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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

'Εχει όνομα, λέγεται Κυριάκος Μητσοτά-
κης. Επτά ταξίδια στις ΗΠΑ έκανε ως πρω-
θυπουργός, από Ιούλιο 2019.

Ουδέποτε αφιέρωσε χρόνο στην Ομογέ-
νεια. Δεν συζήτησε με Ομογενείς, με εκπρο-
σώπους των ουσιαστικών και υπαρκτών Ορ-
γανώσεων, με ΜΜΕ και Οργανισμούς. 

Πάντα όμως εύρισκε χρόνο και συνομι-
λούσε με παράγοντες του ''εβραϊκού λόμπι'' 
στις ΗΠΑ.

Οι έμμεσες επαφές του με ολίγους Ομογε-
νείς, ήταν δείπνα και γεύματα με λεφτάδες 
που εκπροσωπούν τον εαυτόν τους, στους 
οποίους έριχνε έναν ''δεκάρικο'', έκανε χει-
ραψίες γιά φωτογραφίες και αποχωρούσε.

Δεν καταδέχτηκε να ασχοληθεί με την Ο-
μογένεια, αλλά τα δείπνα και τα γεύματα, ε-

κεί που εκφωνούσε ''δεκάρικους'', τα βάφτι-
ζε ψεύτικα και παραπλανητικά ''επαφή με 
την Ομογένεια'', για εντυπωσιασμό αφελών 
ψηφοφόρων στην Ελλάδα, μέσω των άσχε-
των με Ομογένεια ΜΜΕ Αθήνας. Και αυτό λέ-
γεται ΑΠΑΤΗ και ψευτιά.

Αντιληπτό και γνωστό ότι η ευρύτερη οι-
κογένεια Μητσοτάκη, παραδοσιακά και δια-
χρονικά, πάντα κινείται όπου υπάρχει χρήμα.

Αλλά, Ομογένεια ΔΕΝ είναι 15-20 λεφτά-
δες, κ. Μητσοτάκη. Αυτοί είναι ''μηδενικά με 
λεφτά'', που αποζητούν αναγνώριση.

Ομογένεια δεν είναι ο αρχιεπίσκοπος, που 
τυπικά μόνο εκπροσωπεί ποσοστό 13-15% 
του Ελληνισμού ΗΠΑ, όσα και τα μέλη των 
ενοριών του.

Ομογένεια δεν είναι ο $ημέτερος$ Ν. Γκα-

τζογιάννης ή ο ''φελλός'' Α. Διαματάρης. Ού-
τε οι ''Μανάτος'', ούτε οι άλλοι ''λομπίστες'', 
ούτε ο διεφθαρμένος φΑΚ.

Ομογένεια δεν είναι αυτοί που μαζεύει το 
άχρηστο και άσχετο γεν. προξενείο (Νέας Υ-
όρκης) των ''τουριστών''.

Ομογένεια δεν είναι οι αμόρφωτοι ''πιατά-
δς'' άλλων εποχών, όπως ακόμα εσείς νομί-
ζετε, με πρώτο το καθυστερημένο και άχρη-
στο υπουργείο Εξωτερικών σας, που κοντά 
30 χρόνια, ''καταγράφει τον απόδημο Ελληνι-
σμό'' και ακόμα στην αρχή είναι (απατεώνες).

Ομογένεια είναι οι απλοί 'Ελληνες, τα 
παιδιά και τα εγγόνια τους, που βλέπουν, α-
κούν, καταλαβαίνουν και αδιαφορούν. Κάτι 
διεφθαρμένοι, αλαζόνες και διαπλεκόμενοι 
πολιτικοί, σαν εσένα κ. Μητσοτάκη, τους έ-
καναν να αδιαφορούν.

Ομογένεια είναι το 1.2 εκατομ. πολίτες, 
που δηλώνουν 'Ελληνες στην Αμερική. Που 
έμαθαν ότι ''όπου και να πάνε η Ελλάδα τους 
πληγώνει''. Και αρκετοί από αυτούς πληρώ-
νουν φόρους στην Ελλάδα.

Σίγουρα θα θυμάσαι ''φάτσες'' τα τελευ-
ταία 3+ χρόνια στα 7 ταξίδια σου ΗΠΑ, στις 
εκδηλώσεις. Δεν σου έκανε εντύπωση ότι 
ήταν οι ίδιες; Δεν σε προβλημάτισε ότι ήταν 
τα ίδια άτομα που εκπροσωπούν τον εαυτόν 
τους; Είναι οι ίδιοι που μαζεύυν τα γελοία 
προξενεία σας και η γελοία πρεσβεία σας.

Από ότι φαίνεται δεν σε προβλημάτισε 
το γεγονός και ''σκασίλα'' σου. Σημασία, γιά 
σένα, έχει ότι τα εξαγορασμένα, σερνόμενα 
ΜΜΕ στην Αθήνα ανάφεραν ότι ''συναντήθη-
κες με την Ομογένεια''. Η γνωστή συνηθισμέ-
νη ΑΠΑΤΗ σας.

Πρωθυπουργέκ. Μητσοτάκη... Ο Ελληνι-
σμός Αμερικής έχει μιά λαμπρή ιστορία που 
ξεκινά από Ιούνιο1768 στον άγιο Αυγουστίνο, 
Φλόριδας. Σεβαστό ότι δεν την γνωρίζεις, α-
φού ούτε την ιστορία της Ελλάδας γνωρίζεις 
όπως θα έπρεπε, από ότι έχεις αποδείξει, ως 
''απαίδευτος'' ελληνικά.

Κατάφερες το ακατόρθωτο κ. Μητσοτά-
κη, με την αλαζονική πρακτική σου και την 
''απαξίωσή'' σου προς την Ομογένεια ΗΠΑ. 
Εκτός από τους 'Ελληνες στην Ελλάδα, να 
σου λέμε και οι εκτός συνόρων, το γνωστό 
''Μητσοτάκη γ@μ...». Και δεν είναι υπερβολή.

Τέλειωσες ως πρωθυπουργός. Και η Ομο-
γένεια ΗΠΑ κατάλαβε πολύ καλά τι αλαζό-
νας, διαπλεκόμενος  είσαι.

O πρωθυπουργός που υποτίμησε την Ομογένεια ΗΠΑ

(Ανοιχτή  επιστολή  προς ενημέρωση  στα 
εξελισσόμενα  γεγονότα  της Εκκλησίας  του 
Ελληνισμού  Αμερικής).

Δεν θα ήθελα ν'ασχοληθώ με αυτό το θέμα 
αλλά σκέφτηκα, ότι είμαι και εγώ ένα μέλος 
του Ελληνισμού της Διασποράς και έχω κα-
θήκον και υποχρέωση να εκφράσω και την 
δική μου γνώμη για ένα τόσο σοβαρό θέμα 
που προβληματίζει και συγκλονίζει τον Ελ-
ληνισμό της Αμερικής.

Πολλά λέγονται και ακούγονται για τον 
Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπό μας κ. Ελπιδο-
φόρο όπως το ότι στερείται Ελληνικής συ-
νείδησης.

Ναι, ο Αρχιεπίσκοπός μας, κ. Ελπιδοφό-
ρος όπως όλοι οι κύκλοι του Πατριαρχείου 
μας, είναι Τούρκοι πολίτες και κατά συνέπει-
α είναι υποχρεωμένοι να σέβονται, να τηρούν 
και να προωθούν τα συμφέροντα της πατρί-
δας τους. Επομένως, δεν πρέπει να μας, ξε-
νίζει το γεγονός ότι ο Αρχιεπίσκοπός μας 
κ. Ελπιδοφόρος, παρευρέθηκε στα εγκαίνια 
Τουρκικού Σπιτιού στη Νέα Υόρκη και υπέ-
βαλε τα σέβη του στον πρόεδρο της Τουρκί-
ας κ. Ερντογάν. Φυσικά είναι υποχρεωμένος, 
ως Τούρκος πολίτης ν' ακολουθεί το πρω-
τόκολλο και τις εθιμοτυπίες της πατρίδος 

του, που είναι η Τουρκία.
Εκείνο όμως που είπε εκ των υστέρων 

«Λυπούμαι που στενοχώρησα το Ποί_μνιό 
μου!» δεν είχε καλή απήχηση στον Ελληνι-
σμό Αμερικής, που περίμενε ν'ακούσει πως 
«Λυπούμαι που στενοχώρησα τον Ελληνισμό 
της Αμερικής ». Ναι, αυτό που δεν ανέφερε 
την λέξη Ελληνισμό πολύ μας προβληματί-
ζει, γιατί κρύπτονται πολλά ερωτήματα και 
το σπουδαιότερο, εάν ο Αρχιεπίσκοπός μας 
κ. Ελπιδοφόρος έχει έστω και επιφανειακή 
Ελληνική Συνείδηση. Αυτό φυσικά το γνωρί-
ζει ο ίδιος και ο Παντογνώστης Θεός!

Εδώ θέλω να τονίσω όλως ιδιαιτέρως, ό-
τι δεν έχω τίποτα ενάντια του Αρχιεπισκό-
που μας κ. Ελπιδοφόρου. Εκείνο που τον βα-
ρύνει, είναι η Τουρκική του υπηκοότητα που 
δικαιολογημένα προβληματίζει τον Ελληνι-
σμό Αμερικής, γιατί κρύπτει πολλά ...Ως ανα-
φορά όμως τις Ποιμενικές του ατασθαλίες, 
όπως τη προσπάθειά του να καταργήσει το 
καταστατικό της Αρχιεπισκοπής, την άδικη 
και βίαιη απομάκρυνση του Μητροπολίτη κ. 
Ευαγγέλου, και την εξαπάτηση ενός άλλου 
Ποιμενάρχη στα γνωστά γεγονότα της  Γλυ-
φάδας, οδηγούν στην ταχεία απομάκρυνσή 
του, από τα ηνία της Εκκλησίας μας! Ναι, εί-

Εκκλησιαστικό ΗΠΑ - ΠΙΚΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

(Συνέχεια στην σελ. 7)

Η ''κουτσή'' ελληνική διπλωματία
Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί και ε-

νταθεί η τουρκική προκλητικότητα. 'Αλλες 
εποχές υπήρχε μιά κάποια δραστηριότητα 
στι ΗΠΑ, ομογενειακών Οργανώσεων και δι-
πλωματικών αποστολών Ελλάδας.

Τώρα, τίποτα.
Ναι, διαλύθηκαν οι ομογενειακές Οργα-

νώσεις, εξαιτίας μόνιμων άχρηστων προε-
δροπαραγόντων και της διαιρετικής Αρχιε-
πισκοπής, αλλά έχει σχεδόν μηδενιστεί και 
η διπλωματική δραστηριότητα.

Η επιλογή της κ. Αλεξάνδρας Παπαδόπου-
λου, πριν 3 χρόνια, εκλεκτής της Ντόρας και 
της ''οικογένειας'', ως πρέσβειρας της Ελλά-
δας στην Ουάσγκτον, γιά να εξυπηρετηθούν 
βασικά τα συμφέροντα Μητσοτάκη, ήταν 
χρήσιμη γιά την οικογένεια, αλλά ολέθρια 
γιά την Ελλάδα.

Γιά την πρέσβειρα, Ομογένεια ήταν και 
είναι ο αρχιεπίσκοπος, πιστοποιώντας έτσι 
την άγνοια και αχρηστία της.

Η απραξία-αχρηστία, δημιουργεί και ερω-
τηματικά σε περίοδο εντεινόμενης τουρκι-
κής προκλητικότητας. Τελικά, τι συμφέρο-
ντα υπηρετούν οι ''τουρίστες'' διπλωμάτες 
της Ελλάδας στις ΗΠΑ;

Αρχιεπισκοπή κι ελληνική Παιδεία
Είναι γνωστό ότι η Αρχιεπισκοπή δεν θέ-

λει την διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, 
γι' αυτό την κατάργησε στις εκκλησίες και 
κλείνει τα ελληνικά σχολεία στις ΗΠΑ. Η 
ανθελληνική Αρχεπισκοπή, ''υποκατάστη-
μα'' του τουρκικού Ιδρύματος ''Πατριαρχείο'' 
στην Κων/πολη, ταυτίστηκε με ΑΧΕΠΑ και ''Υ-
πηρεσίες'' γιά την πλήρη ''αμερικανοποίηση''.

Και τα κατά καιρούς λεγόμενα του Ελπιδο-
φόρου, περί δήθεν ''ενδιαφέροντος'' γιά την 
ελληνική Παιδεία, είναι ψευτιές και παπαδί-
στικες ατιμίες.

Σε τι αφορα τις δήθεν ''Επιτροπές'' του και 
τα Γραφεία Παιδείας, αυτά είναι αστεία. Ελ-
ληνική Παιδεία στις ΗΠΑ δεν προωθείται, 
ούτε με την γραφική προεδρίνα της δήθεν 
Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών, την Κοκόλη, 
ούτε με τον ανεπαρκή ''διευθυντή'' του, τον 
Κουλαρμάνη. Τα ίσαμε τώρα αποτελέσματα, 
το πιστοποιούν.

Eκλογές Ιταλία και Απόδημοι
Περισσότεροι από 50 εκατ. Ιταλοί ψήφι-

σαν στις βουλευτικές εκλογές Κυριακή 25 
Σεπ. '22. Και κοντά 5 εκατ. Ιταλοί που ζουν 
εκτός Ιταλίας.

Δικαίωμα ψήφου γιά όλους του Ιταλούς 
πολίτες, χωρίς γελοίους, κουτοπόνηρους πε-
ριορισμούς, όπως εφαρμόζει η σάπια πολιτι-
κή-κομματική Ελλάδα που δεν σέβεται ούτε 
το Σύνταγμα, ούτε τους εκτός συνόρων πο-
λίτες της. Δύο γειτονικές χώρες, δύο δια-
φορετικοί κόσμοι.

Κατά τα υπόλοιπα, οι διεφθαρμένοι 'Ελ-
ληνες πολιτικοί, ''κόπτονται'' γιά τον απόδη-
μο Ελληνισμό.
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Αντιδράσεις προκάλεσε η επίσκεψη (20 
Σεπ. '22) κουβανικής αντιπροσωπείας στην 
Αρχιεπισκοπή και συνάντησή της με τον Ελ-
πιδοφόρο. Της αντιπροσωπείας Κούβας -5 
μέλη- επικεφαλής, ο υπουργός Εξωτερικών 
Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, που ήταν 
την Νέα Υόρκη γιά την γεν. Συνέλευση ΟΗΕ. 
Με τον Ελπιδοφόρο ήταν και ο φΑΚ, μαζί και 
δύο άλλοι αρχι-μανδρίτες.

Ο ''λομπίστας'' 'Εντυ Ζεμενίδης (Σικάγο), 
''εξοργίστηκε'' (αυτό τον μάρανε) κι έκανε ε-
πίθεση στον αρχιεπίσκοπο. Μαζί και άλλοι 
''ισόβιοι'' Κύπριοι ''λομπίστες'', οι οποίοι εί-
χαν ''εξοργιστεί'' πριν έναν χρόνο με την πα-
ρουσία Ελπιδοφόρου στα εγκαίνια του ''τουρ-
κικού σπιτιού'' (από τον Ερντογάν) απέναντι 
από τον ΟΗΕ, αλλά πήγαν πρόσφατα και ''υ-
πόβαλαν τα σέβη τους'' στον αρχιεπίσκοπο, 
τον καλούν συχνά και σε εκδηλώσεις τους.

Και, όπως λέγεται, ο Eλπιδοφόρος, προ-
σπαθεί να συναντηθεί με τον Μενέντεζ, αλλά 
βάζουν εμπόδια οι Κύπριοι ''λομπίστες'', που 
έχουν ''εγκλωβίσει'' τον γερουσιαστή.

'Εγινε και ανάρτηση στο ''twitter'' από Ζε-
μενίδη, με εμπλοκή και του γερουσιαστή Με-
νέντεζ.

Ο Ζεμενίδης έγραψε: «Μπορεί η δικτατο-
ρία της Κούβας να επιθυμεί να εφαρμόσει 
το μοντέλο Ερντογάν χρησιμοποιώντας τους 
Ελληνορθόδοξους ιεράρχες στην επιχείρηση 
συγκάλυψης των εγκλημάτων της στον το-
μέα των ανθρώπινων  δικαιωμάτων. 'Ομως 
οι 'Ελληνες σε όλο τον κόσμο στέκονται στο 
πλευρό του λαού της Κούβας, καθώς αγωνί-
ζεται για ελευθερία και δημοκρατία».

Η ανάρτηση ανιστόρητη και ''φτηνή'', αλλά 
ας το παραβλέψουμε γιά τώρα.

Ο ''ενημερωμένος'' γερουσιαστής (Δημο-
κρατικός) Ρόμπερτ Μενέντεζ, του απάντησε 
άμεσα: «Ο κουβανικός λαός δεν θα ξεχάσει 
ποτέ την αλληλεγγύη των Ελλήνων αδελφών 
του. Σε ευχαριστώ που ομιλείς την αλήθεια 
στη δύναμη».

Δεν γνωρίζουμε πότε εκφράστηκε αυτή 
η ''αλληλεγγύη'', επειδή ο λαός της Ελλάδας 
και ο απανταχού Ελληνισμός, ήταν και είναι 
υπέρ των δεινοπαθούντων από απάνθρωπα 
πολύχρονα αμερικάνικα ''εμπάργκο'' εις βά-
ρος Κούβας και του λαού της, αλλά ας το 
παραβλέψουμε και αυτό.

Η επίθεση στον Ελπιδοφόρο, είναι άδικη. 
Το ''Κ'' είναι το μόνο ΜΜΕ, που έχει επικρί-
νει αυστηρά τον αρχιεπίσκοπο γιά διάφορα 
ζητήματα, αλλά να μην είμαστε παθιασμένοι 
και να ξεχωρίζουμε τα καλά από τα άσχημα.

Ο Ελπιδοφόρος, ορθά έπραξε και δέχτη-
κε την αντιπροσωπεία της Κούβας, υπό τον 
υπουργό Εξωτερικών της.

Προϊστορία
Ας δούμε ορισμένα γεγονότα γιά να κατα-

λάβουμε το ζήτημα.
Ιανουάριο 2004, ο πατριάρχης Βαρθολο-

μαίος, για πρώτη φορά επισκέφθηκε την 
Κούβα. Θερμά τον υποδέχτηκαν, ο Φιντέλ 
Κάστρο και ο διάδοχός του, ο αδελφός του, 
Ραούλ. Οι ηγέτες της Κούβας ήταν παρόντες 
και στα εγκαίνια του πρώτου ορθόδοξου να-

ού στην κομμουνιστική Κούβα, του αγίου Ν-
κολάου, στην Αβάνα.

Στην αποστολή του πατριάρχη, ο πρώην 
Αμερικής Δημήτριος, πολιτικοί από Ελλάδα, 
η πρώην βασιλική οικογένεια Γλύξμπουργκ, 
μητροπολίτες από Ελλάδα και ΗΠΑ, παρά-
γοντες από ΗΠΑ (όπως ο αντιπρόεδρος του 
αρχιεπισκοπικού Συμβούλιου Γιάννης Κατσι-
ματίδης), άρχοντες Πατριαρχείου κ.ά.

Από τις ειδήσεις της εποχής:
«Παραβαίνοντας το πρωτόκολλο και τις 

συνήθειές του, ήταν ο ίδιος ο Φιντέλ Κάστρο 
που πήγε να υποδεχθεί τον Πατριάρχη στο 
αεροδρόμιο, φορώντας την πράσινη επίσημη 
στρατιωτική στολή. Στα εγκαίνια του ναού, 
ο Φιντέλ Κάστρο, σε μια συμβολική κίνηση 
και σε ένδειξη σεβασμού προς την ιδιότη-
τα του Πατριάρχη, εμφανίστηκε με κοστού-
μι και χωρίς την χαρακτηριστική στρατιω-
τική στολή της δικής του εξουσίας. Εκεί, με 
κάθε επισημότητα, παρέδωσε το κλειδί (και 
τους τίτλους ιδιοκτησίας) του ναού στον κ. 
Βαρθολομαίο.

Το γεγονός απαθανατίστηκε και με ένα χα-
ρακτηριστικό ψηφιδωτό που εντοιχίστηκε 
έξω από τον εκκλησία, αλλά και μια επιγρα-
φή που έγραφε σε Ισπανικά, ελληνικά και αγ-
γλικά την φράση: ''Ο Καθεδρικός ούτος ναός 
είναι δώρον του λαού της Κούβας προς την 
ελληνικήν ορθόδοξον κοινότητα και τον Οι-
κουμενικόν Πατριάρχην Βαρθολομαίον. Φι-
ντέλ Κάστρο Ρουζ. Νοέμβριος 2003''...». 

Σημαντική και ιστορική η φράση «δώρον 
του λαού της Κούβας προς την ελληνικήν ορ-
θόδοξον κοινότητα». Και μάλιστα στην πρω-
τεύουσα κομμουνιστικής αθεϊκής χώρας.

Αρκετά με τους γραφικούς
Συνεχίζοντας τις ''σαχλαμάρες'' του, ο ''λο-

μπίστας 'Εντυ Ζεμενίδης'', με το ''τουίτ'', μας 
πιστοποίησε ότι είναι ανιστόρητος και ασο-
βάρευτος. Μας είχε πείσει και πριν δύο μή-
νες όταν δήλωσε -σε συνέντευξη (25 Ιουλί-
ου '22)- γιά τον γερουσιαστή Ρ. Μενέντεζ: 
«... πιστεύω ότι όταν γραφτεί η Ιστορία των 
επόμενων 100 ετών θα θεωρείται πιο σημα-
ντικός από τον Λόρδο Βύρωνα».

Η ''δικτατορία'' Κούβας είχε αναγνωριστεί 
πριν λίγα χρόνια από τις ΗΠΑ και με επίσκε-
ψη του πρόεδρου Ομπάμα στο νησί, αντιπρό-
εδρος του οποίου ήταν ο σημερινός πρόε-
δρος Μπάϊντεν. 'Εγινε αποκατάσταση διπλω-
ματικών σχέσεων, ξεκίνησαν και απευθείας 
αεροπορικές πτήσεις από ΗΠΑ γιά Κούβα, 
κρουαζιερόπλοια στο νησί κ.ά. Γιά ψηφοθη-
ρικούς φτηνούς λόγους, τα ανάτρεψε όλα με-
τά, ο ακροδεξιός Ντόναλντ Τραμπ.

Τότε, ως γερουσιαστής (Νέα Υερσέη) 
ο Μενέντεζ, δεν είπε τίποτα. Ούτε και γιά 
την επίσκεψη Βαρθολομαίου, πριν, όταν ή-
ταν βουλευτής Δημοκρατικών.

Ο ''λομπίστας Ζεμενίδης'', με το δεύτερο 
κρούσμα σε δύο μήνες, τίθεται στο περιθώ-
ριο, ως άσχετος και ασοβάρευτος.

Ο (κουβανέζικης καταγωγής) Μενέντεζ, 
που κατηγορήθηκε και δικάστηκε πριν λίγα 
χρόνια γιά υπόθεση διαφθοράς, απόδειξε ό-
τι είναι φτηνός πολιτικάντης.

'Αδικη επίθεση στον αρχιεπ. Ελπιδοφόρο, 
από ανιστόρητους Κύπριους ''λομπίστες''

Ο αρχιεπ. Ελπιδοφόρος, καλά έπραξε και 
δέχτηκε την κουβανική αντιπροσωπεία, ως 
''έξαρχος πατριαρχείου'' γιά Αμερική. Ως ανώ-
τερος κληρικός, θα ήταν απαράδεκτος και 
επικριτέος, αν δεν την δεχόταν.

Στον ''λομπίστα Ζεμενίδη'' απαντώντας 
στο βλακώδες ''τουίττ'' του, λέμε το αυτο-
νόητο: «Μην μιλάς γιά λογαριασμό των Ελ-
λήνων όλου του κόσμου, δεν τους εκπροσω-
πείς εσύ. Μίλα γιά τον εαυτόν σου. Οι 'Ελ-
ληνες όλου του κόσμου δεν ασχολούνται με 

εσένα και τις βλακείες σου».
Ως επίλογος, τίθεται ένα ζήτημα. Στην Γε-

ρουσία έχουμε μόνο έναν φιλέλληνα τον Με-
νέντεζ και αυτό χάρη στους Κύπριους. Οι 'Ελ-
ληνες, αριθμητικά 1.2 εκατ. στις ΗΠΑ, τόσο 
άχρηστοι είμαστε να μην έχουμε ούτε έναν 
δικό μας υποστηρικτή στην Γερουσία; Θα πεί-
τε, ''πως'';;; με τις διαλυμένες ομογενειακές 
Οργανώσεις, τους ''λομπίστες'' της κονόμας 
ή με τους ''τουρίστες'' διπλωμάτες Ελλάδας; 
Και θα 'χετε δίκιο.



«ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΤΑΙ»  ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Με την βοήθεια της...Τουρκίας, την άνοιξη (Μάϊο;)

'Αδωνις Γεωργιάδης και Παύλος Πολά-
κης, οι ''μεγάλο εχθροί'', αγαπημένοι και ''συ-
γκυβερνούντες''; Μα φυσικά. 'Εγινε και με 
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ πριν μιά δεκαετία. Και τότε η ''έ-
χθρα'' κράταγε 35 χρόνια.

Τα γεγονότα:
- Στην Διεθνή 'Εκθεση Θεσσαλονίκης, πρό-

σφατα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσί-
πρας, δεν απόκλεισε το ενδεχόμενο συγκρό-
τησης δικομματικής (ή τρικομματικής) κυ-
βέρνησης, λέγοντας την φράση ''αν υπάρξουν 
λόγοι έκτακτης εθνικής ανάγκης''. Δεν επι-
τέθηκε στον Μητσοτάκη στην ομιλία του ή 
στην συνέντευξη Τύπου.

- Η Ντόρα Μπακογιάννη, πρώην υπουργός 
Εξωτερικών και αδελφή του πρωθυπουργού, 
δύο ημέρες αργότερα, έκφρασε τον φόβο 
της γιά επιθετική ενέργεια της Τουρκίας, 
πριν τις προεδρικές εκλογές Ιούνιο 2023.

- ''Ο Ερντογάν επιδιώκει θερμό επεισόδι-
ο που θα χρεώσει στην Ελλάδα'', διαβάζουμε 
στις ειδήσεις.

- Υπάρχει, στην Τουρκία και το σενάριο 
της χρήσης των άρθρων του -αναθεωρημέ-
νου 2017- τουρκικού Συντάγματος και της 
σύνδεσής του με (τεχνητή) κρίση στα ελ-
ληνοτουρκικά, γιά να αιτιολογηθεί αναβο-
λή των εκλογών 18 Ιουνίου '23 στην Τουρ-
κία, αν η πολιτική κατάσταση στο εσωτερι-
κό δεν επιτρέπει την επανεκλογή του Ταγίπ 
Ερντογάν.

- Στην Νέα Υόρκη, οι ομιλίες Ερντογάν και 
Μητσοτάκη στην γεν. Συνέλευση ΟΗΕ, προε-
τοίμασαν το κλίμα γιά ένταση στις σχέσεις 
των δύο χωρών, που μπορεί να εξελιχθεί σε 
θερμό επεισόδιο.

- Στην ομιλία του στον ΟΗΕ ο πρωθυπουρ-
γός ήταν σχετικά συγκρατημένος. Αναφέρ-
θηκε σε προκλήσεις Τουρκίας στο ζήτημα 
εδαφικής κυριαρχίας, αλλά άφησε ανέγγιχτα 
τα κυριαρχικά δικαιώματα (ΑΟΖ και υφαλο-
κρηπίδα). Αξιοσημείωτη και η αναφορά του 
στην «σημαντική χώρα Τουρκία», αλλά και η 
αναφορά γιά την «σημαντική συμβολή στην 
συμφωνία των σιτηρών» (Ουκρανία, Ρωσία), 
της Τουρκίας.

- Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι εκλογές θα 
γίνουν 2023, τέλη 'Ανοιξης (Μάϊο) ή αρχές 
Καλοκαιριού (Ιούνιο). Ο μήνας ''κλειδί'', Μά-
ϊος, δηλ. λίγο πριν τις προεδρικές εκλογες 
στην Τουρκία.

- Ο γεν. γραμματέας του ΚΚΕ μιλώντας 
στο φεστιβάλ ''Οδηγητή'', προέβλεψε συγκυ-
βέρνηση ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ.

Οι λογικές αναμενόμενες εξελίξεις
'Οπως και να δούμε το ζήτημα καταλήγου-

με σε ένα συμπέρασμα. Είναι αναπόφευκτη 
μία κυβέρνηση συνεργασίας στην Ελλάδα, ε-
ξαιτίας εκλογικού νόμου.

Ο Αλέξης Τσίπρας γνωρίζει ότι μία συ-

γκυβέρνηση με την ΝΔ έρχεται και ας λέγει 
αυτός διάφορα κουφά. Η δήλωσή του στην 
ΔΕΘ ξεκάθαρη, άσχετα αν ''αγνοήθηκε'' σκό-
πιμα από τα ΜΜΕ.

Και ποιοί θα ήταν οι λόγοι ''έκτακτης εθνι-
κής ανάγκης'' που ανάφερε; Μα φυσικά ένα 
θερμό επεισόδιο με Τουρκία.

Ο Ερντογάν είναι στο ''κόλπο'' γι' αυτό α-
νεβάζει την επιθετική φρασεολογία. Μαζί 
και υπουργοί του. Τον έβαλαν οι ''προστάτες'' 

που θέλουν τακτοποίηση ζητημάτων με συ-
γκυβέρνηση ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Και ο 
Ερντογάν θα 'χει τα δικά του οφέλη.

Ο Μητσοτάκης γνωρίζει ότι περνά τους 
τελευταίους του μήνες ως πρωθυπουργός. 

Το ΠΑΣΟΚ είναι αδύναμο και ανυπόληπτο, 
απλά θα χρησιμοποιηθεί, ως το τρίτο κόμμα 
στην συγκυβέρνηση, γιά να έχει αυτή ''δύνα-
μη και κύρος''.

Το θερμό επεισόδιο στο ανατολικό Αιγαί-
ο, δεν γνωρίζουμε πως και πότε -Μάϊο πιθα-
νά- θα εκδηλωθεί. Είναι όμως απαραίτητο. 
Βολεύει το πολιτικό κατεστημένο Ελλάδας 
και Τουρκίας.

Το ''κλίμα'' έχει αρχίσει και καλλιεργείται 
με τις φιλοπολεμικές δηλώσεις και από τις 
δύο πλευρές, σχεδόν καθημερινά.

Οι λεκτικές φιλοπόλεμες κοκορομαχίες 
τους επόμενους μήνες θα...αναβαθμιστούν, 
με μικροεπεισόδιο, γιά να ''πωληθούν'' οι με-
τέπεια εξελίξεις στον ''έξυπνο λαό'' και των 
δύο χωρών.

Μία συγκυβέρνηση, υποχρεωτικά με τους 
δήθεν αριστερούς του ΣΥΡΙΖΑ μέσα, χρειάζε-
ται γιά να τακτοποιηθούν ζητήματα εδαφικά, 
ενεργειακά και λοιπά, στα ελληνοτουρκικά.

Τα ''αφεντικά'' της διαχρονικής ''ψωροκώ-
σταινας'', έχουν φροντίσει γιά να μην υπάρ-
ξουν αντιδράσεις. ''Κρατούν'' καλά τους πρω-
ταγωνιστές από τις βρωμιές τους.

Τα ΜΜΕ στην Ελλάδα είναι εξαγορασμένα 
και ελεγχόμενα.

Ο λαός αδιάφορος, με ένα ''κινητό τηλέ-
φωνο'' στο χέρι και οικονομικά προβλήματα.

Η Αλεξανδρούπολη γιά παράδειγμα, κατά-
ντησε αμερικάνικο έδαφος και στην Ελλάδα 
η απόλυτη αδιαφορία.

Ποιός θα είναι ο πρωθυπουργός της συ-
γκυβέρνησης; Τι σημασία έχει; Χρήσιμοι η-
λίθιοι πολιτικοί στην Ελλάδα, υπάρχουν δε-
κάδες.

Και από τον επόμενο χρόνο, θα αρχίσει 
και η σταδιακή -ουσιαστική- εξαφάνιση ΝΔ 
και ΣΥΡΙΖΑ.

Τσίπρας και Μητσοτάκης, δύο νέοι, φιλό-
δοξοι πολιτικοί, τα έδωσαν όλα, νομίζοντας 
ότι έτσι θα έχουν την ''εύνοια'' των ''προστα-
τών'', γιά παραμονή τους στην ''εξουσία''. Α-
γνόησαν όμως, ως ανεπίδεκτοι μάθησης α-
λαζόνες, την θεωρία της ''στημένης λεμονό-
κουπας''.                                                      (Γ. Λ.)
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Κούλης και Αλέξης. Η πορεία τους πιστοποιεί ότι είναι οι δύο διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος

Ισχυρό μήνυμα για την άμεση αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από τα Κατε-
χόμενα της Κύπρου και τον άμεσο τερματισμό της παράνομης κατοχής σχεδόν της μισής 
νήσου απέστειλε ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, κατά τη διάρκεια του επίσημου 
ετήσιου δείπνου της Ομοσπονδίας των Κυπροαμερικανικών Οργανώσεων, προχθές το βρά-
δυ, Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου, στο Κουίνς της Νέας Υόρκης.

Παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος ήταν 
ιδιαίτερα συγκινημένος, καθώς -όπως είπε- απευθύνεται για τελευταία φορά ως Πρόεδρος 
προς την ελληνοκυπριακή ομογένεια, για τη συνεισφορά της οποίας νιώθει βαθύτατη ευ-
γνωμοσύνη, ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής τόνισε ότι «όλοι εμείς επιθυμούμε την επικράτηση 
της δικαιοσύνης και της ειρήνης στην Κύπρο».

«Δεν θα σταματήσουμε ποτέ τον αγώνα μας μέχρι να επιτύχουμε τον δίκαιο σκοπό μας, 
που δεν είναι άλλος από την απελευθέρωση της Κύπρου μας και την ύπαρξη μίας ενωμένης 
και ευημερούσας Κύπρου», υπογράμμισε.

Τιμώμενο πρόσωπο στο δείπνο ήταν ο καθηγητής Βιοϊατρικής Μηχανικής στο Πανεπιστή-
μιο Ιρβάιν της Καλιφόρνιας, δρ. Κυριάκος Αθανασίου, τον οποίο ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής 
χαρακτήρισε «λαμπρό παράδειγμα υπενθύμισης σε ολόκληρο τον κόσμο του ταλέντου, της 
ευρηματικότητας και της ευφυΐας των Ελλήνων της Κύπρου». Όπως επεσήμανε, «η πολυ-
αγαπημένη κυπριακή κοινότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί ισχυρό τμήμα του βα-
σικού κορμού του Ελληνισμού της Διασποράς, λαμπρό κομμάτι της ομογένειάς μας. Όπως, 
μάλιστα, ο καθηγητής Αθανασίου αφιέρωσε όλη του τη ζωή για την ανακούφιση του πόνου 
των συνανθρώπων μας, έτσι και όλοι εμείς οφείλουμε να αφιερώνουμε, όπως αφιερώνου-
με, τις ζωές μας προκειμένου να απαλλαγεί άπαξ και διά παντός του πόνου η Κύπρος μας, 
για την οποία οι καρδιές όλων μας χτυπάνε δυνατά».

Τέλος, ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος έκφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη βαθύτατη 
τιμή της πρόσκλησής του ως συμπροέδρου επί τιμή της εκδήλωσης μαζί με τον κ. Αναστα-
σιάδη. «Αυτό αποτελεί για μένα ύψιστη τιμή», σημείωσε.                                         (ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Ελπιδοφόρος: ''Να τερματιστεί άμεσα η τουρκική κατοχή στην Κύπρο''
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Eυτυχώς, έφυγε ο Κυριάκος (Κούλης) Μη-
τσοτάκης από την Νέα Υόρκη, όπου ευρέθη-
κε (20-23 Σεπ. '22) γιά την 77η γεν. Συνέλευ-
ση του ΟΗΕ (άρχισε 13 Σεπ.), την τελευταία 
του ως πρωθυπουργός.

Γιά μία ακόμα φορά, ευρισκόμενος στις Η-
ΠΑ ο Κούλης, ως πρωθυπουργός, μας πρό-
σβαλε, μας υποτίμησε την νοημοσύνη, μας 
θύμωσε.

Καταλαβαίνουμε την επιθυμία του, μέσω 
των εξαγορασμένων ΜΜΕ, να παραπλανή-
σει αφελείς ψηφοφόρους στην Ελλάδα, αλ-
λά χρειάζεται και μέτρο.

Κι εμείς αν του πούμε αυτό που του λένε 
ομαδικά στην Ελλάδα: «Μητσοτάκη γ@μ...», 
θα είμαστε αγενείς;

Το τελευταίο ταξίδι του Κυρ. Μητσοτάκη, 
ως πρωθυπουργού, σε συνέλευση ΟΗΕ στην 
Νέα Υόρκη, ξεκίνησε άσχημα. Με την στημέ-
νη περίπτωση του ταξιτζή στο Μανχάτταν, 
που τυχαία έτυχε να πέσει πάνω του ο...πρω-
θυπουργός στον δρόμο και ο ταξιτζής του εί-
πε ''που 'σαι ρε μεγάλε''. Από τέτοιες επικοι-
νωνιακές ατιμίες, ο Κούλης, είναι πρώτος.

Αφήνουμε στην άκρη τις ''επαφές'' με πρω-
θυπουργούς και λοιπούς γιά καφέ και κου-
βέντα. Αδιαφορούμε και γιά την ομιλία του 
στην γεν. συνέλευση. Ελάχιστοι την άκουσαν 
ή την πρόσεξαν. H oμιλία έγινε σε σχεδόν ά-
δεια αίθουσα, της γεν. Συνέλευσης.

Στον ΟΗΕ, τέτοιες ημέρες, γίνονται 12-15 
ομιλίες καθημερινά. Ο ΟΗΕ έχει απαξιωθεί 
και δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψην. Απλά, 
οι γεν. Συνελεύσεις από μέσα Σεπτέμβριου, 
είναι ευκαιρία γιά ταξίδια πολτικών στην με-
γαλούπολη, γιά επαφές και ψώνια.

Είναι εντυπωσιακές και οι ψευτιές-απα-
τεωνιές ΜΜΕ στην Ελλάδα: ''Τα είπαν Μπάι-
ντεν και Μητσοτάκης στην δεξίωση που πα-
ράθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ'' (προς τιμήν 
των ξένων ηγετών). Στην δεξίωση, γιά τις 
αναμνηστικές φωτογραφίες του προεδρικού 
ζεύγους (ή του πρόεδρου) με ξένους ηγέτες, 
οι ''συνομιλίες'' διαρκούν δευτερόλεπτα και 
μετά έχει σειρά το επόμενο ζεύγος, γιά την 
φωτογραφία.

Τα της Ομογένειας
'Οταν μία λάθος, μία εξευτελιστική πρά-

ξη γίνεται γιά πρώτη φορά, λες ''ανθρώπινα 
τα λάθη''. Αλλά όταν επαναλαμβάνεται σε 4 
μήνες, τότε ΔΕΝ είναι ''λάθος''.

Στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού, βρέ-
θηκε και ένα γεύμα, που ψευδέστατα και πα-
ραπλανητικά βαφτίστηκε ''συνάντηση με την 
Ομογένεια'' και οργανώσεις της. 

'Ηταν συνήθεια γιά δεκαετίες, τέτοια ε-
ποχή, να διοργανώνεται μία ''ανοιχτή'' συγκέ-
ντρωση, υποτίθεται δεξίωση, σε έναν χώρο 
π.χ. στο γεν. προξενείο ή αλλού, όπου ο πρω-
θυπουργός έβλεπε Ομογενείς, όσους χωρού-
σαν, δηλ. όσους ''ημέτερους'' γραφικούς κα-

λούσε το προξενείο.
Αλλά με τον Κούλη, άλλαξαν οι συνήθειες.  

'Οπως και τον Μάιο στην Ουάσιγκτον, έτσι 
και τώρα, διοργανωτής του κερδοσκοπικού  
γεύματος σε εστιατόριο στο Μανχάτταν, με-
σημέρι 21 Σεπ. '22, ήταν η εταιρία ''Μανάτος''. 
Οι συνδαιτυμόνες ''παράγοντες'', που εκπρο-
σωπούν μόνο τον εαυτόν τους, δηλαδή ''με-
γάλα μηδενικά με χρήμα'' και μηδενική προ-
σφορά στην Ελλάδα, πλήρωσαν 250 και 300 
δολάρια το άτομο -συνολικά 300- γιά να είναι 
στο γεύμα, γιά αναμνηστικές φωτογραφίες, 
όπου ο πρωθυπουργός εκφώνησε έναν ''δε-
κάρικο''. Το κέρδος, π.χ. 20 ή 30 χιλ. δολ. πή-
γε στους Μανάτος. 'Οτι έγινε και τον Μάιο 
στην Ουάσιγκτον.

Σε απλά ελληνικά, η δήθεν ''συνάντηση με 
την Ομογένεια'' ήταν μία κερδοσκοπική επι-
χείρηση με την χρησιμοποίηση ενός γραφι-
κού, πρωθυπουργού!!! Και ο κ. Μητσοτάκης 
ΔΕΝ μπορεί να πει ''δεν ήξερα''. Και ήξερε 
και συμμετείχε στην προσβλητική, γιά την 
Ομογένεια, πράξη. Τα ίδια και τον Μάιο στην 
Ουάσιγκτον, γνώριζε.

Γεγονός που πιστοποιεί, επίσης, ότι ο 
πρωθυπουργός, εκτός από διαπλεκόμενος, 
είναι και ψεύτης, δηλώνοντας ότι δήθεν ''συ-
ναντήθηκε με την Ομογένεια''. Ομογένεια δεν 
είναι 300 γραφικοί ''λεφτάδες'', που εκπρο-
σωπούν τον εαυτόν τους.

Συνάντηση με δήθεν ''Ομογένεια''
Εξυπακούεται ότι τα άσχετα ΜΜΕ Ελλά-

δας ''οργίασαν'' με τις ψευτιές. Κουτοπόνη-
ρες και οι εκφράσεις, όπως ''Μητσοτάκης 
προς Ομογένεια'' ή ''Μητσοτάκης με Ομογέ-
νεια''. Δεν ήταν ''συνάντηση με την Ομογένει-
α'', όπως αναφέρουν ΜΜΕ, με πρόθεση να ε-
ξαπατήσουν.

Εκεί, στο γεύμα και ο αρχιεπίσκοπος Αμε-
ρικής (ΗΠΑ), Ελπιδοφόρος, που τυπικά εκ-
προσωπεί ποσοστό 13-15% του Ελληνισμού 
ΗΠΑ, όσα και τα μέλη των ενοριών του. Κατά 
την σύντομη ομιλία του στην έναρξη του γεύ-
ματος που τυπικά παράθεσαν οι ολίγες ημι-
ενεργές οργανώσεις -υπό τον Μανάτο- στον 
'Ελληνα πρωθυπουργό, στο Loeb Boathouse, 
στη Νέα Υόρκη, χαραχτήρισε ως ''ηγέτη'' τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας:

«Σε μια περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότη-
τας, εσείς συνεχίζετε να επιδεικνύετε εκεί-
νες τις ηγετικές ικανότητες που απαιτού-
νται τόσο για την Ελλάδα μας όσο και για 
ολόκληρο τον κόσμο».

Θα πείτε, μιλά ή δεν μιλά ο Ελπιδοφόρος, 
το ίδιο είναι, αλλά τι να κάνουμε; Δηλώνει 
αρχιεπίσκοπος.

Ο πρωθυπουργός με την σύζυγό του, ε-
πισκέφθηκαν και το ''σημείο μηδέν'' στο κά-
τω Μανχάτταν και τον ναό αγίου Νικολάου, 
που είναι στο τελευταίο στάδιο ανοικοδό-
μησής του.

Καλή τύχη Κυριάκο Μητσοτάκη. Δοκιμά-
στηκες και βρέθηκες ''μικρός''.Πάλι πρόσβαλε την Ομογένεια ΗΠΑ

ο διαπλεκόμενος πρωθυπουργός

'Αγιος Νικόλαος, 
''σημείο μηδέν'' 

Μανχάτταν
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Κορωνα-ιός ΗΠΑ: Απάτες, επιδόματα, 
σπατάλη χρημάτων (45.6 δισ. δολ.)

H ομοσπονδιακή υπηρεσία των ΗΠΑ που 
ερευνά τη διανομή κονδυλίων για την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας τριπλασίασε την εκτί-
μησή της για το ποσό των χρημάτων που τε-
λικά καταβλήθηκε σε ασφαλίσεις ανέργων, 
ένα μεγάλο μέρος των οποίων οφείλονται 
σε κάποια είδη απάτης.

Η υπηρεσία, στο γραφείο του γενικού ε-
πιθεωρητή του υπουργείου Εργασίας, απέ-
δωσε πρόσφατα περίπου 16 δισεκατομμύρια 
δολάρια σε διπλές πληρωμές που έγιναν α-
κόμα και σε νεκρούς, σε άτομα με ύποπτους 
λογαριασμούς email ή ομοσπονδιακούς φυ-
λακισμένους. Το γραφείο λέει τώρα ότι η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση πραγματοποίησε 
πιθανώς 45,6 δισεκατομμύρια δολάρια τέ-
τοιων πληρωμών.

Ήδη, οι έρευνες από το γραφείο του γενι-
κού επιθεωρητή οδήγησαν σε ποινικές διώ-
ξεις εναντίον περισσότερων από 1.000 ατό-
μων που κατηγορούνται για δόλια λήψη επι-
δόματος ασφάλισης ανεργίας κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας, ανέφερε το γραφείο σε 
δήλωση του την Πέμπτη. «Εκατοντάδες δισε-
κατομμύρια δολάρια εξαιτίας της πανδημίας 
προσέλκυσαν απατεώνες που προσπάθησαν 
να εκμεταλλευτούν το πρόγραμμα -με αποτέ-
λεσμα ιστορικά επίπεδα απάτης και άλλων 
ακατάλληλων πληρωμών», ανέφερε σε δή-
λωση του ο γενικός επιθεωρητής.

Οι έρευνες καλύπτουν πληρωμές που 
πραγματοποιήθηκαν από τον Μάρτιο του 
2020 έως τον Απρίλιο του 2022, όταν η ο-
μοσπονδιακή κυβέρνηση απέστειλε έναν πα-
κτωλό χρημάτων ανακούφισης σε επιχειρή-
σεις και ιδιώτες, με σκοπό να ενισχύσει την 
οικονομία καθώς ο αριθμός των κρουσμά-
των του κορωνοϊού είχαν ξεφύγει από τα ό-
ρια. Η βοήθεια περιελάμβανε 3,1 τρισεκα-
τομμύρια δολάρια που ενέκρινε ο Πρόεδρος 
Donald Trump το 2020, ακολουθούμενο από 
ένα πακέτο 1,9 τρισεκατομμυρίων δολαρί-
ων που ο Πρόεδρος Biden υπέγραψε σε νόμο 
τον χρόνο 2021.

Υπήρξε τόσο εκτεταμένη απάτη, κυρίως 
ως προς τα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ, 
που ακόμη και μετά από δύο χρόνια έρευνας, 
οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι μόλις ξεκινούν 
να την αντιμετωπίζουν. Εκατοντάδες εργά-
ζονται ήδη σε υποθέσεις απάτης στα γραφεί-
α 21 γενικών επιθεωρητών. Το FBI, οι Μυ-
στικές Υπηρεσίες, η Ταχυδρομική Υπηρεσία 
Επιθεώρησης και η Υπηρεσία Εσωτερικών 
Εσόδων εξετάζουν επίσης τα θέματα.

Αξιωματούχοι είπαν ότι ορισμένες υπο-
θέσεις με κλοπή λίγων δολαρίων μπορεί να 
μην διωχθούν ποτέ. Τον περασμένο μήνα, ο 
Biden υπέγραψε νομοσχέδιo που διπλασιάζει 
το καθεστώς παραγραφής για κάποια αδι-
κήματα που σχετίζονται με την πανδημία σε 
10 χρόνια. «Το μήνυμά μου σε αυτούς τους 
απατεώνες εκεί έξω είναι το εξής: Δεν μπο-
ρείτε να κρυφτείτε. Θα σας βρούμε», είπε ο 
Biden κατά την υπογραφή στον Λευκό Οίκο.

Εν μέσω της πανδημίας, η αμερικανική κυ-
βέρνηση μοίρασε επιδόματα ανεργίας σε έ-
γκλειστους, ανύπαρκτους ανθρώπους και νε-
κρούς. Έστειλε επίσης χρήματα σε «αγροκτή-
ματα» που αποδείχτηκε ότι ήταν μπροστινές 
αυλές σπιτιών με δυο-τρεις πορτοκαλιές και 
πλήρωσε άτομα που ήταν στη «μαύρη λίστα 
πληρωμών» της κυβέρνησης. Επίσης έδωσε 
δάνεια σε 342 άτομα που υπέγραψαν με το 
όνομά «άγνωστος».

Καθώς ο κορωνοϊός έκλεινε τις επιχει-
ρήσεις και ανάγκαζε ανθρώπους να εγκα-
ταλείπουν την εργασία τους, η αμερικανική 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση μοίρασε πακτω-
λό χρημάτων ανακούφισης σε προγράμμα-
τα που στόχευαν να βοηθήσουν τους νέους 
ανέργους και να ενισχύσουν την οικονομία. 
Την οικονομική στήριξη των περίπου 3,1 τρι-
σεκατομμυρίων δολαρίων ενέκρινε ο πρώην 
πρόεδρος Donald Trump το 2020, ακολουθού-
μενη από ένα πακέτο 1,9 τρισεκατομμυρίων 
δολαρίων που υπεγράφη σε νόμο το 2021 α-
πό τον Πρόεδρο Biden.

Ωστόσο, όλα αυτά τα δολάρια δόθηκαν με 
ελάχιστη επίβλεψη. Το αποτέλεσμα: Μια α-
πό τις μεγαλύτερες απάτες στην αμερικανι-
κή ιστορία, με δισεκατομμύρια δολάρια που 
κλάπηκαν από χιλιάδες ανθρώπους, συμπε-
ριλαμβανομένου ενός ερασιτέχνη που καυ-
χιόταν για την εγκληματική του δράση στο 
YouTube. Τώρα, οι εισαγγελείς προσπαθούν 
να βρουν τα λεφτά.

Σήμερα εργάζονται 500 άτομα σε υποθέ-
σεις απάτης της περιόδου της πανδημίας 
στα γραφεία 21 γενικών επιθεωρητών, κα-
θώς και ερευνητές από το FBI, τη Μυστική 
Υπηρεσία, την Ταχυδρομική Υπηρεσία Επιθε-
ώρησης και την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσό-
δων. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει ήδη 
κατηγορήσει 1.500 άτομα για εξαπάτηση ό-
σον αφορά τα προγράμματα βοήθειας κατά 
την περίοδο της πανδημίας και περισσότε-
ρα από 450 άτομα έχουν καταδικαστεί μέχρι 
στιγμής. Παρ’ όλα αυτά, οι έρευνες υπονο-
μεύονται από τα βουνά της γραφειοκρατίας 
και των οδηγιών που οι ερευνητές πρέπει να 
υπερπηδήσουν.

Οι πράκτορες στο γραφείο του γενικού 
επιθεωρητή στο Υπουργείο Εργασίας διεξά-
γουν 39.000 έρευνες. Περίπου 50 πράκτορες 
σε ένα γραφείο Διοίκησης Μικρών Επιχειρή-
σεων ταξινομούν δύο εκατομμύρια πιθανές 
δόλιες αιτήσεις δανείων. Αξιωματούχοι ή-
δη παραδέχονται ότι ο τεράστιος αριθμός 
των υποθέσεων σημαίνει ότι κάποιες κλο-
πές λίγων -σχετικά- δολαρίων μπορεί να μην 
διωχθούν ποτέ. Αυτόν τον μήνα, ο Biden υπέ-
γραψε νομοσχέδια που επεκτείνουν το καθε-
στώς παραγραφής για ορισμένες απάτες που 
σχετίζονται με την πανδημία σε 10 χρόνια α-
πό πέντε, μια κίνηση που στοχεύει να δώσει 
στην κυβέρνηση περισσότερο χρόνο για να 
συνεχίσει τις έρευνες.

Οι ερευνητές λένε ότι ελπίζουν ότι ο ε-
πιπλέον χρόνος θα τους επιτρέψει να δια-
σφαλίσουν ότι αυτοί που εξαπάτησαν την 
κυβέρνηση θα τιμωρηθούν τελικά, αποκα-
θιστώντας έναν αποτρεπτικό παράγοντα 
που είχε εξαφανιστεί σε μια πλημμύρα ψε-
μάτων και χρημάτων. «Υπάρχουν μήνες και 
χρόνια δουλειάς μπροστά μας», δήλωσε ο 
Kevin Chambers, ο επικεφαλής εισαγγελέ-
ας του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με 
τις απάτες κατά την περίοδο της πανδημίας. 
«Είμαι βέβαιος ότι θα χρησιμοποιήσουμε κά-
θε τελευταία ημέρα αυτών των 10 ετών».

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρείχε περί-
που 5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρήματα 
για ανακούφιση μέσω τριων ξεχωριστών νο-
μοθετικών πακέτων, ένα τεράστιο ποσό που 
πιστώθηκε για τη μείωση της φτώχειας και 
τη σωτηρία της χώρας από μια παρατεταμέ-
νη, επώδυνη ύφεση. Αλλά οι ερευνητές λένε 
ότι το Κογκρέσο, στη βιασύνη του να μοιρά-
σει τα χρήματα, δημιούργησε και τα τρία πα-
κέτα με το ίδιο ελάττωμα: Βασιζόμενα στην 

καλή πίστη.
Για παράδειγμα, ένα διευρυμένο επίδομα 

ανεργίας έδινε στους εργαζομένους επιπλέ-
ον 600 $ την εβδομάδα μέσω ομοσπονδιακών 
ταμείων ανεργίας πέρα   από αυτά που λάμβα-
ναν από την πολιτεία τους.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αλλά διοικούνταν 
από τις πολιτείες, οι οποίες είχαν συχνά χα-
λαρούς κανόνες σχετικά με την έγκριση των 
αιτημάτων. Οι αιτούντες δεν χρειάστηκε να 
προσκομίσουν αποδείξεις ότι είχαν χάσει ει-
σόδημα λόγω του Covid-19. Έπρεπε απλώς 
να… ορκιστούν ότι ήταν αλήθεια.

Παρόμοια προσέγγιση χρησιμοποιήθηκε 
σε δύο προγράμματα δανείων που εκτελέ-
στηκαν από τη Διοίκηση Μικρών Επιχειρή-
σεων. Και στις δύο περιπτώσεις, η κυβέρνη-
ση εμπιστεύτηκε τις επιχειρήσεις να αυτο-
πιστοποιήσουν ότι πληρούσαν τις βασικές α-
παιτήσεις. Τόσο το Υπουργείο Εργασίας όσο 
και η Διοίκηση Μικρών Επιχειρήσεων ανέφε-
ραν ότι προσπάθησαν να ελέγξουν αυτά τα 
δικαιολογητικά -και ότι απέρριψαν αιτήσεις 
αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων που δεν 
είχαν νόημα. Όμως αυτό δεν ήταν αρκετό.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ήταν κωμικά 
εύκολο να εντοπιστούν παρατυπίες. Σε μία 
περίπτωση, 29 πολιτείες κατέβαλαν επιδό-
ματα ανεργίας στο ίδιο άτομο. Σε ένα άλλο, 
υπάλληλος της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας έ-
λαβε ένα δάνειο 82.900 δολ. για μια επιχεί-
ρηση που ονομάζεται «Η.Π.Α. Ταχυδρομικές 
Υπηρεσίες». Ένα άλλο άτομο πήρε 10 δάνεια 
για 10 ανύπαρκτες επιχειρήσεις ανακαίνισης 
μπάνιου, χρησιμοποιώντας την διεύθυνση 
email καταστήματος με μεξικάνικο φαγητό.

Στο Πρόγραμμα Προστασίας Μισθοδοσί-
ας, οι ιδιωτικές τράπεζες υποτίθεται ότι βο-
ηθούσαν στον έλεγχο, αφού θεωρητικά είχαν 
να κάνουν με πελάτες που ήδη γνώριζαν. Αλ-
λά αυτό άφησε έξω πολλές μικρές επιχειρή-
σεις και η κυβέρνηση επέτρεψε στους διαδι-
κτυακούς δανειστές να εισέλθουν στο πρό-
γραμμα. Φέτος, ερευνητές του Πανεπιστημί-
ου του Τέξας ανακάλυψαν ότι ορισμένοι από 
αυτούς τους δανειστές μέσω internet ήταν 
κωμικά λιγότερο επιμελείς όσον αφορά τη 
σύλληψη της απάτης τους.

Σε μια περίπτωση, μια μητέρα και μια κό-
ρη στην κομητεία Westchester της Νέας Υ-
όρκης κατηγορούνται ότι μετέτρεψαν την 
απάτη σε franchise, βοηθώντας άλλους αν-
θρώπους να «μαγειρεύουν» ψεύτικες επιχει-
ρήσεις προκειμένου να λάβουν δάνεια από 
το πρόγραμμα Economic Injury Disaster. Η 
Andrea Ayers συμβούλεψε έναν πελάτη της 
να πει στην κυβέρνηση ότι διατηρούσε μια 
επιχείρηση αρτοποιίας από το σπίτι της, αν 
και δεν ήταν αρτοποιός, ανέφεραν οι εισαγ-
γελείς. «Θα ψήνεις», ανέφερε τοο μήνυμα 
της Ayers στην πελάτισσα της, προσθέτο-
ντας τέσσερα emoji που γελούν. «Lol» (γέ-

λια) απάντησε η πελάτισσα.
Το πρόγραμμα, είπαν οι εισαγγελείς, είχε 

σαν σκοπό να επωφεληθεί από το άλλο πρό-
γραμμα προκαταβολής επιχορήγησης της Δι-
οίκησης Μικρών Επιχειρήσεων, το οποίο πα-
ρείχε στους αιτούντες έως και 10.000 $ προ-
καταβολικά, ενώ η υπηρεσία θα αποφάσιζε 
εάν θα χορηγούσε μεγαλύτερο δάνειο. Ακόμη 
και αν το μεγαλύτερο δάνειο απορρίπτονταν, 
σε πολλές περιπτώσεις ο αιτών μπορούσε 
να διατηρήσει την αρχική επιχορήγηση των 
10.000 δολαρίων.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η κόρη της 
Ayers, Alicia Ayers, έστειλε μήνυμα σε άλλη 
πελάτισσά της ότι εξαιτίας του μικρού μεγέ-
θους των επιχορηγήσεων θα ήταν απίθανο να 
τιμωρηθούν: «10 χιλιάδες δεν είναι αρκετές 
για μία φυλάκιση lol», έγραψε.

Η κυβέρνηση κατηγόρησε και τις δύο 
Ayerses για απάτη. Οι ίδιες έχουν δηλώσει 
αθώες. Οι δικηγόροι τους δεν απάντησαν στα 
αιτήματα των New York Times για σχολιασμό.

Σε ορισμένες γωνιές του Διαδικτύου, σχέ-
δια για απάτες συζητιόταν σε chat rooms α-
κόμα και σε βίντεο στο YouTube, όπου οι α-
πατεώνες προσφερόντουσαν να βοηθήσουν. 
Μερικοί χρησιμοποίησαν τα χρήματα που πή-
ραν, πράγματι, για είδη πρώτης ανάγκης, ό-
πως για λογαριασμούς στεγαστικών δανείων 
ή πληρωμές αυτοκινήτων.

Αλλά πολλοί φάνηκαν να ενεργούν από ο-
πορτουνισμό και απληστία, πληρώνοντας για 
την αγορά ενός σκάφους, μίας έπαυλης, ενός 
Rolex $38.000 ή για μια συλλεκτική κάρτα 
Pokémon των $57.000.

Ο Vinath Oudomsine, για παράδειγμα, αγό-
ρασε μία κάρτα Pokémon (από συλλεκτικό 
παιχνίδι καρτών) τον Ιανουάριο του 2021, α-
φού έλαβε δάνειο από τη Διοίκηση Μικρών 
Επιχειρήσεων για μια ανύπαρκτη επιχείρηση. 
Ομολόγησε ένοχος τον Οκτώβριο για εξαπά-
τηση του δανειακού προγράμματος, αφήνο-
ντας στην κυβέρνηση των ΗΠΑ την… κάρτα.

Η απάτες κατά την περίοδο της πανδημί-
ας στις ΗΠΑ ήταν τόσο ανοιχτό μυστικό που 
έπαψε να είναι μεγάλο μυστικό. Τον Σεπτέμ-
βριο του 2020, ένας ράπερ από την Καλιφόρ-
νια ονόματι Fontrell Antonio Baines, ο οποίος 
ραπάρει με το όνομα Nuke Bizzle, δημοσίευσε 
ένα μουσικό βίντεο στο YouTube, στο οποίο 
ανέφερε λεπτομερώς το πώς είχε πλουτίσει 
υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις ανεργίας. 
Το τραγούδι του ονομαζόταν «EDD», από το 
όνομα του Τμήματος Ανάπτυξης Απασχόλη-
σης της Καλιφόρνια, το οποίο πλήρωσε για 
τα επιδόματα.

Και τα τρία αυτά προγράμματα έχουν πλέ-
ον τελειώσει. Δεν υπάρχει επίσημη εκτίμηση 
για το ποσό των χρημάτων που κλάπηκαν - ή 
γενικά από προγράμματα ανακούφισης από 
την πανδημία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έ-
χει κατηγορήσει ανθρώπους για απάτη πε-
ρίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων μέχρι 
στιγμής, και ερευνά άλλες υποθέσεις που 
αφορούν επιπλέον 6 δισεκατομμύρια δολά-
ρια, ανέφεραν οι ανακριτές.

Αλλά άλλες αναφορές έχουν δείξει ότι ο 
πραγματικός αριθμός θα μπορούσε να είναι 
πολύ μεγαλύτερος. Ένας αξιωματούχος εί-
πε ότι το σύνολο των «ακατάλληλων» πλη-
ρωμών για την ανεργία θα μπορούσε να ξε-
περάσει τα 163 δισεκατομμύρια δολάρια, ό-
πως αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την 
Washington Post. Στο πρόγραμμα Δάνεια Οι-
κονομικών Καταστροφών, ένας επόπτης δια-
πίστωσε ότι 58 δισ.δολάρια είχαν πιστωθεί 
σε εταιρείες που μοιράζονταν τις ίδιες διευ-
θύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, τραπεζικούς 
λογαριασμούς ή άλλα δεδομένα με άλλους 
αιτούντες, ενδείξεις πιθανής απάτης.

(The New York Times)

KAΛAMI    Tο παλαιότερο και
μεγαλύτερο e-MME απόδημου

Ελληνισμού... Στο διαδίκτυο από
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ναι πλέον  πολύ επικίνδυνος και φυσικά α-
νεπιθύμητος.

Επομένως, εάν θέλουμε να μην εξαφανι-
στεί ο Ελληνισμός Αμερικής, πρέπει η Εκκλη-
σία Αμερικής να εκλέγει τον εκάστοτε Αρχι-
επίσκοπό της και όχι το Πατριαρχείο Κων-
σταντινούπολης. Γιατί όσο άξιος να είναι ο 
εκάστοτε αποσταλμένος από το Φανάρι τίπο-
τα δεν πρόκειται να αλλάξει και θα μας τρώ-
ει ο καημός, εάν έχει Ελληνική Συνείδηση.

Εδώ πρέπει να απαντήσουμε εις αυτούς 
που πλανώνται, ότι έχουμε νομικούς δε-
σμούς με το Φανάρι. Αλλά, τι όμως ακριβώς 
συμβαίνει;

Ο εκάστοτε αποσταλμένος Ποιμενάρ-
χης μας από το Φανάρι, τύπου λόγου χάριν 
κ. Ελπιδοφόρου, αυτομάτως και χωρίς εν-
δοιασμούς, γίνεται εκπρόσωπος, εκφραστής 
και απολύτως ρυθμιστής της Εκκλησίας του 
Ελληνισμού Αμερικής! Τοιουτοτρόπως, συν 
τοις άλλοις, μαζί τώρα με το Φανάρι, άνευ 
εμποδίων και ανενόχλητοι, ρυθμίζουν πόσα 
χρήματα από τις Εκκλησίες Αμερικής, θα πη-
γαίνουν στην Αρχιεπισκοπή, στο Φανάρι και 
στο καθιερωμένο υποχρεωτικό Μπαξίσι.

Περνούν νόμους , δημιουργούν πρωτόκολ-
λα, κανόνες και συνθήκες. Επίσης,  εισχω-
ρούν μεθοδικά στις μεγάλες οργανώσεις της 
Ομογένειας μοιράζοντας Οφφίκια με απώτε-
ρο σκοπό να κάνουν τον Ελληνισμό της Αμε-
ρικής, αναπόσπαστο Βακούφι του Φαναρίου. 
Εδώ ο σοφός λαός λέει. «Γιάννης κερνάει, 
Γιάννης πίνει».  Αυτά είναι τα λεγόμενα τε-
χνάσματα για αποπλάνηση και τα κατά συν-
θήκη ψεύδη....

Μάλιστα, αδέλφια Ομογενείς, δεν έχου-
με καμμία νομική δέσμευση με το Φανάρι! 
Ο δεσμός με το Φανάρι, είναι θρησκευτικός 
και ιστορικός, όπου ο Ελληνισμός της Αμε-
ρικής, εκπληρεί τις εκούσιες υποχρεώσεις 
του στο άκρον άωτον!

Τώρα η μεγάλη ερώτηση: Τι πρέπει να κά-
νουμε; Να αποξενωθούμε και να αποκοπούμε 
τελείως , οικονομικώς, ιστορικώς και πνευ-
ματικώς από το Πατριαρχείο μας; Ηαπάντη-
ση είναι: Ο ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ! Γιατί το Πατριαρχεί-
ο μας είναι ο Φάρος , ο Αυγερινός, ο Εθνικός 
μας Κρίκος και η Κιβωτός της Φυλής μας. 
Εκεί φωλιάζουν για Εκατονταετηρίδες οι 
Εθνικοί μας πόθοι, καημοί, ελπίδες, όνειρα, 
παραπονιάρικα τραγούδια και μοιρολόγια... 
Ναι, από το Φανάρι, βλέπεις και ακούς την 
Άλωση της Βασιλεύουσας, την Αγχόνη του 
Πατριάρχη, την Γενοκτονία των Ποντίων, την 
Μικρασιατική Καταστροφή, τις Σφαγές της 
Σμύρνης και της Κύπρου... Οιμέ! τι βλέπει 
και ακούει κανείς που σε πνίγει το παράπο-
νο και σου ματώνει την καρδιά.

Για τις ανωτέρω όμως και άλλες πολλές 
Θλιβερές Αναμνήσεις , είναι αυτονόητο ο Ελ-
ληνισμός Αμερικής να απεχθάνεται να ποι-
μαίνεται από τον Τούρκο Πολίτη που όλως 
αυθαιρέτως στέλνει το Φανάρι!

Εδώ διερωτάται κανείς: Τι ακριβώς στο-
χάζεται το Φανάρι, όπου με τόση λήθη, στα 

μακάβρια προαναφερθέντα ιστορικά γεγονό-
τα και με τόση εμμονή, να μας επιβάλει τον κ. 
Ελπιδοφόρο, μήπως θέλει να μας φέρει πίσω 
στην εθελοδουλία και το περιβόητο «Σφάξε 
με Αγά μου ν'αγιάσω» ;

Ως κατακλείδα ,ο εκάστοτε Αρχιεπίσκο-
πος μας, πρέπει και επιβάλλεται για Εθνι-
κούς λόγους ,να εκλέγεται από την Εκκλη-
σία της Αμερικής και όχι από το Φανάρι. Να 
είναι γέννημα και θρέμμα του Ελληνισμού Α-
μερικής με βαθιά Ορθόδοξη πίστη και αναλ-
λοίωτη Ελληνική Συνείδηση, για να φυλάει 
Θερμοπύλες!

Θα ήταν παράλειψη αισθητή, να μην υπεν-
θυμίσουμε όλως ιδιαιτέρως ότι έχουμε ΑΞΙ-
ΟΥΣ Μητροπολίτες,

Επισκόπους, Πρωτοσύγκελλους και ακό-
μη Αρχιμανδρίτες, παιδιά δικά μας να μας 
Ποιμαίνουν! Δυστυχώς , το Φανάρι με την α-
δίστακτη πολιτική του και πολύ διακριτικά 
τους αγνόησε και τους παραμέρισε , για να 
μας επιβάλλει το δικό του Ποιμενάρχη κ. Ελ-
πιδοφόρο. Αλλά, μην ξεχνάμε το σοφό λαό 
που λέει «Αν δε σε θέλει το χωριό μη ρωτάς 
που είναι του Παπά το Σπίτι»!

Ναι, δεν είναι καθόλου αργά, να το συνει-
δητοποιήσει το Φανάρι, πως η Εκκλησία του 
Ελληνισμού Αμερικής δεν θα γίνει Βακούφι 
και τυφλό πειθήνιο όργανο του Φαναριού! 
Είναι δε, εν πολλοίς ανεξήγητος η συμπερι-
φορά του Φαναριού προς τον Ελληνισμό Α-
μερικής που το πετροβολεί με εκατομμύρια 
δολάρια ετησίως.

Μάλιστα αδέλφια Ομογενείς, ο κίνδυνος 
του Ελληνισμού Αμερικής και της Εκκλησίας 
μας, είναι αληθινός και ολοφάνερος , γιατί το 
Φανάρι μας βλέπει και μας χρησιμοποιεί ως 
ένα προσοδοφόρο , πολύτιμο και εκμεταλ-
λεύσιμο Βακούφι!

Ξεχνάει όμως το Φανάρι, ότι το σπαθί 
του Ελληνισμού της Διασποράς που φυλάει 
Θερμοπύλες, είναι ιερό κειμήλιο και παρακα-
ταθήκη των Ηρώων του 21 και δε σηκώνει 
ντροπή! Γι' αυτό, εμείς ο λαός που είμαστε 
και η Εκκλησία του Χριστού, επιβάλλεται ι-
στορικώς να σταματήσουμε τις αχαλίνωτες 
φιλοδοξίες του Φαναριού προτού είναι αργά.

Συνοπτικώς η άμεσος αντικατάσταση του 
κ. Ελπιδοφόρου από τα ηνία της Εκκλησίας 
μας, με δικό μας Ποιμενάρχη, για τους ήδη 
αναφερομένους λόγους -είναι επιτακτικό, ι-
ερό καθήκον του Ελληνισμού Αμερικής.

Σε περίπτωση που το Φανάρι συνεχίζει 
να κωφεύει στις δίκαιες καιαγανακπσμένες 
φωνές του Ελληνισμού της Αμερικής δεν υ-
πάρχει άλλος δρόμος για την Εκκλησία μας, 
παρά να απαγκιστρωθεί τελείως από το Φα-
νάρι, να πέσει στη ζεστή Μητρική αγκαλιά 
και να ενωθεί με την Αυτοκέφαλο Εκκλησία 
της Ελλάδας!

Μετά τιμής,
Ευάγγελος Ποτάκης
(μαθηματικός, συγγραφέας, ιστοριοδίφης, 

ευεργέτης, πρώην πρόεδρος της Παναρκα-
δικής Ομοσπονδίας Αμερικής, ιδρυτής και ε-
πίτιμος πρόεδρος του Ελληνορθόδοξου Συλ-
λόγου Σικάγου «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός»).

Εκκλησιαστικό ΗΠΑ - ΠΙΚΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
(Συνέχεια από σελ. 2)

Η Ουκρανία και η ''θεωρία του χάους''
Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ακούσει 

για το «φαινόμενο της πεταλούδας». Το δια-
τύπωσε στη δεκαετία του ‘60 ο διάσημος Α-
μερικανός μαθηματικός και μετεωρολόγος 
Έντουαρντ Νόρτον Λόρεντζ. Οι πρωτοπορι-
ακές μελέτες του Λόρεντζ για τη δυναμική 
της ατμόσφαιρας ,οδήγησαν στην τυχαία α-
νακάλυψη της θεωρίας του χάους.

Ο Λόρεντζ περιέγραψε τη θεωρία του 
σε ομιλία του στην Αμερικανική Ένωση για 
την Προώθηση της Επιστήμης ,το 1972. Η ε-
ρώτηση που έθεσε τότε έχει εγγραφεί στη 
συνείδηση   όλων μας: «Μπορεί το χτύπημα  
των φτερών μιας πεταλούδας στη Βραζιλί-
α, να προκαλέσει  έναν ανεμοστρόβιλο στο 
Τέξας;» Δηλαδή, πώς μικρές  αλλαγές σε έ-
να σύστημα , μπορούν να επηρεάσουν  δρα-
ματικά την πορεία πολύ μεγαλύτερων γεγο-
νότων.

Ο Λόρεντζ αμφισβήτησε την ντετερμινι-
στική κοσμοθεωρία, όπως είχε εκφραστεί  
με βεβαιότητα, για παράδειγμα, από τον μα-
θηματικό και φιλόσοφο Πιέρ Σιμόν Λαπλάς 
που δήλωνε στις αρχές του 19ου αιώνα ότι 
ολόκληρο το μέλλον θα μπορούσε να προσ-
διοριστεί με τη διατύπωση και την επίλυση 
των εξισώσεων που διέπουν όλα τα στοιχεία 
του Σύμπαντος.

Η ανακάλυψη του Λόρενς οδήγησε σε κά-
τι που έχει χαρακτηριστεί ως μια από τις 
μεγάλες επαναστάσεις του 20ου αιώνα στις 
φυσικές επιστήμες.

Σήμερα ζούμε σε μια εποχή που ποτέ άλ-
λοτε στην ιστορία ,η ανθρωπότητα δεν είχε 
τόση συσσωρευμένη γνώση . Αλλά χαρακτη-
ρίζεται ίσως περισσότερο από ποτέ ,από τη 
θεωρία του χάους.

Γιατί εδώ και αρκετές δεκαετίες δεν υ-
πήρχε τόσο μεγάλη αβεβαιότητα. Και φόβος 
για το αύριο. Γιατί, με μεμονωμένα επεισό-
δια,μπορούν να επιφέρουν κοσμογονικές αλ-
λαγές. Άλλωστε , δεν έχουμε απαντήσεις σε 
κρίσιμα  ερωτήματα: Και πρώτα και κύρια για 
τη σημερινή «μητέρα» του κακού: Δεν ξέρου-
με πότε και πώς θα τελειώσει ο πόλεμος 
στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν πίστευε ότι όλα θα γίνονταν πο-
λύ γρήγορα, όταν έδινε διαταγή για την ει-
σβολή. Οι ειδικοί έλεγαν ότι η Ουκρανία δεν 
είχε καμία πιθανότητα εναντίον της Ρωσί-
ας, μιας από τις ισχυρότερες στρατιωτικές 
δυνάμεις στον κόσμο. Αντίθετα,οι Ουκρανοί 
διεξάγουν αυτή τη στιγμή μια επιτυχημένη α-
ντεπίθεση στα ανατολικά της χώρας.

Η Ουκρανία διαθέτει  πλέον γερά  χαρτιά. 
Κυρίως, χάρη στη γενναιόδωρη στρατιωτική 
βοήθεια από τη Δύση.

Ο Πούτιν, από την άλλη, αναγκάστηκε να 
κηρύξει μερική επιστράτευση. Ετσι όμως 
μετέφερε τον πόλεμο από ένα αφηρημένο 
γεγονός των μέσων ενημέρωσης ,απευθεί-

ας στην καθημερινή  ζωή πολλών Ρώσων.
Πώς θα αντιδράσει  στη συνέχεια ο ισχυ-

ρός του Κρεμλίνου;Θα καταφύγει σε τακτικά 
πυρηνικά  όπλα στο μέτωπο για να αποφύγει 
ένα νέο Αφγανιστάν; Γιατί ο πόλεμος εξελίσ-
σεται  σε μια «παγωμένη σύγκρουση» - που 
θα  σιγοβράζει για χρόνια.

Άλλο ερώτημα που ζητάει απάντηση απο 
την Ευρώπη:

Σε πόσο βαθιά ύφεση θα μπει η Ευρωζώ-
νη; Ο πληθωρισμός μειώνει μαζικά την αγο-
ραστική δύναμη των Ευρωπαίων Οι εταιρεί-
ες, με τη σειρά τους, στενάζουν κάτω από τις 
υψηλές τιμές της ενέργειας.Το αν επιδει-
νωθεί η κατάσταση εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες: θα διακοπεί ολοκληρωτικά  η 
ροή φυσικού αερίου από τη Ρωσία; Θα παρα-
μείνουν τόσο υψηλές οι τιμές της ενέργειας; 
Θα καταφέρουν οι κυβερνήσεις , με τα πολυ-
άριθμα μέτρα στήριξης, να σταθεροποιήσουν 
την οικονομική κατάσταση των πολιτών;

Γνωρίζει κανείς πόσο καιρό θα συνεχί-
σουν να αυξάνονται οι τιμές ; ‘Η είναι σαν να 
κοιτάς σε μια κρυστάλλινη σφαίρα;

Στα μέσα Αυγούστου, για παράδειγμα, η 
ΕΚΤ υπολόγισε τους μελλοντικούς ρυθμούς 
πληθωρισμού στην ευρωζώνη σε 7,5% (για 
φέτος), 4,5% (2023) και 3% (2024). Μόλις 
τρεις μήνες νωρίτερα, τον Μάιο, η Φραν-
κφούρτη ήταν πιο αισιόδοξη, μιλώντας  για 
πληθωρισμό 6,3% (εφέτος), 3,5 %(2023) και 
2,5% (2024).

Τι γνωρίζουμε λοιπόν για την περαιτέρω 
εξέλιξη των τιμών; Τίποτα.

Άλλο ένα ερώτημα: Τι θα γίνει με την Κίνα; 
Η πολιτική της αντιπαράθεσης και του περι-
ορισμού του Πεκίνου μήπως οδηγήσει και σε 
στρατιωτική σύγκρουση; Πέρα από την οικο-
νομική και εμπορική;

Ο διάσημος Αμερικανός κοινωνιολόγος Ι-
μάνουελ Βαλερστάιν, επηρεασμένος  από τη 
θεωρία του χάους, υποστήριζε  ότι βρισκό-
μαστε σε ένα σημείο καμπής , όπου μεμονω-
μένες ενέργειες μπορούν να έχουν σημαντι-
κό αντίκτυπο.

Μπορεί να δημιουργήσουμε έναν κόσμο 
καλύτερο ή χειρότερο από το φθίνον σύγχρο-
νο παγκόσμιο σύστημα, αλλά σίγουρα θα πα-
ράγουμε κάτι διαφορετικό.Στο βιβλίο του «Ο 
θρίαμβος του κεντρώου φιλελευθερισμού», 
ο Βαλερστάιν προέβλεπε ότι « κάπου στα 
μέσα του 21ου αιώνα -ας πούμε στο 2050-
θα βρισκόμαστε σε μια τελείως καινούργια 
κατάσταση. Το νεωτερικό κοσμοσύστημα θα 
έχει φτάσει στο οριστικό του τέλος, δίνο-
ντας τη θέση του σε διάδοχο ή διαδόχους 
που σήμερα δεν γνωρίζουμε, και δεν είμα-
στε σε θέση να γνωρίσουμε, τα χαρακτηρι-
στικά των οποίων δεν μπορούμε καν να σκι-
αγραφήσουμε».

(Μιχάλης Ψύλος)
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καλαμι Eνημερώνει, αποκαλύ-
πτει, προβληματίζει, σατιρίζει

Στην πόλη Μanchester, βορειοδυτικά της 
Βοστώνης, υπάρχει το ''Πάρκο Καλύβα'', προς 
τιμήν του Χρήστου Καλύβα, του πρώτου Ελ-
ληνοαμερικανού, που σκοτώθηκε στον Α' 
Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως αναγράφει και το 
μνημείο. Ιστορικό γεγονός, ανεκμετάλλευτο 
από τς τοπικές ελληνικές Οργανώσεις Νέ-
ας Αγγλίας.

Κάτω, η αναφορά στον Χρήστο Καλύβα, 
από ομιλία του γερουσιαστή Σμιθ στις 20 
Μαρτίου 2002 στην Γερουσία ΗΠΑ, σύμφω-
να με τα αρχεία της (148 CONG. REC. S2178 
- TRIBUTE TO CHRISTOS NICKOLAS KALIVAS 
by UNITED STATES SENATOR BOB SMITH).

Χρήστος Καλύβας, ο πρώτος 
Ελληνοαμερικανός, που 
σκοτώθηκε στον Α' Παγκόσμιο 
Πόλεμο

Κατά τα χρόνια των αποικιοκρατιών γύρω 
στα 1600 με 1700, οι Έλληνες ήρθαν στην Α-
μερική και ειδικότερα στην περιοχή Boston 
(Βοστώνη) σποραδικά και σε μικρούς αριθ-
μούς. Πρώτοι έφτασαν οι καπετάνιοι και 
ναυτικοί, αργότερα εκείνοι που ήρθαν για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Υπάρχει πιθανότητα ο πρώτος Έλληνας 
μετανάστης να ήταν ο Πλοίαρχος Thomas 
Grecian ή Gretian.

Ένα κύμα μετανάστευσης εμφανίστηκε 
προς το τέλος της δεκαετίας του 1820 κα-
θώς η Ελλάδα προσπαθούσε να επανορθωθεί 
από την καταστροφή της επανάστασης. Ορ-
φανά του πολέμου μεταφέρθηκαν στην πε-
ριοχή New England από φιλέλληνες όπως 
τον Samuel Gridley Howe, τον Col. Jonathan 
Miller από το Vermont και άλλους εμπόρους 
και διπλωμάτες.

Από τα μέσα του 19 αιώνα, η περιοχή του 
Boston είχε λιγότερους από 300 κατοίκους 
Ελληνικής καταγωγής. Η καταγραφή πληθυ-
σμού του 1900 στην Αμερική έδειξε ότι πε-
ρίπου 9.000 Έλληνες ζούσαν στην Αμερική 
τον καιρό εκείνο, από τους οποίους 2.000 
ήταν στην New England και 1800 στην Μασ-
σαχουσέτη.

Αλλά το πιο εντυπωσιακό σημείο της με-
τανάστευσης των Ελλήνων στην Αμερική και 
στο Boston είναι ότι, αντίθετα με τους μετα-
νάστες του 20ου αιώνα, οι περισσότεροι ήρ-
θαν δίχως να γνωρίζουν κανέναν στη χώρα 

αυτή, δίχως πόρους.
Ενδεικτικές οι περιπτώσεις του μουσικού 

D. Mitropoulos, του επιχειρηματία T. Pappas, 
J. Haseotes και G. & T. Demoulas, καθώς και 
J. Gikas, των βιομηχάνων C. Maliotis, και C. 
Papoutsy, του αστρονόμου M. Papayannis και 
του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Ιακώβου, κα-
θώς και των αναρίθμητων διακεκριμένων ε-
πιστημόνων στα νοσοκομεία της περιοχής 
του Boston, στα πανεπιστήμια και στα χημεία 
είναι λεπτομερώς καταγραμμένη.

Αλλά γνωρίζουμε λίγα για τους πρωτοπό-
ρους τους οποίους διαδέχτηκαν.

Το πρώτο ελληνογενές όνομα σε επίση-
μο έγγραφο στο Boston (1668) φαίνεται να 
είναι το όνομα της Jane Grecian, κόρης του 
Capt. Thomas Grecian και της συζύγου του 
Dorothy. Τον χρόνο 1668 το όνομα του Capt. 
Grecian εμφανίζεται επίσης σε μια κατάστα-
ση φορολογουμένων.

Ο S.G. Canoutas, ένας δικηγόρος του 
Boston στο άρθρο «Ελληνισμός της Αμερι-
κής» το 1918 υπέθεσε ότι τα πρώτα ονόματα 
και επώνυμα των μελών αυτής της οικογέ-
νειας έδειχναν ότι ήταν ελληνογενή.

Το «Βορειοανατολικό Ιστορικό και Γενε-
αλογικό Αρχείο» δείχνει ότι το 1691 κάποια 
Colleta Grecian, κόρη του Dorcas και εγγονή 
του Thomas Grecian, βαπτίστηκε στην εκ-
κλησία του Mr. Willard η οποία ήταν μια Πα-
λιά Νότια Εκκλησία (Old South Church).

(Emmanuel Paraschos, Ph.D.)

Οι πρώτοι 'Ελληνες μετανάστες
στην Βοστώνη, περιοχή Νέας Αγγλίας

Τον χρόνο 1880, κατά την διάρκεια του 
πολέμου μεταξύ Περού και Χιλής, συνέβη το 
ακόλουθο: Σε μια αιματηρή επιδρομή των Χι-
λιανών κατά του χωριού Σαν Αντρές του Πε-
ρού, οι Χιλιανοί στρατιώτες σκότωναν αδια-
κρίτως τους κατοίκους του χωριού.

Ανάμεσα σε αυτούς όμως, ήταν και 7 Ελ-
ληνες ναυτικοί, οι οποίοι αγάπησαν το Περού 
από τα ταξίδια τους και είχαν εγκατασταθεί 
εκεί για να ζήσουν. Κάποιοι από αυτούς είχαν 
παντρευτεί με Περουβιανές γυναίκες και εί-
χαν δημιουργήσει τις οικογένειές τους.

Οι πατριώτες αυτοί ήταν ο Αθανάσιος Να-
ϊσόπουλος, Εµµανουήλ Γεωργιάδης και Αθα-
νάσιος Κατωχέρας, τους οποίους στη συνέ-
χεια η Περουβιανή πολιτεία τίµησε µε ειδικό 

µνηµείο, όπως άλλωστε έπραξε και η Χιλια-
νή για τους Έλληνες εποίκους που πολέµη-
σαν στην ίδια ναυµαχία εναντίον των Περου-
βιανών.

Οταν λοιπόν έγινε η φονική επιδρομή, μα-
ζεύτηκαν όλοι οι Ελληνες σε ένα σπίτι, μαζί 
με πολλούς Περουβιανούς κατοίκους, κλει-
δώθηκαν μέσα, ύψωσαν την ελληνική σημαία 
και περίμεναν με αγωνία.

Και τότε έγινε το θαύμα! Οι Χιλιανοί στρα-
τιώτες που είχαν ξεκληρίσει το χωριό, δεν 
πείραξαν το σπίτι με την ελληνική σημαία!

Στα τέλη του 19ου αιώνα, ορισµένοι από 
τους Έλληνες εποίκους του Περού, πήραν µέ-
ρος στον Πόλεµο του Ειρηνικού (στη ναυµα-
χία του Ιγκίκε, 12 Μαίου 1879), µεταξύ Χιλής 

Οι σκουρόχρωμοι 'Ελληνες του Περού

και Περού, και θυσιάσθηκαν αυτοπυρπολώ-
ντας τη ναυαρχίδα του Περουβιανού στόλου 
Guascar. 

Τον 1920, σύµφωνα µε την επίσηµη απο-
γραφή του έτους αυτού, είχαν εγκαταστα-
θεί στη Λίµα και στο επίνειό της Καλλάο 36 
άνδρες και 13 γυναίκες, Έλληνες υπήκοοι. 
Είκοσι χρόνια αργότερα (1940), η επίσηµη 
κρατική Απογραφή κατέγραψε συνολικά 47 
άνδρες και πέντε γυναίκες, Έλληνες υπηκό-
ους, ενώ το 1950 ο αριθµός τους αυξήθηκε 

σε 850 εποίκους. Οι περισσότεροι Έλληνες 
ασχολήθηκαν µε την κατεργασία δερµάτων, 
χαρτοβιοµηχανία, σαπωνοποιία, οινοπνευµα-
τοποιία, αλλά και µε τις βιοµηχανίες της υ-
φαντουργίας, πιλοποιίας και τις απέραντες 
φυτείες κακάο, καφέ, βανίλιας και ελαστι-
κής κόµµης.

Οι απόγονοι 6ης, 7ης και τώρα 8ης γενιάς 
αυτών των 7 Ελλήνων ναυτικών, είναι περί-
που 650 άτομα και αποτελούν την ελληνική 
κοινότητα του Σαν Αντρές. Οι περισσότεροι 
δεν έχουν επισκεφθεί ποτέ την Ελλάδα.

Εορτάζουν την μέρα που σώθηκαν, αλλά 
και ελληνικές εορτές, όπως την 28η Οκτω-
βρίου και την 25η Μαρτίου με επίσημο τρό-
πο και στις εορτές τους ακούγεται πάντα ο 
ελληνικός Εθνικός Υμνος μαζί με τον Εθνικό 
Υμνο του Περού.

Το Περού, σε αντίθεση µε άλλες δυτικές 
λατινοαµερικανικές δηµοκρατίες, δέχθηκε 
την επίσκεψη µεγάλων πολιτικών, συµπερι-
λαµβανοµένου του Ελευθερίου Βενιζέλου, το 
1927, ο οποίος είχε βαφτίσει τότε τον γι-
ο του φίλου του Ιωάννη Παπαδόπουλου και 
του έδωσε το όνοµα Βενιζέλος.

Τον 1965, επισκέφθηκε το Περού ο Αρχι-
επίσκοπος Κύπρου, Μακάριος.

Σύµφωνα µε την Απογραφή του 1996, ο 
αριθµός των ελλαδογεννηµένων του Περού 
ανερχόταν σε 140 (114 ήσαν άνδρες).
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Η τραγική ''Οδύσσεια'' των Ελλήνων
μεταναστών στις ΗΠΑ (1900 - 1920)

Η βολοδαρμένη ιστορία της νεοελληνικής 
μετανάστευσης, είναι τόσο παλιά, όσο και η 
ιστορία μας. Πέρα από τους εξωτικούς μύ-
θους, το φεγγαρόλουστο όνειρο για μια κα-
ταπράσινη καρπερή όαση σε χώρες παραμυ-
θένιες, πλέκεται σαν κισσός η πολυτάραχη 
πορεία της Ελληνικής Οδύσσειας. Οι απάν-
θρωπες συνθήκες της ζωής, οι ματωμένοι 
πόλεμοι, οι ανελέητες ληστείες, η σαρκοβό-
ρα πείνα και ιδιαίτερα της στείρας αγροτιάς, 
ξερίζωσε βίαια το μεγαλύτερο ποσοστό στο 
ορμητικό κύμα των μεταναστών.

Ερήμωσαν τα κακορίζικα χωριά, ξεράθη-
καν τα αμπέλια, μαράζωσαν οι ελιές, πικρα-
μένες μάνες, αδελφές και κοπελιές απόμει-
ναν μόνες να κοιτάζουν με μαράζι το πέλα-
γος. Ο βαριόμοιρος Έλληνας αγρότης ζούσε 
σε μια θλιβερή αθλιότητα- μια άβυσσο δίχως 
ουρανό. Ξυπόλυτος, γυμνός, κουρελής, ατρο-
φικός. Τον πολυπόθητο καρπό που έφτυνε 
αίμα για να τον μαζέψει, του τον λήστευαν 
οι αετομάτηδες τοκογλύφοι, οι έμποροι και 
οι φεουδαρχικοί ιδιοκτήτες.

Σχολεία δεν υπήρχαν, γράμματα δεν μά-
θαινε, ζούσε σε άθλιες τρώγλες, και έκλαι-
γε μοιρολογώντας την άσπλαχνη μοίρα του. 
Όλα του ήταν μαύρα και σκοτεινά γύρω του. 
Καμιά χαραμάδα ελπίδας δεν γέννησε η βα-
λαντωμένη καρδιά του. Για αυτό άμα άνοιξε 
η στράτα της Αμερικής πήρε φουριόζικα το 
πενιχρό δισάκι του στον ώμο και σαλαμπα-
ρησε με δονκιχωτικό ενθουσιασμό και μεθυ-
σμενα όνειρα. Η μετανάστευση ήταν η μόνη 
σανίδα σωτηρίας. Άλλη δεν υπήρχε.

Ο μεταναστευτικός πυρετός κορυφώθη-
κε στην εικοσαετία 1900-1920 και η Ελλάδα 
έχασε το 8% του συνολικού της πληθυσμού. 
Περίπου 25.000 άνθρωποι εγκατέλειπαν κά-
θε χρόνο την οικονομικά λαβωμένη πατρίδα 
και αγκυροβόλησαν με πυρωμένη λαχτάρα 
για την «Γη της Επαγγελίας», την σαγηνευ-
τική σειρήνα που τους υποσχόταν με γενναι-
οδωρία αμύθητο πλούτο, ευημερία και χρυ-
σές ευκαιρίες.

Ο αμμουδερός μύθος της αμερικάνικης 
''Γης της επαγγελίας'', το ελπιδοφόρο κατα-
φύγιο των αποδήμων όλου του κόσμου, αναμ-
φισβήτητα ξελόγιασε και αντάριασε όλη την 
σαρωμένη μας ύπαιθρο. Οι Έλληνες που με 
κομμένη την ανάσα σαλπάρισαν στις υπερπό-
ντιες χώρες, με τα βυζανιάρικα φτερά της 
ελπίδας, εκτός από τη σωματική ικανότητα, 
δεν διέθεταν κανένα άλλο προσόν. Έφταναν 
στον Πειραιά και αντίκριζαν θαμπωμένοι για 
πρώτη φορά, θάλασσα και βαπόρια. Ήταν α-
γράμματοι, λίγοι είχαν τελειώσει το Δημο-
τικό, ''άβγαλτοι'' και αθώοι, άνθρωποι στερη-
μένοι, πεινασμένοι, πού δεν είχαν συνείδηση 
της δύναμής τους, ούτε φυσικά των δικαιω-
μάτων τους. Δηλαδή ήταν το πιο κατάλληλο 
υλικό για μια ύπουλη, πανούργα εκμετάλλευ-
ση, μια αγέλη προβάτων παγιδευμένη στα αι-
ματηρά νύχια του αόρατου λύκου.

Η τοκογλυφία
Η εγκληματική τοκογλυφία οργίαζε. Ο τό-

κος, ήταν 20-30% σε χρήμα, αλλά οι δανει-
στές έπαιρναν από τους οφειλέτες τους, 
γάλα, βούτυρο, και άλλα προϊόντα, ανεβάζο-
ντας τον τόκο σε 70 ή και 80%. Το ταξίδι α-
παιτούσε αρκετά χρήματα και οι παμπόνηροι 
πράκτορες ή οι τοκογλύφοι που θα δάνειζαν 
το απαραίτητο για τα ναύλα ποσό, ζητούσαν 
σίγουρη εξασφάλιση. Έτσι οι μικροκτηματί-
ες με υποθηκευμένα κτήματα βυθίζονταν σε 
ανυπερβλητα χρεη.

Για τους πάμπτωχους και άκληρους υπήρ-
χε και ο μπαμπέσικος τρόπος. Τους δέσμευ-
αν με τον αποπνηκτικό ζυγό συμβόλαιων ερ-
γασίας, για να αναγκαστούν να ξεχρεώνουν 
τα πανάκριβα ναύλα τους για μια ολόκληρη 
ζωή. Αλυσοδεμένοι σκλάβοι, στους σιδηρο-
δρόμους ή στα θανατηφόρα ορυχεία του Κο-
λοράδο.

Οι δολοπλόκοι τοκογλύφοι και πράκτο-
ρες, στρατολογούσαν ακόμα μικρά παιδιά 
και εφήβους 8-12 χρονών για τα διάσημα 

στιλβωτήρια που διατηρούσαν άπληστοι 
Έλληνες αφέντες, στις μεγάλες πόλεις των 
Η.Π.Α. Μεγάλο ρόλο έπαιξαν και οι πράκτο-
ρες των μεταναστευτικών γραφείων που δι-
αφήμιζαν με φανφάρες και κουδουνοκρουσι-
ες, τον ''πλούτο'' που τους καρτερούσε στην 
Αμερική.

Οι περισσότεροι φουκαριάρηδες Έλληνες 
πήγαιναν με πρόθεση να μείνουν προσωρι-
νά στην Αμερική. Και σε σύγκριση με άλλες 
μειονότητες, έφευγαν μόνο άντρες. Έτσι ε-
ρήμωσε ο τόπος.

Έφευγαν οι Έλληνες, με την απατηλή ελ-
πίδα να γυρίσουν σύντομα με παραπανίσια 
χρήματα, για να ξεχρεώσουν το κτήμα τους, 
να κάνουν μια δουλειά στον τόπο τους ή να 
προικίσουν τις αδελφές τους. Δεν ήξεραν ό-
μως τι τους περίμενε στον φανταχτερό πα-
ράδεισο. Η πείρα είναι ο πιο σκληροτράχη-
λος δάσκαλος.

Μέχρι τον 1907 το ελληνικό μεταναστευ-
τικό ρεύμα προς την Αμερική το διακινούσαν 
ξένες ατμοπλοϊκές εταιρίες. Οι συνθήκες δι-
αβίωσης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, στα 
μεταναστευτικά υπερωκεάνια ήταν φριχτές, 
ιδιαίτερα εκείνα της πρώτης περιόδου 1907-
1937. Οι μετανάστες θεωρούνταν «φορτίο». 
Πλοία μόλις 5-6 χιλιάδων τόνων, μετέφεραν 
έως 1.300 επιβάτες, σε ταξίδια που συχνά 
διαρκούσαν 22 μέρες.

Οι δοκιμασίες των φτωχών μεταναστών, 
οι οποίοι δεν νοιάζονταν σταλια για ανέσεις, 
γιατι ποτέ δεν τις είχαν γευτεί, άρχιζε, πολύ 
πριν το ταξίδι. Οι περισσότεροι αγνοούσαν 
τις μεγάλες δυσκολίες που τους περίμεναν 
στο Νέο Κόσμο, τον οποίο εκατοντάδες πα-
ραδόπιστοι μεσίτες μετανάστευσης, ζωγρά-
φιζαν με χίλια ελκυστικά χρώματα.

Με την φλογερή ελπίδα ότι στην ξένη χώ-
ρα θα αποκτήσουν ότι χρειάζονται για να ε-
πιστρέψουν εφοδιασμένοι για μια καλύτερη 
ζωή, αγωνίζονταν να πάρουν την πολυπόθη-

τη άδεια μετανάστευσης για την Αμερική. Ό-
σοι τα κατάφερναν, πριν την επιβίβαση στο 
πλοίο, υποβάλλονταν σε ξεψείριασμα και εμ-
βολιασμό.

Η αναχώρηση γινόταν σε ατμόσφαιρα πα-
νηγυρική, με την μουσική του δήμου να παί-
ζει θριαμβευτικά στο λιμάνι του Πειραιά, ε-
νώ εκατοντάδες μαντήλια ανέμιζαν βουτηγ-
μένα στον αγκαθωτό πόνο του αποχωρισμού.

Οι άδολοι μετανάστες «πακετάρονταν» 
κυριολεκτικά στους χώρους κάτω από το κα-
τάστρωμα, σε απελπιστικά στενούς χώρους 
και αμπάρια. Καλοθρεμμένες ψείρες κλωθο-
γύριζαν στα κορμιά τους. Από την πρώτη κιό-
λας ημέρα, η πολυκοσμία, οι αναθυμιάσεις 
των εμετών, η απόπνοια των σωμάτων των 
επιβατών και η έλλειψη στοιχειώδους καθα-
ριότητας, έκαναν την ατμόσφαιρα αποπνικτι-
κή και ανυπόφορη.

Η άφιξη και τα βάσανα
Στην είσοδο του ποταμού Hudson ήταν 

στημένη η φοβερή «Καραντίνα», ο δημόσιος 
υγειονομικός σταθμός ελέγχου. Αδιάφοροι 
άνδρες της υπηρεσίας Αλλοδαπών και της 
Δημόσιας Υγείας, ανέβαιναν στο πλοίο και 
επιθεωρούσαν προσεχτικά τους επιβάτες 
3ης θέσεως και καταστρώματος. Μετά, το 
ο πλοίο κατευθύνονταν σιγά-σιγά προς το λι-
μάνι της Νέας Υόρκης.

Περνώντας κοντά από το άγαλμα της Ε-
λευθερίας κατέληγε σε ένα από τους «τό-
κους» στο Μανχάταν ή απέναντι στο Χομπό-
κεν. Εκεί αποβιβάζονταν οι επιβάτες της 
πρώτης και δεύτερης θέσεως, περνούσαν 
βιαστικά από τον τελωνειακό έλεγχο και 
χάνονταν στο πολύβουο Μανχάταν.

Μα το κονταροχτύπημα των φτωχων με-
ταναστών με την σκληρη πραγματικοτητα, 
την αγωνία, την αβεβαιότητα, μόλις άρχιζε.

Μετά από μια πολυχρονη βασανιστική α-
ναμονή στο πλοίο άρχιζαν να κατεβαίνουν 

επιτέλους τη σκάλα του πλοίου οι τριτης 
κατηγοριας επιβατες, φορτωμένοι σαν χα-
μάληδες.

Αγκομαχώντας, αποβιβαζοταν στις βάρ-
κες της Υπηρεσίας Αλλοδαπών που τους με-
τέφεραν στο περίφημο Ellis Island, γνωστό 
στους Έλληνες μετανάστες ως «Καστιγγά-
ρι». Εκεί μέσα στις πολύβουες στοές του 
γραφείου απογραφής, οι μετανάστες υπο-
βάλλονταν στην τελική δοκιμασία.

Κάθε άρρωστος υποχρεωνόταν να γυρίσει 
στο πλοίο και παραδινόταν στην ατμοπλοϊ-
κή εταιρία, για επαναπατρισμό. Άγρυπνοι ε-
πιθεωρητές της Υπηρεσίας Αλλοδαπών με 
τον αλαζονικό αέρα της εξουσίας, μόλις πα-
ρατηρούσαν κάποιον ύποπτο, σημείωναν πά-
νω στην κάρτα τους κάποιο κωδικό σήμα, 
προκειμένου να τον προσέξουν ιδιαίτερα οι 
γιατροί. Αυτοί οι αμοιροι, έπρεπε να επιστρέ-
ψουν στο λιμάνι της επιβίβασής τους.

Φοβερό μαρτύριο, η «ιερά εξέταση» στο 
Ellis Island, νησί ελπίδων και αγωνίας! Νησί 
ολοκληρώσεως πόθων και ματαιώσεως ο-
νείρων! Δράματα ζωής και θανάτου παίχθη-
καν μέσα στις αίθουσες όπου γινόταν η εξέ-
τασης των μεταναστών ή πίσω από τα κά-
γκελα των κρατητηρίων.

Οι περισσότεροι νεοαφιχθέντες έμεναν 
για λίγο στη Νέα Υόρκη. Εκεί υπήρχαν μι-
κρά ξενοδοχεία και μικρομάγαζα Ελλήνων 
ιδιοκτητών, οι οποίοι τους υποδέχονταν ό-
ταν ξεμπαρκάριζαν από τα σκάφη που τους 
έφερναν στο νότιο τμήμα του Μανχάταν. Η 
πόλη ηταν πολύ ακριβή και οι περισσότεροι 
είχαν λίγα δολάρια στην τσέπη τους. Βιάζο-
νταν λοιπόν να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Στις αρχές του 20ου αιώνα, περίπου ένας 
στους επτά μετανάστες παρέμενε στη Νέα 
Υόρκη. Στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχαν 
50.000 Έλληνες εργάτες στα σκοτεινά ορυ-
χεία και στις σιδηροδρομικές γραμμές, ενώ 
οι εργάτες σιδηροδρόμων είχαν συγκεντρω-
θεί κυρίως στην Καλιφόρνια, όπου τον 1910 
το ποσοστό Ελλήνων στον συνολικό πληθυ-
σμό ήταν μεγαλύτερο από οποιαδήποτε άλ-
λη Πολιτεία.

Με τον καιρό, αρκετοί Έλληνες εγκατέ-
λειψαν τα ορυχεία και τους σιδηροδρόμους 
για να γίνουν μικροεπαγγελματίες, αλλά πολ-
λοί άλλοι παρέμειναν εργάτες για όλη τους 
την ζωή.

Ένας άλλος σημαντικός τόπος προορι-
σμού για τους Έλληνες μετανάστες ήταν οι 
βιομηχανικές πόλεις της Νέας Αγγλίας, όπου 
πήγαιναν για να εργαστούν στα εργοστάσια υ-
φασμάτων και παπουτσιών. Η επιβίωση τους 
ήταν αξιολύπητα, άθλια. Μια και ο σκοπός 
τους ήταν να εξοικονομήσουν όσο το δυνα-
τόν περισσότερα χρήματα για να τα στείλουν 
πίσω στην Ελλάδα, ζούσαν αδιαμαρτύρητα 
βουτηγμενοι στην άβυσσο της μιζέριας και 
στέρησης, αφού 5 και 6 άτομα νοικιάζαν ένα 
ανήλεο στενοχωρο διαμέρισμα, για να μοιρά-
ζονται τα έξοδα, χωρίς σωστή διατροφή ή 
στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής.

Για αυτό και η φυματίωση ήταν πολύ συ-
νηθισμένη. Τα πράγματα γίνηκαν ακόμα χει-
ρότερα, λόγω της δεδομένης εχθρικής υπο-
δοχής που επιφύλασσαν στους Έλληνες με-
τανάστες, οι μετανάστες άλλων εθνικοτή-
των ή και οι ίδιοι ακόμα Αμερικανοί εργάτες.

Οι μεταναστες που είχαν σκοπό να μει-
νουν στην θρυλικη χωρα του πλουτου πρ-
σωρινα, αρνήθηκαν να μάθουν την Αγγλική 
γλώσσα. Πολλοί ήσαν ανειδίκευτοι και δεν 
τους απέμεινε παρά να δουλέψουν στα με-
ταλλεία ή στους σιδηροδρόμους. Άλλοι εκ-
δηλώνοντας το ''επιχειρηματικό δαιμόνιο 
του έλληνα'', έστηναν καροτσάκια πουλώ-
ντας λαχανικά και φρούτα στους δρόμους. 
Σύμφωνα με μια έκθεση το 1901 υπήρχαν 
1500 πεντακοσοι πλανόδιοι πωλητές στη 
Νέα Υόρκη.

Οι εργασίες
Οι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στις με-
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γάλες πόλεις απασχολούνταν σαν εργάτες 
σε εργοστάσια τυποποίησης τροφίμων, σε 
χαλυβουργεία και σε εργοστάσια, αν και πολ-
λοί ξεκίνησαν ως πλανόδιοι πωλητές φρού-
των, γλυκών και λουλουδιών. Σημαντικός ε-
πίσης οικονομικός παράγοντας της εποχής 
για τους Έλληνες ήταν τα στιλβωτήρια πα-
πουτσιών. Σε όλον τον αμερικανικό Βορρά 
υπήρχαν εκατοντάδες τέτοιων επιχειρήσε-
ων που ανήκαν σε Έλληνες. Η άνθηση των 
επιχειρήσεων αυτών οδήγησε στο να θεω-
ρούνται συνώνυμες οι λέξεις «λούστρος» 
και «Έλληνας» στα μεγάλα αστικά κέντρα 
του Βορρά της εποχής εκείνης.

Τα άμοιρα παιδιά που δούλευαν σαν πλα-
νόδιοι πωλητές για λογαριασμό των «πατρό-
νων» τους φωλιαζαν σε βρωμερά και ανθυ-
γιεινά δωμάτια. Συχνά συγκατοικούσαν στα 
ίδια κτίρια που ήταν οι στάβλοι των αλόγων.

Σπανιότατα, άνοιγαν τη νύχτα τα παράθυ-
ρα και ακόμα πιο σπάνια έπλεναν τις κουβέρ-
τες των κρεβατιών τους. Τις περισσότερες 
φορές έμεναν νηστικά όλη την ημέρα και έ-
τρωγαν μόνο το βράδυ όταν επέστρεφαν στα 
δωμάτια τους, όπου στοίβαζαν και τα απού-
λητα φρούτα, λαχανικά.

Η κατασταση ήταν ακόμη χειρότερη για τα 
κακορίζικα παιδιά που δούλευαν στα στιλ-
βωτήρια. Σε μερικά δωμάτια ήταν αραδια-
σμένα το ένα πλάι στο άλλο, δύο ή τρία κρε-
βάτια στα οποία έπεφταν μισολυποθυμα από 
την κουραση. Τα πιτσιρικια επρεπε να ξυπνη-
σουν στις 4.30 το πρωί να περπατησουν με-
χρι τα στιλβωτηρια και να δουλεψουν αστα-
μάτητα μέχρι τις 10 την νύχτα. Μετά καθαρί-
ζαν τα μάρμαρα, σφουγγαρίζαν τα πατώματα 
και ξεσκονίσαν τις καρέκλες.

Τις περισσότερες φορές οι σατανικοί Έλ-
ληνες εργοδότες αντί για μεροκάματο έδι-
ναν στα φουκαριάρικα παιδιά μόνο τυρί, ε-
λιές και ξερό ψωμί. Τα στιλβωτήρια έμεναν 
ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις 
γιορτές.

Σε πολλά μέρη οι Έλληνες εργάτες των 
εργοστασίων λιμονοκτούσαν με δυο δολάρια 
την εβδομάδα. Στις σιδηροδρομικές γραμμές 
οι εργάτες κατοικούσαν σε ξεχαρβαλωμένα 
παλαιά βαγόνια και ξύλινες καλύβες. Οι 9 
στους 10 'Ελληνες στην Αμερική ήταν εργά-
τες, που δούλευαν μερόνυχτα.

Η εκμετάλλευση
Στην ιστορία του ελληνισμού υπάρχουν 

πολλές σκοτεινές σελίδες εκμετάλλευσης, 
από δεσποτικούς Έλληνες, που καπηλεύτη-
καν ξεδιάντροπα τους συντρόφους τους.

Αρκετοί Έλληνες μετανάστες, έχοντας υ-
περνικήσει τα πρώτα εμπόδια, αντί να προ-
σπαθήσουν να εξυπηρετήσουν τους συμπα-
τριώτες τους, εκμεταλλεύτηκαν την απειρία 
και την αμάθειά τους σε τέτοιο αποκρουστι-
κό βαθμό, που ήταν απαραίτητη η επέμβαση 

των αμερικανικών αρχών.
Το μαφιόζικο σύστημα των Ελληνων Πα-

τρόνων παρέμεινε ανεξίτηλο στην Αμερικα-
νική ιστορία, ήταν το μίασμα του παντοδύνα-
μου κοιλαρά αφέντη απέναντι στον μικρό και 
στον αδύνατο.

Το σύστημα εκμετάλλευσης από τους 
«Πατρόνους» είχε πρωτοεμφανιστεί από Ι-
ταλούς στη σιδηροδρομική βιομηχανία. Στην 
ουσία, οι Πατρόνοι ήταν εργολάβοι στους ο-
ποίους οι νεοφερμένοι, που ήξεραν πολύ λί-
γο τη γλώσσα και τις συνθήκες εργασίας, 
στηρίζονταν για να βρουν δουλεια, εργασία. 
Μερικές φορές οι Πατρόνοι τους εξασφάλι-
ζαν δωμάτιο και ένα συμφωνημένο ποσό ως 
μισθό, που σήμαινε ότι τροφή και οτιδήποτε 
έπαιρνε ο εργάτης επιπλέον απ' αυτό το πο-
σό ανήκε στον Πατρόνο.

Από το 1900 οι αδιάντροποι Έλληνες «α-
φεντικά», υιοθέτησαν το σύστημα των κουρ-
σάρων πατρόνων και το τελειοποίησαν. Τα 
πρώτα θύματα ήταν οι μικροπωλητές λου-
λουδιών και οι πωλητές φρούτων και γλυ-
κών. Ήταν εφοδιασμένοι με χειράμαξες και 
με το εμπόρευμα της ημέρας. Το βράδυ επέ-
στρεφαν τα καροτσάκια τους και τις εισπρά-
ξεις στο «αφεντικό».

Μετά το 1900 το σύστημα επεκτάθηκε 
και συμπεριέλαβε στα δίχτυα του αποπαί-
δια ηλικίας 14-20. Αυτά τα αθώα αγόρια έ-
κλειναν συνήθως συμβόλαιο στην Ελλάδα. 
Το συμβόλαιο το υπέγραφαν τα αγόρια και 
οι γονείς τους χωρις να καταλαβαίνουν το 
αληθινό νόημα της συμφωνίας. Ο Πατρόνος 
πλήρωνε τη μετάβαση στις Ηνωμένες Πολι-
τείες. Και έτσι, ήταν υποχρεωμένα να δου-
λεύουν για τα ναύλα, χρόνια αμέτρητα. Ήταν 
μια μορφή μασκαρεμένης δουλείας με συμ-
βόλαιο. Η κομπίνα των Πατρόνων ξεκλήρω-
σε ζωές και μαύρισε το όνομα των Ελλήνων 
στην Αμερική.

Οι κακουχίες και πληγές των πρωτοπό-
ρων μεταναστών σιγά σιγά έκαναν την αγου-
ρίδα μέλι και έφεραν το αυριανό, πλούσιο 
θερισμό. Πάλεψαν με ηρωισμό και ανήκου-
στη υπομονή. Λαβώθηκαν θανάσιμα με φαρ-
μακερά από βέλη ρατσισμού, εκμετάλλευσης 
και στέρησης, αμέτρητες φορές. Μα με μια 
δύναμη ανώτερη από την ανθρώπινη ψυχή, α-
γκάλιασαν την θανατηφόρα φωτιά αντρίκεια 
και ο σπόρος που φύτεψαν με αίμα στην ξέ-
νη γη, άνθισε και έγινε ένας αδιάσπαστος, 
σημαντικός πυρήνας στην οικονομική φλέ-
βα της Αμερικής.

Τα παιδιά των δούλων έγιναν αφεντικά, ά-
νοιξαν επιχειρήσεις, μαγαζιά, μορφώθηκαν, 
έγιναν επιστήμονες καθηγητές, βουλευτές 
και σφυρηλάτησαν την πιο προοδευτική, αλ-
λά και εθνικιστική Ομογένειά μας, αυτή της 
Αμερικής.

Ελένη Κατσουλάκη
(''έφυγε'' 2 Ιαν. '14, Χιούστον)

Ellis Island, New York

'Eλληνες εθνικοί ήρωες της Αργεντινής
Ο Ελληνισμός, δεν γνωρίζει σύνορα και 

δεν μπαίνει σε καλούπια. Ανέκαθεν οι Έλλη-
νες ταξίδευαν σε όλον τον κόσμο και διατη-
ρώντας την «ελληνική φλόγα» άσβηστη στην 
καρδιά τους, «σημάδευαν» με την συμβολή 
τους την ιστορία κάθε τόπου.

Μέχρι σήμερα χτυπούν ελληνικές καρδιές 
σε μέρη που το μυαλό του, με συμβατικό τρό-
πο, ενημερωμένου ανθρώπου αδυνατεί να δι-
ανοηθεί. Ενδέχεται να μιλούν διαφορετική 
γλώσσα, να έχουν διαφορετική πίστη αλλά 
υπάρχει ένα στοιχείο από το οποίο δεν μπο-
ρούν να «γλιτώσουν»! Το ελληνικό DNA… 

Αυτό που τους «στιγματίζει» με αυτήν την 
«τρελληνική» συμπεριφορά, την οποία δεν 
διαθέτει κανείς άλλος στον πλανήτη! Την 
συμπεριφορά αυτή που τους κάνει να βγαί-
νουν μπροστά, να τολμούν, να ρισκάρουν και 
να διαπρέπουν!

Τέτοιοι Έλληνες ήταν και οι Γεωργίου και 
Σπύρου, οι οποίοι με το ελληνικό εκρηκτι-
κό ταπεραμέντο τους, καθώς και με τον α-
νυπέρβλητο αγώνα που έδωσαν κατετάχθη-
σαν στους δύο μεγαλύτερους εθνικούς ήρω-
ες της Αργεντινής.

Αλλά ας δούμε την ιστορία από την αρχή. 
Ο Νικόλαος Κολμανιάτης γεννήθηκε στην Ύ-
δρα το 1784 και η ζωή του εκ τότε ήταν γε-
μάτη ταξίδια. Σταθμοί της πορείας του εί-
ναι η Μάλτα, η Νεάπολη, η Ρωσία και τέλος 
η Αργεντινή.

Στις δύο πρώτες, σύμφωνα με τις εφημε-
ρίδες της περιοχής, συμμετείχε στην αντί-
σταση των πολιτών εναντίον της κυβέρνη-
σης που είχε εξαπολύσει τρομερές διώξεις, 
ώστε να καταπνίξει την επανάσταση.

Έπειτα αφού τους χάρισε ολόκληρη την 
περιουσία, που είχε δημιουργήσει στην Νε-
άπολη, κινήθηκε προς την Ρωσία, όπου κα-
τετάγηκε στο Πολεμικό Ναυτικό.

Οι Ρώσοι θαυμάζοντας τις τρομερές του 
ικανότητες του απένειμαν σε μικρό χρονικό 
διάστημα τον τίτλο του Πλωτάρχη.

Ο Νικόλαος Κολμανιάτης, όμως, παρόλο 
που τον περίμενε μία λαμπρή καριέρα στην 
θέση που είχε αναλάβει, εγκατέλειψε τα πά-
ντα, γιατί όπως πολλοί Έλληνες προκάτοχοί 
του, δεν διέθετε φιλήσυχο πνεύμα.

Τον κέρδισε η περιπέτεια, ο αγώνας και 
η μαχητικότητα. Έτσι το 1810 ταξίδεψε μέ-
χρι την μακρινή Αργεντινή, προκειμένου να 
συμμετέχει και εν τέλει να πρωτοστατήσει 
στον αγώνα των Αργεντινών για ανεξαρτη-
σία εναντίον των Ισπανών, που κατέσφαζαν 
τον πληθυσμό.

Τότε, έλαβε και το ψευδώνυμο «Γεωργί-
ου», με το οποίο έμεινε γνωστός στις σελί-
δες της ιστορίας. Μαζί του πήρε τον ναυτι-
κό Σαμουήλ Σπύρου και οι δυο τους έδωσαν 
«ομηρικές» μάχες (έτσι τις χαρακτήρισε ο 
ντόπιος πληθυσμός, γνωρίζοντας την ελλη-
νική καταγωγή τους) στο πλευρό των Αρ-
γεντινών.

Η γνωστότερη μάχη που έδωσαν ήταν η 
ναυμαχία κοντά στο νησί Μάρτιν Γκαρθία, η 

οποία περιγράφεται από εφημερίδες της ε-
ποχής ως η «πολύωρη, πεισματώδη γιγαντο-
μαχία» που έτρεψε τους Ισπανούς σε φυγή.

Κατά σύμπτωση και η ναυαρχίδα, την οποί-
α διεύθυνε ο Κολμανιάτης διέθετε το ελλη-
νικότατο όνομα «Ηρακλής».

Ο έτερος αγωνιστής, Σπύρου, διηύθυνε το 
πλοίο Κάρμεν, το οποίο και ανατίναξε βάζο-
ντας φωτιά στην πυριτιδαποθήκη του, προ-
κειμένου να μην πέσει στα χέρια του εχθρού.

Η μεγαλύτερη επιτυχία του Κολμανιάτη 
ήταν η προσάρτηση του αντίπαλου στρατού 
στο δυναμικό της Αργεντινης!

Οι Αργεντινοί απέδωσαν τις ύψιστες τι-
μές στους δύο ήρωες, μεταξύ των οποίων 
και μία ανάγλυφη επιγραφή, που τοποθέτη-
σε αργεντινό καράβι το 1937 στο λιμάνι της 
Ύδρας, στην οποία απεικονίζεται ο Καλμανιά-
της ανάμεσα σε δύο γυναίκες, που συμβολί-
ζουν την Ελλάδα και την Αργεντινή. Επίσης, 
στο μουσείο φιλοξενείται προτομή του ήρω-
α, δώρο της Εβίτας Περόν προς τιμήν τους.

Αλλά και στην ελληνική εφημερίδα 
PATRIA της Λατινικής Αμερικής το 1957 κα-
ταγράφονται για τον Κολμανιάτη τα ακόλου-
θα:

«Ότε επανήλθε νικητής στο BuenosAires, 
κυβερνήτης της φρεγάτος “Αυτοκράτειρα”, 
το 1828, ετιμήθη με το παράσημο του Τάγμα-
τος της Αργυράς Ασπίδος. Έκτοτε, πολεμι-
κά της Αργεντινής, σχολαί (βλ. Nicolas Jorge 
Kolmaniatis) και οδοί πόλεων και κωμοπό-
λεων φέρουν το όνομά του». Tον 1937 αντι-
τορπιλικό του αργεντινού στρατού έλαβε το 
όνομα «Jorge» προς τιμήν του.

Όπως, μπορεί εύκολα κανείς να συμπερά-
νει τους Έλληνες τους χαρακτήριζε πάντα 
αυτό που λέμε «όπου γη και πατρίς». Το ανή-
συχο πνεύμα τους δεν επέτρεπε όρια.

Έτσι, καταλήγουμε να συναντάμε ελληνι-
κές ψυχές σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλα-
νήτη, οι οποίοι ως ακούραστοι ταξιδευτές 
κουβαλούσαν μαζί τους κάθε είδους γνώση 
και ήταν πάντα έτοιμοι να την μοιραστούν, 
σεβόμενοι κάθε φορά την ιστορία, την παρά-
δοση και την κουλτούρα κάθε τόπου.

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

καλαμι
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Σάουθ 'Ομαχα, Φεβ.1909: Το άγνωστο 
πογκρόμ κατά Ελλήνων μεταναστών

Την ιστορία ενός πραγματικού πογκρόμ 
κατά των Ελλήνων μεταναστών που πραγ-
ματοποιήθηκε στη μικρή Σάουθ (νότια) 'Ο-
μαχα της πολιτείας Νεμπράσκα το 1909, έ-
χει συγγράψει μονογραφία ο Ελληνοαμερι-
κανός δάσκαλος και πανεπιστημιακός Τζον 
Μπίτζες. Η μελέτη του υπήρξε προϊόν σκλη-
ρού μόχθου και επίπονης δουλειάς στα αρ-
χεία των τοπικών εφημερίδων αλλά και των 
επίσημων αρχών. Η πρώτη μορφή αυτής 
της εργασίας δημοσιεύθηκε στο περιοδικό 
Nebraska History το καλοκαίρι του 1970 και 
πήρε το βραβείο James Sellers.

Διαβάζοντας τη μελέτη του κ. Μπίτζες 
διαπιστώνουμε ότι στον Ελληνα μετανάστη 
απέδιδαν τότε οι αμερικανικές εφημερίδες 
όλα τα στερεότυπα: Οι Ελληνες είναι «βρώ-
μικοι», «υπάνθρωποι», «απολίτιστοι», «άγρι-
οι», επιρρεπείς στο έγκλημα.

Οι ανθελληνικές ταραχές στη Σάουθ 'Ομα-
χα σημειώθηκαν στις 21 Φεβρουαρίου του 
1909, μετά από τη σύλληψη του Γιάννη Μα-
σουρίδη ως ενόχου για τη δολοφονία του α-
στυνομικού Εντ Λόουρι. Οι εφημερίδες αμέ-
σως μίλησαν για τον «Ελληνα δολοφόνο» και 
δημοσίευσαν την εμπρηστική ανθελληνική 
προκήρυξη που συνέταξε ο Τζόζεφ Μέρφι, 
ένας τοπικός πολιτικός παράγοντας. Σ' αυ-
τή την προκήρυξη γινόταν λόγος για τους 
«βρωμερούς Ελληνες που επιτίθενται στις 
γυναίκες μας και χτυπούν τους περαστικούς 
στο δρόμο, που διατηρούν χαρτοπαιχτικές 
λέσχες και κάθε λογής παρανομίες». Στο 
κλείσιμο της προκήρυξης γινόταν έκκληση 
για συνάντηση στο Δημαρχείο «όπου θα πά-
ρουμε μέτρα για να διώξουμε τους Ελληνες 
από την πόλη μας» (εφημερίδες World Herald 
και Daily News, 20 Φεβ 1909).

Την επομένη το κύριο άρθρο της Herald 
αναφερόταν στον Μασουρίδη με τα ακόλου-
θα λόγια:»Ενας Ελληνας που στη γενέτειρά 
του δεν είχε ποτέ το προνόμιο να υψώσει 
το κεφάλι του προς τα πάνω (...) η μόνη του 
σκέψη ήταν να σκοτώσει, να σκοτώσει.» Ο 
Μασουρίδης είχε έρθει στις ΗΠΑ από ένα 
χωριό της Καλαμάτας το 1906. Η αστυνομί-
α τον είχε υπό παρακολούθηση, επειδή είχε 
συλληφθεί για παράνομο τζόγο. Στις 19 Φε-
βρουαρίου 1909, ο Λόουρι τον συνέλαβε με-
τά από καταγγελίες εις βάρος του, ότι είχε 
σχέσεις με μια ανήλικη (17 χρονών) κοπέλα, 
που του έκανε μαθήματα αγγλικών. Τη στιγ-
μή της σύλληψης ανταλλάχθηκαν πυροβολι-
σμοί που κατέληξαν στον τραυματισμό του 
Μασουρίδη και το θάνατο του Λόουρι. Αμέ-
σως συγκεντρώθηκαν μερικές εκατοντάδες 
κάτοικοι με σκοπό να λιντσάρουν τον Μασου-
ρίδη. Με δυσκολία κατάφερε η αστυνομία να 
τον φυγαδεύσει σε ασθενοφόρο.

Η συγκέντρωση χιλίων κατοίκων την επο-
μένη οδήγησε σε ανεξέλεγκτη βία εις βάρος 
των Ελλήνων. Με κραυγές «θάνατος στους 
Ελληνες» και «θυμηθείτε τον καημένο τον 
Λόουρι», το πλήθος όρμησε στην ελληνική 
συνοικία, την «Γκρίκ-τάουν» και επιτέθηκε 
στους ανύποπτους Ελληνες. 'Οσοι απ' αυτούς 
δεν κατάφεραν να διαφύγουν, έπεσαν στα χέ-
ρια των φανατισμένων Αμερικάνων και δάρ-
θηκαν χωρίς έλεος. Στην απελπισία του κά-
ποιος προσπάθησε να αμυνθεί με όπλο και 
τραυμάτισε ελαφρά δυο παιδιά. Τότε πλέον 
το πλήθος των επιτιθέμενων χωρίστηκε στα 
δυο και άρχισε τις λεηλασίες και τα σπασίμα-
τα σ' όλα τα μαγαζιά και τα σπίτια των Ελλή-
νων. Οι ταραχές συνεχίστηκαν όλη τη μέρα 

κάτω από τη σιωπηλή επιδοκιμασία κάποιων 
αστυνομικών και την αδυναμία των τοπικών 
αρχών. Επί έξι ώρες το πλήθος «με ρεβόλ-
βερ, με κλομπ και με δαυλούς γύριζε στην 
πόλη, έπινε τα κλεμμένα ποτά, έκλεβε εμπο-
ρεύματα, χτυπούσε όποιον μπορούσε, μέχρι 
να τρέξει το αίμα από τις πληγές.»

Περιγράφοντας την εικόνα που είχαν για 
τους Ελληνες οι παλιότεροι κάτοικοι της πε-
ριοχής, o Τζον Μπίτζες αναφέρεται στην ε-
χθρότητα που προκλήθηκε από το γεγονός 
ότι οι Ελληνες δούλευαν με μικρότερα με-
ροκάματα και χρησιμοποιούνταν ως απερ-
γοσπάστες. Τους κατηγορούσαν ακόμα ότι 
έφερναν στην Αμερική τις δικές τους άγρι-
ες συνήθειες, ότι ήταν βρώμικοι (εφόσον 
έκαναν πάντα τις βρώμικες δουλειές), ότι 
πολιτικολογούσαν στα δικά τους καφενεία 
και χαρτόπαιζαν. Οι ντόπιοι θεωρούσαν τη 
συμπεριφορά των Ελλήνων «ανήθικη» και «α-
ντιαμερικάνικη».

«Το σημείο που προκαλεί το ανθελληνικό 
στοιχείο», γράφει η Omaha Bee, «είναι ότι 
δουλεύουν φτηνά. 'Οτι ζουν ακόμα φθηνό-
τερα, σε ομάδες. 'Οτι αδιαφορούν για τις μι-
κρές λεπτομέρειες στις οποίες αποδίδουν 
μεγάλη σημασία οι Αμερικάνοι.» Και ο εκδό-
της της Daily News πρόσθετε ότι «τα δω-
μάτιά τους είναι βρώμικα. Επιτίθενται στις 
γυναίκες. Μ' άλλα λόγια, με τη στάση τους 
εμφανίζονται ως επιθετικοί στα μάτια των 
περισσοτέρων κατοίκων της Σάουθ 'Ομαχα».

Μετά το τέλος των ταραχών η κοινότη-
τα των Ελλήνων της περιοχής σκόρπισε σε 
ολόκληρη την Αμερική. Από τις 2.000 μετα-
ναστών που ζούσαν στη Σάουθ Ομαχα μέχρι 
εκείνο το μοιραίο Σάββατο τον Φεβρουάριο 
του 1909, σε λίγους μήνες η απογραφή του 
1910 κατέγραφε μόλις 59 άτομα. Η περίπτω-
ση των ανθελληνικών ταραχών στη Σάουθ 
'Ομαχα δεν είναι η μόνη εκείνης της περιό-
δου. Ο Μπίτζες ανακάλυψε στην εφημερί-
δα Evening News of Roanoke στην πολιτεία 
της Βιρτζίνια αναφορά σε επιθέσεις όχλου 
εναντίον των καταλυμάτων Ελλήνων μετα-
ναστών τον Ιούλιο του 1907. Και την ίδια 
βδομάδα με τα επεισόδια στη Σάουθ Ομαχα 
ξέσπασαν παρόμοιες βίαιες ταραχές σε δύο 
τουλάχιστον πόλεις, στο Κάνσας Σίτι της πο-
λιτείας Κάνσας και στο Ντέιτον του Οχάιο.

Το τελευταίο μάθημα που παίρνουμε α-
πό την ιστορία αυτή είναι η τύχη της έρευ-
νας του Μπίτζες. Το 1991, ο Τζον Μπίτζες 
επανήλθε στο θέμα, συμπληρώνοντας με και-
νούργια στοιχεία την υπόθεση. 'Ομως τη νέα 
του μελέτη δεν δέχθηκε κανείς να τη δημο-
σιεύσει. 'Οπως εξήγησε ο ίδιος ο ερευνητής, 
η άρνηση των ακαδημαϊκών αρχών να προ-
χωρήσουν στη δημοσίευση, οφειλόταν ακρι-
βώς στο «ακανθώδες» αντικείμενό της. Οι 
σύγχρονοι Αμερικανοί θέλουν να «ξεχάσουν» 
το ρατσισμό εναντίον των μεταναστών στις 
αρχές του αιώνα.

Τα αίτια των ανθελληνικών ταραχών στη 
Σάουθ Ομαχα το 1909 περιγράφει ο Τζον 
Μπίτζες σε μια νεότερη μελέτη του. Στη 
μελέτη αυτή, ο κ. Μπίτζες συγκρίνει το ά-
γνωστο πογκρόμ εναντίον των Ελλήνων 
μεταναστών με την περίφημη «νύχτα των 
κρυστάλλων» στη ναζιστική Γερμανία του 
1938: «The Anti-Greek Riot of 1909 (South 
Omaha, Nebraska) and Kristallnacht of 1938 
(Nazi Germany) - A Comparative Study of Ugly 
Human Behavior, 1991). Ομως αυτή η μελέτη 
δεν δημοσιεύθηκε ποτέ. Το «απαγορευμένο» 
θέμα του ρατσισμού των ντόπιων εις βάρος 
των Ελλήνων μεταναστών το 1909 εξακο-
λουθεί να ενοχλεί και θεωρείται ακόμα τα-
μπού για την ακαδημαϊκή κοινότητα. Το κεί-
μενο που ακολουθεί είναι τμήμα της αδημο-
σίευτης αυτής μελέτης:

Οι αιτίες που κρύβονταν πίσω από τις αν-
θελληνικές ταραχές πρέπει να αναζητηθούν 

στις πολιτισμικές διαφορές και, κυρίως, στα 
οικονομικά συμφέροντα. Τον Φεβρουάριο 
του 1909, για παράδειγμα, η Σάουθ Ομαχα θύ-
μιζε πυριτιδαποθήκη έτοιμη να εκραγεί κα-
τά των Ελλήνων. Το κλίμα αυτό είχε αρχίσει 
να δημιουργείται το 1904, όταν Ιάπωνες και 
'Ελληνες εργάτες κλήθηκαν στην πόλη ως α-
περγοσπάστες στη βιομηχανία συσκευασίας 
κρέατος. Κατά την διάρκεια της απεργίας, ο 
Εντ Λόουρι επέλεξε να ακολουθήσει τους ερ-
γάτες, οι οποίοι τον θεώρησαν ήρωα και τον 
θαύμασαν για το κουράγιο του. Οταν έσπασε 
η απεργία, οι Ιάπωνες απομακρύνθηκαν, αλλά 
οι Ελληνες δούλεψαν.

Το 1909, η ελληνική κοινότητα της Σάουθ 
Ομαχα διέθετε περισσότερες από τριάντα ε-
πιχειρήσεις και είχε συνεισφέρει στην ανέ-
γερση της ελληνορθόδοξης εκκλησίας του 
Αγίου Ιωάννη στις οδούς 16η και Μάρθα. Μο-
λαταύτα, μεταξύ των Ελλήνων και των λοι-
πών μελών της κοινότητας της Σάουθ 'Ομα-
χα είχε δημιουργηθεί μια σαφής εχθρότητα, 
η οποία ενισχυόταν από τη στάση της αστυ-
νομίας. 

Ο Ιωάννης Μασουρίδης δικάστηκε δύο 
φορές για το θάνατο του αξιωματικού Λό-
ουρι. Η αρχική καταδίκη για φόνο πρώτου 
βαθμού, η οποία συνεπαγόταν την ποινή της 
εκτέλεσης δι' απαγχονισμού, ακυρώθηκε α-
πό το Ανώτατο Δικαστήριο της Νεμπράσκα 
λόγω ανεπάρκειας των στοιχείων και ατε-
λούς διαδικασίας. Στις κρατικές φυλακές 
της Νεμπράσκα, ο Μασουρίδης επρόκειτο 
να εκτίσει ποινή πεντέμισι χρονών από το 
σύνολο των δεκατεσσάρων που προέβλεπε 
η απόφαση. Μετά την αποφυλάκισή του, ο 
Μασουρίδης επέστρεψε στην Ελλάδα για να 
περάσει εκεί το υπόλοιπο της ζωής του. Κα-
τά πάσαν πιθανότητα γνώριζε ότι ο Νικόλας 
Α. Τζιμίκας, ένας νεοφερμένος Ελληνας από 
τα Γρεβενά, πλήρωσε τελικά το τίμημα για 
το θάνατο του Εντ Λόουρι.

Ο Τζιμίκας, ένας νεαρός εργάτης είκοσι 
τριών χρονών, ήταν πράγματι εκείνος που θα 
γινόταν το θύμα της αστυνομικής εκδίκησης 
λίγο μετά την απαλλαγή του Μασουρίδη από 
τη θανατική ποινή κατά τη δεύτερη δίκη του, 
που ολοκληρώθηκε στις 29 Μαϊου 1910. Η 
τύχη του Τζιμίκα αποφασίστηκε αυθαίρετα 
το βράδυ της 13ης Ιουνίου 1910. Ο Νικόλας 
Α. Τζιμίκας δολοφονήθηκε με προφανή προ-
μελέτη από δύο αξιωματικούς της αστυνομί-
ας. Το θύμα πυροβολήθηκε στο ίδιο σχεδόν 
σημείο όπου ο Εντ Λόουρι είχε δεχθεί το δι-
κό του θανάσιμο τραύμα.

Η δολοφονία του Νικόλα Τζιμίκα υπήρξε 
ένα από τα καλύτερα φυλαγμένα μυστικά στα 
χρονικά της Νεμπράσκα και της ελληνικής 
της κοινότητας. Το 1977 κατόρθωσα τελι-
κά να εντοπίσω ένα φάκελο στα υλικά του 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ που φυλάσσονται στα Ε-
θνικά Αρχεία. Ο φάκελος περιείχε ένα άδειο 
ντοσιέ με τίτλο «Η δολοφονία του Νικόλα 
Τζιμίκα». Ευτυχώς, στο φάκελο βρέθηκε έ-
να αντίγραφο με θέμα την «Ανάκριση για την 
υπόθεση Νικόλα Α. Τζιμίκα», η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε από 7 έως 20 Ιουνίου 1910. 
Η ανάγνωση των πρακτικών της ανάκρισης 
δεν αφήνει την παραμικρή αμφιβολία για την 
ορθότητα της κατηγορίας περί «δολοφονί-
ας» που περιείχε η έκθεση που χάθηκε μυ-
στηριωδώς.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι η οικογέ-
νεια του Εντουαρντ Λόουρι ουδέποτε είδε έ-
στω και μία δεκάρα από τα 505 δολάρια που 
συγκεντρώθηκαν κατά τον ειδικό έρανο που 
ξεκίνησε την ίδια την ημέρα των ταραχών. Η 
οικογένεια του Εντ Λόουρι αναγκάστηκε να 
τα βγάλει πέρα μοναχή της, εκτός από 150 
δολάρια που της προσέφερε ένα Γυμνάσιο 
της περιοχής από τα κέρδη μιας μουσικής 
εκδήλωσης. Και τα δύο παιδιά του Λόουρι 
έγιναν αργότερα δάσκαλοι στο Νότο. Στις 3 

Φεβρουαρίου 1916, το Κογκρέσο αποφάσι-
σε να δοθούν 40.000 δολάρια αποζημίωση 
στους Ελληνες-θύματα των ταραχών από τα 
288.130 που είχαν ζητήσει. Οσο για τον Νι-
κόλα Α. Τζιμίκα, αυτός βρίσκεται πάντοτε σ' 
έναν τάφο χωρίς ταφόπετρα στο Κοιμητήριο 
Forest Lawn στην 'Ομαχα της Νεμπράσκα των 
Ηνωμένων Πολιτειών.

«Φταίει η εγκληματικότητά μας»
(Από το κύριο άρθρο της ομογενειακής ε-

φημερίδας «Ελληνικός Αστήρ» του Σικάγου, 
26 Φεβ. 1909, για τα γεγονότα):

Ουδείς βεβαίως εκ των εύ φρονούντων 
Αμερικανών ηδύνατο να συνηγορήση υπέρ 
της διαπραχθείσης βαρβαρότητος, αλλά 
και ουδαμόθεν υψώθη συμπαθητική φωνή 
(πλην ολίγων εξαιρέσεων) υπέρ των κακο-
ποιηθέντων και καταστραφέντων Ελλήνων, 
αμφιβάλλομεν δε εάν και η χείρ της Θέμι-
δος δυνηθή όπως δεόντως προστατεύση τα 
συμφέροντα των παθόντων και ανταποδώση 
αυτοίς το δίκαιον δια τας ζημίας.

Η αρχή του κακού πηγάζει εκ του κακουρ-
γήματος, όπερ ο βδελυρός Μουσουρίδης δι-
έπραξεν, αλλ' εάν οι Αμερικανοί ήθελον να 
εκδικηθώσι τούτον, ηδύναντο κάλλιστα να 
εφήρμοζον και τον λύντσειον νόμον κατά 
του κακούργου, πάν όμως περαιτέρω διά-
βημα κατ' αθώων ψυχών ήτο όλως βάρβα-
ρον και ανάρμοστον προς τας αρχάς και τον 
πολιτισμόν του σημερινού κόσμου.

Αλλ' ως φαίνεται και εν τη περιστάσει αυ-
τή και εν άλλαις ομοίαις, οι Αμερικανοί έχα-
σαν πάσαν υπόληψιν προς τους Ελληνες και 
ήρξαντο από τίνος χρόνου απεχθανόμενοι η-
μάς, ως λαόν ανάξιον της αποστολής του και 
του κλέους των προγόνων των και ως μη ε-
πιθυμητούς πολίτας. (...) 

Το φαινόμενον είναι αληθώς απελπιστι-
κόν και βασανίζει ημάς, διότι επαπειλείται 
το μέλλον μας. Νομίζομεν ότι είναι καιρός 
εισέτι να σωθώμεν εκ του επαπειλούντος 
ημάς κινδύνου, εάν θελήσωμεν να γνωρίσω-
μεν τας υποχρεώσεις μας έναντι του φιλο-
ξενούντος ημάς λαού. Η Αμερική, ήτις μας 
τροφοδοτεί και περιφρουρεί την ελευθερί-
αν και τα δικαιώματά μας, έχει βεβαίως πλη-
ρέστατα δίκαιον να απαιτή παρ' ημίν την α-
νταπόδωσιν της φιλοξενίας, όπερ εισέτι δεν 
επράξαμεν. Τούτον δύναται να κατορθωθή 
δια της υπακοής προς τους νόμους, ως και 
δια των καλών έργων, των ευγενών τρόπων, 
της εντίμου συναλλαγής και της προς τον 
πλησίον εκτιμήσεως, δηλαδή απαιτούσιν οι 
Αμερικανοί εκείνο, όπερ οι κατά την αρχαι-
ότητα μεταναστεύοντες Ελληνες μετέδιδον 
ανά τον κόσμον.

Εις τα αρχεία της αστυνομίας του Σικά-
γου οι Ελληνες έρχονται πρώτοι εις έν δύο 
εγκλήματα, πανταχόθεν δε λαμβάνομεν σω-
ρείαν εφημερίδων, εις άς βλέπομεν πολλά ε-
γκλήματα διαπραττόμενα από των Ελλήνων.

Και μ' όλα αυτά έχομεν το θράσος να πα-
ραπονώμεθα κατά της φιλοξενούσης ημάς 
χώρας».
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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.

HELLENES - USA
Στην Ομογένεια ΗΠΑ αξίζει ένα καλύτερο αύριο
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ΚΑΛΑΜΟ - ΡΑΠΙΣΜΑΤΑ

«'Οταν καπνίζει ο λουλάς, εσύ δεν πρέπει να μιλάς»

••• Ετοιμάζουν θερμή υποδοχή Μιχάλη 
Χριστοφοράκου. Η ευρύτερη οικογένεια 
Μητσοτάκη, ευγνωμονούσα, θα είναι στο α-
εροδρόμιο να τον υποδεχτεί, όταν επιστρέ-
ψει στην Ελλάδα από την Γερμανία, μετά 15 
χρόνια... Siemens (σκάνδαλο, μίζες). Αθώος 
ο Χριστοφοράκος και όσοι έδιναν και έπαιρ-
ναν τις μίζες, δεν υπάρχει δίωξη εξαιτίας πα-
ραγραφής (20 χρόνια). 

••• Μητσοτάκης στον ΟΗΕ, σε άπταιστα 
αγγλικά με χανιώτικη προφορά και σχεδόν 
άδεια αίθουσα, απόγευμα 24 Σεπ. '22: «Κόκ-
κινη γραμμή η αμφισβήτηση της εθνικής μας 
κυριαρχίας, δεν θα την ανεχθούμε». Κατηγό-
ρησε την Τουρκία για «φιλοπόλεμη γλώσσα» 
και εκστρατεία παραπληροφόρησης σε μετα-
ναστευτικό και Αιγαίο.

••• Στην ομιλία του στον ΟΗΕ, ο Κούλης α-
ναφέρθηκε σε ελευθερία, δημοκρατία, κρά-
τος δικαίου. Ο πρωθυπουργός, που παρακο-
λουθεί, πολιτικούς, δημοσιογράφους, επιχει-
ρηματίες και με κρατικό χρήμα εξαγοράζει 
ΜΜΕ.

••• Χωρίς Μαρέβα στις θέσεις της ελληνι-
κής αντιπροσωπείας η ομιλία Κυριάκου στον 
ΟΗΕ. Eίχε Δένδια. Η πρωθυπουργική σύζυ-
γος, πολύ διακριτική σε αυτό το ταξίδι, από-
φυγε δημοσιότητα. Φαίνεται θα πέρασε αρ-
κετό χρόνο με την μικρότερη κόρη της, που 
σπουδάζει στο ''Γέηλ'', σε απόσταση 82 μίλια 
από Μανχάτταν. Και καλά έκανε.

••• Οι αντιπρόσωποι Τουρκίας και Ρωσίας 
κρατούσαν σημειώσεις όταν ο Κούλης μιλού-
σε εναντίον των χωρών τους.

••• Συντηρείται και επεκτείνεται σε διε-
θνές επίπεδο η δημιουργία φιλοπόλεμου κλί-
ματος από Ερντογάν και Μητσοτάκη.

••• Η 4η επίσκεψη στην Νέα Υόρκη του 
Κούλη ως πρωθυπουργού σε γεν. Συνέλευ-
ση ΟΗΕ, ήταν εφέτος η πλέον...βαρετή. Ξέ-
ρει και ο ίδιος ότι ήταν η τελευταία του ως 
πρωθυπουργός.

••• Το τετραήμερο 20-24 Σεπτεμβρίου '22, 
οι ελληνικής καταγωγής ταξιτζήδες, ενημε-
ρώθηκαν να προσέχουν επειδή κυκλοφορού-
σε στο κεντρικό Μανχάτταν (Νέα Υόρκη) ο 
Κούλης, που ''τυχαία'' έπεφτε πάνω τους.

••• Kούλης ο μοναδικός: ''Σημείο μηδέν'', 

κάτω Μανχάτταν, ο πρωθυπουργός ''αποτί-
ει φόρο τιμής'' στο μνημείο γιά τα 2.977 θύ-
ματα της τρομοκρατικής επίθεσης 11 Σεπ. 
01 στους ''δίδυμους πύργους''. Μεταξύ των 
θυμάτων ήταν και 41 ΕλληνοΑμερικανοί. Χα-
μογελαστός ακούει την Ελληνίδα αδελφή θύ-
ματος, χαμογελαστός κάνει δηλώσεις σε ελ-
ληνικά χαζοκάναλα... Χαμογελαστός.

••• 'Εχουμε πρόβλημα: «...διεξάγουμε πό-
λεμο κατά της Ρωσίας...», είπε ο Μητσοτά-
κης και στην Νέα Υόρκη, στο Bloomberg. Η 
επιστράτευση ''νεο-δημοκρατών'', άρχισε;;;

••• Το Bloomberg, αναφερόμενο στον Κυρ. 
Μητσοτάκη κάνει ρητά λόγο για «έναν πολι-
τικό ηγέτη που εμπλέκεται σε ένα σκάνδα-
λο κατασκοπίας τύπου Τζέιμς Μποντ... το 
σκάνδαλο έχει χαρακτηριστεί ένα είδος ελ-
ληνικού Watergate».

••• Ο Ερντογάν πήγε 201 χρόνια πίσω: «Δεν 
ξεχάσαμε και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη Σφα-
γή της Τριπολιτσάς, που έγινε στις 23 Σε-
πτεμβρίου 1821, στην οποία δολοφονήθη-
καν βάναυσα χιλιάδες μουσουλμάνοι Τούρ-
κοι, Αλβανοί αδελφοί μας και Εβραίοι». Την 
ίδια ημέρα ο Μητσοτάκης μιλούσε στον ΟΗΕ.

••• Κατά τα υπόλοιπα, οι σχέσεις καλής 
γειτονίας Ελλάδας-Τουρκίας, σε πλήρη...ε-
ξέλιξη.

••• Ερντογάν, ο πρώτος ''μάγκας'': Τον ερώ-
τησαν Νέα Υόρκη (ΟΗΕ), γιατί δεν κατάφερε 
να συναντηθεί με τον πρόεδρο ΗΠΑ. Η απά-
ντησή του, μοναδική: «Γιά ποιό λόγο; Αν αυ-
τός είναι ο Μπάιντεν, εγώ είμαι ο Ερντογάν».

••• Ευτυχώς υπάρχει και ο άλλος ανηψιός, 
ο ταξιδευτής, αποτυχημένος δήμαρχος Α-
θηναίων, Κ. Μπακογιάννης, που δήλωσε: «Ο 
Ερντογάν ανήκει στο χθες, ο Μητσοτάκης 
στο αύριο». Και μετά αναρωτιέται γιατί τον 
αποκαλούν ''βλήμα''.

••• Η άρση του εμπάργκο αμερικανικών ό-
πλων, ανοίγει τον δρόμο για τη διασύνδεση 
της Κύπρου με την αμερικανική πολεμική βι-
ομηχανία και την έμμεση ενίσχυση της αμε-
ρικανικής παρουσίας στο νησί.

••• Τα λεγόμενα του πρόεδρου Μπάιντεν 
κάνουν ανταγωνισμό σε κωμικές τηλεοπτι-
κές εκπομπές. Στα χαμένα, ο γεροξεκούτης.

••• Η αινιγματική δήλωση του Τζο Μπάι-
ντεν σε εκπαιδευτικούς. Ο Αμερικανός πρό-
εδρος διέκοψε την ομιλία του για να απευ-
θυνθεί σε μια γυναίκα που βρισκόταν στο 
πλήθος που παρακολουθούσε και να της πει 
«πρέπει να μου πεις ένα γειά. Γνωριζόμαστε 
εδώ και πολύ καιρό. Εκείνη ήταν 12 (χρο-
νών), εγώ 30. Αλλά ούτως ή άλλως, αυτή η 
γυναίκα με βοήθησε να κάνω πάρα πολλά». 

Τέτοιες δηλώσεις σε δημόσιες εμφανίσεις, 
του πρόεδρου Τζο Μπάιντεν, οδηγούν σε ά-
σχημα συμπεράσματα. 'Οτι, πιθανά, να έχουν 
βάση οι φήμες ότι είναι παιδεραστής.

••• Υποχρεώνεται ένας γέροντας με προ-
χωρημένη άνοια να υποδύεται τον ενεργό 
πρόεδρο ΗΠΑ. Πολλά τα περιστατικά που 
δείχνουν ότι ο Τζο έχει πρόβλημα, έχει ξε-
κουτιάνει.

••• «Η Ἑλλάδα κουτσαίνει, αλλά υποκρί-
νεται ότι χορεύει…». Σοφή φράση της Ειρή-
νης Παπά, που πέθανε πρόσφατα σε ηλικία 
96 χρονών.

••• ''Μπράβο'' στον ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει αντιπολί-
τευση στην κυβέρνηση με μπροστάρη τον... 
Ευ. Αντώναρο. Θα 'χει πλάκα να τον δούμε 
και υποψήφιο βολευτή στο κόμμα του Αλέξη.

••• Και το λιμάνι Αλεξανδρούπολης ''αμε-
ρικάνικο έδαφος''. Κυβέρνηση ''άριστων'' ξε-
πουλημένων.

••• ''Ελλάς το μεγαλείο σου''. Νατάσα Ρά-
γιου (δημοσιογράφος): «Ο σύντροφός μου 
Τζιοβάνι, ήρθε και με ζήτησε από τον άντρα 
μου».

••• Μετά από 8 χρόνια γάμου, ο 'Ελληνας 
δημοσιογράφος Θάνος Δημάδης, γνωστός α-
πό τον υπόθεση ''περούκα γκέητ'' και ο σύζυ-
γός του, ο 'Ερικ, αποφάσισαν να τραβήξουν 
χωριστούς δρόμους, με διαζύγιο. Ευτυχώς, 
δεν είχαν...παιδιά.

••• Στο ζεϊμπέκικο διαπρέπει ο ''πρίγκη-
πας'' Παύλος Γλύξμπουργκ. Ως αργόσχολος, 
εμφανίζεται σε κονωνικές εκδηλώσεις και 
χορεύει.

••• O πλέον άχρηστος και αστείος πρωθυ-
πουργός όλων των εποχών, ο GAP (Γιώργος 
Α. Παπανδρέου), πάλι στην Νέα Υόρκη (συ-
νέλευση ΟΗΕ), γιά τελευταία φορά ως πρό-
εδρος της ουσιαστικά ανύπαρκτης ''Σοσια-
λιστικής Διεθνούς''. Και ως άσχετος με α-
πόδημο Ελληνισμό ''τυχοδιώκτης'', πήγε στην 
Αρχιεπισκοπή να υποβάλει τα σέβη του στον 
Ελπιδοφόρο, εξευτελιζόμενος, όπως το συ-
νηθίζει.

••• ''Διάσημος'' ο Κούλης στις ΗΠΑ. Μετά 
τα δημοσιεύματα που τον ''στολίζουν'' άσχη-
μα, τον περιέλαβαν και οι σατιρικές, κωμι-
κές τηλεοπτικές εκπομπές, μεγάλης ακρο-
αματικότητας.

••• Δυστυχώς, η εικόνα του Κυρ. Μητσοτά-
κη καταστράφηκε στο εξωτερικό, εξαιτίας 
αυταρχικής διακυβέρνησης και παρακολου-
θήσεων, τηλεφωνικών υποκλοπών. Τα δη-
μοσιεύματα εναντίον του σε μεγάλα ΜΜΕ, 
τον ''τέλειωσαν''. Και η μεγάλη ζημιά δεν α-
πανορθώνεται.

••• Τον σώνει τον Κούλη το γεγονός ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ σέρνεται και δεν πείθει.

••• ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ανήκουν στο παρελ-
θόν, δεν πείθουν, λιγόστεψαν και οι αφελείς. 
Τώρα έρχεται και το τέλος της ΝΔ. Νέο πο-
λιτικό, φρέσκο κόμμα, δεν φαίνεται. Και ο 
λαός ασφυκτιά μεταξύ κατεστημένης πολι-
τικής δαφθοράς και κομματικής αχρηστίας.

••• Πρόοδος. Από το νηπιαγωγείο θα διδά-
σκονται τα αγγλικά στην Ελλάδα. Μόνο με τα 
ελληνικά υπάρχει πρόβλημα.

••• Υψηλότερη θνησιμότητα χρηστών ου-
σιών εμφανίζει η Ελλάδα για την περίοδο 
2018-2022 από την Ευρώπη, την Αμερική και 
την Αυστραλία. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η 
θνησιμότητα στους ΧΕΝ (χώρους ελεγχόμε-

Η τελευταία ομιλία Μητσοτάκη, 
ως πρωθυπουργός, στον ΟΗΕ

------- >>>
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Ο Κυρ. Μητσοτάκης, ΔΕΝ απόκλεισε το 
ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος πρόεδρος 
ΗΠΑ, έστω και αν γεννήθηκε στην Ελλάδα.

Μόλις έγιναν γνωστά όσα συνέβηκαν στην 
συζήτηση στο Council on Foreign Relations 
(Παρασκευή 23 Σεπ. '22), η ταραχή και η α-
νησυχία ήταν εμφανής σε ΜΜΕ και Αμερι-
κανούς πολιτικούς. Ενώ το Χρηματιστήριο 
Νέας Υόρκης, βούλιαξε.

Είχε προηγηθεί και η βαρυσήμαντη δήλω-
σή του ''είμαστε σε πόλεμο με την Ρωσία'', 
που συντάραξε τις ΗΠΑ, τον ΟΗΕ και όλον 
τον πλανήτη. Ο Πούτιν, λέγεται, πανικοβλή-
θηκε και ήταν έτοιμος να διατάξει αποχώρη-
ση στρατευμάτων από την Ουκρανία.

Στην ερώτηση γιά να είναι υποψήφιος 
πρόεδρος ΗΠΑ, ο Κούλης δεν απάντησε ''Ο-
ΧΙ, δεν γίνεται γιά τυπικούς λόγους'', αλλά 
«είμαι μια χαρά στη θέση που βρίσκομαι». 
Δηλαδή στο ''Μαξίμου'', γιά τώρα, με κρυφο-
συνακροάσεις.

Το CNN διέκοψε το πρόγραμμα γιά να α-
ναγγείλει την είδηση, μπερδεύτηκε και αντί 
γιά φωτογραφία το Κούλη, έβαλε φωτογρα-
φία του Τσίπρα με τον Κλίντον.

To ακροδεξιό, τραμπικό FOX έκανε επίθε-
ση στον Κούλη, λέγοντας ''ποιός είναι αυτός 
και τι θέλει στις ΗΠΑ''.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν από την ταραχή 
του, έχασε τα λόγια του και μιλώντας σε σύ-
ναξη εκπαιδευτικών, άφησε να εννοηθεί ότι 
ήταν παιδεραστής, λέγοντας σε κάποια εκεί 
''ήσουν 13 χρονών και ήμουν 30''.

Ο πρώην πρόεδρος Τραμπ είπε ''δεν μπο-
ρεί να είναι υποψήφιος αυτός από το γκρης, 
είναι παραβίαση του συντάγματος. Παραβία-
ση συντάγματος μόνο εγώ μπορώ να κάνω''.

Ο φιλόδοξος γιά υποψηφιότητα κυβερνή-

της Φλόριδας Ντε Σάντις, είπε ''αν υποθετικά 
αυτός ο τύπος εκλεγόταν πρόεδρος, όλη η 
Αμερική θα ήταν υπό παρακολούθηση''.

Στην Ελλάδα οι αντιδράσεις ήταν ανάμι-
κτες. 'Οπως ήταν αναμενόμενο, ο ενθουσια-
σμός ήταν εμφανής στα ''πετσομένα'' ΜΜΕ, 
που υπερπρόβαλαν την είδηση. Οι -ζαίοι, στα 
χαμένα.

Ο ''νονός'' του Κούλη, ο από Λεβίδι προερ-
χόμενος εκδότης-δημοσιογράφος Θαν. Μαυ-
ρίδης, δήλωσε: ''Είχα δει τα τεράστια προ-
σόντα του όταν τον βάφτισα Μωϋσή. Τον α-
δίκησα γιατί έπρεπε να τον βαφτίσω Μωϋ-
σή-πλανητάρχη''.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ανήσυχος, είχε 
έκτακτη σύσκεψη με την συμμετοχή Πολά-
κη, Παππά και Μπακσμπάνη. Αποφάσισαν να 
αφήσουν τον Ευ. Αντώναρο να αντιδράσει γιά 
λογαριασμό τους.

Στην Ομογένεια (Nέα Υόρκη), οι λεφτάδες 
''βαρεμένοι δεξιοί, παράγοντες'', δεν έκρυβαν 
την ικανοποίηση τους, λέγοντας: ''Ο Κυριά-
κος είναι παγκόσμιας ακτινοβολίας ηγέτης, 
πρόκειται για εθνικό κεφάλαιο. Μετά τον Ελ. 
Βενιζέλο, ο δεύτερος. Θα ήταν ένας άριστος 
πρόεδρος των ΗΠΑ, με πρώτη κυρία την Μα-
ρέβα και κυβέρνηση άριστων, αρκεί να είχε 
μαζί του, ως υπουργούς, τον 'Αδωνι και τον 
Αντώνη μας, τον Διαματάρη''.

Ο αρχιεπίσκοπος 'Ελπις, δήλωσε: ''Ευλογη-
μένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου''.

Ο μόνος που τα είπε λίγο μπερδεμένα, 
σχολιάζοντας την είδηση, ήταν ο Μήτσος, α-
ραχτός στο ζαχαροπλαστείο Ντίτμαρς, Αστό-
ριας: ''Τα εκ μεταξίου γενόμενα εσωενδύμα-
τα, εκ μεταξίου γενόμενα οπίσθια απαιτούσι''.

Ελλάς το μεγαλείο σου τελειωμό δεν έ-
χει...

Tαραχή στις ΗΠΑ... Ο Κούλης 
προκάλεσε πολιτικό ''σεισμό''
Του πρότειναν να είναι υποψήφιος πρόεδρος ΗΠΑ. 
Μπάιντεν, Τραμπ, Ντε Σάντις και λοιποί, αγωνιούν

νης χρήσης) στην Ελλάδα, ήταν 3.5 θάνατοι 
ανά 100 χρήστες τον χρόνο. Πρόκειται για 
την υψηλότερη που έχει καταγραφεί σε ό-
λες τις αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης, 
της Αμερικής και της Αυστραλίας.

••• Θάνατος Ελισάβετ, τελετές κλπ. Κη-
δεύτηκε με βασιλικές τιμές και η...δημοσι-
ογραφία.

••• Τι παθαίνουμε με τους αλαζόνες ''ηγέ-
τες''. Επιστράτευση μερική ''διάταξε'' ο Πού-
τιν και οι νεαροί Ρώσοι εγκαταλείπουν την 
χώρα. Οι ρωσικές αεροπορικές εταιρείες 
δεν πωλούν εισιτήρια σε Ρώσους άνδρες η-
λικίας 18-65 χρονών, εκτός εάν έχουν απο-
δεικτικά στοιχεία έγκρισης γιά ταξίδι στο 
εξωτερικό, από το υπουργείο Άμυνας.

••• Φυσική η εξέλιξη, επειδή η εισβολή 
στην Ουκρανία δεν θα είχε ευχάριστα απο-
τέλεσματα γιά τον Πούτιν και αυτό επειδή ο 
ρωσικός στρατός δεν είναι αξιόμαχος.

••• Αντι-Πούτιν, αντι-πολεμικές διαδηλώ-
σεις στην Ρωσία. Και είναι η αρχή.

••• Στα 500 δισ. ευρώ έχει φτάσει το κό-
στος για την αντιμετώπιση της ενεργεια-
κής κρίσης στην Ευρώπη, εξαιτίας των κυ-
ρώσεων στην Ρωσία, με αρκετούς να προει-
δοποιούν γιά τις πραγματικές επιπτώσεις 
της κατάστασης. Ο ''λογαριασμός'' του μισού 
τρισεκατομμυρίου είναι ''δημοσιονομικά μη 
βιώσιμος''.

••• Δισεκατομμύρια γιά εμβόλια (κορω-
να-ιός). Προπαγανδιστές των εμβολίων πρό-
εδροι κρατών, πρωθυπουργοί, υπουργοί και 
λοιποί.  Μεγάλες και οι μίζες. Τώρα, ούτε συ-
ζήτηση γιά το ζήτημα. Και η Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν, προεδρίνα της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, που έκανε τις ''διαπραγματεύσεις'' 
(που ''μυρίζουν'' άσχημα) με τις εταιρίες εμ-
βολίων, δίνοντας δισεκατομμύρια, ούτε απο-
λογισμό, ούτε λογαριασμό.

••• Τεράστια χασισοφυτεία εντόπισαν οι 
αρχές του Ηρακλείου Κρήτης και μάλιστα δί-
πλα σε... μοναστήρι. 'Αγνωστοι είχαν καταφέ-
ρει να φτιάξουν μια φυτεία χασίς κάτω από 
τη μύτη των μοναχών και μέσα στον περίβο-
λο της Μονής Σαββαθιανών. Είχαν κρεμάσει 
και κομποσκοίνια στα δενδρύλλια.

••• Κύπρος: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 
9 μηνών για κτηνοβασία. Ο ηλικίας 65 χρο-
νών παραδέχθηκε ότι από Ιανουάριο με αρ-
χές Μαρτίου 2018, κακοποίησε ζώα.

••• ΗΠΑ: Ποσοστό 64% των ψηφοφόρων, 
δηλώνουν ότι έχουν μεγάλες οικονομικές 
δυσκολίες. Σχεδόν τα 2/3 των πολιτών, λέ-
νε ότι τα εισοδήματά τους μειώνονται εξαι-
τίας του αυξανόμενου κόστους ζωής.

' ••• Ερευνα από το πανεπιστήμιο Brandeis 
δείχνει ότι 35% των εργαζομένων οικογε-

νειών (ΗΠΑ) δεν μπορούν να ανταποκριθούν 
στις ανάγκες τους για στέγαση, φαγητό, ι-
ατρική περίθαλψη, μεταφορά, παιδική φρο-
ντίδα και άλλα έξοδα, ανάφερε η μελέτη. Η 
κατάσταση είναι χειρότερη για τις ισπανό-
φωνες και μαύρες οικογένειες. Περισσότε-
ροι από τους μισούς δεν μπορούν να ανταπο-
κριθούν οικονομικά στις βασικές ανάγκες.

••• Χάντερ Μπάιντεν: Νέο υλικό από τον υ-
πολογιστή του ιού του Αμερικανού πρόεδρου 
εξασφάλισε η DailyMail. Με τα οργιώδη πάρ-
τι σε βίλα AirBnB  στο Μαλιμπού, με σεξ και 
ναρκωτικά. Ο Χάντερ κάνει νεροτσουλήθρα 
γυμνός, βουτάει στην πισίνα και διασκεδά-
ζει με πόρνες.

••• Οι Αμερικανοί κατάλαβαν, έστω και με 
καθυστέρηση, ότι η Τουρκία του Ερντογάν 
είναι ένα πρώτης τάξης πλυντήριο ξεπλύμα-
τος βρώμικου χρήματος. Η αρχή έγινε με την 
εξαγωγή και εισαγωγή του ιρανικού χρυσού 
αλλά και την λαθραία διακίνηση ιρανικού πε-
τρελαίου, παρά τις διεθνείς κυρώσεις. Τώ-
ρα, στην Τουρκία, μετακινούνται δισ. δολάρι-
α από Ρώσους ολιγάρχες, γιά να γλιτώσουν 
από τις κυρώσεις.

••• Σε άρθρο του ''Bloomberg'' επισημαίνε-
ται ότι οι μυστηριώδεις ροές χρήματος προς 
την Τουρκία έχουν ανέλθει σε νέα ύψη ρε-
κόρ, σημειώνοντας αύξηση 5,5 δισ. δολαρί-
ων μόνο για τον μήνα Ιούλιο, φτάνοντας συ-
νολικά για τους πρώτους 7 μήνες του 2022, 
τα 24,4 δισ. δολάρια.

••• ''Παγκόσμια συγκίνηση'' γιά τον θάνατο 
της βασίλισσας Ελισάβετ, σε ηλικία 96 χρο-
νών. 'Ηταν εκπρόσωπος της αποικιοκρατι-
κής, επεκτατικής και πολλές φορές, εγκλη-
ματικής βρετανικής ''Αυτοκρατορίας''.

••• Στοιχεία της World Bank. Μεταξύ 214 
κρατών, και όσον αφορά τον δείκτη «α-
ντιμετώπισης της διαφθοράς» (control of 
corruption), η Ελλάδα καταγράφει άνοδο, τον 
2021, στην 82η θέση σε σχέση με την 88η θέ-
ση τον 2020.

••• Πολλούς νέους μετανάστες και ''εποχι-
ακούς εργάτες'', ειδικά από ΗΠΑ, αναμένει η 
Κολομβία, επειδή αποφάσισε να νομιμοποιή-
σει την κοκαΐνη.

••• Το παράρτημα της Διεθνούς Διαφάνει-
ας για την Ελλάδα, επικαλούμενο έκθεση της 
Κομισιόν και τις μελέτες που διεξάγει, ανα-
φέρει γιά την Ελλάδα ότι η διαφθορά υπονο-
μεύει την δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

••• Ενδιαφέρον: Καθημερινό ταχύ περπά-
τημα επί 30 λεπτά αρκεί για τη μείωση του 
κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων, καρ-
κίνου, άνοιας και θανάτου.

••• Το ''Κ'' δεν εκδόθηκε την προηγούμενη 
εβδομάδα, επειδή συμβαίνουν και απρόοπτα, 
απρόβλεπτα, π.χ. ιατρικής μορφής.

Καλεσμένος στο ''κλαμπ'' Council on Foreign Relations, Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός Κού-
λης. Συζήτηση, με ακροατές 25-30 άτομα. Με έναν από τους συντονιστές, πρ. υπουργό Οι-
κονομικών του Κλίντον, στο τέλος, γίνεται ο ακόλουθος διάλογος, που εξαγορασμένα δεξι-
όστροφα ΜΜΕ Αθήνας, τον παρουσιάζουν ως ''επιτυχία Μητσοτάκη'':

«Robert Rubin: Πρωθυπουργέ, ήσουν εξαιρετικός. Πάντα ολοκληρώνουμε τη συζήτηση 
πάνω στην ώρα. Πρέπει να πω, ότι η τελική μου αντίδραση είναι η εξής: Γιατί δεν κατεβαί-
νετε για Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών; Έχουμε ένα μικρό συνταγματικό πρόβλημα, 
αλλά ούτως ή άλλως δεν δίνουμε τόση σημασία στο Σύνταγμα αυτές τις μέρες. Άρα ίσως…

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είμαι μια χαρά στη θέση που βρίσκομαι.
Robert Rubin: Είστε μια χαρά εκεί που είστε. Αυτή είναι μια πολύ καλή απάντηση.
Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ».
Το δούλεμα εμφανές. Σίγουρα αυτός που έθεσε το ζήτημα, πρ. υπουργός, γνωρίζει άριστα 

ότι γιά να είσαι υποψήφιος πρόεδρος ΗΠΑ, πρέπει να έχεις γεννηθεί στην χώρα.

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

καλαμι

Τι χάνει η Αμερική (το δούλεμα στον Κούλη)

Πρώτον, η Εκκλησία της Ελλάδος είναι ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης της γης του κράτους 
της  Ελλάδας και ιστορικά οφείλει αυτά τα φεουδαρχικά της προνόμια στην λεγόμενη  Ο-
θωμανική Αυτοκρατορία.

Δεύτερον, η Εκκλησία της Ελλάδος έχει πολλές, μη προβαλλόμενες δημόσια,, επιχειρη-
ματικές συμπράξεις με τραπεζικές, ναυτιλιακές, κατασκευαστικές και ενεργειακές εταιρεί-
ες, αλλά, παρ' όλα αυτά ασκώντας άριστα την τεχνική της μυστικής οικονομίας, διακονεύει, 
οικονομικά, τους πιστούς της. Κι αυτές τις τεχνικές της οφείλει σε Παπικές στρατηγικές.

Τρίτον, η Εκκλησία της Ελλάδος είναι ο βασικός βραχίων του λεγόμενου βαθέος κρά-
τους της Ελλάδας, καθώς, μαζί με τις μυστικές υπηρεσίες, το στρατιωτικοβιομηχανικό 
σύμπλεγμα και τις υψηλές τραπεζικές εξουσίες, συναποτελούν το τρίπτυχο της σκιώδους 
εξουσίας στην Ελλάδα και ασκούν συστηματικά ψυχολογικές επιχειρήσεις και διάφορες 
άλλες  υβριδικές επιχειρήσεις.

Το δίκαιο είναι ότι, πρέπει να κοινωνικοποιηθεί με κυβερνητική πράξη όλη η περιουσία 
της Εκκλησίας της Ελλάδος και αυτή, ως θεσμός, να περιοριστεί στα αμιγώς θρησκευτικά 
της  καθήκοντα,  κέντρα και έργα ως αμιγώς πολιτιστικός θεσμός. Συνταγματικά να γίνει 
διαχωρισμός Εκκλησίας και Κράτους στα πρότυπα των Η.Π.Α.  

Δημήτρης Καυκάς

Το φεουδαρχικό καθεστώς της Eκκλησίας της Ελλάδας
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''Οργανωμένη
  Ομογένεια''

Θεατρική παράσταση 

ΕΝΑΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΙ ΜΙΣΟΣ
Οι κορυφαίοι πρόεδροι των 

ομογενειακών Οργανώσεων ΗΠΑ, σας 
καλούν σε μία ανεπανάληπτη θεατρική 
παράσταση (κωμωδία), ως πολιτιστική 

προσφορά τους στον Ελληνισμό.
Δεν υπάρχει σενάριο. Απλά οι πρόεδροι στην

σκηνή, θα υποδύονται τον εαυτόν τους.

Ο Αυστραλίας Μακάριος πήγε γιά λίγες ημέρες στην Αθήνα και έγινε δεκτός από Δένδια 
και μετά από Μητσοτάκη, στο ''Μαξίμου''. Ο Αμερικής Ελπιδοφόρος, έναν μήνα στην 

Ελλάδα, ούτε από τον... Κατρούγκαλο έγινε δεκτός.

••• Γιά τους ερωτούντες. Δεν γνωρίζουμε 
το κέρδος της εταιρίας ''Μανάτος'' από το 
γεύμα -21 Σεπ. '22- προς τιμήν του πρωθυ-
πουργού, σε εστιατόριο στο Σέντραλ Παρκ 
Νέας Υόρκης, που βαφτίστηκε απατεωνίστι-
κα ''συνάντηση με την Ομογένεια''. Συνάντηση 
με Ομογένεια δεν ήταν. Απλά ήταν μιά κερδο-
σκοπική εκδήλωση, με ''guest star'' τον πρω-
θυπουργό Ελλάδας.

••• Γιατί ο πρωθυπουργός εξευτελίστηκε 
πάλι, όπως και τον Μάιο με το ίδιο που έγι-
νε στην Ουάσιγκτον και με τους ίδιους καλε-
σμένους από την ίδια διοργανώτρια εταιρία, 
ρωτήστε την κουτοπόνηρη που υποδύεται 
την πρέσβειρα στην Ουάσιγκτον.

••• Η πρέσβειρα, υπηρετεί την οικογένει-
α Μητσοτάκη και τον Κούλη ειδικά. 'Οχι την 
Ελλάδα.

••• 'Οχι δεν ισχυριζόμαστε ότι ο πρωθυ-
πουργός είχε μερτικό από τα κέρδη αφού 
οι συνδαιτυμόνες ''λεφτάδες'' πλήρωσαν 250 
και 300 δολ. το άτομο. Απλά τα γεγονότα πι-
στοποιούν ότι ο κ. Μητσοτάκης παραείναι 
διαπλεκόμενος και αλαζόνας, εκτίθεται και 
αδιαφορεί αν η Ομογένεια τον θεωρήσει ''κα-
ραγκιόζη''.

••• Ο Κούλης, ως γόνος της οικογένειας 
αρπακτικών, έχει τον νου του στο χρήμα. 'Ο-
σες φορές ήρθε στις ΗΠΑ (7 φορές στα 3+ 
χρόνια ως πρωθυπουργός), μόνο με λεφτά-
δες είχε γεύματα και επαφές. Γι' αυτόν τον 
διαπλεκόμενο, δεν υπάρχει Ομογένεια.

••• Και η Ομογένεια, που τον έμαθε, επα-
ναλαμβάνει τώρα αυτό που ακούγεται συχνά 
στην Ελλάδα: «Μητσοτάκη γ@μ...».

••• Και αφού ξεκινήσαμε ''διπλωματικά'', 
ας το συνεχίσουμε με τον γραφικό νέο γεν. 
πρόξενο στην Νέα Υόρκη. 'Οταν ήρθε πήγε 
και υπόβαλε τα σέβη του στο μητσοτακικό 
παραμάγαζο, την μικρής κυκλοφορίας και α-

πήχησης εφημερίδα ''Εθνικός Κήρυξ'' Αστόρι-
ας, πιστοποιώντας ότι είναι των διακρίσεων. 
Μετά το ''κράξιμο'' από το ''ΚΑΛΑΜΙ'', έκρινε 
σκόπιμο να καλέσει και ''δημοσιογράφους''. 
Ελάχιστοι πήγαν. 'Ηδη ο κύριος είχε εξευτε-
λιστεί με τις προτιμήσεις του.

••• Αν ο νέος γεν. πρόξενος στην Νέα Υ-
όρκη, ο κ. Κωνσταντίνου, δεν καταλάβει γρή-
γορα ότι στις ΗΠΑ υπηρετεί την Ελλάδα και 
όχι διαπλεκόμενα συμφέροντα, καλύτερα να 
τα μαζέψει και δρόμο, γιατί δεν θα περάσει 
καλά.

••• 'Οχι, το ''ΚΑΛΑΜΙ'' ουδεμία σχέση και ε-
παφή έχει με τους ''τουρίστες'' που υποδύο-
νται τους διπλωμάτες στις ΗΠΑ. Πρόκειται 
γιά διαπλεκόμενους αργόσχολους που ζημι-
ώνουν την Ελλάδα.

••• Οι διπλωμάτες Ελλάδας στις ΗΠΑ, εί-
ναι καλοί γιά πληρεξούσια, διαβατήρια κλπ. 
Δεν ξέρουν, δεν έχουν ικανότητες γιά προ-
βολή της Ελλάδας. Είναι ανίκανοι και άσχε-
τοι σε αυτόν τον τομέα.

••• Είχαμε την εντύπωση ότι καταργήθη-
καν πριν λίγα χρόνια τα γραφεία Τύπου, εξαι-
τίας αχρηστίας και ανυπαρξίας. Με έκπληξη 
πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχουν, σε Ουάσι-
γκτον και Νέα Υόρκη.

••• Η ουσία: Προβολή της Ελλάδας στις Η-
ΠΑ, ΔΕΝ γίνεται, ΔΕΝ υπάρχει. Η ανικανότη-
τα των ''ημέτερων'' διπλωματών-τουριστών, 

άσχετων με την πραγματικότητα ΗΠΑ, είναι 
εντυπωσιακή. Και δυστυχώς η τουρκική προ-
παγάνδα και προκλητικότητα, οργιάζουν.

••• Δεν πάμε καλά: ''Δημόσια Διπλωματί-
α'' με επικεφαλή Ι. Χρυσουλάκη. Αυτό παρα-
είναι αστείο.

••• Η κατάσταση στο υπουργείο Εξωτερι-
κών, υπό τον υπουργό Ν. Δένδια, είναι χάλια.

••• Oι ''ημέτεροι δεν χάνονται''. Ο πρώην 
γεν. πρόξενος στη Νέα Υόρκη Κων/νος Κού-
τρας, γίνεται σύμβουλος του πρωθυπουργού, 
για τα ελληνοτουρκικά. Χάρη στον Κυρ. Μη-
τσοτάκη, έμεινε και 2-3 χρόνια περισσότερο 
στην Νέα Υόρκη, δηλ. συνολικά 6.

••• Φθινόπωρο, αρχίζουν οι χοροεσπερί-
δες συλλόγων. Η μόνη δραστηρότητα των 
ηλικιωμένων μελών των πεθαμένων συλλό-
γων, γιά όλο τον χρόνο. Εκατοντάδες ''πλά-
κες'' θα γίνουν και θα απονεμηθούν, σε ''προε-
δροπαράγοντες'' και λοιπούς. Δηλαδή, ''τιμη-
τικές πλάκες''. Ειδικά στο ''ελληνικό γκέττο'' 
Αστόριας Νέας Υόρκης, οι τιμητικές πλάκες 
δίνονται κάθε χρόνο με το... τσουβάλι. Εξυ-
πακούεται ότι η αηδιαστική αυτή κατάσταση 
ουσιαστικά δεν τιμά τους παραλήπτες των 
τιμητικών πλακών, αλλά που μυαλό να το κα-
ταλάβουν οι ''σκουριασμένοι καρεκλοκένταυ-
ροι'' των συλλόγων.

••• Από Νοέμβριο, οι πεθαμένες Ομοσπον-
δίες στις οποίες συχνάζουν ολίγοι κομπλε-
ξικοί μόνιμοι ''προεδροπαράγοντες'', θα αρχί-
σουν να ετοιμάζονται γιά την επόμενη... πα-
ρέλαση γιά 25η Μαρτίου, που θα γίνει κάποια 
Κυριακή Απριλίου ή Μαίου ή Ιουνίου.

••• Ελπιδοφόρος φουριόζος. Καταδικάζει 
εισβολή Τουρκίας στην Κύπρο, μιλά γιά Μι-
κρασιατική Καταστροφή, Σμύρνη 1922 και 
μάλιστα με εγκύκλιο στο ποίμνιο. Σε λίγο 
θα τον επικηρύξει ο... Ερντογάν.

••• Λύσσαξαν με τον Ελπιδοφόρο. Ομαδι-
κός πόλεμος εναντίον του, από περιορισμέ-
νης απήχησης ΜΜΕ Νέας Υόρκης. Φαντασι-
ώνονται ότι έχουν ''δύναμη'' και μπορούν να 
τον ''παραιτήσουν''. Τους ενόχλησε, δήθεν, η 
βάπτιση στην Ελλάδα από τον αρχιεπίσκοπο, 
των δύο νήπιων του ομόφυλου ζεύγους. Εί-
παμε, ορθά έπραξε και τα βάπτισε.
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••• Τώρα του κάνουν νέα επίθεση επειδή 
δέχτηκε στην Αρχιεπισκοπή αντιπροσωπεία 
υπό τον υπουργό Εξωτερικών της Κούβας. 
Αυτό που κάνουν δεν είναι κριτική, αλλά κο-
μπλεξική αντιπαράθεση, που εξυπηρετεί α-
τομικά ή άλλα συμφέροντα.

••• Το ''ΚΑΛΑΜΙ'' θα συμφωνήσει σε παραί-
τηση Ελπιδοφόρου, με την προϋπόθεση να 
τον διαδεχτεί ως αρχιεπίσκοπος, ο Καλμου-
κίας Θεόδωρος.

••• Θυμάστε που ο  πανδολαριότατος Βαρ-
θολομαίος, είχε ενημερώσει αρχιεπισκοπές 
και μητροπόλεις ότι θα κάνει ''οικονομικό έ-
λεγχο'' στις κατά τόπους θυγατρικές του ε-
πιχειρήσεις, πιστοποιώντας έτσι ποιός είναι 
ιδιοκτήτης και αφεντικό των εκκλησιών που 
έχτισαν μετανάστες, στις ΗΠΑ και αλλού. Τε-
λικά δεν μας είπαν. 'Εγινε έλεγχος; 

••• Και ο Ελπιδοφόρος μας μιλούσε γιά 
''διαφάνεια''. Και ακόμα περιμένουμε να μά-
θουμε τι έγινε με την μεγάλη απάτη ''ανοι-
κοδόμηση αγίου Νικολάου'' στο Μανχάτταν, 
που ο λογαριασμός από 20 εκατ. δολ. έφτα-
σε στα 110 εκατ.

••• Να μας πει και πόσα εκατομμύρια δολ. 
πήρε ως μίζα ο φΑΚ, από τα χρήματα που 
μάζεψε γιά άγιο Νικόλαο. Και πόσα πήρε ο 
Βαρθολομαίος γιά εξαγορά του (παραχώρη-
ση αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία Ουκρανίας)

••• Ψήφος στους Απόδημους: Μία φορά 
τους δόθηκε η δυνατότητα να πράξουν κάτι 
ορθό και σωστό γιά το 'Εθνος, τα κρατικο-
δίαιτα διαπλεκόμενα κόμματα Ελλάδας και 
αυτά τα έκαναν ''σαν τα μούτρα τους'', γιά να 
προστατέψουν τα μικροπολιτικά πελατειακά 
συμφέροντά τους, αδιαφορώντας γιά το συμ-
φέρον του 'Εθνους και της χώρας. Και από 
τα εκατομ. Απόδημους 'Ελληνες είναι ζήτημα 
αν θα μπορέσουν να ψηφίσουν 3.000 από όλο 
τον κόσμο (από τον τόπο κατοικίας τους).

••• Τέτοια ιστορική αποτυχία, που βαφτί-
ζεται... ''ιστορική επιτυχία''(!!!) από τα ασοβά-
ρευτα κόμματα και τα ΜΜΕ Eλλάδας, πρώτη 
φορά συμβαίνει. Και οι εκτός συνόρων 'Ελλη-
νες, χαμογελώντας, τους λέμε: ''Κάτι καλύτε-
ρο από εσάς τους ασοβάρευτους και κομπλε-
ξικά ευθυνόφοβους, δεν περιμέναμε. Συνεχί-
στε την πορεία σας στον πάτο, αλλά χωρίς 
εμάς... Good night and good luck''.

••• Δεν γνωρίζουμε τι γίνεται με τις πολ-
λαπλές αγωγές προέδρων εναντίον προέ-
δρων στην διαλυμένη Ελληνική Ομοσπονδί-
α Νέας Υόρκης. 'Εχουν εξαφανιστεί οι ισόβι-
οι προεδροπαράγοντες που την διάλυσαν. Η 
Αρχιεπισκοπη, τελικά, τα κατάφερε, με τους 
δικούς της μέσα στην Ομοσπονδία. Δημιούρ-
γησε τον εμφύλιο, που οδήγησε στην διάλυση 
της ιστορικής Οργάνωσης.

Ιστορική φωτογραφία: Κρητικοί ''μουστακαλήδες'' μετανάστες στη Νέα Υόρκη, αρχές του 
περασμένου αιώνα (1920-1930), με ''κουμπούρες'' στα χέρια και ''ουίσκι''



Αρχές της δεκαετίας '70, περίοδο δικτα-
τορίας στην Ελλάδα, δύο κορυφαίοι της Ο-
μογένειας στη Νέα Υόρκη, ο Μπάμπης Μαλα-
φούρης και ο Θεοδόσης 'Αθας, αποκαλούσαν 
την παρέλαση στην 5η Λεωφόρο στο Μαν-
χάτταν, ''καρνάβαλο''. Σατιρίζοντας τον ''καρ-
νάβαλο'' και την συμμετοχή ευζώνων από την 
Ελλάδα, έγραφαν στην ''Ομογένεια'': ''Μπρο-
στά πάνε οι παπάδες και από πίσω τους τσο-
λιάδες''.

Πέρασαν 50 χρόνια από τότε. Η ''οργανω-
μένη Ομογένεια'', με κέντρο το ''γκέττο'' της 
Αστόρια, εξακολουθεί να κάνει παρέλαση 
στο Μανχάτταν, Aπρίλιο, Μάϊο ή ΙούνιοΓιά 
να τιμήσει, υποτίθεται, την εθνική μας επέ-
τειο της 25ης Μαρτίου.

Οι 'Ελληνες στις ΗΠΑ παραμένουμε από 
τις ελάχιστες εθνικές ομάδες που κάνουν 
παρελάσεις γιά εθνικές επετείους. Υπάρ-
χουν και ορισμένες με ρίζες στην κεντρική 
Αμερική και στα νησιά της Καριβαϊκής (Τζα-
μαίηκα, Πόρτο Ρίκο). Φυσικά, παρελάσεις κά-
νουν gay-lesbians και Ιρλανδοί, αλλά γιά δι-
αφορετικούς λόγους: Γιά να προβάλουν τα 
αιτήματά τους ή γιά να εορτάσουν τον 'Αγιο 
Πατρίκιο (Ιρλανδοί).

Oι υπέρμαχοι των παρελάσεων, ισχυρίζο-
νται ότι με αυτές ''κρατάμε τα παιδιά μας κο-
ντά στην Ελλάδα''. Με μία τελετή πεζοπορίας 
δηλαδή, μία φορά τον χρόνο, διάρκειας 2-3 ω-
ρών, αναπτύσσεται το ''εθνικό φρόνημα'' των 
νέων Ελληνοαμερικανών.

Την ίδια ώρα οι άλλες εθνικές μειονότη-
τες, φιάχνουν νηπιαγωγεία, επειδή πιστεύ-
ουν ότι τα παιδιά, ίσαμε την ηλικία των 6 
χρονών, λαμβάνουν απόλυτα ότι τους δίνουν: 
Μόρφωση-διαπαιδαγώγηση στην γλώσσα 
των γονιών τους. 'Οσες εθνικές μειονότη-
τες έχουν και δημοτικά σχολεία, ακόμα κα-
λύτερα. Τα δικά μας δημοτικά, τα κλείνουμε 

την τελευταία δεκαετία. Δεν μας χρειάζο-
νται. Προηγούνται οι καρνάβαλοι που απο-
καλούμε ''παρελάσεις γιά την 25η Μαρτίου''.

Εμείς, των παρελάσεων και της ημιμάθει-
ας, δεν δημιουργούμε νηπιαγωγεία ή δημοτι-
κά σχολεία. Προτιμάμε να ''σέρνουμε'' τα παι-
διά μας μία φορά τον χρόνο σε μιά παρέλαση 
2-3 ωρών, ντύνοντάς τα ''τσολιάδες'' και ''α-
μαλίες''. 'Ετσι, πιστεύουμε, τους δίνουμε ''ελ-
ληνική εθνική παιδεία''. Ουσιαστικά όμως τα 
χρησιμοποιούμε γιά εμάς, γιά το θέαμά μας.

Εξυπακούεται ότι, οι παρελάσεις, δεν συ-
νοδεύονται με ποιοτικές εκδηλώσεις, που 
να απευθύνονται στους Αμερικανούς συμπο-
λίτες μας, γιά να τονίσουμε το νόημα-μήνυ-
μα του αγώνα της επανάστασης του '21, που 

στήριξαν και με την φυσική τους παρουσία α-
γωνιστές, Αμερικανοί φιλέλληνες. Οι ''ικανό-
τητές'' μας και η ημιμάθειά μας, αρχίζουν και 
τελειώνουν σε έναν πολυέξοδο καρνάβαλο.

Ενώ οι ''τιμημένοι'' διπλωμάτες μας αδυ-
νατούν και δεν καταδέχονται, να πάνε στα 
βόρεια της Πολιτείας Νέας Υόρκης να πουν 
ένα ευχαριστώ στην πόλη ''Ελλάδα'' (Greece), 
που πήρε το όνομά της 1822, γιά να τιμήσει 
τον αγώνα των Ελλήνων.

Φυσικά, οι 7 παρελάσεις μας ανά τις ΗΠΑ, 
στοιχίζουν 500-600.000 δολάρια, γιά 2-3 ώ-
ρες, μία φορά τον χρόνο. Και μετά τις παρε-
λάσεις, κάνουμε επιδρομή σε ''φεστιβάλ'' ή 
εστιατόρια, να ενισχύσουμε το εθνικό μας 
φρόνημα με σουβλάκι, μουσακά, ιμάμ μπα-

ϊλντί, μπακλαβά και λοιπά ''ατόφια ελληνι-
κά'' εδέσματα.

Μπορεί, χρόνο με τον χρόνο, οι παρελά-
σεις να έχουν αισθητά μικρότερη συμμετο-
χή παρελαυνόντων και θεατών, αλλά εμείς 
επιμένουμε: Παρελαύνουμε, μας χειροκρο-
τούν οι συγγενείς και φίλοι ή χειροκροτού-
με τα παιδιά μας.

Στις παρελάσεις-πεζοπορίες μας, συμμε-
τέχουν και...άρματα. Με μιά μικρή διαφορά: 
Αλλάζουν λίγο τα θέματα των στολισμένων 
αρμάτων, σε σχέση με αυτά σε καρνάβαλους.

Στη Νέα Υόρκη υπάρχει και πρωτοτυπία: 
Κοντά στην ''εξέδρα των επισήμων'', όπου συ-
νωστίζονται οι επίσημοι, διπλωμάτες, βου-
λευταράδες από Ελλάδα, προεδροπαράγο-
ντες-ψώνια, με προεξάρχοντα τον Αρχιεπί-
σκοπο, στήνεται άλλη μία εξέδρα όπου -ταυ-
τόχρονα με την παρέλαση- τραγουδά η κάθε 
''αστέρω'' και χορεύουν, μαζί και τα σχετικά 
''ώπα'', γιά τις ανάγκες τηλεοπτικού τοπικού 
σταθμού, που τον πληρώνουμε γιά να προβά-
λουμε την παρέλασή μας, νομίζοντας ότι οι 
Αμερικανοί Νέας Υόρκης, κυριακάτικα, με-
σημεριάτικα, δεν έχουν άλλη δουλειά παρά 
να βλέπουν στην τηλεόρασή τους (με επιλο-
γή εκατοντάδων ''καναλιών'') την... παρέλα-
ση-πεζοπορία των...γκρηκς.

Κι εμείς στον ''κόσμο'' μας. Ο ''ομφαλός της 
γής''... Αγνοώντας το αυτονόητο: Νηπιαγω-
γεία και δημοτικά σχολεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ χρει-
αζόμαστε γιά να κρατήσουμε παιδιά και εγ-
γόνια κοντά στην Ελλάδα. 'Οχι καρναβάλους, 
που αποκαλούμε ''παρελάσεις γιά την εθνι-
κή μας επέτειο''. Ακόμα και σήμερα, οι ''από-
γονοι'' σοφών και ηρώων, παραμένουμε κο-
μπλεξικοί ''φιγουρατζήδες'' και ημιμαθείς 
στα ''γκέττο'' μας, με αποτέλεσμα, οι Αμερι-
κανοί, να μας έχουν ταυτίσει με...φαγητά και 
πανηγύρια.                                                 (Γ. Λ.)

Ομογένεια ΗΠΑ, παρελάσεις-καρνάβαλοι:
Τελικά, είμαστε μόνο γιά τα πανηγύρια

Η διάλυση της αποκαλούμενης ''οργανω-
μένης Ομογένειας'', η μείωση των ομιλού-
ντων την ελληνική γλώσσα στο σπίτι, το 
κλείσιμο των ελληνικών σχολείων, η δρα-
στική μείωση των Ομογενών ή Αμερικανών 
ελληνικής καταγωγής που έχουν επαφή με 
την ορθόδοξη Εκκλησία μας στην Αμερική 
κ.ά., είναι γεγονότα που παρακολουθούμε να 
συμβαίνουν τα τελευταία 20 χρόνια και δεί-
χνουν περίτρανα ότι ο Ελληνισμός Αμερικής 
έχει ημερομηνία λήξης, που είναι κοντά. Φυ-
σικά, δεν φτάσαμε τυχαία στην σημερινή μη 
ανατρέψιμη κατάσταση.

Αν ρίξουμε μιά ματιά τριγύρω μας, θα δού-
με ότι οι ολίγοι αποτυχημένοι της Ομογένει-
ας, ασχολούνται με τις Οργανώσεις μας, με 
αποτέλεσμα αυτές να νεκρώνουν εξαιτίας 
έλλειψης ενασχόλησης νεότερων. Το γεγο-
νός ότι η Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπη-
ρεσία (IRS) αφαίρεσε από εκατοντάδες μη 
ενεργές Οργανώσεις μας την δυνατότητα 
φοροαπαλλαγής, εξαιτίας ανομιών τους, α-
ποδεικνύει το ''ποιόν'' των μόνιμων-ισόβιων 

παραγόντων στις σχεδόν διαλυμένες, κάθε 
μορφής, Οργανώσεις μας.

Αν αναρωτιόμαστε γιατί ουδέποτε δη-
μιουργήσαμε ''λόμπι'' στις ΗΠΑ, η απάντηση 
δεν είναι δύσκολη. 'Ενα μικρό ''λόμπι'' δημι-
ουργήθηκε μετά την εισβολή της Τουρκίας 
στην Κύπρο (1974), αλλά όχι από...'Ελληνες. 
Το δημιούργησαν Αμερικανοί νομοθέτες. Μά-
λιστα από τις αρχές της δεκαετίας του '90, η 
Ομογένεια έπαψε να ασχολείται με τα εθνικά 
ελληνικά ζητήματα, μετά την προδοσία της 
κυβέρνησης Κων/νου Μητσοτάκη, που επί-
σημα έβαζε την Ομογένεια να κινητοποιεί-
ται γιά το όνομα ''Μακεδονία'' και ανεπίσημα 
έκανε διακανονισμούς γιά να το δεχθεί έμμε-
σα, όπως κι έγινε, χρησιμοποιώντας αμφιλε-
γόμενης ελληνικότητας Αμερικανο-'Ελληνες 
''παράγοντες'' στις ΗΠΑ.

Τότε η νέα κυβέρνηση Κλίντον είχε δε-

χτεί να μην αναφέρεται καν η λέξη ''Μακε-
δονία'' στο όνομα του κρατίδιου των Σκοπί-
ων. Αλλά οι ''επιφανείς παράγοντες της Ο-
μογένειας'', πίσω από την πλάτη της και με 
την παρώτρυνση της κυβέρνησης Μητσοτά-
κη, λειτούργησαν διαφορετικά. Αρκετοί από 
αυτούς, είναι και σήμερα ακόμα ''στα πράγμα-
τα της Ομογένειας''.

Αν αναρωτιόμαστε γιατί δεν φιάξαμε έ-
να ελληνικό Πανεπιστήμιο, Ιδρύματα γενικά 
ή πολιτιστικά Κέντρα στις ΗΠΑ, η απάντηση 
είναι απλή: Δεν το ''επέτρεψε'' η Εκκλησία. 'Η-
θελε αυτή να μαζεύει το χρήμα γι' αυτήν και 
το πατριαρχείο. Γιά τον σκοπό αυτόν, πάντα 
προωθούσε στις Οργανώσεις μας, ότι φαι-
δρό είχε η Ομογένεια:

Ανθρώπους άσχετους, αστοιχείωτους, με 
πάθηση γιά αναγνώριση, ώστε να μην μπορέ-
σουν ποτέ οι Οργανώσεις, εξαιτίας της μό-

νιμης διαχρονικά παρουσίας τους ως ''εγκά-
θετων'' σε αυτές, να προσφέρουν οτιδήπο-
τε θετικό.

Αν αναρωτιόμαστε γιατί η Ομογένεια δεν 
πρόσφερε τίποτα ουσιαστικό στην Ελλάδα 
και στον λαό της τα τελευταία 50 χρόνια, η 
απάντηση απλή: Δεν το επέτρεψαν Εκκλησί-
α και ελληνικές...κυβερνήσεις. Η πολιτική 
τους πάγια και ταυτόσημη: ''Διαίρει γιά να 
βασιλεύεις''. Επειδή, δυνατή ενωμένη Ομο-
γένεια θα είχε περιορίσει την Εκκλησία στα 
του οίκου της και θα είχε ουσιαστική παρεμ-
βολή στα της διεφθαρμένης πολιτικά-κομμα-
τικά, Ελλάδας.

Τώρα, είναι αργά να ενωθούμε ως Ομο-
γένεια στις ΗΠΑ ή να δημιουργήσουμε οτι-
δήποτε. Η μεγάλη παρακμή είναι γεγονός.

Όλα διαλύθηκαν ή βαίνουν προς διάλυση. 
Οι ένοχοι γνωστοί. Η δήθεν ''δυνατή υπολο-
γίσιμη Ομογένεια'' ήταν και είναι, ένας ψεύ-
τικος, κατασκευασμένος μύθος. 'Ετσι βολεύ-
ονται εκκλησιαστικά, επιχειρηματικά, πολι-
τικά και λοιπά συμφ,εροντα.                 (Γ. Λ.)

Η δήθεν δυνατή Ομογένεια Αμερικής
'Ενας ψεύτικος, κατασκευασμένος μύθος
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H Ομογένεια ΗΠΑ στηρίζει
τον αρχιεπίσκοπο κ. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ

Ο νέος, άξιος ιεράρχης, τελευταία είναι στόχος επιθέσεων από τα ίδια 
συμφέροντα (οικονομικά, εκδοτικά κ.ά.) στις ΗΠΑ, που θέλουν να ελέγχουν 
την ιερά Αρχιεπισκοπή μας, προκαλώντας ''εκκλησιαστικές κρίσεις'' γιά να 

''παραιτούνται'' αρχιεπίσκοποι.

Στηρίζουμε τον αρχιεπ. Ελπιδοφόρο, γιά να καθαρίσει την Αρχιεπισκοπή 
από την εξωθεσμική ''διαπλεκόμενη σαβούρα'', ευελπιστώντας ότι θα είναι 
αρχιεπίσκοπος Αμερικής γιά ακόμα 10 χρόνια... Μετά, ας γίνει πατριάρχης.
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Στις εκλογές του 2019 ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης σκηνοθέτησε τον εαυτό του, σε µια 
προσπάθεια να δείξει επικοινωνιακά ότι εί-
ναι το πολιτικό ίνδαλµα που έχουµε ανάγκη. 
Οι τηλεοπτικές εµφανίσεις του γόνου, από 
τα πρωινάδικα έως τις σοβαροπολιτικές εκ-
ποµπές, είχαν ένα κοινό στοιχείο: ο γόνος 
ήταν γόνος αλλά δεν έπρεπε να δείχνει γό-
νος. Επρεπε να εµφανίζεται σαν µάνατζερ 
της χώρας έτοιµος να ανασκουµπωθεί για 
να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα. Ο ρόλος 
ήταν προσεκτικά και αµερικανικά επιλεγµέ-
νος ώστε να µη µοιάζει µ’ ένα παιδί του λαού. 
Ναι µεν ήταν προσιτός, αλλά στεκόταν πάντα 
πέντε σκαλοπάτια πάνω από τους άλλους. 
Δεν έπρεπε να µοιάζει ίδιος και όµοιος µε 
την πλέµπα, αλλά αντιθέτως να δείχνει ότι 
είναι διατεθειµένος να την ακούσει, πάντα 
µε την αυτοπεποίθηση του κορυφαίου όλων. 
Του σωτήρα που µας κάνει την παραχώρηση.

Και επειδή ο ρόλος έπρεπε να έχει ως συ-
στατικό του σεναρίου την επιτυχία, δεν έβα-
λαν βέβαια τον Κυριάκο να δείχνει τα πτυχία 
του (πράγµα που θα ήταν πολύ παρακινδυ-
νευµένο επειδή θα υπήρχαν πολλά να ειπω-
θούν), αλλά σκηνοθέτησαν την περιφερειακή 
αποδοχή της επιτυχίας του από τον κόσµο. 
Παρακολουθήσαµε έτσι τη γραµµατέα του 
Κωστή Χατζηδάκη να πετιέται τυχαία στον 
δρόµο και να αναφωνεί «Καλέ τι γκόµενος 
είσαι εσύ!», ζήσαµε το «Λάρισα-γουέστερν» 
όπου ένας Ελληνοαµερικανός γελαδάρης συ-
ναντά τον µέλλοντα πρωθυπουργό στον Θεσ-
σαλικό κάµπο και απολαύσαµε τη σχεδόν ε-
ρωτική εξοµολόγηση των κυρίων των πρω-
ινάδικων αλλά και του Αυτιά στον Κυριάκο 
Μητσοτάκη.

Σε µια παράλληλη µετάδοση η Μαρέβα 
Γκραµπόφσκι –και πλέον ξανά Μητσοτάκη– 
τότε άρχισε να ποστάρει φωτογραφίες της 
από το γυµναστήριο µε ή χωρίς τον Κυριάκο, 
φωτογραφίες της µε το πατίνι, φωτογραφί-
ες της µε την ηλεκτρική σκούπα ως καλή νοι-
κοκυρά που δεν είναι τόσο αφ’ υψηλού όσο 

τη φανταζόµαστε. Μέχρι και τα παιδιά της 
οικογένειας επιστράτευσε ο αθεόφοβος για 
να συνθέσει το δόγµα πατρίς – θρησκεία – 
Instagram ως ισχυρό κίνητρο εκλογής του.

Πέρασαν τρία χρόνια και παρότι ο Μητσο-
τάκης συνέχισε να επιλέγει την κάµερα ως 
το πιο ισχυρό µέσο που θα διασπείρει παντού 
την εικόνα της επιτυχίας του, δεν τα πήγε 
και πολύ καλά. Τα διαγγέλµατά του έγιναν 
σαν παραστάσεις του Mr Bean (έτσι τα είδε 
και ο Αµερικανός κωµικός Τζον Φάλον), ενώ 
οι –σχεδόν µε επιµονή επιδειξία– γυµνές εµ-
φανίσεις του στα τριήµερα έγιναν ανέκδοτο.

Σήµερα ο Μητσοτάκης αποφάσισε να επι-
στρέψει στο 2019, σκηνοθετώντας τη δεύτε-
ρη σειρά των επεισοδίων «Εγώ, ο άνθρωπός 
σας», εγκαινιάζοντας ταυτόχρονα την παρα-
τεταµένη προεκλογική περίοδο. Μόνο που 
στη δεύτερη σεζόν ο Μητσοτάκης κατεβαί-
νει από τα σκαλοπάτια του, γίνεται λαϊκός, 
ένας από αυτούς που ο ίδιος έχει καταστρέ-
ψει, για να δείξει το κατάλληλο µείγµα κα-
τανόησης και προσωπικής ευθύνης του «ε-
σύ φταις».

Στον δεύτερο κύκλο η κάµερα κάνει κο-
ντινό και µαθαίνουµε ότι ο Κυριάκος αλλά-
ζει λάµπες στο σπίτι, οι οποίες µπορεί να 
µη χρειάζονται γιατί σε λίγο δεν θα έχουµε 
ούτε ρεύµα, αλλά είναι εκεί και αν χρειαστεί 
παρουσιάζει αυτήν τη σπάνια δεξιότητα, η ο-
ποία θυµίζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τον 
οποίο έλεγαν ότι µπορεί να περπατάει και να 
µασάει τσίχλα ταυτόχρονα. Μένουµε εµβρό-
ντητοι όταν δηµοσιοποιεί ότι µαλώνει µε τη 
Μαρέβα για το ποια θα είναι η θερµοκρασία 
στο κλιµατιστικό, αφήνοντάς µας σε αγωνία 
για το σε ποιο από όλα τα σπίτια του εννοεί.

Στη συνέχεια η κάµερα ακολουθεί τον Μη-
τσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Το ελληνικό προ-
ξενείο δηµοσιοποιεί βίντεο όπου ο Μητσο-
τάκης συναντιέται «τυχαία» µε έναν Ελληνο-
αµερικανό ταξιτζή. Ο παλιός γελαδάρης του 
Θεσσαλικού κάµπου στη νέα βερσιόν είναι 
ταρίφας στη Fifth Avenue. Η συνάντηση είναι 

τόσο τυχαία που ο ταξιτζής είναι καλωδι-
ωµένος µε µικρόφωνο στο αµάξι και ακούγε-
ται ολοκάθαρα. Ο Μητσοτάκης τον αποκαλεί 
λαϊκότατα «µεγάλε» και αφού τελειώσει το 
επιτυχές γύρισµα, προτού κλείσει η κάµερα, 
ακούγεται η σκηνοθέτιδα της συνάντησης να 
λέει «ωραίο».

Η µεγάλη επιτυχία όµως είναι ότι µια κοι-
νή φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη να 
περνά τις διαβάσεις σε ένα δρόµο της Νέας 
Υόρκης παροµοιάστηκε από τους Ελληνες υ-
ποτελείς δηµοσιογράφους µε το εξώφυλλο 
του δίσκου «Abbey Road» των Beatles. Πάλι 
καλά που δεν παροµοίασαν τον ηλιοκαµένο 
Κυριάκο στις φωτογραφίες στα Φαλάσαρνα 
µε τον Μάικλ Τζάκσον στο «Thriller».

Πού αποσκοπεί η ξαναζεσταµένη συντα-
γή του στηµένου Κυριάκου Μητσοτάκη; Δεν 
καταλαβαίνουν οι επιτελείς του ότι η κατά-
σταση πλέον αντιστρέφεται; Οπως έγραφε 
κάποιος στο Twitter, «καλά αυτός ο Μητσο-
τάκης µέχρι και Ελληνα ταξιτζή στη Νέα Υ-
όρκη συνάντησε τυχαία, τον Τσίπρα σε ένα 
στούντιο για ντιµπέιτ δεν έτυχε να τον συ-
ναντήσει;».

Ο Μητσοτάκης στη δεύτερη βερσιόν της 
σκηνοθετηµένης προβολής του δεν έχει ε-
χθρό τον Τσίπρα αλλά τον εαυτό του. Δεν πα-
λεύει να δείξει καλύτερος από τον Τσίπρα, 
αλλά διαφορετικός από την εικόνα που έχει 
πλέον ο κόσµος γι’ αυτόν. Ο Μητσοτάκης που 
γνωρίζει πλέον ο κόσµος είναι ένας αµήχα-
νος τύπος που βγαίνει στην κάµερα και κάνει 
διάφορα καραγκιοζιλίκια, λέει ψέµατα και 
υπόσχεται κοινότοπα µελλοντικές επιτυχί-
ες. Την ίδια ώρα είναι ο Μητσοτάκης της α-
νεµελιάς και του «σας έχω γραµµένους ενώ 
εξυπηρετώ την κάστα µου». Τα νούµερα δεν 
βγαίνουν όσο κι αν παριστάνει το νούµερο.

Το προφίλ του λοιπόν χρειάζεται διόρθω-
ση. Η πρώτη προσπάθεια είναι να θυµίσει την 
απολίτικη εικόνα µε την οποία θα απευθυν-
θεί στους «εύπιστους» ψηφοφόρους. Μόλις 
το κοινό αυτό εξαρτηθεί και πάλι µε ψυχολο-

γία ιθαγενούς ο Μητσοτάκης θα κάνει το τε-
λικό βήµα. Με κινδυνολογία και πολιτικούς 
εκβιασµούς θα εντάξει στην εικόνα του το 
πορτρέτο του Βελόπουλου, µαζί µε το θαυ-
µατουργό ποσοστό και τις κηραλοιφές του.

Η παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη 
αποµάκρυνε το σενάριο συνεργασίας ΝΔ – 
ΚΙΝΑΛ και αποκάλυψε στον ίδιο τον Ανδρου-
λάκη τις προθέσεις κύκλων του κόµµατός 
του να καταστρέψουν τον ίδιο και το κόµµα 
του. Μοναδική εναλλακτική λύση για να έ-
χει πιθανότητες ο Μητσοτάκης να παραµεί-
νει στην εξουσία είναι η συµπόρευση µε τον 
Βελόπουλο.

Ο Βελόπουλος είναι ο τέταρτος επιφανής 
της οµάδας Καρατζαφέρη, µετά τον Μάκη 
Βορίδη, τον Αδωνη Γεωργιάδη και τον Θάνο 
Πλεύρη, που µένει να ενταχτεί στη ΝΔ, η ο-
ποία πλέον θυµίζει και συµπεριφέρεται ως 
ΛΑΟΣ. Η ένταξη Βελόπουλου µπορεί να µην 
επικροτείται από τους ΛΑΟπρόβλητους του 
Μητσοτάκη και ειδικά από τον Αδωνη Γεωρ-
γιάδη, που θέλει να κυριαρχεί στην ακροδε-
ξιά και στους πολιτικούς εκβιασµούς που θα 
ασκεί, ωστόσο είναι µονόδροµος. Οχι µόνο 
γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συµµαχού-
σε ακόµη και µε τον διάβολο για να παραµεί-
νει στην εξουσία, αλλά και επειδή δεν έχει δι-
αφορές (πόσο µάλλον ιδεολογικές) µαζί του.

Η πιθανή συµµαχία δεν είναι κάτι που θα 
ήθελαν τα στελέχη του Βελόπουλου, τα οποί-
α βλέπουν µάλλον εχθρικά τον Μητσοτάκη, 
αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί ότι µ-
πορεί να απευθυνθεί στα ακροδεξιά τους α-
ντανακλαστικά για να τους φέρει στη δεξιά 
πολυκατοικία. Στην ανάγκη θα τους δώσει 
το σπιτάκι του σκύλου.

Η ψιλή κυριότητα θα ανήκει ωστόσο πά-
ντα στον µετρ Γιώργο Καρατζαφέρη, ο οποί-
ος εκ των πραγµάτων έχει πνευµατικά και 
ιδεολογικά δικαιώµατα στη νέα Νέα Δηµο-
κρατία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παριστά-
νει τον Τζον Λένον του ΛΑΟΣ.

(Κώστας Βαξεβάνης, Documento.gr)

Ο Τζoν Λένον 
του ΛΑΟΣ



H ομιλία Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευ-
ση του ΟΗΕ, όπως και αυτή που προηγήθηκε 
στο αμερικανικό Κογκρέσο τον περασμένο 
Μάιο, υπηρετεί με συνέπεια τον εθνικό στό-
χο ισχυροποίησης της εικόνας, της αξιοπι-
στίας, της φήμης της χώρας.

Ο στόχος αυτός υπερβαίνει κατά πολύ 
τον χρονικό ορίζοντα μιας οποιασδήποτε κυ-
βέρνησης, απαιτεί γνώση, σχεδιασμό, μεθο-
δικότητα, υπομονή, εμπίπτει στο πεδίο της 
μακροχρόνιας στρατηγικής μιας χώρας και 
δεν εξαντλείται στη διαχείριση της δύσκο-
λης σχέσης με την Τουρκία του Ερντογάν.

Ο λόγος στον ΟΗΕ εντάσσεται στην άσκη-
ση της δημόσιας διπλωματίας και κακώς α-
νέμεναν όσοι ανέμεναν από τον Πρωθυπουρ-
γό να διακινδυνεύει την ισχύ της καλής φή-
μης της Ελλάδας προκειμένου να απαντήσει 
«στα ίσα» στον Τούρκο πρόεδρο.

Απέναντι στον ιστό που στήνεται σε βά-
ρος της χώρας από τον αναθεωρητή Ερντο-
γάν, έχουμε ανάγκη τη θετική συνηγορία α-
κόμη και μερίδας του τουρκικού λαού που ει-
σπράττει το μήνυμα φιλίας, που εξέπεμψε ο 
Έλληνας πρωθυπουργός σε αντιδιαστολή με 
το κρεσέντο του προέδρου  Ερντογάν.

Η εθνική στρατηγική υπηρετείται άριστα 

στο εξωτερικό.
Το εσωτερικό μέτωπο χρήζει αναδιάρ-

θρωσης και ενίσχυσης.
Δίνεται η εντύπωση ότι είναι μόνο ευθύ-

νη της κυβέρνησης η γενική προπαρασκευή  

για τις νέες μορφές υβριδικού πολέμου, στις 
οποίες εκτιμάται ότι θα καταφύγει η τουρκι-
κή ηγεσία στο δρόμο προς τις εκλογές.

Μέρος της αντιπολίτευσης, όχι μόνο δεν 
συναισθάνεται ως εθνικό κίνδυνο τα όσα 
συμβαίνουν και προαναγγέλλονται, αλλά υ-
πολογίζει στην πρόκληση μιας μείζονος κρί-
σης. Τη θεωρεί ως βέβαιη ευκαιρία αποστα-
θεροποίησης της κυβέρνησης.   

Μπορεί να δηλώνεται δια στόματος του 
τομεάρχη εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γ. Κα-
τρούγκαλου, πως απέναντι στην επιθετικό-
τητα της Τουρκίας και στην απειλή παραβί-
ασης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώ-
ρας οι πολιτικές δυνάμεις είναι ενωμένες, 
αλλά την ίδια στιγμή ο πρώην υπουργός Ά-
μυνας και σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα Ευ-
άγγελος Αποστολάκης, υπονοεί ότι η κυβέρ-
νηση «αποστρατικοποιεί» μερικώς τα νησιά!

Λέει επισήμως ο κ. Κατρούγκαλος ότι εί-
ναι αναγκαίο να εισπράττει κόστος η Τουρκί-
α για την επιθετική της συμπεριφορά και ότι 
δεν αρκούν οι θετικές δηλώσεις των εταί-
ρων αλλά ο αρχηγός της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης επιμένει ότι δεν ήταν λάθος ότι 

ο ίδιος και το κόμμα του έγινε ρουλεμάν στη 
μετάδοση της χυδαίας προπαγάνδας για το 
νεκρό κοριτσάκι στην αμονησίδα του Εβρου.  

Ακόμη χειρότερα η Κουμουνδούρου ανέ-
χεται τα διαρκή «παραστρατήματα» του μειο-
νοτικού βουλευτή Χουσείν Ζειμπέκ ο οποίος 
αποκαλύπτεται πως μετά την κίτρινη κάρτα, 
συνόδευσε σε περιοδεία στη Θράκη τον πρό-
εδρο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης.

Η εθνική ενότητα όπως αφηρημένα χρη-
σιμοποιείται ως έννοια, καλό είναι να πι-
στοποιηθεί σε μια συζήτηση αρχηγών στη 
Βουλή.

Να συμφωνήσουμε ποια είναι η απάντηση 
σε όλες τις ερωτήσεις που μπορεί να τεθούν 
άμεσα. Αν πχ στον Έβρο ή στα νησιά σταλούν 
τα καραβάνια των απελπισμένων θα είμαστε 
με τον άνθρωπο, με τα σύνορα, με ποιόν;   

Σε μια τέτοια αναγκαία κουβέντα ενώπι-
ον του ελληνικού λαού δεν προσφέρεται ως 
διέξοδος η πολυτελής αναζήτηση προτάσε-
ων για το πως δεν θα αφήσουμε «σε χλωρό 
κλαρί» τον Ερντογάν όπως προσφάτως ανέ-
φερε ο κ. Ανδρουλάκης,  που ευτυχώς για ε-
κείνον δεν είναι αυτή την ώρα στη θέση του 
Μητσοτάκη.

(Κατερίνα Γαλανού, Liberal.gr)

Μητσοτάκης και το λειψό εθνικό μέτωπο

Oυρές χιλιοµέτρων στα σύνορα με τη Φιν-
λανδία και τη Γεωργία, ξεπούλημα αεροπο-
ρικών εισιτηρίων για όσες διεθνείς πτήσεις 
έχουν απομείνει στους Ρώσους πολίτες (κυ-
ρίως προς Κωνσταντινούπολη, Τμπιλίσι και 
Ερεβάν) και εκατοντάδες συλλήψεις ακτι-
βιστών που αντιτίθενται στην εισβολή του 
Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αυτή είναι η εικόνα στο εσωτερικό της 
Ρωσίας μετά τη μερική επιστράτευση, την 
πρώτη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, που 
εξήγγειλε σε διάγγελμά του ο Ρώσος πρόε-
δρος. Αντιμέτωπος με δεινές ήττες στο μέ-
τωπο, απομονωμένος διεθνώς από την Κίνα, 
την Ινδία, ακόμη και τη Βόρεια Κορέα, που 
δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι δεν πουλάει 
όπλα στη Μόσχα, και αμφισβητούμενος μέσα 
στη χώρα του, ο Πούτιν μοιάζει πιο επικίν-
δυνος από ποτέ.

Προανήγγειλε μερική επιστράτευση, που 
σύμφωνα με τον υπουργό Αμυνας Σεργκέι 
Σοϊγκού θα μπορούσε να προσθέσει έως και 
300.000 άνδρες στον ρωσικό στρατό, προ-
κήρυξε δημοψηφίσματα σε τέσσερις κατα-
ληφθείσες περιοχές της Ουκρανίας για την 
προσάρτησή τους από τη Μόσχα (Ντονέτσκ, 
Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα) και α-
πείλησε τη Δύση με πυρηνικά όπλα.

«Δεν μπλοφάρω», διαβεβαίωσε. Τον εκβι-
ασμό για τη χρήση «όλων των μέσων που έ-
χουμε στη διάθεσή μας», όπως χαρακτηριστι-
κά ανέφερε, απέρριψαν τόσο ο Αμερικανός 
πρόεδρος Τζο Μπάιντεν όσο και ο Ουκρανός 
ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Πράξη 
απόγνωσης» χαρακτήρισε την επιστράτευση 
ο Γερμανός καγκελάριος Ολαφ Σολτς.

Η Ρωσία χάνει τον πόλεμο και ο Πούτιν 
χρειάζεται ένα νέο τείχος ψευδαισθήσεων. 
Οπως έκαναν παντού και ανέκαθεν οι τύραν-
νοι, διέπραξε ένα μοιραίο λάθος. Η τελευ-
ταία πράξη του θα διασφαλίσει πως αυτό 
είναι μοιραίο και για τον ίδιο τον λαό του. 
Ο Πούτιν έχει ανάγκη να στείλει Ρώσους ε-
φέδρους στην Ουκρανία και χρειάζεται μια 
ιστορία για να εξηγήσει γιατί το κάνει. Πρέ-
πει να είναι ένα αφήγημα διαφορετικό από 
το ότι ο πόλεμος αυτός είναι ένα σφάλμα και 
η Ρωσία χάνει». Εχει ενδιαφέρον ότι παράνο-
μα αποκάλεσε τα δημοψηφίσματα ακόμη και 
ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου.

Ο Πούτιν φιλοδοξεί λοιπόν τώρα να πεί-
σει τη ρωσική κοινή γνώμη ότι ο πόλεμος εί-
ναι αμυντικός και έχει στόχο την προάσπιση 
της πατρίδας. Αυτός είναι και ο ουσιαστικός 
στόχος των δημοψηφισμάτων και της προ-
σάρτησης των τεσσάρων περιοχών: αφενός 
η εξασφάλιση μιας νέας δεξαμενής ανδρών 
που θα μπορούσαν να ενταχθούν στις τάξεις 

του ρωσικού στρατού και αφετέρου ο πυρη-
νικός εκβιασμός, αφού η Μόσχα θα μπορούσε 
να ισχυριστεί ότι δέχεται επίθεση στα εδάφη 
της και αμύνεται. Τα πρώτα φιλοκαθεστω-
τικά βίντεο δείχνουν τις τελευταίες μέρες 
νέους άνδρες να περιμένουν υπομονετικά να 
καταταγούν, αλλά ανταποκριτές ξένων μέ-
σων ενημέρωσης είδαν ακόμη και άνδρες ά-
νω των 50 ετών να στρατολογούνται.

Διάταγμα, σημείο 7
Η αντιπολιτευτική ιστοσελίδα Nowaja 

Gaseta, που λειτουργεί πλέον από το εξω-
τερικό, επιμένει, παρά τις διαψεύσεις του 
Κρεμλίνου, ότι ο Πούτιν έχει δώσει το πράσι-
νο φως στον υπουργό Αμυνάς του να στρατο-
λογήσει μέχρι και ένα εκατομμύριο άνδρες. 
Η συγκεκριμένη οδηγία περιλαμβάνεται στο 
διάταγμά του προς τον Σοϊγκού και ειδικό-
τερα στο σημείο 7, το οποίο όμως λείπει α-
πό το έγγραφο που δόθηκε στη δημοσιότητα 
και περιλαμβάνεται μόνο σε εκείνο «για υπη-
ρεσιακή χρήση». H διαδικασία έχει προς το 
παρόν ταξικό χαρακτήρα, αφού επικεντρώ-
νεται σε μειονοτικούς πληθυσμούς, όπως 
οι Μπουριάτες (αυτόχθονες της νότιας Σι-
βηρίας), και σε αγροτικές φτωχές κοινότη-
τες του Νταγκεστάν. Οι άνδρες έχουν μία 
ώρα στη διάθεσή τους για να μαζέψουν τα 
πράγματά τους και να φύγουν για τα κέντρα 
εκπαίδευσης. Αντιθέτως νέοι, όπως ο γιος 
του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Nτμίτρι Πε-
σκόφ, δήλωσε ότι θα επιλύσει το ζήτημα «σε 
άλλο επίπεδο». Στέλνοντας τους ασιατικής 
καταγωγής πολίτες της Ρωσικής Ομοσπον-
δίας στο μέτωπο σαν πρόβατα στη σφαγή «η 
Ρωσία γίνεται “λευκότερη”, κάτι για το οποί-
ο νοιάζεται ο Πούτιν», εκτίμησε ο Σνάιντερ.

Προανήγγειλε μερική επιστράτευση, προ-
κήρυξε δημοψηφίσματα σε Ντονέτσκ, Λου-
γκάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, ενώ απεί-
λησε τη Δύση με πυρηνικά όπλα.

Την ίδια στιγμή, οι Ρώσοι πολίτες αμφι-
σβητούν όλο και πιο έντονα την προπαγάνδα 
και κατεβαίνουν στους δρόμους των ρωσι-
κών μεγαλουπόλεων. Παρά τις συλλήψεις 
εκατοντάδων διαδηλωτών, το αντιπολιτευ-
τικό κίνημα Vesna (Ανοιξη) κάλεσε εκ νέου 
σε κινητοποιήσεις.

Το Κρεμλίνο επέμεινε ότι είναι υπερβολι-
κές οι αναφορές των διεθνών ΜΜΕ για κύ-
μα εξόδου από τη χώρα, ενώ απάντησε πως 
δεν είναι παράνομη η πρακτική να δίνονται 
χαρτιά στρατολόγησης σε όσους συλλαμβά-
νονται στη διάρκεια διαδηλώσεων, χωρίς να 
διαψεύσει ωστόσο ότι πράγματι ακολουθεί-
ται. Προβλήματα πάντως αντιμετωπίζει και 
η Ουκρανία στα ανακαταληφθέντα εδάφη, ό-
πως το Ιζιούμ, όπου οι Αρχές προσπαθούν να 
εντοπίσουν όσους συνεργάστηκαν με τον ε-
χθρό. Οσο οι περιοχές αυτές τελούσαν υπό 
ρωσικό έλεγχο, εκπαιδευτικοί, δημόσιοι υ-
πάλληλοι και αστυνομικοί βρέθηκαν μπρο-
στά στο δίλημμα να γίνουν δωσίλογοι και να 
προαχθούν. 

Εν τω μεταξύ, οι περισσότεροι αναλυτές 
συμφωνούν ότι είναι αμφίβολη η αποτελε-
σματικότητα της επιστράτευσης, μιας ενέρ-
γειας υψηλού ρίσκου εκ μέρους του Πούτιν. 
Kι αυτό όχι μόνο λόγω του σοβαρού κοινωνι-
κού κόστους, αλλά και επειδή η επιστράτευ-
ση δεν λύνει το πρόβλημα του χαμηλού ηθι-
κού στις τάξεις του ρωσικού στρατού μετά 
τις ουκρανικές νίκες, ούτε τη μεγάλη πρό-
κληση της εκπαίδευσης όσων στρατολογη-
θούν εις το εξής.

Ο Γκούσταβ Γκρέσλερ του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων (ECFR) τονί-
ζει ότι η απόφαση της Μόσχας ελήφθη μετά 
την αντεπίθεση των Ουκρανών που αποθάρ-
ρυνε όσους υπηρέτησαν πέρυσι τη στρατιω-
τική τους θητεία και θα ήταν οι ιδανικοί να 
ριχθούν στο εξής στις μάχες, να ενταχθούν 
στο Σώμα. «Ποιος μπαίνει σε ένα στρατό που 

χάνει;» αναρωτιέται ρητορικά με ανάρτησή 
του στο Twitter και πιστεύει πως αν η κατά-
σταση συνεχιζόταν ως είχε, η Ρωσία θα είχε 
χάσει τον πόλεμο μέσα στον χειμώνα. Κατά 
την άποψή του, μετά τη μερική επιστράτευ-
ση η Μόσχα μπορεί να σταθεροποιήσει το 
μέτωπο και να παρατείνει τον πόλεμο, όχι 
όμως να αναστρέψει την έκβασή του.

Αχαρτογράφητα νερά
Στον αντίποδα, ο Μάικλ Κόφμαν, διευθυ-

ντής ρωσικών μελετών στο Κέντρο Ναυτι-
κής Ανάλυσης (CNA) με έδρα το Αρλινγκτον 
στις ΗΠΑ, θεωρεί πως η μερική επιστράτευ-
ση μπορεί να μην επιλύσει πολλές από τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ρωσικός 
στρατός, αλλά θα μπορούσε να αλλάξει τη 
δυναμική του πολέμου.

Σπεύδει πάντως να προειδοποιήσει ό-
τι αυτήν τη στιγμή βρισκόμαστε σε αχαρ-
τογράφητα νερά και καλό είναι να αποφεύ-
γουμε τις κατηγορηματικές δηλώσεις. «Δεν 
πιστεύω ότι θα μπορούσε να αλλάξει η τύχη 
της Ρωσίας στον πόλεμο. Ωστόσο θα πρό-
σεχα να μην είμαι υπερβολικά απαξιωτικός, 
ειδικά ως προς τα μεσοπρόθεσμα αποτελέ-
σματα αυτού του χειμώνα και το 2023. Η δι-
αθεσιμότητα δυνάμεων και το απόθεμα αν-
δρών έχει σημασία, γι’ αυτό οι πιθανές επι-
πτώσεις ποικίλλουν.

Ο ρωσικός στρατός έχει δομικές ελλεί-
ψεις δυνάμεων καθ’ όλη τη διάρκεια των συ-
γκρούσεων, γεγονός που έχει οδηγήσει σε 
προβλήματα στρατολόγησης, φύλαξης και 
εναλλαγής. Επειδή οι μονάδες δεν μπορούν 
να αντικατασταθούν εξωθούνται στην κόπω-
ση. Ο αριθμός των αρνητών διογκώθηκε. Η 
πρόσληψη βραχυπρόθεσμων εθελοντών ε-
πέτεινε τα ζητήματα φύλαξης». Ο ίδιος έχει 
διαγνώσει εγκαίρως κρούσματα απογύμνω-
σης των δυνάμεων μέσα από την εξουθένω-
ση αξιωματικών, την εξάντληση του εξοπλι-
σμού και την επιστράτευση επαγγελματιών 
για μονάδες εφέδρων και εθελοντών. Κατά 
τη γνώμη του, η ιδανική εποχή για μια επι-
στράτευση θα ήταν τον Απρίλιο, προτού βγει 
εκτός μάχης ένα σημαντικό μέρος της δύνα-
μης και του εξοπλισμού.

Τώρα οι δυνατότητες μιας επιστράτευ-
σης είναι πεπερασμένες και ο αριθμός του 
Σοϊγκού για 300.000 άνδρες φαντάζει υπε-
ραισιόδοξος. Κατ’ αρχάς όλοι αυτοί θα πρέ-
πει να εντοπιστούν, να στρατολογηθούν, να 
εκπαιδευτούν, να τραφούν, να εξοπλιστούν, 
μια χρονοβόρα διαδικασία. Ετσι, πολλοί α-
ναλυτές συμφωνούν ότι οι επόμενοι μήνες 
θα είναι η χρυσή ευκαιρία της Ουκρανίας να 
ανακτήσει νέα εδάφη.

(Ξένια Κουναλάκη, ''Καθημερινή'')

Πούτιν: Χάνει τον πόλεμο και τα ερείσματά του 
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Το ερώτημα αν η αποστολή ελληνικού 
στρατεύματος στη Σμύρνη ήταν σωστή ή λα-
θεμένη απόφαση του Ελευθέριου Βενιζέλου, 
ακόμη απασχολεί τους ιστορικούς. Αυτό δεν 
πρέπει να μας παραξενεύει, γιατί η απόβαση 
του ελληνικού στρατεύματος στην Σμύρνη 
στις 15 Μαΐου 1919 υπήρξε η πρώτη πράξη 
ενός δράματος που διήρκεσε κοντά τρεισή-
μισι χρόνια.

Η τελευταία πράξη έκλεισε με την πυρπό-
ληση της Σμύρνης τον Σεπτέμβριο του 1922 
και με τον ξεριζωμό ενάμισι εκατομμυρίου 
Ελλήνων της Μικράς Ασίας, του Πόντου και 
της Ανατολικής Θράκης από τις προαιώνιες 
πατρογονικές τους εστίες.

Πίσω τους δεν άφησαν μόνο την ιστορία 
τριών χιλιάδων χρόνων, τους προγονικούς 
τάφους, και τις περιουσίες που απέκτησαν 
με το μόχθο, την ικανότητα και την εργατι-
κότητά τους. Άφησαν και ένα εκατομμύριο 
δικούς τους, θύματα της εθνοκάθαρσης, που 
είχαν θέσει σε εφαρμογή οι Νεότουρκοι α-
πό το 1911.

Εν όψει αυτών των τραγικών εξελίξεων, 
ο Βενιζέλος κατηγορήθηκε πως, παρασυρ-
μένος από τον ενθουσιασμό του για το όρα-
μα της Μεγάλης Ιδέας, δεν στάθμισε με την 
πρέπουσα προσοχή τα υπέρ και τα κατά της 
πρότασης των Συμμάχων για την εσπευσμέ-
νη αποστολή του ελληνικού στρατεύματος 
στην Σμύρνη.

Αναμφίβολα, η θετική ανταπόκριση στην 
πρόταση των Συμμάχων αποτελεί την πιο ε-
πίμαχη απόφαση του Βενιζέλου καθ’ όλη τη 
διάρκεια του πολιτικού του βίου.

Όμως, όταν εξετάζουμε τα επικριτικά 
σχόλια των ιστορικών για την απόφαση ε-
κείνη του Βενιζέλου, δεν πρέπει να μας δια-
φεύγει το γεγονός ότι έχουν διατυπωθεί εν 
όψει του αποτελέσματος της Μικρασιατικής 
Εκστρατείας, το οποίο ήταν η Μικρασιατική 
Καταστροφή.

Ο Βενιζέλος όμως, ή οποιοσδήποτε άλλος 
ήταν στη θέση του, δεν μπορούσε να γνω-
ρίζει εκ των προτέρων την έκβαση της α-
πόφασής του. Ιδιαίτερα δε όταν, όπως στην 
περίπτωση του Βενιζέλου, το πολιτικό σκη-
νικό στην Ελλάδα είχε αλλάξει ριζικά μετά 
τις εκλογές του Νοεμβρίου 1920, τις οποίες 
έχασε ο Βενιζέλος, και οι αποφάσεις για την 
επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, 
που οδήγησαν στην Μικρασιατική Καταστρο-
φή, είχαν παρθεί από τους πολιτικούς του α-
ντιπάλους, οι οποίοι επιπλέον ήταν αντιπα-
θείς στους Συμμάχους.

Εκεί, που κατά τη γνώμη μου, κάποιοι ι-
στορικοί αδικούν τον Βενιζέλο, είναι ότι κρί-
νουν την απόφασή του να στείλει στράτευ-
μα στην Σμύρνη με μόνο κριτήριο τους  γε-
ωστρατηγικούς στόχους της στρατιωτικής 
εκστρατείας.

Με αυτό εννοώ ότι η κριτική τους επικε-
ντρώνεται στο κατά πόσο η Ελλάδα είχε την 
στρατιωτική δύναμη να διεκδικήσει μέρος 
των δυτικών παραλίων της Μικράς Ασίας, 
και αν η ένταξή τους στην ελληνική επικρά-
τεια ήταν βιώσιμη μακροπρόθεσμα.

Οπωσδήποτε τα παραπάνω είναι βασι-
κά κριτήρια για την αξιολόγηση της Μικρα-
σιατικής Εκστρατείας, γιατί πράγματι ο Βε-
νιζέλος είχε εισηγηθεί στους Συμμάχους 
την προσάρτηση στο ελληνικό κράτος της 
εν λόγω περιοχής. Δεν είναι όμως τα μόνα 
κριτήρια. Υπάρχουν και οι συναισθηματικοί, 
ανθρωπιστικοί, και πατριωτικοί λόγοι, που 
στην περίπτωση του Βενιζέλου είχαν μεγά-
λη βαρύτητα.

Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΕΓΑΛΩΣΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΑ-
ΡΟΜΟΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ

Όταν μιλάμε για τον Βενιζέλο ως Εθνάρχη, 
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είχε γεννηθεί στην 
τουρκοκρατούμενη Κρήτη το 1864.

Το 1866, όταν ξέσπασε η επανάσταση στην 
Κρήτη, η οικογένειά του υποχρεώθηκε να ε-
γκαταλείψει το νησί, και να καταφύγει στη 
Σύρο, επειδή ο πατέρας του μικρού τότε Ε-
λευθέριου είχε πάρει μέρος στην επανάστα-
ση. Η οικογένειά του επέστρεψε στην Κρήτη 
το 1872, όταν ο Σουλτάνος έδωσε αμνηστία.

Ο ίδιος ο Ελευθέριος ήταν από τους πρω-
τοστάτες στο κίνημα που ξεκίνησε από το 
Ακρωτήρι Χανίων το 1897 για την ένωση 
της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1905 ηγήθη-

κε της επανάστασης του Θέρισου για τον ί-
διο σκοπό.

Τον Μάιο του 1910 εξελέγη πρωθυπουρ-
γός της Κρητικής Πολιτείας, θέση που κρά-
τησε μέχρι τον Οκτώβριο του ιδίου έτους, 
όταν μετέβηκε στην Ελλάδα για να αναλάβει 
την πρωθυπουργία του ελληνικού κράτους.

Η Κρήτη ενώθηκε με την Ελλάδα ως απο-
τέλεσμα των νικηφόρων Βαλκανικών Πολέ-
μων του 1912-1913, παράλληλα με την απε-
λευθέρωση της Βόρειας Ελλάδας και μεγά-
λων νησιών του Αιγαίου. Αναντίρρητα, αυτό 
υπήρξε το μεγαλύτερο επίτευγμα του Βενι-
ζέλου.

Από τα παραπάνω προκύπτουν τρία κύρια 
σημεία αναφορικά με τον Βενιζέλο:

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κρήτη κατά 
τη διάρκεια της τουρκοκρατίας.

Δοκίμασε τη γεύση του εκτοπισμού, έστω 
και σε ελληνικό νησί, στα νεανικά του χρόνια.

Διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο σε επαναστα-
τικά κινήματα των Κρητικών κατά των Τούρ-
κων, και υπήρξε ο κύριος συντελεστής για 
την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.

Από τα παραπάνω προκύπτει πως ο Βενι-
ζέλος είχε όλα τα βιώματα, αλλά και τα όνει-
ρα, των Μικρασιατών, και ως εκ τούτου ήταν 
σε καλύτερη θέση από τους άλλους πολιτι-
κούς της Ελλάδας να καταλάβει τους πόθους 
τους για λυτρωμό, αλλά και να κατανοήσει 
την έκταση του δράματος από τις εκτοπίσεις 
και τους διωγμούς που είχαν υποστεί από το 
1911 μέχρι το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πο-

λέμου το 1918.
ΕΘΝΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑ, ΤΑ ΚΙ-

ΝΗΤΡΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Ως εκ τούτου, σημαντικός συντελεστής 

για την απόφαση του Βενιζέλου να στείλει 
ελληνικό στράτευμα στην Σμύρνη τον Μάιο 
του 1919 ήταν ο διακαής πόθος του να προ-
στατέψει τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, 
τη στιγμή που είχε την ενθάρρυνση, μάλλον 
προτροπή, των Συμμάχων να κινηθεί προς 
εκείνη την κατεύθυνση. Η ανθελληνική στά-
ση της Ιταλίας δεν του επέτρεπε περιθώρια 
για ενδοιασμούς.

Θα ήταν άδικο ο Βενιζέλος να θεωρηθεί 
υπόλογος για τα λάθη που διέπραξαν οι πολι-
τικοί του αντίπαλοι, υπό την ηγεσία του βα-
σιλιά Κωνσταντίνου, από τον Νοέμβριο του 
1920 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1922, όταν ο 
Βενιζέλος βρισκόταν εκτός Ελλάδας.

Σε βιβλίο του που κυκλοφόρησε πρόσφα-
τα, ο Κωνσταντίνος Δ. Σβολόπουλος (1) κά-
νει μια διεξοδική αναφορά στην αρνητική 
κριτική για την απόφαση του Βενιζέλου να 
στείλει ελληνικό στρατό στην Σμύρνη. Συνο-
πτικά δίνω τους κύριους λόγους, που σύμ-
φωνα με τον Καθηγητή Σβολόπουλο συνέτει-
ναν στην απόφαση του Βενιζέλου να στείλει 
ελληνικό στράτευμα στη Σμύρνη:

*Οι οργανωμένοι διωγμοί των Ελλήνων 
της Μικράς Ασίας, πρώτα από τους Νεότουρ-
κους από το 1911, και στη συνέχεια από την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τη διάρκει-
α του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1914-1918), 
αποτελούσαν για τον Βενιζέλο ένδειξη πως 
θα συνεχίζονταν και μετά το 1919, από το 
νέο κράτος της Τουρκίας που θα αναδυόταν 
από τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας.

Ως εκ τούτου, η παρουσία του ελληνικού 
στρατεύματος στην Μικρά Ασία κατ’ αρχήν, 
και στη συνέχεια η ενσωμάτωση στην Ελλά-
δα μέρους των δυτικών παραλίων, θα παρεί-
χαν την απαραίτητη ασφάλεια στους Έλλη-
νες της Μικράς Ασίας.

*Δεδομένου ότι οι Σύμμαχοι ήταν αποφα-
σισμένοι να προβούν στο διαμελισμό της Ο-
θωμανικής Αυτοκρατορίας, περιοχές της ο-
ποίας θα περιέρχονταν υπό τον έλεγχό τους, 
ο Βενιζέλος ήταν της γνώμης πως η Ελλάδα 
είχε μεγαλύτερες διεκδικήσεις στην Μικρά 
Ασία από τους Συμμάχους, λόγω του ελλη-
νικού στοιχείου που ζούσε στα μέρη εκείνα 
για περίπου τρεις χιλιάδες χρόνια.

*Ο Βενιζέλος δεν είχε αμφιβολίες πως, 
λόγω του κύρους του μεταξύ των ηγετών 
των Συμμάχων, θα είχε την οικονομική, και 
στρατιωτική συμπαράστασή τους, αν οι συν-
θήκες την απαιτούσαν.

*Ο Βενιζέλος δεν περίμενε να χάσει τις ε-
κλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920, ιδίως μετά 
την επικύρωση της Συνθήκης των Σεβρών α-
πό τους Συμμάχους τον Αύγουστο του 1920, 
με την οποία γινόταν πραγματικότητα «η Ελ-
λάδα των δύο ηπείρων και των πέντε θα-
λασσών».

Αλλά ούτε, προσθέτω, μπορούσε να προ-
βλέψει ο Βενιζέλος πως σε περίπτωση της 
εκλογικής του ήττας, η νέα κυβέρνηση θα 
ακολουθούσε εκείνην την αδιανόητη πολι-
τική για την πορεία προς την Άγκυρα, που 
οδήγησε στην εξάντληση, και τελική ήττα, 
του ελληνικού στρατεύματος.

Αν ο ίδιος επανεκλεγόταν πρωθυπουργός 
τον Νοέμβριο του 1920, και πραγματοποιού-
σε την ενσωμάτωση της Σμύρνης, με την εν-
δοχώρα της και τις προσκείμενες περιοχές, 
στο ελληνικό κράτος, η ιστορία θα τον έκρι-
νε διαφορετικά.

Κατά την άποψή μου, για την καταστροφή 
της Σμύρνης και τον ξεριζωμό του Ελληνι-
σμού της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της 
Ανατολικής Θράκης, υπεύθυνοι ήταν ο βασι-
λιάς Κωνσταντίνος και οι βασιλόφρονες και 
οι ανίκανες, κυβερνήσεις του.

(Κυριάκος Αμανατίδης, Bachelor of Arts, 
Melbourne University... Bachelor of Letters, 

University of New England)

Η Σμύρνη, ο Βενιζέλος και
η Μικρασιατική Καταστροφή
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Ο χώρος αυτός είναι διαθέσιμος γιά την καταχώρηση-διαφήμισή σας

Γιατί οι αρχαίοι 'Ελληνες «έβαζαν νερό» στο κρασί τους

'Oπως είναι γνωστό, το κατ’ εξοχήν πο-
τό των αρχαίων Ελλήνων ήταν ο «θείος οί-
νος». Άνδρες, γυναίκες και παιδιά γεύονταν 
το ένθεο αυτό ποτό και ιδιαίτερα οι πρώτοι, 
που συνομιλούσαν και φλυαρούσαν ατέλει-
ωτες ώρες κάθε μέρα στους ανδρώνες πί-
νοντας κρασί.

Οι συμμετέχοντες στις κρασοκατανύξεις 
αυτές συνήθως δεν έχαναν τη διαύγεια του 
νου τους επειδή το κρασί που κατανάλωναν 
ήταν νερωμένο. Σπάνια, και για πολύ συγκε-
κριμένους σκοπούς, οι αρχαίοι Έλληνες έπι-
ναν ανέρωτο κρασί, «άκρατον οίνον».

Η ανάμιξη του κρασιού με το νερό γινόταν 
μέσα σε μεγάλα ευρύστομα αγγεία, γνωστά 
ως κρατήρες, και η συνήθης αναλογία ήταν 
τρία μέρη νερού προς ένα οίνου. Αυτή την α-
ναλογία προτείνει και ο Ησίοδος, ο ποιητής 
της υπαίθρου, δεν λείπουν ωστόσο γραπτές 
μαρτυρίες που κάνουν λόγο για μείξη με νε-
ρό σε μεγαλύτερη αναλογία.

Αυτή ακριβώς η κυριαρχία του νερού ήταν 
που απέτρεπε πολλές δυσάρεστες καταστά-
σεις για τους πότες. Χαρακτηριστικά είναι 
τα λόγια που βάζει ο κωμικός ποιητής Αλέ-
ξις (4ος-3ος αι. π.Χ.) στο στόμα του Σόλωνα:

«Ήδη από τα κάρα τον πουλάνε (τον οίνον) 
νερωμένο, όχι βέβαια για να κερδίσουν κά-
τι παραπάνω, αλλά γιατί προνοούν για τους 
αγοραστές, να έχουν μετά την οινοποσία το 
κεφάλι ελαφρύ».

Το νερό που χρησιμοποιούσαν για το α-
ραίωμα του κρασιού φρόντιζαν να προέρχε-
ται από «σκιαράν παγάν» (πηγή), από «κρή-
νην αέναον και απόρρυτον» ή από «ψυχρόν 

φρέαρ». Έτσι μαζί με τη μείξη του κρασιού 
τους οι αρχαίοι πετύχαιναν συγχρόνως και 
την ψύξη του.

Πολύ διαδεδομένη ήταν και η πρακτική 
να χρησιμοποιούν και νερό που προερχόταν 
από λιώσιμο χιονιού, το οποίο, ως γνωστόν, 
το συντηρούσαν ακόμη και το καλοκαίρι και 
το εμπορεύονταν. Ωστόσο είχαν εφεύρει και 
ιδιαίτερους τρόπους ψύξης του κρασιού.

Γύρω στα μέσα του 6ου αι. π.Χ. επινόησαν 
ένα αγγείο ειδικής κατασκευής που επέτρε-
πε την ψύξη του οίνου και τη διατήρησή του 
σε ψυχρή κατάσταση όσο αυτός βρισκόταν 
αποθηκευμένος σε μεγάλα στενόστομα αγ-
γεία, στους αμφορείς, προτού μεταφερθεί 
στους κρατήρες. Πιο συγκεκριμένα κατα-
σκεύασαν έναν ειδικό τύπο αμφορέα με κύ-
ριο γνώρισμα τα διπλά του τοιχώματα.

Με τη βοήθεια των εσωτερικών τοιχω-
μάτων δημιουργούνταν ο κατ’ εξοχήν χώρος 
του αγγείου, μέσα στον οποίο έχυναν, από το 
στόμιό του, το κρασί. Ο χώρος που σχηματι-
ζόταν από τα εξωτερικά τοιχώματα και πε-
ριέβαλλε τον εσωτερικό γέμιζε με τη βοή-
θεια μιας προχοής που βρισκόταν στο πάνω 
μέρος με ψυχρό νερό ή χιόνι. Έτσι πετύχαι-
ναν τη μόνιμη ψύξη του κρασιού, αφού εύ-
κολα μπορούσαν να ανανεώνουν το ψυκτι-
κό μέσο, όταν αυτό έλιωνε και ζεσταινόταν, 
με φρέσκο.

Διά μέσου μιας οπής που βρισκόταν στο 
κάτω μέρος του αγγείου απομάκρυναν το 
ζεστό νερό και στη συνέχεια, σφραγίζοντάς 
την, έριχναν στον εξωτερικό χώρο του φρέ-
σκο χιόνι ή κρύο νερό.

Τέτοια αγγεία, γνωστά στους αρχαιολό-
γους ως αμφορείς-ψυκτήρες, κατασκευάζο-
νταν στο δεύτερο μισό του 6ου αι. π.Χ. στην 
Αθήνα, αλλά και σε ένα άλλο μέρος του αρ-
χαίου Ελληνικού κόσμου, πιθανόν στο Ρήγιο 
της Μεγάλης Ελλάδας, στη Ν. Ιταλία.

Ανάλογες κατασκευαστικές λεπτομέρει-
ες που πετύχαιναν την ψύξη του κρασιού και 
γενικότερα υγρών συναντούμε σποραδικά 
και σε άλλα οινοφόρα αγγεία των αρχαίων 
Ελλήνων, όπως π.χ. σε οινοχόες.

Μέσα στο τρίτο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ. 
αθηναίοι κεραμείς βρήκαν έναν άλλο τρόπο 
ψύξης κρασιού που εξυπηρετούσε καλύτε-
ρα τις ανάγκες των συμποσιαστών. Ο προη-
γούμενος, που μόλις περιγράψαμε, απαιτού-
σε τη γρήγορη κατανάλωση του κρασιού από 
τη στιγμή που αυτό περνούσε από τον αμφο-
ρέα – ψυκτήρα στον κρατήρα.

Αν όμως ο ρυθμός κατανάλωσης ήταν αρ-
γός, τότε το κρασί μέσα στον κρατήρα θα 
έχανε τη δροσιά του. Έτσι δημιουργήθηκε 
η ανάγκη να εφευρεθεί ένας άλλος τρόπος 
που θα εξασφάλιζε μόνιμη ψύξη του κρασιού.

Δηλαδή, όταν αυτό θα γέμιζε τα κρασοπό-
τηρα των αρχαίων γλεντζέδων, γνωστά κυ-
ρίως ως κύλικες, θα έπρεπε να είναι ακόμη 
κρύο ή δροσερό. Επινοήθηκε έτσι ένα χαρα-
κτηριστικό μανιταρόσχημο αγγείο, το οποίο, 
αφού το γέμιζαν με κρασί, το τοποθετούσαν 
μέσα στον κρατήρα που ήταν γεμάτος με κρύ-
ο νερό ή χιόνι.

Πετύχαιναν δηλαδή έναν τρόπο ψύξης που 
θυμίζει αυτόν με τον οποίο σήμερα διατη-
ρούμε κρύο ένα μπουκάλι σαμπάνιας ή κρα-
σιού καθώς το τοποθετούμε μέσα σε δοχείο 
που περιέχει παγάκια.

Το κρασί το αντλούσαν από το στενόστο-
μο μανιταρόσχημο αγγείο, τον ψυκτήρα, ό-
πως ονομαζόταν στην αρχαιότητα, με τη βο-
ήθεια μιας κουτάλας που είχε μακριά λαβή.

Το σκεύος αυτό οι αρχαίοι το ονόμαζαν 
αρύταινα ή κύαθο. Είναι πολύ πιθανό ότι το 
κρασί στους ψυκτήρες αυτούς ήταν ανέρω-
το, οπότε το αραίωμά του γινόταν εκ των υ-
στέρων, μέσα στα ίδια τα κρασοπότηρα, με 
κρύο νερό που έφερναν με ένα κανάτι, την 
αρχαία οινοχόη. Έτσι, εκτός από τη μείξη του 
κρασιού, πετύχαιναν συγχρόνως και την κα-
λύτερη ψύξη του.

Ότι οι μανιταρόσχημοι ψυκτήρες, οι οποί-
οι με το ψηλό πόδι και το φουσκωτό σώμα 
τους «επέπλεαν» μέσα στο κρύο νερό (ή στο 

χιόνι) του κρατήρα, περιείχαν κρασί είναι σή-
μερα βέβαιο. Εκτός από ορισμένες σχετικές 
παραστάσεις, το μαρτυρούν και τρία ιδιόμορ-
φα αγγεία που έγιναν σχετικά πρόσφατα γνω-
στά στην έρευνα. Πρόκειται ουσιαστικά για 
τρεις κρατήρες που στο εσωτερικό τους έ-
χουν ενσωματωμένο έναν ψυκτήρα.

Δηλαδή, κρατήρας και ψυκτήρας αποτε-
λούν στις περιπτώσεις αυτές ένα ενιαίο κα-
τασκευαστικά σύνολο και γι’ αυτό τα αγγεί-
α αυτά τα αποκαλούμε κρατήρες-ψυκτήρες. 
Στο κάτω μέρος τους φέρουν προχοή, η πα-
ρουσία της οποίας δικαιολογείται μόνο αν 
δεχθούμε ότι διά μέσου αυτής απομακρυνό-
ταν το ζεστό πια νερό του αγγείου, όταν α-
νανέωναν το ψυκτικό υλικό του.

Επομένως το κρασί υποχρεωτικά πρέπει 
να βρισκόταν στον ψυκτήρα των αγγείων αυ-
τών. Άλλωστε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία 
ότι τα αγγεία αυτά είχαν λειτουργία ανάλογη 
με αυτήν των αμφορέων-ψυκτήρων που εί-
δαμε παραπάνω. Ο τρόπος ψύξης που μόλις 
περιγράψαμε ήταν σε χρήση για 80 περίπου 
χρόνια και πιο συγκεκριμένα από το 530 ως 
το 460/50 π.Χ.

Οπωσδήποτε οι κρατήρες-ψυκτήρες δεν 
φαίνεται να ήταν ιδιαίτερα συχνοί στην αρ-
χαιότητα. Σποραδικά απαντώνται και σε άλ-
λες εποχές, όπως π.χ. ένας που βρέθηκε στη 
μυκηναϊκή Τίρυνθα και χρονολογείται στον 
13ο αι. π.Χ. Η σπανιότητά τους πρέπει να ο-
φείλεται στο γεγονός ότι οι αρχαίοι προτι-
μούσαν λίγο περισσότερο το κόκκινο κρασί 
που δεν απαιτεί ιδιαίτερη ψύξη.

Κυρίως όμως στο ότι, όπως ήδη είπαμε 
παραπάνω, το νερό με το οποίο αραίωναν 
το κρασί φρόντιζαν να είναι «παγωμένο» έ-
τσι ώστε δεν απαιτούνταν καμία φροντίδα 
για περαιτέρω ψύξη του θείου αυτού ποτού.
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Παρθενώνας: Το μοναδικό
και ανεπανάληπτο μνημείο

Ο Παρθενώνας, ναός χτισμένος προς τι-
μήν της Αθηνάς, προστάτιδας της πόλης της 
Αθήνας, υπήρξε το αποτέλεσμα της συνερ-
γασίας σημαντικών αρχιτεκτόνων και γλυ-
πτών στα μέσα του 5ου π.Χ. αιώνα. Η εποχή 
της κατασκευής του συνταυτίζεται με τα φι-
λόδοξα επεκτατικά σχέδια της Αθήνας και 
της πολιτικής κύρους που ακολούθησε ένα-
ντι των συμμάχων της κατά την περίοδο της 
αθηναϊκής ηγεμονίας στην Αρχαία Ελλάδα.

Ο Παρθενώνας αποτελεί το λαμπρότερο 
μνημείο της Αθηναϊκής Πολιτείας και τον κο-
λοφώνα του δωρικού ρυθμού. Η κατασκευή 
του ξεκίνησε το 448/7 π.Χ. και τα εγκαίνια 
έγιναν το 438 π.Χ. στα Μεγάλα Παναθήναια, 
ενώ ο γλυπτός διάκοσμος περατώθηκε το 
433/2 π.Χ. Σύμφωνα με τις πηγές, οι αρχι-
τέκτονες που εργάστηκαν ήταν ο Ικτίνος, ο 
Καλλικράτης και πιθανόν ο Φειδίας, που εί-
χε και την ευθύνη του γλυπτού διάκοσμου. 
Είναι ένας από τους λίγους ολομάρμαρους 
ελληνικούς ναούς και ο μόνος δωρικός με α-
νάγλυφες όλες του τις μετόπες. Πολλά τμή-
ματα του γλυπτού διακόσμου, του επιστυλί-
ου και των φατνωμάτων της οροφής έφεραν 
γραπτό διάκοσμο με κόκκινο, μπλε και χρυσό 
χρώμα. Χρησιμοποιήθηκε πεντελικό μάρμα-
ρο, εκτός από το στυλοβάτη που κατασκευ-
άστηκε από ασβεστόλιθο.

Το πτερό είχε 8 κίονες κατά πλάτος και 
17 κατά μήκος. Η τοποθέτηση των κιόνων 
είναι ασυνήθιστα πυκνή με αναλογία διαμέ-
τρου κίονα και μετακιονίου διαστήματος 
1:2,25 (πρβλ. την αναλογία 1: 2,32 στο ναό 
του Δία στην Ολυμπία και 1:2,65 στο ναό της 
Αφαίας στην Αίγινα). Στις στενές πλευρές υ-
πήρχε και δεύτερη σειρά 6 κιόνων που δημι-
ουργούσε την ψευδαίσθηση δίπτερου ναού. 
Μια άλλη ιδιομορφία ήταν η ύπαρξη ζωφό-
ρου που περιέτρεχε το σηκό σε όλο του το 
μήκος και αποτελεί ίσως την πιο φανερή από 
τις ιωνικές επιδράσεις. Οι μετόπες της ανα-
τολικής πλευράς απεικονίζουν τη Γιγαντομα-
χία. Στην δυτική παριστάνεται Αμαζονομαχί-
α, στη νότια Κενταυρομαχία και στη βόρεια 
σκηνές από τον Τρωικό πόλεμο.

Η ζωφόρος απεικονίζει την πομπή των 
Παναθηναίων, την πιο μεγάλη θρησκευτική 
γιορτή των Αθηνών. Είχε 160 μέτρα μήκος 
και σχεδόν ένα μέτρο πλάτος. Υπάρχουν εν-
δείξεις πως η ζωφόρος ολοκληρώθηκε α-
φού οι λίθοι που την αποτελούσαν είχαν υ-
ψωθεί στο κτίριο. Αν και η ζωφόρος λαξεύ-
τηκε από ένα μεγάλο αριθμό τεχνιτών, το συ-
νολικό σχέδιο είχε εκπονηθεί από ένα μόνο 
καλλιτέχνη. Το όνομα αυτό δεν είναι γνωστό 

αλλά υποθέτουμε πως είναι ο Φειδίας ή ένας 
από τους μαθητές του. Το θέμα της ζωφόρου 
είναι πρωτοποριακό, γιατί δεν διηγείται ένα 
μυθολογικό αλλά ένα πραγματικό γεγονός. 
Είναι η στιγμή της πομπής και της παράδο-
σης του πέπλου από τον λαό της Αθήνας στη 
προστάτιδα θεά Αθηνά. Στη δυτική πλευρά 
της ζωφόρου φαίνεται η ετοιμασία στον Κε-
ραμεικό. Στην ανατολική πλευρά, όπου ήταν 
και η είσοδος του ναού παριστάνονταν η Αθη-
νά, ο Ζευς, η Ήρα και άλλοι θεοί, που ήρθαν να 
πάρουν μέρος στην πομπή και ανάμεσά τους 
εμφανίζεται παιδί που παραδίδει στον ιερέα 
τον πέπλο. Την σύνταξη, την πορεία και το 
τέρμα εκπροσωπούν 400 μορφές ανθρώπων 
και θεών, 200 μορφές ζώων, όπως πρόβατα, 
βόδια και άλογα. Η μεγάλη ποικιλία των πα-
ρισταμένων, η θελκτική σεμνότητα των παρ-
θένων, η ελεύθερη και αβίαστη στάση των 
συνδιαλεγομένων ανδρών, η ζωηρότητα των 
αλόγων, η δύναμη των δυστροπούντων βο-
διών και τέλος η χάρη όλων των μορφών 
και των κινήσεων καθιστούν τη ζωφόρο, ό-
χι μόνο αυθεντική ταινία της θρησκευτικής 
πομπής των Παναθηναίων και διαρκές μνη-
μείο της δόξας των Αθηνών αλλά και αρι-
στουργηματικό έργο του μεγάλου καλλιτέ-
χνη του Παρθενώνα. Στη δυτική πλευρά της 
ζωφόρου, που απεικονίζονται οι σκηνές προ-
ετοιμασίας, υπάρχει μία πλάκα, στην οποία 
υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος και ένα άλο-
γο. Τα χαρακτηριστικά τους είναι εξαιρετικά 
λεπτομερή και πιστεύεται ότι η πλάκα αυτή 
είναι έργο του ίδιου του Φειδία. Στη βόρεια 
πλευρά παρουσιάζονται μορφές όπως οι α-
ποβάτες, οι μουσικοί, οι σκαφηφόροι, οι θαλ-
λοφόροι, οι κανηφόροι και οι υδριαφόροι.

Στο ανατολικό αέτωμα, πάνω από την εί-
σοδο, παρουσιάζονταν η γέννηση της Αθη-
νάς. Στο δυτικό αέτωμα, αυτό που ήταν ορα-

τό από τα Προπύλαια, βρισκόταν η διαμάχη 
Αθηνάς και Ποσειδώνα για την κατοχή της 
αττικής γης. Η Αθηνά πρόσφερε το δέντρο 
της ελιάς και ο Ποσειδώνας έκανε να ανα-
βλύσει θαλασσινό νερό από τον βράχο. Άν-
θρωποι και θεοί αποφάσισαν πως η Αθηνά 
είχε κάνει το καλύτερο δώρο και έτσι έγινε 
αυτή η προστάτιδα θεά της πόλης.

Στο εσωτερικό υπήρχε δίτονη (διώροφη) 
δωρική κιονοστοιχία σχήματος «Π», που δη-
μιουργούσε ένα υπερώο, από το οποίο οι ε-
πισκέπτες μπορούσαν να θαυμάσουν από 
διάφορα σημεία το χρυσελεφάντινο άγαλμα 
της Αθηνάς. Στον οπισθόδομο φυλασσόταν ο 
θησαυρός, δηλαδή τα πολύτιμα αφιερώματα 
της Αθηνάς. Η οροφή του στηριζόταν σε 4 
ιωνικούς κίονες. Η στέγη ολόκληρου του να-
ού, μαζί με τους στρωτήρες, τους καλυπτή-
ρες και τα ακροκέραμα, ήταν μαρμάρινη, αλ-
λά στηριζόταν σε μεγάλες ξύλινες δοκούς.

Ο Παρθενώνας παρουσιάζει τέλεια αρμο-
νικές αναλογίες μέχρι την παραμικρή του λε-
πτομέρεια· μολονότι ο ναός αυτός ήταν με-
γαλύτερος από τους άλλους δωρικούς να-
ούς της εποχής του (με 8x17 κίονες, αντί για 
6x13 που συνηθίζονταν τον 5ο αι. π.Χ.), οι 
αναλογίες του ήταν τόσο αρμονικές, ώστε 
να του προσδίδουν εκπληκτική ομοιογένεια 
μορφής, μνημειώδη μεγαλοπρέπεια και πρω-
τοφανή χάρη σε σύγκριση με τους πιο βαρείς 
δωρικούς προκατόχους του.

Στη φήμη του ναού συνέτειναν και οι α-
σύλληπτες εκλεπτύνσεις, οι αδιόρατες α-
ποκλίσεις από την κατακόρυφο και την ο-
ριζόντια κατεύθυνση και οι αρμονικές ανα-
λογίες. Ο στυλοβάτης παρουσίαζε ελαφρά 
τυμπανοειδή καμπύλωση, οι ραδινοί κίονες 
απέκλιναν από την κατακόρυφο προς το κέ-
ντρο του ναού και η συνολική σχεδίαση ήταν 
πυραμιδοειδής. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγ-

χανόταν μία κίνηση προς τα μέσα και προς τα 
πάνω που μετέτρεπε τον Παρθενώνα σε ένα 
παλλόμενο οργανικό σύνολο. Η ένταση των 
κιόνων (ένα ανεπαίσθητο «φούσκωμα» στο 
μεσαίο τμήμα τους) απέδιδε οπτικά το γεγο-
νός ότι οι κίονες σήκωναν μεγάλο βάρος. Οι 
αναρίθμητες αυτές λεπτότητες σχεδιάστη-
καν με μεγαλοφυή τρόπο και εκτελέστηκαν 
με απαράμιλλη μαθηματική ακρίβεια.

Ο Παρθενώνας στην ιστορία
Λίγο-πολύ η ιστορική πορεία του Παρθε-

νώνα ακολουθεί εκείνη της Ακρόπολης ως 
σύνολο, αν και οι περισσότερες μαρτυρίες 
επικεντρώνεται στο επιβλητικό κεντρικό 
μνημείο. Ναός της Αθηνάς πάνω στην Ακρό-
πολη αναφέρεται ήδη από τον Όμηρο τον 8ο 
αι. π.Χ. Ο παλιότερος αρχαιολογικά βεβαι-
ωμένος ναός είναι ένας πώρινος ναός της 
Αθηνάς Πολιάδος, του οποίου τα θεμέλια 
βρέθηκαν ανάμεσα στο Ερέχθειο και το με-
ταγενέστερο Παρθενώνα και είναι σήμερα 
σκεπασμένα. Αυτός ο ναός χρονολογείται το 
αργότερο γύρω στο 525 π.Χ. Υπάρχει όμως 
και η άποψη ότι τότε επισκευάστηκε μόνο 
η ανωδομή του και ότι τα ίδια τα θεμέλια α-
νήκουν σε πρωιμότερη φάση, γύρω στο 570 
π.Χ. Αυτός ο ναός καταστράφηκε το 480 π.Χ. 
από τους Πέρσες. Το 454 π.Χ. μας πληροφο-
ρούν όμως οι πηγές ότι μεταφέρθηκε στο 
σηκό αυτού του ναού το ταμείο της Αθηναϊ-
κής Συμμαχίας από τη Δήλο,.

Σύμφωνα με μια αμφισβητούμενη θεωρί-
α, ένας ναός της Αθηνάς Παρθένου στη θέ-
ση του κλασικού Παρθενώνα συνυπήρχε με 
το ναό της Αθηνάς Πολιάδος ήδη από το 560 
π.Χ. περίπου (ο λεγόμενος εκατόμπεδος ή 
Urparthenon). Σε κάθε περίπτωση,αμέσως 
μετά τη μάχη του Μαραθώνα αρχίζει να χτί-
ζεται ο Παρθενώνας (Προπαρθενών Ι) το 490 
π.Χ., έμεινε όμως ημιτελής, μέχρι το ύψος 
μερικών σπονδύλων των κιόνων του. Το 480-
479 π.Χ. καταστρέφεται από τους Πέρσες 
μαζί με τα άλλα μνημεία της Ακρόπολης. Με-
τά την επιστροφή των Αθηναίων στην πόλη 
οι σπόνδυλοι του κατεστραμμένου ναού χρη-
σιμοποιήθηκαν ως οικοδομικό υλικό στο βό-
ρειο τείχος της Ακρόπολης, όπου είναι μέχρι 
σήμερα ορατοί για τον επισκέπτη που κοιτά-
ζει το βράχο από την πλευρά της οδού Αθη-
νάς και το Μοναστηράκι.

Το 447/6 π.Χ. αρχίζει σύμφωνα με τις πη-
γές η λατόμευση μαρμάρου για ένα νέο, με-
γαλύτερο Παρθενώνα, αυτόν που θα ολοκλη-
ρωθεί τελικά στα πλαίσια του οικοδομικού 
προγράμματος του Περικλή για την Αθήνα.

Ο Παρθενώνας διατηρήθηκε άθικτος έως 
και τους Μακεδονικούς χρόνους. Αντίθετα, 
μάλιστα, μετά τον Γρανικό, στον Παρθενώνα 
αναρτήθηκαν ως τρόπαια χρυσές ασπίδες, 
λάφυρα της νίκης του Αλέξανδρου. Οι πρώ-
τες καταστροφές έγιναν επί Λάχαρη, τον ο-
ποίο όρισε τύραννο των Αθηνών ο Κάσσαν-
δρος, σύμφωνα με την αφήγηση του Παυσανί-
α. Αυτός απέσπασε τις ασπίδες από τον Παρ-
θενώνα, το χρυσάφι και τα κοσμήματα από το 
χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς. Κατα-
στροφές υπέστη και ο οπισθόδομος του να-
ού, όταν τον χρησιμοποίησε ως προσωπικό 
του κατάλυμα ο Δημήτριος ο Πολιορκητής.

Στους Βυζαντινούς χρόνους -αν και γλύ-
τωσε ο Παρθενώνας την καταστροφή από τα 
διατάγματα του Θεοδόσιου Β'- έγινε η πρώτη 
μετατροπή του ναού σε χριστιανική εκκλη-
σία της Αγίας Σοφίας, τα εγκαίνια της οποί-
ας έγιναν επί αυτοκρατορίας Ιουστινιανού. 

Επί Τουρκοκρατίας η Ακρόπολη έπεσε 
στα χέρια των Τούρκων το 1458, οπότε και 
την επισκέφθηκε ο Μωάμεθ Β΄ ο Πορθητής. 

Κατά την εκστρατεία του Φραγκίσκου Μο-
ροζίνη κατά των Αθηνών το 1687, ο Παρθε-
νώνας υπέστη και το μεγαλύτερο πλήγμα το 
βράδυ της 16ης Σεπτεμβρίου, όταν οβίδα τί-
ναξε την πυριτιδαποθήκη που είχε εγκατα-
στήσει ο Αλή αγάς, διοικητής του φρουρίου 
στον ναό.

Μετά, λεηλατήθηκε από τον 'Ελγιν.
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