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Οι παρελάσεις, που βασικά διοργανώνονται από τις τοπικές ημιδιαλυμένες Ομοσπονδίες (με εξαίρεση Τάρπον Σπρινγκς και Ντητρόϊτ) είναι ουσιαστικά πεζοπορία περιπατητών, με ''άρματα'' που παραπέμπουν
σε καρνάβαλους, όπως του ''θρύλου'' στη Νέα Υόρκη ή το ''μπαλόνι'' με τον Κολοκοτρώνη, πάνω στην σκεπή αυτοκινήτου στην Βοστώνη. Δυστυχώς, αντί να τιμούν την εθνική μας επέτειο, την ατιμούν

ΗΠΑ: Εκδηλώσεις γιά την εθνική μας
επέτειο με παρελάσεις-''καρνάβαλους''
Σε 7 παροικίες ''τιμάται'' η 25η Μαρτίου με παρελάσεις, όχι την...25η Μαρτίου, αλλά ''όποτε μας βολεύει''. Οι
παρελάσεις ξεκινούν Κυριακή 23 Μαρτίου (Τάρπον Σπρινγκς και Φιλαδέλφεια), συνεχίζονται 30 Μαρτίου (Νέα
Υόρκη, Σικάγο, Βαλτιμόρη), ολοκληρώνονται 6 Απριλίου (Ντητρόϊτ, Βοστώνη). Δεν γίνεται στην Καλιφόρνια.
Μισό εκατομ. δολάρια θα ξοδευτούν συνολικά γιά ένα κακο-οργανωμένο ''καρναβαλικό θέαμα'' διάρκειας 2-3
ωρών μία φορά τον χρόνο, που ουσιαστικά ΔΕΝ τιμά την επέτειο έναρξης της Επανάστασης του '21. (Σελ. 3)
Σελ. 3 και 4

Η Βοστώνη, στον απόηχο του σκάνδαλου με τα χρήματα έρανου γιά την Μυρτώ, θα έχει και..
gala στις 5 Απριλίου, παραμονή παρέλασης, με διοργανώτρια την τοπική Ομοσπονδία, την
οποία ερευνά η εισαγγελία Μασσαχουσέττης, παρά τα όσα αντίθετα και ψευδή διαδίδονται.

ΠανΗπειρωτική Αμερικής: Αυτοκαταργήθηκε η μη υπάρχουσα
νομικά-τυπικά Ομοσπονδία πατριδοκάπηλων-''παπατζήδων''.
Εξευτελίστηκε στην Ομογένεια και ειδικά στην 'Ηπειρο. (Σελ. 6)

Η Ελλάδα ευχαρίστησε τους δημιουργούς Κέντρου Ελληνικών
Σπουδών, με καθυστέρηση...30 χρόνων. (Σελ. 7)

Η επανάσταση
των Ελλήνων (σελ. 10-11)
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η γνωμη μασ

ΓΝΩΜΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ
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ΣΑΕ, 'Ελληνες πολιτικοί και Απόδημοι

Στις 13 Μαρτίου '14 έγινε στην Αθήνα η περίφημη ''σύσκεψη''
γιά το...μέλλον του ''Συμβούλιου Απόδημου Ελληνισμού'' (ΣΑΕ).
'Ηταν η δεύτερη. Η πρώτη είχε γίνει ακριβώς πριν 9 μήνες. Προήδρευσε ο βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης, που υποτίθεται
ηγείται της Επιτροπής Ελληνισμού Διασποράς της Βουλής. Παρών και ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος υποτίθεται, γιά
Απόδημους, Κυριάκος Γεροντόπουλος. Εκεί και βουλευτές ως
εκπρόσωποι κομμάτων, 3-4 του πρώην Συμβούλιου του ΣΑΕ,
2-3 εκπρόσωποι Οργανώσεων, δημόσιοι υπάλληλοι της Γενικής
Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και 2-3 καθηγητές.
Μεταξύ αυτών και ο καθηγητής-αρθρογράφος Χρήστος Γιανναράς, που είπε σε μία φράση όλη την ουσία: ''Πως οι αποτυχημένοι της Ελλάδας θα οργανώσουν τους επιτυχημένους εκτός
Ελλάδας;'' Η φράση αυτή, φυσικά, δεν άρεσε στο κρατικοδίαιτο
''κατεστημένο''. Δείχνει την γύμνια του, την ανικανότητά του να
ασχοληθεί με οτιδήποτε σοβαρό.
Με ποιά λογική, πολιτικοί της Ελλάδας θα αποφασίσουν πως
θα οργανωθεί -αν οργανωθεί ποτέ- ο Ελληνισμός εκτός Ελλάδας;
Τι δουλειά έχουν διεφθαρμένοι και μη, πολιτικοί της Ελλάδας να
ασχολούνται με τον απόδημο Ελληνισμό και να υποδεικνύουν (!)
πως αυτός θα οργανωθεί, που δεν πρόκειται ποτέ να οργανωθεί,
επειδή του έκαναν τεράστια ζημιά με το ΣΑΕ, από 1995;
Λένε ότι ''συνταγματικά προβλέπεται'' η ύπαρξη του ΣΑΕ. ''Συνταγματικά'' δημιούργησαν μία απάτη, στο όνομα της Ομογένειας και ''συνταγματικά'' επωφελήθηκαν οικονομικά άξεστοι και
διεφθαρμένοι 'Ελληνες πολιτικοί, από κονδύλια γιά το ΣΑΕ.
Και το θλιβερό είναι ότι, ευρισκόμενοι εκτός πραγματικότητας, επιμένουν με εντυπωσιακή θρασύτητα, να ομιλούν ακόμα
γιά ΣΑΕ, να θέλουν να έχουν λόγο (!) στα της Ομογένειας. Γιά τα
σκάνδαλα, τις καταχρήσεις, τις ''μίζες'', την διάθεση των κρατικών χρημάτων γιά το ΣΑΕ, ούτε κουβέντα.
Το ζήτημα της υποτιθέμενης ''ανάστασης'' του κρατικοδίαιτου, απατεωνίστικου ΣΑΕ (περί απατεωνίστικης Οργάνωσης
πρόκειται, όπως αποδείχτηκε) πιστοποιεί αυτό ακριβώς που η
Ομογένεια, ο απόδημος Ελληνισμός γνωρίζει καλά και πιστεύει:
Οι πολιτικοί της Ελλάδας και τα υπουργεία της, ΜΟΝΟ ζημιά κάνουν. Ποτέ καλό.
Τι άλλο να περιμένει ο απόδημος Ελληνισμός από τους θλιβερούς, ανεύθυνους πολιτικούς της Ελλάδας; Να κάνουν κάτι καλό,
όπως γιά παράδειγμα να αφήσουν ήσυχο τον απόδημο Ελληνισμό και να μην τον ενοχλούν με την ανικανότητα και διαφθορά
τους, αποκλείεται. Κατάστρεψαν την Ελλάδα, την Ομογένεια θα
άφηναν ήσυχη; 'Επρεπε να την καταστρέψουν κι αυτήν, γιά να
μην τους δείχνει με το δάχτυλο ως αυτό που είναι: Μικροί, ανίκανοι, άχρηστοι, επικίνδυνοι, θλιβεροί, θεατρίνοι.

Περί ΠανΗπειρωτικής Αμερικής

'Οσα αποκάλυψε αυτή η e-εφημερίδα στην προηγούμενη έκδοση (12 Μαρτίου '14) πιστοποιούν ότι η μη οργανωμένη Ομογένεια (δηλ. το 99%) γνωρίζει πολύ καλά: Την ''σαπίλα'' της αποκαλούμενης οργανωμένης Ομογένειας.
Τα στοιχεία αποκαλυτικά. Πιστοποιούν -χωρίς την παραμικρή
αμφιβολία- πως το διαχρονικό κατεστημένο μιάς ομογενειακής
Οργάνωσης εξαπατούσε ακόμα και τα μέλη της, παίζοντας πονηρά παιχνίδια με τα δεινά των βορειοΗπειρωτών.
Αποδείχτηκαν τυχοδιώκτες, επιτήδειοι, ευθυνόφοβοι. Γραφικοί και ολίγοι. Πατριδοκάπηλοι. Μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει
ως ''μαγαζί'' η Οργάνωση, γιατί περί ''μαγαζιού'' πρόκειται με
''ιδιοκτήτες'', αλλά ήδη είναι ανύπαρκτη η ΠανΗπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής στη συνείδηση της Ομογένειας. Κρίμα.
Και κρίμα γιά τους Ηπειρώτες στην Ελλάδα, που εξαπατήθηκαν
από φτηνούς ''πατριδοκάπηλους-παπατζήδες''.
Η ''Πρωϊνή''

To ΠΟΝΤΙΚΙ

επιστολεσ αναγνωστων

(Οι επιστολές -από έγκυρο email- πρέπει ν' αναφέρουν όνομα αποστολέα, τηλέφωνο, πόλη και χώρα. Η
«Πρωϊνή» διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει επιστολές που χρησιμοποιούν υβριστικές εκφράσεις,
παραβιάζουν δικαιώματα κ.ά. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να τις συντομεύει. Οι επιστολές εκφράζουν
μόνο τις απόψεις-γνώμες των αναγνωστών και γιά το περιεχόμενό τους, δεν φέρει ευθύνη η «Πρωϊνή»)

Μπορείτε να στέλνετε e-επιστολές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: proini@proini.us με την ένδειξη ''Letters to the editor''

Γιά την πανΗπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής

Γράφετε ότι η ΠανΗπειρωτική Ομοσπονδία ΗΠΑ επενδύει στο...
Χρηματιστήριο! Που βλέπετε το μεγάλο κακό; Εδώ στην Αμέρικα
όλοι έχουν αδυναμία στο Χρηματιστήριο και επενδύουν ασταμάτητα: Κοινότητες, αρχιεπισκοπή αλλά και επίσκοποι μητροπολίτες
και ιερείς. Που το κακό; Γράφεις ότι η ΠανΗπειρωτική «ρήμαξε την
Ομογένεια» για χρόνια ολόκληρα. Μήπως οι άλλοι (ομοσπονδίες και
συνομοσπονδίες και δεν συμμαζεύεται, καθώς και κοινότητες, αρχιεπισκοπή και πάει λέγοντας) τι κάνουν; 'Ολοι οφείλουν την ύπαρξή
τους στην άτυχη Ομογένεια την οποία και συστηματικά εκμεταλλεύονται αγρίως για ολόκληρο αιώνα τώρα. Κακόμοιρη ομογένεια,
άξιζες καλύτερους ηγέτες.
Χαράλαμπος Νταγάκης
Glen Cove, Long Island NY
Το άσχημο με όσα δημοσιεύσατε δεν είναι τι έκαναν με τα χρήματα που μάζευαν, όπως έλεγαν, γιά τους ΒορειοΗπειρώτες. Το άσχημο είναι ότι κανείς δεν ήξερε τι έκαναν, ούτε τα μέλη τους και οι λίγοι
μέσα στην Οργάνωση δεν μιλούσαν. Είχαν κάτι να φοβούνται; Κάτι
να κρύψουν; Αν ήταν καθαροί γιατί τα έκρυβαν; Γιατί άλλα ποσά είχαν στο ταμείο και πολύ λιγότερα ανακοίνωναν στα συνέδριά τους;
Γιατί εξαπατούσσαν -περί απάτης πρόκειται- τα μέλη τους; Η Οργάνωση είναι τα μέλη, όχι οι εκλεγμένοι -δεν κρίνω πως- ηγέτες της.
Γιατί οι ηγέτες κορόϊδευαν τα μέλη; Ο ''νόμος της σιωπής'' γιατί σε

μιά μη κερδοσκοπική ομογενειακή Οργάνωση; ''Νόμος της σιωπής''
μας παραπέμπει σε μαφιόζικες ιστορίες στην Αμερική. Υπάρχουν
απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα; Από την Οργάνωση, αν κρίνω από τον τρόπο που έκανε τις δουλειές της, αποκλείεται. 'Αρα, ας
την αφήσουμε εκεί που της αξίζει: στο καλάθι των αχρήστων.
Μαρία-Ελένη Λιόντου
Χιούστον, Τέξας

Περί Ελλάδας και Προξενείων

Στην αρχή νόμιζα ότι έχετε ένα είδος εμπάθειας με τους διπλωμάτες της Ελλάδας στις ΗΠΑ. Αλλά σιγά-σιγά κατάλαβα ότι μπορεί
να είναι και χειρότερα τα πράγματα από ότι τα λέτε. Σκέπτομαι τι
γίνεται στην Καλιφόρνια. Σε μία μόνο Πολιτεία η Ελλάδα έχει δύο
προξενεία. Η Νέα Υόρκη, από ότι γνωρίζω, έχει ένα, που υποτίθεται
ότι εξυπηρετεί τον Ελληνισμό σε άλλες 3-4 γειτονικές Πολιτείες. Το
ίδιο γίνεται και με τα προξενεία Σικάγου, Βοστώνης κλπ.
Δεν μπορώ να κατάλαβω την λογική της παρουσίας δύο προξενείων σε μία Πολιτεία. Σε τι εξυπηρετούν; Του Λος 'Αντζελες τους κάτω
καλιφορνέζους και γειτονικές Πολιτείες και του Σαν Φρανσίσκο τους
πάνω καλιφορνέζους και γειτονικές Πολιτείες;
Υπάρχει λογική στην Ελλάδα, στο υπουργείο ή συνεχίζουν με τα
ίδια και τα ίδια γιά να τακτοποιούν τα ''παιδιά'' τους στο εξωτερικό;
Αντώνης Παναγιωτόπουλος
Λος 'Αντζελες, Καλιφόρνια

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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ΤΟ ΘΕΜΑ

ΗΠΑ: Εκδηλώσεις γιά την εθνική μας επέτειο, με παρελάσεις-''καρνάβαλους'' σε 7 παροικίες
ος''. Μόνο μιά μικροδεξίωση, αν γίνει, με την παρουσία ''παραγόντων της Ομογένειας (των ίδιων
''ψώνιων'' γιά δεκαετίες) στο γενικό Προξενείο.

Γιά μία ακόμα χρονιά η Ομογένεια στις ΗΠΑ,
στον Καναδά, στην Αυστραλία και αλλού, θα εορτάσει την εθνική μας επέτειο, δηλαδή την έναρξη
της επανάστασης του 1821.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες και με ένα συνολικό
κόστος που αγγίζει το μισό εκατομ. δολάρια (ενώ
την ίδια ώρα τα ελληνικά σχολεία ανά τις παροικίες και ειδικά στη Νέα Υόρκη κλείνουν εξαιτίας
έλλειψης χρημάτων), οι παροικίες μας θα έχουν
παρελάσεις. Οι παρελάσεις ξεκινούν Κυριακή 23
Μαρτίου '14 (Τάρπον Σπρινγκς και Φιλαδέλφεια),
συνεχίζονται Κυριακή 30 Μαρτίου (Νέα Υόρκη,
Σικάγο, Βαλτιμόρη), ολοκληρώνονται Κυριακή 6
Απριλίου (Ντητρόϊτ, Βοστώνη). Δεν γίνεται στην
Καλιφόρνια. Αντί παρέλασης θα γίνει στον 'Αγιο
Φραγκίσκο, συναυλία με τον Μάριο Φραγκούλη.
Φυσικά, οι παρελάσεις ουδέποτε γίνονται 25η
Μαρτίου, εκτός και αν συμπέσει Κυριακή, ούτε τιμούμε την 25η Μαρτίου ανήμερα. Κάνουμε παρελάσεις γιά την 25η Μαρτίου, ''όποτε μας βολεύει'',
όποτε...μπορούμε και ανάλογα με τον...καιρό.
Η πλέον ακριβή παρέλαση (στοιχίζει περίπου
300.000 δολ.) γίνεται στην Νέα Υόρκη στο Μανχάτταν. Διαρκεί περίπου 3 ώρες. Παρελαύνοντες
και θεατές μαζί, είναι περίπου 10-12.000 τα τελευταία χρόνια. Αριθμοί που δηλώνονται και ξεπερνούν τους παραπάνω, δεν έχουν σχέση με την
πραγματικότητα.
Την παρέλαση διοργανώνει η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης, με έδρα
την Αστόρια. Από την παρέλαση επωφελείται η
Οργάνωση οικονομικά, αφού της αφήνει κέρδος
κάθε χρόνο πάνω από 100.000 δολ., αλλά καταδέχεται να της πληρώνει η Ελλάδα τα αεροπορικά
έξοδα γιά τους 20-24 ευζώνους, περίπου 17.000
δολ. Το άγημα της προεδρικής φρουράς (εύζωνοι)
από την Ελλάδα συμμετέχει κάθε χρόνο, γιά δεκαετίες, στην παρέλαση. Την προηγούμενη δεκαετία
και ειδικά δεκαετία '90, συμμετείχε και στις παρελάσεις στις άλλες παροικίες, τώρα όχι.
Νέα Υόρκη
Η παρέλαση στην 5η Λεωφόρο στη Νέα Υόρκη,
είναι η πλέον...γραφική (όχι ότι και οι άλλες υστερούν σε...γραφικότητα).
Συμμετέχουν κληρικοί, πολιτικοί, σύλλογοι-Οργανώσεις, εκκλησιαστικές κοινότητες, χορευτές,
φιλαρμονικές σχολείων, ''Χρυσαυγίτες'', χορευτικά συγκροτήματα, ''αρχαίοι πολεμιστές'' κ.ά. Συμμετέχουν και ''άρματα'', με πρώτο και καλύτερο
του....Ολυμπιακού, άρματα συλλόγων, ενοριών,
επιχειρήσεων κλπ. Κοντά στην εξέδρα των επισήμων στήνεται και μιά αλλη μικρότερη γιά να μεταδίδεται η παρέλαση τηλεοπτικά (επί πληρωμή) γιά
να την βλέπουν πιθανά όσοι 'Ελληνες έμειναν σπίτι (οι Αμερικανοί έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν
από το να βλέπουν...τηλεοπτικά την παρέλαση
των γραφικών ''γκρηκς''). Η τηλεοπτική μετάδοση
δίνει έμφαση όχι στους παρελαύνοντες, αλλά σε
δηλώσεις των χορηγών της, με πολύ ''ώπα'', λίγο
τσιφτετέλι, καλαματιανό και ελληνικά εδέσματα
όπως...μπακλαβά, ντολμά και ιμάμ μπαϊλντί.
Λένε ακόμα δημόσια (συνέλευση 13 Μαρτίου '14)
ότι δεν ασχολείται η εισαγγελία με την Οργάνωση,
επειδή ''ήλεγξε (ο νομικός σύμβουλος 9 Ιανουαρίου '14) και δεν υπήρχε έρευνα'' (ήλεγξε δηλ. 4
ημέρες... πριν την επίσημη κατάθεση της γραπτής
καταγγελίας στην εισαγγελία γιά λογαριασμό της
μητέρας της Μυρτώ, 13 Iανουαρίου '14 !!!).
Η ''Πρωϊνή'' ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ υπεύθυνα ότι υπάρχει
εισαγγελική έρευνα σε εξέλιξη. To όνομα του ανακριτή, βοηθού γενικού εισαγγελέα, που ασχολείται με την υπόθεση είναι ERIC C.....R, με τηλέφωνο
(617)96Χ-ΧΧΧ8.
Eπιβεβαίωσε, 14 Μαρτίου 2014 (1:52 μ.μ.) ότι ''η
έρευνα είναι ενεργή και με ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις''. Και καλά θα κάνει ο νομικός σύμβουλος
της Ομοσπονδίας Δημ. Ιωαννίδης, πριν δηλώνει
ανακρίβειες σε συνέλευση (13 Μαρτίου '14) και
στην παραπληροφορούσα ημερήσια Νέας Υόρκης (που συγκαλύπτει γιά χρόνια τις ανομίες της
Ομοσπονδίας), ανακρίβειες που παραπλανούν συνειδητά τον κόσμο (δεν είναι η πρώτη φορά), να
μιλάει πρώτα με την...εισαγγελία.
Οτιδήποτε άλλο λέγεται ή διαδίδεται (περί δήθεν μη έρευνας από εισαγγελία και IRS) από τον
νομικό σύμβουλο ή το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Βοστώνης, στόχο έχει έναν: Να παραπλανήσει
(πάλι) την Ομογένεια, τους δωρητές και τα μέλη
της Οργάνωσης.
Αναμένονται (άσχημες νομικά) εξελίξεις
Τα ''παιχνιδάκια'' της παρανομούσας Οργάνωσης συνεχίζονται με τα χρήματα (περίπου 130.000
δολ., όπως λένε, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι ήταν
πολύ περισσότερα). Δυόμιση μήνες μετά, αν και

Η πεζοπορία των περιπατητών παρελαυνόντων
και ειδικά τα γραφικά άρματα, παραπέμπουν σε...
καρνάβαλο στην κυριολεξία. Και είναι καρνάβαλος
όπως γίνεται, ασύντακτα, άτσαλα, με ''κοπάδια''
και τους γραφικούς...''επίσημους'' με κορδέλες
στο σώμα τους και ύφος περισπούδαστο την εξέδρα των...επισήμων, χωρητικότητας 200 ατόμων,
όπου τρυπώνουν, μαζί με πολιτικούς, παπαδαριό,
διπλωμάτες και λοιπούς, προεδροπαράγοντεςψώνια, με τους οποίους η Ομογένεια γελά.
Τις προηγούμενες δεκαετίες την παρέλαση...
''τιμούσαν'' με την παρουσία τους κάθε χρόνο,
μιά ''ντουζίνα'' Έλληνες πολιτικοί, υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές, σύζυγοι και λοιποί συνοδοί
Λεφτά υπήρχαν. Μάλιστα, στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, ο τότε (κοντός) Θεσσαλός πρόεδρος της Βουλής, ήρθε παραμονή παρέλασης με το
πρωθυπουργικό αεροσκάφος γιά να την...τιμήσει
με την υψηλή παρουσία του. Ιστορική και η δήλω-

ση τότε του υφυπουργού Αθλητισμού Γ. Ορφανού
στο ''Κρύσταλ Πάλας'' στην Αστόρια, στην εκδήλωση παραμονή παρέλασης, που είπε το ανεπανάληπτο ''αύριο στην παρέλαση θα συμμετέχουν 1
εκατομ. Ομογενείς'' (η δήλωση είχε αναρτηθεί και
στην ιστοσελίδα του υπουργείου Πολιτισμού), χωρίς κανείς από τους παρισταμένους (μεταξύ αυτών
και ο ''τελετάρχης'' Αντωνάκης), να του πει ''τι λες
βρε καραγκιόζη''. Του άσχετου υφυπουργού, έτσι
του είχαν πει τα ''σαίνια'' της Ομοσπονδίας και της
τοπικής ''Νέας Δημοκρατίας'', έτσι είπε αυτός και
έμεινε στην ομογενειακή...ιστορία.
Παραμονές παρέλασης γίνεται δεξίωση και στο
''Χίλτον'', γιά να ενισχυθεί οικονομικά η Επιτροπή
που την διοργανώνει (Ομοσπονδία). Τα δύο τρίτα των παρευρισκόμενων είναι...''τζαμπατζήδες''
(γεμάτο το ''γκέττο'' Αστόριας από τέτοιους).
Αλλά ανήμερα 25ης Μαρτίου δεν γίνεται σχεδόν
καμία εκδήλωση γιά να τιμηθεί η ''εθνική επέτει-

'Eρανος-χρήματα γιά Μυρτώ: Ψεύδονται -πάλι- δημόσια
νομικός σύμβουλος και Συμβούλιο Ομοσπονδίας Βοστώνης
απομονώθηκαν από την Ομογένεια, αποφεύγουν
να δώσουν αναλυτικό λογαριασμό-απολογισμό και
κοροϊδεύουν τους ολίγους αφελείς που νομίζουν
ακόμα ότι υπάρχει (ουσιαστικά) Ομοσπονδία. Οι
διαχρονικοί ''ιδιοκτήτες'' της Οργάνωσης, έχουν
τα δικά τους (παλιά) σχέδια γιά τα χρήματα. Αναμένονται άσχημες εξελίξεις, νομικά, επειδή τώρα
''έχουν να κάνουν'' και με την Ομογένεια, εκτός
από τον δικηγόρο της μητέρας της Μυρτώ. Ας ευχηθούμε οι εξελίξεις να είναι μετά την παρέλαση

(6 Απριλίου '14) για την εθνική μας επέτειο και όχι
πριν, γιά να μην διασυρθεί η Ομογένεια στην Βοστώνη και από τα αμερικάνικα τοπικά ΜΜΕ.
Λογικά οι ασοβάρευτοι του Συμβούλιου έπρεπε
να είχαν παραιτηθεί μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση έρανου και άλλο προσωρινό Συμβούλιο να
διοργάνωνε την παρέλαση. Ούτε αυτό, το αυτονόητο έκαναν.
Παρά τις ψευδολογίες του Συμβούλιου σε αφελείς (έκτακτη συνέλευση 13 Μαρτίου '14), πιστο-

Στις άλλες παροικίες
Με την πάροδο των χρόνων έχασαν την δυναμική τους οι παρελάσεις και στις άλλες παροικίες
μας. Κουράστηκε η Ομογένεια να συμμετέχει σε
ένα ''πανηγύρι-τουρκομπαρόκ'', που διοργανώνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι των Ομοσπονδιών, με τις
ίδιες ''σκουριασμένες ιδέες''.
Οι παρελάσεις στις άλλες παροικίες συγκεντρώνουν από 1.500 μέχρι 8.000 παρελαύνοντες και
θεατές. Η μικρότερη είναι αυτή στην Βοστώνη.
Περιέχουν περίπου τα ίδια...συστατικά της Νέας
Υόρκης, παραπέμποντας σε...καρνάβαλο.
Ο καρνάβαλος αυτός όμως, στοιχίζει συνολικά
στην Ομογένεια περίπου μισό εκατομ. δολάρια γιά
2-3 ώρες μία φορά τον χρόνο. Πεταμένα λεφτά,
γιατί θα μπορούσαν με τα μισά και λιγότερα, να γίνουν εκκδηλώσεις ουσίας, με περιεχόμενο και όχι
καρνάβαλοι, επειδή οι δυνατότητες-ικανότητες
των μόνιμων ''συμμοριών'' που λυμαίνονται τις
Οργανώσεις, μέχρι έναν καρνάβαλο αρκούν.
Φυσικά, ''τιμώντας'' την εθνική μας επέτειο στις
ΗΠΑ, δεν τιμούμε τους Αμερικανούς φιλέλληνες
που αγωνίστηκαν στο πλευρό των Ελλήνων στην
επανάσταση. Με το διπλωματικό, άχρηστο προσωπικό που έχει η Ελλάδα στις ΗΠΑ, να γίνει κάτι
σωστό και έξω από παρελάσεις-καρναβάλους με...
χορούς και...μπακλαβάδες, αποκλείεται.
'Ετσι κι εφέτος, κανείς πρόξενος ή πρέσβης δεν
θα πάει στην πόλη Greece στα βόρεια της Νέας
Υόρκης, που πήρε το όνομά της (1822) γιά να τιμήσει τον αγώνα των Ελλήνων, ούτε θα πάει στην
πόλη Υψηλάντη στο Μίσιγκαν, που πήρε το όνομά
της (1825) γιά να τιμήσει τον αγωνιστή-αρχιστράτηγο Δημ, Υψηλάντη, ούτε θα πάει να καταθέσει
ένα στεφάνι στον τάφο του κορυφαίου φιλέλληνα
αγωνιστή Σάμιουελ Χάουη έξω από την Βοστώνη.
Και φυσικά, δεν θα γίνουν εκδηλώσεις ποιότητας που να απευθύνονται στους Αμερικανούς
βασικά και στα παιδιά μας που γεννήθηκαν στην
Αμερική. Επειδή ακόμα παραμένουμε ''γκέττο''
και λειτουργούμε ακόμα με νοοτροπία ''γκέττο''.
-- Μπορεί ως 'Εθνος δύο αιώνες μετά να μην
έχουμε καταλήξει στην ακριβή ημερομηνία που
άρχισε ο ένοπλος αγώνας της επανάσταση (16,
23 ή 25 Μαρτίου 1821), αλλά δεχτήκαμε την 25η
Μαρτίου, επειδή ο μύθος μας δίδαξε ότι τότε ο
παλαιών Πατρών Γερμανός ''ύψωσε το λάβαρο της
Επανάστασης'' στην Αγία Λαύρα, στα Καλάβρυτα.
Φυσικά, τίποτα δεν έγινε εκείνη την ημέρα στα
1821 στα Καλάβρυτα και στην Αγία Λαύρα, όπως
έχει αποδειχτεί ιστορικά, αλλά έτσι μεγαλώσαμε,
έτσι μάθαμε, έτσι ακόμα πιστεύουμε. 'Επρεπε
η ''κρατούσα'' Εκκλησία να φιάξει τον δικό της
μύθο, γιά να καλύψει την συνεργασία της με τους
Οθωμανούς κατακτητές, τότε, εξαιτίας προνομίων
που της είχαν δοθεί. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί
να ''τιμά'' 25 Μαρτίου...Ευαγγελισμό και κρίνους.
ποιούμε ότι η έρευνα από την γενική εισαγγελία
Μασσαχουσέττης είναι ''ενεργή'' και προχωρά.
- Λένε τώρα ότι ΘΑ μεταφέρουν τα χρήματα
σε ειδικό λογαριασμό (αλλά με δικούς τους...
όρους!!!), όπως ο νόμος ορίζει και η ''Πρωϊνή''
πρότεινε πριν 2 μήνες, ενώ στο μεσοδιάστημα
δήλωναν ''μάγκες'' και έβριζαν xυδαία όσους τους
έκαναν κριτική και αποκάλυπταν τις διαχρονικές
ανομίες τους (π.χ. έρανος γιά πυρόπληκτους Ελλάδα 2007, φορολογικά με IRS κ.ά.).
- Λένε ότι ''αν πεθάνει (!!!) η Μυρτώ'' τα χρήματα
θα πάνε στην ιδιωτική επιχείρηση-''foundation''
της κ. Πάππας και στην μητρόπολη. Πιθανά κάποια ημέρα να μάθουμε τι είδους ''δουλειές'' κάνουν μαζί γιά τόσα χρόνια.
- Στην έκτακτη συνέλευση της 13ης Μαρτίου
'14, ομολόγησαν, κατά λάθος, ότι ΔΕΝ δόθηκε
ίσαμε σήμερα, απολογισμός γιά τα χρήματα και
την διάθεσή τους, τα σχετικά με τον έρανο γιά
πυρόπληκτους (2007) στην Ελλάδα, επί προεδρίας
Ελισάβετ Παπασλή, παρά τα αντίθετα, παραπλανητικά και ψευδή που ισχυρίστηκε ο νομικός τους
σύμβουλος σε γραπτή ανακοίνωσή του στις 6 Ιανουαρίου '14.
Και επειδή δήλωσαν ότι θα μπουν (τα χρήματα)
σε ειδικό λογαριασμό (trust fund), ''όπως είχαν
αποφασίσει πριν'', η αλήθεια είναι ότι ουδέποτε
είχαν αποφασίσει κάτι τέτοιο.
- Θυμίζουμε ότι τα χρήματα μαζεύτηκαν γιά την
Μυρτώ, με την χρησιμοποίηση του δράματος της
Μυρτώ και η Ομογένεια τα έδωσε ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΥΡΤΩ
και όχι γιά χάρη της -διαχρονικά- αναξιόπιστης
Ομοσπονδίας.
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Γκέττο Αστόριας
'Ολα έτοιμα γιά τον καρνάβαλο-παρέλαση Κυριακή 30 Μαρτίου, Νέα Υόρκη. Οικονομικά δεν
πάνε καλά, αλλά θα βολευτούν τελευταία στιγμή.
Η στήλη έμαθε ότι την ελληνική κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος
γιά Απόδημους Κ. Γεροντόπουλος. Μεγάλη τιμή,
γιατί θα μπορούσε η κυβέρνηση να στείλει κάποιον λιγότερο... άσχετο με Ομογένεια, γελωτοποιό.
Ομοσπονδία και παρέλαση
Την διοργανώνει η αμαρτωλή Ομοσπονδία του
''γκέττο'' μας Αστόριας, τα μέλη του Συμβουλίου
της οποίας έφαγαν πρόσφατα -όλα- αγωγή, σχετική με τον...εφοπλιστή Πετράν, ο οποίος παραμένει ακόμα και γεν. γραμματέας και πρόεδρος της
Επιτροπής Παρέλασης. 'Οπως καλά γνωρίζετε,
ευθιξία και υπευθυνότητα είναι λέξεις άγνωστες
στις Οργανώσεις μας. 'Εμαθαν από πολιτικούς Ελλάδας, λαμόγια και μη. 'Οταν τους κατηγορούν γιά
κάτι η απάντηση εύκολη: ''Δεν ξέρω τίποτα, δεν
είδα τίποτα, φταίνε οι πολιτικοί μου αντίπαλοι''.
Δημήτριος και κρίνοι
Στην παρέλαση στο Μανχάτταν, ο άγιος Αμερικής Δημήτριος, γνωστός και ως ''ο νεκροθάφτης
της ελληνικής γλώσσας'' θα κρατά, όπως πάντα,
κρίνους. Η Εκκλησία μας εορτάζει τον ευαγγελισμό και απλά ασχολείται με την Επανάσταση των
Ελλήνων, στην οποίαν δεν είχε συμμετοχή, αφού
''τα είχε βρει'' με τους Οθωμανούς κατακτητές. Και
όπως γνωρίζουν και οι...κότες, τα περί παλαιών
Πατρών Γερμανού είναι παραμύθια, όπως παραμύθια είναι και τα του συνεργάτη των κατακτητών
Γρηγόριου του Ε', που τον κρέμασαν, επειδή δεν
απότρεψε τον ξεσηκωμό. Μιά ζωή με παραμύθια
ζούμε και κατασκευασμένους μύθους. Θα ''γλύτωναν'' οι ήρωες αγωνιστές του '21 ή η επανάσταση
από τον κομπλεξισμό των νεο-Ελλήνων;

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ - ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

με ''ντολμάδες γιαλαντζί'', προσφορά της πρεσβείας μας στην Ουάσιγκτον, μαζί με αυτόγραφο
του πρέσβη, στα πλαίσια της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση. Η προεδρία και
η Ελλάδα προωθούνται στις ΗΠΑ έντονα από
τους διπλωμάτες μας: Με ντολμάδες, κρασογνωσία, μεζεδογνωσία, μπακλαβά και τα σχετικά. Το
υπουργείο Εξωτερικών μάλιστα, έστειλε στις ΗΠΑ
και πρέσβειρα-gastronomy, όπως ήδη γνωρίζετε
από παλαιότερα δημοσιεύματα. Δηλαδή, ή είμαστε ευρωπέη ή δεν είμαστε. Κι ευτυχώς που έχουμε και τους διπλωμάτες μας, να μας το θυμίζουν.
Διαφορετικά θα είχαμε πρόβλημα.
Διπλωματικές ''επιτυχίες'' στις ΗΠΑ
Η στήλη έμαθε ότι στο Σικάγο υπάρχει... γενικό
Προξενείο της Ελλάδας. Επικεφαλής από 2011, κυρία. Μένει σε ακριβό διαμέρισμα και μεγάλο, στο
νερό. Λεφτά υπάρχουν. Αυτό δεν με απασχολεί.
Τώρα που έρχεται 25η Μαρτίου, αναρωτιέμαι αν
η κ. γενική Πρόξενος γνωρίζει έστω την ύπαρξη
της πόλης ''Υψηλάντη'' κοντά στο Ντητρόϊτ, όχι
μακριά δηλαδή από Σικάγο. Εκεί υπάρχει και προτομή του ήρωα της επανάστασης Δημήτριου Υψηλάντη, του αρχηγού δηλαδή της Φιλικής Εταιρίας,
αρχιστράτηγου των επαναστατικών ελληνικών
δυνάμεων από Ιούνιο 1821 και αδελφού του Αλέξανδρου Υψηλάντη.
Η πόλη, στην Πολιτεία του Μίσιγκαν, πήρε το
όνομά της, Υψηλάντη, τον Απρίλιο 1825, γιά να
τιμήσει την επανάσταση των Ελλήνων και τον μεγάλο αγωνιστή.
Υποθέτουμε ότι η κ. γενικός αγνοεί και την...
ύπαρξή της. Εκτός και αν δεν την αγνοεί και δεν
πήγε ποτέ έστω -αφού είναι στην περιοχή ''ευθύνης'' της- να πει ένα ευχαριστώ στο δημοτικό
Συμβούλιο γιά την τιμή προς την πατρίδα μας και
τον αγώνα του '21.
Αλλά υποθέτω θα έχει πιό...''σοβαρά'' πράγματα
να ασχοληθεί στο Σικάγο: Χορούς, πανηγύρια, θεάματα και γενικά καλοπέραση-τουρισμό. Με την
πόλη Υψηλάντη και τους χαζοΑμερικανούς που
τίμησαν την επανάσταση του 21, θα ασχολείται;

Προσοχή τον ''Θ. Κ''
Η στήλη συμβουλεύει τα κορίτσια της Ομοσπονδίας Βοστώνης, τις κοπέλες δηλαδή των
60 και άνω, την βραδυά του ''γκάλα'' παραμονή
παρέλασης, να προσέχουν τον άγιο Καλμουκίας,
Θεόδωρο. Να τον κρατούν μακριά από την παρουσιάστρια της βραδυάς. 'Οχι δεν κινδυνεύει η
γυμνάστρια από αυτόν. Δεν θα την χαλάσει όπως
χάλασε την Ομοσπονδία. Αυτός κινδυνεύει από
την γυμνάστρια. Μπορεί να τον χαλάσει, συγκινημένη από την πλούσια κόμη του και να γράφει ο
''Θ. Κ'' στο μέλλον...αλήθειες, οπότε καήκατε.

Κι άλλες διπλωματικές ''επιτυχίες''
Με τον γενικό Πρόξενο στη Νέα Υόρκη, που
αγνοεί και την ύπαρξη της πόλης ''Ελλάδα''
(Greece) στα βόρεια της Πολιτείας, που πήρε το
όνομά της Μάρτιο 1822 γιά να τιμήσει τον αγώνα
των Ελλήνων, δεν χρειάζεται να ασχοληθώ. Δεν
είναι ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος. Στα 1995 πήγε
ένας γενικός πρόξενος (Μάνεσης) στην πόλη, τυχαία, γιά λίγο. 'Ηταν ο πρώτος και ο τελευταίος.
Φυσικά και στη Νέα Υόρκη ο γενικός Πρόξενος
έχει πολύ πιό σοβαρές ασχολίες, επίσης: Χορούς
πανηγύρια, θεάματα, τουρισμό κλπ σχετικά. Με
την πόλη Greece, θα ασχολείται, που έκανε την
χαζομάρα να ονομαστεί έτσι γιά να τιμήσει την
επανάσταση του '21 που εμείς...ατιμούμε; Μην
ξεχνάμε ότι το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας και οι διπλωμάτες του φημίζονται επειδή
ασχολούνται πάντα με υψηλή διπλωματία του...
πισινού, γι' αυτό προόδευσε η χώρα.

''Ντολμάδες γιαλαντζί''
Σύμφωνα με πληροφορίες μας, όσοι και όσες
πάνε στο ''γκάλα'' παραμονή παρέλασης στην
Βοστώνη, φεύγοντας θα παίρνουν κι ένα κουτί

Eυχάριστα νέα
Επιτέλους... Επειδή εγώ τους είχα παρεξηγήσει. Πληροφορήθηκα με χαρά ότι η Ομοσπονδία
Βοστώνης ''θα'' λάβει μέτρα κατά της e-εφη-

μερίδας και της στήλης, μπορεί και...δικαστικά
γιά...''συκοφαντίες '' και...''ψευδή δημοσιεύματα'' σχετικά με υπόθεση...έρανος γιά Μυρτώ, με
έγγραφα IRS, με ανύπαρκτους συλλόγους-μέλη,
με παρανομίες, χορηγίες από Ελλάδα αδήλωτες
στο IRS, έρανο γιά πυρόπληκτους κλπ κλπ. 'Αντε,
επιτέλους. Αμήν και πότε. Ιδού η ρόδος, ιδού και
το...πήδημα. Η χαρά του editor δεν περιγράφεται.
Ανυπομονεί και είναι έτοιμος γιά ''κάουντερ πετίσιον'', επειδή έχει πάθει...αμνησία και δεν θυμάται
πότε ήταν ''βαρυποινίτης'', ως ''εγκληματίας'' δηλαδή, όπως άμεσα κι έμμεσα λέτε σε ανακοινώσεις
γραπτές, αναρτήσεις και δηλώσεις: Τα προηγούμενα 35 χρόνια ή τα επόμενα; Κάντε κάτι άμεσα,
τώρα. Επειδή βιάζεται. Τι το κ...βαράτε; Εγώ θα

χαρώ διπλά, να δω να ''ανοίγουν όλα τα χαρτιά''
σε μιά δίκη, όπου αναγκαστικά με ''κάουντερ πετίσιον'' θα συνδικαστούν οι δύο αγωγές. Επιτέλους,
να ανοίξουν όλα τα χαρτιά. ΟΛΑ...και γιά ΟΛΟΥΣ.
Τολμήστε ρε λεβέντες... 'Αντε, κάντε κάτι. Γιατί αν
δεν κάνετε εσείς, έχω την διαίσθηση ότι θα σας...
κάνουν.
Μην βιάζεστε, όλοι θα δοξαστείτε
Επαναλαμβάνω...Οι των ομογενειακών Οργανώσεων, επιπέδου Ομοσπονδιών Βοστώνης και πανΗπειρωτικής, θα δοξαστείτε όπως σας πρέπει. Με
την σειρά. Μην βιάζεστε, μην σπρώχνεστε. Θα
έχουμε πολύ δουλειά, με πολύ...δόξα γιά όλους.
Υπογραφή: Ο α' αντι-Πρόεδρος

Eμφύλιος πόλεμος άνω-κάτω Ηπειρωτών Αμερικής

''Χαμός'' έγινε με την γραπτή δήλωση (στο facebook) του εξοχ. πρώην πρόεδρου της αμαρτωλής πανΗπειρωτικής Ομοσπονδίας κ. Δημήτρη Τσούμπανου, με την οποίαν αποκάλεσε τον έτερο εξοχ. πρώην
πρόεδρο της ίδιας αμαρτωλής Ομοσπονδίας κ. Μιχάλη Σέρβο ''μικρό Ναπολέοντα'' (little Napoleon).
H ''μπηχτή'' αυτή έγινε λίγο μετά την αυτοανακήρυξη του κ. Σέρβου σε ''τιτάνα της Ηπείρου'' και τις
αποκαλύψεις γιά την ανομίες με τα χρήματα της πανΗπειρωτικής.
'Οπως ήταν φυσικό, οι θαυμαστές και οι θαυμάστριες του κ. Σέρβου στον ''Μορφέα'', ξεσηκώθηκαν
και απαιτούν από τον κ. Τσούμπανο να ανακαλέσει. Αυτός, όχι μόνο δεν ανακαλεί, αλλά προθυμοποιήθηκε να του κάνει δώρο ένα...πόνι αλα Μ. Ναπολέοντα, επειδή ''σε άλογο δεν φτάνει να ανέβει''.
Η στήλη κατάλαβε αμέσως ότι πρόκειται περί μεγάλης προεδρικής ζήλειας εξαιτίας, της παραπάνω
φωτογραφίας από 2009, όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ηπειρώτης κι αυτός, έκανε τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Πύρρου στα Γιάννενα, που ήταν προσφορά του ''τιτάνα''. Δεξιά στην φώτο ο
δήμαρχος της πόλης και δίπλα στον Καρ. Παπούλια ο ''τιτάνας'' Μιχάλης Σέρβος, προτομή του οποίου
στήθηκε από συγχωριανούς του και στην πλατεία του χωριού του, η οποία μάλιστα πήρε το όνομά του.
'Ετσι, μετά από τους Ολυμπιονίκες, είναι ο μόνος θνητός γιά τον οποίον στήνεται ανδριάντας όσο είναι
εν ζωή και μία πλατεία παίρνει το όνομά του (κανείς στο χωριό ή αλλού δεν ξέρει ακόμα γιατί). Ε, είναι
να μην σκάζουν οι λοιποί λεβέντες της Ηπείρου στην Αμερική;
Σε ότι αφορά τον βασιλιά Πύρρο, που δείχνει στην φωτογραφία τον ''τιτάνα της Ηπείρου'', δεν έχω
καταλάβει γιατί τον δείχνει. Ως υπεύθυνο γιά τα σκάνδαλα στην πανΗπειρωτική; Γιά κάτι άλλο; 'Εθεσα
το ερώτημα στον Αργείο editor και αυτός μου είπε ''να τους γράψεις, Σέρβου, Τσούμπανου και cia, να
προσέχουν τις αργείτικες κεραμίδες. Μην την πάθουν σαν τον Πύρρο''.

Να και κάτι καλό από μιά Ομοσπονδία: Επιτέλους...φρεσκάδα, γιά πρώτη φορά, στις εκδηλώσεις γιά την 25η Μαρτίου στην Βοστώνη
Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν την σκιάζει φοβέρα καμιά

Αν νομίζατε ότι θα πλήξετε επειδή η Ομοσπονδία Βοστώνης είναι σκανδαλιάρα, τότε είσαστε γιά δέσιμο. Είναι ποτέ δυνατόν να πλήξετε όταν στα ''πράγματα'' στις Οργανώσεις μας είναι απατεωνίσκοι
και σκανδαλιάρηδες; Να γιατί εγώ την παραδέχομαι την Ομοσπονδία Βοστώνης. Εφέτος μας εκπλήσσει
όλους και άσε τους εισαγγελείς να λένε και να κάνουν. Στο ''γκάλα'' (αμέ, όχι παίζουμε) παραμονή παρέλασης, δηλ. Σάββατο 5 Απριλίου, προσκλήθηκε να παρουσιάσει την βραδυά και τους καλεσμένους τελετάρχες, πρέσβη Παναγόπουλο (Καλαματιανός είπαμε, μην το ξεχνάτε) και ''άγιο'' Βοστώνης Μεθόδιο, η
τηλε-περσόνα και τηλε-γυμνάστρια από Αστόρια, Γιάννα Νταρίλη, που εικονίζεται σε φώτο πριν λίγα
χρόνια, όταν εμφανιζόταν σε τηλεοπτικά πρωϊνάδικα Αθήνας. Το ''ιβέντ'' σίγουρα θα 'χει επιτυχία. Αυτό

ούτε το συζητώ. Το μαρτυρά και η φωτογραφία. Και μόνο η έντονη ματιά του πρέσβη, που ατενίζει στο
βάθος το μεγαλείο της υψηλής ελληνικής διπλωματίας (όχι, δεν βλέπει ''ντολμάδες γιαλαντζί'') και το
θεοσεβούμενο βλέμμα του άγιου Μεθόδιου, τα λένε όλα. 'Οπως βλέπετε, η Ομοσπονδία Βοστώνης πρωτοπορεί σε όλα: Από εράνους, μέχρι εκδηλώσεις. Αυτά να τα βλέπουν όσοι αχάριστοι την κακολογούν.
Συγχαρητήρια στην κ. Παπασλή την πρεσβύτερη, που πρότεινε το κορίτσι γιά ''master of ceremony''.
Μεγάλε (σε ανάστημα) Ράμμο, ως πρόεδρος από σύλλογο ''μαϊμού'', έκανες και κάτι καλό (εκτός από τα
ταμεία). Η στήλη ζητά επίσημα να μεριμνήσει το γεν. Προξενείο γιά μιά χορηγία (μην ξεχνάμε τις καλές
παλιές συνήθειες) στην Ομοσπονδία. Εφέτος την αξίζει και με το παραπάνω... ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ
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ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ - ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Oι ''εντιμότατοι'' φοροφυγάδες, μεγαλο''παράγοντες''
ομογενειακών Οργανώσεων

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
''Ανακωχή''
Εξαιτίας εθνικής επετείου, θα ηρεμήσουμε λίγο
σε ότι αφορά αποκαλύψεις γιά τις μη καθαρές
ομογενειακές Οργανώσεις μας στις ΗΠΑ. 'Οπως
καταντήσαμε, το ερώτημα είναι πόσες παραμένουν καθαρές.
Περαστικά
Η στήλη εύχεται στον νοσηλευόμενο σε νοσοκομείο με λοίμωξη στο αναπνευστικό (''θεριακλής''
καπνιστής) ''υπουργό''-πρώην πρόεδρο Ομοσπονδίας Βοστώνης και Φλόριδας, Γιώργο Μαρκάκο, σύντομα να γίνει καλά και να εξέλθει χωρίς
πρόβλημα.
Μπράβο στην Φιλαδέλφεια
Πρωτοτυπεί εφέτος και στην παρέλαση θα έχει
ως τιμώμενα πρόσωπα-τελετάρχες διευθυντές
ελληνικών σχολείων. 'Οχι ''προεδρο-παράγοντες''
ψώνια και μη, της οργανωμένης Ομογένειας, ούτε
πολιτικούς. 'Ενας από τους λόγους που σταμάτησε ο κόσμος να πηγαίνει στις παρελάσεις γιά την
25η Μαρτίου ανά τις παροικίες, είναι επειδή είχε
κουραστεί να βλέπει ως τελετάρχες ''κούφιους'' ή
'Ελληνες πολιτικούς ή διπλωμάτες.
Ευτυχώς, εξαιτίας οικονομικής κρίσης στην
Ελλάδα, δεν έχουμε και τις ''στρατιές'' διεφθαρμένων και μη Ελλήνων πολιτικών, υπουργών,
υφυπουργών, βουλευτών, που έρχονταν ειδικά
Αμερική ως...''τιμώμενα πρόσωπα'' στις παρελάσεις. Ησυχάσαμε -γιά τώρα- από την πολιτικοκομματική αλητεία που κατάστρεψε την πατρίδα μας.
Πλεόνασμα ανοησίας
'Ολα είναι μιά χαρά στην Ελλάδα αν κρίνουμε
από τα ΜΜΕ και την κυβέρνηση. Ευημερούν και
οι...αριθμοί με το περίφημο πλεόνασμα, ενώ την
ίδια ώρα ο λαός υποφέρει. Τα ΜΜΕ στην πλειοψηφία τους ακολουθούν την κυβερνητική ''πορεία'',
εξαρτώμενα οικονομικά από κυβερνητικούς φορείς και παρουσιάζουν την άθλια κατάσταση της
Ελλάδας όπως θέλουν ή μάλλον δεν παρουσιάζουν
το δράμα και την φτώχια του λαού. Λογικά, πως
μπορεί να είναι όλα καλά και να υπάρχει...πλεόνα-

σμα όταν το κράτος δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις
του; Πως υπάρχει πλεόνασμα όταν η Ελλάδα χρωστά κοντά μισό τρισεκατομμύριο ευρώ;
Χάσαμε τους...''κροίσους Ομογενείς''
Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. 'Εκαναν την ''φιγούρα'' τους, πήγαν στην Ελλάδα κι έγραφαν-έλεγαν
τα ΜΜΕ γιά τους ''κροίσους'' που ''θα'' βοηθούσαν την Ελλάδα, φτωχούς και δεινοπαθούντες,
τους έδωσε δημοσιότητα ο πρωθυπουργός με
την παρουσία του στο χλιδάτο δείπνο στο Μανχάτταν αρχές Οκτωβρίου '13, με τον χρηματολάτρη Κλίντον και μετά...σιωπή. Αντί να δώσουν
ως...''κροίσοι'', μάζευαν και μαζεύουν χρήμα μέσω
διαδίκτυου, γιά να...δώσουν. Μόνο η ιστοσελίδα
kalami.net είχε καταλάβει τι ''ρόλο παίζουν'' και
τους ξεμπρόστιασε, όχι άδικα, όπως αποδείχτηκε
στην πορεία.
Ελλάδα και οι (αχρείαστοι) Απόδημοι
Η Ελλάδα δυστυχώς, δεν μπορεί να περιμένει
τίποτα από τους Απόδημους 'Ελληνες. Ο λόγος
απλός: Τους...χάλασε. Δηλαδή, οι πολιτικοί της, με
την απάτη ΣΑΕ, τα κονδύλια σε Οργανώσεις κ.ά.
Αποδείχτηκε περίτρανα τα τελευταία 4 χρόνια της
κρίσης. Σχεδόν μηδενική η βοήθεια των Απόδημων Ελλήνων-Ομογενών προς την Ελλάδα και τον
λαό της. Αυτή είναι η αλήθεια. Η Ομογένεια χάλασε. Οι Οργανώσεις της διαλύθηκαν από τις οργανωμένες ''συμμορίες'' που τις λυμαίνονται γιά
δεκαετίες. Αφηνιασμένα και μη ψώνια σε αυτές

και κάθε είδους ''λαμόγια'', τις κατάστρεψαν και
έδιωξαν ικανούς και αγνούς. Η δυνατή Ομογένεια
ΔΕΝ υπάρχει. Τέλειωσε την περασμένη δεκαετία.
'Αρα, ως επακόλουθο -και όπως αποδείχτηκε στα
4 χρόνια της κρίσης- δεν βοήθησε, δεν μπορεί να
βοηθήσει.
Τεράστια ευθύνη φυσικά έχουν και οι πολιτικοί
της Ελλάδας που απαξίωσαν την Ομογένεια, προώθησαν και συνεργάστηκαν με την ''σαβούρα'' της.
Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε, τα ζούμε. Και ΔΕΝ
ξαναφιάχνεται οργανωμένη δυνατή Ομογένεια.
Χορηγίες και ακόλουθα
Εκατομμύρια δόθηκαν ως χορηγίες από την
κάθε ελληνική κυβέρνηση σε Οργανώσεις και επιτήδειους της Ομογένειας. Ουδέποτε οι διπλωματικές Υπηρεσίες της Ελλάδας ρώτησαν να μάθουν
ΠΟΥ και ΠΩΣ διατέθηκαν, ξοδεύτηκαν τα χρήματα
του λαού της Ελλάδας, που τώρα πληρώνει την ζημιά άσχημα. Και οι βρώμικες Οργανώσεις, μαζί με
τους βρώμικους παράγοντες της Ομογένεας, τώρα
κουβέντα.
Οι Οργανώσεις, που οφελήθηκαν οικονομικά
ούτε έστω σκέπτονται να επιστρέψουν το χρήμα
στον δεινοπαθούντα λαό της Ελλάδας. Αυτή είναι
και ήταν ο οργανωμένη Ομογένεια των τελευταίων 2 δεκαετιών: Βρώμικη, τυχοδιωκτική, ψεύτικη, κατασκευασμένος μύθος.
Οι περιπτώσεις Ομοσπονδιών πανΗπειρωτικής
και Βοστώνης, με τις οποίες ασχοληθήκαμε μέχρι τώρα σε βάθος, το πιστοποιούν. Και όσο δεν
θέλουμε να το παραδεχτούμε, απλά θα παρατηρούμε την πτώση, την κατάντια της πάλαι ποτέ
δυνατής Ομογένειας.
'Αλλο Ομογένεια ΗΠΑ, άλλο ''οργανωμένη''
Δεν είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες δύο δεκαετίες
η Ομογένεια στην σχεδόν καθολική πλειοψηφία
της, κρατά μεγάλες αποστάσεις από την αποκαλούμενη ''οργανωμένη'', δηλαδή συλλόγους και
ειδικά Οργανώσεις. 'Οταν η πραγματικότητα σε
αριθμούς μας δείχνει ότι οι ''οργανωμένες συμμορίες'' που ταλαιπωρούν τον απόδημο Ελληνισμό,
μέσω των Οργανώσεων, εκπροσωπούν τις τοπικές
παροικίες σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το 1%, ο
διαχωρισμός είναι υπαρκτός. Η Ομογένεια κάθεται μακριά. 'Εμαθε, έζησε, κατάλαβε. Και οι Οργανώσεις δεν την εκπροσωπούν. Σε αυτές απόμειναν
ότι χειρότερο έχει να επιδείξει η Ομογένεια: Τυχοδιώκτες, ημιμαθείς, ψώνια, επιτήδειοι.
Ομογενείς, με σχετική γνώση, καταρτισμένοι,
επιτυχημένοι στον τομέα τους, κάθονται μακριά.
Και με ότι απόμεινε στο δυναμικό των Οργανώσεων, ήταν φυσική εξέλιξη να διαλυθεί η αποκαλούμενη οργανωμένη Ομογένεια. Τις συνέπειες του
γεγονότος τις βλέπουμε, τις ζούμε. Το κρίμα και
το καταστροφικό ήταν ότι θεσμικοί φορείς (Εκκλησία, Ελλάδα, 'Ελληνες διπλωμάτες στις ΗΠΑ)
ταυτίστηκαν γιά δικά τους μικροσυμφέροντα, με
ότι η Ομογένεια απόβαλε σιγά-σιγά: Τις σάπιες Οργανώσεις, των σκανδάλων και των επιτήδειων.

Οι...Χρηματιστές, ''λεβέντες της Ηπείρου''

Βοστώνη 2007. Ο απερχόμενος πρόεδρος της πανΗπειρωτικής Μιχάλης Σέρβος (αριστερά) και ο σημερινός πρόεδρος Νίκος Γκατζογιάννης. Στα μέσα 2005, επί προεδρίας Μ. Σέρβου δημιουργήθηκε η
εταιρία Northern Epiros Fund που έπαιζε το χρήμα της πανΗπειρωτικής στο Χρηματιστήριο τα επόμενα
χρόνια και διαχειριζόταν αποκλειστικά ο Ν. Γκατζογιάννης. Τώρα, μετά τις αποκαλύψεις της ''Πρωϊνής'',
ο μεν Μιχ. Σέρβος λέει ''δεν ήξερα τίποτα'', ο δε Ν. Γκατζογιάννης ''τσιμουδιά''. Δεν γνωρίζουμε τι να
σκέπτεται ο -στην μέση της φωτογραφίας- Δημ. Τσούμπανος. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά τι λένε απλοί
Ηπειρώτες: ''Η 'Ηπειρος έβγαλε ευεργέτες, έβγαλε και λαμόγια''. Το μέλλον θα δείξει ποιοί μεγαλοπαράγοντες της πανΗπειρωτικής υπάγονται στην δεύτερη κατηγορία. Σε οτι αφορά τους Ηπειρώτες στην
Ελλάδα και ειδικά τους βορειοΗπειρώτες, τώρα που ξέρουν τι έγινε με το χρήμα, ετοιμάζουν ''θερμή
υποδοχή'' στους ''ηγέτες'' από ΗΠΑ, αν τολμήσουν να κάνουν στα Γιάννενα το συνέδριο, το καλοκαίρι.

Μετά 30 χρόνια
Η Ελλάδα αναγνώρισε, έστω με μιά απλή επιστολή υπουργού Εξωτερικών, το πολύ σημαντικό
έργο του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Φλόριδας (βλ. σελ. 7), που διαθέτει
μία από τις μεγαλύτερες, όμορφες πανεπιστημιοπόλεις, στο Γκέηνσβιλ της βορειοκεντρικής Φλόριδας. Το έργο τους πολύ σημαντικό, το υπογράφω
έχοντας προσωπική γνώση-γνώμη της μεγάλης
προσφοράς τους. 'Αξιζαν κάτι πολύ περισσότερο,
ως αναγνώριση, από την Ελλάδα.
Υπογραφή: Ο β' αντι-Πρόεδρος

Σχολιάζουν, έχουν άποψη γιά όλα, ειρωνεύονται, συκοφαντούν, χαραχτηρίζουν, προεδρεύουν
σε συνέδρια και συνελεύσεις, είναι μέσα σε όλα γιά
δεκαετίες, ''ποζάρουν'' στις φωτογραφίες. Ημιμαθείς ή αμαθείς, δεν έχει σημασία. Ποτέ δεν έχουν
επιχειρήματα. Μιλάνε με...κραυγές και αφορισμούς μόνο. Σχολιάζουν τους άλλους, νομίζοντας
ότι τους...μηδενίζουν, αλλά η αγραμματοσύνη και
ασχετοσύνη τους είναι εντυπωσιακή. Πίσω από
τις κραυγές χωρίς ουσία, κρύβουν τα μεγάλα τους
επιχειρηματικά ή φορολογικά προβλήματα.
Και το ερώτημα: Αφού στα δικά τους οικονομικά-φορολογικά ''τα έκαναν μαντάρα'', με ποιά
λογική θα τα έκαναν καλύτερα με αυτά των Οργανώσεων, στις οποίες εκλέγονται παραπλανώντας
και διαθέτοντας σχεδόν μηδενικά προσόντα;
Παράδειγμα ένας ''εντιμότατος'' ισόβιος προεδροπαράγοντας σάπιων Οργανώσεών μας στις
ΗΠΑ (Ομοσπονδιών και πανΕνώσεων), γιά χρόνια
(από τέλη δεκαετίας '90 και μετά) δεν πλήρωνε η
επιχείρησή του, ούτε sales taxes, ούτε δάνειο σε
τράπεζα κ.ά., συνολικά κοντά 200.000 δολ. και τα
δύο. Την ίδια περίοδο ήταν πάντα παρών σε συνέδρια και συνάξεις της ''οργανωμένης Ομογένειας'',
δηλώνοντας ''προεδροπαράγοντας'' με λόγο και
άποψη, ακόμα και γιά τα οικονομικά των Οργανώσεων. Και ήρθε η ''λυπητερή'' με δικαστικές αποφάσεις (είναι ''public records'') και αναγκάζεται να
πληρώσει, μετά την πώληση του σπιτιού του, πριν
λίγα χρόνια.
Τίποτα το μεμπτόν, άνθρωποι είμαστε, δυσκολίες υπάρχουν στην ζωή, αλλά ποιός ο λόγος να το
''παίζουμε'' μεγαλοπαράγοντες και μάλιστα να...
προβάλουμε εντιμότητα και...ήθος, ως ''συνεπείς
πολίτες α' κατηγορίας'', νομίζοντας ότι έτσι καλύπτουμε τις δικές μας...ακαθαρσίες;
Τα παρακάτω (ένα μέρος μόνο) είναι ''δώρο''
σε έναν ημι-αγράμματο και αστοιχείωτο ''μεγαλοπρόεδρο'', πρώην τσοπάνο στο χωριό του, που
αποκαλεί ''πατσαβούρες'' όσους έφαγαν τα νιάτα τους στα θρανία και γιά 3 δεκαετίες μας προσφέρει...''αφιλοκερδώς'' τις...''πολύτιμες γνώσεις''
του γιά το...καλό και την...πρόοδο της...Ομογένειας (τέτοιοι είναι -κατά πλειοψηφία- οι μόνιμοι
προεδροπαράγοντες, αφηνιασμένα και μη ψώνια,
στις Οργανώσεις, γι' αυτό διαλύθηκαν όλες)

Μέρος ποσών οφειλής (sales taxes) πρώην
πρόεδρου σε δύο απατεωνίστικες Ομοσπονδίες

δάνειο

Χρήσιμα συμπεράσματα...
'Οπου βλέπετε σε ομογενειακές Οργανώσεις τα
ίδια πρόσωπα γιά 2 και 3 δεκαετίες, να ξέρετε ότι
ισχύουν τρεις περιπτώσεις:
- 'Η είναι αφηνιασμένα ψώνια δηλ. στην πλειοψηφία τους κομπλεξικοί-αγράμματοι που ζητούν
αναγνώριση,
- 'Η καλύπτουν τα μεγάλα ή μεσαία προσωπικά
ή επιχειρηματικά προβλήματά τους κάθε μορφής,
- 'Η ''βάζουν το χέρι στο μέλι'' με τα ταμεία των
Οργανώσεων, γιά να έχουν έμμεσα ή άμεσα οικονομικό όφελος π.χ. με αποδείξεις-''μαϊμούδες'' γιά
δήθεν ''προσφορές'' που τις χρησιμοποιούν γιά να
μην πληρώνουν φόρους στο IRS, αδιαφορώντας
γιά τον νομικό κίνδυνο των Οργανώσεων.
Ειδικά η Βοστώνη, είναι...πρώτη σε τέτοια.
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ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

ΠανΗπειρωτική Αμερικής: 'Ενοχη σιωπή γιά τις αποκαλύψεις, ευτελίστηκε στην Ομογένεια και στην 'Ηπειρο
Με την σιωπή της ''απάντησε'' η πανΗπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής στις αποκαλύψεις της
''Πρωϊνής'' στην προηγούμενη έκδοση, γιά την...
τυπική και νομική ανυπαρξία της και την ''επένδυση'' μεγάλων ποσών χρημάτων -κοντά 1 εκατομ.
δολ.- στο Χρηματιστήριο, που υποτίθεται ήταν γιά
τους βορειοΗπειρώτες.
Φυσική και αναμενόμενη η σιωπή, αφού τα επίσημα και αφοπλιστικά ντοκουμέντα (ένα μέρος
τους δημοσιεύτηκε μόνο) από την Πολιτεία και
την Φορολογική Υπηρεσία ήταν τέτοια, που δεν
επιδέχονταν την παραμικρή αμφισβήτηση.
Το δημοσίευμα φιλοξενήθηκε σε ΜΜΕ στην
'Ηπειρο και αλλού, με αποτέλεσμα οι Ηπειρώτες
στην Ελάδα αλλά και στις ΗΠΑ, να μείνουν έκπληκτοι από τις πονηρές, ''μυστικές δουλειές'' της
Ομοσπονδίας, γιά τις οποίες δεν γνώριζαν τίποτα.
Μόνο ο πρόεδρος της ΠανΗπειρωτικής την
''αμαρτωλή περίοδο'' 2005-2007 Μιχάλης Σέρβος

Τo Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014 το Χορευτικό
συγκρότημα του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού
(Κ.Ε.Π.) στην Μόσχα, με επικεφαλής την Τατιάνα
Τσόρναγια συμμετείχε, μαζί με άλλα καλλιτεχνικά
συγκροτήματα - εκπροσώπους πολιτισμών διαφόρων χωρών του πλανήτη μας, σε εορταστική
συναυλία του 3ου Διεθνούς Φεστιβάλ Εθνικών Πολιτισμών «Globus».
Πέραν του καλλιτεχνικού προγράμματος, το Χο-

δέχτηκε να μας πει λίγες κουβέντες. 'Αλλοι πρώην πρόεδροι δήλωναν άγνοια γιά όσα συνέβαιναν
στην Οργάνωση, ειδικά με τα χρήματα που παίζονταν στο Χρηματιστήριο, αφού επίσημα στα Συνέδρια της Οργάνωσης τους λεγόταν στις αναφορές
ταμία ότι στο ταμείο υπήρχαν ποσά μόνο 10% από
όσα πραγματικά είχαν. Ο δε πρόεδρος της πανΗπειρωτικής και της άλλης εταιρίας Northern Epiros
Benefit Fund και διαχειριστής των χρημάτων (χωρίς να δίνει λογαριασμό) δεν ''βρέθηκε''.
Θέσαμε στον κ. Σέρβο την ερώτηση πότε αποφασίστηκε η δημιουργία της εταιρίας Northern
Epiros Benefit Fund, η οποία διαχειριζόταν μεγάλα
ποσά (κοντά 1 εκατομ. δολ.) στο Χρηματιστήριο,
αλλά τα ''χρέωνε'' στις φορολογικές δηλώσεις της
ΠανΗπειρωτικής, χωρίς να έχει σχέση τυπική-νομική με αυτήν και απάντησε ως ακολούθως:
''Δεν αποφασίσαμε στο Συνέδριο του 2005 να γίνει άλλη εταιρία γιά να διαχειριστεί τα χρήματα''.

ρευτικό συγκρότημα του Κ.Ε.Π. παρουσίασε μάθημα ελληνικών παραδοσιακών χορών σε μικρούς
και μεγάλους, που έγινε αποδεκτό από το κοινό με
μεγάλη ανταπόκριση. Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ, εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια για το
έργο του Κ.Ε.Π. και του Χορευτικού του συγκροτήματος, τόσο ως προς την υψηλή καλλιτεχνική του
απόδοση, όσο και ως προς τη συμβολή τους στην
υπόθεση διαφύλαξης και διαιώνισης της εθνικής

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

Στην ερώτηση ''τότε γιατί το όνομά σου υπάρχει
στους 7 μετόχους της εταιρίας Νorthern Epiros'',
απάντησε ότι ''δεν θυμάμαι να μου είχε ζητηθεί
να συμμετάσχω. Αλλά και να μου είχε ζητηθεί και
να μην το θυμάμαι, ουδέποτε ενημερώθηκα με
οποιαδήποτε τρόπο, γιά τις δραστηριότητες της
εταιρίας αυτής, ουδέποτε κλήθηκα ή συμμετείχα
σε συνεδριάσεις αν υπήρξαν τέτοιες ή στην λήψη
αποφάσεων. Ουδέποτε συνεδριάσαμε, ουδέποτε
ρωτήθηκα έστω, γιά χρήση χρημάτων στο Χρηματιστήριο, αγνοούσα τόσα χρόνια και την ύπαρξή
της. Από τα δημοσιεύματά σας πληροφορήθηκα
ότι υπάρχει, αλλά και γιά την τυπική-νομική μη
ύπαρξη της πανΗπειρωτικής''.
Οι αντιδράσεις
Επικοινωνήσαμε με 4 Ελληνοαμερικανούς Ηπειρώτες, από 3 Πολιτείες, που είχαν κάποια σχέση
με την πανΗπειρωτική γιά χρόνια. Τα σχόλιά τους

ελληνικής παράδοσης, ενώ απένειμαν τιμητικές
πλάκες και κύπελλο. Πρόεδρος και Εκτελεστική
Διευθύντρια του φεστιβάλ ήταν οι διακεκριμένους
καλλιτέχνες της Ρωσίας, κυρίες Έλενα Αμπράμοβα
και Λαρίσα Σιτόβα.

άσχημα γιά την Ομοσπονδία:
- ''Πρόκειται γιά οργανωμένη ομάδα εγκάθετων,
που στόχο είχε το χρήμα''
- ''Είναι ντροπή να μην έχουν ανανεώσει την
εταιρία πανΗπειρωτική γιά τόσα χρόνια''
- ''Είχαμε καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά.
Αποδείχτηκε ότι οι ηγέτες της Ομοσπονδίας είναι
μικροαπατεώνες. Αυτά που γίνονταν χωρίς να
γνωρίζουμε τίποτα, είναι απαράδεκτα. Πρέπει να
ντρέπονται και καλά θα κάνουν να εξαφανιστούν
από την ΠανΗπειρωτική όλοι αυτοί οι ψευτοηγέτες, που είχαν άλλα στο νου και μας χρησιμοποιούσαν''.
Σε έναν από αυτούς, με πολύχρονη γνώση γιά τα
της Οργάνωσης, θέσαμε υπόψην και την απάντηση του κ. Σέρβου. Μας τόνισε: ''Αυτοί όλοι πρέπει
να πάρουν δρόμο, τώρα, να μην ξανασχοληθούν
με την Οργάνωση. Μας εξευτέλισαν. Τόσα χρόνια
κάναν δουλειές πίσω από την πλάτη μας, κορόϊδευαν εμάς και τους βορειοΗπειρώτες και τώρα
δήθεν δεν ήξεραν τίποτα; Ντροπή τους. Να φύγουν τώρα όλοι αυτοί που δήλωναν ηγέτες ή θα
τους πετάξουμε εμείς έξω με τις κλωτσιές''.
Στην Ελλάδα-'Ηπειρο
Το δημοσίευμά μας με τα λίγα αποκαλυπτικά
στοιχεία γιά τις ''βρωμοδουλειές'' της πανΗπειρωτικής Αμερικής, η διαχρονική ηγεσία της οποίας
αποδείχτηκε ότι ήταν ''πατριδοκάπηλοι-παπατζήδες'', όπως ήταν αναμενόμενο, απασχόλησε και
ΜΜΕ στην Ελλάδα, ειδικά στην 'Ηπειρο. ''Πρωϊνός
Λόγος'' (εφημερίδα), blogs (Himara.gr) κ.ά. αναδημοσίευσαν το αποκαλυπτικό άρθρο με τα αποδεικτικά στοιχεία της ''Πρωϊνής'', εκφράζοντας την
μεγάλη έκπληξή τους και την απογοήτευσή τους,
που η ΠανΗπειρωτική Αμερικής κορόϊδευε τόσα
χρόνια, στο όνομα των βορειοΗπειρωτών, τα μέλη
της, την Ομογένεια και τους Ηπειρώτες γενικά.
Σημ.: Επειδή πρόκειται γιά ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία της οργανωμένης
Ομογένειας στις ΗΠΑ, θα επανέλθουμε με επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία.
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Μετά 33 χρόνια το ελληνικό κράτος εδέησε να τιμήσει έστω με μιά...''επιστολή αναγνώρισης'' (που
είχε υπογράψει ο πρ. υπουργός Εξωτερικών Δημ.
Αβραμόπουλος), την σημαντική προσφορά δύο
πρωτοπόρων στην ίδρυση και λειτουργία Κέντρου
Ελληνικών Σπουδών σε μεγάλο πανεπιστήμιο των
ΗΠΑ, όπως είναι το University of Florida.
Η απονομή έγινε σε μιά σεμνή μικρή τελετή στις
15 Φεβρουαρίου 2014 και οι επιστολές παραδόθηκαν στους συγκινημένους καθηγητές-πρωτοπόρους (τον Δρ. Πουλόπουλο και την Δρ. Hartigan),
από τον γενικό πρόξενο της Ελλάδας με έδρα την
Τάμπα, Αντώνη Σγουρόπουλο, που έθεσε το θέμα
στο υπουργείο Εξωτερικών μέσω πρεσβείας και
αυτό, μετά από μήνες εδέησε να πράξει κάτι, έστω
και το ελάχιστο (δυστυχώς).
Το Κέντρο Eλληνικών Σπουδών λειτουργεί από
τον χρόνο 1981 στην πανεπιστημιο-πόλη του Πανεπιστήμιου της Φλώριδας, στην περιοχή Γκέηνσβιλ (βορειοκεντρική Φλόριδα). Πρόκειται γιά
μία από τις μεγαλύτερες πανεπιστημιο-πόλεις
στον κόσμο, έδρα και της φημισμένης ομάδας
αμερικάνικου φοιτητικού ''φουτμπολ'' αυτήν των
''Γκέητορς''. Το πανεπιστήμιο, το μεγαλύτερο στην
Φλόριδα, συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων
25 πανεπιστήμιων (ιδιωτικών και δημόσιων) στις
ΗΠΑ, με αριθμό φοιτητών να ξεπερνά τις 60.000.
Ειδικά τις δεκαετίες '80 και '90 είχε μεγάλο αριθμό
φοιτητών από την Ελλάδα, αλλά και Ελληνοαμερικανών.
Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών λειτουργεί γιά 33
χρόνια, χάρη στην πρωτοβουλία των καθηγητών
Δρ. Πουλόπουλου και της Δρ. Hartigan, εξαιτίας
της αγάπης και αφοσίωσής τους στα ελληνικά
Γράμματα. Οι φιλότιμες, επίπονες και επίμονες
προσπάθειες αυτών των δύο, συνταξιούχων πια,
που εξακολουθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους, αλλά και των διαδόχων τους, συνδιευθυντών
του Κέντρου, καθηγητών Robert Wagman και Κώστα Κάππαρη, συνετέλεσαν ώστε σήμερα:
- Εξαμελές, πλέον, καθηγητικό προσωπικό του
να διδάσκει και να οργανώνει χρονοδιάγραμμα
ελληνοκεντρικών μαθημάτων τα oποία ανέρχονται σε 45 για προπτυχιακούς φοιτητές και 21 για
μεταπτυχιακούς με συνολικό ετήσιο αριθμό διδασκομένων φοιτητών να ανέρχεται στους 3.000.
- Να είναι διαθέσιμες δεκαεπτά υποτροφίες για
Ομογενείς και Αμερικανούς φοιτητές από χορηγίες Ομογενών,
- Να έχει αναπτυχθεί συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ανταλλαγή
ενός φοιτητή κάθε χρόνο), όπως επίσης και με την
Αρχαιολογική Αμερικανική Σχολή Αθηνών, αλλά
και το College Year in Athens,

'Ενα μικρό μουσείο Ελλάδας στο
μετρό της πρωτεύουσας Χιλής

Σαντιάγκο, Χιλή: Σταθμός του μετρό στον οποίον, από τον χρόνο 2005 σταδιακά, το υπουργείο
Πολιτισμού Ελλάδας έχει δωρίσει αντίγραφα, που
με χρηματοδότηση του ''Ιδρύματος Μουστάκη''
μεταφέρθηκαν και εκτίθενται μόνιμα στον χώρο
από τον οποίον περνούν χιλιάδες άτομα καθημερινά. Είναι ένα μικρό μουσείο που εκπροσωπεί την
Ελλάδα επάξια.
Η πρώτη δωρεά του υπουργείου Πολιτισμού
έγινε τον χρόνο 2005 με πρωτοβουλία του πρέσβη
Χάρη Δημητρίου, ο οποίος έφερε τις Μετώπες του
Παρθενώνα. Ακολούθησαν δόο επεκτάσεις, 2008
κι εφέτος.
Πρέσβειρα της Ελλάδας στην Χιλή σήμερα, είναι
η κ. Α. Μπαλτά.

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Η Ελλάδα ευχαρίστησε τους δημιουργούς του Κέντρου Ελληνικών
Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Φλόριδας, με καθυστέρηση...30 χρόνων

Στην φωτογραφία, οι δύο τιμηθέντες -έστω με μία απλή επιστολή- γιά το μεγάλο έργο τους, διάδοσης και διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στο πανεπιστήμιο:
Αριστερά και δεξιά του γεν. πρόξενου Αντ. Σγουρόπουλου (τρίτος από δεξιά), οι καθηγητές Λεωνίδας Πουλόπουλος και Karelisa Hartigan. Στην άκρη δεξιά ο καθηγητής Κ. Κάππαρης, ένας από τους δυό διευθυντές του κέντρου Ελληνικών Σπουδών, πίσω από την δρ. Hartigan η καθηγήτρια στην έδρα ελληνικών Σπουδών
Gonda van Steen, δίπλα της (πίσω) ο Robert Wagman καθηγητής αρχαιολογίας (συμμετείχε και σε ανασκαφές στην Θεσσαλία) άριστος γνώστης της ελληνικής,
συνδιευθυντής του Κέντρου, μπροστά του προς τα αριστερά ο κ. Νίκος Κονταρούδης που διδάσκει ελληνικά, δίπλα του προς αριστερά η κ. Ελένη Μπόζια μέλος
καθηγητικού προσωπικού και αριστερά δύο επισκέπτες. Γιά τους γνωρίζοντες το Κέντρο, μία απλή επιστολή από την Ελλάδα, είναι απειροελάχιστη (δυστυχώς).
- Να λειτουργεί από 3 Δεκ. 2009, 'Εδρα Ελληνικών Σπουδών με την επωνυμία «Αndronicos
Νicholas Cassas Chair in Greek Studies» από το
όνομα Ομογενή δωρητή,
- Να υπάρχει πτυχίο Βachelor of Arts in Classics
με εξειδικεύσεις σε Αρχαία Ελληνικά, Κλασσικό
Πολιτισμό, Σύχγρονη Ελληνική Γλώσσα και Διδασκαλία, το οποίο παρακολουθούν 100 φοιτητές,
ενώ άλλοι 100 παρακολουθούν «ελληνοκεντρικά»
μαθήματά του, ως minors.
- Να εκπονούνται διατριβές από 27 μεταπτυχιακούς φοιτητές, υπό την εποπτεία του καθηγητικού
προσωπικού του Κέντρου.
- Να εξασφαλίζονται επιστημονικές-ερευνητικές

αποστολές στην Ελλάδα, όπως αυτή αρχαιολογικών ανασκαφών στα Φάρσαλα υπό τον καθηγητή
Robert Wagman, συνδιευθυντή του Κέντρου.
- Να εκδίδονται επιστημονικές εργασίες και δημοσιεύσεις μελών του, αλλά και να οργανώνονται
διαλέξεις με ελληνοκεντρικό περιεχόμενο.
Η 'Εδρα Ελληνικών Σπουδών με την επωνυμία «Αndronicos Νicholas Cassas Chair in Greek
Studies» πήρε το όνομα του Ομογενή δωρητή, με
υπεύθυνη καθηγήτρια την Δρ. Gonda van Steen,
πρόεδρο του Modern Greek Studies Association
of N. America. Η δημιουργία της 'Εδρας είναι αποτέλεσμα προσπαθειών του δραστηριοποιούμενου
και ενταγμένου εδώ και τριάντα τρία χρόνια στο

Τμήμα Κλασσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Φλώριδας, Κέντρου Ελληνικών Σπουδών. Η Δρ. Gonda
van Steen έχει ώς κύριο έργο την διδασκαλία και
οργάνωση χρονοδιαγράμματος των σχετικών με
τον Ελληνικό Πολιτισμό, Γλώσσα και Ιστορία μαθημάτων στο University of Florida.
Πανεπιστήμια με τμήματα ή προγράμματα
ελληνικής γλώσσας στην Φλόριδα, εκτός από
το University of Florida:
1- Χάρη στην δραστηριότητα παραρτήματος του
Αμερικανικού Ιδρύματος για την Ελληνική Γλώσσα
και Πολιτισμό (ΑFGLC), το οποίο ενεργοποιείται
στο Πανεπιστήμιο Νοτίου Φλόριδας (University
of South Florida, USF - Τάμπα), στο πρόγραμμα των προπτυχιακών μαθημάτων του USF για
Fall Term και Spring Term συμπεριλήφθηκαν τα
ακόλουθα, σχετικά με την ελληνική γλώσσα, μαθήματα: «Beginning Classical Greek I» (3,5 ώρες
εβδομαδιαία), «Intermediate Classical Greek I» (3
ώρες και 40' εβδομαδιαία), «Classical Greek Direct
Reading», «Beginning Modern Greek Ι» (3 ώρες
και 40’ εβδομαδιαία), «Βeginning Classical Greek
II» (3 ώρες και 20’ εβδομαδιαία), «Beginning
Modern Greek II» (3,5 ώρες εβδομαδιαία).
Υπάρχουν, συνολικά, 28 ελληνοκεντρικά μαθήματα, τα οποία διδάσκονται από οκταμελές καθηγητικό προσωπικό (δεν υπάρχει αποσπασμένος
απο Ελλάδα καθηγητής).
2- Παράρτημα του Αμερικανικού Ιδρύματος για
την Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμό (ΑFGLC), το
οποίο δραστηριοποιείται μέσα στο St. Petersburg
College, Tarpon Springs Campus, κατάφερε να
ενταχθεί απο Σεπτέμβριο 2013 σε κατάλογο μαθημάτων αυτό του «Greek Language». Ακόμα, το
εκεί πιλοτικό πρόγραμμα διδασκαλίας ελληνοκεντρικών μαθημάτων (από 2012) περιλαμβάνει τα
μαθήματα: «Introduction to Ancient Mythology»
(35 μαθητές ανά τρίμηνο, συνολικά 47 ώρες διδασκαλίας), «Introduction to Ancient Greek
Philosophy» (30 μαθητές ανά τρίμηνο, συνολικά
47 ώρες διδασκαλίας), «Ιntroduction to Greek
Culture» (30 μαθητές ανά τρίμηνο, συνολικά 47
ώρες διδασκαλίας) και διδασκαλία μαθήματος
«Ιntroduction to Greek History». Τα μαθήματα διδασκονται απο 3 Αμερικανούς καθηγητές.
Να τονίσουμε ότι η Φλόριδα πρωτοπορεί και
στην δημιουργία Charter Schools, τα δημόσια
σχολεία (νηπιαγωγεία, δημοτικά, πρώτες τάξεις
γυμνασίου) που λειτουργούν από 'Ελληνες και στα
οποία διδάσκονται ελληνικά, με δασκάλους αποσπασμένους από την Ελλάδα και Ελληνοαμερικανούς. Τα σχολεία τσάρτερ, πρωτοϊδρύθηκαν στις
ΗΠΑ, στην Φλόριδα, από 'Ελληνες στα τέλη της
δεκαετίας του '90. Σήμερα τα 9 από τα 11 τσάρτερ
σχολεία ελληνικού ενδιαφέροντος στις ΗΠΑ, είναι
στην Φλόριδα.
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Μελβούρνη-Παρέλαση

Ο Ελληνισμός της Μελβούρνης θα τιμήσει και
φέτος την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, με
την καθιερωμένη παρέλαση στο μεγαλοπρεπές
Μνημείο Πεσόντων της Μελβούρνης, την Κυριακή
23 Μαρτίου.
Όπως τόνισε ο γραμματέας της Επιτροπής Εορτασμού Εθνικής Επετείου, Κώστας Νικολόπουλος,
«χιλιάδες Ελληνόπουλα θα παρελάσουν και φέτος,
προσδίδοντας στην εκδήλωση χρώμα, παλμό και
ζωντάνια και στους γονείς και τους προγόνους
τους τη διαβεβαίωση, ότι αποτελούν τη φυσική
συνέχει του Ελληνισμού στην ακριτική Αυστραλία.
Η γαλανόλευκη θα κυματίσει και φέτος στο κέντρο
της Μελβούρνης και οι πολύχρωμες ελληνικές
στολές θα αποσπάσουν και φέτος το θαυμασμό
της πολυπολιτισμικής Αυστραλίας».
- Ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον
Απόδημο Ελληνισμό, κ. Άκης Γεροντόπουλος, θα
φθάσει στη Μελβούρνη στις 22 Μαρτίου και την
επομένη (Κυριακή, 23 Μαρτίου) θα παραστεί στην
παρέλαση για την εθνική μας επέτειο.
Ο κ. Γεροντόπουλος θα έχει πολυάριθμες επαφές με ομογενειακούς φορείς και Αυστραλούς
επισήμους, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα
υπογράψει τη διμερή συμφωνία Ελλάδας-Αυστραλίας για χορήγηση τουριστικής βίζας με δικαίωμα
εργασίας έως ένα χρόνο για άτομα ηλικίας 18 έως
30 ετών.
Αυτή θα την υπογράψει η υπουργός Τουρισμού,
κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία, όπως πληροφορείται ο «Νέος Κόσμος», θα επισκεφθεί την Αυστραλία «πιθανότατα» τον Απρίλιο.

Εκλογές και ανυπότακτοι

Απαλλάσσονται, από τις 11 Μαΐου έως και τις 9
Ιουνίου, από τον έλεγχο στρατολογικής κατάστασης οι Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι έρχονται
στην Ελλάδα προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα για την ανάδειξη δημοτικών
και περιφερειακών αρχών και αντιπροσώπων στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 18 και 25 Μαΐου.
Αυτό προβλέπεται σε κοινή απόφαση του
υπουργού Εσωτερικών, Γιάννη Μιχελάκη και της
αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Άμυνας, Φώφης
Γεννηματά.

Για τον Ηλ. Δημητρακόπουλο

O μαχητικός ομογενής δημοσιογράφος, Ηλίας
Δημητρακόπουλος, ο οποίος αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στον αγώνα εναντίον
της δικτατορίας των συνταγματαρχών είναι το
κεντρικό πρόσωπο στην ταινία «Καιρός για ήρωες» που θα προβληθεί στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκης.
Ο Ηλίας Δημητρακόπουλος διέφυγε στις ΗΠΑ,
λίγους μήνες μετά την επιβολή της δικτατορίας
και αποκάλυψε την ελληνική πτυχή του σκανδάλου Watergate, δηλαδή τη χρηματοδότηση της
Χούντας στην προεκλογική εκστρατεία του Νίξον.
Είναι ο μόνος που τόλμησε να τα βάλει με την CIA,
υποβάλλοντας μήνυση εναντίον της και συνεχίζει
να συλλέγει στοιχεία για την προσαγωγή του Χένρι
Κίσινγκερ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ως
βασικού υπαίτιου για την τραγωδία της Κύπρου.
Στην ταινία, ο 85χρονος σήμερα Δημητρακόπουλος συνομιλεί με τον βετεράνο σκηνοθέτη
Ροβήρο Μανθούλη, που έζησε αυτοεξόριστος στο
Παρίσι κατά τη διάρκεια της δικτατορίας.

Περί ΣΑΕ

Την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (ΣΑΕ) με βάση τα νέα
δεδομένα, επισήμανε ο υφυπουργός Εξωτερικών
και αρμόδιος για θέματα Ομογένειας, Κυριάκος
Γεροντόπουλος, στη συνεδρίαση της αρμόδιας
οργανωτικής επιτροπής για την επεξεργασία του
προσχεδίου νόμου για το Συμβούλιο.
Η συνεδρίαση έγινε στο υπουργείο Εξωτερικών,
υπό τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής,
της Βουλής, για τον Ελληνισμό της Διασποράς,
Σάββα Αναστασιάδη και τη συμμετοχή μελών της
Επιτροπής, του προεδρείου του ΣΑΕ, της Γενικής
Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και των κομμάτων.
Επρόκειτο για μία καθοριστικής σημασίας συνεδρίαση για την επεξεργασία του νέου νομοσχεδίου και την ολοκλήρωσή του, καθώς το τελευταίο
εξάμηνο η διαδικασία είχε παγώσει λόγω της
έλλειψης διορισμού του νέου προέδρου της Επιτροπής της Βουλής, μετά την υπουργοποίηση του
Άδωνι Γεωργιάδη.
Ανοιχτός σε προτάσεις για αλλαγές στο κείμενο
του νομοσχέδιου από όλους, δήλωσε ότι είναι ο κ.
Γεροντόπουλος, τονίζοντας ότι το ζητούμενο είναι
«μία ευρύτατη πλειοψηφία υπέρ του νομοσχεδίου
στη Βουλή, διότι ο ελληνισμός δεν μπορεί να μπαίνει στα στενά παπούτσια κανενός κόμματος».
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Ουκρανία: Η ελληνική τραγωδία και η αφασία των Ελλήνων
βουλευτών της Επιτροπής Απόδημου Ελληνισμού της Βουλής
Παρατηρούσα επί τέσσερις ώρες την συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής για τον απόδημο Ελληνισμό, στη Βουλή, μία έκτακτη σύγκλιση
λόγω των προβλημάτων στην Ουκρανία. Παρευρίσκονταν οι πρόεδροι και στελέχη των ελληνικών
κοινοτήτων της ευρύτερης παρευξείνιας ζώνης,
δηλαδή από Ουκρανία, Ρωσία, Λευκορωσία, Γεωργία και Καζακστάν, που ταξίδεψαν από τις μακρινές τους χώρες για να εκθέσουν στους βουλευτές τα φλέγοντα ζητήματα που τους απασχολούν.
Άλλη μία πτυχή της ελληνικής τραγωδίας. Ο
πρόεδρος της Επιτροπής διάβαζε και προσφωνούσε λανθασμένα τα ονόματα των καλεσμένων
ομιλητών, δείχνοντας ασχετοσύνη, επιπολαιότητα
και -κατά βάθος- αδιαφορία. Οι βουλευτές-μέλη
της Επιτροπής μπαινόβγαιναν με τα τηλέφωνα στα
χέρια και οι περισσότεροι ήρθαν με μεγάλη καθυστέρηση ή/και έφυγαν πολύ νωρίς.
Ακούει ενώ δεν ακούει, εισηγείται ενώ δεν εισηγείται. Απλώς ξεγελάει τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι υπηρετεί. Βέβαια, οι άνθρωποι αυτοί,
οι Ομογενείς, δεν ξεγελιούνται πλέον από τους
βουλευτές. Τώρα, ξέρουν. Το φωτοστέφανο που
έβαζαν κάποτε σε οτιδήποτε και οποιονδήποτε
από την Ελλάδα, από τη βαθιά και άδολη αγάπη
τους για την ιστορική τους πατρίδα, το έχουν προ
πολλού αποσύρει. Τώρα ξέρουν καλά με τι τενεκέδες έχουν να κάνουν.
Από τη δεκαετία του ’90, οι Ομογενείς, από τις
χώρες που προέκυψαν από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, γνώρισαν δεκάδες πολιτικούς από
την Ελλάδα. Δύο προέδρους, αρκετούς πρωθυπουργούς, πολλούς υπουργούς και πάμπολλους
βουλευτές και υπηρεσιακούς παράγοντες, πρέσβεις και προξένους, διευθυντές και παραδιευθυντές κρατικών φορέων, διοικητικούς, αστυνομικούς, συνοριακούς, γραφειοκράτες όλων των
ειδών και ποιοτήτων. Έτσι, δεν είναι πια αφελείς,
όπως παραμένουν πολλοί νέοι που δεν έχουν ακόμα εμπλακεί σε δοσοληψίες με τους παράγοντες
του ελληνικού κράτους.
Ανθρωπάκια
Ειδικά οι Νεοδημοκράτες εκθείαζαν μέχρι αηδίας τον Ιβάν Σαββίδη, συντονιστή της περιφέρειας των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (τι
προσδιορισμός!) του πνέοντος τα λοίσθια Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, μέχρι που άρχισε
να τους τα χώνει χοντρά και ωμά, χωρίς οίκτο και
τακτ. Μίλησε πολύ για τις μικρές συντάξεις των
ανασφάλιστων ηλικιωμένων Ελλήνων του Πόντου
που καταργήθηκαν στο πλαίσιο των Μνημονίων
καταδικάζοντας τους σε εξευτελιστικό πρόωρο
θάνατο. Στη συνέχεια, αφού τους είπε, με παραδείγματα, πόσο χάλια λειτουργεί η κυβέρνησή
τους και πόσο τον ταλαιπωρούν στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, στρεφόμενος στον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Απόδημου
Ελληνισμού, τον εγκάλεσε για την παντελή απουσία του από τις κοινότητες και τα προβλήματα του
Ελληνισμού.
Εμάς μας γνωρίζετε; Μας έχετε ξαναδεί ποτέ;
Τον ρώτησε προκλητικά.
Και γιατί δεν μας γνωρίζετε; Δεν θα έπρεπε;
Αυτή δεν είναι η δουλειά και η υποχρέωσή σας; Τι
θέλετε; Να ερχόμαστε να σας παρακαλάμε και να
μην έχετε χρόνο να μας δείτε; Εσείς είστε υποχρεωμένος να ασχολείστε με τον Ελληνισμό και όχι ο
Ελληνισμός με σας.
Δεν έβγαλαν μιλιά
Κάτι «υπηρεσιακά» ψελλίσματα, κάτι προσπάθειες του προέδρου να αποφορτίσει την ένταση,
αλλά μπροστά στον Σαββίδη σούζα. Είναι πλούσιος, είναι πρόεδρος του ΠΑΟΚ, είναι επενδυτής,
είναι φίλος του Σαμαρά και του Κεδίκογλου, που
ήρθε να τον δει στην αίθουσα και είναι τσαμπουκάς. Τους πρόσβαλε ευθέως κι αυτοί συμπεριφέρονταν με απερίγραπτη κακομοιριά. Θα τους
λυπόμουν εάν δεν ανέχονταν οι ίδιοι το φτύσιμο.
Τέτοια είναι η κατάντια ειδικά των κυβερνητικών
βουλευτών.
Και σε πιάνει απελπισία να σκέφτεσαι ότι αυτοί
εκλέγονται από την κοινωνία!
Η πρόεδρος των Ελλήνων της Μαριούπολης Νάντια Τσαπνή παρουσίασε με στοιχεία το επίτευγμά
τους να διδάσκονται τα νέα ελληνικά σε 98 σχολεία
με 5.200 μαθητές και η πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας Αλεξάνδρα Προτσένκο-Πιτσατζή έθεσε, μεταξύ άλλων, το θέμα
της κατάργησης των προγραμμάτων φιλοξενίας
μαθητών και συνταξιούχων στην Ελλάδα, αλλά
και την αχρήστευση του νόμου 2790/2000, για την
παροχή Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας ή υπηκοότητας στους Έλληνες της Μαύρης Θάλασσας. Η ίδια,

πασίγνωστη και αναγνωρισμένη για τη δράση
της, περιμένει μέχρι σήμερα, να ικανοποιηθεί το
αίτημά της πληρώντας όλες τις προϋποθέσεις που
θέτει ο νόμος και με το παραπάνω!
Θυμάμαι τις περιπτώσεις των Κωνσταντινουπολιτών που βρέθηκαν καταδιωγμένοι στην Ελλάδα,
μετά τα Σεπτεμβριανά του 1955, και είχαν την ατυχία να είναι Τούρκοι υπήκοοι. Θυμάμαι τη μητέρα
μου, να περιμένει ώρες όρθια στην ουρά, στο Κέντρο Αλλοδαπών, Χαλκοκονδύλη 9, στην πλατεία
Κάνιγγος, με τα δυο μικρά παιδιά της, για να μας
ανανεώσουν την άδεια παραμονής! Κι αυτό κάθε
εξάμηνο, επί είκοσι τουλάχιστον χρόνια!
Η αδελφή μου πήρε την ελληνική υπηκοότητα
επειδή παντρεύτηκε με Έλληνα υπήκοο κι εγώ
απέκτησα το δικαίωμα να πολιτογραφηθώ 30
ολόκληρα χρόνια μετά την εγκατάστασή μας στην

Ελλάδα!
Σήμερα, ο Ελληνισμός που ζει στην Ουκρανία
ξέρει ότι μόνος του πρέπει να αντιμετωπίσει τις
δύσκολες και δυσάρεστες καταστάσεις. Η ελληνική κυβέρνηση, πέρα από κούφια λόγια, δεν θα τον
στηρίξει ουσιαστικά σε τίποτα. Με κομμένη τη μικρή οικονομική ενίσχυση που έδινε το υπουργείο
Εξωτερικών στην Ομοσπονδία, το τιτάνιο έργο
της υπονομεύεται περισσότερο από την ελληνική
κυβέρνηση παρά από τους Ουκρανούς εθνικιστές.
Μόλις πριν λίγες ημέρες, το ελληνικό υπουργείο
Παιδείας έστειλε έναν από τους κομμένους εκπαιδευτικούς στο Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης.
Κοντά στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς!
Για την εκδήλωση αλληλεγγύης
Η εκδήλωση που οργανώθηκε από τη λέσχη
«Δρόμοι Φιλίας και Πολιτισμού», την Πέμπτη, 13
Μαρτίου, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον Ελληνισμό
της Ουκρανίας, παρ’ όλες τις αντιξοότητες, πήγε

εξαιρετικά. Την τελευταία στιγμή μεταφέρθηκε
στο πολιτιστικό κέντρο των εργαζομένων του
ΟΤΕ επειδή η σύγκλητος αποφάσισε να κλείσει το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο μετά την εισβολή της
αστυνομίας και την χρήση δακρυγόνων μέσα στο
κτίριό του.
Περισσότεροι από 250 πολίτες παρακολούθησαν
τις ομιλίες της Ναταλίας Μπάσενκο και της Νάντιας Τσαπνή και τα κινηματογραφικά αποσπάσματα
από το πλούσιο υλικό που έχω συγκεντρώσει από
τη ζωή και τις δράσεις των Ελλήνων στην Κριμαία
και την Ουκρανία. Εξαιρετική ήταν και η παράσταση του χορευτικού ομίλου του Ελληνικού Κέντρου
Λαογραφικών Μελετών (ΕΚΕΛΑΜ) με την οποία
έκλεισε πανηγυρικά η εκδήλωση. Συγκεντρώθηκαν πάρα πολλές υπογραφές στο κείμενο στήριξης του Ελληνισμού και έγιναν αθρόες εγγραφές
στη Λέσχη. Οι πολίτες ανησυχούν, οι κυβερνώντες
ξεπουλούν!
Στέλιος Ελληνιάδης
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Η εκδήλωση της ελληνικής Επανάστασης συνέπεσε χρονικά με την κλιμάκωση της αντιδραστικής
πολιτικής της Ιερής Συμμαχίας (Αυστροουγγαρία,
Αγγλία, Γερμανία, Πρωσία, Ρωσία και Γαλλία) όπως
είχε προκύψει από το Συνέδριο της Βιέννης το
1815. Η πολιτική συγκυρία ήταν εξαιρετικά δυσχερής και η διπλωματική ακόμα δυσχερέστερη. Μια
εξέγερση με έκδηλα εθνικό χαρακτήρα όπως η ελληνική απειλούσε τώρα το ευρωπαϊκή κατάσταση
πραγμάτων, υπονομεύοντας της αρχή της νομιμότητας που αποτελούσε την βασική αποδεκτή αρχή
μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής.
Η Ελληνική Επανάσταση, σημαντική πτυχή του
ανατολικού ζητήματος, το οποίο ήταν συνδεδεμένο με την διατήρηση της ισορροπίας δυνάμεων
και η ανακίνηση του που θα εκδηλωνόταν με την
εθνική εξέγερση των Ελλήνων, προκαλούσε την
εύλογη αντίδραση των ισχυρών κρατών που γνώριζαν ότι κάθε ανεπιθύμητη εξέλιξη θα μπορούσε
να επηρεάσει τα συμφέροντα τους.
Η πολιτική συγκυρία της εποχής δεν άφηνε στα
ευρωπαϊκά βασίλεια να διακρίνουν -πράγμα που
έκανε σε μεγάλο βαθμό η κοινή γνώμη που διεπόταν από έντονα φιλελληνικά αισθήματα- τη διαφορά μεταξύ της Ελληνικής Επανάστασης, μιας
εξέγερσης ενός χριστιανικού λαού εναντίον ενός
μουσουλμάνου δυνάστη, και άλλων επαναστατικών κινημάτων της εποχής. Μια επιτυχημένη
εξέγερση θα προκαλούσε κλυδωνισμού στην
Οθωμανική αυτοκρατορία και στάση των Μεγάλων Δυνάμεων απέναντι σε μια τέτοια προοπτική
καθοριζόταν από τα ειδικά και ξεχωριστά συμφέροντά τους.
Η Αγγλία θεωρούσε ότι η κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα δημιουργούσε κατάλληλες συνθήκες για την αύξηση του ανταγωνισμού
της με την Ρωσία και την Γαλλία για τον έλεγχο της
Μεσογείου και φοβόταν την ενίσχυση της Ρωσίας
στην Μέση Ανατολή.
Η Αυστρία με οδηγό της αρχής της νομιμότητας, ήταν αντίθετη σε κάθε επανάσταση. Η Αυστρία με οδηγό της αρχής της νομιμότητας, ήταν
αντίθετη σε κάθε επανάσταση. Μια εστία έντασης
στα Βαλκάνια, που αποτελούσε ζωτικός της χώρος
και η αύξηση της ρωσικής επιρροής, αποτελούσαν
ανεπιθύμητες εξελίξεις και έπρεπε να αποτραπούν
πάση θυσία.
Η Γαλλία αντιμετώπιζε την Ελληνική Επανάσταση με προβληματισμό αφού από την μια διατηρούσε παραδοσιακά καλές σχέσεις, εκείνη την
εποχή, με τους Οθωμανούς όμως ένας νέος συνολικός εδαφικός διακανονισμός που η κατάρρευση
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μπορούσε να
προκαλέσει, δημιουργούσε νέες προοπτικές.
Η Ρωσία ωστόσο ήταν εκείνη που θα αποκόμιζε τα σημαντικότερα οφέλη από την διάλυση της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο έλεγχος των Στενών του Βοσπόρου και ο έλεγχος της Μεσογείου,
βασικές ρωσικές επιδιώξεις, εξυπηρετούνταν με
την ελληνική Επανάσταση.
Στα 1821-1822 η Ελληνική Επανάσταση εναντίον
των Τούρκων περνούσε μια περίοδο από βαριές
ήττες. Ύστερα από το Συνέδριο του Τροππάου,
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ρακινούσε να συστρατευτούν με κάθε εθνική εξέγερση, με πρώτη-πρώτη την ελληνική. Φυσικά,
ο φιλελληνισμός των πνευματικών εκπροσώπων
τους ήταν πιο έντονος και διάχυτος, αλλά σε πλήρη αντίθεση με τη στάση των κυβερνήσεών τους.
Ο ευρωπαϊκός φιλελληνισμός του 19ου αιώνα
δεν ήταν μόνο θεωρητικός. Δεν περιοριζόταν
απλώς στην εκδήλωση και την επίδειξη συμπάθειας. Ήταν φιλελληνισμός στην πράξη. Τα πολυάριθμα φιλελληνικά κομιτάτα των ευρωπαϊκών
μεγαλουπόλεων συγκέντρωναν χρήματα, έστελναν στους Έλληνες όπλα, τρόφιμα και εφόδια,
στρατολογούσαν εθελοντές.
Τρεις χιλιάδες από τους ρομαντικούς εκείνους
ήρωες της παγκόσμιας ελευθερίας εγκατέλειψαν
τις πατρίδες τους και αποχωρίστηκαν τις οικογένειές τους για να πολεμήσουν στο πλευρό των
Ελλήνων. Μερικοί έφτασαν να γίνουν και ηγήτορες των ελληνικών στρατευμάτων, όπως ο Γάλλος
Φαβιέρος, ενώ τουλάχιστον 300 κατέθεσαν τη
ζωή τους στα ελληνικά χώματα: βρίσκονται και
θα βρίσκονται κοντά μας για πάντα. Φτάνει μόνο
να θυμηθούμε την καταστροφική Μάχη του Πέτα,
όπου το Σώμα των Φιλελλήνων αποδεκατίστηκε
από τον Κιουταχή, με αποτέλεσμα να διαλυθεί.

οι ελπίδες που στήριζαν οι Έλληνες Αλέξανδρου
Υψηλάντη και στη ρωσική βοήθεια όπως φαίνονταν τότε είχαν καταρρεύσει.
Η τρομερή σφαγή που διαπράξανε οι Τούρκοι σε
βάρος των Ελλήνων της Χίου, οι θηριώδεις σφαγές στην Κωνσταντινούπολη και στις επαρχίες, ο
δημόσιος απαγχονισμός του Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, όλ’ αυτά που έκανε ο σουλτάνος
Μαχμούτ ο Β’ πέρασαν ατιμώρητα. Είναι αλήθεια
ότι του Αλέξανδρου Υψηλάντη από καιρό τώρα
τον εκνεύριζε η προληπτική συμπεριφορά της
τουρκικής διπλωματίας απέναντι της Ρωσίας.
Ο Κάννιγκ, υπουργός εξωτερικών της Αγγλίας, έστρεψε απότομα το πηδάλιο της Βρετανικής
πολιτικής στο ελληνικό ζήτημα. Άρχισε με την
επίσημη δήλωση πως στο εξής η Αγγλία θα θεωρεί του Έλληνες και τους Τούρκους σαν εμπόλεμα
μέρη. Τη δήλωση αυτή την έκαμε ο Κάννιγκ στις 25
Μαρτίου 1823, χωρίς καν να προειδοποιήσει κανένα μέλος του διπλωματικού σώματος στο Λονδίνο.
Η ενέργεια αυτή κεραυνοβόλησε τον Μέττερνιχ.
Ο Κάννιγκ είχε καλά υπολογίσει το χτύπημα: το
κατάφερε στο πιο ασθενές σημείο της Ιερής Συμμαχίας, εκεί ακριβώς όπου μια μυστική αλλά έντονη εχθρότητα χώριζε τον Μέττερνιχ και τον Αλέξανδρο στο ζήτημα των σχέσεων με την Τουρκία.
Από το γεγονός ότι οι «αντάρτες», οι επαναστάτες,
οι «ληστές» Έλληνες αναγνωρίζονταν σαν εμπόλεμο μέρος, έβγαινε το συμπέρασμα ότι η Αγγλία
θεωρούσε νόμιμη την εξέγερση των Ελλήνων και
πως το πρώτο έδαφος όπου οι επαναστάτες θα
μπορέσουν να σταθεροποιήσουν την εξουσία τους
θ' αναγνωριστεί από την Αγγλία σαν ανεξάρτητο
κράτος.

Φιλική Εταιρεία
Η Φιλική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1814, στην Οδησσό από τους Εμμανουήλ Ξάνθο, Νικόλαο Σκουφά,
Αθανάσιο Τσακάλωφ (σύμφωνα με ορισμένες
αναφορές και ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος).
Η φιλική υπήρχε πολύ πριν την ίδρυσή της σαν μια
ιδέα. Αυτή η ιδέα πραγματοποιήθηκε τότε, επειδή
βρέθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες υλοποίησης.
Η φιλική Εταιρεία εδραιώθηκε στην Οδησσό μα
η ιδέα της ήταν γνωστή σε αρκετά μέρη της Ελλάδας. Εκείνη την εποχή αρκετά μέρη της Ευρώπης
(Ιταλία, Ισπανία κ. α.), είχαν επηρεαστεί από το
κίνημα του διαφωτισμού και την Γαλλική επανάσταση. Έτσι εταιρείες σαν την Φιλική υπήρχαν
πολλές. Οι φιλικοί άνοιξαν τα μάτια των Ελλήνων
κάνοντάς τους να δουν την Επανάσταση, όχι σαν
μια τοπική εξέγερση (όπως την αντιλαμβάνονταν)
αλλά σαν μια μεγάλη επανάσταση για την Ελλάδα
και όχι για την πόλη του καθενός.
Με την εδραίωσή της η Φιλική κατάφερε να
οργανωθεί με όρκους μυήσεως για τα μέλη και
τα σχετικά. Την περίοδο 1814-1816, τα μέλη της
έφθαναν τα 20. Ως τα μέσα του 1817, η Φιλική
αναπτύσσεται ανάμεσα στην Ρωσία, την Ελλάδα
και την Μολδοβλαχία, αλλά και πάλι τα μέλη της
δεν ξεπερνούν τα 30. Το 1818 υπήρξαν αθρόες
μυήσεις, ενώ το 1820 η φήμη της ήταν γνωστή σε
όλη σχεδόν την Ελλάδα και σε όλες τις Ελληνικές
παροικίες του εξωτερικού.
Χιλιάδες τα μέλη της. Γνωρίζουμε μόνο τα 1906
μέλη της. Δεκάδες χιλιάδες τα μέλη της τους πρώτους μήνες του '21, ανάμεσά τους ή και εναντίον
τους ήταν μικροαστοί, κοτζαμπάσηδες, οπλαρχηγοί (Κολοκοτρώνης, Ανδρούτσος, Αναγνωσταρά,
Παπαφλέσσας κ.ά.), φαναριώτες (Αλέξανδρος
Μαυροκορδάτος, Νεγρής κ. α.) μεγαλοκαραβοκύριδες, κουντουριώτιδες, μεγαλοκοτζαμπάσιδες.

Φιλελληνισμός
Το όνομα του λόρδου Βύρωνα, συνειρμικά

φέρνει στο νου την ιδέα του φιλελληνισμού, στην
οποία ο μεγάλος εκείνος ποιητής αφιέρωσε και
θυσίασε τη ζωή του. Πράγματι, αν και στον κόσμο
υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι με φιλικά αισθήματα προς άλλους λαούς, αγγλόφιλοι, γαλλόφιλοι,
γερμανόφιλοι κ.λπ., όμως ούτε «φιλοαγγλισμός»,
ούτε «γαλλοφιλισμός», ούτε «γερμανοφιλισμός»
υπάρχει. Αποκλειστικά και μόνο ο φιλελληνισμός
έχει καθιερωθεί ως διεθνής όρος (philhellenismαγγλ, filellenismo-ιταλ., philellenisme-γαλλ. κλπ.
Γιατί; Διότι ο όρος αυτός εδράζεται σ' ένα εντελώς
ιδιαίτερο υπόβαθρο, που του προσδίδει ένα εντελώς ιδιαίτερο βάρος.
Η ιδέα του φιλελληνισμού γεννήθηκε στις συνειδήσεις των πνευματικών ανθρώπων της Ευρώπης
από τότε που, μέσω των αριστουργημάτων του
πνεύματος και της τέχνης, ήρθαν σε επαφή με το
αρχαιοελληνικό πολιτισμικό θαύμα. Οι εκλεκτοί
εκείνοι Ευρωπαίοι, προσπαθώντας οι ίδιοι με την
πένα να πουν κάτι στους σύγχρονους τους, έμεναν
έκθαμβοι διαπιστώνοντας ότι οι αρχαίοι Έλληνες
τα είχαν ήδη πει σχεδόν όλα.
Οραματίστηκαν λοιπόν μια ιδεατή Ελλάδα και ο
απεριόριστος θαυμασμός τους για τα πολιτισμικά
αυτά επιτεύγματα μετουσιώθηκε σ' έναν βαθύτατο
«φιλελληνισμό», ο οποίος επεκτεινόταν από τους
αρχαίους δημιουργούς και στους απογόνους τους.
Έτσι ξεκίνησε κι εκδηλώθηκε το ορμητικό φιλελληνικό ρεύμα του 19ου αιώνα, που διαδραμάτισε
καθοριστικό ρόλο στην ευόδωση της Ελληνικής
Επανάστασης του 1821.
Για την Ευρώπη, ο αιώνας εκείνος ήταν η ιστορική περίοδος της δεύτερης εθνικο-κοινωνικής
αφύπνισης των λαών της, μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Ήταν η περίοδος, όπου το τρίπτυχο
ανεξαρτησία-ελευθερία-κοινωνική δικαιοσύνη
συνάρπαζε πλατιές μάζες Ευρωπαίων και τους πα-

27η Παρέλαση

ΖΗΤΩ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ '21 - ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ
Τιμούμε τους ήρωες του '21, την επέτειο έναρξης
της Επανάστασης των Ελλήνων, με παρέλαση
Κυριακή 23 Μαρτίου 2014
Στο ''ελληνικό χωριό'' Τάρπον Σπρινγκς, Φλόριδα
12:30 μ.μ. στην Λεωφόρο Δωδεκανήσου
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Οι Διεθνείς Ταξιαρχίες, που έδρασαν στην Ισπανία διαρκούντος του εμφυλίου στο τέλος της δεκαετίας του '30, δεν έτυχαν μεγαλύτερης δόξας
από εκείνες που έδρασαν στην Ελλάδα κατά τον
εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 1821.
'Ομως κάθε εποχή θυμάται τα δικά της, και έτσι
οι φιλέλληνες έχουν γίνει μια πιο «στενή» ελληνική υπόθεση από τους φιλοϊσπανούς, που στο
κάτω κάτω είχαν την τύχη να μνημονευτούν σε
εκατοντάδες μονογραφίες και μυθιστορήματα.
Εστω και έτσι, όμως, ήταν πολλοί οι ξένοι υπήκοοι, κυρίως από τη Γαλλία, την Αγγλία και την
Ιταλία, που βοήθησαν την Ελληνική Επανάσταση
είτε μέσω της συμμετοχής τους στις πολεμικές
επιχειρήσεις είτε με χρήματα είτε με γραπτά και
έργα τέχνης. Οι καταγεγραμμένοι φιλέλληνες αγγίζουν τους 940 και προηγούνται όσοι προέρχονται από γερμανικές χώρες (342), ακολουθούν οι
Γάλλοι (196), οι Ιταλοί (137), οι Αγγλοι (99) και στη
συνέχεια Ελβετοί (35), Πολωνοί (30), Ολλανδοί και
Βέλγοι (17), Ούγγροι (9), Σουηδοί (9), Ισπανοί (9),
Δανοί (8) και 33 άγνωστης εθνικότητας.
Ενας στους τρεις σκοτώθηκε σε μάχη ή πέθανε
από κακουχίες ή τραυματισμούς (313 από τους
940). Μεταξύ 1821-1822 έφτασαν στην Ελλάδα
489 και έπεσαν στους 64 μεταξύ 1823-1825. Από
το 1825 και μετά έρχονται 318. Οι Γάλλοι είναι δεύτεροι σε αριθμό αφίξεων (71) την πρώτη περίοδο
και δεύτεροι πριν από το τέλος της δεύτερης περιόδου. Οι Αγγλοι είναι τέταρτοι σε αριθμό αφίξεων
την πρώτη περίοδο (12), ενώ έρχονται πρώτοι την
δεύτερη περίοδο.
Συνήθως όταν αναλογιζόμαστε τους φιλέλληνες, θεωρούμε πως ήσαν έτοιμοι να προσφέρουν
το αίμα τους για τη χώρα μας. Πολλοί το έπραξαν.
Αλλοι βοήθησαν με διαφορετικά μέσα. Παραδείγματος χάριν, ο Βικτόρ Ουγκό, ο Φρανσουά ντε Σατομπριάν, ο Αλεξάντερ Πούσκιν, ο Ειρηναίος Θείρσιος, ο Φρίντριχ Χάιλντερλιν, ο Καρλ Βίλχελμ φον
Αϊντεκ, ο Φρίντριχ Σίλερ, ο Πέρσι Σέλεϊ, ο Λουδοβίκος της Βαυαρίας, ο Εϋνάρδος, ο Ντελακρουά,
για ν' αναφέρουμε μερικούς που, ως συγγραφείς,
ζωγράφοι, αρχαιολόγοι και σε μια περίπτωση βασιλείς, στάθηκαν στο πλευρό της Ελλάδας.
Ως προς τις αιτίες του φιλελληνισμού, αναζητήστε τες στο θαυμασμό προς την αρχαία Ελλάδα,
Σύμφωνα με τη διαδεδομένη αντίληψη, η Φιλική Εταιρεία ιδρύθηκε στην Οδησσό το 1814 από
τρεις εμπόρους, τον Νικόλαο Σκουφά, τον Αθανάσιο Τσακάλωφ και τον Εμμανουήλ Ξάνθο. Η
νεότερη ιστορική έρευνα προσεγγίζει κριτικά τις
πληροφορίες για τον χρόνο ίδρυσης της Εταιρείας
ενώ καίριος ήταν ο ρόλος τουλάχιστον ενός ακόμη προσώπου, του Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου.
Γεγονός παραμένει ότι κανένας από τους «ιδρυτές» της δεν ήταν ιδιαίτερα πλούσιος ή ιδιαίτερα
επιφανής, με τη στενή σημασία του όρου.
Στόχος της μυστικής αυτής εταιρείας ήταν η
συνεργασία και η ανάληψη πρωτοβουλιών για
την ανατροπή της οθωμανικής κυριαρχίας και
την απελευθέρωση των Ελλήνων και ευρύτερα
των χριστιανικών πληθυσμών της Αυτοκρατορίας, ιδιαίτερα στη Βαλκανική χερσόνησο. Οι πρωτεργάτες της βάσισαν το μοντέλο οργάνωσής της
στις μυστικές οργανώσεις της εποχής. Λέσχες και
εταιρείες με πνευματικό ή εκπαιδευτικό χαρακτήρα, στο πλαίσιο των οποίων καλλιεργούνταν οι
εθνικές ιδέες των Ελλήνων, προϋπήρχαν. Η Φιλική
Εταιρεία ωστόσο αποτελούσε μια μυστική, επαναστατική οργάνωση. Ο μυστικός χαρακτήρας της
εξηγεί εν μέρει τον περιορισμένο και αμφίσημο
χαρακτήρα των τεκμηρίων που άφησε πίσω της.
Η πρώτη φάση δραστηριοποίησης της Εταιρείας δεν φαίνεται να ήταν ιδιαίτερα επιτυχής. Η
Εταιρεία διευθυνόταν από έναν κλειστό ηγετικό
κύκλο. Αντίθετα με τη στερεοτυπική εικόνα της,
αρχικά δεν στρατολόγησε πολλά νέα μέλη, δεν
είχε μαζικές προσχωρήσεις, δεν εδραιώθηκε στα
μεγάλα εμπορικά ή πνευματικά κέντρα του ελληνισμού. Οι δυσκολίες και η περιπλοκότητα φυσικά
του εγχειρήματος δεν πρέπει να υποτιμώνται.
Οι απολυταρχικές εξουσίες της εποχής αντιμετώπιζαν με πυγμή τις εξεγέρσεις. Επίσης, οι οθωμανικές Αρχές πληροφορούνταν τις εξελίξεις ενώ
ήταν εξαιρετικά καχύποπτες για τις κινήσεις των
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στο ομόθρησκο των Ελλήνων όχι μόνο με τους ορθόδοξους Ρώσους, μα και με τους καθολικούς και
τον προτεσταντικό κόσμο της Δύσης, στον πολιτικό φιλελευθερισμό, σ' ό,τι δηλαδή είχε απομείνει
από τη Γαλλική Επανάσταση, στο Ρομαντισμό, στη
διεθνή φιλανθρωπία, στον περιηγητισμό και στις

πολιτικές επιδιώξεις μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.
Η παρουσία Ευρωπαίων -μεταξύ αυτών και Ελλήνων- εμπόρων σε σημαντικά λιμάνια των Ινδιών
συνέτεινε στην αποστολή στην Ινδία του Ζακυνθινού Νικολάου Κεφαλά το 1823 ως εκπροσώπου της

Φιλική Εταιρεία: Τα μυστικά της Οργάνωσης

υπόδουλων πληθυσμών τους μέσα και έξω από
την Αυτοκρατορία. Η Εταιρεία δραστηριοποιήθηκε κυρίως στη Ρωσία και στις παραδουνάβιες
ηγεμονίες και στελεχώθηκε στην αρχική της φάση
από έναν μικρό σχετικά αριθμό εμπόρων. Στην
ομάδα αυτήν δεν περιλαμβάνονται αποκλειστικά,
όπως συχνά θεωρείται, πολύ ισχυροί και πλούσιοι επιχειρηματίες αλλά ακόμη και γραμματικοί ή
υπάλληλοι εμπορικών οίκων. Τα μέλη της εταιρείας περνούσαν από διαδικασία μύησης, «δένονταν» με όρκο και λειτουργούσαν στο πλαίσιο μιας
αυστηρής εσωτερικής ιεραρχίας. Η αιωρούμενη
φήμη για την ύπαρξη μιας «Αόρατης Αρχής» που
καθοδηγούσε την Εταιρεία παρέπεμπε φυσικά στη
Ρωσία και καλλιεργούσε την απαραίτητη για τη διεύρυνσή της και την προώθηση των στόχων της
πεποίθηση ότι μια μεγάλη δύναμη θα βρισκόταν
στο πλευρό των κατακτημένων.
Οι στρατηγικές και οι προσανατολισμοί της Εταιρείας βαθμιαία άλλαξαν. Η Εταιρεία μετέφερε τη

δραστηριότητά της στην Κωνσταντινούπολη και
άρχισε να στρατολογεί μέλη μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο πρόωρος θάνατος του Σκουφά (1818) και στη συνέχεια και άλλων ιδρυτικών
και επιτελικών στελεχών της οργάνωσης είχε το
δικό του μερίδιο στον αναπροσανατολισμό της.
Σταδιακά, αυξήθηκε ο αριθμός των μελών της,
χωρίς όμως να χάσει τον χαρακτήρα της κλειστής,
συνωμοτικής οργάνωσης.
Οι τριβές και οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των ηγετικών στελεχών της Εταιρείας, οι οποίες έφτασαν
ως και τη φυσική εξόντωση αντιπάλων, μαρτυρούν τις διαφορετικές επιδιώξεις και τους ανταγωνισμούς που ανέκυψαν.
Παρά τις δυσκολίες και τους κλυδωνισμούς, η
οργάνωση παρέμεινε σταθερή στη βασική της επιδίωξη. Ο χαρακτήρας όμως και η σύνθεσή της άλλαξαν σταδιακά. Εκτός από τη δραστηριοποίησή
της στην Κωνσταντινούπολη, η Εταιρεία κινήθηκε
επίσης και στρατολόγησε μέλη κυρίως στην Πε-

Ελληνικής Διοίκησης, προκειμένου να πραγματοποιήσει έρανο υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης.
Ο έρανος πραγματοποιήθηκε συγκεντρώνοντας
το ποσό των 2.200 λιρών στερλινών, ενώ ο Αγγλος
επίσκοπος της Καλκούτας πρόσφερε 200 λίρες.
Φευ! Μόνο 1.200 λίρες έφτασαν στην Ελλάδα,
αφού οι υπόλοιπες μπήκαν στις τσέπες των Ιωάννη Ορλάνδου και Ανδρέα Λουριώτη, μελών της
Ελληνικής Επιτροπής του Λονδίνου.
Πολλά ήσαν εκείνα που χώριζαν τους τότε Ελληνες από τους εβραίους, πλην όμως κάποιοι από
τους τελευταίους βοήθησαν το έργο της Επανάστασης. Ανάμεσά τους ο Αδόλφος Κρεμιέας από
τη Νιμ, ο Πολωνός Ιωάννης Λέχος, που το 1822
συμμετείχε σε μάχες στην περιοχή Κισσάμου, ο
Ελβιγκ, ραβίνος στο Βέρκε της Βεστφαλίας, που
απηύθυνε έκκληση στις 21 Μαΐου του 1826 προς
όλες τις ισραηλιτικές κοινότητες, προκειμένου
να συνδράμουν τους χειμαζόμενους Ελληνες, η
οικογένεια του Ραφαέλο Φίντζι, μέλη της οποίας
ήταν φίλοι του Ανδρέα Κάλβου και είχαν συμπεριληφθεί σε λίστα υπόπτων από την αστυνομία της
Φλωρεντίας, ο Λίμπαν Στρίε, ραβίνος που επίσης
ζούσε στη Φλωρεντία, ο Ζορζ Λαφίτ, που δημοσιογραφούσε στο Παρίσι κ.ά.
Υπήρχαν και Τούρκοι φιλέλληνες, όπως ο μουσουλμάνος θρησκευτικός ηγέτης Χατζή Χαλίλ
Εφέντης, που αρνήθηκε να επικυρώσει την εντολή
του σουλτάνου Μαχμούτ Β' για σφαγή ελληνικών
πληθυσμών, με τίμημα την εξορία και δολοφονία
του. Επίσης, ο Τούρκος γιατρός των Ανδρούτσου
και Μακρυγιάννη, Χασάν Αγά Κούρταλη.
Οι Βαλκάνιοι που συμμετείχαν στον αγώνα ήσαν,
κατά τον ιστορικό Νικολάι Τοντόροφ: 208 Μολδαβοί, 132 Βούλγαροι, 72 Σέρβοι, 2 Μαυροβούνιοι, 2
Βόσνιοι, 4 Δαλματοί, 7 Αλβανοί, 4 Ούγγροι, 3 εκχριστιανισμένοι Τούρκοι.
Επίσης, υπήρχαν και Αραβες φιλέλληνες, επτά εκ
των οποίων συμμετείχαν στο σώμα του Θεόδωρου
Βαλλιάνου, όπως και στο σώμα του Κωνσταντίνου
Μαυρομιχάλη, ενώ τέσσερις Αιγύπτιοι βρίσκονταν
στην ομάδα του Διαμαντή Ζέρβα. Τέλος, ο Αιγύπτιος Καραγιώργης Χαμπέσσης πολέμησε μαζί
με τους Καραϊσκάκη και Μελετόπουλο, ενώ ένας
Μαμελούκος, ο Εκβέν Δαβουσσί, πέθανε στη μάχη
του Πέτα.
Xρήστος Σιάφκος
λοπόννησο και στα νησιά του Ιονίου, σε περιοχές
δηλαδή όπου συμπαγείς χριστιανικοί πληθυσμοί
και τοπικές ηγετικές ομάδες αποτελούσαν βασικές
ομάδες στόχευσής της.
Η προσχώρηση του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη
αλλά και άλλων ισχυρών προεστών και κληρικών
της Πελοποννήσου αποτυπώνουν μια νέα δυναμική. Οι σχεδιασμοί και οι επιδιώξεις τοπικών ηγετικών ομάδων γίνονται σταδιακά ευκρινέστερες
στο εσωτερικό της Εταιρείας. Παράλληλα, η αναζήτηση αρχηγού αποτέλεσε βασική μέριμνά της
προκειμένου μεταξύ άλλων να διασφαλισθεί και η
συμβολική λειτουργία της θεωρίας της «Αόρατης
Αρχής».
Οι επαφές με τον κερκυραϊκής καταγωγής
υφυπουργό του Τσάρου της Ρωσίας Ιωάννη Καποδίστρια απέβησαν άκαρπες. Ετσι, η Εταιρεία
προσέγγισε τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, γόνο φαναριώτικης οικογένειας και υπασπιστή του τσάρου, ο
οποίος δέχθηκε να αναλάβει την αρχηγία το 1820.
Παρά τις αρχικές επιδιώξεις της Εταιρείας αλλά
και τις προσπάθειες του ίδιου του Υψηλάντη, οι
απόπειρες συνεργασίας με άλλους χριστιανικούς
λαούς και πληθυσμούς δεν καρποφόρησαν ενώ η
εξέγερση στη Μολδοβλαχία απέτυχε.
Η επανάσταση τελικά ξεκίνησε και προχώρησε
στην Πελοπόννησο. Παρά το γεγονός ότι τον προετοίμασε, η Φιλική Εταιρεία δεν διατήρησε κατ'
αποκλειστικότητα ηγεμονικό ρόλο στον Αγώνα.
Ο Πόλεμος της Ανεξαρτησίας θα εξελισσόταν πιο
ευνοϊκά στην Πελοπόννησο, μακριά από τα αρχικά κέντρα δραστηριοποίησης των Φιλικών και
θα ακολουθούσε τον δρόμο του δημιουργώντας
νέες πραγματικότητες και νέους πρωταγωνιστές.
Ακόμη και αν δεν ανταποκρίνονται ακριβώς στους
χρόνους και στις χρονολογίες της Ιστορίας, οι επέτειοι αποτελούν πάντα καλή ευκαιρία για να ξανασκεφτούμε αλλά και να διερευνήσουμε το παρελθόν.
'Εφη Γαζή
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Ο Διογένης ο επικαλούμενος «Κυνικός» ή Διογένης ο Σινωπεύς ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
Φέρεται να γεννήθηκε στη Σινώπη περίπου το 412
π.Χ., (σύμφωνα με άλλες πηγές το 399 π.Χ.) και
πέθανε το 323 π.Χ. στην Κόρινθο, σύμφωνα με τον
Διογένη τον Λαέρτιο, την ημέρα που ο Αλέξανδρος ο Μέγας πέθανε στη Βαβυλώνα. Εξαιτίας της
απόστασης, και εξαιτίας του γεγονότος ότι η ημερομηνία θανάτου του Διογένη δεν είναι ακριβώς
γνωστή, ο Λαέρτιος πιθανώς παραθέτει κάποιον
θρύλο. Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι ο Σωκράτης
πέθανε την ημέρα της γέννησης του Διογένη.
Θεωρείται ο κυριότερος εκπρόσωπος της Κυνικής Φιλοσοφίας. Χρησιμοποιούσε τον αστεϊσμό
και το λογοπαίγνιο ως μέσο για τα διδάγματά του.
Πίστευε πως η ευτυχία του ανθρώπου βρίσκεται
στη φυσική ζωή και πως μόνο με την αυτάρκεια,
τη λιτότητα, την αυτογνωσία και την άσκηση μπορεί κανείς να την εξασφαλίσει.
Το Κυνικό του πνεύμα
Η κυνική φιλοσοφία λέγεται έτσι γιατί είχε ως
έμβλημά τον «κύνα» (σκύλος στα αρχαία ελληνικά). Δήλωναν πως «εμείς διαφέρουμε από τους
άλλους σκύλους διότι εμείς δεν δαγκάνουμε τους
εχθρούς αλλά τους φίλους, για να τους διορθώσουμε».
Γεννήθηκε στη Σινώπη, αλλά εξορίστηκε για
άγνωστο αδίκημα και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα.
Όταν οι Αθηναίοι τον κορόιδευαν πως οι Σινωπείς
τον είχανε εξορίσει αυτός με αστεϊσμό απαντούσε:
«Εγώ τους καταδίκασα να μείνουν εκεί».
Στην Αθήνα παρακολουθούσε μαθήματα κοντά
στον ιδρυτή της κυνικής φιλοσοφίας Αντισθένη.
Παροιμιώδης έμεινε η απλότητα, η λιτότητα, το
ελεγκτικό και χλευαστικό πνεύμα του απέναντι
στους άλλους. Η παράδοση λέει ότι είχε μόνιμη
κατοικία του ένα πυθάρι και γυρνούσε στους δρόμους όλη μέρα με ένα φανάρι. Όταν τον ρωτούσαν
τι το χρειάζεται το φανάρι την ημέρα, αυτός απαντούσε: «Αναζητώ τον άνθρωπο». Επιγραμματικό είναι και αυτό που είπε κάποτε, όταν ο Μέγας
Αλέξανδρος έστειλε γράμμα στον Αντίπατρο, με
κάποιο αγγελιαφόρο που ονομαζόταν Αθλίας:
«αθλίας,παρ' αθλίου, δι' αθλίου προς άθλιον» (Ο

ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

Διογένης, ο της ''κυνικής φιλοσοφίας''

άθλιος στέλνει άθλια επιστολή με τον Άθλιο προς
έναν άθλιο).
Ο Διογένης έθιξε αποκλειστικά κοινωνικά και
ηθικά προβλήματα. Η διδασκαλία του ήταν ουσιαστικά επαναστατική και ανατρεπτική για την τάξη
που επικρατούσε τότε. Προσπάθησε με τα επιχειρήματα του να αλλάξει την ανθρώπινη κοινωνία
που είχε διαφθαρεί. Αυτό κατά τη γνώμη του θα
γινόταν δυνατό αν ο άνθρωπος επέστρεφε στη
φύση. Πίστευε δηλαδή πως η ευτυχία του ανθρώπου βρίσκεται στη φυσική ζωή και πως μόνο με
την αυτάρκεια, τη λιτότητα, την αυτογνωσία και
την άσκηση μπορεί να την εξασφαλίσει. Ο Διογένης ο Λαέρτιος παραθέτει μεγάλο κατάλογο από
έργα του Διογένη του Κύνου από τα οποία σώζο-

νται αρκετά, δυστυχώς όχι στην ελληνική.
Η διδασκαλία του με παραδείγματα
Ο Κύων «δαγκώνει» τον Διδύμωνα
Ο Διδύμων, οφθαλμίατρος της εποχής εξετάζει
το μάτι μιας κοπέλας. Ο Διογένης τον βλέπει και
γνωρίζει ότι ο Διδύμων ήταν τύπος ερωτύλος. Του
λέει: «Πρόσεξε Διδύμωνα, μήπως εξετάζοντας τον
οφθαλμό, φθείρεις την κόρην».
Ο Κύων «δαγκάνει» έναν οικοδεσπότη
Ο Διογένης είναι καλεσμένος σε ένα γεύμα και
πηγαίνει στο λουτρό για να πλυθεί πριν φάει. Αλλά
το λουτρό είναι πολύ βρώμικο. Δεν παραπονιέται,
ώστε να μην προσβάλει τον οικοδεσπότη αλλά με
αστεϊσμό ρωτά «Οι εδώ λουόμενοι, που πλένονται
κατόπι;».
Ο Κύων «δαγκάνει» έναν μοχθηρό πολίτη
Θέλησε κάποτε να πειράξει ένα μοχθηρό τύπο
αφού έβλεπε τις πράξεις του και είχε ακούσει γι'
αυτόν. Οι αρχαίοι Έλληνες συνήθιζαν να βάζουν
πάνω από την είσοδο του σπιτιού τους ένα θυραίο.
Αυτό ήταν ένα σύμβολο, σήμα ή ρητό που διάλεγαν για την οικία τους. Ο μοχθηρός αυτός άνδρας
είχε βάλει πάνω από την πόρτα της οικίας του το
εξής ρητό: ''ΜΗΔΕΝ ΕΙΣΕΙΤΩ ΚΑΚΟ'' (Να μην μπει
κανένα κακό). Έτσι, Διογένης κτύπησε την πόρτα
και ρώτησε: «Ο οικοδεσπότης από πού μπαίνει;»
Ο Κύων «δαγκάνει» στολισμένο νέο
Ο Διογένης Λαέρτιος περιγράφει ότι ο Διογένης
ο Κυνικός κάθεται στο δρόμο, όταν ένας όμορφος
και στολισμένος νέος περνάει από μπροστά του. Ο
Διογένης τον ρωτάει που πάει και ο νέος του απαντά σε ένα συμπόσιο. Να μην πας στο συμπόσιο
του λέει ο Διογένης, γιατί αν πας θα γυρίσεις «χείρων», δηλαδή χειρότερος στα αρχαία ελληνικά,
ενώ ταυτόχρονα είναι και το όνομα Κενταύρου. Ο
νέος πήγε και γυρνώντας από το συμπόσιο, βλέπει
πάλι τον Διογένη στη θέση του. Πήγα στο συμπόσιο του λέει και δεν γύρισα «χείρων». Ναι, απαντά
ο Διογένης, αλλά γύρισες «Ευρυτίων» (όνομα άλλου Κενταύρου που σημαίνει φαρδύτερος).
Ο Κύων «δαγκάνει» τον Μέγα Αλέξανδρο

Ο Μέγας Αλέξανδρος κάποτε θέλησε να πειράξει τον Διογένη και αφού έλεγε ότι ήταν Κύων,
του έστειλε ένα πιάτο κόκκαλα. Μετά όταν τον
συνάντησε τον Διογένη τον ερώτησε: ”Πώς σου
φάνηκε Κύων το δώρο μου;” Και ο Διογένης του
απάντησε: «Ήταν άξιο για κύωνα, αλλά καθόλου
άξιο για Βασιλέα».
Διογένης Κυνικός και Μεγ. Αλέξανδρος
Ο Αλέξανδρος πλησιάζει το φιλόσοφο και του
λέει: «Είμαι ο Βασιλεύς Αλέξανδρος». Ο Διογένης
ατάραχος απαντά «Και 'γώ είμαι ο Διογένης ο
Κύων». Ο Μέγας Αλέξανδρος απορεί και τον ρωτάει: «Δε με φοβάσαι;» Ο Διογένης απαντάει: «Και
τι είσαι; Καλό ή κακό;». Ο Αλέξανδρος μένει σκεπτικός. Δεν μπορεί ένας βασιλιάς να πει ότι είναι
κακό, και άμα είναι καλό, γιατί κάποιος να φοβάται το καλό; Αντί να απαντήσει ο Αλέξανδρος τον
ερωτά εκ νέου: «Τι χάρη θες να σου κάνω;» Και ο
Διογένης ξανά με λογοπαίγνιο απαντά: «Αποσκότισόν με». Βγάλε με δηλαδή από το σκότος, τη
λήθη, και δείξε μου την αλήθεια. Με το έξυπνο
λογοπαίγνιο του Διογένη, η απάντηση του μπορεί
και να εννοηθεί έως: «Σταμάτα να μου κρύβεις τον
ήλιο», καθώς οι κυνικοί πίστευαν πως η ευτυχία
του ανθρώπου βρίσκεται στη λιτότητα, στη ζεστασιά του ήλιου και δεν ζητεί τίποτα από τα υλικά
πλούτη. Μόλις το άκουσε αυτό ο Αλέξανδρος είπε
το περίφημο: «Εάν δεν ήμουν Αλέξανδρος, θα
ήθελα να ήμουν Διογένης».
Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Διογένης είχαν μια
μακρά συζήτηση με μεγάλη σημασία που σώθηκε
από τον Δίονα τον Πλουσαραίο. Σε αυτή ο Διογένης εξηγεί στον Αλέξανδρο πότε ένας βασιλέας
είναι ωφέλιμος. Ο Διογένης αποδίδει την ωφελιμότητα ενός βασιλιά στο Εάν είναι ωφέλιμος στο
λαό. Για να δώσει ένταση σε αυτόν τον ισχυρισμό
του λέει: «Εάν κατακτήσεις όλη την Ευρώπη και
δεν ωφελήσεις τον λαό, τότε δεν είσαι ωφέλιμος.
Εάν κατακτήσεις όλη την Αφρική και την Ασία και
δεν ωφελήσεις τον λαό, πάλι δεν είσαι ωφέλιμος.
Ακόμα και εάν περάσεις τις στήλες του Ηρακλέους
και διανύσεις όλο τον ωκεανό και κατακτήσεις
αυτή την ήπειρο που είναι μεγαλύτερη της Ασίας
και δεν ωφελήσεις τον λαό, πάλι δεν είσαι ωφέλιμος γιατί δεν ωφελείς το σύνολο».

''...απ' τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά... και σαν πρώτα ανδρειωμένη, Χαίρε, ω Χαίρε, Ελευθεριά...''

ΤΙΜΗ ΚΑΙ
ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ
ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ '21

Οικογένεια ΒΑΣΙΛΗ ΣΙΟΥΤΗ
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ΑΓΓΕΛΙΑ

PanHellenic Scholarship Foundation Elects New Board

The PanHellenic Scholarship Foundation, America's largest scholarship grant foundation recognizing and supporting Greek American
students, is moving forward with its 2014 awards distribution event after its recent installation of a new Board of Directors and Advisory
Board.
The January 23 elections saw five new full Board Directors out of seven total positions, and eight new Advisory Board members out of
20 total. These governance teams guide, advise and support the Foundation in its continuing effort to donate an aggregate of $250,000
annually to numerous students. This tangible support helps immensely to offset the continued astronomically rising costs associated
with higher education.
PHSF Chairman and Founder Chris P. Tomaras spoke to the new makeup of the two Boards. «I am grateful to those men and women
who for years have served on our Boards and on whom I have relied for the effective operation of the Foundation. To those members
whose term has concluded, I express my sincere gratitude for their service. And to those joining us for a new term, we eagerly look
forward to receiving the benefits of their life experience and wisdom, going ahead.»
The Foundation's bylaws dictate that directors serve a term of two years. As with all not-for-profit 501(c)3 organizations, the Directors
carry a fiduciary duty as to their actions regarding their service to the Foundation. Their decisions by majority are binding on the
Foundation. The larger group, the Board of Advisors, serves in the same order but with no fiduciary responsibility and with no binding
capacity. Both boards serve in a voluntary capacity and are not compensated for their work. While members have no financial
obligation to the Foundation, each Board offers much in-kind and other support in various other ways.

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

Mνημείο ανικανότητας του ελληνικού Δημόσιου.
Αδυναμία πληρωμής Γραφείων Τύπου εκτός Ευρώπης
Πώς να πάει αυτή η χώρα μπροστά όταν δεν
μπορεί η διοίκησή της, που ορισμένοι ανεγκέφαλοι γραφειοκράτες-συνδικαλιστές περισπουδάστως επιχειρούν να δικαιολογήσουν και να
διασώσουν, να βρει λύση ώστε να αμείβονται σε
τακτά χρονικά διαστήματα οι υπάλληλοί της που
υπηρετούν στο Εξωτερικό.
'Ενα έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης για τον τρόπο μεταφοράς των μισθών
και εξόδων των υπαλλήλων των Γραφείων Τύπου
Εξωτερικού, ειδικότερα εκείνων που βρίσκονται
και λειτουργούν εκτός Ευρωζώνης, λέει πολλά.
Διαβάστε το και απολαύστε την ανευθυνότητα
του Δημοσίου, που δεν μπορεί να ξεπεράσει αγκυλώσεις δεκαετιών αλλά κλάψτε, γιατί να περιμένουμε από αυτή την Δημόσια Διοίκηση (που δεν
δέχεται και αξιολόγηση) να βοηθήσει την χώρα
να επανέλθει στην κανονικότητά της, είναι μάλλον
απίθανο!
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'
ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για προβλήματα στο σύστημα εξόφλησης ενταλμάτων της Υπηρεσίας
Δημοσιονομικού Ελέγχου και στην ακολουθούμενη διαδικασία αποστολής τους μέσω της ΤτΕ στα
Γραφεία Τύπου Εξωτερικού»
Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν αλλαγής του
Νομικού Πλαισίου μετά την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α' 103) αρθρ. 28 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 155/2013 (ΦΕΚ
Α'245), αλλά και την υπ’ αρίθμ. 2/107929/0026/112-13 (ΦΕΚ Β΄ 3172) σύμφωνα με το οποίο πλέον
από 1.1.2014 η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
εξοφλεί τα εντάλματα και όχι η Δημ. Οικονομική
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) έχουν προκύψει προβλήματα
και δεν μπορούν να αποσταλούν εμβάσματα στα
Γραφεία Τύπου του Εξωτερικού. Συγκεκριμένα,

μετά από επικοινωνία μας με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, την Υπηρεσία Δημοσιονομικού
Ελέγχου και με την Τράπεζα της Ελλάδος έχουν
διαπιστωθεί τα παρακάτω:
Αντίθετα με ότι προβλέπει το νέο νομικό πλαίσιο στις περισσότερες χώρες εκτός ΕΕ (ΓΤΕ Οττάβας, Πεκίνου, Σαγκάης, Νέα Υόρκη, Κάιρο, κ.α.)
οι πληρωμές δεν μπορούν να γίνουν μέσω ΙΒΑΝ
αλλά μέσω άλλων στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού π.χ. μέσω swift code/όνομα λογαριασμού. Αυτό σύμφωνα με τις παρούσες προβλέψεις
καθιστά αδύνατη την αποστολή εμβασμάτων στα
Γραφεία αυτά.
Επιπλέον στο νέο τρόπο αποστολής Χρηματικών Ενταλμάτων έχει προβλεφθεί αποκλειστικά
αποστολή ποσών σε Ευρώ, γεγονός που καθιστά
αδύνατη την αποστολή εμβασμάτων από ΧΕΠ ή
Παγίες Προκαταβολές που είναι σε ξένο νόμισμα.
Επίσης έχουν διαπιστωθεί προβλήματα, και
έχουν επιστραφεί ακόμα και εμβάσματα που έχουν
αποσταλεί σε ευρώ, εξαιτίας του γεγονότος ότι το
νέο πληροφοριακό σύστημα έχει ακόμα προβλήματα στην κωδικοποίηση των λατινικών χαρακτήρων με τα οποία είναι δηλωμένα τα ονόματα των
υπολόγων και τα ονόματα των λογαριασμών των
γραφείων.
Εξ’ όσων γνωρίζουμε οι αρμόδιοι φορείς είναι
σε προσπάθεια επίλυσης των ανωτέρω προβλημάτων, ωστόσο πρέπει να σας ενημερώσουμε για
τον κίνδυνο τα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού να βρεθούν σε κατάσταση πλήρους ελλείψεως ρευστότητας, αλλά και τυχόν ενεργοποίησης ρητρών που
προκύπτουν από καθυστερήσεις πληρωμών αλλά
και αύξησης τραπεζικών εξόδων από τις επιστροφές εμβασμάτων που λαμβάνουν χώρα.
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και για τις
οδηγίες σας.
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης, Ιωάννης Πάγγος
(Πηγή: Δραγουμάνος)

Περιτριγυρισμένος από εκατοντάδες άγριες μέλισσες των Ιμαλαϊων, ο Νεπαλέζος με δύο μεγάλα μπαμπού
καλάμια, καπνό και ένα καλάθι, μαζεύει μέλι από τεράστιες κηρήθρες-φωλιές των μελισσών.

«Τα σφάλματα της Ελλάδας»

«Εδώ και μισό χρόνο η ελληνική κυβέρνηση παίζει το εξής παιγνίδι: αφήνει την Τρόικα των χρηματοδοτών της να έλθει, να ελέγξει τα βιβλία της και να διαπιστώσει ότι τα συμπεφωνημένα για τις
περικοπές και τις μεταρρυθμίσεις δεν υλοποιούνται πλήρως και έτσι τους στέλνει και πάλι στα σπίτια
τους χωρίς να έχουν καταφέρει τίποτα. Ήταν καιρός Eurogroup και Κομισιόν να βάλουν τα πράγματα σε
τάξη, όπως το κάνουν τώρα. Στα σχεδόν τέσσερα χρόνια διάσωσης της Ελλάδας από τη χρεοκοπία, η
κυβέρνηση στην Αθήνα έχει υποπέσει σε μερικά σφάλματα.
Το πρώτο σφάλμα έγκειται στο να πιστεύει κανείς ότι η Τρόικα είναι ένα διαπραγματευτικός εταίρος.
Όχι. Η κυβέρνηση έκλεισε μια δουλειά με τους ευρωπαίους εταίρους. Έλαβε τα αναγκαία προκειμένου
οι χρηματοδότες της να λάβουν κάποια στιγμή τα χρήματά τους. Δουλειά της Τρόικας είναι να ελέγχει
την Ελλάδα σε αυτή της την προσπάθεια. Έχει ευθύνη έναντι των χωρών μελών που ανέλαβαν ένα ρίσκο. Συνεπώς διαθέτει επαρκή δημοκρατική νομιμοποίηση για να ζητά μέτρα λιτότητας και περικοπές,
οι οποίες θα κάνουν το ελληνικό κράτος και πάλι λειτουργικό.
Το δεύτερο σφάλμα των Ελλήνων είναι η πεποίθηση ότι μπορεί να υπάρξει ανταπόκριση στο αίτημά
τους για μια νέα -χωρίς ανταλλάγματα- βοήθεια. Τα κυβερνώντα κόμματα δέχονται πιέσεις πανταχόθεν,
θέλουν παραχωρήσεις από την ΕΕ, καθώς οι ακραίοι θα μπορούσαν να ενισχυθούν στις ευρωεκλογές.
Ένας μεγάλος αριθμός 'κλόουν' και λαϊκιστών δεν κάνει καλό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ωστόσο και
οι ίδιοι οι ευρωπαίοι εταίροι βρίσκονται αντιμέτωποι με εκλογικές αναμετρήσεις. Μεγάλα δώρα λοιπόν
έναντι της Ελλάδας δεν ενδείκνυνται και δεν θα πρέπει και να αναμένονται.
Υπάρχει και ένα τρίτο (σφάλμα) που παραγνωρίζει η κυβέρνηση: Έχει κάνει και πετύχει αρκετά, έχει
ενισχύσει τη φορολογική δικαιοσύνη και μειώσει τις δαπάνες, ενώ έχει ξεκινήσει με τις ιδιωτικοποιήσεις. Οι πιθανότητες εκμετάλλευσης των κοινωνικών συστημάτων (…) έχει μειωθεί. Η δημόσια διοίκηση πλησιάζει τα ευρωπαϊκά στάνταρ – όλα αυτά όμως στο πιο χαμηλό δυνατό επίπεδο. Ο δρόμος
που οδήγησε εδώ ήταν μακρύς και κοπιαστικός. Η Ελλάδα έχει όμως μπροστά της ένα εξίσου μεγάλο
κομμάτι».
www.dw.de

Μυστικές υπηρεσίες «οι εχθροί του ίντερνετ»
Η αμερικανική υπηρεσία NSA είχε την «τιμητική» της στη λίστα των Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα.
Στη λίστα της οργάνωσης περιλαμβάνονται συνολικά 32 υπηρεσίες και θεσμικά όργανα, οι οποίες
επιδίδονται σε ευρεία έκτασης παρακολούθηση
των δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο.
Εξέχουσα θέση στη λίστα κατέχει εκτός από την
NSA και η βρετανική μυστική υπηρεσία GCHQ, η
οποία παίζει «κεντρικό ρόλο» στην παρακολούθηση του ίντερνετ.
Όπως έδειξαν οι αποκαλύψεις του πρώην συνεργάτη της NSA Έντουαρντ Σνόουντεν, τόσο η GCHQ
όσο και η NSA εισχώρησαν στα κενά ασφαλείας
των λογισμικών, υποκλέπτοντας τα δεδομένα
εκατομμυρίων πολιτών. «Οι μυστικές υπηρεσίες
μετέτρεψαν έτσι το ίντερνετ σε εργαλείο υπερτροφικών μηχανισμών ασφαλείας, σε βάρος των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ιδιωτικής σφαίρας
και της ελευθερίας της έκφρασης και του Τύπου»,

καταγγέλλουν οι Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα με
αφορμή τη σημερινή παγκόσμια ημέρα κατά της
λογοκρισίας στο διαδίκτυο.
Σύμφωνα με τον Ματίας Σπίλκαμπ, διευθυντικό
μέλος των ΡΧΣ, η προαναφερθείσα πρακτική των
μυστικών υπηρεσιών καθίσταται ακόμη πιο κατακριτέα, δεδομένου ότι ακυρώνει την κριτική των
δυτικών χωρών έναντι αυταρχικών κρατών, όπως
της Κίνας, της Σ. Αραβίας ή του Τουρκμενιστάν.
Στους «εχθρούς του ίντερνετ», τονίζει η
«Deutsche Welle», συγκαταλέγονται επίσης η ρωσική μυστική υπηρεσία FSB, το ιρανικό Ανώτατο
Συμβούλιο για τον Κυβερνοχώρο και η κινεζική
υπηρεσία πληροφοριών.
Οι Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα κατατάσσουν για
πρώτη φορά στους «εχθρούς του ίντερνετ» και
τρεις διεθνείς εκθέσεις για τις τεχνολογίες παρακολούθησης: την ISS World, την Technology
Against Crime και την Milipol.

Αιδώς Σαμαρά, Βενιζέλο και Τσίπρα

''Παλιό μουλάρι δε βγάζει καινούργια περπατησιά'', λέει μια παλιά λαϊκή παροιμία. Κατ’ αυτήν
την έννοια δεν θα έπρεπε να περιμένουμε πολύ διαφορετικά πράγματα από το πολιτικό μας σκηνικό
από αυτά που μας έχουν συνηθίσει για δεκαετίες.
Μέσω των πελατειακών σχέσεων ανέδειξαν την
πολιτική τους παρουσία, τις πελατειακές τους σχέσεις θα υποστηρίξουν μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό
κάνουν πάλι.
Σύσσωμο το πολιτικό προσωπικό ανεξαρτήτων
κομμάτων προσπαθεί να διασώσει ό,τι έχει απομείνει, διανέμοντας ό,τι έχει καταφέρει να αρπάξει από την κοινωνία μέσω φόρων και κοινοτικών
προγραμμάτων, υποσχόμενο πως θα συνεχίσει να
αρπάζει και να μοιράζει στους ημέτερους κρατικοδίαιτους, ως εφάπαξ που δεν έχουν καταβάλλει
οι ίδιοι ποτέ, ως μέρισμα αποκλειστικών προνομίων όπως π.χ. στα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα κλπ.
Στη ζωή τα πράγματα είναι απλά και πολλές
φορές μοιάζουν με ένα παιγνίδι μηδενικού αθροίσματος. Μια «ασπιρίνη» ή ένα έμπλαστρο που
μπορεί να το αγοράσει η κοινωνία 20 λεπτά σε μια
ανοιχτή ανταγωνιζόμενη αγορά αν το αγοράζει
30 λεπτά σε ένα δίκτυο φαρμακείων στοιχίζει 10
λεπτά παραπάνω.
Αυτά τα 10 λεπτά τα χάνει κάποιος και τα κερδίζει κάποιος άλλος με κρατική παρέμβαση. Είναι
μια ρύθμιση που γίνεται με αντάλλαγμα ψήφους.
Ήτοι, 11 εκατ. Έλληνες δίνουν από 10 λεπτά σε 11
χιλιάδες φαρμακεία κάθε φορά που αγοράζουν
ασπιρίνες, έμπλαστρα κλπ. ΜΣΦ.
Τα περί εγγύησης της σωστής χρήσης από το
εξειδικευμένο προσωπικό των φαρμακείων, είναι
δικαιολογίες. Τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε περισσότερες επιπλοκές από τη βρώση κουκουτσιών από τρυφερά πικραμύγδαλα και κανένα από
ασπιρίνη. Αυτό δεν σημαίνει πως οι άνθρωποι των
λαϊκών θα χρειάζονται πτυχίο φαρμακολογίας για
να κάνουν τη δουλειά τους.
Αυτά που συμβαίνουν με τα φαρμακεία είναι τα
ίδια με αυτά που συμβαίνουν με δεκάδες άλλες
συντεχνίες που απολαμβάνουν προνόμια τα οποία
πληρώνει η κοινωνία και η οικονομία.
Η εφορία μπαίνει σε τραπεζικούς λογαριασμούς, οι φόροι έρχονται ο ένας μετά το άλλον με
τους περισσότερους να μένουν απλήρωτοι και να
συσσωρεύονται. Όλα αυτά γιατί; Για να μπορέσει ο
κ. Σαμαράς να καταβάλει προεκλογικά το εφάπαξ
σε χιλιάδες πρώιμους συνταξιούχους πελάτες, σαν
αυτούς που διόρισε μέσω της προσωπικής συνέντευξης (και άλλων ανάλογων τερτιπιών) στο δημόσιο ο κ. Παυλόπουλος ή ο κ. Πολύδωρας μέσω
της αγροφυλακής, ή ο κ. Σκανδαλίδης με τον κ.
Βενιζέλο, τον κ. Κουρουμπλή, τον κ. Μητρόπουλο, τον κ. Κοτσακά κλπ.
Ως κατσαπλιάδες συνεχίζουν να αρπάζουν από
την κοινωνία για να ταΐζουν τους κομματικούς

τους στρατούς σε μια ύστατη προσπάθεια επιβίωσης εν όψει εκλογών.
Μάχες επί μαχών την περασμένη εβδομάδα από
τους υποψήφιους κατσαπλιάδες της αξιωματικής
αντιπολίτευσης για τη διάσωση του οργανισμού
αποξήρανσης της Κωπαϊδας και τον οργανισμό
του Κολοκοτρώνη και χιλιάδων άλλων οργανισμών που έχουν δημιουργηθεί ή διατηρούνται
στη ζωή για να εξασφαλίζουν την αργομισθία σε
ημετέρους.
Η πολιτική ηγεσία του τόπου τέσσερα χρόνια
μετά τη χρεοκοπία συνεχίζει να αποδεικνύεται
κατώτερη των περιστάσεων. Ενώ η κοινωνία των
11 εκατ. αφήνει τη μειοψηφία μερικών εκατοντάδων χιλιάδων καλά οργανωμένων συντεχνιών και
πελατών να καθοδηγούν την αναδιανομή των
πόρων όχι με γνώμονα το κοινό συμφέρον που
μεγιστοποιεί το παραγόμενο εθνικό προϊόν, αλλά
το δικό τους.
Αυτό δεν συνιστά ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο, ούτε μια κοινωνία και οικονομία όπου
υπάρχει ένα κοινωνικό συμβόλαιο με καθαρούς
και προοδευτικούς όρους. (Προοδευτικούς δεν
εννοώ τις ασυναρτησίες της αριστεράς που έχουν
σαν στόχο την προαγωγή της αργομισθίας και του
κρατικοδιαιτισμού, αλλά της ανταμοιβής εκάστου
αξιοκρατικά με βάση το ρίσκο που αναλαμβάνει
και την προσπάθεια που καταβάλει.)
Δυστυχώς όλα αυτά αποδεικνύουν πως η χώρα
δύσκολα μπορεί να μεταρρυθμιστεί χωρίς να
υπάρξει κατάρρευση.
Η στήριξη της Ευρώπης μέσω των ΕΣΠΑ και της
χρηματοδότησης των έργων υποδομής για να μην
καταρρεύσει η χώρα, είναι εμφανής και αρχίζει να
δημιουργεί θετικές προσδοκίες, δυστυχώς όμως
στηρίζει το αδιέξοδο μοντέλο που χρεοκόπησε να
παρατείνει το βίο του.
Κατά πάσα πιθανότητα όμως η επόμενη ανατροπή θα προέλθει από ένα σοκ στις διεθνείς αγορές,
το οποίο δεν φαίνεται να βρίσκεται μακριά...
Το στοίχημα για την ελληνική χρηματιστηριακή
αγορά είναι πόσο θα προλάβει να ανέβει πριν προκύψει η επόμενη μεγάλη διόρθωση στις διεθνείς
αγορές. Αναλόγως των περιστάσεων θα μπορούσε
να είναι οι 1.500 μονάδες ή ακόμη και 2.800.
Υπάρχουν δυο στοιχεία αμιγώς χρηματιστηριακά που υποστηρίζουν πως μια μεγάλη διόρθωση
θα μπορούσε να προκύψει ανά πάσα στιγμή από
αύριο το πρωί μέχρι κάποια στιγμή μετά από αρκετούς μήνες.
Το ένα είναι η διάρκεια των ανοδικών κύκλων
στις διεθνείς αγορές και το άλλο το ύψος του
ποσού των μετοχών που έχουν αγοραστεί με δανεικά ως ποσοστό του ΑΕΠ των ΗΠΑ. Παρακάτω
υπάρχουν σχετικά γραφήματα. Σε όλους αρέσει να
εξηγούν αυτά που συμβαίνουν στα χρηματιστήρια
με βάση αυτά που συμβαίνουν στην πραγματική
οικονομία.
Κώστας Στούπας
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Η βάσιμη πιθανότητα (για κάποιους βεβαιότητα) εμφάνισης μιας «κυβέρνησης Τσίπρα» στην
Ελλάδα υποχρεώνει τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη (και τον κόσμο) να εξετάσουν
με μεγαλύτερη προσοχή το «φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ».
Ισχύει, βέβαια, και το αντίστροφο: Ο ΣΥΡΙΖΑ,
διεκδικώντας την κυβέρνηση της χώρας, είναι
υποχρεωμένος να επικοινωνήσει με το σύστημα
(εγχώριο και διεθνές) ξεκαθαρίζοντας τις θέσεις
του, αναζητώντας περιθώρια ελιγμών και εφικτές
- ρεαλιστικές κινήσεις.
Σε κάθε περίπτωση η επικοινωνία του κόμματος
της αξιωματικής αντιπολίτευσης με το διεθνές
περιβάλλον αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
σημασία, καθώς μέσα από τη διαφαινόμενη νίκη
του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές (ευρωεκλογές - εθνικές)
ενδέχεται να καταγραφεί η πρώτη έμπρακτη αμφισβήτηση της κεντρικής (γερμανικής) οικονομικής επιλογής, η οποία συνοψίζεται σε τρεις λέξεις:
ασφυκτική δημοσιονομική πειθαρχία.
Το αν μια εκλογική επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ
θέτει ζήτημα επανεξέτασης των κεντρικών (γερμανικών) πολιτικών επιλογών της αυστηρής δημοσιονομικής προσαρμογής σχετίζεται πρώτα
και κύρια με τον βαθμό στον οποίο το σημερινό
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα επιμείνει στις εξαγγελίες και υποσχέσεις που διατυπώνει
διεκδικώντας την εξουσία.
Κάτι που επίσης θα πυροδοτήσει μια συζήτηση
για τις κυρίαρχες (γερμανικές) πολιτικές - οικονομικές επιλογές στην Ε.Ε., είναι το συνολικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και η αποτύπωση των
πολιτικών δυνάμεων στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Προς το παρόν, πάντως, όσο πλησιάζει η ημερομηνία των ευρωεκλογών ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ
ανεβάζει τους τόνους στις διατυπώσεις του.
Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας του ως
επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, ο Αλέξης
Τσίπρας διατυπώνει φράσεις όπως αυτή σε ομιλία
του (1.3.2014) στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας:
«Στις εκλογές του Μάη το ευρωπαϊκό κατεστημένο θα ακούσει τη δυνατή φωνή μας – “Gotofsi”,
που σημαίνει: “Τελειώσατε”»:
Στο ευρωπαϊκό κατεστημένο ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ τοποθετεί τόσο το εγχώριο (κυρίαρχο μέχρι πριν από λίγο καιρό) πολιτικό προσωπικό που
συγκεντρώνεται γύρω από τη συγκυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου όσο και τις ευρωπαϊκές συντηρητικές δυνάμεις που ακολουθούν αναντίρρητα
τις γερμανικές οδηγίες.
Στην ίδια ομιλία του στη Λιουμπλιάνα ο Τσίπρας
συνέδεσε το ελληνικό με το ευρωπαϊκό κατεστημένο ως εξής: «Το μνημόνιο έχει αποτύχει στην
Ελλάδα. Η συγκυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου
ήδη βρίσκεται στην έξοδο κινδύνου. Όλος ο παλιός κόσμος που άφησε την Ελλάδα να καταρρεύσει,
βρίσκεται στην έξοδο κινδύνου».
Πρόταση διεξόδου
Η πολιτική επιχειρηματολογία που αναπτύσσει
στις ευρωπαϊκές ομιλίες του ο Τσίπρας περικλείει
το όραμα για μια άλλη Ευρώπη, η οποία μπορεί να
οικοδομηθεί στα θεμέλια της νίκης της Αριστεράς
στις ελληνικές εθνικές εκλογές:
«Τους επόμενους λίγους μήνες, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
θα είναι πλέον κυβέρνηση εν αναμονή. Θα είναι

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Την ιστορία την γράφουν οι πράξεις
η πρώτη κυβέρνηση της Αριστεράς στην Ιστορία
της Ελλάδας. (...) Την ίδια στιγμή, η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα δημιουργήσει από μόνη της τις προϋποθέσεις για αλλαγή πολιτικής και έναν νέο συσχετισμό
πολιτικών δυνάμεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Θα είναι η αρχή του τέλους για τη λιτότητα στην
Ευρώπη».
Ο Αλέξης Τσίπρας ως υποψήφιος για την προεδρία της Κομισιόν συνοψίζει στις ομιλίες του το
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς ως εξής:
- «Να βάλουμε τέλος στη λιτότητα για να ξανακερδίσουμε τη Δημοκρατία».
- «Να αναχαιτίσουμε τις κοινωνικές διεργασίες
που αναβιώνουν εθνικιστικές τάσεις και ξενοφοβία, που αναζωπυρώνουν τον δεξιό λαϊκισμό και
εξτρεμισμό».

τις δυνάμεις που θα συγκεντρώσει η Ευρωπαϊκή
Αριστερά, μέσω της οποίας ο Τσίπρας διεκδικεί
την προεδρία της Κομισιόν, όσο και από τις δυνάμεις του «ευρωσκεπτικισμού», οι οποίες έχουν
ήδη αποφανθεί ότι το δεδομένο ευρωπαϊκό οικοδόμημα δεν έχει μέλλον και είναι καταδικασμένο
να κατεδαφιστεί.
Σύμφωνα με τις μετρήσεις των δημοσκοπήσεων, είναι βάσιμη η εκτίμηση ότι η Αριστερά θα
κερδίσει σημαντικό έδαφος στις επικείμενες ευρωεκλογές, καθώς οι κρατούντες θα καταβάλουν
κάποιο τίμημα των επιλογών τους, οι οποίες δεν
έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια προοπτική διεξόδου από την κρίση διαιωνίζοντας και
βαθαίνοντας την πολιτική - οικονομική διαίρεση
εντός της Ε.Ε.

- «Nα ξαναενώσουμε λαούς και χώρες που ο νεοφιλελευθερισμός χωρίζει».
- «Να οικοδομήσουμε την ευρύτερη δυνατή
κοινωνική και πολιτική συμμαχία ενάντια στη λιτότητα».
- «Να προωθήσουμε την αλληλεγγύη των νέων
γυναικών και ανδρών, των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των ανέργων σε μια Ευρώπη ενάντια στην αλληλεγγύη του κεφαλαίου».

Ενδεικτικά, η τελευταία ανάλυση δημοσκοπήσεων του ανεξάρτητου οργανισμού Vote Watch
Europe (δημοσιοποιήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου)
καταγράφει τάση διπλασιασμού των ποσοστών
της Ευρωπαϊκής Αριστεράς: από 4,6% και 35
έδρες που διαθέτει σήμερα, η δημοσκόπηση προβλέπει σχεδόν διπλασιασμό του ποσοστού αυτού
στο 8,9%, με το οποίο η ευρωομάδα της GUE/NGL
θα καταλάβει 67 έδρες.
Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, η Ευρωπαϊκή Αριστερά είναι τρίτη δύναμη μετά τους Σοσιαλδημοκράτες, που καταγράφουν προβάδισμα έναντι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (209 έδρες
και ποσοστό 27,8% έναντι 202 εδρών και 26,9%),
προηγείται δε των Φιλελευθέρων που συγκεντρώνουν δημοσκοπικό ποσοστό 8,1% και 61 έδρες.
Κάτι που επίσης θα δείξει το αποτέλεσμα της
ευρωκάλπης είναι ο βαθμός και το είδος της διαίρεσης στην Ευρώπη. Με πιο απλά λόγια, έχει
ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς την εκλογική
συμπεριφορά των Ευρωπαίων ψηφοφόρων των
χωρών του κατεστραμμένου Νότου και αυτών του
«πλούσιου» Βορρά.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, αυτό που βάσιμα

Το τοπίο
Το ελληνικό οικονομικό δράμα, σε συνδυασμό
με τη γενικότερη οικονομική δυσπραγία των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου, αποκάλυψε τις αδυναμίες και τα όρια του εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τη συγκεκριμένη γερμανική
καθοδήγηση και πολιτική - οικονομική αντίληψη.
Υπ’ αυτήν την έννοια οι επικείμενες ευρωεκλογές
αποκτούν ένα πρόσθετο πολιτικό βάρος, καθώς
οι Ευρωπαίοι ψηφοφόροι έχουν την ευκαιρία αν
όχι να αλλάξουν την κατεύθυνση της Ε.Ε., τουλάχιστον να αποστείλουν ένα ισχυρό μήνυμα στο
ευρωπαϊκό κατεστημένο.
Το μήνυμα αυτό μπορεί να συνταχθεί τόσο από

μπορεί να «δει» κάποιος από τώρα είναι ότι: η
Αριστερά πρόκειται να αυξήσει σημαντικά τη δύναμή της στο Ευρωκοινοβούλιο, γεγονός που αναμένεται να προσφέρει πολιτικό πλεονέκτημα στον
ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα
Πλούσιοι και φτωχοί
Είναι φανερά τα αποτελέσματα της (γερμανικής)
διαχείρισης της κρίσης στον ευρωπαϊκό Νότο. Σ’
αυτές τις χώρες καταγράφεται η εντονότερη αμφισβήτηση για το λεγόμενο κοινό ευρωπαϊκό εγχείρημα, τόσο με την εμφάνιση αντιευρωπαϊκών – ή
και ακροδεξιών – κομμάτων όσο και με την άνοδο
των ποσοστών της Αριστεράς (για την ακρίβεια,
ενός τμήματος της Αριστεράς) που εξακολουθεί
να πιστεύει ότι είναι εφικτή η δημιουργία της Ευρώπης των λαών εντός της δομής της Ε.Ε.
- Στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται με ένα σαφέστατο δημοσκοπικό προβάδισμα τόσο για την
ευρωκάλπη όσο και για την κάλπη των εθνικών
εκλογών. Αν οι δημοσκοπικές προβλέψεις επαληθευτούν, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεισφέρει στην
ευρωομάδα της Αριστεράς (GUE/NGL) τους περισσότερους ευρωβουλευτές από κάθε άλλο αριστερό κόμμα.
- Στην Ισπανία η Ενωμένη Αριστερά τετραπλασιάζει (δημοσκοπικά) τα ποσοστά της και φτάνει
μέχρι και το 14,5%.
- Στην Πορτογαλία το Μπλόκο της Αριστεράς
φαίνεται να ανακάμπτει από την «καταστροφή»
στις βουλευτικές εκλογές του 2011 και φτάνει το
7%, ενώ το Κ.Κ. Πορτογαλίας ενισχύεται φτάνοντας στο 9,5%.
- Στην Ιταλία οι διεργασίες στη ριζοσπαστική
Αριστερά επηρεάζονται από την υποψηφιότητα
του Αλέξη Τσίπρα για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ψηφοδέλτιο «Μια άλλη Ευρώπη με τον Τσίπρα», γνωστό ως «λίστα Τσίπρα», το
οποίο δημιούργησαν διανοούμενοι και ακτιβιστές
με τη στήριξη του κόμματος Αριστερά, Οικολογία,
Ελευθερία και της Κομμουνιστικής Επανίδρυσης,
εμφανίζεται στις πρώτες δημοσκοπήσεις να σπάει
το φράγμα του 5% και να συγκεντρώνει περίπου
7%, μισή μονάδα παραπάνω από όσο είχαν συγκεντρώσει συνολικά τα δύο παλαιότερα στις προηγούμενες ευρωεκλογές.
- Στη Γερμανία το εκτελούν χρέη αξιωματικής
αντιπολίτευσης Die Linke εμφανίζει δημοσκοπική
κάμψη σε σχέση με τις ομοσπονδιακές εκλογές,
αλλά αύξηση σε σχέση με τις προηγούμενες ευρωεκλογές. Οι δημοσκοπήσεις τού δίνουν από 8%
έως 10%.
- Στη Γαλλία ο συνασπισμός της Αριστεράς κινείται δημοσκοπικά στο 9% αυξάνοντας τις δυνάμεις
του.
Παρά το γεγονός ότι οι προβλέψεις των δημοσκοπήσεων για τις ευρωεκλογές δεν επιφυλάσσουν κάποια τεκτονική αλλαγή στο οικοδόμημα
της Ε.Ε., είναι φανερό ότι η άνοδος της Αριστεράς
μπορεί να συμβάλει στην άρθρωση ενός «ενοχλητικού» για τους κρατούντες πολιτικού λόγου. Υπό
αυτήν την έννοια, κανείς από τους «μεγάλους παίκτες» – ούτε οι Γερμανοί ούτε οι Αμερικανοί ούτε
οι Ρώσοι – δεν μπορεί να αγνοήσει τη δυναμική
που έχει αποκτήσει το κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης στην Ελλάδα.
Το ΠΟΝΤΙΚΙ

Μοναδικό-παγκόσμιο φαινόμενο: 249 φορές έχει τροποποιηθεί ο νόμος 2238/94 για την φορολογία εισοδήματος!
Ξέρετε πόσες φορές έχει τροποποιηθεί ο νόμος 2238/1994 για την φορολογία εισοδήματος; Διακόσιες
σαράντα εννέα φορές με ογδόντα ένα διαφορετικούς νόμους! Ναι, σωστά διαβάσατε, 249 φορές. Δείγμα
γραφής ενός κράτους που δεν σέβεται τον πολίτη.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η πολυπλοκότητα των νόμων επιτρέπει σε ένα σύστημα συμβούλων και
ειδικών να θησαυρίζουν με την ερμηνεία τους! Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει. Διαβάστε τα όσα θαυμαστά συμβαίνουν στον θαυμαστό μας κόσμο.
Την ώρα που σε άλλες χώρες το φορολογικό σύστημα περιγράφεται σε μερικές σελίδες, εδώ χρειαζόμαστε βιβλιοθήκες για να συγκεντρώσουμε τους νόμους, τις εγκυκλίους, τις τροποποιήσεις. Ποιός
κερδίζει από όλο αυτό;
Σίγουρα όχι οι φορολογούμενοι. Ούτε το κράτος. Οι μόνοι που κερδίζουν και ίσως είναι οι μοναδικοί
είναι όσοι ερμηνεύουν τους νόμους! Είναι μία βιομηχανία που αν απλοποιηθεί το φορολογικό σύστημα
θα χρεοκοπήσει. Στο μεταξύ, για να μην χρεοκοπήσουν αυτοί κοντεύουμε να χρεοκοπήσουμε όλοι εμείς
οι υπόλοιποι...
Βγαίνει ένας φορολογικός νόμος. Αμέσως μετά ξεκινούν οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι. Και στο τέλος όλοι
περνάνε από σεμινάριο! Ερώτημα: Είναι δυνατόν κάθε φορολογικός νόμος να συνοδεύεται από εκατοντάδες σεμινάρια σε όλη την χώρα; Γίνεται το ίδιο με τους δικηγόρους ή τους μηχανικούς; Όχι!
Να μην σας κουράζουμε άλλο με σχόλια δικά μας. Διαβάστε τα στοιχεία και βγάλτε τα δικά σας σχόλια.
Παρατάσεις συνολικά για δηλώσεις φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α.
Από το έτος 2000 έχουν εκδοθεί 338 αποφάσεις για παρατάσεις. Ενδεικτικό είναι ότι από το 1994 μέχρι
και σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα έτος στο οποίο να μην έχει δοθεί παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ή δηλώσεων Φ.Π.Α.
Ρεκόρ τροποποιήσεων μιας απόφασης
Το ρεκόρ κατέχει η απόφαση ΠΟΛ.1223/24.11.1999
Ούτε λίγο ούτε πολύ η απόφαση αυτή έχει τροποποιηθεί 25 φορές από το 1999 μέχρι και σήμερα.
Περισσότερες τροποποιήσεις νόμου (αρμοδιότητας Υπ.Οικονομικών)
Το ρεκόρ φυσικά κατέχει ο νόμος 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)
Συνολικά έχει τροποποιηθεί 249 φορές με 81 διαφορετικούς νόμους από το 1994 έως σήμερα.
Περισσότερες τροποποιήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα

Το ρεκόρ κατέχει ο πρόσφατος νόμος 4093/2012 (ή αλλιώς τρίτο μνημόνιο). Μέσα στους πρώτους 6
μήνες έχει τροποποιηθεί από 11 νόμους και συνεχίζει να τροποποιείται.
Συντομότερη τροποποίηση
Το ρεκόρ αυτό κατέχει και πάλι ο ίδιος νόμος 4093/2012, ο οποίος τροποποιήθηκε με το Π.Ν.Π. «Επιμέρους ρυθμίσεις επί των επειγόντων μέτρων εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 (ΦΕΚ Α΄ 224/12-11-2012)» την ίδια ημέρα που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. και ο νόμος.
Λιγότερος χρόνος ισχύος μιας διάταξης
Το ρεκόρ αυτό κατέχει ο ν. 4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις».
Στο άρθρο πρώτο προστίθενται 2 παράγραφοι (14, 15) στο άρθρο 25 του νόμου 3614/2007. Η προσθήκη αυτή έγινε εμμέσως, αφού στο άρθρο πρώτο κυρώνεται η Π.Ν.Π. της 18.12.2012 στο άρθρο 1 παρ. 8
της οποίας υπάρχει η ανωτέρω διάταξη. Στο άρθρο δεύτερο του ιδίου νόμου η παρ. 8 του άρθρου 1 της
Π.Ν.Π. καταργείται.
Με λίγα λόγια με το πρώτο άρθρο (έστω και εμμέσως μέσω της κύρωσης της Π.Ν.Π.) προστίθενται
κάποιες διατάξεις οι οποίες καταργούνται με το άρθρο Δεύτερο. Ερώτημα: Οι συντάκτες του νόμου δεν
μπορούσαν να κυρώσουν μερικώς την Π.Ν.Π. χωρίς την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 8 και να
μην χρειαστεί έτσι νέο άρθρο στον ίδιο νόμο που να καταργεί διάταξη που εισάγεται με το προηγούμενο
άρθρο του ιδίου νόμου; Άγνωσται αι βουλαί...
Ποιο είναι το ρεκόρ παράτασης μιας υποχρέωσης;
Παράταση κλειδαρίθμων (Παράταση ισχύς παλιών κωδικών στις υπηρεσίες της ΓΓΠΣ).
Συνολικά από την ημερομηνία έναρξης της απόφασης για την παραλαβή κλειδαρίθμων έχουν περάσει
2,5 χρόνια ενώ η συνολική παράταση που έχει δοθεί είναι ένας χρόνος και 8 μήνες, ήτοι συνολικά 20
μήνες.
Τα στοιχεία που διαβάσατε προέρχονται από έρευνα που έχει φτάσει μέχρι τον Ιούλιο του 2013. Ωστόσο, είναι καταλυτικά για το τι πραγματικά συμβαίνει με το φορολογικό σύστημα της χώρας. Μας τα
έδωσε ο φοροτεχνικός Δημήτρης Τσαγκάρης και ειλικρινά τον ευχαριστούμε, όπως και τους συνεργάτες
του, για την προσπάθεια. Και δεσμευόμαστε να δημοσιεύσουμε στο μέλλον την επικαιροποίηση της
έρευνας.
Θανάσης Μαυρίδης
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Κομβικό σημείο και σημαντικός διάδρομος διέλευσης ενεργειακών πόρων μεταξύ της Κασπίας,
της Ευρώπης, Ασίας και Μέσης ανατολής, αλλά και
θέατρο ανεπίλυτων εθνικών διενέξεων, η περιοχή
της Μαύρης Θάλασσας, συγκαταλέγεται πια στις
περιοχές υψηλής προτεραιότητας στην παγκόσμια
οικονομία και πολιτική.
Η Μαύρη θάλασσα, μέχρι τα μέσα του 18ου
αιώνα,αποτελούσε εσωτερική θάλασσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μετά την εξάπλωση της
Ρωσικής αυτοκρατορίας και στη συνέχεια την
εδραίωση της ΕΣΣΔ και την γενικότερη επέκτασή
της στην περιοχή,το status εξαρτιόταν από την
αντιπαράθεσή της Μόσχας με την Οθωμανική
Αυτοκρατορία στην αρχή και την Τουρκία στη συνέχεια. Με τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου
η Τουρκία έγινε μέλος του ΝΑΤΟ, ενώ Ρουμανία
και Βουλγαρία εντάχθηκαν στον Οργανισμό του
Συμφώνου της Βαρσοβίας, του οποίου ηγείτο η
Σοβιετική Ένωση. Αυτή η αντιπαράθεση των δύο
πόλων είχε καθιερώσει μια σχετική ισορροπία της
γεωπολιτικής κατάστασης. Η περιοχή της Μαύρης
θάλασσας ήταν μακριά από το προσκήνιο της διεθνούς πολιτικής.
Μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ
Τις τελευταίες δυο δεκαετίες η γεωπολιτική
κατάσταση στη Μαύρη θάλασσα περιπλέχθηκε
σημαντικά. Πρώτον, κατέρρευσε το «σοσιαλιστικό
σύστημα» και στην περιοχή εμφανίστηκαν νέοι
«παίκτες». Η Γεωργία και η Ουκρανία, μια από τις
μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης. Η Ουκρανία,
συμπεριλαμβανομένης και της Κριμαίας, καταλαμβάνει το 37,5% του μήκους της ακτογραμμής,
ενώ η Ρωσία μόνο το 10,9%. Τα άλλα νέα κράτη, η
Μολδαβία, η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, αν και
τυπικά δεν έχουν πρόσβαση στη θάλασσα, ιστορικά όμως είναι στενά συνδεδεμένα με τις χώρες της
περιοχής της Μαύρης θάλασσας και αναμφισβήτητα εντάσσονται σε αυτή.
Σήμερα η περιοχή περιλαμβάνει μια σειρά από
χώρες, οι οποίες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ
τους σε πληθυσμό, σε οικονομικό και στρατιωτικόπολιτικό δυναμικό. Οι χώρες της Μ. θάλασσας, στο
εσωτερικό τους είναι εξαιρετικά ανομοιογενείς σε
εθνολογική και θρησκευτική σύνθεση. Ο γνωστός
αμερικανός αναλυτής γεωπολιτικής, Saul Cohen,
είχε επισημάνει ότι μια τέτοια κατάσταση οδηγεί
σε ανταγωνισμό τις δυνάμεις με τη μεγαλύτερη
επιρροή, με στόχο την ηγεμονία. Παράλληλα, ο
συσχετισμός στο επίπεδο ανάπτυξης μεταξύ των
χωρών μεταβάλλεται διαρκώς.
Πλούσιοι και φτωχοί
Στην ομάδα των ηγετικών χωρών εξακολουθούν
να βρίσκονται η Ρωσία και η Τουρκία. Οι φτωχότερες χώρες της περιοχής της Μ. θάλασσας είναι
-όπως και δέκα χρόνια πριν- η Γεωργία, η Αρμενία
και η Μολδαβία. Την ίδια ώρα, το Αζερμπαϊτζάν
χάρη στα έσοδά του από το πετρέλαιο πραγματοποίησε σημαντικό άλμα. Αντίθετα, η Ουκρανία
«υποβιβάστηκε» στο επίπεδο των αουτσάιντερ

OYKΡΑΝΙΑ-ΚΡΙΜΑΙΑ

Η γεωστρατηγική σημασία της Μαύρης Θάλασσας

και υστέρησε πολύ από τους δυτικούς γείτονές της
(εκτός από τη Μολδαβία).
Εθνικές διενέξεις
Δεύτερον, η γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή της Μ. θάλασσας περιπλέχθηκε εξαιτίας της
εσωτερικής αδυναμίας των νέων εθνικών «παικτών» και των ανεπίλυτων διεθνών διενέξεων.
Στην περιοχή υπάρχουν τέσσερα μη αναγνωρισμένα ή μερικώς αναγνωρισμένα κράτη τα οποία βρίσκονται στον πρώην σοβιετικό χώρο. Η Μολδαβική Δημοκρατία της Υπερδνειστερίας, η Αμπχαζία,
η Νότια Οσετία και το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Στις
διενέξεις γύρω από αυτές, άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται επτά κράτη της περιοχής, δηλαδή η Γεωργία, η Μολδαβία, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η
Ρωσία, η Ουκρανία και η Ρουμανία. Η επίδραση
της εσωτερικής πολιτικής αστάθειας στη γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή της Μ. θάλασσας
φαίνεται καθαρά από το παράδειγμα της Ουκρανίας, η οποία βιώνει σήμερα τη βαθύτερη πολιτική
κρίση της την τελευταία δεκαετία.
Ενεργειακοί πόροι -ρεύμα και νερό
Τρίτον, η παγκοσμιοποίηση έκανε τα όρια της
περιοχής της Μ. θάλασσας λιγότερο διακριτά, και
τα διεύρυνε, ενώ προσέλκυσε στα θέματα που την
αφορούν μη περιφερειακούς και μη κρατικούς
παράγοντες, όπως πολυεθνικές εταιρίες, εθνικά
κινήματα και κοινότητες προσφύγων. Το αποτέλεσμα είναι η Μ. θάλασσα να συγκαταλέγεται τώρα
στις περιοχές υψηλής προτεραιότητας στην παγκόσμια οικονομία και πολιτική.
Το αντικειμενικό αίτιο αυτής της διαδικασίας είναι η ανακάλυψη πλούσιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Κασπία θάλασσα, στο Καζακστάν
και στην Κεντρική Ασία. Το έδαφος της περιοχής

διαπερνά σήμερα ένας σημαντικός διάδρομος
διέλευσης ενεργειακών πόρων μεταξύ της περιοχής της Κασπίας, της Ευρώπης και άλλων περιοχών του κόσμου, γεγονός που επιτρέπει να γίνει
λόγος για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας περιοχής
την οποία συνθέτουνΚασπία και Μαύρη θάλασσα.
Το Καζακστάν, οι χώρες της Κεντρικής Ασίας και
η Κίνα, εμπλέκονται όλο και περισσότερο στα τεκταινόμενα στη συγκεκριμένη περιοχή.
Διέλευση αγαθών
Η διέλευση αγαθών κατέστη για πολλές χώρες
της περιοχής μια από τις βασικότερες κινητήριες
δυνάμεις ανάπτυξης, σημαντικότατη πηγή σκληρού νομίσματος και παράγοντας δημιουργίας
σύγχρονων επικοινωνιών. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις χώρες της περιοχής για επενδύσεις και
για κατασκευή στο έδαφός τους αγωγών και τερματικών σταθμών, όξυνε τη μάχη για την πρωτοκαθεδρία. Μια άλλη σημαντική παράμετρος ήταν
η έξοδος πολλών περιοχών από την παραδοσιακή
απομόνωση. Σύντομα μετά την κατάρρευση της
ΕΣΣΔ, εξαλείφθηκε το μονοπώλιο της Ρωσίας στη
μεταφορά ενεργειακών πόρων από την περιοχή
της Κασπίας και την Κεντρική Ασία, οι οποίες απέκτησαν νέες προσβάσεις στην Κίνα και στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού.
Η ρωσική γλώσσα στην Ουκρανία
Ταυτόχρονα με την ανακάλυψη νέων πηγών
υδρογονανθράκων, αυξήθηκε κατακόρυφα το ενδιαφέρον των κορυφαίων διεθνών μη περιφερειακών παραγόντων, δηλαδή των ΗΠΑ και της ΕΕ. Οι
ΗΠΑ υποστήριξαν έντονα το αίτημα της Γεωργίας
και της Ουκρανίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ, μια επιδίωξη όμως που αξιολογήθηκε από τη Μόσχα σαν
σοβαρότατη απειλή για την εθνική της ασφάλεια.

Για την Αμερική, η περιοχή της Μ. θάλασσας και ο
Νότιος Καύκασος παίζουν επίσης στρατηγικό ρόλο
και σε σχέση με τα συμφέροντά της στην Εγγύς και
Μέση Ανατολή, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις
στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, με την αντιμετώπιση
του φονταμενταλιστικού καθεστώτος στο Ιράν.
Σημαντικά μετέβαλε το ισοζύγιο ισχύος στη λεκάνη της Μ. θάλασσας η ένταξη στο ΝΑΤΟ της Ρουμανίας και Βουλγαρίας.
Επίσης, για πολλές χώρες της περιοχής είναι
ελκυστική και η μακρινή προοπτική της ένταξης
στην ΕΕ. Εδώ και πολλά χρόνια επιχειρεί να γίνει
δεκτή στην ΕΕ η Τουρκία. Τον στρατηγικό στόχο
της ένταξης στην ΕΕ έχουν θέσει η Ουκρανία και
η Μολδαβία.
Η ευρωπαϊκή διπλωματία βασίζεται στη χρήση
των οικονομικών μοχλών και της «ήπιας ισχύος»,
υποστηρίζοντας μέσω των ΜΚΟ τις διαδικασίες
εκδημοκρατισμού, συμμετέχοντας στη διευθέτηση των διενέξεων που σχετίζονται με τα μη
αναγνωρισμένα κράτη. Ωστόσο, η Ρωσία αντιμετωπίζει με άκρα επιφυλακτικότητα την περαιτέρω
διεθνοποίηση των θεμάτων που αφορούν τα κράτη της περιοχής.
Πολιτικές ζυμώσεις
Τα σύνορα της Μ. θάλασσας είναι ένα προϊόν
πολιτικών ζυμώσεων. Η εμφάνιση τέτοιων περιοχών είναι επίσης αναμφίβολα το αποτέλεσμα
της ενίσχυσης των πολύπλευρων σχέσεων μεταξύ
μιας ομάδας χωρών που συνορεύουν μεταξύ τους
ή τις συνδέει ο θαλάσσιος χώρος. Η διαμόρφωση
των σχέσεων συχνά προηγείται της εντατικοποίησηςτου πολιτικού διαλόγου ή της εδραίωσης του
επίσημου στάτους της εκάστοτε περιοχής.
ΟΣΕΠ
Εν τω μεταξύ, σήμερα τα όρια της περιοχής της
Μ. θάλασσας έχουν οριοθετηθεί με τη σύσταση
το 1992 του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου, ο οποίος περιλαμβάνει
12 κράτη. Ο ΟΣΕΠ δεν ένωσε μόνο τις χώρες που
έχουν άμεση πρόσβαση στη Μαύρη θάλασσα,
αλλά και το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, τη Μολδαβία, την Αλβανία, την Ελλάδα και τη Σερβία.
Παρά τις συγκεκριμένες επιτυχίες του ΟΣΕΠ, για
τις χώρες που συμπεριλήφθηκαν σε αυτόν, οι σχέσεις με τα έξωθεν «κέντρα ισχύος» -προς το παρόν- είναι κατά κανόνα πολύ σημαντικότερες από
τις περιφερειακές.
Προέλευση του άρθρου: Είναι ένα άρθρο του
Βλαντίμιρ Κόλοσοφ καθηγητή, διδάκτορα γεωγραφικών επιστημών, επικεφαλής του Κέντρου
γεωπολιτικών μελετών του Ινστιτούτου Γεωγραφίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών. Είναι
επίτιμος διδάκτορας του γαλλικού πανεπιστημίου
της Χάβρης, καθώς και πρόεδρος της Διεθνούς
Γεωγραφικής Ένωσης. Δημοσιεύτηκε στην Russia
Beyond The Headlines (RBTH), γαλλόφωνο περιοδικό το οποίο η ρωσική εφημερίδα Rossiyskaya
Gazeta προσφέρει ως ένθετο μηνιαίο στις γαλλικές εφημερίδες Le Figaro και Le Soir.

Το στοίχημα της Ρωσίας στην Ουκρανία-Κριμαία
Ήταν τα τέλη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, που η Σοβιετική Ένωση, παρότι είχε χάσει το ένα πέμπτο
του πληθυσμού της στις επικές μάχες εναντίον των μεραρχιών του Χίτλερ και ως συνέπεια της συμμετοχής της στον πόλεμο, κυρίως λόγω της υπεροχής του πολεμικού υλικού που χρησιμοποιούσε και των
γρήγορων αντανακλαστικών της, κατελάμβανε τις Βαλτικές χώρες, την Πολωνία, την Ανατολική Γερμανία, την Ουγγαρία και την Τσεχοσλοβακία, ενώ εγκαθιστούσε τη δική της επιρροή και στα Βαλκάνια,
πλην Ελλάδος, με την Αυστρία να παραμένει ουδέτερη χώρα, κοινή συναινέσει.
Ήταν η πρώτη φορά που ο ρωσικός παράγοντας έφθανε στην καρδιά της Ευρώπης, ένα άπιαστο όνειρο του Μεγάλου Πέτρου, που έμελλε να το πραγματοποιήσει ένας Γεωργιανός, ο Ιωσήφ Βησσαριόνοβιτς
Στάλιν.
Από την επόμενη Διάσκεψης του Πότσδαμ, που ολοκληρώθηκε στις 2 Αυγούστου 1945, άρχισε ο σχεδιασμός από πλευράς της Δύσης για την απώθηση του ρωσικού παράγοντα προς τα ανατολικά, μακριά
από τις θερμές θάλασσες και όσο πιο κοντά στα Ουράλια όρη. Αυτός ήταν ο στρατηγικός σχεδιασμός
της Δύσης.
Στα πλαίσια αυτού του σχεδιασμού οι …αρμόδιες υπηρεσίες της Δύσης έκαναν ό,τι περνούσε από το
χέρι τους για να ξεσπάσουν τα γεγονότα στην Ουγγαρία, το 1956, στην Πράγα της Τσεχοσλοβακίας, το
1968, στην Πολωνία, τη δεκαετία του 1980, με τη δράση του συνδικάτου Αλληλεγγύη, για να ακολουθήσει η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και η διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Στη συνέχεια
ακολούθησε η επανένωση της Γερμανίας, η απώθηση του ρωσικού παράγοντα από τις Βαλτικές χώρες,
την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Τσεχοσλοβακία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, οι οποίες με τη σειρά
προσχώρησαν στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε.
Η απώθηση από αυτές τις περιφερειακές χώρες ολοκληρώθηκε με την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας,
την αποδυνάμωση της Σερβίας, που είναι ο στενότερος σύμμαχος της Ρωσίας στην περιοχή και την
ανεξαρτητοποίηση του Μαυροβουνίου από την Ομοσπονδία Σερβίας-Μαυροβουνίου, που απέκοψε την
πρόσβαση της Σερβίας στη θάλασσα της Αδριατικής.
Για να ολοκληρωθεί στο σχέδιο της Δύσης, θα έπρεπε να στραφούν προς την Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ η Γεωργία και η Ουκρανία. Στη Γεωργία το εγχείρημα έμεινε ημιτελές, αφού η χώρα έχασε το 20% του εδάφους
της, βλέποντας την Αμπχαζία και τη Νότιο Οσετία να αποσκιρτούν και να ανεξαρτητοποιούνται, με την
ενεργό υποστήριξη της Μόσχας.
Όσον αφορά την Ουκρανία, επιχειρήθηκε η απόσπασή της από την ''αγκαλιά'' της Ρωσίας με την λεγόμενη “Πορτοκαλί Επανάσταση”, το 2004, όταν ο Γιούσενκο πήρε τα σκήπτρα της εξουσίας, επιχειρώντας
να προσανατολίσει τη χώρα προς τη Δύση. Η άνοδος στην εξουσία του Γιανουκόβιτς, το 2010, αφού είχε
προηγηθεί ένα διάλειμμα με την Γιούλια Τιμοσένκο, έβαλε φρένο στη διολίσθηση της χώρας προς τη
Δύση, για να έλθει στο προσκήνιο το Νοέμβριο του 2013 η άρνηση του ρωσόφιλου προέδρου της χώρας

να υπογράψει μια συμφωνία ένταξης στην ΕΕ, που οδήγησε στους δρόμους χιλιάδες φιλο-ευρωπαίους
αντιπολιτευόμενους, οι διαδηλώσεις των οποίων οδήγησαν στην ανατροπή Γιανουκόβιτς.
Ενώ, όμως, οι δυνάμεις που επικράτησαν είναι φανερό ότι προετοιμάζονται με γοργούς ρυθμούς να
οδηγήσουν την Ουκρανία στην Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ, για άλλη μια φορά η Ρωσία το 2014, όπως το 1945, δρα
πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά από τη Δύση.
Με αντανακλαστικά ομολογουμένως μιας καλά οργανωμένης χώρας, η Ρωσία διαχειρίστηκε σωστά
το ζήτημα σε πολιτικό, επικοινωνιακό και στρατιωτικό επίπεδο και κατάφερε να ελέγξει την κατάσταση
στην Κριμαία, ενώ παραμένει ερωτηματικό αν θα καταφέρει να πράξει το ίδιο στις περιφέρειες Χαρκόβ,
Λουγάνσκ, Ντονιέτσκ, Ντιπροπετρόβσκ, Ζαπορίσνια, Χερσώνος, Νικολάγιεφ και Οδησσού. Για να μην
ανατρέχουν οι αναγνώστες μας στους χάρτες, να πούμε ότι πρόκειται για τις ανατολικές και νότιες περιφέρειες, που έχουν δυο χαρακτηριστικά στρατηγικής σημασίας. Αφ' ενός μεν σ’ αυτές βρίσκεται σχεδόν
το σύνολο της βαριάς βιομηχανίας της χώρας και αφ’ ετέρου, αποκόπτουν την δυτικόφιλη Ουκρανία
από τη θάλασσα, ενώ δίνουν απ' ευθείας πρόσβαση στη Ρωσία στον θύλακο της Υπερδνειστερίας, μια
αυτονομημένη περιοχή της Μολδαβίας.
Το παιχνίδι είναι μεγάλο και θα χαρακτηρίζαμε τα γεγονότα της Ουκρανίας κοσμοϊστορικά. Ασφαλώς
η ανατροπή του Γιανουκόβιτς αποτελεί μια στρατηγική ήττα για τη Μόσχα. Σε περίπτωση που όμως ο
Πούτιν κατορθώσει να ελέγξει την ανατολική και τη νότιο Ουκρανία και αποκόψει την υπόλοιπη χώρα
από τη θάλασσα, τότε θα μιλάμε για μια μεγάλη ανατροπή των ισορροπιών στον Εύξεινο Πόντο ΚΑΙ εις
βάρος της Τουρκίας, που θα καταστήσει βιώσιμο και το σχέδιο της Ρωσίας για παρουσία στην Ανατολική
Μεσόγειο και τη Συρία.
Είπαμε, το παιχνίδι είναι μεγάλο, Big Game που λέμε, και εκτός της Αν. Μεσογείου, σχετίζεται ΚΑΙ με
την ακύρωση του South Stream.
Σάββας Καλεντερίδης
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Δεκαέξι μη επανδρωμένοι εξερευνητές των ωκεανών
Τα μη επανδρωμένα υποβρύχια αναλαμβάνουν να εξερευνήσουν τους ωκεανούς του κόσμου,
στο πλαίσιο της αποστολής Challenger Glider του Rutgers University, σε συνεργασία με την Iridium
Communications.
Τα μήκους 2,2 μέτρων σκάφη θα διασχίσουν 128.000 χιλιόμετρα στις πέντε «λεκάνες» των ωκεανών,
φέροντας εξοπλισμό για τη μελέτη των ισχυρότερων ρευμάτων – στην ουσία πρόκειται για υποβρύχια
«ανεμόπτερα» (gliders), τα οποία θα βασίζονται στα ρεύματα για την κίνησή τους, σε ταχύτητες περίπου 35 χιλιομέτρων την ημέρα.
Στην αποστολή θα μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι φορείς από όλο τον κόσμο, με δικά τους αντίστοιχα σκάφη, συνεισφέροντας τα δικά τους δεδομένα. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν θα
βοηθήσουν στην ανάλυση της «συμπεριφοράς» των ρευμάτων και στον έλεγχο της αξιοπιστίας των
μοντέλων που χρησιμοποιούνται πάνω στο αντικείμενο αυτή τη στιγμή. Τα δεδομένα που συλλέγονται
θα μεταδίδονται στα κέντρα ελέγχου της αποστολής μέσω δορυφόρων της Iridium, κάθε φορά που ένα
υποβρύχιο αναδύεται.
Η αποστολή, που ξεκινά αυτό τον μήνα στο πλαίσιο της Oceanology International Conference στο
Λονδίνο, θα διαρκέσει ως τον Μάρτιο του 2016. Σημειώνεται ότι το όλο εγχείρημα αποτελεί μία συμβολική «επανάληψη» της ερευνητικής αποστολής του HMS Challenger το 1872. To κάθε σκάφος (Teledyne
Webb-Slocum) αναμένεται να διανύσει 6.000 – 8.000 χιλιόμετρα.
«Η υγεία των ωκεανών μας είναι στα αλήθεια ένδειξη της υγείας του πλανήτη μας, και η Challenger
Glider Mission θα παρέχει το είδος δεδομένων υψηλής ανάλυσης που χρειάζονται οι ερευνητές για να
αξιολογήσουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ωκεανοί» δήλωσε ο Ντέιβιντ Γουΐγκλσγουορθ,
ανώτερο στέλεχος της Iridium
Οι ΗΠΑ αλλάζουν το πλαίσιο ελέγχου του Διαδικτύου
Σημαντικές αλλαγές στον έλεγχο του Διαδικτύου αναμένεται να φέρει η ανακοίνωση του αμερικανικού Υπουργείου Εμπορίου, ότι σχεδιάζει να εγκαταλείψει τον άμεσο έλεγχο του οργανισμού ICANN.
Ο ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ιδρύθηκε το 1998 σαν οργανισμός
που θα αναλάμβανε τη διαχείριση τεχνικών λειτουργιών του Διαδικτύου, για λογαριασμό του αμερικανικού δημοσίου, εποπτευόμενος από το αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου. Ανάμεσα στις αρμοδιότητες
του ICANN, μεταξύ άλλων, είναι η διατήρηση αρχείου για τις μοναδικές IP διευθύνσεις και τα domain
names.
Πρόκειται για την πρώτη κίνηση της αμερικανικής κυβέρνησης προς την κατεύθυνση της χαλάρωσης
του αποκλειστικού ελέγχου στο Διαδίκτυο και ένα πρώτο βήμα για την επίτευξη διεθνούς συνεργασίας
για τη διαχείριση του Web.
Όπως σημειώνει η Wall Street Journal, η εν λόγω κίνηση, έρχεται σαν απάντηση στις συνεχώς αυξανόμενες διεθνείς ανησυχίες για τον αμερικανικό έλεγχο στο Διαδίκτυο, ειδικότερα μετά τις αποκαλύψεις
για τις συστηματικές παρακολουθήσεις από την NSA και άλλες υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΠΑ.
Στόχος της αμερικανικής κυβέρνησης είναι η δημιουργία μίας νέας δομής επίβλεψης του ICANN, η
οποία θα είναι έτοιμη έως το Σεπτέμβριο του 2015, οπότε και θα λήξει η σύμβαση του οργανισμού με
το αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου. Στα πλάνα των αμερικανών είναι η μετατροπή του ICANN σε έναν
πλήρως ανεξάρτητο οργανισμό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, ο Tim Berners-Lee, δημιουργός του Web
όπως το γνωρίζουμε σήμερα, τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ενός παγκόσμιου κανονισμού για την ορθότερη λειτουργία του Διαδικτύου.
Μιλώντας στην εφημερίδα Guardian, ο Tim Berners-Lee υπήρξε επικριτικός απέναντι στις αμερικανικές και βρετανικές μυστικές υπηρεσίες και το σύστημα παρακολουθήσεων που έχουν συστήσει, όπως
αυτό αποκαλύφθηκε από τον Edward Snowden. Επιπρόσθετα, στη συνέντευξή του αναφέρθηκε και
στην ανάγκη να αφαιρεθεί ο αμερικανικός έλεγχος στη βάση δεδομένων για τα Internet domain names,
δηλαδή ο έλεγχος επί του ICANN.
Η Microsoft ανακοινώνει το OneNote for Mac
Η Microsoft προχώρησε στο λανσάρισμα αλλαγών στη σουίτα εφαρμογών και υπηρεσιών OneNote,
με κυριότερη όλων την ανακοίνωση της εφαρμογής OneNote for Mac.
Στα δέκα χρόνια της ζωής του, το OneNote ήταν «περιορισμένο» στα όρια της πλατφόρμας του λειτουργικού συστήματος Windows. Ωστόσο, το μεγάλο βήμα έγινε και πλέον η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη, δωρεάν, από το App Store. Το OneNote for Mac, όπως και η αντίστοιχη εφαρμογή για Windows,
διαθέτει τις αναδιπλούμενες ταινίες και την ίδια λειτουργικότητα στην καταγραφή σημειώσεων.
Οπτικά, οι δύο εκδόσεις δεν έχουν σημαντικές διαφορές και είναι πολύ πιθανό να ακολουθηθεί παρόμοιο στιλ και στο επερχόμενο Office for Mac, το λανσάρισμα του οποίου αναμένεται να γίνει εντός του
2014. Μία άλλη σημαντική αλλαγή που αφορά το OneNote είναι ότι πλέον η υπηρεσία θα προσφέρεται
δωρεάν και για τους χρήστες του λειτουργικού συστήματος Windows.
Αυτό σημαίνει ότι το OneNote θα διατίθεται δωρεάν για κάθε διαθέσιμη πλατφόρμα: PC, Mac, Windows
Phone, iOS, Android και web. Ωστόσο, η Microsoft θα συνεχίσει να χρεώνει ορισμένα premium χαρακτηριστικά, όπως την υποστήριξη SharePoint ή την ενσωμάτωση του Outlook.
Επίσης, η Microsoft ανακοίνωσε το νέο χαρακτηριστικό OneNote Clipper (σελιδοδείκτης), το οποίο
επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν ιστοσελίδες στο OneNote κατευθείαν από τον browser τους.
Η εν λόγω λειτουργία υποστηρίζει τους browsers Internet Explorer, Chrome, Firefox και Safari, ενώ θα
επιτρέπει και την αποστολή web links ή σημειώσεων μέσω e-mail.
Παράλληλα, η Microsoft ανακοίνωσε ένα νέο cloud API που θα επιτρέπει σε τρίτους developers να ενσωματώνουν τις λειτουργίες αποθήκευσης σελιδοδεικτών και διαμοιρασμού του OneNote, στις εφαρμογές τους.
Τέλος, η Microsoft λανσάρισε το Office Lens για το λειτουργικό σύστημα Windows Phone. Πρόκειται
για μία εφαρμογή η οποία λαμβάνει φωτογραφεία ενός πίνακα κειμένου, ενός αρχείου κειμένου ή μίας
επαγγελματικής κάρτας και την «ενισχύει» κατάλληλα για προβολή, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει, αυτόματα, το κείμενο για εισαγωγή στο OneNote.
Κλιμάκωση της ουκρανικής κρίσης στον κυβερνοχώρο
Η κρίση στην Κριμαία δείχνει να κλιμακώνεται και στον κυβερνοχώρο, καθώς την Κυριακή, ημέρα
κατά την οποία πραγματοποιήθηκε το δημοψήφισμα για την ένωση της περιοχής με τη Ρωσία, ανακοινώθηκε από το ΝΑΤΟ ότι ιστοσελίδες του δέχτηκαν επίθεση από χάκερ που φαίνονται να είναι φιλορώσοι Ουκρανοί.
«Δεν παρεμποδίζεται η δυνατότητά μας να διοικούμε και να ελέγχουμε τις δυνάμεις μας. Ποτέ δεν
υπήρξε κίνδυνος για τα απόρρητα δίκτυά μας» δήλωσε άλλος αξιωματούχος, σύμφωνα με το Reuters.
Στο πλαίσιο των επιθέσεων DDoS (Distributed Denial of Service), κατά τις οποίες οι ιστοσελίδες «βομβαρδίζονται» με requests, επλήγη και ένα κέντρο κυβερνοασφαλείας στην Εσθονία, καθώς και το μη
απόρρητο δίκτυο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΝΑΤΟ.
Σύμφωνα με μια ομάδα που αυτοαποκαλείται Cyber Berkut, πίσω από την επίθεση βρίσκονται ουκρανοί πατριώτες που αντιτίθενται σε αυτό που βλέπουν ως παρέμβαση του ΝΑΤΟ στα εσωτερικά της
χώρας του.
Αν και οι κυβερνοεπιθέσεις κατά των συστημάτων του ΝΑΤΟ είναι αρκετά συχνές, αξιωματούχος της
Συμμαχίας δήλωσε ότι το πρόσφατο περιστατικό αποτέλεσε μία «σημαντική» online επίθεση.
Την πρόσβαση σε τέσσερις ιστοσελίδες αντιπάλων και επικριτών του προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν
έχουν μπλοκάρει οι ρωσικές αρχές. Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του BBC, πρόκειται για το blog
του Αλεξέι Ναβάλνι, δύο ενημερωτικές ιστοσελίδες και ένα site του Γκάρι Κασπάροφ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι αρχές προέβησαν στην εν λόγω κίνηση λόγω του ρόλου των εν λόγω
ιστοσελίδων στην υποκίνηση πρόσφατων «παράνομων» διαμαρτυριών. Σημειώνεται ότι πρόσφατα η
κεντρική τράπεζα της Ρωσίας ανέφερε ότι η κύρια ιστοσελίδα της στοχεύθηκε από χάκερ. Το site της,
όπως και αυτό του Κρεμλίνου, ήταν προσωρινά μη διαθέσιμα.

ΧΡΗΣΙΜΑ

Η βιταμίνη D μειώνει τη χοληστερόλη
Ακόμη και για την καρδιά είναι σημαντική η βιταμίνη D, καθώς σύμφωνα με νέα μελέτη μειώνει
τα επίπεδα της χοληστερόλης.
Τη διαπίστωση αυτή έκαναν ερευνητές από το
Ιατρικό Κολέγιο Τζέφερσον στη Φιλαδέλφεια των
ΗΠΑ, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι η λεγόμενη βιταμίνη του ήλιου μειώνει την κακή χοληστερόλη
LDL και κυρίως στις γυναίκες που βρίσκονται στην
εμμηνόπαυση.
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή
576 γυναικών που είχαν μπει στην εμμηνόπαυση,
από τις οποίες οι μισές λάμβαναν καθημερινά συγκεκριμένη ποσότητα βιταμίνης D σε συνδυασμό
με ασβέστιο, για να απορροφάται σωστά από τον
οργανισμό. Στις υπόλοιπες οι επιστήμονες χορηγούσαν ψευδοφάρμακο.
Στο τέλος της μελέτης, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι στις πρώτες η βιταμίνη D βρισκόταν σε

πολύ καλά επίπεδα, τόσο σε σύγκριση με εκείνες
που λάμβαναν ψευδοφάρμακο, όσο και με τους
εαυτούς τους πριν την έναρξη της μελέτης.
Ωστόσο, αυτό που τους έκανε εντύπωση ήταν
το γεγονός ότι παρουσίαζαν και μικρή αλλά πολύ
ουσιαστική μείωση στη χοληστερόλη LDL, η οποία
ήταν αρκετή για να προστατεύσει την υγεία της
καρδιάς τους.
Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύονται
στην επιθεώρηση Menopause, ενώ οι επιστήμονες αναφέρουν ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν
περισσότερες έρευνες για το θέμα, με μεγαλύτερο
αριθμό συμμετεχόντων.
Κι αυτό γιατί σύμφωνα με τον δρ Peter F.
Schnatz, οι μεταβολές στα επίπεδα της «κακής»
χοληστερόλης είναι σημαντικές, όμως ίσως όχι
αυτές που είναι απαραίτητες για να προλάβουν
την εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας.

Νέα έρευνα για τις επιπτώσεις του καπνίσματος
Τις «κρυφές» επιπτώσεις του καπνίσματος και
μάλιστα σε ανυποψίαστους παθητικούς καπνιστές
αποκάλυψε νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε. Σύμφωνα με αυτήν ακόμη και τα απομεινάρια από τον
καπνό του τσιγάρου, τα οποία μπορεί να έχουν
μείνει σε ρούχα, τοίχους και έπιπλα, πέραν της
ενοχλητικής οσμής, βλάπτουν την υγεία.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, με επικεφαλής
Μπο Χανγκ του Εθνικού Εργαστηρίου Λόρενς
Μπέρκλεϊ, υπάρχει μία ουσία, που σχηματίζεται
όταν ο καπνός του τσιγάρου αντιδρά με τον αέρα
ενός εσωτερικού χώρου, και μπορεί να κάνει ζημιά στο DNA και προσκολλάται σε αυτό με τρόπο
που είναι δυνατό να προκαλέσει καρκίνο.
Σαφώς τα παιδιά είναι περισσότερο ευάλωτα σε
αυτό το φαινόμενο, που σχηματικά θα μπορούσε
να χαρακτηρισθεί ως «κάπνισμα από τρίτο χέρι»,
σε αντιδιαστολή με το «κάπνισμα από δεύτερο
χέρι», δηλαδή το ευρύτερα γνωστό ως «παθητικό
κάπνισμα».
Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι ο καπνός του
τσιγάρου περιέχει πάνω από 4.000 ουσίες και

πολλές από αυτές μένουν σε ένα κλειστό χώρο
επί πολύ χρόνο, αφότου το τσιγάρο έχει σβηστεί
ή ο καπνιστής έχει φύγει. Στη συνέχεια, ορισμένες από αυτές τις ουσίες αλληλεπιδρούν χημικά
με άλλους ρυπαντές που ήδη υπάρχουν στον αέρα
του χώρου, όπως το όζον και το νιτρώδες οξύ,
δημιουργώντας έτσι νέες ουσίες, μερικές από τις
οποίες είναι καρκινογόνες.
Μία από τις πιο επικίνδυνες, όπως αποδείχτηκε
στα εργαστηριακά τεστ, είναι μία νιτροζαμίνη, η
ΝΝΑ, η οποία μπορεί να προκαλέσει γενετικές μεταλλάξεις στο DNA, ανεξέλεγκτη αύξηση κυττάρων και σχηματισμό καρκινικών όγκων.
Μέχρι στιγμής, ο καλύτερος τρόπος για να μειώσει κανείς τον κίνδυνο του «καπνίσματος από
τρίτο χέρι», είναι να καθαρίζει καλά (ή και να απομακρύνει από τους κλειστούς χώρους) τα αντικείμενα που έχουν εκτεθεί περισσότερο στον καπνό
των τσιγάρων, όπως ρούχα, κουρτίνες, σκεπάσματα, έπιπλα και χαλιά, καθώς επίσης - σε περίπτωση μετακόμισης σε σπίτι όπου έμεναν καπνιστές
- να ξαναβάψει τους τοίχους.

Στο σπανάκι κρύβεται η λύση για την παχυσαρκία
Μια ουσία που υπάρχει στο σπανάκι φαίνεται
ότι κρύβει τη λύση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.
Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε μελέτη που
πραγματοποιήθηκε από ερευνητές στη Σουηδία
και συγκεκριμένα από το Πανεπιστήμιο Λουντ
έδειξε ότι η ουσία αυτή, η οποία ανήκει στα θυλακοειδή, μειώνει τις λιγούρες που αισθάνεται κανείς
ανάμεσα στα γεύματα και συμβάλλει καθοριστικά
στην πρόληψη της παχυσαρκίας.
Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες στην έκθεσή
τους, η συγκεκριμένη ουσία λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο από ό,τι οι αντίστοιχες ουσίες που
υπάρχουν στις τροφές που έχουν υποστεί επεξεργασία, επειδή οι τελευταίες διασπώνται μόνο
στο ανώτερο τμήμα του εντέρου. Ακριβώς αυτή η
διαφορά που υπάρχει στη λειτουργία της συγκεκριμένης ουσίας προλαμβάνει την παραγωγή βασικών ορμονών στον οργανισμό, που του δίνουν

την αίσθηση της πληρότητας.
Την ουσία αυτή ανακάλυψε η επικεφαλής
της μελέτης, καθηγήτρια Charlotte Erlanson
– Albertsson, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ελέγχου της όρεξης, κατά τη διάρκεια μελέτης που
διεξήγαγε με σκοπό την εύρεση αποτελεσματικών
τρόπων για την επιβράδυνση της πέψης και την
ανακούφιση του οργανισμού από τις λιγούρες.
Η ομάδα της καθηγήτριας Charlotte Erlanson
– Albertsson μελέτησε τη δράση της ουσίας σε
εθελοντές, στους οποίους τη χορηγούσε κάθε
πρωί σε μορφή συμπληρώματος, επειδή με την
κατανάλωση σπανακιού ο οργανισμός δεν μπορεί
να τη διασπάσει εύκολα.
Όπως ανέφεραν οι συμμετέχοντες στο τέλος
των δοκιμών, η ουσία αυτή όχι μόνο τους βοήθησε
να αντιστέκονται στις... επικίνδυνες λιγούρες που
ένιωθαν, αλλά επιπλέον συνέβαλε στη βελτίωση
της πέψης.
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Από λάθος σε λάθος το ΔΝΤ, στην περίπτωση Ελλάδας

Ομολογία αποτυχίας για τις προβλέψεις της ''ελληνικής διάσωσης'', διαπιστώνει άλλη μια φορά
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Έπεσε έξω
παραδέχεται το ΔΝΤ, καθώς εξέδωσε υπερβολικά
αισιόδοξες οικονομικές προβλέψεις για την πορεία των επιχειρήσεων ''σωτηρίας'' τα τελευταία
χρόνια.
Οι ορκωτοί ελεγκτές δήλωσαν ότι οι προβλέψεις του ΔΝΤ «έτειναν να είναι υπεραισιόδοξες σε
υψηλού προφίλ περιπτώσεις», όπως το πρόσφατο
πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας.
Στο πρόγραμμα - ρεκόρ για την ελληνική διάσωση, για παράδειγμα, οι προβλέψεις ανάπτυξης
έδωσαν την δυνατότητα στα στελέχη του ΔΝΤ να
δηλώσουν ότι το χρέος της χώρας είναι βιώσιμο,
τον πρώτο καιρό του προγράμματος. Όμως εντέλει

οι ιδιώτες επενδυτές υποχρεώθηκαν να υποστούν
ζημίες για τα κρατικά ομόλογα που κατείχαν, ώστε
να μην χρεοκοπήσει η χώρα.
Τα σχόλια του γραφείου ανεξάρτητων εκτιμήσεων (Independent Evaluation Office) του ΔΝΤ, δίνουν «τροφή» στις επικρίσεις ορισμένων οικονομολόγων που επικρίνουν τις εκτιμήσεις τουθ ΔΝΤ.
Η ομάδα ελεγκτών αναφέρει ότι σε ορισμένες
περιπτώσεις το ΔΝΤ υποβάθμισε τις προβλέψεις
του χαμηλότερα, μέσα σε λίγους μήνες μετά την
αρχική πρόβλεψη.
«Θα πρέπει να ενισχύσουμε περαιτέρω την δυνατότητα μάθησης του ταμείου, μεταξύ άλλων
μαθαίνοντας από τα λάθη του παρελθόντος», σχολίασε εγγράφως η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κριστίν
Λαγκάρντ.

'Eκθεση-σοκ του ΟΟΣΑ για την φτώχεια στην Ελλάδα

Παραλίγο στην φυλακή επειδή έβαλε στέγη
στην σπηλιά, όπου ζει με την οικογένειά του
Η απίστευτη περιπέτεια ενός φτωχού οικογενειάρχη από την Κρήτη. Η πολεοδομία «έκατσε στο
σκαμνί» πατέρα τριών ανήλικων παιδιών επειδή
έβαλε ελενίτ στη σπηλιά που χρησιμοποιεί ως
κατάλυμα για να ζεστάνει την οικογένεια του. Το
«κράτος δικαίου» σε όλο του το μεγαλείο! Η Πολεοδομία Ηρακλείου έκρινε πως πρέπει να τον
στείλει αμέσως στο δικαστήριο για πολεοδομική
παράβαση. Ευτυχώς, η δικαιοσύνη έχει μάτια και
βλέπει και ο άνθρωπος αθωώθηκε.
Χαίρε Ελλάς το μεγαλείο σου! Την ώρα που χιλιάδες νεόπλουτοι απατεώνες απολαμβάνουν τις
παράνομες πισίνες τους στις αυθαίρετες βίλες τους
που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια στις κοσμοπολίτικες περιοχές, η Πολεοδομία είχε την... φαεινή
ιδέα να στείλει στο εδώλιο του κατηγορουμένου
πατέρα τριών ανήλικων παιδιών επειδή, κατά την
υπηρεσία, «τόλμησε» να βάλει μια πρόχειρη κατασκευή στέγης πάνω στη σπηλιά που ζει με την
οικογένεια του προκειμένου να μην βρέχονται τα
παιδιά του. Το περιστατικό έγινε στη Χρυσοπηγή
Ηρακλείου και έχει εξοργίσει την τοπική κοινωνία.
Η πενταμελής οικογένεια με τα τρία μικρά παιδιά ζει κάτω από το όριο της απόλυτης φτώχειας,
ενώ διαμένει σε μια σπηλιά στην περιοχή της Χρυσοπηγής στο Ηράκλειο αφού δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες της.
Σε μια προσπάθεια να βελτιώσει τις συνθήκες
του καταλύματος ο πατέρας της οικογένειας το
χειμώνα του 2012 τοποθέτησε ένα ελενίτ για να
σκεπάσει τη σπηλιά για να μην περνούν μέσα το
κρύο και τα νερά της βροχής.

Αυτή ήταν και η αιτία που ξεκίνησε και μια ακόμη ταλαιπωρία για την οικογένεια.
Κάποιος κάτοικος της περιοχής έκανε ανώνυμη
καταγγελεία στην πολεοδομία η οποία μάλιστα
του επέβαλε πρόστιμο και τον οδήγησε στο αυτόφωρο! Ο άτυχος πατέρας μέσα σε όλα του τα προβλήματα είχε να αντιμετωπίσει και το πιο σκληρό
πρόσωπο της ελληνικής πολιτείας που εξάντλησε
πάνω του όλη τη αυστηρότητα των νόμων.
Η υπόθεση εκδικάστηκε σήμερα στο δικαστικό
μέγαρο Ηρακλείου με μάρτυρα τον πρόεδρο του
Εργατικού Κέντρου Σωκράτη Βαρδάκη. Υπενθυμίζεται ότι το Εργατικό Κέντρο είχε αντικαταστήσει
το φθαρμένο ελενίτ με καινούριο προκειμένου να
βοηθήσει την οικογένεια.
Το δικαστήριο έκρινε τους κατηγορούμενους
αθώους, ενώ σε δηλώσεις του ο κ. Βαρδάκης ανέφερε πως το μόνο που έκαναν είναι να βάλουν μια
στέγη στο άθλιο κατάλυμα για να προστατευτούν
τα μικρά παιδιά της οικογένειας.
Πηγή: cretalive.gr

Η Ελλάδα στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης
για την ποιότητα απονομής της δικαιοσύνης

Η ποιότητα της δικαιοσύνης, η ταχύτητα με την
οποία εκδικάζει υποθέσεις και γενικότερα η αποδοτικότητα του δικαστικού συστήματος είναι μείζονα θέματα σε όλες τις χώρες. Και στην Ελλάδα
ακόμη περισσότερο καθώς σε εκκρεμότητα βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες υποθέσεις στερώντας δισεκατομμύρια από τα κρατικά ταμεία και
ταλαιπωρώντας τους πολίτες.
Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κομισιόν για την
ποιότητα της δικαιοσύνης στις χώρες της ΕΕ είναι
κόλαφος για την Ελλάδα η οποία είναι και πάλι
ουραγός.
Ο χρόνος για την εκδίκαση αστικών και εμπορικών διαφορών πρωτοβάθμια έχει αυξηθεί από 190
το 2010 σε 460 ημέρες το 2012, επίδοση η οποία
είναι η τρίτη χειρότερη μεταξύ των 22 κρατών-μελών της ΕΕ για τα οποία υπάρχουν στοιχεία.
Τις καλύτερες επιδόσεις στην ΕΕ εμφανίζουν η
Λιθουανία, το Λουξεμβούργο και η Ουγγαρία με
χρόνο επίλυσης που δεν υπερβαίνει τις 100 ημέρες ενώ τις χειρότερες επιδόσεις παρουσιάζουν η
Ιταλία και η Μάλτα.
Παράλληλα, όσον αφορά την αποδοτικότητα
του συστήματος δικαιοσύνης από την έρευνα της
Κομισιόν προκύπτει ότι η Ελλάδα παρουσιάζει τις
χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των 20 κρατών-μελών για τα οποία υπάρχουν στοιχεία, εφόσον το
ποσοστό εκδίκασης αστικών και εμπορικών διαφορών πρωτοβάθμια μειώθηκε από 79% το 2010
σε 59% το 2012, ενώ τα καλύτερα αποτελέσματα
εμφανίζουν το Λουξεμβούργο, η Ιταλία, η Μάλτα.
Εξάλλου, όσον αφορά την ποιότητα του συστή-

ματος δικαιοσύνης προκύπτει ότι σε μια κλίμακα
που κυμαίνεται από το 0 έως το 4 η Ελλάδα είναι
τελευταία στην ΕΕ με επίδοση 1,5 και η Κύπρος
προτελευταία με επίδοση 2, ενώ στις πρώτες
θέσεις με επίδοση 4 βρίσκονται 10 κράτη-μέλη
(Δανία, Εσθονία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα,
Αυστρία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Φινλανδία, Σουηδία).
Σημειώνεται ότι στους δείκτες για την ποιότητα
περιλαμβάνονται η υποχρεωτική κατάρτιση των
δικαστών, η παρακολούθηση και αξιολόγηση των
δικαστικών δραστηριοτήτων, ο προϋπολογισμός
και οι ανθρώπινοι πόροι των δικαστηρίων, καθώς
και η διαθεσιμότητα τεχνολογιών πληροφοριών
και επικοινωνιών (ΤΠΕ), και εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης των διαφορών (ADR).
Ο πίνακας αποτελεσμάτων παρουσιάζει δεδομένα για την αντίληψη περί ανεξαρτησίας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης.
Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στην ΕΕ και την 84η σε σύνολο 184 χωρών. Στην ΕΕ τις καλύτερες επιδόσεις
εμφανίζουν η Φινλανδία, η Ιρλανδία και η Μεγάλη
Βρετανία και τις χειρότερες η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Σλοβακία.
Βέβαια, υπάρχουν κενά στο δικαστικό σώμα
και σοβαρές ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή. Όμως. Μήπως τα τελευταία χρόνια λαμβάνει
χώρα και μια ιδιότυπη «λευκή» απεργία επειδή
έχουν περικοπεί οι μισθοί; Κάτι τέτοιο εκτός από
τη νόθευση της δικαιοσύνης αποτελεί και βόμβα
στη δημοκρατία.

Το 17,9% των Ελλήνων -ποσοστό διπλάσιο σε
σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα- δεν διαθέτει
αρκετά χρήματα ούτε για να αγοράσει τρόφιμα,
κάτι που δεν παρατηρείται ούτε στις χώρες με
χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, όπως η Βραζιλία
και η Κίνα! Αυτό αποκαλύπτει η Έκθεση του ΟΟΣΑ
(Society at a Glance 2014), αναδεικνύοντας τις τεράστιες απώλειες εισοδήματος των Ελλήνων στο
διάστημα 2007- 2012.
Είναι ενδεικτικό ότι η μέση απώλεια ανά άτομο
υπολογίζεται στις 4.400 ευρώ, απώλεια που είναι
η μεγαλύτερη μεταξύ των χωρών των ΟΟΣΑ και 4
φορές μεγαλύτερη από τα μέσα επίπεδα των χωρών της Ευρωζώνης!
Η εικόνα αυτή οφείλεται στην «έκρηξη» των
ποσοστών ανεργίας, ειδικά στους νέους, όπως
επίσης στο στρεβλό σύστημα κοινωνικών παροχών που μπορεί να «απορροφούσε» το 30% των

δημόσιων δαπανών, αλλά δεν είχε στόχευση σε
εκείνους είχαν πραγματικά ανάγκη. Είναι επίσης
ενδεικτικό του τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα,
ότι σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, μόνο η χώρα μας μαζί
με την Ιταλία δεν έχει πρόβλεψη για Εθνικό Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα!
Αποκαλυπτικά είναι και τα στοιχεία για την
απασχόληση, καθώς οι οικογένειες χωρίς εργασία έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, καθώς ο 1 στους
5 ενηλίκους ζει σε νοικοκυριό όπου κανείς δεν
εργάζεται! Προβληματισμό πρέπει να προκαλεί,
επίσης, η επισήμανση του ΟΟΣΑ ότι η οικονομική
ανάκαμψη δεν θα πρέπει να αναμένεται ότι θα
βάλει γρήγορά τέλος στη κοινωνική κρίση, καλώντας τις ελληνικές Αρχές να λάβουν μέτρα για
τη κάλυψη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, κυρίως των μακροχρόνια ανέργων και των φτωχών
νοικοκυριών.

Focus: Η Ελλάδα δεν θα ξεχρεώσει ποτέ
Εξαιρετικά σκληρό το δημοσίευμα του Focus για την Ελλάδα την οποία χαρακτηρίζει «απελπιστική
περίπτωση». Το ίδιο δημοσίευμα επιμένει οτι οι Έλληνες εξακολουθούν να ζουν πάνω από τις δυνατότητές τους, ενώ ευθεία επίθεση γίνεται και στον Γιάννη Στουρνάρα.
«Συνεχίζεται ο κατήφορος της Γαλλίας και της Ιταλίας, ενώ η Ελλάδα παραμένει απελπιστική περίπτωση» αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, παρατηρώντας σε άλλο σημείο ότι «οι δήθεν ζηλωτές
των μεταρρυθμίσεων, Έλληνες έχουν φθάσει πάλι το 170% -το ποσοστό του χρέους επί του ΑΕΠ».
Το προβληματικό παιδί της ευρωζώνης
Στο τμήμα του άρθρου που αφορά στην Ελλάδα, επισημαίνεται:
«Εδώ και εβδομάδες ακούμε ότι πηγαίνει καλύτερα το πάλαι ποτέ προβληματικό παιδί της ευρωζώνης
και ότι ως ανταμοιβή για τις σκληρές μεταρρυθμίσεις η Ελλάδα αξίζει ειλικρινά να λάβει την επόμενη
δανειακή δόση. Τίποτε από αυτά», αποφαίνεται το δημοσίευμα, που επικαλείται μελέτη του Κέντρου
Ευρωπαϊκής Πολιτικής, CEP, σύμφωνα με την οποία η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας εξακολουθεί
να μειώνεται και μάλιστα με μεγαλύτερη ταχύτητα σε σχέση με άλλες χώρες της ευρωζώνης.
Σύμφωνα με το Focus «οι Έλληνες συνέχισαν να ζουν πάνω από τις δυνατότητές τους». Προς τεκμηρίωση της εν λόγω θέσης το ρεπορτάζ παραθέτει τα συμπεράσματα της μελέτης του CEP, που θέλουν το
ποσοστό κατανάλωσης επί του εισοδήματος στην Ελλάδα να είναι το υψηλότερο σε όλη την ΕΕ.
Το τελικό συμπέρασμα της μελέτης, σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό, είναι ότι «η Ελλάδα δεν θα
αποπληρώσει ποτέ τα χρέη της». «Αυτό το γνωρίζαμε και πριν από την ανάλυση του CEP», επισημαίνει
το δημοσίευμα και προσθέτει:
«Και τι κάνει ο Ελληνας υπουργός Οικονομικών; Ανακοινώνει αδιάντροπα σε συνέντευξή του προς την
Handelsblatt ότι η χώρα του, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014, θα τολμήσει για πρώτη φορά να βγει
με ομόλογά της στην αγορά. Ας ελπίσουμε ότι η αγορά θα δώσει στους τζογαδόρους την κατάλληλη
απάντηση», γράφει το Focus.
Σκληρές επικρίσεις σε βάρος της Γαλλίας και της Ιταλίας
Στο ίδιο πλαίσιο, το Focus «ερμηνεύει» και την οικονομική πολιτική της Ιταλίας, διαβλέποντας στην
φορολογική ελάφρυνση των πολιτών και επιχειρήσεων, που προωθεί ο Ματέο Ρέντσι «αύξηση του χρέους» της χώρας. «Αυτή η πολιτική ενάντια στην λιτότητα είναι ριψοκίνδυνη», παρατηρεί το ρεπορτάζ,
υποστηρίζοντας ότι ο Ρέντσι δεν φαίνεται να παίρνει στα σοβαρά την υπόσχεση που έχει δώσει να διατηρήσει κάτω από το 3% του ΑΕΠ το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας του. Όσον αφορά τη δέσμευση
του Ρέντσι να αναδιαρθρώσει σε 100 ημέρες την Ιταλία, το Focus του υπενθυμίζει σκωπτικά ότι 100
ημέρες απαιτούνται για να γίνει στην Ιταλία η σύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος.
Παρόμοιες είναι και οι επισημάνσεις για τη Γαλλία, η κυβέρνηση της οποίας δαπανά ένα μεγάλο μέρος
της ενέργειάς της προκειμένου να αντιμετωπίσει οργισμένα τις «συστηματικές αμφισβητήσεις της γαλλικής ανταγωνιστικότητας». Το δημοσίευμα σχολιάζει τη δήλωση του γάλλου υπουργού Οικονομικών
Μοσκοβισί, σύμφωνα με την οποία η Γαλλία εξήλθε καλύτερα από άλλες χώρες από την «ευρωκρίση».
«Αυτό δεν το πιστεύει ούτε το Ελεγκτικό Συνέδριο της χώρας του», σχολιάζει το Focus και προσθέτει
ότι σύμφωνα με τους οικονομικούς ελεγκτές «το κρατικό χρέος βρίσκεται σε πολύ επικίνδυνη ζώνη»
και ότι «η όποια αναβολή στη μείωση του χρέους θα συνιστά πλήγμα στην δημοσιονομική αξιοπιστία
της Γαλλίας».
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Οι δρόμοι γέμισαν από ανθρώπους που χόρευαν
και πανηγύριζαν. Οι κάτοικοι της Κριμαίας δήλωναν ευτυχισμένοι γιατί θα γίνουν κομμάτι της
Ρωσίας. Κάποιοι, όχι πολύ μακριά, τους παρακολουθούσαν στενά και κουνούσαν το κεφάλι. Οι
κάτοικοι της Νότιας Οσετίας, εκείνοι που πριν από
5,5 χρόνια ζούσαν την ίδια έκσταση.
Την ημέρα που η Ρωσία αναγνώρισε επίσημα
την περιοχή της Γεωργίας ως ανεξάρτητη- το
2008- νεαροί άνδρες κρέμονταν από τα παράθυρα
των αυτοκινήτων τους, κουνώντας ρωσικές σημαίες και έλουζαν τους περαστικούς με σαμπάνια.
Οι αξιωματούχοι ονειρεύονταν τη δημιουργία μίας
οικονομίας βασισμένη στον τουρισμό. Ηθελαν να
γίνουν ένα νέο Μονακό, όπως αναφέρουν οι New
York Times στο εκτενές αφιέρωμα που έκαναν.
Τα όσα περίμεναν δεν έγιναν ποτέ. Σήμερα, η
οικονομία της Νότιας Οσετίας εξαρτάται πλήρως
από τις επιχορηγήσεις της Ρωσίας. Η ανεργία στα
ύψη, όπως και οι τιμές, αφού τα αγαθά φτάνουν
εκεί από ένα μακρόστενο τούνελ, μέσα από τον
Καύκασο, που τους ενώνει με τη Ρωσία.
Διαβρωμένη ελίτ
Το πολιτικό σύστημα είναι απόλυτα ελεγχόμενο
από την ελίτ που είναι πλήρως αφοσιωμένη Μόσχα. Ανθρωποι που ξαφνικά πλούτισαν και κυκλοφορούν με μαύρα πολυτελή αυτοκίνητα στους
κατεστραμμένους δρόμους της περιοχής. Δεκάδες
σπίτια είναι ακόμη σε άθλια κατάσταση, φέροντας
τις «πληγές» του πολέμου του 2008 με τη Γεωργία,
καθώς δεν επισκευάστηκαν ποτέ.
«Τον πρώτο χειμώνα σκεφτόμασταν ''ο πόλεμος
μόλις τελείωσε''. Το δεύτερο χειμώνα, άρχισε να
ξυπνά η αγανάκτηση. Οταν ήρθε ο τρίτος χειμώνας, όλα πλέον είχαν γίνει ξεκάθαρα», λέει η Ντίνα
Αλμπόροβα, κάτοικος της περιοχής και επικεφαλής ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού στην
πρωτεύουσα, την πόλη Τσχινβάλι.
Οταν η Ρωσία εισέβαλε στη Γεωργία, ως απάντηση στην επίθεση που είχε κάνει η τελευταία στη
Νότια Οσετία, και πήρε τον έλεγχο της συγκεκριμένης περιοχής αλλά και της Αμπχαζίας, φαινόταν
ότι το Κρεμλίνο δεν σκεφτόταν τις μακροχρόνιες
συνέπειες.
Οπως και στην περίπτωση της Κριμαίας, ο
πόλεμος παρουσιάστηκε στους Ρώσους ως ένα
ανθρωπιστικό πλάνο για την προστασία των κατοίκων και εκτός των συνόρων ως μία πρόκληση
των ΗΠΑ, που είχαν συνταχθεί με τη Γεωργία. Η
εισβολή είχε απόλυτη τηλεοπτική κάλυψη στη
Ρωσία και ανέβασε τη δημοτικότητα του Ντμίτρι
Μεντβέντεφ στο υψηλότερο επίπεδο της προεδρικής του θητείας.
Η επόμενη ημέρα της αναγνώρισης της Οσετίας
βέβαια έφερε το Κρεμλίνο αντιμέτωπο με διαδοχικούς πονοκεφάλους. Τις τελευταίες ημέρες οι
οικονομολόγοι έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα πως η Κριμαία θα αποδειχθεί ένα σοβαρό

KOΣΜΟΣ

New York Times: Αν η ιστορία είναι οδηγός, οι
πανηγυρισμοί στην Κριμαία θα κρατήσουν λίγο
«βάρος» στο ρωσικό προϋπολογισμό, αλλά τα επιχειρήματά τους πνίγηκαν μέσα στις ζητωκραυγές
του κόσμου και τη λαϊκή υποστήριξη της προσάρτησης της περιοχής.
Ο Αλεξέι Μαλασένκο, αναλυτής στο Carnegie
Moscow Center, ήταν ένας από αυτούς. Προέβλεψε πως οι Ρώσοι αξιωματούχοι θα σοκαριστούν με
τα όσα θα αντιμετωπίσουν προσπαθώντας να χειριστούν την Κριμαία. Η αναζωπύρωση της οικονομίας της, η διανομή των χρημάτων, ο χειρισμός
των διαφορετικών εθνικοτήτων και ο έλεγχος της
διαφθοράς που συνοδεύει όλα τα μεγάλα ρωσικά
πλάνα είναι τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουν. Και κρίνοντας από την ιστορία, σύντομα ο
ενθουσιασμός του κόσμου θα περάσει.
Η Ρωσία ξέχασε την Οσετία
«Η πλειοψηφία των Ρώσων έχει ξεχάσει την
Οσετία. Και αν δεν είχαν γίνει οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνες, δεν θα θυμούνταν ούτε την
Αμπχαζία», λέει ο Μαλασένκο. «Βέβαια, η Κριμαία
δεν είναι Οσετία. Παρόλα αυτά, η τραγωδία τους
θα ξεχαστεί σε ένα χρόνο», προσθέτει.
Η Οσετία πίεζε για χρόνια τη Ρωσία για να προσαρτηθεί. Είχε κάνει ανάλογο δημοψήφισμα το
1992. Η απάντηση ήρθε μόλις το 2008, όταν η
Μόσχα έστειλε τανκ στα σύνορα με τη Γεωργία και
αναγνώρισε την περιοχή ως ανεξάρτητη χώρα.
Ο κόσμος εκστασιάστηκε στη θέα των Ρώσων
στρατιωτών. Οι αυτονομιστές είχαν περάσει δύο
δεκαετίες σε συγκρούσεις με τις γεωργιανές

αρχές. Και η οικονομία τους δεν ήταν τίποτα το
σπουδαίο. Το μόνο που είχαν να δείξουν ήταν
οπωρώνες μήλων και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, πλαστών χαρτονομισμάτων και νοθευμένης
βότκας μέσω της σήραγγας που την ενώνει με τη
Ρωσία. Ο στρατός της Γεωργίας είχε περικυκλώσει
το Τσχινβάλι, αναγκάζοντας τους κατοίκους να
περάσουν μέρες οχυρωμένοι σταυπόγεια των σπιτιών τους. Οταν τους αναγνώρισε η Ρωσία, αυτό
σήμαινε πως θα είχαν προστασία.
«Η Οσετία ευχαριστεί τους υπερασπιστές της»,
ήταν ένα από τα γκράφιτι που εμφανίστηκαν
στους τοίχους τις επόμενες ημέρες. Οι αξιωματούχοι αναρωτιούνταν δημοσίως ποια θα είναι η
επόμενη χώρα που θα τους αναγνωρίσει ως ανεξάρτητους. Η Σερβία, η Κίνα, η Συρία ή μήπως η
Λευκορωσία. Κανένα μεγάλο κράτος δεν το έκανε
όμως. Εχει αναγνωριστεί μόνο από τέσσερις χώρες, μαζί με τη Ρωσία, από τις οποίες οι δύο είναι
νησιά του Ειρηνικού με λιγότερους από 15.000
κατοίκους.
Η Ρωσία επέλεξε έναν πολυτελή τρόπο για να
δείξει τη δέσμευσή της απέναντι στη Νότια Οσετία. Ο μαέστρος Βαλερί Γκεργκίεφ, με στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο, πήγε εκεί με ολόκληρη την
ορχήστρα του Mariinsky Theater για να δώσουν
παράσταση κάτω από τους προβολείς, δίπλα σε
ένα κατεστραμμένο κτίριο.
Η ευφορία κράτησε για λίγο
Ηταν το αίσθημα της ασφάλειας που ένιωθαν

οι κάτοικοι, οι οποίοι σκέφτονταν πως επιτέλους
μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι, έπειτα από ατελείωτους βομβαρδισμούς με κάθε στιγμή να μοιάζει η τελευταία, όπως λέει η Αλμπόροβα.
Μετά, ήρθε η σκληρή πραγματικότητα
Λίγους μήνες έπειτα από την αναγνώριση από
τη Ρωσία, οι κάτοικοι της Οσετίας έτρεμαν από το
κρύο μέσα στα σπίτια τους, αφού τα πλαστικά καλύμματα στα παράθυρα δεν μπορούσαν να κάνουν
πολλά. Ο κόσμος άρχισε να αναρωτιέται πότε θα
έρθει η βοήθεια των εκατομμυρίων. Η απάντηση
έρχεται από τον Μαλασένκο. Σύμφωνα με τον
αναλυτή, μόνο το 30% της ενίσχυσης έφτασε στο
στόχο της.
Εξι μήνες μετά από τις συγκρούσεις, η επιτροπή
ομοσπονδιακού ελέγχου της Ρωσίας διαπίστωσε
πως μόνο 1,4 εκατ. δολάρια είχαν δαπανηθεί για
την ανοικοδόμηση της περιοχής, από τη βοήθεια
των 55 εκατομμυρίων. Εως πέρυσι, η επιτροπή είχε
διαπιστώσει πως τουλάχιστον 33 εκατομμύρια χάθηκαν ή καταχράστηκαν. Ηδη οι αρχές της Οσετίας
άσκησαν διώξεις σε 70 πρώην αξιωματούχους, με
την κατηγορία πως έκλεψαν 22 εκατ. δολάρια.
Πράγματι, τα ρούβλια από το Κρεμλίνο βοήθησαν κάποιους
Αξιωματούχοι άρχισαν να χτίζουν πολυτελή
σπίτια, απέκτησαν πανάκριβα αυτοκίνητα και ξόδευαν αλόγιστα χρήματα. «Το ίδιο θα γίνει στην
Κριμαία. Αυτή είναι η κουλτούρα της ρωσικής
επεκτατικής πολιτικής. Πολλά χρήματα, αλλά που
δεν διανέμονται σωστά», λέει μία κάτοικος της
Οσετίας, μιλώντας υπό το καθεστώς της ανωνυμίας από φόβο.
Πλέον οι άνθρωποι στην Οσετία δεν βλέπουν
τους Ρώσους ως σωτήρες
Τους ενοχλούν ακόμη και οι στρατιώτες που
βρίσκονται σε μία βάση έξω από την πρωτεύουσα.
Ζουν υπό τη μόνιμη ανησυχία πως κάποια στιγμή
οι εξελίξεις μπορεί να οδηγήσουν το Κρεμλίνο
στην απόφαση να αποσύρει την αναγνώριση της
περιοχής ως ανεξάρτητο κράτος και ότι μπορεί να
χρειαστεί να επιστρέψουν στον έλεγχο της Γεωργίας. Πολλοί έχουν αρχίσει να εγκαταλείπουν την
Οσετία, ενώ κάποιοι- ελάχιστοι- ζουν ακόμη με το
όνειρο πως η Μόσχα θα φροντίσει ώστε να αυξηθούν οι μισθοί και οι συντάξεις τους.
Την ώρα που η Κριμαία πανηγύριζε, η απομόνωση της Οσετίας βάθαινε
Κάτοικοι στο χωριό Ατότσι, στο έδαφος της Γεωργίας, είδαν άνδρες με στρατιωτικές στολές να
χτίζουν έναν ψηλό φράχτη. Θέλουν σε λίγο καιρό
να περικυκλώσουν με αυτό τον τρόπο την Οσετία. Η 43χρονη Ζεμφίρα Πλίεβα μεγάλωσε εκεί
και τώρα μένει λίγο έξω από την επίμαχη περιοχή. Στην ερώτηση για το τι θα συμβεί αν κάποια
στιγμή η Οσετία προσαρτηθεί στη Ρωσία, βάζει τα
κλάματα. Αυτό που κάποτε ήταν όνειρο, τώρα έχει
γίνει για εκείνους εφιάλτης.

Ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, αποκλείει στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στην Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να εμπλακούν
στρατιωτικά στην Ουκρανία τονίζοντας ότι η επίτευξη της όποιας λύσης πρέπει να έλθει μέσω της
διπλωματικής οδού.
Δεν πρόκειται να εμπλακούμε σε μια στρατιωτική εκστρατεία στην Ουκρανία δήλωσε σε συνέντευξή
του στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC ο Ομπάμα, σύμφωνα με το Reuters.
Μάλιστα αναφέρθηκε στις κυρώσεις που η χώρα του επέβαλλε σε 11 Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους την Δευτέρα και τόνισε ότι μέσω διπλωματικών προσπαθειών θα επιδιωχθεί να ασκηθεί πίεση
στην Μόσχα αναφορικά με την περιοχή της Κριμαίας στη νότια Ουκρανία.
«Υπάρχει ένα καλύτερο μονοπάτι, αλλά πιστεύω ότι και οι Ουκρανοί θα αναγνωρίσουν ότι για εμάς να
εμπλακούμε στρατιωτικά με τη Ρωσία δεν είναι ο κατάλληλος χειρισμός και δεν θα είναι καλό για την
Ουκρανία» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Νωρίτερα την Τετάρτη φιλορώσοι πολιτοφύλακες κατέλαβαν δύο ναυτικές βάσεις στην Κριμαία μεταξύ των οποίων ήταν και ο ναύσταθμος στη Σεβαστόπολη.
Περίπου 50 αξιωματικοί που βρίσκονταν στον ναύσταθμο μπόρεσαν να φύγουν, παίρνοντας μαζί τους
τα προσωπικά τους είδη, μετά την εισβολή των φιλορώσων ακτιβιστών και πολιτοφυλάκων οι οποίοι
υπέστειλαν την ουκρανική σημαία και ύψωσαν στη θέση της την ουκρανική.
Αργά το βράδυ της Τετάρτης το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδιδε ότι ο Ρώσος υπουργός Άμυνας έδωσε
εντολή στις αρχές της Κριμαίας να αφήσουν ελεύθερο τον Γκαϊντουκ και μάλιστα τόνισε να μην τον
εμποδίσουν να επιστρέψει στο Κίεβο.

Κατάληψη και άλλης βάσης στην Κριμαία
Επίσης όπως μεταδίδει το Reuters οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον πλήρη έλεγχό
τους άλλη μια ουκρανική ναυτική βάση στην Κριμαία το βράδυ της Τετάρτης.
Ο πλωτάρχης Εντουάρντ Κουσναρένκο δήλωσε ότι δεν ασκήθηκε βία κατά την έφοδο των στρατιωτών
στο ναυτικό σταθμό φορτοεκφορτώσεων και ανεφοδιασμού στο Μπαχτσισαράι, περίπου 30 χιλιόμετρα
νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Συμφερόπολης.
Ρώσοι στρατιώτες πυροβόλησαν στον αέρα όταν δημοσιογράφοι προσπάθησαν να προσεγγίσουν την
πύλη της βάσης αυτής.
Ο Κουσναρένκο ανέφερε ότι ο ίδιος και 14 άλλοι ναύτες απομακρύνθηκαν από τη βάση του Μπαχτσισαράι και δε μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με τους ανωτέρους τους στη Σεβαστούπολη ή στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο.
Σχέδιο για την απομάκρυνση των στρατευμάτων της από την Κριμαία καταρτίζει η Ουκρανία, σύμφωνα με το BBC.
Όπως ανέφερε ο Ουκρανός επικεφαλής για ζητήματα ασφάλειας και άμυνας στην Κριμαία, Andriy
Parubiy, στόχος είναι η «γρήγορη και αποτελεσματική» μεταφορά των στρατιωτών και των οικογενειών
τους στην ηπειρωτική Ουκρανία.

«Ετοιμάζουμε ένα σχέδιο που θα μας επιτρέψει όχι μόνο να αποσύρουμε τους στρατιώτες αλλά και
μέλη των οικογενειών τους, έτσι ώστε να μπορέσουν γρήγορα και αποτελεσματικά να επιστρέψουν
στην επικράτεια της Ουκρανίας» δήλωσε ο Ουκρανός αξιωματούχος.
Σύμφωνα με τον ίδιο σύντομα θα τεθεί σε εφαρμογή σύστημα που θα απαιτεί βίζα για όσους Ρώσους
θέλουν να ταξιδέψουν στην Ουκρανία.
Στην καταδίκη των ρωσικών κινήσεων για την κατάληψη ουκρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων
στην Κριμαία, προχώρησε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, εκτιμώντας ότι οι κινήσεις αυτές δημιουργούν μια
«επικίνδυνη κατάσταση».
Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζέι Κάρνεϊ έκανε την αυτή τη εκτίμηση μετά από την εισβολή των
ρωσικών στρατευμάτων και άοπλων φιλορώσων εθελοντών στη ναυτική βάση της Ουκρανίας στη Σεβαστούπολη και ύψωσαν τη σημαία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
«Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες των ρωσικών δυνάμεων να καταλάβουν ουκρανικές στρατιωτικές
εγκαταστάσεις δημιουργούν μια επικίνδυνη κατάσταση. Καταδικάζουμε αυτές τις ενέργειες», είπε ο
Κάρνεϊ στους δημοσιογράφους.
Κυρώσεις
Ο ίδιος πρόσθεσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επιβάλουν κυρώσεις σε περισσότερα πρόσωπα, πέραν των 11 Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων στους οποίους επιβλήθηκαν τη
Δευτέρα κυρώσεις από την Ουάσινγκτον.
«Η διπλωματία παραμένει το μόνο αποδεκτό μέσο για την διευθέτηση αυτής της κατάστασης και
είμαστε έτοιμοι να επιβάλουμε περαιτέρω κυρώσεις στη Ρωσία για την παραβίαση της ουκρανικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας», είπε.
Σύμφωνα με τον Κάρνεϊ, οι ρωσικές δυνάμεις στην Κριμαία οφείλουν να εγγυηθούν την ασφάλεια των
Ουκρανών στρατιωτικών. «Ο ρωσικός στρατός φέρει την πλήρη ευθύνη για τους τραυματισμούς ή τους
θανάτους που προκαλούν μέλη τακτικών ή άτακτων δυνάμεων, αυτών που δεν φέρουν διακριτικά»,
τόνισε ο εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας.
Η κυβέρνηση της Ρωσίας θα αντιδράσει επιβάλλοντας ισοδύναμα μέτρα στις κυρώσεις που ανακοίνωσε ότι εξετάζει η κυβέρνηση των ΗΠΑ και μελετά τη λήψη περαιτέρω μέτρων εάν η Ουάσινγκτον
κλιμακώσει τη σύγκρουση των δύο κρατών, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι
Ριάμπκοφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.
- «Ο Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει να ξαναγράψει τα σύνορα της Ευρώπης», ανάφερε η πρώην υπουργός
Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον, από το Μόντρεαλ του Καναδά. «Η Κριμαία, στη λογική του Πούτιν,
ήταν πάντα μέρος της Ρωσίας», τόνισε ακόμα. Αυτό η λογική «θα μπορούσε να επεκταθεί όχι μόνο σε
άλλες περιοχές της Ουκρανίας , αλλά και σε άλλες περιοχές της Εσθονίας , της Λιθουανίας , της Λετονίας,
της Υπερδνειστερίας. Υπάρχουν πολλά μέρη όπου βρίσκονται άτομα που προέρχονται από εθνοτικές
ομάδες ρώσων ή ρωσόφωνων», τόνισε η πρώην ΥΠΕΞ των Ηνωμένων Πολιτειών
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De Standaard: «Αριστερή» στροφή του ΔΝΤ

Για «εντυπωσιακή μεταμόρφωση» του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), από «άτεγκτο υπερασπιστή» της δημοσιονομικής πειθαρχίας σε «σιωπηλό σύμμαχο σοσιαλιστικών ιδεών», κάνει λόγο η
βελγική εφημεριδα De Standaard σε ανάλυση που δημοσιεύει υπό τον τίτλο «Η στροφή προς τα αριστερά του ΔΝΤ».
Επισημαίνεται, ειδικότερα, ότι «το νούμερο 2 του ΔΝΤ», ο πρώην τραπεζίτης Ντέηβιντ Λίπτον, εκφώνησε προ ημερών μια «βαρυσήμαντη», όπως χαρακτηρίζεται, ομιλία με θέμα τους τρόπους με τους
οποίους οι κυβερνήσεις μπορούν να γεφυρώσουν το χάσμα πλουσίων/φτωχών μέσω της φορολογίας,
όπου γίνεται ξεχωριστή μνεία στις ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρουν οι ανισότητες για τον
κοινωνικό ιστό.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, η ομιλία αυτή σηματοδοτεί μια ριζική αλλαγή πλεύσης από την πλευρά
του ΔΝΤ, το οποίο επί σειρά ετών αποτελούσε εξέχον μέλος της σχολής σκέψης που είναι γνωστή ως
«Συναίνεση της Ουάσιγκτον».
Η τελευταία, υπενθυμίζει η εφημερίδα, αντανακλούσε την απόλυτη ταύτιση απόψεων μεταξύ ΔΝΤ,
Παγκόσμιας Τράπεζας και αμερικανικής κυβέρνησης, ως προς το ότι η φιλελευθεροποίηση, η απρόσκοπτη λειτουργία των αγορών και η μείωση του κράτους αποτελούσαν την ιδανικότερη συνταγή για την
τόνωση της ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει η De Standaard, οι ανισότητες έμπαιναν σε δεύτερη μοίρα, καθώς αυτό
που προείχε ήταν η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας προκειμένου να καταστεί δυνατή και η αποπληρωμή των δανείων που χορηγούσε το ΔΝΤ στις χώρες που προσέφευγαν σ’ αυτό.
Τονίζεται στη συνέχεια πως η Ελλάδα αποτέλεσε το κατεξοχήν πεδίο εφαρμογής αυτής της στρατηγικής, μιας και υπήρξε η πρώτη δυτική χώρα τα τελευταία χρόνια που χτύπησε την πόρτα του ΔΝΤ. Προς
γενική κατάπληξη όμως, συνεχίζει η εφημερίδα, το ΔΝΤ δεν έδειξε και μεγάλη προθυμία να εφαρμόσει
μια πολιτική αυστηρής λιτότητας στην Ελλάδα παρά τις πιέσεις των άλλων δύο μελών της τρόικας.
Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό, σημειώνει, ότι το ΔΝΤ έφτασε μέχρι το σημείο να εκπονήσει μελέτη η
οποία κατέτεινε στο συμπέρασμα ότι η πολιτική σκληρής λιτότητας δεν υπήρξε η ενδεδειγμένη για την
αντιμετώπιση της κρίσης, ενώ παράλληλα αναγνώριζε ότι η κριτική που ασκούσαν οικονομολόγοι όπως
οι Ντε Γκρου και Κρούγκμαν δεν ήταν αβάσιμη.
Οι επιφυλάξεις που διατύπωσαν όμως οι επιφανείς αυτοί οικονομολόγοι δεν εισακούστηκαν, προσθέτει η De Standaard.
Πρόκειται για έναν «κεραυνό εν αιθρία», παρατηρεί η εφημερίδα, καθώς ανέκαθεν το ΔΝΤ υπήρξε
ιδιαίτερα φειδωλό στη διατύπωση απόψεων, ιδίως όταν αυτές στρέφονταν ενάντια στη δημοσιονομική
ορθοδοξία που με ευλάβεια στήριζε από την ίδρυσή του.
Βεβαίως, συμπληρώνει η εφημερίδα, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι απόψεις αυτές που διαρρέουν
στα ΜΜΕ δεν απηχούν την επίσημη οπτική του ιδρύματος, αλλά μόνον τις αντιλήψεις συγκεκριμένων
οικονομολόγων που διενεργούν επιστημονικές μελέτες μέσα σε μια «φιλελεύθερη» και ανεκτική ατμόσφαιρα. Ωστόσο, συμπληρώνει, είναι πασιφανές ότι οι υψηλά ιστάμενοι του ΔΝΤ έχουν αρχίσει να τείνουν ολοένα και περισσότερο ευήκοον ους στις «αριστερές» αυτές απόψεις.
Τέλος, ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στα συμπεράσματα πρόσφατης έκθεσης του ΔΝΤ για την ανισότητα
και την αναδιανομή, τα οποία κινούνται προς μια «κάθε άλλο παρά νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση». Και
τούτο διότι η έκθεση αυτή υποστηρίζει ότι η επιβολή φορολογίας μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα αποτελεσματική για να καταπολεμηθεί η ανισότητα μέσω της αναδιανομής. Σύμφωνα με την έκθεση, η
ιδέα ότι η φορολογία «αυτή καθ’ εαυτήν» φράσσει τον δρόμο προς την ανάπτυξη κάθε άλλο παρά έχει
τεκμηριωθεί επιστημονικά.
Συνοψίζοντας, η εφημερίδα παρατηρεί ότι όποιος πριν από δέκα χρόνια αποτολμούσε να διατυπώσει
την πρόβλεψη ότι το ΔΝΤ θα έφτανε κάποτε στο σημείο να βλέπει με συμπάθεια την αύξηση της κρατικής φορολογίας, θα γινόταν αντικείμενο χλεύης.

ΔΝΤ: Η συμφωνία επιτρέπει την εκταμίευση νέας δόσης

Η διεθνής τρόικα των πιστωτών της Ελλάδας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε την τελευταία αξιολόγηση της εφαρμογής του
προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας, αίροντας το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις των
τελευταίων έξι μηνών, εξέλιξη που αναμένεται να οδηγήσει στην εκταμίευση μιας νέας δόσης. Η εκταμίευση της νέας δόσης του δανείου της Ελλάδας αναμένεται ότι θα γίνει «τις επόμενες εβδομάδες»,
αφού την εγκρίνουν και τυπικά το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ και το Eurogroup, σύμφωνα με την
κοινή ανακοίνωση του Ταμείου και της Επιτροπής, η οποία δόθηκε ταυτόχρονα στην δημοσιότητα στις
Βρυξέλλες και την Ουάσινγκτον.
Σύμφωνα με την τρόικα οι δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας θα επιτρέψουν στη χώρα να εκπληρώσει τους στόχους που της έχουν τεθεί, περιλαμβανομένης της καταγραφής ενός πρωτογενούς
πλεονάσματος ίσου με το 3% του ΑΕΠ της το 2015. Ωστόσο, η τρόικα επισήμανε ότι υπάρχει κίνδυνος
οι ελληνικές τράπεζες να χρειαστούν ένα αρκετά υψηλότερο ποσό για να ανακεφαλαιοποιηθούν από
ότι προβλέπουν οι ελληνικές αρχές, ιδίως εάν δεν διευθετηθεί σύντομα το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το κλιμάκιο της τρόικας το οποίο ολοκλήρωσε την αξιολόγηση της εφαρμογής
του προγράμματος επισήμανε ότι η οικονομία της Ελλάδας «αρχίζει να σταθεροποιείται» και οδεύει
προς «μια σταδιακή επάνοδο της ανάπτυξης», κάτι το οποίο συνάδει με προηγούμενες προβολές της.
Επισήμανε επίσης ότι οι τιμές «διορθώνονται» και πως «ο πληθωρισμός παραμένει πολύ χαμηλότερος
από το μέσο όρο της ευρωζώνης».

Fed: Μείωση της αγοράς ομολόγων κατά 10 δισ. δολάρια

Πιστή στο πρόγραμμα μείωσης των αγορών κρατικών ομολόγων παρέμεινε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα
των ΗΠΑ (Fed), ανακοινώνοντας ότι μειώνει το ύψος αγορών κατά 10 δισ. δολάρια, στα 55 δισ. δολ..
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Fed, η οποία εκδόθηκε μετά τη διήμερη συνεδρίαση της Νομισματικής Επιτροπής, αλλάζει το στόχο του 6,5% της ανεργίας για την αύξηση του βασικού επιτοκίου, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η απόφαση θα έλθει μετά από τη στάθμιση μεγάλου εύρους συντελεστών της
οικονομίας. Μεταξύ των συντελεστών αυτών θα είναι τα μεγέθη της απασχόλησης, ο πληθωρισμός και
οι χρηματοπιστωτικές αγορές.
Η Fed αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη στους επιμέρους τομείς της οικονομίας επιβραδύνθηκε κατά τους
χειμερινούς μήνες, αντανακλώντας τις κακές καιρικές συνθήκες. Υπό αυτά τα δεδομένα, εκτιμά ότι η
ανεργία το 2014 θα διαμορφωθεί στο 6,1% και ο πληθωρισμός στο 1,5%.
Επίσης σύμφωνα με την ίδια, ο ρυθμός ανεργίας δεν αντανακλά πλήρως την κατάσταση που επικρατεί
στην αγορά εργασίας, γι' αυτό και θα πρέπει να αναθεωρηθεί το πλάνο σχεδιασμού (guidance), χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι το προηγούμενο δεν ήταν αποτελεσματικό. Πλέον η Fed θα πρέπει να θέσει ένα
νέο πλάνο ώστε να πετύχει τους επιμέρους στόχους της, συμπεριλαμβανομένου και του βασικού της, ο
οποίος είναι η σταθερότητα των τιμών με πληθωρισμό στο 2%.
«Η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια πολύ αργά και σταθερά. Πολύ αργά», ανέφερε η Γέλεν, σε μία προσπάθεια να καθησυχάσει την αγορά για τις προθέσεις της Fed.

Προς τιμήν της άνοιξης: Φεστιβάλ χρωμάτων στην Ινδία ή πως οι Ινδοί, πιστοί σε μια παλιά συνήθεια
«λούζονται» με χρωματιστές μπογιές σε σκόνη για να υποδεχτούν την άνοιξη

Εντολή Νετανιάχου γιά επίθεση εναντίον του Ιράν;
Την εντολή της ισραηλινής πολιτικής ηγεσίας
προς τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν τις προετοιμασίες τους για την πραγματοποίηση στρατιωτικού κτυπήματος στο Ιράν εντός
του 2014 αποκαλύπτει η ισραηλινή εφημερίδα
Haaretz.
Όπως αναφέρεται ο πρωθυπουργός Benjamin
Netanyahu και ο υπουργός Άμυνας της χώρας
Moshe Ya’alon διέταξαν τις ισραηλινές ένοπλες
δυνάμεις να συνεχίσουν τις προετοιμασίες τους
για επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του
Ιράν σε μια επιχείρηση η οποία αναμένεται να κοστίσει όπως εκτιμάται 2,89 δισ.$.
Η ισραηλινή εφημερίδα επικαλείται τη μαρτυσία τριών μελών της Knesset τα οποία ήταν παρόντα στις κλειστές συνεδριάσεις όπου συζητείτο
το θέμα των σχεδίων της ισραηλινής Αεροπορίας
για την πραγματοποίηση των επιθέσεων ενώ επιπρόσθετα στις συνεδριάσεις αυτές αποφασίστηκε
και η κατανομή ποσού ύψους 2,89 δισ.$ από τον
τακτικό αμυντικό προϋπολογισμό για την πραγματοποίηση της επίθεσης εντός του 2014.
Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα κάποια
μέλη της Knesset ρώτησαν τον αντιστράτηγο
Gadi Eizenkot αρχηγό του γενικού επιτελείου
των ενόπλων δυνάμεων και τον ταξίαρχο Agai
Yehezkel υπεύθυνο για τον σχεδιασμό των επιθέσεων εάν θεωρούσαν ότι το ποσό των 2,8 δισ.$
ήταν υπερβολικό για αυτές τις προετοιμασίες ενώ
άλλοι βουλευτές ρώτησαν εάν η συμφωνία των
5+1 δυνάμεων με το Ιράν αναφορικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα το Νοέμβριο του 2013 είχε
επηρεάσει σε κάτι το σχεδιασμό της ισραηλινής
επίθεσης.
Τόσο ο αρχηγός του γενικού επιτελείου όσο και
ο ταξίαρχος απάντησαν ότι είχαν λάβει σαφείς
εντολές από την πολιτική ιεραρχία – εννοώντας
τον Netanyahu και τον Ya’alon – να συνεχίσουν να
ετοιμάζονται για επίθεση εναντίον του Ιράν άσχετα από την εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ του
Ιράν και των 5+1 δυνάμεων, είπαν οι τρείς Ισραηλινοί βουλευτές στην Haaretz.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα τόσο ο εκπρόσωπος του ισραηλινού γενικού επιτελείου όσο και
ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργικού γραφείου
αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις παραπάνω πληροφορίες.
Ο Β. Netanyahu από το Νοέμβριο του 2013 έχει
εντείνει τη ρητορική του σε σχέση με ένα στρα-

τιωτικό κτύπημα στο Ιράν: «Φίλοι μου πιστεύω
πως επιτρέποντας στο Ιράν να προχωρήσει στον
εμπλουτισμό ουρανίου θα ανοίξει τον ασκό του
Αιόλου. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Και εμείς θα
κάνουμε σίγουρο ότι δεν θα συμβεί», δήλωσε
στις αρχές Μαρτίου ο Netanyahu σε συνεδρίαση του AIPAC (American Israel Public Affairs
Committee).
Στις αρχές της εβδομάδας ο υπουργός Άμυνας
του Ισραήλ μιλώντας στο πανεπιστήμιο του Τελ
Αβιβ είχε δηλώσει ότι η άποψή του για μια μονομερή επίθεση στο Ιράν έχει αλλάξει και τώρα υποστηρίζει έν τέτοιο εγχείρημα ιδιαιτέρα υπό τις παρούσες συγκυρίες διαβλέποντας ότι ο Αμερικανός
πρόεδρος Barack Obama δεν πρόκειται να πάρει
μια τέτοια απόφαση.
Ένα στρατιωτικό κτύπημα πάντως του Ισραήλ
στο Ιράν σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να
«περίπατος», όπως ήταν στις αντίστοιχες περιπτώσεις του Ιράκ και της Συρίας. Η ιρανική επίγεια Αεράμυνα έχει ενισχυθεί με νέα συστήματα
εγχώριας κατασκευής τα οποία θεωρεί πως είναι
εφάμιλλα των αντίστοιχων δυτικών αλλά και του
ρωσικού S-300.
Σίγουρα η ιρανική επίγεια Αεράμυνα θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα προβληματισμού για
του ισραηλινούς επιτελείς όχι όμως στο σημείο
για να αποτρέψει μια επίθεση. Το σημαντικότερο πρόβλημα για την ισραηλινή Αεροπορία είναι
αφενός να πάρει τις κατάλληλες πληροφορίες για
τους στόχους και αφετέρου να χρησιμοποιήσει τα
κατάλληλα όπλα για την καταστροφή τους καθώς
οι περισσότεροι από αυτούς βρίσκονται αρκετές
δεκάδες έως εκατοντάδες μετρά κάτω από το έδαφος ή είναι θαμμένα σε πλαγίες βουνών.
Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός πόσο ακριβή
και επιτυχή θα είναι αυτά τα πλήγματα προκειμένου όντως να καταστρέψουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν ή τουλάχιστον να τις πλήξουν
σε τέτοιο βαθμό που η συνέχιση του πυρηνικού
προγράμματος του Ιράν να πάει αρκετά πίσω.
Από την πλευρά του το Ιράν είναι σίγουρο πως
θα αντιδράσει με δύο τρόπους: πρώτον με μαζικές εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων προς το
Ισραήλ και δεύτερον με παράλληλες επιθέσεις της
Hezbollah από το νότιο Λίβανο, πυραυλικές και
αυτές. Ένα ερώτημα βέβαια είναι πόσο μακριά οι
ηγέτες του Ιράν θα φτάσουν στο να προκαλέσουν
ισχυρά κτυπήματα στο Ισραήλ.

Shell και Ουκρανία

Αποχώρησε η Shell από τις διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή της στην ανάπτυξη ενός υπεράκτιου κοιτάσματος φυσικού αερίου στην Ουκρανία. Η πολυεθνική εταιρεία του ενεργειακού τομέα Royal
Dutch Shell αποφάσισε την διακοπή των συνομιλιών, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.
«Τον Ιανουάριο του 2014, η Shell αποχώρησε από τις διαπραγματεύσεις σχετικά με μια συμφωνία
κατανομής της παραγωγής (PSA) για το κοίτασμα αερίου Skifska της Μαύρης Θάλασσας», δήλωσε η εκπρόσωπος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που είχαν γίνει, στο κοίτασμα Σκίφσκα υπάρχουν αποθέματα 200
-250 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου και ότι η παραγωγή σταδιακά θα ανέλθει στα 5 δισεκ. κυβικά
μέτρα το χρόνο. Η ουκρανική κυβέρνηση είχε επιλέξει τον Αύγουστο του 2012 μια κοινοπραξία με επικεφαλής τις εταιρείες ExxonMobil και Shell για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου Σκίφσκα. Η
ίδια κοινοπραξία επελέγη για την εκμετάλλευση άλλων δύο σημαντικών υπεράκτιων κοιτασμάτων.

Ο χορός των «Debutants»: Μια φαντασμαγορική εικόνα από την Οπερα Βιέννης, στην διάρκεια του
παραδοσιακού χορού γόνων «ελίτ» της πόλης, που γίνεται για την είσοδό τους στην ζωή των ενήλικων

