-
ματος, φαίνεται ότι θα είναι ο δημοφιλής κυβερνήτης Φλόριδας, Ρον ΝτεΣάντις, ηλικίας 48 
χρονών.
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Προβεβλημένος ο υπουργός Εξωτερικών 
της κυβέρνησης ''άριστων''. 'Εμμεσα προβάλε-
ται από ολίγα ΜΜΕ και ως...''δελφίνος'', δηλ. 
διάδοχος Μητσοτάκη. Πιθανά να φαντασιώ-
νεται τον εαυτόν του και ως πρωθυπουργό.

Αλλά ο Νίκος Δένδιας, ως υπουργός Εξω-
τερικών, δεν έχει επιτυχίες. Οι αποτυχίες πε-
ρισσότερες. ''Τρέχει'' πίσω από τα γεγονότα, 
δεν τα προλαβαίνει, επειδή τον προσπερνούν, 
με αυτόν απέξω.

Στην Ελλάδα, από τα εξαγορασμένα ΜΜΕ, 
ακόμα και οι μεγάλες αποτυχίες υπουργών, 
βαφτίζονται ως...επιτυχίες. Ο κ. Δένδιας έχει 
προνομιακή μεταχείριση, ενώ αντικειμενικά 
ούτε γιά γραμματέας υπουργείου θα έκανε. 

Γι' αυτό η Τουρκία παίζει χωρίς αντίπαλο 
στην Μεσόγειο και αλλού, με συμφωνίες κ.ά.

Στις 17 Νοεμβρίου, ταξίδεψε στην Τρίπολη, 
Λιβύη. 'Ετοιμος γιά...''διπλωματική επιτυχία''.

Με δεδομένο ότι η Τουρκία στην Λιβύη ''παί-
ζει'' χωρίς αντίπαλο, φυσικό ήταν ο υπουργός 
Εξωτερικών της Ελλάδας να ''φάει σφαλιάρα''.

Στην Αθήνα είπαν ότι το πρόγραμμα του υ-
πουργού προέβλεπε να επισκεφθεί την Τρίπο-
λη και μετά την Βεγγάζη. Λέγεται ότι ο όρος 
που είχε τεθεί, όσον αφορά την Τρίπολη, ήταν 
να συναντήσει μόνο τον πρόεδρο του προεδρι-
κού συμβουλίου Μοχάμεντ Μένφι.

Στο αεροδρόμιο πήγε να τον υποδεχτεί η 
συνάδελφός του της Λιβύης Νάιλα Μανγκούς. 
Ο Δένδιας ούτε κατέβηκε από το αεροπλάνο. 
Αισθάνθηκε θιγμένος. Η κ. Μανγκούς, είναι 
υπουργός Εξωτερικών στην υπηρεσιακή κυ-
βέρνηση της Λιβύης και υπέγραψε με τον υ-
πουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου, την τουρκολιβυκή συμφωνία 
τον Οκτώβριο.

Μετά ο υπουργός Εξωτερικών Ελλάδας, συ-
νέχισε το ταξίδι στην Βεγγάζη, όπου εδρεύει 

η άλλη ''πλευρά''.
Σε επίσημη ανακοίνωση το λιβυκό υπουρ-

γείο Εξωτερικών, αναφέρει:  
«Παρά τις χυδαίες πολιτικές και θέσεις που 

υιοθέτησε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών 
τις περασμένες ημέρες ενάντια στα συμφέ-
ροντα του λιβυκού κράτους και τις ασύμμε-
τρες δηλώσεις σχετικά με την κυριαρχία της 
Λιβύης και τις φιλοδοξίες του λαού της, το 
Υπουργείο Εξωτερικών της Λιβύης τους έ-
δωσε την άδεια να επισκεφθούν την Τρίπολη 
στις 17 Νοεμβρίου 2022. 

Σύμφωνα με τις διεθνείς διπλωματικές δι-
αδικασίες, τον περίμενε η υπουργός Εξωτερι-
κών της Λιβύης Necla Mangush, αλλά ο Έλλη-
νας υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε να κατέ-
βει από το αεροπλάνο και επέστρεψε όπως 
ήρθε χωρίς καμία εξήγηση. 

Λυπούμαστε για αυτή τη συμπεριφορά του 
Έλληνα Υπουργού. Το Υπουργείο Εξωτερικών 
θα λάβει τα κατάλληλα διπλωματικά μέτρα 
προστατεύοντας το κύρος και την κυριαρχία 
του Λιβυκού Κράτους».

Το υπ. Εξωτερικών Ελλάδας, με ανακοινώ-
σεις του (''κύκλοι'' και άλλα γραφικά), προσπα-
θεί να πείσει ότι ήταν ''μαγκιά'' η μη κάθοδος 
Δένδια από το αεροπλάνο και η μη συνάντησή 
του με την συνάδελφό του. Από κοντά και τα 
''πετσο-χορτασμένα'' ΜΜΕ. Επειδή, όπως λέ-
γεται, είχε ''συμφωνηθεί'' να δει μόνο τον πρό-
εδρο του προεδρικού συμβουλίου Μοχάμεντ 
Μένφι. Αλλά δεν αναφέρεται πότε, πως και 
με ποιούς συμφωνήθηκε κάτι τέτοιο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο αποτυχημέ-
νος και γραφικός υπουργός Εξωτερικών τρώ-
ει ''σφαλιάρα''. Με ότι σοβαρό ζήτημα έχει α-
σχοληθεί, η ''σφαλιάρα'' δεδομένη. Το άσχημο 
είναι ότι οι ''σφαλιάρες'' στον Δένδια, ουσια-
στικά είναι ''σφαλιάρες'' στην Ελλάδα.

Ν. Δένδιας: Ο υπουργός της αποτυχίας

••• 'Αρχισαν τα όργανα στην Ελλάδα. Η υπό-
θεση συνακροάσεων και παρακολουθήσεων 
με νόμιμα και παράνομα μέσα, είναι η αρχή 
του τέλους της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με 
την αποχώρηση του πρωθυπουργού ''ατιμα-
σμένου''. 'Οτι ακριβώς έπαθε και ο μακαρίτης 
ο πατέρας του, με τις ανασφάλειές του, που ο-
δήγησαν σε παράνομες παρακολουθήσεις και 
λοιπά σκάνδαλα.

••• Αλλά, η ευρύτερη οικογένεια Μητσο-
τάκη και οι θερμοί υποστηρικτές της, ''έφα-
γαν καλά''. Φρόντισαν να δίνονται δουλειές 
σε ''ημέτερους'', με το αζημίωτο. Μία τέχνη 
που εφάρμοσε ο μακαρίτης, θησαυρίζοντας 

και διδάχτηκαν άριστα τα παιδιά του. Τερά-
στια η περιουσία του πρωθυπουργού και της 
Ντόρας. 'Οχι φυσικά από μισθούς. Βασικά α-
πό κληρονομιά του μεγάλου ''αρπακτικού'', πα-
τέρα τους.

••• Ο νέος χρόνος 2023, θα είναι σημαντικός 
γιά την Ελλάδα. Θα σηματοδοτήσει το τέλος 
της εποχής Κούλη και Αλέξη. Θα σημάνει ε-
πίσης, την αρχή νέων δεδομένων, πολιτικών 
και κυβερνητικών. Οι εκλογές δεν θα δώσουν 
αυτοδύναμη κυβέρνηση, αλλά συνεργασίας. 
Φυσικά, χωρίς Κούλη και Αλέξη ως πρωθυ-
πουργούς. Αυτοί τέλειωσαν ήδη, θα ''αφανι-
στούν'', όπως οι ''συγκυβερνήτες'' Σαμαράς και 
Βενιζέλος.

••• Το ''Κ'' επιμένει να λέγει ότι οι ''προστά-
τες'' του ''προτεκτοράτου Ελλάς'', όταν χρησι-
μοποιούν κυβερνήτες χωρών γιά τις δουλειές 
τους, μετά τους πετούν ως αχρείαστους, γιά 
να μην γίνει κανένα λάθος και αποκαλυφθεί 
-και τυπικά- ότι ήταν ξεπουλημένοι. Αλέξης 
και Κούλης ''πρόσφεραν'' αυτά που τους ζη-
τήθηκαν και τώρα είναι αχρείαστοι. Ισχύει η 
θεωρία της ''στημένης λεμονόκουπας''.

••• Κι επειδή υπάρχουν θέματα που πρέπει 
να τακτοποιηθούν (π.χ. ελληνοτουρκικά) και... 

''μνημονιακά'', η δουλειά δεν μπορεί να γίνει 
με τους ''ξοφλημένους'' Κούλη και Αλέξη. Αυ-
τοί ότι τους ζητήθηκε το έδωσαν. Χρειάζεται 
νέα κατάσταση γιά τις νέες παραχωρήσεις.

••• Φυσικά, ούτε ο μικρομέτριος πρόεδρος 
ΠΑΣΟΚ μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρό-
λο στην νέα κατάσταση. Θα παραμείνει σε ρό-
λο ''κομπάρσου''.

••• Ετοιμάζεται ο ''κανένας'' των δημοσκο-
πήσεων ως ''καλύτερος'' γιά πρωθυπουργός. 
Παρά την πόλωση, τα αποτελέσματα των ε-
πόμενων εκλογών θα είναι δυσάρεστα γιά ΝΔ 
και ΣΥΡΙΖΑ.

••• Η φθορά της κυβέρνησης ''άριστων'' του 
Κούλη, είναι μεγάλη. Αλλά δεν μπορεί να ε-
πωφεληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, εξαιτίας αχρηστίας και 
γραφικότητας. Δεν μπορεί να δει το αύριο, εί-
ναι κολλημένος στο χτες, επίπεδου καφετέ-
ριας, ως κόμμα διαμαρτυρίας. Δεν έχει όρα-
μα, προοπτική. 'Αρα δεν συγκινεί, δεν εμπνέει. 
Δεν μπορεί να ηγηθεί.

••• 'Αρχισαν και τα ''σενάρια'' της επόμενης 
ημέρας μετά την αποχώρηση Κούλη. Εξαγορα-
σμένα ΜΜΕ, ανάλογα με τα οικονομικά τους 
συμφέροντα, ομιλούν γιά Δένδια ή 'Ολγα (Κε-
φαλογιάννη) ως δήθεν διαδόχους του Μητσο-
τάκη. Το βέβαιο είναι ότι, ούτε Δένδιας, ούτε 
'Ολγα θα διαδεχτούν τον Κούλη.

••• O Τζεφ Μπέζος κατά του θεσμού Black 
Friday (Παρασκευή 25 Νοεμβρίου). «Μην ψω-
νίσετε... κρατήστε τα μετρητά μέχρι να δεί-
τε τι θα συμβεί στο μέλλον», συμβουλεύει.

••• Καταγγελία-σοκ στο Ηράκλειο: 'Ανδρας 
ηλικίας 25 χρονών, βίαζε από τα 5 της και για 
7 χρόνια την ανήλικη αδερφή των φίλων του.

••• Παράγινε το κακό στην Ελλάδα, με βια-
σμούς ανηλίκων, σεξουαλικές κακοποιήσεις, 

Από τότε που αποχώρησαν τον GAP, χάθηκε 
και το γέλιο. Μα διασκέδαζε ως πρωθυπουρ-
γός, με πράξεις και λεγόμενα

με βία εις βάρος γυναικών και ανηλίκων κ.ά. 
Σαπίλα, μία χώρα σε παρακμή, με κυβερνήτες 
και πολιτικούς, διεφθαρμένους, άχρηστους 
''καραγκιόζηδες''.

••• Φωνάζουμε και κατηγορούμε την Τουρ-
κία γιά πολλά. Σημασία έχει ότι η Τουρκία κα-
τασκευάζει και εξάγει, πυραύλους, ηλεκτρι-
κά αυτοκίνητα, drones, τανκς κ.ά. Τώρα κατα-
σκευάζει και το δικό της μικρό αεροπλανο-
φόρο. Η Ελλάδα, με το σάπιο κράτος, παράγει 
πολιτικούς, διαφθορά και μίζα, ενώ εισάγει 
ακόμα και τομάτες.

••• Σε ότι αφορά παρακολουθήσεις, ''λίστες 
Predator'' και λοιπά συναφή, ναι μεν υπάρχει 
τώρα μιά ηρεμία, αλλά αναμένονται και άλλα 
ονόματα παρακολουθούμενων, αυτήν την φο-
ρά ''ηχηρά ονόματα''.



Μπορείτε να ενισχύσετε
το ανεξάρτητο, αδέσμευτο
''ΚΑΛΑΜΙ''... Με οποιοδήποτε ποσό,
με debit or credit card, μέσω PayPal,
βάζοντας ως παραλήπτη: kalami@kalami.net

καλαμι
Πειραιάς, Ελλάδα... χρόνος 2022, μήνας Νοέμβριος
Αφού αποδόθηκαν τιμές ''αρχηγού κράτους'' στην ''αγία ζώνη Παναγίας'', εκτέθηκε, μετά την 
περιφορά της, σε λαϊκό προσκύνημα. ''Ελλάς Ελλήνων χριστιανών'', χώρα χωρίς μέλλον

••• ''Βούλγαροι, γαύροι, χανούμισσες, βαζέ-
λες. Όλος ο κόσμος προσκυνά σώβρακα και 
φανέλες''.

••• Στο... Ελλάντα τι βλέπουμε; Γήπεδο που 
κανείς δεν μπορεί να πάρει ανάσα από τα κα-
πνογόνα (αλήθεια πώς μπαίνουν μέσα;). Ψά-
ρια να πετάγονται στον πάγκο του Ολυμπι-
ακού. Ρατσιστικές επιθέσεις κατά μαύρων 
ποδοσφαιριστών που τους πέταγαν μπανά-
νες. Μπουνίδια μέσα κι έξω από το γήπεδο. 
Απίστευτες βρισιές και τσακωμοί κλπ. Υφυ-
πουργός Αυγενάκης, είπατε; Ο ''καραγκιόζης'' 
της Ντόρας;;;

••• Μπάιντεν σε Ερντογάν στην G20: ''Θα συ-
νεχίσω να στηρίζω τον εκσυγχρονισμό των 
τουρκικών F-16''.

••• Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης του Σήφη, κα-
ταδικάστηκε σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την 
τέλεση του εγκλήματος της υπεξαίρεσης, σε 
μια υπόθεση που συνιστά εκτός των άλλων 
και δικαστικό σκάνδαλο, αφού τα αδικήματα 
που με τη βούλα του δικαστηρίου πια έχει 
τελέσει, κινδύνεψαν να παραγραφούν. Αναλυ-
τικότερα, για τα αδικήματα που τελέστηκαν 
2003 και 2004, η δίκη ξεκίνησε τελικά έπειτα 
από οκτώ αναβολές την άνοιξη του 2022 και 
ολοκληρώθηκε 10 Νοέμβριου 2022! Πιστο-
ποιώντας έτσι τα αδιόρθωτα χάλια της εξευ-
τελισμένης ελληνικής ''Δικαιοσύνης''.

••• Στον τηλεοπτικό σταθμό Star, ο Αλέξης 
Τσίπρας έθεσε ζήτημα κατάλυσης της δημο-
κρατικής λειτουργίας «εάν ισχύει ότι το πολι-
τικό σύστημα, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι 
ήταν κάτω από ένα μεγάλο αυτί και αυτός εί-
ναι ένας λόγος να πούμε τάιμ άουτ. Δεν μπο-
ρούμε να προχωρήσουμε έτσι». 'Ολα τα λεφτά 
στην φράση ''τάϊμ άουτ''. Από αγγλικούρα, σκί-
ζει. Με τα σωστά ελληνικά έχει πρόβλημα.

••• Πόσες φορές έχει τροποποιηθεί ο νόμος 

2238/1994 για την φορολογία εισοδήματος 
στην Ελλάδα; Κοντά 320 φορές σε 27 χρόνια. 
Δείγμα γραφής ενός κράτους που δεν σέβε-
ται τον πολίτη.

••• Ο πληθυσμός Γης ξεπέρασε τα 8 δισε-
κατομμύρια ανθρώπους στις 15 Νοεμβρίου 
'22, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις του Ο-
ΗΕ. Πάνω από το ήμισυ της προβλεπόμενης 
αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού τα επό-
μενα 30 χρόνια, όταν ο αριθμός θα είναι 9,7 
δισ., εκτιμάται ότι θα συγκεντρωθεί σε οκτώ 
χώρες:  Κονγκό, Αίγυπτο, Αιθιοπία, Ινδία, Νιγη-
ρία, Πακιστάν, Φιλιππίνες και Τανζανία.

••• Οι γερμανικές αρχές εξετάζουν σχέδια 
έκτακτης ανάγκης, υπό τον φόβο ενός ενερ-
γειακού ''μπλακάουτ'', εξαιτίας του πόλεμου 
στην Ουκρανία και τις απειλές της Ρωσίας 
για διακοπή στις παραδόσεις φυσικού αερίου.

••• Η μονομερής ανακήρυξη του ψευδοκρά-
τους στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, έχει 
τελεσίδικα καταδικασθεί από τις Αποφάσεις 
541/1983 και 550/1984 του ΣΑ/ΟΗΕ, αναφέ-
ρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνω-
σή του για την 39η επέτειο της παράνομης 
ανακήρυξης του ψευδοκράτους στην Κύπρο.

••• Την διαπίστωση ότι η κυβέρνηση δεν ικα-
νοποίησε τις απαιτήσεις των μεγαλοεπιχειρη-
ματιών στην κατανομή των 72 δισ. ευρώ του 
Ταμείου Ανάκαμψης και για τον λόγο αυτόν 
βγήκε στην επιφάνεια η υπόθεση των υπο-
κλοπών, έκανε στην Βουλή η πρώην υπουρ-
γός του ΣΥΡΙΖΑ Θεανώ Φωτίου.

••• Μπαχτσελί (κυβερνητικός εταίρος του 
Ερντογάν): «Αν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρι-
κά της ύδατα, θα σημαίνει πόλεμος».

••• Το γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι BFM ''περ-
νάει γενεές 14'' τον Έλον Μασκ: ''Βίαιος και 
νάρκισσος, είναι ο νέος Τραμπ του Twitter''.

••• Η δημοσιογραφία, η κοινωνιολογία, η ε-
πικοινωνία και η εκπαίδευση βρίσκονται στην 
κορυφή των σχολών που έχουν υψηλότερα 
ποσοστά μετανιωμένων και απογοητευμένων 
πτυχιούχων στις ΗΠΑ.

••• Στον Λευκό Οίκο, Σάββατο 19 Νοε. θα 
πραγματοποιηθεί ο 19ος γάμος στη ιστορία 
του. Η Ναόμι Μπάιντεν, η μεγαλύτερη εγγο-
νή του πρόεδρου Τζο Μπάιντεν και ο Πίτερ 
Νιλ θα επισημοποιήσουν την σχέση τους στο 
χώρο του «South Lawn» του Λευκού Οίκου. 
Θα είναι ο πρώτος γάμος με νύφη την εγγονή 
ενός πρόεδρου και ο πρώτος σε αυτό το ση-
μείο, σύμφωνα με τον «White House Historical 
Association». 

••• Μπάιντεν και Σι δεσμεύθηκαν να αποτρέ-
ψουν ''ψυχρό πόλεμο'' ΗΠΑ-Κίνας, στην συνά-
ντησή τους, στο Μπαλί της Ινδονησίας (G20).

••• Τρικαλινός κτηνοτρόφος βρήκε τραγικό 
θάνατο όταν χτυπήθηκε από κριάρι. Το ζώο 
έσπρωξε τον 63 χρονών βοσκό δυνατά, με α-
ποτέλεσμα να πέσει πάνω σε πέτρες και να 
τραυματιστεί στο κεφάλι.

••• Σε τραγωδία εξελίχθηκε το βραδινό κυ-
νήγι δυο φίλων κυνηγών, 55 και 60 χρονών α-
ντίστοιχα, στην ευρύτερη περιοχή του Καλλί-
θηρου Καρδίτσας. Οι δύο φίλοι είχαν βγει για 
κυνήγι αγριογούρουνου. Ο 55 χρονών νόμισε 
ότι ο φίλος του, από τον θόρυβο, ήταν αγριο-
γούρουνο. Τον πυροβόλησε και τον σκότωσε.

••• Oι τιμές πετρελαίου πέφτουν, αφού ο 
ΟΠΕΚ μείωσε την πρόβλεψή του για την πα-
γκόσμια ζήτηση για τον 2022, ενώ η αύξηση 
των κρουσμάτων Covid-19 στην Κίνα περιο-
ρίζει τις προοπτικές για κατανάλωση καυσί-
μου στην πρώτη χώρα εισαγωγής αργού στον 
κόσμο. Παράλληλα, νέο άλμα καταγράφεται 
στην τιμή του φυσικού αερίου.

••• Σχεδόν 60 χρόνια από την δολοφονία του 
πρόεδρου Τζον Κέννεντυ, 22 Νοέμβριου 1963 
και ακόμα FBI και CIA, κρατούν τους φάκε-
λους της υπόθεσης, με κοντα 14.000 έγγρα-
φα, κλειστούς.

••• Ο έλεγχος της Βουλής (ΗΠΑ) και τυπι-
κά στους Ρεπουμπλικάνους, με ''ισχνή πλει-
οψηφία'', μετά τις εκλογές 8 Νοεμβρίου '22.

••• Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα 
που κατείχε αυτό το αξίωμα, ανακοίνωσε ότι 
αποχωρεί από την ηγεσία των Δημοκρατικών 
στην αμερικανική βουλή, μετά 15 χρόνια. Η 
82 χρονών Πελόζι θα εξακολουθήσει να εκ-
προσωπεί το Σαν Φρανσίσκο στο Κογκρέσο, 
όπως κάνει γιά 35 χρόνια. Με την αποχώρηση 
Πελόζι ξεκίνησε και η διαδικασία για την ανά-
δειξη του νέου ηγέτη των Δημοκρατικών στη 
Βουλή, με τον Χακίμ Τζέφρις από Νέα Υόρκη, 
να θεωρείται επικρατέστερος.

••• Με την ανακοίνωση της απόκτησης της 
πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικανών στην Βου-
λή των Αντιπροσώπων, έγινε ξεκάθαρο: Η μα-
κροχρόνια έρευνά τους για τον Χάντερ Μπάι-
ντεν αφορά στην πραγματικότητα τον πατέρα 
του, πρόεδρο. «Θέλω να είμαι σαφής: Αυτή 
είναι μια έρευνα για τον Τζο Μπάιντεν και ε-
κεί θα επικεντρωθεί η επιτροπή στο επόμε-
νο Κογκρέσο», δήλωσε ο εισερχόμενος πρόε-
δρος της Επιτροπής Εποπτείας Τζέιμς Κόμερ.

••• Οι Δημοκρατικοί δεν μπορούν να συνε-
χίσουν να πορεύονται με την γερασμένη ηγε-

σία των Μπάιντεν, Σούμερ και Πελόζι. Η γε-
ροντοκρατία κατάντησε πρόβλημα και αηδία.

••• Ο δημοσιογράφος Αμτζάντ Ταχά υποστη-
ρίζει ότι το Κατάρ έχει δωροδοκήσει με συ-
νολικά 7,4 εκατ. δολάρια οκτώ παίκτες του 
Εκουαδόρ για να χάσουν με 1-0 στο πρώτο 
παιχνίδι του Μουντιάλ 2022. Γράφει ότι η σχε-
τική πληροφορία επιβεβαιώνεται τόσο από 
ανθρώπους του Κατάρ, όσο και από ανθρώ-
πους του Εκουαδόρ.

••• ''Κιβωτός του Κόσμου'' (Εθελοντικός Μη 
Κερδοσκοπικός Οργανισμός Ειδικής Μέρι-
μνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού): 
Τρεις υποθέσεις ασέλγειας, σεξουαλικής κα-
κοποίησης σε ανήλικα αγόρια ερευνά η Αστυ-
νομία. Καταγγελίες γιά ξυλοδαρμούς και κα-
κοποιήσεις παιδιών. Φόβοι ότι τα θύματα εί-
ναι περισσότερα.

••• Από τον Λόιντ 'Αστιν, υπουργό 'Αμυνας 
των ΗΠΑ, έγινε γνωστό ότι η Ελλάδα πρόκει-
ται να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της Ου-
κρανίας, με συμπληρωματική βοήθεια, στέλ-
νοντας βλήματα των 155 χιλιοστών. Ο Αμε-
ρικανός υπουργός σε συνέντευξη Τύπου που 
παραχώρησε μαζί με τον αρχηγό του γενικού 
επιτελείου, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις 
χώρες που θα στείλουν πάλι στρατιωτικό υ-
λικό στον Ζελένσκι. Ανάμεσά τους ανάφερε 
και την Ελλάδα.

••• Αμερικανοί βουλευτές ασκούν πιέσεις 
ώστε να υιοθετηθεί τροπολογία, η οποία θα 
διασφαλίζει ότι τα αμερικανικά μαχητικά F-16 
δεν θα χρησιμοποιηθούν από την Τουρκία για 
την παραβίαση της ελληνικής εθνικής κυρι-
αρχίας. Με επιστολή προς την ηγεσία της Ε-
πιτροπής Αμυντικών Υποθέσεων στην Βουλή 
και στην Γερουσία, 22 βουλευτές ζητούν να 
διατηρηθεί ο περιορισμός στην δυνατότητα 
της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν να πουλή-
σει αεροσκάφη F-16 και πακέτο εκσυγχρονι-
σμού στην Τουρκία.

••• Τα δέκα πολιτικά πρόσωπα που κατη-
γορήθηκαν για την υπόθεση Novartis ήταν εξ 
αρχής αθώα, δήλωσε ο δικηγόρος και υπεύ-
θυνος Τομέα Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάν-
νης Μαντζουράνης.

••• Ο Κάρολος «είχε ερωμένη την Καμίλα» 
και «οργάνωσε εκστρατεία λάσπης» κατά της 
Νταϊάνα. Αποκαλύψεις από τον πρώην γραμ-
ματέα της «πριγκίπισσας του λαού», ο οποί-
ος διαψεύδει πως η Νταϊάνα αντιμετώπιζε 
προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως υποστή-
ριζε το Παλάτι, γιά να διαβάλει την Νταϊάνα.

••• Με τον Νετανιάχου μίλησε ο Ερντογάν. 
Συμφώνησαν για «μια νέα εποχή στις σχέσεις 
Τουρκίας-Ισραήλ».

••• ΜΜΕ ιδιοκτησίας Μαρινάκη, αποκαλύ-
πτουν ότι είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση 
μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator, 
η Ντόρα Μπακογιάννη, ο γιός της και δήμαρ-
χος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, καθώς 
και η κόρη της Αλεξία. Τα συμπεράσματα γιά 
Κούλη, άσχημα.

••• Κύρια συνθήματα από την πορεία στο κέ-
ντρο της Αθήνας, γιά επέτειο Πολυτεχνείου: 

«Αυτοί που τώρα φυλάνε την πορεία... σκο-
τώσανε τ' αδέρφια μας το '73».

«Εσείς με ΜΑΤ και με τρομοκρατία, εμείς 
με τον λαό για δωρεάν παιδεία».

«Η πιο μεγάλη γιάφκα των τρομοκρατών 
είναι η πρεσβεία των Αμερικανών».
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''Οργανωμένη
  Ομογένεια''

«Εάν δεν είσαι ικανός να εκνευρίζεις 
κανέναν με τα γραπτά σου, τότε να 

εγκαταλείψεις το επάγγελμα»

Σάββατο 12 Νοεμβρίου '22, μεσημέρι στην Νέα Υόρκη ο υπουργός (υπο)Ανάπτυξης, 'Αδωνις Γεωργιάδης, με την σύζυγο Ευγενία, σε ένα από 
τα χαζά, ανούσια ''συνέδρια'' δήθεν περί ελληνικής παιδείας του Ελπιδοφόρου. 'Οπως έγραψε και σε ανάρτηση στο facebook, «ο Σεβασμιώτα-
τος Ελπιδοφόρος έχει αναγεννήσει την Ελληνική Εκπαίδευση στις ΗΠΑ και του αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για αυτό»!

H δήλωση αυτή πιστοποιεί ότι είναι άσχετος με Ομογένεια ΗΠΑ. Την ελληνική Παιδεία την έθαψε, την κατάστρεψε η Αρχιεπσκοπή. Και α-
ναρωτιόμαστε γιατί υπουργός από Ελλάδα, έστω και ο γραφικότερος των γραφικών, έκανε τέτοια ηλίθια δήλωση στις ΗΠΑ, υποτιμώντας 
την νοημοσύνη των Ομογενών.

Αναφέρει ακόμα γιά το δήθεν ''συνέδριο'': «Η Ευγενία παρουσίασε στους δασκάλους των Ελληνικών Σχολείων τα προγράμματα σπουδών 
της Ελληνικής Αγωγής - Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών για την Ομογένεια».

Και όλοι καταλάβαμε ότι η πρόσκληση Ελπιδοφόρου, που ζητήθηκε από τον υπουργό γιά να δικαιολογηθούν τα έξοδα του ταξιδιού, είχε 
στόχο την αγορά βιβλίων της εταιρίας του ζεύγους, από την Αρχιεπισκοπή.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας το ζεύγος ήταν στο Σικάγο. Στο gala της κ. Μπούση, γιά στήριξη του ''Κέντρου 'Ερευνας κατά του Καρκίνου''. Εκεί 
και ο γεν. γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού Ιωάννης Χρυσουλάκης. Για την παρουσία υπουργού και γεν. γραμματέα στο gala στο Σικάγο, δεν 
χρειάζονται σχόλια. Υπάρχει μία νεοελληνική παράδοση με τους 'Ελληνες πολιτικούς, οι οποίοι μόλις μυριστούν χρήμα ''κολλάνε σαν βδέλες''.

Ας εξηγήσουν στους 'Ελληνες φορολογούμενους, ποιός πλήρωσε τα έξοδα του ταξιδιού (εισιτήρια, ξενοδοχείο κ.ά).
Σημ.: Στο gala, τον κ. Γεωργιάδη παρουσίασαν ως ''αντιπρόεδρο της κυβέρνησης''. 

Οι περίφημες ''τριμερείς συνεργασίες'' και ο 
''τουρισμός'' υφυπ. Εξωτερικών

Μόλις έληξε το πενθήμερο τουριστικό τα-
ξίδι στο Σικάγο, μετά δύο ημέρες, άρχισε η 
επίσκεψη του υφυπουργού Εξωτερικών, Αν-
δρέα Κατσανιώτη, στην Αίγυπτο, γιά συμμε-
τοχή στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύ-
πρου, Αιγύπτου για θέματα Διασποράς (14-17 
Νοεμβρίου 2022). Η δεύτερη αυτόν τον χρό-
νο. Με την Αιγύπτια ομόλογό του, υπουργό 
Μετανάστευσης και Αποδήμων Soha Gendy 
και με τον Κύπριο Επίτροπο Προεδρίας για 
Ανθρωπιστικά Θέματα και Θέματα Αποδή-
μων, Φώτη Φωτίου. Θέμα: Η συνέχιση του 
προγράμματος «Νόστος» και η ''περαιτέρω 
ενθάρρυνση πρωτοβουλιών με οργανώσεις 
Διασποράς των τριών χωρών, ιδιαίτερα στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, 
την Νότιο Αφρική, την Γαλλία κ.ά.''.

Το ερώτημα: Γιά μιά δεκαετία εξακολου-
θούν να μας εξαπατούν με τις περίφημες τρι-
μερείς συνεργασίες με διαφορετικές χώρες, 
δηλ. ουσιαστικά τουριστικά ταξίδια με κρα-
τικό χρήμα. ΠΟΤΕ υπήρξε συνεργασία οργα-
νώσεων ελληνικής ''διασποράς'', με την ''δια-
σπορά'' άλλων χωρών;;;

Μα τόσο ανεύθυνοι, τιποτένιοι είναι στο υ-
πουργείο Εξωτερικών; Λίγη αξιοπρέπεια δεν 
διαθέτουν;

Και το πλέον αστείο. Ο υφυπουργός απο-
καλείται απόδημου Ελληνισμού, αλλά υπουρ-
γείο, κυβέρνηση, Βουλή, μας αναφέρουν ως 
''διασπορά''. Είναι γελοίοι ή έχουν ''διασπορά'' 
τα μυαλά τους;

''Ζεμενίδη προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα''
Μετά την δήλωση ότι ο ''γερουσιαστής Με-

νέντεζ θα είχει ανώτερη θέση από τον λόρδο 
Βύρωνα στην ιστορία μελλοντικά'', που μας...
συντάραξε τα μάλα, ο ''λομπίστας'' έκανε νέες 
δηλώσεις σε αθηναϊκή εφημερίδα (''Πρώτο 

Θέμα'') και μας αποτελείωσε. «Επέλαση των 
Ελληνοαμερικανών στις ενδιάμεσες εκλογές 
ΗΠΑ... Η δύναμη της Ομογένειας που δεν μπο-
ρεί να αντιμετωπίσει ο Ερντογάν... Tον Οζ τον 
φάγαμε στην Πενσιλβάνια... Η Τουρκία θα φά-
ει πολλές φάπες από τις ΗΠΑ αν τολμήσει 
θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα».

Αν ο δημοσιογράφος (Δημ. Δανίκας) που του 
πήρε την συνέντευξη, δεν ήταν άσχετος με α-
πόδημο Ελληνισμό, θα τον ερωτούσε το απλό 
και αυτονόητο: «Πόσοι Ελληνοαμερικανοί ψη-
φίζουν στις εκλογές ΗΠΑ, που πιστοποιούν 
έτσι την δύναμη την Ομογένειας;».

Η σωστή απάντηση στην παραπάνω ερώτη-
ση θα ήταν απλή: Ποσοστό -κατά προσέγγιση- 

0,0013% του συνόλου των ψήφων.
Με τέτοιο... ποσοστό, πως να μην γίνει ''ε-

πέλαση'';
Ο  ''λομπίστας'', κυπριακής καταγωγής, 'Ε-

ντι Ζεμενίδης (Σικάγο), είναι εκτελεστικός 
διευθυντής του ''Hellenic American Leadership 
Council'' (HALC). Σαν να λέμε ''Ελληνοαμερικα-
νικό ηγετικό συμβούλιο''. Αυτοανακηρύχτηκε 
σε ''ηγέτη'' με ''ηγετικό συμβούλιο''. Και κάνει 
συχνά ''βαρυσήμαντες'' δηλώσεις σε αθηναϊκά 
ΜΜΕ, με αποτέλεσμα να νομίζουν στην Ελλά-
δα ότι, ως Ομογένεια στις ΗΠΑ, είμαστε γρα-
φικοί και ''φελλοί''.

Σημ.: Ο κ. Ζεμενίδης, μπορεί να προσφέρει 
πολλά. Αρκεί να κόψει τις ''βαρύγδουπες δη-
λώσεις''.

Ψήφος στους Απόδημους... Μας εξαπατούν
(και ο τουρισμός στις ΗΠΑ του γεν. γραμ-

ματέα υπουργείου Εσωτερικών)
Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι στην Ελ-

λάδα, οι κυβερνώντες, θεωρούν ακόμα τον α-
πόδημο Ελληνισμό ''κάφρους''. Διαφορετικά 
δεν εξηγείται η συμπεριφορά τους.

Ο νόμος-έκτρωμα των πολιτικών απατεώ-
νων, της μίζας και διαπλοκής Ελλάδας, που 
δεν επιτρέπει σε ποσοστό πάνω από 80% των 
απόδημων Ελλήνων να ψηφίζουν στην Ελλάδα 
από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, ήταν η 
αφορμή γιά την ολική ρήξη στις σχέσεις από-
δημου Ελληνισμού και κυβερνήσεων, πολιτι-
κών-κομμάτων Ελλάδας.

Στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, εγ-
γράφησαν ελάχιστοι απόδημοι 'Ελληνες, εντυ-
πωσιακά ελάχιστοι. ''Λίγες εκατοντάδες συ-
νολικά''. Ξακάθαρο το μήνυμα στην Ελλάδα.

Το υπουργείο Εσωτερικών, φρόντισε με 
λίστα αλα Πέτσα, να διαφημίσει -υποτίθεται 
στον απόδημο Ελληνισμό- τα περί ψήφου και 
εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς κατα-
λόγους. Με καταχωρήσεις σε...αθηναϊκά Μ-
ΜΕ!!! Το ερώτημα: Η πράξη αυτή πιστοποιεί 
ότι ο υπουργός Μ. Βορίδης είναι διαπλεκό-
μενος πολιτικός απατεώνας ή όχι;

Τώρα ετοιμάζει και άλλη ''λίστα αλα Πέτσα'' 
γιά τον ίδιο λόγο! Αυτά δήλωσε σε Σικάγο και 
Νέα Υόρκη, όπου έκανε τουριστικό ταξίδι, ο 
γεν. γραμματέας του υπουργείου Εσωτερι-
κών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, μαζί με τον 
Διευθυντή του υπουργού Εσωτερικών Μάκη 
Βορίδη, Θεοδόση Αθανασά.

Και μόνο η δήλωση του γεν. γραμματέα ότι 
θα προωθήσει το θέμα εγγραφής στους ειδι-
κούς εκλογικούςκαταλόγους Ομογενών, συ-
νεργαζόμενος με προέδρους (διαλυμένων) 
''ομογενειακών οργανώσεων'', που εκπροσω-
πούν τον εαυτόν τους, μας πιστοποιεί ότι ο 
άνθρωπος είναι άσχετος με απόδημο Ελληνι-
σμό, ειδικά ΗΠΑ και απλά έκανε τουριστικό 
ταξίδι με κρατικό χρήμα.

Σικάγο στο επίκεντρο
Τρεχάματα πολλά γιά τον εκεί γεν. Πρόξενο 

Μαν. Κουμπαράκη. Επισκέψεις υφυπουργού, 
δύο γεν. γραμματέων, μετά υπουργού και όλα 
αυτά μέσα σε μιά εβδομάδα (6-12 Νοεμβρίου 
'22). Αλλά κινητικός όπως είναι, τα κατάφε-
ρε μιά χαρά. Στο Σικάγο ήταν:

Υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσα-
νιώτης, γεν. γραμματέας υπουργείου Εσωτε-
ρικών και μετά υπουργός Ανάπτυξης και γεν. 
γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού (στο gala).

- Αν και οι ομογενειακές Οργανώσεις είναι 
''νεκρές'', η παρέλαση γιά 25η Μαρτίου θα γί-
νει Κυρακή 26 Μαρτίου, έστω και με χιόνι, τον 
επόμενο χρόνο. Δεν γνωρίζουμε αν θα είναι 
ο ίδιος (Κώστας Χανιωτάκης) πρόεδροςτης 
Ομοσπονδίας, επειδή διαδίδει ότι θα αποχω-
ρήσει, αλλά δεν έχει και σημασία, επειδή η 
Οργάνωση είναι σε ''κώμα''.

- Κυκλοφορεί έντονα η φήμη ότι από το 
Σικάγο θα αρχίσει η δημιουργία σχολείων 
charter, ανά τις ελληνικές παροικίες, στα ο-
ποία διδάσκονται και ελληνικά παιδιά διαφο-
ρετικού χρώματος και καταγωγής. 
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Προς αρχιεπ. Ελπιδοφόρο
5ης επιστολής Καλάμιου,
το ανάγνωσμα:

Υπέρτιμε και έξαρχε Νέας Υόρκης και πε-
ριχώρων, χαίρε...

Ωραίο το κόλπο με το δήθεν ''συνέδριο'' γιά 
την Παιδεία, 12 Νοέμβρη '22. Δεν πείθεις, αλ-
λά δεν έχει σημασία. Αφού είχες εκεί και υ-
πουργό 'Αδωνι, με την συμβία του, τι άλλο θες.

Αλλά ας έρθουμε στην ουσία...
Να σε ρωτήσω τώρα γιά τον διαβόητο φΑΚ 

που έχει «λαμπρότατη» προϊστορία στην Εκ-
κλησία της Αμερικής. Ανήκε κι αυτός στα σα-
ΐνια που σε συμβούλεψαν να λάβεις τις «σο-
φές»  αποφάσεις που έλαβες πριν καν προλά-
βεις να πατήσεις το πόδι σου στην Αμερική; 
Μάλλον όχι, λέω εγώ.

Κι αυτό διότι ο δολοπλόκος φΑΚ υποστήρι-
ζε ανοιχτά τον (τότε Γαλλίας και τώρα) Χαλ-
κηδόνος για την θέση του αρχιεπίσκοπου Α-
μερικής, που δεν επιλέγηκε μετά το ''κράξιμο'' 
από το ''ΚΑΛΑΜΙ'' γιά τις ''προτιμήσεις'' του.

Είμαι περίεργος να δω τι θα πεις σχετικά, 
διότι η πρώτη επίσημη πράξη σου ήταν να α-
ναδείξεις τον φΑΚ σε «Vicar General» της Αρ-
χιεπισκοπής, υποθέτω με προτροπή Βαρθολο-
μαίου, αν και γνώριζες ότι αυτός ο πάμπλου-
τος παπάς υποστήριζε άλλον για τη θέση σου 
και ήταν ο πρωτεργάτης -ως άνθρωπος δηλ. 
εισπράκτορας Βαρθολομαίου- στην εκπαρα-
θύρωση τριών προηγούμενων αρχιεπίσκοπων 
(Ιάκωβου, Σπυρίδωνα και Δημήτριου).

Νόμιζες, προφανώς, ότι με κουτοπονηριά 
θα ξεγελούσες τον παμπόνηρο φΑΚ με κάτι 
τίτλους και λιλιά. Αλλά αυτός, παληά καραβά-
να, δεν μασάει από τέτοια. Αυτός μόνο από ε-
ξουσία και προπαντός δολάρια καταλαβαίνει.

Και φυσικά, όπως όλοι περίμεναν να συμβεί, 
δεν άργησε να στα βροντήξει όλα κάτω και 
να σ' αφήσει σύξυλο ν' αναζητάς που έφταιξε 
στην περίπτωση αυτή, η δήθεν «φαναριώτικη 
διπλωματία» σου.

Μην κουράζεσαι ν' αναζητάς, θα σ' το πω ε-
γώ.  Άλλο «βυζαντινή διπλωματία» και άλλο 
κουτοπονηριά και παιδιακίστικα τεχνάσματα.

Μόλις έφθασες Αμερική, δήλωσες πως θα 
διαλευκανθούν τα γνωστά οικονομικά σκάν-
δαλα, κυρίως της ανέγερσης του Αγίου Νικο-
λάου και θα υπάρξει διαφάνεια.

Ε λοιπόν, τι έκανες μέχρι τώρα, τρία και πε-
ρισσότερα χρόνια από τότε; Τι ακριβώς δια-
λεύκανες; Έπιασες κανένα κλέφτη;  Έδιωξες 
κανένα τρωκτικό; Μη μας πεις, να... κοιττάξ-
τε, ο Δημητρίου, ο Τζέρι το λαμόγιο, σέρνεται 
στα δικαστήρια σήμερα.

Τον Τζέρι, άγιε, τον έπιασε η τσιμπίδα του 
νόμου επί Δημητρίου, τότε που σε κωμικοτρα-
γική θεατρική παράσταση ο Δημήτριος ενοχο-
ποιούσε το Τζέρι και ο Τζέρι τον Δημήτριο. 
Αλλά ο φΑΚ, ο υπαίτιος του όλου οικονομικού 
τραγέλαφου, ζει και βασιλεύει ακόμη και τα 

πάντα διαφεντεύει, αντί να υποχρεωθεί να 
μας εξηγήσει πως εξανεμίσθηκαν δεκάδες 
και δεκάδες εκατομύρια δολάρια.

Το να βάζεις τώρα έναν ''άρχοντα'' Ψαρό να 
σχολιάζει δημόσια με ασυναρτησίες και να θο-
λώνει το τοπίο, δεν σημαίνει «διαλεύκανση» 
και «διαφάνεια».

Αντίθετα, όλοι κατάλαβαν καλά ότι του Ψα-
ρού οι φαιδρές εμφανίσεις στα ΜΜΕ και αλ-
λού, αποτελούσαν απεγνωσμένη προσπάθει-
α συσκότισης και παραπλάνησης. Απόδειξη 
τρανή: οι λωποδύτες είναι ακόμη εκεί και το 
φαγοπότι ξένοιαστα συνεχίζεται...  Κι εμείς 
τώρα μιλάμε για «διαλεύκανση» και «διαφά-
νεια»! Αλλού ''τα σάπια'', άγιε!

Και μια τελευταία ερώτηση ν' απευθύνω 
στην αγιότητά σου. Πως νομίζεις σε χαρα-
κτηρίζει ο κόσμος όταν επαινείς δημόσια 
τον διεφθαρμένο φΑΚ για την υποτιθέμενη 
μεγάλη προσφορά του στην Εκκλησία, όταν 
γνωρίζεις περιστατικά από την κατάπτυστη 
προϊστορία του; 

Τι γνώμη να σχηματίσουν για τον χαρακτήρα 
σου αλλά και για την παράδοση του Φαναρίου, 
όταν όχι μόνο επιτρέπεις, αλλά και καλείς και 
ενθαρρύνεις τον αχρείο της μίζας να παίξει, 
παπάς αυτός, ρόλο αρχιερατικό στα εγκαίνια 
του Αγίου Νικολάυ;

'Οποιος δει τα σχετικά βίντεο, σίγουρα θα 
συμπεράνει ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε 
με σοβαρό, παραδοσιακό και ακέραιο ιεράρ-
χη, αλλά με άνθρωπο της προχειρότητας και 
επιφάνειας, με πτυχίο καιροσκοπίας.

Χαιρετισμούς στα ''κορίτσια'' στο Φανάρι και 
αλλού. Και καλές κονόμες, αφού οτιδήποτε 
άλλο δεν σας ενδιαφέρει.

Τις ευλογίες μου...
Διάπυρος προς Θεούς ευχέτης,
+ Ο Αμερικής Καλάμιος
Υπέρτιμος και έξαρχος Ωκεανών Ατλαντι-

κού τε και Ειρηνικού (και Αλεούτιες νήσοι)

Δεν είναι περιφορά ''θαυματουργής εικόνας'' κάποιας εκκλησίας μας στις ΗΠΑ. Οι φωτογραφίες 
είναι από την ελληνική παρέλαση, πριν λίγα χρόνια, γιά 25η Μαρτίου, στην Βοστώνη.

••• Πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα και οι 
χοροεσπερίδες ομογενειακών συλλόγων, ορ-
γανώσεων, ειδκά στην Νέα Υόρκη, πολλές και 
συχνές κάθε σαββατοκύριακο. Θα δοθούν ''τι-
μητικές πλάκες'' σε προεδροπαράγοντες, με 
το ''τσουβάλι''. 'Ετσι οι ''τιμές'' χάνουν την ό-
ποια αξία τους.

••• Οι ''Παν Γκριγκόριαν'' (εστιάτορες) της 
Νέας Ιερσέης, είχαν χορο-φαγοπότι 13 Νο-
εμβρίου. Εκεί τίμησαν και τον αρχιεπίσκοπο 
Ελπιδοφόρο. Αναζητήσαμε τον λόγο ή τους 
λόγους της ''τιμής'', αλλά δεν βρέθηκαν. 'Ε-
νας του Οργανισμού (ο γραμματέας), με όνομα 
Σάββας Τσίβικος, έβγαλε λόγο και αναφέρθη-
κε, λένε, ''στο έργο του αρχιεπίσκοπου'', γε-
νικά και αόριστα. 'Ετσι χάσαμε την ευκαιρία 
να μάθουμε ΠΟΙΟ είναι το (ανύπαρκτο) έργο, 
ΠΟΙΑ είναι η προσφορά του Ελπιδφόρου, στον 
Ελληνισμό, στην Ομογένεια.

••• Ο Τσίβικος είναι Κύπριος, ''ισόβιος πα-
ράγοντας λομπίστας''. Από τότε που ο Ελπι-
δοφόρος πήγε στα εγκαίνια του ''τουρκικού 
σπιτιού'' απέναντι από ΟΗΕ, Νέα Υόρκη και συ-
νευρέθηκε με Ερντογάν και Τατάρ, οι Κύπρι-
οι, άρχισαν να καλοδέχονται τον Ελπιδοφόρο.

••• Είχαμε την εντύπωση ότι το γραφείο του 
''Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) Βο-
ρείου Αμερικής'', στην Νέα Υόρκη, είχε κλείσει 
πριν λίγα χρόνια. Αλλά τελευταίες πληροφο-
ρίες αναφέρουν ότι υπάρχει ως αργόσχολη 
ελληνική κρατική Υπηρεσία, με επικεφαλή 
κάποιον Κωνσταντίνο Χαροκόπο.

••• Οι υποτιθέμενες ''δραστηριότητες'', της 
σε ''κώμα'' ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Νέας Αγγλίας, με έδρα Βοστώνη, είναι πάντα 
συγκεκριμένες. Μόνο συνεδριάσεις, οι οποί-
ες ''βαφτίζονται'' από τον ''Εθνικό Κόρακα'' ως 
''δραστηριότητες''. Πριν λίγες ημέρες, είχε 
''συνέλευση''. Δηλαδή, συνάθροιση των ίδιων, 
γιά πολλά χρόνια, 20-25 ηλικιωμένων, υποτί-
θεται αντιπροσώπων συλλόγων, γιά καφέ και 
παρηγοριά. Και αποφάσισαν να γίνει η παρέλα-

ση γιά 25 Μαρτίου, την Κυριακή 30 Απριλίου 
'23. Η παρέλαση, είναι και η μόνη ενασχόλη-
ση της -σε ''κώμα''- οργάνωσης. Παράλληλα, η 
''συνέλευση'' αποφάσισε πάλι να παραμείνει το 
συμβούλιο γιά έναν ακόμα χρόνο, υποθέτουμε 
εξαιτίας...''κορωνα-ιού''. Αλλά ο πραγματικός 
λόγος είναι απλός. Είναι δύσκολο να κάνει 
η Ομοσπονδία συνέλευση απαρτίας, έστω με 
την συμμετοχή συλλόγων-''μαϊμούδων''. Ουσι-
αστικά δεν τους χρειάζονται εκλογές. Ο Βα-
σ. Καυκάς, θα είναι ισόβια πρόεδρος, αφού η 
γηρασμένη Οργάνωση είναι ''παραμάγαζο'' του 
''Εθνικού Κόρακα''.

••• Η πανΜακεδονική 'Ενωση Αμερικής, δεν 
έχει κλείσει. Υπάρχει τυπικά ως μη κερδοσκο-
πική εταιρία. Οι σύλλογοι-μέλη δεν ασχολού-
νται, επειδή είναι σχεδόν διαλυμένοι, αλλά 
δεν έχει σημασία. Η 'Ενωση φιλοξένησε πριν 
λίγες ημέρες και τον γεν. γραμματέα Εσωτε-
ρικών, ο οποίος μίλησε στην Νέα Υόρκη, σε 
ακροατήριο ''τρεις κι ο κούκος'', γιά την δή-
θεν ψήφο στους Απόδημους. Δηλ. την μεγά-
λη απάτη της κυβερνητικής, πολιτικής-κομ-
ματικής Ελλάδας εις βάρος της Ομογένειας. 
Ευγενέστατοι οι ολίγοι παρευρεθέντες ελλη-
νο-Μακεδόνες, δεν άρχισαν το δούλεμα, ούτε 
πέταξαν τομάτες στον γεν. γραμματέα.

••• Συχνή και ενοχλητική η χρήση της φρά-
σης ''έλαβε χώρα'', από ΜΜΕ, εξαιτίας της κα-
κοποίησης της ελληνικής γλώσσας, με την α-
νάμιξη καθαρευουσιάνικων λέξεων σε δημο-
τική. Η απλή λέξη ''έγινε'', αποδίδει την ουσία.

••• Δεν μάσησαν τα λόγια τους στην Αλε-
ξάνδρεια Αιγύπτου, οι εκεί Ομογενείς που 
συναντήθηκαν με τον ''ταξιδιώτη'' υφυπουρ-
γό Εξωτερικών Ανδρέα Κατσανιώτη. Του τα 
είπαν χύμα γιά τις απάτες κρατικών ελληνι-
κών φορέων (ΙΚΑ κ.ά.), σε ότι αφορά την κα-
ταβολή συντάξεων στους εκεί Ομογενείς. Ο 
υφυπουργός είπε ότι ''θα μεταφέρει τα αιτή-
ματα στην Αθήνα''. Εξυπακούεται ότι στο ταξί-
δι επιστροφής, όπως παραδοσιακά συμβαίνει, 
τα ''προβλήματα'' κάπου χάνονται στον αέρα.
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Το δράμα του ''ελληνικού γκέττο'' Αστόριας, με
την περίπτωση της απατεωνίστικης Ομοσπονδίας

Αν ασχοληθεί κάποιος λίγο σοβαρά με την 
περίπτωση της ''Ομοσπονδίας Ελληνικών Σω-
ματείων Μείζονος Νέας Υόρκης'', καταλαβαί-
νει δύο πράγματα: 'Η ότι χρειάζονται ψυχία-
τρο ή ότι χρειάζονται εισαγγελέα (ή και τα 
δύο, το πιθανότερο).

Η Οργάνωση είναι νεκρή, το κτίριό της αλυ-
σοδεμένο από την μία παράταξη, ο εμφύλιος 
συνεχίζεται γιά 1μιση χρόνο και τα Δικαστή-
ρια ασχολούνται μαζί της.

'Ολα τα προβλήματα άρχισαν με την διένεξη 
των πρώην προέδρων της Οργάνωσης, που 
εκπροσωπούν τον εαυτόν τους. Υποτίθεται 
ότι ανάλαβαν να ''εξυγιάνουν'' την Ομοσπονδία 
και τελικά δημιούργησαν τεράστιο πρόβλημα 
με την κομπλεξική εγωμανία τους.

Τώρα οι δύο παρατάξεις ''σκοτώνονται''. Η 
μία λειτουργεί εκτός κτίριου Ομοσπονδίας, έ-
κανε εκλογές και υπάρχει με υπαρκτούς συλ-
λόγους. Η άλλη, οχυρωμένη στο κτίριο, με ο-
λίγα μέλη, υπό τον πρ. πρόεδρο που εκπροσω-
πεί σύλλογο-μαϊμού (''Ανιάτων'') γιά 20+ χρό-
νια, κάνει κάθε προσπάθεια να μην υπάρξει 
συμφιλίωση, λειτουργώντας ως φερέφωνο 
της ανθελληνικής Αρχιεπισκοπής, που θέλει 
την διάλυση της Οργάνωσης, επειδή έτσι βο-
λεύει και την Τουρκία.

Είναι το ίδιο άτομο που χρησιμοποιήθηκε 
από την Αρχιεπισκοπή, μαζί με έναν Πόντιο 
πρώην πρόεδρο, γιά να ξεκινήσει ο εμφύλιος.

Κυκλοφορεί και η φήμη στο ''γκέττο'' μας 
στην Αστόρια, ότι στην κρίση είναι ανακατε-
μένος και ο ''δωρητής'' του κτίριου, επίτιμος 
πρόεδρος, επειδή συγγενείς του θέλουν να 
πάρουν πίσω το κτίριο-έδρα Ομοσπονδίας.

Πριν λίγους μήνες και οι δύο παρατάξεις 
συμφώνησαν να δημιουργηθεί μία ανεξάρτητη 
Επιτροπή, γιά να ερευνήσει τις οικονομικές 
ατασθαλίες. Η Επιτροπή, έκανε τις έρευνες, 

κατάληξε σε συμπεράσματα. Αλλά τα συμπε-
ράσματα παραμένουν...''μυστικά'', δεν δίνονται 
στην δημοσιότητα, ούτε στους συλλόγους-μέ-
λη, που ανέχονται την άθλια κατάσταση!!!

Τα τρία μέλη της ανεξάρτητης Επιτροπής,  
συμφώνησαν με τις δύο παρατάξεις γιά κοι-
νή συνέλευση 17 Νοεμβρίου '22. Η μία ομάδα 
των πρώην προέδρων, που δεν θέλει την συμ-
φιλίωση και προτιμά την Ομοοσπονδία νεκρή 
(με αρχηγό Δ. Καλαμαρά), με διάφορα προ-
σχήματα έκανε ''σαμποτάζ'', γιά να μην γίνει η 
κοινή συνέλευση.

'Ετσι πιστοποίησε αυτό που άρχισαν να κα-
ταλαβαίνουν ακόμα και οι ''φανατικοί'' ακρο-
δεξιοί πρώην υποστηρικτές της ομαδας. 'Οτι 
λειτουργούν διασπαστικά και ''προβοκατόρι-
κα'', αδιαφορώντας γιά την ύπαρξη της Ομο-
σπονδίας.

Με την ανευθυνότητα-γελοιότητα που χα-
ραχτηρίζει τους πρώην προέδρους και την 
αφασία των συλλόγων-μελών, δεν θέλουν να 
καταλάβουν ότι σε μία μη κερδοσκοπική εται-
ρία με φοροαπαλλαγή στις ΗΠΑ, δεν υπάρχουν 
μυστικά και ''απόρρητα''. 'Ολα είναι δημόσια.

Μόνοι τους παραδέχτηκαν, ομολόγησαν ότι 
τα αποτελέσματα της έρευνας δημιουργούν 
νομικές ευθύνες (αστικές και ποινικές). Γιά 
πολλούς, επειδή σχεδόν όλοι οι πρώην πρό-
εδροι συμμετείχαν γιά 20-25 χρόνια στα Συμ-
βούλια της Οργάνωσης, άρα είχαν άμεση ή 
έμμεση συμμετοχή στις απάτες.

Η Ομοσπονδία Νέας Υόρκης, εξαιτίας του 
εμφύλιου, είναι νεκρή και ΔΕΝ πρόκειται να 
''αναστηθεί''. Βασικά επειδή, η Αρχιεπισκοπή 
θέλει την διάλυσή της και οι ημιπεθαμένοι 
σύλλογοι-μέλη δεν ενδιφέρονται. Αν ενδια-
φέρονταν, θα είχαν πετάξει ήδη έξω ''με τις 
κλωτσιές'' όλους τους κομπλεξικούς πρώην 
πρόεδρους, που κατάστρεψαν την Οργάνωση.



H πτώση-συρρίκνωση της Ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερι-
κής (ΗΠΑ) είναι ραγδαία, η ελληνική ομιλείται σε ολιγότερα σπίτια, οι Ορ-
γανώσεις μας -με την τοπικιστική ζημιογόνα νοοτροπία του περασμένου 
αιώνα- υπολειτουργούν ή διαλύθηκαν, η Εκκλησία μας στις ΗΠΑ αδιαφο-
ρεί γιά την συνέχεια της ελληνόφωνης Ομογένειας και την ελληνική-ελλη-
νόφωνη Παιδεία των παιδιών Ομογενών.

H ελληνική Ομογένεια δεν μπόρεσε ποτέ, τα τελευταία 40 χρόνια, να έχει 
μία φωνή, να είναι υπολογίσιμη (ως εθνική ''ομάδα-μεινότητα'') στις ΗΠΑ, 
γιατί αποπροσανατολίστηκε, χρησιμοποιήθηκε, πολυδιασπάστηκε-πολυ-
διαιρέθηκε, γιά την εξυπηρέτηση ''συμφερόντων'', εκκλησιαστικών και μη.

Η Εκκλησία μας (Αρχιεπισκοπή) στις ΗΠΑ, έχει εκτραπεί και ενδιαφέρε-
ται μόνο γιά το χρήμα της Ομογένειας, αδιαφορώντας προκλητικά γιά τα 
υπόλοιπα και ειδικά γιά την ελληνόφωνη εκπαίδευση, προκαλώντας με 
την ανικανότητά της, που φαίνεται από το κλείσιμο ελληνικών σχολείων, 
που έχτισαν-δημιούργησαν 'Ελληνες μετανάστες. Ο αρχιεπίσκοπος εκ-
προσωπεί μόνο τα μέλη των εκκλησιαστικών ενοριών - κοινοτήτων δηλ. 
ποσοστό 13 - 15% της Ομογένειας. 'Οχι την (όλη) Ομογένεια. Επίσης, επει-
δή η Αρχιεπισκοπή μαζεύει όλο το χρήμα, με το σημαντικότερο ποσοστό 
του να καταλήγει στον πατριάρχη στην Τουρκία, η Ομογένεια, ο Ελληνι-
σμός ΗΠΑ, αδυνατεί να δημιουργήσει Σχολεία, πολιτιστικά Κέντρα, Ιδρύ-
ματα κλπ

H αποκαλούμενη ''οργανωμένη Ομογένεια'' (σύλλογοι, Ομοσπονδίες, 
πανΕνώσεις κ.ά.) που αντιπροσωπεύει τυπικά ποσοστό λιγότερο του 1 % 
της Ομογένειας ΗΠΑ, δεν έχει συνοχή, μία φωνή και αυτοκαταστράφηκε 
με την μονιμότητα των ''παραγόντων'' της, αφού δεν υπήρξε οποιαδή-
ποτε ανανέωση σε πρόσωπα, ιδέες, στόχους κ.ά., τα τελευταία 25 χρόνια 
(στις Οργανώσεις μας, η μεγάλη πλειοψηφία μελών και ''στελεχών'' είναι 
συνταξιούχοι) και με την νεολαία (παιδιά-εγγόνια Ομογενών) μόνιμα α-
πούσα.

Tο ελληνικό κράτος, με την δημιουργία και οικονομική συντήρηση του 
''Συμβούλιου Απόδημου Ελληνισμού'' (Σ.Α.Ε. 1995-2009), αποπειράθηκε 
με κάθε τρόπο -ευτυχώς χωρίς επιτυχία- να διασπάσει, χειραγωγήσει, υ-
ποτιμήσει, διαλύσει, χρησιμοποιήσει, εκμεταλλευτεί τον απόδημο Ελληνι-
σμό, με αποτέλεσμα να διαταραχτούν επικίνδυνα οι σχέσεις Ελλάδας-Ο-
μογένειας.

H προβολή της Ελλάδας και η προώθηση ελληνικών προϊόντων στις Η-
ΠΑ είναι σχεδόν ανύπαρκτη, μέσω των διπλωματικών της αποστολών, ε-
νώ προβληματικά είναι και τα αποκαλούμενα ''λόμπι'' των ολίγων.

H υπόθεση Ελληνισμός Αμερικής (που άρχισε Ιούνιο 1768 με την πρώτη 
ομαδική άφιξη Ελλήνων μεταναστών στην Φλόριδα) είναι σπουδαία και 
δεν μπορεί να αφήνεται άλλο στην τύχη της ή σε χέρια κωμικών, ανίκα-
νων - επιτήδειων ''αιώνιων παραγόντων'' που χρησιμοποίησαν, απαξίω-
σαν, κατάστρεψαν τις Οργανώσεις μας.

Γιά τους παραπάνω και άλλους λόγους, αποφασίσαμε την δημιουργία 
μίας πανΑμερικάνικης ΜΗ κερδοσκοπικής (ΜΗ κυβερνητικής αλα Σ.Α.Ε.) 
Οργάνωσης, χωρίς ''μόνιμους παράγοντες-ηγέτες'', με την άμεση συμμε-
τοχή στην λήψη αποφάσεων -μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας- όλων των 
μελών, ελληνικής καταγωγής Αμερικανών ή Ελλήνων μόνιμων (και μη) κα-
τοίκων ΗΠΑ, στις 50 Πολιτείες της χώρας.

H Οργάνωση θα έχει μέλη μόνο άτομα-Ομογενείς, όχι συλλόγους ή Ορ-
γανώσεις. Θα βασίζεται, στην σύγχρονη τεχνολογία (διαδίκτυο), δημιουρ-
γώντας ''πλατφόρμα'' επικοινωνίας, σε παναμερικάνικο επίπεδο.

Η πανΑμερικάνικη Οργάνωση θα λειτουργεί με τις απλές, βασικές αρχές 
της Δημοκρατίας. Η Ομογένεια σε κάθε Πολιτεία των ΗΠΑ θα συμμετέχει 
δημοκρατικά -με ηλεκτρονική ψηφοφορία- στην λήψη ΟΛΩΝ των αποφά-

σεων.

Βασικοί στόχοι:
- Η (απαραίτητη και ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ) δημιουργία ελληνικών παιδικών σταθ-

μών-νηπιαγωγείων με χρήματα του αμερικάνικου Δημόσιου όπου είναι 
εφικτό, η προβολή της Ελλάδας και των ελληνικών προϊόντων, η διατή-
ρηση-προώθηση των ιστορικών-πολιτισμικών αξιών του Ελληνισμού με 
εκδηλώσεις και λοιπές ενέργειες. Η δημιουργία δημοτικών σχολείων με 
χρήματα του αμερικάνικου Δημόσιου (Charter Schools) όπου είναι εφι-
κτό, γιά να διδάσκονται την ελληνική γλώσσα και μη ελληνικής καταγωγής 
παιδιά, ώστε να δημιουργούνται χιλιάδες φιλέλληνες κάθε χρόνο και λοι-
πά συναφή. Οι τοπικές Επιτροπές της Οργάνωσης ανά Πολιτεία (State), θα 
φροντίσουν γι' αυτά.

- Οι Ομογενείς όλων των Πολιτειών (States) ΗΠΑ, θα εκλέγουν την Διοι-
κούσα Επιτροπή της πανΑμερικάνικης Οργάνωσης, ηλεκτρονικά.

- Η Συντονιστική (διοικούσα) Επιτροπή θα αποφασίζει μόνο γιά απλά θέ-
ματα. Γιά τα σημαντικά θέματα, θα είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική ψη-
φοφορία με την συμμετοχή των Ομογενών-μελών. Η άμεση συμμετοχή 
στην λήψη αποφάσεων όλων των μελών, θα αποτρέψει την ''επιδημία'' του 
παρελθόντος που διάλυσε τις Οργανώσεις μας, δηλαδή, ''μονιμότητα - κα-
τεστημένα - καπελώματα'' ολίγων.

- 'Οταν προκύπτουν ελληνικά (ή κυπριακά) ''εθνικά θέματα'' ή σημαντικά 
ζητήματα Ομογένειας, η αρμόδια Επιτροπή της πανΑμερικάνικης Οργά-
νωσης θα ζητά από όλα τα μέλη, σε όλες τις Πολιτείες ΗΠΑ, να αποστέλουν 
ομαδικά emails / επιστολές σε τοπικούς και μη, Αμερικανούς πολιτικούς, 
μέλη του Κογκρέσσου ή στον Λευκό Οίκο κ.ά. Επειδή η ελληνική παρέμ-
βαση στα αμερικάνικα ΜΜΕ είναι ανύπαρκτη, όταν προκύπτουν αρνητικά 
γιά την Ελλάδα δημοσιεύματα ή αναφορές σε ΜΜΕ, η αρμόδια Επιτροπή 
της Οργάνωσης θα παρεμβαίνει άμεσα.

- Εφαρμογή της Δημοκρατίας στην πράξη με την άμεση συμμετοχή ό-
λων των Ομογενών στην λήψη των αποφάσεων, χωρίς στεγανά, χωρίς 
''μόνιμους-ισόβιους παράγοντες'', χωρίς ''κρατικές ελληνικές παρεμβολές'', 
χωρίς οικονομικά και λοιπά ατομικά συμφέροντα. Επίσης, η προώθηση - 
υποστήριξη κάθε μορφής θεμάτων της Ομογένειας ΗΠΑ, σε τοπικό (State) 
ή ομοσπονδιακό επίπεδο (χώρα) και θεμάτων-υποθέσεών τους στην Ελ-
λάδα. Σημασία θα δοθεί και στην κάθε μορφής βοήθεια σε νεο-μετανά-
στες και φοιτητές από την Ελλάδα.

- 'Ενας από τους βασικούς σκοπούς της Οργάνωσης θα είναι η δημιουρ-
γία ''πιστωτικής κάρτας'' γιά τα μέλη της και σύναψης συμφωνίας με ''α-
λυσίδες καταστημάτων'' κ.ά., γιά μειωμένες τιμές στην αγορά αγαθών. Το 
μεγαλύτερο ποσό από τα πιθανά κέρδη (75%) θα διατίθεται γιά υποτροφί-
ες σε παιδιά Ομογενών και φοιτητών από Ελλάδα και γιά την οικονομική 
ενίσχυση εχόντων ανάγκη Ομογενών.

- Η πανΑμερικάνικη Οργάνωση θα διατηρεί τυπικές μόνο σχέσεις με το 
ελληνικό κράτος και τις διπλωματικές αποστολές του στις ΗΠΑ, γιά να μην 
υπάρξει συνέχεια του καταστροφικού γιά την Ομογένεια ''εναγκαλισμού'' 
της από την κρατική, πολιτική-κομματική Ελλάδα.

HELLENES  USA    •    Ενωμένη Ομογένεια με μία φωνή...

Δημιουργική, υπολογίσιμη, σεβαστή    •    hellenes-usa.org

Δημήτρης Καυκάς, Δικηγόρος - Βοστώνη (προσωρινός πρόεδρος)

Με μία Οργάνωση, πανΑμερικάνικη, με μέλη ΜΟΝΟ 
Ομογενείς (άτομα) και όχι συλλόγους-οργανώσεις.

Χωρίς αντιπροσώπους και ''στεγανά'', χωρίς ισόβιους 
προεδρο-παράγοντες και συμφέροντα.
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Στην Ομογένεια ΗΠΑ αξίζει ένα καλύτερο αύριο
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Πριν από δύο χρόνια, στις 17 Νοεμβρίου 
2020, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε 
τον χώρο του Πολυτεχνείου με ολιγομελή συ-
νοδεία. Κανείς άλλος δεν βρισκόταν στην πε-
ριοχή. Υπήρξε άλλωστε αυστηρή απαγόρευ-
ση συγκέντρωσης άνω των 4 (τεσσάρων) α-
τόμων, με το πρόσχημα της πανδημίας. Και 
ο πρωθυπουργός δεν βρήκε τίποτα άλλο να 
πει παρά ότι «οι προτεραιότητες της... ελλη-
νικής κοινωνίας είναι η προστασία της Δημό-
σιας Υγείας, αλλά και η αλληλεγγύη προς τους 
συμπολίτες μας, ειδικά τους νέους οι οποί-
οι δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση».

Η μεταπολιτευτική Δεξιά δεν χώνεψε ποτέ 
την υπόθεση της αντιδικτατορικής εξέγερ-
σης του Πολυτεχνείου. Οχι μόνο επειδή επρό-
κειτο για την κορύφωση μιας συλλογικής πο-

λιτικής προσπάθειας στην οποία η ίδια απου-
σίαζε, αλλά κυρίως επειδή τα συνθήματα, ο 
τρόπος οργάνωσης και η προοπτική αυτού 
του κινήματος της νεολαίας αναφέρονταν σε 
μια νέα Ελλάδα, εντελώς διαφορετική από ε-
κείνη που είχε χτίσει η προδικτατορική ΕΡΕ.

Ηδη τις μέρες εκείνες του 1973 και ενώ 
ο τελευταίος αρχηγός της προδικτατορικής 
ΕΡΕ Παναγιώτης Κανελλόπουλος επιχείρη-
σε να συμπαρασταθεί στους εξεγερμένους, 
οι δύο ηγετικές μορφές της Δεξιάς, ο Κων-
σταντίνος Καραμανλής από το Παρίσι και ο 
Κωνσταντίνος Γκλίξμπουργκ από τη Ρώμη, 
παρέμειναν σιωπηλές. Στις αναμνήσεις του, 
ο αυλάρχης του Γκλίξμπουργκ καταγράφει το 

τηλεφώνημα του τέως προς τον Καραμανλή, 
στο οποίο «ο Βασιλεύς του είπε ότι σκέπτεται 
να κάνει κάποια ανακοίνωση, διότι “αν απο-
φασίσουν οι Ελληνες να προσχωρήσουν στον 
κομμουνισμό, θα έχουν δίκαιο, εσείς παίζατε 
golf και εγώ το ίδιο, χωρίς να γίνεται τίπο-
τα”. “Δεν έχετε άδικο”, απάντησε ο Καραμαν-
λής». Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα; «Μετά 
από πληροφορίες τις οποίες είχε ο Βασιλεύς 
από την Ελλάδα ότι το κίνημα εκτρέπεται του 
αρχικού του σκοπού και κατευθύνεται από ά-
κρως αριστερά στελέχη, αποφάσισε να μην 
κάνει τίποτε».

Στη Μεταπολίτευση ο Κωνσταντίνος Καρα-
μανλής δεν διανοήθηκε ποτέ να επισκεφθεί 

τον χώρο της εξέγερσης, αλλά με την πολιτι-
κή του οξυδέρκεια φρόντισε να ορίσει ημερο-
μηνία των πρώτων ελεύθερων εκλογών στις 
17 Νοεμβρίου 1974, έτσι ώστε να στείλει το 
μήνυμα ότι τιμά εμπράκτως την πρώτη επέ-
τειο. Η συνέχεια δεν ήταν βέβαια ανάλογη. Το 
πέρασμα της ηγεσίας της Ν.Δ. στον Ευάγγελο 
Αβέρωφ και στη συνέχεια στον Κωνσταντίνο 
Μητσοτάκη συνοδεύτηκε από τη συχνή άρνη-
ση της κομματικής νεολαίας, της ΟΝΝΕΔ, να 
συμμετάσχει στις επετειακές εκδηλώσεις και 
στην πορεία, με επίκληση ποικίλων δικαιολο-
γιών. Το κλίμα άλλαξε με την ανάδειξη στην 
ηγεσία της Ν.Δ. του Κώστα Καραμανλή, ο ο-
ποίος μάλιστα ήταν και κύριος ομιλητής σε 
σχετική κομματική εκδήλωση το 2004.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί να α-
κολουθήσει την ίδια γραμμή. Ο πατέρας του 
είχε επιστρέψει στην Αθήνα στις 17.10.1973 
μετά τη χορήγηση αμνηστίας από τη χούντα, 
αλλά τις μέρες του Πολυτεχνείου δεν έκα-
νε καμιά κίνηση, ενώ και η κοινή του δήλω-
ση με άλλους 4 ομοϊδεάτες βουλευτές λίγες 
μέρες αργότερα δεν έκανε καμιά νύξη στην 
εξέγερση και τη φονική καταστολή, αλλά δια-
μαρτυρόταν για «τις συλλήψεις και τα μέτρα 
περιορισμού πολιτικών ανδρών» («Deutsche 
Welle», 21.11.1973).

Στην ίδια γραμμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
έχει συγκεντρώσει δίπλα του όλους τους αρ-
νητές της εξέγερσης που ακόμα και σήμερα 
επιχειρούν να αμαυρώσουν το αντιδικτατο-
ρικό κίνημα.

- Πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι βέ-
βαια ο Αδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος έχει κά-
νει καριέρα με το «εύρημα» ότι δεν σκοτώ-
θηκε κανείς μέσα στο Πολυτεχνείο, επομέ-
νως δεν μπορούμε να μιλάμε για «νεκρούς 
του Πολυτεχνείου».

- Βορίδης και Πλεύρης είναι πιο προσεκτι-
κοί στις δηλώσεις τους, αλλά βέβαια τι να 
πει ο πρώτος που διατέλεσε αρχηγός της ορ-
γάνωσης Νεολαίας του Παπαδόπουλου και ο 
δεύτερος που πολιτεύτηκε ως διάδοχος ενός 
ναζιστή που υπηρέτησε τη χούντα;

- Οι τρεις τους προέρχονταν από το ΛΑΟΣ, 
που είχε βάλει στόχο να ξεπλύνει τη χούντα. 
Τι να πει κανείς για τον υφυπουργό Παιδείας 
Αγγελο Συρίγο, ο οποίος αφιέρωσε μια ομιλία 
του στη Βουλή (14.7.2022) στην απαξίωση όχι 
μόνο της αντίστασης στη χούντα αλλά και των 
αγώνων της Μεταπολίτευσης. Τον κάρφωσε 
βέβαια ο προεδρεύων ομοϊδεάτης του Χαρ. Α-
θανασίου, ο οποίος επιχείρησε να σταματήσει 
τις διαμαρτυρίες από την αντιπολίτευση με 
το επιχείρημα ότι «εδώ υπάρχουν αναθεωρη-
τές της Ιστορίας σε μεγάλα γεγονότα και δεν 
τους φίμωσε κανείς». Αφού λοιπόν αρνούμα-
στε το Ολοκαύτωμα, γιατί να μην αρνηθούμε 
και το Πολυτεχνείο;

- Αλλά η πιο χαρακτηριστική περίπτωση 
συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη που 
συκοφαντεί συστηματικά την εξέγερση εί-
ναι ο Κωνσταντίνος Λούλης, θαυμαστής και 
επισκέπτης του Παπαδόπουλου στη φυλακή, 
ο οποίος φτάνει να γράψει ότι το Πολυτεχνεί-
ο ενίσχυσε τη χούντα. Πρόκειται για τον άν-
θρωπο στον οποίο η οικογένεια έχει αναθέσει 
τα οικονομικά του «Ιδρύματος Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης» και τον οποίο αναγκάστηκε να 
αποπέμψει από τη Γενική Γραμματεία Τουρι-
σμού, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο διορισμός 
του στηριζόταν σε ανύπαρκτα πτυχία, αλλά 
βέβαια τον επανέφερε ως… σύμβουλο.

Με την άγνοια κινδύνου (και της Ιστορίας) 
που τον διακρίνει, ο κ. Γεωργιάδης προσπα-
θεί να δικαιολογήσει όλα αυτά, λέγοντας ότι 
τα ίδια έλεγε ο Ευάγγελος Αβέρωφ, ο οποίος 
διατέλεσε και πρόεδρος της Ν.Δ. Αθελά του, 
ο σημερινός αντιπρόεδρος της Ν.Δ. εκθέτει 
τον πρωθυπουργό. Γιατί ο Αβέρωφ υπήρξε ο 
θεωρητικός της «γέφυρας» με τη χούντα, ενώ 
και κατά τη μικρή θητεία του στη θέση του αρ-
χηγού επιχείρησε να στρέψει τη Ν.Δ. προς τα 
ακροδεξιά, επιστρατεύοντας τα πιο φθαρμένα 
κλισέ της μετεμφυλιακής περιόδου.

Εκεί οδηγεί σήμερα το κόμμα του ο κ. Μη-
τσοτάκης και ο «επιτελικός» του περίγυρος.

( Δημήτρης Ψαρράς - efsyn )

Νοέμβρης '73: Η ανυπόφορη εξέγερση
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                                              1 x 8 + 1 = 9
                                            12 x 8 + 2 = 98
                                          123 x 8 + 3 = 987
                                        1234 x 8 + 4 = 9876
                                      12345 x 8 + 5 = 98765
                                    123456 x 8 + 6 = 987654
                                  1234567 x 8 + 7 = 9876543
                                12345678 x 8 + 8 = 98765432
                              123456789 x 8 + 9 = 987654321

                                               1 x 9 + 2 = 11
                                             12 x 9 + 3 = 111
                                           123 x 9 + 4 = 1111
                                         1234 x 9 + 5 = 11111
                                       12345 x 9 + 6 = 111111
                                     123456 x 9 + 7 = 1111111
                                   1234567 x 9 + 8 = 11111111
                                 12345678 x 9 + 9 = 111111111
                               123456789 x 9 +10 = 1111111111

                                             9 x 9 + 7 = 88
                                           98 x 9 + 6 = 888
                                         987 x 9 + 5 = 8888
                                       9876 x 9 + 4 = 88888
                                     98765 x 9 + 3 = 888888
                                   987654 x 9 + 2 = 8888888
                                 9876543 x 9 + 1 = 88888888
                               98765432 x 9 + 0 = 888888888

                                                  1 x 1 = 1
                                              11 x 11 = 121
                                          111 x 111 = 12321
                                      1111 x 1111 = 1234321
                                  11111 x 11111 = 123454321
                              111111 x 111111 = 12345654321
                          1111111 x 1111111 = 1234567654321
                      11111111 x 11111111 = 123456787654321
                  111111111 x 111111111 = 12345678987654321

Στο βιβλίο του «Το τέλος των εφημερί-
δων και το μέλλον της ενημέρωσης», ο Γάλ-
λος συγγραφέας και δημοσιογράφος Μπερ-
νάρ Πουλέ αναλύει σε βάθος την κρίση του 
Τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 
Η ακόλουθη συνέντευξη του Μπερνάρ Που-
λέ δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Le Nouvel 
Observateur».

ΕΡ. Οι αναγνώστες των εφημερίδων παίρ-
νουν ο ένας μετά τον άλλον τον δρόμο για τα 
νεκροταφεία, γράφετε, ενώ γεννιούνται πολ-
λοί νέοι άνθρωποι που δεν θα τις διαβάσουν 
ποτέ. Επιμένετε σε αυτή σας τη διάγνωση;

ΑΠ. Είναι αλήθεια ότι παρακολουθούμε μια 
ανθρωπολογική μεταβολή: η σχέση με το γρα-
πτό κείμενο και με την ανάγνωση αλλάζει. 
Στο Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών του Πα-
ρισιού, για παράδειγμα, εδώ και 20 χρόνια 
όλοι οι φοιτητές διάβαζαν καθημερινά την 
εφημερίδα «Le Monde». Σήμερα, στην καλύ-
τερη περίπτωση, τη διαβάζουν γύρω στο 5% 
των φοιτητών.

Εξάλλου, όλα συντείνουν στο να καταδει-
κνύουν ότι το σημερινό οικονομικό μοντέλο 
των περισσότερων εφημερίδων έχει συντρι-
βεί: η πτώση της κυκλοφορίας (3,8 εκατομμύ-
ρια εφημερίδων πωλούνταν καθημερινά στη 
Γαλλία το 1974, ενώ το 2020 πωλούνταν 0,6 
εκατομμύρια), η κατάρρευση της αγοράς των 
μικρών αγγελιών, ο ανταγωνισμός των εφη-
μερίδων που διανέμονται δωρεάν, η αύξηση 
του κόστους παραγωγής, της τιμής του χαρ-
τιού, το κλείσιμο πολλών πρακτορείων δια-
νομής, η αυξανόμενη αδιαφορία για τον έντυ-
πο λόγο και βέβαια η δραματική μείωση των 
εσόδων από τη διαφήμιση.

ΕΡ. Δεν είναι μόνον οι αναγνώστες που ε-
γκαταλείπουν τις εφημερίδες, αλλά είναι και 
οι διαφημιστές.

ΑΠ. Η ενημέρωση δεν είναι πλέον ο προνο-
μιακός αποδέκτης της διαφήμισης. Οι διαφη-
μιζόμενοι αμφιβάλλουν για την αποτελεσμα-
τικότητα της διαφήμισης στα «μεγάλα» μέσα 
ενημέρωσης (εφημερίδες, Τύπο, τηλεόραση). 
Τα μέσα χρηματοδότησης της μαζικής ποι-
οτικής δημοσιογραφίας εκλείπουν. Αυτό το 
φαινόμενο επήλθε βίαια με την έλευση της 
ψηφιακής τεχνολογίας και του Ιντερνετ, που 
προκάλεσε έναν κατακερματισμό των «φορέ-
ων», όπως λένε οι διαφημιστές.

Οι διαφημιζόμενοι δεν είναι πλέον υποχρε-
ωμένοι να περάσουν μέσα από τα όργανα πλη-
ροφόρησης για να διαδώσουν το μήνυμά τους. 
Επομένως, δεν διαθέτουμε πλέον τα μέσα για 
να χρηματοδοτήσουμε την παραγωγή της πλη-
ροφόρησης έτσι όπως τη γνωρίσαμε εδώ και 
ενάμιση αιώνα.

ΕΡ. Μπροστά σε αυτό το ναυάγιο του γρα-
πτού Τύπου εσείς μιλάτε για «απαγορευμένη 
συζήτηση» και για «άρνηση».

ΑΠ. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στη Γαλλία. Στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μετριούνται σε 
εκατοντάδες οι απολύσεις δημοσιογράφων 
των πιο μεγάλων εφημερίδων, το θέμα του 
τέλους του γραπτού Τύπου και τα ερωτήμα-
τα για την επιβίωση της πληροφόρησης απο-
τελούν μέρος της δημόσιας συζήτησης εδώ 

και πολλά χρόνια. Στη Γαλλία προτιμούν πά-
ντα να μιλούν για «μεταρρύθμιση», «μεταβα-
τική φάση» ή «προσαρμογή». Δεν αναμετριού-
νται με το βάθος του προβλήματος. Αναφέρο-
νται στην οικονομική κρίση ως δικαιολογία, 
για να εξηγήσουν προβλήματα που είναι στην 
πραγματικότητα προγενέστερα και βαθύτερα 
– οι μεγάλες καθημερινές εφημερίδες μπή-
καν στη θύελλα της οικονομικής κρίσης ήδη 
πολύ άρρωστες. Η άρνηση, αυτή η αυταπάτη 
ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε έτσι, ότι 
θα ξανάρθει η διαφήμιση και ότι θα μπορέσου-
με να βγούμε από την κρίση με μικροδιορθώ-
σεις είναι απλώς αυτοκτονική.

ΕΡ. Δηλώνετε θιασώτης του «φωτισμένου 
καταστροφισμού», που είναι προσφιλής στον 
φιλόσοφο Ζαν-Πιερ Ντιπιί, καθώς είστε πει-
σμένος ότι μια σκληρή συνειδητοποίηση μπο-
ρεί να ευνοήσει μια αναθεώρηση των παλιών 
συνηθειών στους κόλπους των συντακτών 
των εφημερίδων. Δεν είναι ήδη πολύ αργά;

ΑΠ. Είμαι πιο απαισιόδοξος από τον φιλό-
σοφο Μαρσέλ Γκοσέ, ο οποίος πιστεύει ότι 
θα διατηρηθεί ο γραπτός Τύπος επειδή δια-
βλέπει μια «μυστηριώδη σχέση» του αναγνώ-
στη με το χαρτί. Κατά τη γνώμη μου, μετά α-
πό είκοσι χρόνια σχεδόν όλες οι εφημερίδες 
μπορεί να έχουν χαθεί. Αρκεί να δούμε αυτό 
που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και 
που προδιαγράφει αυτό που θα συμβεί και στη 
Γαλλία λίγο αργότερα. Εκεί οι μεγαλύτερες 

εφημερίδες χρεοκοπούν ή δυσκολεύονται πο-
λύ να αντιμετωπίσουν τα χρέη τους, όπως η 
«New York Times» και καταφεύγουν στον συν-
δρομητική ηλεκτρονική μέθοδο.

Το σημείο όπου συμφωνούμε με τον Μαρ-
σέλ Γκοσέ είναι η ιδέα ότι, καθώς ο μεγάλος 
παραδοσιακός Τύπος θα εξαφανίζεται, πιθα-
νόν να δούμε να εμφανίζεται μια πληροφό-
ρηση -γιατί πάντοτε θα χρειαζόμαστε πλη-
ροφορίες- δύο ταχυτήτων: μια πλούσια πλη-
ροφόρηση για τους πλούσιους και μια άλλη, 
«φτωχή», για τους φτωχούς ή απλώς για τη 
μεγάλη μάζα.

Από τη μια μεριά μια ποιοτική πληροφόρη-
ση για τους ανθρώπους που είναι έτοιμοι να 
την πληρώνουν ακριβότερα από όσο σήμερα 
και από την άλλη μια γρήγορη και επιφανει-
ακή πληροφόρηση για τη μεγάλη πλειονότη-
τα των ανθρώπων, οι οποίοι, τουλάχιστον σε 
έναν πρώτο χρόνο, θα αρκούνται σε αυτήν.

 Γιατί μια άλλη αυταπάτη είναι το να λέμε 
ότι «οι άνθρωποι ποτέ άλλοτε δεν ενδιαφέρο-
νταν τόσο πολύ όσο σήμερα για την επικαιρό-
τητα». Από πού προκύπτει αυτό; Οι άνθρωποι 
θέλουν να είναι «ενημερωμένοι», αλλά πολύ 
λίγοι επιθυμούν να εμβαθύνουν στα θέματα.

ΕΡ. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στο επάγγελ-
μα του δημοσιογράφου;

ΑΠ. Η έλευση της ψηφιοποίησης παρήγα-
γε για τη δημοσιογραφία το ίδιο αποτέλεσμα 
που είχε η παγκοσμιοποίηση στη μεσαία τά-

ξη. Η ψηφιακή επανάσταση στον Τύπο είναι 
η ευθανασία της μεσαίας τάξης των δημοσι-
ογράφων.

ΕΡ. Πώς συμβαίνει αυτό;
ΑΠ. Το επάγγελμα αλλάζει. Βλέπουμε να 

μεγαλώνει μια μάζα ειδικευμένων εργατών 
της πληροφορίας, που τροφοδοτούν τα δί-
κτυα της ταχείας πληροφόρησης. Και πλάι 
σε αυτούς θα υπάρχουν δημοσιογράφοι που 
θα εισφέρουν μια υπεραξία, με αληθινά βαθιά 
γνώση και μεγάλη ποιότητα γραφής. Αυτοί 
που αντιπροσωπεύουν τη μεσαία τάξη, που 
αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των συντα-
κτών, θα σαρωθούν.

ΕΡ. Πιστεύετε ότι η τάση των εφημερίδων 
να πραγματεύονται στον ίδιο χρόνο τα ίδια 
θέματα ευθύνεται και αυτή για την αποχώ-
ρηση των αναγνωστών;

ΑΠ. Βεβαίως. Γιατί να πληρώσει κανείς όταν 
βρίσκει το ίδιο πράγμα δωρεάν; Στον φρενι-
τιώδη αγώνα δρόμου για την ισοσκέλιση των 
λογαριασμών τους, οι εφημερίδες λεκιάζουν 
την εικόνα τους και φτωχαίνουν το περιεχό-
μενό τους, αποθαρρύνοντας όλο και περισσό-
τερους αναγνώστες. Μπαίνουν σε έναν φαύ-
λο κύκλο που τις οδηγεί να φτωχαίνουν την 
προσφορά τους, προκειμένου να κλείσουν τις 
οικονομικές τους τρύπες.

Ο λόγος ύπαρξης μιας πληροφόρησης για 
την οποία πληρώνει ο αναγνώστης θα είναι 
όλο και περισσότερο η ποιότητα και η βαθύ-
τερη γνώση. Τα προσεχή χρόνια θα αναδυθούν 
περισσότερες απαιτήσεις απέναντι στους δη-
μοσιογράφους. Το να είναι πρωτότυποι, ανε-
ξάρτητοι, το να εισφέρουν μια υπεραξία με 
την έρευνα και τη γραφή, ιδού τι θα τους ε-
πέτρεπε να διακρίνονται από τον κρουνό των 
πληροφοριών.

ΕΡ. Σκέφτεστε, επομένως, όπως και ο Μαρ-
σέλ Γκοσέ, ότι είναι επείγον ο Τύπος να επι-
κεντρωθεί ξανά σε αυτό που αποκαλούμε «α-
παιτητικό αναγνωστικό κοινό»;

ΑΠ. Ο Μαρσέλ Γκοσέ μιλάει για ένα αναγκαί-
ο «αντίδοτο» στη συνεχή ροή εικόνων-σοκ και 
σε μια επικαιρότητα όλο και περισσότερο 
στερούμενη μνήμης.

Θα προσέθετα ότι οι οικονομικοί και πολιτι-
κοί υπεύθυνοι και όλοι εκείνοι που καλούνται 
να πάρουν συλλογικές αποφάσεις θα νιώθουν 
πάντοτε την ανάγκη να είναι καλά πληροφο-
ρημένοι. Θα δεχθούν να πληρώσουν γι’ αυτό, 
όταν δεν θα μπορούν να κάνουν διαφορετικά.

Σήμερα είμαστε σε μια καθοδική πορεία 
αλλά όχι στο τέρμα αυτής της καθόδου. Θα 
χρειαστεί η κατάσταση να επιδεινωθεί προ-
κειμένου να επιβληθούν πιο ριζικές λύσεις.

Για να πάρουμε ένα πιο συγκεκριμένο παρά-
δειγμα, σε δύο αμερικανικές πολιτείες, στο 
Κονέκτικατ και την Πενσιλβάνια, οι τοπικές 
εφημερίδες –με κυκλοφορία 200.000 φύλλα– 
απειλήθηκαν με χρεοκοπία.

Πολλοί τοπικοί πολιτικοί υπεύθυνοι εκτί-
μησαν ότι η απώλειά τους δεν μπορούσε να 
γίνει αποδεκτή, επειδή θα αποδυναμώνονταν 
σοβαρά η κοινότητα των πολιτών και η δημο-
κρατική ζωή. Δεν δίστασαν να προτείνουν, ό-
πως έγινε και με τις τράπεζες, ένα bail out.

Το τέλος των έντυπων εφημερίδων
και το μέλλον της ενημέρωσης
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Aρτηριακή πίεση και καρδιαγγειακό κίνδυνο
Η αυξημένη συστολική («μεγάλη») και η αυ-

ξημένη διαστολική («μικρή») αρτηριακή πίεση 
έχουν διαφορετικές καρδιαγγειακές επιπτώ-
σεις, ανάλογα και με την ηλικία του ασθενούς, 
σύμφωνα με μια νέα μεγάλη επιστημονική έ-
ρευνα, με επικεφαλής την ελληνίδα επιδημι-
ολόγο που ζει και εργάζεται στη Βρετανία, 
δρα Ελένη Ραψομανίκη, του Ινστιτούτου Ερευ-
νών Υγείας Farr του Λονδίνου και του Τμήμα-
τος Επιδημιολογίας & Δημόσιας Υγείας του 
University College του Λονδίνου (UCL).

Δεν κινδυνεύουν όλοι οι άνθρωποι με τον 
ίδιο τρόπο από την υπέρταση, μία πάθηση που 
συμβάλλει σε περίπου 9,4 εκατ. θανάτους πα-
γκοσμίως κάθε χρόνο.

Είναι η πρώτη μελέτη που συσχετίζει τις 
συνέπειες της αρτηριακής πίεσης με 12 δια-
φορετικές καρδιαγγειακές παθήσεις, σε δι-
άφορες ηλικιακές ομάδες.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στατιστικά στοιχεί-
α για 1,25 εκατ. ανθρώπους και πρόκειται να 
κάνουν σχετική παρουσίαση σε διεθνές συνέ-
δριο της Ευρωπαϊκής και της Διεθνούς Εται-
ρείας Υπέρτασης, που θα πραγματοποιηθεί 
στην Αθήνα στις 13-16 Ιουνίου.

Οι 1,25 εκατ. άνθρωποι ήταν ηλικίας άνω 
των 30 ετών και παρακολουθήθηκαν κατά μέ-
σο όρο επί μία πενταετία. Από αυτούς, το ένα 
πέμπτο περίπου έπαιρναν φάρμακα για την 
μείωση της υπέρτασης.

Σε οποιαδήποτε ηλικιακή ομάδα, τον μικρό-
τερο κίνδυνο καρδιαγγειακής πάθησης είχαν 
άτομα με συστολική πίεση 9 έως 11,4 και δι-
αστολική 6 έως 7.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι άνθρωποι με 
την υψηλότερη συστολική πίεση (ο μεγαλύ-
τερος αριθμός στις μετρήσεις της πίεσης) 
κινδυνεύουν περισσότερο από αιμορραγικό 
εγκεφαλικό επεισόδιο, καθώς και από στα-
θερή στηθάγχη, ενώ αυτοί με συστηματικά 
υψηλότερη διαστολική πίεση (η μικρότερη 
μέτρηση) κινδυνεύουν πιο πολύ από ανεύρυ-
σμα κοιλιακής αορτής της καρδιάς..

Η έρευνα δείχνει ότι, παρά τις προόδους 
της σύγχρονης φαρμακευτικής θεραπείας, το 
βάρος της υπέρτασης παραμένει σημαντικό.

Για παράδειγμα, ένας 30χρονος με υπέρτα-
ση (συστολική πίεση άνω του 14 και διαστο-
λική άνω του 9) έχει κίνδυνο 63% να εμφανί-
σει κάποια καρδιαγγειακή πάθηση στη ζωή 
του, έναντι πιθανότητας 46% ενός ατόμου με 
φυσιολογική πίεση, ενώ αναπτύσσει κάποια 
καρδιαγγειακή πάθηση πέντε χρόνια νωρίτε-
ρα από κάποιον με κανονική πίεση.

Απαραίτητος ο ύπνος για την μνήμη
Αμερικανοί και Κινέζοι επιστήμονες ανακά-

λυψαν ότι ο ύπνος είναι κλειδί για την εκμά-
θηση και την διαμόρφωση νέων αναμνήσεων. 
Πόσος ύπνος όμως είναι αρκετός;

Χρησιμοποιώντας προηγμένα μικροσκόπι-
α, οι ερευνητές παρατήρησαν την δημιουργία 
νέων συνδέσεων μεταξύ των συνάψεων του 
εγκεφάλου στην διάρκεια του ύπνου, που α-
ποδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο του ύπνου 
στη δημιουργία αναμνήσεων. Αν και είναι γνω-
στό ότι ο ύπνος παίζει σημαντικό ρόλο στη 
μνήμη, το τι πραγματικά συμβαίνει στο εσω-
τερικό του εγκεφάλου ήταν άγνωστο.

Ο καθηγητής Γουέν-Μπιάο Τζαν του Πανε-
πιστημίου της Νέας Υόρκης δήλωσε στο BBC: 
«Η ανακάλυψη ότι ο ύπνος προωθεί νέες συν-
δέσεις μεταξύ των νευρώνων είναι νέα. Κα-
νείς δεν το γνώριζε πριν. Σκεφτόμασταν ότι 
ο ύπνος βοηθά, αλλά θα μπορούσε να ήταν και 
άλλες αιτίες. Δείξαμε ότι πραγματικά βοη-
θά να γίνονται συνδέσεις και ότι στον ύπνο ο 
εγκέφαλος δεν είναι ήσυχος αλλά αναπαρά-
γει ό,τι συνέβη κατά τη διάρκεια της ημέρας 
και αυτό φαίνεται αρκετά σημαντικό για την 
πραγματοποίηση των συνδέσεων».

Οι ερευνητές εκπαίδευσαν ποντίκια να περ-
πατήσουν πάνω από μια περιστρεφόμενη ρά-
βδο - μια προηγουμένως άγνωστη δεξιότη-
τα. Στη συνέχεια κοίταξαν μέσα στους εγκε-
φάλους τους για να δουν τι συνέβη κατά τη 
διάρκεια του ύπνου ή η στέρηση ύπνου. Τα 
ευρήματά τους, που δημοσιεύθηκαν στο πε-

ριοδικό Science, έδειξαν ότι τα ποντίκια που 
κοιμούνται σχηματίζουν σημαντικά περισσό-
τερες νέες συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων, 
αποδεικνύοντας ότι μάθαιναν περισσότερα. 
Ο βαθύς ύπνος, ο οποίος είναι όταν ο εγκέ-
φαλος επαναλαμβάνει τη δραστηριότητα της 
ημέρας, αποδείχθηκε αναγκαίος για το σχη-
ματισμό της μνήμης.

Ενώ όμως οι επιστήμονες αποδεικνύουν συ-
νεχώς την αξία του ύπνου στην ψυχική και 
σωματική υγεία μας, μήπως οι περισσότεροι 
από εμάς δεν κοιμούνται αρκετά; Το 2002, Α-
μερικανοί ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από 
περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώ-
πους και διαπίστωσαν ότι ο ύπνος για λιγότε-
ρες από έξι ώρες το βράδυ συνδέεται με τον 
πρόωρο θάνατο - όπως και ο ύπνος πάνω από 
οκτώ ώρες. Η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι 
πάνω από τρεις φορές μεγαλύτερη σε αυτούς 
που κοιμούνται λιγότερο από έξι ώρες κάθε 
βράδυ, ενώ οι γυναίκες που κοιμούνται λιγό-
τερες από τέσσερις ώρες έχουν διπλάσιες 
πιθανότητες να πεθάνουν από καρδιακή νό-
σο. Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι η έλλειψη 
ύπνου σχετίζεται επίσης με την έναρξη του 
διαβήτη, της παχυσαρκίας και του καρκίνου.

Να σημειωθεί πως το φως προς το μπλε 
άκρο του φάσματος - που χρησιμοποιεί-
ται σε οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
smartphones, τηλεοράσεις επίπεδης οθόνης, 
καθώς και φωτισμό LED - καταστέλλει την 
παραγωγή της ορμόνης του ύπνου, μελατο-
νίνης. Η χρήση τους πριν από τον ύπνο, κάτι 
που είναι πλέον πολύ κοινό, μπορεί να εμπο-
δίσει τον ύπνο.

Ένα στα τρία παιδιά είναι υπέρβαρο
Η Ελλάδα, μαζί με την Ιταλία και τις ΗΠΑ, 

είναι οι χώρες του ΟΟΣΑ όπου υπάρχει το με-
γαλύτερο πρόβλημα παχυσαρκίας μεταξύ των 
αγοριών και των κοριτσιών, καθώς περίπου 
ένα στα τρία παιδιά (ποσοστό άνω του 30%) 
είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο, σύμφωνα με νέα 
έκθεση του διεθνούς οργανισμού.

Κατά μέσο όρο, στις χώρες του ΟΟΣΑ ένα 
στα πέντε παιδιά είναι παχύσαρκο και ο ορ-
γανισμός τονίζει ότι χρειάζονται περισσότε-
ρες και πιο συντονισμένες προσπάθειες για 
να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Η έκθεση αναφέρει ότι οι περισσότεροι άν-
θρωποι (πάνω από το 50%) στις χώρες του 
ΟΟΣΑ έχουν βάρος πάνω από το κανονικό, εί-
ναι δηλαδή υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Η πα-
χυσαρκία δεν δείχνει τάση υποχώρησης και 
εξελίσσεται, όπως επισημαίνεται, σε μια επι-
δημία με δραματικές κοινωνικές και οικονο-
μικές επιπτώσεις, εκθέτοντας έτσι έναν ολο-
ένα αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων σε χρόνιες 
παθήσεις, όπως ο διαβήτης, η καρδιοπάθεια 
και ο καρκίνος.

Kαρδιά και το επεξεργασμένο κόκκινο κρέας
Οι άνθρωποι οι οποίοι καταναλώνουν ακό-

μη και μέτριες ποσότητες επεξεργασμένου 
κόκκινου κρέατος, όπως σαλάμια, λουκάνικα, 
χάμπουργκερ, ζαμπόν και μπέικον, αντιμετω-
πίζουν αυξημένο κίνδυνο καρδιολογικών προ-
βλημάτων ή και πρόωρου θανάτου λόγω καρ-
διοπάθειας, σύμφωνα με μια νέα σουηδο-πο-
λωνική επιστημονική έρευνα.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την καθηγή-
τρια περιβαλλοντικής ιατρικής Αλίτσια Βο-
λκ του ιατρικού πανεπιστημιακού Ινστιτού-
του Καρολίνσκα της Στοκχόλμης, μελέτησαν 
στοιχεία για περίπου 37.000 άνδρες ηλικίας 
45 έως 79 ετών χωρίς ιστορικό καρδιαγγει-
ακών προβλημάτων ή καρκίνου.

Μετά από 12 χρόνια παρακολούθησης, από 
αυτούς σχεδόν οι 2.900 είχαν διαγνωστεί με 
κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα και οι 266 εί-
χαν πεθάνει από την καρδιά τους.

Η μελέτη έδειξε ότι όσοι έτρωγαν το περισ-
σότερο επεξεργασμένο κόκκινο κρέας (πάνω 
από 75 γραμμάρια τη μέρα), είχαν κατά μέσο 
όρο 28% μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιολογικού 
προβλήματος όπως καρδιακής ανεπάρκειας, 
σε σχέση με όσους έτρωγαν τις λιγότερες πο-
σότητες τέτοιου κρέατος (κάτω από 25 γραμ-
μάρια ημερησίως).

Όσοι έτρωγαν πιο πολύ επεξεργασμένο κόκ-
κινο κρέας, είχαν επίσης υπερδιπλάσια πιθα-
νότητα πρόωρου θανάτου από καρδιά σε σχέ-
ση με όσους έτρωγαν το λιγότερο.

Για κάθε 50 γραμμάρια παραπάνω (π.χ. μία 
έως δύο φέτες ζαμπόν) στην ημερήσια κατα-
νάλωση ενός ατόμου, ο καρδιολογικός κίνδυ-
νος αύξανε κατά 8% και του πρόωρου θανάτου 
από καρδιακή ανεπάρκεια κατά 38%.

Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε αύξηση του 
κινδύνου καρδιοπάθειας ή πρόωρου θανά-
του για όσους έτρωγαν κόκκινο κρέας, αλλά 
όχι επεξεργασμένο.

Ελέγχουν τον μαγνητισμό ατόμων
Μία νέα μελέτη του πολυτεχνείου της Λο-

ζάνης EPFL που δημοσιεύεται στο περιοδι-
κό Science θέτει τα πρώτα θεωρητικά όρια 
στην ενέργεια που χρειάζεται για να ελέγξει 
κανείς τη μαγνητική συμπεριφορά ενός με-
μονωμένου ατόμου.

Πολλές συσκευές που χρησιμοποιούμε 
στην καθημερινότητά μας, όπως οι σκληροί 
δίσκοι ή άλλες ψηφιακές μνήμες με εφαρμο-
γές στους υπολογιστές βασίζονται στα φαι-
νόμενα του μαγνητισμού, συνεπώς η έρευνα 
στον τομέα επηρεάζει άμεσα και τις τεχνο-
λογικές εξελίξεις.

Η δυνατότητα ενός υλικού να προσανατο-
λίζει τα σπιν των ηλεκτρονίων του προς μί-
α κατεύθυνση ονομάζεται μαγνήτιση, με τα 
μαγνητικά υλικά να διαθέτουν αυτή την ικα-

νότητα, άλλα αυθόρμητα και άλλα με τη βοή-
θεια ενός εξωτερικού μαγνητικού πεδίου που 
«τοποθετεί» τα σπιν στις κατάλληλες θέσεις.

Ο μαγνητισμός είναι ένα φαινόμενο που ε-
ξαρτάται από το σπιν των ηλεκτρονίων των 
υλικών, μία κβαντική ιδιότητα που αποτελεί 
ένα είδος εσωτερικής στροφορμής.

Ένα ενδιαφέρον μέγεθος που μετράει την 
«ευκολία» του προσανατολισμού στα σπιν ε-
νός υλικού, είναι και η μαγνητική ανισοτροπί-
α. Τα υλικά που υπό την απουσία μαγνητικού 
πεδίου έχουν τυχαία φορά στα σπιν τους, ο-
νομάζονται μαγνητικά ισότροπα, ενώ ένα α-
νισότροπο μαγνητικό υλικό θα είναι μαγνητι-
σμένο αυθόρμητα.

Η αλλαγή της ανισοτροπίας ενός ατόμου α-
παιτεί ενέργεια που είναι και ένας από τους 
περιοριστικούς παράγοντες στη βελτίωση 
της τεχνολογίας των μαγνητικών συσκευών.

Οι ερευνητές του EPFL συνδύασαν διάφο-
ρες πειραματικές και υπολογιστικές μεθό-
δους ώστε να μετρήσουν την ενέργεια που 
χρειάζεται για να αλλάξει η μαγνητική ανι-
σοτροπία σε ένα μεμονωμένο άτομο κοβαλ-
τίου, την οποία προσδιόρισαν στα 60 meV 
(millielectron Volts). Η επιλογή του κοβαλτί-
ου έγινε επειδή είναι ένα μέταλλο που χρησι-
μοποιείται ευρέως στην παραγωγή συσκευών 
που αποθηκεύουν δεδομένα.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα μεγάλο βήμα 
στην κατανόηση της μαγνητικής ανισοτροπί-
ας, ενώ παρουσιάζει και ένα μοντέλου ενός 
μεμονωμένου ατόμου που μπορεί να συμπε-
ριφερθεί και ως qubit, τη μονάδα πληροφο-
ρίας στους μελλοντικούς κβαντικούς υπολο-
γιστές.

Η μεθοδολογία και τα συμπεράσματά των 
επιστημόνων μπορούν να βρουν επίσης εφαρ-
μογή και σε μελλοντικές συσκευές που θα 
χρησιμοποιούν τις αρχές της σπιντρονικής, 
η οποία θεωρείται ως το επόμενο βήμα από 
την ηλεκτρονική, με την πληροφορία να μετα-
δίδεται με τα σπιν, εν αντιθέσει με τα λογικά 
0 και 1 των σημερινών υπολογιστών.

«Καμπανάκι» ΟΗΕ για τα αποθέματα νερού
Η δίψα του πλανήτη για ενέργεια απειλεί τα 

αποθέματα νερού, προειδοποίησε ο Οργανι-
σμός Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με νέα έκθεσή του, η διεθνής κοι-
νότητα θα πρέπει να διαχειριστεί την κατα-
νάλωση τόσο ενέργειας όσο και νερού, εάν 
θέλει να εξακολουθήσει να έχει πρόσβαση σε 
ήδη περιορισμένους φυσικούς πόρους.

«Η ζήτηση για πόσιμο νερό και ενέργεια θα 
συνεχίσει να αυξάνεται μέσα στις επόμενες 
δεκαετίες.

Η αύξηση αυτή θα φέρει μεγάλες προκλή-
σεις και θα ασκήσει πίεση στους φυσικούς πό-
ρους, σχεδόν σε όλες τις περιοχές», αναφέρει 
στην έκθεσή του ο οργανισμός χαρακτηρίζο-
ντας νερό και ενέργεια «αλληλένδετους και 
αλληλοεξαρτώμενους» πόρους. «Η απόκτη-
ση νερού απαιτεί ενέργεια και η παραγωγή 
ενέργειας απαιτεί νερό.»

Όπως αναφέρει η έκθεση, σχεδόν 800 εκα-
τομμύρια άνθρωποι σήμερα δεν έχουν πρό-
σβαση σε πόσιμο νερό, ενώ 2,7 δισεκατομμύ-
ρια στερούνται των υποτυπωδών εγκαταστά-
σεων υγιεινής. Τουλάχιστον 1,3 δισεκατομμύ-
ρια δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα και περίπου 
το ένα πέμπτο των υδροφορέων παγκοσμίως 
έχουν «στερέψει».

Οι συντάκτες προβλέπουν ότι η ζήτηση για 
νερό θα αυξηθεί κατά περίπου 55% έως τον 
2050, κυρίως λόγω της βιομηχανίας και σε 
μικρότερο βαθμό λόγω άλλων παραγόντων, 
όπως η παραγωγή ενέργειας, η οικιακή χρή-
ση, η γεωργία κ.α.

Επιπλέον, έως τα μέσα του αιώνα, πάνω α-
πό το 40% του πληθυσμού θα ζει σε περιοχές 
που αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη νερού.

Έως τον 2035, η ενεργειακή ζήτηση θα αυ-
ξηθεί κατά τουλάχιστον 35%, υποστηρίζει ο 
ΟΗΕ. Κίνα και Ινδία θα είναι οι βασικοί υπαί-
τιοι. Στις ίδιες χώρες θα οφείλεται κυρίως 
και η αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρικό ρεύ-
μα κατά 70%, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες ε-
κτιμήσεις.
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Σπουδαίος αρχαίος Έλληνας, ο πρώτος των 
επτά σοφών της αρχαιότητας, μαθηματικός, 
φυσικός, αστρονόμος, μηχανικός, μετεωρο-
λόγος και προσωκρατικός φιλόσοφος, ιδρυ-
τής της Μιλησιακής σχολής της φυσικής φι-
λοσοφίας.

Ήταν γιος του Εξαμύου και της Κλεοβουλί-
νης, δραστηριοποιήθηκε στις αρχές του 6ου 
αιώνα π.Χ. στη Μίλητο. Το όνομά του στην κα-
θαρεύουσα είναι περισπώμενο. Στην αρχαία 
ελληνική απαντάται ως Θαλής, αλλά και Θά-
λης, γενική του Θάλητος, στην αρχαία ιωνική 
διάλεκτο Θάλεω, γενική του Θαλού. Ακολού-
θως δοτική τω Θάλητι, Θαλή και Θαλεί, αιτι-
ατική: Θάλητα, Θαλήν, Θάλην και Θαλή, κλη-
τική: ώ Θαλή. Την βιογραφία του έγραψε ο 
Διογένης ο Λαέρτιος.

Ο Θαλής γεννήθηκε στη Μίλητο γύρω στο 
621 π.Χ. Οι ακριβείς ημερομηνίες της γέννη-
σης και του θανάτου του Θαλή δεν είναι γνω-
στές με ακρίβεια, άλλα προσδιορίζονται από 
σκόρπιες αναφορές αρχαίων συγγραφέων. Ο 
Διογένης Λαέρτιος σημειώνει πως ο Θαλής 
πέθανε την περίοδο της 58ης Ολυμπιάδας 
(548-545 π.Χ.) σε ηλικία 78 χρονών. Ο Διο-
γένης Λαέρτιος αναφέρει πως οι γονείς του 
Θαλή ήταν ο Εξαμύης και η Κλεοβουλίνη που 
κατάγονταν και οι δύο από οικογένειες Φοι-
νίκων αριστοκρατών. Ο Διογένης ο Λαέρτιος 
συνδέει μάλιστα την καταγωγή τους με τον 
Κάδμο. Αναφέρει επίσης δύο εναλλακτικές 
θεωρίες σχετικά με τον γιο του Θαλή, που ο-
νομαζόταν Κύβισθος. Σύμφωνα με την πρώτη 
θεωρία ο Κύβιστος ήταν γιος του Θαλή, ενώ 
σύμφωνα με την δεύτερη ήταν ανιψιός του, 
τον οποίο είχε υιοθετήσει. Κατά τη δεύτερη 
εκδοχή ο Θαλής δεν είχε παντρευτεί. Η δεύ-
τερη θεωρία ενισχύεται και από την παρά-
δοση που αναφέρεται στον λόγο που δεν πα-
ντρεύτηκε ο Θαλής. Σύμφωνα με αυτή την πα-
ράδοση η μητέρα του Θαλή τον παρακινούσε 
να παντρευτεί άλλα αυτός της ανταπαντούσε 
πως είναι μικρός για γάμο. Όταν πέρασαν τα 
χρόνια της ανταπαντούσα πως είναι μεγάλος 
πια για γάμο.

Σύμφωνα με άλλη παράδοση που αναφέρει 
ο Πλούταρχος, όταν επισκέφτηκε ο Σόλωνας 
τον Θαλή και τον ρώτησε γιατί δεν παντρεύε-
ται να αποκτήσει διάδοχους, αυτός απάντησε 
από αγάπη για τα παιδιά. Μια άλλη παράδοση 
αναφέρει πως μία υπηρέτρια κορόιδεψε τον 
Θαλή όταν αυτός παρατηρώντας τον ουρα-
νό έπεσε μέσα σε ένα πηγάδι, λέγοντας του 
πως μελετά τα ουράνια άλλα αγνοεί τα γήινα.

Ο Θαλής αναφέρεται σε διάφορες πηγές συ-
νήθως ως καινοτόμος και πρωτοπόρος για 
την εποχή του. Υπάρχει διαφωνία σχετικά με 
τα γραπτά του έργα. Άλλοι υποστηρίζουν πως 
δεν άφησε γραπτά ενώ άλλοι του αποδίδουν 
κάποια έργα, ανάμεσα τους το Περί ηλιοστασί-
ων και Περί ισημερίας. Ο Ηρόδοτος μας πλη-
ροφορεί πως ο Θαλής πρόβλεψε την έκλειψη 
Ηλίου του 585 π.Χ.

Επίσης αναφορές κάνουν λόγο για επιχει-
ρηματικές δραστηριότητες του Θαλή. Ο Αρι-
στοτέλης στα Πολιτικά δίνει μία διαφορετική 
ερμηνεία για τις οικονομικές δραστηριότη-
τες που ανέπτυξε. Σύμφωνα με τον Αριστο-
τέλη οι συμπολίτες του Θαλή αμφισβητούσαν 
την χρησιμότητα της φιλοσοφίας αφού αυτή 
δεν σε βοηθάει να πλουτίσεις. Τότε ο Θαλής 
έχοντας προβλέψει από τις κινήσεις των ά-
στρων ότι αναμένεται χρονιά πολύ καλής σο-
δειάς νοίκιασε όλα τα ελαιοτριβεία της Μιλή-
του. Την επόμενη χρονιά που η κίνηση υπήρξε 
αυξημένη έγινε πλούσιος και έτσι απέδειξε 
στους συμπολίτες του πως με τη σοφία μπο-
ρεί κανείς να πλουτίσει όμως δεν είναι αυτός 
ο σκοπός της.

Πολιτική
Σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς ο 

Θαλής είχε ανάμειξη στην πολιτική. Βρέθηκε 
στο προσκήνιο σημαντικών γεγονότων που 
εκτυλίσσονταν στην Μικρά Ασία κατά τη δι-
άρκεια της ζωής του. Ο Ηρόδοτος αναφέρει 
πως ο Θαλής είχε προβλέψει ένα χρόνο πριν 
την ακριβή ημερομηνία της έκλειψης Ηλίου 
που συνέβη το 585 π.Χ. και συνέπεσε με την 
μάχη του Άλυ ποταμού μεταξύ των Λυδών και 

των Μήδων.
Σε έναν μεταγενέστερο πόλεμο των Λυδών 

εναντίον των Μήδων οι Λυδοί αδυνατούσαν 
να περάσουν τον ποταμό Άλυ. ο Θαλής, που 
εκείνο τον καιρό βρισκόταν στο στρατόπεδο 
των Λυδών, χώρισε το ρεύμα του ποταμού 
στα δύο κάνοντάς το διαβατό.

Ο Διογένης ο Λαέρτιος αναφέρει πως ο Θα-
λής απέτρεψε τους Μιλήσιους να συμμαχή-
σουν με τον Κροίσο κατά τη διάρκεια του πο-
λέμου του με τον Κύρο, γεγονός που έσωσε 
την πόλη αφού τελικά νίκησε ο Κύρος

Κοσμολογία
Ο Θαλής ο Μιλήσιος υπήρξε ο πρώτος που 

προσπάθησε να εξηγήσει τα φυσικά φαινόμε-
να με βάση φυσικές διαδικασίες. Χαρακτη-
ριστική ήταν η προσπάθεια του να εξηγήσει 
το φαινόμενο των σεισμών. Σύμφωνα με τον 
Θαλή η Γη επιπλέει στο νερό και οι σεισμοί 
προκαλούνται όταν η Γη κλυδωνίζεται από 
κύματα του νερού.

Στην κοσμολογία του φιλόσοφου σημαντικό 
ρόλο παίζει το νερό (ύδωρ). Του αποδίδονται 
δύο κοσμολογικές απόψεις:

Η Γη έχει τη μορφή ενός κυκλικού δίσκου 
που στηρίζεται στο νερό

Το νερό είναι η αρχή των πάντων
Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη στο (Περί Ου-

ρανού Β 13) ήταν η αρχαιότερη θεωρία που 
είχε διατυπωθεί και είχε παραδοθεί από τον 
Θαλή. Τούτη η άποψη φέρει ίχνη των ομηρι-
κών και των ησιόδειων κοσμολογικών αντι-
λήψεων, ιδιαίτερα της εικόνας του Ωκεανού 
ποταμού που περιβάλλει την Γη και είναι πηγή 
όλων των υδάτων. Η ιδέα, όμως ότι κάτω από 
τη γη υπάρχουν νερά, στρέφει το ενδιαφέρον 
της έρευνας προς την πλευρά της Βαβυλωνια-
κής και της Αιγυπτιακής μυθολογίας και υπο-
δεικνύει ως ένα βαθμό μια άμεση επαφή του 
Θαλή με τις μυθολογίες της Εγγύς Ανατολής.

Είτε θεωρούσε ότι το νερό εκτός από κο-
σμογονική αρχή συμμετέχει στη σύσταση του 
κόσμου είτε όχι, το σημαντικό είναι ότι ο φι-
λόσοφος αφαιρεί από το νερό τη θεϊκή του 
ιδιότητα και το αναγνωρίζει μόνον ως φυ-
σικό σώμα.

Όπως μας παραδίδει ο Αριστοτέλης στο 
Περί Ψυχής Α5 και Α3 ο Θαλής πίστευε πως 
ο κόσμος είναι γεμάτος θεούς (πάντα πλήρη 
θεών είναι) και ότι η ψυχή είναι κάτι το κι-
νητικό (κινητικόν τι). Πρόκειται ουσιαστικά 
για μια αρχαϊκή διατύπωση της θεωρίας του 
υλοζωισμού, σύμφωνα με την οποία ο κόσμος 
είναι ζωντανός και έμψυχος, γεγονός που πι-
στοποιείται από την κινητικότητά του. Ο υ-
λοζωισμός στην νεότερη έννοιά του θεωρεί 
ως δομικό στοιχείο του κόσμου το φυσικό 
στοιχείο εννοώντας το ως έμβιο, ως οντό-
τητα στην οποία η ύλη και η ενέργεια είναι 
αδιάσπαστα ενωμένες.

Ο Θαλής ο Μιλήσιος ανακάλυψε τις τροπές 
(ηλιοστάσια), το ετερόφωτο της Σελήνης, κα-
θώς και τον ηλεκτρισμό και τον μαγνητισμό, 
από τις ελκτικές ιδιότητες του ορυκτού μα-
γνητίτη και του ήλεκτρου (κεχριμπάρι).

Γεωμετρία
Ο Θαλής αναφέρεται ως σπουδαίος γεω-

μέτρης. Κέρδισε μάλιστα τον θαυμασμό των 
Αιγυπτίων μετρώντας το ύψος των πυραμί-
δων, βασιζόμενος στο μήκος της σκιάς τους 
και της σκιάς μιας ράβδου που έμπηγε στο 
έδαφος.

Γνωστό είναι το Θεώρημα του Θαλή που 
αναφέρει: όταν παράλληλες ευθείες τέμνο-
νται από δύο άλλες ευθείες τότε τα τμήματα 
μεταξύ των παραλλήλων που ορίζονται στην 
μια τέμνουσα, είναι ανάλογα.

Στον Θαλή αποδίδονται από τους αρχαίους 
συγγραφείς πέντε ακόμα αποδείξεις γεωμε-
τρικών προτάσεων που είναι οι ακόλουθες:

1. Η διάμετρος κύκλου διχοτομεί τον κύκλο.
2. Οι κατά κορυφή γωνίες είναι ίσες.
3. Οι παρά τη βάση ισοσκελούς τριγώνου 

γωνίες είναι ίσες.
4. Αν δυο τρίγωνα έχουν μια πλευρά ίση και 

τις προσκείμενες σε αυτή γωνίες ίσες, είναι 
και μεταξύ τους ίσα.

5. Η εγγεγραμμένη σε ημιπεριφέρεια γω-
νία είναι ορθή

Θαλής ο Μιλήσιος, ο 1ος των 7 σοφών

«Οι 'Ελληνες πολιτικοί έχουν 
μονίμως ως επάγγελμα, την 

σωτηρίαν της πατρίδος.
Γι' αυτό και αποφεύγουν επιμελώς 

να την σώσουν. Μετά την σωτηρίαν, 
δεν θα έχουν επάγγελμα»

Γεώργιος Σουρής (1853-1919)
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Ο Ηράκλειτος ο Εφέσιος ήταν Έλληνας προ-
σωκρατικός φιλόσοφος που έζησε τον 6ο με 
5ο π.Χ. αιώνα στην Έφεσο, στην Ιωνία της Μι-
κράς Ασίας. Ήταν απόγονος του ιδρυτή της 
πόλης, Ανδρόκλου. Λίγα μας είναι γνωστά για 
τα πρώτα χρόνια και τη μόρφωσή του αλλά 
θεωρείται μάλλον αυτοδίδακτος και εμπνευ-
σμένος, παρά εργατικός μελετητής του φυ-
σικού κόσμου. Από τον μοναχικό του βίο, την 
περιφρόνηση για έλλειψης σοφίας της πλει-
ονότητας των ανθρώπων αλλά ιδίως για την 
αινιγματική φύση της φιλοσοφίας του, καλεί-
ται «Σκοτεινός».

Ο Ηράκλειτος είναι γνωστός για την ιδέα 
της συνεχούς αλλαγής που διέπει ως νόμος 
το σύμπαν. Δική του είναι η φράση «Κανείς 
δεν μπορεί να μπει στο ίδιο ποτάμι δύο φο-
ρές». Πίστευε στο ότι ο κόσμος δημιουργείται 
από τη «φωτιά», την αντίθεση και τον πόλεμο 
μεταξύ των αντιθέτων, στο οποίο συμπληρώ-
νει: «τα εναντιόδρομα έχουν ενιαία φορά-από 
τα αντίθετα γεννιέται η ωραιότερη αρμονία».

Βιογραφικά στοιχεία
Η κύρια πηγή για την ζωή του Ηρακλείτου 

είναι ο Διογένης ο Λαέρτιος, παρόλο που κά-
ποιοι αμφισβητούν την εγκυρότητά του. Ο Η-
ράκλειτος γεννήθηκε από μια αριστοκρατική 
οικογένεια στην Έφεσο, κατά το 544 π.Χ. Αν 
λάβουμε υπ' όψιν ότι η ακμή του συμπίπτει 
με την 69η Ολυμπιάδα (504 π.Χ.-501 π.Χ.) και 
ότι έζησε 60 έτη, μπορούμε να θεωρήσουμε 
ότι ο θάνατός του συνέβη το 484 π.Χ.. Πατέ-
ρας του αναφέρεται ο Βλύσων (ή Βλόσων) ή 
Ηράκων. Ανήκε στο γένος των Ανδροκλειδών, 
εκείνων δηλαδή που υπό την Αρχηγία του Αν-
δρόκλου, του γιου του Βασιλέα των Αθηνών 
Κόδρου, εξόρμησαν από την Αθήνα και έκτι-
σαν στην Ιωνία (Μικρά Ασία) την Έφεσο. Ο 
Διογένης αναφέρει ότι ο Ηράκλειτος παραι-
τήθηκε της βασιλείας για χάρη του αδερφού 
του και ο Στράβων επιβεβαιώνει ότι υπήρχε 
μια κυριαρχούσα οικογένεια στην Έφεσο, με 
καταγωγή από τον Άνδροκλο και η οποία δια-
τηρούσε ακόμα τον τίτλο, είχε εξέχουσα θέση 
στους αγώνες και μπορούσε να απολαμβάνει 
κάποια προνόμια. Πόσο μεγάλη εξουσία είχε ο 
βασιλιάς, είναι ένα άλλο ερώτημα. Η Έφεσος 
αποτελούσε τμήμα της Περσικής Αυτοκρατο-
ρίας από το 547 π.Χ. και διοικούταν από έναν 
σατράπη, καθώς ο Μεγάλος Βασιλέας επέτρε-
πε στους Ίωνες μια αξιοσημείωτη αυτονομία. 
Ο Διογένης γράφει ότι ο Ηράκλειτος συνήθιζε 
να παίζει αστραγάλους με τους νέους, στον 
ναό της Αρτέμιδος και όταν του ζητήθηκε να 
κάνει νόμους, εκείνος αρνήθηκε λέγοντας ότι 
«κεκρατήσθαι τη πονηρά πολιτεία την πόλιν», 
που σημαίνει ότι είχε επικρατήσει η φαυλό-
τητα στην πόλη.

Οι περί του βίου του όμως αναφερόμενες 
ειδήσεις είναι πολύ λίγες. Ο Ηράκλειτος υ-
πήρξε από παιδικής του ηλικίας άξιος θαυμα-
σμού. Αν και δεν υπήρξε κανενός άλλου μα-
θητής, υποστήριζε ο ίδιος πως είχε μάθει τα 
πάντα από τον εαυτό του. Από τα διασωθέ-
ντα αποσπάσματα του έργου του, φαίνεται ότι 
γνώριζε πολύ καλά σχεδόν όλα τα συγγράμ-
ματα των προγενέστερων φιλοσόφων, των 
επικών και ελεγειακών ποιητών καθώς και 
όλες τις ιστορικές συγγραφές που κυκλοφο-
ρούσαν στην εποχή του στην Ιωνία.

Η εποχή του είναι μεταβατική και σηματο-
δοτείται από μεγάλες κοινωνικές, πολιτικές 
και οικονομικές αλλαγές. Η φιλοσοφία του 
αντιμετωπίζει κριτικά τις εξελίξεις της ε-
ποχής του και παίρνει αποστάσεις τόσο από 
τη μυθική παράδοση όσο και από τη νέα κοι-
νωνία που ανατέλλει.

Έργο
Στον Ηράκλειτο απονέμεται ένα έργο με 

τίτλο Περί Φύσεως, το οποίο χωρίζεται σε 
τρία μέρη με περιεχόμενο πολιτικό, θεολο-
γικό και κοσμογονικό. Από τα λιγοστά απο-
σπάσματα που έχουν διασωθεί, φαίνεται πως 
ο χαρακτήρας του γραπτού έργου του είναι 
αποφθεγματικός. Η δομή και σύνθεση των α-
φορισμών του είναι λεπτομερειακά επεξερ-
γασμένη και το ύφος του αινιγματικό. Αυτός 

είναι άλλωστε ο βασικός λόγος για τον οποίο 
αποκλήθηκε «σκοτεινός».

1. Ο βασιλιάς στον οποίο ανήκει το δελφι-
κό μαντείο ούτε λέγει ούτε κρύπτει αλλά δί-
νει σημάδια.

2. Δεν μπορείς να μπεις στο ίδιο ποτάμι για 
δεύτερη φορά.

Χαρακτηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο το 
έργο του, ο Ηράκλειτος υποδεικνύει ότι δεν 
αποκαλύπτει τη σκέψη του με άμεσο τρόπο, 
ούτε όμως επιχειρεί να παραπλανήσει τους 
ακροατές του. Παρέχει τα σημάδια, τα οποία 
εκείνοι καλούνται να εννοήσουν με τον ορθό 
τρόπο. Η φιλοσοφία του, πάλι με τα λόγια του 
ίδιου, δεν είναι μια αυθαίρετη και υποκειμε-
νική κατασκευή αλλά μια έκφραση του λόγου 
που διέπει τα πάντα, όσο και αν μένει απρό-
σιτος στους πολλούς. Η δυσκολία κατανόη-
σης του λόγου του δεν οφείλεται επομένως 
σε δική του ιδιορρυθμία, αλλά στην αδυναμία 
των πολλών να εννοήσουν όχι τα λόγια του 
αλλά τον ίδιο τον «λόγο».

Στις ρήσεις του αναφέρεται ο «Λόγος», πχ 
«τα πάντα διέπονται από τον Λόγο» κάτι που 
έχει γίνει αντικείμενο πολλών ερμηνειών κα-
θώς ο η φιλοσοφική σκέψη και η ορολογία 
της ήταν τότε ακόμα στα πρώτα στάδια. Α-
κόμη και σήμερα η λέξη «λόγος» αντανακλά 
τόσα πολλά νοήματα στη χρήση της στην ελ-
ληνική που δεν μπορεί να αποδοθεί απλώς 
λεξικογραφικά, χωρίς συνοδό ερμηνεία από 
παραδείγματα, ιδίως σε άλλες γλώσσες. Στον 
Ηράκλειτο η έννοια λόγος έχει επίσης πολ-
λές σημασίες και εννοιακές αποχρώσεις. Ση-
μαίνει ομιλία (προφορικός λόγος), αλλά και 
ρυθμιστική αρχή που διέπει το σύνολο της 
πραγματικότητας και συνδέει με σχέσεις α-
ναλογίας τα πάντα. Επομένως, εδώ ο λόγος 
είναι η αιώνια καθολική σχέση που ρυθμίζει 
την πραγματικότητα, όπως αυτή εκφράζεται 
γλωσσικά.

Μέλημα του φιλόσοφου είναι η αφύπνιση 
των ανθρώπων και η καθοδήγησή τους προς 
την ομολογία, προς τη λογική σκέψη που κα-
θορίζει και συνδέει τη βαθύτερη φύση των 
πραγμάτων. Με αυτόν τον τρόπο διακρίνει 
την «πολυμάθεια» από την ουσιαστική και βα-
θειά γνώση πραγμάτων.

Κοσμολογία
Ο κόσμος για τον Ηράκλειτο δεν είναι απο-

τέλεσμα δημιουργίας ή γένεσης, αλλά προϋ-
πάρχει προαιώνια και περιγράφεται ως ζω-
ντανή φωτιά, η οποία εναλλάξ δυναμώνει και 
εξασθενεί, χωρίς ποτέ να σβήνει εντελώς.

Το αείζωον πυρ διανύει μια κυκλική τροχιά 
κατά την οποία μεταλλάσσεται σε θάλασσα, 
κατόπιν σε γη, για να ακολουθήσει η αντίστρο-
φη διαδικασία μεταλλαγής της γης σε θάλασ-
σα και της θάλασσας σε φωτιά. Το πυρ του 
Ηράκλειτου είναι μια κοσμολογική σταθερά 
που κινείται και μεταμορφώνεται αέναα. Η 
διαρκής κίνηση και μεταβολή αποτελεί το θε-

μελιώδες χαρακτηριστικό της πραγματικότη-
τας, το οποίο εξέφρασε ο φιλόσοφος με την 
εικόνα ενός ποταμού που παραμένει ίδιος, ε-
νώ το νερό που κυλάει μέσα του αλλάζει διαρ-
κώς. Αντίθετα με τους οπαδούς του, τους α-
ποκαλούμενους Ηρακλείτειους, ο φιλόσοφος 
μάλλον δεν πίστευε σε μια καθολική ροή και 
μεταβολή, αλλά επέμενε στη σύνδεση αυτής 
της μεταβολής με σταθερές παραμέτρους. 
Η παροιμιώδης φράση που χαρακτηρίζει τη 
φιλοσοφία του Ηρακλείτου: Τα πάντα ρει, μη-
δέποτε κατά τ' αυτό μένειν.

Σε ό,τι αφορά τη θέση του ως προς τις αντί-
θετες έννοιες, χαρακτηριστικό παράδειγμα 
είναι το απόφθεγμά του «τα ψυχρά θερμαίνο-
νται, τα θερμά ψύχονται, τα υγρά ξηραίνονται, 
τα ξηρά υγραίνουν», το οποίο υποδεικνύει ότι 
οι φαινομενικά αντίθετες καταστάσεις, τά-
σεις και δυνάμεις, συνδέονται με μια συνεκτι-
κή σχέση αρμονίας. Η σχέση των αντιθέτων 
του δεν εκφράζεται μόνον μέσω του κοινού 
λόγου, αλλά και ως «πόλεμος» - μια άλλη όψη 
της αρμονίας, μια κοσμική σταθερά που διέ-
πει τα αντίθετα και παράγει διαρκώς μέσω 
συγκρούσεων νέες ισορροπίες. Η χρήση του 
όρου πόλεμος («πόλεμος πατήρ πάντων» εί-
ναι ένα επίσης από τα γνωστά ρητά του) συν-
δέεται στην ουσία με το «τα πάντα ρει» καθώς 
τα πάντα στον κόσμο είναι σε συνεχή κίνηση 
και διεργασία (δηλαδή, σε πόλεμο).

Ο Ηράκλειτος, πιστός στο «τα πάντα ρει» υ-
πενθύμιζε ότι «δεν μπορείς να μπεις δυο φο-
ρές στον ίδιο ποταμό» επειδή ανά πάσα στιγ-
μή ο ποταμός αλλάζει, οπότε ποτέ δεν είναι 
ο ίδιος ποταμός.

Επίσης υποστήριζε ότι η πρωταρχική ουσία 
στον κόσμο είναι η ενέργεια (το πυρ).

Γνωμικά και αποφθέγματα Ηράκλειτου
• Τα πάντα ρει και ουδέν μένει.
• Εάν μη έλπηται ανέλπιστον, ουκ εξευρήσει.
μτφρ: αν δεν ελπίζεις το ανέλπιστο, δεν θα 

το βρεις.
• Αγαθόν και κακόν ταυτόν.
(σ.σ. Δεν αποπειρώμαι απόδοση στα Νέα Ελ-

ληνικά. Θα χρειαζόταν ολόκληρη διατριβή)
• Κόσμον τονδε, τον αυτόν απάντων, ούτε 

τις θεών ούτε ανθρώπων εποίησεν, αλλ' ην 
αεί και έστιν και έστε πύρ αείζωον.

• Ήθος ανθρώπω δαίμων.
• Πόλεμος πάντων μεν πατήρ εστί, πάντων 

δε βασιλεύς. Και τους μεν θεούς έδειξε, τους 
δε ανθρώπους, τους μεν δούλους εποίησε, 
τους δε ελευθέρους.

• Οδός άνω και κάτω μία.
ερμηνεία: Ο δρόμος που πάει προς τα πάνω 

είναι ο ίδιος δρόμος που πάει προς τα κάτω
• Είς εμοί μύριοι, εάν άριστος εί.
• Ύες βορβόρω ήδονται μάλλον ή καθαρώ 

ύδατι.
μτφρ: τα γουρούνια ευχαριστιούνται περισ-

σότερο στον βούρκο, παρά στο καθαρό νερό
• Ποταμώ ουκ έστιν εμβήναι δις τω αυτώ.

μτφρ: δεν μπορείς να μπεις δυο φορές στο 
ίδιο ποτάμι

• Ξυνόν γαρ αρχή και πέρας επί κύκλου πε-
ριφερείας.

μτφρ: σε έναν κύκλο, κάθε σημείο είναι ταυ-
τόχρονα και αρχή και τέλος.

• Απόντι μη μάχου.
μτφρ: μην τα βάζεις με κάποιον που είναι 

απών
• Βλαξ άνθρωπος επί παντί λόγω επτοή-

σθαι φιλεί.
μτφρ: ο βλάκας θέλει να πτοείται με το πα-

ραμικρό
• Τα ανθρώπων δοξάσματα παίδων αθύρ-

ματα.
μτφρ: οι γνώμες των ανθρώπων είναι παι-

διάστικα παιχνίδια.
• Εδιζησάμην εμεωυτόν.
μτφρ: αναζήτησα τον εαυτό μου
• Την οίησιν προκοπής εγκοπήν.
μτφρ: η έπαρση είναι εμπόδιο της προκοπής
• Τα ψυχρά θέρεται, θερμόν ψύχεται, υγρόν 

αυαίνεται, καρφαλέον νοτίζεται.
μτφρ: τα ψυχρά θερμαίνονται, το θερμό ψύ-

χεται, το υγρό ξεραίνεται, το στεγνό δροσί-
ζεται.

• Μη λάλει προς ηδονήν.
μτφρ: να μη μιλάς μόνο και μόνο επειδή αυ-

τό σε ευχαριστεί
• Ήλιος ούκ αν υπερβήσεται μέτρα.
μτφρ: [ακόμα και] ο ήλιος δεν μπορεί να υ-

περβεί τα μέτρα [που του αναλογούν]
• Εκ πάντων εν και εξ ενός πάντα.
• Μεταβάλλον αναπαύεται
ερμηνεία. Στην αλλαγή βρίσκουν τα πράγ-

ματα ανάπαυση
• Πολυμαθίη νόον ου διδάσκει.
• Ψυχήσιν Θάνατος ύδωρ γενέσθαι, ύδατι δε 

θάνατος γην γενέσθαι, εκ γης δε ύδωρ γίνε-
ται, εξ ύδατος δε ψυχή.

• Εστιν ειμαρμένα πάντα.
• Φύσις κρύπτεσθαι φιλεί.
• Χρόνος παις εστι παίζων πεττεύων. Παι-

δός η βασιλεία.
• Τοις εγρηγορόσιν ένα και κοινόν κόσμον 

είναι, των δε κοιμωμένων έκαστον εις ίδιον 
αποστρέφεσθαι.

• Θάλαττα ύδωρ καθαρώτατον και μιαρώ-
τατον, ιχθύσι μεν πότιμον και σωτήριον, αν-
θρώποις δε άποτον και ολέθριον.

• Μη εική περί των μεγάλων συμβαλλώμε-
θα.-

μτφρ: να μην κάνουμε αστήριχτες εικασίες 
για μεγάλα ζητήματα

• Πολυμαθίη-κακοτεχνίη.
• Μάχεσθαι χρη τον δήμον υπέρ του νόμου 

ώσπερ τείχους.
• Όνους σύρματ’ αν ελέσθαι ή χρυσόν.
μτφρ: Τα γαϊδούρια προτιμούν τα τρώνε 

σκουπίδια παρά χρυσό.
• Λιμός κόρον εποίησε, κάματος ανάπαυσιν.
• Κρύπτειν αμαθίην κρέσσον, ή ες το μέσον 

φέρειν.
μτφρ: καλύτερα να κρύβεις την αμάθειά σου 

παρά να την φανερώνεις
• Το πρωί είναι το ξεκίνημα της νύχτας.

Ηράκλειτος ο Εφέσιος...''Τα πάντα ρει''
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H ελληνική Ομογένεια ΗΠΑ, έχει ερωτήσεις
γιά τον αρχιεπίσκοπο κ. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, καθαρές ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
- To καλοκαίρι πέρασες σχεδόν δύο μήνες σε Ελλάδα και Τουρκία. Με συχνές μετακινήσεις σε διαφορετικά 

μέρη των δύο χωρών, μαζί με συγγενικό πρόσωπο και λοιπούς. Τα έξοδα όλα καλύφθηκαν από την 
(χρεοκοπημένη) Αρχιεπισκοπή, από χορηγούς, από εσένα προσωπικά; (Υποσχέθηκες ''διαφάνεια'').

Ο αρχιεπίσκοπος, η Αρχιεπισκοπή και οι υπάλληλοί της, έχουν ηθική και νομική υποχρέωση, να δίνουν 
λεπτομερή απολογισμό για το πώς διατίθενται τα χρήματα του ''ποίμνιου''.

- Πόσα εκατομ. δολάρια, χρήματα Αμερικανών φορολογούμενων γιά ανοικοδόμηση αγίου Νικολάου (κάτω 
Μανχάτταν, ''σημείο μηδέν''), δόθηκαν στον ''οικουμενικό'' πατριάρχη Βαρθολομαίο (Δημ. Αρχοντόνη) ως 

αμοιβή (εξαγορά) γιά την αναγνώριση αυτοκεφαλίας Εκκλησίας Ουκρανίας;;;

- Που και πως δαπανήθηκαν περισσότερα από 100 εκατ. δολ. γιά ένα έργο (ανοικοδόμηση αγίου Νικολάου) 
που αρχκά είχε προ-υπολογιστεί γιά 20 εκατ. δολ.;;; Υποσχέθηκες ''διαφάνεια'' όταν ενθρονίστηκες. Μας 

εξαπατείς, επειδή διαφάνεια ΔΕΝ υπάρχει. Πότε θα δοθούν λογαριασμοί καθαροί, από εσένα;;;

- Ο φΑΚ (εισπράκτορας Βαρθολομαίου), πόσα χρήματα έλαβε ως ''μίζα'' από τις δωρεές γιά ανοικοδόμηση 
αγίου Νικολάου στο κάτω Μανχάτταν;;;

Ο αρχιεπίσκοπος, 
''έξαρχος 

πατριαρχείου
Κων/πολης''

στην Αμερική
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