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γλώσσα που του αξίζει.
Στην γλώσσα, όπως και στα
τραγούδια του, ευρίσκεται
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είναι ο μάρτυρας της ιστορικής
συνείδησης και συνέχειάς του»
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙA ΔΙΑΔΟΧΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Το οικουμενικό Πατριαρχείο κατάλαβε -με μεγάλη καθυστέρηση- ότι επιβάλλονται δραστικές αλλαγές στην Εκκλησία μας στις ΗΠΑ (σελ. 9)

Ομοσπονδία Βοστώνης-χρήματα έρανου
γιά πυρόπληκτους Ελλάδα 2007 (σελ. 11)
Ο ελληνικός Τουρισμός, η Ομογένεια και τα
ΜΜΕ της. Τα κρατικοδίαιτα...''γαϊδούρια''
και μερικές αλήθειες (σελ. 2)
ΠΡΩΪΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Γιά Ομογένεια και μη, κάπου
μεταξύ σοβαρού και αστείου (σελ. 4-6)

Financial Times: Το μυστικό «Πλάνο Ζ»
για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ (σελ. 14)
Τα 43 κόμματα των ευρωεκλογών 2014 (σελ. 17)
Αποκαλύψεις Geithner για σχέδιο Grexit
του Schaeuble (σελ. 26)

Στην Κύπρο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ
Τζο Μπάϊντεν (σελ. 23)

'Ελληνες φιλόσοφοι: Εμπεδοκλής (σελ. 27)
Η ιστορία των Μυκηνών (σελ. 28)
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η γνωμη μασ

ΓΝΩΜΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ
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ΠΟΝΤΙΚΙ

Τουρισμός, Ομογένεια και κρατικά ''γαϊδούρια''

Φαίνεται ότι το ''ψευτοκράτος των Αθηνών'' έχει μεγάλη...
εμπάθεια γιά τον απόδημο Ελληνισμό.
Πως διαφορετικά να εξηγήσει κανείς, διαχρονικά φαινόμενα, πράξεις και παραλείψεις που πιστοποιούν το παραπάνω
συμπέρασμα;
Ας μην ασχοληθούμε με το στήσιμο της κρατικοδίαιτης απάτης με το όνομα ''Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού'' (ΣΑΕ),
που στόχο είχε την αποδυνάμωση της ''οργανωμένης Ομογένειας'', όπως και τελικά έγινε, πριν τον φυσιολογικό θάνατο
του ΣΑΕ και αφού ''φαγώθηκαν'' μερικά εκατομμύρια ευρώ.
Ας μην ασχοληθούμε με την αποδεδειγμένη αποτροπή της
Ομογένειας, από ελληνικές κυβερνήσεις, να προβάλει τα εθνικά θέματα της Ελλάδας και της Κύπρου στις ΗΠΑ.
Ας μην ασχοληθούμε με τις διαχρονικές ''αρπαχτές'' και ''κομπίνες'' ελληνικού κράτους και Ελλήνων πολιτικών, με θύμα
την Ομογένεια.
Ας μην ασχοληθούμε με τους ''τουρίστες διπλωμάτες'' της
Ελλάδας στις ΗΠΑ, που αποστολή έχουν να υποστηρίζουν οτιδήποτε ''κούφιο'' και να ''σαμποτάρουν''-απαξιώνουν ότι σωστό γίνεται ή δημιουργείται.
Ας μην ασχοληθούμε με τα πολλαπλά διαχρονικά κρούσματα
που πιστοποιούν την κρατική κομπλεξική εμπάθεια.
Σήμερα ας ασχοληθούμε με ένα ζήτημα επίκαιρο και πάντα
σοβαρό: Αυτό του τουρισμού.
Η πατρίδα μας διέρχεται την πλέον κρίσιμη μεταπολεμική
περίοδο. Εξαιτίας των ''μνημονίων'', στα οποία την οδήγησαν
άφρονες ''βολεμένοι'' πολιτικοί. Ο λαός της, αποπροσανατολίζεται, υποτιμάται, βασανίζεται από τις ηγεσίες του, δηλ. τις
πολιτικές-κομματικές ''συμμορίες''. Ο τουρισμός θεωρείται βασική πηγή εσόδων, γιά δεκαετίες, γιά τους γνωστούς λόγους.
Στις ΗΠΑ υπάρχουν 2-3 γραφεία Τουρισμού. Με την νεοελληνική δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία που τα διακρίνει, έξω από
πόλεις όπου εδρεύουν, ''χάνονται'', δηλ. είναι ανύπαρκτα.
Η υπουργίνα Τουρισμού, με τα πολλαπλά ταξίδια της στις
ΗΠΑ, αναλώνεται σε καλοπέραση με τον ''συνοδό'' και ''δηλώσεις γιά προβολή της Ελλάδας'' σε...ελληνικά ΜΜΕ.
Ο γεν. Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού,
γνωστός στην Ομογένεια από την θητεία του ως επικεφαλής
των αργόσχολων ''Γραφείων Τύπου'', είναι περιορισμένων ικανοτήτων, με την νοοτροπία ''διαπλοκής'' και των ''ημέτερων''.
Ουσιαστικά η προβολή της Ελλάδας στις ΗΠΑ πέφτει στους
ώμους ομογενειακών ΜΜΕ, Ομογενών και ελάχιστων Οργανώσεων.
Κι εδώ έχουμε, δυστυχώς, μία απαράδεκτη πραγματικότητα, που πιστοποιεί την διαχρονική ''σαπίλα'' κυβερνήσεων και
κρατικών φορέων της Ελλάδας:
Τα ελληνόφωνα ΜΜΕ στις ΗΠΑ, ΟΜΙΛΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ραδιοτηλεοράσεις). ΓΡΑΦΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (εφημερίδες-περιοδικά).
Είναι οι βασικοί φορείς διατήρησης της ελληνικής γλώσσας,
της προβολής εθίμων, ιστορίας, πολιτισμού ή οτιδήποτε άλλου
σχετικού, μικρού ή μεγάλου, που προσφέρουν γιά δεκαετίες.
Τα ΜΜΕ αυτά προβάλουν την Ελλάδα, μιλούν γιά Ελλάδα.
Κρατούν τις ''γέφυρες'' με την πατρίδα δυνατές και σταθερές.
Δεν ζήτησαν -η πολύ μεγάλη πλειοψηφία- ΠΟΤΕ ανταλλάγματα από την Ελλάδα. Δεν ζήτησαν, δεν έλαβαν. Ότι έκαναν
και κάνουν πηγάζει από αγνή φιλοπατρία.
Ποιά η ''ανταμοιβή'' τους; Το διεφθαρμένο κράτος των Αθηνών να ''επιλέγει'' δύο μικρά ΜΜΕ, αλλά ''ημέτερα'' στο ''γκέττο Αστόριας Νέας Υόρκης'' και να τους δίνει χορηγίες (τις
οποίες ζήτησαν), ακόμα και γιά το αυτονόητο, δηλ. την προβολή της πατρίδας μας στις ΗΠΑ. Δικαίωμά του. Από ένα σάπιο κράτος διαπλεκόμενων και διεφθαρμένων, δεν μπορούμε
να περιμένουμε κάτι καλύτερο.
Αλλά υπάρχει ένα βασανιστικό ερώτημα: Δίνουν το χρήμα
σε ''ημέτερους μαγαζάτορες''. Τα υπόλοιπα ΜΜΕ δεν ζήτησαν.
'Ενα σκέτο ''ευχαριστώ'' δεν το αξίζουν; Πέντε λεπτά από τον
χρόνο τους κι ένα γραμματόσημο κοστίζουν μόνο. Ούτε τα αυτονόητα; Ούτε στοιχειώδη ευγένεια;
Ούτε ένα ευχαριστώ και σε 'Ελληνες εστιάτορες στις ΗΠΑ
που προβάλουν Ελλάδα με DVD/βίντεο στα μαγαζιά τους γιά να
την διαφημίζουν στους πελάτες τους, μία ''ζωντανή'' διαφήμιση, ανεκτίμητης αξίας; 'Ενα σκέτο ''ευχαριστώ'' δεν το αξίζουν;
Πέντε λεπτά από τον χρόνο σας κι ένα γραμματόσημο κοστίζουν μόνο. Ούτε τα αυτονόητα; Ούτε στοιχειώδη ευγένεια;
Πόσο αγενή ''ΓΑΪΔΟΥΡΙΑ'' τελικά είναι, κράτος Αθηνών,
υπουργεία Τουρισμού και Πολιτισμού, διπλωμάτες στις ΗΠΑ,
Οργανισμός και Γραφεία Τουρισμού; Πόσο χαμηλού επίπεδου;
Σημ.: Γιά την αποφυγή παρερμηνειών, ο εκδότης της eΠΡΩΪΝΗΣ και του kalami.net, προβάλει συστηματικά την Ελλάδα, γραπτά και ραδιοφωνικά, χωρίς ΠΟΤΕ να ζητήσει ή να
λάβει ένα δολάριο από το ελληνικό κράτος ή υπουργείο του ή
κρατικό φορέα του. ''Ελλαδο-έμπορας'' ΔΕΝ έγινε. Μάλιστα, το
kalami.net πρωτοξεκίνησε την προβολή της Ελλάδας τουριστικά, ειδικά στους Αμερικανούς συμπολίτες μας, πριν 7 χρόνια.

Η καθημερινή έκδοση
'Οπως είχαμε εξαγγείλει, η προετοιμασία της καθημερινής
ηλεκτρονικής έκδοσης της ''ΠΡΩΪΝΗΣ'' σε μορφή pdf, προσβάσιμη στο διαδίκτυο, (φορητά) τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές εφαρμογές, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Κάπου στα
μέσα Σεπτέμβριου, θα είναι γεγονός. 'Ισαμε τότε θα ''εκδίδεται'' ηλεκτρονικά 1-2 φορές την εβδομάδα. 'Ενα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ γιά την ίσαμε σήμερα υποστήριξή σας...
Η ΠΡΩΪΝΗ

Ελληνικές εκλογές παράνοιας κι όποιος αντέξει

«Τελικά, τί θα ψηφίσεις αποφάσισες;» με ρώτησε η Ιωάννα, φίλη της μαμάς, με την οποία βρεθήκαμε τυχαία όταν έκανα το λάθος να περάσω από το πατρικό για να πάρω εκείνο το ταπεράκι
με τα γεμιστά που είχε φτιάξει η κυρά Νικολέτα και ήξερε ότι μου
αρέσουν.
«Όχι. Έχω δίλημμα... σταθερότητας» απάντησα χαμογελώντας
και προσπάθησα να αλλάξω την κουβέντα, καθώς έβλεπα την...
καταιγίδα να έρχεται.
«Τί εννοείς;» με ρώτησε η φίλη. «Σκέφτεσαι να ψηφίσεις Σαμαρά ή Βενιζέλο;» επέμεινε, αδιαφορώντας για το εάν εγώ είχα πάρει ήδη το τάπερ και προχωρούσα προς την πόρτα... «Ψήφισε και
εσύ τους πουλημένους» μου φώναξε ενώ έφτανα στην εξώπορτα.
Λες και το ήξερε ότι θα έπιανε. Έκανα μεταβολή και επέστρεψα
προς την κουζίνα.
Η Ιωάννα, στα πρώτα 60 πλέον, στεκόταν μία χαρά. Επί χρόνια
δημόσιος υπάλληλος τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της. Εκείνη
σαφώς πιο ισχυρή. Σε κρατική ΔΕΚΟ, μικρού μεγέθους, με ό,τι συνεπάγετο αυτό. Μισθοί ιδιωτικού τομέα με ασφαλιστικό δημοσίου.
Πήρε γρήγορα τη σύνταξή της, αφού πρώτα είχε καταφέρει και είχε σπουδάσει δύο παιδιά στο εξωτερικό και στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκε στον ιδιωτικό τομέα, εκμεταλλευόμενη τις γνωριμίες
που είχε αποκτήσει κατά τη θητεία της στη μικρή κρατική ΔΕΚΟ.
Εκεί έγινε και πιο φιλελεύθερη, κομματικά.
«Μα τί μου λες, τώρα;» της απάντησα. «Εσύ δεν ήσουν οργανωμένο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ; Δεν ψήφισες Παπανδρέου το 2009,
Τζήμερους το Μάιο και Σαμαρά τον Ιούνιο του '12;» της απάντησα,
νομίζοντας ότι θα την αποστομώσω. Έκανα λάθος
«Μας κατέστρεψαν» επέμεινε, «έχουμε να πάμε να δούμε τα
παιδιά στο Λονδίνο πάνω από ένα χρόνο».
Αυτός ο συνδυασμός «απόγνωσης» και έπαρσης στα λόγια της

με εξόργιζε, το ομολογώ. Εδώ άλλοι έχασαν τη δουλειά τους, διαλύθηκαν οικογένειες και εκείνη διαμαρτυρόταν γιατί έχασε το
ετήσιο ταξίδι στο Λονδίνο και τα ψώνια στη... Bond Street. Και ναι
η αλήθεια είναι ότι η Ιωάννα ήταν του καλού γούστου. Τα πρώτα
Montblanc, τα μαντίλια Hermes, τα ρολόγια Cartier εμφανίστηκαν
στο μικροαστικό σπίτι μας πάνω της.
«Μας κατέστρεψαν» μου επανέλαβε και αμέσως έριξε τη χαριστική βολή: «θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ!»
«Μα εσύ το 2012 τον έβριζες» της είπα αλλά μάταια.
«Μας κατέστρεψαν» μου επανέλαβε, αλλά δεν είχα κουράγιο να
συνεχίσω τη συζήτηση.
«Εγώ θα ψηφίσω Σαμαρά» της απάντησα, κινούμενη ήδη προς
την πόρτα.
«Μα, δεν το ξέρεις; Αυτός είναι τραβεστί!!» μου είπε
«Ποιός; Ο Σαμαράς; Δεν ξέρεις τί λες...» αλλά πριν ολοκληρώσω μου έδειξε ένα βίντεο που είχε κυκλοφορήσει προ μηνών από
κάποιες παλιές απόκριες όπου εμφανίζεται, μεταξύ άλλων, ο ΓΑΠ
ντυμένος ζορό ή κάτι τέτοιο και ένας ακόμη που μοιάζει με τον
Πρωθυπουργό (σ.σ. αλλά δεν είναι, όπως διευκρινίστηκε στη συνέχεια) ντυμένος γυναίκα.
Δεν είχα κουράγιο γι μία τέτοια μάχη. Μία γυναίκα με προσλαμβάνουσες, με ταξίδια στο εξωτερικό, με τα Hermes και τα Cartier
της επιχειρηματολογούσε βάσει ενός αποκριάτικου βίντεο.
«Ακόμη καλύτερα».
«Και η Κονσίτα κέρδισε τη Γιουροβίζιον», απάντησα κι έφυγα.
Υ.Γ. Το περιστατικό είναι απολύτως αληθινό, ενώ εις ότι με αφορά εξακολουθώ να έχω δίλημμα για την ψήφο που θα ρίξω. Μόνο βέβαιο είναι ότι μαζί με πολλές «λογικές» ψήφους, η κάλπη θα
βγάλει και σημαντικά ποσοστά... παράνοιας. Και όποιος αντέξει.
(''Συντηρητική Κορασίδα'')

Fine Italian, Greek and American Food

558 Lakeland Plaza - Cumming, GEORGIA
Phone: (770)781-4525 • Fax: (770) 889-9696
http://www.eatatgiorgios.com
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Με εφιαλτικά τα δεδομένα καταστροφής κράτους και κοινωνίας στην Eλλάδα σήμερα, οι φυσικοί αυτουργοί και όσοι έμπρακτα τους στήριξαν
στο έγκλημα, έχουν αρχίσει τώρα να επιδίδονται
σε εκκλήσεις για «εθνική συνεννόηση».
Aνθολογώ ενδεικτικά λεκτικά σχήματα που
χρησιμοποιούνται κατά συρροήν (και δυστυχώς κατ’ αποκλειστικότητα από επαγγελματίες
πολιτικούς εκτός εξουσίας ή καταδικασμένους
από τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων): Mιλάνε για «αναγκαιότητα εθνικής συναίνεσης» για
«προτεραιότητα του εθνικού συμφέροντος», για
«ανάγκη εθνικού σχεδίου» ανάκαμψης - η χιλιοχλευασμένη λέξη «εθνικός» ξαναγίνεται απρόσμενα της μόδας, ως μη ώφελλε.
Πώς φαντάζονται στην πράξη (ή έστω με ενδείξεις, εικόνες, παραδείγματα) τη ζητούμενη «συναίνεση», «συνεννόηση», «συμφωνία»;
Aποφεύγουν κάθε συγκεκριμένη αναφορά. Mιλάνε για «συμφωνία σε θέσεις και σε διαδικασίες», για εντοπισμό «σημείων σύγκλισης», για
προσπάθεια «σύνδεσης προτάσεων». Kαι όταν
εξαγγέλλουν ότι θα αναφερθούν στα «βασικά»,
σε «άξονες» κοινής συνεννόησης, καταφεύγουν
και πάλι σε γενικολογίες, που καθιστούν τις εκκλήσεις κενά ρητορεύματα: «Παραμονή στην Eυρώπη», «παραγωγικό κρατικό μοντέλο», «δίκτυο
κοινωνικής προστασίας για τους πραγματικά
αδύναμους», «έμπρακτη πίστη στους δημοκρατικούς θεσμούς», «αξιοκρατία και όχι πελατειακές σχέσεις»!
Σε όσους προσπαθούν να μας παραμυθιάσουν με τέτοιες αοριστολογίες, θα ήταν γόνιμο
να αντιτάξουμε οι πολίτες κάποια δικά μας ερωτήματα απαιτώντας απαντήσεις: Θα δέχονταν
οι εισηγητές και θιασώτες της «συνεννόησης» «σύγκλισης» - «συναίνεσης» να αποσυρθούν τα
κόμματα από κάθε ανάμειξη στους φοιτητικούς
συλλόγους και στα εργατικά -υπαλληλικά συνδικάτα- να απαλλάξουν από τη μαγαρισιά του κομματισμού τουλάχιστον τα πανεπιστήμια και τον
συνδικαλισμό; Θα δέχονταν ποινικές ρήτρες για
διορισμούς στο Δημόσιο υπαλλήλων ή «στελεχών» και «ειδημόνων», από υπουργούς - βουλευτές - πολιτευτές, χωρίς αξιολογική κρίση από
αρμόδιο θεσμικό όργανο;
Θα δέχονταν έλεγχο, εγγυημένα αμερόληπτο,
των περιουσιακών στοιχείων κάθε πολιτευόμενου: ποια ήταν η περιουσία του προτού αρχίσει
να πολιτεύεται και ποια είναι σήμερα; Θα δέχονταν, όσοι επαγγελματίες της εξουσίας ζητά-

Βοηθάμε την
πατρίδα μας,
μιλώντας
γιά τις μοναδικές
ομορφιές της, σε
γνωστούς,
φίλους, γείτονες
Αμερικανούς.
Και τους
προτρέπουμε να
επισκεφθούν
μαζί μας την
Ελλάδα.

ΓΝΩΜΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ

Διαχείριση της ζωής μας η ψήφος μας

νε τώρα «εθνική συνεννόηση», να αναθεωρηθεί
(τουλάχιστον) το πασοκικό σύνταγμα της ντροπής, του 1985, να κατασφαλιστεί συνταγματικά η
δημοκρατική λειτουργία των κομμάτων, να αποδεσμευτεί η συνείδηση του βουλευτή από την
εξευτελιστική υποτέλεια στον αυθέντη κομματάρχη; Θα δέχονταν ότι κράτος λειτουργικό, με
αξιοσέβαστους θεσμούς και διεθνές κύρος, δεν
είναι δυνατό να συγκροτηθεί, χωρίς να προηγηθεί «νέμεσις», να τιμωρηθεί η «ύβρις»;
Oτι, επομένως, αποκλείεται να τελεσφορήσει,
έστω και το ιδιοφυέστερο, Eθνικό Σχέδιο Aνασυγκρότησης, αν δεν κατασχεθούν οι περιουσίες
των πολιτικών που υπέγραψαν τον εξωφρενικό
υπερδανεισμό της χώρας για να «υπεραναπληρωθεί» η μειονεξία του αφελληνισμένου Bαλκάνιου με τους «Oλυμπιακούς» ή, ωμά και χυδαία,
να τραφεί ο αδηφάγος Mινώταυρος του πελατειακού κράτους.
Oσοι προβάλλουν σαν «μίτο εξόδου από τον
λαβύρινθο της κρίσης», γενικώς και αορίστως,
«τον ορθολογισμό, το μέτρο, τη συναίνεση, είναι φανερό και στον πιο ολιγοφρενή ότι απλώς
και παιδαριωδώς ηθικολογούν. Oταν βγαίνουν

στη δημοσιότητα για να προτείνουν χιλιοειπωμένες κοινοτοπίες σαν «κορμό» ενός Eθνικού
Σχεδίου Aνασυγκρότησης («να τα βρούμε μεταξύ μας», «να αναλάβουμε πρωτοβουλίες σε
συνεργασία με ξένα ινστιτούτα αλλά και με σημαντικούς Eλληνες από ένα ευρύτατο πολιτικό
φάσμα», «να συμφωνήσουμε στην αλλαγή παραγωγικού μοντέλου και στην προσέλκυση κεφαλαίων»! και άλλα ανάλογα τετριμμένα και
ρουτινιάρικα) είναι εξόφθαλμη τόσο η ψυχοπαθολογική τους ανάγκη να κρατηθούν απεγνωσμένα στη δημοσιότητα όσο και η τραγική τους
ανεπάρκεια που κατάντησε τη χώρα «μπαίγνιο
και περίγελο» της υφηλίου.
Στην «Oικονομική Kαθημερινή» (27.4.2014 πρωτοσέλιδο) προσφέρθηκαν συγκριτικά στοιχεία της πολιτικής που ασκήθηκε σε τρεις
επιτροπευόμενες από τους δανειστές τους χώρες: Iρλανδία, Πορτογαλία, Eλλάδα. Oι δύο
πρώτες χρηματοδοτήθηκαν με εντυπωσιακά
μικρότερα ποσά, εφάρμοσαν με συνέπεια το
πρόγραμμα ανασυγκρότησης της οικονομίας
τους και, σε τρία χρόνια η κάθε μια, στάθηκαν και πάλι στα πόδια τους. Mόνο στην Eλλάδα

ναυάγησε το πρώτο πρόγραμμα οικτρά, η χώρα
σύρθηκε σε «κούρεμα» του χρέους (κυρίως σε
«κούρεμα» των κεφαλών των ιθαγενών, λέει η
«K») και μπήκε σε δεύτερο πρόγραμμα, αλλά η
προσαρμογή και πάλι απέτυχε.
Γιατί απέτυχε δύο φορές η Eλλάδα και το
μέλλον διαγράφεται ζοφερό; Διότι «για να
ανασυγκροτήσεις την οικονομία, πρέπει να μεταρρυθμίσεις το κράτος, τη Δικαιοσύνη, να πατάξεις τη διαφθορά, να προωθήσεις την έρευνα,
να ανοίξεις τις κλειστές αγορές, να στηρίξεις μια
νέα επιχειρηματικότητα, κόντρα στην κρατικοδίαιτη.
Στην Eλλάδα η προσαρμογή απέτυχε, γιατί το
βάρος έπεσε στη λιτότητα χωρίς μεταρρυθμίσεις». H λιτότητα οδήγησε σε πρωτογενές πλεόνασμα, που το χρειάζονταν οι κυβερνώντες για
να μοιράσουν ελεημοσύνες ντροπής ως προεκλογική τους διαφήμιση, ενώ η χώρα βουλιάζει
ακάθεκτα στην καταστροφή: «Mείωση του εθνικού εισοδήματος πάνω από 22%, ανεργία στο
27,3%, μείωση των επενδύσεων κατά 46%, μείωση δραματική των εξαγωγών, άνοδος του χρέους από 130% σε 177% του εθνικού προϊόντος.
H ελληνική κοινωνία, όσα εκατομμύρια ψυχές τη συγκροτούμε, ζούμε την αυτοκαταδίκη σε απόγνωση και πανικό. Aυτοκαταδίκη,
γιατί με την ψήφο μας συνεχίζουμε να εκλέγουμε τους δημίους μας. Aντίσταση στον μονόδρομο της απάτης και του εμπαιγμού, δηλαδή
της εμπεδωμένης κομματοκρατίας, δεν υπάρχει. Kάθε θεσμός ή οργανωμένη μορφή συλλογικότητας (επιμελητήρια, επιστημονικές εταιρείες,
πανεπιστημιακές σύγκλητοι, ηγεσία της Δικαιοσύνης και της Eθνικής Aμυνας, Aκαδημία, συνδικάτα, κινήματα νεολαίας) μοιάζει να έχει υποστεί
«απογόμωση» της κοινωνικής του δυναμικής.
Δεν διανοούνται ούτε καν να απαιτήσουν, στο
όνομα του φιμωμένου κοινωνικού σώματος, να
πάψει ο κ. Σαμαράς την αναιδέστατη καυχησιολογία, ο κ. Tσίπρας την παραπλανητική και κρυψίβουλη αοριστολογία και οι υπόλοιποι γραφικοί
κομπάρσοι της εθνικής μας αυτοχειρίας τη γλοιωδέστατη επίδειξη εξουσιολαγνείας.
Nα θυμίζουμε οι πολίτες, ο ένας στον άλλο, ότι
διαχειριζόμαστε μόνοι, με την ευθύνη της ψήφου μας, τη ζωή μας. Oτι από αυτή την ψήφο
ή την άρνησή της εξαρτάται η επιβίωσή μας, η
ποιότητα του κοινού μας βίου, η αξιοπρέπεια και
ανθρωπιά μας.
(Xρήστος Γιανναράς, ''Καθημερινή'')

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
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Εγώ συμφωνώ με τον αρχιεπίσκοπο να τιμά η
αρχιεπισκοπή του την ημέρα ΑΗΕΡΑ, γιά να μας
θυμίζει ότι η Οργάνωση αυτή κατάργησε τα ελληνικά, χρόνια πριν, όπως κατάργησαν τα ελληνικά στα Μυστήρια και Λειτουργίες οι παπάδες
της Αρχιεπισκοπής ΗΠΑ, σε συνδυασμό με το
''θεάρεστο έργο'' τους, αυτού του κλεισίματος
των ελληνικών σχολείων.

ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Εκλογές Ελλάδα και Ομογένεια
Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Ομογένειας ΗΠΑ, που οι Ομογενείς δεν ασχολούνται με
τις εκλογές στην Ελλάδα, τοπικές, ευρωεκλογές
ή εθνικές. Οι λόγοι γνωστοί: 'Εχει απαξιωθεί, έχει
''σαπίσει'' το πολιτικό-κομματικό σύστημα της
πατρίδας, οι πολιτικοί της είναι τυχοδιώκτες, κατώτεροι των περιστ΄σεων, η Ελλάδα αρνείται να
δώσει το αυτονόητο δικαίωμα στους απόδημους
'Ελληνες να ψηφίζουν από τις χώρες όπου ζούν.
'Ετσι, με την πάροδο των χρόνων, ''χώρισαν οι
δρόμοι μας'' και η ζωή συνεχίζεται.
Εκλογές ''γκέττο Αστόριας'' και Ομογένεια
Απαράδεκτοι, όπως πάντα στο ''γκέττο'' μας.
'Εχει εκλογές η τοπική Ομοσπονδία αρχές Ιουνίου και ούτε ένα ''ντημπέητ'', ούτε προεκλογικές
συγκεντρώσεις, τίποτα. Αποτέλεσμα, να αγανακτούν οι Ομογενείς, οι οποίοι σωστά σκεπτόμενοι
λένε: ''Με αυτά τα ψώνια κάτι καλό δεν περιμέναμε. Αλλά να μας στερούν και την πλάκα παραμονές εκλογών τους;''. Ευχόμαστε οι ''αρμόδιοι''
να φροντίσουν πάραυτα την σοβαρή παράλειψή τους και να πράξουν ανάλογα. Εγώ, πολύ θα
'θελα να δω τον Πετράν σε μπαλκόνι ή έξω από
''Ασπρο Πύργο'' να εκφωνεί λόγο, ως σύγχρονος
Δελαπατρίδης και ο λαός με ενθουσιασμό να φωνάζει ρυθμικά ''εσένα θέλουμε''.
Η Ομογένεια χάνεται κι αυτός χτενίζεται
Πολύ πλάκα έχει τελικά ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος. Μπορεί τα ελληνικά σχολεία
της ''άμεσης αρχιεπισκοπικής περιφέρειας'' (Νέα
Υόρκη) να κλείνουν, η ελληνική γλώσσα να αφανίζεται στις ΗΠΑ, τα παιδιά των Ομογενών να χάνουν επαφή με την Ελλάδα και λοιπά θλιβερά και
ο αρχιεπίσκοπος συνεχίζει να ''ευρίσκεται στον
κόσμο'' του, επικοινωνώντας όχι με την πραγματικότητα, αλλά μόνο με τον...Θεό.
Πριν λίγο έκδοσε μία ανακοίνωση-εγκύκλιο,
γιά να πληροφορήσει το ποίμνιο ότι 18 Μαίου
2014, εορτάζεται η ημέρα ΑΗΕΡΑ στις ενορίεςεκκλησίες του.
Αναφέρει σχετικά: '' Κατά την ευλογημένη Πασχαλινή περίοδο η oποία είναι γεμάτη με το φως
και την χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου μας, τιμούμε μιά ειδική ημέρα στις ενορίες μας και στην
Ελληνοαμερικανική κοινότητά μας, την Κυριακή
της ΑΧΕΠΑ. Την ημέρα αυτή αναγνωρίζουμε την
ιστορία, τα επιτεύγματα και την συνεχιζομένη
προσφορά της Ελληνοαμερικανικής Εκπαιδευτικής Προοδευτικής Ενώσεως-ΑΧΕΠΑ''.

Το ''ανέκδοτο στην Βοστώνη''
Κυκλοφορεί ευρύτατα τελευταία: ''Ο επόμενος
έρανος στην Βοστώνη, θα είναι γιά δικαστικά-νομικά έξοδα μελών συμβουλίων της Ομοσπονδίας.
'Ερανος, που θα συνδιοργανώσουν οι συνεργαζόμενοι με την Ομοσπονδία, Μητροπολίτης και
Προξενείο της Ελλάδας''.
Περί Βοστώνης 1
Σας τα είχα πει ότι θα έχουμε πολύ ''θερμό καλοκαίρι''. Σας τα είχα πει ότι ο editor, ως ''παλιά
καραβάνα'' δεν παίζει και ξέρει ΠΟΥ πατά και
που πάει. Σας τα είχα πει ότι συγκέντρωσε υλικό
γιά όλους και γιά όλα μέσα και γύρω από την τοπική παρανομούσα -και λογαριασμό μη δίνουσαΟμοσπονδία των ολίγων εγκάθετων. Σας τα είχα
πει ότι αφού τον βαρέσατε ''κάτω από την ζώνη''
μέσω του νομικού σας σύμβουλου (Ομοσπονδίας) δήθεν γιά να τον ''απαξιώσατε'' σε όσα αποκάλυψε γιά τον έρανο υπέρ Μυρτώ, θα σας κάνει
''με τα κρεμμυδάκια''. Δεν ακούγατε.
Τώρα τι γίνεται; Πως θα γλυτώσετε από το νόμο γιά τις διαχρονικές ανομίες σας (π.χ. έρανοι,
εξαπάτηση IRS και άλλα);;;. Η ''πλάκα'' τέλειωσε
και τα πράγματα από τώρα αγριεύουν. 'Ηταν δύσκολο να καταλάβετε τα απλά ελληνικά του, ότι
''υπάρχουν στοιχεία γιά όλα και γιά όλους, μιλάμε με ντοκουμέντα σε ότι έχει σχέση με την παρανομούσα Ομοσπονδία Βοστώνης''; Μα τόσο
πολύ...κουφιοκέφαλοι προεδροπαράγοντες-ψώνια (με ότι αυτό σημαίνει) είστε;
Περί Βοστώνης 2
Ο editor με εξουσιοδότησε να στείλω θερμούς
χαιρετισμούς στους διαχρονικούς μεγαλοπαράγοντες Ομοσπονδίας Βοστώνης:
1- Δημήτριο Ματθαίο, επειδή γραπτά αποκάλεσε τον editor ''ψεύτη, ελεεινό, αλήτη'' γιά όσα
''νοτοκουμέντα'' αποκάλυψε περί Ομοσπονδίας.
2- Δημ. Μπίτσικα, επειδή γραπτά αποκάλεσε
τον editor ''moron''.
3- Bασ. Καυκά, επειδή γραπτά αποκάλεσε τον
editor ''βαρυποινίτη'' και ''κλέφτη'' (ονόματος
''Π'') και άλλα σχετικά.
4- Δημ. Τσούμπανο, επειδή σε Συνέλευση Ομοσπονδίας αποκάλεσε δημόσια την ''Π'' ως ''πατσαβούρα''.
Σας ευχαριστει δημόσια γιά τα καλά σας λόγια, θυμίζοντας τι λέει ο λαός μας: ''Οποιος ρίχνει
λάσπη στον άλλον, αυτή επιστρέφει στην μούρη
του''. (Αν θέλετε πατσαβούρες γιά... σκούπισμα,
παρακαλώ, ειδοποιείστε με).
Περί Βοστώνης 3
Παρακαλούμε την κ. προξενίς (που να ήξερε
όταν ήρθε που έμπλεξε και με ποιούς) να διοργανώσει σύντομα ένα δείπνο στην προξενική κα-

'Εχει και τα ωραία του το ''γκέττο'' μας στην Αστόρια, όχι μόνο την τοπική ελληνική Ομοσπονδία των
διαχρονικών καρεκλοκένταυρων-ψώνιων
τοικία, όπως το καλοκαίρι, γιά να ''ανυψωθούν''
λίγο οι ''ηγέτες'' της Ομοσπονδίας. Να καλέσει,
όπως τότε και τον διαχρονικό υποστηρικτή τους,
ειδικό στα ''μπράβο-ζήτω'' και στο κουκούλωμα
ανομιών τους, τον ''Θ. Κ.''.
Υπάρχει και η εναλλακτική λύση, να τους καλέσει όλους και όλες στο ''προξενικό μαγαζί'',
επίσημα ''προξενικό κατάστημα'', να τους προσφέρει και ''ντολμαδάκια γιαλαντζί'', που είναι
το επίσημο έδεσμα της πρεσβείας μας στην Ουάσιγκτον, ώστε να συμβαδίζει με την ''γιαλαντζί''
διπλωματία της Ελλάδας στις ΗΠΑ.
Γιά να μην επιβαρυνθεί το ελληνικό Δημόσιο,
η ''Π'' δεσμεύεται να καλύψει τα έξοδα, ως δώρο
γιά το υλικό που της έδωσαν τόσους μήνες με τα
''έργα'' τους, οι δύο ''συνεργαζόμενοι φορείς''.

εξηγήσει;
Και το ωραίο... 'Ολοι αυτοί, αντί να εξαφανιστούν νύχτα από την Ομοσπονδία, εξακολουθούν
να είναι κολλημένοι στις καρέκλες, αδιαφορώντας γιά το γεγονός ότι αποκαλύφθηκαν, ότι
έχουν γίνει ρεζίλι σε όλη την Ομογένεια. Είναι,
βλέπετε και ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας
του καθενός. Τι άλλο να πω;
Τι θα συμβούλευα; Να πάρουν δρόμο ΤΩΡΑ,
να μην διασύρουν άλλο την τοπική Ομογένεια,
οι ομαδούλες και οι οικογένειες των εγκάθετων
στην μικρο-άστεγη Οργάνωση και άλλοι να αναλάβουν, χωρίς ούτε έναν από όλα τα συμβούλια
προηγούμενων χρόνων, μήπως και ''ξεβρωμίσει''. Διαφορετικά, ας την κλείσουν. 'Οπως την
κατάντησαν, ΔΕΝ μπορεί να σταθεί με τίποτα.

Περί Βοστώνης 4
Τι αποδείχτηκε από την έρευνα και τα έγγραφα στοιχεία που δημοσιεύσαμε ίσαμε τώρα γιά
την ελληνική Ομοσπονδία Βοστώνης και τις διαχρονικές ανομίες της; (Τα ''χοντρά'' δεν βγήκαν
ακόμα). Μα το αυτονόητο. Μία ομάδα 10-12 ανθρώπων, αλλάζοντας θέσεις στο Συμβούλιο, γιά
χρόνια κορόϊδευε την Ομογένεια γιά να ικανοποιεί το ''εγώ'' της. Μερικοί από αυτούς, με πολύ
σοβαρά οικονομικά προβλήματα στην διάρκεια
της θητείας τους, διαχειρίζονταν χρήματα εράνων, χρήματα της Ομογένειας, όπως αυτοί ήθελαν, χωρίς να δίνουν λογαριασμούς.
Πως ειναι δυνατόν, άνθρωποι (μερικοί από αυτούς, ''ηγέτες'') με σοβαρά προσωπικά οικονομικά προβλήματα (όπως αποδείξαμε με γραπτά
στοιχεία-αποδεικτικά έγγραφα) να διαχειρίζονται και τα οικονομικά μιάς Οργάνωσης και ειδικά χρήματα της Ομογένειας; Υπάρχει έστω ένας
λογικός άνθρωπος εκεί στην Βοστώνη, να μας

Περί Βοστώνης, τελευταίο
Οφείλουμε να...συγχαρούμε δημόσια τον μητροπολίτη Μεθόδιο και το ελληνικό γενικό Προξενείο, γιά την διαχρονική συνεργασία τους με
την ελληνική Ομοσπονδία Βοστώνης και γιά την
υποστήριξη που της παρείχαν. Η επιλογή τους
ήταν άριστη και η Οργάνωση τους έβγαλε...
ασπροπρόσωπους, άσχετα αν φαίνονται πολύ...
μαυρισμένοι. Δηλαδή, όπως λέει και ο λαός μας
''πέσμου ποιόν κάνεις παρέα να σου πω ποιός είσαι'' ή ''τους συγγενείς δεν τους επιλέγεις, τους
φίλους και συνεταίρους, ναι''.
Υπόθεση ''έρανος γιά Μυρτώ''
Τα καλύτερα έρχονται. Είπαμε, θα έχουμε πολύ ''θερμό καλοκαίρι''. Μην βιάζεστε. 'Εχουμε να
ασχοληθούμε και με άλλες Ομοσπονδίες. Μόνο
με Βοστώνη θα ασχολιόμαστε;;; Οι άλλες δηλαδή
τι είναι; Δεν αξίζουν τον...''θαυμασμό'' μας;
Υπογραφή: Ο α' αντι-Πρόεδρος

Η αγαπημένη μου φωτογραφία

Μέλη του Συμβούλιου Ομοσπονδίας Βοστώνης και ''στελέχη'' της, με τον υπουργό Δημ. Αβραμόπουλο, την γενική Πρόξενο Ιφ. Καναρά και τον
νομικό τους σύμβουλο Δημ. Ιωαννίδη (Νοέμβριος 2013). Μαζί και ο ''Θ. Κ'', που προβάλει γιά χρόνια την ανυπαρξία της και καλύπτει τις ανομίες της
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ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Oμογένεια και Αμερικανοί πολιτικοί 1
Αν αναρωτιέστε γιατί οι Αμερικανοί πολιτικοί
μας θεωρούν...''γραφικούς'' στις ΗΠΑ, η απάντηση είναι απλή: Κοιτάξτε ΠΟΙΟΙ ''διοικούν'' γιά
χρόνια τις ομογενειακές μας Οργανώσεις.
Αν αναρωτιέστε γιατί δεν έχουμε ''φωνή'' στις
ΗΠΑ, κοιτάξτε ποιός (αρχιεπίσκοπος) παρουσιάζεται ως ''ηγέτης της Ομογένειας''.
Με...πατροπαράδοτο το ''κόμπλεξ κατωτερότητας'', που είναι αισθητό και έντονο στους προεδροπαράγοντες των ημιδιαλυμένων (και τυπικά)
Οργανώσεών μας, καταντήσαμε να ανεχόμαστε
όλα τα αφηνιασμένα και μη ψώνια, που έχοντας
''μανία'' γιά αναγνώριση, λυμαίνονται τις Οργανώσεις μας γιά δύο, στο ελάχιστο, δεκαετίες.
'Ολοι αυτοί, ''γαντζωμένοι'' στις καρέκλες (και
στα...ταμεία), έχοντας ''αναγνώριση'' με φωτογραφίες σε ''μπακαλομάγαζα''-ΜΜΕ της Αστόριας, διάλυσαν τα πάντα γιά το ''εγώ'' τους και το
σπουδαιότερο: Απότρεψαν, με κάθε τρόπο, την
είσοδο νεότερων ή Ομογενών με γνώση και κατάρτιση, την ενασχόλησή τους με τα κοινά της
Ομογένειας. Απλούστατα, επειδή η είσοδος νεότερων με γνώση και κατάρτιση, θα πιστοποιούσε
την άγνοια και γύμνια τους.
Σε όποια ελληνική Ομοσπονδία στις ΗΠΑ κοιτάξετε, θα δείτε τα ίδια πρόσωπα γιά 2-3 δεκαετίες.
Μόνιμοι, ''ισόβιοι'' αντιπρόσωποι συλλόγων-μελών, τα μέλη των οποίων ουδέποτε ενημερώνουν
ούτε συμβουλεύονται. Ενεργούν ''αυτόνομα'',
εκπροσωπώντας ουσιαστικά τον εαυτόν τους και
μόνον. 'Οχι τους συλλόγους τους.
Και από κοντά, τα Προξενεία της Ελλάδας στις
ΗΠΑ, που εξαιτίας ασχετοσύνης και ανικανότητας να ασχοληθούν με ζητήματα ουσιαστικά γιά
την προβολή της Ελλάδας, συναναστρέφονται
με την ''σαβούρα'' της Ομογένειας, δηλαδή τους
''ισόβιους'' καταστροφείς της. 'Ετσι και αυτά συνειδητά, συντέλεσαν στην διάλυση και απαξίωση
της Ομογένειας.
Ομογένεια και Αμερικανοί πολιτικοί 2
Πάρτε παράδειγμα την υποτιθέμενη ''μεγάλη''
Ομοσπονδία Νέας Υόρκης. Εκεί η μονιμότητα είναι το κάτι άλλο. Υπάρχει Ομογενής, σχεδόν μόνιμος στο Συμβούλιο από...1973. Πλησιάζει τα 90
σε ηλικία, αλλά δεν λέει να φύγει με τίποτα. Ο δε
σύλλογος των ''Εθνικοφρόνων'' που εκπροσωπεί είναι ουσιαστικά σύλλογος-''μαϊμού''. 'Οπως
''μαϊμούδες'' είναι και σύλλογοι μέλη της Οργάνωσης, σε ποσοστό που αγγίζει το 35%.
Μάλιστα, ετοιμάζεται γιά πρόεδρός της στις

Τα ''καμάρια'' μας, οι ''λεβέντες'' της Ηπείρου, σε παλαιότερες ημέρες δόξας (που αλλού;) στην Βοστώνη 2007. Ο επονομαζόμενος και ''τιτάνας της Ηπείρου'' (όχι λόγω ύψους) κ. Μιχάλης Σέρβος (με γυαλιά όρθιος αριστερά), ως απερχόμενος πρόεδρος της ΠανΗπειρωτικής απονέμει ''τιμητική πλάκα''
στον Μιχ. Δουκάκη. Ειδικός στις ''πλάκες'' ο κ. Σέρβος. Στην μέση ο...''οικονομολόγος'' της Οργάνωσης και σημερινός πρόεδρος κ. Νίκος Γκατζογιάννης,
''μέγας επενδυτής'' στο Χρηματιστήριο (χρημάτων -υποτίθεται για...ΒορειοΗπειρώτες- της μη τυπικά, νομικά υπάρχουσας σήμερα Οργάνωσης). Στην
μέση πίσω στο βάθος, ο ''γίγαντας'' της Ηπείρου πρώην πρόεδρός της, κ. Δημ. Τσούμπανος. Μίλησε κανείς γιά ''πατριδοκάπηλους-παπατζήδες''; Αίσχος.
Ντροπή σας, αν λέτε τέτοια. Αν ήταν έτσι θα τους έδινε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια η Ελλάδα ως χορηγίες; Που κατάληξαν τα χρήματα; Μα στο...Χρηματιστήριο επενδύθηκαν γιά τα ''αδέλφια μας ΒορειοΗπειρώτες'' (που αγνοούν την ύπαρξή τους). Τι απόγιναν; Ρωτήστε τους.
εκλογές, αρχές Ιουνίου '14, άτομο που ΔΕΝ ομιλεί
ή γράφει την αγγλική, σε αντίθεση με το Καταστατικό. Αυτός ο άνθρωπος θα εκπροσωπεί την
Ομοσπονδία στους τοπικούς και μη Αμερικανούς
πολιτικούς και παράγοντες;
Κατά ''σύμπτωση'', ο ίδιος ενέπλεξε πρόσφατα και όλο το Συμβούλιο (ως γεν. γραμματέας)
σε δικαστικές περιπέτειες, αφού μετάτρεψε το
κτίριο της Ομοσπονδίας σε προσωπικό του ''φέουδο'' γιά ''επιχειρηματικές -άτυχες- δραστηριότητες'' ή την περασμένη δεκαετία και γιά...
γραφεία ''Νέας Δημοκρατίας'', χώρια οι συναλλαγές με Χρυσαυγίτες.
Και αντί οι υπόλοιποι να επιδείξουν στοιχειώδη
υπευθυνότητα και σοβαρότητα και να του πουν
''δεν γίνεται να εκλεγείς πρόεδρος, ούτε το Καταστατικό το επιτρέπει'', κάνουν το ''κορόϊδο'' γιά
τα δικά τους μικροσυμφέροντα.
Με όλους αυτούς, πως να μην διαλυθεί η Ομογένεια; Είναι δυνατόν να έχει φωνή εξω από τα
''γκέττο'' της, να είναι υπολογίσιμη από Αμερικανούς πολιτικούς;
Φυσικά την μεγαλύτερη ζημιά την έκανε και
την κάνει η Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Γιά να ''βασιλεύει'' φρόντιζε πάντα να προωθεί ''κούφιους''
στις Οργανώσεις. Δεν ήθελε ποτέ Ομογενείς με
γνώση και κατάρτιση, γιατί υπήρχε...''κίνδυνος''
να δημιουυργηθούν σοβαρές και δυνατές Οργανώσεις, με αποτέλεσμα να πουν στην Εκκλησία το αυτονόητο: ''Εσύ στα μαγαζιά σου και στα
παγκάρια, κι εμείς στα πολιτικά-οργανωτικά της
Ομογένειας''.
Από κοντά, αλλά ''μουλωχτά'' και οι ''τουρίστες'' των ελληνικών Προξενείων. Τους βολεύει να έχουν οι Οργανώσεις ''κούφιους'', γιατί αν

είχαν Ομογενείς με κατάρτιση, θα τους έλεγαν:
''Εσείς στην έκδοση δαβατηρίων και πιστοποιητικών και μακριά από εμάς, γιατί με την ανικανότητα και την νεο-ελληνική κουτοπονηριά σας,
ζημιά μόνο θα μας κάνετε''.
'Ετσι, Εκκλησία και Προξενεία συντέλεσαν στην
καταστροφή της Ομογένειας, ειδικά την τελευταία 20ετία. Οι παλιοί γνωρίζουμε, αν κρίνουμε
και από την περίπτωση του ''Συμβούλιου Απόδημου Ελληνισμού'' (ΣΑΕ) ότι ήταν προμελετημένος ο...''φόνος''. Τέτοιες ''δολιοφθορές'' κατά
της Ομογένειας, ούτε η ''επταετία'' τόλμησε να
κάνει.
Δεν είναι τυχαίο και το γεγονός ότι 'Ελληνες
πολιτικοί, επισκεπτόμενοι της ΗΠΑ ''υποκλίνονται'' στον αρχιεπίσκοπο αναγνωρίζοντάς τον ως
''αρχηγό της Ομογένειας''.
Δεν είναι τυχαίο ότι και οι διπλωμάτες της Ελλάδας στις ΗΠΑ ''υποκλίνονται'', με εμφανή δουλοπρέπεια, στον αρχειπίσκοπο και στους κατά
τόπους μητροπολίτες.
Βλέποντας όλα αυτά η Ομογένεια, έπραξε το
αυτονόητο: Κάθεται μακριά από την ''σαβούρα''
και το αμαρτωλό τρίγωνο: ''Κούφιοι εγκάθετοι
προεδροπαράγοντες-ψώνια, Εκκλησία και 'Ελληνες πολιτικοί-Πρόξενοι στις ΗΠΑ''.
'Ετσι, στις διαλυμένες ομογενειακές Οργανώσεις μας, παραμένουν ελάχιστοι αποτυχημένοι σε
όλα, τους οποίους λαμβάνουν στα ''σοβαρά'' μόνο οι της Εκκλησίας και οι γελωτοποιοί, επικεφαλείς πρεσβείας και προξενείων.
Γιά παράδειγμα, κοιτάξτε στην Ομοσπονδία
Βοστώνης με τα πολλαπλά σκάνδαλα. Το 1/4 του
Συμβουλίου της έχει σοβαρά προσωπικά οικονομικά προβλήματα και δικαστικές αποφάσεις γιά

O επόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νέας Υόρκης και νέος ''πρωθυπουργός'' του ''γκέττο'' μας στην Αστόρια, σε φωτογραφία από παρέλαση-καρνάβαλο στην 5η Λεωφόρο, γιά 25η Μαρτίου. 'Ετσι όπως κατάντησαν Ομοσπονδία και ''γκέττο'', ο Πετράν είναι ότι...καλύτερο γιά να τους αντιπροσωπεύει

κατασχέσεις περιουσιακών τους στοιχείων. Αυτοί ασχολούνται και με...χρήματα εράνων, χρήματα της Ομογένειας. Και με αυτούς ίσαμε χτες
''χαριεντιζόταν'' το πιό βρώμικο -μέχρι πρόσφατα- Προξενείο της Ελλάδας στις ΗΠΑ. Και γιά
τις...''πράξεις'' της, το Προξενείο χρηματοδοτούσε με χορηγίες, κάθε χρόνο, την αμαρτωλή ημιανύπαρκτη Ομοσπονδία, με τις ομαδούλες που την
ταλαιπωρούν γιά χρόνια, αφού η Ομογένεια δεν
ασχολείται μαζί της. Με αυτούς ''χαριεντιζόταν''
και ο μητροπολίτης Μεθόδιος.
'Αρα, ΠΟΙΟΙ είναι ''συνεργοί-ηθικοί αυτουργοί
στο έγκλημα'' κατά της Ομογένειας; ΠΟΙΟΙ ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν κούφιους και τυχοδιώκτες; Είναι δύσκολο να το καταλάβετε;
Υπογραφή: Ο α' αντι-Πρόεδρος

Πριν 93 χρόνια, σαν τώρα

Στις 14 Μαΐου 1921, μετανάστες της Αμερικής
που κατάγονταν από: Χατζή, Πελεκανάδα, Ζαΐμογλι, Νερόμυλο, Δάρα, Φουρτζή, Πύλα, Πανοπέρι και Τσιπιανά Αρκαδίας, συγκέντρωσαν και
έστειλαν 315 δολάρια, ποσό αρκετά μεγάλο για
την εποχή, για την ανέγερση σχολείου στο Χατζή. Μπροστάρηδες της προσπάθειας ήταν οι
αδερφοί Αναστάσιος, Γεώργιος και Λεωνίδας
Αλεβιζάκης.
Να πώς περιγράφει το γεγονός η εφημερίδα
''Σημαία'' Σικάγου: «Προ τινός χρόνου η Σχολική Επιτροπή Χαντζή, προτιθέμενη να αναγείρη
Σχολείον, εζήτησε την υλική συνδρομήν φιλογενών μεταναστών, οίτινες ενεργήσαντες έρανον
απέστειλαν την εξής επιστολήν: ''Προς την Σχολ.
Επιτροπήν Χαντζή. Αξιότιμοι Κύριοι, Προ καιρού
είχατε την καλοσύνην να μας παρακαλέσητε δι’
επιστολής σας όπως ενεργήσωμεν έρανον μεταξύ των εκ Δήμου Βουφράδος πατριωτών μας,
προς ανέγερσιν οικήματος Σχολείου. Ούτω πράξαντες συνηθροίσαμεν 315 δολλάρια, άτινα σας
αποστέλλομεν δι' επιταγής της Εθν. Τραπέζης
Καλαμών εκ δραχμών 4.000. Η επιταγή είναι στο
όνομα του Ταμίου σας, συμφώνως προς την επιστολήν του κ. Κανελλοπούλου.
Αν το έργον έλθη εις πέρας θα είσθε άξιοι της
ευγνωμοσύνης όχι μόνο της Πατρίδος, αλλά και
θα δώσητε το καλόν παράδειγμα εις τους μεταγενεστέρους, ους θέλει κεντρίζει η φιλοπατρία
σας. Ευχαριστούμεν υμάς δια τους κόπους, ους
καταβάλλετε δια την πρόοδον. Lioiugaton Mont
2 Απριλ. 1921. Με εκτιμήσεως Αναστάσιος και
Γεώργιος αδελφοί Στυλ. Αλεβιζάκη.
Δωρηταί εκ Χατζή αδελφ. Στυλ. Αλεβιζάκη δολ.
100, Ιωάνν. Αλεβιζάκης 40, Αθαν. Λ. Αλεβιζάκη
20, Λάμπρος Β. Αλεβιζάκης 20, Παναγ. Δ. Μαρκόπουλος 20, Αθανασ. Γ. Καραλής 20, Φώτης Αν.
Παναγιώταρης 10, Κωνστ. Α. Μπούκας 10. Εκ Ζαΐμογλη Αντώνιος Π. Κανελλόπουλος δολ. 10, Ηλίας Π. Πατσάς 5. Εκ Μίσκα Δημήτριος Φιλόπουλος
δολ. 5. Εκ Δάρα Δημήτριος Τυροκόμος δολ. 10.
Εκ Φουρτζή Κωνστ. Σ. Σταυρόπουλος δολ. 15.
Εκ Πελεκανάδος Νικολ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος
δολ. 5, Νικολόπουλος δολ. 5. Εκ Πύλα Πυλίας Δημήτριος Καραμπάτσος δολ. 5, Βασίλειος Σεφερλής 5. Εκ Πανιπερίου Ιωάννης Αδαμόπουλος δολ.
5. Εκ Τσιπιανά Αρκαδίας Παναγιώτης Τούσης
δολ. 5''...».
(newsmessinia.blogspot)
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ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Γένους....''θηλυκού''
«Η νέα Ελλάδα είναι γένους θηλυκού», είπε σε
συγκέντρωση γυναικών στην Λάρισα ο πρωθυπουργεύων Καλαματιανής καταγωγής, Αντώνης
Σαμαράς. Και η ''Νέα Δημοκρατία'' είναι γένους
θηλυκού, ενώ το συνεργαζόμενο ΠΑΣΟΚ ''αμφί'',
δηλαδή σε γένος...ουδέτερο. Και το ΚΚΕ ''αμφί'',
δηλαδή σε γένος ουδέτερο. Και η ''Χρυσή Αυγή''
είναι γένους θηλυκού. Αγνώστου γένους οι ΑΝΕΛ.
'Ετσι, ως μόνο αρσενικό παραμένει ο...ΣΥΡΙΖΑ.
''Θηλυκά'' κόμματα και χρέη
Δηλαδή, η ''Νέα Δημοκρατία'' το γερασμένο...
''πορνο-θηλυκό'', κοινώς ''γεροντοκόρη'', θα αλλάξει όνομα ευελπιστώντας έτσι να μην πληρώσει τα χρέη σε τράπεζες. Που μαζί με αυτά του
''αμφί'' ΠΑΣΟΚ ξεπερνούν τα 230 εακτομ. ευρώ.
Στα σοβαρά περιμένατε τα κρατικοδίαιτα διαχρονικά κόμματα απατεώνων να πληρώσουν τα
χρέη τους; Χρέη στην Ελλάδα πληρώνουν μόνο
τα ''κορόϊδα'', όχι το διεφθαρμένο καθεστώς.
'Οταν ο διάβολος δεν έχει δουλειά
Την περασμένη εβδομάδα ο editor είχε...κέφια. Αφού συνευρέθηκε με προεδροπαράγοντες
κι έγινε ο σχετικός ''χαβαλές'', επιστρέφοντας
στην βάση του έκανε το ακόλουθο ''διαβολικό'':
Κάλεσε τηλεφωνικά πρεσβεία και όλα τα προξενεία μας στις ΗΠΑ. Σε εργάσιμες ώρες. Ζήτησε να μιλήσει με τον πρέσβη και τους προξένους,
γενικούς και μη. 'Αφησε στις γραμματείς μήνυμα
''να μου επιστρέψουν το τηλεφώνημα, πρόκειται
γιά σοβαρό θέμα που έχει σχέση με Ελλάδα''. Και
πραγματικά ήταν σοβαρό. Το αποτέλεσμα; Μόνο
δύο πρόξενοι γενικοί απάντησαν ή επέστρεψαν
το τηλεφώνημα. Οι υπόλοιποι-υπόλοιπες, ήταν,
όπως πάντα, σε...''διακοπές''.
Και μετά ο editor έστειλε email στον πρέσβη με
''στόλισμα'' κανονικό και σκληρό γιά την αχρηστία τους. Αλλά δεν περιορίστηκε σε αυτό μόνο. 'Εστειλε αντίγραφο του email σε όλους τους
βουλευτές στην Ελλάδα και στο υπουργείο Εξωφρενικών, γνωστό και ως Εξωτερικών, γιά να
γνωρίζουν και αυτοί, γιατί είδους ''διπλωματική
ελληνική καφρίλα'' στις ΗΠΑ, μιλάμε.
Μάλιστα παραλήπτης του email, ανώτερος
αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών, κάλεσε τον editor τηλεφωνικά. Αυτός του εξήγησε τι τους ήθελε. Και ο αξιωματούχος, άναυδος,
ομολόγησε: ''Πρόκειται περί ηλίθιων. Δυστυχώς
έχουμε πρόβλημα''. Περί του θέματος θα πληροφοροφορηθείτε στις...ειδήσεις, που δεν θα
είναι...ευχάριστες γιά την Ελλάδα. Ο editor προσπάθησε να προλάβει πράγματα και καταστάσεις, αλλά όταν έχεις να κάνεις με ανέμελους και
ανεύθυνους, τι καλό να περιμένεις;

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

την Ελλάδα πετώντας με Turkish Airlines''.
Δεν γνωρίζουμε με τι κριτήρια δόθηκαν και
πως θα προβληθεί ο Τουρισμός (μήνα Μάϊο)
στους...'Ελληνες Νέας Υόρκης, αλλά γνωρίζουμε πως όλα τα άλλα ελληνόφωνα ΜΜΕ στις ΗΠΑ,
προς τιμήν τους, δεν έγιναν ''ελλαδο-έμποροι''
γιά το αυτονόητο, δηλ. την αφιλοκερδή προβολή της πατρίδας μας. Οι δύο μικρής κυκλοφορίας
εφημερίδες του ''γκέττο'' μας, κατά ''σύμπτωση''
και ''ορμηνεμένες'' από τον κ. Λειβαδά, ήταν οι
μόνες που διατύπωσαν αίτημα στον ΕΟΤ, γιά χορηγία. Κι εμείς νομίζαμε ότι πρόβαλαν την Ελλ
άδα...''αφιλοκερδώς'', λόγω...''πατριωτισμού''
τους, όπως δηλώνουν και γραπτά. (Σημ.: Το ''ΚΑΛΑΜΙ'' ουδέποτε ζήτησε ή έλαβε χορηγία από
την Ελλάδα γιά οτιδήποτε. Προβάλει από 1995
-δωρεάν- την Ελλάδα και τουριστικά)...Ξέχωρα από τις χορηγίες (διαχρονικές) σε ''ημέτερα''
ΜΜΕ, υπάρχει κι ένα άλλο ζήτημα: Ουδέποτε ο
ΕΟΤ είπε ένα ''ευχαριστώ'' σε όσα ομογενειακά
ΜΜΕ (που δεν είναι ''μαγαζάκια'') προβάλουν
την Ελλάδα αφιλοκερδώς, πιστοποιώντας έτσι
ότι πρόκειται γιά έναν δημόσιο Οργανισμό, με
κρατικοδίαιτα, αγενή... ''γαϊδούρια''...».
Γιά να θυμόμαστε
Στίχος από ποίημα του Θεοδόση 'Αθα (Αθανασιάδη), με το ψευδώνυμο ''Λυνναίος'', στην αντιδικτατορική-σατιρική εφημερίδα ''Ομογένεια''
του Μπάμπη Μαλαφούρη (Νέα Υόρκη Ιαν. '71):
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...». (Σε ποιά...''γεροντοκόρη'' Αστόριας
αναφέρεται, δεν γνωρίζω. Εσείς;)
Περί ''π..τ.νας''
Δημόσια ερώτηση στον μητροπολίτη Βοστώνης, στον πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ και στην
γεν. Πρόξενο Ελλάδας (Βοστώνη):
''Συνεργάτες'' σας σε παρελάσεις, εκδηλώσεις
κλπ, μόνιμοι-εγκάθετοι παρανομούσας διαχρονικά Οργάνωσης, όταν λένε ακόμα ''ιδιωτικά''
εντός κι εκτός Βοστώνης, εντός κι εκτός μινιΟμοσπονδίας ''η π..τ.να που ήρθε από Ελλάδα,
είδε χρήμα και το θέλει γιά τον εαυτόν της. Σε
αυτήν την π..τ.να δεν το δίνουμε'' και άλλα συναφή και σχετικά (υπάρχουν μαρτυρίες από πολίτες που είναι διατεθειμένοι να κάνουν ένορκη
κατάθεση), υποθέτουμε ότι αναφέρονται στην
μητέρα ενός βασανισμένου, ανάπηρου, ανήλικου παιδιού από την Ελλάδα και στο χρήμα που
έδωσαν Αμερικανοί φορολογούμενοι, στον έρανο γιά το ανήλικο κορίτσι ΜΟΝΟ και ΟΧΙ στους ή
γιά τους συνεργάτες σας, της ημιανύπαρκτης και
παρανομούσας άστεγης Οργάνωσης.
Αλλά, σε περίπτωση που κάνουμε λάθος και
πιθανά με το ''π..τ.να'', να αναφέρονται π.χ.
στις γυναίκες, αδελφές και κόρες τους, μπορείτε ΕΣΕΙΣ, ως ''συνεργάτες'' παρανομούντων,
κομπλεξικών προεδροπαραγοντικών μηδενικών (και με μηδενικό έργο), που τα καλύπτετε,
στηρίζετε, χρησιμοποιείτε, να ΕΞΗΓΗΣΕΤΕ στην
Ομογένεια, σε ΠΟΙΑ γυναίκα αναφέρονται αποκαλώντας την ''π..τ.να'';
Υπογραφή: Ο γ' αντι-Πρόεδρος

Ευτυχώς, υπάρχει και υφυπουργός
Εξωτερικών ''αρμόδιος γιά Απόδημους'',
γιά να διασκεδάζουμε

Ο κύριος αριστερά μπροστά, ονομάζεται Κυριάκος Γεροντόπουλος. Δηλώνει ''υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος γιά Απόδημους'' του καθεστώτος των Αθηνών. Και επειδή στην Ελλάδα ότι δηλώνεις
είσαι, διευκρινίζουμε ότι ουσιαστικά είναι υφυπουργός ''αρμόδιος γιά εκκλησιαστικά θέματα'', αφού
με τους Απόδημους δεν ασχολείται -εξαιτίας άγνοιας αδυνατεί να ασχοληθεί- ενώ ασχολείται μόνο με
παπαδαριό, να μεταφέρει το ''άγιο φως'' που του αποδίδονται ''τιμές αρχηγού κράτους'', να ταξιδεύει με κρατικό χρήμα και λοιπά γραφικά, που παραπέμπουν σε τριτοκοσμικές χώρες.
Ο κ. υφυπουργός βρέθηκε πρόσφατα την Γερμανία γιά να υποδεχτεί κι αυτός εκεί, τον πατριάρχη Βαρθολομαίο. Μιλώντας στο εκκλησίασμα (φωτογραφία, 10 Μαίου '14) έκανε και μιά ''βαρυσήμαντη'' δήλωση: «Αν η πατρίδα μας είναι ελεύθερη και εμείς παραμείναμε Έλληνες, παρά τις τεράστιες
δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στο πέρασμα των χρόνων, το οφείλουμε στην εκκλησία μας».
Αυτή η δήλωση δείχνει πολιτικό αστοιχείωτο και ανιστόρητο, κοινώς ''χαβαλέ''. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν χωνεύει τον απόδημο Ελληνισμό. Τι της έφταιξε;
Είναι τυχαίο ότι βάζει υφυπουργό Εξωτερικών και μάλιστα ''αρμόδιο γιά Απόδημους'' έναν γελωτοποιό, αν κρίνουμε και από άλλα ''κουφά'' στην ίσαμε τώρα διάρκεια της θητείας του; Μην ξεχνάμε
ότι ήρθε και στις ΗΠΑ τέλη Μαρτίου και μάλιστα στο Σικάγο συναντήθηκε με τους...κομματικούς της
''Νέας Δημοκρατίας'', αγνοώντας την Ομογένεια. Και φυσικά η Ομογένεια, όταν βλέπει τέτοιους πολιτικούς, απλά γελά, διασκεδάζει και τους ''στολίζει'' ανάλογα.

«Θα διώξουμε την Τρόϊκα όπως ο Οδυσσέας έδιωξε από την Ιθάκη τους μνηστήρες της... Κλεοπάτρας», είπε στην Βουλή ο (εικονιζόμενος) Μιχάλης Ταμήλος, πρώην γιδοβοσκός, πρώην δήμαρχος
Τρικκαίων (Τρικάλων) και τώρα βουλευτής ''Νέας Δημοκρατίας''.

Οι ''λεβέντες'' της Ηπείρου
Διαβάστε στην σελίδα 8 τα γράμματά τους να
συγκινηθείτε. Μάλιστα ο πρώην πρόεδρος και
''πρώτος λεβέντης της Ηπείρου'' ο κ. Τσούμπανος,
κλαίει από συγκίνηση 3 ημέρες, όπως πληροφορούμαι από Βοστώνη. Ευχόμαστε κάποια ημέρα
να μας πουν τι έγινε και με τις...''επενδύσεις'',
από την ''πονηρή εταιρία'', στο Χρηματιστήριο
με τα χρήματα, που ήταν γιά τους...Βορειοηπειρώτες. Να μας πουν επίσης, πότε και που έκαναν
τις ''προσφορές-δωρεές''...800.000 δολ., γιά να
τους ''χειροκροτήσουμε''.
Καλαμο-στόλισμα ''βαρβάτο''
Αντιγράφω από το kalami.net:
«Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, τα ''κρατικοδίαιτα γαϊδούρια'' του και οι ''χορηγίες''
Με απόφαση του γεν. Γραμματέα του ΕΟΤ, Π.
Λειβαδά (γνωστός και ως ''διαπλεκόμενος πολιτικάντης''), μετά από 5 χρόνια δόθηκαν πάλι χορηγίες σε ημερήσια εφημερίδα Αστόριας (22.500
δολ.) και σε εβδομαδιαία εφημερίδα Αστόριας (6.000 δολ.), όπως επιβεβαίωσε η ''διαυγής''
Αθήνα. H ημερήσια ''γεροντοκόρη'', διαφημίζει και την...Turkish Airlines, οπότε το σύνθημα θα είναι ''ο ΕΟΤ σας καλεί να επισκεφθείτε

Αναγνώστης ''ψάρεψε'' την φωτογραφία στο διαδίκτυο και την έστειλε με την παρατήρηση: «Ο 'Ηλιος της Βεργίνας με κόκκινο φόντο, παραπέμπει στην
σημαία των Σκοπίων. Ο 'Ηλιος της Βεργίνας πρέπει να είναι σε μπλε φόντο. Τέτοια χοντρά λάθη από Οργανώσεις μας στις ΗΠΑ, είναι ανεπίτρεπτα. Ούτε
επί προεδρίας ''υπουργού'' Γ. Μαρκάκου γίνονταν»... Η φωτογραφία, από την πρόσφατη εκλογή του Συμβούλιου της ελληνικής Ομοσπονδίας Φλόριδας.
Το χειρότερο: Ο χώρος είναι το ''οινομαγειρείο-καφενείο'' της περιοχής, που ονομάζεται ''Μακεδονικό Σπίτι'', στην πόλη Κληαργουότερ, δυτ. Φλόριδας.
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ΕΛΛΑΔΑ...

Η χώρα του 'Ηλιου και του ξένιου Δία.
Η χώρα της ανεπανάληπτης
δημιουργίας και προσφοράς
στην οικουμένη
Theodore & Erika Spyropoulos Foundation
Chicago - USA
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Διαισθανόμενο ότι η (χριστιανική) Ορθόδοξη
Εκκλησία στις ΗΠΑ ''χάνει έδαφος'', τα μέλη των
ενοριών-κοινοτήτων μειώνονται δραστικά και τα
ολέθρια σφάλματα της δεκαετίας του '90 με την
απομάκρυνση του Ιάκωβου και την πολυδιάσπαση της τότε Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής, οδήγησαν στην απαξίωση και στην
''κατηφόρα'', το οικουμενικό Πατριαρχείο, θέλοντας να προλάβει χειροτέρευση της κατάστασης,
κατάλαβε -έστω και πολύ αργά- ότι επιβάλλονται
δραστικές αλλαγές.
Ο τώρα αρχιεπίσκοπος Δημήτριος (από 1999),
που είναι ηλικίας 86 χρονών, εξαίρετος ιεράρχης
και θεολόγος, φάνηκε από τον αρχή ότι δεν είχε τις ικανότητες να ηγηθεί της Αρχιεπισκοπής
σε διοικητικά και λοιπά συναφή ζητήματα. Πόσο
μάλιστα και της Ομογένειας, όπως αυθαίρετα αυτοπροσδιορίζεται ως ''αρχηγός'' της.
Τα αποτελέσματα γνωστά: Ελληνικά σχολεία
κλείνουν, οικονομικά προβλήματα, δραστική
μείωση μελών ενοριών-κοινοτήτων κ.ά. Η κατάσταση αγγίζει το ''μη ανατρέψιμη''. Και αν η
Αρχιεπισκοπή Αμερικής δεν αποκτήσει άμεσα
ηγεσία με άριστη γνώση της αμερικάνικης πραγματικότητας, κινδυνεύει ακόμα και με αφανισμό
στις επόμενες δεκαετίες.
Οι αιτίες της παρακμής πολλές. Η βασική είναι
ότι δεν υπάρχει μετανάστευση από Ελλάδα όπως
τον προηγούμενο αιώνα και τα παιδιά των Ομογενών διατηρούν ελάχιστες σχέσεις με κάθε τι το
ελληνικό, συμπεριλαμβανόμενης και της ορθόδοξης Θρησκείας.
Στην παρακμή οδήγησαν και τα πολλαπλά
σφάλματα του οικουμενικού Πατριαρχείου, που
θέλοντας να ''βασιλεύει διαιρώντας'', οδήγησε
την Εκκλησία μας στις ΗΠΑ στην πολυδιάσπαση,
με τα γνωστά θλιβερά αποτελέσματα. Και δίνοντας έμφαση στην συλλογή...χρήματος ''γιά τις
ανάγκες'' του, αγνόησε όλα τα υπόλοιπα.
Η ''κατηφόρα''
To πρόβλημα ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του '90, όταν έγινε η ''κόντρα'' του τότε Αμερικής Ιάκωβου με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο,
με αποτέλεσμα την παραίτησή του και την τοποθέτηση του Σπυρίδωνα στην θέση του, που
συνοδεύτηκε από την πολυδιάσπαση της Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής.
Ο (μακαριστός) Ιάκωβος ήθελε, γνωρίζοντας
την αμερικάνικη πραγματικότητα, να δημιουργηθεί αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία στις
ΗΠΑ, μαζί με άλλους Ορθόδοξους ιεράρχες, άλλων ''εθνικών μειονοτικών ομάδων'', αλλά να
έχει δεσμούς με το Πατριαρχείο.
Ο Σπυρίδωνας παρέμεινε μόνο τρία χρόνια
ως αρχιεπίσκοπος. Αντικαταστάθηκε όταν ήταν
έτοιμος να υλοποιήσει το σχέδιό του γιά την

ΤΟ ΘΕΜΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙA ΤΟΝ
ΔΙΑΔΟΧΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Το οικουμενικό Πατριαρχείο κατάλαβε -με μεγάλη καθυστέρηση- ότι
επιβάλλονται δραστικές αλλαγές στην Εκκλησία μας στις ΗΠΑ

ένωση των Οργανώσεων Ελληνισμού Αμερικής,
ώστε να υπήρχε μία φωνή στην Ουάσιγκτον, ειδικά στα εθνικά θέματα. Αυτό δεν άρεσε στην
τουρκική κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί από το Πατριαρχείο (και με την...συγκατάθεση της τότε κυβέρνησης Σημίτη), που
στην θέση του έβαλε τον Δημήτριο, ώστε η Εκκλησία μας στις ΗΠΑ να έχει επικεφαλή έναν
αδύναμο να ηγηθεί και ''ελεγχόμενο'' αρχιεπίσκοπο. Το ίδιο αδύναμο, κοντόφθαλμο και ''μικρό'' αποδείχτηκε και το επιτελείο του.
Η υπόθεση στην πορεία ευτελίστηκε, όταν μόνιμο και μόνο ''αίτημα'' στην Ουάσιγκτον -από
την Εκκλησία και τους ''επιφανείς Ομογενείς''ήταν η...επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής Χάλκης!!! Και από χρόνο 2005 ''ξεχάστηκαν''
όλα τα εθνικά μας θέματα και με την επιθυμία
των...ελληνικών κυβερνήσεων, που αναγνωρίζουν ως ''ηγέτη'' του Ελληνισμού Αμερικής τον
αρχιεπίσκοπο, που τυπικά εκπροσωπεί μόνο ποσοστό 25% της Ομογένειας.
Το γεγονός ότι παραμένουμε ακόμα η ΜΟΝΗ ''εθνική μειονοτική ομάδα'' στις ΗΠΑ, που
''εκπροσωπείται'' από την Εκκλησία, δεν ενοχλεί κανέναν. Ούτε και το γεγονός, ότι οι ''αυτόνομοι μητροπολίτες'' ασχολούνται μόνο με
τα...''μαγαζιά'' και τις εισπράξεις τους, με συμπεριφορές...''δεσποτικών αυτοκρατόρων''.

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

Ενδεικτικό της άσχημης κατάστασης στην Εκκλησία μας στις ΗΠΑ, είναι το γεγονός ότι στην
''σύναξη ιεραρχών'' της Αρχιεπισκοπής Αμερικής πρόσφατα στην Ουάσιγκτον (αρχιεπισκοπικό
Συμβούλιο), μόνο δύο μητροπολίτες ήταν παρόντες και ελάχιστοι λαϊκοί. Και ο αρχιεπίσκοπος
Δημήτριος, ''ζώντας στον κόσμο του'', αντί να
καταλάβει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, αναλώθηκε σε ομιλίες περί...οικουμενικών συνόδων
και άλλες γραφικές ιστορίες - θεωρίες προηγούμενων αιώνων, που δεν έχουν σχέση με την σημερινή θλιβερή, διαλυτική πραγματικότητα, που
η ανεπάρκεια και απραξία του δημιούργησε.
Μελλοντικές κινήσεις
Τώρα, φαίνεται ότι ακόμα και το διασπαστικό
οικουμενικό Πατριαρχείο κατάλαβε ότι η ''επιχείρησή'' του ''Αρχιεπισκοπή Αμερικής Inc.'' δεν
πάει καλά. 'Η μάλλον, δεν πάει πουθενά. Και διαφυγόντα...κέρδη έχει και...φευγάτους ''πιστούς''.
Τα μέλη των ενοριών-κοινοτήτων μειώνονται
κάθε χρόνο. Τώρα, είναι ζήτημα αν οι οικογένειες-μέλη ξεπερνούν συνολικά τις 50.000. Οι ιερείς
στην μεγάλη -σχεδόν απόλυτη πλειοψηφία- δεν
ομιλούν ελληνικά, ούτε λειτουργούν στα ελληνικά. Η Θεολογική Σχολή Βοστώνης βγάζει λίγους
κάθε χρόνο, αλλά...αγγλόφωνες. Το ''ελληνο-ορθόδοξη'' μετατράπηκε σε ''ορθόδοξη Εκκλησία''.

Τα ελληνικά σχολεία -ειδικά Νέα Υόρκη- κλείνουν με υπευθυνότητα της Αρχιεπισκοπής. Τα
σκάνδαλα με παιδεραστές και λοιπούς παραβατικούς ιερείς, πολλά. Το ίδιο και οι αποζημιώσεις
στα θύματα.
Τα προβλήματα αυτά είναι γνωστά τα τελευταία 15 χρόνια. Και αντί οι ''αυτόνομοι'' μητροπόλεις που -τυπικά- απαρτίζουν την Αρχιεπισκοπή
Αμερικής να λειτουργήσουν ομαδικά και να αντιμετωπίσουν το κοινό πρόβλημα, προτίμησαν να
λειτουργούν αυτόνομα, με αναφορά μόνο στο
Πατριαρχείο, ''αδειάζοντας'' έτσι τον Δημήτριο.
Οι μητροπολίτες, υπέργηροι οι περισσότεροι,
έχουν και αυτοί ''φιλοδοξίες''. Και όλοι μας γνωρίζουμε ότι οι ''βυζαντινές ίντριγκες'' είναι το...
χόμπι τους. 'Ετσι τώρα, κυκλοφορούν διάφορα ''σενάρια'' από ''ημετέρους'' τους, που τονίζουν την ''ικανότητά'' τους να αναλάβουν την
Αρχιεπισκοπή. Τίποτα δεν αποκλείεται αν το Πατριαρχείο ακόμα και τώρα που όλα πήραν την
κάτω πορεία, αποφασίσει να συνεχίσει την πολιτική απραξίας, τοποθετώντας έναν υπέργηρο και
αδύναμο να ηγηθεί της Αρχιεπισκοπής, μητροπολίτη, από τους εν ενεργεία στις ΗΠΑ.
Φιλοδοξίες έχουν και μητροπολίτες εκτός ΗΠΑ.
Αλλά αγνοώντας την αμερικάνικη πραγματικότητα, αν τοποθετηθεί κάποιος από αυτούς ως αρχιεπίσκοπος Αμερικής, απλά θα χειροτερέψει η
κατάσταση.
Λογικά μία επιλογή υπάρχει αν το Πατριαρχείο
θελήσει να ενδυναμωθεί η Αρχιεπισκοπή Αμερικής: Να καταργηθεί άμεσα η αυτονομία των μητροπόλεων στις ΗΠΑ και να αντικατασταθεί ο
Δημήτριος με έναν νεότερο ιεράρχη, με άριστη
γνώση της αμερικάνικης πραγματικόττας.
Ηλικιακά, μόνο δύο πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις: Ο μητροπολίτης Δαρδανελίων Νικήτας
και ο μητροπολίτης Νέας Υερσέης Ευάγγελος.
Γεννημένοι και οι δύο στις ΗΠΑ. Με άριστη κατάρτιση και οι δύο, πιστοί στο Πατριαρχείο, θα
μπορούσαν να ενδυναμώσουν την Αρχιεπισκοπή Αμερικής, με την προϋπόθεση ότι δεν θα
ήταν...''γλάστρα'' του Πατριαρχείου στις ΗΠΑ,
με...''Καρλούτσους'' να οργιάζουν. Σήμερα, η
επιλογή Νικήτα θα ήταν η καλύτερη, επειδή ο
Ευάγγελος έχει ''δεσποτικό χαραχτήρα'', που δεν
είναι αποδεκτός από την Ομογένεια.
Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν το Πατριαρχείο θέλει μία δυνατή Αρχιεπισκοπή Αμερικής ή
ελεγχόμενα υπολειτουργούσα που θα οδηγήσει
την Εκκλησία μας στις ΗΠΑ στην...εξαφάνιση.
Το βέβαιο είναι ότι η αρχιεπισκοπία Δημήτριου, τελειώνει, μαζί με μιά χαμένη 15ετία.
Σημ.: Με την πάροδο των χρόνων και ειδικά
από τέλη δεκαετίας '90, το οικουμενικό Πατριαρχείο ΔΕΝ έχει την εκτίμηση της Ομογένειας ΗΠΑ,
βασικά εξαιτίας των αιτιών που προαναφέραμε.
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A Singular Mission:

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

Aνακοίνωση
Σε αυτήν την σελίδα είχε αναρτηθεί κείμενο-δημόσια επιστολή προς το Συμβούλιο
της ελληνικής Ομοσπονδίας Βοστώνης (FHASNE Inc.), περιόδου (καλοκαίρι) 2006 (καλοκαίρι) 2008.
Ζητούσαμε, μέσα σε δύο εβδομάδες, να δώσουν απολογισμό γιά τα χρήματα έρανου γιά
πυρόπληκτους Ελλάδα 2007 ή η υπόθεση θα παραπεμφθεί στον εισαγγελέα.
Στις 1:41 μ.μ. της 15ης Μαίου 2014 λάβαμε τηλεφώνημα από την τότε πρόεδρο κ.
Ελισάβετ Παπασλή (857-5ΧΧ-ΧΧ43). Μας δήλωσε ότι ''είχε δώσει απολογισμό στο
Συμβούλιο και στην Συνέλευση της Ομοσπονδίας Βοστώνης, τον Ιούνιο 2008...
Αντίγραφα του απολογισμού και αποδεικτικά στοιχεία διαθέτει στο σπίτι της''.
(Σημ.: Στις 6 Ιανουαρίου 2014 η ''Π'' είχε ζητήσει γραπτά από την Ομοσπονδία, μέσω του νομικού της συμβούλου, να δει έγγραφα
του απολογισμού. Το αίτημα, που ''διαβιβάστηκε στο Σύμβούλιο'', όπως μας απάντησε -γραπτά- ο νομικός σύμβουλος της Οργάνωσης,
ουδέποτε ικανοποιήθηκε, σε αντίθεση με όσα ο νόμος ορίζει γιά μη κερδοσκοπικές μη φορολογίσιμες εταιρίες στις ΗΠΑ)

Η κ. Παπασλή ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΕ ότι, ''σε 30 ημέρες από σήμερα, θα δώσει στην δημοσιότητα,
ότι στοιχεία (απολογισμό) έχει σχετικά με τον έρανο και την διάθεση των χρημάτων του
γιά πυρόπληκτους Ελλάδα 2007''.
Η ΠΡΩΪΝΗ
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Βραχυκύκλωμα στην πολιτική πόλωσης που
είχε αποφασίσει το Μαξίμου προκαλεί ο εκβιασμός Βενιζέλου στη Ν.Δ. για το μέλλον της συμμετοχής του στην κυβέρνηση. Αν και ο Σαμαράς
τον «άδειασε» με τη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1
λέγοντας ότι δεν θα κινδυνεύσει η κυβερνητική
σταθερότητα, στο επιτελείο του πρωθυπουργού
προσπαθούν να βρουν τρόπους να μην ακυρώσουν τη στρατηγική που έχουν επεξεργαστεί.
Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι η πόλωση με τον
ΣΥΡΙΖΑ εξυπηρετεί τους σχεδιασμούς τους, καθώς επιχειρούν να ανακόψουν τη «χαλαρή ψήφο» και τις διαρροές δίνοντας στις ευρωεκλογές
χαρακτήρα εθνικών εκλογών. Ο Σαμαράς ποτέ
δεν θα παραδεχθεί δημοσίως ότι θέτει τέτοιο θέμα στην εκλογική αναμέτρηση της ευρωκάλπης,
αλλά είναι προφανές ότι συνδέει το αποτέλεσμα
με τη σταθερότητα της κυβέρνησής του.
Ο εκβιασμός Βενιζέλου στο εκλογικό σώμα
μπλοκάρει την επιλογή του επιτελείου Σαμαρά
να ασκήσει τον δικό του εκβιασμό ότι, εάν υπερψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, «η χώρα θα γυρίσει πίσω και
θα εμπλακεί σε περιπέτειες».
Ο Σαμαράς γνωρίζει ότι, σε επίπεδο εντυπώσεων και ουσίας, θα είναι χαμένος από τον πρώτο
γύρο, καθώς οι υποψήφιοί του σε δήμους και περιφέρειες δεν «περπατάνε», και επιχειρεί να περιχαρακώσει τους δεξιούς ψηφοφόρους του εν
όψει ευρωεκλογών.
Θυμός και...Ποτάμι
Για τον λόγο αυτόν στο επιτελείο της Ν.Δ. έγιναν έξαλλοι με τον Βενιζέλο και τον Λοβέρδο που
συμφώνησαν σε μια στρατηγική υψηλού ρίσκου
για να συντηρήσουν τα ποσοστά της Ελιάς επιδιώκοντας να περιορίσουν τη διαρροή των ψηφοφόρων τους του 2012 προς τη Ν.Δ. και, κυρίως,
προς το Ποτάμι, το οποίο... τρέχει δίπλα τους και
φαίνεται ότι αντλεί ψήφους κυρίως από την ΠΑΣΟΚική δεξαμενή.
Επί της ουσίας, Σαμαράς και Βενιζέλος θέτουν
το ίδιο διακύβευμα, «πολιτική σταθερότητα ή
περιπέτεια», αλλά ο καθένας θέλει για τον εαυτό
του το ίδιο κομμάτι από την εκλογική πίτα.
Το τηλεγράφημα του ξένου πρακτορείου το
έγραφε ξεκάθαρα: Ανησυχούν οι Νορβηγοί για
το τι θα συμβεί όταν εξαντληθούν οι πηγές του
πετρελαίου! Έχουν ήδη συγκεντρώσει περισσότερα από 700 δισεκατομμύρια ευρώ στο κρατικό fund και σκέφτονται από τώρα την επόμενη
ημέρα! Τι λένε οι άνθρωποι! Δεν είναι με τα καλά
τους. Κάθονται και αγχώνονται τζάμπα. Σήμερα
κύριοι! Ό,τι προλάβετε σήμερα. Αύριο, ποιος ξέρει αν θα ζούμε ή αν θα πεθάνουμε.
Έχουν συγκεντρώσει ένα ποσό κοντά στο τρισ.
και συζητάνε τι θα γίνει αν και εφόσον συμβεί
αυτό ή το άλλο. Δεν είναι χαλαροί οι άνθρωποι
κι έτσι δεν θα ζήσουν πολλά χρόνια. Η ζωή, φίλοι
Νορβηγοί, θέλει να το ρίχνεις και λίγο έξω. Λογαριασμοί και νέοι λογαριασμοί και πάλι λογαριασμοί! Ζωή είναι αυτή;
Αν δεν μάθεις να αγναντεύεις το άπειρο απέναντί σου, βυθιζόμενος στην απόλαυση ενός φραπέ
με πολλά παγάκια και με το ειδικό καλαμάκι στο
ποτήρι, δεν έχεις μάθει το παραμικρό από το πέρασμά σου σε αυτό τον πλανήτη.
Κοιτάξτε εμάς! Χρόνια τώρα αντλούμε πετρέλαιο από τον Πρίνο. Ξέρετε πόσα χρήματα έχου-

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Ο... ''μπουρλοτιέρης'' του Μαξίμου

Το πρόβλημα για τη Χαριλάου Τρικούπη είναι πως στην τελική ευθεία η πόλωση μεταξύ
Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ θα είναι τόσο έντονη και καθοριστική, ώστε το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει να συνθλιβεί
εκλογικά και να μπει σε περιπέτειες εσωτερικής
αποσταθεροποίησης.
Στη Ν.Δ., από την άλλη πλευρά, κινούνται στη
λογική ότι το διακύβευμα στις εκλογές είναι η διαφορά τους με τον ΣΥΡΙΖΑ. Όσο μικρότερη είναι
η διαφορά τόσο θα μπορούν να ελπίζουν ότι θα
παρατείνουν την παραμονή τους στην εξουσία
για να μπορέσουν να πάρουν «αντίδωρα» από τη
Μέρκελ στην πορεία για τις εθνικές εκλογές.
Ο Σαμαράς θεωρεί ότι όσοι ψηφοφόροι έχουν
απομείνει στο ΠΑΣΟΚ είναι εύκολο να απορροφηθούν από τη Ν.Δ. όταν θα κάνει την επανεκ-

κίνηση του κόμματός του με την «ταμπέλα» Νέα
Ελλάδα, καθώς στο σχέδιό του εξέχουσα θέση
κατέχει και η συμμετοχή στελεχών του ΠΑΣΟΚ.
Όμως σε αυτήν τη φάση τον πρωθυπουργό τον
εξυπηρετεί η διατήρηση του Βενιζέλου ως ενός
μικρού και πρόθυμου πόλου, ώστε να έχει στηρίγματα στη διακυβέρνηση.
Στη Ν.Δ. εκτιμούν ότι, εκτός από το ΠΑΣΟΚ,
δυνάμει σύμμαχος σε κυβερνητικό σχήμα είναι
και το Ποτάμι, γι' αυτό ο Σαμαράς αποφεύγει να
το «χτυπήσει». Όμως το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να
δεχθεί ότι είναι πιθανόν να έχει μικρότερη δύναμη στις εθνικές εκλογές από το κόμμα του Σταύρου Θεοδωράκη και να βρεθεί σε υποδεέστερη
μοίρα.
Οι επιτελείς του Σαμαρά θα αναμένουν τα πρώ-

Η επιτροπή για τον Πρίνο και η τιμή του δημοσίου
με βγάλει ως ελληνικό δημόσιο; Τίποτα! Μηδέν!
Έχουμε πληρώσει κι από την τσέπη μας για να
μπορούν οι άλλοι να βγάζουν το πετρέλαιο και
να το πουλάνε στις διεθνείς αγορές. Κι έτσι δεν
μαζεύουμε λεφτά σε funds για να βασανίζουμε
το μυαλό μας πως να τα επενδύσουμε. Ούτε και
σκοτιζόμαστε τι θα γίνει αν στερέψουν οι πηγές.
Τι είχαμε, τι χάσαμε!
Στις 29 Νοεμβρίου του 2010 μία επιτροπή του
Υπουργείου Περιβάλλοντος έστειλε τα συμπεράσματά της προς τον υπουργό κ. Μανιάτη για την
εμπειρία που απέκτησε το ελληνικό δημόσιο από
την εκμετάλλευση του Πρίνου. Είναι μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη από κάθε πλευρά και
θα έπρεπε ο κύριος υπουργός να την έχει δημοσιοποιήσει.
Διότι αποδεικνύεται πέρα από κάθε αμφιβολία
ότι σε αυτές τις δουλειές έχει μεγαλύτερη σημασία τι συμφωνία θα κλείσεις με τους πετρελαιοπαραγωγούς από το πόσο πετρέλαιο κρύβεις στα
σωθικά σου. Αν είναι να κάνεις συμφωνίες τύπου
Πρίνου (όπως αυτές έγιναν μέχρι το 2010), τότε

θα εισπράξεις ένα απόλυτο Τίποτα. Και χίλιες πηγές πετρελαίου να ανακαλύψεις, εσύ δεν θα κερδίσεις ούτε ένα ευρώ. Αν όμως κάνεις συμφωνίες
ανάλογες με εκείνες των Νορβηγών, τότε μπορείς να μαζέψεις κάποια στιγμή ένα τρισεκατομμύριο ευρώ και να αναρωτιέσαι πως θα είναι η
ζωή στον μέλλον στον πλανήτη Άρη.
Πού ήταν το πρόβλημα; Όπως διαπιστώνει η
επιτροπή του υπουργείου από το 2002 μέχρι και
το 2009 η εταιρεία που εκμεταλλευόταν τον Πρίνο έβγαζε συνεχώς ζημίες.
Το ελληνικό δημόσιο, λοιπόν, είχε συμφωνήσει να πάρει έσοδα από τα κέρδη. Πως θα έπαιρνε κέρδη από μία εταιρεία που έβγαζε συνεχώς
ζημίες; Το κατέγραψε αυτό η επιτροπή και δεν
ξέρουμε πόσο σοβαρά την πήρε υπόψη του ο κ.
Μανιάτης.
Ας πούμε τώρα ότι κάτω από το Αιγαίο, το Ιόνιο και το Κρητικό πέλαγος κρύβονται τρεις Σαουδικές Αραβίες μαζί. Λέμε τώρα! Φαντάζεστε
να έχουμε ανοίξει δεκάδες τρύπες και τελικά
όλες αυτές οι εταιρείες να βγάζουν ζημιές; Μην

τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων στις αρχές της εβδομάδας, οπότε θα έχει εξελιχθεί και
η διαφημιστική καμπάνια, για να αποφασίσουν
πώς θα κινηθούν και εάν θα χαμηλώσουν τους
τόνους έναντι του Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά ο
Σαμαράς έχει αποφασίσει μετωπική επίθεση κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ βλέποντας μόνο
τον δικό του στόχο σχετικά με το εκλογικό αποτέλεσμα.
Στο επιτελείο του Σαμαρά έχουν καταλήξει και φαίνεται ότι το αντιλήφθηκαν και στην ΠΑΣΟΚο-Ελιά- ότι το ζητούμενο είναι η πρωτιά στις
εθνικές εκλογές και με βάση αυτήν τη στρατηγική θα κινούνται. Πρόθυμοι, κατά την εκτίμηση
των δεξιών συμβούλων του Σαμαρά, για να συμμετάσχουν σε κυβέρνηση, πάντα θα υπάρχουν ή
το σύστημα θα φροντίζει να υπάρχουν.
Ως εκ τούτου, οι μυστικοσύμβουλοι θα χαλαρώσουν την πίεση και το δίλημμα μόνον εάν
πραγματικά εκτιμήσουν είτε ότι κινδυνεύει το
συνονθύλευμα του ΠΑΣΟΚ με την Ελιά να καταποντιστεί είτε ότι ο Βενιζέλος κινδυνεύει να χάσει την ηγεσία του κόμματος.
Αν και υπάρχουν πιέσεις στις ηγεσίες της Ν.Δ.
και του ΠΑΣΟΚ να εγκαταλείψουν τη στρατηγική
της ακραίας πόλωσης με το επιχείρημα ότι οι κυβερνήσεις κρίνονται στις εθνικές εκλογές, εντούτοις και τα δύο επιτελεία αναγνωρίζουν πως, εάν
τα αποτελέσματα στις ευρωεκλογές δεν είναι
ανεκτά και διαχειρίσιμα, τότε οι ίδιοι οι βουλευτές τους δεν θα τους δώσουν περιθώρια να επιβιώσουν πολιτικά ως συγκυβέρνηση.
Η κυβέρνηση πήρε μία δήλωση για τη βιωσιμότητα του χρέους, η οποία δείχνει τον δρόμο
της ρύθμισης, αλλά... σε βάθος χρόνου, ως εκ
τούτου είναι εντελώς αδύναμη να κόψει τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι πολίτες δεν φαίνεται να
«τσιμπούν». Έτσι, τώρα στην κυβέρνηση και τη
Ν.Δ. επιθυμούν στις 25 Μαΐου η «συνολική εικόνα» από τις ευρωεκλογές και τα τελικά αποτελέσματα σε δήμους και περιφέρειες να μπορούν να
ερμηνευθούν κατά τρόπο που θα τους επιτρέψει
να αποφύγουν το πικρό ποτήρι της άμεσης προσφυγής στις κάλπες.
(ΠΟΝΤΙΚΙ)
πείτε ότι αυτά γινόντουσαν στο παρελθόν. Θα
σας αποδείξουμε ότι αυτά συμβαίνουν και σήμερα! Η σύμβαση με τον Όμιλο Λάτση για το Ελληνικό στηρίζεται και στην κερδοφορία του Ομίλου
για να υπολογιστούν στο τέλος τα έσοδα του δημοσίου!
Έχουμε ακούσει διάφορες φήμες, ότι στο τέλος θα επικαλεστούν τα «όσα συμβαίνουν στις
διεθνείς αγορές» κι άλλα τέτοια. Τους προειδοποιούμε να μην τολμήσουν! Και μας κάνει και
τεράστια εντύπωση γιατί θα πρέπει αυτές οι συμβάσεις να είναι «εθνικό μυστικό», ακόμη και από
τα μέλη του Κοινοβουλίου. Κι ακόμη μεγαλύτερη
εντύπωση μας κάνει το γεγονός ότι το θέμα αυτό
έχει περάσει κάτω από το ραντάρ όλων των κομμάτων. Τι φοβούνται;
Θα κάνουμε, λοιπόν, μία παρατήρηση. Ή καλύτερα, θα σας επισημάνουμε την σπουδαιότητα
μιας ακόμη σχετικής με το θέμα είδησης, η οποία
και δημοσιεύτηκε πριν λίγες μέρες: Για πρώτη
φορά η Ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα θα έχει
και Ακόλουθο Άμυνας. Μην μου πείτε ότι η ιστορία αυτή δεν έχει αρχίσει να αποκτά ενδιαφέρον!
(Θανάσης Μαυρίδης)

Aγαπάμε την Ελλάδα μας, υποστηρίζουμε την πατρίδα μας, την βοηθούμε ουσιαστικά, καλώντας τους Αμερικανούς συμπολίτες μας να
την επισκεφτούν... Είναι η μεγαλύτερη προσφορά που μπορούμε να κάνουμε στον τουρισμό της.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Πρόεδρος ελληνικής Ομοσπονδίας Β. Καλιφόρνιας
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Τι θα σημάνει για το πολιτικό σύστημα και την
διακυβέρνηση της Ελλάδας το αποτέλεσμα των
ευρωεκλογών; Ο Αντώνης Σαμαράς είναι βέβαιος ότι θα νικήσει και όλα θα συνεχιστούν όπως
πριν. Όμως στο στρατόπεδό του δεν συμφωνούν
όλοι.
Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν κάποιες απόψεις
και ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή
στο «Βήμα», το οποίο την ίδια ημέρα δημοσίευσε δημοσκόπηση της εταιρείας Κάπα Research, η
οποία έδινε προβάδισμα στον ΣΥΡΙΖΑ κατά 1,3%.
Η εκτίμηση της εφημερίδας, όπως αποτυπώνεται
στη σχετική αναλυτική παρουσίαση με την υπογραφή του Βασίλη Χιώτη, συμπυκνώνεται στον
τίτλο της εφημερίδας: «Η πόλωση ενισχύει Ν.Δ.
και ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να οδηγεί σε πρόωρες εκλογές».
Η αποφυγή των πρόωρων εκλογών, ωστόσο,
δεν φαίνεται να αποτελεί απλώς εκτίμηση της
εφημερίδας, αλλά, κυρίως, επιθυμία πολλών πολιτικών και οικονομικών παραγόντων της χώρας, όπως προκύπτει από τον προβληματισμό
που συνοδεύει ρεπορτάζ, άρθρα και αναλύσεις
της την ίδια μέρα.
Αρχικά οφείλουμε να καταγράψουμε την κατάληξη του άρθρου του εκδότη της εφημερίδας, ο
οποίος, υπό τον τίτλο «Γουρούνι στο σακί;», καταγράφει την εξής διαπίστωση:
«Σήμερα ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να παρασύρεται από συνθήματα πολιτικά που τίθενται
ανευθύνως για να παρασύρουν προς τα εδώ ή
προς τα εκεί τους ψηφοφόρους. Δεν πιστεύει κανείς ότι θα υπάρξει κυβέρνηση που θα βγάλει τη
χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εκείνο που ενδιαφέρει τον ψηφοφόρο είναι
το ερώτημα αν θα έχει να πληρώσει τους λογαριασμούς του, αν θα έχει αύριο εργασία, πώς θα
μπορέσει να ανεβάσει το επίπεδο της ζωής του,
αν τα παιδιά του θα έχουν καλύτερη παιδεία. Στα
ερωτήματα αυτά και σε πολλά άλλα συναφή κανένα κόμμα δεν φαίνεται να δίνει συγκεκριμένες
απαντήσεις.
Για ακόμη μία φορά οι ψηφοφόροι καλούνται
να διαλέξουν ''γουρούνι στο σακί''. Έως πότε;».
- Ώστε, λοιπόν, «δεν πιστεύει κανείς ότι θα
υπάρξει κυβέρνηση που θα βγάλει τη χώρα από
την Ευρωπαϊκή Ένωση». Ούτε καν ο... ΣΥΡΙΖΑ,
όπως ισχυρίζονται η Ν.Δ. και η κυβέρνηση;
- Ώστε, λοιπόν, «κανένα κόμμα δεν φαίνεται
να δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις» στα βασικά ερωτήματα των ψηφοφόρων; Ούτε καν η Ν.Δ.
και το ΠΑΣΟΚ, που διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους
για τη σταθερότητα της χώρας, την οποία ταυτίζουν συστηματικά με τη σταθερότητα της συγκυβέρνησής τους;
Θα μπορούσε κάποιος να διακρίνει έως και τήρηση ίσων αποστάσεων στο παραπάνω κείμενο,
το οποίο δείχνει να προεξοφλεί ένα μη επιθυμητό από την κυβέρνηση εκλογικό αποτέλεσμα.
Θα μπορούσε, όμως, από την άλλη, να διακρίνει
μια άλλου τύπου αγωνία: Αφού κανένας δεν απαντά στις αγωνίες του ψηφοφόρου, αφού η όποια
επιλογή του ελληνικού λαού θα αποτελεί... «γουρούνι στο σακί», μήπως θα έπρεπε να αναζητηθεί μια άλλη λύση;
Ερώτημα: Ποια λύση όμως θα μπορούσε να
αναζητηθεί για χάρη του δυστυχούς ψηφοφόρου
χωρίς εκλογές;
Μακριά από εκλογές
Την ίδια μέρα, στην ίδια εφημερίδα, στο εξαιρετικά αναλυτικό ρεπορτάζ που υπογράφει ο συνάδελφος Άρης Ραβανός, με τίτλο «Το φάντασμα
του Μαΐου 2012 επάνω από το Μαξίμου», αναφέρονται, μεταξύ πολλών άλλων, μια σειρά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την
κατάσταση στο εσωτερικό της κυβέρνησης και
της Ν.Δ.:
- «Υπάρχουν αρκετά κορυφαία στελέχη,
υπουργοί και βουλευτές, που δεν συμμερίζονται
τις αισιόδοξες εκτιμήσεις του Μεγάρου Μαξίμου.
Είναι πιο επιφυλακτικοί, μιλάνε για ''βουβό κλίμα'' και εμφανίζονται ανήσυχοι και προβληματισμένοι από τα μηνύματα που λαμβάνουν από την
κομματική και κοινωνική βάση της Ν.Δ. Όλα θα
εξαρτηθούν όμως από την αύξηση της συσπείρωσης και την εξουδετέρωση ή την αποδυνάμωση του κλίματος της χαλαρής ή της τιμωρητικής
ψήφου».
- «Πολλοί μιλάνε για έναν ''μοναχικό αγώνα''
του πρωθυπουργού, που δεν στηρίζεται με θέρμη και αποτελεσματικότητα παρά μόνο από τη
γνωστή ομάδα συνεργατών και συμβούλων που
τον ακολουθούν εδώ και χρόνια και με την προσθήκη ορισμένων προσώπων – βουλευτών και
υπουργών – που συντάσσονται ενεργά με τον κ.
Σαμαρά ενισχύοντας την προσπάθειά του».

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Γιατί οι εθνικές εκλογές στην Ελλάδα
θεωρούνται ως... «πολιτική ανωμαλία»

- «Το ενδιαφέρον είναι ότι παραδοσιακές πολιτικές οικογένειες της Ν.Δ., που ακόμη και σήμερα έχουν πολιτική επιρροή, παρά τα περί του
αντιθέτου λεγόμενα, ήδη συζητούν διάφορα σενάρια για το βράδυ των ευρωεκλογών. Δεν είναι
λίγα τα μέλη τους ή υποστηρικτές αυτών των οικογενειών που αναφέρουν ότι μπορεί από το
αποτέλεσμα των ευρωεκλογών να προκύψουν
σοβαρά πολιτικά ζητήματα και να εκκινήσουν
σοβαρές πολιτικές εξελίξεις. Στα παρασκήνια
της Κεντροδεξιάς ορισμένοι συνωμοσιολογούν
και μιλάνε για σχέδια περί πολιτικής ανωμαλίας
την επόμενη μέρα και για εξελίξεις χωρίς εκλογές».
Όταν όμως ένας πρωθυπουργός δίνει έναν
«μοναχικό αγώνα», στοιχειωμένο από το 19%
του Μαΐου 2012, τον οποίο στηρίζουν μόνο οι
στενοί του συνεργάτες και λίγοι ακόμη βουλευτές και υπουργοί, την ώρα που παραδοσιακές
πολιτικές οικογένειες της Ν.Δ. και υποστηρικτές
τους συζητούν σενάρια για το βράδυ των ευρωεκλογών -εν όψει, προφανώς, ενός μη ευνοϊκού
για τον πρόεδρο της Ν.Δ. και πρωθυπουργό αποτελέσματος-, τα οποία σχετίζονται με σοβαρές
πολιτικές εξελίξεις, χωρίς μάλιστα τη διενέργεια
εκλογών, τότε... για ποιον χτυπάει η καμπάνα;
Κατόπιν αυτών, επαναλαμβάνουμε ενισχυμένο
το ερώτημα που ήδη θέσαμε: Ποια λύση θα μπορούσε να αναζητηθεί -και σε ποιο ακριβώς πρόβλημα, αν όχι αυτό της διακυβέρνησης- χωρίς
εκλογές;
Εξαφάνιση της Κεντροαριστεράς
Ποιος όμως είναι ο κυριότερος φόβος που κινητοποιεί τόσο πολλούς σοβαρούς παράγοντες;
Ενδιαφέρον επ' αυτού αποδεικνύεται, την ίδια
μέρα, το κείμενο του διευθυντή του «Βήματος»

Αντώνη Καρακούση, υπό τον τίτλο «Η πολιτική θα αλλάξει, όπως άλλαξε η οικονομία!», στο
οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρονται:
«Η μεγάλη οικονομική προσαρμογή και αναδιάρθρωση θα εκφρασθεί και πολιτικά. Και οι ευρωεκλογές κατά τα φαινόμενα θα προσφέρουν
την ευκαιρία απόδοσης και καταμερισμού ευθυνών. Τα αποτελέσματα της 25ης Μαΐου θα προσδιορισθούν από τέτοιες διαθέσεις. Και, σύμφωνα
με όλες τις ενδείξεις, θα προσφέρουν και τη βάση της θρυλούμενης εδώ και καιρό επερχόμενης
πολιτικής αναδιάρθρωσης.
Όπως άλλαξε η οικονομία, έτσι νομοτελειακά
εν τέλει θα αλλάξει και η πολιτική. Θα ακολουθήσουν διεργασίες, αναδιατάξεις, αναδιοργανώσεις, συγχωνεύσεις και ό,τι άλλο απαιτεί μια
μεγάλη και ολοκληρωμένη αναδιάρθρωση. Ό,τι
έγινε στην οικονομία θα γίνει και στην πολιτική».
Ακόμη πιο σαφής ήταν ο Αντ. Καρακούσης στο
άρθρο του την περασμένη Παρασκευή, 6 Μαΐου,
όπου, υπό τον τίτλο «Σαμαράς - Τσίπρας, Δεξιά Αριστερά, το νέο δίπολο», έγραφε:
«Σε ανύποπτο χρόνο είχαμε διατυπώσει την
εκτίμηση ότι στην επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση θα κυριαρχήσει η αντίθεση μεταξύ Σαμαρά και Τσίπρα. Ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα
και τα κόμματα που εκπροσωπούν θα ορίσουν
τη νέα πολιτική αντιπαράθεση και σύγκρουση,
εκπροσωπώντας δύο δομικά αντίθετες πολιτικά
εκφράσεις και κουλτούρες.
(...) Μεταξύ Σαμαρά και Τσίπρα λοιπόν θα διεξαχθεί η τρέχουσα πολιτική μάχη και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών αυτή την κυρίαρχη
αντίθεση θα αναδείξει. Και θα προετοιμάσει την
επόμενη μεγαλύτερη μάχη των εθνικών εκλογών, στην οποία οι περισσότεροι διεκδικητές των
ενδιάμεσων χώρων θα αφομοιωθούν ή θα απορ-

Tο γελοίον της «Νέας Ελλάδας»

Η «Νέα Ελλάδα», ως φήμη και ως brand, άρχισε να βγαίνει από χείλη εδώ και μερικά χρόνια. Στην
αρχή συνδέθηκε με τη Γιάννα Αγγελοπούλου. Α, ναι. Η Γιάννα, έλεγαν, έχει έτοιμη τη «Νέα Ελλάδα»,
το κόμμα της. Με το ένα χέρι θα τίναζε τη στάχτη από το πούρο, με το άλλο θα σκόρπιζε το πολιτικό
προσωπικό σαν τα πιόνια μιας παρτίδας που χάθηκε. Τελικά το μόνο που έκανε το χέρι της Γιάννας,
ήταν ένας εφήμερος αποχαιρετισμός. Η «Νέα Ελλάδα» αναζήτησε καινούργιο ξενιστή στο πρόσωπο
του Σαμαρά.
Υποτίθεται ότι πρόκειται για τον αστικό συναγερμό στον οποίο σκοπεύει να καλέσει το έθνος ο
πρωθυπουργός. Ένα ευρυμέτωπο κόμμα, μετεξέλιξη της Νέας Δημοκρατίας, που θα ξεκινάει από τις
παρυφές της ακροδεξιάς και θα καταλήγει στα εύφορα χώματα, εκεί που ήταν να συναντηθούν ο Βενιζέλος με τον Κουβέλη. Μεταξύ μας, ο Σαμαράς, ένα-δύο βάζα θα μετακινούσε, αλλά θα έλεγε ότι
άλλαξε ολόκληρη τη διαρρύθμιση του σπιτιού. Λογικά θα το κάνει, στερείται εναλλακτικών επιλογών. Η Νέα Δημοκρατία κουράζει πλέον και ως μνήμη. Επικοινωνιακά δε, επένδυσε στο σύνθημα,
όπως οι παλιοί διαφημιστές στα σλόγκαν. Εδώ κάντε μια στάση και θαυμάστε το πλήρες κενό στον
επικοινωνιακό προγραμματισμό. Ούτε ένας από το επιτελείο του πρωθυπουργού δεν σκέφτηκε να
κατοχυρώσει το neaellada.gr. Ούτε ένας. Δεν θα φτάσω στη χλεύη, μόνο και μόνο επειδή οικτίρω τον
εαυτό μου για την οκνηρία του. Μα γιατί δεν το σκέφτηκα εγώ; Το έπιασε κάποιος από τον ΣΥΡΙΖΑ
και, όντως, αυτό που έκαναν, με τη δημιουργία του site, αποτελεί τον ακριβή προσδιορισμό της τρολιάς. Μέχρις εκεί. Από εκεί και πέρα, όλα όσα γίνονται με αφορμή τη «Νέα Ελλάδα» είναι τόσο αναχρονιστικά, όσο και ο δημόσιος πολιτικός λόγος. Και τόσο γραφικά όσο η καλντέρα της Οίας.
Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος της επικοινωνίας που εισηγήθηκε, στα σοβαρά, στον Σαμαρά, να
χρησιμοποιήσει τη «Νέα Ελλάδα» ως brand. Στην πραγματικότητα ως σύνθημα πρέπει να είναι περίπου συνομήλικο της χώρας. Από τότε που πέσαν τα μπετά για την ίδρυση αυτού του κράτους, όλοι
μια «νέα Ελλάδα» προσπαθούν να πουλήσουν έναντι ψήφων. Εντάξει, μερικές φορές διατίθεται και
η «νέα σελίδα», αλλά η «νέα Ελλάδα» βγαίνει από τα χείλη του πολιτικάντη, όπως η γλώσσα από το
στόμα του φιδιού. Ως έκφραση, είναι το πρώτο παράγωγο του πολιτικού ψεύδους. Άσε που σε κάποιους μπορεί να θυμίζει προσφυγιά - όπως λέμε «Νέα Μουδανιά».
Είναι πολύ πιθανό να κάνω λάθος. Άλλωστε για να «σφάζονται» τα δύο κόμματα, κάτι θετικό θα
βλέπουν στη «Νέα Ελλάδα». Προφανώς πιστεύουν ότι το σύνθημα διεγείρει τα εξαρτημένα αντανακλαστικά του ακροατηρίου - η ελπίδα της ανανέωσης πάντα λειτουργεί θετικά. Όμως αν δείτε την
εικόνα από ψηλά, θα αναγνωρίσετε τις κηλίδες της γελοιότητας. Και το κοντό μπόι της συλλογικής
μνήμης. «Μαζί σου Ανδρέα για μια...».
(Kώστας Γιαννακίδης)

ροφηθούν. Η Ελιά, Το Ποτάμι, οι ΑΝ.ΕΛΛ., η ΔΗΜΑΡ και άλλοι είναι της μετάβασης εκδοχές, δεν
θα αντέξουν στον χρόνο, ακόμη κι αν πρόσκαιρα
επιτύχουν κάτι ευπαρουσίαστο.
(...) Υπ' αυτή την έννοια οι ευρωεκλογές θα
αποδειχθούν προπαρασκευαστικές της επόμενης
μεγάλης μάχης ανάμεσα στο νέο δίπολο, στον
νέο δικομματισμό που σχεδόν νομοτελειακά θα
προκύψει. Ο νέος ελληνικός δικομματισμός αυτή
τη φορά θα οριστεί από τη βασική αντίθεση Δεξιάς - Αριστεράς».
Συνεπώς, έφτασε η ώρα για τον νέο διπολισμό
- μια συζήτηση με την οποία ασχολούμαστε από
τις εκλογές του 2012 και μετά.
Εάν όμως τώρα είναι η στιγμή του καταλογισμού ευθυνών, δηλαδή της τιμωρίας διά της ψήφου, όπως ο ίδιος αρθρογράφος ισχυρίζεται πιο
πάνω, τότε πρέπει πάση θυσία να αναβληθεί η
διενέργεια εθνικών εκλογών, ώστε να προηγηθεί
η ανασύνταξη του «μνημονιακού» μπλοκ εξουσίας. Αυτό τουλάχιστον περιγράφεται ως θέμα
συζήτησης των... παραδοσιακών «οικογενειών»
της πολιτικής και της οικονομίας.
Ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι οι σημερινοί
πολιτικοί πρωταγωνιστές θα παραχωρήσουν τη
θέση τους σε άλλους, προσωρινά ή όχι, άγνωστο.
«Φέρτε πίσω τα... αργύρια»!
- Αν, λοιπόν, ο νέος δικομματισμός - διπολισμός θα αποτελείται από τον Τσίπρα και τον Σαμαρά.
- Αν τα κόμματα με αναφορά στην Κεντροαριστερά τελούν υπό διάλυση ή εκλογική εξαφάνιση - απορρόφηση και η Ν.Δ. δεν έχει στηρίγματα
για να συγκροτήσει ένα βιώσιμο μπλοκ εξουσίας.
- Αν η ίδια η Ν.Δ. απειλείται με εκλογική πανωλεθρία ανάλογη του Μαΐου του 2012, η οποία θα
τη θέσει σε περιπέτειες και ενδέχεται να δρομολογήσει εξελίξεις και σε αυτήν και στην κυβέρνηση.
- Αν ήδη, από κορυφαίες πολιτικές οικογένειες και τους -προφανώς οικονομικούς και άλλους
υποστηρικτές τους- ήδη αναζητούνται διάδοχες
λύσεις για συνέχιση της τρέχουσας διακυβέρνησης χωρίς εθνικές εκλογές.
- Αν η αποφυγή των εθνικών εκλογών αποτελεί τον μόνο δρόμο για να ανακοπεί ο ΣΥΡΙΖΑ και
να δοθεί χρόνος για ανασύνταξη στο μνημονιακό
μπλοκ εξουσίας.
Αν ισχύουν όλα όσα περιγράφονται παραπάνω,
καθώς και τα λογικά συμπεράσματα που αβίαστα
προκύπτουν, τότε στο κυβερνητικό στρατόπεδο
τα πράγματα είναι περισσότερο από... ζόρικα.
Όμως, μια πολιτική λύση χωρίς εκλογές, κατά
πάσα πιθανότητα, θα σήμαινε και αλλαγή πρωθυπουργού.
Αυτό το σενάριο, όμως, δεν μας είναι άγνωστο.
Ήδη το ζήσαμε, όπως επιβεβαίωσαν οι Financial
Times, με την παρέμβαση Μπαρόζο το φθινόπωρο του 2011 στις Κάννες και τη συμφωνία του με
Σαμαρά και Βενιζέλο για πτώση του Γ. Παπανδρέου και πρωθυπουργοποίηση του Λουκά Παπαδήμου.
Η συμφωνία αυτή, η οποία δεν διαψεύστηκε
επί της ουσίας από τους αναφερόμενους πολιτικούς αρχηγούς και ηγέτες της σημερινής συγκυβέρνησης, είχε συγκεκριμένα και βαρυσήμαντα
πολιτικά ανταλλάγματα: πρωθυπουργός ο Σαμαράς και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο Βενιζέλος.
Τώρα οι ίδιοι ενδεχομένως θα κληθούν, από
πολλούς και διάφορους παράγοντες, να... επιστρέψουν τα ανταλλάγματα που έλαβαν τότε.
Υπό την προϋπόθεση ότι οι «φόβοι» που διατυπώνονται στα παραπάνω ρεπορτάζ και τις αναλύσεις θα επιβεβαιωθούν. Ότι, δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ
θα πάρει μια μεγάλη νίκη στις ευρωεκλογές, η
οποία θα καταστήσει μη βιώσιμο το νυν κυβερνητικό σχήμα.
Το ερώτημα, λοιπόν, είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί
να κάνει κάτι τέτοιο. Η απάντηση επ’ αυτού θα
δοθεί μόνο στην κάλπη σε μερικές ημέρες.
Στο μεταξύ, ας υπενθυμίσουμε ένα πρόσφατο (30 Απριλίου) σημείωμα στο «Ποντίκι», με τον
τίτλο «Να περάσει ο επόμενος», το οποίο κατέληγε ως εξής:
«Εξ άλλου η σημερινή ''χρησιμότητα'' της Ν.Δ.
και του ίδιου του Σαμαρά εξαντλείται στη δυνατότητά τους να διασφαλίζουν την αναπαραγωγή
πανίσχυρων πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων -και του σύμφυτου με αυτά συστήματος
εξουσίας- στον ''άξονα'' Αθήνας, Βρυξελλών και
Βερολίνου. Αφ’ ης στιγμής δεν θα μπορούν πια
να επιτελούν τον ρόλο αυτόν, η συνέπεια θα είναι αυτονόητη: ''Να περάσει ο επόμενος''»...
Τώρα φαίνεται ότι εκείνη η διαπίστωση δεν γινόταν εν κενώ.
(Σταύρος Χριστακόπουλος)
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Συνεχίζουν τις αποκαλύψεις τους οι Financial
Times, καθώς, στο δεύτερο μέρος της έρευνάς
τους για την πιο κρίσιμη χρονιά της Ευρώπης,
δημοσιεύουν το «Πλάνο Ζ», το απόρρητο σχέδιο
της ΕΕ για την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη.
Στην έρευνά του ο δημοσιογράφος Πήτερ Σπήγκελ, αποκαλύπτει την ομάδα αξιωματούχων
της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του ΔΝΤ που προετοιμαζόταν για την κατάρρευση των ελληνικών
τραπεζών και την έξοδο της χώρας από το κοινό νόμισμα.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο των FT το σχέδιο ήταν τόσο απόρρητο που δεν γράφτηκε ποτέ
σε επίσημο έγγραφο ούτε εστάλη κάποιο email
για αυτό. Την απόλυτη ευθύνη φέρεται να είχαν
τέσσερις παράγοντες, ο Γιέργκ Ασμουσεν της
ΕΚΤ, ο Μάρκο Μπούτι της Κομισιόν, ο Τόμας Βίζερ του Euroworking Group και ο Πολ Τόμσεν
του ΔΝΤ.
Οπως αναφέρει το δημοσίευμα, είχε δημιουργηθεί μία ομάδα περίπου 25 ατόμων που
λειτουργούσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις
Βρυξέλλες, στην ΕΚΤ και στα γραφεία του ΔΝΤ
στην Ουάσινγκτον. Οι συμμετέχοντες απάντησαν
στο δημοσιογράφο ότι στόχος τους δεν ήταν η
προετοιμασία του Grexit, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Στο ξεκίνημα του 2012, όμως, θεωρούνταν
από τους ίδιους «ανεύθυνο να μην υπάρξει προετοιμασία για αυτό το ενδεχόμενο».
Το γεγονός που οδήγησε στην «εντατικοποίηση» των εργασιών για το «Πλάνο Ζ» ήταν η πιθανότητα επικράτησης του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές
του Ιουνίου του 2012. «Ηταν η στιγμή που είπαμε
ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε την εργασία μας»,
αποκάλυψε μέλος της ομάδα στους «FT».
Με τους περισσότερους οικονομικούς ηγέτες
να βρίσκονται στο Λος Κάμπος, στο Μεξικό, για
τη σύνοδο των G20, το ίδιο Σαββατοκύριακο με
τις ελληνικές εκλογές, μία μικρή ομάδα Ευρωπαίων αξιωματούχων παρέμεναν στα γραφεία
τους, σε περίπτωση που έπρεπε να ενεργοποιηθεί το «Πλάνο Ζ».
Επικεφαλής ήταν ο Όλι Ρεν, ο οποίος ακύρωσε
το ταξίδι του στο Μεξικό και έμεινε στις Βρυξέλλες. Ενήμεροι ήταν και οι Μάριο Ντράγκι και Ζαν
Κλοντ Γιουνκέρ. Το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν
αυτό που σταμάτησε την εφαρμογή του σχεδίου.
H δραματική Παρασκευή
Το δημοσίευμα ξεκινά με την εικόνα του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργου Προβόπουλου να λαμβάνει σοκαριστικά νέα την

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Νέο χτύπημα από Financial Times: Το μυστικό
«Πλάνο Ζ» για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ
Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012, δύο 24ωρα πριν από
τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση της εποχής
εκείνης.
Ο κ. Προβόπουλος και η «ομάδα εκτάκτου
ανάγκης» που είχε συστήσει στην ΤτΕ, για να επιβλέπει την κατάσταση των ελληνικών τραπεζών,
λαμβάνουν την πληροφορία ότι σε μία ημέρα οι
καταθέτες σήκωσαν 3 δισ. ευρώ από τις τράπεζες.
Με αυτούς τους ρυθμούς, οι τράπεζες θα είχαν
ξεμείνει από χαρτονομίσματα σε 1-2 ημέρες και
μία «πλήρης κλίμακας» τραπεζική κρίση θα μπορούσε να ξεσπάσει.
Οι άμεσες ενέργειες ήταν να μεταφέρει η κεντρική τράπεζα έξτρα ευρώ από άλλα μέρη της
ΕΕ για να εξασφαλίσει ότι θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε μεγάλες εκροές κεφαλαίων, ενώ,
λίγο πριν τις εκλογές η Ελλάδα άντλησε το υπέρογκο ποσό των 28,5 δισ. ευρώ.
Το σχέδιο περιλάμβανε λεπτομερείς κινήσεις
για το πως θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα
νέο οικονομικό σύστημα από το μηδέν.
Αξιωματούχοι του ΔΝΤ συνέταξαν ένα σχέδιο δράσης είκοσι σελίδων το οποίο περιλάμβανε δραστικά μέτρα όπως το κλείσιμο όλων των
ATM, αλλά και την επαναφορά συνοριακών ελέγχων για την πρόληψη της μαζικής φυγής κεφαλαίων.
Από την πλευρά της ΕΚΤ, οι αρμόδιοι μελέτησαν το παράδειγμα της Αργεντινής και την έκδοση σημειωμάτων οφειλής (IOUs) το 2001 με
το δεδομένο ότι τα κέρματα και χαρτονομίσματα
που κυκλοφορούν στην Ελλάδα δεν θα ήταν πλέ-

Μπερλοσκόνι: ''Αρνήθηκα να γίνει η Ιταλία αποικία, όπως η Ελλάδα''
«Δεν εκπλήσσομαι, με ανέτρεψαν επειδή στάθηκα εμπόδιο στην πολιτική της Γερμανίας» και «αρνήθηκα να μετατραπεί και η Ιταλία σε αποικία όπως η Ελλάδα με την τρόικα», δήλωσε ο Ιταλός
πρωθυπουργός, Σίλβιο Μπερλουσκόνι, σχολιάζοντας τις αποκαλύψεις που κάνει ο πρώην υπουργός Οικονομικών της αμερικανικής κυβέρνησης Τίμοθι Γκάιτνερ στο τελευταίο του βιβλίο με τίτλο
«Stress test», ο οποίος αποκαλύπτει πως, το 2011, υψηλοί ιθύνοντες της ΕΕ ζήτησαν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να συνεργασθεί μαζί τους για να επιτύχουν την παραίτηση του Σίλβιο Μπερλουσκόνι
από την πρωθυπουργία.
«Εδώ και καιρό έχω δηλώσει ότι το 2011 έγιναν συντονισμένες κινήσεις που ξεκίνησαν από την Ιταλία, αλλά στην συνέχεια επεκτάθηκαν και στο εξωτερικό, οι οποίες στόχευαν στην αντικατάσταση της
κυβέρνησή μου- την οποία είχαν εκλέξει οι πολίτες- με μια άλλη, διαφορετική», δήλωσε ο ιταλός κεντροδεξιός πρώην πρωθυπουργός στην εφημερίδα «Κοριέρε Ντέλα Σέρα».
Παράλληλα, σε συνέντευξή του προς το τηλεοπτικό κανάλι του ομίλου του, το «Canale 5», ο Μπερλουσκόνι πρόσθεσε ότι «υπήρξε ξεκάθαρη βούληση να βγει από την μέση ένας πρωθυπουργός που
είχε εκλεγεί δημοκρατικά, ο οποίος παρεμπόδιζε τα λάθος συμφέροντα άλλων χωρών, αρχίζοντας
από την Γερμανία».
Ο «πρώην Καβαλιέρε» αποκάλυψε παράλληλα ότι «στη σύνοδο της G20 των Καννών, φίλοι και συνάδελφοι τον ρώτησαν για ποιο λόγο ήθελε να παραιτηθεί, διότι ήδη κυκλοφορούσε η πληροφορία
ότι επρόκειτο να τον διαδεχθεί ο Μάριο Μόντι».
Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι πρόσθεσε ότι «ο Ομπάμα φέρθηκε καλά» ενώ υπογράμμισε ότι «σε δυο αλλεπάλληλες συνεδριάσεις η ΄Αγγελα Μέρκελ και ο Νικολά Σαρκοζί προσπάθησαν να τον πείσουν να
δεχθεί την οικονομική βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου», αλλά εκείνος αρνήθηκε «για να
μην μετατραπεί και η Ιταλία σε αποικία, όπως συνέβη στην Ελλάδα, με την Τρόικα».
Μπαρόζο: Δεν ήταν απόφαση της Κομισιόν το δημοψήφισμα στην Ελλάδα
Παρέμβαση σχετικά με το παρασκήνιο των Καννών έκανε ο Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, τονίζοντας ότι
δεν ήταν απόφαση της Κομισιόν η διεξαγωγή δημοψηφίσματος, ενώ διεμήνυσε ότι έγιναν τα πάντα
για να διασφαλιστεί η σταθερότητα.
Απαντώντας στο δημοσίευμα των Financial Times, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
του προέδρου της, Πία Αρενκίλντε, τόνισε πως η απόφαση της Ελλάδας να προχωρήσει ή όχι στη διεξαγωγή δημοψηφίσματος δεν μπορεί να αποδοθεί στην Κομισιόν. Η ίδια πρόσθεσε ότι στη διάρκεια
της κρίσης και αντιμετωπίζοντας εξαιρετικά προκλητικές καταστάσεις σε διάφορα κράτη μέλη-από
την Ελλάδα στην Πορτογαλία, από την Ιρλανδία στην Ιταλία και την Ισπανία, ο πρόεδρος Μπαρόζο
και η Επιτροπή έκαναν τα πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους προκειμένου να διασφαλίσουν
τη σταθερότητα και την ενότητα της ευρωζώνης και της ΕΕ συνολικά.
Προτεραιότητα του Μπαρόζο, όταν κατέθεσε την προσωπική του άποψη στους ηγέτες της ΕΕ, ήταν
να αποφευχθούν μεγάλες αναστατώσεις και να σταθεροποιηθεί η οικονομία, προστατεύοντας την Ελλάδα και την Ευρώπη από δραματικές επιπτώσεις οι οποίες θα ακολουθούσαν αν δεν είχαμε αναλάβει δράση, σημείωσε ακόμη η Αρενκίλντε, ενώ υπενθύμισε τη δήλωση που είχε κάνει κατά τη Σύνοδο
των Καννών ο πρόεδρος της Κομισιόν. Τότε, πριν την έναρξη του G20, είχε απευθύνει έκκληση για
εθνική και πολιτική ενότητα στην Ελλάδα, ώστε να υπάρξει ελπίδα και ένα καλύτερο μέλλον για τον
ελληνικό λαό.
«Πιστεύω ότι στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα η εθνική ενότητα είναι κλειδί»,

ον νόμιμα.
Η Ελλάδα, όπως και όλες οι άλλες χώρες της
ευρωζώνης, είναι συνδεδεμένη με ένα δίκτυο
που ονομάζεται Target 2, ένα γιγαντιαίο ιδιόκτητο υπολογιστικό σύστημα που διαχειρίζεται
η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες. Μόλις η
Ελλάδα έβγαινε από το Target 2, δεν θα υπήρχε
τρόπος να εκκαθαριστούν οι συναλλαγές. Το όλο
σύστημα θα πρέπει να ανακατασκευαστεί.
Το μεγαλύτερο μέρος όσων εργάστηκαν για το
σχέδιο Ζ, προσπαθούσε να αποδείξει σε εκείνους
που στήριζαν το Grexit πόσο τιτάνια θα ήταν η
προσπάθεια και δεν θα μπορούσε θεωρητικά να
εφαρμοστεί.
H έξοδος της Ελλάδας θα μπορούσε να συμβεί
από δύο πράγματα. Πρώτον λόγω των τραπεζών
που δεν θα μπορούσαν πλέον να λάβουν χρηματοδότηση με εγγύηση τα ελληνικά ομόλογα, τα
οποία δεν θα γίνονταν αποδεκτά αν η Ελλάδα
πτώχευε. Ο λόγος της πτώχευσης θα οφειλόταν
στη διακοπή χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος στήριξης. Η δεύτερη αιτία θα οφειλόταν σε μαζική απόσυρση καταθέσεων από τις
τράπεζες.
Η ανησυχία του Λ. Παπαδήμου
Στο δημοσίευμα γίνεται εκτενής αναφορά και
για τις δραματικές ημέρες των ελληνικών εκλογών, όταν ο μεταβατικός πρωθυπουργός, Λουκάς Παπαδήμος, δήλωνε την ανησυχία του για
τις δημοσκοπήσεις, καθώς, φοβόταν ότι τα αποτελέσματα των εκλογών θα μπορούσαν να φέρουν ένα δυνατό σοκ στην αγορά.

Η ανησυχία είχε να κάνει με το γεγονός ότι οι
εκτιμήσεις έδειχναν πως μια κυβέρνηση υπό την
ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Δημοκρατίας θα
απέρριπτε τη συμφωνία διάσωσης, κάτι που θα
έβαζε σε εφαρμογή το «Πλάνο Ζ».
Οι επτά Ευρωπαίοι ηγέτες που εκείνη την περίοδο βρίσκονταν στο Κάμπος για τη Σύνοδο της
G20 συμφώνησαν, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης ότι θα στήριζαν την Ελλάδα μόνο εάν τηρούσε κατά γράμμα το σχέδιο διάσωσης. Δεν θα
υπήρχε επαναδιαπραγμάτευση.
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τους Financial
Times, η καγκελάριος της Γερμανίας ταλαντευόταν ανάμεσα στο Grexit και την απόρριψη του
σχεδίου, ενώ, ο υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ήταν πιο ένθερμος υποστηρικτής της εξόδου της Ελλάδας από το κοινό
νόμισμα.
Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «εάν το μολυσμένο πόδι ακρωτηριαζόταν, τότε το υπόλοιπο σώμα θα μπορούσε να εξυγιανθεί».
Η Ανγκελα Μέρκελ απέρριψε τελικά το Grexit
επειδή οι οικονομικοί της σύμβουλοι δεν μπορούσαν να διατυπώσουν με σαφήνεια πρόβλεψη
για το τι θα συνέβαινε σε μια τέτοια περίπτωση
και η καγκελάριος δεν ήθελε να λειτουργήσει με
βάση την αβεβαιότητα.
Ωστόσο, όπως τονίζει ο Πήτερ Σπήγκελ, εκείνο
που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη βεβαιότητα στην
Ανγκελα Μέρκελ ήταν η στροφή του Αντώνη Σαμαρά ο οποίος άλλαξε την στάση του και την διαβεβαίωσε ότι θα υλοποιήσει τα συμφωνηθέντα.
Καίριας σημασίας προς αυτή την κατεύθυνση
ήταν η παρέμβαση του Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο ο
οποίος επισκέφθηκε τον μετέπειτα πρωθυπουργό της Ελλάδας και τον έπεισε ότι δεν πρέπει
να ζητήσει αλλαγή του προγράμματος και να το
εφαρμόσει πιστά για έναν χρόνο.
Ο Σαμαράς πείστηκε τότε και, σύμφωνα με το
δημοσίευμα, άλλαξε χειρόγραφα τη δήλωση την
οποία ετοίμαζε λέγοντας ότι θα ξεκινούσε την
υλοποίηση των συμφωνηθέντων αμέσως.
Χαρακτηριστικό της δραματικής κατάστασης
είναι το γεγονός πως σε η Ανγκελα Μάρκελ, σε
επίσημο γεύμα δύο εβδομάδες πριν τις ελληνικές
εκλογές είχε ρωτήσει τον Μπαρόζο εάν υπάρχει
σχέδιο για το Grexit. Ο πρόεδρος της Κομισιόν
την ενημέρωσε τότε πως υπάρχει το «Πλάνο Ζ»
και προσφέρθηκε να της το δείξει, ωστόσο, εκείνη αρνήθηκε.
Αυτό που τόνισε είναι πως σε περίπτωση που
το έπαιρνε στα χέρια της θα έπρεπε να το δώσει
στην γερμανική βουλή.

είχε αναφέρει ο Μπαρόζο ο οποίος είχε ακόμη τονίσει ότι αυτό που απαιτείται είναι να υπάρξει ισχυρή δέσμευση από τις βασικές πολιτικές δυνάμεις προκειμένου να επιλύσουν τις δύσκολες καταστάσεις. «Θέλουμε η Ελλάδα να παραμείνει στο ευρώ. Συγχρόνως, η Ελλάδα θα πρέπει να αποφασίσει αν
είναι έτοιμη να αναλάβει τις δεσμεύσεις που συνοδεύουν τη συμμετοχή στο ευρώ», ήταν τα λόγια του
Μπαρόζο.

Το μουσείο της 11ης Σεπτεμβρίου, Νέα Υόρκη
Είναι το μνημείο της φρίκης που χαράχθηκε για πάντα στη συνείδηση όχι μόνο των Αμερικανών,
αλλά όλου του κόσμου. Το μουσείο της 11ης Σεπτεμβρίου, που θα θυμίζει για πάντα πώς η τρομοκρατική επίθεση στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης άλλαξε για πάντα την ιστορία.
Το Μουσείο θα ανοίξει τις πόρτες του για το κοινό στις 21 Μαΐου, μετά από αρκετές συζητήσεις και
διαφωνίες για τον τρόπο που θα μνημονεύονται οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση,
αλλά και θα τιμώνται οι επιζώντες και οι διασώστες.
Στις αίθουσές του υπάρχουν προσωπικά αντικείμενα, όπως και άλλα που έγιναν σύμβολα της
επιβίωσης αλλά και της απώλειας. Οπως η σκάλα, μέσω της οποίας εκατοντάδες προσπάθησαν να
διαφύγουν από τους φλεγόμενους ουρανοξύστες, άλλα τμήματα από τα κτίρια και οχήματα της πυροσβεστικής. Aκόμη, πορτραίτα και ιστορίες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, διηγήσεις από
εκείνους που κατάφεραν να επιζήσουν, μαρτυρίες από συγγενείς, διασώστες και άλλους ξυπνούν θα
ξυπνούν τις πιο σκληρές μνήμες.
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''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''

ΑΓΓΕΛΙΑ
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ΕΛΛΑΔΑ

Ελλάδα: Το ''σάπιο'' Δημόσιο που δεν αλλάζει

ΣΥΡΙΖΑ... Σπάζουν (ξανά) την καρδάρα;

Το 2012 ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τις εκλογές εξαιτίας διαφόρων ανοησιών που έλεγαν στελέχη του, τα
οποία δεν μπορούσε να ελέγξει η ηγεσία του.
Πότε ο ένας έλεγε ότι, αν χρειαστεί, θα εγκαταλείψουν το ευρώ, πότε ο άλλος ότι θα δημεύσουν
ένα τμήμα των τραπεζικών καταθέσεων για να
κάνουν ανάπτυξη και πότε ο τρίτος ότι θα καταφύγουν σε αναγκαστικό εσωτερικό δανεισμό για
όσους έχουν εισόδημα από ένα ποσό και πάνω.
Σαν να μη διδάχτηκαν τίποτα από εκείνο το πάθημα, κάποιοι επανέρχονται και λένε είτε παρόμοια είτε και άλλα, που δεν αντέχουν στη βάσανο
της κοινής λογικής. Ας δούμε δυο παραδείγματα:
1. Ο Μανώλης Γλέζος σέρνει -και πάλι- τον χορό του «αναγκαστικού δανείου» για όσους έχουν
υψηλά εισοδήματα, «ας πούμε πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ», όπως είπε στην «Ελευθεροτυπία». Του την έπεσαν από τη Ν.Δ., λέγοντας ότι
«ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει κατάσχεση καταθέσεων» (διαστρέβλωση), ο Γλέζος έκανε διορθωτική επεξηγηματική δήλωση και πάει λέγοντας.
Η ουσία βρίσκεται αλλού, αλλά δεν την έχει
αντιληφθεί ούτε ο Γλέζος και δεν θέλει να την
προβάλει η κυβερνητική πλευρά, γιατί τη βολεύει η σπέκουλα με τις καταθέσεις. Ας πούμε ότι
μια νέα κυβέρνηση (του ΣΥΡΙΖΑ) αναγκάζεται να
κάνει αυτό που λέει ο Γλέζος, για να βρει πόρους.
Δεν είναι παράλογο. Να επιβάλει, δηλαδή, σε
όσους έχουν υψηλό εισόδημα (άνω των 100 χιλιάδων ευρώ) να πάρουν ένα ομόλογο των 100 ευρώ, όπως λέει ο Γλέζος.
Τι θα μαζέψουν; Ψίχουλα. Διότι όσοι δηλώνουν τέτοια εισοδήματα είναι ελάχιστοι, περίπου 15.000 (εδώ η καταγραφή). Κάντε έναν απλό
πολλαπλασιασμό και θα δείτε ότι η φασαρία είναι περί όνου σκιάς.
Ένα τέτοιο μέτρο είναι άνευ αξίας. Αλλά παρ'
όλα αυτά προκαλεί μεγάλη ζημιά στον ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Γλέζος πετάει μια στρακαστρούκα -για καλό,
όπως το βλέπει εκείνος- αλλά, εντέλει, κάνει κακό. Και ουδείς τολμάει να του πει κάτι. Σιγά που
θα τους ακούσει.
Ο Γλέζος είναι ιδιόμορφη περίπτωση. Μπορεί
να πιστεύει κάτι εντελώς παράδοξο και το υποστηρίζει ως το τέλος. Τον ξέρω εδώ και 30 χρόνια. Το 1985, πρόεδρος της μικρής ΕΔΑ ων, είχε
συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ και επανεξελέγη βουλευτής. Σε συνέντευξη που του είχα πάρει, τον
είχα ρωτήσει γιατί προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ, ενώ
προηγουμένως έλεγε ότι δεν θα το κάνει. Μου
απάντησε: «Κάνεις λάθος. Δεν προσχωρήσαμε

εμείς. Το ΠΑΣΟΚ προσχώρησε στην ΕΔΑ»!
2. Ο καθηγητής Γ. Κατρούγκαλος, υποψήφιος
ευρωβουλευτής, δήλωσε ότι μια κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ θα διαπραγματευθεί με τους δανειστές
μόνο τα δάνεια. «Στο εσωτερικό δεν διαπραγματευόμαστε, είναι δική μας δουλειά τι θα κάνουμε», είπε (εδώ οι λεπτομέρειες)
Σαν να λέει, θα ζητάει μεν δανεικά από τους
Ευρωπαίους κι εκείνοι θα τα δίνουν αφειδώς και
χωρίς να ρωτάνε καθόλου πού πάνε. Μπορεί ο
άνθρωπος να το λέει καλόπιστα και σοβαρά, αλλά ούτε αυτό αντέχει στην κοινή λογική.
Αντί άλλης απάντησης, θυμήθηκα τι είχε πει το
2010 ο πρώην υπουργός Οικονομικών και πρωθυπουργός της Σουηδίας Γκόραν Πέρσον σε μια
ομιλία του στην Αθήνα. Ο Πέρσον διαχειρίστηκε
την οικονομία της Σουηδίας τη δεκαετία του ’90,
όταν φούντωσε το έλλειμμα και η ανεργία και η
χώρα έφτασε ένα βήμα πριν από το ΔΝΤ (ναι, η
κραταιά και πλούσια Σουηδία).
Ο τότε πρωθυπουργός της, λοιπόν, έκανε ένα
ταξίδι στις ΗΠΑ αναζητώντας κεφάλαια. Σε μια
συνάντησή του με τρεις νεαρούς εκπροσώπους
κάποιου fund (αυτά που έχουν τα λεφτά) τον ξετίναξαν στις ερωτήσεις. Κάποια στιγμή τον ρώτησαν μια λεπτομέρεια. Γιατί στο πρόγραμμά του
προβλέπει τόσα πολλά κονδύλια για τους παιδικούς σταθμούς. Εκπληκτος εκείνος τους ρώτησε:
«Τι σας νοιάζει εσάς αυτό;». Και πήρε την απάντηση: «Δανείζουμε τα λεφτά μας και θέλουμε
να ξέρουμε πού πάνε».
Δεν θυμάμαι αν ο Πέρσον είπε τι έκανε, αν πήρε ή δεν πήρε τα λεφτά αυτών των γιάπηδων.
Αλλά αν ο υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ
βρεθεί μπροστά σε ανάλογο ερώτημα, θα απαντήσει όπως ο Κατρούγκαλος («εμείς στο εσωτερικό μας κάνουμε ό,τι θέλουμε»); Αστειότητες.
Με τούτα και με τ΄ άλλα ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να πάθει και σ’ αυτές τις εκλογές τα ίδια. Εκεί
που η ηγεσία του προσπαθεί να κάνει ένα βήμα
προς την πραγματικότητα, έρχονται κάποια στελέχη του και, με τις παραδοξολογίες τους, γυρνάνε πίσω.
Όμως, ένα κόμμα -και δη ένα κόμμα εξουσίαςδεν είναι σκορποχώρι. Δεν λέει και δεν κάνει ο
καθένας ό,τι θέλει. Αν το βράδυ της 18ης και της
25ης Μαϊου ο ΣΥΡΙΖΑ πάθει νέο κάζο, δεν θα του
φταίει ούτε η «γαλάζια μονταζιέρα», ούτε «η διαπλοκή», ούτε τίποτα. Θα φταίει το κακό του το
κεφάλι.
(Γιώργος Καρελιάς)

Ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος κρυπτόμενος πίσω από μερικούς έντιμους ανθρώπους της ΕΛΙΑΣ και τη μεγάλη ευρωπαϊκή παράδοση της σοσιαλδημοκρατίας, εκβιάζει τον ελληνικό λαό πως αν δεν
επιτρέψει την πολιτική επιβίωση, μεταξύ άλλων, των Κασσήδων,
Κουκουλόπουλων, Παπουτσήδων και Σκανδαλίδηδων, θα μας πάρει όλους μαζί στην κατάρρευση.
Το ΠΑΣΟΚ πιστό στο «DNA» της πολιτικής παράδοσης της πελατοκρατίας, της συνδικαλιστοκρατίας, του συντεχνιασμού και της
διαφθοράς, δίνει των υπέρ πάντων αγώνα για να μην αλλάξει τίποτα μεταξύ άλλων στις λαϊκές...
Μπλοκάρει τις αλλαγές στις λαϊκές αγορές. Οι αντιδράσεις του
συμπαθούς κλάδου των παραγωγών και εμπόρων των υπαίθριων
αγορών εστιάζονται κυρίως σε ένα θέμα: Τον τρόπο που γίνεται το
μοίρασμα των θέσεων που τοποθετούνται οι πάγκοι.
Η συμπαθής τάξη των παραγωγών και υπαίθριων πωλητών επιθυμεί οι πάγκοι να μοιράζονται με βάση τα έτη (σωματειακής
προφανώς «προϋπηρεσίας»), το μέγεθος του κτήματος του δικαιούχου κλπ.
Ποιος μοιράζει τις θέσεις; Όπως είναι φυσικό κάποια επιτροπή
δημοσίων υπαλλήλων και συνδικαλιστών, αμφότερες οι πλευρές
γνωστές για την ακεραιότητα απέναντι στο αζημίωτο...
Το Υπουργείο κατόπιν πιέσεων της Τρόικας, επιθυμεί να μοιράζονται οι θέσεις με κλήρωση την πρώτη φορά και μετά κάθε χρόνο

Το ενιαίο μισθολόγιο μπορεί να έχει τεθεί σε
εφαρμογή τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά υπάρχουν ακόμη φορείς του Δημοσίου που επιμένουν
να το καταστρατηγούν, ή να το ακολουθούν κατά το δοκούν. Ελεγχοι του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους αποκάλυψαν ανάλογες παρατυπίες
σε 55 οργανισμούς.
Για αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει η εντολή όχι
μόνο να γίνουν οι επιβεβλημένες διορθώσεις στο
ύψος των αποδοχών, αλλά να επιστραφούν μέχρι και το τελευταίο ευρώ τα ποσά που καταβλήθηκαν παράτυπα σε υπαλλήλους και στελέχη των
εν λόγω φορέων.
Οι έλεγχοι ξεκίνησαν τον περασμένο Δεκέμβριο και ήδη έχουν αποκαλύψει προβληματική
εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου σε 55 Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται σε 100 ακόμη οργανισμούς, από
τους οποίους έχουν ζητηθεί στοιχεία προσωπικού και μισθοδοσίας.
Οπως προκύπτει από τα έγγραφα που παρουσιάζει το «Εθνος της Κυριακής», τα οποία εστάλησαν σε δύο νομικά πρόσωπα, έχει διαπιστωθεί
μεταξύ άλλων πως καταβάλλονταν επιδόματα
γενικών διευθυντών (900 ευρώ) ή διευθυντών
(400 ευρώ), χωρίς αυτά να δικαιολογούνται
από το υπηρεσιακό οργανόγραμμα, υπολογιζόταν λανθασμένα η προϋπηρεσία ή η βαθμολογική κατάσταση των υπαλλήλων, με αποτέλεσμα
να χορηγούνται υψηλότερες αποδοχές και δίνονταν αφειδώς πρόσθετες αμοιβές για μετακινήσεις στελεχών στο εσωτερικό ή το εξωτερικό
κατά παράβαση του σχετικού νόμου.
Πληροφορίες της εφημερίδας αναφέρουν ότι
ανάμεσα στα νομικά πρόσωπα όπου καταγράφηκαν αυτές οι παρατυπίες στα μισθολόγια είναι ο
Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα», το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), οι Οδι-

κές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ), το Εθνικό Κτηματολόγιο
- Χαρτογράφηση Α.Ε. και η εταιρεία Κτιριακές
Εγκαταστάσεις Α.Ε. (πρώην Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων).
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα έγγραφα που έχουν αποσταλεί από τη Γενική Διεύθυνση Μισθών σε δύο φορείς, έχουν διαπιστωθεί τα
ακόλουθα:
• Καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης προϊσταμένου επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ύψους
900 ευρώ για υπηρεσία η οποία δεν έχει χαρακτηριστεί νόμιμα ως Γενική Διεύθυνση (Νομική
Υπηρεσία).
• Καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης διευθυντή ποσού 400 ευρώ σε δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής.
• Ερευνητής ο οποίος αμείβεται με το ειδικό μισθολόγιο των ερευνητών λαμβάνει επιπρόσθετα
επίδομα θέσης γενικού διευθυντή 900 ευρώ.
• Λόγω μη ολοκλήρωσης της λειτουργικής ενοποίησης του Οργανισμού για αρκετούς τομείς
ευθύνης (τμήματα και διευθύνσεις) υπάλληλοι
φέρεται να λαμβάνουν επίδομα θέσης ευθύνης.
• Λανθασμένη αναγνώριση προϋπηρεσίας σε
αρκετούς υπαλλήλους, με αποτέλεσμα τη μη ορθή κατάταξή τους στα μισθολογικά κλιμάκια που
προβλέπονται από τον νόμο του ενιαίου μισθολογίου (ν.4024/2011).
• Λανθασμένη βαθμολογική κατάταξη ορισμένων Διευθυντών με αποτέλεσμα τη μη ορθή κατάταξή τους στα μισθολογικά κλιμάκια.
• Μη περικοπή κατά το ένα τρίτο από 1ης Ιανουαρίου της προσωπικής διαφοράς των απασχολούμενων δικηγόρων με σχέση έμμισθης
εργασίας.
• Μη πιστή εφαρμογή του νόμου 2685/1999
στις μετακινήσεις υπαλλήλων που γίνονται είτε
στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό.

Οι τουρίστες στην Ελλάδα δεν ξοδεύουν χρήματα
Ο τουρισμός είναι η αιχμή του δόρατος για
την ελληνική οικονομία, τονίζουν σε κάθε ευκαιρία τα κυβερνητικά στελέχη. Παρότι όμως οι
αφίξεις των επισκεπτών καταρρίπτουν διαδοχικά ρεκορ, οι ξένοι που επιλέγουν την Ελλάδα για
τις διακοπές τους δεν ξοδεύουν πολλά χρήματα.
Συγκεκριμένα, μόνο οι επισκέπτες της Τουρκίας
«αφήνουν» λιγότερα πίσω τους.
Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι των τουριστών στην
Ελλάδα κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, για την περασμένη χρονιά, αυτή κινήθηκε
στα 604,2 ευρώ, παρουσιάζοντας μάλιστα πτώση
κατά 1,9% όπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμα η «Καθημερινή».
Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, της
Trivago, μόνο στην Τουρκία το αντίστοιχο ποσό
είναι πιο χαμηλό σε σύγκριση με την Ελλάδα. Για
τη γειτονική χώρα, μία από τις ισχυρές ανταγωνίστριες της Ελλάδας στον τουρισμό, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι διαμορφώθηκε πέρυσι στα 535
ευρώ.
Οι τουρίστες που «αφήνουν» τα περισσότερα
χρήματα κάνοντας διακοπές στην Ελλάδα είναι οι
Καναδοί (1.388 ευρώ) και οι Αυστραλοί (1.369),
ενώ από κοντά είναι οι Αμερικάνοι (1.218 ευρώ)
και ακολουθούν οι Ρώσοι (989 ευρώ), οι Ελβετοί
(961 ευρώ) και οι Αυστριακοί (898 ευρώ).
Πάντως, τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδας για το διάστημα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου δείχνουν ότι οι ξένοι τουρίστες που

Δεν πάτε στον αγύριστο, Βαγγέλη;
με μετακίνηση κατά μια θέση δίπλα (σύστημα ρολόι). Προφανώς
επιθυμεί να δώσει ίσες ευκαιρίες σε όλους του παραγωγούς για
μια καλύτερη και αποδοτικότερη θέση...
Με το νέο σύστημα νέοι παραγωγοί που προσπαθούν να ζήσουν και να βελτιώσουν τα δεδομένα της αγροτικής παραγωγής
θα έχουν την ευκαιρία για μια καλύτερη πρόσβαση στους πάγκους
των λαϊκών.
Η πίεση των νέων θα αναγκάσει και τους παλιούς να βελτιωθούν
από άποψη κόστους και ποιότητας προϊόντων.
Όπως είναι φυσικό το ΠΑΣΟΚ δημιουργός και απανταχού προστάτης των συντεχνιών, της διαφθοράς και της συμφοράς της χώρας, ανθίσταται και αρνείται να ψηφίσει τις αλλαγές στη Βουλή.
Ο δε ηγέτης του, εκβιάζει πως το κόμμα που φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη για τη χρεοκοπία της χώρας (κοινωνική, πολιτική και
οικονομική) αν δεν λάβει περί το 10% στις ευρωεκλογές απειλείται η εύθραυστη κυβερνητική σταθερότητα. Κοινώς θα μας πάρει
ο διάβολος.
Η προσπάθεια επιβίωσης του παρασιτικού συστήματος ΠΑΣΟΚ
τόσο μέσω της ΕΛΙΑΣ, όσο και μέσω του ΣΥΡΙΖΑ που κατέφυγε ο
«σκληρός πυρήνας» της διαφθοράς, της συνδικαλιστοκρατίας και
της παρασιτοκρατίας, συνίσταται στην ικανότητα μετάλλαξης και

επισκέφθηκαν τη χώρα μας ξόδεψαν περισσότερα σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2013. Συγκεκριμένα, η μέση ανά ταξίδι δαπάνη (χωρίς να
υπολογίζονται τα στοιχεία της κρουαζιέρας) αυξήθηκε κατά 6,3% φθάνοντας σε 397 ευρώ.
Σε αυτό τον τομέα πρωταγωνιστεί η Ισπανία. Εκεί, το 2013 η μέση δαπάνη των τουριστών
έφτασε στα 976, με το ποσό μάλιστα να αυξάνεται κατά 3,7%. Υψηλά διατηρήθηκε η μέση δαπάνη και για το διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου
στα 1.000 ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση
σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2013. Επίσης,
σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον ελληνικό
προορισμό διαμορφώνεται η μέση δαπάνη των
ξένων στην Κύπρο, φθάνοντας σύμφωνα με τα
στοιχεία για το περυσινό έτος στα 860 ευρώ.
Πάντως, όπως σημειώνει η εφημερίδα, φέτος
αναμένεται να δαπανηθούν περισσότερα χρήματα από τους τουρίστες στην Ελλάδα, λόγω της
ανάκαμψης των ξενοδοχειακών τιμών. Σύμφωνα
με τα στοιχεία της Trivago, η μεγαλύτερη αύξηση
σε ποσοστό περίπου 53% για τον Μάιο παρατηρείται στο Φηροστεφάνι της Σαντορίνης όπου η
μέση online τιμή ανά διανυκτέρευση σε δίκλινο
δωμάτιο διαμορφώθηκε σε 199 ευρώ έναντι 130
ευρώ τον ίδιο μήνα του 2013. Στη δεύτερη θέση
βρίσκεται το Ημεροβίγλι με αύξηση κατά 49%
φθάνοντας στα 283 ευρώ, στην τρίτη τα Φηρά με
αύξηση 46% (158 ευρώ) και στην τέταρτη τα Χανιά με αύξηση 32% (82 ευρώ).

κάλυψης των άνομων επιδιώξεων με το μανδύα της αναδιανομής,
της ισότητας και της κοινωνικής ευαισθησίας.
To ΠΑΣΟΚ αποτελεί την επιτομή της μεταπολιτευτικής ελληνικής
παρακμής. Κέρδισε την εξουσία με δόγμα, έξω από ΕΟΚ και ΝΑΤΟ.
Αλλαγή και το μόνο που άλλαξε ήταν πως παρέλαβε μια χώρα με
ελάχιστο χρέος και την παραδίδει με τη μεγαλύτερη χρεοκοπία.
Αν ο Καραμανλής ο πρεσβύτερος και ο Σημίτης δεν είχαν φροντίσει να τοποθετήσουν την Ελλάδα σε ΕΟΚ-ΕΕ και Ευρωζώνη η
χώρα θα είχε σκάσει κάτω σαν «καρπούζι» πολύ νωρίτερα με μικρότερο χρέος.
Η μεγάλη “συνεισφορά” του ΠΑΣΟΚ είναι η διάλυση του παραγωγικού ιστού της χώρας με τα τριτοκοσμικά σοσιαλιστικά πειράματα και την καθιέρωση της συνδικαλιστοκρατίας.
Που αλλού ο πρωθυπουργός αγοράζει βίλα και επειδή δεν επαρκεί το πόθεν έσχες να δικαιολογήσει την αγορά, αντί να παραιτηθεί και ερευνηθεί, τον δανείζουν εικονικά δημόσια υπουργοί.
Ένας μάλιστα από τους δανειστές ανταμείβεται από το αντίπαλο
κόμμα, που είναι το ίδιο πελατειακό, παρασιτικό και διεφθαρμένο, με την θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Πράγματι ο κ. Βενιζέλος όταν θέτει τόσο εκβιαστικά διλήμματα
φαίνεται πόσο μακριά βρίσκεται από την πραγματικότητα, καθώς
το πιθανότερο είναι να λάβει την απάντηση να πάει στο αγύριστο.
(Kώστας Στούπας)
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ΕΛΛΑΔΑ

Το χειρότερο, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Τα 43 κόμματα των ευρωεκλογών 2014

Το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου ενέκρινε την
συμμετοχή 43 κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων στις επερχόμενες Ευρωεκλογές της 25ης
Μαΐου 2014, μεταξύ των οποίων είναι ο Λαϊκός
Σύνδεσμός Χρυσή Αυγή και η Εθνική Αυγή.
Τα 43 κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων είναι (σύμφωνα με τη σειρά κατάθεσης των αιτήσεων τους):
1. Ένωση Κεντρώων - Βασίλης Λεβέντης,
2. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. (Αντικαπιταλιστική Αριστερή
Συνεργασία για την Ανατροπή) με συντονιστική
επιτροπή,
3. ΟΚΔΕ (Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών
Ελλάδας) με διοικούσα επιτροπή,
4. Α.Σ.Κ.Ε. - Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα
Ελλάδας) με εκτελεστική επιτροπή,
5. Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας - Χρίστος Χρηστίδης,
6. Κοινωνία - Μιχάλης Ηλιάδης,
7. ΚΕΑΝ (Κίνημα Εθνικής Αντίστασης) - Ιπποκράτης Σαββούρας,
8. Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας - Αλή
Τσαούς Μουσταφά,
9. ΛΑΟΣ - Γιώργος Καρατζαφέρης,
10. Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών - Γιώργος Τσαγκανέλιας,
11. Εθνική Αυγή - Μιχάλης Γιαννόγκωνας,
12. ΚΚΕ - Δημήτρης Κουτσούμπας,
13. Το Ποτάμι - Σταύρος Θεοδωράκης,
14. Ανεξάρτητη Ανανεωτική Αριστερά, Ανανεωτική Δεξιά, Ανανεωτικό ΠΑΣΟΚ, Ανανεωτική
Νέα Δημοκρατία, Όχι στον Πόλεμο, Κόμμα Επιχείρηση Χαρίζω Οικόπεδα, Χαρίζω Χρέη, Σώζω
Ζωές, Σώζω τα Πλούτη των Ελλήνων, Πανεργατικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος (ΠΑ-Ε.Κ.Ε.)
15. Λαϊκός Σύνδεσμός -Χρυσή Αυγή - Νίκος Μιχαλολιάκος.
16. Γέφυρες Δημιουργία Ξανά - Θάνος Τζήμερος / Δράση - Θόδωρος Σκυλακάκης (συνασπισμός κομμάτων),
17. Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα (ΕΕΚ Τροτσκιστές), Σαμπετάι Μάτσας,
18. Λευκό, Κων. Ντάλιος,
19. Δημοσθένης Βεργής Έλληνες Οικολόγοι,
20. Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο (ΕΠΑΜ), Δημήτρης Καζάκης,
21. ΟΑΚΚΕ (Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση
του ΚΚΕ), 3μελής διοικούσα επιτροπή Η. Ζαφειρόπουλος, Δ. Γουρνάς και Ε. Κωνσταντοπούλου,
22. Ελευθερία, Μάριος Παπαιωάννου,
23. Δημοκρατική Αριστερά - Προοδευτική Συνεργασία, Φώτης Κουβέλης,
24. Εθνικό Μέτωπο, Εμμ. Κώνστας,
25. Ελιά - Δημοκρατική Παράταξη: Ε. Βενιζέλος
(ΠΑΣΟΚ), Ανδρ. Λοβέρδος (Συμφωνία για τη Νέα

Ελλάδα), Εμμ. Επιτροπάκης (Δυναμική Ελλάδα),
Ν. Μπίστης (Μεταρρυθμιστική Αριστερά), Ι. Ράπτης (Νέοι Μεταρρυθμιστές), Ι. Τούντας (Πολιτεία 2012) και Ν. Διακουλάκης (Πρωτοβουλία Β'),
26. Πράσινοι- Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία, Ν. Χρυσόγελος, Μ. Πίνιου Καλλή,
27. ΜΛ ΚΚΕ (Μαρξιστικό - Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος), διοικούσε επιτροπή
Αντ. Παπαδόπουλος και Π. Κουφοβασίλης,
28. Νέα Δημοκρατία, Αντ. Σαμαράς,
29. Κολλάτος - Ανεξάρτητο Πολιτικό Κίνημα Οικολογικό Ελληνικό, Δ. Κολλάτος,
30. Ελπίδα Πολιτείας, Δημ. Αντωνίου,
31. Παναθηναϊκό Κίνημα, Θ. Μαραγκουδάκης,
32. Δραχμή, Θ. Κατσανέβας (συνασπισμός των
κομμάτων Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και Πατριωτικό Κοινωνικό Κίνημα),
33.Οικολόγοι Πράσινοι και Κόμμα Πειρατών
(6μελής εκτελεστική γραμματεία),
34. Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία - Ουράνιο
Τόξο, Σταύρος Αναστασιάδης,
35. Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό, Β. Πολύδωρας και Χ. Ζώης (Νέα Μεταρρυθμιστική Ριζοσπαστική Ανασυγκρότηση), Ν. Νικολόπουλος
(Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος), Π. Ψωμιάδης (Πατριωτικό Δίκτυο Αφύπνηση) - Συνασπισμός κομμάτων,
36. Σχέδιο Β΄ , Γραμματέας πολιτικής επιτροπής Αντ. Σταυρόπουλος,
37. Σοσιαλιστικό Κόμμα, Στ. Τζουμάκας,
38. Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες, Γ. Χατζημαρκάκης,
39. Συνασπισμός Ριζοσπαστική Αριστερά (ΣΥΡΙΖΑ), Αλ. Τσίπρας,
40. Κοινωνία Αξιών, Δ. Μπουραντάς,
41. Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας
(ΑΚΚΕΛ), Ε. Τσιομπανίδης,
42. Πατριωτική 'Eνωση-ΕλληνικήΛαϊκή Συσπείρωση (ΕΛ.ΛΑΣ), συνασπισμών των κομμάτων:
Αν. Κότσιαλος (Κόμμα Εθνικής Σωτηρίας-ΚΕΣΩ),
Οδ. Τηλιγάδας (Εθνικός Λαϊκός Σχηματισμός ΕΛΑΣ), Κ. Γκέκας (Κίνημα Πολιτικής Αλήθειας ΚΙΠΑΛ),
43. Ανεξάρτητοι Έλληνες, Ευρωπαϊκό Αντιμνημονιακό Μέτωπο, Πανελλήνιο 'Αρμα Πολιτών,
Πυρίκαυστος Ελλάδα, Ελληνικό Κίνημα 'Αμεσης
Δημοκρατίας, Ανεξάρτητοι Έλληνες, Πάνος Καμμένος, Ι. Δημαράς, Γ. Καλεάδης και Γ. Κόκκας.
Παράλληλα, απορρίφθηκε από τον 'Αρειο Πάγο η δήλωση Ι. Κουλούρη, ο οποίος ήθελε να
συμμετάσχει στις Ευρωεκλογές ως ανεξάρτητος
υποψήφιος (Αξιοκρατική Πολιτεία), ενώ ζητούσε παράλληλα να κηρυχθεί αντισυνταγματικός ο
εκλογικός νόμος που δεν επιτρέπει την συμμετοχή στις Ευρωεκλογές μεμονωμένων πολιτών.

Για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων
«Η άρνηση της γενοκτονίας των χριστιανών της Ανατολής θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αδίκημα, όπως ορθά αντιμετωπίζεται και η άρνηση του Ολοκαυτώματος που συμπεριλαμβάνεται στο
σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση του ρατσισμού» τόνισε ο βουλευτής Λαρίσης της ΝΔ, Μάξιμος
Χαρακόπουλος, ύστερα από συνάντηση που είχε στη Βουλή με τον πρόεδρο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων Γιώργο Παρχαρίδη.
Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο των ενημερωτικών επαφών που έχει αναλάβει η Συνομοσπονδία με
μέλη του ελληνικού Kοινοβουλίου, εν όψει της ψήφισης, από την ολομέλεια της Βουλής, του νόμου
για την καταπολέμηση μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, προωθώντας το αίτημα
να αντιμετωπίζεται ως αδίκημα και η άρνηση της γενοκτονίας των Ποντίων.
Ο κ. Χαρακόπουλος, ιστορικός ερευνητής και ο ίδιος του μικρασιατικού ελληνισμού, εξέφρασε την
αμέριστη συμπαράστασή του στην πρωτοβουλία των ποντιακών οργανώσεων.
«Η Γενοκτονία των Ποντίων, αλλά και όλων των χριστιανών της Μικράς Ασίας είναι ένα αναμφισβήτητο ιστορικό γεγονός, αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου εξολόθρευσης και εκδίωξής τους από
τις πατρογονικές τους εστίες» δήλωσε ο κ. Χαρακόπουλος και, μεταξύ άλλων, πρόσθεσε:
«Η άρνηση της γενοκτονίας των χριστιανών της Ανατολής θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αδίκημα, όπως ορθά αντιμετωπίζεται και η άρνηση του Ολοκαυτώματος που συμπεριλαμβάνεται στο
σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση του ρατσισμού. Αν δεν γίνει, για λόγους που αδυνατώ να κατανοήσω, θα σημάνει στην πράξη ακύρωση της αναγνώρισης της Γενοκτονίας, κάτι που είναι απαράδεκτο».

H Ελλάδα «πάτωσε» στην κυριολεξία σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες στον
εκπαιδευτικό τομέα και «φιγουράρει» στην τελευταία θέση ανάμεσα σε χώρες του υπόλοιπου
κόσμου που χαρακτηρίζονται ως «αναδυόμενες»
οικονομίες όπως η Ινδονησία, το Μεξικό και η
Βραζιλία!
Συγκεκριμένα, ο Βρετανικός εκδοτικός οίκος Pearson ανάθεσε στο περιοδικό Economist
να εκπονήσει για λογαριασμό του μελέτη για τα
καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο
η οποία βασίστηκε στις επιδόσεις των φοιτητών
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο ποσοστό των
αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,σε δύο
Αμερικανικές εκπαιδευτικές μελέτες καθώς και
στα στοιχεία του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης) που προκύπτουν
από τα τεστ συνήθως σε μαθηματικά προβλήματα ανάμεσα σε μαθητές διαφορετικών χωρών.
Το δυσάρεστο για την Ελλάδα είναι ότι ανάμεσα στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες ήρθε τελευταία στην Ευρώπη, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο
κατατάσσεται δίπλα σε χώρες αναπτυσσόμενες
όπως η Ινδονησία, το Μεξικό και η Βραζιλία.
Ο διευθύνων σύμβουλος του εκδοτικού οί-

κου Pearsdon, John Fallon, τόνισε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν την στενή σχέση
που υπάρχει ανάμεσα στην οικονομική κατάσταση μιας χώρας και στο εκπαιδευτικό της σύστημα.
Πρώτη στον κατάλογο των χωρών με το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα στον κόσμο έρχεται
η Νότια Κορέα, ενώ ακολουθούν η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ. Σύμφωνα με την
έκθεση η μεγάλη άνοδος των Ασιατικών χωρών
στον εκπαιδευτικό τομέα οφείλεται στην στενή
συνεργασία οικογένειας, μαθητών και εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και στον σεβασμό που
τρέφουν σε αυτές τις χώρες για τους εκπαιδευτικούς.
Η Βρετανία καταλαμβάνει την έκτη θέση ανάμεσα στις υπόλοιπες χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ η Φινλανδία, που επί χρόνια είχε την
πρωτιά, έχει εκτοπιστεί στην πέμπτη θέση διεθνώς.
Έκπληξη αποτελεί η άνοδος της Πολωνίας που
όπως δείχνει η κατάταξή της στην δέκατη θέση
παγκοσμίως έχει παρουσιάσει σημαντική άνοδο
στο εκπαιδευτικό της σύστημα μετά το τέλος του
κομμουνισμού στη χώρα!

Aπό τους φθηνότερους τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη η Ελλάδα

Παρά την αύξηση 14,1% στη μέση online ξενοδοχειακή τιμή ανά διανυκτέρευση σε δίκλινο δωμάτιο από τα 78 ευρώ τον Μάιο του 2013 στα 89 ευρώ φέτος, η Ελλάδα παραμένει ένας από τους πιο
φτηνούς ευρωπαϊκούς προορισμούς μαζί με την Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Πολωνία.
Φθηνότερος προορισμός μεταξύ των 24 χωρών που ερεύνησε η εταιρεία αναδεικνύεται η Βουλγαρία με 54 ευρώ το δίκλινο δωμάτιο, ενώ ακολουθεί η Ρουμανία με 66 ευρώ και η Πολωνία με 69 ευρώ). Οι πιο ακριβοί προορισμοί στην Ευρώπη σύμφωνα με την έρευνα είναι η Δανία (168 ευρώ) και η
Νορβηγία (156 ευρώ).
Μεταξύ των 24 χωρών που αναλύει τις ξενοδοχειακές τιμές η Trivago, φθηνότερες από την Ελλάδα
είναι μόνο η Βουλγαρία (54 ευρώ), η Ρουμανία (66 ευρώ) και η Πολωνία (69 ευρώ). Tην υψηλότερη
τιμή γι’ αυτό τον μήνα έχει η Δανία (168 ευρώ) με δεύτερη τη Νορβηγία (156 ευρώ).

Alpha Bank: Αυξημένη τουριστική κίνηση το 2014

Αυξημένη τουριστική κίνηση, σε σχέση με πέρυσι, προβλέπει φέτος η Alpha Bank, ΑΛΦΑ-6,61%
δεδομένου, όπως λέει, ότι για το 2014 έχουν υπογραφεί συμβόλαια προκρατήσεων σημαντικά αυξημένα σε σύγκριση με το 2013.
Σε ανάλυσή τους οι αναλυτές της τράπεζας αναφέρουν πως στο πρώτο τρίμηνο η αύξηση των κρατήσεων για ελληνικούς προορισμούς από τη Γερμανία ανήλθε στο 55% έναντι του πρώτου τριμήνου
του 2013. Ο αριθμός των ξένων επισκεπτών εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περαιτέρω το 2014.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΤΕ, ο αριθμός των τουριστών με έκτακτες πτήσεις αυξήθηκε κατά
28,3% σε ετήσια βάση στο πρώτο τρίμηνο του 2014, έναντι πτώσης 10,1% που είχε καταγράψει στο
πρώτο τρίμηνο του 2013.
Επίσης, από τα οριστικά στοιχεία της έρευνας συνόρων, που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος,
ΕΛΛ-1,89% προκύπτει ότι η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση υπερέβη κάθε προσδοκία, αφού αυξήθηκε κατά 18,7% το 2013, έναντι αύξησής της κατά 3,2% το 2012, με αποτέλεσμα ο αριθμός των αλλοδαπών τουριστών να αυξηθεί εντυπωσιακά στο ιστορικά υψηλό των 20,1 εκατ. από 16,9 εκατ. το
2012, 16,4 εκατ. το 2011 και 15,0 εκατ. το 2010.
Παράλληλα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν σημαντικά κατά 16,4% το 2013, ανερχόμενες
στα 12,2 δισ. ευρώ. Συνεπώς, το πλεόνασμα του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών διευρύνθηκε αισθητά στα 10,3 δισ. ευρώ το 2013, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,0% σε σχέση με το 2012.
Η Alpha Bank επισημαίνει στην ανάλυσή της και την ανάπτυξη του κλάδου της κρουαζιέρας. Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες κρουαζιέρας ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ταξιδιώτες το 2013, έναντι 1,4 εκατ. το
2012 σημειώνοντας αύξηση 53,4%. Παράλληλα, οι συνολικές διανυκτερεύσεις εκτός κρουαζιερόπλοιων εκτιμάται ότι ανήλθαν σε 4,3 εκατ. από 3,3 εκατ. το 2012.

Ο Σόιμπλε ωραιοποιεί την κατάσταση στην Ελλάδα

Υπέρ της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, το οποίο δεν θεωρεί βιώσιμο, τάσσεται ο επικεφαλής
της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» (AfD) Μπερντ Λούκε και κατηγορεί τον υπουργό Οικονομικών
της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ότι ωραιοποιεί την κατάσταση στην Ελλάδα.
Είναι όπως με τον πονόδοντο, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Λούκε στην εφημερίδα Tagesspiegel.
«Όσο περιμένει κανείς, τόσο ο πόνος γίνεται πιο έντονος.»
Ερωτηθείς γιατί δεν αναγνωρίζει τις προσπάθειες εξοικονόμησης που καταβάλλει η Ελλάδα, απαντά: «Μπερδεύετε τους όρους. Κάνω οικονομία σημαίνει δημιουργώ περιουσιακά στοιχεία. Οι Έλληνες δεν έχουν κάνει οικονομία, αλλά δημιούργησαν, χρόνο με το χρόνο, περισσότερα χρέη».
Ο κ. Λούκε επικαλείται τα τελευταία στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, το κρατικό έλλειμμα ήταν στο
13% του ΑΕΠ, πολύ πιο πάνω από το όριο του 3%.
«Οι Έλληνες έχουν μειώσει τις κρατικές δαπάνες, αλλά αυτό ήταν εις βάρος των δημοσίων υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των κοινωνικά αδύναμων. Μέσω της περικοπής των εξόδων κατέρρευσε η οικονομία και μαζί της και τα κρατικά έσοδα. Ταυτόχρονα αυξήθηκαν οι πληρωμές τόκων για
το δημόσιο χρέος. Το αποτέλεσμα είναι ένα τεράστιο κρατικό έλλειμμα, όπως και πριν. Η Ελλάδα δεν
μπορεί να πληρώσει ούτε σεντ τόκων με τις δικές της δυνάμεις», επισημαίνει ο επικεφαλής του AfD.
Σε ό,τι αφορά την στάση του κ. Σόιμπλε, ο κ. Λούκε επαναλαμβάνει την κριτική του, υποστηρίζοντας ότι η ωραιοποίηση της κατάστασης γίνεται προκειμένου να ενισχυθούν προεκλογικά οι Χριστιανοδημοκράτες και υποστηρίζει ότι ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών συμπεριφέρεται σαν να ήταν η
Ελλάδα σε θέση να καλύψει η ίδια τις δημοσιονομικές της ανάγκες. Τονίζει, μάλιστα, ότι αυτό έρχεται
σε αντίθεση με την πρόθεσή του για παροχή περαιτέρω βοήθειας στην Ελλάδα.
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Όχι για τα δάκρυα της Μέρκελ τις Κάννες ούτε για τις διαφωνίες της με τον Ομπάμα και τον
Σαρκοζί για την ευρωζώνη, αλλά για τις μυστικές συνομιλίες των αξιωματούχων της Ευρώπης
με τους δύο ξενόδουλους Έλληνες πολιτικούς και
τη συμφωνία τους να «σκοτώσουν» το δημοψήφισμα και στη θέση του Παπανδρέου να τοποθετήσουν τον Λουκά Παπαδήμο. Το καυτό αυτό
παρασκήνιο με την άμεση εμπλοκή Σαμαρά και
Βενιζέλου έρχεται για πρώτη φορά στη δημοσιότητα και εκ των πραγμάτων εγείρεται μείζον
πολιτικό θέμα στο οποίο θα πρέπει να τοποθετηθούν όλοι.
Το πρώτο μέρος μιας σειράς ρεπορτάζ, που
αποκαλύπτουν τι έγινε πίσω από τις κλειστές
πόρτες όταν οι ηγέτες πάσχιζαν να σώσουν το
ευρώ, δημοσιεύουν οι Financial Times. Προς κατάπληξη σχεδόν όλων στην αίθουσα, η Άγκελα Μέρκελ άρχισε να κλαίει. «Das ist nicht fair».
Αυτό δεν είναι δίκαιο, είπε οργισμένη η Γερμανίδα καγκελάριος με τα μάτια της να βουρκώνουν.
«Ich bringe mich nicht selbst um». Δεν θα αυτοκτονήσω. Για όσους ήταν μάρτυρες αυτού του
ξεσπάσματος στη μικρή αίθουσα συνεδριάσεων
στο γαλλικό παραθαλάσσιο θέρετρο των Καννών, ήταν αρκετά σοκαριστικό να βλέπουν τον
πιο ισχυρό ηγέτη της Ευρώπης με το μεγαλύτερο
συναισθηματικό έλεγχο να ξεσπά σε δάκρυα.
Οι παρευρισκόμενοι όμως μεταφέρουν ότι η
σκηνή ήταν ακόμη πιο αξιοσημείωτη για τους
δύο άνδρες που είχαν προκαλέσει την οργή της:
ο ένας καθόταν δίπλα της, ο Γάλλος πρόεδρος
Νικολά Σαρκοζί, και ο άλλος στην άλλη άκρη του
τραπεζιού, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα. Ήταν το χειρότερο σημείο σε μία «βάναυση»
νύχτα γεμάτη αλληκοκατηγορίες, την οποία ένας
εκ των παρευρισκόμενων θυμάται ως το ναδίρ
στην τριετή κρίση της ευρωζώνης.
Ο Ν. Σαρκοζί ήλπιζε ότι η ηγεσία του στη σύνοδο του G20 θα εδραίωνε την παρουσία του
στη διεθνή σκηνή καθώς διεκδικούσε την επανεκλογή του. Αντί αυτού, όμως, όλα κατέρρεαν.
Η Ελλάδα κατέρρεε πολιτικά. Η Ιταλία, μία χώρα
πολύ μεγάλη για να καταρρεύσει, φαινόταν ότι
σε λίγες ημέρες θα έχανε κάθε πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Και η Α. Μέρκελ, όσο κι αν προσπαθούσε ο Ν. Σαρκοζί και ο Μπ. Ομπάμα, δεν
πειθόταν να αυξήσει τις γερμανικές εισφορές για
το «τείχος προστασίας» της ευρωζώνης - το «μεγάλο μπαζούκα» που πίστευαν ότι έπρεπε να ενισχυθεί δραστικά για να αποτρέψει τις επιθέσεις
των πανικοβλημένων επενδυτών. Αντιθέτως, αν
και βρισκόταν στη γωνία, η Α. Μέρκελ επέστρεψε την κριτική που δεχόταν στον Ν. Σαρκοζί και
τον Μπ. Ομπάμα. Εάν δεν τους άρεσε ο τρόπος
με τον οποίο διαχειριζόταν την κατάσταση η κυβέρνησή της, τότε έφταιγαν εκείνοι. Σε κάθε περίπτωση, ήταν ο δικός τους συμμαχικός στρατός
που είχε «επιβάλει» το γερμανικό Σύνταγμα στον
ηττημένο του πολέμου πριν από έξι δεκαετίες.
«Στο σημείο αυτό ήταν σαφές ότι θα μπορούσε
να εκραγεί η ευρωζώνη», δήλωσε μέλος της γαλλικής αντιπροσωπείας στις Κάννες. «Υπήρχε το
συναίσθημα ότι με μετάδοση της κρίσης, σε αυτό το χρονικό σημείο, βρισκόμασταν στα πρόθυρα της έκρηξης».
Τους τελευταίους έξι μήνες, οι Financial Times
έκαναν δεκάδες συνεντεύξεις σε ανθρώπους που
πήραν μέρος στη λήψη αυτών των αποφάσεων
ώστε να πουν όλη την ιστορία για το πώς δημιουργήθηκε αυτή η νέα ευρωζώνη. Από μεσαίους
γραφειοκράτες μέχρι πρωθυπουργούς, όλοι διηγούνται τη συγκλονιστική ιστορία των ατυχημάτων, των λαθών και της φαινομενικά παράτολμης
πολιτικής. Στο τέλος όμως, αυτοί οι ίδιοι οι ηγέτες φαίνεται πως επικράτησαν. Το ευρώ σώθηκε.
Η Ευρώπη που δημιούργησαν, καλώς ή κακώς,
θα είναι το κληροδότημά τους.
Η απόφαση Παπανδρέου
Όπως σχεδόν τα πάντα σε αυτήν την κρίση της
ευρωζώνης, έτσι και αυτή η ιστορία ξεκίνησε
στην Ελλάδα. Ο ψηλόλιγνος απόγονος της πιο διάσημης πολιτικής δυναστείας στην Ελλάδα επέστρεψε στην Αθήνα αφού είχε ολοκληρωθεί μία
από τις πιο κρίσιμες ευρωπαϊκές συνόδους για να
διαπιστώσει ότι η χώρα του βρισκόταν σε αναταραχή. Στις 27 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, είχε συμφωνήσει στη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση
κρατικού χρέους στην Ιστορία. Στο εσωτερικό
της χώρας του, όμως, τον κατηγορούσαν.
Στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης, η παρουσία χιλιάδων διαδηλωτών -όπου συμπεριλαμβάνονταν ακροδεξιοί και αναρχικοί- ανάγκασε τον
πρόεδρο της χώρας, Κάρολο Παπούλια, να φύγει. Ο Γ. Παπανδρέου είπε αργότερα στους ομότιμους πρωθυπουργούς πως ένιωσε ότι αυτό το

ΕΛΛΑΔΑ

Πως οι Ευρωπαίοι σε συνεννόηση με ΣαμαράΒενιζέλο έριξαν τον Γ. Παπανδρέου

Απίστευτες αποκαλύψεις από τους Financial Times. Εξιστορεί λεπτό
προς λεπτό πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες απομάκρυναν τον Γιώργο
Παπανδρεου από την κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τους δύο
περιστατικό ήταν σημάδι πως η χώρα του βρισκόταν στα πρόθυρα ενός νέου πραξικοπήματος.
«Όλοι έλεγαν πως η κυβέρνηση είναι προδότες»
θυμάται ο Έλληνας πρώην πρωθυπουργός και
συμπληρώνει: «Συνειδητοποίησα ότι η κατάσταση έβγαινε εκτός ελέγχου».
Εκείνο το Σαββατοκύριακο, μάζεψε μία μικρή ομάδα συμβούλων και αποκάλυψε το σχέδιό του: θα ζητούσε εθνικό δημοψήφισμα για το
νέο πρόγραμμα στήριξης των 172 δισ. ευρώ. Αυτοί που επέκριναν τη συμφωνία, εκ των οποίων ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αντώνης Σαμαράς, αλλά και εσωκομματικοί αντάρτες,
θα αναγκάζονταν να διαλέξουν πλευρά και πιθανότατα θα στήριζαν το πακέτο, καθώς η επικρατέστερη εναλλακτική θα ήταν η έξοδος από
το ευρώ, υποστήριξε ο Γ. Παπανδρέου. Η νίκη θα
του έδινε τη λαϊκή εντολή για τις μεταρρυθμίσεις
που ζητούσαν οι δανειστές.
Ο Γ. Παπανδρέου, όμως, δεν συμβουλεύτηκε κανέναν άλλο πέρα από τον στενό του κύκλο. Αντιθέτως, εκείνο το βράδυ παρουσίασε το
σχέδιό του ως τετελεσμένο γεγονός στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Όσοι βρίσκονταν στο δωμάτιο -εκ των οποίων και ο υπουργός Οικονομικών
Ευάγγελος Βενιζέλος- σοκαρίστηκαν. «Το βράδυ
της Κυριακής, κατά την τελευταία μας κατ’ ιδίαν
συνάντηση, ο Γ. Παπανδρέου μίλησε μόνο για μία
πρόταση περί ψήφου εμπιστοσύνης και καθόλου
για δημοψήφισμα» δήλωσε ο κ. Βενιζέλος, προσθέτοντας ότι τις επόμενες ώρες υπέφερε από
έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα που τον
ανάγκασαν να πάει στο νοσοκομείο. «Σύμφωνα
με την ιατρική γνωμάτευση, ήταν αποτέλεσμα

του στρες».
«Θυμάμαι πως το πρώτο που σκέφτηκα ήταν:
''Ελπίζω να το έχει πει στη Μέρκελ''» είπε ένας
υπουργός.
Ο Γ. Παπανδρέου αργότερα ισχυρίστηκε ότι είχε αφήσει υπόνοιες στους υπόλοιπους ηγέτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιοι αναγνωρίζουν αόριστες αναμνήσεις κι άλλοι δεν θυμούνται τίποτα. «Εγώ ποτέ δεν το πήρα στα σοβαρά» δήλωσε
ένας εξ αυτών και συμπλήρωσε: «Μου έμοιαζε
κάπως απελπισμένο».
Η αντίδραση Σαρκοζί
Έτσι, όταν ο Ν. Σαρκοζί έμαθε ότι ο Γ. Παπανδρέου είχε αποφασίσει να θέσει την προσεκτικά
σχεδιασμένη συμφωνία για το πρόγραμμα στήριξης σε δημοψήφισμα εξερράγη. «Ήταν οργισμένος», είπε ένας βοηθός του. Οι αγορές ομολόγων
της ευρωζώνης, οι οποίες είχαν προσωρινά μαζευτεί μετά τη συμφωνία για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, βρέθηκαν σε πανικό
πωλήσεων. Οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών
ομολόγων της Ελλάδας αυξήθηκαν κατά 16,2%
σε μία μέρα. Πιο ανησυχητικό ήταν το γεγονός
ότι το κόστος δανεισμού για τις ισχυρότερες κυβερνήσεις της ευρωζώνης άρχισε να πλησιάζει σε επίπεδα που ανάγκασαν κι άλλες χώρες σε
προγράμματα διάσωσης.
Ο Ν. Σαρκοζί κάλεσε τους στενότερους συμβούλους του σε μία έκτακτη συνάντηση. Σύμφωνα με άτομο που συμμετείχε σε αυτήν, η αρχική
αντίδραση του Γάλλου προέδρου ήταν να εξαναγκάσει τον Γ. Παπανδρέου σε αλλαγή πορείας.

Είτε θα αποδεχόταν το νέο πακέτο χωρίς προϋποθέσεις άμεσα ή η Ελλάδα θα οδηγούνταν εκτός
ευρώ. Ο Ενρί Γκουιάνο, ο έμπιστος του Σαρκοζί,
σημείωσε πως ο ίδιος ο Σαρλ ντε Γκολ προτιμούσε τα δημοψηφίσματα από την κοινοβουλευτική πολιτική. Εάν ζητούσε από τον Παπανδρέου
να ακυρώσει ένα δημοψήφισμα θα ήταν σαν να
αντιτίθεται στις παραδόσεις που τους κληροδότησε ο ντε Γκολ. Έτσι, ο Ν. Σαρκοζί κατέληξε σε
έναν συμβιβασμό: ο Γ. Παπανδρέου θα προχωρούσε με το δημοψήφισμα, αλλά όχι για το πακέτο στήριξης.
Η πρόσκληση στις Κάννες
Ο Ν. Σαρκοζί τηλεφώνησε στην Α. Μέρκελ και
συμφώνησαν σε μία στρατηγική. Θα καλούσαν
τον Παπανδρέου στις Κάννες, όπου σε 48 ώρες
θα διεξαγόταν η σύνοδος του G20 και θα τον
έπειθαν να κάνει το δημοψήφισμα με το ερώτημα εάν η Ελλάδα θα παραμείνει στην ευρωζώνη.
Στο Βερολίνο, η Α. Μέρκελ διχάστηκε για το θέμα
του «Grexit», και πολλοί σύμβουλοι -ειδικότερα
ο ισχυρός υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε- υποστήριξαν ότι θα έδενε περισσότερο τα 16 εναπομείναντα μέλη και θα τους έδινε
τη δυνατότητα να βγουν από την κρίση. «Ήθελε
πολύ να είναι ένα σαφές ερώτημα εντός ή εκτός
ευρώ» δηλώνει Γερμανός αξιωματούχος. «Για
εκείνη το σημείο κλειδί ήταν εάν οι ίδιοι οι Έλληνες ήθελαν να είναι εντός ή εκτός και εάν με το
δημοψήφισμα αποφάσιζαν ότι θέλουν την έξοδο, τότε ο δρόμος θα ήταν ευκολότερος».
Πολλοί αξιωματούχοι ακόμη αναρωτιούνται
γιατί ο Παπανδρέου συμφώνησε να εμφανιστεί

στις Κάννες για να τον επιπλήξουν. Αν και εξεπλάγη με το ξέσπασμα θυμού από τους Ευρωπαίους ηγέτες, ο ίδιος δήλωσε ότι χάρηκε για την
ευκαιρία που είχε να αποσπάσει στήριξη για την
ιδέα δημοψηφίσματος σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το «τελεσίγραφο»
Ο Ν. Σαρκοζί κάλεσε τους ομότιμους ηγέτες στο Παλάτι στις 5:30 μ.μ. την Τετάρτη, μία
ώρα πριν συναντηθούν με τον Παπανδρέου, για
να συμφωνήσουν στον τρόπο με τον οποίο θα
τον αντιμετωπίσουν. Στη συνάντηση συμμετείχαν η Α. Μέρκελ, ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου και πρόεδρος του
Eurogroup, η Κριστίν Λαγκάρντ, γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και
οι δύο πρόεδροι της Ε.Ε., Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο και Χέρμαν Βαν Ρομπάι. Ο Ν. Σαρκοζί έδωσε σε όλους ένα λευκό χαρτί με τίτλο Position
commune sur la Grèce – Κοινή θέση για την Ελλάδα. «Η ιδέα ήταν να μπει ο Παπανδρέου στη
γωνία» δήλωσε ένας από τους παρευρισκόμενους.
Το σχέδιο έξι σημείων του Σαρκοζί -που έχουν
στη διάθεσή τους οι F.T.- ήταν σαφές και σκληρό. Ο Έλληνας πρωθυπουργός έπρεπε να δεχθεί
το πρόγραμμα στήριξης που είχε συμφωνηθεί
την προηγούμενη εβδομάδα και δεν θα δινόταν
καμία περαιτέρω βοήθεια μέχρις ότου το κοινοβούλιο της Ελλάδας το επικύρωνε με την ψήφο
του.
«Είμαστε πάντα έτοιμοι να βοηθήσουμε την
Ελλάδα παρά τη μονομερή απόφαση να ανα-

κοινωθεί το δημοψήφισμα χωρίς πρότερη ενημέρωση» αναφέρει το δεύτερο σημείο, σε μία
σαφή ένδειξη της οργής του κ. Σαρκοζί. Το έκτο
σημείο είναι το πιο ξεκάθαρο: «Το δημοψήφισμα θα αφορά μόνο την ένταξη της Ελλάδας στο
ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Ο Γ. Παπανδρέου στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι αυτός που
πάλεψε μαζί του για να αλλάξει η διατύπωση του
δημοψηφίσματος ήταν κυρίως ο Ν. Σαρκοζί και
πως η Α. Μέρκελ ήταν με τη δική του πλευρά.
Όσοι βρίσκονταν στην αίθουσα, όμως, αναφέρουν ότι μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών -συμπεριλαμβανομένης της Α. Μέρκελ- υπήρχαν
ελάχιστες διαφωνίες.
Έχοντας συμφωνήσει στη γραμμή για την Ελλάδα, ο Ν. Σαρκοζί γύρισε τη συζήτηση σε κάτι
που τους απασχολούσε περισσότερο: στην Ιταλία. Το δημοψήφισμα του Παπανδρέου είχε δημιουργήσει ένα δίλημμα για την Ελλάδα, αλλά
επίσης έβγαλε στην επιφάνεια έναν πολύ μεγαλύτερο φόβο: ότι η μετάδοση από την Αθήνα θα διαχεόταν σε όλη την ευρωζώνη. Η χώρα
που αντιμετώπιζε τον μεγαλύτερο κίνδυνο ήταν
η Ιταλία.
Με δημόσιο χρέος σχεδόν 2 τρισ. ευρώ -το τέταρτο μεγαλύτερο στον κόσμο- οι αξιωματούχοι
του ιταλικού υπουργείου Οικονομικών εκτιμούσαν ότι ένα τριετές πρόγραμμα στήριξης θα άγγιζε περίπου τα 600 δισ. ευρώ. Δεν υπήρχαν
αρκετά χρήματα στην Ε.Ε. ή στο ΔΝΤ γι' αυτό. Η
Ιταλία ήταν απλούστατα πολύ μεγάλη για να διασωθεί. «Δεν μπορούσαμε να αντέξουμε το κόστος της Ιταλίας» ανέφερε αξιωματούχος του
γαλλικού υπουργείου Οικονομικών και συμπλήρωσε: «Κανένας δεν μπορούσε. Θα ήταν κατά
συνέπεια πιθανότατα το τέλος της ευρωζώνης».
Η Κρ. Λαγκάρντ έφτασε στις Κάννες με ένα
σχέδιο, να τεθεί η Ιταλία σε ένα «προληπτικό πρόγραμμα» 80 δισ. ευρώ, σε μία γραμμή
πίστωσης που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, αλλά θα
οδηγούσε επίσης σε εντατική παρακολούθηση,
ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας που είχε απολέσει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων ηγετών, θα
εφάρμοζε τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Υποστήριξε πως μόνο έτσι οι αγορές θα άρχιζαν να
δανείζουν και πάλι την Ιταλία με βιώσιμο επιτόκιο. «Η Ιταλία δεν έχει αξιοπιστία» δήλωσε η Κρ.
Λαγκάρντ στη συζήτηση. Αλλά η απόφαση για
την Ιταλία μπορούσε να περιμένει. Ο Γ. Παπανδρέου αναμενόταν από στιγμή σε στιγμή.
Ο ψυχολογικός πόλεμος
Στη συνάντηση, πολλοί από τους συμμετέχοντες έμειναν άναυδοι. Στο ημερολόγιό του, ο
υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Φρανσουά
Μπορουάν, έκανε λόγο για ψυχολογικό πόλεμο.
Άλλοι, ειδικότερα οι δύο πρόεδροι της Ε.Ε., είπαν
στη συνέχεια στους συνεργάτες τους ότι ένιωθαν
πολύ άβολα με το γεγονός πως μία μικρή ομάδα
Ευρωπαίων ηγετών πίεζαν τον εκλεγμένο πρωθυπουργό μιας χώρας. «Ποτέ δεν είδα μία συνάντηση τόσο έντονη και τόσο δύσκολη» είπε ένας
εκ αυτών των συνεργατών.
Από τη στιγμή που ο Γ. Παπανδρέου με τον
Ε. Βενιζέλο έφτασαν στην αίθουσα, ο Ν. Σαρκοζί ξεκίνησε αυτό που ένας αξιωματούχος χαρακτήρισε «the full Sarkozy»: μία στοχευμένη,
οργισμένη αποκήρυξη της απόφασης του Παπανδρέου για δημοψήφισμα. «Σαφέστατα το
συναίσθημα ήταν: κάναμε τα πάντα για να σας
βοηθήσουμε, κάναμε τα πάντα για να σας κρατήσουμε στην ευρωζώνη, πήραμε οικονομικό και
πολιτικό κίνδυνο» είπε μέλος της γαλλικής αποστολής. «Είναι η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση χρέους του κόσμου, στην Ιστορία, και τώρα το μόνο
που κάνετε είναι να μας προδίδετε».
Ο Παπανδρέου αιφνιδιάστηκε. «Έρχεται και
αρχίζει να μιλά έξαλλος για το δημοψήφισμα»,
λέει για τον Σαρκοζί. «Η θέση του Σαρκοζί ήταν
πολύ επιθετική. Δεν ήταν ευγενική. Πολύ-πολύ
ισχυρή και πολύ επιθετική, ώστε να μπει η Ελλάδα στο δίλημμα: εντός ή εκτός» είπε ο Ε. Βενιζέλος.
Οι Έλληνες προσπάθησαν να αντεπιτεθούν. Ο
Παπανδρέου παρουσίασε το σχέδιό του: το δημοψήφισμα θα γινόταν σε έναν μήνα και θα ανάγκαζε τον Σαμαρά και τους εσωκομματικούς του
αντιπάλους να ευθυγραμμιστούν, δεδομένου ότι
ακόμη και οι πιο δηλητηριώδεις επικριτές του
δεν θα μπορούσαν να αντιταχθούν στη μόνη
σωτηρία για την παραμονή της χώρας στην ευρωζώνη. Τότε ο Παπανδρέου διάβασε την προτεινόμενη διατύπωση για το δημοψήφισμα.
«Ήταν μία κάπως μεγάλη παράγραφος» παραδέ(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

19

•

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014

Πως οι Ευρωπαίοι έριξαν
τον Γ. Παπανδρέου

(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

χθηκε ο Έλληνας πρωθυπουργός.
Η Α. Μέρκελ ήταν η πρώτη που αντέδρασε και
δεν ήταν χαρούμενη. «Ή θα το λύσουμε αυτό
εδώ, μεταξύ μας ή στα μάτια του κόσμου θα έχουμε αποτύχει» είπε. «Wir müssen entscheiden» πρέπει να αποφασίσουμε. «Ή θέλετε να μείνετε
εντός ευρωζώνης ή όχι» είπε. Όσοι βρίσκονταν
στην αίθουσα είπαν ότι ο Παπανδρέου εμφανώς αποθαρρύνθηκε καθώς συνεχιζόταν η μάχη.
Όταν κουράστηκε, ο Ε. Βενιζέλος ανέλαβε τη μάχη, που για πολλούς ήταν σημάδι ότι ο Έλληνας
πρωθυπουργός ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι είχε καταστεί εξαντλημένη πολιτική δύναμη και ο
Ε. Βενιζέλος, ο οποίος εδώ και καιρό εποφθαλμιούσε την πρωθυπουργία, κινήθηκε για να εκμεταλλευθεί την αλλαγή των συνθηκών.
Ήταν η αλλαγή στη γλώσσα του σώματος που
πρόσεξε ο Μπαρόζο, ο οποίος καθόταν αθόρυβα. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε αργότερα στους συνεργάτες του ότι η σκηνή
που ξετυλίχτηκε μπροστά του τον έκανε να ανησυχεί περισσότερο. Πέρα από τη γενική συζήτηση περί ελληνικής εξόδου από το ευρώ, η οποία
κατά τους αξιωματούχους της Κομισιόν θα προκαλούσε ανεξέλεγκτο πανικό στις αγορές για τον
ευρωπαϊκό Νότο, η προοπτική μηνιαίας καμπάνιας για το δημοψήφισμα σήμαινε εβδομάδες
αβεβαιότητας, δηλαδή αυτό ακριβώς που προσπαθούσαν να αποφύγουν καθώς οι αποδόσεις
των ιταλικών ομολόγων είχαν φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα.
Το τηλεφώνημα Μπαρόζο σε Σαμαρά
Εν αγνοία του Ν. Σαρκοζί και της Α. Μέρκελ,
τηλεφώνησε στον Α. Σαμαρά, τον τότε αρχηγό
της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το ξενοδοχείο του πριν ξεκινήσει η συνάντηση. Γνώριζε ότι εκείνος ήθελε απεγνωσμένα να αποφύγει
το δημοψήφισμα. Ο Α. Σαμαράς του είπε ότι τώρα ήταν πρόθυμος να συνυπογράψει σε μία κυβέρνηση εθνικής ενότητας μεταξύ της Νέας
Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ - κάτι που επιμελώς
απέφευγε επί μήνες, ελπίζοντας ότι θα μπορούσε
να εξασφαλίσει την πρωθυπουργία. Ο Μπαρόζο
κάλεσε το συμβούλιό του και στελέχη της Κομισιόν στη σουίτα του στο Hotel Majestic Barrière
για να χαράξει στρατηγική. Αποφάσισε ότι δεν
θα έλεγε στον Ν. Σαρκοζί ή στην Α. Μέρελ για
εκείνη τη συνομιλία, αλλά σύμφωνα με άτομα
που βρέθηκαν σε εκείνη τη σουίτα, ξεκίνησε τη
συζήτηση για πιθανά ονόματα τεχνοκρατών που
θα μπορούσαν να πάρουν τα ηνία από τον Παπανδρέου σε μία κυβέρνηση εθνικής ενότητας.
Το πρώτο πρόσωπο που είπε ο Μπαρόζο ήταν ο
Λουκάς Παπαδήμος. Σε μία εβδομάδα, ο Λ. Παπαδήμος ανέλαβε καθήκοντα.
Το τετ α τετ Μπαρόζο - Βενιζέλου
Παρατηρώντας τον Ε. Βενιζέλο μερικές ώρες
αργότερα, ο Μπαρόζο είδε την ευκαιρία. Ο Ν.

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

ΕΛΛΑΔΑ

Σαρκοζί έκλεισε τη συνάντηση διαβάζοντας ξανά το σχέδιο των έξι σημείων, είπε στον Παπανδρέου να επιστρέψει στην Αθήνα και να «πάρει
μία απόφαση» και ο Μπαρόζο πήρε τον Βενιζέλο
στην άκρη. «Πρέπει να σκοτώσουμε αυτό το δημοψήφισμα» του είπε. Ο υπουργός Οικονομικών
συμφώνησε σχεδόν αμέσως. Το τέλος του δημοψηφίσματος θα ήταν επίσης το τέλος του Παπανδρέου.
Μετά από κάποια σύντομα σχόλια στον Τύπο
όπου είπε ότι «το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θα κρίνει την παραμονή ή μη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ», ο Παπανδρέου πήρε
τον δρόμο της επιστροφής προς το αεροδρόμιο
της Νίκαιας. Στο αυτοκίνητο, γύρισε στον Ε. Βενιζέλο και του είπε ότι τα πράγματα δεν είχαν
πάει τόσο άσχημα όσο φοβόταν. Ο Ε. Βενιζέλος
ήταν δύσπιστος. Κατά την πτήση προς Αθήνα,
ενώ ο Γ. Παπανδρέου κοιμόταν, ο Βενιζέλος ενθαρρύνθηκε από την παραίνεση του Μπαρόζο
και είπε σε έναν βοηθό του να συντάξει μία δήλωση που θα κοινοποιούσε με την προσγείωση
του αεροπλάνου, στις 4:45 π.μ. της Πέμπτης. «Η
θέση της Ελλάδας μέσα στο ευρώ είναι μια ιστορική κατάκτηση της χώρας που δεν μπορεί να
τεθεί υπό αμφισβήτηση. Το κεκτημένο αυτό του
ελληνικού λαού δεν μπορεί να εξαρτηθεί από τη
διεξαγωγή δημοψηφίσματος». Το δημοψήφισμα
του Παπανδρέου είχε πεθάνει. Όπως και η πρωθυπουργία του.
Το σχέδιο για τα SDRs
Για μήνες ο Ομπάμα έβλεπε την κατάσταση
στην Ευρώπη να γίνεται όλο και χειρότερη και
η ανησυχία μεγάλωνε. Ο Αμερικανός υπουργός
Οικονομικών Tim Geithner προσπαθούσε να περάσει μαθήματα από την τραπεζική κρίση στις
ΗΠΑ, κυρίως ότι μόνο ένα μεγάλο τείχος κρατικού χρήματος μπορεί να καθησυχάσει τους επενδυτές.
Ωστόσο οι Αμερικανοί καταλάβαιναν ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες κινούνταν διαφορετικά. Οι ΗΠΑ
είχαν μόνο ένα στόχο, λέει Ευρωπαίος που συνάντησε τον Geithner. Η ευρωζώνη έπρεπε να σωθεί γιατί διαφορετικά θα υπήρχε μεγάλη ύφεση
(depresson) στην Ευρώπη και αυτό θα επηρέαζε την οικονομία της υπερδύναμης. Η αμηχανία όμως ήταν εμφανής και η επιτομή της ήταν
οι σχέσεις με τη Μέρκελ που συχνά έβρισκε την
αμερικανική παρέμβαση ακατάλληλη και μη επιθυμητή. Το Βερολίνο πίεσε για να εμπλακεί το
ΔΝΤ, αλλά η Μέρκελ έλεγε στους συναδέλφους
της ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται
από Ευρωπαίους. Ωστόσο πολλοί σε Βρυξέλλες,
Φρανκφούρτη και Παρίσι καλωσόρισαν την αμερικανική παρέμβαση ως αντίβαρο στο Βερολίνο.
Όταν οι Ευρωπαίοι ηγέτες κλήθηκαν ξανά
από τον Σαρκοζί στις 9:30 το βράδυ στις Κάννες είδαν με έκπληξη τον Ομπάμα να προεδρεύει στη συνάντηση. Πολλοί πίστευαν ότι η βραδιά
θα αφιερωνόταν στην προσπάθεια να πειστεί ο
Μπερλουσκόνι να καταφύγει η Ιταλία στο ΔΝΤ,
κάτι που οι Ιταλοί είχαν απορρίψει το πρωί.
Ωστόσο ο Ομπάμα ξεκίνησε με κάτι διαφορε-

τικό. Ένα σχέδιο να αυξηθεί το τείχος προστασίας της Ευρώπης. Για Γάλλους και Αμερικανούς
η περισσότερο προφανής πηγή για να χρηματοδοτηθεί το τείχος ήταν η ΕΚΤ. Αλλά το Βερολίνο
για πολύ καιρό στεκόταν ενάντια στη χρηματοδότηση κρατών από την κεντρική τράπεζα. Ήταν
θέμα αρχής, το οποίο είχε τις ρίζες του στη γερμανική ιστορία.
Οι αντιπροσωπείες της Γαλλίας και των ΗΠΑ
είχαν δουλέψει σε ένα σχέδιο που θα έπειθε τις
αγορές ότι υπάρχει αρκετό χρήμα για να αποφευχθεί ελληνική πτώχευση ή κάποια άλλη χωρίς
να προσκρούει στις αντιρρήσεις της Γερμανίας και ήλπιζαν ότι στις Κάννες αυτό θα γινόταν
αποδεκτό. Περιελάμβανε μια μορφή μετρητού
που δεν είναι πολύ γνωστή: τα Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα (special drawing rights - SDRs).
Τυπικά δεν είναι χρήμα. Δημιουργήθηκαν από το
ΔΝΤ το 1969 ως αντικατάστατο του χρυσού και
του δολαρίου στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό λογιστικό. Γνωστά ως «χάρτινος χρυσός» δεν
μπορούν να κατέχονται από κανέναν άλλον πλην
του ΔΝΤ και πρέπει να μετατραπούν σε άλλο νόμισμα πριν ξοδευτούν.
Το 2009 μετά την κρίση που προκάλεσε η
Lehman Brothers το G20 αύξησε το ποσό των
SDRs κατά 250 δισ. δολάρια. Στις Κάννες οι ΗΠΑ
και η Γαλλία ήθελαν κάτι ανάλογο. Αντί όμως για
το ΔΝΤ η ευρωζώνη θα διέθετε SDRs αξίας 140
δισ. ευρώ για ένα ταμείο διάσωσης. Ακόμα και
αυτοί που σχεδίασαν την πρόταση παραδέχονται
ότι ήταν βιαστική. Στη συνάντηση ο Ομπάμα είπε ότι «οι ΗΠΑ θα προτιμούσαν η ΕΚΤ να δράσει
όπως η Fed, αλλά αυτό δεν δείχνει να είναι εφικτή επιλογή», μια ξεκάθαρη αναφορά στις γερμανικές αντιδράσεις.
Το «όχι» του Jens Weidmann
Η Μέρκελ είχε ένα ακόμα πρόβλημα. Ήταν
ανοικτή στην πρόταση, αλλά τα SDRs δεν ελέγχονται από κυβερνήσεις, αλλά από τις κεντρικές τράπεζες. Και ο Jens Weidmann επικεφαλής
της Bundesbank διαφώνησε. Από πηγές του ΔΝΤ
ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης είχε μάθει για
το σχέδιο και έτσι έγραψε γρήγορα μια επιστολή
προς την καγκελάριο για τη διαφωνία του. Η διαφωνία ήταν ιδεολογική, αλλά και πρακτική. Εκτίμησε ότι η χρήση ξένων αποθεματικών για τη
δημιουργία του Ταμείου θα έστελνε λάθος μήνυμα στις αγορές και θα ήταν δείγμα απελπισίας. Το
βασικό πρόβλημα όμως ήταν ότι τα SDRs, όπως
τα αποθέματα χρυσού μιας χώρας, είναι μέρος
των συναλλαγματικών διαθεσίμων και αποκλειστικά θέμα της κεντρικής τράπεζας η διαχείρισή
τους. Δεν είχε πρόβλημα να αυξηθεί το ποσό που
δόθηκε το 2009 στο ΔΝΤ, αλλά η χρήση τους για
ένα ευρωπαϊκό ταμείο διάσωσης θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο, εκτίμησε.
Στην επιστολή καλούσε τη Μέρκελ να απορρίψει την πρόταση. Αυτή η επιστολή όμως δεν
έφτασε έγκαιρα στη γερμανική αντιπροσωπεία
στις Κάννες. Η διαφωνία έγινε γνωστή από το τηλέφωνο. Υπήρξε σειρά τηλεφωνημάτων σε μια
προσπάθεια να αλλάξει γνώμη ο κεντρικός τρα-

πεζίτης. Αλλά δεν άλλαξε.
Τελικά στη συνάντηση όταν έγινε η πρόταση
από τον Σαρκοζί και τον Ομπάμα η Μέρκελ είπε
τα «κακά» νέα: η Bundesbank διαφωνεί και η ίδια
δεν μπορεί να το δεχτεί χωρίς την Bundesbank.
Είπε ότι υποστηρίζει πολιτικά το σχέδιο και πως
αν η Ιταλία δεχτεί να λάβει βοήθεια 80 δισ. ευρώ
από το ΔΝΤ η ίδια θα πάει στη γερμανική Βουλή
να ζητήσει αύξηση του ποσού για το Ταμείο Διάσωσης. Για τα SDRs η απάντηση ήταν «όχι».
Τα δάκρυα της Μέρκελ
Η Μέρκελ ήταν στη γωνία. Ο Ομπάμα υποστήριξε ότι η ιδέα της προσφυγής της Ιταλίας στο ΔΝΤ ήταν κακή. Ο Σαρκοζί προσπάθησε
να πετύχει έναν συμβιβασμό. Οι ΗΠΑ ήθελαν η
Γερμανία να συνεισφέρει με τα SDRs, αλλά η Γερμανία προσέφερε «μερική» δέσμευση αν η Ιταλία
έμπαινε σε πρόγραμμα του ΔΝΤ. Ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών Giulio Tremonti ήταν ξεκάθαρος: η Ιταλία δέχεται παρακολούθηση του ΔΝΤ,
αλλά όχι πρόγραμμα.
Θα μπορούσε το ιταλικό σχέδιο για παρακολούθηση της οικονομίας από το Ταμείο, συν
δέσμευση της Γερμανίας να βοηθήσει με διμερή δάνεια να ήταν αρκετό; Αυτό αναρωτήθηκε ο Γάλλος πρόεδρος. «Όχι. Η Γερμανία έχει το
1/4 από όλες τις τοποθετήσεις της ευρωζώνης
σε SDRs», απάντησε ο Ομπάμα. «Αν έχεις όλες
τις χώρες της ευρωζώνης, αλλά όχι τη Γερμανία αρχίζει να χάνεται η αξιοπιστία». Τότε ήρθε
το ξέσπασμα δακρύων της Μέρκελ. «Δεν είναι
δίκαιο. Δεν μπορώ να αποφασίσω ενάντια στην
Bundesbank. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό».
Το ξέσπασμα μετρίασε τις αμερικανικές και τις
γαλλικές απαιτήσεις για συμφωνία εδώ και τώρα.
«Είδε ότι το παρατράβηξε», σχολιάζει για τη στάση του Ομπάμα Ευρωπαίος που ήταν στον χώρο.
Ο Ομπάμα ρώτησε αν η Μέρκελ μπορούσε να
λύσει το θέμα με την Bundesbank ως τη Δευτέρα, ενώ επίσης αναρωτήθηκε αν μπορεί να
υπάρξει αναφορά στην απόφαση της Συνόδου.
Αμφότεροι δεν είχαν καταλάβει την καγκελάριο.
«Δεν πρόκειται να πάρω τόσο μεγάλο ρίσκο χωρίς να λάβω κάτι από την Ιταλία. Δεν πρόκειται
να αυτοκτονήσω». Έτσι, έληξε η συνάντηση.
Οι ηγέτες βρέθηκαν ξανά το επόμενο πρωί, αλλά το momentum είχε χαθεί. «Η καταιγίδα πέρασε», είπε κάποιος που μετείχε και στις δύο
συναντήσεις. Το σχέδιο για τα SDRs δεν ξαναείδε το φως.
Αργότερα ο Μπερλουσκόνι αποκάλυψε στη
συνέντευξη τύπου αυτό που όλοι ήθελαν να μείνει μυστικό: το ΔΝΤ του προσέφερε ένα σχέδιο διάσωσης. Η Ιταλία έλαβε έτσι το στίγμα ότι
χρειάζεται πρόγραμμα στήριξης χωρίς να πάρει
χρήματα. Οι αγορές αντέδρασαν.
Η αποτυχία στις Κάννες τροφοδότησε με οξυγόνο τη φωτιά της κρίσης. Σε μια εβδομάδα τα
επιτόκια στα ιταλικά ομόλογα έφτασαν το 7,5%.
Της Ελλάδας εκτοξεύτηκαν στο 33%, επίπεδο
χωρίς προηγούμενο για ανεπτυγμένη χώρα.
Χωρίς νέο τείχος προστασίας δεν ήταν ξεκάθαρο τι θα έσωζε το ευρώ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ,
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ, ΘΗΡΕΥΤΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΠΑ
Στυλιανός Μανής - Πρόεδρος
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ΑΓΓΕΛΙΑ

«Στην Ελλάδα οφείλουμε το πνεύμα μας και το σύνολο των αρετών μας».
(Βολταίρος)

«'Oλοι οι πολίτες του κόσμου είναι ολίγον Έλληνες. 'Oλη η Δύση είναι Ελλάδα. 'Oλοι οι Δυτικοί είναι 'Eλληνες σε εξορία».
(Χόρχε Λουίς Μπόργκες)

«Αν στη βιβλιοθήκη σας δεν έχετε τα έργα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, τότε μένετε σε ένα σπίτι δίχως φως».
(Τζώρτζ Μπέρναρ Σω)

Προβάλουμε την Ελλάδα μας
στους Αμερικανούς συμπολίτες μας

''ΕΝΩΣΗ

ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΣΙΚΑΓΟΥ''

Το Διοικητικό Συμβούλιο
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KOΣΜΟΣ

Μπαρόζο: Ολέθρια τυχόν έξοδος της Βρετανίας από Ε.Ε.

«Ειδική περίπτωση» χαρακτήρισε την Βρετανία ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, ο οποίος καλεί τη νέα Επιτροπή και τον πρόεδρό της, που θα προκύψουν από τις ευρωεκλογές, να
κάνουν τις σωστές κινήσεις ώστε να αποφευχθεί η αποχώρηση της Βρετανίας από την Ε.Ε., μία εξέλιξη που ο ίδιος θεωρεί ότι θα αποβεί ολέθρια και για την Ευρώπη.
«Η σχέση ανάμεσα σε Ευρώπη και Βρετανία είναι αμφίδρομη. Δεν μπορεί να υπάρξει η μία δίχως
της άλλη», υπογράμμισε ο κ. Μπαρόζο. Εκτιμώ, συνέχισε, ότι για ιστορικούς, γεωπολιτικούς και οικονομικούς λόγους η Βρετανία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ειδική περίπτωση. «Επιβάλλεται, επομένως, να βρούμε τρόπους ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα του Λονδίνου, εφόσον δεν τίθεται
ζήτημα ριζικής αναθεώρησης των Ευρωπαϊκών Συνθηκών», κατέληξε ο πρόεδρος της Κομισιόν.
Ικανοποίηση για τις δηλώσεις Μπαρόζο εξέφρασε η Ντάουνινγκ Στριτ, εκτιμώντας ότι αυτές καταδεικνύουν μια σαφή αλλαγή στάσης της Ευρώπης έναντι των «δίκαιων» αιτημάτων της Βρετανίας.
Ευρωπαϊκό ανάχωμα στον ευρωσκεπτικισμό
Βρετανοί αναλυτές αποδίδουν την συμπαράσταση της Ευρώπης προς τον Ντέιβιντ Κάμερον στον
διογκωμένο ευρωσκεπτικισμό με την παράλληλη άνοδο των ποσοστών δημοτικότητας του λαϊκιστή
Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος παραποιώντας συνειδητά στοιχεία και πολιτικές της Ε.Ε. επηρεάζει αρνητικά το εκλογικό σώμα. Επανειλημμένες δημοσκοπήσεις φέρουν το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Φάρατζ
δεύτερο μετά τους Εργατικούς με ποσοστά που ξεπερνούν το 20%.
Η αλλαγή στάσης της ηγεσίας της Ευρώπης προς τη Βρετανία αποδεικνύεται και από παρεμβάσεις
ανωτάτων αξιωματούχων όπως του Ζαν Κλωντ Πιρί, νομικού συμβούλου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος σε συνέντευξη του στους Financial Times υποστηρίζει πως το αίτημα του Ντέιβιντ Κάμερον για «επαναπατρισμό» συγκεκριμένων αποφάσεων, οι οποίες άπτονται θεμάτων δικαιοσύνης και
μετανάστευσης, μπορούν να ικανοποιηθούν δίχως να απαιτείται αλλαγή Ευρωπαϊκών Συνθηκών, υπό
την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει πολιτική βούληση και συμβιβαστική διάθεση από όλες τις πλευρές.

Hurriyet: ''Ντροπή η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί''

Ένα άρθρο-κόλαφο εναντίον όσων θέλουν να μετατρέψουν ξανά την Αγία Σοφία σε μουσουλμανικό τέμενος δημοσιεύει η τουρκική εφημερίδα Hurriyet. «Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα που πρέπει
να απασχολεί την Τουρκία στον 21ο αιώνα; Είναι δυνατόν η χώρα μας να χρησιμοποιεί τέτοια σημειολογία σήμερα; Είναι δυνατόν μια χώρα όπου λειτουργούν περί τα 80.000 θρησκευτικά τεμένη, να θέλει να επαναλειτουργήσει ως τζαμί ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα της Ορθόδοξης Χριστιανικής
Εκκλησίας; Πώς θα νιώθαμε εμείς αν ένα από τα μεγαλύτερα τζαμιά στην Ευρώπη ξαφνικά μετατρεπόταν σε χριστιανική εκκλησία; Έχουμε 80.000 τεμένη και επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στην
Αγία Σοφία;», γράφει με ιδιαίτερα έντονο ύφος ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Ερτουγρούλ Οζκιόκ.
«Ο χότζας Φετουλάχ που εγώ γνωρίζω δεν θα ήταν ευχαριστημένος με τέτοια πράγματα» σημειώνει, υπονοώντας ότι κάποιοι αποδίδουν στον άλλοτε σύμμαχο και νυν εχθρό του Ερντογάν την ιδέα
της μετατροπής σε τζαμί, με σκοπό να ξεσηκώσει την διεθνή κοινότητα εναντίον της τουρκικής κυβέρνησης.
«Αν πάντως αυτές οι φήμες είναι ακριβείς, τότε δεν εξυπηρετούν την κοινωνία. Αν είναι ακριβείς,
τότε όλα τα μηνύματα διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης που στέλνονται στη διεθνή κοινότητα μέχρι σήμερα δεν ήταν τίποτα περισσότερο από καθαρή υποκρισία. Φίλοι, η Κωνταντινούπολη βρίσκεται στα χέρια των Τούρκων εδώ και 560 χρόνια. Η Αγία Σοφία είναι ένα μνημείο της χώρας μας εδώ
και 90 χρόνια, μιας χώρας που το 99% των κατοίκων είναι μουσουλμάνοι. Εσείς τί επιπλέον, τί άλλο
θέλετε να αποδείξετε; Και σε ποιόν; Εν μέσω 80.000 τεμένων, εσείς τώρα επικεντρώνεστε σε μία χριστιανική εκκλησία; Ντροπή, ντροπή σας…» καταλήγει.

Newsweek: Το Ισραήλ κατασκοπεύει τις ΗΠΑ

Το Ισραήλ κατασκοπεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες περισσότερο από κάθε άλλον σύμμαχό τους και
αυτή η παρακολούθηση ξεπερνά κάθε όριο, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Newsweek.
Στόχοι της ισραηλινής κατασκοπείας είναι τα βιομηχανικά και τεχνολογικά μυστικά της αμερικανικής βιομηχανίας, σύμφωνα με το δημοσίευμα του αμερικανικού περιοδικού, το οποίο επικαλείται
πηγές που συμμετέχουν σε μυστικές συσκέψεις με θέμα την εισαγωγή νομοθεσίας η οποία θα αμβλύνει τους περιορισμούς χορήγησης βίζας στους Ισραηλινούς πολίτες.
Μέλος του αμερικανικού Κογκρέσου το οποίο συμμετείχε σε σχετική σύσκεψη τον Ιανουάριο, χαρακτήρισε τις μαρτυρίες «εξοργιστικές, ανησυχητικές, μέχρι και τρομακτικές», ενώ άλλο μέλος τους
Κογκρέσου χαρακτήρισε αυτή την συμπεριφορά «επιβλαβή».
«Καμία άλλη χώρα - σύμμαχος των ΗΠΑ δεν ξεπερνά σε τέτοιο βαθμό τα όρια στις κατασκοπευτικές δραστηριότητες, όσο το Ισραήλ», δήλωσε πρώην μέλος του Κογκρέσου που συμμετείχε σε μυστική σύσκεψη στο τέλος του 2013, σύμφωνα με το δημοσίευμα του περιοδικού.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών κάνουν λόγο «για βιομηχανική κατασκοπεία, για ανθρώπους που φθάνουν στις ΗΠΑ σε εμπορικές αποστολές, για ισραηλινές
εταιρείες που συνεργάζονται με αμερικανικές εταιρείες ή για μυστικούς πράκτορες που ενεργούν
κατ΄ εντολήν της κυβέρνησης, δηλαδή της πρεσβείας του Ισραήλ».
Σύμφωνα με το Newsweek, οι ισραηλινές κατασκοπευτικές δραστηριότητες στις ΗΠΑ δεν συγκρίνονται με τις κατασκοπευτικές δραστηριότητες άλλων συμμάχων, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία και η Ιαπωνία, δήλωσαν πράκτορες της αμερικανικής αντικατασκοπείας σε μέλη των
Επιτροπών Νομικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.
«Δεν νομίζω ότι αυτές οι αποκαλύψεις προκαλούν έκπληξη σε κανέναν», δήλωσε το πρώην μέλος
του Κογκρέσου.

Χαμενεΐ: Βλακώδεις οι απαιτήσεις για περιορισμό του πυραυλικού προγράμματος

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ότι οι απαιτήσεις της Δύσης για περιορισμό του πυραυλικού προγράμματος της Τεχεράνης είναι «ανόητες και βλακώδεις». Μάλιστα, κάλεσε τους Φρουρούς της Επανάστασης να προχωρήσουν σε μαζική παραγωγή πυραύλων.
«Περιμένουν από εμάς να περιορίσουμε το πυραυλικό μας πρόγραμμα ενώ συνεχώς απειλούν το
Ιράν με στρατιωτική δράση. Επομένως αυτή είναι μία βλακώδης, ανόητη απαίτηση», είπε ο Χαμενεϊ
στη διάρκεια επίσκεψής του σε έκθεση αεροναυπηγικής των Φρουρών της Επανάστασης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
Ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί είχε δηλώσε, ενόψει της επανάληψης των διαπραγματεύσεων με
τις μεγάλες δυνάμεις, ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποδεχτεί ένα «πυρηνικό απαρτχάιντ» και να αποκηρύξει το πυρηνικό πρόγραμμά του, όμως είναι έτοιμο να επιδείξει «μεγαλύτερη διαφάνεια».
Το Ιράν αρνείται να αποκηρύξει το δικαίωμά του σε ένα πυρηνικό πρόγραμμα για ειρηνικούς σκοπούς και να αποδεχτεί τον περιορισμό του προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου, όπως του ζητήθηκε πρόσφατα από τις ΗΠΑ και τη Γαλλία.

Στο Λονδίνο οι περισσότεροι δισεκατομμυριούχοι

Το Λονδίνο φιλοξενεί τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους από οποιαδήποτε άλλη πόλη του
κόσμου και η Βρετανία έχει τους περισσότερους πολυεκατομμυριούχους ανά κάτοικο, σύμφωνα με
έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Sunday Times.
Συγκεκριμένα, στο Λονδίνο ζουν οι 72 από τους 104 δισεκατομμυριούχους (σε στερλίνες) της Βρετανίας. Ακολουθεί η Μόσχα, την οποία έχουν επιλέξει ως μόνιμη κατοικία τους 48 δισεκατομμυριούχοι, ενώ τις επόμενες θέσεις καταλαμβάνουν η Νέα Υόρκη με 43, το Σαν Φρανσίσκο με 42, το Λος
Άντζελες με 38 και το Χονγκ Κονγκ με 34.
Οι 104 δισεκατομμυριούχοι που ζουν στη Βρετανία έχουν συνολική περιουσία 301,13 δισ. λίρες
(368,75 δισ. ευρώ). Πέρυσι ήταν μόνο 88 και τα περιουσιακά τους στοιχεία ήταν σημαντικά χαμηλότερα, φτάνοντας μόλις τα 245,66 δισ. στερλίνες (300,8 δισ. ευρώ).

Και ο Πάπας στην εκστρατεία «Φέρτε πίσω τα κορίτσια μας»
O Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον και ο πάπας Φραγκίσκος προστέθηκαν στη λίστα με
τα δημόσια πρόσωπα, τα οποία συμμετέχουν στη διεθνή εκστρατεία «Φέρτε πίσω τα κορίτσια μας»
για την απελευθέρωση των μαθητριών που απήχθησαν στη Νιγηρία.
Ο Πάπας έγραψε στο Twitter: «Ας ενώσουμε όλοι τις προσευχές μας για την άμεση απελευθέρωση
των μαθητριών που απήχθησαν στη Νιγηρία. ''Φέρτε Πίσω Τα Κορίτσια Μας''».
O κ. Κάμερον κράτησε σε εκπομπή του BBC πλακάτ με το μήνυμα «Φέρτε πίσω τα κορίτσια μας» και
δεσμεύτηκε ότι η χώρα του θα κάνει ό,τι μπορεί για τον εντοπισμό και την απελευθέρωσή τους.
«Επικοινώνησα τηλεφωνικώς με τον πρόεδρο της Νιγηρίας και προσφέρθηκα να κάνω ό,τι θα μπορούσε να βοηθήσει. Συμφωνήσαμε στην αποστολή μίας ομάδας που περιλαμβάνει ορισμένους ειδικούς της αντιτρομοκρατίας και των μυστικών υπηρεσιών για να συνεργαστούν με την μεγαλύτερη
ομάδα των Αμερικανών που βρίσκεται εκεί. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι περισσότερο θελήσουν
οι Νιγηριανοί», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.
Αναγνώρισε πάντως ότι δεν είναι εύκολη η επιχείρηση αναζήτησης των κοριτσιών, που απήχθησαν
από την ισλαμιστική οργάνωση Μπόκο Χαράμ στις 14 Απριλίου.

Σρέντερ: Κατηγόρησε την ΕΕ για την έναρξη της κρίσης στην Ουκρανία

Ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ δήλωσε ότι η αμφιλεγόμενη συνάντησή
του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν συνέβαλε στην απελευθέρωση των ευρωπαίων στρατιωτικών παρατηρητών που κρατούνταν στην ανατολική Ουκρανία λίγες μέρες αργότερα και κάλεσε την Δύση να σταματήσει να επικεντρώνεται στην επιβολή κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας.
Ο Σρέντερ δέχτηκε επικρίσεις για τις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα ενημέρωσης και
τον δείχνουν σε θερμό εναγκαλισμό με τον ρώσο πρόεδρο, κατά τη συνάντησή τους στις 28 Απριλίου στην Αγία Πετρούπολη, ενώ η κυβέρνηση Μέρκελ πήρε αμέσως αποστάσεις. Σχετικά με τις φωτογραφίες ο Σρέντερ είπε ότι έκανε έκκληση στον Πούτιν να κάνει ό,τι μπορεί για την απελευθέρωση
των επτά κρατούμενων παρατηρητών του ΟΑΣΕ, οι οποίοι και απελευθερώθηκαν στις 3 Μαΐου.
«Ο Pώσος πρόεδρος δεν είναι ένα ανεπιθύμητο πρόσωπο», είπε ο Σρέντερ στην εφημερίδα Welt
am Sonntag όταν ρωτήθηκε αν ήταν σκόπιμο να προσκαλέσει τον ρώσο πρόεδρο σε ένα πάρτι για
τα 70α του γενέθλια. «Χάρηκα πολύ που κατάφερε να έρθει γιατί ήξερα ότι θα είχαμε την ευκαιρία να
μιλήσουμε».
Ο Σρέντερ είπε ότι μίλησε με τον Πούτιν για την Ουκρανία.
«Και σχετικά με την κατάσταση με τους παρατηρητές του ΟΑΣΕ, είχε επιτυχές αποτέλεσμα. Εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία να ζητήσω από τον πρόεδρο Πούτιν να απελευθερώσει τους ομήρους».
Φιλορώσοι αυτονομιστές κρατούσαν ομήρους παρατηρητές του ΟΑΣΕ τους οποίους αποκαλούσαν
αιχμαλώτους πολέμου. Ένας Σουηδός αφέθηκε ελεύθερος για λόγους υγείας, ενώ τέσσερις Γερμανοί,
ένας Τσέχος, ένας Δανός και ένας Πολωνός κρατούνταν μέχρι τις 3 Μαϊου.
«Θεωρώ ότι μιλώντας στον ρώσο πρόεδρο έκανα το σωστό. Δεν έχω τίποτα να κρύψω και δεν πρόκειται να αλλάξω αυτό που είμαι. Αυτός είναι ο τρόπος που χαιρετιόμαστε (με αγκαλιά) τα τελευταία
14 χρόνια κι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε σε δύσκολους καιρούς».
Στην ίδια συνέντευξη ο Σρέντερ προειδοποίησε κατά την επιβολής νέων κυρώσεων εις βάρος της
Μόσχας εξαιτίας της κρίσης στην Ουκρανία λέγοντας ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα ρωσικά
συμφέροντα σε ζητήματα ασφαλείας.
«Συνεχώς ακούω ότι η Δύση θα πρέπει να απομονώσει την Ρωσία και τον Πούτιν», είπε ο Σρέντερ
ερωτηθείς αν είναι απογοητευμένος από την διαχείριση της ουκρανικής κρίσης από την Μέρκελ.
Χαρακτήρισε, μάλιστα, την συμφωνία τελωνειακής ένωσης της Ουκρανίας με την ΕΕ που τελικά δεν
υπέγραψε το Κίεβο, σημείο έναρξης της παρούσας κρίσης καθώς η ΕΕ αδιαφόρησε--όπως είπε--για
το γεγονός ότι η Ουκρανία είναι μία βαθιά πολιτισμικά διχασμένη χώρα και την οδήγησε σε μία διαδικασία επιλογής του τύπου «ή το ένα ή το άλλο».
Ο πρώην καγκελάριος επέκρινε και την κυβέρνηση του Κιέβου για τα λάθη της από τότε που ανέλαβε την εξουσία, μεταξύ των οποίων και την κατάργηση της ρωσικής από επίσημη γλώσσα της χώρας.
«Επιπλέον, το ανατολικό τμήμα της χώρας δεν εκπροσωπείται στην κυβέρνηση. Αυτό προκαλεί έλλειψη εμπιστοσύνης», είπε στη συνέντευξή του.
Τουρκία: Έξαλλος ο Ερντογάν με τον πρόεδρο των δικηγόρων
Την οργή του Τούρκου πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκάλεσε ομιλία του προέδρου της
Ένωσης Δικηγορικών Συλλόγων της Τουρκίας, Μετίν Φεϊζίογλου.
Του καταλόγησε αγένεια επειδή μίλησε πολλή ώρα, χαρακτήρισε την ομιλία πολιτική και στη συνέχεια βγήκε από την αίθουσα της εκδήλωσης.
Ο πρόεδρος της τουρκικής Ένωσης Δικηγορικών Συλλόγων έθεσε ζητήματα όπως η καταστολή της
ελευθερίας του λόγου, η καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και ο τρόπος με τον οποίο
οι αρχές χειρίστηκαν τα επακόλουθα του σεισμού το 2011 στον οποίο σκοτώθηκαν περισσότεροι από
600 άνθρωποι στην πόλη Βαν της ανατολικής Τουρκίας.
«Παραφέρεστε. Αρκετά. Εκφωνείτε πολιτική ομιλία», φώναξε ο Ερντογάν στον Φεϊζίογλου, τον
οποίο στη συνέχεια κατηγόρησε ότι ψεύδεται και ότι μιλάει περισσότερο από τον χρόνο που του αναλογεί.
«Λέτε ανακρίβειες...Πώς μπορείτε να είστε τόσο αγενής;», συνέχισε ο Τούρκος πρωθυπουργός και
στη συνέχεια σηκώθηκε οργισμένος, αν και ο Φεϊζίογλου παρέμεινε στο αναλόγιο του ομιλητή και
αρνήθηκε να διακόψει την ομιλία του. Τη σκηνή, μάλιστα, κατέγραψε και μετέδωσε ο τηλεοπτικός
σταθμός CNN Turk.
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Νιγηρία: Αεροπλάνα HΠΑ ψάχνουν για τις μαθήτριες-ομήρους
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι κατασκοπευτικά αεροπλάνα τους πετούν πάνω από τη βόρεια Νιγηρία για να βοηθήσουν στον εντοπισμό των
περίπου 200 μαθητριών που απήχθησαν στα
μέσα Απριλίου από την ισλαμιστική οργάνωση
Μπόκο Χαράμ, τις απαιτήσεις της οποίας απέρριψαν τη Δευτέρα οι νιγηριανές αρχές.
Αυτές οι αποστολές «κατασκοπείας και επιτήρησης» που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα το βράδυ από την Ουάσινγκτον, πραγματοποιούνται
ενώ η διεθνής κινητοποίηση υπέρ των κοριτσιών δεν παύει να εντείνεται, μερικές ημέρες πριν
από μια σύνοδο κορυφής που οργανώνεται από
τη Γαλλία για την ασφάλεια της Νιγηρίας.
«Μοιραστήκαμε φωτογραφίες εμπορικών δορυφόρων με τους Νιγηριανούς και πραγματοποιούμε επανδρωμένες πτήσεις κατασκοπείας,
επιτήρησης και αναγνώρισης πάνω από τη Νιγηρία, με την άδεια της κυβέρνησης», δήλωσε
υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αμερικανικής
κυβέρνησης.
Μπροστά στην παγκόσμια συγκίνηση που έχει
προκαλέσει αυτή η χωρίς προηγούμενο απαγωγή, η νιγηριανή κυβέρνηση, η οποία είναι ωστόσο παραδοσιακά πολύ αρνητική σε οποιαδήποτε
ανάμιξη στις υποθέσεις της από το εξωτερικό,
αποδέχθηκε τη διεθνή βοήθεια και την αποστολή εμπειρογνωμόνων.
Μετά τις ΗΠΑ (οι οποίες απέστειλαν μια ομάδα
πολιτικών και στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων),
τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία (οι οποίες
έστειλαν επίσης ομάδες), το Ισραήλ πρότεινε με
τη σειρά του τη βοήθειά του, όπως και η Κίνα.
Αμερικανοί εμπειρογνώμονες περνούν εξάλλου «από το μικροσκόπιο» το βίντεο της Μπόκο
Χαράμ που δείχνει περίπου 100 κορίτσια που εμφανίζονται ως μέρος των μαθητριών που έχουν

απαχθεί, σημείωσε η αμερικανική διπλωματία.
«Σκλάβες στιο παζάρι όσες δεν ασπαθούν το
ισλάμ»
Συνολικά 276 μαθήτριες απήχθησαν στις 14
Απριλίου στο Τσίμποκ, στην Πολιτεία του Μπόρνο (βορειοανατολική Νιγηρία), ένα από τα «φέουδα» της ένοπλης ισλαμιστικής οργάνωσης. Απ'
αυτές παραμένουν αιχμάλωτες 223. Στην Πολιτεία Μπόρνο ζουν κυρίως μουσουλμάνοι, αλλά
και μια σημαντική χριστιανική κοινότητα.
Στο βίντεο, ο αρχηγός της Μπόκο Χαράμ,
Αμπουμπάκαρ Σεκάου, απαιτεί την απελευθέρωση των αιχμάλωτων «αδελφών» μαχητών σε
αντάλλαγμα για απελευθέρωση των μαθητριών.
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε αμέσως ότι δεν δέχεται αυτή την απαίτηση.
«Δεν μπορεί να θέτουν τους όρους τους η Μπόκο Χαράμ και οι εξεγερμένοι», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Άμπα Μόρο.
Ο Αμπ. Σεκάου υποστηρίζει πως το παζάρι δεν
αφορά παρά μόνο τα κορίτσια «που δεν έχουν
ασπασθεί» το ισλάμ. Πράγματι, ενώ σε ένα προηγούμενο βίντεο που είχε μεταδοθεί πριν από μία
εβδομάδα τις είχε χαρακτηρίσει «σκλάβες», τώρα εξηγεί πως έχει αναλάβει να προσηλυτίσει τις
ομήρους στη μουσουλμανική θρησκεία.
Το νέο βίντεο της Μπόκο Χαράμ δείχνει περίπου 130 έφηβες καθισμένες στο ύπαιθρο κάτω
από δένδρα, σε τόπο που δεν αναγνωρίζεται, να
απαγγέλλουν μαζί τη «φατίχα», μία από τις κύριες σουράτες του Κορανίου.
Τα νεαρά κορίτσια φορούν μακριά μαύρα και
γκρίζα πέπλα που αφήνουν ακάλυπτα μόνο τα
πρόσωπά τους. Σε τρία γίνονται ερωτήσεις. Δύο
λένε πως ήταν χριστιανές και ασπάσθηκαν το
ισλάμ, ενώ το τρίτο κορίτσι δηλώνει πως ήταν
ήδη μουσουλμάνα.

Λαγκάρντ: Ακύρωσε ομιλία σε πανεπιστήμιο λόγω αντίθεσης φοιτητριών
Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ ακύρωσε την ομιλία της σε ένα αμερικανικό πανεπιστήμιο κατόπιν πιέσεων των
φοιτητριών οι οποίες κατήγγειλαν το ρόλο που
διαδραματίζει το Ταμείο στην προώθηση του
«ιμπεριαλισμού» και της «πατριαρχίας».
Η κ. Λαγκάρντ επρόκειτο να μιλήσει την Κυριακή στην τελετή για τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους στο Κολέγιο Σμιθ, ένα περίβλεπτο
πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης που απευθύνεται αποκλειστικά σε γυναίκες. Ωστόσο ορισμένες φοιτήτριες διαφώνησαν με την παρουσία της
στο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Σε ανακοίνωση που
ανήρτησαν στο Διαδίκτυο, κατηγορούσαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη για την αποτυχία των αναπτυξιακών
πολιτικών στις φτωχές χώρες και ότι ενίσχυσε το
πατριαρχικό σύστημα που καταπιέζει «τις γυναίκες σε όλον τον κόσμο».
«Μολονότι σεβόμαστε την επιτυχία της κυρίας
Λαγκάρντ ως γυναίκας ηγέτιδας στον κόσμο, δεν
θέλουμε να μας εκπροσωπεί κάποιος που συνέβαλε άμεσα στα συστήματα που έχουμε μάθει να
τα πολεμούμε», ανέφεραν οι φοιτήτριες.
Λόγω της διαμαρτυρίας αυτής η κ. Λαγκάρντ

προτίμησε να ακυρώσει τη συμμετοχή της στην
τελετή.
«Δεν θα θέλαμε η συμμετοχή του ΔΝΤ να επισκιάσει τις αξιόλογες επιτυχίες των αποφοίτων
αυτήν την ημέρα», ανέφερε μια εκπρόσωπος του
Ταμείου στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Η πρόεδρος του πανεπιστημίου Καθλίν Μακάρτνεϊ εξέφρασε τη λύπη της για την απόφαση
της Λαγκάρντ, επισημαίνοντας ότι «η ελευθερία
της σκέψης» και «οι διαφορετικές απόψεις» θα
πρέπει να διαφυλαχθούν εντός του ιδρύματος.
Με μια παρόμοια αντίδραση ήρθε αντιμέτωπη
πρόσφατα και η πρώην υπουργός Εξωτερικών
των ΗΠΑ επί κυβερνήσεων Τζορτζ Ου. Μπους,
Κοντολίζα Ράις η οποία επρόκειτο να μιλήσει στο
Πανεπιστήμιο Ράτγκερς του Νιου Τζέρσι. Στις
αρχές Μαΐου ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την ομιλία της γιατί πολλοί φοιτητές αντέδρασαν, καταγγέλλοντας το ρόλο της στην «καταστροφή»
του Ιράκ.
Το Κολέγιο Σμιθ ιδρύθηκε το 1871 και σε αυτό σπούδασε η Μπέτι Φρίνταν, η πρωτοπόρος
του φεμινιστικού κινήματος στις ΗΠΑ, αλλά και
η Μάργκαρετ Μίτσελ, η συγγραφέας του ''Όσα
παίρνει ο άνεμος''.

Τουρκία: Φόβοι για εκατόμβη νεκρών σε ανθρακωρυχείο
Τουλάχιστον 283 άνθρωποι σκοτώθηκαν την
Τρίτη από την έκρηξη και την κατάρρευση του
ορυχείου στην επαρχία Μανίσα στη δυτική Τουρκία σύμφωνα με τον δήμαρχο της ομόνυμης πόλης, η οποία απέχει 250 χιλιόμετρα από την
Κωνσταντινούπουλη. Στους 75 ανέρχονται οι
τραυματίες.
Οι δηλώσεις του δημάρχου, Τσενγκίζ Εργκούν
έγιναν στο CNN Turk και μεταδόθηκαν απ΄όλα τα
μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
Σημειώνεται πως αξιωματούχοι ανέφεραν ότι
οι εγκλωβισμένοι ανέρχονταν περίπου στους 110
και όχι στους 600 που ανέφερε ο δήμαρχος ανεβάζοντας τον αριθμό δραματικά.
Οι εγκλωβισμένοι βρίσκονται περίπου δύο χιλιόμετρα κάτω από το έδαφος της γης και τέσσερα χιλιόμετρα από την έξοδο του ορυχείο, το
οποίο κατέρρευσε έπειτα από έκρηξη.
Ο Τούρκος πρωθυπουργός Αμπντουλάχ Γκιούλ διέταξε την τοπική κυβέρνηση και το δήμο
της Σόμα να θέσουν όλες τις δυνάμεις τους στη
διάθεση των σωστικών συνεργείων για τον απεγκλωβισμό των ανθρακωρύχων, ενώ σύμφωνα
με πληροφορίες ο Τούρκος πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ακύρωσε το προγραμματισμένό του ταξίδι στην Αλβανία γιά να μεταβεί

στο τόπο του δυστυχήματος.
Όσον αφορά στον αριθμό των εγκλωβισμένων οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες καθώς
σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, 580 άνθρωποι βρίσκονταν στο ορυχείο την ώρα της
έκρηξης, όμως το δυστύχημα σημειώθηκε την
ώρα που γινόταν η αλλαγή βάρδιας και έτσι είναι
δύσκολο να καθοριστεί με ακρίβεια ο αριθμός
των εργατών που εξακολουθούσαν να βρίσκονται στο ορυχείο.
Eιδικός σε θέματα ορυχείων, ο Βεντάτ Ντινταρί δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο βασικός
κίνδυνος που διατρέχουν οι ανθρακωρύχοι είναι
η έλλειψη οξυγόνου. «Αν έχουν πάθει βλάβη οι
αεραγωγοί, οι ανθρακωρύχοι μπορεί να πεθάνουν μέσα σε διάστημα μίας ώρας», δήλωσε νωρίτερα. Τα συνεργεία διάσωσης, όπως έχει γίνει
γνωστό, τροφοδοτούν με αέρα τις στοές.
Οι εκρήξεις στα ορυχεία είναι συχνό φαινόμενο στην Τουρκία, κυρίως στα ιδιωτικά στα οποία
συχνά δεν γίνονται σεβαστοί οι κανόνες ασφαλείας.
Το πιο σοβαρό δυστύχημα σε ορυχείο είχε σημειωθεί το 1992, όταν 263 ανθρακωρύχοι είχαν
χάσει τη ζωή τους από μια έκρηξη στο ορυχείο
Ζονγκουλντάκ.

Τουρκία: Δεν θα πληρώσουμε καμία αποζημίωση στην Κύπρο
Η Τουρκία δεν έχει καμία πρόθεση να καταβάλει 90 εκατομμύρια ευρώ στην Κύπρο, όπως προβλέπει η απόφαση την οποία έλαβε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) του
Συμβουλίου της Ευρώπης, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Αχμέντ Νταβούτογλου.
Τα χρήματα, με βάση την απόφαση του ΕΔΑΔ, οφείλονται από την Τουρκία στην Κυπριακή Δημοκρατία ως δίκαιη αποζημίωση για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων Κυπρίων κατά την εισβολή των τουρκικών ένοπλων δυνάμεων στη νήσο πριν από 40 χρόνια.
Ο κ. Νταβούτογλου είπε ότι η Τουρκία η οποία βρίσκεται σε ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την
Ευρωπαϊκή Ένωση -της οποίας η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος- δεν θεωρεί ότι έχει υποχρέωση να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση σε μια χώρα την οποία τυπικά δεν αναγνωρίζει.
- Εφαρμογή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), με
την οποία επέβαλε χρηματική αποζημίωση, συνολικού ύψους 90 εκατ. ευρώ, στην Τουρκία για την
εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή ζητεί από την Άγκυρα η κυπριακή κυβέρνηση.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε γραπτή ανακοίνωσή του, σημειώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την αναφορά ότι η Τουρκία δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση στην
Τέταρτη Διακρατική Προσφυγή της Κύπρου.
Η κυβέρνηση τονίζει ακόμη ότι προσβλέπει στην άμεση συμμόρφωση της Τουρκίας, μέσω της λήψης των αναγκαίων μέτρων, «για να σταματήσει η παράνομη εκμετάλλευση και πώληση ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις που έχει επιδικάσει το
Δικαστήριο»

http://plantyourrootsingreece.org

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

''In ancient times, environmental protection was intertwined with nature's sanctity, comprised by a group of figures of divine origin. Thus, in Greek Mythology, we come across
the mythical Dryads, Forest Nymphs, dwelling inside the trees, implying that the cutting of a tree signified the death of a nymph''. (The Natural Environment in Ancient Greece)
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Στις 21 με 22 Μαϊου επισκέπτεται την Κύπρο ο
Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντερ σύμφωνα
με την τουρκική εφημερίδα ''Χαμπέρ Τουρκ'',
ενώ η εφημερίδα ''Μιλλιέτ'' γράφει επίσης ότι η
τ/κ πλευρά είναι ενοχλημένη από την συνάντηση
που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Τζον Κέρι.
Η εφημερίδα ''Χαμπέρ Τουρκ'' φιλοξενεί και
συνέντευξη του Τ/Κ ηγέτη Ντερβίς Έρογλου,
σύμφωνα με την οποία ο τελευταίος κατηγορεί
τους Αμερικανούς ότι στην πραγματικότητα προωθούν τα συμφέροντα των Ε/Κ.
Σύμφωνα με τον κ. Έρογλου ο Τζο Μπάιντεν
έρχεται στην Κύπρο για να ασκήσει πιέσεις στο
Κυπριακό. Πάντως, όταν ο Μουχαρρέμ Σαρίκαγια της εφημερίδας Χαμπέρ Τουρκ αναφέρει πως
όταν πήγε στα κατεχόμενα για συνέντευξη με τον
Ντερβίς Έρογλου συνάντησε τον Αμερικανό Πρέσβη Τζον Κόνιγκ στην είσοδο ενώ αναχωρούσε
από το 'προεδρικό'. Ρώτησε τον κ. Έρογλου για
τον σκοπό της επίσκεψης Κόνιγκ και του απάντησε ότι ότι συζήτησαν τα της επίσκεψης Μπάιντεν.
Ο Ντερβίς Έρογλου του είπε ακόμη ότι ακόμη ότι
κατά την περίοδο του Αμερικανού Πρέσβη Κόνιγκ στην Κύπρο αυξήθηκε και το ενδιαφέρον
των ΗΠΑ για το Κυπριακό.
Σε ερώτηση τί αναμένεται από την επίσκεΗ επίσκεψη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Γερμανία επιβεβαίωσε τις πληροφορίες περί του ενδιαφέροντος από πλευράς
Βερολίνου, να εμπλακεί στο φυσικό αέριο και
δη στην κατασκευή του τερματικού στο Βασιλικό. Η πρόθεση υπάρχει. Και αυτό το οποίο
αναμένεται,είναι να μετουσιωθεί σε πράξη. Διότι, η κατασκευή του τερματικού είναι στρατηγικής σημασία και συναφής με το ερώτημα, εάν
η Κύπρος θέλει να καταστεί ενεργειακό κέντρο
της ΕΕ ή «όχι». Η λογική και η στρατηγική λένε
«ναι». Και η συγκυρία είναι καλή. Το ζητούμενο
είναι η πολιτική και μεθοδολογία υλοποίησης.
Και το καθαρό μυαλό.
Εναλλακτικές ενεργειακές οδοί
Η κρίση στην Ουκρανία και η ενεργειακή εξάρτηση της Γερμανίας από τη Ρωσία κατά περίπου
36% σε φυσικό αέριο, είναι πρόδηλο ότι της κρατά δεμένα τα χέρια σε ό,τι αφορά στις επιλογές
της. Το κόστος από τις όποιες κυρώσεις σε βάρος
της Μόσχας θα είναι μεγαλύτερο από το όφελος.
Όσο δε, για τις αναφορές περί σεβασμού των δημοκρατικών αρχών και αξιών, αυτές είτε αναδεικνύονται και εφαρμόζονται, είτε υποχωρούν και
μπαίνουν μερικώς ή καθ’ ολοκληρίαν στο ράφι,
αναλόγως της απόκλισης ή της σύγκλισης των
εθνικών συμφερόντων.
Είναι πρόδηλο πως υπάρχει ταύτιση των γερμανικών και των δικών μας εθνικών συμφερόντων για τη λήψη ήπιων μέτρων σε βάρος της
Μόσχας, καθότι η δική μας οικονομία, εν μέσω
κρίσης, εξαρτάται από το ρωσικό τουρισμό και
από άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, την
ίδια στιγμή, κατά την οποία η Γερμανία εξαρτάται ενεργειακά από την Ρωσία. Η κρίση έφερε
στην επιφάνεια την ανάγκη εναλλακτικών οδών
και πηγών ενεργείας. Η Τουρκία είναι μεν μια άλλη οδός, όμως, χωρίς δικό της φυσικό αέριο.
Και για να καλύψει το κενό λιγουρεύεται τα
κοιτάσματα της Κύπρου και της Ελλάδας. Ταυτοχρόνως, εγείρεται το εξής ερώτημα: Γιατί να θέλει να φύγει η Γερμανία από την εξάρτηση της
Ρωσίας και να περάσει στην εξάρτηση της Τουρκίας; Άλλωστε, ειδικώς η γερμανική δεξιά της
Άγκελας Μέρκελ ουδόλως επιθυμεί την πλήρη
ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ. Και συμβαίνει αυτό
διότι με βάση τους συντελεστές ισχύος, η Τουρκία, όχι μόνο θα είναι μία από τις ηγέτιδες χώρες
της ΕΕ, αλλά θα έχει τη δυνατότητα να είναι η μεγαλύτερη δύναμη της Ευρώπης και να θέτει ακόμη και αυτή τη Γερμανία υπό την ενεργειακή της
εξάρτηση λόγω αγωγών.
Τουρκικός αγωγός και τερματικό
Εκ των πραγμάτων, το Βερολίνο θα προτιμά
την αναβάθμιση του λεγόμενου Μεσογειακού Διαδρόμου με κέντρο την Κύπρο, εξού και το ενδιαφέρον για το τερματικό. Η Κύπρος είναι χώρα
της ΕΕ και αυτό συνιστά θετικό γεγονός για τη
Γερμανία. Επί τούτου προστίθεται ακόμη κάτι: Το
μικρό μέγεθος της Κύπρου γίνεται πλεονέκτημα,
αφού δεν μπορούμε να θεωρηθούμε απειλή για
το Βερολίνο παρά μόνο χρήσιμοι εταίροι. Και μάλιστα της ηγέτιδας εντός της ΕΕ χώρας.
Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει όσους υποστήριζαν
και υποστηρίζουν τον άξονα Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας με τις ευλογίες των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν
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Στην Κύπρο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν
ψη Μπάιντεν στην Κύπρο, ο κ. Έρογλου ανάφερε ότι ενδεχομένως να θέλουν να δείξουν το
βάρος τους. «Εγω τους είπα πως αν θέλουν να
κάνουν αισθητό το βάρος τους σε μας, δεν χρειάζεται, Είναι αρκετό να το κάνουν αισθητό στην
Ε/κ πλευρά», είπε ο Ντερβίς Έρογλου. Ανέφερε
ακόμη στην εφημερίδα ότι οι ΗΠΑ θέλουν να είναι ρυθμιστές στην Κύπρο ώστε να καταφέρουν
να βγάλουν το φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου. «Την Συρία την άφησαν στους Ρώσους.
Δεν θέλουν να αφήσουν και την Αίγυπτο. Κι ενώ
ενισχύουν τις σχέσεις τους με την Αίγυπτο και το
Ιράν, δείχνουν ενδιαφέρον και για την Κύπρο»,
φέρεται να είπε ο Ντερβίς Έρογλου, προσθέτοντας ότι μέχρι σήμερα η στάση των ΗΠΑ στην
Κύπρο ήταν υπέρ της προστασίας των συμφερόντων των Ε/Κ. «Μέχρι σήμερα δεν διασφάλισαν
κανένα όφελος στην τουρκική πλευρά. Δια μέσω του πρέσβη τους δείχνουν ότι συμπεριφέρονται ισορροπημένα στις δύο πλευρές αλλά στην
πραγματικότητα ασχολούνται με την Ε/κ πλευρά», είπε ο κ. Έρογλου.
Για τις διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό ο Ντερβίς Έρογλου είπε ότι το πρόβλημα πηγάζει από το
γεγονός ότι ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης δεν
θέλει να διαγράψει όλες τις συμφωνίες που έγι-

ναν στο παρελθόν και να θέσει από την αρχή όλα
τα ζητήματα στο τραπέζι. «Αυτό που φαίνεται είναι πως από αυτές τις διαπραγματεύσεις δεν θα
υπάρξει αποτέλεσμα. Η προσδοκία είναι με την
πίεση του Αμερικανού Αντιπροέδρου Μπάιντεν
να δοθεί ώθηση στην διαδικασία για ένα κοινό
κράτος. Ωστόσο, ο πιο σωστός δρόμος είναι έπειτα από 40 χρόνια διαχωρισμού αντί να υπάρξει
συμφωνία συνένωσης να υπάρξει συμφωνία διαχωρισμού και δημιουργίας δύο χωριστών κρατών. Και πιο εύκολο είναι και πιο μόνιμο», είπε ο
Ντερβίς Έρογλου.
Η Χαμπέρ Τουρκ επισημαίνει ότι είναι η πρώ-

Κύπρος: Ο ''άξονας'' με το ''Τέταρτο Ράϊχ''
τα δικά τους συμφέροντα στην κυπριακή ΑΟΖ.
Υπάρχει μάλιστα μια ισχυρή σχολή σκέψης εντός
της αμερικανικής ελίτ, που υποστηρίζει έναν τέτοιο στρατηγικό ενεργειακό σχεδιασμό, καθότι
θεωρεί το καθεστώς Ερντογάν ως ισλαμοκεντρικό και επικίνδυνο. Με την κρίση στην Κριμαία
δημιουργείται μια αντιπαλότητα μεταξύ των
ΗΠΑ και της Ρωσίας, που υποβοηθά τη σύγκλιση
συμφερόντων Γερμανίας και ΗΠΑ στην αντίληψη
της ενεργειακής απεξάρτησης της Ευρώπης από
τη Μόσχα.
Μέσα από αυτά τα ρήγματα των Τιτάνων του
διεθνούς συστήματος καλούμαστε να δείξουμε
διπλωματική μαεστρία, εξυπηρετώντας τα δικά
μας συμφέροντα με τη Δύση, στην οποία ανήκουμε, χωρίς όμως να τα τσουγκρίζουμε με τη
Μόσχα. Ούτως ή άλλως, θα πρέπει να μπούμε στο
παιχνίδι των ενεργειακών αγορών. Η γερμανική
εμπλοκή στο τερματικό λειτουργεί αποτρεπτικά πριν από και μετά τη λύση ως προς την κατασκευή αγωγού από την Κύπρο στην Τουρκία,
γεγονός που θα μάς έθετε υπό τουρκική εξάρτηση, λόγω της υπεροχής ισχύος την οποία διαθέτει
η Άγκυρα. Εάν γίνει το τερματικό στο Βασιλικό,
δεν χρειάζεται ο αγωγός προς την Τουρκία.
Και ταυτοχρόνως, γιατί η Γερμανία να επενδύσει από τη μια στην Κύπρο, με στόχο την μερική
απεξάρτηση από Μόσχα και Άγκυρα, και από την
άλλη, να θέλει να υιοθετήσει και να επικροτήσει
τις όποιες κινήσεις εξάρτησης, όπως θα είναι ο
αγωγός προς τα τουρκικά παράλια;
Ο ενεργειακός κόμβος
ΕΑΝ, τελικά, οι Γερμανοί επενδύσουν στο τερματικό, γίνονται αντιληπτά τα εξής:
Πρώτο, η γερμανική εμπλοκή επεκτείνει τη
συμμαχία Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας και επιβεβαιώνει τη στρατηγική ανάλυση, που ήθελε
την Κύπρο ενεργειακό κόμβο της ΕΕ και της Μέσης Ανατολής. Υπό αυτές τις συνθήκες, γιατί πλέον το Ισραήλ να θέλει να περάσει το φυσικό του
αέριο με αγωγό από τα δικά του οικόπεδα στην
Τουρκία και να τεθεί υπό τουρκική εξάρτηση, τη
στιγμή που βρίσκεται σε ανταγωνιστική σχέση με
την Άγκυρα για την πρωτοκαθεδρία της περιφερειακής δύναμης, και να μην ενώσει τα δικά του
κοιτάσματα μέσω αγωγού με το Βασιλικό;
Δεύτερο, η πιθανή επένδυση των Γερμανών
στο τερματικό αυξάνει τις πιθανότητες πραγμάτωσής του με τη συνδρομή και άλλων όπως

η ENI, η TOTAL και η DELEK. Και είναι πρόδηλο
ότι πέφτει το κόστος κατασκευής για ένα έκαστο
των συμμετεχόντων και αυξάνει τα κέρδη, κυρίως μέσω των αποθεμάτων, που ενδεχομένως
βρίσκονται στα λοιπά κυπριακά οικόπεδα, καθώς
και του όγκου των κοιτασμάτων εκείνων που θα
μεταφερθούν με ορθό προγραμματισμό από το
Λίβανο για παράδειγμα ή/και από την Αίγυπτο.
Τρίτο, η δημιουργία συνθηκών ασφάλειας, κυρίως έναντι της τουρκικής απειλής, υπό την έννοια ότι η Άγκυρα δεν θα επιτεθεί σε βάρος
ευρωπαϊκών συμφερόντων, όπως δεν επιτέθηκε
κατά της πλατφόρμας της“Noble”, πλησίον της
οποίας υπάρχει σχεδόν μονίμως ένα αντιτορπιλικό των ΗΠΑ.
Συμφέροντα ταίρων και η τουρκική λίμνη
ΥΠΑΡΧΕΙ και κάτι άλλο συναφές με τα ανωτέρω: Δημιουργείται υπό αυτές τις συνθήκες πρόσφορο έδαφος για λύση, η οποία δεν θα μάς
καθιστά όμηρους της Τουρκίας, αφού οι ίδιοι οι
συνέταιτεροί μας δεν θα επιθυμούν κάτι τέτοιο,
λόγω εξυπηρέτησης δικών τους συμφερόντων.
Βεβαίως, χρειάζεται επί τούτου και η δική μας
συνδρομή και συγκροτημένη στρατηγική. Γιατί η
Γαλλία και η Ιταλία να θέλουν το κυπριακό φυσικό αέριο να περνά από το τουρκικό έδαφος υπό
τη γεωπολιτική εποπτεία της Άγκυρας;
Ετσι, λοιπόν, μπορούν να δημιουργηθούν
προϋποθέσεις αποτροπής της τριχοτόμησς της
υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατία, όπως η Τουρκία επιδιώκει, μέσω της
λύσης ή και μετά από αυτήν, γεγονός που αποτυπώνεται επί της συμφωνίας της με το ψευδοκράτος, την 22η Σεπτεμβρίου του 2011, η οποία
επανήλθε προ ημερών με σχετική ρηματική διακήρυξη της Άγκυρα προς τον ΟΗΕ. Η λογική της
τουρκική λίμνης, δηλαδή από τη Μαρμαρίδα
ως την Αλεξανδρέττα, που ισοδυναμεί με έλεγχο της κυπριακής ΟΑΖ στα βόρεια της Κύπρου
και όχι μόνο, καθώς και τμήματος της ελληνικής
ΑΟΖ στην περιοχή του Καστελόριζου, δεν θα είναι, υπό αυτές τις συνθήκες, μια συμφέρουσα γεωστρατηγική και γεωπολιτική επιλογή ούτε για
τους Γερμανούς, ούτε για τους Ισραηλινούς, ούτε και για τους Αιγύπτιους.
Όταν μάλιστα κυβερνούσε ο Μόρσι, οι Τούρκοι πίεσαν τους Αιγυπτίους για να ακυρώσουν
τη συμφωνία της χώρας τους με την Κύπρο επί
της ΑΟΖ, προκειμένου να ανακόψουν τη σύζευ-

τη επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου ή Αντιπροέδρου των ΗΠΑ στην Κύπρο έπειτα από 52 χρόνια
από την επίσκεψη του πρώην Αμερικανού Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Δύο χρόνια αργότερα ο
Τζόνσον έστειλε επιστολή στον Ισμέτ Ινονού δίνοντας το έναυσμα για την αύξηση του αντιαμερικανισμού στην Τουρκία.
Σύμφωνα με τον αρθρογράφο της εφημερίδας
επειδή οι συνομιλίες στο Κυπριακό δεν προχωρούν όπως θα ήθελαν οι ΗΠΑ, κινητοποίησαν τον
Μπάιντεν προσωπικά. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος θα συζητήσει το Κυπριακό και θα προτείνει
ένα μοντέλο λύσης, σύμφωνα με την εφημερίδα.
- Η τουρκική πλευρά απορρίπτει την αναβαθμισμένη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη
διαδικασία των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Υποδείχθηκε προς τον εκπρόσωπο της
Ένωσης ότι μπορεί να δώσει τεχνική υποστήριξη
στο κεφάλαιο της «Ε.Ε.» και να βοηθήσει από την
πλευρά της Ένωσης σε κάποια ΜΟΕ. Η εξέλιξη
αυτή χαρακτηρίζεται ως άκρως αρνητική, καθώς
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε θέσει ως προϋπόθεση για να εμπλακεί στο Κυπριακό τη συναίνεση
και των δύο πλευρών. Σημειώνεται ότι ο Γενικός
Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών έχει αποδεχθεί τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ε.Ε., ώστε να
ελέγχει τη συμβατότητα προνοιών της λύσης με
το κοινοτικό κεκτημένο.
ξη της Κυπριακής και της Ελληνικής ΑΟΖ. Στόχος
της τουρκικής πλευράς ήταν και είναι η αποτροπή της δημιουργίας μιας ελληνικής ενεργειακής
λίμνης και η θεμελίωση μιας τουρκικής. Ούτε οι
Γερμανοί, ούτε οι Ισραηλινοί θα ήθελαν ποτέ μια
τουρκική λίμνη, εάν επενδύσουν στο τερματικό.
Και αυτό, διότι η Τουρκία αντιμετωπίζει και
τους μεν και τους δε με ανταγωνιστικό πνεύμα
και πρακτικές. Τους Γερμανούς εντός της ΕΕ -και
δη στο μέλλον- στη λογική του ποία εκ των δυο
χωρών, Γερμανία ή Τουρκία, θα είναι κυρίαρχη.
Τους Ισραηλινούς σχετικά με το ποια εκ των δυο
χωρών, Ισραήλ ή Τουρκία, θα έχει την πρωτοκαθεδρία ως περιφερειακή δύναμη.
Στάβλος του Αυγείου και σύγχρονο κράτος
Σε αυτή τη βάση θα πρέπει να επιδιωχθεί η διαμόρφωση των συμφερόντων μας σε σχέση με
τη Γερμανία ως προς την κατασκευή του τερματικού στο Βασιλικό. Αυτός θα πρέπει να είναι ο
σχεδιασμός όχι μόνο της Κυβέρνησης, αλλά και
του συνόλου του κομματικού συστήματος. Η συνεργασία με τη Γερμανία διευρύνει τον άξονα Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας. Εάν δεχθούμε (πράγμα
που είναι αληθές) ότι το λεγόμενο «Δ’ Ράιχ της
Άγκελας Μέρκελ» ήταν σκληρότατο και άδικο με
το «κούρεμα» και ότι συνέβαλε στην μετατροπή μας σε «πειραματόζωο», θα πρέπει επίσης να
δεχθούμε ότι όλα αυτά τα τραγικά που μας συμβαίνουν, έγιναν λόγω και των δικών μας αδέξιων πολιτικών χειρισμών και με τη συνδρομή των
λαμογιών που βασίλευαν στα χρηματοπιστωτικά
μας ιδρύματα.
Σήμερα δημιουργούνται οι ευκαιρίες ώστε
τα χρήματα που δεν μάς είχαν δώσει οι Γερμανοί, εντός του επόμενου χρονικού διαστήματο να
μάς τα δώσουν, υπό μορφή επένδυσης, για την
κατασκευή τερματικού και στη λογική του αμοιβαίου οφέλους. Ο ρεαλισμός διδάσκει ότι η πολιτική δεν στηρίζεται σε συναισθηματισμούς και
θυμούς αλλά στη βάση ψυχρής λογικής και συμφερόντων. Και εμφανίζεται στην παρούσα φάση
η προοπτική για άξονα με το λεγόμενο «Δ΄ Ράιχ», όπως πολλοί χαρακτηρίζουν την υφιστάμενη Γερμανία - με ό,τι συνειρμούς μπορεί αυτό να
συνεπάγεται.
Μια Γερμανία, η οποία όμως, ως εταίρος μας
κυριαρχεί στην ΕΕ και, παρά το θυμό και τις αντιδράσεις που προκαλεί, για όσους σκέφτονται
ορθολογιστικά και στη βάση σύγκλισης συμφερόντων, είναι πόλος σύναψης συμμαχιών. Ο
ενδεχόμενος μαζί της ενεργειακός άξονας θα συνιστά προέκταση εκείνου που η ηγεσία μας διακηρύττει ότι έχει πρόθεση να οικοδομήσει με το
Ισραήλ και την Ελλάδα προς την Ευρώπη. Επειδή
περί Γερμανίας ο λόγος, θα ήταν ορθό να σημειωθεί ότι η λέξη Ράιχ σημαίνει κράτος.
Και πρέπει να δεχθούμε ότι οι Γερμανοί έχουν
κράτος με ψηλό δείκτη δημοκρατικότητας. Χωρίς να μειώνουμε το δικό μας δημοκρατικό χαρακτήρα, θα πρέπει να δούμε την αλήθεια. Ότι,
δηλαδή, το δικό μας πολιτειακό σύστημα αναδεικνύεται, όπως οι μετρήσεις της ΕΕ δείχνουν,
πρωταθλητής στη διαφθορά. Και το οποίο πολιτειακό μας σύστημα, εμείς οι ίδιοι αποκαλούμε
μπανανία. Και το οποίο οφείλουμε να καθαρίσουμε από τους Στάβλους του Αυγείου και να το
καταστήσου σύγχρονο κράτος.
(Σημερινή)
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ΑΓΓΕΛΙΑ

Ο κ. Βασίλης Παπαυγέρης, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυνηγετικής και Θηρευτικής Ομοσπονδίας ΗΠΑ, εύχεται στην
αξιότιμη πελατεία του και στα μέλη της Ομοσπονδίας, καλές διακοπές στην Ελλάδα μας (και καλά κυνήγια)

Plaza Meat Market

23-18 31 Street, Astoria, New York
Tel.1-718-728-5577

Ο κ. Παναγιώτης Δούκας (Peter Doukas), Πρόεδρος της
Παγκόσμιας ΠανKορινθιακής Ομοσπονδίας, με τηλ.
1-917-250-3537.
Ο κ. Δημήτριος Σκαρτσιάρης (Dimitrios Skartsiaris),
Πρόεδρος της Παγκόσμιας ΠανΑργολικής Ομοσπονδίας,
με τηλ. 1-718-309-7092.
Εύχονται στα μέλη των Ομοσπονδιών τους και στους
απανταχού της γης Κορινθίους και Αργολιείς, καλές
διακοπές στην Ελλάδα μας σε όλες τις εποχές του χρόνου
και να χαρούν την ομορφιά της, με φίλους και συγγενείς.
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Nέοι άνδρες και ηλικιωμένες γυναίκες κινδυνεύουν από τροχαία

Σχεδόν 200.000 παγετώνες περιλαμβάνει η πρώτη
ολοκληρωμένη βάση δεδομένων

Διεθνής ομάδα επιστημόνων ολοκλήρωσε την
πρώτη πλήρη, παγκόσμια καταγραφή παγετώνων. Παρότι ο αριθμός τους - περίπου 198.000
- εντυπωσιάζει, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι το επίτευγμα θα ανοίξει το δρόμο
για ακριβέστερους υπολογισμούς των ρυθμών
τήξης των παγετώνων, καθώς η θερμοκρασία
και η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνουν.
Οι επιστήμονες είχαν διαπιστώσει την ανάγκη
δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων για παγετώνες πριν από περίπου 60 χρόνια. Καλύπτοντας
αυτό το κενό, 74 ερευνητές από 18 χώρες συνεργάστηκαν για να συλλέξουν τις πληροφορίες που
χρησιμοποιήθηκαν στην Απογραφή Παγετώνων
Ράντολφ (RGI), η οποία πήρε το όνομά της από
την πόλη του Νιου Χάμσαϊρ, όπου συναντήθηκαν
για να συντονίσουν το πρότζεκτ.
Τα δεδομένα που άντλησαν χρησιμοποιήθηκαν στην πρόσφατη, πέμπτη αξιολόγηση της Διεθνούς Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για
το Κλίμα (IPCC), όμως αναμένεται να αποτελέσουν και σημείο αναφοράς για όσους μελετούν
την άνοδο της στάθμης της θάλασσας με την
τήξη των πάγων. «Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε
κανείς να πετύχει ουσιαστική πρόοδο στις προβλέψεις των μεταβολών των παγετώνων εάν η
RGI δεν ήταν διαθέσιμη», εκτίμησε ο Ταντ Φέφερ

από το πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπόλντερ, βασικός συντάκτης της έκθεσης που δημοσιεύεται στο Journal of Glaciology.
Στο πλαίσιο της μελέτης τους, οι ερευνητές
χαρτογράφησαν τεράστιες και περίπλοκες δομές παγετώνων - συνολικής έκτασης 727.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων - από την Αλάσκα και
την Παταγονία μέχρι τα Ιμαλάια και τους περιφερειακούς παγετώνες της Γροιλανδίας και της
Ανταρκτικής. «Προκειμένου κανείς να δημιουργήσει μοντέλα γι’ αυτούς τους παγετώνες, πρέπει
να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά του καθενός ξεχωριστά και όχι να στηρίζεται σε μια γενική εικόνα που προκύπτει από μέσους όρους. Αυτό
ήταν ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια του πρότζεκτ», εξήγησε ο Φέφερ.
Ένα από τα κεντρικά συμπεράσματα της μελέτης είναι ότι, ενώ και το παγοκάλυμμα της
Γροιλανδίας και αυτό της Ανταρκτικής συρρικνώνονται, οι μικρότεροι παγετώνες είναι αυτοί
που συμβάλλουν περισσότερο στην άνοδο της
στάθμης των υδάτων. Αυτό αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του 22ου αιώνα, επηρεάζοντας όχι μόνο τη θάλασσα, αλλά και τους
υδάτινους πόρους που σε τοπικό επίπεδο προορίζονται για άρδευση και για υδροηλεκτρική
ενέργεια.

Σουηδία: Ποδήλατο σε όσους αφήσουν σπίτι το αυτοκίνητο
Εάν σας έδιναν ένα ποδήλατο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, θα αφήνατε στο σπίτι το
αυτοκίνητό σας, έστω για κάποιες ημέρες την
εβδομάδα; Αυτό είναι το στοίχημα που έβαλαν οι
εμπνευστές μιας σουηδικής πρωτοβουλίας, μοιράζοντας ποδήλατα υπό την προϋπόθεση ότι οι
νέοι κάτοχοί τους θα αρχίσουν να οδηγούν λιγότερο τα αυτοκίνητά τους - ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουν να απεξαρτηθούν από αυτά.
Στόχος του πρότζεκτ, πίσω από το οποίο βρίσκονται το υπουργείο ενέργειας της Σουηδίας,
μία ΜΚΟ και επτά δήμοι στα δυτικά της χώρας,
είναι να δώσει μια ευκαιρία στους δύσπιστους να
δοκιμάσουν το ποδήλατο ως εναλλακτικό μέσο
μεταφοράς και να διαπιστώσουν από μόνοι τους
τα οφέλη για την υγεία και την τσέπη. Στην πρώτη φάση του προγράμματος, πέντε άτομα από
κάθε δήμο πήραν (ως δάνειο) από ένα ποδήλατο με την υπόσχεση ότι θα αντικαταστήσουν με
αυτό το αυτοκίνητό τους για τουλάχιστον τρεις
ημέρες την εβδομάδα, κατά τη δοκιμαστική περίοδο μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου.

Οι νέοι ποδηλάτες δεν είναι μόνοι τους. Ειδικοί
τους βοήθησαν να βρουν το κατάλληλο ποδήλατο με βάση τις ανάγκες τους, ενώ στο πλευρό τους θα βρίσκεται και ένας «προπονητής», ο
οποίος θα τους παρέχει τεχνική στήριξη και συμβουλές για το πώς να εντάξουν το πράσινο όχημά τους στην καθημερινή τους ζωή.
Για να αποδείξουν ότι σκοπεύουν πραγματικά να τηρήσουν την υπόσχεσή τους, οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν ένα
ερωτηματολόγιο πριν και ένα μετά τη δοκιμαστική περίοδο, να καταγράφουν τις ώρες χρήσης
του ποδηλάτου και να υποβληθούν σε δύο ιατρικές εξετάσεις, πριν και μετά.
Πάντως σχολιάζοντας την πρωτοβουλία, bloggers- ποδηλάτες σημείωναν ότι το πρόβλημα δεν
είναι η έλλειψη ποδηλάτων, αλλά ότι η Σουηδία δεν μπορεί εν μία νυκτί να γίνει... Δανία εάν
δεν αποκτήσει ποδηλατόδρομους και τις υποδομές που θα λειτουργήσουν ως μαγνήτης για νέους ποδηλάτες σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από
τέτοια πιλοτικά προγράμματα για λίγους.

H πόλη με τον πιο βρώμικο αέρα παγκόσμια
Ο αέρας που αναπνέουν οι περισσότεροι κάτοικοι πόλεων στον κόσμο δεν ανταποκρίνεται στις
προδιαγραφές ασφαλείας και η ποιότητά του
επιδεινώνεται, αποκαλύπτει σε έκθεσή του ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το Νέο Δελχί είναι
η πόλη με τον πιο βρώμικο αέρα παγκοσμίως,
ενώ μόνο στο 12% των αστικών κέντρων, για τα
οποία υπάρχουν επαρκή δεδομένα, ο αέρας μπορεί να χαρακτηριστεί καθαρός.
Τα επίπεδα ασφαλείας του ΠΟΥ βασίζονται
στις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων εισπνεύσιμων, με διάμετρο μικρότερη από 10 μικρόμετρα (PM10) και αναπνεύσιμων με διάμετρο
μικρότερη από 2,5 μικρόμετρα (PM2.5). Για τα
πρώτα όριο ασφαλείας έχει οριστεί στα 20 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο και για τα δεύτερα
στα 10 μικρογραμμάρια το χρόνο, μέσο όρο.
Τα στοιχεία που παρατίθενται στη νέα έκθεση
καλύπτουν 1.600 πόλεις - 500 περισσότερες σε
σχέση με την προηγούμενη βάση δεδομένων -

σε 91 χώρες. Σύμφωνα με αυτά, περίπου ο μισός
πληθυσμός αστικών κέντρων εκτίθεται σε αέρα
που είναι τουλάχιστον 2,5 φορές πιο βρώμικος
σε σχέση με τις συστάσεις του ΠΟΥ, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών προβλημάτων υγείας.
«Πάρα πολλά αστικά κέντρα σήμερα είναι καλυμμένα σε τέτοιο βαθμό από βρώμικο αέρα που
ο ουρανός τους είναι αόρατος», δήλωσε η αρμόδια βοηθός γενική γραμματέας του οργανισμού
Φλάβια Μπούστρεο. «Είναι επικίνδυνο να αναπνέει κανείς αυτόν τον αέρα.»
Από τις 20 πιο βρώμικες πόλεις, οι 13 βρίσκονται στην Ινδία. Όσο για το Πεκίνο, που τα τελευταία χρόνια φιγουράρει συχνά στα διεθνή
πρωτοσέλιδα με φωτογραφίες που απεικονίζουν
ένα αχανές γκρίζο σύννεφο και ανθρώπους να
προσπαθούν να προστατευθούν με μάσκες, βρίσκεται στην 77η θέση με συγκεντρώσεις 56 μικρογραμμαρίων.

Μια ισπανική ερευνητική ομάδα εξέτασε τις πιθανότητες τραυματισμού κάποιου οδηγού ή πεζού
που διασχίζει το δρόμο, καταλήγοντας στο ότι οι νέοι άνδρες και οι ηλικιωμένες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο να πέσουν θύματα κάποιου τροχαίου ατυχήματος.
Οι νέοι άνδρες είναι πιθανότερο να τραυματιστούν σε τροχαίο ατύχημα, είτε οδηγώντας, είτε διασχίζοντας κάποιο δρόμο ως πεζοί, ως αποτέλεσμα κάποιας απερισκεψίας, όμως όσο περνούν τα χρόνια, η κατάσταση αντιστρέφεται και ο αυξημένος κίνδυνος, τόσο για τους οδηγούς, όσο και για τους
πεζούς, αφορά πρωτίστως τις γυναίκες της μέσης και τρίτης ηλικίας.
Οι ερευνητές της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας της Βαρκελώνης, με επικεφαλής την Έλενα Σανταμαρίνα Ρούμπιο, μελέτησαν στοιχεία για περίπου 100.000 ανθρώπους, αναλύοντας το «προφίλ» των
κινδύνων ανάλογα με το φύλο και την ηλικία.
Η μελέτη διαπιστώνει ότι, αντίθετα με την κοινώς διαδεδομένη πεποίθηση, οι άνδρες δεν είναι πάντα αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο να τραυματιστούν.
«Ανάμεσα στους πιο νέους πεζούς και οδηγούς, οι άνδρες εμφανίζουν όντως μεγαλύτερο κίνδυνο
μικρού ή σοβαρού τραυματισμού από ότι οι γυναίκες. Όμως οι διαφορές αντιστρέφονται με την αύξηση της ηλικίας, με αποτέλεσμα οι μεγάλης ηλικίας γυναίκες να είναι πιθανότερο να τραυματιστούν
σε σχέση με τους συνομήλικους άνδρες», δήλωσε η Έλενα Σανταμαρίνα Ρούμπο.
Ο αυξημένος κίνδυνος για τους νέους άνδρες οφείλεται κυρίως στο ότι κινούνται στο δρόμο με μεγαλύτερη ταχύτητα και συχνότερα υπό την επίδραση αλκοόλ, ενώ από την άλλη, οι μεγάλες γυναίκες
έχουν είτε μειωμένη αντίληψη του κινδύνου (ως πεζοί ή οδηγοί), είτε μικρότερη εμπειρία στο τιμόνι, ενώ γενικότερα εμφανίζουν μεγαλύτερα προβλήματα σωματικής κινητικότητας, άρα και ροπή σε
ατυχήματα.
Επιπλέον, οι γυναίκες οδηγούν πιο συχνά μέσα στους πολυσύχναστους δρόμους των πόλεων, όπου
είναι πιθανότερο να εμπλακούν σε κάποιο τροχαίο,συνήθως όχι σοβαρό, καθώς η ταχύτητά τους είναι σχετικά χαμηλή, σε αντίθεση με τους άνδρες, οι οποίοι οδηγούν συχνότερα και με μεγαλύτερες
ταχύτητες εκτός πόλεων, με αποτέλεσμα να εκτίθενται σε σοβαρότερα τροχαία.
Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος θανάσιμου τραυματισμού είναι πάντα μεγαλύτερος για τους
άνδρες από ότι για τις γυναίκες.

«Πυραυλική επίθεση» στον 'Αρη για τον εντοπισμό εξωγήινης ζωής

Μία ιδιαίτερη πρόταση σχετικά με τις έρευνες για τον εντοπισμό μορφών ή ιχνών ζωής στον Άρη
αποτελεί το πρόγραμμα Exolance, που αποτελεί πρόταση της Oργάνωσης Explore Mars.
Καθώς θεωρείται ότι τα όποια ίχνη μικροβιακής ζωής στον «Κόκκινο Πλανήτη» ενδεχομένως να
βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, για να προστατεύονται από την κοσμική ακτινοβολία, εκτιμάται ότι οι έρευνες θα πρέπει να κοιτάξουν σε μεγαλύτερο βάθος από αυτό στο οποίο μπορούν να φτάσουν τα όργανα των μη επανδρωμένων οχημάτων όπως το Curiosity.
Το Exolance ουσιαστικά είναι η εκτόξευση βλημάτων προς τον πλανήτη, που θα φέρουν αισθητήρες και συστήματα έρευνας και εντοπισμού πιθανών ιχνών μικροβίων.
Τα «βέλη» (Arrows) θα χτυπούν στην επιφάνεια του πλανήτη και θα αποθέτουν τον εν λόγω εξοπλισμό στους κρατήρες τους οποίους θα ανοίγουν με την πρόσκρουσή τους, βάθους πέντε και άνω μέτρων. Τα δεδομένα θα μεταδίδονται σε σκάφος που βρίσκεται σε τροχιά.
Η εν λόγω ιδέα συνδυάζει γνωστές υπάρχουσες διαστημικές τεχνολογίες, όπως αυτές οι οποίες
χρησιμοποιήθηκαν στις αποστολές «Viking» της δεκαετίας του 1970, με στρατιωτική τεχνολογία κατασκευής καταφυγίων (bunker-buster).
«Σκοπεύουμε να κατασκευάσουμε το Exolance και να το δοκιμάσουμε σε χώρο δοκιμών στην έρημο Μοχάβε το 2014.
Πολλές περιοχές της ερήμου έχουν χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στον Άρη. Θα είμαστε σε θέση να δοκιμάσουμε τόσο το σύστημα εκτόξευσης (από αεροσκάφος) όσο και τα διατρητικά ''βέλη''»
αναφέρεται στη σχετική ιστοσελίδα. Όταν ολοκληρωθούν οι δοκιμές και αποδειχθεί η βιωσιμότητα
του όλου concept, οι υποστηρικτές του προγράμματος θα ζητήσουν από τη NASA και άλλες διαστημικές υπηρεσίες, καθώς και από ιδιωτικές εταιρείες, να ενσωματώσουν το Exolance σε μελλοντικές
αποστολές στον «Κόκκινο Πλανήτη»

Ερευνητές ελέγχουν τον μαγνητισμό μεμονωμένων ατόμων

Μία νέα μελέτη του πολυτεχνείου της Λοζάνης EPFL που δημοσιεύεται στο περιοδικό Science θέτει
τα πρώτα θεωρητικά όρια στην ενέργεια που χρειάζεται για να ελέγξει κανείς τη μαγνητική συμπεριφορά ενός μεμονωμένου ατόμου.
Πολλές συσκευές που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, όπως οι σκληροί δίσκοι ή άλλες
ψηφιακές μνήμες με εφαρμογές στους υπολογιστές βασίζονται στα φαινόμενα του μαγνητισμού, συνεπώς η έρευνα στον τομέα επηρεάζει άμεσα και τις τεχνολογικές εξελίξεις.
Η δυνατότητα ενός υλικού να προσανατολίζει τα σπιν των ηλεκτρονίων του προς μία κατεύθυνση ονομάζεται μαγνήτιση, με τα μαγνητικά υλικά να διαθέτουν αυτή την ικανότητα, άλλα αυθόρμητα
και άλλα με τη βοήθεια ενός εξωτερικού μαγνητικού πεδίου που «τοποθετεί» τα σπιν στις κατάλληλες θέσεις.
Ο μαγνητισμός είναι ένα φαινόμενο που εξαρτάται από το σπιν των ηλεκτρονίων των υλικών, μία
κβαντική ιδιότητα που αποτελεί ένα είδος εσωτερικής στροφορμής.
Ένα ενδιαφέρον μέγεθος που μετράει την «ευκολία» του προσανατολισμού στα σπιν ενός υλικού,
είναι και η μαγνητική ανισοτροπία. Τα υλικά που υπό την απουσία μαγνητικού πεδίου έχουν τυχαία
φορά στα σπιν τους, ονομάζονται μαγνητικά ισότροπα, ενώ ένα ανισότροπο μαγνητικό υλικό θα είναι
μαγνητισμένο αυθόρμητα.
Η αλλαγή της ανισοτροπίας ενός ατόμου απαιτεί ενέργεια που είναι και ένας από τους περιοριστικούς παράγοντες στη βελτίωση της τεχνολογίας των μαγνητικών συσκευών.
Οι ερευνητές του EPFL συνδύασαν διάφορες πειραματικές και υπολογιστικές μεθόδους ώστε να μετρήσουν την ενέργεια που χρειάζεται για να αλλάξει η μαγνητική ανισοτροπία σε ένα μεμονωμένο
άτομο κοβαλτίου, την οποία προσδιόρισαν στα 60 meV (millielectron Volts). Η επιλογή του κοβαλτίου έγινε επειδή είναι ένα μέταλλο που χρησιμοποιείται ευρέως στην παραγωγή συσκευών που αποθηκεύουν δεδομένα.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα μεγάλο βήμα στην κατανόηση της μαγνητικής ανισοτροπίας, ενώ παρουσιάζει και ένα μοντέλου ενός μεμονωμένου ατόμου που μπορεί να συμπεριφερθεί και ως qubit,
τη μονάδα πληροφορίας στους μελλοντικούς κβαντικούς υπολογιστές.
Η μεθοδολογία και τα συμπεράσματά των επιστημόνων μπορούν να βρουν επίσης εφαρμογή και
σε μελλοντικές συσκευές που θα χρησιμοποιούν τις αρχές της σπιντρονικής, η οποία θεωρείται ως το
επόμενο βήμα από την ηλεκτρονική, με την πληροφορία να μεταδίδεται με τα σπιν, εν αντιθέσει με
τα λογικά 0 και 1 των σημερινών υπολογιστών.

'Ερευνες για την υγεία των αστροναυτών σε διαστημικές αποστολές

Φαίνεται ότι η NASA εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανδρωμένων αποστολών μακράς διάρκειας στο διάστημα, αφού πρόκειται να χρηματοδοτήσει με 17 εκατ. δολάρια έρευνες για την υγεία των
πληρωμάτων σε τέτοιου είδους αποστολές.
Τέτοιου είδους αποστολές περιλαμβάνουν την περαιτέρω εξερεύνηση του ηλιακού μας συστήματος, την εξερεύνηση αστεροειδών και ενδεχομένως μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές στον Άρη.
Τα επιλεγμένα προγράμματα θα εξετάσουν μια σειρά από επιδράσεις που θα μπορούσε να έχει το
περιβάλλον του διαστήματος στην ανθρώπινη υγεία.
Χαρακτηριστικά αντικείμενα προς εξέταση είναι η επίδραση στη όραση, η επίδραση στη συμπεριφορά, η πιθανή απώλεια μάζας από τα οστά, η καρδιακή λειτουργία, η επίδραση στη γενικότερη
απόδοση των πληρωμάτων ενώ θα εξεταστούν νευρολογικοί και ψυχολογικοί παράγοντες επίδρασης. Παράλληλα, θα εξεταστούν και «έξυπνα» ιατρικά συστήματα και τεχνολογίες.
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ΠΟΥ: Κατάθλιψη η συχνότερη αιτία ασθένειας στους εφήβους

Αποκαλύψεις Geithner για σχέδιο Grexit του Schaeuble
Τρομακτικές αποκαλύψεις για το παρασκήνιο
της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη κάνει στο βιβλίο του «Stress Test», ο πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Timothy Geithner.
Όπως υποστηρίζει, το καλοκαίρι του 2012 ο
Γερμανός υπουργός Οικονομικών, W. Schaeuble,
του είχε παρουσιάσει σχέδιο για έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη.
'Hταν τέλη Ιουλίου του 2012 και ενώ οι αγορές
στην Ευρώπη βρίσκονταν σε αναταραχή για μία
ακόμη φορά, θυμάται ο πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, για να περιγράψει μια συνάντηση που «τον ανησύχησε βαθιά», τον ίδιο και
τον πρόεδρο Οbama.
Κατά την διάρκεια ταξιδιού του στην Ευρώπη,
μετέβη στο νησί Σιλτ, στη Βόρεια Θάλασσα, για
να συναντήσει τον Schaeuble. Στη διάρκεια γεύματος που είχαν στο γερμανικό θέρετρο, ο Βόλφγκανγκ Schaeuble του είπε ότι «υπήρχαν πολλοί
στην Ευρώπη που ακόμη πίστευαν ότι το να διώξουν τους Έλληνες από την Ευρωζώνη ήταν μία
πιθανή, ακόμη και επιθυμητή, στρατηγική».
Όπως εξηγεί, η ιδέα του Schaeuble ήταν ότι
με την Ελλάδα έξω, η Γερμανία θα μπορούσε να
διαθέσει την οικονομική στήριξη που χρειαζόταν η Ευρωζώνη, διότι ο γερμανικός λαός δεν
θα εκλάμβανε τη βοήθεια προς την Ευρώπη ως
ξελάσπωμα των Ελλήνων. Επιπλέον, μία ελληνική έξοδος θα τρόμαζε αρκετά την Ευρώπη για να
προχωρήσει σε ένα ισχυρότερο τείχος προστασίας της.
Nέα Lehman Brothers
«Βρήκα το επιχείρημα τρομακτικό», υπογραμμίζει ο Geithner, όπως αναφέρεται στην
εφημερίδα. Στην επιστροφή, σταμάτησε στη
Φρανκφούρτη για να συναντήσει τον επικεφαλής
της ΕΚΤ κ. Ντράγκι. Παρά τις διαβεβαιώσεις του
τελευταίου, δεν ήταν ακόμη σίγουρο τι θα έκανε η ΕΚΤ για να στηρίξει το ευρώ. Έτσι, όταν γύρισε στην Ουάσιγκτον, μετέφερε στον Αμερικανό
πρόεδρο τη βαθιά ανησυχία του ότι ένα τέτοιο
σενάριο θα έριχνε τις ΗΠΑ πίσω στην ύφεση, ή
ακόμη και σε μια νέα χρηματοοικονομική κρίση.
Η πρώτη φορά, πάντως, που ο Geithner αντιλήφθηκε το μέγεθος του προβλήματος της Ευρωζώνης ήταν δύο χρόνια νωρίτερα, στις αρχές
Φεβρουαρίου του 2010, στο καναδικό θέρετρο
Ικαλουί, όπου οι αρκτικές θερμοκρασίες ανάγκασαν τους συνήθως κοστουμαρισμένους εκπροσώπους των επτά πλουσιότερων χωρών στο G7
να βάλουν τα χρωματιστά πουλόβερ τους. Το κόστος ασφάλισης έναντι του κινδύνου χρεοκοπίας
της Ελλάδας είχε ανέλθει σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα λίγο πριν από την κατάρρευση της
Lehman Brothers. Οι αγορές κατέρρεαν.
«Ο ξαφνικός πανικός στην Ευρώπη ήταν σοκαριστικός. Και η συζήτηση στο εναρκτήριο δείπνο
δεν ήταν καθησυχαστική», γράφει χαρακτηριστικά. Όπως θυμάται, οι Ευρωπαίοι πέρασαν το
μεγαλύτερο μέρος του δείπνου παραπονούμενοι
για την ελληνική ασυδοσία. Υπήρξαν εκκλήσεις

για λιτότητα και «δικαιοσύνη Παλαιάς Διαθήκης», καθώς και αποφασιστικές δεσμεύσεις να
αποτραπεί ο ηθικός κίνδυνος που θα προκαλούσε μια στήριξη στην Ελλάδα. Ο Geithner είπε
στους Ευρωπαίους πως αν σχεδιάζουν «να κρατήσουν την μπότα τους στον λαιμό της Ελλάδας»,
θα πρέπει επίσης να διαβεβαιώσουν τις αγορές
ότι δεν θα επιτρέψουν μια χρεοκοπία ή την κατάρρευση ολόκληρων τραπεζικών συστημάτων.
«Μόνο μην το παρακάνετε. Αν δεν αφαιρέσετε
τον κίνδυνο μιας καταστροφικής αποτυχίας, δεν
έχετε πιθανότητα να το λύσετε αυτό», είπε χαρακτηριστικά. Δεν φάνηκαν όμως να συμφωνούν.
Όπως γράφει, δεν θα έπαιρναν συμβουλές από
τους «παράτολμους Αμερικανούς», τους οποίους
θεωρούσαν υπεύθυνους για τη χρηματοπιστωτική κρίση, σχετικά με το πώς να αντιμετωπίσουν
τους «παράτολμους Έλληνες».
Δύο εβδομάδες αργότερα, κυκλοφόρησε μία
πρόταση για ένα «παράλογα τσιγκούνικο» πακέτο διμερών δανείων μέχρι 25 δισ. ευρώ, σε
συνδυασμό με σκληρά μέτρα. Σύμφωνα με τον
Geithner, «ήταν ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα έπρεπε να ελέγξει το δημοσιονομικό έλλειμμα... αλλά η επιβολή αυστηρής λιτότητας υπερβολικά
γρήγορα ήταν αντιπαραγωγική, καθώς θα πίεζε
την οικονομία και τα φορολογικά έσοδα, αυξάνοντας τελικά το έλλειμμα». Κι ενώ το τελικό πακέτο που συμφωνήθηκε με το ΔΝΤ «τουλάχιστον
φαινόταν αρκετό» για να καλύψει τις υποχρεώσεις της Ελλάδας για δύο χρόνια, οι «δρακόντειες
περικοπές και η ρητορική της Παλαιάς Διαθήκης» θεωρεί ότι υπονόμευσαν την ισχύ της βοήθειας. Θυμάται μάλιστα μία δήλωση της Christine
Lagarde, τότε υπουργού Οικονομικών της Γαλλίας, ότι «αν η Ελλάδα χρεοκοπήσει, θα βάλουμε αμέσως το πόδι μας στο φρένο». Η αρμόδια
υφυπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, του έγραψε
ότι αυτή η δήλωση δεν βοηθά καθόλου, καθώς
και μόνο η αναφορά στη χρεοκοπία κάνει τους
κατόχους ομολόγων να πανικοβάλλονται.
Τείχος προστασίας
Με δική του παρότρυνση, εξάλλου, γράφει ότι
οι Ευρωπαίοι κατέληξαν λίγο αργότερα σε ένα
πακέτο 500 δισ. ευρώ για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού τείχους προστασίας, καθώς η αρχική
σκέψη τους για μόλις 50 δισ. ευρώ θα ήταν, όπως
τους είπε, «σαν να ρίχνουν λάδι στη φωτιά». Με
τους Γερμανούς να υπόσχονται κι εκείνοι δημοσιονομική πειθαρχία σε... ένδειξη συμπαράστασης, προειδοποίησε πως ακούγονται «σαν τον
πρόεδρο Χούβερ τη δεκαετία του ’30. Χρειάζεται να σκέφτεστε την ανάπτυξη». Τουλάχιστον, η
Γερμανίδα καγκελάριος Angela Merkel είπε στον
πρόεδρο των ΗΠΑ Obama ότι «δεν θα επαναλάβουμε μια Lehman Brothers», δήλωση την οποία
οι Αμερικανοί είχαν ερμηνεύσει ως ένδειξη ότι η
Ευρώπη δεν θα επέτρεπε μια άτακτη χρεοκοπία
της Ελλάδας. Ακολούθησε ωστόσο το γεύμα με
τον Schaeuble στο νησί Σιλτ, που κινητοποίησε
την Ουάσιγκτον.
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Η κατάθλιψη αποτελεί τη συχνότερη αιτία
ασθένειας και ανικανότητας στους εφήβους παγκοσμίως και η αυτοκτονία την τρίτη συχνότερη
αιτία θανάτου, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).
Τα συμπεράσματα αυτά περιλαμβάνονται σε
έκθεση του ΠΟΥ, η οποία συγκέντρωσε δημοσιευμένα στοιχεία, σε συνδυασμό με μαρτυρίες
εφήβων από 10 έως 19 ετών σε όλο τον κόσμο,
προκειμένου να αξιολογήσει τα προβλήματα
υγείας που αντιμετωπίζουν.
Μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι
οι μισοί από εκείνους που εμφανίζουν ψυχικές
διαταραχές παρουσιάζουν τα πρώτα συμπτώματα μέχρι τα 14 χρόνια τους, με την έγκαιρη
φροντίδα αυτών των εφήβων να είναι ικανή να
αποτρέψει μελλοντικούς θανάτους.
Η έκθεση εξέτασε μία σειρά ζητημάτων όπως:
καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες, ο ιός του
AIDS, τραυματισμοί, ψυχική υγεία, διατροφή,
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και βία.
Μετά την κατάθλιψη, η δεύτερη συχνότερη αιτία ασθένειας ή ανικανότητας ήταν οι τραυματισμοί σε τροχαία με τα αγόρια να έχουν τρεις
φορές περισσότερες πιθανότητες να καταλήξουν
από αυτό σε σχέση με τα κορίτσια.
Σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται ότι 1,3 εκατομμύρια έφηβοι πέθαναν το 2012, σύμφωνα με
την έκθεση, με συχνότερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως τους τραυματισμούς σε τροχαία, τον
HIV και το AIDS, και την αυτοκτονία.

Ο HIV ήταν η δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου των εφήβων παγκοσμίως, σύμφωνα με τον
ΠΟΥ, ο οποίος εκτιμά ότι τα ποσοστά των θανάτων εφήβων από αυτή την αιτία αυξάνονται κυρίως στην Αφρική, σε μία περίοδο πάντως κατά
την οποία οι θάνατοι που σχετίζονται με τον HIV
μειώνονται σε όλες τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες.
Αναφορικά με τα κορίτσια εφήβους, η δεύτερη
συχνότερη αιτία θανάτου μετά την αυτοκτονία
είναι οι επιπλοκές στον τοκετό, παρά την σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε αυτό το μέτωπο
Άλλες μολυσματικές νόσοι παραμένουν σημαντικές αιτίες θανάτου, παρά τις επιτυχίες που
έχουν σημειωθεί, όπως η μείωση κατά 90% του
ποσοστού των θανάτων και της ανικανότητας
από ιλαρά στην Αφρική κατά την τελευταία δεκαετία χάρις στον εμβολιασμό των παιδιών.
Μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες είναι η
αντιμετώπιση κοινών μολυσματικών νόσων οι
οποίες πλήττουν τα παιδιά, όπως η διάρροια και
οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού, που
καταλαμβάνουν τη δεύτερη και τέταρτη αντίστοιχα συχνότερη αιτία θανάτου εφήβων από 10
έως 14 ετών.
Σε συνδυασμό με την μηνιγγίτιδα, αυτές οι παθήσεις αντιστοιχούν στο 18% όλων των θανάτων
σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, ποσοστό που σύμφωνα με τον ΠΟΥ δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά από το 2000.

ΗΠΑ: Συρρίκνωση συνεισφοράς υπολογιστών στην ανάπτυξη

Θυμάστε τα τέλη της δεκαετίας του 1990; Οι εταιρείες επένδυαν σημαντικά στους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και αύξαναν την παραγωγικότητα με εντυπωσιακό ρυθμό. Η οικονομική ανάπτυξη και
οι χρηματοπιστωτικές αγορές ήταν τόσο ισχυρές που η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε αρχίσει να αποπληρώνει το εθνικό χρέος.
Αυτή η εποχή της τεχνο-αισιοδοξίας έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Για του λόγου το αληθές, παρατηρήστε το παραπάνω διάγραμμα που δείχνει μια συγκλονιστική πτώση σε αυτό που οι οικονομολόγοι
της αμερικανικής κυβέρνησης ονομάζουν «κεφαλαιακές υπηρεσίες» -οι υπηρεσίες που προσέφεραν
οι υπολογιστές και ο συναφής εξοπλισμός (όπως η αποθήκευση δεδομένων και οι εκτυπωτές).
Η «κεφαλαιακή υπηρεσία» των υπολογιστών είναι η εργασία που παράγει ένας υπολογιστής και
μπορεί να αυξηθεί είτε επειδή αυξάνεται ο αριθμός των υπολογιστών, είτε επειδή οι υπολογιστές που
ήδη χρησιμοποιούνται είναι πιο ισχυροί.
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, την περίοδο 1995-2000, οι υπηρεσίες των υπολογιστών αναπτύχθηκαν με τον προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό ετήσιο ρυθμό του 40,7%. Από το 2007 έως το 2012, ο
ετήσιος ρυθμός διαμορφώθηκε σε μόλις 6,8%, ενώ συγκεκριμένα στο τελευταίο έτος αυτής της περιόδου (2011-12), οι υπηρεσίες δεν αυξήθηκαν περισσότερο από 1%. Με επιβραδυνόμενο ρυθμό αυξήθηκαν και οι κεφαλαιακές υπηρεσίες του λογισμικού, καταγράφοντας ρυθμό ανάπτυξης -από 16,8%
την περίοδο 1995-2000- μόλις 3% την περίοδο 2007-2012.
Αυτό είναι κακό για την παραγωγικότητα των εργαζομένων, καθώς οι εργαζόμενοι χρειάζονται τα
πιο σύγχρονα εργαλεία για να κάνουν τη δουλειά τους όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα. Όπως
παρατήρησε το Γραφείο Στατιστικών της Εργασίας όταν δημοσιοποίησε τα τελευταία στοιχεία στις 3
Απριλίου (PDF), το κεφάλαιο κάθε είδους -όχι μόνο οι υπολογιστές και το λογισμικό- που βρίσκεται
στη διάθεση των Αμερικανών εργαζομένων μειώθηκε το 2012. Τεχνικά, το Γραφείο Στατιστικών της
Εργασίας μέτρησε τις υπηρεσίες κεφαλαίου ανά ώρα εργασίας και διαπίστωσε μια πτώση της τάξης
του 0,8% το 2012, έπειτα από πτώση 1,1% το 2011.
Ο οικονομολόγος της Morgan Stanley Ted Wieseman επισήμανε την έλλειψη κεφαλαίου σε ένα σημείωμα την περασμένη εβδομάδα μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για την παραγωγικότητα της
εργασίας που έδειξαν πτώση με ετήσιο ρυθμό 1,7% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014.
«Διανύουμε πιθανότατα μια άνευ προηγουμένου πέμπτη συνεχή χρονιά μη αύξησης του κεφαλαίου ανά εργαζόμενο», έγραψε ο Wieseman. «Η υπονόμευση των αποθεμάτων κεφαλαίου λόγω των
τόσων ετών επίμονων υποεπενδύσεων βλάπτει τη δυνητική αύξηση του ΑΕΠ».
(Dexter Roberts - BusinessWeek)
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Ο Εμπεδοκλής ο Ακραγαντίνος (495 π.Χ. - 435
π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας πυθαγόρειος φιλόσοφος, ένας από τους σπουδαιότερους αντιπροσώπους της προσωκρατικής ελληνικής φιλοσοφίας,
φυσικός, μηχανικός, εφευρέτης, ιατρός, μουσικός και ποιητής.
Γεννήθηκε στον Ακράγαντα, δεύτερη, ως προς
τον πλούτο και την δύναμη, πόλη της Σικελίας
στην Κάτω Ιταλία. Αξίζει να αναφερθεί ότι είναι
ο μόνος γηγενής πολίτης μιας δωρικής πολιτείας
που έπαιξε μεγάλο ρόλο στην ιστορία της φιλοσοφίας. Η σύγχρονη κοινωνία της πόλης που γεννήθηκε τον τιμά ονομάζοντας Porto Empedocle
το τεχνητό λιμάνι του όρμου του Ακράγαντα. Η
καταγωγή του ανάγεται σε αρχοντική και επιφανή οικογένεια. Εγγονός του Εμπεδοκλή το 496
π.Χ. στέφθηκε νικητής σε ιππικούς αγώνες στην
Ολυμπία. Ήταν γιος του Μέτωνος ή Αρχινόμου,
που κατείχε υψηλό αξίωμα στη διακυβέρνηση
του τόπου του. Μάλιστα, όπως υποθέτουν οι ειδικοί, το δεύτερο από τα παραδιδόμενα ονόματα του πατέρα του Εμπεδοκλή δεν είναι κύριο
αλλά προσηγορικό του δημοσίου λειτουργήματός του. Ο Μέτων, πρωταγωνιστής στις πολιτικές διαμάχες του τόπου το 470 π.Χ,. συνέργησε
στην κατάλυση της αριστοκρατικής τυραννίας
του Θρασυδαίου, που είχε διαδεχθεί τον πατέρα
του Θήρωνα.
Ο Εμπεδοκλής συνεχίζει και συμπληρώνει το
έργο των προγόνων του. Όταν η μερίδα των ολιγαρχικών φάνηκε να επανακτά την ισχύ της, επιτίθεται εναντίον της, κήρυκας και προστάτης
των δικαιωμάτων του λαού. Επανιδρύει την δημοκρατία. Λέγεται μάλιστα ότι του προσέφεραν
το βασιλικό στέμμα, αλλά το απέρριψε με περιφρόνηση. Με αυτήν του την χειρονομία θυμίζει
μια ανάλογη χειρονομία του εφάμιλλου με αυτόν
στη φιλοσοφία Ηράκλειτου.
Ο βίος του είναι γεμάτος με απόκρυφες ιστορίες και θαύματα που αγγίζουν τα όρια του μύθου.
Στο πρόσωπο του οι Ακραγαντίνοι δεν έβλεπαν
μόνο έναν μεγάλο φιλόσοφο αλλά και έναν άξιο
πολιτικό, ιατρό, μάντη, μάγο και ποιητή. Ο ποιητής Κωστής Παλαμάς αναφέρει γι' αυτόν ότι εμφανιζόταν παντού και ασκούσε την περίφημη
χάρη του, δραστήριος πολιτικός, τολμηρός φιλόσοφος, χρυσόστομος ρήτορας, μεγαλεπήβολος
μηχανικός, πανεπιστήμων ερευνητής, γιατρός,
θεόσοφος, μάγος, κύριος όλων των ειδών του
λόγου, ευρετής της ρητορικής, όπως τον αποκαλεί ο Αριστοτέλης, ραψωδός, υμνωδός, όπως
ο ίδιος αποκαλεί τους ποιητές, ιερέας, προφήτης. Τονίζει ότι κατευνάζει και διεγείρει τους
ανέμους, ότι θεραπεύει τις ασθένειες και τα γηρατειά, ότι επαναφέρει νεκρούς στη ζωή, και ότι
όλοι τον τιμούν ως θεός. Κάθε φορά που μπαίνει
στις πόλεις οι άνθρωποι τον περιστοιχίζουν και
ζητούν τη βοήθειά του, του ζητούν να θεραπεύσει κάθε είδους ασθένεια και τον προκαλούν για
προφητείες.
Η ζωή του υπήρξε αντικείμενο πολλών μυθοπλασιών και, σύμφωνα με τις δοξασίες του περί
μετενσάρκωσης, ήταν κι ο ίδιος, όπως δηλώνει,
δαίμονας που έπεσε σε βαρύ αμάρτημα, ξέπεσε από τη θεϊκή φύση του και πέρασε διαδοχικά
από σώμα ζώου, φυτού και ανθρώπου, περιπλανώμενος στο σύμπαν, προορισμένος όμως, αργά
ή γρήγορα να ξαναπάρει την αρχική του φύση.
Μεταξύ των παραδόσεων που αφηγείται ο Διογένης Λαέρτιος για τον θάνατο του Εμπεδοκλή
(Βίοι Φιλοσόφων, Η΄ 69-72), είναι ότι αναλήφθηκε στον ουρανό αποθεωθείς, καθώς και ότι ρίχτηκε στον κρατήρα της Αίτνας.
Από τα σωζόμενα αποσπάσματα των έργων
του Εμπεδοκλή εξάγεται ότι ο συγγραφέας τους,
εκτός από τη γενική Φυσική, είχε και ειδικότερες
γνώσεις Φυσιογνωσίας και Ιατρικής, ιδιαίτερα
Φυσιολογίας, Ανατομίας και Εμβρυολογίας, και
ότι έτσι συνδεόταν με τη μεγάλη ιατρική παράδοση της Κάτω Ιταλίας.
Σ' έναν ιδιαίτερο χώρο, όπου δέσποζαν οι ορφικές και οι πυθαγόρειες διδασκαλίες, ο Εμπεδοκλής δημιούργησε τη δική του φιλοσοφία, στο
περιεχόμενο της οποίας είναι φανερή η επίδραση των παραπάνω ιδεών, καθώς και της σκέψης
των προγενεστέρων του φιλοσόφων, ιδίως του
Παρμενίδη, στου οποίου τη γλώσσα και τη σκέψη οφείλει πολλά. Είναι πολύ πιθανή η μαρτυρία
ότι ο Εμπεδοκλής είχε μαθητεύσει σε Πυθαγόρειους, άποψη που ενισχύεται από την επίδραση
στον τρόπο γραφής του.
Αναμφίβολα, κύρια φιλοδοξία του Εμπεδοκλή
δεν ήταν η αναγνώριση της φιλολογικής ευφυΐας του, όσο η παραδοχή από τους ανθρώπους,
ως πραγματικής αποστολής του, της προφητικής και ιερατικής, της μυστηριακής, με μια λέξη,
δράσης του. Φαίνεται ότι η ζωή του ήταν πολύ
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δέν έξω από τον κόσμο και ανάγει την γέννηση
του κόσμου και τις κοσμικές μεταβολές σε τέσσερις θεμελιώδεις υποστάσεις, ισοδύναμες μεταξύ τους. Αυτές οι υποστάσεις, όμοιες με το εόν
του Παρμενίδη είναι τα «ριζώματα», δηλαδή η
γη, το νερό, η φωτιά και ο αέρας. Τα ριζώματα,
αντίθετα από τα φυσικά στοιχεία δεν χάνουν την
ταυτότητά τους.
Κοσμολογία
Στην κοσμολογία του περιγράφει το κοσμικό γίγνεσθαι ως αιώνια κυκλική πορεία. Τα δύο
ορόσημα αυτής της κυκλικής πορείας είναι ο θεϊκός σφαίρος και η χαοτική δίνη, (δίνος) και η συνολική πορεία διακρίνεται σε τέσσερις φάσεις.
Στη αρχή επικρατεί απόλυτα η φιλότητα και τα
τέσσερα ριζώματα βρίσκονται σε πλήρη αρμονία
μεταξύ τους, σε κατάσταση μείξης, στη μορφή
του σφαίρου.
Κατόπιν η είσοδος του νείκους στον σφαίρο
οδηγεί σε διαδικασία σταδιακής διάλυσης και
αποσύνθεσης. Μέσω μιας επεκτεινόμενης δίνης
τα ριζώματα ξεχωρίζονται και απομακρύνονται.
Τα έμβια όντα που δημιουργούνται σε αυτή τη
φάση του κοσμικού γίγνεσθαι υπόκεινται στην
αυξανόμενη επιρροή του νείκους. Σε αυτή τη
φάση βρίσκεται ο κόσμος, που βαδίζει σε κατάσταση αυξανόμενης διαμάχης και εχθρότητας.
Ο δίνος είναι η φάση της πλήρους κυριαρχίας
του νείκους, στην οποία προκαλείται χάος, διάλυση και ολοκληρωτική αποσύνθεση.
Εν τέλει εισέρχεται βαθμιαία η φιλότητα και ο
κόσμος επιστρέφει στη συγκρότηση του σφαίρου. Η φιλότητα και το νείκος είναι δυνάμεις που
ασκώνται πάνω στα τέσσερα στοιχεία τα οποία
τα φέρνουν σε κατάσταση ισορροπίας.

σεμνή και μεγαλοπρεπής, ότι του απονέμονταν
ύψιστες τιμές και κυκλοφορούσαν διαδόσεις για
εξαίρετες πράξεις του και θαύματα.
Ο Εμπεδοκλής είναι το σύμβολο της ποιητικής μεγαλοφυΐας. Το άριστο κριτήριο της αξίας
του Εμπεδοκλή είναι τα έργα του. Ο Εμπεδοκλής
ήταν ο τρίτος και τελευταίος φιλόσοφος μετά τον
Ξενοφάνη και τον Παρμενίδη, που διάλεξε να εκθέσει τη φιλοσοφία του σε στίχους, και μάλιστα
σε δακτυλικό εξάμετρο. Με δεδομένη αυτή την
επιλογή του μέτρου σε συνδυασμό με την ιωνική
διάλεκτο στην οποία είναι γραμμένοι οι στίχοι,
γίνεται κιόλας αισθητό ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της ποίησής του: η σχέση με
το έπος και συγκεκριμένα με τον Όμηρο και τον
Ησίοδο, των οποίων η μελέτη επηρέασε βαθιά το
έργο του. Χρησιμοποίησε τον έμμετρο, πιθανώς
για να προσδώσει στο έργο του αποκαλυπτικό
κύρος. Θεωρείται ο τελευταίος προσωκρατικός
που εκθέτει τη διδασκαλία του έμμετρα, αλλά
και ο τελευταίος προσωκρατικός που βρίσκεται
υπό την επήρεια της θεογονικής παράδοσης.
Ο Εμπεδοκλής ήταν δεινός περί την φράσιν η
δε γλωσσική έκφρασή του είναι χυμώδης, προδίδει ενθουσιαστική ορμή και φαντασία, παράγει
πλήθος νέων ποιητικών εικόνων και σχημάτων,
προσφέρει ένα μεγάλο αριθμό λέξεων, που συναντούμε για πρώτη ή και για μοναδική φορά
στην αρχαία Γραμματεία («άπαξ ειρημένα»).
Στο συγγραφικό έργο του Εμπεδοκλή αποδίδονται πολύ περισσότερα έργα από αυτά που
σώζονται. Συγκεκριμένα έγραψε το Περί Φύσεως (2.000 στίχοι). Από τα σωζόμενα αποσπάσματα, συναθροίζοντας τα σε θεματικές ενότητες
μας επιτρέπεται να φανταστούμε το περίγραμμα
του έργου. Στο Περί Φύσεως προσπαθεί να δώσει τις βασικές αρχές της φυσικής φιλοσοφίας
του, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την εναλλασσόμενη κυριαρχία της Φιλίας (=Φιλότης) και
της Διαμάχης (=Νείκος) πάνω στα τέσσερα ριζώματα (=πυρ, αήρ, ύδωρ, γη). Η ουσία του σύμπαντος νοείται από τον Εμπεδοκλή σε μια δίχως
τέλος μεταλλαγή καταστάσεων από το ένα στα
πολλά και από τα πολλά στο ένα.
Αξιόλογη είναι η θεωρία για τη γένεση των οργανικών όντων, η οποία αναπτύσσεται με βασικό
άξονα την εξέλιξη, που έκανε τον αρχαίο στοχαστή να θεωρείται πρόδρομος του Δαρβίνου.
Η εξελικτική αυτή θεωρία αποτελείται από
τέσσερα στάδια: στο πρώτο η γη γεννά τα οργανικά μέλη του σώματος των ζώων διαχωρισμένα,
στη δεύτερη τα μεμονωμένα οργανικά μέλη συ-

νενώνονται σε τερατώδεις μορφές, στην τρίτη οι
τερατώδεις μορφές που προέκυψαν δεν κατορθώνουν να επιβιώσουν και παραχωρούν τη θέση
τους σε νέους τύπους ζώων που έχουν την ικανότητα να συνεχίσουν τη ζωή τους, στην τέταρτη
περίοδο γεννιούνται τα οργανικά όντα, όχι από
τη γη αλλά το ένα από το άλλο.
Το άλλο μεγάλο έργο του Ακραγαντινού σοφού
που σώθηκε ως τις μέρες μας έχει τίτλο Καθαρμοί (3.000 στίχοι), το οποίο περιέχει τη διδασκαλία μιας ξενόφερτης θρησκευτικής αίρεσης,
σύμφωνα με την οποία αυτό που λέμε ψυχή του
ανθρώπου είναι μια αυθυπόστατη οντότητα, ανεξάρτητη από το σώμα και ότι εξ αιτίας κάποιου
παραπτώματός της έχει καταδικαστεί να κατοικεί μέσα σε σώματα φυτών, ζώων ή ανθρώπων
ως την τελική κάθαρσή της για την οριστική επιστροφή στον τόπο της καταγωγής της. Οι Καθαρμοί είναι μια έκθεση της αποκρυφιστικής ζωής
του Εμπεδοκλή ως Μύστη.
Από τα δύο αυτά μεγάλα έργα του Εμπεδοκλή
οι διασωθέντες στίχοι στο έργο Περί Φύσεως είναι περίπου 350 και στο έργο Καθαρμοί λίγο περισσότεροι από 100. Γίνεται φανερό ότι ως εμάς
έφτασε μόνον το 16 με 20% του συνολικού του
έργου. Ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στην
περίπτωση άλλων προσωκρατικών φιλοσόφων.
Αναφέρονται και μερικά ακόμα έργα του:
Ένα ποίημα, που αναφερόταν στην εκστρατεία
του Πέρση βασιλέα, με τίτλο Ξέρξου διάβασις ή
Περσικά.
Ένας ύμνος στον θεό του φωτός, με τίτλο Προοίμιον εις Απόλλωνα.
Τραγωδίαι, για τις οποίες όμως ο περιπατητικός Ιερώνυμος μαρτυρεί πως ανέρχονταν σε
43 και υποστηρίζει πως είχε δει τα χειρόγραφα.
Ο Νεάνθης ο Κυζικηνός γνώριζε μόνον 7, ενώ ο
Ηρακλείδης αποδίδει τις τραγωδίες σε έναν συνονόματο του Εμπεδοκλή που σύμφωνα με την
Σούδα, ήταν εγγονός του φιλοσόφου.
Δύο επιγράμματα, το ένα προς τον μαθητή του
Παυσανία, και το άλλο προς τον Ακραγαντινό γιατρό Άκρωνα.
Πολιτικοί Λόγοι και ο Ιατρικός λόγος που τον
αποτελούσαν 600 στίχοι.
Κοσμογονία
Όπως συμβαίνει και με τον Παρμενίδη, ο Εμπεδοκλής απορρίπτει τη γένεση και τη φθορά. Στη
θέση τους χρησιμοποιεί δύο άλλες έννοιες που
τις περιγράφει ως μείξη (γέννηση) και χωρισμός
(φθορά) «αγέννητων στοιχείων». Κρατά το μη-

Δαιμονολογία
Στο έργο του Καθαρμοί ο φιλόσοφος αφηγείται
τις περιπέτειες ενός δαίμονα, μιας ψυχής δηλαδή που υπό την επίδραση του νείκους υποπίπτει
σε σοβαρό παράπτωμα και χάνει την αρχική του
αγνότητα. Μέσω αλλεπάλληλων ενσαρκώσεων
επιστρέφει και πάλι στην κατάσταση του αθάνατου αγαθού δαίμονα, αφού διαβεί όμως όλους
τους κουραστικούς δρόμους της ζωής.
Γνωσιοθεωρία
Ο Εμπεδοκλής επεξεργάστηκε μια λεπτομερή
θεωρία για την αίσθηση, η οποία άσκησε μεγάλη επίδραση στους συγχρόνους του, αλλά και μεταγενέστερους στοχαστές. Σύμφωνα με αυτή τη
θεωρία τα αντικείμενα παράγουν «απορροές», οι
οποίες μέσω των πόρων του σώματος φθάνουν
στα αισθητήρια όργανα, όπου και αναγνωρίζονται από όμοιά τους στοιχεία που ενυπάρχουν
μέσα μας. Τούτη η ιδέα τον καθιστά σημαντικότερο εκπρόσωπο της άποψης ότι «γνωρίζουμε
τα όμοια μέσω των ομοίων». Ο Εμπεδοκλής θεωρείται και σπουδαίος φυσικός, αφού καθόρισε
τα αίτια των εκλείψεων, μελέτησε την ανάκλαση
του φωτός και τη φύση της σκιάς.
Έργα
Ξέρξου διάβασις, ή Περσικά. (έμμετρη εξιστόρηση εκστρατείας του Ξέρξη). Κατά παράδοση
(Διογ. Λαέρτ. 8,57) το έργο αυτό κάηκε από την
αδελφή του επειδή ήταν ατελείωτο.
Προοίμιον εις Απόλλωνα, και αυτό κάηκε από
την αδελφή του ή κόρη του, πιθανώς ήταν ύμνος
που προσομοίαζε τον Απόλλωνα με τον Ήλιο.
Τραγωδίαι. Ο Ιερώνυμος μαρτυρεί ότι είχε δει
χειρόγραφα 43 τραγωδιών. Ο Νεάνθης ο Κυζικηνός μαρτυρεί για 7. Ο Ηρακλείδης αποδίδει τις
τραγωδίες σε έναν συνονόματο του Εμπεδοκλή
που σύμφωνα με την Σούδα, ήταν εγγονός του
φιλοσόφου.
Ποιητικοί Λόγοι και Ιατρικός λόγος. Έργα σε
πεζό λόγο «καταλογάδην». Περί αυτών ουδεμία
άλλη πληροφορία υπάρχει.
Περί φύσεως των όντων. Σε δύο βιβλία των
2000 στίχων. Από αυτούς έχουν διασωθεί μόνο
340. Το ποίημα αυτό εμιμήθηκαν οι Λατίνοι Λουκρήτιος και Βάρρων.
Καθαρμοί. Ποίημα εξιλαστικού χαρακτήρα
που μοιάζει των Ορφικών. Κατά πληροφορία
του Δικαιάρχου, που διέσωσε ο Αθήναιος (Δειπνοσοφ.14) αυτό απαγγέλθηκε παρουσία του
Εμπεδοκλή στα «Ολύμπια» από τον ραψωδό Κλεομένη. Από τους 1000 στίχους των «Καθαρμών»
έχουν διασωθεί μόνο 100.
Επιγράμματα. Αναφέρονται δύο αποδιδόμενα
στον Εμπεδοκλή, ένα για τον μαθητή του Παυσανία και το άλλο για τον Ακραγαντινό γιατρό
Άκρωνα. Αμφότερα όμως θεωρούνται ως νόθα.
Στην Παλατινή Ανθολογία (ΙΧ 569) σώζονται
δύο ποιητικά αποσπάσματα του Εμπεδοκλή.
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Οι Μυκήνες (Μυκήναι, Μυκήνη) ήταν αρχαία
πόλη της Αργολίδας κοντά στο βουνό Τρητός κι
απέναντι απ' τον Αργολικό κόλπο.
Πρώτος ο Όμηρος αναφέρει την πόλη περιγράφοντάς την με τα λόγια «ευρυάγυιαν, πολύχρυσον».
Τούτο παρακίνησε τον Ερρίκο Σλήμαν να σκάψει την ακρόπολη των Μυκηνών, όπου βρήκε
τους γνωστούς κάθετους λακκοειδείς τάφους,
διάφορα αγγεία σπάνιας τέχνης, δείγματα Μυκηναϊκού πολιτισμού που αναπτύχθηκε με κέντρο
τις Μυκήνες από τα 1600-1100 π.Χ. Το έργο του
Σλήμαν συνέχισε από το 1888 ο Χρήστος Τσούντας, η συστηματική, σχεδόν επί εικοσαετία,
σκαπάνη του οποίου έφερε στο φως το ανάκτορο
στην κορυφή της ακρόπολης, καθώς και πλήθος
θαλαμοειδών τάφων στην ευρύτερη περιοχή. Το
έργο του Σλήμαν και του Χρήστου Τσούντα συνέχισε επάξια ο A. Wace, διευθυντής της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής, που από τα 1919 έως
τα 1955, συστηματοποίησε τα έως τότε δεδομένα, εμπλούτισε την έρευνα, τα ευρήματα και τη
γνώση του χώρου και του πολιτιστικού του ιδιώματος. Άξιοι συνεχιστές της επιστημονικής
παρακαταθήκης των προηγουμένων, οι Γουίλιαμ Τέιλορ (Lord William Taylour), η έρευνα του
οποίου έφερε στο φως το Θρησκευτικό Κέντρο
στην κάτω δυτική πλαγιά του τειχισμένου λόφου, του Ι. Παπαδημητρίου ο οποίος έφερε στο
φως τον Ταφικό Κύκλο Β, ο Γ. Μυλωνάς που ως
διευθυντής ανασκαφών της αρχαιολογικής εταιρείας για 30 περίπου χρόνια διεκπεραίωσε το
πλέον σημαντικό ανασκαφικό έργο στην ακρόπολη των Μυκηνών, αποκαλύπτοντας εκτεταμένα οικιστικά συγκροτήματα, όπως οι βόρειες
αποθήκες, η βορειοδυτική και νοτιοδυτική συνοικία, συμβάλλοντας στην κατανόηση της οργάνωσης και χρήσης του χώρου σ' ένα μοναδικό
ανακτορικό συγκρότημα, όπως των Μυκηνών.
Επιπλέον, η συμβολή του Σπ. Ιακωβίδη αλλά και
της Φρενς (E. French) την τελευταία τριακονταετία κεφαλαιοποιεί την σχεδόν επί έναν αιώνα
συναρπαστική και ατέρμονη ανάγνωση του μυκηναϊκού πολιτισμού.
Η παράδοση αναφέρει ότι τις Μυκήνες ίδρυσε ο Περσέας, εγγονός του βασιλέα του Άργους
Ακρισίου. Ο Ακρίσιος χώρισε τη χώρα του σε δι-

ΙΣΤΟΡΙΑ

Μυκήνες

άφορα βασίλεια και έδωσε το Ηραίο στον αδελφό του Προίτο, τη Μιδέα και την Τίρυνθα και ο
Περσέας, που ήταν γιος του Δία και της Δανάης,
έφυγε για τη χώρα της Λυκίας. Επιστρέφοντας
από εκει, σκότωσε, χωρίς να θέλει, τον παππού
του και έδωσε στο Μεγαπένθη το βασίλειό του,
το Άργος, ενώ πήρε από εκείνον το βασίλειο της
Τίρυνθας.
Στην Τίρυνθα ο Περσέας έκτισε τις Μυκήνες
και τους έδωσε αυτό το όνομα, γιατί του έπεσε
εκεί ο «μύκης» (θήκη) απ' το ξίφος του[1] ή γιατί
ενώ διψούσε, βρήκε ένα μύκητα και τραβώντας
τον είδε να υπάρχει η πηγή Περσεία, που υπάρχει και σήμερα.
Άλλοι λένε ότι η κόρη ή η γυναίκα του Ινάχου
είχε το όνομα Μυκήνη. Από τον Περσέα ιδρύθηκε η δυναστεία των Περσειδών, στην οποία ανήκουν μικροί τετράγωνοι τάφοι. Απόγονοι αυτού
ήταν ο Ηλεκτρύονας, ο Σθένελος και ο Ευρυσθέ-

ας, ο τελευταίος γόνος της δυναστείας, που φονεύθηκε από τους Hρακλείδες.
Ατρείδες
Η δυναστεία αυτή ανατράπηκε από τη δυναστεία των Πελοπιδών από τους οποίους προήλθαν οι Ατρείδες. Οι Πελοπίδες κατασκεύασαν την
Πύλη των Λεόντων και δραστήριοι, όπως ήταν,
κυριάρχησαν σε όλη την Πελοπόννησο και τα γύρω νησιά, απέκτησαν δύναμη και κύρος, ώστε
όλοι οι βασιλείς εκείνων των χρόνων θεώρησαν
ως αρχηγό τους στην εκστρατεία κατά της Τροίας τον Αγαμέμνονα. Σ' αυτούς ανήκουν τα οχυρά
της Ακρόπολης, οι θολωτοί τάφοι, όπως ο περίφημος τάφος του Ατρέα, ένα θαυμάσιο έργο
των αρχαίων Ελλήνων κι ακόμα πολλοί άλλοι μικρότεροι τάφοι, που βρέθηκαν ανοιχτοί και λεηλατημένοι για πολλά χρόνια, όπως αναφέρει ο
Παυσανίας κι ο Σοφοκλής.

Οι Πελοπίδες κυβέρνησαν τρεις και περισσότερο αιώνες (1400 - 1050 π.Χ.). Βέβαια, οι παραδόσεις δεν μπορούν να μας πληροφορήσουν
ακριβώς για τα ιστορικά γεγονότα αυτών των
χρόνων. Ο Ατρεύς κι ο Αγαμέμνονας είναι τα πιο
γνωστά πρόσωπα αυτής εποχής απ' τα ποιήματα και τα ευρήματα των ανασκαφών, που μας
βοηθούν να γνωρίσουμε και τους ανθρώπους
που έζησαν σ' αυτά τα μέρη. Οι πελώριοι λίθοι
που χρησιμοποιήθηκαν για την Πύλη των Λεόντων, μας μιλούν για τη δύναμη εκείνων των ανθρώπων, που προκαλούσαν κατάπληξη στους
πολίτες των άλλων πόλεων, ώστε τα ονόμαζαν
«Κυκλώπεια τείχη». Τα ανάκτορα, που είχαν για
πυρήνα ένα ορθογώνιο κτίριο με πολλά διαμερίσματα γύρω, στολίζονταν με πολύχρωμες τοιχογραφίες.
Τα διάφορα κοσμήματα, όπλα, δαχτυλίδια, ειδώλια (αγάλματα) μικρά και άλλα αντικείμενα αλλά και τα εκτεταμένα οικιστικά κατάλοιπα
εντός και εκτός της ακρόπολης των Μυκηνών
μας γνωρίζουν τον τρόπο ζωής των Μυκηναίων.
Από τον 12ο αιώνα π.Χ. άρχισε η παρακμή των
Μυκηνών. Η καταστροφή του κράτους των Χετταίων που ήταν και οι μοναδικοί φορείς ήδη από
το 17ο αιώνα της τέχνικής επεξεργασίας του σιδήρου, η απώλεια των αιγυπτιακών αγορών άρχισαν να κλονίζουν τις Μυκήνες. Η καταστροφή
αυτή συμπληρώθηκε απ' τους Ηρακλειδείς. Μετά το φόνο του Αγαμέμνονα απ' τον Αίγισθο, το
κράτος των Ατρειδών έπαψε να υπάρχει και οι
νέοι κατακτητές της Πελοποννήσου, οι Δωριείς,
δε δυσκολεύτηκαν καθόλου να πατήσουν το 1100
π.Χ. τη χώρα, που έφτασε σε μεγάλο βαθμό πολιτισμού.
Από τότε έπεσαν σε αφάνεια μέχρι τους περσικούς πολέμους. Λίγοι μόνο πολεμιστές της πήραν μέρος στις μάχες Θερμοπυλών και Πλαταιών.
Καταστράφηκαν ξανά το 468 π.Χ. από τους Αργείους που έγιναν κύριοι της περιοχής και τη μοίρασαν στους φτωχούς πολίτες του Άργους.
Οι παλιοί κάτοικοι των Μυκηνών σκορπίστηκαν σε όλη σχεδόν την Ελλάδα φτάνοντας μέχρι
τη Μακεδονία.
Βέβαια υπήρχαν ακόμα στην παλιά πόλη μερικοί κάτοικοι μέχρι το 150 μ.Χ., οπότε πιθανώς
ερημώθηκε τελείως.

Ελλάδα χώρα του φωτός...
Χώρα δημιουργών μεγαλείων, πολιτισμού, γραμμάτων, τεχνών, Δημοκρατίας.
Σε ευγνωμονούμε γιά όλα όσα μας έδωσες, γιά όλα όσα μας δίδαξες.

