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ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ Ο ΕΡΑΝΟΣ
Απόλυτη επιβεβαίωση των καταγγελιών της ''Πρωϊνής'', παρά τα ψεύδη και τις συκοφαντίες της Οργάνωσης και του νομικού της σύμβουλου

ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΟΣΤΩΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΥΡΤΩ
Η Οργάνωση οφείλει να δώσει τα χρήματα από τις δωρεές στην μητέρα
Σελ. 2, 4-7

• Τα χρήματα έπρεπε να είναι σε ειδικό λογαριασμό (trust fund) με
διαχειρίστρια την μητέρα της Μυρτώ. Η Ομοσπονδία και ξεγέλασε
τον κόσμο, τους δωρητές και επιμένει να μην πράττει το σωστό.
• Λέγει ότι τώρα θα... ζητήσει γνωμάτευση του γενικού Εισαγγελέα
Μασσαχουσσέτης, ενώ προϋπάρχει νόμος και γνωμάτευσή του!
• Ακόμα και το καταστατικό της... Ομοσπονδίας παραβίασαν.
• 'Υβρεις και συκοφαντίες εις βάρος της μητέρας της Μυρτώ, από
τον α' αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Βασίλη Καυκά και άλλους.
• Η συνεχιζόμενη εμμονή του συμβούλιου της Ομοσπονδίας Νέας
Αγγλίας να πράξει αυθαίρετα ότι αυτό νομίζει, θα οδηγήσει την
υπόθεση στην Δικαιοσύνη, με πιθανές νομικές επιπτώσεις γιά το
Συμβούλιο και τα συμβούλια των συλλόγων-μελών της.
• Αγανακτισμένη η Ομογένεια με τα συνεχιζόμενα ''κόλπα'' των
εγκάθετων της Ομοσπονδίας, τις εμμονές και τις παρανομίες τους,
που διασύρουν τον Ελληνισμό στις ΗΠΑ και ειδικά στην Βοστώνη.
• Τι ζητά ο δικηγόρος της μητέρας της Μυρτώ, με νέα επιστολή του,
που επιδόθηκε στην Ομοσπονδία στις 8 Ιανουαρίου '14.
• Η Οργάνωση, με έγγραφο της Τράπεζας, πιστοποίησε ότι 131.000
δολ. από τις δωρεές, είναι μέσα στον ειδικό λογαριασμό.

Τι αναφέρει η γνωμάτευση του γενικού εισαγγελέα γιά ζητήματα συναφή με αυτό του έρανου γιά την Μυρτώ από την Ομοσπονδία Βοστώνης... (Σελ. 5)
Τα χρήματα και δημόσια συγγνώμη γιά τις ύβρεις-συκοφαντίες κατά της μητέρας ζητά ο δικηγόρος της, με νέα επιστολή στην Οργάνωση... (Σελ. 4).
Γνώμες: Τι παθαίνουμε όταν ''η ανθρώπινη βλακεία είναι ανίκητη''... (Σελ. 2) Ομογένεια: Προσκήνιο-Παρασκήνιο. Παραλειπόμενα, σάτιρα κ.ά... (Σελ. 3)

Μνημονιακά μεγαλεία: Η Ελλάδα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, το πρώτο εξάμηνο 2014
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Φιλανθρωπίες-έρανοι και τα σκάνδαλα
Το ζήτημα των εράνων γιά την κακοποιημένη άσχημα στην
Ελλάδα Μυρτώ, που νοσηλεύεται στην Βοστώνη, είχε και ως
αποτέλεσμα να βγει στην επιφάνεια το φαινόμενο της κακοδιαχείρισης των χρημάτων από τις Οργανώσεις μας, αλλά και
ο παράνομος τρόπος που γίνονται έρανοι. Η Ομογένεια ΗΠΑ
έκανε πολλές φορές εράνους γιά να βοηθήσει έχοντες ανάγκη.
Δεν έχει σημασία το τελικό ποσό που συγκεντρωνόταν (μικρό
πάντα σε σχέση με την δυναμικότητα της Ομογένειας), αλλά το
γεγονός ότι οι Ομογενείς ανταποκρίνονταν.
Παράλληλα προέκυπταν και προβλήματα: Δεν γίνονταν καθαρές δουλειές. Πολλές και οι περιπτώσεις βάσιμων καταγγελιών
γιά ''εξαφάνιση'' χρημάτων: Από τους σεισμοπαθείς στην Καλαμάτα και στην Θεσσαλονίκη, ίσαμε τους πυρόπληκτους.
Τα σκάνδαλα πάντα καλύπτονταν, εξαιτίας του γεγονότος
ότι τα Συμβούλια των Οργανώσεων λειτουργούν ως ''κλειστή
ιδιωτική λέσχη'', αφού στις γηρασμένες Οργανώσεις μας, μιά
δεκάδα Ομογενείς παραμένουν μόνιμα στα Συμβούλια, απλά
αλλάζοντας αξίωμα.
Οι Ομογενείς αξιωματούχοι στις Οργανώσεις βρίσκονται εκεί
γιά να προσφέρουν εθελοντικά. Αλλά και ένα σεβαστό ποσοστό
αξιωματούχων και μη, είναι στις ομογενειακές Οργανώσεις μας,
την τελευταία εικοσαετία, γιά να κάνει επαγγελματικές σχέσεις,
να έχει δηλαδή οικονομικό όφελος έμμεσα. 'Αλλος ως κτηματομεσίτης, άλλος ως εστιάτορας, άλλος ως οδοντίατρος, άλλος
ως ελαιοχρωματιστής, άλλος ως δικηγόρος κλπ, γιά να βρουν
πελάτες. Κακό δεν είναι. Κακό είναι όταν Ομογενείς, με αποδεδειγμένα σοβαρά οικονομικά προβλήματα βρίσκονται ''κοντά
στο χρήμα'', ως αξιωματούχοι Οργανώσεων.
Το μεγάλο πρόβλημα, άσχετα από το ''κουκούλωμα'' που γίνεται με χρήματα εράνων Οργανώσεων, είναι η κακοδιαχείριση. Δεν δίνονταν καθαρές εξηγήσεις: Τόσα βάλαμε στόχο και
μαζέψαμε, τα δώσαμε εκεί, ορίστε και οι αποδείξεις. Είναι τυχαίο ότι αν απευθυνθεί κανείς σε ομογενειακές Οργανώσεις και
τους ζητήσει τα πρακτικά των αποφάσεων και αποδείξεις γιά
την διαχείριση και διανομή των χρημάτων από εράνους, αυτά,
με διάφορες προφάσεις δεν προσκομίζονται ή κατά σύμπτωση
''καταστράφηκαν'';
Εδώ, δυστυχώς, άσχημο ρόλο παίζουν και τα ομογενειακά ΜΜΕ, που συμμετέχουν έμμεσα στην συγκάλυψη, γιά να
μην χάσουν τις αγγελίες-διαφημίσεις των Οργανώσεων ή των
''ισόβιων'' αξιωματούχων τους. Αρνούμενα να αναλάβουν τις
ευθύνες τους, επέτρεψαν να διαφεύγουν οι ''σκανδαλιάρηδες'',
ενώ κανονικά, θα έπρεπε να είναι αυστηρά με τις Οργανώσεις
που διαχειρίζονται χρήματα των φορολογούμενων πολιτών και
αποδεδειγμένα, όπως η περίπτωση Βοστώνης έδειξε, γίνονται
παράνομα, αφού δεν ακολουθούν ότι ο νόμος ορίζει.
Ομοσπονδία Βοστώνης: Επιβάλλονται αλλαγές
Το ζήτημα του εράνου γιά την Μυρτώ από την Ομοσπονδία
Βοστώνης, ήταν φυσικό και αναμενόμενο να έχει άσχημη κατάληξη. Η Οργάνωση έχει προϊστορία κάκιστης διαχείρισης.
Λειτουργούσα ως ''κλειστή λέσχη ημετέρων'', είχε συνηθίσει να
μην δίνει λογαριασμό. Η περίπτωση με την Μυρτώ, δεν είναι
η πρώτη. Και η αποκάλυψη του ζητήματος από αυτήν εδώ την
e-εφημερίδα, απλά δημοσιοποίησε μία προϋπάρχουσα κατάσταση και συνήθεια ''περίεργων υποθέσεων'' και περίεργων
συναλλαγών, όπου όλα γίνονταν και καλύπτονταν, επειδή οι
αντιπρόσωποι των συλλόγων δεν ασχολούνται, δεν ελέγχουν,
δεν υποψιάζονται. 'Ετσι, άφηναν γιά πολλά χρόνια τις ίδιες
''ομάδες'', ένα κάκιστο κατεστημένο ατόμων και συμφερόντων,
να κάνει οτιδήποτε, χωρίς να δίνει λογαριασμό ή στην καλύτερη
περίπτωση, έκανε απλή αναφορά και μετά ''πάμε γιά άλλα''.
'Οχι ότι η κατάσταση είναι καλύτερη και σε άλλες Ομοσπονδίες. Απλά, η της Βοστώνης, ''πρωτοπορεί''. Ελπίζουμε, σύντομα,
ο Ελληνισμός της Βοστώνης να απαλλαγεί από την παρουσία
των ''μόνιμων προέδρων-παραγόντων'' στην Ομοσπονδία του
ή να την διαλύσει και να δημιουργήσει μία άλλη, μακριά από
την Μητρόπολη (που πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να
ελέγχει ομογενειακές Οργανώσεις γιά να ''παίζει τα παιχνίδια''
της) και τους συμφεροντολόγους ''ισόβιους παράγοντες'', που
πουλώντας ''ηθική'' και ''εθελοντισμό'', συμμετείχαν σε πολλά
σκάνδαλα, κάθε μορφής. Απλά, αυτά δεν είχαν αποκαλυφθεί,
γιατί είχαν ''κουκουλωθεί'', με παραπλάνηση της Ομογένειας
και των συλλόγων-μελών της Οργάνωσης από τα διοικητικά
Συμβούλια.
''Ημερομηνία λήξης'' της Ομογένειας στην Αμερική
Δυστυχώς, η Ομογένεια ΗΠΑ πάντα ήταν ακέφαλη. Παραμένει
ακόμα, η μόνη εθνική μειονότητα στις ΗΠΑ που δεν έχει ηγεσία.
'Ετσι, ο εκάστοτε αρχιπίσκοπος εκπροσωπεί την Ομογένεια και
φαινόμαστε ως σύγχρονοι... ''ταλιμπάν'' ή στην καλύτερη περίπτωση, γραφικοί απόγονοι της ''βυζαντινής αυτοκρατορίας'',
στα κέντρα λήψης αποφάσεων της χώρας.
Με την διάλυση των ομογενειακών Οργανώσεων και τυπικά,
που θα επέλθει μοιραία τα επόμενα 10-25 χρόνια, εξαιτίας της
έλλειψης ανανέωσης προσώπων, αφού οι ''ισόβιοι προεδροπαράγοντες'' δεν φεύγουν με τίποτα, θα ολοκληρωθεί και η παρουσία του Ελληνισμού στις ΗΠΑ. Και μην έχουμε αυταπάτες. Τα
παιδιά μας είναι Αμερικανοί, με γονείς ελληνικής καταγωγής, τα
οποία ΔΙΩΞΑΜΕ από τις Οργανώσεις των μόνιμων-εγκάθετων.
Υπάρχει ελπίδα; Πιθανά ναι, αν γίνει το σωστό: 'Αμεση ανανέωση και απεγκλωβισμός των Οργανώσεων από την Εκκλησία.
'Αμεση παράδοση των Οργανώσεων σε νεότερους. Τώρα...
Η ''Πρωϊνή''

Το ΠΟΝΤΙΚΙ

Oμοσπονδία Βοστώνης και τα χρήματα γιά την Μυρτώ:
Τι παθαίνουμε όταν ''η ανθρώπινη βλακεία είναι ανίκητη''
'Οταν θέσαμε το ζήτημα του έρανου γιά την Μυρτώ (2 Ιανουαρίου
'14) δεν υποψιαζόμασταν ότι έχουμε να κάνουμε με αξιωματούχους
μιάς ομογενειακής Οργάνωσης, οι οποίοι είναι τόσο πολύ ανίκανοι
και επιζήμιοι. Ο λόγος απλός: Αντί να σκεφτούν και να πουν ''γιά
σιγά... αυτός είναι 36 χρόνια στα ομογενειακά ΜΜΕ. 'Η τρελός είναι
ή κάτι συμβαίνει'', αφού οι αποκαλύψεις συνοδεύονταν και με την
επιστολή-καταπέλτη του δικηγόρου της μητέρας, προτίμησαν ως
''απάντηση'' την προσφιλή τους διαχρονική μέθοδο: Λάσπη, συκοφαντίες, το φτηνό κουτσομπολιό και την εντυπωσιακά μεγάλη
ανευθυνότητα-ανοησία, σε συνδυασμό με απαράδεκτους υβριστικούς χαραχτηρισμούς γιά την μητέρα της άτυχης Μυρτώ, που μας
προσβάλουν όλους ως Ομογένεια.
Αν, αντί να κάνουν συκοφαντίες ως απάντηση και χυδαίες επιθέσεις στην μητέρα, έδιναν προσοχή στα δημοσιεύματα, θα πρόσεχαν ότι δεν έγινε μόνο κριτική, αλλά διατυπώθηκαν και συγκεκριμένες τρεις προτάσεις από την ''Πρωϊνή'' γιά να απαλλαγούν από
το μεγάλο (και νομικό) πρόβλημα, τις οποίες τώρα αναγκάζονται
να αποδεχτούν:
Η πρώτη ήταν, ζητείστε και δεύτερη νομική συμβουλή. Δεν
άκουσαν και ο νομικός σύμβουλος, λέει ότι τώρα θα ζητήσει ''νομική γνωμάτευση του εισαγγελέα'', όταν αυτή την γνωμάτευση και
ένας του δημοτικού την βρίσκει στο διαδίκτυο, πόσο μάλλον ένας
δικηγόρος. Ο νόμος το λέει σαφέστατα: ΜΟΝΟ μητέρα-πατέρας ή
νόμιμα κηδεμόνας μπορούν να ανοίξουν λογαριασμό ''fund'', όχι η
Οργάνωση, όπως έγινε γιά την Μυρτώ.
Η δεύτερη πρόταση έλεγε να συγκαλέσουν έκτακτη γενική Συνέλευση, να αποφασίσουν οι σύλλογοι-μέλη. Δεν άκουσαν, γιατί θεωρούν τον εαυτόν τους ''παντογνώστες'' και την Οργάνωση διαχρονικό ''τσιφλίκι''. Τώρα, την πρόταση της ''Πρωϊνής'' την δέχτηκαν.
Και η τρίτη πρόταση ήταν: Δώστε τα χρήματα στην μητέρα της
Μυρτώ, η Ομογένεια τα έδωσε γι' αυτήν, κάνετε παρανομίες. Δεν
άκουσαν. Τώρα, αργά ή γρήγορα, θα το πράξουν γιατί ΕΤΣΙ ΟΡΙΖΕΙ
Ο ΝΟΜΟΣ, που δυστυχώς ΔΕΝ τους εξήγησε ο νομικός σύμβουλος,
ο οποίος ήταν ''απασχολημένος'' με το να απαντά παραπλανητικά
στο δημοσίευμά μας και με έμμεσες συκοφαντίες.

Επειδή, οι της Ομοσπονδίας Βοστώνης, μάθατε όλα αυτά τα χρόνια, να κάνετε ''σκοτεινές δουλειές'' ως Οργάνωση, ως ομαδούλες
και ''τσιφλικάδες'' με μικροσυμφέροντα μέσα σε αυτήν, χωρίς να
δίνετε λογαριασμό και ο κάθε ''θεολόγος-γραφιάς'' να σας λέει
''μπράβο και ζήτω'' καλύπτοντας τις ανομίες σας, ακόμα δυστυχώς, έστω και τώρα, δεν μπορείτε να καταλάβετε το αυτονόητο:
Παραβιάσατε νόμους, ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ οι σύλλογοι-μέλη με νομικές
συνέπειες, γιατί Ομοσπονδία ΔΕΝ είναι το Συμβούλιο. Είναι οι μέτοχοι στην μη κερδοσκοπική εταιρία, δηλαδή οι σύλλογοι-μέλη. Και
γιατί είναι παράνομος ο έρανος; Αφού ο δικηγόρος σας, δεν σας το
είπε (ούτε η πρώην προεδρίνα, δικηγόρος και αυτή) και επειδή στα
δύσκολα θα μπερδευτείτε, θα σας πω το πιο απλό: Ζητήσατε χρήματα από τον κόσμο γιά την Mυρτώ, να μπαίνουν σε δικό σας λογαριασμό. Γραπτά, στις εκκλήσεις σας γιά χρήματα, αναφέρετε ότι οι
δωρεές έχουν φοραπαλλαγή... ''Your contribution is tax deductible
to the fullest extent of the law'', γράφετε συγκεκριμένα. Γιατί εξαπατήσατε τον κόσμο, αφού ΔΕΝ έχουν φοροαπαλλαγή, επειδή οι
δωρεές δεν ήταν γιά το γενικότερο κοινό, αλλά γιά ένα άτομο; Κι
επειδή μπορεί να αμφιβάλετε ρωτήστε κανέναν... δικηγόρο.
Κύριοι του Συμβούλιου, αποδείξατε ότι είστε ''ανίκανοι να ξεχωρίσετε δύο γαϊδάρων άχυρα''. Μπροστά από την λογική, βάλατε το
κόμπλεξ και τον εγωϊσμό και ως ''απάντηση'' στα επιχειρήματά μας,
αφηνιάσατε με υβρεολόγια και κουτσομπολιά, αποδεικνύοντας ότι
ίσαμε εκεί φτάνουν οι δυνατότητές σας. Κατά συνέπεια, απαλλάξτε
την οργανωμένη Ομογένεια από την επιζήμια παρουσία σας.
Σε ότι αφορά τις λάσπες εναντίον της ''Πρωϊνής'', όπως διαπιστώνεται τελικά από τα γεγονότα, θα σας θυμίσω μιά σοφή φράση
του λαού μας: ''Γυρίζουν στην μούρη αυτού που τις πετά''...
Σημ.: Με τις ανοησίες σας και την ανευθυνότητα, κάνατε και δύο
ακόμα μεγάλα κακά: Κλωνίσατε την εμπιστοσύνη του κόσμου και
χρησιμοποιήσατε ανήλικα παιδιά, κρυβόμενοι πίσω από αυτά, γιατί αν εσείς ζητούσατε χρήματα ως Οργάνωση, ελάχιστοι θα έδιναν,
αφού ούτε στην Βοστώνη, την Ομοσπονδία σας, την έχουν σε εκτίμηση. ''Δεν τρώει κουτόχορτο'' η Ομογένεια.. (Γ. Λ.)
(Περισσότερα διαβάστε -αναλυτικά- στις σελίδες 4-7)

Ο βραβευθείς από τους 'Αρχοντες του οικουμενικού Πατριαρχείου (δια χειρός αρχι-άρχοντα Δρ. Αντώνη Λιμπεράκη, με την παρουσία
του αρχιεπίσκοπου Αμερικής Δημήτριου, του μητροπολίτη Νέας Υερσέης Ευάγγελου κ.ά.) Νοέμβριο 2010, Ε. Μπαγίς, κατηγορείται
για βρώμικες «μπίζνες» (το «βαποράκι» του ομίλου Dogus) κι εκδιώκεται από την κυβέρνηση, ενώ συγκαταλέγεται μεταξύ των δέκα
υπουργών στην Τουρκία, που αντικαταστάθηκαν φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι στο μέγα σκάνδαλο διαφθοράς. Στην έδρα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, στις Βρυξέλλες, μετά από επιθυμία του οικομενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, διοργανώθηκε τότε Συνέδριο Αρχόντων
με κύριο θέμα «Θρησκευτικές Ελευθερίας: Η γέφυρα της Τουρκίας στην Ευρωπαική Ένωση» και έντονη την συμμετοχή Τούρκων
αξιωματούχων. Διοργανωτές οι 'Αρχοντες του Τάγματος του Απ. Ανδρέα, του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αμερική και Ευρώπη (το
πρώτο στο είδος του) για να βραβεύσουν τον υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας Εγκεμέν Μπαγίς για τις… θρησκευτικές
ελευθερίες στην Τουρκία! Τον βράβευσαν στην καρδιά της ΕΕ για να βοηθήσουν την Τουρκία στις ενταξιακές της διαπραγματεύσεις.
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Φανή, αποχώρησε. Επειδή ''η βλακεία είναι ακατανίκητη'', άσε τους ανόητους να μιλάνε. Αρκεί
να προφέρουν σωστά το όνομα: Proini.us »

Προσκήνιο και
Παρασκήνιο
Τον βρήκαμε τον κλέφτη
'Εχω την αποκλειστική είδηση της κλοπής και
της ανακάλυψης του κλέφτη. Λοιπόν... Πρόσφατα κλάπηκε κάτι, όπως λέγεται. Δηλαδή, κλάπηκε
ο... τίτλος αυτής της εφημερίδας. Πως λέμε έκλεψε ένα καρπούζι; Ο ένοχος; 'Ενας πάντα, ο συνήθης ύποπτος: Ο... editor. Αλλά επειδή θέλω οι
αναγνώστες αυτής της στήλης να 'ναι σαίνια και
όχι ''βούρλα'', θα σας πω τι γίνεται:
ΔΕΝ υπάρχει τίτλος. Η εφημερίδα αυτή είναι
ηλεκτρονική. ΔΕΝ τυπώνεται σε χαρτί δηλαδή.
Πριν 12 χρόνια ίσως υπήρχε θέμα, όταν είμασταν
σε άλλες εποχές και όχι διαδικτυακές. 'Αρα, τον
πιάσαμε τον κλέφτη: ''Εκλεψε'' κάτι που δεν
υπάρχει. Εγώ συνιστώ όμως να τον... δικάσουμε
και να τον καταδικάσουμε μάλιστα. Στοιχίζει τίποτα να τον δικάσουμε; 'Οχι. Με την ανοησία που
μας δέρνει στην Ομογένεια, όλα γίνονται, γιά να
δημιουργήσουμε καταστάσεις και να βγάλουμε συμπεράσματα κατά... φαντασία, γιά ότι και
όπως μας βολεύει.
Εξάλου, ο editor, έχει και προϊστορία: Σκότωσε
τρυγόνια και λαγούς, χρόνια πριν, στην Πεννσυλβάνια και upState New York. Ε... αυτή η πράξη
δεν δικαιολογεί την φαντασία μας να την μετατρέψει σε... έγκλημα, δηλ. σε... ανθρωποκτονία,
όπως και έγινε στα σοβαρά από μερικούς ''πυροβολημένους'' στην Ομογένεια και αλλού;
Λοιπόν... Ο editor μου είπε, όταν του έθεσα το
θέμα: «Γράψε ότι όποιος ανόητος νομίζει ότι έγινε κλοπή τίτλου, υπάρχουν και δικαστήρια, γιά
να αποδείξει την κλοπή ανύπαρκτου πράγματος.
Ευτυχώς γι' αυτούς, δεν υπάρχουν δικαστήρια να
δικάζουν την ανοησία τους. 'Αρα έχουν ασυλία να
λένε ότι χαζομάρα τους κατεβαίνει. Τα domains,
γιά τους γνωρίζοντες, είναι κατοχυρωμένα. Κι
εγώ ''μεγάλωσα'' την κάποτε εκδιδόμενη σε χαρτί εφημερίδα ''Πρωϊνή'' στα πρώτα 7 χρόνια της,
στη Νέα Υόρκη. Και αν η τότε εκδότρια την ξανατύπωνε σήμερα, πάλι εμένα θα φώναζε γιά την
δουλειά. Αυτή η υπέροχη κυρία, μην ξεχνάς ότι
υπόγραψε εκείνα τα χρόνια να πάρω την ''πράσινη κάρτα'' και είναι και κουμπάρα μου. 'Αρα, ξέρει
καλύτερα ποιοί δούλεψαν σκληρά στα πρώτα δύσκολα χρόνια και ποιοί όχι. Γι' αυτό την έκλεισαν
μετά, όταν η πρώτη της εκδότρια και ιδρύτρια, η

Με κλήρωση η επόμενη... αποκάλυψη
Μετά τον ''χαμό'' με την υπόθεση Μυρτώ-Ομοσπονδία Βοστώνης, που έκανε πασίγνωστη την
''Πρωϊνή'' στον Ελληνισμό ανά την υφήλιο (ούτε 1
εκατομ. δολάρια από τα μη υπάρχοντα να είχαμε
πληρώσει γιά... διαφήμιση), υπάρχει πρόβλημα
με το επόμενο μεγάλο θέμα, σχετικό με ατασθαλίες σε Ομοσπονδίες, ΠανΕνώσεις στην Ομογένεια, γιατί έχει παραγίνει το κακό με την νοοτροπία τους ''δικό μας το μαγαζί και λογαριασμό δεν
δίνουμε''. Η εφημερίδα αποφάσισε να κάνει κλήρωση τελικά, γιά να γίνει η επιλογή. Φυσικά, δεν
θα υπάρξει ομογενειακή μεγαλο-Οργάνωση, που
να μην είναι... υποψήφια γιά να ''τιμηθεί'', αφού
όλες, χωρίς εξαίρεση, έχουν τα... προσόντα.
Αχαριστία Βοστωναίων
Τελικά, αυτοί της Ομοσπονδίας είναι αγενείς
και αχάριστοι. Μέχρι χτες, δεν τους ήξερε (ούτε
και ήθελε) ο άγιος Μεθόδιος. Η ''Πρωϊνή'' τους
έκανε διάσημους και ''τους έμαθε και η μάνα
τους'' ανά την υφήλιο. 'Εγιναν φίρμες, δηλαδή
νούμερα 1. Νούμερα πάντα ήταν, αλλά ποτέ 1. Και
δεν είπαν ούτε ένα ευχαριστώ. Να φανταστείτε,
τον ευρισκόμενο ακόμα μυστικά στην περιοχή
Βοστώνης editor γιά το θέμα Μυρτώ (ασχολήθηκε ο ίδιος προσωπικά με αυτό), αλλά και γιά άλλα
συναφή θέματα, που δεν τα μαρτυράει, ούτε τον
προσκάλεσαν γιά ένα κέρασμα ως ''ευχαριστώ''.
Κι έχει και το λέει. Αχαριστία;
Προς Βοστωναίους 1
(Επειδή η Βοστώνη έχει την τιμητική της, θα
ασχοληθώ περισσότερο μαζί της, σήμερα).
'Εχουν ''λυσσάξει'' στην Βοστώνη οι προεδροπαράγοντες ''ισόβιοι τσιφλικάδες'' της εκεί
ημιδιαλυμένης Ομοσπονδίας και αναρωτιούνται
που βρίσκει η ''Πρωϊνή'' αποδεικτικά στοιχεία
κακοδιαχείρισης, σκανδάλων και τα δημοσιοποιεί. Θα τους λύσω την απορία: Στις ομογενειακές
Οργανώσεις παραδοσιακά, οι μισοί ''παράγοντες'' καρφώνουν τους άλλους μισούς. Και όταν
ξαναέρχονται στην προεδρία, οι καρφωμένοι
πριν, καρφώνουν τους μετά. Τώρα, ποιός μιλάει
περισσότερο; Κι επειδή με έπιασε κρίση ειλικρίνειας, όνομα δεν θα πω, αλλά γιά να σας φύγει
η απορία, ο βασικός πληροφοριοδότης, είναι
πρώην πρόεδρος Ηπειρώτης, πρώην τσοπάνης,
(''τσουμπάνος'' στα ηπειρώτικα) με κόκκινα μάγουλα, με πείρα σε σκάνδαλα χρημάτων από Ελλάδα, ισόβιος προεδροπαράγοντας και χρησιμοποιεί τελευταία την λέξη... ''πατσαβούρα''. 'Ηδη
του στείλαμε ως ευχαριστώ γιά την συνεργασία,
c/o Omospondia... ''πατσαβούρες'' να σκουπίζεται. Αν δεν του φτάσουν, ε υπάρχουν κι... εφημερίδες (σε χαρτί δηλαδή) γιά να σκουπίζεται, όπως
στο χωριό του. Μάλιστα, υπόσχεται να δώσει και
αποδεικτικά στοιχεία γιά το μεγάλο φαγοπότι
στην πανΗπειρωτική Αμερικής, με εκατοντάδες
χιλιάδες που πήρε από την Ελλάδα τα τελευταία

Κτίριο Ομογενειακής Οργάνωσης

''Δυό πρόεδροι μαλώνανε στον δικό τους αχυρώνα''
(ομογενειακό γνωμικό)

20 χρόνια. Μέσα ήταν κι αυτός στο φαγοπότι, θα
τα ξέρει από πρώτο χέρι. Τι δεν καταλάβατε;
Προς Βοστωναίους 2
Τώρα που γίνατε και φιλάνθρωποι μέσω της
Ομοσπονδίας σας, ετοιμαστείτε. 'Ενα ''καλό'' παιδί από την Ελλάδα, Πειραιά, που πέρασε ένα φεγγάρι από Νέα Υόρκη, φίλος του α' αντιπρόεδρου
(πως λεμε ''πες μου ποιόν έχεις φίλο να σου πω
ποιός είσαι;''), θα σας ζητήσει χρήμα γιατί ''χάνει το νεφρό'' ή ''χάνει το μάτι του'' ή ''χάνει το
πόδι του'' κλπ. Ζήτησε ήδη από παράγοντες της
Αστόρια και Σικάγου. Φυσικά, νεφρό ή μάτι πόδι,
δεν χάνει, απλά είναι ένα από τα διαχρονικά κόλπα του γιά να βρίσκει κορόϊδα. Και μόλις βρει τα
θύματα, μετά ''αναπαύεται'' γιά λίγο στο λαγούμι
του, λες και είναι... ''ασβός'', προετοιμαζόμενος
γιά το επόμενο κόλπο. Θύματα και ανόητοι, πάντα θα υπάρχουν γιά τους επιτήδειους.
Προς Βοστωναίους 3
Οι ''κακές γλώσσες'' λένε ότι τα μέλη του Συμβούλιου της Ομοσπονδίας, δεν έδωσαν ούτε ένα
δολάριο από δικά τους χρήματα γιά την Μυρτώ.
Αληθεύει;
Με ''έψαλε'' κι έχει δίκιο
Ομογενής από Βοστώνη με ''έψαλε'' κανονικά
και φαίνεται να 'χει δίκιο: «Τα περί Ομοσπονδίας
μας τα ξέρουμε, απλά τα ανεχόμαστε. Η δυσοδία
την έπιανε η μύτη μας. Τα κατεστημένα μέσα σε
αυτήν γνωστά, όπως και τα έμμεσα συμφέροντα
γι' αυτά, οικονομικά και άλλα. Και να τα έκανε
μαντάρα με τα χρήματα γιά την Μυρτώ, μην τους
αδικείς. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι να διαχειρίζονται σοβαρά θέματα. Γιά καμιά χοροεσπερίδα,
καμία παρέλαση και να υποκλίνονται με δουλοπρέπεια στον Μεθόδιο, μπορούν. Και μιλάμε γιά
μικροποσά, κάθε δεκαετία με κανέναν έρανο. Δεν
είναι κλέφτες, άσχετοι, που αναζητούν αναγνώριση, ψώνια είναι. Με τα χοντρά σκάνδαλα, κάτι
εκατοντάδες χιλιάδες από Ελλάδα γιά Πανηπειρωτική, κάτι μυστικά και φανερά εκατομμύρια
σε ομογενειακές εφημερίδες όλα αυτά τα χρόνια, κάτι μυστικά κονδύλια σε δημοσιογράφους,
τολμάτε ν' ασχοληθείτε; Εκεί είναι η ουσία και το
χοντρό σκάνδαλο με πολύ χρήμα. Δεν είδες τι έγινε τώρα; Κουκούλωναν τα σκάνδαλα τόσα χρόνια

Οι ''αφηνιασμένοι'' της Ομοσπονδίας Βοστώνης: Ούτε τον νομικό σύμβουλο ακούνε (που έχει καταλάβει ότι, εξαιτίας των πολλών παρανομιών τους η υπόθεση οδεύει στο Δικαστήριο) που τους είπε δημόσια -στην συνεδρίαση του Συμβούλιου (8 Ιανουαρίου '14)- έμμεσα ότι τους...
εγκαταλείπει: ''...Αν η υπόθεση πάει σε Δικαστήριο, εγώ ΔΕΝ μπορώ να σας αντιπροσωπεύσω... μόνο μάρτυρας θα έρθω...''

Μιά ωραία συντροφιά: Eδώ θέλω την βοήθειά σας. Επειδή ο editor, που έχει πείρα 36 χρόνων στα ομογενειακά, γνωρίζει καταστάσεις και ''φάτσες'',
αλλά βρίσκεται εντός κι εκτός Βοστώνης αυτές τις ημέρες, γιατί βρήκε λέει ''πολύ πράμα'', εγώ έχω ''μεσάνυχτα''. Οι δύο ''οι κοντοί με τις γραβάτες'', με
τα Χ αριστερά ποιοί είναι; Τους ξέρει κανείς; Και ο με Χ (δίπλα στον Αβραμόπουλο τον υπουργό ντε, γνωστό στην Ελλάδα ως ''κ. Τίποτα'' και στην Ομογένεια ως ''ο κ. Ψώνιο'' ή ''κ. Πίτουρας''), τον ξέρει κανείς; Ρωτάω, γιατί μου είπαν ότι η τριάδα δουλεύει ''παρέα'' γιά τις ''δουλειές'', στην και γύρω από
την Ομοσπονδία Βοστώνης. Λέτε να έχουν και την ''ευλογία'' του άγιου Βοστώνης, που είναι ουσιαστικά το ''αφεντικό'' της ημιδιαλυμένης Οργάνωσης;

γιά να 'χουν διαφημίσεις. Μόλις βγήκε από την
''Πρωϊνή'' το θέμα Μυρτώ, ξαφνικά ανακάλυψαν
ότι υπάρχει θέμα δήθεν και ασχολούνται, όχι γιά
την αλήθεια, αλλά γιά κάλυψη της Ομοσπονδίας
μας και υπεράσπιση του σάπιου κατεστημένου
που τόσα χρόνια υπηρετούν, αφού ήξεραν και
συγκάλυπταν τις βρωμιές, κάνοντας το κορόϊδο,
γιά οικονομικό όφελος». 'Εχει δίκιο.
Ο ''γκαντέμης'' μεγαλοπαράγοντας
Με το που τον ράντισε με ''αγιο ύδωρ'' ασπαζόμενον τον σταυρό στην τελετή Θεοφανείων στο
Τάρπον Σπρινγκς Φλόριδας -η μεγαλύτερη εκτός
Ελλάδας τελετή- ο άγιος Αμερικής, τον άγιο Σικάγου, πρώην ΣΑΕάρχη, πρώην πρόεδρο και πολλά
πρώην, εκείνη την στιγμή συνέβηκε η μεγάλη ζημιά στο βασικό κομπιούτερ, που γίνεται η τελική
δημιουργία της ''Πρωϊνής'', με αποτέλεσμα τις
καθυστερήσεις ή σε απλά ελληνικά ακόμα ''τρέχουμε και δεν φτάνουμε''. Σύμπτωση ή ''γκαντεμιά''; Αλλά γιά την καθημερινή έκδοση σε λίγες
εβδομάδες, θα είναι όλα έτοιμα και στην ώρα
τους, με εφεδρικά κομπιούτερς κλπ.
Ο ''επίτιμος'' Σικάγου
Μεγάλη η χάρη του. Καλαματιανός ο Δημήτριος, γνωστός ως ''Ιούδας'', κατάφερε να τον
κάνουν επίτιμο πρόεδρο της -σε αφασία- τοπικής
Ομοσπονδίας. 'Αμα έχεις ''καλές'' γνωριμίες-διασυνδέσεις, με ''καλά παιδιά'', από Βοστώνη μέχρι
Πειραιά και είσαι τριπρόσωπος, όλα γίνονται.
ΜΜΕ Ομογένειας και Οργανώσεις
Υπάρχει γιά δεκαετίες η εσφαλμένη εντύπωση
στις Οργανώσεις μας ότι, ''αφού σας δίνουμε διαφημίσεις να κάνετε στραβά μάτια στις ανομίες
μας''. Και το πιστεύω τους αυτό το έκαναν κανόνα, γιατί ΜΜΕ δέχτηκαν να παίξουν το παιχνίδι
τους γιά λόγους οικονομικού συμφέροντος. Αλλά,
με την υπόθεση Μυρτώ και χρήματα, η εφημερίδα αυτή αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού:
Ξεχάστε τι κάνατε με έντυπα της Αστόριας, που
δέχονταν να κάνουν στραβά μάτια και ''κουκούλωμα'' σκανδάλων. Να συνειδητοποιήσετε ότι
ένα ΜΜΕ πρώτιστα πρέπει να προφυλάττει τους
πολίτες που δίνουν τα χρήματά τους γιά φιλανθρωπικούς ή άλλους σκοπούς. Και να μάθετε να
κάνετε ''καθαρές δουλειές'', όχι κόντρα στους
νόμους και να δίνετε ''καθαρούς λογαριασμούς'',
αφού ασχολείστε εθελοντικά, υποτίθεται, με τα
κοινά. Επειδή εφαρμόζετε την πάγια πολιτική
σας ''δικό μας είναι το μαγαζί κάνουμε ότι θέλουμε'', έφτασε η οργανωμένη Ομογένεια ΗΠΑ στα
αδιόρθωτα χάλια στα οποία ευρίσκεται σήμερα.
Και αυτό έπρεπε να σταματήσει, γιατί η δυσοδία
κατάντησε ανυπόφορη.
Μεγάλο γλέντι με ''τιμητική πλάκα''
Ηπειρώτικο και με κλαρίνο. Ε βέβαια, ηπειρώτικος χορός χωρίς κλαρίνο γίνεται; Και μέχρι να
φέρουν μιά γύρα οι ηπειρώτες χορεύοντας το
''πως το τρίβουν το πιπέρι του διαόλου οι καλογέροι'', ξημέρωσε. Στις 22 Φεβρουαρίου μαθαίνω,
Φλόριδα, όπου θα τιμηθεί με ένα από τα πολλά
''βραβεία'' του συλλόγου (αυτοί έχουν υπερπαραγωγή βραβείων, ένα γιά κάθε περίσταση) ο
πρώην ΣΑΕάρχης ο Θεόδωρος γιά το ''έργο'' του.
Από ομιλίες θα χορτάσουν, γιατί όπως γνωρίζετε, οι ομιλίες σε ομογενειακές χοροεσπερίδες,
όπου οι προέδροι μας, δίνουν ''τα ρέστα τους''
(αφού τις θεωρούν ''κορυφαίες στιγμές της ζωής
τους'') κρατούν μέχρι τα μεσάνυχτα. και μετά
πάνε όλοι... σπίτι. Συνηθίσαμε τα τελευταία χρόνια να απολαμβάνουμε τις... ''πλάκες'', δηλαδή
τις ''τιμητικές εκδηλώσεις, με απονομή τιμητικής
πλάκας''. Και υπάρχουν πρεοδροπαράγοντες, που
δεν έχουν χώρο στο σπίτι γιά να τις βάλουν, τόσες
πολλές. 'Ετσι με τόσες ''πλάκες'' που γίνονται και
να γίνει καμιά τιμητική απονομή, άξια τιμής, χάνει την αξία της.
Υπογραφή: Ο γ' αντι-Πρόεδρος
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Υπόθεση Μυρτώ και χρήματα εράνων

• Δεν πήγαν μητέρα και δικηγόρος της στην συνεδρίαση του Συμβούλιου της Ομοσπονδίας Βοστώνης, 8 Ιανουαρίου '14
• Η Οργάνωση, με έγγραφο Τράπεζας, πιστοποίησε ότι 131.000 δολ. είναι στον ειδικό λογαριασμό
• Τι ζητά ο δικηγόρος της μητέρας με νέα επιστολή που επιδόθηκε στην Ομοσπονδία στις 8 Ιανουαρίου.
• Η μητέρα της Μυρτώ, ζητά από τον α' αντιπρόεδρο Βασίλη Καυκά να ζητήσει δημόσια συγγνώμη γιά τις υβριστικές
(γραπτά) συκοφαντικές αναφορές του, εναντίον της. Το Συμβούλιο, εξακολουθεί να καλύπτει τον α' αντιπρόεδρο.

Εμμένουν οι της Ομοσπονδίας στην ΜΗ απόδοση αναλυτικού λογαριασμού-απολογισμού
γιά τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τους
εράνους, στην μητέρα και στον δικηγόρο της. Η
Οργάνωση παρουσίασε κατάσταση του λογαριασμού στην τράπεζα, που δείχνει ποσό 131.000 δολ.
και λέγει ότι ''τα έκανε όλα καλά'', προσπαθώντας
να ''πείσει'' έμμεσα ότι η μητέρα της Μυρτώ και
ο δικηγόρος της ζητούν ''παράλογα πράγματα'',
ενώ η Ομοσπονδία είναι ''μιά καθώς πρέπει Οργάνωση''.
Το ζητούμενο είναι, γιατί ακόμα αρνούνται να
δώσουν αναλυτικό λογαριασμό-απολογισμό εισπράξεων ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ στην μητέρα και στον δικηγόρο της και αν το ποσό που συγκεντρώθηκε
είναι 131.000 δολ. ή πολύ μεγαλύτερο, όπως έντονα ''φημολογείται''.
Η Ομοσπονδία εμμένει να διαχειριστεί αυτή τα
χρήματα, αντί γιά την μητέρα της ανήλικης Μυρτώ, σε αντίθεση με το νόμο, αλλά και την επιθυμία των δωρητών.
Θα πάει στα Διαστήρια η υπόθεση ή θα βρεθεί
τελικά λύση; Πολύ πιθανό.
Το εντυπωσιακό είναι ότι ο νομικός σύμβουλος
της Ομοσπονδίας κ. Δημήτρης Ιωαννίδης δεν
γνώριζε ούτε τα βασικά που ορίζει ο νόμος γιά
συλλογή χρημάτων από οργανώσεις, σε τέτοιες
περιπτώσεις. Και αποδείχτηκε από την απόφασή
του, ως απόφαση του Συμβούλιου να ζητηθεί...
γνώμη από τον γενικό εισαγγελέα, κάτι που ο καθένας μπορεί να βρει στο διαδίκτυο, αφού προύπάρχουν γνωματεύσεις του εισαγγελέα και χωρίς
να είναι... δικηγόρος.
Η Ομοσπονδία Βιστώνης, ζητώντας χρήματα
από τον κόσμο, χρησιμοποιώντας τα ανήλικα
παιδιά των ''Φίλων της Μυρτώ'' ως ''κράχτες''
εξαιτίας της αναξιοπιστίας της, είχε πει ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ''ζητούμε 25.000 δολ. (μόνο) γιά την
αγορά μηχανήματος''. 'Οταν συγκεντρώθηκαν οι
25.000 δολ. ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ να μαζεύει χρήματα. Τώρα βάζει τους δικούς της όρους, γεγονός
που αποδεικνύει ότι παραπλάνησε συνειδητά
τους δωρητές, οπότε τίθεται νομικό ζήτημα. Και
τώρα βάζει ''παπαγαλάκια'' να λένε-γράφουν

Στα 152 έφτασαν τα τουρκικά
''Τσάρτερ'' σχολεία στις ΗΠΑ
Στα σχολεία αυτά, που είναι δημόσια, αλλά διευθύνονται από απλούς πολίτες, διδάσκεται και η
τουρκική γλώσσα, μαζί με τον ''τουρκικό πολιτισμό''. Δημιουργός τους ο Φετουλάχ Γκιουλέν.
Τα ελληνικού ενδιαφέροντος σχολεία ''τσάρτερ'' (δημοτικά), όπου όλα τα παιδιά διδάσκονται
ελληνικά μία ώρα την ημέρα με αποσπασμένους
δασκάλους από την Ελλάδα, είναι 10 στην Φλόριδα, ένα στην Βόρεια Κρολίνα, ένα στο Ντελαγουέαρ και ένα στο Μπρούκλυν, Νέας Υόρκης.
Αν και αριθμητικά οι 'Ελληνες στις ΗΠΑ είναι περίπου τριπλάσιοι από τους Τούρκους, δυστυχώς
σε αυτό το ζήτημα υστερούμε, ειδικά τώρα με την
αδυναμία της Αρχιεπισκοπής να ασχοληθεί με την
ελληνικά παιδεία στα σχολεία ενοριών της.

ψέματα, του είδους ότι ''είχε προαναγγείλει πως
θα πληρώσει και άλλα ιατρικά εξοδα (εγχείρηση)
από τα χρήματα του εράνου''. Τα γεγονότα αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι ΔΕΝ είχε ανακοινώσει
κάτι σχετικό, πριν την χοροεσπερίδα της 7ης Δεκεμβρίου. Αυτό, αυθαίρετα, έγινε μετά.
Επιστολή-τελεσίγραφο
Στην συνεδρίαση του Συμβουλίου, 8 Ιανουαρίου '14, διαβάστηκε από τον νομικό σύμβουλο της
Ομοσπονδίας και νέα επιστολή-''τελεσίγραφο''
του δικηγόρου της μητέρας προς την Οργάνωση,
με την οποία ζητά να αποδοθούν τα χρήματα των
εράνων στην μητέρα, που είναι υπεύθυνη νομικά γιά την ανήλικη Μυρτώ: ''Δεν είστε, εσείς της
Ομοσπονδίας, ασφαλιστική εταιρία γιά να πληρώνετε με τα λεφτά του κόσμου τα νοσήλεια κ.ά.
Αυτό είναι ευθύνη της μητέρας. Δεν είστε εσείς
αρμόδιοι να αποφασίσετε πως θα ξοδευτούν τα
χρήματα που έδωσε η Ομογένεια γιά την Μυρτώ
και όχι γιά εσάς, γιά να κάνετε ότι εσείς θέλετε'',
ήταν το νόημα της επιστολής.
Mε την επιστολή του ο δικηγόρος της Μυρτώ,
ζητά:
-Τα χρήματα γιά την Μυρτώ που συγκεντρώθηκαν στο ταμείο της Ομοσπονδίας, από δωρεές,
εκδηλώσεις κ.ά., να μεταφερθούν σε ειδικό λογαριασμό ''Trust Fund'', με διαχειρίστρια την μητέρα, όπως ο νόμος ορίζει, ίσαμε την τελευταία
ημέρα αυτού το μήνα.
- Να επικυρώσει γραπτά η Οργάνωση την ύπαρξη οποιονδήποτων άλλων λογαριασμών που δημιουργήθηκαν με ευθύνη της, αν υπάρχουν, όπου
κατατέθηκαν χρήματα γιά την Μυρτώ, εκτός του
βασικού ειδικού λογαριασμού.
- Να εξουσιοδοητθεί η τράπεζα από την Ομοσπονδία να δώσει στον δικηγόρο της μητέρας ή
στην ίδια, οποιαδήποτε πληροφορία γιά την κίνηση του λογαριασμού.
- Να δοθεί κατάλογος όλων των δωρητών.
- Να ενημερωθούν οι δωρητές ότι οι προσφορές τους δεν έχουν φοροαπαλλαγή 9σ.σ.: όπως
αντίθετα με το νόμο, έλεγε-διαφήμιζε γραπτά,
δημόσια η Ομοσπονδία).

- Να ενημερωθούν οι δωρητές ότι μπορούν να
ζητήσουν γραπτά την επιστροφή των χρημάτων
τους, αν το επιθυμούν.
- Να δοθεί ο λογαριασμός στο Paypal και να
δοθεί έγκριση γιά να δώσει όλες τις πληροφορίες
στην μητέρα, τις σχετικές με την διακίνηση ποσών.
- Να ενημερωθούν από την Ομοσπονδία οι δωρητές ότι, όνομα και στοιχεία επικοινωνίας τους
θα δοθούν στην μητέρα, γιά να τους στείλει ευχαριστήρια επιστολή.
- Η Ομοσπονδία να μην ζητήσει ή λάβει λογαριασμούς ή άλλα έγγραφα σχετικά με την νοσηλεία
της Μυρτώ, από οπουδήποτε.
Ζητά και απολογία γιά τις ύβρεις Καυκά
- Οποιοδήποτε μέλος του Συμβούλιου πρόσβαλε, διέσυρε, κακολόγησε, κατηγόρησε την Μυρτώ ή την μητέρα της, να ζητήσει γραπτά από την
μητέρα, δημόσια συγγνώμη, δηλ. με δημοσιοποίηση του γράμματος στα ΜΜΕ και αλλού.
- Να ζητηθεί γραπτά συγγνώμη από τον α' αντιπρόεδρο Βασίλη Καυκά, γιά όσα προσβλητικά και
υποτιμητικά ανάφερε εις βάρος της μητέρας και
να γίνει δημοσιοποίηση του γράμματος στα ΜΜΕ
και αλλού.
- Να πιστοποιήσει το Συμβούλιο ότι οι υβριστικές αναφορές του α' αντιπρόεδρου δεν το
εκφράζουν.
Οι ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ
Συνεχίζουν την βρώμικη τακτική τους οι παράγοντες της Ομοσπονδίας, με τους υποτιμητικούς,
απαξιωτικούς χαραχτηρισμούς εναντίον της μητέρας (αλλά και τις ''λάσπες''-συκοφαντίες εναντίον της ''Πρωϊνής'', που αποκάλυψε το τι συμβαίνει με τα χρήματα). Θυμωμένοι οι Ομογενείς
στην Βοστώνη, ειδικά με τους απαξιωτικούς χαραχτηρισμούς ''παραγόντων'' της Ομοσπονδίας,
εναντίον της μητέρας που δεν τιμούν την Ομογένεια, του είδους ''θέλει τα χρήματα γιά τον εαυτόν της, γιά ψώνια'' και άλλα πολύ χειρότερα και
υποτιμητικά που διαδίδουν και ανάφεραν ακόμα
και μέσα στην συνεδρίαση της 8ης Ιανουαρίου

2014, με αποτέλεσμα να έχουμε εξευτελιστεί ως
Ελληνισμός, εξαιτίας παραγόντων χαμηλού επίπεδου, μέσα στην Ομοσπονδία Βοστώνης. Λες και
η μητέρα της Μυρτώ, με όλο το δράμα της κόρης
της, ήρθε στην Αμερική γιά... ψώνια και γιά να...
διασκεδάσει.
Ενδεικτική και η ανάρτηση της μητέρας στο
facebook, που παραθέτουμε αυτούσια (αναφέρεται σε σχόλια του α' αντιπρόεδρου της Ομοσπονδίας, Βασίλη Καυκά από τον οποίον, μέσω
του δικηγόρου της, ζητά να ζητήσει δημόσια
συγγνώμη):
Maria Kotrotsou - January 7, 2014
'' ...ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΟ ΑΝΗΚΟΥΣΤΟ ΑΠΑΙΣΙΟ ΑΗΔΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΥ
ΠΟΥ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΕΥΘΕΩΣ ΟΤΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΑ
ΔΗΘΕΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ. ΚΥΡΙΕ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ
ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ... ΑΙΣΧΟΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΟΛΟΥΣ
ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΔΩΣΟΥΝ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΗΝ
ΜΥΡΤΩ ΤΙ ΠΟΛΕΜΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ
ΠΟΙΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ... ΜΕΤΑ 18 ΜΗΝΕΣ ΑΒΑΣΤΑΚΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ
ΟΔΥΝΗΣ ΜΕΤΑ 18 ΜΗΝΕΣ ΠΟΥ Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ
ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΣΕΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΑΙ
ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΟΤΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ.
ΝΤΡΟΠΗ...''
(αναφέρεται στην δηλητηρίαση από ''σαλμονέλα'' της Μυρτώ, στο νοσοκομείο, παραμονές
Χριστουγέννων. Ο κ. Καυκάς, έκανε σαφέστατους
υπαινιγμούς, ότι η μητέρα εξεπίτηδες έδωσε χαλασμένο κοτόπουλο στην κόρη)
Και σε άλλη ανάρτησή της αναφέρει:
'' ...αυτη ειναι η αληθεια σας αυτη ειναι η ειλικρινεια σας σ αυτο μου ζητουσατε να βασιστω
οσον αφορα την διαχειρηση των χρηματων που
μαζευτηκαν για την Μυρτω μου? και εδω και
καιρο αρνηστε να δωσετε στοιχεια? ευτυχως που
αυτοαποκαλυπτεσθε , ευτυχως που οι μασκες πεφτουν, δεν θα πω τιποτε αλλο... ΝΤΡΟΠΗ...''.
Σημ.: Ο κ. Β. Καυκάς, παραμένει ακόμα α' αντιπρόεδρος, με την σύμφωνη γνώμη του Συμβούλιου, αφού του έδωσε... ''ψήφο εμπιστοσύνης''!!!

Βοστώνη: Τι γίνεται με αυτή, την γιά πολλά χρόνια... ''φιλανθρωπική Οργάνωση'';

Η περίφημη Ηellenic Cardiac Fund, που αυτοπροσδιορίζεται ως μη κερδοσκοπική Οργάνωση και μαζεύει γιά χρόνια χρήματα γιά ''φιλανθρωπίες'' και ''μεσολάβησε'' ως ''εγγυήτρια'' της εγχείρησης της Μυρτώ (5 Δεκεμβρίου 2013), λέγοντας στην μητέρα της ανήλικης ότι ''πλήρωσε τα της εγχείρησης'' και τελευταία λέει τα αντίθετα μέσω της τοπικής... Ομοσπονδίας, έχει νομική υπόσταση ή είναι... ''οργάνωση-μαϊμού''; Επειδή δεν βρήκαμε απολύτως τίποτα στα
αρχεία της Μασσαχουσσέτης (εταιρίες), ούτε στο IRS ας εξηγήσει στην Ομογένεια τι είναι αφού ζητά δημόσια χρήματα ως ''Νon-Profit Οrganization''.
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Παράνομος ο έρανος της ελληνικής
Ομοσπονδίας Bοστώνης γιά την Μυρτώ

Σύμφωνα με προϋπάρχουσα Γνώμη του Εισαγγελέα της Μασαχουσέτης
Η υπόθεση του εράνου για την άτυχη Μυρτώ
κορυφώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 8 ιανουαρίου 2014, με μια τυπική συνεδρίαση του Συμβούλιου της Ομοσπονδίας Βοστώνης, όπου αναφέρθηκε πως ο Οργανισμός θα ζητούσε γνωμοδότηση
από τον Εισαγγελέα της Μασαχουσέτης, μετά την
αποστολή σε αυτόν και δεύτερης επιστολής του
δικηγόρου της μητέρας.
(Σημείωση: Η κάθε εισαγγελική πολιτειακή
αρχή ισοδυναμεί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης
της Ελλάδας. Στην Αμερική υπάρχουν 50 ανεξάρτητες πολιτειακές εισαγγελικές αρχές και μια
Ομοσπονδιακή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης του
οποίου ηγείται ο Γενικός Εισαγγελέας του Κράτους Έρικ Χόλντερ. Η αρμοδιότητα του κ. Χόλντερ
είναι θέματα που συνταγματικά αφορούν όλες τις
ΗΠΑ και όχι πολιτειακά θέματα που το Σύνταγμα
της χώρας κατοχυρώνει στις πολιτείες.
Στις ΗΠΑ, εισαγγελείς γνωμοδοτούν για να καθοδηγούν την κάθε πολιτεία. Η γνώμες τους δεν
θεωρούνται νόμος, αλλά συμβουλή για νομικές
αποφάσεις που μπορεί και ν' ανατραπεί από δικαστή όμως.
Για την υπόθεση του εράνου για την Μυρτώ
Παπαδομιχελάκη η αρμόδια αρχή για την τήρηση
του νόμου είναι ο Εισαγγελέας της Μασαχουσέτης. Πλην όμως, η πρόταση του νομικού σύμβουλου στην συνεδρίαση του Συμβούλιου της Ομοσπονδίας (8 Ιαν. '14) περί γνωμοδότησης είναι
παραπλανητική, γιατί ο εισαγγελέας έχει ήδη εκδόσει γνώμη -που ο νομικός σύμβουλος θα έπρεπε να γνωρίζει- που αφορά τους Οργανισμούς
και δωρεές για ανήλικα καθώς διέπονται από
τον Πολιτειακό Νόμο «Massachusetts Uniform
Transfers to Minors Act («MAUTMA,» M.G.L. c.
201A, s. 1-24). Θα βρείτε την γνωμοδότηση στην
ιστοσελίδα http://www.mass.gov/ago/doingbusiness-in-massachusetts/public-charities-ornot-for-profits/soliciting-funds/fundraising-foran-individual.html.
Τι αναφέρει η γνωμοδότηση
Περιληπτικά και σύμφωνα με τον νόμο λοιπόν,
δωρεές προς ανήλικα χρειάζονται λεπτή μεταχείριση για να μήν δημιουργούνται προβλήματα.
Συνιστάται πως «ο γονιός ή ο μόνιμος κηδεμόνας
του παιδιού ανοίγει ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό για να διασφαλίσει πως τα λεφτά πάνε στον
σκοπό τους». Άρα, η Ομοσπονδία Βοστώνης είχε

πέσει σε ατόπημα εξαρχής με το να μην αναθέσει
στην οικογένεια της Μυρτώς -την μητέρα στην
προκείμενη περίπτωση- ν' ανοίξει τον σχετικό
τραπεζικό λογαριασμό. Με την σκληρή στάση
της η Ομοσπονδία της Νέας Αγγλίας επιχειρεί ν'
αντικαταστήσει το ρόλο των γονιών της Μυρτώ,
συγκεκριμένα δηλαδή, της κ. Μαρίας Κοτρώτσου
και το αποτέλεσμα θα είναι νομικά οδηνηρό για
την Ομοσπονδία.
'Οσον αφορά τους ευγενείς συμπολίτες μας, οι
συνεισφορές τους για την Μυρτώ δεν αφαιρούνται από την φορολογία τους γιατί θεωρούνται
δώρο, ούτε όμως φορολογούνται στην Μυρτώ,
πέρα από ατομικές υπερμεγεθείς δωρεές πάνω
από $13,000 για το 2009 (ίσως όριο να είναι μεγαλύτερο πια). Που σημαίνει, και εδώ παλι θέλει
προσοχή, γιατί αν δωθούν τα χρήματα από την
Ομοσπονδία για την Μυρτώ, θεωρείται πως η
δωρεά έγινε από έναν δότη και άρα είναι φορολογήσιμα! Που σημαίνει πως και φορολογικά οι
αρμόδιοι της Ομοσπονδίας δημιουργούν παραπάνω προβλήματα για την Μυρτώ.
Επιπλέον, τίθεται και νομικό ερώτημα για τον
τρόπο με τον οποίο δόθηκαν λεφτά στους πυρόπληκτους τον χρόνο 2008 από την Ομοσπονδία
και κατά πόσο το γεγονός του ότι οι ευεργετηθέντες δεν ήταν Ομογενείς των ΗΠΑ επηρεάζει τους
οργανισμούς της Ομογένειας.
Δεν το γνώριζε ούτε ο νομικός σύμβουλος;
Το περίεργο βέβαια είναι πως η γνωμοδότηση
του εισαγγελέα της Μασαχουσέτης είναι γνωστή
και αναρτημένη στο διαδίκτυο για χρόνια. Το
καθήκον των εκάστοτε νομικών συμβούλων κοινωφελών Οργανισμών είναι να τις μεταφέρουν
στους πελάτες τους εκ των προτέρων για ν' αποφεύγονται προβλήματα. Φαίνεται πως υπάρχει
πρόβλημα συνεννόησης ανάμεσα στην Ομοσπονδία Βοστώνης και τον νομικό της σύμβουλο.
Το γραφείο του δικηγόρου της Ομοσπονδίας
καθώς και της οικογένειας της Μυρτώς, συμφώνησαν να μην κάνουν δηλώσεις γι' αυτό το άρθρο.
Είπαν μόνο πως ''επιθυμούν να επιλύσουν το θέμα
για το καλό των πελατών τους''.
Συνιστούμε στην Ομοσπονδία να τους ακούσει
αυτή την φορά. Η υπάρχουσα γνωμοδοσία του
εισαγγελέα δεν αφήνει περιθώρια διαπραγμάτευσης.
Mitch Fatouros

Aυστραλία: Κορυφαία ομογενής επιχειρηματίας

Από τον χρόνο 1995 η ομογενής Σούζη Δάφνη είναι επικεφαλής του Δικτύου Γυναικών Επιχειρηματιών της Αυστραλίας (Australian Businesswomen's Network). Το 1994 ξεκίνησε την δική της επιχείρηση Pow Pow Events που οργάνωνε ενημερωτικά σεμινάρια και την οποία πούλησε έκτοτε. Έκτοτε έχει
ανακηρυχθεί πολλές φορές κορυφαία επιχειρηματίας στην Αυστραλία.
Η δράση της εστιάζεται κυρίως στην ψηφιακή ενημέρωση ενώ συμμετέχει ως σχολιαστής σε κανάλια και άλλα μέσα ενημέρωσης.
Ακριβώς λόγω των καινοτομιών της και του γεγονότος ότι ξεκίνησε από το μηδέν και έγινε σύντομα
από τις πιο πετυχημένες αλλά και εύπορες γυναίκες της χώρας τοποθετήθηκε και επικεφαλής του
Australian Businesswomen's Network όπου επίσης πρωτοπορεί και διακρίνεται και φιγουράρει μονίμως σε όλα τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης.

Η Apple αγόρασε την εφαρμογή Έλληνα

Στον πατέρα του λέει ότι οφείλει την αγάπη του για την τεχνολογία ο ομογενής Γιάννης Παπανδριόπουλος που αυτές τις μέρες φέρεται να πούλησε την εφαρμογή του SnappyCam στην Apple έναντι
ενός ποσού που δεν έγινε γνωστό, αλλά εκτιμάται ότι ανέρχεται σε «πολλά-πολλά εκατομμύρια δολάρια» σύμφωνα με τον αυστραλιανό τύπο.
Ο πατέρας του σπούδασε ηλεκτρονικός μηχανικός στην Ελλάδα πριν εγκατασταθεί στην Αυστραλία
και μετέδωσε την αγάπη του για τα ηλεκτρονικά στον γιο του που είναι κάτοχος PhD από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης και ο οποίος επινόησε τον τρόπο να κάνει την κάμερα του iPhone να πραγματοποιεί λήψη φωτογραφιών πλήρους ανάλυσης σε 20 με 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο, σημαντικά
ταχύτερα δηλαδή από την εγγενή λειτουργία (burst mode) του iPhone.
Η εφαρμογή SnappyCam δεν είναι πλέον διαθέσιμη στο App Store ενώ και οι ιστοσελίδες της
SnappyLabs δεν είναι προσβάσιμες. Επιπλέον πληροφορίες αναφέρουν ότι την εξαγορά της εταιρείας
καλόβλεπαν και άλλοι κολοσσοί του χώρου χωρίς όμως να γίνεται κάποια πιο συγκεκριμένη αναφορά.
Η κίνηση αυτή της Apple έρχεται ως συνέχεια αντίστοιχων κινήσεων της εταιρείας κατά τις οποίες
προχωρά στην εξαγορά μικρότερων ομάδων που βρίσκονται πίσω από δημοφιλείς εφαρμογές, τις
λειτουργίες των οποίων ενσωματώνει στο iOS. Ο 35χρονος, ζει και δουλεύει στο Σαν Φρανσίσκο τα
τελευταία χρόνια και οι γονείς του στη Μελβούρνη.
Ο Γιάννης Παπανδριόπουλος, ο οποίος, ασχολείται με την ψηφιακή τεχνολογία από δώδεκα ετών
σήμερα θεωρείται κορυφαίος του είδους του. Ο ίδιος εδώ και λίγα χρόνια προσπαθεί να εφαρμόσει μια
μέθοδο που όπως ισχυρίζεται, θα κάνει το ίντερνετ έως και 200 φορές ταχύτερο απ' ότι είναι σήμερα!
Την ανακάλυψη όμως θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική το πανεπιστήμιο Μελβούρνης, με αποτέλεσμα να
βραβεύσει τον ομογενή «μετ' επαίνων. Το 2007 η εφημερίδα The Age κατέταξε τον Παπανδριόπουλο
μεταξύ των εκατό κορυφαίων προσωπικοτήτων της χρονιάς για την ανακάλυψή του εκείνη.

Eκδηλώσεις γιά τον Νίκο Καζαντζάκη

Με εκδηλώσεις στη Λατινική Αμερική, αλλά και στη γενέτειρα του συγγραφέα, στο Ηράκλειο Κρήτης, η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (ΔΕΦΝΚ) «υποδέχεται» τον 2014.
Ειδικότερα, στις 7 Ιανουαρίου, θα παρουσιαστεί στο Σαντιάγο της Χιλής, η μετάφραση στα ισπανικά
της «Οδύσσειας» του Καζαντζάκη από τον καθηγητή πανεπιστημίου και ιδρυτή του Χιλιανού Τμήματος
της ΔΕΦΝΚ Μιγκέλ Καστίγιο Ντιντιέρ (Miguel Castillo Didier).
Η καθηγήτρια πανεπιστημίου Θεοδώρα Τσίχλη, πρόεδρος του τμήματος της ΔΕΦΝΚ, στην Κόστα
Ρίκα-με καταγωγή από τα Χανιά- θα διοργανώνει κάθε 15 μέρες, αρχής γενομένης από τις 15 Ιανουαρίου λογοτεχνικό καφενείο για το έργο του Καζαντζάκη.
Η Έλενα Αβραμίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του πανεπιστημίου του Πεκίνου θα δώσει διάλεξη
στις 20 Ιανουαρίου, στη Λίμα του Περού με θέμα «Πώς είδε την Κίνα ο Καζαντζάκης».
Σε ό,τι αφορά το Ηράκλειο, η τοπική επιτροπή της ΔΕΦΝΚ, διοργανώνει, στη Βασιλική του Αγίου
Μάρκου, από 12 έως 28 Ιανουαρίου έκθεση εικαστικών έργων Κρητών καλλιτεχνών εμπνευσμένων
από το έργο του Καζαντζάκη. Στις 25 Ιανουαρίου, οι μαθητές του 5ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου θα
παρουσιάσουν εργασίες, με τίτλο «Η Κρήτη μέσα από τα μάτια του Νίκου Καζαντζάκη».

Ομογενής δώρισε 101 ηλεκτρονικούς υπολογιστές

Σας καλοδεχόμαστε στα 30 εστιατόρια Gondolier:
Florida, Georgia, Tennessee, Kentucky

15790 New Ave. suite 100 - Lemont, IL 60439

-

Ηλεκτρονικούς υπολογιστές δώρισε ένας ομογενής στο δημοτικό σχολείο Ασπροχώματος του δήμου
Καλαμάτας, για χρήση κι εκμάθηση από τους μαθητές του σχολείου. Συγκεκριμένα, ο Ελληνο-Αμερικάνος, Απόστολος Ταμπάκης, με καταγωγή από την Καλαμάτα, δώρισε 101 ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
τους οποίους παρέλαβε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Παύλος Μπουζιάνης, ο οποίος επικοινώνησε και
μετέφερε τηλεφωνικά στον δωρητή, τις θερμές ευχαριστίες του δημάρχου Καλαμάτας.

Tel. 630-243 8900

-

info@piechdecorating.com
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ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΥΡΤΩ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014

'Οταν η Μυρτώ και η μητέρα της ήρθαν στην
Βoστώνη στις 5 Ιουλίου 2013 γιά να θεραπευτεί
στο Spaulding Rehab Center, αφού είχε υποστεί
εγχειρήσεις στην Ελλάδα, κανείς δεν μπορούσε
να φανταστεί, 6 μήνες μετά που θα φτάναμε:
Στον απόλυτο διασυρμό της Ομογένειας, εξαιτίας
μιάς ''αμαρτωλής'' ομογενειακής Οργάνωσης με
την επωνυμία ''Ομοσπονδία ΕλληνοΑμερικάνικων Συλλόγων Νέας Αγγλίας''. Και όλα αυτά γιά
120.000 δολάρια γιά το δυστυχισμένο κορίτσι.
Στις 22 Ιουλίου 2012 η Μυρτώ δέχτηκε την
υπερβολικά βίαιη επίθεση από Πακιστανό μετανάστη στην Πάρο, όπου ζούσε. Η Μυρτώ ήταν
ακριβώς 15 χρονών. Η Μυρτώ ακόμα υποφέρει
πολύ. Δεν μπορεί να μιλήσει, να επικοινωνήσει.
Λίγες ημέρες πριν την άφιξη στις ΗΠΑ (με ιδιωτικό αεροσκάφος), όπως ο κανονισμός των νοσηλευτικών ιδρυμάτων των ΗΠΑ ορίζει, τα χρήματα
της νοσηλείας στο Ιατρικό Κέντρο της Βοστώνης,
είχε προπληρωθεί από το υπουργείο Υγείας της
Ελλάδας, εξαιτίας της πανελλήνιας συγκίνησης
γιά το δράμα της μικρής. (Το συνολικό ποσό είναι
γνωστό στην ''Πρωϊνή''. Συνέβαλε χρηματικά και
ο ΟΤΕ).
Εβδομάδες μετά (τέλη Αυγούστου 2013) στέλεχος της Ομοσπονδίας Βοστώνης, θέτει το ζήτημα
Μυρτώ στο Συμβούλιο γιά την παροχή κάποιας
οικονομικής βοήθειας. Το Συμβούλιο αρνείται,
δηλώνοντας ότι δεν θα ανακατευτεί με οποιονδηποτε τρόπο στην υπόθεση.
Και τώρα προσοχή στις ημερομηνίες και στα
γεγονότα:
- Στις 3 Νοεμβρίου 2013 πρωτοανοίγει λογαριασμός στο διαδίκτυο, από την κ. Maryanne
Makredes Senna, με την γνώση της μητέρας,
αλλά ΔΕΝ έχει σχέση με τους ''Φίλους της Μυρτώ'' και την Ομοσπονδία Βοστώνης. Παραμένει
ακόμα ανοιχτός (http://www.gofundme.com/
Miracleformyrtos) και είναι ΚΑΘΑΡΟΣ από κάθε
άποψη. 'Ισαμε 8 Ιανουαρίου 2014 είχε συγκεντρώσει στην CITIBANK, Woburn, MA, συνολικά
8.281 δολάρια. Τον χειρίζεται η κ. Ελένη Νικολόπουλου.
- Λίγες ημέρες αργότερα στις 8 Νοεμβρίου 2013
ανακοινώνεται η ίδρυση της άτυπης Οργάνωσης
''Φίλοι της Μυρτώ'' στο διαδίκτυο, που ανακοινώνει χοροεσπερίδα γιά τις 7 Δεκεμβρίου 2013
στο κοινοτική κέντρο της ενορίας του Αγίου Νεκταρίου στην συνοικία Rosindale, της Βοστώνης.
- Την επομένη, 9 Νοεμβρίου 2013 ανακοινώνεται η συγκέντρωση χρημάτων μέσω διαδικτύου
(facebook) από την άτυπη οργάνωση, δηλαδή
χωρίς νομική υπόσταση, ''Friends of Mirto'', που
αναφέρει ότι τα χρήματα θα κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας (FHASNE The
Mirto Fund) με διαχειρίστρια την Κυριακούλα
Πατσαούρα, βοηθό γραμματέα της Ομοσπονδίας,
χωρίς έγκριση γενικής Συνέλευσης της Οργάνωσης.
Η ανακοίνωση αναφέρει ξεκάθαρα ''έχουμε
στόχο τις 25.000 δολάρια γιά την αγορά του μηχανήματος Tobii (speach recognition device)'',
γιά να μπορεί να επικοινωνεί η Μυρτώ με ανθρώπους.
Η παραπλάνηση και τα ''κόλπα''
Στην διαφημιστική ''αφίσα'' γιά την χοροεσπερίδα 7 Δεκεμβρίου 2013, αναφέρεται συγκεκριμένα (βλέπε δίπλα) ''Friends of Mirto Fundraiser''.
Στην τελευταία γραμμή διαβάζουμε: ''Sponsored
by the Federation of Hellenic-American Societies
of New England'' (τα αρχικά της είναι FHASNE).
Μία άτυπη οργάνωση κατά πλειοψηφία ανήλικων (teenagers) όπως αυτοπροσδιορίζονται, ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ, καλεί τον κόσμο να πάει
στην χοροεσπερίδα και να συμβάλει οικονομικά,
αλλά ΧΩΡΙΣ να το λέει δημόσια, ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.
(Δηλαδή, η Ομοσπονδία έβαλε μπροστά ανήλικα παιδιά ως ''κράχτες''.
Τρείς εβδομάδες ΠΡΙΝ την χοροεσπερίδα, το
ποσό των 25.000 δολ. έχει υπερκαλυφτεί. Και
αντί να σταματήσει η συλλογή χρημάτων, αυτή
συνεχίζεται.
Δύο ημέρες πριν την χοροεσπερίδα, στις 5 Δεκεμβρίου 2013 εγχειρίζεται η Μυρτώ. Δεν καλύπτεται από την Ελλάδα το κόστος, περίπου 55.000
δολ. 'Ισαμε την ημέρα εκείνη, ΚΑΜΙΑ ανακοίνωση
από ''Φίλους Μυρτώ''-Ομοσπονδία ότι ''θέλουμε
χρήματα και γιά την εγχείρηση''). Η συγκέντρωση χρημάτων πολύ πάνω 25.000 δολ. που ήταν ο
στόχος, συνεχίζεται.
Εθελοντές προσφέρουν στην χοροεσπερίδα, διαφήμιση παντού ''μπράβο τα παιδιά'' κλπ. Πρωτεργάτης της κίνησης, η κόρη πρώην προεδρίνας
της Ομοσπονδίας.

Χρήματα εράνων γιά την Μυρτώ. Γεγονότα και αποδεικτικά στοιχεία

Πως η ελληνική Ομοσπονδία Βοστώνης
κορόϊδεψε και διέσυρε την Ομογένεια,
χρησιμοποιώντας ανήλικα παιδιά
(''Φίλοι της Μυρτώ'') ως ''κράχτες''.
Τα ''κόλπα'' και οι παρανομίες
Μεγάλη πιθανότητα η υπόθεση να καταλήξει σε δικαστήριο

Το δράμα της Μυρτώ και της μητέρας της,
συνεχίζεται στις ΗΠΑ, με τα ''παιχνίδια'' των
''παραγόντων'' ελληνικής ομογενειακής Οργάνωσης
(Σημ.: Εμείς λέμε δημόσια στην ανήλικη δεσποινίδα Σοφία, μπράβο με κάθε ειλικρίνεια, την
συγχαίρουμε ειλικρινά και δημόσια γιατί εργάστηκε φιλότιμα, αγνοώντας τα παιχνίδια της Ομοσπονδίας. Και την ενθαρρύνουμε να κάνει τέτοιες
πράξεις στο μέλλον).
Η χοροεσπερίδα γίνεται και στις 11 Δεκεμβρίου
2013 η Ομοσπονδία ανακοινώνει ότι μαζεύτηκαν
συνολικά 32.000 δολ. Το συνολικό ποσό είναι
110.000 από διαδίκτυο και χοροεσπερίδα, όπως
αναφέρει η ανακοίνωση. Στις 11 Δεκεμβρίου '13

ανακοινώνεται ξαφνικά κι επίσημα, ότι τα χρήματα θα πάνε γιά το μηχάνημα, αλλά και γιά την
εγχείρηση, με αυθαίρετη απόφαση του Διοικ.
Συμβούλιου.
Αλλά στην ανακοίνωση ΔΕΝ αναφέρεται πουθενά ποιές ήταν οι εισπράξεις από την διάθεση
ποτών στο μπαρ στην χοροεσπερίδα, που το ποσό
ήταν σημαντικό. Καμία κουβέντα ΠΟΥΘΕΝΑ...
Αγνοούνται. Τα κράτησε η εκκλησία; Τι έγιναν;
Υπήρχε άδεια γιά πώληση ποτού;
Η Ομοσπονδία αναφέρει ότι θα διαχειριστεί

αυτή τα χρήματα, όπως νομίζει η ίδια. Αλλά η
Ομογένεια έδωσε γιατί πίστεψε τους ''κράχτες''
ανήλικους της άτυπης Οργάνωσης ''Φίλοι της
Μυρτώ''. Η Ομοσπονδία ήταν ο ''εισπράκτορας''.
Ο κόσμος έδωσε χρήματα γιά την Μυρτώ.
Η Ομοσπονδία λέει ότι θα πάνε γιά νοσήλεια
και θα κρατήσει στο ταμείο της τα υπόλοιπα γιά...
μελλοντικά νοσήλεια. Η Ομοσπονδία όμως δεν
είναι... ασφαλιστική εταιρεία γιά να πληρώνει νοσήλεια, όταν θα της στείλει η μητέρα τον λογαριασμό από... Ελλάδα. Η Ομοσπονδία, ΔΕΝ ρώτησε
την Ομογένεια, που έδωσε τα χρήματα, ΤΙ ΘΕΛΕΙ.
Η Ομοσπονδία είναι ο μεσάζων, ο εισπράκτορας
μόνο. Είναι δηλαδή νομικά, μεταξύ δωρητών και
Μυρτώ.
Το πρόβλημα με τα χρήματα
Τα χρήματα παραμένουν στο ταμείο της Ομοσπονδίας, η μητέρα της Μυρτώ η κ. Μαρία Κοτρώστου, ως νομικά υπεύθυνη γιά την ανήλικη
κόρη της, ζητά να μάθει πόσοι και τι έδωσαν, που
είναι και τι θα γίνουν τα χρήματα. Η Ομοσπονδία,
όπως έχει συνηθίσει να εργάζεται ''σκοτεινά'',
της λέει μισόλογα τις επόμενες ημέρες μετά την
χοροεσπερίδα και αφού έχει ανακοινωθεί ότι συνολικά έχουν ήδη μαζευτεί 110.000 δολάρια.
Η μητέρα αντιλαμβανόμενη -και σωστά- ότι
κάτι δεν πάει καλά, προσλαμβάνει δικηγόρο,
τον κ. Εmmet Finnoche και πάνε μαζί στην συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, στις
11 Δεκεμβρίου '14, στο ''Μαλιώτειο Πολιτιστικό
Κέντρο''. Παρών στην συνεδρίαση και ο νομικός
σύμβουλος της Ομοσπονδίας ο κ. Δημ. Ιωαννίδης.
Οι εξηγήσεις της Ομοπονδίας μη πειστικές.
'Ετσι ο δικηγόρος της μητέρας, στις 26 Δεκεμβρίου '13, στέλνει στην Ομοσπονδία, μέσω του
νομικού της σύμβουλου, επιστολή ΚΑΤΑΠΕΛΤΗ
ζητώντας καθαρές εξηγήσεις και ειδικά πιστοποίηση ότι όλα τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν
(110.000 ίσαμε τότε, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, 125.000 ίσαμε 31 Δεκεμβρίου, κατά άλλους
πολύ περισσότερα) ΕΙΝΑΙ στον λογαριασμό. Και
αφού καταγγέλει ότι η Ομοποσπονδία ΔΕΝ έδωσε καθαρές εξηγήσεις, θέτει ως προθεσμία την
31η Δεκεμβρίου '13 γιά να λάβει τα δικαιολογητικά-πιστοποιήσεις που ζήτησε, επειδή ''στις 11
Δεκεμβρίου δεν δόθηκαν πειστικές απαντήσειςεξηγήσεις''.
Ο δικηγόρος της μητέρας ζητά συγκεκριμένα
να του δοθούν, ίσαμε 31 Δεκεμβρίου 2013, τα
ακόλουθα:
1. An itemized list of each check donation to
''Friends of Mirto.'' Her expectation is that she
will receive the name of the donor, the exact
amount on the check, and the date it was
received. If the donor has marked their donation
as ''anonymous'' in the memo, the list can reflect
''anonymous'' in the place of the name of donor;
2. An itemized list of in-cash donations to
''Friends of Mirto'' received at the December 7,
2013 fundraising event held at the St. Nectarios
Church in Boston. As well as any other cash
donations that have been received to date. That
list would include: cash amounts, date received,
and location of receipt (i.e. fundraiser event, in
FHASNE office, etc.);
3. A detailed list of the funds received through
the Friends of Mirto, YouCaring.com website;
4. A copy of the official Bank Statement of
Account (on bank stationary) corresponding to
the bank account in which money donated to
Mirto is deposited;
5. Finally a complete accounting...''
Στις 2 Ιανουαρίου 2014 η ''Πρωϊνή'' δημοσιεύει
αποκλειστικά την επιστολή του δικηγόρου της
μητέρας, αναδεικνύει το ζήτημα και η υπόθεσησκάνδαλο παίρνει μεγάλες διαστάσεις. (Ολόκληρη στην επόμενη σελίδα).
Πριν λίγες ημέρες, 6 Ιανουαρίου 2014, η Οργάνωση απαντώντας μέσω του νομικού της σύμβουλου στο δημοσίευμα, λέει ΨΕΜΑΤΑ στον κόσμο με
δημόσια γραπτή δήλωση του δικηγόρου της και
αναφέρει ότι ''δόθηκαν όλες οι απαραίτητες εξηγήσεις και λεπτομερείς αναφορές'', 11 Δεκεμβρίου 2013, παραπλανώντας σκόπιμα την Ομογένεια
και τα ΜΜΕ.
Και προσπαθεί, μάταια, να ακυρώσει το δημοσίευμα, χρησιμοποιώντας λασπολογίες κατά του
συντάκτη, αφού αδυνατώντας να απαντήσει πειστικά επί της ουσίας, προσπαθεί να στρέψει την
προσοχή του κόσμου αλλού, υποτιμώντας και διαβάλλοντας την κοντά 37 χρόνια ενασχόληση του
συντάκτη, στα ΜΜΕ Ομογένειας βασικά.
Τις λασπολογίες-υποτιμητικές αναφορές αναπαράγουν οι ''Φίλοι της Μυρτώ'' στο διαδίκτυο,
στελέχη της Ομοσπονδίας κι ένα μικρό συνδρομητικό κανάλι στην Αστόρια (Νέα Ελληνική Τηλε-
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Κύρια σημεία της 1ης επιστολής του δικηγόρου της μητέρας
της Μυρτώ, στο Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Βοστώνης

όραση), που έχει προηγούμενα με τον συντάκτη,
επειδή αυτός σταμάτησε με δημοσίευμα (2013)
μία ''αρπαχτή'' που ετοιμαζόταν να κάνει η γυμνάστρια-διευθύντριά του, στο υπουργείο Τουρισμού, στην Αθήνα.
Κι εδώ η απλή λογική λέει: Αφού δόθηκαν οι
απαραίτητες εξηγήσεις-αναφορές γιά τα χρήματα στις 11 Δεκεμβρίου '13 από την Ομοσπονδία
στην συνεδρίαση, τότε, γιατί μετά 15 ημέρες, στις
26, στάλθηκε στην Ομοσπονδία η επιστολή-καταπέλτης του δικηγόριου της μητέρας, που ζητά
καθαρές κουβέντες, αποδείξεις και προειδοποιεί
σαφέστατα ότι υπάρχει κίνδυνος να κατεγγελθεί
η Ομοσπονδία στον γεν. εισαγγελέα γιά ΑΠΑΤΗ;
Ο δικηγόρος της μητέρας κ. Finocche, αναφέρει
συγκεκριμένα (στην επιστολή του 26 Δεκεμβρίου
2013):
''... At this point, Ms. Kotrotsou feels that she
has been adequately patient, but she is growing
increasingly concerned that the ''Friends
of Mirto'' fund is not being appropriately
administered. Still Ms. Kotrotsou wants to give
FHASNE this final opportunity for FHASNE to
meet it's legal obligations in connection with
the Fund. Ms. Kotrotsou's hope is that FHASNE
will finally comply with her information requests
and resolve this matter amicably. However, Ms.
Kotrotsou is also aware that she has the
right to file a complaint with Dan Furolo,
the lead investigator at the Massachusetts
Attorney General's Office of Charitable
Fraud Investigations... Ms. Kotrosou has
asked me to set a deadline of Tuesday December
31, 2013 by which the information needs to
be provided or Ms. Kotrotsou or she may feel
compelled to take further actions in her effort to
secure the information...''
Τα νομικά προβλήματα και οι παρανομίες
Η υπόθεση Ομοσπονδία Βοστώνης-χρήματα γιά
Μυρτώ, αναγκαστικά θα απασχολήσει τις διωκτικές αρχές των ΗΠΑ και της Πολιτείας Μασσαχουσσέτης, άσχετα πως θα γίνει ο διακανονισμός
γιά την διάθεση των χρημάτων, αφού η αφερέγγυα και αναξιόπιστη Ομοσπονδία, με προηγούμενα οικονομικά σκάνδαλα από εράνους, θέλει να
τα ''διαχειριστεί''.
Παραθέτουμε μερικούς από τους λόγους, με
αφορμή την υπόθεση Μυρτώ, που πιστοποιούν
πως λειτουργεί η Ομοσπονδία Βοστώνης, πως
εξαπατά τις ομοσπονδιακές αρχές, τα μέλη της
συλλόγους, αλλά και την Ομογένεια:
- Χρησιμοποίησε, κατά πλειοψηφία, ανήλικα
παιδιά (teenagers, όπως επίσημα και γραπτά δηλώνουν) ως ''κράχτες'' και τα έβαλε να μαζεύουν
χρήματα από τους φορολογούμενους πολίτες γιά
την Μυρτώ, που μπήκαν στο ταμείο της, χωρίς τα
παιδιά να γνωρίζουν τους νομικούς κινδύνους.
- Χρησιμοποίησε ανήλικα παιδιά γιά να συκοφαντούν δημόσια και γραπτά την ''Πρωϊνή''.
- 'Οταν σε δημόσιο κάλεσμα πολιτών-φορολογούμενων να συνεισφέρουν οικονομικά ΓΙΑ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ σε ανοιχτή δημόσια εκδήλωση (χοροεσπερίδα) με διοργανώτρια την
ΑΤΥΠΗ, δηλαδή χωρίς νομική υπόσταση στις ΗΠΑ
''ομάδα φίλων'' (βλέπε φωτο αφίσας), έχουν νομική ευθύνη γιά εξαπάτηση φορολογούμενων.
- Οι ''φίλοι της Μυρτώ'' ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Επιτροπή της Ομοσπονδίας, δεν είναι μέλη της
Ομοσπονδίας, ώστε να δικαιολογηθεί νομικά η πράξη τους, αφού τα χρήματα κατέληγαν στο ταμείο της Ομοσπονδίας.
- 'Οταν ως άτυπη και χωρίς νομική υπόσταση
''ομάδα φίλων'' συγκεντρώνει χρήματα στο διαδίκτυο και αλλού, που καταλήγουν στην Ομοσπονδία, παραπλανά τους φορολογούμενους
πολίτες, επειδή ως ''ομάδα'' ανήλικων καλεί γιά
δωρεές, με την Ομοσπονδία ως ΑΠΟΔΕΚΤΗ των
χρημάτων.

- Η Ομοσπονδία παραπλανά-εξαπατά τον κόσμο επειδή ΔΕΝ είναι φιλανθρωπική Οργάνωση.
'Εχει επίσημα δηλωθεί ως ''Πολιτιστικός Οργανισμός'' στις ομοσπονδιακές Αρχές, όπως αναφέρει σαφέστατα η φορολογική της δήλωση. Η
Ομοσπονδία συνειδητά παραβιάζει ομοσπονδιακούς νόμους δηλώνοντας ότι είναι ''Πολιτιστικός Οργανισμός'', αλλά μαζεύει χρήματα γιά...
φιλανθρωπίες. Στην τελευταία φορολογική δήλωση, Form 990-EZ, ως μη κερδοσκοπική εταιρεία 501(c)3, με ID# 31-1651700, στην ερώτηση
γιά φοροαπαλλαγή ''What is the organization's
primary exempt purpose?'', απαντά συγκεκριμένα ''TO PROMOTE, FOSTER AND TEACH THE GREEK
CULTURE AND HERITAGE''. Επίσημα και γραπτά
δηλαδή, μαζεύοντας χρήματα γιά φιλανθρωπίες,
τίθεται νομικό θέμα, αφού δηλώνει ΜΟΝΟ ''πολιτιστικός Οργανισμός'' (βλέπε απόσπασμα από την
δήλωση).
- Η Ομοσπονδία δεν είναι ασφαλιστική εταιρεία
γιά να πληρώνει ''νοσήλεια'' για την Μυρτώ, όπως
επίσημα και γραπτά, δηλώνει παρακρατώντας τα
χρήματα που έδωσαν οι πολίτες. Eδώ τίθεται νομικό θέμα.
- Η Ομοσπονδία ζητά λογαριασμούς γιά νοσήλεια, γιά να διαθέσει χρήματα του κόσμου που
δόθηκαν γιά την Μυρτώ, επειδή έτσι γίνεται ''νομικά''. 'Αραγε ζήτησε και λογαριασμούς από τους
πυρόπληκτους στην Ελλάδα όπου λέει ότι έδωσε
χρήματα; Και αν ναι ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ οι λογαριασμοί;
(Ας αποδείξει, με πειστικά αποδεικτικά στοιχεία
το αντίθετο, κάτι που δεν έκανε γιά 5 χρόνια).
- Η Ομοσπονδία λάμβανε γιά πολλά χρόνια
χρήματα, 10-20.000 δολάρια κάθε χρόνο ίσαμε
2010, από την Ελλάδα, ως ''ενίσχυση'', μέσω του
γενικού Προξενείου. Δηλαδή, ως μη κερδοσκοπικός Οργανισμός στις ΗΠΑ, αν και ήταν αποδέκτης
χρημάτων από ξένη κυβέρνηση, δεν είχε δηλωθεί
ως ''πράκτορας ξένης κυβέρνησης'', όπως ο νόμος των ΗΠΑ ορίζει.
- Οι 2 από τους 3 κορυφαίους αξιωματούχους
του Συμβούλιου της Ομοσπονδίας Βοστώνης,
έχουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Υπάρχουν αποφάσεις δικαστηρίων εις βάρος τους, γιά
κατασχέσεις, χρεοκοπίες κ.ά. Είναι πρέπον να διαχειρίζονται χρήματα της Οργάνωσης ;;;
- Kαι μία ερώτηση: Γιά το ποτό στην χοροεσπερίδα 7 Δεκεμβρίου '14, είχε ζητηθεί άδεια από την
πόλη; Δείξτε μας την άδεια. Σας προκαλούμε.
(Σημ.: Η ''Πρωϊνή'' δεν έχει επαφή με την μητέρα
της Μυρτώ γιά το νομικό-χρηματικό ζήτημα).

''... I am writing on behalf of Maria Kotrotsou the mother and legal guardian of Mirto
Papadomichelaki. This is a rather delicate matter since Ms. Kotrotsou is very grateful for
the efforts of Federation of Hellenic-American Societies of New England (''FHASNE'') in
setting up Friends of Mirto Fund (the ''Fund'') to raise money to benefit Mirto and she does
not was to be perceived as otherwise. At the same time Ms. Kotrotsou, as Mirto’s guardian
and advocate, needs to have complete access to the records of the Fund and clarity over the
procedure that FHASNE or the Fund has implemented for dispersing the funds consistent
with the stated purpose of the Fund (...)
As you know, the FHASNE Board of Directors and as well as individual members thereof
have assured Ms. Kotrotsou, both at the FHASNE Board Meeting that she attended on
December 11, 2013 and prior thereto, that FHASNE had in it's possession and was maintaining
proper accounting records concerning the Fund and that complete copies of those records
would be provided to Ms. Kotrotsou for her review and that of her representatives.
The following is the financial information concerning the fund that Ms. Kotrotsou was
promised:
1. An itemized list of each check donation to ''Friends of Mirto.'' Her expectation
is that she will receive the name of the donor, the exact amount on the check,
and the date it was received. If the donor has marked their donation as
''anonymous'' in the memo, the list can reflect ''anonymous'' in the place of the
name of donor;
2. An itemized list of in-cash donations to ''Friends of Mirto'' received at the
December 7, 2013 fundraising event held at the St. Nectarios Church in Boston.
As well as any other cash donations that have been received to date. That
list would include: cash amounts, date received, and location of receipt (i.e.
fundraiser event, in FHASNE office, etc.);
3. A detailed list of the funds received through the Friends of Mirto, YouCaring.
com website;
4. A copy of the official Bank Statement of Account (on bank stationary)
corresponding to the bank account in which money donated to Mirto is
deposited;
5. Finally a complete accounting of any expenses or transactional fees paid in
connection with the Fund.
Ms. Kotrotsou made clear her discomfort with FHASNE's lack of transparency concerning
the fund at the meeting. Ms. Kotrostou was assured that the requested information was
readily available and indeed in the possession of FHASNE's Treasurer. Given that the
information is readily available, would have been maintained and available in the ordinary
course of good booking keeping practices expected and legally required of a Charitable
Organization in the Commonwealth of Massachusetts and for the administration of a
fund such as the ''Friends of Mirto Fund'' that is specifically intended to benefit Mirto
Papadomichelaki, the information should have been promptly provided.
The failure of FHASNE to provide the information in a timely manner upon the request of
the guardian of the beneficiary is quite concerning.
At this point, Ms. Kotrotsou feels that she has been adequately patient, but she is
growing increasingly concerned that the ''Friends of Mirto'' fund is not being appropriately
administered. Still Ms. Kotrotsou wants to give FHASNE this final opportunity for FHASNE
to meet it's legal obligations in connection with the Fund. Ms. Kotrotsou's hope is that
FHASNE will finally comply with her information requests and resolve this matter amicably.
However, Ms. Kotrotsou is also aware that she has the right to file a complaint with
Dan Furolo, the lead investigator at the Massachusetts Attorney General's Office of
Charitable Fraud Investigations... Ms. Kotrosou has asked me to set a deadline of Tuesday
December 31, 2013 by which the information needs to be provided or Ms. Kotrotsou or she
may feel compelled to take further actions in her effort to secure the information... (Ε.
Finocche - Dec 26, 2013) ...''

Μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου
της Ομοσπονδίας Βοστώνης,
με τον μητροπολίτη Μεθόδιο και
την γενική πρόξενο της Ελλάδας
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΑ

Open letter to the Board of Directors of the Federation of Hellenic American Societies of New England, Inc.
Board of Directors
Federation of Hellenic American Societies of New England, Inc.
50 Goddard Ave., Brookline, MA 02445
Ladies and Gentlemen,
In the summer of 2012 on the Greek island of Paros, 15-year-old Myrto Papadomichelaki was brutally attacked by one Ahmed Waqas, a Pakistani national. Waqas, 21, who
had previously entered Greece illegally, sexually assaulted the minor, smashed her head against the rocks and left her for dead.
One year later, in her struggle to survive, Myrto was admitted to the Spaulding Rehabilitation Hospital in Boston in order to continue her treatment. Myrto’s mother, Maria
Kotrotsou, enduring her own odyssey, has stood by her young daughter’s side throughout this dreadful ordeal.
A few months ago, you were approached by a 16-year-old girl, the daughter and granddaughter of past presidents of the Federation, expressing her and others’ desire to
help Myrto with her medical expenses. You unanimously agreed to assist the “Friends of Mirto” in their efforts.
You quickly set up an online fundraiser utilizing the Youcaring.com platform with sole Beneficiary Myrto Papadomichelaki. You opened a bank account at Citizens Bank,
account number 1326086895, under your organization's name and specifying it as the ''Mirto Fund.'' All online donations as well as donations by cash/check have been
deposited in this account.
You also sponsored a fundraising event on December 7, 2013 where $32,000 was raised. All in all, according to your statements, ''...$131,000 has been raised in less than two
months for Myrto's medical expenses...''.
While we commend your efforts, as well as the efforts of the young ''Friends of Mirto'' and everyone else who has helped organize this seemingly successful effort, we would
now like to bring to your attention, as well as to the attention of all the Donors to the ''Mirto Fund'' some crucial points which you have overlooked, as this endeavor clearly
demonstrates that no matter how well-intentioned you may have been, you have sailed into uncharted waters.
First and foremost, as per the Federations Articles of Organization dated March 15, 1984 and submitted to the Massachusetts Secretary of State, Article 2 ''Purpose'' does
ΝΟΤ allow in any way whatsoever for fundraising activities as the closest reference to any type of financial support is paragraph 11 of Article 2:
To promote and provide moral and financial support for Greek Americans for spiritual and intellectual achievements.
Clearly this is not the case for Myrto. Furthermore, Article 4 ''Other lawful provisions'' begins as follows:
No part of the assets of the corporation and no part of any net earnings of the corporation shall be divided among or insure to the benefit of any officer or director of the corporation
or any private individual or be apportioned for any purposes other than the purposes of the corporation as herein set forth.
In the Youcaring.com fundraising website you claim:
Your contribution is tax deductible to the fullest extent of the law. If you would like a receipt for your tax deductible contribution, please send us your name and mailing address
to fhasnemirtofund@gmail.com
As a tax-exempt 501(c)(3) non-profit organization, the Federation needs to abide by the strict guidelines set by the Internal Revenue Service in order to preserve its taxexempt status. IRS Publication 526 «Charitable Donations» states on page six:
Contributions to Individuals
You cannot deduct contributions to specific individuals, including the following:
Contributions to individuals who are needy or worthy. You cannot deduct these contributions even if you make them to a qualified organization for the benefit of a specific person.
But you can deduct a contribution to a qualified organization that helps needy or worthy individuals if you do not indicate that your contribution is for a specific person.
In addition, Internal Revenue Code (IRC) 170(c)(2)(C) states:
26 USC § 170 - Charitable, etc., contributions and gifts
(c) Charitable contribution defined
For purposes of this section, the term “charitable contribution” means a contribution or gift to or for the use of(2) A corporation, trust, or community chest, fund, or foundation(C) no part of the net earnings of which inures to the benefit of any private shareholder or individual;
A contribution to an organization exempt under IRC 501(c)(3) may not be deductible if the contribution is earmarked for a specific individual. Since all the contributions here
are for the benefit of one specific individual, Myrto Papadomichelaki, and rightfully so, unfortunately none of them are tax deductible. The Federation needs to immediately
contact every donor and correct the erroneous information it has provided to them. Falsely claiming (or inflating) charitable deductions is a form of tax evasion. The IRS will
start processing 2013 individual tax returns within three weeks. Time is of essence.
As for the December 7 fundraising event, the Federation may face a tax liability for the $32,000 it claims it raised that evening. The Federation may need to prove that
the funds raised in the December 7 event do not constitute ''unrelated business taxable income'' regardless of the ''Purpose'' stated in Article 2 in the Federation’s Articles of
Organization. IRS Publication 598 ''Tax on Unrelated Business Income of Exempt Organizations'' provides further insight on this topic.
But here also lies a bigger issue. In its IRS Form 990 filings for the three previous fiscal years, the Federation has declared total revenues of $61,529 for FY 2010, $70,791 for
FY 2011 and $55,301 for FY 2012. If the Federation declares the additional $131,000 it claims it has raised for Myrto in its 2013 IRS Form 990 filings, which by law it should, this
will considerably increase the organization's total revenue for FY 2013 the bulk of which, approximately 70 per cent, will have been raised for non-mission-related purposes.
This may create issues as the Federation may be jeopardizing its exemption status. One way to have avoided such a dilemma is by having opened the new ''Mirto Fund''
bank account with the IRS assigning it its own Employer Identification Number, or EIN, also known as a Federal Tax Identification Number. By using the Federation's own EIN
in order to open the ''Mirto Fund'' bank account, the Federation is now obligated to report all of the non-mission-related contributions on its 2013 IRS Form 990 filings thus
jeopardizing its exemption status.
Myrto is the beneficiary of $131,000 in donations. From a gift tax liability perspective, in order to avoid any gift tax consequences, the allowed Medical Exclusion
should be utilized. According to Treasury Regulations Section 25.2503-6(c) the gift tax does not apply to an amount paid on behalf of an individual to a person or institution
that provided medical care for the individual. All of the donations were given to help pay for Myrto's medical expenses. Any medical payments must be made directly to
the care providers. The medical care must meet the requirements of IRS Code Section 213(d) (definition of medical care for income tax deduction purposes). Medical care
includes expenses incurred for the diagnosis, cure, mitigation, treatment, or prevention of disease or for the purpose of affecting any structure or function of the body, or for
transportation primarily for and essential to medical care. Medical care also includes amounts paid for medical insurance on behalf of any individual.
The Federation here is correct when insisting that all funds collected will solely be used to pay for Myrto's medical expenses. But there are other ways of handling this issue
as we now face a possible legal conflict between the Federation and Mrs. Kotrotsou.
Myrto Papadomichelaki is a minor. She has a legal guardian – her mother Maria Kotrotsou. It is only right for Mrs. Kotrotsou as Myrto's legal guardian to have been
included on the bank account holding the funds raised for Myrto. Mrs. Kotrotsou, through her attorney, is now demanding that all monies currently in the ''Mirto Fund''
be transferred to a trust in her name as she prepares to return to Greece with Myrto. From a tax liability perspective, if the transfer is made to the trust and as long as the
funds are used for Myrto's medical expenses, no gift tax will apply. Also, Mrs. Kotrotsou has an issue with Myrto having recently been subjected to Salmonellosis while in the
hospital. She now requests that the Federation does not pay any medical facility from the existing funds. Incidentally, during the past ten days a battle of words has ensued,
culminated by a vile and vicious attack by the Federation's 1st Vice President against Mrs. Kotrotsou regarding the salmonella-related incident. Such unrepeatable accusations
posted in the 1st Vice President's website should have warranted requests for his immediate resignation.
An attorney specializing in U.S. Federal tax issues of nonprofit 501(c)(3) public charities and a Certified Public Accountant should be contracted by the Federation on a
consulting basis in order to help the Federation better handle the aforementioned issues. In order to avoid further confrontation and a possible legal battle between the
Federation, some of its officials individually and Mrs. Kotrotsou, it is in everyone's best interests for you, the Board of Directors, in the Federation’s planned upcoming General
Assembly to make a recommendation to accept Mrs. Kotrotsou's terms. A stipulation stating that the monies will be used by Mrs. Kotrotsou strictly for Myrto's medical
expenses can be put in place.
A long and drawn out legal battle will have such detrimental effects on our community as a young group's idea as pure, good-hearted and well-intentioned as this
fundraising effort will take such a drastic turn for the worse that it would even make Sophocles blush with envy.
Respectfully,
The ''Supporters of Myrto'' (January 11, 2014)
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(συνέχεια απο το προηγούμενο)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Οι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στις μεγάλες
πόλεις απασχολούνταν ως εργάτες σε εργοστάσια τυποποίησης τροφίμων, σε χαλυβουργεία και
σε εργοστάσια, αν και πολλοί ξεκίνησαν ως πλανόδιοι πωλητές φρούτων, γλυκών και λουλουδιών. Σημαντικός επίσης οικονομικός παράγοντας
της εποχής για τους Έλληνες ήταν τα στιλβωτήρια παπουτσιών. Σ΄ όλο τον αμερικανικό Βορρά
υπήρχαν εκατοντάδες τέτοιων επιχειρήσεων που
ανήκαν σε Έλληνες. Η άνθηση των επιχειρήσεων
αυτών οδήγησε στο να θεωρούνται συνώνυμες
οι λέξεις «λούστρος» και «Έλληνας» στα μεγάλα
αστικά κέντρα του Βορρά της εποχής εκείνης.
Η εικονογραφημένη μηνιαία Ατλαντίς του
Απριλίου 1912, μας πληροφορεί:
«Αυτός είναι ο γενικός κανών της ελληνικής
μεταναστεύσεως. Αν εξαιρέσει κανείς το πολύ
εν είκοσιν επί τοις εκατόν, όλους τους άλλους
Έλληνας της Αμερικής μπορεί να τους συμπεριλάβει εις τον κανόνα τούτον - ημπορεί να τους
φαντασθεί με την σκαπάνη και το πυτάριο εις τα
σιδηροδρομικάς γραμμάς, με τον λύχνον του μεταλλωρύχου εις τα ανήλια βάθη της γης, με τον
πέλεκυν του υλοτόμου εις τα δάση, με το overall
του βιομηχανικού δημιουργού εις τα εργοστάσια
και όπου αλλού η αμερικανική επιχειρηματικότης απασχολεί βραχίονας στιβαρούς δια την δημιουργίαν έργων και δολαρίων.
Τα ογδόντα τουλάχιστον εκατοστά των Ελλήνων της Αμερικής είναι εργάται, παράγουν
καθημερινώς και ενίοτε νυχθημερόν, δημιουργούν πλούτον μεταγγίζουν τον ιδρώτα τους εις
τας φλέβας του οικονομικού συστήματος της
Αμερικής είναι τμήματα της τεραστίας μηχανής,
η οποία παράγει τα περίφημα ανά την υφήλιον
Αμερικανικά δολάρια...
Οι Έλληνες εργάται ακολουθούν το κοινοβιακόν σύστημα της ζωής τόσον εις τα βιομηχάνους
πόλεις, όπου εργάζονται εις τα εργοστάσια, όσον
και εις τας σιδηροδρομικάς γραμμάς και τα μεταλλεία.»
Αντίθετα με τους άνδρες, οι Ελληνίδες μετανάστριες (παντρεμένες ή ανύπαντρες) δεν εργάζονταν έξω από το σπίτι. Υπήρχαν βέβαια και
κάποιες εξαιρέσεις στον κανόνα αυτό, όπως για
παράδειγμα το να εργάζεται μια γυναίκα στην
οικογενειακή επιχείρηση. Επιπλέον, στις Δυτικές
Πολιτείες αρκετές Ελληνίδες διηύθυναν ξενώνες
για Έλληνες εργάτες. Ωστόσο, στη Νέα Αγγλία
πολλές Ελληνίδες (ίσως και η πλειοψηφία) εργάζονταν ως υπάλληλοι στις βιομηχανίες υφασμάτων και παπουτσιών. Ακόμη και εκεί όμως,
οι γυναίκες δεν συνέχιζαν να εργάζονται μετά το
γάμο τους ή όταν ο σύζυγος είχε εξασφαλίσει ένα
ικανοποιητικό οικονομικό επίπεδο διαβίωσης.
Λίγα, μόλις, χρόνια μετά την αρχή της μαζικής
μετανάστευσης, άρχισε να εμφανίζεται μεταξύ των Ελλήνων μεταναστών το φαινόμενο της
κοινωνικής στρωματοποίησης που χαρακτηρίζει
- άλλωστε - ολόκληρη την αμερικανική κοινωνία. Αν και πολλοί Έλληνες μετανάστες έμειναν
εργάτες για όλη τους τη ζωή, η μεσοαστική τάξη
αρχίζει να εμφανίζεται γύρω στα 1910. Το 1920
υπήρχαν αρκετοί Έλληνες που ήταν ιδιοκτήτες
μικροεπιχειρήσεων, κυρίως στους τομείς των
γλυκισμάτων, των εστιατορίων, στο λιανικό και
χονδρικό εμπόριο, στις αίθουσες ψυχαγωγίας, σε
ανθοπωλεία, σε καπελάδικα, καθαριστήρια και
σε επιδιορθώσεις παπουτσιών. Είναι η εποχή της
ουσιαστικής έναρξης εμπορικών δραστηριοτήτων από τους Έλληνες της Αμερικής.
ΟΙ ΠΑΤΡΟΝΟΙ
Στην ιστορία του ελληνισμού υπάρχουν πολλές
σκοτεινές σελίδες εκμετάλλευσης, το επαίσχυντο
περιεχόμενο πολλών απ΄ αυτές τις σελίδες γράφτηκε από τους ίδιους τους Έλληνες, εκείνους
που κατατρέχουν τους συντρόφους τους μετανάστες.
«Αρκετοί ανάμεσά τους (Έλληνες μετανάστες)
παρατηρεί ο Μαλαφούτης, έχοντας υπερνικήσει
τα πρώτα εμπόδια, αντί να προσπαθήσουν να
εξυπηρετήσουν τους συμπατριώτες τους, εκμεταλλεύτηκαν την απειρία και την αμάθειά τους
σε τέτοιο αποκρουστικό βαθμό που ήταν απαραίτητη η επέμβαση των αμερικανικών αρχών
να σταματήσουν την εκμετάλλευση των αθώων
θυμάτων»
Κανένα άλλο αδίκημα δε χτύπησε τόσο βαθιά
την ελληνοαμερικανική κοινότητα στα πρώτα της
χρόνια και δεν είχε τόσο ζημιογόνο αποτέλεσμα
στην αμερικανική κοινή γνώμη και στις κυβερνητικές αρχές όσον αφορά το ελληνικό όνομα και
την ελληνική μετανάστευση στην Αμερική, όσο
το σύστημα των Πατρόνων (Patrone).

Η ιστορία του Ελληνισμού της Αμερικής.
Οι πρώτοι μετανάστες στη ''νέα γη''

μα και δυο ή τέσσερα παλικάρια έπιαναν τα χέρια
και χόρευαν. Ενώ οι υπόλοιποι τους ενθάρρυναν
και τους χειροκροτούσαν. Μεταφέρθηκε λοιπόν
και συντηρήθηκε το ρεμπέτικο τραγούδι στις
Η.Π.Α. Είναι χαρακτηριστικό, πως σ΄ αυτή την περίοδο ηχογραφήθηκαν τραγούδια παραδοσιακά,
παλιά, που κουβαλούσαν οι μετανάστες απ΄ όλα
τα μέρη της Ελλάδας και που δεν ηχογραφήθηκαν ποτέ στην Ελλάδα.
Ο ΘΩΜΑΣ ΓΚΡΗΣΙΑΝ
Το 1660 εγκαταστάθηκε στη Βοστόνη ένας πλοίαρχος, ο Θωμάς Γκρήσιαν, ο οποίος και αναφέρεται στον πρώτο επίσημο κατάλογο των κατοίκων
της πόλεως. Εκτός από αυτόν και πολλοί άλλοι
Ελληνες ναυτικοί ή έμποροι είχαν ταξιδέψει στην
Αμερική τον 16ο, 17ο και 18ο αιώνα, όπως αποδεικνύεται από διάφορα κείμενα.

Σύμφωνα με τον Σεραφή η λέξη «Πατρόνος»
σημαίνει ιδιοκτήτης, αφεντικό ή κύριος, ένα άτομο που έχει νομική και ηθική ισχύ πάνω στους
άλλους : Το σύστημα ήταν διαδεδομένο ανάμεσα
στους μετανάστες που είχαν λίγη ή καμία γνώση
της αγγλικής γλώσσας.
Το σύστημα εκμετάλλευσης από τους «Πατρόνους» είχε πρωτοεμφανιστεί από Ιταλούς αφέντες στη σιδηροδρομική βιομηχανία. Στην ουσία,
οι Πατρόνοι ήταν εργολάβοι στους οποίους οι νεοφερμένοι, που ήξεραν πολύ λίγο τη γλώσσα και
τις συνθήκες εργασίας, στηρίζονταν για εργασία
(απασχόληση). Μερικές φορές οι Πατρόνοι τους
εξασφάλιζαν δωμάτιο και ένα συμφωνημένο
ποσό ως μισθό, που σήμαινε ότι τροφή και οτιδήποτε έπαιρνε ο εργάτης επιπλέον απ΄ αυτό το
ποσό ανήκε σ΄ αυτόν, δηλαδή τον Πατρόνο.
Από το 1900 οι Έλληνες «αφεντικά» υιοθέτησαν
το σύστημα των Πατρόνων και το επεξέτειναν.
Τα πρώτα θύματα ήταν κυρίως οι μικροπωλητές
λουλουδιών και , σε μικρότερη έκταση, οι πωλητές φρούτων και γλυκών στους δρόμους της Ν.
Υόρκης. Ήταν εφοδιασμένοι με χειράμαξες και με
το εμπόρευμα της ημέρας. Το βράδυ επέστρεφαν
τα καροτσάκια και τις εισπράξεις στο «αφεντικό». Στην αρχή το σύστημα περιοριζόταν στους
μεσήλικες Έλληνες μετανάστες αλλά μετά το 1900
επεκτάθηκε και συμπεριέλαβε αγόρια ηλικίας 1420.
Αυτά τα αγόρια έκλειναν συνήθως συμβόλαιο
στην Ελλάδα. Το συμβόλαιο το υπέγραφαν τα
αγόρια και οι γονείς τους, λίγοι από τους οποίους ήξεραν το αληθινό νόημα της συμφωνίας.
Ο Πατρόνος πλήρωνε τη μετάβαση στις Ηνωμένες Πολιτείες και γιαυτό ήταν υποχρεωμένοι να
δουλεύουν γι΄ αυτόν για χρόνια. Ήταν μια μορφή
δουλείας με συμβόλαιο ....
Η κομπίνα των Πατρόνων ευτυχώς εξαλείφθηκε, αλλά όχι πριν καταστρέψει πολλές ζωές και
βλάψει γενικά το όνομα των Ελλήνων στην Αμερική. Πέρασαν γενιές και γενιές για να εξαλειφθεί
αυτό το στίγμα από την αμερικάνικη κοινωνία
(Papaioannou, 1985: 58-59).
Mετανάστευση και το ρεμπέτικο
Από τα τέλη του περασμένου αιώνα μέχρι και
τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού, φαίνεται

πως πάνω από το ένα τέταρτο του αγροτικού
πληθυσμού της χώρας μεταναστεύει είτε στο
εξωτερικό, είτε σε πόλεις του εσωτερικού. Το
μεγαλύτερο αριθμητικά κομμάτι του αγροτικού
πληθυσμού κατευθύνεται στο εξωτερικό (κυρίως
στις Η.Π.Α.).
Το δεύτερο και μικρότερο κομμάτι θα προστεθεί στην αναπτυσσόμενη εργατική τάξη και στα
μικροαστικά στρώματα που αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία στην κοινωνική σύνθεση των
αστικών κέντρων της χώρας. Όμως όλοι οι μεταφερόμενοι πληθυσμοί στα αστικά κέντρα δε θα
αφομοιωθούν και δε θα ενσωματωθούν αμέσως,
ενώ παράλληλα θα δημιουργηθούν κοινωνικές
ομάδες που θ΄ αντιδράσουν από μια άποψη στην
ενσωμάτωση αυτή.
Τα ρεμπέτικα τραγούδια είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση μορφής λαϊκού πολιτισμού και
αποτελούσαν έκφραση κυρίως αυτών των μη
ενσωματωμένων και απωθημένων απ΄ το αστικό
σύστημα κοινωνικών ομάδων. Εύκολα παρατηρεί
κανείς ότι στις βάσεις, στις προϋποθέσεις δημιουργίας του ρεμπέτικου, υπάρχει γενικότερα το
φαινόμενο της μετανάστευσης.
Το στοιχείο της μετακίνησης και αλλαγής του
τρόπου ζωής υπάρχει και στην εξωτερική μετανάστευση.
Οι Έλληνες μετανάστες των Η.Π.Α. θ΄ αποτελέσουν μια εθνική μειονότητα μέσα σ΄ ένα πολυεθνικό σύνολο.
Παρά τη διασπορά τους σε διάφορες πόλεις της
Αμερικής δημιουργείται η ανάγκη, (κυρίως στην
πρώτη γενιά μεταναστών), η ομογένεια να είναι
ενωμένη και συμπαγής, για να μπορεί να αντεπεξέρχεται στις δυσκολίες και στον «πόλεμο» που
της έκαναν οι άλλες μειονότητες.
Οι Έλληνες μετανάστες βρήκαν καταφύγιο στα
τραγούδια της πατρίδας, δημοτικά και ρεμπέτικα, και στα ελληνικά καφενεία όπου μαζεύονταν,
μετά από τη σκληρή δουλειά της μέρας. Έτσι,
υπάλληλοι σιδηροδρόμων, εργάτες εργοστασίων,
μεταλλείων, μαγαζάτορες, επαγγελματίες, άνεργοι, συνδικαλιστές και χαρτοπαίχτες μαζεύονταν
στα καφενεία αυτά, συζητούσαν, χαρτόπαιζαν
ή άκουγαν τα τραγούδια της πατρίδας. Κάποιες
φορές μετά από ορισμένες συγχορδίες σε μινόρε,
μια πολύ λυπητερή εισαγωγή, δινόταν το σύνθη-

Ο ΔΑΙΜΟΝΙΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΗΣ
Περισσότερο γνωστό είναι το όνομα του Κεφαλλονίτη θαλασσοπόρου και εξερευνητή Απόστολου Βαλεριάνου ή Φωκά. Ο δαιμόνιος αυτός
άνδρας είχε οργανώσει πολλές εξερευνήσεις και
είχε κατορθώσει να ανακαλύψει το στενό το οποίο
χωρίζει το Βανκούβερ από τη σημερινή πολιτεία
της Ουάσιγκτον, και συνδέει τον Ειρηνικό Ωκεανό
με τον κόλπο της Γεωργίας. Το στενό αυτό είναι
ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ ΣΙΤΥ
Μεταξύ του 1860 και 1930 εκατοντάδες μεταλλεία για χρυσάφι, ασήμι, χαλκό λειτουργούσαν
στα κοντινά φαράγγια του Σόλτ Λέϊκ Σότυ των
ΗΠΑ. Ηταν την περίοδο εκείνη που η πόλη άρχισε σιγά -σιγά να διαμορφώνεται. Μεταξύ 1900
και 1930 ο πληθυσμός της πόλης τριπλασιάστηκε.
Στις αρχές του 1900 χτίζεται και η πρώτη ελληνική
εκκλησία της Αγίας Τριάδας, σήμερα Καθεδρικός
ναός που απαρτίζεται από 1000 και πλέον μέλη. Ο
ελληνισμός της περιοχής γενικότερα ξεπερνά τις
7 χιλιάδες.
Χιώτες, Λατινική Αμερική
Οι ελληνικές παροικίες της Λατινικής Αμερικής
ιδρύθηκαν κυρίως από Χιώτες ναυτικούς, σύμφωνα με έρευνα του καθηγητή Αναστασίου Τάμη,
επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Ελληνικών Μελετών και Ερευνών (ΕΚΕΜΕ) του πανεπιστημίου
Λατρόμπ της Μελβούρνης. Η παρουσία των Χιωτών στην Αμερική ξεκίνησε με την ανακάλυψή της
από τον Χριστόφορο Κολόμβο ο οποίος το 1484
πήγε στη Χίο όπου πήρε οκτώ έμπειρους ναυτικούς για να τον βοηθήσουν στο ταξίδι του για την
ανακάλυψη της Αμερικής. ''Από το 1670'', λέει ο
δρ. Τάμης, ''βρίσκουμε Χιώτες στη Βραζιλία και
την Αργεντινή. Στις χώρες αυτές καθώς και στην
Βενεζουέλα και την Ουρουγουάη οι Χιώτες πρωτοστάτησαν στην ίδρυση των Ελληνικών Κοινοτήτων που υπάρχουν έως και τις μέρες μας''.
Ο ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ
Αν και ο Λόνκος (αρχηγός) Κιλαπάν υποστηρίζει ότι οι Αραουκανοί, Ινδιάνοι της Χιλής, είναι
απόγονοι των Λακεδαιμονίων, τα πρώτα ιστορικά
στοιχεία σχετικά με την άφιξη Ελλήνων, στη φιλόξενη αυτή χώρα έχουν ως εξής:
Το 1540 έφτασε στη χώρα ο πλοίαρχος Πέδρο
ντε Βαλντίβια, με 150 άνδρες και μία γυναίκα,
οι πρώτοι κατακτητές και εποικιστές της Χιλής.
Από αυτούς τρεις δεν ήταν Ισπανοί. Ηταν ένας
Πορτογάλος, ένας Γερμανός και ένας Ελληνας: Ο
Πέτρος Μαρτίνος, από το Χάνδακα της Κρήτης,
που γεννήθηκε μεταξύ του 1511 και του 1516.
Εγκαταστάθηκε στη Χιλή και έζησε μέχρι ηλικίας
90 χρόνων.
Ο Πέδρο ντε Βαλντίβια του έδωσε γη και Ινδιάνους βοηθούς, και τον ονόμασε «έμπιστο» στις
πόλεις Λα Ιμπέριαλ, Κονσέπσιον και Χιλλάν. Παντρεύτηκε Ισπανίδα που του έδωσε 4 γιους:τους
Μιχάλη, Αλόνσο, Μαρτίνο και Αλέξανδρο, και οι
τέσσερις με απογόνους. Δύο από αυτούς πήραν
το αξίωμα του «έμπιστου» και οι άλλοι δύο έγιναν αξιωματικοί του ισπανικού στρατού.
Μέχρι το 1565 έφτασαν στη Χιλή άλλοι 20 Ελληνες, ναυτικοί, στρατιωτικοί και τεχνίτες. Στον πόλεμο του Ειρηνικού κατά της συμμαχίας ΠερούΒολιβίας, τον πιο σημαντικό πόλεμο στην ιστορία
της Χιλής, πέντε Ελληνες πήραν μέρος στη Ναυμαχία της Ικίκε στις 21 Μαϊου 1879: Ο Κωνσταντίνος Μικάλβης, υποναύκληρος, ο Θωμάς Βλαχόπουλος, ναύτης Α, ο Δημήτριος Γεωργίου, ναύτης
Α, ο Πέτρος Σταματόπουλος, θερμαστής Α, και
Στέφανος Δεσπότης, ναύτης Β. Τα ονόματά τους
φαίνονται ανάγλυφα στο Ναυτικό Μουσείο του
Βαλπαράϊζο.
Το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων μεταναστών
στη Χιλή έφτασε μεταξύ του 1890 και του 1930.
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Ελληνοαμερικανική Ομοσπονδία Συλλόγων Ιλλινόϊς ''ΕΝΩΣΗ''
Βασίλης Ματαράγκας, πρόεδρος

Ο κ. Βασίλης Παπαυγέρης,
Αντιπρόεδρος της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Κυνηγών,
Σκοπευτών και Ψαράδων στις
ΗΠΑ, εύχεται ''καλά
κυνήγια'' τον χρόνο 2014 σε
όλους τους Ελληνικής
καταγωγής κυνηγούς ανά την
υφήλιο.
Τους ομογενείς και
επισκέπτες στις ΗΠΑ, που
επισκέπτονται το
κατάστημά του Plaza Meat
Market (23-18 31st Street, στην
Αστόρια της Νέας Υόρκης, τηλ.
718-728 5577) θα τους
κατατοπίζει γιά τους
κυνηγότοπους ΗΠΑ - Καναδά.

Ο κ. Γεώργιος Α. Τσαγκανέλιας Διευθυντής Σύνταξης της Εφημερίδας «ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ» στην
Ελλάδα, εύχεται στην ηλεκτρονική εφημερίδα «Η ΠΡΩΙΝΗ», στους κυνηγούς και σκοπευτές στας ΗΠΑ και
τον Καναδά και σε όλη την υφήλιο, ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος 2014.
Οι ομογενείς μπορούν να λαμβάνουν ηλεκτρονικά την εφημερίδα την ημέρα της εκδόσεώς της ή ταχυδρομικώς σε τρεις ημέρες από την έκδοσή της επικοινωνώντας στο www.kynidisis.gr τηλ. 210 9713720.
Σημείωση: O κ. Γεώργιος Ασημάκη Τσαγκανέλιας είναι ο ιδρυτής των «Κυνηγετικών Ειδήσεων» εις τας
Αθήνας στην Ελλάδα και ιδρυτής του πολιτικού κόμματος των «Ελλήνων Κυνηγών».
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Στον καθημερινό μας λόγο χρησιμοποιούμε
φράσεις λαϊκής σοφίας, την προέλευση των οποίων οι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε. Καθεμιά από
αυτές κρύβει μια μικρή ιστορία, με άγνωστους σε
εμάς πρωταγωνιστές, η οποία αφενός έχει κάτι να
μας διδάξει και αφετέρου απεικονίζει γλαφυρά
τον τρόπο ζωής και δράσης των ανθρώπων μιας
άλλης εποχής.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων η λαϊκή
αυτή σοφία έχει τις ρίζες της στην Αρχαία Ελλάδα
και το Βυζάντιο, αποδεικνύοντας κατ' αυτόν τον
τρόπο τη συνέχεια του Ελληνισμού, αφού τις ίδιες
φράσεις χρησιμοποιούμε και σήμερα.
Οι άνθρωποι μπορεί να αλλάζουν ανάλογα με
τις εποχές, ταυτόχρονα όμως, εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι στην πραγματικότητα μοιραζόμαστε διαχρονικά τα ίδια πάθη, φόβους, ανησυχίες
και ελπίδες.
Γι αυτό και έχει αξία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον η
γνώση της λαϊκής αυτής σοφίας.
Χτύπα ξύλο.

«'Απτεσθαι ξύλου», έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Λόγω της πεποίθησής τους πως στα δένδρα
κατοικούσαν νύμφες (Δρυάδες/Αμαδρυάδες)
χτύπαγαν το ξύλο του κορμού των δένδρων για
να επικαλεστούν την προστασία τους, επειδή
πίστευαν ότι οι νύμφες μπορούσαν να πραγματοποιήσουν τις ευχές των ανθρώπων.
Αυτή η συνήθεια συνηθίζεται ακόμα και σήμερα, όταν ακούμε κάτι το οποίο δεν θέλουμε να
μας συμβεί...
Η Ρόδος, ιδού και το πήδημα.

Η παροιμιώδης αυτή έκφραση προέρχεται από
το μύθο του Αισώπου, «Ανήρ κομπαστής», και
χρησιμοποιείται για όσους καυχώνται για κάτι και
το υποστηρίζουν αλλά αδυνατούν να αποδείξουν
τα λεγόμενά τους. Σύμφωνα με τον μύθο, ένας
αθλητής που βρισκόταν στην Αθήνα καυχιόνταν
συνέχεια ότι σε αγώνες στην Ρόδο είχε πραγματοποιήσει ένα τεράστιο άλμα. Καθώς δεν τον
πίστευε κανείς, αυτός έλεγε στους Αθηναίους να
πάνε στη Ρόδο και να ρωτήσουν τους θεατές των
αγώνων. Τότε ένας Αθηναίος πήγε στο σκάμμα,
και με το χέρι έγραψε πάνω στην άμμο τη λέξη
«Ρόδος».
Κατόπιν γύρισε προς τον καυχησιάρη αθλητή
και του είπε: «Αυτού γαρ και Ρόδος και πήδημα»,
το οποίο έχει μείνει ως «ιδού η Ρόδος, ιδού και το
πήδημα». Το προφανές νόημα είναι ότι ο καθένας
έχει οποτεδήποτε την δυνατότητα να αποδείξει
τις δυνατότητές του και δεν χρειάζεται η επίκληση μυθικών προγόνων, κατορθωμάτων κτλ
Τα φόρτωσε στον κόκορα.

Οι αρχαίοι αγαπούσαν και αυτοί τα τυχερά παιχνίδια, όπως τα κότσια ( ζάρια), αλλά και τα στοιχήματα στις κοκορομαχίες (αλεκτρυονομαχίαι).
Όπως συμβαίνει και σήμερα κυρίως στην Ασία,
έβαζαν δύο κοκόρια να μαλώσουν και άρχιζαν τα
στοιχήματα, για τον νικητή. Έτσι, πάνω στα κοκόρια στοιχηματίζοντας, κρεμούσαν πολλές φορές
ακόμα και ολόκληρες περιουσίες. Στον κόκορα
κρεμούσαν τα χρήματά τους και όπως συμβαίνει συνήθως με τους παίχτες, τα έχαναν. Από τα
αρχαία λοιπόν χρόνια, και από τις κοκορομαχίες,
μας έμεινε και η φράση «τα κρέμασε στον κόκορα
», που λέμε μέχρι και σήμερα με την ίδια σημασία.
Δε μύρισα τα νύχια μου.

Στην αρχαία Ελλάδα πριν αθλητές μπουν στο
στίβο, πολλοί από τους θεατές έβαζαν μεγάλα στοιχήματα, για τον νικητή, όπως γίνεται σε
πολλές περιπτώσεις και σήμερα. Πολλοί ακόμη
πήγαιναν στα διάφορα μαντεία, για να μάθουν
το νικητή. Οι «μάντισσες», «βουτούσαν» τότε τα
νύχια τους σ ένα υγρό, από δαφνέλαιο, ύστερα
τα έβαζαν κοντά στη μύτη τους κι έπεφταν σ ένα
είδος καταληψίας. Τότε ακριβώς έλεγαν και το
όνομα του νικητή. Από το περίεργο αυτό γεγονός
έμεινε ως τα χρόνια μας η φράση: «δε μύρισα τα
νύχια μου», που τη λέμε συνήθως, όταν μας ρωτούν για κάποιο γνωστό συμβάν, το οποίο εμείς
δεν έχουμε μάθει.
Τα τσούξαμε.

Στην αρχαιότητα, υπήρχαν πολλές γυναίκες,
που έπιναν πολύ κρασί, ανακατεύοντας το ποτό
τους με μια ειδική σκόνη, που έκανε το κρασί να
γίνεται πιο πικάντικο. Απ' αυτό βγήκε και η φράση «τα τσούξαμε».
«Μη μου τους κύκλους τάραττε».

Όταν οι Ρωμαίοι κυρίευσαν τις Συρακούσες το
212 π.Χ., μετά από τριετή αντίσταση των Ελλήνων,

Παροιμιώδεις φράσεις από την
αρχαία Ελληνική Γραμματεία
κάποιοι Ρωμαίοι στρατιώτες μπήκαν στο σπίτι
του Αρχιμήδη, και τον βρήκαν να σχεδιάζει κύκλους στο έδαφος. Ο Αρχιμήδης τους παρακάλεσε να τον αφήσουν να τελειώσει τη λύση κάποιου
σπουδαίου προβλήματος που τον απασχολούσε,
εξού και οι κύκλοι στο έδαφος. Για αυτό και τους
είπε το γνωστό «μη μου τους κύκλους τάραττε».
Ο Ρωμαίος στρατιώτης όμως δυστυχώς και τους
κύκλους του χάλασε, και τον Αρχιμήδη σκότωσε...!!!! Η φράση όμως έμεινε.
Ο κλέψας του κλέψαντος.

Αρχαία ελληνική έκφραση (Αλωπεκίζειν προς
ετέρα αλώπεκα). Παροιμία που λεγόταν για τους
απατεώνες και μάλιστα σε περιπτώσεις που κάποιος εξ αυτών, επιχειρούσε να εξαπατήσει άλλον απατεώνα.
«Φοβού Δαναούς, δώρα φέροντας».

Φράση που χρησιμοποιείται για να υποδείξει
δολιότητα. Κατά την διάρκεια του Τρωικού πολέμου, O Λαοκόων ένας από τους Τρώες ιερείς
του Θυμβραίου Απόλλωνα, προειδοποίησε τους
συμπατριώτες του Τρώες, να μη δεχθούν το
δώρο που πρόσφεραν οι Έλληνες -οι Δαναοίστους Τρώες, όταν υποτίθεται ότι αποφάσισαν να
τερματίσουν την πολιορκία τους. To προκείμενο
δώρο ήταν, εννοείται, ο Δούρειος ίππος. Δώρο
που αποδείχθηκε θανάσιμο και καταστροφικό
για τους Τρώες, και την αγαπημένη τους πόλη,
την Τροία.
Καβάλησε το καλάμι.

Είναι μια έκφραση που ίσως προέρχεται από
την Αρχαία Ελλάδα. Οι Σπαρτιάτες το έλεγαν για
να πειράξουν τον Αγησίλαο. Ο Αγησίλαος αγαπούσε πολύ τα παιδιά του και όταν ήταν μικρά έπαιζε
μαζί τους, καβαλώντας σαν σε άλογο, ένα καλάμι. Κάποια μέρα όμως τον είδε ένας φίλος του σε
αυτή την στάση και ο Αγησίλαος τον παρακάλεσε
να μην πει τίποτα σε κανέναν. Αλλά εκείνος δεν
κράτησε τον λόγο του και το είπε σε άλλους, για
να διαδοθεί σιγά – σιγά σε όλους και να φθάσει
στις μέρες μας, με αλλαγμένη την ερμηνεία του
(το λέμε όταν θέλουμε να πούμε για κάποιον ότι
πήραν τα μυαλά του αέρα).
«Πράσσειν άλογα».

Όταν κάποιος σε μία συζήτηση μας λεει πράγματα με τα οποία διαφωνούμε ή μας ακούγονται
παράλογα, συνηθίζουμε να λέμε: « Τί είναι αυτά
που μου λες; Αυτά είναι αηδίες και πράσσειν άλογα»...Το «πράσσειν άλογα» λοιπόν, δεν είναι πράσινα άλογα όπως πιστεύει πολύς κόσμος, αλλά
αρχαία ελληνική έκφραση...Προέρχεται εκ του
ενεργητικού απαρέμφατου του ρήματος «πράττω» ή/και «πράσσω» (τα δύο τ, αντικαθίστανται
στα αρχαία και από δύο σ), που είναι το «πράττειν» ή/και «πράσσειν» και του «άλογο» που είναι
ουσιαστικά το ουσιαστικό «λόγος» που σημαίνει
λογική (σε μία από τις έννοιες του) με το α στερητικό μπροστά. Α-λογο, το παράλογο δηλαδή.
Πράσσειν άλογα, το να κάνει κανείς παράλογα
πράγματα...
Κροκοδείλια δάκρυα.

Ο κροκόδειλος όταν θέλει να ξεγελάσει το θύμα
του, κρύβεται και βγάζει κάτι παράξενους ήχους,
που μοιάζουν καταπληκτικά με κλάμα μωρού
παιδιού. Έτσι, αυτοί που τον ακούν, νομίζουν ότι
πρόκειται για κάποιο παιδάκι και τρέχουν να το
βοηθήσουν... Ο κροκόδειλος τότε επιτίθεται ξαφνικά και σκοτώνει το θύμα του. Στην αρχαία Ελλάδα ο κροκόδειλος ήταν άγνωστος, οι Έλληνες
όμως έμαθαν για αυτόν από τους Φοίνικες εμπόρους, που τους γέμιζε με τρόμο και θαυμασμό για
την δύναμη και την πανουργία του κροκόδειλου .
Έτσι λοιπόν, παρόλο που στην Ελλάδα δεν υπήρχαν κροκόδειλοι, τα «κροκοδείλια δάκρυα», που
λέμε σήμερα γι' αυτούς που ψευτόκλαινε, είναι
φράση καθαρά αρχαία ελληνική.
'Αρες μάρες κουκουνάρες.

Η Έκφραση προέρχεται από αρχαίες Ελληνικές
κατάρες. Στον ενικό η λέξη είναι Κατάρα Κατ-άρα
Με την πάροδο των χρόνων για λόγους καθαρά
εύηχους και μόνο προσετέθη και το «Μ». Δηλαδή: Κατ-άρα-μάρα. Και έτσι στη νεότερη ελληνική έγινε -αρα-μάρα, άρες μάρες, έβαλαν και την
«κούφια» ομοιοκατάληκτη λέξη κουκουνάρες
(κούφια δεν είναι τα κουκουνάρια;)και δημιουργήθηκε αυτή η καινούρια φράση! την λέμε όταν

θέλουμε να δηλώσουμε πως ακούσαμε κάτι χωρίς νόημα και χωρίς ουσία!
«Αναγκαίο κακό».

Τη φράση αυτή τη βρίσκουμε για πρώτη φορά
σ' ένα στίχο του Μένανδρου (342-291 π.Χ.),που
μιλάει για το γάμο. Ο ποιητής γράφει ότι ο γάμος
«...εάν τις την Αλήθειαν σκοπή, κακόν μεν εστίν,
άλλ' αναγκαίον κακόν». Δηλαδή: Εάν θέλουμε να
το εξετάσουμε στο φως της αλήθειας, ο γάμος
είναι μεν ένα κακό, αλλά «αναγκαίον κακόν». Σ'
ένα άλλο απόσπασμα του Μένανδρου διαβάζουμε -ίσως για παρηγοριά για τα παραπάνω- την
εξής περικοπή: «Πάντων ιατρός των αναγκαίων
κακών χρόνος εστίν». Επίσης: «αθάνατον εστί κακόν αναγκαίον γυνή». Δηλαδή, η γυναίκα είναι το
αιώνιο αναγκαίο κακό.
Τα σπάσαμε.

Οι αρχαίοι Κρήτες την παραμονή του γάμου
τους, συγκέντρωναν σε ένα μεγάλο δωμάτιο διάφορα πήλινα βάζα κι ενώ τραγουδούσαν και χόρευαν, τα έσπαζαν ένα ένα. Η συνήθεια αυτή με
τον καιρό, γενικεύτηκε σε όλη την Ελλάδα. Από
αυτή την συνήθεια βγήκε η φράση «τα σπάσαμε»
που τη λέμε μετά από κάθε διασκέδαση.
Κατά φωνή κι ο γάιδαρος.

Στην αρχαιότητα , όταν ένας γάιδαρος φώναζε
πριν αρχίσει μια μάχη, νόμιζαν ότι οι θεοί τους
προειδοποιούσαν για τη νίκη. Κάποτε ο Φωκίωνας ετοιμαζόταν να επιτεθεί στους Μακεδόνες
του Φιλίππου, αλλά δεν ήταν και τόσο βέβαιος για
το αποτέλεσμα, επειδή οι στρατιώτες του ήταν λίγοι. Τότε αποφάσισε ν' αναβάλει για μερικές μέρες την επίθεση, ώσπου να του στείλουν τις επικουρίες, που του είχαν υποσχεθεί οι Αθηναίοι.
Πάνω, όμως, που ήταν έτοιμος να διατάξει
υποχώρηση, άκουσε ξαφνικά τη φωνή ενός γαϊδάρου από το στρατόπεδο του. - Κατά φωνή κι
ο γάιδαρος! έκανε ενθουσιασμένος ο Φωκίωνας.
Και διέταξε ν' αρχίσει η επίθεση, με την οποία νίκησε τους Μακεδόνες. Από τότε ο λόγος έμεινε,
και τον λέμε συχνά, όταν βλέπουμε ξαφνικά κάποιο φίλο μας, που δεν τον περιμέναμε.
Δεν ιδρώνει τ' αυτί του.

Την φράση αυτή την χρωστάμε στον πατέρα
της Ιατρικής τον Ασκληπιό. Όταν κάποια νεαρή
τον ρώτησε, με ποιον τρόπο θα μπορούσε να κάνει τον νεαρό που της άρεσε να την αγαπήσει, αυτός απάντησε : «Να τον κλείσεις σ' ένα πολύ ζεστό
δωμάτιο, την συμβούλευσε, και αν ιδρώσουν τ
αφτιά του, θα σ αγαπήσει. Αν δεν ιδρώσουν, μην
παιδεύεσαι άδικα». Από την περίεργη αυτή συμβουλή του Ασκληπιού, έμεινε ως τα χρόνια μας
η φράση «δεν ιδρώνει τ' αυτί του», που τη λέμε
συνήθως, για τους αναίσθητους και αδιάφορους.
Δίνω τόπο στην οργή.

Δώσε τόπο της οργής», φράση που την βρίσκουμε στην «Αντιγόνη» του Σοφοκλή (718):
«είκε θυμώ και μετάστασιν δίδου». Αυτά τα λόγια
λεει ο Αίμωνας στον πατέρα του τον Κρέοντα, που
επιμένει να τιμωρήσει την Αντιγόνη, γιατί δεν
υπάκουσε στη διαταγή του και έθαψε τον αδελφό της Πολυνείκη. «Είκε» σημαίνει υποχώρησε,
«θυμώ και» αντί «και θυμώ μετάστασιν δίδου»,
δηλαδή, και άλλαξε γνώμη, δηλαδή, δώσε τόπο
στην οργή.
Κάλλιο αργά παρά ποτέ.

Όταν ο Σωκράτης, σε περασμένη πια ηλικία
αποφάσισε να μάθει κιθάρα, τον πείραξαν οι φίλοι του, λέγοντας του: «Γέρων ών κίθαριν μανθάνεις;...». Κι ο Σωκράτης τότε απάντησε: «Κάλλιον
οψιμαθής ή αμαθής (παραμένειν)».
Του πήρε τον αέρα.

Η έκφραση αυτή έχει παραμείνει από την αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα από τις ναυμαχίες
που έδιναν οι αρχαίοι Έλληνες. Οποίος μπορούσε
να εκμεταλλευτεί καλύτερα τον αέρα μπορούσε
να κινηθεί πιο γρήγορα άρα και να νικήσει. Έτσι
οποίος έπαιρνε τον αέρα ήταν και ο νικητής.
«Ες αύριον τα σπουδαία».

Αυτή η παροιμιακή φράση είναι του Πλουτάρχου, που αναφέρεται στον βίο του Πελοπίδα.
Ανήκει στον Θηβαίο στρατηγό Αρχία (4ος αι.
π.Χ.), φίλο των Σπαρτιατών, όταν σε ένα συμπόσιο κάποιος του πήγε ένα γράμμα, που περιείχε

την πληροφορία ότι κινδύνευε από τους δημοκρατικούς και τον Πελοπίδα που είχε επιστρέψει
στη Θήβα από την Αθήνα κρυφά. Βρισκόμαστε
στο 379 π.Χ. Ο Αρχίας, πάνω στο γλέντι και μέσα
στη χαρά του, πάνω στη μέθη της δύναμής του
και της εξουσίας, αμέλησε να το ανοίξει. Αντί να
ανοίξει την επιστολή και να τη διαβάσει, την έβαλε στην άκρη λέγοντας «εις αύριον τα σπουδαία»,
δηλαδή αύριο θα διαβάσω τα σημαντικά πράγματα που περιέχει αυτή η επιστολή. Αυτό ήταν και
το λάθος του. Σε λίγο δολοφονήθηκε και αυτός
και οι φίλοι του.
«Από μηχανής θεός».

Με την φράση «από μηχανής θεός» χαρακτηρίζουμε ένα πρόσωπο ή ένα γεγονός, που με την
απροσδόκητη εμφάνισή του, δίνει μια λύση ή μια
νέα εξέλιξη σε περίπτωση αμηχανίας ή διλήμματος. Η καταγωγή της έκφρασης αυτής, ανάγεται
στην αρχαία ελληνική δραματική ποίηση και ειδικότερα στην τραγωδία.
Συγκεκριμένα, σε αρκετές περιπτώσεις ο τραγικός ποιητής οδηγούσε σταδιακά την εξέλιξη του
μύθου σ' ένα σημείο αδιεξόδου, με αποτέλεσμα η
εξεύρεση μιας λύσης να είναι πολύ δύσκολη, αν
όχι αδύνατη. Τότε, προκειμένου το θεατρικό έργο
να φτάσει σε ένα τέλος, συνέβαινε το εξής: εισαγόταν στο μύθο ένα θεϊκό πρόσωπο, που με την
παρέμβασή του έδινε μια λύση στο αδιέξοδο και
το έργο μπορούσε πλέον να ολοκληρωθεί ομαλά.
Η έκφραση «ο από μηχανής θεός» καθιερώθηκε, επειδή αυτό το θεϊκό πρόσωπο εμφανιζόταν
στη σκηνή του θεάτρου με τη βοήθεια της «μηχανής», δηλαδή ενός ξύλινου γερανού, ώστε να
φαίνεται ότι έρχεται από ψηλά, ή καμιά φορά
από καταπακτή, εάν επρόκειτο για θεό του Άδη.
Ουσιαστικά, δηλαδή, πρόκειται για μια περίπτωση επιφάνειας (θεϊκής δηλαδή εμφάνισης στους
θνητούς), που συνέβαινε στο τέλος μιας τραγωδίας, διευκολύνοντας τον τραγικό ποιητή να δώσει
μια φυσική λύση στο μύθο του έργου του.
Τρώει τα νύχια του για καυγά.

Ένα από τα αγαπημένα θεάματα των Ρωμαίων
και αργότερα των Βυζαντινών, ήταν η ελεύθερη
πάλη. Οι περισσότεροι από τους παλαιστές, ήταν
σκλάβοι, που έβγαιναν από το στίβο με την ελπίδα να νικήσουν και να απελευθερωθούν. Στην
ελεύθερη αυτή πάλη επιτρέπονταν τα πάντα γροθιές, κλωτσιές, κουτουλιές, ακόμη και το πνίξιμο.
Το μόνο που απαγορευόταν αυστηρά ήταν οι
γρατσουνιές. Ο παλαιστής έπρεπε να νικήσει τον
αντίπαλό του, χωρίς να του προξενήσει την παραμικρή αμυχή με τα νύχια, κάτι που δεν ήταν εύκολο, καθώς τα νύχια των σκλάβων, ήταν μεγάλα
και σκληρά από τις βαριές δουλειές που έκαναν.
Γι' αυτό λίγο προτού βγουν στο στίβο, άρχιζαν να
τα κόβουν, όπως μπορούσαν, με τα δόντια τους.
Από το γεγονός αυτό βγήκε κι η φράση «τρωει τα
νύχια του για καβγά».
Για ψύλλου πήδημα.

Από τον πρώτο αιώνα η επικοινωνία των Ρωμαίων με τον ασιατικό κόσμο, είχε σαν αποτέλεσμα την εισαγωγή πληθώρας γελοίων και εξευτελιστικών δεισιδαιμονιών, που κατέκλυσαν όλες
τις επαρχίες της Ιταλίας. Εκείνοι που φοβόντουσαν το μάτιασμα, κατάφευγαν στις μάγισσες, για
να τους ξορκίσουν μ' ένα πολύ περίεργο τρόπο:
Οι μάγισσες αυτές είχαν μερικούς γυμνασμένους
ψύλλους, που πηδούσαν γύρω από ένα πιάτο με
νερό. Αν ο ψύλλος έπεφτε μέσα και πνιγόταν, τότε
αυτός που τον μάτιασε ήταν εχθρός. Αν συνέβαινε το αντίθετο -αν δεν πνιγόταν δηλαδή-τότε το
μάτιασμα ήταν από φίλο, πράγμα που θα περνούσε γρήγορα. Κάποτε μια μάγισσα υπέδειξε σ' έναν
πελάτη της ένα τέτοιο εχθρό με τ' όνομα του.
Εκείνος πήγε, τον βρήκε και τον σκότωσε. Έτσι
άρχισε μια φοβερή «βεντέτα» ανάμεσα σε δύο
οικογένειες, που κράτησε πολλά χρόνια. Ωστόσο,
από το δραματικό αυτό επεισόδιο, που το προξένησε μια ανόητη πρόληψη, βγήκε και έμεινε παροιμιακή η φράση: «Για ψύλλου πήδημα».
'Εδωσε τα παπούτσια στο χέρι.

Με τη φράση αυτή εννοούμε ότι κάποιον τον
διώχνουμε, τον απολύουμε από τη δουλειά του
για διάφορους λόγους. Αυτή η έκφραση ξεκίνησε
από ένα παλιό έθιμο, που είχε την πρώτη εφαρμογή του στη Βαβυλωνία. Όταν ο βασιλιάς ήθελε
να αντικαταστήσει έναν άρχοντα, είτε γιατί ήταν
ανεπαρκής, είτε γιατί με κάποια σφάλματά του
είχε πέσει στη δυσμένειά του, του έστελνε ένα
ζευγάρι από παλιά παπούτσια με γραμμένο από
κάτω το όνομα αυτού που το λάβαινε. Το έθιμο
αυτό το πήραν από τους Βαβυλώνιους και οι Βυζαντινοί και το διατήρησαν.
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Ο Πλάτωνας (427 π.Χ.–347 π.Χ.) ήταν αρχαίος
Έλληνας φιλόσοφος από την Αθήνα, ο πιο γνωστός μαθητής του Σωκράτη και δάσκαλος του
Αριστοτέλη. Το έργο του με τη μορφή φιλοσοφικών διαλόγων, έχει σωθεί ολόκληρο (του αποδίδονται ακόμα και μερικά νόθα έργα). 'Aσκησε
τεράστια επιρροή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και γενικότερα στη δυτική φιλοσοφική παράδοση μέχρι τις ημέρες μας. Κύριος οικοδόμος της
φιλοσοφίας, οδηγητής είτε προάγγελος μεταγενεστέρων προβάσεών της, εμπνευστής άμεσα ή
έμμεσα των σπουδαιότερων κοινωνικοπολιτικών
οραματισμών. Ο Πλάτων, μεταξύ άλλων, έγραψε
την Απολογία του Σωκράτους, η οποία θεωρείται
ως μια σχετικά ακριβής καταγραφή της απολογίας του Σωκράτη στη δίκη που τον καταδίκασε σε
θάνατο, το Συμπόσιο όπου μιλά για τη φύση του
έρωτα, τον «Πρωταγόρα» όπου μεταξύ άλλων
θεμελιώνεται θεωρητικά η αρχή της «πρόληψης» που δεν λαμβάνει την ποινή ως απολύτως
«ανταποδοτική», τον Παρμενίδη και τον Θεαίτητο, όπου θεμελιώνει την αντικειμενικότητα του
λόγου και της ιδέας, ενώ σε δύο μακρούς διαλόγους, την Πολιτεία και τους Νόμους περιέγραψε
την ιδανική πολιτεία.
Πληροφορίες για τη ζωή του Πλάτωνος
αντλούμε κυρίως από αρχαίες βιογραφίες. Σημαντικότερες θεωρούνται εκείνες του Απουλήιου
(De platone et eius dogmate, 2ος αι. μ.Χ.), του
Διογένη Λαέρτιου και του Ολυμπιόδωρου (Βίος
Πλάτωνος, 6ος αι. μ.Χ.). Όπως παραδίδεται από
τη βιογραφική παράδοση, γεννήθηκε το 427 π.Χ.
στην Αθήνα ή, κατά τον Διογένη, στην Αίγινα.
Kαταγόταν από εύπορη αριστοκρατική αθηναϊκή
οικογένεια. Πατέρας του ήταν ο Αρίστων, από
το γένος του βασιλιά Κόδρου, και μητέρα του η
Περικτιόνη, η οποία ήταν αδερφή του Χαρμίδη,
ενός από τους Τριάκοντα τυράννους, και ανιψιά
του Κριτία, επίσης μέλος των Τριάκοντα, με καταγωγή από το γένος του νομοθέτη Σόλωνος.
Αδέρφια του ήταν οι Αδείμαντος και Γλαύκων. Το
πρώτο του όνομα ήταν Αριστοκλής, αλλά αργότερα ονομάστηκε Πλάτων επειδή είχε ευρύ στέρνο
και πλατύ μέτωπο. Όταν ο πατέρας του πέθανε, η
Περικτιόνη παντρεύτηκε το θείο της, Πυρίλαμπη,
ο οποίος συνδεόταν φιλικά με τον Περικλή. Ο
Πλάτων γνώρισε τον Σωκράτη σε ηλικία 20 ετών
και έμεινε κοντά του μέχρι τον θάνατο του μεγάλου δασκάλου (399 π.Χ.).
Μετά τη θανάτωση του Σωκράτη παρέμεινε
στην Αθήνα για περίπου τρία χρόνια και κατόπιν
κατέφυγε στα Μέγαρα, κοντά στον συμμαθητή
του Ευκλείδη και άλλους σωκρατικούς. Ύστερα
γύρισε στην Αθήνα, όπου για 10 χρόνια ασχολήθηκε με τη συγγραφή φιλοσοφικών έργων, τα
οποία φέρουν τη σφραγίδα της σωκρατικής φιλοσοφίας. Στη συνέχεια εικάζεται πως ταξίδεψε
στην Αίγυπτο και στην Κυρήνη, όπου σχετίστηκε
με τον μαθηματικό Θεόδωρο, ωστόσο τα στοιχεία
που διαθέτουμε για το ταξίδι αυτό θεωρούνται
επισφαλή. Αντιθέτως, βεβαιότητα υπάρχει για
τα ταξίδια του στη Σικελία και στην Κάτω Ιταλία.
Στον Τάραντα 387 π.Χ.γνώρισε τους πυθαγόρειους, από τη φιλοσοφική σκέψη των οποίων επηρεάστηκε αποφασιστικά. Στην αυλή του βασιλιά
των Συρακουσών Διονυσίου του πρεσβύτερου
γνώρισε τον βασιλικό γυναικάδελφο Δίωνα,
με τον οποίον συνδέθηκε φιλικά. Η φιλία όμως
αυτή προκάλεσε τις υποψίες του Διονυσίου για
συνωμοσία, γι' αυτό έδιωξε τον Πλάτωνα από τη
Σικελία. Στην Αίγινα οδηγήθηκε προς πώληση σε
σκλαβοπάζαρο όπου ο Κυρηναίος φίλος του Αννίκερις εξαγόρασε την ελευθερία του.
Επιστρέφοντας στην Αθήνα ίδρυσε τη φιλοσοφική σχολή του, την Ακαδημία (περ. 387 π.Χ.).
Το 367 π.Χ ο Διονύσιος Β' ο νεότερος διαδέχτηκε
τον Διονύσιο Α' στην εξουσία. Με προτροπή του
Δίωνα, ο Διονύσιος προσκάλεσε τον Πλάτωνα
ως σύμβουλό του και εκείνος αποδέχτηκε την
πρόσκληση με την ελπίδα πως θα εφάρμοζε τα
πολιτικά του ιδεώδη. Ταξίδεψε στις Συρακούσες
το 366 π.Χ. ωστόσο σύντομα επήλθε ρήξη με τους
άλλους συμβούλους του βασιλιά. Ο Δίων εξορίστηκε και ο Πλάτωνας παρέμεινε στην αυλή του
Διονύσιου ως φιλοξενούμενος και αιχμάλωτος
μέχρι το 365. Για τρίτη φορά ήρθε στην αυλή των
Συρακουσών το 362 π.Χ., μετά τη συμφιλίωση του
Δίωνα με τον Διονύσιο, ωστόσο νέες προστριβές
μεταξύ τους οδήγησαν τον Πλάτωνα στην απόφαση να εγκαταλείψει τις Συρακούσες το 361.
Επέστρεψε στην Αθήνα όπου μέχρι το θάνατό του
ασχολήθηκε με τη διδασκαλία και με τη συγγραφή φιλοσοφικών έργων. Μέχρι τον 1ο αιώνα π.Χ,
[Νεότερη περίοδος] υπό τη διεύθυνση του Αντίοχου του Ασκαλωνίτη η Ακαδημία αποτελούσε το
κέντρο της πλατωνικής φιλοσοφίας. Στις αρχαίες βιογραφικές πηγές διακρίνονται ετερόκλητες

Η ζωή και το έργο του Πλάτωνα
κρίσεις για το χαρακτήρα του Πλάτωνα, καθώς
σε ορισμένες παρουσιάζεται ως σοφός και θείος
(θεϊκός)ενώ άλλες τον περιγράφουν ως υπερόπτη και ζηλόφθονο υπηρέτη των τυράννων, που
σχεδίασε εσφαλμένα την εικόνα του Σωκράτη και
των σοφιστών.
Tο έργο του
Το συγγραφικό έργο του Πλάτωνα είναι αρχικά μνήμη και φήμη, εξιδανικευτική, του βίου και
του θανάτου και του ήθους του Σωκράτη, αλλά
και ανάπτυξη, ευμέθοδη και πολύπτυχη της διδασκαλίας του, πιστή ως κάποιο βαθμό στο πνεύμα
του. Τα έργα του Πλάτωνα (36) εκτός από την
Απολογία και τις Επιστολές είναι γραμμένα σε
μορφή διαλόγου. Ως κεντρικό πρόσωπο στους
διαλόγους, εκτός από έναν, τους Νόμους, παρουσιάζεται ο Σωκράτης, ακόμη και όταν σε κάποιον
διάλογο σαν να παραμερίζεται σε θέση ακροατή. Σε κανένα διάλογο δεν εμφανίζεται ο ίδιος ο
Πλάτων. Οι συζητήσεις ονομάζονται με το όνομα
ιστορικά υπαρκτών προσώπων και μόνο σε τρεις
διαλόγους της τελευταίας περιόδου: στον Σοφιστή, στον Πολιτικό και στους Νόμους εμφανίζεται ως κύριος συζητητής δίχως μνεία ονόματος ο
«Ελεάτης Ξένος» στον πρώτο, ο «Ξένος» στο δεύτερο, ο «Αθηναίος Ξένος» στον τρίτο. Στον Πλάτωνα αποδίδονται και 13 επιστολές, η γνησιότητα
των οποίων γενικά αμφισβητείται, εκτός από την
Ζ' Επιστολή όπου περιγράφει ο Πλάτωνας τη δραστηριότητά του στη Σικελία. Και στη συγγραφή ο

φιλόσοφος μιμήθηκε τη διδασκαλία του Σωκράτη, ο οποίος δίδασκε διαλογικά. Οι διάλογοί του
επιγράφονται συνήθως με το όνομα κάποιου από
τα διαλεγόμενα πρόσωπα, π.χ. Τίμαιος, Γοργίας,
Πρωταγόρας κ.λπ. Έξι μόνο διάλογοι, το Συμπόσιον, η Πολιτεία, ο Σοφιστής, ο Πολιτικός, οι Νόμοι
και η Επινομίς τιτλοφορούνται από το περιεχόμενό τους. Στους παλαιότερους διαλόγους διατηρεί
την εικόνα του πραγματικού Σωκράτη, ενώ στους
νεότερους, όπως εικάζουν οι φιλόλογοι, κάτω
από το πρόσωπο του δάσκαλου κρύβεται ο ίδιος
ο μαθητής.
Στον Πλάτωνα αποδίδονται περί τα τριάντα
επιγράμματα της Παλατινής Ανθολογίας, πολλά
από τα οποία αμφισβητούμενα. Γεγονός πάντως
είναι ότι ο φιλόσοφος στα νιάτα του έγραψε αρκετά ποιήματα, τα οποία όμως έκαψε όταν γνώρισε τον Σωκράτη και εξόρισε τους ποιητές από
την Πολιτεία του.
Χρονολόγηση των Πλατωνικών Διαλόγων
Αλεξανδρινοί λόγιοι και σχολιαστές έβαλαν
πρώτοι το ζήτημα της χρονικής σειράς των πλατωνικών διαλόγων, όμως δίχως αντικειμενικά
κριτήρια. Κατά την Αναγέννηση ήταν η δεύτερη
φορά που ετέθη πάλιν το πρόβλημα της χρονικής
σειράς των διαλόγων, και τότε όμως, δίχως αποτέλεσμα, γιατί ούτε με κριτήρια ούτε με μέθοδο
έγινε.
Υπάρχει η δυνατότητα, μερικοί διάλογοι να
χρονολογηθούν απόλυτα, δηλαδή ή να τοποθετηθούν σε ορισμένο χρονικό σημείο ή με βάση
έναν terminum post quem να περιορισθούν μέσα
σε διάστημα αρκετά στενό για το χρόνο της συγγραφής τους.
Έτσι, όλα τα έργα που προϋποθέτουν το θάνατο του διδασκάλου έχουν γραφεί ύστερα από
το έτος 399 π.Χ. Είναι πιθανόν, ότι πρώτη κατά
σειράν σ΄αυτά τα έργα έρχεται η «Απολογία» και
ύστερα ακολουθούν τα άλλα «Κρίτων» και «Ευθύφρων» για την ευσέβεια. Επίσης είναι βέβαιο ότι
ο «Φαίδων» είναι το τελευταίο έργο της σειράς

αυτής, γιατί εδώ πια έχουμε καθαρή τη θεωρία
της ιδέας.
Άλλη μεγάλη ιστορική τομή μέσα στη ζωή και
το έργο του Πλάτωνα είναι το άνοιγμα της Ακαδημίας, δηλαδή το έτος 387 π.Χ. Όλοι λοιπόν οι
διάλογοι, όσοι υποδηλώνουν το διδακτικό έργο
της Ακαδημίας, καθώς επίσης και όσοι μαρτυρούν σπουδές μαθηματικές και ιατρικές, έχουν
γραφεί ύστερα από το άνοιγμα της Ακαδημίας.
Την απαρχή αυτής της σειράς αποτελεί ο «Γοργίας», προγραμματικό έργο του ανοίγματος της
Ακαδημίας, όπως και ο Μένων που έχει σαφέστατη σχέση με τα μαθηματικά και με τις έννοιες της
ιατρικής επιστήμης.
Ο «Μενέξενος» πρέπει να τοποθετηθεί μετά το
έτος 386 π.Χ., διότι, όπως φαίνεται από τον οικείο
διάλογο, προϋποθέτει την «βασιλέως ειρήνη»,
την Ανταλκίδεια ειρήνη..
Το «Συμπόσιον» τοποθετείται αμέσως μετά το
έτος 385 π.Χ. από όλους εκείνους οι οποίοι σχετίζουν όσα λέγονται για το σκόρπισμα των Μαντινιέων σε χωριά, πράγμα που έγινε το 386 π.Χ.
Αμέσως μετά το έτος 369 π.Χ. πρέπει να είναι
γραμμένος ο «Θεαίτητος», διότι ο μαθηματικός
Θεαίτητος τραυματίστηκε το έτος αυτό στη μάχη
των Αθηναίων με τους Θηβαίους που έγινε το
έτος αυτό και πέθανε εξαιτίας αυτού. Ο διάλογος
είναι λοιπόν μνημόσυνο εις Θεαίτητον.
Ο Ούλριχ Βιλαμόβιτς (Wilamowitz) είναι εκείνος που μελέτησε και τα έργα του Tenneman,
Schlermacher, Zeller και έφερε εις πέρας το έργο

τούτο: Δύο πράγματα είναι σήμερα πια βέβαια ότι
πρώτον το ύφος του Πλάτωνος, όσο προχωρεί ο
ίδιος σε ηλικία γίνεται δύσκαμπτο, χάνει την πλαστικότητα που έχουν διάλογοι της ακμής καθώς
και την ευχέρεια της αισθητικής σκηνοθεσίας
που έχουν τα πρώτα δοκίμια της δημιουργίας
του. Και δεύτερον, ότι ύστερα από τη μυθοποιία
της ιδέας, όπως παρουσιάζεται στα στα τρία έργα
«Συμπόσιο», «Φαίδωνα» ή περί ψυχής, όπου περιγράφονται οι τελευταίες στιγμές του Σωκράτη
και «Φαίδρο», στα πολύ πιό ώριμα χρόνια της
ζωής του ο Πλάτων έγραψε τα καθαρώς λογικά
έργα «Παρμενίδης» ή περί ιδεών, «Θεαίτητο» ή
περί επιστήμης, «Σοφιστής» ή περί του μη όντος,
«Πολιτικός» και «Φίληβος» ή περί ηδονής ηθικός,
όπου ο λόγος άσκεπος πια από μύθο, όλος ρώμη
και κάματο πορεύεται μόνος προς το ιδανικό τέρμα της ζωής του, την ιδέα.
Πλαστοί διάλογοι
Η στατιστική όμως της γλώσσας μαζί με την
κριτική του περιεχομένου των διαλόγων δεν
έλυσαν μόνον το ζήτημα της χρονολογικής τους
σειράς, αλλά τερμάτισαν και το ζήτημα της γνησιότητας. Ότι οι διάλογοι αυτοί είναι υποβολιμαίοι, προκύπτει όχι μόνον από τη γλωσική κριτική,
αλλά και από εσωτερικούς λόγους, δηλαδή το
περιεχόμενό τους δεν είναι καθ΄ όλα σύμφωνα με
την πλατωνική φιλοσοφία.
Έτσι κατά τη σημερινή κρίση της φιλολογίας,
πρέπει από τους διαλόγους, που ο παλιός γραμματικός Θράσυλλος έχει κατατάξει σε τετραλογίες, να θεωρηθούν πλαστοί οι ακόλουθοι διάλογοι:
ο «Αλκιβιάδης ΙΙ», ο «Ίππαρχος», οι «Αντερασταί», ο «Θεάγης», ο «Κλειτοφών», ο «Μίνως», η
«Επινομίς». Ο «Αλκιβιάδης ο Ι» ή ο μείζων είναι
φανερόν, ότι προϋποθέτει τον «Αλκιβιάδη το ΙΙ»
ή ελάσσονα, ώστε είναι γραμμένος ύστερα απ΄
αυτόν. Πλαστά είναι επίσης και τα δοκίμια που ο
Θράσυλλος άφησε έξω από τις τετραλογίες του,
δηλαδή οι «Όροι», «Περί δικαίου», «Περί αρετής», ο «Δημόδοκος», ο «Σίσυφος», η «Αλκυών»,

ο «Ερυξίας», ο «Αξίοχος».
Πλατωνικός διάλογος
Κάθε διάλογος είναι δοκίμιο της πλατωνικής
τέχνης και της πλατωνικής διαλεκτικής, το ιδιαίτερο κλίμα της πλατωνικής ψυχής και φιλοσοφίας. Ο Σωκράτης που απουσιάζει από το τελευταίο
έργο της πλατωνικής δημιουργίας, τους Νόμους,
χειρίζεται μέσα στο διάλογο κυρίαρχα όλα τα
είδη του λόγου γιατί στην πλατωνική φιλοσοφία
προπορεύεται η θέαση και ακολουθεί η αφαίρεση. Ο έρως, η ελευθερία, η ανάγκη, ο θάνατος, η
ψυχή και κρίση της, η δημιουργία του κόσμου και
η ιδέα είνα τα θέματα του φιλοσοφικού πλατωνικού μύθου.
Η πλατωνική φιλοσοφία είναι δυϊστική, χωρίζοντας τον κόσμο σε μία υλική και μία ιδεατή
σφαίρα ύπαρξης. Αυτό γίνεται με την εισαγωγή
της θεωρίας των ιδεών, οι οποίες κατά τον Πλάτωνα είναι τα αιώνια αρχέτυπα των αισθητών,
υλικών πραγμάτων, υπερβατικές φόρμες που
γίνονται αντιληπτές μόνο με τη λογική και όχι με
τις αισθήσεις. Τα αισθητά αντικείμενα τα θεωρεί
κατώτερα, υλικά και φθαρτά είδωλα των ιδεών,
οι οποίες τα μορφοποιούν. Έτσι π.χ. κάθε άλογο είναι υλικό στιγμιότυπο, ή αντανάκλαση, της
άυλης ιδέας «άλογο», η οποία συγκεντρώνει τα
αναλλοίωτα και κοινά χαρακτηριστικά όλων των
αλόγων (αφηρημένες έννοιες όπως η δικαιοσύνη
ή η ομορφιά έχουν επίσης τις δικές τους αρχετυπικές ιδέες). Ο Πλάτων λοιπόν αναγνωρίζει δύο
διαφορετικούς κόσμους, τον αισθητό, ο οποίος
διαρκώς μεταβάλλεται και βρίσκεται σε ασταμάτητη ροή, κατά τον Ηράκλειτο, και τον νοητό κόσμο, τον αναλλοίωτο, δηλαδή τις ιδέες, οι οποίες
υπάρχουν σε τόπο επουράνιο. Αυτές είναι τα αρχέτυπα του ορατού κόσμου, τα αιώνια πρότυπα
και υποδείγματα τα οποία συντηρούν τη μορφή
των υποκείμενων υλικών σωμάτων. Πρόκειται
δηλαδή για ένα δυϊστικό, ιεραρχικό μεταφυσικό
σύστημα.
Ο Πλάτωνας ανέπτυξε συστηματικά τις διδασκαλίες του πυθαγορισμού, ευνοώντας όπως και
ο Πυθαγόρας τα μαθηματικά, τα οποία έβλεπε
ως «παράθυρο» στον κόσμο των ιδεών αφού
ασχολούνται με άϋλες και αναλλοίωτες έννοιες
οι οποίες διαμορφώνουν τον κόσμο και ως μέσο
προετοιμασίας για τη σωκρατική διαλεκτική. Κατηγορήθηκε ότι με τη θεωρία των ιδεών αποκάλυπτε «τα μυστικά των Μυστηρίων» στα οποία προφανώς ήταν μυημένος. Η γνωσιολογία του ήταν
καθαρά ορθολογική, καθώς πίστευε ότι μόνο με
τον νου μπορούν να προσεγγιστούν οι ιδέες και
άρα η πραγματική, βαθύτερη φύση του κόσμου.
Η εμπειρία των αισθήσεων για τον Πλάτωνα ήταν
από αβέβαιη έως ψευδής, ενώ αντιθέτως η λογική διερεύνηση αποκάλυπτε έμφυτη γνώση, ενόραση των ανάλογων υπερβατικών ιδεών, η οποία
προϋπήρχε με λανθάνουσα μορφή στον νου λόγω
της θείας καταγωγής της ψυχής πριν την ενσάρκωση της. Αυτή η νοητική σύλληψη του λογικά
αναγκαίου εκλαμβάνεται ως «ανάμνηση». Υψηλότερη ιδέα θεωρούσε την ιδέα του Αγαθού (Ό,τι
είναι ο ήλιος για τον αισθητό κόσμο τούτο είναι
η ιδέα του αγαθού για το νοητό) από την οποία
απέρρεαν όλες οι άλλες.
Για τις ιδέες στην Πολιτεία
Ο Πλάτων μίλησε στην Πολιτεία για τον νοητό
τόπο όπου υπάρχουν οι ιδέες (τα νοούμενα) και
τον ορατό τόπο όπου υπάρχουν τα ορώμενα. Θεωρεί τον ήλιο έκγονον του αγαθού. Στη συνέχεια
ορίζει την ιδέα του αγαθού ως υπερέχουσα όλων
των ιδεών, δίνοντας έτσι μια ιεράρχηση των ιδεών, με ανώτερη όλων αυτήν του αγαθού: Η ιδέα
του αγαθού είναι η αιτία της γνώσης και της αλήθειας. Όπως το φως και η όψη είναι ηλιοειδή αλλά
όχι ο ήλιος, έτσι και η γνώση και η επιστήμη είναι
αγαθοειδή αλλά όχι το ίδιο το αγαθό. Ακόμη αναφέρει ότι το αγαθό παρέχει σε όλα τα γιγνωσκόμενα (δηλαδή τις ιδέες) όχι μόνο τη δυνατότητα
να γίνονται γνωστά, αλλά και την ίδια την ουσία
και το είναι τους, καθώς το αγαθό είναι επέκεινα
της ουσίας, υπερέχοντας αυτής κατά τη δύναμη.
Τέλος μιλά για την προσέγγιση των ιδεών μέσω
της διαλεκτικής, αναφερόμενος σε δύο τμήματα
του νοητού. Στο πρώτο τμήμα η ψυχή χρησιμοποιεί εικόνες και προχωρά στην αναζήτηση μέσω
υποθέσεων, κατευθυνόμενη στο τέλος και όχι
στην αρχή (στο αποτέλεσμα και όχι την αιτία).
Στο δεύτερο τμήμα η ψυχή χωρίς εικόνες αλλά
με τα είδη καθεαυτά οδηγείται στην ανυπόθετη
αρχή. Στο πρώτο τμήμα αντιστοιχεί η νόησις, η
επιστήμη του διαλέγεσθαι σχετικά με το όν και το
νοητό, ενώ στο δεύτερο η διάνοια (η τέχνη των
γεωμετρικών), κατώτερη από τη νόηση. Υπάρχουν ακόμη δύο τμήματα του νοητού.
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Επένδυση ενός δισ. στον υπερυπολογιστή Watson

Microsoft: Σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις του 2013
Η Microsoft κατάφερε να μας απασχολήσει σε
μεγάλο βαθμό τους προηγούμενους μήνες και
αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις που συνέβησαν μέσα στο 2013.
Το 2013 ήταν μία ιδιαίτερα ενεργή χρονιά για τη
Microsoft με αρκετά νέα προϊόντα και υπηρεσίες,
αλλαγή στρατηγικής, εξαγορά της Nokia, αποχώρηση του Steve Ballmer από CEO της εταιρείας,
κλπ. Ο «γίγαντας» φαίνεται ότι ξύπνησε για τα
καλά και συνεχίζει να εξελίσσεται διαρκώς, γεγονός που δε θυμίζει σε τίποτα την Microsoft των
προηγούμενων ετών.
Οι εξελίξεις τους προηγούμενους μήνες στον
χώρο της τεχνολογίας ήταν αμέτρητες και αυτά
είναι τα σημαντικότερα γεγονότα για τη Microsoft
το 2013.
Το τελος του Messenger, ζητω το Skype
Το MSN Messenger ή Windows Live Messenger
αποτελούσε επί σειρά ετών μία από τις δημοφιλέστερες εφαρμογές ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων και βίντεο-κλήσεων με την οικογένεια,
τους φίλους και τους συνεργάτες. Πλέον, το
Messenger της Microsoft αποτελεί μια γλυκιά
ανάμνηση για όλους παραχωρώντας τη θέση του
στο Skype που προσφέρει παρόμοια χαρακτηριστικά επεκτείνοντας την επικοινωνία πέρα από τα
όρια των Windows υπολογιστών. Το Skype είναι
παντού, στα Windows, Windows Phones, Xbox
One, Android και iOS.
Office 2013 και Office 365
Η #1 σουίτα εφαρμογών γραφείου κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2013 και εκτός από τα
νέα χαρακτηριστικά στις δυνατότητες των Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, η Microsoft
προσφέρει για πρώτη φορά το συνδρομητικό μοντέλο απόκτησης του Office 365 για οικιακούς
χρήστες προς 99 ευρώ/χρόνο ή 10 ευρώ/μήνα.
Με περισσότερους από 2 εκ. συνδρομητές στο
Office 365 τον Σεπτέμβριο του 2013 με ιδιαίτερα
θετική αύξηση κατά τη διάρκεια του έτους, το
2014 φαίνεται ότι θα φέρει ακόμη περισσότερα
χαμόγελα και κέρδη στην Microsoft.
Surface 2 και Surface Pro 2
Η δεύτερη γενιά των Surface tablets με
Windows 8.1 και Windows RT 8.1 είναι ακόμη
πιο ώριμη και εκτός των νέων χαρακτηριστικών
τα νέα tablets προσφέρουν καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας. Αν
και δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα οι πωλήσεις
των Surface tablets, η ανταπόκριση του κόσμου
φαίνεται ότι είναι πιο θερμή σε σύγκριση με την
πρώτη γενιά. Το 2014 αναμένονται να κυκλοφορήσουν νέα μοντέλα με υποστήριξη σε LTE δίκτυα
καθώς επίσης το φημολογούμενο Surface tablet
με οθόνη 8 ιντσών.
Windows 8.1
Ένα χρόνο μετά από την επίσημη κυκλοφορία
των Windows 8, η Microsoft κυκλοφορεί την
επόμενη έκδοση του λειτουργικού δωρεάν για
όλους τους κατόχους. Τα Windows 8.1 έφεραν
αρκετές αλλαγές, νέα χαρακτηριστικά και δυνατότητες και κατ’ επέκταση ακόμη πιο ώριμες
προτάσεις σε νέους υπολογιστές και tablets από

τη μεριά των κατασκευαστών. Τα ποσοστά του
λειτουργικού είναι ακόμη χαμηλά, αν και αρκετά
υψηλότερα από κάθε ανταγωνιστική πλατφόρμα,
ωστόσο το 2014 αναμένεται να αυξηθούν κυρίως
λόγω της διακοπής υποστήριξης των Windows
XP SP3 από την Microsoft.
Nokia = Microsoft
Για τους περισσότερους ήταν απλά αναμενόμενο. Η Nokia, που στήριξε όσο κανέναν άλλον τη
Microsoft και τα Windows Phones, εξαγοράστηκε με περίπου $7 δις από τη Microsoft που πλέον
θα έχει τον έλεγχο για το τμήμα του hardware.
Αν και η εξαγορά θα γίνει επίσημα στις αρχές του
2014, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον για να
δούμε πώς θα κινηθεί η Microsoft από εδώ και
στο εξής για την εξάπλωση των Windows Phones
παγκοσμίως.

Το ποσό του ενός δισ. δολαρίων θα επενδύσει
η ΙΒΜ στον υπερυπολογιστή της Watson – γνωστό για τη νίκη του επί ανθρώπων παικτών στο
παιχνίδι Jeopardy – δημιουργώντας νέο τμήμα,
ειδικά για αυτόν.
Η επένδυση περιλαμβάνει χρηματοδότηση
ύψους 100 εκατ. για την ενίσχυση της καινοτομίας πάνω σε εφαρμογές που σχετίζονται με τον
Watson. Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, του
νέου τμήματος θα ηγηθεί ο Μάικλ Ρόντιν, πρώην
αντιπρόεδρος του τμήματος λύσεων λογισμικού
της εταιρείας.
Σύμφωνα με το CNN, το Watson Group θα έχει
2.000 εργαζομένους και θα εδρεύει στο κτήριο
της εταιρείας στο East Village της Νέας Υόρκης.
Η ΙΒΜ σκοπεύει να προωθήσει τις δυνατότητες
του Watson σε εταιρείες, αλλά και στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, μέσω της cloud υποδομής της,
Softlayer. Η εταιρεία έχει αποκαλύψει ήδη ότι
συνεργάζεται με την ασιατική τράπεζα DBS για
τη χρήση της τεχνολογίας του υπερυπολογιστή
σε τομείς όπως η ανάλυση οικονομικών δεδομένων και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε
επενδυτές.
Σημειώνεται ότι απώτερος στόχος του υπερυπολογιστή είναι η μίμηση/ εξομοίωση του
τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι άνθρωποι,
από πλευράς έκφρασης και αναλυτικής σκέψης,
ωστόσο παράλληλα μπορεί να επεξεργάζεται δε-

δομένα σε πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες από ό,τι
ο ανθρώπινος εγκέφαλος.
Το όραμα της εταιρείας φαίνεται να είναι
μια σειρά από εφαρμογές «powered by IBM
Watson», για ποικιλία χρήσεων – μεταξύ των
οποίων πολλές εφαρμογές για τον χώρο της υγείας, στον οποίο οι δυνατότητες του υπερυπολογιστή αναμένεται να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες. Σε
δύο κορυφαία νοσοκομεία των ΗΠΑ, το Memorial
Sloan – Kettering Cancer Center και το Cleveland
Clinic, γιατροί «εκπαιδεύουν» τον Watson πάνω
στην αναγνώριση διαφορετικών ειδών καρκίνου
και θεραπειών, με απώτερο στόχο τη χρήση του
υπερυπολογιστή για την παροχή καλύτερων,
εξατομικευμένων θεραπευτικών αγωγών σε
ασθενείς.
Επίσης, σε πιο καταναλωτικό επίπεδο, ο Watson
θα μπορούσε να εκτελέσει χρέη προσωπικού βοηθού για τους πάντες, δίνοντας απλές και σαφείς
απαντήσεις σε ερωτήματα που διατυπώνονται με
φυσικό τρόπο. «Πρόκειται για μία νέα εποχή συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων και μηχανών» δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της ΙΒΜ, Βιρτζίνια Ρόμετι, σε εκδήλωση την Πέμπτη στην οποία
ανακοινώθηκε η επένδυση του ενός δισ.
Σημειώνεται ότι η Credit Agricole έχει προβλέψει ότι τα έσοδα της ΙΒΜ από την εκμετάλλευση
του Watson θα αντιστοιχούν σε άνω του 12% του
συνόλου ως το 2018.

Τα κοσμικά κενά δείχνουν μυστικά του Σύμπαντος

Xbox One
To 2013 ήταν η χρονιά των gamers. Η νέα γενιά της δημοφιλούς κονσόλας ανακοινώθηκε στις
αρχές του έτους και κυκλοφόρησε λίγες εβδομάδες πριν ξεπερνώντας τις 2 εκ. πωλήσεις στις
πρώτες 18 ημέρες. Το Xbox One συνδυάζει τόσο
το gaming όσο και την ευρύτερη διασκέδαση στο
σαλόνι του σπιτιού με στόχο να προσφέρει την
απόλυτη εμπειρία χρήσης σε όλη την οικογένεια.
Το Kinect 2.0, τα αποκλειστικά games και οι νέες
δυνατότητες του Xbox One θα μας απασχολήσουν
ιδιαίτερα το 2014 αλλά και τα επόμενα χρόνια.
One Microsoft
Οι εποχές αλλάζουν, το ίδιο κάνει και η
Microsoft. Με μία αρκετά μεγάλη αναδιάρθρωση στα τμήματα και τους ανθρώπους που τα
στελεχώνουν, η Microsoft πλέον έχει αποκτήσει
νέα στρατηγική για τα επόμενα χρόνια. Με τον
τίτλο One Microsoft, ο γίγαντας του Redmond
προσδιορίζεται πλέον ως εταιρεία υπηρεσιών και
συσκευών με το όραμα να προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις για καταναλωτές και επιχειρήσεις
γύρω από το οικοσύστημα των Windows. Αυτό το
δύσκολο έργο θα κληθεί να αναλάβει ο νέος CEO
της Microsoft.
Steve Ballmer
Ο «φωνακλάς» CEO της Microsoft αποσύρεται
από το ρόλο του γενικού διευθυντή της εταιρείας έπειτα από 13 συνεχόμενα έτη που κατείχε την
ηγετική θέση. Ο Steve Ballmer είναι μία σημαντική και ιδιαίτερη φυσιογνωμία για την Microsoft,
ωστόσο κατά τη θητεία του ως CEO μετά τη διαδοχή του Bill Gates κατάφερε όχι μόνο να διατηρήσει αλλά και να αυξήσει τη δύναμη της
Microsoft τα προηγούμενα χρόνια. Στις αρχές του
2014 αναμένεται να ανακοινωθεί ο νέος CEO που
θα διαδεχθεί τον Steve Ballmer.
Αυτές ήταν ορισμένες μόνο σημαντικές εξελίξεις στη διαδρομή της Microsoft για το 2013. Φυσικά, τα γεγονότα δε σταματούν εδώ. Ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες ανανεώθηκαν
ή λανσαρίστηκαν τους προηγούμενους μήνες,
όπως η R2 έκδοση του Windows Server 2012 και
το Windows Azure, νέες εξαγορές, εφαρμογές,
κλπ., που θα συνεχίσουν να μας απασχολούν και
το 2014.

Γιατί οι νέοι εγκαταλείπουν ομαδικά το faceBook
Ποιος είναι ο λόγος που αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των Ευρωπαίων εφήβων ηλικίας 16-18 ετών
που εγκαταλείπουν το Facebook και στρέφονται σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Twitter,
το Instagram και το Snapchat; Σύμφωνα με έρευνα της Global Social Media Impact Study, η αιτία είναι
η παρουσία των γονιών τους στο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο.
«Το Facebook δεν έχει παραμεριστεί απλώς- έχει πεθάνει και έχει θαφτεί! Η πιο καίρια στιγμή για
έναν νέο που αποφασίζει να διαγράψει το λογαριασμό του στο Facebook είναι αυτή που λαμβάνει
αίτημα φιλίας από τη μητέρα του...», τόνισε χαρακτηριστικά ο καθηγητής Daniel Miller, ο οποίος ηγήθηκε της έρευνας.
Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειοψηφία των εφήβων παραδέχεται ότι το Facebook είναι η καλύτερη
υπηρεσία για την οργάνωση φωτογραφιών και events. Από την άλλη, όμως, θεωρεί κάπως ντροπιαστικό το να μοιράζεσαι την ίδια πλατφόρμα με τους γονείς και τους παππούδες σου.

Το Σύμπαν διαστέλλεται και μάλιστα με επιταχυνόμενο ρυθμό χωρίς όμως να είναι γνωστή η
γενεσιουργός αιτία αυτού του φαινομένου. Για το
λόγο αυτό, επινοήθηκε από τους επιστήμονες η
έννοια της σκοτεινής ενέργειας, μιας αγνώστου
μορφής ενέργειας που αντιστοιχεί στο 72% περίπου της συνολικής μάζας και ενέργειας που εμπεριέχονται στο Σύμπαν. Ένα ποσοστό δυσθεώρητο
αν αναλογιστεί κανείς πως όλο το ορατό Σύμπαν
που παρατηρούμε με τα τηλεσκόπια μας δεν είναι
παρά το 4.6% του συνόλου των πραγμάτων που
υπάρχουν εκεί έξω, με το υπόλοιπο 23% να αντιστοιχεί στη σκοτεινή ύλη.
Ένα από τα επικρατέστερα μοντέλα για την
εξήγηση της σκοτεινής ενέργειας είναι η ενσωμάτωσή αυτής της μορφής ενέργειας στις εγγενείς ιδιότητες του κενού χώρου, μία ιδέα που έχει
εμφανιστεί ξανά στις εξισώσεις της φυσικής με τη
μορφή της κοσμολογικής σταθεράς.
Υπάρχουν όμως και πολλές άλλες ιδέες γύρω
από την εξήγηση του φαινομένου της επιταχυνόμενης διαστολής του Σύμπαντος, με μία από
αυτές να αναπτύσσεται στο πανεπιστήμιο της
Οξφόρδης από τον ερευνητή Δρ. Μάρτιν Σαλέν
και τους συνεργάτες τους. Η συγκεκριμένη ομάδα
εργάζεται σε ένα μοντέλο όπου στην κοσμολογική σταθερά προστίθεται ένα νέο πεδίο, το οποίο
επηρεάζει την πυκνότητα της σκοτεινής ενέργειας και σχετίζεται αντιστρόφως ανάλογα με την
τοπική πυκνότητα της συνηθισμένης ύλης.
Ο συγκεκριμένος συλλογισμός οδηγεί στην παρατήρηση πως η πυκνότητα της σκοτεινής ύλης
μεταβάλλεται με το χρόνο, αφού στα πρώιμα
χρόνια της δημιουργίας του Σύμπαντος η πυκνότητα της ύλης ήταν πολύ μεγαλύτερη από τη
σημερινή, και συνεπώς η επιρροή της σκοτεινής
ενέργειας θα ήταν τότε μηδαμινή, σύμφωνα με
τους ερευνητές. Όσο όμως το Σύμπαν διαστελλόταν και η πυκνότητα της ύλης μειωνόταν η σκοτεινή ενέργεια ξεκίνησε να διαδραματίζει ολοένα
και πιο σημαντικό ρόλο, με αποτέλεσμα σήμερα
να επιταχύνει τη διαστολή του Σύμπαντος.
Το καλό νέο είναι πως η νέα αυτή θεωρία μπορεί να επαληθευθεί από παρατηρήσεις αφού
προϋποθέτει πως μεγάλες και καθόλου πυκνές
περιοχές στο Σύμπαν, τα κοσμικά κενά, θα πρέπει να συμπεριφέρονται διαφορετικά από ότι
προβλέπουν θεωρίες που περιέχουν μόνο την
κοσμολογική σταθερά. Για την ακρίβεια, όταν

περιοχές με μεγάλη πυκνότητα όπως τα γαλαξιακά σμήνη συμπεριφέρονται ως βαρυτικοί φακοί,
συγκεντρώνοντας την ακτινοβολία γύρω τους
όπως και ένα μεγεθυντικός φακός συγκεντρώνει
τις ακτίνες του Ήλιου, έτσι και τα κοσμικά κενά
θα πρέπει να στρέφουν το φως μακριά όπως ένας
κοίλος φακός, ένα φαινόμενο που μπορεί να παρατηρηθεί με τα σύγχρονα μέσα.
Μια ακόμη πρόβλεψη της θεωρίας είναι πως το
γκραβιτόνιο, το σωματίδιο που είναι υπεύθυνο
για τη βαρύτητα, θα έχει και μία μικρή μάζα, κάτι
που βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με τις σημερινές αντιλήψεις, και που σημαίνει πως εάν η συγκεκριμένη θεωρία ευσταθεί θα οδηγήσει σε μία
νέα θεωρία βαρύτητας.
Θετικό στοιχείο για τους ερευνητές είναι πως
τον περασμένο Σεπτέμβριο μία αστρονομική
ομάδα είχε ανακοινώσει τα πρώτα ευρήματα
απο-μεγένθυσης από κοσμικά κενά. Ωστόσο τα
δεδομένα αυτά δεν είναι αρκετά για να βοηθήσουν τους επιστήμονες να αποφανθούν υπέρ
της Γενικής Σχετικότητας ή υπέρ μιας θεωρίας
με γκραβιτόνια που έχουν μάζα. Νέα όμως παρατηρητήρια και πειραματικές διατάξεις, όπως
το ευρωπαϊκό διαστημικό τηλεσκόπιο Ευκλείδης
(Euclid) το οποίο αναμένεται να εκτοξευθεί το
2020, θα μπορέσουν να δώσουν οριστικές απαντήσεις στο πρόβλημα.
Λεξικό:
Κοσμολογική Σταθερά: όρος που εισήγαγε ο
Αϊνστάιν στις εξισώσεις της Γενικής Σχετικότητας,
ώστε αυτές να περιγράφουν ένα στατικό Σύμπαν,
όπως όριζε η αντίληψη της εποχής. Όταν μετέπειτα ανακαλύφθηκε από τον Χαμπλ η διαστολή
του Σύμπαντος, ο Αϊνστάιν την αποκάλεσε «το
μεγαλύτερο λάθος της ζωής του». Μετά την ανακάλυψη της σκοτεινής ενέργειας, η κοσμολογική
σταθερά έχει επιστρέψει στο προσκήνιο.
Γκραβιτόνιο: Όλες οι δυνάμεις στη φύση φέρονται από τα αντίστοιχα σωματίδια. Το σωματίδιο
που προκύπτει από τα βαρυτικά πεδία είναι το
γκραβιτόνιο, το μόνο από τα στοιχειώδη σωματίδια που έχουν προβλεφθεί και δεν έχει ακόμη
παρατηρηθεί πειραματικά, εξαιτίας της χαμηλής
ενέργειας της βαρύτητας σε σχέση με τις υπόλοιπες τρεις δυνάμεις (ηλεκτρομαγνητισμός, ασθενής και ισχυρή πυρηνική). Το σωματίδιο δεν έχει
ηλεκτρικό φορτίο, έχει σπιν 2 και η Γενική Σχετικότητα προβλέπει πως έχει μηδενική μάζα.
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Επικίνδυνος ο συνδυασμός οδήγησης - κινητού
Το 10% του χρόνου που βρίσκονται στο τιμόνι
οι οδηγοί κάνουν οτιδήποτε άλλο εκτ ός από το
να οδηγούν, σύμφωνα με αμερικανική επιστημονική έρευνα.
Συγκεκριμένα, τρώνε ή πίνουν, μιλούν στο κινητό τηλέφωνο ή στέλνουν γραπτά μηνύματα,
ψάχνουν σταθμό στο ραδιόφωνο ή ρυθμίζουν την
θερμοκρασία του αυτοκινήτου τους, τσεκάρουν
το μακιγιάζ ή το χτένισμά τους στο καθρεφτάκι,
κοιτάζουν διαφημιστικές πινακίδες ή βιτρίνες
καταστημάτων κ.ά.
Οι επιστήμονες του Εθνικού Ινστιτούτου Ανθρώπινης Ανάπτυξης και Υγείας του Παιδιού των
ΗΠΑ, με επικεφαλής τον Μπρους Σάιμον - Μόρτον, τόνισαν ότι «οτιδήποτε αποσπά τα μάτια του
οδηγού από το δρόμο, μπορεί να αποβεί επικίνδυνο».
Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν υπερδιπλάσιο κίνδυνο να έχουν ατύχημα, όταν πληκτρολογούν στο κινητό τους και
ταυτόχρονα οδηγούν. Ειδικότερα για τους νέους
και άπειρους οδηγούς ο κίνδυνος αυξάνεται έως
οκτώ φορές, όταν πληκτρολογούν ή σκύβουν για
να πιάσουν τη συσκευή του τηλεφώνου τους.
Μικρότερος, αλλά σαφώς αυξημένος (περίπου
τριπλάσιος), είναι ο κίνδυνος ατυχήματος, όταν ο
οδηγός τρώει.
Ωστόσο η έρευνα δείχνει ότι δεν αυξάνεται
ιδιαίτερα ο κίνδυνος ατυχήματος, όταν ο οδηγός
απλώς μιλάει στο τηλέφωνο. Επειδή όμως για να
μιλήσει στο κινητό του, προηγουμένως είτε πλη-

κτρολογούσε, είτε είχε σκύψει για να το πιάσει και
να απαντήσει κάποια κλήση, οι ερευνητές επισήμαναν πως, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να απαγορεύεται η χρήση κάθε είδους ηλεκτρονικών
συσκευών από τους οδηγούς, ιδίως τους νέους.
Η μελέτη βασίστηκε σε ανάλυση βίντεο από
κάμερες που είχαν τοποθετηθεί δειγματοληπτικά
στα αυτοκίνητα περίπου 150 οδηγών ηλικίας έως
72 ετών, από τους οποίους το ένα τετα ρτο ήταν
νέοι (είχαν το δίπλωμά τους πάρει το πολύ πριν
από τρεις εβδομάδες). Οι υπόλοιποι οδηγοί είχαν
εμπειρία 20 ετών κατά μέσο όρο.
Η βιντεοσκόπηση γινόταν όταν το όχημα βρισκόταν σε κίνηση και διήρκεσε για μια περίοδο
12 έως 18 μηνών. Ταυτόχρονα, μια σειρά από αισθητήρες κατέγραφαν την οδηγική συμπεριφορά των συμμετεχόντων (επιταχύνσεις, απότομα
φρεναρίσματα, ξαφνικές αλλαγές λωρίδας κ.α.).
Όταν συνέβαινε κάποιο τροχαίο ατύχημα (ή
παραλίγο να συμβεί), οι ερευνητές κατέγραφαν
σε ποιό βαθμό οι οδηγοί ήταν συγκεντρωμένοι
στην οδήγηση ή η προσοχή τους είχε αποσπαστεί
από κάποια άλλη δραστηριότητα. Όπως είπε ο δρ.
Σάιμον - Μόρτον, «καθώς όλο και νέες μορφές
τεχνολογίας γίνονται διαθέσιμες πλέον στα αυτοκίνητα, είναι σημαντικό οι οδηγοί να μην αισθάνονται υποχρεωμένοι να απαντούν οποιαδήποτε
εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα. Για την ασφάλεια
ιδίως των νέων οδηγών, θα πρέπει να περιμένουν
για να απαντήσουν μια κλήση, μόνο όταν έχουν
πια σταματήσει το αυτοκίνητο».

Αγώνας γιά προστασία του «δάσους βροχής Google Earth»

Μέχρι το 2005 η Επιστήμη αγνοούσε την ύπαρξή του. Ομάδα ερευνητών ανακάλυψε το δάσος της
βροχής του Όρους Μάμπου στη Μοζαμβίκη με τη βοήθεια του Google Earth. Ζήτησε από την κυβέρνηση της χώρας χρόνο προκειμένου να βρει τρόπους προστασίας και διασφάλισης της βιοποικιλότητάς του, ωστόσο εκείνη διστάζει μέχρι σήμερα εν μέσω πιέσεων από τη βιομηχανία της ξυλείας που
εκφράζει έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή.
Έως τα μέσα της περασμένης δεκαετίας, ο «χαμένος κόσμος» της Μοζαμβίκης ήταν γνωστός μόνο
στους ντόπιους αγρότες και σε όσους επιχείρησαν να βρουν εκεί καταφύγιο κατά τον 25ετή εμφύλιο
πόλεμο, ο οποίος τελείωσε το 1992.
Το «δάσος βροχής του Google Earth», όπως το αποκαλούν ορισμένοι αναφερόμενοι στο γεγονός ότι
ανακαλύφθηκε χάρη σε δορυφορικές φωτογραφίες από τους επιστήμονες των Βασιλικών Βοτανικών
Κήπων της Βρετανίας στο Kew, σύντομα αποδείχθηκε ότι φιλοξενεί μοναδικά στον κόσμο είδη άγριας
ζωής. Εκεί οι ερευνητές ανακάλυψαν νέα είδη θηλαστικών, εντόμων, ερπετών και φυτών, τα οποία
εξελίσσονταν σε πλήρη απομόνωση για χιλιάδες χρόνια.
Μεταξύ άλλων ο Τζούλιαν Μπέιλις και η ομάδα του εντόπισαν 126 διαφορετικά είδη πτηνών, ανάμεσά τους πέντε απειλούμενα καθώς και 250 είδη πεταλούδων, από τα οποία πέντε δεν έχουν ακόμη
περιγραφεί. «Ο εντοπισμός των νέων ειδών δημιουργεί μια βάση στοιχείων, τα οποία δικαιολογούν
την προστασία του δάσους», δήλωσε στον Guardian ο Δρ. Μπέιλις. «Πλέον έχουμε αρκετά στοιχεία
που θα επέτρεπαν την ανακήρυξή του σε περιοχή ιδιαίτερης βιολογικής σημασίας, η οποία θα πρέπει
να προστατευθεί και να διατηρηθεί.»
Ο Μπέιλις και η ομάδα των Βασιλικών Βοτανικών Κήπων πραγματοποιούν εκστρατεία με στόχο το
δάσος της βροχής να αναγνωριστεί διεθνώς ως προστατευόμενη περιοχή. Παρότι το αίτημά τους έχει
γίνει δεκτό σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, η σχετική απόφαση δεν έχει υπογραφεί από την κυβέρνηση της Μοζαμβίκης. Κάνοντας λόγο για έναν «αγώνα ενάντια στο χρόνο», προειδοποιούν ότι
όταν βρεθεί η πολιτική βούληση θα είναι ήδη πολύ αργά.

Xειρουργική «κόλλα» θα αντικαταστήσει τα ράμματα
Μια χειρουργική «κόλλα» που μπορεί να επουλώσει τα τραύματα στην καρδιά αντικαθιστώντας
τα ράμματα, δημιούργησαν επιστήμονες του Χάρβαρντ και του Νοσοκομείου Παίδων Βοστόνης.
'Oπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, το
νέο υλικό είναι ένα πολυμερές που δεν επηρεάζεται από το νερό ή το αίμα, είναι εξίσου ισχυρό
με τα ράμματα και ενώνει τις άκρες της πληγής
καθώς εκείνη αρχίζει να επουλώνεται.
Σύμφωνα με το BBC, οι επιστήμονες εμπνεύστηκαν το νέο υλικό από την ιδιότητα των σαλιγκαριών και άλλων οργανισμών να κολλάνε στις
επιφάνειες, χρησιμοποιώντας ορισμένες κολλώδεις ουσίες που εκκρίνουν.
Μάλιστα, το δοκίμασαν ήδη σε καρδιές χοίρων,
που μοιάζουν πολύ με την ανθρώπινη, και διαπίστωσαν ότι επουλώνει γρήγορα τις ανοιχτές πληγές που προκαλούνται από τραυματισμούς, ενώ
μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε τραύματα

που υπάρχουν στα αιμοφόρα αγγεία και στα τοιχώματα του εντέρου.
'Oπως εξήγησε στο BBC ο καθηγητής Jeffrey
Karp, η κόλλα χρησιμοποιείται με τη βοήθεια ενός
επιθέματος, στο οποίο αλείφεται η απαραίτητη
ποσότητα και τοποθετείται στον ιστό ή απευθείας
στο σημείο που υπάρχει ρήξη. Για να σταθεροποιηθεί η κόλλα χρησιμοποιείται υπεριώδες φως και
έτσι τα μόριά της σχηματίζουν ισχυρές αλυσίδες
με τα μόρια του κολλαγόνου της καρδιάς, αφού
πρώτα εκλύουν ελεύθερες αντιδραστικές ρίζες.
Σύμφωνα με την επιστημονική έκθεση, η
οποία δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό
Science Translational Medicine, η νέα χειρουργική κόλλα θα αρχίσει να χρησιμοποιείται περίπου
σε δύο με τρία χρόνια και δεν αποκλείεται να
αντικαταστήσει τα ράμματα, τα οποία δεν παρέχουν πλήρη μόνωση στο τραύμα και συχνά προκαλούν επιπλοκές.

Ελληνίδες: Παγκόσμια πρωτιά στο κάπνισμα
Η Ελλάδα είναι η χώρα που εμφανίζει το
υψηλότερο ποσοστό καπνιστριών παγκοσμίως
(34,7% το 2012), σύμφωνα με μια διεθνή έρευνα
του αμερικανικού Ινστιτούτου Μέτρησης και Αξιολόγησης της Υγείας (IHME) που καταγράφει τις
διεθνείς καπνιστικές τάσεις.
Επίσης στην Ελλάδα και σε μερικές ακόμα ευρωπαϊκές χώρες, όπως στη Βουλγαρία και στην
Αυστρία, εμφανίζεται σημαντική αύξηση των
καπνιστών, ανδρών και γυναικών, κατά την τελευταία 30ετία.
Η βασική διαπίστωση της έκθεσης είναι ότι
λόγω της διαρκούς αύξησης του παγκόσμιου
πληθυσμού, παρατηρείται μεν αισθητή μείωση
στο ποσοστό των ανθρώπων που καπνίζουν καθημερινά, όμως αυξάνεται ο απόλυτος αριθμός
των καπνιστών και ο αριθμός των τσιγάρων που
καταναλώνονται.
Τα τσιγάρα που καπνίζονται καθημερινά παγκοσμίως ξεπέρασαν τα έξι τρισεκατομμύρια. Σε
75 χώρες οι καπνιστές καπνίζουν κάθε μέρα πάνω
από 20 τσιγάρα.
Η έρευνα, που έγινε με επικεφαλής την ελληνικής καταγωγής καθηγήτρια Εμανουέλα Γακίδου,
καλύπτει 187 χώρες για την περίοδο 1980 - 2012.
Τα χρόνια αυτά σε παγκόσμιο επίπεδο το ποσοστό των καπνιστών και των καπνιστριών μειώθηκε κατά 25% και 42% αντίστοιχα, όμως ο
απόλυτος αριθμός των καθημερινών καπνιστών
και των καπνιστριών αυξήθηκε κατά 41% και 7%
αντίστοιχα.
Έτσι, ενώ το 1980 κάπνιζαν το 41% των ανδρών
και το 10,6% των γυναικών του πλανήτη, το 2012
αυτά τα ποσοστά είχαν μειωθεί σε 31% και 6,2%
αντίστοιχα. Επειδή όμως, στο μεταξύ, ο παγκόσμιος πληθυσμός εκτινάχθηκε, σε απόλυτους
αριθμούς εμφανίζουν αισθητή αύξηση τόσο οι
καπνιστές προσεγγίζοντας πλέον το ένα δισεκατομμύριο (από 721 εκατ. το 1980 σε 967 εκατ. το

2012), όσο και τα τσιγάρα (αυξήθηκε κατά 26%
μεταξύ 1980 - 2012 ο αριθμός των τσιγάρων που
κατανώλονται ετησίως).
Σε όλες τις χώρες οι άνδρες που καπνίζουν είναι περισσότεροι από τις γυναίκες καπνίστριες,
με μόνη εξαίρεση τη Σουηδία. Σε πολλές χώρες
το ποσοστό εκείνων που καπνίζουν κάθε μέρα,
υπερβαίνει το 50% του ανδρικού πληθυσμού.
Μετά την Ελλάδα, τα μεγαλύτερα ποσοστά καπνιστριών υπάρχουν στη Βουλγαρία (31,5%), το
Κιριμπάτι (31,3%), την Αυστρία (28,3%), τη Γαλλία (27,7%) και την ΠΓΔΜ (26,7%). Τα μικρότερα
ποσοστά γυναικών καπνιστών έχουν η Ερυθραία
και το Καμερούν (μόλις 0,6%).
Στους άνδρες το ρεκόρ καπνιστών κατέχει το
μικρό κράτος Τιμόρ-Λέστε (61,1% του πληθυσμού) και ακολουθούν η Ινδονησία (57%), το
Κιριμπάτι (54,4%) και η Αρμενία (51,7%), ενώ
όγδοη στην παγκόσμια κατάταξη και πρώτη μεταξύ των ευρωπαϊκών και γενικότερα μεταξύ των
ανεπτυγμένων χωρών είναι η Κύπρος (με ποσοστό
καπνιστών το 48% του ανδρικού πληθυσμού).
Οι λιγότεροι άνδρες καπνιστές υπάρχουν στην
Αντίγκουα & Μπαρμπούντα (5%), το Σάο Τομέ &
Πριντσίπε (7%) και τη Νιγηρία (7,5%).
Μεταξύ 1980 - 2012 την μεγαλύτερη μείωση
σε αριθμό καπνιστών εμφανίζουν η Ισλανδία, το
Μεξικό και ο Καναδάς (από 3%), ενώ την μεγαλύτερη αύξηση η Λιθουανία (0,8%) και η Σερβία
(0,6%).
Ως προς τον αριθμό τσιγάρων, την μεγαλύτερη
μέση κατανάλωση ανά καπνιστή σε καθημερινή
βάση εμφανίζουν η Μαυριτανία (41 τσιγάρα) και
η Ερυθραία (38), ενώ την μικρότερη το Τσαντ, η
Μπουρκίνα Φάσο και η Γουινέα (από ένα μόλις).
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, το κάπνισμα ευθύνεται για 5,7 εκατ. θανάτους ετησίως,
χωρίς να υπολογίζονται οι συνέπειες για την υγεία
από το παθητικό κάπνισμα.

Αντικείμενα που μπορεί να είναι «βόμβες» για την υγεία μας
Στην κουζίνα όλων μας κρύβονται κάποιες «βόμβες» για την υγεία μας. Εκτός από ορισμένες τροφές
που κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορούν να αποτελέσουν απειλεί για την υγεία μας το ίδιο μπορεί
να συμβεί και με ορισμένα σκεύη τα οποία χρησιμοποιούμε καθημερινά και μοιάζουν... αθώα.
Σύμφωνα με το Reader's Digest, όπως σημειώνει το onmed.gr, τα αντικείμενα αυτά που χρησιμοποιούμε καθημερινά και μπορεί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες να γίνουν ιδιαίτερα επικίνδυνα για
την υγεία μας είναι τα εξής:
• Φθαρμένα αντικολλητικά τηγάνια όταν υπερθερμανθούν
Κάποια αντικολλητικά τηγάνια που περιέχουν (PFC) όταν υπερθερμανθούν εκπέμπουν μια καρκινογόνο ουσία (TFE). Το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν τα σκεύη αυτά φθαρούν και για αυτό και τότε
πρέπει να αντικαθίστανται.
• Ορισμένες συσκευασίες τροφίμων fast food
Κάποιες από τις συσκευασίες όπου συνήθως τοποθετείται fast food περιέχουν πολυστερίνη, η οποία
σε παλαιότερες μελέτης έχει συνδεθεί με την εμφάνιση καρκίνου.
• Παλιά και φθαρμένα μαγειρικά σκεύη
Ορισμένα μαγειρικά σκεύη περιέχουν υψηλά ποσοστά αλουμινίου που έχει συνδεθεί με την πρόωρη
εμφάνιση Αλτσχάιμερ. Για το λόγο αυτό όταν φθείρονται πρέπει να αντικαθίστανται.
• Αθλητικά μπουκάλια νερού
Κάποια από τα μπουκάλια αυτά περιέχουν πολυκαρβονικά,που κρύβουν την επικίνδυνη για την
υγεία δισφαινόλη, την οποία έρευνες έχουν συνδέσει με την εμφάνιση καρκίνου του προστάτη.
• Πλαστικά μπουκάλια όταν επαναχρησιμοποιούνται
Πολλοί συνηθίζουν να μην πετούν τα μπουκάλια νερού που αγοράζουν όταν τελειώνει το περιεχόμενό τους, καθώς τα επανεγεμίζουν με νερό βρύσης και τα τοποθετούν στο ψυγείο για να έχουν... παγωμένο νερό. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει καθώς κάποια από αυτά περιέχουν τερεφθαλικό
πολυαιθυλένιο και πρέπει να χρησιμοποιύνται μία και μόνο φορά.
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Πολ Κρούγκμαν γιά την κρίση στην ευρωζώνη
Για την οικονομική κατάσταση της Ευρωζώνης
το 2014 γράφει ο νομπελίστας οικονομολόγος Πολ
Κρούγκμαν, ο οποίος εξακολουθεί να υποστηρίζει
πως η κρίση στο ευρώ δεν έχει υποχωρήσει και
πως καμία από τις χώρες σε κρίση δεν έχει κάνει
πειστικά βήματα.
Σε ανάλυση του στους New York Times, ο Κρούγκμαν τονίζει πως «το κόστος δανεισμού για τις
χώρες εντός ευρώ που βρίσκονται σε κρίση έχει
πέσει αρκετά. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει επειδή οι πολιτικές λιτότητας έχουν φέρει το χρέος
υπό έλεγχο- οι ρυθμοί του χρέους αυξάνονται
ακόμη σε μεγάλο βαθμό λόγω της συρρίκνωσης
της οικονομίας και του πληθωρισμού. Αντίθετα, υπάρχει μια δραματική ισοπέδωση μεταξύ
του χρέους και των επιτοκιών. Γιατί έχει συμβεί
αυτό; Ο χρόνος δείχνει ότι οφείλεται κυρίως στην
''επίδραση Ντράγκι'', δηλαδή στο σήμα της ΕΚΤ
ότι θα λειτουργήσει σαν δανειστής κρατών ως
λύση ανάγκης, κάτι που έχει απομακρύνει σε μεγάλο βαθμό τον φόβο της ρευστότητας εν μέσω

πανικού. Είναι πιθανό ότι υπήρξε επίσης κάποια
μείωση όσον αφορά τον πολιτικό κίνδυνο, επειδή
τα ευρωπαϊκά έθνη αποδεικνύονται εκπληκτικά
αποφασισμένα να μείνουν στο ευρώ με σχεδόν
οποιοδήποτε κόστος. Εχει τελειώσει λοιπόν η
κρίση του ευρώ; Οχι- δεν έχει τελειώσει μέχρι
τουλάχιστον να εμφανιστεί το χρέος μαζί με την
εσωτερική υποτίμηση. Δεν έχουμε δει ακόμη καμία από τις χώρες της κρίσης να φτάνει σε σημείο
όπου η πτώση των μισθών να οδηγεί σε μια ανάκαμψη καθαρά οδηγούμενη από τις εξαγωγές, ή
τουλάχιστον μια κατάσταση στην οποία η λιτότητα να αποδίδει με την πτώση των μισθών».
Ο Κρούγκμαν κλείνει την ανάλυση του λέγοντας
πως «σαν ευρωπεσιμιστής πρέπει να παραδεχθώ
πως τώρα φαίνεται πως θα λειτουργήσει αυτή η
κατάσταση. Το κόστος -ανθρώπινο, πολιτικό και
οικονομικό- θα είναι τεράστιο. Και το όλο οικοδόμημα μπορεί να καταρρεύσει. Αλλά η βούληση
της ΕΚΤ να αναλάβει ευθύνες και να κάνει την
δουλειά της έχει δώσει στην Ευρώπη ανάσες».

Συστάσεις για συνέχιση δημοσιονομικής εξυγίανσης
Συστάσεις προς τις χώρες που έχουν λάβει
δάνεια διάσωσης από την Ε.Ε. και το ΔΝΤ να συνεχίσουν τις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης, απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(ΕΚΤ).
«Η δημοσιονομική προσαρμογή πρέπει να
συνεχιστεί ώστε να διορθωθούν οι υπερβολικές
δημοσιονομικές ανισορροπίες και να τεθεί υπό
έλεγχο η αντίξοη δυναμική του χρέους», αναφέ-

ρει η ΕΚΤ σε απάντησή της σε ερωτηματολόγιο
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα προγράμματα διάσωσης.
'Οπως σημειώνει, «νέες οπισθοβαρείς προσπάθειες δημοσιονομικής προσαρμογής πιθανόν να
υπονομεύσουν την αξιοπιστία της δημοσιονομικής στρατηγικής - με αρνητικές επιπτώσεις για τα
spreads των κρατικών ομολόγων και/ή τις προοπτικές ανάκτησης της πρόσβασης στις αγορές».

ΒοfA Μerrill Lynch : Νέα βουτιά στο χρυσό το 2014

Η Bank of America Merrill Lynch μειώνει την
εκτίμησή της για την τιμή του χρυσού το 2014
κατά 11%, εκτιμώντας ότι το πολύτιμο μέταλλο
θα αγγίξει τα 1.150 δολάρια η ουγγιά, ενώ προειδοποιεί πως η πτώση μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη.
Ο χρυσός σημείωσε βουτιά 28% το 2013, πέφτοντας κάτω από τα 1.200 δολάρια η ουγγιά
και βάζοντας τέρμα σε ένα ανοδικό σερί 12 ετών,
σημειώνοντας έτσι τη χειρότερη χρονιά του τις
τελευταίες τρεις δεκαετίες.
Ο άργυρος ο οποίος επίσης δεν ξέφυγε από την
αρνητική διάθεση της αμερικάνικης τράπεζας,
βούτηξε κατά 36% το 2013, που είναι η χειρότερη
απόδοση του από τις αρχές της δεκαετίας του '80.
Η BofA προβλέπει πτώση για τον άργυρο κατά
21% στα 18,38 δολάρια η ουγγιά.
Toν περασμένο Νοέμβριο η τράπεζα τοποθε-

τούσε τον χρυσό στα 1.294 δολάρια στην ουγγιά
το 2014 και για τον άργυρο στα 26,38 δολάρια.
'Oπως σημειώνει ο στρατηγικός αναλυτής της
BofA, Μάικλ Γουίντμερ, η μεγαλύτερη ανησυχία
για το χρυσό είναι η έλλειψη αγοραστικού ενδιαφέροντος, αλλά αφού μέχρι στιγμής το 2014 ο
χρυσός σημειώνει κέρδη 2%, αυτό δεν επιβεβαιώνεται.
'Oπως προσθέτει, αν οι επενδυτές σταματούσαν
να πωλούν χρυσό, οι τιμές του θα μπορούσαν να
σταθεροποιηθούν γύρω στα 1.200 δολάρια η ουγγιά. Όμως αυτό δεν είναι το βασικό σενάριο καθώς εκτιμάται ότι οι επενδυτές θα συνεχίσουν να
μειώνουν τις θέσεις τους στο πολύτιμο μέταλλο.,
ωθώντας της τιμές του έως και τα 1.000 δολάρια.
'Oπως τονίζει, οι παραδοσιακοί αγοραστές
χρυσού, όπως η Κίνα και η Ινδία δεν αρκούν να
συγκρατήσουν τις τιμές από την πτώση.

Η Κίνα ξεπέρασε τις ΗΠΑ ως μεγαλύτερο εμπορικό έθνος
Το συνολικό ύψος των κινεζικών εισαγωγών
και εξαγωγών το περασμένο έτος ανήλθε σε 4,16
τρισ. δολάρια (3,06 τρισ. ευρώ), χάρη στο εμπόριο με τις υπόλοιπες ασιατικές χώρες και στην
αύξηση των συναλλαγών με χώρες της Μέσης
Ανατολής, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε
η κινεζική κυβέρνηση.
Λίγα χρόνια αφότου η Κίνα έγινε ο μεγαλύτερος
εισαγωγέας πετρελαιοειδών στον κόσμο, έρχεται
η κατάκτηση της κορυφής και στο εμπόριο, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο την ισχύ
της Κίνας και τη θέση της μεταξύ των μεγάλων
δυνάμεων του 21ου αιώνα. Σύμφωνα με στοιχεία
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO), η
Κίνα έχασε την πρωτιά στο εμπόριο το 2012 για
μόλις 15 δισ. δολάρια, ωστόσο η ενίσχυση των
κινεζικών εισαγωγών και των εξαγωγών το 2013

κατά 7,6% ήταν υπεραρκετή για να κατακτήσει
την πρώτη θέση από τις ΗΠΑ.
Τους πρώτους έντεκα μήνες του 2013 οι αμερικανικές εξαγωγές και εισαγωγές ανήλθαν στο
ποσό των 3,57 τρισ. δολαρίων ( 2,63 δισ. ευρώ),
γεγονός που σημαίνει ότι πρακτικά είναι αδύνατο για την Αμερική να διατηρήσει τον τίτλο του
μεγαλύτερου εμπορικού έθνους του κόσμου.
«Πρόκειται για μνημειώδες ορόσημο για την εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου του έθνους μας»,
δήλωσε στο Πεκίνο ο κ. Ζενγκ Γιουεσένγκ, επικεφαλής οικονομολόγος των κινεζικών τελωνείων.
Ο κ. Γιουεσένγκ προέβλεψε ακόμη μεγαλύτερη
ενίσχυση του κινεζικού εμπορίου το 2014 χάρη
στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της παγκόσμιας
οικονομίας, την θετική επίδραση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζει η Κίνα.

Economist: Με το δεξί στο 2014 η Ελλάδα

Με ασυνήθιστη ροή καλών ειδήσεων ξεκινά το
2014 για την Ελλάδα, το μέχρι πρότινος προβληματικό παιδί των χαμένων οικονομικών στόχων,
που τώρα ξεπερνά όλες τις προσδοκίες, σύμφωνα με τον Economist.
Το βρετανικό περιοδικό αναφέρει ενδεικτικά
το πρωτογενές πλεόνασμα, τη συρρίκνωση των
αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, την πιθανότητα επιστροφής της χώρας στις αγορές εντός
του έτους και την απομάκρυνση του κινδύνου
εξόδου της από το ευρώ.
Στο σχετικό δημοσίευμα επισημαίνεται ότι οι
άλλοτε οργισμένοι γερμανοί αξιωματούχοι χαιρετίζουν πλέον ως σωτήρα της χώρας του, και
του ευρώ, τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ ευρωπαίοι
αξιωματούχοι έφθασαν στην Αθήνα για την τελετή ανάληψης της ευρωπαϊκής προεδρίας για
να επαινέσουν τη χώρα και όχι για να την «θάψουν».
Ο Economist παρατηρεί, ωστόσο, πως η οικονομική και η πολιτική κατάσταση της χώρας παραμένει προβληματική, με την απώλεια του ενός
τετάρτου της οικονομικής παραγωγής του 2007
εξαιτίας των σφαλμάτων των κυβερνήσεων και
των πιστωτών, το υψηλό επίπεδο της ανεργίας,
την επίτευξη της μείωσης του κόστους εργασίας
μέσω μισθολογικών περικοπών και όχι της αύξη-

σης της παραγωγικότητας, τη μείωση των εξαγωγών, το δυσλειτουργικό κράτος.
Σύμφωνα με το περιοδικό, η αναδιάρθρωση
της ελληνικής οικονομίας και η επανίδρυση του
κράτους χρειάζεται χρόνο και αποφασιστικότητα, «όμως ο κ. Σαμαράς δεν έχει τίποτε από τα
δύο», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.
Αναφερόμενος δε στον ΣΥΡΙΖΑ και στο προβάδισμα που έχει στις δημοσκοπήσεις για τις ευρωεκλογές του Μαΐου, προειδοποιεί πως μια νίκη
του «φωτογενούς και πανούργου» Αλέξη Τσίπρα
στις εκλογές «θα μπορούσε να υπονομεύσει τον
εύθραυστο συνασπισμό του κ. Σαμαρά».
Εκτιμά, πάντως, ότι από το 2015 η Ευρωπαϊκή
Ένωση πιθανόν να πρέπει να συνδιαλλαγεί με τον
κ. Τσίπρα ως πρωθυπουργό, ή τουλάχιστον ως
ρυθμιστή.
Προειδοποιώντας ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ελλάδα δεν είναι οικονομικός αλλά
πολιτικός κι εντοπίζεται στις ανησυχίες για την
άνοδο των ελληνικών πολιτικών άκρων, «των
νεοσταλινικών και των νεοναζιστών», το δημοσίευμα επισημαίνει ότι μία θετική κίνηση από την
Ευρωζώνη θα ήταν η περαιτέρω ελάφρυνση του
ελληνικού χρέους, με αντάλλαγμα την άμβλυνση
της λιτότητας και την επικέντρωση στην ανάγκη
μεταρρύθμισης της οικονομίας και του κράτους.

Κάτω από τις προβλέψεις οι κινεζικές εξαγωγές
Επιβράδυνση μεγαλύτερη της αναμενόμενης παρουσίασε η ανάπτυξη των κινεζικών εξαγωγών τον
Δεκέμβριο, με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται ο επίσημος στόχος του Πεκίνου για το εξωτερικό
εμπόριο.Ωστόσο, οι προοπτικές για το 2014 εμφανίζονται πιο αισιόδοξες, καθώς ανακάμπτει η παγκόσμια ζήτηση.
Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, οι εξαγωγές της χώρας
αυξήθηκαν κατά 4,3% σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο, έπειτα από άλμα 12,7% που είχαν σημειώσει τον
Νοέμβριο και έναντι εκτιμήσεων για αύξησή τους κατά 4,9%.
Από την άλλη, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,3%, έπειτα από άνοδο 5,3% τον Νοέμβριο, εντείνοντας την αισιοδοξία ότι η εγχώρια ζήτηση ίσως παραμείνει ισχυρή παρά τα σημάδια επιβράδυνσης της
κινεζικής οικονομίας.'Oσον αφορά στο εμπορικό πλεόνασμα, αυτό μειώθηκε κατά 24,3%, σε σχέση με
πέρυσι, στα 25,6 δισ. δολάρια, έναντι προβλέψεων για 31,2 δισ. δολάρια.
Στο 3% φέτος o ρυθμός ανάπτυξης των ΗΠΑ
Την ελπίδα ότι η ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας θα επιταχυνθεί το 2014 και θα φθάσει στο
3% του ΑΕΠ ή περισσότερο έκφρασε η Τζάνετ Γέλεν, η οποία θα γίνει επικεφαλής της ομοσπονδιακής
κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, της Fed, τον επόμενο μήνα. Ακόμη η Τζάνετ Γέλεν, σε συνέντευξή της
στο περιοδικό ΤΙΜΕ, εκτ ίμησε ότι ο σταθερά χαμηλός πληθωρισμός θα αυξηθεί αγγίζοντας το ποσοστό-στόχο της Fed.
«Νομίζω ότι θα δούμε ισχυρότερη ανάπτυξη το 2014» είπε η Γέλεν στη συνέντευξη, που δημοσιεύθηκε στη διαδικτυακή έκδοση του περιοδικού λίγο πριν την κυκλοφορία του σε έντυπη μορφή, στις
20 Ιανουαρίου.
'Οπως είπε οι περισσότεροι από τους συναδέλφους της στην επιτροπή σχεδιασμού πολιτικής της
Fed, όπως και η ίδια ελπίζουν ότι το πρώτο ψηφίο (της ανάπτυξης του ΑΕΠ) θα μπορούσε να είναι 3
αντί για 2. Η Γέλεν, η οποία θα διαδεχθεί τον Μπεν Μπερνάνκι στην ηγεσία της ομοσπονδιακής τράπεζας την 1η Φεβρουαρίου, επισήμανε επίσης ότι πιστεύει ότι το επίμονα χαμηλό ποσοστό του πληθωρισμού, που ανησυχεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, θα ανέβει.
ΗΠΑ: Μειώθηκαν οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας
Μειωμένες κατά 15.000 στις 330.000 ήταν οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ την εβδομάδα μέχρι τις 4 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εργασίας. Πρόκειται για τα χαμηλότερα επίπεδα από τα τέλη Νοεμβρίου. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν μείωση των νέων αιτήσεων στις
330.000, σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση.
Θα πρέπει να σημειωθεί, πάντως, ότι τα στοιχεία για τις αιτήσεις είθισται να είναι πιο ευμετάβλητα στις αρχές Ιανουαρίου, λόγω του τέλους της εορταστικής περιόδου, και συνήθως επιστρέφουν σε
φυσιολογικά επίπεδα στο τέλος του μήνα. Ο μέσος όρος νέων αιτήσεων των τελευταίων τεσσάρων
εβδομάδων, που θεωρείται πιο αξιόπιστος δείκτης, μειώθηκε κατά 9.750 στις 349.000.
Ανέκαμψε η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία
Ανοδικά κινήθηκε η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία τον Δεκέμβριο, ανακάμπτοντας πλήρως
από την πτώση του Οκτωβρίου, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας της χώρας.
Από τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα προκύπτει ότι η παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,9% σε
μηνιαία βάση, έπειτα από πτώση 1,2% που σημείωσε τον Οκτώβριο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των
αναλυτών. Ως αποτέλεσμα, το γερμανικό υπουργείο αναθεώρησε ανοδικά την εκτίμησή του για τη
γερμανική βιομηχανία, η οποία είναι πλέον «θετική».
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Παρόντες απόντες
Με ένα συγκλονιστικό εξώφυλλο κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος του 2014 το περιοδικό «New
Yorker» κριτικάροντας μια παγκόσμια επιδημία:
την ψηφιοποίηση της καθημερινότητάς μας. Το
περιοδικό απεικονίζει στο εξώφυλλό του μια
παιδική παράσταση την οποία όλοι οι γονείς παρακολουθούν από κάτω μέσω ενός ηλεκτρονικού
μέσου - σαν να υπάρχει η χρεία ενός ηλεκτρονικού διαμεσολαβητή...
Στην προσπάθειά μας να δώσουμε μια μονιμότητα στην απελπιστική παροδικότητα της κάθε
στιγμής, προστρέχουμε στον υπέροχο καινούργιο
κόσμο των τεχνολογικών θαυμάτων. Το κόστος
μιας τέτοιας συσκευής και κυρίως αντίληψης της
ζωής δεν είναι οικονομικό. Έχοντας χάσει κάθε
επαφή με τη φυσικότητα, δεν μπορούμε να παρευρεθούμε ούτε στη σχολική παράσταση των
παιδιών μας δίχως τη γενικευμένη ψύχωση να την
καταγράψουμε, να την καταψύξουμε ψηφιακά
προσδοκώντας σε μια μελλοντική της απολαυστική απόψυξη. Έχουμε φτάσει στο σημείο να παρακολουθούμε την ίδια μας τη ζωή με το ψυχρό μάτι
του άλλου. Εκθέτουμε με αξιοθρήνητη προθυμία
κάθε προσωπικό μας δεδομένο σε δημόσια θέα
μέσα στον άμορφο χυλό της παγκόσμιας ψηφιακής χύτρας... Με δυο λόγια, ζούμε σαν φωτογράφοι της ζωής μας, σαν να παρακολουθούμε τον
εαυτό μας έξω από την ίδια μας τη ζωή.
Αδυνατούμε πλέον να κοιτάξουμε απευθείας
στα μάτια το παιδί μας - προτιμούμε να το φωτογραφίζουμε και να το κοιτούμε αποξενωμένοι
κατ' ιδίαν ή αναρτώντας το σε δημόσια θέα μέσω
των... λάικ. Αδυνατούμε να κοιτάξουμε τους ερωτικούς μας συντρόφους δίχως την ακαταμάχητη
επιθυμία να κινηματογραφήσουμε το γεγονός.
Αδυνατούμε να απολαύσουμε ένα φαγητό πριν το
αποτυπώσουμε φωτογραφικά. Υπάρχουμε προς
χάριν της απεικόνισής μας, προς χάριν της ψηφι-

Αντίδοτο στην τρέλα και την ατμόσφαιρα!

Η ανεργία, η πιό...ευτυχισμένη περίοδος του ανθρώπου

ακής μας αποτύπωσης.
Θυμάμαι ότι στα τέλη της δεκαετίας του 1970 τα
περισσότερα θέματα εκθέσεων στις εισαγωγικές
εξετάσεις σχετίζονταν με τις συνέπειες του τεχνολογικού πολιτισμού στην καθημερινότητά μας. Οι
εξεταζόμενοι μαθητές, προκειμένου να λάβουν
καλό βαθμό, έπρεπε να τονίσουν την ανάγκη να
διατηρήσουμε τον ανθρωπισμό μας.
Ωστόσο, τότε δεν φανταζόμασταν ότι θα απολαμβάναμε μια παιδική παράσταση μέσα από
ένα μικροσκοπικό τηλέφωνο που φωτογραφίζει,
κινηματογραφεί και αναμεταδίδει την εικόνα της
στην άκρη της γης χάνοντας την άμεση αίσθηση
της «ζωντανής» μας ζωής!
Ξενοφών Α. Μπρουντζάκης

Spiegel: Ελλάδα όπως... Πακιστάν.
Ο Σαμαράς είναι «κατά φαντασίαν θεραπευμένος»
Για στασιμότητα στο πεδίο της δημοσιονομικής
εξυγίανσης στην Ελλάδα κάνει λόγο το Spiegel με
τίτλο «Ο κατά φαντασίαν θεραπευμένος» δίπλα
σε φωτογραφία του Αντώνη Σαμαρά.
Το γερμανικό περιοδικό αναφέρεται στη μετακίνηση του εντεταλμένου της γερμανικής κυβέρνησης για την ελληνογερμανική συνεργασία
σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων, Χανς-Γιοάχιμ
Φούχτελ, από το υπουργείο Εργασίας στο υπουργείο Αναπτυξιακής Βοήθειας και διερωτάται: «Η
Ελλάδα, το πλήρες μέλος της ΕΕ και της Ευρωζώνης, μία αναπτυσσόμενη χώρα; Μάλιστα ένα
«αποτυχημένο κράτος» (failed state) όπως το
Αφγανιστάν και σύντομα ίσως και το Πακιστάν;».
Το Spiegel σημειώνει ότι η μετακίνηση του
Φούχτελ αποτελεί ενδεχομένως μία σύμπτωση
στις ανακατατάξεις που επέφερε ο σχηματισμός
της νέας κυβέρνησης «μεγάλου συνασπισμού».
Ωστόσο, όπως επισημαίνει, αυτή η σύμπτωση
«πέφτει στο μάτι» με αφορμή την ανάληψη της
ευρωπαϊκής προεδρίας από την Ελλάδα την 1η
Ιανουαρίου.
Το Spiegel υπογραμμίζει ότι παράγοντες των
Βρυξελλών εκτιμούν ότι η Ελλάδα ενδέχεται να
χρειαστεί από το 2015 ένα ακόμη πρόγραμμα βοήθειας 8 έως 10 δισ. ευρώ. «Ωστόσο, ο Αντώνης
Σαμαράς υπόσχεται με αυτοπεποίθηση μία προεδρία «της ελπίδας», μιλώντας φυσικά για τη χώρα
του, η οποία φέρει μαζί της για το διάστημα της
εξάμηνης προεδρίας έναν θετικό απολογισμό».
Όπως σχολιάζει το γερμανικό περιοδικό, οι

Λευκές νύχτες κάτω από την Ακρόπολη

«θετικοί απολογισμοί» από ελληνικής πλευράς
«εξυπηρετούν τις περισσότερες φορές ως πάτημα για την επόμενη διεκδίκηση – αυτή τη φορά
μίας δεύτερης απομείωσης χρέους».
Οι αρθρογράφοι του Spiegel πιστώνουν στην
Ελλάδα τη βελτίωση ορισμένων οικονομικών
δεικτών, ωστόσο αποφαίνονται ότι «πίσω από
αυτούς τους αριθμούς η Ελλάδα παραμένει αυτό
που ήταν: μία χώρα χωρίς κράτος, τουλάχιστον
χωρίς αποτελεσματικό κράτος». Όπως επισημαίνεται, όποιος έχει σαφή εικόνα της διοίκησης, της
δικαιοσύνης και της πολιτικής στην Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να αμφιβάλλει ότι η Ελλάδα θα
εξυγιανθεί κάποτε»... (nonews-NEWS)

Οι επικίνδυνοι αιθεροβάμονες
Τα βασικά προσόντα που αποδίδονται από την
κυρίαρχη ιδεολογία στους λεγόμενους «τεχνοκράτες» είναι η γνώση του αντικειμένου τους, ο
ρεαλισμός, η αναλυτική σκέψη και οι ανεπηρέαστες (από τον πολιτικαντισμό) μέθοδοι που ακολουθούν για την επίλυση προβλημάτων. Ωστόσο,
η πρόσφατη περιπέτεια της Ελλάδας έχει αποδείξει ότι πολλοί εξ αυτών είναι αιθεροβάμονες που
περνούν άσκοπα τον χρόνο τους σχεδιάζοντας
επί χάρτου, αντιμετωπίζοντας τους ανθρώπους
σαν αριθμούς.
Κλασικό και ακριβοπληρωμένο παράδειγμα είναι ο υπουργός Οικονομικών κ. Στουρνάρας. Σε
συνέντευξη που παραχώρησε στους «Financial
Times» είπε το εξής αμίμητο: «Οταν έρχονται οι
δανειστές μας στην Ελλάδα, πέφτει ο τζίρος των
καταστημάτων».
Κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια. Επειδή ο ίδιος φο-

Σιγά μην κάτσω να σκάσω. Σιγά να μην τρελαθώ. Αν είσαι τρελούτσικος και σκέφτεσαι από νωρίς
έτσι, δεν τρελαίνεσαι. Οι δικοί μου παραξενεύονται. Πού μπορεί κάποιος, βλέποντας και όσα γίνονται
γύρω μας, να βλέπει φως στο τούνελ (εκτός από την Νικολούλη); Τι πακέτο έφαγε το παιδί και γελάει
με τα χάλια του; Δηλ., θα τρελαθούμε;
Αν είχα κατάθλιψη και μου έτρωγαν όσα δεν έχω τα χάπια και οι γιατροί και τα πέρα δώθε Γιάννενα
ίσως αν είχε χοντρύνει το πράμα(τα ελαφρά τα βγάζει η επιστήμη και εδώ που είμαι πέρα. Επαρχία ναι
αλλά δεν είμαστε και πρωτόγονοι) θα' ταν καλά; Φυσιολογικά; Και τι να κάνω; Πάλεψα, έφαγα τα νιάτα
μου στα βιβλία. Σπούδασα και ευχαριστώ τους γονείς μου γι’ αυτό. Έμαθα και μαθαίνω-επιμένω ότι η
γνώση είναι δύναμη-δείτε τις περικοπές στην παιδεία και την ποιότητα των ΜΜΕ και θα καταλάβετε
ότι στόχος δεν είναι μόνο η τσέπη- ακόμα. Και θα μαθαίνω. Θεωρώ και ψυχοθεραπεία την εκμάθηση
κάποιου πράγματος ή μιας ενασχόλησης στην κρίση. Πιο οικονομική. Τι μπορεί να κάνει ένας άνεργος
μετά από πολύ κούραση ψάχνοντας για προγράμματα ΟΑΕΔ, επικύρωση της κάρτας ανεργίας, δουλειές στο σπίτι και εκτός για να ξεχάσει τον πόνο του και να μην τον πάρει η κάτω βόλτα;
Προσωπικά δεν πιστεύω ότι είμαι χαμένη γενιά, χαμένη υπόθεση. Βλέποντας κάθε μέρα τον Στουρνάρα επιβεβαιώνομαι. Συμπεριφέρομαι σαν να 'μαι πετυχημένη. Σαν να 'χω δουλειά. Και όχι για δίφραγκα. Δεν αρνούμαι την κατάσταση, αλλά δεν την αποδέχομαι. Προσπαθώ να βρίσκω λόγους να
γελάω και να είμαι αισιόδοξη. Ακούω μουσική όταν οι άλλοι πενθούν και θρηνούν και έχουν ρίξει
λευκή πετσέτα. Κάθε μέρα στέλνω θετική ενέργεια παντού. Σκέφτομαι ότι όλοι οι πετυχημένοι έχουν
περάσει πέτρινα χρόνια και δεν τα παράτησαν. Επιβίωσαν όχι με τα βασικά αλλά στην ψάθα. Και είναι
τώρα κορυφές, επηρεάζουν διαμορφώνουν τις εξελίξεις, δημιουργούν νέες.
'Oταν πραγματικά πάω να γίνω ένα με τους άλλους σκέφτομαι πόσο πιο χάλια ήταν αυτοί, αλλά και
ότι υπάρχουν και χειρότερα. Και στην Ελλάδα και εδώ. Φιλοσόφησέ το φίλε μου. Κρίσεις πάντα υπάρχουν και διαφθορά και ανισότητα και άπληστοι άχρηστοι ηγέτες. Είναι δικαιολογία αυτή για να μην
κάνεις τίποτα ή να παρατήσεις τα όνειρα που έκανες; Ας αφήσει ο κόσμος τον καναπέ και τις ειδήσεις.
Παραμορφώθηκε.
Η χειρότερη φυλακή και τιμωρία χωρίς έγκλημα είναι ο καναπές και η κατάθλιψη και όχι η άδεια
τσέπη. 'Aνοιξε την μουσική και τέρμα (όχι πάντα, οι γείτονες δεν φταίνε αν ζεις σε διαμέρισμα!) καμιά
φορά και μην σκέφτεσαι ότι είσαι χαμένος. Μην σκέφτεσαι ότι έχει γίνει παγκόσμια συνωμοσία για να
αποτύχεις ότι και με όλα τα γούρια στο σπίτι και πάνω σου δεν θα κάνεις τίποτα. Η αισιοδοξία στην
αποτυχία φέρνει επιτυχία. Η 1η περιμένει να χαρεί βλέποντάς σε στα πατώματα. Θα σηκωθεί να φύγει
αν της γελάς στα μούτρα. Μην αφήνεις τον κόσμο να σε προσγειώνει... ανώμαλα. Οι Έλληνες, ορισμένοι, έχουν εθιστεί στο να μειώνουν τον συνάνθρωπό τους. Και αυτό γίνεται όλο και χειρότερο στην...
αθάνατη ελληνική οικογένεια(καλή, αλλά τρώει, σαν την Ελλάδα, τα παιδιά της).
Είπαμε το ότι γελάω με το χάλι μου δεν σημαίνει ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται. Δεν είναι συνταγή
για επιτυχία αυτό αλλά και με το να ξερνάω χολή και να κατηγορώ την κοινωνία την Γερμανία και
τους πολιτικούς για όλα όλη μέρα κάθε μέρα εκτός από την ώρα του τούρκικου(δεν τα βλέπω αλλά
χρησιμοποιώ κάτι που κλέβει χρόνο τζάμπα από τους Έλληνες) καταφέρνω κάτι; Είναι επανάσταση η
μούντζα στην τηλεόραση, οι ''χριστοπαναγίες'' στις παρελάσεις ή όποτε βλέπουμε ή ακούμε πολιτικό
ή ο Σουλεϊμάν;
Ας επικεντρωθούμε, αφήνοντας τα θύματα από συνείδηση, συνήθεια, επιλογή ή άλλο να λένε δεν
γίνεται τίποτα, στα καλά τα δικά μας. Ας σκεφτούμε τον εαυτό μας. Να καταγράψουμε όσα έχουμε
κάνει και από κάτι όσα ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ, όχι οι γονείς οι συγγενείς. Αυτό που θέλει η ψυχούλα μας.
Να βρούμε πράγματα που κάνουμε καλά. Να κάνουμε σχέδιο ζωής, πλάνο γράφοντας σαν να’ χουμε
πετύχει ήδη, σα να’ χουμε πραγματοποιήσει το όνειρό μας(δηλ. στον ενεστώτα). Αν πιστέψουμε ότι
είμαστε, όχι ΘΑ γίνουμε, πετυχημένοι, φέρνουμε όλο και πιο κοντά την επιτυχία στην ζωή μας.
Σοφία Τζανή - Αθήνα

βάται την τρόικα και τους υπαλλήλους της, αποδίδει την πτώση του τζίρου των καταστημάτων
στον παράγοντα «φόβο» και όχι στην έλλειψη
χρημάτων, στην ανεργία και την κατάρρευση του
βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων.
Ο εγκάρδιος φίλος του Κώστα Σημίτη δεν είναι ένας από τους πολλούς ούτε δείχνει ότι έχει
πρόθεση να κατανοήσει πώς διάγουν οι σκληρά
φορολογούμενοι υποτελείς του.
Αυτό, πέρα από κατάφωρα προκλητικό και
απαράδεκτο, είναι και επικίνδυνο. Οταν υπάρχουν τέτοιου είδους στελέχη σε κυβερνήσεις που
διαχειρίζονται περιόδους κρίσης, η επιτυχία δεν
πρόκειται να έλθει ούτε κατά τύχη. Το να είσαι
υπουργός Οικονομικών προϋποθέτει πολιτικό
αισθητήριο, σύνεση και κατανόηση του εθνικού,
κοινωνικού, οικονομικού και γεωπολιτικού περιβάλλοντος... (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)

Σάββατο βράδυ, πριν από τα Χριστούγεννα. Η παγκοσμίως γνωστή «Λευκή νύχτα» αισιοδοξεί να
ανατρέψει το γκρίζο σκηνικό του αστικού τοπίου. Όλοι θα θέλαμε να είμαστε, έστω για λίγο, σε μια
πόλη χωρίς τη μνημονιακή μαυρίλα και την αιθαλομίχλη. Η μνήμη κρατάει επιλεκτικά τις καλύτερες
στιγμές του παρελθόντος και μοντάρει το υλικό με μουσικές και χρώματα.
Κοιτάς πίσω και βλέπεις μόνο τα θετικά, προχωράς μπροστά και θέλεις να ξεχάσεις τις φωνές, την
ασχήμια. Περπατώ στον δρόμο που κάποιοι χαρακτηρίζουν «τον ομορφότερο πεζόδρομο της Ευρώπης». Η Αθήνα σήμερα είναι πολύχρωμη και φωτεινή. Μοιάζει ψεύτικη. Ντυμένοι στα λευκά, ηθοποιοί
ισορροπούν, κινούνται και χορεύουν πάνω σε ξυλοπόδαρα. Οι εντυπωσιακές φιγούρες τους κόβουν
την ανάσα των περαστικών που κοντοστέκονται να τους θαυμάσουν. Το θέατρο του δρόμου έχει τα
δικά του τερτίπια, σε καλεί να γίνεις «ανάλαφρος», δίχως σκοτούρες και αδιέξοδα.
Προσπερνώ τους μικροπωλητές που διαλαλούν την πραμάτεια τους. Πέφτω πάνω σε έναν άγγελο.
Στην τρίχα ντυμένες, δυο ηλικιωμένες γυναίκες στριμώχνονται μπροστά στο κατάστημα παπουτσιών. Ένα κορίτσι, ντυμένο με αγιοβασιλιάτικο σκουφί και γιρλάντα δέντρου για κασκόλ, στέκεται στην
πόρτα. Δυο Ιάπωνες σηκώνουν τη φωτογραφική μηχανή και «αιχμαλωτίζουν» την κοπέλα. Κλικ. Δέκα
«'χαριστώ» και άλλα τόσα «θένκιου» της λένε οι τουρίστες. Εκείνη σκέφτεται ότι θα μείνει στο «πόδι»
ως τις 23:00. Τα μάτια της είναι υγρά και το χαμόγελο ψεύτικο. Γυρίζω τα μάτια στους χάρτινους ήρωες
της γιορτής που διασχίζουν κάθετα την Ερμού.
Περπατώ για να φτάσω στο Σύνταγμα. Στριμώχνομαι στο πλήθος, μοιράζομαι τον ίδιο ενθουσιασμό
με άγνωστους καλλιτέχνες του δρόμου που ζουν την καθημερινότητά τους παρέα με τη μουσική, το
θέατρο, την τέχνη. Τα βήματά μου μαλακώνουν στο πλακόστρωτο. Ένα αυτοσχέδιο πάλκο έχει στηθεί
καταμεσής του δρόμου. Η μπάντα τζαζ συνδυάζει μουσική, τραγούδι και ακροβατικά. Παίζουν γνωστά
τραγούδια, χορεύουν, αυτοσχεδιάζουν, τραβούν τους περαστικούς στην αυτοσχέδια πίστα.
Ο Γρηγόρης, με δίπλωμα πιάνου, σπουδές στον χορό και το μοντέρνο τσίρκο, κάνει τους περαστικούς να καθυστερήσουν λίγο στο ραντεβού τους. «Ρε παιδιά, πώς αντέχετε να παίζετε τόσες ώρες;»
ρωτάει ο νεαρός και απαθανατίζει τη «στιγμή» στο κινητό του. Φωτογραφία καταγράφει τη μαγεία και
της μουσικής χωρίς ήχο. Τότε η Αθήνα μοιάζει όμορφη και ο Παρθενώνας εξακολουθεί να κρέμεται
πάνω από τον ομορφότερο πεζόδρομο του κόσμου... (Κωστούλα Tωμαδάκη)

'Ολα τα άπλυτα στην φόρα
Ένας κόσμος με κατοίκους που διακατέχονται από μία και μόνο εμμονή: να καταφέρουν να κρατήσουν κάτι μυστικό. Ένας κόσμος «επιστημονικής φαντασίας» στον οποίο τα άπλυτα του καθενός
βγαίνουν στη φόρα στο Διαδίκτυο. Ένας κόσμος που δημιούργησαν δύο Ισπανοί και ένας Αμερικάνος,
σκιτσογράφοι στο επάγγελμα, μήνες πριν σκάσει η βόμβα «Έντουαρντ Σνόουντεν» και που σήμερα
έχει κατακτήσει τον πλανήτη.
Το Private Eye διακινείται μόνο μέσω Ίντερνετ, μπορεί να το κατεβάσει κάποιος δωρεάν ή να καταβάλει το αντίτιμο που επιθυμεί (μέχρι και 0,50 ευρώ). Όταν οι δύο Καταλανοί Μόντσα Βιθέντε και
Μάρκος Μαρτίν, μαζί με τον Αμερικάνο Μπράιαν Βόγκαν, αποφάσισαν να πειραματιστούν επιχειρηματικά, αποφεύγοντας να απευθυνθούν σε κάποιον εκδοτικό οίκο και επιλέγοντας να προωθήσουν τη
δουλειά τους μέσω Διαδικτύου –και μάλιστα με την επιλογή της δωρεάν ανάγνωσης –, δεν φαντάζονταν τι θα επακολουθήσει.
Μετά την κυκλοφορία του πρώτου κεφαλαίου του κόμικ τους, το οποίο διαδραματίζεται το 2076
στις ΗΠΑ και πραγματεύεται (μέσα από αποκαλύψεις ενός αδιάκριτου παπαράτσι και ενός περιθωριακού ντετέκτιβ) την «υπερ-παρακολούθηση» των πολιτών, τα όσα συνέβαιναν στον «φαντασιακό»
αυτόν κόσμο πήραν σάρκα και οστά. Το σκάνδαλο της NSA που αποκάλυψε ο πρώην τεχνικός των
αμερικάνικων μυστικών υπηρεσιών Έντουαρντ Σνόουντεν έδωσε στο Private Eye σχεδόν προφητικές
διαστάσεις, εκτινάσσοντας την αναγνωσιμότητά του στα ύψη... Το ΠΟΝΤΙΚΙ
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Σε μεγάλη πρόκληση φέρονται αποφασισμένοι
να προχωρήσουν οι Τούρκοι στο γνωστό αρχιτεκτονικό μνημείο της χριστιανοσύνης, την αγία
Σοφία της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με τις
δημοσιογραφικές πληροφορίες.
Όπως αναφέρεται, τον επόμενο χρόνο 2014 και
μάλιστα πριν από τις προεδρικές εκλογές στην
Τουρκία, (οι οποίες θα γίνουν τέλη Αυγούστου
του 2014 και για πρώτη φορά με απ’ ευθείας λαϊκή ψηφοφορία), η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, πρόκειται να ξαναλειτουργήσει σαν μουσουλμανικό τέμενος, σύμφωνα με αποκαλυπτικό
σχετικό δημοσίευμα της τουρκικής ισλαμικής
εφημερίδας, Yeni Şafak.
Με την κίνηση αυτή ο Ερντογάν ευελπιστεί να
σαρώσει στις προεδρικές εκλογές καθώς φιλοδοξεί να διαδεχτεί τον Αμπντουλαχ Γκιούλ στην
προεδρία της Τουρκίας.
Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα και με
τον καθηγητή ιστορίας, Mehmet Çelik, έκδοτη
του γνωστού τουρκικού ιστορικού περιοδικού,
«Tarih dergisi», η αγία Σοφία, το μεγαλύτερο
σύμβολο της ανατολικής ελληνορθόδοξης αυτοκρατορίας και μετά από την απαίτηση χιλιάδων
Τούρκων μουσουλμάνων πρόκειται να ξαναδοθεί
για χρήση σαν μουσουλμανικό τέμενος και τούτο
παρά τις όποιες αντιδράσεις μπορεί να προκαλέσει η απόφαση αυτή σε διεθνές επίπεδο.
Έτσι την ίδια περίοδο που στην ελληνική πρωτεύουσα, την Αθήνα, αρχίζουν οι εργασίες για
την ανέγερση μουσουλμανικού τεμένους και
μάλιστα ο υπουργός υποδομών, κ. Χρυσοχοΐδης,
δηλώνει υπερήφανος για την απόφαση του να
ανεγερθεί το μουσουλμανικό τζαμί, οι Τούρκοι
σαν «αντάλλαγμα» προχωρούν αδίστακτοι στην
εκ νέου μουσουλμανοποίηση του μεγαλύτερου
χριστιανικού συμβόλου, της αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης.
Αυτή η είδηση - κόλαφος έρχεται σαν συνέχεια
της «αποκάλυψης», που τον τελευταίο καιρό κυκλοφορεί σε ευρεία κλίμακα στα τουρκικά ΜΜΕ,
ότι η απόφαση για την μετατροπή της αγίας
Σοφίας σε μουσείο που έγινε το 1934, είχε γίνει
με… πλαστογράφηση της υπογραφής του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, τότε προέδρου της νέας
τουρκικής δημοκρατίας.
Την «αποκάλυψη» αυτή έκανε ο γνωστός Τούρκος ιστορικός, Yusuf Halaçoğlu, πρώην πρόεδρος
του κρατικού «Ιδρύματος Τούρκικης Ιστορίας».
Ο Halaçoğlu υποστήριξε ότι δεν μπορεί να συνεχίζει η αγία Σοφία να λειτουργεί σαν μουσείο
αφού η μετατροπή της σε μουσείο στηρίχτηκε
σε πλαστά ντοκουμέντα και στην πλαστογράφηση της υπογραφής του Μουσταφά Κεμάλ ΑταΟι υποστηρικτές του θεωρούν το κίνημα Χιζμέτ, που εμπνεύσθηκε ο τούρκος ιμάμης Φετουλάχ Γκιουλέν από τις ΗΠΑ όπου μένει ως το
καλοήθες, σύγχρονο πρόσωπο του Ισλάμ. Οι
επικριτές του όμως αμφισβητούν τα κίνητρά
του. Η επιρροή του κινήματος ήρθε και πάλι στο
επίκεντρο στην πατρίδα του Γκιουλέν, όπου η
διαμάχη μεταξύ των οπαδών του και άλλων μελών της πολιτικής τάξης ξέσπασε μετά από μια
σειρά συλλήψεων. Λέγεται ότι το κακό κλίμα
ξεκίνησε από όταν η τουρκική κυβέρνηση πήγε
να να κλείσει ένα δίκτυο ιδιωτικών σχολείων υπό
την εποπτεία του Χιζμέτ. Μέχρι τότε, το κίνημα
συνέβαλε στην εκλογική επιτυχία του ισλαμικών
καταβολών Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,
το οποίο διανύει την Τρίτη θητεία του. Αλλά η
επιρροή του κινήματος εκτείνεται πολύ πέρα από
την Τουρκία, καθώς χρηματοδοτεί εκατοντάδες
ισλαμικά σχολεία, think tanks και μέσα μαζικής
ενημέρωσης, από την Κένυα ως το Καζακστάν.
Έχει καταφέρει να συγκεντρώσει εκατομμύρια
οπαδούς και δισεκατομμύρια δολάρια .
Καίριες θέσεις
Το Χιζμέτ δεν έχει καμία επίσημη δομή, καμία
ορατή οργάνωση και καμία επίσημη ιδιότητα μέλους, αλλά μπορεί να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο
μουσουλμανικό δίκτυο του κόσμου.
Το όνομά του σημαίνει «υπηρεσία» και προωθεί
έργα για το κοινό καλό, με τους υποστηρικτές του
να λένε ότι απλά συνεργάζονται σε μια χαλαρά
δομημένη συμμαχία εμπνευσμένη από το μήνυμα
του Γκιουλέν.
Ο ιμάμης προωθεί ένα ανεκτικό Ισλάμ που τονίζει τον αλτρουισμό, τη σκληρή δουλειά και την
εκπαίδευση. Λέγεται ότι υπάρχουν εκατομμύρια
οπαδοί του Χιζμέτ στην Τουρκία, όπου πιστεύεται
ότι κατέχουν σημαντικές θέσεις σε οργανισμούς,
από την αστυνομία και τις μυστικές υπηρεσίες ως
το δικαστικό σώμα και το ίδιο το κόμμα AK.

Τον χρόνο 2014 η Αγία Σοφία ξαναγίνεται τζαμί

τούρκ, το 1934. Μάλιστα μετά την «αποκάλυψη»
αυτή ο Yusuf Halaçoğlu μαζί με τους ιστορικούς,
Mustafa Armağan και Mehmet Çelik, άρχισαν μια
μεγάλη καμπάνια για την εκ νέου μετατροπή του
ιστορικού αυτού ναού σε τζαμί.
Βέβαια το εύλογο ερώτημα που μπαίνει εδώ είναι γιατί ο Κεμάλ που πέθανε το 1939 δεν είχε παρέμβει για να ακυρώσει την μετατροπή της αγίας
Σοφίας σε τζαμί αφού, όπως υποστηρίζεται, είχε
πλαστογραφηθεί η υπογραφή του το 1934.
Είναι χαρακτηριστικό πως το δημοσίευμα αυτό
της τουρκικής εφημερίδας που αναγγέλλει την
εκ νέου λειτουργία της αγίας Σοφίας τον επόμενο χρόνο σαν τζαμί ήρθε μετά τις πρόσφατες
δηλώσεις του αντιπρόεδρου της τουρκικής κυβέρνησης, Bülent Arınç, ο οποίος βρέθηκε πρόσφατα,(16/11/2013), στην Κωνσταντινούπολη
για να εορτάσει την μουσουλμανική εορτή του
Muharrem, (μια «γεύση» της οποίας πήραμε
πρόσφατα στον Πειραιά όταν δεκάδες μουσουλμάνοι αυτόμαστιγώθηκαν με ένα πραγματικά σοκαριστικό τρόπο τελείως ξένο προς τα ελληνικά
ήθη).
Ο Bülent Arınç τοποθετήθηκε φανερά ότι πολύ
σύντομα η αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης, το
μεγάλο αυτό αρχιτεκτονικό αριστούργημα και
σύμβολο του χριστιανισμού και της ελληνορθόδοξης βυζαντινής αυτοκρατορίας θα ξανά λειτουργήσει, όπως τόνισε, σαν μουσουλμανικό τέμενος ικανοποιώντας τις επιθυμίες εκατοντάδων
χιλιάδων Τούρκων μουσουλμάνων.

Μάλιστα ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, (γνωστός εκ Κρήτης γενίτσαρος και
μάλιστα ελληνόφωνος), υπερηφανεύτηκε με ενδεικτικό τρόπο για την προκλητική μετατροπή σε
τζαμί της αγίας Σοφίας της Νίκαιας, μια ιστορική
εκκλησία στην οποία όπως αναφέρεται πρέπει να
έγινε η ιστορική πρώτη οικουμενική σύνοδος της
Νίκαιας και την μετατροπή της γνωστής αγίας
Σοφίας Τραπεζούντας επίσης σε τζαμί, ένα γεγονός που ξεσήκωσε ακόμα και τις αντιδράσεις των
σημερινών κατοίκων της περιοχής.
Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Bülent Arınç, και
η αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης πρόκειται σύντομα να λειτουργήσει ξανά σαν «οίκος προσευχής» για τους μουσουλμάνους όπως ήταν μέχρι
το 1934, όταν ο Μουσταφά Κεμάλ σκεφτόμενος
καθαρά συμφεροντολογικά την έκανε μουσείο
για να γίνει έκτοτε το μεγαλύτερο τουριστικό
έσοδο της Τουρκίας.
Να σημειωθεί ότι την μετατροπή της αγίας
Σοφία Κωνσταντινούπολης σε τζαμί υποστηρίζει
επίσης εδώ και καιρό μια μεγάλη μουσουλμανική οργάνωση, το «Ίδρυμα Νέων Ανατολίας», της
οποίας μάλιστα τα περισσότερα μέλη της προέρχονται από το κυβερνών ισλαμικό κόμμα του
Τούρκου πρωθυπουργού, Ταΐπ Ερντογάν.
Μάλιστα η οργάνωση αυτή έχει αρχίσει μια
μεγάλη καμπάνια συλλογής υπογραφών για την
μετατροπή της αγίας Σοφίας σε τζαμί. Η εκστρατεία αυτή έχει πάρει και ένα πολύ χαρακτηριστικό
τίτλο που κυκλοφορεί σε πολλά τουρκικά ΜΜΕ,

Φετουλάχ Γκιουλέν: Ο ''πονοκέφαλος του Ερντογάν

Οι οπαδοί του λέγεται ότι δωρίζουν μεταξύ 5 %
και 20 % του εισοδήματός τους σε ομάδες συνδεδεμένες με το κίνημα. Τα σχολεία του κινήματος
διαθέτουν συνήθως υψηλής τεχνολογίας εγκαταστάσεις και πολλοί φοιτητές με υποτροφίες χρηματοδοτούνται από επιχειρηματίες εμπνευσμένους από τον Γκιουλέν. Παρά το γεγονός ότι τα
σχολεία είναι κοσμικά, οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως πρότυπα προς μίμηση. Το κάπνισμα, το
ποτό και το διαζύγιο δεν εγκρίνονται.
Θρησκεία και επιχειρήσεις
Η Fatma Disli γνώρισε το κίνημα σε ένα σχολείο
που ιδρύθηκε για να βοηθήσει τους μαθητές να
περάσουν τις εξετάσεις στα πανεπιστήμια. «Οι
άνθρωποι που γνώρισα μέσω του Χιζμέτ εργά-

ζονταν πραγματικά σκληρά, είναι ενάρετοι άνθρωποι οι οποίοι ασκούν τα θρησκευτικά τους
καθήκοντα, αλλά παράλληλα είχαν σημαντικές
θέσεις εργασίας», είπε στο BBC. «Συνειδητοποίησα ότι είναι δυνατό να είσαι θρησκευόμενος και
να κάνεις καριέρα». Οι Τούρκοι επιχειρηματίες
προσελκύονται από αυτό που βλέπουν ως διεθνή
προοπτική και ρεαλιστική προσέγγιση του Γκιουλέν, για θέματα όπως η χρήση πίστωσης.
Ο συνδυασμός της φιλανθρωπίας και του επιχειρηματικού σκέλους φαίνεται να είναι ισχυρός, με σχολεία εμπνευσμένα από τον Γκιουλέν
που υποστηρίζουν και στρώνουν τον δρόμο για
τούρκους επιχειρηματίες σε αναδυόμενες αγορές
όπως η Αφρική και η Κεντρική Ασία. Ωστόσο, οι
επικριτές πιστεύουν ότι στόχος του κινήματος εί-

«Zincirler kırılsın -Ayasofya cami olarak açılsın»
δηλαδή, «Σπάστε τις αλυσίδες – Ανοίξτε την αγία
Σοφία σαν τζαμί».
Ο πρόεδρος του «Ιδρύματος Νέων Ανατολίας»,
Salih Turhan, υποστηρίζει ότι η αγία Σοφία, αυτό
το αρχιτεκτονικό μεγαλούργημα, είναι το…
σύμβολο του Φατίχ, δηλαδή του Πορθητή της
Κωνσταντινούπολης και για τον λόγο αυτό όπως
ο Μωάμεθ ο δεύτερος μόλις μπήκε στην Πόλη μετέτρεψε την αγία Σοφία σε τζαμί, έτσι και τώρα
θα πρέπει ο ναός αυτό να αποδοθεί στην πραγματική του λειτουργία, δηλαδή σαν… μουσουλμανικό τέμενος.
Η εκστρατεία μας θα ικανοποιηθεί, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του «Ιδρύματος Νέων Ανατολίας», μόνο αν ακουστεί ξανά η
μουσουλμανική κλήση για προσευχή από τους
τέσσερεις μιναρέδες της αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης, ένα γεγονός που θα εορταστεί
από όλο τον ισλαμικό κόσμο.
Η πρωτοβουλία αυτή της μετατροπής της Αγίας
Σοφίας σε τζαμί, όπως υποστηρίζουν οι υποκινητές της, δηλαδή το «Ίδρυμα Νέων Ανατολίας»,
έχει και την υποστήριξη της ισλαμικής κυβέρνησης του Ταΐπ Ερντογάν. Παράλληλα όμως και
αυτό είναι και το ενδιαφέρον στοιχείο στην όλη
υπόθεση, διευρύνει τον κύκλο συλλογής των
υπογραφών της και σε άλλες ισλαμικές χώρες.
Η επιδίωξη είναι να ανάγουν το θέμα σε πανισλαμικό ζήτημα και να αποκτήσει πανισλαμικές
διαστάσεις διεθνοποιώντας με αυτόν τον τρόπο
την κίνηση για την μουσουλμανοποίηση της αγίας Σοφίας. Μάλιστα προχωρούν ακόμα περισσότερο και συγκρίνουν την αγία Σοφία, σαν ισλαμικό σύμβολο, με το γνωστό τέμενος του Mescid i
Aksa, στα Ιεροσόλυμα, που θεωρείται ένα από τα
πιο ιερά τεμένη του Ισλάμ.
Έτσι ενώ η ελληνική κυβέρνηση προχωρεί σε
σταδιακή μουσουλμανοποίηση της Αθήνας προς
μεγάλη χαρά και αγαλλίαση κάποιων μουσουλμανολάγνων δημαρχών, (που δεν έχουν και ιδέα
τι είναι το Ισλάμ), στην Κωνσταντινούπολη το
μεγαλύτερο σύμβολο της Ελληνικής ορθοδοξίας
απειλείται πλέον και επίσημα από τα ίδια τα χείλη του αντιπροέδρου της ισλαμικής κυβέρνησης
του Ερντογάν να μετατραπεί σε μουσουλμανικό
τέμενος.
Κι εμείς ενώ θα «βουλιάζουμε» στην αδράνεια
μας, δεν αποκλείεται σε λίγο καιρό να δούμε και
τους μιναρέδες να κυριαρχούν που; Στην ίδια την
πατρίδα της Ορθοδοξίας για τη οποία μαρτύρησαν χιλιάδες νεομάρτυρες από την τούρκο-ισλαμική θηριωδία.
(Νίκος Χειλαδάκης)
ναι να κερδίσει την εξουσία, για να διαδώσει τη
συντηρητική ισλαμική στάση σε ζητήματα όπως
ο γάμος και το αλκοόλ σε όλο τον κόσμο και να
καταστείλει κάθε αντιπολίτευση.
Στρατευμένοι;
Οι αντίπαλοι του κινήματος επικεντρώνονται σε
ένα βίντεο του 1999, στο οποίο Γκιουλέν φάνηκε
να λέει στους οπαδούς του ότι θα πρέπει να προσπαθήσουν σκόπιμα να διεισδύσουν σε βασικές
δομές: «Πρέπει να κινηθείτε μέσα στις αρτηρίες
του συστήματος , χωρίς να αντιληφθεί κανείς την
ύπαρξή σας, μέχρι να φτάσετε σε όλα τα κέντρα
εξουσίας.
Θα πρέπει να περιμένετε έως ότου να έχετε όλη
την κρατική εξουσία, μέχρι να φέρετε στο πλευρό
σας όλη τη δύναμη της συνταγματικής θεσμοποίησης στην Τουρκία». Το επόμενο έτος, ο Γκιουλέν
αντιμετώπισε κατηγορίες ότι προσπαθεί να υπονομεύσει το κοσμικό κράτος της Τουρκίας. Έφυγε
για τις ΗΠΑ, λέγοντας ότι το βίντεο είχε παραποιηθεί. Αργότερα απαλλάχθηκε ερήμην του από
όλες τις κατηγορίες.
Ένας αρχηγός της αστυνομίας ο οποίος έγραψε
ένα βιβλίο σχετικά με την επιρροή του Γκιουλέν
στην αστυνομία και στο δικαστικό σώμα φυλακίστηκε, όπως και δύο Τούρκοι δημοσιογράφοι
που ερευνούσαν το θέμα. Ένας από τους δημοσιογράφους, ο Αχμέτ Σικ, φώναξε κατά τη σύλληψή
του: « 'Οποιος τους αγγίζει καίγεται!». Σήμερα, ο
72χρονος Γκιουλέν ζει μια μοναχική ζωή σε ένα
κτήμα, στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ. Προτρέπει
τους οπαδούς του να χτίζουν σχολεία αντί για
τζαμιά και ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση με
τους ανθρώπους άλλων θρησκειών μέσω κοινοτήτων διαλόγου σε διάφορες χώρες. Ωστόσο, οι
υποστηρικτές του κοσμικού κράτους στην Τουρκία τον αντιμετωπίζουν με καχυποψία και ακτιβιστές έκαναν κατάληψη έξω από το σπίτι του αυτό
το καλοκαίρι.
(Πηγή: bbc.co.uk)
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Οι ΗΠΑ επιμένουν στα περί «προδοσίας» Σνόουντεν
Οι αποκαλύψεις για τις υποκλοπές που προήλθαν από τον πρώην τεχνικό σύμβουλο της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας των ΗΠΑ, Εντουαρντ
Σνόουντεν, μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή
Αμερικανών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί
σε όλο τον κόσμο, προειδοποιούν μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου, αλλά και έκθεση που συνέταξε το αμερικανικό Πεντάγωνο.
Ταυτόχρονα, έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταδικάζει ως παράνομα τα προγράμματα μαζικών παρακολουθήσεων από τις υπηρεσίες ασφαλείας ΗΠΑ και Βρετανίας.
Σύμφωνα με την έκθεση του Πενταγώνου, ο
Σνόουντεν είχε «φορτώσει» περίπου 1,7 εκατομμύριο ηλεκτρονικά αρχεία πληροφοριών, πολλά
από τα οποία σχετίζονται με τις τρέχουσες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το αμερικανικό υπουργείο έστειλε την έκθεση σε πολλά μέλη
του Κογκρέσου, όπου αναφέρονται οι πιθανές

επιπτώσεις της κλοπής των εγγράφων από τον
Σνόουντεν.
Μάλιστα, το Πεντάγωνο θεωρεί ότι οι αποκαλύψεις Σνόουντεν έχουν ήδη βλάψει συμμάχους
των Ηνωμένων Πολιτειών που βοηθούν τους Αμερικανούς στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας,
των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο αλλά και στη
μάχη για την καταπολέμηση του τράφικινγκ, της
διακίνησης ναρκωτικών και της διάδοσης των
όπλων μαζικής καταστροφής.
Αμερικανοί βουλευτές, επίσης, δήλωσαν ότι οι
ενέργειες του Σνόουντεν θα μπορούσαν να έχουν
«μοιραίες συνέπειες» και να θέσουν πραγματικά
σε κίνδυνο τη ζωή Αμερικανών στρατιωτών.
Ο επικεφαλής του FBI, Τζέιμς Κόμι, τόνισε ότι ο
Σνόουντεν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα
πρόσωπο που απλώς κατάγγειλε ατασθαλίες και
απέρριψε τις πρόσφατες εκκλήσεις για επίδειξη
επιείκειας απέναντί του.

Συρία: Ο αιματηρός εμφύλιος του εμφύλιου
Πάνω από 500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί την
τελευταία εβδομάδα στη Συρία στις συγκρούσεις
μεταξύ τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους στη
Συρία και το Λεβάντε (ΙΚΙΛ, οργάνωση συνδεόμενη με την Αλ Κάιντα) και άλλων αντάρτικων
ομάδων, καθώς ο εμφύλιος μέσα στον εμφύλιο
συνεχίζεται.
Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OSDH) έχει ήδη διασταυρώσει 482
θανάτους -240 μελών αντάρτικων ταξιαρχιών, 157
μαχητών του ΙΚΙΛ και 85 αμάχων- ενώ κάνει λόγο
για δεκάδες νεκρούς ακόμη, για τους οποίους δεν

έχει προς το παρόν ακριβή στοιχεία. Οι ταξιαρχίες των ανταρτών συνέχισαν χθες την προέλασή
τους στο Χαλέπι και την Ιντλίμπ εναντίον του ΙΚΙΛ,
το οποίο ανέκτησε ωστόσο το πλεονέκτημα στην
περιοχή της Ράκα.
Την ίδια ώρα οι κυβερνητικές δυνάμεις σκότωσαν δεκάδες αντάρτες που προσπάθησαν να
σπάσουν την πολιορκία συνοικιών της Χομς (37
νεκροί κατά το επίσημο πρακτορείο SANA, 45
κατά το OSDH), ενώ πραγματοποίησαν νέες αεροπορικές επιδρομές σε συνοικία του Χαλεπίου,
που εξακολουθεί να ελέγχεται από αντάρτες.

Το Κρεμλίνο ''φακελώνει'' και τους ''μπλόγκερς''
Σε ενίσχυση των μέτρων παρακολούθησης των
μπλόγκερ που επικρίνουν τη ρωσική κυβέρνηση θα προχωρήσει η αρμόδια υπηρεσία για την
ασφάλεια του Κρεμλίνου, χρησιμοποιώντας ένα
σύστημα δημιουργίας βάσεων δεδομένων για
τους πολίτες αυτούς και υποδοχής καθημερινών
δημοσιεύσεών τους στο Διαδίκτυο.
Σύμφωνα με την «Ισβέστια», που επικαλείται
πηγή προσκείμενη στην υπηρεσία αυτή, τα συ-

στήματα παρακολούθησης ήδη υπάρχουν, αλλά
στο εξής θα ανατεθεί σε επαγγελματίες του τομέα
της πληροφορικήςτο κομμάτι της διαχείρισης
πληροφοριών. Στόχος είναι η δημιουργία βάσης
δεδομένων πολιτών που έχουν «αρνητική» άποψη για την εξουσία και η παροχή καθημερινών
δειγμάτων δημοσιεύσεων που αφορούν τον πρόεδρο, την κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό ή ακόμη
και την αντιπολίτευση, προσθέτει η εφημερίδα.

''Κατάσταση πολιορκίας'' στο Αμβούργο
Πρωτοφανής για τα μεταπολεμικά δεδομένα
της Γερμανίας είναι η κατάσταση που επικρατεί
το τελευταίο δεκαπενθήμερο σε αρκετές συνοικίες του Αμβούργου και ιδιαίτερα στη διάσημη
αριστερή γειτονιά Σανκτ Πάουλι. H αστυνομία
του Αμβούργου κήρυξε μέρος της πόλης ως
«επικίνδυνη περιοχή» (no-go area) από το πρωί
του Σαββάτου, απόφαση που πρακτικά σημαίνει
πως οι αστυνομικοί μπορούν να κάνουν σωματικό έλεγχο και να προσάγουν όποιον θέλουν στον
δρόμο, αλλά και να υποχρεώνουν σε αποχώρηση
από τη «ζώνη κινδύνου». Ηδη έχουν πραγματοποιηθεί εκατοντάδες έλεγχοι από πεζές και εποχούμενες περιπολίες, ενώ δεν λείπουν και καταγγελίες για υπερβολική βία σε βάρος νεαρών από
την πλευρά της γερμανικής αστυνομίας.
Στην ουσία καταργείται στην πράξη το συνταγματικό δικαίωμα της ελεύθερης συνάθροισης
– όπως φάνηκε και από τις 40 νέες συλλήψεις
διαδηλωτών το Σάββατο, έξω από την αναρχοαυτόνομη κατάληψη «Rote Flora» (Κόκκινη Φλώρα). Σύμφωνα μάλιστα με την τοπική εφημερίδα
«Morgenpost», οι δημοτικές αρχές της πόλης
–όπου έχουν την πλειοψηφία οι Σοσιαλδημοκράτες– σκοπεύουν να παρατείνουν την ισχύ της ώς
την άνοιξη.

Η απόφαση αυτή, που έχει προκαλέσει σοβαρές
αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, έρχεται ουσιαστικά ως αντίποινα για τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις γύρω από την τύχη της «Rote Flora»,
και κυρίως για την επίθεση αντιεξουσιαστών σε
αστυνομικό τμήμα στις 28 Δεκεμβρίου, που οδήγησε στον τραυματισμό τριών αστυνομικών. Ο
ιδιοκτήτης του κατειλημμένου εδώ και 25 χρόνια
κτιρίου θέλει να το κατεδαφίσει για να χτίσει ένα
εμπορικό κέντρο.
Μάλιστα, ο δήμαρχος Ολαφ Σολτς, που τυγχάνει και αντιπρόεδρος του SPD, ενώ διετέλεσε και
υπουργός Εργασίας στον πρώτο «μεγάλο συνασπισμό» υπό την Ανγκελα Μέρκελ, πρωτοστατεί
στην κόντρα με τις αναρχικές ομάδες της πόλης,
αλλά και στις επιχειρήσεις–σκούπα για τη σύλληψη εκατοντάδων Αφρικανών μεταναστών.
Ο Σολτς ήταν αυτός που έδωσε την εντολή,
στις 21/12, για την αστυνομική επιχείρηση έξωσης δεκάδων ατόμων που διέμεναν στη «Rote
Flora», στην οποία αντιστάθηκαν περισσότεροι
από 10.000 κάτοικοι της πόλης, με αποτέλεσμα
να σημειωθούν δεκάδες τραυματισμοί και πολλές συλλήψεις. Υπολογίζεται πως ένας στους έξι
κατοίκους του Αμβούργου ζει κάτω από το όριο
της φτώχειας

Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Σαρόν
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 χρονών, ο
πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο οποίος
νοσηλευόταν σε κώμα για 8 χρόνια έπειτα από
εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε υποστεί. Ο Αριέλ Σαρόν υπήρξε ένας από τους διασημότερους
στρατηγούς του Ισραήλ. Αφησε τη σφραγίδα του
στην πολιτική σκηνή χάρη στην εισβολή στον Λίβανο το 1982, λόγω της άοκνης προώθησης των
εποικισμών επί πρωθυπουργίας του, αλλά και
χάρη στην τολμηρή του απόφαση να διατάξει τη
μονομερή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού
και των εποίκων από τα κατεχόμενα εδάφη της
Λωρίδας της Γάζας, 2005.
Η κηδεία του θα γίνει Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου.
Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Σαρόν θα
κηδευτεί δημοσία δαπάνη κοντά στο κτήμα του
στο νότιο Ισραήλ την Δευτέρα, όπως μετέδωσε το
δεύτερο κανάλι της ισραηλινής τηλεόρασης.
Η σορός του Σαρόν πρόκειται να εκτεθεί σε δημόσιο προσκύνημα στην Κνέσετ, Βουλή του Ισραήλ, από το πρωί της Κυριακής.
Ο Σαρόν είχε εκφράσει την επιθυμία να ταφεί
πλάι στη σύζυγό του Λίλι.
Βάσει του εβραϊκού νόμου, η ταφή του νεκρού
οφείλει να γίνεται το συντομότερο δυνατόν.
Τον 1983, επίσημη κρατική έρευνα κατονόμασε
τον τότε υπουργό Αμυνας Σαρόν ως υπεύθυνο
της σφαγής στα στρατόπεδα Παλαιστίνιων προσφύγων της Σάμπρα και της Σατίλα στον Λίβανο,
με περισσότερους από 2.000 νεκρούς, οδηγώντας
τον φιλόδοξο υπουργό σε παραίτηση. Ο Ισραηλινός πολιτικός και πρώην στρατηγός ήταν ο 11ος
πρωθυπουργός του Ισραήλ
Μπάϊντεν στην κηδεία
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο αντιπρόεδρος
των ΗΠΑ Τζο Μπάϊντεν, ανάφερε ότι ο ίδιος και
η σύζυγός του Τζιλ ''αισθάνθηκαν θλίψη για τον
θάνατο του Σαρόν''.
«Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του και στο αγαπημένο του έθνος του
Ισραήλ. Θα ηγηθώ της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ
στην κηδεία του, για να υποβάλλω τα σέβη μας
στον εκλιπόντα και να τιμήσω την ακλόνητη συμμαχία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο
Ισραήλ», λέει η ανακοίνωσή του.
«'Ηταν εγκληματίας»
Την λύπη τους που ο Αριέλ Σαρόν, ο οποίος

απεβίωσε το Σάββατο μετά από οκτώ χρόνια σε
κώμα σε ηλικία 85 χρονών, δεν οδηγήθηκε ενώπιον της διεθνούς δικαιοσύνης έκφρασαν Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι, οι οποίοι τον χαρακτήρισαν
«εγκληματία».
«Ο Σαρόν ήταν ένας εγκληματίας, ήταν υπεύθυνος για τη δολοφονία του Αραφάτ και ελπίζαμε ότι θα παρουσιαζόταν ενώπιον του Διεθνούς
Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) ως εγκληματίας
πολέμου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο
Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος
της Φάταχ, του κινήματος του εκλιπόντος παλαιστίνιου ηγέτη, το οποίο ηγείται της Παλαιστινιακής Αρχής.
Την ίδια ώρα ο Σάμι Αμπού Ζούχρι, εκπρόσωπος της Χαμάς, η οποία βρίσκεται στην εξουσία
στη Γάζα, υπογράμμισε σε ανακοίνωση που εξέδωσε ότι ο θάνατος του Σαρόν αποτελεί «το παράδειγμα για όλους τους τυράννους».
«Ο λαός μας ζει μια ιστορική στιγμή με τον χαμό
αυτού του εγκληματία, τα χέρια του οποίου ήταν
γεμάτα με το αίμα των Παλαιστινίων και των ηγετών τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Χαμάς, ο
ιδρυτής της οποίας Άχμαντ Γιασίν δολοφονήθηκε
το 2004 από τον ισραηλινό στρατό κατόπιν εντολής του Σαρόν.
Ο Νετανιάχου
Στον αντίποδα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ
και διάδοχος του Σαρόν στην ηγεσία του δεξιού
Λικούντ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σημείωσε ότι η
μνήμη του πρώην πρωθυπουργού θα μείνει «για
πάντα χαραγμένη στην καρδιά του έθνους».
«Το κράτος του Ισραήλ υποκλίνεται μπροστά
στην απώλεια του πρώην πρωθυπουργού Αριέλ
Σαρόν», πρόσθεσε ο κ. Νετανιάχου, σε ανακοίνωση που εξέδωσε.
«Ήταν πρωτίστως και κυρίως ένας θαρραλέος
πολεμιστής και ένας σπουδαίος στρατιωτικός
ηγέτης, ένας από τους πιο σπουδαίους των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων», υπογραμμίζει ο κ.
Νετανιάχου στην ανακοίνωσή του.
Ο υπουργός Άμυνας Μοσέ Γιααλόν, ο οποίος
ήταν αντίθετος στην αποχώρηση από την Λωρίδα της Γάζας για την οποία είχε δώσει εντολή
ο Σαρόν το 2005, απέτισε και αυτός φόρο τιμής
στην «εμπειρία και τις ηγετικές ικανότητες» του
Σαρόν, «παρά τις διαφορές απόψεων» που είχαν
μεταξύ τους.

ΠΑΡΙΣΙ: Να αποδοθεί δικαιοσύνη, ένα χρόνο μετά τις δολοφονίες τριών ακτιβιστριών στο Παρίσι,
ζήτησαν χιλιάδες Κούρδοι από όλοι την Ευρώπη, σε δυναμική διαδήλωση στη γαλλική πρωτεύουσα
το Σάββατο. Οι διαδηλωτές ζήτησαν να επιταχυνθεί η διερεύνηση της υπόθεσης των δολοφονιών των
τριών ακτιβιστριών. Ο βασικός ύποπτος για τις δολοφονίες της Τζανσίζ, της Φιντάν Ντογάν και της
Λεϊλά Σοϊλεμέζ, είναι ο Ομέρ Γκιουνέι, Τούρκος μετανάστης που ζει στην Γαλλία.

υπουργός Άμυνας και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. 'Οπως σημείωσε ο κ. Σίσι σε δηλώσεις του το Σάββατο, τα παραπάνω είναι αναγκαία καθώς «στην Αίγυπτο
λειτουργούμε στα πλαίσια μιας δημοκρατίας». Ο στρατηγός είναι επί της ουσίας ο ισχυρός άνδρας της
Αιγύπτου από τις 3 Ιουλίου '13, όταν και ηγήθηκε της ανατροπής του δημοκρατικά εκλεγμένου ισλαμιστή προέδρου Μοχάμεντ Μόρσι, μετά από μαζικές διαδηλώσεις εναντίον του.

ΤΟΥΡΚΙΑ: Σκηνές πρωτόγνωρης βίας με ανταλλαγή λακτισμάτων και γροθιών μεταξύ βουλευτών
του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και συναδέλφων τους του Ρεπουμπλικανικού
Λαϊκού Κόμματος εκτυλίχθηκαν στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, κατά τη συνεδρίαση επιτροπής. Το
κλίμα πυροδότησε η συζήτηση για το σκάνδαλο διαφθοράς, με αφορμή την προσπάθεια ενίσχυσης
του κυβερνητικού ελέγχου στη δικαιοσύνη από πλευράς του κ. Ερντογάν. Οι βιαιότητες μεταξύ βουλευτών εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στην Επιτροπή Δικαιοσύνης. Βουλευτές του κεμαλικού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης καταγγέλλουν ότι Ανώτατο
Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων υποτάσσεται πλήρως στο υπουργείο Δικαιοσύνης, πράγμα που
απαγορεύεται από το τουρκικό σύνταγμα. Φραστικές αντεγκλήσεις σημειώθηκαν και σε έτερη επιτροπή της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, όπου συζητούνταν περιορισμοί στο Διαδίκτυο.

ΑΛΒΑΝΙΑ-ΚΟΣΟΒΟ: Νέο κεφάλαιο όχι μόνο στην σχέση ανάμεσα στο Κόσοβο και την Αλβανία, αλλά
και για ολόκληρη την περιοχή χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός του Κοσόβου Χασίμ Θάτσι την κοινή
συνεδρίαση των δύο κυβερνήσεων των Τίρανων και της Πρίστινας που πραγματοποιήθηκε στην πόλη
Πρίζρεν του Κοσόβου. Οι δύο κυβερνήσεις συζήτησαν θέματα εθνικού ενδιαφέροντος, όπως και πρακτικά θέματα που θα διευκολύνουν την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ Αλβανίας και Κοσόβου.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Την έκφραση σχετικής λαϊκής θέλησης και την άδεια του στρατού θέτει ως προϋποθέσεις για να υποβάλει υποψηφιότητα για την προεδρία της Αιγύπτου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης,

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Περίπου στα δύο εκατομμύρια υπολογίζονται οι αλκοολικοί στη Γερμανία, οι οποίοι
αυξήθηκαν κατά 36% από τον 2006, ενώ στα 5,6 εκατομμύρια ανέρχονται οι καπνιστές. Ιδιαίτερη
αύξηση σημειώνεται στις ηλικίες κάτω των 25 χρονών. Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Ερευνών
για την Υγεία IFT του Μονάχου, η οποία έχει παραδοθεί στο γερμανικό υπουργείο Υγείας, ο αριθμός
των αλκοολικών ξεπερνά το 1,8 εκατομμύριο, ενώ τον 2006 ήταν 1,3. Επιπλέον, ακόμη 1,6 εκατομμύριο
άνθρωποι πίνουν πολύ, αλλά δεν είναι εξαρτημένοι, με τον αριθμό των ατόμων που καταναλώνουν
μεγαλύτερη από την συνιστώμενη ποσότητα αλκοόλ να φθάνει τα 7,4 εκατομμύρια.
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ΟΟΣΑ: Απογοητευτική η εικόνα των Ελλήνων μαθητών
Αν το μέλλον είναι η γνώση, τότε τα Ελληνόπουλα μάλλον θα πρέπει να αναθεωρήσουν τις
απόψεις τους για την έννοια του εντατικού διαβάσματος.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας έκθεσης του ΟΟΣΑ σχετικά με τις ικανότητες των
15χρονων μαθητών στους τομείς των μαθηματικών, των φυσικών επιστημών και της ανάγνωσης, η Ελλάδα κατατάσσεται 42η το 2012 από ένα
σύνολο από 65 χώρες , καταλαμβάνοντας την τέταρτη ... στις λιγότερο επιτυχημένες ευρωπαϊκές
χώρες.
'Οπως σημειώνει το GreekReporter, το Πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για τη Διεθνή Αξιολόγηση των
Μαθητών ( PISA ), περιελάμβανε περίπου 510.000
μαθητές (ηλικίας 15-16 ετών) από τις 34 χώρεςμέλη του ΟΟΣΑ, καθώς και συνεργάτες από 31
χώρες, αναφέρει ότι η ΕΕ στο σύνολό της υστερεί
σημαντικά στα μαθηματικά . Στους τομείς των
φυσικών επιστημών και την κατανόηση ανάγνωσης, τα αποτελέσματα είναι πιο ενθαρρυντικά .
Ειδικότερα για τους Έλληνες μαθητές, το επίπεδο των επιδόσεων τους μειώθηκε κατά 17 θέσεις
φέτος, πέφτοντας από την 25η θέση, στην 42η .
Το ποσοστό των Έλληνες μαθητές με χαμηλή επίδοση στην κατανόηση ανάγνωση, τα μαθηματικά
και τις φυσικές επιστήμες, έχει αυξηθεί κατά πολύ
κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών.
Το ποσοστό των Ελλήνων με χαμηλές επιδόσεις
είναι υψηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ και στις
τρεις δεξιότητες και ιδιαίτερα στην ανάγνωση.
Ενώ η Ελλάδα , η Ουγγαρία , η Σλοβακία , η Φινλανδία και η Σουηδία θεωρούνται χώρες με χαμηλές επιδόσεις , δέκα κράτη-μέλη της ΕΕ (Βουλγαρία , Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία , Εσθονία,

Ιρλανδία , Ουγγαρία , Λετονία, Αυστρία , Πολωνία
και Ρουμανία) έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη μείωση αυτή ποσοστό .
Η ανάλυση του ΟΟΣΑ υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές πρέπει να επικεντρωθούν στη βελτίωση της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
. «Μετά το πέρας των σχολικών βαθμίδων, είναι
συνήθως πολύ αργά για να αντισταθμίσουν, οι
μαθητές, τις χαμένες ευκαιρίες το σχολείο», υπογραμμίζει η έκθεση.
Από την ίδια ανάλυση προκύπτει επίσης ότι το
φύλο , η προσχολική εκπαίδευση και η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των φοιτητών είναι
σημαντικές παράμετροι για την απόδοσή τους .
Τα 15χρονα κορίτσια έχουν καλύτερες επιδόσεις, από τα αγόρια, ενώ το ποσοστό των αγοριών
με χαμηλές επιδόσεις αυξάνεται.
Το ποσοστό των Ελλήνων παιδιών που έχουν
δυσκολία στην κατανόηση των μαθηματικών
είναι περισσότερο από το διπλάσιο μεταξύ των
παιδιών που δεν έχουν παρακολουθήσει νηπιαγωγείο ή οποιοδήποτε προσχολική εκπαίδευση .
'Οσοι προέρχονται από νοικοκυριά με χαμηλό
εισόδημα είναι πιο πιθανό να είναι χαμηλές επιδόσεις στα μαθηματικά , τις φυσικές επιστήμες
και την ανάγνωση .
Σε γενικές γραμμές, οι επιδόσεις των μαθητών
στην Ελλάδα έχει επιδεινωθεί σε όλους τους τρεις
δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών και δεν έχει βελτιωθεί κατά την τελευταία δεκαετία . Η έκθεση του ΟΟΣΑ σχολιάζει
επίσης το γεγονός ότι υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα
μεταξύ των επιδόσεων σε γηγενείς Έλληνες φοιτητές και παιδιά μεταναστών πρώτης και δεύτερης γενιάς.

Συνάντηση Κέρι-Βενιζέλου στην Ουάσιγκτον

Με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Τζον Κέρι θα συναντηθεί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Ευάγγελος Βενιζέλος την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου στην Ουάσινγκτον.
Στις συνομιλίες των κυρίων Κέρι και Βενιζέλου θα τεθούν η οικονομική κρίση, οι προτεραιότητες
της ελληνικής προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά και το θέμα της τρομοκρατίας, το οποίο
επανέρχεται ψηλά στην ατζέντα της αμερικανικής διπλωματίας μετά την απόδραση του Χριστόδουλου
Ξηρού.
Οι Αμερικανοί, που θεωρούν τη «17Ν» ενεργή τρομοκρατική οργάνωση, έχουν στείλει στην Αθήνα το
ξεκάθαρο μήνυμα: «Βρείτε τον Ξηρό και συλλάβετέ τον».
Εκτός από τη συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια της παραμονής
του στην Ουάσινγκτον ο κ. Βενιζέλος θα έχει συνομιλίες με μέλη του Κογκρέσου και θα εκφωνήσει
ομιλίες σε αμερικανικά «think tanks».
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θα μεταβεί στην αμερικανική πρωτεύουσα απ' ευθείας από το Παρίσι, όπου θα βρίσκεται την επόμενη 13 και 14 Ιανουαρίου. Στη γαλλική πρωτεύουσα ο κ. Βενιζέλος
θα έχει διαβουλεύσεις με τον ομόλογό του, Λοράν Φαμπιούς, τον Γάλλο υπουργό Οικονομικών, Πιέρ
Μοσκοβισί, αλλά και τον γραμματέα του γαλλικού σοσιαλιστικού κόμματος.
Την Τρίτη 14 Ιανουαρίου, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει στην κοινή συνεδρίαση
των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εξωτερικών-'Αμυνας της Γαλλικής Γερουσίας, παρουσία
μελών της Ομάδας φιλίας Ελλάδας-Γαλλίας, όπου θα παρουσιάσει και τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας.
Συνολικά οκτώ ημέρες θα βρίσκεται εκτός Ελλάδος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αφού οι επισκέψεις του σε Γαλλία-ΗΠΑ και Βέλγιο ξεκινούν 13 Ιανουαρίου και ολοκληρώνονται στις 21 Ιανουαρίου, οπότε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επιστρέψει στην Αθήνα.
Επιστρέφοντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Βενιζέλος θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου για τις
20 Ιανουαρίου έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερκών Υποθέσεων, η πρώτη
κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας.
Την επομένη, και πάλι στη βελγική πρωτεύουσα, ο υπουργός των Εξωτερικών θα προεδρεύσει της
διακυβερνητικής διάσκεψης ΕΕ-Σερβίας.

Σύλληψη Φιλιππίδη (Ταχ. Ταμιευτήριου) στην Τουρκία
Όπως όλα δείχνουν ο 'Αγγελος Φιλιππίδης μιλούσε στον Γιώργο Παπαδάκη (ANT) από την
Τουρκία όπου και συνελήφθηκε μετά την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης. Αναρωτιέται
κανείς αν θα μπορούσε να γίνει το ίδιο και με τον
Καραβέλα της Siemens για παράδειγμα, που έχει
λαδώσει το πολιτικό σύστημα και γνωρίζει πολλά
για τους ''λαμογιαρέους'' πολιτικούς.
Ο πρώην πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, 'Αγγελος Φιλιππίδης, εντοπίστηκε και
συνελήφθηκε την Παρασκευή σε ξενοδοχείο της
Κωνσταντινούπολης, έπειτα από την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης. Ο ίδιος, σύμφωνα
με το εισαγγελικό πόρισμα, θεωρείται κεντρικό
πρόσωπο στην παροχή επισφαλών δανείων στην
πολύκροτη υπόθεση του ΤΤ.
Την σύλληψη του κ. Φιλιππίδη επιβεβαίωσε ο
Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Αθανάσιο Βαρλάμη, συνελήφθηκε στο ξενοδοχείο όπου
διέμενε, ενώ από το μεσημέρι της Παρασκευής
είχε ενημερώσει τον ανακριτή, που χειρίζεται την
υπόθεση, ότι ο εντολέας του επρόκειτο να εμφανιστεί ενώπιόν του την Δευτέρα.
Ο Α. Φιλιππίδης, ωστόσο, εκφρασε την απορία
του για την απόφαση των ελληνικών Αρχών να
εκδώσουν διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος
του. Ο ίδιος θεωρεί ότι η σύλληψή του, σε ξενοδοχείο της Κωνσταντινούπολη, έγινε αφότου
έκανε χρήση της πιστωτικής του κάρτας και του
κινητού του τηλέφωνου. Εξήγησε, πως αρχικώς
μετέβη στο Ντουμπάι, στη συνέχεια είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει στη Μανίλα των Φιλιππίνων, αλλά λόγω της υπόθεσης με το ΤΤ αποφάσισε να αλλάξει τα σχέδιά του και να μεταβεί στην
Κωνσταντινούπολη. Εκεί, σύμφωνα με τον ίδιο,

θα παρέμενε μέχρι την Δευτέρα καθώς είχε προγραμματισμένες συναντήσεις.
Οι ελληνικές εισαγγελικές Αρχές μετάτρεψαν το
ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του
σε διεθνές. Φέρεται να εντοπίστηκε μέσω του κινητού του τηλεφώνου, καθώς τις προηγούμενες
ημέρες είχε δώσει συνεντεύξεις προς ελληνικά
μέσα ενημέρωσης και άφηνε να εννοηθεί ότι ο
ίδιος βρίσκεται στην Αμερική.
Αρχικά, η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε
από τις τουρκικές αρχές ότι συνελήφθη άτομο,
πιθανότατα ο Άγγελος Φιλιππίδης, σε βάρος του
οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για την
εμπλοκή του στην υπόθεση του Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου.
Τα τουρκικά δικαστήρια ενέκριναν την έκδοση
του Άγγελου Φιλιππίδη, πρώην προέδρου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, στην Ελλάδα. Μέχρι
την έκδοσή του, με βάση το διεθνές ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση με τα επισφαλή δάνεια,
θα κρατείται στις φυλακές του Μάλτεπε.
Ο 'Αγγελος Φιλιππίδης αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη και απιστία σε βαθμό κακουργήματος για δανειοδοτήσεις ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ που χορηγήθηκαν από το ΤΤ προς
συγκεκριμένους επιχειρηματίες.
Σύμφωνα με το πόρισμα της εισαγγελέως, Πόπης Παπανδρέου, οι πιστώσεις εγκρίθηκαν χωρίς
εγγυήσεις, και τα δάνεια δεν αποπληρώθηκαν.
Αντίθετα, τα χρήματα κατέληξαν σε λογαριασμούς των εμπλεκόμενων επιχειρηματιών.
Παράλληλα, σε λογαριασμούς του βρέθηκαν
καταθέσεις συνολικού ύψους 1,5 εκατ. ευρώ,
που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν, βάσει των
δηλωθέντων εισοδημάτων του για την περίοδο
2008-2012.

Σόϊμπλε: Υλοποίηση δεσμεύσεων γιά νέα βοήθεια
«Εάν ως το τέλος του 2015 η Ελλάδα έχει ανταποκριθεί σε όλες τις δεσμεύσεις της και έχει επιτύχει
πρωτογενές πλεόνασμα και υπάρχει τότε ακόμη περαιτέρω ανάγκη χρηματοδότησης, είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ακόμη κάτι», τονίζει ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόϊμπλε, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν θα υπάρξει νέα μείωση των επιτοκίων στα ελληνικά
δάνεια. Διευκρινίζει ωστόσο ότι, εάν υπάρξει τέτοια ανάγκη, θα πρόκειται για πολύ μικρότερο ποσό
από ό,τι η ως τώρα βοήθεια και εκφράζει τον σεβασμό του για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην
Ελλάδα. «Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η Ελλάδα έκανε σημαντική πρόοδο, μεγαλύτερη από αυτή την
οποία περίμεναν πολλοί. Για αυτό αξίζει ο ελληνικός λαός τον σεβασμό μας και σίγουρα θα ενισχύσει
η ελληνική Προεδρία στην ΕΕ την αυτοπεποίθηση», δηλώνει, διευκρινίζει ωστόσο ότι «πρέπει να συνεχίσουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις τους (ενν. οι Έλληνες) και να τηρήσουν τα συμφωνηθέντα»
και προσθέτει ότι «δεν έχει κανένα νόημα να καθιστάς υπεύθυνο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για
κοινωνικά προβλήματα ή να θέλεις να το διώξεις από την τρόικα».
Στις ΗΠΑ ο αρχηγός ΓΕΝ
Θέματα διεθνούς ασφάλειας και η διμερής συνεργασία σε ναυτικό επίπεδο μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ,
θα βρεθούν στο επίκεντρο των συνομιλιών που θα έχει στις ΗΠΑ, ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης, κατά την διάρκεια της επίσκεψής του, από τις 12 μέχρι 17 Ιανουαρίου. Ο αρχηγός
ΓΕΝ θα επισκεφθεί, μεταξύ άλλων, το Πεντάγωνο των ΗΠΑ, την Ανώτατη Συμμαχική Διοίκηση Μετασχηματισμού (Supreme Allied Command Transformation HQ) και την Ανώτατη Διοίκηση του αμερικανικού Στόλου (Fleet Forces Command).

Προφυλακιστέοι δύο βουλευτές της Χρυσής Αυγής
Στη φυλακή οι δύο βουλευτές της Χρυσής Αυγής, Γιώργος Γερμενής και Παναγιώτης Ηλιόπουλος, με
απόφαση των ανακριτριών της υπόθεσης και του αρμόδιου εισαγγελέα. Μετά από πολύωρη διάσκεψη
οι εφέτες και ο αρμόδιος εισαγγελέας αποφάνθηκαν ότι οι δύο βουλευτές κρίνονται προφυλακιστέοι
για την κατηγορία της ένταξης και διεύθυνσης σε εγκληματική οργάνωση.
Μόλις έγινε γνωστή η απόφαση για την προφυλάκιση στους συγκεντρωμένους υποστηρικτές της
Χρυσής Αυγής έξω από το δικαστικό μέγαρο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, οι τελευταίοι ξέσπασαν σε
συνθήματα αποδοκιμασίας κατά των δικαστών, των δημοσιογράφων και του Πρωθυπουργού.

Θεσσαλονίκη: Κρίση και αδέσποτα σκυλιά
Στο δρόμο καταλήγουν όλο και περισσότερα ζώα ράτσας καθώς οι οικογένειες που τα φιλοξενούσαν
δηλώνουν αδυναμία να τα συντηρήσουν, εν μέσω οικονομικής κρίσης. Την κατάσταση αυτή διαπιστώνουν υπεύθυνοι φιλοζωικών οργανώσεων, σύμφωνα με τους οποίους, το φαινόμενο εντάθηκε ιδιαίτερα τους τελευταίους δύο με τρεις μήνες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για τον συνολικό αριθμό των
αδέσποτων αναφέρεται ότι σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία είναι περίπου 10.000 στη Θεσσαλονίκη.
Καθημερινά εντοπίζονται στους δρόμους της πόλης και νέα ζώ, που δεν έχουν αναπτύξει το ένστικτο
της αυτοσυντήρησης και δεν μπορούν να συνηθίσουν το νέο αστικό περιβάλλον..

Ελληνοτουρκική ένταση στο Θρακικό Πέλαγος
Ολιγόλεπτη ένταση προέκυψε το Σάββατο, στην θαλάσσια περιοχή, της βραχονησίδας Ζουράφα, στο
Θρακικό πέλαγος, μεταξύ σκάφους της τουρκικής ακτοφυλακής και ελληνικού περιπολικού σκάφους
από το λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης. Την ώρα εκείνη στο σημείο έπλεαν ελληνικά και τουρκικά
αλιευτικά, ενώ περιπολούσε σκάφος του λιμεναρχείου Σαμοθράκης και υπερίπτατο και ελικόπτερο
του Λιμενικού Σώματος. Σύμφωνα με μαρτυρίες ψαράδων, η τουρκική ακταιωρός και το περιπολικό,
πλησίασαν πολύ κοντά, σε σημείο που τα δυο σκάφη ήρθαν σχεδόν σε επαφή.

Χάος στο Ληξιαρχείο Αθηνών
Οργιο παράτυπων δηλώσεων γέννησης από τις υπηρεσίες του Ληξιαρχείου Αθηνών επιβεβαιώνει
έρευνα του Σώματος Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), που διεξάχθηκε με αφορμή την υπόθεση της μικρής Μαρίας η οποία τον περασμένο Οκτώβριο είχε εντοπιστεί σε καταυλισμό
Ρομά στα Φάρσαλα. Στα χέρια του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών βρίσκεται το πόρισμα που στηρίχθηκε
στην εξέταση 545 εκπρόθεσμων δηλώσεων γέννησης και βάσει του οποίου εντοπίστηκε ακόμη και
περίπτωση όπου η καταχώριση στο ληξιαρχείο αφορούσε παιδί γεννημένο πριν από 17 χρόνια!
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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 - PanHellenic Scholarship Foundation)

