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Αλέξης Τσίπρας προς την Ομογένεια, σε χαιρετισμό-μήνυμά του γιά την ηλεκτρονική επανέκδοση της ''Πρωϊνής'': «...Ο Ελληνισμός
της Διασποράς, είναι ένα σημαντικό και ξεχωριστό κεφάλαιο. Μία άλλη Ελλάδα, που βρίσκεται έξω από τα σύνορά μας...». (Σελ. 2)

''Χρήματα γιά Μυρτώ-Ομοσπονδία Βοστώνης'': Γράφουμε και τον επίλογο, αγγίζοντας την ΟΥΣΙΑ

Η ''Πρωϊνή'', που ανάδειξε στις 2 Ιανουαρίου '14 το σκάνδαλο ''έρανος γιά την Μυρτώ-Ομοσπονδία Βοστώνης'', θα γράψει και τον επίλογο, θέτοντας αρχικά -γιά τώραμία ερώτηση (με αφορμή τα αιτήματα της μητέρας της Μυρτώ και την άρνηση της Ομοσπονδίας να δώσει αναλυτικούς λογαριασμούς γιά την διακίνηση των χρημάτων).

Η συγκεκριμένη ερώτηση, ως αρχή του... επίλογου, είναι:

''Προς Δ. Σ. Ομοσπονδίας FHASNE, Βοστώνη... Είστε σίγουροι ότι όλες οι επιταγές δωρητών κατατέθηκαν στον ειδικό λογαριασμό γιά την Μυρτώ και ΔΕΝ κατατέθηκαν αρκετές στον κανονικό λογαριασμό της Οργάνωσης, αφού ζητούσατε να γράφονται αυτές στο όνομα ''FHASNE''; Ο κανονικός λογαριασμός της Ομοσπονδίας -και
όχι ο ειδικός γιά την Μυρτώ- την περίοδο 1 Νοεμβρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013, μήπως παρουσιάζει ασυνήθιστα αυξημένη κίνηση; Κι ενώ κάθε μήνα κάνατε μικροκαταθέσεις στον κανονικό σας λογαριασμό, που δεν ξεπερνούσαν τριψήφιο μικροποσό χρημάτων, το προαναφερόμενο δίμηνο έγιναν καταθέσεις, που συνολικά δείχνουν τετραψήφια και πενταψήφια ποσά;''. Θέτουμε το ερώτημα. Δώστε την απάντηση στην Ομογένεια, αφού θα αναγκαστείτε να την δώσετε και στον εισαγγελέα.
(Σημ.: Θυμίζουμε ότι, επίσημα η Ομοσπονδία -8 Ιανουαρίου 2014- ανακοίνωσε ότι τα χρήματα του εράνου είναι 131.000 δολ.)
Επίσης: Τα χρήματα, σε μετρητά, από το μπαρ κατά προσέγγιση 10-15.000 δολ., στην εκδήλωση-χορό γιά τον έρανο 7 Δεκεμβρίου '13, ΤΙ ΕΓΙΝΑΝ, που πήγαν;;;

Η υπόθεση ''έρανος γιά Μυρτώ'' ανάδειξε το ''σαθρό οικοδόμημα'' της οργανωμένης Ομογένειας ΗΠΑ, με τους ''ισόβιους προεδρο-παράγοντες'' σε αυτές

Η ''Πρωϊνή'' επιβεβαιώνεται απόλυτα και στις εκτιμήσεις που έκανε, μετά τις αποκαλύψεις της γιά το σκάνδαλο εράνου-χρημάτων

Εισαγγελέας και IRS
ερευνούν την Ομοσπονδία
Βοστώνης, γιά ''απάτη'' με
χρήματα φορολογούμενων

Γραπτή καταγγελία στις Αρχές γιά την υπόθεση ''έρανος γιά την Μυρτώ'' και τις σχετικές παρανομίες.
Οι αρμόδιοι της ομογενειακής μας Οργάνωσης εξακολουθούν να δείχνουν εντυπωσιακή ανευθυνότητα,
καταφεύγοντας σε κουτσομπολιά και υβρεολόγιο εναντίον της μητέρας της Μυρτώ, αφού αδυνατούν να
καταλάβουν ακόμα, ότι δεν μπορούν να παραβιάζουν συστηματικά τους νόμους της χώρας. Tι φοβάται το
υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, με την ανάμιξη του IRS στην υπόθεση... (σελ. 4, κύριο άρθρο σελ. 2)

••• Πιθανότητα να κατατεθεί και αγωγή γιά τις (γραπτές) συκοφαντικές-υβριστικές αναφορές του α' αντιπρόεδρου της Ομοσπονδίας κατά της μητέρας της
Μυρτώ, όσο αυτός και το Συμβούλιο της Οργάνωσης επιμένουν να μην ζητήσουν δημόσια συγγνώμη.

••• Η έρευνα από την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία (IRS), θα αναδείξει και το ζήτημα των διαχρονικών χορηγιών του υπουργείου Εξωτερικών της
Ελλάδας προς την Ομοσπονδία Βοστώνης (20-60.000 δολ. κάθε χρόνο), μέσω του γεν. Προξενείου, κατά παράβαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας ΗΠΑ.

••• Τα χρήματα του εράνου γιά την Μυρτώ, έπρεπε να είχαν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό (όχι της Ομοσπονδίας) με υπεύθυνη γιά την διαχείρισή τους
την μητέρα της ανήλικης και μόνο γιά τις ανάγκες της Μυρτώ, όπως ο νόμος σαφέστατα ορίζει.
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Το ''σάπιο οικοδόμημα'' της ''οργανωμένης
Ομογένειας'' ΗΠΑ και το δίδαγμα από την Μυρτώ
Η υπόθεση με την Μυρτώ και τον έρανο στην Βοστώνη, ανάδειξε ένα ζήτημα, που γιά χρόνια η οργανωμένη Ομογένεια το
κρατούσε ως ''μυστικό'': Τις παρανομίες, παρατυπίες, τυχοδιωκτισμό και ατομικά συμφέροντα (συμπεριλαμβανόμενων
και οικονομικών) στις υποτιθέμενες μεγάλες ομογενειακές
μας Οργανώσεις, Ομοσπονδίες και ΠανΕνώσεις.
Γιά δεκαετίες, υπήρχε η εντύπωση ότι είμαστε μια δυναμική Ομογένεια. Τυπικά ναι, γιατί καλλιεργήθηκε ψεύτικα αυτή
η εντύπωση. Ουσιαστικά, όμως δεν είμαστε, δεν υπήρξαμε
ποτέ τα τελευταία 50 χρόνια. Δεν δημιουργήσαμε. Καταστρέψαμε ότι άλλοι πριν δημιούργησαν. Αυτή είναι η ωμή, η σκληρή αλήθεια.
Πάντα κουκουλώναμε τις παρανομίες, κλεψιές, αρπαχτές,
σκάνδαλα: Ακίνητα ΑΧΕΠΑ, εράνους, κλοπές από ταμεία Οργανώσεων κ.ά.
Σεισμοί Καλαμάτα και Θεσσαλονίκη, έρανοι, κλεψιές. Ρούχα
γιά θύματα τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, που κατέληγαν
σε μαγαζιά του Πειραιά γιά πώληση.
''Μα δεν διώχτηκε κανείς'' απαντούν οι ''θεματοφύλακες''.
Σωστά. Δεν διώχτηκε κανείς, γιατί τα ''κουκουλώσαμε''.
''Θίγετε την Ομογένεια'', λένε τώρα με τις παρανομίες-ατασθαλίες της Ομοσπονδίας Βοστώνης με την υπόθεση του εράνου γιά την Μυρτώ. Ποιοί τα λένε; Μα οι ''ισόβιοι προεδροπαράγοντες'' των Οργανώσεών μας και τα ΜΜΕ της Αστόριας,
που ποτέ ΔΕΝ είδαν, ΔΕΝ άκουσαν γιά κανένα σκάνδαλο, με
αντάλλαγμα, φυσικά, διαφημίσεις.
Είναι αυτοί που λυμαίνονται την Ομογένεια γιά δεκαετίες.
'Ιδια πρόσωπα, ίδιες καταστάσεις, ίδια συμφέροντα. Που
έχουν μετατρέψει τις Οργανώσεις σε ''τσιφλίκια'' τους και
επωφελούνται: 'Αλλοι γιά αυτοπροβολή, άλλοι γιά οικονομικά, άμεσα κι έμμεσα, συμφέροντα.
Νομίζουμε ότι οι ''ισόβιοι προεδροπαράγοντες'' είναι στις
Οργανώσεις 10, 20 και 30 χρόνια, γιά να ''προσφέρουν'' εθελοντικά, εμποδίζοντας με την παρουσία τους νεότερους να
αναλάβουν τις Οργανώσεις. Είναι εκεί, οι περισσότεροι, γιά
συμφέροντα. Είναι εκεί μόνιμα, ως εγκάθετοι, γιά να εμποδίσουν την ανάπτυξη της Ομογένειας. Και το πέτυχαν. Γι' αυτό
όλες οι Οργανώσεις μας είναι ημιδιαλυμένες, εντυπωσιακά
''μικρές'', τυπικά υπαρκτές, αλλά ουσαστικά ανύπαρκτες.
Δημιουργήσαμε την ψευδέστατη εικόνα στην Ελλάδα περί ''δυναμικής Ομογένειας''. Και οι πολιτικοί της Ελλάδας
συμμετείχαν σε αυτό το μεγάλο ψέμα: Με δηλώσεις και με
χρηματικές χορηγίες σε Οργανώσεις, έπαιζαν τα δικά τους
πολιτικά-κομματικά παιχνίδια, που με την περίπτωση του
''Συμβούλιου Απόδημου Ελληνισμού'' (ΣΑΕ) αποδείχτηκε ότι
ήταν θανατηφόρα γιά την Ομογένεια.
Χτίσαμε και ''παρθενώνες'' της Ομογένειας με λόγια. Στην
πράξη, τα ισοπεδώσαμε όλα και τα παιδιά μας ούτε καν περνούν έξω από τις ομογενειακές Οργανώσεις, επειδή δεν τα θέλουμε μέσα, επειδή ο εγωϊσμός, η ανάγκη γιά αυτοπροβολή
και τα συμφέροντα ''οικογενειών'' προηγούνταν και οι ''αξιωματούχοι'' έκαναν ότι ήθελαν, χωρίς να δίνουν λογαριασμό.
Κοιτάξτε στις Ομοσπονδίες: Νέα Υόρκη, Βοστώνη, Φλόριδα,
Σικάγο κ.ά. Οι ίδιοι γιά δεκαετίες, ως αντιπρόσωποι συλλόγων. Με ποιά λογική, ότι δεν πρόσφεραν στο σύνολο και γιά
την πρόοδο της Οργάνωσης και της Ομογένειας σε 10, 20 και
30 χρόνια, θα τα προσφέρουν τα επόμενα 10χρόνια;
Παρακολουθείστε συνεδριάσεις Συμβουλίων Ομοσπονδιών:
Παρόντες πάντα, τα μέλη του Συμβούλιου και όλοι οι πρώην
πρόεδροι που δεν φεύγουν με τίποτα και βάζουν ''τρικλοποδιές'' στους τωρινούς, φοβούμενοι μην κάνουν έργο και τους
''ξεπεράσουν''.
Κοιτάξτε στο ''Ελληνοαμερικάνικο Εθνικό Συμβούλιο'', που
υποτίθεται έχει μέλη Ομοσπονδίες. Ουσιαστικά δεν υπάρχει,
αλλά χρησιμοποιείται από τον πρόεδρό του γιά τις δικές του
εμπορικές δραστηριότητες..
Κατάντησαν τις Οργανώσεις μας χώρους εκτόνωσης κόμπλεξ μεσήλικων και ηλικιωμένων και διοργανώτριες γλεντιών. Ενώ τα κτίριά τους μετατράπηκαν σε καφενο-μαγειρεία.
Να ευγνωμονούμε την Μυρτώ
Και ήρθε η περίπτωση της Μυρτώ, να γκρεμίσει το σαθρό,
το σάπιο οικοδόμημα του ''οργανωμένου Ελληνισμού ΗΠΑ''.
Στο δράμα της ζωής της, τις φορτώσαμε τα μεγαλύτερα δικά
μας δράματα: Της μιζέριας, αλητείας, αγένειας, τυχοδιωκτισμού, συκοφαντιών, συμφερόντων.
Πρέπει να ευγνωμονούμε αυτό το κορίτσι. Δεν το βοηθήσαμε. Το θίξαμε με τις πράξεις μας. Θίξαμε και την αξιοπρέπεια
της μητέρας της, που αναγκάστηκε να μας πει ''δεν θέλω τα
χρήματά σας'', σαν να μας έλεγε ''εσείς τα χρειάζεστε περισσότερο από εμένα (γιατί είστε περισσότερο δυστυχισμένοι)''.
Και έχει δίκιο. Αλλά, πόσοι το καταλάβαμε;
Η -αμίλητη- Μυρτώ, από το κρεβάτι του πόνου, μας βοήθησε -όσους διαθέτουμε στοιχειώδη λογική- να ανακαλύψουμε
τον εαυτόν μας και να κοιταχτούμε στον καθρέπτη, γιά να
δούμε τα χάλια μας και την γύμνια μας ως Ομογένεια, είτε
ζούμε στην Βοστώνη, είτε στο Σικάγο, είτε στην Καλιφόρνια,
είτε στην Φλόριδα, είτε αλλού...
Η ''Πρωϊνή''

Χαιρετισμός γιά την (ηλεκτρονική) επανέκδοση της εφημερίδας «Πρωϊνή», του
αρχηγού της αξιωματικής Αντιπολίτευσης, πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλέξη Τσίπρα
«Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Η επανέκδοση, μετά από αρκετά χρόνια, της ελληνικής εφημερίδας της Ομογένειας των ΗΠΑ «Πρωϊνή»,
αποτελεί ένα θετικό γεγονός για την πολυδιάστατη
ενημέρωση του ελληνισμού της διασποράς.
Εύχομαι από καρδιάς να έχει μια αίσια πορεία και να
συμβάλει σημαντικά στη σύσφιξη των δεσμών των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, τόσο με την Ελλάδα, όσο και
μεταξύ τους.
Ο Ελληνισμός της διασποράς, είναι ένα σημαντικό και
ξεχωριστό κεφάλαιο. Μία άλλη Ελλάδα, που βρίσκεται
έξω από τα σύνορα μας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ως το ριζοσπαστικό, αριστερό, προοδευτικό μέτωπο της ελληνικής πολιτικής σκηνής, δίνουμε
ιδιαίτερη έμφαση στον πέρα των συνόρων της χώρας Ελληνισμό. Θεωρούμε ότι πρέπει να χαραχθεί επιτέλους, συνολικά, ένα
στρατηγικό σχέδιο για αυτούς του συμπολίτες μας και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε από κοινού μέσα και έξω από την
Ελλάδα.
Αντιλαμβανόμαστε την Ομογένεια ως συμμέτοχη στις ελληνικές εξελίξεις, να διεκδικεί την ένταξη των δικών της προβλημάτων στην ελληνική πολιτική ζωή, να μετατρέπεται σε αυθεντικό εκπρόσωπο της ελληνικής πραγματικότητας και πολιτικής στο
εξωτερικό.
Είμαι βέβαιος ότι η «Πρωϊνή» με την παρουσία της, θα συμβάλει περεταίρω στην προώθηση του θεσμού των Ομογενειακών
Μέσων Ενημέρωσης, με όλες του τις μορφές. Οι ανάγκες είναι πολλές και χρειάζεται να γίνουν γνωστά στο ευρύ κοινό, τόσο τα
προβλήματα των ελλήνων της διασποράς όσο και το έργο τους στις χώρες που διαμένουν και δραστηριοποιούνται .
Σας εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας, καλή συνέχεια και πάντα επιτυχίες. Από την πλευρά μου θα είμαι δίπλα σας για κάθε
δράση, που είναι για το καλό της ενημέρωσης, της Ομογένειας και του Ελληνισμού.
Αλέξης Τσίπρας, Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ» - 14 Ιανουαρίου 2014

Πέρα από την Μυρτώ: Παρανομίες με εράνους στην Ομογένεια, STOP
Ομογενειακή ιστοσελίδα νέων (Aστόρια) πρότεινε ''να μην ξαναγίνουν έρανοι για την Ελλάδα''. Η θέση της στήλης είναι πως τα
χρήματα για την ανήλικη Μυρτώ Παπαδομιχελάκη συγκεντρώθηκαν για συγκεκριμένο σκοπό. Όντως, αυτό είναι αλήθεια καθώς ο
σκοπός εξαρχής ήταν να δοθούν στην Μυρτώ. Ο έρανος έγινε στην
Μασαχουσέτη και διέπεται από τους νόμους της «κοινοπολιτείας»
μια και έτσι χαρακτηρίζεται η ανεξάρτητη αρχή της Μασαχουσέτης («Commonwealth»). Ο νόμος είναι σαφής: 'Εσοδα από εράνους
για παιδιά δίνονται σαν δωρεές στους κηδεμόνες τους. Το άρθρο
παραλείπει αυτή την λεπτομέρεια παρόλο που ο συγγραφέας του
την γνωρίζει.
Και προχωρά στο επόμενο παράλογο για να στηρίξει το επιχείρημά του πως είναι γνώστης «περιπτώσεων όπου συγκεντρώθηκαν
χρήματα για άρρωστα παιδιά, τα οποία τελικά απέθαναν και οι γονείς διεκδικούσαν τα χρήματα, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και να δώσουν ευκαιρία για ζωή σε άλλα.»
Δεν κατάλαβα, τι είπε; Ευχήθηκε η Μυρτώ να πεθάνει για να πάρουν τα χρήματα άλλα παιδιά; Θα τολμούσε να το επαναλάβει αυτό
στην παρουσία της μητέρας της;
Η εποχή που για να πλησιάσει ο δημοσιογράφος την αλήθεια
έπρεπε να παρευρεθεί σε συνεδριάσεις, έχει περάσει. Σήμερα η
αλήθεια ανιχνεύεται μέσω νομικών πλαισίων που παραχωρούνται
από τις αρχές δωρεάν στο διαδικτύου στο πάτημα ενός πλήκτρου.
Πολιτειακοί εισαγγελείς έχουν κιόλας αναρτημένες σχετικές γνωματεύσεις που όχι μόνο θα μπορούσαν, αλλά και πρέπει ο κάθε οργανισμός να συμβουλεύεται για αποφυγή παρεξηγήσεων.
Και εδώ είναι η λύση του προβλήματος που προέκυψε χωρίς
λόγο και η απάντηση του ερωτήματος: έρανοι θα πρέπει να γίνονται αλλά πάντοτε μέσα σε νομικό πλαίσιο, με υπευθυνότητα και
διαφάνεια.

'Oσο για την μητέρα και τον δικηγόρο της που δεν παρευρέθηκαν στην συνεδρίαση του Συμβούλιου της Ομοσπονδίας Βοστώνης
(8 Ιανυαρίου '14), έχουν δίκιο, σωστά έπραξαν. Η κ. Κοτρώτσου
δεν είναι μέλος ή στέλεχος της Ομοσπονδίας για να επιβάλλεται η
παρουσία της. Εξάλλου, η Μυρτώ υπέστη δηλητηρίαση στο νοσοκομείο. Η τυχόν αμέλεια του νοσοκομείου πιθανόν να έχει νομικές
συνέπειες. Αλίμονο αν ασθενείς αρρωσταίνουν εκεί που πάνε για
να θεραπευτούν και δεν λογοδοτούν. Επομένως, επιβάλλεται πως,
πρώτον, η κηδεμόνας της Μυρτώ και ο νομικός της δεν θα παρευρεθούν σε κάτι που αφορά τις διεργασίες της Ομοσπονδία καθώς
ότι πουν σε δημόσια συνεδρίαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον τους από το νοσοκομείο αργότερα και δεύτερο έχουν κάθε
δικαίωμα να ζητήσουν να μην πληρωθεί το νοσοκομείο αν πρόκειται να πάρουν μέτρα σχετικά με την δηλητηρίαση της Μυρτού. Που
είναι το περίεργο;
Η απάντηση στο ερώτημα «ποιος οργανισμός μετά μια τέτοια
αντιμετώπιση θα ξανατολμήσει να κάνει το καλό και να το ρίξει σ'
ένα γιαλό σκοτεινό και βορβορώδη;» είναι πως ο γιαλός μολύνθηκε από τον χειρισμό της Ομοσπονδίας. Όποιος έχει το κούτελό του
καθαρό μπορεί να κάνει εράνους δίχως φόβο, όπως άλλοι οργανισμοί. Για παράδειγμα, δείτε σαν πρότυπο τις οικονομικές δηλώσεις
των τοπικών φιλόζωων οργανισμών της ASPCA που διαχειρίζονται
δισεκατομμύρια. Ας μάθουμε λοιπόν από φιλόζωους. 'Η μήπως οι
συμπολίτες μας που δεν έχουν ελληνική καταγωγή είναι τελικά
πιο έξυπνοι από εμάς που περηφανευόμαστε πως τους δώσαμε τα
φώτα του πολιτισμού;
''Καιρός είναι ο δάσκαλος να μάθει από τον μαθητή'' (Καζαντζάκης). 'Έρανοι να γίνονται στην Ομογένεια, αλλά νόμιμα, με διαφάνεια και υπευθυνότητα.
Mitch Fatouros

To ΠΟΝΤΙΚΙ
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ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ +
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Mιά ''ευχάριστη παρέα'' 1
Γενικό Προξενείο Ελλάδας στην Βοστώνη, Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014. Οι μόνιμοι παράγοντες
Βοστώνης, οι μέσα στην Ομοσπονδία δηλαδή,
παρόντες. 'Οποια εκδήλωση γίνει στην Βοστώνη ή συνεδρίαση Ομοσπονδίας, βλέπεις τα ίδια
πρόσωπα, τους ίδιους ''παράγοντες'' γιά αρκετά
χρόνια.
Η συγκέντρωση είχε αποφασιστεί εβδομάδες
πριν, δηλ. πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο με τον
έρανο. Συνεργάτης της στήλης και δύο ''πληροφοριοδότες'', ήταν μέσα στην αίθουσα, όπου την
παράσταση έκλεψε η πληθωρική παρουσία του
''θεολόγου-γραφιά'', που πάντα κάθεται μπροστά, πρώτος, ''επειδή τα ΜΜΕ που σας προβάλουν πρέπει να είναι μπροστά''. Η γενική πρόξενος, καταβεβλημένη, αλλά τα είπε όπως πρέπει,
άσχετα αν οι παρόντες δεν τα κατάλαβαν:
- ''Να γίνει αναδιοργάνωση οργανωτικού σκέλους της παρέλασης γιά ευρύτερη συμμετοχή''.
Σε μετάφραση, η Ομοσπονδία είναι ''λίγη'' γιά να
διοργανώσει παρέλαση της προκοπής, κάτι καλύτερο δηλ. από το συνηθισμένο ''τουρκομπαρόκ''.
- ''Συμπληρωματικές εκδηλώσεις'', χώρια από
παρέλαση και γλέντι μετά, γιά να τονιστεί, προβληθεί το μήνυμα, η ουσία της εθνικής επετείου.
Σε μετάφραση: Βγείτε από το ''ομοσπονδιακό
γκέττο σας, το Μαλιώτειο'' και απευθυνθείτε σε
Αμερικανούς, με εκδήλωση ουσίας γιά την εθνική
επέτειο της 25ης Μαρτίου.
Μιά ''ευχάριστη παρέα'' 2
Δεν αποτελεί έκπληξη ότι οι παριστάμενοι στην
συγκέντρωση γιά παρέλαση και κοπή βασιλόπιτας Ομοσπόνδυλοι (το φλουρί έπεσε στο... IRS)
δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι έχει συμβεί στην
υπόθεση ''έρανος γιά Μυρτώ'' με τις παρανομίες τους και συνεχίζουν...ακάθεκτοι. 'Οταν ο
εισαγγελέας και το IRS θα τους ''χτυπήσουν την
πόρτα'', πιθανά να ''ξυπνήσουν''. Μέχρι τότε θα
συνεχίζουν σα να μην συμβαίνει τίποτα.
Στην συγκέντρωση μιλούσαν γιά...ανάμιξη
''μυστικών υπηρεσιών''(!!!) στην υπόθεση εράνου. Επειδή είναι εντυπωσιακά άσχετοι και ''φευγάτοι'', ας διαβάσουν σχετικά στην σελίδα 5 γιά
τα περί επιταγής 100.000 δολ.
Σε ότι αφορά την πολιτική τους ''πάμε γι' άλλα
και κάνουμε παρέλαση με τελετάρχες Αβραμόπουλο και πρέσβη Παναγόπουλο'', όπως τονίζουν, νομίζοντας ότι οι προαναφερόμενοι θα
αποδεχτούν την πρόσκλησή τους και θα είναι
στην παρέλαση αρχές Απριλίου, δηλ. όταν οι

Βοστώνη: Η πιό ακριβή κοπή βασιλόπιτας σε όλη την υφήλιο

Στις 14 Ιανουαρίου '14, τα ''καμάρια της Ομογένειας'', οι της Ομοσπονδίας Νέας Αγγλίας (Boστώνη), συγκεντρώθηκαν στο γενικό προξενείο γιά να συζητήσουν περί παρέλασης γιά 25η Μαρτίου -λες και θα κάνουν παρέλαση με όλα όσα έγιναν- αλλά και κοπή βασιλόπιτας. Φαίνεται είχε προγραμματιστεί η
συνάθροιση πριν τις αποκαλύψεις της ''Πρωϊνής'' γιά την υπόθεση ''χρήματα εράνου γιά Μυρτώ''. Μάθαμε ότι το φλουρί, έπεσε στο... IRS.
Γιατί είναι η πιό ακριβή κοπή βασιλόπιτας ομογενειακής Οργάνωσης σε παγκόσμιο επίπεδο; Δείτε μόνοι σας την φορολογική τους δήλωση (2012) και
κρίνετε: Λέει 4.676 δολ. γιά ''vasilopita'' ή δεν λέει; Μετά τους φταίει η... ''Πρωϊνή'' και όσοι τους ''στολίζουν'' γιά οικονομικές ατασθαλίες και λοιπά.
εσαγγελικές έρευνες θα είναι στο ''φόρτε'' τους,
τι να πω;

Κι άλλα γλέντια
Σε αναμονή της φορολογικής δήλωσης Ομοσσπονδίας Βοστώνης γιά τα χρήματα υπέρ πυρόπληκτων 2008. Αφού δεν δίνουν καθαρό απολογισμό αυτοί με αποδεικτικά στοιχεία και όχι
λόγια-λεκτικές ''διαβεβαιώσεις'', θα δώσουμε
εμείς στα... μέλη τους και στην Ομογένεια.
Ανησυχεί το υπουργείο Εξωτερικών
Και με το δίκιο τους ανησυχούν στην Αθήνα. Ανακάτεμα IRS στην υπόθεση ''έρανος γιά
Μυρτώ'', σημαίνει ''φύλλο και φτερό'' τις φορολογικές δηλώσεις (990-ΕΖ) της Ομοσπονδίας
Βοστώνης. Ας δούμε δήλωση γιά 2011. Εκεί στο
part 3, section A, παράγραφος 7c αναφέρει, γιά
χρόνο 2007, έσοδα extra $46.357, γιά χρόνο 2008,
$59.786. Αντίστοιχα ποσά και τα προηγούμενα
χρόνια, που ΔΕΝ είναι συνεισφορές συλλόγων-μελών ή έσοδα από δραστηριότητες (χορούς κλπ).
Αυτά τα χρήματα μήπως ήταν οι επιχορηγήσεις,
με επιταγές του προξενείου, από την Ελλάδα, λεβέντες; Καλά ξεμπερδέματα και καλά ξεμπερδέματα στο ΥΠΕΞ και τις αποστολές τους στις ΗΠΑ.
Κι εδώ σταματώ... Οι επιχορηγήσεις σταμάτησαν
2009, εξαιτίας κρίσης στην Ελλάδα.
Τα 'κανε μαντάρα ο ''υπουργός''
Ενώ εξάγγειλε ότι θα ασκήσει τα ''υπουργικά'' του καθήκοντα και θα συγκαλέσει έκτακτο
συνέδριο της ουσιαστικά ανύπαρκτης Οργάνωσης ''Ελληνοαμερικάνικο Εθνικό Συμβούλιο''
γιά Ιανουάριο '14, μετά εξαφανίστηκε. Φυσικό και αναμενόμενο από πρώην πρόεδρο σε
δύο Ομοσπονδίες (Βοστώνης, Φλόριδας) και
πρώην...''υπουργό''.
Αυτά βλέπει και ο πρόεδρος της ''Οργάνωσηςμαϊμού'', ο Φιλαδελφείας Παύλος και λέει: ''Εκλογές; Τι θα πει εκλογές; 'Οποτε θέλω εγώ θα γίνουν
εκλογές''. Ευτυχώς γι' αυτόν, τον ''στηρίζει'' μόνο
ένας ''θαυμαστής'' του: Ο ''επί της Δημοσίας Τάξεως'' Στυλιανός. Δεν γνωρίζουμε γιά τον ταμία
του. Αυτός έχει να αντιμετωπίσει τα ''θηρία'' του
Σικάγου: Καλαματιανούς επίτιμους, Καλαβρυτινούς και λοιπούς.
Περαστικά μας και τα υπόλοιπα στο επόμενο,
με ηπειρώτικα...γλέντια.
Υπογραφή: Ο γ' αντι-Πρόεδρος

ΣΑΕ μπορεί να μην υπάρχει, αλλά υπάρχει η... 'Ολγα

Και τυπικά το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) διαλύθηκε τέλη 2012. Αλλά, η τότε γραμματέας του, η 'Ολγα, συνεχίζει ακάθεκτη με ''περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα να κλαις''. Κάνει δηλώσεις,
βγάζει δελτία τύπου, συναντιέται με τον υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο γιά Απόδημους κ.ά., ως ''εν
ενεργεία γραμματέας'' του διαλυμένου ουσιαστικά και τυπικά ΣΑΕ.
Στο τελευταίο ''δελτίο τύπου'' της, η εξοχότατη ''παγκόσμια γραμματέας ΣΑΕ'', αναφέρει:
''Συνάντηση με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, κ. Κυριάκο Γεροντόπουλο, είχε η Γραμματέας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) Δρ.
Όλγα Σαραντοπούλου.
Στη συζήτηση, που διεξήχθη σε φιλικό κλίμα, τέθηκαν ορισμένα από τα σημαντικά ζητήματα που
απασχολούν την Ομογένεια, όπως το φορολογικό και η στασιμότητα που παρατηρείται στην αναδιοργάνωση του ΣΑΕ.
Η κυρία Σαραντοπούλου, επεσήμανε ότι το ΣΑΕ ως Παγκόσμιος Οργανισμός του Απανταχού Ελληνισμού θα πρέπει να έχει συνέχεια και η όποια αναμόρφωση να γίνει εν λειτουργία, βάση των νέων
δεδομένων και της αποκτηθείσης όλα τα χρόνια εμπειρίας. Είναι αναγκαίο τόνισε, να γίνουν ριζικές
αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του καθώς και να χαραχτεί εκ νέου η στρατηγική του Οργάνου.
Η Γραμματέας του ΣΑΕ έθεσε επίσης το ζήτημα του νέου νόμου και τόνισε την ανάγκη διενέργειας
εκλογών για την ανάδειξη νέου προεδρείου. Υπογράμμισε ότι το ΣΑΕ ως θεσμός κατοχυρωμένος στο
Σύνταγμα της Ελλάδος δεν δύναται να παρουσιάζει κενό λειτουργίας και ύπαρξης.
Επίσης, η Δρ.Σαραντοπούλου αναφερόμενη στην Αναθεωρητική και Οργανωτική Επιτροπή, μέλη
της οποίας είναι το νυν προεδρείο του ΣΑΕ, ακαδημαϊκοί καθώς και υπηρεσιακοί και θεσμικοί παράγοντες της Ελλάδος και της Ομογένειας, εισηγήθηκε την σύντομη ενεργοποίηση της.
Η κ. Σαραντοπούλου έθεσε και το κρίσιμο θέμα της στέγασης των Γραφείων του ΣΑΕ στην Θεσσαλονίκη και της πολύμηνης στάσης στην μισθοδοσία και τις Ασφαλιστικές Εισφορές των υπαλλήλων του
Ιδρύματος Αποδήμου Ελληνισμού.
Από την πλευρά του ο κ. Γεροντόπουλος επανέλαβε το έντονο ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για τον
Απόδημο Ελληνισμό και τη σταθερή προσήλωσή της στην αξιοποίηση του δυναμικού του. 'Οσον αφορά το ΣΑΕ, υπογράμμισε την ανάγκη ανασυγκρότησής του κατόπιν και των διαβουλεύσεων που είχε
με την Ομογένεια.
Τέλος, αναφέρθηκε στην επικείμενη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, υπό τον νέο της Πρόεδρο, βουλευτή ΝΔ Θεσσαλονίκης κ. Σάββα Αναστασιάδη, προκειμένου
να καθοριστούν τα επόμενα βήματα για την αναδιαμόρφωση του ΣΑΕ, την ψήφιση του νομοσχεδίου
και τις εκλογές για την ανάδειξη νέου προεδρείου''.

Αυτοί οι Ηπειρώτες στις ΗΠΑ, είναι το ''κάτι άλλο''

Από Φλόριδα, ο πρώην πρόεδρος πανΗπειρωτικής τραγουδά:
''Πως το τρίβουν το πιπέρι / του διαόλου οι καλογέροι;
Πως το τρίβουν το πιπέρι της πανΗπειρωτικής μας οι προέδροι;''
Και από την Βοστώνη, ο πρώην πρόεδρος, επίσης της πανΗπειρωτικής, του απαντά τραγουδώντας:
''Με δολάρια το τρίβουν της Ηπείρου οι προέδροι / με το χρη- με το χρήμα της Ελλάδας.
Με το χρήμα της το τρίβουν / με το χρήμα των κορόϊδων / και μ' αυτό γλεντούν και πίνουν''.
Και η εύθυμη κυρία της Βοστώνης τους λέει: ''Θα 'χουμε πάλι γλέντια; Μετά τα ομοσπονδιακά Βοστώνης θα 'χουμε ηπειρώτικα γλέντια; Καλό αυτό. 'Ετοιμοι και γιά τον... χορό του Ζαλόγγου;''.

Μητροπολίτες και περί Χριστού

Πάντα ευγενέστατος με τις κυρίες ο υπουργός 'Αμυνας της Ελλάδας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, όπως
με την εικονιζόμενη συνάδελφό του της Αλβανίας κ. Μιμή Κοντέλι. Εμείς ανυπομονούμε πολύ να δούμε τον κ. υπουργό τιμητικά ''τελετάρχη'' στην παρέλαση που διοργανώνει η Ομοσπονδία Βοστώνης (6
Απριλίου '14) γιά την επέτειο της 25ης Μαρτίου, αν τελικά δεχτεί την πρόταση της Οργάνωσης.

Επειδή αναγνώστες ερωτούν, απαντώ: Μητροπολίτης σημαίνει αρχηγός Μητρό-πολης. Στην εκκλησιαστική ορολογία, αρχιποιμήν του ποιμνίου, δηλ. αρχιτσοπάνης ή αρχιτσέλιγκας του ''κοπαδιού''.
Τους μητροπολίτες του αποκαλούμε ''άγιους''. Γιά παράδειγμα ''ο άγιος Βοστώνης''. Και όταν το αμαρτωλό ''ποίμνιο'' των ενοριών δεν έχει να δώσει ''μαλλί και γάλα'', ως χαράτσι, τότε το τιμωρούν.
- Το θεολογικό μου ερώτημα όμως παραμένει, όπως το είχα διατυπώσει -ως πολύ αμαρτωλός -στον
πρώην Αμερικής Σπυρίδωνα, χρόνια πριν: ''Αν, σύμφωνα με τις γραφές και όπως λέτε, ξανακατέβει ο
Κύριος στην γη, εσεις οι κληρικοί, θα προλάβετε να κρυφτείτε ή θα τον εξοντώσετε;''. Απάντηση δεν
υπάρχει ακόμα.
- Επειδή και οι προέδροι των Οργανώσεων μας κοντεύουν να ''αγιάσουν'', αποκαλούνται τελευταία
με εκκλησιαστική ορολογία: Παράδειγμα ''ο Σικάγου Βασίλειος'' ή ''ο Νέας Υόρκης Ηλίας'', παραπέμποντας -με τα μικρά ονόματα- στους προέδρους των τοπικών Ομοσπονδιών.
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Γιατί, εξαιτίας του σκανδάλου, ανησυχεί και το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας

Υπόθεση εράνου γιά Μυρτώ: Εισαγγελέας και IRS ερευνούν την
Ομοσπονδία Βοστώνης, γιά ''απάτη'' με χρήματα φορολογούμενων
Η έρευνα από την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία (IRS), θα αναδείξει και το ζήτημα των διαχρονικών χορηγιών του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας προς την Ομοσπονδία Βοστώνης (20-60.000 δολ. κάθε χρόνο), μέσω του γεν. Προξενείου, κατά παράβαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας ΗΠΑ.
Παραβίαση νόμων από την Ομοσπονδία, τα χρήματα του εράνου γιά την Μυρτώ, έπρεπε να είχαν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό (όχι της Ομοσπονδίας) με
υπεύθυνη γιά την διαχείρισή τους την μητέρα της ανήλικης και μόνο γιά τις ανάγκες της Μυρτώ, όπως ο νόμος σαφέστατα ορίζει.
Δραματικές αλλά και αναμενόμενες οι εξελίξεις
στο ζήτημα ''χρήματα εράνου γιά Μυρτώ-Ομοσπονδία Βοστώνης''.
Δραματικές, γιατί οι αρμόδιοι της μη κερδοσκοπικής ομογενειακής Οργάνωσης, έχουν μεγάλο νομικό πρόβλημα, με απρόβλεπτες συνέπειες,
μετά τις επίσημες-γραπτές καταγγελίες γιά ΑΠΑΤΗ με χρήματα φορολογούμενων, από τον δικηγόρο της μητέρας της Μυρτώ, Μαρίας Κοτρώτσου, που έγιναν στις 13 Ιανουαρίου 2014, όπως
είχε προβλέψει η ''Πρωϊνή'', που αποκάλυψε -2
Ιανουαρίου '14- το σκάνδαλο με τα χρήματα του
εράνου. Γιά τέτοιες περιπτώσεις, οι αρχές στις
ΗΠΑ είναι αυστηρές, όταν πρόκειται δηλαδή γιά
χρήματα του κόσμου.
Οι καταγγελίες έγιναν γραπτά και επίσημα, στην
γενική εισαγγελία της Πολιτείας Μασσαχουσσέτης (έδρα της Ομοσπονδίας) και στην Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία (IRS).
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της ''Πρωϊνής'', οι έρευνες της εισαγγελίας, θα εστιαστούν
στον κανονικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας
Βοστώνης, γιά να εξακριβωθεί αν εκεί μπήκαν
χρήματα του εράνου, μέσω επιταγών, οπότε σε
τέτοια περίπτωση, θα υπάρξουν και συνέπειες
γιά ποινικά αδικήματα (συνωμοσία, διακεκριμένη απάτη-κλοπή κ.ά).
'Ηδη, η Ομοσπονδία, έχει παραβιάσει τον νόμο
επειδή άνοιξε λογαριασμό στο όνομά της, όπου
έμπαιναν τα χρήματα του εράνου και όχι ειδικό
λογαριασμό γιά την ανήλικη Μυρτώ, με διαχειρίστρια την υπεύθυνη σύμφωνα με το νόμο, μητέρα της, που θα διαχειριζόταν τα χρήματα μόνο
γιά τις ανάγκες της Μυρτώ, όπως ο νόμος ορίζει.
Αν και η πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας, η
κ. Ελισάβετ Παπασλή είναι δικηγόρος και πρότεινε την κόρη της, την Σοφία Λ. γιά την δημιουργία των ''Φίλων της Μυρτώ'' κι έρανο μέσω Οργάνωσης, ακόμα αναρωτιούνται στην Βοστώνη
πως δεν ήξερε τα αυτονόητα νομικά γιά τέτοιες
περιπτώσεις. Τα ίδια ερωτηματικά υπάρχουν και
γιά τον νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας τον κ.
Δημ. Ιωαννίδη, ο οποίος όταν ξέσπασε το σκάνδαλο έκανε παραπλανητικές ανακοινώσεις και
ημιαληθείς δηλώσεις, ενώ τώρα ''αποχωρεί'' από
την Οργάνωση και την υπόθεση.
Η προσφυγή στις Αρχές
Η μητέρα της Μυρτώ αναγκάστηκε να προβεί
σε αυτές τις ενέργειες μετά την επίμονη άρνηση
της Ομοσπονδίας να δώσει αναλυτικό λογαριασμό γιά τα χρήματα από τον έρανο (δήλωσε ότι
μαζεύτηκαν 131.000 δολ.) και τις απαράδεκτες,
συκοφαντικές-υβριστικές επιθέσεις εναντίον
της, από στελέχη της Οργάνωσης. 'Υβρεις και
συκοφαντίες του είδους ''θέλει τα λεφτά γιά
τον εαυτόν της... ξοδεύει χρήματα να αγοράζει
ακριβές τσάντες και δερμάτινα'' και άλλα σχετικά, ενώ ουδέποτε της έδωσαν χρήματα από

εισαγγελία, στο IRS, αλλά και στην αγανακτισμένη Ομογένεια.

τον έρανο, γιά να ''δικαιολογηθούν'' τέτοιες
''καταγγελίες''. Επίσης, έκαναν σαφέστατα υπονοούμενα -γραπτά- ότι η μητέρα προσπάθησε
να...''δηλητηριάσει'' την Μυρτώ δίνοντας της
''χαλασμένο κοτόπουλο'' (κρούσμα σαλμονέλας
παραμονές Χριστουγένων). Εξυπακούεται ότι στο
νοσοκομείο, όπου θεραπεύεται η Μυρτώ, της δίνουν τροφή, μόνο μέσω ορού. Και την δίνει μόνο
το νοσοκομείο, όχι η μητέρα.
Η κ. Κοτρώτσου που επιστρέφει στην Ελλάδα
με την Μυρτώ στα τέλη του μήνα, αγανακτισμένη με τα ''παιχνίδια'' της Ομοσπονδίας, δηλώνει
''δεν θέλω τα χρήματα, δώστε τα πίσω σε αυτούς
που τα πρόσφεραν''.
Και η Ομογένεια που έδωσε χρήματα γιά την
Μυρτώ και όχι γιά την Ομοσπονδία Βοστώνης,
αγανακτισμένη με τους αξιωματούχους της, επειδή την διασύρουν, απαιτεί εδώ και τώρα εξηγήσεις, αποκαλώντας την Ομοσπονδία ''Οργάνωση
παρανομούντων''. Και όσο η Οργάνωση αρνείται
να δώσει καθαρές εξηγήσεις και λογαριασμούς,
τόσο η αγανάκτηση μεγαλώνει και οι υποψίες
-περί μεγαλύτερου ποσού που δεν μπήκε στον
λογαριασμό του εράνου- μεγαλώνουν.
Φυσικά, οι μόνοι που στηρίζουν το Συμβούλιο
της Ομοσπονδίας Βοστώνης, είναι ''παράγοντες''
ομογενειακών Οργανώσεων και ΜΜΕ της Αστόριας Νέας Υόρκης, σε μιά απέλπιδα προσπάθεια
να μην φανεί η διαχρονική ''σαπίλα'' με τις παρανομίες της ''οργανωμένης Ομογένειας''. Περιστατικά με ''ύποπτη'' κατάληξη των χρημάτων από
εράνους στην Ομογένεια, υπήρξαν πολλά στο
παρελθόν. Και στην Βοστώνη.
IRS και ο φόβος του ΥΠΕΞ
Σε ότι αφορά την Ομοσπονδιακή Φορολογική
Υπηρεσία, εκεί θα υπάρξουν μεγαλύτερα προβλήματα. Η Ομοσπονδία Βοστώνης, ψευδώς και

γραπτά ανακοίνωνε ότι όλες οι δωρεές γιά τον
έρανο, έχουν φοροαπαλλαγή. Αυτό όμως ΔΕΝ είναι αληθές. Φοροαπαλλαγή έχουν όταν πρόκειται
γιά ομάδα ανθρώπων (π.χ. σεισμοπαθείς) και όχι
γιά άτομο. Ο νόμος ξεκαθαρίζει: Γιά ανήλικους,
λογαριασμός ανοίγεται στο όνομά τους με διαχειριστή τον γονέα, όχι στο όνομα της μη κερδοσκοπικής Οργάνωσης που κάνει τον έρανο. Οι της
Ομοσπονδίας άνοξαν τον λογαριασμό στο όνομα
της Οργάνωσης.
Η δε Ομοσπονδία, σύμφωνα με το καταστατικό της, που έχει καταθέσει στην Πολιτεία (1984)
και τις δηλώσεις της στο IRS, δεν έχει δηλωθεί ως
''φιλανθρωπική Οργάνωση'', παρά μόνο ως πολιτιστική.
Είναι φυσικό και επόμενο, η Φορολογική Υπηρεσία να ελέγξει διεξοδικά τις φορολογικές δηλώσεις της Οργάνωσης, αλλά και τα βιβλία της. Κι
εκεί θα προκύψει ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα,
εκτός των άλλων: Οι χορηγίες του υπουργείου
Εξωτερικών της Ελλάδας, με ποσά από 20.000
μέχρι 60.000 δολ. που δίνονταν κάθε χρόνο, γιά
αρκετά χρόνια με ΕΠΙΤΑΓΕΣ του γενικού Προξενείου, χωρίς η Ομοσπονδία να έχει δηλωθεί ως
''πράκτορας ξένης χώρας'', όπως ο νόμος ορίζει,
αφού λάμβανε χρήματα από ξένη κυβέρνηση.
Και αν το IRS προχωρήσει υποψιασμένο (από τα
κρατικά χρήματα από Ελλάδα) και σε άλλες ομογενειακές Οργανώσεις και ειδικά στα χρήματα
που δόθηκαν γιά το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) περιφέρειας Αμερικής, ποσά κοντά
στα 500.000 δολ. κάθε χρόνο μόνο γι' αυτό, τότε
μιλάμε γιά ολική καταστροφή.
Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, το Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας αρνείται ακόμα επίμονα να δώσει
αναλυτικό λογαριασμό, αρνείται να ζητήσει συγγνώμη γιά τις ύβρεις εναντίον της μητέρας. Δυστυχώς, θα αναγκαστεί να δώσει εξηγήσεις στην

''Χρήματα γιά Μυρτώ-Ομοσπονδία Βοστώνης'':
Γράφουμε και τον επίλογο, αγγίζοντας την ΟΥΣΙΑ
Η ''Πρωϊνή'', που ανάδειξε στις 2 Ιανουαρίου '14 το σκάνδαλο ''έρανος γιά την Μυρτώ-Ομοσπονδία Βοστώνης'', θα γράψει και
τον επίλογο, θέτοντας αρχικά -γιά τώρα- μία ερώτηση (με αφορμή τα αιτήματα της μητέρας της Μυρτώ και την άρνηση της
Ομοσπονδίας να δώσει αναλυτικούς λογαριασμούς γιά την διακίνηση των χρημάτων).

Η συγκεκριμένη ερώτηση, ως αρχή του... επίλογου, είναι:

''Προς Δ. Σ. Ομοσπονδίας FHASNE, Βοστώνη... Είστε σίγουροι ότι όλες οι επιταγές δωρητών κατατέθηκαν στον ειδικό
λογαριασμό γιά την Μυρτώ και ΔΕΝ κατατέθηκαν αρκετές στον κανονικό λογαριασμό της Οργάνωσης, αφού ζητούσατε να
γράφονται αυτές στο όνομα ''FHASNE''; Ο κανονικός λογαριασμός της Ομοσπονδίας -και όχι ο ειδικός γιά την Μυρτώ- την
περίοδο 1 Νοεμβρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013, μήπως παρουσιάζει ασυνήθιστα αυξημένη κίνηση; Κι ενώ κάθε μήνα κάνατε
μικρο-καταθέσεις στον κανονικό σας λογαριασμό, που δεν ξεπερνούσαν τριψήφιο μικροποσό χρημάτων, το προαναφερόμενο δίμηνο έγιναν καταθέσεις, που συνολικά δείχνουν τετραψήφια και πενταψήφια ποσά;''. Θέτουμε το ερώτημα. Δώστε
την απάντηση στην Ομογένεια, αφού θα αναγκαστείτε να την δώσετε και στον εισαγγελέα. (Σημ.: Θυμίζουμε ότι, επίσημα η
Ομοσπονδία -8 Ιανουαρίου 2014- ανακοίνωσε ότι τα χρήματα του εράνου είναι 131.000 δολ.)
Επίσης: Τα χρήματα, σε μετρητά, από το μπαρ κατά προσέγγιση 10-15.000 δολ., στην εκδήλωση-χορό γιά τον έρανο 7 Δεκεμβρίου '13, ΤΙ ΕΓΙΝΑΝ, που πήγαν;;;

Θυμίζουμε ότι:
- Στις 3 Νοεμβρίου 2013 πρωτοανοίγει λογαριασμός στο διαδίκτυο, από την κ. Maryanne
Makredes Senna, με την γνώση της μητέρας,
αλλά ΔΕΝ έχει σχέση με τους ''Φίλους της Μυρτώ'' και την Ομοσπονδία Βοστώνης. Παραμένει
ακόμα ανοιχτός (http://www.gofundme.com/
Miracleformyrtos) και είναι ΚΑΘΑΡΟΣ από κάθε
άποψη. 'Ισαμε 15 Ιανουαρίου 2014 είχε συγκεντρώσει στην CITIBANK, Woburn, MA, συνολικά
8.281 δολάρια. Τον χειρίζεται η κ. Ελένη Νικολόπουλου.
- Λίγες ημέρες αργότερα, στις 8 Νοεμβρίου
2013 ανακοινώνεται η ίδρυση της άτυπης Οργάνωσης ''Φίλοι της Μυρτώ'' στο διαδίκτυο, που
ανακοινώνει χοροεσπερίδα γιά τις 7 Δεκεμβρίου
2013 στο κοινοτικό κέντρο της ενορίας του Αγίου
Νεκταρίου στην συνοικία Rosindale, της Βοστώνης.
- Την επομένη, 9 Νοεμβρίου 2013 ανακοινώνεται η συγκέντρωση χρημάτων μέσω διαδικτύου
(facebook) από την άτυπη οργάνωση, δηλαδή
χωρίς νομική υπόσταση, ''Friends of Mirto'', που
αναφέρει ότι τα χρήματα θα κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας (FHASNE The
Mirto Fund) με διαχειρίστρια την Κυριακούλα
Πατσαούρα, βοηθό γραμματέα της Ομοσπονδίας,
χωρίς έγκριση γενικής Συνέλευσης της Οργάνωσης. Η ανακοίνωση αναφέρει ξεκάθαρα ''έχουμε
στόχο τις 25.000 δολάρια γιά την αγορά του μηχανήματος Tobii (speach recognition device)'',
γιά να μπορεί να επικοινωνεί η Μυρτώ με ανθρώπους. Τονίζεται ότι οι δωρεές έχουν φοροαπαλλαγή.
- Στα μέσα Δεκεμβρίου, η Ομοσπονδία αλλάζει
την πολιτική της και ανακοινώνει αυθαίρετα ότι
χρήματα θα δοθούν και γιά την εγχείρηση της
Μυρτώ (έγινε 5 Δεκεμβρίου).
- Στις 26 Δεκεμβρίου 2013, ο δικηγόρος της
μητέρας στέλνει επιστολή στην Ομοσπονδία (την
δημοσίευσε η ''Πρωϊνή'', 2 Ιανουαρίου), με προειδοποιήσεις γιά νομικές συνέπειες, ζητώντας
αναλυτικούς λογαριασμούς. Το Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας, αρνείται να δώσει λογαριασμό
αναλυτικό (ακόμα και στα μέλη της), αρνείται να
συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση.
- Στις 8 Ιανουαρίου 2014, η Ομοσπονδία ανακοινώνει επίσημα ότι τα χρήματα που μαζεύτηκαν από τον έρανο συνολικά, είναι 131.000 δολ.
- Στις 13 Ιανουαρίου η Οργάνωση καταγγέλεται
στις αρχές γιά απάτη, από τον δικηγόρο της μητέρας της Μυρτώ, Ε. Finocche.
Επίλογος
Τώρα, η υπόθεση ''χρήματα εράνου γιά Μυρτώ-ελληνική Ομοσπονδια Βοστώνης'' θα πάρει
τον δρόμο της, δυστυχώς νομικά, με αποτέλεσμα
να γελοιοποιηθεί, να διασυρθεί η Ομογένεια,
εξαιτίας άφρονων τυχοδιωκτών μιάς ημιδιαλυμένης Οργάνωσης, που συνήθισε να παρανομεί,
χωρίς έλεγχο, χωρίς να δίνει λογαριασμό.
Η ''Πρωϊνή'', που αποκάλυψε το σκάνδαλο, έκανε το καθήκον της και επιβεβαιώθηκε απόλυτα
σε όσα έγραψε, παρά τις συκοφαντίες, ύβρεις και
απειλές μελών του Συμβούλιου της Ομοσπονδίας
Βοστώνης. 'Εκανε το χρέος της, προστατεύοντας
τους πολίτες με έλεγχο και δημόσια καταγγελία
των παρανομιών της Ομοσπονδίας Βοστώνης.
Και πιστεύοντας ότι εκφράζει την πολύ μεγάλη
πλειοψηφία της Ομογένειας -με εξαίρεση τους
τυχοδιώκτες διαχρονικούς μόνιμους ''ηγέτες''
ομογενειακών Οργανώσεων, που λυμαίνονται τον
Ελληνισμό στις ΗΠΑ- ζητά ταπεινά συγγνώμη από
την Μυρτώ και την μητέρα της, γιά όλα όσα δεινά
υπέστησαν, αφού εξαιτίας Ομογενών, μεγάλωσε
το δράμα τους. Η Μυρτώ και η μητέρα της, μας
εδωσαν ένα μάθημα ανθρωπιάς, αξιοπρέπειας
και ταρακούνησαν το σάπιο κατεστημένο μιάς
παραπαίουσας Ομογένειας, που σβήνει χρόνο με
τον χρόνο...
(Γ. Λ.)
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Παρέλαση γιά 25η Μαρτίου, Βοστώνη κι εύλογα ερωτήματα:

Με τι κύρος και αξιοπιστία, μία Οργάνωση που ερευνάται
από τις αρχές γιά ΑΠΑΤΗ, μπορεί να διοργανώσει παρέλαση
της Ομογένειας γιά την εθνική μας επέτειο;
Με όλα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες και με τις αρχές να ερευνούν γιά απάτη (με
χρήματα φορολογούμενων) την Ομοσπονδία Νέας Αγγλίας, τίθεται από Ομογενείς το εύλογο ερώτημα: Μπορεί αυτή η Οργάνωση να διοργανώσει την παρέλαση γιά την εθνική μας επέτειο;
Φαίνεται στην Βοστώνη δεν υπάρχει ντροπή, ούτε λογική. Ποιός Ομογενής, με στοιχειώδη αξιοπρέπεια θα πάει στην παρέλαση που διοργανώνουν ανεύθυνοι, παραβάτες νόμων; Ποιός θα δώσει
χρήματα γιά παρέλαση, τώρα που έκοψε τις χορηγίες στην Ομοσπονδία και το ελληνικό κράτος;
Νομίζουν ότι ίσαμε αρχές Απριλίου όλα θα ξεχαστούν και ''η ζωή συνεχίζεται'';
Πιστεύουμε ότι, επιβάλεται η δημιουργία, άμεσα, μιάς Επιτροπής, έξω από Ομοσπονδία, που θα
αναλάβει την διοργάνωση της παρέλασης. Η Ομοσπονδία, ήδη έχει χάσει την αξιοπιστία της και έχει
μπροστά της σοβαρά νομικά προβλήματα. Και το σημαντικό: Γιά πολλά χρόνια ΔΕΝ έχει την αποδοχή
της Ομογένειας Βοστώνης, αφού η παρέλαση χρόνο με τον χρόνο ''μικραίνει'', με παρελαύνοντες και
θεατές, να μην ξεπερνούν τα 1.500-2.000 άτομα.
Τι γίνεται με τα οικονομικά της παρέλασης;
Σύφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις της Οργάνωσης, αυτή ξοδεύει 42-45.000 δολ. κάθε χρόνο γιά
την παρέλαση. Τα έξοδα, αποδεδειγμένα, δεν περνούν τις 17-20.000 δολ. Τα υπόλοιπα ΠΟΥ καταλήγουν, που πάνε; Και αυτό το ''φαγοπότι'' κρατά δεκαετίες.
Σημειώνουμε ότι τα παρελαύνοντα ''άρματα'' των συλλόγων πληρώνονται από αυτούς (δίνουν και
200 δολ. ως συμμετοχή). Τα έξοδα αστυνομίας και καθαριότητας πληρώνονταν επί δημαρχίας Μενίνο
(ίσαμε 2013) από τον Δήμο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΗΡΕΥΤΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΠΑ - email: info@ushhfsaec.org

Μπορεί η Ομοσπονδία να εξηγήσει ΠΟΥ καταλήγουν τα υπόλοιπα, περίπου 20.000 δολάρια;

Ο γνωστός σε αρχές και Τράπεζες ηλικιωμένος Ομογενής Β. Βασιλειάδης, ''ξαναχτύπησε''

Η...''επιταγή'' των $100.000 από την Βαλτιμόρη,
γιά την...μητέρα της Μυρτώ και τα κωμικοτραγικά
Το δράμα της Μυρτώ και η διαμάχη μητέραςΟμοσπονδίας γιά τα χρήματα έχουν και τα γραφικά τους, τα κωμικοτραγικά τους, που μας γελοιοποιούν ως ''οργανωμένη Ομογένεια'' στις ΗΠΑ.
Στις 13 Νοεμβρίου 2013 και δύο εβδομάδες μετά
την έναρξη του εράνου από την Ομοσπονδία και
''Φίλους της Μυρτώ'', έφτασε στην Οργάνωση
μία επιταγή που έγραφε το ποσό των 100.000
δολ. και είχε εκδοθεί στο όνομα της μητέρας της
Μυρτώ (Μαρία Κοτρώτσου). Αποστολέας ο κ. Βασίλης Βασιλειάδης, από την Βαλτιμόρη.
Αντί να ειδοποιηθεί η μητέρα, ένα μήνα αργότερα, στέλεχος της Ομοσπονδίας πήγε στην
τράπεζα CityΒank, όπου είχε ανοιχτεί ο πρώτος
λογαριασμός γιά συλλογή χρημάτων υπέρ της
Μυρτώ (MiracleforΜyrto), σύμφωνα με όσα
προβλέπει ο νόμος, που δεν είχε καμία σχέση με
τον παράτυπο της Ομοσπονδίας και των ''Φίλων
της Μυρτώ''. Ο αξιωματούχος περισσότερο ενδιαφερόταν να μάθει, κρατώντας την επιταγή,
το υπόλοιπο του λογαριασμού. Υποψιασμένη η
υπάλληλος, διαπίστωσε ότι η επιταγή ήταν ''πλαστή'' (ανύπαρκτος λογαριασμός). Ζήτησε από τον
αξιωματούχο να βγάλει φωτοτυπία, όπως κι έγινε (η φωτοτυπία έχει δοθεί ήδη στον εισαγγελέα
και οι κάμερες ασφαλείας της τράπεζας έχουν τα
υπόλοιπα γιά τον αξιωματούχο).
'Οταν η ''Πρωϊνή'' ασχολήθηκε με το σκάνδαλο
του εράνου και το ανάδειξε στις 2 Ιανουαρίου '14,
οι της Ομοσπονδίας, ορθά πράττοντας και χωρίς
να γνωρίζουν περί Βασιλειάδη, έδωσαν την επιταγή στο Secret Service (13 Ιανουαρίου '14), το
οποίο είναι αρμόδιο γιά τέτοια ζητήματα.
Και μετά αρχίζουν τα κωμικοτραγικά:
Η φαντασία άρχισε να ''οργιάζει'' στην Βοστώνη μέσα και γύρω από την Ομοσπονδία -βοήθησαν σε αυτό και μυθομανείς φαντασιόπληκτοι, τα
νοσηρά δημιουργήματα των οποίων φρόντισαν
να ''διαδώσουν'' στελέχη της Ομοσπονδίας, δηλ.
η ομάδα του α' αντιπορόεδρου- με αιχμές κατά
της... μητέρας (που θα αποδεχόταν 100.000 δολ.
αυτή και όχι η...Ομοσπονδία) και...''εμπλοκή
στην υπόθεση εράνου NSA, FBI, CIA, MI6, Μοσσάντ, ΕΥΠ'' (!!!) και βάλε.
Ποιός είναι ο ομογενής Βασ. Βασιλειάδης
Ας δούμε όμως πως περιγράφει το φαινόμενο
Β. Βασιλειάδη, η ιστοσελίδα iefimerida.gr:
Καλόψυχος και μεγαλόψυχος, αλλά... απένταρος είναι ο ηλικιωμένος ομογενής Βασίλειος Βασιλειάδης, ο οποίος κάθε φορά που μαθαίνει πως
κάποιος έχει ανάγκη, στέλνει και από μια επιταγή
-πλαστή όμως- όπως έκανε παλιότερα στις δόξες
του, όταν είχε λεφτά.

Ο κ. Βασιλειάδης από τη Βαλτιμόρη έχει γεμίσει την Ελλάδα και την Ομογένεια με επιταγές
που αναγράφουν ιλιγγιώδη ποσά προκαλώντας...
σύγχυση στους παραλήπτες τους, οι οποίοι μετά
το αρχικό σοκ -και έχοντας υπόψη την άλλη
ιστορία των ομογενών ''ευεργετών'' του Αρτέμη
Σώρρα- αρχίζουν να ψάχνουν αν αυτές οι επιταγές έχουν αντίκρυσμα ή γίνεται πλάκα.
Τελευταίο «χτύπημα» στην Ελλάδα, του ηλικιωμένου, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς,
το οποίο παρέλαβε μια επιταγή ύψους ενός δισ.
δολαρίων.
Αποστολέας της, και πάλι ο ομογενής από τη
Βαλτιμόρη Βασίλης Βασιλειάδης.
Ο Βασίλειος Βασιλειάδης, ο οποίος έχει περάσει
εδώ και χρόνια τα 70, κατάγεται από την Κάρπαθο και ζει μοναχικά στη Βαλτιμόρη. Μέχρι πριν
κάποια χρόνια διατηρούσε επιχειρήσεις, και ζούσε με την οικογένειά του, τη γυναίκα του και τα
παιδιά του.
Πριν κάποια χρόνια πήρε διαζύγιο με τη σύζυγό
του, γεγονός που τον επηρέασε βαθιά, αφού υπέστη ψυχικό κλονισμό και χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε ψυχολογική κλινική.
Αν και απένταρος, μοιράζει επιταγές - χωρίς
αντίκρυσμα - σε όποιους το έχουν ανάγκη. Και
κάθε φορά που μαθαίνει ότι κάποιοι χρειάζονται
βοήθεια στέλνει και από μια επιταγή με μεγάλα
ποσά, όπως έκανε την περίοδο της δόξας του.
«Εδώ στη Βαλτιμόρη τον ξέρουμε και όσοι λαμβάνουν τέτοιες επιταγές τις αγνοούμε», επεσήμανε ένας από τους συμπατριώτες του.
Πρόσφατα, ανήμερα του μνημόσυνου ενός επιστήθιου φίλου του, έστειλε στη χήρα και στην οικογένεια του εκλιπόντος επιταγή ύψους 100.000
δολαρίων. Η οικογένεια τον λυπήθηκε και αγνόησε την επιταγή.
Επιταγές είχε στείλει, όμως και στο Ιερό Ιδρυμα
«Παναγία Σουμελά» Ποντίων Αμερικής και Καναδά. «Αν και η τράπεζα επέμενε να της στείλουμε
την επιταγή για να ασκήσει δίωξη εις βάρος του,
εμείς δεν ενδώσαμε διότι είχαμε μάθει την πικρή
αλήθεια. Ο συνάνθρωπός μας χρειάζεται τον οίκτο και όχι καταδίωξη», τόνισε ο πρόεδρος του
Ιδρύματος Δρ. Βασιλειάδης.
Επιταγές του Βασίλειου Βασιλειάδη είχαν παραλάβει και οι Δήμοι Χάλκης, Καρπάθου και Λέρου.
Ο δήμαρχος Χάλκης που είχε πάρει στα χέρια του
μια επιταγή ύψους 100.000 ευρώ είχε ψάξει λίγο
παραπάνω το θέμα και είχε ανακαλύψει ποιος και
γιατί τους έστειλε το «δωράκι», το οποίο φυσικά
δεν είχε κανένα αντίκρισμα. «Για εμάς» ωστόσο
δήλωνε ο δήμαρχος «η ιστορία μοιάζει με ανέκδοτο και μας κάνει απλά να χαμογελάμε».

Ελευθερία Αρβανιτάκη, Σάββατο 1 Φεβρουαρίου,
στο Carnegie Hall, Μανχάτταν, Νέας Υόρκης

ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤIΣ ΗΠΑ ΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΟ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
Επιτετραμμένο του υπουργείου Οικονομικών της γενέτειρας
γιά το οικονομικό έγκλημα, ως και εντεταλμένο του
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως γιά το ηλεκτρονικό έγκλημα
στην ελληνική Επικράτεια, ο οποίος θα παρουσιάσει το έργο
το οποίο επιτελούν οι υπηρεσίες όπου προίσταται, στους
Ομογενείς μας στη Ν. Υόρκη το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014
στις 8.00 το βράδυ στο ''Κρητικό Σπίτι'' στην Αστόρια,
32-33 31st Street, Astoria, New York (τηλ. 718-7268981).
Η Ομοσπονδία μας, προτρέπει τους Ομογενείς να
παρακολουθήσουν την διάλεξη.
Μετά το πέρας της διαλέξεως, ο Στρατηγός θα παρουσιάσει το
βιβλίο του στην ελληνική γλώσσα, που επιμελήθηκε
ο ''εκδοτικός οίκος Λιβάνη''.
Στυλιανός Μανής, Πρόεδρος. Σπυρίδων Χριστοφοράτος, γεν. Γραμματέας

Για έναν καλλιτέχνη, το να βρεθεί στο περίφημο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, θεωρείται
τίτλος τιμής. Λίγοι είναι αυτοί που καταφέρνουν
να περάσουν τις πόρτες του και να ανέβουν στη
σκηνή του για μία δική τους, προσωπική, συναυλία. Είναι ένα μεγάλο όνειρο ζωής. Κι ακόμα λιγότεροι εκείνοι που δέχονται απευθείας πρόσκληση
από τον πιο φημισμένο χώρο της Νέας Υόρκης.
Η Ελευθερία Αρβανιτάκη μπαίνει πλέον στη λίστα
αυτή την ακριβή, την λίστα με τους καλλιτέχνες
που μπορούν να υπερηφανεύονται πως εμφανίστηκαν στο Carnegie Hall.
Σάββατο 1η Φεβρουαρίου, στις 8 το βράδυ, η
Ελευθερία Αρβανιτάκη, «μία από τις πιο ταλαντούχες Ελληνίδες τραγουδίστριες του σήμερα»
όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το επίσημο
πρόγραμμα του Carnegie Hall, θα γεμίσει με την
παρουσία της την τεράστια σκηνή του διάσημου
ΝεοΥορκέζικου θεάτρου. Το Carnegie Hall προσκαλεί την Ελευθερία Αρβανιτάκη για μία ξεχωριστή συναυλία, στην κεντρική του σκηνή, Stern
Auditorium / Perelman Stage, χωρητικότητας
2.800 ατόμων. Στη συναυλία αυτή η ερμηνεύτρια
θα παρουσιάσει τα πιο γνωστά και επιτυχημένα
τραγούδια της συνοδευόμενη από τον Αρμενικής
καταγωγής σολίστα και συνθέτη Ara Dinkjian.
Η Ελευθερία Αρβανιτάκη γίνεται ξανά η διεθνής Ελευθερία! Και φτάνει με τα δικά της τραγούδια, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Με την
ελληνική μουσική ταυτότητα στις αποσκευές της
γίνεται για άλλη μια φορά μία σπουδαία πρέσβειρα για τη χώρα μας. Τραγουδάει ελληνικά και
μεταλαμπαδεύει μια άλλη αλήθεια με την τέχνη

της ερμηνείας της. Ξεπερνάει τα εμπόδια, πειραματίζεται, τολμάει συνεργασίες, κάνει κοινωνούς
της γλώσσας, της μουσικής μας παράδοσης και
της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας ένα παγκόσμιο φιλόμουσο κοινό. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη επιμένει σε προτάσεις υψηλής αισθητικής,
δεν κάνει εκπτώσεις, συμβάλλει με την τέχνη της
στο διάλογο μεταξύ των λαών. Με μέσο την καθαρότητα της φωνής της και ένα συναισθηματικό
βάθος που όπως έχει γραφτεί ''αγγίζει τον καθέναν εξίσου είτε καταλαβαίνει τα λόγια είτε όχι'', η
Ελευθερία προετοιμάζεται για μία εμφάνιση που
έρχεται να προστεθεί στις σπουδαίες στιγμές μιας
ξεχωριστής καριέρας.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΑ

Open letter to the Board of Directors of the Federation of Hellenic American Societies of New England, Inc.
Board of Directors
Federation of Hellenic American Societies of New England, Inc.
50 Goddard Ave., Brookline, MA 02445
Ladies and Gentlemen,
In the summer of 2012 on the Greek island of Paros, 15-year-old Myrto Papadomichelaki was brutally attacked by one Ahmed Waqas, a Pakistani national. Waqas, 21, who
had previously entered Greece illegally, sexually assaulted the minor, smashed her head against the rocks and left her for dead.
One year later, in her struggle to survive, Myrto was admitted to the Spaulding Rehabilitation Hospital in Boston in order to continue her treatment. Myrto’s mother, Maria
Kotrotsou, enduring her own odyssey, has stood by her young daughter’s side throughout this dreadful ordeal.
A few months ago, you were approached by a 16-year-old girl, the daughter and granddaughter of past presidents of the Federation, expressing her and others’ desire to
help Myrto with her medical expenses. You unanimously agreed to assist the “Friends of Mirto” in their efforts.
You quickly set up an online fundraiser utilizing the Youcaring.com platform with sole Beneficiary Myrto Papadomichelaki. You opened a bank account at Citizens Bank,
account number 1326086895, under your organization's name and specifying it as the ''Mirto Fund.'' All online donations as well as donations by cash/check have been
deposited in this account.
You also sponsored a fundraising event on December 7, 2013 where $32,000 was raised. All in all, according to your statements, ''...$131,000 has been raised in less than two
months for Myrto's medical expenses...''.
While we commend your efforts, as well as the efforts of the young ''Friends of Mirto'' and everyone else who has helped organize this seemingly successful effort, we would
now like to bring to your attention, as well as to the attention of all the Donors to the ''Mirto Fund'' some crucial points which you have overlooked, as this endeavor clearly
demonstrates that no matter how well-intentioned you may have been, you have sailed into uncharted waters.
First and foremost, as per the Federations Articles of Organization dated March 15, 1984 and submitted to the Massachusetts Secretary of State, Article 2 ''Purpose'' does
ΝΟΤ allow in any way whatsoever for fundraising activities as the closest reference to any type of financial support is paragraph 11 of Article 2:
To promote and provide moral and financial support for Greek Americans for spiritual and intellectual achievements.
Clearly this is not the case for Myrto. Furthermore, Article 4 ''Other lawful provisions'' begins as follows:
No part of the assets of the corporation and no part of any net earnings of the corporation shall be divided among or insure to the benefit of any officer or director of the corporation
or any private individual or be apportioned for any purposes other than the purposes of the corporation as herein set forth.
In the Youcaring.com fundraising website you claim:
Your contribution is tax deductible to the fullest extent of the law. If you would like a receipt for your tax deductible contribution, please send us your name and mailing address
to fhasnemirtofund@gmail.com
As a tax-exempt 501(c)(3) non-profit organization, the Federation needs to abide by the strict guidelines set by the Internal Revenue Service in order to preserve its taxexempt status. IRS Publication 526 «Charitable Donations» states on page six:
Contributions to Individuals
You cannot deduct contributions to specific individuals, including the following:
Contributions to individuals who are needy or worthy. You cannot deduct these contributions even if you make them to a qualified organization for the benefit of a specific person.
But you can deduct a contribution to a qualified organization that helps needy or worthy individuals if you do not indicate that your contribution is for a specific person.
In addition, Internal Revenue Code (IRC) 170(c)(2)(C) states:
26 USC § 170 - Charitable, etc., contributions and gifts
(c) Charitable contribution defined
For purposes of this section, the term “charitable contribution” means a contribution or gift to or for the use of(2) A corporation, trust, or community chest, fund, or foundation(C) no part of the net earnings of which inures to the benefit of any private shareholder or individual;
A contribution to an organization exempt under IRC 501(c)(3) may not be deductible if the contribution is earmarked for a specific individual. Since all the contributions here
are for the benefit of one specific individual, Myrto Papadomichelaki, and rightfully so, unfortunately none of them are tax deductible. The Federation needs to immediately
contact every donor and correct the erroneous information it has provided to them. Falsely claiming (or inflating) charitable deductions is a form of tax evasion. The IRS will
start processing 2013 individual tax returns within three weeks. Time is of essence.
As for the December 7 fundraising event, the Federation may face a tax liability for the $32,000 it claims it raised that evening. The Federation may need to prove that
the funds raised in the December 7 event do not constitute ''unrelated business taxable income'' regardless of the ''Purpose'' stated in Article 2 in the Federation’s Articles of
Organization. IRS Publication 598 ''Tax on Unrelated Business Income of Exempt Organizations'' provides further insight on this topic.
But here also lies a bigger issue. In its IRS Form 990 filings for the three previous fiscal years, the Federation has declared total revenues of $61,529 for FY 2010, $70,791 for
FY 2011 and $55,301 for FY 2012. If the Federation declares the additional $131,000 it claims it has raised for Myrto in its 2013 IRS Form 990 filings, which by law it should, this
will considerably increase the organization's total revenue for FY 2013 the bulk of which, approximately 70 per cent, will have been raised for non-mission-related purposes.
This may create issues as the Federation may be jeopardizing its exemption status. One way to have avoided such a dilemma is by having opened the new ''Mirto Fund''
bank account with the IRS assigning it its own Employer Identification Number, or EIN, also known as a Federal Tax Identification Number. By using the Federation's own EIN
in order to open the ''Mirto Fund'' bank account, the Federation is now obligated to report all of the non-mission-related contributions on its 2013 IRS Form 990 filings thus
jeopardizing its exemption status.
Myrto is the beneficiary of $131,000 in donations. From a gift tax liability perspective, in order to avoid any gift tax consequences, the allowed Medical Exclusion
should be utilized. According to Treasury Regulations Section 25.2503-6(c) the gift tax does not apply to an amount paid on behalf of an individual to a person or institution
that provided medical care for the individual. All of the donations were given to help pay for Myrto's medical expenses. Any medical payments must be made directly to
the care providers. The medical care must meet the requirements of IRS Code Section 213(d) (definition of medical care for income tax deduction purposes). Medical care
includes expenses incurred for the diagnosis, cure, mitigation, treatment, or prevention of disease or for the purpose of affecting any structure or function of the body, or for
transportation primarily for and essential to medical care. Medical care also includes amounts paid for medical insurance on behalf of any individual.
The Federation here is correct when insisting that all funds collected will solely be used to pay for Myrto's medical expenses. But there are other ways of handling this issue
as we now face a possible legal conflict between the Federation and Mrs. Kotrotsou.
Myrto Papadomichelaki is a minor. She has a legal guardian – her mother Maria Kotrotsou. It is only right for Mrs. Kotrotsou as Myrto's legal guardian to have been
included on the bank account holding the funds raised for Myrto. Mrs. Kotrotsou, through her attorney, is now demanding that all monies currently in the ''Mirto Fund''
be transferred to a trust in her name as she prepares to return to Greece with Myrto. From a tax liability perspective, if the transfer is made to the trust and as long as the
funds are used for Myrto's medical expenses, no gift tax will apply. Also, Mrs. Kotrotsou has an issue with Myrto having recently been subjected to Salmonellosis while in the
hospital. She now requests that the Federation does not pay any medical facility from the existing funds. Incidentally, during the past ten days a battle of words has ensued,
culminated by a vile and vicious attack by the Federation's 1st Vice President against Mrs. Kotrotsou regarding the salmonella-related incident. Such unrepeatable accusations
posted in the 1st Vice President's website should have warranted requests for his immediate resignation.
An attorney specializing in U.S. Federal tax issues of nonprofit 501(c)(3) public charities and a Certified Public Accountant should be contracted by the Federation on a
consulting basis in order to help the Federation better handle the aforementioned issues. In order to avoid further confrontation and a possible legal battle between the
Federation, some of its officials individually and Mrs. Kotrotsou, it is in everyone's best interests for you, the Board of Directors, in the Federation’s planned upcoming General
Assembly to make a recommendation to accept Mrs. Kotrotsou's terms. A stipulation stating that the monies will be used by Mrs. Kotrotsou strictly for Myrto's medical
expenses can be put in place.
A long and drawn out legal battle will have such detrimental effects on our community as a young group's idea as pure, good-hearted and well-intentioned as this
fundraising effort will take such a drastic turn for the worse that it would even make Sophocles blush with envy.
Respectfully,
The ''Supporters of Myrto''
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Εορτή των Θεοφανείων στην Μασσαλία

Επαφές εκπροσώπων ελληνοαμερικανικών και
αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων σε Αθήνα και Λευκωσία

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, αντιπροσωπείες του American Hellenic Institute, των
AHEPA, και εκπροσώπους από Αμερικανοεβραϊκές Οργανώσεις.
«Η Ελλάδα έχει ανάγκη από καλούς φίλους σε
μια περίοδο δύσκολη. Και όπως λέμε εδώ «οι
καλοί φίλοι στα δύσκολα φαίνονται»», ανέφερε
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλωσορίζοντάς
τους και υπογράμμισε ότι οι προσπάθειες του
ελληνικού λαού απέδωσαν και τώρα η χώρα βρίσκεται σε καλύτερη θέση απ' ό,τι πριν από ένα ή
δύο χρόνια, γεγονός που γεννά την ελπίδα ότι θα
ξεπεραστεί η κρίση.
Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των
ελληνοαμερικανικών και αμερικανοεβραϊκών
οργανώσεων, ο κ. Παπούλιας είπε: «Ζητάμε τη
στήριξή σας, την υποστήριξή σας και αισθάνομαι
ότι αυτό το μήνυμα το απευθύνω σε φίλους, που
καταλαβαίνουν τις δύσκολες στιγμές μας και που
μαζί θα χαρούμε το τέλος αυτής της θλιβερής διαδικασίας του πόνου του ελληνικού λαού».
Εξάλλου, ο πρόεδρος του Αmerican Hellenic
Institute Νίκος Λαριγκάκης, ενημέρωσε τον κ.
Παπούλια για την κοινή προσπάθεια, όπως είπε,
να δείξουν ότι «οι σχέσεις Ελλάδας, Κύπρου και
Ισραήλ αναβαθμίζονται συνεχώς και έχουν σταθεροποιηθεί τώρα σ' αυτό το επίπεδο -και έτσι

μπορούμε και να τις βοηθήσουμε από την Αμερική. Αυτός ήταν ο στόχος μας και το κάναμε για
πρώτη φορά όλοι μαζί».
Στην κοινή προσπάθεια αναφέρθηκε και ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος
της Διάσκεψης των Προέδρων των Μεγαλύτερων
Αμερικανικών Εβραϊκών Οργανώσεων (COP)
Malcolm Hoenlein, λέγοντας ότι «οι σχέσεις είναι
ιστορικές και σημαντικές για την ειρήνη της περιοχής και για τα συμφέροντα των Αμερικανών,
αλλά και των τριών χωρών».
Στην αντιπροσωπεία του American Hellenic
Institute, εκτός του προέδρου Νίκου Λαριγκάκη,
συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος Τζέιμς Λαγός και τα
μέλη του ΔΣ Κώστας Αλεξάκης και Πίτερ Μπότα.
Την αντιπροσωπεία των AHEPA αποτελούσαν ο
ανώτατος πρόεδρος Άντονι Κουζούνης, ο εκτελεστικός διευθυντής Βασίλης Μωυσιάδης, ο πρόεδρος Νίκος Αρουτζίδης, και ο συντονιστής του
Συμβουλίου Κυπριακών και Ελληνικών Υποθέσεων Άντριου Καφές.
Τις αμερικανοεβραϊκές οργανώσεις εκπροσωπούσαν ο Malcolm Hoenlein, εκτελεστικός
αντιπρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της Διάσκεψης των Προέδρων των Μεγαλύτερων Αμερικανικών Εβραϊκών Οργανώσεων (COP), ο πρώην
πρόεδρος της COP Richard Stone, ο πρόεδρος
του Διεθνούς B'nai B'rith (BB) Allan Jacobs, ο
εκτελεστικός αντιπρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος του BB Dan Mariaschin, ο Chairman COP
& Past Chair, Anti-Defamation League Robert
Sugarman, το μέλος της εκτελεστικής επιτροπής
BB William Bram, και ο Alan Schneider, διευθυντής BB, Παγκόσμιο Κέντρο (Ισραήλ).
H αντιπροσωπεία, συναντήθηκε επίσης, με τον
υπουργό 'Αμυνας κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο και
τον υπουργό Εξωτερικών τη Κύπρου στην Λευκωσία κ. Γ. Κασουλίδη, από τους οποίους ενημερώθηκαν γιά τα εθνικά και λοιπά θέματα.

Στην Μασσαλία, την αρχαία Ελληνική πόλη που ιδρύθηκε το 600 π.Χ από τους Φωκαείς της Μ. Ασίας,
στην οποία ζούν και εργάζονται πάρα πολλοί Έλληνες ομογενείς, ερτάστηκαν κι εφέτος τα Θεοφάνεια.
Συγκεκριμένα, την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, τελέστηκε Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Εμμανουήλ.
Κατά την διάρκεια της Θ. Λειτουργίας ο Σεβ.Μητροπολίτης ετέλεσε την εις πρεσβύτερον χειροτονία
του διακόνου του ναού π.Κυρίλλου Costanza, εγγάμου και πατέρα δύο τέκνων.
Το μυστήριο τελέστηκε μέσα σε συγκινησιακή ατμόσφαιρα, αφού είναι η πρώτη φορά που τελείται
χειροτονία πρεσβυτέρου τα τελευταία 50 χρόνια στην Μασσαλία.
Μετά, με μεγαλοπρέπεια και εκκλησιαστική τάξη, τελέστηκε ο Αγιασμός των Υδάτων στο λιμάνι
Vieux Port της Μασσαλίας, στον οποίο συμμετείχαν πολλοί πιστοί. Τηρήθηκε το παραδοσιακό έθιμο
της ανάσυρσης του Σταυρού από κολυμβητές.
Στη συνέχεια, στην αίθουσα τελετών του Δημαρχείου Μασσαλίας δόθηκε δεξίωση προς τιμή της Ελληνόρθοδοξης Κοινότητας, στην οποία μίλησαν ο Μητροπολίτης Γαλλίας, ο Αντιδήμαρχος Μασσαλίας
και ο Γεν. Πρόξενος της Ελλάδος. Στη Θ. Λειτουργία και στη τελετή παρέστησαν ο Γενικός Πρόξενος
της Ελλάδος κ. Στ. Γαβριήλ, ο Προξενικός Λιμενάρχης της Ελλάδος Πλοίαρχος ΛΣ κ. Δημοσθ. Παπαλεονάρδος, ο Πρόξενος της Κύπρου κ. Αλκ. Βοσκαρίδης, οι Αντσυντχες (ΣΞ) κ. Λιόβας Ι. και Πρασσάς
Γεωργ., οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων κ. Πεταλάς Στ. και Ακαρζού Δημ., ο εκπροσωπος της Κυπριακής
Κοινότητας κ. Γιαν. Σταυρινού, ο αντιδήμαρχος Μασσαλίας κ. Gerard Detaille ως εκπρόσωπος του
Δημάρχου Μασσαλίας, η Δήμαρχος του 2ου/3ου Διαμερίσματος κ. Lisette Narducci και πολλοί πιστοί
από την Μασσαλία και τα περίχωρα.
(Πηγή: diaspora-grecque.com)

«Οι Τούρκοι πρέπει να κρατήσουν τις υποσχέσεις τους στην Ίμβρο»

«Είναι νομίζω καιρός τα λόγια και οι υποσχέσεις της τουρκικής πλευράς να μετουσιωθούν σε απτά
αποτελέσματα, με συγκεκριμένες πράξεις» τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών και αρμόδιος σε θέματα
Oμογένειας, Κυριάκος Γεροντόπουλος, στον χαιρετισμό που απηύθυνε, σε εκδήλωση του Συλλόγου
Ιμβρίων Αθηνών, για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Ο κ. Γεροντόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου
στην Ίμβρο, που έγινε πλέον πραγματικότητα φέτος, έστω και με τέσσερις μαθητές, επισημαίνοντας
όμως ότι υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν στο νησί, όπως «το ζήτημα των περιουσιών
που είναι άμεσο και πολύ σοβαρό, η διαφύλαξη στο ακέραιο των περιουσιών των Ιμβρίων, καθώς
επίσης και η ρύθμιση του ζητήματος της απόδοσης της τουρκικής υπηκοότητας στους δικαιούχους...
Το Υπουργείο Εξωτερικών και εγώ προσωπικά, είμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες των δικών σας
προσπαθειών, όπως και όλων των Ιμβρίων», τόνισε ο υφυπουργός.

Ο κ. Γεώργιος Α. Τσαγκανέλιας Διευθυντής Σύνταξης της Εφημερίδας «ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ»
στην Ελλάδα, εύχεται στην ηλεκτρονική εφημερίδα «Η ΠΡΩΙΝΗ», στους κυνηγούς και σκοπευτές
στας ΗΠΑ και τον Καναδά και σε όλη την υφήλιο, ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος 2014.
Οι ομογενείς μπορούν να λαμβάνουν ηλεκτρονικά την εφημερίδα, την ημέρα της εκδόσεώς της
ή ταχυδρομικώς σε 3 ημέρες από την έκδοσή της, επικοινωνώντας στο www.kynidisis.gr.
Σημείωση: O κ. Γεώργιος Ασημάκη Τσαγκανέλιας είναι ο ιδρυτής των «Κυνηγετικών Ειδήσεων»
εις την Αθήνα, στην Ελλάδα και ιδρυτής του πολιτικού κόμματος των «Ελλήνων Κυνηγών».
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ΑΓΓΕΛΙΑ

Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014

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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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΧΡΗΣΙΜΑ

Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014

H ''κόλαση της δραχμής''
'Eχω ακούσει πολλούς ανθρώπους να λένε ότι όποιο κακό ήταν να μας βρει μας έχει ήδη βρει κι ότι
τα πράγματα δεν μπορούν να εξελιχθούν χειρότερα. Είναι λάθος! Αυτό που βιώνουμε σήμερα είναι μία
μεγάλη οικονομική κρίση. Αυτό που μπορεί να μας συμβεί θα είναι κατά πολύ χειρότερο, θα αγγίζει τα
όρια της εθνικής καταστροφής και θα προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πολιτικοί και οικονομολόγοι που έπαιξαν δημαγωγικά με την υπόθεση της δραχμής, τώρα ανασκευάζουν και υποστηρίζουν ότι μία τέτοια εξέλιξη θα έχει ολέθριες
συνέπειες στην χώρα. Θα είναι μία περιπέτεια που μπορεί οι συνέπειές της να είναι τραυματικές για
ολόκληρη την Ευρώπη.
Αρκετοί κάνουμε το λάθος να συγκρίνουμε την δραχμή του παρελθόντος με εκείνη που μπορεί να
αντικαταστήσει το ευρώ σε περίπτωση εξόδου μας από την Ευρωζώνη. Δεν είναι έτσι! Ένα νόμισμα
έχει αξία όσο τυγχάνει της εμπιστοσύνης των αγορών. Μία δραχμή σε απαξίωση δεν θα μπορεί να
αγοράσει προϊόντα από το εξωτερικό. Το χαρτονόμισμα από μόνο του έχει μηδαμινή αξία. Το περιεχόμενό του το παίρνει λόγω της Πίστης που εμπνέει. Ποιός θα θέλει, λοιπόν, να έχει στα χέρια του
δραχμές μιας χρεοκοπημένης χώρας που λίγες μέρες νωρίτερα αθέτησε τις υποχρεώσεις της έναντι
των δανειστών της;
Μία συντεταγμένη αποχώρηση από την Ευρωζώνη θα μπορούσε να είναι μία λύση, αλλά αυτή θα
οδηγήσει αυτόματα σε ένα νέο μεγάλο δάνειο, για το οποίο θα ζητηθούν, φυσικά, εγγυήσεις. Μιλάμε,
δηλαδή, για ένα νέο μνημόνιο, το οποίο, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι και πιο σκληρό από όλα τα
προηγούμενα. Το ερώτημα είναι γιατί να μπει κανείς στην περιπέτεια να φύγει από το ευρώ, όταν η
επιστροφή στην δραχμή θα απαιτήσει μεγαλύτερες θυσίες από τις σημερινές. Πάντως, ακόμη κι αν
δεχτούμε ότι υπάρχει κάποιος λόγος για να επιστρέψουμε στην δραχμή και θεωρήσουμε ότι έχουμε
και την σύμφωνη γνώμη της Ευρώπης, η εξομάλυνση της κατάστασης θα πάρει περισσότερο από έναν
χρόνο...
Η άτακτη αποχώρηση ισοδυναμεί με την... κήρυξη πολέμου στους δανειστές. Δηλαδή, στα άλλα
έθνη της Ευρώπης που μας έχουν δανείσει. Όποιος νομίζει ότι θα μπορέσουμε εύκολα να διαχειριστούμε μία τέτοια κατάσταση, ας μας πει κι εμάς τον τρόπο. Αλλά όσο κι αν προσπαθήσει να βρει ένα
μοντέλο για να αντιγράψει από το παρελθόν των διεθνών σχέσεων, δεν θα το βρει. Τουλάχιστον όχι
όπως το έχουν στο μυαλό τους πολλοί συμπατριώτες μας, ότι θα το κάνουμε απλά, γυριστά και εύκολα.
Ότι θα γυρίσουμε ένα πρωί και θα τους πούμε ότι το ταμείο είναι μείον.
Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κρίσιμα σταυροδρόμια της χώρας στην σύγχρονη ιστορία της. Σε
απόσταση από τα γεγονότα έχουμε σήμερα την πολυτέλεια να αναφερόμαστε σε αντίστοιχες κρίσιμες
στιγμές του παρελθόντος με το μάτι του παρατηρητή. Ο ιστορικός του μέλλοντος, λοιπόν, θα έχει
πολλά να σημειώσει για την σημερινή εποχή. Αναρωτηθείτε μόνο τι λέμε εμείς για την απόφαση των
Ελλήνων να εγκαταλείψουν τον Βενιζέλο στην κρίσιμη περίοδο που τα στρατεύματά μας ήταν στην
Μικρά Ασία. Ή για τα γεγονότα που ώθησαν τους Έλληνες στο αιματοκύλισμα του εμφυλίου. Όλοι
μας έχουμε σκεφτεί τι θα μπορούσαμε να κάνουμε αν είχαμε την δυνατότητα να γυρίσουμε πίσω τον
χρόνο. Σήμερα μπορεί να μην έχουμε την πολυτέλεια να γνωρίζουμε το τέλος, αλλά έχουμε την εμπειρία να αντιληφθούμε τι μπορεί να σημαίνει η κάθε μας επιλογή. Και σίγουρα η χειρότερη όλων των
επιλογών μας είναι εκείνη που θα προκύψει από την αφελή ερώτηση αν τα πράγματα μπορούν να
εξελιχτούν χειρότερα στο μέλλον... (Θανάσης Μαυρίδης)
Μεσογειακή διατροφή κατά του διαβήτη

Αυξάνονται διαρκώς τα καλά νέα για τη μεσογειακή διατροφή. Σύμφωνα, μάλιστα, με την τελευταία
επιστημονική έρευνα, όποιος ακολουθεί μία διατροφή αυτού του τύπου διατρέχει σημαντικά μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσει διαβήτη Τύπου 2 ακόμα και αν δεν χάσει βάρος, και αν παραμείνει ακίνητος
«βασιλιάς του καναπέ» και δεν ασχοληθεί με τη σωματική άσκηση.
Η μεσογειακή διατροφή είναι πλούσια σε ελαιόλαδο, ξηρούς καρπούς, ψάρι, φρούτα και λαχανικά,
ενώ περιλαμβάνει λίγα γαλακτοκομικά προϊόντα και περιορισμένη κατανάλωση οινοπνεύματος. Η
τελευταία μελέτη, η οποία δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Annals of Internal Medicine, πραγματοποιήθηκε σε 3.541 άνδρες και γυναίκες ηλικίας 55 έως 80 ετών, οι οποίοι δεν έπασχαν από διαβήτη. Οι
εθελοντές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, κάθε μία από τις οποίες ακολούθησε μία ξεχωριστή διατροφή.
Η ομάδα ελέγχου κατανάλωνε τροφή χαμηλή σε λιπαρά, η δεύτερη ομάδα ακολουθούσε μεσογειακή
διατροφή με συμπλήρωμα παρθένου ελαιόλαδου και η τρίτη ομάδα ακολουθούσε μεσογειακή διατροφή με συμπλήρωμα ανάμεικτων ξηρών καρπών.
Οι ερευνητές παρακολούθησαν την εξέλιξη της υγείας των συμμετεχόντων στην έρευνα επί μία τετραετία, χωρίς να κάνουν οποιαδήποτε παρέμβαση στις συνήθειες των εθελοντών, παροτρύνοντάς
τους, παραδείγματος χάρη, να ασκούνται περισσότερο ή να αδυνατίσουν περιορίζοντας τις θερμίδες
που κατανάλωναν.
'Οταν έγινε η σύγκριση με την ομάδα ελέγχου και αφού έγιναν όλες οι απαραίτητες προσαρμογές,
προκειμένου να συνυπολογιστούν κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες, αλλά και διάφορα προβλήματα υγείας, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο κίνδυνος εμφάνισης διαβήτη τύπου ΙΙ ήταν μικρότερος
κατά 40% για τα μέλη της ομάδας που ακολουθούσαν μεσογειακή διατροφή και κατανάλωναν και
πρόσθετο ελαιόλαδο και κατά 18% μικρότερη για τα μέλη της ομάδας που και πάλι ακολουθούσε μεσογειακή διατροφή με πρόσθετη μερίδα ξηρών καρπών.
'Οπως εξηγεί ο αναπληρωτής καθηγητής του πανεπιστημίου της Βαρκελώνης δρ Ραμόν Εστρούς, «η
μεσογειακή διατροφή είναι αποτελεσματική ασπίδα προστασίας έναντι του διαβήτη τύπου ΙΙ ασχέτως
της φυσικής δραστηριότητας ή των μεταβολών βάρους»... (Nicholas Bakalar, The New York Times)

''Δεν κυβερνάτε εσείς κύριε Σαμαρά...''
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 15 Ιανουαρίου 2014:
Ο Βρετανός ευρωβουλευτής τον μαστίγωνε ανελέητα κι ο Έλληνας πρωθυπουργός, απλώς χαμογελούσε, αμήχανα.
''Λυπάμαι κύριε Σαμαρά, αλλά δεν είστε εσείς ο επικεφαλής της Ελλάδας και το κόμμα σας δεν πρέπει να το λέτε Νέα Δημοκρατία, αλλά Καμία Δημοκρατία''.
Θα περίμενε κανείς, πως σ' αυτές τις προσβολές θα υπήρχε μια απάντηση. Αλλά, ο κ. Σαμαράς προτίμησε να τις αντιμετωπίσει μ' ένα αμήχανο, χαζό θα λέγαμε, χαμόγελο.

«'Οπου να γυρίσω τη σκέψη μου, όπου να στρέψω την προσοχή μου, μπροστά μου σε βρίσκω.
Τέχνη λαχταρώ; Ποίηση, Θέατρο, Αρχιτεκτονική; Εσύ μπροστά μου, μπροστάρης και αξεπέραστος.
Επιστήμη ζητώ; Μαθηματικά, Φιλοσοφία, Ιατρική, Δημοκρατία, Ισονομία, Ισοπολιτεία; Μπροστά εσύ.
Αθλητισμό γυρεύω; Το γιατρικό του κορμιού μου; Εσύ πάλι μπροστά, μπροστάρης και αξεπέραστος.
Καταραμένε 'Ελληνα, καταραμένη γνώση, γιατί να σ' αγγίξω; Για να καταλάβω πόσο μικρός είμαι;
Πόσο ασήμαντος και μηδαμηνός; Γιατί δεν μ' αφήνεις στην ησυχία μου και στην ξεγνοιασιά μου»;
Σαν χρονογράφημα

''ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΕ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΑ''

(αν ζούσε ο Σίλερ, θα 'γραφε έπος)

Ο Σίλερ (Friedrich Schiller, 1759-1805) καταράστηκε (ποίημα ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΕ ΕΛΛΗΝΑ, γερμανικά VERDAMMTER GRIECHE) τους 'Ελληνες επειδή
δεν μπορούσε με την ιδιοφυία του να ξεπεράσει
τα αρχαιοελληνικά επιτεύγματα. Η Ελλάδα έχει
ευλογηθεί και καταραστεί, υμνηθεί, αγαπηθεί
και μισηθεί από αρχαιοτάτων ετών. Για χάρη της
έγιναν ποιήματα, πίνακες αλλά και πόλεμοι για
την κατάκτησή της. Η κληρονομιά της υπάρχει
παντού στην γη και ειδικά στην Ευρώπη, κλεμμένη ή αντιγραμμένη στα μουσεία, στα βιβλία και
παντού από δρόμους γκαλερί θέατρα κ.λ.π.
Τώρα στην κρίση του 2008, η Ευρώπη έδειξε το
αποκρουστικό της πρόσωπο απέναντι στην Ελλάδα. Απίστευτη αλαζονεία. Όμως αλήθεια φταίνε
μόνο τα περιοδικά για τα άθλια εξώφυλλα και
άρθρα; Μήπως η μεγαλύτερη, μαζί με την άθλια
άρχουσα τάξη της Ελλάδας και την συμπεριφορά
αποικιοκράτη που πάντα έχουν στην Κεντρική και
Βόρεια Ευρώπη, κατάρα της Ελλάδας είναι αυτοί
οι... Νεοέλληνες; Μήπως εκτός από τις βρισιές
στους Γότθους και τους Σάξονες να κάνουμε και
κάποια αυτοκριτική και ας θυσιάσουμε ένα ντέρμπι ή ένα επεισόδιο τούρκικο; Τι κάναμε εμείς για
την χώρα; 'Οποιος κουνάει σημαία στον Έλληνα
και του λέει ''Ελλάς πατρίδα'', είναι μεγάλος!
Τόσα χρόνια όλοι ξέραμε λίγο ή πολύ για κλέφτες δημόσιους λειτουργούς, ξέραμε ότι το
''πάρτι'' με τις πιστωτικές κάρτες και τα SUV είναι
φούσκα. Ξέρανε και οι πέτρες ότι οι ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ Έλληνες είναι επιρρεπείς στην φοροδιαφυγή
και δεν μπορεί η δουλειά τους να αποφέρει τέτοιο
εισόδημα(για κάποιους είναι συνήθεια σαν το
ούζο και ας μας πειράζει όταν το λένε ξένα μέσα
αυτό). 'Ολοι σιωπούσαν και στις εκλογές ψήφιζαν
όσους έταζαν με δανεικά λαγούς με πετραχήλια.
Πάρα πολλοί βολεύτηκαν στην «καλή εποχή».
Αυτό το βόλεμα είναι μεγάλο βαρίδι και τώρα.
Κάποιοι επιμένουν να λένε ότι φταίνε μόνο οι
Γερμανοί και ότι πρέπει να την βολέψουμε όπως
μπορούμε. Κάποιοι δεν θέλουν να αλλάξει σοβαρά η Ελλάδα. Θέλουν να γίνει η κατάσταση όπως
πριν, δηλ με φούσκα. Δεν είναι όλοι. Και δεν είναι
όσοι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ υποφέρουν αυτοί.
Αν θέλουμε η Ελλάδα να αλλάξει πρέπει να αλλάξει το μυαλό μας. 'Οταν κάποιοι τα 'σπαγαν στα
κέντρα διασκέδασης, ψώνιζαν με πιστωτική, κατανάλωναν χωρίς μέτρο, για να μοιάσουν λίγο με
τα «είδωλα» των ΜΜΕ ήταν μάγκες, ξύπνιοι. Αυτό
ήταν το πρότυπο. Κατανάλωση. Καλύτερα ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. Καμιά επένδυση στην παιδεία.
Τα παιδιά ξέρουν τα πάντα για την διασκέδασή
τους (φτηνή και ακατάλληλη σε πολλές περιπτώσεις-ειδικά όταν πρόκειται για τραγουδιστές και
«σταρ») εκτός από ιστορία.
Ο 'Ελληνας θεωρεί χαμένο καιρό να μάθει να
μιλάει σωστά ελληνικά και τις ρίζες του αλλά τον
ενόχλησαν σχόλια γελοίων Ευρωπαίων για πώληση της Ακρόπολης! Λέει την γερμανική κυβέρνη-

ση ναζί και χειροκροτεί χρυσαυγίτες! Δεν ξέρει
τον εθνικό του ποιητή, τον εθνικό ύμνο, δεν ξέρει
τι τιμούμε στις εθνικές επετείους αλλά είναι εκεί
και ασχολείται με τα μίνι των κοριτσιών της παρέλασης ή με το τι φοράει ο άλλος. Βασικά πράματα. Ξέρει μόνο να κουτσομπολεύει, να μειώνει
και ανθρώπους εγνωσμένης και αναγνωρισμένης
αξίας, να τσακώνεται για τα ποδοσφαιρικά και
λοιπά (ο φανατισμός έχει ξεφύγει χρόνια τώρα),
να φασκελώνει και βρίζει τους πολιτικούς.
Χρόνια τώρα δεν σεβόταν μόνος την Ελλάδα.
Παντού πέταγε σκουπίδια, αποτσίγαρα, άθλια
συμπεριφορά, ξενομανία. Και αυτά που λένε για
την ελληνική οικογένεια δεν ισχύουν απόλυτα.
Πάντα η οικογένεια έχει στους κόλπους της ζηλόφθονες συγγενείς που έχουν έναν ευαίσθητο να
περιφρονούν και να του κάνουν μερικές φορές
την ζωή δύσκολη. Πάντα ένα κορόιδο σ’ αυτή την
πληρώνει.
Είναι ψέμα ότι φταίνε μόνο οι Ευρωπαίοι λοιπόν. Τους αφήσαμε την πύλη ορθάνοιχτη. Γιατί
να μην μπουν; Ενδείξεις υπήρχαν αλλά τα δανεικά έκλειναν στόματα. Και τώρα θυσιάζεται η νεολαία. Καταδικάστηκε σε ανεργία ή μετανάστευση
για το όνειρο της «καλής ζωής» της μεταπολίτευσης. Που κάποιοι ακόμα θέλουν να ζήσουν. Αντί
να πάνε μπροστά τα πράγματα κάποιοι θέλουν
και τώρα να γίνουν όλα όπως πριν.
Η κρίση μπορεί να γίνει ευκαιρία να σπάσει η
κατάρα του νεοέλληνα. Αυτός είναι, και όχι οι
Ευρωπαίοι, οι σατράπες της πατρίδας. Αυτός
χρεώνει στην Ελλάδα άχρηστους πολιτικούς και,
όσο βολεύεται, ζει και εκφράζεται σαν υπήκοος
Οθωμανός που θέλει τον κοτζαμπάση του τα ρουσφέτια και τα αλισβερίσια του. 'Οσοι έκαναν, και
ας μην βολεύτηκαν πολύ, την αυτοκριτική τους
και άλλαξαν μυαλά έχουν, κάποιοι, δει φως στον
ήλιο. Η μεγαλύτερη πρόοδος στην Ελλάδα θα 'ναι
η αλλαγή μιας νοοτροπίας, περίπου 2 αιώνων που
γιγαντώθηκε και κυριάρχησε στην Μεταπολίτευση.
Σοφία Τζανή

Η ''τσατσά'' είδε τον μιζαδόρο και κοκκίνισε
Όπου βρεθεί και όπου σταθεί κανείς τον τελευταίο καιρό ακούει για διαφθορά και σκάνδαλα
στον πολιτικό και κοινωνικό ιστό!!! Πολιτικοί που
αποδεικνύεται πως έκλεβαν το δημόσιο χρήμα.
Στρατιωτικοί που γέμιζαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Μιντιάρχες που έπαιρναν δάνεια απολύτως επισφαλή.
Επιχειρηματίες και άλλα πολλά οικονομικά
σκάνδαλα. Με δυο λόγια, άνθρωποι απ’ όλους
τους χώρους που επηρέαζαν τις τύχες μας, είχαν
βάλει, λίγο ή περισσότερο, το χέρι στο μέλι.
Λειτουργούσαν πέρα από το νόμο, χωρίς έλεγχο και λογοδοσία αφού δεν τους άγγιζε κανείς!!!
Λεηλάτησαν την πολιτεία επί σειρά ετών από τον
κρατικό κορβανά συντελώντας μάλιστα συνειδητά στην σημερινή χρεοκοπία τους κράτους!!!
Δηλαδή στην δικιά μας εξαθλίωση!!!
Την ίδια ώρα μεγάλωναν οι στρατιές των απλήρωτων εργαζομένων και ανέργων που βλέπουν
να βγαίνουν τα σπίτια τους στο σφυρί ακούνε ότι
οι μίζες πετούσαν πάνω από τα κεφάλια τους και

πέρναγαν κάτω από τη μύτη τους !!!
Εν τω μεταξύ οι δικαστικές έρευνες αναδεικνύουν σκάνδαλα. Πρόσωπα που άλλοτε δεν τα άγγιζε κανείς οδηγούνται στη Δικαιοσύνη. Στο ενδιάμεσο κάποιοι πρώην μεγαλοσχήμονες αγωνιούν
και ετοιμάζουν τα σακίδια τους για Κορυδαλλό
μεριά. Για να μην τους αδικούμε όμως πρέπει να
παραδεχθούμε ότι μια και έχουν μάθει στην τάξη,
κρατάνε και σειρά προτεραιότητας!!!
Ε ρε γλέντια. Το μεταπολιτευτικό μας «θαύμα»
στήθηκε σε σαθρά θεμέλια και ηττήθηκε.
(''Μιχαλού'')

Συνέλληνες και παιδιά
στην πατρίδα,
χρειάζονται την βοήθειά μας.
Ως Ομογένεια, ΠΡΕΠΕΙ
να βοηθήσουμε, όσο
και όπως μπορούμε
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Μιά σύντομη ιστορία του Ελληνισμού της Αμερικής

Ο πρώτος Έλληνας που λέγεται ότι έφτασε στο
έδαφος των σημερινών ΗΠΑ ήταν ένας άνδρας
που ονομαζόταν Δον Τεόντορο (Don Theodoro).
Αποβιβάστηκε στη Φλόριντα τον χρόνο 1528, με
την εξερευνητική αποστολή του Ισπανού Narváez
και πέθανε εκεί, όπως οι περισσότεροι από τους
συντρόφους του. Επειδή Θεόδωρος είναι και όνομα στα ισπανικά, εικάζεται ότι μάλλον πρόκειται
περί Ισπανού.
‘Ετσι, επίσημα ως πρώτος ‘Ελληνας στην Βόρεια
Αμερική, καταγράφεται (1592) ο ‘Ελληνας καπετάνιος από την Κεφαλονιά, Ιωάννης Φωκάς (ή κατ’
άλλους Απόστολος Βαλεριανός), που υπηρετούσε
το ισπανικό στέμμα και γι’ αυτό έμεινε γνωστός
στην ιστορία ως Χουάν ντε Φούκα. ‘Επλευσε κατά
μήκος των ακτών του Ειρηνικού αναζητώντας το
βόρειο πέρασμα που συνέδεε τον Ειρηνικό με τον
Ατλαντικό Ωκεανό. Το πέρασμα αυτό δεν το βρήκε, άλλωστε είναι δυσπρόσιτο αφού είναι σχεδόν
μόνιμα παγωμένο, αλλά ανακάλυψε ένα θαλάσσιο δίαυλο στα σημερινά διεθνή σύνορα των ΗΠΑ
με τον Καναδά, ο οποίος αργότερα πήρε το όνομά
του: «Πορθμός Χουάν ντε Φούκα».
Οι πρώτες ελληνικές κοινότητες
Η συστηματική μετανάστευση Ελλήνων προς
τις ΗΠΑ άρχισε κατά το β΄ μισό του 19ου αιώνα
Την εποχή εκείνη, οι Έλληνες εισέρχονταν στις
ΗΠΑ ως «Λεβαντίνοι» (αγγλ. Levantines), επειδή
προέρχονταν από τη Μικρά Ασία και από ελληνικά νησιά που ανήκαν στην Οθωμανική αυτοκρατορία. Μέχρι το 1880, οι Έλληνες μετανάστες
στις ΗΠΑ δεν ξεπερνούσαν τις 2.000[3]. Η πρώτη
αξιοσημείωτη Ελληνική κοινότητα δημιουργήθηκε στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνα τη δεκαετία
του 1850. Γύρω στα 1866 η κοινότητα ήταν πολυάριθμη ώστε να συσταθεί Ελληνικό προξενείο
και να ιδρυθεί η πρώτη ελληνορθόδοξη εκκλησία
στις ΗΠΑ.
Οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες εγκαταστάθηκαν σε μεγάλα αστικά και βιομηχανικά κέντρα,
όπου έβρισκαν εύκολα εργασία. Στη συντριπτική
τους πλειονότητα άνδρες, εργάστηκαν σε μεταλλεία και στη διάνοιξη του αμερικανικού σιδηροδρομικού δικτύου. Έλληνες συμμετείχαν σε μεγάλες εργατικές κινητοποιήσεις που συντάραξαν τις
ΗΠΑ στις αρχές του 20ού αι. Μάλιστα, ο Έλληνας
συνδικαλιστής Λούης Τίκας, που δολοφονήθηκε
στο Κολοράντο το 1914 κατά τη διάρκεια μεγάλης απεργίας ανθρακωρύχων, θεωρείται ένας
από τους μάρτυρες του εργατικού κινήματος στις
ΗΠΑ.
Στα 1890 ζούσαν στις ΗΠΑ περίπου 15.000
Έλληνες. Τη δεκαετία του 1890 η μετανάστευση
αυξήθηκε, κυρίως λόγω των πολλών οικονομικών ευκαιριών που υπήρχαν στις ΗΠΑ, λόγω

των δυσκολιών που αντιμετώπιζαν οι χριστιανοί
στο Οθωμανικό κράτος και αργότερα λόγω των
βαλκανικών πολέμων και του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου. Από το 1890 ως το 1917 έφτασαν στις
ΗΠΑ 450.000 Έλληνες μετανάστες κι άλλοι 70.000
από το 1918 ως το 1924. Οι περισσότεροι εργάζονταν στις πόλεις των βορειοανατολικών ΗΠΑ και
λιγότεροι ως εργάτες στο σιδηρόδρομο και στα
μεταλλεία των δυτικών ΗΠΑ.
Το 1900 οι αμερικανικές αρχές κατήργησαν τους
περιορισμούς (αγγλ., quota) στην είσοδο Ελλήνων μεταναστών. Έτσι ο αριθμός τους αυξήθηκε
εντυπωσιακά. Σε μεγάλα αστικά κέντρα των ΗΠΑ
δημιουργήθηκαν ελληνικές γειτονιές. Μικρές
ελληνικές επιχειρήσεις -κυρίως εστιατόρια και
καφενεία, αλλά και παντοπωλεία, κ.ά.- άρχισαν
να εμφανίζονται παντού. Η ομογένεια άρχισε να
οργανώνεται σε ελληνορθόδοξες ενορίες, εθνικοτοπικούς συλλόγους και άλλες οργανώσεις. Το
1915 εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη η ελληνική
εφημερίδα Εθνικός Κήρυξ, η οποία εξακολουθεί
ακόμα να κυκλοφορεί, και το 1922 δημιουργήθηκε η μεγαλύτερη και μακροβιότερη ελληνική
οργάνωση ΑΧΕΠΑ (AHEPA: American Hellenic
Educational and Progressive Association).
Συνθήκες για μόνιμη εγκατάσταση
Οι Έλληνες μετανάστες εκείνη την εποχή ήταν
κατά 90% άντρες, σε αντίθεση με τους Ιταλούς
και Ιρλανδούς που οι άνδρες μετανάστες ήταν
50-60%. Πολλοί Έλληνες προσδοκούσαν να εργαστούν και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους
με κάποιο κεφάλαιο, ώστε να ενισχύσουν την
οικογένειά τους. Όμως, δύο παράγοντες άλλαξαν
τα δεδομένα και τις προσδοκίες αυτές:
1. Η απώλεια των πατρογονικών εδαφών. Το
1913, με το τέλος των βαλκανικών πολέμων οι
τόποι καταγωγής 60.000 Ελληνοαμερικανών
βρέθηκαν υπό βουλγαρική κυριαρχία. Επίσης,
το 1923 οι πατρίδες 250.000 Ελλήνων των ΗΠΑ
παρέμειναν υπό τουρκική κυριαρχία και οι ομοεθνείς τους αναγκάστηκαν να τις εγκαταλείψουν
είτε λόγω διωγμών είτε έπειτα από την αναγκαστική ανταλλαγή πληθυσμών που επέβαλε η Συνθήκη της Λωζάνης. Έτσι, εκ των πραγμάτων οι
Ελληνοαμερικανοί αυτοί έχασαν το δικαίωμα να
επιστρέψουν.
2. Το 1923 οι ΗΠΑ αναθεώρησαν τους κανόνες
για την ευρωπαϊκή μετανάστευση. Έδωσαν το
δικαίωμα στους μετανάστες να πάρουν την αμερικανική υπηκοότητα και να φέρουν στις ΗΠΑ τις
οικογένειές τους για μόνιμη εγκατάσταση. Κατά
την εικοσαετία 1925 ως 1945 έφτασαν γύρω στα
30.000 νέα άτομα από την Ελλάδα. Τα περισσότερα από αυτά ήταν πραγματικές ή εικονικές νύφες
για ανύπαντρους Έλληνες άνδρες.

Μεγάλος αριθμός Ελλήνων άρχισε να έρχεται
πάλι στις ΗΠΑ μετά το 1945. Αιτία ήταν οι οικονομικές καταστροφές που υπέστησαν από το Β’
Παγκόσμιο πόλεμο και από τον Εμφύλιο Πόλεμο
που ακολούθησε. Από το 1946 ως το 1982 μετανάστευσαν στις ΗΠΑ περίπου 211.000 Έλληνες. Οι
μεταπολεμικοί μετανάστες δεν δέχτηκαν τόσες
πολλές πιέσεις αφομοίωσης, όπως οι παλιότεροι.
Έτσι ανανέωσαν την ελληνοαμερικανική ταυτότητα, ειδικότερα σε χώρους όπως τα ελληνόφωνα μέσα ενημέρωσης.
Με την πάροδο των χρόνων, η ελληνική ομογένεια στις ΗΠΑ άρχισε να ανέρχεται τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά. Από τη δεκαετία του
1960, πολλοί Ελληνοαμερικανοί της δεύτερης
και τρίτης γενιάς άρχισαν να αναμειγνύονται και
στην πολιτική ζωή της χώρας. Ο Σπύρο Άγκνιου
(Αναγνωστόπουλος), ο Τζον Μπραδήμας, ο Μάικλ Δουκάκης, ο Πωλ Σαρμπάνης, ο Πωλ Τσόγκας, ο Τζωρτζ Στεφανόπουλος, ο Τζωρτζ Τένετ
και ο Τζον Νεγκρεπόντε (Νεγρεπόντης) ανέβηκαν
ψηλά στην αμερικανική πολιτική ζωή, αν και οι
περισσότεροι από αυτούς απομακρύνθηκαν από
την ελληνική ομογένεια.
Άλλα άτομα ελληνικής καταγωγής, όπως ο γιατρός Γεώργιος Παπανικολάου, ο σκηνοθέτης Ελία
(Ηλίας) Καζάν, ο πεζογράφος Τζέφφρυ Ευγενίδης, ο σκηνοθέτης Αλεξάντερ Πέιν (Παπαδόπουλος), η ηθοποιός Ολυμπία Δουκάκη, ο ηθοποιός
Τέλλυ Σαβάλας, ο αρχιτέκτονας και επιστήμονας
της Πληροφορικής Νίκολας Νεγκρεπόντε κ.ά.,
έγιναν πολύ γνωστά ονόματα στον χώρο των τεχνών και των επιστημών. Πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες, όπως ο αρχιμουσικός Δημήτρης Μητρόπουλος, η υψίφωνος Μαρία Κάλλας, η ηθοποιός
Έλλη Παππά κ.ά., εργάστηκαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στις ΗΠΑ. Αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός ότι οι πρώτες ηχογραφήσεις ελληνικής
μουσικής έγιναν στις ΗΠΑ.
Μετά τον 1981 και την είσοδο της Ελλάδας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση οι αριθμοί των μεταναστών
στις ΗΠΑ μειώθηκαν πολύ και υπολογίζονται
στους 2.000 ετησίως. Όμως, υπάρχει μια ποιοτική διαφορά σε σχέση με τους παλιότερους, αφού
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οι περισσότεροι Έλληνες ή Ελληνίδες έρχονται
πλέον στις ΗΠΑ όχι ως ανειδίκευτοι εργάτες ή ως
νύφες αλλά για σπουδές και στη συνέχεια παραμένουν στη χώρα για να κάνουν ακαδημαϊκή καριέρα. Τα πιο πρόσφατα χρόνια η μετανάστευση
έχει ελαχιστοποιηθεί. Αντιθέτως, υπάρχει αντίστροφη πορεία επιστροφής Ελληνοαμερικανών
στην Ελλάδα. Το 1999 υπολογιζόταν ότι πάνω από
72.000 Αμερικανοί πολίτες ζουν στην Ελλάδα, οι
περισσότεροι από τους οποίους είναι Ελληνοαμερικανοί.
Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι Ελληνοαμερικανοί μετανάστες είναι ορθόδοξοι χριστιανοί
αλλά υπάρχει μικρός αριθμός χριστιανών άλλων
δογμάτων καθώς και Εβραίων σεφαραδιτών και
ρωμανιωτών.
Σήμερα συχνά γίνεται λόγος για δύο με τρία
εκατομμύρια Έλληνες ομογενείς στις ΗΠΑ, όμως
αυτός ο αριθμός είναι υπερβολικός.
Απογραφικά στοιχεία έδειξαν ότι το 1990 στις
ΗΠΑ κατοικούσαν περίπου 700.000 άτομα με
ελληνική καταγωγή και από τους δύο γονείς και
400.000 άλλα άτομα με κάποια ρίζα ελληνική. Το
2010 στις ΗΠΑ κατοικούσαν 1.390.000 άτομα με
ελληνική καταγωγή από τον έναν ή και τους δύο
γονείς. Δηλαδή, το 0,42% των Αμερικανών έχουν
ρίζες ελληνικές. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία του
2010, τα περισσότερα άτομα ελληνικής καταγωγής κατοικούν στις βορειοανατολικές πολιτείες,
στην Καλιφόρνια και τη Φλόριντα.
Ο αριθμός των Αμερικανών που μιλούν την
ελληνική γλώσσα αποτελεί το 0,116% του πληθυσμού (στοιχεία 2005). Αυτό σημαίνει πως μόνον
312.000 κάτοικοι των ΗΠΑ, ή το 27% των Αμερικανών ελληνικής καταγωγής μιλούν την ελληνική
γλώσσα. Προφανώς, η διακοπή της εισροής νέων
Ελλήνων μεταναστών και η αφομοίωση των νεότερων γενεών έχει ως συνέπεια τη σταδιακή εξαφάνιση του ελληνικού στοιχείου στις ΗΠΑ. Ακόμα
και η οργάνωση AΧΕΠΑ έχει πλέον αποβάλει τον
αποκλειστικά ελληνικό εθνικό χαρακτήρα και δέχεται ως μέλη άτομα οποιασδήποτε προέλευσης.
Σε πολλά αμερικανικά πανεπιστήμια υπάρχουν
έδρες μελέτης του νεότερου ελληνισμού
Ελληνοαμερικανικές Οργανώσεις
Από τις αρχές του 20ού αιώνα αναφέρονται ελληνοαμερικανικές οργανώσεις, όπως η «Παν-Λημνιακή Αδελφότητα Ν. Υόρκης ο Ήφαιστος» τον
χρόνο 1906. Όμως, μεγάλος αριθμός οργανώσεων, συλλόγων και αδελφοτήτων δημιουργήθηκε
μετά τον 1920, ο-πότε επικράτησαν πιο ευνοϊκές
συνθήκες.
Σήμερα δραστηριοποιούνται εκατοντάδες τοπικές, θρησκευτικές και επαγγελματικές ελληνοαμερικανικές οργανώσεις. Οι μεγαλύτερες είναι:
Η ΑΧΕΠΑ: έτσι είναι πιο γνωστή η Ελληνοαμερικανική Εκπαιδευτική Προοδευτική Οργάνωση
από τα αγγλικά αρχικά της: AHEPA (American
Hellenic Educational Progressive Association).
Είναι η μεγαλύτερη κοινοτική ελληνοαμερικανική οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1922 στην Ατλάντα
κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ανθελληνικών
επιθέσεων από μέλη της Κου Κλουξ Κλαν. Έχει
18.000 μέλη.
Η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής:
αποτελεί τη θρησκευτική ομπρέλα της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Ιδρύθηκε το 1921 και
ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.
Επίσης, υπάρχουν πολυάριθμα τοπικά σωματεία, στα οποία συσπειρώνονταν οι Έλληνες ανάλογα με τον τόπο καταγωγής τους.
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Πόσο μεγάλο είναι το Σύμπαν;

H πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας
μας έχουν βοηθήσει να προσδιορίσουμε με αρκετά μεγάλη ακρίβεια την ηλικία του Σύμπαντος το
οποίο γεννήθηκε με μία Μεγάλη Έκρηξη πριν από
περίπου 13.8 δισεκατομμύρια χρόνια.
Τον απόηχο από τη Μεγάλη Έκρηξη τον λαμβάνουμε ακόμη στη μορφή μιας ακτινοβολίας μικροκυμάτων. Το πόσο όμως μεγάλωσε το Σύμπαν
στη διάρκεια της ζωής του είναι κάτι που παραμένει άγνωστο στους επιστήμονες αφού εξαρτάται από ένα πλήθος παραγόντων τους οποίους δε
μπορούν ακόμη να προσδιορίσουν.
Καθώς το φως ταξιδεύει με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα στο Σύμπαν, γύρω από τον πλανήτη μας δημιουργείται μία νοητή σφαίρα με ακτίνα
13.8 δισεκατομμυρίων ετών φωτός, η οποία αντιστοιχεί στο μέρος του Σύμπαντος που μπορούμε
να παρατηρήσουμε.
Το Σύμπαν όμως είναι μεγαλύτερο από τη
σφαίρα αυτή, ενώ διαρκώς μεγεθύνεται αφού
γνωρίζουμε πως διαστέλλεται και μάλιστα με
επιταχυνόμενο ρυθμό. Έτσι, ένα άστρο που βλέπουμε σήμερα στις παρυφές του παρατηρήσιμου
Σύμπαντος (13.8 δις έτη φωτός μακριά μας) στην
πραγματικότητα απέχει πολύ περισσότερο (46
δις έτη φωτός) εξαιτίας της διαστολής του Σύμπαντος η οποία μπορεί να μεταφραστεί και ως
διαστολή των ίδιων των αποστάσεων μεταξύ των
αντικειμένων. Καταλήγουμε έτσι σε ένα Σύμπαν
που γνωρίζουμε πως έχει διάμετρο τουλάχιστον
ίση με 92 δισεκατομμύρια έτη φωτός, αν και δεν
υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι πολύ μεγαλύτερο.
Ένα ακόμη ερώτημα που σχετίζεται με τον
προσδιορισμό του μεγέθους του Σύμπαντος είναι
το σχήμα του. Από τη γεωμετρία του που μπορεί
να είναι επίπεδη, κλειστή ή ανοικτή προκύπτουν
τα αντίστοιχα σχήματα: επίπεδο, σφαίρα ή αρνητικά κυρτωμένος χώρος που μοιάζει με σέλλα.
Αν και το πιο απίθανο από τα παραπάνω σενάρια είναι ένα επίπεδο Σύμπαν, καθώς απαιτεί μία
συγκεκριμένη σταθερά που ονομάζεται παράμετρος πυκνότητας Ω να έχει ακριβώς την τιμή 1,
οι τελευταίες ενδείξεις από διαστημικές παρατηρήσεις (WMAP, Planck) υποδεικνύουν πως το
Σύμπαν μας είναι μάλλον επίπεδο, με περιθώριο
λάθους μόνο 0.4%.
Σχετικό με το σχήμα του Σύμπαντος είναι και το
εάν είναι άπειρο ή πεπερασμένο καθώς ένα σφαιρικό Σύμπαν έχει πεπερασμένο μέγεθος (αλλά όχι
όρια), ενώ ένα ανοικτό (αρνητικά κυρτωμένο)
Σύμπαν είναι άπειρο. Για την ώρα αλλά και για το
προσεχές μέλλον λοιπόν παραμένει ανοικτό ακόμη και το ερώτημα του αν θα καταφέρουμε ποτέ
να προσδιορίσουμε το μέγεθος του Σύμπαντος
και τη σχετική μας θέση μέσα σε αυτό.
Πότε ξεκίνησε η ζωή στο Σύμπαν;
Σύμφωνα με μία νέα έρευνα τα 15 εκατομμύρια χρόνια που ακολούθησαν τη Μεγάλη Έκρηξη
ίσως να ήταν αρκετά ώστε το Σύμπαν να αναπτύξει τις απαραίτητες συνθήκες για την εμφάνιση
ζωής.
Εμπνευστής της ιδέας είναι ο αστροφυσικός
Άμπραχαμ Λεμπ, καθηγητής στο πανεπιστήμιο
Χάρβαντ, ο οποίος προσπάθησε να απαντήσει σε
ένα από τα πιο καίρια ερωτήματα της αστροβιολογίας με μια διαφορετική προσέγγιση.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη
ζωής θεωρείται πως είναι η παρουσία νερού σε
υγρή μορφή. Η ιδέα αυτή εξελίχθηκε στην έννοια
των κατοικήσιμων περιοχών, ζώνες δηλαδή γύρω
από άστρα στις οποίες οι πλανήτες περιέχουν
νερό σε υγρή μορφή και τα κατάλληλα χημικά
στοιχεία για το σχηματισμό οργανικών ενώσεων.
Τα τελευταία χρόνια όμως έχει διαπιστωθεί
πως υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί πέρα από

την ακτινοβολία των άστρων που μπορούν να
δημιουργήσουν τις συνθήκες για να υπάρχει υγρό
νερό, όπως ενέργεια από ραδιενεργές διασπάσεις, ή η εσωτερική θερμότητα του πλανήτη.
Ο Λεμπ προχώρησε ένα βήμα παραπέρα υποστηρίζοντας πως και η θερμότητα από την ίδια
τη Μεγάλη Έκρηξη θα πρέπει να δημιούργησε
σε κάποια στιγμή στην ιστορία τους Σύμπαντος
τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να το μετατρέψει
ολόκληρο σε κατοικήσιμη ζώνη.
Η ακτινοβολία από τη Μεγάλη Έκρηξη αποκαλείται κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου, και
σήμερα έχει θερμοκρασία περίπου 3 βαθμών
Κέλβιν (-270ο C), στο παρελθόν όμως ήταν πολύ
πιο ενεργή. Σύμφωνα με το Λεμπ, όταν το Σύμπαν είχε ηλικία 15 εκατομμυρίων ετών (σήμερα
είναι 13,7 δισεκατομμυρίων ετών) η ακτινοβολία
υποβάθρου θα πρέπει να είχε θερμοκρασία μεταξύ 273 και 300 βαθμών Κέλβιν (0-30ο C), γεγονός
που θα επέτρεπε την έναρξη των χημικών διαδικασιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ενώσεις με την ικανότητα της αναπαραγωγής.
Ένα πρόβλημα στον παραπάνω συλλογισμό
είναι η ύπαρξη άλλων απαραίτητων βαρύτερων
στοιχείων τόσο νωρίς στην ιστορία του Σύμπαντος. Στην αρχή το Σύμπαν αποτελούταν κυρίως
από υδρογόνο και ήλιο, ενώ τα βαρύτερα στοιχεία παράχθηκαν στο εσωτερικό των άστρων. Ο
Λεμπ όμως υποστηρίζει πως τα αρχέγονα άστρα
ήταν εξαιρετικά βραχύβια, αφού με μάζα δεκάδες ή και εκατοντάδες φορές μεγαλύτερη από
αυτή του Ήλιου, κατανάλωναν τα καύσιμά τους
με «βουλιμία», έχοντας μέσο όρο ζωής τα 3
εκατομμύρια χρόνια, κάτι που σημαίνει πως τα
βαρύτερα στοιχεία θα ήταν παρόντα όταν το Σύμπαν ήταν 15 εκατομμυρίων χρόνων.
Εάν υπάρχει όντως περίπτωση για ανάπτυξη
ζωής στο Σύμπαν 10 δισεκατομμύρια χρόνια πριν
από τη ζωή στη Γη, παραμένει πολύ δύσκολο το
ενδεχόμενο η όποια ζωή να επιβίωσε την περαιτέρω μείωση της θερμοκρασίας του Σύμπαντος
τα επόμενα εκατομμύρια χρόνια, καθώς η εξέλιξη απαιτεί μεγαλύτερους χρόνους από τα κατακλυσμικά φαινόμενα που θα πρέπει να λάμβαναν
χώρα τότε.
Η ιδέα πως το Σύμπαν είναι έτσι ρυθμισμένο
ώστε να επιτρέπει την ανάπτυξη ζωής καλείται
ανθρωπική αρχή και απασχολούσε ανέκαθεν
τους επιστήμονες, αφού πέρα από επιστημονικές
έχει και φιλοσοφικές προεκτάσεις. «Η πιθανότητα να άρχισε η χημεία της ζωής στο Σύμπαν μόνο
15 εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη
είναι επιχείρημα κατά της εξήγησης της ανθρωπικής αρχής», δήλωσε σχετικά ο Λεμπ.
Σύμπαν χωρίς χρόνο
Τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν τον περασμένο αιώνα για την περιγραφή της φύσης είναι δύο
ειδών: αυτά που έχουν να κάνουν με φαινόμενα
του μικρόκοσμου, στα οποία κυριαρχούν οι νόμοι
της κβαντικής φυσικής, κι εκείνα που περιγράφουν τι συμβαίνει στις μεγάλες κλίμακες, όπου
η βαρύτητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, και
περιγράφονται από τη γενική θεωρία της σχετικότητας. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα
της επιστήμης σήμερα, είναι πως οι δύο αυτές δε
συμβαδίζουν: όταν εξετάζονται υπό ενιαίο πρίσμα, προκύπτουν πολλοί απειρισμοί, κάνοντας
τη θεωρία ανεφάρμοστη στην πράξη.
Σύμφωνα με πολλούς θεωρητικούς φυσικούς
το πρόβλημα αυτό της σύγχρονης φυσικής ίσως
να βρίσκεται στα θεμέλιά της και πιο συγκεκριμένα στην ίδια τη φύση του χώρου και του χρόνου. Υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν πως ο
χωροχρόνος δεν θα πρέπει να λαμβάνεται ως ένα
ανεξάρτητο υπόβαθρο στο οποίο εξελίσσεται η
θεωρία, αλλά να προκύπτει από αυτή.

Ψηφιακή αρχαιολογία με τεχνολογία
των ηλεκτρονικών παιχνιδιών
Η «συμβατική» εικόνα της αρχαιολογίας έχει να
κάνει συνήθως περισσότερο με σκάψιμο παρά με
ηλεκτρονικούς υπολογιστές – ωστόσο αυτό δεν
ισχύει για τον Μπέρνι Φρίσερ, καθηγητή πληροφορικής και «virtual αρχαιολόγο» του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα, ο οποίος κατέληξε σε νέα
συμπεράσματα για δύο ρωμαϊκά μνημεία χάρη
σε μοντέλα υπολογιστή και τεχνολογία ηλεκτρονικών παιχνιδιών.
Η έρευνά του αφορά στο Ara Pacis στη Ρώμη
(«βωμός της ειρήνης», αφιερωμένος στον αυτοκράτορα Αύγουστο) και στον Οβελίσκο του Μοντετσιτόριο. Το Ara Pacis βρίσκεται μπροστά από
τον οβελίσκο, και μέχρι τώρα θεωρούνταν ότι τα
δύο μνημεία είχαν τοποθετηθεί έτσι, ώστε η σκιά
του οβελίσκου να πέφτει πάνω στο Ara Pacis στις
23 Σεπτ., στα γενέθλια του αυτοκράτορα (τα μνημεία μετακινήθηκαν από τις αρχικές θέσεις).
Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Gizmodo,
ο Φρίσερ κατασκεύασε τρισδιάστατα μοντέλα των
δύο μνημείων και στη συνέχεια τα συνδύασε με
στοιχεία από αστρονομικές εφημερίδες (πίνακες
για την θέση και κίνηση των ουράνιων σωμάτωνκάποτε ήταν έντυποι, τώρα πλέον είναι προγράμματα υπολογιστή), χρησιμοποιώντας τεχνολογία

ηλεκτρονικών παιχνιδιών και συγκεκριμένα τη
«μηχανή» Unity, για να αναπαραστήσει τα μνημεία και τη θέση τους σε σχέση με την κίνηση του
ήλιου πριν από 2.000 χρόνια.
Η μελέτη του Φρίσερ έδειξε ότι η πραγματική
ημερομηνία κατά την οποία ο ήλιος περνούσε
πάνω από τον οβελίσκο ήταν η 9η Οκτωβρίου.
Όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανακοίνωση του πανεπιστημίου, οι επιγραφές πάνω του δείχνουν ότι
ο Αύγουστος αφιέρωσε τον οβελίσκο στον Απόλλωνα, θεό του φωτός - και ο πιο λαμπρός νέος
ναός που έφτιαξε ο Αύγουστος ήταν αφιερωμένος στον Απόλλωνα, προστάτη θεό του, ακριβώς
δίπλα στο σπίτι του.
«Οπότε η νέα ημερομηνία, 9 Οκτωβρίου, είναι
η ημερομηνία που γνωρίζουμε ότι γινόταν το
ετήσιο φεστιβάλ του ναού. Καμιά άλλη ημερομηνία στο ρωμαϊκό εορτολόγιο δεν θα ήταν τόσο
ταιριαστή όσο αυτή» προσθέτει.
Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα του
Gizmodo, πρόκειται για πραγματική «αρχαιολογία του 21ου αιώνα», η οποία συνδυάζει την «παλιομοδίτικη» ιστορική έρευνα σε συνδυασμό με
τον προγραμματισμό υπολογιστών και την τρισδιάστατη τεχνολογία ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Δορυφορικό 'Ιντερνετ, καλύτερη τεχνολογία

Δραματικές βελτιώσεις στο δορυφορικό
Ίντερνετ υπόσχεται μία νέα τεχνολογία που αναπτύσσουν ερευνητές του ΜΙΤ και του Hamilton
Institute, διπλασιάζοντας το bandwidth και ενισχύοντας τις παρεχόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες σε αναπτυσσόμενες χώρες, αεροπλάνα και
πλοία.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του MIT Technology
Review, οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα οφέλη θα
μπορούσαν να είναι ακόμα και 20πλάσια σε συνθήκες στις οποίες παρουσιάζεται μεγάλη απώλεια δεδομένων.
Η συγκεκριμένη τεχνολογία, που παρουσιάστηκε σε πρόσφατο paper, θα δοκιμαστεί
από την εταιρεία δορυφορικών επικοινωνιών
Inmarsat το 2014. «Ελπίζουμε ότι θα μας δώσει
καθαρό βίντεο με λιγότερες αναταράξεις» λέει ο
Αμάρ Χαν, στέλεχος της εταιρείας.
Η τεχνολογία αποτελεί ένα παρακλάδι του TCP
(transmission control protocol), που διέπει βασικές λειτουργίες του Ίντερνετ. Το κανονικό TCP
μεταδίδει μικρά «πακέτα» ψηφιακών δεδομένων
με τρόπο που διασφαλίζει ότι καταφθάνουν στον
προορισμό τους ακέραια και στη σωστή σειρά,
ελέγχοντας παράλληλα για λάθη και ζητώντας
αντικαταστάτες για «πακέτα» που «χάνονται».
Ωστόσο, στην περίπτωση ασυρμάτων δικτύων

κάποιο τμήμα του bandwidth χάνεται σε επικοινωνίες με σκοπό την ανάκτηση χαμένων τμημάτων ενός σήματος, πρόβλημα που εντείνεται
στους δορυφόρους.
Η συγκεκριμένη εκδοχή του TCP αποστέλλει
μαθηματικά δεδομένα τα οποία περιγράφουν μία
σειρά «πακέτων», έτσι ώστε η συσκευή – δέκτης
(όπως ένα δορυφορικό τέρμιναλ) να μπορεί να
προβεί σε υπολογισμούς για τον εντοπισμό των
«απωλεσθέντων», χωρίς να απαιτείται νέα αποστολή δεδομένων. «Μεταδίδετε περισσότερα
''πακέτα'' από ό,τι θα στέλνατε κανονικά, αλλά
δεν χρειάζεται να τα ξαναστέλνετε» αναφέρει ο
Χαν.
Η Inmarsat έχει πάνω από 500.000 τέρμιναλ
σε όλο τον κόσμο, σε κρουαζιερόπλοια, αλιευτικά σκάφη, επιβατηγά αεροπλάνα, οροφές
εταιρικών κτηρίων (χρησιμοποιούνται σε ρόλο
«εφεδρείας»), καθώς και σε οχήματα οργανισμών ΜΜΕ. Η νέα τεχνολογία κωδικοποίησης
έχει φανεί λειτουργική σε εξομοιώσεις εργαστηρίου και το 2014 αναμένεται να περάσει δοκιμές σε περιβάλλοντα που αντικατοπτρίζουν
τα δεδομένα της δορυφορικής επικοινωνίας. Αν
ανταπεξέλθει, θα δοκιμαστεί σε πραγματικούς
δορυφόρους και θα εξεταστεί το ενδεχόμενο
εμπορευματοποίησής της.

Πέτυχαν την μερική αντιστροφή της γήρανσης
Τη διαδικασία της γήρανσης κατάφεραν να
αντιστρέψουν σε πειραματόζωα Αυστραλοί και
Αμερικανοί ερευνητές. Οι επιστήμονες ευελπιστούν ότι στο μέλλον θα καταφέρουν να πράξουν το ίδιο και σε ανθρώπους. Για να επιτύχουν
τον στόχο τους, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν
ένα χημικό με τη βοήθεια του οποίου μπόρεσαν
να αναζωογονήσουν μυς υπερήλικων ποντικών.
Η μελέτη των ερευνητών, η οποία δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση Cell, αρχικώς αναγνώρισε έναν νέο τρόπο με τον οποίον
επιδρά η διαδικασία γήρανσης στον οργανισμό
και στη συνέχεια τον αντέστρεψε.
Σίγουρα η γήρανση είναι ένας μονόδρομος για
την επιστημονική κοινότητα αλλά, όπως τώρα
έδειξαν επιστήμονες της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, σε κάποιες εκφάνσεις
της η διαδικασία μπορεί να αντιστραφεί.
Η έρευνα εστίασε το ενδιαφέρον της σε ένα
χημικό το οποίο ονομάζεται NAD. Τα επίπεδά

του περιορίζονται σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού με το πέρασμα των ετών.
Η ομάδα των επιστημόνων κατάφερε να
αποδείξει ότι αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία
διαταράσσει τη λειτουργία των ενεργειακών
σταθμών του κυττάρου, των μιτοχονδρίων, με
αποτέλεσμα όσο περνούν τα χρόνια να περιορίζεται η παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα.
Για να επιτύχουν την ενίσχυση των επιπέδων
του NAD, έδωσαν στα ποντίκια ένα άλλο χημικό
που φυσιολογικά μετατρέπεται σε NAD.
Μία εβδομάδα αφού χορήγησαν το «ελιξίριο
της νεότητας» σε ποντίκια ηλικίας δύο ετών,
οι μύες τους έγιναν όμοιοι με αυτούς που θα
είχε ένα ποντίκι έξι μηνών, αν λάβει κανείς ως
κριτήρια τη λειτουργία των μιτοχονδρίων, την
απώλεια του μυϊκού ιστού, τη φλεγμονή και την
ανθεκτικότητα της ινσουλίνης. Ωστόσο, όπως
επισημαίνουν οι ερευνητές, οι διαπιστώσεις τους
δεν σημαίνουν ότι έχουν βρει και το φάρμακο.
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Ο Θουκυδίδης (περίπου 460 -398 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας στρατηγός και ιστορικός, παγκοσμίως γνωστός για τη συγγραφή της Ιστορίας του
Πελοποννησιακού Πολέμου. Πρόκειται για ένα
κλασικό ιστορικό έργο, το πρώτο στο είδος του,
που αφηγείται τα γεγονότα του πολέμου μεταξύ
της Αθήνας και της Σπάρτης (Πελοποννησιακός
Πόλεμος, 431 - 404 π.Χ.).
Οι πληροφορίες που σώζονται για τη ζωή και
τη δράση του είναι πενιχρές και προέρχονται είτε
από αναφορές του ίδιου του συγγραφέα μέσα στο
έργο του είτε από άλλες, μεταγενέστερες πηγές,
ιδιαίτερα από τους λεγόμενους Βίους (κυρίως
από αυτόν που έγραψε ο Αμμιανός Μαρκελλίνος)
και από το άρθρο στο λεξικό της Σούδας. Πατέρας του ήταν ο Όλορος, όνομα το οποίο επίσης
ανήκε σε πολλούς βασιλείς της Θράκης. Ήταν
ιδιοκτήτης χρυσωρυχείων στην παράκτια περιοχή της Θράκης απέναντι από τη Θάσο. Γεννημένος στον Άλιμο, ο Θουκυδίδης είχε συγγενικούς
δεσμούς με τον Αθηναίο πολιτικό και στρατηγό
Μιλτιάδη και το γιο του Κίμωνα. Η συγγένεια
αυτή τον έφερε σε επαφή με τους ανθρώπους
που διαμόρφωσαν την ιστορία της περιόδου για
την οποία έγραψε.
Ο Θουκυδίδης ήταν περίπου 25-30 ετών στην
αρχή του Πελοποννησιακού Πολέμου (431 π.Χ.).
Αρρώστησε και ο ίδιος κατά τον λοιμό που έπληξε την Αθήνα μεταξύ 430 και 427 π.Χ. εξοντώνοντας το ένα τέταρτο του πληθυσμού της, μεταξύ
αυτών και τον Περικλή.
Το 424 π.Χ. εκλέχθηκε στρατηγός και ανέλαβε
τη διοίκηση 7 πλοίων που αγκυροβολούσαν στη
Θάσο, πιθανότατα λόγω των διασυνδέσεών του
στην περιοχή. Κατά το χειμώνα του 424/3 π.Χ. ο
Σπαρτιάτης στρατηγός Βρασίδας επιτέθηκε στην
Αμφίπολη, μια παραλιακή πόλη της Μακεδονίας
στα δυτικά της Θάσου, στρατηγικής σημασίας για
την Αθηναϊκή Συμμαχία, λόγω της ναυπηγήσιμης
ξυλείας που πρόσφερε η περιοχή και επειδή βρισκόταν κοντά στα χρυσορυχεία του Παγγαίου. Ο
Αθηναίος διοικητής της Αμφίπολης ζήτησε βοήθεια από το Θουκυδίδη.
Ο Βρασίδας, γνωρίζοντας ότι ο Θουκυδίδης
βρισκόταν στη Θάσο και φοβούμενος βοήθεια
από τη θάλασσα, έσπευσε να προσφέρει ευνοϊκούς όρους στους κατοίκους της Αμφίπολης για
παράδοση, τους οποίους και δέχτηκαν. Έτσι όταν
ο Θουκυδίδης έφτασε στην Αμφίπολη, η πόλη
ήταν ήδη υπό σπαρτιατικό έλεγχο.
Τα νέα για την απώλεια της Αμφίπολης προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση στην Αθήνα. Σχετικά
με την αποτυχία του να σώσει την πόλη, ο Θουκυδίδης αναφέρει:
Ήταν επίσης γραμμένο να εξοριστώ από την
πατρίδα μου για είκοσι χρόνια μετά τα γεγονότα
της Αμφίπολης και, όντας παρών και με τις δύο
πλευρές της διαμάχης και κυρίως με τους Πελοποννήσιους λόγω της εξορίας μου, είχα το χρόνο
να παρακολουθώ τις καταστάσεις κάπως αμερόληπτα.
Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα του εξόριστου

Η ζωή και το έργο του Θουκυδίδη
για να ταξιδεύει ελεύθερα ανάμεσα στους Πελοποννήσιους συμμάχους, μπόρεσε να δει τον πόλεμο από την οπτική γωνία και των δύο στρατοπέδων. Πιθανόν να ταξίδεψε και στη Σικελία κατά
τη Σικελική Εκστρατεία, καθώς υπάρχουν εξαιρετικά παραδείγματα βαθιάς γνώσης των τοπικών
συνθηκών. Σε αυτή τη χρονική περίοδο διεξήγαγε σημαντική έρευνα για την ιστορία του.

Σύμφωνα με τον Παυσανία, κάποιος με το όνομα Οινόβιος κατάφερε να περάσει ένα νόμο που
επέτρεπε στο Θουκυδίδη να γυρίσει στην Αθήνα,
πιθανόν λίγο μετά την παράδοση της Αθήνας και
το τέλος του πολέμου το 404 π.Χ. Ο Παυσανίας
συνεχίζει λέγοντας ότι δολοφονήθηκε κατά την
επιστροφή του στην Αθήνα. Πολλοί αμφισβητούν
αυτή την εκδοχή, θεωρώντας πως υπάρχουν ενδείξεις ότι έζησε μέχρι και το 397 π.Χ.
Πάντως όποια από τις δύο απόψεις και αν ισχύει, το σίγουρο είναι ότι παρόλο που έζησε μετά το
τέλος του πολέμου, δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει
την Ιστορία του. Η αφήγησή του τελειώνει απότομα στο μέσο του έτους 411 π.Χ., υποδηλώνοντας
ίσως ότι πέθανε κατά τη διάρκεια της συγγραφής
του έργου. Σύμφωνα με κάποια παράδοση αναφέρεται ότι το κείμενό του βρέθηκε να τελειώνει
με μία ανολοκλήρωτη πρόταση. Τα λείψανά του
επιστράφηκαν στην Αθήνα και ενταφιάστηκαν
στον οικογενειακό τάφο του Κίμωνα.
Ο Θουκυδίδης πιθανότατα εκπαιδεύτηκε από
τους Σοφιστές, δασκάλους και φιλοσόφους της

κλασικής Αθήνας. Αυτοί τον παρότρυναν να μη
δέχεται τα πράγματα όπως είναι και να αμφισβητεί τις καθιερωμένες αλήθειες, τον δίδαξαν τις
τεχνικές που χρησιμοποίησε στη συγγραφή και
τον βοήθησαν να αναπτύξει τις ικανότητες εκείνες που χρησιμοποίησε για να προσεγγίσει την
αλήθεια.
Ο χαρακτήρας του λέγεται ότι ήταν ψυχρός,
μελαγχολικός και απαισιόδοξος. Ο Θουκυδίδης
θαύμαζε τον Περικλή και επιδοκίμαζε την εξουσία
που είχε στο λαό, παρόλο που απεχθανόταν τους
λαϊκιστές δημαγωγούς που τον ακολουθούσαν.
Ο Θουκυδίδης δεν ήταν υπέρμαχος της ριζικής
δημοκρατίας που προωθούσε ο Περικλής, αλλά
πίστευε ότι ήταν αποδεκτή όταν λειτουργούσε
υπό την καθοδήγηση ενός ικανού ηγέτη.
Ο Θουκυδίδης γενικά αναγνωρίζεται ως ένας
από τους πρώτους αληθινούς ιστορικούς. Αντίθετα με τον προγενέστερό του Ηρόδοτο (τον
αποκαλούμενο από τον Ρωμαίο Κικέρωνα «πατέρα της Ιστορίας»), ο οποίος περιελάμβανε στην
ιστορία του φήμες και αναφορές στην μυθολογία
και στους θεούς, ο Θουκυδίδης συμβουλευόταν
επίμονα και σε μεγάλο βαθμό γραπτά ντοκουμέντα και συνομιλούσε με ανθρώπους που συμμετείχαν ή και πρωταγωνίστησαν στα γεγονότα τα
οποία περιέγραφε. Ίσως και να κατέληξε ασυνείδητα σε ορισμένα βεβιασμένα συμπεράσματα.
Για παράδειγμα σύγχρονοι ιστορικοί θεωρούν ότι
ο Θουκυδίδης υποτίμησε την περσική επιρροή
στις εξελίξεις στην Ελλάδα. Μάλιστα εικάζεται
ότι κατά την περίοδο του θανάτου του σχεδίαζε
να αναθεωρήσει πλήρως το έργο του, συνειδητοποιώντας αυτή την παράβλεψη. Παρ' όλα αυτά
υπήρξε ο πρώτος ιστορικός που πάσχισε πραγματικά να είναι πλήρως αντικειμενικός. Με την
εισαγωγή της μεθόδου της ιστορικής αιτιότητας
(της αναζήτησης των βαθύτερων αιτιών ενός
γεγονότος) υπήρξε ο πρώτος που προσέγγισε με
επιστημονικό τρόπο την ιστορία.
Ίσως η επιτομή της έρευνας του Θουκυδίδη
πάνω στα βαθύτερα αίτια του πολέμου να είναι ο
Μηλίων Διάλογος. Πρόκειται για ένα ασυνήθιστο
απόσπασμα, καθώς είναι γραμμένο σε μορφή που
θυμίζει θεατρικό έργο. Σ' αυτό αναδεικνύεται καθαρά ο ιμπεριαλιστικός κυνισμός των Αθηναίων,
οι οποίοι αρνούνται το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης ή της ουδετερότητας στους Μηλίους. Πρόκειται για ένα έμμεσο αλλά σαφές σχόλιο σχετικά
με την αναγκαιότητα μιας ηθικής βασισμένης στη
λογική και όχι στη δύναμη, προκειμένου κάποια
στιγμή στο μέλλον να σταματήσουν οι πόλεμοι
και η ανθρώπινη εκμετάλλευση. Με άλλα λόγια,
ως πραγματική αιτία του πολέμου παρουσιάζεται
η άρνηση των Αθηναίων να χρησιμοποιήσουν τη
λογική στις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους, και η επιμονή τους να επεκτείνουν συνεχώς
την ηγεμονία τους βασιζόμενοι στη στρατιωτική
και οικονομική δύναμή τους, πράγμα το οποίο οι
Πελοποννήσιοι (το αντίπαλο δέος) φυσικά δεν

μπορούσαν να ανεχτούν.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Θουκυδίδης δεν εξετάζει την τέχνη, τη λογοτεχνία ή την κοινωνία
της εποχής εκείνης, αλλά αυστηρά ό,τι θεωρούσε
ό,τι σχετιζόταν με τον πόλεμο, και αυτό γιατί περιέγραφε ένα συγκεκριμένο γεγονός και όχι μια
ιστορική περίοδο. Επίσης άξιο προσοχής αποτελεί τ' ότι είχε συναίσθηση της σπουδαιότητας που
θα είχε το έργο του για τις μελλοντικές γενιές,
όπως φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα:
Ο ιστορικός Θουκυδίδης
Μετά την πτώση των Τριάκοντα τυράννων
(404 π.Χ.), επέστρεψε στην Αθήνα, όπου άρχισε
να γράφει το έργο του. Απογοητευμένος όμως,
σύντομα επέστεψε στην Σκαπτή Ύλη, όπου συνέχισε τη συγγραφή, την οποία διέκοψε ο ξαφνικός
θάνατός του. Το έργο της ζωής του ήταν η εξιστόρηση των γεγονότων του Πελοποννησιακού
πολέμου έως το 21ο έτος του, το 411 π.Χ.. Ο Θουκυδίδης δεν έδωσε τίτλο στο έργο αυτό, ούτε το
διαίρεσε σε βιβλία. Η διαίρεσή του σε 8 βιβλία και
ο τίτλος Θουκυδίδου Ιστορίαι ή Συγγραφή οφείλεται στους αρχαίους γραμματικούς.
Στο Α' βιβλίο, μετά το προοίμιο ακολουθεί η
λεγόμενη αρχαιολογία, η οποία αποτελεί σύγκριση μεταξύ του Πελοποννησιακό πολέμου και των
προηγουμένων γεγονότων της ελληνικής ιστορίας. Κατόπιν, ύστερα από ορισμένες μεθοδολογικές εκτιμήσεις, ερευνώνται οι άμεσες αιτίες του
πολέμου, με μια αναδρομή στις πρώτες αρχές και
στη εξέλιξη της αθηναϊκής ηγεμονίας.
Στο Β΄ βιβλίο ξεκινά την εξιστόρηση του πολέμου, την οποία συνεχίζει με χρονολογική σειρά.
διαιρώντας κάθε χρόνο σε καλοκαίρι και χειμώνα.
Σημαντικότερα μέρη του είναι εκείνα που αναφέρονται στις δύο επιδρομές των Λακεδαιμονίων
στη Αττική και στον Επιτάφιο που εκφώνησε ο
Περικλής για τους νεκρούς του πρώτου έτους του
πολέμου με τον οποίο ο ιστορικός εξιδανικεύει
την πόλη των Αθηνών και στο φοβερό λοιμό που
εξουθένουσε την Αθήνα.
Στο Γ΄ βιβλίο εκτίθενται οι ωμότητες των τριών
επόμενων χρόνων και παρεμβάλλονται οι δημηγορίες του Κλέωνα και του συνετού Διόδοτου για
την αποστασία και την τιμωρία των Μυτιληναίων.
Στο Δ΄βιβλίο (7ο, 8ο και 9ο έτος του πολέμου)
πραγματεύεται την κατάληψη της Πύλου από
τους Αθηναίους και τις επιχειρήσεις του Λακκεδαιμονίου στρατηγού Βρασίδα στη Χαλκιδική.
Σημαντικό μέρος του Ε΄ βιβλίου αναφέρεται
στην πολυσυζητημένη επιχείρηση των Αθηναίων
κατά της Μήλου και ο «διαλογος των Μηλίων»,
όπου δίνεται ανάγλυφη παράσταση της επεκτατικής πολιτικής ης Αθήνας.
Στα βιβλία ΣΤ΄και Ζ΄εξιστορεί το δράμα της εκστρατείας των Αθηναίων στη Σικελία (415-413).
Στο Η΄βιβλίο περιλαμβάνει τα πρώτα χρόνια
του Δεκελεικού πολέμου, την παρέμβαση των
Περσών στις ελληνικές υποθέσεις και την αποστασία πολλών συμμάχων από τους Αθηναίους

Παναθήναια: Η σημαντικότερη εορτή στην Αθήνα, προς τιμήν της Αθηνάς
Τα Παναθήναια αποτελούσαν τη σημαντικότερη εορτή στην Αθήνα και τελούνταν προς τιμήν της
θεάς Aθηνάς. Σύμφωνα με την παράδοση, η εορτή εγκαινιάστηκε από το μυθικό βασιλιά Εριχθόνιο,
ενώ μετά το συνοικισμό -τη συνένωση αγροτικών κοινοτήτων Αττικής με την Αθήνα- αναδιοργανώθηκε, ονομάστηκε Παναθήναια και ορίστηκε να εορτάζεται στις 28 του μήνα Eκατομβαιώνος (Ιουλίου).
Από το 566/5 π.Χ., επί άρχοντος Ιπποκλείδη, καθιερώθηκαν τα Mεγάλα Παναθήναια, τα οποία εορτάζονταν με μεγάλη λαμπρότητα κάθε τέσσερα χρόνια και διαρκούσαν δώδεκα ημέρες. Στα Μεγάλα
Παναθήναια γίνονταν πολλές τελετές, θυσίες -μεταξύ των οποίων εξέχουσα θέση κατείχε η λεγόμενη
εκατόμβη (θυσία 100 βοδιών)- καθώς και μουσικοί και γυμνικοί αγώνες με πανελλήνιο χαρακτήρα.
Το κρέας από τις θυσίες μοιραζόταν στους πολίτες στο χώρο της Αγοράς. Επίσης, πραγματοποιούνταν
αγώνας πυρρίχιου χορού, στον οποίο συμμετείχαν ένοπλοι άντρες κάθε ηλικίας.
Το βράδυ της παραμονής των Μεγάλων Παναθηναίων λάμβανε χώρα η παννυχίς, με χορούς νεαρών
αγοριών και κοριτσιών. Με την ανατολή του ήλιου, την 28η Eκατομβαιώνος -ημέρα των γενεθλίων της
Αθηνάς- άρχιζε η λαμπαδηφορία, προκειμένου να μεταφερθεί η φλόγα από το άλσος του Ακάδημου
έξω από την πόλη στο βωμό της Αθηνάς στην Ακρόπολη. Στη συνέχεια, όλος ο πληθυσμός συμμετείχε
στη μεγάλη πομπή που ξεκινούσε από τον Κεραμεικό και κατέληγε στην Ακρόπολη, για να μεταφέρει
το ιερό πέπλο που προοριζόταν για το ξόανο της Αθηνάς Πολιάδος καθώς και τις υπόλοιπες προσφορές για τη θεά.
Ο πέπλος ήταν ένα μεγάλο τετράγωνο ύφασμα με παράσταση Γιγαντομαχίας, που ύφαιναν κάθε
χρόνο οι εκλεκτές αθηναίες παρθένες (εργαστίναι) υπό την εποπτεία της ιέρειας της θεάς. Το ίδιο θέμα
απεικονιζόταν στο αέτωμα του ναού της Αθηνάς, που οικοδομήθηκε την εποχή του Πεισίστρατου στην
Ακρόπολη και συνδεόταν με το μύθο της συμμετοχής και διάκρισής της στη Γιγαντομαχία. Ο πέπλος
απλωνόταν σαν ιστίο σε ένα τροχοφόρο πλοίο που διέσχιζε την Αγορά και έφτανε μέχρι τον 'Αρειο
Πάγο, ενώ στη συνέχεια μεταφερόταν στα χέρια και παραδιδόταν στους ιερείς που αναλάμβαναν να
ντύσουν με αυτόν το άγαλμα της θεάς. Στην πομπή συμμετείχαν γυναίκες με κάνιστρα (καλάθια), τα
οποία περιείχαν προσφορές για τη θεά και τα μετέφεραν στο κεφάλι (κανηφόροι), ηλικιωμένοι που
κρατούσαν κλαδιά ελιάς (θαλλοφόροι), έφιπποι νέοι, καθώς και άλλοι άντρες που κρατούσαν δοχεία,
σκάφες, (σκαφηφόροι) και γυναίκες ή νεαρά κορίτσια με υδρίες στον ώμο (υδριαφόροι). Η προσφορά
και η μεταφορά των αγγείων αυτών ήταν καθήκον των μετοίκων. Την πομπή ακολουθούσαν και όσα
ζώα (αίγες, κριάρια, ταύροι, αγελάδες, πρόβατα) προορίζονταν για τις θυσίες στην Αθηνά. Σύμφωνα
με την πλειονότητα των μελετητών, η πομπή των Mεγάλων Παναθηναίων απεικονίστηκε στη ζωφόρο
του Παρθενώνα.

Πολλά αγωνίσματα διοργανώνονταν κατά τη διάρκεια της γιορτής, στα οποία συμμετείχαν αθλητές
και από άλλες πόλεις. Οι νικητές λάμβαναν ως έπαθλο έναν Παναθηναϊκό αμφορέα με λάδι και στεφανώνονταν με κλαδί ελιάς. Επίσης, εκπρόσωποι των πόλεων που είχαν ιδιαίτερους δεσμούς με την
Αθήνα, όπως οι αποικίες τους και από το 425/4 π.Χ. και οι συμμαχικές πόλεις, έφταναν στην Αθήνα και
πρόσφεραν ζώα για τις θυσίες και αναθήματα.
Τα Μεγάλα Παναθήναια δικαιολογημένα έχουν χαρακτηριστεί ως η σημαντικότερη εορτή της Αθήνας. Δεν αποτελούσαν μόνο μία εκδήλωση δύναμης και υπεροχής της Αθηναϊκής ηγεμονίας, αλλά και
συμβόλιζαν την ενότητα της πόλης λόγω της συμμετοχής σε αυτήν ολόκληρου του πληθυσμού της.
Η ζωφόρος του Παρθενώνα περιέτρεχε τον κυρίως ναό και όχι το πτερό, όπως ήταν σύνηθες στους
ναούς ιωνικού ρυθμού. Είχε ύψος 1 μέτρο και το αρχικό της μήκος ήταν 160 μέτρα. Από αυτά 17 περίπου είναι γνωστά μόνο από τα σχέδια του Carrey και άλλα 14 έχουν καταστραφεί εντελώς. Το ανάγλυφο είναι αρκετά χαμηλό, αλλά χάρις στην εξαιρετική δεξιοτεχνία των γλυπτών αποδίδεται πειστικά το
βάθος μέχρι και τεσσάρων αλλεπάλληλων μορφών.
Η ζωφόρος παριστάνει την πομπή των Παναθηναίων που έφερνε στον Παρθενώνα τον καινούργιο
πέπλο της θεάς. Η πομπή χωρίζεται σε δύο ομάδες που ξεκινούν από τη νοτιοδυτική γωνία του ναού
και συναντώνται στο μέσον της ανατολικής πρόσοψης με τη σκηνή του πέπλου. Κατά μήκος της δυτικής πλευράς εμφανίζονται ιππείς δίπλα στα άλογά τους. Στη βορειοδυτική γωνία η πομπή ξεκινάει και
κατά μήκος των μακρών πλευρών του σηκού εμφανίζεται σε πλήρη εξέλιξη. Παρουσιάζονται μορφές
ιππέων, αρματοδρόμων και αποβατών καθώς και ανδρών που οδηγούν βόδια για θυσία. Παριστάνονται ακόμα μορφές με καλάθια, υδρίες και κλαδιά (κανηφόροι, υδροφόροι, θαλλοφόροι). Στην ανατολική πλευρά η παράδοση του πέπλου στον άρχοντα βασιλέα πλαισιώνεται από τους Ολύμπιους θεούς,
χωρισμένους σε δύο ομάδες.
Η παρεμβολή σκηνών προετοιμασίας σ' όλο το μήκος και των δύο πομπών, οι ενδυματολογικές διαφορές των συμμετεχόντων και η παρουσία δυσανάλογα πολλών ιππέων, αλλά και των θεών γύρω από
την κεντρική σκηνή του πέπλου, έδωσαν τροφή σε ποικίλες θεωρίες. Οι διαφορές που εντοπίζονται σε
σχέση με τις περιγραφές της πομπής από τις αρχαίες πηγές συνέτειναν στη σύγχυση. Για ορισμένους
μελετητές η πομπή απεικονίζεται σε διάφορες χρονικές περιόδους της αθηναϊκής ιστορίας. Kατ' άλλους εμπεριέχει στοιχεία αφηρωισμού των νεκρών του Μαραθώνα. Σύμφωνα τέλος με την επικρατέστερη άποψη αποτελεί ένα συνονθύλευμα από σκηνές διαφορετικού τόπου και χρόνου, ταυτίζεται με
μία εξιδανικευμένη αναπαράσταση του θρησκευτικού γεγονότος και αποδίδει τη δόξα της αθηναϊκής
πολιτείας και της προστάτιδας θεάς της.
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Το αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου βρίσκεται
στην Αργολίδα, στον αρχαιολογικό χώρο του
Ασκληπιείου. Το Ασκληπιείο της Επιδαύρου ήταν
από τα μεγάλα πανελλήνια ιερά της αρχαιότητας.
Ανήκε στην Επίδαυρο, μια μικρή πόλη-κράτος
των κλασικών χρόνων που βρισκόταν στην κοντινή, δυτική ακτή του Σαρωνικού, στη θέση του
σημερινού οικισμού της Παλαιάς Επιδαύρου. Τα
οικοδομήματα του Ασκληπιείου -ναοί, αθλητικές
εγκαταστάσεις, θέατρο, λουτρά κλπ- απλώνονταν
σε μια στενή, ορεινή κοιλάδα περιβαλλόμενη από
βουνά που αφήνουν μόνον μία διέξοδο προς την
θάλασσα.
Iστορικά στοιχεία
Στοιχείο τυπικό της θρησκείας των αρχαίων
Ελλήνων, η λατρεία του Ασκληπιού πλαισιωνόταν
με αθλητικούς και καλλιτεχνικούς αγώνες καθώς
επίσης και από παραστάσεις δράματος. Συνεπώς,
οι εκδηλώσεις (μουσικοί, ωδικοί αγώνες, θεατρικές παραστάσεις) στο θέατρο αποτελούσαν
αναπόσπαστο, ουσιαστικό μέρος των εορταστικών δρωμένων προς τιμήν του ιατρού θεού. Τις
παραστάσεις παρακολουθούσαν οι ασθενείς και
οι προσκυνητές που προσέρχονταν στο ιερό.
Η αρχιτεκτονική μορφή της σκηνής του θεάτρου της Επιδαύρου δείχνει ότι αυτό προοριζόταν για την παρουσίαση δραμάτων με την
συμβατική μορφή που οριστικοποιήθηκε στην
Αθήνα κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. Επιπλέον, αντίθετα
απ’ ό,τι συνέβη σε άλλα θέατρα των κλασικών ή
ελληνιστικών χρόνων, το συγκεκριμένο δεν αναμορφώθηκε κατά τα ρωμαϊκά χρόνια κι έτσι διατήρησε την αυθεντική του μορφή μέχρι το τέλος
της αρχαιότητας.
Κατά την επικρατέστερη επιστημονική άποψη
κατασκευάστηκε σε δύο διακεκριμένες φάσεις. Η
πρώτη τοποθετείται στα τέλη του 4ου π.Χ. αιώνα,
περί το τέλος της πρώτης περιόδου ακμής του
Ασκληπιείου που συνοδεύτηκε από σημαντική
οικοδομική ανάπτυξη. Η δεύτερη συμπίπτει με
τα μέσα του 2ου π.Χ. αιώνα.
Αρχιτεκτονική
Το θέατρο είναι το καλύτερα διατηρημένο κτίσμα του Ασκληπιείου της Επιδαύρου. Σε αυτό συναντάμε την χαρακτηριστική τριμερή διάρθρωση
του ελληνιστικού θεάτρου στην ιδανική της έκφανση: κοίλο, ορχήστρα, σκηνικό οικοδόμημα. Η
ορχήστρα του είναι απολύτως κυκλική, με δάπεδο από πατημένο χώμα εγκιβωτισμένο σε λίθινο
περιμετρικό δακτύλιο. Έχει διάμετρο 19,5 μέτρα
και περιβάλλεται από ανοιχτό αποχετευτικό αγωγό για την απομάκρυνση των νερών της βροχής
που ρέουν από το κοίλο.
Το κοίλο του θεάτρου είναι άριστα προσαρμοσμένο στην φυσική κοιλότητα της βόρειας πλαγιάς του όρους Κυνόρτιο με κλίση περί τις 26 μοίρες. Αποτελείται από δύο μέρη που χωρίζονται
από περιμετρικό διάδρομο: Το κατώτερο έχει 34
σειρές εδωλίων και το ανώτερο, που κατασκευάστηκε στην δεύτερη οικοδομική φάση.
Στενές κλίμακες ανόδου κατατέμνουν τα δύο
μέρη σε σφηνοειδείς κερκίδες. Σε κάτοψη το κοίλο υπερβαίνει το ημικύκλιο η δε χάραξή του είναι
ελαφρά ελλειψοειδής.
Στα δύο άκρα καταλήγει σε ισχυρούς αναλημματικούς τοίχους. Η χωρητικότητά του θεάτρου
ανέρχεται περίπου σε 14.000 θεατές. Το επίμηκες
σκηνικό οικοδόμημα, που εφάπτονταν στην ορχήστρα κλείνοντας απ’ άκρου σε άκρο το άνοιγμα
του κοίλου προς βορρά, αναπτυσσόταν σε δύο
μέρη. Εμπρός βρισκόταν το υπερυψωμένο προ-

Το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου

σκήνιο με όψη ιωνικού ρυθμού και προέχοντα
άκρα. Πίσω ορθωνόταν το διώροφο κτίριο της
σκηνής.
Η όψη του δεύτερου ορόφου αρθρωνόταν σε
μεγάλα ανοίγματα για την υποδοχή ζωγραφιστών πινάκων (σκηνικών). Δύο ράμπες οδηγούσαν εκατέρωθεν στο επίπεδο του προσκηνίου.
Πυλώνες ιωνικού ρυθμού, με δύο θύρες συνέδεαν αρχιτεκτονικά την σκηνή με τα αναλήμματα
του κοίλου. Η άριστη ακουστική του Θεάτρου
της Επιδαύρου, που ασφαλώς θα ενισχυόταν από
τον ανακλαστήρα του αρχικού σκηνικού οικοδομήματος, οφείλεται στην τέλεια γεωμετρία του
σχεδιασμού.
Ο Παυσανίας επισκέφθηκε το Θέατρο της
Επιδαύρου γύρω στα μέσα του 2ου αιώνα μ.Χ.,
δηλαδή τουλάχιστον τέσσερις αιώνες μετά την
ολοκλήρωση της δεύτερης κατασκευαστικής του
φάσης, και εκφράζει απερίφραστο θαυμασμό
για την ομορφιά και την αρμονία του. Ως αρχιτέκτονα του διάσημου θεάτρου κατονομάζει τον
Πολύκλειτο, στον οποίο πιστώνει και την κυκλική Θυμέλη (Θόλο). Παραμένει αδιευκρίνιστο αν
ο αρχαίος περιηγητής ταυτίζει τον αρχιτέκτονα
των οικοδομημάτων με τον ομώνυμο, κορυφαίο
Αργείο γλύπτη του 5ου αιώνα π.Χ. (που θα ήταν
λάθος) και πάντως η αναφορά του παραμένει
επιστημονικά ανεπιβεβαίωτη.
Η σημερινή μορφή του θεάτρου της Επιδαύρου
είναι αποτέλεσμα διαδοχικών αναστηλωτικών
επεμβάσεων.
Σύντομο αρχαιολογικό χρονικό
Το θέατρο λειτούργησε επί αρκετούς αιώνες. Το
395 μ.Χ. Γότθοι που εισβάλλουν στην Πελοπόννησο προκαλούν σοβαρές καταστροφές στο Ασκληπιείο. Το 426 μ.Χ. ο Μέγας Θεοδόσιος απαγορεύει
με διάταγμα την λειτουργία των Ασκληπιείων και
το ιερό της Επιδαύρου κλείνει οριστικά ύστερα
από σχεδόν 1.000 χρόνια λειτουργίας. Φυσικές
καταστροφές και ανθρώπινες επεμβάσεις ολοκληρώνουν την ερήμωση του χώρου. Το κοίλο
του θεάτρου θάβεται σε προσχώσεις μικρού βάθους και διασώζεται. Αντιθέτως, τα προέχοντα
ερείπια της σκηνής λεηλατούνται συστηματικά
καθ’ όλη την διάρκεια της Ενετοκρατίας και της
Τουρκοκρατίας.
Το 1881 η Αρχαιολογική Εταιρία ξεκινά συστη-

αποχέτευση του κοίλου, αποσυναρμολογείται,
συντηρείται και ξαναστήνεται ο δυτικός πυλών.
Το 1988, το θέατρο εντάσσεται μαζί με ολόκληρο
το Ασκληπιείο στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

ματική ανασκαφή. Παρ’ ότι το σκηνικό οικοδόμημα είναι αφανισμένο το κοίλο αποκαλύπτεται σε
καλή κατάσταση με μόνη φθορά τα γκρεμισμένα
αναλήμματα. Σύντομα το θέατρο γίνεται διάσημο και ελκύει την προσοχή της ελληνικής κοινής
γνώμης της εποχής που διακατέχεται από το επίμονο ιδεολόγημα της ιστορικής συνέχειας με το
ένδοξο αρχαιοελληνικό παρελθόν. Η επανεμφάνιση του καλοδιατηρημένου αργολικού θεάτρου,
ονομαστού ήδη από την αρχαιότητα, συσχετίζεται στενά με το θέμα της αναβίωσης του αρχαίου
δράματος. Το πιεστικό αίτημα για πολιτιστική και
οικονομική αξιοποίηση (δηλαδή χρήση) των αρχαίων θεάτρων ωθεί σε βιαστικές, λανθασμένες
επεμβάσεις αποκατάστασης του κοίλου. Το 1907
αναστηλώνεται η δυτική πάροδος και ο παράπλευρος αναλημματικός τοίχος.
Δεύτερη φάση επεμβάσεων ακολουθεί αμέσως μετά τον πόλεμο. Αυτή τη φορά στόχος είναι πρωτίστως να στερεωθεί το μνημείο ώστε να
καταστεί ασφαλές και κατάλληλο για φιλοξενία
θερινών παραστάσεων αρχαίου δράματος στο
πλαίσιο του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Πρόκειται για
εκτεταμένες ανακατασκευές και αποκαταστάσεις
που γίνονται από την τότε Διεύθυνση Αναστηλώσεων του Υπουργείου Παιδείας υπό την εποπτεία
του Α. Ορλάνδου και διαρκούν σχεδόν μια δεκαετία (1954-1963).
Ανακατασκευάζονται πλήρως αμφότερα τα
αναλήμματα, ο ανατολικός πυλώνας εισόδου,
στερεώνονται όλα τα εδώλια του κάτω διαζώματος και προγραμματίζεται ανακατασκευή μέρους
του προσκηνίου που τελικά δεν υλοποιείται λόγω
χρήσης του χώρου για το Φεστιβάλ.
Το 1988, τρεις δεκαετίες έντονης και ανεξέλεγκτης χρήσης του θεάτρου επιβάλλουν τρίτη
φάση αναστηλωτικών εργασιών που ξεκινά στο
πλαίσιο της δράσης της Ομάδας Εργασίας για
την Συντήρηση των Μνημείων του Ασκληπιείου
της Επιδαύρου (ΟΕΣΜΕ) του ΥΠ.ΠΟ. Πρόκειται
κυρίως για διορθωτικές επεμβάσεις στις οποίες
εφαρμόζονται για πρώτα φορά αυστηρά επιστημονικές μέθοδοι.
Γίνονται εκατοντάδες συντηρήσεις, συγκολλήσεις, ανατάξεις και συμπληρώσεις εδωλίων, περιορίζεται η πρόσβαση στο μνημείο εκτός ωρών
παραστάσεων, τίθενται περιορισμοί στη χρήση
του κτιρίου της σκηνής, αποκαθίσταται η αρχαία

Φεστιβάλ
Με το ξεκίνημα του μεσοπολέμου το θέμα της
αναβίωσης του αρχαίου δράματος εισέρχεται
βαθμιαία σε τροχιά υλοποίησης: ιδρύεται ο θίασος Επαγγελματικής Σχολής Θεάτρου (1924), το
ζεύγους Σικελιανού διοργανώνει τις Δελφικές
εορτές ενώπιον διεθνούς κοινού (1927, 1930),
ιδρύεται το Εθνικό Θέατρο (1932) και συστηματοποιείται η έρευνα για την σκηνική ερμηνεία των
αρχαίων θεατρικών έργων. Το 1936 η Κυβέρνηση
Μεταξά καθιερώνει ετήσιες «περιόδους εορτών»
με παρουσιάσεις αρχαίων δραμάτων σε υπαίθρια
θέατρα.
Κορυφαίοι δημιουργοί του θεάτρου και της
μουσικής επισκέπτονται το θέατρο της Επιδαύρου και διοργανώνουν μεμονωμένες μουσικές
και θεατρικές παραστάσεις στο φως της ημέρας,
δοκιμάζοντας τις δυνατότητές του χώρου αλλά
και το κατά πόσον οι ιδέες τους είναι εφαρμόσιμες. Το 1935 ο Δημήτρης Μητρόπουλος δίνει στο
θέατρο της Επιδαύρου συναυλίες με μουσικούς
της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ωδείου Αθηνών,
ενώ το 1938 ο Δημήτρης Ροντήρης παρουσιάζει
με δυνάμεις του Εθνικού Θεάτρου την σοφόκλεια
Ηλέκτρα έχοντας ως αντίπαλες πρωταγωνίστριες
την Κατίνα Παξινού (Ηλέκτρα) και την Ελένη Παπαδάκη (Κλυταιμνήστρα). Όμως η έκρηξη του Β΄
Παγκόσμιου Πολέμου αναβάλλει κάθε περαιτέρω
εξέλιξη γι’ αργότερα.
Το 1955, κατά την ίδρυση των θερινών Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου από την Κυβέρνηση
του πρεσβύτερου Κωνσταντίνου Καραμανλή, η
παρουσίαση αρχαίου δράματος καταλαμβάνει
απολύτως κεντρική θέση.
Η μακρά προϊστορία των ιδεολογικών εμμονών
περί ιστορικής συνέχειας με την αρχαιότητα βρίσκει επιτέλους ολοκληρωμένη θεσμική έκφραση
και ταυτόχρονα ιδανική έδρα. Ήδη, το καλοκαίρι
του 1954 ο Ροντήρης είχε ανεβάσει δοκιμαστικά
με δυνάμεις του Εθνικού Θεάτρου τον ευριπίδειο
Ιππόλυτο σε αναβίωση παλαιότερης, ξαναδουλεμένης δικής του σκηνοθεσίας. Επίσημα εγκαίνια
του θεσμού γίνονται στις 19/6/1955 από το Εθνικό
Θέατρο με την Εκάβη του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Μινωτή και με την Παξινού.
Στα 54 χρόνια λειτουργίας του Φεστιβάλ Επιδαύρου η σκηνή του διάσημου αρχαίου θεάτρου
φιλοξένησε όλα τα κορυφαία ονόματα από τις
παλαιότερες αλλά και τις νεώτερες γενιές ηθοποιών του ελληνικού θεάτρου της μεταπολεμικής
περιόδου. Το πατημένο χώμα της ορχήστρας
του ανάγεται σε πεδίο υπέρτατης καταξίωσης
για τους Έλληνες θεατρανθρώπους (ηθοποιούς,
σκηνοθέτες, μουσικοσυνθέτες, χορογράφους,
σκηνογράφους) και ταυτόχρονα μείζον πεδίο
διαχρονικής εξέλιξης της ερμηνευτικής του αρχαίου δράματος. Κατά την πρώτη εικοσαετία των
Επιδαυρίων ο χώρος ήταν αποκλειστικότητα του
Εθνικού Θέατρου.
Εκτός από αρχαίο δράμα το θέατρο της Επιδαύρου φιλοξένησε αραιά παραγωγές όπερας,
χορού, συναυλίες συμφωνικής μουσικής και άλλα
είδη μουσικής. Οι διασημότερες όλων αυτών των
διαφορετικών εκδηλώσεων είναι αναμφίβολα οι
παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που
παρουσίασε Νόρμα του Μπελίνι (1960) και Μήδεια του Κερουμπίνι (1961) με την Μ. Κάλλας.

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

Α. Γκιούλ: Τροποποίηση
του Συντάγματος γιά έξοδο
από την πολιτική κρίση
Ο πρόεδρος της Τουρκίας Αμπντουλάχ Γκιουλ
δήλωσε ότι αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία για να
επιλυθεί η συνεχιζόμενη πολιτική κρίση και πρότεινε αυτή να ξεπεραστεί μέσω μιας διαδικασίας
τροποποίησης του Συντάγματος.
Σε δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους
μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Σλοβενίας Μπορούτ Παχόρ, ο κ. Γκιουλ σημείωσε ότι
απηύθυνε πρόσκληση στα κόμματα της τουρκικής βουλής καλώντας τα να συναινέσουν στις
προταθείσες τροποποιήσεις του Συντάγματος για
την αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος
της χώρας.
Σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία «συνεχίζεται η έντονη συζήτηση για τη δικαστική εξουσία, θεωρώ ότι τα προβλήματα θα μπορούσαν να
ξεπεραστούν με μία σύντομη τροποποίηση που
δεν θα ζημιώσει την Τουρκία και ως εκ τούτου,
κάλεσα σε συναντήσεις τους αρχηγούς των κομμάτων», είπε ο Γκιουλ.
Οι αρμοδιότητες του Ανωτάτου Συμβουλίου
Δικαστών και Εισαγγελέων έχουν βρεθεί στο
επίκεντρο της πολιτικής κρίσης καθώς η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θεωρεί ότι το
Συμβούλιο υπερβαίνει τις αρμοδιότητες του και

Ελεύθερος με όρους-εγγύηση
ο Δημήτρης Κοντομηνάς

λειτουργεί πολωτικά, δίνοντας στην δημοσιότητα
στοιχεία ανακρίσεων για πολιτικούς λόγους, και
ζητά γι' αυτό να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας
του Συμβουλίου.
Η κυβερνητική πρόταση, που διατυπώθηκε σε
σχετικό σχέδιο νόμου, βρίσκει όμως αντίθετη
την αντιπολίτευση που θεωρεί ότι με τις αλλαγές
αυτές η κυβέρνηση προσπαθεί να ελέγξει και να
χειραγωγήσει την δικαιοσύνη.
Ο πρόεδρος Γκιουλ σημείωσε ότι «αν μπορούμε
να καταλήξουμε σε αυτό το θέμα, αυτό θα λύσει
όχι μόνο το πρόβλημα αλλά και να δημιουργήσει
μια πολύ θετική ατμόσφαιρα και θα αποδείξουμε
ότι τα προβλήματα μπορούν να βρουν τη λύση
τους στο πλαίσιο του δημοκρατικού συστήματος», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας.
Υπέρ της άποψης του ανακριτή για τη μη προφυλάκιση του Δημήτρη Κοντομηνά, τάχθηκε
κατά πλειοψηφία, δύο έναντι ενός το δικαστικό
συμβούλιο.
Οι δικαστές έκριναν πως ο επιχειρηματίας κατηγορούμενος για την υπόθεση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου πρέπει να αφεθεί ελεύθερος με
την καταβολή χρηματικής εγγύησης 5 εκ. ευρώ,
απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση
σε αστυνομικό τμήμα.
Υπενθυμίζεται ότι το αρμόδιο Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει υπέρ ή μη της προφυλάκισης
του Δημήτρη Κοντομηνά μετά τη διαφωνία που
προέκυψε μεταξύ του ανακριτή και της Εισαγγελέως. Συγκεκριμένα η αρμόδια εισαγγελέας Πόπη
Παπανδρέου,είχε ζητήσει την προφυλάκηση του
επιχειρηματία, κρίνοντάς τον ύποπτο φυγής και
ύποπτο διάπραξης νέων αδικημάτων. Τελικά
επικράτησε η άποψη του ανακριτή της υπόθεσης
Γιώργου Ανδρεάδη.

Η αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών
(NSA) μπορεί να «εισβάλλει» σε ηλεκτρονικούς
υπολογιστές ακόμη και αν δεν είναι συνδεδεμένοι
στο Ίντερνετ, χάρη σε ένα σύστημα με ηλεκτρομαγνητικά κύματα, υποστηρίζει η εφημερίδα
New York Times σε άρθρο της, την παραμονή των
ανακοινώσεων στις οποίες θα προβεί ο πρόεδρος
των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα για τη μεταρρύθμιση
των προγραμμάτων παρακολούθησης.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, που επικαλείται
έγγραφα της υπηρεσίας, αξιωματούχους και ειδικούς στον τομέα της πληροφορικής, η NSA έχει
εγκαταστήσει σε περίπου 100.000 ηλεκτρονικούς
υπολογιστές σε όλον τον κόσμο ένα λογισμικό
που της επιτρέπει να τους κατασκοπεύει αλλά και
να εξαπολύει κυβερνοεπιθέσεις.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, το λογισμικό
αυτό εμφυτεύτηκε στους υπολογιστές μέσω της
σύνδεσής τους στο Ίντερνετ. Όμως, «ολοένα και
συχνότερα η NSA καταφεύγει σε μια απόρρητη
τεχνολογία που της επιτρέπει να εισβάλει στους
υπολογιστές και να καταστρέφει τα δεδομένα
ακόμη κι αν δεν είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο», διαβεβαιώνει η εφημερίδα.
Η τεχνολογία αυτή, που χρησιμοποιείται από
την NSA «τουλάχιστον από 2008», λειτουργεί
χάρη σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα που «μπορούν να μεταδοθούν μέσω μικρών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων ή από φορητές μνήμες (USB)
που εγκαθίστανται κρυφά στους υπολογιστές.
Συνήθως, το σύστημα που εκπέμπει τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα θα πρέπει να τοποθετηθεί δια

ζώσης, είτε από κάποιον κατάσκοπο, είτε από τον
κατασκευαστή του, είτε από τον ίδιο τον χρήστη
του υπολογιστή που αγνοεί την ύπαρξή του.
Το πρόγραμμα, που φέρει την κωδική ονομασία Quantum, έχει χρησιμοποιηθεί εναντίον
ρωσικών στρατιωτικών δικτύων, συστημάτων
που χρησιμοποιεί η μεξικανική αστυνομία και
τα καρτέλ των εμπόρων ναρκωτικών, οργάνων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται με το
εμπόριο καθώς και από ορισμένες χώρες που
συνεργάζονται με τις ΗΠΑ για την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι
το λογισμικό ή το σύστημα των ραδιοκυμάτων
έχει χρησιμοποιηθεί εντός των ΗΠΑ, σημειώνει
η εφημερίδα. Η κυβερνοεπίθεση εναντίον των
πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, το 2010, η
λεγόμενη Stuxnet, πιστεύεται ότι ήταν η πρώτη
δοκιμή της νέας αυτής τεχνολογίας.
«Η δράση της NSA επικεντρώνεται και αναπτύσσεται ειδικά σε βάσιμους ξένους στόχους και
μόνο σε αυτούς», σχολίασε η εκπρόσωπος της
υπηρεσίας, Βάνι Βάινς, σε ανακοίνωση της, υπενθυμίζοντας επιπλέον ότι η χρήση των εργαλείων
που έχει στη διάθεσή της γίνεται τηρώντας «τη
νομοθεσία, τις ρυθμίσεις, την πολιτική, τις διαδικασίες, τους τεχνολογικούς περιορισμούς (...) και
την ηθική».
«Η συνεχιζόμενη δημοσίευση(...) των τεχνικών
και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται από την
NSA (...) υπονομεύει την ασφάλεια των ΗΠΑ και
των συμμάχων μας», κατέληξε η εκπρόσωπος.

Συρία: Αιματηρό βομβιστικό χτύπημα της Αλ Κάιντα
Έκρηξη αυτοκινήτου το οποίο είχαν παγιδεύσει
μαχητές οι οποίοι συνδέονται με την Αλ Κάιντα
κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 26 ανθρώπους
στην πόλη Τζαραμπλούς στη βόρεια Συρία, σύμφωνα με το πρακτορείο ''Reuters''.
Η πλειοψηφία των θυμάτων, σύμφωνα με το
Συριακό Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, είναι αντάρτες της συριακής αντιπολίτευσης, με τους οποίους οι ακραίοι ισλαμιστές
μάχονται για την ηγεμονία στο στρατόπεδο των
αντιπάλων του Μπασάρ Αλ Άσαντ.
Τα εδάφη της Συρίας τα οποία ελέγχουν οι
αντάρτες στα βόρεια και ανατολικά έχουν βυθι-

στεί σε εσωτερικό «εμφύλιο», με εκατοντάδες
νεκρούς τις προηγούμενες 10 ημέρες.
Από τη μία πλευρά, βρίσκεται ο κοσμικός
Ελεύθερος Συριακός Στρατός και το σχετικά μετριοπαθές Ισλαμικό Μέτωπο, οι οποίοι μάχονται
ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε (ΙΚΙΛ), παρακλάδι της Αλ Κάιντα στο Ιράκ,
το οποίο έχει εμπλακεί στρατιωτικά στη Συρία.
Το επίσημα αναγνωρισμένο τμήμα της Αλ Κάιντα στη Συρία, Μέτωπο Αλ Νούσρα, ενίοτε συμμετέχει στις μάχες εναντίον του ΙΚΙΛ, συνήθως
όμως παίζει ρόλο διαμεσολαβητή ανάμεσα στο
τελευταίο και στους υπόλοιπους αντάρτες.

Δικαστές του Ανώτατου Δικαστήριου των ΗΠΑ εξέτασαν τη νομιμότητα νόμου της πολιτείας της
Μασαχουσέτης, με τον οποίο διευκολύνονται οι ασθενείς να εισέρχονται σε κλινικές, οι οποίες πραγματοποιούν εκτρώσεις. Η πλειοψηφία των δικαστών εξέφρασε επιφυλάξεις -κατά την διάρκεια της
ωριαίας διαδικασίας- για την 11μετρη ζώνη απαγόρευσης εισόδου γύρω από τις κλινικές, την οποία
χαρακτήρισαν «υπερβολικά ευρεία». Διαδηλωτές οι οποίοι αντιτίθενται στο νόμο σημειώνουν ότι παραβιάζεται η ελευθερία της έκφρασης η οποία κατοχυρώνεται στην Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ. Θεωρούν συγκεκριμένα ότι πρακτικά τους απαγορεύεται να στέκονται στον περίγυρο
των κλινικών και να ανοίγουν διάλογο με όσους εισέρχονται σε αυτές.

Σας καλοδεχόμαστε στα 30 εστιατόρια Gondolier: Florida, Georgia, Tennessee, Kentucky
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«Εμείς οι υπέρμαχοι της Ευρώπης θα κερδίσουμε τις ευρωεκλογές. Δεν θα είμαστε δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές, θα κερδίσουμε,
έχω εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό, αγαπούν
τη χώρα τους, αγαπούν τα παιδιά τους», τόνισε
ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στην κοινή
συνέντευξή του με τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς.
Συνέχισε δε λέγοντας ότι «τους Έλληνες πολίτες, τους ενδιαφέρει να παραμείνουν μέρος της
Ευρώπης. Τα δύσκολα είναι παρελθόν, είμαστε
κοντά στην ανάκαμψη. Η αντιπολίτευση δεν αποτελεί εναλλακτική λύση, δεν προσφέρει λύση,
ακροβατεί μεταξύ συγκαλυμμένου εξτρεμισμού
και λαϊκισμού. Επενδύουν στον φόβο, δεν δίνουν
ελπίδα στους Έλληνες πολίτες. Η πλειοψηφία των
Ελλήνων πολιτών και των βουλευτών δεν επιθυμούν πρόωρες εκλογές. Πιστεύω ότι θα κάνουμε
τα μέγιστα ώστε οι εκλογές να γίνουν το 2016. Θα
μου πείτε ότι θα πρέπει να εκλέξετε Πρόεδρο της
Δημοκρατίας (2015). Πιστεύω ότι ο λαός θα συμφωνήσει σε μία υπερκομματική υποψηφιότητα.
Στην Ελλάδα πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι
πρέπει να συμπεριφερόμαστε όπως όλες οι σοβαρές χώρες και να γίνονται εκλογές κάθε τέσσερα χρόνια».
Εξάλλου, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με
την τρόικα και τις ιδιωτικοποιήσεις, ο πρωθυπουργός ανάφερε:
«Δουλεύουμε με την τρόικα 18 μήνες. Η Ελλάδα
έχει πετύχει πολλούς στόχους του προγράμματος.
Έχουμε διαπραγματευθεί σχεδόν για τα πάντα.
Υπάρχουν, όμως, κάποια όρια. Δεν μπορούμε να
διαπραγματευόμαστε για περισσότερους φόρους
και μικρότερες συντάξεις. Συμφωνήθηκε με την
τρόικα ότι αν έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα
-και θα έχουμε το 2013- το 70% θα επιστραφεί
πίσω στον ελληνικό λαό. Σε ποιους θα το δώσουμε; Σε εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη,
στους συνταξιούχους και στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Έχω επίσης να πω ότι από
την αρχή αντέδρασα για ορισμένα σημεία του
προγράμματος, κυρίως τους πολλαπλασιαστές,
για τη συνέπεια που είχαν στην ύφεση, κάτι που
δέχθηκε και το ΔΝΤ. Η ελληνική κυβέρνηση δεν
έχει δεχθεί πίεση από κανέναν, ούτε για τον στόχο των ιδιωτικοποιήσεων. Δεν έχουν προχωρήσει όσο θα έπρεπε, αλλά αυτό οφείλεται στο ότι η
αντιπολίτευση στην Ελλάδα ήταν αντίθετη. Τώρα
θα επιταχυνθούν».
Στις δηλώσεις του ο πρωθυπουργός σημείωσε
επίσης ότι «η Ελλάδα θα είναι όρθια και περήφανη σε μία πορεία ανάκαμψης, έχοντας πετύχει
ένα πρωτόγνωρο πρωτογενές πλεόνασμα έναν
χρόνο πριν από την πρόβλεψη του προγράμματος. Η Ελλάδα ξεπερνά την κρίση της. Η Ευρώπη
ξεπερνά την κρίση της. Προτεραιότητα είναι η
ανάκαμψη, με έμφαση στη χρηματοδότηση των

ελληνικής Προεδρίας, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Κατ' αρχήν απευθύνθηκε στον Βρετανό ευρωβουλευτή Νάιζελ Φάρατζ, ο οποίος τού είχε πει
νωρίτερα ότι δεν ελέγχει τη χώρα, λόγω των δανειστών και ότι θα πρέπει να μετονομάσει το κόμμα του από Νέα Δημοκρατία, σε Μη Δημοκρατία.
«Ευχαριστώ τον κ. Φάρατζ για τα μαθήματα δημοκρατίας που έδωσε. Θα εκτιμούσα, όμως, αν
έδειχνε και αλληλεγγύη κάτι που δεν έκανε. Ίσως
κάποιοι δεν νιώσουν ικανοποίηση που η Ελλάδα
τα κατάφερε και μένει στο ευρώ» είπε ο πρωθυπουργός με δηκτικό τρόπο για τον ευρωσκεπτικισμό του κ. Φάρατζ.

Αντ. Σαμαράς: Οι υπέρμαχοι της Ευρώπης
θα κερδίσουμε τις ευρωεκλογές
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δίνουμε, επίσης,
έμφαση στις επενδύσεις υποδομής που δημιουργούν θέσεις εργασίας. Δεύτερη προτεραιότητα
είναι η ενίσχυση της τραπεζικής ένωσης, θέμα
στο οποίο θέλουμε να επιτευχθεί συμφωνία. Τρίτη προτεραιότητα είναι οι μεταναστευτικές ροές
προς την Ευρώπη, που για την αντιμετώπισή τους
χρειάζεται αλληλεγγύη, κατανομή των βαρών και
εμπλοκή των χωρών από τις οποίες προέρχονται
ή περνούν οι μετανάστες. Πρέπει να τιμωρήσουμε
τις μαφίες που διακινούν τους δυστυχείς ανθρώπους και θησαυρίζουν από αυτή την αποτρόπαια
δραστηριότητα.
Άλλη προτεραιότητα είναι οι θαλάσσιες πολιτικές της Ένωσης, με δύο παραμέτρους, την
ανάπτυξη και την ασφάλεια. Η Ευρώπη πέτυχε να
μείνει ενωμένη, να δει τις αδυναμίες της και να τις
ξεπερνά. Η πορεία αυτή θα συνεχιστεί απρόσκοπτα. Σήμερα ανοίγει η συζήτηση για το τι Ευρώπη
θέλουμε. Η σημερινή μας παρουσία έχει και μία
συμβολική σημασία, γιατί η Ελλάδα πόνεσε και
είναι ακόμη τραυματισμένη και αντιμετωπίζει
την κοινωνική συνοχή ως βασικό της πρόβλημα.
Έχασε βιοτικό επίπεδο, πέρασε έξι χρόνια ύφεσης, αλλά στέκεται στα πόδια της μέσα στο ευρώ
και στην Προεδρία της ΕΕ».
Ο Αντ. Σαμαράς δήλωσε ακόμη ότι αισθάνεται
ιδιαίτερη συγκίνηση, καθώς «βρίσκομαι στα παλιά μου λημέρια, στο Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο
σέβομαι τιμώ και θέλω να ενισχυθεί. Θέλω να
ευχαριστήσω τον κ. Σούλτς για την στήριξή του

Γερμανία: Ρεκόρ εξαγωγικού πλεονάσματος
Η Γερμανία διαθέτει το μεγαλύτερο εξαγωγικό πλεόνασμα στον
κόσμο, με 260 δισ. δολάρια για τον 2013, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών Ifo του
Μονάχου.
'Οπως σημειώνει το Ifo το μεγαλύτερο μέρος του ποσού επενδύθηκε στο εξωτερικό.
Το πλεόνασμα της Γερμανίας είναι υψηλότερο και από αυτό της
μεγαλύτερης εξαγωγικής δύναμης, της Κίνας, η οποία περιορίστηκε σε 195 δισεκατομμύρια, ισοδυναμεί δε σε 7,3% του ΑΕΠ, ποσοστό το οποίο συνιστά υπέρβαση του ορίου 6% που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σύμφωνα με το ifo, η αύξηση οφείλεται κυρίως στις εξαγωγές
προς χώρες εκτός Ευρωζώνης και αναμένεται, με τους επίσημους
υπολογισμούς να φθάσει στο 7,4%.
Σημειώνεται ότι προ ημερών ο γερμανός υπουργός Οικονομικών
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε εμφανίσθηκε ανένδοτος στις εκκλήσεις του
αμερικανού ομολόγου του Τζακ Λου, να μειώσει την εξάρτηση της
γερμανικής οικονομίας από τις εξαγωγές και τα εμπορικά πλεονάσματα και να υιοθετήσει μια πιο «ενεργή» πολιτική για την τόνωση
της εσωτερικής ζήτησης και των επενδύσεων εντός της χώρας.
Επίσης τον περασμένο Νοέμβριο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επανέλαβε την κριτική του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών για τα πλεονάσματα που έχει η Γερμανία στο εμπορικό
ισοζύγιό της. Μάλιστα είχε απορρίψει τον ισχυρισμό της καγκελαρίου 'Αγκελα Μέρκελ ότι οι υψηλές εξαγωγές αποτελούν ένδειξη
οικονομικής υγείας.
Σε χαμηλά εξαετίας η παγκόσμια πειρατεία
Στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων έξι χρονών έπεσε η
πειρατεία, με καταγεγραμμένες 264 επιθέσεις - σε μια πτώση της
τάξης του 40% σε σχέση με το 2011, όταν η πειρατεία με «έδρα» τις
ακτές της Σομαλίας βρισκόταν στο ανώτατο σημείο της, ανακοίνωσε παρατηρητήριο θαλάσσιων δραστηριοτήτων.
Τον 2013 καταγράφηκαν μόλις 15 περιστατικά ανοικτά της Σομαλίας, αναφέρει το Διεθνές Ναυτικό Γραφείο (ΔΝΓ). Τον 2012 είχαν
καταγραφεί 75, ενώ 237 είχαν καταγραφεί το 2011.

στην Ελλάδα. Οι ευρωβουλευτές στην πλειοψηφία τους στάθηκαν δίπλα μας».
M. Σουλτς: Στηρίζουμε την Ελλάδα
Με την ελληνική Προεδρία της ΕΕ θα κάνουμε
από κοινού την προσπάθεια για την τραπεζική
ένωση, δήλωσε, από την πλευρά του, ο πρόεδρος
του Ευωκοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς. Είμαστε,
είπε, διατεθειμένοι για έναν συμβιβασμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει τις προσπάθειες
που καταβάλλει η Ελλάδα για την έξοδο από την
κρίση, η δε πλειοψηφία του κοινοβουλίου είναι
πρόθυμη ώστε να υπάρξουν ελαφρύνσεις, διευκολύνσεις για την Ελλάδα, τόνισε.
Ο κ. Σουλτς δήλωσε επίσης ότι «θα συζητήσουμε τη δομή της τρόικας και πώς θα αυξηθεί
η υποχρέωση δημοκρατικής λογοδοσίας. Η αντιπροσωπεία του κοινοβουλίου θα μεταβεί 29- 30
Ιανουαρίου στη χώρα για να κάνει τη δουλειά
που έκανε στη Λευκωσία και τη Λισσαβόνα. Είχα
ενοχληθεί από αυτά που είχε πει ο κ. Ρεν, όταν
απαντώντας στο ερώτημα για τη λογοδοσία της
τρόικας, είχε πει ότι οι εκπρόσωποι της τρόικας
είναι υπόλογοι στους οργανισμούς τους και ο εκπρόσωπος της ΕΕ στα κράτη- μέλη», είπε.
«Είμαι εδώ για να εργαστώ υπέρ της Ευρώπης
και όχι εναντίον της»
«Είμαι εδώ για να εργαστώ υπέρ της Ευρώπης
και όχι εναντίον της» δήλωσε ο πρωθυπουργός
νωρίτερα, απαντώντας στους ευρωβουλευτές
μετά την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της

Ένοπλοι φρουροί στα πλοία, διεθνείς ναυτικές περίπολοι και η
«σταθεροποιητική επιρροή» της σομαλικής κυβέρνησης απέτρεψαν την ασύδοτη δράση των πειρατών.
Ο διευθυντής του ΔΝΓ Ποτενγκάλ Μουκουντάν σημειώνει πάντως
ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία επανάπαυση για να παραμείνουν
οι σχετικοί αριθμοί υπό έλεγχο.
Μέσα στο 2013, περισσότεροι από 300 άνθρωποι ελήφθησαν
όμηροι στη θάλασσα και 21 τραυματίστηκαν, με όπλα ή με μαχαίρια. Στην Ινδονησία συνέβησαν περισσότερα από τα μισά περιστατικά πειρατείας του 2013. Ωστόσο, πρόκειται για περιστατικά πολύ
μικρότερης κλίμακας από τα αφρικανικά.

Συγγνώμη ζήτησε από τον Κέρι ο υπ. 'Αμυνας Ισραήλ
Με τη συγγνώμη του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ Μοσέ Γιαλόν για τις προσβλητικές δηλώσεις στις οποίες προέβηκε εις βάρος
τους επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Τζον Κέρι, φαίνεται ότι μπαίνει τέλος στο διπλωματικό επεισόδιο που βρισκόταν σε
εξέλιξη από το απόγευμα της Τρίτης.
Σε ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός υπουργός σημειώνει ότι δεν
είχε καμία πρόθεση να προσβάλει τον υπουργό Εξωτερικών και

Γιά τα εσωτερικά
Ακολούθως απάντησε σε δέσμη ερωτήσεων
για τη Χρυσή Αυγή: «Η παρατεταμένη ύφεση,
η ανεργία και η παρουσία πολλών χιλιάδων λαθρομεταναστών είναι οι ρίζες του προβλήματος.
Εμείς τις αντιμετωπίζουμε, όταν αποκατασταθεί
η ομαλότητα θα περιθωριοποιηθεί το φαινόμενο
της Χρυσής Αυγής», εκτίμησε ο κ. Σαμαράς.
Για την επένδυση στις Σκουριές, σημείωσε ότι
είναι απόλυτα νόμιμη και συμβατή με την περιβαλλοντική νομοθεσία, που πέφτει θύμα εξτρεμιστικών ενεργειών και θα προστατευθεί.
Για την τραπεζική ένωση, είπε ότι θα πρέπει
να γίνει τριμερής διάλογος για τον μηχανισμό
εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος και θα
στεφθεί με επιτυχία. Θα είναι όμως δύσκολες και
σκληρές διαπραγματεύσεις.
Για την ανάπτυξη στην ΕΕ επισήμανε ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους να ενισχύσουμε
την χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας
και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Σαμαράς αναφερόμενος στην τρόικα δήλωσε: «Για την τρόικα έχω εκφραστεί πολύ επικριτικά για τις απαρχές του προγράμματος όταν
ήμουν στην αντιπολίτευση. Πίεζα, όμως, για βελτιώσεις ακόμη κι όταν ήμουν στην αντιπολιτευση.
Μακάρι να είχα κι εγώ μία τέτοια αντιπολίτευση.
Έχουν αντιμετωπιστεί πολλά λάθη και το πρόγραμμα αποδίδει».
Σχετικά με την Κύπρο και την Τουρκία, τόνισε
ότι η Κύπρος βρίσκεται στο μέσον μιας διαπραγμάτευσης για το τέλος της παράνομης κατοχής
και διχοτόμησης. Δεν μπορώ να κάνω δηλώσεις
για την διαπραγμάτευση, σημείωσε και πρόσθεσε ότι ανεξάρτητα από αυτό, όμως, όλες οι χώρες
πρέπει να σεβαστούν την κρατική οντότητα, είναι
θέμα της ΕΕ.
Τέλος, μιλώντας για τις σχέσεις με την Τουρκία είπε ότι προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις
σχέσεις μας σε ουδέτερους τομείς. Αναμένουμε
βελτιώσεις στον έλεγχο των συνόρων και της
μετανάστευσης, δεν θέλουμε τα εσωτερικά προβλήματα να εξάγονται.

του ζητά συγγνώμη εάν τον έβλαψε με τις δηλώσεις που του αποδίδονται.
Νωρίτερα οι ΗΠΑ επέπληξαν το Ισραήλ για σχόλια τα οποία αποδίδονταν στον Μοσέ Γιαλόν, ο οποίος φέρεται να χαρακτήρισε την
προσπάθεια του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Τζον Κέρι για
την επίλυση του ζητήματος Ισραήλ – Παλαιστίνης ως «μεσσιανική»
και «μονομανία».
Όπως δε ανάφερε η ισραηλινή εφημερίδα ''Γεντιότ Αχρονότ'' ο
Ισραηλινός υπουργός σε ιδιωτικές συνομιλίες που είχε με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, κατηγόρησε τον Κέρι ότι
«δεν καταλαβαίνει τίποτα» από τη σύγκρουση μεταξύ Ισραηλινών
και Παλαιστινίων.
«Τα σχόλια του υπουργού Άμυνας, εάν είναι ακριβή, είναι προσβλητικά και απαράδεκτα, δεδομένης της υποστήριξης την οποία
έχουν παράσχει οι ΗΠΑ σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του Ισραήλ»,
ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τζεν Πσάκι,
σε μια σπάνια δημοσία αποδοκιμασία του Τελ Αβίβ από την Ουάσιγκτον.

Ο νέος «ροζ» ιός που εμφανίστηκε στο Facebook
Ένας νέος ιός έκανε την εμφάνισή του στο Facebook τρομοκρατώντας τους χρήστες. Ο ιός παρουσιάζει τους χρήστες του να έχουν
κάνει like σε συνδέσμους με ακατάλληλο υλικό, πράγμα το οποίο
ούτε οι ίδιοι δεν γνωρίζουν.
Το Facebook -με καθυστέρηση δύο ημερών- απέδωσε την ανάρτηση φωτογραφιών σκληρού ροζ περιεχομένου και ακραίας βίας
στους λογαριασμούς σε συντονισμένη επίθεση.
Tι να κάνετε: Όσοι έχετε τη νέα εμφάνιση του Facebook να το
αφαιρέσετε πηγαίνοντας στα αριστερά του προφίλ σας, εκεί που
λέει «Μου αρέσουν» και να πατήσετε το Χ δεξιά της ανάρτησης .
Στο παράθυρο που θα σας βγει να επιλέξετε αναφορά/spam και να
πατήσετε οκ για να αφαιρεθεί.
'Oσοι έχετε την παλιά εμφάνιση του facebook, πηγαίνετε κάτω
από την φώτο εξωφύλλου σας, εκεί που λέει Αρχείο Δραστηριοτήτων. Από κει, στα αριστερά θα επιλέξετε «Μου αρέσουν» και θα
βρείτε τον σύνδεσμο της επίμαχης πορνοανάρτησης. Θα πατήσετε
το Χ στα δεξιά της ανάρτησης, αναφορά/spam και αφαίρεση.
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Οι πλουσιότερες και οι φτωχότερες περιφέρειες της Ελλάδας

Προτομή με μπογιά έξω από το
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθήνας

Επενδύουν στην ανάκαμψη της Ελλάδας
Η Ελλάδα παρουσίασε την προηγούμενη χρονιά το πρώτο της σε μια δεκαετία, πρωτογενές
πλεόνασμα, σύμφωνα με νέα σημερινά στοιχεία,
εκπληρώνοντας έτσι τον όρο- κλειδί των διεθνών
πιστωτών έναν χρόνο νωρίτερα από ό,τι είχε
προβλεφθεί, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall
Street Journal.
Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών έδειξαν ότι το πλεόνασμα της κεντρικής διακυβέρνησης το προηγούμενο έτος, ανήλθε στα 691 εκατ.
ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη τα κονδύλια της ΕΕ
προς την Ελλάδα για δημόσια έργα, τα οποία θα
καταβληθούν τους πρώτους μήνες του τρέχοντος
έτους, το πρωτογενές πλεόνασμα του 2013 είναι
σύμφωνο με το πλεόνασμα των 812 εκατ. ευρώ,
που έχει περιληφθεί στον τελευταίο προϋπολογισμό, όπως δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών, αναφέρεται στο δημοσίευμα.
«Η εκτέλεση του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει
και ενισχύει τις εκτιμήσεις μας για την χρονιά που
πέρασε» είπε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρας και πρόσθεσε: «Η χώρα
μας, μετά από πολλά χρόνια και τεράστιες θυσίες
της ελληνικής κοινωνίας, επιτυγχάνει πρωτογενές πλεόνασμα νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν».
Για τους δώδεκα μήνες του χρόνου, η κυβέρνηση δήλωσε ότι τα έσοδα του κράτους αυξήθηκαν
στα 52,9 δισ. από 51,9 δισ. ένα χρόνο νωρίτερα,
ενώ οι δαπάνες μειώθηκαν στα 58,3 δισ. ευρώ
από 67,6 δισ. ευρώ. Τα τελικά ποσά του προϋπολογισμού της Ελλάδας για το 2013, αναμένεται να
δημοσιοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία τον Απρίλιο, αναφέρει η Wall Street
Journal.
Ειδικότερα, ως «ρίσκο» για την πορεία της
ελληνικής αγοράς, παρουσιάζει το ενδεχόμενο
πρόωρων εκλογών, τις οποίες μάλιστα «βλέπει»

(με ποσοστό πιθανοτήτων 50% και πλέον) το φθινόπωρο του 2014. Η αμερικανική τράπεζα εκτιμά
ότι η επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος
και μία γενική εξομάλυνση του περιβάλλοντος θα
δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τον ΣΥΡΙΖΑ, τον
οποίο χαρακτηρίζει «ακροαριστερά» («far left
party»), καθώς αναδιαρθρώνει τις θέσεις της για
να διεκδικήσει την εξουσία. Ωστόσο, όπως σημειώνει, βραχυπρόθεσμα για το Χρηματιστήριο,
οι νέες εθνικές εκλογές και μία νίκη του ΣΥΡΙΖΑ
θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις.
Άλλο «ρίσκο» για την τράπεζα είναι η αλλαγή
στάσης των hedge funds, που είναι οι βασικοί
παίκτες των warrants των τραπεζών. Η εκτίμηση
της JP Morgan είναι ότι κάποια στιγμή θα βγουν
πωλητές, όταν όμως θα υπάρξουν αγοραστικές
κινήσεις από τους μακροπρόθεσμους επενδυτές
των αναδυόμενων αγορών.
Για την Ελλάδα ο αμερικανικός κολοσσός κάνει
λόγο για υπερεπένδυση, αντίθετα με την υπόλοιπη στρατηγική της στην αναδυόμενη Ευρώπη.
Αναμένει από τις ελληνικές μετοχές να συνεχίσουν την άνοδο για τρεις λόγους: Επειδή οι κεφαλαιοποιήσεις παραμένουν χαμηλές σε σχέση με
τις αναδυόμενες και ανεπτυγμένες αγορές στους
αντίστοιχους κλάδους. Επειδή, το ΑΕΠ αναμένεται να ανακάμψει το 2014 για πρώτη φορά μετά
το 2007, ενώ τα spreads θα υποχωρήσουν περισσότερο. Και τέλος, επειδή η Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο πεδίο υποεπένδυσης στις αναδυόμενες
αγορές, συγκεντρώνοντας μόλις τo 2% σε σύσταση οverweight, ενώ το 87% underweight.
Ο τραπεζικός κολοσσός επιλέγει για επένδυση
την Πειραιώς και τη ΔΕΗ, ενώ για τον ΟΤΕ σημειώνει ότι έχει τη μικρότερη χρηματοοικονομική
επιβάρυνση σε σχέση με οποιαδήποτε εταιρεία
της δυτικής Ευρώπης.

Nέος πρόεδρος στην Ακαδημία Αθηνών
Κατά την πρώτη δημόσια συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών για το 2014, η οποία έgine το απόγευμα της Τρίτης, πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση του προέδρου και του αντιπροέδρου του
ιδρύματος για το τρέχον έτος.
Ο ακαδημαϊκός Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος, επίτιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διακεκριμένος νομικός θα ασκεί, κατά το
2014, τα καθήκοντα του προέδρου της Ακαδημίας, ενώ για το ίδιο χρονικό διάστημα, τη θέση του
αντιπροέδρου καταλαμβάνει, με απόφαση της
Ολομέλειας, ο φυσικός Δημ.Νανόπουλος.
Ο απερχόμενος πρόεδρος, Σπύρος Α. Ευαγγελάτος, στην ομιλία του παρουσίασε έκθεσή του
για το έργο των Κέντρων και Γραφείων Έρευνας
της Ακαδημίας κατά το έτος 2013 ενώ ακολούθησε ομιλία του νέου προέδρου, με θέμα «Η κατάστασις του Διοικητικού Δικαίου σήμερα».
Ο Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος γεννήθηκε
στη Θεσσαλονίκη, το 1925. Σπούδασε Νομικά,
Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Aθηνών, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές
στο Παρίσι και έγινε Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου
Παρισίων (1955) (βραβείο Nομικής Σχολής Παρισίων) και του Πανεπιστημίου Αθηνών (1963).
Το 1969 εκλέχθηκε υφηγητής, αλλά διορίσθηκε το 1973 και το 1978 τακτικός Καθηγητής του
Διοικητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πα-

νεπιστημίου Αθηνών, όπου δίδαξε μέχρι το 1993,
οπότε και αποχώρησε ως Ομότιμος. Ασκεί τη
δικηγορία στο Συμβούλιο της Επικρατείας και σε
διεθνείς διαιτησίες.
Έχει τιμηθεί με τα μετάλλια Εξαίρετων Πράξεων
και Εθνικής Αντίστασης. Είναι επίτιμος Διδάκτορας των Πανεπιστημίων Aix-Marseille III, Paris
II, Louvain, Lille II, Temple (H.Π.A.) και επίτιμος
εταίρος του University College του Λονδίνου.

Ανεξάρτητη, αδέσμευτη, αντικειμενική
εφημερίδα Ελληνισμού της Διασποράς

Στις 18.747 ευρώ περιορίστηκε το 2011 το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα, μετά και από τη νέα μείωση κατά 1.171 ευρώ ή κατά 5,9% σε σύγκριση με
το 2010, αναφέρουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία μάλιστα, με βάση
το κατά κεφαλήν εισόδημα διαμορφώνεται και ο
χάρτης με τις πλουσιότερες και τις φτωχότερες
περιοχές της Ελλάδας:
Οι πλουσιότερες περιφέρειες
• Αττική: κατά κεφαλήν ΑΕΠ 25.224 ευρώ, μείωση 5,2% σε σχέση με το 2010
• Νότιο Αιγαίο: 20.896 ευρώ, μείωση 6,9%
Οι φτωχότερες περιφέρειες:
• Ηπειρος: κατά κεφαλήν ΑΕΠ 12.957 ευρώ, μείωση 8% σε σχέση με το 2010
• Θεσσαλία: 13.251 ευρώ, μείωση 7,8% σε σχέση
με το 2010
Που έγινε η μεγαλύτερη μείωση του ΑΕΠ
• Ανατ. Μακεδονία- Θράκη: Μείωση κατά 1.430
ευρώ ή κατά 9,7%
• Ιόνια Νησιά: μείωση 1.597 ευρώ ή 8,3%
• Ηπειρος: μείωση 1.132 ευρώ ή 8%
• Θεσσαλία: μείωση 1.126 ευρώ ή 7,8%

• Στον αντίποδα, αύξηση του κατά κεφαλήν
ΑΕΠ εμφανίζεται στην περιφέρεια της Δυτικής
Μακεδονίας με αύξηση 381 ευρώ ή κατά 2,1%.
'Oσον αφορά στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη
Αξία (ΑΠΑ), αυτή μειώθηκε κατά 6,2% στο σύνολο της χώρας το 2011 σε σύγκριση με το 2010.
Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν:
• Ανατολική Μακεδονίας- Θράκη: 9,1%
• Θεσσαλία: 8,2%
• Ηπειρος: 8,1%
• Ιόνιων Νήσων: 8,1%
• Αντίθετα, η ΑΠΑ αυξήθηκε κατά 1,8% στην
περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.
Σχετικά με τη συμμετοχή των περιφερειών στη
δημιουργία της ΑΠΑ, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχουν οι ακόλουθες περιφέρειες:
• Αττική: 48,1%
• Κεντρική Μακεδονία: 13,5%
• Κρήτη: 4,9%
Τηn μικρότερη συμμετοχή, έχουν:
• Το Βόρειο Αιγαίο με 1,4%
• Τα Ιόνια Νησιά με 1,8%
• Η Ηπειρος με 2,2%

Guardian: Aν γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ
Ο Gurdian κάνει προβολή στο ελληνικό μέλλον καταλήγοντας σε ένα πολιτικό-οικονομικό
συμπέρασμα που συνίσταται ως εξής: «Αν ο ΣΥΡΙΖΑ, αναλάβει την διεύθυνση της Ελλάδας, αλλά
δεν αλλάξουν οι συσχετισμοί δυνάμεων στην
Ευρώπη, τότε δεν θα μπορέσει να εφαρμόσει τις
ριζικές μεταρρυθμίσεις που επιθυμεί, ο λαός θα
υποφέρει περισσότερο από ότι τώρα και φυσικά
θα τιμωρηθεί και θα απομονωθεί. Γι' αυτό άλλωστε ο Τσίπρας έθεσε υποψηφιότητα για πρόεδρος
της Κομισιόν».
'Oπως σημειώνει ο αρθρογράφος του Guardian,
Λίο Πάνιτς, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θέσει στο κέντρο της
ριζικής μεταρρύθμισης που επαγγέλλεται, την
κρατικοποίηση του τραπεζικού συστήματος, κάτι
που κάνει της ευρωπαϊκή ελίτ να νιώθει άβολα
με την Ελλάδα. Η «ριζική μεταρρύθμιση» που
περιλαμβάνεται στο πολιτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνει το άρθρο, αναδεικνύει ξανά την
κουβέντα που είχε ανοίξει πριν από έναν αιώνα
για την έννοια της μεταρρύθμισης εναντίον της

επανάστασης.
Ωστόσο, σημειώνει ο αρθρογράφος, το ζήτημα
για τον 21ο αιώνα δεν είναι η μεταρρύθμιση εναντίον της επανάστασης, αλλά τι είδους μεταρρυθμίσεις θα γίνουν και σε τι είδους λαϊκά κινήματα
θα στηριχθούν, έτσι ώστε να αντέξουν τις πιέσεις
του καπιταλισμού.
Ο λόγος είναι απλός. Οι σοσιαλδημοκράτες
θεωρούσαν τις μεταρρυθμίσεις μια κατάκτηση
υπέρ των αδυνάτων. Τώρα ο καπιταλισμός τις
χρησιμοποιεί για να αποδομήσει τους αδύνατους,
μέσω δομικών μέτρων λιτότητας που οδηγούν
στην ανέχεια. Η Αριστερά της Ευρώπης βλέπει
πως ο καπιταλισμός μπορεί να αντεπιτεθεί και να
δαγκώσει. Το μάθημα, το λαμβάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ίσως η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση του 20ου αιώνα ήταν αυτή των σοσιαλδημοκρατών. Η πίστη
τους στις μεταρρυθμίσεις και ότι λειτουργούν επ'
ωφελεία της κοινωνίας, ενώ στην πραγματικότητα υπόκεινται σε διάβρωση και επεκτείνουν τον
καπιταλιστικό ανταγωνισμό παγκόσμια.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και YΠΕΞ, στις ΗΠA
Ο κ. Ευ. Βενιζέλος, Πέμπτη 16 Ιανουαρίου, θα
βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί
Παρασκευή με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Τζον Κέρι. Στη συνάντηση Βενιζέλου-Κέρι
θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, μια σειρά θεμάτων που αφορούν τις ελληνοαμερικανικές και τις
ευρωατλαντικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων
της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του Κυπριακού, του θέματος της ονομασίας
της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της
Μακεδονίας, ενεργειακών ζητημάτων και του
ρόλου της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή.
Ο κ. Βενιζέλος θα έχει συνάντηση και με τον
υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζακ Λιού, τον
οποίο θα ενημερώσει για την πορεία της ελλη-

νικής οικονομίας και για τις προτεραιότητες της
ελληνικής Προεδρίας σε θέματα οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ.
Κατά την διάρκεια της παρουσίας του στην
Ουάσιγκτον, ο κ. Βενιζέλος θα συναντηθεί, στο
Κογκρέσο, με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ
Μενέντεζ, καθώς με τον πρόεδρο της Επιτροπής
Εξωτερικών Σχέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων Εντ Ρόις.
Τέλος, θα έχει επαφές με διευθυντικά στελέχη
αμερικανικών δεξαμενών σκέψης (think tanks),
αλλά και με Ελληνοαμερικανούς που παρουσιάζονται ως λομπίστες στην Ουάσιγκτον. Δεν θα
έχει επαφές με την Ομογένεια,

•• Ένας 38 χρονών με καταγωγή από την Τυνησία σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια συμπλοκής στο
κέντρο της Αθήνας. Όπως έγινε γνωστό από την
αστυνομία, ο Τυνήσιος ενεπλάκη σε επεισόδιο με
συμπατριώτες του στην οδό Ηπείρου στο κέντρο
περίπου στις 18.00. Ο 38χρονος μεταφέρθηκε με
τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στον Ερυθρό
Σταυρό, όπου κατέληξε μετά από λίγη ώρα. .
•• Το 7% των συμμετεχόντων σε έρευνα, σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση και κοινωνική δικτύωση στον Ελληνικό Στρατό, που ανήκουν στο
Στρατό Ξηράς, στην Πολεμική Αεροπορία και στο
Πολεμικό Ναυτικό, παρουσιάζουν τάσεις εθισμού
στο διαδίκτυο. Αυτό είναι ένα από τα ευρήματα
έρευνας που παρουσιάστηκε σήμερα στο πολεμικό Μουσείο της Αθήνας, παρουσία της στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας, ενώ τον συντονισμό της
εκδήλωσης ανέλαβε ο Διευθυντής Δίωξης Ηλεκτρονικού εγκλήματος, Μανώλης Σφακιανάκης.
•• Τις μετοχές του στον τηλεοπτικό σταθμό
ΑLPHA προτίθεται να ενεχυριάσει προς εξασφάλιση και εξυπηρέτηση των δανείων από το ΤΤ για
τα οποία ελέγχεται από την Δικαιοσύνη ο Δημήτρης Κοντομηνάς. Ο επιχειρηματίας αναφέρει ότι
προς απόδειξη της ειλικρινούς πρόθεσής του να
καλυφθούν επαρκώς τα δάνεια και να εξυπηρετηθούν στο σύνολό τους, δίδει την εξουσία στις
Τράπεζες να εγγράψουν εμπράγματα βάρη σε
ελεύθερα ακίνητα συνολικής αξίας 7 εκ. ευρώ.

Η βουλευτής Ραχήλ Μακρή προσέρχεται σε συνεδρίαση των ΑΝ.ΕΛ. με σταυρό...μητροπολίτη
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Πιλότος έπαθε καρδιακή προσβολή στην διάρκεια πτήσης

TIME: Γιατί οι χώρες του BRIC αντιμετωπίζουν προβλήματα
Για το μέλλον των χωρών BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα), οι οποίες αν και παρουσίασαν
μεγάλη ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης του 2008 πλέον μαζί με άλλες αναδυόμενες αγορές αρχίζουν να χάνουν έδαφος και
να αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα γράφει
το περιοδικό Time, το οποίο αναλύει τα αίτια της
αναπτυξιακής τους κάμψης.
«Πριν από ένα σύντομο χρονικό διάστημα, οι
αναδυόμενες παγκόσμιες αγορές και κυρίως οι
χώρες του BRIC θεωρούνταν οι σωτήρες της παγκόσμιας οικονομίας. Καθώς η Δύση βούλιαξε
στην ύφεση κατά τη διάρκεια της οικονομικής
κρίσης του 2008, η Κίνα, η Ινδία και άλλες πολλές
αναπτυσσόμενες οικονομίες συνέχισαν να εμφανίζουν υψηλή ανάπτυξη, βοηθώντας την παγκόσμια οικονομία από το να βουλιάξει σε μια ακόμη
πιο βαθιά και οδυνηρή κρίση. Καθώς οι ΗΠΑ οι
Ευρώπη μόχθησαν για να επανακάμψουν, η συζήτηση για τις χώρες που ήταν προορισμένες να
τις αντικαταστήσουν στην κορυφή της παγκόσμιας οικονομίας και τα πολιτικά ζητήματα αυξήθηκαν», γράφει το Time.
Ωστόσο όπως υποστηρίζει το περιοδικό, «το
2014 πολλές από τις αναδυόμενες αγορές φαίνεται πως είναι αυτές οι οποίες χρειάζονται σωτηρία. Οι επενδυτές φεύγουν από τις αγορές της
Λατινικής Αμερικής στην Ασία, μεταφέροντας
το ενδιαφέρον τους αλλά και το χρήμα τους. Το
''καλό χρήμα'' τοποθετείται στις -κάποτε φθαρμένες από την κρίση- ανεπτυγμένες χώρες. Αν
και οι αγορές στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία έχουν
αποκατασταθεί, αυτές του αναπτυσσόμενου κόσμου έχουν αρχίσει να υποχωρούν».
«Ιδιαίτερα ευπαθείς, είναι είναι οι αναδυόμενες
οικονομίες οι οποίες είναι εξαρτώμενες από τα

φθηνά και εύκολα ξένα κεφάλαια, προκειμένου
να χρηματοδοτήσουν τις ''μαύρες τρύπες'' στους
προϋπολογισμούς τους, όπως η Τουρκία και η Ινδονησία. Το νόμισμα της Τουρκίας, η λίρα, έφτασε σε ιστορικό χαμηλό τις τελευταίες ημέρες,
ενώ το νόμισμα της Ινδονησίας έχει βυθιστεί σε
επίπεδα στα οποία δεν έχει ξαναβρεθεί από την
οικονομική κρίση στα τέλη της δεκαετίας του
1990 στην Ασία».
Παράλληλα, το περιοδικό επισημαίνει πως
υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους οι
επενδυτές αποφεύγουν πλέον τις αναδυόμενες
οικονομίες, όπως το γεγονός ότι «οι προοπτικές
τους δεν είναι αυτές που ήταν. Η Κίνα, ο ''παππούς'' όλων των αναδυόμενων οικονομιών είναι
στη μέση της πιο σοβαρής επιβράδυνσης της οικονομίας της από τα τέλη της δεκαετίας του '90.
Αυξάνονται και οι φόβοι πως η Ινδία μπορεί να
παγιδευτεί σε μια κατάσταση χαμηλής ανάπτυξης
και υψηλών επιτοκίων. Η Βραζιλία, η οποία κάποτε πετούσε ψηλά, δεν αναμένεται να αναπτυχθεί γρηγορότερα από τις ΗΠΑ το 2014».
Κλείνοντας, το Time υποστηρίζει πως καμία οικονομία όσο «λαμπερές» προοπτικές και να έχει
δεν θα αναπτύσσεται γρήγορα για πάντα, ωστόσο στην περίπτωση των αναδυόμενων αγορών
τα προβλήματα δεν είναι κυκλικά. «Η αμετροέπεια έχει ''τορπιλίσει'' τον αναδυόμενο κόσμο.
Οι πολιτικοί στις αναπτυσσόμενες χώρες, έγιναν
υπεραισιόδοξοι από τις επιδόσεις των οικονομιών τους και την συζήτηση για την σίγουρη κυριάρχηση τους σε έναν μετα-αμερικανικό κόσμο,
με αποτέλεσμα να αποτύχουν να προχωρήσουν
μπροστά με τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, οι
οποίες θα έκαναν βιώσιμα τα αναπτυξιακά τους
θαύματα».

Οι επιβάτες πτήσης της United Airlines από το
Ντε Μουάν της Αϊόβα στο Ντένβερ του Κολοράντο, στις 30 Δεκεμβρίου 2013, βρίσκονταν στον
αέρα για 20 λεπτά όταν άκουσαν ανακοίνωση του
πληρώματος με την οποία ερωτούνταν αν υπήρχε κανείς με ιατρική εμπειρία, όπως σημειώνει ο
βρετανικός Telegraph.
Στην έκκληση απάντησε η Λίντα Αλγουάις, νοσοκόμα από την Καλιφόρνια.
Η κ. Αλγουάις οδηγήθηκε στο πιλοτήριο, όπου
βρήκε τον πιλότο του αεροσκάφους να μουρμουρίζει ακατάληπτα και να έχει χάσει σχεδόν ολοκληρωτικά τις αισθήσεις του, λόγω καρδιακής
προσβολής.
Με τη βοήθεια έτερης νοσοκόμας, της Έιμι Σόρενσον από το Γουαϊόμινγκ, η οποία βρισκόταν
στο αεροσκάφος, τον οδήγησαν στην κουζίνα
όπου δημιούργησαν έναν «τεχνητό απινιδωτή»

για να τον επαναφέρουν.
Η συγκυβερνήτης του αεροσκάφους ανέλαβε
τον έλεγχό του, ωστόσο η αγωνία για τους επιβάτες συνεχίστηκε όταν ακούστηκε η δεύτερη
ανακοίνωση – ερώτηση: «Έχει κανείς εμπειρία
πλοήγησης αεροσκάφους;».
Τελικά, ωστόσο, η συγκυβερνήτης προσγείωσε
το αεροσκάφος σε αεροδρόμιο της Ομάχα, με τον
ασθενή πιλότο να επιβιώνει της καρδιακής προσβολής.
Ανάλογο περιστατικό είχε συμβεί και νωρίτερα
το 2013, σε πτήση από το Χιούστον στο Σιάτλ, με
τον πιλότο της συγκεκριμένης πτήσης, ωστόσο,
να χάνει τελικά τη ζωή του.
Γεγονότα αυτού του είδους είναι σπάνια. Οι
χειριστές αεροσκαφών υπόκεινται σε αυστηρούς
και τακτικούς ελέγχους για την υγεία τους, αλλά
και δεν μπορούν να αποκλειστούν περιστατικά.

Κυπριακό: «Εκνευρισμένος» ο Αλεξάντερ Ντάουνερ
Εκνευρισμένος φέρεται να είναι, σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή εφημερίδα «Χαβαντίς», ο ειδικός σύμβουλος του γ.γ. του ΟΗΕ, Αλεξάντερ Ντάουνερ, με τη στασιμότητα στο θέμα του κοινού
ανακοινωθέντος για επανέναρξη των συνομιλιών.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της τουρκοκυπριακής εφημερίδας, το όλο κώλυμα βρίσκεται σε μία
μόνο πρόταση. Στο κοινό ανακοινωθέν υπάρχει η φράση «καμιά πλευρά δεν θα μπορεί να ασκεί αρμοδιότητα και νομοθετική εξουσία στην άλλη», όπως αναφέρεται και η τουρκοκυπριακή πλευρά θέλει
να προστεθεί «δεν θα μπορεί να ασκεί κυριαρχία», αλλά η ελληνοκυπριακή πλευρά διαφωνεί. Η τουρκοκυπριακή πλευρά, προστίθεται, δεν δίνει νέα πρόταση.
Όπως αναφέρεται, η λέξη «κυριαρχία» αποτελεί κώλυμα στις διαπραγματεύσεις για το κοινό ανακοινωθέν εδώ και τέσσερις μήνες και η επικείμενη επίσκεψη Ντάουνερ σχολιάζεται ως «τελευταία
ευκαιρία», με τον Αυστραλό διπλωμάτη να θεωρεί, σύμφωνα πάντα με τη «Χαβαντίς», τη μη σύγκλιση
πάνω σε μια λέξη ως χάσιμο χρόνου.
Έγινε γνωστό, προστίθεται, ότι η αντίσταση των δύο ηγετών σε μια συμφωνία, σχολιάστηκε από τον
Αλεξάντερ Ντάουνερ ότι «τα ΗΕ ξοδεύουν στην Κύπρο και λεφτά και χρόνο. Είναι κρίμα». Σε περίπτωση, όπως αναφέρεται, που δεν θα είναι επιτυχής η επίσκεψη Ντάουνερ, ο ειδικός σύμβουλος του γ.γ.
του ΟΗΕ θα κάνει έκθεση προς το ΣΑ, αναλύοντας τους λόγους που δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Αυτό,
προστίθεται, θα δημιουργήσει άλλη μια κρίση για την τουρκική εξωτερική πολιτική, επειδή η Ρωσία
και η Κίνα στο Κυπριακό βρίσκονται μακριά από τη θέση της Άγκυρας.
Ικανοποίηση Ομπάμα για τη συμφωνία στο Κογκρέσο

ΔΝΤ: 'Eλεγχος στις τράπεζες τεσσάρων χωρών
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε
την Δευτέρα ότι πρόσθεσε τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και την Πολωνία στον κατάλογο των χωρών οι χρηματοπιστωτικοί τομείς των
οποίων θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά, σε μια
προσπάθεια να αποφευχθεί μια επανάληψη της
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
Το 2010 το ΔΝΤ είχε ορίσει 25 χώρες για τις
οποίες είναι υποχρεωτικοί οι έλεγχοι του χρηματοπιστωτικού τους τομέα.
Αυτοί οι έλεγχοι ήταν προαιρετικοί πριν την
παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008-2009, η
οποία έδειξε πόσο γρήγορα μεταδίδονται τα οικονομικά προβλήματα από μία χώρα στους γείτονές της και στον υπόλοιπο κόσμο.
Περισσότεροι από τους μισούς από τους 29
χρηματοοικονομικούς τομείς που το ΔΝΤ χαρακτηρίζει «συστημικά σημαντικούς» βρίσκονται
στην Ευρώπη.
«Οι χρηματοπιστωτικοί τομείς σε αυτή την

περιοχή είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένοι όχι μόνο
μεταξύ τους, αλλά και με άλλα χρηματοοικονομικά κέντρα», σημείωσε το ΔΝΤ σχολιάζοντας τον
χρηματοοικονομικό τομέα της Ευρώπης.
«Αυτό τους καθιστά κομβικούς για το διεθνές
χρηματοοικονομικό δίκτυο και σημαντικούς και
στην παγκόσμια συστημική σταθερότητα», προσθέτει.
Βάσει της νέα μεθοδολογίας του ΔΝΤ, που δόθηκε στη δημοσιότητα, το Ταμείο δεν θα ελέγχει
μόνο κατά πόσο οι τράπεζες μιας χώρας είναι
εκτεθειμένες σε αυτές μιας άλλης χώρας, αλλά
επίσης την έκθεση του κρατικούς χρέους και
τους δεσμούς μεταξύ μιας χώρας και των τραπεζών της.
Το ΔΝΤ επεσήμανε επίσης ότι θα εξετάζει
περισσότερο τη σύνδεση μεταξύ του χρηματοπιστωτικού τομέα κάθε χώρας και αυτού των
γειτόνων της όταν ελέγχει την οικονομική της
σταθερότητα.

Μπ. Ομπάμα: 'Oχι νέες κυρώσεις στο Ιράν
Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα κάλεσε το Κογκρέσο να αντισταθεί στον πειρασμό
να εγκρίνει νέες οικονομικές κυρώσεις εναντίον
του Ιράν και πρόσθεσε ότι οι κοινοβουλευτικοί θα
πρέπει να δώσουν μια ευκαιρία στη διπλωματία
και την ειρήνη.
Πολλοί γερουσιαστές έχουν εκφράσει την επιθυμία να υιοθετηθούν νέες κυρώσεις εναντίον
του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, κάτι
που ο Λευκός Οίκος φοβάται ότι θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στις ευαίσθητες διπλωματικές
προσπάθειες που οδήγησαν στην υπογραφή μιας
προσωρινής συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των
δυτικών δυνάμεων.
Ο Ομπάμα σημείωσε ότι η προσωρινή αυτή
συμφωνία θα είναι δύσκολη και γεμάτη προκλήσεις.

«Προτιμώ την ειρήνη και τη διπλωματία και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους
έστειλα ένα μήνυμα στο Κογκρέσο ότι δεν είναι
τώρα η κατάλληλη στιγμή να επιβάλλουμε νέες
κυρώσεις», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
«Τώρα είναι η ώρα να επιτρέψουμε στους διπλωμάτες και τους εμπειρογνώμονες να κάνουν
τη δουλειά τους», υπογράμμισε.
Ο Ομπάμα σημείωσε ότι αν η Τεχεράνη συμμορφωθεί με τη συμφωνία, «τότε δεν έχω καμία
αμφιβολία ότι αυτό μπορεί να προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες στο Ιράν και τον λαό του».
Αν από την άλλη αρνηθεί να συμμορφωθεί,
τότε «είμαστε σε θέση να αντιστρέψουμε οποιαδήποτε προσωρινή συμφωνία και να επιβάλουμε
επιπλέον πίεση ώστε να διασφαλίσουμε ότι το
Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Κογκρέσο για το νομοσχέδιο περί δαπανών, ύψους ενός τρισ.
δολαρίων, χαιρέτισε ο αμερικανός πρόεδρος, Μπαράκ Ομπάμα, καλώντας τους γερουσιαστές να το
εγκρίνουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
Η συμφωνία αυτή απομακρύνει τον κίνδυνο μιας νέας παράλυσης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών στις ΗΠΑ, όπως έγινε τον Οκτώβριο όταν οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες έκλεισαν τις δύο πρώτες
εβδομάδες. «Ενθαρρύνω το Κογκρέσο να ψηφίσει υπέρ των μέτρων όσο το δυνατόν συντομότερα
προκειμένου όλες οι υπηρεσίες να καθορίσουν τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς τους» πρόσθεσε
ο Πρόεδρος.
Ο Μπαράκ Ομπάμα επανέλαβε την πεποίθησή του ότι το 2014 θα είναι μια «χρονιά δράσης» και
ζήτησε εκ νέου από τους γερουσιαστές να ανανεώσουν τα ομοσπονδιακά επιδόματα για τους μακροχρόνια ανέργους.
Επιπλέον ο πρόεδρος προειδοποίησε ότι διατηρεί το δικαίωμα να δρα μονομερώς χωρίς να περιμένει το Κογκρέσο να εγκρίνει τους νόμους, με στόχο να προωθήσει τις προτεραιότητές της διακυβέρνησής του για το 2014. «Έχω στυλό και έχω τηλέφωνο. Και μπορώ να χρησιμοποιώ αυτό το στυλό για να
υπογράφω εκτελεστικά διατάγματα και να λαμβάνω εκτελεστικές δράσεις» δήλωσε.
Ο πρόεδρος χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση για το μεταναστευτικό ως προτεραιότητα της χρονιάς.
Ερωτηθείς αν ολοκλήρωσε την αναθεώρηση του προγράμματος παρακολουθήσεων της NSA, απάντησε ότι βρίσκεται πολύ κοντά.
Tο νομοσχέδιο, προβλέπει αύξηση των δαπανών σε εγχώρια και στρατιωτικά προγράμματα για το
οικονομικό έτος 2014, κατά 45 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο πρόεδρος Ομπάμα θα επισκεφθεί τον πάπα Φραγκίσκο
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα σχεδιάζει να επισκεφθεί σύντομα τον πάπα Φραγκίσκο στο
Βατικανό, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Τζον Κέρι.
Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι δύο άνδρες θα συναντηθούν «στο εγγύς μέλλον». Ωστόσο, ο
εκπρόσωπος του προέδρου, Τζέι Κάρνεϊ, είπε ότι δεν έχει κάποια λεπτομέρεια να ανακοινώσει όσον
αφορά τον τόπο και τον χρόνο της συνάντησης αυτής.
Μετά τις συνομιλίες που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών του Βατικανού Πιέτρο Παρολίν ο Κέρι
είπε: «Ξέρω ότι ο Άγιος Πατέρας προσδοκά την επίσκεψη του προέδρου Ομπάμα εδώ και ο πρόεδρος
ανυπομονεί να έρθει να τον συναντήσει».
Σύμφωνα με τον Κάρνεϊ, ο Ομπάμα θαυμάζει κυρίως το έργο του Φραγκίσκου όσον αφορά την αντιμετώπιση των οικονομικών ανισοτήτων σε όλο τον κόσμο.
Ο Αμερικανός πρόεδρος, ορισμένα πολιτικά μέτρα του οποίου -όπως για παράδειγμα στο θέμα της
αντισύλληψης- έχουν προκαλέσει τριβές με την Καθολική Εκκλησία στις ΗΠΑ, είχε επισκεφθεί το Βατικανό και στην αρχή της πρώτης θητείας του, τον Ιούλιο του 2009, και είχε συναντηθεί με τον προκάτοχο του Φραγκίσκου, πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ'.
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«Wall Street Journal»: H ελληνική Προεδρία
της ΕΕ συνδυάζει κωμωδία, τραγωδία

Λαμπρότητα στην Αθήνα εν μέσω μίας επικής ανθρωπιστικής κρίσης
WASHINGTON (''MarketWatch'') - Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο αυτή την
εβδομάδα κάπου μεταξύ κωμικής όπερας και
ελληνικής τραγωδίας, η Ελλάδα αναλαμβάνει την
εκ περιτροπής προεδρία της ένωσης
Για να κρατήσουν το πρόσχημα ότι η Ελλάδα
είναι σε σημείο καμπής και βρίσκεται στο δρόμοπρος την ανάκαμψη, η ΕΕ και οι Έλληνες αξιωματούχοι γιόρτασαν το γεγονός στην πρωτεύουσα της πολιορκούμενης και πικραμένης χώρα
εν μέσω δρακόντειας ασφάλειας και απαγόρευσηςτων δημόσιων διαδηλώσεις.
Η εκ περιτροπής προεδρία έχει γίνει πολύ λιγότερο σημαντική από το 2009 που εισήχθη ένας
μόνιμος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
(ο αόρατος και άγνωστος Herman Van Rompuy).
Πράγματι, πολύ λίγοι είναι πιθανό να έχουν
επίγνωση του γεγονότος ότι η Λιθουανία είχε
την προεδρία κατά τους τελευταίους έξι μήνες.
'Oμως, η προεδρεύουσα χώρα προεδρεύει σε
υπουργικές συναντήσεις και εποπτεύει την νομοθεσίας της ΕΕ μέσω μπερδεμένων καναλιών.
Πρόκειται για ένα έργο που απαιτεί χρόνο
από τους υψηλόβαθμους κυβερνητικούςαξιωματούχους και επιπλέον κόστος για την εθνική
κυβέρνηση, και η Ελλάδα έχει μείνει με ελάχιστα,
καθώς προσπαθεί να βρει έναν τρόπο για να κερδίσει νέες παραχωρήσεις χρέους χωρίς μια πραγματική διαγραφή τους.
«Η Ελλάδα, μετά από μεγάλες θυσίες, αφήνει
πίσω της την κρίση», ήταν ο παράτολμος ισχυρισμός του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά σε
κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο.
Στην ίδια τελετή, ο κ. Μπαρόζο ήταν γεμάτος
επαίνους για τους Έλληνες και για την Ευρωπαϊκή
Ένωση. «Η Ελλάδα έχει αντέξει την πιο δύσκολη περίοδο της κρίσης», είπε. «Οι προκλήσεις
είναιακόμα τεράστιες, οι κοινωνικές συνθήκες
εξακολουθούν να είναι απαιτητικές, και η ανεργία παραμένει σε απαράδεκτα επίπεδα. 'Oμως,
σημαντική πρόοδος επιτεύχθηκε».
Ο Μπαρόζο και οι αξιωματούχοι της ελληνικής
κυβέρνησης επισημαίνουν την προβολή ενός
πρωτογενούς πλεονάσματος στο δημόσιο (προ
δαπανών χρέους) στο 6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το τρέχον έτος, μια καταπληκτική
μεταστροφή από ένα έλλειμμα 12% το 2009, ως
απόδειξη της επιτυχίας της λιτότητας.

Αλλά αυτό έχει έρθει πετώντας έξω από την
αγορά εργασίας περισσότερο από το ένα τέταρτοτου εργατικού δυναμικού και φέρνοντας στην
φτώχεια εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες της μεσαίας τάξης, δημιουργώντας μια κατάσταση που
πολλοί στην Ελλάδα θεωρούν αβίωτη.
Σε ένα άρθρο στο Al Jazeera ένας δημοσιογράφος από την Αθήνα, ο Ματθαίος Τσιμιτάκης
έκανε σύγκριση των δεινών της χώρας με μια
αρχαία ελληνική τραγωδία, η οποία τελειώνει
με μια ''τραγική ατέλεια'' που προκλήθηκε από
λάθος απόφαση, μια αποτυχία των ηθών, ή μια
αποτυχία των χαρακτήρων.
Και προσθέτει: ''Στην περίπτωση της ελληνικής
κυβέρνησης η λανθασμένη ανάλυση των αιτίωνκαι των συνεπειών δεν είναι μόνο παρούσα, αλλά
και τραγική επίσης''.
Ο Τσιμιτάκης αναφέρει μια νέα έκθεση, όπου
σύμφωνα με στοιχεία από το ελληνικό υπουργείο

Οικονομικών, το 98% των κεφαλαίων διάσωσης
της ΕΕ έχουν κατευθυνθεί πίσω στους δανειστέςτης Ελλάδας, για τη διάσωση γαλλικών και
γερμανικών τραπεζών, ενώ μόνο το 1,6% των
χρημάτων από τις ροές του Μηχανισμού Ευρωπαϊκής Σταθερότητας έφτασε στην πραγματική
ελληνική οικονομία.
Η έκθεση, ''Το ελληνικό σχέδιο διάσωσης: Μια
ανθρωπιστική κρίση'', ετοιμάστηκε από το κόμμα της αντιπολίτευσης της αριστεράς, ΣΥΡΙΖΑ και
παρουσιάστηκε από τον αρχηγό του κόμματος
Αλέξη Τσίπρα στους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον περασμένο μήνα. Ο Τσίπρας,
ο οποίος ζήτησε να γίνει μια ουσιαστική αναδιαπραγμάτευση της ελληνικής διάσωσης, μποϊκόταρε τις τελετές της Αθήνας για την προεδρία της
ΕΕ, και ακόμη αριστεροί αψήφησαν την απαγόρευση των διαδηλώσεων για να διαμαρτυρηθούν
για τις πολιτικές των Βρυξελλών.
Η έκθεση διαψεύδει όλη την λάμψη του πρωτογενούς πλεονάσματος. O Τσιμιτάκης πιστεύει, και
είναι, «η τελευταία και πιο καλά τεκμηριωμένη
απόδειξη ότι η λιτότητα τροφοδοτεί τη χειρότερηκοινωνική κρίση που έχει βιώσει ποτέ χώρα σε
περιόδο ειρήνης.»
Στο άρθρο του ο Τσιμιτάκης σημειώνει ότι οι
κυβερνητικοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να κωλλυσιεργούν να εντοπίσουν φοροφυγάδες - συμπεριλαμβανομένων και των 2.000 εξεχόντων
Ελλήνων με ελβετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, που βρίσκονται σε μια λίστα που έδωσε
στη κυβέρνηση της Αθήνας η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ.
Στο μεταξύ, η Ελλάδα το Δεκέμβριο καταχώρησε το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ των ατόμων
που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας. Η Eurostat
ανέφερε ότι σχεδόν το ένα τέταρτο (23%) των Ελλήνων ήταν σε αυτή την κατηγορία, με πολλούς
περισσότερους να αξιολογούνται με ''σοβαρές
υλικές στερήσεις''.
Οι πολιτικές λιτότητας έχουν συρρικνώσει την
αγορά εργασίας κατά 21%, πετώντας έξω το 40%
του εργατικού δυναμικού από το εθνικό ασφαλιστικό σύστημα, ανέφερε ο Τσιμιτάκης, παραπέμποντας στην έκθεση ΣΥΡΙΖΑ.
Υπάρχει ένα τοξικό σύννεφο μονοξειδίου του
άνθρακα σε μεγάλες ελληνικές πόλεις, καθώς οι
άνθρωποι χρησιμοποιούν σόμπες και μαγκάλια
για θέρμανση αντί του πετρελαίου, που δεν μπορούν πλέον να αντέξουν οικονομικά και έχει φέρει κλείσιμο σχολείων και θέσπιση ορίων.
Ακόμα και οι 'Ελληνες αξιωματούχοι της κυβέρνησης είναι έτοιμοι να τραβήξουν μια γραμμή, λέγοντας ότι οποιαδήποτε περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους δεν μπορεί να περιλαμβάνει
περισσότερα μέτρα λιτότητας.
''Γιατί να απαιτούνται περισσότεροι δημοσιονομικοί όροι, όταν έχουμε κάνει τόσο μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή;'' Δήλωσε ο υπουργός
Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας στους δημοσιογράφους αυτή την εβδομάδα. «Αυτό αποκλείεται. Δεν θα υπάρξουν νέοι δημοσιονομικοί όροι,
διότι είναι ήδη πολύ δύσκολα».
Οπότε, που είναι η κωμική όπερα σε όλα αυτά;
Μία βασική φιγούρα σε αυτές τις φάρσες είναιένας καμαρωτός μικροαξιωματούχος, γεμάτος
πομπώδεις φράσεις που κάνει τους ανθρώπους
να γελούν.
Αυτό, επίσης, έβγαινε αυτή την εβδομάδα, καθώς ο Barroso και ο Van Rompuy με τους αξιωματούχους της ελληνικής κυβέρνησης γιόρταζαν
την ελληνική «ανάκαμψη» στην Αθήνα.

Ο Carlos Estrabeau δηλώνει ότι κινδυνεύει περισσότερο στη... μπανιέρα του, παρά στο βυθό της δυτικής
Aτόλης στις Μπαχάμες, εκεί όπου καθημερινά κολυμπάει ανάμεσα σε κοπάδια καρχαριών

'Ενωση Κοινοτήτων Κουρδιστάν, για ελληνικό-αρμενικό λόμπι
Αντιδράσεις από τους Αρμένιους της Τουρκίας
προκαλούν οι δηλώσεις της προέδρου της Ένωσης Κοινοτήτων Κουρδιστάν (KCK) η οποία χαρακτήρισε μέρος του παρακράτους, το ελληνικό και
αρμενικό λόμπι.
Σε δηλώσεις της στο κουρδικό πρακτορείο ειδήσεων ANF η Μπεσί Χοζάτ υιοθέτησε τον χαρακτηρισμό «παράλληλο κράτος» που χρησιμοποιεί
εδώ και μέρες ο πρωθυπουργός της Τουρκίας
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο χαρακτηρισμός έχει
την έννοια του «παρακράτους» και χρησιμοποιείται στην Τουρκία εδώ και μέρες ως κατηγορία
εναντίον του θρησκευτικού τάγματος του χότζα
Φετχουλάχ Γκιουλέν. Κι αυτό με την έννοια ότι το
τάγμα με την ισχύ που απέκτησε στην ασφάλεια
και τη δικαιοσύνη οργάνωσε και σκηνοθέτησε τις
υποθέσεις διαφθοράς που απασχολούν την τουρκική κοινή γνώμη εδώ και περίπου ένα μήνα, με
στόχο, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση Ερντογάν,
το πλήγμα εναντίον της κυβέρνησης. Ωστόσο,
όπως αναφέρεται παρακάτω, το χαρακτηρισμό
«παράλληλο κράτος» έχει χρησιμοποιήσει πρώτος ο ηγέτης του ΡΚΚ Αμπντουλάχ Οτζαλάν.
Η Χοζάτ είπε ότι «εκτός από το επίσημο κράτος, υπάρχουν στην Τουρκία και παράλληλα κράτη. Για παράδειγμα το τάγμα του Γκιουλέν είναι
παράλληλο κράτος. Το ισραηλινό λόμπυ και τα
λόμπυ των εθνικιστών Αρμενίων και Ελλήνων
είναι παράλληλα κράτη». Σύμφωνα με την Χοζάτ
«σκοπός των παράλληλων αυτών κρατών είναι να
εμποδιστεί ο εκδημοκρατισμός στην Τουρκίας».
Η Ένωση Κοινοτήτων Κουρδιστάν (KCK) είναι
ένα είδος ανώτερης οργάνωσης η οποία αποσκοπεί στη συνοχή των διαφόρων κουρδικών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων και το ΡΚΚ.
Η αρμενική εφημερίδα «Άγκος» που κυκλοφορεί στην Τουρκία πρόβαλε τις δηλώσεις της Χοζάτ σημειώνοντας ότι η τελευταία περιλαμβάνει
μεταξύ των παρακρατικών μηχανισμών τους Αρμένιους και τους Έλληνες της Τουρκίας.
Σημειώνεται ότι, ως προς το «ελληνικό λόμπι»
η Χοζάτ χρησιμοποιεί τον όρο «ρωμαίικο λόμπι»
. Αυτό χρησιμοποιείται γενικά στην Τουρκία και
έχει συνήθως αόριστο περιεχόμενο, αφού με τον
όρο ορισμένες φορές εννοούνται οι Ελληνοκύπριοι, ορισμένες φορές η Ελλάδα και ενίοτε Ελληνοκύπριοι και Ελλάδα μαζί.
Είναι η πρώτη φορά που ο όρος χρησιμοποιείται με τρόπο που μπορεί να ερμηνευτεί ως λόμπι
των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Κι αυτό
επειδή γίνεται λόγος για συμμετοχή σε παρακρα-

H πιο διεφθαρμένη Βουλή στην ιστορία της Ελλάδας
'Ισως η ελληνική βουλή με την παρούσα σύνθεσή της να αποτελεί την πιο διεφθαρμένη βουλή στην
ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας.
Φασίστες, νταβατζήδες, βίζιτες, εκβιαστές, ηλίθιοι, επαγγελματικά αποτυχημένοι και πάσης φύσεως σούργελα της ελληνικής κοινωνίας- τα οποία φυσικά είναι και ο καθρέφτης μας- κυκλοφορούν
ανάμεσα στους 300.
Πιθανόν να μην υπάρχει έγκλημα του ποινικού κώδικα που να μην εκπροσωπείται στην σημερινή
βουλή των Ελλήνων. Πάντως το πιο επικίνδυνο απ΄ όλα είναι η ηλιθιότητα σε συνδυασμό με την ματαιοδοξία. Είναι ένας συνδυασμός που τα σπάει στην κυριολεξία.
Αναρωτιέται κανείς αν αυτός ο λαός έχει κάποιους αξιακούς κώδικες ή κάποια κριτήρια τέλος πάντων, με τα οποία επιλέγει τους εθνοπατέρες του, εκτός από το να του μοιάζουν φυσιογνωμικά. Όλη
η ξιπασιά και η ασχήμια της τουρκόσπορης ελληνικής φυλής-ο Ελληνάρας και η Κατίνα-γνωρίζει την
αποθέωση εντός του Κοινοβουλίου. 'Οτι πιο ατσούμπαλο και σουργελοειδές κυκλοφορεί στους δρόμους και στα καφενεία, το συναντά κανείς στους διαδρόμους της βουλής.
Ακόμη και οι κλαρινογαμπροί έχουν στείλει εκπροσώπους τους στην ελληνική βουλή. Μόνο οι καλεσμένοι της Αννίτας Πάνια στα Παρατράγουδα, θα μπορούσαν να συγκριθούν με τα μπουμπούκια που
επέλεξε ο ελληνάρας, ο παντοφλάτος, ο φραπόγαλος, να στείλει σαν εκπροσώπους του στη Βουλή.
(Κουρδιστό Πορτοκάλι)

τικούς μηχανισμούς εντός Τουρκίας.
Παρόμοια πράγματα είχε πει στο παρελθόν και
ο ηγέτης του ΡΚΚ Αμπντουλάχ Οτζαλάν. Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνάντησης που είχε
η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών ΜΙΤ με τον
Οτζαλάν στις φυλακές Ίμραλι τον Φεβρουάριο
του 2013, ο Οτζαλάν είχε πει «μετά τον εξισλαμισμό της Μικρασίας υπάρχει το μίσος των Χριστιανών που συνεχίζεται εδώ και χίλια χρόνια. Οι Έλληνες, οι Αρμένιοι και οι Εβραίοι έχουν αξιώσεις
στη Μικρασία». Είπε επίσης ότι «οι Κούρδοι είναι
αποκλεισμένοι από το κράτος εδώ και έναν αιώνα. Στην πραγματικότητα, αρχικά ο Μουσταφά
Κεμάλ Ατατούρκ τους είχε περιλάβει, αλλά μεσολάβησαν το εβραϊκό λόμπι, οι Αρμένιοι και οι
Εβραίοι και είπαν εμείς θα πετύχουμε στο βαθμό
που θα παραγκωνιστούν οι Κούρδοι. Αυτό είναι
παράλληλο κράτος».

'Eριξαν τον Νίξον γιατί δεν
ήθελε την εισβολή των Tούρκων;
Ο Τούρκος πρώην κυβερνητικός αξιωματούχος, Χαλίλ Σιβγκίν, συνδέει την πτώση του Ρίτσαρντ Νίξον, το 1973, με την τουρκική εισβολή
στην Κύπρο
Σε μια αποκάλυψη, που συνδέει την πτώση του
Αμερικανού προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον, το 1973,
με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, προέβη
πρώην υπουργός της Τουρκίας και επί σειρά ετών
στενός συνεργάτης του Τούρκου πρώην προέδρου, Τουργκούτ Οζάλ.
Πρόκειται για τον σύμβουλο και αρμόδιο για
θέματα που αφορούσαν τις σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκίας του Οζάλ, Χαλίλ Σιβγκίν, ο οποίος, μιλώντας
στον τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό aHaber, ισχυρίστηκε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Νίξον, εξαναγκάστηκε να αφήσει τη θέση του, επειδή είχε
αντιταχθεί στο να γίνει απόβαση από τους Τούρκους στην Κύπρο («ειρηνευτική επιχείρηση» τη
χαρακτήρισε ο Τούρκος πρώην αξιωματούχος).
«Το σκάνδαλο Watergate προέκυψε εξαιτίας
αυτής της σκληρής στάσης του Νίξον. Εμείς, για
να μπορέσουμε να επέμβουμε στην Κύπρο, χρειαζόταν η έγκριση των ΗΠΑ. Αλλά θεωρείτο βέβαιο ότι ο Νίξον δε θα δεχθεί κάτι τέτοιο. Το ίδιο
και ο αντιπρόεδρος. Τότε ΥΠΕΞ ήταν ο Κίσινγκερ.
Ο Νίξον έχασε τη θέση του, αλλά ο Κίσινγκερ παρέμεινε. Δηλαδή οι δυνάμεις, που έριξαν από τη
θέση τους τον Νίξον, διατήρησαν στη θέση του
τον εβραϊκής καταγωγής Κίσινγκερ, για να επέμβουμε στην Κύπρο» τόνισε χαρακτηριστικά ο Χαλίλ Σιβγκίν.
Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο ρόλο που διαδραμάτισε προς αυτή την κατεύθυνση το εβραϊκό
λόμπι στις ΗΠΑ, αναφέροντας πως η Κύπρος ήταν
πολύ σημαντική για το Ισραήλ.
«Εάν η Κύπρος βρίσκεται στα χέρια της Ελλάδας, τότε οι ορθόδοξοι δε θα έχουν καλές σχέσεις
με το Ισραήλ. Οι πολιτικές Ελλάδας και Ισραήλ είναι αντίθετες μεταξύ τους. Εμείς ως Τούρκοι δεν
έχουμε κάποια εχθρότητα με τους Εβραίους. Η
επιχείρηση αυτή θα παρεμπόδιζε το να περάσει
η Κύπρος στα χέρια της Ελλάδας. Σε περίπτωση
που περάσει στα χέρια της Ελλάδας, μπορεί να
δημιουργηθεί κίνδυνος για το Ισραήλ. Αυτούς
τους υπολογισμούς έκαναν. Αν μη τι άλλο, η Κύπρος χωρίζεται στα δύο. Εμείς φιλονικούμε με
την Ελλάδα, αλλά σ’ αυτήν την περίπτωση δεν
είναι απειλή για το Ισραήλ» κατέληξε ο Τούρκος
πρώην υπουργός και συνεργάτης του Οζάλ.
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Λίγη συμπόνια, ρε παιδιά...

Η υποδοχή της ελληνικής προεδρίας στην Ε.Ε.
από το σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών – και
διεθνών – ΜΜΕ κρίνεται ως τουλάχιστον απογοητευτική. Τα σχετικά σχόλια κινούνται μεταξύ
υποτίμησης και απαξίας, ενώ συχνά απηχούν θέσεις αρκετών κυβερνήσεων.
'Ομως, αν τα ΜΜΕ απηχούν ένα «κλίμα», οι επίσημα διατυπωμένες προθέσεις των αρμοδίων για
τα ελληνικά ζητήματα αποτελούν το δύσκολο πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα αναγκαστεί
να κινηθεί τους επόμενους μήνες η κυβέρνηση
Σαμαρά, της οποίας ο αγωνιώδης στόχος είναι να
καταφέρει, αν όχι ένα είδος «ευνοϊκής ρύθμισης»
του χρέους, τουλάχιστον μια πολιτική δέσμευση
για διευθέτηση.
Ωστόσο τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Αντιθέτως οι παγίδες είναι πολλές και μεγάλες
για ένα κυβερνητικό σχήμα, το οποίο, όπως θα
διαβάσετε παραπλεύρως, ταλανίζεται όχι μόνο
από εσωτερικές αντιφάσεις, αλλά και από την
απώλεια του «μεταρρυθμιστικού» προφίλ που ο
πρωθυπουργός είχε επιμελώς καλλιεργήσει για
τον εαυτό του.
Διεφθαρμένη και αναξιόπιστη
Στα μάτια των περισσότερων Ευρωπαίων η Ελλάδα παραμένει μια βαθιά διεφθαρμένη χώρα,
χωρίς αξιόπιστους θεσμούς και χωρίς ίχνος κοινωνικής δικαιοσύνης. Επιπλέον θεωρούν ότι η
κυβέρνηση αυτοσχεδιάζει επικίνδυνα στην εφαρμογή των συμφωνημένων «μεταρρυθμίσεων» με
συνέπεια να πληρώνουν πάντα τον λογαριασμό
αυτοί που πλέον αδυνατούν να ανταποκριθούν
στα τεράστια φορολογικά βάρη.
Επιχειρήματα αυτού του είδους αντιτείνουν οι
δανειστές κάθε φορά που εγκαλούνται για τις
τερατώδεις επιπτώσεις των μνημονίων στην ελ-

πει η κάθε κυβέρνηση να «δικαιολογήσει» στους
δικούς της πληττόμενους από την κρίση πολίτες
κάθε πιθανή «ελάφρυνση» των βαρών της Ελλάδας. Αυτό, με δεδομένη την πολυετή αρνητική
προπαγάνδα για τη χώρα μας, θα πρέπει προφανώς να αποκλειστεί.
Έχει ενδιαφέρον το ότι, σύμφωνα με το ίδιο
δημοσίευμα του «Spiegel», πρόσφατη δήλωση
του Ευ. Βενιζέλου, με το αίτημα να επιμηκυνθούν οι διάρκειες των δανείων και να μειωθούν
τα επιτόκια, χαρακτηρίστηκε από τον Ρέγκλινγκ
«εκβιασμός»!
Νέο δάνειο-μνημόνιο
Για την κάλυψη των χρηματοδοτικών κενών,
σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής δημόσιας «Deutsche Welle», το γερμανικό υπουργείο
Οικονομικών φαίνεται να καταλήγει στην παροχή
ενός ακόμη δανείου-με το αναπόφευκτο συνοδευτικό νέο μνημόνιο. Πρόκειται άλλωστε για μια
προσέγγιση η οποία αποτελεί πάγια άποψη του
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
Παράλληλα όμως με το ναυάγιο περί μιας «γενναίας» ρύθμισης του χρέους φαίνεται να ναυαγεί
και μια άλλη – επικοινωνιακή κυρίως – επιδίωξη
της κυβέρνησης: η περίφημη «έξοδος στις αγορές», η οποία λοιδορείται ήδη από τα μεγαλύτερα ΜΜΕ και τους εγκυρότερους αναλυτές του
πλανήτη.
Μια και προσφάτως πολλές ανοησίες γράφονται και ακούγονται για αλλαγές στη γερμανική
πολιτική έναντι της Ελλάδας με την είσοδο των
Σοσιαλδημοκρατών στην κυβέρνηση, έχει σημασία η τοποθέτηση του εκπροσώπου των Σοσιαλδημοκρατών για δημοσιονομικά θέματα Κάρστεν
Σνάιντερ ότι «η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να επιστρέψει το 2014 στις αγορές».

Τσακνής προς Μπάμπη: «Κι εσύ λάμπεις Μπάμπη μου!»
Στη δημόσια αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει
μεταξύ του Νίκου Μπογιόπουλου και του Μπάμπη Παπαδημητρίου παρενέβη ο Διονύσης Τσακνής.
Ο γνωστός τραγουδιστής κατηγορεί τον Μπάμπη Παπαδημητρίου ότι υπερασπίζεται εργολαβικά την κρίση και με θέρμη διαφημίζει την
ασκούμενη πολιτική. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «ο χαρακτηρισμός καραγκιόζης είναι από
επιεικής έως απαλός σα χάδι».
Ολόκληρο το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στο
enikos.gr:
«Κι εσύ λάμπεις Μπάμπη μου!
Και λάμπεις διά των απόψεών σου, που είτε
διατυπώνεις στις στήλες της εφημερίδας σου,
είτε στο δελτίο ειδήσεων που συμμετέχεις καθημερινά. Και στις δύο περιπτώσεις, μπορεί να
ισχυριστεί κάποιος πως, scripta manennt. Διότι
από τότε που υπάρχουν τα... ''βίντεα'' και ο προφορικός λόγος καταγράφεται.
Ναι λοιπόν, σ' αυτό το δημόσιο ''διάλογο», είμαι
αυτόκλητος μάρτυρας. Όχι υπεράσπισης βέβαια.
Τι ανάγκη έχει η γραφίδα του φίλου και συντρόφου μου από υπερασπιστές.
Μάρτυρας είμαι και με την κυριολεκτική και τη
μεταφορική έννοια της λέξης. Με τα μάτια μου
διάβασα αυτά που έγραψες και με τα αφτιά μου
σε άκουσα να τα λες. Και δεν ήμουν μόνος. Μερικές δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες μάτια και
αφτιά μπορούν να το ισχυριστούν.
Και μαζί και με κάποια εκατομμύρια (ναι όπως
το διαβάζεις) συνέλληνες, μάρτυρας κι εγώ (υπό
την έννοια του θύματος -αν με εννοείς) αυτής της
πολιτικής που με τόση θέρμη διαφημίζεις στις
καθημερινές σου παρεμβάσεις.
Λάμπεις λοιπόν Μπάμπη μου και επομένως

δεν μπορείς να αποφύγεις τους λαϊκούς χαρακτηρισμούς. Κι επειδή δεν μπορείς να βρίσκεσαι
ταυτόχρονα σε δύο σημεία (εκτός κι αν έχεις ιδιότητες ηλεκτρονίου), στο studio του σταθμού σου
για παράδειγμα και στο καφενείο της γειτονιάς ή
στο καθιστικό του άνεργου ή του εργαζόμενου με
το δεφτέρι των καθημερινών υπολογισμών ανά
χείρας, σου λέω με κάθε ειλικρίνεια πως, ο χαρακτηρισμός καραγκιόζης είναι από επιεικής έως
απαλός σα χάδι. Δε διανοείσαι τι ακούς!
Ευτυχώς βέβαια για σένα, δεν είσαι μόνος. Και
κάποιοι άλλοι συνάδελφοί σου στην άλλη μεριά
της Αττικής, ακούν τα ίδια και χειρότερα. Έτσι
είναι και μην καμώνεσαι πως τάχα το αγνοείς.
Μπορεί -και είμαι σχεδόν βέβαιος- οι παρέες σου
και οι άνθρωποι που εμφορούνται με τις ίδιες με
σένα απόψεις, να σε συγχαίρουν ή να σε χτυπούν
φιλικά στην πλάτη για το θάρρος και τη ρηξικέλευθη τάχα αρθρογραφία σου . Δεν ανήκουμε
όμως στην ίδια Ελλάδα. Εμείς, καμιά δεκαριά
εκατομμύρια δηλαδή, ανήκουμε στην Ελλάδα της
κρίσης με τις γνωστές συνέπειές της κι εσείς (μια
δράκα ανθρώποι) αυτοί που τη δημιουργήσατε ή
(όπως στην περίπτωσή σου) αναλάβατε εργολαβικώς να υπερασπιστείτε δημόσια. Δικαίωμά σας
(τρόπος του λέγειν). Και δικαίωμά μας και να σας
κρίνουμε και να σας χαρακτηρίζουμε και να σας
ανατρέψουμε σε τελευταία ανάλυση.
Κανένας δε σε στοχοποιεί. Αν όμως θεωρείς τον
εαυτό σου στόχο, ψάξε στις δημόσιες παρεμβάσεις σου. Δες το διαζύγιο που έχεις πάρει απ' τις
καθημερινές αγωνίες ενός ολόκληρου λαού και
πάψε να προκαλείς. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο
είσαι υπερβολικά αντιπαθής.
Αυτά (προς το παρόν).
Διονύσης Τσακνής»

Τα ΜΜΕ θαλασσοδανείων ανησυχούν για την χώρα

ληνική οικονομία και κοινωνία. Χαρακτηριστικές
είναι και οι αναφορές στην έλλειψη... κτηματολογίου, αλλά και στα γραφειοκρατικά και φορολογικά εμπόδια στην επιχειρηματική δραστηριότητα.
Αυτή είναι η γενική εικόνα, η οποία όμως
επηρεάζει βαθύτατα πολύ πιο ειδικές και συγκεκριμένες επιλογές για τη χώρα. Ας τις κωδικοποιήσουμε για να δούμε τι έχει να περιμένει η
κυβέρνηση Σαμαρά τους επόμενους μήνες από
τους Ευρωπαίους εταίρους, δανειστές και επιτηρητές.
Όχι «κούρεμα»
Αν ένα σημείο είναι πια απολύτως ξεκάθαρο,
αυτό αφορά την κατά καιρούς διακηρυγμένη επιθυμία για ένα νέο «κούρεμα» χρέους. Αυτή η επιλογή θα πρέπει απλώς να αποκλειστεί για λόγους
τους οποίους έχουμε κατ' επανάληψη περιγράψει. Εξ άλλου την έχουν αποκλείσει επανειλημμένα πολλοί Γερμανοί αξιωματούχοι, με κορυφαίο
τον ίδιο τον Σόιμπλε.
Ο επικεφαλής του «μηχανισμού στήριξης» της
Ευρωζώνης (ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ, μιλώντας
στο γερμανικό περιοδικό «Spiegel», δηλώνει κατηγορηματικά: «Δεν θα υπάρξει ''κούρεμα'' του
χρέους».
Σύμφωνα με τον Ρέγκλινγκ: «Μπορεί να υπάρχουν κάποια μικρά περιθώρια ελιγμών στα διμερή δάνεια από το πρώτο πακέτο διάσωσης. Αλλά
αυτό θα το αποφασίσουν τα κράτη - μέλη της Ευρωζώνης, είναι δικό τους θέμα. Την απόφαση για
κάτι τέτοιο θα πρέπει να την πάρει ο πιστωτής,
δηλαδή η κάθε χώρα χωριστά». Κοινώς θα πρέ-

'Εχει σημασία και η τοποθέτηση του εκπροσώπου των Σοσιαλδημοκρατών για δημοσιονομικά
θέματα Κάρστεν Σνάιντερ ότι «η Ελλάδα δεν θα
μπορέσει να επιστρέψει το 2014 στις αγορές».
Μάλιστα ο ίδιος εκτιμά ότι στις αγορές η Ελλάδα θα βρει επιτόκια της τάξεως του 8%, μεγέθη
απαγορευτικά για το ύψος του χρέους της, συγκρινόμενα μάλιστα με το 1,5% των μνημονίων.
Το μήνυμα, προφανώς, ελήφθη.
Καλό...2015
Τόσο πολιτικά όσο και διαδικαστικά δεν είναι
δυνατόν η κυβέρνηση να αναμένει κάποια προαναγγελία απόφασης για το χρέος αξιοποιήσιμη
στις ευρωεκλογές. Η αξιολόγηση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής θα γίνει τον
Απρίλιο, μαζί με την πιστοποίηση του πρωτογενούς πλεονάσματος. Δηλαδή πάνω στην κορύφωση της προεκλογικής εκστρατείας όλων των
κυβερνητικών κομμάτων της Ευρώπης για τις
ευρωεκλογές του Ιουνίου. Ποιος θα τολμούσε να
παράσχει οποιαδήποτε «υπόσχεση», με δεδομένο ότι αναμένεται ένα τεράστιο κύμα αντιευρωπαϊσμού να σαρώσει πολλές πρωτεύουσες;
Επιπλέον ο νέος πρόεδρος της Κομισιόν όσο
και ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναλαμβάνουν τον Νοέμβριο του 2014 και
τον Δεκέμβριο ο νέος, μόνιμος πρόεδρος του
Eurogroup.
'Eως τότε η κυβέρνηση Σαμαρά, αν υπάρχει
ακόμη, θα πρέπει να πορευτεί ολομόναχη στο πέλαγος των προβλημάτων και της αμφισβήτησης.
(Σταύρος Χριστακόπουλος - Το ΠΟΝΤΙΚΙ)

Ξαφνικά, από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης,
εφημερίδες και κανάλια, ακούμε ότι κινδυνεύει η
χώρα από το κλίμα που έχουν δημιουργήσει τα
απανωτά σκάνδαλα και οι συνεχείς παρεμβάσεις
της Δικαιοσύνης.
Πάρτε για παράδειγμα τα ''Νέα'', που αναφέρουν ότι οι ευρωεκλογές βρίσκονται σε δικαστικό
ναρκοπέδιο και μια βόμβα βρίσκεται κάτω από
την κάλπη.
Διαπιστώνει επίσης ότι οι υποθέσεις διαφθοράς
που ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη, ικανοποιούν
βεβαίως την απαίτηση της κοινής γνώμης για κάθαρση αλλά ταυτόχρονα εκφράζονται φόβοι για
αποπροσανατολισμό από το μεγάλο στόχο που
είναι η έξοδος από την κρίση.
Συμπεραίνει δηλαδή η εφημερίδα του ΔΟΛ ότι
υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε το στόχο στην οικονομία επειδή ασχολούμαστε με τη διαφθορά. Λες
και δεν ήταν η διαφθορά αυτή που μας οδήγησε
στο να κυνηγάμε το στόχο της διάσωσης από τη
χρεοκοπία.
Αλλά και η Ημερησία του Μπόμπολα φοβάται
ότι η πολιτική αναταραχή μπορεί να απειλήσει
την πορεία της οικονομίας και ότι το μεγάλο στοίχημα κρίνεται σε πέντε μήνες. Το δε ''Βήμα της
Κυριακής'' στο κύριο άρθρο του κάνει λόγο για
«εκλογική άνοιξη» κι ότι «μύρισαν» κάλπες.
Προφανώς τα συστημικά media εκτιμούν ότι
οι δικαστικές εξελίξεις σχετικά με τα σκάνδαλα
των εξοπλισμών, του ΤΤ, πιθανότατα των άλλων
τραπεζών, ίσως και άλλα μικρά και μεγαλύτερα
σκάνδαλα που θα βγουν σύντομα, να βαρύνουν το
πολιτικό κλίμα, να πάμε σε εκλογές και να εκτροχιαστεί η οικονομία.
Είναι κι αυτό μια σκέψη, αλλά για σκεφτείτε
ποιοι και γιατί το αναφέρουν αυτό; Ο Ψυχάρης και
ο Μπόμπολας που χρωστάνε από 200 εκατ. ευρώ
και πλέον, που παίρνουν θαλασσοδάνεια ακόμη
κι εν μέσω κρίσης και που τρέμουν τώρα ότι δεν

θα ξαναπάρουν ούτε ευρώ τσακιστό.
Αυτό ακριβώς φοβούνται οι νταβατζήδες. Μη
τυχόν και κλείσουν οι κάνουλες από τις τράπεζες
(δάνεια και διαφημίσεις) γιατί είχαν καλομάθει
τόσα χρόνια. Και αρχίζουν να εκφράζουν την
«αγωνία» τους για την οικονομία, μη τυχόν και οι
δικαστές εκτροχιάσουν την προσπάθεια.
'Eμμεσα μηνύματα για να κάνει η δικαιοσύνη
καμιά έρευνα όπως παλιά «ψεκάστε, σκουπίστε,
τελειώσατε» ώστε να συνεχιστεί η χρηματοδότηση των διαπλεκόμενων επιχειρήσεών τους.
'Aλλωστε, το είπε και ο ίδιος ο Φιλιππίδης στέλνοντας μηνύματα σε πολλούς αποδέκτες. Ότι το
πόρισμα για το ΤΤ σκοτώνει την ανάπτυξη κι ότι
οι επιχειρήσεις δεν θα πάρουν πλέον δάνεια.
Αν είναι οι τράπεζες να χρηματοδοτούν τα
γνωστά λαμόγια, τους τζαμπατζήδες και τις διαπλεκόμενες επιχειρήσεις τότε δεν πειράζει ας
καταστραφεί η ανάπτυξη. Αρκεί να πάνε φυλακή
όλοι αυτοί οι άθλιοι.
Η ελληνική κοινωνία και οικονομία χρειάζονται
υγιείς τράπεζες που θα δίνουν δάνεια σε καθαρές
επιχειρήσεις και θα προωθούν την ανάπτυξη.
Δεν έχουν ανάγκη να συνεχίσει να παίρνει δάνεια ο Ψυχάρης για τις χρεοκοπημένες εταιρείες
του, ο Μπόμπολας για το διαλυμένο Mega ή τους
αυτοκινητόδρομους που δεν φτιάχνει. Δεν είναι
ανάγκη να παίρνουν δάνεια οι «βρόμικοι» επιχειρηματίες που δήθεν δίνουν δουλειά σε κόσμο
και συμβάλλουν στην ανάπτυξη αλλά βγάζουν τα
λεφτά στο εξωτερικό και βρίσκονται μέσα στις
λίστες Λαγκάρντ.
Ας τα αφήσουν αυτά, λοιπόν, ότι η Δικαιοσύνη
μπορεί να πλήξει την οικονομία και τον στόχο για
έξοδο από την κρίση. Αν κάποιοι χρησιμοποιήσουν την οικονομική κατάσταση για να κουκουλωθούν τα σκάνδαλα, τους πληροφορούμε ότι
τους έχει πάρει χαμπάρι ο κόσμος.
(antinews)
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558 Lakeland Plaza - Cumming, GA 30040

Phone: (770)781-4525 Fax: (770) 889-9696

Ο Δημήτρης και η Ελένη Τζόρτζης
σας εύχονται
ΚΑΛΕΣ ΕΟΡΤΕΣ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2014

Giorgio's is a family owned and operated restaurant. Dimitri and Elleni Tzortzis, both third generation restaurant owners, established Giorgio's in 1991

