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H ''εντιμότατη οργανωμένη Ομογένεια'' ΗΠΑ, των...παρανομούντων-μικροαπατεώνων

Eξευτελισμός: Tο IRS αφαίρεσε από 236 Οργανώσεις μας
το 501c (φοροαπαλλαγή). Τις έβαλε στην ''μαύρη λίστα''
Και το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, στα πρόθυρα διασυρμού στις ΗΠΑ (σελ. 9-11)

Η ΔΗΘΕΝ ''ΔΥΝΑΤΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ'' ΑΜΕΡΙΚΗΣ:
ΕΝΑΣ ΨΕΥΤΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΜΥΘΟΣ

Η ''οργανωμένη Ομογένεια'' στις ΗΠΑ δεν πρόσφερε τίποτα ουσιαστικό στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια.
Mόνο πήρε από αυτήν. Δεν έχει να επιδείξει έργο, δεν κατάφερε να ενωθεί ή να δημιουργήσει ''λόμπι'' (σελ. 2)

Η Μυρτώ, η μητέρα της, ο έρανος και ο σκοτεινός κόσμος των Ελλήνων Αμερικής (σελ. 7)
Ελληνική Ομοσπονδία Βοστώνης: 'Αγνωστο που κατάληξαν τα χρήματα της Ομογένειας στον έρανο
(πυρόπληκτοι Ελλάδα 2007-08). Απολογισμό ΔΕΝ έδωσαν, θα ασχοληθεί η Δικαιοσύνη (σελ. 12)
Στο παρελθόν ήταν γνωστή και ως ''Ομοσπονδία Ελληνοαμερικανικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης''

Η ΑΝΥΠΟΛΗΠΤΗ - ΑΣΟΒΑΡΕΥΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ''ΓΚΕΤΤΟ'' ΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

Θυγατρική της Αρχιεπισκοπής, με σκάνδαλα, ατιμωρησία, συλλόγους-μέλη ''μαϊμούδες''και βασική της
ενασχόληση την διοργάνωση μιάς παρέλασης-''καρνάβαλου'' γιά την 25η Μαρτίου. Μόνιμα απούσα από τις
μαζικές-συλλογικές προσπάθειες του Ελληνισμού ΗΠΑ και τις κινητοποιήσεις γιά εθνικά ή άλλα θέματα (σελ. 13)
Η ελληνική ''εκκλησιαστική μαφία'' στην Β. Αμερική

Προβλήματα και στο Τορόντο, Καναδά

Ο αυταρχικός ''επιχειρηματίας-μητροπολίτης'' Σωτήριος, θέλει
να αρπάξει τις περιουσίες των αστικών Κοινοτήτων (σελ. 15)

''Καρφώματα'' - Παραλειπόμενα:
Γεγονότα, σχόλια κάπου μεταξύ
σοβαρού και αστείου (σελ. 4-6)
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ΓΝΩΜΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ

• • • η γνωμη μασ • • •
Η δήθεν δυνατή Ομογένεια Αμερικής...
'Ενας ψεύτικος, κατασκευασμένος μύθος
Η διάλυση της αποκαλούμενης ''οργανωμένης Ομογένειας'', η μείωση των ομιλούντων την ελληνική γλώσσα στο σπίτι, το κλείσιμο των ελληνικών σχολείων, η δραστική μείωση
των Ομογενών ή Αμερικανών ελληνικής καταγωγής που έχουν
επαφή με την ορθόδοξη Εκκλησία μας στην Αμερική κ.ά., είναι
γεγονότα που παρακολουθούμε να συμβαίνουν τα τελευταία
10 χρόνια και δείχνουν περίτρανα ότι ο Ελληνισμός Αμερικής
έχει ημερομηνία λήξης, που είναι κοντά. Φυσικά, δεν φτάσαμε
τυχαία στην σημερινή μη ανατρέψιμη κατάσταση.
Αν ρίξουμε μιά ματιά τριγύρω μας, θα δούμε ότι οι ολίγοι
αποτυχημένοι και μικροαπατεώνες της Ομογένειας, ασχολούνται με τις Οργανώσεις μας, με αποτέλεσμα αυτές να νεκρώνουν εξαιτίας έλλειψης ενασχόλησης νεότερων. Το γεγονός ότι
η Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία (IRS) αφαίρεσε από
236 (είναι πολύ περισσότερες) Οργανώσεις μας την δυνατότητα φοροαπαλλαγής (βλ. σελ. 9), εξαιτίας ανομιών τους, αποδεικνύει το ''ποιόν'' των μόνιμων-ισόβιων παραγόντων στις
σχεδόν διαλυμένες, κάθε μορφής, Οργανώσεις μας.
Αν αναρωτιόμαστε γιατί ουδέποτε δημιουργήσαμε ''λόμπι''
στις ΗΠΑ, η απάντηση δεν είναι δύσκολη. 'Ενα μικρό ''λόμπι''
δημιουργήθηκε μετά την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο
(1974), αλλά όχι από...'Ελληνες. Το δημιούργησαν Αμερικανοί νομοθέτες. Μάλιστα από τις αρχές της δεκαετίας του '90,
η Ομογένεια έπαψε να ασχολείται με τα εθνικά ελληνικά ζητήματα, μετά την προδοσία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που
επίσημα έβαζε την Ομογένεια να κινητοποιείται γιά το όνομα
''Μακεδονία'' και ανεπίσημα έκανε διακανονισμούς γιά να το
δεχθεί έμμεσα, όπως κι έγινε, χρησιμοποιώντας αμφιλεγόμενης ελληνικότητας Αμερικανο-'Ελληνες ''παράγοντες'' στις
ΗΠΑ. Τότε η νέα κυβέρνηση Κλίντον είχε δεχτεί να μην αναφέρεται καν η λέξη ''Μακεδονία'' στο όνομα του κρατίδιου των
Σκοπίων. Αλλά οι ''επιφανείς παράγοντες της Ομογένειας'', πίσω από την πλάτη της και με την παρώτρυνση της κυβέρνησης
Μητσοτάκη, λειτούργησαν διαφορετικά. Σχεδόν όλοι τους, είναι και σήμερα ακόμα ''στα πράγματα της Ομογένειας''.
Αν αναρωτιόμαστε γιατί δεν φιάξαμε ένα ελληνικό Πανεπιστήμιο, Ιδρύματα γενικά ή πολιτιστικά Κέντρα στις ΗΠΑ, η
απάντηση είναι απλή: Δεν το ''επέτρεψε'' η Εκκλησία. 'Ηθελε
αυτή να μαζεύει το χρήμα γιά τις ''ανάγκες'' της και αυτές του
οικουμενικού Πατριαρχείου. Γιά τον σκοπό αυτόν, πάντα προωθούσε στις Οργανώσεις μας, ότι φαιδρό είχε η Ομογένεια:
Ανθρώπους άσχετους, αστοιχείωτους, μικροαπατεώνες, με
πάθηση γιά αναγνώριση, ώστε να μην μπορέσουν ποτέ οι Οργανώσεις, εξαιτίας της μόνιμης διαχρονικά παρουσίας τους ως
''εγκάθετων'' σε αυτές, να προσφέρουν οτιδήποτε θετικό.
Αν αναρωτιόμαστε γιατί η Ομογένεια δεν πρόσφερε τίποτα
ουσιαστικό στην Ελλάδα και στον λαό της τα τελευταία 50 χρόνια, η απάντηση απλή: Δεν το επέτρεψαν Εκκλησία και ελληνικές...κυβερνήσεις. Η πολιτική τους πάγια και ταυτόσημη: ''Διαίρει γιά να βασιλεύεις''. Επειδή, δυνατή ενωμένη Ομογένεια
θα είχε περιορίσει την Εκκλησία στα του οίκου της και θα είχε
ουσιαστική παρεμβολή στα της διεφθαρμένης πολιτικά-κομματικά, Ελλάδας.
Τώρα, είναι αργά να ενωθούμε ως Ομογένεια στις ΗΠΑ ή να
δημιουργήσουμε οτιδήποτε. Η μεγάλη παρακμή είναι γεγονός.
Όλα διαλύθηκαν ή βαίνουν προς διάλυση. Οι ένοχοι γνωστοί.
Γι' αυτό, σε κάθε έκδοση θα αναλύουμε τους λόγους, τις αιτίες της παρακμής της Ομογένειας ΗΠΑ, αλλά και θα εξηγούμε
γιατί η δήθεν ''δυνατή υπολογίσιμη Ομογένεια'' ήταν και είναι,
ένας ψεύτικος, κατασκευασμένος μύθος.
Η Πρωϊνή

Λόγια και συμβουλές ζωής από την σπουδαία ποιήτρια και ακτιβίστρια Μάγια Αγγέλου

Μερικές από τις σπουδαιότερες κουβέντες της, όπως δημοσιεύτηκαν στο Business Insider:
1. «Επιτυχία είναι να σου αρέσει ο εαυτός σου, αυτό που κάνεις και ο τρόπος που το κάνεις».
2. «Το θάρρος είναι η σημαντικότερη από όλες τις αρετές. Χωρίς θάρρος, δεν μπορείτε να ασκήσετε με συνέπεια καμία από τις άλλες αρετές».
3. «Μου αρέσει να βλέπω ένα νεαρό κορίτσι να βγαίνει έξω και να αρπάζει τον κόσμο από τις ταμπέλες. Η ζωή είναι μια σκύλα. Πρέπει να βγεις εκεί έξω και να τσακίσεις τα πάντα».
4. «Να ελπίζετε για το καλύτερο, να είστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο και να εκπλήσσεστε από οτιδήποτε υπάρχει ανάμεσα».
5. «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγωνία, από το να κουβαλάς μέσα σου μια ανείπωτη ιστορία».
6. «Αν δε σου αρέσει κάτι, άλλαξέ το. Αν δε μπορείς να το αλλάξεις, άλλαξε τη στάση σου απέναντι σε αυτό. Μην παραπονιέσαι».
7. «Δεν εμπιστεύομαι τους ανθρώπους που δεν αγαπούν τον εαυτό τους, κι όμως μου λένε “Σ’ αγαπώ”. Υπάρχει ένα αφρικανικό ρητό
που λέει το εξής: Να είσαι προσεκτικός, όταν ένας γυμνός σου προσφέρει ένα πουκάμισο».
8. «Έχω μάθει ότι οι άνθρωποι μπορεί να ξεχάσουν τι έχεις πει και τι έχεις κάνει, όμως δε θα ξεχάσουν ποτέ πώς τους έκανες να νιώσουν».
9. «Μπορείτε να γίνετε πραγματικά ολοκληρωμένοι μόνο κάνοντας κάτι που αγαπάτε. Να μην είναι ο στόχος σας τα χρήματα. Αντίθετα, κυνηγήστε τα πράγματα που αγαπάτε και κάνετέ τα τόσο καλά, ώστε οι άνθρωποι να μη μπορούν να πάρουν τα μάτια τους από
πάνω σας».
10. «Αν παίρνετε, να δίνετε. Αν μαθαίνετε, να διδάσκετε».
11. «Γίνε το ουράνιο τόξο στα σύννεφα κάποιου άλλου».
12. «Όλο μου το έργο, η ζωή μου, όσα κάνω είναι για την επιβίωση, όχι για τη γυμνή, απαίσια, επίπονη επιβίωση, αλλά για μια επιβίωση με χάρη και πίστη. Κανείς μπορεί να βρει μπροστά του πολλές ήττες, όμως δεν πρέπει να ηττηθεί».
13. «Είμαι ευγνώμων που έχω αγαπηθεί, που αγαπιέμαι και που μπορώ να αγαπώ, γιατί η αγάπη απελευθερώνει. Δεν συγκρατεί, αυτό
είναι ο εγωισμός. Η αγάπη απελευθερώνει. Δε δεσμεύει. Η αγάπη λέει “σ’αγαπώ”. Σ’ αγαπώ ακόμη κι αν είσαι στην Κίνα. Σ’ αγαπώ ακόμη κι αν είσαι στην άκρη της πόλης,. Σ’ αγαπώ ακόμη κι αν είσαι στο Χάρλεμ. Σ’ αγαπώ. Θα ήθελα να είμαι κοντά σου. Θα ήθελα να είμαι
στην αγκαλιά σου. Θα ήθελα να ακούσω τη φωνή σου στο αυτί μου. Όμως αυτό δεν είναι εφικτό τώρα, γι’ αυτό και σ’ αγαπώ. Φύγε».
14. «Μπορεί να με πυροβολήσεις με τα λόγια σου, να με κόψεις με τα μάτια σου, να με σκοτώσεις με το μίσος σου, όμως και πάλι σαν
αερικό θα σηκωθώ».

Μία Φανταστική Δημοκρατία: Η Ελληνική

Φανταστείτε να ζούσατε σε μία χώρα της οποίας η Διοίκηση, τα τελευταία 30 χρόνια, (κατά προσέγγιση) παρήγαγε:
3.000 Νόμους... 20.000 Προεδρικά Διατάγματα... 110.000 Υπουργικές Αποφάσεις... 25.000 Αποφάσεις Περιφερειών... 10.000 Αποφάσεις Νομαρχιών.
Μία χώρα όπου 98 από τις 100 διατάξεις που ρυθμίζουν τη ζωή σας ήταν ένα είδος παρανομοθεσίας και προβλεπόταν από το Σύνταγμα της χώρας αυτής μόνο σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Η Βουλή παρήγε, νομοθέτησε, τις υπόλοιπες 2.
Φανταστείτε να πληρώνατε φόρους σε μία χώρα όπου ο νόμος φορολογίας εισοδήματος (2238/1994) τροποποιήθηκε 250 φορές τα
τελευταία 20 χρόνια, μέσω 80 διαφορετικών νόμων - τους οποίους ακολουθούσαν εκατοντάδες, χιλιάδες ερμηνευτικές εγκύκλιοι και
τροποποιήσεις. Νόμος που την κάθε του αλλαγή τη συνόδευαν δεκάδες σεμινάρια, αλλά ποτέ, η κωδικοποίησή του, με την πλήρη επαναδιατύπωση κάθε τροποποιούμενου άρθρου. Θα ζούσατε σε μία χώρα όπου και να θέλατε να είστε σύννομοι, δεν θα μπορούσατε.
Τέλος, φανταστείτε ότι σε αυτή τη χώρα, όπου κάπως, κάποιοι φόροι μαζευόντουσαν, η Διοίκηση να κάλυπτε με τους φόρους αυτούς, μεταξύ άλλων, και τα έξοδα (πρόεδρο, συμβούλιο, γραφεία, μισθούς, επιδόματα, έξοδα κίνησης, αναλώσιμα) των παρακάτω Δημοσίων Νομικών Προσώπων:
-69 για την εκπαίδευση και κατάρτιση, 54 για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση, 19 για χωροταξικό σχεδιασμό και έλεγχο
δόμησης, 56 για την έρευνα και την ανάπτυξη, 209 για τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία
Μπορείτε να φανταστείτε σε ποια χώρα θα τα παθαίνατε όλα αυτά; Σε αυτήν που η εξαίρεση έγινε κανόνας, το εξαιρετικό έλιωσε σε
τετριμμένο και ο λόγος, από επίκαιρος, έγινε εφήμερος. Σε αυτήν που ζούμε, την Ελλάδα.
(Χάρης Μαθιόπουλος)

http://plantyourrootsingreece.org

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

''In ancient times, environmental protection was intertwined with nature's sanctity, comprised by a group of figures of divine origin. Thus, in Greek Mythology, we come across
the mythical Dryads, Forest Nymphs, dwelling inside the trees, implying that the cutting of a tree signified the death of a nymph''. (The Natural Environment in Ancient Greece)

3

• ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Οι ευρωεκλογές τελείωσαν και το κυβερνών κόμμα της ΝΔ κατετάγη δεύτερο, συγκεντρώνοντας ποσοστό 22,80% του εκλογικού Σώματος. Δηλαδή, από τις τελευταίες εθνικές εκλογές του
Ιουνίου 2012 απώλεσε ποσοστό 6,86%. Το δε, συγκυβερνών κόμμα του ΠΑΣΟΚ, από το 12,28% του Ιουνίου 2012, έχασε στις πρόσφατες ευρωεκλογές ποσοστό της τάξεως του 4,26%. Και αντί να
παραιτηθούν αμέσως οι Σαμαράς – Βενιζέλος μετά από αυτή την
παταγώδη αποτυχία τους, αποδεχόμενοι την ήττα της Μνημονιακής πολιτικής τους, αυτοί με προκλητικές δηλώσεις, θεωρούν
πως δεν τρέχει τίποτα σημαντικό και ουσιαστικό και πως πρέπει
να εξαντλήσουν την τετραετία. Τι και αν απώλεσαν τη δεδηλωμένη στήριξη του λαού μας από την οσφυοκαμπτική εφαρμογή
της Μνημονιακής πολιτικής τους, τι και αν φωνάζει και χτυπιέται ο ΣΥΡΙΖΑ, που κατετάγη πρώτο κόμμα με σημαντική διαφορά
(3,85%) από τη δεύτερη ΝΔ, ζητώντας την προσφυγή στις κάλπες.
Αυτές τις εθνικές εκλογές δεν τις θέλουν οι νέοι ιδιοκτήτες της
πατρίδας μας. Μας δανείζουν πολύ ακριβά το ευρώ τους, από τη
στιγμή που οι κυβερνήσεις της Μεταπολίτευσης πτώχευσαν το
κράτος, και πρέπει να έχουν μια υποτακτική κυβέρνηση που να
ακολουθεί τις εντολές τους. Άλλωστε, η Ελλάδα των Μνημονίων
έχει παραιτηθεί από κάθε δικαίωμα προστασίας της. Μια προστασία, που μας παρείχε η υπαγωγή μας μέχρι πρότινος στο Διεθνές Δίκαιο. Αυτή η προστασία παραχωρήθηκε με την υπαγωγή
μας στο αγγλικό Δίκαιο (Δίκαιο των Δανειστών) μέσω του Μνημονίου Β (άρθρο 5 παρ. 1-2 και άρθρο 15 παρ. 1-4) και της Δανειακής Σύμβασης, άρθρο 14 (παραίτηση από όποια ασυλία – πωλείται ακόμη και η Ακρόπολη).
Ωστόσο, ο νέος χρονικά σκόπελος που καλείται να υπερκεράσει η μειοδοτική συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για να μην οδηγηθούμε σε πρόωρες Εθνικές εκλογές, εξαντλώντας την τετραετή διακυβέρνηση της χώρας, ακούει στο όνομα εκλογή του Προέδρου
της Ελληνικής Δημοκρατίας που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2015.
Για να μπορέσει λοιπόν, η συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου να
«εκλέξει» τον εκλεκτό της Πρόεδρο, ένα δηλαδή άφωνο και υπάκουο ανδράποδο, όπως ο σημερινός Πρόεδρος της υποτιθέμενης
Δημοκρατίας μας, θα πρέπει να συγκεντρώσει στην πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή των Ελλήνων τη θετική ψήφο 200 βουλευτών.
Εάν αυτό δεν γίνει, το πλέον πιθανό, μετά από πέντε ημέρες διεξάγεται νέα ψηφοφορία με τον ίδιο ακριβώς κανόνα. Τις 200 ψήφους. Εάν πάλι δεν καταστεί δυνατή η θετική συλλογή των 200
ψήφων, μετά από πέντε ημέρες γίνεται τρίτη και τελευταία ψηφοφορία, αυτή τη φορά το μέτρο είναι οι 180 ψήφοι. Εάν και πάλι δεν συγκεντρωθούν από το Σώμα οι 180 ψήφοι, τότε διαλύεται
η Βουλή, η χώρα προσφεύγει σε εκλογές και η νέα Βουή εκλέγει
τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας με 151 ψήφους βουλευτών. Βέβαια, μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο που είχε προταθεί
ή οποιοδήποτε άλλο.
Έτσι, όπως προείπα παραπάνω, τις εθνικές εκλογές δεν τις θέλουν ούτε οι δανειστές-τοκογλύφοι μας, ούτε τα εγχώρια τσιράκια τους της συγκυβερνήσεως ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Γι΄ αυτόν τον λόγο,
αμέσως μετά τις ευρωεκλογές και το μήνυμα αποστροφής προς
το Σύστημά τους, που τους απέστειλε ο λαός μας, απεργάζονται
σχέδια συλλογής του μαγικού αριθμού των 180 ψήφων, προκειΗ στροφή προς τη λαϊκή δεξιά με την είσοδο στην κυβέρνηση ατόμων που έχουν επικοινωνιακή δεινότητα και μπορούν να
συνομιλήσουν με τη βάση της Νέας Δημοκρατίας και με το ΠΑΣΟΚ να αυξάνει τα κυβερνητικά στελέχη αλλά να μην πετυχαίνει
τους στόχους του να έχει υπό πλήρη έλεγχο κάποιο παραγωγικό
υπουργείο που θα δώσει προοδευτικό πρόσημο, είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία του πολυσυζητημένου ανασχηματισμού.
Είναι προφανές ότι Σαμαράς και Βενιζέλος έχουν αποφασίσει να
πολώσουν τη ρητορική τους απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγοντας γι’
αυτό «δεξιούς ρήτορες» που στη Βουλή συγκρούστηκαν σκληρά
τα τελευταία χρόνια με την αξιωματική αντιπολίτευση.
Το κουαρτέτο, Γ. Γιακουμάτος, Σ. Βούλτεψη, Αρ. Ντινόπουλος
και Κ. Παπακώστα, λαμπροί εκπρόσωποι της λαϊκής δεξιάς που
προέρχονται από την Β΄ Αθηνών σηματοδοτούν την δεξιά στροφή της κυβέρνησης.
Η επιλογή Χαρδούβελη από την άλλη στο υπουργείο Οικονομικών σηματοδοτεί την προσπάθεια να ηρεμήσουν οι δανειστές μας
αφού αποτελεί την πιο συμπαθητική εκδοχή Στουρνάρα. Η αλήθεια είναι ότι ο νέος τσάρος της Οικονομίας έχει εμπειρία και γνώσεις, έχει εκσυγχρονιστικό παρελθόν, δεν έχει ανάμιξη με την διαχείριση της κρίσης ως τώρα και κυρίως είναι πιο επικοινωνιακός,
έχει πιο πολιτικά αντανακλαστικά και ρητορική δεινότητα ώστε
να διατηρήσει την οικονομική πολιτική στα ίδια μονοπάτια, αλλά να επιχειρήσει να «εξοραίσει» την άτεγκτη και τροϊκανή εικόνα της πλατείας Συντάγματος.
Μεγάλα θύματα του ανασχηματισμού ο Αδωνης Γεωργιάδης
που πλήρωσε τη συγκρουσιακή του ευκολία με όλο τον χώρο της
Υγείας, ο Γιάννης Μιχελάκης που συγκρούστηκε σφόδρα με τον
Γιάννη Σγουρό με αποτέλεσμα να του χρεωθεί η ήττα και η σύγκρουση του κόμματος με μια σειρά δημάρχων στην περιφέρεια
Αττικής και ο Κώστας Αρβανιτόπουλος που πλήρωσε την «εκκωφαντική» φιλία του με τον νέο δήμαρχο Πειραιά κόβοντας το δρόμο στον Βασίλη Μιχαλολιάκο.
Ο Μάκης Βορίδης αντικαθιστά τον φίλο και συνοδοιπόρο του σε
μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι στον χώρο και η κυβέρνηση
να ρίξει γέφυρες προς τα εκεί. Άγνωστο παραμένει αν ο Ανδρέας
Λοβέρδος από το υπουργείο Παιδείας θα επιχειρήσει να ηρεμήσει
την αποστασιοποιημένη Άννα Διαμαντοπούλου πιάνοντας το…
μεταρρυθμιστικό νήμα από εκεί που το άφησε η ίδια.
Οι πιστοί φύλακες του Βενιζέλου Πάρης Κουκουλόπουλος και
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος εισήλθαν στην κυβέρνηση, ενώ
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μένου να μην ξεσβερκωθούν από πάνω μας.
Αυτά τα σατανικά σχέδια, συμπεριλαμβάνουν αποστασίες βουλευτών, που ανήκουν στο αντιμνημονιακό τόξο, με προσχώρηση στα κόμματα της συγκυβέρνησης ή κατά το κομψότερο, της
ανεξαρτητοποίησής τους. Προφανώς αυτό θα γίνει με όποιο τίμημα, γιατί πρέπει να δέσουν στα σίγουρα το «γάιδαρο» τους. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουν πλέον των 180 ψήφων, προκειμένου να
μπορούν να αποφύγουν το όποιο απίθανο απρόοπτο ατύχημα.
Προσωπικά πιστεύω, πως ήδη το έχουν επιτύχει και στο εναπομείναν χρονικό διάστημα θα προσπαθήσουν να συντηρήσουν τα
σημερινά δεδομένα ή και να τα ενισχύσουν προς τη σίγουρη επίτευξη του σκοπού τους. Έτσι, είμαι απόλυτα πεπεισμένος πως σε
αυτό το πλαίσιο κινήθηκε η ανεξαρτητοποίηση της βουλευτού
των «Ανεξαρτήτων Ελλήνων», Μίκας Ιατρίδη. Όπως επίσης, και η
ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή του ίδιου κόμματος, Βασίλη Καπερνάρου, που προηγήθηκε μερικών 24ώρων. Οι δικαιολογίες δε,
που προτάσσουν για την αποχώρησή τους από τους «Ανεξάρτητους Έλληνες», είναι αστήρικτες, αβάσιμες και γελοίες. Γιατί αγαπητοί μου, εάν ο Πάνος Καμμένος, Πρόεδρος των «Ανεξαρτήτων
Ελλήνων», κατά την κ. Ιατρίδη: «δεν εκφράζει πια την κοινωνία»
ή κατά τον κ. Καπερνάρο: «δεν στήριξε την υποψηφιότητά μου
στο Δήμο της Αθήνας», είναι ευτελείς δικαιολογίες, μόνο για να
πείσουν μικρά παιδιά. Όλοι γνωρίζουν και περισσότερο από όλους
οι Ιατρίδη-Καπερνάρος, πως οι αγώνες γίνονται μέσα στα κόμματα! Και θέτω ευθαρσώς το αμείλικτο ερώτημα! Εσάς σας εξέλεξε ο Ελληνικός λαός! Οι ψηφοφόροι των «Ανεξαρτήτων Ελλήνων»
εκφράζονται μέσω του Εθνικού Συμβουλίου (Κεντρική Επιτροπή)
και του Εκτελεστικού Γραφείου, θεσμικά όργανα που προήλθαν
από το Συνέδριο του κόμματος! Γιατί λοιπόν, δεν προσφύγατε στα
θεσμικά κυρίαρχα όργανα του κόμματος, προκειμένου να διατυπώσετε τις ενστάσεις σας και να γίνει γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος; Και αν δεν βρίσκατε ανταπόκριση, να θέτατε τα ίδια

'Ενας δεξιός ανασχηματισμός, με
στόχο την συσπείρωση της ΝΔ και
την διάσωση Ευ. Βενιζέλου

ανταμείφθηκε και η...αυτοθυσία της Άντζελας Γκερέκου να δώσει την μάχη στην Περιφέρεια Ιονίων παρά τους δισταγμούς της.
Επίσης από την εσωκομματική αντιπολίτευση εισέρχεται στην κυβέρνηση ο μετριοπαθής Γιώργος Ντόλιος, ενώ ο Συμεών Κεδίκογλου ανασχηματίστηκε μετά την έντονη αμφισβήτηση που εξέφρασε εναντίον του Βενιζέλου.
Σε άτυπο σχόλιο του ΠΑΣΟΚ πάντως επισημαίνεται ότι η θέση
υφυπουργού στο Παιδείας δόθηκε στην ΝΔ αφού πήρε η «Ελιά»
τη θέση του υπουργού. Στο ίδιο σχόλιο επισημαίνεται ότι:

ζητήματα, ακόμη και με οξύ αντιπολιτευτικό λόγο προς τον αρχηγό του κόμματος, μέχρι του σημείου και της αμφισβήτησής του,
στο προσεχές Συνέδριο του κόμματος, που είχε ήδη προαναγγείλει ο Πάνος Καμμένος, το ίδιο βράδυ των ευρωεκλογών;
Ειλικρινά σέβομαι το πρόσωπο του Βασίλη Καπερνάρου και θεωρώ πως είναι ένας έντιμος πολιτικός. Δεν θέλω να αποδεχτώ σε
καμιά περίπτωση τα όσα κατήγγειλε στις 4/6/2014 η βουλευτής
των «Ανεξαρτήτων Ελλήνων», Σταυρούλα Ξουλίδου, ισχυριζόμενη πως: «η απόφασή του αυτή δεν ήταν παρά αποτέλεσμα εκβιασμών και πιέσεων που δέχτηκε με αντικείμενο εκβιασμού προσωπική του “ανοικτή” υπόθεση με το ΣΔΟΕ».
Όσον αφορά την κ. Ιατρίδη, θα ήθελα απλά να σας θυμίσω ένα
γεγονός το οποίο προσωπικά το θεωρώ αποτρόπαιο και το οποίο
στρέφεται κατά των συμφερόντων της πατρίδας μας.
Πιο συγκεκριμένα! Στις 16 Ιουλίου 2012, ένα μήνα μετά τις εθνικές εκλογές του Ιουνίου, στην καρδιά της πόλεως της Ρόδου,
πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των γραφείων του τουρκοσυλλόγου «Αδελφοσύνη», παρουσία του Τούρκου Πρεσβευτή στην
Αθήνα, Κερίμ Ουράς, του Τούρκου Προξένου στη Ρόδο, Αϊντίν Ιλχάν Ντουρουσόι και μουσουλμάνων Ροδιτών που ζουν στην Τουρκία. Ως γνωστόν, οι Τούρκικες Οργανώσεις και τα Σωματεία στην
Ελλάδα έχουν καταργηθεί με ανέκκλητη και οριστική απόφαση
του Αρείου Πάγου. Αυτή λοιπόν, την παράνομη σύναξη νομιμοποίησε με την παρουσία της η νεοεκλεγείσα τότε, Ελληνίδα βουλευτής, Μίκα Ιατρίδη. Αγαπητή κ. Ιατρίδη, τι δουλειά είχατε να
νομιμοποιήσετε αυτήν την παράνομη συνεύρεση που προσπαθεί
να δημιουργήσει μειονοτικό ζήτημα στα Δωδεκάνησα; Μήπως η
αμετροέπειά σας για τη συλλογή ψήφων, ξεπερνά τις ευαισθησίες
σας στα Εθνικά μας θέματα και μάλιστα στην εσχατιά της πατρίδας μας; Για την ιστορία να θυμίσω πως παραβρέθηκε και ο βουλευτής της ΝΔ, Μάνος Κόνσολας.
Οσονούπω, πιστεύω και σύμφωνα με ακριβείς μου πληροφορίες, το παράδειγμα των δυο παραπάνω βουλευτών, θα ακολουθήσουν και άλλοι βουλευτές των «Ανεξαρτήτων Ελλήνων», οι οποίοι
έχουν παρελθόν στη ΝΔ ή στο πρώην κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, την ΠΟΛΑΝ.
Συνεπώς, με τα σημερινά δεδομένα και με άλλα που θα ακολουθήσουν, η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνουν 152 βουλευτές. Η διαλυμένη και κατακερματισμένη ΔΗΜΑΡ, αριθμεί 14 βουλευτές.
Με την πιθανή πρόταση της συγκυβέρνησης, να είναι το προτεινόμενο πρόσωπο για Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Φώτης Κουβέλης (βλέπε δηλώσεις Ρεπούση), έχουμε 152+14=166. Βέβαια,
πιστεύω πως θετική θα είναι η ψήφος των ΔΗΜΑΡιτών και στην
περίπτωση που ο αρχηγός τους δεν προταθεί για Πρόεδρος της
Δημοκρατίας. Και η τάση αυτή φαίνεται από την σκληρή κριτική που του ασκούν για την απόφαση της αποχώρησης της ΔΗΜΑΡ από την συγκυβέρνηση. Έτσι, για να συγκεντρωθεί ο μαγικός αριθμός των 180 βουλευτών, υπολείπονται ακόμη 14. Υπάρχει
κάποιος που να πιστεύει πως από τους Ανεξάρτητους βουλευτές
που αριθμούν αισίως τους 22, δεν θα βρεθούν 14 καλοθελητές να
υπερψηφίσουν την προτεινόμενη υποψηφιότητα από τη συγκυβέρνηση για το ύπατο αξίωμα της Δημοκρατίας μας; Άλλωστε, είναι ήδη σίγουροι οι Λοβέρδος, Αϊδόνης και ο βουλευτής της ΝΔ
που θα αντικαταστήσει τον ανεξάρτητο Σταυρογιάννη!
(Π. Αποστόλου)
''Οι Σαμαράς και Βενιζέλος συμφώνησαν στο πρόσωπο του καθηγητή Γκίκα Χαρδούβελη για τη θέση του Υπουργού Οικονομικών που έχει διατελέσει οικονομικός σύμβουλος των πρωθυπουργών Κ. Σημίτη και Λ. Παπαδήμου και έχει μακρά εμπειρία
στον χρηματοοικονομικό τομέα καθώς διαθέτει τα προσόντα που
του επιτρέπουν, με χαμηλούς πολιτικούς τόνους, να κάνει ουσιαστική δουλειά στην ολοκλήρωση της κρίσιμης διαπραγμάτευσης
για την οριστική έξοδο από την κρίση και την σταδιακή φορολογική ελάφρυνση.Ο κ. Βενιζέλος θεωρεί ότι το νέο κυβερνητικό σχήμα κάτω από τον καθημερινό συντονισμό του Πρωθυπουργού και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης μπορεί να προωθήσει
συγκεκριμένους πρακτικούς στόχους που θα αλλάξουν το κλίμα
στην κοινωνία με αυστηρό εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα και μετρήσιμα αποτελέσματα».
Εντύπωση προκάλεσε ότι δεν μπήκε στην κυβέρνηση η Συλβάνα Ράπτη και κάποιοι επισημαίνουν ότι έβαλαν βέτο οι Καραμανλικοί, οι οποίοι για μια ακόμα φορά σε κυβέρνηση Σαμαρά απουσιάζουν επιδεικτικά. Το στοιχείο αυτό σύμφωνα με πληροφορίες
αναμένεται να προκαλέσει με το καλημέρα σας αντιδράσεις. Οι
πληροφορίες επιμένουν ότι θα χρυσωθεί το χάπι σε κάποιον Καραμανλικό, αφού θα προταθεί η δεύτερη θέση του Κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, αφού την πρώτη μοιάζει να έχει «καπαρώσει» ο Άδωνις.
Σπηλιωτόπουλος και Κουμουτσάκος κάηκαν νωρίς, αφού οι
βουλευτές της ΝΔ ξεσηκώθηκαν στο άκουσμα και μόνο ότι οι
αποτυχόντες υποψήφιοι θα πιάσουν κυβερνητικό στασίδι, παρότι έκαναν μια καμπάνια που τους εξασφάλισε προβολή και μηχανισμό για τις επόμενες εθνικές εκλογές.
Ο «καραδεξιός» ανασχηματισμός πάντως μόνο ως προοδευτική στροφή δεν μπορεί να θεωρηθεί. Είναι βέβαιο ότι ο Σαμαράς
με τις επιλογές του είχε ς στόχο να «κόψει» τις γέφυρες διαλόγου
εντός της Κεντροαριστεράς και η περίφημη δύναμη διαπραγμάτευσης Βενιζέλου ήταν πολύ ισχνή για να δώσει ένα άλλο πρόσημο στην κυβέρνηση.
Ο ανασχηματισμός έχει δύο βασικούς στόχους: την μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας μέσα από «κράχτες» τύπου Γιακουμάτου, Βούλτεψη, Ντινόπουλου, Βορίδη και η
προστασία Βενιζέλου από τις εσωκομματικές βολές θέτοντας σε
καίρια πόστα τους «πιστούς» του συνεργάτες. Να΄χαμε, να λέγαμε δηλαδή, αφού τα προβλήματα είναι εδώ.
(Παναγιώτης Σιάνης)
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ποιόν θα γελάει η Ομογένεια; 'Η είσαι δικτάτορας
που απευθύνεται σε πρόβατα ή δεν είσαι. Και το
λέω αυτό γιατί αν τα ''πρόβατα'' είχαν λίγη αξιοπρέπεια και ενεργούσαν ως ελεύθεροι πολίτες
σε μιά δημοκρατική χώρα με ανεξιθρησκεία, λογικά θα έπρεπε να σε είχαν κράξει πολύ άσχημα
ή να σε κυνηγούσαν με...ζαρζαβατικά. Γιά τώρα,
τράβα τους καμιά ''διαταγή'' αλα...''σαρία'' να
έρθουν στα ίσα τους.

ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Υπουργείο Απόδημου Ελληνισμού;
Η ελληνική κυβέρνηση, είναι αποφασισμένη
να κάνει ''άνοιγμα'' στην Ομογένεια. Ο υπουργός του νέου υπουργείου δεν θα είναι πολιτικός
Ελλάδας, αλλά έμπειρος, επιφανής παράγοντας
της Ομογένειας. 'Ηδη έχουν αρχίσει -μυστικάνα αναζητούν τον κατάλληλο ανά τις παροικίες.
Φαίνεται ότι ο υπουργός θα είναι 'Ελληνας που
ζει στις ΗΠΑ, με πείρα στα ομογενειακά, στις Οργανώσεις και ο υφυπουργός από άλλη ήπειρο.
Πιστεύω ότι υπάρχουν ''επιφανείς'' Ομογενείς
στις ΗΠΑ που θα μπορούσαν να γίνουν υπουργοί. Μήπως είναι καιρός, επιφανείς πρόεδροι
Οργανώσεων, να έρθουν σε επαφή με το Μαξίμου στην Αθήνα, αναφέροντας στο πρωθυπουργικό γραφείο την πείρα και τα προσόντα τους;
Καθεδρικός και το λάθος του Μεθόδιου
Με αφορμή το πρόβλημα που δημιουργήθηκε
στην Βοστώνη γιά το νέο παπά στον καθεδρικό
ναό και την προσπάθεια του μητροπολίτη να τον
επιβάλει σε αντίθεση με το Συμβούλιο του καθεδρικού, πιστεύω ότι ο Μεθόδιος κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Ο καθεδρικός χρειάζεται παπά
και όχι ''παπατζή'' με δακρύζουσες εικόνες σαν
αυτόν από την Γιούτα, που θέλει να επιβάλει ο
''άγιος'' Βοστώνης, αφού αποφάσεις δύο συνελεύσεων τις έγραψε στα μητροπολιτικά του @@.
Ο νέος παπάς πρέπει να γνωρίζει άριστα την
τοπική Ομογένεια και να τον γνωρίζει και αυτή.
Υπάρχει ο κατάλληλος, έχει τις γνώσεις (θεολόγος), ξέρει την παροικία. Και θα μπορούσε άνετα
να τον χειροτονήσει παπά, ο άγιος Βοστώνης.
Πιστεύω ότι η επιλογή του κ. Θεόδωρου Καλμούκου θα ήταν άριστη και χρήσιμη, αν βέβαια
το επιθυμεί και ο ίδιος. Προσωπικά είμαι σίγουρος ότι θα έκανε εξαιρετικό έργο ως παπάς στον
καθεδρικό Βοστώνης. Και στα ελληνικά θα γίνονταν Λειτουργίες-Μυστήρια (βασικό αυτό), αλλά και θα γέμιζε τον καθεδρικό.
Αν γινόταν κάτι τέτοιο κι εγώ ακόμα θα πήγαινα ως αριστερός ψάλτης (όχι δεξιός, γιατί
από εκεί ψέλνουν οι ''καθώς πρέπει'' αμαρτωλοί
αγριοχρίστιανοι, ενώ εγώ είμαι ''άλλου παπά ευαγγέλιο'').
Καθαίρεση και...αφορισμός;
Πως τόλμησε το ποίμνιο, πως τόλμησαν τα
''πρόβατα'' να ψηφίσουν ενάντια στην θέληση
του ''αρχιποιμένα (αρχιτσοπάνη) μητροπολίτη
τους γιά τον νέο παπά στον καθεδρικό Βοστώνης; Απαράδεκτα πράγματα. Μεθόδιε, καθαίρεσέ τους και αφορισμό γιά παραδειγματισμό. Κάνε δηλαδή τα ίδια που κάνει και ο φίλος σου το
''όρθιο βόδι'' Νέας Υερσέης. Αν δεν το κάνεις, με

Προς Βοστωναίους
Ξεκουραστείτε, έχουμε και άλλες Οργανώσεις
να ασχοληθούμε, όχι να ''προβάλουμε'' μόνο
εσάς, γιατί υπάρχουν -και δικαιολογημένα- παράπονα από άλλες Ομοσπονδίες και λοιπές Οργανώσεις, που δεν τις ''προβάλουμε'' ανάλογα.
Λομπίστες ΗΠΑ
Θα έχετε ακούσει γιά τον ''κοντό'' βουλευτή
από Φλόριδα, που η τοπική Ομογένεια τον αποκαλεί ''άχρηστο''. Παρουσιάζεται ως ''υποστηρικτής'' της Ελλάδας, αλλά δεν θα είχε πρόβλημα να παρουσιαστεί και ως ''υποστηρικτής'' της
Τουρκίας αν υπήρχε χρήμα. Ο ''τύπος'' όταν συναντά λεφτάδες ένα πράγμα τους λέει: ''Να κάνουμε μιά εκδήλωση να μαζέψουμε χρήμα''.
Δηλαδή γιά τους Ρεπουμπλικάνους και τον εαυτόν του. Σχεδόν όλη του η δραστηριότητα είναι
η συλλογή χρήματος. Μιλάμε γιά φαιδρή περίπτωση πολιτικάντη.
Και το κωμικό; Οι υποτιθέμενοι ''παράγοντες
της Ομογένειας'' τον λαμβάνουν υπόψην στα σοβαρά. Φανταστείτε πόσο...κλούβιοι είναι. Αλλά
θα πείτε, εδώ τον λαμβάνουν υπόψην ασοβάρευτοι πολιτικοί Ελλάδας και ο πρέσβης μας στις
ΗΠΑ, οι ''παράγοντες'' μας ''μάραναν'';
''Ηγέτες''
'Ολα τα είχαμε, το ''Ελληνοαμερικάνικο Συμβούλιο Ηγετών'' με τους ''τρεις κι ο κούκος'',
μας έλλειπε. Σε λίγο, με την φόρα που πήραν οι
ψωνάρες, θα κάνουν και καμία Ομοσπονδία ως
''ηγέτες των ηγετών'', γιά να διασκεδάζουμε οι
υπόλοιποι.
Η ''καλύτερη Οργάνωση'' στις ΗΠΑ
Είναι το ''Ελληνοαμερικάνικο Εθνικό Συμβούλιο'', που υποτίθεται έχει μέλη διαλυμένες Ομοσπονδίες και πανΕνώσεις. Το ''Συμβούλιο'' δεν
συνεδριάζει, δεν κάνει εκλογές, δεν κάνει φορολογικές δηλώσεις, έφυγαν τα μέλη και έμεινε
ο πρόεδρος μόνο, γενικά δεν κάνει τίποτα. 'Αρα
είναι η καλύτερη Οργάνωση. Α, ξέχασα. 'Εχει και
γραμματέα, έχει και ταμία. Αλλά αγνοούν και
αυτοί την ύπαρξή του.
Κύπριοι λομπίστες
Πήραν μεγάλη δημοσιότητα τόσα χρόνια. Αλλά δεν μάθαμε ακόμα πόσα τους έδινε η κυπριακή κυβέρνηση γιά να κάνουν ''λόμπι'' με χρήματα του κυπριακού -χρεοκοπημένου- λαού,
παρουσιάζοντάς τα ως...δικά τους. ''Τζάμπα μάγκες-λομπίστες''.
Ελληνική Προεδρία
Tελειώνει η ελληνική Προεδρία στην ευρωπαϊκή 'Ενωση -δεν έκανε και τίποτα σπουδαίοτελείωσαν και οι ''γαστρονομικές'' εκδηλώσεις
στις πρεσβείες μας; Και τι θα γίνουν οι ''ντολμάδες γιαλαντζί'' που τόσο πολύ πρόβαλε η πρε-

Φασαρίες στην χαρτοπαικτική λέσχη των ''φίλων Ολυμπιακού'', Αστόρια
Κυκλοφορεί ένα βίντεο στο διαδίκτυο, με το βρισίδι που έπεσε έξω από την λέσχη των ''Φίλων
του Ολυμπιακού'' στην Αστόρια Νέας Υόρκης, μέρα μεσημέρι. Ο νεαρός δεξιά στην κάτω φωτογραφία φώναζε και έβριζε από την μέση του δρόμου και κατέβηκε ο ''πρόεδρος'' (σε κύκλο) -μαζί με
''μπράβους''- του σωματείου και της Λέσχης να τον ηρεμήσει. Οι σκηνές, απείρου κάλους. Η λέσχη,
λειτουργεί σχεδόν 24 ώρες γιά να προβάλει τα...φιλο-Ολυμπιακά ''αισθήματα'' των ''φιλάθλων'', με
πόκα, ζάρια και λοιπά φίλαθλα παίγνια. Αξίζουν συγχαρητήρια και στον πρόεδρο του Ολυμπιακού
Πειραιώς, τον Μαρινάκη, γιά την ''προβολή'' της ομάδας στο ''γκέττο'' μας, μέσω της ''λέσχης''.
Δείτε το βίντεο κάνοντας κλικ πάνω στο λινκ: https://www.youtube.com/watch?v=y_znjsVU5A8
σβεία μας στην Ουάσιγκτον; Προτείνω να καλέσει ο πρέσβης ''επιφανείς Ομογενείς'', δηλαδή
προέδρους απατεωνίστικων Οργανώσεών μας
στις ΗΠΑ -το συνηθίζει η πρεσβεία μας- γιά να
μην πάνε χαμένοι οι ντολμάδες. Οι ''γιαλαντζί''
πρόεδροι στα χαμένα είναι, αλλά μην χαθούν και
οι ντολμάδες, που αξίζουν περισσότερα από τα
προεδρικά μυαλά.
'Οπως διαπίστωσα, η εξάμηνη ''ελληνική προεδρία'' από τους διπλωμάτες μας στις ΗΠΑ, περιορίστηκε σε κοινωνικές τους συνευρέσεις με
συναδέλφους τους χωρών-μελών της Ευρ. 'Ενωσης, τους 3-4 πρώτους μήνες αυτού του χρόνου.
'Αρα, πάλι ''σκίσαμε''.

Τι εννοώ... 'Οταν 'Ελληνας διπλωμάτης συνευρίσκεται με απατεωνίσκους ομογενειακών Οργανώσεων, ειδικά αυτών που το IRS τους πήρε
ακόμα και την φοροαπαλλαγή κι έτσι δεν είναι μη κερδοσκοπικές, μη φορολογούμενες, να
''κράζουμε'' ονομαστικά και τους διπλωμάτες.
Και αν δεν ξέρουν πως να κάνουν μιά μικροέρευνα σε ''δημόσια δεδομένα'' διαθέσιμα ελεύθερα στο διαδίκτυο, γιά την ''κατάσταση'' των
Οργανώσεων, τότε είναι και άχρηστοι και ανίκανοι και επικίνδυνοι και συνεργοί απατεωνίσκων.
Με κράξιμο πιθανά να έρθουν ''στα ίσα'' τους γιά
να μην εξευτελίζονται περισσότερο, διασύροντας και την Ελλάδα που εκπροσωπούν.

Καθιέρωση νέων ''μεθόδων''
Σκέπτομαι ότι δεν θα ήταν άσχημη ιδέα από
Φθινόπωρο, να αρχίσει να μπαίνει λίγη τάξη στην ομογενειακή ''οργανωμένη''ασυδοσία.

''Λάδωμα'' ελεύθερα
«Λάδι» (''ελιάς'';) βγαίνουν τα «αρπακτικά»
του σκανδάλου των εξοπλιστικών και άλλοι καταδικασθέντες για οικονομικά σκάνδαλα, από
την σχεδιαζόμενη από το υπουργείο Δικαιοσύνης κατάργηση του νόμου περί καταχραστών
του Δημοσίου. Αυτό τονίζει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, επισημαίνοντας ότι στο νέο
Ποινικό Κώδικα που έχει αναρτηθεί στο Διαδίκτυο, «καθίσταται εμφανής η προσπάθεια μείωσης των ποινών που συνδέονται με την προστασία της δημόσιας περιουσίας». 'Ετσι, ακόμα και
η δωροδοκία πρωθυπουργού και υπουργών θα
είναι...πλημμέλημα. Αθάνατη Ελλάδα, αθάνατη
ελληνική κλεφτουριά.

''Κόσιερ'' παρεμβάσεις
'Οπως έγιναν τα πράγματα με τις ελληνοϊσραηλινές ''φιλίες και συνεργασίες'', θα πρέπει
η κάθε ελληνική κυβέρνηση να ζητά...άδεια και
έγκριση από το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδας ή το ΑJC, γιά να βάλει υπουργούς σε
κυβέρνηση, αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις γιά
Γεωργιάδη και Βορίδη. Σε λίγο οι ''κόσιερ'' θα
απαγορεύσουν και στον δικόν τους Δημ. Αβραμόπουλο να τρώει χοιρινό και ''χταπόδι'', που
δεν είναι αποδεκτά από την θρησκεία τους.
Μερικοί από τους ''κροίσους 'Ελληνες Ομογενείς'' (ο δεξιά είναι τουρκοαμερικανός και ο δεύτερος αριστερά πρωθυπουργός) που θα...''επένδυαν''
Αυτά παθαίνει ένα κράτος σάπιο, που δεν έχει
στην Ελλάδα και θα...''βοηθούσαν'' τον δεινοπαθούντα λαό της. Ετοιμάζονται και γιά το δεύτερο χλιδάτο ''χορό'' στο Μανχάτταν τον Οκτώβριο γιά να αξιοπρέπεια και τους πολιτικούς του, χαραχτηαλληλοτιμήσουν την ανυπαρξία τους. ''Φιγούρες'' στο όνομα ενός σακατεμένου από την κρίση λαού. Αυτοί, δεν βάζουν από την τσέπη τους γιά ''φιλαν- ρίζει η δουλοπρέπεια.
θρωπίες'' στην Ελλάδα. Ζητούν από την...Ομογένεια να ''συνεισφέρει'' στα ταμεία τους, γιά να...'βοηθήσουν δεινοπαθούντες''. Μιλάμε γιά ''ξεφτίλες''.
Υπογραφή: Ο α' αντι-Πρόεδρος
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ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

θεί ο νέος φορέας κλπ. χωρίς ανάμιξη της πολιτικής, κυβερνητικής Ελλάδας.
Αν δεν γίνουν τα τρία προαναφερόμενα, τότε
δεν αξίζει ούτε καν να μιλάμε γιά ''νέο ΣΑΕ'' ή
ότι σχετικό, επειδή δεν πρόκειται ποτέ να γίνει
αποδεκτό από τον Ελληνισμό Διασποράς».

ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
ΣΑΕ: Το θέατρο των ''λωλών''
Γιά αρχές Ιουλίου ετοιμάζονται να ξανασυνεδριάσουν οι της Επιτροπής γιά ''ανάσταση του
ΣΑΕ''. Αδιαφορώντας αν το ''Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού'' πέθανε πριν χρόνια και παραμένει μόνο η ''παγκόσμια γραμματέας'' 'Ολγα γιά
να μας το θυμίζει.
Η 3η μέσα σε ένα χρόνο συνεδρίαση θα γίνει
στην Αθήνα, με προεδροπαράγοντες, πρώην
ΣΑΕριτζήδες, βουλευτές και υπηρεσιακούς παράγοντες. Σε αυτές τις συνεδριάσεις έχουν πολύ
πλάκα οι βουλευτές και οι εκπρόσωποι κομμάτων. Εντυπωσιακά άσχετοι με Ομογένεια, βγάζουν λογίδρια περί ανέμων και υδάτων και μετά μιά ώρα οι βουλευτές φεύγουν επειδή έχουν
''υποχρεώσεις''. 'Ετσι οι συνεδριάσεις των ασοβάρευτων ''παπατζήδων'' είναι μόνο γιά διασκέδαση, χωρίς ουσία, χωρίς αποτέλεσμα.
Φαίνεται ότι στην Ελλάδα, οι της κυβέρνησης
και των κομμάτων, είναι εντελώς ''φευγάτοι''.
Γιατί μόνο ''φευγάτοι'' ομιλούν σήμερα γιά ΣΑΕ.
Εκτός και αν έχουν στο μυαλό τους καμιά νέα
απάτη με αρπαχτές, στο όνομα της Ομογένειας
μέσω του ΣΑΕ, όπως γινόταν στο παρελθόν.
Φοβούνται τον...πληθωρικό πρόεδρο
Λέτε να πάει ο πληθωρικός Ζακυνθινός πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιλλινόϊς στην συνεδρίαση γιά ΣΑΕ και να τους κάνει πάλι να ''τρέχουν'',
όπως πριν ένα χρόνο; Τότε, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής γιά επανασύσταση του
ΣΑΕ, ο ''Νιόνιος'' τους τα είπε χύμα και τσουβαλάτα γιά όλα, συμπεριλαμβανόμενων και των
''αρπαχτών'', με αποτέλεσμα τα ''κορίτσια'' της
ΓΓΑΕ να θυμώσουν και να απειλούν με...μηνύσεις. Συμπέρασμα: 'Οποιος Ομογενής κατηγορεί
αξιωματούχους του ελληνικού Δημόσιου γιά αυτό που είναι, δηλαδή ''λαμόγια'', θα...απειλείται
με...μηνύσεις.
Και αν ήταν καθαροί, τότε γιατί ασχολείται...
εισαγγελέας και με την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ) γιά τα κονδύλια και
την διάθεσή τους επί ΣΑΕ;
Τα αυτονόητα
Τι είχε πει ο πρόεδρος; Τα αυτονόητα, που πιστεύει καθολικά η Ομογένεια:
«Αφήστε τον Ελληνισμό Διασποράς, να οργανωθεί μόνος του και να επιλέξει αυτός τον παγκόσμιο φορέα του, με την Ελλάδα σε ρόλο
συμβουλευτικό, βοηθητικό. Δεν χρειάζεται επανάληψη των ίδιων καταστροφικών πρακτικών.
Αν θέλουμε πραγματικά μία νέα παγκόσμια
Οργάνωση τύπου ΣΑΕ, επιβάλλεται να γίνουν
πρώτα τα ακόλουθα:
1- Να ασχοληθούν εισαγγελείς (όχι η... Βουλή
ή επιτροπές) με τα -κάθε είδους- οικονομικά του
ΣΑΕ από 1995 και με τις χορηγίες της ΓΓΑΕ στο
όνομα του απόδημου Ελληνισμού.
2- Ο πολιτικός-κομματικός κόσμος της Ελλάδας να μείνει μακριά από την Ομογένεια.
3- Να αφεθεί η Ομογένεια να αποφασίσει ανεπηρέαστα πως αυτή θέλει να οργανωθεί και η
ελληνική κυβέρνηση απλά να έχει βοηθητικό
ρόλο. Μέσα από διάλογο, προβληματισμό, τοπικές και περιφερειακές συνελεύσεις, αυτή να
αποφασίσει πως θα είναι το νομοσσχέδιο, πότε
θα γίνει παγκόσμια Συνέλευση, πως θα οργανω-

O ''γραμματέας'' του γράφοντα την στήλη. 'Οσοι
προεδροπαράγοντες και λοιποί θέλουν συνάντηση, θα πρέπει πρώτα να τον ''γνωρίσουν''.

O κ. υφυπουργός
Χαιρόμαστε που ο κ. Κυριάκος Γεροντόπουλος
παρέμεινε υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος
γιά Απόδημους. 'Ετσι θα έχει έναν σίγουρο ''πελάτη'' η στήλη, γιατί ο κ. Γεροντόπουλος, μπορεί
να μην παράγει έργο να αγνοεί τα περί Ομογένειας, αλλά από γέλιο παράγει άφθονο.
'Οχι ότι η Ομογένεια ενδιαφέρεται αν η Ελλάδα
έχει ή δεν έχει υφυπουργό αρμόδιο γιά Απόδημους, αλλά παραμένοντας ως υφυπουργός ο κ.
Γεροντόπουλος, θα συνεχίσει τα τουριστικά ταξίδια του ανά την υφήλιο με κρατικό χρήμα. ''Γιά
να γνωρίσει την Ομογένεια''. Αυτό το ακούγαμε
25 χρόνια και από τους πριν, αλλά δεν έχει σημασία. Συνηθίσαμε με όλους αυτούς τους γραφικούς ''σαχλαμάρες'' πολιτικούς, που νομίζουν
ακόμα ότι η Ομογένεια ''τρώει κουτόχορτο''.
Ανασχηματισμός
Η ''Νέα Δημοκρατία'' στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Την ημέρα του ''αγίου Πνεύματος'' επέλεξαν οι ''τοποτηρητές'' της ''τρόϊκα''
να βολέψουν τους αποτυχημένους του χτες, σε
υπουργικά πόστα.
Ανασχηματισμός 1
Με τον ανασχηματισμό άρχισαν και τα ''καλοπιάσματα'' υπουργών από ανόητα ΜΜΕ. 'Ετσι,
ένα έγραψε το εντυπωσιακά ''κουφό'': «Ο νέος
υπουργός Προστασίας του Πολίτη, έχει επαφές
με τον στενό κύκλο στελεχών του Λευκού Οίκου,
μέσω του συμπαίκτη του στο μπάσκετ Γιαννούλια (του πρώην υποψήφιου γιά την Γερουσία,
στο Ιλλινόϊς), ο οποίος είναι φίλος του Ομπάμα
αφού έπαιζε μπάσκετ μαζί με τον πρόεδρο χρόνια πριν».
- Απαράδεκτο να αφήσουν έξω από την κυβέρνηση τον Αρούλη (Σπηλιωτόπουλο), ο οποίος πάντα παραμονές ανασχηματισμών εμφανίζεται στα τηλεοπτικά πρωϊνάδικα γιά να δηλώνει
''εδώ είμαι κι εγώ''. Ο Αρούλης έχει πολλά ''προσόντα'': 'Ηταν ο μόνος βουλευτής με μηδενικό
έργο στην Βουλή και ένας από τους πλέον αποτυχημένους ως υπουργός στο παρελθόν (Πολιτισμού) όταν ξόδευε το κρατικό χρήμα γιά την
πλάκα του και την φιγούρα του.
- Επειδή η πλειοψηφία των υπουργών στις ελληνικές κυβερνήσεις δεν έχει σχέση με το αντικείμενο του υπουργείου, λογικά θα έπρεπε να
βάζουν σε κληρωτίδα ονόματα και ότι βγει γιά
υπουργός-υφυπουργοί.

Ιστορικές στιγμές στο ''γκέττο'' Αστόριας Νέας Υόρκης: Εντυπωσιακές
οι τελετές στην ορκωμοσία του νέου πρόεδρου της Ομοσπονδίας
Για πρώτη φορά στην ιστορία του ''γκέττο'' μας, η ορκωμοσία του νέου πρόεδρου της Ομοσπονδίας θα έχει λαμπρότητα, αφού θα συνοδευτεί από τελετές, που δεν έχουν ξαναγίνει σε καμία παροικία μας και σε καμία ορκωμοσία προέδρου. Θα είναι μιά μικρογραφία ανάλογων τελετών ορκωμοσίας πρόεδρου των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το οποίο στάλθηκε κατά λάθος στην στήλη, προβλέπονται:
- Δοξολογία στην αγία Αικατερίνη, χοροστατούντος του αρχιεπίσκοπου.
- Ορκωμοσία του νέου πρόεδρου (το συμβούλιο, μετά).
- Ομιλία του πρόεδρου προς το πλήθος.
- Κανονιοβολισμοί (21) όσα και τα μέλη του Συμβούλιου.
Μετά, ο πρόεδρος, το Συμβούλο και το πλήθος, θα πάνε στο πάρκο Αστόριας, όπου θα ψήνονται
σουβλάκια και αρνιά σούβλα. Εκεί θα δώσει συναυλία το φημισμένο συγκρότημα ''Ο Κουρής και οι
Μανιάτες''. Από ότι μάθαμε, αν και ο Κουρής το παίζει ''φίρμα'' και δεν ήθελε να συμμετάσχει, τελικά οι Μανιάτες τον έπεισαν κι έτσι η συναυλία θα γίνει.
Στις τελετές έχουν προσκληθεί να παραστούν, υπουργοί από την Ελλάδα και κυνοβουλευτικές
αντιπροσωπείες της ''Νέας Δημοκρατίας'' και της ''Χρυσής Αυγής'', των δύο κομμάτων δηλαδή που
εκφράζονται στο νέο Συμβούλιο της Ομοσπονδίας του ''γκέττο'' μας.

Ο νέος πρόεδρος απολαμβάνει
συναυλία της Αναστασίας Ζαννή
στο γραφείο του

Ο νέος πρόεδρος
με τον Μητσάρα
Αβραμό, όταν αυτός
ήταν δήμαρχος Αθηναίων

Ελλάδα και Β. Ελλάδα
Η ελληνική κυβέρνηση έχει ένα σωρό υπουργεία για να βολεύονται αποτυχημένα ''κομματόσκυλα''. 'Εχει και το υπουργείο ''Βορείου Ελλάδος''. Δηλαδή, τα υπόλοιπα είναι υπουργεία
Ελλάδας, με εξαίρεση την Βόρεια Ελλάδα, αφού
αυτή έχει δικό της υπουργείο.
Οι συνεδριάσεις στο ''Σταθάκειο''
'Οπως ανακοίνωσε ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας του ''γκέττο'' Αστόριας, η κάτω αίθουσα θα διατίθεται δωρεάν γιά συνεδριάσεις, κάθε
Δευτέρα στις διαλυμένες τοπικές ''Νέας Δημοκρατίας'' και κάθε Πέμπτη στα μέλη της ''Χρυσής Αυγής''.
Εκλογές Ομοσπονδία ''γκέττο''
- Την ημέρα των εκλογών (8 Ιουνίου), τα χαρτάκια με ονόματα υποψήφιων που οι ''νέοι άρχοντες'' θα ήθελαν να ψηφιστούν, δίνονταν ακόμα και μέσα στην αίθουσα όπου ήταν η κάλπη.
- Οι εκλεγέντες καθαρόαιμοι Δεξιοί υπερτερούν των ακροδεξιών-χουντικών στο νέο Συμβούλιο. Μέσα κι ένας (αυτός είναι στα χαμένα)
λαμογιοΠΑΣΟΚος. Μπορεί να μην επανεκλέγηκαν οι καθαρόαιμοι ακροδεξιοί Γκόρος και Μιχαλέας, αλλά άφησαν διαδόχους.
- Τόσα σουβλάκια, τόσες μπύρες, τόσα κεράσματα στην προεκλογική συγκέντρωση του
πρώην πρόεδρου Νικολάκη στο οίκημα ''Λημνίων'' και να μην βγει ούτε σύμβουλος; Γιατί του
έκαναν τέτοιο ''μαύρισμα'';
- Συμβούλιο χωρίς τον κ. Σκοτίδα; Και τι σκάνδαλα θα έχουμε; Ο απερχόμενος ταμίας, πως τα
κατάφερνε, πάντα ήταν κορυφαίος σε όλα τα
σκάνδαλα στην Ομοσπονδία. 'Οχι επειδή είναι
''λαμόγιο'' αλλά από χαζομάρα πάντα έμπλεκε.
Υπογραφή: Ο β' αντι-Πρόεδρος

Ο νέος πρόεδρος
με τον ''ογκόλιθο
της πολιτικής''
υπουργό Γ. Ορφανό
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ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Κολομβία Vs Κολομβία Bαλκανίων: 3-0
Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, Βραζιλία
2014. Στον πρώτο της αγώνα η εθνική Ελλάδας
(Κολομβία των Βαλκανίων), έχασε με μόνο 30 από την Κολομβία. Τα ''κουρασμένα παληκάρια'' της Εθνικής Ελλάδας με το αντι-ποδόσφαιρό τους, έδειξαν ότι ''δεν τραβάνε''.
Xρειάσθηκαν 90΄ για να ξαναγίνουμε περίγελος του πλανήτη με πολίτες από όλο το κόσμο να
ξεφτιλίζουν την Ελλάδα σε twitter και facebook.
Το τι έχει γραφτεί στο διαδίκτυο για την εθνική μας στην διάρκεια του αγώνα με την Κολομβία, δεν λέγεται. Μιλάμε για την απόλυτη παγκόσμια ''καζούρα'':
Κάποιοι παρακαλούσαν την Μέρκελ να παρέμβει για να σώσει την Ελλάδα από την Κολομβία,
ενώ άλλοι έγραφαν ότι οι Ελληνες είναι ικανοί να
φτιάχνουν μόνο γιαούρτι. 'Οπως επίσης ότι βλέπουν την μικρή περιοχή σαν πισίνα και βουτάνε
για να κερδίσουν πέναλτυ.
Το στραπάτσο της Εθνικής έρχεται σε μια στιγμή που ο κυβερνητικός θίασος προσπαθούσε να
εκμεταλλευθεί στο έπακρο μια καλή πορεία της
ομάδας, η οποία θα σκέπαζε, όπως η γάτα, τα
σκ... της καθημερινότητας που ζει ο Ελληνάρας,
ο φτωχοποιημένος μαχαλόμαγκας.
Η ποδοσφαιρική Εθνική Ελλάδας είναι η ''καθ'
εικόνα και ομοίωση'' Παράγκα που κυριαρχεί σε
όλους τους τομείς της πολιτικής, της κοινωνίας,
της οικονομίας, των ΜΜΕ.
Tα χάλια μας
'Οποιος ή όποια έχουν αμφιβολία γιά τα μεγάλα χάλια του Ελληνισμού στις ΗΠΑ, ειδικά του
αποκαλούμενου ''οργανωμένου'' (Οργανώσειςσύλλογοι), ας ρίξει μιά ματιά στις σελ., από 7 μέχρι 13. Και καλο θα είναι να τις μελετήσει προσεκτικά. 'Ετσι θα καταλάβει τι μεγάλη ζημιά
πάθαμε ως Ομογένεια από ''ψώνια και ''απατεωνίσκους'', που λυμαίνονται τις Οργανώσεις.
Κοντέ, στο ύψος σου
''Δυναμικά'' ξεκίνησε ο νέος πρόεδρος Ομοσπονδίας Βοστώνης. Δηλαδή, παλιός γιατί ξαναήταν πρόεδρος την περασμένη δεκαετία, τότε
που γίνονταν οι ''χοντρές δουλειές'' με τις φορολογικές παραβάσεις και συγγενικές Οργανώσεις
του γιά ''αρπαχτές'' αλα ΕΧΡΟ. Με την βοήθεια
του ''μέντορά'' του Καλμουκίας, πιστεύει ότι θα
εξαπατήσει και θα κοροϊδέψει την Ομογένεια, με
ψέμματα και παραμύθια, λες κι αυτή θα ξεχάσει

Μεγαλεία ''κροίσων Ομογενών''

Από τις ειδήσεις: «Μετά το πολυδιαφημισμένο
πάρτι της Εκατερίνα Ριμπολόβλεβα στον Σκορπιό, ακόμα ένα μεγάλο πάρτυ με καλεσμένους
από όλο τον κόσμο πρόκειται να διοργανωθεί
επί ελληνικού εδάφους και μάλιστα στο Καστελόριζο.
Ο ομογενής Άντριου Λιβέρης, σύμβουλος του
Ομπάμα, δισεκατομμυριούχος και πρόεδρος της
The Dow Chemical Company πρόκειται να γιορτάσει στην ιδιαίτερη πατρίδα του τα 60α γενέθλιά του, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα ''Η

ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

τι έγινε με τους εράνους και λοιπά σκάνδαλα.
Καλό κυράγιο ''μικρέ''. Εύχομαι να καταφέρεις
να βγει από το μέτωπο όλων εσάς των μόνιμωνισόβιων στην αμαρτωλή Ομοσπονδία, η επιγραφή ''διαχρονικά αποτυχημένοι, λαμόγια''.
Σε ότι αφορά ''μηνύσεις'', άντε περιμένουμε γιά να γελάσει και το ''παρδαλό κατσίκι'',
αφού απειλείτε τους πάντες ακόμα και την μάνα της...Μυρτώ, επειδή...''συκοφαντούν''(!!!)
την....''έντιμη οργάνωσή'' σας με τα...''θεάρεστα
έργα''. 'Αντε πάμε στα δικαστήρια γιά να εξέλθετε από εκεί ως ''λαμόγια-παρανομούντες'' και
με την...βούλα. Σας περιμένει IRS και βάλε. Γιατί λέτε, αλλά δεν κάνετε; Γιά να μας...φοβίσετε;
Κι επειδή όλοι σας και ειδικά εσύ ψευτόμαγκα (με δικαστικές αποφάσεις γιά χρωστούμενα), δεν ''έχετε μία'', θα σας κάνουμε κι έρανο,
γιά δικηγόρους, γιά να μας κάνετε ''μηνύσεις'',
ώστε να μην βάλετε χέρι σε χρήματα...έρανου ή
ταμείου, όπως συνηθίζατε παλιά. Εκτός και αν
-ως αποτυχημένοι σε όλα- βάλετε ως...εγγύηση γιά δάνειο, την...Βιβλιοθήκη ή το...Μουσείο,
που υποτίθεται ''θα'' χτίζατε.
Κοντέ, εσύ στο ύψος σου. Συνέχισε τις μαγκιές
και τις ''δηλώσεις''. Το διασκεδάζουμε.
Α και κάτι άλλο. Να πεις του Καλμουκίας, όταν
σου γράφει ανακοινώσεις, να αλλάζει και καμιά
φράση, επειδή...προδίδεται.
Δεν αποχωρεί
Αυτά που λέει ο ''τιτάνας'' της Ηπείρου, ισόβιος πρόεδρος Οργανώσεων Μιχάλης Σέρβος (βλ.
σελ. 10), ότι δήθεν θα αποχωρήσει από τα κοινάομογενειακά γιά να συγγράψει τα απομνημονεύματά του σε 12 τόμους, είναι παραμύθια. Γιά να
κάνει ''αποτοξίνωση'' χρειάζεται 20 χρόνια. Κατά συνέπεια μην σας δουλεύει. Κι εσύ κ. Δ. Τσούμπανε μην χαίρεσαι. Θα τον ''τρώμε στην μάπα''
όσο ζει, γιά να υποφέρει ακόμα η Ομογένεια, οργανωμένη και μη. Μην ξεχνάμε ότι το ''πιστεύω''
του είναι ''τόσα χρόνια πρόσφερα σε συλλόγους
και Οργανώσεις, άρα έχω δικαιώματα''. Σωστά.
Ειλικρινέστατη η επιθυμία του, αλλά την...διάλυση την βλέπουμε και την νιώθουμε. Την προσφορά δεν βλέπουμε, ούτε τα...''δικαιώματα''.
ΠανΗπειρωτική Αμερικής
Ετοιμάζεται γιά συνέδριο τον άλλο μήνα στα
Γιάννενα, αλλά εξακολουθεί να είναι Οργάνωση-''μαϊμού'', δηλαδή μη νομότυτη. Μετά αναρωτιούνται, γιατί η Ομογένεια δεν τους θεωρεί
σοβαρούς. Σε ότι αφορά το χρήμα στο Χρηματιστήριο, τα συμπεράσματα βγήκαν. 'Ετσι γιά
να ξέρουμε ποιοί καταστρέφουν την Ομογένεια.
Με τέτοιους διαχρονικούς πατριδοκάπηλους και
παπατζήδες, τι καλό να περιμένουν Ηπειρώτες
και Ομογένεια; Να επιστρέψουν τις χορηγίες που
έπαιρναν από την Ελλάδα γιά να τις...επενδύουν
στο Χρηματιστήριο Ν. Υόρκης ''γιά τα αδέλφια
Βορειοηπειρώτες'', αποκλείεται.
Ροδιακή'', με καλεσμένους -μεταξύ άλλων- τον
Μπιλ Κλίντον, τον Φρανσουά Ολάντ, τον Αντώνη Σαμαρά και επιφανείς Αμερικανούς παράγοντες της οικονομικής και πολιτικής ζωής από 25
χώρες.
Το πάρτι θα γίνει σε εξοχικό που του έχει παραχωρηθεί, ενώ οι τοπικές Αρχές θεωρούν ότι
το νησί μπορεί να καλύψει σε υποδομές μία τέτοια εκδήλωση.
Ακόμη, όμως, και αν μοιάζει απίθανο να μεταβούν στο νησί οι παγκόσμιοι ηγέτες αυτοί, ο
Αντριου Λιβέρης έχει προσκαλέσει γνωστούς
επιχειρηματίες και προσωπικότητες από πολλούς κλάδους, οπότε το Καστελόριζο αναμένεται
να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας.
Ο Άντριου Λιβέρης από το 2004 ηγείται ενός
παγκόσμιου βιομηχανικού κολοσσού, μαζί με
άλλους τέσσερις διακεκριμένους επιχειρηματίες, είναι ιδρυτής του ''Hellenic Initiative'', μίας
πρωτοβουλίας που δημιουργήθηκε με σκοπό τη
στήριξη της Ελλάδας και τη βελτίωση της εικόνας της σε διεθνές επίπεδο. Το 2012 για την προώθηση του ίδιου σκοπού βρέθηκε στην Αθήνα
μαζί με τον Μπιλ Κλίντον.»
Τον κ. Λιβέρη τον παρουσιάζουν στην Ελλάδα
και ως...''σύμβουλο του Ομπάμα''(!!!), ενώ τον
έκαναν και... γραμματόσημο. Δεν ήξερα ότι τον
είχαν και γιά... ''φτύσιμο'' κάνοντάς τον γραμματόσημο!
Σε ότι αφορά τις ''επενδύσεις και την βοήθεια
σε δεινοπαθούντες 'Ελληνες'', από τους ''κροίσους Ομογενείς'', ξεχάστε τα. 'Αλλα τους ενδιαφέρουν: Τα δικά τους συμφέροντα μόνο προωθούν και δυστυχώς, τους προβάλουν στην
Ελλάδα αντί να τους επικρίνουν που κοροϊδεύουν τον λαό της με ''κούφιες'' υποσχέσεις.

Γιά όσους κακοήθεις διαδίδουν ότι ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ ασχολείται μόνο με ''ντολμάδες γιαλαντζί'', προωθώντας την ''γιαλαντζί'' εξωτερική πολιτική, η φωτογραφία (28 Μαίου)
τους διαψεύδει. Ο πρέσβης ασχολείται και με άλλα, προωθώντας την Ελλάδα στις ΗΠΑ. Στο δελτίο τύπου της πρεσβείας διαβάζουμε: ''Greek Heritage Night at Phillies Baseball Game...Thanks to
the American Hellenic Institute, the audience had a chance to experience a Greek Heritage Night.
Ambassador Panagopoulos threw out the ceremonial first pitch, and the popular Phillies mascot,
The Phillie Phanatic, appeared dressed in an Evzone costume.''.
'Οπως διαπιστώνετε, ο Phillies mascot, είναι ντυμένoς...εύζωνας. Είπατε τίποτα γιά ''διπλωματική
εκπροσώπηση της Ελλάδας στις ΗΠΑ''; Εξαιτίας τους δεν νιώθουμε υπερήφανοι και ευτυχεσμένοι;

Ο νέος υπουργός Οικονομικών (δεξιά) της συγκυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου. Μία από τα ίδια
Πρόεδροι και ''αέρια''
Φαίνεται ότι θα έχει επιτυχία η πρώτη δημόσια
εκδήλωση-ομιλία του νεοσύστατου σύλλογου
''Κύκλος'' των Ελλήνων καθηγητάδων-επιστημόνων Βοστώνης. Η στήλη τους έκανε μεγάλη
διαφήμιση. 'Ηδη αρκετοί προεδροπαράγοντες
ζητούν να παρακολουθήσουν την ομιλία, άσχετα αν είναι μόνο γιά μέλη. Κι αυτό γιατί τους ενδιαφέρει άμεσα.
Το θέμα της ομιλίας που θα αναπτυχθεί από
τον πρόεδρο του συλλόγου είναι: ''Πως τα αέρια προέδρων, αντί διά της φυσικής οδού, εξέρχονται μέσω του εγκεφάλου τους''. Η εκδήλωση
αναβλήθηκε και θα γίνει μόλις επιστρέψει από
τις διακοπές η κ. προξενίς γιά να είναι παρούσα.
Περί Εθνικής Ελλάδας, ΗΠΑ 1994
(Γράφει ο Αντώνης Αντωνόπουλος): «Η πρόκριση της εθνικής στο παγκόσμιο κύπελλο της
Αμερικής έγινε αντικείμενο πολιτικής και όχι μόνο εκμετάλλευσης. Φτάνοντας στην Αμερική, είχε στηθεί μια επιχείρηση ''Σόου μπίζ''. Εταιρίες για εκδηλώσεις, πασαρέλες των διεθνών, και
εκμετάλλευση εισιτηρίων αλλά και μαύρη αγορά. Στη κυριολεξία είχαν κάνει την Εθνική ομάδα περιοδεύοντα θίασο. Και μέσα στο πανηγύρι
βγαίνει στο προσκήνιο δημοσίευμα που εμφάνιζε την Βουλγαρία διαθέσιμη να...διευκολύνει
την Ελλάδα(Παίξαμε μαζί τους και ηττηθήκαμε
4-0 στο Σικάγο) με αντάλλαγμα κάποιες επιχειρήσεις πετρελαίου και μαγγανίου. Ο κακός χαμός. Αγωνιστικά ήττα με 4-0 από την Αργεντινή
στη Βοστώνη, ήττα 2-0 από μια εξαιρετική εθνική ομάδα της Νιγηρίας σε εκείνο το παγκόσμιο
κύπελλο και ήττα 4-0 από τους Βούλγαρους στο
Σικάγο με την κόρη του Παναγούλια να μιλεί με
τα χειρότερα για την Ελλάδα στον πατέρα της
μετά από αυτά που έβλεπε. Μετά τον εφιάλτη η
διάτρητη σύμβαση της τότε ΕΠΟ με την εταιρία
''ΛΗΔΡΑ'' του Χρήστου Ρούσου, τα εξώδικα και
οι αγωγές μεταξύ πολιτείας, Ομοσπονδίας και
της άλλης εταιρίας HELLAS 94, προκάλεσαν την
παρέμβαση του εισαγγελέα Κολοκώστα. Εκατομμύρια από τον κρατικό κορβανά είχαν σπαταληθεί για «Πολιτιστικές και ομογενειακές εκδηλώσεις»
Υπογραφή: Ο γάμα-γάμα Γραμματέας

''Sizigos pros enikiasi''

'Ελαβα από την Αθήνα και δημοσιεύω ατόφιο
το ακόλουθο:
''...Dear editorial staff,
we have been the first in Europe to create the
concept of Sizigos pros enoikiasi as Franchising.
Sizigos pros enoikiasi, besides little works in the
house and garden, can take your dog out for a
walk, he can take your car to the mechanic for its
servicing or repairings, he runs to you if your car
is broken down or it needs changing a flat tire,
he does the gardening, he checks if everything
is allright in your holiday house, he knows the
best coachbuilders, mechanics, car electricians,
he also knows reliable ladies who can keep
company to your old parent or take your child to
school if you have got a commitment. He never
grumbles, you don't need to cook for him or
iron his clothes and you don't need to bear him
if he snores! You can have all the advantages of
a husband without the inconveniences! That's
the concept of il Sizigos pros enoikiasi... not
only a handyman.
We are pleased to inform you that the Greek
women have the first Sizigos pros enoikiasi at
their disposal.
If you believe that this piece of news is worth
to be spoken about, we would be very glad to
inform you about the name of the first one that
will be selected by us...''
Τα συμπεράσματα, δικά σας.
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ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ - ΤΟ ΘΕΜΑ

Η Mαρία Κοτρώτσου, μιλά στο περιοδικό People

Η Μυρτώ, η μητέρα της, ο έρανος και ο σκοτεινός κόσμος των Ελλήνων της Αμερικής
«Χρησιμοποίησαν
τις φωτογραφίες και
το δράμα της για να
βγάλουν χρήματα.
Αυτό είναι κλοπή
και μάλιστα με τον
χείριστο τρόπο»

22 Ιουλίου του 2012. Η Μαίρη Κοτρώτσου μαζί με την 15άχρονη Μυρτώ βρίσκονται στην παραλία Χρυσή Ακτή της Πάρου. Η μικρή κάθεται
σε μια καρέκλα και η μαμά της είναι ξαπλωμένη
σε μια ψάθα. Το κύμα έχει αρχίσει να δυναμώνει
και η ψάθα της κυρίας Μαίρης γίνεται μούσκεμα. «Να κάτσω στην καρέκλα σου, γιατί βράχηκε η ψάθα;». «Δεν βράχηκε, θάφτηκε» της απαντά η Μυρτώ, καθώς τα φύκια έχουν καλύψει
την ψάθα. Η κόρη κάνει βόλτα στην παραλία και
η μαμά είναι μόνη. Τότε, βλέπει για πρώτη φορά
τον πακιστανικής καταγωγής Αχμέτ Βακάς.
«Καθόταν μπροστά μου για δέκα λεπτά. Μετά
ήρθε η Μυρτώ και μου είπε πως θα ξαναφύγει.
Της είπα να μην πάει, γιατί είδα έναν άνθρωπο
που δεν μου άρεσε. Δεν με άκουσε. Πάντα, από
τότε που οι κόρες μου ήταν μικρές και περπατούσαν στην παραλία, έλεγα πως δεν θα πηγαίνουν πουθενά αν δεν τις βλέπω. Όπως γύρισα,
ήταν αρκετά μακριά, αλλά μέσα στο οπτικό μου
πεδίο κι αυτό με ηρέμησε.
Μέσα σε όλα, η Μυρτώ είχε κάποιες ιδιοτροπίες. Παρότι είναι ψηλή και αδύνατη, δεν της
άρεσε να ντύνεται έξαλλα, δεν φορούσε καν
μπλούζες με τιράντες και δεν προκαλούσε. Να
φανταστείς, η τελευταία φορά που τσακωθήκαμε ήταν λίγες μέρες πριν πάμε στην Πάρο, στα
γενέθλιά της, ακριβώς εξαιτίας αυτών των ιδιοτροπιών της. Με καύσωνα, ήθελε να βγει με ζακέτα. Κολυμπούσε σπάνια, γιατί δεν της άρεσε
να τη βλέπουν. Έκανε μπάνιο και μετά έτρεχε
έξω και τυλιγόταν με την πετσέτα μέχρι να φύγουμε».
Την ημέρα της επίθεσης, δεν έκανε μπάνιο. Η
αδελφή της Μυρτώς, Ελεάννα, είχε μόλις τελειώσει με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Έγραψε καλά και η μαμά την πήγε στο νησί για να βρει την
παρέα της. Το συγκεκριμένο απόγευμα, η Ελεάννα βρισκόταν στη διπλανή παραλία. «Ήταν ήδη
19.00, όταν η Μυρτώ μού είπε πως θα ξαναπάει
μια βόλτα. Της είπα να μην αργήσει, διότι έπρεπε να πάρουμε την αδελφή της από τη διπλανή
παραλία και να πάμε για φαγητό. Πέρασαν δέκα
λεπτά, την πήρα στο κινητό και δεν το σήκωνε.
Άρχισα να τη φωνάζω. Ειδοποίησα και την άλλη
μου κόρη. Όταν τη βρήκαμε, φαινόταν ότι πέθαινε. Ήταν χτυπημένη και είχε χάσει πολύ αίμα.

Δεν ήμουν ποτέ ρατσίστρια, αλλά μετά από αυτό που συνέβη στη Μυρτώ, θεωρώ πως αυτοί οι
άνθρωποι είναι επικίνδυνοι».
Ιούνιος του 2013. Η Μυρτώ νοσηλεύεται
για επτά μήνες στο Spaulding Rehabilitation
Hospital στη Βοστόνη, το οποίο θεωρείται κορυφαίο κέντρο αποκατάστασης για κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αρχικά, η διαμονή της εκεί είχε υπολογιστεί για τρεις μήνες. Η Μυρτώ, όμως,
παθαίνει πολύ συχνά επιληπτικές κρίσεις. Τα
πράγματα είναι επικίνδυνα, διότι το οξυγόνο της
πέφτει και οι παλμοί φτάνουν ακόμα και τους
200. Έτσι, οι γιατροί αποφασίζουν να παρατείνουν τη διαμονή του κοριτσιού. Το Σεπτέμβριο
του ίδιου χρόνου, σε ένα γεύμα στο σπίτι της
προξένου, Ιφιγένειας Καναρά, η Μαίρη Κοτρώτσου γνωρίζει τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Νέας Αγγλίας, Βασίλη Καυκά, και το δημοσιογράφο της εφημερίδας
Εθνικός Κήρυξ, Θεόδωρο Καλμούκο.
«Στο προξενικό γεύμα, άκουσα διηγήσεις για
τις περσινές τους διακοπές με τον πατριάρχη
Βαρθολομαίο σε ένα γιοτ. Από εκεί καταλαβαίνεις το θράσος τους. Έχουν καταπατήσει όλους
τους νόμους» αποκαλύπτει.
Εν συνεχεία, γνωρίζεται με την Ελισάβετ Παπασλή, δικηγόρο και πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας, η οποία εργάζεται με τον Δημήτρη
Ιωαννίδη, που είναι δικηγόρος, νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας και κουμπάρος της Ελισάβετ Παπασλή.
«Μου πρότεινε να προμηθευτούμε το μηχάνημα tobii, που θα βοηθούσε στην επικοινωνία της
Μυρτώς. Εγώ, όμως, δεν ήμουν σίγουρη αν θα
μπορούσε να ανταποκριθεί. Μάλιστα, ήρθε με
την κόρη της και μου έδειξαν στον υπολογιστή
τον παράλυτο επιστήμονα Stephen Hawking να
μιλάει μέσω ενός μηχανήματος και δελεάστηκα.
Αυτό ήταν το μεγάλο μου λάθος» παραδέχεται
και συνεχίζει. «Ο λογαριασμός όπου μαζεύτηκαν
τα χρήματα για τη Μυρτώ ανοίχτηκε στην Αμερική χωρίς τη δική μου υπογραφή. Από εκεί αρχίζει μια σωρεία παρανομιών.
Oι παρατυπίες
Στο Internet έγραψαν πως τα τσεκ μπορούν
να σταλούν στο σύλλογο Friends of Mirto ή στην

ομοσπονδία. Για κακή τους τύχη, όμως, την
πρώτη μέρα που η κυρία Παπασλή ήρθε να μου
πει πως ανοίχτηκε ο λογαριασμός, έτυχε να βρίσκεται μπροστά μια άλλη κυρία, που κατάλαβε
πως κάτι δεν πάει καλά. Όταν ανοίγεις μια σελίδα στο Διαδίκτυο και είσαι μη κερδοσκοπικός
Oργανισμός, πρέπει να δημοσιεύονται τα πάντα στο Internet. Εκείνη λοιπόν η κυρία μπήκε
και είδε πως δεν έχει ανοιχτεί καν λογαριασμός.
Μάλιστα, έστειλε mail στην Ομοσπονδία και της
απάντησαν πως ο νομικός σύμβουλος, Δημήτρης Ιωαννίδης, έλειπε και μόλις επέστρεφε όλα
θα τακτοποιούνταν.
Παράλληλα, οι μέρες κυλούσαν και όλα τα
τσεκ για τη Μυρτώ πήγαιναν απευθείας στην
Ομοσπονδία», αποκαλύπτει η Μαίρη Κοτρώτσου
στο People. Ακόμα και στο φιλανθρωπικό τραπέζι που έγινε για τη Μυρτώ στην κοινοτική αίθουσα του Αγίου Νεκταρίου στη Βοστόνη, στις 7
Δεκεμβρίου, η Μαίρη Κοτρώτσου δεν είχε καμία
διάθεση να πάει. «Δύο μέρες πριν, η Μυρτώ είχε υποβληθεί σε μια δύσκολη εγχείρηση. Η Ομοσπονδία είχε διοργανώσει τη βραδιά σαν πανηγυράκι με δημοσιογράφους και φωτογράφους,
κάτι που δεν ήθελα. Αυτό όμως το event είχε να
κάνει με την εικόνα τους. Πολύς κόσμος δεν τους
συμπαθεί και ήθελαν να δείξουν θεάρεστο έργο.
Πέρα από τα χρήματα, υπάρχει η δόξα. Η Ομοσπονδία ήθελε και τα δύο» λέει.
Δύο μέρες μετά την εκδήλωση, η Μαίρη Κοτρώτσου πηγαίνει με τον ανιψιό της και το δικηγόρο στην Ομοσπονδία για να ζητήσει τα ονόματα όσων έστειλαν χρήματα για τη Μυρτώ,
προκειμένου να τους ευχαριστήσει. Ο νομικός
σύμβουλος αποφεύγει να τους δώσει στοιχεία,
προφασιζόμενος την επιθυμία των δωρητών για
ανωνυμία. «Τότε ξεκίνησε ένας πόλεμος και άρχισα να δέχομαι τα πυρά του. Σιγά σιγά και μεθοδικά.
Στις 17 Δεκεμβρίου '13, η Μυρτώ έπαθε λοίμωξη από σαλμονέλα. Έφτασαν στο σημείο να γράψουν στην ηλεκτρονική εφημερίδα του κυρίου
Καυκά ότι δηλητηρίασα το παιδί με χαλασμένο
κοτόπουλο. Η Μυρτώ δεν τρώει τίποτα, ούτε νερό δεν πίνει. Είπαν ότι με είδαν σε μέρη που δεν
είχα εμφανιστεί, ότι αγόρασα μια τσάντα μεγάλης αξίας και πως ο ανιψιός μου δεν είναι άλλος

από τον... εραστή μου(!!!) από την Ελλάδα.
Επί επτά μήνες, που ήμουν στη Βοστόνη, δεν
πήγα πουθενά, πέρα από δύο καφέδες που ήπια
σε fast food. Ξέρουν πολύ καλά ότι θα ήθελα να
τους πάω στο δικαστήριο, αλλά οι αμοιβές των
δικηγόρων είναι πολύ μεγάλες. Βέβαια, αυτή τη
στιγμή, η IRS, που είναι η φορολογική υπηρεσία
στην Αμερική, ερευνά την υπόθεση.
Φεύγοντας από την Βοστόνη, τους διεμήνυσα
πως τα λεφτά θέλω να δοθούν πίσω σε εκείνους
που τα πρόσφεραν. Ποτέ δεν θέλησα να πάρω
τα λεφτά στα χέρια μου, αλλά να γίνει ένα trust
με 4 – 5 άτομα που θα διαχειρίζονται τα χρήματα. Τώρα ο κύριος Καυκάς είναι ο άνθρωπος
που κινεί τα νήματα. Σε μια συνέντευξή του είπε
πως ''Δεν θα προικίσουμε τη Μυρτώ''. Είναι πολύ άσχημο όταν το παιδί σου είναι σε αυτή την
κατάσταση να διαβάζεις τέτοιες δηλώσεις. Εμείς
δεν ξέρουμε αν η Μυρτώ θα σηκωθεί από το
κρεβάτι. Κοίταξαν να εκμεταλλευτούν ένα άρρωστο και πολύ άσχημα χτυπημένο παιδί. Χρησιμοποίησαν τις φωτογραφίες και το δράμα της
για να βγάλουν χρήματα. Αυτό είναι κλοπή, και
μάλιστα με το χείριστο τρόπο».
«Είναι θαύμα που η Μυρτώ έζησε»
25 Ιανουαρίου του 2014. Η Μυρτώ επιστρέφει
από την Αμερική και νοσηλεύεται στο ειδικό κέντρο αποκατάστασης Animus. Η κατάσταση της
υγείας της παραμένει σταθερή. «Έχει δείξει πολύ μικρά δείγματα βελτίωσης. Σηκώνει λίγο το
κεφάλι της από το κρεβάτι, αλλά σε αντιληπτικότητα γίνεται καλύτερα όσο περνάει ο καιρός.
Πιστεύω πως έχει 100% αντίληψη. Η βραχεία
μνήμη, όμως, απ’ ό,τι μας εξήγησαν οι γιατροί,
έχει επηρεαστεί. Κάτι που έγινε χθες υπάρχει
πιθανότητα να μην το θυμάται αύριο. Στην αρχή οι γιατροί ήταν πιο αισιόδοξοι, αλλά οι εγκεφαλικές βλάβες ήταν πολύ μεγάλες. Δυστυχώς,
δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για να μας δώσει περισσότερες ελπίδες. Από την αρχή, μου είχαν πει ότι οι πιθανότητες να ζήσει είναι κάτω
από 10%. Είναι θαύμα που έζησε» εξομολογείται
στο People. Κάτι που επίσης στενοχωρεί την κυρία Κοτρώτσου είναι πως βρίσκεται μακριά από
τη μεγάλη της κόρη, την 20χρονη Ελεάννα, που
---------->

Καλμούκος
Ματθαίος

Καυκάς
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μένει στη Νέα Χαλκηδόνα και σπουδάζει στην
Αθήνα. «Ξαφνικά βρεθήκαμε να μην είμαστε μαζί. Ζει μόνη στο σπίτι. Ευτυχώς, από κάτω μένει
η αδελφή μου με τη μητέρα μου και τη φροντίζουν. Η Ελεάννα δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση με όλα όσα έχουν συμβεί. Νιώθω πως έχει
κλειστεί στον εαυτό της και αυτό δεν είναι ευχάριστο, πρώτα απ’ όλα για τη δική της ζωή».
Οι αλλαγές στη ζωή της πολλές, αλλά η Μαίρη Κοτρώτσου προσπαθεί να παραμείνει αισιόδοξη. «Η Μυρτώ ήταν ένα πολύ ενεργητικό, χαμογελαστό παιδί, όλο ζωντάνια. Μιλούσε πάρα
πολύ. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό της. Καμιά
φορά της έλεγα “Σταμάτα λίγο, να ηρεμήσω’’.
Μετά από πέντε λεπτά, ξεκινούσε πάλι να μιλάει
και μου έλεγε “Δεν μπορώ, θα σκάσω’’. Αυτό είναι κάτι που σίγουρα τώρα θα την κάνει να νιώθει πολύ άσχημα.
Είχε απίστευτο μυαλό. Όλοι μου έλεγαν για την
ομορφιά της, αλλά εμένα με εντυπωσίαζε το μυαλό της» λέει. «Η Μυρτώ σήμερα καταλαβαίνει τους γύρω της και πολλές φορές χαμογελάει. Ειδικά αν δει κάποιον από τους δικούς της να
σκουντουφλάει, ξεκαρδίζεται. Έχει επικοινωνία,
καταλαβαίνει. Όμως δεν μιλάει και δεν περπατάει. Κουνάει λίγο το χέρι της κι αυτό της προκαλεί
το μεγαλύτερο πόνο. Τα νεύρα του κορμιού της
έχουν μαζέψει και το σώμα της έχει γίνει σαν πέτρα» αποκαλύπτει η μαμά της.
Η 17χρονη κοπέλα μετακινείται με αμαξίδιο.
«Δεν θέλει να κάνουμε βόλτες στον εξωτερικό

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

χώρο του Animus, διότι έχω παρατηρήσει πως,
όταν βλέπει νέα παιδιά, σε εξίσου δύσκολη κατάσταση, στενοχωριέται και κλαίει δυνατά. Όταν
πηγαίνουμε έξω, στα μαγαζιά, είναι η μεγάλη
της ευχαρίστηση». Ο πατέρας της Μυρτώς, Γιάννης Παπαδομιχελάκης, βρίσκεται στην Αθήνα.
«Έρχεται εδώ κάθε δεκαπέντε μέρες, την αγαπάει, ενδιαφέρεται με τον τρόπο του, αλλά μέχρι εκεί. Χωρίσαμε το 2001, όταν η Μυρτώ ήταν
4 ετών και η Ελεάννα μου 7. Έβλεπαν τον μπαμπά τους, τον αγαπούσαν, αλλά μεγάλωσαν περισσότερο μαζί μου» λέει αφήνοντας να εννοηθεί πως η περιπέτεια της Μυρτώς δεν κατάφερε
να φέρει τους δύο γονείς πιο κοντά.
28 Ιανουαρίου του 2014, Σύρος. Ο κατηγορού-

μενος Αχμέτ Βακάς καταδικάζεται σε ισόβια και
25 χρόνια κάθειρξη. «Όταν εκείνο το απόγευμα
μας κοιτούσε στην παραλία, πραγματικά ένιωσα
κάτι πολύ εχθρικό και άσχημο. Αυτά τα μάτια τα
αναζήτησα και στο δικαστήριο.
Ήταν, όμως, πολύ καλά δασκαλεμένος. Ούτε
ένα λεπτό δεν μας κοίταξε» λέει η Μαίρη Κοτρώτσου, που θεωρεί πως ο Βακάς δεν το μετάνιωσε και πως, αν είχε την ευκαιρία, θα το ξαναέκανε. «Όταν τον έπιασαν, του έκαναν ψυχολογικό
προφίλ, το οποίο έδειξε έναν άνθρωπο που ήξερε τι έκανε, χωρίς να έχει καθόλου ενοχές. Ήταν
μελετημένο και σίγουρα το είχε ξανακάνει. Είχε
βγάλει εισιτήριο να φύγει την αμέσως επόμενη
μέρα.
Πιστεύω, όμως, ότι υπάρχει Θεός, γιατί ακόμη και στο παραπέντε τον έπιασαν και δεν έμεινε ατιμώρητος. Έτσι μεγαλώνουν στο Πακιστάν.
Όταν φτάνουν στο σημείο να χτυπάνε τα ίδια
τους τα παιδιά, θα λυπηθούν εμάς; Για εκείνους
είμαστε άπιστοι».
Η καταδικαστική απόφαση του Βακάς δεν αρκεί για τη μαμά της Μυρτώς. «Θα τρώει και θα
πίνει. Οι συνθήκες στη φυλακή είναι άσχημες,
αλλά ξέρουμε πολύ καλά πως οι Πακιστανοί μένουν μαζί και κάνουν διάφορα μεταξύ τους.
Όταν δούλευα σε κατάστημα του ΟΤΕ, μου έλεγαν ''Οταν έρχονται μαζί και ο ένας από τους
δύο φοράει παντόφλες, είναι η γυναίκα του σπιτιού''. Επομένως, στη φυλακή δεν θα ζήσει κάτι
που δεν του έχει ξανασυμβεί. Για μένα αυτό που

θα του άξιζε είναι να τραβήξει αυτά που τραβάει
η Μυρτώ αυτά τα δύο χρόνια. Πόνους, χειρουργεία, νοσοκομεία και εγκλεισμό».
Μετά από την περιπέτεια της Μυρτώς, πολλοί είπαν πως θα έπρεπε να επιστρέψει η θανατική ποινή. «Είναι κάτι που με βρίσκει σύμφωνη,
όταν ένα έγκλημα είναι βεβαιωμένο και πέραν
πάσης αμφιβολίας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν διορθώνονται. Ειδικά για όσους κάνουν κάτι τόσο
φρικτό, και μάλιστα σε ανήλικα παιδιά. Θα ήταν
ένας παραδειγματισμός για εκείνους που ίσως
θα σκεφτούν να το κάνουν. Ένας τρόπος εκφοβισμού».
Η Μαίρη Κοτρώτσου δεν έχει χάσει το κουράγιο της. «Πρέπει να είμαι δυνατή για τη Μυρτώ.
Δεν έχω δικαίωμα επιλογής. Αν μου συμβεί κάτι, θα είναι πολύ δύσκολη η πορεία της. Η μητέρα μου είναι μεγάλη και η Ελεάννα πρέπει να
ζήσει».
Με τη Μυρτώ είναι συνέχεια μαζί. «Πολλές
φορές κοιτάει το ταβάνι, είναι θλιμμένη. Ξέρω τι σκέφτεται. Όταν δεν έχεις μυαλό, δεν νιώθεις. Όταν όμως έχεις, καταλαβαίνεις. Η Μυρτώ δεν γνωρίζει ακριβώς τι συνέβη, αλλά ξέρει
πως κάποιος της επιτέθηκε. Η πρώτη φορά που
την άφησα ήταν όταν είχα πάει στο δικαστήριο.
Μόλις γύρισα και της είπα ότι αυτός πήρε ισόβια, μου χαμογέλασε. Επειδή ήθελα να είμαι σίγουρη, κάποια στιγμή της το ξαναείπα και είχε
την ίδια ακριβώς αντίδραση. Χαμογέλασε».
(Μαρίνος Βυθούλκας - περιοδικό People)

Ομοσπονδία Βοστώνης: Η υπόθεση ''έρανος γιά πυρόπληκτους 2007'', οριστικά στην αμερικάνικη Δικαιοσύνη (σελ. 12)

''Ραντεβού'' στην Ζάκυνθο...

Αυτό το καλοκαίρι τις διακοπές μας, στην πατρίδα.
Πρoσκαλούμε Αμερικανούς φίλους να έρθουν μαζί μας, να γνωρίσουν
τις φυσικές ομορφιές, την ιστορία, τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και το
μεγαλείο της Ελλάδας
Βασίλης Ματαράγκας
Πρόεδρος Ομοσπονδίας
Ιλλινόϊς - ΗΠΑ, ''ΕΝΩΣΗΣ''
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ΤΟ ΘΕΜΑ

Ο εξευτελισμός της ''οργανωμένης Ομογένειας'' ΗΠΑ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: Η Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία (IRS) αφαίρεσε -την τελευταία 4ετία- από 236
ελληνικές ομογενειακές Οργανώσεις το 501c, δηλαδή το δικαίωμα να είναι ''μη κερδοσκοπικές - μη φορολογίσιμες''
εταιρίες (εκτιμάται ότι ο αριθμός είναι μεγαλύτερος). Τις έβαλε στην ''μαύρη λίστα''. Η βασική αιτία: Μη κατάθεση
φορολογικών δηλώσεων γιά τρία συνεχόμενα χρόνια, παραβίαση ομοσπονδιακών νόμων κ. ά.

'Ενα μικρό δείγμα των ομογενειακών παρανομούντων Οργανώσεων, όπως αναφέρονται στα
επίσημα στοιχεία της Φορολογικής Υπηρεσίας ΗΠΑ

''Αναβαπτιζόμαστε''
με ήλιο, πολιτισμό,
ιστορία, παραδόσεις
στην ΕΛΛΑΔΑ μας

Η Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία (IRS)
αφαίρεσε -την τελευταία 4ετία- από 236 (!!!) ελληνικές ομογενειακές Οργανώσεις το 501c, δηλαδή το δικαίωμα να είναι ''μη κερδοσκοπικές μη φορολογίσιμες'' εταιρίες. Σε απλά ελληνικά,
τις έβαλε στην ''μαύρη λίστα''.
Εκτιμάται ότι ο αριθμός παρανομούντων,
υπαρκτών ή ανύπαρκτων Οργανώσεών μας,
πλησιάζει τις 300.
Πρόκειται γιά Ομοσπονδίες, συλλόγους, πολιτιστικούς και λοιπούς Οργανισμούς, εκκλησιαστικές ενορίες-Οργανώσεις κ.ά.
Η αιτία: Μη κατάθεση φορολογικών δηλώσεων γιά 3 συνεχόμενα χρόνια, παραβίαση ομοσπονδιακών νόμων κ.ά.
Η αφαίρεση του 501c είναι ότι πιό εξευτελιστικό μπορεί να συμβεί με μία μη κερδοσκοπική
Οργάνωση στις ΗΠΑ. Φυσικά, δεν φτάσαμε τυχαία σε αυτά τα γεγονότα. 'Ηταν αναμενόμενα,
αν κρίνουμε από την ανευθυνότητα και το ''ποιόν'' όλων όσων ασχολούνται με τις Οργανώσεις
μας. Που κατά σύμπτωση είναι οι ίδιοι γιά 20-30
χρόνια. Στην πλειοψηφία τους, Ομογενείς αποτυχημένοι και αστοιχείωτοι, αλλά με έντονη την
επιθυμία γιά αναγνώριση και αυτοπροβολή. Είναι οι προεδροπαράγοντες που προωθεί η Εκκλησία μας στις Οργανώσεις γιά να βεβαιωθεί
ότι αυτές δεν πρόκειται ποτέ να επιτελέσουν έργο, αφού αποτρέπουν την είσοδο σε Ομογενείς
με γνώση, ιδέες και κατάρτιση.
Είναι οι προεδροπαράγοντες με τους οποίους
''χαριεντίζονται'' και οι ανίκανοι 'Ελληνες διπλωμάτες στις ΗΠΑ, γιά να αναφέρουν στο υπουργείο τους ''συναντήσεις με την Ομογένεια''.
Οι προεδροπαράγοντες που λυμαίνονται την
''οργανωμένη Ομογένεια'', δεν ξεπερνούν ποσοστό 0.1%. Αλλά αυτό το απειροελάχιστο ποσοστό εξευτελίζει το υπόλοιπο 99.9%, που δεν
θέλει να έχει ουδεμία σχέση με τους αποτυχημένους απατεωνίσκους και κάθεται μακριά από αυτούς. Γι' αυτό στις Οργανώσεις μας βλέπουμε γιά
δεκαετίες να παραμένουν μόνο τα ίδια άτομα.
Μία πρόχειρη έρευνα στην βάση δεδομένων της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (IRS), μας έδειξε ότι 236 Οργανώσεις μπήκαν στην ''μαύρη λίστα'', δηλαδή, τους
αφαιρέθηκε το 501c, με το οποίο πιστοποιείται
η μη κερδισκοπική, μη φορολογίσιμη κατάστασή τους. Αυτό έγινε επειδή γιά τρία συνεχόμενα χρόνια δεν υπόβαλαν την δήλωση 990, όπως
ήταν υποχρεωμένες να υποβάλουν. Δεν στοιχίζει τίποτα, αφού δεν φορολογούνται, αλλά είναι
υποχρεωτική η υποβολή της, γιά να γνωρίζει το
ΙRS, αν είναι ενεργές εταιρίες ή όχι.
Εκτιμούμε ότι ο αριθμός τους ξεπερνά τις 300.
Δηλαδή, ποσοστό που αγγίζει το 50% των ομογενειακών μας Οργανώσεων, είναι στην ''μαύρη λίστα'' της Φορολογικής Υπηρεσίας. Μερικές από αυτές -είτε είναι στην ''μαύρη λίστα ή
είτε όχι- είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσουν
και διώξεις γιά ποινικό αδίκημα, αφού μάζευ-

αν χρήμα που ποτέ δεν δήλωναν ή έπαιρναν
χορηγίες με ποσά άνω των 5.000 δολ. που ποτέ δεν δήλωναν (ποινικό αδίκημα). Η περίπτωση με την Ομοσπονδία Βοστώνης, είναι ενδεικτική (χορηγίες από Ελλάδα κάθε χρόνο, άνω των
5.000 δολ., που δεν δηλώνονταν).
Η δε περίπτωση με την ''Κοινότητα'' δυτ. Φλόριδας (βλ. σελ. 10) πιστοποιεί και τον παραλογισμό εντυπωσιακά ανεύθυνων, που ασχολούνται
με τα της οργανωμένης Ομογένειας. Επειδή περί
παραλογισμού ''ισόβιων προεδροπαραγόντωνψώνιων'' πρόκειται.
Οι επιπτώσεις
Η μη κατάθεση φορολογικής δήλωσης 990
ενέχει και άλλους κινδύνους. Αρκετές από τις
Οργανώσεις μας, κάνουν ''ξέπλυμα χρήματος''
λειτουργώντας με κανόνες οικογενειακούς και
φιλικούς. Τι σημαίνει αυτό; Απλά δίνουν αποδείξεις ότι δήθεν έλαβαν ''δωρεά'' ας πούμε 10.000
δολ. Φυσικά στα ταμεία της η Οργάνωση δεν
έβαλε ποτέ τις 10.000, αλλά ο υποτιθέμενος ''δωρητής'' έβαλε την απόδειξη της ''χορηγίας'' στην
δική του φορολογική δήλωση και δεν πλήρωσε
φόρο 2-3.000 δολ. Στην προκείμενη περίπτωση έχουμε διπλή απάτη. Και από την Οργάνωση
και από τον ''δωρητή''. Αν το IRS καταλάβει ότι η
απόδειξη ήταν ''μαϊμουδίστικη'', τότε έχει νομική ευθύνη και ο δωρητής και η Οργάνωση (είναι
και ποινικό αδίκημα). Τέτοιες περιπτώσεις ήδη
ερευνά το IRS και είναι θέμα χρόνου να αρχίσουν
οι διώξεις γιά ''ξέπλυμα χρήματος''.
'Ενα άλλο γεγονός που ενέχει μεγαλύτερους
κινδύνους: Οι Οργανώσεις μας, αυτές που τους
έχει αφαιρεθεί το 501c, εξακολουθούν να διαφημίζονται ως ''μη κερδοσκοπικές μη φορολογήσιμες'' εξαπατώντας συνειδητά τους φορολογούμενους. Αυτό θεωρείται ''συνειδητή απάτη κατ'
εξακολούθηση''.
Πρέπει να τονίσουμε και την εντυπωσιακή
ανευθυνότητα του υπουργείου Εξωτερικών Ελλάδας, που με τις χορηγίες του, μέσω προξενείων, σε ομογενειακές Οργανώσεις ανεύθυνων τυχοδιωκτών, που ΔΕΝ δηλώνονταν στο
IRS, συμμετείχε -άθελά του- σε ''ξέπλυμα χρήματος''.
Η ζημιά που προκάλεσαν οι ίδιοι ''εγκάθετοι''
και ανεύθυνοι προεδροπαράγοντες στην Ομογένεια και στις Οργανώσεις της την τελευταία
25ετία, είναι πολύ μεγάλη. Σε αυτούς έδιναν
''κύρος και υπόσταση'' οι άσχετοι με Ομογένεια
'Ελληνες πολιτικοί και οι ''συνευρισκόμενοι, συνεργαζόμενοι'' μαζί τους, διπλωμάτες μας στις
ΗΠΑ. Τώρα, είναι θέμα χρόνου, να διασύρουν
την Ομογένεια κι εξω από τα ''γκέττο'' της, αφού
εμπλέκονται -άμεσα ή έμμεσα- σε ''φορολογικές
απάτες''.
Σημ.: Πολύ χειρότερες από τις ελληνικές Οργανώσεις, σε ότι αφορά την αφαίρεση του 501c,
είναι μόνο οι...ισραηλινο-εβραϊκές Οργανώσεις
στις ΗΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ,
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ, ΘΗΡΕΥΤΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΠΑ
Στυλιανός Μανής - Πρόεδρος
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Κι άλλη ομογενειακή Οργάνωση στην ''μαύρη λίστα''

Να πως επιτήδειοι-τυχοδιώκτες διασύρουν
τον Ελληνισμό Αμερικής

Το οικόπεδο με το κτίριο
της ''Κοινότητας''
O εξευτελισμός μιάς Οργάνωσης. Μαζεύει
χρήματα 3 χρόνια και ουδέποτε έκανε φορολογική δήλωση

Το έγγραφο αυτό αναρτήθηκε
από το IRS στις 9 Ιουνίου '14

Πολλά λέγονται -''όπου καπνός υπάρχει και φωτιά''- γιά την περίφημη ''Αμερικανο-Ελληνική Κοινότητα Φλόριδας''. Που ιδρύθηκε Μάϊο 2010 στην περιοχή Κόλπου Τάμπας (δυτική Φλόριδα). Μετά αγόρασε ένα κτίριο στην Κομητεία Πάσκο (βόρεια του Τάρπον Σπρινγκς) γιά 50.000 δολ. (μεγάλη
ευκαιρία). Τα χρήματα τα έβαλαν, υπό μορφή δανείου, 12 Ομογενείς (από 5.000 δολ.). Η Κοινότητα
έγραψε μέλη, αλλά ουδέποτε ζήτησε από αυτά να ανανεώσουν την συνδρομή τους. 'Ετσι σε αυτήν
έμεινε το...κατεστημένο. Κάθε Κυριακή φιάχνει φαγητό γιά μέλη και μη και εισπράττει, όχι μεγάλα
ποσά, αλλά εισπράττει. 'Εχει δηλαδή κέρδη. Κάνει και εκδηλώσεις στο κτίριό της, ενώ ετοιμάζεται
να βάλει και...''μπίγκο'' γιά μεγαλύτερες εισπράξεις-κέρδη.
'Οταν λέμε Κοινότητα Φλόριδας, δεν εννοούμε αυτό που έχουν οι Κοινότητες στην Β. Αμερική: Δηλαδή, κτίριο, σχολείο, εκκλησία κ.ά. Στην προκείμενη περίπτωση μιλάμε γιά έναν συνηθισμένο σύλλογο ουσιαστικά, με όνομα Κοινότητα.
Αλλά υπάρχει ένα...πρόβλημα: Ενώ είναι νομότυπη εταιρία (μη κερδοσκοπική) δηλωμένη και
ενεργή στην Πολιτεία Φλόριδας με αριθμό Ν10000004517, φαίνεται ότι ΟΥΔΕΠΟΤΕ έκανε...φορολογική δήλωση γιά 3χρόνια, με αποτέλεσμα το IRS να της αφαιρέσει την δυνατότητα φοροαπαλλαγής.
Μιλάμε γιά τον μεγαλύτερο εξευτελισμό που μπορεί να υποστεί μία μη κερδοσκοπική Οργάνωση
στις ΗΠΑ. Η δε ανευθυνότητα των ''υπευθύνων'' της Οργάνωσης, είναι στα όρια της απάτης.
Φυσικά, όσοι έδωσαν χρήματα στην Κοινότητα, νομίζοντας ότι είχαν φοροαπαλλαγή, απλά...εξαπατήθηκαν. Και αν δήλωσαν τις χορηγίες τους προς την κοινότητα, στο IRS στις προσωπικές τους
φορολογικές δηλώσεις γιά να έχουν φοροαπαλλαγή, τότε...εξαπάτησαν -άθελά τους- και το IRS.
Η εταιρία ''Κοινότητα'', έχει επίσημη έδρα όχι το ιδιόκτητο κτίριό της, αλλά -σύμφωνα με τα στοιχεία της Πολιτείας και του IRS- το...σπίτι του πρόεδρου, ο οποίος φημίζεται γιά την νοοτροπία του
περί...ιδιοκτησίας των ομογενειακών Οργανώσεων στις οποίες ανακατεύτηκε και τις διάλυσε όλες.
Εκτός των παραπάνω, τώρα βγήκαν και άλλα. Λέγεται δημόσια -από κορυφαίο αξιωματούχο τηςότι...λείπουν χρήματα από το ταμείο.
Σημ.: Στο έγγραφο της Πολιτείας Φλόριδας οι της Κοινότητας ''ξέχασαν'' να αλλάξουν τα ονόματα
ορισμένων αξιωματούχων, όπως π.χ., του ταμία (τώρα είναι ο Σωτ. Αγγελάτος).

Η ΔΙΠΛΗ...ΑΠΑΤΗ

Η ''Κοινότητα'' έλαβε δωρεά και
με...''affidavit'', που ξεπερνά
τις 5.000 δολ. κατά πολύ. ΔΕΝ
την δήλωσε στο IRS, αφού
ουδέποτε έκανε φορολογική
δήλωση (είναι και ποινικό
αδίκημα, επειδή το ποσό
ξεπερνά τις 5.000).
Η δωρήτρια είχε
φοροαπαλλαγή, αφού στα
δικά της φορολογικά γλύτωσε
χρήματα από την δωρεά.
'Ετσι η Φορολογική Υπηρεσία
ΗΠΑ, έπαθε...διπλή ζημιά.
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H...''oμπρέλλα'' των ομογενειακών Οργανώσεων
ΗΠΑ. Η ανύπαρκτη τριτοβάθμια Οργάνωση
''Ελληνοαμερικάνικο Εθνικό Συμβούλιο'', με μέλη
Ομοσπονδίες και πανΕνώσεις, είναι στην ''μαύρη λίστα''
της Φορολογικής Υπηρεσίας από τέλη 2010

Πρόβλημα και με την τοπική Ομοσπονδία Φλόριδας

Εξακολουθεί να υπάρχει και το πρόβλημα στην περιοχή του Κόλπου της Τάμπα, με την τοπική μικρή Ομοσπονδία, γιά 6 χρόνια, επειδή έχει διαφορές με τα ''τσάρτερ'' σχολεία ''Πλάτων'' (το πρώτο το δημιούργησε η Ομοσπονδία), εξαιτίας μιάς παλιάς οφειλής 10.000 δολ στην Φορολογική Υπηρεσία (IRS), γιά το πρώτο σχολείο, που τώρα με τα πρόστιμα πήγε κοντά 13.000 δολ. Η ιδιοκτησία
των 5 σχολείων αρνείται να πληρώσει το πρόστιμο, αν και εκμεταλλεύεται τα σχολεία επιχειρηματικά, αυτά που...ίδρυσε η Ομοσπονδία και χρησιμοποιώντας ''ημέτερους'' παρακινεί τους συλλόγουςμέλη να...φύγουν από την Οργάνωση, με προφανή σκοπό αυτή να διαλυθεί.
Η τοπική Ομοσπονδία, δεν μπορούσε να αποτελέσει...εξαίρεση του κανόνα σε ότι αφορά την κατάστασή της με το IRS. Αυτό της αφαίρεσε το δικαίωμα φοροαπαλλαγής, χρόνια πριν.

Επώνυμες καταγγελίες:
Συνδρομές Οργανώσεωνμελών, κατάληξαν σε...
προσωπικούς λογαριασμούς

Γιατί το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας
είναι στα πρόθυρα διασυρμού στις ΗΠΑ
Αρχαία Ελληνικά εκθέματα θα φιλοξενηθούν στο μουσείο Σικάγου
Η ελληνική ιστορία, η κουλτούρα και ιδιαίτερα η ελληνική κουζίνα είναι κάτι που υπάρχει έντονα
στο Σικάγο από την εποχή που οι Έλληνες μετανάστες εγκαταστάθηκαν στην πόλη το 1840. Είναι μέρος της ταυτότητας της πόλης. Από τους ντολμάδες, την σπανακόπιτα και το απλό μυρωδάτο αλλά
νόστιμο ψητό κοτόπουλο που μπορείς να απολαύσεις στα ψηλά μπαλκόνια της...
ελληνική ταβέρνας Pegasus μια ηλιόλουστη μέρα, μέχρι τον ακαταμάχητο μπακλαβά και τα εθιστικά κουλούρια ( γνωστά ως τα κουλούρια του Louie)που προσφέρονται στο Πανελλήνιο ζαχαροπλαστείο, μπορούμε πλέον να πούμε ότι το Σικάγο έχει λατρέψει κάποια Ελληνικά έθιμα, παραδόσεις αλλά και γεύσεις. Ακόμα, στο Σικάγο πρωτοεμφανίστηκε ο Ελληνικός γύρος το 1968 και έπειτα
εξαπλώθηκε και σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ.
Το Σικάγο όμως πρόκειται να αποκτήσει ακόμα πιο Ελληνικό χρώμα. Το μουσείο Field ανακοίνωσε τα σχέδια του να φιλοξενήσει μια προσωρινή έκθεση με θέμα την Αρχαία Ελλάδα. Η έκθεση αναμένεται να ξεκινήσει στο Σικάγο τον Νοέμβριο του 2015. Ο τίτλος της έκθεσης ονομάζεται «Έλληνες:
Από τον Αγαμέμνονα στον Μέγα Αλέξανδρο» και με αφετηρία το Σικάγο θα ταξιδέψει σε όλη την Βόρεια Αμερική. Αυτή η έκθεση γίνεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του μουσείου του Σικάγο με το
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Η έκθεση θα περιλαμβάνει 500 αρχαιολογικά έργα τέχνης, τα οποία θα βγουν εκτός Ελλάδας για
πρώτη φορά. Η έκθεση πρόκειται δώσει έμφαση και στην καθημερινή ζωή των αρχαίων Ελλήνων
μέσα από τα μάτια πολεμιστών, αθλητών, κληρικών και αρχόντων. Ακόμα πρόκειται για την πρώτη
έκθεση που αφορά την Αρχαία Ελλάδα εδώ και 25 χρόνια που θα ταξιδέψει σε όλη την Αμερική.

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

Με πολλαπλά δημοσιεύματα έχουμε αναδείξει τους τελευταίους 3 μήνες ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, που αργά ή γρήγορα θα αναγκαστεί να αντιμετωπίσει το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας. 'Ενα πρόβλημα που -όσο δεν αντιμετωπίζεται τώρα- στο ελάχιστο θα διασύρει την Ελλάδα στις
ΗΠΑ. Φαίνεται ότι το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, με τους γνωστούς ρυθμούς...απραξίας, η
οποία... συναγωνίζεται τις διπλωματικές του αποστολές στις ΗΠΑ, ζει στον ''κόσμο του'' και δεν μπορεί να καταλάβει ότι αργά ή γρήγορα θα κατηγορηθεί στις ΗΠΑ γιά συμμετοχή σε ποινικό αδίκημα:
''Ξέπλυμα χρήματος'' (Money Laundering).
Συγκεκριμένα, είναι πλέον ΓΕΓΟΝΟΣ ότι η Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία ΗΠΑ (IRS) ερευνά
ομογενειακές Οργανώσεις, με αφορμή τα σκάνδαλα τα σχετικά με την Ομοσπονδία Βοστώνης. Ερευνά κάτι συγκεκριμένο: Πόσα χρήματα δόθηκαν ως χορηγίες από την Ελλάδα σε ομογενειακές Οργανώσεις -ποσά από 5.000 δολ. και άνω- που ΔΕΝ αναφέρθηκαν στις φορολογικές τους δηλώσεις. Δεν
είναι αδίκημα ομογενειακές Οργανώσεις να παίρνουν χορηγίες από ξένη κυβέρνηση-χώρα. Αδίκημα
είναι να μην δηλώνουν αυτές τις χορηγίες, όταν ξεπερνούν το ποσό των 5.000 δολ. κάθε φορά.
Είναι κοινό μυστικό ότι αρκετές Οργανώσεις (Ομοσπονδίες, σύλλογοι, ΠανΕνώσεις κλπ) έλαβαν
πολλαπλές χορηγίες -άνω των 5.000 δολ. την κάθε φορά- από την Ελλάδα (μέσω Προξενείων και
με...επιταγές τους) τα τελευταία 20 χρόνια, με πρώτη και καλύτερη την ΠανΗπειρωτική.
Σχεδόν καμία από τις Οργανώσεις ΔΕΝ ανάφερε ποσά και χορηγό στις φορολογικές δηλώσεις (στο
Schedule B). Αυτό θεωρείται ποινικό αδίκημα και παραπέμπει σε ''ξέπλυμα χρήματος''.
Οι του υπουργείου, μέσω των ''ογκόλιθων της διπλωματίας'' των διπλωματών του στις ΗΠΑ, λένε ''και τις μας ενδιαφέρει εμάς αν οι Οργανώσεις δεν τα δήλωναν''. Πρόκειται γιά μία ανόητη-ηλίθια δικαιολογία, που πιστοποιεί τον ''ωχαδελφισμό'' του ανεύθυνου υπουργείου. Το ζήτημα είναι ότι
το υπουργείο (μέσω των προξενείων-χορηγών) θεωρείται συνυπεύθυνο, επειδή δικά του χρήματα
ΔΕΝ δηλώθηκαν.
Τι πρέπει να γίνει
Η πιό ενδεδειγμένη λύση, αν είναι κατορθωτό, θα ήταν οι ομογενειακές Οργανώσεις που έλαβαν
χορηγίες άνω των 5.000 δολ. την κάθε φορά μέσω Προξενείων της Ελλάδας στις ΗΠΑ, να τις δηλώσουν έστω τώρα στο IRS, με κίνδυνο πρόστιμου. Και καλά θα κάνει το υπουργείο, αφού στα αρχεία
του βρει πόσα χρήματα και που δόθηκαν, να ενεργοποιήσει τους ''τουρίστες διπλωμάτες'' του στις
ΗΠΑ και αυτοί με την σειρά τους, να απαιτήσουν από τις ομογενειακές Οργανώσεις που έλαβαν χορηγίες, να κάνουν συμπληρωματική δήλωση στο IRS, αναφέροντας χορηγίες-ποσά άνω των 5.000
δολ. προηγούμενων χρόνων.
Είναι πολύ προτιμότερο οι Οργανώσεις να πληρώσουν πρόστιμο από το να αντιμετωπίσουν ποινική δίωξη, με συνεργό στο αδίκημα υπουργείο της Ελλάδας και μάλιστα γιά ''Money Laundering''.

Σύντομες ομογενειακές ειδήσεις
- Η Αμερικανίδα σκηνοθέτης Λίζα Χολόντεκο (The Kids Are All Right) σκηνοθετεί τα πρώτα επεισόδια της σειράς «Το Χαστούκι» που βασίζεται στο πολυβραβευμένο βιβλίο του ομογενή συγγραφέα
της Αυστραλίας, Χρήστου Τσιόλκα, που κυκλοφόρησε το 2008.
Όπως και στην Αυστραλία, έτσι και στις ΗΠΑ, θα γυριστούν οκτώ επεισόδια για το δίκτυο του NBC.
Στην Αυστραλία το βιβλίο του Ελληνοαυστραλού συγγραφέα που έχει σαρώσει τα διεθνή λογοτεχνικά βραβεία πούλησε πάνω από 700.000 αντίτυπα.
- Ίχνη της ελληνικής παρουσίας στη Νέα Ορλεάνη μπορούν να εντοπιστούν στην εποχή των αποικιών, όταν ο πλούσιος Αθηναίος έμπορος, Μιχαήλ Δράκος έφτασε στην περιοχή την δεκαετία του
1760 και παντρεύτηκε μια ντόπια. Η ελληνική κοινότητα ιδρύθηκε το 1864 από τον έμπορο βαμβακιού, πρόξενο της Ελλάδας στην περιοχή, Νικόλα Μπενάκη, απόγονο γνωστής οικογένειας των Αθηνών και αποτελεί την πρώτη ελληνορθόδοξη κοινότητα στην αμερικανική ήπειρο.
Δύο χρόνια μετά, χτίστηκε σε αγροτεμάχιο του Μπενάκη η εκκλησία της Αγίας Τριάδας, μισό αιώνα πριν την ίδρυση της Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής.
Η Νέα Ορλεάνη εορτάζει την ελληνική της πλευρά εδώ και 41 χρόνια με το δημοφιλές Ελληνικό
Φεστιβάλ, το οποίο πραγματοποιείται κάθε Μάϊο, το τριήμερο της Ημέρας Μνήμης των Πεσόντων
Στρατιωτών (Memorial Day).
- Στο πανεπιστήμιο της Μελβούρνης πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο Εκπαιδευτικών Νεοελληνικών, με τη συμμετοχή εκατό περίπου εκπαιδευτικών Νεοελληνικών. Στο συνέδριο παρουσίασαν μελέτες τους δεκαοκτώ εκπαιδευτικοί. Οι σύνεδροι έθιξαν πολλά θέματα ενώ μοιράστηκαν στους εκπαιδευτικούς διδακτικές ενότητες για να εμπλουτίσουν το διδακτικό υλικό τους.
Ιδιαίτερη ανησυχία δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι τα κρατικά σχολεία τα οποία διδάσκουν
την ελληνική γλώσσα όλο και λιγοστεύουν στη Βικτώρια.
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ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΗΠΑ

Ομοσπονδία Ελληνοαμερικάνικων Συλλόγων Νέας Αγγλίας (Βοστώνης)

Η υπόθεση ''έρανος γιά πυρόπληκτους 2007'', ας ασχοληθεί η Δικαιοσύνη
Δημόσια ανακοίνωση...
Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου περιόδου (μέσα) 2006, ίσαμε (μέσα) 2008: Ελισάβετ Παπασλή, πρόεδρο. Τζέημς (Δημήτρη) Μπίτσικα και Ελένη Βιδάλη, αντιπρόεδρους... Δέσποινα Δημητροπούλου, γραμματέα... (ο τότε ταμίας Ι. Ράμμος απεβίωσε πρόσφατα) και λοιπούς αξιωματούχους Διοικητικού Συμβούλιου: 'Αννα Μίνου, Βάσω Γαλμπάδη, Μανώλη Σηφάκη,
Αθανάσιο Γαλάνη, Μαρία Μπινιέρη, Αικατερίνη Αντωνέλλου, Νίκο Δαλαμάγκα, Γιάννη Νακόπουλο, Γιώργο Πανταζή, Βούλα Πολυχρονόπουλου.
Οι προαναφερόμενοι/νες, είσασταν μέλη του Συμβουλίου την περίοδο καλοκαίρι 2006 ίσαμε καλοκαίρι 2008, όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα της Πολιτείας Μασσαχουσσέττης και τις
φορολογικές δηλώσεις της Ομοσπονδίας στο IRS. Ως Συμβούλιο, έχετε συνολική -και ατομική- νομική ευθύνη γιά τα χρήματα ''έρανου γιά πυρόπληκτους'' και την διάθεσή τους.
Παρά τις πολλαπλές αναφορές στο ζήτημα της διάθεσης των χρημάτων της ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ γιά πυρόπληκτους στην Ελλάδα που διενεργήσατε από Σεπτέμβριο 2007 ίσαμε μέσα 2008, αρνείστε
ακόμα να ενημερώσετε (με αναλυτικό απολογισμό γιά την διάθεση των χρημάτων, περίπου 50.000 δολ.) τους δωρητές, τα μέλη σας και την Ομογένεια, όπως οφείλετε να πράξετε ως μη φορολογούμενος μη κερδοσκοπικός Οργανισμός-εταιρία στις ΗΠΑ. Αρνείστε ακόμα να ενημερώσετε και τα μέλη σας που το ζητούν, υποσχόμενοι μεν, αλλά ουδέποτε πράττοντες.
Η ''Πρωϊνή'' στις 15 Μαίου 2014, είχε ζητήσει από τους τώρα ιθύνοντες της Οργάνωσης FHASNE inc., την μη κερδοσκοπική εταιρία με έδρα την Πολιτεία Μασσαχουσέττης, να δώσουν δημόσιο απολογισμό - με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ή δημοσιοποίηση σε οποιοδήποτε ομογενειακό ΜΜΕ- γιά την διάθεση των χρημάτων έρανου γιά πυρόπληκτους στην Ελλάδα (περίπου 50.000 δολ.) και να αποδείξουν με πειστικά στοιχεία και όχι με ''δηλώσεις-ανακοινώσεις'', ότι τα χρήματα δόθηκαν σε πυρόπληκτους. (Σύμφωνα με την τότε γραμματέα, στα πρακτικά ΔΕΝ έχει καταγραφεί ποτέ απολογισμός
''έρανου γιά πυρόπληκτους'').
ΔΕΝ ισχυριζόμαστε ότι ''καταχράστηκαν'' τα χρήματα του έρανου. Η κ. Παπασλή ισχυρίζεται ότι έδωσε απολογισμό, αλλά πρώην πρόεδροι την διαψεύδουν και είναι αυτοί που ζήτησαν πρόσφατα απολογισμό... Ο δε σχετικός φάκελος και τα πρακτικά...''χάθηκαν μυστηριωδώς'' από το γραφείο της Ομοσπονδίας, χρόνια πριν... Σημειώνουμε-θυμίζουμε:
- Η κ. Παπασλή στην συνέλευση της Ομοσπονδίας μέσα Μαρτίου 2014 δεσμεύτηκε δημόσια στους αντιπροσώπους συλλόγων-μελών, ότι ''θα δώσει άμεσα απολογισμό''. Απολογισμό ΔΕΝ έδωσε.
- Η κ. Παπασλή στην συνέλευση της Ομοσπονδίας τέλη Μαίου 2014, δεσμεύτηκε δημόσια ότι ''θα δώσει άμεσα απολογισμό''. Απολογισμό ΔΕΝ έδωσε.
- Η κ. Παπασλή ανάφερε στην ''Π'' στις 15 Μαίου 2014 ότι ''είχε δώσει απολογισμό, αλλά θα τον ξαναδώσει σε 30 ημέρες''. Απολογισμό ΔΕΝ έδωσε.
- Ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας Δημ. Ιωαννίδης, με γραπτή ανακοίνωσή του 5 Ιανουαρίου 2014, είχε δηλώσει ότι ''τα χρήματα δόθηκαν σε πυρόπληκτους στην Ελλάδα''. Του ζητούμε να δώσει
αυτός τον απολογισμό, αφού γραπτά και ενυπόγραφα ''πιστοποιεί'' ότι δόθηκαν.
ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ ότι στις φορολογικές δηλώσεις της Ομοσπονδίας -χρόνου 2008- αναφέρεται απλά και γενικόλογα διάθεση ποσού 47.063 δολ., ως ''δωρεά'' που μπορεί να έγινε οπουδήποτε αλλού ή να μην έγινε ποτέ. Σύμφωνα με το νόμο, όταν στέλνονται χρήματα από μη κερδοσκοπικό Οργανισμό με 501c, όπως η Oμοσπονδία Βοστώνης, εκτός ΗΠΑ, πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά στην φορολογική δήλωση της Εταιρίας (to be disclosed) οι παραλήπτες της δωρεάς. Η φορολογική δήλωση της Ομοσπονδίας ΔΕΝ αναφέρει κάτι σχετικό.
Η ''Πρωϊνή'', έχοντας ως καθήκον την προστασία των φορολογούμενων πολιτών που έδωσαν χρήματα στον έρανο γιά πυρόπληκτους 2007 και με δεδομένη την άρνηση της Οργάνωσης και
του τότε συμβουλίου της να δώσουν λογαριασμούς-απολογισμούς και πιστή στην δημόσια δέσμευσή της, αναγκάζεται να δώσει τον σχετικό φάκελο της υπόθεσης -με δημοσιευμένα και μη
στοιχεία- με συνοδευτική επιστολή δικηγόρου, στις αρμόδιες Ομοσπονδιακές και Πολιτειακές Αρχές, συμπεριλαμβανόμενου και του IRS... Λυπούμεθα που αναγκαζόμαστε να παραπέμψουμε
την υπόθεση στις Αρχές, αλλά η κοροϊδία, ασυδοσία, ανευθυνότητα και οι διαχρονικές ''πονηρές διαχειρίσεις'' χρημάτων της Ομογένειας σε εράνους, πρέπει να σταματήσουν.

Περίεργες ''συμπτώσεις'' με ειδοποίηση κατάσχεσης σπιτιών από τράπεζα (μη πληρωμή δόσεων), την περίοδο των χρημάτων ''έρανου γιά πυρόπληκτους''
Την περίοδο από τέλη 2007 ίσαμε μέσα 2008, δηλ. την ίδια περίοδο συλλογής και ''διάθεσης'' χρημάτων γιά πυρόπληκτους, η τότε προεδρίνα κ. Παπασλή και ο τότε ταμίας Ι. Ράμμος, αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα με προειδοποιήσεις ('Ανοιξη 2008) γιά κατάσχεση σπιτιού, εξαιτίας μη πληρωμής αρκετών δόσεων στεγαστικού δανείου. Φαίνεται ότι στο παρά 5',
κάπου τέλη Ιουνίου με τέλη Σεπτεμβρίου 2008, τα χρήματα ''τελικά βρέθηκαν'' και η τράπεζα έλαβε ''έναντι'', με αποτέλεσμα να μην εκδοθεί δικαστική απόφαση κατάσχεσης σπιτιών τους.
ΔΕΝ ''κατηγορούμε'' ότι έγινε κατάχρηση χρημάτων του έρανου (κοντά 50.000 δολ. από τα οποία λένε ότι ''διατέθηκαν'' 42.819 δολ. -από σύνολο 49.054- σε πυρόπληκτους καλοκαίρι, υποθέτουμε Ιούλιο 2008, μετά είπαν στάλθηκαν σε...ορφανά με...wire transfer) από την τότε πρόεδρο την κ. Παπασλή, με την σύμπραξη του ταμία της και αποβιώσαντα πρόσφατα πρόεδρου Ι.
Ράμμου. Η Ομογένεια έδωσε κοντά 50.000 δολ., όπως λένε -αποδεικτικά και λογαριασμό δεν έδωσαν ποτέ- αλλά αυτοί διάθεσαν 42.819, γεγονός που από μόνο του δημιουργεί ζήτημα. Απλά
αναφέρουμε τα γεγονότα και δημοσιοποιούμε δημόσια έγγραφα, προσιτά στον κάθε πολίτη. Ας αποδείξουν τώρα, η κ. Ελισάβετ Παπασλή και οι του τότε Συμβούλιου, στις Αρχές, ότι τα
χρήματα του έρανου, χρήματα της Ομογένειας, πήγαν ΟΛΑ σε πυρόπληκτους και ΜΟΝΟ σε αυτούς... Μετά 7 χρόνια η κοροϊδία και συγκάλυψη, επιβάλεται να σταματήσουν.

Λαμπρόπουλος - Παπασλή

H ''ΠΡΩΪΝΗ'' ξεκαθάρισε από την αρχή ότι έχει στοιχεία γιά όλους και γιά όλα τα σχετικά με Ομοσπονδία Βοστώνης. Και πριν αναγκαστούν να λογοδοτήσουν σε δικαστήριο γιά τα χρήματα
του έρανου γιά πυρόπληκτους 2007-08 (ΠΟΥ τελικά κατάληξαν αυτά), τους συνιστούμε να ΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΡΑ, όποια και να είναι αυτή.
Να γιατί κανείς δεν σας εμπιστεύεται να ''διαχειριστείτε'' και τα χρήματα έρανου γιά Μυρτώ (131.000 δολ.). Είστε -ως Οργάνωση- αναξιόπιστοι, αφερέγγυοι, ασοβάρευτοι.
Μιά ''χαζή'' ερώτηση Ομογενών: ΠΩΣ γίνεται αρκετοί αξιωματούχοι της διαχρονικής ηγεσίας-κατεστημένου της Ομοσπονδίας Βοστώνης να έχουν πολύ σοβαρά προσωπικά οικονομικά προβλήματα, με
δικαστικές αποφάσεις γιά κατασχέσεις περιουσιακών τους στοιχείων -γιά μερικούς (4) ήδη δημοσιεύτηκαν- και να διαχειρίζονται χρήματα εράνων;
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Επίσημα η Ομοσπονδία του ''γκέττο'' μας στην
Αστόρια, ονομάζεται ''Ομοσπονδία Ελληνικών
Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης''. Στεγάζεται
στο ''Σταθάκιο'', δωρεά του πρώην προέδρου
της Βασίλη Σταθάκου, στην διεύθυνση 22-51
29th Street, Astoria. Δραστηριοποιείται βασικά
στο ελληνικό ''γκέττο'' Αστόριας. Στην ευρύτερη
περιοχή Νέας Υόρκης, συμπεριλαμβανόμενων
και των δύο γειτονικών Πολιτειών Πενσυλβάνια
και Κονέτικατ, ζει ποσοστό, περίπου, 13% του
συνολικού αριθμού του Ελληνισμού στις ΗΠΑ.
H ονομασία όμως της 75 χρονών μη κερδοσκοπικής μη φορολογίσιμης Οργάνωσης, δεν
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Λογικά,
θα έπρεπε να ονομάζεται ''Ομοσπονδία μόνιμων
προεδροπαραγόντων Μείζονος Νέας Υόρκης''
και όχι ''Ελληνικών Σωματείων''. Και αυτό, γιά
τους λόγους που θα αναλυθούν παρακάτω.
Η Οργάνωση με ΕΙΝ 11-2931965, στην τελευταία φορολογική της δήλωση γιά τον χρόνο
2011, που κατατέθηκε δύο χρόνια μετά (βλέπε
κάτω), αναφέρει ως έσοδα 905.135 δολάρια και
ως μόνη-αποκλειστική δραστηρότητά της, την
διοργάνωση της παρέλασης γιά την 25η Μαρτίου στο Μανχάτταν. Παράλληλα αναφέρει ότι δέχεται και ''κυβερνητική βοήθεια'' (χρήματα-χορηγίες, άγνωστο από που). Στο καταστατικό της
όμως, όπως και οι υπόλοιπες Ομοσπονδίες μας
στις ΗΠΑ, αναφέρει ένα σωρό σκοπούς, που φυσικά κανένας δεν υλοποιείται ποτέ.
Η Ομοσπονδία έχει 83 συλλόγους-μέλη (τόσοι είχαν δικαίωμα συμμετοχής στις πρόσφατες
εκλογές, 8 Ιουνίου), μεταξύ αυτών και εκκλησιαστικές ενορίες. Κατά συνέπεια δεν είναι ''Ομοσπονδία Ελλληνικών Σωματείων''. Είναι κάτι σαν
λαϊκό-κληρική Οργάνωση.
Την περασμένη δεκαετία, είχε κοντά 140 συλλόγους-μέλη, αλλά επειδή ήταν στην πλειοψηφία τους ''μαϊμούδες'', αφαιρέθηκαν. Από τους
υποτιθέμενους τώρα ενεργούς 83 συλλόγους κι
ενορίες, ένα ποσοστό 65% των συλλόγων είναι
ανενεργοί ή ημιενεργοί. Ως ενεργοί -κάνοντας
έστω μία χοροεσπερίδα τον χρόνο- μπορούν να
θεωρηθούν όχι περισσότεροι από 30.
Προϊστορία
Προσπαθώντας να θυμηθώ τα τελευταία 38
χρόνια, κάποια δραστηριότητα της Ομοσπονδίας
σχετική με τα εθνικά θέματα και τις κινητοποιήσεις του Ελληνισμού στις ΗΠΑ, που γίνονταν βασικά από άλλες παροικίες, δυσκολεύομαι. Απλά
γιατί δεν θυμάμαι (δεν έχω πάθει...αμνησία), η
Ομοσπονδία Νέας Υόρκης να συμμετείχε σε δαδηλώσεις ή άλλες κινητοποιήσεις της Ομογένειας. Με εξαίρεση μία φορά στα Ηνωμένα 'Εθνη,
που αν και τοπική Οργάνωση, είχε την πιό ολιγομελή εκπροσώπηση.
Σε κινητοποιήσεις της Ομογένειας γιά βοήθεια στην Ελλάδα (σεισμοπαθείς, πυρόπληκτοι
κ.ά.), η Ομοσπονδία Νέας Υόρκης, συμμετείχε τελευταία και συγκέντρωνε τα λιγότερα χρήματα. Λιγότερα ακόμα και από την μικροσκοπική Ομοσπονδία δυτικής Φλόριδας των 8 (τώρα)
συλλόγων-μελών. Τις φήμες γιά την κατάληξη
των χρημάτων εράνων της Ομοσπονδίας Νέας
Υόρκης, δεν τις σχολιάζω.
Η Οργάνωση απόκτησε άσχημο όνομα την περίοδο της 7χρονης δικτατορίας στην Ελλάδα. Οι
ηγήτορές της, υποστήριξαν θερμά την χούντα
και στελέχη της κατέδιδαν Ομογενείς αντίθετους στην δικτατορία. Οι τότε πρόξενοι συνεργάζονταν στενά μαζί τους και τους έδιναν μάλιστα και εντολές. Από κοντά και ο ένθερμος
υποστηρικτής της δικτατορίας, μακαριστός Ιάκωβος. Στην στήριξη της δικατορίας συμμετείχε και η ημερήσια ''Εθνικός Κήρυξ''.
Τότε, ο ''δάσκαλος'' του υπογράφοντα, ο αείμνηστος Μπάμπης Μαλαφούρης, επέκρινε και
σατίριζε και τους τρεις από την εφημερίδα του
''Ομογένεια'': Ομοσπονδία, Εκκλησία, εφημερίδα, γιά την στήριξή τους στην χούντα.
Αλησμόνητος και ενδεικτικός ο στίχος από
ποίημα του Θεοδόση 'Αθα (Αθανασιάδη), με το
ψευδώνυμο ''Λυνναίος'', στην αντιδικτατορική-σατιρική εφημερίδα ''Ομογένεια'' του Μπάμπη Μαλαφούρη (Νέα Υόρκη Ιαν. '71), με ευθεία
αναφορά στην εφημερίδα:
Ω! Βάθος του γραικυλισμού!
«...και τελικά δεν πλύθηκε
η λεκιασμένη πέννα
που γιά 25 σεντς
θα παίνευε κι εμένα...
Ω! Συ που βλέπεις ως βαθύ
κάθε στραβό και πλάγιο
ήρωα τον Παπαδόπουλο
τον Ιερώνυμο άγιο...»
Η Ομοσπονδία Νέας Υόρκης, ουσιαστικά ήταν

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΗΠΑ

Στο παρελθόν ήταν γνωστή και ως ''Ομοσπονδία Ελληνοαμερικανικών
Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης''

Η ΑΝΥΠΟΛΗΠΤΗ-ΑΣΟΒΑΡΕΥΤΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟ-ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ''ΓΚΕΤΤΟ'' ΑΣΤΟΡΙΑΣ
Θυγατρική της Αρχιεπισκοπής, με σκάνδαλα, ατιμωρησία,
συλλόγους-μέλη ''μαϊμούδες''και βασική της ενασχόληση την
διοργάνωση μιάς παρέλασης-''καρνάβαλου'' γιά την 25η Μαρτίου.
Μόνιμα απούσα από τις μαζικές-συλλογικές προσπάθειες του
Ελληνισμού ΗΠΑ και τις κινητοποιήσεις του γιά εθνικά και άλλα
θέματα. Η στήριξη στην δικτατορία, τα σκάνδαλα κ.ά.

και είναι ''παραμάγαζο'' της Αρχιεπισκοπής. Αν
ο αρχιεπίσκοπος πει στους αξιωματούχους της
π.χ. ''κατεβάστε τα παντελόνια'', δεν νομίζω να
είχαν πολλούς ενδοιασμούς.
Τίποτα δεν γίνεται χωρίς ''άδεια'' της Αρχιεπισκοπής, η οποία χρησιμοποιεί βασικά την Οργάνωση γιά να κάνει την παρέλαση, αλλά να
φαίνεται αυτή (η Εκκλησία) στους Αμερικανούς
πολιτικούς ως ''αφεντικό'', αυτόχθονων και μη

Ομογενών. Μάλιστα, ο αρχιεπίσκοπος γίνεται
δεκτός στον Λευκό Οίκο και αλλού και ως ''πολιτικός αρχηγός'' των Ελλήνων στις ΗΠΑ. Γεγονός,
που πιστοποιεί την μεγάλη διαχρονική αδυναμία
της Ομογένειας να ενωθεί, να έχει μία φωνή.
Η μόνη αξιόλογη προσπάθεια να αλλάξει το
αμαρτωλό χουντικό κατεστημένο της Οργάνωσης, έγινε τον χρόνο 1980. Πρόεδρος εκλέγηκε ο αείμνηστος Γιώργος Βρότσος και σιγά-σιγά

Η δραστηριοποίηση της ''Χρυσής
Αυγής'' μέσα στο κτίριο της
Ομοσπονδίας, ήταν αισθητή τα
προηγούμενα λίγα χρόνια

άρχισε να καθαρίζει η ''χουντική σαβούρα'' που
λυμαινόταν την Οργάνωση. Τον Βρότσο υποστήριζε τότε η έντυπη ''Πρωϊνή'', με αρχισυντάκτη
τον γράφοντα και αρθρογράφο περί Ομοσπονδίας την συγκεκριμένη περίοδο, τον μετέπειτα
βουλευτή και υφυπουργό στην Ελλάδα, Γιώργο Νικητιάδη, έχοντας απέναντι Εκκλησία και
''Εθνικό Κήρυκα''.
Στα χρόνια που ακολούθησαν και ειδικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η Ομοσπονδία ''εκτροχιάστηκε'': Σκάνδαλα, ανομίες, ατιμωρησία, υποκατάστημα της ''Νέας Δημοκρατίας'' κ.ά. Δεν
είναι τυχαίο ότι στην Ομοσπονδία, στην πολύ μεγάλη τους πλειοψηφία είναι δεξιοί-ακροδεξιοί.
Η Ομοσπονδία Νέας Υόρκης, παρουσιάζεται
βασικά στην Ελλάδα ως ''η μεγαλύτερη Ομοσπονδία εκτός Ελλάδας''. Αυτό είναι ψέμμα μεγάλο. Ουδέποτε η Ομοσπονδία ήταν μεγάλη. Ο
αριθμός των συλλόγων-μελών της (στην πλειοψηφία ''μαϊμούδες'') την έδειχναν ''μεγάλη''.
Ομοσπονδία Σωματείων ή παραγόντων;
Η Οργάνωση αντιμετωπίζει κι αυτή το βασικό
πρόβλημα που έχουν και οι υπόλοιπες Ομοσπονδίες. Το μεγάλο πρόβλημα που τις κατάστρεψε,
ονομάζεται ''μόνιμοι-ισόβιοι αντιπρόσωποι συλλόγων-μελών''.
Αν ρωτήσει κανείς έναν αντιπρόσωπο συλλόγου-μέλους οποιασδήποτε Ομοσπονδίας μας
στις ΗΠΑ, αν ότι αποφασίζεται στην Ομοσπονδία
το μεταφέρει στον σύλλογό του και ότι αποφασίζει ο σύλλογός του το μεταφέρει στην Ομοσπονδία ή αν ενεργεί γιά λογαριασμό του συλλόγου
και με την γνώση έστω του Συμβουλίου του συλλόγου του, αν πει αλήθεια, τότε η απάντηση θα
είναι σίγουρα ΟΧΙ.
Αυτή είναι η βασική αιτία καταστροφής και
απαξίωσης των Ομοσπονδιών. Στην πολύ μεγάλη τους πλειοψηφία οι αντιπρόσωποι των συλλόγων-μελών είναι...μόνιμοι γιά 2-3 δεκαετίες.
Κατάντησαν ''κατεστημένο''. Ουδέποτε ενημερώνουν τον σύλλογο ή ζητούν την γνώμη του γιά
το πως θα ψηφίσουν στην Ομοσπονδία. ''Κάνουν
του κεφαλιού'' τους αδιαφορώντας γιά τον σύλλογο. Ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν τον εαυτόν
τους, αλλά δεσμεύουν τον σύλλογο και...νομικά
(περίπτωση Βοστώνης), χωρίς αυτός να γνωρίζει οτιδήποτε ή να έχει εγκρίνει οτιδήποτε.
Οι αντιπρόσωποι, που λειτουργούν ως... ''συμμορία'' εκπροσωπώντας βασικά τον εαυτόν
τους, είναι ο...τοίχος ανάμεσα στην Οργάνωση
και στην βάση, δηλαδή τα μέλη των συλλόγων.
Οι αντιπρόσωποι εμποδίζουν την επαφή βάσης
και Ομοσπονδίας. Και όταν δεν υπάρχει επαφή,
δεν υπάρχει συμμετοχή. Και όταν δεν υπάρχει
συμμετοχή, μοιραία ακολουθούν η απαξίωση, η
παρακμή και η διάλυση.
Δεν είναι τυχαίο, ότι όλες οι Ομοσπονδίες λειτουργούν με ''παρέες ολίγων εγκάθετων'', που
αλληλοκαλύπτονται και ''σκεπάζουν'' ανομίες. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ίδιοι εγκάθετοι, εναλλάσσονται στα Συμβούλια. Δεν είναι τυχαίο ότι
οι μόνιμοι αντιπρόσωποι της ''παρέας'' εκλέγουν τα Συμβούλια των Ομοσπονδιών. Οι ηγεσίες τους φοβούνται να ζητήσουν από τα μέλη των
συλλόγων-μελών να ψηφίζουν, όπως θα ήταν το
χρήσιμο και το δημοκρατικά ορθό.
Γι' αυτό έχουμε και το φαινόμενο, οι αποτυχημένοι κατά πλειοψηφία Ομογενείς, με έλλειψη
γνώσης, να παραμένουν μόνιμοι στα Συμβούλια
των Ομοσπονδιών, με τα γνωστά αποτελέσματα. Απλά η Ομογένεια δεν ασχολείται μαζί τους,
δεν αξίζει να ασχολείται μαζί τους. 'Ετσι, με την
πάροδο των χρόνων και με τα στεγανά, οι Ομοσπονδίες διαλύθηκαν και τυπικά μόνο υπάρχουν
με ολίγους, στην πλειοψηφία τους τυχοδιώκτες.
- Με την Ομοσπονδία, ουσιαστικά ''προεδροπαραγόντων'', Νέας Υόρκης, θα ασχοληθούμε
και στις επόμενες εκδόσεις.
Γ. Λυκ.

Φορολογική δήλωση (990) του χρόνου 2011.
Δεν έχει κάνει άλλη τα τελευταία χρόνια
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ΑΓΓΕΛΙΑ

A Singular Mission:

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

Η ελληνική ''εκκλησιαστική μαφία'' στην Β. Αμερική. 'Ιδιες μέθοδοι παντού, θρασύτητα και αυταρχισμός από ''νταβατζήδες'' μητροπολίτες

Προβλήματα και στο Τορόντο: Ο αυταρχικός ''επιχειρηματίας-μητροπολίτης''
Σωτήριος, επιχειρεί να αρπάξει τις περιουσίες των αστικών Κοινοτήτων Καναδά
Με περιουσία που ξεπερνά τα 100 εκατομ. δολ., η Μητρόπολη Καναδά ''ξεζουμίσει'' τις Κοινότητες, με στόχο να τις θέσει υπό την ''κηδεμονία'' της, ως ''θυγατρικές επιχειρήσεις'' του οικουμ. Πατριαρχείου. Τι αναφέρει αποκαλυπτική επιστολή του πρόεδρου Κοινότητας Τορόντο.
Κατηγορεί την μητροπολίτη και γιά ''αρπαχτές'' από εράνους Ομογένειας γιά βρέφος (δηλ. ότι γίνεται και Βοστώνη με έρανο γιά Μυρτώ)

«Πρός: Ελληνική Ορθόδοξη Μητρόπολη Τορόντο (Καναδά)
1 Patriarch Bartholomew Way (86 Overlea
Blvd., Τορόντο, Οντάριο, M4H 1C6
Σεβασμιότατε,
Στην επιστολή μας της 9ης Απριλίου, 2014
αποσαφηνίσαμε τους όρους της συμφωνίας μεταξύ της Μητρόπολής και της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο. Προσπαθήσαμε επίσης να
εξετάσουμε το θέμα της διαφάνειας, και της
υπευθυνότητας αλλά πάνω από όλα προσπαθήσαμε να συμμορφωθούμε με τη Νομοθετική Διάταξη Οντάριο 2010 των Μη Κερδοσκοπικών
Οργανισμών και στο πλαίσιο λειτουργίας της Φιλοπτώχου που λειτουργούν από τις τέσσερις εκκλησίες οι οποίες ανήκουν στην Ελληνική Κοινότητα Τορόντο. Είναι ατυχές το γεγονός ότι στην
απάντησή σας, επιλέξατε να μην αντιμετωπίσετε τα πραγματικά ζητήματα, αλλά να σχολιάσετε επιλεκτικά μόνο μερικά από τα πολλά σημεία
που τέθηκαν στη συζήτησή μας, η οποία διήρκεσε πάνω από δύο ώρες.
Στην συνάντησή μας στις 7 Απριλίου, 2014 συζητήσαμε πολλά θέματα και συμφωνήσαμε ότι
διαφωνούμε σε πολλά από αυτά. Σε καμία στιγμή εγώ ή οι συνεργάτες μου κάναμε προσωπικές
επιθέσεις εναντίον σας ή εναντίον της Ιεράς Μητροπόλεως.
Διαπιστώνω με λύπη ότι χρησιμοποιείτε το μισό μέρος της επιστολής σας επισημαίνοντας όσα
γράφονται στον Τύπο και στα blogs, ενώ την ίδια
στιγμή καταλήγετε στο συμπέρασμα ότι οι παρατηρήσεις τους δεν σας αφορούν ούτε σας επηρεάζουν. Πραγματικά δεν δύναμαι να καταλάβω το
λόγο για τον οποίο θέσατε το θέμα στην επιστολή σας της 15ης Απριλίου 2014!
Θα μπορούσαμε να εστιαστούμε στο θέμα που
πραγματικά μας ενδιαφέρει; Κατόπιν αιτήματος
σας συναντηθήκαμε με σκοπό να συζητήσουμε
τις πρόσφατες ενέργειες της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο που σχετίζονται με τη λειτουργία
της Φιλοπτώχου στις εγκαταστάσεις μας. Θα επισημάνω για άλλη μια φορά τους λόγους για τις
θέσεις μας:
1. Διαφάνεια και Λογοδοσία - Η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο ελέγχεται σε ετήσια βάση από
εξωτερικούς ελεγκτές και πρέπει να παρέχει όλα
τα έσοδα που προέρχονται από τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της.
2 Συμμόρφωση και τήρηση της Νομοθετική
Διάταξη Οντάριο 2010 αναφορικά με τους Μη
Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς.
3. Η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο έχει ευθύνη ασφαλιστικής κάλυψης για τη δραστηριότητα
της Φιλοπτώχου στις εγκαταστάσεις μας.
4. Παροχή της απαιτούμενης φιλανθρωπικής
απόδειξης δωρεάς σε όλους τους δωρητές οι
οποίοι προσφέρουν τις χορηγίες τους στις κυρίες της Φιλοπτώχου.
Η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο πιστεύει στο
αξιοθαύμαστο έργο που επιτελούν οι Κυρίες της
Φιλοπτώχου μας και να υποστηρίζει την αποστολή τους. Εμείς, δουλεύοντας συλλογικά, θέλουμε να τους βοηθήσουμε να επιτύχουν ακόμα
περισσότερα.
Σεβασμιότατε, η οικονομική υποχρέωση της
Ελληνική Κοινότητας Τορόντο προς την Μητρόπολη ανέρχεται στα 160.000 δολάρια ανά
έτος για τις τέσσερις εκκλησίες μας. Κάθε μήνα
γίνεται ένας μεγάλος αγώνας για την καταβολή
των μηνιαίων πληρωμών προς την Μητρόπολη,
που σύμφωνα με τις δηλώσεις σας έχει πάνω από
100 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία της Μητρόπολης έχουν συγκεντρωθεί χάρη στα εκκλησιάσματα και τα τέλη που εισπράττονται από όλες
τις Ελληνικές Ορθόδοξες εκκλησίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν στην Ελληνική Κοινότητα Τορόντο. Εκτός από τις αμοιβές
σας, η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο πληρώνει
τους Ιερείς, τους μισθούς του προσωπικού, καθώς και όλα τα έξοδα που σχετίζονται με τη συντήρηση και λειτουργία των κτιρίων.
Και αν όλα τα παραπάνω δεν είναι αρκετά, από
καιρό σε καιρό απαιτείτε επιπλέον κονδύλια από
τις Κυρίες της Φιλοπτώχου για τον ένα ή τον άλ-

λο λόγο (μόλις την περασμένη εβδομάδα ζητήσατε 400 δολάρια από την κάθε Φιλόπτωχο ζητώντας τους να χρηματοδοτήσουν το δείπνο σας
που οργανώσατε για τον Εξοχότατο Πρέσβη της
Ελλάδα και πολλά άλλα). Θα ήταν ευλογία αν οι
χρηματικές σας απαιτήσεις σταματούσαν εδώ!
Αλλά εσείς, επιπλέον, απαιτείτε από τις κυρίες
της Φιλοπτώχου προμήθεια 7% επί των εσόδων
τους και κατευθύνετε τους ιερείς μας να συλλέξουν ακόμα περισσότερους πόρους από το εκκλησίασμα για λόγους, όπως η βοήθεια προς το
βρέφος Αλέξανδρος, τις Φιλιππίνες, την Ουκρανία, κλπ. Όλα αυτά αποτελούν αξιόλογους σκοπούς, αλλά η φιλανθρωπία πρέπει να αρχίζει στο
σπίτι του καθενός. Η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο πρέπει πρώτα να πληρώσει το προσωπικό της και τις άλλες υποχρεώσεις της προτού να
μπορέσει να συμβάλει στη Μητρόπολη η οποία
στη συνέχεια θα συμβάλει σε φιλανθρωπικούς
σκοπούς όπως οι παραπάνω.
Σεβασμιότατε στα κηρύγματα σας μιλάτε πάντα για την υποστήριξή σας στην Ελληνική Κοινότητα Τορόντο και την ίδια χρονική στιγμή δηλώνετε σχεδόν περιφρονητικά «Ποιά είναι η
Ελληνική Κοινότητα Τορόντο; Είναι μια εκκλησιαστική οργάνωση με μόνο τέσσερις εκκλησίες». Δηλώνετε επιπλέον ότι η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο δεν έχει καμία δουλειά να έχει στην
ιδιοκτησία της Εκκλησίες. Εσείς όμως δεν έχετε κανένα ενδοιασμό η Μητρόπολη να έχει στην

ιδιοκτησία της και να λειτουργεί σχολεία, πολιτισμικούς οργανισμούς και αίθουσες δεξιώσεων.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης μας ξεκαθαρίσατε το γεγονός ότι θέλετε να δείτε όλες τις Εκκλησίες και τις Ελληνικές Κοινότητες να λειτουργούν υπό την Μητρόπολη στην οποία εσείς ως
Μητροπολίτης θα έχετε τον κεντρικό ρόλο ως:
1. Πνευματικός Ηγέτης
2. Πολιτικός Ηγέτης
3. Εθνικός Ηγέτης και
4. Διοικητικός Ηγέτης
ενώ την ίδια στιγμή θα έχετε τον έλεγχο τον
οικονομικών και αλλά και όλων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.
Η επόμενή σας κίνηση, όπως δηλώσατε, θα είναι η δημιουργία Επαρχιακών και Ομοσπονδιακών Οργανισμών, οι οποίοι θα είναι φυσικά ΟΛΟΙ
κάτω από τον έλεγχο της Μητρόπολης.
Σε πολλές περιπτώσεις έχετε δηλώσει ότι η
Ελληνική Κοινότητα Τορόντο πρέπει αν δώσει
ΟΛΗ την ακίνητη περιουσία της στην Μητρόπολη. Έχετε επισημάνει ότι «Η ακίνητη περιουσία
δεν είναι δική μου, ανήκει στον Ελληνισμό». Θα
θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι ΟΛΗ η ακίνητη περιουσία της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο
ανήκει στα μέλη της και τουλάχιστον στην δική
μας περίπτωση τα μέλη μας είναι αυτά που παίρνουν τις τελικές αποφάσεις με την ψήφο τους.
Κάτι το οποίο δεν ισχύει στην περίπτωση της
Μητρόπολης.
Όπως έχω δηλώσει και στο παρελθόν η λάμψη του Ελληνισμού και η λάμψη της Ορθοδοξίας έχουν τη δική τους σημαντική και ξεχωριστή
ταυτότητα. Η συνεργασία μας θα ήταν η ιδανική προσέγγιση ώστε οι δύο αυτές μοναδικές αξίες του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας να ανθίσουν.
Στην επιστολή σας υπαινίσσεστε ότι έγιναν
«ψευδή και συκοφαντικά» σχόλια εναντίον σας
(από τον κύριο Γεωργακόπουλο, τον κύριο Ιορδάνους και από εμένα) κυρίως σχετικά με τη
γνωστοποίηση των γεγονότων από την Ελληνική Ορθόδοξη Μητρόπολη σχετικά με το βρέφος
Αλέξανδρο.
Σεβασμιότατε κατά την έναρξη της ομιλίας
σας δηλώσατε ότι θέλατε ΟΛΕΣ οι Κοινότητες

Ο μητροπολίτης Καναδά Σωτήριος (αριστερά). Δεξιά παπάς συνεργάτης
του, που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά γιά την δημιουργία
αεροπορικής εταιρίας. Στην μέση ο υπουργός Δημ. Αβραμόπουλος,
ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με ότι φαιδρό συμβαίνει στην
Ομογένεια Β. Αμερικής, συναναστρεφόμενος πάντα με ''ψώνια'' ή
επιτήδειους ή απατεωνίσκους ομογενειακών Οργανώσεων κλπ

και η Μητρόπολη να ανθίσουν. Ο κύριος Γεωργακόπουλος διερωτήθηκε για το πώς κάτι τέτοιο
είναι εφικτό όταν η Μητρόπολη παρεμβαίνει
στα θέματα της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο
στέλνοντας επιστολές στους τραπεζίτες της Κοινότητας χρησιμοποιώντας το επίσημο επιστολόχαρτο της Μητρόπολης, τον Ιανουάριο του
2011, εκφράζοντας ενδιαφέρον για την απόκτηση όλης της ακίνητης περιουσίας της Κοινότητας
συμπεριλαμβανομένων των εκκλησιών την ίδια
μάλιστα στιγμή που η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο κατέβαλλε σημαντικές προσπάθειες κάνοντας διαπραγματεύσεις με στόχο τη διαγραφή
του υπέρογκου χρέους της. Σεβασμιότατε επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι αυτή η επιστολή ήρθε υπ’ όψιν της Ελληνική Κοινότητα Τορόντο παρουσίας του κύριου Ιωάννη Δάγωνα,
του παρόντος γραμματέα του Συμβουλίου της
Μητρόπολης, του κύριου Ιωάννη Παπαδάκη και
παρουσία επτά ακόμα μαρτύρων.
Στις 10 Ιουνίου 2014 η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο ειδοποιήθηκε από τον κύριο Rocco
Fabiano, Αντιπρόεδρο του τμήματος Ειδικών Λογαριασμών της Scotia Bank, για το γεγονός ότι η
κυρία Αντιπρόεδρος της Scotia Bank για την περιοχή του Τορόντο, και για λογαριασμό της Ελληνικής Ορθόδοξης Μητρόπολης ζητούσε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές
υποχρεώσεις της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο
προς την Τράπεζα της Nova Scotia.
Ποτέ δεν δόθηκε καμία τέτοια άδεια από την
Ελληνική Κοινότητα Τορόντο για την αποκάλυψη
αυτών των στοιχείων και για το λόγο αυτό ο νομικός σύμβουλος της Ελληνικής Κοινότητας, κύριος Γιώργος Μπουγάδης, επικοινώνησε απευθείας με τον Γραμματέα της Μητρόπολης, τον
κύριο Γιώργο Παπαδάκη, προκειμένου να ενημερώσει το Συμβούλιο της Μητρόπολης ότι θα
πρέπει να μην ανακατεύεται στα οικονομικά θέματα της κοινότητας διαφορετικά θα υπάρξουν
οι ανάλογες νομικές συνέπειες.
Όταν ο κύριος Γεωργακόπουλος σας μίλησε
ανοιχτά σχετικά με το θέμα αυτό το 2011, εσείς
αρνηθήκατε ότι υπογράψατε αυτή την επιστολή και υποδείξατε ως υπαίτιο τον αποθανόντα
ταμία της Μητρόπολης, κύριο Κωνσταντίνο Γεωργανά. Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι η
επιστολή στάλθηκε από την Ελληνική Ορθόδοξη Μητρόπολη του Τορόντο (Καναδά) στη Scotia
Bank με σκοπό να εμποδίσει την διαπραγματευτική δύναμη της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.
Στις αρχές του Μαΐου 2012, εβδομάδες πριν
την πώληση του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου, ο κύριος Γεωργακόπουλος έλαβε ένα τηλεφώνημα από αξιόπιστη πηγή σύμφωνα με την
οποία η Μητρόπολη έχει θέσει επίσημη προσφορά για τη απόκτηση της περιουσίας της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.
Σεβασμιότατε στις 25 Οκτωβρίου 2012 στο κήρυγμα σας σε ένα κοινό μεγαλύτερο των 1200
ατόμων στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο
Τορόντο δηλώσατε ότι ήσασταν απογοητευμένος με 3 θέματα που συνέβαιναν εκείνη τη χρονική περίοδο:
1. Για το γεγονός ότι στην Ελλάδα οι άνθρωποι
έκαναν εξεγέρσεις αντί να προσεύχονται
2. Για μια αβάσιμη μήνυση κατά της Ελληνική
Ορθόδοξης Μητρόπολης και της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο για $2,000,000 και
3. Για το γεγονός ότι ο κύριος Γεωργακόπουλος δεν επέτρεψε τη περιφορά δίσκου για την
συλλογή χρημάτων υπέρ του βρέφους Αλέξανδρου.
Αμέσως μετά τη λειτουργία του Εσπερινού ο
κύριος Γεωργακόπουλος, παρουσία του Γενικού
Προξένου της Ελλάδας στο Τορόντο, κύριου Δημήτρη Αζεμόπουλου καθώς και του κύριου Ιωάννη Κακαγιάννη, σας είπε ξεκάθαρα ότι «δεν
έγινε ποτέ κανένα σχετικό αίτημα για την τρίτη παρατήρηση και ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι
ψευδής και παραπλανητικός». Είχατε ήδη πληροφορηθεί από τους Αιδεσιμότατους ότι η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο είχε οργανώσει τη συλλογή χρημάτων για το βρέφος Αλέξανδρο καθώς
και για το γεγονός ότι τα χρήματα αυτά θα αποστέλλονταν κατευθείαν στην οικογένεια.
-------->
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Η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο συνέλλεξε
$6,864 και στις 29 Οκτωβρίου 2012 έστειλε το
ποσό αυτό με έμβασμα στην οικογένεια, όπως
είχε υποσχεθεί. Σύμφωνα με την επίσημη φορολογική δήλωση προς την Καναδική Κυβέρνηση αναφορικά με τις φιλανθρωπίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Μητρόπολης, ο οργανισμός
«Global Angel Charitable Organization», έλαβε
μόνο $1,450.
Εσείς ο ίδιος δηλώσατε στη συνάντησή μας
στις 7 Απριλίου 2014, παρουσία των Σεβαστών
Πατέρων μας και περισσότερων από 25 ατόμων
ότι τα όσα δηλώθηκαν στην φορολογική δήλωση της Μητρόπολής δεν ήταν ακριβή. Στην
πραγματικότητα παραδεχτήκατε ότι συγκεντρώθηκαν περισσότερα χρήματα εκτός από τα
$1,450 που δόθηκαν για το βρέφος Αλέξανδρο,
χρήματα τα οποία δόθηκαν σε άλλους «κοινωφελείς σκοπούς», όπως το θέσατε, στην Ελλάδα.
Προς μεγάλη έκπληξη όλων των παρευρισκομένων στην συνάντησης της 7ης Απριλίου 2014
δηλώσατε ότι είχατε αμφιβολίες για το αν μεταφέρθηκε ποτέ το βρέφος Αλέξανδρος στο
Τορόντο από την Ελλάδα από τον οργανισμός
Global Angels ή για το αν ο Αλέξανδρος Καρα-

Η επιστολή του πρόεδρου της Κοινότητας
προς Σωτήριο, που προηγήθηκε της
καταγγελτικής που δημοσιεύουμε

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ - ΑΜΕΡΙΚΗ

νίκας πράγματι νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο
«Hospital for Sick Children» στο Τορόντο.
Τα παραπάνω αποτελούν μόνο μερικά παραδείγματα της ακατάλληλης δικής σας παρέμβασης και της Μητρόπολής στα θέματα της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.
Σεβασμιότατα ειλικρινά πιστεύουμε ότι είναι
ανάρμοστο από μέρους σας να υπαινίσσεστε ότι
συκοφαντούμε και διαδίδουμε ψέματα για εσάς
και για τις πράξεις σας αναφορικά με το βρέφος Αλέξανδρο.
Μέχρι και σήμερα δεν έχετε ακόμα δηλώσει τα χρήματα που έχετε συγκεντρώσει για
το βρέφος Αλέξανδρο αλλά ούτε και το που
είναι αυτά τα χρήματα. Εσείς ο ίδιος δηλώσατε στην συνάντησή μας στις 7 Απριλίου ότι
τα χρήματα που συγκεντρώσατε για το βρέφος Αλέξανδρο αποστάλθηκαν προς κοινωφελείς σκοπούς στην Ελλάδα! Είμαστε βέβαιοι ότι όσοι έδωσαν χρήματα κατευθείαν στη
Μητρόπολη θα ήθελαν πολύ να μάθουν ότι
τα χρήματα τους χρησιμοποιήθηκαν για τον
σκοπό για τον οποίο δόθηκαν.
Σεβασμιότατε στην επιστολή σας ισχυρίζεστε
ότι «ο τύπος και κάποια blogs» γράφουν ψέματα

και συκοφαντικά σχόλια. Πιστεύω Σεβασμιότατε
ότι γνωρίζετε καλά ότι η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο δεν έχει καμία δικαιοδοσία ούτε επιρροή
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Επιπλέον στην επιστολή σας της 15ης Απριλίου, 2014 γενικεύετε το γεγονός ότι στην δική μας
επιστολή της 9ης Απριλίου, 2014 προς την Μητρόπολη «δεν αντιπροσωπεύεται η αλήθεια».
Σε κανένα σημείο της επιστολής σας Σεβασμιότατε δεν προσδιορίζετε ή υποδεικνύετε αυτές
τις δήθεν «μη-αλήθειες». Θα πρέπει να θυμάστε
ότι για όλα τα θέματα που τέθηκαν υπό συζήτηση εμείς παραθέσαμε και τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία.
Εάν στην πραγματικότητα η επιστολή μας της
9ης Απριλίου 2014 περιείχε ανακρίβειες όπως
ισχυρίζεστε, είμαστε βέβαιοι ότι θα μας τις είχατε υποδείξει στην απάντησή σας στις 15 Απριλίου, 2014.
Δηλώνετε ότι « Η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο
και η Μητρόπολη πρέπει να βρουν ένα τρόπο
να συνεργαστούν» και συνεχίζετε λέγοντας ότι
«Δυστυχώς το καθήκον μου απαιτεί να δεχτώ το
γεγονός ότι μετά από πολλά χρόνια υπηρεσιών
διαπιστώνω με μεγάλο πόνο ότι οι διοικητές της
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο δεν έχουν δείξει
πνεύμα συνεργασίας. Το τελικό αποτέλεσμα είναι γνωστό σε ΟΛΟΥΣ. Πού ήταν η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο πριν 30 χρόνια και που είναι σήμερα;»
Σεβασμιότατε επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο είναι
ένας οργανισμός που ιδρύθηκε το 1909 και μαζί
με την Ελληνική Κοινότητα του Μόντρεαλ (1906)
συνέβαλλαν καθοριστικά στο να φέρουν την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία στον Καναδά. Έχουμε επιδείξει επανειλημμένα και διαρκές πνεύμα
συνεργασίας. Δεν μπορεί το ίδιο να ειπωθεί και
για εσάς, που όπως φαίνεται, έχετε κάνει ανεπίσημο σκοπό σας να διαλύσετε τις παραπάνω αλλά και άλλες Ελληνικές Κοινότητες στον Καναδά.
Οι συζητήσεις σας με την κοινότητα μας κατά τα τελευταία 40 χρόνια περιστρέφονται συνεχώς, σε βαθμό παρενόχλησης, γύρω από το θέμα των χρημάτων και ειδικότερα γύρω από τις
χρηματοδοτικές συνεισφορές μας προς την Μητρόπολη.
Έχετε, Σεβασμιότατε, ποτέ αναρωτηθεί γιατί στη διάρκεια της σαρανταετούς θητείας σας
δεν υπήρξατε ποτέ σε θέση να συνεργαστείτε με
τους, πάνω από 30 πρόεδρους και τα συμβούλια
των Κοινοτήτων Τορόντο και Μόντρεαλ; Έχετε σκεφτεί ποτέ το γεγονός ότι μπορεί να είναι
υπερβολικές οι απαιτήσεις σας;
Σεβασμιότατε επιλέξατε οι συζητήσεις μας να
γίνονται δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο θα είναι ευτυχής εάν οι συζητήσεις μας συνεχιστούν δημόσια
πλέον. Λειτουργούμε και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με διαφάνεια σε ότι κάνουμε.
Είμαστε πρόθυμοι να αναφέρουμε πλήρως τις
ιδιωτικές μας συζητήσεις των τελευταίων πέντε
ετών συμπεριλαμβανομένων των σχολίων σας

για ορισμένους Αιδεσιμότατους, για την ανάρμοστη συμπεριφορά κάποιων άλλων καθώς και
για την πρόταση σας για το κλείσιμο εκκλησιών.
Στην επιστολή σας εγείρετε την ανησυχία ότι
δεν θα είστε σε θέση να απαντήστε πριν τις 21
Απριλίου, 2014 όπως ζητήσαμε και συνεχίζετε
λέγοντας ότι «θα έπρεπε να ξέρουμε καλύτερα»
από το να επιβάλλουμε προθεσμίες καθώς κάτι
τέτοιο δεν είναι ευνοϊκό για εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις. Σεβασμιότατε σε αυτό το σημείο ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε. Εσείς
και η Μητρόπολη ποτέ στο παρελθόν δεν είχατε κανένα πρόβλημα να επιβάλλετε προθεσμίες
στην Ελληνική Κοινότητα Τορόντο. Μήπως ξεχάσατε την προθεσμία για την επιβολή του τέλους
των $600,00 για τα μυστήρια που πραγματοποιούνται στις εκκλησίες της Ελληνικής Κοινότητα
Τορόντο κατά την χειρότερη οικονομική μας κατάσταση;
Εάν πράγματι η Μητρόπολη ενδιαφέρεται να
συνεργαστεί ή να δουλέψει με την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ
στα 40 χρόνια της θητείας σας, κάτι τέτοιο θα
μας ενδιέφερε πολύ, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην
επιστολή μας της 9ης Απριλίου, 2014 και όπως
απαιτούνται από τις Καναδικές φορολογικές αρχές και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής
Κοινότητας Τορόντο. Ποτέ δεν είναι αργά να ξεκινήσει η συνεργασία μας.
Στο πνεύμα της διαφάνειας θα προτείναμε, αν
σας ενδιέφερε η ιδέα, να συμμετάσχετε σε μια
ανοιχτή και δημόσια συνάντηση στο χώρο της
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο όπου το κοινό θα
ήταν ευπρόσδεχτο να παρευρεθεί με την ιδιότητα του παρατηρητή.
Προσβλέπουμε σε μια παραγωγική και αμοιβαίως επωφελή συνάντηση.
Ειλικρινά,
Αντώνης Αρτεμάκης
Πρόεδρος, Ελληνική Κοινότητα Τορόντο
Cc:
Α.Θ. Παναγιότατος Οικουμενικός Πατριάρχης,
Βαρθολομαίος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώμης
Σεβασμιότατο Πάτερ Κωνσταντίνο Σιαράπη Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
Σεβασμιότατο Πάτερ Φίλιππο Φιλίππου Ιερός
Ναός Αγίου Ιωάννη
Σεβασμιότατο Πάτερ Παναγιώτη Αυγερόπουλο Καθεδρικός Ναός της Παναγίας
Σεβασμιότατο Πάτερ Κωνσταντίνο Παυλίδη Ιερός Ναός Αγίου Δημήτριου
Ευθυμία Κουτσουγέρας Φιλόπτωχος Κεντρικής
Μητρόπολης
Ελένη Σπυρίδης Φιλόπτωχος Καθεδρικός Ναός Παναγίας
Ζωή Βερούτη Φιλόπτωχος Ιερός Ναός Αγίου
Δημήτριου
Σούλα Γιαννακοπούλου Φιλόπτωχος Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη
Σοφία Βλάχος Φιλόπτωχος Ιερός Ναός Αγίας
Ειρήνης Χρυσοβαλάντου»

ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ λοιπόν!

Αυτή τη τακτική φαίνεται να ακολουθεί πλέον η Ελληνική Κοινότητα Toρόντο, που απ' ότι φαίνεται δεν έχει να κρύψει τίποτα, σε αντίθεση με τον Σεβασμιώτατο που μάλλον έχει να κρύψει πάρα
πολλά!
Από που να αρχίσουμε και που να τελειώσουμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία ανασκόπηση
σ' αυτά που πιστεύουμε πως ο Σεβασμιώτατος έχει πολλά να κρύψει.
1. Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν γιά τον μικρό Αλέξανδρο. Καμμία ενημέρωση για το πόσα συγκεντρώθηκαν και που δόθηκαν, μιας και δεν πήγαν γιά το σκοπό που συγκεντρώθηκαν.
2. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς συγκεκριμένων εκκλησιών που είναι γκρίζο σύμφωνα με στοιχεία
που παρουσιάσαμε στο παρελθόν. Βέβαια κανείς από τα παραδοσιακά ΜΜΕ της παροικίας δεν ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. Θυμηθείτε παλαιά ανάρτηση μας εδώ. Από τον Απρίλιο του 2013, δεν γνωρίζουμε εάν υπάρχει εξέλιξη στο θέμα αυτό.
3. Άμεση παρέμβαση με υπόγειους τρόπους στη τράπεζα της ScotiaBank προσπαθώντας να φέρουν σε δεινή θέση την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο στις διαπραγματεύσεις που έκανε την εποχή
εκείνη με τη τράπεζα. Καταπέλτης η επιστολή του κ. Αρτεμάκη που κατονομάζει ως μάρτυρες αυτής
της πράξης τον άρχοντα της Μητρόπολης κ. Γιάννη Δάγωνα και τον νύν Γραμματέα της Μητρόπολης
κ. Γιάννη Παπαδάκη (τότε μέλος της επιτροπής σωτηρίας της ΕΚΤ..)
4. Τελεσίγραφο αποπληρωμής των οφειλομένων της Κοινότητας προς την Μητρόπολη, ενώ όταν
πρόεδρος της ΕΚΤ ήταν ο εκλεκτός του κ. Μενεγάκης επέτρεψε τα οφειλόμενα να ανέλθουν στις
$200,000 χωρίς καν να απαιτήσει αποπληρωμή. Θυμηθείτε την απάντηση της Διοίκησης στο θέμα
αυτό διαβάζοντας εδώ.
5. Ενώ επικαλείται ο Σεβασμιώτατος και διαδίδει στους εκκλησιάζοντες πως, εκ μέρους της Μητρόπολης, στέλνονται εκατοντάδες χιλιάδες δολλάρια, οι απολογισμοί προς το κράτος μας λένε άλλα νούμερα (ούτε $90,000).
Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να γράφουμε σε δεκάδες σελίδες τα έργα και το βίο του «πνευματικού μας πατέρα», o οποίος στα 40 χρόνια της αρχιερατικής του διαδρομής δεν έχει να επιδείξει ούτε ένα έργο βοήθειας προς την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο. Νομίζουμε πως το ίδιο ισχύει και γιά τη
Κοινότητα του Μόντρεαλ.
(από to blog makednos)

Ανεξάρτητη, αδέσμευτη, αντικειμενική
e-εφημερίδα Ελληνισμού Διασποράς

17

• ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ - ΑΜΕΡΙΚΗ

Οι 'Eλληνες εθνικοί ήρωες της Αργεντινής

Ελληνική Κοινότητα Μόντρεαλ:
Εγκρίθηκε η συμφωνία με την Μητρόπολη
Την Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014, η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ (ΕΚΜΜ) με ψήφους 186 υπέρ και 42 κατά ενέκρινε
τη συμφωνία με την Ιερά Μητρόπολη Τορόντο-Καναδά (Μητρόπολη), που έφερε προς ψήφιση το Διοικητικό Συμβούλιο.
Με τη συμφωνία αυτή, η Μητρόπολη θα αποσύρει το μέτρο της χρέωσης των πιστών για τα
Ιερά Μυστήρια που πραγματοποιούνται στις εκκλησίες της
ΕΚΜΜ. Επί του παρόντος, το συνολικό κόστος ενός γάμου σε εκκλησία της ΕΚΜΜ ανέρχεται στο ποσό των $850, εκ των οποίων τα $600
καταβάλλονται υποχρεωτικά και άμεσα στη Μητρόπολη από τους πιστούς. Το κόστος για μια
βάπτιση ξεκινάει από $750, ενώ για μια κηδεία
είναι $600. Και στις δύο περιπτώσεις, η Μητρόπολη εισπράττει τα $600.
Με την εφαρμογή της συμφωνίας, η οικονομική συνδρομή προς την Εκκλησιαστική Αρχή
θα γίνεται πλέον από την ΕΚΜΜ. Πρακτικά, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση
του κόστους των Ιερών Μυστηρίων για τους πι-

στούς.
Συγκεκριμένα, η συμφωνία με την Ιερά Μητρόπολη ξεκινάει με την καταβολή από την
ΕΚΜΜ του ποσού των $192.000, το οποίο αυξάνεται κατά $10.000 κάθε χρόνο, ώστε στην εξαετία να φτάσει στο ποσό των $240.000, για να
αναλογεί σε $40.000 ανά εκκλησία.
Το 2012 η Ιερά Μητρόπολη εισέπραξε απευθείας από τους πιστούς που χρησιμοποίησαν τις
εκκλησίες της ΕΚΜΜ το ποσό των $328.000. Το
2013 εισέπραξε $289.000.
Ιδιαίτερη στιγμή στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ήταν όταν ο επιχειρηματίας κ. Γιάννης
Μανίκης δεσμεύτηκε εγγράφως να καλύψει τη
διαφορά, σε περίπτωση που προκύψει έλλειμμα στις εισπράξεις από την τέλεση των Ιερών
Μυστηρίων, για τα τρία πρώτα χρόνια εφαρμογής της συμφωνίας και μέχρι του συνολικού ποσού των $96.000. Ο κ. Μανίκης, που επί πολλά
χρόνια παρακολουθεί από κοντά και συμμετέχει ενεργά στα θέματα της παροικίας, απέδειξε
εμπράκτως για μια φορά ακόμη, την ανιδιοτέλειά του αλλά και την αγωνία του για το μέλλον
του Ελληνισμού του Μοντρεάλ.

Εκλογές στην Κοινότητα Μοντρεάλ

Oι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Μ.Μ., θα διεξαχθούν την
Κυριακή 22 Ιουνίου 2014, από τις 9:00 π.μ. ως τις 8:00 μ.μ. στα εκλογικά κέντρα του Μοντρεάλ, (Αίθουσα δεξιώσεων του Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου «Αδριανός Μαρής»), του Λαβάλ (Ιερό Ναό του
Τιμίου Σταυρού) και στο Κοινοτικό Κέντρο της Νότιας Ακτής .
Σας κάνουμε επίσης γνωστό, ότι μπορείτε να εξασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα μόνο στην περιφέρεια διαμονής σας.
Σας κάνουμε γνωστό πως σύμφωνα με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς (Άρθρα 5.9, 5.10 και 5.11)
όσοι συμπάροικοι επιθυμούν να ψηφίσουν στις εκλογές της 22ας Ιουνίου 2014 πρέπει να πληρούν τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
- Να είναι ηλικίας 18 (δέκα οκτώ) χρονών και άνω.
- Να είναι ενεργά μέλη (να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις)
- Τα μη ενεργά μέλη θα μπορούν να πληρώσουν τη συνδρομή τους για το 2013 και το 2014 μέχρι
και την 31η Μαΐου, ή κατά την ημέρα των εκλογών μόνο σε μετρητά ή επιβεβαιωμένη τραπεζική
επιταγή (certified cheque).
- Τα παλαιά μέλη που δεν επιθυμούν να πληρώσουν για το έτος 2013 τότε θεωρούνται νέα μέλη και
θα πρέπει να έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους έως και την 22α Μαΐου 2014.
- Τα νέα μέλη θα πρέπει να έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους 30 ημέρες πριν τη διενέργεια των
εκλογών (22 Μαΐου 2014)
- Kαμία συνδρομή δεν θα εισπράττεται από την 1η έως και την 22α Ιουνίου 2014, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 17.5.3 Προσωρινοί Υπάλληλοι Εθελοντές
Η Εφορευτική Επιτροπή θα χρειαστεί τη βοήθεια προσωρινών υπαλλήλων η εθελοντών οι οποίοι
θα εργαστούν κατά την ημέρα των εκλογών. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας άνω των
18 ετών, να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα καθώς και μια από τις επίσημες γλώσσες του
Καναδά (Αγγλική ή Γαλλική) και να μην είναι υπάλληλοι της Ε.Κ.Μ.Μ. Τα άτομα αυτά θα εργαστούν
υπό την καθοδήγηση της Εφορευτικής Επιτροπής (Άρθρο 17.5.6 των Εσωτερικών Κανονισμών).
Η αμοιβή εργασίας είναι ευθύνη της Ε.Κ.Μ.Μ. και είναι το ελάχιστο ωρομίσθιο όπως αυτό ορίζεται
από τον σχετικό Νόμο της Επαρχίας του Κεμπέκ. (H Εφορευτική Επιτροπή)

Η ''φιλοσοφία'' του ''επιχειρηματία μητροπολίτη'' Καναδά
«Το πείραμα να κρατήσουμε τους Έλληνες, Έλληνες εκτός Ελλάδας, προσφέροντας ξερή γνώση
της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής κουλτούρας, της ελληνικής ιστορίας, απέτυχε. Όσο κι αν μερικοί δε θέλουν να το παραδεχτούν, στο εξωτερικό δεν θα μείνει τίποτε άλλο από την Ελληνορθόδοξη Πίστη, την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία... Η Ελληνική μας Παιδεία να είναι Ελληνορθόδοξη Παιδεία
και να διαπλάθει σωστούς χαρακτήρες. Αν αυτό δεν κάνουμε, τότε περπατάμε στα σύννεφα... Να γίνουμε μεγαλύτεροι εθελοντές. Να προσφέρουμε εργασία, χρόνο και χρήμα.» (Ιανουάριος 2011, μητροπολιτική εγκύκλιος σε εκκλησίες γιά ''Τρεις Ιεράρχες'').
Δηλαδή, «τσακίστε τις κοινότητες που μιλούν για ελληνικό πολιτισμό, κλείστε τα αιρετικά σχολεία
τους που μιλούν για ελληνισμό και ελληνική παράδοση, για τους σοφούς προγόνους της αρχαίας Ελλάδας, μόνο οι Τρεις Παμμέγιστοι Φωστήρες μετρούν, οι αρχαίοι πρέπει να καούν στο πυρ της κολάσεως». Τίποτα παράξενο. Έτσι έλεγαν και οι Τρεις Ιεράρχες, οι υποτιθέμενοι προστάτες των ελληνικών γραμμάτων και τεχνών, που τους λατρεύει ο Ιεράρχης του Τορόντο.
Και οι Ομογενείς του απάντησαν: «Εμείς, οι κάτοικοι του Τορόντο, του Μόντρεαλ και του Λόντον
Οντάριο, οι μοναδικές τρεις ελεύθερες κοινότητες στη Βόρεια Αμερική, που για 100 χρόνια πιστεύουμε στη δημοκρατία, στις ελεύθερες εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου μας, που έχουμε τις εκκλησίες μας, αλλά ως τμήμα της παράδοσής μας, και δεν απεμπολούμε την 4000-χρονη Ελλάδα και
στον πολιτισμό της, που λέμε όχι στο μεσαιωνικό σκοταδισμό σου ξανατονίζουμε:
''Παπά, εμείς δεν παραδινόμαστε. Η Ελλάδα μας υπήρχε και προς Χριστού''
(kalami.net)

Ο Ελληνισμός, δεν γνωρίζει σύνορα και δεν
μπαίνει σε καλούπια. Ανέκαθεν οι Έλληνες ταξίδευαν σε όλον τον κόσμο και διατηρώντας την
«ελληνική φλόγα» άσβηστη στην καρδιά τους,
«σημάδευαν» με την συμβολή τους την ιστορία
κάθε τόπου.
Μέχρι σήμερα χτυπούν ελληνικές καρδιές σε
μέρη που το μυαλό του, με συμβατικό τρόπο,
ενημερωμένου ανθρώπου αδυνατεί να διανοηθεί. Ενδέχεται να μιλούν διαφορετική γλώσσα, να έχουν διαφορετική πίστη αλλά υπάρχει
ένα στοιχείο από το οποίο δεν μπορούν να «γλιτώσουν»! Το ελληνικό DNA… Αυτό που τους
«στιγματίζει» με αυτήν την «τρελληνική» συμπεριφορά, την οποία δεν διαθέτει κανείς άλλος
στον πλανήτη! Την συμπεριφορά αυτή που τους
κάνει να βγαίνουν μπροστά, να τολμούν, να ρισκάρουν και να διαπρέπουν!
Τέτοιοι Έλληνες ήταν και οι Γεωργίου και Σπύρου, οι οποίοι με το ελληνικό εκρηκτικό ταπεραμέντο τους, καθώς και με τον ανυπέρβλητο
αγώνα που έδωσαν κατετάχθησαν στους δύο μεγαλύτερους εθνικούς ήρωες της Αργεντινής.
Αλλά ας δούμε την ιστορία από την αρχή. Ο Νικόλαος Κολμανιάτης γεννήθηκε στην Ύδρα το
1784 και η ζωή του εκ τότε ήταν γεμάτη ταξίδια.
Σταθμοί της πορείας του είναι η Μάλτα, η Νεάπολη, η Ρωσία και τέλος η Αργεντινή.
Στις δύο πρώτες, σύμφωνα με τις εφημερίδες
της περιοχής, συμμετείχε στην αντίσταση των
πολιτών εναντίον της κυβέρνησης που είχε εξαπολύσει τρομερές διώξεις, ώστε να καταπνίξει
την επανάσταση.
Έπειτα αφού τους χάρισε ολόκληρη την περιουσία, που είχε δημιουργήσει στην Νεάπολη, κινήθηκε προς την Ρωσία, όπου κατετάγηκε στο
Πολεμικό Ναυτικό.
Οι Ρώσοι θαυμάζοντας τις τρομερές του ικανότητες του απένειμαν σε μικρό χρονικό διάστημα τον τίτλο του Πλωτάρχη.
Ο Νικόλαος Κολμανιάτης, όμως, παρόλο που
τον περίμενε μία λαμπρή καριέρα στην θέση που
είχε αναλάβει, εγκατέλειψε τα πάντα, γιατί όπως
πολλοί Έλληνες προκάτοχοί του, δεν διέθετε φιλήσυχο πνεύμα.
Τον κέρδισε η περιπέτεια, ο αγώνας και η μαχητικότητα. Έτσι το 1810 ταξίδεψε μέχρι την μακρινή Αργεντινή, προκειμένου να συμμετέχει
και εν τέλει να πρωτοστατήσει στον αγώνα των
Αργεντινών για ανεξαρτησία εναντίον των Ισπανών, που κατέσφαζαν τον πληθυσμό.
Τότε, έλαβε και το ψευδώνυμο «Γεωργίου», με
το οποίο έμεινε γνωστός στις σελίδες της ιστορίας. Μαζί του πήρε τον ναυτικό Σαμουήλ Σπύρου
και οι δυο τους έδωσαν «ομηρικές» μάχες (έτσι
τις χαρακτήρισε ο ντόπιος πληθυσμός, γνωρίζοντας την ελληνική καταγωγή τους) στο πλευρό
των Αργεντινών.
Η γνωστότερη μάχη που έδωσαν ήταν η ναυμαχία κοντά στο νησί Μάρτιν Γκαρθία, η οποία
περιγράφεται από τις εφημερίδες της εποχής ως
η «πολύωρη και πεισματώδη γιγαντομαχία» που
έτρεψε τους Ισπανούς σε φυγή.
Κατά σύμπτωση και η ναυαρχίδα, την οποία
διεύθυνε ο Κολμανιάτης διέθετε το ελληνικότατο όνομα «Ηρακλής».
Θυμηθείτε την έρευνά μας σχετικά με τους
Άγνωστους Έλληνες ανά τον κόσμο και το συνακόλουθο συμπέρασμα που αφορούσε την ύπαρ-

ξη ελληνικών πληθυσμών στην Λατινική Αμερική από τα πανάρχαια χρόνια. Επομένως, είναι
λογικό να είναι γνωστή τόσο η ελληνική γλώσσα
όσο και η κουλτούρα σε εκείνα τα μέρη.
Ο έτερος αγωνιστής, Σπύρου, διηύθυνε το
πλοίο Κάρμεν, το οποίο και ανατίναξε βάζοντας
φωτιά στην πυριτιδαποθήκη του, προκειμένου
να μην πέσει στα χέρια του εχθρού.
Η μεγαλύτερη επιτυχία του Κολμανιάτη ήταν η
προσάρτηση του αντίπαλου στρατού στο δυναμικό της Αργεντινης!
Οι Αργεντινοί απέδωσαν τις ύψιστες τιμές
στους δύο ήρωες, μεταξύ των οποίων και μία
ανάγλυφη επιγραφή, που τοποθέτησε αργεντινό καράβι το 1937 στο λιμάνι της Ύδρας, στην
οποία απεικονίζεται ο Καλμανιάτης ανάμεσα σε
δύο γυναίκες, που συμβολίζουν την Ελλάδα και
την Αργεντινή. Επίσης, στο μουσείου φιλοξενείται προτομή του ήρωα, δώρο της Εβίτας Περόν
προς τιμήν τους.
Αλλά και στην ελληνική εφημερίδα «PATRIA»
της Λατινικής Αμερικής το 1957 καταγράφονται
για τον Κολμανιάτη τα εξής: «Ότε επανήλθε νικητής στο BuenosAires, κυβερνήτης της φρεγάτος “Αυτοκράτειρα”, το 1828, ετιμήθη με το
παράσημο του Τάγματος της Αργυράς Ασπίδος.
Έκτοτε, πολεμικά της Αργεντινής, σχολαί (βλ.
Nicolas Jorge Kolmaniatis) και οδοί πόλεων και
κωμοπόλεων φέρουν το όνομά του». Tο 1937
αντιτορπιλικό του αργεντινού στρατού έλαβε το
όνομα «Jorge» προς τιμήν του.
Όπως, μπορεί εύκολα κανείς να συμπεράνει
τους Έλληνες τους χαρακτήριζε πάντα αυτό που
λέμε «όπου γη και πατρίς». Το ανήσυχο πνεύμα
τους δεν επέτρεπε όρια.
Έτσι, καταλήγουμε να συναντάμε ελληνικές
ψυχές σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη,
οι οποίοι ως ακούραστοι ταξιδευτές κουβαλούσαν μαζί τους κάθε είδους γνώση και ήταν πάντα
έτοιμοι να την μοιραστούν, σεβόμενοι κάθε φορά την ιστορία, την παράδοση και την κουλτούρα κάθε τόπου.
Γι αυτό κανένας μα κανένας λαός ανά τον κόσμο δεν έχει ποτέ διατυπώσει το παραμικρό αρνητικό σχόλιο για τους εκάστοτε Έλληνες αποίκους ή μετανάστες, κλπ.
(ΠΥΓΜΗ.gr)
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Βοηθάμε την
πατρίδα μας,
μιλώντας
γιά τις μοναδικές
ομορφιές της, σε
γνωστούς,
φίλους, γείτονες
Αμερικανούς.
Και τους
προτρέπουμε να
επισκεφθούν
μαζί μας την
Ελλάδα.

ΑΓΓΕΛΙΑ

Αρχαίο πνεύμα αθάνατο,
αγνέ πατέρα,
του μεγάλου, του ωραίου
και του αληθινού
(Ολυμπιακός 'Υμνος)

ΕΛΛΑΔΑ...
Η χώρα που διάλεξαν και οι Θεοί

Βασίλης Σιούτης
Και τα 36 εστιατόρια ''Gondolier'' (από 1974)
Florida, Georgia, Tennessee, Kentucky, Ν. Carolina

«'Eλληνα, όπου κι αν γυρίσω την σκέψη μου, όπου κι αν στρέψω την ψυχή μου, μπροστά μου σε βρίσκω. Λαχταρώ Τέχνη, αναζητώ
Ποίηση, Θέατρο, Αρχιτεκτονική, Επιστήμες, Μαθηματικά, Φιλοσοφία, Ιατρική, Δημοκρατία, ισονομία, ισοπολιτεία, εσύ πάντα μπροστά
μου, μπροστάρης κι αξεπέραστος» ( Ιωάννης Σίλλερ 1759-1805, Γερμανός ποιητής)

Οι αδελφοί Αμβροσιάτου, ιδιοκτήτες του καφε-ζαχαροπλαστείου OASIS στο Φλάσιγκ της Νέας Υόρκης,
εύχονται στην αξιότιμη πελατεία τους καλές διακοπές στη γενέτειρα Ελλάδα, μαζί με συγγενείς,
φίλους και είναι βέβαιοι ότι θα τις απολαύσουν.

Oasis Cafe & Bakery
19630 Northern Boulevard
Flushing, N.Y. - Tel. 1-718-357-4843
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Στο βιβλίο του «Το τέλος των εφημερίδων και το μέλλον της
ενημέρωσης», ο Γάλλος συγγραφέας και δημοσιογράφος Μπερνάρ Πουλέ αναλύει σε βάθος την κρίση του Τύπου και των μέσων
μαζικής ενημέρωσης. Η ακόλουθη συνέντευξη του Μπερνάρ Πουλέ δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Le Nouvel Observateur».
ΕΡ. Οι αναγνώστες των εφημερίδων παίρνουν ο ένας μετά
τον άλλον τον δρόμο για τα νεκροταφεία, γράφετε, ενώ γεννιούνται πολλοί νέοι άνθρωποι που δεν θα τις διαβάσουν ποτέ.
Επιμένετε σε αυτή σας τη διάγνωση;
ΑΠ. Είναι αλήθεια ότι παρακολουθούμε μια ανθρωπολογική μεταβολή: η σχέση με το γραπτό κείμενο και με την ανάγνωση αλλάζει. Στο Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών του Παρισιού, για παράδειγμα, εδώ και 20 χρόνια όλοι οι φοιτητές διάβαζαν καθημερινά
την εφημερίδα «Le Monde». Σήμερα, στην καλύτερη περίπτωση,
τη διαβάζουν γύρω στο 20% με 30% των φοιτητών.
Εξάλλου, όλα συντείνουν στο να καταδεικνύουν ότι το σημερινό οικονομικό μοντέλο των περισσότερων εφημερίδων έχει συντριβεί: η πτώση της κυκλοφορίας (3,8 εκατομμύρια εφημερίδων
πωλούνταν καθημερινά στη Γαλλία το 1974, ενώ το 2007 πωλούνταν 1,9 εκατομμύρια), η κατάρρευση της αγοράς των μικρών αγγελιών, ο ανταγωνισμός των εφημερίδων που διανέμονται δωρεάν, η αύξηση του κόστους παραγωγής, της τιμής του χαρτιού, το
κλείσιμο πολλών πρακτορείων διανομής, η αυξανόμενη αδιαφορία για τον έντυπο λόγο και βέβαια η δραματική μείωση των εσόδων από τη διαφήμιση.
ΕΡ. Δεν είναι μόνον οι αναγνώστες που εγκαταλείπουν τις
εφημερίδες, αλλά είναι και οι διαφημιστές.
ΑΠ. Η ενημέρωση δεν είναι πλέον ο προνομιακός αποδέκτης
της διαφήμισης. Οι διαφημιζόμενοι αμφιβάλλουν για την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης στα «μεγάλα» μέσα ενημέρωσης
(εφημερίδες, Τύπο, τηλεόραση). Τα μέσα χρηματοδότησης της
μαζικής ποιοτικής δημοσιογραφίας εκλείπουν. Αυτό το φαινόμενο επήλθε βίαια με την έλευση της ψηφιακής τεχνολογίας και του
Ιντερνετ, που προκάλεσε έναν κατακερματισμό των «φορέων»,
όπως λένε οι διαφημιστές.
Οι διαφημιζόμενοι δεν είναι πλέον υποχρεωμένοι να περάσουν
μέσα από τα όργανα πληροφόρησης για να διαδώσουν το μήνυμά
τους. Επομένως, δεν διαθέτουμε πλέον τα μέσα για να χρηματοδοτήσουμε την παραγωγή της πληροφόρησης έτσι όπως τη γνωρίσαμε εδώ και ενάμιση αιώνα.
ΕΡ. Μπροστά σε αυτό το ναυάγιο του γραπτού Τύπου εσείς μιλάτε για «απαγορευμένη συζήτηση» και για «άρνηση».
ΑΠ. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στη Γαλλία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες,
όπου μετριούνται σε εκατοντάδες οι απολύσεις δημοσιογράφων
των πιο μεγάλων εφημερίδων, το θέμα του τέλους του γραπτού
Τύπου και τα ερωτήματα για την επιβίωση της πληροφόρησης
αποτελούν μέρος της δημόσιας συζήτησης εδώ και πολλά χρόνια. Στη Γαλλία προτιμούν πάντα να μιλούν για «μεταρρύθμιση»,
«μεταβατική φάση» ή «προσαρμογή». Δεν αναμετριούνται με το
βάθος του προβλήματος. Αναφέρονται στην οικονομική κρίση ως
δικαιολογία, για να εξηγήσουν προβλήματα που είναι στην πραγματικότητα προγενέστερα και βαθύτερα – οι μεγάλες καθημερινές εφημερίδες μπήκαν στη θύελλα της οικονομικής κρίσης ήδη
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«Το τέλος των έντυπων
εφημερίδων και το μέλλον της
ενημέρωσης»

ΕΡ. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στο επάγγελμα του δημοσιογράφου;
ΑΠ. Η έλευση της ψηφιοποίησης παρήγαγε για τη δημοσιογραφία το ίδιο αποτέλεσμα που είχε η παγκοσμιοποίηση στη μεσαία
τάξη. Η ψηφιακή επανάσταση στον Τύπο είναι η ευθανασία της
μεσαίας τάξης των δημοσιογράφων.
ΕΡ. Πώς συμβαίνει αυτό;
ΑΠ. Το επάγγελμα αλλάζει. Βλέπουμε να μεγαλώνει μια μάζα ειδικευμένων εργατών της πληροφορίας, που τροφοδοτούν τα δίκτυα της ταχείας πληροφόρησης. Και πλάι σε αυτούς θα υπάρχουν δημοσιογράφοι που θα εισφέρουν μια υπεραξία, με αληθινά
βαθιά γνώση και μεγάλη ποιότητα γραφής. Αυτοί που αντιπροσωπεύουν τη μεσαία τάξη, που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος
των συντακτών, θα σαρωθούν.

πολύ άρρωστες. Η άρνηση, αυτή η αυταπάτη ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε έτσι, ότι θα ξανάρθει η διαφήμιση και ότι θα
μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση με μικροδιορθώσεις είναι
απλώς αυτοκτονική.
ΕΡ. Δηλώνετε θιασώτης του «φωτισμένου καταστροφισμού»,
που είναι προσφιλής στον φιλόσοφο Ζαν-Πιερ Ντιπιί, καθώς είστε πεισμένος ότι μια σκληρή συνειδητοποίηση μπορεί να ευνοήσει μια αναθεώρηση των παλιών συνηθειών στους κόλπους
των συντακτών των εφημερίδων. Δεν είναι ήδη πολύ αργά;
ΑΠ. Είμαι πιο απαισιόδοξος από τον φιλόσοφο Μαρσέλ Γκοσέ,
ο οποίος πιστεύει ότι θα διατηρηθεί ο γραπτός Τύπος επειδή διαβλέπει μια «μυστηριώδη σχέση» του αναγνώστη με το χαρτί. Κατά τη γνώμη μου, μετά από είκοσι ή τριάντα χρόνια οι περισσότερες εφημερίδες μπορεί να έχουν χαθεί. Αρκεί να δούμε αυτό που
συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και που προδιαγράφει αυτό
που θα συμβεί και στη Γαλλία λίγο αργότερα. Εκεί οι μεγαλύτερες εφημερίδες χρεοκοπούν ή δυσκολεύονται πολύ να αντιμετωπίσουν τα χρέη τους, όπως η «New York Times».
Το σημείο όπου συμφωνούμε με τον Μαρσέλ Γκοσέ είναι η ιδέα
ότι, καθώς ο μεγάλος παραδοσιακός Τύπος θα εξαφανίζεται, πιθανόν να δούμε να εμφανίζεται μια πληροφόρηση –γιατί πάντοτε θα χρειαζόμαστε πληροφορίες– δύο ταχυτήτων: μια πλούσια πληροφόρηση για τους πλούσιους και μια άλλη, «φτωχή»,
για τους φτωχούς ή απλώς για τη μεγάλη μάζα. Από τη μια μεριά
μια ποιοτική πληροφόρηση για τους ανθρώπους που είναι έτοιμοι να την πληρώνουν ακριβότερα από όσο σήμερα και από την
άλλη μια γρήγορη και επιφανειακή πληροφόρηση για τη μεγάλη
πλειονότητα των ανθρώπων, οι οποίοι, τουλάχιστον σε έναν πρώτο χρόνο, θα αρκούνται σε αυτήν. Γιατί μια άλλη αυταπάτη είναι
το να λέμε ότι «οι άνθρωποι ποτέ άλλοτε δεν ενδιαφέρονταν τόσο
πολύ όσο σήμερα για την επικαιρότητα». Από πού προκύπτει αυτό; Οι άνθρωποι θέλουν να είναι «ενημερωμένοι», αλλά πολύ λίγοι
επιθυμούν να εμβαθύνουν στα θέματα.

ΕΡ. Πιστεύετε ότι η τάση των εφημερίδων να πραγματεύονται
στον ίδιο χρόνο τα ίδια θέματα ευθύνεται και αυτή για την αποχώρηση των αναγνωστών;
ΑΠ. Βεβαίως. Γιατί να πληρώσει κανείς όταν βρίσκει το ίδιο
πράγμα δωρεάν; Στον φρενιτιώδη αγώνα δρόμου για την ισοσκέλιση των λογαριασμών τους, οι εφημερίδες λεκιάζουν την εικόνα
τους και φτωχαίνουν το περιεχόμενό τους, αποθαρρύνοντας όλο
και περισσότερους αναγνώστες. Μπαίνουν σε έναν φαύλο κύκλο
που τις οδηγεί να φτωχαίνουν την προσφορά τους, προκειμένου
να κλείσουν τις οικονομικές τους τρύπες.
Ο λόγος ύπαρξης μιας πληροφόρησης για την οποία πληρώνει
ο αναγνώστης θα είναι όλο και περισσότερο η ποιότητα και η βαθύτερη γνώση. Τα προσεχή χρόνια θα αναδυθούν περισσότερες
απαιτήσεις απέναντι στους δημοσιογράφους. Το να είναι πρωτότυποι, ανεξάρτητοι, το να εισφέρουν μια υπεραξία με την έρευνα
και τη γραφή, ιδού τι θα τους επέτρεπε να διακρίνονται από τον
κρουνό των πληροφοριών.
ΕΡ. Σκέφτεστε, επομένως, όπως και ο Μαρσέλ Γκοσέ, ότι είναι επείγον ο Τύπος να επικεντρωθεί ξανά σε αυτό που αποκαλούμε «απαιτητικό αναγνωστικό κοινό»;
ΑΠ. Ο Μαρσέλ Γκοσέ μιλάει για ένα αναγκαίο «αντίδοτο» στη
συνεχή ροή εικόνων-σοκ και σε μια επικαιρότητα όλο και περισσότερο στερούμενη μνήμης. Θα προσέθετα ότι οι οικονομικοί και
πολιτικοί υπεύθυνοι και όλοι εκείνοι που καλούνται να πάρουν
συλλογικές αποφάσεις θα νιώθουν πάντοτε την ανάγκη να είναι
καλά πληροφορημένοι. Θα δεχθούν να πληρώσουν γι’ αυτό, όταν
δεν θα μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Σήμερα είμαστε σε μια
καθοδική πορεία αλλά όχι στο τέρμα αυτής της καθόδου. Θα χρειαστεί η κατάσταση να επιδεινωθεί προκειμένου να επιβληθούν
πιο ριζικές λύσεις.
Για να πάρουμε ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα, σε δύο αμερικανικές πολιτείες, στο Κονέκτικατ και την Πενσιλβάνια, οι τοπικές εφημερίδες –με κυκλοφορία 200.000 φύλλα– απειλήθηκαν
με χρεοκοπία. Πολλοί τοπικοί πολιτικοί υπεύθυνοι εκτίμησαν ότι
η απώλειά τους δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτή, επειδή θα αποδυναμώνονταν σοβαρά η κοινότητα των πολιτών και η δημοκρατική ζωή. Δεν δίστασαν να προτείνουν, όπως έγινε και με τις τράπεζες, ένα bail out για τον Τύπο, μια οικονομική ενίσχυση από τη
δημόσια εξουσία.

Mundial 2014
Brasil
Διαβάζοντας τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης καταλαβαίνουμε
ότι η βασική δουλειά αυτής της ομάδας είναι να πάει τη χώρα σε
εκλογές. Ποιές μεταρρυθμίσεις και πράσινα άλογα, το ζητούμενο
είναι να «διορθωθούν οι αδικίες». Είναι σαφές ότι ο κ. Σαμαράς
αποφάσισε να κοιτάξει προς τα δεξιά του. Αυτό το μήνυμα επέλεξε από τα τόσα που του έστειλαν οι ψηφοφόροι στις πρόσφατες
εκλογές. Στις δύσκολες ώρες ο καθένας επιστρέφει σε μονοπάτια
που γνωρίζει καλύτερα και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό.
Θα του βγει του Αντώνη Σαμαρά; Για τις εκλογές ο λόγος. Διότι ανάπτυξη με Γιακουμάτο δεν γίνεται και δεν χρειάζονται περισσότερες αποδείξεις από το έργο του σε παλιότερες κυβερνήσεις.
Και δεν είναι ο μόνος.
Η ομάδα της «λαϊκής δεξιάς» κέρδισε πολλούς πόντους σε αυτή την κυβέρνηση. Συλλέκτες ψήφων; Ναι, αναμφισβήτητα! Φωνάζουν στα παράθυρα, ξέρουν καλά την εκλογική τους πελατεία.
Αλλά ως εκεί. Τους ξέρουμε και από τα παλιά. Οι ίδιοι είναι, δεν
άλλαξαν. Πώς μπορούμε να ελπίζουμε, λοιπόν, ότι με αυτούς θα
γίνει κάτι καλύτερο...
Η εκπροσώπηση του ΠΑΣΟΚ είναι αξιοσημείωτη. Τείνει κανείς
να πιστέψει ότι πρόκειται για κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που συνεργάζε-

'Οτι και να ψηφίσεις ΠΑΣΟΚ βγαίνει
ται με την Νέα Δημοκρατία και όχι για κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά! Μαγκιά του Βαγγέλη Βενιζέλου. Πρώτα έπεισε ότι το 8% στις
εκλογές ήταν νίκη και τώρα ότι έπρεπε γι΄ αυτή του τη νίκη να
πάρει μερικά ακόμη υπουργικά χαρτοφυλάκια. Είναι βέβαιο ότι
ο Βαγγέλης Βενιζέλος δεν είναι ο αντίπαλος που θα θέλατε σε μία
παρτίδα πόκας. Αν και το πιο ωραίο το έγραψε χτες κάποιος χρήστης του twitter: «Στην Ελλάδα ό,τι και να ψηφίσεις ΠΑΣΟΚ βγαίνει».
Και πάμε στην επιλογή Χαρδούβελη. Σύμφωνα με τις διαρροές
περιμέναμε μία έκπληξη πρώτου μεγέθους. Μία επιλογή που θα
μας έκανε να πέσουμε κάτω από την καρέκλα μας, όπως θα κάναμε αν υπουργός ήταν η κυρία Παπαδοπούλου από τα μπισκότα Παπαδοπούλου. Ε λοιπόν αυτό δεν συνέβη! Δεν πέσαμε από
την καρέκλα μας!
Ο κ. Χαρδούβελης είναι ένας καλός οικονομολόγος, με κύρος και
εμπειρία. Για την θέση του υπουργού Οικονομίας, όμως, χρειάζεται να περιμένουμε πριν πούμε οτιδήποτε άλλο. Το κακό, όμως,
είναι ότι δεν υπάρχει χρόνος. Έχει μπροστά του τη διαπραγμάτευ-

ση για το χρέος και να συμμαζέψει ταυτόχρονα τα ασυμμάζευτα
στο υπουργείο του. Δύσκολο το έργο του. Κι επίσης δεν βλέπουμε πως θα σηματοδοτήσει αλλαγή στην πολιτική του υπουργείου.
Αν δηλαδή έχει άλλη γραμμή από εκείνη της πλήρους ταύτισης με
την τρόικα, την οποία και ακολουθούσε ο προκάτοχός του.
Πολύς κόσμος σε αυτή την κυβέρνηση. Τελειώνοντας όμως την
ανάγνωση μας μένει η απορία ποια γραμμή θα ακολουθήσει αυτή η κυβέρνηση. Τη γραμμή της λαϊκής δεξιάς που εκφράζουν οι
Βορίδης, Ντινόπουλος και άλλοι ή εκείνη του Βαγγέλη Βενιζέλου,
της Φώφης και λοιπών συντρόφων; Είναι σαν να βλέπει κανείς
μία σούπα με πάρα πολλά συστατικά, τα οποία όμως μπορούν στο
τέλος να βγάλουν μία απροσδόκητα κακή γεύση. Όχι γιατί τα υλικά δεν ήταν καλά, αλλά διότι δεν ταιριάζουν μεταξύ τους.
Πάμε σε εκλογές; Κατά πάσα πιθανότητα ναι. Όχι για κανέναν
άλλο λόγο, αλλά διότι μου είναι εξαιρετικά δύσκολο να φανταστώ πόσο καιρό θα συνεργάζονται αρμονικά ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Κωνσταντινόπουλος του ΠΑΣΟΚ με τον κ. Γιαμουμάτο
της Νέας Δημοκρατίας. Αν δεν σας φτάνει αυτό το παράδειγμα θα
βρείτε πολλά ακόμη και με χαρακτηριστικά εύκολο τρόπο.
(Θανάσης Μαυρίδης)
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Ο εφιάλτης της Αργεντινής κορυφώθηκε,
όπως όλοι οι εθνικοί εφιάλτες, σε κλίμα εθνικής
ανάτασης. 'Ορθιοι οι βουλευτές του Κογκρέσου
χειροκροτούσαν το πρωί της 26ης Δεκεμβρίου 2001 τον περονιστή πρόεδρο Αντόλφο Ροντρίγκεζ Σάα φωνάζοντας ρυθμικά: «Αρχεντίνα,
Αρχεντίνα». Ο λαϊκιστής πολιτικός είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο κίνημα των «Αγανακτισμένων» της Αργεντινής, το οποίο οδήγησε
στην ανατροπή του μετριοπαθούς κεντροαριστερού προέδρου Φερνάντο ντε Λα Ρουά. Εγινε
πρόεδρος και αμέσως ανακοίνωσε ότι «η Αργεντινή θα διακόψει τις πληρωμές του εξωτερικού
χρέους...». Πρόσθεσε, δε, ότι «οι διεθνείς αγορές θα αντιδράσουν καλά, επειδή θα διαπραγματευτούμε μαζί τους».
Οι διεθνείς αγορές όμως δεν αντέδρασαν καθόλου καλά, ούτε καν μετά το 2002 όταν η άνοδος των τιμών των γεωργικών προϊόντων εκτίναξε στα ύψη τα εμπορικά πλεονάσματα της
Αργεντινής και η οικονομία άρχισε να ανακάμπτει με ταχύτατους ρυθμούς.
'Oπως είπε στο ντοκιμαντέρ «Το μυστήριο της
χρεοκοπίας της Αργεντινής» ο οικονομολόγος
Εμίλιο Οκάμπο, «από το 2002 μέχρι σήμερα οι τιμές των γεωργικών προϊόντων πέρασαν σε αυτό
που λέμε “σούπερ κύκλο”. Ο κύκλος αυτός ήταν
ιδιαίτερα ευνοϊκός για την Αργεντινή. Είμαστε
οι βασικοί εξαγωγείς σιτηρών, μια χώρα με τόσο πλούσιους πόρους όπως η Αργεντινή, ξαφνικά βρέθηκε σε ένα πολύ πιο ευνοϊκό περιβάλλον...». Ο αγρότης Αριέλ Μόρα το είπε πιο απλά:
«Ενα τσουβάλι σόγιας πριν από το 2001 άξιζε 20
πέσος. Μετά το 2001 άξιζε 60 πέσος. Φυσικά,
αυτή η αλλαγή δημιουργεί μια μεγάλη ανάπτυξη στον τομέα».
Διπλωματικές επιπτώσεις
Το απλήρωτο χρέος, όμως, παρέμενε βραχνάς για την Αργεντινή. Υπήρχαν οι διπλωματικές επιπτώσεις που είχε η απόφαση της μονομερούς στάσης πληρωμών· η Αργεντινή έχει
ανοιχτά εθνικά θέματα όπως τα νησιά Φόκλαντ.
Ελλόχευε πάντα ο κίνδυνος κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων της χώρας στο εξωτερικό. Η διαρκής κατάσταση χρεοστασίου είχε και
σοβαρότατες οικονομικές επιβαρύνσεις: οι ξένες επενδύσεις έφυγαν.
Οι επιχειρήσεις της Αργεντινής ήταν αποκομμένες από τις διεθνείς πιστώσεις και δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο το μπουμ
στην αγορά των τροφίμων, αφού έπρεπε να κάνουν όλες τις συναλλαγές τοις μετρητοίς και σε
σκληρό συνάλλαγμα. Οσο για νέο δανεισμό της
χώρας, δεν ετίθετο ζήτημα. Μόνο η Βενεζουέλα
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Απληστία χωρίς σύνορα: Επιθέσεις σε οικονομίες χωρών

του Ούγκο Τσάβες αγόρασε την περίοδο 20052007 ομόλογα ύψους 5 δισ. δολαρίων, αφού
όμως η Αργεντινή έκανε την πρώτη από τις δύο
συμφωνίες με τους πρώην πιστωτές της για το
χρέος, αυτό που ο λαϊκιστής Σάα δεν θα... πλήρωνε.
Το 2005 η κυβέρνηση της Αργεντινής προχώρησε στην αναδιάρθρωση του χρέους της, προτείνοντας την πληρωμή 25-35 σεντς ανά δολάριο
χρέους. Το δέχτηκε το 67% των πιστωτών της.
Στη δεύτερη αναδιάρθρωση, το 2010, το ποσοστό έφτασε το 93%. Το πρόβλημα είναι ότι 6,5
δισ. ονομαστικού χρέους κυκλοφορούσε στη
δευτερογενή αγορά, μέρος του οποίου αγόρασαν τα αρπακτικά της Wall Street, που έχουν το
παρατσούκλι «vulture funds».
Ο Paul Singer, για παράδειγμα, ιδιοκτήτης
του Elliot Management, αγόρασε το 2008 χρέος ονομαστικής αξίας 1,44 δισ. δολαρίων έναντι
48,7 εκατομμυρίων. Κατόπιν άρχισε τον δικαστικό αγώνα και τον βρώμικο πόλεμο κατά της χρεοκοπημένης χώρας, για να πληρωθεί στο ακέραιο της ονομαστικής τιμής. Κατέθεσε μηνύσεις
στα αμερικανικά δικαστήρια, τις οποίες μάλιστα
κέρδισε. Ταυτοχρόνως ξεκίνησε τον ανταρτοπόλεμο σε όλα τα μέτωπα.
Τον Οκτώβριο του 2011 κατάφερε να δεσμεύσει ένα εκπαιδευτικό πολεμικό πλοίο της Αργεντινής στην Γκάνα, ζητώντας την αποπληρωμή ενός ομολόγου 20 εκατ. δολαρίων που είχε
στα χέρια του. Η Αργεντινή αρνήθηκε να πλη-

Ψήφισαν Ζαγοράκη, «μαύρισαν» την διαστημική επιστήμονα!
Οι ψηφοφόροι της ΝΔ προτίμησαν να στείλουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Θοδωρή Ζαγοράκη (συστάσεις δεν χρειάζονται) αντί τη Χριστίνα Γιαννόπαπα. Και τι με αυτό, θα πείτε...Κι όμως.
Η Χριστίνα Γιαννόπαπα, υποψήφια ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας με καταγωγή από τη
Χίο, είναι μηχανολόγος - μηχανικός με ειδίκευση στη Ρομποτική Τεχνολογία και στη Δορυφορική Τεχνολογία.
Εργάζεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και έχει συμμετάσχει σε δύο διαστημικές αποστολές της NASA (είναι και αστροναύτης). Πήρε 39.870 σταυρούς έναντι 172.129 του Θοδωρή Ζαγοράκη.
Φυσικά και δεν σημαίνει ότι μια επιστημονική διάνοια θα είναι και καλύτερη πολιτικός από έναν
ποδοσφαιριστή.
Αλλά, ειλικρινά ναρωτιόμαστε με τους ψηφοφόρους της ΝΔ. Τι τους κάνει να πιστεύουν ότι ένας
ποδοσφαιριστής θα είναι καλύτερος πολιτικός από μια επιστημονική διάνοια;
Μετά, απορούν στην Ελλάδα ποιοι τους κυβερνάνε. Μα, αυτοί που ψηφίζουν τους κυβερνάνε.
Economist: Ο Σαμαράς πάει για πρόωρες εκλογές
Ο ανασχηματισμός της ελληνικής κυβέρνησης βρίσκεται στο επίκεντρο άρθρου του Economist με
τίτλο «Νέα ομάδα στο τιμόνι».
Σύμφωνα με το γνωστό περιοδικό, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα αναδύεται από την ύφεση, ο

ρώσει και απειλήθηκε θερμό επεισόδιο μεταξύ
των οπλισμένων ναυτών ARA Libertad και των
λιμενικών της Γκάνας. Τρεις μήνες μετά το πλοίο
απελευθερώθηκε με απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας,
το οποίο αποφάνθηκε πως πολεμικά πλοία δεν
μπορούν να κατασχεθούν ακόμη και για μεγαλύτερα χρέη.
Το 2007, πέντε hedge funds που είχαν στα χέρια τους αργεντίνικο χρέος δημιούργησαν την
American Task Force Argentina (ATFA). Η ομάδα
πίεσης αυτοπροσδιορίζεται ως «συμμαχία οργανώσεων για μια δίκαιη συμφωνία για το χρέος της Αργεντινής» και ξόδεψε μέχρι στιγμής 3,8
εκατ. δολάρια για λόμπινγκ στο Κογκρέσο. Η οργάνωση δεν περιορίζεται μόνο να μπλοκάρει κάθε συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ - Αργεντινής (μέχρι τη
«δικαίωσή» της), ούτε να κάνει πικετοφορίες 15
- 20 δήθεν μικροομολογιούχων Αμερικανών έξω
από κυβερνητικά κτίρια.
Εχει αποδυθεί σε μια εκστρατεία κατασυκοφάντησης της Αργεντινής με ολοσέλιδες καταχωρίσεις, καθώς και με άρθρα πρώην κυβερνητικών
αξιωματούχων των ΗΠΑ που προσφέρουν με το
αζημίωτο τις υπηρεσίες τους στη βιομηχανία των
λόμπι. Ετσι, κάθε λίγο και λιγάκι η πρεσβεία της
Αργεντινής στην Ουάσιγκτον τρέχει να αποδείξει
–εκδίδοντας ανακοινώσεις και στέλνοντας επιστολές– ότι η Αργεντινή δεν είναι κράτος που
ελέγχεται από «βαρώνους» των ναρκωτικών, ή
ότι έχει συμμαχήσει με το «διαβολικό Ιράν» κα-

τά των ΗΠΑ, ή ότι ήταν πίσω από την τρομοκρατική επίθεση κατά εβραϊκού κέντρου στο Μπουένος Αϊρες το 1994 με 85 νεκρούς.
Επίθεση στη Λιβερία
Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την απόφαση του
Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ. Αλλά με δεδομένη τη σύνθεσή του (στα χρόνια της κυριαρχίας των Ρεπουμπλικανών προέδρων Ρέιγκαν και
Μπους τοποθετήθηκαν πολλοί συντηρητικοί δικαστές), δεν προοιωνίζεται θετική έκβαση για
την Αργεντινή. Εξάλλου, υπάρχει και προηγούμενο της Λιβερίας· είναι το τρίτο πιο φτωχό κράτος
στον κόσμο και 80% του πληθυσμού ζει με κάτω
από ένα δολάριο την ημέρα. H FH International
Asset Management LLC, του Eric Hermann, κατόρθωσε με δικαστικές αποφάσεις στις ΗΠΑ να
αποσπάσει το 1% του ΑΕΠ της διαλυμένης αυτής
χώρας. Η FH είχε αγοράσει χρέος 28 εκατομμυρίων δολαρίων στο 1/100 της ονομαστικής τιμής.
Η υπόθεση εκδικάστηκε στη Νέα Υόρκη όταν η
Λιβερία ήταν χωρίς κυβέρνηση και σε εμφύλιο,
με αποτέλεσμα να καταδικαστεί ερήμην. Η FH
είναι ιδρυτικό μέλος της ATFA.
'Ολα τα παραπάνω πρέπει να μας οδηγήσουν
σε κάποια κοινότοπα συμπεράσματα, τα οποία
όμως τείνουμε να ξεχνάμε.
Πρώτον: Ο αρπακτικός χρηματοπιστωτικός
καπιταλισμός, χρησιμοποιώντας το πολιτικό και
δικαστικό σύστημα (πρωτίστως) των ΗΠΑ, έχει
ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια, αλλά για να συμμαζευτεί απαιτείται παγκόσμια κοινή πολιτική
δράση. Ηδη η Βρετανία πέρασε νόμο που απαγορεύει στα vulture funds να εκδικάζουν υποθέσεις σε βρετανικά δικαστήρια, αλλά αυτό δεν
αρκεί. Πρέπει αντίστοιχος νόμος να περάσει και
στις ΗΠΑ.
Δεύτερον: μια χρεοκοπία κράτους δεν είναι
ο «περίπατος» που τα σχέδια Β, Γ, Ψ (εκασμένων) υπονοούν. Δεκατρία χρόνια μετά και παρά τις δύο αναδιαρθρώσεις χρέους που έκανε η
Αργεντινή (2005, 2010), η χώρα είναι όμηρος διάφορων αρπακτικών και ξοδεύει όλο της το διπλωματικό κεφάλαιο στις ΗΠΑ, όχι για να προχωρεί σε επωφελείς συμφωνίες, αλλά για να
αποδεικνύει ότι δεν είναι κράτος τρομοκρατών
και «βαρώνων» ναρκωτικών. Και αν η Αργεντινή
με τη μεγάλη παραγωγική της βάση ακόμη δεν
συνήλθε από τη χρεοκοπία του 2001, μπορούμε
να φανταστούμε τι θα σήμαινε για την Ελλάδα,
εάν κάποιος λαϊκιστής αποφάσιζε τη μονομερή χρεοκοπία. Σίγουρα όλοι θα νιώθαμε «εθνική υπερηφάνεια» ακούγοντας τις ιαχές «Ελλάς,
Ελλάς» στο Κοινοβούλιο, αλλά μετά.
(Πάσχος Μανδραβέλης)

πρωθυπουργός πρέπει να διατηρήσει ισορροπημένες σχέσεις με τους ξένους πιστωτές. Όπως εξηγεί, οι διαπραγματεύσεις για την αναδιάρθρωση του τεράστιου χρέους της Ελλάδας, που αναμένεται
να φτάσει το τρέχον έτος στο υψηλό του 174% του ΑΕΠ –σύμφωνα με το ΔΝΤ- θα ξεκινήσουν το Νοέμβριο. Η Κομισιόν έχει προειδοποιήσει μάλιστα πως η Αθήνα μπορεί να χρειαστεί ακόμη και τρίτο
«πακέτο» στήριξης μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος το 2015.
Σύμφωνα με το περιοδικό, ο κ. Χαρδούβελης, έχει μια μακρά λίστα με μέτρα που πρέπει να ληφθούν ούτως ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα κόντρα στα κατεστημένα συμφέροντα επαγγελματικών ομάδων, από τους φαρμακοποιούς έως τους παραγωγούς γάλακτος.
Σχολιάζοντας τα νέα πρόσωπα που επέλεξε ο κ. Σαμάρας και παρά τις δηλώσεις του τελευταίου
πως η νέα κυβέρνηση θα υπηρετήσει έως τη λήξη της θητείας της, ο Economist αναφέρει πως ο Έλληνας πρωθυπουργός θέλει να υιοθετήσει μια πιο σκληρή γραμμή απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, προετοιμάζοντας ίσως το έδαφος για πρόωρες εκλογές.
Το περιοδικό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο πρωθυπουργός να μην καταφέρει να εξασφαλίσει
αρκετές ψήφους για την εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας το Φεβρουάριο.
Μάλιστα, το περιοδικό θεωρεί δεδομένο ότι ο πρωθυπουργός δεν θα καταφέρει να εξασφαλίσει
αρκετές ψήφους από ανεξάρτητους βουλευτές για να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Στο μεταξύ, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αρκετά από τα οποία αντιπροσωπεύουν την μεγαλύτερη περιφέρεια της Αθήνας και δεν πέτυχαν καλές επιδόσεις στις ευρωεκλογές, εργάζονται για
ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων. Ο Economist σημειώνει πως ορισμένοι παρατηρητές φοβούνται πως οι μεταρρυθμίσεις μπορεί να καθυστερήσουν στα υπουργεία που δεν ελέγχονται
στενά από την τρόικα. Επικαλείται μάλιστα τις προειδοποιήσεις του εκπροσώπου του ΔΝΤ στην τρόικα, Πολ Τόμσεν, για κόπωση από τη λιτότητα και αντίσταση των κατεστημένων συμφερόντων κατά
των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων.

Καταδίκη από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για μεταχείριση κρατουμένων
Για «απάνθρωπη και εξευτελιστική» μεταχείριση κρατουμένων, καταδίκασε την Ελλάδα το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εκδικάζοντας προσφυγή που αφορούσε στις συνθήκες κράτησης
των προσφευγόντων στις φυλακές της Τρίπολης. Ειδικότερα το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εκδικάζοντας την προσφυγή «Τσόκας και άλλοι» κατά Ελλάδας καταδίκασε την Ελλάδα για παραβιάσεις του άρθρου 3 της Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξαν στην προσφυγή τους, ο Τσόκας και άλλοι πέντε συγκρατούμενοι του στις φυλακές Τρίπολης, όπου φιλοξενούνται πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί ή περιμένουν
την δίκη τους για σεξουαλικά αδικήματα, ενώ θα έπρεπε να στεγάζονταν 65 κρατούμενοι στα κελιά
της φυλακής, τον Ιανουάριο του 2009 είχαν ανέλθει στους 177, στους 185 τον Ιούνιο του 2012 και τους
215 λίγους μήνες αργότερα.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, υπήρχαν μόνο εννέα ντους που βρίσκονταν στην αυλή, η θέρμανση προέρχονταν από έξι σόμπες πετρελαίου που δεν λειτουργούσαν ταυτόχρονα, το καλοκαίρι
δεν υπήρχε κλιματισμός και εξαερισμός στα κελιά, οι τουαλέτες ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και
το φαγητό πολύ χαμηλού επιπέδου.
Το Δικαστήριο αποδέχθηκε τους ισχυρισμούς τους και καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση των
όσων προβλέπονται στο άρθρο 3 της Σύμβασης Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
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Μουντιάλ παραδοσιακά σημαίνει απόλαυση, θέαμα, χρώματα. Στην προκειμένη, για τους
Βραζιλιάνους σημαίνει περισσότερη φτώχεια.
Για τη FIFA και τους χορηγούς, πάντως, σημαίνει πάντα μόνο ένα πράγμα: Λεφτά! Πολλά λεφτά…
Μπορεί στα μάτια του μέσου ποδοσφαιρόφιλου το Παγκόσμιο Κύπελλο να είναι μια πασαρέλα από φτασμένους παίκτες, μια γιορτή μπάλας
που την περιμένει με ιεροτελεστία κάθε τετραετία, όμως για τις εταιρείες είναι η χρυσή ευκαιρία να διαφημίσουν τα προϊόντα τους μπροστά
σε δισεκατομμύρια μάτια.
Μεγάλα γεγονότα, όπως το Μουντιάλ και το
Τσάμπιονς Λιγκ, μοιάζουν με μηχανές που κόβουν χρήμα για την FIFA και την UEFA, ενώ την
ίδια στιγμή ο ανταγωνισμός μεταξύ των διαφημιζόμενων πολυεθνικών γίνεται ολοένα και πιο
σκληρός.
Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη φορά που η
FIFA έκανε νύξη να αφαιρέσει το Μουντιάλ του
2022 από το Κατάρ και να το δώσει αλλού ήταν
πριν από λίγες μέρες, και μόνο όταν αντέδρασαν οι χορηγοί. Τόσα χρόνια, η FIFA αγνοούσε
τις καταγγελίες για τον τρόπο ανάθεσης της διοργάνωσης, για τα εργατικά ατυχήματα, για τις
ανυπόφορες καιρικές συνθήκες στο Κατάρ κ.ά.
Λεφτά με ουρά
Όταν, όμως, οι καταγγελίες και τα δημοσιεύματα για διαφθορά στη διαδικασία ανάθεσης
του Μουντιάλ ανησύχησαν τους χορηγούς για
τις επιπτώσεις στη διοργάνωση και ρώτησαν «τι
γίνεται;», με τον φόβο μη «χαλάσει» η εικόνα
του προϊόντος στο οποίο επενδύουν δισεκατομμύρια για να προβληθούν, τότε η FIFA άρχισε να
τρέχει και να μη φτάνει.
Η πτώση της Μοσούλης και η γεωγραφική επέκταση της παρουσίας της ομάδας ISIL (Ισλαμιστικό Κράτος του Ιράκ και της Ανατολής) το πιο
πιθανό είναι ότι θα έχουν περιορισμένο αντίκτυπο σε επίπεδο προσφοράς στην αγορά πετρελαίου, ωστόσο, όπως η προσάρτηση της Κριμαίας ή
η πιθανή διάσπαση της Λιβύης, καταδεικνύουν
μια συστημική και «σεισμική» γεωπολιτική αλλαγή, σχολιάζει σε έκθεσή της η Citi.
Ανάμεσα στους κυριότερους μακροπρόθεσμους γεωπολιτικούς παράγοντες, δύο είναι οι
πιο σημαντικοί, επίμονοι και αυτοί που συνιστούν τις σοβαρότερες προκλήσεις για την πα-

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Το Παγκόσμιο Κύπελλο σηκώνουν οι...χορηγοί
Υπενθυμίζεται πως το Κατάρ κατηγορείται ότι
δωροδόκησε αξιωματούχους της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας για να ψηφίσουν υπέρ του στη διαδικασία επιλογής της χώρας. Το φοβερό είναι
ότι η έρευνα διετάχθη μόνο όταν οι μεγάλοι χορηγοί ζήτησαν πλήρη διαλεύκανση του σκανδάλου! Μέχρι τότε η FIFA έκλεινε τα αυτιά. Κι αναμένεται το πόρισμα μετά το τέλος του Μουντιάλ
της Βραζιλίας.
Το έσοδα, λοιπόν, στον παγκόσμιο αθλητισμό
προέρχονται, κυρίως, από τους χορηγούς και τις
διαφημίσεις και από τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
Κι όπως είναι λογικό, στο Μουντιάλ που ξεκινάει σήμερα, Πέμπτη, έχουν μια δική τους ξεχωριστή αναμέτρηση οι πολυεθνικοί κολοσσοί
αθλητικής ένδυσης.
Η Nike είναι αυτήν τη στιγμή η μεγαλύτερη
στο είδος της, με 25 δισ. δολάρια έσοδα ετησίως
και μερίδιο αγοράς στο 17%. Δεύτερη έρχεται η
γερμανική Adidas με 20 δισ. δολάρια και μερίδιο αγοράς 12%. Ειδικά όσον αφορά τα προϊόντα
γύρω από το ποδόσφαιρο, Nike και Adidas μαζί
συγκεντρώνουν το 70% της αγοράς!

Σύμφωνα με τη Nike, η εταιρεία είχε για το
2013 έσοδα 1,9 δισ. δολάρια μόνο από το ποδόσφαιρο. Η Adidas δεν έχει δώσει τα δικά της
στοιχεία, αλλά την προηγούμενη χρονιά η εταιρεία είχε φτάσει τα 2,4 δισ. δολάρια. Η Adidas,
πάντως, βασίζεται κυρίως στην ευρωπαϊκή αγορά, όπου το ποδόσφαιρο έχει τη μερίδα του λέοντος σε σχέση με άλλα αθλήματα.
Και μόνο, πάντως, που συγκρίνεται με τη Nike
στο ποδόσφαιρο, αυτό αποτελεί πρόβλημα για
την Adidas. Η Nike, άλλωστε, δεν ασχολούνταν
καν με αυτό το σπορ ώς το 1994, όταν το Παγκόσμιο Κύπελλο διοργανώθηκε από τις ΗΠΑ. Μέχρι τότε ο άμεσος ανταγωνιστής της Adidas ήταν
η επίσης γερμανική Puma, που έχει μείνει πλέον 3η.
Η Adidas είναι χορηγός της FIFA από το 1970.
Την περασμένη χρονιά επέκτεινε το συμβόλαιό

Ο βασιλιάς των σπορ
Σύμφωνα με τη FIFA, 300 εκατομμύρια άνθρωποι παίζουν ποδόσφαιρο και 1 δισεκατομμύριο άτομα το παρακολουθούν. Η μπάλα, μάλιστα, δεν έχει πιάσει ταβάνι ως προϊόν, αφού
εξαπλώνεται με γοργούς ρυθμούς στην Ασία,
αλλά και στις ανερχόμενες χώρες της Αφρικής.
Επίσης, για το ποδόσφαιρο ακόμα και οι ΗΠΑ
αποτελούν μια αναπτυσσόμενη αγορά, αφού δεν
έχει φτάσει ακόμα στο πικ της στο συγκεκριμένο σπορ.

Ιράκ...Γεωπολιτικός «σεισμός»
γκόσμια πολιτική σταθερότητα, σχολιάζουν οι
αναλυτές του οίκου: από τη μία πλευρά, η ορατή διάσπαση των φυσικών διαχωρισμών και των
πολιτικών συνόρων μεταξύ της Συρίας και του
Ιράκ και το συμβολικό άνοιγμα μια ευρύτερης
ισλαμικής «ομπρέλας» στην περιοχή, αποτελεί
πρόκληση για την διατήρηση συνόρων που χαράχθηκαν πριν από έναν αιώνα περίπου.
Από την άλλη πλευρά, οι διαιρέσεις εντός του
Ιράκ, και οι θρησκευτικές, φυλετικές, εθνοτικές και περιφερειακές διαχωριστικές γραμμές,
όπως και στην περίπτωση της Λιβύης, αποτυπώνουν τον αυξανόμενο κίνδυνο κατακερματισμού, ειδικά σε οικονομίες οι οποίες βασίζονται
στο πετρέλαιο και εντός των οποίων αναπτύσσονται ανταγωνισμοί για τα πετρελαϊκά κέρδη
και κίνδυνοι για την σταθερότητα των κυβερνητικών θεσμών.
Σε γενικότερο επίπεδο, ο κίνδυνος κατακερματισμού στο Ιράκ, τη Λιβύη και την Ουκρανία
θέτει σε δοκιμασία τις συμφωνίες ασφάλειας,
καθώς και την βούληση της διεθνούς κοινότητας να ανταποκρίνεται σε τέτοιες προκλήσεις.
Στην περίπτωση του Ιράκ, η Citi εκτιμά ότι θα
υπάρξει απροθυμία αποστολής χερσαίων δυνάμεων, με δεδομένη και την απομάκρυνση
των αμερικανικών στρατευμάτων. Είναι πιθα-

νό ωστόσο να υπάρξει κάποια συνεργασία, ώστε
η ISIL -που αρκετοί θεωρούν ότι αποτελεί διάδοχο της Αλ Κάιντα στο Ιράκ- να οπισθοχωρήσει εντός της συριακής επικράτειας. Σίγουρα θα
εξεταστούν κάποιες στρατιωτικές επιλογές, αλλά η μεγάλης κλίμακας χρήση «σκληρής» ισχύος
είναι μάλλον απίθανη, εκτιμά η Citi.
Η παραγωγή πετρελαίου στο νότιο Ιράκ δεν
αναμένεται να επηρεαστεί από την τρέχουσα
αναταραχή, αντίθετα αναμένεται βελτιωμένη
εικόνα στις πετρελαϊκές εξαγωγές τόσο φέτος,
όσο και το επόμενο έτος. Οι εξαγωγές από τη
Βασόρα ήδη κινούνται στα επίπεδα-ρεκόρ των
2,6 εκατ. βαρελιών ημερησίως, με δυνατότητα
αύξησης κατά 200.000 βαρέλια ημερησίως έως
το τέλος του 2014 και κατά επιπλέον 200.000 βαρέλια ημερησίως το 2015.
Το κύριο «βάρος» από την τρέχουσα αναταραχή γίνεται αισθητό στο κεντρικό και βόρειο
Ιράκ, και εδώ οι επιπτώσεις στο πετρέλαιο μπορούν να είναι σημαντικές, τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και εξαγωγών.
Το πιο κρίσιμο σημείο είναι ο στρατηγικός
αγωγός που συνδέει το νότιο Ιράκ με τον αγωγό δυναμικότητας 600.000 βαρελιών ημερησίως
που κατευθύνεται προς την Τουρκία. Η λειτουργία του έχει σταματήσει από το Μάρτιο και κο-

της με την Παγκόσμια Ομοσπονδία ώς το 2030.
Υπολογίζεται ότι αυτό κοστίζει στην πολυεθνική
70 εκατ. δολάρια για κάθε τέσσερα χρόνια. Για
ένα λίγο μικρότερο ποσό, η Adidas είναι χορηγός και της UEFA.
Μάχη γιγάντων
Το ποδόσφαιρο, λοιπόν, αποτελεί για την
Adidas μεγαλύτερο μερίδιο των συνολικών της
κερδών από ό,τι για τη Nike. Και πάντα οι πωλήσεις της Adidas εκτινάσσονται όταν υπάρχουν
ποδοσφαιρικά events, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 στη Ν. Αφρική. Φέτος στη Βραζιλία η εταιρεία υπολογίζεται να ξοδέψει μόνο σε
χορηγίες ομάδων σχεδόν 400 εκατ. δολάρια!
Η Nike θα είναι χορηγός σε δέκα εθνικές ομάδες, περισσότερες απ’ όσες είχε ποτέ και μία παραπάνω από την Adidas. Η Nike έχει τη Βραζιλία
του Νεϊμάρ και την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ η Adidas έχει την Ισπανία του
Τσάβι, τη Γερμανία και την Αργεντινή του Μέσι.
Όπως σε κάθε Παγκόσμιο Κύπελλο από το 1970
και μετά, η μπάλα στη σέντρα των γηπέδων από
απόψε θα είναι της Adidas.
Για την Adidas πρόκειται για μια πολύ σημαντική χρονιά κι έχει θέσει ως στόχο τα 2,7 δισ.
δολάρια έσοδα από το ποδόσφαιρο για το 2014.
Παρόμοιες οι προσδοκίες και της Nike.
Η κούρσα Adidas - Nike, όμως, έχει εξελιχθεί
σε ένα πολύ ακριβό παιχνίδι, με την έννοια ότι
γίνεται πια πραγματικά μεγάλη μάχη για το ποιος θα σπονσοράρει τις περισσότερες κορυφαίες
ομάδες. Οι αγώνες του Μουντιάλ μπορεί να γίνονται στο χορτάρι, όμως τελικά ο ανταγωνισμός
είναι ακόμα πιο σκληρός έξω από τις τέσσερις
γραμμές του γηπέδου, εκεί όπου τα ποσά είναι
πολλαπλάσια.
(ΠΟΝΤΙΚΙ)
στίζει 20 εκατ. δολάρια ημερησίως στη Βαγδάτη, η οποία έχει ανάγκη αυτά τα κεφάλαια για να
χρηματοδοτεί εισαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού, να αντιμετωπίσει την σουνιτική εξέγερση.
Υπάρχουν αναφορές ότι η ISIL έχει επίσης καταλάβει το δυναμικότητας 270.000 βαρελιών
διυλιστήριο στο Baiji, μια κρίσιμη μονάδα παραγωγής βενζίνης και ντίζελ, εξέλιξη που ενισχύσει τη μόχλευση των εξτρεμιστών, ενώ πιθανότατα κινδυνεύουν και άλλες περιφερειακές
υποδομές.
Σε κάθε περίπτωση, η σημερινή αναταραχή
μπορεί να έχει επιπτώσεις στο μελλοντικό επίπεδο προσφοράς πετρελαίου από το Ιράκ, αλλά
και στην παγκόσμια πετρελαϊκή ισορροπία, σημειώνει η Citi. Αν και μέχρι στιγμής η παραγωγή στα νότια της χώρας δεν έχει επηρεαστεί, το
επενδυτικό κλίμα επηρεάζεται έντονα, περιορίζοντας τους μελλοντικούς ρυθμούς παραγωγής
και εξαγωγών και, κατ’ επέκταση, τα δημόσια
έσοδα της χώρας. Όσο περισσότερο διαρκέσει
η αναταραχή, και όσο πιο διχαστική αποδειχθεί,
τόσο πιο δύσκολο θα είναι για το Ιράκ να πλησιάσει τις δυνατότητές του για βιώσιμη παραγωγή
6 εκατ. βαρελιών ημερησίως (ή και παραπάνω),
με σοβαρές συνέπειες για την παγκόσμια αγορά, σε μία περίοδο που η τελευταία αντιμετωπίζει προβλήματα απώλειας παραγωγής και σε άλλες πετρελαιοπαραγωγούς χώρες.
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Η Βραζιλία χρειάζεται κάτι περισσότερο από έναν τίτλο Μουντιάλ

Η παράδοση αποδείχθηκε πανίσχυρη, η «κατάρα» της πρεμιέρας δεν «ξορκίστηκε» ούτε αυτή την
φορά και η Εθνική ομάδα της Ελλάδας, το πλήρωσε με την τρίτη ήττα στις ισάριθμες πρώτες αναμετρήσεις της σε τελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου, χάνοντας στο «Μινεϊράο» του Μπέλο Οριζόντε από
την Κολομβία με 3-0 στον εναρκτήριο αγώνα του 3ου ομίλου, Σάββατο 14 Ιουνίου

WSJ: Το ΔΝΤ οφείλει μια συγγνώμη στην Ελλάδα

Αρθρογράφος της Wall Street Journal ζητά ούτε λίγο, ούτε πολύ από το ΔΝΤ να ζητήσει συγγνώμη από την Ελλάδα.
Ο Simon Nixon γράφει: «Την περασμένη εβδομάδα, η Κριστίν Λανγκάρντ ζήτησε συγγνώμη από
τη Βρετανία. Είναι κρίμα που το αφεντικό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν έδειξε την ίδια
αβροφροσύνη απέναντι στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα». Όπως σημειώνει ο αρθρογράφος η
απροθυμία του ΔΝΤ να «πιστέψει» πως η Ελλάδα πετύχαινε πρωτογενές πλεόνασμα το 2013, οδήγησε σε μία επτάμηνη καθυστέρηση της εκταμίευσης κρίσιμων δανείων διάσωσης, που με τη σειρά της
καθυστέρησε την επιστροφή της Αθήνας στις αγορές ομολόγων.
Η WSJ αναγνωρίζει την πρόοδο της Ελλάδας σε όλους του τομείς ενώ μιλά με κολακευτικότατα λόγια για τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, σημειώνοντας πως είναι ειλικρινής όταν δηλώνει αποφασισμένος να μεταμορφώσει την Ελλάδα σε μία μοντέρνα οικονομία της αγοράς.

Αυξάνεται ο αριθμός των αιώνιων φοιτητών

Ολοένα και περισσότεροι γίνονται οι αιώνιοι φοιτητές, με 4 στους 10 να μην έχουν ολοκληρώσει
τις σπουδές τους έπειτα από 12 χρόνια, την ώρα που οι καταλήψεις και οι διπλές εξεταστικές κάνουν
ακόμη πιο δύσκολη την υπόθεση πτυχίο.
Τα κορίτσια τα καταφέρνουν καλύτερα από τα αγόρια, καθώς ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σε
μικρότερο χρονικό διάστημα, ενώ σοκαριστικά είναι τα στοιχεία για τους πρωτοετείς. Κυρίως επειδή
προέρχονται από την κόπωση των πανελλαδικών εξετάσεων, αδυνατούν σχεδόν στο σύνολό τους να
περάσουν τα μαθήματα της πρώτης χρονιάς στο πανεπιστήμιο.
Αυτά αποκαλύπτει μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόκειται για καταγραφή των
αιώνιων φοιτητών στο εν λόγω ίδρυμα, που πραγματοποιήθηκε από το τμήμα Δομή Απασχόλησης
και Σταδιοδρομίας και τον επίκουρο καθηγητή, Κωνσταντίνο Μπεθάνη, αλλά η εικόνα που παρουσιάζει δεν απέχει πολύ από την κατάσταση σε άλλα ιδρύματα τα οποία δεν έχουν δημοσιοποιήσει αναλυτικά σχετικά στοιχεία.
Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μελέτη, το 2000 μπήκαν 565 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
από τους οποίους 12 χρόνια αργότερα αποφοίτησαν οι 358, δηλαδή το 63,4%. Από αυτούς, το 17,2%
ολοκλήρωσε τις σπουδές μέσα σε επτά χρόνια, η πλειονότητα (40,4%) σε 7-10 χρόνια ενώ το 5,8%
χρειάστηκε πάνω από μία δεκαετία.

Με δύο βασιλιάδες η Ισπανία

Αν και ανακοίνωσε πριν από μερικές ημέρες την απόφασή του να παραιτηθεί, ο Χουάν Κάρλος θα
παραμείνει βασιλιάς της Ισπανίας. Σε ό,τι αφορά τον τίτλο του, καθώς- όπως και η σύζυγός του, βασίλισσα Σοφία- θα τον διατηρήσει.
Μετά από την αιφνιδιαστική απόφαση του Χουάν Κάρλος να αφήσει το θρόνο της Ισπανίας, έπειτα
από 39 χρόνια, θα τον διαδεχθεί ο γιος του, πρίγκιπας Φελίπε. Ομως, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας, ο Χουάν Κάρλος των Βουρβόνων και η σύζυγός του Σοφία θα διατηρήσουν τους τίτλoυς του βασιλιά και της βασίλισσας.
Η κυβέρνηση προσπαθεί να καθορίσει το μελλοντικό καθεστώς που θα διέπει το βασιλικό ζεύγος,
ιδίως όσον αφορά την νομική προστασία τους. Για αυτό το λόγο το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε
ένα διάταγμα με το οποίο διευκρινίζεται ότι ο Χουάν Κάρλος και η Σοφία θα φέρουν ισοβίως τους
τίτλους τους. Ο διάδοχος θα ορκιστεί στις 19 Ιουνίου ενώπιον των βουλευτών και των γερουσιαστών
που μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να έχουν εγκρίνει το νόμο που επιτρέπει στον Χουάν Κάρλος να παραιτηθεί από το θρόνο. Στην τελετή θα παραβρεθούν, εκτός από τον νέο βασιλιά και τη σύζυγό του Λετίθια, η νέα διάδοχος του θρόνου, η 8χρονη Λεονόρ, η μικρότερη αδελφή της, Σοφία, η
βασίλισσα Σοφία, η αδελφή του Φίλιππου Ελένα και δύο θείες του, αδελφές του Χουάν Κάρλος κ.ά.

Η Βραζιλία έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει τον τίτλο στο φετινό Μουντιάλ (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου), το οποίο μόλις ξεκίνησε. Ωστόσο, το κόστος της φιλοξενίας
των ποδοσφαιρικών συναντήσεων σε συνδυασμό με ορισμένες ακριβές υποσχέσεις διατυπωμένες από την πρόεδρο Ντίλμα Ρουσέφ, η οποία
θέλει να επανεκλεγεί, ενδεχομένως να καταστήσει πύρρεια μία κατάκτηση του Μουντιάλ.
Η οικονομία της χώρας παραπαίει. Το 72% των
πολιτών είναι δυσαρεστημένο από το πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη,
δεδομένου ότι πέρυσι εκατομμύρια Βραζιλιάνοι είχαν πλημμυρίσει τους δρόμους των μεγάλων πόλεων, διαμαρτυρόμενοι για τις αυξήσεις
τιμών, την κακή ποιότητα δημοσίων υπηρεσιών
και τα δισεκατομμύρια που σκορπούσε η κυβέρνηση σε στάδια και αεροδρόμια.
Πολλοί από τους ξένους επενδυτές στη Βραζιλία, όμως, εμφανίζονται αισιόδοξοι. Σύμφωνα
με δημοσίευμα του τελευταίου τεύχους του περιοδικού Bloomberg Markets, «εταιρείες ευρέος
φάσματος, από τη Forever 21 Inc. με φθηνά και
χαρούμενα ρούχα για νέες γυναίκες μέχρι την
BMW με τα πολυτελή αυτοκίνητα, είχαν στοιχηματίσει πολλά στη Βραζιλία από το 2013».
Η χώρα βρίσκεται στην 7η θέση διεθνώς ως
προς το πόσο δελεαστική είναι για όσους προβαίνουν σε άμεσες ξένες επενδύσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία τoυ McKinsey Global Institute.
Επιπλέον, το Σάο Πάολο είναι έκτο στη σειρά με
κριτήριο το πόσες θυγατρικές μεγάλων ξένων
ομίλων φιλοξενεί.
Αυτές οι εταιρείες μπορούν να ικανοποιήσουν
τις καταναλωτικές ανάγκες δεκάδων εκατομμυρίων Βραζιλιάνων, οι οποίοι την τελευταία δεκαετία έχουν αφήσει πίσω τους τη φτώχεια και είδαν το βιοτικό τους επίπεδο να ανεβαίνει. Είναι
μαγνήτης για τις επιχειρήσεις και, το σπουδαιότερο, ένας καταλύτης για την αναβάθμιση της
παραγωγικότητας.
Αυτή αυξήθηκε μόλις 1,2% την περίοδο 19902012 έναντι 8,4% της Κίνας και 4,4% της Ινδίας.
Τα εμπόδια για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και του ανταγωνισμού είναι τόσο ηχηρά,
ώστε απέκτησαν το δικό τους όνομα και λέγονται «το βραζιλιάνικο κόστος».
Εν συντομία, το προσωνύμιο αυτό συμπυκνώνει όλων των ειδών τα εμπόδια, από τις

υπανάπτυκτες υποδομές της μέχρι την υπερανεπτυγμένη γραφειοκρατία της. Ενα από τα σοβαρότερα προσκόμματα στην προώθηση της
ανταγωνιστικότητας της Βραζιλίας είναι το δαιδαλώδες φορολογικό σύστημα. Κατά την Παγκόσμια Τράπεζα, η εναρμόνιση με 27 διαφορετικούς φορολογικούς κώδικες μπορεί να κοστίσει
στις επιχειρήσεις 2.600 εργατοώρες τον χρόνο,
τις περισσότερες από κάθε άλλη χώρα στον κόσμο.
Επιπλέον, οι πολυεθνικές, που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στη Βραζιλία, πρέπει να προσαρμοστούν σε υψηλούς δασμούς και νόμους,
που απαιτούν από αυτούς να χρησιμοποιούν εγχώριας παραγωγής εξαρτήματα και Βραζιλιάνους προμηθευτές. Αυτά τα εμπόδια μπορούν
να δώσουν μία εξήγηση, γιατί ένας Βραζιλιάνος
πληρώνει 144% περισσότερα από έναν Αμερικανό να αγοράσει ένα Toyota Corolla, ακόμα και αν
αυτό κατασκευάζεται στη χώρα του, 329% περισσότερα για ένα Sony PlayStation 4 και 84%
για ένα ζευγάρι Nike.
Mιλώντας τώρα, για την πραγματική πραγματικότητα, το 2014 είναι μια χρονιά εκλογών.
Ηδη η πρόεδρος Ντίλμα Ρουσέφ έχει αυξήσει τις
κρατικές δαπάνες, έχει διπλασιάσει τις επιδοτήσεις καυσίμων και ετοιμάζεται να κάνει νέους
εχθρούς. Κατά τους συμβούλους της, η μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος θα υλοποιηθεί μετεκλογικά. Ενόψει, μάλιστα, των Ολυμπιακών του 2016, αμέσως μετά το Μουντιάλ,
έχει πολλά μεγαλόπνοα έργα υποδομών να ολοκληρώσει.
(Βloomberg)

Η σχέση Σόρος με το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό Ταμείο του κόσμου
O Τακαχίρο Μιτάνι βρίσκεται ανάμεσα στον
Τζορτζ Σόρος και μία δύσκολη απόφαση. Ο Τακαχίρο Μιτάνι είναι ο άνθρωπος των 1,26 τρισ.
δολ. της Ιαπωνίας. Το Κρατικό Συνταξιοδοτικό
Επενδυτικό Ταμείο, το οποίο διοικεί, έχει υπερβεί σε απόδοση την ετήσια παραγωγή του Μεξικού και επισκιάζει τα τόσο πολυδιαφημισμένα
Κρατικά Επενδυτικά Ταμεία των κρατών και Εμιράτων της Μέσης Ανατολής. Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Σίνζο Αμπε επιδιώκει το διαβόητο συντηρητικό Συνταξιοδοτικό Ταμείο να ενισχύσει
τα κέρδη του, υιοθετώντας πιο ριψοκίνδυνες
προσεγγίσεις και τοποθετώντας χρήματα σε μετοχές. Αυτό ίσως να μπορούσε να γίνει με τη βοήθεια του δισεκατομμυριούχου Τζορτζ Σόρος.
Τον Ιανουάριο, ο διασημότερος κερδοσκόπος
του κόσμου είχε μία κουβέντα με τον Σίνζο Αμπε
στο Νταβός, απευθύνοντάς του έκκληση να εισαγάγει τον συνταξιοδοτικό κολοσσό στο επενδυτικό πνεύμα του 21ου αιώνα. Η συνάντηση
των δύο ανδρών έγινε γνωστή και αυτό βοήθησε τον Αμπε να προωθήσει μεταρρυθμίσεις στη
διαχειριστική δομή του Συνταξιοδοτικού Επενδυτικού Ταμείου και να το παροτρύνει να δια-

φοροποιήσει τις επιλογές του. Επί του παρόντος,
σχεδόν το 60% των συμμετοχών του Ταμείου
ξοδεύονται σε χαμηλών αποδόσεων ιαπωνικά
ομόλογα. Πρόκειται για τις χαμηλότερες αποδόσεις ομολόγων εν γένει στον κόσμο. Το να πεισθεί το Ταμείο να μετατοπίσει μεγάλο μέρος των
κεφαλαίων του σε μετοχές, πιθανώς να συμβάλει έγκαιρα στις προσπάθειες του Ιάπωνα πρωθυπουργού να αναθερμάνει τον πληθωρισμό.
Tαυτόχρονα, μπορεί να αποδειχθεί και επικίνδυνο. Οταν ο Σίνζο Αμπε κάνει λόγο για επέκταση
των επενδύσεων του Ταμείου σε μετοχές, εννοεί
ιαπωνικές μετοχές. Το έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον, που εκδηλώθηκε πέρυσι για τις μετοχές
των εταιρειών του δείκτη Nikkei, εξατμίστηκε.
Η πτώση της ισοτιμίας του γιεν κατά 20% έχει
ήδη καταστήσει άχρηστη την ανάγκη επείγουσας δράσης από τις ιαπωνικές εταιρείες, ώστε
να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την
καινοτομία τους. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ)
με το τελευταίο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης δεν πλημμύρισε τις εταιρείες της χώρας με
δωρεάν χρήμα μόνον. Αύξησε τις αγορές της σε
τίτλους, που διαπραγματεύονται στις χρηματαγορές, δίνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι είναι
πανέτοιμη για νέες αγορές χωρίς χρονικό όριο,
όταν οι τιμές των μετοχών υποχωρήσουν.
Ενδεχομένως, τώρα, η BOJ να βρει συνοδοιπόρο στο πρόσωπο του Κρατικού Συνταξιοδοτικού Επενδυτικού Ταμείου, του οποίου τα τεράστια υπό διαχείριση κεφάλαια ίσως βοηθήσουν
να διαμορφωθεί μία βάση για τον δείκτη Nikkei.
Ο Μιτάνι βρίσκει εαυτόν ανάμεσα στον Τζορτζ
Σόρος και τις σκληρές επιλογές του Τόκιο.
Τον Μάρτιο ο Σόρος είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την πιθανότητα να πληγεί
η Ευρώπη από την ιαπωνικού τύπου ασθένεια,
η οποία ίσως διαρκέσει 25 χρόνια και μεταδοθεί
σε όλο τον κόσμο. Κάτι τέτοιο θα έχει ως συνέπεια τον αποπληθωρισμό, ακριβώς όπως θα συνέβαινε με την επιβράδυνση της Κίνας. Ο παγκόσμιος αποπληθωρισμός ή κάτι παρεμφερές είναι
κάτι, που η Ιαπωνία θα ήθελε να αποφύγει με
μεγαλύτερες επενδύσεις στις μετοχές.
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Ασύρματο Internet κατά τη διάρκεια πτήσεων, από το 2017

Η βρετανική Inmarsat ανακοίνωσε το πλάνο δημιουργίας ενός πανευρωπαϊκού δικτύου που θα
επιτρέπει στους επιβάτες των αεροπορικών γραμμών να απολαμβάνουν δίκτυο Wi-Fi, κατά τη διάρκεια της πτήσης.
Για το σκοπό αυτό η Inmarsat θα συνεργαστεί με παρόχους δικτύων 4G, ώστε να δημιουργηθούν
τα κατάλληλα δίκτυα που θα επιτρέπουν τη μεταφορά δεδομένων από το έδαφος στον αέρα και
αντίστροφα. Το δίκτυο που προβλέπεται να καλύπτει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αναμένεται να είναι ολοκληρωμένο πριν από το τέλος του 2016.
Βασικό συστατικό του προγράμματος θα αποτελέσει ο δορυφόρος Europasat, ο οποίος θα αναλάβει να προσφέρει υποστήριξη από το επίπεδο του διαστήματος, διασφαλίζοντας ότι οι συνδέσεις θα
παραμένουν συνεχείς, καθώς το εκάστοτε αεροσκάφος θα μετακινείται από το δίκτυο της μίας κεραίας στην άλλη.
Σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία το υβριδικό δίκτυο που θα δημιουργηθεί θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την υποστήριξη μιας ευρείας γκάμας δραστηριοτήτων. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις χρήσης από κυβερνητικές υπηρεσίες για ασφαλείς επικοινωνίες ή κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών, που θα έχουν επιφέρει βλάβες στα επίγεια δίκτυα.
Η επιλογή χρήσης συνδυασμού δορυφόρων και της επίγειας υποδομής κεραιών έγινε τόσο για να
αυξηθεί η χωρητικότητα δεδομένων των δικτύων και συγχρόνως να μην υπάρξει σημαντική επιβάρυνση στις χρεώσεις προς τους επιβάτες-χρήστες.
Η Inmarsat θα ακολουθήσει την αρχιτεκτονική «αέρος- εδάφους», η οποία σύμφωνα με το BBC
θα προσομοιάζει με την προσέγγιση της GoGo στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία προσφέρει υπηρεσίες ευρυζωνικού Internet κατά τη διάρκεια των πτήσεων από το 2008. Μία άλλη αμερικανική εταιρεία, η AT&T, αναπτύσσει ένα ανταγωνιστικό σύστημα αυτή την περίοδο, που θα καλύπτει το σύνολο της Βόρειας Αμερικής.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο δορυφόρος Europastat θα είναι κοινός με την Hellas Sat, η οποία θα τον
χρησιμοποιήσει για την αντικατάσταση του υφιστάμενου δορυφόρου Hellas Sat 2 και για την περαιτέρω ανάπτυξη των δορυφορικών επικοινωνιών της Hellas Sat. Ο κοινός δορυφόρος θα κατασκευαστεί από τη γαλλική εταιρεία Thales Alenia Space και η εκτόξευση προγραμματίζεται για το 2016.

Σημαντική πρόοδος στο πρόγραμμα του διαστημοπλοίου Orion

Μηχανικοί της NASA και της Lockheed Martin εγκατέστησαν τη θερμική ασπίδα στον θάλαμο πληρώματος του διαστημοπλοίου Orion, γεγονός που αποτελεί ορόσημο στην πορεία προς την πρώτη
εκτόξευση του σκάφους τον Δεκέμβριο.
«Είναι συναρπαστικό να βλέπει κανείς την ασπίδα στη θέση της, έτοιμη να κάνει τη δουλειά της»
ανέφερε ο Μαρκ Γκάιερ, υπεύθυνος του προγράμματος Orion στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον της
NASA στο Χιούστον.
«Η θερμική ασπίδα είναι τόσο σημαντικό κομμάτι, όχι μόνο για αυτή την αποστολή, αλλά και για
τα σχέδιά μας να στείλουμε ανθρώπους στο βαθύ Διάστημα».
Η ασπίδα είναι κατασκευασμένη από ειδική επικάλυψη Avcoat, που καίγεται και απομακρύνεται
καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία της, για να αποφεύγεται η μεταφορά υψηλών θερμοκρασιών στον
θάλαμο του πληρώματος.
Επίσης, το Avcoat καλύπτεται από ασημένια ταινία που προστατεύει το υλικό από τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες του Διαστήματος.
Η δοκιμαστική πτήση (Exploration Flight Test-1) θα παρέχει δεδομένα σχετικά με την αξιοπιστία
της ασπίδας όσον αφορά στην προστασία των πληρωμάτων του Orion από τις ακραίες θερμοκρασίες
της επανεισόδου και την προσθαλάσσωση που ακολουθεί.
Η διαδικασία αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για το μέλλον των αποστολών του Orion, που θα περιλαμβάνουν ταξίδια σε αστεροειδείς και τον Άρη.
Το ζήτημα μίας επανδρωμένης αποστολής στον «Κόκκινο Πλανήτη» βρέθηκε στο επίκεντρο αναφοράς της Human Space Flight Committee του National Research Council, η οποία είχε ζητηθεί από
το Κογκρέσο.
Όπως επισημαίνεται στην αναφορά, λαμβανομένων υπόψιν του κόστους και των κινδύνων που
συνεπάγονται οι επανδρωμένες αποστολές, καθώς και θέματα όπως η εθνική ασφάλεια και η εξασφάλιση της επιβίωσης του ανθρώπινου είδους μέσω αποικισμού του Διαστήματος, οι ΗΠΑ θα έπρεπε να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση – αλλά μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες.
Στην αναφορά υπογραμμίζεται ότι η προσέγγιση του θέματος θα πρέπει να γίνει με πειθαρχία και
μεθοδικότητα, και θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα «βήματα»- όπως η Σελήνη, κάποιος
αστεροειδής και ίσως τα φεγγάρια του Άρη, με απώτερο στόχο την επιφάνεια του «Κόκκινου Πλανήτη».
Επίσης, τονίζεται ότι η επιτυχία του προγράμματος θα προϋποθέτει και διεθνή συνεργασία, πιθανότατα και με την Κίνα, ενώ επισημαίνεται η ανάγκη για σταθερή ροή μεγαλύτερων κονδυλίων.

Πώς η αρτηριακή πίεση αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Μια Ελληνίδα επιστήμων της διασποράς φωτίζει με ποιους διαφορετικούς τρόπους η «μεγάλη»
και η «μικρή» αρτηριακή πίεση, αυξάνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.
Η αυξημένη συστολική («μεγάλη») και η αυξημένη διαστολική («μικρή») αρτηριακή πίεση έχουν
διαφορετικές καρδιαγγειακές επιπτώσεις, ανάλογα και με την ηλικία του ασθενούς, σύμφωνα με μια
νέα μεγάλη επιστημονική έρευνα, με επικεφαλής την ελληνίδα επιδημιολόγο που ζει και εργάζεται
στη Βρετανία, δρα Ελένη Ραψομανίκη, του Ινστιτούτου Ερευνών Υγείας Farr του Λονδίνου και του
Τμήματος Επιδημιολογίας & Δημόσιας Υγείας του University College του Λονδίνου (UCL).
Δεν κινδυνεύουν όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο από την υπέρταση, μία πάθηση που συμβάλλει σε περίπου 9,4 εκατ. θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο.
Είναι η πρώτη μελέτη που συσχετίζει τις συνέπειες της αρτηριακής πίεσης με 12 διαφορετικές καρ-

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

διαγγειακές παθήσεις, σε διάφορες ηλικιακές ομάδες.
Οι ερευνητές ανέλυσαν στατιστικά στοιχεία για 1,25 εκατ. ανθρώπους και πρόκειται να κάνουν
σχετική παρουσίαση σε διεθνές συνέδριο της Ευρωπαϊκής και της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης,
που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 13-16 Ιουνίου.
Οι 1,25 εκατ. άνθρωποι ήταν ηλικίας άνω των 30 ετών και παρακολουθήθηκαν κατά μέσο όρο επί
μία πενταετία. Από αυτούς, το ένα πέμπτο περίπου έπαιρναν φάρμακα για την μείωση της υπέρτασης.
Σε οποιαδήποτε ηλικιακή ομάδα, τον μικρότερο κίνδυνο καρδιαγγειακής πάθησης είχαν άτομα με
συστολική πίεση 9 έως 11,4 και διαστολική 6 έως 7.
Η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι άνθρωποι με την υψηλότερη συστολική πίεση (ο μεγαλύτερος αριθμός στις μετρήσεις της πίεσης) κινδυνεύουν περισσότερο από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο,
καθώς και από σταθερή στηθάγχη, ενώ αυτοί με συστηματικά υψηλότερη διαστολική πίεση (η μικρότερη μέτρηση) κινδυνεύουν πιο πολύ από ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής της καρδιάς.
«Τα ευρήματά μας δεν επιβεβαιώνουν την ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι τόσο η συστολική,
όσο και η διαστολική πίεση έχουν παρόμοιες επιπτώσεις για όλες τις καρδιαγγειακές παθήσεις και
σε όλες τις ηλικίες», δήλωσε η κα. Ραψομανίκη.
Η έρευνα δείχνει ότι, παρά τις προόδους της σύγχρονης φαρμακευτικής θεραπείας, το βάρος της
υπέρτασης παραμένει σημαντικό.
Για παράδειγμα, ένας 30χρονος με υπέρταση (συστολική πίεση άνω του 14 και διαστολική άνω του
9) έχει κίνδυνο 63% να εμφανίσει κάποια καρδιαγγειακή πάθηση στη ζωή του, έναντι πιθανότητας
46% ενός ατόμου με φυσιολογική πίεση, ενώ αναπτύσσει κάποια καρδιαγγειακή πάθηση πέντε χρόνια νωρίτερα από κάποιον με κανονική πίεση.
«Με τόσο υψηλό κίνδυνο, είναι ύψιστη η ανάγκη για νέες στρατηγικές μείωσης της αρτηριακής πίσης» ανέφερε η κα. Ραψομανίκη, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στη Βρετανία, όπου
ειδικεύτηκε στη βιοστατιστική και επιδημιολογία στο Κολλέγιο Μπίρκμπεκ του Λονδίνου.
Στην έρευνα συμμετείχε και ο ελληνικής καταγωγής Σπύρος Δεναξάς, επίσης από το Ινστιτούτο
Farr και το πανεπιστήμιο UCL.

Απαραίτητος ο ύπνος για την μνήμη

Αμερικανοί και Κινέζοι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ο ύπνος είναι κλειδί για την εκμάθηση και την
διαμόρφωση νέων αναμνήσεων. Πόσος ύπνος όμως είναι αρκετός;
Χρησιμοποιώντας προηγμένα μικροσκόπια, οι ερευνητές παρατήρησαν την δημιουργία νέων συνδέσεων μεταξύ των συνάψεων του εγκεφάλου στην διάρκεια του ύπνου, που αποδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο του ύπνου στη δημιουργία αναμνήσεων. Αν και είναι γνωστό ότι ο ύπνος παίζει σημαντικό ρόλο στη μνήμη, το τι πραγματικά συμβαίνει στο εσωτερικό του εγκεφάλου ήταν άγνωστο.
Ο καθηγητής Γουέν-Μπιάο Τζαν του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης δήλωσε στο BBC: «Η ανακάλυψη ότι ο ύπνος προωθεί νέες συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων είναι νέα. Κανείς δεν το γνώριζε πριν. Σκεφτόμασταν ότι ο ύπνος βοηθά, αλλά θα μπορούσε να ήταν και άλλες αιτίες. Δείξαμε
ότι πραγματικά βοηθά να γίνονται συνδέσεις και ότι στον ύπνο ο εγκέφαλος δεν είναι ήσυχος αλλά
αναπαράγει ό,τι συνέβη κατά τη διάρκεια της ημέρας και αυτό φαίνεται αρκετά σημαντικό για την
πραγματοποίηση των συνδέσεων».
Οι ερευνητές εκπαίδευσαν ποντίκια να περπατήσουν πάνω από μια περιστρεφόμενη ράβδο - μια
προηγουμένως άγνωστη δεξιότητα. Στη συνέχεια κοίταξαν μέσα στους εγκεφάλους τους για να
δουν τι συνέβη κατά τη διάρκεια του ύπνου ή η στέρηση ύπνου. Τα ευρήματά τους, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Science, έδειξαν ότι τα ποντίκια που κοιμούνται σχηματίζουν σημαντικά περισσότερες νέες συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων, αποδεικνύοντας ότι μάθαιναν περισσότερα. Ο βαθύς
ύπνος, ο οποίος είναι όταν ο εγκέφαλος επαναλαμβάνει τη δραστηριότητα της ημέρας, αποδείχθηκε
αναγκαίος για το σχηματισμό της μνήμης.
Ενώ όμως οι επιστήμονες αποδεικνύουν συνεχώς την αξία του ύπνου στην ψυχική και σωματική υγεία μας, μήπως οι περισσότεροι από εμάς δεν κοιμούνται αρκετά; Το 2002, Αμερικανοί ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους και διαπίστωσαν ότι
ο ύπνος για λιγότερες από έξι ώρες το βράδυ συνδέεται με τον πρόωρο θάνατο - όπως και ο ύπνος
πάνω από οκτώ ώρες. Η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι πάνω από τρεις φορές μεγαλύτερη σε αυτούς
που κοιμούνται λιγότερο από έξι ώρες κάθε βράδυ, ενώ οι γυναίκες που κοιμούνται λιγότερες από
τέσσερις ώρες έχουν διπλάσιες πιθανότητες να πεθάνουν από καρδιακή νόσο. Άλλες μελέτες έχουν
δείξει ότι η έλλειψη ύπνου σχετίζεται επίσης με την έναρξη του διαβήτη, της παχυσαρκίας και του
καρκίνου.
Να σημειωθεί πως το φως προς το μπλε άκρο του φάσματος - που χρησιμοποιείται σε οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών, smartphones, τηλεοράσεις επίπεδης οθόνης, καθώς και φωτισμό LED - καταστέλλει την παραγωγή της ορμόνης του ύπνου, μελατονίνης. Η χρήση τους πριν από τον ύπνο, κάτι που είναι πλέον πολύ κοινό, μπορεί να εμποδίσει τον ύπνο.

Ένα στα τρία παιδιά στην Ελλάδα είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο

Η Ελλάδα, μαζί με την Ιταλία και τις ΗΠΑ, είναι οι χώρες του ΟΟΣΑ όπου υπάρχει το μεγαλύτερο
πρόβλημα παχυσαρκίας μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών, καθώς περίπου ένα στα τρία παιδιά
(ποσοστό άνω του 30%) είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο, σύμφωνα με νέα έκθεση του διεθνούς οργανισμού.
Κατά μέσο όρο, στις χώρες του ΟΟΣΑ ένα στα πέντε παιδιά είναι παχύσαρκο και ο οργανισμός
τονίζει ότι χρειάζονται περισσότερες και πιο συντονισμένες προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί το
πρόβλημα.
Η έκθεση αναφέρει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι (πάνω από το 50%) στις χώρες του ΟΟΣΑ έχουν
βάρος πάνω από το κανονικό, είναι δηλαδή υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Η παχυσαρκία δεν δείχνει τάση υποχώρησης και εξελίσσεται, όπως επισημαίνεται, σε μια επιδημία με δραματικές κοινωνικές και
οικονομικές επιπτώσεις, εκθέτοντας έτσι έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων σε χρόνιες παθήσεις, όπως ο διαβήτης, η καρδιοπάθεια και ο καρκίνος.

Kαρδιά και το επεξεργασμένο κόκκινο κρέας

Οι άνθρωποι οι οποίοι καταναλώνουν ακόμη και μέτριες ποσότητες επεξεργασμένου κόκκινου
κρέατος, όπως σαλάμια, λουκάνικα, χάμπουργκερ, ζαμπόν και μπέικον, αντιμετωπίζουν αυξημένο
κίνδυνο καρδιολογικών προβλημάτων ή και πρόωρου θανάτου λόγω καρδιοπάθειας, σύμφωνα με
μια νέα σουηδο-πολωνική επιστημονική έρευνα.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την καθηγήτρια περιβαλλοντικής ιατρικής Αλίτσια Βολκ του ιατρικού
πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Καρολίνσκα της Στοκχόλμης, μελέτησαν στοιχεία για περίπου 37.000
άνδρες ηλικίας 45 έως 79 ετών χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακών προβλημάτων ή καρκίνου.
Μετά από 12 χρόνια παρακολούθησης, από αυτούς σχεδόν οι 2.900 είχαν διαγνωστεί με κάποιο
καρδιολογικό πρόβλημα και οι 266 είχαν πεθάνει από την καρδιά τους.
Η μελέτη έδειξε ότι όσοι έτρωγαν το περισσότερο επεξεργασμένο κόκκινο κρέας (πάνω από 75
γραμμάρια τη μέρα), είχαν κατά μέσο όρο 28% μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιολογικού προβλήματος
όπως καρδιακής ανεπάρκειας, σε σχέση με όσους έτρωγαν τις λιγότερες ποσότητες τέτοιου κρέατος
(κάτω από 25 γραμμάρια ημερησίως).
Όσοι έτρωγαν πιο πολύ επεξεργασμένο κόκκινο κρέας, είχαν επίσης υπερδιπλάσια πιθανότητα
πρόωρου θανάτου από καρδιά σε σχέση με όσους έτρωγαν το λιγότερο.
Για κάθε 50 γραμμάρια παραπάνω (π.χ. μία έως δύο φέτες ζαμπόν) στην ημερήσια κατανάλωση
ενός ατόμου, ο καρδιολογικός κίνδυνος αύξανε κατά 8% και του πρόωρου θανάτου από καρδιακή
ανεπάρκεια κατά 38%.
Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε αύξηση του κινδύνου καρδιοπάθειας ή πρόωρου θανάτου για όσους
έτρωγαν κόκκινο κρέας, αλλά όχι επεξεργασμένο.
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Ο Ποσειδώνιος ο Ρόδιος ή ο Απαμεύς (περ. 135
π.Χ. – 51 π.Χ.) ήταν Έλληνας πολυμαθής Στωικός
φιλόσοφος, αστρονόμος, γεωγράφος, πολιτικός,
ιστορικός και δάσκαλος που γεννήθηκε στην
Απάμεια της Συρίας. Τον θεωρούσαν τον πολυμαθέστερο άνθρωπο του κόσμου για την εποχή
του. Τίποτα από το τεράστιο έργο του δεν έχει
σωθεί ως ολότητα σήμερα, αλλά μόνο αποσπάσματα.
Ο Ποσειδώνιος, γνωστός και με το προσωνύμιο «ο Αθλητής» ήταν γόνος μιας ελληνικής οικογένειας της Απαμείας, μιας ελληνιστικής πόλεως πάνω στον ποταμό Ορόντη, στη βόρεια
Συρία. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του όμως
το έζησε στη Ρόδο και πέθανε είτε στη Ρόδο είτε στη Ρώμη.
Ο Ποσειδώνιος ολοκλήρωσε τις ανώτερες
σπουδές του στην Αθήνα, όπου μαθήτευσε κοντά στον γηραιό πλέον Παναίτιο, τον επικεφαλής
της Στωικής Σχολής. Περί το 95 π.Χ. εγκαταστάθηκε στη Ρόδο, κράτος με φήμη ως προς τις επιστημονικές έρευνες, και έγινε Ρόδιος πολίτης.
Και όχι μόνο έγινε πολίτης, αλλά συμμετείχε
ενεργά στην πολιτική ζωή της Ρόδου, φθάνοντας στα ανώτερα αξιώματα ως ένας από τους
πρυτάνεις (κάτι σαν προέδρους με εξάμηνη θητεία) της. Υπηρέτησε εξάλλου ως πρεσβευτής
στη Ρώμη το 87 - 86 π.Χ., κατά την εποχή του
Μαρίου και του Σύλλα.
Μαζί με άλλους Έλληνες διανοουμένους, ο Ποσειδώνιος ευνοούσε τη Ρώμη ως μία σταθεροποιητική δύναμη σε έναν ασταθή κόσμο. Οι διασυνδέσεις του με τη ρωμαϊκή ανώτερη τάξη
ήταν σημαντικές όχι μόνο για την πολιτική του,
αλλά και για τις επιστημονικές του έρευνες. Η είσοδός του στους ρωμαϊκούς κυβερνητικούς κύκλους τον διευκόλυνε να πραγματοποιήσει τα
ταξίδια του στη Δύση, πέρα από τα ρωμαϊκά σύνορα.
Αφού καθιερώθηκε στη Ρόδο, ο Ποσειδώνιος έκανε ένα ή περισσότερα ταξίδια στον τότε
γνωστό κόσμο με επιστημονικούς-ερευνητικούς
σκοπούς. Ταξίδεψε στην Ελλάδα, την Ισπανία,
την Αφρική (ιδίως τη βόρεια), την Ιταλία, τη Σικελία, τη Δαλματία (και γενικά τις ανατολικές
ακτές της Αδριατικής), τη Γαλατία, τη Λιγουρία.
Στην Ισπανία, στις ακτές του Ατλαντικού Ωκεανού (στο σύγχρονο Κάδιξ), ο Ποσειδώνιος μελέτησε τις παλίρροιες. Παρατήρησε ότι οι ημερήσιες παλίρροιες συνδέονταν με την τροχιά και
οι μηνιαίες με τη φάση της Σελήνης, ενώ έκανε υποθέσεις για τη σχέση των ετήσιων περιοδικοτήτων των παλιρροιών με τις ισημερίες και τα
ηλιοστάσια.
Στη Γαλατία ο Ποσειδώνιος μελέτησε τους
Κέλτες. Μας άφησε ζωηρές περιγραφές για συνήθειες που τις είδε με τα μάτια του όταν ζούσε ανάμεσά τους: άνθρωποι που πληρώνονταν
για να αφήνουν να τους σκίζουν τους λαιμούς
τους για δημόσια ψυχαγωγία και το κάρφωμα
κρανίων ως τροπαίων πάνω από τις πόρτες. Αλλά σημείωσε ότι οι Κέλτες τιμούσαν τους ΔρυίΟ Θεόφραστος (371 π.Χ. - περ. 287/5 π.Χ.) ήταν
φιλόσοφος της αρχαιότητας. Θεωρείται συνεχιστής του έργου του Αριστοτέλη τον οποίο και
διαδέχτηκε στη διεύθυνση της Περιπατητικής
Σχολής.
Τις περισσότερες πληροφορίες για βίο του Θεοφράστου αντλούμε από τον Διογένη, συγγραφέα των βίων των φιλοσόφων. Ο Θεόφραστος
γεννήθηκε το 372 π.Χ. στην Ερεσό της Λέσβου. Ο
πατέρας του ήταν ο πλούσιος έμπορος Μέλαντας
(το όνομα φαίνεται και στη βάση της προτομής
στην εικόνα δεξιά) και το πραγματικό του όνομα
ήταν Τύρταμος. Αρχικά έλαβε τα πρώτα του μαθήματα κοντά στον Λεύκιππο[λάθος στον Άλκιππο γράφει ο Διογένης] ενώ αργότερα εγκατέλειψε την πόλη της Ερεσού και μετέβη στην Αθήνα
όπου άρχισε να ασχολείται με τη φιλοσοφία ως
μαθητής του Πλάτωνα.
Μετά το θάνατο του δασκάλου του, το 347
π.Χ., ακολούθησε τον Αριστοτέλη, ο οποίος διακρίνοντας τη φιλομάθεια και την ευφυΐα του,
τον επονόμασε αρχικά Εύφραστο και αργότερα
Θεόφραστο. Η εκτίμηση που έτρεφε ο Αριστοτέλης στον Θεόφραστο αποδεικνύεται και από
το γεγονός πως όταν το 323 π.Χ. ο Αριστοτέλης
κατηγορήθηκε για ασέβεια και αναγκάστηκε να
καταφύγει στη Χαλκίδα, δώρισε στον Θεόφραστο τη βιβλιοθήκη του και του εμπιστεύτηκε τη
διεύθυνση της περιπατητικής σχολής.
Ο Θεόφραστος παρέμεινε στην διεύθυνση της
σχολής επί 25 χρόνια και σε αυτό το διάστημα
δίδαξε αλλά και άφησε πολλά γραπτά. Την περίοδο αυτή, λέγεται ακόμα πως οι μαθητές της
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δες, τους οποίους ο Ποσειδώνιος θεώρησε ως
φιλοσόφους και συμπέρανε ότι ακόμα και στους
«βάρβαρους» λαούς «η υπερηφάνεια και το πάθος δίνουν τη θέση τους στη σοφία, και ο Άρης
στέκεται με δέος ενώπιον των Μουσών». Ο Ποσειδώνιος συνέγραψε μια γεωγραφική πραγματεία για τη χώρα των Κελτών, έργο που σήμερα έχει χαθεί, αλλά που έχει υποστηριχθεί ότι
υπήρξε μία από τις πηγές του βιβλίου «Γερμανία» του Τάκιτου.
Τα πολλά έργα και οι διαλέξεις του Ποσειδωνίου του χάρισαν μια αυθεντία και φήμη παντού
στον ελληνορωμαϊκό κόσμο, ενώ στη Ρόδο αναπτύχθηκε γύρω του μία σχολή. Ο εγγονός του Ιάσων, που ήταν γιος της κόρης του και του Μενεκράτους από τη Νύσα, συνέχισε τη σχολή του
Ποσειδωνίου στη Ρόδο. Παρότι λίγα πράγματα
είναι γνωστά για την οργάνωση της σχολής του,
είναι βέβαιο ότι ο Ποσειδώνιος είχε ένα σταθερό
αριθμό Ελλήνων και Ρωμαίων φοιτητών.
Τα έργα και η σκέψη του
Ο Ποσειδώνιος πλησίαζε στο να είναι κάτοχος
όλης της ανθρώπινης γνώσεως της εποχής του,
και σε αυτό έμοιαζε με τον Αριστοτέλη και με
τον Ερατοσθένη. Προσπάθησε να δημιουργήσει
ένα ενιαίο σύστημα για την κατανόηση του ανθρώπινου νου και του Σύμπαντος, που θα παρείχε μια εξήγηση και ταυτόχρονα έναν οδηγό για
την ανθρώπινη συμπεριφορά.
Ο Ποσειδώνιος έγραψε έργα για τη Φυσική,
τη Μετεωρολογία, τη Φυσική Γεωγραφία, την
Αστρονομία, την Αστρολογία και τη μαντεία, τη
Σεισμολογία, τη Γεωλογία και την Ορυκτολογία, την Υδρολογία, τη Βοτανική, την Ηθική, τη
Λογική, τα Μαθηματικά, την Ιστορία, τη Φυσική Ιστορία, την Ανθρωπολογία, και τη στρατηγική. Οι μελέτες του ήταν μεγάλες και σε βάθος διερευνήσεις των αντικειμένων τους, έστω και με
κάποια λάθη.
Κανένα από τα έργα του δεν έχει σωθεί ακέραιο μέχρι σήμερα, αλλά μόνο αποσπάσματα
(«σπαράγματα»), ενώ οι τίτλοι και τα θέματα
πολλών από τα βιβλία του είναι γνωστά.
Για τον Ποσειδώνιο η Φιλοσοφία ήταν η βασική τέχνη και όλες οι ξεχωριστές επιστήμες ήταν
υποκείμενές της. Μόνο η Φιλοσοφία μπορούσε
κατ' αυτόν να ερμηνεύσει το Σύμπαν.
Ο Ποσειδώνιος δεχόταν τη Στωική υποδιαίρεση της Φιλοσοφίας σε «Φυσική» (μαζί με τη Μεταφυσική και τη Θεολογία), «Λογική» (περιελάμβανε και τη Διαλεκτική) και «Ηθική» (Διογ.
Λαερτ. Βίοι φιλοσόφων, βιβλίο 7). Αυτές οι τρεις
κατηγορίες ήταν για τον Ποσειδώνιο αδιαχώριστα και αλληλοεξαρτώμενα μέρη μιας οργανικής
ολότητας. Τις παρομοίαζε με ένα ζωντανό πλάσμα, του οποίου η Φυσική ήταν το κρέας και το
αίμα, η Λογική τα οστά και οι τένοντες που συγκρατούν ενωμένο τον οργανισμό, και η Ηθική
– το σημαντικότερο μέρος – την ψυχή. Το με-

Θεόφραστος, o
διάδοχος Αριστοτέλη

γάλο φιλοσοφικό όραμα του Ποσειδωνίου ήταν
πως το ίδιο το Σύμπαν είχε μία παρόμοια εσωτερική διασύνδεση, μέσα από την κοσμική «συμπάθεια», σε όλες του τις εκφάνσεις, από την
ανάπτυξη του φυσικού κόσμου ως την ιστορία
της ανθρωπότητας.
Παρότι συνεπής Στωικός, ο Ποσειδώνιος ήταν
εκλεκτικός. Ακολουθούσε όχι μόνο τους παλαιότερους Στωικούς, αλλά και τους Πλάτωνα και
Αριστοτέλη. Είναι πιθανό ότι είχε γράψει ένα
σχόλιο πάνω στον «Τίμαιο» του Πλάτωνα. Ο Ποσειδώνιος υπήρξε ο πρώτος Στωικός που απέκλινε από το δόγμα ότι τα πάθη της ψυχής είναι
λανθασμένες κρίσεις και υιοθέτησε την άποψη
του Πλάτωνα για την ψυχή, δηλαδή ότι τα πάθη
είναι σύμφυτα με την ανθρώπινη φύση. Ο Ποσειδώνιος δίδασκε ότι εκτός από τις λογικές λειτουργίες η ανθρώπινη ψυχή είχε και πάθη όπως
ο θυμός, το πάθος για εξουσία, πλούτο, κλπ., αλλά και πόθους για έρωτα, τροφή, κλπ.. Η Ηθική
ήταν το πρόβλημα του πώς να χειρισθούμε αυτά
τα πάθη και να αποκαταστήσουμε τη λογική ως
την κυρίαρχη λειτουργία.
Ο Ποσειδώνιος αντίθετα συμφωνούσε με το
Στωικό δόγμα του Λόγου, που στη συνέχεια ενσωματώθηκε στο χριστιανικό δόγμα.
Ιστορία και στρατηγική
Με τις «Ιστορίες» του ο Ποσειδώνιος συνέχισε
την «Παγκόσμια Ιστορία» του Πολυβίου. Η ιστορία του για την περίοδο 146 - 88 π.Χ. λέγεται ότι
γέμισε 52 τόμους (Αθήναιου «Δειπνοσοφιστές»,
βιβλίο Δ΄). Οι «Ιστορίες» συνεχίζουν την καταγραφή της ανόδου και της επεκτάσεως της κυριαρχίας της Ρώμης, την οποία εμφανίζεται να
υποστηρίζει. Ο Ποσειδώνιος δεν ακολούθησε το
πιο αντικειμενικό ύφος του Πολυβίου, γιατί ο Ποσειδώνιος θεωρούσε τα γεγονότα ως απόρροιες
της ανθρώπινης ψυχολογίας. Ενώ κατανοούσε
τα ανθρώπινα πάθη και παραλογισμούς, δεν τα
συγχωρούσε και χρησιμοποιούσε την αφηγηματική του επιδεξιότητα για να εκμαιεύσει την επισχολής ξεπέρασαν τις δύο χιλιάδες ενώ μεταξύ
αυτών περιλαμβάνονταν ο Μένανδρος, οι βασιλείς της Μακεδονίας Φίλιππος και Κάσσανδρος
καθώς και ο βασιλιάς της Αιγύπτου Πτολεμαίος
Α'. Ο Θεόφραστος δεν ασχολήθηκε ποτέ ενεργά
με την πολιτική, αλλά αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στην Επιστήμη και τη Φιλοσοφία. Πέθανε περίπου το 287 π.Χ. και μέχρι το τέλος της ζωής
του δίδασκε και εργαζόταν.
Το έργο του Θεόφραστου ήταν ιδιαίτερα πλούσιο, καθώς εκτιμάται πως έγραψε συνολικά περίπου 240 έργα τα οποία πραγματεύονται ένα
πλήθος θεμάτων γύρω από την Ηθική, τη Λογική, τη ρητορική, την ιστορία των επιστημών ή τη
μεταφυσική και κυρίως τη Βοτανική και τη Ζωολογία. Σήμερα σώζονται κυρίως αποσπάσματα
του έργου του αλλά και ορισμένα πλήρη κείμενα
που είναι οι Περί Φυτών Ιστορίας (9 βιβλία), τα
Περί Φυτών Αιτιών (6 βιβλία) καθώς και το πιο
γνωστό του έργο, οι Χαρακτήρες. Τα δύο πρώτα
έργα αποτελούν μάλλον τα πρώτα συγγράμματα
στον τομέα της Βοτανικής, την εποχή της αρχαιότητας και μέχρι τον Μεσαίωνα. Μια σημαντική παρακαταθήκη του στην βοτανική, είναι ότι
έχει «βαφτιστεί» σήμερα προς τιμήν του ο ενδημικός φοίνικας της νότιας Ελλάδας, ως Φοίνικας
του Θεοφράστου (phoenix theophrastii), καθώς
εκείνος ήταν που αναφέρθηκε πρώτος και έντονα για την ύπαρξη αυτού του φυτού στον ελλαδικό χώρο, μέσα στο έργο του.
Στους Χαρακτήρες, ο Θεόφραστος περιγράφει
τα εσωτερικά και ψυχικά γνωρίσματα ανάλογα με το ήθος των ανθρώπων, ενώ μέχρι σήμε-

δοκιμασία ή την καταδίκη των περιγραφόμενων
πράξεων από μέρους του αναγνώστη.
Για τον Ποσειδώνιο η «Ιστορία» εκτεινόταν πέρα από τη Γη: η ανθρωπότητα δεν ήταν απομονωμένη στη δική της, πολιτική, Ιστορία, αλλά
ήταν ένα τμήμα του κόσμου. Οι «Ιστορίες» του
δεν αφορούν επομένως απομονωμένες ιστορίες
λαών και ανθρώπων, αλλά εμπεριέχουν στοιχεία
για όλους τους παράγοντες και δυνάμεις (γεωγραφικοί παράγοντες, ορυκτοί πόροι, κλίμα, διατροφή), που κάνουν τους ανθρώπους να δρουν
ως τμήμα του περιβάλλοντός τους.
Ως προς το έργο του Ποσειδωνίου για τη στρατηγική, την «Τέχνη του Πολέμου», ο ιστορικός
Αρριανός παραπονέθηκε ότι ήταν γραμμένο «για
ειδικούς», πράγμα που υποδεικνύει ότι ο Ποσειδώνιος ίσως να είχε και εμπειρία από «πρώτο
χέρι» από στρατιωτική ηγεσία.
Στην εποχή του Ποσειδωνίου τα γραπτά του,
που κάλυπταν όλους σχεδόν τους κύριους γνωστικούς κλάδους, τον κατέστησαν μια διάσημη
προσωπικότητα σε όλο τον ελληνορωμαϊκό κόσμο, ενώ τον χρησιμοποιούσαν συχνότατα ως
πηγή οι σύγχρονοί του συγγραφείς, όπως ο Κικέρων, ο Λίβιος, ο Πλούταρχος, ο Στράβων (που
αποκαλούσε τον Ποσειδώνιο «τον πολυμαθέστερο από όλους τους φιλοσόφους της εποχής
μου»), ο Κλεομήδης, ο Σενέκας ο Νεότερος, ο
Διόδωρος Σικελιώτης (που χρησιμοποίησε τον
Ποσειδώνιο ως πηγή για την «Ιστορική βιβλιοθήκη» του), κ.ά.. Παρά το ότι το ρητορικό και
περίτεχνο ύφος γραφής του έγινε «ντεμοντέ» λίγο μετά τον θάνατό του, ο Ποσειδώνιος επιδοκιμαζόταν όσο ζούσε για τη λογοτεχνική και υφολογική του ικανότητα.
Ο Ποσειδώνιος ήταν η κυριότερη πηγή γνώσεων για τους Κέλτες της Γαλατίας και τον επικαλούνται ευρύτατα οι Τιμαγένης, Ιούλιος Καίσαρας, Διόδωρος ο Σικελιώτης και Στράβων επί
του θέματος.
Φαίνεται ότι ο Ποσειδώνιος κινιόταν με ευκολία και άνεση ανάμεσα στα ανώτατα στρώματα της ρωμαϊκής κοινωνίας ως πρεσβευτής της
Ρόδου. Σχετίσθηκε με κάποιες από τις κορυφαίες μορφές της ύστερης Ρωμαϊκής Δημοκρατίας,
όπως ο Κικέρων και ο Πομπήιος (αμφότεροι τον
επισκέφθηκαν αργότερα στη Ρόδο).
Ο Ποσειδώνιος ενίσχυσε τον Στωικισμό με τη
σύγχρονη γνώση. Μετά τον δάσκαλό του Παναίτιο, διεδραμάτισε τον σημαντικότερο ρόλο,
με τα γραπτά έργα του και τις προσωπικές του
επαφές, στην εξάπλωση της Στωικής Φιλοσοφίας στον ρωμαϊκό κόσμο. Εκατό χρόνια αργότερα ο Σενέκας αναφερόταν στον Ποσειδώνιο ως
έναν από εκείνους με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στη Φιλοσοφία.
Η επίδραση του Ποσειδωνίου στη φιλοσοφική
σκέψη κράτησε μέχρι Μεσαίωνα, όπως φαίνεται
από το λήμμα του στο «Λεξικό της Σούδας».
Ο κρατήρας Ποσειδώνιος στο βόρειο ημισφαίριο της Σελήνης πήρε το όνομά του από τον Ποσειδώνιο τον Ρόδιο.
ρα δεν είναι βέβαιο αν αποτελούσαν αυτοτελές
έργο ή τμήμα κάποιου άλλου ή σημειώματα του
Θεόφραστου.
Συνολικά περιγράφονται 30 διαφορετικοί χαρακτήρες εκ των οποίων οι 15 περιλαμβάνονταν στην πρώτη έκδοση του έργου (1527), ενώ
το 1522 ανακαλύφθηκαν επιπλέον οκτώ και το
1599 ακόμη πέντε. Οι δύο τελευταίοι από τους
περιγραφόμενους χαρακτήρες ανακαλύφθηκαν μόλις το 1786. Η ακριβής χρονολογία συγγραφής του έργου δεν είναι γνωστή. Θεωρείται
πιθανό πως δεν γράφτηκαν όλοι οι χαρακτήρες
συγχρόνως, ενώ άλλοι μελετητές τους χρονολογούν περίπου στο 317 π.Χ. Σε ότι αφορά την σύνθεσή τους, ο Θεόφραστος πιθανότατα στηρίχτηκε ως ένα βαθμό στο έργο του Αριστοτέλη Περί
Ηθικής.
''Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται διότι κατεχράσθηκε το δικαίωμα της ελευθερίας
και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να
θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου
ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία''.
(Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας)
''Η καλύτερη δημοκρατία είναι εκείνη, όπου
στους κακούς δεν επιτρέπεται να παίρνουν
την εξουσία και στους καλούς δεν επιτρέπεται ν’ αρνούνται τη διακυβέρνηση του τόπου
τους''.
(Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ.)

