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Prometheas Events 

 Friday, October 18th, at 8:00 pm, Greek Movie: "Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι", God loves 

Caviar. At St. Sophia, Frosene Educational Center. "God Loves Caviar" is the compelling 

story of IOANNIS VARVAKIS, Greek Benefactor, and his journey from humble Greek 

pirate to international caviar millionaire, with the ear of Catherine the Great of 

Russia.  Varvakis strives all his life for freedom for himself and then his country, only to find 

that freedom cannot be won until it is shared. A film by Yianni Smaragdi, in English with 

Greek Subtitles. For All Audiences. Do not miss this film. (See flyer for more details). 

 

 Sunday, November 3, 2013 at 6:00 pm: Smyrna: The Destruction of a Cosmopolitan City 

1900-1922. A documentary Film with Unknown materials from US and European Archives 

Screen Writer, Director MARIA ILIOU, Historical Consultant ALEXANDER KITROEFF.  

Screening at the Katzen Arts Center, American University. (Flier to follow soon). 

 

Update on the Prometheas fundraising for “The Smile of the Child” 

 We are so happy and proud that our second fundraising event for “The Smile of the Child” at Nostos 

restaurant in Vienna, VA on September 22, was as successful as the first on, which was held last 

April. The event was sold out and participants enjoyed the delicious dinner and danced till late in the 

night. The dinner was donated by the owners of Nostos, Mr. and Mrs. Pagonis.  

That evening we also launched a raffle that will run until November 30
rd

 when we will have the 

drawing at the Hellenic Center. For more information on the raffle items and to purchase tickets 

please refer to the flier in this Newsletter.  

Our fundraising drive has raised to date $31,000 against a goal of $50,000. We are grateful for the 

response of the community to our effort and are certain that we will be able to meet our goal by the 

end of the campaign. The money raised will go towards the purchase of an ambulance for 

transportation of sick children from remote areas to hospitals. This special ambulance will carry the 



                                      

inscription saying "Donated by the Greek Americans of Washington DC and New York". In addition 

to raffle ticket sales, direct donations for the Smile of the Chile (Hamogelo tou Paidiou) are still 

welcome and encouraged from those who have not contributed yet. The Contribution Form is on our 

website at www.prometheas.org.  Our campaign will conclude at the end of November. 

Other Events 

 Friday, October 11, 8:00 pm, Dimitris Basis at the Kraushaar Auditorium of Goucher 

College, Towson, MD (see more details in the flyer). 

 Heaven and Earth: Art of Byzantium from Greek Collections, Exhibition at the National 

Gallery of Art (see below for more info) 

The National Gallery of Art 

In collaboration with the Ministry of Culture and Sports of Greece 

the Benaki Museum and the support of the Embassy of Greece 

Presents the exhibition:  

Heaven and Earth: Art of Byzantium from Greek Collections 

October 6, 2013-March 2, 2014 

Opening Day: October 6, 2013, Lecture at 2:00pm   

  
ABOUT THE EXHIBITION: In 324 Emperor Constantine the Great moved the capital of the 

Roman Empire from Italy to the site of the ancient Greek city of Byzantium, strategically located on 

the Bosphorus Strait linking the Sea of Marmara and the Black Sea. Renamed Constantinople 

http://www.prometheas.org/


                                      

(now Istanbul), the city became the largest and wealthiest in the Christian world and the heart of an 

empire that lasted over 1,000 years. More than 180 works of art (many never before lent to 

the United States) from collections throughout Greece are on display including mosaics, icons, 

manuscripts, jewelry, and ceramics. Organized thematically, the exhibition explores the transition 

from paganism to Christianity, the essential role of art in the Byzantine spiritual life, the taste for 

secular works of art for the home, the intellectual life of Byzantine scholars, and the contacts with 

western Europe established during the empire’s final artistic flowering under the emperors of the 

Palaiologan dynasty (1261-1453). An accompanying film presents scenes of churches in Greece set 

to the music of Byzantine hymns and chants, and evokes the original context of many objects in the 

show. 

  

PROGRAMS: The Gallery will present a variety of public programs to celebrate the exhibition, 

including a public symposium, colloquium, lectures, concert, high school studio workshop, and 

gallery talks. All programs are free of charge in the East Building Auditorium unless otherwise noted. 

Seating is available on a first-come, first-served basis. 

  

CUISINE: A selection of Greek delicacies and salads will be offered in the Cascade Café. 

  

SHOP: A wide array of the jewelry, books, gifts, and more at the exit of the exhibition.The 

exhibition is organized by the Hellenic Ministry of Culture and Sports, with the collaboration of 

the Benaki Museum, Athens, and in association with the National Gallery of Art, Washington, and 

the J. Paul Getty Museum, Los Angeles. The exhibition’s international tour is made possible by 

major funding from OPAP S.A. Financial support is also provided by the A.G. Leventis Foundation. 

The exhibition is supported by an indemnity from the Federal Council on the Arts and the 

Humanities. The film was made possible by the HRH Foundation. 

  

Admission is always free. On the National Mall at Sixth Street and Constitution Ave NW 

Open every day except December 25 and January 1. 

Hours: Monday-Saturday 10-5, Sunday 11-6 

http://www.nga.gov/content/ngaweb/exhibitions/2013/heaven-and-earth.html  

  

THE EMBASSY OF GREECE:  The exhibition is being supported by the Embassy of Greece. In 

collaboration with major art and cultural organizations, private or public institutions and scholars, the 

Embassy of Greece is organizing a series of parallel events to broaden the scope and outreach of the 

exhibition on the Legacy of the Byzantine Empire.  The program of events will be released soon.  

   

PRESS: The exhibition is listed in Washington Post’s “Fall Critics' Picks”: “An intriguing 

exhibition of art from the Byzantine Empire” by  Philip Kennicott, Washington Post  

http://www.washingtonpost.com/entertainment/museums/national-gallerys-east-building-renovation-

opens-the-door-for-the-areas-other-museums/2013/09/05/729edc3c-0b77-11e3-9941-

6711ed662e71_story.html  

http://www.nga.gov/content/ngaweb/exhibitions/2013/heaven-and-earth.html
http://www.washingtonpost.com/entertainment/museums/national-gallerys-east-building-renovation-opens-the-door-for-the-areas-other-museums/2013/09/05/729edc3c-0b77-11e3-9941-6711ed662e71_story.html
http://www.washingtonpost.com/entertainment/museums/national-gallerys-east-building-renovation-opens-the-door-for-the-areas-other-museums/2013/09/05/729edc3c-0b77-11e3-9941-6711ed662e71_story.html
http://www.washingtonpost.com/entertainment/museums/national-gallerys-east-building-renovation-opens-the-door-for-the-areas-other-museums/2013/09/05/729edc3c-0b77-11e3-9941-6711ed662e71_story.html


                                      

 

 

Websites of the month 

 Το βίντεο για την Ελλάδα που συγκίνησε όλο το διαδίκτυο!  

 http://katerini-

news.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/%CF%84%CE%BF-

%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-

%CF%80%CE%BF%CF%85-

%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B5-

%CF%8C%CE%BB%CE%BF-%CF%84%CE%BF-

%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF 

 

 Chios Island - "The Weeping Isle": http://www.youtube.com/watch?v=5tdYxu_3fs0&sns=em 

[The North Aegean island of Chios is home to one of the most treasured and rare natural products 

in the world. Barry travels to the south of the island to witness the miracle of the weeping mastic] 

 Δυνατότητα αξιολόγησης από πολίτες της ποιότητας εξυπηρέτησης από υπηρεσίες του 

δημοσίου τομέα στην Ελλάδα: http://www.axiodim.info/ 

 Ελαφρύνσεις φέρνει ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων: 

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_15/09/2013_518693 

 An incredible clock: http://www.poodwaddle.com/worldclock.swf    

 

Books 

 "Philip II of Macedonia: Greater than Alexander" by Prof. Richard Gabriel 

 "The Greek Vase/Art of the storyteller" by John H. Oakley 

 "The green shore" by Natalia Bakopoulos 

 "Apartment in Athens" by Glenway Wescott 

 " I tripla" (music-CD) Haris Alexiou 

 

http://katerini-news.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%BF-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
http://katerini-news.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%BF-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
http://katerini-news.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%BF-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
http://katerini-news.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%BF-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
http://katerini-news.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%BF-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
http://katerini-news.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%BF-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
http://katerini-news.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%BF-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
http://katerini-news.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%BF-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
http://katerini-news.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%BF-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
http://www.axiodim.info/
http://www.poodwaddle.com/worldclock.swf


                                      

News Articles 

 

  

«Σώπασε» στα 73 της η Πόλυ Πάνου  
 
Μια από τις σημαντικότερες φωνές του λαϊκού τραγουδιού, η Πολύ Πάνου, «έφυγε» για πάντα 

σε ηλικία 73 ετών, σήμερα, ενώ το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο 

της Αθήνας, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. 

  

 

 
 

Η Πολυτίμη Κολιοπάνου -όπως ήταν το πραγματικό της όνομα- γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28 

Οκτωβρίου 1940, μεγάλωσε όμως στην Πάτρα. Ο «νονός» του καλλιτεχνικού της ονόματος 

ήταν ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ο άνθρωπος που την ανακάλυψε στην Πάτρα και έμελλε να της 

αλλάξει τη ζωή. 

Η ιστορία της ξεκινά όταν μαθήτρια ακόμα του δημοτικού, κάνει σκασιαρχείο από το σχολείο 

και πηγαίνει στα Ψηλαλώνια της Πάτρας, για να ακούσει τα καινούργια τραγούδια της εποχής. 

Στην ηλικία των 10 ετών εντυπωσιάζει με τις φωνητικές ικανότητες, όταν στο μαγαζί όπου 

εμφανιζόταν ο Σταύρος Τζουανάκος, ανέβηκε στο πάλκο και τραγουδά το «Συλβάνα, Συλβάνα 

μου τρελή πεθαίνω για ένα σου φιλί». 

Αργότερα, κρυφά από τους γονείς της, συμμετέχει σ' ένα διαγωνισμό ταλέντων της πόλης, στον 

οποίο τραγουδά το τραγούδι «Μητέρα» του Φώτη Πολυμέρη και διακρίνεται ανάμεσα σε 260 

παιδιά, παίρνοντας το πρώτο βραβείο . Οι εφημερίδες τότε, γράφουν για τη «μικρή 



                                      

Πατρινοπούλα, το παιδί θαύμα που πήρε το πρώτο βραβείο». 

Έναν χρόνο μετά από το διαγωνισμό, βρίσκεται στην Πάτρα για εμφανίσεις ο νεαρός τότε και 

ταλαντούχος Γρηγόρης Μπιθικώτσης. Η τραγουδίστρια του συγκροτήματός του, τους είχε 

εγκαταλείψει και ο Γρηγόρης έψαχνε εναγωνίως τραγουδίστρια να την αντικαταστήσει. Τότε 

τυχαία σε ένα κουρείο της γειτονιάς της, έμαθε για τη μικρή Πολυτίμη με το «χρυσό λαρύγγι» 

όπως την αποκαλούσε και ο ίδιος. Έτσι ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης τη βρήκε, την άκουσε να 

τραγουδά τα «βαριά» του Τζουανάκου, τραγούδια ανατολίτικα αλλά και Πολυμέρη και αμέσως 

τότε της ζήτησε να τον ακολουθήσει. Ταξίδεψαν μαζί στη Πάτρα, στο Αγρίνιο και μετά στην 

Αθήνα, στα δισκογραφικά στούντιο της Columbia, ενώ η Πόλυ Πάνου ήταν πάντα με τη 

συνοδεία της μητέρας της, παρά την αντίθετη γνώμη του πατέρα της. 

Ο τότε παραγωγός της Columbia, έχοντας μεσολαβήσει ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης για την 

ακρόαση και εντυπωσιασμένος από τη σπάνια φωνή της, του είπε: «Γρηγόρη μου, μού ‘φερες 

μια Βέμπο του λαϊκού τραγουδιού!». 

«Εγώ, πριν απ' όλα, για τον εαυτό μου τραγούδησα, τραγουδούσα, τραγουδάω. Σ' εμένα έδινα 

και δίνω πάντα λογαριασμό. Χωρίς τρακ, χωρίς τίποτα. Είχα, κι έχω πάντα, μεγάλο, πολύ 

μεγάλο πάθος. Το αγάπησα πολύ το λαϊκό τραγούδι. Και μπήκα μέσα κι έδωσα όλον μου τον 

εαυτό. Του Γρηγόρη Μπιθικώτση, το χαρτί που μου 'δωσε, εγώ δεν το 'καψα. Δεν υπήρχε 

περίπτωση να το κάψω!», είχε δηλώσει πριν χρόνια σε συνέντευξή της, η σπουδαία 

τραγουδίστρια. 

Το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε, το έγραψε ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης και είχε τίτλο 

«Πήρα τη στράτα την κακιά» (1952). Ακολούθησε το «Να πας να πεις της μάνας μου» (1956) 

του Γιώργου Ζαμπέτα. 

Η Πόλυ Πάνου ήταν η πρώτη που τραγούδησε τα «Παιδιά του Πειραιά», που αργότερα έγινε 

μεγάλη επιτυχία και ήταν ο ίδιος ο Χατζιδάκις που την κάλεσε στο τηλέφωνο και της είπε: 

«Έχω, Πόλυ, γραμμένο ένα τραγούδι για σένα». 

Η σημαντική αυτή ερμηνεύτρια τραγούδησε πολλά από τα καινούργια τραγούδια όλων των 

κορυφαίων λαϊκών συνθετών της δεκαετίας του '50. Ήταν η εποχή άλλωστε ανάδειξης μίας 

νέας γενιάς. Η Πόλυ Πάνου θα αναδειχτεί παράλληλα με τον Στέλιο Καζαντζίδη, τον Πάνο 

Γαβαλά, την Καίτη Γκρέυ και τη Γιώτα Λύδια. Ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Απόστολος Καλδάρας, 

ο Γιώργος Μητσάκης, ο Θόδωρος Δερβενιώτης και ο Μπάμπης Μπακάλης θα της γράψουν τα 

καινούργια τραγούδια με τα οποία θα αναδειχτεί στη δισκογραφία και στο πάλκο. Πολλά απ' 

αυτά θ' αντέξουν να τραγουδιούνται μέχρι και σήμερα. 

Το «Μες στην πολλή σκοτούρα μου», και το «Παίξε Χρήστο το μπουζούκι» του Βασίλη 

Τσιτσάνη, «Φέρτε μια κούπα με κρασί», «Οτι βρέξει ας κατεβάσει» του Απ.Καλδάρα, «Σβήσε 

το φως να κοιμηθούμε» του Γιάννη Παπαϊωάννου, «Πάρε το δαχτυλίδι μου», «Καυγαδάκι» του 

Μητσάκη, «'Αλλα μου λεν τα μάτια σου», «Ένα σφάλμα έκανα» του Δερβενιώτη, «Εσένα δε 

σου άξιζε αγάπη», «Τα αδέλφια δε χωρίζουνε», «'Ασε πρώτα να ξεχάσω» του Καλδάρα, «Τα 

λιμάνια» του Τσιτσάνη και πολλά άλλα, υπήρξαν σταθμός στην καλλιτεχνική της πορεία. 



                                      

Δισκογραφία: 

1968: «Πάμε σε κέντρα κοσμικά» 

1971: «Σήμερον σ' αυτόν τον δίσκο» 

1974: «Τελεία και παύλα», «Λαϊκές αναμνήσεις» 

1976: «Ο έρωτας δεν είναι αμαρτία» 

1977: «14 χρυσές επιτυχίες», «Και τώρα μόνη» 

1979: «Επικίνδυνη αγάπη» 

1982: «Αξέχαστες επιτυχίες» 

1985: « Τι να μας κάνει μια ζωή» 

1987: «Δυο δυο» 

1990: «Παράνομη αγάπη» 

1992: «Επιτυχίες 1957-1967» 

1994: «Δισκογραφία Τσιτσάνη Νο8 Cd 1» 

1996: «Μέσα από τις 45» 

1997: «Μεγάλες επιτυχίες» 

2000: «Αυτά που ήθελα να πω» 

2007: «Από τις 78 στροφές 2 cd» 

2009: «Τα πορτραίτα της MINOS- EMI No2» 

2011: «Οι αυθεντικές φωνές του λαϊκού τραγουδιού Cd10», «32 μεγάλες επιτυχίες Cd1» 

Η σορός θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 09.30 της Δευτέρας, 30 Σεπτεμβρίου, στο 

παρεκκλήσι του Α΄ Νεκροταφείου, ενώ στις 15:00, στην εκκλησία του ίδιου χώρου, θα ψαλεί η 

νεκρώσιμος ακολουθία. 

Στη συνέχεια, η σορός θα μεταφερθεί στο Νεκροταφείο του Κόκκινου Μύλου, όπου θα ταφεί 

σε οικογενειακό τάφο. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 
   



                                      

 

 

Hμερομηνία δημοσίευσης: 30-08-13 

 

 
Φοροφυγάδες βαφτίζονται οι Ελληνες του εξωτερικού 

 

Της Λινας Γιανναρου, Εφημερίδα Καθημερινή 

 

Ελληνας κατοικεί τα τελευταία έξι χρόνια στο Λονδίνο, διατηρώντας στην Ελλάδα ένα ακίνητο που 

νοικιάζει. Τα ετήσια εισοδήματά του στην Ελλάδα φτάνουν τα 5.000 ευρώ και στο εξωτερικό τα 

70.000 ευρώ, τα οποία και δήλωνε κανονικά στις αντίστοιχες χώρες. Κι όμως, το χαρτί της ελληνικής 

εφορίας φέτος του ζήτησε να καταβάλει φόρο για το σύνολο του εισοδήματός του, εντός κι εκτός 

συνόρων, και μάλιστα και για τα έξι χρόνια που λείπει -ήτοι περί τις 40.000 ευρώ. 

 

Δεν πρόκειται περί λάθους. Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος είναι μία από τις αρκετές 

«παράπλευρες απώλειες» της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Το υπουργείο Οικονομικών, 

προκειμένου να αντιμετωπίσει το φαινόμενο όλο και περισσότεροι να δηλώνουν «κάτοικοι 

εξωτερικού», αποφεύγοντας την υψηλή φορολογία στη χώρα μας, έχει εισάγει ρύθμιση που καλεί 

τους Ελληνες του εξωτερικού που δεν θέλουν να υπερφορολογηθούν να δηλώσουν αλλαγή 

φορολογικής κατοικίας και να υπαχθούν στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού. Τα χαρτιά που πρέπει να 

συγκεντρώσουν περιλαμβάνουν πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, αντίγραφο συμβολαίου της 

εργασίας τους στο εξωτερικό, βεβαίωση της κατοικίας τους από τον δήμο του εξωτερικού, αντίγραφο 

μίσθωσης ή αγοράς κατοικίας στο εξωτερικό, βεβαίωση ότι τα τέκνα φοιτούν στο σχολείο στο άλλο 

κράτος, βεβαίωση λογαριασμού ρεύματος ή νερού, αντίγραφο της υποβληθείσας Δήλωσης 

Φορολογίας Εισοδήματος στην εφορία της κατοικίας τους στο εξωτερικό. Σε κάθε άλλη περίπτωση, 

θα αντιμετωπίζονται ως κάτοικοι Ελλάδας. 

 

Ωστόσο, ουδείς ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους, με αποτέλεσμα η σχετική προθεσμία, που έληγε 

στις 28 Ιουνίου, να έλθει και να παρέλθει, χωρίς οι περισσότεροι να προλάβουν καν να ξεκινήσουν τη 

διαδικασία. Ετσι, πολλοί Ελληνες που ζουν στο εξωτερικό και διατηρούν στην Ελλάδα ένα μικρό 

εισόδημα (συνήθως από κάποιο ακίνητο), αντιμετωπίζουν σήμερα τον κίνδυνο φορολόγησής τους για 

το παγκόσμιο εισόδημά τους (και αυτό από το εξωτερικό δηλαδή) με τους υψηλούς συντελεστές και 

τα τεκμήρια που ισχύουν στη χώρα μας. Το κατά πόσο κάποιος μπορεί να απαλλαγεί από τη 

φορολόγηση εισοδήματος σε άλλη χώρα ορίζεται από τις Διμερείς Συμβάσεις για την Αποφυγή της 

Διπλής Φορολογίας (ΔΣΑΔΦ), οι οποίες ωστόσο διαφέρουν ανάλογα με το κράτος. 

 

Οι φορείς των ομογενών κάνουν λόγο για «πογκρόμ», με τους Ελληνες του εξωτερικού να 

αντιμετωπίζονται συλλήβδην ως φοροφυγάδες. Ο φοροτεχνικός σύμβουλος της Ενωσης Ιδιοκτητών 

Ακινήτων Αποδήμου Ελληνισμού κ. Ορέστης Σειμένης υποστηρίζει σε άρθρο του ότι με αυτόν τον 



                                      

τρόπο οι Ελληνες του εξωτερικού απομακρύνονται περαιτέρω από την πατρίδα. «Το 2010, τους 

θυμήθηκε η ελληνική πολιτεία. Τους έβαλε τεκμήρια για το ακίνητο που είχαν στην Ελλάδα. Τους 

ζήτησε αναδρομικά φόρους για πολλά χρόνια προς τα πίσω για τα εισοδήματα που κέρδιζαν στην 

ξενιτιά αν και δεν είχαν στην Ελλάδα εισοδήματα ή είχαν εισοδήματα από ένα μικρό ενοίκιο από το 

ακίνητο στο χωριό. Λειτούργησε ξαφνικά και εξοντωτικά γι' αυτούς η φορολογία του παγκοσμίου 

εισοδήματος (...) Και όλα αυτά γιατί; Επειδή όταν έφυγαν από την Ελλάδα, πριν από 2, 5, 10, 15, 20, 

30 χρόνια, ξέχασαν να πάνε στη ΔΟΥ της περιοχής τους και να δηλώσουν ότι φεύγουν». Κι ας 

στέλνουν όλα αυτά τα χρόνια εμβάσματα, κι ας έκαναν επενδύσεις στην Ελλάδα». 

 

Οπως έγραψε κάποιος Ελληνας της Ομογένειας στο taxheaven.gr, «από γεννήσεως κάτοικος 

εξωτερικού, μια κληρονομιά από θεία είχα, ευτυχώς κατόρθωσα να την ξεφορτωθώ (δωρεές και μια 

πώληση). Τους πήγα και τη βεβαίωση και έτσι τέλειωσα». Και κάποιος άλλος, Ελληνας εκ Γερμανίας: 

«Εμένα μου χάλασαν τις διακοπές στην εφορία Ηλιούπολης. Τους πήγα χαρτί από την πόλη που μένω 

και δεν το θέλουνε. Μου ζητάνε χαρτιά και του λέω του έφορου ότι δεν μπορώ, έκλεισε το προξενείο 

εκεί που μένω, πρέπει να πάω 600 χιλιόμετρα και να πληρώσω ξενοδοχείο. Ντρέπομαι για 

λογαριασμό τους». 

 

Πρόσφατα, για το θέμα ενημέρωσε με επιστολή της τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα η 

γενική γραμματέας του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Ολγα Σαραντοπούλου. Οπως ανέφερε, οι 

Ελληνες ομογενείς καλούνται να προσκομίσουν νέα δικαιολογητικά («Πιστοποιητικό Φορολογικής 

Κατοικίας»), τα οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των χωρών 

όπου διαβιούν. Στην περίπτωση τής μη εκδόσεως, οι ομογενείς απειλούνται με διπλή φορολόγηση, 

καθώς δεν θα αναγνωρίζονται ως κάτοικοι εξωτερικού. Το εισόδημα που θα αποκτούν στο εξωτερικό 

θα θεωρείται τεκμαρτό και θα φορολογείται όταν θα το εισάγουν σαν συνάλλαγμα στην Ελλάδα. 

 

12 Σεπ 2013 

Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης 

Κρημνιώτη Πόλυ 

Για πρώτη φορά στα ευρωπαϊκά δεδομένα η Αττική και οι Δελφοί γίνονται το κέντρο της ποίησης 

διεθνώς. Αυτή τουλάχιστον είναι η φιλοδοξία του δραστήριου Κύκλου των Ποιητών, που, δίνοντας 

σάρκα και οστά στον πρωταρχικό στόχο της δημιουργίας του, διοργανώνει από τη Δευτέρα 24 έως 

και την Κυριακή 29 του μηνός, το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης με τη συμμετοχή 69 ποιητών από τη 

χώρα μας και όλο σχεδόν τον πλανήτη, με ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, συζητήσεις, αναγνώσεις, με 

ποίηση στα Μουσεία, με εικαστικές και μουσικές δράσεις, με το βλέμμα στραμμένο στην ποιητική 

δημιουργία αλλά και τα δεινά της κοινωνίας. 

https://www.avgi.gr/editor/31831


                                      

"Θέλουμε η Αττική να ακούσει ποίηση, οι ποιητές να βγουν μπροστά" έλεγε χαρακτηριστικά ο 

πρόεδρος του Δ.Σ. του Κύκλου των Ποιητών Ντίνος Σιώτης στη χθεσινή παρουσίαση του 

προγράμματος του Φεστιβάλ, ενώ από την πλευρά του ο γραμματέας του Δ.Σ. Δημήτρης Αγγελής 

προσέθετε ότι "η ελληνική ποίηση έχει τη δυνατότητα να κερδίσει κοινό στο εξωτερικό, όπως κάνει 

αυτή τη στιγμή ο ελληνικός κινηματογράφος με τις πρόσφατες διακρίσεις του. Αυτή την 

εξωστρέφεια επιδιώκουν το Φεστιβάλ και ο Κύκλος των Ποιητών". Άλλωστε "η Ελλάδα αποτελεί 

πόλο στον χώρο της ποιητικής δημιουργίας", όπως έλεγε ο Γιώργος Χουλιάρας, μέλος του Δ.Σ. του 

"Κύκλου", προσθέτοντας ότι "η ποίηση αναδιατυπώνει τη σχέση που έχει το παρόν με το παρελθόν 

και το μέλλον, ενώ το Φεστιβάλ θυμίζει, ενεργοποιεί και διαμορφώνει τη σχέση μιας τέτοιας 

διαδικασίας". 

Εγγύηση του Φεστιβάλ, κατά τους διοργανωτές, είναι οι ίδιοι οι ποιητές. Από την Ελλάδα μεταξύ 

άλλων συμμετέχουν οι Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ, Ευγένιος Αρανίτσης, Νάνος Βαλαωρίτης, 

Αναστάσης Βιστωνίτης, Γιάννης Δάλλας, Κική Δημουλά, Γιάννης Ζέρβας, Κώστας 

Καναβούρης, Γιάννης Κακουλίδης, Γιώργος Μπλάνας, Δημήτρης Καλοκύρης, Βαγγέλης 

Κάσσος, Έλσα Κορνέτη, Μαρία Κυρτζάκη, Γιάννης Πατίλης, Τίτος Πατρίκιος, Γιώργος 

Χρονάς κ.ά. 

"Δεν είμαστε οι μόνοι ποιητές ούτε οι καλοί ποιητές, είμαστε μερικοί απ' όσους δημιουργούμε στην 

Ελλάδα" έλεγε ο Ντίνος Σιώτης προσθέτοντας ότι "οι ποιητές που συμμετέχουν από το εξωτερικό 

είναι οι κορυφαίοι στη χώρα τους". 

Έτσι στο Φεστιβάλ συμμετέχουν ο ελληνικής καταγωγής Μεξικανός και κορυφαίος ανάμεσα στους 

ισπανόφωνους ποιητές Ομέρο Αρίτζις, ο Ιταλός Λέλο Βότσε, η Πολωνή Άνταμ Ζαγκαγιέφσκι, ο 

Ιρλανδός Ντέσμοντ Ίγκαν που στην πατρίδα του, μετά το θάνατο του Σέιμους Χίνι, θεωρείται ο 

κορυφαίος ζων ποιητής, η Ρουμάνα Μάγδα Καρνέτσι, η Κινέζα Λαν Λαν, ο Ισπανός Χουάν Κάρλος 

Μέστρε, η Αμερικανίδα Αλίσια Στόλινγκς, ο Γερμανός Γκέρχαρντ Φάλκνερ, η Ιρακινή Αμάλ Αλ 

Τζουμπούρι κ.ά. 

Το Φεστιβάλ ανοίγει τις πόρτες του στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής σε μια εκδήλωση "έκπληξη" 

με συντονιστή τον Γιώργο Χουλιάρα και τον Κωνσταντίνο Τζούμα να απαγγέλλει ποίηση και 

μουσικές από τους Στ. Γκόλγαρη και Β. Μαστοράκη και τις κλείνει στο Αίθριο του Μουσείου 

Μπενάκη. Ενδιάμεσα θα πραγματοποιηθούν αναγνώσεις στο κέντρο και σε διάφορες γειτονιές της 

Αθήνας, στον Πειραιά, τη Νέα Σμύρνη, τον Υμηττό, τη Νέα Ιωνία, αλλά και στο Μουσείο 

Ακρόπολης, το Βυζαντινό, το Κυκλαδικής Τέχνης κ.ά. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Ημερίδα με θέμα "Ποίηση χωρίς Σύνορα" (26.9), ενώ ξεχωριστό 

ρόλο στη διοργάνωση αποκτούν οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις Φυλακές Ανηλίκων 

Αυλώνα (25.9) και στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού (26.9) επισημαίνοντας τις ευαίσθητες 

κεραίες του Φεστιβάλ. 



                                      

Κεντρικό επίσης ρόλο κατέχει η έκθεση "12 Εικαστικοί συνομιλούν με 12 Ποιητές" που θα 

εγκαινιαστεί 24 του μηνός στο Πνευματικό Κέντρο "Μελίνα" με τους Γ. Βαλαβανίδη, Κ. Δίγκα, Κ. 

Κατζουράκη, Γ. Λαζόγκα, Χ. Μπότσογλου κ.α. να συνομιλούν με τους Σικελιανό, Ουγγαρέτι, 

Καββαδία, Ν. Βαλαωρίτη, Γ. Σαραντάρη, Σοφοκλή, Έλιοτ κ.ά. Άλλωστε "οι ποιητές όπως οι 

εικαστικοί είναι ιεροφάντες. Με τη γλώσσα του παρελθόντος μπορούν να μας δείξουν το μέλλον", 

όπως τόνισε η ιστορικός τέχνης Λήδα Καζαντζάκη που επιμελείται την έκθεση.  Π.Κρ. 

https://www.avgi.gr/article/923548/diethnes-festibal-poiisis 

 

Θριάμβευσε η ελληνική ταινία «Miss Violence» στη Βενετία  

Αργυρός Λέοντας και βραβείο καλύτερου ηθοποιού για τη «Miss Violence». Η ελληνική ταινία του 

Αλέξανδρου Αβρανά βραβεύτηκε με τον Αργυρό Λέοντα, το δεύτερο πιο σημαντικό βραβείο του 

Φεστιβάλ.  

 

 

 

Μεγάλη ελληνική νίκη στο 70ό κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας με τη χώρα μας να 

αποσπά δύο από τα πιο σημαντικά βραβεία του διεθνούς αυτού φεστιβάλ: Με τον Έλληνα 

https://www.avgi.gr/article/923548/diethnes-festibal-poiisis


                                      

σκηνοθέτη Αλέξανδρο Αβρανά να κερδίζει το Αργυρό Λιοντάρι καλύτερου σκηνοθέτη για τη 

σκηνοθεσία της ταινίας του «Miss Violnece» και τον Θέμι Δήμου να κερδίζει το Κύπελλο Βόλπι 

καλύτερης ανδρικής ερμηνείας για τον ρόλο του στην ταινία του Αβρανά. Τα βραβεία αυτά 

προστέθηκαν στα άλλα δύο που ο Αβρανάς κέρδισε προχτές, από κριτικές επιτροπές παράλληλων 

βραβείων: Του βραβείου των κριτικών της FEDEORA για την καλύτερη ευρωπαϊκή/ μεσογειακή 

ταινία του διαγωνιστικού τμήματος της Μόστρας και του βραβείου Arca CinemaGiovanni που 

απονέμει ομάδα 70 νέων από Ιταλία, Γαλλία και Τυνησία.  

Η ταινία του Αβρανά είχε, από την πρώτη προβολή της στο Λίντο εντυπωσιάσει κοινό και 

κριτικούς, τόσο με το θέμα της (μια ελληνική δυσλειτουργική οικογένεια που οδηγείται σε φριχτές 

καταστάσεις, σχόλιο πάνω στη σημερινή οικονομική κατάσταση της Ελλάδας και όχι μόνο) όσο και 

με το στιλ της- ένα στιλ αυστηρό, απέριττο, που αν και έντονα ρεαλιστικό δεν άγγιζε καθόλου το 

νατουραλισμό.  

Σημειώνεται πως αυτό είναι το δεύτερο Λιοντάρι του Αγίου Μάρκου που κερδίζει Έλληνας 

σκηνοθέτης στη Μόστρα του κινηματογράφου, το προηγούμενο ήταν το Χρυσό Λιοντάρι που 

κέρδισε το 1980 ο Θόδωρος Αγγελόπουλος για την ταινία του «Μεγαλέξαντρος».  

Το Χρυσό Λιοντάρι καλύτερης ταινίας κέρδισε τελικά ένα «αουτσάιντερ», το ντοκιμαντέρ «Sacro 

Gra» του Τζιανφράνκο Ρόζι, εκεί που όλοι περίμεναν πως το βραβείο θα κέρδιζε η ταινία 

«Φιλομένα» του Στίβεν Φρίαρς, η οποία τελικά απέσπασε το βραβείο σεναρίου. Τα επίσημα 

βραβεία απένειμε επιτροπή με πρόεδρο τον Μπερνάρντο Μπερτολούτσι και μέλη τους Αντρέα 

Άρνολντ, Ρενάτο Μπέρτα, Κάρι Φίσερ, Μαρτίνα Γκέτεκ, Τζιανγκ Γουεν, Βιρζινί Λεντουαγιέν, 

Πάμπλο Λαρέν και Ρουίτσι Σακαμότο.  

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΣΤΡΑΣ  

- Χρυσό Λιοντάρι καλύτερης ταινίας: «Sagro Gra» του Τζιανφράνκο Ρόζι (Ιταλία/Γαλλία).  

- Αργυρό Λιοντάρι καλύτερης σκηνοθεσίας: Αλέξανδρος Αβρανάς για την ταινία «Miss Violence» 

(Ελλάδα).  

- Μέγα Βραβείο της Επιτροπής: «Αδέσποτα σκυλιά» του Τσάι Μινγκ-Λιάνγκ (Κίνα Ταϊπέι/Γαλλία).  

- Κύπελλο Βόλπι καλύτερου ανδρικού ρόλου: Θέμις Πάνου για την ταινία «Miss Violence» του 

Αλέξανδρου Αβρανά.  

- Κύπελλο Βόλπι καλύτερης γυναικείας ερμηνείας: Έλενα Κότα για την ταινία «Via Castellana 

Pantiera» της Έμα Ντάντε (Ιταλία/Ελβετία/Γαλλία).  

- Βραβείο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι για καλύτερο νέο ή νέα ηθοποιό: Τάι Σέρινταν για την ταινία 

«Joe» του Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν (ΗΠΑ).  

- Βραβείο καλύτερου σεναρίου: Στιβ Κούγκαν και Τζεφ Πόουπ για την ταινία «Φιλομένα» του 

Στίβεν Φρίαρς (Βρετανία).  



                                      

- Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής: «Η γυναίκα του αστυνόμου» του Φίλιπ Γκρένινγκ (Γερμανία).  

- Λιοντάρι του Μέλλοντος- Βραβείο Λουίτζι Ντε Λαουρέντις για πρώτη ταινία (που απονέμει 

επιτροπή με πρόεδρο την Χάιφα αλ Μανσούρ και μέλη τους: Αμάτ Εσκαλάντε, Αλεξέι Γκέρμαν 

Τζούνιορ, Τζέφρι Γκίλμορ, Αριάν Λαμπέντ, Μαρί Σόλε Τονιάτσι): «Λευκή σκιά» του Νόαζ Ντέσε 

(Ιταλία/Γερμανία/Τανζανία), στο τμήμα «Εβδομάδα της Κριτικής» (στην ταινία δίνεται και ποσό 

100.000 δολαρίων από την εταιρία του Ντε Λαουρέντις, που θα μοιραστεί ανάμεσα στον σκηνοθέτη 

και τον παραγωγό).  

Τα βραβεία των «Οριζόντων» (από επιτροπή με πρόεδρο τον Πολ Σρέιντερ και μέλη τους: Κατρίν 

Κορσίνι, Λεονάρντο Ντι Κοστάντζο, Γκολσιφτέ Φαραχανί, Φρεντερίκ Φοντέν, Ξενίγια Ράπαπορτ 

και Αμρ Γουακέντ):  

- Καλύτερης ταινίας: «Eastern Boys» του Ρόμπιν Καμπίλο (Γαλλία).  

- Καλύτερης σκηνοθεσίας: Ουμπέρτο Παζολίνι για την ταινία «Still Life» (Βρετανία/Ιταλία).  

- Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής: «Ruin» των Μάικλ Κόντι και Αμιέλ Κουρτέν-Γουιλσόν 

(Αυστραλία).  

- Ειδικό Βραβείο για ανανεωτικό περιεχόμενο: «Mahi va gorbeh» του Σαχράμ Μόκρι (Ιράν).  

- Καλύτερης ταινίας μικρού μήκους: «Kush» του Σουμπασίς Μπουτιάνι (Ινδία).  

Χρυσό Λιοντάρι καριέρας 2013: Γουίλιαμ Φρίντκιν.  

Βραβείο Jaeger-LeCoultre Δόξας στον σκηνοθέτη: Ετόρε Σκόλα.  

Βραβείο Persol: Αντρέι Βάιντα.  

Βραβείο L’Oreal για τον κινηματογράφο: Εουτζένια Κοσταντίνι.  

Πηγή: AMΠE 
 

 

Hμερομηνία :  8/9/13        

Copyright:  http://www.kathimerini.gr 
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Greece: Golden Dawn and the Status of Extremist Parties 
September 19, 2013 | 1529 GMT  

Summary 

The killing of a Greek musician and anti-fascist campaigner, allegedly by a member of the far-right Golden Dawn 

party, has opened a debate about the status of this extremist party in Greece. But as the country is mired in its worst 

economic crisis in modern history, support for extremist and anti-establishment parties is likely to remain high in 

the coming years, regardless of the future of Golden Dawn as a political party. 

Analysis 

According to police reports, a gang of Golden Dawn supporters attacked hip-hop artist Pavlos Fyssas after a 

discussion at a bar in Piraeus (in the outskirts of Athens) on Sept. 17, and one of them stabbed Fyssas to death. 

Hours after the incident, Greek police raided Golden Dawn's offices in Athens, and a 45-year-old supporter of 

Golden Dawn was arrested. Several anti-fascist rallies took place Sept. 18, leading to clashes between protesters 

and riot police. Some of the rallies had been organized before Fyssas' death, to protest a previous attack by Golden 

Dawn supporters against left-wing activists. 

On Sept. 19, members of Greece's mainstream political parties -- the center-right New Democracy and center-left 

Panhellenic Socialist Movement (commonly known as PASOK) -- condemned Fyssas' death and suggested that 

Golden Dawn could be outlawed. Deputy Prime Minister Evangelos Venizelos said that Golden Dawn "should be 

dealt with as a criminal organization," and Prime Minister Antonis Samaras criticized the use of violence and called 

on Greek citizens to remain calm. Most parties in the opposition also called for firm government action against the 

extremist party. 

The Appeal of Golden Dawn 

But while Golden Dawn's actions have drawn general condemnation, the situation is extremely complex. The party 

was created in the early 1990s and for most of its history was a very marginal player in Greek politics, which were 

overwhelmingly dominated by New Democracy and PASOK. The severe economic crisis in Greece changed things 

dramatically. As unemployment skyrocketed and the country was plunged into a six-year recession, Golden Dawn 

and other fringe parties saw a sudden rise in popularity. Support for Golden Dawn went from 0.3 percent in the 

2009 general elections to 7 percent in the May 2012 general elections. The party currently has 18 seats in Greece's 

300-seat parliament. 

http://stratfor.us4.list-manage.com/track/click?u=74786417f9554984d314d06bd&id=33970077a3&e=74ae26f01f


                                      

Golden Dawn's rise is explained by Greece's deep economic crisis, which brought about the collapse of the 

country's traditional political system. While Golden Dawn and, more notably, the Coalition of the Radical Left 

(commonly known as Syriza) party were on the rise, New Democracy and PASOK were struggling to survive. The 

two mainstream parties managed to form a fragile government coalition only after a second general election held 

in June 2012. 

Golden Dawn uses strong nationalist rhetoric, as it rejects immigration and the euro, and has irredentist claims over 

Greek territories in Albania, Cyprus and Turkey. Gangs of Golden Dawn's sympathizers often patrol the streets of 

Athens and other major cities, attacking immigrants and handing out racist propaganda. They also distribute food in 

poor neighborhoods, but only to those who can prove Greek citizenship. But more important is Golden Dawn's 

ability to make a name for itself as an anti-establishment party that attracts voters hurt by the Greek crisis, 

disenchanted with traditional parties and desperate enough to make political decisions they would not make in other 

circumstances. Recent polls put support for this party at around 10 or 12 percent (and some polls are even higher), 

which would make it Greece's third-largest party. 

 

http://stratfor.us4.list-manage.com/track/click?u=74786417f9554984d314d06bd&id=ff9465b48f&e=74ae26f01f
http://stratfor.us4.list-manage.com/track/click?u=74786417f9554984d314d06bd&id=ff9465b48f&e=74ae26f01f
http://stratfor.us4.list-manage.com/track/click?u=74786417f9554984d314d06bd&id=30b8874362&e=74ae26f01f
http://stratfor.us4.list-manage.com/track/click?u=74786417f9554984d314d06bd&id=30b8874362&e=74ae26f01f


                                      

A Political Dilemma 

The events of Sept. 17 and Sept. 18 have opened a debate in Greece that is likely to heat up in the coming weeks. 

The Greek government has suggested it could outlaw Golden Dawn, but the process would not be simple. Athens 

could make the case that Golden Dawn is a dangerous political force that incites racist and political violence. From 

this perspective, it could be argued that Golden Dawn's rapid rise is a threat to the stability of the country, and the 

party should be stopped before it causes further damage. 

However, an opposing line of thought suggests that Golden Dawn is a democratically elected political party, and 

banning it could be considered a violation of freedom of political participation. If banned, Golden Dawn could 

appeal to the Greek Constitutional Court, opening a lengthy political fight with unforeseeable consequences. 

According to a similar view, extremist political groups often thrive on persecution because they can portray 

themselves as victims. In this regard, there are fears that banning Golden Dawn could lead to its further 

radicalization. From this perspective, allowing the extremists to participate in politics is the best way to keep them 

under control. However, if Athens chooses inaction, popular anger against the government could rise further. 

This is not the first time that a European country has faced this kind of dilemma. German governments have been 

debating the status of the far-right National Democratic Party for decades, but attempts to ban it have been 

unsuccessful. In the 1980s and 1990s, Spain faced similar problems in dealing with Basque nationalist parties, some 

of which where linked to terrorist organizations. Batasuna, for example, was outlawed in 2003 after Spanish 

authorities said there was proof that the party was financing militant group ETA with public money. However, 

Spain dealt with Basque extremism in a context of political dialogue and relative economic stability. Greece, 

however, is being forced to deal with extremism in the midst of an unprecedented economic crisis. 

On Sept. 19, Greece's statistics office reported that unemployment was 27.1 percent in the second quarter of this 

year, down from 27.4 percent in the first quarter, but considerably above the rate of the first quarter of 2012 (23.6 

percent). Most important, almost six in 10 active people between the ages of 15 and 24 are unemployed. Even if the 

European Commission forecast timid economic growth in 2014, the Greek economy will remain weak for the 

foreseeable future. This means that, independent of the future of Golden Dawn, in the coming years there will still 

be considerable room for the emergence of extremist parties, which will continue threatening the Greece's political 

stability and its position in the European Union. 

Source: Stratfor 

 

 

http://stratfor.us4.list-manage1.com/track/click?u=74786417f9554984d314d06bd&id=357ca07e41&e=74ae26f01f
http://stratfor.us4.list-manage1.com/track/click?u=74786417f9554984d314d06bd&id=357ca07e41&e=74ae26f01f


                                      

26 Σεπτεμβρίου, 2013 
Της ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑ  

Σήμα κινδύνου για την Αρχαία Νεμέα  

Με επιστολή του καταγγέλλει το ενδεχόμενο να κλείσει ο αρχαιολογικός χώρος της Νεμέας λόγω έλλειψης φυλάκων, ο 

Στέφανος Μίλερ, από τους διαπρεπέστερους ξένους αρχαιολόγους στην Ελλάδα, προειδοποιεί ότι ο αρχαιολογικός χώρος 

της Νεμέας ενδέχεται να κλείσει εξαιτίας της έλλειψης φυλάκων. Αν συμβεί αυτό, το έργο της ανασκαφικής και 

μουσειολογικής ανάδειξης της περιοχής, που ξεκίνησε το 1973, θα τερματιστεί, με σοβαρότατες συνέπειες για την 

οικονομία της περιοχής. Δεν τον πτόησε ούτε ένας πυροβολισμός που έπεσε εναντίον του, από αγνώστους, το 1980 στο 

γραφείο του στη Νεμέα. Η σφαίρα πέρασε δίπλα του χωρίς να τον χτυπήσει. Οι δράστες ήταν πιθανότατα κάτοικοι της 

περιοχής που είχαν ενοχληθεί από τις ανασκαφές της Αμερικανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας.  

Αυτό που δεν κατάφερε να του προκαλέσει ο εκφοβισμός, δηλαδή να τον αναγκάσει να καταθέσει τα όπλα, το κάνει με 

τη στάση της η ελληνική πολιτεία μερικές δεκαετίες αργότερα...  

Ο Στέφανος Μίλερ, ένας από τους διαπρεπέστερους ξένους αρχαιολόγους που αφιέρωσε 40 χρόνια της καριέρας του 

στην Ελλάδα, υπογράφει μια ανοικτή επιστολή, σε τόνους δραματικούς, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα το ελληνικό κράτος. 

Προειδοποιεί ότι τις επόμενες ημέρες υπάρχει το ενδεχόμενο να κλείσει ο αρχαιολογικός χώρος της Νεμέας λόγω 

έλλειψης φυλάκων, καθώς ουδείς μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των ευρημάτων (το περιστατικό με την κλοπή στην 

Εθνική Πινακοθήκη είναι ενδεικτικό για το τι μπορεί να συμβεί αν δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό σε αυτόν τον τομέα).  

 

Στον αρχαιολογικό χώρο της Νεμέας, που κινδυνεύει να κλείσει, ο Μίλερ εμπνεύστηκε την αναβίωση αρχαίων αγώνων. 



                                      

Αν σφραγιστεί ο χώρος, πέφτουν τίτλοι τέλους στο προσωπικό του όραμα. Δεν ήταν άλλο από την υποδειγματική 

ανάδειξη της αρχαιολογικής περιοχής, ανασκαφική και μουσειολογική, για την οποία εργάστηκε εντατικά, αδιάκοπα και 

σε χαμηλούς τόνους από τη δεκαετία του ’70.  

Στην επιστολή του αναφέρει: «Αρχισα να παρέχω τις υπηρεσίες μου στη Νεμέα τον Ιούνιο του 1973. Από τότε αγόρασα 

γη και δημιούργησα ένα αρχαιολογικό πάρκο, κατασκεύασα και εξόπλισα ένα Μουσείο, άρχισα την αναστήλωση του 

Ναού του Νεμείου Διός, έφερα στο φως το αρχαίο στάδιο με τη θολωτή του είσοδο, διαμόρφωσα τον χώρο και το 

στάδιο, καθιέρωσα την Αναβίωση των αρχαίων Νεμέων Αγώνων (www.nemeangames.org), έκανα πολλές ανασκαφές 

και δημοσίευσα τα αποτελέσματά τους. Ολα αυτά έγιναν με χορηγίες που εξασφάλισα από Αμερικανούς ιδιώτες, με 

τελική κατάληξη τη δωρεά όλης της αγορασμένης γης με τα μνημεία στο ελληνικό Δημόσιο.  

Θα επιθυμούσα να ασχοληθώ πλέον μόνο με τα τελευταία δύο αντικείμενα (αποτελέσματα ανασκαφών και 

δημοσιεύσεις), αλλά πάντα προσέβλεπα στην αξιοποίηση του ερευνητικού μου έργου ως βάσης για μια εκπαιδευτική 

εμπειρία, που θα έδινε στον κάθε επισκέπτη της Νεμέας την ευκαιρία να μάθει ακόμη περισσότερα για τις 

αρχαιοελληνικές ρίζες του. Και αυτή η προσπάθεια έχει πετύχει: το καλοκαίρι του 1973, οι επισκέπτες στον Ναό του 

Νεμείου Διός ήταν μόνο ένας. Τον περασμένο χρόνο ξεπέρασαν τους 50.000, από όλο τον κόσμο.  

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2013, εκδικάζεται η υπόθεση παραμονής ή όχι στις θέσεις τους επτά εκτάκτων φυλάκων του 

αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Νεμέας, που είχαν καταφύγει σε “ασφαλιστικά μέτρα”. Εάν αυτοί απολυθούν, 

μένουν εν ενεργεία μόνο τρεις ημερήσιοι φύλακες, οι οποίοι δεν επαρκούν για να κρατηθούν ο χώρος και το Μουσείο 

ανοικτά στο κοινό. Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες θα τα βρίσκουν, πλέον, όλα κλειστά. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, θα 

κοιτάζω τον εαυτό μου στον καθρέπτη και θα συνειδητοποιώ πόσο ανόητος και αιθεροβάμων ήμουν. Θα έχω πετάξει στα 

αζήτητα όλη μου τη ζωή».  

Αγώνας ζωής  

 

Η «Κ» επικοινώνησε χθες με τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας και ομότιμο 

διευθυντή των ανασκαφών της Νεμέας. Ηταν σε συναισθηματική φόρτιση, αλλά ξεκάθαρος στις διατυπώσεις του: «Πριν 

από 45 χρόνια ερωτεύτηκα την Ελλάδα και αποφάσισα όχι μόνο να έρθω εδώ, αλλά να δώσω ώς και την τελευταία 

ικμάδα της ενέργειάς μου για τις ανασκαφές. Ηταν τελικά ένα τεράστιο σφάλμα μου ότι πήρα την απόφαση αυτή; 

Δώσαμε αγώνα σε κάθε επίπεδο για να δημιουργήσουμε αυτό που σήμερα καμαρώνει ο ξένος επισκέπτης στη Νεμέα. 

Πότε θα αντιληφθεί το ελληνικό κράτος ότι οφείλει να αντιμετωπίζει τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία ως την 

πολυτιμότερη περιουσία του; Θέλω να εισηγηθώ στον υπουργό Πολιτισμού ότι μόνο η ιδιωτικοποίησή τους μπορεί 

ενδεχομένως να τα κρατήσει στη ζωή από τη στιγμή που η πολιτεία αρνείται να τα συντηρεί...» 

 

21 Σεπτεμβρίου 2013 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

http://www.nemeangames.org/


                                      

Άρχισα να παρέχω τις υπηρεσίες μου στη Νεμέα τον Ιούνιο του 1973. Από τότε αγόρασα γη και 

δημιούργησα ένα αρχαιολογικό πάρκο, κατασκεύασα και εξόπλισα ένα Μουσείο, άρχισα την 

αναστήλωση του Ναού του Νεμείου Διός, έφερα στο φως το αρχαίο στάδιο με τη θολωτή του 

είσοδο, διαμόρφωσα το χώρο και το στάδιο, καθιέρωσα την Αναβίωση των αρχαίων Νεμέων 

Αγώνων (www.nemeangames.org),  έκανα πολλές ανασκαφές και δημοσίευσα τα 

αποτελέσματά τους. Όλα αυτά έγιναν με χορηγίες που εξασφάλισα από Αμερικανούς ιδιώτες, 

με τελική κατάληξη τη δωρεά όλης της αγορασμένης γης με τα μνημεία στο Ελληνικό Δημόσιο. 

Θα επιθυμούσα  να ασχοληθώ πλέον μόνο με τα τελευταία δύο αντικείμενα (αποτελέσματα 

ανασκαφών και δημοσιεύσεις) αλλά πάντα προσέβλεπα στην αξιοποίηση του ερευνητικού μου 

έργου ως βάσης για μια εκπαιδευτική εμπειρία, που θα έδινε στον  κάθε επισκέπτη της 

Νεμέας την ευκαιρία να μάθει ακόμα περισσότερα για τις αρχαιοελληνικές ρίζες του. Και αυτή 

η προσπάθεια έχει πετύχει: το καλοκαίρι του 1973, οι επισκέπτες στο Ναό του Νεμείου Διός 

ήταν μόνο ένας. Τον περασμένο χρόνο ξεπέρασαν τους 50.000, από όλο τον κόσμο. 

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2013, εκδικάζεται η υπόθεση παραμονής ή όχι στις θέσεις τους επτά 

εκτάκτων φυλάκων του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Νεμέας, που είχαν καταφύγει 

σε «ασφαλιστικά μέτρα». Εάν αυτοί απολυθούν, μένουν εν ενεργεία μόνο τρεις ημερήσιοι 

φύλακες, οι οποίοι δεν επαρκούν για να κρατηθεί ο χώρος και το Μουσείο ανοικτά στο κοινό. 

Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες θα τα βρίσκουν, πλέον, όλα κλειστά. 

Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, θα κοιτάζω τον εαυτό μου στον καθρέπτη και θα συνειδητοποιώ πόσο 

ανόητος και αιθεροβάμων ήμουν. Θα έχω πετάξει στα αζήτητα όλη μου τη ζωή.   

 Στέφανος Γ. Μίλλερ 

Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ 

Ομότιμος Διευθυντής Ανασκαφών Νεμέας 

 

Το μεδούλι της «κρίσης»  

Posted: 01 Sep 2013 08:58 AM PDT 

Χρῆστος Γιανναρᾶς 

Γιατί μας ενοχλεί ή και μας φοβίζει η πολιτική διαφθορά, ο αμοραλισμός των επαγγελματιών της εξουσίας; 

Eπειδή η πολιτική διαφθορά καταξιώνει και νομιμοποιεί στις συνειδήσεις την ανεξέλεγκτη ιδιοτέλεια. Mας 

φοβίζει η ανεξέλεγκτη (επομένως και ατιμώρητη, άρα αχαλίνωτη) ιδιοτέλεια των διαχειριστών της ζωής μας, 

γιατί είναι καταλύτης διάλυσης της κοινωνικής συνοχής, μετασχηματισμού της συνύπαρξης σε ζούγκλα. 

http://www.nemeangames.org/
http://yannaras.gr/2013/09/%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%b5%ce%b4%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b9-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b7%cf%82/
http://yannaras.gr/


                                      

«Zούγκλα» θα πει: να αφηνόμαστε οι άνθρωποι, έρμαια, στις φυσικές μας ενορμήσεις, στα ένστικτα τα 

ανεξέλεγκτα από τη λογική μας, τα αυτονομημένα από την ελεύθερη θέλησή μας. Λέμε «ένστικτα» ή 

«ενορμήσεις» τις δεδομένες στην ανθρώπινη φύση μας αναγκαιότητες που είναι οι όροι – προϋποθέσεις για 

να υπάρχει το φυσικό άτομο: Oρμή της αυτοσυντήρησης, ορμή της επιβολής και κυριαρχίας, ορμή της ηδονής. 

Aνάγκες βιολογικές, αδυσώπητες, ταυτίζονται με την εξασφάλιση επιβίωσης και διαίωνισης του είδους, 

βιώνονται από το κάθε άτομο της φύσης ως αδήριτες υπαρκτικές προϋποθέσεις – αναγκαιότητες. 

Oμως ο άνθρωπος διαφοροποιείται ως είδος στο ποσοστό που μπορεί να παίρνει υπαρκτική απόσταση από τη 

φύση του, να είναι, σε κάποιο ποσοστό, ελεύθερος από τις αναγκαιότητες που διέπουν την ομοείδεια, 

ανυπότακτος στη φυσική νομοτέλεια. Δεν μπορεί να ακυρώσει τη φύση του (ακύρωση της νομοτέλειας θα 

σήμαινε αναίρεση της βιολογικής ατομικότητας), μπορεί όμως να την ελέγχει με τη λογική του, την κρίση του, 

τη θελητική του ενέργεια – δυνατότητα. 

Aυτό σημαίνει ότι η ελευθερία από τη φύση, σχετική πάντοτε γι’ αυτό και ποικίλη (συνάρτηση της 

μοναδικότητας που έχει κάθε ατομική νόηση – κρίση – θέληση), είναι κατόρθωμα – κερδίζεται, δεν χαρίζεται. 

Kαι ακριβώς το κατόρθωμα της ελευθερίας από τις αναγκαιότητες της φύσης το ονόμασαν κάποτε οι 

άνθρωποι «πολιτισμό» και «καλλιέργεια» (cultura). O πολιτισμός είναι το μέτρο (ο δείκτης) της κατά κεφαλήν 

καλλιέργειας, της κατακτημένης ελευθερίας από τη δουλεία στο ένστικτο. Ποικίλλουν οι πολιτισμοί, γιατί 

ποικίλλει η χαλιναγώγηση των ενστικτωδών αναγκαιοτήτων, είναι αδιάκοπο, ισόβιο άθλημα ο πολιτισμός, 

ποτέ οριστική, παγιωμένη εξασφάλιση. 

Mιλάμε οι άνθρωποι για «ζούγκλα», για «πρωτογονισμό», για «βαρβαρότητα», όχι μόνο όταν το «κοινόν 

άθλημα» του πολιτισμού ατονεί ή και «αποσβέννυται προς καιρόν» (διολισθαίνει λ.χ. η συλλογικότητα από 

την πολυ-υμνημένη «Aθηναίων Πολιτεία», απευθείας, στη θηριωδία του «Πελοποννησιακού Πολέμου»), όχι 

μόνο τότε. Mιλάμε για «ζούγκλα», κυρίως, όταν η κτηνώδης ιδιοτέλεια, ο αμοραλισμός, ο εγωκεντρισμός, 

θεωρούνται αυτονόητα δεδομένα, νομιμοποιούνται και, κυρίως, θεσμοποιούνται άμεσα ή έμμεσα από την 

εξουσία. 

Γι’ αυτό και ταυτίζουμε την πολιτική διαφθορά με τον παλιμβαρβαρισμό. Διότι ο αμοραλισμός των 

διαχειριστών της εξουσίας καταργεί (εξαλείφει από τις συνειδήσεις) τα κριτήρια διαφοροποίησης της 

κοινωνίας από τη ζούγκλα, της ανιδιοτέλειας από την αντικοινωνική συμπεριφορά, της σχέσης από τη χρήση 

της ηδονοθηρίας από τον έρωτα. H πολιτική διαφθορά δεν συνιστά απλώς παραβίαση επαγγελματικής 

δεοντολογίας, είναι, κυριολεκτικά, κοινωνικό έγκλημα: βλάπτει, παραδειγματικά και ανήκεστα, την ανθρωπιά 

του ανθρώπου – ποδηγετεί τον άνθρωπο να γίνει ανάπηρος, ανίκανος να υποψιαστεί την υπαρκτική εμπειρία 

της αυθυπέρβασης και αυτοπροσφοράς, του αληθινού έρωτα στη ζωή του. 

Tο σημερινό πρόβλημά μας δεν είναι ηθικό, δεοντολογικό, δεν λύνεται με την αποπομπή και τον κολασμό των 

διεφθαρμένων πολιτικών. Kάτι έχει αλλάξει ριζικά σε μας τους ελληνώνυμους του βαλκανικού νότου. Mιλάμε 

ακόμα ελληνικά, αλλά δεν καταλαβαίνουμε πια τι λέμε, οι λέξεις παραμένουν ελληνικές, χωρίς να 

παραπέμπουν στον «τρόπο» των Eλλήνων: «Πολιτισμός» για μας δεν είναι πια το προϊόν της «πόλεως», της 

μετοχής στο «πολιτικόν άθλημα» κοινωνίας της ζωής, άθλημα ελευθερίας από τις ενστικτώδεις αναγκαιότητες 



                                      

της ιδιοτέλειας. Πολιτισμός για μας είναι: συνεχώς περισσότερα και πιο προηγμένα «κομφόρ» 

ατομοκεντρικού ηδονισμού, υψηλοί δείχτες καταναλωτικής ευχέρειας, τουριστική εκμετάλλευση μιας 

ιστορικής παρακαταθήκης που ντροπιαστικά αγνοούμε. Πουλάμε τη γη μας και την ψυχή μας, όσο όσο, για να 

μη χάσουμε την πρόσβαση στην καταναλωτική αδηφαγία. 

Kάποτε ο Eλληνισμός ήταν ο μοναδικός (ενεργός) ιστορικός αντίλογος στον ατομοκεντρισμό της μετα-

ρωμαϊκής, «βαρβαρικής» Δύσης. Δεν ήταν ιδεολογικές οι διαφορές, ήταν ασύμπτωτοι οι «τρόποι»: Oταν οι 

Eλληνες έλεγαν «κοινωνία» σήμαιναν κάτι άλλο από το προϊόν μιας «εταιρικής σύμβασης» (contrat social) – η 

λογική της συνύπαρξης δεν ήταν ωφελιμιστική – χρησιμοθηρική, ήταν η λογική του κοινού «πολιτικού 

αθλήματος» για την πραγμάτωση του «κατ’ αλήθειαν» βίου (με την «αλήθεια» να παραπέμπει σε κατόρθωμα 

«τρόπου», όχι σε ιδεολογική ντιρεχτίβα). Aδύνατο για τον δυτικό άνθρωπο (δηλαδή για όλους μας σήμερα) να 

γνωρίσει εμπειρικά τι σήμαινε για τους Eλληνες «τρόπος», αφού ο «τρόπος» έχει τη σημαντική των ορίων του, 

αλλά δεν υποτάσσεται σε καταστατική «σύμβαση» αξιωματικού προκαθορισμού του. 

Tο άθλημα σχέσεων κοινωνίας έχει ρίσκο, διακινδύνευση, γιατί είναι άσκηση ελευθερίας, επομένως 

προϋποθέτει (αυτονόητα) το ενδεχόμενο της αποτυχίας, της «αμαρτίας». Aμαρτία για τους Eλληνες σήμαινε 

«αστοχία» – «εκ μεταφοράς των τοξευόντων»: Στοχεύω και δεν πετυχαίνω τον στόχο επομένως 

ξαναπροσπαθώ, συνεχίζω το άθλημα, αν ο στόχος είναι ποθητός. Για τον βαρβαρικό ατομοκεντρισμό (που οι 

καταβολές του είναι θρησκευτικές, αυγουστίνειες) η αμαρτία είναι παράβαση νόμου, αθέτηση σύμβασης, 

επομένως ενοχική μειονεξία, πίκρα πληγωμένου ναρκισσισμού. 

Oι σημερινοί Eλληνώνυμοι έχουμε χάσει τον ελληνικό «τρόπο», γι’ αυτό και δεν μπορεί ούτε η εξωφρενικά 

πληθωρική μας πολυνομία να τιθασσεύσει τον εκβαρβαρισμό μας – τουλάχιστον να δαμάσει τον αμοραλισμό 

και τη διαφθορά των αρχόντων μας. Για τέσσερις αιώνες, με την Tουρκοκρατία, πάψαμε να είμαστε ο 

πολιτισμικός αντίλογος της Δύσης, βγήκαμε από το ιστορικό προσκήνιο. Σώθηκε ο «τρόπος» των Eλλήνων στη 

λαϊκή «πράξη», στην από γενιά σε γενιά ζωντανή συνέχεια των εμπειρικών θησαυρισμάτων. Oμως την 

απελευθέρωση την «καπέλωσε», προγραμματισμένη και θεσμική, η άρνηση και του ένσαρκου στο λαϊκό ήθος 

«τρόπου»: το μεταπρατικό, παγιδευμένο στον ξιπασμένο μιμητισμό «εθνικό κράτος», ατελέσφορος 

πιθηκισμός του αντίπαλου μοντέλου. 

Eτσι φτάσαμε στη σημερινή, ιστορικά προδιαγεγραμμένη τριτοκοσμική μας κατάντια. Oύτε Eλληνες με 

ενεργό ταυτότητα ούτε Eυρωπαίοι με στοιχειώδη σεβασμό των συμβάσεων, αλλά ένα μπάσταρδο είδος 

εκβαρβαρισμένης πλεμπάγιας, δίχως καν τον συγκρατημό της ευπρέπειας: Nα βωμολοχούν δημόσια ο 

πρόεδρος της Bουλής και ο πρωθυπουργός με λεξιλόγιο του υπόκοσμου, χωρίς την παραμικρή συνέπεια. Kαι ο 

πρωτοστάτης του «ιερού», ο αρχιεπίσκοπος, να προσπαθεί να αποδείξει το «χρήσιμον» της ιερότητας 

οργανώνοντας σισσίτια. 

Σπαρακτικής κακοφωνίας ρέκβιεμ για τον ελληνικό «τρόπο». 

 



                                      

The End of the Welfare State in Europe? 
September 18, 2013 | 0009 GMT  

In a televised speech before the Dutch parliament on Tuesday, King Willem-Alexander said that the welfare state of 

the 20th century is gone and should be replaced by a society in which people create their own social and financial 

safety nets with less help from the state. The focus of the address, written for the king by Prime Minister Mark 

Rutte's government, was that the current levels at which the state pays for unemployment benefits and subsidized 

health care are unsustainable amid Europe's ongoing economic woes. While the king's speech does not necessarily 

portend an end of the welfare state in the Netherlands, it was a relatively rare acknowledgment of the severity of the 

European crisis by the Continental elite. 

The king's words were highly symbolic for several reasons. The welfare state, where the state is expected to ensure 

the well-being of its population from cradle to grave, is mainly a European creation. It emerged in its earliest forms 

in the late 19th century in Bismarck's Germany, and it took root in the United Kingdom, Nordic Europe and other 

parts of the continent in the 1930s in response to the Great Depression. Since the end of World War II, it has 

become a central element of fiscal and economic policies throughout Western Europe, though systems vary from 

one country to the next. Today, the welfare state is part of the backbone of modern Europe. 

Though limited reforms have been enacted over the decades, the European elite -- whether from the center-right or 

the center-left -- have resisted challenging the welfare state, since it is part of the social contract between Europe's 

rulers and the ruled. However, the European crisis is threatening the long-term survival of the system, with 

economic problems raising serious questions about its sustainability, as well as the very definition of the nation-

state in Europe. 

Europe's plight is actually a combination of several crises over issues ranging from competitiveness to 

demographics. In the six decades that followed the end of World War II, the Europeans built large, heavy nation-

states that eventually became financially unsustainable. Prior to the financial turmoil that began in 2007, most 

Western European governments covered their structural shortcomings by issuing debt. This allowed states to 

postpone painful structural reforms and the electoral backlash that were likely to follow. The introduction of the 

euro in the early 2000s further complicated matters, since countries no longer had the ability to use monetary policy 

to compensate for their lost competitiveness. 

Now, the European crisis is forcing most Western European countries to face the consequences of their inability to 

implement reforms. For decades, the Europeans enjoyed the benefits of the welfare state essentially without 

addressing its costs. But the crisis has accelerated a day of reckoning that seemed inevitable, since Europe's 

shrinking, aging population (which will substantially reduce European labor forces and tax revenues) would have 

forced most governments to eventually implement structural reforms anyway. 
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In this context, European governments are deciding whether to open broad debates about the future of the 

continental bloc and the difficult reforms ahead or to continue to delay them in hopes that Europe will eventually 

recover from the crisis without significant policy changes. Some states have avoided such discussions while still 

making contradictory promises of furthering European integration without giving up national sovereignty. 

Similarly, voters are also typically told that Europe can return to its pre-crisis prosperity without significant 

reforms. 

But in the Netherlands, historically a nation of sailors and merchants tied to Germanic markets by land and to 

British markets by sea, the tide appears to be turning. From their trading history, the Dutch understand that success 

requires a country to be both cautious and proactive; immobility is often the worst policy. Thus, it is not particularly 

surprising that the Dutch are among the first to publicly acknowledge Europe's new reality. As the economic crisis 

hits northern Europe, the Dutch have slowly begun to reassess the status of their economy and their position in 

Europe, seeking to be better prepared for the Continent's changing political and economic situation. Unemployment 

in the Netherlands is still below the eurozone average, but it has steadily grown over the past two years as the 

country has sunk into recession. 

Thus, while the Dutch king's speech alone may not usher in a system in the Netherlands, it indicates that a new 

phase of national debate in the country has begun. The Dutch government understands that the difficult reforms 

ahead will generate deep social discontent if they are not accompanied by broad public discussion about the future 

of the nation -- and even if they were, social unrest would still be expected. The government in The Hague is 

unpopular and already under pressure to ease fiscal consolidation policies, so any additional reforms will be 

controversial. 

For the first time since the World War II, the social contract in Europe is at risk of breaking. If the issue is not 

addressed, and if Continental elites fail to reconcile their interests with voter expectations, the political foundations 

of the European Union will continue to erode. 

Source: Stratfor 
  

 
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΚΟΜΑΛΛΗ 

(Με την ευκαιρία της επαναλειτουργίας της Κατασκήνωσης το 1999. Και την νέα 

Χιλιετηρίδα) 

Του Ροη Καλβoκορέσσι. 

  

Σ'αγάπησα, κι ανθρώπων κύματα για χάρη σου προσέλκυσα. 

Στον ουρανό΄μ' αστέρια  την Διαθήκη μου έγραψα 

Ένα στα τρία, ένα στα δύο, ένα. 

Νήσος αγαπημένη, λιόλουστη,  ποια είσαι? 

Και έσονται οι δύο εις ένα; 
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και έσεται ο εις εις δύο; 

Ή οι δυό σε ένα στ' όνομα της αγάπης; 

σοφέ Σολομώντα αποκρίσου μας από ψηλά. 

 

Σ' ευχαριστώ για την αγάπη σου 

Γέμισε την καρδιά μου ζεστασιά 

Νόημα στην ζωή μου έδωσε 

Πέταξα στους ανέμους τα πτυχία μου 

Κι άρπαξα του Αρχιερέα Μελχισεδεκ την εντολή 

Του Βασιλέα της Ειρήνης, του  Βασιλια των Βασιλέων 

 

Πατήθηκε, πληγώθηκε, ατιμάστηκε η ειρήνη 

Τα πέταλα της σκόρπισαν στο ματωμένο χέρι σου, νησί μου 

Κι όμως ακόμα είναι εκεί,  δεν πέθανε  μα ζει 

Ορθώνει ανάστημα στο χάϊδεμα του ανέμου 

Θ' ανθίσει  σίγουρα και πάλι κάποια μέρα 

Όταν οι Έλληνες κι Τούρκοι ειρηνικά θα ξανασμίξουν 

Καθώς  τους εύθραυστους  μαζεύουν σπόρους της συγχώρεσης 

που σπείραμε μαζί. 

Κάποιους τους φέραμε απ' την Χίο  ύστερα από τις σφαγές 

Και τα ποτάμια του αίματος. 

Σπόροι συγχώρεσης, Μήπως και σάπισαν? 

 

Θεέ συγχώρεσε με για τη  σκέψη αυτή 

Κύμβαλο αλαλάζον που κραυγάζει αλήθειες 

Όταν εσύ, με αξιοπρέπεια 

στην πράξη σφράγισες με το αίμα σου 

την τραγωδία  του μίσους. 

 

Κι όμως εδώ είσαι εσύ. 

Σε απορρίψαμε και Πέθανες 

Αλλά σε τούτο το νησί με  εθνότητες αλλότριες 

Φέρνεις   ειρήνης μήνυμα 

Ουλή που θεραπεύεται γλυκά. 

Σε λαούς που καλπάζουνε στα κύματα της ιστορίας. 

Θα έλθει ειρήνη? Θα γίνει Ειρήνη, η απλώς την ονειρεύομαι? 

Στον ουρανό γραμμένο  με  των ανθρώπων τις καρδιές, 

Από το πράσινο βουνό του Κακομάλλη: 

Αιωνιότητα. 

 



                                      

Η Ευρώπη χρειάζεται τα αρχαία ελληνικά  

Του Φρανκ Ενγκελ* 

Εχει λοιπόν ανοίξει τώρα μια συζήτηση γύρω από την αφαίρεση των αρχαίων ελληνικών από τη 

διδακτέα ύλη των ελληνικών σχολείων. Φιλόλογοι σε όλη την Ευρώπη δίνουν αγώνα για να 

διατηρήσουν ζωντανή τη διδασκαλία των δύο σπουδαίων κλασικών γλωσσών, της ελληνικής και της 

λατινικής. Παλεύουν σε αντίξοες συνθήκες. Πώς να αντιταχθούν στην επέλαση των «μοντέρνων» 

στοιχείων της σχολικής διδασκαλίας και σε μια στρατιά αδαών που κηρύσσουν ότι οι γλώσσες, για 

να έχουν σήμερα συνάφεια με τη διδακτέα ύλη, πρέπει να εξασκούνται στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης; 

Πώς να σταθούν απέναντι σε αυτό τον χείμαρρο αντιξοοτήτων, αν η ίδια η Ελλάδα εγκαταλείψει τη 

γλώσσα που αποτελεί το θεμέλιο του επιστημονικού, νομικού και καλλιτεχνικού λόγου, τον οποίο 

είμαστε σήμερα σε θέση να αρθρώσουμε; 

Ηθελα να μάθω αρχαία ελληνικά. Στο σχολείο μου, ωστόσο, μου είπαν ευγενικά ότι εκεί τα αρχαία 

ελληνικά είχαν πεθάνει και θα έπρεπε να πάω αλλού για να τα μάθω – αν επέμενα πραγματικά. 

Δεν θα προτιμούσα να μάθω μια άλλη ζωντανή γλώσσα αντ’ αυτού; Η απάντησή μου ήταν πώς όχι, 

προτιμούσα αυτό τον νεκρό πυρσό πολιτισμού και ανθρωπισμού, αλλά δεν είχα επιλογή. 

Οπότε επέλεξα κάτι ζωντανό, το οποίο ήταν διαθέσιμο, αλλά πάντοτε μου έλειπαν τα αρχαία 

ελληνικά. 

Με ενοχλούσε το γεγονός ότι ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο Δημόκριτος, ο Σοφοκλής και όλοι οι 

άλλοι δεν θα ήταν «άμεσα» προσβάσιμοι σε εμένα. Υστερα από χρόνια, άρχισα να μαθαίνω νέα 

ελληνικά. Μια γλώσσα στην οποία δεν μπορεί κανείς να έχει δομημένη πρόσβαση χωρίς αναφορά, 

συνεχή αναφορά, στην αρχαία γλώσσα των Ελλήνων. Τα ελληνικά πήραν τους κανόνες τους, 

απέκτησαν τη μορφή τους, σχεδίασαν τους ήχους τους, τα γράμματα και τα νοήματά τους, χιλιάδες 

χρόνια πριν. 

Τα ελληνικά, αν και διαφοροποιημένα, παραμένουν μια ενιαία γλώσσα από την αρχαιότητα μέχρι 

σήμερα· έχουν μια γλωσσολογική συνέχεια για πάνω από 3.000 χρόνια. Κανένας λογικός 

διαμορφωτής πολιτικής δεν θα ήθελε να διαγράψει αυτή την πραγματικότητα από το ελληνικό 

σχολικό πρόγραμμα. 

Οποιος επιδιώκει να αποκτήσει επαρκή γνώση της γλώσσας του Καβάφη, έχει ανάγκη να καταλάβει 

τη δομή της γλώσσας του Ομήρου. Αυτός που αναζητά να αντιληφθεί τη γλώσσα του Καζαντζάκη 

πρέπει να βασιστεί στη λογική του Περικλή. 

Ισως αυτό είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό από έναν φυσικό ομιλητή των νέων ελληνικών. Αλλά 

επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω: όλοι οι άλλοι που θέλουν κατανοήσουν και να μάθουν να 

χειρίζονται τα νέα ελληνικά, θα επωφεληθούν πολύ από τα ελληνικά του παρελθόντος. 



                                      

Μαθηματικά, φιλοσοφία, πολιτική και τέχνες ριζώθηκαν πρώτα στην αρχαία Ελλάδα. Οι ιδρυτές του 

σύγχρονου ελληνικού κράτους πήραν ώθηση για τον αγώνα τους την ικανότητά τους να παραθέτουν 

αποσπάσματα από το πρωτότυπο από την «Οδύσσεια», την «Πολιτεία» και τον «Φιλοκτήτη». Ηταν η 

γλώσσα στην οποία δόθηκε νόημα στην ύπαρξή μας. 

Τα αρχαία ελληνικά είναι μια γλώσσα μέσω της οποίας η Ελλάδα συνεχίζει να εμπνέει την Ευρώπη 

και τον κόσμο. Αυτοί που θέλουν να στερήσουν από τους μαθητές των ελληνικών σχολείων αυτή 

την κληρονομιά και αυτές τις προοπτικές θα απέκοπταν την Ελλάδα από τις ρίζες της. Καμία 

συζήτηση στο Facebook σε Greeklish δεν θα μπορούσε να αναπληρώσει μια τέτοια απώλεια. 

Οι Ελληνες μαθητές πρέπει να συνεχίσουν να διδάσκονται την αρχαία ελληνική. Θα έμοιαζε 

σουρεαλιστικό αν οι Ελληνες μαθητές στη χώρα από την οποία προήλθε η γλώσσα θα έπρεπε να 

έχουν την ίδια τύχη με εμένα – να τους στερηθεί η πρόσβαση σε αυτό που κατ’ αρχάς έκανε τον λαό 

τους σπουδαίο. 

Η αρχαία ελληνική γλώσσα δεν θα πρέπει να γίνει όμηρος μιας στείρας πολιτικής συζήτησης πάνω 

στο κράτος, στη θρησκεία και στην πολιτιστική κληρονομιά. 

Αν πρέπει υψηλόβαθμα (και αμφιλεγόμενα) πρόσωπα της Ορθόδοξης Εκκλησίας να στρέφονται 

κατά αριστερών βουλευτών, ας συγκρουστούν για πολιτικά ζητήματα. Οχι για μια γλώσσα που έχει 

υπάρξει εκπαιδευτικό πλεονέκτημα για αιώνες. 

* Ο κ. Φρανκ Ενγκελ είναι ευρωβουλευτής, μέλος του Χριστιανικού Κοινωνικού Λαϊκού Κόμματος 

(CSV), επικεφαλής της ομάδας ευρωβουλευτών του Λαϊκού Κόμματος του Λουξεμβούργου 
 
 

The Extraordinary Life and Accomplishments 

of George Mitchell 

09/09/2013 | Kennedy Maize  

Most Americans have never heard of Texas oilman George Mitchell, who died in July at the age of 

94 at his home in Galveston, Texas. But Mitchell, the son of a Greek immigrant goat herder, was 

arguably the most important individual in America’s energy history since Thomas Edison and John 

D. Rockefeller. Mitchell truly was the father of the shale oil and gas revolution that is transforming 

the American economy as we read his obituary. 

In nominating Mitchell for a Presidential Medal of Freedom last year (which the Obama 

administration did not award), energy guru Dan Yergin said, “It is because of him that we can talk 

seriously about ‘energy independence.’” Writing in USA Today, Utah State University’s William F. 

Shugart II said, “Thanks to his innovative genius, the United States will soon become the world’s 

leading producer of natural gas and by 2017 could be the leading producer of crude oil as well.” 



                                      

Probably no politician, and certainly no secretary of energy from any party or administration, has had 

as profound an impact on the U.S. energy economy as that of Mitchell, petroleum engineer, 

geologist, philanthropist and advocate of sustainability in livable communities. The most important 

contributions came in the later years of his life, which suggests to us of advanced age that the best 

still might be to come. 

Mitchell knew, as did many geologists, that there were hydrocarbon resources locked up in tight 

Devonian shale formations. Unlike other geologists, he thought he had a way to get at them. As 

Shugart noted, Mitchell combined two existing—and quite old—technologies into a new technique 

that cracked the rocks and the code to enormous energy resources. 

Hydraulic fracturing had been around since the end of World War II, using water pressure to fracture 

oil-and-gas bearing rocks. It was used in conventional wells to increase production and add length to 

the wells’ productive lives. It is widely used in rural America to upgrade water wells. Horizontal 

drilling, Shugart observed, has been commonly used since the 1920s. “Until Mitchell came along,” 

he said, “no one had succeeded in using the two technologies in tandem.” 

But it wasn’t cheap or easy. Mitchell worked at finding the secret of the right combination of 

horizontal drilling and “fracking” for 17 years and spent somewhere north of $6 million of his own 

money. Given his wealth, it wasn’t close to a bet the farm investment, but was significant 

nonetheless. 

In 1998 Mitchell’s patience and money paid off, and then some. He hit enormous production of gas, 

amounts that stunned the industry. He sold his Mitchell Energy and Development Corp. to Devon 

Energy for $3 billion in 2001. And that was the start of the shale boom. It soon spread from Texas to 

Pennsylvania, thanks in large part to Penn State geologist Terry Engelder, who spearheaded the 

development of the Marcellus shale formation, which could well be the second largest natural gas 

field in the world. 

But Mitchell wasn’t just an oil and gas man. Earlier in his career, and a little-known aspect of his 

story, Mitchell in 1974 turned 27,000 acres of forestland north of Houston into The Woodlands, an 

attempt to create an environmentally friendly and responsible planned community, which he sold in 

1997 for $543 million. He later became friends with business information tycoon Michael 

Bloomberg, who became New York’s multi-partisan mayor. The two collaborated recently to 

promote safe and sensible fracking policies, although New York State has so-far banned shale gas 

production. 

Among many philanthropic ventures, late in his life Mitchell endowed the George P. and Cynthia 

Mitchell Center for Research on Alzheimer’s Disease and Related Brain Disorders at the University 

of Texas Medical School in Texas, in honor of his beloved wife of over 50 years, who died of 

Alzheimer’s in 2009. Another notable endeavor is the Cynthia and George Mitchell Foundation, 

begun in 1978, which supports “high-impact projects at the nexus of environmental protection, social 

equity, and economic vibrancy.” 

George Mitchell’s father arrived in the U.S. from Greece as a penniless immigrant in 1901, working 

his way from Ellis Island to Texas as a laborer and changing his name to Mitchell from 

http://www.powermag.com/gas/5188.html
http://www.powermag.com/gas/5188.html
http://www.uthouston.edu/distinctions/archive/2009/fall/archive.htm?id=1481187
http://www.uthouston.edu/distinctions/archive/2009/fall/archive.htm?id=1481187
http://www.uthouston.edu/distinctions/archive/2009/fall/archive.htm?id=1481187
http://cgmf.org/p/home.html


                                      

Paraskevopoulos in order to assimilate more easily into the U.S. economy and culture. It’s the classic 

American dream story. 

George was born in 1919, eventually enrolling at Texas A&M University, where he finished first in 

his petroleum engineering class (and tennis team captain). After working for Big Oil in Texas and 

Louisiana, he joined the Army Corps of Engineers in World War II. 

Upon his Army discharge, Mitchell started a successful oil-and-gas wildcatting firm. The rest is 

energy history, and George Mitchell is a gigantic figure in the story of America’s reemergence as a 

giant of oil and natural gas, thanks to horizontal drilling, hydraulic fracturing, and Devonian shale. 

And, of course, to George Mitchell. 

—Kennedy Maize is MANAGING POWER’s executive editor. 

 



                                      

The Russian Corner 

 
This is the last article in the Russian Corner, as Voula and I will be back in DC by early October.  

The last item in our Russian "bucket list" was to go to Sergii Posad, the holiest place of Russia.  We 

did so on August 31st.  Most monuments were not open to the public because they are being 

restored in preparation for the 700th year anniversary from the birth of St. Sergii. But the Trinity 

church was open and was certainly worth visiting.  The guide we hired (Elena) was particularly 

informative and impressive (her English was excellent and her Greek too!).  The following article 

provides some more info on Sergii Posad.   

 

The Trinity Monastery of St. Sergii  
 

 

 

75km to the northeast of Moscow lies the town 

of Sergiev Posad (Zagorsk in the Soviet era). 

Although it is nowadays an industrial centre 

with a population of over 100,000, its fame 

rests on the Trinity Lavra of St. Sergii (a Lavra 

is the highest rank of Orthodox monastery, and 

there are only four in all Russia), the Russian 

Orthodox equivalent of the Vatican, which has 

a complex of medieval buildings to rival those 

of the Kremlin.  

The monastery is named after St. Sergii of 

Radonezh, a 14
th

 century monk from Rostov 

whose pious, ascetic existence attracted numerous followers to the hermit's retreat he had 

established in the forests around Moscow. The wooden monastery built by Sergii and his followers 

was razed by the Tartars shortly after his death, but his tomb survived and, in 1422, the year of his 

canonization, work began on the construction of the Trinity Cathedral.  

This imposing, white-stone building, with unusual sloping walls and gold dome, became a blue-

print for Russian church architecture and the inspiration for the Kremlin's Cathedral of the 

Assumption. In 1458 a brick chapel was added to house the tomb of Sergii's successor, Nikon of 

Radonezh. Inside the Cathedral there is a silver shrine containing the relics of St. Sergii, and an 

iconostasis with many works by Andrei Rublev.  

In 1476, Ivan the Great instructed craftsmen from Pskov to build the graceful Church of the Holy 

Ghost, a rectangular structure of white brick, topped by a slender, blue and gold domed bell-tower, 

which also acted as a lookout post.  

In the decade after 1540, the monastery's wooden fortifications were replaced with the mile-long 

brick walls that stand to this day. They were made higher in the mid 17th century, and tent-roofed 

spires were added to six of their ten defensive towers, as happened at the Kremlin at about the same 



                                      

time. The towers have names such as the Drying Tower and the Beer Tower, which refer to their 

former functions.  

Ivan the Terrible's successful assault on Kazan in 1552 was prompted by the advice of Abbot 

Bassyan, head of the Trinity Lavra, and the Tsar expressed his gratitude by ordering the 

construction of the Cathedral of the Assumption. It was completed in 1585, during the regency of 

Boris Gudonov, who lies with his family in a modest tomb beneath the Cathedral walls. The 

Cathedral is similar in structure to its namesake in the Kremlin - and equally impressive - the major 

difference being in the colour scheme: Here the white walls contrast with four azure domes and a 

larger central gold one. Inside the Cathedral, a two-headed eagle stands as monument to the time in 

1685 when the future Peter the Great took refuge here with his mother and brother from the 

marauding Streltsy. The boy Tsar was only saved by the sanctity of the place and the fortuitous 

arrival of a loyal cavalry regiment.  

There are several other churches and chapels within and just outside the monastery walls, but the 

other main architectural attractions are the Refectory, a palatial building with intricate and brightly 

coloured decorations, completed in 1692, and the ornate Tsar Palace of the same period, which later 

became the Theological Academy. 

Although the Russian capital moved to St. Petersburg, the Trinity Monastery remained the centre of 

the Russian Church until 1920, when the monastery was closed by the Bolshevik government, and 

the monks were sent off to labour camps. Stalin permitted the reopening of the monastery as part of 

victory celebrations in 1946, and it was the seat of the Russian Patriarch from then until 1988, when 

the honour was bestowed on the more central Danilov Monastery.  

Ever since St. Sergii founded the monastery in the 14
th

 Century, it has been a hugely popular 

destination for pilgrims, revered by all from Tsars to Soviet pensioners. If you have the chance to 

make only one day trip out of Moscow, then this is certainly where you should go.  

 

http://www.moscow.info/suburbs/sergiev-posad.aspx 

 

 



                                      

And the last visitor we had in Moscow (Prometheas' member George Balafoutis) 

 

 
 

 

The Real Rivalry Between Russia and the United States 

September 5, 2013 | 0050 GMT  

U.S. President Barack Obama will arrive in St. Petersburg on Thursday for the G-20 Summit amid a 

period of particularly frosty relations between the United States and Russia. Already Obama's camp 

has canceled a one-on-one meeting at the summit with Russian President Vladimir Putin in response 

to Moscow's granting asylum to NSA leaker Edward Snowden. The two governments are also at odds 

over a solution to the crisis in Syria at time when the White House is attempting to rally support at 

home and abroad for a military intervention. Now, with the summit nearing, the two presidents are 

escalating tensions once again -- albeit over issues that are essentially peripheral to what is truly at 

stake over the long term. 

For example, on the sidelines of the summit Obama is expected to meet with Russian non-

governmental organizations and human rights activists that typically oppose the Kremlin. Moscow is 

extremely sensitive to the possibility of domestic social unrest in light of mass anti-Kremlin 

demonstrations -- sparked primarily by Putin's return for a third term as president -- that rocked the 

http://stratfor.us4.list-manage2.com/track/click?u=74786417f9554984d314d06bd&id=147597e84e&e=74ae26f01f
http://stratfor.us4.list-manage.com/track/click?u=74786417f9554984d314d06bd&id=92ccc78322&e=74ae26f01f
http://stratfor.us4.list-manage1.com/track/click?u=74786417f9554984d314d06bd&id=678112860a&e=74ae26f01f
http://stratfor.us4.list-manage.com/track/click?u=74786417f9554984d314d06bd&id=6c68b4d193&e=74ae26f01f
http://stratfor.us4.list-manage.com/track/click?u=74786417f9554984d314d06bd&id=70bdbeef65&e=74ae26f01f
http://stratfor.us4.list-manage.com/track/click?u=74786417f9554984d314d06bd&id=70bdbeef65&e=74ae26f01f


                                      

country in 2011 and 2012. Thus, the White House is supporting and drawing attention to groups that 

are sources of social discord in Russia and to issues that have drawn criticism from the international 

community. 

The main organizer of the demonstrations was an electoral watchdog called Golos, one of the groups 

expected to meet with the U.S. president. Regional elections are scheduled for Sunday across Russia, 

and Golos can be expected to seek to stir-up anti-Kremlin sentiment should any irregularities appear 

during the vote. Most of the organizations meeting with Obama, including Golos and a human rights 

outfit called the Moscow Helsinki Group, have come under attack recently by the Kremlin for 

accepting financial support from foreign institutions such as the U.S. State Department. Other groups 

in attendance promote gay rights in Russia, an issue that has aroused intense international criticism of 

the Kremlin since it passed new laws limiting so-called homosexual propaganda.  

In response, the Kremlin is attempting to draw U.S. attention back to the Middle East and away from 

Russia's domestic issues. During a lengthy interview on Russian television on Wednesday, Putin 

confirmed that Russia has delivered certain components of the S-300 surface-to-air missile system to 

Syria, though the complete system has not yet been shipped. Putin also hinted that Russia could sell 

S-300 systems to other countries -- a veiled threat that Iran is next on the list. 

According to the president, such action will be taken if the United States does not cede authority over 

a military intervention in Syria to the U.N. Security Council, of which Russia is a permanent 

member. Moscow wants to ensure it gets a say over Syria, since it was disregarded in other Western 

military interventions, including the one in Kosovo. However, it is likely too late for Russia to affect 

a U.S. intervention by fully implementing the S-300 system in Syria, and delivering the system to 

Iran would harm Russia's relations with not only the United States but key partners in Europe as well. 

In the end, the recent gestures by each president are fairly superficial. In fact, such tactics have 

become common in U.S.-Russian relations. Moscow can continue to crack down on domestic 

dissidence despite U.S. involvement, and Washington knows the Kremlin faces limits in how far it 

will go to support its Middle Eastern allies. However, the two countries also have long-term 

strategies to undermine each other's global position. Russia has been taking advantage of the 

economic and political crises in Europe to strengthen its influence in the region through commercial 



                                      

expansion. Its strategy also involves undermining U.S. assurances in Europe as Washington 

disengages with the Continent somewhat, leaving Russia to try to fill the vacuum. 

Moreover, Russia's strength abroad is contingent on its stability back home, and its domestic 

prosperity has been built primarily on energy. The energy sector accounts for some 30 percent of 

Russia's gross domestic product and around half the Kremlin's budget. In recent years, Moscow 

identified energy security as the top threat against the country -- more than instability in the Caucasus 

or NATO expansion. Russia is nervous about the ability of the United States to export natural gas in 

light of developments in shale gas technology and expanded U.S. liquefied natural gas export 

capacity, both of which could make U.S. exports competitive with those of Russia. 

During a meeting last weekend with Putin, one of Russia's energy czars, Igor Sechin, floated a theory 

that foreign companies could conspire to undermine Russian energy in the future and cripple the 

country. Russia relies on foreign energy firms and manufacturers for modern technology and 

construction of infrastructure, such as liquefied natural gas terminals, as well as the construction of 

ships needed for exports. Sechin pointed out that if, say, U.S. energy major ExxonMobil stalled plans 

to build a liquefied natural gas terminal in Russia, the country would miss an opportunity to 

capitalize on the expanding liquefied natural gas market. 

It is unclear whether the United States could indeed form a coalition of energy firms to undermine 

Russia, especially since the types of technologies Russia is concerned about becoming monopolized 

are spreading slowly. Those include technologies involved in liquefied natural gas production and 

tanker manufacturing. However, the West has withheld technology from Russia before, especially 

during the Cold War. 

So while the Kremlin and the White House are publicly playing up their disagreements over 

Russian human rights groups and Syria, the points of contention are essentially minor subplots of 

larger struggles over the future of energy and Europe. The fight between Washington and Moscow 

over these issues is taking place primarily behind the scenes, and both countries expect the rivalry 

to continue for the foreseeable future. 

Source: stratfor.com 
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