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H Ελλάδα, μέσω του υπουργείου Εξωτερικών, αναγνώρισε έμμεσα το Κόσσοβο

Σύμφωνα με αποκλειστικές, απόλυτα εξακριβωμένες πληροφορίες μας από Αθήνα, με έγγραφό
του σε όλες τις διπλωματικές αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό, το υπουργείο Εξωτερικών ζητεί να
χορηγούνται από 20 Μαρτίου 2014, κανονικές βίζες σε Κοσσοβάρους, αναγνωρίζοντας έτσι έμμεσα
το Κόσσοβο ως ''ανεξάρτητη χώρα'', αν και αναφέρει το εμπιστευτικό έγγραφο ότι, σκοπός είναι
''όχι η αναγνώριση, αλλά η σταθερότητα των βαλκανικών χωρών στην πορεία τους προς την Ευ-

ρώπη''. Η χορήγηση κανονικής βίζας όμως σημαίνει στην πράξη -ξεκάθαρα- αναγνώριση χώρας.
Την εντολή προς τις διπλωματικές αρχές Ελλάδας στο εξωτερικό, με αριθμό πρωτοκόλλου 10346
και ημερομηνία 11 Μαρτίου 2014, υπογράφει ο γεν. Γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών.
Τώρα φαίνονται τα ''αποτελέσματα'' του πρόσφατου ταξιδιού του ''ευρω-προεδρεύοντα''
υπουργού Εξωτερικών και αντιπρόεδρου της κυβέρνησης Ευ. Βενιζέλου, στις βαλκανικές χώρες.

Η πλούσια Οργάνωση -με το σχεδόν μηδενικό έργο την τελευταία 25ετία- που ''κόπτεται'' γιά την...'Ηπειρο και τους...ΒορειοΗπειρώτες

Η νομικά ανύπαρκτη ΠανΗπειρωτική Αμερικής
και τα πονηρά «παιχνίδια» με τα χρήματά της
Αποδεικτικά στοιχεία-έγγραφα, που αποδεικνύουν ότι το κατεστημένο της ΠανΗπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής
κοροϊδεύει τα μέλη, την Ομογένεια, τους Ηπειρώτες-ΒορειοΗπειρώτες και παραπλανά την Φορολογική Υπηρεσία ΗΠΑ

Ξεχωριστή εταιρία (Northern Epirοs Benefit Fund)
διαχειρίζεται μεγάλα ποσά στο Χρηματιστήριο, χωρίς να
έχει τυπικά-νομικά άμεση σχέση με την ΠανΗπειρωτική, ενώ
φαίνεται υπεύθυνη αυτή στις φορολογικές δηλώσεις στο IRS.
Η πλούσια, υποτιθέμενη ''μεγάλη και ιστορική Οργάνωση'',
δεν υπάρχει έστω ως εταιρία, ουσιαστικά από 2009, ούτε
έκανε φορολογική δήλωση γιά τα χρόνια 2011-12. (Σελ. 6-9)
Δεν υπάρχει ως εταιρία, αλλά έκανε...συνέδριο Νοέμβριο 2013 και εκλέγηκε νέο συμβούλιο

Ποσά στο Χρηματιστήριο

Μεταξύ των θυμάτων, ο 'Ελληνας
Ανδρέας Παναγόπουλος

Στέφανος Παπαδόπουλος
Ο Ποντιακής καταγωγής
'Ελληνας ποιητής,
που μας κάνει
υπερήφανους στις ΗΠΑ

'Εκρηξη από αέριο κατάστρεψε δύο
κτίρια στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης.

(Σελ. 9)

Σελ. 10
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ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΠανΗπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής:
''Λεβέντες της Ηπείρου'' ή ''παπατζήδες της Ηπείρου'';
Ποιός να περίμενε ότι η ''κραταιά'' και ''ιστορική'' Οργάνωση
των Ηπειρωτών στις ΗΠΑ, είναι μία... ανύπαρκτη Οργάνωση ως
εταιρία, γιά 5 χρόνια. Ποιός να περίμενε ότι οι ''σούπερ πατριώτες'' ήταν απλά ''παπατζήδες'', που έβγαζαν βαρύγδουπους συγκινητικούς λόγους γιά τα ''αδέλφια μας βορειοΗπειρώτες''.
Και τώρα που η...''βασίλισσα'' των ομογενειακών Οργανώσεων ξεγυμνώθηκε από τα αποκαλυπτικά στοιχεία που δημοσιεύει
η ''Πρωϊνή'' (σελ. 6-8), Ηπειρώτες και μη, αναρωτιούνται, γιατί
τόσα χρόνια, οι ''λεβέντες της Ηπείρου'', καλυπτόμενοι πίσω από
''εθνικιστικές κορώνες'' έπαιζαν παιχνίδια με τα χρήματα της Οργάνωσης στο...Χρηματιστήριο. Και το χειρότερο: Χρήματα που
υποτίθεται ήταν γιά τους...βορειοΗπειρώτες, που η Ομογένεια
και η Ελλάδα πρόσφεραν απλόχερα. Για να αποδειχτεί τελικά ότι,
δεν ήταν γιά τους βορειοΗπειρώτες, αλλά γιά τυχοδιώκτες, που
τα χειρίζονταν όπως αυτοί ήθελαν, χωρίς να δίνουν λογαριασμό
σε κανέναν και γιά τίποτα.
Αλλά το γεγονός, που εξευτελίζει απόλυτα την Οργάνωση-Ομοσπονδία, είναι ότι υπάρχουν κραυγές αγωνίας από βορειοΗπειρώτες πως τα παιδιά τους δεν έχουν βιβλία στα μειονοτικά ελληνικά σχολεία της νότιας Αλβανίας (ή βόρειας Ηπείρου κατά την
πανΗπειρωτική). Υπάρχουν εκκλήσεις γιά οικονομική μικροβοήθεια γιά να αγοράσουν βιβλία. Ενδεικτικό το δημοσίευμα στην
Himara: ''...Δεν σκεφτήκατε όμως πως επί δύο χρόνια το Ελληνικό
Σχολείο Κορυτσάς δεν είχε χρήματα για τους εκπαιδευτικούς. 'Οτι
τα τελευταία χρόνια οι 'Ελληνες της Κορυτσάς και το Σχολείο τους,
πέρασαν τα πάνδεινα από τα ΜΜΕ της Αλβανίας και την κυβέρνησή της. 'Οτι τα Ελληνικά Φροντιστήρια στην Κορυτσά και την
περιφέρειά της, ακόμη αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικά.
'Οτι τα ελληνικά σχολεία της ελληνικής Εθνικής Μειονότητας,
το αλβανικό κράτος τα αφήνει χωρίς βιβλία στην μητρική τους
γλώσσα και ότι αυτά που είναι στην αγορά είναι πανάκριβα...''
Στις εκκλήσεις αυτές καμία ανταπόκριση από την πανΗπειρωτική. Συνέχιζαν να πουλάνε φτηνό ''πατριωτισμό'' νομίζοντας ότι
απευθύνονται σε πρόβατα, να γλεντάνε στα συνέδριά τους με
χρήματα άλλων και να εξαπατούν -χωρίς ίχνος ντροπής- μέλη,
Ομογένεια, Ελλάδα-'Ηπειρο.
Εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια παίζονταν από διαχρονικό αξιωματούχο-μεγαλοπαράγοντα της πανΗπειρωτικής στο Χρηματιστήριο, χωρίς έστω τα στελέχη της να το γνωρίζουν. Μάζευαν
χρήμα τόσα χρόνια από Ομογένεια και Ελλάδα, με πονηρούς, όχι
καθαρούς σκοπούς. Ενδεικτικές οι μικροπαρανομίες τους με την
Φορολογική Υπηρεσία (IRS), αποκαλυπτική η ''αβλεψία'' τους γιά
πέντε ολόκληρα χρόνια να διατηρούν έστω την Οργάνωσή τους
ως εταιρία, νόμιμα και τυπικά ''εντάξει''.
Αυτή είναι η πανΗπειρωτική Αμερικής. Σας την παραδίδουμε
''γυμνή'' και κρίνετε εσείς αν αξίζει τον ''σεβασμό'' της Ομογένειας ή αν αξίζει να απομονωθεί από αυτήν, ως Οργάνωση επιζήμιων, φτηνών ''πατριδοκάπηλων-παπατζήδων''.

Πεταμένα χρήματα γιά ''καρνάβαλους''

Απελπίζεται κανείς όσο πλησιάζουν οι ημέρες γιά τις ''παρελάσεις-καρνάβαλους'' ανά τις παροικίες μας γιά να ''τιμηθεί'' η 25η
Μαρτίου, αναλογιζόμενος ότι η Ομογένεια στις ΗΠΑ θα πετάξει
στην κυριολεξία κοντά μισό εκατομ. δολάρια γιά μιά ''παράσταση'' 2-3 ωρών, μία φορά τον χρόνο.
Την ίδια ώρα, τα ελληνικά σχολεία στις ΗΠΑ κλείνουν εξαιτίας
οικονομικών προβλημάτων και παιδιά στην Ελλάδα κοιμούνται
νηστικά ή στερούνται τα πολύ βασικά.
Κι εμείς, συνεχίζουμε με παρελάσεις-καρναβάλους, με χορούς
και πανηγύρια, που πιστοποιούν την ανυπαρξία μας.
Η ''Πρωϊνή''

Περί παρέλασης γιά την 25η Μαρτίου, στην 5η Λεωφόρο Νέας Υόρκης
Η αδυναμία της ελληνικής Ομοσπονδίας Νέας Υόρκης να διοργανώσει μιά ''παρέλαση της προκοπής'' στο Μανχάτταν, τα τελευταία
ειδικά 7-8 χρόνια, είναι εμφανής. 'Οχι μόνο ήταν γιά χρόνια πολλά
''παρέλαση- καρνάβαλος'' (κατά την ιστορική φράση του Μπάμπη
Μαλαφούρη πριν 45 χρόνια), αλλά χειροτέρεψε πολύ, με τα ''τουρκομπαρόκ'' σε... σκηνές κοντά στην ''εξέδρα επισήμων'', που πληρώνει ο κάθε νεόπλουτος και φιλόδοξος ''επιφανής Ομογενής'', με
τραγουδιστές, χορεύτριες κλπ, που προβάλλονται μάλιστα από τοπικό τηλεοπτικό κανάλι (με πληρωμή), ευτελίζοντας έτσι περισσότερο
την παρέλαση γιά την εθνική μας επέτειο και γενικότερα την λαμπρή,
μακρόχρονη, ελληνική παρουσία στις ΗΠΑ.
Η παρέλαση στο Μανχάτταν, δυστυχώς, χρόνο με τον χρόνο χειροτερεύει. Και σε προσέλευση κόσμου και σε ποιότητα-εκδηλώσεις.
Ευτελίζεται, γιατί κατάντησε κουραστική, δηλ. ίδιοι άνθρωποι -οι
''ισόβιοι προεδροπαράγοντες'' με ελάχιστες ικανότητες- στις Επιτροπές, ίδιες νοοτροπίες, ίδιες εκδηλώσεις κλπ. ''Μία από τα ίδια'',
κάθε χρόνο.
Ας αντιληφθούν οι αρμόδιοι, ότι, με τα παλιά ''σκουριασμένα μυαλά'' και τις νοοτροπίες δεκαετιών '70 και '80, αντί να προβάλουμε την
Ελλάδα, την ιστορία της, τον πολιτισμό της, συνεχίζουμε την τακτική
του ''ώπα''.
Ας αντιληφθούν, ότι, η παρέλαση πρέπει να γίνεται πάντα, αν όχι
την ημέρα της 25ης Μαρτίου, δηλαδή ανήμερα της επετείου (όπως
κάνουν άλλες σοβαρές εθνικές μειονότητες στις ΗΠΑ) ή την πλησιέστερη Κυριακή. 'Οχι όποτε βολεύει ή όποτε θέλει η εκκλησία (Αρχιεπισκοπή), εξαιτίας... εορτολόγιου.
Στις δεκαετίες '70, '80, ίσαμε τα μέσα '90, παρελαύνοντες και θεατές έφταναν τις 50.000. Τα τελευταία 7-8 χρόνια, τα πεζοδρόμια
κοντά στην ''εξέδρα επισήμων'' είναι γεμάτα μόνο. Παρελαύνοντες
και θεατές ΔΕΝ ξεπερνούν τις 10-12.000. Οποιοιδήποτε άλλοι αριθμοί
αναφέρονται, είναι απλά εκτός πραγματικότητας.
Η Ομογένεια στη Νέα Υόρκη έχει δύο επιλογές: 'Η να την μεταφέρει την παρέλαση στην Αστόρια, στο ''γκέττο'' δηλαδή, γιά να μην
διασύρεται ο Ελληνισμός στις ΗΠΑ στο σύνολό του ή να την αναλάβει

ανεξάρτητη Επιτροπή, έξω από την ''παλαιολιθική'' Ομοσπονδία και
την συνεταίρο της, Εκκλησία.
Αντιλαμβανόμαστε ότι η παρέλαση είναι η ουσιαστική ασχολία της
Ομοσπονδίας και πηγή εσόδων της, αλλά η προβολή της Ελλάδας είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, γιά να την αναλαμβάνουν αποτυχημένοι
προεδροπαράγοντες, με νοοτροπία ''γκέττο''.
Ας καταλάβουμε ότι πολλά πράγματα άλλαξαν με την πάροδο των
χρόνων. 'Αλλος ο -δημιουργικός- Ελληνισμός Αμερικής, που έκανε
παρελάσεις της προκοπής ίσαμε τα τέλη της δεκαετίας του '90 και
άλλος ο -αυτοκαταστροφικός της ''οργανωμένης Ομογένειας''- Ελληνισμός σήμερα. 'Αλλη η -δημιουργική- Ομοσπονδία Νέας Υόρκης
ίσαμε (και) την δεκαετία του '90 και άλλη η ''οργάνωση-χαβαλές''
του σήμερα.
Σημ.: Δεν τιμά μιά υποτιθέμενη ''μεγάλη'' οργάνωση, που η παρέλαση -η μόνη της ασχολία- της αφήνει κέρδος 100-150.000 δολ.
κάθε χρόνο, να δέχεται να πληρώνει το ελληνικό κράτος τα εισιτήρια
γιά τους ευζώνους της προεδρικής φρουράς, που χάρη σε αυτούς
βασικά, συγκεντρώνουν τον κόσμο στην παρέλαση.

http://plantyourrootsingreece.org

Plant Your
Roots
In Greece
2155 W. 80th Str.
Chicago, IL 60620

''In ancient times, environmental protection was intertwined with nature's sanctity, comprised by a group of figures of divine origin. Thus, in Greek Mythology, we come across
the mythical Dryads, Forest Nymphs, dwelling inside the trees, implying that the cutting of a tree signified the death of a nymph''. (The Natural Environment in Ancient Greece)
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Κύπρος - Τουρκία - ΗΠΑ - ΝΑΤΟ
Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο πρόεδρος
Αναστασιάδης έχει εντάξει το Κυπριακό στους
αμερικανικούς σχεδιασμούς. Πρόκειται για μια
σταθερή πολιτική που έχει υιοθετήσει από πολλά
χρόνια η κυπριακή μεταπρατική αστική τάξη και η
πολιτική της εκπροσώπηση ο ΔΗΣΥ. Αυτή την πολιτική εξέφρασε άλλωστε σταθερά ο ιδρυτής του
κόμματος αυτού Γλαύκος Κληρίδης από την εποχή
που ζούσε ακόμη ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Φυσικά τα δεδομένα έχουν αλλάξει κατά πολύ σήμερα
αλλά η πεμπτουσία της πολιτικής αυτής είναι ότι η
Κύπρος πρέπει να ενταχτεί άνευ όρων στο δυτικό
στρατόπεδο, ακόμη εν ανάγκη και στο ΝΑΤΟ και
ότι μόνο σε αυτό το πλαίσιο θα υπάρξει λύση του
Κυπριακού.
Οι παρούσες συγκυρίες ευνοούν την πολιτική
αυτή την οποία φαίνεται να στηρίζουν όλες οι
συνισταμένες του κυπριακού κατεστημένου, με
κάποιες ίσως εξαιρέσεις που δεν είναι δυνατόν
να παρουσιαστούν και να αναλυθούν στο πλαίσιο
ενός άρθρου. Το καίριο ερώτημα που τίθεται, και
που ετίθετο άλλωστε πάντοτε, είναι κατά πόσον η
πολιτική αυτή ευνοεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση
του Κυπριακού.
Από την στιγμή που η Τουρκία είναι μέρος επίσης της ίδιας εξίσωσης, δηλαδή των σχεδιασμών
αυτών και μαλιστα βασικός νατοϊκός πυλώνας, η
όποια ανάλυση οφείλει να λάβει υπόψη την αντιμετώπιση που θα τύχει η χώρα αυτή από μέρους
των ΗΠΑ. Με άλλα λόγια στη ζυγαριά, και αν ακόμη θέσουμε και την Ελλάδα από την πλευρά της
Κύπρου, η Τουρκία θα έχει πάντα περισσότερο βάρος για τους Αμερικανούς, λόγω της στρατηγικής
της σημασίας και γιατί είναι μια μουσουλμανική
χώρα.
Αφήνω βέβαια κατά μέρος τις επιφανειακές, αν
όχι επιπόλαιες αναλύσεις, που βλέπουν τον τελευταίο καιρό κρίση στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Οι αναλύσεις αυτές παραβλέπουν το γεγονός
ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν πάντα σταθερούς μοχλούς
πίεσης και ελέγχου πάνω στην Τουρκία και αυτό
φαίνεται με τον τρόπο που αναδιπλώθηκε τελευταία ο Ερντογάν, φοβούμενος εκπαραθύρωσή του
από την εξουσία. Διότι αυτή τη στιγμή με ή χωρίς
τον Ερντογάν, οι Αμερικανοί φαίνονται αποφασισμένοι να εντάξουν την Τουρκία στους ευρύτερους
σχεδιασμούς τους για τη Μέση Ανατολή και στους
επιμέρους για την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό σημαίνει αμερικανικό στρατηγικό έλεγχο των ενεργειακών αποθεμάτων της περιοχής με κοινούς
παίκτες Τουρκία, Ισραήλ και Κύπρο.
Στην Ελλάδα επιφυλάσσεται μάλλον περιθωριακός ρόλος στο μεγάλο αυτό παιχνίδι της γεωπολιτικής. Είναι οι σχεδιασμοί μέσα στους οποίους
εντάσσεται η λύση του Κυπριακού. Και τους οποί-

ους σχεδιασμούς ο κ. Αναστασιάδης άρχισε ήδη
να υλοποιεί με το σαμποτάρισμα της δημιουργίας
τερματικού στην Κύπρο προκειμένου το φυσικό
αέριο της περιοχής να περάσει με αγωγό μέσω
Τουρκίας προς την Ευρώπη με έναν διπλό στόχο:
Από τη μια ικανοποιείται η Τουρκία και από την
άλλη δημιουργείται ανταγωνισμός, έστω και περιορισμένος, στο ρωσικό φυσικό αέριο.
Φαίνεται ότι το Ισραήλ θα συμφωνήσει εν μέρει
με τους αμερικανικούς σχεδιασμούς και θα επιτρέψει τη μεταφορά μέρους του φυσικού του αερίου
μέσω Τουρκίας προς την Ευρώπη, κατ΄άλλους
μόνο για την τουρκική αγορά. Για ένα όμως μεγάλο
μέρος του φυσικού του αερίου το Ισραήλ εξασφαλίζει πολύ πιο προσοδοφόρες αγορές στην Ασία.
Η Κύπρος όχι μόνο θα ζημιωθεί οικονομικά αλλά
θα υποχρεωθεί να δεχτεί και μια λύση στο Κυπριακό που θα εξυπηρετεί τα τουρκικά συμφέροντα.
Μια λύση τύπου Βοσνίας με τουρκικό στρατηγικό
έλεγχο και με υψηλή Νατο-αμερικανική επικυριαρχία. Αυτή τη λύση δυστυχώς στηρίζουν όχι μόνο
οι μεταπράτες Κύπριοι αστοί και οι διάφορες συνιστώσες του κυπριακού κατεστημένου αλλά και οι
νομενκλατούριοι του ΑΚΕΛ.
Το ερώτημα φυσικά είναι αν θα υπάρξουν δυνάμεις να αποκρούσουν μια τέτοια λύση και να
αντισταθούν στην κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, το μόνο όπλο αντίστασης που έχει αυτή
τη στιγμή στα χέρια του ο κυπριακός λαός. Δεν
αναφέρομαι φυσικά μόνο στα κόμματα αλλά σε
μια πλατύτερη κοινωνικο-πολιτική συμμαχία των
λαϊκών στρωμάτων που θα πληρώσουν ακριβά μια
Νατο-αμερικανική λύση.
Οι θιασώτες αυτής της λύσης -συμπεριλαμβανομένων και των νομενκλατουρίων του ΑΚΕΛκαλούνται να υποδείξουν στον κυπριακό λαό μια
χώρα από την οποία πέρασαν τα τελευταία χρόνια
οι Νατο-Αμερικανοί και δεν είναι σήμερα ερείπια,
από τη Βοσνία ώς το Ιράκ και από τη Λιβύη ώς το
Αφγανιστάν.
Η Κύπρος είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με
το Ισραήλ για το τερματικό, αλλά φαίνεται πως οι
Ισραηλινοί απελπίστηκαν με την κυπριακή ασυνέπεια, την προχειρότητα και την τσαπατσουλιά και
μας γύρισαν την πλάτη. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας
συνεργασίας θα διαθέταμε ένα πιο ισχυρό χαρτί
απέναντι στην αμερικανική στήριξη στην Τουρκία.
Φαίνεται ότι το χάσαμε και αυτό χάρη στον Αναστασιάδη και τον υπερτιμημένο υπουργό του τον
Γιώργο Λακκοτρύπη! Τουλάχιστον αυτό αφήνει να
εννοηθεί ο απερχόμενος πρόεδρος της Κρατικής
Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου-ΚΡΕΤΥΚ,
Χαράλαμπος 'Ελληνας.
Στέφανος Κωνσταντινίδης (καθηγητής πολιτικών
επιστημών στο Κεμπέκ του Καναδά)

Oι (επι)πλέοντες
Ελέγχεται ο κ. Παπακωνσταντίνου για τη Λίστα Λαγκάρντ, (αν εν τέλει δεν τη γλυτώσει), ελέγχεται για
αμέλεια και πείραγμα, και δεν ελέγχεται ο κ. Βενιζέλος! Γιατί; Μη δεν είχε τη Λίστα Λαγκάρντ επί μήνες
σπίτι του; Δεν είναι αυτό (μια... πονηρούτσικη) αμέλεια; Και κατά πόσον είναι βέβαιος ο ιερέας της ενορίας του πολυπράγμονος πολιτικού ότι ο Μπενύτο άφησε τη Λίστα απείραχτη να περιέχει ό,τι πολύτιμον
περιείχε.
Ελέγχεται ο Γιωργάκης για τις εκατοντάδες ΜΚΟ που έμαθαν να πετούν κάτω απ’ τις φτερούγες του και
δεν ελέγχεται η κυρία Μπακογιάννη. Γιατί; Ελέγχεται ο Γιωργάκης για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που
σπρώχθηκαν στις ΜΚΟ, και δεν ελέγχεται η κυρία Μπακογιάννη για υπέρδιπλα ποσά που επίσης σπρώχθηκαν στις ΜΚΟ επί των ημερών της. Γιατί;
Είναι στη μπουζού ο Ακης, αλλά όλοι οι υπουργοί που συνυπέγραφαν τα αίσχη του, σφυρίζουν αδιάφορα τη μελωδία της ευτυχίας! Γιατί;
Επί των ημερών του κ. Σημίτη έγινε της μουρλής, της μίζας, της Ζήμενς, της δημιουργικής λογιστικής,
των Ολυμπιακών Αγώνων, του Τσουκάτου, του Χρηματιστηρίου, των τοξικών ομολόγων, και ο κ. Σημίτης
περιφέρεται σαν αθώος καλωσυνάτος γερούλης από ομιλίες για τον καιρό στις offshore σε εκδηλώσεις
των 58, λες και η Ελλάδα ίπταται πάνω σε ροζ συννεφάκια μαλθακίας, λες και όλοι έχουμε πάθει μαλάκυνση του εγκεφάλου.
Πέρασαν δέκα χρόνια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και απολογισμός (με όλα όσα κάτι τέτοιο θα σήμαινε) δεν έχει ακόμα γίνει. Ούτε για τα εκατομμύρια που ντομπαρίσθηκαν κι έγιναν δισεκατομμύρια,
ούτε για τη διαχείρισή τους απ’ την κυρία Αγγελοπούλου. Πέρασαν περίπου είκοσι χρόνια απ’ τη Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα (ενδιαφέροντος Βενιζέλου κι αυτή) και ουδείς απολογισμός έχει επίσης
περαιωθεί.
Eλεγε ο κ. Σαμαράς ότι θα κάνει «μία και μόνη εξεταστική επιτροπή για το πώς μπήκαμε σε Μνημόνιο»,
είπε - ξείπε και τώρα πάμε από Μνημόνιο σε Μνημόνιο. Είπαν ομοθυμαδόν οι Σαμαροβενιζέλοι ότι το
χαράτσι θα 'ναι εφάπαξ και θα μας μείνει για τον αιώνα τον άπαντα, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα. Λέει ο
κ. Στουρνάρας «θα κάνω ό,τι λέει ο ΟΟΣΑ» και δεν τον φτύνουν οι βρύσες της επικράτειας, να μη βρίσκει
νερό να πιει. Μας βυζαίνει το αίμα απ’ τον λαιμό σαν βδέλλα η Τρόικα και τη θαυμάζει ο κ. Γεωργιάδης,

Το ενεργειακό τέλμα Τουρκίας και το Κυπριακό

Διαχρονικά, η λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου αποτελεί μίαν από τις πιο ταραχώδεις περιοχές
στην υφήλιο. Ωστόσο, η ανακάλυψη υδρογονανθράκων στο υπέδαφος του βυθού των θαλασσίων
υδάτων της περιοχής φαίνεται να προσφέρει μια
νέα προοπτική. Καίτοι η Τουρκία επιστρατεύει
κάθε μέσο για να επιβάλει τη δική της τάξη πραγμάτων, εντούτοις τα κράτη της Λεβαντίνης έχουν
μια τεράστια ευκαιρία να εγκαθιδρύσουν ένα ισχυρό πλαίσιο συνεργασίας. Πιθανόν, όμως, η κρίση
στη Συρία και μια κακή λύση του Κυπριακού να
ανατρέψουν τις ευοίωνες προοπτικές και να επιτείνουν το περιφερειακό ανισοζύγιο δυνάμεων.
Έχουμε αναφερθεί και παλαιότερα στις αξιώσεις
της Τουρκίας όσον αφορά στον θαλάσσιο χώρο
της Ανατολικής Μεσογείου. Η παραγνώριση των
δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) σε
θαλάσσιες ζώνες στα δυτικά-νοτιοδυτικά του νησιού δεν βρίσκει έρεισμα στο Δίκαιο Θάλασσας. Παρομοίως, οι απαιτήσεις του ψευδοκράτους για κυριαρχικά δικαιώματα στα ύδατα πέριξ της Κύπρου
είναι παντελώς αβάσιμες. Εμφαίνεται, λοιπόν, ότι
η Τουρκία δεν νομιμοποιείται να διεκδικεί οφέλη από τα ενεργειακά κοιτάσματα της περιοχής.
Σημαντικό, επίσης, είναι το γεγονός ότι ο αγωγός
Arab Gas Pipeline, ο σχεδιαζόμενος Islamic Gas
Pipeline και τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στη
συριακή θάλασσα και ενδοχώρα πιθανόν να μετατρέψουν τη Συρία σε ενεργειακό κόμβο. Αυτό
εξηγεί, εν μέρει, τη συριακή κρίση και καταδεικνύει την υποβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας στο

ενεργειακό σκηνικό, εξ ου και η στήριξη Ερντογάν
στους αντικυβερνητικούς.
Καθίσταται εύληπτο ότι η Τουρκία επιδιώκει
αγωνιωδώς να αναβαθμιστεί στον ενεργειακό
χάρτη. Βάσει τούτου, το ότι μερικοί επικεφαλής
κυπριακών πολιτικών κομμάτων και ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας σπεύδουν να αναγνωρίσουν
στην Τουρκία δικαιώματα επί των φυσικών πόρων
της περιοχής, είτε πριν είτε μετά τη λύση, είναι αρκούντως επικίνδυνο. Το ενδεχόμενο διοχέτευσης
του φυσικού αερίου της ΚΔ μέσω αγωγού που θα
περνά από την Τουρκία θα αχρηστεύσει έναν πολύ
σημαντικό συντελεστή ισχύος του κράτους και θα
καταστήσει τη Δημοκρατία εξαρτώμενη από τη
γείτονα. Εάν δεν κατασκευαστεί τερματικό υγροποίησης φυσικού αερίου, θα βρεθούμε ενώπιον
ενός άλλου «οδυνηρού συμβιβασμού», ήτοι της
ενεργειακής διασύνδεσης με την Τουρκία.
Εφόσον συνομολογηθεί ομοσπονδιακή λύση
για την Κύπρο, η πιθανότητα αυτή θα μετατραπεί σε γεγονός. Η αρμοδιότητα για τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους θα ανήκει στην κεντρική
κυβέρνηση, όπου οι αποφάσεις θα λαμβάνονται
ισοτίμως από τις δύο συνιστώσες πολιτείες. Καθώς
η Τουρκία θα είναι απαλλαγμένη από το βαρίδι του
Κυπριακού, η διοχέτευση του φυσικού αερίου της
Κύπρου μέσω των εδαφών της δεν θα συναντήσει
εμπόδια. Ακόμα κι αν υπάρξουν διαφωνίες για το
θέμα αυτό μέσα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση,
θα προβλέπεται η επίλυσή τους (;) από κάποιον
δικαιοδοτικό μηχανισμό. Δι’ αυτής της πρακτικής,
η Τουρκία, που επί του παρόντος δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα επί των ενεργειακών πόρων της
Ανατολικής Μεσογείου, θα μετατραπεί σε δίοδο
εξαγωγής αυτών προς την Ευρώπη.
Συνεπώς, η Τουρκία με τη συνδρομή μας θα βγει
από το αδιέξοδο, θα αναβαθμιστεί ως ενεργειακός
κόμβος και γεωπολιτικός δρων, ενώ η Κύπρος θα
εξαρτάται από την καλή προαίρεση της χώρας
αυτής, για να πάρει οφέλη από τους υδρογονάνθρακες. Θα υπάρξει, δηλαδή, η περίπτωση ενός
κράτους που απεμπολεί εκόντως περιουσιακά του
στοιχεία προς όφελος μιας άλλης δύναμης, η οποία
έχει αποδείξει πολλάκις ότι δεν συμμορφούται με
τις διεθνείς συμβατικές της υποχρεώσεις.
Τέτοιες ενέργειες είναι επιζήμιες και δεν προσιδιάζουν σε σοβαρά κράτη, αφού τα καθιστούν
αναξιόπιστα και τους αφαιρούν τα μέσα για να επιβιώσουν στο ακροσφαλές διεθνές σκηνικό. Έχοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω, η ΚΔ πρέπει ακολουθήσει ολοκληρωμένη ενεργειακή πολιτική, ούτως
ώστε να καταστεί η ίδια ενεργειακός κόμβος και να
μην καταντήσει ετεροκαθοριζόμενος παρίας.
Νικόλας Α. Ιωαννίδης (Υποψήφιος Διδάκτωρ Διεθνούς Δικαίου)

όστις βρίσκει και τον καρκίνο για τις μάζες, συμπαθητικόν, έστω και στα πρώτα στάδια. Εχει κάνει τις
κουταμάρες (πλην όμως θανάσιμες) εργόχειρο ο κ. Θεοχάρης κι εμείς το στρώνουμε στο τραπέζι μας
κάτω απ’ τα άδεια πιάτα, χωρίς να κουνιέται φύλλο.
Πήγε να τεμαχίσει το Ελληνικό ο κ. Σημίτης, εξαγριώθηκε ο κ. Καραμανλής. Μετά πήγε να το τεμαχίσει
ο ίδιος, δεν πρόλαβε, δεν πρόλαβε ούτε ο Γιωργάκης, τώρα το τεμαχίζει ο κ. Σαμαράς. Σκοινί κορδόνι
πάει απ’ τον έναν στον άλλον η καταστροφή.
Η κρίση δανεισμού που έγινε κρίση χρέους, που έγινε Μνημόνιο, που έγινε υποτέλεια, που έγινε ανασκολοπισμός του κόσμου της εργασίας, που έγινε διαρκής δανεισμός, που ξεπάτωσε την αγορά, που διέλυσε τον κοινωνικό ιστό και μας έφθασε αγεληδόν στην κατάθλιψη, τις αυτοκτονίες, την απελπισία - κι
όμως, η ίδια αλητεία τραγουδάει ακόμα. Οι ίδιοι άνθρωποι, το ίδιο πολιτικό προσωπικό, τα ίδια κόμματα,
όλοι αυτοί που έλεγαν κάθε φορά που έπαιρναν νέα μέτρα ότι δεν θα πάρουν άλλα, εξακολουθούν να
παίρνουν και νέα μέτρα. Κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα σε έναν καταραμένο χορό χωρίς τελειωμό.
Πώς γίνεται (ρητορικό το ερώτημα, όλοι γνωρίζουμε την απάντηση) και επιπλέουν αυτοί οι τύποι ενώ
η Ελλάδα καραβοτσακίζεται; Σε τι είδους κενό αέρος ανεμοπτερίζονται, ενώ από κάτω τους το καράβι
που κυβερνούν σκυλοπνίγεται; Εχουμε συνηθίσει στην ιδέα ότι πρόκειται για μιαν ιερά-ομερτά-offshore,
με την οποίαν δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη στο ποιος, πού, πόσα, πώς, πότε; Οι τύποι αυτοί δεν είναι
τίποτε περισσότερο από σοβαροφανή ανδρείκελα των πραγματικών επικυρίαρχων του συστήματος αυτό και μόνον είναι! Και μας βρίζουν κι από πάνω για λαϊκιστές, αυτοί! οι πιο φθηνοί και ξεπουλημένοι
δημαγωγοί.
Τι είναι η κυρία Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου ή ο κ. Κεδίκογλου κι αφήνουν υπαινιγμούς για τρομοκρατία ή ανθελληνισμό εναντίον τον ΣΥΡΙΖΑ κι όποιας άλλης πολιτικής δύναμης πάει να ελέγξει τα έργα τους;
Τι νομίζουν αυτοί και οι υπερασπιστές τους στα ΜΜΕ, τα παπαγαλάκια, όταν ισχυρίζονται ότι η κόπρος
του Αυγείου είναι το success story και η ειμαρμένη της χώρας - τι νομίζουν; ότι χορταίνει το υποσιτισμένο
παιδί, ότι δεν αλωνίζει η Τρόικα και δεν αλέθει η Μέρκελ και την τελευταία μας ικμάδα;
Oμως, επειδή όλοι που είναι σαν αυτούς, την έχουν έως τώρα γλιτώσει (πλην ευάριθμων εξαιρέσεων
- κι αυτών για να τη γλυτώσουν άλλοι) - επειδή λοιπόν βλέπουν οι εν λόγω γνωστοί άγνωστοι να την έχει
γλυτώσει έως τώρα η αλυσίδα του κακού που αλυσόδεσε την Ελλάδα, πιστεύουν ότι θα τη γλυτώσουν κι
αυτοί, και συνεχίζουν τα ίδια έργα.
Αν τη γλυτώσουν αυτοί, δεν θα τη γλυτώσει η Ελλάδα. 'Οπως δεν τη γλύτωσε και η Ουκρανία - πιστεύετε ότι είναι μεγάλες πια οι διαφορές; Στα 400 € μηνιάτικο εμείς, στα 300 € η Ουκρανία. Ευρώπη εμείς,
Ευρώπη η Ουκρανία, τουλάχιστον το μέρος της εκείνο που ελέγχουν οι φασίστες. ΔΝΤ εμείς, ΔΝΤ και η
Ουκρανία.
Η Ουκρανία διήνυσε μια σαφή πορεία που δικαιώνει τα δημοκρατικά ιδανικά της Δύσης (που της έφτιαξε τον οδικό χάρτη): από τους ολιγάρχες στη μαφία κι απ’ τη μαφία στον φασισμό. Εμείς στον φασισμό
δεν έχουμε φθάσει ακόμα, παρ’ ότι υπακούμε στην ακροδεξιά νεοφιλελεύθερη πολιτική που μας υπαγορεύεται, αλλά από ολιγαρχία - διαπλοκή - μαφία - ομερτά, να φάνε και οι κότες.
Ούτε στον διαμελισμό έχουμε φθάσει, αλλά σ’ αυτόν και τον πόλεμο μπορούμε να φθάσουμε όλοι μαζί,
Ελλάδα, Κύπρος, Ουκρανία, Τουρκία, όλοι μπορούμε να γίνουμε κομμάτια όπως η Γιουγκοσλαβία για του
«αφέντη το ψωμί» - θέμα χρόνου είναι.
Στάθης
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ωση τους. Το μέλλον γι’ αυτούς είναι τόσο σκοτεινό
εδώ στην Αλβανία που εσείς, τα παιδιά σας δεν θα
τα αφήνατε ούτε μισή ώρα να το ζήσουν...».

Τα φιλαράκια

ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Aφιερωμένο στην πανΗπειρωτική

Την ώρα που η πλούσια, αλλά ανύπαρκτη τυπικά
και νομικά ''κραταιά'' πανΗπειρωτική Αμερικής
των πατριδοκάπηλων-παπατζήδων, κοροϊδεύει
ξεδιάντροπα την Ομογένεια, τα μέλη της, την Ελλάδα και τους βορειοΗπειρώτες, ένας δάσκαλος
στην Κορυτσά, έγραψε στην ιστοσελίδα των βορειοΗπειρωτών ''Ηimara.gr'', το ακόλουθο:
«...Δύο πικρά ποτήρια μας κέρασε η πατρίδα
εμάς τους 'Ελληνες της Β. Ηπείρου τις προηγούμενες δύο εβδομάδες. Όπως μάθαμε από τα αλβανικά ΜΜΕ που πανηγυρικά μετάδωσαν την είδηση,
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και
έπειτα ο Δήμος Σταυρούπολης, ξεκίνησαν την διδασκαλία της αλβανικής γλώσσας...
Μάλιστα το ποτήρι αυτό έγινε πιο πικρό από τις
δηλώσεις του Αλβανού Πρόξενου στην Θεσ/νίκη,
πως διαπραγματεύεται με το Υπουργείο Παιδείας
να διδαχθούν τα αλβανικά σε όλα τα δημοτικά και
γυμνάσια της χώρας...
Δεν σκεφτήκατε όμως πως επί δύο χρόνια το
Ελληνικό Σχολείο Κορυτσάς δεν είχε χρήματα για
τους εκπαιδευτικούς. 'Οτι τα τελευταία χρόνια οι
'Ελληνες της Κορυτσάς και το Σχολείο τους, πέρασαν τα πάνδεινα από τα ΜΜΕ της Αλβανίας και
την κυβέρνηση της. Ότι τα Ελληνικά Φροντιστήρια
στην Κορυτσά και την περιφέρειά της, ακόμη αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικά. 'Οτι τα ελληνικά σχολεία της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας,
το αλβανικό κράτος τα αφήνει χωρίς βιβλία στην
μητρική τους γλώσσα και ότι αυτά που είναι στην
αγορά είναι πανάκριβα.
Σκεφτήκατε τα αλβανόπουλα που τόσα χρόνια τα
έχουν όλα στην Ελλάδα και στα Ελληνικά Σχολεία
και δεν σκεφτήκατε τα ελληνόπουλα στην Αλβανία
που είναι και του ιδίου αίματος και τόσα χρόνια παλεύουν για την θρησκευτική, εθνική, ηθική επιβί-

Διαβάζοντας τα πρακτικά της ''κραταιάς'' πανΗπειρωτικής, διαπίστωσα με χαρά ότι ο μέγιστος
των Ηπειρωτών Δ. Τσούμπανος κι εκλεκτός φίλος
του ''μέγα Ναπολέοντα'' έτερου πρόεδρου της πανΗπειρωτικής Μ. Σέρβου, την δεκαετία του '80 ως
πρόεδρός της, είχε γιά ταμία τον διαχρονικό ταμία
της Ομοσπονδίας Βοστώνης και τώρα πρόεδρό της
κ. Ι. Ράμμο.

''Με τις γίδες στους ώμους''

Και τώρα που πιάστηκαν οι ''λεβέντες της Ηπείρου'' στις ΗΠΑ, δηλαδή οι μόνιμοι της πανΗπειρωτικής με τις ''γίδες στους ώμους'', τι θα γίνει;
Εγώ υιοθετώ την άποψη Ηπειρώτη που δεν έχει
και πολύ ανάμιξη με την Οργάνωση, επειδή τους
κατάλαβε χρόνια πριν: ''Ποιές γίδες; Αυτοί όρμησαν στα μαντριά γιά ολόκληρα τα κοπάδια''.
Και τι θα γίνει τώρα, τον ερώτησα. Μου απάντησε: ''Σε λίγο οι βοσκοί θα κυνηγάνε τον αρχιβοσκό,
Βοσκογιάννη με τις γκλίτσες, γιατί τους έμειναν οι
γκλίτσες αλλά χάνουν τα κοπάδια''.
Ως πεδινός δεν τα πολυκαταλαβαίνω, αλλά υποθέτω ξέρει τι λέει.
(Τα περί πανΗπειρωτικής στις σελίδες 6-8).

H...φτηνή Oμοσπονδία του ''γκέττο'' στην Αστόρια, που
καταδέχεται να πληρώσει η Ελλάδα εισιτήρια γιά εύζωνες
Υποτίθεται είναι η μεγαλύτερη Ομοσπονδία στις ΗΠΑ (έτσι ισχυρίζονται, άσχετα αν οι μισοί σύλλογοι-μέλη της είναι...''μαϊμούδες''). Υποτίθεται ότι κάνει την μεγαλύτερη παρέλαση γιά την 25η Μαρτίου
(έτσι ισχυρίζονται). 'Εχουν στόχο να συγκεντρώσουν 400.000 δολ. γιά την παρέλαση-''καρνάβαλο'' δύο
ωρών στπο Μανχάτταν, που θα κοστίσει περίπου 300.000 δολ. (δηλ. χρήματα πεταμένα γιά ένα καρναβαλικό θέαμα) στην οποία συμμετέχουν και παρακολουθούν συνολικά όχι πάνω από 12.000 άτομα.
Τα περί...100.000 παρελαυνόντων και θεατών, συμβαδίζουν με τα άδεια μυαλά αφηνιασμένων ψώνιων
επιπέδου ''γκέττο Αστόριας'' Νέας Υόρκης.
Κάθε χρόνο η παρέλαση έχει κέρδος από 100 μέχρι 150.000 δολάρια. Και οι φτηνοί, γιατί περί φτηνών πρόκειται, καταδέχονται να τους πληρώνει η μνημονιακή Ελλάδα και ο ταλαιπωρούμενος λαός της,
17.000 περίπου δολάρια, γιά τα αεροπορικά εισιτήρια των ευζώνων που θα παρελάσουν, γιά να συμβάλουν έτσι στο κέρδος της Ομοσπονδίας.
Κάτι τέτοιες πράξεις είναι που μας ντροπιάζουν ως Ομογένεια και μας δείχνουν πολύ φτηνούς στην
Ελλάδα. Ευτυχώς που είναι στην Αστόρια το ''γκέττο'' κι έτσι...ξεχωρίζουν από τις υγιείς παροικίες που
κάνουν παρελάσεις και ουδέποτε καταδέχτηκαν να τους πληρώσει η Ελλάδα παρόμοια έξοδα.
Διαβάστε και την σχετική απόφαση γιά τα αεροπορικά εισιτήρια των ευζώνων προεδρικής φρουράς:

'Ολοι θα πάρετε

Παράκληση: Οι αξιότιμοι κ.κ. πρόεδροι-παράγοντες ομογενειακών Οργανώσεων, Ομοσπονδιών
και πανΕνώσεων, να μην βιάζονται και πιέζουν γιά
''προβολή'' τους. 'Ολες οι ''αμαρτωλές ομογενειακές Οργανώσεις'' στις ΗΠΑ, θα ''τιμηθούν'' όπως
τους πρέπει, με την σειρά... Μην σπρώχνεστε, μην
πιέζετε, μην βιάζεστε. Υπάρχει προτεραιότητα.
Η αρχή έγινε από την Βοστώνη, επειδή εκεί
έχουν έδρα οι πλέον ''αμαρτωλές'' Οργανώσεις,
''μαϊμούδες'' και μη, που με μηδενικό έργο κατάφερναν τόσα χρόνια -και κάθε χρόνο- να παίρνουν
χορηγίες από την Ελλάδα (υπουργείο Εξωτερικών
βασικά). Τόσες χορηγίες συνολικά την τελευταία
25ετία, όσες δεν πήραν όλες οι άλλες Οργανώσεις
μας (συνολικά) στις ΗΠΑ. Η Βοστώνη, εκτός από
παραμύθια-ψευτιές, έχει έργο... μηδέν.
Υπογραφή: Ο α' αντι-Πρόεδρος

Ο επίδοξος ηγούμενος της επιχείρησης,
που θα έχει ιδιοκτήτη τον Μεθόδιο

''Σκίζει'' η ελληνική ''γιαλαντζί'' διπλωματία στις ΗΠΑ

«'Αγιες μπίζνες» στην Βοστώνη.
Ζητούν χρήμα γιά να φιαχτεί...Μοναστήρι

(Αν είναι να στείλουν εκεί να μονάσουν τους ασπόνδυλους ομοσπόνδυλους, βοηθείστε)

Το ότι όλα τα ''σαίνια'' του υπουργείου Εξωφρενικών Ελλάδας (γνωστού και ως Εξωτερικών) στέλνονται στις ΗΠΑ, στην πρεσβεία και στα Προξενεία, είναι γεγονός. 'Οτι είναι ''τουρίστες'' και αυτό είναι γεγονός. Το ότι όλοι μαζί δεν μπορούν να κατεβάσουν μία μικρο-ιδέα έστω της προκοπής για να προβληθεί
λίγο η Ελλάδα, τώρα το διαπιστώνουμε, ως γεγονός.
Αν κρίνουμε από τον πρέσβη στην Ουάσιγκτον που οι μόνες του δραστηριότητες γιά την προβολή
της (προεδρεύουσας στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση) Ελλάδας στις ΗΠΑ είναι μέχρι τώρα... ''gastronomy-κες'',
δηλαδή φαγοπότι που βαφτίζεται ''προβολή της χώρας'', τότε αναρωτιόμαστε τι μυαλά κουβαλάνε στην
Αθήνα και με τι κριτήρια στέλνουν όλα αυτά τα ''σαίνια'' ως διπλωμάτες στις ΗΠΑ.
Σημ.: Η πληροφορία ότι έχει δοθεί εντολή από την πρεσβεία στα Προξενεία να εφοδιαστούν με ποσότητες dolma κατά προτίμηση ''γιαλαντζί'' (η αδυναμία του Καλαματιανού πρέσβη), γιά να σερβιριστούν
στις μικροδεξιώσεις γιά 25η Μαρτίου ώστε να προβληθεί η ''greek gastronomy'' με το ελληνοπρεπέστατο έδεσμα ''ντολμά'', συνοδευόμενο από τον ελληνοπρεπεστατο ''μπακλαβά'', δεν έχουν επιβεβαιωθεί.
Κατά συνέπεια, η προμήθεια ποσότητας ''ντολμάδων γιαλαντζί'' από τα προξενεία σε Σικάγο, Νέα Υόρκη
και Βοστώνη, μπορεί να είναι μόνο σύμπτωση.

Σε χριστιανούς, αγριοχρίστιανους, θεοφοβούμενους και λοιπούς αναζητούντες τον παράδεισο και
συγχώρεση αμαρτιών, στέλνεται η ακόλουθη επιστολή, με την οποία καλούνται να ''δώσουν τον οβολόν
τους'' γιά να φιαχτεί μοναστήρι. Aπό ότι φαίνεται στο κείμενο, το χρήμα θα πάει στην...Μητρόπολη και
στον ''άγιο Βοστώνης'' Μεθόδιο (Τουρνά). Χρήμα γιά ελληνικά σχολεία, ούτε κουβέντα. Αυτά τα απαξίωσε ο Μεθόδιος και κλείνουν, αλλά από ''μπίζνες'' τόσα χρόνια, δηλ. ως επιχειρηματίας (αυτό είναι
οσιαστικά), καλά πάει.
Το κείμενο της επιστολής:
«Great News! Future Monastery Property and Residence Under Contract
Please help - Property closing date of April 30th
Dear Family Members in Christ,
I write to you with great news. A stunning 58.4 acre property with a relatively new home (circa
2005) with 3,650 sqft of living space has been put under contract in the town of Sandisfield, MA in the
Berkshire Mountain Area for the direct purpose of establishing a monastery. These 58.4 acres abut (and
are overlooking) a huge nature preserve of 9,000 acres! The home will serve as an adequate residence
for the first monks because of its 5 bedrooms and 5 bathrooms. The property is approximately 2 hours
away from Boston, easily accessible, yet isolated enough so that the lives of the monks can be peaceful
and so that the visitors can be transported to a profound place of prayer and beauty.
Please join me in supporting this wonderful work. The goal of the Metropolis is to collect all funds
needed for the purchase by the April 30th closing date.
Please write checks out to:
Greek Orthodox Metropolis of Boston
162 Goddard Avenue
Brookline, MA 02445
(please write ''Monastery Fund'' in your check memo area)
This is a personal appeal by me for this project that I truly believe in. I believe this will add another
bright light of Christ shining and helping lead people to the true presence of God. It will support our
priests, parishes and faithful for the continued spiritual growth of our Orthodox Faith here in New
England, the United States and all over the world. Thank you for your consideration and prayers for this
holy project... In Christ's Love, Fr Ted T.»
Το υπογράφει άγιο τέκνο Βοστώνης, που μετεκπαιδεύτηκε στο άγιον Όρος και τώρα επέστρεψε, αφού
''έμαθε την δουλειά'' δίπλα στον...σκανδαλιάρη Εφραίμ.
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ρεί να ομιλεί έστω γιά ΣΑΕ. Και όσο δεν καταλαβαίνουν στην Αθήνα ότι ΣΑΕ τέλος, οριστικά και
αμετάκλητα γιά την Ομογένεια, τόσο το χειρότερο
γι' αυτούς.
Το θλιβερό είναι ότι στην Ελλάδα οι πολιτικοί
της, οι άσχετοι με Ομογένεια, συνεχίζουν να σκέπτονται και να πράττουν εντυπωσιακά ανεύθυνα,
όπως πριν κρίση.

ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Σικάγο: Απαράδεκτοι

Μα είναι πράγματα αυτά που συμβαίνουν στην
Ομοσπονδία της πόλης των ανέμων; Μία παρέλαση
ετοιμάζουν (δεν έχουν άλλα να ασχοληθούν όλον
τον χρόνο) και παραλίγο να παίξουν ξύλο στην συνεδρίαση Συμβούλιου, Πέμπτη 6 Μαρτίου.
Οι του Συμβούλιου, αρνήθηκαν στον Καλαματιανό ''επίτιμο'' να έχει λόγο και ψήφο στο Συμβούλιο,
όπως αυτός ετσιθελικά ζητούσε. Του αρνήθηκαν
να είναι και ''μέγας τελετάρχης'' στην παρέλαση,
όπως αυτός ετσιθελικά ζητούσε.
Θύμωσε ο Καλαματιανός ''επίτιμος'', το θέμα
μπήκε σε ψηφοφορία και όπως ήταν φυσικό, τον
''έστειλαν''. Η στήλη προτείνει να τον καλέσει το
Συμβούλιο Ομοσπονδίας Βοστώνης και να τον κάνει ''μέγα τελετάρχη'' στην εκεί παρέλαση.
Αυτά βλέπει και ο Θεόδωρος Σικάγου και όπου
φύγει-φύγει. Γιά 5η συνεχόμενη χρονιά, δεν θα είναι στην πόλη, ούτε στην παρέλαση.
Φανταστείτε την φάση δηλ. να ήταν στην ''εξέδρα επισήμων'' ο Θεόδωρος και το ζεύγος ''επίτιμου''. Θα γινόταν το ''έλα να δεις''.

Αδιόρθωτοι ''παπατζήδες''

Εντυπωσιακή η προσπάθεια νεκρανάστασης του
αμαρτωλού Συμβούλιου Απόδημου Ελληνισμού
(ΣΑΕ). Στην Αθήνα, έβαλαν μπροστά -γιά να κάνει
την δουλειά- έναν άσχετο με Ομογένεια βουλευτή
(Σάββας Αναστασιάδης, Ν.Δ.) ως επικεφαλή της
Διακομματικής και του είπαν ''άντε προχώρα, εσύ
θα σώσεις την Ομογένεια''. Και αυτός, νομίζει ότι η
Ομογένεια ασχολείται με ΣΑΕ.
Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι δεν μπορούν να
καταλάβουν στην Ελλάδα, ειδικά το αμαρτωλό πολιτικό-κομματικό διεφθαρμένο σύστημά της, ότι η
Ομογένεια ''δεν τρώει κουτόχορτο''. Να (ξανα)γίνει
ΣΑΕ, αποδεκτό από Ομογένεια, αποκλείεται. Ούτε
στον αιώνα τον άπαντα. Αυτό το γνωρίζουν και οι
κότες, με εξαίρεση τις προεδρικές της Ομογένειας.
'Οσο δεν καθαρίζει το θέμα με τα κονδύλια γιά
το ΣΑΕ και τις μάσες, μόνο ένας ανόητος θα μπο-

'Ολγα και πασών ΣΑΕ

Καλύτερα να σταματήσουν οι πολιτικοί Ελλάδας
να ασχολούνται με ΣΑΕ, επειδή η Ομογένεια γελά
μαζί τους και να το αναλάβει η παγκόσμια γραμματέας του, η 'Ολγα. Είναι το μόνο άτομο που πιστεύει ακόμα ότι το ΣΑΕ...ζει. Μάλιστα, εξακολουθεί
να εκδίδει ανακοινώσεις και να κάνει δηλώσεις
ως παγκόσμια γραμματέας του. Τελευταία ανακοίνωσή της, μία σχετική με την κατάσταση στην...
Ουκρανία, από την οποία μου άρεσε η φράση
''ανησυχούμε γιά την κατάσταση στην Ουκρανία''.
Δεν κατάλαβα όμως ποιοί ανησυχούν. Η -εκπροσωπούσα τον εαυτόν της- Όλγα ή ο...λαός της;

Πέμπτη και 13

Η συνεδρίαση της υποτιθέμενης Επιτροπής γιά
την ανασύσταση ΣΑΕ, στην Αθήνα. Θα είναι μερικοί ΣΑΕριτζήδες εκεί γιά να πουν τον πόνο τους και
να θυμηθούν τις λαμπρές ημέρες μάσας και δόξας.
Μαζί και βουλευτές, ευελπιστούντες σε θαύματα
γιά να βρίσκουν αφορμή γιά ταξίδια στο εξωτερικό
με κρατικό χρήμα, στο όνομα του ΣΑΕ. Ταξίδια γιά
να...μελετήσουν τα προβλήματα της Ομογένειας.
Το ίδιο δικαιολογητικό γιά 3 δεκαετίες, ειδικά τα
χρόνια από 1995 και μετά, όταν στρατιές κρατικοδίαιτων άσχετων βουλευτών ταξδευαν ανά την
υφήλιο με κρατικό χρήμα γιά να ''γνωρίσουν την
Ομογένεια'', δηλ. ταξίδια προσωπικού τουρισμού
στο όνομα της Ομογένειας.
Και τα αποτελέσματα τα ζήσαμε. Το...μνημόνιο
το πιστοποιεί. Αλλά οι 'Ελληνες πολιτικοί, διεφθαρμένοι και μη, ΔΕΝ αλλάζουν 'Ετσι έμαθαν, έτσι
''γαλουγήθηκαν'', έτσι σκέπτονται, έτσι φέρονται:
Πως θα επωφελούνται από το κράτος. Δεν τους ενδιέφερε ποτέ, ούτε τους ενδιαφέρει η Ομογένεια.
Απλά, στο όνομά της, επωφελήθηκαν άμεσα ή έμμεσα. Κι έφαγαν καλά στο παρελθόν.

Ξεκάθαρο μήνυμα

Αν δεν ασχοληθεί η Δικαιοσύνη στην Ελλάδα με
τα κονδύλια γιά ΣΑΕ, σημαντικό μέρος των οποίων κατέληγε στις τσέπες διεφθαρμένων Ελλήνων
πολιτικών ως μίζα (κονδύλια που ξεπερνούν τα

Αστείο θέαμα: Ο ''θεοσεβούμενος'' υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος γιά Απόδημους Κυριάκος
Γεροντόπουλος, σε περιφορά ''θαυματουργής εικόνας πολιούχου Αλεξανδρούπολης''. Είδατε τι μπορεί
να κάνει ένας 'Ελληνας πολιτικός γιά ψήφους; Ακόμα και τον...καραγκιόζη αν χρειαστεί. Σε ότι αφορά
τα των Απόδημων, αφήστε τα καλύτερα. Ο άνθρωπος ζει στον κόσμο του.

200 εκατομ. ευρώ την περίοδο 1995-2009, καλά
θα κάνουν οι ανεύθυνοι πολιτικοί Ελλάδας να μην
ομιλούν έστω γιά Ομογένεια. Κατάστρεψαν την
Ελλάδα. Η Ομογένεια σε τι τους έφταιξε και θέλουν ακόμα να την ταλαιπωρούν; Δεν αρκούνται
στην μεγάλη ζημιά που της έκαναν, εξάγοντας τα
βρώμικα ''πολιτικά-κομματικά ήθη'' Ελλάδας στις
παροικίες;

Ξεχωριστή ομιλία, Ουάσιγκτον

Και ενώ όλα αυτά τα γραφικά και αστεία συμβαίνουν στην Αθήνα με ΣΑΕ και άλλα χαζά, ο πρώην
υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος γιά Απόδημους, ο εκ Καρδίτσας βουλευτής Κώστας Τσιάρας
(που έστειλε και την υπόθεση ''κομπίνες με χρήμα
γιά ΣΑΕ'' στην εισαγγελία), ομιλεί πρωί Παρασκευής 14 Μαρτίου στην Σχολή όπου εκπαιδεύονται
στελέχη του Στέητ Ντηπάρτμεντ έξω από την Ου-

άσιγκτον, στο Foreign Service Institute, με θέμα
''The Role of Greece in the Eastern Mediterranean''.
Νομίζω είναι η πρώτη φορά που καλείται 'Ελληνας
πολιτικός να μιλήσει σε αυτήν την σχολή. Αυτά
βλέπουν Μήτσος Αβραμό και 'Αδωνις που ομιλούν
σε χαζοσυνάξεις, υποτίθεται ακαδημαϊκές, στην
Βοστώνη και ''παθαίνουν''.

ΠανΗπειρρωτική και ''τιτάνας''

Αγριεμένος ο αποκαλούμενος και ''τιτάνας της
Ηπείρου'', πρώην πρόεδρος της ''παπατζίδικης''
Ομοσπονδίας, δημιουργός του προεδρικού Εθνικού Κοιμητήριου στην δυτ. Φλόριδα, ειδικός στις
αποκαλούμενες και τιμητικές... ''πλάκες'' (απονομές σε ψώνια και μη) και άλλα πολλά, με τις αποκαλύψεις γιά την ανύπαρκτη Ομοσπονδία που είχαν
οι ''λεβέντες της Ηπείρου'' Αμερικής. Και αυτό,
γιατί το όνομά του είναι μέσα στην πονηρή εταιρία (Northern Epiros Benefit Fund) που χειριζόταν
το χρήμα στο...Χρηματιστήριο, υποτίθεται γιά τα
''αδέλφια μας βορειοΗπειρώτες''.
Aγριεμένος, γιατί ο διαχειριστής του χρήματος
και πρόεδρος της εταιρίας, ο γνωστός συγγραφέας, ουδέποτε ενημέρωνε οποιονδήποτε γιά τα τεκταινόμενα. 'Εκανε πάντα του κεφαλιού του, χωρίς
να δίνει λογαριασμό, έχοντας ως ''ασπίδα'' αχυράνθρωπους της Οργάνωσης, βασικά πρώην προέδρους-ψώνια, που ούτε καταλάβαιναν τι γίνεται,
επειδή χόρευαν μόνο με κλαρίνα ή ως άσχετοι, δεν
έχουν την γνώση και την ικανότητα να ασχοληθούν
με κάτι σοβαρό, πέρα από χορούς και πανηγύρια.
Ο ''τιτάνας'' έχει να αντιμετωπίσει και την ''πλάκα'' που του κάνουν σε εστιατόριο όπου συγκεντρώνονται μεσημέρια στην παραλία, λέγοντάς
του ''ρε μεγάλε, είπαμε μιά γίδα, όχι ολόκληρο το
κοπάδι''. Και αυτός ωρύεται λέγοντας ''δεν ήξερα
τίποτα''. Εγώ αναμένω τώρα και την πλάκα που θα
του κάνει ο έτερος πρώην πρόεδρος από Βοστώνη, που δεν ήταν μέσα στους 7 της άλλης πονηρής
εταιρίας με το χρήμα. Και με την ευκαιρία αναρωτιέμαι: Πως και γιατί τον άφησαν απέξω;

Ηπειρώτικα γλέντια και λοιπά

Μεγαλεία

Σύναξη με φαγοπότι είχε σε ξενοδοχείο στην Ουάσιγκτον η υποτιθέμενη ''λομπίστικη Οργάνωση''
ΑΗΙ, το περασμένο Σαββατοκύριακο. Το βάφτισαν
''πρόγευμα εργασίας''. Παρόντες και οι πρέσβεις
Ελλάδας και Κύπρου, που όταν πήραν τον λόγο,
εγκωμίαζε ο ένας τον άλλον, μη έχοντας κάτι άλλο
να πουν, αφού είναι ''κλούβιοι''. Θέμα της χαζοσύναξης ''πως θα οργανωθούμε''. Τριάντα χρόνια
ακόμα αναζητούμε το ''πως θα οργανωθούμε''. Την
παράσταση όμως έκλεψε ο πληθωρικός πρόεδρος
Στυλιανός Μαννής (δεύτερος από αριστερά στην
δεξιά φωτογραφία, όπου διακρίνονται στελέχια
του ανύπαρκτου ''Εθνικού Συμβούλιου'' με τον
πρώην γερουσιαστή Σαρμπάνη), ο οποίος μετά
την εισαγωγή του των 5 λεπτών περί ''ανέμων και
υδάτων'', αποκάλεσε τον πρέσβη της Ελλάδας κατά
λάθος ''Παπαδόπουλο'' αντί γιά Παναγόπουλο και
αυτός τον διόρθωσε. Ευτυχώς που δεν τον αποκάλεσε ''Ντολμαδόπουλο'' γιά να γίνει το ''σώσε''.

Πιστεύω να μην έχετε παράπονα. Σας είχα προειδοποιήσει ότι θα έχουμε ''ηπειρώτικα γλέντια''.
Απολαύστε τα, αλλά σκεφθείτε και κάτι σημαντικό: Οι Οργανώσεις μας έχουν ''σαπίσει''. Και όταν
ακούτε ότι ''προεδροπαράγοντες'' είναι μέσα σε
αυτές γιά να...''προσφέρουν εθελοντικά'' πάνω
από 8-10 χρόνια, αμέσως να υποψιάζεστε ότι κάτι
ΔΕΝ πάει καλά. 'Ολοι αυτοί δεν είναι στις Οργανώσεις τόσα χρόνια γιά να ''προσφέρουν''. Δεν είναι
όλοι ''αφηνιασμένα ψώνια'' που επιζητούν μόνο
αναγνώριση. Γίνονται στα κρυφά και άλλα ''κόλπα''
που έχουν σχέση με χρήμα. Δηλαδή ΒΡΩΜΑΝΕ. Οι
περιπτώσεις Ομοσπονδίας Βοστώνης και ΠανΗπειρωτικής μέχρι τώρα (έρχονται και γιά τις άλλες τα
''μαντάτα''), αποδεικνύουν ξεκάθαρα το αυτονόητο: Οι ομογενειακές Οργανώσεις βρωμάνε πολύ.
Αν σκεφτούμε ότι τις αμαρτωλές Οργανώσεις τις
στήριζαν και οικονομικά τα γελοία προξενεία μας
στις ΗΠΑ, με χρήμα του λαού της Ελλάδας, τότε το
κακό είναι διπλό και πολύ χειρότερο.
Υπογραφή: Ο β' αντι-Πρόεδρος
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38ο Συνέδριο. Σικάγο, 8-10 Νοεμβρίου 2013

Η πλούσια Οργάνωση ''πατριδοκάπηλων-παπατζήδων'' -με το μηδενικό έργο την τελευταία 25ετία- που ''κόπτεται'' γιά...'Ηπειρο και...ΒορειοΗπειρώτες

Η νομικά ανύπαρκτη ΠανΗπειρωτική Ομοσπονδία
και τα πονηρά «παιχνίδια» με τα χρήματά της

Ξεχωριστή εταιρία (Northern Epirοs Benefit Fund) διαχειρίζεται μεγάλα ποσά στο Χρηματιστήριο, χωρίς να έχει τυπικά-νομικά άμεση
σχέση με την ΠανΗπειρωτική, ενώ φαίνεται υπεύθυνη αυτή στις φορολογικές δηλώσεις στο IRS... Η πλούσια, υποτιθέμενη ''μεγάλη και
ιστορική Οργάνωση'', δεν υπάρχει έστω ως εταιρία, ουσιαστικά από 2009, ούτε έκανε φορολογική δήλωση γιά τα χρόνια 2011-12.
Ψάχνοντας σε ''μηχανές αναζήτησης'' στο διαδίκτυο γιά την ''κραταιά'' Οργάνωση πανΗπειρωτική
Αμερικής και το έργο της, βρίσκει κάποιος ελάχιστα στοιχεία. Και αυτά βασικά από δύο συγγράμματα του πρώην προέδρου της Ηλία Μπέτζιου.
Σύμφωνα με αυτά, το ουσιαστικό έργο της Οργάνωσης -αυτονομία Βορείου Ηπείρου, δικαιώματα
βορειοΗπειρωτών- φαίνεται να σταματά κάπου
στα μέσα της δεκαετίας του '80. Μετά, βρίσκεις
μόνο χοροεσπερίδες, γλέντια με κλαρίνα, συνέδρια
στην Αμερική και στην Ελλάδα, φωτογραφίες του
κατεστημένου της, ''εξαγγελίες'', αρκετές ''πατριωτικές'' κορώνες γιά την Βόρεια 'Ηπειρο, μερικά
ψηφίσματα από συνέδριά της που δεν έχουν καμία
πρακτική αξία και άλλα δευτερεύουσας αξίας και
σημασίας. Δεν βρίσκεις όμως ΚΑΝΕΝΑ έργο, καμία
προσφορά, έστω γιά σχολεία ελληνικά στην βόρεια
'Ηπειρο ή στην 'Ηπειρο ή γιά φτωχούς-άπορους.
ΤΙΠΟΤΑ... Προσφορά μηδέν.
Η ''ιστορική Οργάνωση'' με το πολύ χρήμα στο
ταμείο της -που άγγιζε και το 1 εκατομ. δολάριατις πλούσιες χορηγίες από την Ελλάδα τα τελευταία 25-30 χρόνια, έδειχνε και δήλωνε ότι έχει την
''υπόληψη'' της Ομογένειας, της Ελλάδας και ειδικά Ηπειρωτών και Βορειοηπειρωτών.
Αλλά τα γεγονότα αποδεικνύουν κάτι εντελώς
διαφορετικό: Η πανΗπειρωτική, ούτε υφίσταται
τυπικά-νομικά ως εταιρία μη κερδοσκοπική στις
ΗΠΑ (την ''έκλεισε'' η Πολιτεία Μασσαχουσέττης
Ιούνιο 2012, δείγμα ότι ήταν μη τυπικά εντάξει από
Ιούνιο 2009), ενώ η προσφορά της στην 'Ηπειρο
ή στην Βόρεια 'Ηπειρο, είναι σχεδόν μηδενική.
Απλούστατα, επειδή, αν και έχει πολύ χρήμα που

μάζεψε στο όνομα του...''αγώνα'' της γιά...''τα
σκλαβωμένα αδέλφια μας στην Βόρεια 'Ηπειρο'', η
προσφορά της ήταν -γιά μιά 12ετία- μόνο 5-6.000
δολ. τον χρόνο γιά υποτροφίες ή άλλα μικροέργα
(με εξαίρεση μία χρονιά που ήταν 26.000 δολ).
Αυτά αποδεικνύουν οι φορολογικές της δηλώσεις
που η ''Πρωϊνή'' ζήτησε και έλαβε από την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (IRS),
γιά τους χρόνους 2000-2010 (η Οργάνωση δεν
υπόβαλε δήλωση γιά τα χρόνια 2011 και 2012).
Αν και δεν υφίσταται ούτε τυπικά-νομικά γιά 5
χρόνια (δηλαδή ο απόλυτος εξευτελισμός γιά την
''ιστορική Οργάνωση''), κάνει... συνέδρια (2011,
2013) και...εκλέγει μάλιστα και... προεδρεία, ενώ
εμφανίζεται δημόσια, στην Ομογένεια και στην Ελλάδα, ως ''εντάξει'' Οργάνωση, παραπλανώντας!
Παράλληλα, με έκπληξη διαπιστώνει κανείς και
άλλα πολύ περίεργα μελετώντας τις φορολογικές
δηλώσεις, που θεωρούνται ο ''οικονομικός καθρέπτης'' κερδοσκοπικών και μη εταιριών στις ΗΠΑ.
Η ΠανΗπειρωτική τις χρονιές 2008-2010, ''έπαιζε''
τεράστια ποσά στο Χρηματιστήριο. Κυμαίνονταν
από 250.000 δολ. ίσαμε 950.000 δολ.
Η μεγαλύτερη όμως έκπληξη ήρθε από ένα άλλο
γεγονός που ''δείχνει'' πολλά: Πως το κατεστημένο
της Οργάνωσης χρησιμοποιεί-κοροϊδεύει τα μέλη
της και παραπλανά το IRS.
Τα μεγάλα ποσά της πανΗπειρωτικής στο Χρηματιστήριο τα διαχειρίζεται μία...άλλη εταιρία
με το όνομα Northern Epirοs Benefit Fund Inc.
Δημιουργήθηκε Ιούνιο 2005, εγκρίθηκε από την
πολιτεία Μασσαχουσέττης 30 Αυγούστου 2005 και
έχει ως ''αφεντικά'' τώρα 5 στελέχη της ΠανΗπει-

ρωτικής.
Αλλά... Σύμφωνα μέσα στα άρθρα της εταιρίας
όπως επίσημα είναι κατατεθειμένα στην πολιτεία
Μασσαχουσέττης, πουθενά δεν υπάρχει έστω η
λέξη ''πανΗπειρωτική''. Κάτι που να υποδηλώνει
ότι είναι θυγατρική της πανΗπειρωτικής ή κάτι συναφές. ΠΟΥΘΕΝΑ.
Και η εταιρία αυτή, που δεν έχει ουσιαστική
σχέση με την Οργάνωση, διαχειρίζεται χρήματα
της πανΗπειρωτικής όπως αυτή θέλει και με αποκλειστικό διαχειριστή τον σημερινό πρόεδρο της
πανΗπειρωτικής Νίκο Γκατζογιάννη.
Τα παράδοξα έχουν και συνέχεια: Η επίσημη
πανΗπειρωτική ΔΕΝ έχει σχέση με τα χρήματα στο
Χρηματιστήριο, που είναι...δικά της και τα παιχνίδια στο Χρηματιστήριο τα ''χρεώνεται'' νομικά,
αφού αναφέρονται στις δικές της φορολογικές
δηλώσεις, αλλά δεν έχει...δικαίωμα να τα αγγίξει,
επειδή ''ανήκουν'' (που δεν ανήκουν ουσιαστικά)
σε μία άλλη εταιρία, που τα διαχειρίζεται, αλλά
ουδεμία σχέση τυπική-νομική έχει με την πανΗπειρωτική!!!
Γεγονότα
Και αν δεν ''ζαλιστήκατε'' ήδη με τα καμώματα
των κλαρινάτων, ''λεβέντηδων της Ηπείρου'', των
''ηγετών πανΗπειρωτικής Αμερικής (από χορούς
και πανηγύρια καλά πάνε, στα άλλα έχουν πρόβλημα ως ''παπατζήδες'', όπως αποδεικνύεται), συνεχίζουμε, γιά να δούμε ''πως το τρίβουν το πιπέρι
της πανΗπειρωτικής προέδροι'' ή -σε μετάφραση''πως κοροϊδεύουν τους πάντες σε Ομογένεια και
Ελλάδα''.

Η πανΗπειρωτική ξεκίνησε ως εταιρία που θα στηριζόταν οικονομικά μόνο σε εισφορές μελών, σε έσοδα από εκδηλώσεις και σε δωρεές. Στην πορεία,
αγνοώντας τις αρχές της, κατάληξε να παίζει τα χρήματα που μάζευε (φανερά και μη), στο...Χρηματιστήριο, στο όνομα των...βορειοΗπειρωτών.

Υποτίθεται τόσα χρόνια έκαναν...''αγώνα'' γιά
την Βόρεια 'Ηπειρο. Μνημειώδεις οι ''πατριωτικές''
δηλώσεις τους, με πρωτοπόρο πρώην πρόεδρο της
πανΗπειρωτικής από Φλόριδα, που ''έκλαιγε'' από
συγκίνηση όταν έβγαζε βαρύγδουπους γραφικούς
λόγους γιά ''τα αδέλφια μας βορειοΗπειρώτες''.
Σε αυτόν τον ''αγώνα'' στηρίζονταν και μάζευαν
χρήμα. Στο όνομα δεινοπαθούντων και εκμεταλλευόμενων από ''παπατζήδες'', ΒορειοΗπειρωτών.
Αλλά, που να ήξεραν οι ''φουκαράδες'' βορειοΗπειρώτες ότι, οι ''πατριώτες'' Ηπειρώτες στις ΗΠΑ
μάζευαν χρήμα στο όνομά τους (και αυτοί τους
πίστευαν) γιά να το παίζουν στο...Χρηματιστήριο,
ενώ σε αυτούς κάτι ψίχουλα μοίραζαν. Τους έδωσαν όμως παχειά λόγια, βαρύγδουπες εξαγγελίες
και δηλώσεις γιά έργα, γιά ''μεγάλους αγώνες'' και
φρόντισαν να τους... διασπάσουν με δημιουργία
άλλου κόμματος στην Βόρεια 'Ηπειρο, κατά την
ρήση ''διαίρει γιά να βασιλεύεις''.
Που να ήξεραν και οι Ηπειρώτες, στους οποίους
υπόσχονταν...''ανάπτυξη της Ηπείρου'' (και αυτοί
τους πίστευαν), ότι η ''ανάπτυξη'' γινόταν στο...
Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, αλλά όχι γιά την
'Ηπειρο.
Συνεργοί των -μόνιμων- ηγετών της πανΗπειρωτικής και πολιτικοί-απατεωνίσκοι Ελλάδας,
που τους έδιναν χορηγίες από φανερά και μυστικά
κονδύλια -βασικά του υπουργείου Εξωτερικώνγιά χρόνια, γιά να στηρίξουν τον...ανύπαρκτο
''αγώνα'' τους ή μάλλον τις έμμεσες αρπαχτές γιατί
έγιναν και τέτοιες. Είναι γνωστές, γιά παράδειγμα,
οι στενές σχέσεις στο παρελθόν ειδικά της οικογένειας Μητσοτάκη (που διαχρονικά χρησιμοποιούσε το κρατικό χρήμα γιά...''εθνικούς σκοπούς'' λες
και ήταν δικό της) με τον σημερινό πρόεδρο της
πανΗπειρωτικής.
Σημ.: Αν, Ηπειρώτες και βορειοΗπειρώτες, αισθάνονται ότι τους ''έριξαν-κορόϊδεψαν'' οι της
πανΗπειρωτικής Αμερικής, να πάνε στα Γιάννενα
το καλοκαίρι (24-26 Ιουλίου 2014), που θα 'χουν το
συνέδριό τους, να τους ζητήσουν εξηγήσεις.
Να θυμίσουμε ότι πριν δύο χρόνια είχαν μαζευτεί, με αφορμή την έλευση του Πύρρου Δήμα στις
ΗΠΑ, περίπου 12.000 δολ. από την πανΗπειρωτική,
γιά το ελληνικό σχολείο στην Χιμάρα. Τα χρήματα
ουδέποτε έφτασαν στον προορισμό τους (πιθανά...
''επενδύθηκαν'' στο Χρηματιστήριο).
Ας μιλήσουν όμως καλύτερα τα έγγραφα-αποδεικτικά στοιχεία στις επόμενες σελίδες (και τα
συμπεράσματα δικά σας)...
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Οι μη κερδοσκοπικές εταιρίες (προσοχή στις λεπτομέρειες)
Aκριβώς από κάτω βλέπουμε ότι η εταιρία πανΗπειρωτική έχει κλειστεί από την Πολιτεία ουσιαστικά
από 2009 (μη ενεργή εταιρία γιά 3 χρόνια πριν το επίσημο ''λουκέτο''). Δεξιά όμως διαπιστώνουμε ότι η
εταιρία Northern Epiros Benefit Fund των 5 (οι δυο από τους 7 απεβίωσαν στο μεταξύ), ''ζει και βασιλεύει'' και διατηρείται νομικά εντάξει. Αλλά ΠΟΥΘΕΝΑ στα άρθρα της εταιρίας Northern Epiros Benefit Fund,
ΔΕΝ αναφέρεται έστω η λέξη πανΗπειρωτική ή ότι είναι θυγατρική της κλπ. Αυτή όμως διαχειρίζεται
(χρηματιστηριακά) μεγάλα ποσά της πανΗπειρωτικής. Κάτω βλέπουμε απόσπασμα φορολογικής δήλωσης 2010 της πανΗπεριωτικής όπου εσφαλμένα και ψευδώς αναφέρεται ως...παράρτημά της η Northern
Epiros Benefit Fund, η οποία δεν κάνει φορολογική δήλωση ως εταιρία μη κερδοσκοπική, αλλά καλύπτεται στην πανΗπειρωτική, με την οποία ΔΕΝ ΕΧΕΙ όμως ''συγγενική'', τυπική και νομική σχέση!!!
Τα ερωτήματα... Πως γίνεται, η εταιρία πανΗπειρωτικής να μην έχει ανανεωθεί γιά 5 χρόνια (ούτε
φορολογική δήλωση γιά 2011 και 2012), αλλά να ανανεώνεται κάθε χρόνο αυτή που διαχειρίζεται το χρήμα της στο Χρηματιστήριο χωρίς να δίνει λογαριασμό, δηλ. η Northern Epiros Benefit Fund; 'Αρα ΠΟΙΟΙ
θέλουν να κλείσει η πανΗπειρωτική, αλλά τα χρήματά της να τα χειρίζεται στο Χρηματιστήριο ή να τα
αποκτήσει η άλλη Οργάνωση, που φροντίζει να παραμένει τυπικά νομότυπη; Αν η πανΗπειρωτική ΔΕΝ
κάνει φορολογική δήλωση γιά προηγούμενα χρόνια ίσαμε 15 Μαίου 2014 (σε δυό μήνες) ΧΑΝΕΙ αυτόματα
το 501(c)3 γιά φοροαπαλλαγή. ΠΟΙΟΙ έχουν συμφέρον να κλείσει η πανΗπειρωτική; Λογικά οι...ιδιοκτήΠολιτεία Μασσαχουσέττης,
αρχείο εταιριών, 11 Μαρτίου 2014

τες του Northern Epiros Benefit Fund που φροντίζουν να το διατηρούν τυπικά-νομικά εντάξει και το
οποίο διαθέτει-διαχειρίζεται αυτόνομα και αυθαίρετα και χρήμα της...πανΗπειρωτικής, με την οποίαν
δεν έχουν τυπική-νομική σχέση!!!
Αυτά, φυσικά, ΔΕΝ τα γνωρίζουν τα μέλη της πανΗπειρωτικής, ούτε γνωρίζουν τα ''κόλπα'' του κατεστημένου, που στο όνομά τους, παίζουν τα δικά τους παιχνίδια.
Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥΣ, ΜΟΝΙΜΟΥΣ ''ΗΓΕΤΕΣ'' ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ:
Σε ποιό συνέδριο της πανΗπειρωτικής πάρθηκε απόφαση να δημιουργηθεί η εταιρία Northern Epiros
Benefit Fund, χώρια από την Οργάνωση γιά να παίζει τα χρήματα στο Χρηματιστήριο, ανεξέλεγκτα, χωρίς να δίνει αναφορά-λογαριασμό; Υπάρχει απόφαση συνέδριου, που υποτίθεται είναι το ανώτατο όργανο ή το αμαρτωλό κατεστημένο θεωρεί ''πρόβατα'' τα μέλη, τα χρησιμοποιεί ξεδιάντροπα χωρίς να τα
υπολογίζει, όπως και πραγματικά έγινε; Τα πρακτικά συνεδρίων την τελευταία 25ετία, ΔΕΝ αναφέρουν
απόφαση Ολομέλειας (συνέδριου) γιά το ζήτημα. 'Αρα, μήπως έχουμε περίπτωση ''νταβατζήδων'', που
''λυμαίνονται'' την πανΗπειρωτική Ομοσπονδία, κοροϊδεύουν τα μέλη της και κάνουν ότι θέλουν;
(active)
Πολιτεία Μασσαχουσέττης,
αρχείο εταιριών, 11 Μαρτίου 2014

Στην Πολιτεία
Μασσαχουσέττης
υπάρχει μόνο
ένα έγγραφο της
ενεργής εταιρίας: Τα
άρθρα της.
Τίποτα άλλο

Φορολογική δήλωση πανΗπειρωτικής στο IRS
(2010). Σε ξεχωριστό μέρος οι επενδύσεις στο
Χρηματιστήριο. Δείτε αριστερά την γραφή, από
ακριβές αντίγραφο. Φαίνεται ο λογιστής έκανε τυπογραφικό λάθος στο Epirus (αντί Epiros)

''Μαγειρέματα'' στα Συνέδρια και ''ήξεις αφίξεις''

Το παρακάτω απόσπασμα από τα πρακτικά είναι δήλωση του σημερινού πρόεδρου Νίκου Γκατζογιάννη (Γκέητζ) στο συνέδριο 2005, Φλόριδα. ''Το χρήμα είναι μόνο γιά το Northern Epiros Benefit Fund και
ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την πανΗπειρωτική''. Μιλάει και γιά ύπαρξη ''άλλων λογαριασμών''.
Αν υποθετικά δεν είναι χρήμα της πανΗπεριρωτικής, τότε ΠΟΥ βρέθηκε; Μυστικά κονδύλια, χορηγίες
από Ελλάδα, από ΗΠΑ, από...αλβανική κυβέρνηση, δικά του, ΤΙ είναι;... Και γιατί -αν δεν είναι της πανΗπειρωτικής- να το ''χρεώνεται'' νομικά αυτή; Γιατί να μην το ''χρεώνεται'' νομικά η μη ενεργή σε τίποτα
κατά τα άλλα, Northern Epiros Benefit Fund, που ΟΥΔΕΠΟΤΕ έκανε φορολογική δήλωση, αλλά παραμένει
νομότυπη, ενώ της πανΗπεριωτικής της έβαλαν ''λουκέτο'' ως εταιρία;
Διαβάστε προσεκτικά και το απόσπασμα από την έκθεση της Επιτροπής που έκανε έλεγχο οικονομικών στο συνέδριο 2007, Μασσαχουσέττη: ''...totals of other accounts which some of them HAVE NO
DIRECT DEALING with the Federation...''. Τα συμπεράσματα, δικά σας.

(σελίδα 523)

Τα ποσά (από Ελλάδα;) και οι παρατυπίες στο IRS

Φορολογικές δηλώσεις από δύο διαφορετικά
χρόνια. Πάνω δεξιά (χρόνος 2007) γιά τον 2006
(στο a) βλέπουμε 17.916 δολ. Για τον ίδο χρόνο 4
χρόνια μετά, βλέπουμε... 81.228 δολ. Ποιό από τα
δύο ποσά γιά τον ίδιο χρόνο στην ίδια ερώτηση
στις φορολογικές δηλώσεις, είναι...αληθές; Δεξιά

(2007), εισφορές μελών, ελάχιστες (ή μηδενικές).

'Ενα μικρό μέρος των..
επενδύσεων, από το
Northern Epiros Benefit Fund
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ΤΟ ΘΕΜΑ

'Ενα μικρό μέρος των μετοχών (σε τρία χρόνια έχασαν κοντά 120.000 δολ.)

Mια σοβαρή Οργάνωση και πλούσια, επενδύει στο Χρηματιστήριο. Αν και ως μη κερδοσκοπική και
φιλανθρωπική, όπως δηλώνει, καλό θα ήταν μέρος των χρημάτων να τα έδινε γιά καλούς σκοπούς σε
βορειοΗπειρώτες γιά τους οποίους ''κόπτεται'' και για τους οποίους τα...επενδύει (χωρίς αυτοί να γνωρίζουν ότι έχουν...χρήμα στο όνομά τους) ή γιά κάποιο έργο στην 'Ηπειρο.Δεν γίνεται ούτε το ένα, ούτε
το άλλο. Παράνομο δεν είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρία στις ΗΠΑ να επενδύει στο Χρηματιστήριο. Το
βασανιστικό ερώτημα όμως είναι γιατί μας ''δουλεύει'' όλους ''πουλώντας'' έναν ανύπαρκτο ''αγώνα''.

Eνώ γιά χρόνο 2008 (φορολογική δήλωση πάνω) βλέπουμε υπόλοιπο καθαρό 770.547 δολ. (τον
χρόνο 2006 ήταν 864.773 και τον χρόνο 2007 ήταν 796.213) την ίδια χρονιά, δηλ. 2008 (βλέπε
κάτω) το κόστος των μετοχών που είχαν αγοραστεί αγγίζει το 1 εκατομμύριο.

Τα υπόλοιπα, στην επόμενη έκδοση

Εκτός από...κλαρίνα υπάρχει και...''κουλτούρα''

Κοντά 36.000 δολ. ξοδεύτηκαν από το ταμείο πανΗπειρωτικής τον χρόνο 2008 γιά ''εκδόσεις''. Μας
χαροποίησε το γεγονός ότι θα μορφωθούμε με έκδοση βιβλίου, αλλά ψάχνοντας, διαπιστώσαμε ότι δεν
έγινε καμία έκδοση από 2007 και μετά. Και το ερώτημα: Σε τι ''εκδόσεις'' διατέθηκαν τα χρήματα;

Το Χρηματιστήριο έχει και...''χασούρα''. 'Ετσι, γιά τους χρόνους 2008 και 2007 βλέπουμε συνολικά
χάσιμο 69.641 δολ. ''Τα αδέλφια μας βορειοΗπειρώτες'', στο όνομα των οποίων γίνονται όλα και σε
αυτούς στήριζε και την ύπαρξή της ολόκληρη πανΗπειρωτική Αμερικής, ''έχασαν'', από χρήματα
που...επενδύθηκαν γιά...λογαριασμό τους, αφού μαζεύτηκαν γιά να επενδυθούν γι' αυτούς. 'Ετσι,
όχι μόνο δεν έχουν λάβει τίποτα από τα εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια που υποτίθεται έχουν και οι
''προστάτες'' τους τα επενδύουν, αλλά βγήκαν και...χαμένοι. Λέτε η πανΗπειρωτική ή το Northern
Epiros Benefit Fund να τους ζητήσουν να...πληρώσουν και την...''χασούρα'' στο Χρηματιστήριο;
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ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Αλλαγές σε προξενεία Β. Αμερική
'Εκρηξη σε δύο κτίρια,
Δημ. Αζεμόπουλος, από γενικός πρόξενος Τοστο Χάρλεμ Νέας Υόρκης ρόντο,
πηγαίνει στο υπουργείο στην Αθήνα. Τον

Ερώτηση στην Βουλή γιά το πρωτοσέλιδο της ''Πρωϊνής''

Λίγες ώρες μετά την προαναγγελία του δημοσιεύματος γιά βίζες σε Κοσσοβάρους, κατατέθηκε η ακόλουθη ερώτηση γιά υπουργό Εξωτερικών:

Νεκρός βρέθηκε δυστυχώς ο Ελληνας, Ανδρέας
Παναγόπουλος, που αγνοούνταν καθώς, βρισκόταν μέσα στο κτίριο που κατέρρευσε στο ανατολικό Χάρλεμ της Νέας Υόρκης.
Οπως ανακοινώθηκε ο 42 χρονών Ελληνας συγκαταλέγεται, πλέον, στα θύματα της τραγωδίας
από την έκρηξη αερίου που σημειώθηκε σε διαμέρισμα και είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση δύο
κτιρίων, αλλά και μια μεγάλη πυρκαγιά.
Eπτά νεκροί, περισσότεροι από 70 τραυματίες
και οκτώ αγνοούμενοι, από την μεγάλη έκρηξη Τετάρτη πρωί. «Πρόκειται για μια τραγωδία του χειρότερου είδους», είπε ο δήμαρχος Νέας Υόρκης.
Ο Ανδρέας Παναγόπουλος διέμενε στο 2ο όροφο του κτιρίου που κατέρρευσε. Σύμφωνα με τις
αστυνομικές αρχές, αναζητούνται τουλάχιστον
οκτώ άτομα, που ακόμη δεν έχουν δώσει σημεία
ζωής από την ώρα της έκρηξης.
Μία γυναίκα που ζει σε απόσταση ενός τετραγώνου από τα κτίρια, δήλωσε πως την ξύπνησε ο
ισχυρός θόρυβος και το ωστικό κύμα ταρακούνησε
την πολυκατοικία, στην οποία διαμένει.
«Κοιμόμουν και ξαφνικά ο τοίχος άρχισε να τρέμει, ολόκληρο το δωμάτιο ταρακουνήθηκε και το
παράθυρο μου άνοιξε αυτόματα. Νόμιζα ότι είχε
εκραγεί βόμβα», είπε χαρακτηριστικά η γυναίκα.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, τις τελευταίες εβδομάδες υπήρχε έντονη οσμή γκαζιού στο κτίριο.

αντικαθιστά ο Γ. Ιωαννίδης.
Θάνος Καφόπουλος, από γενικός πρόξενος Μόντρεαλ, πηγαίνει στο υπουργείο στην Αθήνα. Τον
αντικαθιστά ο Ν. Σιγάλας.
Αντ. Σγουρόπουλος, από γενικός πρόξενος Τάμπα, πηγαίνει στο υπουργείο στην Αθήνα. Τον
αντικαθιστα η Αδαμαντία Κλώτσα.
Ε. Φωτιάδου από γενική πρόξενος Λος 'Αντζελες,
πηγαίνει στην πρεσβεία στο Πεκίνο. Την αντικαθιστά ο Γ. Καραχάλιος.
Β. Γκουλούσης, από πρόξενος Ατλάντα, πηγαίνει
στο υπουργείο στην Αθήνα. Τον αντικαθιστά ο Γ.
Παναγιωτίδης.
Οι αλλαγές γίνονται Ιούλιο.

Ενημέρωση γιά τους
'Ελληνες στην Ουκρανία

Την ανησυχία τους για την κατάσταση στην Ουκρανία αλλά και διαβεβαιώσεις ότι μέχρι στιγμής
οι Έλληνες ομογενείς που ζουν στη χώρα αυτή
είναι καλά, καθώς επίσης και ευγνωμοσύνη προς
τις ελληνικές διπλωματικές αρχές και το Υπουργείο
Εξωτερικών που, όπως σημείωσαν, είχαν από την
πρώτη στιγμή στο πλευρό τους, αλλά και προσδοκίες από την ελληνική Πολιτεία, έκφρασαν στην
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή για τον Ελληνισμό της
Διασποράς της Βουλής ο Ιβάν Σαββίδης και η Αλεξάνδρα Προτσένκο.
Τόσο ο συντονιστής του Συμβουλίου Απόδημου
Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) της Περιφέρειας Χωρών πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Κοινοτήτων της Ρωσίας, Ιβάν Σαββίδης,
όσο και η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών
Κοινοτήτων της Ουκρανίας, Αλεξάνδρα Προτσένκο, είχαν προσκληθεί από την επιτροπή μαζί με τον
πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Κοινοτήτων του Καζαχστάν, Παύλο Θεοδωρίδη, την πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου του Αζερμπαϊτζάν
«Αργώ», Σαΐντα Μεχτίεβα και την πρόεδρο του
Συντονιστικού Συμβουλίου Νέων της Περιφέρειας,
Ευγενία Κοτανίδου, προκειμένου να την ενημερώσουν σχετικά με τα θέματα που απασχολούν τον
ελληνισμό στις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ.
Για το ΣΑΕ, ο κ. Σαββίδης είπε: «Είχαν ξοδευθεί
250 εκατ. ευρώ για επίλυση των προβλημάτων της
ελληνικής διασποράς, μόνο που κανείς δεν ξέρει
που πήγαν τα χρήματα αυτά και ποιος τα έδωσε»,
ανέφερε, τονίζοντας ότι ο ίδιος ως συντονιστής
του ΣΑΕ για την περιφέρεια των χωρών της πρώην ΕΣΣΔ, επί 7 χρόνια, δεν έλαβε παραπάνω από
300.000 ευρώ.

Toρόντο: Μήνας Ελλάδας

«Μήνα Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς»
ανακήρυξε τον Μάρτιο, η Σχολική Επιτροπή της
Περιοχής Τορόντο ύστερα από εισήγηση τοπικών
παραγόντων.
Η εισήγηση, που πραγματοποιήθηκε μέσω του
Επιτρόπου Σαμ Σωτηρόπουλου, εγκρίθηκε ομόφωνα από όλα τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής της
Περιοχής Τορόντο, σηματοδοτώντας εκδηλώσεις
ελληνικού πολιτισμού στα σχολεία του Τορόντο
κατά το μήνα επετείου της Επανάστασης του 1821.

Ποντιακή Νεολαία
Μηνύματα αισιοδοξίας, ενότητας και ομοψυχίας
έδωσαν οι 300 νέοι και νέες απ' όλη την Ευρώπη
που συμμετείχαν στην 20η Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας, που πραγματοποιήθηκε στη Φρανκφούρτη, στη Γερμανία.
Την εκδήλωση άνοιξε ο γενικός γραμματέας της
Ομοσπονδίας Συλλόγων Ποντίων Ελλήνων στην
Ευρώπη (ΟΣΕΠΕ) Αναστάσιος Σιδηρόπουλος, ενώ
χαιρετισμό απηύθυναν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος
Ηλίας Μαυρίδης, ο επίτιμος πρόεδρος, Χρήστος
Γαλανίδης και ο α' συντονιστής της Νεολαίας, Χρήστος Σαββίδης.

'Ελληνες υποψήφιοι
Άνετα αναμένεται να επανεκλεγεί ο ομογενής
Εργατικός υπουργός της Νότιας Αυστραλίας, Τομ
Κουτσαντώνης στις πολιτειακές εκλογές στην έδρα
West Torrens που θα διεξαχθούν το Σάββατο στις
15 Μαρτίου αλλά σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις το Εργατικό κόμμα απειλείται με ήττα.
Ο κ. Κουτσαντώνης κατέχει τρία συνολικά χαρτοφυλάκια στην απερχόμενη κυβέρνηση, Ενέργειας, Μεταφορών και Έργων Υποδομής καθώς και
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Στέγασης.
Υποψήφιος με το Εργατικό κόμμα για την έδρα
Χέϊσεν κατέρχεται και ο Πολ Γιαλλούρος.
Υποψήφιος με το Φιλελεύθερο κόμμα, που διεκδικεί την εξουσία είναι και ο ομογενής Άνθονι
Αντωνιάδης στην έδρα Ramsay.
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Μόλις κέρδισε ένα σημαντικό βραβείο για τα
αμερικανικά γράμματα: Ο 37 χρονών Έλληνας ποιητής Στέφανος Παπαδόπουλος, που ζει και εργάζεται στις ΗΠΑ, βραβεύτηκε με το Jeanette Haien
Ballard Writer's Prize, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 25.000 δολαρίων. Έχει τρία
βιβλία ποίησης στο ενεργητικό του, το τελευταίο,
«The Black Sea» (εκδ. Sheep Meadow Press), ελληνιστί «Η Μαύρη Θάλασσα» καταπιάνεται με τις
δοκιμασίες των προγόνων του, των Ποντίων της
Μαύρης Θάλασσας και της Μικρασίας και άλλες
διεθνείς διακρίσεις, καθώς και μετάφραση ποιημάτων του Νομπελίστα Ντέρεκ Γουόλκοτ στα ελληνικά, ενώ «Η Μαύρη Θάλασσα» μεταφράστηκε
στα ελληνικά από την Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ
και αναζητά εκδότη.
Ήταν έκπληξη για εσάς όταν μάθατε πως κερδίσατε το βραβείο;
Οπωσδήποτε, σαν από μηχανής θεός. Είναι ένα
βραβείο για το οποίο ούτε ήξερα ούτε είχα κάνει
αίτηση. Η ποίηση είναι μοναχική τέχνη. Δουλεύεις
μόνος, για πολύ καιρό, και με το πέρασμα του χρόνου αποκτάς ανοσία στην απόρριψη που δέχεσαι.
Συνηθίζεις στο γεγονός ότι η ποίηση δεν είναι αληθινή δουλειά και κανείς δεν σου ζήτησε να την κάνεις. Στις καλές τέχνες, οι άνθρωποι που αγαπούν
αυτό που κάνουν κατά κανόνα τιμωρούνται γι’
αυτό από την κοινωνία με το να μην πληρώνονται.
Στις ΗΠΑ, συγγραφείς σαν εμένα που δεν είναι
κομμάτι του πανεπιστημιακού συστήματος βρίσκονται κάπως στο περιθώριο και δυσκολεύονται
να παραμείνουν εντός της «λογοτεχνικής σκηνής».
Τελικά, ήταν όλα για καλό. Αυτή την αναπάντεχη
βράβευση την εκτίμησα και με ενθάρρυνε διπλά.
Με τι θέματα καταπιάνεστε στην ποίησή σας;
Με ό,τι καταπιάνονται συνήθως οι ποιητές. Είναι
λίγες οι βασικές θεματικές στην ποίηση – έρωτας,
θάνατος, επιθυμία, φύση κ.ο.κ. Τα υπόλοιπα είναι
παραλλαγές αυτών των θεμάτων. Η τελευταία μου
ποιητική συλλογή, «Η Μαύρη Θάλασσα», εστιάζει
αποκλειστικά στους Ποντίους της Μαύρης Θάλασσας και της Μικρασιατικής Καταστροφής. Είναι ένα
βιβλίο διαφορετικό από τα προηγούμενά μου, ένα
βιβλίο με «σονέτα» που εξερευνά τα όσα υπέφεραν
οι πρόγονοί μου. Ο παππούς μου από την πλευρά
του πατέρα μου γεννήθηκε στη Σαμψούντα και
μεγάλωσα ακούγοντας ιστορίες για τις δοκιμασίες
των Ποντίων. Ο πατέρας μου (NONDA 1922-2005),
που ήταν από τους λίγους Έλληνες καλλιτέχνες που
έκαναν καριέρα στο μεταπολεμικό Παρίσι, ποτέ
δεν ξέχασε την ποντιακή του ταυτότητα. Με ενθουσίασε η ιδέα της «κληρονομημένης μνήμης»
και αναρωτήθηκα τι ήταν αυτό που με συνέδεε
τόσο ισχυρά με μέρη και ανθρώπους που ποτέ δεν
γνώρισα. Έτσι ξεκίνησα να γράφω ποιήματα που
φαντάζονταν «φωνές» από το παρελθόν να αφηγούνται τις ιστορίες τους, όλα μέσα στο πλαίσιο
της φρίκης που ακολούθησε μετά την υπογραφή
της συνθήκης της Λωζάνης. Τότε, μη έχοντας μια
καθαρή εικόνα του πώς έμοιαζε το τοπίο και νιώθοντας ψεύτης, πήρα τη μηχανή μου, ξεκίνησα
από την Αθήνα και διέσχισα όλη την Ανατολία και
τη νότια ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Εξερεύνησα
παλιά ελληνικά χωριά, τη γενέτειρα του παππού
μου, τα βουνά, την ακτή. Απλά έβλεπα και άκουγα.
Καμιά φορά ένιωθα πως η ποίηση είναι ο τρόπος
μου για να διατηρώ την παιδική μου ηλικία, να
διατηρώ εκείνες τις μνήμες χωρίς την παραλυτική
επίδραση της νοσταλγίας.
Πόσο δύσκολο είναι για έναν Έλληνα ποιητή να
ξεχωρίσει στην παγκόσμια σκηνή;
Αυτό που είναι δύσκολο είναι να γράψει κανείς
καλά ποιήματα. Το να ξεχωρίσει κανείς διεθνώς
μπορεί ή μπορεί να μη συμβεί, αλλά δεν πρέπει
να είναι αυτοσκοπός για έναν ποιητή αν θέλει να
διατηρήσει, μερικώς έστω, την καλλιτεχνική του
ακεραιότητα. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα αφήσεις
στη μοίρα. Τα ποιήματα και τα βιβλία μου δεν
εκδόθηκαν εύκολα στις ΗΠΑ επειδή το στυλ μου
δεν ανήκει στην αμερικανική ποίηση του συρμού.
Ήμουν τυχερός που εκδόθηκε, κάτι που γίνεται
ολοένα πιο δύσκολο σε μια σκηνή στην οποία οι
συγγραφείς έχουν γίνει περισσότεροι από τους
αναγνώστες. Αν συνεχίσεις όμως να προσπαθείς,
θα τα καταφέρεις. Νομίζω πως οι νέοι Αμερικανοί
ποιητές σκέφτονται υπερβολικά την καριέρα τους,
νομίζουν πως ένα μεταπτυχιακό στην ποίηση είναι
σαν πτυχίο της Νομικής. Μου είχαν πει ποιητές
πως δεν έβρισκαν τη «Μαύρη Θάλασσα» ένα «αμερικανικό» βιβλίο και πως θα δυσκολευόμουν να
βρω Αμερικανό εκδότη, και είχαν δίκιο, αλλά στο
τέλος η ελληνικότητά του νομίζω πως συνετέλεσε
στη βράβευσή μου. Στις αναγνώσεις έβλεπα το
αμερικανικό κοινό να ενθουσιάζεται με την ελληνικότητα του βιβλίου και με την ιστορία που πολλοί

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Στέφανος Παπαδόπουλος
Ο Ποντιακής καταγωγής
'Ελληνας ποιητής,
που μας κάνει
υπερήφανους στις ΗΠΑ

αγνοούσαν. Ο κόσμος γίνεται σταδιακά ένα μικρότερο μέρος. Η Νέα Υόρκη και το Παρίσι δεν αποτελούν πια προϋποθέσεις για καλλιτεχνική καριέρα.
Θολώνουν τα όρια ανάμεσα στις εθνικότητες, τα
έθνη και τις ταυτότητες. Μπορείς να ζεις στη μέση
του πουθενά (όπως κάνω τώρα), να γράφεις ποιήματα για το Τιμπουκτού και ταυτόχρονα να έχεις
επικοινωνία με έναν εκδότη περιοδικού ποίησης
στη Βραζιλία. Για μένα αυτό είναι πρόοδος.
Διαβάζω πως γεννηθήκατε στις ΗΠΑ. 'Εχετε
μείνει καθόλου στην Ελλάδα;
Η μάνα μου είναι Αμερικανίδα. Γεννήθηκα στη
Βόρεια Καρολίνα, αλλά φύγαμε μετά από μερικές
εβδομάδες για τη Γαλλία. Πέρασα τα πρώτα πέντε
χρόνια της ζωής μου στο Παρίσι. Το 1981, μετακομίσαμε στην Ελλάδα, στο πατρικό του πατέρα μου
και έζησα μέχρι και τα πανεπιστημιακά μου χρόνια στην Αθήνα. Κατόπιν, έζησα σε διάφορα μέρη
στον κόσμο, αλλά πάντοτε περνούσα καιρό στην
Ελλάδα. Πλέον μοιράζω τον χρόνο μου μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Έκανα τη στρατιωτική μου θητεία
στην Ελλάδα, η οικογένειά μου ζει στην Ελλάδα και
παρά τα ταξίδια μου και τα χρόνια που ζω έξω, παραμένει για εμένα «σπίτι». Το ελληνικό τοπίο μένει
μέσα σου, αδύνατον να το ξεχάσεις. Όταν έχεις ζήσει εξίσου σε δύο διαφορετικές κουλτούρες, μερικές φορές νιώθεις πως στέκεσαι απέξω και κοιτάς

μέσα από ένα παράθυρο. Υπάρχεις εύκολα και στις
δυο διαστάσεις, αλλά με την απόσταση αλλάζει η
οπτική σου. Μπορεί να είναι άβολη αίσθηση για
κάποιον που θέλει να ανήκει κάπου, αλλά αυτή η
οριακή ζώνη είναι καλή για έναν συγγραφέα.
Πώς βλέπετε την κατάσταση στην ελληνική
κοινωνία αυτή τη στιγμή;
Πρόσφατα έγραψα ένα κομμάτι για την ελληνική
ποίηση και την οικονομική κρίση στο Los Angeles
Review of Books. Δεν υπάρχει τρόπος να συνοψίσω την πολυπλοκότητα της κατάστασης σε λίγες
λέξεις. Σαν Έλληνας, θλίβομαι βαθιά με αυτά που
βλέπω να συμβαίνουν, ειδικά με τους νέους που θα
κληρονομήσουν όλο αυτό το χάος. Επίσης νιώθω
απογοητευμένος και θυμωμένος, όπως όλοι. Αρχικά, ήμουν επικριτικός απέναντι στις αποτυχίες
μας, έβλεπα την πατρίδα μου να καταστρέφεται
από την «ανάπτυξη», την απληστία, τη διαφθορά
και τώρα τον ρατσισμό. Στην Ελλάδα, έχουμε μια
παράδοση να καταστρέφουμε τα μεγαλύτερά μας
πλεονεκτήματα και τα μεγαλύτερά μας μυαλά.
Τώρα, μαζί με την αποτυχία μας να δημιουργήσουμε μια ορθολογική, λειτουργική χώρα, βλέπω την
Ελλάδα στο έλεος ενός αρπακτικού τραπεζικού δανεισμού και ενός εξωφρενικού, καφκικού φορολογικού συστήματος που αλλάζει κάθε μέρα. Θεωρώ
τους Έλληνες ισχυρό λαό που αψηφά προκλήσεις,

αλλά η εργατική και η μεσαία τάξη έχουν σκύψει
το κεφάλι και υπομένουν τα χτυπήματα. Νομίζω
πως κανείς δεν ξέρει τι να κάνει. Οι μολότοφ και
οι απεργίες δεν κάνουν τίποτα εκτός από το να
πληγώνουν κι άλλους Έλληνες και να αναστατώνουν τις ήδη λεπτές ισορροπίες. Νομίζω πως μέχρι
οι άνθρωποι να αρχίσουν να σκέφτονται ομαδικά
και να οργανώνονται και να καθαρίσουν τα κόμματα από όλες τις παλαιοκομματικές αηδίες, δεν
έχουμε ελπίδα. Στην Ελλάδα καλώς δεν υπάρχει
εμπιστοσύνη ή αίσθηση ασφάλειας στο σύστημα,
αλλά μέχρι αυτό να αλλάξει, τίποτα δεν θα αλλάξει.
Αυτή η νοοτροπία «ο καθένας για τον εαυτό του»
σκοτώνει τη χώρα. Από την άλλη, η Ελλάδα τελεί
υπό «κρίση» για πάνω από 2000 χρόνια, οπότε δεν
μου προκαλεί και πολλή έκπληξη ό,τι συμβαίνει.
Σχέδια για το μέλλον, εντός Ελλάδας; Ξέρω
πως είχατε μεταφράσει ποιήματα του Ντέρεκ
Γουόλκοτ στα ελληνικά με την Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ («Ποιήματα», εκδ. Καστανιώτης). Σχεδιάζετε να ξαναμεταφράσετε στα ελληνικά ή να
εκδώσετε κάτι στη γλώσσα μας;
Έχω πολλούς καλούς φίλους στην Ελλάδα που
είναι συγγραφείς και ποιητές. Μετέφρασα τον Γουόλκοτ με την Κατερίνα επειδή είμαι καλός φίλος και
με τους δύο. Υπέροχη εμπειρία. Ο Γουόλκοτ υπήρξε φίλος και μέντοράς μου από τότε που ήμουν 19,
και το ίδιο συμβαίνει με την Κατερίνα εδώ και 15
χρόνια. Το να μεταφράζεις ποιήματα που αγαπάς
με ανθρώπους που αγαπάς είναι μοναδική και αξέχαστη εμπειρία. Έχω μια καλύτερη αίσθηση της
ποίησης του Γουόλκοτ στα αγγλικά και η Κατερίνα
προφανώς καλύτερη αίσθηση της μεταφοράς τους
στην ελληνική, έτσι το κάναμε μαζί, στίχο-στίχο,
καθισμένοι στο τραπέζι της στην Αθήνα ή την Αίγινα, με μπόλικο γέλιο και κρύα μπίρα.
Η Κατερίνα κι εγώ συνεργαστήκαμε μαζί πολλές
φορές και αποτελεί τεράστια επίδραση και αγαπημένο άτομο στη ζωή μου. Δεν έχω εκδώσει μέχρι
στιγμής βιβλίο στην Ελλάδα, αλλά η Κατερίνα
μόλις ολοκλήρωσε τη μετάφραση της «Μαύρης
Θάλασσας» στα ελληνικά και ελπίζω να βρω εκδότη. Αποσπάσματα από το βιβλίο δημοσιεύτηκαν
πρόσφατα από τον Χάρη Βλαβιανό στο περιοδικό
«Ποιητική». Εργάζομαι επίσης πάνω σε μεταφράσεις του Ρίτσου και του Καρυωτάκη.
Κων/νος Τζήκας

ΣΙΚΑΓΟ
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ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Ομογενείς που ξεχωρίζουν: Δρ. Εμμανουήλ Παράσχος
Ο Δρ Εμμανουήλ Ε. (Μένη) Παράσχος είναι καθηγητής μέσων μαζικής επικοινωνίας και δημοσιογραφίας στο Κολέγιο Emerson από το 1988. Το
1991-94, υπηρέτησε ως Κοσμήτορας του Ευρωπαϊκού Τμήματος του Κολεγίου Emerson για Παγκόσμιες Επικοινωνίες στο Μάσχτριχτ της Ολλανδίας.
Το 1995 τιμήθηκε με το Distinguished Faculty
Award (Βραβείο Διακεκριμένων Καθηγητών της
Σχολής) του Κολεγίου Emerson.
O Δρ Παράσχος έλαβε το διδακτορικό του από
το Πανεπιστήμιο του Μισσούρι (Missouri), Σχολή
Δημοσιογραφίας το 1975. Η διατριβή του είχε τον
τίτλο ''National Security and the People’s Right
to Know'' (Εθνική Ασφάλεια και το Δικαίωμα του
Λαού να Γνωρίζει).
Έκτοτε έδωσε πολλές διαλέξεις στην Ευρώπη
και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και δίδαξε
στο Πανεπιστήμιο του Μισσούρι, Σχολή Δημοσιογραφίας και στο Πανεπιστήμιου του Αρκάνσας στο
Little Rock, όπου διηύθυνε και το Τμήμα Δημοσιογραφίας. Εκεί επίσης ίδρυσε το περιοδικό Journal
of Arkansas Journalism Studies (Περιοδικό Δημοσιογραφίας, Δημοσιογραφικών Σπουδών του Αρκάνσας) και το Αστικό Δημοσιογραφικό Εργαστήρι
της πολιτείας για φοιτητές μειονοτήτων. Σήμερα
είναι Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δημοσιογραφίας του Κολεγίου Emerson.

To 1986-87, o Δρ Παράσχος έλαβε την υποτροφία Φούλμπραϊτ στη Σκανδιναβία, όπου δίδαξε
στο Ινστιτούτο Δημοσιογραφίας της Νορβηγίας
και έδωσε διαλέξεις στα τμήματα μέσων ενημέρωσης και πολιτικών επιστημών της Νορβηγίας,
Σουηδίας και Δανίας.
Στην Αμερική εργάστηκε για την εφημερίδα North Little Rock (Ark.) Times, την Fayette
(Mo.), Democrat-Leader και The Columbia (Mo.)
Missourian, όπου υπηρέτησε ως συντονιστής των
σελίδων αρθρογραφίας σύνταξης και έκδοσης.
Από το 1994, ο Δρ Παράσχος είναι συνεκδότης
του περιοδικού Media Ethics στο οποίο γράφει
συχνά και στη στήλη Ethicalia. Είναι ιδρυτής / εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού Journalism
Students' Online News Service (JSONS), οι σελίδες
του οποίου το 2001 αναγνωρίστηκαν από την εται-

ρεία Apple Corp. ως μια από τις καλύτερες σελίδες
ακαδημαϊκών νέων της χώρας στο Διαδίκτυο.
Η ερευνητική ειδικότητα και τα ενδιαφέροντα
του Δρα Παράσχου βρίσκονται στον κλάδο του
διεθνή νόμου μέσων ενημέρωσης, τύπου και εξωτερικής πολιτικής, ροή νέων παγκοσμίως, ηθικές
μέσων ενημέρωσης, κοινωνικά μέσα και δημοσιογραφία πολυμέσων.
Οι ακαδημαϊκές του εργασίες παρουσιάστηκαν σε πολλα ακαδημαϊκά περιοδικά στις Η.Π.Α.
και στην Ευρώπη. Είναι συγγραφέας των βιβλίων
Media Law and Regulation in the European Union
(Νομοθεσίες Μέσων Ενημέρωσης και Κανονισμοί
στην Ευρωπαϊκή Ένωση), Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Iowa, 1998, συνεργαζόμενος συγγραφέας
του Mass Media in Greece: Power, Politics and
Privatization (Μέσα Ενημέρωσης της Ελλάδας:
Ισχύς, Πολιτική και Ιδιωτικοποίηση), Praeger 1993,
και εκδότης του Greece and the American Press
(Ελλάδα και ο Τύπος της Αμερικής) Κρίκος 1986.
Έγραψε αρκετά κεφάλαια σε βιβλία όπως τα
εξής: Global Journalism (Longman, 1991), Foreign
News and the New World Information Order
(Iowa State University Press, 1984), Religion, Law
and Freedom: A Global Perspective (Greenwood,
2000), The NewWorld Press Encyclopedia (Facts
on File, 1981), Greece Prepares for the Twentyfirst Century (Woodrow Wilson Press, 1995) και
το Modern Greek Studies Yearbook (University of
Minnesota Press, 1991).
Το 2008 έγραψε το κεφάλαιο με τίτλο Boston
Journalism για την Εγκυκλοπαίδεια Δημοσιογραφίας του Sage, και το 2009 δημιούργησε το
βιβλιαράκι και την ιστοσελίδα με τίτλο ''On The
Boston Journalism Trail'', (Στα Ίχνη της Δημοσιογραφίας της Βοστώνης) το οποίο προσδιόρισε
τις τοποθεσίες και επεκτάθηκε στην ιστορία 36
ορόσημων δημοσιογραφίας της Αμερικής στην
ηλ. διεύθυνση (http://journalism.emerson.edu/
journalismtrail/). Το βιβλιαράκι διαμοιράστηκε
στους παρευρισκόμενους του συνεδρίου της Ένωσης Δημοσιογράφων και Μέσων Επικοινωνίας στη
Βοστώνη το 2009.
Είναι συγγραφέας του βιβλίου της ιστοσελίδας
The First Greeks of Boston (Οι Πρώτοι Έλληνες της
Βοστώνης) που αποτελεί μια μελέτη για την μετανάστευση των Ελλήνων στην περιοχή του Boston
κατά τον 17ο και 18ο αιώνα που συμπεριλαμβάνει
ειδική αναφορά στην πρώτη εφημερίδα των Ελλήνων μεταναστών στην Αμερική που δημοσιεύθηκε
στην περιοχή Boston το 1892 (http://web.me.com/
mparaschos/Boston_Greeks/The_Colonial_Era.
html). Η μελέτη αυτή βρίσκεται και στις ιστοσελίδες
«Μνήμες - Αλησμόνητες Πατρίδες» της ομογένειας
στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http://mnimes.org)
μεταφρασμένη στην Ελληνική γλώσσα.
Έχει διδάξει συγκριτική νομοθεσία μέσων, μαζικής ενημέρωσης και μοντέρνας κοινωνίας, δημοσιογραφίας πολυμέσων, διεθνούς μαζικής επικοινωνίας, παγκόσμιας δημοσιογραφίας, ηθικές
μέσων, προπαγάνδα και ο τύπος, ρεπορτάζ νέων
και έκδοσης, έγγραφης γνώμης και συμβουλές δημοσίευσης για φοιτητές.
Ο Δρ Παράσχος γεννήθηκε το 1945 στην Αθήνα,
από γονείς Μικρασιάτες και είναι Αμερικανός υπήκοος. Ζει στην περιοχή της Βοστώνης με τη γυναίκα του Janet, και τα δυό παιδιά του, την Σοφία και
τον Αλέξανδρο.

Οι πρώτες Ελληνικές
Εκκλησίες της Βοστώνης

Το 1890 ένας Σύριος Ορθόδοξος ιερέας, που
μιλούσε Ελληνικά, μισθώθηκε για να τελέσει λειτουργία σε μια ενοικιασμένη αίθουσα επί των
οδών Kneeland και Washington στο κέντρο του
Boston (Βοστώνη). Περίπου 100 Έλληνες ζούσαν
τότε στην περιοχή και η κοινότητα αυτή βοήθησε
προσφέροντας μαθήματα γλώσσας Ελληνικών και
Αγγλικών.
Το 1899 ο Πατήρ Κ. Παπαγεωργίου (Fr. K.
Papageorgiou) λειτούργησε στην ίδια αίθουσα,
ακολουθούμενος από το Πατέρα Κ. Παπακωνσταντίνο, τον Πατέρα Παναγιώτη Φιαμπόλη που λειτούργησαν σε ενοικιασμένη αίθουσα επί των οδών
Stuart & Tyler το 1901.
Στο Ναό Της Αγίας Τριάδος στο Lowell δημιουργήθηκε η πρώτη οργανωμένος ενορία στη Νέα

Αγγλία (New England) το 1900 και ακολούθησε ο
Καθεδρικός Ναός της Ενορίας του Boston το 1903.
Πρωτοπόροι ιερωμένοι των Καθεδρικών προσπαθειών που άρχισαν το 1899 μεταξύ άλλων ήταν οι:
• Μ. Αναγνωστόπουλος (M. Anagnos),
• Γ. Παρμενίδης (J. Parmenidis),
• Α. Γούναρης (Α. Gounaris),
• Σ. Σταματέλος (S.Stamatelos),
• Α. Σταυρόπουλος (A. Stavropoulos),
• Κ. Ζεβητάς (C. Zevitas),
• Π. Γκοβόστης (P. Govostis),
• Γ. Γριμούτης (G. Grimoutes),
• Γ. Αναστασόπουλος (G. Anastasopoulos),
• Ε. Α. Σοφοκλής (E. A. Sophocles),
• Τ. Μ. Ροδοκανάκης (J.M. Rodocanachi),
• Α. Συνοδινός (A. Synodinos).

H πρώτη ελληνική
εκκλησία στις ΗΠΑ:
Νέα Ορλεάνη, 1867

Πρώτοι 'Ελληνες μετανάστες,
Ellis Island Νέα Υόρκη, αρχές
προηγούμενου αιώνα

15790 New Ave. suite 100 - Lemont, IL 60439

-
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Ο Λούης Τίκας (Luis Tikas ή Ηλίας Σπαντιδάκης)
ήταν Έλληνας συνδικαλιστής από την Κρήτη, που
δολοφονήθηκε το 1914 στο Κολοράντο των ΗΠΑ
κατά τη διάρκεια μιας μεγαλειώδους εργατικής
απεργίας στα ορυχεία. Η μνήμη του είναι ακόμα
ζωντανή στα αμερικανικά συνδικάτα.
Το ελληνικό όνομα του Τίκα ήταν Ηλίας Σπαντιδάκης. Γεννήθηκε στην Λούτρα Ρεθύμνου το
1886 και ο πατέρας του ονομαζόταν Αναστάσιος.
Το 1906 σε ηλικία 20 ετών μετανάστευσε στις ΗΠΑ.
Πριν φύγει έβγαλε μια φωτογραφία φορώντας την
παραδοσιακή κρητική στολή και την άφησε ως ενθύμιο στους συγγενείς του. Δεν επρόκειτο να ξανανταμωθούν. Στις ΗΠΑ μετέτρεψε το όνομά του
στο αγγλοσαξονικό Λούης Τίκας (Luis Tikas), με το
οποίο έμελλε να γραφεί στην ιστορία των συνδικαλιστικών αγώνων.
Από το λιμάνι της Νέας Υόρκης πήγε στο Κολοράντο. Εγκαταστάθηκε στο Ντένβερ κι άρχισε να
δουλεύει στα χαλυβουργία του Πουέμπλο καμιά
τριανταριά μίλια μακριά, με ημερομίσθιο $1,75,
για δώδεκα ώρες την ημέρα. Το 1910 ορκίστηκε
Αμερικανός πολίτης και άνοιξε καφενείο στην οδό
Μάρκετ του Ντένβερ, μια εργατική γειτονιά που
έγινε η τοπική Greektown. Την εποχή εκείνη στο
Ντένβερ ζούσαν 240 Έλληνες.
Συμπτωματικά, απέναντι απ’ το καφενείο βρίσκονταν τα γραφεία της τοπικής οργάνωσης των
Βιομηχανικών Εργατών του Κόσμου (Wobblies). Ο
Τίκας, είτε έγινε από την αρχή μέλος των Wobblies
είτε όχι, ήταν αποφασισμένος να αφομοιωθεί στην
καινούρια χώρα. Αρχικά, προσπάθησε να μπει στο
αστυνομικό σώμα αλλά απερρίφθη εξαιτίας της
εμπλοκής του με τους Wobblies. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ήταν επικεφαλής ενός συνδικάτου
λούστρων που το 1910 έκαναν απεργία ζητώντας
αύξηση 100% (από πέντε σε δέκα σεντς!). Άλλοι
λένε πως δούλευε για μια ασφαλιστική εταιρία.
Έτσι κι αλλιώς, ο Λούης Τίκας αναδείχτηκε σε
ηγετική μορφή ανάμεσα στους συμπατριώτες
του: μιλούσε καλύτερα αγγλικά απ’ οποιονδήποτε
άλλον, και έστελνε τα εμβάσματα στην Ελλάδα για
λογαριασμό των συμπατριωτών του που δεν ήξεραν πώς να φερθούν σε ταχυδρομείο και τράπεζα.
Ήταν τζέντλεμαν: οι φωτογραφίες της συλλογής
Ντολντ, που υπάρχουν στην πολιτειακή βιβλιοθήκη του Ντένβερ, δείχνουν έναν Αμερικανό πολίτη
χωρίς μουστάκι – κάτι ασυνήθιστο για την κρητική
κοινότητα - που δεν θα ξεχώριζε από έναν ντόπιο.
Συνδικαλιστής - Ηγέτης
Ο Τίκας ήταν συνειδητός ριζοσπάστης. οι εργάτες του Κολοράντο βρίσκονταν στο έλεος των εταιριών και των αφεντικών. Την εποχή που ο Λούης
Τίκας έφτασε στο Ντένβερ, το μεγάλο αφεντικό
ήταν ο Λεωνίδας Σκλήρης, από τη Σπάρτη, ένα
είδος εργατοπατέρα που έλεγχε τους Έλληνες εργάτες όχι μόνο στο Κολοράντο αλλά στη Γιούτα και
τη Νεβάδα. Τους εύρισκε δουλειά στα ορυχεία με
συνθήκες μεσαιωνικές και αμοιβές χειρότερες από
των άλλων εθνοτήτων. Οι «Έλληνες του Σκλήρη»
εργάζονταν για $1,75 την ημέρα ενώ οι Γερμανοί
και οι Ουαλοί έπαιρναν $2,50. Η κατάσταση στα
ορυχεία ήταν όντως μεσαιωνική. Από το 1910 ως το
1913, 618 ανθρακωρύχοι είχαν χάσει τη ζωή τους
σε εργατικά ατυχήματα. Τα ημερομίσθια ήταν τόσο
χαμηλά ώστε πολλές οικογένειες ικανοποιούνταν
με τις «αποζημιώσεις θανάτου» που έφταναν τα
εφτακόσια δολάρια (χώρια το φέρετρο των είκοσι
δολαρίων). Ανάμεσά τους δούλευαν 350 περίπου
Έλληνες. Η δουλειά τους ήταν πολύ σκληρή, με
αποτέλεσμα σε δυο χρόνια να υπάρχουν 13 θάνατοι
Ελλήνων και πολλοί τραυματισμοί.
Επίσης, ήταν κακοπληρωμένη και γινόταν μεγάλη εκμετάλλευση από τις εταιρίες σε βάρος των
εργατών. Σπίτια και καταστήματα ανήκαν στην
εταιρία των ορυχείων, η οποία κοστολογούσε τη
χρήση και τα ψώνια 25 % ακριβότερα από την
ελεύθερη αγορά. Επιλογή άλλη δεν υπήρχε, αφού
οι εργάτες ήταν υποχρεωμένοι να κατοικούν και
να ψωνίζουν από την εταιρία, η οποία τους πλή-

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Λούης Τίκας: Ο ήρωας συνδικαλιστής

ρωνε σε κουπόνια ανταλλάξιμα μόνο στα ταμεία
των δικών της καταστημάτων. Το 1912, ο Λούης
Τίκας εγκατέλειψε το καφενείο. Το Νοέμβριο του
1912 βρισκόταν στα ορυχεία του Φρέντερικ στο
Κολοράντο, που ήταν σκλαβοπάζαρα. Στις 19 Νοεμβρίου ήταν επικεφαλής των 63 Ελλήνων που κατέβηκαν σε απεργία. Τότε αναδείχτηκε η ηγετική
κορφή του συνδικαλιστή Τίκα, με αποτέλεσμα να
κερδίσει την εμπιστοσύνη των συμπατριωτών του,
που αναζητούσαν τρόπους να απαλλαγούν από εργατοπατέρες τύπου «Σκλήρη». Στη διάρκεια αυτής
της απεργίας συνέβησαν πολλά: όργιο εγκάθετων,
προβοκάτσιες (μπήκε φωτιά στο κτίριο δίπλα στο
πηγάδι του ορυχείου), συλλήψεις και φυλακίσεις.

Ο Λούης Τίκας δεν ανεχόταν την εκμετάλλευση
και την αδικία. Ήρθε σε επαφή με την «Ένωση Ανθρακωρύχων Αμερικής» (United Mine Workers of
America), άρχισε να περιοδεύει στις ανθρακοφόρες περιοχές του Ντένβερ και του Πουέμπλο και να
συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία για ατυχήματα
και τραυματισμούς την περίοδο 1912-13. Επίσης,
για την πολιτική των εταιριών και τη συμπεριφορά
των υπευθύνων. Ενημερώνει πως αν οι συνθήκες
δεν αλλάξουν θα ξεκινήσει «βιομηχανικός πόλεμος», όπως τον ονομάζει.
Ο Τίκας σύντομα αποκτά την εμπιστοσύνη των
εργαζομένων και εξελίσσεται σε ηγετική μορφή.
Ο «Λούης ο Έλληνας» (Louis the Greek) ή ο «Λίο ο
Κρητικός» (Leo the Cretan), όπως τον αποκαλούσαν έγινε θρύλος. Όμως, οι εταιρίες που ανήκαν
κυρίως στον Τζον Ροκφέλερ δεν υποχωρούν. Τουναντίον καιροφυλακτούν να τον πλήξουν.
Η αιματηρή απεργία του Λάντλοου
Τελικά στις 23 Σεπτεμβρίου 1913 ξεκινά η μεγάλη
απεργία στην πόλη Λάντλοου (Laddlow ή Ludlow),
όπου υπήρχαν 13.000 ανθρακωρύχοι. Τα κυριότερα αιτήματα των απεργών του Λάντλοου ήταν τα
παρακάτω:
Να ψωνίζουν από όποιο κατάστημα προτιμούσαν οι ίδιοι.
Να πηγαίνουν σε όποιον γιατρό επιθυμούσαν και
όχι στους γιατρούς της εταιρίας.
Να αναγνωριστεί το συνδικάτο τους.
Να καθιερωθεί η οκτάωρη εργασία.
Να εφαρμοστούν αυστηρά οι νόμοι της Πολιτεί-

Η κηδεία του Τίκα

ας του Κολοράντο όσον αφορά την ασφάλεια των
ορυχείων, να καταργηθεί το script, όπως και το
σύστημα φρουρών της εταιρείας που έκανε τους
εργατικούς καταυλισμούς να μη διαφέρουν από τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Επικεφαλής της απεργίας ήταν ο Τζον Λόζον και
ο Λούης Τίκας, που είχε μια ομάδα στήριξης από
Κρητικούς, μερικοί από τους οποίους είχαν πάρει
μέρος στις απεργίες του Μπίνγκαμ στη Γιούτα.
Στις αρχές της απεργίας, η εταιρεία για να την
καταπνίξει προέβη σε έξωση των απεργών από
τα οικήματα στα οποία τους στέγαζε και προσέλαβε απεργοσπάστες. Οι απεργοί δεν πτοήθηκαν.
Έστησαν σκηνές στην περιοχή σε στρατηγικό σημείο, ώστε να εμποδίζουν τους απεργοσπάστες να
μπουν στα ορυχεία. Τον Οκτώβριο, ο καταυλισμός
των απεργών λειτουργούσε σαν πόλη: πεντακόσιοι άνδρες, 350 γυναίκες, 450 παιδιά, ελληνικός
φούρνος, ελληνικό καφενείο.
Η εταιρεία ζήτησε την παρέμβαση της εθνοφρουράς και ο κυβερνήτης του Κολοράντο συμφώνησε.
Οι συγκρούσεις ήταν βιαιότατες. Τότε η οικογένεια
Ροκφέλερ υπέβαλε το αίτημα να ντυθούν με στολές της εθνοφρουράς δικά της, έμπιστα πρόσωπα,
αποφασισμένα αν χρειαστεί να ρίξουν στο ψαχνό.
Ο κυβερνήτης το αποδέχθηκε και αυτό. Αλλά οι
απεργοί δεν υποχώρησαν - ακόμη και όταν οι
Ροκφέλερ έστειλαν ένα θωρακισμένο αυτοκίνητο
το οποίο έφερε πολυβόλο και οι εθνοφρουροί το
αποκαλούσαν Death Special.
Ήταν φανερό ότι στις 20 Απριλίου 1914 η εθνοφρουρά θα εισέβαλε και θα εκκένωνε τον καταυλισμό των απεργών. Ήταν Δευτέρα του Πάσχα και οι
περισσότεροι κοιμούνταν αφού την προηγούμενη
γιόρταζαν το ελληνικό Πάσχα. Οι πιστολάδες της
εταιρίας απαίτησαν από τον Λούη Τίκα να τους
παραδώσει δύο Ιταλούς συνδικαλιστές. Ο Τίκας
ζήτησε ένταλμα σύλληψης αλλά τέτοιο πράγμα
δεν υπήρχε και ο Τίκας αρνήθηκε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση.
Λίγο αργότερα έπεσε η πρώτη βολή: μερικοί από
τους απεργούς ήταν οπλισμένοι. Το Κολοράντο
αποτελούσε μέρος της Άγριας Δύσης. Ακολούθησε
μάχη χαρακωμάτων ενώ οι γυναίκες και τα παιδιά
έτρεξαν να σωθούν στους γύρω λόφους. Σύμφωνα
με την μαρτυρία της Μαίρη Χάρρις, γνωστής και
ως Mother Jones, πάνω από σαράντα άτομα σκοτώθηκαν από σφαίρες και από ασφυξία, ενώ ένα
αγοράκι δέχτηκε μια σφαίρα στο κεφάλι καθώς
προσπαθούσε να σώσει το γατάκι του. Σύμφωνα
με την Mother Jones οι πιστολάδες είχαν καταναλώσει πολύ ουίσκι από το κοντινό σαλούν και
βρίσκονταν σε έξαλλη κατάσταση. Τα επεισόδιο,
που αποτελεί μαύρη σελίδα στην ιστορία των ΗΠΑ,
ονομάστηκε «σφαγή του Λάντλοου».
Ο θάνατος του Τίκα
Ο Τίκας με απαράμιλλο θάρρος, ζήτησε να δει
τον επικεφαλής της εθνοφρουράς, λοχαγό Καρλ
Λίντερφελντ (Karl Linderfeld) κρατώντας λευκή
σημαία. Οι δυο τους συναντήθηκαν στο λόφο και
μίλησαν για λίγο. Έπειτα οι αυτόπτες μάρτυρες
είπαν ότι ο αξιωματούχος χτύπησε με πρωτοφανή
αγριότητα τον Τίκα στο κεφάλι με την καραμπίνα του. Η καραμπίνα έσπασε στα δύο όπως και
το κρανίο του Τίκα. Οι εθνοφρουροί βάλθηκαν
να πυροβολούν το άψυχο σώμα. Ευθύς αμέσως
εισέβαλαν στον καταυλισμό, ρίχνοντας αδιακρίτως εναντίον οτιδήποτε κουνιόταν. Έδιωξαν τους
απεργούς, σκότωσαν 18 άτομα, 10 εκ των οποίων
ήταν παιδιά από τριών μηνών ως 11 ετών, και έκαψαν τις σκηνές τους. Όταν οι απεργοί ξαναμπήκαν
μερικές ημέρες αργότερα στον καταυλισμό βρήκαν το πτώμα του Τίκα. Η κηδεία του έγινε στις 27
Απριλίου και τη νεκρώσιμη πομπή ακολούθησαν
χιλιάδες εργάτες.
Μετά τη σφαγή στο Λάντλοου, οι συγκρούσεις
των εργατών με την εθνοφρουρά σε όλη την
Πολιτεία του Κολοράντο έλαβαν τεράστιες δια-

στάσεις. Τα συνδικάτα κάλεσαν τους εργάτες να
εξοπλιστούν με «όλα τα όπλα και τα πυρομαχικά
που μπορούσαν να αποκτήσουν νόμιμα» και άρχισε πραγματικός ανταρτοπόλεμος ανάμεσα στην
εθνοφρουρά και στα συνδικάτα που διήρκεσε δέκα
ημέρες. Στο περιοδικό «The Masses» ο αρθρογράφος Μαξ Ίστμαν δημοσίευσε ένα κείμενο με τίτλο
Ταξικός πόλεμος στο Κολοράντο. Το συνόδευε η
εικονογράφηση του επίσης γνωστού ζωγράφου
Τζον Φρεντς Σλόαν.
Οι συγκρούσεις τερματίστηκαν μόνον όταν ο
πρόεδρος των ΗΠΑ Γούντρο Γουίλσον έστειλε
μονάδες του ομοσπονδιακού στρατού στην περιοχή. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, σκοτώθηκαν συνολικά
69 άτομα. Στον θλιβερό απολογισμό θα πρέπει
να προσθέσουμε και τα εξής: 400 απεργοί συνελήφθησαν, 332 από αυτούς παραπέμφθηκαν για
φόνο και μόνο ένας, ο Τζον Λόουσον, καταδικάστηκε αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο του Κολοράντο αργότερα τον αθώωσε. Από την εθνοφρουρά
παραπέμφθηκαν 22 άτομα - ανάμεσά τους και
δέκα αξιωματικοί - και σε μια παρωδία δίκης, που
ως τέτοια διδάσκεται σήμερα σε διάφορες πανεπιστημιακές σχολές, αθωώθηκαν όλοι, πλην του
λοχαγού Λίντερφελντ, ο οποίος δολοφόνησε τον
Τίκα. Όμως, η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν
απλή πειθαρχική επίπληξη.
Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα γεγονότα του
Λάντλοου, διάφοροι μεταρρυθμιστές και σοσιαλιστές οργάνωσαν πικετοφορίες σ’ όλη τη χώρα.
Ο συγγραφέας Άπτον Σίνκλαιρ (που αργότερα
έγραψε το μυθιστόρημα «King Coal») στήθηκε επί
μέρες έξω από τα γραφεία του Ροκφέλερ στη Νέα
Υόρκη σε σιωπηλή διαδήλωση.
Στο Σικάγο πραγματοποιήθηκε μεγάλη διαδήλωση με πρωτοβουλία της εφημερίδας «Masses».
Ο Σίνκλαιρ και ο προοδευτικός δικαστής του Ντένβερ, Μπ. Μπ. Λίντσεϊ, ταξίδεψαν μαζί με γυναίκες
απεργών σ’ όλη την Αμερική μιλώντας σε συγκεντρώσεις για την σφαγή του Λάντλοου.
Η μνήμη του Τίκα
Το χρονικό της απεργίας δεν γράφτηκε ποτέ.
Είχε σχεδόν ξεχαστεί, ώσπου το 1944 ο τραγουδιστής Γούντι Γκάθρι έγραψε ένα τραγούδι με τίτλο
«The Ludlow Massacre». Το τραγούδι ακουγόταν
συχνά στις διαδηλώσεις της δεκαετίας του ’60.
Ο ποιητής Ντέιβιντ Μέισον έγραψε ένα ποιητικό
μυθιστόρημα 4.800 στίχων με τίτλο: «Ποιος ήταν
ο Λούης Τίκας», όπου περιγράφεται η ζωή του Έλληνα πρωταγωνιστή του αμερικανικού εργατικού
κινήματος. Τη ζωή του Τίκα επανέφερε στο προσκήνιο ο ελληνοαμερικανός συγγραφέας Ζήσης
Παπανικόλας το 1991 γράφοντας τη βιογραφία του
σε ένα βιβλίο.
Επίσης, το 2001 ο Αμερικανός τραγουδοποιός
Φρανκ Μάνινγκ (Frank Manning) στηριγμένος
στις αναμνήσεις του παππού του που συμμετείχε
στην απεργία του Λάντλοου, έγραψε το τραγούδι
«Λούης Τίκας», που βραβεύτηκε στο διαγωνισμό
«Γούντι Γκάθρι». Το τραγούδησε στις ετήσιες εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο Λάντλοου από την
Ένωση Ανθρακωρύχων και το 2007 το τραγούδησε
και στην Ελλάδα.
Σήμερα το Λάντλοου είναι μια πόλη-φάντασμα.
Στον χώρο της σφαγής, στην περιοχή Τρίνινταντ,
έχει στηθεί μεγαλoπρεπές μνημείο από γρανίτη
στη μνήμη των θυμάτων. Εκεί υπάρχει και ο τάφος
του γενναίου Λούη Τίκα. Στο Ρέθυμνο, τόπος καταγωγής του, προς τιμήν του, υπάρχει οδός Ηλία
Σπαντιδάκη και στην πλατεία η προτομή του, προσφορά της πανΚρητικής Αμερικής.
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Σπουδαίος αρχαίος Έλληνας, ο πρώτος των επτά
σοφών της αρχαιότητας, μαθηματικός, φυσικός,
αστρονόμος, μηχανικός, μετεωρολόγος και προσωκρατικός φιλόσοφος, ιδρυτής της Μιλησιακής
σχολής της φυσικής φιλοσοφίας.
Ήταν γιος του Εξαμύου και της Κλεοβουλίνης,
δραστηριοποιήθηκε στις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ.
στη Μίλητο. Το όνομά του στην καθαρεύουσα είναι
περισπώμενο. Στην αρχαία ελληνική απαντάται ως
Θαλής, αλλά και Θάλης, γενική του Θάλητος, στην
αρχαία ιωνική διάλεκτο Θάλεω, γενική του Θαλού.
Ακολούθως δοτική τω Θάλητι, Θαλή και Θαλεί, αιτιατική: Θάλητα, Θαλήν, Θάλην και Θαλή, κλητική:
ώ Θαλή. Την βιογραφία του έγραψε ο Διογένης ο
Λαέρτιος.
Ο Θαλής γεννήθηκε στη Μίλητο γύρω στο 621
π.Χ. Οι ακριβείς ημερομηνίες της γέννησης και
του θανάτου του Θαλή δεν είναι γνωστές με ακρίβεια, άλλα προσδιορίζονται από σκόρπιες αναφορές αρχαίων συγγραφέων. Ο Διογένης Λαέρτιος
σημειώνει πως ο Θαλής πέθανε την περίοδο της
58ης Ολυμπιάδας (548-545 π.Χ.) σε ηλικία 78 χρονών. Ο Διογένης Λαέρτιος αναφέρει πως οι γονείς
του Θαλή ήταν ο Εξαμύης και η Κλεοβουλίνη που
κατάγονταν και οι δύο από οικογένειες Φοινίκων
αριστοκρατών. Ο Διογένης ο Λαέρτιος συνδέει
μάλιστα την καταγωγή τους με τον Κάδμο. Αναφέρει επίσης δύο εναλλακτικές θεωρίες σχετικά
με τον γιο του Θαλή, που ονομαζόταν Κύβισθος.
Σύμφωνα με την πρώτη θεωρία ο Κύβιστος ήταν
γιος του Θαλή, ενώ σύμφωνα με την δεύτερη ήταν
ανιψιός του, τον οποίο είχε υιοθετήσει. Κατά τη
δεύτερη εκδοχή ο Θαλής δεν είχε παντρευτεί. Η
δεύτερη θεωρία ενισχύεται και από την παράδοση
που αναφέρεται στον λόγο που δεν παντρεύτηκε ο
Θαλής. Σύμφωνα με αυτή την παράδοση η μητέρα
του Θαλή τον παρακινούσε να παντρευτεί άλλα αυτός της ανταπαντούσε πως είναι μικρός για γάμο.
Όταν πέρασαν τα χρόνια της ανταπαντούσα πως
είναι μεγάλος πια για γάμο.
Σύμφωνα με άλλη παράδοση που αναφέρει ο
Πλούταρχος, όταν επισκέφτηκε ο Σόλωνας τον
Θαλή και τον ρώτησε γιατί δεν παντρεύεται να
αποκτήσει διάδοχους, αυτός απάντησε από αγάπη
για τα παιδιά. Μια άλλη παράδοση αναφέρει πως
μία υπηρέτρια κορόιδεψε τον Θαλή όταν αυτός
παρατηρώντας τον ουρανό έπεσε μέσα σε ένα πηγάδι, λέγοντας του πως μελετά τα ουράνια άλλα
αγνοεί τα γήινα.
Ο Θαλής αναφέρεται σε διάφορες πηγές συνήθως ως καινοτόμος και πρωτοπόρος για την εποχή
του. Υπάρχει διαφωνία σχετικά με τα γραπτά του
έργα. Άλλοι υποστηρίζουν πως δεν άφησε γραπτά
ενώ άλλοι του αποδίδουν κάποια έργα, ανάμεσα
τους το Περί ηλιοστασίων και Περί ισημερίας. Ο
Ηρόδοτος μας πληροφορεί πως ο Θαλής πρόβλεψε
την έκλειψη Ηλίου του 585 π.Χ.
Επίσης αναφορές κάνουν λόγο για επιχειρηματικές δραστηριότητες του Θαλή. Ο Αριστοτέλης στα
Πολιτικά δίνει μία διαφορετική ερμηνεία για τις
οικονομικές δραστηριότητες που ανέπτυξε. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη οι συμπολίτες του Θαλή
αμφισβητούσαν την χρησιμότητα της φιλοσοφίας
αφού αυτή δεν σε βοηθάει να πλουτίσεις. Τότε ο
Θαλής έχοντας προβλέψει από τις κινήσεις των
άστρων ότι αναμένεται χρονιά πολύ καλής σοδειάς νοίκιασε όλα τα ελαιοτριβεία της Μιλήτου. Την
επόμενη χρονιά που η κίνηση υπήρξε αυξημένη
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Θαλής ο Μιλήσιος, ο πρώτος των 7 σοφών

έγινε πλούσιος και έτσι απέδειξε στους συμπολίτες
του πως με τη σοφία μπορεί κανείς να πλουτίσει
όμως δεν είναι αυτός ο σκοπός της.
Πολιτική
Σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς ο Θαλής
είχε ανάμειξη στην πολιτική. Βρέθηκε στο προσκήνιο σημαντικών γεγονότων που εκτυλίσσονταν
στην Μικρά Ασία κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ο
Ηρόδοτος αναφέρει πως ο Θαλής είχε προβλέψει
ένα χρόνο πριν την ακριβή ημερομηνία της έκλειψης Ηλίου που συνέβη το 585 π.Χ. και συνέπεσε με
την μάχη του Άλυ ποταμού μεταξύ των Λυδών και
των Μήδων.
Σε έναν μεταγενέστερο πόλεμο των Λυδών
εναντίον των Μήδων οι Λυδοί αδυνατούσαν να
περάσουν τον ποταμό Άλυ. ο Θαλής, που εκείνο
τον καιρό βρισκόταν στο στρατόπεδο των Λυδών,
χώρισε το ρεύμα του ποταμού στα δύο κάνοντάς
το διαβατό.
Ο Διογένης ο Λαέρτιος αναφέρει πως ο Θαλής
απέτρεψε τους Μιλήσιους να συμμαχήσουν με τον
Κροίσο κατά τη διάρκεια του πολέμου του με τον
Κύρο, γεγονός που έσωσε την πόλη αφού τελικά
νίκησε ο Κύρος
Κοσμολογία
Ο Θαλής ο Μιλήσιος υπήρξε ο πρώτος που προσπάθησε να εξηγήσει τα φυσικά φαινόμενα με
βάση φυσικές διαδικασίες. Χαρακτηριστική ήταν
η προσπάθεια του να εξηγήσει το φαινόμενο των
σεισμών. Σύμφωνα με τον Θαλή η Γη επιπλέει στο
νερό και οι σεισμοί προκαλούνται όταν η Γη κλυδωνίζεται από κύματα του νερού.
Στην κοσμολογία του φιλόσοφου σημαντικό
ρόλο παίζει το νερό (ύδωρ). Του αποδίδονται δύο
κοσμολογικές απόψεις:

Fine Italian, Greek and American Food
558 Lakeland Plaza - Cumming, GEORGIA
Phone: (770)781-4525 • Fax: (770) 889-9696
http://www.eatatgiorgios.com

Η Γη έχει τη μορφή ενός κυκλικού δίσκου που
στηρίζεται στο νερό
Το νερό είναι η αρχή των πάντων
Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη στο (Περί Ουρανού
Β 13) ήταν η αρχαιότερη θεωρία που είχε διατυπωθεί και είχε παραδοθεί από τον Θαλή. Τούτη η
άποψη φέρει ίχνη των ομηρικών και των ησιόδειων κοσμολογικών αντιλήψεων, ιδιαίτερα της
εικόνας του Ωκεανού ποταμού που περιβάλλει την
Γη και είναι πηγή όλων των υδάτων. Η ιδέα, όμως
ότι κάτω από τη γη υπάρχουν νερά, στρέφει το

ενδιαφέρον της έρευνας προς την πλευρά της Βαβυλωνιακής και της Αιγυπτιακής μυθολογίας και
υποδεικνύει ως ένα βαθμό μια άμεση επαφή του
Θαλή με τις μυθολογίες της Εγγύς Ανατολής.
Είτε θεωρούσε ότι το νερό εκτός από κοσμογονική αρχή συμμετέχει στη σύσταση του κόσμου είτε
όχι, το σημαντικό είναι ότι ο φιλόσοφος αφαιρεί
από το νερό τη θεϊκή του ιδιότητα και το αναγνωρίζει μόνον ως φυσικό σώμα.
Όπως μας παραδίδει ο Αριστοτέλης στο Περί Ψυχής Α5 και Α3 ο Θαλής πίστευε πως ο κόσμος είναι
γεμάτος θεούς (πάντα πλήρη θεών είναι) και ότι
η ψυχή είναι κάτι το κινητικό (κινητικόν τι). Πρόκειται ουσιαστικά για μια αρχαϊκή διατύπωση της
θεωρίας του υλοζωισμού, σύμφωνα με την οποία ο
κόσμος είναι ζωντανός και έμψυχος, γεγονός που
πιστοποιείται από την κινητικότητά του. Ο υλοζωισμός στην νεότερη έννοιά του θεωρεί ως δομικό
στοιχείο του κόσμου το φυσικό στοιχείο εννοώντας το ως έμβιο, ως οντότητα στην οποία η ύλη
και η ενέργεια είναι αδιάσπαστα ενωμένες.
Ο Θαλής ο Μιλήσιος ανακάλυψε τις τροπές (ηλιοστάσια), το ετερόφωτο της Σελήνης, καθώς και τον
ηλεκτρισμό και τον μαγνητισμό, από τις ελκτικές
ιδιότητες του ορυκτού μαγνητίτη και του ήλεκτρου
(κεχριμπάρι).
Γεωμετρία
Ο Θαλής αναφέρεται ως σπουδαίος γεωμέτρης.
Κέρδισε μάλιστα τον θαυμασμό των Αιγυπτίων μετρώντας το ύψος των πυραμίδων, βασιζόμενος στο
μήκος της σκιάς τους και της σκιάς μιας ράβδου
που έμπηγε στο έδαφος.
Γνωστό είναι το Θεώρημα του Θαλή που αναφέρει: όταν παράλληλες ευθείες τέμνονται από δύο
άλλες ευθείες τότε τα τμήματα μεταξύ των παραλλήλων που ορίζονται στην μια τέμνουσα, είναι
ανάλογα.
Στον Θαλή αποδίδονται από τους αρχαίου συγγραφείς πέντε ακόμα αποδείξεις γεωμετρικών
προτάσεων που είναι οι ακόλουθες:
1. Η διάμετρος κύκλου διχοτομεί τον κύκλο.
2. Οι κατά κορυφή γωνίες είναι ίσες.
3. Οι παρά τη βάση ισοσκελούς τριγώνου γωνίες
είναι ίσες.
4. Αν δυο τρίγωνα έχουν μια πλευρά ίση και τις
προσκείμενες σε αυτή γωνίες ίσες, είναι και μεταξύ
τους ίσα.
5. Η εγγεγραμμένη σε ημιπεριφέρεια γωνία είναι
ορθή
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ΑΓΓΕΛΙΑ

PanHellenic Scholarship Foundation Elects New Board

The PanHellenic Scholarship Foundation, America's largest scholarship grant foundation recognizing and supporting Greek American
students, is moving forward with its 2014 awards distribution event after its recent installation of a new Board of Directors and Advisory
Board.
The January 23 elections saw five new full Board Directors out of seven total positions, and eight new Advisory Board members out of
20 total. These governance teams guide, advise and support the Foundation in its continuing effort to donate an aggregate of $250,000
annually to numerous students. This tangible support helps immensely to offset the continued astronomically rising costs associated
with higher education.
PHSF Chairman and Founder Chris P. Tomaras spoke to the new makeup of the two Boards. «I am grateful to those men and women
who for years have served on our Boards and on whom I have relied for the effective operation of the Foundation. To those members
whose term has concluded, I express my sincere gratitude for their service. And to those joining us for a new term, we eagerly look
forward to receiving the benefits of their life experience and wisdom, going ahead.»
The Foundation's bylaws dictate that directors serve a term of two years. As with all not-for-profit 501(c)3 organizations, the Directors
carry a fiduciary duty as to their actions regarding their service to the Foundation. Their decisions by majority are binding on the
Foundation. The larger group, the Board of Advisors, serves in the same order but with no fiduciary responsibility and with no binding
capacity. Both boards serve in a voluntary capacity and are not compensated for their work. While members have no financial
obligation to the Foundation, each Board offers much in-kind and other support in various other ways.

A Singular Mission:
«To promote education by providing
scholarships and educational programs to Greek
American students who, guided by the values
of their Hellenic upbringing, have the potential
to become life-long significant achievers and
contribute meaningfully to society.»
CHRIS P. TOMARAS (Founder & Chairman)
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Με 2,1 δισ. ευρώ πλεόνασμα το α’ δίμηνο της χρονιάς
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης
του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη
ταμειακή βάση, για το 2μηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 495
εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 788 εκατ. ευρώ το
αντίστοιχο διάστημα του 2013 και στόχου για έλλειμμα 527 εκατ. ευρώ.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, το
πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.072 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 487 εκατ. ευρώ για την ίδια
περίοδο το 2013 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.047 εκατ. ευρώ.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού
προϋπολογισμού ανήλθε σε 9.469 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 433 εκατ. ευρώ ή 4,8%
έναντι του στόχου Π/Υ 2014 .
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού
ανήλθαν σε 7.874 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 575
εκατ. ευρώ ή 6,8% χαμηλότερα έναντι του στόχου.
Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 6.974 εκατ. ευρώ, 359 εκατ. ευρώ ή 4,9%
λιγότερα έναντι του στόχου.
Οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 497 εκατ.
ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 304 εκατ. ευρώ
έναντι του στόχου (193 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του
ΠΔΕ ανήλθαν σε 1.594 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά
1.007 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού
ανήλθαν στα 8.973 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται
μειωμένες κατά 590 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου
(9.563 εκατ. ευρώ).
Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8.367 εκατ. ευρώ και είναι
μειωμένες έναντι του στόχου κατά 846 εκατ. ευρώ,

κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 791 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (7.207
εκατ. ευρώ).
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 776 εκατ. ευρώ ή
σε ποσοστό 8,5%, παρά την αύξηση στις δαπάνες
καταπτώσεων εγγυήσεων σε φορείς εντός γενικής
κυβέρνησης κατά 352 εκατ. ευρώ και των δαπανών για τόκους κατά 301 εκατ. ευρώ σε σχέση με
την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μείωση αυτή
οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των
πρωτογενών δαπανών κατά 1.322 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 17,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2013.
Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 606 εκατ.
ευρώ, αυξημένες κατά 256 εκατ. ευρώ έναντι του
στόχου (350 εκατ. ευρώ) και κατά 327 εκατ. ευρώ
σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Κατά συνέπεια, υποστηρίζει το υπουργείο Οικονομικών, το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού
προϋπολογισμού παρουσιάζεται αυξημένο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά τις
αυξημένες επιστροφές φόρων και τις αυξημένες
δαπάνες του ΠΔΕ.

H ντροπή: Για μικροποσότητα αξιοπρέπειας
Ντρέπομαι που ζω σε μια χώρα που αν κάποιος
παρασύρει και τραυματίσει σοβαρά με το αυτοκίνητο έναν άνθρωπο, έχει αυτόφωρο με ισχύ δυο
εικοσιτετράωρα, ενώ αν χρωστάει στο ασφαλιστικό του ταμείο πάνω από 5 χιλιάρικα έχει διαρκές
αυτόφωρο, για πάντα.
Ντρέπομαι που υπάρχει εισαγγελέας που δίνει
εντολή σύλληψης μιας 80χρονης για χρέη στο
ΤΕΒΕ, και ντρέπομαι ακόμα παραπάνω που υπάρχει
αστυνομικός που εκτελεί την εντολή αναντίρρητα.
Ντρέπομαι που στις 29 Ιουνίου 2011 τα δικά μας
ΜΑΤ έριξαν στην πλατεία Συντάγματος 4 τόννους
δακρυγόνα και ασφυξιογόνα χημικά, κατόπιν
εντολής του τότε υπουργού κ. Παπουτσή και πρωθυπουργού Γ. Α. Παπανδρέου, ενώ τα αντίστοιχα
ΜΑΤ της Ισπανίας και της Ιταλίας αρνούνται να
στραφούν ενάντια σε απλούς και ειρηνικούς πολίτες, και στις αντίστοιχες περιπτώσεις βγάζουν τα
κράνη και ενώνονται με το Λαό. Κάθε φορά.
Ντρέπομαι που υπάρχουν στη χώρα μου 400.000
ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που αδυνατούν να συνεισφέρουν στο
δικό τους συνταξιοδοτικό λογαριασμό, και αντί να
ζητούν και να λαμβάνουν στήριξη από το ασφαλιστικό ταμείο τους, όπως συμβαίνει στα υπόλοιπα
ταμεία, αυτό τους αφήνει ανασφάλιστους, κι εκείνους και τις οικογένειές τους, ενώ τους καταδιώκει
για την ανέχειά τους σαν εγκληματίες, με ένδικα
μέσα και μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.
Ντρέπομαι που αυτοί φοβούνται να κυκλοφορήσουν στο δρόμο για να μη τους συλλάβουν.
Ντρέπομαι που στη χώρα μου πεθαίνουν άνθρωποι με σοβαρές ή μη ασθένειες, ενώ έχουν
καταβάλει τις εισφορές τους όταν μπορούσαν, και
τώρα που δεν μπορούν τους πετάει το σύστημα
στα σκουπίδια, ενώ ταυτόχρονα δείχνει αλληλεγγύη και περιθάλπει δωρεάν (και ορθώς κάνει) τους
ανασφάλιστους Ρομά και τους περαστικούς από τη
χώρα μας ανασφάλιστους αλλοδαπούς.
Ντρέπομαι που στη χώρα μου τα χρήματα που
έβαλαν οι ίδιοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε ύψος
100.000.000 ευρώ για την συνδρομή όσων έπεσαν
έξω με την κρίση, αυθαίρετα πήγαν σε πληρωμή
άλλων υποχρεώσεων του ταμείου τους.
Ντρέπομαι για την αναξιοπρέπεια που επιβάλλει
στους μικρομεσαίους το Κράτος, με την αυθαιρεσία και την ανάλγητη στάση που δείχνει απέναντι
σε ανθρώπους της παραγωγικής οικονομίας. Το
ίδιο το Κράτος που ουσιαστικά τους κατέστρεψε
με τα μέτρα παράλογης υπερφορολόγησης και
αγχόνης ρευστότητας που επέβαλε στο σύστημα,
αφενός με τον 9πλασιασμό των φόρων απέναντί
τους, αφετέρου με την μη-προσαρμογή βάσει του
άρθρου του Συντάγματος για την αναλογικότητα
των φόρων με τη φοροδοτική ικανότητα του φορολογούμενου, καταδικάζοντάς τους σε αναξιοπρέπεια και ανέχεια, εκείνους που ουσιαστικά πα-

ράγουν τον πλούτο και διατηρούν τις παραγωγικές
θέσεις εργασίας της χώρας και πληρώνουν με τους
φόρους τους το κόστος του Κράτους.
Ντρέπομαι που στη χώρα μου, με πρόφαση
αναξιοπρεπείς και ''αγοραστές μελέτες'' για τη
φοροδιαφυγή, κατασυκοφαντήθηκαν όλοι όσοι
παράγουν πραγματικό πλούτο, και κυνηγήθηκαν
όσοι δε μπορούσαν να ξεφύγουν.
Ντρέπομαι που στην Ελλάδα ο πολίτης έχει
υποβαθμιστεί σε φορολογική ύλη, και οι υπερβάλλοντες φόροι που του αποσπάστηκαν με βία
και εκβιασμό, θα διατεθούν για την επαναφορά
των μισθών των δικαστικών και των ένστολων, με
απόφαση των πρώτων, ενώ μετράει 2 εκατομμύρια
κόσμου στην ανεργία, και 4 εκατομμύρια κόσμου
στην ανέχεια, και 1 εκατομμύριο κόσμου στην
ακραία φτώχεια.
Ντρέπομαι που ο Έλληνας πολίτης δεν θεωρείται
πως έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να διεκδικήσει
την ευτυχία του, ελεύθερος από κρατική καταπίεση και άδικες διώξεις!
Ντρέπομαι που με όλα αυτά, 4 εκατομμύρια Έλληνες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας!
Ντρέπομαι που κάποιος που βγάζει 24 χιλιάρικα
το χρόνο με κόπο και τύχη πρέπει να πληρώνει το
71% του εισοδήματός του σε φόρους στο Κτήνος,
ενώ κάποιος που βγάζει 250 χιλιάρικα πληρώνει
κάτω από το 50%!
Ντρέπομαι που εκείνοι που νομοθετούν τη φορολογία των Ελλήνων πολιτών, έχουν επαναφέρει
τις δικές τους αμοιβές σε επίπεδα προ κρίσης, και
επιπλέον έχουν νομοθετήσει τις μισές τους αμοιβές
και παραπάνω να τις λαμβάνουν αφορολόγητες.
Ντρέπομαι που δεν βρέθηκε ένας βουλευτής στη
χώρα μου να αρνηθεί να λαμβάνει τις βουλευτικές
αποζημιώσεις, ενώ 250.000 κόσμου τρώνε από τα
συσσίτια και τους κάδους σκουπιδιών.
Ντρέπομαι που δυο γνωστοί μου από παλιές επιχειρηματικές οικογένειες μου δήλωσαν ευθαρσώς
ότι θα ψηφίσουν Χρυσή Αυγή, όχι γιατί έχει πρόγραμμα ή γιατί είναι φασίστες, αλλά γιατί οι σημερινοί κυβερνώντες αυτούς φοβούνται και από
εκείνους θα τιμωρηθούν αδυσώπητα.
Ντρέπομαι γιατί ο μέσος μικρομεσαίος σήμερα,
εκτός από το εισόδημά του, την περιουσία του, και
τη δυνατότητά του να επανέλθει παραγωγικά στο
σύστημα για μια δεκαετία μετά την αποτυχία του,
έχει χάσει και την αξιοπρέπειά του αγόγγυστα και
αδιαμαρτύρητα.
Ντρέπομαι.
Ποια μικροποσότητα αξιοπρέπειας και κουραφέξαλα; Ψέματα είναι!!
Δεν υπάρχει μικρομεσαίος που να του έχει απομείνει περισσότερο από ένα γραμμάριο αξιοπρέπειας απάνω του.
Ούτε καν τη δόση του...
'Αγης Βερούτης

Κυπριακό: Η ελευθερία σήμερα

Ποιός λόγος μπορεί να γίνει για την ελευθερία
στην Κύπρο σήμερα, όταν η Τουρκία ως εξωτερικός εχθρός -που βρίσκεται ήδη εντός των τειχώνπροσπαθεί παντοιοτρόπως να μας υποδουλώσει,
για να εξυπηρετούμε ως λαός και προπάντων ως
τόπος -με τη γεωστρατηγική του θέση και τον
πλούτο του-τους στόχους και τα οράματα των πολιτικών της για εκτεταμένη επικράτεια και ανανεωμένη οθωμανική αυτοκρατορία;
Ήδη οι εντός των τειχών -στρατεύματα εισβολής, έποικοι, Τουρκοκύπριοι ηγέτες- δεν ασχολούνται με τίποτε άλλο παρά να ροκανίζουν τα θεμέλια
της Κυπριακής Δημοκρατίας και να αναβαθμίζουν
το ψευδοκράτος τους, το οποίο, παρ' όλα τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για την παράνομη
ύπαρξή του, συνεχίζει να υπάρχει και ως καρκίνος
κατατρώει την αναγνωρισμένη διεθνώς Κυπριακή
Δημοκρατία και την παγκόσμια πολιτική τάξη.
Ψηφίσματα διεθνή αλληλογρονθοκοπούνται ή
αχρηστεύονται και στο τέλος μάς απομένουν τα
τελευταία με τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.
Με δικές μας πρωτοβουλίες, μας μένει και η χιαστή
επίσκεψη στην Ελλάδα και Τουρκία των εκπροσώπων των δύο κοινοτήτων στις συνομιλίες. Ήδη η
τουρκική πλευρά την προβάλλει ως το προοίμιο
της διεθνούς αναγνώρισης του τουρκοκυπριακού
ψευδοκράτους.
Πλην της πολιτικής ελευθερίας μας, που κινδυνεύει από τους εχθρούς μας, πάσχουμε εδώ κι έναν
χρόνο από την οικονομική μας ανελευθερία, αφού
άλλοι -οι δανειστές μας- αποφασίζουν και διατάζουν για τα οικονομικά μας πράγματα. Ύστερα
από τα δικά μας εγκληματικά λάθη, ζητήσαμε τα
υπέρογκα δάνεια για τα οποία και υπέρογκες ακολουθούν οι θυσίες του λαού για να ξεπληρωθούν.
Συν τοις άλλοις, η ανέχεια, προπάντων η ανεργία
που θανάσιμα πλήττει πρόσωπα, οικογένειες και

κράτος, οδηγούν τους πολίτες σε αναξιοπρεπείς
στάσεις, όπως ξεπούλημα περιουσιών στον κατακτητή, αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό, εξευτελιστικές συμπεριφορές, γιατί η φυσική επιβίωση
αποτελεί και το πρώτο ζητούμενο.
Η ελευθερία μας ήδη είναι καταρρακωμένη,
αφού δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε και να πράττουμε ελεύθερα, αλλά μέσα σε πλαίσια που άλλοι
καθορίζουν. Περισσότερο όμως θα καταπατηθεί
και θα εξευτελιστεί, όχι μόνο η δική μας ελευθερία
αλλά και των μετέπειτα γενεών, αν δώσουμε στο
Κυπριακό μια λύση που να μας υποδουλώνει αιώνια στην Τουρκία. Ούτε το παρελθόν μας -η Ιστορία
μας- ούτε το μέλλον των γενεών που ακολουθούν
μας επιτρέπουν λανθασμένους χειρισμούς, προχειρότητες, αποδοχή πιέσεων από όποιο ισχυρό.
Η ίδια η ύπαρξή μας, η τύχη μας και των παιδιών
και των εγγονιών μας βρίσκεται στα χέρια μας και
μόνο, είναι εκ των εφ' ημίν, εξαρτάται από εμάς.
Χωρίς τη δική μας θέληση, χωρίς τη δική μας κλίση
του κεφαλιού και την ψυχική υποδούλωση, τίποτε
δεν επιτυγχάνουν οι άλλοι. Άρα η ελευθερία μας
έγκειται στη δική μας αποφασιστικότητα να διατηρήσουμε ελληνική την Ιστορία και τη φυσιογνωμία
μας, μέσα σε συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας,
προπάντων όμως πνευματικής και πολιτικής ελευθερίας δικής μας και των επερχομένων γενεών.
Όσο περιορισμένο κι αν είναι το πεδίο των όσων
εξαρτώνται από μας, των εφ' ημίν, είναι τόσο που
να μας επιτρέπει να παίρνουμε αποφάσεις για το
καλύτερο και για μας και για τον τόπο και για τις
μέλλουσες γενιές. Φτάνει να σκεφτόμαστε λογικά,
βλέποντας με τον φακό της αιωνιότητας, της Ιστορίας και του Μέλλοντος του τόπου, και να είμαστε
πρόθυμοι να πάθουμε ό,τι απαραίτητο για τη σωτηρία της πατρίδας.
Στέλιος Παπαντωνίου

Κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου εορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας, σε ανάμνηση μιας μεγάλης
εκδήλωσης διαμαρτυρίας που έγινε στις 8 Μαρτίου του 1857 από εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη
Νέα Υόρκη, οι οποίες ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Η πρώτη Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας
εορτάστηκε τον χρόνο 1909 με πρωτοβουλία του Σοσιαλιστικού Κόμματος των ΗΠΑ και υιοθετήθηκε
δύο χρόνια αργότερα από την Σοσιαλιστική Διεθνή.
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Wikileaks γιά Ντόρα Μπακογιάννη

Bολές Γκιουλέν κατά Ερντογάν από τις ΗΠΑ
Ο Τούρκος μουσουλμάνος ιεροκήρυκας Φετουλάχ Γκιουλέν τάχθηκε την Τρίτη υπέρ της υιοθέτησης ενός νέου «δημοκρατικού» συντάγματος στην
Τουρκία, κατηγορώντας την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι «κρατεί σε
ομηρεία» τη χώρα.
Σε σπάνιο γραπτό πολιτικό του σχόλιο το οποίο
δημοσιεύει η βρετανική εφημερίδα Financial
Times, ο κ. Γκιουλέν εξέφρασε τη λύπη του διότι
«μια μικρή ομάδα στους κόλπους της κυβέρνησης
κρατεί σε ομηρεία την πρόοδο όλης της χώρας»,
προσθέτοντας ότι ο κ. Ερντογάν έχασε «την εμπιστοσύνη μεγάλης μερίδας του τουρκικού λαού»,
όπως και την «ευκαιρία της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
«Ο μόνος τρόπος η τουρκική κυβέρνηση να
αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στη χώρα και
να ανακτήσει το σεβασμό στο εξωτερικό είναι να
ανανεώσει τη δέσμευσή της υπέρ της προάσπισης
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της υπεύθυνης διακυβέρνησης», τόνισε ο κ.
Γκιουλέν, ζητώντας ένα «νέο δημοκρατικό Σύνταγμα που θα συνταχθεί από τους πολίτες».
Το ισχύον Σύνταγμα, αν και έχει υποβληθεί σε
πολλές τροποποιήσεις, εγκρίθηκε το 1980, μετά το
στρατιωτικό πραξικόπημα.
Η αδελφότητα του κ. Γκιουλέν «Χιζμέτ», η οποία
προέρχεται από το συντηρητικό, ισλαμικό κίνημα,
υποστήριξε επί μακρόν το κυβερνών από το 2002
Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συμβάλλοντας ιδίως στον περιορισμό της επιρροής του στρατού στην πολιτική
ζωή της χώρας.
Το όλο και βαθύτερο χάσμα μεταξύ των δύο
πρώην συμμάχων κ.κ. Γκιουλέν και Ερντογάν,
ωστόσο, εξελίχθηκε σε ανοικτή σύγκρουση, μετά
την αποκάλυψη στα μέσα Δεκεμβρίου σκανδάλου
διαφθοράς το οποίο ταλανίζει την κυβέρνηση.

Ο κ. Ερντογάν κατηγορεί την αδελφότητα του κ.
Γκιουλέν, η οποία έχει έντονη επιρροή στις τάξεις
της αστυνομίας και της δικαιοσύνης, ότι βρίσκεται
πίσω από τις δικαστικές έρευνες οι οποίες στρέφονται εναντίον της κυβέρνησής του και επιδιώκουν
την αποσταθεροποίησή της, παραμονές των αυτοδιοικητικών εκλογών της 30ής Μαρτίου και πριν
από τις προεδρικές εκλογές της 10ης Αυγούστου.
Ο αρχηγός της κυβέρνησης έχει προχωρήσει
σε μαζικές εκκαθαρίσεις στην αστυνομία και στη
δικαιοσύνη προκειμένου να αποδυναμώσει την
επιρροή του κινήματος του κ. Γκιουλέν.
Ο τελευταίος, σε δηλώσεις του στην Wall Street
Journal και το BBC, αρνήθηκε ότι έχει πολιτικές φιλοδοξίες και απέρριψε ότι το κίνημά του προσπαθεί να υπονομεύσει το καθεστώς.
Ο κ. Ερντογάν δεσμεύτηκε να καταπολεμήσει
την αδελφότητα του κ. Γκιουλέν σε περίπτωση νίκης του AKP την 30ή Μαρτίου.
Αν και το ποσοστό της πρόθεσης ψήφου υπέρ
του κυβερνώντος κόμματος έχει μειωθεί, το Κόμμα
Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης αναμένεται να διατηρήσει την πρωτιά του το βράδυ των εκλογών.
«Το τουρκικό κράτος κάνει εδώ και καιρό διακρίσεις σε βάρος πολιτών και δημοσίων υπαλλήλων
με βάση τις απόψεις τους», έγραψε ο ιεροκήρυκας, ο οποίος διαμένει μόνιμα στην Πενσυλβάνια
των ΗΠΑ. «Μια σκιά σκεπάζει τα επιτεύγματα της
περασμένης δεκαετίας».
Ο επικεφαλής του «Χιζμέτ» απέκλεισε κάθε περίπτωση να μετάσχει στην πολιτική ζωή της Τουρκίας ή να επιστρέψει από την Πενσιλβάνια όπου ζει
αυτοεξόριστος.
«Ουδέποτε υιοθέτησα ή αντιτάχθηκα σε πολιτικό
κόμμα ή υποψήφιο, ούτε στο μέλλον θα το κάνω.
Τα τελευταία 15 χρόνια έχω αποσυρθεί από τα
εγκόσμια και, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στην
Τουρκία, προτίθεμαι να συνεχίσω έτσι», κατέληξε.

Ένα τηλεγράφημα που εξηγεί πολλά πράγματα για την μετέπειτα εξέλιξη των πραγμάτων στις ελληνορωσικές σχέσεις, δημοσιεύει το WikiLeaks. Στο τηλεγράφημα της αμερικανικής προεσβείαςμε ημερομηνία Νοέμβριος 2007, ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Αθήνα Ντάνιελ Σπέκχαρντ, διατυπώνει την εκτίμηση
ότι «Ρώσοι πράκτορες θα µπορούσαν να διεισδύσουν στην ελληνική οικονοµία», λόγω της αυξανόµενης
δύναµης των siloviki (πρώην και νυν στελέχη ασφάλειας και µυστικών υπηρεσιών που κατέχουν επιφανείς θέσεις στην οικονομία της Ρωσίας).
Είναι η εποχή που η κυβέρνηση της Ν.Δ. έχει αποφασίσει να παίξει δυναμική και περισσότερο ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική και να συσφίξει τους ελληνορωσικούς δεσμούς, αφού έχει εξέλθει ενισχυμένη
από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου τις οποίες μόλις έχει κερδίσει.
Αποφασίζει 12 ημέρες πριν από την συνάντηση Καραμανλή-Πούτιν στην Ρωσίας να προχωρήσει σε μείζονος σημασίας γεωστρατηγική κίνηση και με απόφαση του ΚΥΣΕΑ να προμηθευτεί 450 Τεθωρακισμένα
Οχήματα Μάχης BMP-3Μ τα οποία όχι απλώς θα αποκαθιστούσαν, αλλά θα έγερναν υπερ της Ελλάδος
της ισορροπίας δυνάμεων στα χερσαία συστήματα.
Γράφει λοιπόν ο Σπέκαχαρντ (βασικά τα τηλεγραφήματα αυτά τα συνέτασσε η τότε νούμερο 2 της
πρεσβείας η Μακάρθουρ και τα υπέγραφε ο Ν.Σπέκχαρντ) σε τηλεγράφημα με τίτλο
«Ελλάδα και Ρωσία: οι αναπτυσσόµενοι δεσµοί - που γίνονται πιο ισχυροί;».
«Ρώσοι πράκτορες θα µπορούσαν να διεισδύσουν στην ελληνική οικονοµία, λόγω της αυξανόµενης
δύναµης των siloviki. Είναι ξεκάθαρο ότι οι Ελληνες απολαµβάνουν το κόρτε των Ρώσων, ακόµα και αν
το παίζουν συχνά δύσκολοι».
Σε δεύτερο τηλεγράφημα που το έστειλε μετά την συνάντηση Πούτιν-Καραμανλή και μετά την απόφαση προμήθειας των TOMA BMP-3M, αλλά και την ενεργοποίηση των διαδικασιών για τον South Stream ο
Σπέκχαρντ υποστηρίζει ότι «ο Καραµανλής προφανώς πιστεύει ότι µπορεί να διατηρήσει ισορροπία στις
σχέσεις µε τη Ρωσία και τη ∆ύση.
Ο κίνδυνος όµως είναι ότι η Αθήνα, όντας πιο κοντά στη Ρωσία στα θέµατα ενέργειας, µπορεί να βρει
τον εαυτό της υπό πίεση και να στηρίξει τους Ρώσους σε άλλα θέµατα όπως είναι οι σχέσεις µε το Ιράν.
Εχουµε πει στους Ελληνες ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν πρόβληµα µε τους καλύτερους ελληνορωσικούς δεσµούς.
Την ίδια ώρα, συνεχίζουµε να ρωτάµε πώς η Ελλάδα µπορεί να συµβιβάζει τη στήριξή της για τον αγωγό
TGI µε το ανταγωνιστικό πρότζεκτ του South Stream – ένα ερώτηµα στο οποίο ακόµα να λάβουµε επαρκείς απαντήσεις», έγραφε ο Σπέκχαρντ.
Σε ένα άλλο τηλεφράφημα: «Ο Καραμανλής προσπαθεί να τοποθετήσει τον εαυτό του σαν να λαµβάνει
ισορροπηµένη θέση ανάµεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία, σε αντίθεση µε την υπουργό Εξωτερικών και πολιτική ανταγωνίστριά του Ντόρα Μπακογιάννη για την οποία κάποιοι Ελληνες πιστεύουν ότι τηρεί υπερβολικά φιλοαµερικανική γραµµή».
Λίγους μήνες αργότερα μετά τον πόλεμο στην Γεωργία η τότε υπουργός Εξωτερικών σαμποτάρισε την
ελληνορωσική συνεργασία, φτάνοντας μέχρι του σημείου να κατεβάσει Έλληνες αξιωματικούς από το
αεροπλάνο που θα πήγαιναν στη Ρωσία για να υπογράψουν συμφωνία υποστήριξης για τα Tor-M1 και
να συζητήσοτυν την τελική διαμόρφωση των BMP-3M, ενώ η κύρια σύμβαση για τα BMP-3M δεν υπογράφηκε ποτέ μέχρι σήμερα, αφού οι ρωσικές πιέσεις μετά την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας
το Νοέμβριο του 2008, προσέκρουαν σε έναν διαρκώς ενισχυμένο αντιρωσικό μέτωπο εντός της τότε
ελληνικής κυβέρνησης (Μπακογιάννη, Μεϊμαράκης, Παπαθανασίου).
Μάλιστα οι ΗΠΑ κατάφεραν να πείσουν την τότε ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας να στείλει
αντιρποσωπεία στις ΗΠΑ για να εξατάσουν τα M2 Bradley και να τα προμηθευτούν αντί των BMP-3M.
Μετά τον Οκτώβριο του 2009 όλα ήταν πιο εύκολα για τους Αμερικανούς, αφού και το πρόγραμμα των
BMP-3M ''πάγωσαν'' και τον αγωγό Mπουργκάς-Αλεξανδρούπολη εξουδετέρωσαν.

Forbes: Αυξήθηκαν οι δισεκατομμυριούχοι

Ο Μπιλ Γκέιτς επέστρεψε στην κορυφή της ετήσιας λίστας του περιοδικού Forbes με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, με περιουσία,
η καθαρή αξία της οποίας ανέρχεται σε 76 δισ.
δολάρια.
Ο συνιδρυτής της Microsoft κατέλαβε και πάλι
την κορυφή της λίστας, ύστερα από απουσία τεσσάρων χρόνων, περνώντας μπροστά από τον Μεξικανό μεγιστάνα των τηλεπικοινωνιών Κάρλος Σλιμ
Χελού, ο οποίος βρίσκεται πλέον στην δεύτερη
θέση με 72 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφερε το
Forbes ανακοινώνοντας τη λίστα.
Ο Ισπανός ιδρυτής και ιδιοκτήτης των επιχειρήσεων Inditex, στις οποίες ανήκει και η αλυσίδα καταστημάτων ΖΑRA, ο Αμάνθιο Ορτέγα, βρίσκεται
στην τρίτη θέση με 64 δισ. δολάρια.
Ο μεγαλοεπενδυτής Γουόρεν Μπάφετ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «Berkshire
Hathaway Inc» βρίσκεται στην τέταρτη θέση με
περιουσία ύψους 58,2 δισ. δολαρίων. Στην πέμπτη
θέση με περιουσία 48 δισ. βρίσκεται ο επικεφαλής
της εταιρείας επιχειρηματικού λογισμικού Oracle,
ο Λάρι Έλισον.
Ο Γκέιτς έχει βρεθεί στην κορυφή της λίστας τα
15 από τα τελευταία 20 χρόνια.
Συνολικά, 1.645 δισεκατομμυριούχοι -αριθμός
ρεκόρ- με συνολική περιουσία 6,4 τρισ. δολαρίων,
βρίσκονται φέτος στη λίστα του Forbes σε σχέση
με 1.426 που ήταν πέρυσι.
Ποσοστό λίγο μεγαλύτερο του 10% από αυτούς
είναι γυναίκες σε σχέση με 138 που ήταν πέρυσι.
Η κληρονόμος των πολυκαταστημάτων Wal-Mart
Κρίστι Γουόλτον είναι η πλουσιότερη γυναίκα στη

λίστα και βρίσκεται στην ένατη θέση με περιουσία
36,7 δισ. δολαρίων. Η Γαλλίδα Λιλιάν Μπετανκούρ,
που απέκτησε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της από την εταιρεία καλλυντικών L'Oreal, είναι
η δεύτερη γυναίκα στη λίστα με 34,5 δισ. δολάρια
και βρίσκεται στην ενδέκατη θέση.
Αλλά και το Διαδίκτυο εκπροσωπείται επάξια
στη λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον
κόσμο καθώς οι ιδρυτές της Google Λάρι Πέιτζ και
Σεργκέι Μπριν καταλαμβάνουν την 17η και 19 θέση
αντίστοιχα με περιουσία 32,3 δισ. δολάρια και 31,8
δισ. αντίστοιχα, ενώ ο Τζεφ Μπέζος της Amazon.
com βρίσκεται στην 18η με 32 δισ. δολάρια.
Στην 21η θέση βρίσκεται ο ιδρυτής του Facebook,
ο 29χρονος Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο οποίος υπερδιπλασίασε την περιουσία του που φθάνει πλέον
τα 28,5 δισ.
Ο πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης Μάικλ Μπλούμπεργκ, ο οποίος κατείχε το αξίωμα μέχρι πριν
από δύο μήνες, βρίσκεται στην 16η θέση με 33 δισ.
δολάρια που απορρέουν κυρίως από την ομώνυμη
εταιρεία του των μμε.
Σχεδόν τα δύο τρία των δισεκατομμυριούχων
όλου του κόσμου -συγκεκριμένα 1.080- είναι αυτοδημιούργητοι. Οι περισσότεροι -492- βρίσκονται στις ΗΠΑ, ακολουθεί η Κίνα με 152 και η Ρωσία
με 111. Η Αλγερία, η Λιθουανία, η Τανζανία και η
Ουγκάντα έχουν από έναν εκατομμυριούχο η καθεμία.
O μεγαλύτερος χαμένος ήταν φέτος ο Βραζιλιάνος μεγιστάνας Εϊκε Μπατίστα, η περιουσία του
οποίου από τα 10,6 δισ. έπεσε σε λιγότερα από 300
εκατ, καθώς κατέρρευσε ο όμιλος Grupo EBX.

Πλωτά νησιά από σκουπίδια... Οι Νεοϋορκέζοι παράγουν κάθε χρόνο 14 εκατ. τόνους σκουπίδια.
Ειδικοί σκουπιδότοποι κομποστοποιούν αυτά τα βουνά σκουπιδιών, έξω από την πόλη. Οι αρχές αναζήτησαν απεγνωσμένα μια λύση. Τη βρήκαν στους αρχιτέκτονες της εταιρείας Present Architecure, οι
οποίοι σχεδίασαν πλωτά νησιά που θα δημιουργηθούν από τα κομποστοποιημένα σκουπίδια. Θα κατασκευαστούν στις 5 προβλήτες της πόλης δημιουργώντας πράσινο και δίνοντας στους πολίτες νέου χώρους πρασίνου. Το σχέδιο μπήκε στα υπό συζήτησιν θέματα, για το 2020. Κοστίζει πολύ, λένε οι αρμόδιοι.
Θα στοιχίζει λιγότερο από το να καταστρέφετε σκουπίδια, τους απαντούν οι αρχιτέκτονες. Και αυτό είναι
αλήθεια αν σκεφτεί κανείς ότι η ΝΥ δαπανά ετησίως 300 εκατ. δολάρια για να μεταφέρει τα σκουπίδια με
φορτηγά εκτός πόλης. Οι αρχιτέκτονες προσθέτουν ότι δεν θα υπάρχει καμία μυρωδιά αφού οι τακτικές
κομποστοποίησης εξασφαλίζουν απόλυτη υγιεινή.
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Σε ορισμένους κύκλους (των ΗΠΑ) αυξάνει η
συνειδητοποίση των πολύ σοβαρών κινδύνων της
κρίσεως που προκάλεσε η Ουάσιγκτων στην Ουκρανία.
Οργανωμένοι και εξοπλισμένοι νεο-ναζιστές
άρπαξαν τον έλεγχο από τα πολιτικά ανδρείκελα
που η αμερικανική εξουσία σχεδίαζε να τοποθετήσει επικεφαλής της Ουκρανίας και επιτίθενται
σε Εβραίους, σε Ρώσους και σε Ουκρανούς πολιτικούς. Η κυβέρνηση της Κριμαίας αποκήρυξε
την παράνομη κυβέρνηση, η οποία υφάρπαξε
την εξουσία στο Κίεβο και ζήτησε την προστασία
της Ρωσίας. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις της
Κριμαίας προσχώρησαν στη Ρωσία. Η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα προστατεύσει επίσης
και τις πρώην ρωσικές επαρχίες της ανατολικής
Ουκρανίας.
Η Κριμαία ήταν επαρχία της Ρωσίας, την οποία
ο Κρουστσώφ μεταβίβασε στην Σοβιετική Δημοκρατία της Ουκρανίας στη δεκαετία του ’50.
΄Οπως είχε τονίσει ο Αλέξανδρος Σολτζενίτσιν, η
μεταβίβαση ρωσικών επαρχιών στην επικράτεια
της Ουκρανίας ήταν μια πράξη παραφροσύνης του
κομμουνιστικού κόμματος. Η Ουκρανία αποτελούσε τμήμα της Σοβιετικής 'Ενωσης αλλά ανήκε στη
Ρωσία από τον 18ο Αιώνα. Η ουκρανική καταγωγή
του Κρουστσώφ ίσως συνετέλεσε στην απόφαση
εκείνη.
Οπωσδήποτε το γεγονός δεν είχε σημασία μέχρι
της στιγμής που η Σοβιετική 'Ενωση κατακερματίσθηκε. Υπό την πίεση της Ουάσιγκτων η Ουκρανία
έγινε ανεξάρτητη χώρα, διατηρώντας τις ρωσικές
επαρχίες, αλλά η Ρωσία διατήρησε την ναυτική
βάση της τής Μαύρης Θάλασσας στην Κριμαία.
Η Ουάσιγκτων προσπάθησε, αλλά απέτυχε, να
θέσει την Ουκρανία υπό τον έλεγχό της το 2004,
με την «πορτοκαλί επανάσταση», που είχε χρηματοδοτήσει. Μετά από αυτή την αποτυχία, η
Ουάσιγκτων – σύμφωνα με την βοηθό Υπουργό
Εξωτερικών Βικτώρια Νούλαντ- «επένδυσε» 5 δις.
δολλάρια στην Ουκρανία για την υποκίνηση κινήματος υπέρ της ένταξης της χώρας στην Ε.Ε. Θα
άνοιγαν έτσι οι πύλες της Ουκρανίας στη λεηλάτησή της από δυτικούς τραπεζίτες και πολυεθνικές,
αλλά και για τον κύριο στόχο της Ουάσιγκτων: την
εγκατάσταση αμερικανικών βάσεων πυραύλων
στα σύνορα της Ρωσίας και την αποστέρηση της
Ρωσίας από την ναυτική βάση της στην Κριμαία
και τις βιομηχανίες όπλων στην ανατολική Ουκρανία. Συμμετοχή της Ουκρανίας στην Ε.Ε. σημαίνει
συμμετοχή στο ΝΑΤΟ.
Η Ουάσιγκτων θέλει βάσεις πυραύλων στην
Ουκρανία για να υποβαθμίσει την πυρηνική αποτρεπτική ισχύ της Ρωσίας και να μειώσει έτσι την
ικανότητά της να αντισταθεί στον αμερικανικό
ηγεμονισμό. Μόνο τρείς χώρες κλείνουν τον δρόμο στην παγκόσμια ηγεμονία της Ουάσιγκτων, η
Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν.
Tο άρθρο του Χένρι Κίσινγκερ στην Washington
Post
«Στη δημόσια συζήτηση για την Ουκρανία, το
όλο θέμα είναι η αντιπαράθεση. Αλλά ξέρουμε τι
κάνουμε; Στη ζωή μου, έχω δει τέσσερις πολέμους
να ξεκινούν με μεγάλο ενθουσιασμό και στήριξη
του κόσμου, για τους οποίους δεν ξέραμε πώς θα
καταλήξουν και στους τρεις από αυτούς αποσυρθήκαμε μονομερώς. Η δοκιμασία για την πολιτική
είναι πώς τελειώνει κάτι τέτοιο και όχι πώς ξεκινά.
Πολύ συχνά το ζήτημα της Ουκρανίας παρουσιάζεται σαν αναμέτρηση: είτε η χώρα θα ενταχθεί
στην Ανατολή, είτε στη Δύση. Αλλά αν η Ουκρανία επιβιώσει και ευδοκιμήσει, δεν πρέπει να είναι
προπύργιο της μίας πλευράς απέναντι στην άλλη.
Πρέπει να λειτουργήσει σαν γέφυρα ανάμεσά
τους.
Η Ρωσία πρέπει να αποδεχθεί ότι προσπαθώντας
να αναγκάσει την Ουκρανία να γίνει «δορυφόρος»
της αλλάζοντας με αυτό τον τρόπο ξανά τα σύνορά
της, θα καταδικάσει τη Μόσχα στην επανάληψη
της ιστορίας μπαίνοντας σε έναν κύκλο αμοιβαίων
πιέσεων με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.
Η Δύση πρέπει να καταλάβει ότι για τη Ρωσία η
Ουκρανία δεν μπορεί να είναι ποτέ απλά μία ξένη
χώρα. Η ρωσική ιστορία ξεκίνησε με αυτό που
ονομαζόταν Κράτος των Ρως. Η ρωσική θρησκεία
εξαπλώθηκε από εκεί. Η Ουκρανία έχει υπάρξει
μέρος της Ρωσίας για αιώνες και η ιστορία τους είναι συνυφασμένη. Κάποιες από τις πιο σημαντικές
μάχες για τη ρωσική ελευθερία έγιναν σε ουκρανικό έδαφος. Ο στόλος της Μαύρης Θάλασσας, ο
ρωσικός τρόπος επίδειξης δύναμης στη Μεσόγειο,
έχει βάση στη Σεβαστούπολη, στην Κριμαία. Ακόμη και γνωστοί αντιφρονούντες, όπως ο Αλεξάντρ
Σολζενίτσιν και ο Γιόζεφ Μπρόντσκι επέμειναν ότι
η Ουκρανία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ρωσικής ιστορίας και ουσιαστικά, της ίδιας της Ρωσίας.
Η Ευρωπαϊκή Ενωση πρέπει να αναγνωρίσει ότι

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Η Αλαζονεία της Ουάσιγκτων έστησε Σκηνικό Πολέμου

Το Ιράν είναι περικυκλωμένο από αμερικανικές
βάσεις και αμερικανικούς στόλους έξω από τις
ακτές του. Ο «Αξονας στην Ασία», πού εξήγγειλε
το πολεμοχαρές καθεστώς Ομπάμα, περιβάλλει
την Κίνα με αεροπορικές και ναυτικές βάσεις. Η
Ουάσιγκτων περικυκλώνει τη Ρωσία με αμερικανικούς πυραύλους και ΝΑΤΟϊκές βάσεις. Οι διεφθαρμένες κυβερνήσεις της Βαρσοβίας και της Πράγας
πληρώθηκαν για να δεχθούν βάσεις πυραύλων
και ραντάρ, που καθιστούν τά κράτη μαριονέττες
Πολωνία και Τσεχία πρώτους στόχους πυρηνικής
εκμηδένισης. Η Ουάσιγκτων αγόρασε την άλλοτε
ρωσική και σοβιετική επαρχία της Γεωργίας, γενέτειρα του Ιωσήφ Στάλιν, και ετοιμάζεται να την
εντάξει στο ΝΑΤΟ.
Οι δυτικευρωπαϊκές μαριονέττες της Ουάσιγκτων είναι πολύ βουλιμικές στο αμερικανικό χρήμα για να συνειδητοποιήσουν πως αυτές οι ακραία
προκλητικές κινήσεις αποτελούν ευθεία στρατηγική απειλή για τη Ρωσία. Η στάση των ευρωπαϊκών
κυβερνήσεων φαίνεται να είναι «μετά από εμένα,
ο κατακλυσμός.»
Η Ρωσία υπήρξε αργή στην αντίδρασή της, στις
επί πολλά χρόνια προκλήσεις της Ουάσιγκτων,
ελπίζοντας σε κάποιο σημάδι λογικής και καλής
θέλησης που θα ερχόταν από τη Δύση. Αντί γι’
αυτό η Ρωσία αντιμετώπισε συνεχώς αυξανόμενη
δαιμονοποίηση από την Ουάσιγκτων και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και αφρίζουσες υστερικές
κατηγορίες από τα εκπορνευμένα δυτικά ΜΜΕ. Η
μεγάλη μάζα των πληθυσμών της Αμερικής και της

Ευρώπης υφίστανται πλύση εγκεφάλου ώστε να
βλέπουν σαν ενοχή της Ρωσίας το πρόβλημα που
δημιούργησε η εμπλοκή της Ουάσιγκτων στις εσωτερικές υποθέσεις της Ουκρανίας.
Η άγνοια, η ιδιοτέλεια και η υποτέλεια των αμερικανικών ΜΜΕ διογκώνει σε μεγάλο βαθμό τον
κίνδυνο πολέμου. ΄Ενας πληροφορημένος λαός θα
έσκαγε στα γέλια ακούγοντας τον Τζων Κέρρυ να
καταγγέλλει τη Ρωσία ότι «εισέβαλε στην Ουκρανία» και «κατά παράβασιν του Διεθνούς Δικαίου».
Τον Κέρρυ, Υπουργό Εξωτερικών μιας χώρας πού
παράνομα εισέβαλε στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη
Σομαλία, που οργάνωσε την ανατροπή της κυβέρνησης της Λιβύης, επιχείρησε το ίδιο στη Συρία,
επιτίθεται στούς αμάχους πληθυσμούς του Πακιστάν και της Υεμένης με αεροπλάνα-ρομπότ και
πυραύλους, συνεχώς απειλεί με επίθεση το Ιράν,
εξαπέλυσε τον εκπαιδευμένο από Αμερικανούς
και Ισραηλινούς στρατό της Γεωργίας εναντίον του
ρωσικού πληθυσμού της Νότιας Οσετίας και τώρα
απειλεί τη Ρωσία με κυρώσεις, επειδή ορθώνεται
σε υπεράσπιση Ρώσσων και ρωσικών στρατηγικών
συμφερόντων. Η ρωσική κυβέρνηση παρατήρησε
ότι ο Κέρρυ ανέβασε την υποκρισία σε νέο επίπεδο.
Ο Κέρρυ δεν έχει απάντηση για το ερώτημα:
«Από πότε η κυβέρνηση των ΗΠΑ εγκολπώθηκε
και υπερασπίζεται τις αρχές της εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας;»
Ο Κέρρυ, όπως πάντοτε, ψεύδεται ασύστολα.
Η Ρωσία δέν εισέβαλε στην Ουκρανία. Η Ρωσία

Ο Χένρι Κίσινγκερ γιά την κρίση στην Ουκρανία
η γραφειοκρατική αναβλητικότητά της και η υποταγή της στη στρατηγική στη διαπραγμάτευση της
σχέσης της Ουκρανίας με την Ευρώπη, συνέβαλε
στο να μετατραπεί η διαπραγμάτευση σε κρίση. Η
εξωτερική πολιτική είναι η τέχνη του να υιοθετείς
προτεραιότητες.
Οι Ουκρανοί ζουν σε μία χώρα με περίπλοκη
ιστορία και πολύγλωσση σύνθεση. Το δυτικό κομμάτι της προσαρτήθηκε στη Σοβιετική Ενωση το
1939, όταν ο Στάλιν και ο Χίτλερ χώρισαν τα εδάφη. Η Κριμαία, όπου το 60% του πληθυσμού είναι
Ρώσοι, έγινε μέρος της Ουκρανίας μόλις το 1954,
όταν ο Νικίτα Χρουστσόφ, γεννημένος Ουκρανός,
έδωσε την περιοχή ως μέρος της 300ης επετείου
της ρωσικής συμφωνίας με τους Κοζάκους.
Το δυτικό μέρος είναι κατά κύριο λόγο καθολικό,
το ανατολικό ορθόδοξο. Η δύση μιλά ουκρανικά,
η ανατολή κυρίως ρώσικα. Οποιαδήποτε προσπάθεια της μίας πλευράς της Ουκρανίας να κυριαρχήσει στην άλλη, όπως ήταν το σχέδιο, θα οδηγούσε
σε εμφύλιο πόλεμο ή διάσπαση. Η αντιμετώπιση
της Ουκρανίας σαν ζήτημα της αντιπαράθεσης
Ανατολής- Δύσης θα εξαφανίσει για δεκαετίες
οποιαδήποτε προοπτική να έρθει η Ρωσία και η
Δύση- ειδικά η Ρωσία και η Ευρώπη- σε ένα διεθνές σύστημα συνεργασίας.
Η Ουκρανία έχει υπάρξει ανεξάρτητη για μόλις
23 χρόνια. Πριν από αυτό ήταν υπό μίας μορφής
ξένης κυριαρχίας, από το 14ο αιώνα. Δεν είναι έκπληξη ότι οι ηγέτες της δεν έχουν μάθει την τέχνη
του συμβιβασμού. Η πολιτική στην ανεξάρτητη
Ουκρανία δείχνει ξεκάθαρα ότι η ρίζα του προβλήματος είναι οι προσπάθειες των πολιτικών να
επιβληθούν στα ανυπόταχτα τμήματα της χώρας,
πρώτα από τη μία πλευρά, μετά από την άλλη.
Αυτή είναι και η ουσία της σύγκρουσης ανάμεσα
στον Βίκτορ Γιανουκόβιτς και τη βασική πολιτική

του αντίπαλο, την Γιούλια Τιμοσένκο. Αντιπροσωπεύουν δύο πλευρές της Ουκρανίας και δεν έχουν
δείξει προθυμία να μοιραστούν την εξουσία. Μία
σοφή αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ουκρανία θα αναζητούσε τον τρόπο να συνεργαστούν μεταξύ τους αυτές οι δύο πλευρές της χώρας. Πρέπει
να αναζητήσουμε τη συμφιλίωση και όχι την κυριαρχία της μίας πλευράς.
Η Ρωσία με τη Δύση -και λιγότερο από όλους
αυτές οι διαφορετικές πλευρές στην Ουκρανίαδεν έδρασαν με αυτή την αρχή. Ο καθένας τους
έκανε την κατάσταση χειρότερη. Η Ρωσία δεν θα
μπορούσε να επιβάλει τη στρατιωτική λύση χωρίς να απομονώσει τον εαυτό της, τη στιγμή που
το μεγαλύτερο μέρος των συνόρων της είναι ήδη
επισφαλή. Για τη Δύση, η δαιμονοποίηση του Βλαντιμίρ Πούτιν δεν είναι πολιτική, είναι άλλοθι για
την απουσία της.
Ο Πούτιν θα πρέπει να συνειδητοποιήσει πως,
όποια κι αν είναι τα παράπονά του, η πολιτική των
στρατιωτικών επιβολών μπορεί να προκαλέσει ένα
νέο Ψυχρό Πόλεμο. Από την πλευρά τους οι ΗΠΑ
πρέπει να αποφύγουν να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία
ως μία παρεκκλίνουσα δύναμη στην οποία πρέπει
να διδάξουν υπομονετικά τους κανόνες συμπεριφοράς που έχει καταρτίσει η Ουάσιγκτον. Ο Πούτιν
είναι ένας σοβαρός στρατηγός. Η κατανόηση των
αξιών και της ψυχολογίας των ΗΠΑ δεν είναι τα δυνατά του χαρτιά. Ούτε η κατανόηση της ρωσικής
ιστορίας και ψυχολογίας είναι τα δυνατά σημεία
εκείνων που χαράζουν την πολιτική των ΗΠΑ.
Οι ηγέτες όλων των πλευρών πρέπει να εξετάσουν τα αποτελέσματα και όχι να ανταγωνίζονται
σε πόζες. Αυτή είναι η άποψη μου για μία λύση
συμβατή με τις αξίες και τα συμφέροντα όλων των
πλευρών:
Η Ουκρανία πρέπει να έχει το δικαίωμα να δια-

έστειλε λίγο περισσότερους στρατιώτες στη δύναμη της ναυτικής βάσης της στη Μαύρη Θάλασσα,
κατόπιν των βίαιων αντιρωσικών δηλώσεων και
πράξεων που σημειώθηκαν στο Κίεβο. Και καθώς
η ουκρανική στρατιωτική δύναμη στην Κριμαία
αυτομόλησε στους Ρώσους, ρωσσικές ενισχύσεις
δεν ήταν καν αναγκαίες.
Ο ανεγκέφαλος Κέρρυ, έμπλεος αλαζονείας,
διατύπωσε απροκάλυπτες απειλές στη Ρωσία. Ο
Ρώσος υπουργός των Εξωτερικών απέρριψε τις
απειλές του Κέρρυ ως «απαράδεκτες». Στήθηκε
σκηνικό πολέμου.
Σημειώστε το οξύμωρο της κατάστασης. Το Κίεβο έχει καταληφθεί από υπερεθνικιστές νεο-ναζί.
Η Ε.Ε. συγκεντρώνει την εξουσία και καταλύει την
κυριαρχία των κρατών μελών της. Μια συμμορία
υπερεθνικιστών τραμπούκων είναι το τελευταίο
πράγμα που θέλει ή χρειάζεται η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση σαν κράτος-μέλος της. Σημειώστε τη συνεργασία του νεοσυντηρητικού καθεστώτος Ομπάμα
με τους αντισημίτες ναζιστές. Η νεοσυντηρητική
κλίκα που κυριαρχεί στην διακυβέρνηση των ΗΠΑ
από την προεδρία Κλίντον είναι πρόβαρα εβραϊκή
και πολλά από τα μέλη της έχουν διπλή, αμερικανική και ισραηλινή υπηκοότητα. Οι Εβραίες νεοσυντηρητικοί Βικτώρια Νούλαντ, Βοηθός ΥπΕξ ,
και Σούζαν Ράϊς, Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας,
έχασαν τον έλεγχο του πραξικοπήματός τους από
τους νεο-ναζιστές που κραυγάζουν «θάνατο στους
Εβραίους»…
Η ισραηλινή εφημερίδα Χααρέτζ ανέφερε στις
24 Φεβρουαρίου ότι ο Ουκρανός Ραββίνος Μοσέ
Ρέουβεν Αζμάν συμβούλευσε τους Εβραίους του
Κιέβου «να φύγουν από την πόλη και να εγκαταλείψουν τη χώρα.» Ο Εντουάρντ Ντολίνσκυ, επικεφαλής της κεντρικής εβραϊκής οργάνωσης των
Εβραίων της Ουκρανίας, εχαρακτήρισε την κατάστασή τους «φρικτή» και ζήτησε την βοήθεια του
Ισραήλ.
Αυτή είναι η κατάσταση που δημιούργησε και
υπερασπίζεται η Ουάσιγκτων, ενώ κατηγορεί τη
Ρωσία πως καταπνίγει την ουκρανική δημοκρατία. Μια λαοπρόβλητη δημοκρατία ήταν αυτό που
υπήρχε στην Ουκρανία, προτού το ανατρέψει η
Ουάσιγκτων. Τώρα δεν υπάρχει νόμιμη ουκρανική
κυβέρνηση.
'Ολοι πρέπει να καταλάβουν ότι η Ουάσιγκτων
ψεύδεται στα περί Ουκρανίας, όπως ψευδόταν
για τον Σαντάμ Χουσείν και τα όπλα μαζικής καταστροφής στο Ιράκ, όπως ψεύδεται για τα πυρηνικά
του Ιράν, όπως ψευδόταν ότι ο Σύρος πρόεδρος
'Ασσαντ χρησιμοποιεί χημικά όπλα, όπως ψευδόταν η Ουάσιγκτων για την Λιβύη, για την Υπηρεσία
Εθνικής Ασφάλειας (τηλεπικοινωνιακή κατασκοπεία) και για τα βασανιστήρια.
Και γιατί δεν έχει πει ψέματα η Ουάσιγκτων;
Πωλ Γκρέγκ Ρόμπερτς, αρχισυντάκτης ''Γουώλ
Στρήτ Τζέρναλ'', πρ. υπουργός Οικονομικών ΗΠΑ
λέξει ελεύθερα τους οικονομικούς και πολιτικούς
συνεργάτες της.
Η Ουκρανία δεν πρέπει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ,
μία θέση που είχα και πριν από επτά χρόνια όταν
προέκυψε τελευταία φορά το ζήτημα.
Η Ουκρανία πρέπει να είναι ελεύθερη να δημιουργήσει οποιαδήποτε κυβέρνηση συμβαδίζει με
τις επιθυμίες του λαού της. Στη συνέχεια, σοφοί
Ουκρανοί ηγέτες θα πρέπει να προτιμήσουν την
πολιτική της συμφιλίωσης ανάμεσα στα διαφορετικά τμήματα της χώρας τους. Διεθνώς, πρέπει
να επιδιώξουν την υιοθέτηση μίας θέσης ανάλογης με εκείνης της Φινλανδίας. Αυτή η χώρα δεν
αφήνει καμία αμφιβολία για την ανεξαρτησία της
και συνεργάζεται με τη Δύση στους περισσότερους
τομείς, αλλά προσεκτικά αποφεύγει να αναπτύξει
εχθρότητα με τη Ρωσία.
Η προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία είναι
ασύμβατη με τους κανόνες της υπάρχουσας παγκόσμιας τάξης. Αλλά θα πρέπει να είναι δυνατό
να μπει η σχέση της Κριμαίας με την Ουκρανία σε
μία λιγότερο «συμπαγή» βάση. Για αυτό το λόγο,
η Ρωσία θα πρέπει να αναγνωρίσει την κυριαρχία
της Ουκρανίας επί της Κριμαίας.
Η Ουκρανία θα πρέπει να ενισχύσει την αυτονομία της περιοχής με εκλογές παρουσία διεθνών
παρατηρητών. Η διαδικασία θα πρέπει να περιλαμβάνει και την αφαίρεση όποιων ασαφειών για
το στάτους του στόλου της Μαύρης Θάλασσας στη
Σεβαστούπολη.
Αυτές είναι αρχές, όχι συνταγές. Οι άνθρωποι
που γνωρίζουν τα θέματα της περιοχής θα ξέρουν
ότι δεν είναι όλα αυτά εύκολα αποδεκτά από όλα
τα μέρη. Το ζήτημα δεν είναι η απόλυτη ικανοποίηση, αλλά μία ισορροπημένη δυσαρέσκεια. Σε
περίπτωση που δεν βρεθεί λύση βασισμένη σε
αυτές, ή σε ανάλογες αρχές, τότε η κατάσταση θα
οδηγηθεί ταχύτερα στην αντιπαράθεση. Η στιγμή
για αυτό θα έρθει αρκετά σύντομα».
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Κερδοσκόποι διεκδικούν 1,7 δισ. από Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρο
Στοιχεία σοκ για τη δράση των κερδοσκόπων επενδυτών σε Ελλάδα, Ισπανία και Κύπρο, αποκαλύπτει
η νέα έκθεση των οργανώσεων - δεξαμενών σκέψης Transnational Institute (TNI) και Corporate Europe
Observatory (CEO).
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, κερδοσκόποι επενδυτές διεκδικούν πάνω από 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση από την Ελλάδα, την Ισπανία και την Κύπρο, σε ιδιωτικά διεθνή δικαστήρια
- για μέτρα που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης!
Ειδικά για την Ελλάδα αναφέρεται η αγωγή που κατέθεσε η σλοβάκικη τράπεζα Postova Bank για το
κούρεμα του 2012. Συγκεκριμένα, η τράπεζα προσέφυγε στο Δικαστήριο Διεθνών Διακανονισμών για το
επιβεβλημένο PSI καταγγέλλοντας ότι η Ελλάδα παραβίασε τις διεθνείς συνθήκες με το swap ομολόγων.
Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές της TNI και της CEO για την περίπτωση της Ελλάδας «η σλοβάκικη
τράπεζα Postova Bank αγόρασε ελληνικό χρέος αφότου η αξία των ομολόγων είχε ήδη υποτιμηθεί, και
στη συνέχεια της προσφέρθηκε ένα πολύ γενναιόδωρο πακέτο αναδιάρθρωσης χρέους. Όμως, αυτή επέλεξε να πετύχει μια ακόμα καλύτερη συμφωνία καταθέτοντας αγωγή εναντίον της Ελλάδας, πατώντας
πάνω στη διμερή συμφωνία επενδύσεων ανάμεσα στη Σλοβακία και την Ελλάδα».
Το κόλπο των κερδοσκόπων είναι απλό και με εξασφαλισμένη επιτυχία. Επένδυσαν αφού η κρίση είχε
αναδυθεί γνωρίζοντας πλήρως τους κινδύνους. Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν τις συμφωνίες επενδύσεων ως μία νομική έξοδο κινδύνου για να αποσπάσουν ακόμα περισσότερο πλούτο από χώρες που
μαστίζονται από την κρίση, όταν οι υψηλού κινδύνου επενδύσεις τους δεν απέδωσαν.
Η έκθεση με τίτλο «Κερδίζοντας από την Κρίση - Πώς εταιρείες και δικηγόροι αποκομίζουν κέρδη από
τις ευρωπαϊκές χώρες που πλήττονται από την κρίση», αποκαλύπτει την ύπαρξη ενός διογκούμενου κύματος εταιρικών αγωγών εναντίον ευρωπαϊκών οικονομιών που παλεύουν να επιβιώσουν.
Η κατάληξη αυτών των αγωγών θα μπορούσε να είναι η καταβολή εκατομμυρίων ευρώ από τους ευρωπαίους φορολογούμενους, σε μιας μορφής δεύτερη δημόσια διάσωση - όχι τραπεζών αυτή τη φορά,
αλλά κερδοσκόπων επενδυτών. Η έκθεση υποστηρίζει ότι αυτές οι αγωγές αποτελούν και μια χρήσιμη
προειδοποίηση ως προς τα εν δυνάμει υψηλά κόστη της προτεινόμενης εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα
στις ΗΠΑ και την ΕΕ, της οποίας ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων ξεκινάει σήμερα στις Βρυξέλλες.

Ελλάδα και κρίση στην Ουκρανία: Σιωπηλοί παρατηρητές

Ν. Υόρκη: Ισχυρή έκρηξη και κατάρρευση δύο πολυκατοικιών στο Μανχάταν

Στο ανατολικό Χάρλεμ, στη Νέα Υόρκη την τετάρτη το πρωί, είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση δυο
πολυκατοικιών. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 17 έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα
με τις πρώτες ενδείξεις, η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Τα κτήρια βρίσκονταν επί της
λεωφόρου Παρκ 1644 και 1646 αντίστοιχα και φιλοξενούσαν, μεταξύ άλλων και μια εκκλησία.

Η ελληνική κυβέρνηση, θεατής των εξελίξεων στην Ουκρανία, παρακολουθεί ακίνητη το «μεγάλο παιχνίδι» ανάμεσα σε Αμερικανούς, Ρώσους και Γερμανούς. Για την ακρίβεια, τα δύο κόμματα που συγκυβερνούν παρακολουθούν τα αποτελέσματα που έχουν οι κοινές τους επιλογές στην εξωτερική πολιτική
της χώρας από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Στο πλαίσιο αυτών των επιλογών η χώρα είναι μέλος
του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε.
Ως μέλος του ΝΑΤΟ συμμετέχει ενεργά στο παιχνίδι των Αμερικανών εις βάρος των Ρώσων, λαμβάνοντας μέρος σε στρατιωτικές ασκήσεις στη Μαύρη Θάλασσα, ζητώντας να τοποθετηθεί κάτω από την
αμερικανική αντιπυραυλική ασπίδα, τινάζοντας στον αέρα την πιθανή ελληνορωσική ενεργειακή συνεργασία κ.λπ.
Ως μέλος της Ε.Ε. η Ελλάδα κατέληξε μια χώρα με κατεστραμμένη οικονομία, αποικία χρέους και υπό
ασφυκτικό γερμανικό έλεγχο. Υπό αυτήν την έννοια, καθώς δεν είναι σε θέση να αποφασίσει ούτε για το
πώς θα αρμέγονται οι εγχώριες αγελάδες, η ελληνική κυβέρνηση προφανώς δεν έχει καμία δυνατότητα να επηρεάσει προς τα ελληνικά συμφέροντα τη λεγόμενη κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Τα
κόμματα (Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ) που συγκυβερνούν έχουν αναθέσει εδώ και χρόνια την εκπροσώπηση των
ελληνικών συμφερόντων σε φίλους εταίρους και συμμάχους, δηλαδή στην Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ.
Με αυτήν την επιλογή (και εξ αιτίας της) η Ελλάδα συνέδραμε τους εταίρους και συμμάχους της (με
χρήμα, υποδομές και προσωπικό) στους πολέμους που εξαπέλυσαν στη Γιουγκοσλαβία, στο Αφγανιστάν,
στο Ιράκ, στη Λιβύη. Το γνωστό «ανήκομεν εις την Δύσιν» απονεύρωσε κάθε αίσθηση αναζήτησης ενός
δρόμου εξυπηρέτησης των εθνικών συμφερόντων. Πάνω απ’ όλα συνέβαλε στη διαμόρφωση της άποψης της κοινής γνώμης ότι τα ελληνικά συμφέροντα ταυτίζονται με αυτά των Αμερικανών, των Γερμανών,
των Γάλλων και λοιπών δυτικών συμμάχων. Ταυτίζονται όμως;
Αν ταυτίζονται, τότε γιατί η χώρα ακολουθώντας αυτήν την πορεία έχει μετατραπεί σε αποικία χρέους
και αδύναμη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της παρ’ ότι έχει δαπανήσει δεκάδες δισεκατομμύρια σε
εξοπλισμούς από (κατά κύριο λόγο) τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και τη Γαλλία;
Αν τελικά υπάρχει η διαπίστωση ότι τα Ελληνικά συμφέροντα δεν ταυτίζονται κατ’ ανάγκη με αυτά των
εταίρων ή συμμάχων της χώρας, γιατί δεν βρίσκεται στο προσκήνιο μια συζήτηση για την αναζήτηση
μιας εθνικής στρατηγικής;
Δημήτρης Μηλάκας

Ερντογάν: Αντιδημοκρατικές οι διαδηλώσεις πριν από εκλογές

Καρναβάλι, Ρίο:
Η μαγεία
χρωμάτων
και αμφιέσεων

Ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν άσκησε κριτική στους διαδηλωτές οι οποίοι κατήλθαν
στους δρόμους όλης της χώρας κατά δεκάδες χιλιάδες την Τετάρτη 12 Μαρτίου, μετά το θάνατο 15 χρονών διαδηλωτή ο οποίος είχε τραυματιστεί το καλοκαίρι σε αντικυβερνητική διαδήλωση.
«Το να προσπαθεί κανείς να βάλει φωτιά στους δρόμους 18 ημέρες πριν από εκλογές δεν είναι δημοκρατική στάση», ανέφερε ο κ. Ερντογάν, μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση του κόμματός του στη
νοτιοανατολική τουρκική πόλη Μαντρίν.
Στις 30 Μαρτίου είναι προγραμματισμένη η διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών σε ολόκληρη
την Τουρκία.
«Καλώ τις εργοδοτικές οργανώσεις, τα συνδικάτα και τις ΜΚΟ να δείξουν υπευθυνότητα. Όποιος έχει
προβλήματα, ας τα λύσει στην κάλπη στις 30 Μαρτίου», κατέληξε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters,
ο Τούρκος πρωθυπουργός.
Δεκάδες χιλιάδες στην κηδεία, επεισόδια σε Άγκυρα - Κωνσταντινούπολη
Χρήση αντλιών νερού έκανε η τουρκική αστυνομία ενάντια σε διαδηλωτές κοντά στην κεντρική πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης την Τετάρτη το απόγευμα.
Νωρίτερα είχε κάνει χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού για να διαλύσει πλήθος χιλιάδων διαδηλωτών στην κεντρική πλατεία Κιζιλάι της Άγκυρας.
Οι διαδηλωτές κατηγορούν την κυβέρνηση σαν ηθικό αυτουργό της δολοφονίας του νεαρού αντικυβερνητικού ακτιβιστή. Ο 15 χρονών Μπερκίν Ελβάν είχε τραυματιστεί σοβαρά το καλοκαίρι στην Κωνσταντινούπολη, όταν χτυπήθηκε από δακρυγόνο.
Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές οι οποίοι φώναζαν αντικυβερνητικά συνθήματα συγκεντρώθηκαν εξάλλου στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης για την κηδεία του νεαρού ακτιβιστή, με το πολιτικό κλίμα να
είναι ιδιαίτερα φορτισμένο.

