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Πολύ πιό σοβαρές οι ανομίες της στις φορολογικές δηλώσεις (IRS), συνιστούν ΚΑΙ ποινικό αδίκημα. Εμπλέκεται και η Ελλάδα

Χρήματα έρανου: ''Σφίγγει ο κλοιός'' γιά
την παρανομούσα Ομοσπονδία Βοστώνης
Ο υπουργός Υγείας ''πήρε πίσω'' τις ανεύθυνες δηλώσεις που έκανε στην Βοστώνη, μετά την οργισμένη αντίδραση της μητέρας της Μυρτώ και
την προειδοποίηση από Ομογενείς ότι ''θα ζητηθεί ποινική δίωξη εναντίον του στις ΗΠΑ, γιά συμμετοχή σε συνωμοσία διάπραξης απάτης, με
χρήματα Αμερικανών φορολογούμενων''... Η Ομοσπονδία εξακολουθεί να αρνείται επιστροφή χρημάτων που ζητούν δωρητές. (Σελ. 9)
Κι άλλες αποκαλύψεις γιά τις διαχρονικές παρατυπίες του κατεστημένου, που λυμαίνεται γιά δεκαετίες την Οργάνωση. (Σελ. 7-8)

H εκτίμηση της ''Πρωϊνής'': Εάν η υπόθεση ''έρανος γιά Μυρτώ'' πάει σε αμερικάνικο δικαστήριο, θα ''ανοίξει ο ασκός του Αιόλου''

Kύπρος: Προετοιμάζεται η ''άλωσή'' της... (Σελ 3, 14)

Δηλώσεις πρέσβη της Ελλάδας στις
ΗΠΑ στη Washington Times. (Σελ. 10)

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις: Το
''μεγάλο πλιάτσικο''. (Σελ. 12)

Παραλειπόμενα, παρασκήνιο κ.ά.,
μεταξύ σοβαρού και αστείου. (Σελ. 4)

'Ομαχα, 21 Φεβρουαρίου 1909: Το
άγνωστο πογκρόμ κατά των πρώτων
Ελλήνων μεταναστών. (Σελ. 11)

''Χάος'' στην Ουκρανία...
Δεκάδες νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες...
Και...συμφωνία γιά έξοδο από την κρίση... (Σελ. 18-19)
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Βοστώνη: Χειροτερεύουν τα πράγματα

Δυστυχώς, αντί να καλυτερεύουν, χειροτερεύουν τα πράγματα με τις άλογες πράξεις του κατεστημένου που λυμαίνεται
γιά χρόνια, την αμαρτωλή Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων
Νέας Αγγλίας.
Κοντά δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση του έρανου γιά την
Μυρτώ, που διενεργήθηκε ΠΑΡΑΝΟΜΑ από την Οργάνωση,
τα χρήματα παραμένουν σε ειδικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας και όχι σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Μυρτώ,
όπως ο νόμος ορίζει.
Η άγνοια και το κομπλεξικό ''πείσμα'' των εγκάθετων στο
Συμβούλιο, με την προκλητική νοοτροπία τους ''δικό μας
είναι το μαγαζί, κάνουμε ότι θέλουμε και λογαριασμό δεν δίνουμε'', φαίνεται ότι θα ανοίξει τους ''ασκούς του αιόλου'' αν
οδηγηθεί στην Δικαιοσύνη. 'Οπως αποκαλύπτουμε στην σελίδα 9, η Οργάνωση έχει εξαπατήσει και την Ομοσπονδιακή
Φορολογική Υπηρεσία (IRS), ΜΗ υποβάλοντας ''Schedule Β''
στις φορολογικές δηλώσεις γιά δωρεές άνω των 5.000 δολαρίων, εμπλέκοντας έτσι και την Ελλάδα -εξαιτίας χορηγιώνστις παράνομες πράξεις τους, που συνιστούν και ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με πολύπειρο δικηγόρο γιά ΙRS, στον οποίον
η ''Πρωϊνή'' απευθύνθηκε γιά γνωμάτευση.
Το ανησυχητικό στην υπόθεση είναι ότι υπάρχει εντυπωσιακή αδιαφορία από τους ημιδιαλυμένους συλλόγους-μέλη
της Οργάνωσης και από τους ''φιγουρατζήδες'' πρώην προέδρους της. Αδιαφορούν γιά το γεγονός ότι είναι θέμα χρόνου
να διασυρθούν και να έχουν νομικές συνέπειες. Και εξακολουθούν να αφήνουν την ''ομάδα'' του Συμβούλιου να τους
λέει ''παραμύθια'', να παρανομεί, να απειλεί, αγνοώντας τους
πραγματικούς-υπαρκτούς νομικούς κινδύνους.
Η ''Πρωϊνή'' έπραξε το καθήκον της και αποκάλυψε μέρος
μόνο των ανομιών της Οργάνωσης. Οι αναγνώστες έβγαλαν
συμπεράσματα. Και στην Βοστώνη, οι ολίγοι σύλλογοι της
ημιδιαλυμένης Ομοσπονδίας, ας πράξουν κατά συνείδηση.
Το θλιβερό στην υπόθεση είναι, επίσης, ότι σε αυτήν την
παρανομούσα Οργάνωση ''στηρίζονται'' Μητρόπολη και
γενικό Προξενείο της Ελλάδας γιά να γίνει η παρέλαση γιά
την 25η Μαρτίου. Δηλαδή, σε μία Οργάνωση, που στην καλύτερη περίπτωση, αντιπροσωπεύει μόνο τυπικά το 1% (ένα
στα εκατό) του Ελληνισμού Νέας Αγγλίας και εξαπατά ακόμα
και τις ομοσπονδιακές Αρχές των ΗΠΑ. Το υπόλοιπο 99% της
τοπικής Ομογένειας, γνωρίζοντας τι γίνεται, απλά δεν ασχολείται ή δραστηριοποιείται διαφορετικά.
Αυτός είναι ο ''οργανωμένος Ελληνισμός'' στην Βοστώνη;
Αυτή είναι η Μητρόπολη Βοστώνης; Αυτό είναι το γενικό
Προξενείο της Ελλάδας; Αυτά μας πρέπουν ως Ελληνισμός
στις ΗΠΑ;
Δεν νομίζουμε ότι η Ομοσπονδία Βοστώνης έχει λόγο ύπαρξης όπως είναι τώρα. Ας βρει την λύση η τοπική Ομογένεια,
που διαθέτει σοβαρούς συλλόγους, οι οποίοι δεν θέλουν να
έχουν σχέση με την Ομοσπονδία των ολίγων τυχοδιωκτώνπαρανομούντων.
Σημ.: Σε ότι αφορά την ''Πρωϊνή'', ασχολήθηκε με το ζήτημα, ''μιλώντας'' με ''ντοκουμέντα'', με έγγραφα επίσημα,
αδιαφορώντας γιά τις απειλές (βλέπε σελ. 4) μελών του
Συμβούλιου, τις λάσπες τους, τις συκοφαντίες και τα λοιπά,
γνωστά ήδη στους αναγνώστες μας. Τονίζουμε ότι διαθέτουμε ΟΛΑ τα στοιχεία γιά την Ομοσπονδία Βοστώνης. Απλά, δημοσιεύσαμε ένα μέρος τους, γιά να αντιληφθεί η Ομογένεια
τι παθαίνουμε όταν αφήνουμε ανεξέλεγκτους τους τυχοδιώκτες να ''οργιάζουν'' στις Οργανώσεις.
Η ''Πρωϊνή''

Αντί γελοιογραφίας

Η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει πάλι την εικόνα της
Abacus, barbarian, circle, daemon, epigram, galaxy, idiot,
hieroglyphics, lethargy, mentor, narthex, octopus, poem,
rhombus, stele, tyranny, utopia, xenia, zealot... Το ξέρουν άραγε
οι άλλοι λαοί ότι μιλούν ελληνικά; Γιατί να μην το ξέρουμε εμείς
και να χρησιμοποιούμε προς όφελός μας αυτή την γνώση; Και αν
ναι, ξέρουν τα παρακάτω; Υπάρχουν 19 βουνά με το όνομα Όλυμπος, από την Θεσσαλία ως την αρχαία Μυσία στην Τουρκία, 3
μυθικά πρόσωπα και 3 οικισμοί. Υπάρχουν 70 πόλεις αρχαίες που
ονόμασε ή μετονόμασε ο Μέγας Αλέξανδρος με το όνομά του,
δηλαδή Αλεξάνδρεια. Ο Αίγυπτος ήταν στην ελληνική μυθολογία
βασιλιάς, αδελφός του Δαναού, η Λιβύη ήταν κόρη του Έπαφου,
γιου του Δία και της Ιούς, και της Μέμφιδας, κόρης του Νείλου.
Η Θράκη και η Ευρώπη ήταν αδελφές. Υπάρχουν 2 περιοχές με
το όνομα Ιβηρία, η γνωστή στην Ισπανία και άλλη μια στην σημερινή Γεωργία. Και πόσα ακόμα.
Ποιος είναι ο Ισκαντάρ; Ποια είναι η Ιεράπολις; Τι σχέση έχει
το Εμπόριο με την Ισπανία; Τι σχέση έχει ο Άγιος Μάρκος με τον
Μέγα Αλέξανδρο και τον τάφο του, ένα αρχαιολογικό βάσανο
και απωθημένο αιώνων; Είναι οι Καλάς απόγονοι των στρατιωτών του βασιλιά-στρατηλάτη που έφτασε τον ελληνικό πολιτισμό στον Ινδό ποταμό; Γιατί στην Νότια Ιταλία, λένε σε ένα
χωριό. Καλημέρα σε άπταιστα ελληνικά; Τι κοινό έχει ο Νώε και
ο Δευκαλίων; Και άλλα πολλά.
Γιατί να μην επενδύσουμε και συνδυάσουμε αυτό το υπέροχο
τοπίο της Ελλάδας, τις μοναδικές της αντιθέσεις, το κλίμα της
με την ιστορία, τους μύθους, τα έθιμα και τις γεύσεις της; Γιατί

να μην προωθήσουμε τόσο απλά με ερωτήσεις και απαντήσεις,
αλλά και άρθρα, αυτά τα στοιχεία που έκαναν διάσημη την Ελλάδα στην οικουμένη; Γιατί να μιζεριάζουμε και να μην βοηθηθεί
πολύς και νέος κόσμος να μείνει στην Ελλάδα και να την αναδείξει, όχι μόνο για αυτή την τουριστική εκμετάλλευση όπως την
θέλει η πολιτεία;
Γιατί να μην υπάρχει ένα site απλό που θα προωθεί την Ελλάδα
όπως της αξίζει; Γιατί να μην ακούσουμε τις εμπειρίες όσων την
έχουν επισκεφτεί και κάτι τους εντυπωσίασε θετικά; Ποια εικόνα της Ελλάδας τους μάγεψε; Ποια ιστορία από αυτές που έμαθε
σχολείο; Η κρίση και η ανεργία μπορεί να’ ναι ευκαιρία. Από το
να κάθεσαι μόνος περιμένοντας να περάσει το τσουνάμι πέσε και
κολύμπα και όπου βγει. Επικοινωνώντας μπορεί κάποιος να έχει
παρόμοιες ιδέες.
Η Ελλάδα, και αυτό είναι πρόκληση, μπορεί να αλλάξει πάλι
την εικόνα της. Μπορούμε, με πείσμα και ελληνικό δαιμόνιο, να
κάνουμε και τους πιο πιστούς εχθρούς της να μην έχουν δουλειά, παρά μόνο για να απολογούνται και να μετανιώνουν για
το σφάλμα τους. Ειδικά αυτοί οι ημιμαθείς των ΜΜΕ-πιστοί των
διεφθαρμένων τυραννίσκων της εποχής μας. Ας κάνουμε επιτέλους μια ιστοσελίδα εκπαιδευτική, μορφωτική, ψυχαγωγική,
ενημερωτική για την πανέμορφη Ελλάδα. Αυτό χρωστάμε στον
εαυτό μας. Να την αφήσουμε όμορφη για τις επόμενες γενιές και
να βγάλουμε από πάνω της όλες τις ρετσινιές και να εξαφανίσουμε τα στερεότυπα.
Σοφία Τζανή

Η ''σεισμική'' καταστροφή της Κεφαλονιάς και η ΑΟΖ
Παρακολουθούμε μ' ενδιαφέρον την πολύ πλούσια αρθρογραφία για την πλήρη ελληνική αποτυχία στην διπλωματική διεκδίκηση της ΑΟΖ μας στην ανατολική ακτή της Μεσογείου και του
Αιγαίου.
Θα θέλαμε να προσθέσουμε και την άποψή μας ότι η φοβερή
καταστροφή της Κεφαλλονιάς οφείλεται στην προσπάθεια κάλυψης αυτής της αποτυχίας της Ελλάδας στην ανατολική πλευρά. Με άλλα λόγια, ηθέλησε προς παρηγοριά μας η κυβέρνηση
να κατορθώσει να βρει υδρογονάνθρακες στη δυτική πλευρά,
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πρόκλησης τεχνικών εκρήξεων σ’
αυτή την πλευρά και μάλιστα στην κατ' εξοχήν σεισμογενή ελληνική περιοχή, όπως η Κεφαλονιά.
Το αποτέλεσμα είναι η τραγική καταστροφή αυτού του νησιού,
η οποία δεν έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες καταστροφές,
όσο σοβαρές κι αν ήταν. Διότι σε αυτούς τους παλιούς σεισμούς,
μετά τις ακόλουθες φυσικές μετασεισμικές δονήσεις, τόσο στην
Κεφαλλονιά όσο και στη Ζάκυνθο τα πράγματα ησύχαζαν. Στην
τωρινή περίπτωση, δεν έγινε ένας σεισμός με τις μετασεισμικές
δονήσεις του, αλλά και νέος σεισμός με τις μετασεισμικές δονή-

σεις του και αναμένεται δε από τους ειδικούς νέα σειρά σεισμών,
έκαστος με τις μετασεισμικές δονήσεις του. Γιατί;
Εύλογο είναι, λοιπόν, να θεωρηθεί ότι αυτό το πρωτοφανές
φαινόμενο είναι συνέπεια της πρόκλησης καταστρεπτικών βλαβών και διεγέρσεων στο εξαιρετικά σεισμογενές υπέδαφος της
Κεφαλονιάς από τις επίμονες προσπάθειες για να εκραγεί αυτό,
μέχρι του σημείου να βγάλει υδρογονάνθρακες.
Με άλλα λόγια, εδώ έχουμε ανυπολόγιστες ζημίες όχι μόνο
στην ανατολική Ελλάδα από τους διπλωματικούς χειρισμούς και
τις υποχωρήσεις μας, αλλά και ακόμη βαρύτατες καταστροφές
στη Δυτική Ελλάδα για να εξουδετερωθεί η πικρία του Ελληνικού λαού από τις μεγάλες αποτυχίες στην Ανατολική Ελλάδα που
αναφέρονται στην εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων.
Πράγματι, εμείς οι μη ειδικοί αλλά γνωρίζοντες την περιοχή
με τρόμο προβλέπαμε την πιθανότητα κάκιστης εξέλιξης που
θα είχε αυτή η ερευνητική δράση στα έγκατα του άτυχου αυτού
νησιού της Ελλάδας.
Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου. Ομοτ. Καθηγήτρια και
Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου

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 σκεφτήκατε καλά γιά την Κύπρο;

Περίσσεψαν, στην Αθήνα και τη Λευκωσία,
οι μπουρδολογίες περί «τελευταίας ευκαιρίας»
για τη λύση του Κυπριακού, που δεν πρέπει να
περάσει ανεκμετάλλευτη. Ευτυχώς ο Ντερβίς
Έρογλου βάζει νωρίς τα πράγματα στη θέση
τους.
Ο κατοχικός ηγέτης σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε μερικά απλά πράγματα, τα οποία πολλές ισχυρές και ηχηρές πολιτικές και μιντιακές
«φωνές», στην Κύπρο και την Ελλάδα, προσπαθούν με επιμέλεια -πλην ματαίως- να συσκοτίσουν.
Ο Ντερβίς Έρογλου, λοιπόν, ξεκαθάρισε την
τουρκική οπτική λέγοντας ότι «τα κρατίδια που
θα ιδρυθούν θα είναι κυρίαρχα και αυτό δεν
μπορεί να σημαίνει ότι θα είναι ένα και αδιαίρετο κράτος». Στην πραγματικότητα, δηλαδή,
διαψεύδει την καταφανή πομφόλυγα ότι ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης θα διαπραγματευθεί
στη βάση της «μίας και μόνης κυριαρχίας» και,
όπως σημειώνει σε ρεπορτάζ του Κώστα Βενιζέλου η κυπριακή εφημερίδα ''Φιλελεύθερος'',
«επιμένει σε παρθενογένεση».
Άλλωστε ο Έρογλου δεν έχει λόγο να κρύβεται, όπως οι δικοί μας. Πρώτη του προτεραιότητα, όπως είπε ο ίδιος, είναι τα συμφέροντα του
τουρκοκυπριακού λαού -δηλαδή των Τούρκων
εποίκων στην Κύπρο, για να συνεννοούμαστεκαι, φυσικά, της Τουρκίας.

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι επιδιώκεται μια
συμφωνία, η οποία «θα καθιστά εφικτή σε αυτά
τα εδάφη τη ζωή με ασφάλεια και ευημερία του
''λαού''». Όπως σημειώνει η κυπριακή εφημερίδα, «όταν αναφέρεται σε ''αυτά τα εδάφη'',
είναι σαφές πως δεν σκέφτονται για εδαφικές
αναπροσαρμογές».
Βεβαίως η «ερμηνεία» του Έρογλου αποκαλύπτει και μια ακόμη λεπτομέρεια: Ότι τα
δύο κυρίαρχα κράτη αναιρούν αυτομάτως την
έννοια της ομοσπονδίας και παραπέμπουν
σε συνομοσπονδία. Αν, λοιπόν, αυτά είναι «τα
συμφέροντα του τουρκοκυπριακού λαού και
της Τουρκίας», τι ακριβώς συζητούν η Αθήνα
και η Λευκωσία;

Ακόμη χειρότερα, αν η συνομοσπονδία είναι
το πρώτο βήμα για τη διχοτόμηση, από πού
προκύπτει η... ελπίδα πως Κύπρος και Ελλάδα
πρέπει να αρπάξουν την ευκαιρία; Βρε παλικάρια, ειδικά στην Αθήνα, το σκεφτήκατε καλά; Ή
θα τρέχετε οσονούπω να πάρετε πίσω όσα προφανώς ανεδαφικά λέτε σήμερα;
Μοιραίο το «ναι» στο νέο Σχέδιο Ανάν
H ελληνική χρεοκοπία καθιστά την Ελλάδα
και την Κύπρο ομήρους και στα εθνικά θέματα. Ήλθε, δυστυχώς, η ώρα της επιβεβαίωσης.
Ο πρωθυπουργός Σαμαράς αποδέχεται άνευ
όρων μία πιο επώδυνη εκδοχή του σχεδίου
Ανάν περνώντας κάτω από τον πήχη του Καραμανλή το 2004.
Ο ΥΠΕΞ Βενιζέλος, οπαδός του πρώτου πολιτειακά και εθνικά εκτρωματικού σχεδίου,
στηρίζει και το νέο. Άλλωστε η συγκυβέρνηση
έχει ήδη αποδεχτεί ως ισότιμο συνομιλητή το
ψευδοκράτος!
Στην Λευκωσία ο Αναστασιάδης έχει άνευ
όρων αποδεχτεί μοντέλο συνομοσπονδίας. Η
ελεύθερη και κυρίαρχη Κυπριακή Δημοκρατία
γίνεται αδύναμη «συνιστώσα» του προτεινόμενου υβριδικού μορφώματος, στο πλαίσιο του
οποίου, όπως ανήγγειλε ο Ομπάμα, «οι πόροι
του νησιού σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο,
όπως και το σύνολο των πόρων του, θα πρέπει
να κατανεμηθούν ακριβοδίκαια μεταξύ των
δύο κοινοτήτων στο πλαίσιο μιας συνολικής
διευθέτησης».
Έλληνες και Τούρκοι, λοιπόν, να μοιραστούν
ενεργειακούς και άλλους πόρους και η Άγκυρα,
με την υποταγή των -υποτελών στα μνημόνια
- ηγεσιών Αθήνας και Λευκωσίας να λάβει μερίδιο στην Κύπρο, αλλά και στο Αιγαίο, όπου ήδη,
η Ελλάδα... απαγορεύεται να ανακηρύξει ΑΟΖ,
αν δεν πληρώσει «διόδια» στους Αμερικανούς
και μερτικό στους Τούρκους. Το έκτρωμα «λύσης» στην Κύπρο προεικονίζει ανάλογη «λύση»
στο Αιγαίο.
Ευτυχείς όσοι -και στη Δεξιά και στην Αριστερά- θεωρούν ότι τα εθνικά θέματα είναι
«βάρος», το οποίο πρέπει να «ξεφορτωθούμε»
ολοκληρώνοντας, με τον εκτουρκισμό της Κύπρου και την παράδοση του μισού Αιγαίου, όσα
παρήγαγαν οι επαίσχυντες συμφωνίες Ζυρίχης
και Λονδίνου, η προδοσία της χούντας και ο
«Αττίλας», το «γκριζάρισμα» του Αιγαίου με τα
Ίμια και τη Συμφωνία της Μαδρίτης.
Όσο είναι καιρός, ας αναλογιστούν στην ελλαδική Δεξιά ότι αυτό το «ναι» ίσως είναι το
μοιραίο «κλικ» υπέρ της Χρυσής Αυγής. Ας αναλογιστούν και στην Αριστερά ότι τα «όχι» στην
ξένη οικονομική επικυριαρχία είναι προσχηματικά και έωλα όταν ταυτόχρονα αποδέχεσαι
λύσεις υποτέλειας με την κατάλυση κυρίαρχων
Δημοκρατιών και την παράδοση εθνικής κυριαρχίας. Είναι η ηπιότερη προειδοποίηση που
μπορούμε να απευθύνουμε
Σταύρος Χριστακόπουλος
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Κύπρος: Γιατί ΔΕΝ μπορεί να υπάρξει δίκαιη λύση
Ουδείς πλέον αμφιβάλλει σήμερα ότι το
Κυπριακό απέχει πολύ από το να ευρίσκεται
πλησίον των στόχων και των παραστάσεων
της λύσεως όπως η Ελληνική πλευρά τους διεμόρφωσε αμέσως μετά την εισβολή. Ελάχιστοι,
όμως, αμφιβάλλουν ότι οι προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος διολισθαίνουν βαθμιαία
και σταθερά προς τις τουρκικές θέσεις.
Οι διεθνείς πιέσεις, ιδιαίτερα οι αμερικανικές,
που δέχεται η τουρκική πλευρά είναι οριοθετημένες, γεγονός που της επιτρέπει να θέτει μαξιμαλιστικές απαιτήσεις χωρίς σοβαρό κόστος.
Ήδη η Τουρκία παρουσιάζει επικοινωνιακά το
γεγονός της έναρξης των συνομιλιών ως την
εσχάτη υποχώρηση και θεωρεί ότι από εδώ και
πέρα θα πρέπει η ελληνική πλευρά να αποδείξει ότι θέλει λύση.
Στα 40 σχεδόν χρόνια που έχουν περάσει από
την εισβολή, η ελληνική πλευρά έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια υποχωρήσεων. Αυτή τη
στιγμή βρίσκεται σε αδιέξοδο με την πλάτη
στον τοίχο. Από τη μια θα πρέπει να δείξει τη
μεγίστη ευελιξία, προκειμένου να μη δώσει
προσχήματα στο διεθνή παράγοντα για να
επαναλάβει την πρακτική του 2004 που της
κατελόγησε την ευθύνη για την απόρριψη του
σχεδίου λύσης του ΟΗΕ.
Στην κατάσταση που έχει περιέλθει σταδιακά
η Ελληνική πλευρά, είναι πλέον διάχυτος ο φόβος ότι ένα νέο δημοψήφισμα εάν απορριφθεί
δημοκρατικά από το λαό θα ανατρέψει στρατηγικούς στόχους που αφορούν οποιουσδήποτε
άλλους εκτός από την ελληνοκυπρίους οι οποίοι θα κληθούν εκ νέου να πληρώσουν το κόστος
της «απόρριψης της λύσης».
Από την άλλη δεν μπορεί να κάνει βήμα πίσω,
γιατί εάν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναγνωρίσει
στο ψευδοκράτος δικαίωμα κυριαρχίας, όπως
έμμεσα επιδιώκει η Τουρκική πλευρά στις συνομιλίες, το Κυπριακό θα πάψει να έχει νόημα
ως πρόβλημα. Από τη στιγμή που θα αποκτήσουν δικαίωμα κυριαρχίας, κανείς δεν θα μπορεί πλέον να πιέσει τους Τουρκοκυπρίους σ’ ένα
πλαίσιο πολιτικής συνύπαρξης με τους Ελληνοκυπρίους.
Τον στρατηγικό αυτό εγκλωβισμό, στον
οποίο έχει περιέλθει η Ελληνική πλευρά, γνωρίζει πολύ καλά ο διεθνής παράγοντας. Μέσα σε
αυτά τα πλαίσια ερμηνεύεται και η διαλεκτική
της αρνητικότητας που ανέπτυξαν και συνεχίζουν να αναπτύσσουν οι ξένοι διαμεσολαβητές.
Προσπαθούν να δημιουργήσουν μία υποκειμενική πραγματικότητα έχοντας την απαίτηση
από την Ελληνική πλευρά να βλέπει το πρόβλημα και συνεπώς τη λύση του μέσα από την δική
τους οπτική.
Έτσι προσπαθούν να δημιουργήσουν παραστάσεις λύσεως μέσω της διαλεκτικής της αρνητικότητας, κραδαίνοντας από μια την απειλή
της τελευταίας ευκαιρίας και από την άλλη την
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απειλή της νομιμοποίησης της διχοτόμησης. Σε
αμφότερες τις περιπτώσεις η τελεολογία που
κατασκευάζεται και προσφέρεται ως διέξοδος
είναι τραγική. Στην ουσία ποιά επιλογή προδιαγράφεται για την Ελληνική πλευρά; Αποδεχθείτε όσο το ταχύτερον μία ολιγότερο επώδυνη
λύση.
Με άλλα λόγια, η Ελληνοκύπριοι δεν έχουν
πολλά περιθώρια ελιγμών, και αυτό οφείλεται
στα αδιέξοδα στρατηγικής, άρα οι προσπάθειές
τους, τελολογικά, θα πρέπει να κατευθύνονται
σύμφωνα με την πορεία που χάραξαν οι ξένοι
διαπραγματευτές. Η διαπίστωση αυτής της
πραγματικότητας σε επίπεδο μιας πολιτικής
ανάλυσης είναι δυσάρεστο γεγονός τα να γίνεται όμως πρακτική της πολιτικής ηγεσίας είναι
συνάμα τραγικό.
Μετά το 1974, η στρατηγική Αθηνών και
Λευκωσίας έχει εναποθέσει τις ελπίδες επίλυσης του προβλήματος, σχεδόν αποκλειστικά,
στην ψευδαίσθηση πως τόσο ο εμπλεκόμενος
αμερικανοβρετανικός παράγοντας, όσο και ο
ΟΗΕ, θα ερμηνεύσουν το διεθνές δίκαιο όχι με
κριτήριο τις γεωπολιτικές σκοπιμότητες, αλλά
στη λογική αντικειμενικών αρχών «διεθνούς
νομιμότητας».
Με αυτό τον τρόπο, αντί το διεθνές δίκαιο να
ενισχύει την ελληνική πλευρά, οι λανθασμένες
εκτιμήσεις για το ρόλο του στις διακρατικές
σχέσεις προκάλεσε σταδιακά την αποδυνάμωσή της, την εγκατάλειψη πιο αποτελεσματικών
προσεγγίσεων και την σταδιακή επικράτηση
των πολιτικών θέσεων της Τουρκίας.
Από την επικράτηση της θέσης ότι η επιδίωξη
της αυτοδιάθεσης την δεκαετία του 1950 από
τον Κυπριακό λαό ήταν άδικη και λανθασμένη
που κυριάρχησε μετά το 1974, σήμερα η Ελληνική πλευρά έχει διολισθήσει σε ένα πλαίσιο
λύσης που στηρίζεται στη λογική ότι οι Έλληνες
της Κύπρου δεν έχουν δικαίωμα διαβίωσης στο
πλαίσιο ενός ανεξάρτητου κράτους υπό συνθήκες ελευθερίας και σεβασμού των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και πως με βάση την αμετατόπιστη και αναλλοίωτη ηγεμονική παράσταση που
επέβαλε η Τουρκία μετά το 1974, έχει δικαίωμα
στρατηγικής εποπτείας της Κύπρου.
Το αποτέλεσμα αυτής της λογικής αποκρυσταλλώνεται στο σημερινό πλαίσιο επίλυσης
του προβλήματος που χαρακτηρίζεται ως μία
προσπάθεια ελαφράς βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης με κάποιες «συνοριακές
διευθετήσεις» και με κάποιες πολιτειακές ρυθμίσεις. Παράλληλα, η αδυναμία της Ελληνικής
στρατηγικής δημιουργεί διαρκώς κίνητρα στην
Τουρκία και στους διεθνείς διαμεσολαβητές
πως η υποχωρητικότητά της Ελληνικής πλευράς είναι άνευ ορίων εφόσον αυτή συνεχίζει να
παραμένει εγκλωβισμένη και να τρέφεται ενδόμυχα από τη διαλεκτική της αρνητικότητας.
Χρήστος Ιακώβου
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ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ - ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

λο γιά το μπόϊ του.
Αλλά ο ''γίγαντας'' ισόβιος πρόεδρος, δεν
πτοείται κι επειδή ανακατεύεται με το Κοιμητήριο ''Μορφέας'', λέει στους ανταγωνιστές του,
Ηπειρώτες και μη, ''θα σας θάψω όλους''.

ΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ
Πολύ αλτσχάϊμερ στο ''γκέττο''
Αναρωτιέμαι τι γίνεται στην Αστόρια Νέας
Υόρκης, εκεί που δρα η Ομοσπονδία ''φαιδράς
προτοκαλέας''. Υπάρχουν κρούσματα όχι ευχάριστα. Πρέπει να έχουν υποστεί αλτσχάϊμερ οι
περισσότεροι από τους ισόβιους προδροπαράγοντες, μόνιμους αντιπροσώπους των γηρασμένων συλλόγων-μελών της.
Διαφορετικά, πως να εξηγηθεί το γεγονός
ότι κάθε εβδομάδα, ναι κάθε εβδομάδα, η
Ομοσπονδία έχει καταχώρηση στην ημερήσια
Αστόριας, γιά να τους θυμίζει ότι ''Πέμπτη, η
8η πανομογενειακή γιά παρέλαση, ώρα τάδε''.
Συνολικά 20 εβδομάδες κάνει υπενθύμιση με
καταχώρηση εκεί κοντά στις κηδείες και στα
μνημόσυνα.
Ρώτησα έναν προεδροπαράγοντα και μου
είπε: ''Παραείσαι αφελής. Αυτές οι χαζοκαταχωρήσεις είναι πληρωμένες δοαφημίσεις, με
αντάλλαγμα να τους προβάλει και να καλύπτει
τις βρωμιές τους. Ακόμα και η εθνική παρέλαση κατάντησε επιχειρηματική δραστηριότητα.
Είδες να γράψει τίποτα γιά το σκάνδαλο με επιταγή 2.000 γιά Μυρτώ;''. Ως αφελής, μαθαίνω.
Κι άλλο σκάνδαλο στο ''γκέττο''
Αγνοούνται χρήματα από συναυλίες Ομοσπονδίας ''γκέττο'' Αστόριας;
Αυτές δόθηκαν τέλη 2005 και αρχές 2006
στην αίθουσα εκδηλώσεων της Οργάνωσης.
Πρόκειται γιά τις συναυλίες του συγκροτήματος ''Ο Κουρής και οι Μανιάτες''. Τι απόγιναν τα
χρήματα από έσοδα των συναυλιών και πωλήσεις των CD; Υπήρξαν έσοδα, δεν υπήρξαν; Τι
έγιναν, που είναι;
Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι
ο σημερινός γεν. γραμματέας της Οργάνωσης
Πετράν, τα έστειλε ως ενίσχυση στην ''Νέα Δημοκρατία'' ως, τότε, επικεφαλής της Νομαρχιακής Ν.Δ. στις ΗΠΑ, που είχε ως κομματική έδρα
το κτίριο της Ομοσπονδίας.
To συγκρότημα, εξαιτίας τεμπελιάς, είναι
ανενεργό γιά 7 χρόνια. Ο πρώην ''μπασκίνας''
και Πόντιος (με ότι αυτό σημαίνει) πρόεδρος
της Ομοσπονδίας, δήλωσε ότι θα διερευνηθεί
το θέμα ''σε βάθος''.
Αποτυχημένοι καλλιτέχνες
'Εχουν να κάνουν ''σουξέ'' 7 χρόνια και μιλάνε
και από πάνω, ''ο Κουρής και οι Μανιάτες''. Και
η Ομογένεια αναρωτιέται: ''Μήπως πήρατε καμιά χορηγία από κανένα υπουργείο Πολιτισμού
Ελλάδας, μέσω χαζο-Προξενείου και γίνατε
ανενεργοί''; Νομίζαμε ότι υπηρετούν τον Πολιτισμό, όπως οι μόνιμοι ''ηγέτες'' της Ομοσπονδίας Βοστώνης που έφιαξαν και...Μουσείο,
αλλά κάναμε λάθος.
Οι δε εξαγγελίες τους ότι δήθεν θα ετοιμάσουν νέο CD με τίτλο ''τα λαμόγια'', αφιερωμένο
στους ομοσπόνδυλους Βοστώνης, δεν μας πείθουν. Μοιάζουν με τις εξαγγελίες γιά απολογισμό έρανου γιά Μυρτώ. Δηλαδή, αερολογίες.
Ο πρόεδρος και η ''φωτο''

Φεστιβάλ Βοστώνης
'Εμαθα ότι στις 6 Απριλίου, 3 απόγευμα, θα
γίνει φεστιβάλ στο πάρκο Boston Common, με
σουβλάκια, μπακλαβάδες κλπ, που διοργανώνει η Ομοσπονδία Βοστώνης, με την υποστήριξη Μητρόπολης και Προξενείου. Μάλιστα ο
πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, υποσχέθηκε ότι θα χορέψει ''καλαματιανό'', μαζί με
την γενική Πρόξενο στην Βοστώνη.
Α... Γιά να μην ξεχάσω, του σημαντικού αυτού
γεγονότος, θα προηγηθεί η μικροπαρέλασηκαρνάβαλος γιά 25η Μαρτίου. Από Boylston
σε Charles street, εκεί δηλαδή που κάνουν παρελάσεις μόνο οι Πορτορίκοι, οι ''γκρηκς'' (με
Μεθόδιο κι 'Ελληνες διπλωμάτες αρχηγούς) και
''pride'' gay & lesbians, όλοι-όλες με την...φιλαρμονική του Δήμου.
'Οχι ''συνδιοργανωτές''
Αν δεν το καταλάβατε, γιά πρώτη χρονιά εφέτος, η παρέλαση γιά 25η Μαρτίου στην Βοστώνη, ΔΕΝ συνδιοργανώνεται από Ομοσπονδία,
Μητρόπολη, Προξενείο. Απλά, Μητρόπολη και
γεν. Προξενείο είναι ''υποστηρικτές'', σύμφωνα
με την επίσημη διαφήμιση. Με τα τόσα σκάνδαλα, φυσικό και αναμενόμενο να ''αδειάσουν''
τους Ομοσπόνδυλους και να κρατούν αποστάσεις. Οι ολίγοι ασπόνδυλοι Ομοσπόνδυλοι του
κατεστημένου στο Συμβούλιο, που λυμαίνονται
και εξευτελίζουν την Οργάνωση, το έλαβαν το
μήνυμα ότι απομονώνονται γιά να ''πάρουν
δρόμο'' ή ακόμα ζουν στον κόσμο τους;

''Ζωολογικός κήπος''
Με τόσους συλλόγους-''μαϊμούδες'' ως
''μέλη'' στην Ομοσπονδία-''μαϊμού'' Νέας Αγγλίας (Βοστώνης), ομιλούμε πλέον γιά... ζωολογικό κήπο, όχι με...θηρία, αλλά με αφηνιασμένα ψώνια, που είναι χειρότερα από θηρία.
(Περισσότερα σελίδα 8).
Προσεύχεται και σκέπτεται
Ο ''άγιος Βοστώνης'' (κατά κόσμον Μεθόδιος
Τουρνάς, γεννημένος Νέα Υόρκη), όταν προσεύχεται (γιά να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του)
σκέπτεται, με ικανοποίηση:
«Ποτέ δεν ήθελα Οργανώσεις, γιατί αφαιρούν
από τα έσοδα. Σοβαρές Οργανώσεις θα είχαν
σοβαρά έσοδα από την Ομογένεια. 'Αρα η δική
μου επιχείρηση με τα μαγαζιά-ενορίες, θα έχανε. Κατάφερα να βάλω ''αχυράνθρωπους'' στην
Ομοσπονδία γιά να γίνει της πλάκας και έγινε.
Ευτυχώς τώρα που υπάρχει ο Καλμουκίας με
την αφηνιασμένη παρέα του στο Συμβούλιο και
την αποτέλειωσαν με τον έρανο».
Σωστή η σκέψη του άγιου Βοστώνης. Μας
βοηθά να καταλάβουμε γιατί στις ομογενειακές
μας Οργανώσεις, η Εκκλησία, διαχρονικά προωθούσε ''φελλούς'', που ''πάντα επιπλέουν'', με
αποτέλεσμα, να βουλιάξουν οι Οργανώσεις και
να μας μείνουν οι... ''φελλοί'' στην επιφάνεια.

Χάσαμε τον τσουμπανο
Εσείς απο Βοστώνη, μπορείτε να μου πείτε τι
έγινε ο καλός φίλος της στήλης, ο λαλίστατος
πρώην πρόεδρος Ομοσπονδίας σας, πανΗπειρωτικής, ισόβιος παράγοντας Ομογένειας κλπ,
ο ''τσουμπανος'' (στα ηπειρώτικα τσοπάνος);
Υπογραφή: Ο α' αντι-Πρόεδρος
Το email (κάντε κλικ πάνω): proini@proini.us

Ο της Ομοσπονδίας Β. Καλιφόρνιας Θεόδωρος
ο Α', γιά να μην δημιουργούνται παρερμηνείες,
έβαλε και την φωτογραφία του κορυφή, δίπλα
στον τίτλο της Ομοσπονδίας, στην ιστοσελίδα
της. Αυτά βλέπουν και οι υπόλοιποι μόνιμοι
πρόεδροι Ομοσπονδιών και σκάζουν, ενώ ελκύονται πολύ από την ιδέα να ανακράξουν κι
αυτοί ''η Ομοσπονδία είμαι εγώ'', ως σύγχρονοι
''Λουδοβίκοι''.

Ο ''μέγας Ναπολέων''
Αυτόν τον τίτλο τον έχει ένας μόνο: Ο ''γίγαντας της Ηπείρου, ο σύγχρονος Πύρρος'' (ίδιο
μπόϊ έχουν), ο ένας και μοναδικός πολυ-μεγαλο
πρόεδρος, Μιχάλης Σέρβος, όπως παραδέχεται
ακόμα και ο τσουμπάνος (τσοπάνης στα ηπειρώτικα) της Βοστώνης. Ενώ ο πρόεδρος της
ΠανΗπειρωτικής του πρότεινε να του αγοράσουν και...πόνι, γιατί άλογο θα του πέσει μεγά-

H καταχώρηση αυτή του κύριου μέρους της αφίσας, είναι δωρεάν, δηλαδή προσφορά της
''Πρωϊνής'' στην λατρευτή μας Ομοσπονδία Βοστώνης και στους υποστηρικτές της, Μητρόπολη
και γεν. Προξενείο, γιά να μην λένε ότι δεν τους διαφημίζουμε την παρέλαση. Να εδώ είναι και
δωρεάν, όχι σαν κάτι ''μαγαζάκια'' που χρεώνουν, ακόμα και γιά την εθνική μας επέτειο.
Μόνο μιά μικρή παρατήρηση... Οι ήρωες της επανάστασης του '21 φορούσαν φουστανέλες, όχι
μινι-φουστανελάκια. Αυτά βλέπουν οι Αμερικανοί και ''ψάχνονται'' με εμάς, νομίζοντας άλλα.

Αυτό είναι από email που στάλθηκε από τον ''κύριο'' Δημήτρη Ματθαίο, μέλος του Συμβούλιου της Ομοσπονδίας Βοστώνης (17 Φεβρουαρίου). Καλά, εκτός από ''κουφιοκέφαλοι'' είναι και...
ανορθόγραφα αγράμματοι οι ''ηγέτες'' της Ομοσπονδίας; Δηλαδή, μόνο στα...λογιστικά-φορολογικά με τα οικονομικά της Οργάνωσης, είναι καλοί και τους... θαυμάζει και το... IRS;
Αυτός ξεπέρασε και τον α' αντιπρόεδρο που ''απειλώντας'' με μήνυση γιά...''συκοφαντική
δυσφήμιση'' την ανάφερε ως ''deformation of character'' και μάλιστα 3 φορές σε μικρό κείμενο:

H υπόθεση πήγε στο δικαστήριο και να τι απόγινε, αφού το αναφέρει και το wikipedia, που
παραθέτουμε αυτούσιο, γιά να ''θαυμάζει'' η Ομογένεια τους ''ηγέτες'' της:

Ο εκδότης μου είπε να διαβιβάσω μέσω της στήλης την ''συγγνώμη'' του, που επιχείρησε να
τους κάνει, με τις αποκαλύψεις από έρανο και μετά, Deformation of Character. Aλλά οι Ομοσπόνδυλοι αποδείχτηκαν ''ανεπίδεκτοι μάθησης'', δηλαδή ''τούβλα'' και με...δικαστική απόφαση.

Ο υπουργός 'Αδονις, που επισκέφτηκε πρόσφατα την Βοστώνη, όχι μόνο κοιμήθηκε στο σπίτι του
Τζον Κέννεντυ, όπως ανάφερε στο twitter, αναρτώντας τις φωτογραφίες, αλλά είχε και συνάντηση
με τον πρόεδρο, εκτός από αυτήν με Ομοσπόνδυλους, όπως πιστοποιεί η δίπλα φωτογραφία.
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ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ - ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΠΑΣΑ ΓΗ ΤΑΦΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ

Το πολυαγαπημένο μας
''Συμβούλιο Απόδημου
Ελληνισμού'' (ΣΑΕ), που
απεβίωσε ξαφνικά, λόγω
$$ανακοπής καρδιάς$$

Η ''πύλη του παραδείσου''
Ιστορική ημέρα η 22α Φεβρουαρίου 2014, γιά
την οργανωμένη Ομογένεια ΗΠΑ. Μεσημέρι
Σαββάτου, θα γίνουν τα εγκαίνια της ''πύλης
του παραδείσου'' στο ''Ελληνικό Κοιμητήριο
Μορφέας'' στο Παλμ Χάρμπορ, στην δυτική
Φλόριδα. Πρόκειται γιά την πτέρυγα του Κοιμητήριου, όπου θα είναι το ''Εθνικό Προεδρικό
Κοιμητήριο''. Τόπος τελικής δόξας των επιφανών προεδροπαραγόντων, αφηνιασμένων
ψώνιων και μη, της οργανωμένης Ομογένειας,
δηλαδή των οργανωμένων ''συμμοριών''.
Η πύλη θα έχει αρχαιοελληνικό σχήμα, ενώ
δίπλα της θα υπάρχει το μεγαλοπρεπές μνημείο
του ''άγνωστου πρόεδρου'', όπου οι επόμενες
γενεές θα καταθέτουν στεφάνια σε εθνικές εορτές και επετείους.
Τα εγκαίνια θα κάνει ένας από τους τελευταίους ''νεκροθάφτες'' του Συμβούλιου Απόδημου
Ελληνισμού (ΣΑΕ), ο Θεόδωρος Σικάγου.

κηδεύουμε,
Σάββατο
22 Φεβρουαρίου 2014

22 Φεβρουαρίου 2014:
Ημέρα πένθους γιά
απόδημο Ελληνισμό

Η πρώτη κηδεία
Λίγο μετά θα γίνει και η επίσημη κηδεία του
ΣΑΕ στα δεξιά του προεδρικού Κοιμητήριου
και του μνημείου ''άγνωστου πρόεδρου''. Με
όλες τις τιμές: Πρόεδροι, γενικός πρόξενος,

ΘΡΗΝΟΥΝ γιά την απώλεια
Ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών Γρηγόρης
Νιώτης και πρώην αντιπρόεδρος της ''Βουλής
των Εντίμων'' (πάνω) και ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΑΕ, Στέφανος Ταμβάκης.
Σε αυτούς ειδικά τους δύο, η απώλεια του
ΣΑΕ... κόστισε πολύ. Πριν, γι' αυτούς τους δύο,
κόστιζε στον ελληνικό λαό.
'Οπως και να το δει κανείς, μιλάμε γιά απώλειες. Μέχρι και ο GAP μαζί με την Ντόρα, που
μοίραζαν τα κρατικά κονδύλια σε ''λαμόγια'',
θα θυμούνται γιά πάντα το ΣΑΕ. Σημάδεψε την
υπουργία τους στο Εξωτερικών.

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ''ΜΟΡΦΕΑΣ''
δήμαρχος, αρχιμανδρίτης κ.ά. Τον επικήδειο
θα εκφωνήσει ο Σικάγου Θεόδωρος, εκ μέρους
όλων των συναδέλφων του, στο τελευταίο του
Συμβούλιο (που μόλις ''κόπηκε'' το χρήμα από
το ελληνικό κράτος ''εξαφανίστηκαν'').
Φυσικά θα ομιλήσει και η ειδική σε ''πεθαμενατζίδικες Οργανώσεις'' η κ. Στέλα της Ομοσπονδίας-''μαϊμού'' Εκπαιδευτικών, η οποία
ήταν μόνιμη στα περιφερειακά συμβούλια του
μακαρίτικου ΣΑΕ, ενώ κάποιοι πικρόχολοι σχολιάζουν: ''Με όλες τις Στέλες μέσα, ήταν δυνατόν να μην τα τινάξει το ΣΑΕ;''.
Δυστυχώς, δεν θα είναι παρών στην εξόδια
ακολουθία, ο μόνιμος στο Συμβούλιό του, εξοχ.
ισόβιος πρόεδρος Ομοσπονδίας Β. Καλιφόρνιας. Ακόμα πενθεί κι ''έχει πάρει τα βουνά''.
Ούτε ο Σπυράκος από Νέα Υόρκη. Περιορίστηκε να δηλώσει ''καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε,
καλά περάσαμε. Μακάρι να 'ταν κι άλλο ΣΑΕ
αλα ΠΑΣΟΚ''.
Δυστυχώς, γιά λόγους ανωτέρας βίας, δεν θα
είναι παρούσα ούτε η βαρυπενθούσα, τεθλιμμένη 'Ολγα, που μη μπορώντας να πιστέψει
ακόμα την απώλεια, δηλώνει ότι είναι ζωντανό
το ΣΑΕ και αυτή δεν σταμάτησε να ομιλεί ως εν
ενεργεία παγκόσμια γραμματέας του.
Στην εξόδιο ακολουθία δεν θα είναι παρόντες
επίσης, ο τελευταίος του πρόεδρος και ο ταμίας. Αυτοί ειδικά είναι πάρα πολύ απαρηγόρητοι
και προσπαθούν να τους παρηγορήσουν, οι της
Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού,
γνωστοί και ως ''έντιμοι''. Μάλιστα, λόγω της
χάλια ψυχολογικής τους κατάστασης, κλήθηκαν και... εισαγγελείς γιά παρηγοριά
Ο πρ. υφυπουργός Δ. Δόλλης στην Αθήνα, μάθαμε, ότι ακόμα παρηγορεί τον απαρηγόρητο
πρ. υφυπουργό Γρ. Νιώτη, λέγοντάς του ''μην
στεναχωριέσαι ρε... Θα 'χουμε και στο μέλλον
δυνατότητες γιά αρπαχτές. Κάποιο άλλο ΣΑΕ θα

δημιουργήσει το ελληνικό πολιτικό-κομματικό
δαιμόνιο της φυλής μας''.

Η εξόδιος ακολουθία
Η ταφή θα γίνει δίπλα στο ''Ελληνοαμερικάνικο Εθνικό Συμβούλιο'', που μας άφησε πριν
μερικά χρόνια. Τιμές θα αποδώσει άγημα προέδρων υπό τον πρόεδρο-''υπουργό'' Γ. Μαρκάκο,
ενώ θα ριχτούν 17 κανονιές, όσα και τα χρόνια
λειτουργίας του ΣΑΕ.
Τον υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο γιά
Απόδημους, θα εκπροσωπήσει ο γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Τάμπα.
Αντί φιλαρμονικής να παιανίζει πένθιμα τον
''εθνικό ύμνο των προέδρων'' του μεγάλου
μουσουργού Κουρή από το ''γκέττο'' Αστόριας,
θα υπάρχει κλαρίνο γιά ηπειρώτικα μοιρολόγια, αφού λίγες ώρες μετά, η μακαρία θα γίνει
στην χοροεσπερίδα Ηπειρωτών, όπου ο σύλλογος-''μαϊμού'' θα απονείμει μία από τις πολλές
''πλάκες-μαϊμού'' στον Θεόδωρο Σικάγου.
Βλέπετε ο ιδρυτής του συλλόγου, έχει ''πάθηση'' με ''πλάκες'', αφού είναι της ''πλάκας'',
δηλαδή μοιράζει ''τιμητικές πλάκες'' συνέχεια,
όπου να 'ναι. Με αποτέλεσμα, λόγω υπερχρήσης, από το ''τιμητική πλάκα'' να έχει φύγει το
''τιμητική'' και να έχει μείνει η...''πλάκα''.
Ο μεγάλος του πόνος
Ο απαρηγόρητος Θεόδωρος Σικάγου, ως καλός χριστιανός, δηλώνει: «Το σύμβολο της πίστης μας λέει ''προσδοκώ ανάσταση νεκρών''.
Κι εγώ προσδοκώ την ανάσταση του ''Εθνικού
Συμβούλιου'', γιά να ξαναπροεδρεύσω σε αυτό,
αφού δεν κατάφερα να γίνω παγκόσμιος πρόεδρος στο ΣΑΕ, πριν αυτό πεθάνει. Η ατυχία μου
δεν έχει όρια. 'Οπου ανακατεύτηκα, ή πέθαναν
ή τα πέθανα όλα»...
Υπογραφή: Ο β' αντι-Πρόεδρος

Στο εθνικό Προεδρικό
Κοιμητήριο ''Μορφέας'',
Παλμ Χάρμπορ Φλόριδας.
Με τιμές αρχηγού κρατίδιου
Ομογένειας.
Οι τεθλιμμένοι:
Η απαρηγόρητη 'Ολγα.
Οι πρόεδροι, ταμίες,
περιφερειάρχες, μέλη
περιφερειακών Συμβουλίων,
παράγοντες της Ομογένειας,
οι ευεργετηθέντες οικονομικά
'Ελληνες πολιτικοί και
αξιωματούχοι.
Οι λοιποί συγγενείς ενταύθα
και εκείθεν.
Θα ακολουθήσει μακαρία με
κλαρίνα, στην χοροεσπερίδα
άνω-κάτω Ηπειρωτών.
Παρακαλούνται οι
συμμετέχοντες εις το βαρύ
πένθος, αντί ανθέων, να
στείλουν τις εισφορές τους
στο ταμείο αδέσποτων
δεινοπαθούντων
Ομοσπόνδυλων Νέας Υόρκης
και Βοστώνης
ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ

Ο μεγαλοπρεπής τάφος του ΣΑΕ. Φιάχτηκε με την ευγενική χορηγία Ελλήνων πολιτικών, που είχαν την καλωσύνη να δώσουν ένα απειροελάχιστο
ποσό από τις μίζες που έλαβαν από τα κονδύλια γιά το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού... Κρίμα γι' αυτούς... Πέθανε τόσο νέο.
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ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
Σικάγο, παρέλαση
Μαθαίνουμε ότι της παρέλασης θα ηγείται ο
επίσκοπος Μωκησσού, που θα περπατά μπροστά, λικνιζόμενος όλο χάρη και νάζι, χαιρετώντας τους θαυμαστές του, στέλνοντάς τους
φιλιά, με πολύ pride.
θα ακολουθούν οι υπόλοιποι στην παρέλαση
στο ''γκρηκ τάουν'' γιά 25η Μαρτίου, υπό τις
ευωδίες σουβλακιού που θα ψήνεται εκεί δίπλα. Ο πρόεδρος της διχασμένης Ομοσπονδίας
''Ενωση'' θα είναι σίγουρα στα σουβλάκια, αφήνοντας την θέση του στον επίτιμο Καλαματιανό
και στην κυρία επίτιμου, την αντιπρόεδρο.
Τα καλά, 'Αγιο Φρανσίσκο, Καλιφόρνια
Εκεί την παράσταση στην παρέλαση θα κλέψει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας έχοντας αριστερά και δεξιά του, τους γεμάτους ''pride''
μητροπολίτες Γεράσιμο Αγίου Φρανσίσκου και
Νικήτα Δαρδανελίων. Δηλαδή, ο πρόεδρος θα
είναι ο μόνος... σερνικός.
Oι ''διπλωμάτες-τουρίστες'' στις ΗΠΑ
Με το που επικρίθηκαν από το δημοσίευμά
μας με τίτλο ''υποτονική η παρουσία της Ελλάδας στις ΗΠΑ, εξαιτίας της ανικανότητας των
διπλωματών της'' (5 Φεβρουαρίου '14), που
έλαβε δημοσιότητα και στην Ελλάδα (αρκετά
δημοσιεύματα της ''Πρωϊνής'' αναδημοσιεύονται συχνά σε ΜΜΕ στην Ελλάδα και σχεδόν
καθολικά όσα έχουν να κάνουν με έρανο γιά
Μυρτώ), άρχισαν να... δουλεύουν.
'Ετσι, πληροφορηθήκαμε ότι ''η συνέντευξη
του πρέσβη Παναγόπουλου -βλέπε σελ. 10- δόθηκε στον senior editor της Washington Times,
στο πλαίσιο της επικοινωνιακής προσέγγισης
του Γραφείου Τύπου με τα ΜΜΕ της αμερικανικής πρωτεύουσας''.
Αν και αγνοούμε την ύπαρξη των Γραφείων
Τύπου της Ελλάδας στην Αμερική, ας ευχηθούμε να κάνουν δουλειά, επειδή για 30 χρόνια
ασχολούνται με τα ίδια, έχοντας ελάχιστες επαφές με αμερικάνικα ΜΜΕ, γιατί ασχολούνται με
τα... της Αθήνας που αντιπροσωπεύονται στις
ΗΠΑ, γεγονός που δείχνει την έλλειψη σοβαρότητας και ικανότητας να ασχοληθούν με την ουσία, που είναι η προβολή της Ελλάδας στις ΗΠΑ
και όχι στην...Αθήνα.
Και το...Γραφείο Τουρισμού
Επειδή η κριτική περιελάμβανε και την αξιότιμη κυρία προϊσταμένη του Γραφείου Τουρισμού στη Νέα Υόρκη, αυτή φρόντισε λίγες ημέρες αργότερα να κάνει δηλώσεις στην Ελλάδα
γιά να πιστοποιήσει ότι υπάρχει και ως σύγχρονη ''πυθία'' να προβλέψει ''αύξηση των Αμερικανών τουριστών'' σε μισό εκατομμύριο, από

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

350.000, γιά τον 2014. Αλλά η κυρία, παράλειψε
κάτι σοβαρό: Το 80% των ''Αμερικανών τουριστών'' στην Ελλάδα, είναι...Ελληνοαμερικανοί
που ταξιδεύουν με αμερικάνικο διαβατήριο. 'Η
εννοεί ότι εκδόθηκαν...350.000 βίζες; Αν ναι,
γιατί δεν το λέει δημόσια να... χαρούμε όλοι;
Θα της συνιστούσαμε να το αναφέρει στη νέα
παλιο-τηλεόραση Αστόριας, την συνδρομητική, που πάει από το κακό στο χειρότερο, με όλα
τα ψώνια που μάζεψε. Η δε γυμνάστρια, διευθύντριά της, έχει έλξη στο Τουρισμού και στις
απόπειρες γιά...χορηγίες.

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΚΑ ΣΚΟΡΠΑ

Φοβικό διπλωματικό σύνδρομο
Πολλές φορές έχει αναφερθεί και από άλλες
στήλες, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα με τους
διπλωμάτες μας στις ΗΠΑ είναι το γεγονός ότι
περιορίζονται στα θλιβερά κατάλοιπα της σαβούρας της Ομογένειας, που έχει παραμείνει
στις ημιδιαλυμένες ομογενειακές Οργανώσεις,
δηλ. Ομοσπονδίες κλπ. Δεν τους αδικούμε. Μέχρι εκεί φτάνουν οι ικανότητές τους. Κρίμα γιά
την Ελλάδα, αλλά τι να κάνουμε;
Το κακό είναι ότι τα κατάλοιπα, τυπικά και
μόνο εκπροσωπούν το πολύ 1% της Ομογένειας
της περιοχής τους. Το άλλο 99% δεν ασχολείται
και γελά μαζί τους. Αλλά γελά και με τους διπλωμάτες μας και θλίβεται, διαπιστώνοντας ότι
αυτοί έχουν εθισμό στην -με ελάχιστες ικανότητες, μέτρια μόρφωση, ελάχιστη κατάρτιση...σαβούρα των ψώνιων του 1%.
ΜΚΟ και 'κονόμες
Βγήκαν στην φόρα τα εκατομμύρια που δόθηκαν σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, από το
διεφθαρμένο κράτος των Ελλήνων πολιτικών.
Χρήματα που κατάληξαν σε τσέπες. Οργίασαν
επί GAP, αλλά αυτός εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος, φυσικό και επόμενο σε μιά διαλυμένη, διεφθαρμένη χώρα.
Κάπου εκεί εμπλέκεται έμμεσα και η Αρχιεπισκοπή Αμερικής που μαζεύει χρήμα μέσω της
IOCC, που στέλνει τα περισσότερα στην Αφρική,
εκεί που είναι διαπιστευμένος ο ''κηπουρός''
του GAP και...ιδρυτής της, 'Αλεξ Ρόντος.
ΜΜΕ και 'κονόμες
Αφού άρχισαν να βγαίνουν οι χοντρές μάσες
περί ΜΚΟ, ΣΑΕ και λοιπά, θα μάθουμε και γιά
τα μεγάλα ''φαγοπότια'' με χορηγίες μυστικές
και φανερές σε ΜΜΕ, ας πούμε Αστόριας, γιά
δεκαετίες ελέω άγιας οικογένειας Μητσοτάκη
(την ταυτισμένη με ρουσφέτια και κρατικές μάσες-μίζες), που οι ιδιοκτήτες τους απόκτησαν
και πολυτελές διαμέρισμα κοντά στο προεδρικό Μέγαρο Αθήνας; Υποθέτουμε το απόκτησαν
από την ''σκληρή εργασία'' και τα...έσοδα από
πωλήσεις φύλλων (ούτε 4.000 ημερήσια) και
διαφημίσεων.
Συνέδριο ΠανΗπειρωτικής
Μάθαμε ότι, μετά από πρόταση του πρώην
πρόεδρου και πρώην τσουμπάνου (τσοπάνης
στα ηπειρώτικα), αυτό θα γίνει στο εκθεσιακό Κέντρο ''Μορφέας'' στην δυτική Φλόριδα.
Μετά, όλοι μαζί, στον ''χορό του Ζαλόγγου'',
στο Κοιμητήριο, δίπλα.
Υπογραφή: Ο γ' αντι-Πρόεδρος

Ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Καλαματιανός ατόφιος, με ότι αυτό συνεπάγεται. Στο γραφείο
του στην πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, πίσω του σε κορνίζα, υπάρχει μόνο ο ''επαναστατικός'' χάρτης της... Ελλάδας, δηλ. η Πελοπόννησος, με την Μεσσηνία να έχει ''καταλάβει'' και την Ηλεία.

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΗΜΕΡΕΥΣΗ ΣΤΟΝ
ΘΕΟΣΕΒΟΥΜΕΝΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΜΑΣ κ.κ. ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ
Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή ''Νέας Δημοκρατίας'' Μεσο-Δυτικών Πολιτειών ΗΠΑ
Σωτηρία Βλαχοβιόλα, πρόεδρος
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Εταιρία ζητά να της επιστραφούν τα
χρήματα που έδωσε στην Ομοσπονδία
Βοστώνης, στον έρανο γιά Μυρτώ
Στις 24 Ιανουαρίου 2014, εταιρία εδρεύουσα στην Αθήνα, ζήτησε από την Ομοσπονδία Βοστώνης να της επιστραφούν τα χρήματα (5.000 σε ευρο) που είχε δώσει στον έρανο γιά την Μυρτώ
επειδή ''δεν διατέθηκαν γιά τον σκοπό που δόθηκαν''.
Αξιωματούχοι της Ομοσπονδίας προσπάθησαν να πείσουν την
εταιρία γιά το αντίθετο. Η εταιρία (όπως αναφέρεται στην επιστολή δίπλα) δεν πείστηκε και επανήλθε, απαιτώντας τα χρήματα.
'Ενα μήνα μετά, η Ομοσπονδία αρνείται να τα επιστρέψει, ενεργώντας αυθαίρετα και καταχρηστικά.
Η εταιρία είχε απαιτήσει επιστροφή των χρημάτων σε δύο ημέρες. Αυτό δεν έγινε και δεν γνωρίζουμε αν θα λάβει τα μέτρα που
αναφέρει, δηλαδή καταγγελία της Ομοσπονδίας στις Αρχές.
Αντίγραφο της επιστολής είχε σταλεί επίσης, στην πρεσβεία
της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον και στο γενικό Προξενείο στην Βοστώνη.
Θυμίζουμε ότι ο έρανος γιά την Μυρτώ διενεργήθηκε παράνομα από την Ομσπονδία, η οποία, σύμφωνα με το Καταστατικό της
ΔΕΝ μπορεί να κάνει εράνους. Και ήταν η τρίτη φορά την τελευταία δεκαετία που έκανε παράνομα εράνους.
Επίσης, παραβίασε τον νόμο που σαφέστατα ορίζει ότι έπρεπε
να ανοιχτεί λογαριασμός στο όνομα της ανήλικης Μυρτώ με διαχειρίστρια την μητέρα της.
Η υπόθεση έρανου απασχολεί της Αρχές, ενώ ακόμα δεν έχουν
δοθεί ''καθαρές εξηγήσεις'' από την Οργάνωση.
''...Θα σαλτάρω, θα σαλτάρω / και την ΕΧΡΟ θα σας πάρω.
Το σχέδιο είναι εύκολο κι αν θέλεις να κερδίσεις / λογαριασμούς του ποδαριού θα πρέπει να κρατήσεις.
'Οπου βάζω το χέρι μου, πάει η δουλειά ρολόϊ / και όλα τα ταμεία σας τα παίζω κομπολόϊ...''
(στίχος από επιτυχία του συγκροτήματος ''ο Κουρής και οι Μανιάτες'', στο ''γκέττο'' Αστόριας)

Περίεργες συμπτώσεις: ''Επαγγελματική δραστηριότητα'' νυν
πρόεδρου και α' αντιπρόεδρου Ομοσπονδίας Νέας Αγγλίας
τον χρόνο 2006, παράλληλα με αυτήν της...Οργάνωσης
Μαθαίνοντας ''ομογενειακή ιστορία'' ή πως ''δουλεύουν'', φυσικά πάντα...''εθελοντικά'' γιά...
''προσφορά στην Ομογένεια και στον πολιτισμό'', οι ισόβιοι προεδροπαράγοντες των Οργανώσεων

Οι... ''εθελοντικά προσφέροντες'' στην Ομογένεια και στην Ομοσπονδία Βοστώνης, πρόεδρος Ιωάννης Ράμμος και α' αντιπρόεδρος Βασίλης Καυκάς, μόνιμα στελέχη της Οργάνωσης γιά δεκαετίες, οι... ''προσωπικές μπίζνες'' παράλληλα και ''αγκαλιά'' με τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας και τα πολύ περίεργα με την πιό ''παράξενη'' και...''πλούσια'' φορολογική δήλωση της Ομοσπονδίας, όταν τότε -2006- ήταν πρόεδρος ο τώρα α' αντιπρόεδρος και ταμίας ο τώρα πρόεδρος.
'Οπως βλέπουμε, πρόεδρος, ταμίας, γραμματέας Ομοσπονδίας 2006, είναι ταυτόχρονα και συνεταίροι στην...μη κερδοσκοπική επιχείρηση Hellenic Expo, που ''δραστηριοποιείται σε πολιτιστικές εκδηλώσεις''. Ιδρύθηκε καλοκαίρι 2006, έκανε μία
έκθεση ως ''μη κερδοσκοπική'' και δύο μήνες μετά άλλαξε όνομα και μετονομάστηκε σε BLANK. Inc... Δηλαδή, είχε ίδια ''αποστολή'' με αυτήν της Ομοσπονδίας. Μη κερδοσκοπικές και οι δύο, με τους ίδιους αξιωματούχους.

Oι σκοποί της Hellenic Expo

Την ίδια χρονιά η φορολογική δήλωση της Ομοσπονδίας είχε πολύ αυξημένη κίνηση (κοντά 90.000 δολάρια έσοδα), πιθανά
από την... ''έκθεση'', αλλά και ανεξήγητα έξοδα, που δημιουργούν ερωτηματικά πολλά και τράβηξαν το ενδιαφέρον του IRS.
Τελικά οι δύο εταιρίες, με τους ίδιους αξιωματούχους, ήταν...ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ή...''συμπλεόμενες''; Και ποιός ο
σκοπός ίδρυσης της ΕΧΡΟ αφού τα ίδια θα έκανε, όπως έλεγε, με την Ομοσπονδία και μάλιστα από τους ίδιους ανθρώπους;
Εξηγήσεις από τις...''μη κερδοσκοπικές εταιρίες'', υπάρχουν;
Λέτε να υπάρχει μπέρδεμα ''φουσκωμένων'' φορολογικών Ομοσπονδίας 2006 (ειδικά στο other program expense παρακάτω), με '''μπίζνες'' ΕΧΡΟ; Λέτε;
Υποθέτουμε ότι από την διάθεση γιά υπερ''προσφορά στην Ομογένεια και στον πολιτισμό'', των κ.κ. Ράμμου και Καυκά,
οι υπερδραστηριότητές τους δεν μπορούσαν να χωρέσουν στην μικρή Ομοσπονδία και έπρεπε να επεκταθούν σε μία ακόμα
''συμπληρωματική'' μη κερδοσκοπική Οργάνωση, αλα Ομοσπονδία, που την χειρίζονταν μόνοι τους.
Να γιατί οι άνθρωποι ''εθελοντικά'' προσφέρουν γιά δεκαετίες και ''σκίζονται'' γιά τον Ελληνισμό, άσχετα αν οι ''κακοήθεις''
(δηλαδή το...ποίμνιο με τροφή κουτόχορτο) τους...''αδικούν'' και τους...''συκοφαντούν''.
Σημ.: Ο Βασ. Καυκάς, πότε θα εξηγήσει το ποσό στην παράγραφο h, παρακάτω; 'Η νομίζει ότι η Ομογένεια είναι...ηλίθια;

Φορολογική δήλωση Ομοσπονδίας 2006

Φορολογική δήλωση Ομοσπονδίας
2006, ονόματα αξιωματούχων
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Θαυμάστε την Οργάνωση μικροαπατεωνίσκων Νέας Αγγλίας

Με αυτήν την ''Ομοσπονδία-μαϊμού'', μόνο το...IRS και η...εισαγγελία ασχολούνται, ενώ η Ομογένεια γελά
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ι. Ράμμος
ΠΟΙΟΝ σύλλογο...''μαϊμού'' αντιπροσωπεύει; Μπορεί να το πει δημόσια;
MEΛH- από την επίσημη ιστοσελίδα FHASNE

Λερώθηκε η τσέπη σας;
Λερώθηκε το χρήμα σας;
Μην στεναχωριέστε...
Γιά ξέπλυμα, εμπιστευτείτε
''ΤΑ ΑΓΓΕΛΟΥΔΙΑ''

Πλυντήριο HOMOPROEDROUS
Μodel 501(c)3.
FHASNE: Γιά ''καθαρές δουλειές''

Πως εξαπατούν την Ομογένεια με
συλλόγους-μέλη ''μαϊμούδες''
Αριστερά, βλέπετε ποιούς συλλόγους αναφέρουν ως μέλη στην επίσημη ιστοσελίδα της
Ομοσπονδίας Νέας Αγγλίας οι αξωματούχοι
της. Είναι 49. Αλλά στις συνελεύσεις τους θεωρούν ως ''εντάξει'' μέλη, μόνο 26:
1. Arcadian Society of Mass. 'TRIPOLITSA»
2. Artemis Hellenic American Sportsman's
Association
3. Athenian Piraean Assoc. of New England
4. Greek-American Political Club
5. Greek Spirit Day
6. Hellenic Scientists Association of Boston
7. Hellenic Soccer Club of Boston
8. Island of Lesvos Association
9. Logothetis of Samos
10. «MANI» Society of New England
11. Naoussaion Society «O Agios Demetrios»
12. New England Hellenic Medical and Dental
Society
13. Northern Epirotic Society of Boston
14. Pontian Society Panagia Soumela
15. Pan-Cretan Assoc. 'Rathamanthos Ide'
16. Paneliakos Society of New England
17. Pan-Laconian Society of Boston
18. Pan-Macedonian Society 'Apostolos
Pavlos'
19. Pan-Macedonian Society 'Emillianos &
Theodora'
20. Pan-Macedonian Society 'Phillipos O
Makedon & Cleopatra'
21. Pan-Messinian Society of New England
22. Pindos Epirotic Benevolent Society of
Boston
23. Pontiaki Estiaof Mass.
24. Society of Friends of Pierikos of Boston
25. Syllogos Katerinioton 'Ta Pieria'
26. Evoikos Society of New England.
Αλλά... Οι 10 από τους 26 συλλόγους, ΔΕΝ
υπάρχουν σήμερα ως ενεργές εταιρίες δηλωμένες στην Πολιτεία Μασσαχουσέττης.
Ενώ από ορισμένους, το IRS αφαίρεσε την
φοροαπαλλαγή 501(c)3, επειδή είναι μη ενεργοί
ή επειδή δεν έκαναν φορολογική δήλωση γιά 3
χρόνια, μεταξύ αυτών ο σύλλογος του λασπολόγου-υβριστή α' αντιπρόεδρου Βασίλη Καυκά
και του λασπολόγου-υβριστή και απειλούντα,
μέλους του Συμβούλιου, Δημ. Ματθαίου, όπως
βλέπετε πάνω δεξιά.
Η Ομογένεια, στην ευρύτερη περιοχή Βοστώνης έχει αρκετούς ελληνικούς συλλόγους. Μερικοί μεγάλοι και σοβαροί. Απλά δεν ασχολούνται
με την Ομοσπονδία των ''παπατζήδων-απατεωνίσκων'', επειδή την θεωρούν ασοβάρευτη.
Γιατί απατεωνίσκοι; Πολύ απλά:
-Εξαπατούν δημόσια με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα τους ότι είναι, ως Ομοσπονδία, 49 σύλλογοι, ενώ λένε ότι τυπικά μόνο 26
μπορούν να θεωρηθούν ''εντάξει''.
- Η ''εκλεγμένη'' γενική Γραμματέας Δρ. Μαρία Δεληχάτσιου εκπροσωπεί...ανύπαρκτο γιά
πολλά χρόνια σύλλογο (Επιστημόνων) και δεν
διαθέτει την αξιοπρέπεια να παραιτηθεί.
- Από τους 26 θεωρούμενους ''εντάξει'' οι
10, ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ (μπορεί ο καθένας να το
ελέγξει στην δημόσια κατάσταση της Πολιτείας) ΔΕΝ υπάρχουν ως ενεργές εταιρίες.
- 'Ελεγαν (καταστατικό) θα έκαναν Βιβλιοθήκη και Mουσείο. Δεν έκαναν. Απλά εξαπατούσαν για 30 χρόνια. Μόνο μιά μικρο-παρέλαση
κάνουν κάθε χρόνο.
- Δήλωναν μεγάλη Οργάνωση με ψευδή στοιχεία γιά το δυναμικό της και εξαπατούσαν το
ελληνικό Δημόσιο, λαμβάνοντας χορηγίες κάθε
χρόνο ίσαμε 2009.
- Κορόϊδευαν το IRS με ψευτιές στις φορολογικές δηλώσεις.
- Τα γνωστά ήδη, περί έρανου γιά Μυρτώ.
Κατά συνέπεια, η Ομοσπονδία, τυπικά μόνο
εκπροσωπεί ένα ποσοστό το πολύ 1 % του Ελληνισμού Νέας Αγγλίας. Το υπόλοιπο 99% δεν
εκπροσωπείται. 'Ετσι, ένα κατεστημένο παρανομούντων, ταλαιπωρεί και διασύρει την Ομογένεια γιά χρόνια.
Με τα ''παραμύθια'' και την ανοχή-''σύμπραξη'' των προξενικών αρχών, εξαπατούσαν και
υπουργούς της Ελλάδας, οι οποίοι συναντούνται μαζί τους, νομίζοντας ψευδώς ότι συναντούνται με την ''Οργάνωση της Ομογένειας''.
Αυτή η μικρο-Οργάνωση-''μαϊμού'' κάνει και
την μικρή παρέλαση κάθε χρόνο, γιά να... ''τιμήσει'' την 25η Μαρτίου.

Σύλλογος Ναουσσαίων, ένας ιστορικός σύλλογος που η Ελ. Παπασλή τον... έκλεισε
Ιδρύθηκε (βλέπε παρακάτω) Νοέμβριο 1931 δηλαδή μέσα στην μεγάλη οικονομική κρίση στις
ΗΠΑ, από πρωτοπόρους φτωχούς μετανάστες.
Η τελευταία του πρόεδρος και πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας η κ. Ελισάβετ Παπασλή, κατάφερε να τον...κλείσει. Αλλά, υποθέτουμε, παραμένει αντιπρόσωπός του στην...Ομοσπονδία.
Η κ. Παπασλή έχει καταγγελεθεί δημόσια και από την μητέρα της Μυρτώ ότι την ''εξόρκισε να
μην πει πουθενά ότι το μηχάνημα tobii γιά την Μυρτώ, γιά το οποίο γινόταν ο έρανος δεν χρειαζόταν'' (γιά να μην ''χαλάσει'' ο έρανος). Δεν αντέκρουσε την δημόσια καταγγελία.
Καταγγέλθηκε γιά μη απολογισμό με τα χρήματα γιά πυρόπληκτους 2007 επί προεδρίας της.
Ψευδώς δήλωσε -τα ίδια ψεύδη είπε και δημόσια με γραπτή ανακοίνωσή του ο νομικός σύμβουλος
της Ομοσπονδίας Δημ. Ιωαννίδης- ότι ''έδωσε απολογισμό''. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ουδέποτε έδωσε.
Πήρε, με έγκριση Συμβούλιου 3.000 δολάρια από τα χρήματα γιά τους πυρόπληκτους που έδωσε
η Ομογένεια (και όχι από το ταμείο της Ομοσπονδίας) γιά να ταξιδέψει στην Ελλάδα (2008) μαζί με
τον αντιπρόεδρό της, κ. Μπίτσικα γιά να βρουν...πυρόπληκτους. Αυτά δηλώθηκαν ως...''δένδρα''.
Τελικά η κ. Παπασλή, ΤΙ προσφέρει στην Ομογένεια -εκτός από προώθηση προσωπικών συμφερόντων και ''τράβηγμα χρήματος'' από την Οργάνωση, αλα περιφερειακή Συνέλευση ΣΑΕ, που
όλα τα πλήρωνε η Ελλάδα- αφού ούτε τον ιστορικό σύλλογό της δεν μπόρεσε να διατηρήσει;
Και αν θυμούνται οι αναγνώστες, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά στις φορολογικές δηλώσεις επί
προεδρίας της.
Η οικογένεια Παπασλή θεωρείται και η...''δυναστεία'' της Ομοσπονδίας: Γονείς, παιδιά, εγγόνια,
γαμπροί, συνέχεια μέσα στην Οργάνωση, οι περισσότεροι από συλλόγους-''μαϊμούδες'' ποζάροντας στις φωτογραφίες. Φαίνεται έχουν πολύ μεγάλη διάθεση γιά...εθελοντική ''προσφορά στην
Ομογένεια'' και ''εθελοντική διαθεσιμότητά τους'' στον...φωτογραφικό φακό.

Γιά να μην ξεχνάμε: Οι...σκοποί της Οργάνωσης γελωτοποιών Βοστώνης
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''Σφίγγει ο κλοιός'' γιά την ελληνική -διαχρονικά παρανομούσα- Ομοσπονδία Βοστώνης
Δημόσια ερώτηση σε προέδρους και Διοικ. Συμβούλια (2001-2012) Ομοσπονδίας Νέας Αγγλίας (FHASNE Inc.):

- ΓΙΑΤΙ δεν υποβάλατε και το ''Schedule B'' στις φορολογικές σας δηλώσεις (990) στο IRS;
Λαμβάνατε ή όχι το ολιγότερο 5.000 δολ. ως χορηγία, μόνο από το γενικό Προξενείο της Ελλάδας κάθε
χρόνο; (η τελευταία χορηγία 2010, με... μνημόνιο στην Ελλάδα).
Σημ.: Ενημερωθήκαμε επίσημα από την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία (IRS), ότι, γιά χρόνια, ΔΕΝ υποβάλατε ''Schedule B''

- Γνωρίζατε ότι η μη υποβολή ''Schedule Β'', όταν υπάρχουν δωρεές-χορηγίες από 5.000 δολ. και πάνω,
είναι και ποινικό αδίκημα; ΓΙΑΤΙ εξαπατήσατε γιά χρόνια, συστηματικά και συνειδητά, εκτός από την
Ομογένεια, τους συλλόγους-μέλη σας και την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία ΗΠΑ;
- ΓΙΑΤΙ μπλέξατε νομικά και την Ελλάδα με την ανευθυνότητα και τον τυχοδιωκτισμό σας;
- ΠΟΙΟΣ σας έδωσε το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε την Οργάνωση γιά φορολογικές ''αλχημείες'';
- ΜΗΠΩΣ κάνατε και ''εικονικές δωρεές'' στην Ομοσπονδία, γιά προσωπικό-φορολογικό όφελος;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΧΕΤΕ;;; ΑΠΟΔΕΙΞΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ και ΦΤΗΝΟΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ
Σας προειδοποιήσαμε ότι ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΑ. Αντί γιά απαντήσεις καταφύγατε σε απειλές, λασπολογίες κλπ, συνεχίζοντας να ΕΞΑΠΑΤΕΙΤΕ την
Ομογένεια, όπως συνεχίζετε να κοροϊδεύετε με τα χρήματα του έρανου που έδωσε η Ομογένεια ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΥΡΤΩ. Τον έρανο που κάνατε
παράνομα, όπως εκείνον γιά πυρόπληκτους Ελλάδα, 2007. Κι εξακολουθείτε να έχετε το ΘΡΑΣΟΣ να είστε ακόμα ''Συμβούλιο'';
Οι μεγαλύτερες φορολογικές ''αλχημείες''-ανομίες έγιναν επί προεδρίας Βασίλη Καυκά (με ταμία τον σημερινό πρόεδρο Ι. Ράμμο) και επί
προεδρίας Ελισάβετ Παπασλή (πάλι με ταμία τον σημερινό πρόεδρο Ι. Ράμμο), όπως διαπιστώσατε σε προηγούμενες εκδόσεις.

Μέλη του Συμβούλιου, με τον υπουργό Δημ. Αβραμόπουλο, την γενική Πρόξενο Ιφ. Καναρά και τον νομικό τους σύμβουλο Δημ. Ιωαννίδη
(Νοέμβριος 2013). Μαζί και ο δημοσιογράφος Θεοδ. Καλμούκος, που προβάλει γιά χρόνια την ανυπαρξία τους και καλύπτει τις ανομίες τους

Υπόθεση ''έρανος γιά την Μυρτώ'': Οι εξελίξεις και οι ανευθυνότητες του υπουργού Υγείας 'Αδονι Γεωργιάδη
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας, ο υπουργός Υγείας της Ελλάδας Aδ. Γεωργιάδης, αντιλαμβανόμενος ότι παρασύρθηκε από τους ''παπατζήδες'' Ομοσπονδίας Βοστώνης και τον στενό
συνεργάτη τους θεολόγο-συντάκτη, οδηγείται στην πλέον σωστή κι έντιμη λύση, πράττοντας τελικά το ορθό, ανθρώπινα και νομικά. Δεν μπορούσε υπουργός της Ελλάδας να εμπλακεί σε δικαστική διαμάχη στις ΗΠΑ, παρεμβαίνοντας σε αμερικάνικη μη κερδοσκοπική εταιρία... Δεν γινόταν, σε
καμία περίπτωση (νομικά), χρήματα έρανου Αμερικανών φορολογούμενων να καταλήξουν άμεσα
ή έμμεσα ''συμψηφιζόμενα'', σε υποχρεώσεις κρατικού φορέα της Ελλάδας, δηλ. οφειλόμεναυπόλοιπο σε ίδρυμα-νοσηλευτήριο στην Βοστώνη

Μητέρα της Μυρτώ: Οργισμένη με δηλώσεις του υπουργού Υγείας 'Αδωνι Γεωργιάδη
«Δεν έχω εξουσιοδοτήσει κανέναν, συμπεριλαμβανόμενου και του υπουργού Υγείας, γιά να
επεμβαίνει σε ένα θέμα με χρήματα που μαζεύτηκαν γιά το παιδί μου, την Μυρτώ, από την Ομογένεια και πως αυτά θα διατεθούν, την στιγμή μάλιστα που υπάρχει νομική εκκρεμότητα (σ.σ. γιά
χρήματα έρανου). Μόνο Δικαστήριο (στην Μασσαχουσέττη) θα επιλύσει το θέμα... Ο κ. Γεωργιάδης, από τότε που επιστρέψαμε στην Ελλάδα, η Μυρτώ κι εγώ, δεν έκανε ούτε ένα τηλεφώνημα
από ενδιαφέρον, δηλώσεις όμως κάνει εκτός Ελλάδας, αγνοώντας τα πραγματικά γεγονότα και τα
νομικά θέματα στο θέμα του έρανου...
Η επίσκεψη της συζύγου του πρωθυπουργού στην Λάρισα, όπου θεραπεύεται η Μυρτώ, μας
έδωσε χαρά...».
(Η αποκλειστική δήλωση έγινε με τηλεφωνική κλήση της κ. Μαρίας Κοτρώτσου -μητέρα της
ανήλικης Μυρτώ, προς την e-εφημερίδα ''Πρωϊνή'', που είχε αποκαλύψει το σκάνδαλο ''έρανος
γιά Μυρτώ-Ομοσπονδία Βοστώνης'' στις 2 Ιανουαρίου '14).
Ο υπουργός δήλωσε στην Βοστώνη (όπου βρέθηκε γιά να μιλήσει σε εκδήλωση φοιτητικού
Σύλλογου του Χάρβαρντ), σε συνέντευξή του: «Αφού η Ομογένεια εδώ έχει 130 χιλιάδες δολάρια
για να διαθέσει αποκλειστικά γι’ αυτόν τον σκοπό, θα τα συμψηφίσουμε κι αυτά» (εννοώντας στα
νοσήλεια γιά την Μυρτώ).
Ο υπουργός Υγείας, που δήλωνε ΕΠΙΣΗΜΑ -20 Ιανουαρίου 2014- ότι το υπουργείο (EOΠΥΥ) θα
καλύψει ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ νοσηλείας της Μυρτώ στην Βοστώνη και τώρα λέει άλλα, αγνοεί ή δεν
κατάλαβε ότι:
- Ο έρανος της Ομοσπονδίας Βοστώνης γιά την Μυρτώ, ήταν παράνομος. Η Οργάνωση ΔΕΝ μπορεί νόμιμα να διοργανώσει εράνους, δεν είναι δηλωμένη στην Πολιτεία ως ''φιλανθρωπική''
- ΟΙ 130 χιλιάδες δολάρια ΔΕΝ συγκεντρώθηκαν γιά τον σκοπό, που ψευδώς-παραπλανητικά
επικαλείται ο κ. υπουργός, παρασυρόμενος από ''δηλώσεις'' της παρανομούσας τοπικής Ομοσπονδίας Βοστώνης.

- Με την υπόθεση των χρημάτων του έρανου, ασχολείται ήδη η εισαγγελία και η Ομοσπονδιακή
Φορολογική Υπηρεσία ΗΠΑ.
Ομογενείς, σχολιάζοντας την ανεύθυνη δήλωση του υπουργού Υγείας της Ελλάδας, τονίζουν:
''ΠΟΙΟΣ είναι αυτός ο κ. Γεωργιάδης, που έρχεται στις ΗΠΑ και υποδεικνύει ή αποφασίζει που θα
διατεθούν χρήματα Αμερικανών φορολογούμενων που έδωσαν σε έρανο γιά συγκεκριμένο σκοπό; Ποιός είναι αυτός που επεμβαίνει στα εσωτερικά αμερικάνικης μη κερδοσκοπικής εταιρίας;
Που νομίζει ότι απευθύνεται; Σε υπηρεσία του υπουργείου του; Τα χρήματα Αμερικανών φορολογούμενων-δωρητών, ΔΕΝ δόθηκαν γιά να πάνε έμμεσα στο ελληνικό Δημόσιο, γιά να καλύψει
αυτό τις δεσμεύσεις του και τις ανακολουθίες του''.

Γιά πόσο καιρό νομίζετε ότι θα παίζετε ακόμα, δηλ.
με το δράμα της Μυρτώ και των γονέων της (ειδκά με
την μητέρα της, που συκοφαντήσατε ΠΡΟΣΤΥΧΑ);
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ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Αυστραλία: Αρνήθηκαν σε Ελληνίδα να μπει στο
εκκλησιαστικό συμβούλιο γιατί ήταν γυναίκα

Ο πρέσβης της Ελλάδας στην WASHINGTON TIMES:

''H Eλλάδα ζητά ελάφρυνση του χρέους, αφού
πέτυχε σπάνιο δημοσιονομικό πλεόνασμα''
Συνέντευξη στον Guy Taylor της WASHINGTON
TIMES παραχώρησε ο Έλληνας Πρέσβης στην
Ουάσιγκτον, Χρίστος Π. Παναγόπουλος, δηλώνοντας ότι το πρώτο δημοσιονομικό πλεόνασμα
που επιτυγχάνει η Ελλάδα, εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, πρέπει να βοηθήσει αποφασιστικά στο να πείσει τους διεθνείς πιστωτές
της για την χαλάρωση ορισμένων από τα μέτρα
λιτότητας που έχουν επιβληθεί στη χώρα.
«Για πρώτη φορά μάθαμε να ζούμε με αυτά
που έχουμε» δήλωσε ο κ. Πρέσβης επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα δικαιούται την ελάφρυνση του χρέους για τα δάνεια, άνω των 300 δις
ευρώ, που έχει δεχτεί, στο πλαίσιο των σχεδίων
διάσωσης, από το 2010.
Η προσδοκία, κατά τον κ. Παναγόπουλο, είναι
ότι η Τρόικα, που παρείχε τα δάνεια στην Ελλάδα, υπό τη δέσμευση μεγάλων δημοσιονομικών
περικοπών και την αύξηση της φορολογίας, θα
εξετάσει την επιμήκυνση του χρόνου για την
αποπληρωμή του χρέους.
Ο κ. Πρέσβης αναφέρθηκε επίσης, κατά τη
διάρκεια της ευρείας συνέντευξης που παραχώρησε στην εφημερίδα, στην ανησυχητική
άνοδο ενός νεοναζιστικού πολιτικού κόμματος
στην Ελλάδα και στις απόψεις της Αθήνας για
την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών
στην Κύπρο.
Ο κ. Παναγόπουλος υποβάθμισε τους ισχυρισμούς των επικριτών ότι το αρχικό πλαίσιο των
συνομιλιών τείνει σαφώς στη δημιουργία ενός
τουρκοκυπριακού κράτους, γεγονός που θα
υπονόμευε τον διαχρονικό στόχο της Αθήνας
για την επανένωση της νήσου.
Η Αθήνα, σημείωσε, είναι έτοιμη να στηρίξει
ολοκληρωτικά τις συνομιλίες, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ως αποτέλεσμα μια ενιαία,
ενωμένη κυπριακή ομοσπονδία, ακόμη και εάν
αυτό σημαίνει δύο εθνοτικά διαιρεμένα κράτη.
Η κρίση στην Κύπρο, η οποία διαιρέθηκε το
1974 μετά την επέμβαση της Τουρκίας λόγω
ενός πραξικοπήματος που επιδίωκε την ένωση
της νήσου με την Ελλάδα, έχει από καιρό διαταράξει τη διεθνή συνεργασία σχετικά με την εξόρυξη ενεργειακών υλών στην περιοχή. Πολλοί
θεωρούν ότι εάν ευδοκιμήσουν οι συνομιλίες
θα άνοιγε ο δρόμος για έναν ισραηλο-τουρκικό
αγωγό φυσικού αερίου που θα διέρχονταν από
τα κυπριακά χωρικά ύδατα, σημειώνει ο δημοσιογράφος.
Το δημοσίευμα επανέρχεται στις δηλώσεις
του κ. πρέσβη σχετικά με την ανάγκη ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, την αντίθεση της κοινής γνώμης
στις πλούσιες και ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες,
όπως τη Γερμανία, σε μια τέτοια ενέργεια. Ο
κ. Παναγόπουλος τόνισε ωστόσο ότι υπάρχουν
λόγοι να πιστεύουμε ότι το πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα της Ελλάδας, το 2013, θα
μπορούσε να μεταβάλλει την ευρύτερη στάση
της Ευρώπης έναντι της Αθήνας.
Ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, αναφέρθηκε, σε συνέντευξή του το Σαββατοκύριακο, σε δημοσιονομικό πλεόνασμα ύψους
περίπου 2 δις δολαρίων. Πρόκειται για διπλάσιο σχεδόν ποσό από αυτό που είχαν ζητήσει οι
πιστωτές της χώρας, σημειώνει ο δημοσιογράφος.

Ο κ. Παναγόπουλος δήλωσε ότι η εν λόγω εξέλιξη πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν εξετασθεί το
θέμα της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους,
το οποίο ανέρχεται στο 176% του ΑΕΠ. «Μία
προσέγγιση θα ήταν η επιμήκυνση του χρόνου
αποπληρωμής από τα 30 στα 50 χρόνια» τόνισε
συμπληρώνοντας ότι μια εξίσου ενδιαφέρουσα
εξέλιξη θα ήταν η μείωση των επιτοκίων στα
δάνεια που παρείχαν οι πιστωτές.
Η μείωση των επιτοκίων, την οποία ορισμένοι
τραπεζίτες αποκαλούν «κούρεμα», σημαίνει,
σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, ότι τα πλούσια
κράτη που παρέχουν τα δάνεια θα λάβουν τελικά λιγότερα χρήματα από όσα είχαν προβλεφθεί, ενώ είναι απίθανο να πραγματοποιηθεί
ένα τέτοιο «κούρεμα» πριν από τις ευρωεκλογές. «Δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Θεωρώ ότι
θα υπάρξει ευρεία συζήτηση για όλα αυτά τα
πράγματα» τόνισε ο κ. Πρέσβης προσθέτοντας
ότι, παρά την αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά
με αυτά, η Ελλάδα επικεντρώνεται, στο πλαίσιο
της άσκησης της Προεδρίας της ΕΕ, σε ένα εύρος θεμάτων, με σημαντικότερο την μείωση
της ανεργίας, η οποία παραμένει υψηλή στα περισσότερα κ-μ της ΕΕ παρά την ανάκαμψη της
Ευρώπης από την διεθνή οικονομική κρίση.
«Σε ορισμένες χώρες, της δικής μου συμπεριλαμβανομένης, η ανεργία στους νέους
ανέρχεται στο 60%» τόνισε ο κ. Πρέσβης προσθέτοντας ότι «αυτό είναι αδιανόητο για τους
Αμερικανούς φίλους μας». Η απογοήτευση των
πολιτών από την ανεργία, δήλωσε, έχει δημιουργήσει γόνιμο έδαφος για την εμφάνιση
εξτρεμιστικών πολιτικών ομάδων. Στην Ελλάδα το φαινόμενο εκδηλώθηκε με την άνοδο
της Χρυσής Αυγής, ενός ακροδεξιού πολιτικού
κόμματος που έχει τις ρίζες του στη δεκαετία
του ’80, ενώ άρχισε να ισχυροποιείται μετά την
κρίση του 2009.
Η Χρυσή Αυγή, η οποία έχει νεοναζιστικές
ρίζες και εκπέμπει μηνύματα βίαιης εχθρότητας προς τους μετανάστες, κέρδισε το 7% των
ψήφων κατά τις βουλευτικές εκλογές του 2012.
Πρόκειται για μια κατάσταση την οποία θα
πρέπει να γνωρίζει η Ουάσιγκτον αλλά να μην
ανησυχεί γι’ αυτήν, σημείωσε ο κ. Παναγόπουλος. «Επαναλαμβάνουμε στους Αμερικανούς
φίλους μας, που ανησυχούν, ότι πρόκειται για
ένα φαινόμενο που συνδέεται άμεσα με την
οικονομική και κοινωνική κρίση» τόνισε συμπληρώνοντας ότι «είμαι σχεδόν 60 ετών και
δεν συνάντησα ποτέ έναν Ναζί στη χώρα μου,
μια χώρα που πολέμησε, με όλη της την ψυχή,
τον φασισμό και τους Ναζί. Σε όλες τις κοινωνίες υπάρχουν ασήμαντες ομάδες –συνήθως στο
1%- που υιοθετούν την ναζιστική ιδεολογία. Σε
φυσιολογικούς καιρούς αυτό θα ήταν ασήμαντο και κανείς δεν θα ενδιαφέρονταν, αλλά σε
μια περίοδο έντονων αναταράξεων, κοινωνικής
αντίδρασης και οικονομικής αναστάτωσης οι
δυνάμενες αυτές κερδίζουν στήριξης. Όχι επειδή υπάρχουν περισσότεροι Ναζί, αλλά λόγω
της αγανάκτησης του λαού προς το πολιτικό
σύστημα».
«Όσο πιο γρήγορα επιστρέψουμε στην οικονομική ανασυγκρότηση και ομαλότητα τόσο
πιο γρήγορα θα εξαφανιστούν» κατέληξε ο κ.
Παναγόπουλος.

Στο διαιτητικό δικαστήριο VCAT της Βικτώριας «συναντήθηκαν» προχθές το εκκλησιαστικό
συμβούλιο της Ενορίας Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Mildura και η ομογενής, επίσης από την
Mildura, Μαρία Μπακοπούλου.
Και η συνάντηση δεν ήταν καθόλου φιλική,
καθώς η κ. Μπακοπούλου είχε καταθέσει μήνυση κατά του εκκλησιαστικού συμβουλίου. Η
κ. Μπακοπούλου στη μήνυσή της ανέφερε ότι,
ενώ προσπάθησε να γίνει μέλος του εκκλησιαστικού συμβουλίου, τα μέλη του απέρριψαν
την αίτησή της και αυτό το έκαναν επειδή είναι
γένους θηλυκού.
Παρόντες κατά την ακρόαση της υπόθεσης
φυλετικών διακρίσεων, και πολλοί συμπάροικοι
από τη Mildura που, σύμφωνα με τα λεγόμενα
της κ. Μπακοπούλου, ήταν με το μέρος της.
Όπως ανέφερε η ενάγουσα στο διαιτητικό δικαστήριο, η πρόθεσή της να γίνει μέλος του εκκλησιαστικού συμβουλίου γεννήθηκε λίγο μετά
τον θάνατο του πατέρα της το 2009.
«Προσπάθησα να κανονίσω το εξάμηνο μνημόσυνο του πατέρα μου και ενώ ο ιερέας μας
που μας επισκέπτεται από την Ενορία Renmark
ήταν διαθέσιμος να κάνει την τελετή, κανένα
μέλος του εκκλησιαστικού συμβουλίου δεν
ήταν διαθέσιμο να ανοίξει την εκκλησία. Τότε
αποφάσισα να κάνω αίτηση για να γίνω μέλος
του συμβουλίου, έτσι ώστε να βοηθήσω». Όπως
αναφέρθηκε, το συμβούλιο τής αρνήθηκε το
δικαίωμα να γίνει μέλος του συμβουλίου παρά
το γεγονός ότι έκανε την σχετική αίτηση.

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο αντιπροσώπευσε στο δικαστήριο ο κ. Βασίλης Σταματίου,
ο οποίος, κατά την ακροαματική διαδικασία,
αρνήθηκε να φανερώσει τους λόγους για τους
οποίους το συμβούλιο αρνήθηκε την συμμετοχή της Μπακοπούλου σε αυτό.
Ο κ. Σταματίου είπε στο δικαστήριο ότι η
απόφαση να απορριφθεί η αίτηση της Μπακοπούλου ήταν ομόφωνη, ότι δεν υπάρχει πουθενά στο Καταστατικό κάποια παράγραφος που
να απαγορεύει σε γυναίκες να γίνουν μέλη του
συμβουλίου και ότι η κ. Μπακοπούλου, επειδή
ο πατέρας της ήταν μέλος του εκκλησιαστικού
συμβουλίου. πιστεύει ότι μπορεί και αυτή αυτόματα να γίνει μέλος, κάτι που δεν ισχύει. Ο
Σταματίου ανέφερε, επίσης, ότι η απόφαση του
συμβουλίου δεν πάρθηκε με βάση το φύλο της
Μπακοπούλου.
Και ενώ οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές θα
πρέπει να περιμένουν για ένα ακόμα μήνα, η κ.
Μπακοπούλου δήλωνε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα, αν δικαιωθεί από το VCAT, να συνεργαστεί με τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου που
συνάντησε για τελευταία φορά στην αίθουσα
του διαιτητικού δικαστηρίου VCAΤ.
«Οι εποχές αλλάζουν και παρά το γεγονός
ότι καμία γυναίκα δεν έχει μέχρι σήμερα γίνει
μέλος του εκκλησιαστικού συμβουλίου της
Ενορίας μας, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ
εγώ να γίνω. Για τα πάντα υπάρχει η αρχή» είπε
χαρακτηριστικά.
Ευγενία Παυλοπούλου (''Νέος Κόσμος'')

H καλύτερη εφημερίδα μεταναστών στην Αυστραλία
Η ομογενειακή εφημερίδα «Νέος Κόσμος» ανακηρύχθηκε η καλύτερη μεταναστευτική εφημερίδα της χρονιάς στη Νέα Νότια Ουαλία, την μεγαλύτερη αυστραλιανή πολιτεία. Η δίγλωσση έκδοση
της εφημερίδας, που κυκλοφορεί το Σαββατοκύριακο (Neos Kosmos Weekend Edition) κέρδισε
το βραβείο «Best Print Publication of the Year - Periodicals». Δηλαδή ανακηρύχθηκε η καλύτερη
εφημερίδα για περιεχόμενο και εμφάνιση.
Τα βραβεία αυτά, απονέμονται σε Πολυγλωσσικά μέσα ενημέρωσης της Νέας Νότιας Ουαλίας
από το γραφείο του πολιτειακού πρωθυπουργού και είναι γνωστά ως Premier's Multicultural
Media Awards. Η απονομή τους έγινε το βράδυ της Πέμπτης στο Doltone House του Σίδνεϊ, παρουσία του πολιτειακού πρωθυπουργού Μπάρι Ο'Φάρελ, και του υπουργού Ιθαγένειας, Βίκτωρ
Ντομινέλο. Στην ίδια εκδήλωση βραβεύτηκε και η δημοσιογράφος του «Νέου Κόσμου» Ευγενία
Παυλοπούλου, για το καλύτερο άρθρο πολυπολιτιστικού περιεχομένου με τίτλο «Τζίμης ο Πακιστανός» (Jimmy the Pakistani).
Κυβερνητική ενίσχυση σε ιστορικό ομογενειακό ποδοσφαιρικό σωματείo
Η κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας ανακοίνωσε τη δωρεά οικοπέδου 28.500 τετραγωνικών
μέτρων στο ποδοσφαιρικό σωματείο της Ελλάδας Αδελαΐδας. Επίσης θα ενισχύσει τον σύλλογο με
500.000 δολάρια για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, που αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί το 2016.
Αυτά δήλωσε στο ελληνικό πρόγραμμα της Ραδιοφωνίας SBS ο πρόεδρός του σωματείου Άλεξ
Αλεξάνδρου. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα Αδελαΐδας (West Adelaide), που κάποτε αγωνιζόταν στο
Εθνικό πρωτάθλημα, κατέκτησε και το κύπελλο 3ΧΥ σε τουρνουά που έγινε στη Μελβούρνη μεταξύ ομογενειακών σωματείων.
Σύντομα η συμφωνία γιά τουριστική βίζα
Τη βεβαιότητά της πως σύντομα η Ελλάδα θα υπογράψει διακρατική συμφωνία με την Αυστραλία που θα επιτρέπει σε νέους μεταξύ 18 και 20 ετών να ταξιδεύουν στις δυο χώρες να διαμένουν
έως και δώδεκα μήνες και στο διάστημα αυτό να εργάζονται, εξέφρασε η νέα γενική πρόξενος της
Ελλάδας στη Μελβούρνη, Χριστίνα Σημαντηράκη.
«Από ελληνικής πλευράς, οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και σύντομα θα γίνουν κάποιες
ανακοινώσεις. Πολύ σύντομα», δήλωσε.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Σάουθ 'Ομαχα, 21 Φεβρουαρίου 1909: Το άγνωστο πογκρόμ κατά Ελλήνων μεταναστών
Την ιστορία ενός πραγματικού πογκρόμ κατά
των Ελλήνων μεταναστών που πραγματοποιήθηκε στη μικρή Σάουθ (νότια) 'Ομαχα της
πολιτείας Νεμπράσκα το 1909, έχει συγγράψει
μονογραφία ο Ελληνοαμερικανός δάσκαλος και
πανεπιστημιακός Τζον Μπίτζες. Η μελέτη του
υπήρξε προϊόν σκληρού μόχθου και επίπονης
δουλειάς στα αρχεία των τοπικών εφημερίδων
αλλά και των επίσημων αρχών. Η πρώτη μορφή
αυτής της εργασίας δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nebraska History το καλοκαίρι του 1970 και
πήρε το βραβείο James Sellers.
Διαβάζοντας τη μελέτη του κ. Μπίτζες διαπιστώνουμε ότι στον Ελληνα μετανάστη απέδιδαν
τότε οι αμερικανικές εφημερίδες όλα τα στερεότυπα: Οι Ελληνες είναι «βρώμικοι», «υπάνθρωποι», «απολίτιστοι», «άγριοι», επιρρεπείς
στο έγκλημα.
Οι ανθελληνικές ταραχές στη Σάουθ 'Ομαχα
σημειώθηκαν στις 21 Φεβρουαρίου του 1909,
μετά από τη σύλληψη του Γιάννη Μασουρίδη
ως ενόχου για τη δολοφονία του αστυνομικού
Εντ Λόουρι. Οι εφημερίδες αμέσως μίλησαν
για τον «Ελληνα δολοφόνο» και δημοσίευσαν
την εμπρηστική ανθελληνική προκήρυξη που
συνέταξε ο Τζόζεφ Μέρφι, ένας τοπικός πολιτικός παράγοντας. Σ' αυτή την προκήρυξη γινόταν λόγος για τους «βρωμερούς Ελληνες που
επιτίθενται στις γυναίκες μας και χτυπούν τους
περαστικούς στο δρόμο, που διατηρούν χαρτοπαιχτικές λέσχες και κάθε λογής παρανομίες».
Στο κλείσιμο της προκήρυξης γινόταν έκκληση
για συνάντηση στο Δημαρχείο «όπου θα πάρουμε μέτρα για να διώξουμε τους Ελληνες από
την πόλη μας» (εφημερίδες World Herald και
Daily News, 20 Φεβ 1909).
Την επομένη το κύριο άρθρο της Herald
αναφερόταν στον Μασουρίδη με τα ακόλουθα
λόγια:»Ενας Ελληνας που στη γενέτειρά του δεν
είχε ποτέ το προνόμιο να υψώσει το κεφάλι του
προς τα πάνω (...) η μόνη του σκέψη ήταν να
σκοτώσει, να σκοτώσει.» Ο Μασουρίδης είχε
έρθει στις ΗΠΑ από ένα χωριό της Καλαμάτας
το 1906. Η αστυνομία τον είχε υπό παρακολούθηση, επειδή είχε συλληφθεί για παράνομο
τζόγο. Στις 19 Φεβρουαρίου 1909, ο Λόουρι
τον συνέλαβε μετά από καταγγελίες εις βάρος
του, ότι είχε σχέσεις με μια ανήλικη (17 χρονών)
κοπέλα, που του έκανε μαθήματα αγγλικών. Τη
στιγμή της σύλληψης ανταλλάχθηκαν πυροβολισμοί που κατέληξαν στον τραυματισμό του

Μασουρίδη και το θάνατο του Λόουρι. Αμέσως
συγκεντρώθηκαν μερικές εκατοντάδες κάτοικοι με σκοπό να λιντσάρουν τον Μασουρίδη.
Με δυσκολία κατάφερε η αστυνομία να τον φυγαδεύσει σε ασθενοφόρο.
Η συγκέντρωση χιλίων κατοίκων την επομένη οδήγησε σε ανεξέλεγκτη βία εις βάρος των
Ελλήνων. Με κραυγές «θάνατος στους Ελληνες» και «θυμηθείτε τον καημένο τον Λόουρι»,
το πλήθος όρμησε στην ελληνική συνοικία, την
«Γκρίκ-τάουν» και επιτέθηκε στους ανύποπτους
Ελληνες. 'Οσοι απ' αυτούς δεν κατάφεραν να διαφύγουν, έπεσαν στα χέρια των φανατισμένων
Αμερικάνων και δάρθηκαν χωρίς έλεος. Στην
απελπισία του κάποιος προσπάθησε να αμυνθεί με όπλο και τραυμάτισε ελαφρά δυο παιδιά.
Τότε πλέον το πλήθος των επιτιθέμενων χωρίστηκε στα δυο και άρχισε τις λεηλασίες και τα
σπασίματα σ' όλα τα μαγαζιά και τα σπίτια των
Ελλήνων. Οι ταραχές συνεχίστηκαν όλη τη μέρα
κάτω από τη σιωπηλή επιδοκιμασία κάποιων
αστυνομικών και την αδυναμία των τοπικών
αρχών. Επί έξι ώρες το πλήθος «με ρεβόλβερ,
με κλομπ και με δαυλούς γύριζε στην πόλη,
έπινε τα κλεμμένα ποτά, έκλεβε εμπορεύματα,
χτυπούσε όποιον μπορούσε, μέχρι να τρέξει το
αίμα από τις πληγές.»
Περιγράφοντας την εικόνα που είχαν για τους
Ελληνες οι παλιότεροι κάτοικοι της περιοχής,
o Τζον Μπίτζες αναφέρεται στην εχθρότητα
που προκλήθηκε από το γεγονός ότι οι Ελληνες
δούλευαν με μικρότερα μεροκάματα και χρησιμοποιούνταν ως απεργοσπάστες. Τους κατηγορούσαν ακόμα ότι έφερναν στην Αμερική τις
δικές τους άγριες συνήθειες, ότι ήταν βρώμικοι
(εφόσον έκαναν πάντα τις βρώμικες δουλειές),
ότι πολιτικολογούσαν στα δικά τους καφενεία
και χαρτόπαιζαν. Οι ντόπιοι θεωρούσαν τη συμπεριφορά των Ελλήνων «ανήθικη» και «αντιαμερικάνικη».
«Το σημείο που προκαλεί το ανθελληνικό
στοιχείο», γράφει η Omaha Bee, «είναι ότι δουλεύουν φτηνά. 'Οτι ζουν ακόμα φθηνότερα, σε
ομάδες. 'Οτι αδιαφορούν για τις μικρές λεπτομέρειες στις οποίες αποδίδουν μεγάλη σημασία
οι Αμερικάνοι.» Και ο εκδότης της Daily News
πρόσθετε ότι «τα δωμάτιά τους είναι βρώμικα.
Επιτίθενται στις γυναίκες. Μ' άλλα λόγια, με
τη στάση τους εμφανίζονται ως επιθετικοί στα
μάτια των περισσοτέρων κατοίκων της Σάουθ
'Ομαχα».
Μετά το τέλος των ταραχών η κοινότητα των
Ελλήνων της περιοχής σκόρπισε σε ολόκληρη την Αμερική. Από τις 2.000 μεταναστών
που ζούσαν στη Σάουθ Ομαχα μέχρι εκείνο το
μοιραίο Σάββατο τον Φεβρουάριο του 1909,
σε λίγους μήνες η απογραφή του 1910 κατέγραφε μόλις 59 άτομα. Η περίπτωση των ανθελληνικών ταραχών στη Σάουθ 'Ομαχα δεν
είναι η μόνη εκείνης της περιόδου. Ο Μπίτζες
ανακάλυψε στην εφημερίδα Evening News of
Roanoke στην πολιτεία της Βιρτζίνια αναφορά
σε επιθέσεις όχλου εναντίον των καταλυμάτων
Ελλήνων μεταναστών τον Ιούλιο του 1907. Και
την ίδια βδομάδα με τα επεισόδια στη Σάουθ
Ομαχα ξέσπασαν παρόμοιες βίαιες ταραχές σε
δύο τουλάχιστον πόλεις, στο Κάνσας Σίτι της
πολιτείας Κάνσας και στο Ντέιτον του Οχάιο.
Το τελευταίο μάθημα που παίρνουμε από
την ιστορία αυτή είναι η τύχη της έρευνας του
Μπίτζες. Το 1991, ο Τζον Μπίτζες επανήλθε στο
θέμα, συμπληρώνοντας με καινούργια στοιχεία την υπόθεση. 'Ομως τη νέα του μελέτη
δεν δέχθηκε κανείς να τη δημοσιεύσει. 'Οπως
εξήγησε ο ίδιος ο ερευνητής, η άρνηση των
ακαδημαϊκών αρχών να προχωρήσουν στη δημοσίευση, οφειλόταν ακριβώς στο «ακανθώδες» αντικείμενό της. Οι σύγχρονοι Αμερικανοί
θέλουν να «ξεχάσουν» το ρατσισμό εναντίον
των μεταναστών στις αρχές του αιώνα, όπως
ακριβώς και οι σύγχρονοι Ελληνες αρνούνται
να πληροφορηθούν τις δύσκολες συνθήκες,
κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε εκείνη
η μετανάστευση.

Προμελετημένη δολοφονία Ν. Τζιμίκα
Τα αίτια των ανθελληνικών ταραχών στη Σάουθ Ομαχα το 1909 περιγράφει ο Τζον Μπίτζες
σε μια νεότερη μελέτη του. Στη μελέτη αυτή, ο
κ. Μπίτζες συγκρίνει το άγνωστο πογκρόμ εναντίον των Ελλήνων μεταναστών με την περίφημη «νύχτα των κρυστάλλων» στη ναζιστική
Γερμανία του 1938: «The Anti-Greek Riot of 1909
(South Omaha, Nebraska) and Kristallnacht of
1938 (Nazi Germany) - A Comparative Study of

Ugly Human Behavior, 1991). Ομως αυτή η μελέτη δεν δημοσιεύθηκε ποτέ. Το «απαγορευμένο» θέμα του ρατσισμού των ντόπιων εις βάρος
των Ελλήνων μεταναστών το 1909 εξακολουθεί
να ενοχλεί και θεωρείται ακόμα ταμπού για την
ακαδημαϊκή κοινότητα. Το κείμενο που ακολουθεί είναι τμήμα της αδημοσίευτης αυτής
μελέτης:
Οι αιτίες που κρύβονταν πίσω από τις ανθελληνικές ταραχές πρέπει να αναζητηθούν στις
πολιτισμικές διαφορές και, κυρίως, στα οικονομικά συμφέροντα. Τον Φεβρουάριο του 1909,
για παράδειγμα, η Σάουθ Ομαχα θύμιζε πυριτιδαποθήκη έτοιμη να εκραγεί κατά των Ελλήνων. Το κλίμα αυτό είχε αρχίσει να δημιουργείται το 1904, όταν Ιάπωνες και 'Ελληνες εργάτες
κλήθηκαν στην πόλη ως απεργοσπάστες στη
βιομηχανία συσκευασίας κρέατος. Κατά την
διάρκεια της απεργίας, ο Εντ Λόουρι επέλεξε
να ακολουθήσει τους εργάτες, οι οποίοι τον
θεώρησαν ήρωα και τον θαύμασαν για το κουράγιο του. Οταν έσπασε η απεργία, οι Ιάπωνες
απομακρύνθηκαν, αλλά οι Ελληνες δούλεψαν
με άλλους συμπατριώτες τους στη συσκευασία
κρέατος και στους σιδηροδρόμους.

Το 1909, η ελληνική κοινότητα της Σάουθ
Ομαχα διέθετε περισσότερες από τριάντα επιχειρήσεις και είχε συνεισφέρει στην ανέγερση
της ελληνορθόδοξης εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη στις οδούς 16η και Μάρθα. Μολαταύτα,
μεταξύ των Ελλήνων και των λοιπών μελών της
κοινότητας της Σάουθ 'Ομαχα είχε δημιουργηθεί μια σαφής εχθρότητα, η οποία ενισχυόταν
από τη στάση της αστυνομίας. Δεν υπήρξαν,
ωστόσο, ενδείξεις που να συνδέουν τον Λόουρι
με τις παρενοχλήσεις που υφίσταντο οι νεοφερμένοι από την αστυνομία.
Ο Ιωάννης Μασουρίδης δικάστηκε δύο φορές για το θάνατο του αξιωματικού Λόουρι. Η
αρχική καταδίκη για φόνο πρώτου βαθμού, η
οποία συνεπαγόταν την ποινή της εκτέλεσης
δι' απαγχονισμού, ακυρώθηκε από το Ανώτατο
Δικαστήριο της Νεμπράσκα λόγω ανεπάρκειας
των στοιχείων και ατελούς διαδικασίας. Στις
κρατικές φυλακές της Νεμπράσκα, ο Μασουρίδης επρόκειτο να εκτίσει ποινή πεντέμισι
χρονών από το σύνολο των δεκατεσσάρων που
προέβλεπε η απόφαση. Μετά την αποφυλάκισή του, ο Μασουρίδης επέστρεψε στην Ελλάδα
για να περάσει εκεί το υπόλοιπο της ζωής του.
Κατά πάσαν πιθανότητα γνώριζε ότι ο Νικόλας
Α. Τζιμίκας, ένας νεοφερμένος Ελληνας από τα
Γρεβενά, πλήρωσε τελικά το τίμημα για το θάνατο του Εντ Λόουρι.
Ο Τζιμίκας, ένας νεαρός εργάτης είκοσι τριών
χρονών, ήταν πράγματι εκείνος που θα γινόταν
το θύμα της αστυνομικής εκδίκησης λίγο μετά
την απαλλαγή του Μασουρίδη από τη θανατική
ποινή κατά τη δεύτερη δίκη του, που ολοκληρώθηκε στις 29 Μαϊου 1910. Η τύχη του Τζιμίκα
αποφασίστηκε αυθαίρετα το βράδυ της 13ης
Ιουνίου 1910. Ο Νικόλας Α. Τζιμίκας δολοφονήθηκε με προφανή προμελέτη από δύο αξιωματικούς της αστυνομίας. Το θύμα πυροβολήθηκε
στο ίδιο σχεδόν σημείο όπου ο Εντ Λόουρι είχε
δεχθεί το δικό του θανάσιμο τραύμα. Η δολοφονία του Νικόλα Τζιμίκα υπήρξε ένα από τα
καλύτερα φυλαγμένα μυστικά στα χρονικά της
Νεμπράσκα και της ελληνικής της κοινότητας.
Το 1977 κατόρθωσα τελικά να εντοπίσω ένα

φάκελο στα υλικά του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που
φυλάσσονται στα Εθνικά Αρχεία. Ο φάκελος
περιείχε ένα άδειο ντοσιέ με τίτλο «Η δολοφονία του Νικόλα Τζιμίκα». Ευτυχώς, στο φάκελο
βρέθηκε ένα αντίγραφο με θέμα την «Ανάκριση για την υπόθεση Νικόλα Α. Τζιμίκα», η οποία
πραγματοποιήθηκε από 7 έως 20 Ιουνίου 1910.
Η ανάγνωση των πρακτικών της ανάκρισης δεν
αφήνει την παραμικρή αμφιβολία για την ορθότητα της κατηγορίας περί «δολοφονίας» που
περιείχε η έκθεση που χάθηκε μυστηριωδώς.
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι η οικογένεια
του Εντουαρντ Λόουρι ουδέποτε είδε έστω και
μία δεκάρα από τα 505 δολάρια που συγκεντρώθηκαν κατά τον ειδικό έρανο που ξεκίνησε
την ίδια την ημέρα των ταραχών. Η οικογένεια
του Εντ Λόουρι αναγκάστηκε να τα βγάλει πέρα
μοναχή της, εκτός από 150 δολάρια που της
προσέφερε ένα Γυμνάσιο της περιοχής από τα
κέρδη μιας μουσικής εκδήλωσης. Και τα δύο
παιδιά του Λόουρι έγιναν αργότερα δάσκαλοι
στο Νότο. Στις 3 Φεβρουαρίου 1916, το Κογκρέσο αποφάσισε να δοθούν 40.000 δολάρια αποζημίωση στους Ελληνες-θύματα των ταραχών
από τα 288.130 που είχαν ζητήσει. Οσο για τον
Νικόλα Α. Τζιμίκα, αυτός βρίσκεται πάντοτε σ'
έναν τάφο χωρίς ταφόπετρα στο Κοιμητήριο
Forest Lawn στην 'Ομαχα της Νεμπράσκα των
Ηνωμένων Πολιτειών.

«Φταίει η εγκληματικότητά μας»
(Από το κύριο άρθρο της ομογενειακής εφημερίδας «Ελληνικός Αστήρ» του Σικάγου, 26 Φεβ.
1909, για τα γεγονότα):
Ουδείς βεβαίως εκ των εύ φρονούντων Αμερικανών ηδύνατο να συνηγορήση υπέρ της διαπραχθείσης βαρβαρότητος, αλλά και ουδαμόθεν υψώθη συμπαθητική φωνή (πλην ολίγων
εξαιρέσεων) υπέρ των κακοποιηθέντων και καταστραφέντων Ελλήνων, αμφιβάλλομεν δε εάν
και η χείρ της Θέμιδος δυνηθή όπως δεόντως
προστατεύση τα συμφέροντα των παθόντων
και ανταποδώση αυτοίς το δίκαιον δια τας προξενηθείσας ζημίας.
Η αρχή του κακού πηγάζει εκ του κακουργήματος, όπερ ο βδελυρός Μουσουρίδης διέπραξεν, αλλ' εάν οι Αμερικανοί ήθελον να εκδικηθώσι τούτον, ηδύναντο κάλλιστα να εφήρμοζον
και τον λύντσειον νόμον κατά του κακούργου,
πάν όμως περαιτέρω διάβημα κατ' αθώων ψυχών ήτο όλως βάρβαρον και ανάρμοστον προς
τας αρχάς και τον πολιτισμόν του σημερινού
κόσμου.
Αλλ' ως φαίνεται και εν τη περιστάσει αυτή
και εν άλλαις ομοίαις, οι Αμερικανοί έχασαν
πάσαν υπόληψιν προς τους Ελληνες και ήρξαντο από τίνος χρόνου απεχθανόμενοι ημάς, ως
λαόν ανάξιον της αποστολής του και του κλέους των προγόνων των και ως μη επιθυμητούς
πολίτας. (...) Ο άνεμος εναντιώτατα πνέει καθ'
ημών, διότι, ως βλέπομεν ανωτέρω, επίσημα
πρόσωπα και αυτοί οι βουλευταί ακόμη ήρξαντο κηρύσσοντες τον μέχρι εξοντώσεως πόλεμον καθ' ημών.
Το φαινόμενον είναι αληθώς απελπιστικόν
και βασανίζει ημάς, διότι επαπειλείται το μέλλον μας. Νομίζομεν ότι είναι καιρός εισέτι να
σωθώμεν εκ του επαπειλούντος ημάς κινδύνου,
εάν θελήσωμεν να γνωρίσωμεν τας υποχρεώσεις μας έναντι του φιλοξενούντος ημάς λαού. Η
Αμερική, ήτις μας τροφοδοτεί και περιφρουρεί
την ελευθερίαν και τα δικαιώματά μας, έχει βεβαίως πληρέστατα δίκαιον να απαιτή παρ' ημίν
την ανταπόδωσιν της φιλοξενίας, όπερ εισέτι
δεν επράξαμεν. Τούτον δύναται να κατορθωθή
δια της υπακοής προς τους νόμους, ως και δια
των καλών έργων, των ευγενών τρόπων, της
εντίμου συναλλαγής και της προς τον πλησίον
εκτιμήσεως, δηλαδή απαιτούσιν οι Αμερικανοί
εκείνο, όπερ οι κατά την αρχαιότητα μεταναστεύοντες Ελληνες μετέδιδον ανά τον κόσμον.
Και οι εν Αμερική Ελληνες ηθέλομεν τυγχάνη
ίσης προς τους άλλους εκτιμήσεως και προστασίας, αλλ' ατυχώς παρεξετράπημεν και παρεξεκλίναμεν της ευθείας οδού και βαίνομεν κατά
κρημνών μη γνωρίζοντες οποίου κακού πρόξενοι κατέστημεν διά της ασυστόλου συμπεριφοράς, ήν πολλοί δεικνύουσιν.
Εις τα αρχεία της αστυνομίας του Σικάγου οι
Ελληνες έρχονται πρώτοι εις έν δύο εγκλήματα,
πανταχόθεν δε λαμβάνομεν σωρείαν εφημερίδων, εις άς βλέπομεν πολλά εγκλήματα διαπραττόμενα από των Ελλήνων.
Και μ' όλα αυτά έχομεν το θράσος να παραπονώμεθα κατά της φιλοξενούσης ημάς χώρας».
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EΠΙΚ ΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πως φύτρωσαν ξαφνικά τον χρόνο 2001 οι ΜΚΟ που έπαιρναν ανεξέλεγκτα λεφτά
Μια φορά κι έναν καιρό, κάπου στις αρχές της
δεκαετίας του ’90, εμφανίστηκαν στην Ελλάδα
οι πρώτες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σαν κι
αυτές που είχαν ήδη προηγηθεί στην Ευρώπη
και στις ΗΠΑ με σκοπό την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Το 1991 υπήρχαν περίπου δέκα
τέτοιες οργανώσεις οι οποίες αναζητούσαν
χρήματα, κυρίως από την Ε.Ε και από δωρητές.
Το 2000 με απόφαση της Ε.Ε όλα τα κράτημέλη, και η Ελλάδα φυσικά, θα έπρεπε στο εξής
να διαθέτουν το 0,21 του ΑΕΕ σε ανθρωπιστική
και αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών
θα διέθετε μερικά δισεκατομμύρια δραχμές
κάθε χρόνο σε ΜΚΟ με σκοπό να προσφέρουν
ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια σε τρίτες χώρες που είχαν ανάγκη. Μέσα στο πρώτο
εξάμηνο από 10 ΜΚΟ που υπήρχαν μέχρι τότε,
δημιουργήθηκαν άλλες 300. Σήμερα είναι 370
(μόνο oι εγκεκριμένες από το ΥΠΕΞ).
Την εποχή εκείνη που το ελληνικό «φιλότιμο»
δημιουργούσε τη μία ΜΚΟ μετά την άλλη, για
αρκετούς -μετά τα ΚΕΚ και το χρηματιστήριοήταν η επόμενη καλή «ευκαιρία». Φυσικά ανάμεσα στις ΜΚΟ που χρηματοδότησε το ΥΠΕΞ
υπάρχουν και σοβαρές οργανώσεις που προσφέρουν σπουδαίο έργο, εθελοντικά και χωρίς
κανένα ιδιωτικό όφελος. Με τη διαφορά ότι
αυτές θα έπρεπε να αποτελούν τον κανόνα και
όχι τις εξαιρέσεις.

Η μοναδική διαφωνία
Την περίοδο της άνθισης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ακούστηκε μία μόνο ηχηρή
διαφωνία και πολλές φήμες. Η διαφωνία ήταν
του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και αρμόδιου
υφυπουργού για την οικονομική διπλωματία,
Γ. Ζαφειρόπουλου. Παρότι τυπικά η διαχείριση
των πόρων για τις ΜΚΟ συμπεριλαμβάνονταν
στις αρμοδιότητές του, στην πράξη τις αποφάσεις τις έπαιρνε ο συνεργάτης του υπουργού
Άλεξ Ρόντος. Ο κ. Ζαφειρόπουλος είχε πολλές
ενστάσεις και για το που δίνονται τα χρήματα
και για το «γιατί» δίνονται τα χρήματα.
Ο Άλεξ Ρόντος φρόντισε να χρηματοδοτήσει
από τα κονδύλια του ελληνικού ΥΠΕΞ και τη
δική του ΜΚΟ στην οποία δραστηριοποιούνταν
εδώ και πολλά χρόνια: Tην ΙΟCC. Η συγκεκριμένη οργάνωση μάλιστα έγινε και το όχημα για να
βρεθεί μετά το βομβαρδισμό της Σερβίας δίπλα
στον πατριάρχη Παύλο. Στη λίστα χρηματοδότησης βρίσκεται με το όνομα «Διεθνής ανθρωπιστικός οργανισμός ορθοδόξων».
Οι ΜΚΟ και η διαφωνία του με τον υπουργό
Εξωτερικών Γιώργο Παπανδρέου ήταν η αιτία
για να πει στο τέλος του 2001 ο Γ. Ζαφειρόπουλος «ή ταν ή επί τας». Ο τότε πρωθυπουργός
επέλεξε «επί τας» και έτσι ο φανατικότερος
Σημιτικός της κυβέρνησης βρέθηκε εκτός νυμφώνα. Το θέμα είχε θορυβήσει τότε το ελληνικό
κοινοβούλιο και κάποιοι ζήτησαν εξηγήσεις,
κυρίως από το κόμμα του Συνασπισμού. Όταν
ζήτησαν και έλαβαν μία πρόχειρη λίστα με κάποιες χρηματοδοτήσεις μερικοί αναρωτήθηκαν
φωναχτά: «Τι είναι όλα αυτά τα εκατομμύρια
για «εκπαιδευτική δράση σε θέματα εκδημοκρατισμού στα Βαλκάνια;»
«Και τι είδους εκπαιδευτική δράση, ποιας
κατεύθυνσης;» προκάλεσαν αρκετοί τον Άλεξ
Ρόντο να μιλήσει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Χειραγώγηση-πολιτικό πιαχνίδι
Η δημιουργία χειραγωγούμενων ΜΚΟ, ανάμεσα στις άλλες, προκειμένου να κάνουν πολιτικό
παιχνίδι οι ηγεσίες είναι σύνηθες.
«Και ο ίδιος ο ΟΗΕ κάνει πολιτικό παιχνίδι με
την ανθρωπιστική βοήθεια» αναφέρει πρόεδρος ΜΚΟ. «Μεγάλο μέρος των χρημάτων από
αυτά που συγκέντρωσαν πέρυσι οι χώρες και
παρέδωσαν στον ΟΗΕ δεν έφτασε ποτέ στον
προορισμό τους. Ο Οργανισμός Ηνωμένων
Εθνών πιέζει τον πληγέντα λαό να απομονώσει
πρώτα τους αντάρτες Ταμίλ» .
Πηγαίνει ακόμα πιο πίσω : «τα χρήματα που
είχαν συγκεντρωθεί για τους σεισμόπληκτους
του Ιράν δεν έχουν επίσης παραδοθεί και ο ΟΗΕ
τα χρησιμοποιεί ως «καρότο» προκειμένου να
υποκύψει η χώρα στις πολιτικές του πιέσεις».
Το εάν στο μεταξύ τα χρήματα αυτά κάθονται
σε κάποια ταμεία του ΟΗΕ ή «κινούνται» δεν
είναι γνωστό.
Στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία είναι
αρκετοί αυτοί που κατάφεραν να κάνουν τις
ΜΚΟ ένα επικερδές επάγγελμα. Ακόμα και εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, όπως οι ''Ευ-

δραχμές (2000) για την αναμόρφωση της Γεωργιανής Βουλής, 37.500.000 δραχμές για δημιουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Σόφια,
37.500.000 για την εκπόνηση προγράμματος
για τη γυναικεία ανεργία της Αλβανίας, 60.000
ευρώ για δημιουργία και πάλι μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στη Βουλγαρία, 93.000 ευρώ δύο χρόνια μετά, το 2002- και πάλι για την αναμόρφωση της βουλής Γεωργίας και άλλα.

ρωσύμβουλοι'' (Euroconsultans) διαφήμιζαν
και διαφημίζουν τον σχεδιασμό αναπτυξιακών
επιχειρήσεων. Πληροφορίες από τη Θεσσαλονίκη αναφέρουν ότι έστησαν αρκετές ΜΚΟ εκεί,
όπου βρίσκεται και η έδρα της εταιρείας-, οι
οποίες και χρηματοδοτήθηκαν.
Οι ίδιες φήμες θέλουν την εν λόγω εταιρεία
να έχει «σχέσεις» με κορυφαίο στέλεχος της
προηγούμενης κυβέρνησης. Ρίχνοντας μια ματιά στη λίστα χρηματοδότησης μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι πολλά χρήματα δόθηκαν
σε οργανώσεις της Θεσσαλονίκης προκειμένου
να διοργανωθούν εκεί διάφορες αμφιβόλου
χρησιμότητας ημερίδες. Δράσεις οι οποίες δεν
γίνονται στην ίδια τη «χώρα δράσης» όπως
απαιτούν οι κανονισμοί και ούτε μπορούν να
χαρακτηρισθούν ανθρωπιστική βοήθεια.
-Είναι περίπου κοινό μυστικό ότι πέραν των
παλιών και γνωστών ΜΚΟ καθώς κι ελάχιστων
ακόμα, «χρειάζεται πολιτικό μέσο για να πάρεις
χρηματοδότηση αναφέρει εθελοντής που έχει
συνεργαστεί με ΜΚΟ που σχετίζεται με πολιτικό πρόσωπο. «Ο ίδιος άνθρωπος αναφέρει: «
Από το έργο που παρουσιάζαμε τα μισά είχαν
πραγματοποιηθεί αληθινά. Λειτουργούσαμε
περίπου ως επιχείρηση του προέδρου».
- Στα Ιωάννινα «Η Humanet είναι μία ΜΚΟ
ταυτισμένη με την Τατιάνα Καλογιάννη, αδερφή του υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ ενώ δεν έλειπαν
και οι σχέσεις με το Πασοκ» αναφέρει αξιόπιστη
πηγή από τα Ιωάννινα , πληροφορία την οποία
η Κ.Ε διασταύρωσε. Η συγκεκριμένη ΜΚΟ, μάλιστα, έχει χρηματοδοτηθεί με μεγάλα ποσά.: 155
εκατομμύρια δραχμές το 2000 για πρόγραμμα
εκσυγχρονισμού του κρατικού πανεπιστημίου
της Μολδαβίας, 80.000.000 για ανακατασκευή
τεχνικής σχολής στη Σκόδρα, 300.000 ευρώ
για micro-credits στην Αλβανία, 155.000 ευρώ
για πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της υποδομής
πληροφορικής του πανεπιστημίου της Μολδαβίας, 100.000 για πρόγραμμα αξιοποίησης
των υδάτων του ποταμού Suhe στην Αλβανία,
650.000 ευρώ για διάφορες ανακατασκευές
στην Αλβανία, διάφορα κονδύλια για ιατρικά
εργαστήρια στην Κούβα και αρκετά άλλα.
- Οι «Πολίτες σε δράση» , μία οργάνωση με
τη διεύθυνση και το e mail της Μαρίας Δαμανάκη, η οποία όμως εμφανίζει τυπικά το όνομα
κάποιου Β.Χρονάκη και την οποία βλέπουμε να
επιδοτείται από το ΥΠΕΞ με χιλιάδες ευρώ για
«λειτουργία ινστιτούτου επιμόρφωσης βαλκάνιων βουλευτών». Αλλά και παλιότερα η
κίνηση «Πολίτες για την Αθήνα» το 2000 πήρε
70.665.000 δρ. για να δημιουργήσει «δίκτυο
επαφής γυναικών βουλευτών των Βαλκανίων».
- Ο καθηγητής Φλογαίτης , φίλος του πρώην
πρωθυπουργού και πρώην αντιπρόεδρος του
ΕΣΡ χαρακτήρισε ως ΜΚΟ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου το οποίο είχε από πριν
και στη συνέχεια άρχισε να λαμβάνει τεράστια
ποσά από αυτά που προορίζονταν για ανθρωπιστική βοήθεια. Ενδεικτικά από τις λίστες
του ΥΠΕΞ: 50 εκατομμύρια δραχμές το 2000
για «πρόγραμμα υποστήριξης Νομικής μεταρρύθμισης στην περιοχή BRCKO της πρώην Γιουγκοσλαβίας». Λίγο αργότερα λαμβάνει άλλα
30 εκατομμύρια δραχμές για τον ίδιο λόγο. Το
2002 άλλα 80 εκατομμύρια, πάλι για το BRCKO
και άλλα 139 εκατομμύρια δραχμές για πρόγραμμα «Νομικής μεταρρύθμισης του Ιράν».
Το 2003 τα κονδύλια αυξάνονται ακόμα περισσότερο και ανάμεσα στα άλλα του δίνονται
100.000 ευρώ για «Κέντρο υποστήριξης Γυναικών στο Αφγανιστάν» καθώς και άλλα 60.000
ευρώ για πρόγραμμα «Νομικής μεταρρύθμισης

στο Αφγανιστάν».
Το 2004 τα κονδύλια παίρνουν φωτιά: 175.000
ευρώ για την καταπολέμησης της διαφθοράς
στον Λίβανο, 350.000 ευρώ για την επιμόρφωση εκπροσώπων βαλκανικών και παρευξείνιων
χωρών, 175.000 ευρώ για επιμόρφωση νομικών
της Μολδαβίας, 88.500 ευρώ για επιχειρηματική συνδιάσκεψη για τις χώρες της λεκάνης της
Μεσογείου.

Η περίπτωση Δ. Τσάτσου
Ο τότε ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δ. Τσάτσος και μέντορας του αρμόδιου υφυπουργού
Εξωτερικών Ανδρέα Λοβέρδου, διεκδίκησε
και έλαβε κι αυτός για το δικό του Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (το οποίο
χαρακτήρισε κι αυτός ΜΚΟ) μερίδα του λέοντος των ανθρωπιστικών κονδυλίων: έλαβε
29 εκατομμύρια δραχμές για «Πρόγραμμα θεσμικών μεταρρυθμίσεων στην Αλβανία», 26
εκατομμύρια για «επιστημονική συνεργασία με
τη ΠΓΔΜ», 129.552.500 δραχμές για «θεσμική
υποστήριξη των Βαλκανίων», 30.000.000 για
την «καταπολέμηση της διαφθοράς στην Αλβανία», 20.000.000 για μεταρρυθμίσεις στην
ΠΓΔΜ, άλλα 40.000.000 δρχ. για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον τομέα της υγείας
στην Αλβανία, 90.000.000 δρχ. για την θεσμική
υποστήριξη των κρατών της ΝΑ Ευρώπης, και
110.235.000δρχ. για πρόγραμμα επιστημονικής
συνεργασίας με τη Συρία για τη δημόσια διοίκηση. Το 2003 ξαναπαίρνει άλλα 48.000 ευρώ
για το BRCKO και 30.000 ευρώ για ενίσχυση των
επιστημονικών σχέσεων με τη Συρία.

Το 2004 -προεκλογική χρονιά- υπάρχει ένας
οργασμός δράσεων για τη ΜΚΟ του Δ. Τσάτσου:
40.000 ε, 8.000, 35.000, 72.000, 18.000, 27.000,
36.000 για προγράμματα «επιστημονικών συνεργασιών» με το Αζερμπαϊτζάν, την Γεωργία,
την Αρμενία, τη Συρία, τη Μολδαβία, για συμμετοχή των γυναικών στη ζωή της Ιορδανίας
και καταπολέμηση διαφθοράς στην Αλβανία.
- Εντύπωση κάνει και η μεγάλη χρηματοδότηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του
Α. Μαρτίνη, ενός προσώπου που έχει απασχολήσει έντονα τη δικαιοσύνη τα τελευταία
χρόνια και έχει κατηγορηθεί για «οικονομικές
ατασθαλίες».
- Αλλά και το ΙΣΤΑΜΕ το πολιτικό ινστιτούτο
του ΠΑΣΟΚ παρότι χρηματοδοτείται με πολλά
εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό ετησίως, έχει χαρακτηρισθεί ως ΜΚΟ και
ελάμβανε διάφορα κονδύλια από το ΥΠΕΞ για
ανθρωπιστική δράση όπως: 155 εκατομμύρια

''Απόστολος Παύλος'' και...ροδάκινα
Ο Ι. Αναγνωστόπουλος ετοιμαζόταν να κλείσει την επιχείρηση ενδυμάτων που διατηρούσε
στη Βόννη και να επιστρέψει ως συνταξιούχος
στην Ελλάδα. Ήταν το 2000, κατά τη διάρκεια
του βομβαρδισμού της Σερβίας. Λίγο πριν την
επιστροφή φόρτωσε ένα φορτηγό με ρούχα και
τα απέστειλε ως ανθρωπιστική βοήθεια στους
Σέρβους, το δράμα των οποίων τον είχε συγκινήσει. Εκείνοι του είπαν ότι δεν είχαν ανάγκη
από ρούχα αλλά από φάρμακα για λευχαιμία.
Όταν ο Ι.Αναγνωστόπουλος ήρθε στην Ελλάδα, έστησε μία φιλανθρωπική οργάνωση
(ΜΚΟ) με το όνομα «Απόστολος Παύλος» και
απευθύνθηκε σε φίλους γιατρούς όπως τον
γνωστό καρδιολόγο Τούτουζα προκειμένου να
συγκεντρώσουν χρήματα για να αγοράσουν και
να στείλουν φάρμακα για λευχαιμία στη Σερβία.
«Στείλαμε μερικά , αλλά οι ανάγκες τους ήταν
μεγάλες. Χρειάζονταν κι άλλα. Τα φάρμακα
αυτά ήταν ακριβά όμως και δεν μπορούσαμε να
τα αγοράσουμε. Απευθύνθηκα στο Υπουργείο
Εξωτερικών. Στην αρχή δεν έβρισκα ανταπόκριση, αλλά επέμενα», αναφέρει. Έτσι κάποια
στιγμή βρέθηκε ένας από του ΥΠΕΞ ο οποίος
τους είπε ότι δεν μπορούν να του δώσουν χρήματα για να αγοράσει φάρμακα για λευχαιμία
μπορεί όμως να του δώσει 500.000.000 δραχμές για τους στείλει 3000 τόνους ροδάκινα.
«Μας είπε ότι οι άλλες ΜΚΟ δεν δέχονταν γιατί
ήταν δύσκολη αποστολή. Έπρεπε να φτάσουν
μέσα σε τρεις μέρες για να μη χαλάσουν. Τι να
κάναμε; Δεχθήκαμε, έστω και τα ροδάκινα».
Ο Ι. Αναγνωστόπουλος απαντώντας σε ερώτηση αναφέρει ότι εκείνος δεν πήρε χρήματα
στα χέρια του. Τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη
επέλεξαν από πού θα αγοραστούν τα ροδάκινα.
Εκείνος απλώς πληροφορήθηκε ότι ήταν από
την Πέλλα, την Ημαθία, την Κοζάνη.
Αναφέρει επίσης ότι δεν ήταν μόνο μία η
αποστολή ροδακίνων ως επισιτιστική βοήθεια,
όπως αναγράφεται στις λίστες του ΥΠΕΞ, αλλά
περισσότερες. «Αμέσως μετά μας έδωσαν άλλους 5.000 τόνους ροδάκινα που πληρώθηκαν
από χρήματα της Ε.Ε» λέει.
«Αφού τελειώσαμε με τις αποστολές ροδάκινων δεν μας ξαναέδωσαν καμία άλλη βοήθεια
όσες φορές κι αν απευθυνθήκαμε στο ΥΠΕΞ. Στο
μεταξύ είχαμε αντιληφθεί ότι κι άλλες οργανώσεις είχαν αρχίσει να μεταφέρουν φρούτα στη
Σερβία, αλλά λειτουργώντας παράνομα. Είχα
καταγγείλει στο υπουργείο δύο οργανώσεις
από τη Βέροια και τη Φλώρινα που αναλάμβαναν να μεταφέρουν πορτοκάλια στη Σερβία και
αντί αυτού σταματούσαν στο Βράνιγιε, δίπλα σε
ένα χυμοποιείο. Παρά τις έντονες καταγγελίες
μου δεν έγινε τίποτα. Αντίθετα έκλεισαν οι πόρτες για εμάς.
Πρώην στέλεχος του υπουργείου Γεωργίας
αναφέρει ότι οι μεταφορές φρούτων γίνονταν
όχι βέβαια για να παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας (αφού οι Σέρβοι ζητούσαν φάρμακα
κι όχι ροδάκινα) αλλά για να εξυπηρετηθούν
συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Για το
σκοπό αυτό έβρισκαν είτε κάποιες μικρές και
άπειρες οργανώσεις που δεν ήταν «στο κόλπο»
είτε κάποιους που συμπράττανε συνειδητά.
«Αρκετές τέτοιες εξυπηρετήσεις σε πολιτικούς
έχουν κάνει οι εκκλησιαστικές οργανώσεις».
«Συχνά μάλιστα» αναφέρει τα φρούτα δεν
έφταναν στον προορισμό τους. Τα πετάγανε σε
χαράδρες. Γιατί τα πολλά λεφτά και μαύρα- είναι στα έξοδα μεταφοράς.
- Οι εκκλησιαστικές ΜΚΟ χρηματοδοτούνται
από το ΥΠΕΞ με τεράστια ποσά πράγματι και
επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ αλλά και επί Ν.Δ, ενώ
πολύς κόσμος νομίζει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια που στέλνει η εκκλησία είναι με δικούς της
-αποκλειστικά- πόρους.
- Η ΜΚΟ με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση
όμως, -με διαφορά- είναι η «ΙΜΙ» -«Διεθνές
Κέντρο Αποναρκοθέτησης» που έχει σκοπό την
«αποναρκοθέτηση» στη Βοσνία, το Ιράκ, τον
Λίβανο και αλλού.
Βασιλική Σιούτη
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Οι ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο στην υποστήριξη και την
προώθηση του επαίσχυντου Σχεδίου Ανάν με
το αζημίωτο. Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Ρίτσαρντ Μπάουτσερ, είχε δηλώσει πως
δεν πρόκειται να δοθεί στη δημοσιότητα ο κατάλογος με τα ονόματα αυτών που είχαν κληθεί
στην αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία πριν
από το δημοψήφισμα, και οι οποίοι είχαν απαντήσει σε σειρά ερωτημάτων, όσον αφορά στο
σχέδιο Ανάν.
Ο κ. Μπάουτσερ είχε πει ότι κάτι τέτοιο δεν
θα ήταν η ορθή ενέργεια και δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των Η.Π.Α. Χαρακτήρισε
τη σχετική λίστα ιδιωτική και εξέφρασε άγνοια
για το κατά πόσο, πέρα από τα 13 εκατομμύρια
δολάρια που δαπανήθηκαν από το Κογκρέσο
για οικονομικά προγράμματα ανάπτυξης, δαπανήθηκαν 6,4 εκατομμύρια επιπλέον για την
εκστρατεία υπέρ του σχεδίου Ανάν.
Παρ' όλα αυτά, τρεις διαφορετικοί οργανισμοί τυγχάνουν ή έτυχαν χρηματοδότησης προ
του δημοψηφίσματος της 24ης Απριλίου μέσω
της UNOPS -Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών
που χρηματοδοτεί το «Δικοινοτικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Κύπρου»-, με κοινό στόχο, όπως
τουλάχιστον δηλώνουν, την επαναπροσέγγιση
στο διαδίκτυο!
Πρόκειται για τους εξής οργανισμούς:
1) Cyprus Media Net: Technology for
Peacebuilding (Tεχνολογία για την Eιρήνη) 2)
Cyprus Neuroscience and Technology Institute
(Ινστιτούτο Nευροεπιστήμης και Τεχνολογίας,
Κέντρο Ερευνών) 3) Youth Promoting Peace.
Στους δυο πρώτους οργανισμούς, ιδρυτής και
πρόεδρος είναι ο Δρ Γιάννης Λαούρης, ενώ,
στον τελευταίο οργανισμό, τα πρόσωπα που είναι διαχειριστές είναι και μέλη του Technology
for Peacebuilding. Οι τρεις αυτοί οργανισμοί
εισέπραξαν για τις δραστηριότητές τους, τα
τελευταία δυο χρόνια σε δολάρια, το συνολικό
ποσό των 424.892,47.
Τα χρήματα δόθηκαν στην UNOPS μέσω της
Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των Ηνωμένων Πολιτειών (Agency for International
Development - USAID) και από εκεί στους τελικούς δικαιούχους.

''Πλατφόρμες'' και οργανισμοί
Θα πρέπει να τονιστεί ότι ουδείς έχει καταδικάσει τις όποιες προσπάθειες επαναπροσέγγισης γίνονται και είναι αυτονόητος ο θετικός
ρόλος που διαδραματίζουν για την επίλυση του
Κυπριακού, νοουμένου ότι ο ρόλος τους αυτός
παραμένει αυστηρά τέτοιος. Στην προκειμένη
περίπτωση, όμως, εκτός του γεγονότος ότι στις
ιστοσελίδες τους http://www.tech4peace.org
καταφέρονται, μέσα από διάφορα άρθρα, με
υβριστικές επιθέσεις τόσο προς τον πρόεδρο
Παπαδόπουλο όσο και προς τα συγκυβερνώντα
κόμματα, που τάχθηκαν εναντίον του σχεδίου
Ανάν, έρχονται και επιβεβαιώνουν τους ίδιους
τους Αμερικανούς ότι, κατόπιν χρηματοδότησης των Η.Π.Α, έγιναν «προχωρημένα σεμινάρια» σε θέματα ειρηνικής επίλυσης προβλημάτων και διαπραγμάτευσης.
Συγκεκριμένα, ο ίδιος ο Δρ Λαούρης, με άρθρο του στην ιστοσελίδα στις 27/10/2004, αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: «...διεθνείς οργανισμοί όπως η IWA (Institute of World Affairs),
η αμερικανική υπηρεσία διεθνούς ανάπτυξης
(USAID) και το Πανεπιστήμιο του Maryland
χρηματοδότησαν την κάθοδο ειδικών στην
Κύπρο με στόχο την παροχή προχωρημένων
σεμιναρίων σε θέματα ειρηνικής επίλυσης προβλημάτων και διαπραγμάτευσης...».
Στελέχη του Ομίλου Προβληματισμού για τον
Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας (ΟΠΕΚ), σε ανύποπτο χρόνο, είχαν εγείρει ερωτηματικά για το
γεγονός ότι ο ΟΠΕΚ είχε ταχθεί αναφανδόν υπέρ
του σχεδίου Ανάν. Πολιτική η οποία συνεχίστηκε και μετά το δημοψήφισμα, παρά το γεγονός
ότι η συντριπτική πλειοψηφία του λαού το έχει
απορρίψει. Μάλιστα, τότε, στελέχη του, όπως ο
αντιπρόεδρος Κώστας Μελακοπίδης και το μέλος του διοικητικού συμβουλίου, Χαρούλα Σεϊμένη, έκαναν λόγο για «ριζική μεταμόρφωση
του ΟΠΕΚ» και υπέβαλαν την παραίτησή τους
ως αντίδραση.
Πιο συγκεκριμένα, εικοσιτετράωρα μετά το
δημοψήφισμα, ο τότε αντιπρόεδρος του Ομίλου, Κώστας Μελακοπίδης, και το μέλος του
διοικητικού συμβουλίου, Χαρούλα Σεϊμένη, με
ανακοίνωση στον Τύπο κατήγγειλαν τα εξής:
«Εδώ και λίγους μήνες, διαβλέπαμε με θλίψη
ότι ο κυπριακός ΟΠΕΚ είχε αρχίσει μια διαδικασία ριζικής μεταμόρφωσης. Σε αντίθεση με
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Κύπρος: Οι Μη Kυβερνητικές
Οργανώσεις και το σχέδιο Ανάν

την καταστατική του δέσμευση για παραγωγικό
και διαλεκτικό προβληματισμό πάνω σε ποικίλες διαστάσεις της ζωής μας –εσωτερικές και
εξωτερικές, κοινωνικές, πολιτικές και πλατιά
πολιτιστικές–, ο πρόσφατος ΟΠΕΚ διολίσθαινε
ανεπαισθήτως με μια μονομανή ενασχόληση.
Αντί για τη συνέχιση των άκρως επιτυχών εκδηλώσεων πολιτικού, πνευματικού και μορφωτικού περιεχομένου, ο όμιλος προσκολλήθηκε
ασφυκτικά στο σχέδιο Ανάν.
Δεδομένης της καθοριστικής σημασίας του
σχεδίου, ο σχετικός προβληματισμός θα ήταν,
προφανώς, απόλυτα νόμιμος, δικαιολογημένος
και επιβεβλημένος. Όμως, γινόταν προοδευτικά ολοφάνερο ότι το κυρίαρχο ρεύμα εντός
του ΟΠΕΚ είχε από καιρό ειλημμένες τις τελικές
αποφάσεις του. Λίγες ημέρες πριν από την 24η
Απριλίου, ο ΟΠΕΚ προσχώρησε επίσημα και
αναφανδόν στο στρατόπεδο του ''Ναι''.
Αμέσως μετά το παλλαϊκό ''Όχι'' του δημοψηφίσματος, ο ΟΠΕΚ δεν κάλεσε τα μέλη του σε
γνήσιο και σφαιρικό προβληματισμό πάνω στο
ιστορικό αποτέλεσμα. Μοιάζει μάλλον αποφασισμένος -δογματικά και αυτάρεσκα- να αμφισβητεί τη σοφία της πρόσφατης απόφασης του
κυπριακού Ελληνισμού αλλά και τη δημοκρατικότητα της ίδιας της διαδικασίας της απόφασης
αυτής.
Με άλλα λόγια, ο προβληματισμός φαίνεται
να δίνει τη θέση του στην ανάληψη του ρόλου
του πολιτικού ακτιβισμού, ενδεχόμενα ταυτισμένου με τη στάση που αντιτίθεται εμπαθώς
στις θέσεις του Προέδρου. Κατόπιν αυτών των
εξελίξεων, είναι με ειλικρινή θλίψη που αναγκαζόμαστε να υποβάλουμε την παραίτησή μας
από το Δ.Σ. του ΟΠΕΚ».
Έξι μήνες μετά, διαπιστώνεται ότι, κατά τη
συγκεκριμένη περίοδο όπου καταγράφονταν
οι αντιδράσεις, ο ΟΠΕΚ χρηματοδοτήθηκε από
τους Αμερικανούς μέσω της UNOPS.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚ
Πρόεδρος: Λάρκος Λάρκου
Αντιπρόεδρος: Άννα Γιάλλουρου - Πάρη
Γενικός Γραμματέας: Στράτος Στυλιανίδης

Ταμίας: Κυριάκος Πιερίδης
Μέλη: Συμεών Μάτσης, Νεόφυτος Νεοφύτου,
Ανδρέας Παναγίδης, Ανδρέας Πιρίσιης, Λεωνίδας Φακιολάς.
Αναπληρωματικά Μέλη: Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Χρίστος Γρέκας, Χαράλαμπος Καραμανώλης, Χριστόφορος Μικέλλης, Χρίστος Νεοκλέους, Πόπη Νικολάου, Νικόλας Πάρης, Γιάννος
Πιρίσιης, Άριστος Τσιάρτας, Άρης Τσιγάρας.
Ο ΟΠΕΚ διατηρεί παραρτήματα στις άλλες πόλεις, με συντονιστές τους:
Γιώργο Χατζηγεωργίου - Λεμεσός
Χαράλαμπο Καραμανώλη - Λάρνακα
Άντρη Κυριάκου - Πάφος
Το ΕΛΙΑΜΕΠ και το σχέδιο Ανάν
Τη δική του, ξεχωριστή συνεισφορά είχε σ’
αυτή την εκστρατεία το ΕΛΙΑΜΕΠ των Αθηνών.
Κατ' αρχήν, πρόκειται για το γνωστό πρόγραμμα που αναλαμβάνει από κοινού το ΕΛΙΑΜΕΠ, το Istanbul Policy Center του πανεπιστημίου Sabanzi και το νορβηγικό ινστιτούτο
Peace and Research Institute of Oslo (PRIO). Το
πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το κόστος του υπολογίζεται
σε 72.844 ευρώ1.
Το πρόγραμμα αυτό «έτρεξε» κατά το 2003
και το 2004, την περίοδο όπου πύκνωσαν οι
διεργασίες και η προετοιμασία του δημοψηφίσματος σχετικά με το Σχέδιο Ανάν. Στο πλαίσιο
αυτού του προγράμματος, διεξήχθησαν δύο
σεμινάρια και ένα συνέδριο στη Λευκωσία.
Στο συνέδριο συμμετείχε, μεταξύ άλλων, και ο
Τουρκοκύπριος πολιτικός Μουσταφά Ακιντζί.
Σκοπός του προγράμματος ήταν η δημιουργία μιας ισχυρής δημοκρατικής πολιτοφροσύνης (citizenhood) στην Κύπρο, η οποία θα
βοηθούσε τις «δύο πλευρές» να υπερβούν τις
«εθνικιστικές διαιρέσεις» και να συνυπάρξουν
στο πλαίσιο μιας ισχυρά θεσμισμένης δημοκρατικής κοινωνίας. Οι στόχοι του, σύμφωνα
πάντα με το ίδιο το ΕΛΙΑΜΕΠ, ήταν οι εξής:
«Η δημιουργία πολιτότητας και κατευθυντήριων γραμμών για τους πολίτες ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός
ολοένα και πιο διευρυμένου κόσμου.
Το πρόγραμμα, με την ιδιαίτερη προσοχή του
στους φοιτητές και στους δημοσιογράφους,
στοχεύει στο να μετριάσει το προαναφερθέν
πρόβλημα και να οδηγήσει τους πολίτες να γίνουν εποικοδομητικοί συμμετέχοντες στην δημιουργία πολιτότητας στην Κύπρο.
Ο άμεσος στόχος του προγράμματος είναι:
α) Η ενίσχυση της προσπάθειας κατασκευής
πολιτότητας στην Κύπρο η οποία να χαρακτηρίζεται από την ανοχή και την αποδοχή του αυξανόμενου πολυπολιτισμικού χαρακτήρα της
Κυπριακής κοινωνίας, και ειδικά μεταξύ των
δύο κυριότερων κοινοτήτων της Κύπρου, των
Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων.
β) Η προετοιμασία των Κυπρίων πολιτών για
να συμμετάσχουν ενεργά στα ευρωπαϊκά δρώμενα».
Φυσικά, δεν χρειάζεται και πολλά για να
καταλάβουμε το τι πραγματικά αποζητούσε
το ΕΛΙΑΜΕΠ με τη διεξαγωγή αυτού του προγράμματος. Κατ' αρχήν, οι διακηρυγμένοι του
στόχοι προϋποθέτουν μια ενιαία Κύπρο, στην
οποία συνυπάρχουν οι Τουρκοκύπριοι και οι
Ελληνοκύπριοι και η οποία, παρ’ όλα αυτά,
αντιμετωπίζει προβλήματα συνοχής μέσα σ’
ένα κλίμα εθνοτικών εντάσεων. Οι δράσεις του

προγράμματος αποσκοπούν στο να αρθούν
ακριβώς αυτές οι εντάσεις. Είναι προφανές πως
ο σχεδιασμός του προγράμματος προεξοφλεί
την αποδοχή του Σχεδίου Ανάν και δρα υπολογίζοντας την «επόμενη ημέρα». Ακόμα και
το target group (η εστίαση του προγράμματος
σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες) είναι ενδεικτικό της φιλοσοφίας του. Μιλάμε για δυο
«ευαίσθητους» χώρους της «κοινωνίας των πολιτών»: αφ’ ενός τους δημοσιογράφους (δηλαδή τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης) και
τη νεολαία.
Παράλληλα με την υλοποίηση αυτού του
προγράμματος, την ίδια περίοδο, το ΕΛΙΑΜΕΠ
πραγματοποιεί και μια σειρά συζητήσεων και
διαλέξεων για το Κυπριακό.
Στις 22 Μαΐου του 2003 αλλά και στις 1 Μαρτίου του 2004, το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε εκδήλωση στην Αθήνα με τον κ. Χρήστο Στυλιανίδη,
πρώην εκπρόσωπου τύπου της Κυπριακής Δημοκρατίας επί Βασιλείου, και κυριότερο εκφραστή του ενδοτισμού στην Κύπρο για το ζήτημα
αυτό.
Πρόσφατα, δημιουργήθηκε σάλος στην Κύπρο σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις της εκστρατείας υπέρ του ΝΑΙ στο Σχέδιο Ανάν, από
το γραφείο προγραμμάτων των Ηνωμένων
Εθνών (Office for Project Services-UNOPS). Ο
Χρήστος Στυλιανίδης, που ήταν και επικεφαλής
της Κίνησης Πολιτικού Εκσυγχρονισμού, παραδέχθηκε δημόσια πως χρηματοδοτήθηκε με 50
χιλιάδες ευρώ από την UNOPS2.
Τέλος, μα εξ ίσου σημαντικό είναι και το γεγονός ότι, καθώς προχωρούσαμε προς τη στιγμή
του δημοψηφίσματος, πύκνωναν οι κλειστές
συζητήσεις στα γραφεία του ΕΛΙΑΜΕΠ σχετικά
με το Κυπριακό και το Σχέδιο Ανάν.
Έτσι, τόσο στις 30 Μαρτίου όσο και στις 5
Απριλίου, διοργανώνονται κλειστές συναντήσεις για τις οποίες δεν μπορούμε να μάθουμε
τίποτε παραπάνω από τις σχετικές ιστοσελίδες
του ιδρύματος. Σημασία έχει να υπογραμμίσουμε ότι οι κλειστές συναντήσεις συνεχίστηκαν και λίγο μετά το κατηγορηματικό ΟΧΙ του
κυπριακού λαού και αφορούσαν κυρίως τη
διερεύνηση των λόγων για τους οποίους αυτό
προέκυψε τόσο μαζικά στο δημοψήφισμα.
Στις 29 Απριλίου του 2004, το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε κλειστή συζήτηση με θέμα: «Το Κυπριακό μετά το δημοψήφισμα: Η Ευρωπαϊκή
Διάσταση» και ομιλητή τον καθηγητή Παναγιώτη Ιωακειμίδη. Έπειτα, ακολούθησε κλειστή
συζήτηση στις 6 Μαΐου 2004 με τίτλο «Μετά το
Δημοψήφισμα τι;», ενώ στις 16 του ίδιου μήνα,
ο γνωστός εκλογολόγος Ηλίας Νικολακόπουλος
μίλησε σε κλειστή συζήτηση σχετικά με το γιατί
οι Ελληνοκύπριοι ψήφισαν «Όχι» στο δημοψήφισμα.
Τέλος, στις 27 Ιανουαρίου του 2005, ο πρόεδρος του ΔΗ.ΣΥ., Νίκος Αναστασιάδης, μίλησε
σε κλειστή συζήτηση-ενημέρωση σχετικά με
την πορεία του Κυπριακού μετά από τη Σύνοδο
Κορυφής των Βρυξελλών.
Βεβαίως, παρόμοια πολιτική ακολουθεί το
ΕΛΙΑΜΕΠ και σε ό,τι αφορά τις ευρύτερες ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ουσιαστικά, το ίδρυμα
αυτό ηγείται πολλών προσπαθειών για επαναπροσέγγιση των δύο πλευρών, στοχεύοντας
πάντα σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως
είναι οι νέοι.
Έτσι, από την σελίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ μαθαίνουμε ότι το ίδρυμα υλοποίησε, σε συνεργασία
με το Istanbul Policy Center του πανεπιστημίου Sabanci, ένα διετές πρόγραμμα με τίτλο
«Learning Conflict Resolution and Producing
Peace» (Μαθαίνοντας την επίλυση κρίσεων και
παράγοντας ειρήνη) και σκοπό την παραγωγή
ενός δικτύου «νέων ηγετών» το οποίο «θα μπορεί να έχει ενεργό ρόλο στη διαδικασία επαναπροσέγγισης μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας»3.
Το τελικό συνέδριο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στις 18-20 Φεβρουαρίου του
2005, στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλλάς των
Αθηνών. Μερικοί από τους ομιλητές του συνεδρίου ήταν και οι -πασίγνωστοι για τις επαναπροσεγγιστικές τους τοποθετήσεις- κ.κ. Αλέξης
Ηρακλείδης, Ηρακλής Μήλλας, ο κ. Κουλουμπής και πολλοί άλλοι.
Αυτή είναι λοιπόν η ελεύθερη και δημοκρατική φωνή μερικών ΜΚΟ των οποίων οι ανθρωπιστικές θέσεις διαμορφώνονται,όλως παραδόξως, από τα σχέδια των ισχυρών και, στο
όνομα της δημοκρατικής και ανοιχτής κοινωνίας, λειτουργούν ως πολιορκητικοί κριοί της
Παγκοσμιοποίησης και της Νέας Τάξης, πάντα
με το αζημίωτο.
Νίκος Ντάσιος
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EΠΙΛΟΓΕΣ

MKO: Είναι πολλά τα κλεμμένα

''Τουρκοποίηση'': Ξανασερβίρουν το σχέδιο Ανάν

ΟΤΑΝ τον περασμένο Δεκέμβριο ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης δημοσιοποίησε τις θέσεις του
για το περιεχόμενο της κοινής ανακοίνωσης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων με σκοπό την
έναρξη των διαπραγματεύσεων για επίλυση
του Κυπριακού, ήταν ένα σημάδι γι’ αυτά που
επρόκειτο να ακολουθήσουν ενάμιση μήνα αργότερα. Τότε, βεβαίως, η κυπριακή κυβέρνηση
δήλωνε ότι οι συνθήκες δεν έχουν ωριμάσει.
Οταν, μάλιστα, πριν από μερικές ημέρες η
Αγκυρα προέβη σε προκλήσεις στην κυπριακή
ΑΟΖ, ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών Κασουλίδης είχε κάνει ένα βήμα παραπέρα. Είχε διασυνδέσει την έναρξη των διαπραγματεύσεων
με τη συμπεριφορά της Τουρκίας.
Αρκεσε, όμως, η προ ημερών επίσκεψη της
Αμερικανίδας υφυπουργού Εξωτερικών Νούλαντ σε Ελλάδα και Κύπρο για να αποδειχθούν
όλες αυτές οι δηλώσεις λόγια του αέρα. Στην
πραγματικότητα, η έκδοση της κοινής ανακοίνωσης είχε δρομολογηθεί. Γι’ αυτό και οι δύο
πλευρές είχαν καταθέσει τις προτάσεις τους για
το περιεχόμενό της από τον περασμένο Δεκέμβριο.
Η κοινή ανακοίνωση έχει καθοριστική σημασία, επειδή δεν είναι μία απλή ολιγόλογη ανακοίνωση ότι θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις.
Είναι ένα είδος προκαταρκτικής συμφωνίας
για τη συνταγματική πτυχή, που θα καθορίσει
τις λύσεις για κρίσιμα ζητήματα, όπως η φύση
του κράτους και το μοίρασμα των εξουσιών
ανάμεσα στο κοινό κράτος και στα συνιστώντα
κράτη.
Δεν είναι τυχαίο ότι στην κοινή ανακοίνωση
(προς το παρόν είναι σχέδιο, αλλά τα περιθώρια αλλαγών είναι αμελητέα) περιλαμβάνονται
δεσμευτικές διατυπώσεις μόνο για τη συνταγματική πτυχή. Ο λόγος είναι ότι σ’ αυτό το γήπεδο ουσιαστικά οι Τουρκοκύπριοι έχουν μόνο να
κερδίσουν, ενώ οι Ελληνοκύπριοι έχουν μόνο
να χάσουν. Κι αυτό, επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος του ΟΗΕ και της ευρωζώνης.
Ενώ η κρατική οντότητα στα Κατεχόμενα παραμένει για τη διεθνή νομιμότητα ψευδοκράτος.
Η κοινή ανακοίνωση κινείται απολύτως στο
πλαίσιο του σχεδίου Ανάν που πριν 10 χρόνια οι Ελληνοκύπριοι είχαν απορρίψει με το
συντριπτικό 76%. Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης την έχει αποδεχθεί δεν προκαλεί
εντύπωση. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν φανατικά
υπέρμαχος του «ναι» (αποδοχή του σχεδίου)
στο δημοψήφισμα του 2004. Για να κερδίσει
τις εκλογές υποχρεώθηκε να δηλώσει ότι το
σχέδιο Ανάν είναι παρελθόν. Στην πραγματικότητα, όμως, η ουσία αυτού του σχεδίου ήταν
στο συρτάρι και τώρα ο αμερικανοβρετανικός
παράγοντας το ξανασερβίρει.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης διαλαλεί σαν διπλωματική επιτυχία ότι στην κοινή ανακοίνωση
αναγνωρίζεται η ενιαία διεθνής προσωπικότητα του νέου κοινού κράτους, η ενιαία κυριαρχία
του και η ενιαία ιθαγένεια. Η αλήθεια, όμως,
είναι διαφορετική. Ενώ γίνεται αναφορά στις
τρεις αυτές έννοιες, τα όσα επεξηγηματικά τις
συνοδεύουν ουσιαστικά τις ακυρώνουν. Οπως
χαρακτηριστικά αναφέρεται, «η κυριαρχία (του
νέου κοινού κράτους) πηγάζει εξίσου από τους
Ελληνοκυπρίους και τους Τουρκοκυπρίους».
Αυτό πρέπει να συνδυασθεί με το γεγονός ότι
αφήνεται να εννοηθεί πως το νέο κράτος δεν
θα είναι μετεξέλιξη της υφιστάμενης Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά θα προκύψει από τη
διάλυσή της.
Στην όχι απίθανη περίπτωση που το νέο κοινό
κράτος διαλυθεί, οι Ελληνοκύπριοι θα μείνουν

χωρίς τα πλεονεκτήματα που τους εξασφαλίζει
σήμερα η ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Αντιθέτως, οι Τουρκοκύπριοι θα έχουν διεθνώς
αναβαθμισθεί. Οι συνθήκες της Ζυρίχης και του
Λονδίνου (1959-60) τους αναβάθμισαν από μειονότητα σε συγκυβερνώσα κοινότητα και τώρα
θα αναβαθμισθούν σε λαό που δικαιούται να
έχει δικό του κράτος.
Το νέο κοινό κράτος αποκαλείται δικοινοτική,
διζωνική ομοσπονδία. Στην πραγματικότητα,
όμως, θα είναι ένα υβρίδιο που παραπέμπει
περισσότερο σε συνομοσπονδία παρά σε ομοσπονδία. Το κοινό Σύνταγμα θα καθορίζει τις
(προς διαπραγμάτευση) εξουσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, αφήνοντας όλες τις
υπόλοιπες στα συνιστώντα κράτη (ελληνοκυπριακό και τουρκοκυπριακό). Αυτό ισχύει στις
συνομοσπονδίες, ενώ στις ομοσπονδίες ισχύει
το αντίστροφο.
Αλλά και η ενιαία κυριαρχία νοθεύεται. Οπως
προκύπτει από το κείμενο, σαν ενιαία κυριαρχία
εννοούν την «εξωτερική κυριαρχία» που ταυτίζεται με την ανεξαρτησία κάθε χώρας. Η κρίσιμη, όμως, για την ενότητα του κράτους είναι
η εσωτερική κυριαρχία. Αυτή, όμως, θα τεμαχισθεί(!) και θα ανήκει στα συνιστώντα κράτη,
γεγονός που επίσης παραπέμπει σε συνομοσπονδία. Τα ίδια ισχύουν και για την ιθαγένεια.
Θα υπάρχει η ιθαγένεια του κοινού κράτους και
οι ιθαγένειες των συνιστώντων κρατών!
Με άλλα λόγια, μέσω ακροβατισμών επιχειρείται η νομιμοποίηση της διχοτόμησης. Κατά
τρόπο, όμως, που να εξασφαλίζει στην τουρκοκυπριακή πλευρά (και μέσω αυτής στην
Αγκυρα) δικαιώματα και στη νότια Κύπρο. Μην
έχετε αμφιβολία πως η αρμοδιότητα για τον
ενεργειακό πλούτο που ανακαλύπτεται νοτίως
της Κύπρου θα δοθεί στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και μέσω αυτής ο πλούτος θα μοιρασθεί και στους Τουρκοκυπρίους. Η Ουάσιγκτον
ποτέ δεν παραλείπει να το λέει.

Συναίνεση με αμερικανική σφραγίδα
ΟΠΩΣ ΦΑΝΗΚΕ και από τη συνεδρίαση του
Εθνικού Συμβουλίου στην Κύπρο, ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης είναι αποφασισμένος να προχωρήσει προς την κατεύθυνση που του υπαγορεύει ο αμερικανοβρετανικός παράγοντας.
Η επίσκεψή του στην Αθήνα επισήμως έχει ως
αντικείμενο τη διαβούλευση για την κοινή ανακοίνωση. Πραγματικός στόχος του, όμως, είναι
να αποσπάσει την υποστήριξη της ελληνικής
κυβέρνησης, ώστε να διαχειρισθεί από πλεονεκτική θέση το εσωτερικό του πολιτικό μέτωπο.
Στο Μαξίμου υπάρχουν σημαντικές επιφυλάξεις για την τροπή που παίρνει το Κυπριακό,
αλλά δεν πρόκειται να εκφρασθούν δημοσίως.
Φρόντισε γι’ αυτό η Ουάσιγκτον. Εστειλε και
στην Ελλάδα την υφυπουργό Εξωτερικών Νούλαντ ακριβώς για να αποτρέψει δηλώσεις που
θα έστελναν το μήνυμα ότι η Αθήνα έχει επιφυλάξεις και θα έφερναν σε δύσκολη θέση τον
Πρόεδρο Αναστασιάδη.
Ολα δείχνουν ότι η διαδικασία για διευθέτηση
του Κυπριακού με μία παραλλαγή του σχεδίου
Ανάν θα προχωρήσει με ταχύ ρυθμό. Στην Ουάσιγκτον, αλλά και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θεωρούν ότι η συγκυρία προσφέρεται.
Η παρουσία του πρόθυμου Αναστασιάδη στην
Προεδρία, η υπαγωγή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μνημόνιο και η βύθιση της Ελλάδας
στο τέλμα της αδυναμίας και της εξάρτησης
δημιουργούν τους όρους για να περάσει αυτό
που είχε απορριφθεί κατηγορηματικά το 2004.
Σταύρος Λυγερός

Η ιστορία με τις αμαρτωλές χρηματοδοτήσεις των ΜΚΟ που έρχεται στην επικαιρότητα θυμίζει
σε μεγάλο βαθμό τη μέγιστη υποκρισία ενός συστήματος που διαμορφώνει το πλαίσιο για την
εξαφάνιση του χρήματος μέσω δαιδαλωδών διακρατικών τραπεζικών ρυθμίσεων και off shore
εταιρειών και στη συνέχεια κλαίει και οδύρεται γιατί δεν μπορεί (υποτίθεται) να βρει τα κλεμμένα.
Το ίδιο, πάνω-κάτω, ισχύει και με το πλαίσιο λειτουργίας των αποκαλούμενων Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων.
Αφήνοντας προς στιγμή έξω την ελληνική κλεπτοκρατική ιδιομορφία, θα διαπιστώσει κανείς
ότι, διεθνώς, οι ΜΚΟ πολλαπλασιάστηκαν και απόκτησαν τη σημερινή τους φυσιογνωμία περί το
1989 ως αποτέλεσμα των διαδικασιών αναδιάρθρωσης (διάλυσης, για να ακριβολογούμε) του
κράτους πρόνοιας. Με πιο απλά λόγια, όταν ο νεοφιλελευθερισμός επέβαλε την παγκόσμια μονοκρατορία του απορυθμίζοντας τις κρατικές δομές πρόσφερε το έργο της «ανοικοδόμησης» στην
ιδιωτική πρωτοβουλία.
Στην Ελλάδα, τώρα, η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν φάρσα: ακριβώς αυτήν την ίδια στιγμή που
αποκαλύπτονται (για μια ακόμη φορά) τα σκάνδαλα των χρηματοδοτήσεων των ΜΚΟ, η ελληνική κυβέρνηση, αφού έχει καταφέρει αποφασιστικό πλήγμα στις δομές (παιδεία, υγεία κ.λπ.) του
κράτους χρηματοδοτεί ΜΚΟ για να αντικαταστήσουν την καταστραμμένη υποδομή.
Μιλώντας, τώρα, περί της ελληνικής κλεπτοκρατικής ιδιομορφίας, δεν θα πρέπει να προξενεί
εντύπωση ότι οι ΜΚΟ αξιοποιήθηκαν από το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα ως μηχανισμοί διανομής
δημόσιου χρήματος. Περί του τρόπου με τον οποίο έγινε αυτή η διανομή δεν πρέπει να υπάρχει
αμφιβολία, ειδικά ύστερα από όσα έχουν αποκαλυφθεί από το μέγα πάρτι των εξοπλισμών. Η διανομή του χρήματος γινόταν υπό την εποπτεία της πολιτικής εξουσίας, η οποία δεν γνωρίζουμε
(αυτό κάποιοι εισαγγελείς θα πρέπει να μας το πούνε κάποια στιγμή) πόσο απέφυγε τον πειρασμό
να χώσει το δάκτυλο στο μέλι.
Τελειώνοντας, χρήσιμες είναι κάποιες διευκρινίσεις: πρώτον, δεν είναι μόνο το ΥΠΕΞ που μοίραζε χρήμα σε ΜΚΟ για δουλειές που δεν έγιναν. Αξίζει ένα καλό ψάξιμο στα υπουργεία Υγείας, Πολιτισμού, Προστασίας του Πολίτη κ.λπ. Δεύτερον, προφανώς υπάρχουν ΜΚΟ που «αξιοποίησαν» το
χρήμα που πήραν προσφέροντας έργο. Τρίτον, ακόμη και αυτήν την ώρα υπάρχουν αξιοσέβαστα
λαμόγια που τριγυρνούν στους προθαλάμους του ΥΠ ΕΞ, ζητώντας επιχορηγήσεις της τάξης των
800.000 ευρώ τον χρόνο.
Δημήτρης Μηλάκας

«Η ελληνική τραγωδία ονομάζεται Αθήνα, όχι Ευρώπη»

Πάνω στη γενικευμένη δυσπιστία του γερμανικού Τύπου προσέκρουσαν οι ελληνικές -υπέρ
το δέον- αισιόδοξες εξαγγελίες περί πρωτογενούς πλεονάσματος στον απόηχο του χθεσινού
Eurogroup των Βρυξελλών.
Τρανταχτό παράδειγμα το σκληρά ρεαλιστικό, σχεδόν απαξιωτικό δημοσίευμα της γερμανικής
εφημερίδας Westfalen Blatt, όπου αναφέρεται ότι «η Ευρώπη θα ήθελε πολύ να πιστέψει τους
θετικούς δείκτες της Ελλάδας, αλλά η πικρή εμπειρία των τελευταίων χρόνων έχει δείξει ότι σε ό,τι
αφορά δημοσιονομικά στοιχεία ή υποσχέσεις για μεταρρυθμίσεις από την πλευρά των Ελλήνων,
καλό είναι να επιδεικνύει αυτοσυγκράτηση και νηφαλιότητα».
Επιπλέον, προσθέτει ότι «αντί η Ελλάδα να προσπαθεί να επιφέρει την εξυγίανση στη χώρα,
ακύρωσε την τρόικα ως δικτατορική, καταλογίζοντάς της ελλιπή δημοκρατική νομιμοποιητική
βάση. Θα μπορούσε αντ' αυτού να προσπαθεί να επιβάλει τις μεταρρυθμίσεις».
Και καταλήγει: «Η ελληνική τραγωδία δεν ονομάζεται Ευρώπη αλλά Αθήνα. Εκεί αγνοήθηκαν οι
συνταγές εξυγίανσης, εκεί αναβλήθηκαν επ' αόριστον οι προταθείσες λύσεις και δεν υλοποιήθηκαν οι δοθείσες υποσχέσεις...
Η ελληνική κυβέρνηση παίζει διπλό παιχνίδι. Ρίχνει το βάρος της ευθύνης για τα μέτρα λιτότητας στις Βρυξέλλες, με σκοπό να εμφανιστεί ως σωτήρας του λαού... Με υπεκφυγές, όμως, μισές
αλήθειες και προεκλογικά συνθήματα δεν θα ορθοποδήσει ποτέ η χώρα. Χρειάζεται μια αποφασισμένη και αξιόπιστη κυβέρνηση ως εταίρος στην ευρωζώνη...».

Οι φασίστες στην Βόρεια Κορέα και οι κρατικοδίαιτοι των Αθηνών!
Το Μέγαρο Μουσικής είναι ένας ιδιωτικός φορέας. Ή καλύτερα ήταν ένας ιδιωτικός φορέας που
επωφελήθηκε τα μέγιστα από τις σχέσεις του αείμνηστου Χρήστου Λαμπράκη με την εξουσία. Για
χάρη του πολιτισμού. Χθες η κυβέρνηση αποφάσισε να κουρέψει τα δάνεια του ιδρύματος. Για
χάρη και πάλι του πολιτισμού. Όταν θα κουρεύουν τα δάνεια των εκδοτών, θα είναι για χάρη της
Δημοκρατίας. Α! Μάλλον θα έχουν προλάβει να κουρέψουν νωρίτερα τα δάνεια των κομμάτων.
Όταν το ελληνικό δημόσιο είχε εγγυηθεί τα δάνεια του Μεγάρου, ήταν ηλίου φαεινότερο ότι
θα φτάναμε και στην ώρα του κουρέματος. Λίγοι γνωρίζουν ότι το ελληνικό δημόσιο εγγυήθηκε
δάνεια εκδοτών και με πρόφαση την προστασία των θέσεων εργασίας. Πότε; Επί κυβερνήσεως
Γεωργίου Παπανδρέου και με αρμόδια υπουργό την κυρία Κατσέλη. Δηλαδή, εν καιρώ κρίσης.
Πόσα δάνεια εγγυήθηκαν; Άγνωστο. Ο Θεός κι η ψυχή τους. Τα λέγαμε και τότε, όπως τα είχαμε πει
και για την περίπτωση ης Εξπρές. Αλλά ποιός άκουγε;
Αλήθεια, πόσα τέτοια δάνεια δόθηκαν, πόσα εξυπηρετούνται και πόσοι εκδότες σεβάστηκαν την
υπογραφή τους και διατήρησαν τις θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις τους; Ποιές τράπεζες συμμετείχαν στο εγχείρημα; Ποιές άλλες επιχειρήσεις επωφελήθηκαν του μέτρου;
Είναι και τα κόμματα στην μέση! Κι αυτά δεν εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους στο κράτος.
Άρα; Κι εκεί κούρεμα;
Έπρεπε να πληρώσουμε εμείς, οι φορολογούμενοι, τις υποχρεώσεις του Μεγάρου; Τότε μας
ανήκει και το δικαίωμα του διορισμού των διοικήσεων του Ιδρύματος. Μα, τι λέω; Κι όπου διορίζει
το δημόσιο διοικήσεις (δηλαδή εμείς οι φορολογούμενοι) τα ίδια χάλια έχουμε!
Έχω μπερδευτεί. Ψάχνω εδώ και καιρό να βρω ιδιώτες που να μην έχουν μολυνθεί από τον ιό του
κρατισμού, να μην αναζητούν άκρες στην επόμενη κυβέρνηση για να κάνουν μπίζνες, να σέβονται
τους κανόνες του παιγνιδιού. Αλλά, κατά πως φαίνεται η Ελλάδα είναι το τελευταίο προπύργιο των
Σοβιέτ κι αυτό δεν θα αλλάξει εύκολα.
Θα συνεχίσουμε να έχουμε κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες, κρατικοδίαιτους εκδότες, κρατικοδίαιτους ευεργέτες. Αλλά πάνω απ΄ όλα θα συνεχίσουμε να έχουμε μία νομενκλατούρα που θα
συνεχίσει να ασκεί εξουσία με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων και να μην δίνει λογαριασμό σε κανέναν, επικαλούμενη την ιδιωτική πρωτοβουλία.
Δεν ξέρουμε αν θα καταφέρουμε να ιδιωτικοποιήσουμε ποτέ την Οικονομία μας, αλλά η άρχουσα τάξη των Αθηνών θα εξακολουθήσει για πολύ καιρό ακόμη να λειτουργεί σαν να πρόκειται για
μέλος ενός τεράστιου γραφειοκρατικού κρατικού οργανισμού της εποχής του Στάλιν. Εμφανίζονται μεν ως ιδιώτες, αλλά έχουν μάθει μόνο με τα λεφτά των άλλων και τους ενδιαφέρει μόνο ο
εαυτούλης τους. Είναι παντού, ζουν ανάμεσά μας και κυριαρχούν. Γι αυτό και το «καθεστώς» θα
πέσει δύσκολα. Πιο εύκολα θα πέσουν οι φασίστες στην Βόρεια Κορέα παρά οι κρατικοδίαιτοι των
Αθηνών!
Θανάσης Μαυρίδης
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EΠΙΛΟΓΕΣ

Daily Telegraph: Οι Κύπριοι μπορούν
να γίνουν οι «Νορβηγοί της Μεσογείου»

''Η ληστεία εγέννησε την πολιτικήν''

«Η αργία εγέννησε την πενίαν. Η πενία έτεκεν την πείναν. Η πείνα παρήγαγε την όρεξιν.
Η όρεξις εγέννησε την αυθαιρεσίαν. Η αυθαιρεσία εγέννησε την ληστείαν. Η ληστεία εγέννησε
την πολιτικήν. Ιδού η αυθεντική καταγωγή του
τέρατος τούτου» (Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
στο έργο του οι «Έμποροι των Εθνών»)
Είμαστε από εκείνους που από την πρώτη
στιγμή φωνάζαμε ότι η κρίση στην Ελλάδα δεν
ήταν οικονομική, αλλά κυρίως ηθική. Και αρχή
του κακού, της γάγγραινας που κατατρώει τα
σωθικά μας, ήταν η διαφθορά. Πρέπει όμως
να ομολογήσουμε κάτι. Ότι ακόμη και εμείς
δεν φανταζόμαστε ότι η διαφθορά αυτή, στην
κοιτίδα του πολιτισμού πανάθεμά μας, έφθανε
μέχρι τα... έγκατα της γης!!!
Αυτά που μαθαίνουμε τόσα επί χρόνια τώρα
είναι απίστευτα. Κάθε ημέρα αποκαλύπτονται
και ακόμη μεγαλύτερα τέρατα και σημεία. Και
μας τρομάζει τι άλλο θα αποκαλυφθεί. Ειλικρινώς δεν ξέρουμε αν υπάρχει θεραπεία. Πριν
από κάποια χρόνια η Ιταλία είχε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της τρομοκρατίας.
Εκεί λοιπόν, η τρομοκρατία, είχε εισχωρήσει
τόσο πολύ στον κρατικό μηχανισμό, που είχε
γίνει μέρος του. Βεβαίως οι Ιταλοί, θέλησαν να
τελειώνουν με αυτή και βρήκαν το σθένος και
τα μέσα και ότι άλλο χρειαζόταν και την εκρίζωσαν. Εδώ όμως τι γίνεται με την διαφθορά;
Ο κύριος Γ. Παπανδρέου, ο δημιουργός ντε
του πρωτογενούς ελλείμματος (το άλλο ανέκδοτο με τον Τοτό το ξέρετε;) έχει το θράσος σήμερα να βγαίνει και να δηλώνει ότι αυτός άλλαξε το καθεστώς των χρηματοδοτήσεων των Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες μπαρούφες. Ειλικρινώς είναι να γελά κανείς μαζί του,
με τον τέως πρωθυπουργό της Ελλάδας, με αυτόν που έβγαινε στο εξωτερικό και δήλωνε ότι
κυβερνά ένα διεφθαρμένο κράτος. Και ποιος
το έλεγε; Αυτός που στην καλύτερη περίπτωση
από βλακεία, από αφέλεια, από ασχετοσύνη,
τρέχα γύρευε τι, επέτρεψε να κάνει πάρτυ η διαφθορά στην χώρα εν μέσω κρίσης ή που στην
χειρότερη την υπέθαλψε.

Ο πρέσβης Μάτσης
Ευτυχώς ο πρέσβης επί τιμή Νικόλαος Μάτσης, πρώην αναπληρωτής γενικός διευθυντής
στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΞ (Υπηρεσία
Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας -ΥΔΑΣ)
που ήταν αρμόδια για τη διανομή των χρημάτων στις ΜΚΟ, το 2011, αποκάλυψε ότι π.χ.
αδελφή πολύ γνωστής Ελληνίδας πολιτικού,
πήρε 600.000 ευρώ μέσω ΜΚΟ προκειμένου να
φτιάξει στην Αιθιοπία ένα σχολείο 100 τ.μ. με
χωμάτινο δάπεδο. Όταν μάλιστα ζητήθηκε από
τον εκεί πρέσβη να επιβεβαιώσει την ύπαρξη
αυτής της κατασκευής αλλά και το πραγματικό
της κόστος, εκείνος αρνήθηκε να το πράξει.
Μάλιστα ο κ. Μάτσης είπε ακόμη ότι καθηγητής πανεπιστημίου, στενός φίλος της οικογένειας Παπανδρέου, διατηρούσε 50 ΜΚΟ μόνο από
το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ δεν γνωρίζει αν
στην κατοχή του υπάρχουν και άλλες ΜΚΟ από
άλλα Υπουργεία. Αποκάλυψε επίσης ότι κατά τη
διάρκεια της θητείας του στην ΥΔΑΣ, γινόντουσαν κάποιες ''μυστικές συσκέψεις'' στις οποίες

ο ίδιος δεν καλούνταν για να συμμετάσχει. Και
το αποκορύφωμα όλων των αποκαλύψεων ήταν
ότι του ζητήθηκε από τον τότε προσωπάρχη
του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Σαρρή, ο οποίος είναι σήμερα πρέσβης στην Πράγα, να εξαφανιστεί από το κτίριο της ΥΔΑΣ προκειμένου
να μη τον βρουν οι οικονομικοί εισαγγελείς, και
ότι εκείνος αρνήθηκα να το πράξει! Συμπέρασμα; Μόνον οι Εισαγγελείς τους «καίνε». Τίποτα
άλλο δεν φοβούνται.
Βεβαίως οι πολιτικοί «μας» σκοτώνονται
τώρα για το ποιος πολεμά περισσότερο την διαφθορά, αλλά πάντοτε στα λόγια. Σιγά μην το
κάνουν πράξη! Αν θέλουν να μετατρέψουν τα
λόγια σε έργα τους δίνουμε μερικά παραδείγματα του τι μπορούν να πράξουν.
Ο λαλίστατος αρχηγός του κάποτε κραταιού
ΠΑΣΟΚ τι έχει πράξει με τα οικονομικά του κόμματος του; Κάποτε μάθαμε ότι έξη κορυφαίες
ελεγκτικές εταιρείες, θα ήλεγχαν και ήλεγξαν
τα οικονομικά του κινήματος μια και αυτό είχε
πτωχεύσει! Παρέδωσαν μάλιστα πέρυσι το καλοκαίρι και την έκθεση τους στον Γενικό Διευθυντή του ΠΑΣΟΚ κ. Σαλαγιάννη.
Και από εκεί που μαθαίναμε για τα δεκάδες
χιλιάδες έξοδα χωρίς παραστατικά ή τις αγορές
για το γυμναστήριο του «Γιωργάκη», μετά άκρα
του τάφου σιωπή. Δηλαδή θα πολεμήσει την
διαφθορά των άλλων πρώτα και μετά μέσα στο
σπίτι του ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ;
Η σιωπή (για ποιο λόγο άραγε;) έχει φθάσει
σε τέτοιο σημείο, που ο κ. Βενιζέλος, ο ήρωας
αυτός της πολιτικής που μας έχει σώσει από όλα
τα δεινά πλην των Μνημονίων, να δηλώνει για
το θέμα με την περίφημη ΜΚΟ των «ναρκών»
ότι «υπάρχουν πολιτικές ευθύνες».
Μετά έσπευσε να διορθώσει λέγοντας ότι: «Οι
πολιτικές ευθύνες στις οποίες αναφέρθηκα δεν
αφορούν τον Παπανδρέου. Χαίρομαι που υπάρχουν τόσα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Γιώργος
Παπανδρέου, ο Δημήτρης Δόλης και ο Ανδρέας
Λοβέρδος, που συμμετείχαν στη διαλεύκανση
αυτής της υπόθεσης». Και ποιος είχε ευθύνες;
Η κυρά-Κατίνα;
Και εσείς καλέ Σαμαρείτη, Σαμαρά θέλαμε
να γράψουμε αλλά παρασυρθήκαμε από την
τελευταία έκρηξη Χριστιανικής πίστης του κ.
Αντώνη «μας», πολεμάτε την διαφθορά; Ε, σωστά; Μπράβο σας. Για αυτό έχετε αφήσει χωρίς
βοήθεια τους Εισαγγελείς κατά της Διαφθοράς;
Για αυτό πληρώνουν τα τηλέφωνα από την τσέπη τους; Για αυτό έχουν μείνει τρεις και ο κούκος για να καθαρίσουν την Κόπρο του Αυγεία;
Για αυτό δεν έχουν την υποστήριξη που απαιτείται σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό;
Και αυτά δεν τα λέμε εμείς. Εγκυρότατες ξένες εφημερίδες τα έγραψαν. Και τα ίδια ισχύουν
και για άλλες πολύ νευραλγικές υπηρεσίες στην
καταπολέμηση της διαφθοράς.
Ξέρετε κάτι κύριοι πολιτικάντηδες, γιατί ούτε
πολιτικοί δεν είσαστε. Ο κόσμος σας βαρέθηκε.
Σας πήρε χαμπάρι. Σας σιχαίνεται. Φύγετε από
την διακυβέρνηση της χώρας, φύγετε καλύτερα και από την Ελλάδα, περιουσίες έχετε, πριν
την καταντήσετε Ουκρανία έτσι όπως πάτε.
Διογένης ο Κυνικός

Ανεξάρτητη, αδέσμευτη, αντικειμενική
e-εφημερίδα Ελληνισμού Διασποράς

Έως και 60 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου υπάρχουν στην ΑΟΖ της Κύπρου,
που είναι ικανά να μετατρέψουν τους Κύπριους σε «Νορβηγούς της Μεσογείου», γράφει η Daily
Telegraph. Στην ανταπόκρισή του από τη Λευκωσία, ο Ambrose Evans-Pritchard αναφέρει παράλληλα ότι η Κύπρος έχει βεβαιώσει την αποφασιστικότητά της να προχωρήσει στην αξιοποίηση των
κοιτασμάτων υδρογονανθράκων «παρά τις απειλές από την Τουρκία να εμποδίσει την εξόρυξη με
στρατιωτική βία, αν δεν προηγηθεί συμφωνία επανένωσης του διαιρεμένου νησιού».
Η εφημερίδα αναφέρει τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη, ότι «όλος ο
κόσμος, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ, αναγνωρίζει το δικαίωμα της Κύπρου να αξιοποιήσει το δικαίωμα επί των αποκλειστικών της οικονομικών πόρων». Το άρθρο αναφέρεται και στην
παρενόχληση του νορβηγικού σεισμογραφικού Princess από τουρκική φρεγάτα, παραθέτοντας
δήλωση του Κασουλίδη ότι «απέχουμε πολύ από μια διπλωματία κανονιοφόρων, ακόμα και για
την Τουρκία» και ότι «όμιλοι όπως η Noble Energy, η ENI και η Total δε θα επένδυαν δισεκατομμύρια σε ερευνητικές εργασίες αν πίστευαν πραγματικά ότι η Τουρκία θα τους σταματούσε».
Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών, η Noble Energy έχει ήδη βρει 5 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου σε ένα τεμάχιο του κοιτάσματος Αφροδίτη, τα οποία είναι αρκετά για
να αντιστρέψουν το οικονομικό κλίμα στην Κύπρο μετά την περσινή κατάρρευση. Ο εντοπισμός
των κοιτασμάτων όμως έχει ανεβάσει το πολιτικό θερμόμετρο στην περιοχή, με την Κύπρο να
συσφίγγει τη σχέση της με το Ισραήλ και να υποβάλλει αίτηση ένταξης στον Συνεταιρισμό για την
Ειρήνη, που θα της επιτρέψει να αξιοποιήσει πόρους του ΝΑΤΟ. «Είμαστε στην πρώτη γραμμή μίας
άστατης περιοχής και αναβαθμίζουμε την ευθύνη μας. Έχουμε κάνει έναν αριθμό πραγμάτων που
δεν είναι στη δημόσια σφαίρα», αναφέρει ο Κασουλίδης.
Τα κοιτάσματα θα μπορούσαν να αποδειχθούν καταλύτης για την επίτευξη λύσης στο Κυπριακό, τονίζει το άρθρο: «Η Τουρκία χρειάζεται πολύ το αέριο της περιοχής για να απελευθερωθεί
από τον κλοιό της Ρωσίας. Ένας αγωγός προς την Τουρκία θα βοηθούσε στην αποκατάσταση των
διαταραχθέντων σχέσεων μεταξύ Άγκυρας και Ιερουσαλήμ και θα σταθεροποιούσε την περιοχή,
με κάποιους διπλωμάτες να προτείνουν την ιδέα μίας ''μεγάλης συμφωνίας'' που θα διευθετούσε
πολλές διενέξεις με τη μία», γράφει.
Παράλληλα, όμως, η αξιοποίηση του αερίου θα μπορούσε εξίσου να προκαλέσει συρράξεις. «Αν
δε γίνει σωστή διαχείριση, το κυπριακό αέριο θα μπορούσε να εντείνει τις πολιτικές διαφωνίες»
σημειώνει ο Rem Korteweg ειδικός σε θέματα ενέργειας του Κέντρου Ευρωπαϊκής Μεταρρύθμισης, αναφερόμενος στις απειλές της Τουρκίας για στρατιωτική δράση.
Όσον αφορά το κοινό ανακοινωθέν που άνοιξε το δρόμο για νέες συνομιλίες, η Telegraph παραθέτει δήλωση του Κασουλίδη με την οποία τονίζει ότι είναι εντελώς διαφορετικό από το σχέδιο
Ανάν, καθώς «μιλά για μία χώρα και μία κυριαρχία και δεν επιτρέπει νομικό διαζύγιο». Ο υπουργός
προβλέπει πως οι Ελληνοκύπριοι είναι πιθανότερο να ψηφίσουν «ναι» σε ένα νέο δημοψήφισμα,
υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει απόπειρα να χρησιμοποιηθεί η οικονομική κρίση για την
άσκηση πίεσης σε βάρος τους.
«Ο μεγάλος άγνωστος παράγοντας είναι το πώς η Κύπρος μπορεί να φέρει το αέριό της στην
αγορά» σημειώνει το άρθρο. «Η κυβέρνηση προκρίνει τη λύση της μονάδας υγροποιημένου αερίου κόστους 10 δις δολαρίων, ώστε να αποφευχθεί η εξάρτηση από έναν φθηνότερο αγωγό,
κόστους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μέσω της Τουρκίας. Αλλά η Κύπρος δεν έχει βρει ακόμα
αρκετό σίγουρο αέριο ώστε να δικαιολογείται η επένδυση. Το ελάχιστο όριο για μονάδες LNG είναι
έξι τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια», σημειώνεται. (telegraph.co.uk)

Αντεπίθεση από γνωστές ΜΚΟ με αφορμή τις απάτες

Για άνευ προηγουμένου επίθεση που έχει εξαπολυθεί τις τελευταίες ημέρες κατά των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) σε μία προσπάθεια αποπροσανατολισμού, με αφορμή το σκάνδαλο
του «Διεθνούς Κέντρου Αποναρκοθέτησης», κάνουν λόγο σε κοινή ανακοίνωση οι οργανώσεις
ActionAid, Greenpeace και WWF.
Όπως υποστηρίζουν «οι συνεχείς και επίμονα γενικευμένες αναφορές οδηγούν στην καθολική
απαξίωση ενός από τους λίγους εναπομείναντες υγιείς χώρους της ελληνικής κοινωνίας, αυτού
της Κοινωνίας των Πολιτών».
Σημειώνουν επίσης, ότι η αδιαφάνεια και μη νομιμότητα των σκοπών κάποιων οργανώσεων δεν
μπορεί να οδηγήσει στην συνολική καταδίκη όλων των ΜΚΟ.
Οι ActionAid, Greenpeace και WWF ζητούν σεβασμό των 300 χιλιάδων υποστηρικτών τους, των
δεκάδων κοινωφελών ιδρυμάτων που στηρίζουν τις δράσεις τους σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και των εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο «που έχουν δει τη ζωή τους να
βελτιώνεται, τα δικαιώματα και το περιβάλλον τους να προστατεύονται μέσω των προγραμμάτων
μας εδώ και δεκαετίες».
Κάνουν αναφορά στις ανεξάρτητες εταιρείες ορκωτών λογιστών που ελέγχουν κάθε χρόνο τα
οικονομικά τους στοιχεία, τα αποτελέσματα των οποίων κοινοποιούν, όπως επισημαίνουν, στις
ετήσιες εκθέσεις τους και αναρτούν στις ιστοσελίδες τους.
Καλούν τέλος, τις υπόλοιπες οργανώσεις, ιδρύματα, συλλόγους και ομάδες πολιτών, τοπικές ή
διεθνείς, μικρές ή μεγάλες, που μοιράζονται τις ίδιες αξίες διαφάνειας, λογοδοσίας και αποτελεσματικότητας, να αντιδράσουν.
«Είναι ώρα η Ελληνική Πολιτεία να δημιουργήσει στη χώρα μας ένα νομικό πλαίσιο λειτουργίας
για τις ΜΚΟ, που να επιτρέπει στους πολίτες που πιστεύουν στην προσφορά και στον εθελοντισμό
να κάνουν τα οράματά τους για ένα καλύτερο κόσμο πράξη» καταλήγει η ανακοίνωση.
'Οπως είναι γνωστό, οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν τις περιπτώσεις των Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων, που επωφελήθηκαν από εκατομμύρια ευρό, με άγνωστη κατάληξη.
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

THE APPLICATIONS ARE IN !
STUDENTS FROM ACROSS THE NATION APPLY FOR THE PANHELLENIC AWARDS
The deadline of January 31, 2014 has now passed and the submission period for the PanHellenic applications is
now closed. We commend all the applicants for their pursuit of a PanHellenic Scholarship Award and wish them
all continued academic success. «Although every year we maintain the high level of our qualifying criteria, it has
not deterred a large number of students from applying. The Foundation's standards guarantee that the best and
brightest young men and women from all 50 States have an opportunity to achieve their educational goals and
become enlightened and engaged citizens,» said Chris P. Tomaras, Founder and Chairman of the Foundation.
The applications are currently being processed and will be delivered to the Foundation's Academic Committee
this month for review and selection. Applicants from across the United States have applied and represent multiple
disciplines from universities including The University of Chicago, The Massachusetts Institute of Technology,
Pennsylvania State University, Johns Hopkins University and many more. All applicants will be notified by April 15,
2014. The Foundation will again offer a quarter of a million dollars to the selected recipients.

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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Ο θρύλος λέει ότι οι Δελφοί ήταν το σημείο
που συναντήθηκαν οι δύο αετοί. όταν ο Δίας
τους έστειλε να πετάξουν από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Σ’ αυτό το σημείο ο Δίας έριξε τον ιερό βράχο και οι Δελφοί έγιναν γνωστοί
στα πέρατα του τότε κόσμου ως ο ομφαλός της
Γης, το κέντρο του κόσμου.
«Δέλφις» σημαίνει στ' αρχαία Ελληνικά Δελφίνι, και γι’ αυτό οι Δελφοί ονομάστηκαν έτσι.
Προς τιμή του δελφινιού, και αυτό γιατί αυτή
τη μορφή πήρε ο Απόλλωνας κατά το ταξίδι της
επιστροφής του, οδηγώντας το καράβι με τους
Κρήτες ναυτικούς με σκοπό να μείνουν στους
Δελφούς για να χτίσουν το ιερό του και να γίνουν οι ιερείς του.
Με την επιστροφή του ο Απόλλωνας στέφτηκε επισήμως προστάτης και άρχοντας των
Δελφών. Στο σημείο που έγινε η σφαγή του Πύθωνα, τοποθετήθηκε ο ομφαλός βράχος. Ο ομφαλός σημαίνει «κέντρο της γής» και εκεί ήταν
το Ιερό Μαντείο των Δελφών.
Το πώς και από ποιον δημιουργήθηκε αρχικά
το Μαντείο δεν είναι εύκολο να βρεθεί, αφού
πολλοί μελετητές θεωρούν ότι η δράση του ανάγεται στην προκατακλυσμιαία εποχή, γεγονός
που ενισχύεται και από τις διάφορες θεότητες
που το προστάτευαν στο διάβα της ιστορίας: η
Γη, στη συνέχεια η Θέμιδα, έπειτα ο Απόλλωνας
και ο Διόνυσος. Καθώς η ιστορία άπλωνε περίτεχνα το πέπλο της πάνω από το Μαντείο των
Δελφών, δημιουργήθηκαν διάφοροι μύθοι που
εξιστορούσαν τις απαρχές του. Επομένως, είναι
ιδιαίτερα δύσκολο έως και ακατόρθωτο για τον
ιστορικό ερευνητή να διαπιστώσει αν υπάρχουν ψήγματα αλήθειας σε αυτές τις διηγήσεις,
καθώς και να τις αποκωδικοποιήσει.
Ένας από τους πιο γνωστούς μύθους δημιουργίας του Μαντείου, ο οποίος διασώθηκε
από τον Διόδωρο τον Σικελιώτη μιλάει για έναν
βοσκό, ο οποίος καθώς έβοσκε το κοπάδι του
στην περιοχή διαπίστωσε ότι από ένα άνοιγμα,
δίπλα στις Φαιδριάδες πέτρες, έβγαιναν διάφορες αναθυμιάσεις. Παρατήρησε μάλιστα ότι τα
ζώα που πλησίαζαν στο άνοιγμα αποκτούσαν
μια πολύ περίεργη συμπεριφορά. Πλησιάζοντας, λοιπόν, και ο ίδιος στο χάσμα για να δει
τι συμβαίνει άρχισε να λέει διάφορα ακατάληπτα πράγματα πέφτοντας σε έκσταση, λόγια τα
οποία εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι προέλεγαν τα μελλούμενα. Από τότε εγκαταστάθηκε στο σημείο εκείνο μια ιέρεια, η Πυθία και
άρχισε να λειτουργεί το Μαντείο. Ένας άλλος
μύθος θέλει τον ήρωα Παρνασσό, το όνομά του
οποίου δόθηκε στο ομώνυμο βουνό, ν’ ανακαλύπτει σ’ εκείνη την περιοχή την οιωνοσκοπία,
μαντεύοντας από τον τρόπο που πετούσαν τα
πουλιά της περιοχής.
Στην Ομηρική Οδύσσεια, στην Ραψωδία Θ’ γίνεται αναφορά στο Μαντείο των Δελφών, χωρίς
όμως να δίνονται επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο ίδρυσής του. Επιπλέον πληροφορίες παίρνουμε από άλλα τρία
κείμενα: τον Ομηρικό Ύμνο στον Απόλλωνα και
τις τραγωδίες Ευμενίδες του Αισχύλου και Ιφιγένεια εν Ταύροις του Ευριπίδη.
Σύμφωνα με τον Ομηρικό Ύμνο εις Απόλλωνα
Πύθιον, ο Απόλλων έχτισε τον πρώτο του ναό
στους Δελφούς, αφού σκότωσε πρώτα τον δράκοντα με μορφή φιδιού Πύθωνα, από το όνομα
του οποίου φαίνεται να προήρθαν μετέπειτα και
τα ονόματα Πυθώ, Πυθία, Πύθιος κλπ. Θέλοντας
ο θεός να εξαγνίσει τον χώρο από τη παρουσία
του θηρίου έφερε εκεί το ιερό του δέντρο, τη
δάφνη, με την οποία έχτισε μάλιστα και τον
πρώτο του ναό. Στο μέρος αυτό χρησμοδοτούσε ο Απόλλων διά στόματος της Πυθίας, η οποία
καθόταν πάνω σ’ ένα γήινο χάσμα από το οποίο
έβγαιναν αναθυμιάσεις.
Στην τραγωδία Ευμενίδες ο Αισχύλος μας παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή. Η πρώτη
προφήτισσα στους Δελφούς ήταν η θεά Γη την
οποία διαδέχθηκε η κόρη της Θέμις. Στη συνέχεια ήρθε η Τιτάνιδα Φοίβη, κόρη επίσης της
Γης και έπειτα ήρθε ο Απόλλων, ο οποίος προφανώς και ονομάστηκε Φοίβος από τη Φοίβη.
Στο μύθο του Αισχύλου, ο Απόλλων φαίνεται να
ήρθε από τη Δήλο και να εγκαταστάθηκε στον
τόπο χωρίς να φονεύσει τον Πύθωνα.
Στην Ιφιγένεια εν Ταύροις του Ευριπίδη, αναφέρεται ότι ο Απόλλων ενώ ήταν ακόμα βρέφος έφτασε μαζί με τη μητέρα του Λητώ από τη
Δήλο στον Παρνασσό κι εκεί κατέλαβε το μαντείο, αφού πρώτα σκότωσε το τεράστιο τέρας
που το φύλαγε. Η Γη όμως θύμωσε γιατί με αυτό
τον τρόπο εκδιώχθηκε βίαια από το μαντείο η
κόρη της η Θέμις κι άρχισε να στέλνει προφητικά όνειρα στους ανθρώπους, με σκοπό ν’
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Η ίδρυση του μαντείου των Δελφών
αποδυναμώσει τη δύναμη του θεού Απόλλωνα.
Το πρόβλημα επιλύθηκε τελικά με παρέμβαση
του Δία, ο οποίος πήρε το μέρος του Απόλλωνα
δίνοντάς του την εξουσία.
Διαπιστώνουμε μέσα από αυτά τα χαρακτηριστικά παραδείγματα ότι υπήρχαν διάφοροι μύθοι σχετικά με το από ποιον και κάτω από ποιες
συνθήκες ξεκίνησε να λειτουργεί το Δελφικό
Μαντείο, το όποιο με τον καιρό εξελίχθηκε σε
θρησκευτικό κέντρο της αρχαίας Ελλάδας.

Η πρακτική της χρησμοδοσίας
Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν διάφορα είδη
μαντικής τα οποία χρησιμοποιούνταν και ήταν
ιδιαίτερα δημοφιλή, όπως η οιωνοσκοπία, η
σπλαγχνοσκοπία, η ονειρομαντεία, η κληρομαντεία, η αστρολογία κλπ. Οι αρχαίοι Έλληνες
δεν ήταν μοιρολάτρες. Αντιθέτως μελετούσαν
τη φύση και προσπαθούσαν να διαβάσουν τα
μηνύματά της ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις δομές του παρόντος και να μπορέσουν
να πορευτούν σωστά και στο μέλλον. Δεν θα
πρέπει επομένως να τους κρίνουμε με βάση
τον σημερινό τρόπο σκέψης, μιας και ζούμε σε
πολύ διαφορετικούς καιρούς. Επίσης, πριν προχωρήσουμε παρακάτω κι αρχίσουμε να μιλάμε
για τη μαντική τέχνη όπως αυτή χρησιμοποιούνταν στο Δελφικό Μαντείο, καλό θα ήταν να
επισημάνουμε τον πολύ χρήσιμο διαχωρισμό
που επιχείρησε ο Δ. Δημόπουλος στο βιβλίο Στο
άδυτο των ελληνικών μαντείων.
Χωρίζει, λοιπόν, τη μαντική σε δύο είδη:
την«έντεχνο μαντική» και την «ένθεο μαντική». Με τον όρο «έντεχνο μαντική» εννοεί
κάθε μορφή μαντικής, η οποία γίνεται μέσω
«προφητών», οι οποίοι προλέγουν το μέλλον
διαβάζοντας διάφορα φυσικά σημάδια. Η μορφή αυτή δεν είναι όμως αξιόπιστη μιας και το
αποτέλεσμα εξαρτάται άμεσα από την ευσυνειδησία αλλά και την ερμηνευτική ικανότητα

των λειτουργών του. Ενώ, η «ένθεος μαντική»
αναφέρεται στις προφητείες που δίνονταν
στους πιστούς από τον ίδιο τον θεό μέσω των
αντιπροσώπων του. Τέτοια είναι κι η περίπτωση του Δελφικού Μαντείου, όπου η Πυθία χρησμοδοτούσε διά στόματος του θεού. Αυτό είναι
και το είδος της μαντικής τέχνης που εξυψώνει τον άνθρωπο, γι’ αυτό και δεν θα πρέπει να
υποβιβάζεται στο επίπεδο της «εντέχνου μαντικής». Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός
ότι το μόνο είδος μαντικής που έχει επιβιώσει
και χρησιμοποιείται μαζικά από εκατομμύρια
ανθρώπους είναι η«έντεχνος μαντική», ενώ
η «ένθεος μαντική»χάθηκε μαζί με την καταστροφή των μαντείων.
Όπως ήταν φυσικό, οι πιστοί είχαν σε πολύ
υψηλή εκτίμηση τους χρησμούς που έδινε το
Μαντείο καθώς θεωρούσαν ότι τους μιλάει
ο ίδιος ο Απόλλων. Η Πυθία και οι ιερείς του
Μαντείου ήταν απλά τα φερέφωνα του θείου
λόγου. Η πρόσβαση στο Μαντείο ήταν ελεύθερη σε κάθε πιστό που ήθελε να συμβουλευτεί
τον θεό, όχι όμως και σε οποιοδήποτε ήθελε
να παρίσταται στην τελετή από περιέργεια. Η
είσοδος στο ιερό απαγορευόταν μόνο στις γυναίκες. Μπορούσαν όμως να στείλουν κάποιον
αντιπρόσωπο για να θέσει στην Πυθία αντί γι’

αυτές τα ερωτήματά τους.
Ο Πλούταρχος στα Ηθικά αναφέρει ότι η
Πυθία αρχικά χρησμοδοτούσε μια φορά τον
χρόνο, στις 7 του μήνα Βυσίου (μέσα Φεβρουαρίου-Μαρτίου), μέρα των γενεθλίων του
Απόλλωνα. Από τον 6ο αιώνα π.Χ. όμως που
οι πιστοί άρχισαν να πληθαίνουν, το Μαντείο
άρχισε να χρησμοδοτεί στις 7 κάθε μήνα, πλην
των«αποφράδων ημερών», όπου δεν μπορούσε
να δώσει χρησμό η Πυθία και τους τρεις χειμερινούς μήνες, τότε που ο Απόλλωνας ταξίδευε
στους Υπερβορείους και την εξουσία του ιερού
χώρου αναλάμβανε ο αδερφός του Διόνυσος.
Η διαδικασία που θα έπρεπε ν’ ακολουθήσουν
όλοι όσοι ζητούσαν χρησμό ήταν η εξής: κατ’
αρχήν πριν μπουν στο άδυτο, έπρεπε να πληρώσουν στους ιερείς τον«πέλανο», ένα είδος
γλυκού, και να φέρουν κάποια ζώα για τις θυσίες που γίνονταν πριν τη χρησμοδοσία. Επίσης,
έπρεπε να γνωστοποιήσουν στους ιερείς εκ των
προτέρων τα ερωτήματά τους. Στη συνέχεια
καθοριζόταν με κλήρωση η σειρά με την οποία
θα έμπαιναν στο ιερό για να πάρουν τον χρησμό τους. Σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις,
κάποιοι πιστοί απολάμβαναν για τιμητικούς
λόγους το δικαίωμα της «προμαντείας», έπαιρναν δηλαδή χρησμό πριν από τους υπόλοιπους.
Σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία έπαιζε ο
εξαγνισμός στην Κασταλία πηγή, που αφορούσε τόσο την Πυθία όσο και τους ιερείς και αυτούς που ζητούσαν χρησμό.
Αφού, λοιπόν, εξαγνίζονταν έμπαιναν μέσα
στο άδυτο κι οδηγούνταν σε μία ειδική θέση
μπροστά στη Πυθία, χωρίς όμως να μπορούν
να τη δουν. Τους χώριζε ένα παραπέτασμα. Η
Πυθία μασώντας φύλλα δάφνης και πίνοντας
νερό από την Κασσωτίδα πηγή άκουγε τα ερωτήματά και χρησμοδοτούσε. Οι χρησμοί ήταν
συνήθως έμμετροι, σε δακτυλικό εξάμετρο αν
και καθοριστικό ρόλο για το ποιο ακριβώς θα

ήταν το μέτρο του χρησμού έπαιζε πάντα το
είδος του, σε ποιον δινόταν αλλά και ο βαθμός
του προβλήματος. Κάποιες φορές η Πυθία κατέφευγε και σε κληρομαντεία, ειδικά όταν τα
ερωτήματα αφορούσαν διαζευκτικές ερωτήσεις κι όταν δεν υπήρχε πολύς χρόνος για χάσιμο. Επειδή ο λόγος της Πυθίας ήταν συνήθως
δυσκολονόητος και γεμάτος γρίφους, οι ιερείς
του ναού καλούνταν ν’ αποκωδικοποιήσουν και
να μεταφέρουν το μήνυμα του θεού στους χρηστηριαζόμενους.
Είπαμε όμως λίγο πιο πάνω ότι υπήρχαν κάποιες μέρες που η Πυθία δεν μπορούσε να χρησμοδοτήσει. Οι ιερείς του Μαντείου για να διαπιστώσουν αν ο θεός επιθυμούσε να απαντήσει
μέσω της Πυθίας στις ερωτήσεις των πιστών
κατέβρεχαν με κρύο νερό μια κατσίκα. Αν το
ζωντανό έτρεμε, τότε εκείνη τη μέρα μπορούσε
να χρησμοδοτήσει η Πυθία. Αν δεν έτρεμε, τότε
όλοι οι πιστοί καλούνταν να έρθουν μια άλλη
μέρα. Ο Πλούταρχος, ο οποίος υπήρξε κι ο ίδιος
ιερέας του Δελφικού Μαντείου, κάνει λόγο για
μια περίπτωση όπου ενώ η κατσίκα δεν άρχισε
να τρέμει, οι ιερείς της έριξαν παγωμένο νερό
ώστε να εκβιάσουν τη διαδικασία. Η Πυθία άρχισε να χρησμοδοτεί εκείνη τη μέρα παρά τη
θέληση τη δική της αλλά και του θεού. Από το

στόμα της όμως άρχισαν να βγαίνουν κάποιες
άναρθρες κραυγές λες και είχε καταληφθεί από
δαίμονα και ουρλιάζοντας πετάχτηκε έξω από
το ιερό, τρομάζοντας όλους όσοι παρευρίσκονταν μέσα σ’ αυτό. Σε λίγες μέρες η Πυθία πέθανε.

Πυθία, η εκπρόσωπος του Απόλλωνα
Η Πυθία για να αποσαφηνίσουμε μια συχνή
παρανόηση δεν ήταν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά τίτλος που δινόταν στις προφήτισσες του Απόλλωνα που επιλέγονταν για να
αφιερώσουν τη ζωή τους στην υπηρεσία του.
Αρχικά, οι πρώτες Πυθίες ήταν νεαρές, παρθένες κοπέλες. Μετά από ένα συμβάν όμως όπου
ένας άνδρας που είχε έρθει να ζητήσει χρησμό,
ερωτεύτηκε μια Πυθία και την έκλεψε, οι Πυθίες ήταν γυναίκες προχωρημένης ηλικίας, γύρω
στα 50, συνήθως παντρεμένες με παιδιά. Από
τη στιγμή όμως που μια γυναίκα με οικογένεια
καλούνταν να υπηρετήσει τον Απόλλωνα, εγκατέλειπε το σπίτι και την οικογένειά της κι έμενε
σ’ ένα συγκεκριμένο οίκημα εντός του ναού για
να διατηρείται αμόλυντη. Φορούσε άσπρα ρούχα και ζούσε με βάσει τους κανονισμούς που
της είχαν θέσει εξ αρχής οι ιερείς. Δεν χρειαζόταν να έχει κάποια συγκεκριμένη μόρφωση,
ούτε και κάποιες ικανότητες ενόρασης ή διορατικότητας. Στην αρχή ήταν μία η Πυθία.
Όσο όμως τα χρόνια περνούσαν κι η φήμη
του Μαντείου μεγάλωνε οι Πυθίες ήταν συνήθως τρεις. Το ποιες ακριβώς ήταν αυτές οι γυναίκες, με ποια κριτήρια επιλέγονταν αλλά και
πως ακριβώς έρχονταν σε επαφή με το θείο και
χρησμοδοτούσαν, είναι ερωτήσεις που δύσκολα μπορούν να βρουν απάντηση. Παρ’ όλο που
έχουν σωθεί πολλές μαρτυρίες ανθρώπων που
είτε διετέλεσαν ιερείς του ναού, είτε έφτασαν
στους Δελφούς για να ζητήσουν τη συμβολή
του θεού, η αρχαιολογική σκαπάνη δεν έχει
φέρει μέχρι στιγμής στο φως κάποια ευρήματα
που θα μπορούσαν να διαλευκάνουν το μυστήριο της χρησμοδοσίας. Μάλιστα, η έρευνα των
αρχαιολόγων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σ’
αυτή την περιοχή δεν υπήρχε κάποιο χάσμα γης
απ’ το οποίο να εκλύονταν αναθυμιάσεις. Όπως
καταλαβαίνουμε, το κουβάρι περιπλέκεται ακόμα περισσότερο γεννώντας νέα ερωτήματα.
Το Μαντείο κι ο ρόλος του
Όσο παράξενη και να μας φαίνεται σήμερα
όλη αυτή η διαδικασία, θα πρέπει να τονίσουμε
ότι δεν προβλημάτιζε καθόλου τους αρχαίους
Έλληνες, οι οποίοι έσπευδαν σωρηδόν για να
συμβουλευτούν το Μαντείο. Η εμπιστοσύνη
τους στη δύναμη του Μαντείου ήταν τόσο μεγάλη που το συμβουλεύονταν για πλείστα θέματα, τόσο για πολιτικά όσο και για προσωπικά
ζητήματα. Όχι μόνο φτωχοί άνθρωποι αλλά και
βασιλιάδες κατέφευγαν στο Μαντείο ή έστελναν τους αντιπροσώπους τους προκειμένου να
ζητήσουν βοήθεια από τον θεό. Πολλές φορές
κατέφθαναν και αντιπροσωπείες από πόλεις
που είχαν πληγεί από κάποια φυσική καταστροφή και ζητούσαν εξιλέωση.
Σε περιόδους κρίσης το πρώτο πράγμα που
έκαναν οι Έλληνες πριν αναλάβουν δράση ήταν
να συμβουλευτούν το Μαντείο. Ο πιο σημαντικός ρόλος όμως που έπαιξε το Μαντείο των
Δελφών έχει να κάνει με τη στάση που κράτησε και τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τους
αποικισμούς που έγιναν τον 8ο-6ο αιώνα π.Χ.
Κατά τη διάρκεια αυτών των αιώνων οι Έλληνες αποίκισαν τα παράλια της Μικράς Ασίας,
τον Ελλήσποντο και τον Εύξεινο Πόντο, την
Κάτω Σικελία και έφτασαν μέχρι και τα παράλια
της Αφρικής, ιδρύοντας εκατοντάδες αποικίες,
οι περισσότερες εκ των οποίων επρόκειτο να
σημειώσουν μια λαμπρή πορεία που έμελλε να
αλλάξει για πάντα τον ελληνισμό και τον υπόλοιπο κόσμο. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της επιτυχίας θα πρέπει ν' αποδοθεί και στο Μαντείο,
ο ρόλος του οποίου, όπως φαίνεται από τα ιστορικά στοιχεία, ήταν μείζονος σημασίας.
Οι άποικοι ξεκινώντας να καταλάβουν μια
ξένη περιοχή, πολύ μακριά από τη γενέτειρά
τους γνώριζαν πολύ καλά ότι θα καλούνταν ν’
αντιμετωπίσουν μεγάλους κινδύνους. Γι’ αυτό
και είχαν ανάγκη από τη βοήθεια και την ευλογία των θεών, την οποία επιδίωκαν να ζητήσουν
από τον θεό Απόλλωνα, μιας και το Μαντείο
αποτελούσε εκείνη την εποχή το θρησκευτικό
κέντρο του Ελλαδικού χώρου. Ο Απόλλωνας,
άλλες φορές έδινε απλά την συγκατάθεση και
την ευλογία του κι άλλες φορές τους υποδείκνυε και σε ποια ακριβώς περιοχή να πάνε ή
όριζε ο ίδιος τον επικεφαλής του αποικισμού.
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Χάος στην Ουκρανία, σφοδρές συγκρούσεις
Σοκ και δέος προκαλούν οι εικόνες που έχουν
κάνει το γύρο του κόσμου και δείχνουν τα νεκρά σώματα άοπλων διαδηλωτών να κείτονται
στους δρόμους της ουκρανικής πρωτεύουσας.
Όπως μεταδίδουν κορυφαία διεθνή ΜΜΕ όλοι
τους βρήκαν το θάνατο από πυρά ελεύθερων
σκοπευτών, γεγονός που προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη οργή στην αντιπολίτευση και στους
διαδηλωτές.
Οι νεκροί, από την Τρίτη, οπότε και άρχισαν
οι νέες συγκρούσεις, ανέρχονται σε 75, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Υγείας, ενώ
οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 570. Τα
θύματα είναι τόσο αστυνομικοί όσο και διαδηλωτές.
Παράλληλα, οι γιατροί που εργάζονται στην
πλατεία Ανεξαρτησίας του Κιέβου, ισχυρίζονται
ότι πάνω από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την
πλευρά των διαδηλωτών «μόνο την Πέμπτη»! Ο
αριθμός των νεκρών από το πιο βίαιο κύμα συγκρούσεων μεταξύ των αντικυβερνητικών και
των αστυνομικών που έχει ξεσπάσει ποτέ στη
χώρα αναμένεται να αυξηθεί και να ξεπεράσει τους 100, καθώς υπάρχουν αντικρουόμενα
στοιχεία από το ουκρανικό υπουργείο Υγείας,
αλλά και από αξιωματούχους της πόλης και
της αντιπολίτευσης. Οι κεντρικοί δρόμοι της
ουκρανικής πρωτεύουσας έχουν γεμίσει ασθενοφόρα. Εκατοντάδες γιατροί βρίσκονται επί
ποδός προκειμένου να προσφέρουν τις πρώτες
βοήθειες στους τραυματισμένους.
Όπως μεταδίδουν τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία, οι 67 αστυνομικοί που
κρατούνταν από το πρωί της Πέμπτης όμηροι
των αντικυβερνητικών διαδηλωτών αφέθησαν
ελεύθεροι, τα ξημερώματα της Παρασκευής. Η
απελευθέρωσή τους μάλιστα, έγινε έπειτα από
τη μεσολάβηση βουλευτών της αντιπολίτευσης, καθώς πολλοί από τους εξεγερμένους, δεν
ήταν πρόθυμοι να τους αφήσουν.
Και ενώ ο απολογισμός των θυμάτων μεγαλώνει και οι δρόμοι του Κιέβου βάφονται κόκκινοι από το αίμα, οι φόβοι για νέα «σφαγή»
στην Ουκρανία είναι πιο έντονοι παρά ποτέ.
H απότομη αύξηση του αριθμού των θυμάτων
ήρθε όταν εκατοντάδες διαδηλωτές την Πέμπτη
έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό ανακαταλαμβάνοντας τη πλατεία-σύμβολο του ουκρανικού
κινήματος αμφισβήτησης.
Οι διαδηλωτές, φορώντας κράνη και οπλισμένοι με ρόπαλα και ασπίδες, ανέβηκαν στα
δικά τους οδοφράγματα και επιτέθηκαν κατά
των αστυνομικών δυνάμεων, που οπισθοχώρησαν για αρκετές εκατοντάδες μέτρα εγκαταλείποντας το έδαφος που κατέλαβαν με έφοδο
κατά τη διάρκεια της νύκτας.
Η απάντηση των δυνάμεων ασφαλείας δεν
άργησε να έρθει, όταν με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας τούς επετράπη
να χρησιμοποιήσουν πυροβόλα όπλα. Τότε το
όνειρο για εκεχειρία έχασε την όποια δυναμική
του και η χώρα βυθίστηκε στο χάος.
Παράλληλα, στον απόηχο των πολύνεκρων
επεισοδίων, το ουκρανικό Κοινοβούλιο το
βράδυ της Πέμπτης καταψήφισε τα αντιτρομοκρατικά μέτρα στη χώρα. Το ψήφισμα ζητεί
κατάπαυση του πυρός και επιστροφή όλων
των δυνάμεων ασφαλείας στις μόνιμες θέσεις
εργασίας τους, ενώ απαγορεύει τη χρήση πυροβόλων όπλων σε ορισμένες περιπτώσεις, καθώς και την παρεμπόδιση των μέσων μαζικής
μεταφοράς.

Διαβουλεύσεις
Oλονύχτιες διαβουλεύσεις, μετά τις κυρώσεις
που επέβαλε η Ε.Ε, βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ της ουκρανικής κυβέρνησης και των υπουργών Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας και
της Πολωνίας αλλά και την ουκρανικής αντιπολιτευσης. Στόχος να συμφωνήσουν σε έναν
οδικό χάρτη που θα τερματίσει τις αιματηρές
συγκρούσεις.
Οι απεσταλμένοι της ΕΕ χαρακτήρισαν τις συνομιλίες με τον Γιανουκόβιτς πολύ δύσκολες»,
με τον υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Φαμπιούς, να δηλώνει ότι μέχρι στιγμής
δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για έναν «οδικό χάρτη» που θα αποκλιμακώσει την κρίση
στην Ουκρανία. «Δεν υπάρχει προς το παρόν
συμφωνία, οι διαπραγματεύσεις είναι πολύ
δύσκολες και εργαζόμαστε με στόχο την επίτευξη μιας ειρηνικής λύσης» είπε ο Φαμπιούς
σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει μαζί με
τους άλλους δύο ομολόγους του για να συναντήσουν και πάλι τον Ουκρανό πρόεδρο Βίκτορ

Γιανουκόβιτς, έπειτα από συνομιλίες δύο ωρών
και πλέον με την αντιπολίτευση.
Νωρίτερα, ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, βουλευτικών και
προεδρικών μέσα στο έτος κάτι στο οποίο έχει
συμφωνήσει και ο νυν πρόεδρος της χώρας. Ο
Τουσκ δήλωσε ότι οι τρεις υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ κατάφεραν να λάβουν τη διαβεβαίωση από τον Βίκτορ Γιανουκόβιτς ότι θα γίνουν
πρόωρες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές
εντός του 2014. Επίσης είπε ότι ο πρόεδρος της
Ουκρανίας «είναι έτοιμος» να συμφωνήσει να
συσταθεί «μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας θα
συσταθεί μέσα στις επόμενες 10 ημέρες και να
προχωρήσει η τροποποίηση του Συντάγματος
(της Ουκρανίας) ως το καλοκαίρι». «Όμως η
εμπειρία μας μάς έχει δείξει ότι οι δεσμεύσεις
που αναλαμβάνει η ουκρανική κυβέρνηση σπάνια υλοποιούνται» προσέθεσε ο Τουσκ.

Συνεχίζουν τις πιέσεις οι ΗΠΑ
Οι διπλωματικές πιέσεις που δέχεται ο Γιανουκόβιτς είναι τεράστιες. Αργά το βράδυ της
Πέμπτης, νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον
Ουκρανό πρόεδρο είχε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός
Οίκο, στην οποία επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες
Πολιτείες είναι διατεθειμένες να επιβάλουν
κυρώσεις στους ουκρανούς αξιωματούχους
που είναι υπεύθυνοι για τη βία στο Κίεβο. «Ο
αντιπρόεδρος Μπάιντεν κάλεσε τον πρόεδρο Γιανούκοβιτς να αποσύρει αμέσως όλες
τις δυνάμεις ασφαλείας- την αστυνομία, τους
ελεύθερους σκοπευτές, τις στρατιωτικές και
παραστρατιωτικές μονάδες, και τις δυνάμεις
των ατάκτων» αναφέρεται στην ανακοίνωση
του Λευκού Οίκου.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Αμερικανός
υπουργός Εξωτερικών, Τζον Κέρι, ο οποίος
μέσω ανακοίνωσης του υπουργείου, καταδίκασε απερίφραστα τη βία εναντίον των διαδηλωτών από τις ουκρανικές δυνάμεις ασφαλείας
και ζήτησε να αποσυρθούν αμέσως. Και εκείνος
με τη σειρά του απείλησε ευθέως με κυρώσεις,
αν δεν εκτονωθεί η κρίση στο εσωτερικό της
χώρας. «Δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Ο πρόεδρος Γιανουκόβιτς, πρέπει να διαπραγματευτεί
σοβαρά με την αντιπολίτευση ώστε να συσταθεί μια προσωρινή κυβέρνηση με ευρεία υποστήριξη» αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Το αμερικανικό Πεντάγωνο από την πλευρά
του κατήγγειλε ότι έχει επανειλημμένως επιχειρήσει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το
υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας αλλά «ουδείς σηκώνει το τηλέφωνο». Όπως ανέφερε ο
εκπρόσωπός του, υποναύαρχος Τζον Κίρμπι, ο
υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών,
Τσακ Χέιγκελ, «δεν έχουμε τη δυνατότητα να
μιλήσουμε με κάποιον από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας εκεί στην Ουκρανία. Έχουμε προσπαθήσει να αρκετές φορές αυτή την εβδομάδα. Θα έλεγα ότι είναι πολύ ασυνήθιστο».
Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ουκρανία, Τζέφρι Πάιατ, σε δηλώσεις του στο CNN, είπε ότι
η Αμερική δεν επιθυμεί την παραίτηση του Γιανουκόβιτς, τόνισε ωστόσο, ότι είναι απαραίτητο ο Ουκρανός πρόεδρος να οδηγήσει τη χώρα
του σε ένα καλύτερο μέλλον, μέσω μιας νέας
κυβέρνησης.
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Εconomist: Πολιτικό ναρκοπέδιο οι ΜΚΟ

Ουκρανία: Συμφωνία γιά έξοδο από την κρίση
(21 Φεβ. '14)- Ο Ουκρανός πρόεδρος Βίκτορ
Γιανουκόβιτς και οι ηγέτες της αντιπολίτευσης
υπέγραψαν τη συμφωνία για την έξοδο της χώρας από την πολιτική κρίση.
Νωρίτερα, ο Γιανουκόβιτς είχε ανακοινώσει
πρόωρες προεδρικές εκλογές, γνωστοποιώντας παράλληλα την έναρξη διαδικασίας για
τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας,
αλλά και την επαναφορά του Συντάγματος του
2004 που προβλέπει περιορισμένες προεδρικές
εξουσίες.
Όπως αναφέρει ο κείμενο της συμφωνίας Γιανουκόβιτς - αντιπολίτευσης:
1) Εντός 48 ωρών, νόμος ο οποίος θα επαναφέρει το σύνταγμα του 2004 θα περάσει από τη
Βουλή και θα δημοσιευτεί. Οι υπογράφοντες τη
συμφωνία δεσμεύονται να σχηματίσουν κυβέρνηση συνασπισμού και εθνικής ενότητας μέσα
σε 10 ημέρες.
2) Θα υπάρξει συνταγματική μεταρρύθμιση
η οποία θα εξισορροπεί τις εξουσίες του προέδρου, της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου,
η οποία θα αρχίσει άμεσα και θα ολοκληρωθεί
τον Σεπτέμβριο του 2014.
3) Οι προεδρικές εκλογές θα διεξαχθούν αμέσως μετά την έγκριση του νέου συντάγματος
και όχι αργότερα από τον Δεκέμβριο του 2014.
Θα ψηφιστεί νέα εκλογική νομοθεσία και θα
ανανεωθεί η σύνθεση της Κεντρικής Εκλογικής
Επιτροπής, σε αναλογική βάση, σύμφωνα με
τους κανόνες του ΟΑΣΕ και της Επιτροπής της
Βενετίας.
4) Θα αρχίσει έρευνα για τις πρόσφατες
πράξεις βίας με κοινή επίβλεψη από πλευράς
αρχών, αντιπολίτευσης και Συμβουλίου της Ευρώπης.
5) Οι αρχές δεν θα κηρύξουν κατάσταση
έκτακτης ανάγκης. Αρχές και αντιπολίτευση θα
αποκηρύξουν την χρήση βίας.
Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή
τους στις συγκρούσεις της Πέμπτης μεταξύ των
ειδικών δυνάμεων καταστολής και ενόπλων
διαδηλωτών, ανεβάζοντας σε 77 τους νεκρούς
του εφιαλτικού διημέρου. Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται και 12 αστυνομικοί, ενώ
άλλοι 67 συνάδελφοί τους παραμένουν όμηροι
ομάδων της αντιπολίτευσης.Το υπουργείο Εσωτερικών έδωσε εντολή να εφοδιαστούν με όπλα

του στρατού οι αστυνομικοί εν μέσω φόβων για
κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης από τον
πρόεδρο Γιανουκόβιτς.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα
εξέφρασε την αγανάκτησή του και απηύθυνε έκκληση να μην εμπλακεί ο στρατός στην
αντιμετώπιση των ταραχών, ενώ οι υπουργοί
Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης επέβαλαν
κυρώσεις σε όσους ευθύνονται για το λουτρό
αίματος. Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρωθυπουργός Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε ότι η
Μόσχα είναι έτοιμη να στηρίξει μια ηγεσία, την
οποία ο λαός της δεν θα αντιμετωπίζει «σαν
χαλάκι της εξώπορτας, όπου σκουπίζουμε τα
πόδια μας».
«Χαιρετίζουν» την συμφωνία
Στην Ουκρανία θα προκηρυχθούν πρόωρες
προεδρικές εκλογές και θα σχηματιστεί κυβέρνηση εθνικής ενότητας.
Ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ αναφέρθηκε
στα κυριότερα σημεία της συμφωνίας η οποία
επετεύχθη έπειτα από διαπραγματεύσεις που
διεξήχθησαν μεταξύ της ουκρανικής κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης υπό την αιγίδα του
ίδιου καθώς και του γάλλου και του πολωνού
ομολόγου του, του Λοράν Φαμπιούς και του Ράντοσλαβ Σικόρσκι, αφού αυτή υπεγράφη στο
προεδρικό μέγαρο του Κιέβου.
Οι υπουργοί εξωτερικών της Γερμανίας, της
Γαλλίας και της Πολωνίας χαιρέτισαν τις αντίπαλες πλευρές στην Ουκρανία για «το θάρρος
και τη δέσμευσή τους» στην υπογραφή μιας
συμφωνίας που θα επιλύσει την πολιτική κρίση
στη χώρα.
Οι τρεις υπουργοί ζήτησαν επίσης «τον άμεσο τερματισμό κάθε βίας και σύγκρουσης στην
Ουκρανία», όπως αναφέρουν σε κοινή τους
ανακοίνωση.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χέρμαν φαν Ρομπάι χαιρέτισε τη
συμφωνία στην Ουκρανία, ενώ την χαρακτήρισε «απαραίτητο συμβιβασμό για να ξεκινήσει ο
αναγκαίος πολιτικός διάλογος».
«Τώρα όλες οι πλευρές έχουν ευθύνη να επιδείξουν θάρρος και να κάνουν τα λόγια πράξεις
για χάρη του ουκρανικού λαού», πρόσθεσε ο
Ρομπάι στην ανακοίνωσή του.

Νέα Υόρκη: Πέρασε άδικα 23 χρόνια στην φυλακή
Αποζημίωση 6,4 εκατ. δολαρίων θα λάβει από την πόλη της Νέας Υόρκης ο 59χρονος Ντέιβιντ
Ράντα, ο οποίος πέρασε 23 χρόνια στη φυλακή για ένα φόνο που δεν διέπραξε, αλλά κατηγορήθηκε ψευδώς από τον ντετέκτιβ που είχε αναλάβει την υπόθεση.
Ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος τον περασμένο Μάρτιο και είχε καταδικαστεί το 1991 για τη δολοφονία ενός ραβίνου στο Μπρούκλιν.
Ο ραβίνος Χασκέλ Βερζμπέργκερ, επιζών του Ολοκαυτώματος, δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια
μιας ληστείας σε κοσμηματοπωλείο τον Φεβρουάριο του 1990. Ο δράστης τον πυροβόλησε στο
κεφάλι και κατόπιν διέφυγε με το αυτοκίνητο του θύματος. Η αστυνομική έρευνα διεξήχθη από
τον ντετέκτιβ Λούις Σκαρτσέλα, ο οποίος όπως αποδείχτηκε ενέπλεξε ψευδώς και παρατύπως τον
Ράντα.
Δυο δεκαετίες μετά την καταδίκη του 59χρονου σήμερα Ράντα, ένας μάρτυρας παραδέχτηκε
ότι ο ντετέκτιβ Σκαρτσέλα τον ανάγκασε να πει ότι την δολοφονία την έκανε ένας άνθρωπος με
«μεγάλη μύτη» που ήταν και το μοναδικό στοιχείο που διέθετε. Επειδή ο Ράντα ήταν ο μόνος που
ταίριαζε με αυτή την περιγραφή, ο ντετέκτιβ τον «διάλεξε». Μετά την αποκάλυψη του μάρτυρα οι
ερευνητές επικοινώνησαν στη συνέχεια με δύο ακόμη άτομα τα οποία παραδέχτηκαν ότι είχαν πει
επίσης ψέματα, καθώς τούς είχε αναγκάσει ο ντετέκτιβ.
Σημειώνεται ότι ο Ράντα υπέστη έμφραγμα μόλις μια ημέρα μετά την απελευθέρωσή του, ωστόσο τα κατάφερε και ανακοίνωσε την πρόθεσή του να μηνύσει την πόλη της Νέας Υόρκης ζητώντας
αποζημίωση 150 εκατομμύρια δολάρια. Ο δημοσιονομικός ελεγκτής της Νέας Υόρκης προτίμησε να διευθετήσει την υπόθεση με φιλικό διακανονισμό χωρίς την παρέμβαση των δικαστηρίων
«προς το συμφέρον όλων των πλευρών» με τελικό ποσό αποζημίωσης τα 6,4 εκατομμύρια δολάρια.
Σύμφωνα με έρευνα των New York Times, ο ντετέκτιβ Σκαρτσέλα ο οποίος είναι πλέον συνταξιούχος, είχε χρησιμοποιήσει τους ίδιους μάρτυρες σε αρκετές ποινικές υποθέσεις ενώ τουλάχιστον
έξι ομολογίες για διάφορα αδικήματα περιείχαν την ίδια φρασεολογία, γεγονός που υποδηλώνει
ότι τις είχε υπαγορεύσει ή γράψει ο ίδιος ο Σκαρτσέλα.
Ένας άλλος κρατούμενος, ο Μόουζες Σάντι που επίσης είχε καταδικαστεί για φόνο μετά από
«έρευνα» του Σκαρτσέλα αφέθηκε ελεύθερος τον Δεκέμβριο μετά από 16 χρόνια στη φυλακή.

Άρθρο για υποθέσεις διαφθοράς που ερευνώνται το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα
δημοσιεύει το περιοδικό The Economist στη
στήλη Charlemagne για θέματα ευρωπαϊκής
πολιτικής, κάνοντας λόγο για ένα «πολιτικό
ναρκοπέδιο».
Σχεδόν κάθε εβδομάδα, αναφέρεται στο δημοσίευμα, γίνονται νέες καταγγελίες περί διαφθοράς στον δημόσιο τομέα. Η τελευταία υπόθεση αφορά το υπουργείο Εξωτερικών: έρευνα
που διεξήγαγαν οι διωκτικές αρχές επί 20 μήνες
έφερε στην επιφάνεια στοιχεία για εκτεταμένη
κατάχρηση ενισχύσεων οι οποίες χορηγήθηκαν
σε περίπου 600 ελληνικές ΜΚΟ που δρούσαν
στο εξωτερικό, κατά κύριο λόγο στα Βαλκάνια,
από το 2000 ως το 2008.
Οι περισσότερες από τις ΜΚΟ αυτές, αναφέρει το περιοδικό, δημιουργήθηκαν με την
έγκριση του Γιώργου Παπανδρέου, τότε υπουργού Εξωτερικών (και αργότερα πρωθυπουργού) κάτω από την ομπρέλα της Διεύθυνσης
διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας του ΥΠΕΞ
(Hellenic Aid). Μέρος της αποστολής τους ήταν
να αποκαταστήσει τις σχέσεις της Ελλάδας με
τις αναδυόμενες συνεργασίες των δυτικών
Βαλκανίων μετά τη σύρραξη στο Κόσοβο. Η
τότε ευημερούσα Ελλάδα προσέφερε 600 εκατ.
ευρώ αναπτυξιακής βοήθειας σε γειτονικές της
χώρες οι οποίες αντιμετώπιζαν δυσκολίες. Σχεδόν 87 εκατ. ευρώ πήγαν στις ΜΚΟ ενόσω ο κ.
Παπανδρέου ήταν υπουργός, από το 2000 ως το
2004· σχεδόν τα 30 εκατ. εκ του ποσού αυτού
παραμένει άγνωστο πού κατέληξαν, σύμφωνα
με τους ερευνητές.
Μία ΜΚΟ, το Διεθνές Κέντρο Αποναρκοθέτησης (International Mine Initiative, IMI),
η οποία δημιουργήθηκε για να απομακρύνει νάρκες από τη Βοσνία, τον Λίβανο και το
Ιράκ, έχει τεθεί στο επίκεντρο της προσοχής.
Η IMI υποστήριζε στον ιστότοπό της ότι είναι
«παγκόσμιος ηγέτης» στις επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης. Αλλά παραμένει ασαφές πόσα
από τα οκτώ προγράμματα αποναρκοθέτησης
που αναλήφθηκαν με χρηματοδότηση 9 εκατ.
ευρώ από το IMI ολοκληρώθηκαν πράγματι.
Την 17η Φεβρουαρίου ο πρώην διευθυντής της
IMI, Κώστας Τζεβελέκος -ο οποίος «εργάζεται
τώρα για την εφημερίδα του σοσιαλιστικού
κόμματος ΠαΣοΚ του κ. Παπανδρέου», όπως
υποστηρίζεται στο δημοσίευμα, χωρίς άλλες
λεπτομέρειες προφυλακίστηκε ενόψει της δίκης του με τις κατηγορίες της απάτης και της
κατάχρησης. Τρεις εν ενεργεία διπλωμάτες οι
οποίοι συνδέονται με τη Διεύθυνση διεθνούς
αναπτυξιακής συνεργασίας πιθανόν αντιμετωπίζουν επίσης διώξεις, ανάμεσά τους και ο Άλεξ
Ρόντος, πρώην επικεφαλής σύμβουλος του κ.
Παπανδρέου ο οποίος εργάζεται τώρα για την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Economist.
Ορισμένα από τα κεφάλαια τα οποία διατέθηκαν για την αποναρκοθέτηση μπορεί να διατέθηκαν για άλλους σκοπούς, σύμφωνα με αναλυτές για θέματα ασφάλειας στην Αθήνα. Η IMI
υπάρχουν «υποψίες ότι ήταν μέρος του δικτύου
προστασίας του Ράντοβαν Κάρατζιτς», αναφέρει το περιοδικό. Ο πρώην ηγέτης των Σέρβων

της Βοσνίας, ο οποίος δικάζεται σήμερα από
το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην
Γιουγκοσλαβία στη Χάγη, διέφευγε επί σειρά
ετών από τις δυνάμεις του NATO. Ο Ντούσαν Τέσιτς, πρώην μέλος της ομάδας ασφαλείας του
Κάρατζιτς, είχε προσληφθεί από την IMI για να
συμβάλει σε ένα από τα προγράμματά της στη
Βοσνία. Λίγο καιρό αργότερα η IMI αντικατέστησε την πολυεθνική της ομάδα εκεί με στελέχη της UNIPAK, μια βοσνιοσερβική εταιρεία
η οποία έχει δεσμούς με έναν πρώην υπουργό
του Κάρατζιτς. Ο κ. Τζεβελέκος είχε δηλώσει το
2005 πως γνώριζε τον κ. Τέσιτς, αλλά αρνήθηκε
ότι τον είχε προσλάβει.
Στο άρθρο του Economist επισημαίνεται
ακόμη πως «σκληροπυρηνικοί ακτιβιστές» του
ΠαΣοΚ ήταν σθεναροί υποστηρικτές των Σέρβων κατά την διάρκεια της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας· επί των ημερών του πατέρα του κ.
Παπανδρέου, του Ανδρέα Παπανδρέου, στην
πρωθυπουργία, αναφέρεται στο δημοσίευμα,
το ΠαΣοΚ παρείχε «χρηματοοικονομική και
τεχνική στήριξη στο καθεστώς του εκλιπόντα
Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς», ενώ «έως ότου γίνει
φυγάς, τον κ. Κάρατζιτς καλωσόριζαν Έλληνες
αξιωματούχοι όταν επισκεπτόταν την Αθήνα».
Ο κ. Παπανδρέου και ο κ. Ρόντος αμφότεροι
αρνούνται ότι τέλεσαν οποιοδήποτε αδίκημα
στην υπόθεση της ΜΚΟ. Ως υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Παπανδρέου είχε αποστασιοποιηθεί
από τη φιλοσερβική ομάδα του κόμματός του.
Αφού έγινε πρωθυπουργός το 2009, με την οικονομία της Ελλάδας να οδεύει σε κατάρρευση,
διέταξε να διεξαχθεί έρευνα στο ΥΠΕΞ για τις
δραστηριότητες των ΜΚΟ. Τα ευρήματα αυτής
της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν και στην αστυνομική έρευνα. Ο κ. Ρόντος είχε πει πως καλούσε συνεχώς τις ΜΚΟ οι οποίες δρούσαν στα
Βαλκάνια να βελτιώσουν τη διαφάνεια.
Μολαταύτα το σκάνδαλο αποτελεί μια πηγή
αμηχανίας για τον κ. Παπανδρέου, ο οποίος
σήμερα βρίσκεται στο παρασκήνιο του ΠαΣοΚ
και ενδέχεται να πλήξει τις πιθανότητες να κάνει μια επιστροφή στην πολιτική, σχολιάζει το
περιοδικό. Και θα μπορούσε επίσης, καταλήγει
το δημοσίευμα, να προκαλέσει «ακόμα περισσότερες αποδοκιμασίες από Έλληνες φοιτητές
που παρακολουθούν τις ομιλίες του σε πανεπιστήμια στη Βρετανία και στην Αμερική. Θα
χρειαστεί να είναι προσεκτικός».

Τζ. Σόρος: «Οι Γερμανοί και ο Σόιμπλε τα έκαναν
θάλασσα με την διάσωση της Ελλάδας»
«Οι Γερμανοί και ο Σόιμπλε έκαναν μαντάρα
τη διάσωση της Ελλάδας», δηλώνει ο ουγγροαμερικανός μεγαλοεπενδυτής Τζορτζ Σόρος και
υποστηρίζει ότι εάν το Βερολίνο δεν αλλάξει
στάση, το ευρώ μπορεί να σωθεί μόνο με την
αποχώρηση της Γερμανίας από την Ευρωζώνη.
Χαρακτηρίζει την Άγγελα Μέρκελ ως «χαρισματική πολιτικό», η οποία όμως δεν έχει αντιληφθεί ότι το ευρώ είναι το μέσο και όχι ο σκοπός
και καταλογίζει ευθύνες στη Γερμανία, η οποία,
όπως λέει, θα έπρεπε να χρηματοδοτήσει ένα
νέο Σχέδιο Μάρσαλ.
Σε αποσπάσματα από το βιβλίο του, «Στοιχηματίζοντας υπέρ της Ευρώπης», το οποίο αποτελεί συνέντευξη με τον συντάκτη του περιοδικού «Der Spiegel» Γκρέγκορ-Πέτερ Σμιτς, που
δημοσιεύονται ενόψει της κυκλοφορίας του
βιβλίου τη Δευτέρα στην οικονομική εφημερίδα «Handelsblatt», ο κ. Σόρος ασκεί δριμεία
κριτική στην κυρία Μέρκελ για τις επιλογές της
από το ξέσπασμα της κρίσης.
«Δεν έχει αντιληφθεί ότι το ευρώ είναι το
μέσο και όχι ο σκοπός», υποστηρίζει, και προσθέτει ότι σε αντίθεση με τους Αμερικανούς,

που μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, επικεντρώθηκαν στην ανασυγκρότηση της Ευρώπης και
ήταν διατεθειμένοι, όχι να ξεχάσουν, αλλά να
συγχωρέσουν τις αμαρτίες του παρελθόντος,
«η Γερμανία φαίνεται να ενδιαφέρεται περισσότερο για κυρώσεις και ποινές, χωρίς να προσφέρει στην Ευρώπη ένα θετικό όραμα, όπως
έκαναν τότε οι Αμερικανοί στην περίπτωση της
Γερμανίας».
«Από την ημέρα που ξέσπασε η κρίση και
παρά λίγο να χρεοκοπήσει η Ελλάδα και άλλες
νοτιοευρωπαϊκές χώρες, η Γερμανία πήρε πάνω
της τόσα βάρη όσα καμία άλλη ευρωπαϊκή
χώρα. Από την άλλη πλευρά, η Άγγελα Μέρκελ
αντιδρά όσο κανένας άλλος στο ενδεχόμενο
να στηρίξει άμεσα τη νότια Ευρώπη, παρά την
ύφεση και την τρομακτική υπερχρέωση της. Κι
αυτό, μολονότι η οικονομική κατάσταση της
Γερμανίας είναι σήμερα τόσο καλή όσο ποτέ τις
τελευταίες δεκαετίες», επισημαίνει ο κ. Σόρος
και υποστηρίζει ότι το σοβαρότερο σφάλμα της
καγκελαρίου μετά το ξέσπασμα της κρίσης ήταν
ότι ανακάλεσε την υπόσχεση ευθύνης «ένας για
όλους και όλοι για έναν».
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Γιατροί του Κόσμου: Στην
Ελλάδα δεν υπάρχει
πλέον σύστημα υγείας
Στην Ελλάδα σημειώνεται ραγδαία αύξηση
των Ελλήνων που είναι ανασφάλιστοι, με το
ποσοστό τους να αγγίζει, στα τέλη του 2013, το
28% του συνολικού πληθυσμού. Στην Ισπανία,
υπολογίζεται ότι το 16% του πληθυσμού δεν
έχει πρόσβαση σε φάρμακα. Στη Γαλλία, περίπου 200.000 άτομα δεν έχουν δικαίωμα στην
ιατρική περίθαλψη, ενώ ακόμα και στην ευημερούσα Γερμανία, η υγεία των ανασφάλιστων
εγκύων και παιδιών βρίσκεται σε κίνδυνο από
την περιορισμένη πρόσβασή τους στο σύστημα
υγείας.
Τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η υγεία
των πολιτών στην Ευρώπη της οικονομικής
κρίσης ανέδειξαν σε συνέντευξη Τύπου, στην
Αθήνα, οι πρόεδροι των «Γιατρών του Κόσμου»
από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες: την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Η
συνέντευξη Τύπου οργανώθηκε στο πλαίσιο
διεθνούς συνάντησης, που πραγματοποιούν
σήμερα και αύριο στην Αθήνα οι πρόεδροι, οι
διευθυντές και τα στελέχη των «Γιατρών του
Κόσμου» από τις 14 χώρες, όπου δραστηριοποιούνται (Γερμανία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία,
Ελλάδα, ΗΠΑ, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ηνωμένο
Βασίλειο, Σουηδία, Ελβετία, Καναδά, Ιαπωνία
και Αργεντινή), στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

''Η υγεία δεν είναι εμπόρευμα''
Οι εκπρόσωποι των «Γιατρών του Κόσμου»
ζήτησαν να υπάρξουν ανοιχτά συστήματα υγείας για όλους, επισημαίνοντας ότι «η υγεία δεν
είναι εμπόρευμα», ενώ εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους πολίτες της Ελλάδας, όπου
το σύστημα υγείας αντιμετωπίζει τα σοβαρότερα προβλήματα, λόγω της οικονομικής κρίσης.
Όπως επισήμανε η πρόεδρος των «Γιατρών
του Κόσμου» Ελλάδας, Λιάνα Μαΐλλη, «η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ ακραία κατάσταση, λόγω
των περικοπών στην υγεία. Στη χώρα μας δεν
υφίσταται πια σύστημα υγείας». Η ίδια τόνισε
ότι περίπου τρία εκατομμύρια Έλληνες πολίτες
είναι ανασφάλιστοι, ενώ ανέφερε ενδεικτικά
ότι μία ανασφάλιστη έγκυος χρειάζεται 650
ευρώ για προγεννητικό έλεγχο, 650 ευρώ για
φυσιολογικό τοκετό και 1.200 ευρώ για καισαρική, ενώ αντίστοιχα, ο βασικός εμβολιασμός
ενός παιδιού κοστίζει 1.400 ευρώ.
Στην Ισπανία υπολογίζεται ότι 873.000 άτομα
έχουν αποκλειστεί από το δημόσιο σύστημα
υγείας, ενώ το 16% του πληθυσμού δεν έχει
πρόσβαση σε φάρμακα. Η οικονομική κρίση
έχει δημιουργήσει προβλήματα στον τομέα της
υγείας, με την κυβέρνηση να μειώνει, με βασιλικό διάταγμα, τα έξοδα για την υγεία στα 7 δισ.
ευρώ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση όσων δεν ήταν ασφαλισμένοι, ενώ τα
φάρμακα για σοβαρές ασθένειες δίνονται μόνο
σε όσους έχουν ασφάλιση. «Η υγεία δεν είναι
πολυτέλεια, είναι δικαίωμα» υπογράμμισε ο
πρόεδρος των «Γιατρών του Κόσμου» Ισπανίας,
Άλβαρο Γκονθάλεθ.
Στην Γαλλία υπάρχει ενιαία κάλυψη στην ιατρική φροντίδα για όλους, ωστόσο εξαιτίας
του περίπλοκου συστήματος υγείας υπολογίζεται ότι 200.000 άτομα δεν έχουν δικαίωμα
στην ιατρική περίθαλψη. Από τα άτομα που
επισκέπτονται τα ιατρεία των «Γιατρών του Κόσμου», υπολογίζεται ότι το 60% των ασθενών
δεν κάνουν τους απαραίτητους εμβολιασμούς.
«Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε δικαίωμα
στην πρόσβαση στην υγεία για όλους και να
μην υπάρχουν κοινωνικές διακρίσεις στον τομέα της κοινωνικής περίθαλψης» τόνισε ο πρόεδρος των «Γιατρών του Κόσμου» Γαλλίας, Τιερί
Μπριγκό.
Στην Γερμανία υπάρχει ευρεία πρόσβαση στο
δημόσιο σύστημα υγείας, ωστόσο η υγεία των
μεταναστών, των εγκύων γυναικών και των
παιδιών που δεν έχουν ασφάλιση, τίθεται σε
κίνδυνο από την περιορισμένη πρόσβαση στις
υπηρεσίες υγείας. «Είναι ανάγκη να ασκηθεί
πίεση στον Γερμανό νομοθέτη για να αλλάξουν
οι περιοριστικοί νόμοι» επισήμανε ο πρόεδρος
των «Γιατρών του Κόσμου» Γερμανίας, Γιόχεν
Τσένκερ. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι «Γιατροί του
Κόσμου» στη Γερμανία συνεργάζονται για την
ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ευαίσθητη κατάσταση στην Ελλάδα, ενώ με τα χρήματα
που συγκέντρωσαν, δώρισαν ένα μηχάνημα
υπερήχων στο ελληνικό τμήμα.

Φωτογραφία χωρίς ''λεζάντα''

Πώς η τεχνολογία θα αλλάξει το ποδόσφαιρο τα επόμενα 50 χρόνια
Μια νέα έκθεση για το «Μέλλον του ποδοσφαίρου» προβαίνει σε προβλέψεις για τους καινοτόμους τρόπους με τους οποίους το πιο δημοφιλές σπορ του κόσμου αναμένεται να αλλάξει χάρη
στην τεχνολογία τα επόμενα 50 χρόνια. Η μελέτη, που εκπονήθηκε για λογαριασμό της HTC, επίσημου προμηθευτή Smartphone του UEFA Champions League και του UEFA Europa League, παρουσιάζει 30 τρόπους με τους οποίους το ποδόσφαιρο θα μπορούσε να αλλάξει μέχρι το 2060,
μεταξύ των οποίων το ποδόσφαιρο ανδροειδών, η ενσωμάτωση δεδομένων στην εξάρτυση των
παικτών (ακόμα και σε φακούς επαφής) και η απανταχού διαθέσιμη υπερρεαλιστική τρισδιάστατη
προσομοίωση.
Με τα Smartphone να βρίσκονται στην καρδιά της ποδοσφαιρικής εμπειρίας που απολαμβάνουν οι φίλαθλοι σήμερα, η έκθεση ερευνά επίσης τις φουτουριστικές δυνατότητες που μπορούν
να προσδοκούν οι φίλαθλοι όσον αφορά τον τρόπο που απολαμβάνουν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα
με το κινητό τους, όπου κι αν βρίσκονται.
Επιστήμονες ανέπτυξαν τους δυνατότερους τεχνητούς μυς
Πετονιά και κλωστή ραψίματος ήσαν αρκετές σε μια διεθνή επιστημονική ομάδα για να δημιουργήσει τους πιο δυνατούς μέχρι σήμερα -και φθηνούς- τεχνητούς μύες, οι οποίοι μπορούν να
σηκώσουν έως εκατό φορές μεγαλύτερο βάρος από έναν παρόμοιο σε μήκος και βάρος ανθρώπινο μυ. Κάθε επιμέρους τεχνητός μυς από πολυμερές πλαστικό, ο οποίος έχει διάμετρο περίπου
δέκα φορές μεγαλύτερη από την ανθρώπινη τρίχα, μπορεί να σηκώσει 7,2 κιλά, ενώ 100 μύες μαζί
σηκώνουν 725 κιλά.
Οι ερευνητές από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Ν. Κορέα, την Κίνα και την Τουρκία,
με επικεφαλής τον Ρέι Μπάουμαν, καθηγητή χημείας και διευθυντή του Ινστιτούτου Νανοτεχνολογίας του πανεπιστημίου του Τέξας (Ντάλας), που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό
«Science», τύλιξαν με τέτοιο τρόπο την πετονιά από πολυαιθυλένιο και τη νάϊλον κλωστή, που
πέτυχαν να μετατρέψουν αυτά τα κοινά υλικά σε μύες.
Αντίθετα με τα περισσότερα υλικά, οι ίνες από πολυμερές τείνουν να μικραίνουν σε μήκος και
να μεγαλώνουν σε πάχος, όταν θερμανθούν. Οι ερευνητές κατάφεραν να «πλέξουν» το υλικό με
τέτοιο τρόπο, που οι μύες συστέλλονται ή διαστέλλονται πολύ περισσότερο από τον βιολογικό μυ.
Η θερμότητα, ως εξωτερικό ερέθισμα, μπορεί να επιφέρει συστολή του μήκους τους έως 50%,
ενώ με διαφορετικό «πλέξιμο» των ινών επιτυγχάνεται το αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή η επιμήκυνση των ινών έως 69% (συγκριτικά, οι ανθρώπινοι σκελετικοί μύες μπορούν να συσταλούν ή να
διασταλούν το πολύ έως 20% του μήκους τους).
Οι ίδιοι πιστεύουν ότι αυτό οφείλεται στα ιζήματα που παρήχθησαν από το σύστημα υφάλων
που περιβάλλει την ατόλη και το οποίο ήταν πιθανότατα υγιές, καθώς η περιοχή έμεινε ακατοίκητη από το πέρασμα του τυφώνα μέχρι σήμερα.
Ατόλη του Ειρηνικού «ξαναδημιουργήθηκε» μετά από τυφώνα
Τον Ιούνιο του 1905, ένας τυφώνας «κατάπιε» την ατόλη Νοξ ή Ναντικντίκ, στο νοτιοανατολικό
άκρο των Νήσων Μάρσαλ, στον Ειρηνικό Ωκεανό.
Οι περίπου 60 κάτοικοί της πνίγηκαν, εκτός από δύο αγόρια, τα οποία σκαρφάλωσαν σε ένα
δέντρο και κατάφεραν να σωθούν. Έναν αιώνα αργότερα, επιστήμονες διαπίστωσαν με έκπληξη
ότι η ατόλη... αναγεννήθηκε.
Οι ερευνητές από το πανεπιστήμιο του Όκλαντ χρησιμοποίησαν αεροφωτογραφίες από το 1945,
τις οποίες συνέκριναν με εικόνες από το 2010. Είδαν ότι στο διάστημα αυτό η ατόλη εξαπλώθηκε
κατά 23% και μετατράπηκε σε ένα σταθερό νησί καλυμμένο από βλάστηση. Παράλληλα, πολλές
νησίδες γύρω από το Νοξ ενώθηκαν σχηματίζοντας ένα ενιαίο μεγαλύτερο νησί.
Στους 3 δημοσιογράφους που αποκάλυψαν το «σκάνδαλο NSA» το Βραβείο G. Polk
Οι Γκλεν Γκρίνγουαλντ, Γιούεν ΜακΑσκιλ και Λόρα Πόϊτρας του Guardian θα μοιραστούν -μαζί
με έναν τέταρτο δημοσιογράφο, τον Μπάρτον Γκέλμαν, της Washington Post- το περίφημο δημοσιογραφικό Bραβείο George Polk, για τη δουλειά τους στην πολύκροτη υπόθεση αποκάλυψης
του σκανδάλου παρακολουθήσεων της NSA. Οι προαναφερθέντες δημοσιογράφοι ήταν αυτοί που
συνεργάστηκαν, από την αρχή (Μάιος του 2013) έως το τέλος της έρευνας, με το «βαθύ λαρύγγι»
της υπόθεσης, πρώην πράκτορα της NSA, Έντουαρντ Σνόουντεν που τους παρέσχε έναν τεράστιο
όγκο χιλιάδων εγγράφων που αφορούσαν στην κατασκοπευτική δράση της NSA παγκοσμίως και
προκάλεσαν τις έντονες αντιδράσεις ηγετών της Ε.Ε.
Ο John Darnton, έφορος των βραβείων, δήλωσε: «Ακολουθώντας την παράδοση του George
Polk, πολλοί δημοσιογράφοι, που έχουμε βραβεύσει, έκαναν περισσότερα από να φέρουν εις πέρας ένα ρεπορτάζ. Ενημέρωσαν το κοινό και βελτίωσαν την αντίληψη της κοινής γνώμης, φέρνοντας στο φως ιστορίες, που χωρίς την προσπάθειά τους, θα είχαν μείνει στο σκοτάδι».
Το Bραβείο George Polk, ένα από τα σημαντικότερα στις ΗΠΑ, καθιερώθηκε το 1949 από το
Πανεπιστήμιο του Long Island, στη μνήμη του ανταποκριτή του CBS, George Polk, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1948, ενώ κάλυπτε τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο.

Χαμηλότερες κατά 1,9%
οι δαπάνες γιά 2013
Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες και η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά το
2013, ήταν χαμηλότερες σε σχέση με το στόχο
που έχει τεθεί κατά 982,7 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 1,9%. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του
υπουργείου Οικονομικών, για το «κλείσιμο» του
2013. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα για το βαθμό επίτευξης των στόχων του έτους για τους
φορείς που παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις, αναλύονται παρακάτω:
Υπουργείο Υγείας:
Η παρατηρούμενη υπέρβαση σε σχέση με
τους στόχους, ύψους 502,7 εκατ. ευρώ, ή 10,2%
οφείλεται:
α) Στη μεταφορά ποσού 300 εκατ. ευρώ από
το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, προς επιπλέον ενίσχυση των αρχικών εγγεγραμμένων πιστώσεων για επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ,
β) Στην ενίσχυση με επιπλέον πιστώσεις
ύψους 300 εκατ. ευρώ από το αποθεματικό, για
την αντιστάθμιση της υστέρησης των αποδόσεων των νοσοκομείων από τον ΕΟΠΥΥ και
γ) και στη μεταφορά ποσού 10 εκατ. ευρώ για
ανάγκες θέρμανσης των νοσοκομείων, από τις
Γενικές Κρατικές Δαπάνες.
Υπουργείο Τουρισμού
Οι συνολικές πληρωμές και οι υποχρεώσεις
που κατέστησαν απλήρωτες στο Υπουργείο
Τουρισμού υπερβαίνουν το στόχο που έχει τεθεί κατά 28,5 εκατ. ευρώ ή 61,0% κατά το 2013.
Αυτό οφείλεται στην αύξηση των απλήρωτων
υποχρεώσεων κατά 29,6 εκατ. ευρώ, λόγω μη
εξόφλησης μέχρι τη λήξη του οικονομικού
έτους, αντίστοιχου ύψους δαπάνης, που προέκυψε από τελεσίδικη αναγνωριστική δικαστική απόφαση. Η ανωτέρω δικαστική απόφαση
βρίσκεται σε στάδιο ελέγχου και σε περίπτωση
καταβολής του επιδικασθέντος ποσού στους
δικαιούχους, αυτή θα γίνει από πιστώσεις που
έχουν προβλεφθεί για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του 2014.
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Οι συνολικές πληρωμές και οι απλήρωτες
υποχρεώσεις του φορέα, κινήθηκαν πάνω
από τους στόχους που τέθηκαν από τον φορέα
για το δωδεκάμηνο του 2013, κατά 117,2 εκατ.
ευρώ, ήτοι απόκλιση της τάξης του 24,1%. Η
απόκλιση οφείλεται κυρίως στον τακτικό προϋπολογισμό και ειδικότερα στην πληρωμή της
έκτακτης παροχής των δικαστικών λειτουργών,
ποσού 95 εκατ. ευρώ. Παράλληλα υπήρξε και
αύξηση των δαπανών στο ΠΔΕ του Υπουργείου, στο πλαίσιο ανακατανομών μεταξύ φορέων,
που εντάσσονται στο συνολικό ύψος του αρχικού σχεδιασμού του ΠΔΕ.
Γενικές Κρατικές Δαπάνες
Η υστέρηση των πληρωμών δωδεκαμήνου
2013 των Γενικών Κρατικών Δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη και τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων, ανέρχεται σε 1.044,2 εκατ.

