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Newsletter: May 2012
"Aο κνπ ζπρωξεζεί ε απξέπεηα λα θάλω κηα έθθιεζε: Σε θάπνηα θέληξα απνθάζεωλ,
θνκκαηηθά, εθπαηδεπηηθά, επηρεηξεκαηηθά, λα αξρίζνπλ λα ζπδεηνύληαη ηα ζπγθεθξηκέλα
ξεαιηζηηθά δεηνύκελα: Nα μαλαϋπάξμεη Eιιάδα πνπ λα ηε ρξεηάδνληαη νη θνηλωλίεο ηωλ
εζλώλ θαη λα ηε ζέβνληαη. Nα επαληδξπζεί ην θξάηνο μαλαρηίδνληαο εμ aπαξρήο ηελ ειιεληθή
ηνπ ηαπηόηεηα. Oρη κε ηδενινγήκαηα ειιεληθόηεηαο, αιιά κε πξνηεξαηόηεηα ηωλ ειιεληθώλ
αλαγθώλ: γιώζζα, ηζηνξηθή ζπλείδεζε, θαηά θεθαιήλ θαιιηέξγεηα, δεκηνπξγηθή θαληαζία,
ζέβαο ηνπ ηεξνύ. Nα νξγαλωζεί κε ζνβαξόηεηα θαη επθπΐα ε πνιηηηθή επηδίωμε απηνύ ηνπ
ζηόρνπ. Nα ζεωξήζνπκε επθαηξία ηε δεδνκέλε ζήκεξα θαηαζηξνθή."

Υξῆ ζηνο Γηαλλαξᾶ ο, 2 Απξηιηνπ, 2012

Prometheas Events
Friday, May 4, 8:00 pm: Environmental Initiatives in Greece with Dr.
Karamanlidis, at St. Sophia Greek Orthodox Church (see attached flyer)
Friday, May 11, 8:00 pm: «Η Πολιηική Γιάζηαζη ηων Τπαγωδιών ηος
Αιζσύλος» by Dr. Polyvia Parara at St. George Greek Orthodox Church, Bethesda,
MD (see attached flyer)
Friday, May 18, 8:00 pm: Musical Evening with Spyros Koliavasilis and the
Mortes at St. George Greek Orthodox Church, Bethesda, MD (see attached flyer)
Friday, June 15, 8:00 pm: Lecture on Diet, Spiritual and Physical Health at St.
George Greek Orthodox Church, Bethesda, MD (see attached flyer)

Events of other organizations
Saturday, May 12, 2012, 9:30 am: Walkathon, organized in support of the
EMERGENCY RELIEF FUND to aid Greek students and their families that have been
devastated by the financial crisis and recent austerity measures in Greece (see brochure
for more information)

Websites of the month
Τα Δλγινεια ηηρ Θεζζαλονικηρ: http://www.youtube.com/v/LwLf5D1mTw?version=3&feature=player_embedded%22%3E%3Cparam
Kastelorizo (M.Xatzidakis-Nana Mouskouri): http://www.youtube.com/v/XHVdSFWLWA?version=3&feature=player_detailpage%22%3E%3Cparam
Learn Greek in Greece: http://www.greeknewsagenda.gr/2011/05/special-issue-learngreek-in-greece.html

ΔΕΙΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ!
http://www.ellinikoarxeio.com/2010/02/free-greek-movies.html
ΓΙΝΕΤΑΙ, Ο Πίηεξ Οηθνλνκίδεο ζηνπο ΠΡΧΣΑΓΧΝΗΣΔ 11-3-2012:
http://www.youtube.com/watch?v=n_zMU1EUT7g
We are the creators of western civilization, Arab civilization and Slavic civilization.It
appears that we are about to embark on a new educational adventure, the Hellenization
of Australian aboriginal civilization:
http://www.youtube.com/watch?v=fv9NKELlXKE&feature=email

Books
The Song of Achilles by Madeline Miller, and more – reviewed
Three treatments of the Greek war epic reviewed, including a translation by Stephen Mitchell
and an Alice Oswald reworking
Charlotte Higgins
guardian.co.uk, Friday 28 October 2011 22.55 BST

In fleshing out the early history of the Homeric heroes Achilles and Patroclus, Madeline Miller is
following a tradition almost as old as the Iliad itself. Classical literature is full of the what-ifs and
what-nexts of the Homeric stories. Aeschylus's play Agamemnon, for example, is an expansion
of the brief account in the Odyssey of the king's murderous homecoming after the war.
Euripides's Troades is a brutal sequel to the stories of the women Helen, Cassandra, Andromache
and Hecuba, the four who receive Hector's slaughtered body at the end of the Iliad. The poems
have peculiar qualities that invite such expansions. The in-the-moment brightness of the text, the
direct swiftness of the narrative, the open-endedness, the spareness: there is space for the
imaginative reader to fill with backstory and sequel.

The Song of Achilles by Madeline Miller

The past year has seen an outpouring of such Homeric reimaginings and fillings-out, such as
David Malouf's novel The Ransom, based on book 24 of the Iliad; and Zachary Mason's Calvinoesque sequence of riffs on the Odyssey, imagining dozens of counter-fates for its central
character. Now Miller, in her page-turning debut novel The Song of Achilles, brings us the
boyhoods of Patroclus and Achilles. She is a respectful and clearly loving reader of Homer:
nothing strikes a false note in her intricately created world at the court of Achilles' father Peleus,
where ordinariness and wonder (centaurs, goddesses) are woven together without jerkiness. She
nails her colours to the mast, too: Miller has her Achilles and Patroclus inseparably, gloriously
and physically devoted, which certainly makes sense to this reader.
Where I lose her is when, instead of sticking to prequel, she forges on through the parts of the
Trojan war described in the Iliad. Alas, the best of writers will stumble in comparison to the
master. The scene in which Priam and Achilles meet in book 24 of the poem, the Trojan king
stealing silently through the Greek camp to beg the hero for the corpse of his son, is one of the
most moving, and dreadfully balanced, passages in all literature. There is no redemption here,
nor forgiveness; anger pulsates beneath a surface gentleness. There is something else, too: an
acknowledgment of shared suffering and shared humanity. But Miller, having started so well, has
Priam say to Achilles, "Thank you for your hospitality", and "I am sorry for your loss". This is
the bathetic stuff of the suburban dinner party.
With Chapman and Pope, and in the modern age Robert Fitzgerald and Robert Fagles, there is no
shortage of English translations of the Iliad. Stephen Mitchell – who has also translated
Gilgamesh, the Bhagavad Gita, the Tao Te Ching and the Book of Job – provides the latest
(417pp, Weidenfeld & Nicolson, £25). He cites Matthew Arnold's advice to Homeric
translators, to be "eminently rapid" and "eminently plain". "My intention," Mitchell writes, "has
been to recreate the ancient epic as a contemporary poem."
To make familiar, or to make foreign? That is one of the many dilemmas of the Homeric
translator. For my taste, Mitchell's version – while pacy and direct – is overfamiliar. The poems
are grand; to use Arnold's description, they have nobility. I dislike Mitchell's technique of
sometimes removing the poem's "Homeric epithets". (I mean the stock of often-repeated
descriptive phrases, such as the "wine-dark" sea and Achilles "of the swift feet", which were
probably used as metrically prefabricated units by the early oral bards who improvised these
stories.) These phrases often simply fill out the metre and are irrelevant to the context, he argues.
I think they do more than he gives them credit for. And in any event, I missed their delicious
archaic tang. To me, they are one of the great pleasures of the poem.
Alice Oswald has stripped down the Iliad more radically, and more successfully, in her 80-page
poem Memorial (96pp, Faber, £12.99). It is subtitled: "An Excavation of the Iliad", and
described in her author's note as a "reckless dismissal of seven-eighths of the poem". Except it
does not feel reckless at all, but precise and scalpel-sharp. The poem begins with a list of those
characters killed in the course of the Iliad. This goes on for nearly eight pages. It is a catalogue
of death, with the inscribed starkness of a war memorial. Some are just names; some, like
Hector, the last name and the endpoint of Achilles' death-rampage, tug the heart.

The poem continues with Oswald wrapping words around each of these deaths; the words are
Homer's, but refracted through her own lucent poetic imagination. She stitches into this
unadorned fabric some of the glorious similes of Homer: those that imagine a peaceful, pastoral
world away from the deathly field of war; or sometimes those that summon up something more
dangerous. "Like fire with its loose hair flying rushes through a city / The look of unmasked light
shocks everything to rubble / And flames howl through the gaps." As a reading of Homer, its
ferocity of intent reminded me of Simone Weil's essay "The Iliad, or the Poem of Force". But it
is also an exquisite and brutal thing taken entirely on its own terms. It's a major achievement.
© 2012 Guardian News and Media Limited or its affiliated companies. All rights reserved.

Έκθεζη για ηα 50 σπόνια ηος Αζηεπίξ ζηο Βόλο
Σελ Πεξηνδηθή Έθζεζε «50 ρξφληα
Αζηεξίμ. Ο Γαιάηεο ήξσαο ζην
«Αζαλαζάθεην» Αξραηνινγηθφ Μνπζείν
Βφινπ», ζα παξνπζηάζεη ε ΗΓ΄Δθνξεία
Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ
Αξραηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ.
Ζ Έθζεζε απηή δεκηνπξγήζεθε απφ ηε
ζπλεξγαζία ηνπ Αξραηνινγηθνχ
Μνπζείνπ Θεζζαινλίθεο κε ην Γαιιηθφ
Ηλζηηηνχην θαη ηελ εθδνηηθή Δηαηξεία
Μακνχζ πνπ εμέδηδε ην νκψλπκν
Πεξηνδηθφ. Δπθαηξία ηεο δεκηνπξγίαο
ηεο Έθζεζεο ήηαλ ε ζπκπιήξσζε
πελήληα εηψλ απφ ηελ πξψηε έθδνζε
ηνπ πεξηνδηθνχ θφκηθ «ΑΣΔΡΗΞ».
Ζ Έθζεζε ηνπ Αζηεξίμ ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ηνπ Βφινπ πεξηιακβάλεη ηα ηξηαληαηέζζεξα
θάδξα κε ηηο πξψηεο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ, κηα κεγάιε παηρληδνθαηαζθεπή θαη κεκνλσκέλεο
κνξθέο πνπ αλαθέξνληαη κε ρηνχκνξ ζηελ έληαμή ηνπο κέζα ζην λέν πεξηβάιινλ ηνπ
Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ ηνπ Βφινπ. Οη κνξθέο ηνπ θφκηθ κπαίλνπλ θαη κέζα ζηε κφληκε
έθζεζε ζρνιηάδνληαο ηα εθζέκαηα κε ηξφπν παξφκνην κε εθείλνλ πνπ βξίζθνπκε ζην πεξηνδηθφ.
Μηα κάιηζηα κνξθή βξήθε ην εηδψιην ελφο αξραίνπ Γαιάηε πξνγφλνπ ηνπ θαη πξνηείλεη ζηνπο
επηζθέπηεο λα ην πξνζέμνπλ ηδηαίηεξα.
Ο ίδηνο ν πξσηαγσληζηήο Αζηεξίμ παξνηξχλεη ηνπο επηζθέπηεο λα θαηεβνχλ ζηελ έθζεζε ησλ
πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ ηνπ Βφινπ αθνινπζψληαο ηα ρλάξηα ησλ
παηεκάησλ ηνπ πνπ απνηππψζεθαλ πάλσ ζηα ζθαινπάηηα.
Σν Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ηνπ Βφινπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έθζεζε πξνζζέησληαο κηα κεγάιε

ζθελνγξαθία, πνπ απεηθνλίδεη ηκήκα ηνπ ξσκατθνχ ζηξαηνπέδνπ θαη ελφο δάζνπο. Μέζα ζηε
ζθελνγξαθία κπαίλνπλ κνξθέο γλσζηψλ εξψσλ, φπσο ηνπ Καθνθσλίμ θαη ηνπ Παλνξακίμ, αιιά
θαη ησλ ξσκαίσλ ζηξαηησηψλ, νη νπνίνη έληξνκνη έρνπλ θαζεισζεί κέζα ζην Ρσκατθφ
ζηξαηφπεδν γηα λα πξνθπιαρηνχλ απφ ηνπο Γαιάηεο.
Πξφθεηηαη γηα κηα έθζεζε δηαθνξεηηθή, πνπ, παξφιν πνπ ην ζέκα ηνπ ζα κπνξνχζε θαλείο λα ην
ζεσξήζεη εθ πξψηεο φςεσο κφλνλ παηδηθφ, απεπζχλεηαη θαη ζηνπο κεγάινπο. Όζνη επηζθεθζνχλ
ηελ έθζεζε ζα πεξάζνπλ επράξηζηεο ψξεο ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ηνπ Βφινπ θαη ζα δνπλ
κηα δηαθνξεηηθή κφληκε έθζεζε κε νξηζκέλεο κνξθέο απφ ηα θφκηθ λα βξίζθνληαη δίπια ζηα
αξραία εθζέκαηα.
ηνπο κηθξνχο θίινπο πξνηείλεηαη λα έξρνληαη κε ηνπο γνλείο ηνπο, νη νπνίνη έρνληαο ηηο
θσηνγξαθηθέο κεραλέο ηνπο, ζα ηνπο θσηνγξαθήζνπλ σο Αζηεξίμ, Οβειίμ θ.ι.π..
Σν ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ ζα δηαηεξεζεί ακείσην παίδνληαο έλα δηπιφ παηρλίδη θξπκκέλνπ
ζεζαπξνχ, πνπ δελ ζα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ αίζνπζα ησλ Πεξηνδηθψλ Δθζέζεσλ, αιιά ζα
επεθηείλεηαη ζε φιε ηελ Έθζεζε ηνπ Μνπζείνπ.
Σα εγθαίληα ηεο Έθζεζεο «50 ρξφληα Αζηεξίμ. Ο Γαιάηεο ήξσαο ζην «Αζαλαζάθεην»
Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Βφινπ» ζα γίλνπλ ην πξνζερέο άββαην, θαη ψξα 19.00.
Πξηλ απφ ηα εγθαίληα (ψξα 18.00) ζα γίλεη πεξηήγεζε ζηε κφληκε έθζεζε ηνπ Αξραηνινγηθνχ
Μνπζείνπ ηνπ Βφινπ.
Πηγή: ΑΜΠΕ
Hκεξνκελία : 25/4/12Copyright: http://www.kathimerini.gr

News Articles
Πέθανε ο Γημήηπηρ Μηηποπάνορ
Hμερομθνία : 17/4/12

Καηέιεμε απφ νμχ πλεπκνληθφ νίδεκα ζε ηδησηηθφ ζεξαπεπηήξην.
Έθπγε μαθληθά απφ ηε δσή ζήκεξα ην πξσί ζε ειηθία 64 εηψλ ν Γεκήηξεο Μεηξνπάλνο. Ο
γλσζηφο ιατθφο ηξαγνπδηζηήο ππέζηε έκθξαγκα ην πξσί θαη πήγε ζε ηδησηηθφ ζεξαπεπηήξην απ'
φπνπ «έθπγε» απφ νμχ πλεπκνληθφ νίδεκα.
ε αλαθνίλσζε, πνπ εθδφζεθε απφ ην λνζνθνκείν ΤΓΔΗΑ, αλαθέξεηαη: «Ο αζζελήο Γεκήηξηνο
Μεηξνπάλνο δηεθνκίζζε ζην λνζνθνκείν ΤΓΔΗΑ ζήκεξα ην πξσί ιφγσ νμέσο δηαξξντθνχ
ζπλδξφκνπ θαη εκέησλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζίαζε αηθληδίσο δχζπλνηα.

Μεηεθέξζε ζηε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο, φπνπ αληηκεησπίζηεθε γηα νμχ πλεπκνληθφ
νίδεκα απφ ην νπνίν θαη θαηέιεμε ηελ 11ε πξσηλή».

Ζ θεδεία ηνπ ζα γίλεη ηελ Πέκπηε ζηηο 14:00 ζην Πξψην Νεθξνηαθείν.
Έζβηζε η ηελεςηαία μεγάλη λαϊκή θωνή
Γελλήζεθε ζηελ Αγία Mνλή, κηα ζπλνηθία έμσ απφ ηα Σξίθαια -απφ ηελ νπνία θαηαγφηαλ ε
κεηέξα ηνπ- ζηηο 2 Απξηιίνπ ηνπ 1948. Μεγάισζε ρσξίο ηνλ παηέξα ηνπ, ηνλ νπνίν γλψξηζε ζηα
29 ηνπ ρξφληα. Μέρξη ηα 16 ηνπ λφκηδε πσο είρε ζθνησζεί ζηνλ αληαξηνπφιεκν, φηαλ ήξζε έλα
γξάκκα ην νπνίν έιεγε πσο δεη ζηε Ρνπκαλία. Ο παηέξαο ηνπ θαηαγφηαλ απφ έλα ρσξηφ ηεο
Καξδίηζαο ην Καππά.
Απφ κηθξφο δνχιεπε ηα θαινθαίξηα γηα λα βνεζήζεη ηα νηθνλνκηθά ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Πξψηα
ζαλ ζεξβηηφξνο ζηελ ηαβέξλα ηνπ ζείνπ ηνπ χζηεξα ζηηο θνξδέιεο θνπήο μχισλ. Μεηά ηελ ηξίηε
γπκλαζίνπ, ην 1964, θαηεβαίλεη ζηελ Αζήλα λα δήζεη κε ηνλ ζείν ηνπ ζηελ νδφ Aραξλψλ.
Πξνηνχ ηειεηψζεη ην γπκλάζην άξρηζε λα δνπιεχεη ζαλ ηξαγνπδηζηήο.
ηελ ίδηα ειηθία, έπεηηα απφ παξφηξπλζε ηνπ Γξεγφξε Μπηζηθψηζε, ηνλ νπνίν γλψξηζε ζε κία
ζπγθέληξσζε ηεο εηαηξίαο ηνπ ζείνπ ηνπ, ζηελ νπνία ηξαγνχδεζε, επηζθέθηεθε ηελ Κνινχκπηα.
Δθεί ν Σάθεο Λακπξφπνπινο ηνπ γλψξηζε ηνλ Γηψξγν Εακπέηα, δίπια ζηνλ νπνίν ζα δνπιέςεη
ζηα «Ξεκεξψκαηα». Σνλ Εακπέηα ηνλ κλεκνλεχεη σο κεγάιν ηνπ δάζθαιν θαη δεχηεξν παηέξα.
Όπσο είρε δειψζεη, «ν Εακπέηαο είλαη ν κφλνο άλζξσπνο ζην ηξαγνχδη ν νπνίνο κε βνήζεζε
ρσξίο λα πεξηκέλεη θάηη. Με φινπο ηνπο ππφινηπνπο ζπλεξγάηεο κνπ θάηη πήξα θαη θάηη έδσζα».

Σν 1966 ν Μεηξνπάλνο ζπλαληάηαη γηα πξψηε θνξά κε ηνλ Μίθε Θενδσξάθε θαη εξκελεχεη
κέξε απφ ηε «Ρσκηνζχλε» θαη ην «Άμηνλ Δζηί» ζε κηα ζεηξά ζπλαπιηψλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ
Κχπξν.
Σν 1967, ν Μεηξνπάλνο ερνγξαθεί ηνλ πξψην ηνπ 45άξε δίζθν, κε ην ηξαγνχδη
«Θεζζαινλίθε». Δίρε πξνεγεζεί ε ερνγξάθεζε ηνπ ηξαγνπδηνχ «Υακέλε Παζραιηά», ην νπνίν
φκσο ινγνθξίζεθε απφ ηε Υνχληα θαη δελ θπθινθφξεζε πνηέ.
ηελ πνξεία πνπ ράξαμε ζηνλ δξφκν ηνπ ιατθνχ έληερλνπ, ην 1972 είλαη έλαο ζεκαληηθφο
ζηαζκφο: ν ζπλζέηεο Γήκνο Μνχηζεο θαη ν πνηεηήο-ζηηρνπξγφο Μάλνο Διεπζεξίνπ
θπθινθνξνχλ ηνλ «Άγην Φεβξνπάξην», κε εξκελεπηέο ηνλ Μεηξνπάλν θαη ηελ Πεηξή αιπέα,
ζεκαηνδνηψληαο έλαλ ζηαζκφ ζηελ ειιεληθή κνπζηθή. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1999, ν Μεηξνπάλνο θαη
ν Μνχηζεο ζα μαλαβξεζνχλ επί ζθελήο ζην Ζξψδεην κε ηελ Γήκεηξα Γαιάλε θαη ηελ ζνπξάλν
Σδνχιηα νπγιάθνπ γηα δπν κνπζηθέο βξαδηέο ζην πιαίζην ηνπ Φεζηηβάι Αζελψλ.
Οη ζπλαπιίεο απηέο ερνγξαθνχληαη δσληαλά θαη θπθινθνξνχλ ζε δηπιφ CD δχν κήλεο
αξγφηεξα. Αθνινπζνχλ «Ο Γξφκνο γηα ηα Κχζεξα» ηνπ Γηψξγνπ Καηζαξνχ θαη «Σα
ζπλαμάξηα» ηνπ Γηψξγνπ Υαηδελάζηνπ, έξγα πςειήο πνηφηεηαο αιιά θαη κεγάιεο απήρεζεο
ζηελ ειιεληθή θνηλσλία.
ηε καθξφρξνλε πνξεία ηνπ ζην ειιεληθφ ηξαγνχδη, ν Γεκήηξεο Μεηξνπάλνο ζπλεξγάζηεθε κε
ηνπο κεγαιχηεξνπο δεκηνπξγνχο ηνπ ιατθνχ αιιά θαη ηνπ έληερλνπ ηξαγνπδηνχ. Γηψξγνο
Εακπέηαο, Μίθεο Θενδσξάθεο, Γήκνο Μνχηζεο, Απφζηνινο Καιδάξαο, Σάθεο Μνπζαθίξεο
(«Δκείο νη δπν» θ.α.), Υξήζηνο Νηθνιφπνπινο («Πάξε Απνθάζεηο» ζε ζηίρνπο Λεπηέξε
Παπαδφπνπινπ), Γηάλλεο παλφο («Ο Μεηξνπάλνο ηξαγνπδάεη παλφ») ήηαλ νη ζπλζέηεο κε
ηνπο νπνίνπο ζπλδέζεθε επαγγεικαηηθά, ρηίδνληαο κηα θαξηέξα ζπλπθαζκέλε κε ηελ ειιεληθή
ιατθή κνπζηθή παξάδνζε, κέρξη θαη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80.
Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζε δίζθνπο ησλ Λάθε Παπαδφπνπινπ (κε ην ηξαγνχδη «Γηα λα ζ' εθδηθεζψ»)
θαη Νίθνπ Πνξηνθάινγινπ («Κιείλσ θη έξρνκαη») αλαδεηθλχνπλ εθείλε ηελ επνρή ηελ επξεία
γθάκα ηεο εξκελείαο ηνπ θαη πξναλαγγέιινπλ κηα ζηξνθή ζηνλ ηξφπν εξκελείαο ηνπ, πνπ ζα
νδεγήζεη ζε κηα ζεηξά απφ δίζθνπο πνπ άιιαμαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ έλλνηα ηνπ θαινχ
ζχγρξνλνπ ιατθνχ ηξαγνπδηνχ. Οη ζπλεξγαζίεο κε ην Μάξην Σφθα θαη ην Φίιηππν Γξάςα («Ζ
εζληθή καο κνλαμηά» θαη «Παξέα κε έλαλ ήιην») ζπλδπάδνπλ ηε ιατθή πθή θαη ζπλαίζζεκα κε
ηε πην βαζηά έλλνηα ζηίρσλ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ιέμεσλ πην επηηεδεπκέλσλ. Παξάιιεια, ε
απήρεζε ησλ ηξαγνπδηψλ ζηελ θνηλσλία θαη ε εκπνξηθή επηηπρία αλαδεηθλχνπλ απηέο ηηο
δεκηνπξγίεο σο εξγαιεία αιιά θαη ζπκπηψκαηα ηεο εμέιημεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.
Ζ πνιχ ζεκαληηθή ζπλεξγαζία κε ηνλ Θάλν Μηθξνχηζηθν κε ηνλ δίζθν «ηνπ Αηψλα ηελ
Παξάγθα», ζε ζηίρνπο Άιθε Αιθαίνπ, Κψζηα Λαρά, Λίλαο Νηθνιαθνπνχινπ θαη Γηψξγνπ
Καθνπιίδε, απνηειεί ζηξνθή ηνπ εξκελεπηή ζε αθφκα πην «έληερλεο» δηαδξνκέο, δηαηεξψληαο
θαη πάιη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ιατθνχ.
Ο Μεηξνπάλνο ζπλερίδεη ζηα ίδηα κνλνπάηηα, κε ηξαγνχδηα ησλ Μηθξνχηζηθνπ, Κνξαθάθε,
Μνπθίδε, Παπαδεκεηξίνπ θ.α. ζην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη ζηηο αξρέο ηνπ
2000. Απφ ηα ηξαγνχδηα ηνπ δίζθνπ μερσξίδεη ην ηξαγνχδη «Ζ εθδξνκή» ηνπ Γηάλλε Μειηψθα,

ην νπνίν γξάθηεθε γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ εξκελεπηή ζηε δηζθνγξαθία κεηά απφ έλα ζνβαξφ
πξφβιεκα πγείαο.
Απφ ηηο πην πξφζθαηεο δηζθνγξαθηθέο δνπιεηέο ηνπ Γεκήηξε Μεηξνπάλνπ, είλαη ε δσληαλή
ερνγξάθεζε ηεο ζπλαπιίαο ηνπ ζην Ζξψδεην (επηέκβξηνο 2009), απνηεινχκελε απφ 2 CD κε
ηνλ ηίηιν «Σα ηξαγνχδηα ηεο δσήο κνπ».
Copyright: http://www.kathimerini.gr

Ανάβρα Μαγνηςίασ: ένα αυτόνομο και πλούςιο χωριό
Δευτζρα, 26 Μάρτιοσ 2012 12:00

Πρόκειται για ένα απομακρυςμένο ορεινό χωριό που κατάφερε μετά από ςυςτηματική προςπάθεια, όχι
μόνο να ςταθεί όρθιο, αλλά να γίνει πρότυπο ανάπτυξησ. Για τη μεγάλη ανατροπή που έρχεται από την
Ανάβρα του νομοφ Μαγνηςίασ.

τισ δυτικζσ πλαγιζσ τθσ 'Οκρυοσ, ςε υψόμετρο 1.000 μζτρων και ςε απόςταςθ 40 χιλιομζτρων από τθν
κοντινότερθ κωμόπολθ (τον Αλμυρό), οι 700 κάτοικοι, όλοι τουσ κτθνοτρόφοι, απολαμβάνουν
ειςοδιματα από 30 ζωσ 100 χιλιάδεσ ευρϊ και μια ποιότθτα ηωισ που μπορεί να ςυγκρικεί μόνο με τθν
πλοφςια Ελβετία.
Εδϊ ο κόςμοσ δεν φεφγει προσ τα αςτικά κζντρα, αλλά επιςτρζφει ςτο χωριό του. Με ποςοςτό

ανεργίασ ςτο μθδζν και με μζςο όρο θλικίασ τα 40 ζτθ, ο πλθκυςμόσ διπλαςιάςτθκε μζςα ςτα
τελευταία 15 χρόνια.

Οι υποδομζσ του υποδειγματικζσ: Σο αιολικό πάρκο, που δίνει ζςοδα 100.000 ευρϊ ετθςίωσ ςτθν
κοινότθτα, τα τρία υπερςφγχρονα κτθνοτροφικά πάρκα που ςτεγάηουν το χειμϊνα (όταν θ Ανάβρα
αποκλείεται από τα χιόνια) 25.000 ηϊα, το πρότυπο ςφαγείο, που κυμίηει χειρουργείο, το διϊροφο
πάρκινγκ των 60 κζςεων, το γυμναςτιριο με τα τελευταίασ τεχνολογίασ μθχανιματα, τα γιπεδα
ποδοςφαίρου και μπάςκετ, το λαογραφικό μουςείο και φυςικά το περιβαλλοντικό-πολιτιςτικό πάρκο,
ζκταςθσ 240 ςτρεμμάτων.

Η κοινωνικι μζριμνα κατζχει πρϊτιςτθ κζςθ: νθπιαγωγείο και δθμοτικό του «κουτιοφ», αγροτικό
ιατρείο (πάντοτε ςτελεχωμζνο), δωρεάν ςτζγαςθ για τουσ δαςκάλουσ και τουσ γιατροφσ, «Βοικεια ςτο
ςπίτι», ςχεδιαςμόσ για γθροκομείο, ακόμα και για πιςίνα!
Πoιο είναι άραγε το μυςτικό τθσ επιτυχίασ; Πϊσ μια μειονεκτικι περιοχι κατάφερε το «καφμα»; Η μάχθ
με τθ μιηζρια άρχιςε τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του '90, όταν τα θνία τθσ κοινότθτασ πιρε ο Δθμιτρθσ
Σςουκαλάσ, ζνασ άνκρωποσ που άφθςε τθν Ακινα για να γυρίςει ςτο χωριό του και να προςφζρει ςτθ
γενζτειρά του. Με ζνα διάλειμμα 4 χρόνων, είναι από τότε κοινοτάρχθσ τθσ Ανάβρασ.Η κατάςταςθ που
ςυνάντθςε ιταν απελπιςτικι. Σα γελάδια, οι χοίροι και τα πρόβατα κυκλοφοροφςαν ελεφκερα ςτο
χωριό. τουσ χωματόδρομουσ. Δεν υπιρχε πουκενά άςφαλτοσ. Σο χειμϊνα περπατοφςεσ μζςα ςτθ
λάςπθ, το καλοκαίρι θ ςκόνθ ςε ζπνιγε.

«Προτεραιότθτά μασ ιταν θ καταςκευι κτθνοτροφικϊν πάρκων, για να μπει τζλοσ ςτθν αναρχία που
επικρατοφςε. Με φωσ, νερό και ςωςτι δόμθςθ, ςταβλίηουν τα ηϊα τουσ το χειμϊνα. Σουσ υπόλοιπουσ
μινεσ βόςκουν ελεφκερα ςτα βουνά. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που το κρζασ τουσ φθμίηεται για τθν
ξεχωριςτι γεφςθ του. Η κτθνοτροφία είναι θ πθγι των ειςοδθμάτων ςτθν Ανάβρα», λζει ςτο ΕΣ.Κ ο
πρόεδροσ τθσ κοινότθτασ.

«Ιςωσ εγϊ είμαι ο πιο φτωχόσ του χωριοφ, αφοφ θ ςφνταξθ που παίρνω από τθ ΔΕΗ, όπου ζφυγα με το
βακμό του επικεωρθτι, κυμαίνεται ςτα 2.500 ευρϊ».

Βάςεισ ανάπτυξθσΗ πρόοδοσ ςυνεχίςτθκε με τθν καταςκευι του ςφαγείου βιολογικισ γραμμισ, το
μοναδικό δθμόςιο ςτθν Ελλάδα, με πιςτοποίθςθ από τθ ΔΗΩ. Ετςι μπικε τάξθ και δθμιουργικθκε θ
βάςθ για τθν ανάπτυξθ τθσ βιοκτθνοτροφίασ, με ςυνζπεια οι παραγωγοί να κερδίηουν ςθμαντικά ποςά
από τισ επιδοτιςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ενωςθσ, με χριματα τθσ οποίασ ζγιναν οι παραπάνω

υποδομζσ.Ξφπνιοσ, ςχολαςτικόσ και με όραμα ο πρόεδροσ παρακολουκεί ανελλιπϊσ κάκε κοινοτικό
πρόγραμμα και το εκμεταλλεφεται δεόντωσ. Σο μεγαλφτερο επίτευγμά του, όπωσ λζει ο ίδιοσ, είναι ότι
κατάφερε να αλλάξει τθ νοοτροπία των ςυγχωριανϊν του. τθν αρχι ζφεραν αντιρριςεισ ςτα ςχζδιά
του, αλλά με επιμονι και υπομονι τοφσ ζπειςε.

Σϊρα τουσ καλεί να δθμιουργιςουν τυποποιθτιρια για τα προϊόντα τουσ, ϊςτε να ολοκλθρωκεί το
φάςμα τθσ βιολογικισ παραγωγισ.Η Ανάβρα δεν βάςιςε τθν ανάπτυξι τθσ ςτο κράτοσ. Ηκελε ζςοδα
δικά τθσ. Ετςι, πριν από τρία χρόνια ολοκλιρωςε το ζργο του αιολικοφ πάρκου, με τισ 20
ανεμογεννιτριεσ και ανάδοχο τθν ιςπανικι εταιρία Gamesa.

ΖςοδαΣο ρεφμα το αγοράηει θ ΔΕΗ, ενϊ θ κοινότθτα για τθ χριςθ του χϊρου, που τθσ ανικει,
ειςπράττει ζωσ και 100.000 ευρϊ το χρόνο.Τπό δθμοπράτθςθ βρίςκεται και θ ανάπτυξθ
υδροθλεκτρικοφ εργοςταςίου, από το νερό των πθγϊν τθσ Ανάβρασ. Από εκεί κα ειςπράττονται άλλεσ
100.000 ευρϊ.Η επιςτροφι ςτισ ρίηεσ είναι μια ςτακερι πολιτικι για τον κ. Σςουκαλά. Για να ενιςχυκεί
κι άλλο ο πλθκυςμόσ, ζκανε επζκταςθ του οικιςμοφ και δίνει οικόπεδα ςε άςτεγουσ δθμότεσ ςτο ? τθσ
αντικειμενικισ τουσ αξίασ και με αποπλθρωμι ςε 5 δόςεισ.

Μετανάςτεσ ςε... ορεινό παράδειςο «Δεν μασ λείπει τίποτα. Εγϊ, παρόλο που γεννικθκα ςτθν Ακινα,
ιρκα ςτο χωριό των γονιϊν μου, μόλισ γνϊριςα εδϊ, κατά τθ διάρκεια των διακοπϊν, το ςφηυγό μου
τον Παναγιϊτθ. Κάναμε τρία παιδιά. Δουλεφουμε με τον άνδρα μου φροντίηοντασ τα 100 γελάδια που
ζχουμε. Πθγαίνουμε γυμναςτιριο, πίνουμε τα τςιπουράκια μασ ςτισ 5 ταβζρνεσ του χωριοφ και αν
κζλουμε νυχτερινι ηωι πεταγόμαςτε μζχρι τον Δομοκό ι τον Αλμυρό», λζει ςτον ΕΣ.Κ θ Νίκθ Μθλιϊνθ.
Οι θλικιωμζνοι αιςκάνονται αςφάλεια με τθ μόνιμθ παρουςία τθσ αγροτικισ γιατροφ. Η Ελζνθ
Σριανταφφλλου δζχεται 8 με 9 άτομα κακθμερινά ςτο ιατρείο. Πιγε ςτθν Ανάβρα ςτισ 5 Αυγοφςτου και
για τουσ επόμενουσ 9 μινεσ που κα μείνει εκεί νιϊκει τυχερι που βρζκθκε ςε ζνα τόςο φιλικό
περιβάλλον. Μάλιςτα, δεν επιβαρφνεται από τθν τςζπθ τθσ, γιατί μζνει ςε διαμζριςμα που τθσ
παραχϊρθςε θ κοινότθτα (όπωσ και οι τρεισ δάςκαλοι).

Ο Αποςτόλθσ Καπζλοσ και ο Πολφηοσ Κανατοφλθσ είναι δυο νζοι κτθνοτρόφοι. Παίκτεσ ςτθν
ποδοςφαιρικι ομάδα του χωριοφ (Α.Ο. ΟΘΡΤ), κάκονται ςτο καφενείο και ςυηθτοφν πϊσ κα
αντιμετωπίςουν τον ΔΟΜΟΚΟ, τθν ιςχυρότερθ ομάδα τθσ περιοχισ. Περθφανεφονται για τθν

προαγωγι ςτθν Α' Εραςιτεχνικι, αλλά και για τα επιτεφγματα του χωριοφ τουσ. «Να πάτε να δείτε το
περιβαλλοντικό πάρκο», μασ λζνε. υναντάμε ζναν παράδειςο. Αιωνόβια πλατάνια, ςε μια διαδρομι
πζντε χιλιομζτρων, με γεφφρια, παιδικζσ χαρζσ, πετρόκτιςτθ διακόςμθςθ και με τουσ λαγοφσ και τα
ελάφια να ξεπετάγονται μζςα από τα ξζφωτα, με φόντο τον υδάτινο κόςμο του Ενιππζα (παραπόταμου
του Πθνειοφ).
Εδϊ κρατάει ακόμα το ζκιμο τθσ δρυςτζλασ, όπου οι νοικοκυραίοι πλζνουν ροφχα και χαλιά με τα
ορμθτικά νερά των πθγϊν. Μια περιφραγμζνθ ζκταςθ, ςυνολικοφ εμβαδοφ 240 ςτρεμμάτων, που
αποτελεί ταυτόχρονα και μουςείο παράδοςθσ. Αλλθ μια ευκαιρία για να ειςπράττει θ κοινότθτα ζςοδα,
κακϊσ πολλά ςχολεία εκδθλϊνουν ενδιαφζρον για επίςκεψθ και αναμζνεται να μπει ςυμβολικό
ειςιτιριο για τα ζξοδα ςυντιρθςισ του.
Σο πλζον μεγαλόπνοο ςχζδιο, αυτι τθν περίοδο, είναι θ επικείμενθ εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ
τθλεκζρμανςθσ. Με προχπολογιςμό 1.700.000 ευρϊ (από ευρωπαϊκά κονδφλια) και με μελζτθ από το
ΣΕΙ Κοηάνθσ θ Περιφζρεια ζχει πει ιδθ το «ναι».
Ενασ κεντρικόσ λζβθτασ κα τοποκετθκεί ςτο πάνω μζροσ του χωριοφ και από εκεί κα διοχετεφονται
υπόγειοι αγωγοί από τουσ δρόμουσ τθσ Ανάβρασ με καυτό νερό. Σο κάκε ςπίτι κα ςυνδζεται με το
ςφςτθμα και κα ζχει ολόκλθρο το χειμϊνα ηεςτό νερό και κζρμανςθ, με μια ελάχιςτθ επιβάρυνςθ. Θα
λειτουργεί με τθν καφςθ βιομάηασ (κοπριζσ των ηϊων, ξερά φφλλα, άχυρο κ.ά)
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Six Greek eco-design projects awarded by the OECD
By Iphigenia Diamanti
The Organization for Economic
Cooperation and Development
(OECD) awarded six innovative
green projects developed by
Greeks as part of its annual
Global Forum on Eco-innovation
in January.

Dimitris Dimos has 19 Skyros ponies, 60 Thessaly horses,
200 black hogs and 146 of the country’s 220 Greek Steppe
cows at his farm in Trikala. They are all free of steroids and
medications.
around 8 percent of the total 490 from 37 countries.

The competition, organized by the
OECD to boost environmentally
friendly business practices in
Europe and to encourage new
ideas in countries like Greece,
included the participation of 28
Greek projects, representing

The Greek entries involved sustainable energy (21 percent), sustainable construction (18
percent), clean production (14 percent), sustainable agriculture (14 percent), energy management
(11 percent), sustainable transportation (11 percent), information/education (7 percent) and food
production (4 percent).
One of the six Greek proposals that was awarded was created by 64-year-old Dimitris Dimos, a
breeder of indigenous Greek animals in Trikala who has worked in the sector for 28 years.
His farm, dubbed Dimos’s Ark, is located in the village of Avra and can be visited by
appointment only. There, Dimos has 19 Skyros ponies, 60 Thessaly horses, 200 black hogs and
146 of the country’s 220 Greek Steppe cows. They are all free-range and those that are bred for
human consumption are free of steroids or medications. The purpose of Dimos’s Ark is to
preserve these rare Greek breeds, to boost agritourism in the region and to reduce the impact of
livestock farming on the environment.
Apostolos Vlyssidis, a professor of industrial production at the National Technical University of
Athens (NTUA), is also concerned about the environment. His innovation is a high-quality
commercial organic fertilizer made out of the waste produced by the olive oil industry, which is
highly toxic unless processed.
According to the method developed by the professor and his department, and which is patented,
the solid and liquid waste is detoxified using iron oxide and hydrogen peroxide. The process
produces methane that can in turn be used to to produce thermoelectric energy. The methane is
produced by the anaerobic digestion process, which also helps in composting.
―The fluid waste from the anaerobic digestion is used wholly in composting, while the residual
thermal energy contributes to speeding up the aerobic process and improving the organic
fertilizer that is produced and which can be used on many crops,‖ Vlyssidis told Kathimerini.
At another lab in the NTUA, in the Applied Mathematics and Natural Sciences Department, the
Zero team has spent the past 11 years devising a light electrical town car, which is also patented.
―The main goal is a high level of passive safety in combination with energy saving,‖ Professor
Vassilis Kefalas said, adding that the car is estimated to use 50 percent less energy than a regular
town car.
The vehicle is lined inside and out with foam, which protects it from impact, and uses either
electricity or a combination of electricity and fuel cells.
For the OECD forum, the Greek company Intelen, which has already built a reputation for itself
in Europe and the United States for its innovative designs and research into the energy used in
business and home computing, presented energy meters that can record the consumption of
buildings in real time.
Green rooms and roofs are the concept behind the work of Kard Architects. ―With the help of a
special software program, people can create energy saving models, water management systems,

composting models and at the end of the process, the software produces a profile of the
qualitative and quantitative benefits for a building,‖ explained architect Dimitris Raidis.
The company Brite Hellas had the novel idea of making glass panes that produce photovoltaic
energy. ―These contribute to increasing the energy efficiency of buildings and reducing airborne
pollutants, while their manufacture is environmentally friendly and they are recyclable. The
could be used, for example, on greenhouses,‖ explained Nicoletta Constantinidou on behalf of
the company.
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O θίλος Robin Williams !

«ηελ Αγγιία γηα παξάδεηγκα, δελ πήγα πνπζελά. Ση λα δσ; Σν παιάηη ηνπ Μπάθηγρακ; Γελ κε
λνηάδεη. Όπσο θη αλ πάσ ζηελ Γεξκαλία, δελ ζα πάσ λα δσ ην Σείρνο ηνπ Βεξνιίλνπ.
Χζηφζν, ηε Γήιν, ηνλ Παξζελψλα θαη ηηο Μπθήλεο δελ κπνξείο λα ηηο αγλνήζεηο.
«Σα νηθνλνκηθά δεδνκέλα αιιάδνπλ ζπλερψο γηα φινπο. Απηφ πνπ δελ αιιάδεη είλαη ε
θιεξνλνκηά, ε ηαπηφηεηά ζαο. Ο Παξζελψλαο δελ θεχγεη απφ ηελ Αζήλα. Δίλαη αθφκα εθεί γηα
λα ζπκίδεη φηη ε πξφνδνο θαη ε αθκή κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ», δήισζε ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ
εθεκεξίδα. «Πξψην Θέκα» ν δηάζεκνο θσκηθφο Robin Williams, θάλνληαο καο φινπο
πξαγκαηηθά ππεξήθαλνπο!

Emigration in the Eurozone's Periphery
April 3, 2012 | 1242 GMT

Summary
Since the onset of the European financial crisis in 2007, emigration in the eurozone's periphery -Portugal, Italy, Ireland, Greece and Spain -- has occurred in two distinct phases. In the first
phase, foreign nationals who had been drawn to Western Europe by economic opportunity
returned to their home countries in places like Latin America, Eastern Europe and North Africa.
Most of these emigrants were low-skilled laborers who lost their jobs in construction, the service
industry and other similar sectors.
But as the financial crisis worsened and unemployment grew, more European nationals began to
emigrate from their home countries. While hard data is difficult to obtain on the educational
background of these emigrants, anecdotal evidence suggests many of them are skilled, collegeeducated workers who are fluent in more than one language, usually including English.
Emigrants with such a pedigree can insert themselves seamlessly into the workforces of their
destination countries, but doing so ultimately will compound the financial problems of their
home countries.
Analysis
Of all the countries in the eurozone periphery, Ireland most exemplifies the exodus of European
nationals. A longtime country of emigration, Ireland became a net immigration country in the
mid-1990s. In fact, immigration was the largest contributor to Ireland's population expansion
between 1999 and 2008. During this time, the country's population rose by 18 percent -- more
than any other EU country. Most foreigners who moved to Ireland came from EU countries and
generally were highly educated (about one-third of all Western European immigrants to Ireland
had received higher education). These highly educated workers rapidly found employment in
Ireland's "knowledge economy," which focuses on services and high-tech industries.
When the financial crisis took hold of Ireland, economic activity slowed and unemployment
increased, effectively reversing the immigration trend of the previous decade. In 2007, roughly
10 percent of emigrants from Ireland were Irish nationals; by the beginning of 2011, this figure
had risen to 40 percent. Preliminary data suggests that by the end of 2011, Irish nationals
accounted for 50 percent of all emigrants from Ireland.
Migratory flows in Spain are similar to those in Ireland. From the mid-1980s to the mid-2000s,
Spain housed huge amounts of immigrants, largely from its former Latin American colonies and,
to a lesser extent, from Morocco and Eastern Europe. Not coincidentally, Spain's economy grew
by 3.1 percent annually during this time, making it the fastest growing economy in Western
Europe.
When the financial crisis left a quarter of Spain's population without a job, many former
immigrants sought work in other countries. So far, most emigrants are low-skilled foreign
workers; unemployment is almost twice as high among foreign workers with only a primary
education (or less) than among foreign workers with university degrees. However, two out of
every 10 emigrants from Spain are Spanish nationals. Reports suggest that most of the Spanish
emigrants are college-educated, with many making below 1,000 euros ($1,300) per month.

Portugal also has become a net emigration country after having been an immigration destination
since its accession to the European Union in the mid-1980s. Emigration and immigration flows
were stable leading up to the financial crisis, but data released in a March 2011 Portuguese
media report suggests that more people are leaving Portugal than at any point since 1970, when
the country was ruled by a military dictatorship.
Portuguese emigrants generally are low-skilled laborers who leave the country for work
elsewhere in the construction or agricultural sectors. But recent research from the Organization
for Economic Co-operation and Development indicates that skilled workers constitute a higher
percentage of emigrants than the skilled workforces of all the European countries except for
Ireland. According to the research, around 18 percent of Portugal's skilled workforce emigrated
in 2008 alone.
In Greece, immigration is still high in spite of the crisis, though immigration and emigration
rates are relatively balanced. Many immigrants see Greece as a key point of entry into the
European Union, and due to the Schengen Agreement, immigrants from the Balkan states and
Turkey can move freely throughout the bloc once inside Greece. Also contributing to high
immigration is that other traditional entry points, such as Spain and Italy, are placing tighter
controls on illegal immigration, making more and more illegal immigrants choose Greece as the
country of entry to the European Union. But many immigrants lack the resources to continue
moving once inside Greece. This has led to tensions as Greeks and foreigners compete in a
contracting labor market.
Greece technically became a net emigration country in 2010. Although it is extremely difficult to
get accurate data on the profile of Greek emigrants, researchers working in Greece suggest that
the emigrants are mainly young men and women with university degrees who are fluent in
English.
So far, the financial crisis has affected Italy's migratory flows minimally. This is likely explained
by the fact that Italy was the last of the eurozone periphery countries to implement austerity
measures. Moreover, despite little economic growth over the past decade, Italy's unemployment
rate is below 10 percent. Most of the country's immigrants are low-skilled laborers who work in
low-wage sectors, the service industry or domestic care -- all areas where demand has remained
high in spite of the financial crisis.
While emigration among nationals is lower than in other periphery countries, the composition of
those emigrants is identical. An investigation by the Italian Confederation of Labor and the
Italian Federation of Emigration and Immigration has found that Italian emigrants are mostly
university graduates or highly skilled workers. Young Italians commonly enroll in graduate or
postgraduate studies abroad, typically in Europe, and look for a job in that country.

Economic Impact
In the short term, emigration offers some relief to social tensions generated by rising
unemployment. As unemployed workers leave the country, labor supply decreases. Moreover,

the emigration of unemployed people reduces short-term government spending on social
programs.
But emigration can strain a country's economy. Indeed, high rates of emigration create at least
two problems for these countries. First, there is the danger of a "brain drain," since these
countries risk losing a significant portion of their highly skilled workforce. Second, increasing
emigration could further deteriorate the already existing demographic problems in Europe -especially at a time when Europe shows low birth rates and an aging population. The waves of
immigration from the late 1990s to the mid-2000s (young workers, sometimes bringing their
families with them) mitigated this problem somewhat, but the current emigration of young
people (foreign and domestic) will compound it.
The combination of high emigration, low immigration and population aging will mean fewer
workers paying taxes and more retirees collecting pensions and using social services, which will
make the budget-cutting plans currently undertaken by these countries even more difficult.

http://www.stratfor.com/analysis/emigration-eurozones-periphery
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As Riots Boil Over, These Guards Don’t Budge
By SUZANNE DALEY

ATHENS — It is not easy being a member of Greece’s Presidential Guard, the soldiers who,
resplendent in old-world uniforms, must stand stock-still at the Tomb of the Unknown Soldier
here. Frozen feet, sweaty brows and the curiosity of the very young, who poke and kick the
guards to see if they are really alive, are just some of the hazards.
But lately things have become far more complicated.
The tomb happens to be directly in front of Parliament in Syntagma Square, the focal point for
many of the riots that have erupted since Greece began imposing austerity measures.
In the past year, protesters have battled with riot police officers over and over, often within yards
of the guards, who can move only once every 30 minutes — and then only to take a few rigid,
slow ceremonial steps. Even the guards at Buckingham Palace get to move more, breaking every
10 minutes.
Sometimes, the soldiers here manage to continue their routines during the clashes, lifting their red
clogs with pompoms high into the air on the half-hour and offering an odd scene of normalcy just
behind the line of masked and padded riot police officers dressed in black and wielding batons.

On some days, however, the stone-throwing has proved too much, and the soldiers — one on
each side of the tomb, which honors fallen soldiers from long-ago wars — have been marched
away. Lt. Col. Petros Miliopoulos, the officer in charge of the battalion, has a pile of newspaper
clippings he is saving, many with front-page photographs of the guards surrounded by the
mayhem.
In October, protesters even set fire to one of the guard boxes beside the tomb.
But some of the guards, like Pvt. George Matellas, 24, who has spent 135 hours standing still so
far (the men keep a careful count), say the rioters seem to go out of their way not to bother them,
perhaps valuing the long tradition of Greek military service that they stand for.
―When we are marching back to the barracks, they make room for us,‖ Private Matellas said.
―The majority of the crowd support us, which is a good feeling.‖
Tear gas is one of the big problems. The riot police officers wear gas masks. But the presidential
guards are dressed in uniforms with skirted tunics that can be traced to the 1800s. A small nod to
present-day pharmaceuticals has been made. But it is often not enough to protect them.
―We give them eye drops,‖ Colonel Miliopoulos said. ―They help somewhat.‖
In Greece, all young men must perform 9 to 12 months of military service, and the members of
the Presidential Guard are chosen from among the ranks. Outward appearances are important.
The soldiers must be a little over 6 feet tall and fit.

But Colonel Miliopoulos said a recruit must have a strong sense of patriotism as well. It is what
sustains the soldiers in sometimes brutal weather. In the summer, the heat can rise to more than
100 degrees — but they still wear two layers of stockings. In the winter, the temperature can dip
into the 20s. But the gloves do not come out until it drops to 23.
Even under the best of conditions it is hard to stand still for one hour, Colonel Miliopoulos said.
―Try it, in private,‖ he suggested. ―Not moving for 10 minutes is hard.‖
Still, drawing duty in the Presidential Guard is considered an honor — and has a few advantages.
For one thing, the battalion is housed in the middle of Athens. For many young soldiers, that is a
lot nicer than being banished to Greece’s faraway border with Turkey, for instance.
Private Matellas said his method for getting through his tours at the tomb was to fix his attention
on a point and concentrate. But, he said, the protesters are actually a welcome diversion
sometimes. ―If there is something going on,‖ he said, ―it makes the time go faster.‖
The guards have several uniforms to choose from, depending on the weather and the occasion.
The tan summer tunic dates from the 1821 uprising against the Ottoman Empire. The navy one
dates from an uprising in the early 1900s in Greek Macedonia, when it was still under Turkish
occupation.
The soldiers dress in teams of two, carefully adjusting each other’s garments — the two cotton
skirts, the embroidered jackets, the leather garters, the blue-and-white fringe atop the skirts, the
tassels at the calves for the dress uniform.
Getting it right is important. Private Matellas said his worst moment so far was when he was
performing one of his high kicks and the pompom on his hobnailed clogs went flying.
On the guards’ base, skilled workers produce the uniforms, trying to make each item exactly as it
was made decades ago. ―Changes here are very, very rare,‖ Colonel Miliopoulos said. ―It must
be a technical issue we cannot overcome.‖
The stockings, for instance, used to be knitted on a certain kind of machine that is not available
anymore, he said. But you would need a magnifying glass to tell the difference. Each dress
uniform costs about $11,200. The soldiers do not get to keep them.
The guards train for five weeks, practicing standing still with the full weight of the uniforms and
visiting historical sites to reinforce a sense of their culture. Some of the practice sessions last
three hours, though at the tomb, the guards work in one-hour shifts.
―After three hours,‖ said 24-year-old Pvt. Papiotis Evangelos (120 hours standing still), ―one
hour is nothing.‖
The soldiers are posted at the Tomb of the Unknown Soldier, in front of the presidential palace,
and on Sundays and official holidays they raise and lower the flag over the Acropolis.

But most of the time, the soldiers say, they are simply props for tourist photos.
―We go on the Internet and find ourselves in pictures all the time,‖ said 26-year-old Pvt.
Theofannis Faitas (135 hours standing still). ―There are thousands of photos of us.‖
Dimitris Bounias contributed reporting.
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Kοζμοπολίηες, όχι απάηριδες
Χρῆ στος Γιανναρᾶ ς

Posted: 08 Apr 2012 11:20 PM PDT
Mέζα ζε αηκόζθαηξα θαη ζε ζπλζήθεο θξίζεο (πνπ πηζαλόλ λα ππνδειώλεη θαη
ζπληειεζκέλν πηα ηζηνξηθό ηέινο ηεο νξγαλσκέλεο ειιεληθήο ζπιινγηθόηεηαο)
εκθαλίζηεθαλ δπν γόληκεο πξνθιήζεηο αλακέηξεζεο κε ην αδηόξζσηα θαζπζηεξεκέλν
εξώηεκα: Tη λόεκα κπνξεί λα έρεη, αθόκα ζήκεξα, ε ειιεληθή ηδηόηεηα;
Eλα από ηα θιηληθά ζπκπηώκαηα ηνπ ηζηνξηθνύ καο ηέινπο είλαη θαη ε απώζεζε
παξόκνησλ εξσηεκάησλ ζην πεξηζώξην ηνπ ελδηαθέξνληνο, δειαδή ζηα άρξεζηα ηνπ
θνηλνύ βίνπ. Oη απηνπξγνί ηεο θαηαιεθηήξηαο ζήκεξα θξίζεο (απηνί πνπ ελάληηα ζε
θάζε ινγηθή καο δεηάλε λα δηαρεηξηζηνύλ θαη ηελ έμνδν από ηελ θξίζε) εζεινηπθινύλ
(ζε βαζκό ςπρσηηθνύ ζπκπηώκαηνο απώιεηαο επαθήο κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα) γηα ην
ζεκειεηώδεο θελό ηεο ζπιινγηθήο καο ζπλύπαξμεο: Oηη ε ειιεληθόηεηα, από θαύρεζε
θαηάληεζε ληξνπή, από πξνλόκην πνηόηεηαο ηεο πξνζσπηθήο δσήο ζπληζηά ζήκεξα
πξνζσπηθή αλαπεξία.
Oη πξνθιήζεηο πξνβιεκαηηζκνύ είλαη δπν ηαηλίεο πνπ πξνβάιινληαη ζην Mνπζείν
Mπελάθε. H πξώηε έρεη ηίηιν «Σκύξλε: ε θαηαζηξνθή κηαο θνζκνπνιίηηθεο πόιεο,
1900 – 1922» θαη ε δεύηεξε «Δησγκόο θαη αληαιιαγή πιεζπζκώλ: Tνπξθία – Eιιάδα
1922 – 1924». Δεκηνπξγνί ησλ ηαηληώλ, ε ζθελνζέηηο Mαξία Hιηνύ θαη ν ηζηνξηθόο
Aιέμαλδξνο Kηηξνέθ. Eίλαη θαλεξή θαη ζηνλ πην αδαή ε ζνβαξή θαη επίπνλε
εξεπλεηηθή δνπιεηά πνπ ζπκππθλώλνπλ νη ηαηλίεο: ν άζινο ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ
πιηθνύ από θάζε γσληά ηεο γεο, ην ράξηζκα κεηαθνξάο ηνπ πιηθνύ ζε ζπλαξπαζηηθή

θηλεκαηνγξαθηθή γιώζζα, ε ηθαλόηεηα ζύλζεζεο ησλ ηζηνξηθώλ δεδνκέλσλ ζε
ακεξόιεπηε δσληαλή αθήγεζε.
H πξόθιεζε πνπ αληηπξνζσπεύνπλ νη ηαηλίεο είλαη λνκίδσ, όηη ππνρξεώλνπλ ηνλ ζεαηή
λα αληηκεησπίζεη δύν εξσηήκαηα: Γηαηί ε ειιεληθόηεηα ηνπ εθηόο ειιαδηθνύ θξάηνπο
Eιιεληζκνύ είρε απηνλόεηα θνζκνπνιίηηθν ραξαθηήξα (ελώ ν θξαηηθόο Eιιαδηζκόο θαη
ε δηαζπνξά ηνπ ζθξαγίζηεθαλ, από ηελ πξώηε ζηηγκή θαη αλεμίηεια, κε ηελ θαρεμία θαη
κεηνλεμία βαιθαληθνύ επαξρησηηζκνύ); Kαη ην δεύηεξν: Aλ είλαη πηα δπλαηό λα ππάξμεη
παηξησηηζκόο ζηα πιαίζηα ηνπ ηδενινγηθνπνηεκέλνπ θξαηηθνύ εζληθηζκνύ, ηνπ
αθνηλώλεηνπ βίνπ ησλ κεγαινππόιεσλ θαη ηεο απνπζίαο ξηδώλ ζε γελέζιηα γε.
H πξώηε ηαηλία αλαδείρλεη σο ηδηαίηεξν θαη θαίξην γλώξηζκα ειιεληθόηεηαο ηεο
Σκύξλεο ηνλ θνζκνπνιίηηθν ραξαθηήξα ηεο (ην αλάινγν ζα κπνξνύζε λα εληνπηζηεί θαη
ζηελ Kσλζηαληηλνύπνιε, ζηελ Aιεμάλδξεηα, ζηελ Tξαπεδνύληα, ζηελ Oδεζζό, ζηελ
Tεξγέζηε θ.ν.α.).
Γηα ηνλ εθηόο ειιαδηθνύ θξάηνπο Eιιελα ε ειιεληθόηεηα δελ ήηαλ θξαηηθή ππεθνόηεηα,
ήηαλ θαηαγσγή, έληαμε νξγαληθή ζε κηα γιώζζα θαη παξάδνζε, δειαδή ζε ζπιινγηθό
ηξόπν βίνπ θαη λνεκαηνδόηεζεο ηνπ βίνπ, επνκέλσο ζε πνιηηηζκό. Aπό απηή ηε γιώζζα
– παξάδνζε – λνεκαηνδόηεζε ηεο ύπαξμήο ηνπ αληινύζε ν Eιιελαο πνηόηεηα δσήο πνπ
ηνπ επέηξεπε θαύρεζε, δειαδή ζπλείδεζε αξρνληηάο, επνκέλσο θαη ειεπζεξία λα
πξνζιακβάλεη νηηδήπνηε λεσηεξηθό θαη επίθαηξν: Θεσξνύζε απηνλόεην λα κεηέρεη
ελεξγά ζην ηζηνξηθό παξόλ θαη ζηελ εμειηθηηθή δπλακηθή ηεο Iζηνξίαο.
Πξηλ από ην θξάηνο θαη έμσ από ην θξάηνο ε ειιεληθόηεηα ήηαλ γηα ηνλ Eιιελα
ηδηόηεηα – ηαπηόηεηα πνιηηηζηηθή κέζα ζε πεξηβάιινληα ζπλήζσο πνιπεζληθά,
πνιπθπιεηηθά. Σπλεηδεηνπνηνύζε θαη πξαγκάησλε ν Eιιελαο ηελ εηεξόηεηά ηνπ
έκπξαθηα (θαη γη’ απηό απηνλόεηα), όρη ηδενινγηθά ή ςπρνινγηθά. Aπό ηνλ Tνύξθν θαη
από ηνλ Φξάγθν ηνλ δηαθνξνπνηνύζε ε γιώζζα (όρη σο εξγαιείν ζπλελλόεζεο, αιιά σο
έληαμε ζε κηα βησκαηηθή παξάδνζε λνεκαηνδόηεζεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο), ην ήζνο
(απνηππσκέλν ζην παλεγύξη, ζην ηξαγνύδη, ζηνπο όπνηνπο θνηλσληθνύο ζεζκνύο ηνπ
δηθνύ ηνπ «γέλνπο» επέηξεπαλ νη πεξηζηάζεηο) θαη ε επίζεο έκπξαθηε κεηαθπζηθή ηνπ
παξάδνζε (ην αλακκέλν θαληήιη, νη εθέζηηεο εηθόλεο, ε λεζηεία, ην ζηαπξνθόπεκα, ν
εθθιεζηαζκόο).

Παηώληαο ζε απηή ηε ζηέξεε βάζε πνηόηεηαο ηεο δσήο θαη κόξθσζεο ηνπ ραξαθηήξα ν
Eιιελαο έθαλε, ζπλεηδεηά ή δηαηζζεηηθά, ηηο ζπγθξίζεηο ηνπ: Σπλέθξηλε ηε δηθή ηνπ,
πάληνηε αλνηρηή ζηελ εκπεηξηθή αλαδήηεζε πίζηε, κε ηα πηιάθηα θαη ηα κέιηα
ζξεζθεηώλ ρσξίο κεηαθπζηθή ή ζηεγλσκέλσλ από ηνλ λνκηθηζκό θαη ηελ ελνρηθή
ηξνκνθξαηία. Σπλέθξηλε ηελ ειιεληθή αλζξσπηά ηεο πξνηεξαηόηεηαο ησλ ζρέζεσλ κε
ηελ παγεξή κνλαμηά ηεο ακπληηθά ζσξαθηζκέλεο «εμαηνκίθεπζεο», ηελ αθεηδώιεπηε
θηιόηεηα θαη ην «αιιειέγγπνλ», κε ηελ «πξόνδν» ηελ πιεξσκέλε κε δνπιεία ζηε
βαξβαξηθή ρξεζηκνζεξία.
Πηζηνπνηνύζε, έθξηλε, επέιεγε. Hηαλ Eιιελαο, δειαδή ζηεξησκέλνο ζε θξηηήξηα θαη ζε
εθηίκεζε πνηνηήησλ πνπ ηνπ επέηξεπαλ λα πξνζιακβάλεη νηηδήπνηε από νπνπδήπνηε.
Φνξνύζε θξάθν θαη παπηγηόλ, αλέβαδε όπεξεο ζην ζέαηξν ηεο Σκύξλεο, απαηηνύζε
δάζθαιν γαιιηθώλ ζην ζρνιείν ησλ παηδηώλ ηνπ, γηαηί απηέο ήηαλ νη επηθαηξηθέο αιιά
δηθέο ηνπ αλάγθεο. Δελ πηζήθηδε γηα λα θαλεί θάηη άιιν από Eιιελαο, δελ κεηνλεθηνύζε
ζαλ βαιθάληνο επαξρηώηεο. Eπεηδή ήηαλ ζίγνπξνο γηα ην πξνλόκην πνπ αληηπξνζώπεπε
ε ειιεληθόηεηα, κπνξνύζε λα είλαη αιεζηλόο θνζκνπνιίηεο.
Σηε δεύηεξε ηαηλία ηεο Mαξίαο Hιηνύ, έλαο Tνύξθνο, μεξηδσκέλνο κε ηελ αληαιιαγή
ησλ πιεζπζκώλ από ηα Xαληά ηεο Kξήηεο θαη κεηαθπηεπκέλνο θάπνπ ζηελ Aλαηνιία,
παξαβάιιεηαη κε κηαλ Eιιελίδα μεξηδσκέλε από ηελ Kαππαδνθία θαη κεηαθπηεπκέλε
ζε πξνάζηην ηεο Aζήλαο. Θξελνύλ θαη νη δπν γηα ηε ρακέλε ηνπο παηξίδα, λνζηαιγνύλ
ηε γελέζιηα γε κε αγηάηξεπην πόλν. H Kαππαδνθία ήηαλ παλάξραηε θνηηίδα ηνπ
Eιιεληζκνύ, ηα Xαληά πόιε θαηαθηεκέλε πξηλ θάπνηνπο αηώλεο από ηνπο Tνύξθνπο.
Aιιά ζηα ειιεληθόηαηα Xαληά έρεη ηηο ξίδεο ηεο δσήο ηνπ, ξίδεο παηξίδαο, ν Tνύξθνο.
Kαη ζηελ ηνπξθεκέλε βίαηα Kαππαδνθία έρεη δσληαλέο ξίδεο παηξίδαο ε Eιιελίδα. «O
άλζξσπνο έρεη ξίδεο, θη όηαλ ηηο θόςνπλ πνλεί, βηνινγηθά, όπσο όηαλ ηνλ
αθξσηεξηάζνπλ», έγξαθε ν έκπεηξνο ηνπ μεξηδσκνύ Σεθέξεο.
Kαη ην αδπζώπεην εξώηεκα πνπ πξνθύπηεη: Mπνξεί λα ππάξμεη παηξησηηζκόο κόλν ζαλ
ηδενινγηθή απζππνβνιή, δίρσο ξίδεο ζε γε θαη ζε θνηλόηεηα; Παηξησηηζκόο ζε
ελνηθηαδόκελν «δπάξη» ή «ηεζζάξη» απξόζσπεο ηεξαηνύπνιεο, ζε θξάηνο αληίπαιν θαη
κηζεηό, ερζξό ηνπ πνιίηε; Παηξησηηζκόο όηαλ ε δσή ζσθηιηάδεηαη ζην ηίπνηα, ζε
ςπρνινγηθά ππνθαηάζηαηα ηνπ πξαγκαηηθνύ, θάηη ζαλ ηελ ςπραλσκαιία ηεο
«πνδνζθαηξνθηιίαο».

Από ηην πηώσεςζη ηος 1893 ζηο Γοςδί
Ζ θνχζθα ηνπ δαλεηζκνχ, ε θαηαζηξνθηθή ήηηα ηνπ 1897, ν δηεζλήο νηθνλνκηθφο έιεγρνο θαη νη
πξνζπάζεηεο εθζπγρξνληζκνχ

Σνπ Μηραιε Φαιηδνπνπινπ*
Ζ ηζηνξηθή παξαδνρή ηνπ Υαξίιανπ Σξηθνχπε «Γπζηπρψο επησρεχζακελ» ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ
1893 ζεκαηνδνηεί αλάγιπθα ηε ζιηβεξή θαηάιεμε κηαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο κεγάισλ
θηινδνμηψλ θαη αγαζψλ πξναηξέζεσλ, ηα δηδάγκαηα ηεο νπνίαο δελ έρνπλ αθφκα, έλαλ αηψλα
αξγφηεξα, ζπδεηεζεί επξέσο. Ζ πνιηηηθή απηή αλάγθαζε ην 1898 ηελ Διιάδα ζηελ απνδνρή ηνπ
Γηεζλνχο Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΓΟΔ) ν νπνίνο ππνρξέσζε ηε ρψξα ζε πνιηηηθή απζηεξφηαηεο
ιηηφηεηαο, σο ην 1910 ηνπιάρηζηνλ, γηα λα θαηαξγεζεί ηππηθά κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν.
Ο Σξηθνχπεο θπβέξλεζε ηε ρψξα ιίγνπο κήλεο ην 1875 θαη ην 1880, ιίγεο κέξεο ην 1878, θαζψο
θαη κεηαμχ 1882-85 θαη 1886-90. Γηεηέιεζε πξσζππνπξγφο θαη κεηαμχ Ηνπλίνπ 1892-Μαΐνπ
1893 θαη κεηαμχ Ννεκβξίνπ 1893-Ηαλνπαξίνπ 1895, γηα λα απνζπξζεί ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ
πνιηηηθή, ιίγν πξηλ απφ ηνλ ζάλαηφ ηνπ. Ο θχξηνο πνιηηηθφο ηνπ αληίπαινο Θεφδσξνο
Γειηγηάλλεο θπβέξλεζε ζηηο πεξηφδνπο 1885-86, 1890-92 θαη 1895-97 θαζψο θαη γηα κηθξφηεξα
δηαζηήκαηα ην 1903 θαη ην 1905, γηα λα δνινθνλεζεί ζηηο 31 Μαΐνπ 1905 απφ έλαλ
ραξηνπαίθηε.
Οη πνιηηηθέο ησλ δχν αλδξψλ δηέθεξαλ ψο ηελ πηψρεπζε ηνπ 1893 ζηε ξεηνξεία, αιιά
ζπλέθιηλαλ ζηελ πξάμε. Ο Σξηθνχπεο ηαζζφηαλ ππέξ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.
Δθπξνζσπνχζε γαηνθηεκνληθά ζπκθέξνληα θαζψο θαη ην ειιεληθφ θεθάιαην ηεο Γηαζπνξάο θαη
ήηαλ νπαδφο ηεο ζηξαηησηηθήο εηνηκφηεηαο ηεο ρψξαο λα αληηκεησπίζεη πξνθιήζεηο ηεο
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα νδεγνχζαλ ζηε γεσγξαθηθή ηεο επέθηαζε. Ο Γειηγηάλλεο ήηαλ θη
απηφο πξφκαρνο ηεο Μεγάιεο Ηδέαο. Σαζζφηαλ ππέξ ηνπ «λνηθνθπξέκαηνο» ησλ δεκφζησλ
νηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο θαη εθπξνζσπνχζε πνιηηηθά ηνπο «λνηθνθπξαίνπο» ηεο πφιεο θαη ηνπ
ρσξηνχ. Παξά ηα δεκνθηιή «ν πξνυπνινγηζκφο αθήλεη κηθξφ πιεφλαζκα», «θάησ νη θφξνη» θαη
άιιεο δεκαγσγηθέο θνξψλεο, ακθφηεξνη νη πνιηηηθνί ζπζζψξεπζαλ κεγάια ειιείκκαηα φζν
θπβέξλεζαλ, δηθαηνινγψληαο ηελ απφθιηζε κεηαμχ πξνεθινγηθψλ ηνπο δεζκεχζεσλ θαη

θπβεξλεηηθψλ πεπξαγκέλσλ κε επείγνπζεο ηξέρνπζεο αλάγθεο πνπ πάληα ζεσξνχζαλ φηη
αληηκεηψπηδαλ.
Ο Σξηθνχπεο εθκεηαιιεχηεθε ηε ζπγθπξία ησλ θαξπψλ ηεο «επνρήο ηνπ θεθαιαίνπ» ζηελ
επξσπατθή νηθνλνκία, πνπ άλνημε ηηο ζηξφθηγγεο ηνπ δηεζλνχο δεκφζηνπ δαλεηζκνχ ην 1879, γηα
λα πξνσζήζεη εθζπγρξνληζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ Διιάδα. Βειηίσζε ππνδνκέο θαη γεληθέο
ζπλζήθεο παξαγσγήο, εηζήγαγε λνκνζεζίεο ππνβνεζεηηθέο ησλ παξαγσγηθψλ πξνζπαζεηψλ θαη,
γεγνλφο κεγάιεο ζεκαζίαο, θαηεχζπλε ππέξνγθνπο δαλεηαθνχο πφξνπο ζηελ εζληθή άκπλα ηεο
ρψξαο, δίλνληαο δεπηεξεχνπζα ζεκαζία ζηελ νξζνινγηθή θαηαλνκή θαη νηθνλνκηθή ρξήζε ηνπο.
Αληί αλαζεψξεζεο ηνπ απαξραησκέλνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη επηβνιήο θνξνινγίαο
ζηνχο, θαηά ηνλ θαζεγεηή Ησάλλε νχηζν, «κεδφισο θνξνινγνπκέλνπο» - έλα ζηξψκα
εχπνξσλ αζηψλ, πνπ ζπκπεξηιάκβαλε αλψλπκεο εηαηξείεο θαη ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, ζπλάθζεθαλ
κεηαμχ 1879 θαη 1890 επηά εμσηεξηθά δάλεηα νλνκαζηηθήο αμίαο 630 εθαη. δξρ. Ο θαζεγεηήο
Αλδξέαο Αλδξεάδεο ππνιφγηδε ην πνζφ απηφ, κεηά ηελ αθαίξεζε πξνκεζεηψλ-κεζηηηθψλ, ζε 459
εθαη. δξρ. θαη ζε κφιηο 389 εθαη. πξαγκαηηθνχ θεθαιαίνπ, θαζψο πνιιά απφ ηα δάλεηα
εμνθινχζαλ ακέζσο κε ηε ζχλαςή ηνπο παιαηφηεξα. Απφ απηά κφλν έλα, απηφ ηνπ 1890, θαη
έλα κέξνο ηνπ δαλείνπ ηνπ 1884 αθνξνχζαλ παξαγσγηθά έξγα, ηελ θαηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθήο
γξακκήο Πεηξαηά-πλφξσλ. Σα άιια αθνξνχζαλ ζηξαηησηηθέο/λαπηηθέο δαπάλεο, εμφθιεζε
ρξεψλ ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ηξάπεδεο θαη εμνθιήζεηο νθεηιψλ πξνγελέζηεξσλ δαλείσλ.
Απνηέιεζκα ήηαλ κηα παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή επκάξεηα ράξε ζηελ αθζνλία ρξήκαηνο θαη
επηθεξδψλ ηνπνζεηήζεσλ, ζηεξηγκέλε σζηφζν ζε πξνυπνζέζεηο πνπ δελ ήηαλ απηνλφεην φηη ζα
ίζρπαλ εζαεί.
Μάηαηα επεζήκαλαλ θηιειεχζεξνη νηθνλνκνιφγνη ηεο επνρήο, φπσο ν Ησάλλεο νχηζνο θαη ν
Αξηζηείδεο Οηθνλφκνο, φηη ε ρψξα έπξεπε λα δαλείδεηαη κφλνλ αθνχ ζα είρε ηζνζθειίζεη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο. Οηη ζα έπξεπε λα εμηζνξξνπνχζε δαπάλεο κε εηζπξάμεηο γηα λα εηζαγάγεη
έλα κεηαηξέςηκν λφκηζκα ζηε ζέζε κηαο, ζηα ραξηηά ηζρχνπζαο γηα ηε ρψξα, ζπκκεηνρήο ζην
δηεζλέο λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα ηεο επνρήο. Οηη ζα έπξεπε λα θνξνινγήζεη έρνληεο θαη
θαηέρνληεο θαη λα αληιήζεη πφξνπο απφ φιεο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο, πξάγκα πνπ ν Σξηθνχπεο
απέθεπγε λα θάλεη επηθαινχκελνο αλαπηπμηαθνχο ιφγνπο, ζπγθαιχπηνληαο έηζη πνιηηηθέο
δεζκεχζεηο ηνπ.
Σν μέζπαζκα ηεο ζηαθηδηθήο θξίζεο θαη ε παξάηαζε ηεο Μεγάιεο Τθεζεο ζηελ Δπξψπε
ζήκαλαλ ην πξφζθαηξν ηέινο ηεο θνχζθαο πνπ είρε δεκηνπξγεζεί. Οη ηφθνη ησλ δαλείσλ
απνξξνθνχζαλ ην 40% ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη ε πηψρεπζε ην 1893 επήιζε σο κνηξαίν.
Οη νχηζνο θαη Οηθνλφκνο είραλ ήδε απνβηψζεη απφ ην 1890, θαη ζηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε ησλ
ζχγρξνλσλ Διιήλσλ θαίλεηαη φηη ππεξίζρπζε ε ξήζε ηνπ Σξηθνχπε, φηη ήηαλ θαιχηεξνο έλαο
ειιεηκκαηηθφο πξνυπνινγηζκφο πνπ ζα εμαζθάιηδε εηνηκνπφιεκν ζηξάηεπκα, παξά έλαο
ηζνζθειηζκέλνο. Βέβαηα ην 1897 ε ξήζε απηή δελ απέηξεςε ηε δεηλή ήηηα ηνπ ππνηηζέκελνπ
εηνηκνπφιεκνπ ζηξαηεχκαηνο πνπ ζπξξίθλσζε πξφζθαηξα ηελ Διιάδα πεξίπνπ ζηα ζχλνξα ηεο
Μεινχλαο. Υξεηάζηεθε λέν δάλεην 170 εθαη. ρξπζψλ θξάγθσλ γηα λα πιεξσζεί πνιεκηθή
απνδεκίσζε ζηελ Σνπξθία πξνθεηκέλνπ λα απνρσξήζεη απφ ηα θαηαιεθζέληα εδάθε.

Γιαππαγμαηεύζειρ και «Αγανακηιζμένοι»
Ζ πηψρεπζε ηνπ 1893 δελ επέδξαζε απνηξεπηηθά απφ ην λα δηνξγαλσζνχλ νη Οιπκπηαθνί
Αγψλεο ην 1896, πνπ άιισζηε ηελ επνρή εθείλε δελ ζπλεπάγνληαλ ηεξάζηηα έμνδα. Ζ πηψρεπζε
αθνξνχζε κφλν ην εμσηεξηθφ θαη φρη ην εζσηεξηθφ δεκφζην ρξένο θαη ε νηθνλνκηθή δσή ζηε
ρψξα ζπλερίζηεθε απξφζθνπηα, ελψ άξρηζαλ θαη νη «θηινινγηθέο» αλαδεηήζεηο ηνπ ρξνληθνχ
ζεκείνπ απφ ηνπ νπνίνπ ε νηθνλνκία είρε πάξεη ηνλ δξφκν ηήο κε επηζηξνθήο πξνο ηε
ρξενθνπία. Παξ' φια απηά δελ έιεηςαλ νη εληάζεηο.
Δλψ ν Σξηθνχπεο βξηζθφηαλ ζε αλαδήηεζε ζπκβηβαζκνχ κε ηνπο μέλνπο δαλεηζηέο, ζε
αληηθπβεξλεηηθφ ζπιιαιεηήξην ζην Πεδίνλ ηνπ Αξεσο ζηηο αξρέο ηνπ 1895 ζπκκεηείρε ζην
πιεπξφ ησλ «αγαλαθηηζκέλσλ» αληηθπβεξλεηηθψλ δηαδεισηψλ ν δηάδνρνο ηνπ ζξφλνπ,
Κσλζηαληίλνο, κε απνηέιεζκα ηελ πηψζε ηεο θπβέξλεζεο. Ζ δηάδνρε θπβέξλεζε Γειηγηάλλε,
ζηηο 24 Ηνπλίνπ 1895, ίδξπζε ηελ «Τπεξεζία ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο», πξνζπαζψληαο κε ηνλ
ηξφπν απηφ λα θαζεζπράζεη ηνπο μέλνπο δαλεηζηέο θαη εμνπζηνδφηεζε ηνλ ηέθαλν ηξέηη,
δηνηθεηή ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, λα ζπκθσλήζεη κε ηνπο νκνινγηνχρνπο. Τπήξρε
σζηφζν κηα απνζηξνθή πξνο ηνπο μέλνπο δαλεηζηέο θαη ε θπβέξλεζε θαζνδεγνχκελε απφ ηνλ
Σχπν ηεο επνρήο θαη ηελ θνηλή γλψκε δελ ήηαλ έηνηκε λα πξνρσξήζεη ζε έλαλ ζπκβηβαζκφ
απνδερφκελε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ.
ηηο ιεγφκελεο πξνηάζεηο ηνπ Παξηζίνπ ηνπ 1896, πξνβιεπφηαλ «θνχξεκα» ηνπ ηφθνπ ζε 40%
ηνπ άξηηνπ γηα ηα δάλεηα ησλ κνλνπσιίσλ θαη ηεο θεθαιαηνπνίεζεο (ζε 32% γηα ηα ππφινηπα
δάλεηα) θαη απφδνζε κέξνπο ησλ εηζπξάμεσλ ησλ ππεγγχσλ πξνζφδσλ ζηα κνλνπψιηα θαη ηνλ
θαπλφ ζηνπο μέλνπο δαλεηζηέο. Οη νκνινγηνχρνη δεηνχζαλ επίζεο φια ηα έζνδα απφ ην
ραξηφζεκν θαη ζπκκεηνρή ζην ζπκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ησλ Μνλνπσιίσλ. Κσιπζηεξγίεο
παξέηεηλαλ ηηο ζπδεηήζεηο, κε ηελ ειιεληθή πιεπξά λα πηζηεχεη φηη δηαζέηεη ρξφλν θαη ηνλ
πξψην ιφγν. Σαμίδη επηηξνπήο ησλ νκνινγηνχρσλ ζηελ Αζήλα γηα λα δεη ηνλ πξσζππνπξγφ
παξήιζε άθαξπν.
Δηζη, πξηλ απφ ηελ ηππηθή νινθιήξσζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ε φμπλζε ηνπ Κξεηηθνχ
δεηήκαηνο, θαζψο θαη ε εηζβνιή ηνλ Μάξηην ηνπ 1897 δπλάκεσλ ηεο Δζληθήο Δηαηξείαο ζε
νζσκαληθά εδάθε, άθεζε κεηέσξν ην ζέκα ηνπ ζπκβηβαζκνχ. ηε βξαρεία πνιεκηθή
αληηπαξάζεζε πνπ πξνθάιεζε απηή ε -νπζηαζηηθά- θήξπμε πνιέκνπ απφ ηδηψηεο, ε Διιάδα
ππέζηε, σο γλσζηφλ, παλσιεζξία. Οη ερζξνπξαμίεο ηεξκαηίζηεθαλ ζηηο 7 Μαΐνπ 1897, χζηεξα
απφ επέκβαζε ηεο Ρσζίαο, θαζψο ν νζσκαληθφο ζηξαηφο πξνρσξνχζε ληθεθφξα πξνο ηε Λακία.
Γιεθνήρ Δπιηποπή Δλέγσος
ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ αθνινχζεζαλ δελ ζπξξηθλψζεθε εδαθηθά ε ρψξα. Αληίζεηα ε
επηβνιή Γηεζλνχο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, ζηα πξφηππα παξεκβάζεσλ ζε Αξγεληηλή, Αίγππην θαη
Σνπξθία, έκειιε λα απνηειέζεη έλαλ πξσηφγλσξν πεηξακαηηζκφ γηα ηελ Διιάδα. Ζ έθβαζε ηνπ
πνιέκνπ ππνρξέσζε επίζεο ηελ ειιεληθή πιεπξά λα απνδερζεί ην ζρέδην ησλ έμη Μεγάισλ
Γπλάκεσλ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ απηνλνκία ηεο Κξήηεο σο είρε.
Ζ Γηεζλήο Δπηηξνπή Διέγρνπ ή, φπσο νλνκάζηεθε αξγφηεξα, Γηεζλήο Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
(ΓΟΔ), θαη ζηελ θαζνκηινπκέλε Γηεζλήο Οηθνλνκηθφο Διεγρνο, ήηαλ ην ηίκεκα πνπ πιήξσζε ην

ειιεληθφ θξάηνο ζηνπο δαλεηζηέο ηνπ θαη ζηηο έμη Μεγάιεο Γπλάκεηο ηεο Δπξψπεο ιφγσ ηεο
κεζνιάβεζήο ηνπο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ παχζε ησλ ερζξνπξαμηψλ. Ζηαλ επίζεο ε
πξνυπφζεζε γηα ηε ζχλαςε λένπ δαλείνπ, απαξαίηεηνπ γηα ηελ πιεξσκή ηεο πνιεκηθήο
απνδεκίσζεο πξνο ηελ Σνπξθία. πγρξφλσο, νη επξσπατθέο δπλάκεηο δηεπζεηνχζαλ κέζσ ηεο
ΓΟΔ ην άιπην, κέρξη ηφηε, δήηεκα ησλ ρξεψλ ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ πξνο ηνπο μέλνπο
δαλεηζηέο. Δίλαη πξνθαλέο φηη αλ δελ είρε πξνεγεζεί ε πηψρεπζε ηνπ 1893, ή αλ είρε δηεπζεηεζεί
ην δήηεκα κέζσ δηαπξαγκαηεχζεσλ πξηλ απφ ην 1897, ε δηάηαμε γηα ηελ επηβνιή δηεζλνχο
επηηξνπήο νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ δελ ζα είρε ζπκπεξηιεθζεί ζε κηα ζπλζήθε εηξήλεο.
Ζ δηεπζέηεζε, πνπ έγηλε απνδεθηή ρσξίο πνιιέο αληηξξήζεηο ζηηο 10 Μαξηίνπ 1898 απφ ην
ειιεληθφ Κνηλνβνχιην, ζηεξηδφηαλ ζηε ινγηθή φηη ζα δίλνληαλ θαη λέα δάλεηα ζηελ Διιάδα γηα
λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηά ηεο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη εγγπήζεηο απνπιεξσκήο φισλ ησλ
νθεηιψλ ηεο, θαη πεξηειάκβαλε ηα εμήο:
1. Σν δάλεην πνιεκηθψλ επαλνξζψζεσλ θαη ην ιεγφκελν «νηθνλνκηθφ δάλεην».
2. Σελ ππνζήθεπζε ζπγθεθξηκέλσλ θνξνινγηθψλ πξνζφδσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δαλείσλ.
3. Σελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο.
Οζνλ αθνξά ην πξψην, απηφ δφζεθε γηα λα απνρσξήζεη ε Σνπξθία ζηα ζχλνξα ηνπ 1897, ελψ ην
«νηθνλνκηθφ» ρξεζίκεπε γηα ηελ θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 1897, γηα ηε
κεηαηξνπή ηνπ εηο ρξπζφλ ρξένπο θαη γηα ηελ θαηαβνιή πνζψλ πξνο δηθαηνχρνπο ειιεληθψλ
νκνινγηψλ.
Οζνλ αθνξά ην δεχηεξν, ε Δηαηξεία Γηαρείξηζεο ησλ Μνλνπσιίσλ (πνπ είρε ζπγθξνηεζεί ην
1887) κεηνλνκάζηεθε ζε Δηαηξεία Γηαρείξηζεο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο. Με εμαηξεηηθή
ιεπηνκέξεηα θαη κε θαζνιηθφ έιεγρν ησλ μέλσλ νκνινγηνχρσλ ε εηαηξεία αλέιαβε ηελ είζπξαμε
πξνζφδσλ απφ πσιήζεηο πεηξειαίνπ, αιαηηνχ, ηζηγαξφραξηνπ, ζπίξησλ, παηγληφραξησλ,
θσηηζηηθνχ νηλνπλεχκαηνο θαη άιισλ εηδψλ πξψηεο αλάγθεο ηεο επνρήο. Απνζπάζηεθαλ θαη
πξνλφκηα ειέγρσλ εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ κέζσ ησλ ηαηληψλ αζθαιείαο πνπ επηθνιιήζεθαλ
ζηα πξντφληα-θνξείο έκκεζεο θνξνινγίαο, θαη πνπ απνζθνπνχζαλ ζηε ζπγθέληξσζε
ρξεκαηηθψλ πνζψλ (ζε εβδνκαδηαία βάζε!) ζε ινγαξηαζκφ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ππέξ ησλ
νκνινγηνχρσλ.
Οζνλ αθνξά ην ηξίην, ηα πθηζηάκελα δάλεηα ζπκπηχρζεθαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο θαη ζπλδέζεθαλ
κε ππνζήθεο φπσο ν θφξνο θαπλνχ, ηέιε ραξηφζεκνπ θαη κε εηζπξάμεηο ηεισλείσλ. Καη εδψ
πξπηάλεπε ε πξνηεξαηφηεηα εμφθιεζεο ησλ δαλείσλ έλαληη ηεο πξνηθνδφηεζεο ηνπ Γεκνζίνπ κε
θνξνινγηθά έζνδα.
Δπιβολή δημοζιονομικών και νομιζμαηικών πεπιοπιζμών ζηο ελληνικό κπάηορ
Χο βάζε ππνινγηζκνχ ειήθζεζαλ έζνδα θαη δαπάλεο ηεο πεξηφδνπ 1892-6. χκθσλα κε απηέο,
ηα έζνδα ήηαλ πεξί ηα 90 εθαη. θαη νη δαπάλεο πεξί ηα 63, ελψ ην ππφινηπν πήγαηλε πξηλ απφ ην
1893 ζην δεκφζην ρξένο. Δλψ νη δαπάλεο πξνυπνινγίδνληαλ γηα ην εγγχο κέιινλ ζηα ίδηα
επίπεδα, ζηεξψληαο απφ ην θξάηνο δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο ζηελ νηθνλνκία (πνπ άιισζηε θαηά

ηα ηζρχνληα ηφηε παγθνζκίσο ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλε), νη θνξνινγίεο ζα αχμαλαλ δηαξθψο, κε
ηε δηαθνξά λα πεγαίλεη ππέξ ηεο εμφθιεζεο ηνπ ρξένπο. Γηα παξάδεηγκα, ην 1903 πξνβιέπνληαλ
έζνδα 100 εθαη. θαη δαπάλεο ηνπ Γεκνζίνπ 64 εθαη., δειαδή πεξίπνπ ην 40% ησλ θνξνινγηθψλ
εζφδσλ θαηεπζχλνληαλ ζηε κείσζε ηνπ ρξένπο θαη ην ππφινηπν ζηα ηακεία ηνπ θξάηνπο. Αμίδεη
λα ππνγξακκηζηεί φηη νη πξνβιέςεηο ηεο ΓΟΔ ζρεηηθά κε ηα θνξνινγηθά έζνδα απνδείρζεθαλ
αλαθξηβείο. Σα έζνδα ήηαλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα πεξηζζφηεξα ησλ πξνυπνινγηδνκέλσλ,
πξνο κεγάιε ραξά ηνπ ΓΟΔ θαη ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο.
αλ λα κελ έθηαλε ε απψιεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο θπξηαξρίαο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ην ίδην
ζπλέβε θαη κε ηε λνκηζκαηηθή. Πξνθεηκέλνπ λα αξζεί ε αλαγθαζηηθή θπθινθνξία, θάπνηε ζην
κέιινλ, ε Διιάδα δεζκεχηεθε κε ην άξζξν 30 ηεο ζπκθσλίαο λα απνζχξεη εηεζίσο ηνπιάρηζηνλ
2 εθαη. δξρ. απφ ηελ θπθινθνξία, έηζη ψζηε λα κεησζεί ε πνζφηεηα ηνπ θπθινθνξνχληνο
πιεζσξηθνχ ραξηνλνκίζκαηνο απφ ηελ ηξηθνππηθή επνρή θαη λα θαηαζηεί θάπνηε εθηθηή ε
κεηαηξεςηκφηεηα ηνπ λνκίζκαηνο (απηφ φπσο ζα δνχκε παξαθάησ ζπλέβε ληε θάθην ην 1909).
πλεπψο θαη ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο γηλφηαλ πεξηνξηζηηθή θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ
Γεκνζίνπ λα παξεκβαίλεη ζηελ νηθνλνκία πεξηνξίδνληαλ ζην ειάρηζην δπλαηφ.
* Ο θ. Μηράιεο Φαιηδφπνπινο είλαη θαζεγεηήο ηεο Ηζηνξίαο Οηθνλνκηθψλ Θεσξηψλ ζην Σκήκα
Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη θάηνρνο ηεο έδξαο Κσλζηαληίλνο
Καξακαλιήο ζηε ρνιή Φιέηζεξ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Σαθηο.
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The Russian Corner
The Coat of Arms of Moscow depicts Saint George killing the dragon.

The heraldic emblem of Moscow has been an integral part of the Coat of Arms of Russia since
the 16th century. Its three colours – blue, red, and white – are believed to have inspired the
colours of the Flag of Russia. The emblem had its origins in the Byzantine tradition of depicting
a patron saint of the ruling monarch on his seal and coins. Yaroslav the Wise was the first
Russian ruler whose patron saint was Saint George. Accordingly, he built several cities and
churches in the name of that saint.
Saint George was also the patron saint of his great grandson, Yury Dolgoruky, who founded the
city of Moscow. The name "Yury" is Russian for "George". Yury is thought to have honored his
patron saint on his coins which represent a standing warrior holding a sword in his right hand.
Yury's elder brother, Mstislav the Great, also used a seal featuring a horseman slaying a basilisk.
According to a theory, this might have been a reference to St. George as the patron saint of
England, since Mstislav's maternal grandfather was the last Anglo-Saxon king of that country,
Harald II.
A century later, Alexander Nevsky resumed this usage. A lot of his coins depict a horseman
slaying a basilisk or dragon, though the latter is not always visible. Alexander's motivation for
reverting to Mstislav's emblem is disputed. It is possible that the image referred to his own
victories over the Swedish and German crusaders in the Battle of the Neva and Battle of the Ice.
This year (2012), Russia celebrated St. George on April 23rd, my first day in the new job.
ST

