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Νέα Υόρκη: Σύλληψη Ομογενή πρ. πρόεδρου Συλλόγου Κρητών, γιά συμμετοχή σε ''εγκληματική οργάνωση'' κ.ά.
Ο Χρήστος Φασαράκης συνελήφθηκε με την κατηγορία ''ξεπλύματος μαύρου χρήματος'' και ''συμμετοχής σε διεθνή σπείρα διακίνησης ναρκωτικών''. Δύο από τους 7
συλληφθέντες στη Νέα Υόρκη (Μπρούκλυν) είναι μέλη των ''οικογενειών'' Bonanno και Gambino. Γιά την ίδια υπόθεση, συνελήφθηκαν 17 στην Ιταλία... (Σελ. 12)

Η -συνηθισμένη σε σκάνδαλα- ελληνική Οργάνωση προετοιμάζει την εθνική παρέλαση της 25ης Μαρτίου, διωκόμενη δικαστικά

ΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
Η οικονομική διένεξη του γεν. Γραμματέα της Οργάνωσης, με πρόεδρο συλλόγου-μέλους γιά ένα καράβι στην Ελλάδα, είχε ως αποτέλεσμα ο παθών
να κάνει αγωγή στα μέλη (21) του Συμβούλιου. Ο γεν. Γραμματέας και πρόεδρος Επιτροπής Παρέλασης, παραμένει ακόμα στην θέση του... (Σελ. 4)

Κυπριακό: Με το νέο σχέδιο τύπου
Ανάν, ετοιμάζεται η ''τουρκοποίηση''
της Μεγαλονήσου. (Σελ. 14-15)
Παρανομιών ελληνικής Ομοσπονδίας
Βοστώνης, η συνέχεια. (Σελ. 6-7)

Παρασκήνιο και ''καρφώματα''.
Μεταξύ σοβαρού - αστείου. (Σελ. 4-5)

Χιονοθύελλα πλήττει πάλι τις ανατολικές και βορειοανατολικές Πολιτείες των ΗΠΑ, δημιουργώντας
μεγάλα προβλήματα. Εκκλήσεις στους πολίτες να παραμένουν στα σπίτια, αποφεύγοντας την οδήγηση. Κλειστά σχολεία, δημόσιες Υπηρεσίες. (Φωτογραφία: Μανχάτταν πρωί 13ης Φεβρουαρίου)

Greek 4 Kids: To ανεξάρτητο ελληνικό Απογευματινό
Σχολείο και Πολιτιστικό Κέντρο στην Μασσαχουσέττη. Σελ. 8-9

Τορόντο Καναδά, Αύγουστος 1918:
Η ''ελληνική νύχτα των κρυστάλων''.
Το πογκρόμ κατά Ελλήνων. (Σελ. 13)
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η γνωμη μασ

ΓΝΩΜΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ
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Η διάλυση της ''οργανωμένης Ομογένειας'' ΗΠΑ
Τα νέα δεν είναι ευχάριστα τους τελευταίους ειδικά μήνες.
Η αποσύνθεση-διάλυση της αποκαλούμενης ''οργανωμένης
Ομογένειας'' είναι αισθητή. Φαινόταν που θα οδηγηθεί η κατάσταση, από την προηγούμενη δεκαετία.
Οι εξελίξεις ραγδαίες. Στην Ελλάδα η κατάσταση απελπιστική και οι πολιτικοί της ανίκανοι να ασχοληθούν με κάτι
σοβαρό. Οι συνομιλίες γιά το Κυπριακό οδηγούν σε τουρκοποίηση της Μεγαλονήσου. Αμερικανοί πολιτικοί ζητούν
ένταξη της πΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, ''γκρίζα ζώνη'' και το Καστελόριζο μετά τα 'Ιμια κ.ά.
Στην Ομογένεια, τα σκάνδαλα στις Οργανώσεις μας, το ένα
μετά το άλλο. Σκάνδαλα πάντα γίνονταν, αλλά τα κατεστημένα τα ''κουκούλωναν'', τα κρατούσαν ''μεταξύ'' τους.
Η υπόθεση έρανος γιά Μυρτώ στην Βοστώνη, έδειξε περίτρανα την ''σαπίλα'' της οργανωμένης Ομογένειας, με τα
διαχρονικά κατεστημένα, τα συμφέροντα, τις μικροαπάτες.
Την βάναυση χρησιμοποίηση Οργανώσεων, στο όνομα της
Ομογένειας και γιά προσωπικό όφελος.
Ακολούθησε η περίπτωση της Νέας Υόρκης, με τις αγωγές
κατά των μελών του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, επειδή
ο γενικός Γραμματέας της και πρόεδρος της Επιτροπής Παρέλασης γιά 25η Μαρτίου, έχει ταυτίσει τις προσωπικές-επιχειρηματικές του δραστηριότητες με τον μηχανισμό και το
κτίριο της Οργάνωσης. 'Η σε απλά ελληνικά, χρησιμοποιεί
την Οργάνωση και τον μηχανισμό της γιά προσωπικά του
ή κομματικά του συμφέροντα. Ακόμα παραμένει στην θέση
του. Να παραιτηθεί αποκλείεται. Αξιοπρέπεια δεν υπήρξε
ποτέ στις ομογενειακές μας Οργανώσεις. Οι εγκάθετοι σε αυτές, τις θεωρούσαν πάντα ''μαγαζάκι'' τους.
'Ετσι, φυσιολογικά φτάσαμε στην διάλυση. Φυσική εξέλιξη
της ανομίας, ανικανότητας, μονιμότητας των ολίγων με την
έντονη ανάγκη τους γιά αναγνώριση. Δεν συνειδητοποίησαν
τόσα χρόνια, ούτε πρόκειται ποτέ, την μεγάλη ζημιά που
έκαναν στον Ελληνισμό στις ΗΠΑ. Οι ''ηγέτες'' της Ομογένειας, δεν είχαν, ούτε έχουν την υπευθυνότητα, γιά να απαλλάξουν την Ομογένεια από την καταστροφική παρουσία τους.
Απλά, γιατί ποτέ δεν μπόρεσαν να δουν την διαφορά μεταξύ
σοβαρότητας-προσφοράς και της γελοιοποίησής τους, που
φυσιολογικά έγινε, αφού στην πράξη αποδείχτηκαν ''ψώνια'', αφηνιασμένα και μη.

Παρέλαση Βοστώνη: 'Ελαβαν το μήνυμα;

Γιά πρώτη φορά από την διοργάνωσή της, εφέτος την παρέλαση ΔΕΝ την συνδιοργανώνουν Ομοσπονδία, Μητρόπολη
και γενικό Προξενείο. Η σχετική διαφημιστική ανακοίνωση
δεν αναφέρει συνδιοργάνωση, αλλά απλά ''υποστήριξη'' της
παρέλασης από Μητρόπολη και Προξενείο. Φυσικό να διαχωρίζουν την θέση τους μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις,
γιά την διαχρονικά αμαρτωλή-παρανομούσα Ομοσπονδία.
Ευχόμαστε να καταλάβουν το μήνυμα οι εγκάθετοι της
Οργάνωσης και να συνειδητοποιήσουν ότι, ως Συμβούλιο,
ΔΕΝ έχουν το κύρος να ''τιμήσουν'' την εθνική μας επέτειο.
Και καλά θα κάνουν να φύγουν αμέσως και να αναλάβουν
άλλοι, χωρίς ''αμαρτωλό παρελθόν'' μέσα στην Ομοσπονδία.
Διαφορετικά, η εμμονή του κατεστημένου, μόνο στην -και
τυπική- διάλυση της Οργάνωσης, θα οδηγήσει.
Δεν γίνεται μετά όσα έκαναν και όσα αποκαλύφθηκαν γιά
τις παρανομίες του Συμβούλιου, οι εκπροσωπούντες τυπικά
μόνο το 0.5% της Ομογένειας Νέας Αγγλίας, να παραμένουν
ακόμα στις θέσεις του.
Η ''Πρωϊνή''

Η κρίση, η οικονομία, το χρέος, η άρνηση πληρωμής του και ο...Χάρος
''Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος''. Δεν είναι μαθήματα
αρχαίων, αλλά η απάντηση που θα αναγκαστεί η Ευρώπη, ειδικά η «ηθική» Γερμανία, να αποδεχθεί από την Ελλάδα, απλά
γιατί κάποτε και οι πολίτες της θα σταματήσουν να κατεβάζουν
αμάσητη την προπαγάνδα κίτρινων (σαν… ενημερωτικό κίτρινο πυρετό) ΜΜΕ και απλά γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα.
Μη έχων είναι ο ελληνικός λαός από το 2010 επίσημα, αλλά
μάλλον και πιο πριν. Και ενώ ο… κατακλυσμός μέτρων συνεχίζεται η λαίλαπα της κρίσης καίει την Ελλάδα και η κυβέρνηση
κάθεται σαν τον Νέρωνα και παρακολουθεί το θέαμα. Στην ιστορία όλοι αυτοί θα μπούνε στην ίδια κατηγορία με τον Ηρόστρατο, τον πιο διάσημο εμπρηστή της αρχαίας Ελλάδας.
Μιας που είμαστε καμένοι, χαροκαμένοι κυριολεκτικά κάποιοι, από την κρίση ας δούμε πώς συνδέεται ο Κάτω Κόσμος, που
είναι φωτεινός όσο οι μέρες για τον μέσο Έλληνα από το 2009,
με τα λεφτά και την αποπληρωμή του χρέους.
Ο Χάρων λοιπόν (ο Χάρος όπως τον λέμε) ήταν ο πορθμέας,
ο βαρκάρης δηλαδή, του Άδη, του απόλυτου κυρίου του Κάτω
Κόσμου σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία. Μετέφερε τους
νεκρούς από την μια όχθη του Αράχθου (στην Ήπειρο) στην
απέναντι, όπου η είσοδος του βασιλείου των νεκρών. Οι οποίοι
νεκροί έπρεπε οπωσδήποτε να πληρώσουν στον Χάροντα έναν
οβολό για τα ναύλα.
Γι' αυτό στην αρχαία Ελλάδα τοποθετούσαν πάντα έναν οβολό
κάτω από τη γλώσσα των νεκρών σωμάτων πριν τα ενταφιάσουν, για να έχει να πληρώσει ο νεκρός τον βαρκάρη. Όσοι δεν
είχαν να πληρώσουν ήταν καταδικασμένοι να περιπλανιούνται
στις όχθες του Αχέροντα για εκατό χρόνια. Ο μόνος που δεν κατέβαλε το αντίτιμο (ο 1ος αρνητής του χρέους λοιπόν) ήταν ο
κυνικός φιλόσοφος Μένιππος, σύμφωνα πάντα με τον σατιρικό
ποιητή Λουκιανό (στα δύσκολα οι αρχαίοι το 'ριχναν στην κωμωδία και σάτιρα, όχι στην κατάθλιψη), γιατί απλά δεν είχε.
Έτσι βγήκε και το ρητό-σλόγκαν της κρίσης «ουκ αν λάβοις
παρά του μη έχοντος» ή πιο λαϊκά ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ. Εκτός αν
θέλετε να πληρώσουμε σε... οβολούς κύριοι Ευρωπαίοι. Ή κα-

λύτερα σε... αιγινίτικες χελώνες (μαζί επειδή είμαστε καλοί με
ένα σακουλάκι φιστίκια νοστιμότατα), το 1ο νόμισμα που κόπηκε στην Ευρώπη και-ειρωνεία- δείχνει τον ρυθμό εξόδου από
την κρίση και της ενοποίησής μας(αστείο). Ή σε μνες, αυτές με
την γλαύκα-κουκουβάγια, σύμβολο της θεάς Αθηνάς-, που μοιάζουν με το ελληνικό κέρμα του € 1!
Έστω και λόγω ευρωεκλογών μην βάζετε και άλλο λάδι στην
φωτιά που ανάψατε. Πάψτε πια να εκδικείστε όλοι, μαζί και οι
υδροκέφαλοι της Αθήνας, τον ελληνικό λαό. Είμαστε μια χούφτα λαός και αντιμετωπίζουμε τόσους τρελούς και ανίκανους
μαζί. Απορίας άξιον είναι πώς αντέχουμε και επιβιώνουμε όπως
επιβιώνουμε. Όπως και πόσο έχει επηρεάσει την ορθή κρίση για
την κρίση ο κίτρινος Τύπος.
Η Ελλάδα έχει τόσες δυνατότητες και όσο πραγματικά από
ψυχασθένεια και ζήλια την καταστρέφετε είναι σαν να βάζετε
φωτιά στα πόδια σας. Σύντομα θα καείτε όλοι. Γιατί η Γερμανία ευημερεί όταν η Ευρώπη υποφέρει. Η χώρα αυτή δεν έχει
ιστορικό δικαίωμα, από δικά της εγκλήματα, για τα οποία δεν
μπορεί να κατηγορούνται από αντίστοιχα λαϊκίστικα έντυπα και
ΜΜΕ στην Ελλάδα οι απλοί Γερμανοί πολίτες, να ηγεμονεύσει
στην Γηραιά Ήπειρο. Οι ηγέτες της δεν έχουν πια το πνευματικό βάθος την παιδεία και την ανατροφή για τέτοιες ευθύνες και
υποχρεώσεις.
Τι καλό πραγματικά κάνει στον μέσο πολίτη στην Βόρεια Ευρώπη να βλέπει τον Χάρο να θερίζει, χορηγία γερμανικών επιχειρήσεων και αξιωματούχων, ζωές στην Ελλάδα(3000 περίπου
αυτοκτονίες από την αρχή της κρίσης, φόρτος εργασίας μεγάλος για τον βαρκάρη); Αφού για τα κακά της Ελλάδας φταίνε οι
Έλληνες, γιατί για τα κακά που έκανε η Γερμανία να μην φταίνε
οι Γερμανοί που ψήφισαν στην προηγούμενη κρίση τον πλέον
λάθος άνθρωπο(;) για να την αντιμετωπίσει (Χίτλερ);
Συγγνώμη για την αναφορά, αλλά όταν έχει κακοποιηθεί η ελληνική κληρονομιά στην κρίση κάπως πρέπει να απαντήσεις για
να πονέσεις τον επιτιθέμενο. Καμιά διάθεση προσβολής.
Σοφία Τζανή

http://plantyourrootsingreece.org

''In ancient times, environmental protection was intertwined with nature's sanctity, comprised by a group of figures of divine origin. Thus, in Greek Mythology, we come across
the mythical Dryads, Forest Nymphs, dwelling inside the trees, implying that the cutting of a tree signified the death of a nymph''. (The Natural Environment in Ancient Greece)
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Είτε πρόκειται για ανίκανους και άσχετους
είτε πρόκειται για χειραγωγούμενους από ξένα
κέντρα αποφάσεων, οι κυβερνώντες τη χώρα
μας αποδεικνύονται τζάμπα μάγκες (και) στο
ζήτημα της διασφάλισης των Αποκλειστικών
Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ) της χώρας.
Δεν έχουν ακόμη κοπάσει οι στεντόρειες
(προεκλογικές κατά κύριο λόγο) φωνές του
πρωθυπουργού και των επιτελών του για την
αποφασιστικότητά τους να προχωρήσουν στην
ανακήρυξη των ΑΟΖ της Ελλάδας σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα από το Διεθνές Δίκαιο. Οι εν
λόγω... μάγκες, ωστόσο, αν και βρίσκονται στο
τιμόνι της χώρας εδώ και ενάμιση χρόνο, κατάφεραν:
• Να μην επιλύσουν τη διαφωνία με την Αλβανία, γεγονός που καθιστά αδύνατο τον καθορισμό της ελληνικής ΑΟΖ στα βορειοδυτικά.
• Να μην προωθήσουν μια συμφωνία για τον
καθορισμό της ΑΟΖ με την Ιταλία (γεγονός που
επεκτείνει την ασάφεια σε όλη τη δυτική ελληνική θαλάσσια ζώνη).
• Να μην πείσουν την Αίγυπτο ότι το Καστελόριζο έχει δικαιώματα σε ΑΟΖ, αφήνοντας το
Κάιρο να «ρυμουλκηθεί» στην πολιτική της
Τουρκίας.
Καστελόριζο, γιοκ
Οι συστηματικοί αναγνώστες του «Ποντικιού» πιθανότατα ενθυμούνται τα ρεπορτάζ
που επεξηγούσαν πώς χάθηκε η καλαματιανή
μαγκιά της κυβέρνησης μετά τα μηνύματα που
έφτασαν από την Ουάσιγκτον. Οι Αμερικάνοι
«προστάτες» διεμήνυσαν, με την... κομψότητα
που τους διακρίνει, ότι, αν η Αθήνα προχωρήσει σε μονομερείς κινήσεις στο θέμα της
ΑΟΖ, θα πρέπει να προετοιμαστεί να αντιμετωπίσει μόνη της την τουρκική οργή. Έκτοτε η
(συν)κυβέρνηση κάνει το... παγώνι.
Άμεση συνέπεια της κυβερνητικής αφωνίας
σχετικά με το δικαίωμα του Καστελόριζου σε
ΑΟΖ είναι η «γλώσσα» που έβγαλε το Κάιρο, το
οποίο προχώρησε στη δημοπράτηση οικοπέδων αγνοώντας απολύτως τα ελληνικά δικαιώματα και υιοθετώντας την τούρκικη επιχειρηματολογία.
Η μετατροπή της περιοχής πέριξ του Καστελόριζου σε γκρίζα ζώνη αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας (διπλωματικής)
ήττας. Η οποία έχει προκύψει χωρίς καν να
δοθεί μάχη, καθώς οι ελληνικές κυβερνήσεις
των τελευταίων τεσσάρων ετών (Παπανδρέου,
Παπαδήμου, Σαμαρά - Βενιζέλου) λειτουργούν
είτε ως απαθείς παρατηρητές του φαινομένου
είτε, όταν αποφασίσουν να πράξουν κάτι, ως
πυροκροτητές δυσάρεστων για τα ελληνικά
συμφέροντα εξελίξεων.
Υπάρχουν, λοιπόν, κάποιοι σταθμοί στην πορεία γκριζαρίσματος του Καστελόριζου, τους
οποίους αξίζει να μην λησμονούμε:
- Στις 11 Αυγούστου 2010 ο Α' γενικός διευθυντής του ΥΠΕΞ, κατ' εντολήν του υπουργού Δ.
Δρούτσα, υπέβαλε με το έγγραφο ΑΠ.Φ.104174
σε αρμόδιο εμπειρογνώμονα ερωτήματα για
ζητήματα της ελληνοτουρκικής διαπραγμάτευσης για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Μία από τις ερωτήσεις αναζητούσε
επιχειρηματολογία που να επιτρέπει την ικανοποίηση της τουρκικής απαίτησης να βγει από
την ατζέντα του ελληνοτουρκικού διαλόγου το
Οι κανόνες του δημοκρατικού παιγνιδιού
λένε ότι δεν πρέπει να κρίνουμε τις αποφάσεις
της Δικαιοσύνης. Κι αυτό είναι σωστό. Από την
άλλη πλευρά, όμως, θα πρέπει τις αποφάσεις
να τις καταλαβαίνουμε. Να μπορούμε να αντιληφθούμε το σκεπτικό του δικαστή. Θα πρέπει,
λοιπόν, να ομολογήσουμε ότι πολλές από τις
αποφάσεις των τελευταίων εβδομάδων δεν τις
καταλαβαίνουμε. Τρέχει κάτι;
Δεν είναι σωστό να πει η κοινή γνώμη αν
έπρεπε να προφυλακιστεί ή όχι ο Άγγελος Φιλιππίδης. Σε μία τέτοια περίπτωση δεν θα μιλούσαμε για απονομή Δικαιοσύνης, αλλά για
λαϊκά δικαστήρια. Ωστόσο, μας κάνει εντύπωση το εξής:
Πως είναι δυνατόν να έρχεται ο κόσμος ανάποδα και να οδηγούνται άνθρωποι με χειροπέδες στα κρατητήρια για να αφεθούν αμέσως
μετά όλοι τους ελεύθεροι; Δεν μπορεί, κάποιος δεν έκανε καλά την δουλειά του.
Βλέπεις έναν κατηγορούμενο να οδηγείται
σαν τρομοκράτης στις φυλακές και μετά την
απολογία του ο ίδιος άνθρωπος επιστρέφει στο
σπίτι του. Κάπου το χάνουμε!

ΓΝΩΜΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ

AOZ: «Εξαφανίζουν» το Καστελόριζο

Μάλιστα, στις 30 Δεκεμβρίου 2013 το αιγυπτιακό υπουργείο Πετρελαίου προχώρησε σε
διεθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος εκδίδοντας
σχετικό χάρτη με περιγραφή των οικοπέδων.
Ο εν λόγω χάρτης, προφανώς, αγνοεί τα δικαιώματα ΑΟΖ του Καστελόριζου και δημιουργεί
τουρκοαιγυπτιακά θαλάσσια σύνορα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού για την εκδήλωση
ερευνών στα εν λόγω οικόπεδα το αιγυπτιακό
υπουργείο Εξωτερικών ουσιαστικά αρνήθηκε
να συζητήσει με την Ελλάδα το ζήτημα της οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών. Σύμφωνα με τους Αιγύπτιους, διάλογος για αυτήν την
περιοχή μπορεί να γίνει μόνο σε τριμερή βάση,
δηλαδή με την παρουσία και της Τουρκίας!
Μέχρι, όμως, να γίνει η όποια «τριμερής»
συνεννόηση, το Κάιρο βοηθά στη δημιουργία
τετελεσμένων δημοπρατώντας ελληνικό θαλάσσιο οικόπεδο. Πρόκειται για ένα οικόπεδο
του οποίου η «οριοθέτηση» συμπίπτει με την
αυθαίρετη και μονομερή διεκδίκηση της Άγκυ-

ρας για οριοθέτηση με την Αίγυπτο στη βάση
της μέσης γραμμής παραβλέποντας το Καστελόριζο και μεγάλο μέρος της κυπριακής ΑΟΖ.
Οι τούρκικες έρευνες
Η αδυναμία της προώθησης μιας ελληνοαιγυπτιακής συμφωνίας για την ΑΟΖ επιτρέπει
στην Άγκυρα να συνεχίσει το παιχνίδι της αμφισβήτησης με κινήσεις οι οποίες επιδιώκουν
την de facto «κατάργηση» των δικαιωμάτων
του Καστελόριζου σε ΑΟΖ.
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας η Τουρκία συνεχίζει να κόβει βόλτες στην περιοχή με
το ερευνητικό σκάφος «Barbaros». Σύμφωνα με NAVTEX (ναυτική οδηγία) που εξέδωσε
τη Δευτέρα η Τουρκία το σκάφος «Barbaros
Hayrettin Pasa» και τα δύο συνοδευτικά σκάφη «M/V Bravo Supporter» και «M/V Deep
Supporter» θα πραγματοποιήσουν σεισμικές
έρευνες που θα διαρκέσουν μέχρι τις 13 Μαΐου.
Οι συντεταγμένες που καταγράφει η NAVTEX
καλύπτουν μια περιοχή δυτικά των ακτών της

Βήμα-βήμα βάφουν το Αιγαίο ''γκρίζο''
Καστελόριζο.
Παρ' όλα αυτά, η εμπειρογνώμονας που ανέλαβε να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά είχε
διαφορετική άποψη, καθώς, στην έκθεση που
υπέβαλε, τεκμηρίωσε με ισχυρά νομικά επιχειρήματα το ακριβώς αντίθετο από το ζητούμενο. Εξυπακούεται ότι η άποψη της εμπειρογνώμονος δεν εισακούστηκε.
- Στις 6.4.2011 η εφημερίδα το «Ποντίκι», με
τίτλο «Τουρκικό πόδι στο Καστελόριζο», αποκαλύπτει τουρκικό διάβημα στην ελληνική
πρεσβεία στην Άγκυρα, σύμφωνα με το οποίο:
Το Καστελόριζο με τα χωρικά του ύδατα (6
μίλια) επικάθεται στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και δεν διαθέτει κανένα δικαίωμα στην
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ).
Με βάση τους τουρκικούς χάρτες, τους οποίους παρουσίασαν στον Έλληνα διπλωμάτη της
ελληνικής πρεσβείας στην Άγκυρα, η τουρκική
ΑΟΖ στην περιοχή συνορεύει με την ΑΟΖ της
Αιγύπτου.
Η τουρκική κυβέρνηση έχει ενημερώσει για

τις θέσεις της την Αίγυπτο και γι' αυτόν τον
λόγο, το Κάιρο, συμμεριζόμενο τις τουρκικές
θέσεις, έχει διακόψει τις ελληνοαιγυπτιακές
συζητήσεις για την ΑΟΖ στην περιοχή!
3. Την Παρασκευή 28 Απριλίου του 2012, ενώ
στην Ελλάδα, εν μέσω προεκλογικής περιόδου,
γίνεται σαφής η έναρξη μιας περιόδου πολιτικής αστάθειας (και δεδομένης της οικονομικής
καταστροφής και κοινωνικής διάλυσης της
χώρας), στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύονται χάρτες με θαλάσσιες
περιοχές εντός της ελληνικής ΑΟΖ νότια της
Ρόδου και του Καστελόριζου, οι οποίες παραχωρούνται προς έρευνα και εκμετάλλευση
στην Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου (ΤΡΑΟ).
Το καταρρέον ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν
έδωσε τη δέουσα προσοχή στην εν λόγω μελετημένη τουρκική κίνηση. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν κέρδισε ούτε ένα δευτερόλεπτο στην προεκλογική
συζήτηση. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό
δείγμα επικίνδυνης ιστορικής αμνησίας και

''Τρέχει κάτι'' με τον Νόμο στην Ελλάδα;
Είτε έκαναν καλά με το show των ενταλμάτων και έπρεπε οι συλληφθέντες να είναι σήμερα προφυλακισμένοι, είτε κάποιος υπερεκτίμησε την αξία των στοιχείων που είχε στα
χέρια του και κόντεψε να πατήσει το κουμπί με
τα πυρηνικά!
Μπορούν να μας πουν χίλια δύο νομικά επιχειρήματα που να δείχνουν ότι και στις δύο περιπτώσεις είχαν δίκιο. Αλλά δεν λέμε ότι είχαν
άδικο. Λέμε ότι κάπου έχουμε χάσει το νήμα.
Και δεν είναι η πρώτη φορά που δεν καταλαβαίνουμε. Όχι, δηλαδή, ότι θα χάσει η Βενετιά
βελόνι αν εμείς δεν καταλάβουμε. Αλλά νομίζουμε ότι μπορούμε ακόμη να εκφράζουμε
τέτοιου είδους απορίες.
Όπως δεν καταλάβαμε και τι έγινε με τον Χριστόδουλο Ξηρό. Του έδιναν την μία άδεια πίσω
από την άλλη και όταν τους ασκήθηκε κριτική
βγήκαν οι Ενώσεις τους και κατακεραύνωσαν
τους ασκούντες κριτική.
Εντάξει, κύριοι. Δεν έχουμε βγάλει την Νομική, αλλά δύο πράγματα τα καταλαβαίνουμε κι

εμείς οι φτωχοί. Κι εν πάση περιπτώσει και οι
κρίνοντες κρίνονται...
Και τις προάλλες τι είπε εκείνος ο δικαστικός;
Ότι πρέπει να ανοίξουμε μερικές νέες φυλακές
για να κλείσουμε μέσα όλους όσους μας οδήγησαν στην κρίση; Γι΄ αυτό και ρωτάμε: Μήπως
συμβαίνει κάτι; Μήπως κάτι δεν έχουμε αντιληφθεί;
Κάποιοι θα ήθελαν μία επιχείρηση «καθαρά
χέρια». Σαν να ακούμε τώρα τον φυλακισμένο
ηγέτη της Χρυσής Αυγής να λέει: «Αυτά τα χέρια μπορεί να χαιρετάνε έτσι (σήκωσε το χέρι
του ψηλά κατά το... σπαρτιατικό τρόπο), αλλά
είναι χέρια καθαρά». Είναι να μην σε πιάνει
ανατριχίλα;
Και μιας και πιάσαμε την συζήτηση και μπλέξαμε και την Χρυσή Αυγή, ποιός είναι ευχαριστημένος από όλο αυτό το θέμα; Ποιός πιστεύει
ότι οι χειρισμοί που έγιναν από την Δικαιοσύνη
ήταν τέτοιοι που προστάτευσαν το κύρος της;
Όπως και να το κάνουμε, μας έμεινε στο στόμα μία πικρή γεύση. Το ότι θα ήθελα προσω-

Κύπρου και δυτικά ακόμη της Πάφου εντός της
ΑΟΖ της Κύπρου.
Αν είναι κάτι που προξενεί εντύπωση σε όλο
αυτό το νταραβέρι στο Eldorado της Ανατολικής Μεσογείου, δεν είναι ούτε η προσπάθεια
της Τουρκίας να εξαφανίσει το Καστελόριζο
από τον χάρτη ούτε οι κινήσεις της αιγυπτιακής
διπλωματίας, η οποία επιχειρεί να διασφαλίσει
τα συμφέροντα της χώρας της.
Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι η απαθής σιωπή με την οποία η ελληνική κυβέρνηση
αντιμετωπίζει τις εξελίξεις και παρακολουθεί
τις προσπάθειες οι οποίες τελικά διαμορφώνουν de facto τον χάρτη στην περιοχή. Μια σιωπή που ολοένα και περισσότερο «ακούγεται»
σαν συμμόρφωση με την άποψη ότι το Καστελόριζο τελικά -όπως άλλωστε και το Αιγαίο- είναι «ειδική περίπτωση»...
Το ΥΠΕΞ σιώπησε
Τον περασμένο Σεπτέμβριο διαβάσαμε δημοσιεύματα που δόξαζαν τον υπουργό Εξωτερικών και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης
Ευάγγελο Βενιζέλο για την πρωτοβουλία του
να αρχίσει διαβουλεύσεις για την οριοθέτηση
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και άλλων
θαλάσσιων ζωνών ανάμεσα στην Ελλάδα και
την Ιταλία.
Σύμφωνα με τις τότε διαρροές του ελληνικού
ΥΠΕΞ, «με τη συμφωνία του αντιπροέδρου της
ελληνικής κυβέρνησης και του Ιταλού πρωθυπουργού, ομάδες εμπειρογνωμόνων θα αναλάβουν τις διαβουλεύσεις, ώστε η ήδη υπάρχουσα
ελληνοϊταλική συμφωνία του 1977 (αφορούσε
την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στο Ιόνιο)
να εμπλουτιστεί και με την οριοθέτηση της ΑΟΖ
και άλλων θαλάσσιων ζωνών.
Αυτά μας τα έλεγαν τον Σεπτέμβριο. Έκτοτε
οι λαλίστατοι κύκλοι του υπουργού Εξωτερικών σιώπησαν, καθώς δεν μπορούν να εξηγήσουν τι ακριβώς είναι αυτό που εμποδίζει
την Ελλάδα να προχωρήσει σε μια συμφωνία
για την οριοθέτηση ΑΟΖ με μια χώρα όπως η
Ιταλία, με την οποία δεν έχει κανένα συνοριακό
ζήτημα. Τι να φταίει άραγε;
Δημήτρης Μηλάκας
μηδαμινής διπλωματικής προετοιμασίας – για
να μην πούμε κάτι χειρότερο.
Δεν θα έπρεπε η πολιτική ηγεσία (και η κοινωνία) να έχει λησμονήσει ότι η ελληνική αντιπαράθεση στο Αιγαίο ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 1973, όταν στην τουρκική Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκαν χάρτες θαλάσσιων περιοχών στα βορειοδυτικά της Μυτιλήνης,
τις οποίες η Άγκυρα παραχωρούσε προς έρευνα και εκμετάλλευση στην Τουρκική Εταιρεία
Πετρελαίου (ΤΡΑΟ).
Αυτή ήταν η πρώτη έμπρακτη αμφισβήτηση
της ελληνικής υφαλοκρηπίδας / κυριαρχίας
στο Αιγαίο από την Τουρκία. Καθώς όλοι γνωρίζουμε τι ακολούθησε από τότε στο Αιγαίο
και τα ελληνοτουρκικά, θα περίμενε κάθε λογικός πολίτης από τις ελληνικές κυβερνήσεις
να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη προσοχή
την τουρκική προσπάθεια να διαμορφώσει τον
χάρτη καταγράφοντας τις διεκδικήσεις της επί
της ελληνικής ΑΟΖ νότια της Ρόδου και του Καστελόριζου.
Πού πάμε λοιπόν; Ρητορικό το ερώτημα και
προφανής, δυστυχώς, η απάντηση.
πικά να δω την Χρυσή Αυγή να εξαφανίζεται
από προσώπου γης, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν
πρέπει να μας απασχολεί η λειτουργία της Δικαιοσύνης.
Δεν λέμε ότι δεν λειτουργεί σωστά. Λέμε ότι
ως πολίτες δεν μας έχουν πείσει γι΄ αυτό. Και
χρειάζεται να μας πείσουν.
Το ίδιο ισχύει και με τις δίκες που κερδίζουν
όσοι προσφεύγουν στα Δικαστήρια κατά της
εισοδηματικής πολιτικής.
Μέσα σε μία νύκτα ανατράπηκε η εισοδηματική πολιτική με την απόφαση για το χαράτσι,
όταν έχουν εκδοθεί τόσες και τόσες άλλες αποφάσεις που αγνοούσαν επιδεικτικά επιχειρήματα προς αυτή την πλευρά. Τι έγινε ξαφνικά;
Μας δημιουργείται η αίσθηση ότι υπάρχουν
κομιτάτα που σκέπτονται και αποφασίζουν με
έναν δικό τους τρόπο. Και αν πούμε ότι καλά
κάνουν και πάλι δεν μας είναι αντιληπτός αυτός
ο τρόπος.
Με άλλα λόγια ποιοί είναι οι κανόνες και ποιό
είναι το «πνεύμα» του Νόμου. Αν θέλουν μας
λένε...
Θανάσης Μαυρίδης
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ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ-ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Κι άλλο σκάνδαλο, ''γκέττο'' Αστόριας
Αν νομίζατε ότι η Ομοσπονδία Βοστώνης
είναι ''σκανδαλιάρα'' κάνετε μεγάλο λάθος. Οι
της Βοστώνης είναι ''ψιλικατζήδες''. Τα μεγάλα
σκάνδαλα παραδοσιακά, γίνονται στο ηρωϊκό
μας ''γκέττο'', αυτό της Αστόριας Νέας Υόρκης,
όπου και η έδρα της ''κραταιάς'' Ομοσπονδίας
Ελληνικών Σωματείων μείζονος Νέας Υόρκης.
Και μιλάμε γιά ''γκέττο'' με όλη την σημασία
της λέξης. Εκεί να δείτε προέδρους συλλόγων
και οργανώσεων και να πάθετε. Μιλάμε γιά
''ταγάρια'', στην πλειοψηφία τους, με ύφος
''βλαχοδήμαρχου''.
Αν θυμάστε, κάποια αναφορά είχε κάνει η
στήλη γιά τον Πετράν και το...καράβι. Λοιπόν,
επειδή κατά μέσον όρο κάθε τριετία ξεσπά ένα
σκάνδαλο στην Αστόρια, μέσα και γύρω από
την Ομοσπονδία της, ήταν αναμενόμενο αυτήν
την εποχή να έχουμε ένα ακόμα.
Ο γενικός γραμματέας της Οργάνωσης, που
γιά 15 χρόνια την έχει μετατρέψει σε ''γραφείο''
του, ''καφενείο'' του, κομματικό του γραφείο
κλπ, ''ξαναχτύπησε''. Θέλησε να γίνει πλοιοκτήτης, βρήκε έναν πρόεδρο συλλόγου γιά συνέταιρο, έβαλε ο πρόεδρος 268.000 δολ. γιά το
10%, έδωσε στον Πετράν δάνειο 415.000 δολ.
και όλα έτοιμα να γίνουν... εφοπλιστές.
Αλλά τα πράγματα δεν πήγαν καλά, το καράβι που θα μετάφερε εμπορεύματα ΣμύρνηΘεσσαλονίκη, δεν ''προχώρησε'' και άρχισαν
οι φασαρίες το καλοκαίρι που μας πέρασε. Οι
415.000 δόθηκαν πίσω, αλλά όχι και οι 268.000
του 10%, που θεωρήθηκαν ως ''ζημιά στην επιχείρηση''.
Ο πρόεδρος του συλλόγου πείσμωσε και την

Λερώθηκε η τσέπη σας;
Λερώθηκε το χρήμα σας;
Μην στεναχωριέστε...
Γιά ξέπλυμα, εμπιστευτείτε
''ΤΑ ΑΓΓΕΛΟΥΔΙΑ''

Πλυντήριο HOMOPROEDROUS
Μodel 501(c)3.
Γιά ''καθαρές δουλειές''

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ - ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

έκανε την ζημιά: Αγωγή στον Πετράν και σε
όλα τα μέλη του Συμβούλιου, επειδή η ''εξαπάτησή'' του συντελέστηκε μέσα στο κτίριο
της Οργάνωσης (''Σταθάκειο''), όπου και οι συναντήσεις-συμφωνίες των ''εφοπλιστών'', ενώ
χρησιμοποιήθηκαν τηλέφωνα, φαξ, γραφική
ύλη της Ομοσπονδίας κλπ και σύμφωνα με τον
πρόεδρο, αν και οι του Συμβούλιου γνώριζαν,
δεν τον προστάτευσαν. Η συνέχεια στο Δικαστήριο.
Το μόνο που εγώ μπορώ να πω είναι ότι
πραγματικά ο γραμματέας, πρόεδρος επιτροπής Παρέλασης και επίδοξος πρόεδρος (εκλογές Ιούνιο) έχει μετατρέψει την Ομοσπονδία σε
''σπίτι'' του. Παλαιότερα, όταν ήταν και πρόεδρος της Νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας,
ακόμα και οι κομματικές συγκεντρώσεις γίνονταν μέσα στην Ομοσπονδία, γεγονός πασίγνωστο σε όλο το ''γκέττο''.
Αλλά, δυστυχώς, κανείς δεν του είπε ''όχι τέτοια μέσα στην Ομοσπονδία''. Απλά, επειδή και
οι υπόλοιποι του κατεστημένου, δεν είναι καλύτεροι. Οι δε ψιλο''κομπίνες'' και ψιλο''κλεψιές'',
είναι συνηθισμένο φαινόμενο στην Ομοσπονδια Νέας Υόρκης, ιδιαίτερα την εποχή παραμονές παρέλασης, με το...ρευστό χρήμα.
Σε ότι αφορά την Ομογένεια, εκτός από τα
χάλια στις ομογενειακές μας Οργανώσεις, παραμένει το γεγονός ότι, ούτε οι υπερήλικες
ισόβιοι προεδροπαράγοντες φεύγουν από τις
ημιδιαλυμένες Οργανώσεις, ούτε παραιτούνται
όταν προκύπτουν σκάνδαλα.

Σικάγο
Να, πάρτε παράδειγμα τι γίνεται με την Ομοσπονδία Σικάγου. Ο πρώην πρόεδρός της, ο Καλαματιανός και τώρα ''επίτιμος'', δεν ξεκολλάει
με τίποτα. Θέλει να 'χει και λόγο σε όλα, ακόμα
και τώρα που είναι τυπικά εκτός. Και άρχισαν
να ''πλακώνονται''.
'Οταν ένας πρόεδρος περνά τα 65, τότε έχουμε δράματα. Δεν φεύγει από την Οργάνωση με
τίποτα, απλά συνεχίζει την... ζημιά από έξω, ευελπιστώντας να ξαναγίνει πρόεδρος. Ο τωρινός
πρόεδρος, Ζακυνθινός ''νιόνιος'', άβουλος και
απών απλά παρακολουθεί, ενώ ο ''κοινοτάρχης'' και πρώην ΣΑΕριτζής, ψάχνεται και λέει
''μα πως από πρώτος μέσα στο Σικάγο κατέληξα 4ος''; Κι έρχεται παρέλαση γιά 25η Μαρτίου,
στο ''γκρηκ τάουν'' δηλαδή στο...''γκέττο'' μας
του Σικάγου. Οπότε θα έχουμε ''πανηγύρια''.
Β. Καλιφόρνια
Ο μόνος ειλικρινής πρόεδρος είναι αυτός της
Ομοσπονδίας Βόρειας Καλιφόρνιας (και μόνιμος σε όλα τα περιφερειακά συμβούλια της
απάτης ΣΑΕ), που έχει ξεχάσει πόσα χρόνια
προεδρεύει και δηλώνει ''εγώ θα φύγω από
πρόεδρος και από παράγοντας άλλων Οργανώσεων, ζωντανών και μη, μόνο μετά θάνατον.
Νεότερους δεν θέλουμε στις Οργανώσεις. Αυτές ήταν, είναι και θα είναι δικές μας''. Βλέπετε
κι αυτός πέρασε τα 65, οπότε έχει...''ασυλία''.
Φλόριδα
Ο Ηπειρώτης πολυπρόεδρος πλησιάζει τα 65,
αλλά έχει σκοπό να προεδρεύει μέχρι θάνατον,
αν γίνεται και μετά θάνατον. Μάλιστα, ως δημιουργός του ''Εθνικού Ελληνικού Κοιμητήριου''
δηλώνει προς λοιπούς ανταγωνιστές του προέδρους, ''θα σας θάψω όλους''. Aκόμα και στο...
Κοιμητήριο, πρόεδρος θέλει να 'ναι

Μία από τις 290 φωτογραφίες στον φάκελο ''Βοστώνη''. Ονόματα εικονιζόμενων δεν γνωρίζω,
αλλά είναι από εκδήλωση-γλέντι της Ομοσπονδίας Βοστώνης στο πρόσφατο παρελθόν, με την
''ευγενική χρηματική χορηγία'' του γενικού Προξενείου της Ελλάδας

Εθνικοσύμβουλοι
Αυτά ακούει και ο Ηπειρώτης πρόεδρος της
οργάνωσης-μαϊμού ''Ελληνοαμερικάνικο Εθνικό Συμβούλιο'' (με μέλη πεθαμένες Ομοσπονδίες και πανΕνώσεις), ο Φιλαδελφείας Παύλος
και κουνιέται από την θέση του. 'Ετσι που καταντήσαμε, του...''θανατά είμαστε''. Μας ''θανάτωσαν'' οι... ''αθάνατοι'' πρόεδροι.
Πεθαμενατζίδικα
Γιά να καταλάβετε τι γίνεται, ακόμα κι ο τελευταίος ΣΑΕάρχης, ο Σικάγου Θεόδωρος,
γιά...''θανάτους'' μιλάει. Κατάλαβε μετά από
μιά δεκαετία πως το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), η κρατικοδίαιτη κυβερνητική
απάτη, ήταν σε...κώμα και πρόσφατα...πέθανε.
Πάλι καλά, γιατί υπήρχε κίνδυνος να το καταλάβει μετά μιά 20ετία. Αλλά το κωμικό είναι
ότι ως διάδοχη κατάσταση βλέπει το...''Εθνικό
Συμβούλιο'', που έχει πεθάνει πολύ πριν το ΣΑΕ
και μάλιστα του έκαναν όχι μόνο τα...40, αλλά
και μνημόσυνο με την συμπλήρωση χρόνου.
'Ετσι, με όλα αυτά και όλους αυτούς, δικαιώνονται και όσοι λένε γιά την οργανωμένη Ομογένεια ''αφήστε τους νεκρούς να περπατούν''.
Περί ''Εθνικού Συμβούλιου''
Φαίνεται ότι θα μείνει στην ομογενειακή
ιστορία ως η ''Οργάνωση της πλάκας''. Φιάχτηκε αρχές δεκαετίας '90, τότε που οι σύλλογοι
φύτρωναν σαν τα...μανιτάρια. Μαζεύονταν 2-3
κι έφιαχναν σύλλογο. Και Ομοσπονδίες, η μία
μετά την άλλη.
Ειδικά στα μέσα δεκαετίας '90 με το ΣΑΕ,
φιάχνονταν και Ομοσπονδίες-''μαϊμού''', γιά
να συμμετέχουν οι προέδροι τους στα δωρεάν ''τουριστικά ταξίδια'' στην Θεσσαλονίκη,
που πλήρωναν οι 'Ελληνες φορολογούμενοι.
Μέλη του ''Ελληνοαμερικάνικου Εθνικού Συμβούλιου'', ήταν Ομοσπονδίες αρχικά. Μετά και
πανΕνώσεις (π.χ. πανΚρητική, πανΜακεδονική

κλπ). Είπαν πως είναι η... ''ομπρέλα της Ομογένειας'', μόνο που από το πολύ... βρέξιμο, η
''προστατευόμενη'' από την ''ομπρέλα'' Ομογένεια, βράχηκε τόσο πολύ, που ''μούχλιασε''.
Είπαν ότι καλύπτουν τις ΗΠΑ μέσω των Ομοσπονδιών. Πρόταση να καλύπτουν, τον πλανήτη γη και το σύμπαν, δεν ψηφίστηκε, γιατί δεν
ήταν ώριμες οι συνθήκες.
Φυσικό και επόμενο, ότι στηρίζεται σε ''αεριτζήδες-παπατζήδες'' να ''ξεφουσκώνει'' σύντομα. 'Ηταν τόσο ''σοβαρή'' Οργάνωση, που ούτε
πρακτικά κράταγε (με εξαίρεση την θητεία
Μ. Βεληβασάκη τέλη προηγούμενης δεκαετίας). Απλά συνευρίσκονταν, έβγαζαν ''λόγους'',
έκαναν εξαγγελίες, πρόβαλαν την κενότητα τα
ΜΜΕ Αστόριας και μετά ''πάμε γιά άλλα''.
Από κοντά και χαζο-πρέσβεις της Ελλάδας
στις ΗΠΑ, που νόμιζαν ότι έχουν να κάνουν
με... ''σοβαρή'' Οργάνωση. Οι γραφικοί εθνικοσύμβουλοι, αποφάσισαν να έχουν ψήφο,
στις συνελεύσεις τους, όχι μόνον αντιπρόσωποι των Ομοσπονδιών και πανΕνώσεων, αλλά
και οι πρώην πρόεδροι Ομοσπονδιών, ισότιμα
και... ''ισόβια''. Η Οργάνωση ουσιαστικά δεν
υπάρχει, από 2000. Ούτε συνεδριάσεις κάνει,
γιατί ΔΕΝ πάει κανείς, ούτε εκλογές.

''Επιτροπή Δημόσιας Τάξης''
Μία γραφική Οργάνωση ''που σέβεται τον
εαυτόν της'' πρέπει να έχει και...''επιτροπή Δημόσιας Τάξης''(!!!), γιά να την προστατεύει όταν
συνεδριάζει -αν συνεδριάσει- σε... τηλεφωνικό
θάλαμο ή στην... πρεσβεία, αφού το ''διαμάντι'' ο τωρινός πρέσβης τους έδωσε και τον
χώρο της... πρεσβείας να συνεδριάσουν πριν
ένα χρόνο. Σε ότι αφορά τα περί ''επιτροπής
Δημοσίας Τάξεως'' αυτά είναι ''καλαμπούρια'',
που λέει και ο πρόεδρος Μαννής. Γιά το ποιοί
είναι περισσότερο ''βαρεμένοι'', οι ισόβιοι πρόεδροι ή οι διπλωμάτες μας, αποφασίστε εσείς.
(Περισσότερα στην επόμενη σελίδα)

Το καλύτερο ''τέστ'' γιά να ξεχωρίζετε τις ''σκανδαλιάρες'' ομογενειακές Ομοσπονδίες, λέγεται ''Μήτσος Αβραμό''... Αποτελεσματικό

Αριστερά, ο Μήτσος, με τον γεν. Γραμματέα της Ομποσπονδίας Νέας Υόρκης, Π. Γαλάτουλα, πριν κοντά δύο δεκαετίες. Δεξιά, με τους ομοσπόνδυλους Βοστώνης, περασμένο Νοέμβριο. 'Οπου ανακατεύεται ο πολιτικός-υπουργός στην Ομογένεια, ξεσπά σκάνδαλο. Αν τον βλέπετε σε φωτογραφίες με Ομοσπόνδυλους, να ξέρετε ότι η Οργάνωση είναι ''σκάνδαλο'', σαν τον... υπουργό.
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ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ - ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Θαυμάστε την ''αποστολή'' της ελληνικής Ομοσπονδίας του ''γκέττο'' μας, Αστόριας Νέας Υόρκης

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ-ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Η ''πλάκα'' στον Βενιζέλο, Βοστώνη
Στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, επισκέφθηκε τις ΗΠΑ ο τότε υπουργός Πολιτισμού
και σήμερα αντιπρόεδρος και Υπ.Εξ., Ευάγγελος ''Μπένυ'' Βενιζέλος. Είχε προγραμματιστεί
κι επίσκεψη στην Βοστώνη. Ενημερώθηκε το
χαζο-προξενείο και ο γενικός πρόξενος τότε
(πρέπει να ήταν ο Κ. Μπίκας), ακολούθησε την
πεπατημένη που ακολουθούν όλοι οι 'Ελληνες
''διπλωμάτες-τουρίστες'' στις ΗΠΑ: Ενημέρωσε
τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βοστώνης και
του ζήτησε να καλέσει κόσμο γιά τον υπουργό Πολιτισμού. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, στο
''Μαλιώτειο'' θα ήταν η συγκέντρωση. Το βράδυ εκείνης της ημέρας, υπουργός και γενικός
πρόξενος έφτασαν στον χώρο συγκέντρωσης,
γιά να ''συναντηθεί με την Ομογένεια'' και να
μιλήσει ο υπουργός στην ''λαοθάλασσα'' προεδροπαραγόντων. Αλλά... Μπαίνοντας μέσα,
είδαν στην είσοδο μόνο τον πρόεδρο. 'Αδεια
η αίθουσα στην κυριολεξία. Απλά ο πρόεδρος,
ΔΕΝ ειδοποίησε κανέναν, ούτε έγινε αναφορά
στο τοπικό ελληνικό ραδιοπρόγραμμα. Και
στην ερώτηση ''που είναι ο κόσμος'', απάντησε ''τους ειδοποίησα όλους, δεν ήρθε κανείς''.
Δυό χρόνια μετά, ένας ανόητος πολιτικός στην
Ελλάδα, ο υφυπουργός Εξωτερικών τότε, με
αρμοδιότητα τον Απόδημο Ελληνισμό (Παν.
Σκανδαλάκης), στην πρώτη κυβέρνηση Κ. Καραμανλή, έκανε τον πρόεδρο βοηθό διευθυντή
στην Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού,
με μισθολογικό βαθμό ''πληρεξούσιου υπουργού'', με αποτέλεσμα να ξεσηκωθεί η ελληνική
ακαδημαϊκή κοινότητα Βοστώνης, επειδή ο
πρόεδρος, σε συνέντευξή του στον (ίδιο) ''Θ.
Κ'', που καλύπτει και σήμερα Βοστώνη (διαφημίζοντας την...ανυπαρξία της ''σκανδαλιάρας''
Ομοσπονδίας), είχε αναφέρει ανύπαρκτους
πανεπιστημιακούς τίτλους και ''διπλώματα'', που ο συντάκτης έλαβε ως ''δεδομένα''.
'Ετσι, από τότε, απόκτησε και η Ομογένεια
τον...''υπουργό'' της, όπως με καμάρι αυτοσυστήνεται ακόμα και σήμερα. Στην δε ''Νέα Δημοκρατία'', ο τότε (ανόητος) υφυπουργός, είναι
σήμερα... ''τομεάρχης Απόδημου Ελληνισμού''.
Τα συμπεράσματα δικά σας.
''Γκέττο'' Αστόριας
Η θεωρούμενη ως ''μεγάλη Ομοσπονδία''
αυτή της Νέας Υόρκης, έχει και ένα παγκόσμιο
ρεκόρ. Σύμβουλος, σχεδόν μόνιμος, ''υπηρετεί''
από τον χρόνο 1975 (Παναγιώτης Μιχαλέας).
Και οι υπόλοιποι του διοικητικού Συμβούλιου,
παραμένουν, στην πλειοψηφία τους, γιά 10-20
χρόνια, απλά αλλάζοντας θέση στο Συμβούλιο.
Μιλάμε δηλαδή γιά μεγάλη...''πρόοδο''. Τώρα,
θα πείτε, στις άλλες ημιδιαλυμένες Ομοσπονδίες είναι καλύτερα τα πράγματα; 'Οχι, μπορεί
να είναι...χειρότερα, με όλους αυτούς τους
''ισόβιους'' προεδροπαράγοντες που διάλυσαν
την Ομογένεια γιά να ικανοποιήσουν το ''εγώ''
τους. Και όλοι αυτοί, κατά πλειοψηφία, έχουν
κάτι κοινό: Ημιμάθεια, ανάγκη μεγάλη γιά
''αναγνώριση'' και ανικανότητα να προσφέρουν έργο. Απλά, επειδή, αν κάποιος ή κάποια
μπορούσαν να προσφέρουν κάτι καλό και θετικό, θα το είχαν κάνει στα πρώτα 2-4 χρόνια
της θητείας τους, όχι μετά...20 ή 30 χρόνια. Η
πολύχρονη εμμονή και παραμονή τους στις
''καρέκλες'', εξυπηρετεί γιά αυτούς άλλες σκοπιμότητες, αλλά και συμφέροντα.
Οργανώσεις και νέοι
Οι προεδροπαράγοντές μας, δηλώνουν ότι
''πρέπει να δώσουμε τόπο στους νέους'' στις
Οργανώσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι... διώχνουν τους νέους, φοβούμενοι ότι θα τους
πάρουν τις καρέκλες. Γι' αυτό παραμένουν ισόβια στις Οργανώσεις. Και όσα λένε περί νέων,
δήθεν να αναλάβουν οι νέοι, είναι ''μπούρδες''.
Θα ησυχάσουν
Η στήλη πληροφορήθηκε ότι ο εξοχότατος
πρόεδρος της Ομοσπονδίας ''Σκοπευτών, Κυνηγών και Ψαράδων'' (ναι, έχουμε και τέτοια)
θα αποσυρθεί γιά έναν μήνα στο 'Αγιον 'Ορος

Ποιά είναι η κύρια-βασική αποστολή της ελληνικής Ομοσπονδίας Μείζονος Νέας Υόρκης; Μα να κάνει την... παρέλαση γιά 25η Μαρτίου, σύμφωνα
με την φορολογική της δήλωση στο IRS. ''Μπίζνες'' μη...κερδοσκοπικές. Δηλαδή, μιλάμε γιά χάλια αδιόρθωτα και κοροϊδία της Ομογένειας

Μεγαλεία... 'Οταν οι του προεδρείου του Συμβούλιου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) έπαιρναν την ευλογία του οικουμενικού Βαρθολομαίου, 2007
γιά ''προσευχή και νηστεία''. Με το που το
έμαθαν τα μέλη, άρχισαν να πανηγυρίζουν, ευχόμενα να παραταθεί η παραμονή του γιά 5-6
ακόμα μήνες ή και χρόνο αν γίνεται.

Ο πρόεδρος μίλησε
Βαρυσήμαντη δήλωση πρόεδρου Ομοσπονδίας Βοστώνης: ''...'Οπου βάζω το χέρι μου,
πάει η δουλειά ρολόϊ και όλα τα ταμεία μας
τα παίζω κομπολόϊ...''. Δεν γνωρίζουμε μόνο
αν με τον κ. πρόεδρο συμφωνεί και το...ΙRS.
'Αδωνις σε Βοστώνη-Νέα Υόρκη
'Οπως αποκλειστικά είχε δημοσιεύσει η ''Π'',
ο υπουργός Υγείας ήρθε στις ΗΠΑ (Βοστώνη),
γιά ομιλία -13 Φεβρουαρίου- στο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, προσκεκλημένος του Συλλόγου
Ευρωπαίων Φοιτητών. Μετά, από Παρασκευή
(''ημέρα ερωτευμένων'') ιδιωτικά στη Νέα Υόεκη και αναχώρηση γιά επιστροφή Αθήνα, την
Κυριακή.
Υποθέτουμε τον συνοδεύει και η σύζυγος,
επειδή, λογικά, την ''ημέρα των ερωτευμένων''
δεν γίνεται να είναι χώρια. Και η Νέα Υόρκη, το
Μανχάτταν, είναι καλό μέρος γιά τέτοια ημέρα.
Παράδειγμα το... Empire State Building.
Καλωσορίζουμε τον υπουργό στις ΗΠΑ
και του ευχόμαστε ''καλά ξεμπερδέματα'' με
τους... Ομοσπόνδυλους Βοστώνης (θα τους δει
Παρασκευή πρωί και στη συνάντηση θα τεθεί
και το θέμα Μυρτώ).
Υπογραφή: Ο γ' αντι-Πρόεδρος

Να ποιοί και γιατί ''σκότωσαν'' την ελληνόφωνη εκπαίδευση στις ΗΠΑ

13 Αυγούστου 2007

Της ''ιεράς'' Αρχιεπικοπής Αμερικής τα σχολεία κλείνουν το ένα μετά το άλλο, επειδή δεν ενδιαφέρεται γιά την ελληνόφωνη εκπαίδευση στις ΗΠΑ. Ευτυχώς που υπάρχουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες σωστών Ελλήνων (μαζί με εκείνες των σχολείων ''τσάρτερ'' στην Φλόριδα βασικά) που
παθιάζουν να διατηρήσουν την ελληνόφωνη εκπαίδευση γιά τα παιδιά και εγγόνια μας. Και τις
ιδιωτικές πρωτοβουλίες και τα σχολεία ''τσάρτερ'', όπου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα, τα πολέμησαν οι της Αρχιεπισκοπής και ο κάθε μητροπολίτης-''μαγαζάτορας'' Μεθόδιος, που διατηρεί
την Θεολογική Σχολή στην Βοστώνη, με τους ολίγους σπουδαστές που ομιλούν την...αγγλική.
Η Βοστώνη δεν έχει μόνο αμαρτωλές Ομοσπονδίες της ανομίας γιά να τις χρηματοδοτούν οι
αμαρτωλές ελληνικές κυβερνήσεις μέσω του γενικού Προξενείου, γιά γλέντια, μιά παρέλασηκαρνάβαλο 2 ώρες τον χρόνο, δηλαδή γιά το τίποτα και να τις στηρίζει η μητρόπολη Βοστώνης,
με το μηδενικό έργο στην Ομογένεια. 'Εχει και ένα εξαιρετικό ελληνικό σχολείο, το οποίο αντί να
το βοηθούν Μητρόπολη και Προξενείο, το πολεμάνε. Αλλά ευτυχώς, η Ομογένεια, βλέπει, ακούει,
καταλαβαίνει και γι' αυτό δε έχει σε εκτίμηση τον κάθε Μεθόδιο και την κάθε ελληνική διπλωματική αποστολή στις ΗΠΑ, η οποία έδινε το χρήμα του ελληνικού λαού σε Οργανώσεις με μηδενικό
έργο, αντί σε ελληνικά σχολεία... (Γιά το σχολείο Greek 4 Kids, διαβάστε στις σελίδες 8-9).
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OMOΓΕΝΕΙΑ

Διασκεδάστε δωρεάν με την ελληνική Ομοσπονδία Νέας Αγγλίας (Βοστώνης)
Επειδή, μετά τον καταιγισμό αποκαλύψεων
γιά τους ψεύτες-απατεωνίσκους που λυμαίνονται την Ομοσπονδία Βοστώνης γιά 2-3 δεκαετίες, το Συμβούλιό της ούτε την στοιχειώδη
αξιοπρέπεια έχει να απαλλάξει από την παρουσία του την δεινοπαθούσα Οργάνωση κι επειδή αυτό αφορά περισσότερο τους συλλόγους
μέλη που τους ανέχονται, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να ασχοληθεί κανείς
στα σοβαρά μαζί τους. Επειδή πρόκειται περί
φαιδρής, παρανομούσας Οργάνωσης που διασύρει την Ομογένεια, όχι μόνο στην Βοστώνη,
αλλά γενικότερα στις ΗΠΑ, όπως αποδείχτηκε
και με τα χρήματα της Ομογένειας στον έρανο

γιά Μυρτώ, γιά τον οποίον δύο μήνες μετά, ΔΕΝ
έχουν δώσει ακόμα αναλυτικό λογαριασμό,
παρά τις ''διαβεβαιώσεις'' και ''υποσχέσεις''
τους, κοροϊδεύοντας ξεδιάντροπα την Ομογένεια (και γραπτά, με ψευτιές-συκοφαντίες του
νομικού τους σύμβουλου).
Κι επειδή το τωρινό Συμβούλιο των εγκάθετων παρανομούντων ετοιμάζεται να (α)τιμήσει
την εθνική μας επέτειο της 25ης Μαρτίου, με
παρέλαση στις 6 Απριλίου, είδαμε στην σχετική αφίσσα τη νέα...διεύθυνση της Οργάνωσης.
Πρόκειται γιά ταχυδρομική θυρίδα, όπως βλέπετε δεξιά, μαζί με το κτίριο του καταστήματος
που συνεργάζεται με το Ταχυδρομείο.

Νομίζαμε -έτσι έλεγαν- ότι έδρα τους είναι το
''Μαλιώτειο Πολιτιστικό Κέντρο''. Και αναρωτιέται κανείς σε τι χρειάζονται ταχυδρομικές θυρίδες όταν έχεις ''νόμιμη έδρα'' ως Οργάνωση.
Στα 30 χρόνια της ιστορίας της, η Ομοσπονδία, έχει αλλάξει 5-6 διευθύνσεις: 'Αλλες είναι
στο ''Μαλιώτειο'', άλλες στα...σπίτια αξιωματούχων γιά να ελέγχουν αυτοί την αλληλογραφία χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν
(όπως αποδείχτηκε με τις φορολογικές δηλώσεις της Ομοσπονδίας που δημοσιεύσαμε σε
προηγούμενες εκδόσεις) και άλλες διυθύνσεις
είναι σε...ταχυδρομικές θυρίδες.
Θα πείτε, ασοβάρευτα πράγματα. Και όμως, η
πλουσιοπάροχα ευεργετηθείσα Οργάνωση από
το υπουγείο Εξωτερικών Ελλάδας, μέσω του
γενικού προξενείου-ανέκδοτου στην Βοστώνη (εκτιμούμε έλαβε κοντά 200.000 δολάρια
όλα αυτά τα χρόνια) δήλωνε στο καταστατικό
της ότι θα έφιαχνε...Βιβλιοθήκη, θα έφιαχνε...
Μουσείο και φυσικά... κτίριο ως έδρα της.
Το ''μεγαλοπρεπές''...κτίριο-έδρα της, το
βλέπουμε δεξιά, στο... κουτί. Τα υπόλοιπα, θα
γίνουν τον επόμενο αιώνα.
'Ισαμε τότε, έχουν να λογοδοτήσουν στο IRS
γιά φορολογικές παραβάσεις και στην Εισαγγελία Μασσαχουσέττης γιά τις σχετικές παρανομίες, με τον έρανο γιά Μυρτώ. (Παρανομίες,
επειδή έκαναν έρανο χωρίς να έχουν δηλωθεί
ως ''φιλανθρωπική Οργάνωση'').
Τους λυπούμεθα, γιατί τον χρόνο 2008 παραλίγο να χάσουν την ''επίσημη''...έδρα τους
(βλέπε επόμενη σελίδα, αρ. 7) επειδή δεν πλήρωναν τις...δόσεις στην τράπεζα.
Μπορεί η Ομογένεια Βοστώνης να κατάλαβε
τι γίνεται και να θλίβεται ή να γελά, με την Οργάνωση που ουσιαστικά δεν εκπροσωπεί ούτε
το 0.5% του Ελληνισμού Νέας Αγγλίας, αλλά,
ευτυχώς γιά την παρέλαση υπάρχουν η Μητρόπολη Βοστώνης και το γεν. Προξενείο, που την
κάνουν ''support'', όπως αναφέρει η αφίσσα.

12 Φεβ. '14
(Οι φωτογραφίες από τον μόνιμο
συνεργάτη της ''Π'' στην Βοστώνη)

12 Φεβ. '14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ, ΘΗΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΠΑ

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

ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ
ΣΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τα χρήματα δεν θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς διότι επιτήδειοι
στην Αμερική και στην Ελλάδα «ξαφρίζουν» το ρευστό χρήμα ή εξαφανίζουν
την επιστολή. Εάν δεν δυνηθείτε να βρείτε το κατάλληλο πρόσωπο που θα
μεταβιβάσει τα χρήματα στους συγγενείς σας, είναι προτιμότερο να τους
εμβάσετε το χρηματικό ποσό μέσω της Western Union.
Συνιστούμε στους Αμερικανούς συμπολίτες μας και στα μέλη της να στηρίξουν
την προσπάθεια αυτή διότι όλοι έχουμε αδέλφια, ανίψια ή εγγόνια (ή παιδιά
διαλυμένων οικογενειών από μεικτούς γάμους, τα οποία μεγαλώνουν οι
γιαγιάδες τους στη γενέτειρα) και χρειάζονται άμεσα τη βοήθειά μας. Υπάρχουν
αποδείξεις, και ουχί ενδείξεις, ότι ορισμένες οργανώσεις με το πρόσχημα να
βοηθήσουν τη γενέτειρα, παρακρατούν το 90% του χρηματικού ποσού που
συλλέγουν δια διοικητικά τους έξοδα, ταξίδια και διασκεδάσεις (με λίγα λόγια
αγιάζουν την ψυχή των με ξένα κόλλυβα).
Ο πρόεδρος Στυλιανός Μανής.

Ο Γραμματεύς Σπυρίδων Χριστοφοράτος
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Κωμικοτραγικές ιστορίες διαχρονικά παρανομούντων ''ισόβιων προεδροπαραγόντων'':

Τον χρόνο 2008 η ελληνική Ομοσπονδία Νέας Αγγλίας (Βοστώνης) παραλίγο να
μείνει στους... δρόμους, αφού η επίσημη...''έδρα'' της απειλήθηκε με... κατάσχεση
Η Ομογένεια αναρωτιέται... Με τόσες χορηγίες κάθε χρόνο -πάνω από 200.000 δολ. συνολικά- από το κράτος-ανέκδοτο της Ελλάδας (μέσω του γενικού
Προξενείου) τόσα χρόνια, γιά το ''θαυμαστό έργο'' της Ομοσπονδίας, που ''ΘΑ'' έφιαχνε...Μουσείο και...Βιβλιοθήκη, όπως αναφέρει στους σκοπούς, στο
καταστατικό της πριν 30 χρόνια, ούτε την... δόση του ''κτιρίου'' της (όπως επίσης αναφέρεται στο καταστατικό) δεν μπορούσε να πληρώσει; Τέτοια ''μεγάλη''
και σοβαρή'' Οργάνωση είναι; Απογοήτευση... Η Ομογένεια οφείλει να κάνει έρανο γιά την Ομοσπονδία Βοστώνης, όχι όμως αλα... Μυρτώ, όπως έκανε αυτή.
'Οτι βλέπετε αριστερά, είναι φωτογραφίες
επίσημων εγγράφων: Του ΙRS και Δικαστήριου.
Συμπεράσματα βγάζετε, επεξηγήσεις δεν χρειάζονται. Απλά βάλαμε φορολογικές δηλώσεις
από δύο διαφορετικές χρονιές, γιά να μην θεωρηθεί ότι ''συνέπεσε'' η χρονιά της δικαστικής απόφασης, με την χρονιά της φορολογικής
δήλωσης (2008).
Η διεύθυνση, η επίσημη της Οργάνωσης στην
Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία, ξεκάθαρη. Που...συμπίπτει ακριβώς με την διεύθυνση
του κ. πρόεδρου σήμερα και γιά πολλά χρόνια
ταμία της Ομοσπονδίας (και τον χρόνο 2008),
χώρια η θητεία του και σε άλλα αξιώματα τα
τελευταία 30 χρόνια (''ισόβιος'').
Σε προηγούμενες εκδόσεις διαπιστώσατε
από τις φορολογικές δηλώσεις, ότι έχουν συντελεστεί ανομίες. Το IRS θα κρίνει και θα πράξει αν γινόταν και ''ξέπλυμα''. Σημασία έχει ότι
όλες τις χρονιές, από 2001, υπάρχουν πολλές
φορολογικές παραβάσεις και ανομίες με τα οικονομικά της Ομοσπονδίας.
Αλλά σε αυτά θα επανέλθουμε.
Γιά την ιστορία:
Η ηγεσία της Ομοσπονδίας Βοστώνης.
Ιωάννης Ράμμος, πρόεδρος. Βασίλης Καυκάς,
α' αντιπρόεδρος. Μίλτος Αθανασόπουλος, β'
αντιπρόεδρος. Μαρία Δεληχάτσιου, γεν. γραμματέας. Παναγιώτης Λαμπρόπουλος, ταμίας.
Κυριακούλα Πατσαούρα, βοηθός ταμία.
Σύμβουλοι: Τζέημς Μπίτσικας, Γιάννης Κερατσόπουλος, Δημήτρης Ματθαίος, Γιώργος Παπαδόπουλος, Δημήτρης Παπασλής, Ελευθερία
Παπασλή, Μαρία Σπυριδόπουλου.
Η Ομοσπονδία -ιδρύθηκε 1984- έχει Federal
Employer Identification Number: 311651700.
Πρώην πρόεδροι:
Θέμης Καραντζάς. Ελένη Βιδάλη (μητέρα
της τωρινής βοηθού ταμία). Ελισάβετ Παπασλή (κόρη πρώην πρόεδρου). Βασίλης Καυκάς
(τώρα α' αντιπρόεδρος). Δέσποινα Δημητρόπουλου. Γιώργος Μαρκάκος. Γιώργος Δημόπουλος. Δημήτρης Παπασλής. Δημήτρης Τσούμπανος (2 φορές πρόεδρος αλλά και σε άλλα
αξιώματα γιά χρόνια). Γιώργος Χάκαλης (και σε
άλλα αξιώματα γιά χρόνια). Γιάννης Νικολάου.
Oι του Συμβούλιου της Ομοσπονδίας Βοστώνης συνεχίζουν να αυτοεξευτελίζονται και να
διασύρουν την Οργάνωση. Είναι:
- ΨΕΥΤΕΣ... 'Οτι δήλωσαν ίσαμε σήμερα, με
αφορμή τον έρανο γιά την Μυρτώ, δεν έχει
δόση αλήθειας. Ακόμα και ο νομικός τους σύμβουλος, έκανε ψευδή γραπτή ανακοίνωση,
χώρια τα χτυπήματα κάτω από την ζώνη. Μετά
2 μήνες και παρά τις ''διακηρύξεις'' και τους
''παληκαρισμούς'' τους, αναλυτικό λογαριασμό
ΔΕΝ έχουν δώσει.
-ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ... Στελέχη του Συμβούλιου
ακόμα συκοφαντούν με πρόστυχο τρόπο και
χωρίς ίχνος ντροπής την μητέρα της Μυρτώ
(τις συκοφαντίες-λάσπες κατά της ''Πρωϊνής''
που τους ξεγύμνωσε, τις αφήνουμε στην άκρη.
Οι λάσπες, γύρισαν στο...πρόσωπό τους).
- ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝΤΕΣ... 'Εκαναν έρανο, χωρίς
να έχουν δηλωθεί στην Πολιτεία και στο IRS
ως ''φιλανθρωπική Οργάνωση''. 'Αρα έκαναν
έρανο ΠΑΡΑΝΟΜΑ, όπως είχαν κάνει και τον
2007 γιά τους πυρόπληκτους. Εξαπατούν και
την Φορολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ με ψευδείς
δηλώσεις, χώρια τα υπόλοιπα και τις ''αρπαχτές'' από το ταμείο γιά ταξίδια (να βρουν πυρόπληκτους, με χρήματα της Ομογένειας από
το ταμείο γιά πυρόπληκτους και ''συνέδρια''
ΣΑΕ, που όλα τα πλήρωσε η Ελλάδα).
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ... Δήλωναν πριν 30
χρόνια ότι θα φιάξουν...μουσείο και...βιβλιοθήκη. 'Επαιρναν χρήμα από Ελλάδα κάθε χρόνο με άγνωστη κατάληξη. Ακόμα και η τώρα
η γεν. γραμματέας ''εκλέγηκε'' και παραμένει
στην θέση της, αντιπροσωπεύοντας ανύπαρκτο σύλλογο.
'Ολα αυτά ΑΠΟΔΕΙΧΤΗΚΑΝ από τις 2 Ιανουαρίου '14, όταν πρωτοαποκαλύψαμε το σκάνδαλο, με την υπόθεση έρανου γιά την Μυρτώ
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Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ανεξάρτητο ελληνικό Απογευματινό Σχολείο και Πολιτιστικό Κέντρο στην Μασσαχουσέττη;
Κι όμως ΥΠΑΡΧΕΙ και λειτουργεί με επιτυχία, γιά 10 χρόνια, δίπλα στην Βοστώνη
Με πιο πολλά ΕΡΓΑ και λιγότερο βαρύγδουπα ΛΟΓΙΑ ένα «φυτώριο» ελληνισμού που τόσοι πολλοί δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν ακούσει ακόμα, εξακολουθεί να προσφέρει για σχεδόν 10 χρόνια
ελληνική παιδεία, διδασκαλία ελληνικής γλώσσας, πλούσια πολιτιστική ζωή στη νέα γενιά της
ομογένειας της Βοστώνης. Αναμφισβήτητα το Greek 4 Kids στο Νιούτον, υπό την διεύθυνση της
έμπειρης και δραστήριας εκπαιδευτικού κ. Κλεάνθης Μαυρογιαννάκη έγραψε ήδη Ιστορία και
απόδειξε ότι στα χέρια του ιδιωτικού φορέα, παρόλες τις αντιδράσεις, τις αντιξοότητες και την
έλλειψη υποδομής, σπουδαία πράγματα μπορούν να επιτευχθούν στον τόσο ταλαιπωρημένο
χώρο των ελληνικών γραμμάτων που δεκαετίες τώρα, με ρυθμούς επιτάχυνσης, έχει πάρει την
κατιούσα.

Το Σχολείο ξεκίνησε με μια πολύ μικρή ομάδα παιδιών, η πρώτη τάξη το 2005 είχε μόλις 5 παιδιά κάτω των 4 χρονών και ημέρα λειτουργίας μόνο το Σάββατο το πρωί. Αλλά είχε Όραμα, Υπομονή, Επιμονή, και πάνω απ' όλα Αγάπη, Μεράκι, και Επαγγελματισμό και πάλεψε να προσφέρει
κάτι διαφορετικό στους γονείς που ήθελαν να έχουν επιλογές όσον αφορά την ελληνική παιδεία
που λαμβάνουν τα παιδιά τους. Ποιός να το περίμενε;
Το Σχολείο σήμερα κατάφερε να έχει φέρει στα θρανία πάνω από 150 παιδιά που θεωρούν το
ελληνικό σχολείο τους μέρος της ζωής τους, που διαμορφώνει την ελληνική τους ταυτότητα και
όχι μόνο... Λειτουργεί τις καθημερινές το απόγευμα, πρωί και απόγευμα το Σάββατο.
(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

9

•

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ανεξάρτητο ελληνικό Απογευματινό Σχολείο στην Μασσαχουσέττη
(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)
Ιδιαίτερα επίσης μαθήματα γίνονται στο σχολείο ή κατ' οίκον. Να σημειωθεί ότι το Σχολείο από
ιδρύσεως του δεν υποστηρίχθηκε ηθικά ή οικονομικά από κανένα απολύτως φορέα στις Η.Π.Α. ή
την Ομογένεια ή την Ελλάδα, η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ήταν εντυπωσιακή, αλλά αναμενόμενη, το λιγότερο
επιεικά που μπορεί να ειπωθεί. Ίσως γι' αυτό εξακολουθεί ακόμα και λειτουργεί.
Η ιδρύτρια του Σχολείου, Κλεάνθη Μαυρογιαννάκη, γεννημένη και μεγαλωμένη στην Ελλάδα
και με σπουδές παιδαγωγικών και γλωσσολογίας στις Η.Π.Α. είναι εκπαιδευτικός με εξειδίκευση
στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως ξένη και δεύτερη γλώσσα με πολλά χρόνια εμπειρίας
σε παιδιά και ενήλικες σε απογευματινά και ημερήσια σχολεία και κολλέγια γνώστης της ελληνοαμερικανικής νοοτροπίας, επιθυμούσε να δημιουργήσει ένα ελληνικό σχολείο που θα συνδεόταν
με δημιουργικότητα, πρόοδο, θετικότητα και που θα εντρυφούσε αγάπη για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα και την γλώσσα, έναν εκπαιδευτικό χώρο στον οποίο οι μαθητές και μαθήτριες θα
είναι πολύ περήφανοι να ανήκουν.
Ανήκουστο σε μια πόλη με τόσους Έλληνες, νεόφερτους, πρώτης, δεύτερης γενιάς, από μεικτούς γάμους και μη, να μην υπάρχουν επιλογές όσον αφορά τα ελληνικά γράμματα. Σε πολλές
περιπτώσεις πιο πολλά καταλήγουν να κάνουν τα αμερικάνικα σχολεία, ιδιωτικά και δημόσια,
προωθώντας πτυχές του ελληνικού πολιτισμού.
Να σημειωθεί ότι το Greek 4 Kids επιβιώνει αποκλειστικά από τα δίδακτρα των μαθητών του.
Συγχαρητήρια πρέπει να δοθούν στις οικογένειες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και υποστηρίζουν τόσα χρόνια τώρα με την εγγραφή του παιδιού τους το σχολείο (99% του εισοδήματος).
Σποραδικά γίνονται κάποιες μικροπροσφορές, συνήθως τα Χριστούγεννα, χρήματα που προσφέρονται σαν υποτροφίες σε μαθητές που αδυνατούν να παρακολουθούν μαθήματα σε ιδιωτικό
ελληνικό σχολείο. Πρέπει να γίνει ακόμα δουλειά για να καταλάβει και να συνειδητοποιήσει ο
κόσμος ότι το ελληνικό Σχολείο ή μάλλον η Παιδεία χρειάζεται πολύμορφη υποστήριξη για να
εξακολουθεί να υπάρχει. Δυστυχώς, οι Έλληνες στις ΗΠΑ, δεν υποστηρίζουν έμπρακτα την Ελληνική Παιδεία. Η κατάσταση μιλάει από μόνη της και χιλιάδες δολλάρια κατασπαταλώνται σε τόσα
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άλλα εκτός από την Παιδεία. Η ιστορική Ευθύνη όμως που νιώθουν η διευθύντρια και τα άλλα
μέλη του ολιγομελούς Συμβουλίου (η προσφορά των μελών είναι φυσικά, σύμφωνα με τον νόμο
αμισθί) είναι τεράστια.
Στόχοι τους είναι:
• Η ομογένεια να γνωρίσει το Σχολείο, την μέχρι τώρα προσφορά του, φιλοσοφία και στόχους
του, την μεγάλη σημασία που δίνουν στην ύπαρξη και λειτουργία του οι ΜΗ ΕΛΛΗΝΕΣ (δείτε για
δείγμα την επιστολή του Εβραίου στο θρήσκευμα Δημάρχου του Νιούτον)
• Το Σχολείο να ενισχυθεί οικονομικά για να μπορέσει να εμπλουτίσει τα προγράμματα του, σαν
Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός μπορεί να δεχθεί δωρεές, είναι και φοροαπαλλαγή ως γνωστόν
στους δωρητές που ούτως ή άλλως δωρίζουν για διάφορα την ομογένεια, πολλές επιχειρήσεις
υποστηρίζουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, γιατί όχι και ένα ελληνικό σχολείο;
• Το Σχολείο να δρομολογηθεί και να υποστηριχθεί ώστε να μπορέσει να αποκτήσει την δική του
Στέγη, (το υψηλότατο κόστος ενοικίασης λόγω της τοποθεσίας είναι οικονομική αιμορραγία για
το σχολείο, στο Νιούτον όμως και γύρω περιοχές ζουν και εργάζονται πολλοί Έλληνες, στην πλειοψηφία τους οικονομικά πολύ επιτυχημένοι) γεγονός μεγίστης Σημασίας με τρομακτικές θετικές
συνέπειες για Έλληνες και μη. Στην Βοστώνη, στην «Αθήνα της Αμερικής» είναι απαράδεκτο να
μην υπάρχει ένα ανεξάρτητο ελληνικό σχολείο/πολιτιστικό κέντρο. Ταυτόχρονα άλλες εθνικές
κοινότητες εγκαινιάζουν το ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα τους μετά το άλλο... από νηπιαγωγεία μέχρι
πανεπιστήμια.... οι Έλληνες τι κάνουν;;;
• Σπουδαία και σημαντικότατα τα επιτεύγματα μέχρι στιγμής του Σχολείου. Ατενίζοντας το
μέλλον και για να μη χαθεί ότι με τόσο κόπο και προσφορά έχει επιτευχθεί απευθυνόμαστε σαν
Σχολείο σ'όσους στην ομογένεια πιστεύουν ότι η ΥΠΑΡΞΗ μας σαν ελληνοαμερικανική κοινότητα
εξαρτάται από την ΠΑΙΔΕΙΑ, η ΠΑΙΔΕΙΑ πιστεύουμε είναι το Α και το Ω, να επικοινωνήσουν μαζί
μας και να γνωρίσουν το έργο μας το οποίο μπορεί και να βρει και μιμητές. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοδομητική κριτική, σχόλια ή ερωτήσεις επικοινωνήστε με την διευθύντρια
kleanthi70@yahoo.com ή 617 953 9092.
Υπενθυμίζουμε ότι το Σχολείο είναι tax exempt, δηλ. Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός 501(c)3
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OMOΓΕΝΕΙΑ

Σύζυγος του πρωθυπουργού: Επίσκεψη στην Μυρτώ

Συγκλονισμένη από την περιπέτεια της 17
χρονης Μυρτώ, αλλά και από τον πολύμηνο
αγώνα που δίνει για να κερδίσει τη μάχη για
τη ζωή της, η σύζυγος του πρωθυπουργού Γεωργία Σαμαρά επισκέφθηκε την άτυχη κοπέλα
στο Κέντρο Αποκατάστασης στη Λάρισα.
Σύμφωνα με το «Βήμα», η σύζυγος του
Αντώνη Σαμαρά δεν είπε σε κανέναν τίποτα.
Μόνο στον σύζυγό της. Ούτε ζήτησε από κανέΣτην προσέλκυση τουριστών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στις κατηγορίες, στα ενδιαφέροντα και σε κάποιες απογοητεύσεις Αμερικανών
που επισκέπτονται την Ελλάδα αναφέρθηκε η
προϊσταμένη του γραφείου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) στις ΗΠΑ, Γρηγορία
Καματερού, υπογραμμίζοντας ότι «αναμένουμε χρονιά ρεκόρ» για τον τουρισμό το 2014.
Μιλώντας για τα αποτελέσματα των προσπαθειών μέσα στο '13 και για τις προβλέψεις που
αφορούν την τρέχουσα χρονιά, η κα Καματερού
τόνισε ότι «ο Αμερικανός τουρίστας ξοδεύει διπλάσια και τριπλάσια χρήματα επισκεπτόμενος
τη χώρα μας, σε σύγκριση με επισκέπτες από
άλλες αγορές, γεγονός που εξηγεί το ενδιαφέρον του υπουργείου Τουρισμού και της υπουργού κας Κεφαλογιάννη, για την ενίσχυση της
προβολής της χώρας μας στις ΗΠΑ».
Η προϊσταμένη του γραφείου του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) στη Νέα Υόρκη
ΗΠΑ, απάντησε στα πιο κάτω ερωτήματα:
- Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, είχε δηλώσει ότι, για πρώτη φορά, μετά
από αρκετά χρόνια, υπήρξε αύξηση του τουριστικού ρεύματος από τη Βόρεια Αμερική,
μέσα στο 2013. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιους αριθμούς και κατηγορίες τουριστών;
«Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2013,
η αύξηση από την τουριστική αγορά των ΗΠΑ
ανήλθε σε ποσοστό 27%, σε σύγκριση με το ίδιο
διάστημα του προηγουμένου έτους, ενώ είχαμε αύξηση και από την αγορά του Καναδά της
τάξεως του 23,3%. Τα ανεπίσημα μέχρι στιγμής
στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η δυναμική συνεχίστηκε και για το υπόλοιπο του 2013. Σύμφωνα
με την ίδια πηγή, το 2012 δεχθήκαμε 373.831
Αμερικανούς τουρίστες και το 2013 ξεπέρασαν
τις 435.000!
Σύμφωνα με το US Department Of Commerce,
το 2012 ταξίδεψαν στο εξωτερικό 61 εκ. Αμερικανοί και εξ αυτών 11,2 εκ. επισκέφθηκαν την
Ευρώπη, με το μεγαλύτερο μερίδιο αφίξεων να
κατέχουν η Μεγάλη Βρετανία 24,9%, η Γαλλία
19,9%, η Ιταλία 19,1% και η Γερμανία 16,8%.
Καθίσταται δηλαδή εμφανές ότι τη μερίδα του
λέοντος των Αμερικανών επισκεπτών στην Ευρώπη λαμβάνουν οι χώρες που έχουν καθημερινά πολλαπλές αεροπορικές συνδέσεις με τις
ΗΠΑ. Στο σημείο αυτό διαφαίνεται το αδύνατο
σημείο του ελληνικού τουρισμού που έγκειται
στη μη ύπαρξη απευθείας αεροπορικής σύν-

ναν οποιαδήποτε βοήθεια ή συνοδεία.
Η κυρία Γεωργία Σαμαρά πήγε ξαφνικά ένα
πρωινό με το αυτοκίνητό της, συνοδευόμενη
από μια φίλη της γιατρό, στη Λάρισα για να δει
από κοντά τη 17χρονη Μυρτώ και να συνομιλήσει με την οικογένειά της.
Εμεινε στο Κέντρο Αποκατάστασης για 5,5
ώρες μιλώντας κυρίως με τη μητέρα της άτυχης κοπέλας, Μαίρη Κοτρώτσου, ενώ προσπαθούσε να μάθει τον τρόπο που επικοινωνεί το
17χρονο κορίτσι με τα μάτια.
Μάλιστα κάποια στιγμή που οι γιατροί πήραν
τη Μυρτώ για εξετάσεις, η Γεωργία Σαμαρά
πρότεινε στη μητέρα της κοπέλας να πάνε σε
μία καφετέρια της Λάρισας, όπως και έγινε,
χωρίς κανείς να αντιληφθεί την παρουσία της
συζύγου του πρωθυπουργού.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κ. Σαμαρά
παρακολουθούσε την περιπέτεια της οικογένειας από την αρχή, καθώς την είχε συγκλονίσει και είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την
κ. Κοτρώτσου, όσο η Μυρτώ νοσηλευόταν σε
νοσοκομείο στην Βοστώνη των ΗΠΑ. Φρόντιζε
δε να ενημερώνεται γιά όλα τα σχετικά με την
Μυρτώ ζητήματα.

Από την πρόσφατη γεν. Συνέλευση 11 Φεβρουαρίου (επαναληπτική, αφού σπάνια γίνεται
κανονική, εξαιτίας μη προσέλευσης αντιπροσώπων συλλόγων-μελών) της Ομοσπονδίας Νέας
Υόρκης. Ελάχιστα τους απασχόλησε το θέμα των αγωγών εναντίον των μελών του Συμβούλιου

Αύξηση τουρισμού από Αμερική αναμένεται τον 2014
δεσης με τις ΗΠΑ, καθ' όλη τη διάρκεια της
χρονιάς.
Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ανέκαθεν οι ομογενείς αποτελούσαν ένα μεγάλο
ποσοστό των τουριστών από την Αμερική προς
την Ελλάδα, συμβάλλοντας πάντα καθοριστικά
όχι μόνο για τη σωστή προβολή της χώρας μας,
αλλά και για την προσέλκυση μεγαλύτερου
αριθμού τουριστών».
- Από τις συνομιλίες σας με εκπροσώπους
της τουριστικής βιομηχανίας των ΗΠΑ και
από την όλη δραστηριότητα του Γραφείου
σας στη Νέα Υόρκη, ποια είναι τα βασικά
ενδιαφέροντα του Αμερικανού τουρίστα για
την Ελλάδα, από ποια πράγματα ενθουσιάζεται περισσότερο και από ποια, συνήθως,
απογοητεύεται;
«Ο Αμερικανός τουρίστας είναι περιηγητήςεμπειρικός ταξιδιώτης. Ερχόμενος στη χώρα
μας πιθανώς θα επισκεφθεί και κάποια άλλη
ευρωπαϊκή χώρα και κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα θα επισκεφθεί 2 με
4 διαφορετικούς προορισμούς. Η διδασκαλία
της ελληνικής μυθολογίας στα αμερικανικά
δημοτικά σχολεία δημιουργεί το συναισθηματικό υπόβαθρο σε κάθε Αμερικανό να θελήσει κάποια στιγμή να επισκεφθεί την Ελλάδα,
τη χώρα των Θεών και των Μύθων, τη χώρα

Αυστραλία: Ελληνίδα σε κατάλογο κορυφαίων νέων γυναικών
Μια νεαρή Ελληνίδα που εγκαταστάθηκε στην Αυστραλία μόλις πριν πέντε χρόνια συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο ενός περιοδικού με τις 50 πιο πετυχημένες γυναίκες επιχειρηματίες της
χώρας, κάτω των 50 χρονών.
Πρόκειται για τη Δήμητρα Μαρκογιαννάκη, κάτοικο Μελβούρνης, που σύμφωνα με το περιοδικό Shoestring Startups, μαζί με μια άλλη Ελληνίδα-την Έμμα Πετρούλα, είναι στον κατάλογο των
50 πετυχημένων γυναικών επιχειρηματιών της χώρας κάτω των 50 ετών.
Η Δήμητρα Μαρκογιαννάκη, 29 χρονών σήμερα, σπούδασε αγγλική φιλολογία στην Ελλάδα
και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στη Μελβούρνη για να κάνει το μεταπτυχιακό της. Σπούδασε
Global Media Communication στο πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, εργάστηκε ως δημοσιογράφος για κάποιο διάστημα στην ομογενειακή εφημερίδα «Νέος Κόσμος» και στη συνέχεια μαζί
με μια ομάδα άλλων τριών νέων έκαναν το WeTeachMe. Αρχικά, ξεκίνησαν με έναν ιστότοπο για
όσους προσφέρουν διάφορα φροντιστηριακά μαθήματα αλλά στη συνέχεια αυτό εξελίχθηκε και
τώρα προσφέρουν μέσω του διαδικτύου ένα αυτόματο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό πρόγραμμα
γραφειακής στήριξης μιας επιχείρησης. Λογιστικά, βιβλία, μάρκετινγκ κ.α.

της Δημοκρατίας και της Φιλοσοφίας. Τα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν πολιτιστικές
και κοινωνικές εμπειρίες, όπως επισκέψεις σε
μουσεία αρχαιολογικά μνημεία, πολιτιστικά
δρώμενα, καλό φαγητό (γευσιγνωσία και μαγειρική), οινογνωσία και ψώνια, κυρίως είδη
λαϊκής τέχνης και αναμνηστικά δώρα.
Στην Ελλάδα αναζητούν την εμπειρία του
κλασσικού παρελθόντος με επισκέψεις στα
μουσεία μας και στους αρχαιολογικούς χώρους
και την ομορφιά των παγκοσμίου φήμης νησιών μας, είτε με παραμονή σε μερικά από αυτά,
είτε μέσω κρουαζιέρας, είτε με εξερεύνησή
τους με γιωτ και ιστιοπλοϊκά. Επισκέπτονται
κυρίως την Αθήνα, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη,
την Κρήτη, και δευτερευόντως τη Ρόδο και την
Πελοπόννησο.
Επειδή για τους Αμερικανούς τουρίστες η
κυριότερη πύλη εισόδου στη χώρα μας είναι
η Αθήνα, αποθαρρύνονταν όταν συνέβαιναν
απεργίες και διαδηλώσεις γιατί είναι ευαίσθητοι σε θέματα ασφάλειας.
Η επιτετραμμένη της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα Βιρτζίνια Μπένετ, υποστήριξε
πως η Ελλάδα αποτελεί αγαπημένο προορισμό
για τους Αμερικανούς. Η ίδια τόνισε ότι οι Αμερικανοί πολίτες που επισκέπτονται την χώρα
μας νοιώθουν ασφάλεια!
Η μεγάλη αύξηση του αριθμού των Αμερικα-

νών που επισκέπτονται την Ελλάδα, είτε μεμονωμένα είτε μέσω του τουρισμού κρουαζιέρας,
που προέβλεψε η πρεσβεία των ΗΠΑ στη χώρα
μας, επιβεβαιώθηκε ενώ αναμένουμε χρονιά
ρεκόρ για τον τουρισμό το 2014».
- Εκτός από τον καλοκαιρινό τουρισμό, παρατηρείται αύξηση σε ειδικές ομάδες τουριστών από την Αμερική;
«Αύξηση παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα
τουριστών άνω των 50 ετών, στις ιδιαίτερες
ομάδες τουριστών gays lesbians, αλλά και στον
ιατρικό τουρισμό, στα γαμήλια ταξίδια, στους
πολιτιστικούς θρησκευτικούς γύρους και στην
κρουαζιέρα».
- Τι προγραμματίζει ο ΕΟΤ, μέσα στα πλαίσια
της προσπάθειες προσέλκυσης τουρισμού
από τις ΗΠΑ, για το 2014;
«Ο ΕΟΤ έχει προγραμματίσει για το 2014 ένα
συνδυασμό ενεργειών προβολής του ελληνικού τουρισμού στην αγορά των ΗΠΑ, ώστε
να ενισχυθεί το ήδη καλό κλίμα του 2013 και
η προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών. Οι ενέργειες αυτές αφορούν σε: διαδικτυακή διαφήμιση σε μεγάλες διαδικτυακές
ταξιδιωτικές πλατφόρμες των ΗΠΑ, διαφημιστικές ενέργειες με καταχωρήσεις advertorial
σε επαγγελματικά ταξιδιωτικά περιοδικά, συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις με στόχευση
σε ειδικές ομάδες καταναλωτών (κρουαζιέρα,
honeymooners, τρίτη ηλικία 50+), πραγματοποίηση online σεμιναρίων για εκπαίδευση
Αμερικανών ταξιδιωτικών πρακτόρων στην
πώληση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος,
αποστολές επιλεγμένων δημοσιογράφων στην
Ελλάδα για εξασφάλιση αρθρογραφίας σε αμερικανικά έντυπα, συνεργασία με άλλους φορείς
και συμμετοχή σε εκδηλώσεις προβολής ειδικών μορφών τουρισμού, όπως γαστρονομία,
ιατρικό-ιαματικό τουρισμό, θρησκευτικό τουρισμό κλπ.
Κλείνοντας θα ήθελα να θυμίσω μία φράση
της υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, κ. Ολγας Κεφαλογιάννη, της οποίας οι προσπάθειες
για την αμερικανική αγορά είναι εντατικές και
στοχευμένες: «Θέλουμε να δείξουμε ότι η Ελλάδα είναι και πάλι της μόδας, είναι ένας παραδοσιακός προορισμός, ο οποίος προσελκύει κάθε
χρόνο πολύ γνωστές προσωπικότητες από την
Αμερική. Επομένως, γιατί να μην απευθύνεται
και στο μέσο Αμερικάνο»».
(Πηγή: ΑΜΠΕ)

Βέλγιο: Συνέδριο με θέμα «Γενοκτονία, σφαγές των Ελλήνων της Μαύρης Θάλασσας»
Συνέδριο με θέμα «Γενοκτονία και σφαγές των Ελλήνων της Μαύρης Θάλασσας: Το ζήτημα της
αναγνώρισης των θυμάτων» διοργανώνει στις Βρυξέλλες, στις 20 και 21 Φεβρουαρίου, η Βασιλική
Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Καλών Τεχνών του Βελγίου.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, σκοπός του συνεδρίου είναι να προβληματίσει το ακροατήριο
και να αναπτύξει το θέμα των Γενοκτονιών και των Σφαγών, αναλύοντας την περίπτωση, των
Ελλήνων της Μαύρης Θάλασσας (ίσως τη λιγότερο γνωστή στο ευρύ κοινό) η οποία περιλαμβάνει
όλες τις παραμέτρους για να ξεκινήσει μια συζήτηση.
Μεταξύ των εισηγητών του συνεδρίου είναι ο μόνιμος γραμματέας της Βασιλικής Ακαδημίας
του Βελγίου, Herve Hasquin, ο πρύτανης του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών Didier
Viviers, ο Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης ( Bασιλική Ακαδημία του Βελγίου και Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών ), η Άρτεμις Μενούνου (Πανεπιστήμιο της Μον), ο Peter Lagrou (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών ) η Αικατερίνη Λέφκα (Πανεπιστήμιο της Λιέγης), Θεοδόσιος Κυριακίδης
(ΑΠΘ) και η Jennifer Reilly Kellogg (Ελληνοαμερικανικό Ίδρυμα και Κέντρο Ελληνικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ στην Ελλάδα).
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

THE APPLICATIONS ARE IN !
STUDENTS FROM ACROSS THE NATION APPLY FOR THE PANHELLENIC AWARDS
The deadline of January 31, 2014 has now passed and the submission period for the PanHellenic applications is
now closed. We commend all the applicants for their pursuit of a PanHellenic Scholarship Award and wish them
all continued academic success. «Although every year we maintain the high level of our qualifying criteria, it has
not deterred a large number of students from applying. The Foundation's standards guarantee that the best and
brightest young men and women from all 50 States have an opportunity to achieve their educational goals and
become enlightened and engaged citizens,» said Chris P. Tomaras, Founder and Chairman of the Foundation.
The applications are currently being processed and will be delivered to the Foundation's Academic Committee
this month for review and selection. Applicants from across the United States have applied and represent multiple
disciplines from universities including The University of Chicago, The Massachusetts Institute of Technology,
Pennsylvania State University, Johns Hopkins University and many more. All applicants will be notified by April 15,
2014. The Foundation will again offer a quarter of a million dollars to the selected recipients.

A Singular Mission:
«To promote education by providing
scholarships and educational programs to Greek
American students who, guided by the values
of their Hellenic upbringing, have the potential
to become life-long significant achievers and
contribute meaningfully to society.»
CHRIS P. TOMARAS (Founder & Chairman)
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'Εγγαμος, πατέρας τριών ανήλικων παιδιών,
λυράρης, κάτοικος Μπρούκλυν, γνωστός στην
Ομογένεια Νέας Υόρκης, ως πρώην πρόεδρος
του συλλόγου Κρητών ''Ομόνοια'' και τώρα
σύμβουλος, ο ένας από τους επτά συλληφθέντες ως μέλη σπείρας ναρκωτικών σε ΗΠΑ και
Ιταλία.
Ο Χρήστος Φασαράκης, 42 χρονών, αντιμετωπίζει ποινή μέχρι 20 χρόνια αν κριθεί ένοχος των κατηγοριών γιά ''ξέπλυμα χρήματος
από παράνομες δραστηριότητες'', συμμετοχή
σε ''διεθνή σπείρα εμπορίας ναρκωτικών'' και
άλλες κατηγορίες.
'Οταν συνελήφθηκε, ο Φασαράκης είχε στην
κατοχή του 600.000 δολ. σε προπληρωμένες
τραπεζικές επιταγές (cashier's checks), που
ήταν έτοιμος να δώσει σε μυστικό πράκτορα
του FBI.
Δύο από τους συλληφθέντες στη Νέα Υότκη είναι μέλη των ''οικογενειών'' Gabino και
Βοnanno. 'Ενας ακόμα συνεργαζόταν με την
οργάνωση ''Ντραγκέτα'' στην Ιταλία, που ήθελε ''πρόσβαση'' στην αγορά Νέας Υόρκης. Γιά
την ίδια υπόθεση, οι αρχές στην Ιταλία συνέλαβαν 17 άτομα.
Ως επικεφαλής της ομάδας στη Νέα Υόρκη, φέρεται ο αρτοποιός Φράνκο Λουπόη στο
Μπρούκλυν. Σύμφωνα με τις αρχές, η σπείρα
προωθούσε ναρκωτικά από το Μεξικό μέσω
ΗΠΑ, στην Ιταλία και αλλού

Η επίσημη ανακοίνωση του FBI
BROOKLYN, NY... A 15-count indictment was
unsealed this morning in federal court in the
Eastern District of New York charging seven
defendants with narcotics trafficking, money
laundering, and firearms offenses based, in
part, on their participation in a transnational
heroin and cocaine trafficking conspiracy
involving the ‘Ndrangheta, one of Italy’s
most powerful organized crime syndicates.
The
defendants-'Ndrangheta'
member
Raffaele Valente, also known as ''Lello'';
Gambino associate Franco Lupoi; Bonanno
associate Charles Centaro, also known as
“Charlie Pepsi”; Dominic Ali; Alexander Chan;
Christos Fasarakis; and Jose Alfredo Garcia,
also known as ''Freddy''-were arrested earlier
today. In a coordinated operation, Italian law
enforcement authorities arrested 17 members
and associates of the ‘Ndrangheta in Calabria,
Italy, who were involved in the narcotics
trafficking conspiracy, among other crimes.
The seven defendants arrested in the
United States are scheduled to be arraigned
this afternoon before Chief United States
Magistrate Judge Steven M. Gold, at the
United States Courthouse at 225 Cadman
Plaza East in Brooklyn, New York. The case has
been assigned to United States District Judge
Sterling Johnson, Jr.
The charges were announced by Loretta E.
Lynch, United States Attorney for the Eastern
District of New York, and George Venizelos,
Assistant Director in Charge, Federal Bureau of
Investigation, New York Field Office (FBI).
''The ‘Ndrangheta is an exceptionally
dangerous, sophisticated, and insidious
criminal organization with tentacles stretching
from Italy to countries around the world,”stated
United States Attorney Lynch. “The defendant
Lupoi sought to use his connections with both

OMOΓΕΝΕΙΑ

Νέα Υόρκη: Σύλληψη Ομογενή πρ. πρόεδρου Συλλόγου
Κρητών, γιά συμμετοχή σε ''εγκληματική οργάνωση''
Ο Χρήστος Φασαράκης συνελήφθηκε με την κατηγορία ''ξεπλύματος μαύρου
χρήματος'' και ''συμμετοχής σε διεθνή σπείρα διακίνησης ναρκωτικών''
‘Ndrangheta and the Gambino crime family to
extend his own criminal reach literally around
the globe. Today, thanks to the vigilance and
sustained cooperation of the Department
of Justice and its law enforcement partners
in Italy, the ‘Ndrangheta’s efforts to gain a
foothold in New York have been dealt a lasting
blow.'' Ms. Lynch praised the outstanding
investigative efforts of the Federal Bureau of
Investigation and expressed her thanks to law
enforcement partners in Italy, including the
Prosecutor of the Republic of Reggio Calabria;
the Italian National Police (INP), in particular,
the Squadra Mobile of Reggio Calabria and
the Servizio Centrale Operativo; the Direzione
Centrale per i Servizi Antidroga; and the
Direzione Nazionale Antimafia. Ms. Lynch also
expressed gratitude to the U.S. Department of
Justice Attache and the the FBI Legal Attache
at the U.S. Embassy in Rome, who coordinated
extensive evidence-sharing and undercover
operations.
''As alleged, ‘Ndrangheta’s clan members
conspired with members of the Gambino
organized crime family in New York in an
attempt to infiltrate our area with their illegal
activities. Under the auspices of legitimate
shipping businesses, the two criminal
groups worked together to establish a plan
of moving cocaine and heroin between the
United States and Italy. Little did they know,
there was an ongoing collaboration between
the FBI and the Italian National Police to
investigate and identify their scheme. This
international cooperation between our
great law enforcement agencies is one that
was established at the beginning of our
investigation, and it remains in place today.
With every arrest made, both here and in Italy,
FBI agents and Italian National Police officers
closely coordinated their operations and
share the success of this operation,'' said FBI
Assistant Director in Charge Venizelos.
As detailed in the indictment and detention
letter filed today, defendant Franco Lupoi, a
Brooklyn resident who has lived in Calabria,
used his close criminal ties to both the Gambino
organized crime family and the ‘Ndrangheta,
an Italian criminal organization akin to the
Mafia in Sicily and the Camorra in Naples, to
pursue criminal activity that stretched across
the globe. The Italian charges unsealed today
reveal how the ‘Ndrangheta has operated for
decades in Calabria in localized clans -known
as ‘ndrine- based primarily on close family
ties. In this case, Lupoi’s father-in-law, Italian
defendant Nicola Antonio Simonetta, is a
member of the Ursino clan of the ‘Ndrangheta.
In 2012, Simonetta traveled to Brooklyn and
met with Lupoi and an undercover FBI agent,
who recorded Simonetta and Lupoi discussing
plans to ship narcotics between the U.S. and
Italy via the port of Gioia Tauro in Calabria,
an infamous hub of 'Ndrangheta activity.
Simonetta revealed that his ‘Ndrangheta
associates at the port would guarantee the

safe arrival of container ships containing
contraband.
As alleged in court documents, Lupoi
exploited these underworld connections to
link his criminal associates in New York with
those in Calabria, forming conspiracies to
traffic heroin and cocaine. On the Italian side,
he allegedly engaged Italian defendant and
‘Ndrangheta leader Francesco Ursino and
others as suppliers of heroin and buyers of
cocaine. During two joint FBI-INP operations
in Italy, Lupoi and Ursino sold more than 1.3
kilograms of heroin to an FBI undercover
agent for what they believed was eventual
distribution in the United States. In New York,
Lupoi, Chan, and Garcia sold the undercover
agent more than a kilogram of heroin.
As alleged, Lupoi also set into motion a
plot to transport 500 kilograms of cocaine,
concealed in frozen food, in shipping
containers from Guyana to Calabria. In the
course of these conspiracies, Lupoi assured
his confederates of his relationship with a
corrupt port official in Gioia Tauro, indicating
that in return for €200,000, the official could
guarantee passage of unlimited containers
of contraband. In New York, Lupoi joined
forces with defendants Alexander Chan and
Garcia to orchestrate the Guyana-Italy cocaine
conspiracy. In conversations recorded by the
undercover agent, the conspirators discussed
their connections to Mexican drug cartels
operating in Guyana, South America, and
plotted to transport 500 kilograms of cocaine
internationally, hidden in shipments of frozen
fish or pineapples. On the Italian side, Ursino
and his co-conspirators planned to use a fish
importation company to receive the shipment.
As set forth in Italian court documents, the
conspiracy slowed when shipping containers
originating from the same Guyanese shipping
company were seized in Malaysia and found to

contain more than $7 million in cocaine hidden
in pineapples and coconut milk.
As set forth in court documents, Lupoi
also worked closely with U.S. defendant and
‘Ndrangheta member Raffaele Valente, who
sold an illegal silencer and sawed-off shotgun
to the FBI undercover agent at the Royal
Crown Bakery in Brooklyn. In conversations
intercepted on Italian wiretaps, Valente
revealed that he had assembled a group of
well-armed men in New York and that their
base of operations was as secure as Fort Knox.
Valente also discussed his devotion to St.
Michael the Archangel as the purported “patron
saint” of the ‘Ndrangheta and exhorted Italian
defendant Andrea Memmolo to wear a special
ring as a sign of pride and mutual recognition.
Valente and Lupoi are charged with conspiracy
to transfer a firearm, and Valente is charged
with two counts of illegal possession of a
silencer. Valente is also charged in Italy with
the crime of mafia association based on his
role in establishing an ‘Ndrangheta cell in New
York.
As alleged, Lupoi further maintained a
network of money laundering associates in
New York. He and his co-defendants Dominic
Ali, Charles “Charlie Pepsi” Centaro, and
Christos Fasarakis, an employee of Alma Bank
in Brooklyn, laundered more than $500,000
in funds that they believed were the proceeds
of narcotics and illegal weapons trafficking.
Centaro was recorded describing his access to
bank accounts with millions of dollars through
which he could launder and conceal criminal
proceeds.
If convicted, Lupoi, Chan, and Garcia face
a maximum sentence of life imprisonment;
Ali, Centaro, and Fasarakis face a maximum
sentence of 20 years’ imprisonment on each
money laundering charge; and Valente faces a
maximum sentence of 10 years' imprisonment
on each firearms charge.
The government's case is being prosecuted
by Assistant United States Attorneys Cristina
Posa, Kristin Mace, and Kevin Trowel.
The charges contained in the indictment
and complaint are merely allegations, and the
defendants are presumed innocent unless and
until proven guilty.
Defendants:
Franco Lupoi
Age: 44
Brooklyn, New York
Dominic Ali
Age: 55
Brooklyn, New York
Charles Centaro, a.k.a. ''Charlie Pepsi''
Age: 50
Brooklyn, New York
Alexander Chan
Age: 46
New York, New York
Christos Fasarakis
Age: 42
Brooklyn, New York
Raffaele Valente, a.k.a. ''Lello''
Age: 42
Brooklyn, New York
Jose Alfredo Garcia, a.k.a. ''Freddy''
Age: 47
New York, New York
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Τορόντο 1918: Η ελληνική ''νύχτα των κρυστάλλων''
Την 1η Αυγούστου 1918, ένα πλήθος 50.000 Καναδών «πατριωτών» επιδόθηκε για ημέρες σε
ένα ανελέητο ''πογκρόμ'' εις βάρος των ελληνόφωνων μεταναστών της πόλης. Το αποτέλεσμα
αυτού του ρατσιστικού πογκρόμ ήταν ο θάνατος δεκάδων μεταναστών, μεταξύ των οποίων 29
γυναίκες και 6 ανήλικα παιδιά, καθώς και υλικές ζημιές 1.000.000 δολαρίων σε τιμές εποχής.
Οι αφορμές ήταν πολλές. Για χρόνια οι ελληνόφωνοι μετανάστες, μικροϊδιοκτήτες και εργαζόμενοι κυρίως στον επισιτισμό (εστιατόρια κλπ) αποκαλούνταν από τους ντόπιους «slackers»,
δηλαδή «τεμπελχανάδες», επειδή κατά τους ρατσιστές απέφευγαν τις βαριές δουλειές του φορτοεκφορτωτή, του ξυλοκόπου ή του βιομηχανικού εργάτη και δούλευαν σαν μάγειροι, ψήστες,
σερβιτόροι ή υπάλληλοι εμπορικών καταστημάτων.
Ακολούθησε μια σειρά από γεγονότα όπως οι καλές σχέσεις του τότε πρωθυπουργού Βενιζέλου
με το Γερμανό Κάιζερ, η ουδετερότητα της χώρας προέλευσής τους κατά τις αρχές του Α' παγκοσμίου πολέμου και η άρνηση των ελληνόφωνων μεταναστών να καταταγούν στον Καναδικό
στρατό που όξυναν τις ρατσιστικές αντιλήψεις εις βάρος τους.
Επιστρέφοντας οι χιλιάδες των βετεράνων Καναδών από τη σφαγή χαρακωμάτων του Α' παγκοσμίου πολέμου, πολλοί από αυτούς ανάπηροι και σε άθλια οικονομική κατάσταση, βρήκαν
τους ελληνόφωνους μετανάστες, που αποτελούσαν το 0,5% του πληθυσμού της πόλης, να ευημερούν έχοντας στην κατοχή τους το 35% των μικρομεσαίων καταστημάτων.
Τον Αύγουστο του 1918, 10.000 βετεράνοι διαδήλωσαν στους δρόμους συνεπικουρούμενοι από
40.000 Καναδούς πολίτες. Οι πολυήμερες διαδηλώσεις συχνά εκτράπηκαν σε πογκρόμ σε βάρος
μαγαζιών και σπιτιών μεταναστών με την αστυνομία στην καλύτερη περίπτωση θεατή, ενώ δεν
ήταν λίγες οι περιπτώσεις όπου Καναδοί αστυνομικοί έπαιρναν ενεργά μέρος στο πογκρόμ σε
βάρος των ελληνόφωνων.
Οι μνήμες του ρατσιστικού πογκρόμ της πόλης έχουν μετατραπεί σήμερα σε φιέστα-φεστιβάλ,
όπου «αντι»ρατσιστές συγκεντρώνονται στις συνοικίες των ελληνόφωνων και τρώνε μαζικά
greek souvlaki, tzatziki, mousaka και άλλα μεσογειακά greek εδέσματα.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
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ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Κυπριακό-Συνομιλίες: Το κοινό ανακοινωθέν
1. Η παρούσα κατάσταση είναι απαράδεκτη
και η παράτασή της θα έχει αρνητικές συνέπειες για τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους. Οι ηγέτες επιβεβαίωσαν ότι η επίλυση θα έχει θετική επίδραση σε ολόκληρη την
περιοχή, ενώ πρωτίστως θα επωφελούνται οι
Τουρκοκύπριοι και οι Ελληνοκύπριοι, με σεβασμό στις δημοκρατικές Αρχές, τα ανθρώπινα
δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες, καθώς
και τις ξεχωριστές ταυτότητες και την ακεραιότητα αμφοτέρων, διασφαλίζοντας το κοινό
τους μέλλον σε μια ενωμένη Κύπρο εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Οι ηγέτες εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να επαναρχίσουν δομημένες διαπραγματεύσεις με τρόπο που προσβλέπει σε αποτελέσματα. Όλα τα άλυτα βασικά θέματα θα είναι
στο τραπέζι και θα συζητηθούν αλληλένδετα.
Οι ηγέτες θα έχουν ως στόχο να φτάσουν σε
επίλυση το συντομότερο δυνατό και ακολούθως να πραγματοποιήσουν ξεχωριστά και ταυτόχρονα δημοψηφίσματα.
3. Η επίλυση θα βασίζεται σε δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως
καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις Συμφωνίες Υψηλού
Επιπέδου. Η ενωμένη Κύπρος, σαν μέλος των
Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
θα έχει μια ενιαία νομική προσωπικότητα και
μία κυριαρχία, η οποία θα καθορίζεται ως η
κυριαρχία που απολαμβάνουν όλα τα κράτημέλη των Ηνωμένων Εθνών υπό τον χάρτη του
ΟΗΕ και η οποία προέρχεται εξίσου από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Θα υπάρχει
μια ενιαία κυπριακή ιθαγένεια, που θα ρυθμίζεται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία. Όλοι
οι πολίτες της ενωμένης Κύπρου θα είναι και
πολίτες είτε του ελληνοκυπριακού συνιστώντος κράτους είτε του τουρκοκυπριακού συνιστώντος κράτους. Αυτή η ιδιότητα θα είναι
εσωτερική και θα συμπληρώνει και όχι να αντικαθιστά με οποιοδήποτε τρόπο την ενωμένη
κυπριακή ιθαγένεια.
Οι εξουσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
καθώς και θέματα που είναι σαφώς συναφή με
τις καθορισμένες αρμοδιότητές της θα προσδιορίζονται από το Σύνταγμα. Το ομοσπονδιακό
Σύνταγμα θα προνοεί επίσης ότι το κατάλοιπο
εξουσίας θα ασκείται από τα συνιστώντα κράτη. Τα συνιστώντα κράτη θα ασκούν πλήρως
και οριστικά όλες τις εξουσίες τους, μακριά
από επεμβάσεις από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Οι ομοσπονδιακοί νόμοι δεν θα κα-

ταπατούν τις νομοθεσίες των συνιστώντων
κρατών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των
συνιστώντων κρατών και οι νομοθεσίες των
συνιστώντων κρατών δεν θα καταπατούν ομοσπονδιακούς νόμους που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.
Οποιαδήποτε διαμάχη σε σχέση με τα παραπάνω θα δικάζεται από το ομοσπονδιακό ανώτατο δικαστήριο. Καμιά από τις δυο πλευρές δεν
θα μπορεί να διεκδικεί εξουσία ή δικαιοδοσία
στην άλλη.
4. Η ενωμένη κυπριακή ομοσπονδία θα
προκύψει μετά την έγκριση της επίλυσης σε
ξεχωριστά ταυτόχρονα δημοψηφίσματα. Το
ομοσπονδιακό Σύνταγμα θα ορίζει ότι η ενωμένη κυπριακή ομοσπονδία θα αποτελείται
από δύο συνιστώντα κράτη με ίσο καθεστώς.
Η δικοινοτική, διζωνική φύση της ομοσπονδίας και οι αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται η
ΕΕ θα διασφαλίζονται και θα γίνονται σεβαστές
σε όλο το νησί. Το ομοσπονδιακό Σύνταγμα θα
αποτελεί τον ανώτατο νόμο του νησιού και θα
δεσμεύει όλες τις εξουσίες της ομοσπονδίας
και των συνιστώντων κρατών. Η ένωση ολόκληρης ή μέρους της ομοσπονδίας με οποιαδήποτε άλλη χώρα ή οποιασδήποτε μορφής
διχοτόμηση ή απόσχιση ή οποιαδήποτε άλλη
μονομερής αλλαγή στην κατάσταση πραγμάτων απαγορεύεται.
5. Οι διαπραγματεύσεις βασίζονται στην
αρχή πως τίποτε δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να
συμφωνηθούν τα πάντα.
6. Οι διορισμένοι εκπρόσωποι έχουν πλήρη
εξουσία να συζητούν οποιοδήποτε θέμα σε
οποιαδήποτε στιγμή και πρέπει να απολαμβάνουν παράλληλη πρόσβαση σε όλους τους
ενδιαφερόμενους στη διαδικασία, όταν χρειάζεται. Διατηρούν την απόλυτη εξουσία λήψης
αποφάσεων. Μόνο μια συμφωνία στην οποία
θα καταλήξουν ελεύθερα οι ηγέτες μπορεί να
τεθεί σε ξεχωριστά ταυτόχρονα δημοψηφίσματα. Οποιασδήποτε μορφής διαιτησία αποκλείεται.
7. Οι πλευρές θα επιδιώξουν να δημιουργήσουν ένα θετικό κλίμα για να εξασφαλίσουν
την επιτυχία των συνομιλιών. Δεσμεύονται να
αποφύγουν την απόδοση ευθυνών ή οποιαδήποτε αρνητικά δημόσια σχόλια σχετικά με τις
διαπραγματεύσεις. Επίσης δεσμεύονται στις
προσπάθειες να εφαρμοστούν μέτρα δόμησης
εμπιστοσύνης που θα παρέχουν μια δυναμική
ώθηση στην προοπτική για μια ενωμένη Κύπρο».

Το διάγγελμα του πρόεδρου Ν. Αναστασιάδη
Ο κ. Αναστασιάδης παρουσίασε 16 λόγους, για τους οποίους κατά την εκτίμησή του το κοινό
ανακοινωθέν, χωρίς να παραγνωρίζει τις ανησυχίες της άλλης πλευράς, ικανοποιεί και τις επιδιώξεις και ευαισθησίες της ελληνοκυπριακής πλευράς.
- Η υπάρχουσα κατάσταση, το «status quo» δηλαδή, θεωρείται και από τους δύο ηγέτες απαράδεκτη. Δηλαδή, μεταξύ άλλων, απαράδεκτη κρίνεται η παρουσία κατοχικών στρατευμάτων,
η συνεχιζόμενη διαίρεση της πατρίδας μας, η παράνομη αξιοποίηση των ελληνοκυπριακών περιουσιών, η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών, ο εποικισμός,
η καταστροφή της θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς, η ανάγκη που εξωθεί τους
Ελληνοκύπριους να ξεπουλούν τις περιουσίες τους στα κατεχόμενα, η αποξένωση του κυπριακού
ελληνισμού από το κατεχόμενο μέρος και η εν τη ουσία παγίωση των τετελεσμένων της εισβολής.
- Προβλέπεται ότι η λύση θα σέβεται τις βασικές αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και θα διασφαλίζει το κοινό μέλλον του συνόλου των πολιτών σε μια ενωμένη
Κύπρο εντός της Ε.Ε.
- Οι αρχές και οι αξίες επί των οποίων εδράζεται η Ε.Ε. θα διασφαλίζονται και θα γίνονται σεβαστές σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
- Αποκλείονται τα όποια ασφυκτικά ή άλλως πως χρονοδιαγράμματα.
- Αποκλείεται ρητά η όποια μορφή επιδιαιτησίας και πως μόνο μια συμφωνία που θα βασίζεται
στην ελεύθερη βούληση των μερών θα παραπεμφθεί σε δημοψηφίσματα (Παράγραφος 6).
- Ρητά και απερίφραστα απαγορεύεται η ένωση του όλου η μέρους με την όποια χώρα, η όποια
μορφή διαίρεσης ή απόσχισης ή και η όποια μονομερής ενέργεια αλλαγής του καθεστώτος (Παράγραφος 4).
- Γίνεται αποδεκτή η θέση μας για την ανάγκη υιοθέτησης ουσιωδών μέτρων οικοδόμησης
εμπιστοσύνης τα οποία θα δώσουν νέα δυναμική στην προοπτική για μια ενωμένη Κύπρο, κάτι
που απηχεί πλέον και τις απόψεις σημαντικών παραγόντων της διεθνούς κοινότητας.
Ο κ. Αναστασιάδης τόνισε πως η αναφορά «η κυριαρχία πηγάζει εξίσου από τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους και όχι από τις δύο κοινότητες» θα πρέπει να θεωρείται «επίτευγμα, αφού παραπέμπει στα συστατικά στοιχεία που αποτελούν τον κυπριακό λαό και όχι στις
κοινότητες όπως αυτές αναγνωρίζονται και από το σύνταγμα του 1960». Επίσης, υπογράμμισε
ότι «πουθενά στο κοινό ανακοινωθέν δεν υπάρχει η όποια μνεία για προϋπάρχοντα ή ιδρυτικά ή
συνιδρυτικά κράτη».
Αντιθέτως, επεσήμανε «ρητά αναφέρεται πως οι συνομιλίες διεξάγονται μεταξύ των ηγετών
δύο κοινοτήτων, πως ακόμα οι δύο συνιστώσες πολιτείες είναι προϊόν του ομόσπονδου συντάγματος με ρητή πρόνοια η οποία προβλέπει ότι η ομοσπονδία θα αποτελείται από δύο συνιστώσες
πολιτείες».
Ο κ. Αναστασιάδης εξέφρασε ευχαριστίες για την στήριξη της Ελληνικής κυβέρνησης και είπε
ότι οι συναντήσεις των διαπραγματευτών σε Αθήνα και Άγκυρα θα γίνονται σε επίπεδο γενικών
διευθυντών των υπουργείων Εξωτερικών. Επίσης , τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν κατέχει τμήμα της
Κύπρου και συνεπώς δεν μπορεί να γίνεται λόγος για παραχώρηση εκ μέρους της».

Οι αντιδράσεις για την ''κυπριακή συμφωνία'',
oι ΗΠΑ συγχαίρουν Σαμαρά και Ερντογάν!
«Ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και οι ΗΠΑ καλωσορίζουν τη συνάντηση των δύο Κυπρίων
ηγετών, Νίκου Αναστασιάδη και Ντερβίς Έρογλου και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων
σχετικά με ένα διακανονισμό στη Κύπρο, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών» αναφέρει σε
ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος
Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η κοινή δήλωση που συμφωνήθηκε από τους δύο ηγέτες
αντανακλά ένα πνεύμα συμβιβασμού και θέτει γερά θεμέλια για τις συνομιλίες.
Επιπλέον συγχαίρει και τους πρωθυπουργούς της Ελλάδας και της Τουρκίας, Σαμαρά και Ερντογάν, για τον «εποικοδομητικό ρόλο» τους, επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό
του νέου ''πακέτου λύσης'' του ρόλου των ΗΠΑ.
Τα Ηνωμένα Έθνη
Xαιρέτισε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Μπαν κι-Μουν τη συμφωνία για το κοινό
ανακοινωθέν και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη «συνολικής λύσης» του Κυπριακού, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι ο ειδικός σύμβουλός του, Αλεξάντερ Ντάουνερ, τον ενημέρωσε ότι παραιτείται από τη θέση του.
Σε γραπτή δήλωσή του, ο ΓΓ του ΟΗΕ αναφέρει ότι χαιρετίζει θερμά την ολοκλήρωση του κοινού
ανακοινωθέντος και την επίσημη επανέναρξη, από τον ελληνοκύπριο ηγέτη Νίκο Αναστασιάδη
και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ντερβίς Έρογλου, «των πλήρων διαπραγματεύσεων που στοχεύουν
στην επίτευξη συνολικής διευθέτησης του κυπριακού προβλήματος».
Η Ε.Ε.
Τη συμφωνία μεταξύ της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας πάνω στην
κοινή διακήρυξη, που θέτει βάσεις για την επανάληψη των διαπραγματεύσεων καλωσορίζει η
Ε.Ε., όπως αναφέρεται σε κοινή γραπτή δήλωση που εξέδωσαν οι πρόεδροι της Κομισιόν, Ζοζέ
Μπαρόζο, και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν βαν Ρόμπεϊ.
Η κοινή αυτή δήλωση αναμένεται να βοηθήσει τους δύο ηγέτες να αντιμετωπίσουν άμεσα ζητήματα ουσίας και να προχωρήσουν τάχιστα σε αποτελέσματα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων,
τονίζουν.
Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι οι κύριοι Μπαρόζο και Βαν Ρόμπεϊ συγχαίρουν και
χαιρετίζουν το κουράγιο που επέδειξαν οι δυο ηγέτες στη συμφωνία.
Όπως επισημαίνεται, τη στιγμή της ένταξης της Κύπρου, η Ε.Ε. είχε δηλώσει την ετοιμότητά της
να διευκολύνει τους όρους μιας λύσης σύμφωνα με τις αρχές, στις οποίες εδράζεται η Ε.Ε.
Ο υπουργός Εξωτερικών Βρετανίας
«Η κοινή δήλωση (Αναστασιάδη – Έρογλου) αποτελεί πολύ καλή βάση για παραγωγικές συνομιλίες», αναφέρει σε γραπτή δήλωση με την οποία ενημέρωσε τη Βουλή των Κοινοτήτων για τις
εξελίξεις στην Κύπρο ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Γουίλιαμ Χέιγκ. «Η επίτευξη μιας συμφωνημένης σειράς παραμέτρων δίνει σαφή κατεύθυνση στους διαπραγματευτές και στους ηγέτες για τους επόμενους μήνες. Πολλές από τις ευρείες αρχές για μια ενωμένη Κύπρο έχουν τώρα
συμφωνηθεί και πιστεύω ότι οι πλευρές θα διαπραγματευτούν καλή τη πίστη πάνω σε αυτή τη
βάση έως την επίτευξη μιας τελικής διευθέτησης», προσθέτει ο κ. Χέιγκ.
Ο Ρώσος Πρέσβης χαιρετίζει την επανέναρξη των συνομιλιών
Την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό χαιρέτισε, σε δήλωσή του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο, Stanislav Osadchiy.
Σε δήλωσή του στο ΚΥΠΕ, ο Ρώσος Πρέσβης εκφράζει την ελπίδα όπως οι διαπραγματεύσεις
στεφθούν με επιτυχία και εξευρεθεί μια δίκαιη λύση που θα είναι προς όφελος και των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων.
Το ΚΚΕ
Τον προβληματισμό του όσον αφορά στην διατύπωση «συνιστώντα κράτη» που εμπεριέχεται
στο κείμενο της Κοινής Διακήρυξης που συμφώνησαν σήμερα ο κύπριος πρόεδρος Ν. Αναστασιάδης και ο Ντερβίς Έρογλου, εκφράζει το ΚΚΕ.
Οι αναφορές στο κείμενο της Κοινής Διακήρυξης παραπέμπουν σε λύση τύπου «σχέδιο Ανάν»,
και επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες του ΚΚΕ, ότι επίκεινται επικίνδυνες εξελίξεις για τον κυπριακό
λαό, αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα.
Όπως υποστηρίζει το ΚΚΕ, η αναφορά σε λύση διζωνικής – δικοινοτικής ομοσπονδίας αναιρείται από την ύπαρξη «συνιστώντων κρατών», από την σχέση τους με το ομοσπονδιακό σύνταγμα
και από τη μη αναφορά ότι το «ομόσπονδο» κράτος θα αποτελεί συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Όλα αυτά σύμφωνα πάντα με το ΚΚΕ, οδηγούν στην ουσία σε λύση συνομοσπονδιακή και διχοτομική που νομιμοποιούν την τουρκική εισβολή και κατοχή.
Οι ΑΝ.ΕΛ
Για επαλήθευση των φόβων των ''Ανεξάρτητων Ελλήνων'', έκανε λόγο ο εκπρόσωπος του κόμματος Τέρενς Κουίκ, σε σχόλιό του σχετικά με το κοινό ανακοινωθέν για το Κυπριακό.
«Το Κυπριακό διολισθαίνει συνεχώς σε μία επικίνδυνη και ενδοτική πορεία. Η Κυπριακή Δημοκρατία κατακλύζεται και το νέο μόρφωμα αναγνωρίζει και αποδέχεται πλέον ως ισότιμο συνομιλητή, τις κατοχικές δυνάμεις» παρατήρησε ο κ. Κουίκ.
Προανήγγειλε επίσης ότι τις επόμενες ώρες ο πρόεδρος του κόμματος, Πάνος Καμμένος, θα
έλθει σε επαφή με τους ηγέτες των κυπριακών δυνάμεων «που δεν δεσμεύονται με το σχέδιο
Ανάν ΙΙ που έχει δρομολογηθεί».
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ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Κύπρος: Ο ρόλος του διεθνή παράγοντα

Ο κύβος ερίφθη, η μάχη είναι της Κύπρου

Ο κύβος ερίφθη. Η υπόθεση του κοινού ανακοινωθέντος είναι πλέον ιστορία. Ότι ελέχθη
ελέχθη. Μπορεί να έχουν δίκαιο όσοι τόνισαν
ότι η κοινή δήλωση εμπεριέχει αρκετούς κινδύνους για τη συνέχεια και ότι το πλαίσιο αυτό
προοιωνίζει συνομιλίες σε βάση που δύσκολα
θα οδηγήσει σε λύση έστω αποδεκτή. Μπορεί
να έχουν δίκαιο κι εκείνοι που ισχυρίστηκαν ότι
η μάχη θα δοθεί από εδώ κι εμπρός, και αφού
στην κοινή δήλωση αναφέρεται ότι τίποτα δεν
ισχύει αν δεν υπάρξει συμφωνία σε όλα, τότε
είναι υπερβολικές οι αντιδράσεις. Η ουσία είναι
μία: Ξεκίνησε μια νέα προσπάθεια για να βρεθεί λύση στο κυπριακό. Σαράντα χρόνια μετά.
Και ναι, 40 χρόνια είναι πολλά. Αν υπάρχει ένα
δεδομένο στο οποίο ουδείς διαφωνεί, είναι ότι
ο μόνος δρόμος να βρεθεί λύση είναι αυτός των
συνομιλιών. Από την στιγμή που αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για να ζωντανέψει ξανά
την ελπίδα, δεν έχει καμία σημασία η συνέχιση
ανταλλαγής πυρών για το κοινό ανακοινωθέν.
Το μόνο που έχει αξία είναι να επικεντρωθούν
όλοι στις συνομιλίες και με κάθε τρόπο να διεκδικηθεί το καλύτερο δυνατό. Ο Γιώργος Λιλλήκας και όποιος άλλος πολιτικός χαραμίζει φαιά
ουσία είτε ζητώντας παραίτηση Αναστασιάδη
είτε συνεχίζει να συνθηματολογεί περιορίζοντας την επιχειρηματολογία του σε χαρακτηρισμούς, πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι ουσιαστικά ρίχνει αβολίδοτα πυρά. Σαφώς και πρέπει
να ασκείται συνεχώς πίεση στον Πρόεδρο ώστε
να μην ξεχνά ούτε δευτερόλεπτο ότι είναι υποχρεωμένος να διεκδικήσει ό,τι επιβάλλει το
συμφέρον της πατρίδας μας και ό,τι αναμένει
ο κυπριακός λαός. Κριτική επί της ουσίας. Όχι
εκτοξεύοντας ανούσιες φωτοβολίδες.
Αν αυτό που για δεκαετίες επαναλαμβάνουν
με εκνευριστικό τρόπο όλοι ανεξαιρέτως οι
πολιτικοί το εννοούν, ότι δηλαδή η πάροδος
του χρόνου παγιώνει τα τετελεσμένα και οδηγεί στη διχοτόμηση, τότε ουδείς έχει δικαίωμα
να ακολουθήσει άλλη οδό από την στήριξη
του Αναστασιάδη στη μάχη που θα δώσει. Και
στήριξη σαφώς και δεν σημαίνει σύμπλευση με
ό,τι αυτός θα κάνει και ό,τι θα αποδέχεται. Οι
διαφωνούντες έχουν ρόλο και μάλιστα, πολύ
σημαντικό. Καταθέτοντας με εποικοδομητικό
τρόπο εισηγήσεις, λειτουργώντας με θετικό
τρόπο και προσφέροντας υπαλλακτικές προτάσεις. Ακόμη, καταθέτοντας με έντονο τρόπο τις
διαφωνίες τους σε οτιδήποτε θα διαφαίνεται
ότι είναι επικίνδυνο.

Σε όλα όμως, υπάρχουν λεπτές γραμμές. Αν
κάποιοι (από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας
μέχρι τους πολιτικούς τρίτης γραμμής που είπαν «ναι» το 2004) θεωρούν ότι ήρθε η ώρα να
δικαιωθούν για τη θέση τους επί του σχεδίου
Ανάν, απλώς κάνουν λάθος. Αν θα προσπαθήσουν να οδηγήσουν σε μία παραπλήσια λύση
με εκείνη του 2004 για να φαίνεται ότι δεν
έκαναν λάθος το 2004, απλώς θα αποτύχουν εκ
νέου. Αν θεωρούν ότι τα εντελώς διαφορετικά
σημερινά δεδομένα σε σχέση με το 2004 (διαλυμένη οικονομία, άνθρωποι στην ανεργία και
στην ανέχεια, οικογενειάρχες σε απόγνωση)
ευνοούν αποδοχή οποιασδήποτε λύσης, απλώς
απατώνται.
Οι κυβερνώντες έχουν ευθύνη –αφού αυτοί
έχουν την εξουσία- να προσέξουν τη συμπεριφορά τους. Ήδη, από το κοινό ανακοινωθέν και μόνο, μερίδα του λαού έχει πέσει και
πάλι στην παγίδα της διχόνοιας. Μια ματιά
στο διαδίκτυο είναι αρκετή για να αντιληφθεί
κάποιος την τραγωδία. Είναι καιρός να αντιληφθούμε όλοι ότι δεν υπάρχουν περισσότερο ή
λιγότερο πατριώτες. Πάνω απ’ όλα, δεν υπάρχουν προδότες. Όλοι τον ίδιο στόχο έχουμε.
Να φτάσουμε σε λύση. Η διαφορά έγκειται σε
τι εκτιμάται από τον καθένα ότι είναι εφικτό,
αφού στο ευκταίο όλοι συμφωνούν, αλλά σχεδόν όλοι αντιλαμβάνονται ότι είναι ανέφικτο.
Όσοι επιμένουν να διαχωρίζουν πολιτικούς και
πολίτες σε πατριώτες και προδότες, μόνο ζημιά
προκαλούν στην Κύπρο. Σαράντα χρόνια μετά
είναι η στιγμή ο κάθε πολίτης να σταματήσει
να αντιμετωπίζει παθητικά τις εξελίξεις και να
άγεται και να φέρεται από το τι ο όποιος πολιτικός λέει. Είναι η στιγμή ο καθένας να ψάχνει,
να μελετά, να προβληματίζεται, να αξιολογεί
και να κρίνει τι συμφέρει και τι όχι στον τόπο.
Πέρα από δογματισμούς, πέρα από ιδεοληψίες,
πέρα από κινδυνολογίες.
Ο Αναστασιάδης πρέπει να ξέρει ότι αυτό
που διατυμπάνιζε τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης Χριστόφια όταν τον στήριζε, ισχύει
απόλυτα και σήμερα (ειδικά σήμερα): Δεν έχει
λευκή επιταγή στη διαχείριση του μέλλοντος
της πατρίδας και των ανθρώπων της. Αυτή
μάχη –μπορεί να είναι η τελευταία- δεν είναι
ούτε δική του ούτε των ανανιστών αλλά ούτε
και των λυσοφοβικών (απεχθάνομαι τον όρο
αλλά τον δανείζομαι). Είναι η μάχη της Κύπρου
και των Κυπρίων για την Κύπρο.
Γ. Καλλινίκου (Φιλελεύθερος Κύπρου)

Κυπριακό χωρίς δογματισμούς
Οι εξελίξεις στο Κυπριακό τις τελευταίες ημέρες ήταν ραγδαίες. Μετά από έντονες παρασκηνιακές διεργασίες, με πρωταγωνιστές τους Αμερικανούς, έχει προκύψει ένα κοινό ανακοινωθέν, το
περιεχόμενο του οποίου προκάλεσε πολλές συζητήσεις και αναταράξεις στο εσωτερικό μέτωπο.
Οι συνομιλίες ξεκινούν αύριο με τη συνάντηση του Προέδρου Αναστασιάδη με τον κατοχικό ηγέτη Ντερβίς Έρογλου.
Η διαχείριση του Κυπριακού διαχρονικά κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Το πρόβλημα δεν έχει
επιλυθεί και φυσικά σπεύδουμε να επισημάνουμε πως αυτό δεν είναι ευθύνη της ελληνικής πλευράς στην Κύπρο. Είναι απόλυτη ευθύνη της Τουρκίας, η οποία δεν έχει αποφασίσει πως θα συνεργασθεί για λύση του Κυπριακού. Όμως, ταυτόχρονα αξιολογείται και η βελτίωση ή η επιδείνωση
της θέσης του Κυπριακού με βάση τη διαχείριση που έγινε. Είναι προφανές πως η κατάσταση στο
Κυπριακό έχει επιδεινωθεί. Η λογική των συνεχών υποχωρήσεων που αποσκοπούσε κάθε φορά
να φέρει κοντά για να διαπραγματευτούμε την τουρκική πλευρά απέτυχε. Η τακτική αυτή οδήγησε στη συνεχή διολίσθηση του Κυπριακού. Χαμένοι μέσα σε ορολογίες και όμηροι των διαφόρων
εποικοδομητικών ασαφειών, έχουμε φθάσει δυστυχώς σε σημείο να συζητούμε ένα μόρφωμα,
που ως κρατικό μοντέλο δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο.
Σε αυτή τη χώρα, η διαχείριση του εθνικού προβλήματος αρχίζει και τελειώνει με όρους άλλης
εποχής, με πολύ διαφορετικά δεδομένα από τα σημερινά. Τα δεδομένα και η εποχή έχουν αλλάξει

Η Κυβέρνηση και τα προεδρικά εξαπτέρυγα πανηγυρίζουν, επειδή ο διεθνής παράγοντας επικροτεί, στηρίζει και ενθαρρύνει τις νέες προσπάθειες για αναζήτηση λύσης στο Κυπριακό. Δεν
υποτιμά κανείς τον διεθνή παράγοντα, όταν κυρίως αναφερόμαστε στις ΗΠΑ, στην ΕΕ, στον ΟΗΕ
και, φυσικά, σε άλλες χώρες όπως η Γαλλία, η Ρωσία, η Βρετανία. Ιδιαίτερα είναι πολλαπλώς
ενθαρρυντικό το μήνυμα του Προέδρου Ομπάμα που αναφέρεται «σε πιθανές πρωτοβουλίες για
μέτρα για αναζωογόνηση της περιοχής της Αμμοχώστου, όταν συμφωνηθούν από τις δύο κοινότητες».
Η αναφορά στην Αμμόχωστο, πάγια θέση του Προέδρου Αναστασιάδη και των προκατόχων του,
είναι σημαντική υπό την έννοια ότι η κατοχική Τουρκία θα συναινέσει στο άνοιγμα και στην παράδοσή της στους νόμιμους κατοίκους της. Επίσης, η στήριξη που η ΕΕ παρέχει στις δύο πλευρές
είναι μεν σημαντική, αλλά και περίεργη αφού, λέγει, θα προσαρμόσει πιθανή λύση στους όρους
της ΕΕ. Θα είναι καθοριστική αν, επιτέλους, η κοινοτική αλληλεγγύη μετουσιωθεί σε ουσιαστική
εμπλοκή της Ένωσης κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.
Η υποστήριξη της νέας προσπάθειας από άλλες χώρες και τον ΓΓ του ΟΗΕ βεβαίως και συμβάλλει στη δημιουργία θετικού και ευοίωνου κλίματος. Ο διεθνής παράγων, από το 1977 μέχρι σήμερα, είναι πάντοτε ενθουσιώδης στην υποστήριξη κάθε πρωτοβουλίας και προσπάθειας. Σήμερα,
το διεθνές ενδιαφέρον είναι πιο έντονο όχι μόνο για την επίλυση του Κυπριακού αλλά και για
άλλους λόγους. Όλοι όσοι, άμεσα ή έμμεσα, ενδιαφέρονται για το πρόβλημα, δεν το κάνουν μόνο
επειδή, αίφνης, καίγονται για την επίλυσή του.
Το ενδιαφέρον τους εστιάζεται περισσότερο στον...βυθό των κυπριακών θαλασσών, όπου ανακαλύφθηκε ενεργειακός πλούτος. Οι ΗΠΑ κατά κύριο λόγο όπως και η Ρωσία, η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερμανία, η Κίνα, η ΕΕ ως σύνολο ενδιαφέρονται περισσότερο για το φυσικό αέριο. Άρα,
με ένα σμπάρο δύο τρυγόνια. Αυτή η κατάσταση πραγμάτων ευνοεί την Κυπριακή Δημοκρατία;
Βεβαίως και πολύ μάλιστα.
Δεν αμφισβητούμε τις προσπάθειες και τις επαφές που ο Πρόεδρος έκανε προς διάφορους ξένους ηγέτες, ώστε να παρεμβληθούν και να υποστηρίξουν τη νέα προσπάθεια για λύση. Όμως,
ήδη ο κουνιαρχτός των θεωρητικών υποστηρίξεων αρχίζει να κατακάθεται. Στα επόμενα 24ωρα
οι δύο πλευρές θα ανοίξουν τα χαρτιά τους και θα καταθέσουν τις θέσεις τους. Ο λεγόμενος διεθνής παράγων μπορεί να συνεχίσει να ενθαρρύνει τις πλευρές, αλλά την κρίσιμη ώρα αυτές θα
βρίσκονται μόνες με το Κυπριακό.
Τότε θα καταδειχθεί και θα επιβεβαιωθεί η βούληση τής καθεμιάς και η γνήσια πρόθεσή της
να συμβάλει στην επίτευξη βιώσιμης και προπάντων λειτουργικής λύσης. Εμείς δεν έχουμε καμία
ψευδαίσθηση. Οι Τούρκοι, με την Κοινή Δήλωση, έχουν ενθυλακώσει εκ προοιμίου τόσα πολλά
στο θέμα της διακυβέρνησης, που διερωτώμεθα αν η ελληνική πλευρά θα καταφέρει να ανατρέψει όσα ολέθρια και καταστροφικά ο Ν. Αναστασιάδης μονομερώς εκχώρησε στους Τούρκους.
Οι θέσεις των Τούρκων είναι γνωστές και αταλάντευτες. Φρόντισαν πριν και μετά τη συμφωνία
Αναστασιάδη-Έρογλου να τις επαναλάβουν. Δεν πρόκειται να τις αμβλύνουν ή και να τις αποσύρουν. Τα χαρακτηριστικά ενός κράτους είναι τέσσερα: Έδαφος, πληθυσμός, διοίκηση και αναγνώριση. Η κατοχική Τουρκία πέτυχε τα τρία πρώτα. Απομένει η αναγνώριση του ψευδοκράτους. Διά
της Κοινής Δήλωσης ήδη επιτυγχάνει είσοδο στον προθάλαμο της αναγνώρισης, αφού κέρδισε
κυριαρχία, ιθαγένεια και οντότητα.
Κυρίως, πέτυχε το νέο κράτος «να προκύψει» από τη λύση, όχι ως συνέχεια και μετεξέλιξη της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Τι θα πράξει η ελληνική πλευρά; Τι θα πράξει ο διεθνής παράγων, που
τώρα χειροκροτεί; Ό,τι έπραξε και το 2004: Θα πιέσει την αδύνατη πλευρά, δηλ. την ελληνική, να
υποκύψει στις τουρκικές αξιώσεις. Ποιες και πόσες αντιστάσεις ο Ν. Αναστασιάδης διαθέτει; Με
Αναν-ικά δεκανίκια δεν θα αντέξει και πολύ.
(Eφημερίδα ''Πολίτης'' Κύπρου)

Ο ''Ανανικός'' Ε. Βενιζέλος δεν κρύβει ''την χαρά'' του!
Μέρα με ιδιαίτερη σημασία χαρακτήρισε
την 11η Φεβρπουαρίου 2014 ο αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών
Ευάγγελος Βενιζέλος αναφερόμενος στο Κοινό
Ανακοινωθέν, που συμφωνήθηκε στην Κύπρο
μεταξύ των δύο ηγετών, Νικ. Αναστασιάδη και
Ντ. Έρογλου.
«Η διαμόρφωση και η διαφύλαξη των προϋποθέσεων της εθνικής ενότητας και της μέγιστης συναίνεσης, από τώρα έως το τέλος, είναι
υποχρέωση όλων των πολιτικών δυνάμεων,
όλων των πολιτών» τονίζει ο 'Ελληνας υπουργός Εξωτερικών.
Προσθέτει δε ότι μία λύση αποδεκτή από τον
κυπριακό λαό πρέπει να βασίζεται στις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στο
ευρωπαϊκό κοινοτικό κεκτημένο, σε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, με μία και μόνη
διεθνή νομική προσωπικότητα, μία και μόνη
κυριαρχία, μία και μόνη ιθαγένεια, μέλος του
ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο κ. Βενιζέλος επισημαίνει ότι η αποδοχή των
προτάσεων του Κύπριου προέδρου κ. Αναστασιάδη για την όσο γίνεται ταχύτερη εφαρμογή
ουσιαστικών Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, μπορεί να συντελέσει αποφασιστικά

στην εγκαθίδρυση ενός άλλου κλίματος στη
Μεγαλόνησο.
«Η ιστορική μνήμη, απώτερη αλλά και εγγύτερη, γύρω από το Κυπριακό μπορεί και πρέπει
να λειτουργήσει ως οδηγός» σημειώνει o 'Eλληνας ΥΠΕΞ και καταλήγει διαβεβαιώνοντας
ότι η Ελλάδα θα σταθεί, όπως πάντα, με αίσθημα εθνικής ευθύνης και απόλυτο σεβασμό στη
διεθνή νομιμότητα, στηρίζοντας τη διαδικασία
που κινείται στο παραπάνω πλαίσιο.
Ο υπεξ κ. Βενιζέλος, πάσχει από ''απώλεια
μνήμης'' ξεχνώντας πως ψήφισε ο Κυπριακός
λαός στο δημοψήφισμα του 2004, τότε που και
ο ίδιος συνέστηνε παντριοτρόπως την υπερψήφιση του ''Σχεδίου Ανάν'' την επανάληψη του
οποίου, με μικροδιαφορές, ζούμε και σήμερα.
Απομακρυνόμενος από την πρόσφατη δήλωσή του για ''περιφρούρηση των συμφέρόντων
του κράτους'', που σήμαινε ''δεν μπλεκόμαστε
στις Κυπριακές υποθέσεις'', σκέψη ενδεχομένως απορριπτέα αλλά έντιμη, επεχείρησε να
δείξει ''τη χαρά του'', εγκωμιάζοντας τη συμφωνία των δυό ''συνιστώντων προέδρων'', απορρίπτοντας με μονοκονδυλιά τις επιφυλάξεις ή
αντιρρήσεις του συνόλου της Κυπριακής αντιπολίτευσης .
(dragoumanos)

το Κυπριακό. Γι' αυτό και δεν μπορούν να διεξάγονται συζητήσεις με όρους της δεκαετίας '70.
Είναι εκτίμησή μας πως η διαδικασία που ακολουθείται από το 1974 και εντεύθεν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της. Αυτό δεν είναι συμπέρασμα που προκύπτει με βάση θεωρητικές προσεγγίσεις και νεοφανείς θεωρήσεις. Έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική και δεν έχει πετύχει το ζητούμενο, δηλαδή τη λύση του Κυπριακού. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα και τούτο δεν μπορεί να
το αμφισβητήσει.
Τι κάνουμε εφεξής; Το σκηνικό έχει λίγο-πολύ στηθεί από τους Αμερικανούς. Το σκηνικό έχει
διαμορφωθεί με την αποδοχή του κοινού ανακοινωθέντος. Πού θα μας οδηγήσει αυτή η νέα διαδικασία; Στη λύση του Κυπριακού;
Το να συνεχίσουμε, μαζοχιστικά, σε μια διαδικασία που έχει αποδειχθεί ατελέσφορη είναι η
εύκολη οδός. Θεωρούμε πως θα πρέπει να εξεταστούν κι άλλα σενάρια. Να εξεταστούν άλλες
εναλλακτικές διαδικασίες, οι οποίες μπορούν να διαμορφώσουν προοπτικές άρσης του παρατεταμένου αδιεξόδου. Δεν είναι κακό να εξετάζονται κι άλλα σενάρια και απορούμε γιατί κάποιοι
φοβούνται να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι υποχρέωση των διαχειριστών να
δώσουν διεξόδους. Ακόμα και εάν συμμετέχουν σε μια διαδικασία. Κι αυτό θα γίνει μόνο εάν
εγκαταλειφθούν δογματικές προσεγγίσεις και φοβικά σύνδρομα. Το μέλλον της χώρας δεν είναι
ένα παιχνίδι και εφαλτήριο για προσωπικές καριέρες. Όσοι αδυνατούν να αντιληφθούν τα νέα
δεδομένα (ένταξη στην Ε.Ε., φυσικό αέριο, γεωπολιτικές εξελίξεις), δεν μπορούν να χειριστούν
το Κυπριακό. (Φ.)
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EΠΙΛΟΓΕΣ

Mέλη Κογκρέσου ζητούν ένταξη ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ
Επιστολή προς τον υπουργό Εξωτερικών των
ΗΠΑ Τζον Κέρι απέστειλαν 42 μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου, Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί, με την οποία ζητούν η ένταξη της
ΠΓΔΜ και του Μαυροβουνίου στο ΝΑΤΟ, κατά
την προσεχή Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας,
τον Σεπτέμβριο, στην Ουαλία, να αποτελέσει
προτεραιότητα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, καλώντας τον ίδιο να υποστηρίξει τη διεύρυνση της
Συμμαχίας και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης των δύο χωρών.
«Πιστεύουμε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να διατηρήσουν τη στενή συνεργασία με τις υποψήφιες
χώρες Γεωργία, «Μακεδονία», Μαυροβούνιο
και Βοσνία- Ερζεγοβίνη, καθώς και τις άλλες
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
που επιδιώκουν να έχουν στενότερες σχέσεις
με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Ειδικότερα, σας καλούμε να υποστηρίξετε την ένταξη στο ΝΑΤΟ του
Μαυροβουνίου και της «Μακεδονίας» κατά
τη Σύνοδο Κορυφής του τρέχοντος έτους»
αναφέρεται στην επιστολή των μελών του Κογκρέσου, μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης των
Σκοπίων.
Στην επιχειρηματολογία τους, οι υπογράφοντες- μέλη του Κογκρέσου εκφράζουν την πεποίθηση πως για τις υποψήφιες χώρες η ένταξη στο ΝΑΤΟ θα αποφέρει οφέλη όσον αφορά
την περαιτέρω ενίσχυση των δημοκρατικών
θεσμών, τη σταθερότητα και την ασφάλεια της
περιοχής. Επίσης, η επιστολή προειδοποιεί ότι

η αποτυχία των ευρω-ατλαντικών θεσμών να
αναγνωρίσουν και να ανταμείψουν τις ουσιώδεις προσπάθειες των υποψήφιων μελών τους
δύναται να λειτουργήσει αποθαρρυντικά όσον
αφορά τη διαδικασία των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες αυτές και να αποδυναμώσει τη δέσμευσή τους για συνεργασία με
την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.
Τα μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου, που
υπογράφουν την επιστολή αυτή, υπογραμμίζουν πως η εμπειρία με την Ουκρανία και η άρνησή της να υπογράψει τη συμφωνία Σύνδεσης
και Σταθεροποίησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση,
καθώς και η απομάκρυνση της ενταξιακής πορείας της προς το ΝΑΤΟ, αποτελεί υπενθύμιση
για τους κινδύνους που απορρέουν από την
αναβολή διεύρυνσης της Συμμαχίας.
Υπενθυμίζεται ότι επιστολή υποστήριξης της
ένταξης της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ είχαν απευθύνει
προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ 54 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων τον Απρίλιο 2012, ενόψει, τότε, της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας
στο Σικάγο, χωρίς όμως αποτέλεσμα, αφού στη
Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Σικάγο, η οποία διεξήχθη
τον Μάιο του 2012, επαναβεβαιώθηκε ρητά η
απόφαση του Βουκουρεστίου το 2008, ότι για
να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ η ΠΓΔΜ θα πρέπει
πρώτα να επιλυθεί το θέμα της ονομασίας και
παρά το γεγονός ότι είχαν γίνει τότε κάποιες
μεμονωμένες απόπειρες να αλλοιωθεί η απόφαση του Βουκουρεστίου.

Η Ελλάδα, στον ''πάτο'' Ευρώπης στην ελευθερία Τύπου
Μεγάλη υποχώρηση της ελευθερίας του Τύπου καταγράφηκε το 2013 σε χώρες όπου ξέσπασαν ένοπλες συρράξεις, όπως το Μαλί και
η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, αλλά επίσης
και σε δημοκρατίες όπου οι αρχές «χρησιμοποιούν καταχρηστικά το επιχείρημα της εθνικής ασφάλειας», όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής, υπογραμμίζει η μη κυβερνητική
οργάνωση προάσπισης της ελευθεροτυπίας
Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) σε μια
μελέτη της που δθηκε στην δημοσιότητα 12
Φεβρουαρίου.
Όσον αφορά την Ελλάδα, η οποία πλήττεται
από την οικονομική κρίση, έχασε 14 θέσεις
στην κατάταξη της RSF, πέφτοντας στην 99η.
Η Βουλγαρία (100ή, -12 θέσεις) βρίσκεται
στην τελευταία θέση της κατάταξης μεταξύ
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
έπειτα από μια χρονιά που σημαδεύτηκε από
τις βίαιες επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων
τις οποίες διέπραξαν στελέχη των υπηρεσιών
ασφαλείας στο περιθώριο διαδηλώσεων.
Η χώρα, η οποία θεωρείται η πιο επικίνδυνη
του κόσμου για τους δημοσιογράφους από τους
RSF, η Συρία, βρίσκεται στην 177η θέση από τις

180 της κατάταξης, όπως και πέρυσι, πάνω από
μόλις τρία κράτη, όπου η κατάσταση παρέμεινε
αμετάβλητη: το Τουρκμενιστάν (178η θέση), τη
Βόρεια Κορέα (179η) και την Ερυθραία (180ή).
Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η Φινλανδία
διατηρεί την πρώτη θέση, ακολουθούμενη,
όπως και την περασμένη χρονιά, από την Ολλανδία και τη Νορβηγία.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατρακύλησαν 13 θέσεις στην κατάταξή της πέφτοντας στην 43η. Η Βρετανία απώλεσε τρεις
θέσεις και κατατάσσεται πλέον 33η. Σε αυτή
τη χώρα «ασκήθηκαν στο όνομα του αγώνα
κατά της τρομοκρατίας σκανδαλώδεις πιέσεις
στην εφημερίδα The Guardian», μεταξύ άλλων,
υπενθύμισε η RSF.
Η Γαλλία, η οποία έχασε μια θέση πέφτοντας
στην 39η, γνώρισε επίσης μια «ανησυχητική»
χρονιά το 2013, σύμφωνα με την οργάνωση,
η οποία επικαλέστηκε ιδίως την απόφαση της
γαλλικής δικαιοσύνης να αποσυρθούν δημοσιεύματα σχετικά με καταγεγραμμένες συνομιλίες για την υπόθεση της πολυεκατομμυριούχου Λιλιάν Μπετανκούρ από τον ιστότοπο
Mediapart και το περιοδικό Le Point.

Κακοπληρωτές: ''Μεγάλα φέσια'' από Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ
Αναταραχή προκαλούν σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ οι
δηλώσεις του Επιτρόπου Χοακίν Αλμούνια για
τα δάνεια που έχουν λάβει τα δύο κόμματα από
τράπεζες.
Ειδικότερα, απαντώντας σε ερώτηση του
ευρωβουλευτή της Δράσης, Θεόδωρου Σκυλακάκη και της Προέδρου της Οικονομικής και
Νομισματικής Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου, Σάρον Μπόουλς, ο κ. Αλμούνια ανέφερε ότι
μέσα στο 2013 δεν έχει δοθεί κανένα νέο δάνειο
σε πολιτικά κόμματα, ωστόσο, αυτά που έχουν
δοθεί μέχρι τώρα θεωρούνται ως μη εξυπηρετούμενα από τον Ιανουάριο του 2013.
Επίσημη αντίδραση από τα κόμματα δεν έχει
υπάρξει, ωστόσο, εκ μέρους της ΝΔ ο Γιώργος
Μουρούτης τοποθετήθηκε ηλεκτρονικά αναφέροντας «δάνεια της Ν.Δ εξοφλούνται κανονικά παρά τα υψηλότατα επιτόκια που πληρώνει» καθώς και ότι «ο κ. Σκυλακάκης ερμηνεύει
τον κ. Αλμούνια όπως νομίζει».
Στην ερώτησή τους οι κ. Σκυλακάκης και της
κυρία Μπόουλς ανέφεραν ότι τα δύο κόμματα
του κυβερνητικού συνασπισμού εμφανίζονται
να χρωστούν 270 εκατομμύρια ευρώ σε ελληνικές τράπεζες.
Η ερώτηση του κ. Σκυλακάκη και η απάντηση του Χοακίν Αλμούνια.
Θέμα: Δάνεια με προνομιακούς όρους και
εξυπηρέτηση του χρέους των ελληνικών πολιτικών κομμάτων στην κυβέρνηση
«Σε συνέχεια προηγούμενων γραπτών ερωτήσεων όσον αφορά την χρηματοδότηση ελ-

ληνικών πολιτικών κομμάτων (E-011048/2011
και P-002640/2013) και μετά την απάντηση του
Υπουργού Εργασίας στο ελληνικό κοινοβούλιο,
ο οποίος επιβεβαίωσε την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας (ΝΔ) και του ΠAΣOK, ύψους 360 000 ευρώ
προς τον Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης (IKA), από τον παρελθόντα Ιούλιο το θέμα
της εξυπηρέτησης των δανείων των πολιτικών
κομμάτων επανέρχεται για άλλη μια φορά στην
επικαιρότητα.
Το 2012, σε μία περίοδο περιορισμένης ρευστότητας όταν οι τράπεζες δεν ήταν σε θέση να
χρηματοδοτήσουν ενυπόθηκα στεγαστικά και
άλλου τύπου δάνεια, τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού, όπως προκύπτει από τους
ισολογισμούς τους, έλαβαν περαιτέρω τραπεζική χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων
ευρώ.
Τα δύο κόμματα του κυβερνητικού συνασπι-

Bloomberg: Το Ελληνικό το τελευταίο τεστ για την
επιτυχία ιδιωτικοποιήσεων και ανάκαμψη στην Ελλάδα
Τη δύσκολη ελληνική πραγματικότητα αναφορικά με τον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων περιγράφει σε εκτενές άρθρο του το Bloomberg.
Με επίκεντρο την έκταση του παλαιού αεροδρομίου στο Ελληνικό, το πρακτορείο, καταγράφει τις δυσκολίες, τα ρίσκα, αλλά και τις
μεγάλες προοπτικές που ανοίγονται για την
ελληνική κυβέρνηση αναφορικά με τις αποκρατικοποιήσεις.
«Εχει περάσει σχεδόν μια δεκαετία από τότε
που τα πλήθη γέμιζαν το παλιό αεροδρόμιο της
Αθήνας» ξεκινάει το άρθρο του Bloomberg και
συνεχίζει «Το Ελληνικό είχε μεταμορφωθεί σε
ένα από τα μέρη των Ολυμπιακών Αγώνων του
2004, αλλά τώρα αδέσποτοι σκύλοι και και όχι
αθλητές περιπλανώνται ανάμεσα στα άδεια
κτίρια, ενώ μια πολύ μικρή ομάδα φρουρών
ασφαλείας προσέχουν το μέρος».
«Οι δρόμοι έχουν αλλοιωθεί από τον καιρό
και χόρτα ξεπροβάλλουν μέσα από τα πάλαι
ποτέ γήπεδα μπέιζμπολ και κανό. Μερικοί φοίνικες που αργοπεθαίνουν συμπληρώνουν το
τοπίο. Καλώς ήλθατε στο Ελληνικό το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο real estate της Ευρώπης,
δύο φορές σαν το μέγεθος του Central Park της
Νέας Υόρκης και η επιτομή του τι πάει στραβά
με το ελληνικό πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης,
αλλά και το σημείο όπου παραμένει η μεγαλύτερη ευκαιρία» αναφέρει χαρακτηριστικά το
πρακτορείο.
Στο κείμενο αναφέρεται ότι η κυβέρνηση
ετοιμάζεται να διαλέξει κάποιον επενδυτή
μέσα στον επόμενο μήνα για «ξεφορτωθεί» την
έκταση στο Ελληνικό, ωστόσο, επισημαίνεται
ότι το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων στην Ευρώπη, το οποίο έχει αφετηρία
την εξαετή ύφεση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα,
έχει αποδώσει λιγότερο από το 10% των αρχικών του στόχων.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι αρχικοί
στόχοι για το 2015, όπως είχαν συμφωνηθεί
στο πρώτο πακέτο διάσωσης, το 2010, ήταν
στα 50 δισ. ευρώ από ιδιωτικοποιήσεις κάτι το
οποίο έχει ήδη μειωθεί στα 11 δισ. ευρώ μέχρι
το 2016.
«Μέχρι στιγμής η χώρα έχει κλείσει συμφωνίες 4 δισ. και έχει εισπράξει περί τα 2,6 δισ.»
δήλωνε στο πρακτορείο τον περασμένο Δεκέμβρη ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Ταμείου
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου,
Ανδρέας Ταπραντζής, ενώ το μεγαλύτερο ντηλ
μέχρι στιγμής ήταν η πώληση του ΟΠΑΠ για 712
εκατομμύρια ευρώ.
Το Bloomberg επισημαίνει, ακόμη, ότι το
μεγαλύτερο χτύπημα μέχρι στιγμής ήταν η κατάρρευση της συμφωνίας με την Gazprom για
την πώληση της εταιρείας φυσικού αερίου.
Η πώληση της ΔΕΠΑ δεν θα είναι μέσα στο

πλάνο ιδιωτικοποίησης για αυτή τη χρονιά
έπειτα από την αποτυχία να πωληθεί η εταιρεία στην μεγαλύτερη εταιρεία φυσικού αερίου στον κόσμο.
Οπως αναφέρει στο πρακτορείο ο κ. Ταπραντζής, μια επιτυχημένη έκβαση στην υπόθεση
του Ελληνικού θα μπορούσε να δημιουργήσει 35.000 νέες θέσεις εργασίας και περίπου
40.000 μόνιμες θέσεις με τις επενδύσεις να
υπολογίζονται παραπάνω από 5 δισ. ευρώ για
την επόμενη δεκαετία.
Κάτι τέτοιο θα έδινε μεγάλη ώθηση στον τουρισμό και στις ακτασκευαστικές εταιρείες, ενώ
η ανάπτυξη θα μπορούσε να περιλαμβάνει καζίνο, ξενοδοχεία, γραφεία και κατοικίες.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις εταιρείες που έχουν περάσει στην τελική φάση για
να αγοράσουν το Ελληνικό και αυτές είναι :η
Lamda Development SA (LAMDA), η London
& Regional Properties και ένας Ισραηλινός
επενδυτής με δραστηριότητα στην Ανατολική
Ευρώπη και την Ινδία.
Εκτός από το Ελληνικό στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων για το 2014 συμπεριλαμβάνονται
δύο βασικά λιμάνια, μια εταιρεία ύδρευσης,
αυτοκινητόδρομοι, ο σιδηρόδρομος και αρκετά ακίνητα που βρίσκονται σε χώρες του εξωτερικού.
Στο κείμενο το πρακτορείου γίνεται ακόμη αναφορά και στον Αργεντίνο μεγιστάνα,
Εδουάρδο Εουρνεκιάν, ο οποίος επιθυμεί να
αγοράσει 21 ελληνικά αεροδρόμια με στόχο να
επωφεληθεί από τις χαμηλές τιμές εξαιτίας της
κρίσης.
Από την άλλη πλευρά, ο ρωσικός κολοσσός
RZD ετοιμάζεται να συμπράξει με την αθηναϊκή
GEK Terna για να αγοράσουν το ελληνικό μονοπώλιο στους σιδηρόδρομους, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Το Bloomberg, πάντως, στο άρθρο του επισημαίνει ότι η κατάσταση στη χώρα είναι ακόμη ρευστή, καθώς, η ελληνική κυβέρνηση και
κοινωνία έχουν ακόμη να αντιμετωπίσουν αρκετά θέματα που σχετίζονται με τη φορολογία,
τα εργασιακά, τη λειτουργία του κράτους και
τη μεγάλη διαφθορά. «Οταν όλα αυτά τα ρίσκα προσμετρώνται η πιθανότητα επενδύσεων
στην Ελλάδα γίνεται λιγότερο ελκυστική» συμπεραίνει με νόημα το πρακτορείο.
Το Ελληνικό θα μπορούσε να προσφέρει μια
σημαντική ένεση ρευστότητας στο κράτος και
συνεχιζόμενα κέρδη μέσω επενδύσεων, απόδοσης φόρων που υπολογίζονται στα 2 δισ.
ευρώ και άλλα πολλά.
Ωστόσο, στελέχη των επιχειρήσεων που ετοιμάζονται για αυτή την επένδυση επισημαίνουν
ότι παρά το γεγονός ότι είναι ένα τόσο σημαντικό έργο οι καθυστερήσεις στην υλοποίησή
του έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες όλων.

σμού εμφανίζονται να χρωστούν πάνω από
270 εκατομμύρια ευρώ σε ελληνικές τράπεζες, οι οποίες μετά την ανακεφαλαιοποίησή
τους ελέγχονται από το κράτος σε ποσοστό
περίπου 90%. Σύμφωνα με την απάντηση της
Επιτροπής στις 12 Ιανουαρίου 2012, ανακύπτει
πρόβλημα ηθικού κινδύνου σε σχέση με τα εν
λόγω χρέη»;

σαν εργασίες παρακολούθησης σε τέσσερις κεντρικές τράπεζες. Οι εντολοδόχοι επαληθεύουν
την ορθή διακυβέρνηση και τη χρήση εμπορικών κριτηρίων σε σημαντικές αποφάσεις πολιτικής.
Στο έργο της παρακολούθησης υπάγεται επίσης η διαδικασία έκδοσης νέων δανείων και η
αναδιάρθρωση υφιστάμενων πιστώσεων προς
τους συνδεδεμένους δανειολήπτες, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών κομμάτων. Με βάση
τα διαθέσιμα στοιχεία, από τον Ιανουάριο του
2013 δεν χορηγήθηκε κανένα νέο δάνειο σε πολιτικό κόμμα. Τρεις από τις τέσσερις υπό παρακολούθηση τράπεζες έχουν χορηγήσει δάνεια
στα πολιτικά κόμματα που αναφέρετε στην
ερώτησή σας. Η συντριπτική πλειονότητα των
εν λόγω δανείων είναι μη εξυπηρετούμενα ήδη
από τον Ιανουάριο του 2013».

Απάντηση του κ. Almunia
«Στο πλαίσιο της πρώτης αναθεώρησης του
δεύτερου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας, το Μνημόνιο Συνεννόησης
για τους Ειδικούς Όρους της Οικονομικής Πολιτικής προβλέπει τον διορισμό εντολοδόχου
παρακολούθησης σε όλες τις τράπεζες που
τελούν υπό αναδιάρθρωση. Τον Ιανουάριο του
2013, οι εντολοδόχοι παρακολούθησης ξεκίνη-
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Ενώ έως σήμερα οι πληροφορίες, που είναι
αποτέλεσμα αδιαφάνειας και ελλιπούς ενημέρωσης, έλεγαν ότι το πλοίο του αμερικανικού
πολεμικού Ναυτικού αναμενόταν στην Κύπρο,
και δη στο λιμάνι της Λεμεσού, επίσημη ανακοίνωση από το Αμερικάνικό Πεντάγωνο αλλάζει τα δεδομένα.
Όπως τονίζει μεταξύ άλλων, το Αμερικανικό
πλοίο που θα αναλάβει την εξουδετέρωση των
χημικών της Συρίας νότια της Κρήτης εδώ και
δύο ημέρες βρίσκεται στην ναυτική βάση ΡΟΤΑ
της Ισπανίας και θα αποπλεύσει μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά και του τρίτου φορτίου χημικών από την Συρία .
Το αμερικανικό πλοίο μονού κύτους, 36 ετών,
αφού μοντάρει επιτόπου τις μονάδες υδρόλυσης, θα φορτώσει αρχικά κοντά στους 1.200
τόνους χημικών, διαβαθμισμένων σε τρεις
κατηγορίες, για να τα μεταφέρει το αργότερο
μέχρι το τέλος της εβδομάδας νότια της Κρήτης, σε διεθνή ύδατα, και να αρχίσει σταδιακά
τη διαδικασία εξουδετέρωσης, ξεκινώντας από
τα πιο βαριά σε διαβάθμιση χημικά.
Αυτά είναι αποθηκευμένα μέχρι σήμερα σε
9 κοντέινερ πάνω στο πλοίο «Ark Futura» της
Δανίας και ήταν και το πρώτο ουσιαστικά φορτίο που απέπλευσε από τη Λαττάκεια της Συρίας στις 7 Ιανουαρίου. Το φορτίο των 9 κοντέινερ στο δανέζικο πλοίο, που η αναπληρώτρια
υπουργός Άμυνας Φ. Γεννηματά, με έγγραφό
της προς το βουλευτή Λ. Αυγενάκη γνωστοποιούσε ότι μέχρι τις 31 Μαρτίου θα έχει ολοκληρωθεί η εξουδετέρωσή του, είναι το χαρακτηρισμένο ως «Τop Priority», αφού περιέχει
τα πλέον «κόκκινα» χημικά, όπως αέριο Σαρίν,
αέρια μουστάρδας και εξελιγμένα χημικά που
το καθεστώς μετά το εμπάργκο είχε στην κυριολεξία προμηθευτεί από τη «μαύρη αγορά».

Επιβεβαιώσεις
Οι επιβεβαιώσεις ήρθαν και μέσω των συνομιλιών των προέδρων της Ρωσίας και της Κίνας
μπροστά στις κάμερες με τους επικεφαλής των
αποστολών τους. Ο οικοδεσπότης Βλαντιμίρ
Πούτιν, από το Σότσι, όπου διεξάγονται οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, και ο φιλοξενούμενος Κινέζος πρόεδρος Χιν Τζιν Πινγκ βρέθηκαν στην αίθουσα των τηλεδιασκέψεων του
Κρεμλίνου. Εκεί είχαν ταυτόχρονη επικοινωνία
με τους αρχηγούς των αποστολών Ρωσίας και
Κίνας που μετέχουν στη διαδικασία μεταφοράς
και εξουδετέρωσης με «υδρόλυση εν πλω» των
χημικών της Συρίας, ως πλοία περιφρούρησης
.Ο Ρώσος διοικητής Πεσκούροφ είπε πως κάτω
από τις διαταγές του έχει «τρία σκάφη μάχης
και τρία σκάφη υποστήριξης», ότι όλος ο εξοπλισμός βρίσκεται σε λειτουργία και πως τα
σκάφη της ομάδας είναι άριστα εξοπλισμένα.
«Είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι για να εκπληρώσουμε το έργο που μας ανετέθη».
Ο Κινέζος διοικητής Λι Πεν Τσενγκ δήλωσε
πως τις τελευταίες μέρες μαζί με τους συναδέλφους του στο καταδρομικό πλοίο έχουν συνοδεύσει αποστολές χημικών όπλων της Συρίας.
«Έχουμε ήδη συνεργαστεί μαζί τους δύο φορές
κι είμαστε έτοιμοι για νέες αναθέσεις».
Την ίδια ώρα, σε ανακοίνωση του Οργανισμού για την Καταστροφή των Χημικών Όπλων,
που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του,
αναφέρεται ότι μία τρίτη αποστολή ξεκινά από
τη Συρία φορτωμένη στο νορβηγικό πλοίο που
συνοδεύουν κινεζικές, δανέζικες, νορβηγικές
και ρωσικές ναυτικές δυνάμεις. Ο υπουργός
Εξωτερικών της Κύπρου Ιωάννης Κασουλίδης
έχει ήδη κάνει αυτοψία στα δύο πλοία, από τη
Δανία και από τη Νορβηγία, τα οποία έδεσαν
στη Λεμεσό, προκειμένου να ελέγξει τις υποδομές που διαθέτουν.
Τα παραπάνω ισχυρίστηκε, σε συνάντηση
που είχε με τον Λευτέρη Αυγενάκη, ο Έλληνας
υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος. Η
πληροφορία διασταυρώθηκε και από τις πληροφορίες του ευρωβουλευτή Σπύρου Δανέλλη,
ο οποίος, μιλώντας στο Ράδιο 98,4, ανέφερε
ότι οι Ιταλοί ευρωβουλευτές συνάδελφοί του
τον πληροφορούσαν ότι τα δύο πλοία με τα χημικά δε βρίσκονται στο λιμάνι της Καλαβρίας,
Τζόγια Τάουρο, ενώ έφυγαν από τη Λαττάκεια
και είναι σε άγνωστο προορισμό.
Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες
της «Ν.Κ.», επικεφαλής στρατιωτικά του όλου
εγχειρήματος έχει τεθεί το ρωσικό πολεμικό
ναυτικό. Το κέντρο διοίκησης είναι πάνω στο
πυρηνοκίνητο ρωσικό πλοίο «PIOTR VELIKY»,
όπου επιβαίνουν και τα μέλη της ειδικής επι-
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Τα χημικά της Συρίας θα ''ταφούν'' νότια της Κρήτης

τροπής για την εξουδετέρωση των χημικών
της Συρίας, από όπου χειρίζονται την όλη διαδικασία. Σύμφωνα με τον όλο σχεδιασμό, αφού
το χρονοδιάγραμμα μετά την άρνηση της Αλβανίας να δεχτεί τα χημικά έπεσε έξω, τα πολύ
επικίνδυνα διαβαθμισμένα κατηγορίας Α' θα
πρέπει να έχουν εξουδετερωθεί πλέον μέχρι
τέλη Απριλίου, με πρώτα τα 9 κοντέινερ του
«Ark Foutoura» έως 31 Μαρτίου και τα άλλα
κατηγορίας Β' και Γ', αν όλα πάνε καλά, μέχρι
τέλη Ιουνίου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο το δανέζικο «Ark Ark Futura», όσο και το νορβηγικό
«TAIKO» έως τελευταίο στίγμα στα GPS έχουν
στις 26 Δεκεμβρίου από Κύπρο προς Λαττάκεια.
Έκτοτε δεν υπάρχει στίγμα! Ειδικά για το φορτίο των 9 κοντέινερ του «Ark Ark Futura», που
ήδη ελλιμενίζεται στη Λεμεσό, το πόσο υψηλής
προτεραιότητας άκρως επικίνδυνο υλικό μεταφέρει φαίνεται και από την επίκαιρη ερώτηση
που χθες κατέθεσε ο Λευτέρης Αυγενάκης προς
τον ΥΠ.ΕΞ., στην οποία πολύ διακριτικά αναφέρει: «Μέρος των χημικών όπλων της Συρίας
μεταφέρεται σε δανικό και νορβηγικό πλοίο,
με συνοδεία κινεζικού και ρωσικού πολεμικού
πλοίου, τα οποία βρίσκονται ελλιμενισμένα στη
Μεσόγειο, σε λιμάνι της Κύπρου. Μάλιστα, ο
υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου κ. Ι. Κασουλίδης έχει ήδη κάνει αυτοψία στα δύο πλοία
που βρίσκονται στην Κύπρο, προκειμένου να
ελέγξει τις υποδομές που διαθέτουν. Η Συρία
έχει δηλώσει 1.300 τόνους όπλων στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων,
τα οποία θα καταστραφούν στο εξωτερικό, και
τούτο διότι η ίδια δε διαθέτει τις απαιτούμενες
υποδομές για την καταστροφή τους στα εδάφη
της. Όμως, η διεθνής κοινότητα, υπό την πίεση
των ΗΠΑ, βιάζεται να απομακρύνει εκτός Συρίας τα χημικά, ξεκινώντας καταρχήν από τα πιο
επικίνδυνα»!
Με βάση αυτά τα στοιχεία, είναι θέμα ημερών πλέον η έναρξη εξουδετέρωσης των χημικών νότια της Κρήτης, στη θάλασσα που μας
χωρίζει με την Λιβύη σε διεθνή ύδατα, άρα και
η όποια αντίδραση ή εκδηλώνεται τώρα άμεσα
ή η διαδικασία θα προχωρήσει με τον τρόπο
που είδαμε επί τόσες ημέρες.

Ίσως τώρα να εξηγείται γιατί, ενώ βρισκόμαστε στο δεύτερο μήνα της ελληνικής προεδρίας στην Ε.Ε., δε γίνεται κουβέντα για το θέμα.
Αν όμως είχαμε ΑΟΖ, τότε η παρουσία μας και
ο έλεγχος στο σημείο θα ήταν δεδομένα, ενώ
τώρα με άλλοθι τα διεθνή ύδατα ούτε καν μας
ενημερώνουν! Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η
εμπλοκή λιμανιών της Ιταλίας και των διεθνών
υδάτων με Μάλτα-Ελλάδα και Ιταλία χρησιμοποιήθηκε παρελκυστικά και απλά οι Ιταλοί,
λόγω της άμεσης κίνησης της κυβέρνησής
τους, μπόρεσαν να αντιληφθούν ότι το θέμα
δεν τους αφορά άμεσα και γι' αυτό και έριξαν
ήδη τους τόνους των αντιδράσεων.
Αντίθετα, εμάς, αν και όλα θα γίνουν τελικά
μεταξύ Κρήτης και Λιβύης, εξακολουθούν να
μας παραπληροφορούν. Τώρα όμως εξηγείται
γιατί ο ελλιμενισμός έγινε στην Κύπρο, αφού
στο σημείο εξουδετέρωσης μεταξύ Κρήτης και
Λιβύης η πρόσβαση είναι πιο άμεση! Σύμφωνα με πληροφορίες, ελληνικό κλιμάκιο ειδικού
σκοπού βρέθηκε στη Συρία από τις πρώτες
ημέρες του Οκτωβρίου, παρακολουθώντας
διακριτικά τη συλλογή και τον τρόπο φόρτωσης ιδίως των απόλυτης προτεραιότητας καταστροφής χημικών κατηγορίας Α', που φορτώθηκαν σε 9 κοντέινερ στο δανέζικο πλοίο «Ark
Futura». Ενημέρωσαν δε άμεσα το ελληνικό
ΥΠ.ΕΞ. για το τι σημαίνει, σε περίπτωση ατυχήματος, για τη χώρα και το θαλάσσιο χώρο νότια
της Κρήτης τυχόν ατύχημα ειδικά σε αυτά τα 9
κοντέινερ! Όμως, το ελληνικό ΥΠ.ΕΞ. προτίμησε χαμηλούς τόνους, κυρίως γιατί, ως φαίνεται, εξαρχής του διαμηνύθηκε από τις ισχυρές
δυνάμεις ΗΠΑ-Ρωσίας-Κίνας και Αγγλίας ότι είναι απόφασή τους οριστική να καταστραφούν
μεταξύ Κρήτης και Λιβύης με την υδρόλυση εν
πλω σε διεθνή ύδατα.
Έτσι ερμηνεύεται πως η Ε.Ε., ως μέλος επίσης
του Οργανισμού Απαγόρευσης των Χημικών,
έστειλε αρχές Ιανουαρίου με την αρμόδια διεύθυνσή της σήμα «Έγκαιρης Προειδοποίησης»
προληπτικά στο Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης
Κρίσεων Πολιτικής Προστασίας, που υπάγεται
στο υπουργείο Υγείας, για τη λήψη μέτρων
προληπτικού χαρακτήρα - και μόνο προληπτικού - για την περίπτωση ατυχήματος.

Το μυστικό για χημικά δείχνει... Κρήτη
Όταν πριν 6 μέρες ο υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Κούρκουλας απαντούσε στο
βουλευτή Χανίων Μανούσο Βολουδάκη πως
η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί από τον
Οκτώβριο το θέμα (άρα επί τρεις μήνες σιωπούσε για τους Έλληνες πολίτες), αλλά το πότε,
πού και με ποια μέθοδο θα γίνει η εξουδετέρωσή τους είναι ακόμη ανοιχτό, έλεγε τελικά
τη μισή αλήθεια. Πράγματι, η κυβέρνηση από
τον Οκτώβριο γνώριζε το θέμα, αφού η Ελλάδα
είναι μέλος του Οργανισμού Απαγόρευσης των
Χημικών Όπλων, που τότε πήρε την απόφαση,
μετά την άρνηση της Αλβανίας. Αλλά γνώριζε
επίσης από τον Οκτώβριο και τη μέθοδο (υδρόλυση εν πλω) και τον τρόπο (πρώτα τα άκρως
επικίνδυνα χημικά κατηγορίας Α'), αλλά και
τον τόπο, που δεν είναι τα διεθνή ύδατα μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας-Μάλτας και Λιβύης, αλλά
τα διεθνή ύδατα νοτιοδυτικά της Κρήτης και
βόρεια του κόλπου της Σύρτης της Λιβύης και
εντός της ελληνικής ΑΟΖ, το εύρος της οποίας
στο σημείο εξασφαλίζει η Γαύδος, αν φυσικά
την είχαμε ανακηρύξει.

Ευρωβουλευτής «καρφώνει» σχεδιασμό
Υπό το πρίσμα αυτών των νέων αποκαλύψεων θα πρέπει να ιδωθεί και η ανακοίνωση του
ευρωβουλευτή Κρίτωνα Αρσένη, που «καρφώνει» την όλη μεθόδευση, επιρρίπτοντας ευθύνες στο ελληνικό ΥΠ.ΕΞ. Εγκαλεί πλέον την κυβέρνηση για απόκρυψη της πραγματικότητας
από τους πολίτες.
Συγκεκριμένα, επικαλείται τόσο τις ανακριβείς δηλώσεις του κ. Βενιζέλου, όσο και τις
αναληθείς δηλώσεις του κ. Κούρκουλα από το
βήμα της Βουλής. Μεταξύ άλλων σημειώνει
χαρακτηριστικά: «Καλώ για ακόμη μια φορά
την κυβέρνηση να παρέμβει, έστω και τώρα
στη 12η ώρα, για να σταματήσει η περαιτέρω
καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας
ανοικτά της Κρήτης. Και όμως, η κυβέρνηση,
αντί να αναλαμβάνει το ρόλο του εγγυητή της
ασφάλειας και της διαφάνειας της διαδικασίας
καταστροφής και ιδιαίτερα την αλλαγή του τόπου εκτέλεσής της, γίνεται φορέας διαρκούς
εφησυχασμού και παραπληροφόρησης.
O υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Κούρκουλας, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευ-

τή της Ν.Δ. Μανούσου Βολουδάκη, δήλωνε
ότι η καταστροφή των όπλων θα γινόταν στην
Καλαβρία, πολύ μακριά από τη Μεσόγειο, ίσως
δε και... κάπου στη Γερμανία! Δεν ήξερε η κυβέρνηση ότι τα χημικά θα καταστρέφονταν
ανοικτά της Κρήτης μόλις 4 ημέρες μετά; Γιατί εξυπηρετεί την κυβέρνηση ο εφησυχασμός
και η παραπλάνηση της κοινής γνώμης για το
ζήτημα;
Τα ερωτηματικά για τα κίνητρα της προκλητικής αδράνειας της κυβέρνησης όμως αυξάνονται με κάθε νέα δήλωση του κ. Βενιζέλου
για το θέμα. Η μόνη επίσημη ανακοίνωσή του
αναφερόταν σε διαβεβαιώσεις που του μετέφεραν ΜΚΟ από συνάντησή τους με εκπροσώπους του ΟΗΕ. Από τις τρεις οργανώσεις που
κατονόμασε ο κ. Βενιζέλος, το WWF δεν είχε
συμμετάσχει σε καμία σχετική συνάντηση, ενώ
η «Oceanica» δεν υπάρχει».

«Εξυπηρετούν τα συμφέροντα άλλων»
Ο Κύπριος καθηγητής Διεθνούς Στρατηγικής
Μάριος Ευρυβιάδης, μιλώντας στο Ράδιο 98,4,
τόνισε: «Είναι απαράδεκτο. Αυτήν την ώρα η
ελληνική κυβέρνηση και η Κύπρος το μόνο που
κάνουν είναι να εξυπηρετούν τα συμφέροντα
άλλων, χωρίς καμία στοιχειώδη αντίδραση για
την προστασία των πολιτών της, έστω στην
περίπτωση απρόβλεπτου ατυχήματος. Όλα
δείχνουν ότι η εξουδετέρωση νοτιοδυτικά της
Κρήτης σε διεθνή ύδατα είναι απαίτηση των
ισχυρών ΗΠΑ-Ρωσίας-Κίνας και Αγγλίας, και η
Ελλάδα απλά το αποδέχεται προς το παρόν».
Ακόμη πιο αποκαλυπτικός ήταν ο καθηγητής
Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και επικεφαλής
των Οικολόγων Πράσινων Βαγγέλης Πισσίας,
που δήλωσε: «Λυπάμαι, αλλά και η Κύπρος με
την παρουσία του ΥΠ.ΕΞ. της Ιωάννη Κασουλίδη επί της ουσίας ευλογεί τη μεταφόρτωση
των χημικών προς εξουδετέρωση νότια της
Κρήτης. Κύπρος, Ελλάδα και οι άλλες όμορες
στη Μεσόγειο χώρες δε θα έπρεπε καν να δεχτούν τον ελλιμενισμό των φορτίων στα πλοία
με τα χημικά της Συρίας, πόσω μάλλον την
εξουδετέρωση με τη μέθοδο της υδρόλυσης
για πρώτη φορά εν πλω.
Ως καθηγητής Υδάτινων Πόρων σάς διαβεβαιώνω ότι η μέθοδος αυτή εν πλω δεν παρέχει καμία εγγύηση για απολύτως ασφαλή αποτελέσματα. Η περιοχή μας και ιδίως νότια της
Κρήτης μετατρέπεται επίσημα, με αδιαφανείς
και μυστικές διαδικασίες, σε σκουπιδότοπο χημικών. Για την ακρίβεια, η θάλασσα μεταξύ του
Νότου της Κρήτης και του κόλπου της Σύρτης
στη Λιβύη.
Αν η μέθοδος ήταν ακίνδυνη και ασφαλής εν
πλω, γιατί άλλες χώρες με προηγμένη τεχνολογία στο θέμα της εξουδετέρωσης των χημικών
δε δέχτηκαν να γίνει στα δικά τους χωρικά
ύδατα, αλλά το απέφυγαν όπως «ο διάολος το
λιβάνι;». Λόγω του κινδύνου από ατύχημα ή
από καιρικές συνθήκες επέλεξαν στη μέση της
κλειστής θάλασσας της Μεσογείου, νότια της
Κρήτης, να κάνουν ένα «έγκλημα» συμβολικά
και πρακτικά, παίζοντας με πιθανότητες υψηλού ρίσκου, το κόστος του οποίου όμως, αν δεν
τους βγει, θα το πληρώσουν πρώτα η Κρήτη
και η Λιβύη, με συνέπειες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές.
Ακόμη και το αμερικανικό πλοίο του πολεμικού ναυτικού δεν παύει, παρά τις μετασκευές
του, να είναι 36 ετών, μονού κύτους, όπως το
περίφημο «Prestige» που βούλιαξε. Τέτοια
πλοία στις μέρες μας ζήτημα είναι αν μεταφέρουν κάρβουνο. Αν έχουμε αλλαγή καιρού και
δυσμενή φαινόμενα, για παράδειγμα, έχουν
ενημερώσει πού θα ελλιμενιστούν με τόνους
χημικών επάνω τους; Στην Κρήτη, στη Λιβύη;
Και τι μέτρα και τι σχεδιασμό έχουν οι δικές μας
Αρχές σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο;
Για να καταλάβετε τι εννοώ, με την αδιαφάνεια που η ανοχή της ελληνικής κυβέρνησης
τους προσφέρει, εδώ σε έναν απλό βιολογικό,
που τα λύματά του δεν είναι τέτοιας τοξικότητας, και τρεις φορές την ημέρα πρέπει να
ελέγχουμε τα υπολείμματα. Σε ένα εργοστάσιο
αφαλάτωσης, τα κατάλοιπά του αν δεν πάνε
βαθιά στη θάλασσα, έχει παρατηρηθεί ότι σε
μια ζώνη 2-3 χιλιομέτρων αφήνουν τοξικότητα
εντός θαλάσσης, και μιλάμε για νερό. Φανταστείτε χωρίς έλεγχο τι έχει να γίνει σε περίπτωση τόσων ισχυρών χημικών όπλων μαζικής
εξόντωσης πληθυσμών, αν κάτι πάει στραβά
στην απενεργοποίησή τους. Πότε και πώς θα το
μάθουμε, όταν ούτε καν το δρομολόγιό τους δε
φαίνεται να αφήνουν την Ελλάδα να γνωρίζει».
(''Νέα Κρήτη'')
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Τι χρήματα έχουν δοθεί γιά να σωθούν οι... τράπεζες
Πόσα χρήματα έχουμε δανειστεί για να σώσουμε τις τράπεζες; Μήπως 230 δισεκατομμύρια ευρώ όπως λένε διάφοροι ευαγγελιστές
του αντιμνημονίου; Είναι γνωστό ότι το χρέος
μας φτάνει τα 300. Σύμφωνα με τη λογική
τους, το πραγματικό χρέος είναι 70 δισεκατομμύρια ευρώ, αφού τα 230 τα δώσαμε για τους
τρισκατάρατους τραπεζίτες. Άρα; Κρεμάλα
στους προδότες! Θάνατος στο μνημόνιο! Πριν
αφανίσουμε όμως τη μισή Αθήνα, ας κάνουμε
τη χάρη στους εαυτούς μας να αναζητήσουμε
την αλήθεια των αριθμών στους ισολογισμούς
των τραπεζών!
Εν αρχή ήταν ο νόμος Αλογοσκούφη. Κι η
συνέχεια δόθηκε από τον Ευάγγελο Βενιζέλο
ως υπουργό Οικονομίας. Ο νόμος Αλογοσκούφη, λοιπόν, προέβλεπε τρεις πυλώνες. Ο ένας
ήταν οι προνομιούχες μετοχές των τραπεζών,
η ονομαστική αξία των οποίων ανέρχεται σήμερα σε 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο δεύτερος
και ο τρίτος πυλώνας περιελάμβανε ομόλογα
ειδικού σκοπού, τα οποία σήμερα υπολογίζονται σε 50 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ είχαν
φτάσει κάποια στιγμή και 70 δισεκατομμύρια.
Το νούμερο αυτό μειώθηκε διότι στο μεταξύ
επέστρεψαν στην χώρα καταθέσεις της τάξης
των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Τα ομόλογα αυτά του ειδικού σκοπού χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες ως εγγύηση για
την παροχή ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα ύψους 60 δισεκατομμυρίων
ευρώ. Πολλοί κάνουν λοιπόν το λάθος και προσθέτουν τα δύο νούμερα. Όπως κάνουν κι ένα
ακόμη λάθος. Υπολογίζουν στον λογαριασμό
τους ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι
φορτωμένο στο πρόγραμμα του ELA με 100
δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό όντως
υπήρξε κάποια στιγμή και για δεκαπέντε ημέρες, όταν η χώρα είχε φτάσει στο κόκκινο πριν
από τις εκλογές του 2012. Σήμερα, όμως, το
ELA είναι 9 δισεκατομμύρια ευρώ (σύμφωνα
με τα στοιχεία του Ιανουαρίου).
Και φτάνουμε στην ανακεφαλαιοποίηση,
όπου οι τράπεζες χρησιμοποίησαν 24 δισεκατομμύρια ευρώ από το ΤΧΣ και άλλα 4 δισεκατομμύρια τα κάλυψαν με ίδια κεφάλαια.
Αν προσθέσουμε όλα αυτά τα νούμερα, θα
καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οφείλουμε
για λογαριασμό των τραπεζών 88 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποσά που πρέπει κάποια στιγμή
να επιστραφούν από τις τράπεζες, όπως έχουν

μειωθεί αντίστοιχα υποχρεώσεις που ήταν αρχικά μεγαλύτερες.
Να θέσουμε το «κορυφαίο» ερώτημα: Γιατί
πρέπει να εγγυηθεί το ελληνικό δημόσιο για τις
τράπεζες, όταν μπορούμε να τις αφήσουμε να
σβήσουν και μαζί με αυτές να σβήσουν αντίστοιχα και τα χρέη; Η λογική αυτή προβάλλεται σταθερά και επαναλαμβανόμενα από την
αρχή της κρίσης. Οι φορείς της αδυνατούν να
καταλάβουν ή δεν θέλουν να καταλάβουν ότι
τα χρήματα που θα χαθούν είναι χρήματα των
φορολογουμένων.
Ας κάνουμε ένα σενάριο εργασίας κι ας πούμε ότι δεν είχαμε εγγυηθεί για τις καταθέσεις
του κόσμου. Τι θα είχε συμβεί; Θα είχαμε λιγότερη ύφεση; Ας πούμε ότι αφήναμε τις τράπεζες να καταρρεύσουν και το δημόσιο πλήρωνε
τις καταθέσεις. Τότε; Θα οφείλαμε λιγότερα ως
Πολιτεία από όσα οφείλουμε σήμερα για λογαριασμό των τραπεζών;
Πετάνε, λοιπόν, αριθμούς στον αέρα που
στηρίζουν τις ψεκασμένες τους απόψεις και με
αντικειμενικό σκοπό να σπείρουν δαιμόνια για
να στηρίξουν θεωρίες συνωμοσίας. Κι όπως
συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, αμφισβητούν ακόμη και την δύναμη των αριθμών. Όπως
για παράδειγμα το γεγονός ότι τα χρήματα που
φαίνεται ότι λείπουν σήμερα από το τραπεζικό
σύστημα είναι ανάλογα με τις καταθέσεις που
έχουν φύγει στο εξωτερικό και με τα κόκκινα
δάνεια. Τυχαίο; Μάλλον όχι...
Θα μπορούσαν να ασκήσουν κριτική, αν θέλανε, για το τι έκαναν οι τράπεζες με τα κεφάλαια που δέχτηκαν για την στήριξή τους από
τον νόμο Αλογοσκούφη. Αν στο διάστημα που
μεσολάβησε μέχρι το κούρεμα γέμισαν τα χαρτοφυλάκιά τους με ελληνικά ομόλογα. Αν είδαν
το τυρί του εύκολου κέρδους και, δεν είδαν την
φάκα του κουρέματος. Αυτό είναι ένα θέμα που
πρέπει να συζητηθεί. Αλλά το αν σήμερα από
τα 300 δισεκατομμύρια του χρέους τα 230 είναι
των τραπεζών, είναι κάτι που μας ξεπερνά.
Οι τράπεζες είναι οι διαχειριστές και όχι οι
ιδιοκτήτες των καταθέσεων. Χωρίς τα πακέτα
βοήθειας, λοιπόν, θα είχαμε οδηγηθεί στο σημείο μηδέν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το θέμα των διοικήσεων που προβάλλεται
είναι ένα άλλο θέμα. Εμείς όμως το προβάλαμε
ως θέση από την εποχή Αλογοσκούφη. Άλλος
κανείς;
Θανάσης Μαυρίδης

«Η τρόικα έδρασε σαν χασάπης», λέει ο εισηγητής έκθεσης ΕΚ
Η σημαντική απώλεια των θέσεων εργασίας,
η μαζική εξαφάνιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η αύξηση του πληθυσμού που
ζει κοντά στο όριο της φτώχειας, είναι οι τρεις
σημαντικότερες συνέπειες της πολιτικής λιτότητας που επέβαλε η τρόικα στην Ελλάδα, την
Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο.
Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει έκθεση για
τις κοινωνικές επιπτώσεις των προγραμμάτων
στήριξης στις χώρες του Μνημονίου, η οποία
εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο εισηγητής
της έκθεσης και ευρωβουλευτής των σοσιαλιστών Αλεχάνδρο Σέρκας έκανε λόγο για «κοινωνικό τσουνάμι» που προκάλεσε η πολιτική
της τρόικας στις χώρες που μπήκαν σε πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, αφού τα
αποτελέσματα είναι πλέον εμφανή.
Ο ισπανός ευρωβουλευτής πάντως, εκτός
από την τρόικα, κατηγόρησε και το Eurogroup,
ότι περιφρόνησαν την κοινωνική διάσταση της
πολιτικής που εφάρμοσαν, «ωσάν η Ευρώπη να
ήταν ένα κλαμπ πιστωτών».
Η έκθεση
Συγκεκριμένα, η έκθεση υπογραμμίζει ότι
η πολιτική της τρόικας οδήγησε στο κλείσιμο
πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην αύξηση της ανεργίας, ιδιαίτερα της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των νέων.
Επισημαίνει επίσης την «αλλοίωση» βασικών
προτύπων εργασίας και τη σημαντική μείωση
του κατώτατου μισθού, ιδιαίτερα στην Ελλάδα,
όπου συρρικνώθηκε κατά 22%.
Η έκθεση υπογραμμίζει ακόμη ότι στις χώρες του μνημονίου προέκυψαν νέες μορφές
φτώχειας που πλήττουν τα μεσαία και λαϊκά
στρώματα, π.χ. η αδυναμία μιας μερίδας του
πληθυσμού να πληρώσει τις υποθήκες και τις

υψηλές τιμές ενέργειας.
Κάνει επίσης λόγο για μεγάλα λάθη, που,
όπως επισημαίνεται, έγιναν όσον αφορά τον
εργασιακό τομέα και το συνταξιοδοτικό.
Οι ευρωβουλευτές επικρίνουν το γεγονός ότι
στον σχεδιασμό των προγραμμάτων προσαρμογής δεν ζητήθηκε η γνώμη των εργοδοτών
και των εκπροσώπων των εργαζομένων, ενώ
παραβιάστηκαν διεθνείς συμβάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, με αποτέλεσμα
το συνταγματικό δικαστήριο της Πορτογαλίας
να κρίνει αντισυνταγματικά ορισμένα από τα
μέτρα που ελήφθησαν.
''Σαν χασάπης''
«Η τρόικα έδρασε μάλλον σαν χασάπης, παρά
σαν χειρουργός που γνωρίζει την ανατομία
ενός σώματος», σχολίασε ο εισηγητής της έκθεσης Αλ. Σέρκας.
Η έκθεση καλεί τα κράτη-μέλη και την ΕΕ να
θέσουν σε εφαρμογή ένα σχέδιο ανάκαμψης
για τις χώρες του μνημονίου και να διορθωθούν τα λάθη που έγιναν τα τελευταία τέσσερα
χρόνια.
Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει
μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων εεπιχειρήσεων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
του πληθυσμού, καθώς και μέτρα για την τόνωση της απασχόλησης.
Ο Αλ Σέρκας χαρακτήρισε «ανεπαρκή» τα 6
δισ. ευρώ που παρέχει το Ταμείο Εγγύησης για
τους νέους και υποστήριξε ότι το ποσό αυτό
πρέπει να αυξηθεί στα 20 δισ. ευρώ.
Η έκθεση, που είναι άλλη από αυτή της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής της Ευρωβουλής, εγκρίθηκε από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΕΚ
με 27 ψήφους υπέρ, επτά κατά και δύο αποχές.
Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πραγματοποιηθεί τον
Μάρτιο στο Στρασβούργο.

Ελλάδα: Νέο ρεκόρ ανεργίας στο 28%.
Πάνω από 61% η ανεργία των νέων

Νέο ρεκόρ κατέρριψε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό της ανεργίας τον Νοέμβριο του 2013,
φτάνοντας το 28,0% έναντι 26,3% το Νοέμβριο του 2012 και 27,7% τον Οκτώβριο του 2013, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.382.062 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 78.041 άτομα σε σχέση
με το Νοέμβριο του 2012 (+6,0%) και κατά 5.698 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2013
(+0,4%).
Οι απασχολούμενοι, από την άλλη, εκτιμάται ότι ανήλθαν σε 3.550.679 άτομα, μειωμένοι κατά
112.752 άτομα σε σχέση με το Νοέμβριο του 2012 (-3,1%) και κατά 35.726 άτομα σε σχέση με τον
Οκτώβριο του 2013 (-1,0%).
Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν
εργασία, διαμορφώθηκε σε 3.376.643 άτομα. Καταγράφηκε, δηλαδή, αύξηση κατά 36.448 άτομα
σε σχέση με το Νοέμβριο του 2012 (+1,1%) και κατά 6.331 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του
2013 (+0,2%).
Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας παρατηρούνται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών, όπου το ποσοστό σκαρφάλωσε στο 61,4% από 61% που ήταν το Νοέμβριο του 2012. Ακολουθεί η ηλικιακή
ομάδα 25-34, όπου το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σε 38,4% από 35,8%.
Εξάλλου, η ανεργία παραμένει «γένους θηλυκού», καθώς στις γυναίκες ανήλθε στο 32,2% από
30,2% το Νοέμβριο του 2012, ενώ στους άνδρες ανήλθε στο 24,9% από 23,3%).
Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, τις τρεις πρώτες θέσεις κατέχουν η Μακεδονία - Θράκη (29,7% το Νοέμβριο 2013 από 27,2% το Νοέμβριο 2012), η Αττική (28,9% από
28,2%) και η Ήπειρος - Δυτική Μακεδονία (28,8% από 28,5%). Έπονται, η Κρήτη (27,5% από
20,7%), η Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα (26,9% από 25,9%), το Αιγαίο (26,1% από 19,8%) και η
Πελοπόννησος - Δυτική Ελλάδα - Ιόνιοι Νήσοι (25% από 23,3%).

Κύπρος: Διαφωνούν με το κοινό ανακοινωθέν ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, Οικολόγοι
Παραμένουν επικριτικά έναντι του κοινού ανακοινωθέντος τα κόμματα ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και Οικολόγοι, παρά τα επιχειρήματα που παρουσίασε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης.
Σύμφωνα με τα τρία κόμματα, η κοινή διακήρυξη αποτελεί «εξόφθαλμα αρνητική συμφωνία
για την ελληνοκυπριακή πλευρά».
Επισημαίνεται ότι ο κύπριος πρόεδρος δήλωσε πως τα κόμματα που διαφωνούν δεν αποτελούν
το 76% των Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι το 2004 είχαν απορρίψει το σχέδιο Ανάν.
Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος δήλωσε στο ΡΙΚ ότι επιμένει στη θέση του για
ασάφειες στο κοινό ανακοινωθέν παρά τις δημόσιες εξηγήσεις που έδωσε στη συνέντευξη Τύπου
ο κ. Αναστασιάδης για την εξασφάλιση των τριών singles (μια ιθαγένεια, μια διεθνής προσωπικότητα, μια κυριαρχία) και τη μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι «έγιναν νέες υποχωρήσεις προς ικανοποίηση της Τουρκίας»,
ενώ η ελληνοκυπριακή πλευρά «αρκείται σε υπονοούμενα».
Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ Δημήτρης Παπαδάκης είπε ότι ο
κ.Αναστασιάδης «επιχείρησε να εξωραΐσει το κείμενο της συμφωνίας που συνομολόγησε με τον
Έρογλου».
Ωστόσο, πρόσθεσε, καμιά ωραιοποίηση δεν μπορεί να συσκοτίσει την πραγματικότητα, ότι
δηλαδή «η συμφωνία αποτελεί το χειρότερο διαπραγματευτικό πλαίσιο των τελευταίων 40 χρόνων».
Ο γενικός γραμματέας των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης χαρακτήρισε «αποτυχημένη την προσπάθεια του προέδρου να διασκεδάσει τις ανησυχίες που δίκαια δημιουργήθηκαν από τις ασάφειες και τις αβεβαιότητες που περιέχει το κοινό ανακοινωθέν».
H...ανύπαρκτη ''Σοσιαλιστική Διεθνής'' του GAP στηρίζει τις συνομιλίες στην Κύπρο
Την στήριξή της στην προσπάθεια για την επίλυση του κυπριακού ζητήματος που καταβάλουν ο
πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης και ο τουρκοκύπριος ηγέτης Ντερβίς
Έρογλου εκφράζει η Σοσιαλιστική Διεθνής και ο πρόεδρός της Γιώργος Παπανδρέου.
Σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός, αναφέρει ότι η συμφωνία των δύο ανδρών αποτελεί
μια ισχυρή βάση διαλόγου που μπορεί να οδηγήσει σε μια λειτουργική και βιώσιμη λύση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό. Επισημαίνει δε ότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε
να τεθεί ένα τέλος στο απαράδεκτο διχοτομικό στάτους κβο. «Ο φυσικός πλούτος στην Ανατολική
Μεσόγειο προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία η οποία δεν πρέπει να επιτρέψουμε να χαθεί. Εν τέλει,
η λύση του Κυπριακού δεν θα αφήσει νικητές και ηττημένους. Θα αφήσει μόνο νικητές».
Λαβρόφ για τις σχέσεις Ρωσίας - Ε.Ε.
«Η στιγμή της αλήθειας» έχει φθάσει για τις σχέσεις Ρωσίας - Ε.Ε., τονίζει ο ρώσος υπουργός
Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε άρθρο του στην εφημερίδα Κοmmersant, στο οποίο κατακρίνει
τους ευρωπαϊκούς χειρισμούς σχετικά με την κρίση στην Ουκρανία.
«Οι λόγοι που ωθούν ορισμένους από τους δυτικούς εταίρους μας να συμπεριλαμβάνουν συνειδητά και απροκάλυπτα την Ουκρανία στο γεωπολιτικό τους χώρο, οδηγεί αναπόφευκτα σε
θεμελιώδη ερωτήματα όσον αφορά τις σχέσεις ανάμεσα στη Ρωσία και την ΕΕ», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Η Μόσχα κατηγορεί την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ ότι ενθαρρύνουν το κίνημα αμφισβήτησης της ουκρανικής εξουσίας, το οποίο γεννήθηκε το Νοέμβριο, μετά την αιφνίδια απόρριψη από το Κίεβο
συμφωνίας συνεργασίας με την Ε.Ε.
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Το αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου βρίσκεται
στην Αργολίδα, στον αρχαιολογικό χώρο του
Ασκληπιείου. Το Ασκληπιείο της Επιδαύρου
ήταν από τα μεγάλα πανελλήνια ιερά της αρχαιότητας. Ανήκε στην Επίδαυρο, μια μικρή πόληκράτος των κλασικών χρόνων που βρισκόταν
στην κοντινή, δυτική ακτή του Σαρωνικού,
στη θέση του σημερινού οικισμού της Παλαιάς
Επιδαύρου. Τα οικοδομήματα του Ασκληπιείου
-ναοί, αθλητικές εγκαταστάσεις, θέατρο, λουτρά κλπ- απλώνονταν σε μια στενή, ορεινή κοιλάδα περιβαλλόμενη από βουνά που αφήνουν
μόνον μία διέξοδο προς την θάλασσα.
Iστορικά στοιχεία
Στοιχείο τυπικό της θρησκείας των αρχαίων
Ελλήνων, η λατρεία του Ασκληπιού πλαισιωνόταν με αθλητικούς και καλλιτεχνικούς αγώνες
καθώς επίσης και από παραστάσεις δράματος.
Συνεπώς, οι εκδηλώσεις (μουσικοί, ωδικοί
αγώνες, θεατρικές παραστάσεις) στο θέατρο
αποτελούσαν αναπόσπαστο, ουσιαστικό μέρος
των εορταστικών δρωμένων προς τιμήν του ιατρού θεού. Τις παραστάσεις παρακολουθούσαν
οι ασθενείς και οι προσκυνητές που προσέρχονταν στο ιερό.
Η αρχιτεκτονική μορφή της σκηνής του θεάτρου της Επιδαύρου δείχνει ότι αυτό προοριζόταν για την παρουσίαση δραμάτων με την
συμβατική μορφή που οριστικοποιήθηκε στην
Αθήνα κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. Επιπλέον, αντίθετα απ’ ό,τι συνέβη σε άλλα θέατρα των κλασικών ή ελληνιστικών χρόνων, το συγκεκριμένο
δεν αναμορφώθηκε κατά τα ρωμαϊκά χρόνια κι
έτσι διατήρησε την αυθεντική του μορφή μέχρι
το τέλος της αρχαιότητας.
Κατά την επικρατέστερη επιστημονική άποψη κατασκευάστηκε σε δύο διακεκριμένες φάσεις. Η πρώτη τοποθετείται στα τέλη του 4ου
π.Χ. αιώνα, περί το τέλος της πρώτης περιόδου
ακμής του Ασκληπιείου που συνοδεύτηκε από
σημαντική οικοδομική ανάπτυξη. Η δεύτερη
συμπίπτει με τα μέσα του 2ου π.Χ. αιώνα.
Αρχιτεκτονική
Το θέατρο είναι το καλύτερα διατηρημένο
κτίσμα του Ασκληπιείου της Επιδαύρου. Σε
αυτό συναντάμε την χαρακτηριστική τριμερή
διάρθρωση του ελληνιστικού θεάτρου στην
ιδανική της έκφανση: κοίλο, ορχήστρα, σκηνικό οικοδόμημα. Η ορχήστρα του είναι απολύτως κυκλική, με δάπεδο από πατημένο χώμα
εγκιβωτισμένο σε λίθινο περιμετρικό δακτύλιο. Έχει διάμετρο 19,5 μέτρα και περιβάλλεται
από ανοιχτό αποχετευτικό αγωγό για την απομάκρυνση των νερών της βροχής που ρέουν
από το κοίλο.
Το κοίλο του θεάτρου είναι άριστα προσαρμοσμένο στην φυσική κοιλότητα της βόρειας
πλαγιάς του όρους Κυνόρτιο με κλίση περί τις
26 μοίρες. Αποτελείται από δύο μέρη που χωρίζονται από περιμετρικό διάδρομο: Το κατώτερο έχει 34 σειρές εδωλίων και το ανώτερο,
που κατασκευάστηκε στην δεύτερη οικοδομική φάση.
Στενές κλίμακες ανόδου κατατέμνουν τα δύο
μέρη σε σφηνοειδείς κερκίδες. Σε κάτοψη το
κοίλο υπερβαίνει το ημικύκλιο η δε χάραξή του
είναι ελαφρά ελλειψοειδής.
Στα δύο άκρα καταλήγει σε ισχυρούς αναλημματικούς τοίχους. Η χωρητικότητά του
θεάτρου ανέρχεται περίπου σε 14.000 θεατές.
Το επίμηκες σκηνικό οικοδόμημα, που εφάπτονταν στην ορχήστρα κλείνοντας απ’ άκρου
σε άκρο το άνοιγμα του κοίλου προς βορρά,
αναπτυσσόταν σε δύο μέρη. Εμπρός βρισκόταν
το υπερυψωμένο προσκήνιο με όψη ιωνικού
ρυθμού και προέχοντα άκρα. Πίσω ορθωνόταν
το διώροφο κτίριο της σκηνής.
Η όψη του δεύτερου ορόφου αρθρωνόταν
σε μεγάλα ανοίγματα για την υποδοχή ζωγραφιστών πινάκων (σκηνικών). Δύο ράμπες
οδηγούσαν εκατέρωθεν στο επίπεδο του προσκηνίου. Πυλώνες ιωνικού ρυθμού, με δύο θύ-
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ρες συνέδεαν αρχιτεκτονικά την σκηνή με τα
αναλήμματα του κοίλου. Η άριστη ακουστική
του Θεάτρου της Επιδαύρου, που ασφαλώς θα
ενισχυόταν από τον ανακλαστήρα του αρχικού
σκηνικού οικοδομήματος, οφείλεται στην τέλεια γεωμετρία του σχεδιασμού.
Ο Παυσανίας επισκέφθηκε το Θέατρο της
Επιδαύρου γύρω στα μέσα του 2ου αιώνα μ.Χ.,
δηλαδή τουλάχιστον τέσσερις αιώνες μετά την
ολοκλήρωση της δεύτερης κατασκευαστικής
του φάσης, και εκφράζει απερίφραστο θαυμασμό για την ομορφιά και την αρμονία του.
Ως αρχιτέκτονα του διάσημου θεάτρου κατονομάζει τον Πολύκλειτο, στον οποίο πιστώνει
και την κυκλική Θυμέλη (Θόλο). Παραμένει
αδιευκρίνιστο αν ο αρχαίος περιηγητής ταυτίζει τον αρχιτέκτονα των οικοδομημάτων με τον
ομώνυμο, κορυφαίο Αργείο γλύπτη του 5ου
αιώνα π.Χ. (που θα ήταν λάθος) και πάντως η
αναφορά του παραμένει επιστημονικά ανεπιβεβαίωτη.Η σημερινή μορφή του θεάτρου της
Επιδαύρου είναι αποτέλεσμα διαδοχικών αναστηλωτικών επεμβάσεων.
Σύντομο αρχαιολογικό χρονικό
Το θέατρο λειτούργησε επί αρκετούς αιώνες.
Το 395 μ.Χ. Γότθοι που εισβάλλουν στην Πελοπόννησο προκαλούν σοβαρές καταστροφές
στο Ασκληπιείο. Το 426 μ.Χ. ο Μέγας Θεοδόσιος απαγορεύει με διάταγμα την λειτουργία των
Ασκληπιείων και το ιερό της Επιδαύρου κλείνει
οριστικά ύστερα από σχεδόν 1.000 χρόνια λειτουργίας. Φυσικές καταστροφές και ανθρώπινες επεμβάσεις ολοκληρώνουν την ερήμωση
του χώρου. Το κοίλο του θεάτρου θάβεται σε
προσχώσεις μικρού βάθους και διασώζεται.
Αντιθέτως, τα προέχοντα ερείπια της σκηνής
λεηλατούνται συστηματικά καθ’ όλη την διάρκεια της Ενετοκρατίας και της Τουρκοκρατίας.
Το 1881 η Αρχαιολογική Εταιρία ξεκινά συστηματική ανασκαφή. Παρ’ ότι το σκηνικό
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στις οποίες εφαρμόζονται για πρώτα φορά αυστηρά επιστημονικές μέθοδοι.
Γίνονται εκατοντάδες συντηρήσεις, συγκολλήσεις, ανατάξεις και συμπληρώσεις εδωλίων,
περιορίζεται η πρόσβαση στο μνημείο εκτός
ωρών παραστάσεων, τίθενται περιορισμοί στη
χρήση του κτιρίου της σκηνής, αποκαθίσταται
η αρχαία αποχέτευση του κοίλου, αποσυναρμολογείται, συντηρείται και ξαναστήνεται ο
δυτικός πυλών. Το 1988, το θέατρο εντάσσεται
μαζί με ολόκληρο το Ασκληπιείο στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

οικοδόμημα είναι αφανισμένο το κοίλο αποκαλύπτεται σε καλή κατάσταση με μόνη φθορά τα
γκρεμισμένα αναλήμματα. Σύντομα το θέατρο
γίνεται διάσημο και ελκύει την προσοχή της
ελληνικής κοινής γνώμης της εποχής που διακατέχεται από το επίμονο ιδεολόγημα της ιστορικής συνέχειας με το ένδοξο αρχαιοελληνικό
παρελθόν. Η επανεμφάνιση του καλοδιατηρημένου αργολικού θεάτρου, ονομαστού ήδη
από την αρχαιότητα, συσχετίζεται στενά με το
θέμα της αναβίωσης του αρχαίου δράματος. Το
πιεστικό αίτημα για πολιτιστική και οικονομική
αξιοποίηση (δηλαδή χρήση) των αρχαίων θεάτρων ωθεί σε βιαστικές, λανθασμένες επεμβάσεις αποκατάστασης του κοίλου. Το 1907
αναστηλώνεται η δυτική πάροδος και ο παράπλευρος αναλημματικός τοίχος.
Δεύτερη φάση επεμβάσεων ακολουθεί αμέσως μετά τον πόλεμο. Αυτή τη φορά στόχος είναι πρωτίστως να στερεωθεί το μνημείο ώστε
να καταστεί ασφαλές και κατάλληλο για φιλοξενία θερινών παραστάσεων αρχαίου δράματος στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επιδαύρου.
Πρόκειται για εκτεταμένες ανακατασκευές και
αποκαταστάσεις που γίνονται από την τότε Διεύθυνση Αναστηλώσεων του Υπουργείου Παιδείας υπό την εποπτεία του Α. Ορλάνδου και
διαρκούν σχεδόν μια δεκαετία (1954-1963).
Ανακατασκευάζονται πλήρως αμφότερα τα
αναλήμματα, ο ανατολικός πυλώνας εισόδου,
στερεώνονται όλα τα εδώλια του κάτω διαζώματος και προγραμματίζεται ανακατασκευή
μέρους του προσκηνίου που τελικά δεν υλοποιείται λόγω χρήσης του χώρου για το Φεστιβάλ.
Το 1988, τρεις δεκαετίες έντονης και ανεξέλεγκτης χρήσης του θεάτρου επιβάλλουν τρίτη
φάση αναστηλωτικών εργασιών που ξεκινά
στο πλαίσιο της δράσης της Ομάδας Εργασίας
για την Συντήρηση των Μνημείων του Ασκληπιείου της Επιδαύρου (ΟΕΣΜΕ) του ΥΠ.ΠΟ.
Πρόκειται κυρίως για διορθωτικές επεμβάσεις
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Φεστιβάλ
Με το ξεκίνημα του μεσοπολέμου το θέμα
της αναβίωσης του αρχαίου δράματος εισέρχεται βαθμιαία σε τροχιά υλοποίησης: ιδρύεται ο θίασος Επαγγελματικής Σχολής Θεάτρου
(1924), το ζεύγους Σικελιανού διοργανώνει
τις Δελφικές εορτές ενώπιον διεθνούς κοινού
(1927, 1930), ιδρύεται το Εθνικό Θέατρο (1932)
και συστηματοποιείται η έρευνα για την σκηνική ερμηνεία των αρχαίων θεατρικών έργων. Το
1936 η Κυβέρνηση Μεταξά καθιερώνει ετήσιες
«περιόδους εορτών» με παρουσιάσεις αρχαίων
δραμάτων σε υπαίθρια θέατρα.
Κορυφαίοι δημιουργοί του θεάτρου και της
μουσικής επισκέπτονται το θέατρο της Επιδαύρου και διοργανώνουν μεμονωμένες μουσικές
και θεατρικές παραστάσεις στο φως της ημέρας, δοκιμάζοντας τις δυνατότητές του χώρου
αλλά και το κατά πόσον οι ιδέες τους είναι
εφαρμόσιμες. Το 1935 ο Δημήτρης Μητρόπουλος δίνει στο θέατρο της Επιδαύρου συναυλίες με μουσικούς της Συμφωνικής Ορχήστρας
του Ωδείου Αθηνών, ενώ το 1938 ο Δημήτρης
Ροντήρης παρουσιάζει με δυνάμεις του Εθνικού Θεάτρου την σοφόκλεια Ηλέκτρα έχοντας
ως αντίπαλες πρωταγωνίστριες την Κατίνα
Παξινού (Ηλέκτρα) και την Ελένη Παπαδάκη
(Κλυταιμνήστρα). Όμως η έκρηξη του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου αναβάλλει κάθε περαιτέρω
εξέλιξη γι’ αργότερα.
Το 1955, κατά την ίδρυση των θερινών Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου από την Κυβέρνηση
του πρεσβύτερου Κωνσταντίνου Καραμανλή, η
παρουσίαση αρχαίου δράματος καταλαμβάνει
απολύτως κεντρική θέση.
Η μακρά προϊστορία των ιδεολογικών εμμονών περί ιστορικής συνέχειας με την αρχαιότητα βρίσκει επιτέλους ολοκληρωμένη θεσμική
έκφραση και ταυτόχρονα ιδανική έδρα. Ήδη,
το καλοκαίρι του 1954 ο Ροντήρης είχε ανεβάσει δοκιμαστικά με δυνάμεις του Εθνικού
Θεάτρου τον ευριπίδειο Ιππόλυτο σε αναβίωση παλαιότερης, ξαναδουλεμένης δικής του
σκηνοθεσίας. Επίσημα εγκαίνια του θεσμού
γίνονται στις 19/6/1955 από το Εθνικό Θέατρο
με την Εκάβη του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Μινωτή και με πρωταγωνίστρια την Παξινού.
Στα 54 χρόνια λειτουργίας του Φεστιβάλ
Επιδαύρου η σκηνή του διάσημου αρχαίου
θεάτρου φιλοξένησε όλα τα κορυφαία ονόματα από τις παλαιότερες αλλά και τις νεώτερες
γενιές ηθοποιών του ελληνικού θεάτρου της
μεταπολεμικής περιόδου. Το πατημένο χώμα
της ορχήστρας του ανάγεται σε πεδίο υπέρτατης καταξίωσης για τους Έλληνες θεατρανθρώπους (ηθοποιούς, σκηνοθέτες, μουσικοσυνθέτες, χορογράφους, σκηνογράφους) και
ταυτόχρονα μείζον πεδίο διαχρονικής εξέλιξης
της ερμηνευτικής του αρχαίου δράματος. Κατά
την πρώτη εικοσαετία των Επιδαυρίων ο χώρος
ήταν αποκλειστικότητα του Εθνικού Θέατρου.
Εκτός από αρχαίο δράμα το θέατρο της Επιδαύρου φιλοξένησε αραιά παραγωγές όπερας,
χορού, συναυλίες συμφωνικής μουσικής και
άλλα είδη μουσικής. Οι διασημότερες όλων
αυτών των διαφορετικών εκδηλώσεων είναι
αναμφίβολα οι παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που παρουσίασε Νόρμα του Μπελίνι (1960) και Μήδεια του Κερουμπίνι (1961)
με την Μαρία Κάλλας.
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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
tax-exempt 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, 2013 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 salmonellarelated 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''

