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Διασυρμός της
Ομογένειας ΗΠΑ
Με αφορμή το σκάνδαλο ''Ομοσπονδία Βοστώνης-Χρήματα έρανου γιά Μυρτώ'', που αποκάλυψε αποκλειστικά η ''Πρωϊνή''

Οι γονείς της Μυρτώ σε ΜΜΕ στην Ελλάδα:
«...Ποτέ δεν ζητήσαμε ελεημοσύνη από κανέναν γιά το παιδί μας.
'Ανοιξαν λογαριασμό (Ομοσπονδία Βοστώνης), χωρίς να έχουν
πάρει την έγκρισή μας και αυτοανακηρύχτηκαν διαχειριστές των
χρημάτων. Με ποιά νομική υπόσταση το έκαναν αυτό;... Έπαιξαν
με το πρόβλημά μας και εκμεταλλεύθηκαν τον πόνο μας... Δεν
θέλουμε τα χρήματα, να τα επιστρέψουν στους δωρητές...»
••• H γενική εισαγγελία Μασσαχουσσέτης και το IRS, όπως αποκλειστικά δημοσίευσε η ''Πρωϊνή'' στην προηγούμενη έκδοσή της,
ασχολούνται με τις παρανομίες της ελληνικής Ομοσπονδίας Νέας
Αγγλίας (Βοστώνης), τις σχετικές με τον έρανο.
••• Αγανακτισμένη - θυμωμένη η Ομογένεια με τους ανεύθυνους,
παρανομούντες της Ομοσπονδίας Βοστώνης.
••• Πως η δικηγόρος, πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας και ο νομικός της σύμβουλος, ''κρέμασαν'' την Οργάνωση. Η περίπτωση
της ''φιλανθρώπου'' Μπέσσυ Πάππας και το... Χάρβαρντ.
••• Η κωμωδία με την χωρίς αξία επιταγή των $100.000 Ομογενή
από την Βαλτιμόρη, με ψυχολογικά προβλήματα, που ''εξάπτει''
την φαντασία, περί ανάμιξης... ''μυστικών Υπηρεσιών''!!!... (Σελ. 3)

O αγωνιστής γιά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κατάργηση του ρατσισμού, που άλλαξε γιά πάντα την ιστορία των ΗΠΑ

Ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος
Αμερικής Ιάκωβος, στο πλευρό
του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

20 Ιανουαρίου 2014: ''Εθνική ημέρα'', αργία στις ΗΠΑ... Μνήμη Μάρτιν Λούθερ Κινγκ (αφιέρωμα, σελ. 10-11)
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η γνωμη μασ
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Οργανώσεις και χρήσιμα συμπεράσματα

Η υπόθεση του σκάνδαλου με τον έρανο της Ομοσπονδίας
Βοστώνης γιά την Μυρτώ, που αποκάλυψε αυτή εδώ η e-εφημερίδα, απόδειξε ξεκάθαρα, αυτό που γνωρίζαμε ως Ομογένεια
και δεν θέλαμε να το ομολογήσουμε, να το παραδεχτούμε: Την
''σαπίλα'' των περισσότερων ομογενειακών μας Οργανώσεων.
Σε όποια Ομοσπονδία, σε όποια ομογενειακή Οργάνωση κοιτάξει κανείς, θα δεί ότι υπάρχουν κατεστημένα, μικροσυμφέροντα, οικογενειοκρατία, εναλλαγή των ίδιων προσώπων στα
αξιώματα. Νέοι δεν υπάρχουν. Οι Οργανώσεις μας κατάντησαν...γηροκομεία. Κάνουν συνελεύσεις πάντα επαναλητπικές,
επειδή δεν έχουν απαρτία στις βασικές. Ασχολούνται σχεδόν
μόνο και αποκλειστικά, με την διοργάνωση μιας πολυέξοδης
υποτονικής παρέλασης 2-3 ωρών, γιά την 25η Μαρτίου. 'Ισαμε
εκεί φτάνουν οι δυνατότητές τους.
Αδυνατούν να καταλάβουν ότι αυτήν την δεκαετία, δεν μπορούν οι Οργανώσεις μας να λειτουργούν με νοοτροπίες δεκαετιών '70 - '80. Εξακολουθούν να πιστεύουν ότι, αφού αφιέρωσαν
χρόνο σε μιά Οργάνωση, γιά αξιώματα, έχουν και...δικαιώματα.
Και παραμένουν σε αυτές, αδυνατώντας να προσφέρουν οτιδήποτε δεν μπόρεσαν να προσφέρουν σε 10-20 χρόνια
Φυσικό κι επόμενο όπου υπάρχουν στεγανά και ''παρέες'' γιά
δεκαετίες, να γίνονται και σκάνδαλα, οικονομικά και μή. Είναι
γνωστά και πολλά. Απλά, ως Ομογενείς, δίναμε τόπο στην οργή
και ανοχή στο ''κουκούλωμα''.
Τώρα, που η υπόθεση Μυρτώ παρέσυρε το ωραίο περιτύλιγμα, που έφιαξαν γιά τις αμαρτωλές Οργανώσεις επιτήδεια κερδοσκοπικά ομογενειακά ΜΜΕ, αποκαλύφθηκε και η ωμή πραγματικότητα: Δεν έχουμε μέλλον ως Ελληνισμός στις ΗΠΑ. Μόνο
παρελθόν. Σάπισε το οικοδόμημα, είναι έτοιμο γιά γκρέμισμα.
Το ερώτημα είναι: Αξίζει να σχοληθεί κανείς με ''σάπιες''
Οργανώσεις, όπου οι διαχρονικοί μόνιμοι ηγέτες τους εκτονώνουν το κόμπλεξ κατωτερότητας και ημιμάθειας, αποζητώντας
''αναγνώριση''; Δύσκολη η απάντηση. Αν από μόνοι τους καταλάβαιναν ότι έπρεπε ήδη να είχαν απαλλάξει την Ομογένεια
από την καταστροφική πολύχρονη παρουσία τους, πιθανά να
υπήρχε ελπίδα. Μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά μας δεν ασχολούνται
με τις Οργανώσεις. Τα διαχρονικά κατεστημένα δεν τα ήθελαν
σε αυτές, γιά να αναλάβουν τις θέσεις τους. Και φυσικά, δεν γίνεται τα...εγγόνια μας να πάρουν τις θέσεις τους.
Εδώ που φτάσαμε, στο μηδέν, μία δυνατότητα πρέπει να εξετάσουμε μόνο: Την δημιουργία μιάς ΜΟΝΟ παναμερικάνικης
Οργάνωσης, όπου όλοι οι Ομογενείς, άσχετα σε ποιά Πολιτεία
των ΗΠΑ κατοικούν, θα είναι μέλη και θα εκλέγουν άμεσα το
προεδρείο της. Και τα μέλη θα ψηφίζουν γιά την λήψη αποφάσεων ηλεκτρονικά, άμεσα, χωρίς καπελώματα, στεγανά και
κατεστημένα, παράγοντες και παραγοντίσκους. Μιά τέτοια Οργάνωση, θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως ''λόμπι'', αφού
δυστυχώς, οργανωμένο ''λόμπι'' στην Ουάσιγκτον, δεν έχουμε.
Η ''Πρωϊνή'' θέτει το ζήτημα, κάνει την πρόταση. Και την παραδίδει γιά προβληματισμό, στην Ομογένεια...

Οι δυσκολίες και το ατόπημα του Ευ. Βενιζέλου στην Ουάσιγκτον
Η επίσκεψη, μετά από πρόσκληση Τζον Κέρι, του αντιπρόεδρου
της κυβέρνησης και υπουργού Εξωτερικών Ευ. Βενιζέλου στην
πρωτεύουσα των ΗΠΑ, 16-17 Ιανουαρίου, φυσικά δεν έγινε γιά να
''ενημερωθεί'' η αμερικανική πολιτική ηγεσία γιά το ''πρόγραμμα''
της προεδρεύουσας στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση Ελλάδας, το α' εξάμηνο 2014. Ο ισχυρισμός αυτός, δεν πείθει ούτε αφελείς.
Το Στέητ Ντηπάρτμεντ, δεν καλεί υπουργούς Εξωτερικών άλλων
χωρών γιά να μάθει πως θα ''προεδρεύσει η χώρα τους'' σε όργανα
και θεσμούς, όπου η προεδρία είναι διακοσμητική και διόλου ουσιαστική, σε ότι αφορά θέματα και λήψη αποφάσεων. Και φυσικά,
δεν καλεί υπουργούς, απλά γιά την...αναμνηστική φωτογραφία.
Τους καλεί όταν έχει κάτι ουσιαστικό να συζητήσει, να ζητήσει, να
απαιτήσει.

Ποιά ελληνικά γράμματα;

Ομιλούν ακόμα γιά ελληνικά γράμματα, εορτασμούς των
''τριών ιεραρχών'' και λοιπά γραφικά. Γίνονται εκδηλώσεις,
τονίζεται η σημασία των ελληνικών γραμμάτων, από Αρχιεπισκοπή και μητροπολίτες στις ΗΠΑ. Και αναρωτιόμαστε: Που
είναι τα ελληνικά γράμματα, η ελληνική γλώσσα; Μετρημένες
στα δάχτυλα οι εκκλησίες όπου ακούς λειτουργία στα ελληνικά. Τα απογευματινά σχολεία των ενοριών σχεδόν κατάργησαν
την διδασκαλία ελληνικών, ημερήσια σχολεία κλείνουν στις
μεγαλουπόλεις, ειδικά στη Νέα Υόρκη. Χρήματα δεν δίνονται
γιά σχολεία. Οι ''άρχοντες'' τα συγκεντρώνουν σε εκατομμύρια
γιά τις...ανάγκες του οικουμενικού Πατριαρχείου. Η Ομογένεια
διαλυμένη, αδυνατεί να δημιουργήσει ή να διατηρήσει όσα οι
προηγούμενοι δημιούργησαν και περιορίζεται σε πολυέξοδες
παρελάσεις και χορούς-πανηγύρια γιά την διασκέδασή της.
Και η υποκρισία καλά κρατεί. Πιθανά να νομίζουν οι εκκλησιαστικοί μας ηγέτες στις ΗΠΑ, ότι οι του ''ποίμνιου'' παραμένουμε
ακόμα... πρόβατα και δεν ξέρουμε ή δεν βλέπουμε την πραγματική απελπιστική κατάσταση. Βλέπουμε και καταλαβαίνουμε
και τους λέμε σε απλά ελληνικά: Είστε ανάξιοι, αποτύχατε σε
όλα. Μόνο να μαζεύετε χρήματα και ακίνητα γιά εσάς, σας ενδιέφερε και σας ενδιαφέρει. Μας χρησιμοποιήσατε βάναυσα.

Η αδυναμία μας ως εθνική μειονότητα

Στις 26 Ιουνίου 1768 ήρθαν στις ΗΠΑ, στον 'Αγιο Αυγουστίνο
Φλόριδας, οι πρώτοι 420 'Ελληνες μετανάστες, από την -υπό
οθωμανική κατοχή- Ελλάδα (Πελοπόννησο, Κρήτη, νήσους νότιου Αιγαίου, παράλια Μ. Ασίας). O ''οργανωμένος Ελληνισμός''
ουδέποτε έχει ασχοληθεί με το ζήτημα και με την καθιέρωση
της ημερομηνίας ως ''ημέρας του 'Ελληνα μετανάστη στην
Αμερική'', που θα έπρεπε να τιμάται με ανάλογες εκδηλώσεις.
Γεγονός, που αποδεικνύει την ανικανότητά μας και την έλλειψη
σεβασμού στα ιστορικά γεγονότα που μας (πρωτο)καθιέρωσαν
ως εθνική ομάδα-μειονότητα στις ΗΠΑ.

Προς ''φιλέλληνες'' διπλωμάτες μας στις ΗΠΑ

Η Ομογένεια έχει μία εύλογη ερώτηση: Γιατί, ενώ διοργανώνετε τακτικά (ή συμμετέχετε σε) εκδηλώσεις -ειδικά τα τελευταία χρόνια- ας πούμε γιά το Ολoκαύτωμα, δεν κάνετε ούτε μία
εκδήλωση στα προξενεία γιά τις εθνικές επετείους της Ελλάδας
(25η Μαρτίου, 28η Οκτωβρίου); Eίναι ''εντολή'' του υπουργείου
Εξωτερικών, όπως πιστεύει η Ομογένεια, ή όχι;

'Ετσι, ο κ. Βενιζέλος, μπορεί να εξασφάλισε την αναμνηστική
φωτογραφία γιά χρήση στα ΜΜΕ Ελλάδας, αλλά αναγκάστηκε να
αντιμετωπίσει την ουσία της πρόσκλησης. Και αφού δεν είχε να
προτείνει αυτός κάτι, δηλαδή αιτήματα ελληνικά προς τις ΗΠΑ,
επειδή η Ελλάδα, εξαιτίας των μνημονίων, ουσιαστικά κυβερνάται
από τους δανειστές, άκουσε μόνο τα (απαιτητικά) αιτήματα του
Κέρι:
- Πράξατε λανθασμένα αφήνοντας τον Χριστόδουλο Ξηρό της
17ης Νοέμβρη, ελεύθερο. «Πώς επιτρέπετε σε εγκληματίες-τρομοκράτες να παίρνουν άδειες;» είπε ο Κέρι και η φράση αυτή διατυπώθηκε σε έντονο ύφος. «Ηταν η κακή εφαρμογή ενός κακού
νόμου», φέρεται να απάντησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την λογική των ΗΠΑ, ''επειδή είστε ανίκανοι και
άλογοι, επιβάλλεται οι Υπηρεσίες Ασφαλείας μας να αλωνίσουν
πάλι στην Ελλάδα''.
- ''Να τελειώνετε με το Κυπριακό, με ένα νέο σχέδιο τύπου Ανάν''.
Τώρα είναι οι συνθήκες κατάλληλες, με δεδομένη την μηδενική
αντίδραση του λαού σε Κύπρο και Ελλάδα, εξαιτίας της μεγάλης
οικονομικής κρίσης.
- Γιά τον ίδιο λόγο, τώρα είναι οι κατάλληλες συνθήκες να κλείσετε το ζήτημα του ονόματος με τα Σκόπια.
- Και το πλέον ουσιαστικό... ''Συντονιστείτε μαζί μας, ως χώρα
και Ευρωπαϊκή 'Ενωση στο αντιρωσικό μέτωπο'', αρχίζοντας με όσα
έγιναν στην Ουκρανία: Σαφέστατη η δήλωση Κέρι, τρεις φορές σε
δύο παραγράφους, μετά την συνάντηση και μπροστά στις κάμερες
(το πιστοποιεί μιά επίσκεψη στην ιστοσελίδα του Στεητ Ντηπάρτμεντ, http://www.state.gov/secretary/remarks/2014/01/220007.
htm όπου καταγράφονται οι ακριβείς δηλώσεις -με κείμενο και
βίντεο- και όχι ότι μεταδόθηκε στην Αθήνα).
Και το ατόπημα: Ενώ ο υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ, στις κοινές δηλώσεις τους, αποκαλούσε τον κ. Βενιζέλο ''Ελληνα υπουργό
Εξωτερικών'', ο δικός μας αποκάλεσε τον κ. Κέρι, σκέτο ''John'',
λες και γνωρίζονται χρόνια... (''Π'')

Η Ομογένεια και η άσχημη κατάσταση στην Ελλάδα
Γιά την Ομογένεια, είναι ψυχοπλακωτική η παρακολούθηση των
γεγονότων στην Ελλάδα: Συλλήψεις γιά μίζες, διαφθορά, θαλασσοδάνεια σε ημέτερους, νέα σκάνδαλα κ.ά.
Και ο λαός υποφέρει. Αναρωτιέται κανείς, τόσα χρόνια οι εξουσίες δεν τα ήξεραν, δεν τα έβλεπαν; Αυτές δεν μεσολαβούσαν γιά
''βόλεμα ημετέρων και αρπαχτές'' με ατιμωρησία; Τώρα τα...ανακάλυψαν; 'Ηταν μυστικό η διαφθορά και η κρατική κλεψιά στην
Ελλάδα; Με τις πλάτες των πολιτικών δεν γίνονταν; Οι πολιτικοί δεν
είχαν κι αυτοί τα ποσοστά τους; Πως έκαναν περιουσίες; Με την...
βουλευτική αποζημίωση;
Λίστες Λαγκάρντ, Λουξεμβούργου και Λονδίνου, off shore εταιρείες, δισεκατομμύρια από την φοροδιαφυγή, αλλά δεν αναγκάζονται οι κλέφτες να τα επιστρέψουν στα δημόσια ταμεία. Δηλαδή ή
έχουμε να κάνουμε με ένα γελοίο κράτος που δεν μπορεί να μαζέψει χρήματα από αυτούς που παρανόμησαν ή προστατεύονται οι
«ημέτεροι», οι κολόνες αυτού του βρώμικου πολιτικο-οικονομικού
συστήματος.
Η ατιμωρησία των «δικών μας ανθρώπων» συνεχίζεται και φροντίζουν όλοι στην κρατική μηχανή να μην ενοχληθούν στο παραμικρό, αυτοί που ρήμαξαν την οικονομία και τη ζωή των Ελλήνων.
Εάν προσέξει κανείς τα ονόματα όλων αυτών που βρίσκονται σε
λίστες και υπό την έρευνα του ΣΔΟΕ, είναι άνθρωποι που στηρίζουν
οικονομικά τα δύο κόμματα ''εξουσίας'' ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, συγγενείς
στελεχών των δύο κομμάτων, γνωστοί επιχειρηματίες, μεγαλογιατροί και μεγαλοδικηγόροι, στενοί φίλοι διάφορων υπουργών και
ανώτατων κρατικών παραγόντων.

Επειδή δεν αρκεί η θεατρική παράσταση των συλλήψεων το ερώτημα είναι: Πόσα λεφτά επέστρεψαν από τα κλεμμένα στα δημόσια
ταμεία; Πόσοι από αυτούς με τις μίζες, τα φακελάκια, τις ψεύτικες
δηλώσεις στην εφορία, τα πλαστά ή ανύπαρκτα τιμολόγια, το μαύρο χρήμα που έβγαλαν σε off shore, αναγκάστηκαν να πληρώσουν
όσα γιά χρόνια έκλεβαν; Η απάντηση γνωστή: Απειροελάχιστοι.
Δεν μπορεί το ΣΔΟΕ να έχει 60.000 υποθέσεις μαύρου χρήματος
να ελέγξει και να μην έχουν έναν απλό υπολογιστή, τουλάχιστον οι
υπάλληλοί του, για να κάνουν διασταύρωση στοιχείων.
Δεν μπορεί τρία χρόνια να υπάρχουν 10.000 ονόματα ύποπτων σε
διάφορες λίστες με μεγάλες καταθέσεις στο εξωτερικό, επαύλεις,
ρετιρέ στο Λονδίνο και να μην έχει βρεθεί ούτε ένας να επιστρέψει
πέντε δεκάρες στα κρατικά ταμεία.
Γελοίο κράτος ή «προστασία ημετέρων»; Διαλέγετε και παίρνετε.
Όμως και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι να παίρνουν
από τον απλό πολίτη που δεν είναι σε καμία λίστα και πληρώνει
κανονικά τα χρέη του και δουλεύει έντιμα, χωρίς κλεψιές.
'Εχει ελπίδα η Ελλάδα; 'Οχι με αυτό το διαχρονικό κλεπτοκρατικό
πολιτικό-κομματικό σύστημα.
Tι μπορεί να κάνει η Ομογένεια; Τίποτα ουσιαστικά. Απλά να βοηθά συνέλληνες συγγενείς και λοιπούς στην Ελλάδα.
Δυστυχώς, φρόντισαν οι διεφθαρμένες ελληνικές κυβερνήσεις
των τελευταίων 20 χρόνων να ''ισοπεδώσουν '' και την Ομογένεια
με χρηματισμό των Οργανώσεών της και προβολή ''ημετέρων'',
αλλά επιζήμιων γιά το σύνολο της Ομογένειας, όπως αποδείχτηκε
την τελευταία ειδικά δεκαετία... (''Π'')
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ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

Η υπόθεση ''χρήματα εράνου γιά την Μυρτώ'' απασχολεί την εισαγγελία και το IRS

Διασυρμός της Ομογένειας ΗΠΑ, εξαιτίας παρανομιών-ανευθυνότητας της Ομοσπονδίας Βοστώνης
Κι ενώ η γενική εισαγγελία Μασσαχουσσέτης
και η Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία (IRS)
των ΗΠΑ ασχολούνται με τις παρατυπίες-παρανομίες τις σχετικές με τον έρανο γιά την Μυρτώ
που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων Νέας Αγγλίας (Βοστώνης), όπως αποκλειστικά δημοσίευσε η ''Πρωϊνή'' στην προηγούμενη έκδοση, οι γονείς της Μυρτώ, αγανακτισμένοι,
απογοητευμένοι και θυμωμένοι με τα παιχνίδια
στο όνομα της κόρης τους, ξεσπούν στα ΜΜΕ
Ελλάδας:
«...Ποτέ δεν ζητήσαμε ελεημοσύνη από κανέναν για το παιδί μας. 'Ανοιξαν λογαριασμό στο
όνομά του, χωρίς να έχουν πάρει την έγκρισή μας
και αυτοανακηρύχτηκαν διαχειριστές των χρημάτων. Με ποιά νομική υπόσταση το έκαναν αυτό; Η
Ομοσπονδία Νέας Αγγλίας, όπως λέγονται, είναι
ένα άτυπο όργανο... Έπαιξαν με το πρόβλημά μας
και εκμεταλλεύθηκαν τον πόνο μας...», λέει σε
κυριακάτικη εφημερίδα των Αθηνών, ο Γιάννης
Παπαδομιχελάκης, πατέρας της Μυρτώ, που πριν
από δύο καλοκαίρια κακοποιήθηκε βάναυσα
στην Πάρο από Πακιστανό και δίνει συνεχή αγώνα ζωής στην Βοστώνη.
Παρόμοιες δηλώσεις έκανε και η μητέρα της
Μυρτώ, Μαρία Κοτρώτσου σε τηλεοπτικό σταθμό της Αθήνας, από την Βοστώνη, όπου βρίσκεται δίπλα στην κόρη της, που νοσηλεύεται στο
Spaulding Rehab Center.
Ο πατέρας της Μυρτώ, τονίζει: «...Προσέγγισαν στις αρχές Δεκέμβρη τη σύζυγό μου και τη
ρώτησαν εάν θα ήθελε να βοηθήσουν τη Μυρτώ
με το άνοιγμα ενός λογαριασμού. Τους είπε ότι
θα το σκεφθεί, θα συμβουλευθεί δικηγόρο και θα
τους απαντήσει. Εκείνοι, ερήμην της, προχώρησαν, της το ανακοίνωσαν απλά κάποια στιγμή και
όταν ήρθε η ώρα να τους ζητήσει απολογισμό για
τον έρανο, στα τέλη Δεκεμβρίου, ρωτώντας τους
ταυτόχρονα πότε θα έπαιρνε τα χρήματα, εκείνοι
απάντησαν αόριστα, επιμένοντας ότι τα χρήματα
θα τα πάρει, όταν συνεδριάσει το διοικητικό τους
συμβούλιο...τον Μάιο».
Κι ενώ η Μυρτώ με την μητέρα της σε λίγες
ημέρες θα επιστρέψουν στην Αθήνα, η Ομογένεια
''βράζει'' με τους ανεύθυνους της Ομοσπονδίας

Βοστώνης, που έχουν κακή προϊστορία με εράνους. Δεν είναι λίγοι κι εκείνοι που πιστεύουν ότι
η ημιδιαλυμένη και... άστεγη Οργάνωση, ευεργετηθείσα και με χορηγίες της Ελλάδας γιά πολλά
χρόνια, θέλει να οικειοποιηθεί τα χρήματα του
εράνου (επίσημα 131.000 δολ. όπως ανακοίνωσε)
ή μέρος τους.
Η Ομοσπονδία επιμένει ότι ποσό 50-55.000
δολ. πρέπει να πληρωθεί στο νοσοκομείο Παίδων
Βοστώνης, θυγατρικό ίδρυμα του πανεπιστήμιου Χάρβαρντ, εκεί όπου εγχειρίστηκε η Μυρτώ.
Η μητέρα της, μέσω του δικηγόρου της απαντά
''αυτό το ζήτημα να μην σας απασχολεί''.
Κι ενώ είχε ανακοινωθεί ότι τα χρήματα της
εγχείρησης είχαν πληρωθεί από την κ. Πάππας,
τώρα προκύπτει πως δεν πληρώθηκαν, αλλά
απλά ''εγγυήθηκε'' η ''φιλάνθρωπος'' κ. Μπέσσυ

Πάππας, που λειτουργεί ως ''μεσάζων'' του Νοσοκομείου και μαζεύει χρήματα γιά δεκαετίες,
χωρίς όμως να έχει νομότυπη Οργάνωση, σύμφωνα με το νόμο.
Τα νοσήλεια της Μυρτώ ανάλαβε το υπουργείο Υγείας της Ελλάδας. Τα έξοδα αγγίζουν τις
500.000 ευρό, ποσό αισθητά υψηλό γιά 7 μήνες.
Η διαδρομή του σκανδάλου
Η όλη υπόθεση του εράνου ξεκίνησε αρχές
Δεκεμβρίου 2013, όταν δημιουργήθηκε στο διαδίκτυο μία άτυπη Οργάνωση ''Φίλων της Μυρτώ''. Επικεφαλής, η κόρη μιάς πρώην προέδρου
της Ομοσπονδίας, η οποία σύστησε την ιδέα του
εράνου στην Οργάνωση. Λέγεται και έχει βάση,
ότι η φιλανθρωπική δραστηριότητα της κόρης,
θα την βοηθούσε γιά υποτροφία στο Χάρβαρντ,

Που πήγαν τα έσοδα από το μπαρ;
Στις 7 Δεκεμβρίου 2013, στον χορό υπέρ Μυρτώ, στην κοινοτική αίθουσα του Αγίου Νεκταρίου, πουλήθηκε ποτό ΧΩΡΙΣ άδεια, δηλαδή παράνομα. Τα έσοδα από το ποτό 10-15.000 δολ.
ΔΕΝ αναφέρονται στον απολογισμό της Ομοσπονδίας. Που κατάληξαν τα χρήματα; Και γιατί
ΔΕΝ πήραν άδεια, όπως πιστοποιούν τα αρχεία
της πόλης της Βοστώνης, που η ''Πρωϊνή'' έχει
στην κατοχή της; Υπάρχει απάντηση;

Η ''κερκόπορτα του Χάρβαρντ'' και ο έρανος γιά την Μυρτώ
«Τhere are two reasons people do things. One
that sounds good, and a real one». Σε απόδοση: «Τα έργα ανθρώπων έχουν δυό βάσεις: Μιά
που ακούγεται καλά και μιά πραγματική» (J. P.
Morgan).
Φαντάζομαι το πρόσφατο σχόλιο του «Θ. Κ.» σε
κάποια ημι-ομογενειακή, ή μη-ομογενειακή στήλη, αναφέρεται στον ανταποκριτή του Αντένα-TV
στις ΗΠΑ, μια και ο Θ. Κ. δεν αναφέρει ονόματα.
Δεν θα υπερασπιστώ κανέναν. Αλλά αναρωτιέμαι: Πόσα χρόνια πρέπει να βρίσκεται κάποιος
στις ΗΠΑ για να μην ακούει πως κάνει «αλεξιπτωτική τηλεοπτική εισβολή;». Ο Αντένα εκπέμπει
στις ΗΠΑ για πάνω από 30 χρόνια. Ο ανταποκριτής του είναι εδώ πάνω από δεκαετία. Ποιον είπε
αλεξιπτωτιστή ο ''λόγιος'';
Εξάλου, έπεσα από τα σύννεφα όταν επιτέλους
βρήκα το ημέηλ της Μπεςς (διπλό «ςς,» κι όχι
«Μπέση») Πάππας. Ήταν από το «ντομέην» του
ΧΑΡΒΑΡΝΤ! Τα έχασα! Είναι μια άλλη λεπτομέρεια
που δεν έχει ακουστεί ποτέ από κανέναν. Πως και
τους ξέφυγε;
Επίσης, δεν συζητήθηκε η παρέμβαση του διακεκριμένου καθηγητή νευροχειρουργικής Δαμιανού Σακά καθώς το 2008 ο τύπος ανάφερε πως
ο ίδιος ήταν ο λόγος που γιατροί ερχόντουσαν για
μετεκπαίδευση στην Ελλάδα. Στις 5 Ιουνίου, 2013
ο Δρ. Σακάς σε συνέντευξή του είπε πως η Μυρτώ
θα πάει σε κέντρο που «ανήκει στο Πανεπιστήμιο
του Χάρβαρντ.» (http://youtu.be/FJHKvFiysDc).
Όντως το Νοσοκομείων Παίδων της Βοστώνης,
όπου και δρα σαν εθελόντρια η κ. Πάππας, είναι
δορυφορικό ίδρυμα του Χάρβαρντ. Αν όμως ήταν

προγραμματισμένη η επίσκεψη στο νοσοκομείο,
τότε δεν εννοείται ότι είχαν εξασφαλιστεί τα της
εγχείρησης από την ελληνική κυβέρνηση;
Άρα, ποιόν ωφελούσε ο έρανος, πέραν της αγοράς του μηχανήματος Tobii, αξίας 25.000 δολ.,
όπως αρχικά ανακοινώθηκε; Μάλιστα παράδοξα,
σύμφωνα με την κ. Πάππας, το «Hellenic Cardiac
Program» κι όχι «Fund» ή «Trust», όπως κάποιος
γνωστός της Πάππας μου το ονόμασε, είναι το
«μόνο εθνικό πρόγραμμα» μέσα στο νοσοκομείο.
Σοβαρά; Και είναι νόμιμο αυτό για έναν αφιλοκερδή Οργανισμό, όπου απαγορεύονται δια ροπάλου διακρίσεις βάση καταγωγής; Ρώτησα και
το νοσοκομείο. Δεν μου έχουν απαντήσει ακόμη!
Ψάχνονται.
'Οσο για την φιλόδοξη νεαρή στην Βοστώνη,
δεν βλέπω τίποτα λάθος με τις προθέσεις της. Ο
Τζέη Πι Μόργκαν είχε δίκιο. Κάνουμε ότι κάνουμε
λίγο από φιλότιμο και λίγο από εγωισμό. Αλλιώς,
υπάρχουν και τα μοναστήρια όπου είναι βαριά η
καλογερική. Το ελάχιστον, έτσι πιστεύουμε.
Μόλις είχα μια συζήτηση μ' ένα φίλο για το ποιούς μαθητές δέχεται το Χάρβαρτν.
«Κάνεις λάθος, Μιτς,» μου είπε. «Δεν παίζουν
ρόλο δωρεές στο Χάρβαρντ. Πάμφτωχο παιδί
στο Τέναφλάη της Νέας Υερσέης το δέχτηκε το
Χάρβαρντ.»
«Πως γίνεται πάμφτωχο και Τέναφλάη;» απόρησα μια και πρόκειται για ιδιαίτερα εύπορη
πόλη.
«Υπάρχουν 30 διαμερίσματα για φτωχές οικογένειες,» μου απάντησε.
«Το ίδιο ισχύει και για το Χάρβαρντ. Έχουν προ-

γράμματα για φτωχούς αλλά ευνοούν τις μειονότητες γιατί τους το επιβάλει ο νόμος. Ο υποψήφιος φοιτητής είναι Κορεάτης;»
«Ναι!» μου απάντησε έκπληκτος.
«Με καλή επίδοση στον αθλητισμό;»
«Βέβαια!»
«Έχουν οι γονείς του επιχείρηση, ή κάτι τέτοιο;»
«Όχι,» μου είπε με ανακούφιση μια και είχε
αρχίσει να φοβάται πως διάβαζα τις σκέψεις του.
«Ο πατέρας του δεν δουλεύει. Λέει πως είναι
συγγραφέας.» Η έκπληξη ήταν πια δική μου μια
και ανακάλυψα πως ο φίλος μου δεν θεωρεί την
συγγραφή βιβλίων δουλειά! Η αλήθεια είναι πως
όταν Ελληνόπουλα ανταγωνίζονται με μειονότητες, υστερούν γιατί εμείς δεν διεκδικήσαμε ποτέ
κανένα νόμο. Η επίδοξη φοιτήτρια συνδυάζει
φιλοδοξία και ανθρωπισμό. Που το κακό; Αντιμετωπίζει τα «σετ ασάηντς», όπως λέγονται. Το
πρόβλημα είναι μ' όσους χειρίστηκαν τα χρήματα
του εράνου για λογαριασμό του... Χάρβαρντ. Εκεί
ζημιώθηκαν οι δωρητές, η οικογένεια της Μυρτώ
και η υποψήφια φοιτήτριά μας..
Φταίνε οι ψευτο-Οργανώσεις μας, δεν φταίει ο
Αντένα, ''Θου-Κου''!
Και μια σύσταση: Εδώ είναι Αμερική κύριε ''Θ.
Κ.''. Παρακαλώ μιλάτε με ονόματα για να σας καταλαβαίνουμε μια και το «φερστ αμέντμεντ», αν
το 'χετε ακουστά ειδικά εσεις που είσαστε τοοοόσα χρόνια στο ''κουρμπέτι της δημοσιογραφίας'',
μας προστατεύει. Δεν σεβόσαστε κανέναν, όταν
τους ρίχνετε ''μπηχτές'', αλλά αποφεύγετε να
τους ονομάζετε...
Mitch Fatouros

με τις ''συστάσεις'' της κ. Πάππας που εργάζεται
γιά το νοσοκομειακό κέντρο-θυγατρικό 'Ιδρυμα
του πανεπιστήμιου. Αν και δικηγόρος, η μητέρα
της νεαρής και δραστήριας Σοφίας Λ., δεν γνώριζε τα βασικά που ορίζει ο νόμος γιά το άνοιγμα
λογαριασμού: 'Επρεπε να ανοιχτεί στο όνομα της
Μυρτώ με διαχειρίστρια την μητέρα της και όχι
στο όνομα της Ομοσπονδίας Βοστώνης.
Η Ομοσπονδία άνοιξε τον λογαριασμό, χωρίς
έγκριση της μητέρας της ανήλικης Μυρτώ, παραβιάζοντας τον νόμο. 'Εκανε εκδηλώσεις και
δεχόταν επιταγές και δωρεές μέσω διαδίκτυου.
Κι ενώ αρχικά δήλωνε δημόσια ότι είχε στόχο τις
25.000 δολ. γιά την αγορά ειδικού μηχανήματος
επικοινωνίας γιά την Μυρτώ (Tobii), όταν συπληρώθηκε το πσοό δεν σταμάτησε, αλλά συνέχισε
και στην πορεία αυθαίρετα ανακοίνωσε ότι θα
δοθούν τα υπόλοιπα χρήματα ''γιά νοσήλεια και
εγχείρηση''. Στις εκκλήσεις της προς τους δωρητές, παράνομα δήλωνε ότι έχουν φοροαπαλλαγή
οι προσφορές τους.
'Οταν προέκυψε το σκάνδαλο και ''άνοιξαν οι
ασκοί του αιόλου'' με την αποκάλυψή του, αποκλειστικά από την ''Πρωϊνή'' (2 Ιανουαρίου 2014),
η Ομοσπονδία, μέσω του νομικού της σύμβουλου
Δημ. Ιωαννίδη, κατέφυγε σε ανεύθυνες παραπλανητικές δηλώσεις και συκοφαντίες γιά να το
''ανατρέψει''. Δυστυχώς, δεν τα κατάφεραν και
τώρα αντιμετωπίζουν νομικές κυρώσεις.
Το ερώτημα που απασχολεί την Ομογένεια είναι: Ο νομικός σύμβουλος της Οργάνωσης και η
πρώην πρόεδρος-δικηγόρος, δεν ήξεραν ούτε τα
πολύ βασικά του νόμου γιά λογαριασμούς συλλογής χρημάτων από μη κερδοσκοπική Οργάνωση,
μέσω εράνου;
'Ετσι, τα χρήματα παραμένουν στον ειδικό
λογαριασμό της Ομοσπονδίας, οι Αρχές ασχολούνται με την υπόθεση, οι της Ομοσπονδίας δεν
κρύβουν την επιθυμία τους να κρατήσουν μέρος
τους στο ταμείο τους και η Ομογένεια στο σύνολό της, αγανακτισμένη και θυμωμένη, βρίζει την
Οργάνωση γιατί θεωρεί ότι εξαιτίας της, εξαπατήθηκε και γελοιοποιήθηκε (και στην Ελλάδα).
Η...'' επιταγή'' των 100.000 δολ.
Αυτή στάλθηκε από τον Ομογενή Βασίλη Βασιλειάδη (Βαλτιμόρη) στην Ομοσπονδία, στο όνομα
της μητέρας της Μυρτώ. Μην γνωρίζοντας την
πρϊστορία του αποστολέα, η Οργάνωση, όταν
διαπιστώθηκε ότι είναι χωρίς αξία, την έδωσε
στην Μυστική Υπηρεσία μέσω του νομικού της
σύμβουλου, που είναι αρμόδια γιά τέτοια ζητήματα. Ο κ. Βασιλειάδης, ένας ηλικιωμένος Ομογενής που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα,
έχει στείλει πολλές φορές στο παρελθόν επιταγές
χωρίς αξία (και χωρίς ενεργό λογαριασμό σε τράπεζα), με μεγάλα ποσά σε ομογενειακά Ιδρύματα,
αλλά και στην Ελλάδα, σε σχολεία και αλλού. Οι
Αρχές γνωρίζουν γιά την περίπτωσή του.
Η ηγεσία της Ομοσπονδίας Βοστώνης:
Ιωάννης Ράμμος, πρόεδρος. Βασίλης Καυκάς,
α' αντιπρόεδρος. Μίλτος Αθανασόπουλος, β'
αντιπρόεδρος. Μαρία Δεληχάτσιου, γεν. γραμματέας. Παναγιώτης Λαμπρόπουλος, ταμίας. Κυριακούλα Πατσαούρα, βοηθός ταμία.
Σύμβουλοι: Τζέημς Μπίτσικας, Γιάννης Κερατσόπουλος, Δημήτρης Ματθαίος, Γιώργος Παπαδόπουλος, Δημήτρης Παπασλής, Ελευθερία
Παπασλή, Μαρία Σπυριδόπουλου.
Η Ομοσπονδία -ιδρύθηκε 1984- έχει Federal
Employer Identification Number: 311651700 και
δηλωμένη διεύθυνση στην Πολιτεία, το... ''Μαλιώτειο Πολιτιστικό Κέντρο''.
Πρώην πρόεδροι:
Ελένη Βιδάλη (μητέρα της τωρινής βοηθού
ταμία). Ελισάβετ Παπασλή (κόρη πρώην πρόεδρου και μητέρα της Σοφίας Λ.). Βασίλης Καυκάς
(τώρα α' αντιπρόεδρος). Δέσποινα Δημητρόπουλου. Γιώργος Μαρκάκος. Γιώργος Δημόπουλος.
Δημήτρης Παπασλής. Δημήτρης Τσούμπανος (2
φορές πρόεδρος αλλά και σε άλλα αξιώματα γιά
χρόνια). Γιώργος Χάκαλης (και σε άλλα αξιώματα
γιά χρόνια). Γιάννης Νικολάου. Κων/νος Χιονίδης.
Θεόφιλος Καμπερίδης.
Η οικογενειοκρατία: Η οικογένεια Παπασλή,
είναι...''ισόβια'' στην Οργάνωση. Η Ελισάβετ Παπασλή είναι κόρη των δύο συμβούλων και πρώην
πρόεδρος (2007-09) και μητέρα της Σοφίας Λ. Ο
πατέρας της, τώρα σύμβουλος, Δημ. Παπασλής
ήταν πρόεδρος 1996-99.
Σημ. Διαβάσετε την έκδοση 16 Ιανουαρίου
'14, με όλες τις λεπτομέρεις της υπόθεσης.
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ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

Τιμά την Ομογένεια γενικά και ειδικά αυτήν στη Νέα Αγγλία:

Μεγάλο ομογενειακό γεγονός στην Βοστώνη: Εγκαίνια Βιβλιοθήκης και Μουσείου, 6 Απριλίου
Τα εγκαίνια θα γίνουν αμέσως μετά την παρέλαση γιά 25η Μαρτίου, από τους τελετάρχες της, Δημ. Αβραμόπουλο και πρέσβη Χρ. Παναγόπουλο

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ +
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Aθάνατη Αστόρια
Το ιστορικό μας ''γκέττο'' ετοιμάζεται γιά την
παρέλαση της 25ης Μαρτίου που θα γίνει στο
Μανχάτταν, 5η λεωφόρο. Η Ομοσπονδία και διοργανώτρια, κάθε Πέμπτη συνεδριάζει, με την
παρουσία των ''αρμόδιων'' και καμιά 20αριά
κουρασμένων γηρασμένων ''παληκαριών''. 'Ετσι,
υπάρχει πρόβλημα και γιά τους φωτογράφους
των ΜΜΕ να βγάλουν καμιά φωτογραφία της
προκοπής, που να μην δείχνει άδεια αίθουσα,
καταφεύγοντας σε φωτογραφίες από πλάγια και
μπροστά.
Λόγω κρίσης στην Ελλάδα, οι μόνιμοι προεδροπαράγοντες του ''γκέττο'' μας, έχουν πέσει σε
μελαγχολία. Δεν έρχονται υπουργοί και βουλευταράδες, που τους περιέφεραν σαν ''επιτάφιους''
στα ομογενειακά ''στέκια'' γιά να κάνουν την φιγούρα τους. Και οι 'Ελληνες πολιτικοί καριέρας
από Ελλάδα, δυστυχώς, δεν θα κάνουν καμιά...
αρπαχτή, αδήλωτη και αφορολόγητη, όπως συνήθιζαν.
Μαρασμός λοιπόν. Και αν καιρού επιτρέποντος
μαζευτούν 10.000 παρελαύνοντες και θεατές στο
Μανχάτταν, στην παρέλαση, θα είναι μεγάλη
επιτυχία. Τα χαζά ''αρμόδιων'' και συναρμόδιων
περί 80-100.000 λαού, είναι μόνο γιά γέλια. Αυτά
τέλειωσαν πριν 25 χρόνια.
- Το μόνο παρήγορο στην στενάχωρη Αστόρια,
ο ''Λευκός Οίκος'' της (όλοι οι μεγάλοι πρόεδροι
έχουν και τον ''Λευκό Οίκο'' τους), το ζαχαροπλαστείο, όπου οι ''πολιτικοί'' της Ομογένειας,
αναπτύσουν τις βαθυστόχαστες σκέψεις τους, με
επικεφαλείς, τους νέους των 85 χρόνων, Νικολάκη και Ντινάκο.

Ακριβές αντίγραφο του νόμιμου-επίσημου
Καταστατικού, που βρίσκεται στα αρχεία της Πολιτείας

'Οσοι βρίζετε την Ομοσπονδία Βοστώνης (Νέας Αγγλίας), είστε απαράδεκτοι
Λυσσάξατε με τον έρανο γιά την Μυρτώ και τις ατασθαλίες. Βλέπετε το δένδρο με τα ''μπουμπούκια'' και αγνοείτε το δάσος. Πως τολμάτε να επικρίνετε
μία μεγάλη ομογενειακή Οργάνωση που, πριν 30 χρόνια τέτοια εποχή, κατάθεσε (15 Μαρτίου 1984) στην Πολιτεία Μασσαχουσσέτης το Καταστατικό της,
με τους μεγάλους σκοπούς και στόχους της; Κύριος στόχος στους σκοπούς ίδρυσης της Οργάνωσης, όπως καταγράφεται στην παράγραγο 5, να δημιουργήσει Βιβλιοθήκη και Μουσείο, δηλαδή δύο έργα θεάρεστα και μεγάλα. Γιατί νομίζετε η Ελλάδα έδωσε -μέσω του γενικού Προξενείου, συνολικά περίπου
300.000 δολ. όλα αυτά τα χρόνια στην Ομοσπονδία Βοστώνης; Μα φυσικά γιά να βοηθήσει στην δημιουργία Βιβλιοθήκης και Μουσείου, σύμφωνα με τους
σκοπούς της Οργάνωσης. Που είναι η Βιβλιοθήκη και το Μουσείο; Μα φυσικά στα... ''headquarters'' της, μέσα σε ένα συρτάρι, στο δωμάτιο που τους
παραχώρησε ως έδρα -επειδή είναι μόνιμα άστεγοι- το ''Μαλιώτειο Κέντρο'', που τους λυπήθηκε. Τι έγιναν τα μεγάλα ποσά από Ελλάδα στην Ομοσπονδία
Βοστώνης, την τελευταία 20ετία, πως τα ''έφαγαν''; Αγενέστατοι... Δεν μάθατε στο χωριό σας την παροιμία ''όταν τρώνε δεν μιλάνε''; Και γιατί να σας πέφτει λόγος; Δικά σας ήταν; Το τι έκανε η Ελλάδα με τα ομογενειακά ''λαμόγια'' τόσα χρόνια, είναι δική της υπόθεση. Γι' αυτό προόδευσε... μνημονιακά.

Ο Μπόζος και ο υπουργός Μήτσος
Μιά και είπα γιά ''αρπαχτές'', θυμήθηκα ένα
περιστατικό στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Ο Μήτσος, ο τώρα υπουργός, είχε φιάξει το
ΚΕΠ, το Κόμμα. Οι ''πολιτικοί φίλοι'' του διοργάνωσαν εκδήλωση γιά χρήμα στο ''Χιώτικο Σπίτι''.
Παρών και ο γραφικός ''Μπόζος'', που λίγο πριν
αρχίσει η εκδήλωση, παρέδωσε στον Μήτσο επιταγή 1 εκατομ. δολαρίων. Ναι, 1 εκατομ. δολαρίων ΗΠΑ. Τρελλάθηκε από χαρά ο Μήτσος. Λίγο
αργότερα, ο επικεφαλής της ''πρωτοβουλίας'' και
σήμερα β' στην ανενεργή Νομαρχιακή ''Νέας Δημοκρατίας'', βλέποντας την επιταγή και ποιός την
είχε εκδόσει, την πήρε και την έσκισε, λέγοντας
στον Μήτσο ''δεν αξίζει μία''.
Ο πρόεδρος Δυτικής Ακτής
Ο μέγας Θεόδωρος Λαλιώτης, λάτρης του δημοτικού τραγουδιού, ετοιμάζεται κι αυτός με
τους υπόλοιπους ''νέους'' της Ομοσπονδίας γιά
παρέλαση (επέτειο 25ης Μαρτίου), κάπου αρχές
Απρίλη. Η Ομοσπονδία Βόρειας Καλιφόρνιας, έχει
έδρα τον 'Αγιο Φραγκίσκο. Το πρόβλημα του Θεόδωρου (ήταν και δήμαρχος στην πόλη που ζει
στην Καλιφόρνια) είναι ότι θέλει μιά δεκαετία,
από ότι λέει, να παραδώσει την ηγεσία της Οργάνωσης, αλλά δεν την δέχονται οι υπόλοιποι. Τον
τιμωρούν, επειδή ήταν μόνιμος ΣΑΕριτζής, δηλ.
του Συμβούλιου Απόδημου Ελληνισμού, περιφέρεια Αμερικής.
Ο Θεόδωρος όμως, γιά να είμαστε δίκαιοι, σε
σύγκριση με άλλους προέδρους Ομοσπονδιών,
διαφέρει. Διαθέτει και μόρφωση και γνώση και
πρωτοτυπία. Πρόπερσι, δεν έκανε παρέλαση. Και
όλα τα χρήματα γι' αυτήν, πήγαν σε δεινοπαθούντες στην Ελλάδα, τους οποίους βοηθά συχνά με
καθαρούς εράνους και από την τσέπη του, μοιράζοντας τρόφιμα, ρουχισμό, είδη πρώτης ανάγκης, πληρώνοντας λογαριασμούς ηλεκτρικού σε
άπορους κ.ά στην Αθήνα και αλλού.

δάκια, δείπνα, ''συνέδρια'' κλπ, με χρήματα των
κορόϊδων Ελλήνων φορολογούμενων. Τώρα, τα
'χασαν κι αυτά.
Οπότε αντιλαμβάνομαι και την στεναχώρια του
Θεόδωρου, Σικάγου: Ετοιμαζόταν γιά ''παγκόσμιος πρόεδρος'', αλλά το έκλεισαν το ''μαγαζί''.
Ετοιμαζόταν με τον έτερο πρώην ΣΑΕάρχη και
τώρα πρόεδρο ΠΑΟΚ γιά κόμμα Ελλάδα, αλλά δεν
προχωρά. Και από ότι καταλαβαίνω, μία μεγάλη
θέση του έμεινε: Να διαδεχτεί τον...αρχιεπίσκοπο
Αμερικής, γιά να 'χουμε και την...ευλογία του.

ΣΑΕ και δυστυχία
Και μιά και ανάφερα ΣΑΕ, πολύ πίκρα έπεσε
στους προεδροπαράγοντες της Ομογένειας, εξαιτίας της κατάργησής του. Είχαν συνηθίσει ταξι-

Σικάγο
Το ευτύχημα με την ελληνική Ομοσπονδία Σικάγου, είναι ότι έχει πληθωρικό πρόεδρο, δηλαδή σε μέγεθος. Αλλά του βάζει τρικλοποδιές, ο

Στην πόλη Μanchester, βορειοδυτικά της Βοστώνης, υπάρχει το ''Πάρκο Καλύβα'', προς τιμήν του
Χρήστου Καλύβα, του πρώτου Ελληνοαμερικανού, που σκοτώθηκε στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως
αναγράφει και το μνημείο. Ιστορικό γεγονός, ανεκμετάλλευτο από την τοπική Ομοσπονδία Νέας Αγγλίας, η οποία αμφιβάλουμε αν γνωρίζει την ύπαρξη του πάρκου και πολύ περισσότερο που οφείλεται
η ονομασία του. Το τι λέει η παράγραφος 3 του Καταστατικού της (βλέπε παραπάνω) με τους σκοπούς
της, έχει σημασία;
Αλλά, θα πείτε, οι ''γκεττοποιημένες'' ομογενειακές μας Οργανώσεις, δεν τιμούν την εθνική ημέρα
αυτής εδώ της χώρας (4η Ιουλίου), με τα ''δευτερεύοντα'' θα ασχοληθούν;
Πάνω δεξιά, η αναφορά στον Χρήστο Καλύβα, από ομιλία του γερουσιαστή Mπομπ Σμιθ στις 20
Μαρτίου 2002 στην Γερουσία ΗΠΑ, σύμφωνα με τα αρχεία της (148 CONG. REC. S2178 - TRIBUTE TO
CHRISTOS NICKOLAS KALIVAS by UNITED STATES SENATOR BOB SMITH).
προηγούμενος που ανακηρύχτηκε και επίτιμος.
Ποιός του είπε να μπλέξει με Καλαματιανούς;

Τα ''κόλπα'' γιά προσωπικό οικονομικό
όφελος των παραγόντων σε Οργανώσεις
Δεν το ξέρετε; Και όμως συμβαίνει σε ορισμένες. Πολύ απλό. Αν δείτε την φορολογική δήλωση
μιάς Ομοσπονδίας και προσέξετε μιά λεπτομέρεια, θα διαπιστώσετε ότι ο πρόεδρος δηλώνει
ότι προσφέρει 20 ώρες την εβδομάδα γιά την Οργάνωση, χωρίς πληρωμή, δηλ. ''αφιλοκερδώς''.
Σύνολο 1.040 ώρες τον χρόνο. 'Αλλες 5-15 ώρες
την εβδομάδα βάζουν και οι υπόλοιποι του Συμβούλιου. Δεν έχει σημασία αν η Ομοσπονδία δεν
έχει ούτε γραφείο, όπως στην... Βοστώνη. Φυσικά 20 ώρες δεν διατέθηκαν, απλά δηλώθηκαν. Αν

δείτε μετά την προσωπική του φορολογική δήλωση προέδρου, θα παρατηρήσετε ότι έχει βάλει ένα ποσό 15-20.000 δολαρίων ως προσωπική
προσφορά σε κοινωνικό, μη κερδοσκοπικό Οργανισμό. 'Ετσι, αντί να πληρώσει ας πούμε 8.000
δολάρια στο IRS, πληρώνει τα μισά. Είναι ή δεν
είναι, οι 4.000 δολ. άμεσο οικονομικό όφελος; Αν
λάβουμε υπόψην και τα υπόλοιπα...τυχερά, που
αφαιρούνται από το Ταμείο της Οργάνωσης γιά
''έξοδα'', δηλαδή βενζίνη αυτοκινήτου, δείπνα
με φίλους κλπ, έχει ή δεν έχει άλλες 3-4.000 δολ.
τον χρόνο, καθαρό προσωπικό κέρδος;
Μετά, μην αναρωτιέσται γιατί συνέχεια είναι
μέσα ανακατεμένοι στις Οργανώσεις οι ίδιοι για
δεκαετίες. Το άτιμο το ''μέλι'' φταίει...
(Τα υπόλοιπα, στην επόμενη σελίδα)
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Οι ''λεβέντες της Ηπείρου'' ΗΠΑ και οι...''μάσες''
Ομογενειακό ηπειρώτικο άσμα, ''κλαρινάτο'':
«Πως το τρίβουν το πιπέρι / της Ηπείρου οι προέδροι; / Πως το τρίβουν, πως το τρίβουν;
Με ευρόπουλα το τρίβουν / και με αυτά γλεντούν και πίνουν»
Οι μόνιμοι ηγέτες της κραταιάς ΠανΗπειρωτικής, θα συνευρεθούν στη Νέα Υόρκη, 26 του μήνα (Ιανουαρίου 2014) γιά να αποφασίσουν τι θα κάνουν με τον ''αποστάτη'' πρώην πρόεδρο στο νότο, που
το καλοκαίρι του έβαλαν και προτομή στο χωριό του στην 'Ηπειρο, οι εκεί κάτοικοι, στην πλατεία,
με αποτέλεσμα να ''σκάσουν'' οι υπόλοιποι στις ΗΠΑ. Και οι χωριανοί, δεν περιορίστηκαν μόνο σε αυτό. Ονόμασαν και την πλατεία
με το όνομά του, ενώ ήταν έτοιμοι να μετονομάσουν και το χωριό
ολόκληρο, να πάρει δηλαδή το όνομα του Ομογενή πρόεδρου. Αλλά,
ευτυχώς, βρέθηκαν και ολίγοι με νου, γιά να πουν στους υπόλοιπους
''εντάξει, είπαμε να ρεζιλευτούμε λίγο ως χωριό, αλλά όχι και εντελώς''. Με την λογική ότι ο πρόεδρος είναι ακόμα... εν ζωή και προτομές στήνονται μόνο γιά... πεθαμένους και (εν ζωή) ολυμπιονίκες.
Ο ''αποστάτης πρόεδρος'' έκανε ένα μεγάλο παράπτωμα, Νοέμβριο 2013: Αποκάλυψε γραπτά και δημόσια ότι, μόνο επί προεδρίας
του (2005-07), η ΠανΗπειρωτική Αμερικής πήρε από την ελληνική
κυβέρνηση 48.000 δολ. Και το ''ποίμνιο'' ηπειρώτικο και μη, άρχισε
να αναρωτιέται: ''Αν πήρατε σε δύο χρόνια 48.000 δολ. στα φανερά, πόσα πήρατε σε 25 χρόνια, φανερά και... μυστικά, ελέω Ντόρας
ειδικά;''.
Που κολλάει η Ντόρα; Είχε καλές, στενές σχέσεις (όλη η οικογένεια
Μητσοτάκη) με τον σημερινό (αλλά και πριν) πρόεδρο της ΠανΗπειρωτικής και ''διάσημο συγγραφέα''. Γιά ποιά ''μυστικά'' μιλάμε; Μα
φυσικά, γιά τα μυστικά κονδύλια του υπουργείου Εξωτερικών Ελλάδας.
Τι θα γίνει στις 26 του μήνα; ''Της ΠανΗπειρωτικής το κάγκελο'', που λέει και ο Μήτσος, ο πρώην
''τσουμπάνος'' (τσοπάνης) στα νιάτα του στην 'Ηπειρο, από τα βόρεια. Γιατί; Μα απλούστατα το χρήμα
ήταν πολύ τόσα χρόνια. Και η Οργάνωση παραμένει ημιδιαλυμένη. Δεν έχει να επιδείξει κανένα, μα
κανένα έργο, τα τελευταία 25-30 χρόνια. 'Αρα που πήγαν τα χρήματα, τι έγιναν; Και μιλάμε, από τα
φανερά μόνο, γιά πάνω από μισό εκατομ. δολάρια.
Και ως αντίπραξη στη συνεδρίαση της ΠανΗπειρωτικής στη Νέα Υόρκη, ο ''αποστάτης πρόεδρος'',
την ίδια ημέρα, θα εισηγηθεί στην συνέλευση του συλλόγου του (ένα τραπέζι με 10 καρέκλες είναι
αρκετά γιά την ''λαοθάλασσα'') να εγκρίνει ομόφωνα, ως μέλος της ΠανΗπειρωτικής, απόφαση με
την οποία θα ζητείται να δοθούν τα χρήματα όλων των κρατικών ελληνικών χορηγιών της τελευταίας
25ετίας, στον δεινοπαθούντα, εξαιτίας μνημονίων-κρίσης, λαό της Ηπείρου.
Και το ωραίο: 'Οταν ρώτησαν τον ''αποστάτη πρόεδρο'' γιατί δεν μίλαγε τόσα χρόνια, απάντησε...
προεδρικά: ''Επειδή τώρα έθεσαν θέμα οι της ΠανΗπειρωτικής αν τα 48.000 δολ. μπήκαν στον λογαριασμό της, στην τράπεζα''.
Κι ένας Ηπειρώτης ''κλαρινογαμπρός'' σχολίασε: ''Βέβαια... 'Οταν τρώνε δεν μιλάνε. Και όταν έρχονται στην φόρα τα σκάνδαλα, από το ηπειρώτικο, το γυρίζουμε στο τσάμικο''.
Αναμένονται μεγάλα ''ηπειρώτικα γλέντια''. Λέτε να αρχίσει να γλεντάει μαζί τους και κανένα... IRS,
ειδικά γιά το θέμα των χρημάτων που έλαβε η Οργάνωση από ξένη κυβέρνηση (Ελλάδας), παραβιάζοντας ομοσπονδιακούς νόμους των ΗΠΑ, ως μη κερδοσκοπική Οργάνωση;

Η φθίνουσα πορεία του Ελληνισμού στις ΗΠΑ
Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη απογραφή ΗΠΑ, τον 2010, οι ελληνικής καταγωγής πολίτες ήταν
1.390.000. Σε ποσοστό 34% κατοικούν στις βορειοανατολικές Πολιτείες, 24% στις νότιες, 23% στις
κεντροδυτικές και 19% στις δυτικές. Αλλά μόνο ποσοστό 24% ομιλεί την ελληνική γλώσσα στο σπίτι.

Το ατόπημα του ''άγιου'' Μεθόδιου
Αν ανησυχήσατε γιά τον ''άγιο Βοστώνης'' μητροπολίτη Μεθόδιο, (με όλα όσα συμβαίνουν εκεί τελευταία εξαιτίας εράνου γιά Μυρτώ και ανάμιξη Δικαιοσύνης), νάτος. Εμφανίστηκε την προηγούμενη
εβδομάδα σε εκδήλωση-συζήτηση γιά θρησκευτικά δογματικά ζητήματα, με τον ραβίνο δίπλα του.
Κάθε χρόνο η συνάντηση, τα τελευταία 4 χρόνια. Αλλά κάτι δεν πάει καλά, αν κρίνουμε από την κάτω
φωτογραφία. Πίσω από τους ''άγιους'' βλέπουμε αναρτημένα τα ''σύμβολα'': Μητρόπολης Βοστώνης
και AJC, δηλ. American Jewish Committee. Που το πρόβλημα; Πολύ απλό. Η Μητρόπολη είναι θρησκευτική ''εταιρία'' στις ΗΠΑ και το AJC είναι πολιτικό λόμπι. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Ο κύριος, μπροστά αριστερά στην φωτογραφία (με κίτρινη γραβάτα), ονομάζεται Χρυσόστομος
Δήμου. Δηλώνει πρόεδρος του ''Παγκόσμιου Συμβούλιου Ηπειρωτών Εξωτερικού'' με έδρα τα... Ιωάννινα, αλλά ο ίδιος κατοικεί μόνιμα στο... Κοννέκτικατ ΗΠΑ. Στις 13 Μαίου 2013, ζήτησε επιχορήγηση
3.000 ευρό από το υφυπουργείο Εξωτερικών, αρμόδιο γιά Απόδημους. Αδιαφορώντας αν ο λαός στην
Ελλάδα υποφέρει και ειδικά στην 'Ηπειρο παιδιά δεν έχουν να φάνε ή δεν πάνε στο σχολείο. Στις 15
Νοεμβρίου 2013, η επιχορήγηση εγκρίθηκε (και δόθηκε) από τον υφυπουργό Κυριάκο Γεροντόπουλο
(απόφαση Α.Π. 4603). Τι έργο ''επιτελεί'' το... ''Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών''; Η απάντηση γνωστή και απλή: ΤΙΠΟΤΑ, κανένα (με εξαίρεση... μικροσυνέδρια ''περί ηπειρώτικων ανέμων και υδάτων''
και κλαρινάτα γλέντια). 'Εχει πάρει και άλλες κρατικές χορηγίες από Αθήνα; Ρωτήστε στο υπουργείο
(Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού) να σας πουν τα... ποσά προηγούμενων χρόνων.
Δίπλα στον ''παγκόσμιο'' Ηπειρώτη ''πρόεδρο'' και δεξιά στην φωτογραφία, ο (πάλι) πρόεδρος της
''κραταιάς'' ΠανΗπειρωτικής Αμερικής, κ.κ. Νίκος Γκατζογιάννης.

«Πως το τρίβουν το πιπέρι / του διαόλου οι προέδροι; / Πως το τρίβουν, πως το τρίβουν;
Με ευρόπουλα το τρίβουν / και με αυτά γλεντούν και πίνουν»... (Γλεντάτε γιατί χανόμαστε)

Αφήστε ήσυχο τον ''θεολόγο-συντάκτη'' στην Βοστώνη
Η αχαριστία σας στη ''νέα Αγγλία'' δεν έχει όρια. Δεν φτάνει που ο άνθρωπος, τόσα χρόνια, προβάλει εσάς και την σκανδαλιάρα Ομοσπονδία σας, δηλαδή την ανυπαρξία σας και την ανάγκη σας γιά
''φιγούρα''. Δεν φτάνει που πάντα καλύπτει τις ανομίες σας, αν και τις ξέρει γιατί δεν είναι...ανόητος.
Δεν φτάνει που τα ''κουκουλώνει'' όλα. Δεν φτάνει που σας λέει ''πετάει ο γάϊδαρος'' κι εσείς απαντάτε
''πετάει''. Τώρα τον επικρίνετε επειδή έγινε ρεζίλι με την υπόθεση έρανος. Και ο άνθρωπος δικαιολογημένα εκνευρίζεται και τα βαζει με όλους τους ανταποκριτές των τηλεοπτικών ''καναλιών'' Ελλάδας
στις ΗΠΑ, αποκαλώντας τους γραπτά ''κομιστές και κομήτες αθλιότητας''. Κι αυτό επειδή ''τόλμησαν'',
μηδενίζοντάς τον, να πουν και να μεταδώσουν αλήθειες, γιά την υπόθεση έρανος γιά Μυρτώ και παρανομίες της Ομοσπονδίας Βοστώνης. Και το σπουδαιότερο, να μεταδώσουν στην Ελλάδα την αγανάκτηση της μητέρας της Μυρτώ, εξαιτίας των άθλιων συκοφαντιών εις βάρος της από τους χαμηλού
επίπεδου τυχοδιώκτες του Συμβούλιου της παρανομούσας συστηματικά, Ομοσπονδίας σας.
Είναι να μην εκνευρίζεται ο άνθωπος, αφού πίστεψε ότι η υπόθεση-σκάνδαλο ήταν ''κουκουλωμένη'' και τα χρήματα θα έπαιρναν την... συνηθισμένη πορεία, μέχρι που τους ''χάλασε'' την δουλειά η
''Πρωϊνή''; Την συνέχεια την γνωρίζετε. Η συνηθισμένη παραπληροφόρηση του θεολόγου-συντάκτη,
που νομίζει ότι είναι και ο...''πρώτος'', αυτήν την φορά δεν πέρασε κι έγινε πάλι... ''ρόμπα''.
Αλλά μην ανησυχείτε. ''Δεν υπάρχει έρευνα'' από εσαγγελέα και IRS εις βάρος της Ομοσπονδίας.
'Εγραψε κάτι τέτοιο ο θελόγος; Όχι. 'Αρα δεν είναι... είδηση. Ξεχάσατε τι έγραφε παλαιότερα; ''Είδηση
είναι αν το γράψει η εφημερίδα μου''. Γιά παράδειγμα, είδηση ήταν η γραπτή αναγγελία (21 Οκτωβρίου 2009, σελ. 7) γιά τον...θάνατο καθηγητή από τον θεολόγο-συντάκτη (αφού το έγραψε η εφημερίδα
του) και τα παράπονα του καθηγητή την... επομένη ότι τον...πέθανε πριν την ώρα του.
Θεολόγος-συντάκτης και Συμβούλιο Ομοσπονδίας, είστε τελικά μιά καλή παρέα ''κομιστών και κομητών αθλιότητας''. Αλλά -δυστυχώς γιά εσάς- η Ομογένεια δεν τρώει ''κουτόχορτο''.
Προς Boston-αίους
Επειδή δεν έχετε συνειδητοποιήσει ακόμα τι νομικούς κινδύνους διατρέχετε με το σκάνδαλο ''έρανος γιά την Μυρτώ'' και τις σχετικές ανομίες σας και το αντιμετωπίζετε με...κουτσομπολιά, νομίζοντας
ότι απευθύνεστε σε ''κάφρους'', θα σας λύσω μία απορία -πάλι- που σας ''τρώει'': Που και πως βρήκε η
''Πρωϊνή'' την επιστολή του δικηγόρου της μητέρας της Μυρτώ, προς το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας
σας, αυτό που δημοσίευσε αποκλειστικά, 2 Ιανουαρίου 2014 και άνοιξαν ''οι ασκοί του αιόλου''.
Την επιστολή, κατά λάθος ή εξεπίτηδες, μας την έστειλε με email στέλεχος της Ομοσπονδίας απόγευμα 30ης Δεκεμβρίου 2013, δηλαδή 3 ημέρες μετά την αποστολή της στον νομικό σας σύμβουλο.
Την επομένη έγινε η προδημοσίευση-αναγγελία γιά την έκδοση ''Πρωϊνής'', 2 Ιανουαρίου 2014 και την
ίδια ημέρα, μετά την προαναγγελία, λάβαμε τηλεφώνημα από τον δικηγόρο της μητέρας της Μυρτώ,
με τον οποίον δεν είχαμε ουδεμία επαφή πριν, με την παράκληση να μην δημοσιευτεί η επιστολή. Τελικά αποφασίσαμε την δημοσίευση σχεδόν όλης της επίμαχης επιστολής, με τα γνωστά αποτελέσματα, αφού εξηγήσαμε στον δικηγόρο ότι η επιστολή δεν είναι προϊόν υποκλοπής και ότι η υπόθεση του
παράτυπου-παράνομου εράνου με συλλογή χρημάτων φορολογούμενων από μη κερδοσκοπική Οργάνωση, αφορά όλους. Αυτή είναι η ΩΜΗ αλήθεια. Οτιδήποτε άλλο λέγεται, απλά είναι ''χαζομάρες''.
Υπογραφή: Ο γ' αντι-Πρόεδρος
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OMOΓΕΝΕΙΑ

Προετοιμασίες γιά την προβολή της Ελλάδας στον Μαραθώνιο της Βοστώνης... Ο καθιερωμένος Μαραθώνιος, που αμαυρώθηκε τον 2013 από τις βομβιστικές ενέργειες, θα διεξαχθεί
Δευτέρα 21 Απριλίου 2014 που είναι και η ''Ημέρα Πατριωτών'' στην πόλη. Η γενική πρόξενος της Ελλάδας, η δραστήρια κ. Ιφιγένεια Καναρά, προετοιμάζεται από τώρα γιά την προβολή της Ελλάδας,
κάνοντας συσκέψεις στο Προξενείο με Ελληνοαμερικανούς παράγοντες, που -ευτυχώς- δεν έχουν σχέση με τοπική Ομοσπονδία κλπ. Την ημέρα του Μαραθώνιου, εκτός των άλλων εκδηλώσεων γιά
προβολή της Ελλάδας, θα απονεμηθούν στους νικητές, στο Κυβερνητικό Κτίριο, στεφάνια ελιάς που θα έρθουν από την Ολυμπία

Ιστορική χρονιά γιά την Ομογένεια στην Μελβούρνη
«Το 2014 θα είναι ιστορικός σταθμός για την
Ελληνική Κοινότητα της Μελβούρνης με την ανέγερση του νέου Κοινοτικού κτιρίου, στο κέντρο
της πόλης της Μελβούρνης, όπου θα στεγάζεται
το Πολιτιστικό μας Κέντρο. Συνάμα θα είναι και
ιστορικής σημασίας για την Ελληνική Παροικία
της Αυστραλίας και της Διασποράς, κάτι που θα
μας κάνει όλους υπερήφανους».
Αυτό υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας Μελβούρνης, Βασίλης Παπαστεργιάδης, κατά τον απολογισμό του στη γενική συνέλευση των μελών του οργανισμού.
Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος κ. Παπαστεργιάδης
σημείωσε:
«Πέρα από τον έντονο συμβολικό χαρακτήρα
του νέου κτιρίου, το Πολιτιστικό Κέντρο θα είναι
ζωντανός χώρος δημιουργίας που θα λειτουργεί
σε καθημερινή βάση στο οποίο όλη η παροικία θα
έχει πρόσβαση». Επίσης έκανε έκκληση για συνένωση των δυνάμεων της ομογένειας λέγοντας:
«Με την έναρξη της λειτουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου καλούμε όλη την Παροικία και όλες
τις Παροικιακές οργανώσεις να συνεργαστούμε
για να κάνουμε το όνειρό μας μια πραγματικότητα. Το 15όροφο νέο κτίριο θα ανήκει σε όλες τις
παροικιακές οργανώσεις και θέλουμε την συμμετοχή τους».
Όπως σημείωσε ο κ. Παπαστεργιάδης, το Πολιτιστικό Κέντρο θα προσφέρει:
- Εκπαίδευση και παιδεία, όπου θα λειτουργούν
τάξεις με μαθήματα Ελληνικών σε όλα τα επίπεδα

αλλά και αρχαίων Ελληνικών. «Το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο θα γίνει ο κόμβος της Ελληνικής
Παιδείας στην Αυστραλία» είπε.
- Πολιτισμός, όπου με κεντρικό άξονα τον Ελληνικό Πολιτισμό θα δίνονται διαλέξεις, θα γίνονται συζητήσεις και θα παρέχονται μαθήματα
με έμφαση την δημιουργικότητα του ελληνικού
πολιτισμού μας. Επίσης θα δοθεί έμφαση στην
προώθηση του πολιτισμού που δημιουργείται
στην Διασπορά.
Με την δημιουργία του νέου κτιρίου, θα δοθεί
στην Ελληνική Κοινότητα αλλά και στην Ελληνική
Παροικία η μοναδική ευκαιρία να κάνει πολιτικές
και κοινωνικές παρεμβάσεις στον Πολιτικό χώρο
της Αυστραλίας, να συμμετέχει στις πολιτικές
αποφάσεις που κρίνουν και επηρεάζουν όλους
τους ομογενείς ως πολίτες της πολυπολιτιστικής
Αυστραλίας.
Τόνισε, επίσης, ο κ. Παπαστεργιάδης:
«Θα ζητήσουμε στα θέματα πολιτικής και πολιτιστικής σημασίας την συμβολή και συνεργασία
άλλων εθνοτήτων και με τις παροικίες αυτές θα
προσπαθήσουμε να χαράξουμε με ενιαία πολιτική για τα δεδομένα της Αυστραλίας».
Τέλος για νεοφερμένα άτομα από την Ελλάδα
είπε ότι θα ζητηθεί από τα αρμόδια Υπουργεία να
υπάρχει η ανάλογη υποστήριξη αλλά και στο νέου
κτίριο θα υπάρχουν χώροι όπου θα μπορούν να
συναντηθούν οι νεοαφιχθέντες και να μπορούν
να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές και υπηρεσίες
της Κοινότητας.

Προετοιμασίες παρέλασης, γιά 25η Μαρτίου στο Μανχάτταν
Η Επιτροπή Παρέλασης της Ομοσπονδίας Νέας Υόρκης, συνεδριάζει κάθε Πέμπτη βράδυ στο ''Σταθάκιο'' στην Αστόρια, γιά την καλύτερη προετοιμασία της. Η παρέλαση γιά την 25η Μαρτίου, θα γίνει
Κυριακή, 30 Μαρτίου, στην 5η λεωφόρο στο Μανχάτταν. Τελετάρχες της παρέλασης εφέτος, θα είναι
ο γερουσιαστής Νέας Υόρκης Τσαρλς Σούμερ και ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στη Νορβηγία, ο Ελληνοαμερικανός, Γιώργος Τσούνης.

''ΕΦΥΓΕ'' Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ-ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ
Μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο, σε
νοσοκομείο του Χιούστον των ΗΠΑ έφυγε από τη
ζωή, μια σπουδαία Ελληνίδα. Η ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ. Ξεψύχησε μισή ώρα πριν φθάσει η αδελφή
της Εύα στο νοσοκομείο, ξημερώματα 2 Ιανουαρίου 2014. Η θαρραλέα Κρητικιά δημοσιογράφος,
λογοτέχνις και ερευνήτρια, κυρίως μέσα στη ζωή
του Νίκου Καζαντζάκη. Ξεκίνησε από τα Χανιά
στα δεκάξι της, ταξίδεψε, εργάστηκε και έζησε
σε πολλές χώρες, εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής. Διακρίθηκε και για την
καλοσύνη της και τη βοήθεια που προσέφερε
ποικολλοτρόπως όπου χρειάστηκε. Αγαπήθηκε
και εκτιμήθηκε όχι μόνον από τους Έλληνες αλλά
και από πολλές εθνικότητες εκεί. Στην Ελλάδα
έγινε γνωστή με το πολύκροτο μυθιστόρημά
της « Ο τυφλός Θεατρίνος» που παρουσιάστηκε
επίσημα στην Αθήνα, οι Εφημερίδες και τα ΜΜΕ
έδωσαν το παρόν τους εκτεταμένα. Η σωρός της
θα φθάσει στην Αθήνα στις 23 Ιανουαρίου και από
εκεί θα μεταφερθεί και θα ταφεί πλάϊ στη μητέρα
της στα Χανιά. Όπως ήταν η επιθυμία της...
(Ηλ. Ηλιόπουλος)

Σημ. συντ.: 'Αρθρο της, σχετικό με τις κακουχίες των πρώτων Ελλήνων μεταναστών στις ΗΠΑ
(1900-1920), δημοσιεύουμε στην σελίδα 8.

http://plantyourrootsingreece.org

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

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

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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Η βολοδαρμένη ιστορία της νεοελληνικής μετανάστευσης, είναι τόσο παλιά, όσο και η ιστορία μας. Πέρα από τους εξωτικούς μύθους, το
φεγγαρόλουστο όνειρο για μια καταπράσινη
καρπερή όαση σε χώρες παραμυθένιες, πλέκεται
σαν κισσός η πολυτάραχη πορεία της Ελληνικής
Οδύσσειας. Οι απάνθρωπες συνθήκες της ζωής,
οι ματωμένοι πόλεμοι, οι ανελέητες ληστείες, η
σαρκοβόρα πείνα και ιδιαίτερα της στείρας αγροτιάς, ξερίζωσε βίαια το μεγαλύτερο ποσοστό στο
ορμητικό κύμα των μεταναστών.
Ερήμωσαν τα κακορίζικα χωριά, ξεράθηκαν τα
αμπέλια, μαράζωσαν οι ελιές, πικραμένες μάνες,
αδελφές και κοπελιές απόμειναν μόνες να κοιτάζουν με μαράζι το πέλαγος. Ο βαριόμοιρος Έλληνας αγρότης ζούσε σε μια θλιβερή αθλιότηταμια άβυσσο δίχως ουρανό. Ξυπόλυτος, γυμνός,
κουρελής, ατροφικός. Τον πολυπόθητο καρπό
που έφτυνε αίμα για να τον μαζέψει, του τον
λήστευαν οι αετομάτηδες τοκογλύφοι, οι έμποροι και οι φεουδαρχικοί ιδιοκτήτες. Σχολεία δεν
υπήρχαν, γράμματα δεν μάθαινε, ζούσε σε άθλιες
τρώγλες, και έκλαιγε μοιρολογώντας την άσπλαχνη μοίρα του. Όλα του ήταν μαύρα και σκοτεινά
γύρω του. Καμιά χαραμάδα ελπίδας δεν γέννησε
η βαλαντωμένη καρδιά του. Για αυτό άμα άνοιξε
η στράτα της Αμερικής πήρε φουριόζικα το πενιχρό δισάκι του στον ώμο και σαλαμπαρησε με
δονκιχωτικό ενθουσιασμό και μεθυσμενα όνειρα.
Η μετανάστευση ήταν η μόνη σανίδα σωτηρίας.
Άλλη δεν υπήρχε.
Ο μεταναστευτικός πυρετός κορυφώθηκε στην
εικοσαετία 1900-1920 και η Ελλάδα έχασε το 8%
του συνολικού της πληθυσμού. Περίπου 25.000
άνθρωποι εγκατέλειπαν κάθε χρόνο την οικονομικά λαβωμένη πατρίδα και αγκυροβόλησαν με
πυρωμένη λαχτάρα για την «Γη της Επαγγελίας»,
την σαγηνευτική σειρήνα που τους υποσχόταν
με γενναιοδωρία αμύθητο πλούτο, ευημερία και
χρυσές ευκαιρίες.
Ο αμμουδερός μύθος της αμερικάνικης ''Γης
της επαγγελίας'', το ελπιδοφόρο καταφύγιο των
αποδήμων όλου του κόσμου, αναμφισβήτητα
ξελόγιασε και αντάριασε όλη την σαρωμένη μας
ύπαιθρο. Οι Έλληνες που με κομμένη την ανάσα σαλπάρισαν στις υπερπόντιες χώρες, με τα
βυζανιάρικα φτερά της ελπίδας, εκτός από τη
σωματική ικανότητα, δεν διέθεταν κανένα άλλο
προσόν. Έφταναν στον Πειραιά και αντίκριζαν
θαμπωμένοι για πρώτη φορά, θάλασσα και βαπόρια. Ήταν αγράμματοι, λίγοι είχαν τελειώσει το
Δημοτικό, ''άβγαλτοι'' και αθώοι, άνθρωποι στερημένοι, πεινασμένοι, πού δεν είχαν συνείδηση
της δύναμής τους, ούτε φυσικά των δικαιωμάτων
τους. Δηλαδή ήταν το πιο κατάλληλο υλικό για
μια ύπουλη, πανούργα εκμετάλλευση, μια αγέλη
προβάτων παγιδευμένη στα αιματηρά νύχια του
αόρατου λύκου.
Η τοκογλυφία
Η εγκληματική τοκογλυφία οργίαζε. Ο τόκος,
ήταν 20-30% σε χρήμα, αλλά οι δανειστές έπαιρναν από τους οφειλέτες τους, γάλα, βούτυρο, και
άλλα προϊόντα, ανεβάζοντας τον τόκο σε 70 ή και
80%. Το ταξίδι απαιτούσε αρκετά χρήματα και οι
παμπόνηροι πράκτορες ή οι τοκογλύφοι που θα
δάνειζαν το απαραίτητο για τα ναύλα ποσό, ζητούσαν σίγουρη εξασφάλιση. Έτσι οι μικροκτηματίες με υποθηκευμένα κτήματα βυθίζονταν σε
ανυπερβλητα χρεη.
Για τους πάμπτωχους και άκληρους υπήρχε
και ο μπαμπέσικος τρόπος. Τους δέσμευαν με
τον αποπνηκτικό ζυγό συμβόλαιων εργασίας, για
να αναγκαστούν να ξεχρεώνουν τα πανάκριβα
ναύλα τους για μια ολόκληρη ζωή. Αλυσοδεμένοι
σκλάβοι, στους σιδηροδρόμους ή στα θανατηφόρα ορυχεία του Κολοράδο.
Οι δολοπλόκοι τοκογλύφοι και πράκτορες,
στρατολογούσαν ακόμα μικρά παιδιά και εφήβους 8-12 χρονών για τα διάσημα στιλβωτήρια
που διατηρούσαν άπληστοι Έλληνες αφέντες,
στις μεγάλες πόλεις των Η.Π.Α. Μεγάλο ρόλο
έπαιξαν και οι πράκτορες των μεταναστευτικών
γραφείων που διαφήμιζαν με φανφάρες και κουδουνοκρουσιες, τον ''πλούτο'' που τους καρτερούσε στην Αμερική.
Οι περισσότεροι φουκαριάρηδες Έλληνες πήγαιναν με πρόθεση να μείνουν προσωρινά στην
Αμερική. Και σε σύγκριση με άλλες μειονότητες,
έφευγαν μόνο άντρες. Έτσι ερήμωσε ο τόπος.
Έφευγαν οι Έλληνες, με την απατηλή ελπίδα
να γυρίσουν σύντομα με παραπανίσια χρήματα,
για να ξεχρεώσουν το κτήμα τους, να κάνουν
μια δουλειά στον τόπο τους ή να προικίσουν τις
αδελφές τους. Δεν ήξεραν όμως τι τους περίμενε
στον φανταχτερό παράδεισο. Η πείρα είναι ο πιο
σκληροτράχηλος δάσκαλος.

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Η τραγική Οδύσσεια των Ελλήνων
μεταναστών στις ΗΠΑ (1900-1920)
Μέχρι τον 1907 το ελληνικό μεταναστευτικό
ρεύμα προς την Αμερική το διακινούσαν ξένες
ατμοπλοϊκές εταιρίες. Οι συνθήκες διαβίωσης
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, στα μεταναστευτικά υπερωκεάνια ήταν φριχτές, ιδιαίτερα εκείνα
της πρώτης περιόδου 1907-1937. Οι μετανάστες
θεωρούνταν «φορτίο». Πλοία μόλις 5-6 χιλιάδων
τόνων, μετέφεραν έως 1.300 επιβάτες, σε ταξίδια
που συχνά διαρκούσαν 22 μέρες. Οι δοκιμασίες
των φτωχών μεταναστών, οι οποίοι δεν νοιάζονταν σταλια για ανέσεις, γιατι ποτέ δεν τις είχαν
γευτεί, άρχιζε, πολύ πριν το ταξίδι. Οι περισσότεροι αγνοούσαν τις μεγάλες δυσκολίες που τους
περίμεναν στο Νέο Κόσμο, τον οποίο εκατοντάδες
παραδόπιστοι μεσίτες μετανάστευσης, ζωγράφιζαν με χίλια ελκυστικά χρώματα.
Με την φλογερή ελπίδα ότι στην ξένη χώρα θα
αποκτήσουν ότι χρειάζονται για να επιστρέψουν
εφοδιασμένοι για μια καλύτερη ζωή, αγωνίζονταν να πάρουν την πολυπόθητη άδεια μετανάστευσης για την Αμερική. Όσοι τα κατάφερναν,
πριν την επιβίβαση στο πλοίο, υποβάλλονταν σε
ξεψείριασμα και εμβολιασμό.
Η αναχώρηση γινόταν σε ατμόσφαιρα πανηγυρική, με την μουσική του δήμου να παίζει θριαμβευτικά στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ εκατοντάδες
μαντήλια ανέμιζαν βουτηγμένα στον αγκαθωτό
πόνο του αποχωρισμού.
Οι άδολοι μετανάστες «πακετάρονταν» κυριο-

ιδιαίτερα οι γιατροί. Αυτοί οι αμοιροι, έπρεπε να
επιστρέψουν στο λιμάνι της επιβίβασής τους.
Φοβερό μαρτύριο, η «ιερά εξέταση» στο Ellis
Island, νησί ελπίδων και αγωνίας! Νησί ολοκληρώσεως πόθων και ματαιώσεως ονείρων! Δράματα ζωής και θανάτου παίχθηκαν μέσα στις αίθουσες όπου γινόταν η εξέτασης των μεταναστών
ή πίσω από τα κάγκελα των κρατητηρίων.
Οι περισσότεροι νεοαφιχθέντες έμεναν για λίγο
στη Νέα Υόρκη. Εκεί υπήρχαν μικρά ξενοδοχεία
και μικρομάγαζα Ελλήνων ιδιοκτητών, οι οποίοι
τους υποδέχονταν όταν ξεμπαρκάριζαν από τα
σκάφη που τους έφερναν στο νότιο τμήμα του
Μανχάταν. Η πόλη ηταν πολύ ακριβή και οι περισσότεροι είχαν λίγα δολάρια στην τσέπη τους.
Βιάζονταν λοιπόν να συνεχίσουν το ταξίδι τους.
Στις αρχές του 20ου αιώνα, περίπου ένας στους
επτά μετανάστες παρέμενε στη Νέα Υόρκη. Στον
Α' Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχαν 50.000 Έλληνες
εργάτες στα σκοτεινά ορυχεία και στις σιδηροδρομικές γραμμές, ενώ οι εργάτες σιδηροδρόμων
είχαν συγκεντρωθεί κυρίως στην Καλιφόρνια,
όπου το 1910 το ποσοστό Ελλήνων στο συνολικό
πληθυσμό ήταν μεγαλύτερο από οποιαδήποτε
άλλη Πολιτεία.
Με τον καιρό, αρκετοί Έλληνες εγκατέλειψαν
τα ορυχεία και τους σιδηροδρόμους για να γίνουν
μικροεπαγγελματίες, αλλά πολλοί άλλοι παρέμειναν εργάτες για όλη τους την ζωή.

λεκτικά στους χώρους κάτω από το κατάστρωμα,
σε απελπιστικά στενούς χώρους και αμπάρια.
Καλοθρεμμένες ψείρες κλωθογύριζαν στα κορμιά τους. Από την πρώτη κιόλας ημέρα, η πολυκοσμία, οι αναθυμιάσεις των εμετών, η απόπνοια
των σωμάτων των επιβατών και η έλλειψη στοιχειώδους καθαριότητας, έκαναν την ατμόσφαιρα
αποπνικτική και ανυπόφορη.

Ένας άλλος σημαντικός τόπος προορισμού για
τους Έλληνες μετανάστες ήταν οι βιομηχανικές
πόλεις της Νέας Αγγλίας, όπου πήγαιναν για να εργαστούν στα εργοστάσια υφασμάτων και παπουτσιών. Η επιβίωση τους ήταν αξιολύπητα, άθλια.
Μια και ο σκοπός τους ήταν να εξοικονομήσουν
όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα για να τα
στείλουν πίσω στην Ελλάδα, ζούσαν αδιαμαρτύρητα βουτηγμενοι στην άβυσσο της μιζέριας και
στέρησης, αφού 5 και 6 άτομα νοικιάζαν ένα ανήλεο στενοχωρο διαμέρισμα, για να μοιράζονται
τα έξοδα, χωρίς σωστή διατροφή ή στοιχειώδεις
κανόνες υγιεινής. Για αυτό και η φυματίωση ήταν
πολύ συνηθισμένη. Τα πράγματα γίνηκαν ακόμα
χειρότερα, λόγω της δεδομένης εχθρικής υποδοχής που επιφύλασσαν στους Έλληνες μετανάστες,
οι μετανάστες άλλων εθνικοτήτων ή και οι ίδιοι
ακόμα Αμερικανοί εργάτες.
Οι μεταναστες που είχαν σκοπό να μεινουν στην
θρυλικη χωρα του πλουτου πρσωρινα, αρνήθηκαν να μάθουν την Αγγλική γλώσσα. Πολλοί ήσαν
ανειδίκευτοι και δεν τους απέμεινε παρά να δουλέψουν στα μεταλλεία ή στους σιδηροδρόμους.
Άλλοι εκδηλώνοντας το ''επιχειρηματικό δαιμόνιο του έλληνα'', έστηναν καροτσάκια πουλώντας
λαχανικά και φρούτα στους δρόμους. Σύμφωνα
με μια έκθεση το 1901 υπήρχαν 1500 πεντακοσοι
πλανόδιοι πωλητές στη Νέα Υόρκη.

Η άφιξη και τα βάσανα
Στην είσοδο του ποταμού Hudson ήταν στημένη
η φοβερή «Καραντίνα», ο δημόσιος υγειονομικός
σταθμός ελέγχου. Αδιάφοροι άνδρες της υπηρεσίας Αλλοδαπών και της Δημόσιας Υγείας, ανέβαιναν στο πλοίο και επιθεωρούσαν προσεχτικά
τους επιβάτες 3ης θέσεως και καταστρώματος.
Μετά, το ο πλοίο κατευθύνονταν σιγά-σιγά προς
το λιμάνι της Νέας Υόρκης. Περνώντας κοντά
από το άγαλμα της Ελευθερίας κατέληγε σε ένα
από τους «τόκους» στο Μανχάταν ή απέναντι στο
Χομπόκεν. Εκεί αποβιβάζονταν οι επιβάτες της
πρώτης και δεύτερης θέσεως, περνούσαν βιαστικά από τον τελωνειακό έλεγχο και χάνονταν στο
πολύβουο Μανχάταν.
Μα το κονταροχτύπημα των φτωχων μεταναστών με την σκληρη πραγματικοτητα, την αγωνία, την αβεβαιότητα, μόλις άρχιζε.
Μετά από μια πολυχρονη βασανιστική αναμονή
στο πλοίο άρχιζαν να κατεβαίνουν επιτέλους τη
σκάλα του πλοίου οι τριτης κατηγοριας επιβατες,
φορτωμένοι σαν χαμάληδες.
Αγκομαχώντας, αποβιβαζοταν στις βάρκες της
Υπηρεσίας Αλλοδαπών που τους μετέφεραν στο
περίφημο Ellis Island, γνωστό στους Έλληνες μετανάστες ως «Καστιγγάρι». Εκεί μέσα στις πολύβουες στοές του γραφείου απογραφής, οι μετανάστες υποβάλλονταν στην τελική δοκιμασία.
Κάθε άρρωστος υποχρεωνόταν να γυρίσει στο
πλοίο και παραδινόταν στην ατμοπλοϊκή εταιρία,
για επαναπατρισμό. Άγρυπνοι επιθεωρητές της
Υπηρεσίας Αλλοδαπών με τον αλαζονικό αέρα
της εξουσίας, μόλις παρατηρούσαν κάποιον ύποπτο, σημείωναν πάνω στην κάρτα τους κάποιο
κωδικό σήμα, προκειμένου να τον προσέξουν

Οι εργασίες
Οι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στις μεγάλες
πόλεις απασχολούνταν σαν εργάτες σε εργοστάσια τυποποίησης τροφίμων, σε χαλυβουργεία και
σε εργοστάσια, αν και πολλοί ξεκίνησαν ως πλανόδιοι πωλητές φρούτων, γλυκών και λουλουδιών. Σημαντικός επίσης οικονομικός παράγοντας
της εποχής για τους Έλληνες ήταν τα στιλβωτήρια παπουτσιών. Σε όλον τον αμερικανικό Βορρά
υπήρχαν εκατοντάδες τέτοιων επιχειρήσεων που
ανήκαν σε Έλληνες. Η άνθηση των επιχειρήσεων
αυτών οδήγησε στο να θεωρούνται συνώνυμες
οι λέξεις «λούστρος» και «Έλληνας» στα μεγάλα
αστικά κέντρα του Βορρά της εποχής εκείνης.
Τα άμοιρα παιδιά που δούλευαν σαν πλανόδιοι

πωλητές για λογαριασμό των «πατρόνων» τους
φωλιαζαν σε βρωμερά και ανθυγιεινά δωμάτια.
Συχνά συγκατοικούσαν στα ίδια κτίρια που ήταν
οι στάβλοι των αλόγων.
Σπανιότατα, άνοιγαν τη νύχτα τα παράθυρα
και ακόμα πιο σπάνια έπλεναν τις κουβέρτες των
κρεβατιών τους. Τις περισσότερες φορές έμεναν
νηστικά όλη την ημέρα και έτρωγαν μόνο το
βράδυ όταν επέστρεφαν στα δωμάτια τους, όπου
στοίβαζαν και τα απούλητα φρούτα, λαχανικά.
Η κατασταση ήταν ακόμη χειρότερη για τα κακορίζικα παιδιά που δούλευαν στα στιλβωτήρια.
Σε μερικά δωμάτια ήταν αραδιασμένα το ένα
πλάι στο άλλο, δύο ή τρία κρεβάτια στα οποία
έπεφταν μισολυποθυμα από την κουραση. Τα πιτσιρικια επρεπε να ξυπνησουν στις 4.30 το πρωί
να περπατησουν μεχρι τα στιλβωτηρια και να
δουλεψουν ασταμάτητα μέχρι τις 10 την νύχτα.
Μετά καθαρίζαν τα μάρμαρα, σφουγγαρίζαν τα
πατώματα και ξεσκονίσαν τις καρέκλες.
Τις περισσότερες φορές οι σατανικοί Έλληνες
εργοδότες αντί για μεροκάματο έδιναν στα φουκαριάρικα παιδιά μόνο τυρί, ελιές και ξερό ψωμί.
Τα στιλβωτήρια έμεναν ανοιχτά κάθε μέρα και τις
Κυριακές και τις γιορτές.
Σε πολλά μέρη οι Έλληνες εργάτες των εργοστασίων λιμονοκτούσαν με δυο δολάρια την
εβδομάδα. Στις σιδηροδρομικές γραμμές οι εργάτες κατοικούσαν σε ξεχαρβαλωμένα παλαιά
βαγόνια και ξύλινες καλύβες. Οι 9 στους 10 'Ελληνες στην Αμερική ήταν εργάτες, που δούλευαν
μερόνυχτα.
Η εκμετάλλευση
Στην ιστορία του ελληνισμού υπάρχουν πολλές
σκοτεινές σελίδες εκμετάλλευσης, από δεσποτικούς Έλληνες, που καπηλεύτηκαν ξεδιάντροπα
τους συντρόφους τους.
Αρκετοί Έλληνες μετανάστες, έχοντας υπερνικήσει τα πρώτα εμπόδια, αντί να προσπαθήσουν
να εξυπηρετήσουν τους συμπατριώτες τους, εκμεταλλεύτηκαν την απειρία και την αμάθειά τους
σε τέτοιο αποκρουστικό βαθμό, που ήταν απαραίτητη η επέμβαση των αμερικανικών αρχών.
Το μαφιόζικο σύστημα των Ελληνων Πατρόνων
παρέμεινε ανεξίτηλο στην Αμερικανική ιστορία,
ήταν το μίασμα του παντοδύναμου κοιλαρά αφέντη απέναντι στον μικρό και στον αδύνατο.
Το σύστημα εκμετάλλευσης από τους «Πατρόνους» είχε πρωτοεμφανιστεί από Ιταλούς
στη σιδηροδρομική βιομηχανία. Στην ουσία, οι
Πατρόνοι ήταν εργολάβοι στους οποίους οι νεοφερμένοι, που ήξεραν πολύ λίγο τη γλώσσα και
τις συνθήκες εργασίας, στηρίζονταν για να βρουν
δουλεια, εργασία. Μερικές φορές οι Πατρόνοι
τους εξασφάλιζαν δωμάτιο και ένα συμφωνημένο ποσό ως μισθό, που σήμαινε ότι τροφή και
οτιδήποτε έπαιρνε ο εργάτης επιπλέον απ' αυτό
το ποσό ανήκε στον Πατρόνο.
Από το 1900 οι αδιάντροποι Έλληνες «αφεντικά», υιοθέτησαν το σύστημα των κουρσάρων πατρόνων και το τελειοποίησαν. Τα πρώτα θύματα
ήταν οι μικροπωλητές λουλουδιών και οι πωλητές φρούτων και γλυκών. Ήταν εφοδιασμένοι με
χειράμαξες και με το εμπόρευμα της ημέρας. Το
βράδυ επέστρεφαν τα καροτσάκια τους και τις
εισπράξεις στο «αφεντικό».
Μετά το 1900 το σύστημα επεκτάθηκε και συμπεριέλαβε στα δίχτυα του αποπαίδια ηλικίας
14-20. Αυτά τα αθώα αγόρια έκλειναν συνήθως
συμβόλαιο στην Ελλάδα. Το συμβόλαιο το υπέγραφαν τα αγόρια και οι γονείς τους χωρις να καταλαβαίνουν το αληθινό νόημα της συμφωνίας. Ο
Πατρόνος πλήρωνε τη μετάβαση στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Και έτσι, ήταν υποχρεωμένα να δουλεύουν για τα ναύλα, χρόνια αμέτρητα. Ήταν μια
μορφή μασκαρεμένης δουλείας με συμβόλαιο. Η
κομπίνα των Πατρόνων ξεκλήρωσε ζωές και μαύρισε το όνομα των Ελλήνων στην Αμερική.
Οι κακουχίες και πληγές των πρωτοπόρων μεταναστών σιγά σιγά έκαναν την αγουρίδα μέλι και
έφεραν το αυριανό, πλούσιο θερισμό. Πάλεψαν
με ηρωισμό και ανήκουστη υπομονή. Λαβώθηκαν θανάσιμα με φαρμακερά από βέλη ρατσισμού, εκμετάλλευσης και στέρησης, αμέτρητες
φορές. Μα με μια δύναμη ανώτερη από την ανθρώπινη ψυχή, αγκάλιασαν την θανατηφόρα
φωτιά αντρίκεια και ο σπόρος που φύτεψαν με
αίμα στην ξένη γη, άνθισε και έγινε ένας αδιάσπαστος, σημαντικός πυρήνας στην οικονομική
φλέβα της Αμερικής.
Τα παιδιά των δούλων έγιναν αφεντικά, άνοιξαν επιχειρήσεις, μαγαζιά, μορφώθηκαν, έγιναν
επιστήμονες καθηγητές, βουλευτές και σφυρηλάτησαν την πιο προοδευτική, αλλά και εθνικιστική Ομογένειά μας, αυτή της Αμερικής.
Ελένη Κατσουλάκη (''έφυγε'' 2 Ιαν. '14, Χιούστον)
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Κατά τα χρόνια των αποικιοκρατιών γύρω στα
1600 με 1700, οι Έλληνες ήρθαν στην Αμερική και
ειδικότερα στην περιοχή Boston (Βοστώνη) σποραδικά και σε μικρούς αριθμούς. Πρώτοι έφτασαν οι καπετάνιοι και ναυτικοί, αργότερα εκείνοι
που ήρθαν για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Υπάρχει
πιθανότητα ο πρώτος Έλληνας μετανάστης να
ήταν ο Πλοίαρχος Thomas Grecian ή Gretian.
Ένα κύμα μετανάστευσης εμφανίστηκε προς
το τέλος της δεκαετίας του 1820 καθώς η Ελλάδα
προσπαθούσε να επανορθωθεί από την καταστροφή της επανάστασης. Ορφανά του πολέμου
μεταφέρθηκαν στην περιοχή New England από
φιλέλληνες όπως τον Samuel Gridley Howe, τον
Col. Jonathan Miller από το Vermont και άλλους
εμπόρους και διπλωμάτες.
Από τα μέσα του 19 αιώνα, η περιοχή του
Boston είχε λιγότερους από 300 κατοίκους Ελληνικής καταγωγής. Η καταγραφή πληθυσμού
του 1900 στην Αμερική έδειξε ότι περίπου 9.000
Έλληνες ζούσαν στην Αμερική τον καιρό εκείνο,
από τους οποίους 2.000 ήταν στην New England
και 1800 στην Μασσαχουσέτη.
Αλλά το πιο εντυπωσιακό σημείο της μετανάστευσης των Ελλήνων στην Αμερική και στο
Boston είναι ότι, αντίθετα με τους μετανάστες του
20ου αιώνα, οι περισσότεροι ήρθαν δίχως να γνωρίζουν κανέναν στη χώρα αυτή, δίχως πόρους και
Ο Μ. Αναγνωστόπουλος (Michael Anagnos)
ήταν αποτελεσματικός στην οργάνωση των Ελλήνων του Boston της Αμερικής. Το 1891 ίδρυσε τον
σύλλογο ''Πλάτων'', ένα εκπαιδευτικό οργανισμό
για τους νεοαφιχθέντες μετανάστες, και τον ίδιο
χρόνο ίδρυσε τον οργανισμό Μέγας Αλέξανδρος
(Alexander the Great), από ομάδα Αμερικανών
φιλελλήνων της περιοχής Boston.
To 1895 ο Μ. Ιατρού ίδρυσε την Εταιρεία ''Αθήνα-Ουάσινγκτον'' (Athens-Washington Society)
στο Lowell.
Γρήγορα έγινε αντιληπτό ότι τέτοιοι οργανισμοί μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ όχι
μόνον τους Έλληνες που καταφθάνουν αλλά και
την Αμερικανική κοινωνία γενικότερα. Γι' αυτό
ο Αναγνωστόπουλος (Anagnos) το 1904 ίδρυσε
τη λεγόμενη ''Πανελλήνια Ένωση'' (Panhellenic
Union) με στόχους:
1. Την καλλιέργεια του πνεύματος αμοιβαίας
βοήθειας,
2. Την κατανόηση και τον σεβασμό στα ιδρύματα και τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών,
3. Την διδαχή Αγγλικών και Ελληνικών,
4. Την διατήρηση της Εκκλησίας,
5. Την οικονομική ενίσχυση αυτών που έχουν
ανάγκη.
Δεν πήρε πολύ χρόνο οι οργανισμοί σε διάφορες γεωγραφικές τοποθεσίες ν' ανθίσουν εθνικά
και τοπικά.
Αν και η Εταιρεία Βασσάρα (Vassara Society)
δεν ξεκίνησε πριν τον 1901, υπήρξαν περίπου
είκοσι Βασσαριώτες που κατέφθασαν πολύ πριν.
Ο Λάσκαρης Π. Λάσκαρης (Laskaris P. Laskaris)
φαίνεται να είναι ο πρώτος που ήρθε στην περιοχή του Boston (Βοστώνης) το 1889 ακολουθούμενος από κάποιον Χατζή (Hatzis) του οποίου μόνον
το επώνυμο είναι γνωστό, το 1891.
Τα έγγραφα της Εταιρείας αναφέρουν ότι τα
εξής άτομα έφτασαν το 1892-93:
• Panagiotis Condakes (Παναγιώτης Κοντάκης)
• Soterios Papaggelis (Σωτήριος Παπαγγέλης)
• John Theofilis (Ιωάννης Θεοφίλης)
• Sarantos Malamis (Σαράντος Μάλαμης)
• John G. Mamonas (Ιωάννης Γ. Μαμωνάς)
To 1894-96 κατέφτασαν οι:
• George Sarantou Giouras, (Γεώργιος Σαράντου Γκιούρας)
• George Canellos (Γεώργιος Κανέλλος)
• George Theofilis ή Karavidas (Γεώργιος Θεοφίλης ή Καραβίδας)
• George Viris (Γεώργιος Βύρης)
• George Condakes (Γεώργιος Κοντάκης)
To 1897-99 κατέφθασαν οι:
• Panagiotis Giannakopoulos (Παναγιώτης Γιαννακόπουλος)
• George K. Anastasopoulos (Γεώργιος Κ. Αναστασόπουλος)
• Nikolas Bounos (Νικόλαος Μπούνος)
• John Giannakopoulos – Kallergis (Ιωάννης
Γιαννακόπουλος ή Καλλέργης)
• J. Mamonas (Γ. Μαμωνάς)
• George Psalidas (Γεώργιος Ψαλίδας)
• John Masganas (Ιωάννης Μασγκάνας)
• John Panagos (Ιωάννης Πανάγος)
• Shizas (Σχίζας, μόνο το επώνυμό του είναι
γνωστό)
Μερικούς μήνες μετά την ίδρυση της Εταιρείας

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

H ιστορία των παροικιών μας στις ΗΠΑ

Οι πρώτοι 'Ελληνες μετανάστες
στην Βοστώνη, περιοχή Νέας Αγγλίας

δίχως κανέναν οργανισμό στήριξης. Ήρθαν εξοπλισμένοι μόνο με την πίστη ότι υπήρχε ελπίδα
εδώ, ελπίδα επαγγελματικής αποκατάστασης και
εκπαίδευσης. Μερικούς τους έφεραν οι φιλέλληνες και άλλοι υιοθετήθηκαν από πλούσιες οικογένειες του Boston. Μερικοί μετανάστες άλλαξαν
ακόμη και αυτά τα επώνυμά τους υιοθετώντας το
επώνυμο της οικογένειας που τους φιλοξένησε
σε ένδειξη ευγνωμοσύνης. Το να βρούμε αυτούς
σήμερα είναι σχεδόν ακατόρθωτο.
Το μεγαλύτερο κύμα μετανάστευσης από την

Ελλάδα στην Αμερική ήρθε στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, καθώς η οικονομία
της Ελλάδας υπέφερε και οι Βαλκανικοί Πόλεμοι
του 1912-13 είχαν τις αρνητικές τους επιπτώσεις.
Αλλά αυτή η ιστορία είναι γνωστή και καταγραμμένη. Η αναφορά γίνεται στους ηρωικούς Έλληνες
νέους, νέες που ήρθαν από μόνοι τους, επέζησαν
και διέπρεψαν κατά τον 19ο αιώνα στο Boston.
Η ιστορία των Ελλήνων στην περιοχή Boston
του 20ου αιώνα είναι ευρέως γνωστή. Η ζωή Ελληνο-Αμερικάνων όπως του αθλητή H. Agganis,

Οι πρώτοι ελληνικοί Σύλλογοι της Βοστώνης

Βασσάρα, ιδρύθηκε η Ελληνική Εταιρεία Βρέσθενα (Hellenic Society of Vresthena) το 1903.
Ο παλαιότερος κάτοικος από τα Βρέσθενα στην
περιοχή Boston φαίνεται να είναι ο Ελευθέριος
Πηλάλας (Eleftherios Pilalas), ο οποίος τελικά
εγκαταστάθηκε στο Springfield. Είχε νωρίτερα
αφιχθεί το 1877 ή 1884.
Σύμφωνα με τα αρχεία της εταιρείας, αυτός
που στήριξε την ίδρυσή της περισσότερο απ’
όλους ήταν ο Σταύρος Λούμος (Stavros Loumos)
γνωστός επίσης ως Ζακχαίος, γιατί ήταν κοντός
στο ανάστημα. Ο κύριος σκοπός της εταιρείας
ήταν, κι ακόμη είναι, η προώθηση στενότερων
σχέσεων και συνεργασίας μεταξύ των μελών. Άλλος σκοπός ήταν η προώθηση της φιλανθρωπίας
και βοήθειας προς τον τόπο καταγωγής τα Βρέσθενα που βρίσκεται στη Λακωνία.
Μερικοί προγενέστεροι κάτοικοι της περιοχής Boston από τα Βρέσθενα ήταν επιχειρηματίες του κέντρου όπως η οικογένεια Τίγκου
(Tingos family), που λειτουργούσε το εστιατόριο
Emporium Restaurant, o Παναγιώτης Φιλιππόπουλος κάτοχος του καταστήματος ''Λακωνία''
(Laconia) και ο Δήμος Κακρίδας (Demos Cakridas)
κάτοχος καταστήματος εισαγωγής ελληνικών
προϊόντων, ο οποίος συμμετείχε επίσης και στο
ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα της περιοχής

Boston με το όνομα «Η Φωνή της Ελλάδας».
Στο Brookline εγκαταστάθηκε η οικογένεια Ροζιανίτη (Rozianitis), στην περιοχή Jamaica Plain
οι οικογένειες Τριάντου και Γιαννακόπουλου,
στην περιοχή Alston/Brighton οι οικογένειες
Κόκκινου, Πρόμπα, Διαμαντοπούλου, Τσαλαπάτα,
Ραχιότη, Τίνγκου και Βύρη. Στην περιοχή Hyde
Park εγκαταστάθηκε η οικογένεια Εμμανουήλ,
στην περιοχή Mattapan οι οικογένειες Βασίλειου
Πρίμπα και Σταύρου Καρακάση, στην περιοχή
Quincy εγκαταστάθηκε η οικογένεια Εμμανουήλ,
Κακρίδα, Βλάθρα, Σπελιάκου και Ροζιανίτη. Στην
περιοχή Lynn εγκαταστάθηκαν οι οικογένειες
Λούμου, Καρτσούνη, Βύρη και Τριαντάφυλλου.
Στην περιοχή Melrose/Malden εγκαταστάθηκαν
οι οικογένειες Κοκκίνου, Τριάντου, Πλουμπίδη
και Σπαθάνα και τέλος στην περιοχή Watertown
η οικογένεια Τριανταφυλάκου (Trient).
Οι οικογένειες Πιλαλά, Γιαννακόπουλου και
Κοκκινιά ήταν οι πρώτες που κατέφθασαν στο
Springfield και άνοιξαν ζαχαροπλαστείο.
Πενταλοφίτες
Η Αγαθοεργός Αδελφότητα Πενταλοφιτών
στην Αμερική ξεκίνησε το 1902. Τα αρχεία της
δείχνουν ότι ο πρώτος κάτοικος του Πενταλόφου
που έφτασε στην περιοχή Boston (Lowell) ήταν

Πενταλοφίτες:
Από την ευρύτερη
περιοχή όπου
συναντούνται οι
νομοί Γρεβενών,
Καστοριάς, Κοζάνης

του μουσικού D. Mitropoulos, του επιχειρηματία
T. Pappas, J. Haseotes και G. & T. Demoulas, καθώς και J. Gikas, των βιομηχάνων C. Maliotis, και
C. Papoutsy, του αστρονόμου M. Papayannis και
του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Ιακώβου, καθώς
και των αναρίθμητων διακεκριμένων επιστημόνων στα νοσοκομεία της περιοχής του Boston,
στα πανεπιστήμια και στα χημεία είναι λεπτομερώς καταγραμμένη. Αλλά γνωρίζουμε λίγα για
τους πρωτοπόρους τους οποίους διαδέχτηκαν.
Το πρώτο ελληνογενές όνομα σε επίσημο έγγραφο στο Boston (1668) φαίνεται να είναι το
όνομα της Jane Grecian, κόρης του Capt. Thomas
Grecian και της συζύγου του Dorothy. Το 1668 το
όνομα του Capt. Grecian εμφανίζεται επίσης σε
μια κατάσταση φορολογουμένων.
Ο S.G. Canoutas, ένας δικηγόρος του Boston
στο άρθρο «Ελληνισμός της Αμερικής» το 1918
υπέθεσε ότι τα πρώτα ονόματα και επώνυμα των
μελών αυτής της οικογένειας έδειχναν ότι ήταν
ελληνογενή.
Το «Βορειοανατολικό Ιστορικό και Γενεαλογικό Αρχείο» δείχνει ότι το 1691 κάποια Colleta
Grecian, κόρη του Dorcas και εγγονή του Thomas
Grecian, βαπτίστηκε στην εκκλησία του Mr.
Willard η οποία ήταν μια Παλιά Νότια Εκκλησία
(Old South Church).
(Emmanuel Paraschos, Ph.D.)
ο Απόστολος Κατσίκας το 1894. Οι Πενταλοφίτες
εξαπλώθηκαν και στην περιοχή New Hampshire
ενώ εργάστηκαν στην υποδηματοποιεία. Μερικοί
από τους πρώτους Πενταλοφίτες στην περιοχή
του Boston ήταν οι εξής:
• G. Karamitopoulos (Γ. Καραμιτόπουλος)
• Constantine Proutsalis, (Κωνστ. Προύτσαλης)
• Gerasimos Lasos (Γεράσιμος Λάσος)
• Christos Coios (Χρήστος Κόιος)
• John Theodore (Γιάννης Θεοδόρου)
• Fotios Garos (Φώτιος Γκάρος)
• George Babalis (Γεώργιος Μπάμπαλης)
• George Becas (Γεώργιος Μπέκας)
• George Aliapoulios (Γεώργιος Αλιαπούλιος)
• Anastasios Aliapoulios (Αναστ.ς Αλιαπούλιος)
• Andrew Aliapoulios (Ανδρέας Αλιαπούλιος)
• Alexander Pliaxtouras (Αλέξ. Πλιαχτούρας)
• Spiros Gatzoulis (Σπύρος Γκατζούλης)
• Fotios Vrouvlianis (Φώτιος Βρουβλιάνης)
• Evangelos Vrouvlianis (Ευάγγ. Βρουβλιάνης)
• Christos Portis (Χρήστος Πόρτης)
• Demetrios Karapoulios (Δημ. Καραπούλιος)
• Louis Bantis (Λούης Μπαντής)
• Christos Árales (Χρήστος Αραλής)
• Nikos Karoutas (Νίκος Καρούτας)
• Peter Gagas (Π. Γκαγκάς)
• Nicholas Zougoulos (Νικόλαος Ζουγκούλος)
• Peter Mourtzios (Π. Μούρτζιος)
O Σύνδεσμος Φούρκας
Το Fourkas Association της περιοχής New
Hampshire ιδρύθηκε τον 1903, αλλά δεν εμφανίζονται καθόλου Φουρκιώτες στην περιοχή Boston
τον 19ο αιώνα. Μερικοί από τους πρώτους (19031905) Φουρκιώτες εκγαταστάθηκαν στην περιοχή
Manchester, NH. Μεταξύ αυτών ήταν οι:
• Efthymios Fasekis (Ευθύμιος Φασέκης)
• George Fasekis (Γεώργιος Φασέκης)
• Georgios Bobotis (Γεώργιος Μπομπότης)
• Ahileas Bobotis (Αχιλλέας Μπομπότης)
• Zois Flionis (Ζώης Φλιώνης)
• Constantine Flionis (Κωνσταντίνος Φλιώνης)
• Andreas Flionis (Ανδρέας Φλιώνης)
• Alexandros Mokas (Αλέξανδρος Μόκας)
• Ioannis Mokas (Ιωάννης Μόκας)
• Athanasios Sarmaniotis (Αθαν.Σαρμανιώτης)
• Dimitrios Sarmaniotis (Δημ. Σαρμανιώτης)
• Ioannis Sarmaniotis (Ιωάννης Σαρμανιώτης)
• Nikolaos Sarmaniotis (Νικ.ς Σαρμανιώτης)
• Andreas Sarmaniotis (Ανδρ. Σαρμανιώτης)
• Dimitris Ziozis (Δημήτρης Ζιώζης)
• Kostas Skaperdas (Κώστας Σκαπήρδας)
• George Exarxou (Γεώργιος Εξαρχου)
• Vasilios Papageorgiou (Βασ.Παπαγεωργίου)
• Themistoklis Ekonomou (Θεμιστ.Οικονόμου)
• Dimitrios Ekonomou (Δημήτριος Οικονόμου)
• Ioannis Dimolakis (Ιωάννης Δημολάκης)
• Georgios Dimolakis (Γεώργιος Δημολάκης)
• Constantine Karatzios (Κων/νος Καράτζιος)
• Theodore Kremniotis (Θεόδ. Κρεμνιότης)
• Ioannis Katsianis (Ιωάννης Κατσιάνης)
• Efthymios Mokas (Ευθύμιος Μόκας)
• Andreas Papakostas (Ανδρέας Παπακώστας)
• Alexandros Nasitas (Αλέξανδρος Νασίτας)
• Stergios Tabouris (Στέργιος Ταμπούρης)
• Efthymios Tontis (Ευθύμιος Τόντης)
(Emmanuel Paraschos, Ph.D.)
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O Δρ. Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ (αγγλικά: Martin Luther King Jr. - 15 Ιανουαρίου 1929
- 4 Απριλίου 1968) ήταν Αμερικανός πολιτικός
αγωνιστής, ηγέτης των Αφροαμερικανών και
εφημέριος, που πάλεψε ενάντια στον φυλετικό
ρατσισμό και τις διακρίσεις.
Ο Κινγκ γεννήθηκε στις 15 Ιανουαρίου του 1929,
στην Ατλάντα της Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως Μάρτιν Κινγκ Τζούνιορ.
Η οικογένειά του ήταν της μεσοαστικής τάξης
και σχετιζόταν άμεσα με το μαύρο κλήρο των
Νότιων Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς ο πατέρας
και ο παππούς του ήταν Βαπτιστές ιεροκήρυκες.
Το Λούθερ προστέθηκε στο όνομα του Κινγκ, σε
ηλικία πέντε ετών, προς τιμήν του Λουθήρου. Σε
μικρή ηλικία, βίωσε την πρώτη του ρατσιστική
εμπειρία, καθώς στις τραπεζαρίες των τραίνων
εκείνης της εποχής, χρησιμοποιούνταν κουρτίνες, για το διαχωρισμό των μαύρων και των λευκών επιβατών.
Στα 15 του πήγε να φοιτήσει στο Κολλέγιο
''Μορχάουζ'' της Ατλάντα, σε ειδικό πρόγραμμα
για ταλαντούχους μαθητές. Ενδιαφερόταν για
την ιατρική και τη νομική, όμως εγκατέλειψε τις
σπουδές του, λόγω των επανειλημμένων πιέσεων
του πατέρα του, για να γίνει κληρικός. Επί τρία
χρόνια, σπούδασε στο Θεολογικό Σεμινάριο του
Κρόζερ, στο Τσέστερ της Πενσυλβάνια. Το 1948,
σε ηλικία 19 ετών, χρίστηκε Βαπτιστής πάστορας.
Αποφοίτησε, το 1961, παίρνοντας δίπλωμα θεολογίας. Τότε, άρχισαν να επηρεάζουν τον τρόπο
σκέψης του η φιλοσοφία της πολιτικής ανυπακοής και της μη βίας, του Μαχάτμα Γκάντι και οι
απόψεις των σύγχρονων προτεσταντών θεολόγων. Ακολούθησε το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, όπου έθεσε τις βάσεις για τις θρησκευτικές
και ηθικές αρχές του, στις οποίες στηρίχθηκε η
διδακτορική διατριβή του, με τίτλο: «Συγκριτική μελέτη των ιδεών περί Θεού στη σκέψη του
Πάουλ Τίλιχ και του Χένρι Νέλσον Βίμαν». Εκεί,
επίσης, γνώρισε τη μετέπειτα σύζυγό του, Κορέττα Σκοτ, την οποία και παντρεύτηκε στις 18
Φεβρουαρίου του 1953. Στις 31 Οκτωβρίου του
1954, μετακινήθηκε -με μεσολάβηση του πατέρα
του- στο Μοντγκόμερυ της Αλαμπάμα και έγινε
εφημέριος της εκκλησίας των Βαπτιστών της Λεωφόρου Ντέξτερ.
Αγώνες κατά των φυλετικών διακρίσεων
Την 1η Δεκεμβρίου του 1955, η μοδίστρα Ρόζα
Παρκς, αρνούμενη να παραχωρήσει τη θέση της
σε έναν λευκό στο λεωφορείο -όπως όριζε ο νόμος- συνελήφθη. Έτσι, οι μαύροι της περιοχής
δημιούργησαν την «Ένωση για την Πρόοδο»
του Μοντγκόμερυ, με αρχηγό τον Κινγκ, για την
καταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων. Στις
26 Ιανουαρίου του 1956, ο Κινγκ συνελήφθη για
υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και φυλακίστηκε,
λόγω της προεδρίας του, στην Ένωση. Tέσσερις
ημέρες αργότερα (30 Ιανουαρίου), το σπίτι του
δέχθηκε βομβιστική επίθεση. Στις 21 Φεβρουαρίου, καταδικάστηκε με άλλους 88 μαύρους,
λόγω της στάσης τους απέναντι στο νόμο για
τα λεωφορεία. Στις 20 Δεκεμβρίου του 1956, το
Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματικές τις φυλετικές διακρίσεις στα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς. Έτσι, το κίνημα του Κινγκ πήρε την
πρώτη του μεγάλη νίκη. Στις 8 Αυγούστου του
1957, ο Κινγκ ίδρυσε τη «Συνδιάσκεψη της Χριστιανικής Ηγεσίας των Πολιτειών του Νότου» ή
αλλιώς «Χριστιανική Διάσκεψη του Νότου», με
επικεφαλής τον ίδιο.
Οι μαύροι των Νότιων Πολιτειών τού συμπαραστάθηκαν ένθερμα και έτσι, ο Κινγκ ξεκίνησε
τις ανθρωπιστικές περιοδείες του, ανά το κράτος,
υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων των μαύρων
και της μη βιας, διοργανώνοντας καθιστικές διαμαρτυρίες και ειρηνικές πορείες. Επίσης, είχε συναντήσεις με διάφορους ξένους ηγέτες. Έτσι, στις
9 Σεπτεμβρίου του 1957, το Κογκρέσο αναγνώρισε πολιτικά δικαιώματα και στους μαύρους. Στις
23 Ιουνίου του 1958, πραγματοποιήθηκε η ιστορική συνάντηση του Κινγκ με τον Πρόεδρο Ντουάιτ
Αϊζενχάουερ. Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1958, ο
Κινγκ μαχαιρώθηκε στο θώρακα, στο κέντρο του
Χάρλεμ, από την Αϊζόλα Κάρρυ. Από το Φεβρουάριο μέχρι τον Μάρτιο του 1959, ταξίδεψε και
έμεινε στην Ινδία, ως προσκεκλημένος του Ινδού
πρωθυπουργού, Νεχρού. Στις 24 Ιανουαρίου του
1960, ο Κινγκ μετακόμισε στην Ατλάντα και ορίστηκε πάστορας, στην ίδια εκκλησία με τον πατέρα του. Στις 22 Ιουνίου του ίδιου έτους, συναντήθηκε με τον υποψήφιο Πρόεδρο, Τζoν Κέννεντυ.
Στις 19 Οκτωβρίου του 1960, συνελήφθη για
καθιστική διαμαρτυρία στην Ατλάντα και φυλακίστηκε, αφού αρνήθηκε να πληρώσει εγγύηση.
Στις 16 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, συνελήφθη,
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85 χρόνια από την γέννησή του

Ο αγωνιστής γιά τα ανθρώπινα δικαιώματα, που άλλαξε την ιστορία των ΗΠΑ

Μάρτιν Λούθερ Κινγκ... ''I have a dream...''
κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο Ώλμπανυ, ενώ
στις 27 Φεβρουαρίου του 1962, καταδικάστηκε με
την κατηγορία της παράνομης διαδήλωσης. Στις
16 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς, ο Κινγκ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο, πλέον, Τζων Κέννεντυ,
ζητώντας την άμεση κατάργηση των φυλετικών
διακρίσεων.
I have a dream
Το 1963, οργάνωσε μαζικές ειρηνικές διαδηλώσεις, κατά των φυλετικών διακρίσεων, στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με βία, σκύλους και πυροσβεστικές αντλίες
από την αστυνομία. Αποτέλεσμα των συρράξεων
αυτών ήταν η παγκόσμια ενασχόληση των Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης, με το θέμα των φυλετικών
διακρίσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και η σύλληψή του, στις 16 Απριλίου. Στις 28 Αυγούστου
του ίδιου έτους, εκφώνησε τον περίφημο λόγο
του «Έχω ένα όνειρο», σε μια ειρηνική συγκέντρωση, στην Ουάσινγκτον, παρουσία 250,000
ανθρώπων όλων των φυλών. Το Δεκέμβριο του
1964, του απονεμήθηκε Νόμπελ Ειρήνης, ενώ ο
αγώνας που έδωσε, οδήγησε στην ψήφιση του
Νόμου περί Πολιτικών Δικαιωμάτων, ο οποίος
εξουσιοδοτούσε την επιβολή της απάλειψης των
φυλετικών διακρίσεων σε δημόσιους χώρους,
από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών
της Αμερικής. Η ανυπακοή του νόμου αυτού θα

επέφερε ποινική δίωξη στους παραβάτες.
Στις 2 Ιανουαρίου του 1965, ο Κινγκ ανήγγειλε
την έναρξη μιας καμπάνιας για τα διακαιώματα
των μαύρων, με τίτλο: «Πρόγραμμα Αλαμπάμα».
Επίσης, μέσα στο 1965, οργάνωσε διαδήλωση
στη Σέλμα της Αλαμπάμα, για το δικαίωμα ψήφου στους μαύρους. Εκείνον τον καιρό, μάλιστα,
υποστήριξε ότι οι νόμοι των πολιτικών δικαιωμάτων είναι άχρηστοι, αν δεν συνοδεύονται από
αναγνώριση των δικαιωμάτων του ανθρώπου,
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών δικαιωμάτων. To Φεβρουάριο του 1965, ο Κινγκ φυλακίστηκε στη Σέλμα, με τον Μάλκολμ Χ να τού
συμπαραστέκεται. Το Μάρτιο του ίδιου έτους,
μαύροι και λευκοί διαδηλωτές του κινήματός
του, συγκρούστηκαν με την έφιππη αστυνομία,
του Μοντγκόμερυ. Μετά από εξέγερση μαύρων
σε γκέτο του Λος Άντζελες, ο λόγος του Κινγκ
έγινε πολύ πιο σκληρός, κατακρίνοντας τους δημάρχους των πόλεων των Βόρειων Πολιτειών και
κατηγορώντας τους για τύφλωση και βραδύνοια.
Tον Ιούλιο του 1965, ο Κινγκ ξεκίνησε περιοδείες
και διαμαρτυρίες στα βόρεια της χώρας. Στις 6
Αυγούστου του 1965, υπογράφηκε από τον Λύντον Τζόνσον νέος νόμος για τα πολιτικά δικαιώματα των μαύρων. Επίσης, εκείνον τον καιρό
τάχθηκε ανοιχτά κατά του πολέμου του Βιετνάμ
και του καθεστώτος της Νοτίου Αφρικής, ενώ
συμμάχησε με τους καταπιεζόμενους της Λατι-

νικής Αμερικής, θέλοντας να πετύχει μια ριζική
αναδιάρθρωση της κοινωνίας.
Την άνοιξη του 1966, ο Κινγκ περιόδευσε στην
Αλαμπάμα, για την ενίσχυση των μαύρων υποψηφίων. Στις 16 Μαΐου, ο Κινγκ έκανε αντιπολεμική
ομιλία, στην Ουάσινγκτον. Στις 10 Ιουλίου του ίδιου έτους, εγκαινιάστηκε καμπάνια για την ελεύθερη εγκατάσταση των μαύρων, στο Σικάγο. Στις
5 Αυγούστου του 1966, σε πορεία του κινήματός
του, διαμέσου των συνοικιών των λευκών του Σικάγο, ο Κινγκ χτυπήθηκε από πέτρα, με τον ίδιο
να δηλώνει ότι δεν είχε συναντήσει πουθενά πιο
εχθρική ατμόσφαιρα από αυτήν. Στις 4 Απριλίου
του 1967, εκφώνησε το λόγο Πέρα από το Βιετνάμ, στην εκκλησία Ρίβερσαϊντ της Νέας Υόρκης,
αποκάλώντας τις Η.Π.Α., «μεγαλύτερο προαγωγό
βίας στον κόσμο και λέγοντας σε όσους θα τόν
αποκαλούσαν προδότη, μετά από αυτήν την ομιλία ότι θα ήταν προδοσία να μη μιλήσει. Το περιοδικό Τάιμ κατέκρινε την ομιλία του, ονομάζοντάς
την «δημαγωγική συκοφαντία που ηχεί σαν εκπομπή του Ράδιο Ανόι», ενώ η Washington Post
έγραψε: «Ο Κινγκ ξεστόμισε πικρές και βλαπτικές
καταγγελίες, τις οποίες δεν μπόρεσε (και δεν θα
μπορούσε) να τεκμηριώσει. Με την ομιλία προσέβαλε τους φυσικούς του συμμάχους. Πολλοί
που μέχρι σήμερα τον άκουγαν με σεβασμό δεν
θα του δείξουν ποτέ πια την ίδια εμπιστοσύνη. O
Κινγκ ακύρωσε τη χρησιμότητά του, για τον αγώνα, τη χώρα και το λαό του.».
Στις 12 Μαρτίου του 1967, η πολιτεία της Αλαμπάμα αναγκάστηκε να μετατρέψει όλα τα δημόσια σχολεία, σε μεικτά. Στις 25 του ίδιου μήνα, ο
Κινγκ σε ομιλία του στο Σικάγο καταδίκασε την
αμερικανική εξωτερική πολιτική για τον Πόλεμο
του Βιετνάμ, ενώ στις 4 Απριλίου, στη Νέα Υόρκη, έθιξε το ίδιο ακριβώς θέμα. Το καλοκαίρι του
1967, η εξέγερση των μαύρων εξαπλώθηκε σε
150 πόλεις. Για να αντιμετωπίσει την πρωτοφανή
κινητοποίηση, η κυβέρνηση του Λύντον Τζόνσον
έστειλε στρατό και τανκς, στο Ντιτρόιτ, όπου συνέβαιναν οι σημαντικότερες ταραχές (23-30 Ιουλίου), με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 43 άνθρωποι. Την επομένη, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ έστειλε
τηλεγράφημα καταγγελίας στον Πρόεδρο. Στα
τέλη του 1967, ο Κινγκ προσπάθησε να πάρει μαζί
του ανθρώπους από όλες τις φυλές, κυρίως, των
κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, ιδρύοντας
την Εκστρατεία των Φτωχών ή αλλιώς Καμπάνια
του Φτωχού Λαού. Με αυτόν τον τρόπο, η μη βία,
έδωσε τη θέση της στη μαζική ανυπακοή. Στις 30
Οκτωβρίου του ίδιου έτους, ο Κινγκ φυλακίστηκε, ως υπεύθυνος των διαδηλώσεων του Μπέρμιγχαμ. Το Δεκέμβριο του 1967, ο Κινγκ δήλωσε:
«Πρέπει να σας ομολογήσω σήμερα, ότι, λίγο
καιρό μετά την ομιλία μου εκείνη στην Ουάσιγκτον («Εχω ένα όνειρο»), άρχισα να βλέπω ότι
το όνειρο είχε μεταβληθεί σε εφιάλτη. Ηταν όταν
τέσσερα όμορφα, ανυπεράσπιστα, αθώα, μαύρα
κορίτσια δολοφονήθηκαν σε μια εκκλησία του
Μπέρμιγγχαμ της Αλαμπάμα.». Η προπαγάνδα
εναντίον αυτού και του κινήματός του κλιμακώθηκε, όταν ο τύπος ξεκίνησε να προειδοποιεί για
την «ένοπλη εξέγερση» που ετοίμαζε ο Κινγκ.
Στις 28 Μαρτίου του 1968, ο Κινγκ πήγε στο Μέμφις, για να συμπαρασταθεί σε απεργούς. Κατά τη
διάρκεια της διαδήλωσης, δημιουργήθηκαν επεισόδια, κατά τα οποία ένας μαύρος έφηβος δολοφονήθηκε. Στις 3 Απριλίου του 1968 (μια ημέρα
πριν από το θάνατό του) έδωσε τον τελευταίο του
λόγο: ''Έφθασα στην Κορυφή του Όρους''. Μέχρι
και εκείνη την ημέρα, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
αποτελούσε τον «πιο επικίνδυνο νέγρο της χώρας» για τη CIA και το FBI.
Κινγκ και FBI
Ο -ανοιχτά ρατσιστής- αρχηγός του FBI,
Έντγκαρ Χούβερ πίστευε πως, ο Κινγκ ήταν όργανο υπόπτων κομμουνιστών. Ο Χούβερ προσπάθησε μέσω κοριών να τόν παγιδεύσει αποδεικνύοντας ότι, ο Κινγκ ήταν προδότης των
Ηνωμένων Πολιτειών. Τον χρόνο 1963, ο Τέυλορ
Μπραντς έγραψε σε μελέτη του, για το κίνημα
των πολιτικών δικαιωμάτων ότι ο Χούβερ ήταν
τόσο σίγουρος για την ενοχή του Κινγκ, ώστε το
FBI δεν τόν ειδοποιούσε καν για τις απειλές της
ζωής του. Ωστόσο, το μόνο που κατάφεραν να
ανακαλύψουν ήταν ερωτικές εξωσυζυγικές σχέσεις του Κινγκ, των οποίων μαγνητοφωνημένο
υλικό έστειλαν στη γυναίκα του, προς το τέλος
του 1964, με σκοπό να οδηγήσουν τον ίδιο στην
αυτοκτονία, ενώ στην οικία των Κινγκ στέλνονταν
και πολλές απειλητικές επιστολές. Λέγεται ότι για
να τά καταφέρει όλα αυτά ο Χούβερ είχε την
πλήρη κάλυψη του Γενικού Εισαγγελέα, Ρόμπερτ
Κέννεντυ, καθώς, στις 10 Οκτωβρίου του 1963
(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)
επέτρεψε την παγίδευση του τηλεφώνου του
Κινγκ. Πολλά χρόνια αργότερα ο Καρλ Ρόουαν, ο
οποίος είχε υπηρετήσει στις κυβερνήσεις Κέννεντυ και Τζόνσον, ισχυρίστηκε πως, αμφότεροι οι
Πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
γνώριζαν για τις δράσεις του Χούβερ.
Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ δολοφονήθηκε στις 4
Απριλίου του 1968 στο Μέμφις του Τεννεσσί, ενώ
βρισκόταν στο μπαλκόνι του πανδοχείου Λωρέιν, στο οποίο βρισκόταν μαζί με τους συνεργάτες
του. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε, στο Νοσοκομείο Σαιντ Τζόζεφς. Στις 9 Απριλίου, ο Κινγκ
κηδεύτηκε στην Ατλάντα. Σχεδόν ένα χρόνο
μετά, στις 10 Μαρτίου του 1969, ο Τζέιμς Ερλ Ρέυ,
ομολόγησε τη δολοφονία του Κινγκ και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 99 ετών.
Λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Κινγκ, ο
Καρλ Ουέντελ Χάιμς έγραψε για τον Κινγκ το
ποίημα «Ο άβολος ήρωας». Ο Κινγκ τιμήθηκε με
το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, μετά το
θάνατό του. H 3η Δευτέρα του Ιανουαρίου εορτάζεται ως η ημέρα του Μάρτιν Λόυθερ Κινγκ
Τζούνιορ και αποτελεί εθνική εορτή των Η.Π.Α. Ο
Ρόναλντ Ρίγκαν υπέγραψε τη διάταξη για τη θέσπιση του εθνικού εορτασμού, το Νοέμβριο του
1983. Ο Ρίγκαν, παλαιότερα, υποψιαζόταν ότι ο
Κινγκ ήταν κομμουνιστής και γι' αυτό, ως κυβερνήτης της Καλιφόρνια, ζήτησε να ληφθούν μέτρα
εναντίον του.
«Έχω ένα όνειρο σήμερα.
Έχω ένα όνειρο ότι μια μέρα η πολιτεία της
Αλαμπάμα θα μεταμορφωθεί σε μια πολιτεία,
όπου τα μικρά μαύρα αγόρια και κορίτσια θα
μπορέσουν να πιαστούν χέρι με χέρι με τα μικρά λευκά αγόρια και κορίτσια και να περπατήσουν μαζί σας αδελφές και αδελφοί.
Έχω ένα όνειρο σήμερα.
Έχω ένα όνειρο ότι μια μέρα κάθε κοιλάδα
θα υψωθεί, κάθε λόφος και βουνό θα χαμηλώσει, οι ανώμαλοι τόποι θα γίνουν ομαλοί
και οι στραβοί τόποι θα γίνουν ευθείς και η
δόξα του Κυρίου θ' αποκαλυφθεί και όλη η
σάρκα μαζί θα την αναγνωρίσει».
Παρουσία 250.000 ανθρώπων, πριν από πενήντα ένα χρόνια, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ είχε
εκφωνήσει τον περίφημο λόγο του. Την επόμενη
χρονιά βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης. Ανάμεσα σ' άλλα ακούστηκε εκείνη την ημέρα:
«Σας λέω σήμερα, φίλοι μου, ότι παρά τις δυσκολίες και τις απογοητεύσεις της στιγμής, έχω
ακόμη ένα όνειρο. Είναι ένα όνειρο γερά ριζωμένο στο αμερικανικό όνειρο. Έχω ένα όνειρο
ότι μια μέρα αυτό το έθνος θα ξεσηκωθεί και θα
ζήσει το αληθινό νόημα της πεποίθησής του:
«Θεωρούμε αυτές τις αλήθειες αυταπόδεικτες,
ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δημιουργηθεί ίσοι».
Έχω ένα όνειρο ότι μια μέρα στους κόκκινους λόφους της Τζάρτζαρα, οι γιοι των πρώτων σκλάβων
και οι γιοι των πρώτων ιδιοκτητών θα μπορέσουν
να καθίσουν μαζί στο τραπέζι της αδελφότητας.
Έχω ένα όνειρο ότι μια μέρα ακόμη και η Πολιτεία του Μισισίπι, μια έρημη πολιτεία, πνιγμένη
από τη λάβρα της αδικίας και της καταπίεσης, θα
μεταμορφωθεί σε μια όαση ελευθερίας και δικαιοσύνης. Έχω ένα όνειρο ότι τα τέσσερα παιδιά
μου μια μέρα θα ζήσουν σε ένα έθνος, όπου δε θα
κριθούν από το χρώμα του δέρματος τους, αλλά
από το περιεχόμενο του χαρακτήρα τους».
Ο Μάρτιν Λούθερ, εκείνη τη μέρα ένιωσε άγχος
μόλις είδε τόσο κόσμο συγκεντρωμένο και δεν
μπορούσε να μιλήσει. Μια φίλη του, τραγουδίστρια των ''γκόσπελ'', στο πλευρό του, του ψιθύρισε: «Μίλα για τ' όνειρό σου».
Και έτσι έκανε. Χωρίς κείμενο, χωρίς σημειώσεις, από καρδιάς, κοιτώντας την Αμερική και
την ανθρωπότητα στα μάτια.
Το όραμα
Σταδιακά κατασταλάζει στη δική του φιλοσοφία, στο πλαίσιο των θρησκευτικών και ηθικών
αξιών του, συνθέτοντας το όραμά του για την
κοινωνία. Παρόλα αυτά η κοινωνική αδικία και η
περιποίηση των μαύρων της Αμερικής, που είναι
ασύδοτη και αυθαίρετη θα δραστηριοποιήσει τον
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Το Δεκέμβρη του 1955,
μία αφροαμερικανίδα, η Ρόζα Παρκς αρνήθηκε
να παραχωρήσει τη θέση της στο λεωφορείο σ’
έναν λευκό άντρα, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.
Το περιστατικό με την Παρκς, η οποία θα μείνει
στην ιστορία ως η «μητέρα του σύγχρονου κινήματος πολιτικών δικαιωμάτων», θα τον σημαδέψει και από αιδεσιμότατος, άνθρωπος του Θεού,
θα εξελιχθεί σε ηγέτη του κινήματος ενάντια στον

ρατσισμό.
Ο Κίνγκ ορίζεται επικεφαλής της «Ένωσης
για την Πρόοδο» του Μοντγκόμερι και από τις
πρώτες του ομιλίες αποδεικνύει πως πέρα από
οραματιστής ήταν και ένας δεινός ρήτορας. Οι
παθιασμένοι λόγοι του εμπνέουν το ακροατήριο
και σύντομα το τοπικό κίνημα αποκτά μεγάλη δυναμική. Με αφορμή τη σύλληψη της Ρόζα Παρκς
οι μαύροι του Μοντγκόμερι, με επικεφαλής τον
Κίνγκ, ξεκινούν μποϊκοτάζ στα λεωφορεία της
πόλης. Το μποϊκοτάζ κράτησε περισσότερο από
ένα χρόνο. Ύστερα από 385 ημέρες καταγράφεται μία πρώτη νίκη του κινήματος, καθώς το
Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ κήρυξε αντισυνταγματικό τον νόμο για το φυλετικό διαχωρισμό
στα λεωφορεία του Μοντγκόμερι. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης ο Κινγκ βρέθηκε αρκετές
φορές στα κρατητήρια, ενώ σημειώθηκε και μία

βομβιστική επίθεση στο σπίτι του. Λίγο καιρό
αργότερα, το 1957, ο Κίνγκ αναγνωρίζοντας την
ανάγκη για μαζικοποίηση του κινήματος, μαζί
με άλλους ακτιβιστές δημιουργούν την οργάνωση «Συνδιάσκεψη της Χριστιανικής Ηγεσίας των
Πολιτειών του Νότου» (SCLC). Ο Κίνγκ θα ηγηθεί
της οργάνωσης μέχρι τη δολοφονία του. Η φιλοσοφία της «μη βίας» αποτέλεσε την βασική αρχή
της SCLC. Ο μαύρος πληθυσμός συσπειρώνεται
και δραστηριοποιείται όλο και περισσότερο.
Τα επόμενα χρόνια, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ
πραγματοποίησε περιοδείες σε όλη τη χώρα,
εκφωνώντας περισσότερες από 250 ομιλίες. Παράλληλα έγραψε πέντε βιβλία, αλλά και πολλά
άρθρα. Συναντήθηκε με πολιτικούς ηγέτες των
ΗΠΑ, αλλά και του εξωτερικού, ζητώντας την
άμεση κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων.
Δέχτηκε επιθέσεις από ρατσιστικές ομάδες, ακό-

μα και μία απόπειρα δολοφονίας με μαχαίρι στη
Νέα Υόρκη, ενώ επανειλημμένα συνελήφθη από
τις αρχές. Ωστόσο, δεν δίστασε στιγμή και συνέχισε τον αγώνα του πρωτοστατώντας σε διαδηλώσεις. Το 1964 του απονέμεται και το Νόμπελ.
Μεταξύ άλλων τον Απρίλιο του 1963 γράφει το
«Letter from Birmingham Jail» μία ανοιχτή επιστολή, η οποία γράφτηκε ενώ κρατούνταν στις
φυλακές του Birmingham, στην Αλαμπάμα,
ύστερα από κινητοποιήσεις στην περιοχή. Το ίδιο
έτος, ως εκπρόσωπος του SCLC, μαζί με ακόμα
πέντε ηγέτες οργανώσεων που μάχονταν για τα
ανθρώπινα δικαιώματα, διοργανώνουν την Μεγάλη Πορεία στην Ουάσινγκτον.
Η κινητοποίηση, παρά τις αντιδράσεις σχετικά
με τα αιτήματά της από τις πιο ριζοσπαστικές οργανώσεις, όπως το «Έθνος του Ισλάμ» του Μάλκολμ Χ, που ζήτησε από τα μέλη του να απέχουν,
συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου. Εκεί
ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφώνησε και τον διάσημο λόγο του «I Have a Dream».
Το κίνημα της ''μη βίας''
Τα επόμενα χρόνια θα ακολουθήσουν σημαντικές κινητοποιήσεις, ενώ το κίνημα αρχίζει να
εξαπλώνεται και στον αμερικανικό βορρά. Το
1965 υπογράφεται ο Νόμος για τα Εκλογικά Δικαιώματα. Την ίδια στιγμή, η βίαιη καταστολή
των διαδηλώσεων συνεχίζεται. Ακτιβιστές δολοφονούνται, ενώ άλλοι οδηγούνται στη φυλακή.
Σε ομιλίες του ο Κινγκ συνέχιζε να τονίζει τη φιλοσοφία της «μη βίας» που όπως έλεγε «αφόπλιζε την αστυνομία».
Παράλληλα, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, πέρα από
τις φυλετικές διακρίσεις, αρχίζει να τοποθετείται
και για άλλα θέματα που αφορούσαν γενικότερα
στην αμερικανική κοινωνία και στην εξωτερική
πολιτική των ΗΠΑ, όπως τα εργασιακά, η οικονομική δικαιοσύνη και πόλεμος στο Βιετνάμ. Ο
Κινγκ αναφέρεται πλέον σε ένα μαζικό κίνημα
ενάντια στον ρατσισμό και την φτώχεια.
Το 1968 ο Κίνγκ θα ηγηθεί μιάς πορείας στο
Μέμφις σε συμπαράσταση απεργών περιοχής.
Θα εκφωνήσει την ομιλία «Ανέβηκα στην κορυφή
του Όρους». 'Ηταν και η τελευταία του ομιλία.
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ΑΓΓΕΛΙΑ

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

Time: Να ιδιωτικοποιηθούν οι ελληνικές αρχαιότητες

Για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να σωθούν
οι ελληνικές αρχαιότητες και να δώσουν αναπτυξιακή ώθηση γράφει το περιοδικό Time, το οποίο
αναφέρει πως θα πρέπει να υπάρξει μερική ιδιωτικοποίηση και να επιτραπεί σε ιδιωτικές εταιρείες σεκιούριτι να αναλάβουν την φύλαξη τους και
την προώθηση τους, προκειμένου να ενισχυθεί ο
αριθμός τουριστών που θα τα επισκέπτονται.
«Πολλά αντικείμενα τα οποία έχουν ανασυρθεί
από την γη ή έχουν βρεθεί στη Νεμέα θα μπορούσαν να προωθήσουν την αρχαιολογική κληρονομιά της Ελλάδας: το μυθολογικό λιοντάρι
της Νεμέας που έσφαξε ο Ηρακλής, τα βάρη των
αρχαίων αθλητών κατά τη διάρκεια των αγώνων
και το μπρούτζινο άγαλμα του βρέφους Οφέλτη,
ο θάνατος το οποίου λέγεται ότι ενέπνευσε τους
αγώνες οι οποίοι αποτελούσαν το «αντίπαλον
δέος» εκείνων της Ολυμπίας», αναφέρει το Time.
Στο περιοδικό μιλά ο Αμερικανός αρχαιολόγος
Στιβ Μίλερ, ο οποίος δηλώνει «εκνευρισμένος»
από την έλλειψη ξενοδοχείων και εστιατορίων για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών: «Το
υπουργείο Πολιτισμού κάνει μερικά πράγματα
πολύ καλά: ξέρει να συζητά, είναι πολύ καλοί στη
δημιουργία εκθέσεων, αλλά είναι χάλια σαν επιχειρηματίες», λέει ο Μίλερ.
Στη συνέχεια, το Time γράφει για τη λύση την
οποία προτείνει ο Αμερικανός αρχαιολόγος, η
οποία όπως υποστηρίζει θα δημιουργήσει θέσεις
εργασίας και θα προστατέψει τον αρχαιολογικό
πλούτο της Ελλάδας από την οικονομική κρίση.
Σε μια λεπτομερή πρόταση του προς την κυ-

βέρνηση στα τέλη του έτους προτείνει να επιτραπεί σε ιδιωτικές εταιρείες να αναλάβουν την
ανάπτυξη, την προώθηση και την φύλαξη μερικών υποβαθμισμένων αρχαιολογικών χώρων,
με αντάλλαγμα ένα μερίδιο του κέρδους που θα
προκύψει από την τουριστική κίνηση. Το Time
σχολιάζει την πρόταση αυτή γράφοντας:
«Η πρόταση μπορεί να μην φαίνεται τόσο ριζοσπαστική, δεδομένου ότι στην Ιταλία έχει
επιτραπεί σε εταιρεία μόδας να σπονσοράρει το
Κολοσσαίο. Η Βρετανία ιδιωτικοποιεί ορισμένες υπηρεσίες σε μερικά μουσεία και κάποιες
ευρωπαϊκές χώρες νοικιάζουν στις ώρες εκτός
λειτουργία αρκετά ιστορικά κτίρια, την ίδια στιγμή που οι προϋπολογισμοί μειώνονται. Ωστόσο,
οποιαδήποτε πρόταση απειλεί να αφήσει τον τεράστιο πολιτιστικό πλούτο της Ελλάδας να φύγει
από χέρια του κράτους, φέρνει αναστάτωση στο
εθνικιστικό συναίσθημα μιας χώρας σημαδεμένης
από επανειλημμένες λεηλασίες από ξένα κράτη.
Μέσα στην οικονομική κρίση, ωστόσο, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στους τεράστιους
αρχαιολογικούς θησαυρούς της Ελλάδας δεν συνιστά πολιτικό ταμπού, όπως ίσχυε κάποτε».
Τέλος, το Time φιλοξενεί και δηλώσεις του
υπουργού Πολιτισμού Πάνου Παναγιωτόπουλου
και επισημαίνει: «Ο υπουργός Πολιτισμού απορρίπτει αυτή τη στιγμή κάθε πρόταση μεταβίβασης της διαχείρισης των χώρων. «Ο πολιτιστικός
πλούτος, η κληρονομιά αυτής της χώρας, θα παραμείνουν υπό τον κρατικό έλεγχο διότι ανήκει
στον ελληνικό λαό», λέει ο Παναγιωτόπουλος.

Θα θάψουν στην Μεσόγειο τα χημικά της Συρίας!
Τον Δεκέμβριο του 2013 ο Οργανισμός για την
Απαγόρευση Χημικών Όπλων ανακοίνωσε ότι
είναι «τεχνικά δυνατόν» να καταστραφούν τα
χημικά όπλα της Συρίας στην Μεσόγειο. Βέβαια
δεν έδωσαν λεπτομερείς εξηγήσεις πως θα καταστραφούν αυτά τα χημικά όπλα.
Μια εκδοχή είναι ότι θα καταστραφούν πάνω
σ' ένα πλοίο με την μέθοδο της υδρόλυσης αντί
αποτέφρωσης. Οι Αμερικανοί έχουν ήδη παραλάβει τα χημικά όπλα και τα πάνε στην Ιταλία όπου
θα γίνει η επεξεργασία τους. Η επεξεργασία θα
γίνει στο πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ Cape Ray που
έχει μήκος 198 μέτρων και χωρητικότητα 91.000
τόνους και συνοδεύεται από πολεμικά πλοία της
Ρωσίας και της Κίνας.
Το πλήρωμα και 15 ιδιώτες είχαν ειδικά εκπαιδευτεί πριν αναχωρήσει το πλοίο για την Ιταλία.
Το πλοίο διαθέτει δυο πυρηνικούς αντιδραστήρες
που θα χρησιμοποιηθούν για την καταστροφή
των χημικών όπλων και για την ουδετεροποίηση
των βασικών τους στοιχείων. Το σύνολο των χημικών όπλων που θα καταστραφούν ανέρχονται
σε 800 τόνους ενώ υπολογίζεται το σύνολο των
χημικών όπλων που διαθέτει η Συρία ανέρχονται
σε 1.300 τόνους.
Έχει ήδη αποφασιστεί ότι αυτά τα απόβλητα
των χημικών όπλων να καταποντισθούν σε μια
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου στο τρίγωνο Κρήτη-Μάλτα-Ιταλία. Εάν όμως τα τρία αυτά
ευρωπαϊκά κράτη είχαν δημιουργήσει ΑΟΖ, οι
Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν να πετάξουν τα χημικά όπλα στην θαλάσσια περιοχή τους
χωρίς την άδειά τους.
Το Άρθρο 56 (Δικαιώματα, αρμοδιότητες και
υποχρεώσεις του παράκτιου Κράτους στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη) της Σύμβασης του
Δίκαιου της Θάλασσας αναφέρει στην παράγραφο 1β (ιιι) ότι το παράκτιο κράτος είναι υπεύθυνο
για «την προστασία και διαφύλαξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος». Δηλαδή εάν η Ελλάδα διέθετε
ΑΟΖ σήμερα δεν θα μπορούσαν οι Αμερικανοί να
ρίξουν (dumping) χημικά απόβλητα στον θαλάσσιο χώρο της Κρήτης. Έτσι οι Αμερικανοί έχουν
έναν επιπλέον λόγο να μην επιθυμούν η Ελλάδα
να ανακηρύξει ΑΟΖ.
Μία μελέτη του καθηγητή Moshe Kol του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ δείχνει ότι τα υποπροϊόντα των χημικών όπλων θα καταστρέψουν ένα

μέρος της θαλάσσιας ζωής και θα έχει σοβαρές
επιπτώσεις στο θέμα της αλιείας και γενικότερα
της μόλυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Το
πρόβλημα το έχουν ήδη αντιληφτεί επιστήμονες
του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Δημόκριτου
αλλά δεν γνωρίζουμε εάν έχει ενημερωθεί η ελληνική κυβέρνηση.
Εάν όλα τα κράτη της ΕΕ είχαν δημιουργήσει
ΑΟΖ στην Μεσόγειο θα μπορούσαν να μην επιτρέψουν στους Αμερικανούς, τους Ρώσους και
τους Κινέζους να προχωρήσουν στην μόλυνση
της Μεσογείου και να αναγκαστούν να τα πάνε
στη μέση του Ατλαντικού Ωκεανού.
Γι' αυτό η ιδέα της Ευρωπαϊκής ΑΟΖ που άρχισε
να συζητά η σημερινή κυβέρνηση και που την ειρωνεύτηκαν κάποιοι ειδικοί πρέπει να ζωντανέψει πάλι τώρα που Ελλάδα έχει την Προεδρία της
ΕΕ. Όπως έχω γράψει πολλές φορές, το γεγονός
και μόνο ότι η ΕΕ διαθέτει μεγάλο μήκος ακτών
ήταν αρκετό για να ενδιαφερθεί και να λάβει μέρος στην 3η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Δίκαιο της
Θάλασσας που θα δημιουργούσε το νέο Σύνταγμα
των Θαλασσών και Ωκεανών του πλανήτη μας.
Βέβαια, ο κύριος λόγος της συμμετοχής της ΕΕ
στην Διάσκεψη, ήταν το γεγονός, ότι τα κράτημέλη της είχαν μεταβιβάσει ορισμένες αρμοδιότητες σ’ αυτήν. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούσαν βασικά τα θέματα της αλιείας, της εμπορικής
πολιτικής και της διατήρησης του θαλάσσιου
περιβάλλοντος. Δηλαδή η ΕΕ έχει κυριαρχικά δικαιώματα αλιείας και θαλάσσιου περιβάλλοντος
στις ΑΟΖ των κρατών-μελών της. Γι' αυτό και η ΕΕ
έχει Επίτροπο για τα θέματα Αλιείας και ΑΟΖ που
σήμερα τα καθήκοντα αυτά ανήκουν στην Ελληνίδα επίτροπο, κυρία Μαρία Δαμανάκη.
Η Ελλάδα πρέπει να ζητήσει από τους εταίρους
της στις Βρυξέλλες να επεκτείνουν την ΑΟΖ τους
και στη Μεσόγειο όπως έχουν κάνει στις άλλες
θαλάσσιες περιοχές τους. Για αυτό το λόγο ήταν
πολύ σημαντική η παρέμβαση του Έλληνα Πρωθυπουργού που ουσιαστικά ζήτησε να δημιουργηθεί μια Ευρωπαϊκή ΑΟΖ στην νοτιοανατολική
Μεσόγειο ανάμεσα στην Ιταλία, την Ελλάδα, την
Κύπρο και την Μάλτα. Θα περάσουν πολλά χρόνια για να ξαναπάρουμε την Προεδρία και πρέπει
να αναλάβουμε τώρα μια πρωτοβουλία και να
υπερασπιστούμε τα εθνικά μας συμφέροντα.
(Καθ. Θεόδωρος Καρυώτης)

Τα ''θαλασσοδάνεια'' των 90 δις ευρό
Πρώτο θέμα στην επικαιρότητα οι δύο Μολδαβοί που απήγαγαν τον επιχειρηματία. Δεύτερο οι
καταγγελίες για τις λοβιτούρες στο Τ.Τ. Τρίτο οι
φωτογραφίες των νεοναζί. Και στα ψιλά (ανάμεσα στο κουτσομπολιό) τα 90 δισ. ευρώ θαλασσοδάνεια από τις νέες προβληματικές. Η ωρολογιακή βόμβα οπλίσθηκε. Μένει το πότε θα σκάσει, σε
ποιανού τα χέρια και με πόσα θύματα.
Αυτά που ακούσθηκαν (από Τραπεζίτες και επιχειρηματίες) στην ημερίδα του ΣΕΒ και θα τα θυμηθούμε πολλές φορές στο μέλλον, τα ξανακούσαμε το 1975 από τον Α. Αγγελόπουλο της Εθνικής
και το 1981 από την Διοίκηση της ίδιας Τράπεζας
και αφορούσαν (τότε) 250 δισ. δραχμών, 43 επιχειρήσεις και 30.000 εργαζόμενους. Κανείς τότε
δεν έδωσε σημασία για μια οκταετία.
Αλλά το 1983, με ένα σχεδιασμένο πολιτικά
(διαχρονικό από ΠΑΣΟΚ και ΝΔ) μεγάλο κόλπο
περί εξυγίανσης των προβληματικών τα 250 δισ.
δραχμών έγιναν 1 τρισ. δραχμές και τα πλήρωσε
ο ελληνικός λαός. Οι 30.000 εργαζόμενοι έμειναν
στον δρόμο. Και η Ελλάδα πέρασε στους μικρομεσαίους της Ευρώπης.
Σήμερα η Ελλάδα με σχεδόν ανύπαρκτη (με παραγωγικό αποτέλεσμα και όχι με δυναμικότητα)
την βαριά βιομηχανία, με πλήρη απουσία ξένου
κεφαλαίου (εκτός των υπηρεσιών), με μετρημένες πλέον τις μεγάλες και μεσαίες βιομηχανίες,
και τις μικρομεσαίες σε προοπτική λουκέτου έχει
πάλι συσσωρευμένο (στις Τράπεζες) χρέος κοντά
στα 100 δισ. ευρώ από τριπλές (σε σχέση με το
1975) σε αριθμό επιχειρήσεις αλλά με την τελευταία μάζα 10.000 εργαζόμενων στον τομέα της
μεταποίησης και του εμπορίου.
Τώρα όμως δεν είναι το 1981 με τις αρπαχτές
στους πόρους της ΕΟΚ και με ανοικτές τις αγορές
για δανεικά.
Σήμερα ο ιδιωτικός τομέας έχει στην πλάτη του
και το κράτος που ελέγχει την οικονομία στο μεγαλύτερο μέρος και πρέπει να θρέψει στρατούς
κρατικών υπαλλήλων.
Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
σηκώσει και τα βάρη των ανίατα προβληματικών
ιδιωτικών επιχειρήσεων της οικονομίας.
Από την άλλη μεριά ανάμεσα στις επιχειρήσεις
αυτές υπάρχει και ο σκελετός στον οποίο μπορεί
να στηριχθεί η σάρκα και τα υπόλοιπα οστά μιας
νέας, αναγεννημένης, οικονομίας.
Πως θα χωρίσεις όμως τα νεκρά και χωρίς ίχνος
ζωής μέρη του ασθενούς σώματος των ιδιωτικών
επιχειρήσεων από το υγιές μέρος ώστε να να μην
φθαρούν αυτά που θεραπεύονται;
Η ωρολογιακή βόμβα που μπορεί να τινάξει τα
πάντα στον αέρα και να μετατρέψει οριστικά την
Ελλάδα στην χώρα του συρτάκι ντανς, του φραπέ

και του σουβλάκι με γύρο, έχει ήδη οπλισθεί από
το 2009 και μετά που ο ιδιωτικός τομέας γενικά
ανέλαβε να πληρώσει και τα χρέη του σπάταλου
και άχρηστου κράτους.
Βόμβα βεβαίως (μέσα στο γενικότερο σκηνικό της οικονομίας) είναι και οι καθ' υπολογισμό
απατεώνες επιχειρηματίες που έστησαν επιχειρήσεις με δανεικά και τις λειτούργησαν μόνο με
κρατικές δουλειές.
Αυτοί δηλαδή που έγιναν μέρος τους συστήματος της διαπλοκής που έστησαν επίτηδες οι πολιτικοί με τον τίτλο «νέα τζάκια», υπολογίζοντας
στις μίζες και στις πάσης φύσεως «χορηγίες».
Όλο αυτό το καρκίνωμα μαζί όμως και με τις
περιπτώσεις που μπορούν να θεραπευθούν αποτελούν την νέα πρόκληση της πολιτικής και των
πολιτικών της εξουσίας.
Αλλά πως θα αφοπλισθεί η ωρολογιακή βόμβα;
Με τις προτάσεις των απατεώνων του συνδικαλισμού που έχουν ήδη πλησιάσει και την Ν.Δ.
και το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ και σιγοψιθυρίζουν
προτάσεις για κοινωνικοποίηση ιδιωτικών επιχειρήσεων μέσω εξαγορών από τις ΔΕΚΟ; Έχει
αποδειχθεί περίτρανα πλέον ότι οι συνδικαλιστές
είναι η βόμβα της κοινωνίας που ποτέ δεν ξέρεις
πότε και πως θα σκάσει.
Με τα «προγράμματα» πάνω στο γόνατο των
«σοβιετικών» του ΣΥΡΙΖΑ για έλεγχο των επιχειρήσεων μέσω των εργαζομένων που θα αποτελέσουν τους νέους μετόχους; Πρόκειται για καραγκιοζιλίκια.
Με την επίσημη κρατικοποίηση των Τραπεζών και την υποχρέωσή τους από το κράτος να
απορροφήσουν τα κόκκινα δάνεια για να δείξουμε κοινωνικοποιημένη την οικονομία και να μην
αυξήσουμε την ανεργία; Μα αυτό έκανε το 1983
ο Α. Παπανδρέου και κέρδισε μεν τις επόμενες
εκλογές αλλά χάσαμε εμείς αυγά και πασχάλια.
Με την «επενδυτική πολιτική» της σημερινής
κυβέρνησης από την οποία απουσιάζουν οι επενδυτές; Ας το ξεχάσουμε γιατί η κατάσταση είναι
σοβαρή.
Είναι βαριά κουβέντα να πει κανείς καλά να πάθουμε και ας έλθουν και τα χειρότερα αφού μόνοι
μας, πολιτικοί και λαός, βγάζουμε τα μάτια μας
γκρεμίζοντας, σαράντα χρόνια, την οικονομία και
την κοινωνία για να χτίσουμε ένα κράτος απατεώνων, κοινών κλεφτών, άχρηστων και ανίκανων
με μοναδικό σκοπό την αρπαχτή και τον εύκολο
πλουτισμό. Αξίζουμε άλλη μία ευκαιρία. Και για
να την έχουμε θα πρέπει να αφαιρεθεί το νέο
καρκίνωμα της οικονομίας εδώ και τώρα. Μετά
τις εκλογές οι βόμβες μόνο σκάνε. Δεν αφοπλίζονται... (Γιώργος Κράλογλου - capital.gr)

Bloomberg γιά Ολάντ: «Βαρετός ηγέτης με υπέροχες γυναίκες»
Στην... «πέραση» που έχει στις γυναίκες ο πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ αλλά και στο
πως ανέβηκε η δημοτικότητά του ιδιαίτερα στις
γυναίκες μετά από το τελευταίο σκάνδαλο, αναφέρεται σε δημοσίευμά του το Bloomberg.
«Μην στοιχηματίζετε ότι η ροζ αποκάλυψη για
την σχέση του Φρανσουά Ολάντ με την ηθοποιό
Ζιλί Γκαγιέ θα πλήξει την εικόνα του και θα επισκιάσει την οικονομική του πολιτική», προειδοποιεί σε άρθρο του το Bloomberg.
«Ο Ολάντ έθεσε υποψηφιότητα πλασάροντας
την εικόνα του νορμάλ και ήπιου προέδρου, εμφανίστηκε ως αντίβαρο στον Σαρκοζί. Ωστόσο
αυτή η ηπιότητα που τον βοήθησε να εκλεγεί έχει
πλέον μετατραπεί σε αδυναμία, αλλά και η οικονομική πολιτική που υποσχέθηκε, αποδείχθηκε
προβληματική. Όταν ακόμη και οι «προβληματικοί» γείτονες της Γαλλίας, στην ευρωζώνη, η
Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα προχώρησαν σε
δύσκολες μεταρρυθμίσεις, ο Ολάντ τις απέφευγε.
Είναι ένας βαρετός και αναποφάσιστος ηγέτης,
κάτι που δεν θέλουν στην πραγματικότητα οι

Γάλλοι» προσθέτει το Bloomberg.
«Το σεξ προκαλεί το ενδιαφέρον παντού και οι
Γάλλοι φαίνονται λιγότερο πρόθυμοι να κρίνουν
τον Ολάντ για λόγους ηθικούς. Μάλιστα σύμφωνα
με δημοσκόπηση, το σκάνδαλο φαίνεται να τον
ενίσχυσε δημοσκοπικά, ιδιαίτερα μεταξύ των
γυναικών. Φυσικά, η πρώτη ερώτηση στην συνέντευξη τύπου του προέδρου ήταν για την κρυφή
του σχέση και απέφυγε να την απαντήσει. Έξυπνη
κίνηση: να αφήσει το μυστήριο να πλανάται λίγο
περισσότερο, ειδικά ενόσω η Τριερβελέρ μαραζώνει στο νοσοκομείο από το σοκ. Ο πρόεδρος
σύντομα μπορεί να αλλάξει την πρώτη κυρία.
Ποιος Γάλλος δεν θέλει να το ξέρει;» αναρωτιέται
ο συντάκτης του άρθρου.
Το δημοσίευμα χαρακτηρίζει επίσης χλιαρή την
πολιτική που ακολουθεί ο Ολάντ και υποστηρίζει
ότι στο μέσο της προεδρικής του θητείας θα πρέπει να μιμηθεί όχι τον Μιτεράν, «αλλά τον πρώην
καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ, προχωρώντας
στις μεταρρυθμίσεις που ο πρώην σοσιαλδημοκράτης καγκελάριος έκανε για την Γερμανία».
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Με τους χειρότερους οιωνούς για την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου αλλά και για την Ελλάδα,
εξαιτίας της ολέθριας μνημονιακής πολιτικής
τους που δεν αφήνει τίποτα όρθιο, άρχισε το
2014. Το σημαντικότερο είναι πως σοβαρά γερμανικά έντυπα απαξιώνουν πλήρως τους ηγέτες
της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, γεγονός που υποδηλώνει
ότι τους θεωρούν ήδη πολιτικά «τελειωμένους».
Το Βερολίνο, με τη συνήθη στους Γερμανούς
μεθοδικότητα, δείχνει να προσανατολίζεται στην
επόμενη κυβέρνηση με πυρήνα τον ΣΥΡΙΖΑ, όποτε κι αν αυτή αναλάβει την εξουσία.
«Ο κατά τη φαντασία του θεραπευμένος (!)»
ήταν ο τίτλος του αναφερόμενου στον Αντώνη
Σαμαρά πασίγνωστου πλέον στην Ελλάδα δημοσιεύματος του γερμανικού περιοδικού Der
Spigel.Το δημοσίευμα συνοδευόταν, μάλιστα,
από μια κακόβουλα επιλεγμένη φωτογραφία για
να επιτείνει την υπόσκαψη του κύρους του, καθώς τον εμφάνιζε να χαμογελά κατά τρόπο που
να θυμίζει άτομο με νοητική υστέρηση!
Την αποδόμηση του Ευάγγελου Βενιζέλου
ανέλαβε η φίλα προσκείμενη προς τους σοσιαλδημοκράτες εφημερίδα Suddeutsche Zeitung.
Χαρακτηρίζει ως «την καλύτερη επίδοση του»
το… «διακριτικό πραξικόπημα (!)» με το οποίο
«ανέτρεψε τον αποδυναμωμένο πρωθυπουργό Γ.
Παπανδρέου για να αναλάβει λίγο αργότερα την
ηγεσία των σοσιαλιστών» του ΠΑΣΟΚ.
Όταν οι Γερμανοί χαρακτηρίζουν τον έναν
«κατά φαντασίαν θεραπευθέντα» και τον άλλον
«πραξικοπηματία», είναι φανερό ότι αποκλείεται
πλέον να επενδύουν πολιτικά στους αρχηγούς
της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, όσο υπάκουοι κι αν είναι
αυτοί στις εντολές της καγκελαρίας.
H κατάσταση στην ΣΥΡΙΖΑ
Η αλήθεια είναι πως ούτε για τον ΣΥΡΙΖΑ άρχισε
το 2014 με τους καλύτερους οιωνούς. Η ανεξαρτητοποίηση του τέως βουλευτή του κόμματος της
αξιωματικής αντιπολίτευσης Πέτρου Τατσόπουλου -ουσιαστικά, δηλαδή, το επίσημο πέρασμα
του στο κυβερνητικό στρατόπεδο- δεν πρόκειται
να προκαλέσει πρόβλημα στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς
είναι αμφίβολο αν ο Τατσόπουλος είχε έστω και
έναν ψηφοφόρο του κόμματος (εξαιρουμένων
προσωπικών του φίλων και συγγενών του) που
να επιθυμούσε την παραμονή του στον ΣΥΡΙΖΑ!
Η περίπτωση Τατσόπουλου αφορά σ’ ένα πρόσωπο ανύπαρκτου πολιτικού βάρους, σύμφωνοι.
Θα ήταν χρήσιμο όμως αν λειτουργούσε ως ξυπνητήρι αφύπνισης των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ
που βαυκαλίζονται με την αυταπάτη ότι ο δρόμος
του κόμματος τους προς την ανάληψη της εξουσίας είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Πλανώνται
πλάνην οικτράν.
Σε αντίθεση με τον Κώστα Καραμανλή και τον
Γιώργο Παπανδρέου που είχαν ξαπλώσει και

Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ
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Ζήτημα ζωής ή θανάτου γιά Βενιζέλο
και Σαμαρά να κρατήσουν την εξουσία
απλώς περίμεναν να πέσει η εξουσία στα χέρια
τους (όπως και πραγματικά έγινε), ο Αλέξης
Τσίπρας δεν θα γίνει ποτέ πρωθυπουργός αν ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν δώσει σκληρή και ανελέητη μάχη.
Μάχη έξω από το Κοινοβούλιο, στους δρόμους,
στο μαζικό κίνημα.
Αν ο ΣΥΡΙΖΑ σταυρώσει τα χέρια και απλώς
βγάζει ανακοινώσεις για διάφορα γεγονότα ή
κάνουν προφορικές παρεμβάσεις οι βουλευτές
του με τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εμφανίσεις
και δηλώσεις, τον περιμένουν πολύ δυσάρεστες
εκπλήξεις.
Οι Σαμαράς και Βενιζέλος θα κάνουν τα πάντα κυριολεκτικά τα πάντα!- για να παραμείνουν στην
εξουσία. Είναι κυριολεκτικά ζήτημα ζωής ή θανάτου γι’αυτούς το να κρατήσουν με οποιοδήποτε μέσο την εξουσία. Όχι, φυσικά, για πολιτικούς
λόγους, αλλά για λόγους προσωπικού συμφέροντος προκειμένου να αποφύγουν περιπέτειες σαν
αυτές του Άκη Τσοχατζόπουλου.
Γενική πολιτική κρίση
Στον ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται σε νιρβάνα. «Προβάρουν υπουργικά κοστούμια» και κανένα από τα
στελέχη του δεν θέλει να πάει για δήμαρχος πουθενά για να είναι… ελεύθερο να «αξιοποιηθεί»
σε υπουργική ή, έστω, σε κάποια άλλη κυβερνητική θέση! Μοιράζουν κατά φαντασίαν τα υπουργεία της κυβέρνησης τους!
Προφανώς δεν αντιλαμβάνονται ότι η λυσσώδης μάχη του Σαμαρά και του Βενιζέλου να κρατήσουν την εξουσία είναι η πραγματική αιτία που
συνδέει σε πολιτικό επίπεδο τα επιλεγμένα σκάνδαλα που δημοσιοποιούνται και για τα οποία παρέχονται στοιχεία από τις κυβερνητικές μυστικές
υπηρεσίες, με στόχο σε πολιτικό επίπεδο να πλή-

Στην κάθε παραμικρή πτυχή της ελλαδικής κοινωνίας σήμερα,
σε κύκλους ανθρώπων πολυσπουδαγμένων και σε συντροφιές
απλοϊκών, στα γήπεδα και στα σαλόνια, στα χωριά και στις πόλεις,
μοιάζει να είναι ξεκάθαρη η βεβαιότητα: Mε το πολιτικό προσωπικό των κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Kοινοβούλιο, είναι
αδύνατο να προκύψει ανάκαμψη της χώρας.
Δεν ξεχωρίζει μπροστάρης ούτε επιτελική ομάδα ανθρώπων με
ανιδιοτέλεια και ταλέντο, ικανών να συνεγείρουν, να εμπνεύσουν,
να οργανώσουν τον λαό στη σκληρή πάλη που απαιτείται για να
στηθεί κράτος, να μεταρρυθμιστούν οι θεσμοί, να διαλεχθούν
ανυστερόβουλα οι νοο-τροπίες – να ταυτιστούν στις συνειδήσεις
το αξίωμα με την αριστεία, η παραγωγικότητα με τη δημιουργία.
Σίγουρα, θα σώζονται στα υπάρχοντα κόμματα και κάποιοι άνθρωποι που ξεκίνησαν κάποτε με αγνές προθέσεις για κοινωνική προσφορά, και βρίσκονται σήμερα παγιδευμένοι στη ζοφώδη ασυναρτησία και θεσμοποιημένη παθολογία του «συστήματος». Oμως η
αγωνία αυτών των ελαχίστων δεν αρκεί για να εκθρονίσει από τις
ηγεσίες τους ανατριχιαστικά ανίκανους ή και φαυλεπίφαυλους.
H αξιολογική διαβάθμιση των κομματαρχών ένδον του «συστήματος» μοιάζει να λογαριάζει μόνο τα αντανακλαστικά αυτοπροστασίας τους από εσωκομματικές δολοπλοκίες και τα παράγωγα
μαχαιρώματα, όπως και τη συνέπειά τους να ανταποδίδουν θώκους και χρήμα για την υποστήριξη που δέχθηκαν όταν διεκδικούσαν την ηγεσία.
Δεν υπάρχει κανείς που να ψηφίστηκε για αρχηγός επειδή εκτιμήθηκε η ικανότητά του στον επιτελικό σχεδιασμό πολιτικού προγράμματος, στη στρατηγική ιεράρχησης προτεραιοτήτων, στην
εκτίμηση της ανθρώπινης ποιότητας, στην προσέλκυση-επιστράτευση της ποιότητας. Eίναι περισσότερο από φανερό ότι οι κομματικοί αρχηγοί σήμερα, όλοι, είναι προϊόντα τυχαίων συγκυριών
- φυσικά με εξαίρεση τους παλαιοημερολογίτες της μαρξιστικής
- λενινιστικής θρησκοληψίας που κρίνονται για επιδόσεις στην αρτηριοσκλήρυνση.
Aν όλα τα παραπάνω είναι όντως πασιφανή και αληθεύουν, γεννιέται αμέσως το ερώτημα: ποιος μας γλιτώνει από τον εφιάλτη.
Eχουμε δεδομένη και ανυπόφορη την καταστροφή της ζωής μας
και της κρατικής μας υπόστασης, ζούμε τον εξωφρενικό παραλο-

ξουν τους εσωκομματικούς αντιπάλους τους (καραμανλικούς, παπανδρεϊκούς, εκσυγχρονιστές
και άλλους), ανεξαρτήτως των ποινικών ευθυνών
που θα τους καταλογίσει η Δικαιοσύνη.
Η αντίδραση της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ είναι επίσης κατά την άποψη μας σε πολιτικό επίπεδο η
βαθύτερη αιτία της αποχώρησης Τατσόπουλου
από τον ΣΥΡΙΖΑ, της διαφωνίας βουλευτών των
Ανεξάρτητων Ελλήνων με τη στρατηγική επιλογή
του Πάνου Καμμένου για συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, της κρίσης στην ηγεσία και την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΔΗΜΑΡ που την προκάλεσαν
όσα στελέχη της είναι ταγμένα υπέρ της συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ.
Το πολιτικό κατεστημένο αμύνεται με νύχια και
με δόντια και προκαλεί γενική πολιτική κρίση σε
όλα τα κόμματα προκειμένου να διασωθεί.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η συνεχιζόμενη διαδικασία φυλάκισης σταδιακά όλων των
βουλευτών και ηγετικών στελεχών της ''Χρυσής
Αυγής''. Πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι συνιστά ύψιστη πολιτική προτεραιότητα για τη ΝΔ η απαγόρευση καθόδου στις ευρωεκλογές της ''Χρυσής
Αυγής'' προκειμένου να υπάρχουν ελπίδες επιβίωσης της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου.
Βίαιες ανακατατάξεις
Σαν να μην έφτανε η απειλούμενη κατάρρευση
όλων των συνιστωσών του πολιτικού σκηνικού,
τα σκάνδαλα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για
να πληγούν οι εσωκομματικοί αντίπαλοι του Σαμαρά και του Βενιζέλου προκαλούν εκνευρισμό
και στο οικονομικό κατεστημένο.
Δεν είναι αβάσιμη η ανησυχία αυτή. Οσο προσεκτικά κι αν επιλέγονται οι σκανδαλώδεις υποθέσεις μιζών στους εξοπλισμούς, παράνομων δα-

O ρεαλισμός της
προσφυγής στην αριστεία
γισμό: τα ίδια κόμματα, που εγκλημάτησαν με τον υπερδανεισμό
της χώρας για να συντηρήσουν την πελατεία τους και να χαρίσουν
αμύθητα πλούτη στους «νταβατζήδες» τους, τα ίδια αυτά κόμματα να διαχειρίζονται, υποτίθεται, και την εξυγίανση, την επανόρθωση, την αποκατάσταση των συνεπειών που είχαν τα εν ψυχρώ
και εκ προμελέτης κακουργήματά τους. Πώς θα αποτινάξουμε τον
φρικώδη ζυγό της κομματοκρατίας, πώς θα απαλλαγούμε από το
μαρτύριο της υποτέλειας στην απληστία, στη χυδαιότητα;
Eίναι αρκετές οι ενδείξεις ότι το κομματικό σύστημα βρίσκεται
κιόλας σε προεκλογικό οργασμό εν όψει των αναμετρήσεων του
Mαΐου. Σύντομα θα αρχίσουν οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή η μοναδική δυνατότητα που απομένει στους πολίτες να κραυγάσουν την
οργή και την απόγνωσή τους. Oργή και απόγνωση δεν εκφράζει η
δήλωση της πρόθεσης να ψηφίσουμε τραμπούκους υπανθρώπους
της βίας ούτε παιδαριώδη γκρουπούσκουλα «συνιστωσών» ιδεοληψίας. Tους δυνάστες μας θα τους τρομάξει μόνο η σοβαρότητα
και η περίσκεψη της πλειονότητας: η εμφάνιση στις δημοσκοπήσεις ενός πολύ μεγάλου, τεράστιου ποσοστού πολιτών που αρνούνται να συμπαίξουν με τον εμπαιγμό, προκρίνει την αποχή.
Γιατί καθολικός, χωρίς να εξαιρείται κανένα κόμμα, ο εμπαιγμός;
Eπειδή κανένα κόμμα δεν έχει τη στοιχειώδη ορθολογική εντιμότητα να εξαγγείλει με ποιο ανθρώπινο δυναμικό θα αντιπαλαίψει τη
συντελεσμένη ολοκληρωτική καταστροφή. Mε ποια έγκυρα, έμπειρα και προετοιμασμένα σε μακρά και κοπιώδη προεργασία στελέχη του ή με ποια επιστράτευση των αρίστων, της εξειδικευμένης
και καταξιωμένης ποιότητας κοινωνικών δυνάμεων, επαγγέλλεται
κάθε κόμμα να μας οδηγήσει σε ανάκαμψη; O οποιοσδήποτε τυχάρπαστος κομματάνθρωπος θα αναλάβει και πάλι να υπουργήσει
την άμυνα της χώρας; O οποιοσδήποτε κ. Δρούτσας θα επωμισθεί
τον σχεδιασμό διορατικής διπλωματίας, την ενεργό παρουσία του
Eλληνισμού στον διεθνή στίβο; Θα εμπιστευθούμε και πάλι σχολειά
και πανεπιστήμια, αυτή την τραγωδία και ντροπή μας, στην οποια-

νειοδοτήσεων κ.λπ. που προωθεί η κυβέρνηση,
δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι κανένας από τους
κατηγορούμενους δεν θα καρφώσει κάποιους για
να σώσει το τομάρι του, ειδικά σε μια εποχή ανατροπής των πάντων, όπως αυτή που διανύουμε.
Πόσω μάλλον που σήμερα και η Γερμανία επιτίθεται με σφοδρότητα εναντίον της ελληνικής
οικονομικής ελίτ χαρακτηρίζοντας την ανίκανη,
διεφθαρμένη, απρόθυμη να συμμετάσχει στη
διάσωση της χώρας και όλα τα παρόμοια, με
σαφή στόχο να δημιουργήσει μια γερμανόδουλη,
γερμανοφρονα, δική της ηγεμονική πτέρυγα του
ελληνικού κατεστημένου.
Αυτό δεν οφείλεται, φυσικά, στην αδιαμφισβήτητη διαφθορά της υφιστάμενης ελίτ της Ελλάδας
και στον «πόνο» των Γερμανών να διορθώσουν
αυτή την κατάσταση. Κάθε άλλο. Η ωμή αλήθεια είναι ότι το Βερολίνο εκτιμά σωστά πως τα
συμφέροντα της συντριπτικής πλειονότητας των
κορυφαίων ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων
σήμερα είναι με τις ΗΠΑ λόγω του αντικειμένου
τους (ναυτιλία, ενέργεια) και όχι με τη Γερμανία!
Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα πολιτικής κατάρρευσης και οικονομικών ανακατατάξεων, με τις
ΗΠΑ και τη Γερμανία να θέλουν να ελέγξουν την
ελληνική αστική τάξη η καθεμιά για τα δικά της
συμφέροντα, είναι απολύτως δικαιολογημένος
ο εκνευρισμός του κατεστημένου της χώρας μας
για το τι θα γίνει με τις δραστηριότητες και τα
συμφέροντα του.
Τελευταία χρονιά
Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική οικονομική ελίτ
το τελευταίο που θα επιθυμούσε θα ήταν μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με «αδοκίμαστους» στις μπίζνες
υπουργούς.
Οι Έλληνες επιχειρηματίες αποκλείεται, δηλαδή, να προωθήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ προς την εξουσία. Αν όμως η λαϊκή του επιρροή είναι ασταμάτητη, θα προσαρμοστούν στα αποτελέσματα των
βουλευτικών εκλογών, έχοντας προηγουμένως
προσπαθήσει να μην εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να διορθώσει την τακτική που
ακολουθεί τελευταία, η οποία αποσκοπεί στο να
καθησυχάσει τους κορυφαίους εκπροσώπους
του κατεστημένου και να τους πείσει ότι δεν θα
κυβερνήσει με τρόπο που να θέτει σε κίνδυνο τα
συμφέροντα τους.
Ο κόσμος θέλει να απαλλαγεί οπωσδήποτε από
την «πολιτική χολέρα» της κυβέρνησης ΣαμαράΒενιζέλου. Θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ για να πετύχει την
απομάκρυνση από την εξουσία της ΝΔ και του
ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν κάνει τίποτα για να
εμπνεύσει τον ελληνικό λαό, να του δώσει όραμα,
να αυξήσει τη μαχητικότητα του, να κερδίσει την
εμπιστοσύνη του. Αυτά προοιωνίζονται αυξανόμενες δυσκολίες για την κατάκτηση της εξουσίας... (Γιώργος Δελαστίκ - ΕΠΙΚΑΙΡΑ)

δήποτε μετριότητα, που πρέπει να αμειφθεί για τη θητεία της στο
πολιτικό γραφείο του κυβερνώντος κομματάρχη; Θα ανεχθούμε να
συνεχίσουν να διαφεντεύουν την οικονομία αλαζονικά μειράκια,
μόνο για να διεκπεραιώνουν προσταγές αλλοεθνών εντολέων;
Tο ποια κυβερνητική σύνθεση μας περιμένει, αν κληθούν να
συνεχίσουν να νέμονται την εξουσία η N.Δ. ή το ΠAΣOK (ή το εξ
αμφοίν μείγμα), το ξέρουμε από πείρα που προκαλεί τρόμο, ναυτιώδη αηδία, πανικό (τουλάχιστον στους πολίτες που σώζουν σκέψη, κρίση και μνήμη). Tην κυβερνητική σύνθεση που θα εμφανίσει
ο ΣYPIZA την αγνοούμε, αλλά όταν σκεπτόμαστε ότι ενδέχεται να
χρησιμοποιήσει πρόσωπα που τα γνωρίζουμε από την παρουσία
τους στη Bουλή ή στα κανάλια, ο τρόμος γίνεται παγωμένος ιδρώτας - οι ελάχιστες σοβαρές εξαιρέσεις δεν αρκούν για να σχηματίσουν κυβέρνηση. Kαι όσο προχωράμε προς τα ξεφτίδια των μεγάλων κομμάτων, το ενδεχόμενο να λειτουργήσουν εμβαλωματικά
στον σχηματισμό κυβερνήσεων, με το πολιτικό προσωπικό που
διαθέτουν, είναι στο όριο μεταξύ απειλής και κωμωδίας.
Δυνατότητα για τόλμημα έχει μόνο ο ΣYPIZA: Θα μπορούσε έγκαιρα να διακηρύξει: Aν ο λαός δώσει σε μάς την εντολή, θα ασκήσουμε τη δική μας πολιτική, αλλά τολμώντας κοινωνική επιστράτευση.
Θα καλέσουμε να συστρατευθούν στο τιτάνιο έργο επανίδρυσης
του κράτους και ανάπλασης κοινωνικών θεσμών και λειτουργημάτων οι επώνυμοι της αριστείας σε κάθε τομέα, οι κορυφαίοι
της ανθρώπινης ποιότητας που διαθέτει η ελληνική κοινωνία. Tα
υπουργεία δεν θα μοιραστούν σαν μπουναμάδες για να αμειφθούν
υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στο κόμμα, η κυβέρνηση θα είναι
επιτελείο, συγκροτημένο από άκρως εξειδικευμένους στα θέματα
του υπουργείου τους ανθρώπους, προσωπικότητες καταξιωμένες,
δοκιμασμένες, με ετοιμότητα ανιδιοτελούς προσφοράς.
Aν ο ΣYPIZA τολμούσε ένα τέτοια άνοιγμα, είναι πολύ πιθανό ότι ο
λαός θα τον κρατούσε στην εξουσία για τα επόμενα τριάντα χρόνια.
Aλλά η ώς τώρα πορεία του δείχνει ότι δεν μπορεί την υπέρβαση,
είναι με τις κότες, όχι με τους αετούς. Για τον κ. Σαμαρά και τον κ.
Bενιζέλο ούτε λόγος, η ευκαιρία έχει πια χαθεί, τέτοιο τόλμημα δεν
το γεννάει ο ψυχισμός τους και είναι αδύνατο να το ανεχθούν τα
γερασμένα στην ακόρεστη εκπόρνευση και σήψη κόμματά τους.
(Χρήστος Γιανναράς - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Επίσκεψη Ευ. Βενιζέλου στην Ουάσιγκτον

Κέρι: ''Αλληλεγγύη προς τον ελληνικό λαό
γιά την ανόρθωση της οικονομίας του''
Την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών προς
την Ελλάδα και την αλληλεγγύη τους προς τον Ελληνικό λαό για την ανόρθωση της οικονομίας του
έκφρασε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών,

Τζον Κέρι. Υποδεχόμενος στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ
τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό
Εξωτερικών, Ευάγγελο Βενιζέλο (17 Ιαν. '14), ο κ.
Κέρι τον συνεχάρηκε για την ελληνική Προεδρία

στη ΕΕ, επισημαίνοντας ότι «προσβλέπουμε σε
συνεργασία» με σκοπό την έξοδο από την κρίση, καθώς και για μια σειρά θεμάτων, όπως την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και σε θέματα
των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής. Κατά
την κοινή εμφάνισή τους πριν τη συνάντηση, ο
Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο
«για δύσκολες αποφάσεις που λάβατε» και «που
δεν είναι εύκολες πολιτικά», όπως τόνισε.
Ο κ. Βενιζέλος μίλησε για τη σημασία της ελληνικής Προεδρίας στην ΕΕ, επαναλαμβάνοντας
παράλληλα την «στενή συνεργασία» με τις ΗΠΑ
και υπογραμμίζοντας τον «παράγοντα αταθερότητας» που διαδραματίζει η Ελλάδα στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, όπως επεσήμανε, συμπληρώνοντας ότι «αναμφίβολα το μεγαλύτερο
πρόβλημα της χώρας είναι η κρίση» και ότι στον
τομέα εξωτερικής πολιτικής η Ελλάδα είναι πάντα
«παράγοντας σταθερότητας». Ο κ. Βενιζέλος τόνισε την προσπάθεια «εθνικής ανοικοδόμησης».
Πριν τη μετάβασή του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ,
ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός
Εξωτερικών είχε επισκεφθεί το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, όπου είχε «πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση», σύμφωνα με πληροφορίες,
με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών, Τζακ
Λιού, τον οποίο ενημέρωσε για τις προτεραιότητες της ελληνικής Προεδρίας. Επίσης, συζήτησαν
την εξέλιξη του προγράμματος προσαρμογής, τα
«σημερινά δεδομένα» και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Ο κ. Βενιζέλος, είχε και συναντήσεις με τους
προέδρους των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων, Γερουσίας και Βουλής, Ρόμπερτ Μενέντεζ
και Εντ Ρόϊς. Επίσης, επισκέφθηκε την Εθνική
Πινακοθήκη.
Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με
τον κ. Κέρι, ο κ. Βενιζέλος πήγε στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS), όπου είχει
γεύμα με στελέχη ''δεξαμενών σκέψης''.
Δήλωση Βενιζέλου
«Με τον υπουργό Εξωτερικών, Τζον Κέρι, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σε βάθος για όλα
τα μεγάλα διεθνή, διμερή και ευρωπαϊκά θέματα.
Η πρόσκλησή μου στην Ουάσιγκτον», όπως είπε,
«λίγες ημέρες μετά την έναρξη της ελληνικής
Προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ, ήταν μία ωραία
ευκαιρία να προβάλουμε το πρόσωπο μίας κανονικής Ελλάδας, όχι της Ελλάδας της κρίσης, αλλά
της Ελλάδας που ως θεσμικά ισότιμο μέλος της
Ε.Ε. την εκπροσωπεί ως Προεδρία».
Στη συνέχεια, ο κ. Βενιζέλος δήλωσε ότι «συζητήσαμε για τις προτεραιότητες της Προεδρίας,
για θέματα ελληνοαμερικανικού ενδιαφέροντος
σε όλους τους τομείς, ιδίως στον τομέα της εμπορικής συνεργασίας, της προστασίας των συνόρων, ακόμα και του αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Είμαστε σύμμαχοι και αυτό το αποδεικνύουμε
σε όλα τα μεγάλα και δύσκολα θέματα».
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός
Εξωτερικών υπογράμμισε επίσης ότι «μιλήσαμε
για την ευρύτερη περιοχή μας και τα δυτικά Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο και για θέματα
της Νότιας γειτονίας. Μιλήσαμε για την ευρωπαϊκή προοπτική των γειτονικών μας χωρών, που
τη στηρίζουμε εφόσον και αυτές εκπληρούν τις
προϋποθέσεις.
Μιλήσαμε για τη νέα κατάσταση που υπάρχει
στην Τουρκία, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις,
για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και
φυσικά για το μεγάλο ανοιχτό θέμα της Κύπρου,
που πρέπει να λυθεί βιώσιμα, δίκαια στο πλαίσιο
των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, στη βάση της
μίας νομικής προσωπικότητας, της μίας κυριαρχίας και της μίας ιθαγένειας και (με δεδομένο) ότι
πάντα θα γίνει δεκτή μία λύση με δημοψήφισμα
από τον ίδιο τον λαό της Κύπρου από τις δύο κοινότητες, από την ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή κοινότητα εν προκειμένω».
Ο κ. Βενιζέλος ανάφερε ότι «επίσης, συζητήσαμε για τα μεγάλα ανοιχτά θέματα. Στηρίζουμε
την πρωτοβουλία του Τζον Κέρι στη Μέση Ανατολή φυσικά και προσφερόμαστε να βοηθήσουμε
όσο και όπως μπορούμε, για όλα τα θέματα που
αφορούν τη Γενεύη 2 για τη Συρία και θέλουμε
πραγματικά να σταθεροποιηθεί η κατάσταση,
γιατί είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτή την ταραγμένη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της
Βόρειας Αφρικής».
Ο κ. Βενιζέλος επεσήμανε ότι «μιλήσαμε φυσικά και για την οικονομία. Τον ενημέρωσα για το
βασικό περιεχόμενο της συζήτησης που είχα με
τον υπουργό Τζακ Λιου. Ο Αμερικανός υπουργός
Οικονομικών έδειξε τεράστιο ενδιαφέρον για τα
ελληνικά οικονομικά πράγματα».

Μπαράκ Ομπάμα:

Παρακολουθήσεις
των ξένων ηγετών, τέλος
Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα
απαγόρευσε, όπως ο ίδιος είπε, στις υπηρεσίες
πληροφοριών των ΗΠΑ να κατασκοπεύουν τους
ηγέτες των φιλικών και συμμαχικών χωρών. «Εάν
θέλω να μάθω κάτι θα τους τηλεφωνώ προσωπικά», δήλωσε.
Η γερμανική κυβέρνηση χαιρέτισε την ανακοίνωση του προέδρου, ενώ η αντιπρόεδρος της
Κομισιόν Βίβιαν Ρέντινγκ δήλωσε ότι η δέσμευση που ανέλαβε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ
Ομπάμα να μεταρρυθμίσει τις υπηρεσίες πληροφοριών και το σύστημα συλλογής των τηλεφωνικών δεδομένων είναι «ένα βήμα προς τη σωστή
κατεύθυνση».
Περιορισμοί στην χρήση δεδομένων
Νωρίτερα o Μπαράκ Ομπάμα σε ομιλία του,
που ήταν αφιερωμένη στη μεταρρύθμιση της
λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών πληροφοριών, διέταξε να περιοριστούν σε μεγάλο βαθμό
οι δυνατότητες χρήσης μεγάλου όγκου πληροφοριών από τις επικοινωνίες των πολιτών από πλευράς των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών,
τονίζοντας ότι οι ατομικές πολιτικές ελευθερίες
πρέπει να γίνονται σεβαστές.
Ο αμερικανός πρόεδρος στην ομιλία του, που
παρακολουθήθηκε με μεγάλο ενδιάφερον, είπε
ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες έχουν αποτρέψει
στο παρελθόν τρομοκρατικές επιθέσεις τόσο στις
ΗΠΑ όσο και στο εξωτερικό.
Ωστόσο, σημείωσε ότι η ανάγκη για ταχεία απάντηση σε πραγματικές απειλές ενείχε πάντοτε τον
κίνδυνο η κυβέρνηση να φθάσει πιο μακριά από
όσο επιτρέπεται θεσμικά.
Οι μεταρρυθμίσεις στο συγκεκριμένο τομέα
πρέπει να δίνουν στους Αμερικανούς «μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι τα δικαιώματά τους προστατεύονται», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Οι κινήσεις του αμερικανού προέδρου έρχονται
μετά από την οργή την οποία προκάλεσε διεθνώς
η αποκάλυψη λεπτομερειών για τις δραστηριότητες της αμερικανικής Υπηρεσίας Εθνικής
Ασφάλειας (NSA) από τον πρώην συνεργάτη της,
Έντουαρντ Σνόουντεν.
Ο κ. Ομπάμα σημείωσε ότι θα επεκτείνει την
προστασία η οποία επιφυλάσσεται στους Αμερικανούς και σε πολίτες άλλων χωρών του κόσμου
των οποίων δεδομένα φθάνουν στα χέρια των
αμερικανικών υπηρεσιών.
Όσον αφορά στα προγράμματα παρακολούθησης, είπε ότι έχει ζητήσει να τεθούν περιορισμοί στη συλλογή δεδομένων των τηλεφωνικών
επικοινωνιών και σημείωσε ότι οι πληροφορίες
αυτές δεν θα πρέπει να φυλάσσονται από την κυβέρνηση, όμως δεν διευκρίνισε αν προτείνει να
συγκεντρώνονται από τις τηλεφωνικές εταιρίες
ή από κάποια άλλη υπηρεσία. Όπως είπε, έχει
ζητήσει από τις υπηρεσίες πληροφοριών και τον
υπουργό Δικαιοσύνης Έρικ Χόλντερ να του υποβάλουν τις προτάσεις τους μέσα σε διάστημα 60
ημερών.
Στο μεταξύ, η NSA θα χρειάζεται δικαστική
έγκριση για να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες
που φυλάει για τις τηλεφωνικές κλήσεις.
Ο Ομπάμα ζήτησε επίσης από το Κογκρέσο να
συγκροτήσει μια εξωτερική επιτροπή από ειδικούς σε θέματα παραβίασης της ιδιωτικότητας οι
οποίοι θα παρέχουν μια ανεξάρτητη άποψη στις
υποθέσεις που καλείται να εκδικάζει το μυστικό
Δικαστήριο Παρακολούθησης Ξένων Πληροφοριών (FISA).
- Η δέσμευση που ανέλαβε ο πρόεδρος των
ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα να μεταρρυθμίσει τις υπηρεσίες πληροφοριών και το σύστημα συλλογής
των τηλεφωνικών δεδομένων είναι ένα βήμα
προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως η Ευρωπαϊκή
Ένωση περιμένει συγκεκριμένες πράξεις, σχολίασε η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Βίβιαν Ρέντινγκ.
Ακούσαμε πολλά ψέματα από τον Ομπάμα
«Ακούσαμε πολλά ψέματα» στην ομιλία του
αμερικανού προέδρου, Μπαράκ Ομπάμα, σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στα προγράμματα παρακολούθησης, δήλωσε ο ιδρυτής του Wikileaks,
Τζούλιαν Ασάντζ, αναφερόμενος στον ισχυρισμό
ότι η NSA ποτέ δεν έκανε κατάχρηση των δεδομένων που συνέλεγε.
«Νομίζω ότι είναι λυπηρό για έναν αρχηγό
κράτους να συνεχίζει έτσι για 45 λεπτά και να μην
λέει σχεδόν τίποτα» , πρόσθεσε, ενώ δήλωσε ότι
ο πρόεδρος εμφανίζεται απρόθυμος να προχωρήσει σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις.
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Καλή η αισιοδοξία του κ. Aντ. Σαμαρά, αλλά
Τσίπρας επικρίνει Μέρκελ στην Le Monde:
καλύτερη η προσγείωση στην πραγματικότητα «Είναι καιρός όσοι υπνοβατούν να ξυπνήσουν»
Βλέποντας τον Πρωθυπουργό να μιλά στο Στρασβούργο, είδα έναν αισιόδοξο άνθρωπο. Προφανώς το πιστεύει αυτό το project. Πιστεύει πως όλα
θα πάνε καλά και το υποστηρίζει με σθένος.
Θεωρεί δεδομένο ότι η οικονομική κρίση περνά
και η Ελλάδα βγάζει το κεφάλι από το βαρέλι.
Πιστεύει ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησής
του θα κεφαλαιοποιηθούν στην κάλπη κι εκτιμά
ότι η ΝΔ θα είναι πρώτο κόμμα.
Πιθανότατα να έχει και κάποια στοιχεία στα
χέρια του σχετικά με τη... δυναμική της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Αν κι όπως όλοι
γνωρίζουμε, οι δημοσκόποι και οι σύμβουλοι
είναι η καλύτερη συνταγή αποτυχίας. Ειδικά σήμερα που στο Μέγαρο Μαξίμου
υπάρχει μεγάλη έλλειψη ιδεών,
λύσεων και οράματος.
Εν πάση περιπτώσει, εκτιμούμε το γεγονός πως ο κ. Σαμαράς
θέλει να είναι αισιόδοξος ότι
η Ελληνική Προεδρία θα αποτελέσει την απαρχή μιας νέας
πορείας για την κοινωνία και τη
χώρα.
Όμως, μας ήρθε κατευθείαν
στο μυαλό, μετρώντας την αισιοδοξία της κυβέρνησης ένα παλιό
αλλά καλό που έχει ειπωθεί: «Μια
μέρα καθόμουν και σκεφτόμουν
σχεδόν απελπισμένος. Ένα χέρι
ακούμπησε στον ώμο μου και
μια φωνή είπε με βεβαιότητα:
''Ευθύμησε, γιατί τα πράγματα
θα μπορούσαν να είναι χειρότερα''. Ευθύμησα, λοιπόν, και
τα πράγματα στ’ αλήθεια έγιναν
χειρότερα».
Οπού απελπισμένος είναι ο
ελληνικός λαός και το χέρι που
ακουμπά στον ώμο του είναι
ο Σαμαράς, η κυβέρνηση, οι
υπουργοί, το σύστημα στην τελική που έχει σήμερα την εξουσία.
Καλή είναι επομένως η αισιοδοξία αλλά απλά είναι μια καλή
προσπάθεια των κυβερνώντων
να πάρουν παράταση ζωής.
Όταν δίνεις ελπίδα στον σχεδόν πεθαμένο, αυτόν
που βρίσκεται με τα σωληνάκια στο νοσοκομείο,
ακριβώς δίπλα από το νεκροκρέβατο, έχεις δύο
επιλογές. Το πρώτο είναι να έχεις βρει το τέλειο
φάρμακο που θα του δώσει ζωή. Το δεύτερο είναι
να του δίνεις κουράγιο προκειμένου να αντέξει
μέχρι να...μεταλάβει.
Ό,τι και να συμβαίνει, στο Μαξίμου θα πρέπει
να προσέξουν το εξής: Η μοναδική αισιόδοξη
είδηση που δίνουν στους Έλληνες είναι το...πρωτογενές πλεόνασμα. Το οποίο αν κάτσουμε να το
αναλύσουμε πιο οικονομικίστικα θα δούμε πως
δεν είναι ούτε πλεόνασμα, ούτε πρωτογενές. Από
την άλλη, όταν κάποιοι σύμβουλοι του πρωθυπουργού και κυβερνητικά στελέχη πιστεύουν ότι
καθημερινά ο κόσμος κοιμάται και ξυπνά με το
πότε θα δει τον Χρήστο Σταϊκούρα να ανακοινώνει το πλεόνασμα, τότε δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
Και καλό είναι να βγάλουν τον πρωθυπουργό στο
δρόμο για να δει τις αντιδράσεις του κόσμου. Όχι
να διαρρέουν μόνο τις νυχτερινές βόλτες του κ.
Σαμαρά στο κέντρο, ή τον εναγκαλισμό του με
τον σερβιτόρο στο Στρασβούργο εν είδει...φιλο-

λαϊκού προφίλ.
Απέναντι, λοιπόν, στην αισιοδοξία του πρωθυπουργού, εμείς δεν έχουμε παρά να προτάξουμε
τα προφανή: Απίστευτη ανεργία που δε μειώνεται, ανάπτυξη που δεν έρχεται, επενδύσεις που
δεν πλησιάζουν, ρευστότητα που λείπει από την
αγορά. Επίσης, νέες περικοπές με έμμεσο τρόπο
όπως π.χ. η διάλυση του συστήματος Υγείας που
οδηγεί στον ιδιωτικό τομέα. Ή οι μειώσεις στις
επικουρικές συντάξεις ή ακόμη και το ευρώ για
κάθε συνταγή. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά
για την καθημερινότητα του πολίτη και πώς βιώνει την κρίση, αλλά απέναντι στη στρατηγική που
επιλέγει η κυβέρνηση, δηλαδή χαμόγελα, αισιο-

δοξία, ελπίδα και η ουσία στο μέλλον έχουμε να
προτάξουμε ένα ακόμη πολύ σημαντικό γεγονός
που δεν έχει καταγραφεί. Την σιωπηλή οργή του
κόσμου.
Ούτε διαδηλώσεις έχουμε, ούτε συγκεντρώσεις, ούτε Αγανακτισμένους, ούτε επεισόδια,
ούτε καν μια εκδήλωση του θυμού που λογικά
αισθάνεται ο ελληνικός λαός. Αυτό κανονικά θα
έπρεπε να μας ανησυχεί διότι το βλέπουν οι ξένοι
και λένε ότι στην Ελλάδα περνούν καλά και δεν
διαμαρτύρονται.
Εμείς, όμως, ξέρουμε καλά: Ο βουβός πόνος και
θυμός είναι πολύ χειρότερος από την οργή που
εκτονώνεται στους δρόμους και τις πλατείες. Και
θα εκφραστεί στις κάλπες. Τότε, όμως, θα είναι
πολύ αργά για την κυβέρνηση να αντιδράσει. Ο
κόσμος μπορεί να μη μιλάει, αλλά έχει γνώση,
κρίνει και θα μιλήσει την ώρα που πρέπει.
Ελπίζουμε από καρδιάς να διαψευστούμε. Και
ότι η κυβέρνηση αυτή θα διαψεύσει ότι η αισιοδοξία δεν ήταν τίποτε περισσότερο από μια ευκαιριακή πολιτική στόχευση.
(antinews)

«Είναι καιρός όσοι υπνοβατούν να ξυπνήσουν γιατί πολύ σύντομα θα συνειδητοποιήσουν ότι το
όνειρό τους είναι τελικά εφιάλτης», λέει μεταξύ άλλων σε άρθρο του στην ιστοσελίδα της le Monde ο
Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατακεραυνώνοντας τις πολιτικές που εφαρμόζει η Γερμανίδα Καγκελάριος.
«Η καθ' έξιν χρήση της απειλής των ακραίων επιλογών ως εργαλείουπολιτικής, ενέχει τον κίνδυνο
να λειτουργήσει ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία», σημειώνει. Εκτοξεύοντας «πυρά», ο κ. Τσίπρας
δεν διστάζει να υπενθυμίσει πως η κ. Μέρκελ « Εξέθεσε,... διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις: από
εκείνην του Γιώργου Παπανδρέου το 2010, έως και τη σημερινή του Αντώνη Σαμαρά, που, αντί να διαπραγματευτούν σκληρά για την Ελλάδα, πειθήνια υπάκουσαν -και εξακολουθούν να υπακούουν- στα
κελεύσματά της». Ολόκληρο το άρθρο:
«Υπνοβάτης της λιτότητας»
Ηχούν ακόμα στ' αυτιά μας οι απειλές της κ. Μέρκελ και των συμμάχων της για την εξώθηση της
Ελλάδας εκτός Ευρωζώνης, εάν το 2012 ο ΣΥΡΙΖΑ ερχόταν στην εξουσία.
Λάθος συναγερμός τελικά ή μια ωραία μπλόφα; Δεν ξέρω τι από τα δύο να διαλέξω. Ξέρω, όμως,
ότι ένα από τα βασικά συμπεράσματα από το βιβλίο που η έγκριτη εφημερίδα σας αποκάλυψε πως
διαβάζει η Καγκελάριος της Γερμανίας αυτήν την περίοδο -τους «Υπνοβάτες» του Κρίστοφερ Κλαρκείναι πως η καθ’ έξιν χρήση της απειλής των ακραίων επιλογών ως εργαλείου πολιτικής, ενέχει τον
κίνδυνο να λειτουργήσει ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Άρα, ένα τυχαίο γεγονός κάπου στη νότια
περιφέρεια της Ευρώπης ή η εμμονή σε λάθος εκβιασμούς, μπορεί να προκαλέσει δραματικές και
απρόβλεπτες εξελίξεις σε ολόκληρη την ήπειρο.
Σε κάθε περίπτωση, ένα από τα πιο προφανή συμπεράσματα από τις δηλώσεις της κυρίας Μέρκελ
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης Δεκεμβρίου 2013, που επίσης αποκάλυψε η εφημερίδα σας, είναι
πως η Ευρωζώνη παραμένει πολύ σημαντική για να αφεθεί να καταρρεύσει. Και ότι όλοι οι κρίκοι της
είναι εξ’ ίσου σημαντικοί για τη διατήρησή της. Εάν ένας, έστω ο πιο αδύνατος, σπάσει, η σημερινή
Ευρωζώνη παύει να υπάρχει.
Εμμέσως, πλην σαφώς, η κ. Μέρκελ με αυτή τη δήλωσή της επιβεβαίωσε τις σχετικές επισημάνσεις
της Ευρωπαϊκής Αριστεράς από την αρχή της κρίσης. Έδωσε και μια εξήγηση για το μεγάλο άγχος που
επέδειξε η ίδια και ο κ. Σαρκοζί στις Κάννες μπροστά στο ενδεχόμενο διεξαγωγής δημοψηφίσματος
στην Ελλάδα. Ακύρωσε μονομιάς το περίφημο Grexit, εκθέτοντας στα μάτια του ελληνικού λαού ως
πολιτικά ιδιοτελείς και αναξιόπιστους τους λιγοστούς και απομονωμένους κινδυνολόγους του ευρώ.
Εξέθεσε, επίσης, διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις: από εκείνην του Γιώργου Παπανδρέου το 2010,
έως και τη σημερινή του Αντώνη Σαμαρά, που, αντί να διαπραγματευτούν σκληρά για την Ελλάδα,
πειθήνια υπάκουσαν -και εξακολουθούν να υπακούουν- στα κελεύσματά της.
Γιατί, εφόσον το ενιαίο νόμισμα δεν είναι υπό διαπραγμάτευση, τότε είναι οι οικονομικές πολιτικές
των χωρών της νομισματικής ένωσης. Πολύ περισσότερο διότι ούτε η λιτότητα, ούτε τα Μνημόνια
είναι προϋπόθεση από τις ευρωπαϊκές Συνθήκες για την ένταξη ή την παραμονή στην Ευρωζώνη.
Είναι απλώς το αποτέλεσμα ενός αρνητικού συσχετισμού πολιτικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Ενός
συσχετισμού που διαμορφώθηκε μετά τα μέσα της δεκαετίας του ’90, κυρίως από την προσχώρηση
της σοσιαλδημοκρατίας στη νεοφιλελεύθερη συναίνεση. Μια επιλογή που σήμερα αποδεικνύεται πολιτικά αδιέξοδη. Και είναι, επίσης, το αποτέλεσμα της σύμπτωσης στο νότο της ευρωζώνης περιδεών
κυβερνήσεων, κατώτερων των περιστάσεων.
Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο συστήνω στην κ. Μέρκελ να διαβάσει μετά τους «Υπνοβάτες», ιδιαίτερα τώρα που μετά το ατύχημα στο σκι, αναγκαστικά θα έχει περισσότερο χρόνο.. Είναι το κλασικό
σύγγραμμα: «Η νομισματική ιστορία των ΗΠΑ 1867-1960» του Μίλτον Φρίντμαν και της Άννας Σβαρτζ.
Ενδεχομένως, τότε να αντιληφθεί ότι ξεπερνά σε αντιπληθωριστική εμμονή, ακόμη και τον ίδιο τον
πνευματικό πατέρα του αντιπληθωρισμού. Και ότι επιβάλλοντας μέχρι σήμερα, την ιδεοληψία της
στην μόνο κατ’ όνομα Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παγιδεύει, τη μεν Ευρωζώνη ως σύνολο σ’ ένα
εύθραυστο σημείο ισορροπίας με μηδενική ή πολύ χαμηλή και άνεργη οικονομική μεγέθυνση, τη δε
νότια περιφέρειά της στην επικίνδυνη για όλους και κυρίως για τη χώρα της περιδίνηση στην κρίση.
Δηλαδή, στον στροβιλισμό ανάμεσα στην ύφεση και την αδύναμη και εικονικήανάπτυξη.
Ίσως εκπλαγεί η κ. Μέρκελ διαπιστώνοντας ότι ο Φρίντμαν και η Σβάρτζ επιρρίπτουν την ευθύνη για
την ένταση της Μεγάλης Ύφεσης 1929-1933 στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, επειδή αρνήθηκε
να αναλάβει το ρόλο του δανειστή ύστατης καταφυγής στην αγορά κρατικών ομολόγων.
Αλλά, σαν σύγχρονος η υπνοβάτης της σημερινής Ευρώπης όχι μόνο δεν βλέπει, αλλά και δεν αξιοποιεί:
- το γεγονός ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ αντιμετωπίζει την κρίση ασκώντας επεκτατική πολιτική, αντί
για την αέναη λιτότητα,
- την δια της συγκρίσεως απόδειξη ότι η ίδια η λιτότητα είναι η κρίση – όχι η λύση,
- την αδιάψευστη απόδειξη από τη δική μου χώρα, την Ελλάδα ότι η λιτότητα έχει αποτύχει, προκαλώντας ταυτόχρονα μια πρωτοφανή για ευρωπαϊκή χώρα σε καιρό ειρήνης και ντροπιαστική για όλη
την Ευρώπη ανθρωπιστική κρίση.
Αν μαζί με την Ευρωπαϊκή Αριστερά και άλλες πολιτικές δυνάμεις –στο Νότο και το Βορρά – και
κυρίως οι πολίτες της Ευρώπης, όπου κι αν κατοικούν, ό,τι κι αν ψηφίζουν, συνειδητοποιήσουν την
πολιτική δυναμική που περικλείει η δήλωση Μέρκελ, δηλαδή ότι Ευρωζώνη σημαίνει ή όλοι ή κανένας, τότε πράγματι, πλησιάζει το τέλος της λιτότητας.
Διότι τα ψέματα τελείωσαν και οι εκβιασμοί στέρεψαν. Ή όλοι μαζί αλλάζουμε ρότα προς έναν συνολικό αναπροσανατολισμό της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής στην Ευρώπη ή αποχαιρετάμε
την ευρωπαϊκή ιδέα μέσα στον κουρνιαχτό και στη σκόνη από τη κατάρρευση του ενιαίου νομίσματος.
Είναι, λοιπόν, καιρός όσοι υπνοβατούν να ξυπνήσουν γιατί πολύ σύντομα θα συνειδητοποιήσουν ότι
το όνειρό τους είναι τελικά εφιάλτης.

Πρόεδρος Γαλλίας Oλάντ και η ερωμένη: Οι αποκαλύψεις συνεχίζονται και γελά η οικουμένη
To σίριαλ των αποκαλύψεων της σχέσης του
Φρανσουά Ολάντ και της Ζιλί Γκαγιέ συνεχίζεται
και μάλιστα με νέες πληροφορίες.
Μετά την αγωγή που κατέθεσε η ηθοποιός
κατά του Closer για παραβίαση της ιδιωτικής της
ζωής, το περιοδικό φαίνεται πως δεν πτοείται και
μάλιστα δημοσιεύει νέες καυτές λεπτομέρειες για
το ζευγάρι.
Συγκεκριμένα το περιοδικό αναφέρει πως το
ειδύλλιο «δεν είναι τόσο πρόσφατο όσο θέλουν
να το παρουσιάζουν κάποιοι και ότι διαρκεί δύο
χρόνια».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δυό τους γνωρίστηκαν το 2011 μέσω της πρώην συντρόφου
και μητέρας των παιδιών του Ολάντ, Σεγκολέν
Ρουαγιάλ και μάλιστα η Γκαγιέ συστήθηκε στον
Ολάντ ως μια από τις ηθοποιούς που υποστήριζαν
την Ρουαγιάλ στην διάρκεια της αποτυχημένης
προσπάθειάς της να εκλεγεί στην προεδρία της

Γαλλίας το 2007.
Από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας τους
υπήρξε έλξη ανάμεσά τους, με την σχέση να
ατονεί κατά την διάρκεια της προεκλογικής του
εκστρατείας για την προεδρία και να αναθερμαίνεται και πάλι στα μέσα του 2013.
Μάλιστα το ζευγάρι, που δεν μπορούσε να βρίσκεται στα Ηλύσια Πεδία, αποφάσισε να νοικιάσει και το γνωστό από τις φωτογραφίες σπίτι, σε
κοντινή απόσταση.
«Αγωνία» στις ΗΠΑ γιά την ερωμένη
Διπλωματικό πονοκέφαλο στην κυβέρνηση
της Ουάσινγκτον προκαλεί το ερωτικό σκάνδαλο
«Closergate» που έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό στη Γαλλία με πρωταγωνιστές τον Φρανσουά
Ολάντ και την «κρυφή του αγάπη», Ζουλί Γκαγέ.
Την ώρα που ο Γάλλος πρόεδρος προσπαθεί να
βάλει σε τάξη την προσωπική του ζωή, ο Λευκός
Οίκος σπάει το κεφάλι του για το ποιος θα συνο-

δεύσει τον Σοσιαλιστή Ολάντ στο προγραμματισμένο ταξίδι του στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο.
«Ποια θα καθίσει στην άδεια καρέκλα δίπλα
στην «πρώτη κυρία» των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα;»,
διερωτάται ο αμερικανικός Τύπος.
Η αμερικανική κυβέρνηση περίμενε την άφιξη
της Βαλερί Τριεβελέρ, η οποία εξάλλου είχε επισκεφθεί και στο παρελθόν τον Λευκό Οίκο έχοντας στο πλευρό της τον Ολάντ. Τώρα όμως μετά
την αποκάλυψη της «ανάρμοστης σχέσης» του
προέδρου, τα πράγματα περιπλέκονται.
«Θα τον συνοδεύσει η κρυφή του αγάπη, Ζουλί
Γκαγέ στην Ουάσινγκτον; Και αν δεν τον συνοδεύσει καμία από τις «πρώτες κυρίες της Γαλλίας
, τότε ποιος;». Μήπως, ένας υπουργός του;
Σύμφωνα με δημοσίευμα της της «New York
Post», οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αντιμετωπίζουν σαν αίνιγμα την υπόθεση καθώς εγείρεται
θέμα πρωτοκόλλου.

'Οταν ο Λευκός Οίκος απηύθυνε πρόκληση στο
Μέγαρο των Ηλυσίων, η πρόσκληση απευθυνόταν στον Ολάντ και την Βαλερί. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζέι
Κάρνεϊ εεπσήμανε ότι δεν υπάρχουν αλλαγές. «
Ο Αμερικανός πρόεδρος ανυπομονεί να δει τον
πρόεδρο Ολάντ κατά την επίσημη επίσκεψή του
τον Φεβρουάριο.
«Δεν ξέρουμε τίποτε για το θέμα καθώς μεσολαβούν μέχρι την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου πολλλες εβδομάδες», δήλωσε εκπρόσωπος
της γαλλικής πρεσβείας. Εξάλλου, θα γίνει γνωστό από τον ίδιο τον Ολάντ ποιά θα τον συνοδεύει
στο ταξίδι του, όταν αποφασίσει να μιλήσει για
το θέμα. «Λόγω της βαθιάς πουριτανικής παράδοσης των ΗΠΑ, πριν από δύο δεκαετίες θα ήταν
αδύνατο ένας ηγέτης κράτους να έφερνε στον
Λευκό Οίκο κάποια άλλη από την επίσημη σύζυγό
του», τόνισε ο Κάρνεϊ.
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Τράπεζες Ελλάδα: Oι καταθέσεις πάνε
τελικά στο πηγάδι των διαπλεκόμενων

Die Presse: ''Δεν υπάρχουν αμφιβολίες ότι
ο Τσίπρας θα κερδίσει τις εκλογές στην Ελλάδα''
Με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια μιλά για
τον Αλέξη Τσίπρα η αυστριακή εφημερίδα Die
Presse, η οποία υποστηρίζει ότι είναι «ανανεωμένος» ο τρόπος έκφρασης του, καθιστώντας τον
μια ρεαλιστική φωνή, ενώ υποστηρίζει πως όπως
φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η επόμενη κυβέρνηση
στην Ελλάδα.
«Σε όλες τις δημοσκοπήσεις το αριστερό λαϊκίστικο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται ως ισχυρότερη πολιτική δύναμη ενώ η επόμενη δοκιμασία βρίσκεται
προ των πυλών, όταν οι Ελληνες ψηφοφόροι
αποφασίσουν τον Μάιο για την σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους συσχετισμούς
δυνάμεων στους δήμους. Ηρθε λοιπόν η ώρα για
τον αρχηγό του κόμματος Αλέξη Τσίπρα να προετοιμαστεί για το ρόλο του πολιτικού ηγέτη και
να συνομιλεί με δημοσιογράφους από την ΕΕ»,
γράφει η Die Presse σε δημοσίευμα της.
Στη συνέχεια, αναφέρεται και στην φημολογία
ότι ο Αλέξης Τσίπρας παρακολούθησε τους τελευταίους μήνες μαθήματα αγγλικών, τονίζοντας
πως πρέπει να έχουν μια δόση αλήθειας, καθώς
«ανανεωμένος δεν φαίνεται μόνον ο τρόπος έκφρασής του, αλλά και το μήνυμά του προς την ΕΕ:
ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μπαμπούλας, αλλά ένα εντελώς κανονικό κόμμα με νόμιμες (και λογικές) αξιώσεις. Οσον αφορά την κεντρική του τοποθέτηση, ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ δεν αφήνει περιθώρια
παρερμηνειών: ''Το πρόγραμμα βοήθειας για την
Ελλάδα έχει αποτύχει'' και ''(...) η πολιτική της λιτότητας πρέπει να τερματιστεί αμέσως'', καθώς,
σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, έχει επιφέρει μια
''κοινωνική καταστροφή'' στην Ελλάδα την ώρα

που το χρέος συνεχίζει να αυξάνεται», αναφέρει
η αυστριακή εφημερίδα.
Ετσι θέλει να σώσει την Ευρωζώνη
Την ίδια ώρα σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ο Αλέξης Τσίπρας αρνείται κατηγορηματικά
ότι το κόμμα του θέλει να οδηγήσει την Ελλάδα
εκτός ευρωζώνης: «Είμαστε πιο φιλοευρωπαίοι
από τους συντηρητικούς, οι οποίοι πρόδωσαν
τους πολίτες της Ευρώπης», λέει. «Αλλά πώς θέλει
να σώσει την ευρωζώνη ο ΣΥΡΙΖΑ;», αναρωτιέται
η Die Presse. «Μέσω ενός πανευρωπαϊκού ντιλ
στα πρότυπα της Συμφωνίας του Λονδίνου για το
γερμανικό χρέος του 1953», που θα συνοδεύεται
από ένα «τεράστιο» επενδυτικό πακέτο για τις
χώρες της κρίσης της νότιας Ευρώπης. «Η Ευρώπη πρέπει να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη στις
χώρες της κρίσης», ζητά ο Τσίπρας, σύμφωνα με
το δημοσίευμα.
Νέα επιλογή λέξεων με παλιά περιεχόμενα,
παρατηρεί η αυστριακή εφημερίδα, υπενθυμίζοντας ότι «η Συμφωνία του Λονδίνου οδήγησε σε
ένα ριζικό haircut για τους πιστωτές της Γερμανίας. Η επιθυμία για μια συμφωνία στα πρότυπα
του Λονδίνου ηχεί αναμφίβολα καλύτερα από
την έκκληση προς τους πιστωτές να παραιτηθούν
από τις αξιώσεις τους, ωστόσο οδηγεί στο ίδιο
αποτέλεσμα. Και όσον αφορά την απαίτηση για
επενδύσεις: επί δεκαετίες η ΕΕ στήριξε σθεναρά
την περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών, η πολιτική της δημιουργίας χρεών στην Αθήνα όμως
συνεχίστηκε», κλείνει το δημοσίευμα.
Πηγή: Deutsche Welle

Η Εθνική μας Ντροπή... τίποτε λιγότερο
Μιλάμε για τους εθνοπατέρες και τις εθνομητέρες που βρίσκονται αυτή την στιγμή στο ελληνικό
κοινοβούλιο και αποτελούν τα συμπτώματα μιας
κοινωνίας που νοσεί.
Μόνο ένα άρρωστο εκλογικό σώμα, θα μπορούσε να έχει αναθέσει σε μια σειρά από επικίνδυνα ''σούργελα'' να το εκπροσωπούν.
Οι κυρίες και οι κύριοι της Βουλής είναι η εικόνα μας και αποτελούν δικό μας δημιούργημα.
Οπότε τι νόημα έχει, αφού πρώτα τους έχουμε
εκλέξει, στην συνέχεια να μαζευόμαστε έξω από
την Βουλή -οι ψηφορόροι πίθηκοι- και να υψώνουμε τις ανοιχτές παλάμες;
Γιατί δεν κάνουμε την ίδια κίνηση καθημερινά
μπροστά στον καθρέφτη του μπάνιου που δείχνει
το ειδωλό μας;
Μήπως αυτό θα μπορούσε να είναι πρώτο βήμα
αυτοκάθαρσης, εξαγνισμού (παρόμοιο με εκείνο
του αλμπίνου καλόγερου Σίλας της Opus Dei), και
το οποίο θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε πιο
σοβαρές επιλογές στο προσεχές μέλλον;
Ηθοποιοί, βίζιτες, νονοί, προστάτες, φασίστες,
φονικές κατίνες, αποτυχημένοι επαγγελματίες,
κακομούτσονοι Έλληνες-όλα τα σούργελα της
ελληνικής κοινωνίας σ΄ αυτό το ενυδρείο της
ασχήμιας, του ξιπασμού και της παρακμής που
ακούει στο όνομα Βουλή των (αποχαυνωμένων)
Ελλήνων.
Όλος αυτός ο εσμός από το κοινωνικό κατακάTel.
630-2438900

θι, βρίσκει διαχρονική στήριξη στο μηντιακό και
δημοσιογραφικό κατεστημένο με το οποίο πάνε
πακέτο.
Μην ακούτε τα ουρλιαχτά των συστημικών
δημοσιογράφων-των θλιβερών αυτών υπαλληλίσκων της διαπλοκής. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά
η εμπροσθοφυλακή του παρακμιακού πολιτικού
προσωπικού της μεταπολίτευσης.
Τους είδατε πως αντέδρασαν όταν η ανίκανη
κυβέρνηση επιχείρησε να κλείσει τον Ναό του
Σολομώντα της Αγίας Παρασκευής.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ήττα για το εν λόγω
μηντιακό συνάφι από την σήψη και διάλυση του
ΠΑΣΟΚ, που θα ακολουθήσει σύντομα η ΝΔ.
Έτσι επιχειρούν, μέσα από την Πρωτοβουλία
των 58, που προκρίνει ο Σημίτης, να παραμείνουν και οι ίδιοι στο παιγνίδι (μηντιάρχες και
δημοσιογράφοι) μια και στην διάρκεια της μεταπολίτευσης μαζί τα τρώγανε.
Πιο πολύ και από τους διεφθαρμένους πολιτικούς της μεταπολίτευσης αγωνιούν οι δημοσιογράφοι και οι μηντιάρχες της διαπλοκής που τους
στηρίζουν.
Μόνο που οι αλλαγές στο σώμα της ελληνικής
κοινωνίας είναι τόσο «βίαιες» που θα σαρώσουν
κάθε τι παρακμιακό στο πέρασμά τους.
Σε διαφορετική περίπτωση ας σκάψουμε τους
τάφους μας.
(Βασίλης Μπόνιος, ''Κουρδιστό Πορτοκάλι'')

Το τραπεζικό σύστημα είναι ανίκανο να προσφέρει ρευστότητα στην αγορά. Δεν είναι μόνο το
γεγονός ότι έχουν αυξηθεί σημαντικά τα κόκκινα
δάνεια ως συνέπεια της κρίσης. Την κατάσταση
επηρεάζει σημαντικά και η άρνηση των αποταμιευτών να επιστρέψουν τις καταθέσεις τους στην
Ελλάδα. Χρειάζονται έξυπνες ιδέες για το πως το
ελληνικό δημόσιο μπορεί να εγγυηθεί τα χρήματα του κόσμου. Είναι το «κλειδί» για να μπορέσει
να αναπνεύσει η οικονομία.
Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό που θα πείσει
τους καταθέτες να βγάλουν τα λεφτά τους από
την ζεστασιά της ελβετικής τράπεζας και να τα
επιστρέψουν στο πεδίο μάχης των Αθηνών. Αλλά
αν δεν μπορέσουμε να το κάνουμε δεν έχουμε ελπίδες να δούμε σύντομα ανάκαμψη στην αγορά.
Πολλοί πιστεύουν ότι τα λεφτά των τραπεζών
βγαίνουν από την τσέπη του τραπεζίτη. Αφού ξεκαθαρίσουμε ότι τα χρήματα των τραπεζών είναι
εκείνα των καταθετών, μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο και να επισημάνουμε ότι το
ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ανήμπορο να
παράσχει ρευστότητα, επειδή ακριβώς δεν την
διαθέτει.
Το αστείο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι υπάρχουν διάφοροι ανεύθυνοι οι οποίοι διαμαρτύρονται για την σημερινή ασφυκτική κατάσταση, ενώ
ήσαν οι ίδιοι που νωρίτερα έδιδαν φρούδες ελπίδες στον κόσμο ότι θα γίνει κούρεμα των δανείων
του! Τα λεφτά δεν τα φέρνει ο πελαργός και κάθε
ευρώ που δεν θα πληρωθεί από τον οποιονδήποτε, θα το πληρώσει τελικά ο φορολογούμενος...
Τα κόκκινα δάνεια είναι ένα μέρος του προβλήματος της έλλειψης ρευστότητας. Το πραγματικό
πρόβλημα, όπως μας επισήμανε σημαντικό στέλεχος του τραπεζικού χώρου, δεν είναι εκείνοι
που δεν μπορούν να πληρώσουν. Είναι εκείνοι
που μπορούν αλλά δεν θέλουν να πληρώσουν.
Είναι εκείνοι που πήραν δάνειο για την επιχείρησή τους και τα ισόποσα προσωπικά τους χρήματα
τα έβγαλαν στο εξωτερικό. Πως λύνεις αυτό το
πρόβλημα; Πως αναγκάζεις τους κακόπιστους να
αλλάξουν πολιτική; Διότι αν δεν στριμώξεις τους
κακόπιστους δεν μπορείς να βοηθήσεις αυτούς
που πραγματικά έχουν πρόβλημα και βρίσκονται
σε αντικειμενική δυσκολία να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις τους. Και ποιός είναι αυτός που
θα φέρει τα λεφτά του από το εξωτερικό, αν ξέρει ότι θα το κάνει για να καλύψει ουσιαστικά τον
κακοπληρωτή, ο οποίος, ο κακοπληρωτής, θα
συνεχίσει να απολαμβάνει την σιγουριά και την
σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος;

Το άλλο πρόβλημα είναι εκείνο της διαπλοκής.
Όταν ο κόσμος βλέπει ότι οι καταθέσεις του πάνε
στο πηγάδι των διαπλεκόμενων, καταριέται την
ώρα και την στιγμή που δεν πήρε το πρώτο αεροπλάνο για την Γενεύη. Κι αυτό διότι γνωρίζει ότι
τα δάνεια αυτά οι περισσότεροι διαπλεκόμενοι
τα έχουν κάνει καταθέσεις στο εξωτερικό. Ποιός
είναι ο λόγος να φτάσουν τα χρήματα αυτά στην
Γενεύη στο όνομα του διαπλεκόμενου αστέρα,
όταν μπορεί να τα πάει και μόνος του ο πραγματικός τους ιδιοκτήτης;
Κι αν αυτά που ήδη είπαμε αφορούν το συμμάζεμα του τραπεζικού χώρου, οι καταθέτες δεν
θα πειστούν και πάλι να φέρουν τα χρήματά τους
από το εξωτερικό. Γιατί να το κάνουν; Με τι εγγυήσεις; Ποιός τους λέει ότι η χώρα θα παραμείνει
στο ευρώ και δεν θα πάει στην δραχμή; Δεσμεύονται γι΄ αυτό όλες οι πολιτικές δυνάμεις; Κι αν ναι,
μέχρι ποιό σημείο είναι διατεθειμένες να φτάσουν
για να κάνουν πράξη την πιθανή τους δέσμευση;
Πέρα από αυτό, έχει κάποιον τρόπο το ελληνικό
δημόσιο να εγγυηθεί τα χρήματα των καταθετών; Ότι δεν θα υπάρξει κούρεμα; Θα πει κάποιος
ότι την δέσμευση αυτή δεν μπορεί να την δώσει
κανείς μετά από τα όσα συνέβησαν στην Κύπρο.
Αλλά εδώ κρίνονται οι πολιτικές. Η Ιστορία δεν
πρόκειται να γράψει κάποιον στα κατάστιχά της
επειδή πήγαινε το πρωί στο υπουργικό του γραφείο και έφευγε το απόγευμα. Θα καταγράψει,
όμως, μία έξυπνη κίνηση που μπορεί να αλλάξει
την ρότα των πραγμάτων.
Ποιό είναι το βασικό μας πρόβλημα; Η έλλειψη
ρευστότητας. Τι χρειαζόμαστε; Νέες επενδύσεις,
φρέσκο χρήμα και επιστροφή των δισεκατομμυρίων ευρώ που έφυγαν από τις ελληνικές τράπεζες και πήγαν στο εξωτερικό. Αν τα καταφέρουμε
στο θέμα των καταθέσεων και αρχίσει να κινείται
η Οικονομία, θα αυξηθεί το ενδιαφέρον και για
ξένες επενδύσεις, αφού θα έχει βελτιωθεί το
επενδυτικό κλίμα. Το ερώτημα είναι το πως.
Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να βγάλουμε
ομόλογα ειδικού τύπου, με εγγύηση ακίνητα ή
μελλοντικά έσοδα από πιθανές άλλες δραστηριότητες. Οι Κύπριοι προσπάθησαν να διαπραγματευτούν κάτι ανάλογο με τα έσοδα από το
φυσικό αέριο και δεν τα κατάφεραν. Ίσως με τα
ακίνητα να είναι πιο εύκολο. Επίσης, είναι πιθανό
να υπάρχουν καλύτερες προτάσεις. Το θέμα
είναι ότι κάποιος πρέπει να δουλέψει προς αυτή
την κατεύθυνση. Να επεξεργαστεί προτάσεις, να
προσπαθήσει να βρει λύσεις.
Θανάσης Μαυρίδης

'Εβαλαν τον Μέγα Αλέξανδρο σε χαρτονόμισμά τους
Οι Σκοπιανοί τύπωσαν νέο χαρτονόμισμα, με τον Μέγα Αλέξανδρο, καβάλα στον Βουκεφάλα. Και
φυσικά, θα αρχίσουν πάλι τα ''όργανα'' και από τις δυο πλευρές.
Oι Σκοπιανοί, μας έχουν συνηθίσει τα τελευταία χρόνια με διάφορα γραφικά, σε μιά απέλπιδα προσπάθεια να ''αποδείξουν'' ότι ο Αλέξανδρος ήταν ''δικός'' τους: Πλατείες, αγάλματα, προτομές, εκδηλώσεις κλπ
Βέβαια, ο Αλέξανδρος ο Μακεδών δεν ήταν Σλάβος, οι Σλάβοι έφτασαν στα Βαλκάνια πολλούς αιώνες μετά, αλλά έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, ποιον ενδιαφέρει η ιστορική αλήθεια;
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Σύντομες ειδήσεις
••• Με στόχο την είσπραξη ληξιπρόθεσμων
οφειλών η Eφορία έχει ξεκινήσει φοροκυνηγητό
με κατασχέσεις, και πλειστηριασμούς σπιτιών.
Μέχρι τώρα, η Εφορία άπλωσε το χέρι της σε
131.807 οφειλέτες, καθώς από αυτούς παίρνει
απευθείας από την τράπεζα μέρος των καταθέσεών τους και από τις επιχειρήσεις όπου εργάζονται μέρος του μισθού τους, ενώ αν εισπράττουν
ενοίκια η Εφορία ζητεί από τους ιδιοκτήτες να
καταθέτουν τα μισθώματα απευθείας στα ταμεία
του κράτους. Στον 2013 κινήθηκαν διαδικασίες
κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων σε 53.129
ληξιπρόθεσμους οφειλέτες, αλλά και φοροφυγάδες, ενώ σε 26.516 οφειλέτες έχουν ασκηθεί
ποινικές διώξεις.
••• Σταθερά προσηλωμένος στο σενάριο η χώ
ρα να εξέλθει με τις δικές της δυνάμεις από τα
μνημόνια εντός του 2014 και να πάει σε εκλογές
είτε με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ το πρώτο τρίμηνο του
2015, είτε με την ολοκλήρωση της τετραετίας το
2016, παραμένει ο Πρωθυπουργός.
••• Eπίθεση στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης
Τσίπρας από την Ολλανδία, τονίζοντας πως «ήλθε
στην εξουσία ως εχθρός της λιτότητας και αποχωρεί από αυτή ως τυφλός νεοφιλελεύθερος,
επευφημητής της κ. Μέρκελ». Μιλώντας σε εκδήλωση του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ολλανδίας, ο κ. Τσίπρας εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο
κ. Σαμαράς προετοιμάζει νέο μνημόνιο «ίσως με
ένα διαφορετικό όνομα, αλλά με τις ίδιες πολιτικές, με νέα μέτρα λιτότητας». «Γι' αυτό, ο ίδιος ο
κ. Σαμαράς είναι αυτός που στην πραγματικότητα θέτει το δίλημμα των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα: Λιτότητα ή ανάπτυξη,
Μνημόνιο ή ΣΥΡΙΖΑ».
••• Βέβαιος για τη λήψη νέων μνημονιακών
μέτρων εμφανίζεται ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Νότης Μαριάς
εν όψει της επιστροφής της τρόικας στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, ο κ. Μαριάς υποστηριζει ότι
ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας
«προετοιμάζει το κλίμα για τη λήψη νέων «ισοδύναμων» μνημονιακών μέτρων που θα οδηγήσουν
στη διάλυση της δημόσιας υγείας, σε φορολεηλασία και στη δημιουργία χιλιάδων αστέγων».
••• Απάτες με πλαστά λαχεία διέπραττε σε
βάρος πρακτορείων του ΟΠΑΠ σπείρα, η οποία
εξαρθρώθηκε στη Ρόδο. Σύμφωνα με την αστυνομία οι τρεις κατηγορούμενοι κατασκεύαζαν
πλαστά λαχεία, μέσω ειδικού λογισμικού και
χαρτί συγκεκριμένων προδιαγραφών. Στα δελτία
είχαν εντυπώσει αριθμούς σειράς που κέρδιζαν
το ποσό των 100 ευρώ και τα εξαργύρωναν σε
διαφορετικά πρακτορεία του ΟΠΑΠ στο νησί,
αποκομίζοντας από τις 10 ως τις 16 Ιανουαρίου το
ποσό των 1.600 ευρώ.
••• Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα
σχηματίστηκε σε βάρος ενός 31χρονου και ενός
59χρονου, για 38 υποθέσεις εξαπάτησης μέσω
Facebook. Οι εν λόγω περιπτώσεις αφορούσαν
στη διοργάνωση υποτιθέμενων ταξιδιωτικών
«πακέτων». Οι κατηγορούμενοι διαφήμιζαν τα εν
λόγω πακέτα στο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο,
και κατόπιν έπειθαν τα θύματά τους να καταβάλουν ποσά για τα ταξίδια, τα οποία δεν γίνονταν
ποτέ. Ειδικότερα, για να πετύχουν τους σκοπούς
τους δημιουργούσαν προφίλ εικονικών τουριστικών γραφείων, μέσα από τα οποία διαφήμιζαν
ταξίδια προς διάφορους προορισμούς του εξωτερικού, όπως το Παρίσι, το Λονδίνο, το Ντουμπάι
κλπ. Όπως έγινε γνωστό, από τις 23 Ιουλίου ως τις
12 Δεκεμβρίου οι δύο κατάφεραν να αποσπάσουν
49.795 ευρώ, από τουλάχιστον 38 πολίτες.
••• Εγκληματική οργάνωση αγοραπωλησίας
βρεφών εξαρθρώθηκε από την Ασφάλεια Βόλου,
με την σύλληψη επτά ατόμων εκ των οποίων τα
έξι είναι μέλη της οργάνωσης και ο ένας ο ενδιαφερόμενος αγοραστής-υποψήφιος πατέρας του
παιδιού. Τα μέλη της οργάνωσης αποτελούσαν
ένας 53χρονος δικηγόρος, η 24χρονη βουλγάρα
που είναι μητέρα του βρέφους των 10 ημερών που
βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης και ακόμη
τέσσερις αλλοδαποί, υπήκοοι Βουλγαρίας.
••• Σε αριθμούς αποτυπώνεται η μεγάλη δυστοκία των Ελλήνων πολιτών να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις τους απέναντι στη ΔΕΗ.: Oι
συνολικές ανεξόφλητες οφειλές προς την επιχείρηση ανέρχονται από στο ποσό του 1,3 δισ. ευρώ
και τρέχουν με ρυθμό της τάξης των 4.000.000
την ημέρα. Οι απλήρωτοι λογαριασμοί από το
Δημόσιο,ανέρχονται στα 190 εκατ. ευρώ. Οι ανεξόφλητες οφειλές των επιχειρήσεων, που είναι
συνδεδεμένες με τη μέση τάση, ανέρχονται στα
130 εκατ. ευρώ, ενώ σε πάνω από 135 εκατ. ευρώ
υπολογίζονται οι οφειλές της ''Λάρκο''.

ΕΛΛΑΔΑ

Τα 4 τεστ του 2014 που θα καθορίσουν
την πορεία προς τις βουλευτικές εκλογές
Σε κλίμα μεγάλης πολιτικής έντασης αναμένεται να κινηθεί και ο 2014 χρόνος κατά τον οποίο
θα κριθεί κατά ένα μεγάλο βαθμό η πορεία και
συνοχή της κυβέρνησης για να «φανεί» εάν θα
υπάρξουν τριπλές εκλογές το καλοκαίρι ή όχι.
Το θερμόμετρο στο πολιτικό σκηνικό είναι ήδη
ανεβασμένο, ενώ οι Ευρωεκλογές και δημοτικές
– περιφερειακές εκλογές, δημιουργούν ένα, ούτως ή άλλως, προεκλογικό κλίμα.
Στόχος της κυβέρνησης παραμένει να κλείσει
όλα τα ανοιχτά μέτωπα ούτως ώστε να μπορέσει
να «επιβιώσει» από ενδεχόμενες ανακατατάξεις
στα αποτελέσματα των καλοκαιρινών εκλογών,
ενώ δεν θεωρείται απίθανη και μια τρίτη αναμέτρηση μέσα στη χρονιά.
Οπως αναφέρει το «Εθνος της Κυριακής», το
Μαξίμου έχει ως όπλα το πρωτογενές πλεόνασμα
και την αισιοδοξία ότι θα μπορέσει να αποκαταστήσει μερικές από τις αδικίες που δημιουργήθηκαν από της αυστηρή δημοσιονομική πολιτική.
Στον αντίποδα ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει τος
ευρωεκλογές ως τη «μητέρα των μαχών» και θα
προσπαθήσει να δώσει χαρακτήρα εθνικών εκλογών στην αναμέτρηση.
Στο επιτελείο του κ. Τσίπρα, υπάρχουν και
στελέχη που εκτιμούν ότι, παρά τις επίσημες διαψεύσεις ακόμη και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου εξετάζουν ακόμη και το
ενδεχόμενο να στηθούν κάλπες για το εθνικό Κοινοβούλιο νωρίτερα ή ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές, επειδή γνωρίζουν ότι η διαφορά μεταξύ
των δύο κομμάτων είναι μεγάλη και πιθανώς να
διευρυνθεί.
Οι 4 στόχοι της κυβέρνησης
Για τον Αντώνη Σαμαρά και την κυβέρνησή
του, ωστόσο, υπάρχουν τέσσερις βασικού σταθμοί αυτή την χρονιά που θα ξεκαθαρίσουν λίγο
έως πολύ το θολό πολιτικό τοπίο:
1. Τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου αναμένεται να γίνει το νέο ραντεβού με την Τρόικα υπό
πολύ δύσκολες συνθήκες. Το αποτέλεσμα αυτών
των συναντήσεων θα κρίνει πολλά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σημαντική απόσταση ανάμεσα στις
δύο πλευρές, ωστόσο,εάν υπάρξει συμφωνία για
το δημοσιονομικό κενό χωρίς να έλθουν άλλες
περικοπές, η Αθήνα θα εισπράξει την επόμενη
δόση και θα κερδίσει αρκετό χρόνο μιας και η
Τρόικα θα επιστρέψει μετά τις ευρωεκλογές.
2. Τον Απρίλη θα επισημοποιηθεί η ύπαρξη
πρωτογενούς πλεονάσματος. Μέσα στον μήνα η
κυβέρνηση θα κάνει και τις πρώτες ανακοινώσεις
για τη στήριξη, μέσα από το πλεόνασμα, των χαμηλών εισοδηματικά στρωμάτων. Ενστολοι και

χαμηλοσυνταξιούχοι είναι οι πρώτοι στη σχετική
λίστα. Την ίδια περίοδο θα ξεκινήσει και η συζήτηση για την αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους και στο Μαξίμου ευελπιστούν να αποκτήσουν
προβάδισμα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ.
3. Οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις του Μαϊου
θα είναι το απόλυτο κρας τεστ για κυβέρνηση
και αντιπολίτευση, ενώ σημαντικό ρόλο θα παίξουν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Ο λόγος είναι πως
το κόμμα του Ευάγγελου Βενιζέλου καταγράφει
πολύ χαμηλά ποσοστά και εφόσον αυτό επαληθευτεί στις κάλπες την επομένη των εκλογών ο
ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να εντείνει την αμφισβήτηση
προς την δικομματική κυβέρνηση.
4. Εφόσον έχει προηγηθεί ένα διαχειρίσιμο
-σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν κομματικά
στελέχη της ΝΔ- αποτέλεσμα, ο πρωθυπουργός
θα μπορεί πιο εύκολα να κάνει τον σχεδιασμό του
τόσο για τα άμεσα ζητήματα (βλέπε προϋπολογισμό 2015), αλλά και για το μείζον θέμα της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Οπως τονίζουν
στενοί του συνεργάτες, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πετύχει στις ευρωεκλογές την ευρεία νίκη, την οποία
θέλει, τότε τα εσωκομματικά προβλήματα του κ.
Τσίπρα θα ενταθούν και ο ίδιος θα προσέλθει με
διάθεση συνεννόησης στη συζήτηση για το πρόσωπο του διαδόχου του κ. Παπούλια, καθώς θα
επιδιώξει να κερδίσει πολιτικό χρόνο.
Από τον σχεδιασμό αυτόν είναι σαφές ότι όλα
θα παιχθούν μέσα στο επόμενο δίμηνο, αρχής
γενομένης από την έλευση της τρόικας στην
Αθήνα σε περίπου δύο εβδομάδες. Στο επιτελείο
του πρωθυπουργού υπάρχουν πρόσωπα που δεν
αποκλείουν το ενδεχόμενο του εκλογικού αιφνιδιασμού (τριπλές εκλογές τον Μάιο), αλλά σημειώνουν ότι όλα θα εξαρτηθούν από τις δημοσκοπήσεις των επόμενων μηνών.
Πιέζουν οι δανειστές
Πολλά αναμένεται να κριθούν από τις πολιτικές επαφές του πρωθυπουργόυ με το Βερολίνο,
ωστόσο, η πλευρά της Ανγκελα Μέρκελ σε πρώτη
φάση ζητάει πολλά εχέγγυα «συμμόρφωσης» για
να υποστηρίξει μια έξοδο από το Μνημόνιο μέσα
στο 2014.
Αλλωστε και οι εκπρόσωποι ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ
σκληραίνουν τη στάση τους και αμφισβητούν
ανοικτά την επιτυχία του ελληνικού προγράμματος ζητώντες περαιτέρω θυσίες.
Από την άλλη πλευρά, δεν αποκλείεται η Τρόικα
να στείλει και ένα μήνυμα προς Κουμουνδούρου
μεριά με το οποίο θα επιδιώκει δεσμεύσεις και
από ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα με ή χωρίς υπογραφές...
(iefimerida.gr)

Ζαν Κλοντ Τρισέ:
«Το κράτος στην Ελλάδα
δεν λειτουργεί»

Το μεγάλο ερώτημα για την ελληνική κρίση δεν
σχετίζεται με τα λάθη χειρισμού της Τρόικα, αλλά
είναι το γιατί οι Ελληνες οδήγησαν τη χώρα τους
σε μία κατάσταση τέτοιας δημοσιονομικής ανισορροπίας. Αυτό τονίζει ο Ζαν Κλοντ Τρισέ, που
χαρακτηρίζει τον κρατικό μηχανισμό της Ελλάδας ως το βασικό πρόβλημα που πρέπει να λυθεί
για να λειτουργήσει η οικονομία.
«Ηταν εξαιρετικά επώδυνη για την Ελλάδα, γιατί η χώρα σας ήταν αυτή με τα μεγαλύτερα προβλήματα: είχατε τεράστιο έλλειμμα στο ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών, αλλά και δημοσιονομικό
έλλειμμα. Ετσι, από την αρχή κατέστη σαφές, ότι
η προσπάθεια για να έρθουν τα δημοσιονομικά
της Ελλάδας σε μία πιο ισορροπημένη κατάσταση
θα ήταν πολύ μεγαλύτερη από άλλες χώρες», είπε
ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, σε συνέντευξή του στην ''Καθημερινή
της Κυριακής''.
«Από τη στιγμή που η χώρα σας έφτασε εκεί,
έπρεπε να κάνει πολλά. Κι έτσι βρεθήκαμε αντιμέτωποι με το άλλο μείζον πρόβλημα, που είναι ο
αδύναμος κρατικός μηχανισμός. Το κράτος στην
Ελλάδα δεν λειτουργεί όπως πρέπει. Δεν είναι σε
θέση, να εφαρμόσει μέτρα που είναι απαραίτητα.
Αυτό πρέπει να διορθωθεί», σημείωσε ακόμη,
ενώ παρότρυνε την Ελλάδα να συνεχίσει να οικονομεί ένα κράτος σε στέρεες βάσεις.
Ακόμη, ο κ. Τρισέ υπενθύμισε τις καθυστερήσεις της ελληνικής πλευράς και τη μη υλοποίηση
αποφάσεων που λαμβάνονταν, αλλά αναγνώρισε
την προσπάθεια που έχει καταβληθεί και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης τριετίας. «Οταν κοιτάζω
τα δεδομένα, είναι πλέον σαφές, ότι έχουν γίνει
πολλά», σημειώνει.
Απαντώντας στην κριτική που του ασκήθηκε
για την αντίθεσή του στην αρχική αναδιάρθρωση
του ελληνικού χρέους, ο κ. Τρισέ παραδέχθηκε
τη βαθιά ανησυχία που τον διακατείχε για τις
καταστροφικές συνέπειες που ένα «κούρεμα»
του ελληνικού χρέους μπορεί να είχε σε όλη την
Ευρώπη.
«Η Ελλάδα είχε στην αρχή της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, τον ρόλο που είχε η Ταϊλάνδη στην
ασιατική κρίση χρέους στα τέλη της δεκαετίας
του '90», σημειώνει, εξηγώντας πως η αρχική
αντίθεσή του στην αναδιάρθρωση του ελληνικού
χρέους, ήταν απόρροια της ανησυχίας του, ότι
κάτι ανάλογο θα ζητούσαν και οι άλλες χώρες
που αντιμετώπιζαν προβλήματα.

ΣτΕ: «Συνταγματικά
προβληματικές» περικοπές
αποδοχών των ενστόλων

Τα τρακτέρ των αγροτών πάλι στους δρόμους
Νέος κύκλος αγροτικών κινητοποιήσεων ξεκινά από την Τρίτη με συντονισμένη δράση ανά την Ελλάδα, όπως αποφασίστηκε σε πανελλαδική σύσκεψη αγροτών που πραγματοποιήθηκε στην Λάρισα.
Από την Τρίτη, θα αρχίσουν να βγαίνουν τρακτέρ στις πλατείες των χωριών και από την συμμετοχή
θα εξαρτηθεί και η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με ορατή την προοπτική των μπλόκων στα τέλη
Ιανουαρίου. Την ερχόμενη Παρασκευή θα γίνουν παραστάσεις διαμαρτυρίας σε πανελλαδικό επίπεδο,
έξω από τις εφορίες, ενώ την 1η Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στην Θεσσαλονίκη.
Βασικά αιτήματα των αγροτών, είναι η κατάργηση των λογιστικών βιβλίων για τους μικρομεσαίους
αγρότες, να θεσμοθετηθεί 40.000 αφορολόγητο εισόδημα για κάθε αγροτική οικογένεια.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣΤΕ) σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών,
έκρινε ότι οι περικοπές των αποδοχών των ενστόλων όλων των Σωμάτων (στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών, κ.λπ.), που έγιναν σε εφαρμογή
του Μνημονίου ΙΙΙ (Ν. 4093/2012) αντιμετωπίζουν
Συνταγματικά προβλήματα.
Οι σύμβουλοι Επικρατείας της Ολομέλειας,
σχεδόν ομόφωνα, διαπίστωσαν τα συνταγματικά
προβλήματα που αντιμετωπίζει η περικοπή των
αποδοχών των ενστόλων και θα ακυρώσει τη σχετική υπουργική απόφαση που τις προβλέπει. Αναλυτικότερα, η έκταση της αντισυνταγματικότητας
των περικοπών θα καθοριστεί με την απόφαση
της Ολομέλειας του ΣτΕ η οποία αναμένεται να
δημοσιευθεί μέσα στο επόμενο τρίμηνο.
Ομοσπονδίες και Ενώσεις από όλες τις κατηγορίες των ένστολων έχουν καταθέσει από Ιανουάριο
του 2013 προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του Μνημονίου ΙΙΙ και της αναδρομικής
από 1η Αυγούστου 2012, επιστροφής των «αχρεωστήτως καταβληθέντων» ποσών-αποδοχών τους.

19

•

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014

ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Ευπρόσδεκτοι και
οι ομοφυλόφιλοι στο Σότσι
Η Ρωσία θα υποδεχθεί όλους τους αθλητές και
τους επισκέπτες στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς
του Σότσι, ανεξαρτήτως του σεξουαλικού τους
προσανατολισμού, διαβεβαίωσε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν.
«Οι άνθρωποι έχουν διάφορους σεξουαλικούς
προσανατολισμούς. Θα υποδεχτούμε όλους τους
αθλητές και τους επισκέπτες» , δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε σε ρωσικά και ξένα
τηλεοπτικά δίκτυα.
Σημειώνεται ότι ο ρώσος πρόεδρος είχε δηλώσει σε συνάντησή του με εθελοντές στο Σότσι ότι
οι ομοφυλόφιλοι δεν έχουν να φοβηθούν κάτι
στη Ρωσία, ωστόσο ζήτησε να «αφήσουν τα παιδιά στην ησυχία τους».
Ρωσικός νόμος που απαγορεύει την «προπαγάνδα» υπέρ της ομοφυλοφιλίας ενώπιον ανηλίκων, έχει προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση και
εκκλήσεις για μποϊκοτάζ των αγώνων από πολλές
διεθνείς προσωπικότητες.
Υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
προσάπτουν στις ρωσικές αρχές ότι επιζητούν
τον στιγματισμό των ομοφυλοφίλων με τον νόμο
αυτό, η ασαφής διατύπωση του οποίου επιτρέπει
μια ιδιαίτερα ευρεία ερμηνεία.
Ο Πούτιν υπεραμύνθηκε εκ νέου του νόμου
αυτού και δήλωσε ότι δεν θίγει τους ομοφυλόφιλους.
«Ενας νόμος υιοθετήθηκε πρόσφατα που απαγορεύει την προπαγάνδα, όχι μόνο υπέρ της
ομοφυλοφιλίας αλλά της ομοφυλοφιλίας και της
σεξουαλικής κακοποίησης ενώπιον παιδιών»
τόνισε. «Ωστόσο αυτό δεν έχει καμιά σχέση με
τις διώξεις σε βάρος προσώπων για τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Για το λόγο αυτό οι
άνθρωποι που έχουν αυτόν τον μη παραδοσιακό
προσανατολισμό οι οποίοι προτίθενται να έρθουν,
είτε ως καλεσμένοι είτε ως συμμετέχοντες στους
αγώνες, δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο».
Παράλληλα, υποβάθμισε επίσης την απόφαση
ορισμένων ηγετών δυτικών χωρών, όπως ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Φρανσουά Ολάντ, να μην παραβρεθούν στην τελετή έναρξης. «Ορισμένοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεν συνηθίζουν
καν να πηγαίνουν στην έναρξη των Ολυμπιακών
Αγώνων», τόνισε. Αν έλθουν, πρόσθεσε, θα είναι
μια καλή ευκαιρία να έχουν συναντήσεις και συνομιλίες για διάφορα θέματα. «Ωστόσο εγώ δεν
θα ήθελα να αναμείξω την πολιτική με τον αθλητισμό. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι αγώνες
πολιτικών»

Νταβούτογλου: «Είμαστε
έτοιμοι να συζητήσουμε
όλα τα θέματα με την ΕΕ»
«Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε για όλα, περιλαμβανομένου του HSYK», δήλωσε ο Νταβούτογλου προς τους δημοσιογράφους στη διάρκεια
επίσκεψής του στη νότια επαρχία των Αδάνων,
αναφερόμενος στο σχέδιο της ισλαμοσυντηρητικής κυβέρνησης να ενισχύσει τον έλεγχο επί του
Ανωτέρου Συμβουλίου Δικαστών και Εισαγγελέων.
«Αν υπάρχει οτιδήποτε που αντιβαίνει στις
προδιαγραφές της ΕΕ, θα ακούσουμε τις παρατηρήσεις των 28 μελών», δήλωσε ο Νταβούτογλου
επιμένοντας στο «επίταγμα της ανεξαρτησίας της
δικαιοσύνης». Ο υπουργός θα συνοδεύσει την
Τρίτη τον Τούρκο πρωθυπουργό Ερντογάν στην
πρώτη εδώ και 5 χρόνια επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο τελευταίος στις Βρυξέλλες.
Ο Ερντογάν πρόκειται να συναντήσει εκεί τους
προέδρους της ΕΕ Χέρμαν Φαν Ρόμπαϊ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς, παρουσία της εκπροσώπου της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάθριν Άστον, καθώς και του προέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο.
«Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε κάθε κριτική
και κάθε άποψη, εφόσον αυτές οι κριτικές και οι
απόψεις βασίζονται στα κριτήρια και τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση»,
πρόσθεσε.
Ωστόσο προειδοποίησε επίσης τις Βρυξέλλες
να μην υιοθετήσουν «διακρίσεις» έναντι της
Τουρκίας.
Ο Νταβούτογλου κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανοίξει αμέσως τα Κεφάλαια 23 και 24 των
ενταξιακών διαπραγματεύσεων, τα οποία αφορούν ζητήματα σχετικά με το κράτος δικαίου και
το δικαστικό σύστημα.
«Ας διαπραγματευθούμε το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε απευθυνόμενος στην ΕΕ.

Τουρκία: Σοβαρά επεισόδια σε διαδήλωση κατά
του νέου νόμου για τους ελέγχους στο διαδίκτυο
Η τουρκική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων την Κυριακή, για να διαλύσει μερικές εκατοντάδες
διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης, για να εκφράσουν
την αντίθεσή τους σε ένα νόμο που εντείνει τους ελέγχους στο Ίντερνετ.
Ένας δημοσιογράφος του πρακτορείου Ρόιτερς είπε ότι είδε τους διαδηλωτές να φεύγουν στους παράδρομους αφού οι αστυνομικοί εκτόξευσαν εναντίον τους δακρυγόνα και νερό υπό πίεση. Οι καταστηματάρχες της περιοχής έσπευσαν να κατεβάσουν τα ρολά για να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις
τους.
Μικρότερες διαδηλώσεις έγιναν επίσης στη Σμύρνη και την Άγκυρα, όπου περίπου 300 συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα εναντίον της κυβέρνησης και του νόμου για τον έλεγχο του διαδικτύου.
Με το νόμο αυτό δίνεται στα δικαστήρια η εξουσία να κρίνουν εάν θα μπορεί να αφαιρεθεί από
ιστότοπους υλικό που «παραβιάζει τα ατομικά δικαιώματα». Πολλοί υποστηρίζουν ότι το άρθρο αυτό
είναι αόριστο και θα μπορούσε να οδηγήσει στο αυθαίρετο κλείσιμο ιστοτόπων.
Με βάση το νόμο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσφεύγουν στην κρατική επιτροπή ελέγχου
των τηλεπικοινωνιών (TIB) και στα δικαστήρια για να μπλοκάρουν υλικό που «παραβιάζει το απόρρητο της ιδιωτικής ζωής».

Λιώνει ο μεγαλύτερος παγετώνας στην Ανταρκτική
Συρρικνώνεται δραστικά τα τελευταία χρόνια ο παγετώνας του νησιού Πάιν της Ανταρκτικής,
αναφέρει δημοσίευμα του BBC, σύμφωνα με τις καταγραφές και παρατηρήσεις τριών ερευνητικών
ομάδων, οι οποίες χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά πρότυπα μέσα, προσπάθησαν να μελετήσουν το
φαινόμενο.
'Οπως μάλιστα τονίζουν, ακόμα και αν στην περιοχή πρόκειται να καταγραφούν πολύ χαμηλότερες
θερμοκρασίες από αυτές που παρατηρούνται σήμερα, η συρρίκνωση του παγετώνα, η μείωση δηλαδή της συνολικής του έκτασης, θα συνεχιζόταν. Τα συμπεράσματα των τριών ερευνητικών ομάδων
δημοσιεύονται στο επιστημονικό περιοδικό Nature Climate Change. Αυτό, όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, σημαίνει ότι ο παγετώνας θα συμβάλει σημαντικά στην άνοδο της στάθμης των παγκόσμιων
υδάτων, μέσα στα επόμενα είκοσι χρόνια.
Ο παγετώνας της νήσου Πάιν είναι πραγματικά κολοσσιαίος καθώς καλύπτει μία έκταση μεγαλύτερη
από 160.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εκεί, άλλωστε, καταλήγει το 20% όλων των πάγων που πλέουν
ανοικτά της δυτικής πλευράς της Λευκής Ηπείρου. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες οι μετρήσεις που
γίνονται με τη βοήθεια δορυφόρων, αλλά και από αέρος με διάφορα πτητικά μέσα, καταγράφουν τη
σαφή συρρίκνωσή του, φαινόμενο το οποίο τα τελευταία χρόνια αποκτά όλο και μεγαλύτερη δυναμική. Σύμφωνα με τους ειδικούς, σε αυτή την περίπτωση η τήξη των πάγων δεν οφείλεται στην αύξηση
των θερμών αέριων μαζών στην περιοχή ή στην αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, αλλά
στα θερμότερα ύδατα στον πυθμένα των ωκεανών που διαβρώνουν την παγοκρηπίδα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα επίσης τεράστιο τμήμα του παγετώνα της νήσου Πάιν βρίσκεται σε επίπεδο χαμηλότερο από αυτό των θαλάσσιων υδάτων. Αυτή ακριβώς η ιδιομορφία ευθύνεται για την
αστάθεια που παρατηρείται στην παγοκρηπίδα. Η ομάδα του δρος Γκούντμουντσον, σε συνεργασία με
επιστήμονες από τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Κίνα, χρησιμοποίησε αριθμητικά πρότυπα προκειμένου να περιγράψει τη σημερινή, αλλά και τη μελλοντική συμπεριφορά και κατάσταση του παγετώνα.
Οπως παρατηρεί ο δρ Γκούντμουντσον, ακόμη και αν σήμερα μπορούσε κάποιος να αντιστρέψει την
τήξη των πάγων, η ζημία που έχει προκληθεί στον παγετώνα είναι μη αναστρέψιμη.
Ο Κόλπος Αμούδσεν, η περιοχή της δυτικής Ανταρκτικής όπου βρίσκεται ο τεράστιος παγετώνας της
νήσου Πάιν, αλλά και άλλοι μεγάλοι παγετώνες, απελευθερώνουν στον ωκεανό περισσότερα από 150
κυβικά χιλιόμετρα πάγου σε ετήσια βάση. Αν οι προβλέψεις που έχουν κάνει ο δρ Γκούντμουντσον και
οι συνάδελφοί του τελικά επαληθευθούν, ο παγετώνας του Πάιν μπορεί να είναι ο βασικός παράγοντας
της επιτάχυνσης αυτού του φαινομένου. Αξίζει να σημειωθεί ότι και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν
προσφάτως με τη βοήθεια δορυφόρων δείχνουν ότι η δυτική Ανταρκτική συμβάλλει στην άνοδο της
στάθμης των θαλάσσιων υδάτων κατά περίπου ένα τρίτο του χιλιοστόμετρου, κάθε χρόνο... (ΒΒC)

Πειρατές κατέλαβαν εμπορικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, το οποίο κατεύθυναν προς τα σομαλικά
ύδατα, όπως μετάδωσε το πρακτορείο Reuters. Πρόκειται για το MV Marzooqah, το οποίο έστειλε
σήμα κινδύνου το βράδυ της Κυριακής από την Ερυθρά Θάλασσα και στη συνέχεια άλλαξε πορεία,
κατευθυνόμενο προς τον Κόλπο του Άντεν, δήλωσε ο Άντριου Μουανγκούρα, γγ της Ένωσης Θαλασσοπόρων της Κένυας. Στο σκάφος, το πλήρωμα του οποίου αποτελείται από Ινδούς, Αιγύπτιους και
Σύρους, επιβιβάστηκαν οκτώ με εννέα πειρατές. Θεωρείται ότι στο πλοίο εξακολουθούν να βρίσκονται πέντε ένοπλοι. Το πλοίο είχε δεχτεί επίθεση και το 2011, αλλά είχε καταφέρει να διαφύγει.

Σύντομες ειδήσεις
••• Νταβός: Το 44ο Φόρουμ, από τις 22 έως
τις 25 Ιανουαρίου, θα συγκεντρώσει όπως κάθε
χρόνο την αφρόκρεμα της πολιτικής και του επιχειρηματικού κόσμου. Η σύγκρουση στη Συρία, η
κλιματική αλλαγή, η υγεία αλλά και τα ερωτήματα για το σφρίγος της οικονομικής ανάκαμψης θα
είναι στο επίκεντρο των εργασιών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, στο ελβετικό θέρετρο.
••• Συμπλοκές ξέσπασαν την Κυριακή στο κέντρο του Κιέβου, όπου σχεδόν 200.000 άνθρωποι
συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν εναντίον των νέων νόμων, οι οποίοι ενισχύουν τις κυρώσεις σε βάρος των διαδηλωτών. Μερικοί διαδηλωτές, οι οποίοι προσπάθησαν να διασπάσουν
τον αστυνομικό κλοιό για να προχωρήσουν προς
το κοινοβούλιο, κατέλαβαν κλούβες της αστυνομίας. Οι δυνάμεις της τάξης απάντησαν χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και γκλομπ. Οι συμπλοκές
ξέσπασαν αφού πολιτικοί της αντιπολίτευσης
κάλεσαν τον κόσμο να αψηφήσει τη νέα νομοθεσία, η οποία απαγορεύει τις αντικυβερνητικές
συγκεντρώσεις.
••• Τουλάχιστον 20 Πακιστανοί στρατιώτες
σκοτώθηκαν όταν έκρηξη σημειώθηκε κατά τη
διέλευση στρατιωτικής αυτοκινητοπομπής και
άλλοι 30 τραυματίστηκαν κοντά στην περιοχή
Μπανού στο βορειοδυτικό Πακιστάν, στη μεθόριο με το Αφγανιστάν, ανακοίνωσαν πηγές των
υπηρεσιών ασφαλείας. «Σύμφωνα με τις πρώτες
πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε
ένα από τα οχήματα της αυτοκινητοπομπής, με
αποτέλεσμα να σκοτωθούν 20 στρατιώτες και να
τραυματιστούν άλλοι 30. Δεν είναι ακόμη σαφές
αν επρόκειτο για επίθεση αυτοκτονίας ή έκρηξη
αυτοσχέδιας νάρκης», δήλωσε αξιωματικός του
στρατού, προσθέτοντας ότι οι στρατιώτες επέβαιναν σε μη στρατιωτικό όχημα το οποίο είχε
νοικιαστεί για τη μεταφορά τους στο Ραζμάκ του
Βορείου Ουαζιριστάν. Αντάρτες Ταλιμπάν ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση, ενώ ο εκπρόσωπός τους Σαχιντουλάχ Σαχίντ προειδοποίησε ότι
οι επιθέσεις θα συνεχιστούν.
••• Στους 28, εκ των οποίων οι επτά είναι σοβαρά, ανέρχονται οι τραυματίες από έκρηξη που
σημειώθηκε σε χώρο συγκέντρωσης διαδηλωτών στο Μνημείο της Νίκης στη Μπανγκόκ, την
Κυριακή. Έκκληση για επίλυση των διαφορών
μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης από τον
επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων.
••• Να δώσει χάρη ή να μειώσει τις ποινές 878
κρατουμένων, προς τιμήν των γενεθλίων του
Μωάμεθ, συμφώνησε ο ανώτατος θρησκευτικός
ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, όπως
μετάδωσε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Δεν
διευκρινίστηκε αν κάποιοι από τους κρατούμενους που αμνηστεύονται ή μειώνεται η ποινή
τους, είχαν καταδικαστεί για πολιτικά αδικήματα. Εκεί, επίσης, που δεν φαίνεται να υπάρχει
καμία αλλαγή είναι στους δύο σημαντικότερους
πολιτικούς κρατούμενους του Ιράν, τους πρώην
προεδρικούς υποψήφιους Μιρχοσεΐν Μουσαβί
και Μεχντί Καρουμπί οι οποίοι βρίσκονται σε κατ'
οίκον περιορισμό για σχεδόν τρία χρόνια.
••• Την συμμετοχή του στη «Γενεύη 2» αποφάσισε σήμερα ο Συνασπισμός της συριακής αντιπολίτευσης, τα μέλη του οποίου συνεδρίασαν κεκλεισμένων των θυρών στην Κωνσταντινούπολη.
Από τα μέλη του Εθνικού Συριακού Συνασπισμού
που συμμετείχαν στη μυστική ψηφοφορία, τα
58 υπερψήφισαν την πρόταση και 14 την καταψήφισαν. Δύο μέλη απείχαν, ενώ υπήρχε και ένα
«λευκό». Η ειρηνευτική διάσκεψη, που θα διεξαχθεί στο Μοντρέ της Ελβετίας, θα ξεκινήσει τις
εργασίες της την Τετάρτη παρουσία και αντιπροσώπων της συριακής κυβέρνησης.
••• Νέες κατηγορίες για εξύβριση των δικαστών απαγγέλθηκαν στον πρώην πρόεδρο της
Αιγύπτου Μοχάμεντ Μόρσι, σύμφωνα με δικαστική πηγή. Έτσι, θα κληθεί να δικαστεί για τέταρτη
φορά από τον Ιούλιο που ανατράπηκε έπειτα από
μαζικές διαδηλώσεις κατά της διακυβέρνησής
του. Οι ίδιες κατηγορίες απαγγέλθηκαν σε ακόμη
25 άτομα, γεγονός που δείχνει ότι οι αιγυπτιακές αρχές αυξάνουν την πίεση επί των Αδελφών
Μουσουλμάνων, τους οποίους έχουν χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση.
••• Σταθερή η δημοτικότητα Ολάντ, μετά τις
αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή. Το
22% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση, που
πραγματοποίησε τηλεφωνικά το ινστιτούτο IFOP
από τις 10 ως τις 18 Ιανουαρίου για λογαριασμό
της εφημερίδας «Ζουρνάλ ντι Ντιμάνς», δήλωσαν ικανοποιημένοι από τον Ολάντ ως πρόεδρο,
ποσοστό ίδιο με ένα μήνα νωρίτερα. Η δημοσκόπηση έγινε σε δείγμα 1.950 ατόμων, ηλκίας 18
χρονών και άνω.
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ΚΟΣΜΟΣ

Συρροή 1,1 εκατομ.
μεταναστών στην Γερμανία

Ιράκ: Eπιχείρηση του
στρατού στο Ραμάντι

Σχεδόν 1,1 εκατομμύριο άνθρωποι -αριθμός
ρεκόρ από το 1995- μετανάστευσε στη Γερμανία
το 2012, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που
έδωσε στη δημοσιότητα η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία.
Επιπλέον, κατά το ίδιο διάστημα 712.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τη Γερμανία. «Τα αίτια της
μετανάστευσης διαφεύγουν την προσοχή. Τα δύο
τρίτα των μεταναστών το 2012, δηλαδή 620.000,
ήρθαν στη Γερμανία από κράτη της Ευρωπαϊκής
Ενωσης».
Ισχυρό ρεύμα μετανάστευσης σημειώθηκε
από την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την
Πορτογαλία, δηλαδή από χώρες που υποφέρουν κάτω από το βάρος της επιβληθείσας από
τη Γερμανία πολιτικής λιτότητας. Ως εκ τούτου,
θα ήταν λογικό να θεωρήσει κανείς τους μετανάστες θύματα των παγκόσμιων πολιτικών και
οικονομικών συνθηκών για τις οποίες ευθύνεται
η Γερμανία», επισημαίνει η εφημερίδα Neues
Deutschland, ενώ η Berliner Zeitung παραθέτει
τη δήλωση του υπουργού Εσωτερικών Τόμας
ντε Μεζιέρ, ο οποίος χαιρέτισε την ενίσχυση της
μετανάστευσης εξειδικευμένων εργαζόμενων
από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης. «Η Γερμανία εξαρτάται από αυτούς τους ανθρώπους»,
δήλωσε ο κ. Ντε Μεζιέρ, τοποθέτηση η οποία
εκλήφθηκε ως αιχμή προς το αδελφό κόμμα των
Χριστιανοκοινωνιστών, που καλλιεργεί, όπως
εκτιμά η εφημερίδα, κλίμα κατά της ελεύθερης
διακίνησης. Ωστόσο, εκπρόσωπος του Κόμματος
των Πρασίνων επέκρινε την κυβέρνηση ότι δεν
έχει αναπτύξει μια στρατηγική συστηματικής
προσέλκυσης εξειδικευμένων εργαζόμενων με
υψηλά προσόντα, αφού «απορρίπτει δογματικά»
τη διπλή υπηκοότητα για τους ξένους.
Πρόκειται για μια ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 13% σε σχέση με το 2011, επισημαίνει το
υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. O αριθμός
των αιτουμένων άσυλο αυξήθηκε κατά 40%
το 2012 και οι περισσότεροι εξ αυτών έφτασαν
στη χώρα από τη Σερβία, το Αφγανιστάν και τη
Συρία. Από το 2007 ο πληθυσμός εκείνων που
διεκδικούν άσυλο σημειώνει σταθερή αύξηση,
αγγίζοντας το 2012 τις 64.500. Ωστόσο, ο αριθμός
αυτός παραμένει εξαιρετικά μικρός σε σχέση με
τις 400.000 που διεκδικούσαν άσυλο το 1992, εν
μέσω του πολέμου στη Βοσνία.
To 2012 σημειώθηκε πάντως και ραγδαία αύξηση των ειδικευμένων εργατών που εισήλθαν
στη χώρα. Το 2009 ήταν 16.000 έναντι 27.000 το
2012. Οι βασικές χώρες προέλευσής τους ήταν η
Ινδία, η Κροατία, οι ΗΠΑ, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη
και η Κίνα.
Από τους μετανάστες εκτός Ε.Ε. που έφτασαν
στη χώρα, το 18% μετέβη στη Γερμανία για οικογενειακούς λόγους, το 16% για ακαδημαϊκούς,
μετεκπαίδευση ή άλλους παιδαγωγικούς σκοπούς και ένα 16% γιά εργασία. Επιπλέον, το 16%
διεκδικεί άσυλο για ανθρωπιστικούς λόγους.
Αξιοσημείωτο, ωστόσο, είναι και το στοιχείο
της αύξησης εκείνων που εγκαταλείπουν τη Γερμανία. Η Neue Osnabrucker Zeitung διερωτάται:
«Τι γίνεται με το 5% της αύξησης αυτών που έφυγαν από τη Γερμανία; Φεύγουν άτομα με υψηλή
κατάρτιση: γιατροί που αμείβονται καλύτερα και
επιζητούν πιο ανθρώπινες ώρες εργασίας, επιστήμονες σε αναζήτηση διεθνούς αναγνώρισης
και αλλοδαποί μηχανικοί».

Επιχείρηση στην πόλη Ραμάντι, τμήμα της
οποίας βρίσκεται εδώ και εβδομάδες στα χέρια
αντικυβερνητικών, ξεκίνησε ο ιρακινός στρατός
την Κυριακή.
Οι χερσαίες δυνάμεις υποστηρίζονται από ελικόπτερα και στην πόλη έχουν απαγορευθεί όλες
οι μετακινήσεις, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του
στρατού, ο Μοχάμεντ αλ-Ασκάρι.
«Ο ιρακινός στρατός εξαπέλυσε μια ευρεία
επιχείρηση, με την υποστήριξη ελικοπτέρων,
εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και το
Λεβάντε (ΙΚΙΛ), της Αλ-Κάιντα και των τρομοκρατών στο Ραμάντι», δήλωσε ο αλ-Ασκάρι.
Σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας στο
Ραμάντι, αστυνομικοί, μέλη φυλών και ειδικές
δυνάμεις συμμετέχουν στην επίθεση. Ελικόπτερα ανοίγουν επίσης πυρ εναντίον της συνοικίας
του σταδίου, την οποία ελέγχουν οι εξεγερμένοι,
πρόσθεσε.
Στο μεταξύ από την αστυνομία ανακοινώθηκε πως ένοπλοι οι οποίοι φορούσαν στολές του
στρατού, σκότωσαν τουλάχιστον έξι σουνίτες
που ανήκαν σε πολιτοφυλακή η οποία υποστηρίζεται από την κυβέρνηση, σε σημείο ελέγχου
κοντά στην πόλη Μπακούμπα
Σύμφωνα με την αστυνομία, στα θύματα περιλαμβάνεται ο τοπικός αρχηγός της πολιτοφυλακής «Σάχουα» (Αφύπνιση) μαζί με δύο από τους
γιους του.

Εκτενής αναφορά στην ''Χρυσή Αυγή'' σε έκθεση
Στέητ Ντηπάρτμεντ για θρησκευτικές ελευθερίες
Εκτενή αναφορά στη Χρυσή Αυγή κάνει το Στέητ Ντηπάρτμεντ στην ετήσια έκθεσή του (γιά χρόνο
2012) για τις θρησκευτικές ελευθερίες, που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν λίγες ημέρες, κάνει εκτενή
αναφορά στην ''Χρυσή Αυγή''.
Οι συγγραφείς της έκθεσης αναφερόμενοι στην ''Χρυσή Αυγή'', την χαρακτηρίζουν «ανοικτά αντισημιτική και ξενοφοβική πολιτική παράταξη», που με τη στάση της δίνει ευκαιρία για κατασυκοφάντηση της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο.
Στην έκθεση τονίζεται ότι ο αντισημιτισμός έχει σημειώσει αύξηση μετά την είσοδο της ''Χρυσής
Αυγής'' στη Βουλή.
Γίνεται λόγος για επιθέσεις που έχουν στόχο μετανάστες και ιδιαίτερα όσους προέρχονται από μουσουλμανικές χώρες. Καταγράφει τους βανδαλισμούς σε εβραϊκά νεκροταφεία των Ιωαννίνων και της
Δράμας και επισημαίνει ότι η Αστυνομία ερεύνησε όλα τα περιστατικά, αλλά δεν μπόρεσε να ανακαλύψει τους δράστες.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον πρόεδρο της ''Χρυσής Αυγής'', Νίκο Μιχαλολιάκο, που όπως
επισημαίνεται στην έκθεση «έχει αρνηθεί δημοσίως και επανειλημμένως το γεγονός ότι συνέβηκε το
Ολοκαύτωμα, ενώ συχνά στο παρελθόν σε δημόσιες εκδηλώσεις χαιρετούσε ναζιστικά τους οπαδούς
του».
Για την ιδεολογία και τις πράξεις της ''Χρυσής Αυγής'' γίνεται αναφορά και στην περίπτωση που
μέλος του κόμματος διάβασε εντός της Βουλής αποσπάσματα από «Τα πρωτόκολλα των Σοφών της
Σιών».
Στην έκθεση αναφέρεται ότι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως για παράδειγμα το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επικρίνουν την ελληνική αστυνομία ότι έχει καταβάλει «πολύ
μικρή προσπάθεια» για τον περιορισμό των βίαιων ενεργειών της ''Χρυσής Αυγής''.
Καταγράφεται, επίσης, και η θέση ότι δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την οικοδόμηση
τεμένους στην Αθήνα.
Οι συντάκτες της έκθεσης κάνουν λόγο και για το γεγονός ότι τον 2012 εφαρμόστηκε σε δύο περιπτώσεις η νομοθεσία περί βλασφημίας. Η πρώτη αφορούσε την υπόθεση σύλληψης 27χρονου νεαρού που έφτιαξε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης με σατυρική μορφή, χρησιμοποιώντας το όνομα
«Γέροντας Παστίτσιος» και η δεύτερη υπόθεση αφορούσε την αγωγή για βλασφημία που κατέθεσε η
Μητρόπολη Πειραιά κατά του σκηνοθέτη και των ηθοποιών του θεατρικού έργου «Corpus Christi».
Και γι' αυτό το θέμα, σημειώνονται τα επεισόδια που προκάλεσαν υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής για
να σταματήσουν τις παραστάσεις και μάλιστα, όπως τονίζεται, μερικοί απ' αυτούς, που ενεπλάκησαν
σε συμπλοκές με την αστυνομία, είναι βουλευτές.
Στην έκθεση, την οποία παρουσίασε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζον Κέρι, αναφέρεται ότι η
ηγεσία της ελληνικής κυβέρνησης έχει καταδικάσει τις αντισημιτικές και ρατσιστικές επιθέσεις, ωστόσο οι διεθνείς παρατηρητές έχουν ζητήσει περισσότερη δράση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα
συγκεκριμένα περιστατικά.
Aναφέρεται ότι ο Αμερικανός πρέσβης και άλλοι αμερικανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν με 'Ελληνες ομολόγους τους και ζήτησαν από την ελληνική κυβέρνηση να μιλήσει με ισχυρό τρόπο εναντίον
της ''Χρυσής Αυγής'' και των αντισημιτικών πράξεών της.

558 Lakeland Plaza - Cumming, GEORGIA

Kαλόγρια γέννησε
στην Ιταλία
Μετά το σάλο που προκλήθηκε από την είδηση ότι καλόγρια στην Ιταλία απέκτησε μωρό, οι
πρώτες δηλώσεις της γυναίκας που ισχυρίζεται
πως δεν ήξερε ότι είναι έγκυος, βλέπουν το φως
της δημοσιότητας.
Η Ροξάνα Ροντρίγκεζ με καταγωγή από το Ελ
Σαλβαδόρ, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Σαν Καμίλο Ντε Λέλις από τις αδελφές της μονής πριν
λίγες ημέρες με έντονους πόνους στην κοιλιά,
όπου διαπιστώθηκε ότι βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.
«Δεν ήξερα ότι είμαι έγκυος, ένιωθα έντονους
πόνους στην κοιλιά», δήλωσε στους γιατρούς η
32χρονη, ενώ οι αδελφές της μονής απορούσαν
πώς είναι δυνατόν να κυοφορεί.
Σε δηλώσεις της στον ιταλικό Τύπο, υποστηρίζει ότι θα εγκαταλείψει τη μονή για να μεγαλώσει τον μικρό Φραντσέσκο Αλεσάντρο, τον οποίο
ονόμασε προς τιμήν του Πάπα Φραγκίσκου.
'Οταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και της διέγνωσαν την εγκυμοσύνη φώναζε ότι δε μπορεί
να είναι έγκυος.
«Υπέφερα από γαστρίτιδα και κυστίτιδα. Με
παρακολουθούσε γιατρός, μου είχε δώσει πολλά φάρμακα και νόμιζα ότι το φούσκωμα στην
κοιλιά είχε προκληθεί από την κακή χώνεψη»,
πρόσθεσε.
«Το παιδί μου είναι δώρο Θεού και θα το φροντίσω. Με ανησυχεί η έκταση που πήρε το θέμα,
όχι μόνο στην Ιταλία, αλλά και στη χώρα μου και
τώρα φοβάμαι να επιστρέψω», τόνισε.
Τη συμπάθεια στο πρόσωπό της έδειξαν και
άλλες μαμάδες που νοσηλεύονταν στο ίδιο νοσοκομείο, συγκεντρώνοντας χρήματα για το νεογέννητο και αγοράζοντας ρούχα.
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Πειραματική γονιδιακή θεραπεία αποκαθιστά την όραση

Τα λιπαρά οξέα ωμέγα-3 προστατεύουν από τον διαβήτη

Άλλη μια ευεργετική ιδιότητα των λιπαρών οξέων ωμέγα 3 ανακάλυψαν επιστήμονες στη Φινλανδία, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι η κατανάλωσή τους μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο προσβολής από
διαβήτη τύπου 2.
Μελέτη επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο Ανατολικής Φινλανδίας έδειξε ότι αυτό ισχύει κυρίως για
τα μακράς αλύσου ωμέγα 3 (EPA), τα οποία υπάρχουν στα λιπαρά ψάρια και σε υψηλές συγκεντρώσεις
προστατεύουν από τον διαβήτη.
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 2.212 ανδρών ηλικίας από 42 έως 60 ετών και είχε
διάρκεια πέντε ετών. Όταν ολοκληρώθηκε οι επιστήμονες συνέχισαν να παρακολουθούν τη κατάσταση των συμμετεχόντων για σχεδόν δύο δεκαετίες, κατά τις οποίες εμφάνισαν διαβήτη οι 422 από
αυτούς.
Η καταπολέμηση του διαβήτη θεωρείται απαραίτητη, καθώς τα κρούσματά του τα τελευταία χρόνια
αυξάνονται όλο και περισσότερο, γεγονός που σύμφωνα με τους επιστήμονες έχει άμεση σχέση με την
αύξηση των επιπέδων της παχυσαρκίας.
Η επιστημονική έκθεση, η οποία δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό Diabetes Care, αναφέρει
ότι μια ισορροπημένη διατροφή που περιλαμβάνει λιπαρά ψάρια δύο φορές την εβδομάδα μειώνει
σημαντικά τον κίνδυνο προσβολής από την ασθένεια.
Οι ειδικοί συνιστούν την κατανάλωση πέστροφας, σολομού, σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, ενώ στην
ίδια κατηγορία ανήκουν επίσης το σκουμπρί και η τσιπούρα.
Οι επιστήμονες αναφέρουν ακόμη ότι ο οργανισμός προστατεύεται από τον διαβήτη με τη βοήθεια
της άσκησης, της μεσογειακής διατροφής και της διατήρησης του σωματικού βάρους σε φυσιολογικά
επίπεδα.
Τα ωμέγα 3 προστατεύουν επίσης από τις φλεγμονές, ενισχύουν τη λειτουργία του εγκεφάλου, παρουσιάζουν αντικαρκινικές ιδιότητες, προλαμβάνουν το Αλτσχάιμερ, βελτιώνουν την όραση και μειώνουν τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων, προάγοντας τη λειτουργία της καρδιάς.

Η καφεΐνη βελτιώνει την μνήμη

Η καφεΐνη βελτιώνει τη μνήμη για διάστημα 24 ωρών μετά την κατανάλωσή της, σύμφωνα με μια
νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.
Είναι η πρώτη φορά που διαπιστώνεται μια τόσο μακρόχρονη επίπτωση στη μνήμη. Μέχρι σήμερα
οι λίγες έρευνες που είχαν γίνει σε αυτό το πεδίο, είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η καφεΐνη έχει
μικρή ή καθόλου επίπτωση στη μνήμη σε σχετικό βάθος χρόνου.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή ψυχολογικών και εγκεφαλικών επιστημών Μάικλ Γιάσα
του πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς, έκαναν ένα πείραμα. Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν έπιναν στο
παρελθόν συχνά προϊόντα με καφεΐνη, κλήθηκαν να πάρουν είτε ένα εικονικό χάπι (πλασέμπο), είτε
ένα χάπι καφεΐνης των 200 μιλιγκράμ, αφού προηγουμένως είχαν μελετήσει μια σειρά από εικόνες επί
πέντε λεπτά.
Όμως, φαίνεται πως η σωστή δόση παίζει ρόλο, γιατί όταν το πείραμα επαναλήφθηκε με ποσότητα
καφεΐνης 100 ή 300 μιλιγκράμ, δεν υπήρξε η ίδια βελτίωση της μνήμης, ενώ επιπλέον, στη δεύτερη
περίπτωση, παρατηρήθηκαν και τα αναμενόμενα συμπτώματα υπερδιέγερσης.
Το κέντρο μνήμης στον ανθρώπινο εγκέφαλο βρίσκεται στον ιππόκαμπο, γι’ αυτό οι περισσότερες
επιστημονικές έρευνες σχετικά με μνήμη εστιάζονται σε αυτήν ακριβώς την εγκεφαλική περιοχή.
Η νέα μελέτη ήταν διαφορετική από προηγούμενα πειράματα, επειδή οι συμμετέχοντες πήραν την
καφεΐνη, αφού είχαν δει και προσπαθήσει να απομνημονεύσουν τις εικόνες. Στις προηγούμενες έρευνες, η καφεΐνη είχε δοθεί εκ των προτέρων, πράγμα όμως που προκαλούσε σύγχυση κατά πόσον η
τυχόν βελτίωση της μνήμης οφειλόταν όντως στην ίδια την καφεΐνη ή σε άλλους παράγοντες (πχ στην
ένταση της προσοχής).
Εκτιμάται ότι το 90% των ανθρώπων διεθνώς καταναλώνει καφεΐνη με τη μία ή την άλλη μορφή, οι
περισσότεροι σε καθημερινή βάση. Ενδεικτικά, στις ΗΠΑ ο μέσος ενήλικας καταναλώνει περίπου 200
μιλιγκράμ καφεΐνης την ημέρα, δηλαδή την ίδια ποσότητα που χορηγήθηκε πειραματικά στο πλαίσιο
της έρευνας για τη βελτίωση της μνήμης. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε ένα μεγάλο φλιτζάνι δυνατού καφέ ή σε δύο μικρότερα.
Ο Μάικλ Γιάσα (ο οποίος πλέον έχει μετακινηθεί στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας), προτίθεται
πλέον να μελετήσει τους συγκεκριμένους βιολογικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων η καφεΐνη ωφελεί την μνήμη. Όπως είπε, «γνωρίζουμε επίσης ότι η καφεΐνη σχετίζεται με υγιή μακροζωία και μπορεί
να έχει προστατευτική δράση στη νόσο Αλτσχάιμερ».
Άλλοι επιστήμονες, πάντως, όπως ο Γιον Σάιμονς του πανεπιστημίου Κέμπριτζ, εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί και δήλωσαν ότι χρειάζονται περαιτέρω στοιχεία από άλλες μελέτες σε μεγαλύτερο δείγμα
πληθυσμού, που να επιβεβαιώνουν το νέο εύρημα.

Μια πολύ σημαντική καινοτομία για την αποκατάσταση της όρασης πραγματοποίησαν επιστήμονες
στη Βρετανία, οι οποίοι ανέπτυξαν μια γονιδιακή θεραπεία για τη θεραπεία της τύφλωσης που προκαλείται από ορισμένες παθήσεις.
Η θεραπεία δημιουργήθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και σύμφωνα με τη
Daily Express αποκαθιστά τη λειτουργία ενός γονιδίου στον αμφιβληστροειδή, το οποίο ευθύνεται για
την εμφάνιση μιας σπάνιας πάθησης που τον καταστρέφει σταδιακά.
Όπως αναφέρεται στην επιστημονική έκθεση, η έλλειψη της πρωτεΐνης που παράγει το γονίδιο CHM
προκαλεί τη σταδιακή καταστροφή των φωτοευαίσθητων κυττάρων και παράλληλα τη μείωση του
μεγέθους του αμφιβληστροειδούς.
Ωστόσο, οι επιστήμονες κατάφεραν να μεταφέρουν στο μάτι το γονίδιο μέσω ενός ακίνδυνου ιού,
τον οποίο εισήγαγαν κάτω από τον αμφιβληστροειδή με μια πολύ μικρή βελόνα.
Με τον τρόπο αυτόν, το γονίδιο παρήγαγε την απαραίτητη πρωτεΐνη και αποκαταστάθηκε η βλάβη
στα φωτοευαίσθητα κύτταρα που είχαν απομείνει, ενώ παράλληλα σταμάτησε και η συρρίκνωση του
αμφιβληστροειδούς.
Οι επιστήμονες δοκίμασαν τη θεραπεία σε έξι ασθενείς ηλικίας από 35 έως 63 ετών, οι οποίοι παρουσίασαν σημαντική βελτίωση, είτε επειδή άρχισαν να βλέπουν καλύτερα είτε επειδή σταμάτησε η
επιδείνωση.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας, καθηγητή Robert McLaren, προς το παρόν
είναι νωρίς για να γίνει λόγος για απόλυτη θεραπεία, ωστόσο ο ένας από τους ασθενείς παρουσιάζει
σημαντική βελτίωση εδώ και δύο χρόνια.
Ο ίδιος ανέφερε ότι οι δοκιμές της θεραπείας θα συνεχιστούν με τη συμμετοχή άλλων τριών ασθενών και πως εκτιμά ότι αν η αποτελεσματικότητα της θεραπείας συνεχιστεί, θα ανοίξει τον δρόμο για
τη θεραπεία της τύφλωσης που προκαλείται από διάφορες γενετικές αιτίες, όπως η εκφύλιση της
ωχράς κηλίδας.

Προβλήματα μνήμης προκαλεί μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ
Πρόωρη απώλεια μνήμης μπορεί να προκαλέσει η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ στους άνδρες μέσης
ηλικίας, σύμφωνα με νέα βρετανική μελέτη.
Επιστήμονες από το University College του Λονδίνου διαπίστωσαν ότι όσοι πίνουν καθημερινά περισσότερα από δυόμισι ποτά παρουσιάζουν μειωμένη λειτουργία της μνήμης και των γνωστικών λειτουργιών έξι χρόνια νωρίτερα από ό,τι οι υπόλοιποι.
Στη μελέτη συμμετείχαν 5.054 άνδρες ηλικίας από 34 έως 59 ετών και οι επιστήμονες κατέγραψαν
τις συνήθειές τους σε ό,τι αφορά το ποτό για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών. Στη συνέχεια,
έλεγξαν τις επιδόσεις της μνήμης τους και της λογικής με ειδικά τεστ και διαπίστωσαν ότι εκείνοι
που έπιναν από λίγο έως καθόλου ή είχαν σταματήσει να πίνουν εντελώς δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερη
φθορά στις γνωστικές λειτουργίες.
Αντίθετα, εκείνοι που έπιναν τουλάχιστον δυόμισι ποτά τη μέρα παρουσίαζαν μειωμένες επιδόσεις,
γεγονός για το οποίο προφανώς ευθυνόταν το αλκοόλ.
«Η μελέτη μας εστίασε στους άνδρες μέσης ηλικίας και έδειξε ότι η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ
συνδέεται με τη γρήγορη φθορά όλων των γνωστικών λειτουργιών», ανέφερε η δρ Severine Sabia,
βασική συντάκτρια της επιστημονικής έκθεσης, που δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική έκδοση της επιθεώρησης Neurology.
Εξάλλου, μελέτη με παρόμοιο θέμα που διεξήχθη πρόσφατα στη Φινλανδία, έδειξε ότι όσοι καταναλώνουν συχνά αλκοόλ έχουν διπλάσιες πιθανότητες να παρουσιάσουν φθορά στις γνωστικές λειτουργίες κατά την τρίτη ηλικία από ό,τι εκείνοι που πίνουν με μέτρο.

Η μαγειρεμένη ντομάτα προστατεύει την καρδιά

Η ντομάτα είναι κυρίως γνωστή για τις αντικαρκινικές της ιδιότητες, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η
ευεργετική της δράση περιορίζεται σ' αυτές. Σύμφωνα με νέα μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην
Ιταλια, η ντομάτα, όταν μαγειρεύεται, παρουσιάζει αυξημένη προστατευτική δράση στην καρδιά, καθώς μειώνει τον κίνδυνο καρδιακών επεισοδίων.
Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Βερόνα διαπίστωσαν ότι η καθημερινή κατανάλωση 80
γραμμαρίων μαγειρεμένης φρέσκιας ντομάτας μειώνει τα προβλήματα που εμφανίζονται στα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων όταν η διατροφή περιέχει πολλά λιπαρά.
Επίσης, προλαμβάνει τη δυσλειτουργία του ενδοθηλίου, γεγονός πολύ σημαντικό, αφού στην αντίθετη περίπτωση προκαλείται συνήθως αθηροσκλήρωση.
Η ντομάτα οφείλει τις ευεργετικές της ιδιότητες στο λυκοπένιο, το αντιοξειδωτικό που της δίνει το
κόκκινο χρώμα της. Η δράση του ενισχύεται με το μαγείρεμα, επειδή όταν θερμαίνεται απελευθερώνεται από το πλέγμα των ιστών της τροφής.
Το λυκοπένιο δεν παρουσιάζει βιταμινική δράση αλλά αντιοξειδωτική, η οποία είναι διπλάσια από
εκείνη του β-καροτενίου, γι' αυτό και θεωρείται εξαιρετικό για την καταπολέμηση των ελευθέρων
ριζών, που προκαλούν βλάβες και καταστρέφουν τα κύτταρα.
Μάλιστα, η απορρόφησή του γίνεται καλύτερα όταν καταναλώνεται μαζί με ελαιόλαδο, αλλά και
όταν από τη ντομάτα δεν έχει αφαιρεθεί η φλούδα.
Σύμφωνα με παλαιότερες έρευνες, το λυκοπένιο μειώνει τον κίνδυνο προσβολής από σχεδόν όλες
τις μορφές καρκίνου και κυρίως του προστάτη, αλλά και από τον εκφυλισμό της ωχράς κηλίδας.
Στο λυκοπένιο οφείλεται επίσης το κόκκινο χρώμα που έχει το καρπούζι, ενώ σε μικρότερη ποσότητα υπάρχει στο πεπόνι και το γκρέιπφρουτ.

Κατά του καρκίνου και καρδιοπάθειας οι ξηροί καρποί
Όσοι τρώνε κάθε μέρα τουλάχιστον μια χούφτα ξηρούς καρπούς (περίπου 30 γραμμάρια), έχουν
20% μικρότερη πιθανότητα να πεθάνουν από οποιαδήποτε αιτία κατά τα επόμενα 30 χρόνια.
Παράλληλα, έχουν μικρότερο βάρος σε σχέση με όσους δεν τρώνε, κάτι που ανατρέπει την ευρέως
διαδεδομένη αντίληψη πως οι ξηροί καρποί παχαίνουν.
Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα έρευνας πάνω στο ζήτημα από
επιστήμονες στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τους οποίους οι όσοι τρώνε ξηρούς καρπούς, ζουν περισσότερο,
κυρίως επειδή κινδυνεύουν λιγότερο να πεθάνουν από καρκίνο ή καρδιά.
Οι ερευνητές από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του πανεπιστημίου Χάρβαρντ και το Ινστιτούτο Καρκίνου Dana-Farber, με επικεφαλής τον Τσαρλς Φουξ μελέτησαν στοιχεία για σχεδόν 119.000 άνδρες και
γυναίκες μεταξύ των ετών 1980 - 2010 όσον αφορά τις διατροφικές συνήθειές τους.
Η έρευνα έδειξε ότι η συχνή κατανάλωση ξηρών καρπών σχετίζεται με μια μείωση 29% κατά μέσο
όρο των θανάτων από καρδιοπάθεια και 11% των θανάτων από καρκίνο.
Δεν κατέστη δυνατό να διευκρινιστεί αν συγκεκριμένα είδη ξηρών καρπών έχουν συγκριτικά πιο
ωφέλιμη δράση από τους άλλους, καθώς η μείωση της θνησιμότητας φαίνεται να σχετίζεται με την
κατανάλωση πολλών διαφορετικών τύπων καρπών. Επίσης δεν έγινε διαχωρισμός μεταξύ αλατισμένων και ανάλατων καρπών, ψημένων ή ωμών.
Αρκετές παλαιότερες μελέτες έχουν συσχετίσει τους ξηρούς καρπούς με χαμηλότερο κίνδυνο διαφόρων ασθενειών, όπως καρδιοπαθειών, διαβήτη τύπου 2, καρκίνου του εντέρου, πέτρας στη χολή
κ.ά.. Επίσης η κατανάλωσή τους έχει συνδεθεί με μείωση του επιπέδου χοληστερόλης, του οξειδωτικού στρες, των φλεγμονών, της ινσουλινοαντοχής κλπ.
«Η έρευνα έδειξε πως όσο περισσότερους ξηρούς καρπούς έτρωγαν οι άνθρωποι, τόσο μικρότερη
ήταν η πιθανότητα να πεθάνουν μέσα σε μια περίοδο 30 ετών», δήλωσε η ερευνήτρια Γινγκ Μπάο.
'Οσοι έτρωγαν ξηρούς καρπούς μια φορά την εβδομάδα, εμφάνισαν μείωση 11% στην θνησιμότητα.
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Παρακολούθηση offline υπολογιστών από NSA

Ελλάδα: Δημοφιλέστερο το YouTube
Το youtube (93%) αποτελεί πλέον το πιο διαδεδομένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στην
Ελλάδα. Στη δεύτερη θέση έρχεται το facebook
(82%), ενώ στις επόμενες θέσεις βρίσκονται το
linkedin (61%), τα review pages (58%), τα blogs
(49%) και το twitter (46%).
Τα παραπάνω προκύπτουν από την ετήσια
Έρευνα Κοινωνικής Δικτύωσης 2013-2014, του
Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν-ELTRUN
(www.eltrun.gr ), του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που ολοκληρώθηκε πρόσφατα.
Στην έρευνα συμμετείχαν 1.250 χρήστες των
κοινωνικών δικτύων απαντώντας σε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο, Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2013.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας,
είναι εμφανές πλέον το στάδιο ωριμότητας που
βρίσκονται οι Έλληνες όσον αφορά τα social
media αφού υπάρχει αυξητική τάση σε όλα τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ αρχίζει και δημιουργείται μια ενδιαφέρουσα κοινότητα χρηστών και για τα όχι τόσο γνωστά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (instagram, foursquare, flickr και
googleplus).
Youtube
Όσον αφορά στη χρήση του youtube (του πιο
δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου), οι Έλληνες
χρήστες του Internet δηλώνουν σε ποσοστό 77%
ότι το χρησιμοποιούν για την ακρόαση τραγουδιών και σε ποσοστό 68% ότι αναζητούν «πράγματα που τους ενδιαφέρουν», γεγονός που δείχνει
την ανάπτυξη της χρήσης του youtube ως μηχανή αναζήτησης. Επίσης κοντά στο 30% το χρησιμοποιεί συχνά για να δουν γεγονότα της επικαιρότητας, που καταγράφει την δυναμικότητα του
youtube και ως εναλλακτικό κανάλι ειδησεογραφίας στην Ελλάδα.
Facebook
H χρήση του facebook ορίζεται ως ενεργητική
(Προβολή απόψεων, Επικοινωνία, Παίξιμο Παιχνιδιών κλπ) και ως παθητική (Παρακολούθηση
διαφημίσεων και απλή παρακολούθηση των
εξελίξεων και φίλων). Η ωριμότητα των Ελλήνων
χρηστών facebook καταγράφεται από το γεγονός
ότι η πλειοψηφία (64%) είναι κυρίως ενεργητικοί
χρήστες και μόνο 31% είναι παθητικοί. Ένα 5%
δηλώνει ότι χρησιμοποιούν σε ίδια συχνότητα τις
ενέργειες των δύο κατηγοριών.
Χρήση λειτουργιών privacy
Σύμφωνα πάντα με την έρευνα, σημαντικό
είναι το στοιχεία ότι παρόλο που οι χρήστες εί-
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ναι ενημερωμένοι (93%) για τον τρόπο με τον
οποίο μπορούν να προφυλάξουν τα προσωπικά
τους δεδομένα, ένας στους τρεις δηλώνει ότι
σπάνια ελέγχει τις ρυθμίσεις ασφαλείας (privacy
settings) του λογαριασμού του, και ένας στους
δύο σπάνια εξατομικεύει το προφίλ του.
Η καθολική επίδραση του facebook φαίνεται
και από τα στοιχεία των απαντήσεων της έρευνας
ότι το 1/3 των χρηστών έχει πάνω από 500 φίλους
ενώ μόνο το 25% γνωρίζουν (έχουν συναντήσει
τουλάχιστον μια φορά) το 100% των φίλων τους.
Αυτό πιθανόν να εξελιχθεί σε πρόβλημα, ιδιαίτερα στις νεανικές ηλικίες.
Ουσιαστική η διείσδυση του Linkedin
Η διείσδυση του linkedin είναι πλέον ουσιαστική, κυρίως λόγω της ανεργίας και της εργασιακής αβεβαιότητας. Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του είναι η προβολή των προσωπικών/
επαγγελματικών στοιχείων των χρηστών του
(95%) και η επαγγελματική στήριξη των ατόμων
που βρίσκονται στο δίκτυο τους (ενίσχυση χαρακτηριστικών, congrats, likes) (78%). Λόγω της
οικονομικής κρίσης και της επίδρασης για συνεχή επαγρύπνηση νέων εργασιακών δυνατοτήτων, αναμένεται ότι η συχνή χρήση του linkedin
θα αυξάνεται συνεχώς.
Αυξάνεται η χρήση του twitter
Η χρήση του Twitter αυξάνεται αφού ένας
στους τρεις χρήστες δηλώνει ότι κάνει like/
favorite συχνά τα tweets που συναντά, και ένας
στους τέσσερις κάνει share σχόλιο/video. Παρ ‘
όλα αυτά, υπάρχει κάποιος προβληματισμός όσον
αφορά ανακριβή γεγονότα και αντιεπαγγελματικά / σεξιστικά / ρατσιστικά tweets. Όσοι δεν το
χρησιμοποιούν, δηλώνουν ότι ο σημαντικότερος
λόγος είναι επειδή θεωρούν ότι δεν ταιριάζει με
τον τρόπο ζωής τους (57%) και δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτό (42%).
Το διαδίκτυο ως πηγή πληροφόρησης
Τέλος, οι χρήστες των social media δηλώνουν
τη ουσιαστική αξιοποίηση του διαδικτύου ως
πηγή πληροφόρησης πριν την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Πιο συγκεκριμένα, 7
στους 10 χρήστες δηλώνουν ότι πρώτα ψάχνουν
πληροφορίες στο διαδίκτυο για το προϊόν-υπηρεσία που επιθυμούν και στη συνέχεια πραγματοποιούν την αγορά σε φυσικά καταστήματα, και
1 στους 2 ότι ψάχνουν πληροφορίες για το προϊόν/ υπηρεσία ηλεκτρονικά και πραγματοποιούν
και την αγορά ηλεκτρονικά.

Μυστική τεχνολογία που επιτρέπει την παρακολούθηση υπολογιστών που δεν είναι καν συνδεδεμένοι στο Ίντερνετ χρησιμοποιούσε η NSA,
σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times,
το οποίο επικαλείται έγγραφα που διέρρευσαν
στο πλαίσιο της υπόθεσης Σνόουντεν.
Κατά το δημοσίευμα, η υπηρεσία, σε συνεργασία με τη Διοίκηση Κυβερνοπολέμου (Cyber
Command) του Πενταγώνου είχε τοποθετήσει μικροσκοπικές συσκευές που εξέπεμπαν ραδιοκύματα σε 100.000 μηχανήματα. Οι «στόχοι» του εν
λόγω προγράμματος -υπό την κωδική ονομασία
Quantum- ανήκαν κυρίως στις ένοπλες δυνάμεις
της Κίνας και της Ρωσίας, καθώς και σε καρτέλ
ναρκωτικών, ιδρύματα εμπορικού χαρακτήρα
στην Ε.Ε., και, σε κάποιες περιπτώσεις, σε χώρες
με τις οποίες υπάρχει συνεργασία σε θέματα αντιτρομοκρατίας, όπως η Σαουδική Αραβία, η Ινδία
και το Πακιστάν.
Η συγκεκριμένη αποκάλυψη θέτει υπό αμφισβήτηση το ένα μέτρο που θεωρούνταν θεμελιώδες όσον αφορά στην ασφάλεια συστημάτων
υπολογιστή: την αποκοπή από το Ίντερνετ. Αν και
η εν λόγω τεχνολογία δεν ήταν καινούρια, ήταν
μέχρι πρότινος άγνωστο το ότι χρησιμοποιούνταν από τις υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΠΑ.
Όπως διευκρίνισε εκπρόσωπος της NSA στους
NY Times, κανένας από τους στόχους δεν βρισκόταν εντός της επικράτειας των ΗΠΑ, καθώς
οι δραστηριότητες της υπηρεσίες επικεντρώνονται σε ξένους στόχους, για σκοπούς συλλογής
πληροφοριών. Επίσης, τόνισε ότι η υπηρεσία δεν
επιδίδεται σε χρήση των συγκεκριμένων δυνατοτήτων για κλοπή μυστικών ξένων εταιρειών με

«Έξυπνοι» φακοί επαφής για
διαβητικούς από την Google

Ένα «έξυπνο» φακό επαφής για διαβητικούς, ο
οποίος μετρά τα επίπεδα της γλυκόζης στα δάκρυα, αναπτύσσει η Google.
Ο εν λόγω φακός επαφής διαθέτει ένα μικροσκοπικό ασύρματο τσιπ, καθώς και ένα αισθητήρα γλυκόζης, που έχουν τοποθετηθεί μεταξύ δύο
στρωμάτων υλικού φακών επαφής.
Όπως επισημαίνουν σε δημοσίευση σε blog οι
Μπράιαν Ότις και Μπάμπακ Παρβίζ, συνιδρυτές
του προγράμματος, επί της παρούσης δοκιμάζονται πρωτότυπα τα οποία μπορούν να κάνουν μετρήσεις μία φορά το δευτερόλεπτα, λειτουργώντας ως συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για
τον χρήστη. Επίσης, διερευνάται το ενδεχόμενο
χρήσης μικροσκοπικών φώτων LED τα οποία θα
ανάβουν για να ενημερώνουν πότε τα επίπεδα

σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
αμερικανικών.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η NSA χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη τεχνολογία από το 2008,
και μέσω αυτής μπορεί να παρακολουθεί συστήματα και να ανοίγει παράλληλα ψηφιακούς
«διαδρόμους» για κυβερνοεπιθέσεις. Στην ουσία
δημιουργεί ένα κρυμμένο κανάλι ραδιοκυμάτων,
τα οποία εκπέμπονται από μικροσκοπικά κυκλώματα και κάρτες USB που εγκαθίστανται στους
υπολογιστές – στόχους.
Σε κάποιες περιπτώσεις, τα δεδομένα αποστέλλονται σε ειδικούς σταθμούς λήψης, μεγέθους
βαλίτσας, που μπορούν να στηθούν σε απόσταση
χιλιομέτρων. Όπως υπογραμμίζεται, τις περισσότερες φορές οι συγκεκριμένοι «κοριοί» πρέπει να
τοποθετηθούν από έναν πράκτορα, έναν κατασκευαστή ή κάποιον ανύποπτο χρήστη.
γλυκόζης βρίσκονται πολύ ψηλά ή πολύ χαμηλά.
Αν και υπογραμμίζεται ότι είναι ακόμα νωρίς
για τη συγκεκριμένη τεχνολογία, οι Ότις και Παρβίζ αναφέρουν ότι έχουν ολοκληρωθεί αρκετές
κλινικές μελέτες, οι οποίες βοηθούν σημαντικά
στην εξέλιξη του φακού. «Ελπίζουμε ότι αυτό
κάποια στιγμή θα μπορούσε να οδηγήσει σε
έναν νέο τρόπο αντιμετώπισης της ασθένειας
από τα άτομα με διαβήτη», γράφουν στο σχετικό
blogpost.
Σε εξέλιξη βρίσκονται ήδη συζητήσεις με την
αμερικανική FDA (Food and Drug Administration),
ωστόσο είναι ακόμα μακρύς ο δρόμος για τη μεταφορά αυτής της τεχνολογίας σε ένα σύστημα
το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως.
«Δεν πρόκειται να το κάνουμε μόνοι μας: σκοπεύουμε να αναζητήσουμε συνεργάτες οι οποίοι
ειδικεύονται στη μεταφορά τέτοιων προϊόντων
στην αγορά. Οι συνεργάτες αυτοί θα χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία “έξυπνων” φακών επαφής
μας και θα αναπτύξουν εφαρμογές που θα καθιστούν διαθέσιμα τα δεδομένα σε αυτόν που τους
φορά και τον γιατρό του» αναφέρουν σχετικά.
Ο τομέας των ηλεκτρονικών συσκευών που
φοριούνται θεωρείται ως ένας από τους πλέον
αναπτυσσόμενους στον τομέα της τεχνολογίας,
καθώς είναι πολλές οι εταιρείες που φαίνονται
να ακολουθούν την «κούρσα» την οποία ξεκίνησε η Google με το Google Glass. Ιδιαίτερη είναι
η έμφαση που δίνεται στην υποκατηγορία των
συσκευών υγείας.
Εκτιμάται ότι συνολικά στον εν λόγω τομέα θα
σημειωθεί ανάπτυξη της τάξης των 10 και των 50
δισ. δολαρίων στα επόμενα πέντε χρόνια.
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Ο Παρθενώνας, ναός χτισμένος προς τιμήν της
Αθηνάς, προστάτιδας της πόλης της Αθήνας,
υπήρξε το αποτέλεσμα της συνεργασίας σημαντικών αρχιτεκτόνων και γλυπτών στα μέσα του 5ου
π.Χ. αιώνα. Η εποχή της κατασκευής του συνταυτίζεται με τα φιλόδοξα επεκτατικά σχέδια της
Αθήνας και της πολιτικής κύρους που ακολούθησε έναντι των συμμάχων της κατά την περίοδο
της αθηναϊκής ηγεμονίας στην Αρχαία Ελλάδα.
Ο Παρθενώνας αποτελεί το λαμπρότερο μνημείο της Αθηναϊκής πολιτείας και τον κολοφώνα
του δωρικού ρυθμού. Η κατασκευή του ξεκίνησε
το 448/7 π.Χ. και τα εγκαίνια έγιναν το 438 π.Χ.
στα Μεγάλα Παναθήναια, ενώ ο γλυπτός διάκοσμος περατώθηκε το 433/2 π.Χ. Σύμφωνα με τις
πηγές, οι αρχιτέκτονες που εργάστηκαν ήταν ο
Ικτίνος, ο Καλλικράτης και πιθανόν ο Φειδίας,
που είχε και την ευθύνη του γλυπτού διάκοσμου.
Είναι ένας από τους λίγους ολομάρμαρους ελληνικούς ναούς και ο μόνος δωρικός με ανάγλυφες
όλες του τις μετόπες. Πολλά τμήματα του γλυπτού
διακόσμου, του επιστυλίου και των φατνωμάτων
της οροφής έφεραν γραπτό διάκοσμο με κόκκινο, μπλε και χρυσό χρώμα. Χρησιμοποιήθηκε
πεντελικό μάρμαρο, εκτός από το στυλοβάτη που
κατασκευάστηκε από ασβεστόλιθο.
Το πτερό είχε 8 κίονες κατά πλάτος και 17 κατά
μήκος. Η τοποθέτηση των κιόνων είναι ασυνήθιστα πυκνή με αναλογία διαμέτρου κίονα και
μετακιονίου διαστήματος 1:2,25 (πρβλ. την αναλογία 1: 2,32 στο ναό του Δία στην Ολυμπία και
1:2,65 στο ναό της Αφαίας στην Αίγινα). Στις στενές πλευρές υπήρχε και δεύτερη σειρά 6 κιόνων
που δημιουργούσε την ψευδαίσθηση δίπτερου
ναού. Μια άλλη ιδιομορφία ήταν η ύπαρξη ζωφόρου που περιέτρεχε το σηκό σε όλο του το
μήκος και αποτελεί ίσως την πιο φανερή από τις
ιωνικές επιδράσεις. Οι μετόπες της ανατολικής
πλευράς απεικονίζουν τη Γιγαντομαχία. Στην
δυτική παριστάνεται Αμαζονομαχία, στη νότια
Κενταυρομαχία και στη βόρεια σκηνές από τον
Τρωικό πόλεμο.
Η ζωφόρος απεικονίζει την πομπή των Παναθηναίων, την πιο μεγάλη θρησκευτική γιορτή των
Αθηνών. Είχε 160 μέτρα μήκος και σχεδόν ένα μέτρο πλάτος. Υπάρχουν ενδείξεις πως η ζωφόρος
ολοκληρώθηκε αφού οι λίθοι που την αποτελούσαν είχαν υψωθεί στο κτίριο. Αν και η ζωφόρος
λαξεύτηκε από ένα μεγάλο αριθμό τεχνιτών, το
συνολικό σχέδιο είχε εκπονηθεί από ένα μόνο
καλλιτέχνη. Το όνομα αυτό δεν είναι γνωστό
αλλά υποθέτουμε πως είναι ο Φειδίας ή ένας από
τους μαθητές του. Το θέμα της ζωφόρου είναι
πρωτοποριακό, γιατί δεν διηγείται ένα μυθολογικό αλλά ένα πραγματικό γεγονός. Είναι η στιγμή
της πομπής και της παράδοσης του πέπλου από
τον λαό της Αθήνας στη προστάτιδα θεά Αθηνά.
Στη δυτική πλευρά της ζωφόρου φαίνεται η ετοιμασία στον Κεραμεικό. Στην ανατολική πλευρά,
όπου ήταν και η είσοδος του ναού παριστάνονταν
η Αθηνά, ο Ζευς, η Ήρα και άλλοι θεοί, που ήρθαν
να πάρουν μέρος στην πομπή και ανάμεσά τους
εμφανίζεται παιδί που παραδίδει στον ιερέα τον
πέπλο. Την σύνταξη, την πορεία και το τέρμα
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Παρθενώνας: Το μοναδικό, ανεπανάληπτο μνημείο

εκπροσωπούν 400 μορφές ανθρώπων και θεών,
200 μορφές ζώων, όπως πρόβατα, βόδια και άλογα. Η μεγάλη ποικιλία των παρισταμένων, η θελκτική σεμνότητα των παρθένων, η ελεύθερη και
αβίαστη στάση των συνδιαλεγομένων ανδρών, η
ζωηρότητα των αλόγων, η δύναμη των δυστροπούντων βοδιών και τέλος η χάρη όλων των μορφών και των κινήσεων καθιστούν τη ζωφόρο, όχι
μόνο αυθεντική ταινία της θρησκευτικής πομπής
των Παναθηναίων και διαρκές μνημείο της δόξας
των Αθηνών αλλά και αριστουργηματικό έργο
του μεγάλου καλλιτέχνη του Παρθενώνα. Στη
δυτική πλευρά της ζωφόρου, που απεικονίζονται
οι σκηνές προετοιμασίας, υπάρχει μία πλάκα,
στην οποία υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος και ένα
άλογο. Τα χαρακτηριστικά τους είναι εξαιρετικά
λεπτομερή και πιστεύεται ότι η πλάκα αυτή είναι
έργο του ίδιου του Φειδία. Στη βόρεια πλευρά
παρουσιάζονται μορφές όπως οι αποβάτες, οι
μουσικοί, οι σκαφηφόροι, οι θαλλοφόροι, οι κανηφόροι και οι υδριαφόροι.
Στο ανατολικό αέτωμα, πάνω από την είσοδο,
παρουσιάζονταν η γέννηση της Αθηνάς. Στο δυτικό αέτωμα, αυτό που ήταν ορατό από τα Προπύλαια, βρισκόταν η διαμάχη Αθηνάς και Ποσειδώνα για την κατοχή της αττικής γης. Η Αθηνά
πρόσφερε το δέντρο της ελιάς και ο Ποσειδώνας
έκανε να αναβλύσει θαλασσινό νερό από τον βράχο. Άνθρωποι και θεοί αποφάσισαν πως η Αθηνά
είχε κάνει το καλύτερο δώρο και έτσι έγινε αυτή
η προστάτιδα θεά της πόλης.
Στο εσωτερικό υπήρχε δίτονη (διώροφη) δωρική κιονοστοιχία σχήματος «Π», που δημιουργούσε ένα υπερώο, από το οποίο οι επισκέπτες
μπορούσαν να θαυμάσουν από διάφορα σημεία
το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς. Στον
οπισθόδομο φυλασσόταν ο θησαυρός, δηλαδή τα
πολύτιμα αφιερώματα της Αθηνάς. Η οροφή του
στηριζόταν σε 4 ιωνικούς κίονες. Η στέγη ολόκληρου του ναού, μαζί με τους στρωτήρες, τους
καλυπτήρες και τα ακροκέραμα, ήταν μαρμάρινη, αλλά στηριζόταν σε μεγάλες ξύλινες δοκούς.
Ο Παρθενώνας παρουσιάζει τέλεια αρμονικές
αναλογίες μέχρι την παραμικρή του λεπτομέρεια·
μολονότι ο ναός αυτός ήταν μεγαλύτερος από
τους άλλους δωρικούς ναούς της εποχής του (με
8x17 κίονες, αντί για 6x13 που συνηθίζονταν τον
5ο αι. π.Χ.), οι αναλογίες του ήταν τόσο αρμονικές, ώστε να του προσδίδουν εκπληκτική ομοιογένεια μορφής, μνημειώδη μεγαλοπρέπεια και

πρωτοφανή χάρη σε σύγκριση με τους πιο βαρείς
δωρικούς προκατόχους του.
Στη φήμη του ναού συνέτειναν και οι ασύλληπτες εκλεπτύνσεις, οι αδιόρατες αποκλίσεις από
την κατακόρυφο και την οριζόντια κατεύθυνση
και οι αρμονικές αναλογίες. Ο στυλοβάτης παρουσίαζε ελαφρά τυμπανοειδή καμπύλωση, οι
ραδινοί κίονες απέκλιναν από την κατακόρυφο
προς το κέντρο του ναού και η συνολική σχεδίαση ήταν πυραμιδοειδής. Με αυτόν τον τρόπο
επιτυγχανόταν μία κίνηση προς τα μέσα και προς
τα πάνω που μετέτρεπε τον Παρθενώνα σε ένα
παλλόμενο οργανικό σύνολο. Η ένταση των κιόνων (ένα ανεπαίσθητο «φούσκωμα» στο μεσαίο
τμήμα τους) απέδιδε οπτικά το γεγονός ότι οι
κίονες σήκωναν μεγάλο βάρος. Οι αναρίθμητες
αυτές λεπτότητες σχεδιάστηκαν με μεγαλοφυή
τρόπο και εκτελέστηκαν με απαράμιλλη μαθηματική ακρίβεια.
Ο Παρθενώνας στην ιστορία
Λίγο-πολύ η ιστορική πορεία του Παρθενώνα
ακολουθεί εκείνη της Ακρόπολης ως σύνολο,
αν και οι περισσότερες μαρτυρίες επικεντρώνεται στο επιβλητικό κεντρικό μνημείο. Ναός της
Αθηνάς πάνω στην Ακρόπολη αναφέρεται ήδη
από τον Όμηρο τον 8ο αι. π.Χ. Ο παλιότερος αρχαιολογικά βεβαιωμένος ναός είναι ένας πώρινος
ναός της Αθηνάς Πολιάδος, του οποίου τα θεμέλια βρέθηκαν ανάμεσα στο Ερέχθειο και το μεταγενέστερο Παρθενώνα και είναι σήμερα σκεπασμένα. Αυτός ο ναός χρονολογείται το αργότερο
γύρω στο 525 π.Χ. Υπάρχει όμως και η άποψη ότι
τότε επισκευάστηκε μόνο η ανωδομή του και ότι
τα ίδια τα θεμέλια ανήκουν σε πρωιμότερη φάση,
γύρω στο 570 π.Χ. Αυτός ο ναός καταστράφηκε
το 480 π.Χ. από τους Πέρσες. Το 454 π.Χ. μας
πληροφορούν όμως οι πηγές ότι μεταφέρθηκε
στο σηκό αυτού του ναού το ταμείο της Αθηναϊκής Συμμαχίας από τη Δήλο, άρα θα πρέπει να
ήταν επισκευασμένος και να λειτουργούσε. Το
οριστικό τέλος αυτού του ναού δεν είναι γνωστό.
Αναφορές στις πηγές ερμηνεύονται ως ενδείξεις
ότι ήταν ακόμα σε χρήση το 406/5 π.Χ.
Σύμφωνα με μια αμφισβητούμενη θεωρία,
ένας ναός της Αθηνάς Παρθένου στη θέση του
κλασικού Παρθενώνα συνυπήρχε με το ναό της
Αθηνάς Πολιάδος ήδη από το 560 π.Χ. περίπου (ο
λεγόμενος εκατόμπεδος ή Urparthenon). Σε κάθε
περίπτωση,αμέσως μετά τη μάχη του Μαραθώνα

αρχίζει να χτίζεται ο Παρθενώνας (Προπαρθενών Ι) το 490 π.Χ., έμεινε όμως ημιτελής, μέχρι
το ύψος μερικών σπονδύλων των κιόνων του. Το
480-479 π.Χ. καταστρέφεται από τους Πέρσες
μαζί με τα άλλα μνημεία της Ακρόπολης. Μετά
την επιστροφή των Αθηναίων στην πόλη οι σπόνδυλοι του κατεστραμμένου ναού χρησιμοποιήθηκαν ως οικοδομικό υλικό στο βόρειο τείχος
της Ακρόπολης, όπου είναι μέχρι σήμερα ορατοί
για τον επισκέπτη που κοιτάζει το βράχο από την
πλευρά της οδού Αθηνάς και το Μοναστηράκι.
Αμέσως μετά ο Κίμων ανέθεσε την κατασκευή
ενός δεύτερου Παρθενώνα στον αρχιτέκτονα
Καλλικράτη (Προπαρθενών ΙΙ). Και αυτό το εγχείρημα όμως έμεινε ημιτελές με το θάνατο του Κίμωνα το 450 π.Χ. Το 447/6 π.Χ. αρχίζει σύμφωνα
με τις πηγές η λατόμευση μαρμάρου για ένα νέο,
μεγαλύτερο Παρθενώνα, αυτόν που θα ολοκληρωθεί τελικά στα πλαίσια του οικοδομικού προγράμματος του Περικλή για την Αθήνα.
Ο Παρθενώνας διατηρήθηκε άθικτος έως και
τους Μακεδονικούς χρόνους. Αντίθετα, μάλιστα,
μετά τον Γρανικό, στον Παρθενώνα αναρτήθηκαν
ως τρόπαια χρυσές ασπίδες, λάφυρα της νίκης
του Αλέξανδρου. Οι πρώτες καταστροφές έγιναν
επί Λάχαρη, τον οποίο όρισε τύραννο των Αθηνών ο Κάσσανδρος, σύμφωνα με την αφήγηση
του Παυσανία. Αυτός απέσπασε τις ασπίδες από
τον Παρθενώνα, το χρυσάφι και τα κοσμήματα
από το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς. Καταστροφές υπέστη και ο οπισθόδομος του ναού,
όταν τον χρησιμοποίησε ως προσωπικό του κατάλυμα ο Δημήτριος ο Πολιορκητής.
Στους Ρωμαϊκούς χρόνους δεν καταγράφονται
αλλαγές στον Παρθενώνα, που συνεχίζει να διατηρεί αναλλοίωτη τη φυσιογνωμία και την αίγλη
του ακόμη και στους μεταχριστιανικούς αιώνες,
παρόλο που επί εποχής Ιουστινιανού η πομπή
των Παναθηναίων δεν ανέβαινε πια στον Παρθενώνα και είχε χαθεί πλέον κάθε λατρεία δημόσια
ή ιδιωτική σύμφωνα με το Λατίνο ρήτορα Κλαύδιο Μαμερτίνο του 4ου αιώνα.
Στους Βυζαντινούς χρόνους -αν και γλύτωσε ο
Παρθενώνας την καταστροφή από τα διατάγματα
του Θεοδόσιου Β'- έγινε η πρώτη μετατροπή του
ναού σε χριστιανική εκκλησία της Αγίας Σοφίας,
τα εγκαίνια της οποίας έγιναν επί αυτοκρατορίας
Ιουστινιανού. Στον πρόναο προστέθηκε η αψίδα
του ιερού. Από αυτές τις μετατροπές αυτές το
1877 -σύμφωνα με τον Burnouf- δεν είχαν μείνει
παρά λείψανα τοιχογραφιών και λιγοστά επιγραφικά χαράγματα στους τοίχους και τους κίονες.
Επί Φραγκοκρατίας ο περί τον Παρθενώνα
χώρος γίνεται τόπος ενδιαίτησης του πρώτου
Φράγκου άρχοντα των Αθηνών, Όθωνα ντε λα
Ρος, ενώ η Ακρόπολη γίνεται η έδρα της φραγκικής βαρωνίας και το κέντρο του ιστορικού βίου
της πόλης, σε σημείο που η Αθήνα είναι γνωστή
πλέον ως Castellum Athenarum. Ο Παρθενώνας
αποδίδεται στη Ρωμαϊκή εκκλησία και γίνεται
ναός Λατινικός, τιμώμενος στο όνομα της Θεοτόκου. Στη Νοτιοδυτική γωνία προστέθηκε ένα
κωδωνοστάσιο, που επί Τουρκοκρατίας έγινε μιναρές. Επί Ενετοκρατίας δεν παρατηρήθηκαν και
δεν καταγράφτηκαν αλλαγές στο μνημείο.
Από τις αφηγήσεις μεταγενέστερων περιηγητών, όπως ο Ιταλός νοτάριος Νικόλαος Μαρτόνης
που επισκέφθηκε την Ακρόπολη το 1395 ή ο Κυριακός ο Αγκωνίτης που ταξίδεψε το 1436 στην
Αθήνα, έχουμε δύο περιγραφές του χριστιανικού
Παρθενώνα. Ο πρώτος εκφραστής της μεσαιωνικής ιδεολογίας απορεί πως είναι δυνατόν να έχει
χτιστεί ένα τόσο μεγάλο κτήριο ενώ ο δεύτερος,
εκπρόσωπος της Ιταλικής Αναγέννησης, επικεντρώνεται στην ομορφιά των αρχαίων μνημείων.
Επί Τουρκοκρατίας η Ακρόπολη έπεσε στα χέρια των Τούρκων το 1458, οπότε και την επισκέφθηκε ο Μωάμεθ Β΄ ο Πορθητής. Ο ιερός βράχος
έμεινε πλέον γνωστός με το όνομα Ατίνα Καλεσί,
δηλαδή φρούριο των Αθηνών. Τον 17ο αιώνα ο
Παρθενώνας είναι πλέον τζαμί και έχει μιναρέ,
που καταστράφηκε το 1687. Τζαμί, που δεν πληρούσε προδιαγραφές της ισλαμικής θρησκείας
και για αυτό δεν έγινε ποτέ λατρευτικό τέμενος.
Κατά την εκστρατεία του Φραγκίσκου Μοροζίνη κατά των Αθηνών το 1687, ο Παρθενώνας
υπέστη και το μεγαλύτερο πλήγμα το βράδυ της
16ης Σεπτεμβρίου, όταν οβίδα τίναξε την πυριτιδαποθήκη που είχε εγκαταστήσει ο Αλή αγάς, διοικητής του φρουρίου στον ναό. Το μεγαλύτερο
τμήμα του ναού προς την ανατολική του πλευρά
κατέρρευσε. Έκτοτε και μέχρι να παραδοθεί το
μνημείο στην αρχαιολογία λεηλατήθηκε συστηματικά κυρίως από τον Λόρδο Έλγιν, ενώ υπέστη
σημαντικές καταστροφές κατά την περίοδο της
ελληνικής επανάστασης του 1821 και την πολιορκία του βράχου από τον Κιουταχή Μπέη.

