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«Κάθε λαός έχει την
γλώσσα που του αξίζει.
Στην γλώσσα, όπως και στα
τραγούδια του, ευρίσκεται
ο πολιτισμός του... Η γλώσσα
είναι ο μάρτυρας της ιστορικής
συνείδησης και συνέχειάς του»

Ενημέρωση,
ψυχαγωγία,
σάτιρα.
Προγράμματα
γιά ιστορία, πολιτισμό, γράμματα-τέχνες
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Το μεγάλο «φαγοπότι»
στην Ομογένεια ΗΠΑ
με χρήμα από Ελλάδα
Στην οικονομική κατάρρευση της Ελλάδας και στην εξαθλίωση του λαού της, συνέβαλαν και ομογενειακές Οργανώσεις

••• Τεράστια ποσά σε χορηγίες δόθηκαν,
χαριστικά, χωρίς να αξιοποιηθούν προς όφελος
της Ομογένειας ή γιά προβολή της Ελλάδας.
••• Εκατομμύρια πετάχτηκαν γιά το τίποτα, γιά
να συντηρείται η Οργάνωση-απάτη ''Συμβούλιο
Απόδημου Ελληνισμού'' (ΣΑΕ), ενώ ποσά από
τα κονδύλια γι' αυτό, πήγαν και σε τσέπες
πολιτικών-αξιωματούχων της Ελλάδας.
••• Εκατομμύρια δόθηκαν σε Οργανώσεις στις
ΗΠΑ (και στην Γερμανία) την τελευταία 20ετία,
χωρίς να αξιοποιηθούν και με ύποπτη κατάληξη.
••• Τα ''κατεστημένα'' ΠανΗπειρωτικής και
ΠανΑρκαδικής Αμερικής πήραν τα περισσότερα,
χωρίς να τα αξιοποιήσουν, να κάνουν έργα.
••• Εκατομμύρια δόθηκαν, ως χορηγίες κ.ά., σε
ομογενειακά ΜΜΕ, χαριστικά και αδικαιολόγητα.

Γιατί οι εισαγγελείς στην Ελλάδα δεν ασχολούνται, ενώ έχουν τα στοιχεία γιά τις μεγάλες, αδικαιολόγητες
και παράνομες χορηγίες σε ομογενειακές Οργανώσεις και ΣΑΕ, μέσω Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού;

Τώρα, που ο λαός στην Ελλάδα υποφέρει και παιδιά πεινάνε, θα του επιστρέψουν
τα χρήματά του, οι ''πατριωτικές'' μας ομογενειακές Οργανώσεις;... (Σελ. 6)
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Βρίζουν ακόμα την μητέρα
της Μυρτώ... (σελ. 8)
Η Μυρτώ με την μητέρα της
επέστρεψαν στην Ελλάδα,
αφήνοντας την φιλοχρήματη
''οργανωμένη Ομογένεια''
στην μιζέρια και δυστυχία της

Σελ. 7
Η μητέρα, Μ. Κοτρώτσου:
«Εάν δεν πληρωθούν τα 35.000
δολ. της εγχείρησης από τον
ΕΟΠΥΥ, θα τα μαζέψουμε μεταξύ
μας στην Ελλάδα, οικογένεια,
συγγενείς, φίλοι και θα τα
πληρώσουμε εμείς... Δεν θέλω
καμία ανάμιξη της Ομοσπονδίας
Βοστώνης, σε τίποτα...».

Η εξαπάτηση της Ομογένειας:
Ενώ γνώριζε η Ομοσπονδία Βοστώνης
ότι τα νοσήλεια γιά την Μυρτώ ήταν
πληρωμένα από το ελληνικό κράτος,
έκανε παράτυπα έρανο γιά... νοσήλεια.

Διασυρμός-εξευτελισμός της Ομογένειας: Μυρτώ και μητέρα της επέστρεψαν στην Ελλάδα, χωρίς ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, να αντιμετωπίσουν
την σκληρή, οδυνηρή γι' αυτές πραγματικότητα. 'Εφυγαν, έχοντας στις αποσκευές τους κοροϊδίες-ψευτιές, συκοφαντίες, μαζί με έξοδα(;) γιά
δικηγόρο!... Ενώ τα χρήματα του έρανου ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΥΡΤΩ, τα χρήματα δωρητών, παραμένουν στο... ταμείο μιάς παρανομούσας Οργάνωσης.
Η υπόθεση ''έρανος γιά την Μυρτώ'' οδεύει στην Δικαιοσύνη, χώρια από την έρευνα (μετά από καταγγελία γιά απάτη) εισαγγελίας και IRS

Ομοσπονδία Βοστώνης: Εξακολουθεί να κοροϊδεύει δωρητές και Ομογένεια
ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ: 'Εναν μήνα μετά την παραλαβή της 1ης επιστολής του δικηγόρου της μητέρας της Μυρτώ (που αποκάλυψε η ''Πρωϊνή''
2 Ιανουαρίου) και ένα μήνα μετά από την συλλογή των χρημάτων (131.000 δολ.), οι παρανομούντες του Συμβούλιου της Οργάνωσης, που εξευτέλισαν την
Ομογένεια, ΔΕΝ έχουν δώσει αναλυτικό απολογισμό-λογαριασμό γιά τον έρανο και με διάφορες προφάσεις, με παραπλανήσεις και με ψευδολογίες, δεν συγκαλούν
γενική συνέλευση να αποφασίσει ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ που έδωσαν οι δωρητές γιά την Μυρτώ (ΟΧΙ γιά την Ομοσπονδία). Παράλληλα με την έρευνα της
εισαγγελίας, Ομογενείς δωρητές, αγανακτισμένοι από τον διασυρμό, δηλώνουν δημόσια ότι θα καταθέσουν ατομικές αγωγές εναντίον της Οργάνωσης, γιά απάτη.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, 1920,
στα Θεοφάνεια στο ''ελληνικό χωριό
σφουγγαράδων'' Τάρπον Σπρινγκς,
δυτικής Φλόριδας (αριστερά).
Δεξιά, το έγγραφο της πολιτογράφησης του πρώτου εκδότη ελληνικής εφημερίδας στην Αμερική.
Ο Κωνσταντίνος Δ. Φασσουλαρίδης (1866-1909) γεννήθηκε στη
νήσο του Αιγαίου Νίσυρο, όταν ήταν
ακόμη υπό τουρκική κατοχή. Ο Φασσουλαρίδης έκδοσε την εφημερίδα
«Νέος Κόσμος», η οποία ήταν και η
πρώτη ελληνόγλωσση εφημερίδα
που εκδόθηκε στην Αμερική, στις 25
Μαρτίου 1892, στην Βοστώνη.
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To ''μεγάλο φαγοπότι'' στην ''οργανωμένη Ομογένεια''
Η Ελλάδα υποφέρει άσχημα. Οι άφρονες πράξεις και παραλείψεις των κυβερνώντων τις προηγούμενες δεκαετίες, την χρεοκόπησαν, την κατάστρεψαν. Μίζες, κλοπές, θαλασσοδάνεια σε
''ημέτερους'', σπατάλες. Καταλήστεψαν το κράτος, με μπροστάρηδες διεφθαρμένους πολιτικούς. ''Γλεντούσαν'' με δανεικά. Και
μετά ήρθε ο ''λογαριασμός'', μαζί με την ''τρόϊκα'' και όλα έγιναν
''άνω-κάτω''. 'Αλλαξε η ζωή σχεδόν όλου του πληθυσμού της
χώρας προς το χειρότερο, προς την φτώχια και εξαθλίωση.
Στην εποχή των γλεντιών με δανεικά, όταν λεφτά υπήρχαν
γιά αλόγιστη σπατάλη, η Ελλάδα έκρινε σκόπιμο να χρηματοδοτεί ασύστολα ομογενειακές Οργανώσεις, αμφίβολης εγκυρότητας με σχεδόν μηδενικό έργο. Η καταστροφική παρουσία
του Συμβούλιου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), χειροτέρεψε την
κατάσταση: Περισσότερα από 80 εκατομμύρια δολ. πετάχτηκαν
κυριολεκτικά γιά το απόλυτο τίποτα που πρέσβευε.
Την 25ετία 1984-2009, εκτιμάται ότι περισσότερα από 200
εκατομ. δολ. δόθηκαν σε ομογενειακές Οργανώσεις, χώρια από
αυτά γιά το ΣΑΕ, ανά την υφήλιο, τα περισσότερα στις ΗΠΑ. Οι
χορηγίες γίνονταν μέσω των Προξενείων της Ελλάδας. 'Αγνωστος ο αριθμός των χρημάτων από τα μυστικά κονδύλια του
υπουργείου Εξωτερικών, προς Οργανώσεις, ομογενειακά ΜΜΕ,
δημοσιογράφους ή ανταποκριτές κ.ά.
Είχαμε φτάσει στο σημείο, ακόμα και ο...ΟΠΑΠ να διαφημίζει
σε ομογενειακά ΜΜΕ στην Αστόρια Νέας Υόρκης και σε ευρωπαίκές χώρες, το...ΠΡΟΠΟ και τα υπόλοιπα, πληρώνοντας πολύ
χρήμα σε έντυπα ΜΜΕ, κυκλοφορίας 500 ή 1.000 ή 4.000 φύλλων ή σε τηλεοπτικά προγράμματα μικρής εμβέλειας. Το ίδιο και
η τότε ''Ολυμπιακή'',η ''Τράπεζα της Ελλάδος'' κ.ά.
Τα χρήματα στις ομογενειακές Οργανώσεις, δεν αξιοποιήθηκαν γιά το καλό της Ομογένειας ή των ίδιων των Οργανώσεων.
'Αγνωστο τι έγιναν, που πήγαν. Τα χειρίζονταν οι διαχρονικοί,
ίδιοι μόνιμοι ''παράγοντές'' τους, φυσικά με το ένα ''χέρι μέσα
στο μέλι''.
Τα χρόνια πέρασαν. Η Ελλάδα τώρα υποφέρει, παιδιά δεν έχουν
να φάνε. Η ''ευημερούσα Ομογένεια'' των ''Ελλαδέμπορων'' τυχοδιωκτών, που λυμαίνονται τις Οργανώσεις-''τσιφλίκια'' τους
και ''σκίζονται'' γιά την Ελλάδα, τι θα κάνουν; Θα επιστρέψουν
τα χρήματα στον ελληνικό λαό, που τόσο απλόχερα οι άφρονες
κυβερνήσεις του, τα έδωσαν; Τώρα τα χρειάζεται ο λαός στην
Ελλάδα, τα παιδιά, οι ηλκιωμένοι, οι άπορες οικογένειες, ΤΩΡΑ.
Είναι θέμα συνείδησης και αξιοπρέπειας. Τώρα η Ομογένεια
θα ξεχωρίσει τους 'Ελληνες πατριώτες από τους ''Ελλαδέμπορους τυχοδιώκτες'' μέσα στις Οργανώσεις και θα πράξει ανάλογα. Αναμένουμε να δούμε, τι θα κάνουν.
Η Μυρτώ έφυγε, η δυστυχία-μιζέρια, μας έμειναν
Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014, η Μυρτώ με την μητέρα της
επέστρεψαν στην Ελλάδα, μετά από παραμονή σε νοσηλευτικό
Ίδρυμα στην Βοστώνη, γιά κοντά 7 μήνες. Η βάναυσα κακοποιημένη Μυρτώ, το καλοκαίρι του χρόνου 2012 στην Πάρο, χωρίς
να μιλά, μας έμαθε πολλά.
Η φτωχή Ελλάδα πλήρωσε τα νοσήλεια, μισό εκατομ. ευρό. Η
''πλούσια'' Ομογένεια ΗΠΑ, των ''φιλανθρώπων-ανθρωπιστών''
έκανε έρανο γιά την Μυρτώ. Μάζεψε 131.000 δολ. Ποσό ασήμαντο. Βρίσκεται στο ταμείο της Ομοποσπονδίας Βοστώνης, η
οποία κοροϊδεύει τους δωρητές, τον κόσμο, ένα μήνα, γιά την
διάθεσή του. Οι προθέσεις τους φάνηκαν ξεκάθαρα: 'Εχουν άλλες σκέψεις γιά τα χρήματα, ενώ η εισαγγελία ασχολείται μαζί
τους. Υποτίθεται τα χρήματα μαζεύτηκαν γιά την Μυρτώ.
Σε όσους τους επέκριναν γιά τις πράξεις και παραλείψεις
τους, οι της Ομοσπονδίας, απαντούν με ''λάσπες'' και ύβρεις. Η
καλύτερή τους άμυνα. Αλλά γιά την ουσία -τα χρήματα γιά την
Μυρτώ και όχι γιά την φαιδρή παρανομούσα Οργάνωσή τουςκουβέντα. Και εξακολουθούν να πιστεύουν ακόμα και τώρα,
που ο νόμος ασχολείται μαζί τους, ότι όλα είναι μιά χαρά, όλα τα
έκαναν μιά χαρά και οι ''κακαοήθεις'' επικρίνουν άδικα την ''σοβαρή'' Οργάνωσή τους, που τα γεγονότα λένε ότι έχει άσχημη
προϊστορία και τους κορυφαίους στο Συμβούλιό της σήμερα, με
σοβαρά προσωπικά οικονομικά προβλήματα, όπως πιστοποιούν
αποφάσεις δικαστηρίων. Εξακολουθούν να μην καταλαβαίνουν
ότι σύντομα θα χρειαστούν καλούς δικηγόρους γιά τον εαυτόν
τους. Εξακολουθούν να νομίζουν ότι μπορούν να παραβιάζουν
τους νόμους χωρίς να τους ''καίγεται καρφί''. Εξακολουθούν να
θεωρούν την Οργάνωση ''τσιφλίκι'' τους γιά τρεις δεκαετίες.
Η Μυρτώ με την μητέρα της επέστρεψαν στην Ελλάδα, χωρίς
ένα δολάριο από την Ομογένεια στην τσέπη τους. Κι εκεί τα βάσανά τους θα συνεχιστούν. Δεν ζήτησαν χρήματα. Εισέπραξαν
υβρεολόγιο -η μητέρα- προστυχιές, συκοφαντίες. Αυτά είχε η
''οργανωμένη Ομογένεια'' Βοστώνης (με τα ζωώδη ένστικτα,
που βγήκαν στην επιφάνεια), αυτά πρόσφερε κι έκανε ''υπερήφανη'' όλη την Ομογένεια ΗΠΑ. Δοξάστε τους... (Η ''Πρωϊνή'')

Το ΠΟΝΤΙΚΙ

ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (έχουμε σίγουρα Δημοκρατία στην χώρα μας;)
Σίγουρα πολλοί θα αντιδράσουν. Πώς συγκρίνεται μια ευρωπαϊκή(;) χώρα με μια χώρα σε εμφύλιο πόλεμο (Συρία) και μια απομονωμένη με κομμουνιστική χούντα (Βόρεια Κορέα); Πώς συγκρίνεται
η «γενέτειρα της Δημοκρατίας» με δυο χώρες χωρίς καμιά σχέση με
αυτό το πολίτευμα; 'Ομως πόσο κοντά και πόσο μακριά μας έφερε
και φέρνει η κρίση σε καταστάσεις εκτός δημοκρατικού πλαισίου;
Πόσο δημοκρατικό είναι, μιας που διαφέρουμε, να κυβερνάνε και
εδώ, όπως και στις δύο άλλες χώρες, λίγες οικογένειες (οικογενειοκρατία ή νεποτισμός ή τζάκια όπως τα λέει ο κόσμος;);
Πόσο δημοκρατικό είναι, αντί να προσπαθούν, με χρήση των τεράστιων πλεονεκτημάτων της χώρας μας, να διώξουν την νεολαία
από την Ελλάδα, ως μετανάστες;
Πόσο δημοκρατική είναι η ανεργία, τα μνημόνια, τα μέτρα τους,
η φτώχεια, η αιθαλομίχλη, συνέπεια της αδυναμίας αγοράς πετρελαίου για θέρμανση;
Πόσο διαφορετικά και δημοκρατικά είναι στην Ελλάδα τα πράγματα από τις 2 χώρες; Αρκετά, αλλά δυστυχώς η συμπεριφορά κάποιων αξιωματούχων είναι η πιο δυτική εκδοχή σεβασμού θεσμών
και δικαιωμάτων των δύο τυράννων σε Δαμασκό και Πιονγιάνγκ. Και
αυτοί οι αξιωματούχοι είναι συνήθως μέλη πολιτικών δυναστειών ή
άτομα της «Αυλής» τους, του χεριού ή της εμπιστοσύνης τους.
Η Ελλάδα, εκτός από λίκνο της δημοκρατίας, είναι και της τυραννίας (οι δύο λέξεις χρησιμοποιούνται διεθνώς). Και αυτή ακριβώς η
λέξη περιγράφει το πολίτευμα από τον 2009 και μετά, σε μια χώρα
πειραματόζωο και Ελ Ντοράντο κάθε τυχοδιώκτη και τοκογλύφου.
Και όπως δίδαξε ο Αριστοτέλης στα ΠΟΛΙΤΙΚΑ «επιδίωξη της τυραννίας είναι να πτωχεύσουν οι πολίτες, αφ' ενός για να συντηρείται
με τα χρήματα τους η φρουρά του καθεστώτος, και αφ' ετέρου για
να είναι απασχολημένοι οι πολίτες και να μην τους μένει χρόνος για
επιβουλές. Σε αυτό το αποτέλεσμα αποβλέπει τόσο η επιβολή μεγάλων φόρων, η απορρόφηση των περιουσιών των πολιτών, όσο και
η κατασκευή μεγάλων έργων που εξαντλούν τα δημόσια οικονομικά...». Πόσο ταιριάζει στο σήμερα ε;
Εδώ όμως ας σταματήσουν οι διαπιστώσεις, η κλάψα κοινώς για
το τι δεν έγινε και το πόσο κατώτεροι των αρχαίων μας προγόνων
είμαστε.
Δεν αξίζει η κατάθλιψη και η μαυρίλα σε μια χώρα με τεράστιες
δυνατότητες, ικανούς ανθρώπους (αρκεί να πιστέψουν στους εαυτούς τους), πλούτο που δεν πρόκειται να πάρει κανείς. Κανείς δεν
θέλει, το αντίθετο μάλιστα, να μας χαρίσει κάτι και κανείς δεν θα μας
χαρίσει κάτι. Πρέπει, χωρίς τίποτα, να δείξουμε στον κόσμο την εικόνα μιας άλλης Ελλάδας, διαφορετικής από την μαύρη της κρίσης
και την χαζοχαρούμενη του Υπουργείου Τουρισμού.
Θέλουμε μια Ελλάδα απαλλαγμένη από τα στερεότυπα που καλλιέργησαν τα προηγούμενα χρόνια και μας προσέβαλαν ξένα ΜΜΕ β’

κατηγορίας και κάποιοι στο εσωτερικό, για να πετύχει η εφαρμογή
της λιτότητας. Θέλουμε μια Ελλάδα απαλλαγμένη από αντιλήψεις,
πρότυπα-βαρίδια που δεν επιτρέπουν στους πολίτες να συνειδητοποιήσουν ότι αξίζουν και δεν είναι κλωτσοσκούφια της Ευρώπης.

Η μεγαλύτερη επιτυχία της μεταπολίτευσης ήταν το λάθος υπερκαταναλωτικό πρότυπο, η διόγκωση του εγωκεντρισμού του Έλληνα, η αδιαφορία του, η αγένεια και ο μιμητισμός βλαπτικών συμπεριφορών κρατικών αξιωματούχων, λόγω ατιμωρησίας (κυρίως
φοροδιαφυγή, δωροδοκία κ.ά.).
Πρέπει, είναι ο πιο άμεσος τρόπος που παρακάμπτει το τέρας
της ελληνικής γραφειοκρατίας, που θα παραμένει γιατί βολεύει το
πτωχευμένο ηθικά, πολιτιστικά, θεσμικά νεοελληνικό κράτος(;), να
συνδυάσουμε, να αξιοποιήσουμε μόνοι μας την κληρονομιά, την
ιστορία, τον φυσικό πλούτο, τις ομορφιές, τα προϊόντα, την παράδοσή μας σε αγαθά, υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας που
μπορούν να σταθούν στις διεθνείς αγορές.
Πρέπει να δείξουμε έμπρακτα ότι δεν είμαστε, η νέα γενιά ειδικά,
γνήσια τέκνα του νεοέλληνα της μεταπολίτευσης. Θέλουμε κοινώς
να επανεφεύρουμε την Ελλάδα. Την εικόνα και την ουσία της. Όχι
για να έχουμε χαρούμενους τουρίστες να μας λένε καλά λόγια, αλλά
για να έχουμε χαρούμενους ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ 'Ελληνες, κύριους του εαυτού και της χώρας τους, που μπορούν να ονειρεύονται και να πραγματοποιούν για το καλό όλων.
Αυτό και θεσμοί είναι η ουσία της Δημοκρατίας.
Σοφία Τζανή

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)

3

•

Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014

Κατά που πέφτει η Ελλάδα, Μπράτσε;
Είμαι υπέρ της κ. Ρεπούση.
Γενικά, είμαι υπέρ οποιασδήποτε κυρίας που το επώνυμό της περιέχει «πούση». Γατάκι δηλαδή. Και
αν απλώς ξεφυλλίσετε τα τωρινά σχολικά βιβλία της ιστορίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων
και δεν συμμαζεύεται, θα βρείτε αποδείξεις πως «ο συνωστισμός» της Σμύρνης δεν θα έπρεπε να σας
ενοχλεί τόσο, όσο ότι γράφεται τώρα. Για παράδειγμα, στο γυμνάσιο τα παιδιά διδάσκονται μόνο μια
σελίδα κείμενο για τον Μέγα Αλέξανδρο.
Άλλο παράδειγμα, κοιτάξτε το τωρινό βιβλίο των θρησκευτικών της Δ' Δημοτικού. Πρόκειται για
ένα έκτρωμα από την αρχή μέχρι το τέλος μια και ο στόχος του είναι να εμφυσήσει στον μαθητή την
ιδέα πως η ηθική επιβάλλεται με τον φόβο της κόλασης, και όχι πως είναι το συναίσθημα της υποχρέωσης του ατόμου απέναντι στην κοινωνία όπως διαπραγματεύονταν οι αρχαίες ελληνικές τραγωδίες
βασισμένες σε μύθους που προϋπάρχουν της Αγίας Γραφής για αιώνες (δείτε «Αντιγόνη»). Με τέτοια
σχολικά βιβλία, η ηθική καταντά να είναι το πως θα ξεφύγει κανείς από την τιμωρία του νόμου! Δεν
φταίει η Ρεπούση γι' αυτό.
Αλλά ειδικά ο χάρτης της σελίδας 51 του βιβλίου, μ' έκανε και γέλασα:

Ποιός παπάς τον έβαλε αυτό τον χάρτη στο βιβλίο των θρησκευτικών της Δ' Δημοτικού; Ο παπάΤσαρκνιάς αποκλείεται πάντως. Ούτε ο Βοσκόπουλος του Ουράνιου Τόξου. Σκόπια, Βουλγαρία και
Αλβανία, ξαφνικά έγιναν «Μακεδονία,» με την λέξη γραμμένη πάνω από τα Σκόπια περίπου, όχι πάνω
την Θεσσαλονίκη. Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά.
Τα συμπεράσματα δικά σας.
Και με την ευκαιρία, για την εποχή που αναφέρεται ο χάρτης, δηλαδή επί ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας,
αυτή η περιοχή των Βαλκανίων, μέχρι και Ελλάδα λεγόταν «Ιλλύρικουμ.»
Μην τα ρίχνετε στην κ. Ρεπούση. Υπάρχουν άλλοι που πρέπει να τ' ακούσουν. Πρόκειται για «ντιπ»
(«deep») αμόρφωτους με πόστα στην εκπαίδευση, ξεκινώντας μ' αυτόν που ζωγράφισε τον χάρτη.
Σύμφωνα με το βιβλίο, ο σκιτσογράφος λέγεται Χρήστος Γουσίδης.
Mitch Fatouros

H ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ

O κόσμος το 'χει τούμπανο γιά το…
Ελληνικό σκάνδαλο κι αυτοί κρυφό καμάρι;
Tα όσα ακούγονται για τίμημα 500 εκατ. ευρώ
και για μια απροσδιόριστη υπόσχεση για επενδύσεις 5 δις ευρώ σε βάθος χρόνου, συνιστά μεγάλη πρόκληση αν σκεφτεί κανείς ότι ο Αστέρας
Βουλιαγμένης, το 1/8 της έκτασης του Ελληνικού
πουλήθηκε πάνω από 400 εκατ. ευρώ.
Tο ΤΑΙΠΕΔ, προφανώς παίρνοντας εντολή από
την κυβέρνηση, ενέκρινε την τελική σύμβαση για
το Ελληνικό σύμβαση που θα δοθεί στους ενδιαφερόμενους προκειμένου να καταθέσουν την τελική τους προσφορά μέχρι τον Μάρτιο.
Περιμένουμε με ανυπομονησία να δοθεί στη
δημοσιότητα η σύμβαση αυτή ώστε να μη μάθει
τελευταίος ο ελληνικός λαός για το έγκλημα που
πάει να γίνει.
Λέγεται, πάντως, ότι η σύμβαση περιέχει τις δεσμεύσεις του κράτους να ξεκαθαρίσει την έκταση,
να καθορίσει σταθερούς πολεοδομικούς όρους
και να κάνει ότι είναι δυνατόν προκειμένου ο νικητής του διαγωνισμού να τα βρει όλα έτοιμα κι
ωραία. Ουσιαστικά η κυβέρνηση προσφέρει γη
και ύδωρ σε μια προσπάθεια να μη ναυαγήσει ο
διαγωνισμός (που είναι και το πιο πιθανό σενάριο) και να εμφανίσει πριν τις εκλογές μια μεγάλη
αποκρατικοποίηση. Άλλωστε, ο Ν. Μηταράκης,
υφυπουργός Ανάπτυξης, μας… φλόμωσε πριν
μερικές ημέρες στις επενδύσεις. Θα πνιγούμε στα
δισεκατομμύρια αν πιστέψουμε τα όσα μας είπε,
αλλά δεν πειράζει, ποτέ τα όνειρα δεν έβλαψαν
κανένα, ειδικά αυτόν που δεν έχει και τίποτε άλλο
να κάνει.
Για το Ελληνικό λέγεται ότι η προσπάθεια να
δελεάσουν επενδυτές έχει ως ορντέβρ και ένα…
καζίνο. Να προβλέπεται δηλαδή η δημιουργία καζίνο μέσα στην έκταση. Δεν ξέρουμε αν θα πρόκειται για νέα άδεια στην Αττική ή θα είναι μεταφορά
αυτής της Πάρνηθας. Η Hyatt έχει δηλώσει ότι θέλει να φύγει από το βουνό γιατί δεν πατάει πλέον
κόσμος εκεί. Άρα, μια «καλή» κίνηση θα ήταν να

βολέψει και τη Hyatt (μαζί είναι και ο Μπόμπολας)
και τους «επενδυτές» στο Ελληνικό.
Και μια και μιλάμε για επενδυτές, από τους τρεις
φαίνεται να είναι ο εξής ένας: Ο Λάτσης, διότι μια
ισραηλινή δεν έχει φράγκο και ξεπουλάει την περιουσία της, άρα τι προσφορά να κάνει ενώ μια
βρετανική σκέφτεται να αποχωρήσει είτε γιατί
θέλει να πάει αλλού είτε γιατί πιστεύει στην τμηματική αξιοποίηση του Ελληνικού.
Κι ενώ μπαίνουμε στην τελική ευθεία ερωτήματα πληθαίνουν:
Το σόι διαγωνισμός είναι αυτός όταν όλα μοιάζουν σαν παιχνίδι στημένο κι από πριν ξεπουλημένο για να δοθεί σε συγκεκριμένα συμφέροντα
το φιλέτο;
Γιατί δεν απαντά κανείς αν υπάρχει λόγος να δοθεί για 99 χρόνια κι όχι λιγότερα η έκταση;
Γιατί δεν απαντά το ΤΑΙΠΕΔ ποιος είναι ο λόγος
που έχει αποκλείσει την τμηματική αξιοποίηση
της έκτασης που θα μπορούσε να αποφέρει μεγαλύτερα έσοδα;
Γιατί επιχειρούν με νομικά τερτίπια να κοροϊδέψουν την κοινή γνώμη; Όπως για παράδειγμα ότι
το ελληνικό κράτος θα παίρνει το 30% των κερδών αλλά με κάποιες προϋποθέσεις.
Και γιατί η κυβέρνηση δεν απαντά γιατί τόση
πρεμούρα να ξεπουληθεί η σημαντικότερη έκταση της Ελλάδας με διαδικασίες-εξπρές; Επειδή μας
πιέζουν οι ξένοι; Να τους στείλουμε στο διάολο αν
είναι να χάσουμε το τελευταίο από τα ασημικά.
Και τέλος, γιατί πρέπει να κάνουμε μάγκες για
άλλη μια φορά γνωστούς και άγνωστους νταβατζήδες;
Ο κόσμος το 'χει τούμπανο και η κυβέρνηση κρυφό καμάρι. Θα έχουμε το μεγαλύτερο… Ελληνικό
σκάνδαλο κι αυτοί θα συνεχίζουν να κάνουν την
πάπια γιατί προφανώς τα λεφτά είναι πολλά, αλλά
όχι για τη χώρα.
(antinews)

Ο Πύργος της Μίζας

Ο Ξηρός, ο Τόμσεν και ο ρόλος των Αμερικανών

Η φήμη κυκλοφορεί απο στόμα σε στόμα στα δημοσιογραφικά γραφεία και αποτελεί κατά κάποιο
τρόπο συνέχεια του δημοσιεύματος της αυστριακής εφημερίδας Die Presse, η οποία έκανε αναφορά
στην πιθανότητα ενός τρομοκρατικού χτυπήματος στην Αθήνα με στόχο την Τρόικα: Η απόδραση του
Ξηρού θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλή δικαιολογία ώστε να μην ξαναπατήσει ο Πολ Τόμσεν στην
Αθήνα, επικαλούμενος κίνδυνο για τη ζωή του.
Η εικόνα των τροικανών που κυκλοφορούσαν χαλαροί στους δρόμους της Αθήνας ή διασκέδαζαν στα
αθηναικά club, δύσκολα θα επαναληφθεί.
Μόνο και μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις των Αμερικανών για την απόδραση του Ξηρού φθάνουν και
περισσεύουν για να επανατοποθετήσουν την Αθήνα ψηλά στη λίστα του παγκόσμιου χάρτη επικινδυνότητας. Ήδη κάποιοι αρθογράφοι άρχισαν να συγκρίνουν την εμφάνιση Ξηρού στο γνωστό video με
εκείνες του Οσάμα Μπιν Λάντεν.
Σε μια περίοδο που κλείνονται τα πακέτα των μεγάλων ταξιδιωτικών γραφείων για το ελληνικό καλοκαίρι του 2014 η αμερικανική επικοινωνιακή καταιγίδα για τον Ξηρό αρκεί για να προκαλέσει ανήκεστο
βλάβη στον επικοινωνιακό σχεδιασμό της 'Ολγας Κεφαλογιάννη που φιλοδοξεί να σπάσει το ρεκόρ των
17 εκατ. τουριστών που σημείωσε πέρυσι.
Ειδικά μετά τον Μάιο τουρίστες από όλο το κόσμο θα μπορούσαν να έχουν την περιέργεια να έλθουν
στην Ελλάδα για να γνωρίσουν από κοντά την φυλή των συριζαίων που ετοιμάζονται να κυβερνήσουν.
Τα μηνύματα τέλος πάντων από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού αρχίζουν να δείχνουν απειλητικά
και όσο ο Ξηρός παραμένει ασύλληπτος, ο Δένδιας κάθε βράδι που θα πέφτει για ύπνο θα τρέμει στην
ιδέα ότι θα χτυπήσει το κινητό του.
Tην ίδια στιγμή η ελληνική κυβέρνηση έχει παραλύσει. Ο μόνος που κινείται είναι ο Χάρης Θεοχάρης,
με τις θανατηφόρες για την ΝΔ επιλογές του και οι άνδρες του Λιμενικού στο Φαρμακονήσι.
Το πως αυτή η σαστισμένη κυβέρνηση που δεν ξέρει τι θα της ξημερώσει θα μπορέσει να φθάσει ως
τον Μάρτιο του 2015 -εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας- αποτελεί μυστήριο που ξετυλίγεται μέρα με την
μέρα σαν θρίλερ.
Στο μεταξύ το ΠΑΣΟΚ υπάρχει πλέον μόνο σαν όνομα καθώς το κόμμα του Τζουμάκα, η Κίνηση του
Καρχιμάκη και η Πρωτοβουλία των 58 ταβλαδόρων του Κολωνακίου διεκδικούν τα τελευταία ρετάλια
που δεν βρήκαν καταφύγιο στην Κουμουνδούρου που ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
Το ότι η απόδραση του Ξηρού αποτελεί ένα μπαζούκας στα χέρια των Αμερικανών το οποίο σημεδεύει
την ελληνική κυβέρνηση δεν χωρά αμφιβολία. Το να μεθόδευσαν οι ίδιοι οι Αμερικανοί την απόδρασή
του ακούγεται ενδιαφέρουσα θεωρία συνομωσίας και σαν τέτοια δύσκολα θα χάσει την αξία της-αρκεί
να σκεφθεί κανείς πόσες αντίστοιχες έχουν κυκλοφορήσει για την δολοφονία του Κέννεντυ.
Γιατί όμως οι Αμερικανοί να θέλουν να πνίξουν την κυβέρνηση του Σαμαρά; Ο προφανής λόγος θα
μπορούσε να είναι η εκδίκησή τους για τα κολλητιλίκια των δικών μας με τη Μέρκελ. Είναι όμως αυτός ο
λόγος αρκετός; Με τα πετρέλαια του Μανιάτη τι γίνεται αλήθεια; Τι συμβαίνει με την περίφημη ΑΟΖ; Δεν
είναι απορίας άξιο πως η κυβέρνηση μιας χρεοκοημένης χώρας δεν κάνει τίποτε σ΄αυτή την κατεύθυνση; Τι είναι αυτό που προκαλεί αμηχανία στο Μέγαρο Μαξίμου και δεν δίνει εντολή ώστε να ελεγχθούν
για παράδειγμα τα εμβάσματα των 300 δις που έχουν βγει στο εξωτερικό; Μήπως υπάρχει βέτο από
συγκεκριμένες τράπεζες του εξωτερικού στις οποίες έχει φυγαθευθεί η λεία των εγχώριων λαμογίων;
Τι είναι αυτό που κολλάει τις έρευνες στην λίστα Λαγάρντ για παράδειγμα; Γιατί τόση αργοπορία. Γιατί
ο Σαμαράς δεν ζητάει την βοήθεια έμπειρων στελεχών από ευρωπαικές χώρες ώστε να ανοίξουν τα μάτια των δικών μας ελεγκτικών μηχανισμών και να εντοπισθεί το «ελληνικό» χρήμα που έχει φυγαδευθεί
στο εξωτερικό;
Μήπως οι δανειστές μας αποφάσισαν να εντοπίσουν και να δεσμεύσουν τα δις των Ελλήνων που βγήκαν στο εξωτερικό μια και θεωρούν ότι πρόκειται για τα λεφτά που μας δάνεισαν στην διάρκεια της
μεταπολίτευσης και τα άρπαξαν με διάφορους τρόπους τα εγχώρια λαμόγια;
(Kουρδιστό Πορτοκάλι)

Tι θα γίνει στο Παρίσι, αν καταφύγουν εκεί
ο Θεοδ. Πάγκαλος και η Αφροδίτη Αλ Σάλεχ
Τον χορό άνοιξε ο Γρηγόρης Ψαριανός, ο οποίες απείλησε ότι, αν γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, θα
μεταναστεύσει στην Αλβανία, προκαλώντας την
εκλογική συντριβή του Σαλί Μπερίσα, που είχε
φέρει τη χώρα σε τέτοια κατάντια, ώστε να είναι
ελκυστική σε ψαριανούς.
Ένα χρόνο μετά, τη σκυτάλη πήραν ο Θόδωρος
Πάγκαλος και η Αφροδίτη Αλ Σάλεχ, που απείλησαν ότι, αν γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μεταναστεύσουν στο Παρίσι. Προφανώς βρίσκουν την
Αλβανία κατώτερη των μεγαλειοτήτων τους, άσε
που θα είναι εκεί κι ο Ψαριανός.
Το τελειωτικό χτύπημα, το οποίο θα εξασφαλίσει στον ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο τη νίκη αλλά και την
αυτοδυναμία, θα είναι η απειλή φυγής της Σώτης
Τριανταφύλλου, αν και εν προκειμένω υπάρχουν
σοβαρά τεχνικά προβλήματα, καθώς η εκλεκτή
συγγραφέας είναι ήδη φευγάτη.
Συμπέρασμα: Με την μεταπολίτευση του 1974
έγινε η αποχουντοποίηση, που λέει ο λόγος δηλαδή, αφού ακόμα και σήμερα είμαστε τίγκα στους
χουνταίους που βαφτίστηκαν δημοκράτες. Με
την μεταπολίτευση του 2014 θα γίνει η εθελούσια
αποσουργελοποίηση, έργο πολύ δύσκολο, μαθαίνω ότι στο Παρίσι στήνουν ήδη οδοφράγματα.
Κάποιοι αμαθείς κοροϊδεύουν τον Πάγκαλο
και την Αλ Σάλεχ, επειδή θα αυτοεξοριστούν στο
αστραφτερό Παρίσι και θα κάνουν αντίσταση
πνιγμένοι στις σαμπάνιες και τα πατέ, βροντάει
ο Βουιτόν, αστράφτει η Πράντα και άλλα ειρωνικά. Μέγα λάθος, συμπολίτες μου. Το Παρίσι είναι
τόπος σκληρής εξορίας, τόπος αφιλόξενος, τόπος
μαρτυρίου, μπροστά του ο λόφος του Γολγοθά
μοιάζει με τους κατάφυτους και χλιδάτους λόφους του περιώνυμου Beverly Hills.
Καταρχάς είναι ο Πύργος του Άϊφελ, αυτό το
όρθιο τοτέμ σιδηρικών, που νομίζεις ότι ανά πάσα

στιγμή θα πέσει πάνω σου και θα σε λιώσει σαν
ντόνατ πατημένο από ορδές ματατζήδων. Κι αν
τρέξεις να ξεφύγεις από τη φονική σκιά του σίδερου, θα συναντήσεις τον Σηκουάνα, το βρωμερό
ποτάμι που απλώνεται στην πόλη σαν φίδι δηλητηριώδες. Και οι γέφυρες, εκατοντάδες γέφυρες,
να μην ξέρεις από που θα πρωτοπέσεις. Το Παρίσι
δεν είναι η Πόλη του Φωτός, είναι η Πόλη της Πτώσης, αν δεν πέσει στο κορμί σου ο Άιφελ, θα πέσει
το κορμί σου στον Σηκουάνα.
Αν γλιτώσεις από την πτώση, θα πας οπωσδήποτε από το χαμόγελο της Τζοκόντας.
Σμάρι κάθε μέρα οι Γιαπωνέζοι στο Λούβρο, συνωστίζονται μπροστά στην Μόνα Λίζα με φωτογραφικές μηχανές, με βιντεοκάμερες, με i-phone,
με i-pad. Πας ο δυστυχής αυτοεξόριστος να θαυμάσεις το έργο του Ντα Βίντσι και τα γιαπωνέζικα
στίφη σε φωτογραφίζουν, σε βιντεοσκοπούν, σε
αϊφωνίζουν, σε αϊπαντίζουν μέχρι τελικής πτώσης, αποκλείεται να γλιτώσεις από τους απογόνους εκείνων που έκαναν το Περλ Χάρμπορ.
Ό,τι απομείνει από τους Γιαπωνέζους, θα το
φάνε τα στρείδια. Εκατομμύρια στρείδια, σε κάθε
γωνιά μπιστρό με στρείδια, στρείδια αηδιαστικά,
γεμάτα άμμο, στρείδια που προσποιούνται τα πεθαμένα, αλλά όταν τους ρίξεις λεμόνι, ζωντανεύουν και κινούνται απειλητικά εναντίον σου. Για να
καταπιείς αυτά τα γλοιώδη πλάσματα, πρέπει να
πιεις λίτρα κόκκινου κρασιού, οπότε ακόμη κι αν
αποφύγεις την δηλητηρίαση, θα πας από κίρρωση του ήπατος. Και δεν θα έχεις εκεί στην ξενιτειά
έναν συνέλληνα να σου ανάψει ένα κεράκι.
Το Παρίσι σκοτώνει με χίλιους τρόπους. Αλλά
ακόμη κι αν γλιτώσεις, αυτοεξόριστε αγωνιστή,
από τον εναγκαλισμό του Χάρου, αποκλείεται να
γλιτώσεις από τον εναγκαλισμό του Ολάντ.
(Αυγή)
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ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Απαράδεκτος
'Ε όχι κι αυτό... Στέλεχος της Ομοσπονδίας Βοστώνης που δηλώνει και ''δημοσιογράφος'', σε
ένα σχεδόν μηδενικής επισκεψιμότητας blog που
διαθέτει, αποκαλεί τον θεολόγο-συντάκτη και τον
συνεργό του απατεώνα στον Πειραιά, ''δημοσιογράφους'' με εισαγωγικά, του ''κίτρινου τύπου''.
Ονόματα δεν γράφει, αλλά τους περιγράφει, τους
φωτογραφίζει, τέλεια. Αίσχος. Απαράδεκτος. 'Ετσι
φέρεσαι στους συνεργάτες σου γιά τις ''πονηρές,
βρώμικες δουλειές'' κ. μεγαλοπαράγοντα, ανεπίδεκτε μάθησης, δόκιμε της δημοσιογραφίας;
Θάχουμε γέλια με τον ''πανέξυπνο''
Κάποιος μεγαλο-Ομοσπόνδυλος Βοστώνης, διέγραψε μέσω τρίτου ή ο ίδιος, καταχωρήσεις της
μάνας της Μυρτώ στο Facebook γιά τις υβριστικές
του συκοφαντικές αναφορές -γραπτά- ότι αυτή
δήθεν, επιχείρησε να...''δηλητηριάσει''(!!!) την
κόρη της, γιά να αποφύγει -νομίζει ο κύριος- τις
νομικές του συνέπειες. Ξεχνά ότι αυτά έχουν σωθεί
και από τρίτους που τα διατηρούν σε φωτογραφίες. Τώρα, κατηγορεί έμμεσα την μάνα ότι δήθεν
αυτή αφαίρεσε τις καταχωρήσεις του. Είναι και
βλαξ. Δεν γνωρίζει πως ότι γράφεις ή διαγράφεις
στο Facebook παραμένει στο αρχείο του. 'Ετσι, με
νομική συνδρομή πιάστηκε στην φάκα, μαζί με
το... IP από όπου έγιναν οι διαγραφές Καλά ξεμπερδέματα ''πανέξυπνε''.
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Ο σεμνός Πέτρος
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρέλασης και επόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδίας του ''γκέττο''
Αστόριας, ο Πέτρος, ήταν πολύ σεμνός σε συνέντευξη Τύπου, στο Γραφείο Τύπου των αργόσχολων, που κάνουν διακρίσεις σε ''ημέτερα'' και μη
ΜΜΕ, αυτό που έχει η Ελλάδα δηλαδή, στη Νέα
Υόρκη.
Στην συνέντευξη Τύπου (24 Ιανουαρίου), παρουσιάστηκαν οι τελετάρχες της παρέλασης γιά
25η Μαρτίου στην 5η Λεωφόρο, που θα γίνει 30
Μαρτίου. Ο γερουσιαστής Τσαρλς Σούμερ Νέας
Υόρκης και ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Νορβηγία,
Αμερικανοέλληνας Γιώργος Τσούνης. Εκεί και ο
αρχιεπίσκοπος Δημήτριος. Μίλησαν πολλοί. Αλλά
ο Πέτρος, ''τσιμουδιά''. Πιθανά, επειδή έλλειπε ο
''συν-σκανδαλιάρης'' ταμίας του, γιά δουλειές του
στην Καλιφόρνια.
Παρέλασεις: Μεγάλο το κόστος
Περισσότερα από 300.000 δολ. κοστίζει η παρέλαση στη Νέα Υόρκη. Παρελαύνουν Ελληνοαμερικανοί, τους παρακολουθούν οι συγγενείς
τους. Προβολή της Ελλάδας, σχεδόν μηδενική.
Γίνεται από εμάς γιά εμάς. Με το ζόρι ξεπερνούν
τις 10.000 παρελαύνοντες και θεατές τα τελευταία 6-7 χρόνια. Και οι 300.000 δολ. πάνε γιά ένα
''τουρκομπαρόκ'' που υποτίθεται...''προβάλει''
την Ελλάδα. ΔΕΝ προβάλει καμία Ελλάδα. Προβάλει τους προεδροπαράγοντες του ''γκέττο'', μόνο.
Σκεφτείτε: Τα δέκα τελευταία χρόνια ξοδεύτηκαν 3 εκατομ. δολάρια, μόνο Νέα Υόρκη, όσα
χρειάζονταν π.χ. γιά την ίδρυση του πρώτου ελληνικού Πανεπιστήμιου στις ΗΠΑ.
Αν αναλογιστούμε ότι ξοδεύονται άλλα 250300.000 δολ. στις άλλες 6-7 παροικίες, μιλάμε γιά
συνολικό κόστος κοντά στα 600.000 δολ. τον χρόνο. Το κέρδος όμως; Ναι καλές οι παρελάσεις γιά
τα εγγόνια μας τώρα. Αλλά, οι άλλες εθνικές μειονότητες που κάνουν μόνο εκδηλώσεις ουσίας στις
εθνικές τους επετείους, που απευθύνονται στους
Αμερικανούς, χαζοί είναι ή κάτι ξέρουν καλύτερα
από εμάς που μείναμε στις δεκαετίες του '60 και
του '70; Χαζοί είναι που έχουν μόνο μιά παναμερι-

Ξεκινά η δίκη του Πακιστανού για την άγρια επίθεση στην Μυρτώ, καλοκαίρι 2012
Η ώρα της κρίσης έφθασε γιά τον δράστη, Πακιστανό Αχμέτ Βακάς. Την Τρίτη, 28 Ιανουαρίου '14, θα καθίσει στο εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Σύρου.

Η στήλη έγινε λίγο...θεοφοβούμενη. Δεν μπορεί να το αποφύγει με τις παραπάνω φωτογραφίες, όπου
καμαρώνουμε τον ''θρήσκο'' πρωθυπουργό Α. Σαμαρά στην περιφορά της εικόνας της ''Θαυματουργής
Παναγίας Σουμελά'' και κάτω την ''θεοφοβούμενη'' Ελένη Λουκά να κάνει προεκλογική εκστρατεία γιά
πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σίγουρα αυτή θα είναι πολύ καλύτερη από τον υπέργηρο σημερινό ΠτΔ..

Οι της Ομοσπονδίας Βοστώνης, είναι γιά γέλια ή γιά κλάματα;

Τώρα βγάζουν...''ψεύτη'' τον υπουργό Υγείας της Ελλάδας Α. Γεωργιάδη,
που είπε ότι τα νοσήλεια γιά Μυρτώ στην Βοστώνη τα πληρώνει η Ελλάδα
βρήκαν άλλο ''κόλπο'', συνεχίζοντας την κοροϊδία και τα ψέμματα: Θα ''πληρώσουν'',
λένε, ότι νοσήλεια δεν... πληρώνει η Ελλάδα. 'Ετσι ενισχύουν την υποψία της
Ομογένειας ότι έχουν ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ γιά τα χρήματα του έρανου
Προς Συμβούλιο ελληνικής Ομοσπονδίας Νέας Αγγλίας (Βοστώνη):
Αντί να καταφεύγετε σε παραπληροφόρηση, λάσπες, ύβρεις, συκοφαντίες που δείχνουν το
''ποιόν και επίπεδό'' σας, αλλά και τον πανικό σας, εξηγήστε εδώ και τώρα στην Ομογένεια:

Τι θα κάνετε τα χρήματα του έρανου γιά την Μυρτώ

'Ολα τα άλλα είναι ''μπούρδες'', που ΔΕΝ αφορούν κανέναν. Η Ομογένεια ''σας έμαθε'' και από
τον έρανο γιά τους πυρόπληκτους, 2007-08. Η παραπληροφόρηση, οι ''μαγκιές'' σας και η
υπεκφυγή σας γιά καθαρές εξηγήσεις, λένε πολλά. Οι δε λάσπες σας δεν μας αγγίζουν, απλά
όπως λέει και ο σοφός λαός ''όποιος ρίχνει λάσπη, αυτή επιστρέφει στην μούρη του''.
Αφήστε τις ανοησίες και εξηγήστε εδώ και ΤΩΡΑ: Τι θα γίνουν οι 131.000 δολ. του έρανου,
που η Ομογένεια έδωσε γιά την Μυρτώ και όχι γιά εσάς, όχι γιά την αμαρτωλή ''ιδιωτική''
Ομοσπονδία σας, που ''έφαγε'' (άγνωστο πως) και κοντά 300.000 δολ. από τις χορηγίες της
ελληνικής κυβέρνησης, αυτές που σας έδινε την τελευταία 25ετία, μέσω γεν. Προξενείου.
ΔΕΝ αφορούν κανέναν ΠΟΙΟΣ τα γράφει, ούτε η απεγνωσμένη προσπάθειά σας να τον μειώσετε ηλιθιωδώς με γελοιότητες, συκοφαντίες κ.ά. (γι' αυτά θα λογοδοτήσετε εκεί που πρέπει)
γιά να αποφύγετε την ΟΥΣΙΑ. Η Ομογένεια θέλει καθαρές εξηγήσεις ΕΔΩ και ΤΩΡΑ. 'Ενα μήνα
κοροϊδεύετε, αποφεύγετε, εξαπατείτε με τεχνάσματα. ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ τι θέλετε να κάνετε με
τα χρήματα. Απλά προειδοποιούμε: ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΕΤΕ, γιατί θα πάτε φυλακή.
Σημ.: 'Οταν ζητούσατε χρήματα στον έρανο, γράφατε στην ιστοσελίδα ''youcaring'' συγκεκριμένα ''...All funds raised above the cost of this device - tobii, cost $25.000- will go directly
towards her extraordinary medical expenses...'' Τι εννοούσατε με την λέξη ''extraordinary'';;;

κάνικη Οργάνωση γιά όλους και όχι 100, σκόρπιες
και ημιδιαλυμένες; Αυτά είναι καίρια ερωτήματα που πρέπει, επιτέλους, να απασχολήσουν τα
''σκουριασμένα μυαλά'' των εγκάθετων στις ομογενειακές μας Οργανώσεις.
Ο ανόητος δικηγοράκος
Προσπαθεί να βρει πελάτες σε Οργανώσεις, μιά
φορά τον χρειάστηκαν και τα 'κανε μαντάρα ως
άσχετος. Στην άγνοιά του, κατέφυγε στις ''υπηρεσίες'' ενός ''καλού παιδιού'', πασίγνωστου ειδικά
στη Νέα Υόρκη. Και το λέει μάλιστα σε τρίτους. Οι
οποίοι τρίτοι μου το μετάφεραν. Οπότε θα 'χουμε
''γλέντια''. Απρόσεκτος, ανόητος, ύπουλος, δειλός, κουτοπόνηρος. Θα μπλέξει και με τις Αρχές.
''Οι φύλακες έχουν γνώση'' κι έπραξαν. Θυμηθείτε
το, γιατί έρχονται ΜΕΓΑΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ.
Ελλάς το μεγαλείο σου
''Εδώ η χώρα χάνεται και οι πολιτικοί της χτενίζονται''... Ποιός θα περίμενε την ώρα που η χώρα
και ο λαός της αντιμετωπίζουν βαθειά κρίση,
οικονομική και μη, η Ελλάδα να κυβερνάται από
άξεστους πολιτικάντηδες, ανίκανους να σταθούν
στο ύψος των περιστάσεων; Από κοντά και τα
''καθεστωτικά'' (και οικονομικά ευεργετηθέντα
από τις κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ), ΜΜΕ, που
αναδεικνύουν σε βασικά θέματα ότι χαζομάρα
μπορούν να σκεφτούν, σε μιά απέλπιδα προσπάθεια να στρέψουν την προσοχή του λαού από τα
σημαντικά προβλήματα σε τριτεύοντα θέματα.
Στελέχη της κυβέρνησης και της ΝΔ έχουν, λένε,
πρόβλημα αν ο Τσίπρας είναι άθεος, αν θα φορολογήσει τους χριστιανούς, αν κάνει το σταυρό του
με το δεξί ή με το αριστερό χέρι και διάφορες
άλλες τέτοιες ερωτήσεις και τις καταθέτουν, μετά
μανίας, στα ΜΜΕ.
Την ίδια ώρα, στελέχη του άλλου κυβερνητικού
εταίρου, του ΠΑΣΟΚ, δηλώνουν περιχαρείς πως
αν βγει ο Τσίπρας θα μεταναστεύσουν στο Παρίσι
ή ακόμα και στον πλανήτη 'Αρη. Παράλληλα, τα
ΜΜΕ, ασχολούνται με την ''εξαφάνιση'' της φούστας της υφυπουργού Υγείας, που έδωσε την θέση
της σε μίνι, σε κάποια εκδήλωση.
Είναι δυνατόν η Ελλάδα να βγει από την κρίση,
με το σάπιο μιζαδόρικο πολιτικό-κομματικό της
σύστημα που οδήγησε την χώρα στην καταστροφή, το οποίο, με την βοήθεια καθεστωτικών ΜΜΕ
καταφεύγει ακόμα σε μεθόδους δεκαετιών '80 και
'90, νομίζοντας ότι πάλι θα εξαπατήσει τον λαό;
Ο σκύλος και η ουρά του...
(Το δανείζομαι από τον ΒΗΜΑτοδότη)
''Μέσα στον γενικό χαμό, με τα προαπαιτούμενα της τρόικας, το επαχθές χρέος, τους αρχηγούς
της ΝΔ και του ΠαΣοΚ να... συγκαλούν ο μεν ένας
Κοινοβουλευτική Ομάδα και ο άλλος πολιτικό
συμβούλιο, μέσα στον κυκεώνα της μίζας, της διαφθοράς και των επαχθών δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, οι βουλευτές περί άλλα τυρβάζουν. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, το κυριότερο
θέμα που απασχολούσε τους γαλάζιους βουλευτές, με επικεφαλής τον κ. Ιορδάνη Τζαμτζή, είναι
οι... ουρές των σκύλων και γιατί να φορολογείται
η κατοχή σκύλας και ο κάτοχος σκύλου να μένει
αφορολόγητος''.
Στην επόμενη σελίδα υπάρχουν και άλλα. Τις
παρατηρήσεις, τα νέα σας στο: proini@proini.us
(κάντε κλικ πάνω στις λέξεις του και θα...βγει)

'Αγιε Βοστώνης Μεθόδιε. Η Ομοσπονδία ΣΟΥ,
σας διέσυρε. Κι εσύ σιωπάς... Είναι όμως η σιωπή
χρυσός; Με αυτούς θα κάνεις... παρέλαση;

Στην Ελλάδα έχουμε 100 και βάλε Παναγίες.
Κάθε πόλη και Παναγία. Τώρα η Εκκλησία ανακάλυψε ότι υπάρχει και η ''Παναγία η Γοργόνα''. Ε
θρήσκος και θεοφοβούμενος λαός είμαστε, χρειάζονται τόσες πολλές... ''Θου Κύριε''...
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μηθεί. Δηλαδή, να τιμήσει τα ιδρυτικά...μέλη της,
με...''πλάκες''. Τελικά, εξαιτίας ασχετοσύνης, τίμησε τα 2/3 των ιδρυτικών συλλόγων-μελών. Κατά τα
υπόλοιπα, οι λόγοι συγκινητικοί από τους εγκάθετους ''μεγάλο το έργο της Οργάνωσης''. Στον ύπνο
τους, σίγουρα μεγάλο. Στο ξύπνιο τους;.

Ομογενειακό

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ +
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Πάλι μπέρδεμα στο ''γκέττο'' Αστόριας
Τον Δεκέμβριο, μία τράπεζα έδωσε 2.000 δολ.
στην Ομοσπονδία Νέας Υόρκης, με την ένδειξη
στείλτε την στην Ομοσπονδία Βοστώνης γιά την
Μυρτώ. Οι ασπόνδυλοι ομοσπόνδυλοι την έβαλαν
στον λογαριασμό τους και μετά κουβέντα. Τώρα
ψάχνουν να βρουν αν υπάρχει Ομοσπονδία Βοστώνης. Επειδή είναι ''γκέττο'' και με νοοτροπία
''γκέττο'', αγνοούν την ύπαρξη άλλων ομογενειακών Οργανώσεων, εκτός ''γκέττο'', ζώντας στον
κόσμο τους μέσα και γύρω από την Αστόρια.
Αλλά αυτό που με προβληματίζει με το νέο σκάνδαλο, είναι ένα: Ο ταμίας της Ομοσπονδίας Νέας
Υόρκης, ο Απόστολος, πως τα καταφέρνει κάθε
τρία χρόνια να μπλέκει σε σκάνδαλα; Συνέδριομαϊμού, Λαζόπουλος, τώρα επιταγή γιά έρανο.
Ομοσπονδία γιά γέλια
Η της δυτικής Φλόριδας. Ουσιαστικά ανύπαρκτη, τυπικά υπαρκτή. 'Εκανε χορό γιά να αλληλοτι-

Εθνικό Κοιμητήριο ''Μορφέας''

Η ενδεδειγμένη λύση
Γιά να τελειώνουν τα προβλήματα της Ομοσπονδίας Βοστώνης, που τα 'κανε θάλασσα με τον έρανο γιά την Μυρτώ, προτείνουμε να καλέσουν τον
πρώην πρόεδρό τους ''υπουργό'', Γ. Μαρκάκο να
λύσει το θέμα άμεσα.
Κι άλλος έρανος σε Βοστώνη-Ομογένεια
Αυτήν την φορά γιά... ''δεινοπαθούντα'' στον
Πειραιά, κάποιον Αλέξανδρο, συνεργάτη του α'
αντιπρόεδρου της Ομοσπονδίας, ο οποίος τηλεφωνεί (από τα Ταμπούρια) σε Ομογενείς σε Νέα
Υόρκη, Σικάγο και τελευταία στην Βοστώνη, λέγοντας ότι...''χάνει το νεφρό'' του. Μήνες πριν έχανε
το...''συκώτι'' του, μήνες μετά θα χάνει το...''μάτι''
του και πάει λέγοντας. Πρόκειται γιά πολύ γνωστό
στη Νέα Υόρκη απατεώνα, που δεν μπορεί να εισέλθει πάλι στις ΗΠΑ και πάντα βρίσκει αφελείς
και θύματα. Δηλώνει δημοσιογράφος και μάλιστα
με... πρακτορείο, ασχολούμενος με την Ομογένεια
από τον Πειραιά, παραπλανώντας ότι είναι στην...
Αμερική ή τώρα βρίσκεται γιά ''δουλειές'' στην
Ελλάδα και θα επιστρέψει στην Αμερική. Βασική
του ασχολία οι ''εργολαβίες λάσπης'' και η άκρατη
ψευδολογία. Ταίριαξε με τον α' αντιπρόεδρο της
Ομοσπονδίας Βοστώνης, αφού τελευταία συνεργάζεται μαζί του, γιά παραπληροφόρηση και ''λάσπες'' στην υπόθεση εράνου Μυρτώ. Στην Αμερική
εκκρεμούν δύο αγωγές εις βάρος του γιά συκοφαντική δυσφήμιση και αν με ενημέρωσαν σωστά κι
ένα ένταλμα σύλληψης. Εμείς συνιστούμε να του
στείλετε χρήματα. Συνεργάτης του αντιπροέδρου

ΥΠΟΥΡΓΟΣ και υπουργός

Το μόνο έργο του Ελληνισμού Αμερικής
που θα μείνει γιά πάντα
''Επιφανών Ομογενών πάσα γη τάφος'' αναγράφεται στην είσοδο. Λειτουργεί τα τελευταία χρόνια
στην δυτική Φλόριδα. Δημιουργός του ο πολυ-πρόεδρος, Ηπειρώτης, Μιχάλης Σέρβος. Στις 22 Φεβρουαρίου '14, θα γίνουν και τα εγκαίνια του μνημείου ''άγνωστου πρόεδρου'', όπου οι επόμενες γενεές θα
καταθέτουν στεφάνια, σε εορτές και επετείους. Το αποκαλούν ''προεδρικό κοιμητήριο''. Τόπος τελικής
ανάπαυσης και αιώνιας δόξας των επιφανών προεδροπαραγόντων των Οργανώσεών μας στις ΗΠΑ.
σας είναι, πράξτε το... καθήκον σας. Αφού ταίριαξαν οι δυό τους, δηλ. ''γύρισε ο τέντζερης και
βρήκε το καπάκι'', ένας ''έρανος'', τώρα που έχετε
πείρα, δεν θα έβλαπτε. 'Η δώστε τα μισά από τον
έρανο γιά την... Μυρτώ, στον ''φουκαρά''.
Οι χρεοκοπημένοι που... αποφασίζουν
Μιά και μίλησα γιά Βοστώνη, αναρωτιέμαι: Πως
γίνεται, Ομογενείς που έχουν σοβαρά οικονομικά
προβλήματα, με αποφάσεις δικαστηρίων γιά κατασχέσεις ακινήτων τους, χρεοκοπίες, απλήρωτες
πιστωτικές κάρτες κ.ά. να διαχειρίζονται χρήματα
Οργανώσεων και μάλιστα μεγάλα ποσά εράνων, ως
κορυφαίοι στο Συμβούλιό τους. Υποθέτω ότι μόνο
ο ''Θ. Κ.'', του ''μπράβο'' και του ''ζήτω'', υμνητής
ομοσπόνδυλων σκανδαλιάρηδων Βοστώνης, μπορεί να δώσει την απάντηση.

ριός'' που είχαμε βάλει κάτω από την καρέκλα του
προέδρου και ο εφεδρικός κάτω από την καρέκλα
Ηπειρώτη πρώην πρόεδρου, ότι ''λόγω υποχρεώσεων'' δεν μπορεί να είναι τελετάρχης στην παρέλασή τους. Εγώ θα ήθελα να δω τον Μήτσο να παρελαύνει μαζί με το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
Αλλά ο Μήτσος επειδή είναι ''γάτα'', κατάλαβε ότι
θα γίνει ''ρόμπα'', οπότε αποχώρησε. Γιά να δούμε, θα παραυρεθεί ο Καλαματιανός πρέσβης μας
στις ΗΠΑ και πρώην γεν. πρόξενος στην Βοστώνη
ή θα μείνει μόνη στην εξέδρα επισήμων, δίπλα
στον άγιο Μεθόδιο, ως ''Ιφιγένεια εν Βοστώνοις'',
η τωρινή γενική πρόξενος, γιά να τους αποθανατίζει φωτογραφικά ο ''Θ.Κ'';
Εδώ θέλω την βοήθειά σας

Βοστώνη: ''Μήνυμα'' Προξενείου;
Συνεδρίαση Ομοσπόνδυλων Βοστώνης, 22 Ιανουαρίου, με θέμα παρέλαση Απρίλιο (γιά 25η
Μαρτίου). Απούσα, γιά πρώτη φορά, η γενική
Πρόξενος. Λέτε να 'χει σχέση με όλα όσα έγιναν με
υπόθεση εράνου και παρανομιών της Οργάνωσης;
Θα δείξει. Υπομονή.
Περί ''Πρωϊνής'' και... τίτλου
Παρακαλείται όποιος...''έχασε'' τον...''τίτλο'' της
''Πρωϊνής'' ή όποιος πιστεύει ότι του τον... ''έκλεψαν'', να το δηλώσει επίσημα. Κι εγώ μάρτυρας
υπέρ του. Θα το χαρώ, γιά να... ''σέρνεται ο editor
γιά άλλα 40 χρόνια στις... φυλακές''. 'Ετσι, θα με
αφήσει ήσυχο να γράφω ότι θέλω.
Σημ.: Aναρωτιέμαι... Κρύβει αλήθεια η φράση
''η ανθρώπινη βλακεία είναι ακατανίκητη'';
'Οπως και να το κάνουμε, ο 'Αδωνις Γεωργιάδης αναδεικνύεται σε ΥΠΟΥΡΓΟ με κεφαλαία, ξεπερνώντας
κατά πολύ τον Μήτσο Αβραμόπουλο, που παραμένει υπουργός, με μικρά. 'Αλλο να μιλάς στο ''Χάρβαρντ'' (Γεωργιάδης, 13 Φεβρουαρίου) και άλλο στο συνοικιακό ''Φλέτσερ'' (Αβραμόπουλος, Νοέμβριο
'13) και μάλιστα με ακροατήριο τον περιφερόμενο θίασο προεδροπαραγόντων, ομοσπόνδυλων και μη.

Χάσαμε τον ''τελετάρχη'' Αβραμό
Στεναχωρέθηκα που ο μεγάλος Μήτσος Αβραμόπουλος, ενημέρωσε τους ασπόνδυλους-ομοσπόνδυλους Βοστώνης, όπως ανακοίνωσαν στην
συνεδρίαση 22 Ιανουαρίου και κατέγραψε ο ''κο-

Τα εγκαίνια του Μουσείου και της Βιβλιοθήκης, που έχτισε η Ομοσπονδία Νέας Αγγλίας
(Βοστώνης), θα γίνουν τελικά -με κάθε επισημότητα- την Τρίτη 1η Απριλίου 2014
Με συγκίνηση αναμένει η Ομογένεια Βοστώνης το μεγάλο έργο που είχε εξαγγείλει η Οργάνωση, σύμφωνα με τους σκοπούς του καταστατικού της, Μάρτιο
1984. Τα εγκαίνια θα κάνει ο άγιος Βοστώνης, μητροπολίτης κ. Μεθόδιος, ενώ τον πανηγυρικό θα εκφωνήσει ο φίλος του, θαυμαστής της Ομοσπονδίας, θεολόγος-συντάκτης κ.κ. Θεόδωρος Καλμούκος. 'Εχουν προσκληθεί πολλοί επίσημοι, ο υπουργός 'Αμυνας της Ελλάδας, μαζί και κυνοβουλευτική αντιπροσωπεία
από την Ελλάδα, ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ''υπουργός'' Γ. Μαρκάκος κ.ά. 'Αγημα στρατού θα αποδώσει τιμές, ενώ το πυροβολικό θα ρίξει 30
κανονιές, όσα και τα χρόνια της Ομοσπονδίας. Το ιστορικό γεγονός θα καλύψουν τηλεοπτικά κανάλια από την Αθήνα, παραπαίοντα μικροκάναλα Αστόριας
κ.ά. Θα εκδοθεί και αναμνηστικό λεύκωμα, τα κέρδη του οποίου θα δοθούν στον φιλανθρωπικό Οργανισμό ''Προστασίας Αδέσποτων Ομογενών Προέδρων'',
επειδή η Ομοσπονδία είναι ταυτισμένη με τις αγαθοεργίες-φιλανθρωπίες, όπως με την περίπτωση Μυρτώ.
Ο κυβερνήτης της Πολιτείας, θα ανακηρύξει την 1η Απριλίου 2014 ως ''ημέρα ελληνικής Ομοσπονδίας Νέας Αγγλίας''. Μετά την τελετή, θα γίνει γλέντι σε
παρακείμενο πάρκο, που θα επιμεληθεί, όπως λέγεται, ο ''λεβέντης της Ηπείρου'' πρώην πρόεδρος -2 θητείες- Δημήτρης Τσούμπανος. Την παραμονή, θα
παρατεθεί δεξίωση στο γενικό Προξενείο, επειδή η Ελλάδα συνείσφερε με κονδύλια 300.000 δολ. στο ''έργο της Ομοσπονδίας'', όλα αυτά τα χρόνια.
Ο α' αντιπρόεδρος της Οργάνωσης, σε εστιατόριο όπου συναντάται τα βράδυα με τους άλλους του προεδρείου, δήλωσε συγκινημένος στον α' αναπληρωματικό ανταποκριτή της ''Π'' στην Βοστώνη: ''Η δημιουργία Μουσείου και Βιβλιοθήκης, αποδεικνύει την διαχρονική συνέπεια της Οργάνωσής μας και είναι
η καλύτερη απάντηση σε όσους συκοφάντες μας κατηγορούν άδικα, ότι κάνουμε παρανομίες, όπως με τον έρανο γιά την Μυρτώ. Η Ομοσπονδία μας μιλά με
τα έργα της και αποστομώνει όσους την κατηγορούν, επειδή την ζηλεύουν''.
Η ''Π'', συμμετέχοντας στο ιστορικό γεγονός, έστειλε την β' αναπληρωματική ανταποκρίτριά της στην πόλη, στα αρχεία της Πολιτείας Μασσαχουσσέτης
στην Βοστώνη και πήρε επίσημο αντίγραφο από το ένα, αυθεντικό και σε ισχύ καταστατικό της Ομοσπονδίας, όπως τηρείται σε μικρο-φιλμ, το οποίο και
παρουσιάζει η στήλη ατόφιο, με ιδιαίτερη υπερηφάνεια, συγχαίροντας την ''σοβαρή Ομοσπονδία'', που τήρησε τους σκοπούς και τις εξαγγελίες της:
'Αρθρο 2

Το θεάρεστο έργο της Ομοσπονδίας Βοστώνης, οφείλεται σε όλους τους πρώην προέδρους, αλλά και στο τωρινό Συμβούλιο της Οργάνωσης, που με την παρουσία τους τιμούν την Ομογένεια της περιοχής και κάνουν τον Ελληνισμό ΗΠΑ υπερήφανο. Φυσικά, δεν λείπουν και οι ''συκοφάντες'' που τους ''ζηλεύουν''

Επειδή ο editor είναι ακόμα Βοστώνη, μου είπαν
ότι αυτοί οι δύο κύριοι ''διαφημίζουν'' την ''Πρωϊνή'' και τον editor. Ποιοί είναι; Τους γνωρίζει
κανείς; Μου είπαν ότι ανακατεύονται με την εκεί
Ομοσπονδία. Ρωτάω γιά να τους στείλω ένα δώρο.
Ο editor μου είπε ''αφού μας βρίζουν αυτοί, είναι η
καλύτερη διαφήμιση. Και όσο είναι στην Οργάνωση θα την διασύρουν, οπότε θα 'χεις να γράφεις''.
Τα καλόπαιδα αυτά, θα μας πουν τι έγινε το
''μετρητό'' από τις εισπράξεις του μπαρ στον χορό
στον 'Αγιο Νεκτάριο γιά την Μυρτώ, 7 Δεκεμβρίου, επειδή ούτε ''κουβέντα'' γιά τις 10-15.000 δολ.
στον ''απολογισμό'' τους; Το ρευστό, πήγε στην
ενορία ή αλλού; Που πήγε; Και αφού δεν είχαν
πάρει άδεια από την αρμόδια αρχή της πόλης,
ούτε αυτοί ούτε η ενορία, πως πωλούσαν ποτό;
'Ενα ακόμα από τα πολλά μυστήρια στην υπόθεση
''έρανος γιά την Μυρτώ-Ομοσπονδία Βοστώνης''.
Ετοιμάζονται... Το μόνο που απόμεινε
Να δείτε ότι, όπως πάνε, θα δηλώσουν οι της
Ομοσπονδίας Βοστώνης -μέσω ''γνωστών'' συνεργατών τους- ότι η μητέρα της Μυρτώ... ''συνωμότησε'' με την ''Π'' γιά να... μοιραστούν τα χρήματα
του έρανου. Είναι και το μόνο άθλιο που τους...
απόμεινε, πριν πληρώσουν γιά τις πράξεις τους.
Ο ''τσουμπάνος'' πρόεδρος
Εξελίσσεται σε μεγάλο...νούμερο. Κάθε φορά
που κάνει δηλώσεις πέφτει γέλιο. Μακάρι να συνεχίσει, να το διασκεδάζουμε. ''Τσουμπάνος'' Βοστώνης, δηλ. όπως ''τσοπάνης'' στα ηπειρώτικα.
''Εκπρόσωπος Τύπου''
Ο κ. Θ. Καλμούκος, είναι άτυπος εκπρόσωπος
Τύπου Ομοσπονδίας Βοστώνης, εκτός από διαχρονικός προστάτης της (στα ''κουκουλώματα'');
Υπογραφή: Ο γ' αντι-Πρόεδρος
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Με αφορμή τις παρανομίες-παρατυπίες της
Ομοσπονδίας Νέας Αγγλίας (Βοστώνης), έρχεται
στην επιφάνεια ένα ακόμα ζήτημα:
Η Οργάνωση, που μετά 30 χρόνια από την ίδρυσή
της εξακολουθεί να είναι...άστεγη και φιλοξενούμενη σε έναν μικρό χώρο του ''Μαλιώτειου Πολιτιστικού Κέντρου'' (50 Goddard Avenue, Brookline,
MA, εκεί όπου είναι η Θεολογική Σχολή), έχει μηδενικά έξοδα. Δηλαδή, δεν έχει λειτουργικά έξοδα (γραμματεία, ενοίκια, τηλέφωνα, ηλεκτρικό
κλπ). 'Οταν ιδρύθηκε, εξάγγειλε επίσημα ως έναν
από τους βασικούς σκοπούς του καταστατικού της
(άρθρο 2, παράγραφος 5), σύμφωνα με επίσημο
αντίγραφο από τα αρχεία της Πολιτείας Μασσαχουσσέτης, ότι θα δημιουργούσε ''Κτίριο-κεντρικά γραφεία, Μουσείο και Βιβλιοθήκη''. Μετά 30
χρόνια, φυσικά, ΔΕΝ δημιούργησε απολύτως τίποτα. 'Εχει μόνο, νομικές έρευνες γιά απάτη (ως
αρχή) εις βάρος της, σχετικά με τα χρήματα της
Ομογένειας, στον έρανο γιά την Μυρτώ.
Η Οργάνωση αυτή, έλαβε όμως όλα αυτά τα
χρόνια ως ''χορηγίες γιά το έργο της'', περίπου
300.000 δολάρια από την ελληνική κυβέρνηση,
μέσω του γενικού Προξενείου. Κι εδώ τίθεται το
ερώτημα: ΠΟΥ πήγαν αυτά τα χρήματα, ΠΩΣ ''αξιοποιήθηκαν'' από τις ομάδες και οικογένειες που
κυβερνούν ''δεσποτικά'' με νοοτροπία ''ιδιοκτήτη'', την Οργάνωση όλα αυτά τα χρόνια; Η απάντηση απλή: Σίγουρα όχι γιά ''μουσείο, βιβλιοθήκη'' ή κάτι άλλο χρήσιμο γιά το σύνολο ή γιά την
προβολή της Ελλάδας. Η βασική δραστηριότητα
της Ομοσπονδίας είναι μιά μικρή παρέλαση -γιά
την 25η Μαρτίιου- που σε καμία περίπτωση δεν
δικαιολογεί τα χρήματα, προσφορές της Ομογένειας (40-45.000 δολ.) που ξοδεύονται γι' αυτήν.
Τα μέλη της είναι περίπου 22-25 ημιδιαλυμένοι
ανενεργοί εθνικοτοπικοί και μη, σύλλογοι.
Εξηγήσεις δεν δόθηκαν ποτέ, ούτε απολογισμοίλογαριασμοί γιά τις κυβερνητικές χορηγίες. Ούτε
το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας ενδιαφέρθηκε ποτέ να μάθει τι απόγιναν τα χρήματα του
φορολογούμενου λαού της Ελλάδας. Και συνέχιζε
να δίνει χρήματα, ίσαμε και τον χρόνο 2008.
Τώρα, η Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία
των ΗΠΑ, εκτός από την υπόθεση ''έρανος γιά
Μυρτώ'', καλείται να ερευνήσει επίσης, πως μία
αμερικάνικη μη κερδοσκοπική εταιρία έλαβε χρήματα και γιατί, από ξένη κυβέρνηση, όπως φαίνεται και στις φορολογικές της δηλώσεις (990-ΕΖ),
παραβιάζοντας ομοσπονδιακό νόμο.
Ως εισαγωγή
Η προηγούμενη εικοσαετία και ιδιαίτερα η περίοδος 1990-2009 έδειχνε τον ''πλούτο της ευημερούσας Ελλάδας'', που ''απολάμβανε'' και η
οργανωμένη Ομογένεια, ειδικά στις ΗΠΑ. Τα γενικά Προξενεία ανά τις ΗΠΑ έδιναν χρήμα στις Οργανώσεις, υπό τύπο ενισχύσεων, αδιαφορώντας
αν αυτές το αξιοποιούσαν γιά κάτι χρήσιμο (π.χ.
προγράμματα-εκδηλώσεις γιά νεολαία) ή απλά το
έβαζαν στο ταμείο του ή... γλένταγαν. Προνομιούχες, οι Ομοσπονδίες Νέας Υόρκης και Βοστώνης,
που κάθε χρόνο, γιά σχεδόν δύο δεκαετίες, λάμβανε πενταψήφια επιταγή. Οι θεωρούμενες με-

ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

Στην οικονομική κατάρρευση της Ελλάδας και στην εξαθλίωση
του λαού της, συνέβαλαν και ομογενειακές Οργανώσεις

Το μεγάλο «φαγοπότι» στην Ομογένεια
ΗΠΑ με κρατικό χρήμα από την Ελλάδα
• Τεράστια ποσά σε χορηγίες δόθηκαν, χαριστικά, χωρίς να αξιοποιηθούν προς όφελος της Ομογένειας ή γιά προβολή της Ελλάδας.
• Εκατομμύρια πετάχτηκαν γιά το τίποτα, γιά να συντηρείται η Οργάνωση-απάτη ''Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού'' (ΣΑΕ), ενώ ποσά
από τα κονδύλια γι' αυτό, πήγαν και σε τσέπες πολιτικών-αξιωματούχων της Ελλάδας.
• Εκατομμύρια δόθηκαν, ως χορηγίες κ.ά., σε ομογενειακά ΜΜΕ,
χαριστικά και αδικαιολόγητα.
• Τώρα, που ο λαός στην Ελλάδα υποφέρει και παιδιά πεινάνε, θα
του επιστρέψουν τα χρήματά του, οι ομογενειακές μας Οργανώσεις;
γάλες Οργανώσεις, όπως η ΠανΑρκαδική, έκαναν
συνέδρια στην Ελλάδα με όλα πληρωμένα (ακόμα
και τα γλέντια τους) από το ελληνικό δημόσιο. Στο
''Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού'' (ΣΑΕ) δίνονταν εκατομμύρια γιά το απόλυτο τίποτα, μέσω
της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού.
Οι διακομματικές αποστολές της Βουλής με πολλά
μέλη, ταξίδευαν, ειδικά στις ΗΠΑ μαζί με συζύγους, γιά μία εβδομάδα συχνά, γιά ''ψύλλου πήδημα''. Οι χορηγίες στις Ομοσπονδίες Γερμανίας
''βροχή'', ακόμα και έμμεσα γιά ενοίκια... γραφείων κομμάτων της Ελλάδας. Ποσά από τα μυστικά
κονδύλια του υπουργείου Εξωτερικών ή κονδύλια
άλλων υπουργείων, δίνονταν σε ''παράγοντες'',
Οργανώσεις και σε ΜΜΕ, ανεξέλεγκτα. Η ''Ελλάδα
ευημερούσε'', ξόδευε ασύστολα και οι ''ψαγμένοι'' Ομογενείς άρχισαν να διαισθάνονται ότι κάτι
δεν πάει καλά με την ''ψωροκώσταινα'', γεγονός
που αποδείχτηκε πριν 4 χρόνια, όταν αποκαλύφθηκε κι επίσημα ότι τα ''γλέντια'', οι ''χορηγίες'',
γίνονταν με... δανεικά. Και μετά ήρθε ο... ''λογαριασμός'', με τα γνωστά θλιβερά αποτελέσματα.
Περισσότερα από 200 εκατομ.
Εκτιμάται, ότι, ειδικά την 25ετία 1984-2009 δόθηκαν περισσότερα από 200 εκατομ. δολάρια σε
ομογενειακές Οργανώσεις ανά την υφήλιο, χώρια
αυτά στο ΣΑΕ. Το θλιβερό είναι ότι τα χρήματα
αυτά ΔΕΝ αξιοποιήθηκαν γιά κάτι χρήσιμο, απλά
ξοδεύτηκαν, πετάχτηκαν χωρίς σκοπό, γιά να
εξυπηρετηθούν ''μικροπολιτικές'' διεφθαρμένων
κυβερνήσεων και πολιτικών της Ελλάδας. Εξυπακούεται ότι, από τα χρήματα πρός τις Οργανώσεις,
επωφελήθηκαν και 'Ελληνες πολιτικοί που ''μεσολάβησαν'', αποδεχόμενοι μερίδιο.
Κι εδώ τίθεται το ζήτημα γιά τις ομογενειακές
Οργανώσεις: ΠΟΥ και ΠΩΣ ξόδευσαν τα χρήματα
που λάμβαναν. Δυστυχώς, δεν τα ξόδεψαν γιά
κάτι χρήσιμο. Απλά αισθάνονταν, οι μόνιμοι παράγοντες των Οργανώσεων, ''σπουδαίοι'', επειδή η Ελλάδα τους ''αναγνώριζε'' και... ενίσχυε
οικονομικά το (ανύπαρκτο) ''έργο'' τους. Μέρος
των χρημάτων πήγε και στις τσέπες επιτήδειων,
που είχαν καθιερωθεί ως... μόνιμοι στα Συμβού-

λια των Οργανώσεων. Λογικά, αυτοί δεν έμειναν
στην κάθε Οργάνωση 1-2 και 3 δεκαετίες γιά να
''προσφέρουν''. Είχαν και όφελος: Αναγνώριση,
αλλά και αρκετοί, οικονομικό όφελος, άμεσα κι
έμμεσα.
Τώρα, με αφορμή το ζήτημα που προέκυψε με
την ΠανΗπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής, που
έχει πρόεδρο τον ''ισόβιο'' παράγοντά της, συγγραφέα κ. Νίκο Γκατζογιάννη, η ''δυσοδία'' με τις
χορηγίες-επιχορηγήσεις είναι έντονη και αισθητή
στην Ομογένεια, η οποία εξευτελίζεται, χωρίς να
φταίει, εξαιτίας ανεύθυνων-επιτήδειων.
Τα γεγονότα:
Στα τέλη Νοεμβρίου 2013, ο πρώην πρόεδρος
της ΠανΗπειρωτικής Μιχάλης Σέρβος, έστειλε και
στα ΜΜΕ την ακόλουθη δημόσια επιστολή:
«Προς: Διοικητικό Συμβούλιο και Μέλη Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής
Θέμα: Χρήματα από το Υπουργείο Εξωτερικών
της Ελλάδος προς την Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής.
Αισθάνομαι την υποχρέωση να επικοινωνήσω
μαζί σας, διότι ο κ. Χρήστος Τζέλιος φοροτεχνικός της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής
(Π.Ο.Α.), με ενημέρωσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών ζητά λεπτομερέστατα να μάθει, που και
πως ξοδεύτηκαν τα χρήματα που έστειλαν στην
Π.Ο.Α. επί Προεδρίας μου, 2005-2007, με Υπουργούς Εξωτερικών τότε, τον κ. Πέτρο Μολυβιάτη
και αργότερα την κ. Ντόρα Μπακογιάννη.
Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής έλαβε
(3) τρεις επιταγές από το Υπουργείο Εξωτερικών:
14,000 δολ. 16,000 δολ. 18,000 δολ. και έγιναν
καταθέσεις στα ταμεία της. Η τελευταία επιταγή
των 18,000 δολ. είχαμε εντολή από το Υπουργείο
να δοθεί στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών
Εξωτερικού επί Προεδρίας κ. Νίκου Γκατζογιάννη,
διότι η Οργάνωση μόλις είχε ιδρυθεί και δεν είχε
ακόμη τραπεζικό λογαριασμό.
Οι Ηπειρώτες στην Ήπειρο χρειάζονται τα χρήματα πιο πολύ από τους Ηπειρώτες Διασποράς.
Πρόταση καθαρή και κρυστάλλινη: Να επιστραφούν όλα τα χρήματα από την Πανηπειρωτική
Ομοσπονδία Αμερικής και το Παγκόσμιο Συμ-

βούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού, όσα έλαβαν την
τελευταία 15ετία, στο Υπουργείο Εξωτερικών της
Ελλάδος και να διατεθούν από φιλανθρωπικούς
φορείς στην Ήπειρο σε σισίτια σε εξαθλιωμένους
Ηπειρώτες από την οικονομική κρίση, σε παιδιά
που δεν έχουν να πάρουν ένα κουλούρι και πεινασμένα παρακολουθούν το μάθημα που λιποθυμούν από την πείνα, σε νοικοκυριά που βρίσκονται στο σκοτάδι που δεν έχουν να πληρώσουν
το ρεύμα, σε ανθρώπους άνεργους που παίρνουν
ένα πιάτο φαγητό από τα σισίτια της Εκκλησίας
και των Δήμων, ίσως έτσι να ελαττωθούν και οι
αυτοκτονίες...»
Και τώρα, τι θα γίνει;
Το ερώτημα που διατυπώνεται γιά το παραπάνω ζήτημα, είναι: ''Αν σε δύο χρόνια δόθηκαν
ως χορηγίες 48.000 δολάρια επί προεδρίας Μιχ.
Σέρβου στην ΠανΗπειρωτική Αμερικής, τότε πόσα
δόθηκαν (από φανερά και μυστικά κονδύλια του
υπουργείου Εξωτερικών) τα τελευταία 20 χρόνια
σε αυτήν την πλούσια ομογενειακή Οργάνωση, η
οποία δεν φημίζεται γιά ουσιαστικό έργο; Και γιατί αυτή, ως μη κερδοσκοπική Οργάνωση-εταιρία,
παραβιάζει ομοσπονδιακούς νόμους ΗΠΑ, αποδεχόμενη χορηγίες από (ξένη) κυβέρνηση;''.
Αλλά υπάρχει και συνέχεια. Η Ελλάδα σε κρίση,
παιδιά πεινούν, ηλεκτρικό ρεύμα κομμένο σε χιλιάδες σπίτια και οι Ηπερώτες ζητούσαν πριν λίγους μήνες... επιχορήγηση 3.000 ευρώ από την
Ελλάδα, που τους δόθηκε από τον υφυπουργό
Εξωτερικών Κυρ. Γεροντόπουλο, με αποτέλεσμα
να διασυρθούν οι Ηπειρώτες ΗΠΑ και να ''βράζουν'' οι Ομογενείς. Η επιχορήγηση ζητήθηκε
από τον Πρόεδρο του ''Παγκόσμιου Συμβούλιου
Ηπειρωτών'' τον κ. Χρυσόστομο Δήμου που είναι
και πρόεδρος της ΠανHπειρωτικής Ομοσπονδίας
Ευρώπης, άσχετα αν ο πρόεδρος ζει μόνιμα στο...
Κοννέτικατ των ΗΠΑ. Το ''Παγκόσμιο Συμβούλιο''
έχει έδρα επίσημα, τα Ιωάννινα.
Nα πράξουν το αυτονόητο
Επειδή το ζήτημα με τις επιχορηγήσεις ομογενειακών Οργανώσεων από την ελληνική κυβέρνηση είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο που προσβάλει
πρώτιστα την Ομογένεια, θα επανέλθουμε. Φυσικά, δεν περιμένουμε η Δικαιοσύνη στην πατρίδα
να πράξει το αυτονόητο.
Ευχόμαστε οι Οργανώσεις να επιστρέψουν τώρα
τις επιχορηγήσεις που έλαβαν, στον δοκιμαζόμενο λαό της Ελλάδας. Αν δεν το πράξουν, τότε θα
αποδείξουν στην Ομογένεια και στην Ελλάδα ότι
ήταν άτιμες και οι σκοποί τους δόλιοι.
Τα χρήματα που τους δόθηκαν, ουσιαστικά δεν
τα χρειάζονταν. Δόθηκαν γιά να τις ελέγχει η κάθε
ελληνική κυβέρνηση, ώστε να μην προωθούν αιτήματα τως Ομογένειας στην Αθήνα ή εθνικά θέματα στις ΗΠΑ. Τώρα, θα πράξουν το αυτονόητο;
Θα επιστρέψουν τα χρήματα τον υποφέροντα λαό
της Ελλάδας;
(Στην πορεία και σε κάθε έκδοση, θα ασχοληθούμε αναλυτικά με τα μεγάλα κονδύλια-χορηγίες σε Οργανώσεις και σε ομογενειακά ΜΜΕ)

http://plantyourrootsingreece.org

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

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

Υπόθεση έρανος γιά Μυρτώ-Ομοσπονδία Βοστώνης και νομικά ζητήματα-εισαγγελία:

Οι δωρητές και η Ομογένεια εξακολουθούν να ερωτούν:
Που θα πάνε τα χρήματα του έρανου γιά την Μυρτώ;
Η Μυρτώ με την μητέρα της επέστρεψαν στην Ελλάδα, αφήνοντας την διασυρμένη και
μίζερη ''οργανωμένη Ομογένεια'' στην δυστυχία της... Η μητέρα της Μυρτώ: «Εάν δεν πληρωθούν τα 35.000 δολ. της εγχείρησης από τον ΕΟΠΥΥ, θα τα μαζέψουμε μεταξύ μας στην
Ελλάδα, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και θα τα πληρώσουμε εμείς... Δεν θέλω ανάμιξη της
Ομοσπονδίας Βοστώνης σε τίποτα...».
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της ''Π'', δεν
Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στην Βοστώνη, η
υπάρχει η διάθεση από την πλευρά της Ομοσπον- Μυρτώ με την μητέρα της επέστρεψαν στην Ελλάδίας και τον δικηγόρο της να βρουν μία λύση με δα, αφήνοντας την μίζερη ''οργανωμένη Ομογέτα χρήματα του εράνου για την Μυρτώ κι αυτό νεια'' στην δυστυχία της.
γιατί ορισμένοι στο Συμβούλιο της Ομοσπονδίας,
με επικεφαλή τον α' αντιπρόεδρο Βασ. Καυκά,
Δήλωση μητέρας της Μυρτώ
βοηθούντος και του προέδρου Ιωάννη Ράμμου,
Η κ. Μαρία Κοτρώτσου, δύο ημέρες πριν την
''κάνουν του κεφαλιού τους'', με παραπληρο- αναχώρηση γιά επιστροφή στην Ελλάδα, δήλωφόρηση, φανατισμούς και παράλογες ενέργειες, σε στην ''Πρωϊνή'': «'Ολα τα έξοδα νοσηλείας και
οδηγώντας την Οργάνωση σε απομόνωση από την πιθανά εγχείρησης της Μυρτώ, καλύπτονται από
Ομογένεια, σε δικαστικές περιπέτειες και σε πιθα- το ελληνικό κράτος (σ.σ.: το επιβεβαιώνει και ο
νές διώξεις από την εισαγγελία.
υπουργός Υγείας Ελλάδας, εννοώντας ότι θα πληΟ νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας, γνω- ρωθεί και η εγχείρηση)... Εάν δεν πληρωθούν τα
ρίζοντας τις παρατυπίες-παρανομίες που έγιναν 35.000 δολ. της εγχείρησης από τον ΕΟΠΥΥ, θα τα
από το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Νέας Αγγλίας μαζέψουμε μεταξύ μας στην Ελλάδα, οικογένεια,
στην υπόθεση του εράνου, φαίνεται ότι δεν έχει συγγενείς, φίλοι και θα τα πληρώσουμε εμείς. Δεν
την εξουσιοδότηση από το Συμβούλιο να χειριστεί θέλω ανάμιξη της Ομοσπονδίας σε τίποτα...».
το ζήτημα με την άλλη πλευρά (δικηγόρο μητέ(σ.σ.: Τα έξοδα της εγχείρησης στην Μυρτώ, 5
ρας), ώστε να δοθεί λύση, να γίνει η απόδοση των Δεκεμβρίου '13, είναι τελικά 35.000 και όχι 55.000
χρημάτων όπως ο νόμος ορίζει και να λήξει το δολ. όπως διαδίδεται εσφαλμένα. Η νοσηλεία της
ζήτημα, γιά να ησυχάσουν, η Ομογένεια και η οι- Μυρτώ θα συνεχιστεί στην Ελλάδα, σε θεραπευκογένεια της Μυρτώ. Κι αυτό αποδεικνύεται από τήριο στην Λάρισα).
το γεγονός ότι οι του Συμβούλιου της Οργάνωσης
κάνουν αυθαίρετα ''δηλώσεις'' γιά ένα... νομικό
H ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ:
ζήτημα και εξαγγέλουν διάφορα.
'Οπως είχε δημοσιεύσει ήδη η ''Πρωϊνή'' από
'Ολα αυτά συμβαίνουν, την ώρα που η υπόθεση 7 Ιανουαρίου '14, ΟΛΑ τα έξοδα νοσηλείας της
οδεύει στην Δικαιοσύνη, επειδή η Ομοσπονδία Μυρτώ είχαν ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΙ στο Spaulding, από
Βοστώνης κατάντησε ιδιωτικό ''τισιφλίκι'' οικογε- αρχές Ιουνίου '13, όπως οι ΗΠΑ ζητούν σε τέτοινειών, μικροσυμφερόντων και μόνιμων ομάδων, ες περιπτώσεις, ημέρες ΠΡΙΝ αφιχθούν στην Βοπου συνήθισαν να κάνουν του κεφαλιού τους, χω- στώνη η Μυρτώ και η μητέρα της. Εάν ΔΕΝ είχαν
ρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν.
προπληρωθεί στο ιατρικό κέντρο, ΔΕΝ θα τους
επιτρεπόταν η είσοδος στις ΗΠΑ.
Η ανευθυνότητα
Και, ΑΦΟΥ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΥΨΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΟΗ ανευθυνότητα των ''εξτρεμιστών'' στο Συμ- ΔΑ, μισό εκατομ. ευρό (το δημοσίευσε η
βούλιο συνεχίζεται, με πράξεις που δυναμιτίζουν ''Π'', 7 Ιανουαρίου '14) και το γνώριζε η Ομοτην υπόθεση, αντί να την αμβλύνουν. ''Εξαγγέ- σπονδία, τότε, ΓΙΑΤΙ άρχισε τον έρανο, δήλουν'' δημόσιους ''απολογισμούς και λογαρια- θεν γιά... νοσήλεια και επιμένει ακόμα ότι
σμούς'' στην υπόθεση χρημάτων από τον έρανο, τα του εράνου θα δοθούν γιά νοσήλεια;
αδιαφορώντας γιά τα νομικά, χωρίς δηλαδή πριν
Ο λογαριασμός στην τράπεζα, ανοίχτηκε την
να έχει δοθεί τέτοιος απολογισμός-λογαριασμός δεύτερη εβδομάδα Νοεμβρίου 2013. Ανοίχτηκε
στον δικηγόρο της μητέρας της Μυρτώ, όπως τους παράτυπα, επειδή ο νόμος λέει: ''Ειδικός λογαριέχει ζητηθεί επίσημα με δύο επιστολές. ''Απολογι- ασμός στο όνομα του ανήλικου παιδιού, με διασμούς και λογαριασμούς'' σε φιλικό τους περιβάλ- χειριστή γονέα''. Η Ομοσπονδία τον άνοιξε στο...
λον γιά δημιουργία εντυπώσεων και παραπληρο- όνομά της. Κορόϊδεψε τον κόσμο, λέγοντας ότι
φόρησης, νομίζοντας ότι θα ξεγελάσουν πάλι την στόχος ήταν 25.000 δολ. γιά αγορά μηχανήματος
Ομογένεια. Φυσικά, αγνοούν και τις συμβουλές Tobii. 'Iσαμε 13 Νοεμβρίου 2013 ήδη είχε υπερκατου νομικού σύμβουλου της Ομοσπονδίας, να μην λυφθεί το ποσό των 25.000 δολ. Μετά, γιατί συνέπροβαίνουν σε πράξεις και δηλώσεις-εξαγγελίες. χισαν και δεν σταμάτησαν;
Η ανευθυνότητά τους, η ασχετοσύνη τους είναι
Κι ενώ το ποσό μεγάλωνε κι έφτασε στις 131.000
τόσο μεγάλη, που δηλώνουν δημόσια ότι... ''η δολ., η Ομοσπονδία Βοστώνης έβαλε τους δικούς
εισαγγελία μας είπε ότι όλα είναι μιά χαρά'', ενώ της ''όρους'', αυθαίρετα, γιά την διάθεσή του,
εξακολουθούν να λασπολογούν -άμεσα κι έμμε- γιά... νοσήλεια που τα περισσότερα είχε ήδη πλησα- όσους τους επικρίνουν γιά τις αλόγιστες, πα- ρώσει η Ελλάδα ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ (358.000 ευρό,
ράτυπες και ειδικά παράνομες πράξεις τους.
αρχές Ιούνιου '13, τα υπόλοιπα μετά).
Τι θα γίνει με τα χρήματα;
Το ερώτημα: Τα χρήματα της Ομογένειας που
είναι στο ειδικό ταμείο της Ομοσπονδίας και δόθηκαν για την Μυρτώ, τι θα γίνουν; Η Οργάνωση,
που έκανε παράτυπα-παράνομα τον έρανο (παραπλανώντας και τους δωρητές περί δήθεν φοροαπαλλαγής), ισχυρίζεται ότι θα πάνε (γιά τακτοποιημένα ήδη)... ''νοσήλεια και εγχείρηση''. Τελικά,
που θα πάνε τα χρήματα-δωρεές του κόσμου γιά
την Μυρτώ, που είναι στο ειδικό ταμείο της Ομοσπονδίας Βοστώνης; Θα αποδοθούν στην Μυρτώ,
σε ειδικό λογαριασμό, με διαχειριστές τους γονείς
της ή τον έναν γονέα, όπως ο νόμος ορίζει ή οι
της Ομοσπονδίας θα κάνουν ότι θέλουν, αδιαφορώντας γιά νόμους και εισαγγελία;
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μητέρα της Μυρτώ ΟΥΔΕΠΟΟ εικονιζόμενος α' αντιπρόεδρος της Ομοσποονδίας Νέας Αγγλίας, Βασίλης Καυκάς, έχει την
εξουσιοδότηση να μιλάει γιά λογαριασμό της Οργάνωσης, αντικαθιστώντας τον πρόεδρο, το Συμβούλιο και τον νομικό σύμβουλο; Οι ''εξαγγελίες''
του και οι δημόσιες δηλώσεις του, γραπτές και μη,
γιά συνειδητή παραπληροφόρηση της Ομογένειας
και οι συκοφαντίες του, εκφράζουν και αντιπροσωπεύουν την Οργάνωση, την ώρα που το ζήτημα
''χρήματα έρανου γιά Μυρτώ'' είναι αρμοδιότητα
των νομικών και ασχολείται με αυτό η εισαγγελία
και το IRS; Το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας FHASNE
και τα μέλη, αναλαμβάνουν και την -νομική- ευθύνη των ''δεσμεύσεων'', δηλώσεων, ψευδολογιών,
συκοφαντιών κλπ, του α' αντιπρόεδρου;

To ''σάπιο οικοδόμημα'' της ''οργανωμένης
Ομογένειας'' ΗΠΑ και το δίδαγμα από την Μυρτώ
Η υπόθεση με την Μυρτώ και τον έρανο στην Βοστώνη, ανάδειξε ένα ζήτημα, που γιά χρόνια η οργανωμένη Ομογένεια το κρατούσε ως ''μυστικό'': Τις παρανομίες, παρατυπίες, τυχοδιωκτισμό και ατομικά
συμφέροντα (συμπεριλαμβανόμενων και οικονομικών) στις υποτιθέμενες μεγάλες ομογενειακές μας
Οργανώσεις, Ομοσπονδίες και ΠανΕνώσεις.
Γιά δεκαετίες, υπήρχε η εντύπωση ότι είμαστε μια δυναμική Ομογένεια. Τυπικά ναι, γιατί καλλιεργήθηκε ψεύτικα αυτή η εντύπωση. Ουσιαστικά, όμως δεν είμαστε, δεν υπήρξαμε ποτέ τα τελευταία 50
χρόνια. Δεν δημιουργήσαμε. Καταστρέψαμε ότι
άλλοι πριν δημιούργησαν. Αυτή είναι η ωμή, η
σκληρή αλήθεια.
Πάντα κουκουλώναμε τις παρανομίες, κλεψιές,
αρπαχτές, σκάνδαλα: Ακίνητα ΑΧΕΠΑ, εράνους,
κλοπές από ταμεία Οργανώσεων κ.ά.
Σεισμοί Καλαμάτα και Θεσσαλονίκη, έρανοι,
κλεψιές. Ρούχα γιά θύματα τουρκικής εισβολής
στην Κύπρο, που κατέληγαν σε μαγαζιά του Πειραιά γιά πώληση.
''Μα δεν διώχτηκε κανείς'' απαντούν οι ''θεματοφύλακες''. Σωστά. Δεν διώχτηκε κανείς, γιατί
τα ''κουκουλώσαμε''.
''Θίγετε την Ομογένεια'', λένε τώρα με τις παρανομίες-ατασθαλίες της Ομοσπονδίας Βοστώνης με την
υπόθεση του εράνου γιά την Μυρτώ. Ποιοί τα λένε; Μα οι ''ισόβιοι προεδροπαράγοντες'' των Οργανώσεών μας και τα ΜΜΕ της Αστόριας, που ποτέ ΔΕΝ είδαν, ΔΕΝ άκουσαν γιά κανένα σκάνδαλο, με
αντάλλαγμα, φυσικά, διαφημίσεις.
Είναι αυτοί που λυμαίνονται την Ομογένεια γιά δεκαετίες. 'Ιδια πρόσωπα, ίδιες καταστάσεις, ίδια συμφέροντα. Που έχουν μετατρέψει τις Οργανώσεις σε ''ιδιωτικά τσιφλίκια'' τους και επωφελούνται: 'Αλλοι
γιά αυτοπροβολή, άλλοι γιά οικονομικά, άμεσα κι έμμεσα, συμφέροντα.
Νομίζουμε ότι οι ''ισόβιοι προεδροπαράγοντες'' είναι στις Οργανώσεις 10, 20 και 30 χρόνια, γιά να
''προσφέρουν'' εθελοντικά, εμποδίζοντας με την παρουσία τους νεότερους να αναλάβουν τις Οργανώσεις. Είναι εκεί, οι περισσότεροι, γιά συμφέροντα. Είναι εκεί μόνιμα, ως εγκάθετοι, γιά να εμποδίσουν
την ανάπτυξη της Ομογένειας. Και το πέτυχαν. Γι' αυτό όλες οι Οργανώσεις μας είναι ημιδιαλυμένες,
εντυπωσιακά ''μικρές'', τυπικά υπαρκτές, αλλά ουσαστικά ανύπαρκτες.
Δημιουργήσαμε την ψευδέστατη εικόνα στην Ελλάδα περί ''δυναμικής Ομογένειας''. Και οι πολιτικοί
της Ελλάδας συμμετείχαν σε αυτό το μεγάλο ψέμα: Με δηλώσεις και με χρηματικές χορηγίες σε Οργανώσεις, έπαιζαν τα δικά τους πολιτικά-κομματικά παιχνίδια, που με την περίπτωση του ''Συμβούλιου
Απόδημου Ελληνισμού'' (ΣΑΕ) αποδείχτηκε ότι ήταν θανατηφόρα γιά την Ομογένεια.
Χτίσαμε και ''παρθενώνες'' της Ομογένειας με λόγια. Στην πράξη, τα ισοπεδώσαμε όλα και τα παιδιά
μας ούτε καν περνούν έξω από τις ομογενειακές Οργανώσεις, επειδή δεν τα θέλουμε μέσα, επειδή ο
εγωϊσμός, η ανάγκη γιά αυτοπροβολή και τα συμφέροντα ''οικογενειών'' προηγούνταν και οι ''αξιωματούχοι'' έκαναν ότι ήθελαν, χωρίς να δίνουν λογαριασμό.
Κοιτάξτε στις Ομοσπονδίες: Νέα Υόρκη, Βοστώνη, Φλόριδα, Σικάγο κ.ά. Οι ίδιοι γιά δεκαετίες, ως
αντιπρόσωποι συλλόγων. Με ποιά λογική, ότι δεν πρόσφεραν στο σύνολο και γιά την πρόοδο της Οργάνωσης και της Ομογένειας σε 10, 20 και 30 χρόνια, θα τα προσφέρουν τα επόμενα 10χρόνια;
Παρακολουθείστε συνεδριάσεις Συμβουλίων Ομοσπονδιών: Παρόντες πάντα, τα μέλη του Συμβούλιου και όλοι οι πρώην πρόεδροι που δεν φεύγουν με τίποτα και βάζουν ''τρικλοποδιές'' στους τωρινούς,
φοβούμενοι μην κάνουν έργο και τους ''ξεπεράσουν''.
Κοιτάξτε στο ''Ελληνοαμερικάνικο Εθνικό Συμβούλιο'', που υποτίθεται έχει μέλη Ομοσπονδίες. Ουσιαστικά δεν υπάρχει, αλλά χρησιμοποιείται από τον πρόεδρό του γιά τις δικές του εμπορικές δραστηριότητες..
Κατάντησαν τις Οργανώσεις μας χώρους εκτόνωσης κόμπλεξ μεσήλικων και ηλικιωμένων και διοργανώτριες γλεντιών. Ενώ τα κτίριά τους μετατράπηκαν σε καφενο-μαγειρεία.
Να ευγνωμονούμε την Μυρτώ
Και ήρθε η περίπτωση της Μυρτώ, να γκρεμίσει το σαθρό, το σάπιο οικοδόμημα του ''οργανωμένου
Ελληνισμού ΗΠΑ''. Στο δράμα της ζωής της, τις φορτώσαμε τα μεγαλύτερα δικά μας δράματα: Της μιζέριας, αλητείας, αγένειας, τυχοδιωκτισμού, συκοφαντιών, συμφερόντων.
Πρέπει να ευγνωμονούμε αυτό το κορίτσι. Δεν το βοηθήσαμε. Το θίξαμε με τις πράξεις μας. Θίξαμε
και την αξιοπρέπεια της μητέρας της, που αναγκάστηκε να μας πει ''δεν θέλω τα χρήματά σας'', σαν να
μας έλεγε ''εσείς τα χρειάζεστε περισσότερο από εμένα (γιατί είστε περισσότερο δυστυχισμένοι)''. Και
έχει δίκιο. Αλλά, πόσοι το καταλάβαμε;
Η -αμίλητη- Μυρτώ, από το κρεβάτι του πόνου, μας βοήθησε -όσους διαθέτουμε στοιχειώδη λογικήνα ανακαλύψουμε τον εαυτόν μας και να κοιταχτούμε στον καθρέπτη, γιά να δούμε τα χάλια μας και την
γύμνια μας ως Ομογένεια, είτε ζούμε στην Βοστώνη, είτε στο Σικάγο, είτε στην Καλιφόρνια, είτε στην
Φλόριδα, είτε αλλού...
Η ''Πρωϊνή''
ΤΕ ζήτησε να δοθούν τα χρήματα του εράνου σε
αυτήν προσωπικά, όπως συκοφαντικά, παραπλανητικά λένε οι της Ομοσπονδίας. Ζήτησε να μπούν
σε λογαριασμό ''trust'', στο όνομα της ανήλικης
Μυρτώ, με διαχειρίστρια αυτήν, όπως ορίζει ο νόμος και γραπτά ζήτησε ο δικηγόρος της.
Tα ''παραμύθια'' με τα νοσήλεια
'Οταν αποκαλύφθηκε τι έχει γίνει σε λεπτομέρειες (όπως ακριβώς τα είχε γράψει η ''Π''),
δηλαδή ότι η Ελλάδα πλήρωσε όλα τα νοσήλεια
και η Ομοσπονδία έκανε έρανο γιά τα... νοσήλεια
(!!!) μήνες μετά, τώρα, τέλη Ιανουαρίου '14, οι της
Ομοσπονδίας, εξακολουθώντας να κοροϊδεύουν
την Ομογένεια, ''ξαφνικά'' λένε ότι θα δώσουν...

Από επίσημη ανακοίνωση-απάντηση στην ''Πρωϊνή'' γιά τις αποκαλύψεις της, 2 Ιαν. '14, του νομικού
σύμβουλου της Ομοσπονδίας Βοστώνης Δημ. Ιωαννίδη, γιά λογαριασμό του Συμβούλιου της Οργάνωσης (5 Ιανουαρίου '14). 'Ισαμε σήμερα η Ομοσπονδία δεν έχει πληρώσει τίποτα, αφού όλα τα έξοδα
καλύπτονται από την Ελλάδα, ενώ έκανε τον έρανο παράτυπα και όχι σύμφωνα με τον νόμο. Τώρα με
διάφορα προσχήματα αρνείται ακόμα να δώσει καθαρές εξηγήσεις και ιδιαίτερα αναλυτικούς λογαριασμόυς γιά την διακίνηση των χρημάτων στον ειδικό λογαριασμό γιά την Μυρτώ, αλλά και την διακίνηση
του... δικού της λογαριασμού το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013. Και όσο αρνείται τις καθαρές
εξηγήσεις καταφεύγοντας σε παραπληροφόρηση και συκοφαντίες, το πρόβλημα θα μεγαλώνει.
Η Ομοσπονδία πρέπει να βρει άμεσα ικανό δικηγόρο να χειριστεί την υπόθεση. Αυτόν που έχει τώρα
ως νομικό σύμβουλο, φαίνεται να είναι ''ελάχιστος'', χώρια το γεγονός ότι κατέφυγε γραπτά σε παραπληροφόρηση και σε ''χτυπήματα κάτω από την ζώνη'' γιά να την ''προστατεύσει'', 5 Ιανουαρίου '14.

άδεια γιά εξέταση του λογαριασμού με τα χρήματα του έρανου, αλλά αυτός θα γίνει από... ανεξάρτητο άτομο, ενώ ανεξάρτητοι ''διαιτητές'' θα
αποφασίσουν τι θα γίνουν. Τον λογαριασμό αρνήθηκαν στην μητέρα και στην Ομογένεια πριν 3-4
εβδομάδες, γιά λόγους... ''προσωπικών δεδομένων'' των δωρητών. Συνεχίζοντας και τις ανοησίες τους, ''δηλώνουν'' ότι δεν μπορεί να ασχοληθεί
μαζί τους το... IRS, επειδή η Μυρτώ και η μητέρα
της, δεν είναι κάτοικοι ΗΠΑ'', λες και το ΙRS δεν
το ενδιαφέρει η ''σκανδαλιάρα'' Ομοσπονδία που
μάζεψε τα χρήματα των φορολογούμενων, αλλά
η... Μυρτώ και η μητέρα της.
Και ένα άλλο ερώτημα που προκύπτει είναι:
'Οταν ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας Δημ.
Ιωαννίδης, έκανε τις παραπλανητικές και ημιψευδείς δηλώσεις 5 Ιανουαρίου και 8 Ιανουαρίου '14,
αγνοώντας τα βασικά του νόμου γιά εράνους από
μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις, είχε εξουσιοδότηση από την Ομοσπονδία;
'Οταν δήλωνε δημόσια και γραπτά, ότι τα χρήματα του εράνου θα δοθούν γιά νοσήλεια, γνωρίζοντας ότι τα νοσήλεια της Μυρτώ έχουν ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΙ ήδη από την Ελλάδα, είχε εξουσιοδότηση
από την Ομοσπονδία γιά να κάνει παραπλανητικά
συγκάλυψη παρανομίας κι εξαπάτηση της Ομογένειας, ακόμα και με την δήλωση -γραπτή- της
Ομοσπονδίας ότι οι δωρεές έχουν φοροαπαλλαγή
ενώ ΔΕΝ έχουν; 'Η δεν τον ενημέρωσαν ότι τα νοσήλεια είχαν προπληρωθεί;
(Γ. Λ.)
(Διαβάστε κι άλλα σχετικά, στις σελίδες 4-5)
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ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Βρίζουν ακόμα, την μητέρα της Μυρτώ

Αθλιότητες, ντροπιαστικές γιά την Ομογένεια

Tο παρακάτω, δημοσιεύτηκε στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας ''Εθνικός Κήρυκας'', Αστόρια Νέας
Υόρκης, Παρασκευή 24 Ιανουαρίου '14 (αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του) με υπογράφοντα τον συντάκτη του, με βάση την Βοστώνη, Θεόδωρο Καλμούκο:
(copy and paste) : «...Εξάλλου, ο Θεόδωρος Μενής, πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλάθλων Ολυμπιακού,
ο οποίος είχε πληροφορηθεί από τον «Ε.Κ.» ότι η Μυρτώ βρισκόταν για θεραπεία στη Βοστώνη και ότι
θα γινόταν ερανική προσπάθεια και χοροεσπερίδα, συγκέντρωσε το ποσό των δύο χιλιάδων δολαρίων
και το κόμισε αυτοπροσώπως στη Βοστώνη τη βραδιά της εκδήλωσης, το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013.
Ο κ. Μενής δήλωσε στον «Ε.Κ.» πως «αισθάνομαι
κυριολεκτικά αηδία, γελοιοποίησε (σ.σ. η μητέρα
της Μυρτώ) την Ομογένεια στην Ελλάδα...» (σ.σ.:
αναφέρεται στις δηλώσεις της κ. Μαρίας Κοτρώτσου στην
τηλεόραση του ΑΝΤΕΝΑ). Ο κ. Μενής μίλησε με απογοήτευση εναντίον των κυκλωμάτων τηλελαγνείας και άλλων
διασπορέων συκοφαντιών σε βάρος της Ομογένειας της
Βοστώνης και γενικότερα.
[12:03:05 PM] CHRYSOULA: Ο κ. Μενής δήλωσε στον
«Ε.Κ.» πως «αισθάνομαι κυριολεκτικά αηδία, γελοιοποίησε την Ομογένεια στην Ελλάδα ειδικά, ότι μας χρησιμοποίησε αυτή η γυναίκα, είναι κρίμα για το παιδί της». Τόνισε ακόμα πως «αν γνώριζα ότι θα διέσυρε την
Ομοσπονδία και την Ομογένεια δεν θα συγκέντρωνα αυτό το ποσό των δύο χιλιάδων, ούτε θα ερχόμουν
στη Βοστώνη».
Τα του ''κυρίου'' Θεοδ. Μενή δεν τα σχολιάζουμε. Πήγε στην Βοστώνη, έκανε την φιγούρα του με ομιλία στην εκδήλωση, γιά 2.000 δολ., που δεν ήταν καν δικά του, μπήκαν οι φωτογραφίες του στον ''Ε.Κ.''.
Τον παραδίνουμε όμως στην κρίση της Ομογένειας, να κρίνει αυτή το ''επίπεδό'' του. Να τον χαίρονται,
ο πρόεδρος του ''Ολυμπιακού'' ο κ. Βαγγ. Μαρινάκης και οι ''φίλαθλοι του Ολυμπιακού Νέας Υόρκης''.
''Πολύ βαρύ'' άρθρο γιά την Ομοσπονδία Βοστώνης και την Ομογένεια σε αθηναϊκό ΜΜΕ

Ο πρώτος εκδότης ελληνικής εφημερίδας στην Αμερική

Ο Κωνσταντίνος Δ. Φασσουλαρίδης (1866-1909) γεννήθηκε στη νήσο του Αιγαίου Νίσυρο, όταν
ήταν ακόμη υπό τουρκική κατοχή. Ο Φασσουλαρίδης έκδοσε την εφημερίδα «Νέος Κόσμος» η οποία
ήταν και η πρώτη ελληνόγλωσση εφημερίδα που εκδόθηκε στην Αμερική στις 25 Μαρτίου 1892 στο
Boston (Βοστώνη).
Σπούδασε στη Μεγάλη του Γένους Σχολή της Κωνσταντινούπολης και εργάστηκε για την εφημερίδα
«Νεολόγος» της Πόλης. Παρακολούθησε το ΜΙΤ (Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασσαχουσέτης) το 1889
αλλά δεν αποφοίτησε. Αργότερα εργάστηκε για την επιτυχημένη εφημερίδα ''Atlantis'' (Νέα Υόρκη), η
οποία ιδρύθηκε το 1894 από τους Σόλωνα και Δημήτρη Βλαστό και υπήρξε συνιδρυτής των εφημερίδων
«Σημαία» και «Θερμοπύλαι» επίσης στη Νέα Υόρκη.
Την 1η Αυγούστου 1901 πολιτογραφήθηκε Αμερικανός μετά από δέκα περίπου χρόνια διαβίωσης
στη χώρα. Η καταγωγή του στο πιστοποιητικό αναφέρεται ως ''Τουρκική'' γιατί, όπως προειπώθηκε,
η Νίσυρος ήταν υπό τουρκική κατοχή όταν γεννήθηκε. Στην Αμερική, εκτός άλλων δραστηριοτήτων,
φαίνεται να βοήθησε αρκετούς συμπατριώτες στην αποκατάσταση και εξεύρεση εργασίας όπως είναι
εμφανές από μια επιστολή στον εφημέριο του Κονγκρέσου Samuel J. Barrows, το 1892.
Ο Φασσουλαρίδης ήταν ένθερμος και ευγενής πατριώτης που εργάστηκε σθεναρά και για την ομοψυχία των Ελλήνων της Αμερικής, καταπολέμησε κομματικές πολιτικές, αλλά απεβίωσε αδέκαρος λίγες
ημέρες μετά την επιστροφή του στην Αθήνα τον χρόνο 1909. Τα χρήματα για το ταξίδι του συλλέχτηκαν
μετά από έρανο και προσφορές. Δεν είναι γνωστός ο τόπος όπου ενταφιάστηκε.
Emmanuel (Manny) Paraschos, Ph.D.

''Κανένας οίκτος γιά τα τρισάθλια ερπετά''! 'Ελληνες δούλοι στην Βοστώνη, 1827

«Aγαπητή κυρία Κοτρώτσου,
άκουσα με προσοχή τις καταγγελίες σας σχετικά
με τις λαμογιές και τις λαθροχειρίες των ελληνικών σωματείων της Νέας Αγγλίας. Και καθώς τις
άκουγα ηλεκτρικό ρεύμα χτύπησε σαν κεραυνός
τη ραχοκοκαλιά μου και όλα τα κύτταρά μου. Τίποτα και κανείς δεν μπορεί να επουλώσει έστω μια
ρανίδα του πόνου σας. Η τραγωδία της μικρής σας
κόρης είναι ο αληθινός Γολγοθάς πρώτα για τη
Μυρτώ και ύστερα για σας.
Αποφεύγω εντελώς τις γνωστές και ολότελα
άχρηστες συνηθισμένες και τυπικές ευχές για
σύντομη αποκατάσταση, γρήγορη ενσωμάτωση
και μια καλύτερη ζωή. Η αλήθεια είναι πικρή. Η
ανελέητη βία που δέχτηκε η Μυρτώ στην Πάρο
από εκείνον τον Πακιστανό λαθρομετανάστη θα
χαραχτεί εσαεί στην ψυχούλα της. Στη θέση σας
θα επιθυμούσα να με καταπιεί η γη. Στη θέση σας
θα επιθυμούσα να αρπάξω ένα περίστροφο και να
τινάξω τα μυαλά αυτού του άθλιου κτήνους στον
αέρα. Οφθαλμόν αντί οφθαλμού. Στη θέση σας
δεν ξέρω κι εγώ τι θα έκανα. Η βαρβαρότητα πιο
βάρβαρους μας κάνει!
'Ομως έπειτα από δεκαπέντε και τόσους μήνες
που πέρασαν από αυτό το εφιαλτικό περιστατικό
που εντελώς τυχαία χτύπησε και καθόρισε τη μοίρα σας. Και ύστερα από το δεύτερο περιστατικό
που σας συνέβη με τις απάτες αυτών των ελληνικών σωματείων Νέας Αγγλίας, θα επιχειρούσα,
στη θέση σας, να ανασυγκροτήσω την παρόρμησή
μου και να τακτοποιήσω τη λογική μου.
Θα σκεφτόμουν ως εξής: Ο Αχμέτ Βακάς (αν
προφέρω σωστά το όνομά του) προέρχεται από
μια κατεστραμμένη περιοχή της υφηλίου. Το πολιτιστικό σοκ που δέχτηκε με τη γεωγραφική μετακίνησή του ήταν τεράστιο και κατακλυσμιαίο.
Εννοώ τη μετακίνησή του από το θεοσεβούμενο
καθεστώς της χώρας του στην περιρρέουσα, καλοκαιρινή, ελευθεριότητα μιας ευρωπαϊκής, τουριστικής παραλίας.
Ο Αχμέτ, χωρίς καν να τον έχω δει έστω σε φωτογραφία, είναι η τυπική περίπτωση ανθρώπινου
ερειπίου. Γι’ αυτόν, όπως και για εκατομμύρια
μουσουλμάνους, η γυναίκα είναι τρία πράγματα
μαζί: υποζύγιο του άνδρα, αντικείμενο αναπαραγωγής του είδους και εργαλείο ηδονής. Με απλά
λόγια, αποθέωση της φαλλοκρατίας και θρίαμβος
του σεξισμού. Η γυναίκα, με τις ευλογίες του Υψίστου, είναι πλάσμα δεύτερης, ευτελούς, αναλώσιμης κατηγορίας.
Αλλωστε, για να πούμε και του στραβού το δίκιο κι εμείς στον υποτιθέμενα πολιτισμένο δυτικό
κόσμο, εξακολουθούμε ακόμα να πορευόμαστε με
τις ίδιες με τον Αχμέτ αντιλήψεις για τη γυναίκα.
Σε χαμηλότερο επίπεδο, με συγκρατημένες τις ορμές μας, όμως περίπου με την ίδια φαλλοκρατική
επιθετικότητα. Κάπως έτσι αντιλαμβανόμαστε τις
σχέσεις μας με το άλλο φύλο. Κτηνώδεις βιαστές
κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Παντού. Από τη Βοστόνη, πρωτεύουσα των καλύτερων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, μέχρι το Βερολίνο, τη Βιέννη, τη
Στοκχόλμη και φυσικά την Αθήνα.
Αν λοιπόν υπάρχουν κάποια ελαφρυντικά για

Η Γ. Μοχάλβη (μάλλον Γαρυφαλιά Μοχάλβη
στην Ελληνική από το Garafilia Mohalbi 18171830) γεννήθηκε στα Ψαρά και οι γονείς της
σκοτώθηκαν στην σφαγή της Χίου. Πουλήθηκε
στους Τούρκους ως δούλη και ο Αμερικανός Πρό-

την κτηνώδη συμπεριφορά του. Αν λοιπόν, κυρία
Κοτρώτσου, έπειτα από τόσους μήνες αισθανθήκατε συγχώρεση και όχι εκδίκηση, αυτό τιμάει το
ήθος και τον ανθρωπισμό σας. Οι τραγωδίες εξανθρωπίζουν και εξαγνίζουν. Μόνο όσοι βιώνουν
ακραίες καταστάσεις, μόνο αυτοί συγχωρούν και
αληθινά αγαπούν. Ο πόνος σκοτώνει το κτήνος
που κατοικεί μέσα μας. Σε άλλους εν υπνώσει. Σε
άλλους εν εγρηγόρσει!
Φυσικά όλα αυτά στην περίπτωση που επαληθευτούν οι καταγγελίες σας, ότι δηλαδή κάποια
φιλανθρωπικά χρηματικά εμβάσματα για τη νοσηλεία της κόρης σας δεν μπήκαν στον τραπεζικό
λογαριασμό και ότι μια 16χρονη ξεκίνησε την καμπάνια στο Διαδίκτυο με αποκλειστικό σκοπό να
αναδειχθεί πρωταθλήτρια ουμανισμού κι έτσι να
καταφέρει να μπει σε ένα πολύ καλό αμερικανικό
πανεπιστημιακό ίδρυμα.
Ο Αχμέτ, αγαπητή κυρία, έπραξε με εφαλτήριο
την άγρια, ασυγκράτητη παρόρμηση της στιγμής.
Με την τύφλωση που προκαλεί η στέρηση και η
πείνα. Με την αδίστακτη διάθεση μιας αδηφάγου
ανικανοποίητης ορμής. Ενοχος, αλλά κατεστραμμένος και τελειωμένος.
'Ομως όλοι αυτοί οι γραβατωμένοι, οι κουστουμαρισμένοι, οι τάχα μου πολιτισμένοι, όλοι αυτοί
οι φιλάνθρωποι και αλληλέγγυοι, όλοι αυτοί οι
συμπολίτες μας, εκλεκτά μέλη της ομογένειας.
Οι τάχα μου συμπάσχοντες. Οι δήθεν ανιδιοτελείς
ουμανιστές. Αυτοί, λοιπόν, χωρίς να ασκήσουν
ίχνος σωματικής βίας στο χαρακωμένο σώμα της
κόρης σας, χωρίς να αισθάνονται την παραμικρή
σεξουαλική πείνα, εντελώς προσχεδιασμένα,
εντελώς οργανωμένα, εντελώς ψυχρά και κυνικά,
ασελγούν πάνω στον πόνο και την τραγωδία σας
για μία ακόμα φορά.
Στην θέση σας ένα πράγμα θα κυρίευε τη σκέψη
μου. Αν όλες αυτές οι καταγγελίες επαληθευτούν,
ε, τότε, κανένα έλεος, ούτε μισό γραμμάριο οίκτου
για όλα αυτά τα υποκείμενα, τα τρισάθλια ερπετά!»...
Δημήτρης Δανίκας - ''ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ''

Η Ελληνίδα Δούλη, ποίημα Hiram Powers
Λένε πως ιδανική ομορφιά δεν γίνεται να υπάρχει
Στο χώρο της οδύνης. Στο κατώφλι στέκει
'Ενα ξένο ομοίωμα με αλυσοδεμένα χέρια,
Ονομαζόμενο Ελληνίδα Δούλη! σαν να ‘θελε ο
τεχνίτης
(Την απαθή τελειότητα που της δάνεισε,
Να σκιάζει δίχως ν’ αμαυρώνει το περβάζι που
επεκτείνεται)
Ν' αντιμετωπίσει τ’ ανθρώπινα εγκλήματα σε
πολλές χώρες
Με την ανθρωπιά. Τρυπημένο μέχρι το κέντρο,Το
πύρινο δάκτυλο της τέχνης! σπάζοντας για λίγο
Τη δουλοπαροικία αυτού του κόσμου. Επικαλέσου, ξανθή πέτρα,
Τα ύψη της Θεϊκής ομορφιάς εντάντια στ' ανθρώπινα τα λάθη!
Φέρε στο θεϊκό της πρόσωπο, ποτέ μόνης
Τη θλίψη της Ανατολής στη Δύση, και πλήξε και
ντρόπιασε τους ισχυρούς,
Με κεραυνούς λευκής σιγής, ν’ ανατραπεί.

ξενος Joseph Langston τη βρήκε στη Σμύρνη, την
απελευθέρωσε και την έφερε στην περιοχή του
Boston το 1827.
Η ομορφιά της ενέπνευσε την Anne Hall να ζωγραφίσει το «Κορίτσι της Ελλάδας» (''The Greek
Girl'', βλ. σκίτσο), τον γλύπτη Hiram Powers να
κάνει το φημισμένο άγαλμα του 1844 με τίτλο «Ελληνίδα Δούλη» (''Greek Slave'') και την Elizabeth
Barrett Browning να γράψει ένα σονέτο γι’ αυτήν.
Σήμερα το άγαλμα βρίσκεται στο Μουσείου του
Brooklyn και χρησιμοποιήθηκε από τον Powers
στην καμπάνια εναντίον της δουλείας.
Emmanuel (Manny) Paraschos
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΑ

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

ΤΙΜΕ: Οι πλούσιοι είναι τσιγκούνηδες. Δίνουν
λεφτά σε φιλανθρωπίες γιά να έχουν οφέλη
Η φιλανθρωπία μπορεί να γίνει ένα αμφιλεγόμενο θέμα, καθώς μια απλή εκδοχή της είναι ότι
ενδέχεται κάποιος να θυσιάζει -απλώς- ένα μέρος
από το υστέρημα του, για να βοηθήσει άλλους που
έχουν ανάγκη. Υπάρχει περίπτωση κάποιοι που
έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια -και επιδίδονται σε φιλανθρωπίες- να μην έχουν τόσο «ευγενείς» σκοπούς, αλλά να επιθυμούν το όφελος.
Αυτό τουλάχιστον πραγματεύεται σε ανάλυση
του το περιοδικό TIME, επικαλούμενο πληροφορίες από το βιβλίο «Ανακαλύπτοντας ξανά την
Φιλανθρωπία» του Ερικ Φρίντμαν. Υποστηρίζει
πως οι πλούσιοι συνηθίζουν να κάνουν δωρεές,
οι οποίες κατά τα 3/4 πηγαίνουν σε οργανισμούς,
αλλά προσφέρουν ελάχιστα στο κοινωνικό σύνολο
που έχει ανάγκη, με κύρια επιδίωξη το προσωπικό
συμφέρον.
«Τα Χρονικά της Φιλανθρωπίας, δημοσιεύουν
μια ετήσια λίστα των φιλανθρωπικών δωρεών
ενός εκατομμυρίου δολαρίων και πάνω. Το 2012,
έγιναν 95 τέτοιες δωρεές και οι 75 πήγαν σε αμφισβητήσιμες κατηγορίες. Η λίστα του 2013 θα βγει
τον Φεβρουάριο και αναμένεται να έχει τα ίδια
αποτελέσματα. Στην πιο πρόσφατη λίστα έγιναν οι
ακόλουθες δωρεές:
21 δωρεές του ενός εκατ. δολαρίων και παραπάνω (ποσοστό 21%), δόθηκαν για καλές τέχνες,
μουσεία, σπορ, διατήρηση ιστορικών έργων, ή σε
οργανισμούς που δίνουν έμφαση σε αυτούς τους
τομείς.
37 δωρεές του ενός εκατ. δολαρίων και παραπά-

νω (39%) πήγαν σε κολέγια και πανεπιστήμια.
15 δωρεές του ενός εκατ. δολαρίων και παραπάνω, πήγαν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα που
ασχολούνται με την υγεία, ή σε νοσοκομεία του
ανεπτυγμένου κόσμου».
Με αφορμή αυτά τα στοιχεία, το Time κατακεραυνώνει τους πλούσιους γράφοντας: «Πού είναι
οι δωρεές για την αντιμετώπιση των κουνουπιών,
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ελονοσία στον
λιγότερο αναπτυγμένο κόσμο, ή για την παροχή
καθαρού νερού, ή για να εφαρμοστούν βασικές
ιατρικές πρόοδοι οι οποίες θα αλλάξουν τις ζωές
πολλών; Πού είναι τα μεγάλα δώρα για την πρόληψη ασθενειών και να προωθηθεί η βιωσιμότητα
και η χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων στις
φτωχές περιοχές;».
Στην κατακλείδα του άρθρου υπάρχει μια ευθεία επίθεση προς τους «Κροίσους»:
«Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα εκδοχή της φιλανθρωπίας. Σίγουρα, τα πιο πιεστικά προβλήματα του κόσμου δεν αγγίζουν ανθρώπους που
έχουν να δώσουν πολλά χρήματα. Είναι πιθανό ότι
πρέπει να εμβαθύνουν για να νιώσουν την αίσθηση της ανάγκης. Αλλά εάν δεν κέρδιζαν συγκινητικές ευχαριστίες ή εάν δεν έβλεπαν τα ονόματα
τους σε ένα κτίριο θα έδιναν τόσο γενναιόδωρα;
Δεν θα έπρεπε η έννοια του να δίνουμε για βοήθεια να μας κάνει να νιώθουμε χαρά ακόμη και
εάν κοστίσει μερικές ανέσεις; Μήπως πρέπει να
αφήσουν τις τέχνες και το Χάρβαρντ μέχρι να καταπολεμήσουμε τα κουνούπια;».

Απόστρατοι στρατηγοί ΗΠΑ ζητούν κλείσιμο Γκουαντάναμο
Στους υπογράφοντες συγκαταλέγονται ο πρώην
διοικητής του Σώματος των Πεζοναυτών, ο πρώην
αρχηγός του επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας και ο πρώην επικεφαλής των αμερικανικών
δυνάμεων στη Μέση Ανατολή
Τριάντα ένας απόστρατοι αμερικανοί ανώτατοι
αξιωματικοί ζήτησαν από τον πρόεδρο Μπαράκ
Ομπάμα να κάνει τα πάντα για να κλείσει η φυλακή
στο Γκουαντάναμο και να επιταχυνθεί η μεταφορά
των κρατουμένων, σε επιστολή που δημοσιεύθηκε από την Human Rights First.
Οι πρώην στρατηγοί ναύαρχοι και πτέραρχοι
ενώ χαιρετίζουν την προθυμία του Μπαράκ Ομπάμα για τον τερματισμό της λειτουργίας της φυλακής σε αυτόν τον αμερικανικό θύλακα στην Κούβα
, υπενθυμίζουν ότι «το Γκουαντάναμο δεν είναι
προς το συμφέρον της Αμερικής» και «συνεχίζει
να υπονομεύει την ασφάλεια της χώρας» .
Στους υπογράφοντες συγκαταλέγονται ο πρώην
διοικητής του Σώματος των Πεζοναυτών, στρατηγός Τσαρλς Κρούλακ, ο πρώην αρχηγός του επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας , Μέριλ Μακπίκ

και ο πρώην επικεφαλής των αμερικανικών δυνάμεων (Centcom), στρατηγός Τζόσεφ Χόαρ.
Στην επιστολή τους , οι 31 αξιωματικοί εξέφρασαν επίσης την ανησυχία τους για την «ψευδή
συζήτηση που συνεχίζεται σχετικά με τη χρήση
βασανιστηρίων από την CIA». Όπως αναφέρουν
στην επιτολή τους «πιστεύουμε ότι με τη μελέτη
των πραγματικών περιστατικών, οι αμερικανοί θα
συμφωνήσουν και θα αναγνωρίσουν ότι τα βασανιστήρια δεν αξίζουν τον κόπο και ότι, ως χώρα ,
δεν πρέπει ποτέ να κυλήσουμε πίσω σε εκείνο το
σκοτεινό μονοπάτι».
Οι 31 στρατηγοί είχαν παρακολουθήσει πριν από
πέντε χρόνια στο Οβάλ Γραφείο την υπογραφή
από τον Μπαράκ Ομπάμα των πρώτων διαταγμάτων που προέβλεπαν το κλείσιμο του Γκουαντάναμο και την καταδίκη των βασανιστηρίων.
Από τους 779 κρατούμενους που αρχικά είχαν
μεταφερθεί στο Γκουαντάναμο κρατούνται πλέον
155 τρόφιμοι, ενώ 76 από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων 55 πολιτών της Υεμένης θεωρούνται εν
δυνάμει ελεύθεροι.

ΟΟΣΑ: Το ελληνικό δημόσιο δεν είναι μεγάλο, απλά
δεν δουλεύει σωστά και υπάρχουν προβλήματα
Την εδραιωμένη άποψη πως το ελληνικό δημόσιο είναι υπερμέγεθες αμφισβητούν τα στοιχεία
έρευνας του ΟΟΣΑ, στα οποία, ωστόσο, καταγράφεται το γεγονός ότι οι υπάλληλοι που απασχολούνται δεν κατανέμονται με το σωστό τρόπο με
αποτέλεσμα να παρατηρούνται προβλήματα στη
λειτουργία τομέων και φορέων.
Το βρετανικό περιοδικό Economist επικαλείται
αυτή την έρευνα, βασισμένη σε στοιχεία του 2011,
σε κείμενό του με αντικείμενο τις αντίστοιχες αποκλίσεις από χώρα σε χώρα.
Η Ελλάδα, στο «διάγραμμα» με τα ποσοστά
απασχόλησης σε κυβερνήσεις και δήμους χωρών
– μελών του ΟΟΣΑ, βρίσκεται ακριβώς στη μέση,
καθώς το ποσοστό των δημοσίων υπαλλήλων στη
χώρα ανέρχεται στο 21% του συνολικού εργατικού
δυναμικού της χώρας.
Μεγαλύτερα ποσοστά «δημόσιας» απασχόλησης καταγράφονται σε 9 χώρες: Νορβηγία, Δανία,
Τσεχία, Ρωσία, Σουηδία, Φινλανδία, Γαλλία, Σλοβενία, Ολλανδία.
Σε αντίθεση οι Πολωνία, Βρετανία, Καναδάς,
Σλοβακία, Χιλή, Γερμανία, Ισπανία, Βραζιλία, Μεξικό καταγράφουν μικρότερα ποσοστά, πάντα σε
σύγκριση με την Ελλάδα.
Το μεγαλύτερο ποσοστό δημοσίων υπαλλήλων
από τις χώρες – μέλη του ΟΟΣΑ αντιστοιχεί στη
Νορβηγία (34%), ενώ το Μεξικό έχει τους λιγότερους δημοσίους υπαλλήλους με ποσοστό 10%
Το ποσοστό των δημοσίων υπαλλήλων στη Νορβηγία και τη Δανία είναι τουλάχιστον διπλάσιο από
το αντίστοιχο στη Γερμανία και στην Ισπανία.
Στις ΗΠΑ, οι οποίες απουσιάζουν από το διάγραμμα του Economist, οι κυβερνητικοί υπάλλη-

λοι ανέρχονται στο 15%, ακριβώς κάτω από τον
αντίστοιχο μέσο όρο του ΟΟΣΑ.
'Οπως αναφέρει στο naftemporiki ο αναπληρωτής καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, Χρηστος Κόλλιας, σχολιάζοντας τις
επίμαχες στατιστικές, το πρόβλημα δεν είναι το
μέγεθος των υπαλλήλων, αλλά ο τρόπος με τον
οποίο κατανέμονται.
«Ο τεράστιος αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων
αφορά σε έναν μύθο ο οποίος πλανάται ακόμη και
σήμερα πάνω από την Ελλάδα. Το πρόβλημα της
ελληνικής δημόσιας διοίκησης δεν είναι ο αριθμός των υπαλλήλων, ο οποίος κινείται περίπου
στον μέσο όρο των χωρών – μελών της ΕΕ και του
ΟΟΣΑ. Αντιθέτως, το πρόβλημα του ελληνικού δημοσίου είναι η κατανομή αυτών των υπαλλήλων
και ο ευρύτερος τρόπος λειτουργίας του» τονίζει
με νόημα.
Πως πληρώνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι
Σε γενικές γραμμές οι δημόσιοι υπάλληλοι, στις
δυτικές ευρωπαϊκές χώρες, πληρώνονται απευθείας από το δημόσιο, σε αντίθεση με τις ανατολικές χώρες, όπως οι Πολωνία και Τσεχία, όπου
κατά βάση οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνονται
εμμέσως, από επιχειρήσεις του δημοσίου.
Από το 2001 έως το 2011 τα ποσοστά των κυβερνητικών υπαλλήλων μειώθηκαν στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, με εξαίρεση την Ελλάδα, τη
Βρετανία και τον Καναδά, χώρες στις οποίες καταγράφεται μικρή αύξηση -σημειωτέον, τα στοιχεία
αφορούν στα ποσοστά των κρατικών υπαλλήλων
επί του συνόλου του εργατικού δυναμικού όπως
αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά στην εκάστοτε
χώρα.

Διαμαρτυρία στην τελετή έναρξης της ελληνικής
προεδρίας Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, στις Βρυξέλλες

Περίπου 100 άτομα συμμετείχαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την πρώτη δημόσια εκδήλωση της ελληνικής προεδρίας στις Βρυξέλλες.
Οι Έλληνες και Βέλγοι συγκεντρωμένοι κατήγγειλαν τις βάρβαρες πολιτικές λιτότητας της ελληνικής κυβέρνησης και της ΕΕ.
Με ανακοινωμένη την συγκέντρωση διαμαρτυρίας εδώ κι ένα μήνα, κανείς υπουργός της κυβέρνησης δε τόλμησε να εμφανιστεί μπροστά σε
ένα κοινό 2,000 διπλωματών, αξιωματούχων της
ΕΕ και άλλων επισήμων. Το χαιρετισμό πριν από
το προγραμματισμένο κονσέρτο απεύθυνε ο πρέσβης Κωνσταντίνος Χαλαστάνης-λίστα Λαγκάρντ.
Ακτιβιστές τον διέκοψαν και σήκωσαν πανό που
έγραφε στα γαλλικά: «Σαμαράς Εγκληματίας- ΕΕ
συνένοχη-Τρόικα ξεκουμπίσου! Αλληλεγγύη με
την Ελλάδα».
Έξω από το κτίριο, διαδηλωτές έστησαν δρώμενο που παρίστανε τους Σαμαρά και Βενιζέλο να
μαστιγώνουν ομάδες και τομείς που πλήττονται
από τα μνημόνια: Εργαζόμενους, Μετανάστες,
'Aνεργους, Παιδεία και Υγεία. Μοιράστηκαν ενη-

μερωτικά φυλλάδια στους προσερχόμενους.
Μόλις μια βδομάδα μετά την τελετή ανάληψης
της προεδρίας στην Ελλάδα, που συνοδεύτηκε
από την απαγόρευση και βίαιη καταστολή της
διαδήλωσης, διαμαρτυρίες ενάντια στη τραγοκωμωδία της ελληνική προεδρίας σημειώνονται και
στην «καρδιά της Ευρώπης».
Εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας δήλωσε: «η ελληνική προεδρία συμβολίζει τον αυταρχισμό και
την κοινωνική βαρβαρότητα που οι ελίτ θέλουν
να επιβάλουν σε όλη την Ευρώπη. Αυτό το φριχτό
πείραμα πρέπει να σταματήσει τώρα»
Εκπρόσωπος των βελγικών επιτροπών δράσης
κατά της λιτότητας είπε: «οι άρχουσες τάξεις τόσο
στο Βέλγιο όσο και στην Ελλάδα μας λένε ότι η
κρίση τελειώνει. Εμείς ξέρουμε ότι είναι ψέμα κι
ετοιμαζόμαστε για αγώνες διαρκείας».
Ο Μαμαντού Μπα από τη Γουϊνέα, θύμα της
Χρυσής Αυγής και μέλος της CADTM είπε: «οι
πολιτικές λιτότητας γέννησαν το φασισμό στην
Ελλάδα. Πρέπει να τσακίσουμε τη λιτότητα και το
φασισμό παντού στην Ευρώπη».

Eλλάδα, μίζες κλπ... Ουδείς αναμάρτητος;
Προφανώς, μας υποτιμούν και μας αντιμετωπίζουν ως... «φυτά» όλοι αυτοί που μας λένε «κοίτα την κάθαρση που εξελίσσεται», «να τα λεφτά
στους λογαριασμούς των μιζαδόρων», «υπάρχει η
βούληση να μαντρώσουν τους κλέφτες» και άλλα
τέτοια ηρωικά.
Αυτά που δεν μας λένε όλοι αυτοί, αυτά που με
μέγιστη επιμέλεια και φροντίδα κρύβουν, είναι
δύο πράγματα: Πρώτον, πως τα εν λόγω ποσά που
«ανακαλύπτονται» ή επιστρέφονται είναι κάποια
ψίχουλα από το μεγάλο φαγοπότι.
Και, δεύτερον, ότι το μεγάλο φαγοπότι είναι διεθνώς θεσμοθετημένο, αφού έχει ληφθεί η πρόνοια για το ξέπλυμα και την ασφαλή αποθήκευση
των κλεμμένων.
Πώς αλλιώς να εξηγηθεί ότι με βάση κοινοτική
οδηγία η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των
χωρών - μελών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών επιτρέπεται μόνο για τις καταθέσεις που έχουν ιδιώτες
σε προσωπικούς λογαριασμούς και όχι για καταθέσεις επενδεδυμένες σε εταιρείες, σε trust και σε
επενδυτικά κεφάλαια. Σύμφωνα με τον καθηγητή
του LSE Γκ. Ζούκμαν, τα 2/3 των καταθέσεων αλλοδαπών στην Ελβετία έχουν επενδυθεί σε μετοχές και σε κερδοσκοπικά κεφάλαια που τους προ-

σφέρουν αφορολόγητα και μυστικά μερίσματα.
Ανάμεσα στους αλλοδαπούς που έχουν αποθηκεύσει τα μαύρα χρήματά τους στα ασφαλή
ελβετικά τραπεζικά καταφύγια, σύμφωνα με τον
Γκ. Ζούκμαν, βρίσκονται και συμπατριώτες μας,
οι οποίοι έχουν κρύψει εκεί πάνω από 60 δισεκατομμύρια ευρώ! Από πού έχουν προκύψει αυτά τα
χρήματα είναι πια γνωστό, καθώς η υπόθεση των
μιζών στα εξοπλιστικά προγράμματα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα και μοντέλο της διαδικασίας στις κρατικές προμήθειες συνολικά.
Για όποιον θέλει να δει την πραγματικότητα,
λοιπόν, είναι φανερό ότι η κλοπή του δημοσίου
χρήματος δεν γίνεται απλώς επειδή εμφανίζονται
κάποιοι ανήθικοι δημόσιοι λειτουργοί, αλλά διότι
το ίδιο το σύστημα φροντίζει για το ξέπλυμα και
την ασφαλή επένδυση των κλεμμένων. Αυτό το
τελευταίο αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι
οι προβολείς έχουν πέσει πάνω σε κάποιους από
αυτούς που λαδώθηκαν, όχι όμως και στις (γερμανικές) εταιρείες που λάδωσαν και θα έπρεπε να
λογοδοτήσουν και να τιμωρηθούν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο οποίο όμως δεν προσφεύγει η ελληνική κυβέρνηση. Γιατί άραγε; Μήπως
διότι ουδείς αναμάρτητος; (Δημήτρης Μηλάκας)

Ανεξάρτητη, αδέσμευτη, αντικειμενική
e-εφημερίδα Ελληνισμού Διασποράς
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'Ενα τσουνάμι αποκαλύψεων σαρώνει την επικαιρότητα γύρω από αλλεπάλληλα σκάνδαλα, τα
οποία ξεπετάγονται σαν τα σαλιγκάρια μετά τη
βροχή. Όμως το πουλόβερ μόλις τώρα άρχισε να
ξηλώνεται και το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται σαρωτικές εξελίξεις όχι μό
Εξ άλλου στη δημοσιοποίηση των δεκάδων μεγάλων υποθέσεων που βρίσκονται στα χέρια της
Δικαιοσύνης δεν τηρείται κάποιο χρονοδιάγραμμα δημοσιοποίησης και απαγγελίας κατηγοριών
ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας: όποια
υπόθεση «δένεται» παίρνει τον δρόμο του κατηγορητηρίου και της ανάκρισης.
Οι εξελίξεις που αναμένονται το επόμενο διάστημα – σε κάποιες περιπτώσεις οι υποθέσεις θα
σκάσουν σε πολύ λίγες ημέρες –, εκτός από το νομικό και ποινικό μέρος, δημιουργούν και πολιτικές
περιπλοκές, αφού δυσχεραίνουν την ήδη αγωνιώδη προσπάθεια της κυβέρνησης να επιλέξει με κάποιον στοιχειώδη σχεδιασμό και τη στοιχειώδη...
νηφαλιότητα τον χρόνο των εκλογών.
Όπως ομολογούν άλλωστε ακόμη και υπουργοί
ή... «θαμώνες» και συνομιλητές του Μεγάρου
Μαξίμου, το κόστος που αναμένεται να πληρωθεί
από το ξέσπασμα των σκανδάλων πλήττει ευθέως
ολόκληρο το παλαιό σύστημα διακυβέρνησης, με
συνέπειες που μπορεί να μεταβάλουν άρδην κάθε
βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό. Ας δούμε όμως με τη
σειρά τι τρέχει ήδη και τι έρχεται.
Τα ανοιχτά μέτωπα
1. Οι μίζες στα οπλικά συστήματα, οι οποίες, με
βάση τον όγκο των προγραμμάτων τα τελευταία
30 χρόνια, ενδέχεται να ξεπερνούν ακόμη και τα
2 δισ. ευρώ. Εξ αυτών έχουν εμφανιστεί μερικές
δεκάδες εκατομμύρια, αλλά η έρευνα έχει ακόμη
δρόμο να διανύσει.
2. Η υπόθεση των παράτυπων και με ζημία
των καταθετών και του Δημοσίου δανείων προς
επιχειρηματίες και φυσικά πρόσωπα από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο είναι απλώς η αρχή ενός
σταδιακού ξηλώματος, το οποίο αναμένεται να
εξελιχθεί σε ντόμινο ξεκαθαρίσματος του τραπεζικού συστήματος και των μεθόδων που χαρακτήρισαν τη λειτουργία του τα προηγούμενα πολλά
χρόνια.
3. Η λίστα Λαγκάρντ επανέρχεται στη δημοσιότητα με δύο τρόπους:
- Πρώτον, με την ομόφωνη απόφαση του πενταμελούς Δικαστικού Συμβουλίου ότι τα αδικήματα που αντιμετωπίζει ο Γ. Παπακωνσταντίνου
για τους χειρισμούς του στη λίστα Λαγκάρντ δεν
έχουν παραγραφεί, άρα ο δρόμος για την παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο είναι ορθάνοιχτος.
- Δεύτερον, με την κατάθεση του επικεφαλής
του ΣΔΟΕ Στ. Στασινόπουλου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου είπε πως
εκτιμά ότι οι έλεγχοι για 155 από τα ονόματα που
αναγράφονται στη λίστα θα έχουν αποτέλεσμα
σε διάστημα ενός μήνα από τώρα. Εν τω μεταξύ για έξι πρόσωπα της λίστας, για τα οποία έχει
ολοκληρωθεί ο έλεγχος, διαπιστώνεται ότι έχουν
αποκρύψει περιουσία 10 εκατ. ευρώ.
4. Η έρευνα του ΣΔΟΕ αποκάλυψε την ύπαρξη
δύο off shore εταιρειών στην Κύπρο, οι οποίες
φαίνεται να ανήκουν σε στέλεχος της Χρυσής Αυγής σχετιζόμενο με τα οικονομικά του ναζιστικού
κόμματος. Επιπλέον εντοπίστηκαν 150.000 ευρώ
σε λογαριασμό του προφυλακισμένου βουλευτή της Γιάννη Λαγού, ο οποίος πρώτα δήλωνε...
άνεργος και τώρα... κληρονόμος. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, όπως και οι έρευνες για την εγκληματική
δράση της Χ.Α.
5. Τα στοιχεία του ΣΔΟΕ αποκαλύπτουν ότι την
περίοδο 2009-2011 βγήκαν από τη χώρα προς το
εξωτερικό 54.000 εμβάσματα. Η πρώτη προσέγγιση, με την οποία συμφωνεί το υπουργείο Οικονομικών, δείχνει ότι 22 δισ. ευρώ μάλλον δεν «δικαιολογούνται» από τα εισοδήματα των φυσικών
προσώπων την επίμαχη περίοδο.
Άρα μιλάμε για έναν υπολογισμό περίπου 22
δισ. «μαύρων» ευρώ, στα οποία πιθανότατα περιλαμβάνονται μίζες, ξέπλυμα χρήματος, θαλασσοδάνεια που εξήχθησαν κ.λπ., τα οποία, σύμφωνα
με την επίσημη δέσμευση, επίσης θα ερευνηθούν
μέχρι δεκάρας.
Τι έρχεται
Στο πλαίσιο των παραπάνω υποθέσεων αναμένονται πολύ σύντομα περαιτέρω εξελίξεις σε τρία
μέτωπα:
1. Στο πεδίο των παράτυπων ή παράνομων
θαλασσοδανείων η υπόθεση του Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου – για την ακρίβεια ένα από τα παρακλάδια της – αναμένεται να εμπλέξει και άλλες
τράπεζες και επιχειρηματίες. Επιπλέον αναμένε-

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Γυμνός ο 'Ελληνας... βασιλιάς της μίζας

ται μια παλαιά υπόθεση χρηματοδοτήσεων να φέρει στο προσκήνιο τόσο γνωστά πρόσωπα όσο και
νέα, ενώ κι άλλες τράπεζες και ένας απροσδιόριστος αριθμός στελεχών τους θα διερευνηθούν για
τον ρόλο τους στη διαχείριση ύποπτων δανείων.
2. Στις υποθέσεις της προμήθειας οπλικών συστημάτων λέγεται ότι η προσπάθεια να διερευνηθούν πλήρως πρόσωπα με κορυφαίο ρόλο στο
σύστημα αυτό πλησιάζει στο τέλος της.
3. Αν προσθέσουμε ότι αναμένονται εξελίξεις
στη διερεύνηση της λίστας Λαγκάρντ, συμπληρώνεται το παζλ της διεύρυνσης των ανοιχτών
υποθέσεων.
Όμως, εκτός αυτών, σκάνε μύτη και τέσσερα
νέα «φασούλια»:
1. Στο κάδρο μπαίνουν οσονούπω και υποθέσεις
προμηθειών στον χώρο της Υγείας, για τις οποίες
λέγεται ότι υπάρχουν δεκάδες εκατομμύρια πολιτικού χρήματος, εκτός από τις μίζες στελεχών
και γιατρών – η υπόθεση Τομπούλογλου, λέει μια
πηγή με γνώση των ερευνών, θα μοιάζει με παρωνυχίδα.
2. Ένα ευρύ πεδίο, στο οποίο συνωστίζονται πολυάριθμες υποθέσεις, είναι αυτό των πολυποίκιλων προμηθειών του Δημοσίου, τόσο στον τομέα
των υπηρεσιών όσο και σε αυτόν των... υλικών
αγαθών. Ήδη φημολογείται η διερεύνηση δύο
μεγάλων επιχειρηματιών χωρίς να είναι ακόμη
γνωστό αν θα βρεθούν υπό κατηγορία.
3. Στο στόχαστρο έχουν ήδη τεθεί δημόσια έργα
διαφόρων μεγεθών και οι συμβάσεις τους.
4. Τέλος, στο κάδρο αναμένεται να μπουν και
χαριστικά δάνεια που αφορούν τον κόσμο του
αθλητισμού και ειδικότερα τον πιο αμαρτωλό τομέα του: το ποδόσφαιρο.
Όμως, είπαμε: Δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα ούτε σειρά προτεραιότητας. Αυτός είναι
ο κυριότερος λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση
ανησυχεί μήπως το τσουνάμι αποκαλύψεων, επειδή ακριβώς δεν ελέγχεται από την ίδια, έχει παρενέργειες που είτε ακυρώνουν τον βραχυπρόθεσμο
πολιτικό σχεδιασμό της είτε ενδέχεται να τη σύ-

ρουν ακόμη και σε εκλογές.
Οι φυσικοί σύμμαχοι...
Οι υποθέσεις λοιπόν πληθαίνουν και ο όγκος
τού υπό έρευνα μαύρου χρήματος, των μιζών και
των θαλασσοδανείων αυξάνεται σαν την άμμο της
θαλάσσης. Μαζί αυξάνονται και τα πρόσωπα που
θα περάσουν από τον «ντάκο» της Δικαιοσύνης, η
οποία, παρά τα προβλήματα στελέχωσης του μηχανισμού και υποστήριξης, δείχνει ότι είναι αποφασισμένη να προχωρήσει πολύ πιο μακριά απ’
όσο τα προηγούμενα χρόνια.
Ήδη ένα από τα μηνύματα που μεταδίδονται
είναι ότι δεν υπάρχουν «βαριά» ονόματα με ειδική μεταχείριση, δεν υπάρχουν «καλύψεις», δεν
γίνονται δεκτοί εκβιασμοί και πολιτικές επιρροές,
οι οποίες πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια
ανέστειλαν ή περιόρισαν μεγάλες έρευνες.
Το «μήνυμα» αυτό αποκωδικοποιείται με έναν
εξαιρετικά απλό τρόπο: όσοι είναι ύποπτοι για
βρόμικες δουλειές θα ελεγχθούν και από τον
«ντάκο» θα περάσουν ακόμη και ηχηρά ονόματα,
τα οποία θα πρέπει να αποδείξουν την καθαρότητα των συναλλαγών και των περιουσιών τους.
Όσοι πιστεύουν ότι θα πέσουν στα μαλακά επειδή
«κρατάνε» κόσμο, λέγεται... αρμοδίως, θα πρέπει
να το ξεχάσουν.
Η Δικαιοσύνη σε αυτή τη φάση έχει πολλούς
συμμάχους – άλλους «φυσικούς» και άλλους εξ
ανάγκης:
1. Η τρόικα σε όλες τις εκφάνσεις της θέλει
πλήρες ξεκαθάρισμα. Δεν είναι τυχαίες οι δημόσιες επισκέψεις του Γερμανού Χορστ Ράιχενμπαχ,
επικεφαλής της Task Force της Κομισιόν για την
Ελλάδα, στις δικαστικές ενώσεις, οι δημόσιες παραινέσεις του για επιτάχυνση της απόδοσης δικαιοσύνης, το αίτημά του για απλοποίηση και εκσυγχρονισμό του συστήματος απονομής της, αλλά και
η πίεση προς την πολιτεία ώστε να τη συνδράμει
με θεσμικούς όρους.
Δεν είναι επίσης τυχαία η διαρκής ροή στοιχείων
τόσο από την ελέγχουσα τις τράπεζες BlackRock

όσο και από γερμανικές πηγές για θαλασσοδάνεια
και μίζες.
2. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που επί χρόνια καταγγέλλει το
«τρίγωνο της αμαρτίας», το οποίο αποτελούν τα
παλαιά διεφθαρμένα κόμματα, οι τράπεζες και
τα ΜΜΕ, βλέπει τώρα να ανοίγεται ένας νέος κύκλος διερεύνησης του αμαρτωλού παρελθόντος, ο
οποίος ενδέχεται σε έναν βαθμό να θέσει νέα βάση
στον τρόπο με τον οποίο διακινείται το χρήμα.
Ο χρόνος διερεύνησης θα είναι μακρύς και μέρος των ερευνών θα συμπέσει με την αναμενόμενη διακυβέρνηση από τον ίδιο. Έχει λοιπόν κάθε
λόγο όχι μόνο να διευκολύνει, αλλά να πιέσει για
τη μεγαλύτερη δυνατή εμβάθυνση των ερευνών
και της απονομής δικαιοσύνης. Ήδη αναλαμβάνει
κάποιες πρώτες σχετικές πρωτοβουλίες.
3. Ο ελληνικός λαός, το μεγαλύτερο θύμα αυτών
των υποθέσεων, που είδε τους φόρους και τις
καταθέσεις του να γίνονται αντικείμενο σπέκουλας, διαφθοράς και λεηλασίας από ένα σύστημα
εξουσίας που σταδιακά οδήγησε τη χώρα και την
κοινωνία στη χρεοκοπία, σήμερα θέλει απονομή
δικαιοσύνης. Όποιος βγαίνει στον «ντάκο», λοιπόν, δεν θα μπορεί να επενδύσει στη... «λαϊκή συμπάθεια», όπως άλλοι αστέρες του παρελθόντος.
...και ο εξ ανάγκης
Αν υπολογίσουμε τον χρόνο που θα χρειαστεί
για τη διαλεύκανση μόνο αυτών των υποθέσεων
-χωρίς να λάβουμε υπ’ όψιν τι άλλο μπορεί να
«σκάσει» προσεχώς- είναι προφανές ότι η πλήρης
διερεύνησή τους θα υπερβεί χρονικά τη θητεία
της συγκυβέρνησης Σαμαρά και Βενιζέλου. Όπως
και αν εξελιχθεί το πολιτικό παιχνίδι, οι εκλογές
θα προηγηθούν της όποιας διαλεύκανσης.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα εν λόγω σκάνδαλα δεν είναι εκμεταλλεύσιμα εκ μέρους της
συγκυβέρνησης και, κυρίως, εκ μέρους του πρωθυπουργού. Έτσι τουλάχιστον ελπίζει ο ίδιος. Ήδη
συνομιλητές του λένε ότι είναι αποφασισμένος να
συνδράμει ενεργά τις έρευνες προς κάθε κατεύθυνση, περιγράφοντας – εμμέσως – τον πολιτικό
στόχο του Αντώνη Σαμαρά.
Βλέποντας καθαρά την επερχόμενη εκλογική
ήττα, ο πρωθυπουργός ενδιαφέρεται κυρίως για
δύο παραμέτρους: την έκτασή της -ήδη διαρρέουν διάφορες εκτιμήσεις για τα «διαχειρίσιμα» και
«μη διαχειρίσιμα» μεγέθη- και την δυνατότητά
του να ελέγξει την επόμενη μέρα τη Ν.Δ., ώστε να
υπερβεί την «κατάρα» των πολιτικών αρχηγών να
αντικαθίστανται μετά από μεγάλες ήττες.
Με δεδομένο ότι η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ θα πληρώσουν πολλά «σπασμένα» της κρίσης και της πολιτικής τους, με την προοπτική μιας ουσιαστικής
πολιτικής βοήθειας από τους δανειστές ιδιαίτερα
χλομή, ο Σαμαράς επιδιώκει να καρπωθεί όσα
ωφελήματα είναι δυνατόν από την επιχείρηση
«καθαρά χέρια».
Αν κάποιος αναρωτηθεί για τον έλεγχο που
μπορεί να ασκήσει η κυβέρνηση στην εξέλιξη των
διαφόρων υποθέσεων, η απάντηση είναι μάλλον
απλή: από ελάχιστο έως μηδαμινό. Οι λόγοι είναι
δύο:
- Η ροή πληροφοριών στα οικονομικού τύπου
σκάνδαλα -μίζες και τράπεζες- προέρχεται από
γερμανικές πηγές. Είναι καταφανές, αλλά και διασταυρωμένο πλέον, ότι η τρόικα -όλες οι πλευρές
της- και κυρίως η Γερμανία έχουν αποφασίσει να
αποκαθηλώσουν το παλαιό σύστημα των εν Ελλάδι συνεργατών του ώστε να συνεχιστούν κανονικά
οι νέες δουλειές, με νέο πλαίσιο και, προφανώς,
με νέο αντικείμενο.
- Οι χειρισμοί της Δικαιοσύνης είναι πιο ελεύθεροι από κομματική καθοδήγηση συγκριτικά με
κάθε άλλη φορά τα – πολλά – τελευταία χρόνια.
Με αυτά ως δεδομένα, η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός θα προσπαθήσουν μεν να κεφαλαιοποιήσουν τα όποια κέρδη, μεταξύ των οποίων
και από τις έρευνες για τη Χρυσή Αυγή, αλλά το
πιθανότερο είναι ότι θα σκοντάψουν σε μια απλή
αλήθεια: όσο περισσότεροι σκελετοί βγαίνουν
από τα υπόγεια του μεταπολιτευτικού συστήματος
εξουσίας τόσο περισσότερο αποκαλύπτεται το μέγεθος της λεηλασίας, στην οποία συμμετείχαν τα
δύο κόμματα που σήμερα συγκυβερνούν και που
επί τέσσερις δεκαετίες μοιράστηκαν τη διακυβέρνηση και οδήγησαν το κράτος στη χρεοκοπία και
την κοινωνία στην εκπτώχευση.
Το ερώτημα ωστόσο που εκκρεμεί να απαντηθεί
είναι πόσες πιθανότητες υπάρχουν να επωφεληθεί από τις αποκαλύψεις των σκανδάλων του ένα
πολιτικό σύστημα ενδυόμενο τη λεοντή του «αδιάφθορου». Την απάντηση σε αυτό η κυβέρνηση
και τα κόμματα που τη συγκροτούν δεν μπορούν
να τηn... δημιουργήσουν. Απλώς, θα τους ανακοινωθεί στην κάλπη.
Σταύρος Χριστακόπουλος - Το ΠΟΝΤΙΚΙ
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F. Times: Οι ΗΠΑ αποποιούνται τον ρόλο
του «παγκόσμιου χωροφύλακα»

The Economist: 'Eτσι θα είναι ο κόσμος το 2014
Υψηλός ο κίνδυνος κοινωνικής έκρηξης στην Ελλάδα

Η Δύση παίρνει τη σκυτάλη της ανάπτυξης, τα
golden boys των τραπεζών κάνουν στην άκρη για
να περάσει η ελίτ της τεχνολογίας, το ψηλότερο
κτήριο ανά την υφήλιο ξεπροβάλλει στην Κινα
και τα 2/5 του παγκόσμιου πληθυσμού στέκονται μπροστά σε μία κάλπη την ώρα που γίνεται
πραγματικότητα το πρώτο εμπορικό ταξίδι στο
διάστημα.
Ο διευθυντής σύνταξης του περιοδικού The
Economist Daniel Franklin παρουσίασε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας την ετήσια έκδοση του
βρετανικού ομίλου «Ο Κόσμος το 2014» για την
Ελλάδα και την Κύπρο.
Ο υπεύθυνος της έκδοσης προέβλεψε ότι το
2014 τα καλά οικονομικά νέα θα έρθουν από τη
Δύση, με τις χώρες του G4 να συνδράμουν το
παγκόσμιο πραγματικό ΑΕΠ κατά $544 δις (ΗΠΑ
$370 δις, Ιαπωνία $91 δις, Βρετανία $43 δις, Γερμανία $40 δις).
Ο ίδιος εκτίμησε ότι η ελίτ των επιτυχημένων
επιχειρηματιών στον τομέα της τεχνολογίας θα
διαδεχθεί τα golden boys των τραπεζών στο παγκόσμιο οικονομικό προσκήνιο και κατ' επέκταση
θα αποτελέσει το «κόκκινο πανί» για τη διεθνή
κοινή γνώμη.
Στην κορυφή της κατάταξης με βάση την ταχύτητα οικονομικής ανάπτυξης τοποθέτησε -στη
θέση της μέχρι πρότινος πρωτοπόρου Κίνας, η
οποία είναι πλέον χώρα μεσαίου εισοδήματος με
πιο αργή ανάπτυξη- χώρες όπως το Νότιο Σουδάν
και η Μογγολία.
Παράλληλα, μετέφερε την εκτίμηση του
Economist ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις χώρες με
τον υψηλότερο κίνδυνο κοινωνικής έκρηξης, γεγονός το οποίο απέδωσε στο έβδομο συνεχιζόμενο έτος ύφεσης της οικονομίας.
Μεταξύ άλλων, στάθηκε στην ένταση η οποία
απορρέει από το ευαίσθητο θέμα των νησιών ανάμεσα στην Κίνα και την Ιαπωνία.
O Daniel Franklin είπε ακόμη για τον 2014:
Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του, το
Sky City (Σαγκάη) θα είναι το ψηλότερο κτήριο
στον κόσμο με ύψος 838 μέτρα.
Ο ιδρυτής της Virgin Richard Branson θα διοργανώσει το πρώτο εμπορικό ταξίδι στο διάστημα,
στο οποίο θα συμμετάσχει και ο ίδιος μαζί με τα
δύο παιδιά του.
Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου θα προ-

σελκύσει τα βλέμματα του φιλοθεάμονος κοινού
στη Βραζιλία. Πιθανές διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης, γιά το κόστος ανάληψης της διοργάνωσης, ενδεχομένως να επισκιάσουν τα ματς.
Το 42% του παγκόσμιου πληθυσμού θα κληθεί
να ψηφίσει σε εθνικό επίπεδο, γεγονός που οφείλεται στη διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών σε
μεγάλες χώρες, όπως η Ινδία και η Βραζιλία.
Ποιος θα ηγεμονεύσει το 2014; Μεγάλοι «παίκτες», όπως οι ΗΠΑ, η ΕΕ αλλά και η Κίνα θα έχουν
σκυμμένο το κεφάλι στα εσωτερικά μέτωπα εν
μέσω πολιτικής αστάθειας που θα απορρέει από
τις οικονομικές δυσκολίες.
Αναλύοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες η Ελλάδα εισέρχεται στο 2014, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ
Κωνσταντίνος Μίχαλος και ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ Αντώνης Μακρής μίλησαν για εξαντλούμενες
αντοχές της ελληνικής κοινωνίας λόγω των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης λιτότητας και της
ύφεσης της οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασαν την άποψη ότι οι εταίροι της Ελλάδας, οι
οποίοι καθορίζουν τους όρους του προγράμματος
δημοσιονομικής προσαρμογής, θα πρέπει να επιδείξουν μεγαλύτερη κατανόηση προς αυτήν την
κατεύθυνση. Εκτίμησαν δε ότι έως σήμερα το μεγαλύτερο βάρος έχει σηκώσει ο ιδιωτικός τομέας
σε αντίθεση με τον δημόσιο.
Την εκτίμηση ότι η παγκόσμια ρευστότητα θα
συνεχίσει να αυξάνεται το 2014, αν και σε χαμηλότερο ρυθμό, εξέφρασε ο επικεφαλής στρατηγικής
της Amundi Eric Mijot, ο οποίος πάντως επισήμανε ότι δεν έχουν επιστρέψει όλα τα ΑΕΠ των ανεπτυγμένων χωρών στα επίπεδα του 2008.
Για πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες στις αναδυόμενες αγορές το 2014 έκανε λόγο ο γενικός
διευθυντής διαχείρισης κινδύνων του ομίλου της
Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ-2,27% και του ομίλου ΕΤΕ
Παύλος Μυλωνάς, o οποίος μεταξύ άλλων μίλησε
για «θεμελιακά στοιχεία που παραπέμπουν, ακόμη μία φορά, σε ένα ισχυρό δολάριο».
Oι προοπτικές για την κυπριακή οικονομία το
2014 δεν προμηνύονται θετικές, εκτίμησε ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ Φειδίας Πηλείδης, υπογραμμίζοντας ότι η ύφεση θα συνεχιστεί, οδηγώντας σε
ακόμη υψηλότερα επίπεδα ανεργίας και σε πιθανή
μετανάστευση ταλέντων. Πάντως, συμπλήρωσε
ότι το κυπριακό τραπεζικό σύστημα κινείται προς
τη σωστή κατεύθυνση.
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Το επίσημο θέμα του φετινού Φόρουμ του Νταβός ήταν-όπως θα ανέμενε κανείς- αόριστο: «Αναμορφώνοντας τον κόσμο». Το ανεπίσημο σύνθημα
όμως, γράφει ο Γκίντεον Ράχμαν στους Financial
Times, είναι «η Αμερική επέστρεψε». Οι εκτιμήσεις ότι η αμερικανική οικονομία θα παρουσιάσει
φέτος ρυθμό ανάπτυξης ίσο με 3% φέρνουν την
Αμερική σε πλεονεκτική θέση για πρώτη φορά
εδώ και χρόνια.
Η ανάκαμψη όμως της αμερικανικής οικονομίας
δεν πρέπει να συγχέεται με την επιστροφή της στο
πολιτικό προσκήνιο. Αντίθετα, η αργή υποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τον ρόλο του
χωροφύλακα του πλανήτη είναι εμφανής.
«Οι ΗΠΑ δίνουν την εντύπωση ότι δεν επιθυμούν
πλέον την ανάμιξή τους σε διεθνείς κρίσεις», δήλωσε πρόσφατα ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών
Λοράν Φαμπιούς. Το αποτέλεσμα είναι οι σύμμαχοί τους να αναγκάζονται να προσαρμοστούν στη
νέα πραγματικότητα.
Αυτό ισχύει ακόμη και για το Ισραήλ.
Όπως επισήμανε πρόσφατα ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Άβιγκντορ Λίμπερμαν, «οι δεσμοί
μεταξύ του Ισραήλ και των ΗΠΑ εξασθενούν. Οι
Αμερικανοί έχουν πολλές προκλήσεις μπροστά
τους». Ανάλογη προσέγγιση έχει υιοθετήσει και η
Σαουδική Αραβία, που είναι πολύ ενοχλημένη με
την αμερικανική απεμπλοκή.
Η απροθυμία του Μπαράκ Ομπάμα να εμπλακεί
στρατιωτικά στον πόλεμο της Συρίας έχει τροφοδοτήσει τον ισχυρισμό ότι η Αμερική αποσύρεται
από τη Μέση Ανατολή. Ανήσυχοι όμως εμφανίζονται και οι Ευρωπαίοι, που θεωρούν ότι η στροφή
της Ουάσινγκτον προς την Ασία θα την απομακρύνει από το ΝΑΤΟ και τους ευρωπαίους εταίρους
της.
Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Ομπάμα θεωρούν ότι όλη αυτή η συζήτηση για την αμερικανική
«απεμπλοκή» είναι υπερβολική και επισημαίνουν
ότι η χώρα τους παίζει ηγετικό ρόλο στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τη Συρία, στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και
στις προσπάθειες να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ
Ισραηλινών και Παλαιστινίων.
Επιπλέον, λένε, οι ΗΠΑ παραμένουν ο βασικός
εγγυητής της ασφάλειας της Ευρώπης, της Μέσης
Ανατολής και των χωρών Ασίας και Ειρηνικού.
Το βέβαιο είναι ότι η Αμερική του Ομπάμα είναι

πιο απρόθυμη να χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική
της ισχύ. Η τάση του νεοαπομονωτισμού που κυριαρχεί στη χώρα φάνηκε και από μια νέα δημοσκόπηση του Pew Research Center. Το 52% των
Αμερικανών θεωρεί ότι η χώρα τους πρέπει να
κοιτάζει τη δουλειά της και να αφήνει τις άλλες
χώρες να πορεύονται μόνες τους όπως μπορούν
καλύτερα. Μόνο το 38% διαφωνεί.
Σύμφωνα με τον Μπρους Στόουκς του Pew,
πρόκειται για μια πρωτοφανή έλλειψη υποστήριξης προς την αμερικανική εμπλοκή με τον
υπόλοιπο κόσμο. Η εμφανής αυτή επιφύλαξη
παρατηρείται και στην ελίτ: το Pew διαπίστωσε
ανάλογα ποσοστά και στα μέλη του Συμβουλίου
Εξωτερικών Σχέσεων.
Δεν είναι δύσκολο να ανακαλυφθούν οι λόγοι γι'
αυτή τη στροφή της Αμερικής προς τον εαυτό της,
γράφει ο Ράχμαν. Ο ένας είναι η οικονομική κρίση.
Ο άλλος είναι τα τραύματα από τους πολέμους στο
Ιράκ και το Αφγανιστάν. Δεν πρέπει να υποτιμάται
όμως και η επανάσταση των σχιστολιθικών πετρωμάτων, που γέννησε την ελπίδα της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Αμερικής.
Δεν αποκλείεται η απομονωτιστική διάθεση της
Αμερικής να αποδειχθεί μια φάση. Οι Ηνωμένες
Πολιτείες έχουν περάσει από αντίστοιχες περιόδους μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά
το Βιετνάμ.
Και στις δύο περιπτώσεις, οι διεθνείς εξελίξεις
την ανάγκασαν να επιστρέψει στο προσκήνιο.
Μια δυναμική ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας μπορεί να γεννήσει και πάλι μια διάθεση
εξωτερίκευσης. Είναι όμως εξίσου πιθανό η στροφή προς τη μη-επέμβαση να είναι διαρθρωτικού
και όχι κυκλικού χαρακτήρα. Και να αντανακλά
την προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα, όπου
αναδύονται νέες οικονομικές δυνάμεις, και ιδιαίτερα η Κίνα.
Προς το παρόν, πάντως, αυτός που προσαρμόζεται στην αμερικανική στροφή είναι ο υπόλοιπος
κόσμος. «Κανείς δεν μπορεί να συγκριθεί με τους
Αμερικανούς από στρατιωτική άποψη», παρατήρησε ο Φαμπιούς. «Αν λοιπόν οι Αμερικανοί δεν
μπορούν ή δεν θέλουν να επεμβαίνουν, ο κίνδυνος είναι μεγάλες κρίσεις να συντηρούνται».
Αυτό είναι ήδη φανερό, από τη Συρία ως τα
Νησιά Σενκάκου και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

H Iσλανδία δεν ακούει τους πιστωτές τραπεζών
Πέντε χρόνια μετά την αθέτηση των μεγαλύτερων τραπεζών της Ισλανδίας σε χρέος 85 δισ. δολ.
η κυβέρνηση της χώρας αρνείται να μιλήσει με
hedge funds και άλλους πιστωτές που προσπαθούν να εξασφαλίσουν την πληρωμή των απαιτήσεων τους, μεταδίδει το Bloomberg.
Η κυβέρνηση του νησιού, το οποίο το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο αναφέρει σαν πρότυπο για
τη διαχείριση της κρίσης, επισημαίνει ότι δεν το
απασχολεί η αντιμετώπιση των αναγκών των ομολογιούχων στις Kaupthing Bank hf, Glitnir Bank hf
και Landsbanki Islands hf.
Αντίθετα, ο πρωθυπουργός Sigmundur D.
Gunnlaugsson δηλώνει ότι θα παλέψει για να
διασφαλίσει ότι τα βήματα που θα ληφθούν θα
προστατεύουν τις χρηματοοικονομικές αγορές
της χώρας του.
Οι πιστωτές, οι οποίες εκπροσωπούνται σε επι-

τροπές εκκαθάρισης, θέλουν η κυβέρνηση να τους
επιτρέψει να παρακάμψουν τους ελέγχους κεφαλαίων που επιβλήθηκαν το 2008, όταν η Ισλανδία
βίωνε μαζικές εκροές.
Από την πλευρά του ο Gunnlaugsson δηλώνει
ότι ένας τέτοιος διακανονισμός δεν μπορεί να γίνει. «Καθώς οι φορείς αυτοί έχουν αυτά τα τεράστια funds στη συμφωνία, ή θα έχουν, μια τέτοια
συμφωνία εφόσον γινόταν πραγματικότητα, θα
επηρεάσει το αν και το πότε θα μπορέσουμε να
καταργήσουμε τους κεφαλαιακούς ελέγχους»,
δηλώνει. «Είναι προς το συμφέρον όλων να δημιουργηθεί μια κατάσταση η οποία θα επιτρέπει την
άρση των ελέγχων», προσθέτει.
Ο πρωθυπουργός της Ισλανδίας σημειώνει εξάλλου ότι οι πιστωτές “είναι ιδιωτικοί φορείς που
προσπαθούν να καταλήξουν σε μια συμφωνία για
ιδιωτικό χρέος”, όπως μεταδίδει το Bloomberg.
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HΠΑ: 'Ανοδος στις νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας
Μικρή άνοδο σημείωσε ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν την προηγούμενη εβδομάδα νέα
αίτηση επιδόματος ανεργίας, υποδηλώνοντας ότι η βελτίωση της αγοράς εργασίας δεν είναι τόσο ισχυρή όσο ανέμενε η κυβέρνηση.
Ειδικότερα, οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 1.000 στον εποχικώς προσαρμοσμένο αριθμό των 326.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 18 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του
υπουργείο Εργασίας. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Marketwatch ανέμεναν
330.000 νέες αιτήσεις.
Την ίδια στιγμή, ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων υποχώρησε κατά 3.750 στις 331.500 αιτήσεις, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι εβδομάδων, ενώ οι συνεχιζόμενες αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 34.000 στις 3.056.000 έως τις 11 Ιανουαρίου.

Το ΔΝΤ αναθεωρεί υψηλότερα τις προβλέψεις
του για την παγκόσμια ανάπτυξη
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναβάθμισε τις
προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη για
πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο χρόνια, αν και
προειδοποίησε ότι οι πλουσιότερες χώρες συνεχίζουν να αναπτύσσονται κάτω από τις πλήρεις
δυνατότητές τους, και πρόσθεσε τον αποπληθωρισμό στον μακρύ κατάλογο των κινδύνων που θα
μπορούσαν να εκτροχιάσουν την εκκολαπτόμενη
ανάκαμψη.
Στο «World Economic Outlook», το ΔΝΤ προβλέπει 3,7% ανάπτυξη για την παγκόσμια οικονομία
το 2014, 0,1% υψηλότερα από τις προβλέψεις που
είχε δώσει τον Οκτώβριο, και εκτιμά ότι το 2015 θα
κυμανθεί στο 3,9%.
Προβλέπει επίσης υψηλότερη ανάπτυξη στις
προηγμένες οικονομίες φέτος, αλλά διατηρούνται
αμετάβλητες οι προβλέψεις του για τον αναπτυσσόμενο κόσμο, όπου οι υψηλότερες εξαγωγές στις
πλούσιες χώρες θα αντισταθμιστούν από τη χαμηλή εγχώρια ζήτηση.
«Η ανάπτυξη θα κινηθεί περισσότερο προς την
πλευρά των προηγμένων οικονομιών το 2014-15»,
όπως σημειώνει ο Ολιβιέ Μπλανσάρντ, επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ.
Οι ΗΠΑ είναι πιθανό να είναι ένα από τα φωτεινά
σημεία φέτος, μετά τη συμφωνία για τον προϋπολογισμό στο Κογκρέσο η οποία μείωσε μερικές
από τις περικοπές των κρατικών δαπανών που
είχαν βαρύνει την εγχώρια ζήτηση.
Το ΔΝΤ συγκεκριμένα προβλέπει ότι το 2014 η

ανάπτυξη στις ΗΠΑ θα διαμορφωθεί στο 2,8%,
στην Ευρωζώνη στο 1% και στην Κινα στο 7,5%,
έναντι προηγούμενων προβλέψεων για ανάπτυξη
2,6%, 0,9% και 7,2% αντίστοιχα.
Το ΔΝΤ βλέπει επίσης πολύ θετικότερες προοπτικές για τη Βρετανία, τοποθετώντας έτσι τις
προβλέψεις του για την ανάπτυξη της χώρας στο
2,4% το '14, από 1,9% που προέβλεπε Οκτώβριο.
Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το ΔΝΤ σημειώνει ότι
η ανάκαμψη θα είναι πιο χαμηλή λόγω της χρηματοοικονομικής πίεσης, και το ίδιο ισχύει για τις
περισσότερες χώρες του Νότου, όπως την Ισπανια, την Ιταλια και την Πορτογαλια, καθώς και για
την Κύπρο.
Το υψηλό χρέος και τα δημοσιονομικά προβλήματα θα κρατήσουν σε χαμηλό επίπεδο την εγχώρια ζήτηση, ενώ οι εξαγωγές θα συνεχίσουν να
συμβάλουν στην ανάπτυξη.
Οι προοπτικές της Ιαπωνίας εξέπληξαν θετικά,
καθώς το ΔΝΤ προβλέπει πως τα περαιτέρω δημοσιονομικά κίνητρα θα βοηθήσουν να αντισταθμιστεί μέρος των επιπτώσεων από τον υψηλότερο φόρο κατανάλωσης που προβλέπεται για την
άνοιξη.
Το ΔΝΤ τονίζει πως η ενίσχυση της ανάπτυξης
δεν σημαίνει πως η παγκόσμια οικονομία έχει
ξεπεράσει τους κινδύνους και σημειώνει ότι η διασφάλιση ενός υψηλού ρυθμού ανάπτυξης και η
διαχείριση των αδυναμιών αποτελούν προτεραιότητες για όλες τις χώρες.

Eurostat: «'Αλμα» στα 5 δισ. ευρώ του πλεονάσματος

Το έκτο μεγαλύτερο πλεόνασμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στην ΕΕ πέτυχε η Ελλάδα
το τρίτο τρίμηνο του 2013, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία που παρουσίασε σήμερα η
Eurostat.
Ειδικότερα, το πλεόνασμα της χώρας έφτασε τα
5 δισ. ευρώ τους μήνες Ιούλιο-Σεπτέμβριο 2013,
καταγράφοντας σημαντική αύξηση 1,8 δισ. ευρώ
σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012 (όταν
διαμορφώθηκε στα 3,2 δισ. ευρώ).
Συνολικά, στα τρία πρώτα τρίμηνα του 2013 το
ισοζύγιο της Ελλάδας είναι πλεονασματικό κατά
2,6 δισ. ευρώ, γεγονός πρωτοφανές τα τελευταία
χρόνια.
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών καταγράφει τις διεθνείς συναλλαγές μίας οικονομίας με
τον υπόλοιπο κόσμο, δηλαδή την διαφορά μεταξύ
εισαγωγών και εξαγωγών αγαθών, υπηρεσιών και
άλλων πληρωμών.

Όταν είναι αρνητικό αυτό σημαίνει ότι μία χώρα
δανείζεται χρήματα για να καλύψει τις ανάγκες
της, καθώς οι εξαγωγές της δεν αρκούν για την
πληρωμή των εισαγωγών της. Το διψήφιο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας πριν το
2009 ήταν από τις βασικότερες αιτίες της κρίσης
καθώς οδήγησε σε υπέρ δανεισμό.
Να σημειωθεί πάντως ότι κατά παράδοση, το
ισοζύγιο της Ελλάδας καταγράφει τις καλύτερες
επιδόσεις του το Γ' τρίμηνο του κάθε έτους, όταν
καταγράφονται οι μεγαλύτερες εισπράξεις από
τον τουρισμό. Τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2013
ήταν ελαφρά αρνητικό.
Συνολικά, την πρώτη θέση στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο του 2013 κατέχει η Γερμανία με +44,4 δισ.
ευρώ, ενώ ακολουθούν η Ολλανδία με +14,3 δισ.
ευρώ, η Σουηδία με +6,2 δισ. ευρώ, η Ιταλία με
+5,5 δισ. ευρώ, η Δανία με +5,4 δισ. ευρώ και η
Ελλάδα με +5,0 δισ. ευρώ.

Μειώθηκε το δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη
Μείωση εμφάνισε για πρώτη φορά μετά το τέταρτο τρίμηνο του 2007 το δημόσιο χρέος της Ευρωζώνης το τρίτο τρίμηνο του 2013 σε απόλυτους
όρους συνολικά, εκτός από την Ελλάδα και την
Ισπανία, όπου παρουσίασε αύξηση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Eurostat), διαμορφώνεται στα
8,842 τρισ. ευρώ και φθάνει ποσοστιαία το 92,7%
του ΑΕΠ. Το δεύτερο τρίμηνο του 2013 το δημόσιο
χρέος της Ευρωζώνης είχε ανέλθει στο 93,4% του
ΑΕΠ. Αντιθέτως, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης
των 28 χωρών-μελών το δημόσιο χρέος αυξήθηκε
κατά τι το τρίτο τρίμηνο στο 86,8% από το 86,7%
το δεύτερο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται
κυρίως στις επιπτώσεις από τις κινήσεις στην ισο-

τιμία του ευρώ.
Σύμφωνα με τη Eurostat, εάν το δημόσιο χρέος
του τρίτου τριμήνου του 2013 συγκριθεί με το αντίστοιχο του τρίτου τριμήνου του 2012, τότε και σε
επίπεδο Ευρωζώνης και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ενωσης παρουσίασε αύξηση. Στη μεν Ευρωζώνη
αυξήθηκε από 90% στο 92,7% του ΑΕΠ, ενώ στην
Ε.Ε. των 28 κρατών-μελών από 84,9% σε 86,8%
του ΑΕΠ.
Στη λήξη του διαστήματος Ιουλίου-Σεπτεμβρίου του 2013 επί του συνολικού δημοσίου χρέους
το 79,3% απαρτίζεται από έντοκα γραμμάτια και
ομόλογα, το 17,9% από κρατικό δανεισμό και το
2,7% από καταθέσεις σε συνάλλαγμα και διακρατικό δανεισμό.

Toyota: Νο1 σε πωλήσεις αυτοκινήτων στον κόσμο
Την πρωτιά στις πωλήσεις αυτοκινήτων παγκοσμίως διατήρησε για δεύτερο συνεχόμενο έτος, το
2013, η Toyota, καθώς το αδύναμο γεν στήριξε τις πωλήσεις της στο εξωτερικό.
Όπως αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο σχετική ανακοίνωση, οι πωλήσεις της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας αυξήθηκαν πέρυσι κατά 2% στα 9,98 εκατομμύρια οχήματα.
Καθώς το ιαπωνικό νόμισμα εξακολουθεί να την κάνει ανταγωνιστικότερη έναντι άλλων εταιρειών,
η Toyota αναμένει ότι οι πωλήσεις της φέτος θα ξεπεράσουν για πρώτη φορά τα 10 εκατομμύρια οχήματα. Ο στόχος για πωλήσεις 10,32 εκατομμυρίων οχημάτων το 2014, στις οποίες περιλαμβάνονται και
αυτές των θυγατρικών της Daihatsu και Hino, σημαίνει αύξηση 4% σε σχέση με το 2013.
Στη δεύτερη θέση ως προς τις πωλήσεις αυτοκινήτων παγκοσμίως ήρθε η General Motors, η οποία
πούλησε πέρυσι 9,71 εκατομμύρια οχήματα, ενώ στην τρίτη θέση ήρθε η Volkswagen, οι πωλήσεις της
οποίας αυξήθηκαν περίπου 5% σε πάνω από 9,7 εκατομμύρια οχήματα.
Ευρωζώνη : Σημαντική ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
Η οικονομία της Ευρωζώνης ξεκίνησε το έτος με ισχυρότερους ρυθμούς, με τη Γερμανία να ηγείται
της ανάκαμψης της επιχειρηματικής δραστηριότητας τον Ιανουάριο.
Τα νέα αυτά στοιχεία θα καθησυχάσουν τους φορείς χάραξης πολιτικής καθώς επιβεβαιώνουν ότι
η επιστροφή στην ανάπτυξη, η οποία άρχισε το δεύτερο τρίμηνο του περασμένου έτους, συνεχίζεται.
Επίσης είναι λιγότερο πιθανό πλέον ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα χρειαστεί να λάβει σύντομα
περαιτέρω δράση για την τόνωση της ανάπτυξης και του πληθωρισμού.
Η ενίσχυση της δραστηριότητας στην Ευρωζώνη ήταν σε έντονη αντίθεση με τις εξελίξεις στην Κίνα,
όπου μια παρόμοια έρευνα της μεταποίησης, κατέγραψε μείωση της δραστηριότητας κατά την περίοδο
Ιανουαρίου, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Markit, ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτη PMI της μεταποίησης στην
Ευρωζώνη, ανήλθε στο 53,2 τον Ιανουάριο από 52,1 το Δεκέμβριο, σηματοδοτώντας την πιο ταχεία επέκταση από τον Ιούνιο του 2011.
Η έρευνα που έγινε σε δείγμα 5.000 επιχειρήσεων σε όλη τη ζώνη του ευρώ, υποδηλώνει ότι η επέκταση θα συνεχιστεί, δεδομένου ότι οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν για έκτο συνεχόμενο μήνα. Αλλά
επεσήμανε επίσης περιοχές αστάθειας, με τις επιχειρήσεις συνεχίζουν να περικόπτουν θέσεις εργασίας
καθώς και τις τιμές τους , δύο εξελίξεις που δείχνουν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει ανησυχητικά
αδύναμος.
Κύπρος: Στο 5,5% η ύφεση το 2013
Στο 5,5% εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε η ύφεση στην Κύπρο το 2013 - χαμηλότερα από τις προηγούμενες προβλέψεις - χάρη στην ανθεκτική ιδιωτική κατανάλωση και τον τουρισμό, όπως ανακοίνωσε το
υπουργείο Οικονομικών της χώρας.
Βάσει της τελευταίας αναθεωρημένης εκτίμησης, η κυπριακή οικονομία αναμενόταν να συρρικνωθεί
με ρυθμό 7,7% την προηγούμενη χρονιά.
Η Κύπρος εντάχθηκε πέρυσι σε πρόγραμμα διάσωσης ύψους 10 δισ. ευρώ. Η αρχική εκτίμηση των
διεθνών δανειστών της - Ε.Ε. και ΔΝΤ - ήταν για ύφεση 8,7% το 2013.
Νταβός: «Υπ' αριθμόν ένα πρόκληση» στην Ε.Ε. η ανεργία
Τους κινδύνους που ενέχουν κοινωνικά ζητήματα, όπως η υψηλή ανεργία, για την επιστροφή της
ευρωπαϊκής οικονομίας σε σταθερή ανάπτυξη υπογράμμισαν μετέχοντες στο Παγκόσμιο Οικονομικό
Φόρουμ του Νταβός, στην Ελβετία.
«Δεν έχουμε λόγο να ενθουσιαζόμαστε από την ευρωπαϊκή ανάκαμψη», σημείωσε ο Άξελ Βέμπερ,
πρόεδρος της UBS, της μεγαλύτερης τράπεζας της Ελβετίας.
Όπως επισήμανε ο πρώην επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας, το τρέχον χαμηλό επίπεδο της ανάπτυξης δεν επαρκεί για την προώθηση της παραγωγικότητας και τη μείωση της ανεργίας,
η οποία με τη σειρά της ζημιώνει την καταναλωτική ζήτηση.
Οι άνθρωποι στην Ευρώπη δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για την τραπεζική ένωση της Ε.Ε., τα δημόσια ελλείμματα ή το δημόσιο χρέος, ανέφερε από την πλευρά του ο Πιερ Ναντέρμ, διευθυντής του
διεθνούς ομίλου Accenture.
«Η υπ'αριθμόν ένα πρόκληση, αν μιλήσεις στους ανθρώπους στους δρόμους, είναι η ανεργία», είπε.
Σε αυτό το πλαίσιο, Ναντέρμ και Βέμπερ προειδοποίησαν ότι τα χαμηλά ποσοστά απασχόλησης αναμένεται να προωθήσουν τα αντιευρωπαϊκά κόμματα στις ευρωεκλογές του Μαΐου και μπορεί κατά συνέπεια να καθυστερήσουν τις προσπάθειες για την ανάπτυξη νέων ευρωπαϊκού εύρους πολιτικών.
Την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης δεν απειλούν μόνο οι κοινωνικές ανισότητες,
επισήμαναν άλλοι μετέχοντες στο Φόρουμ.
Το κόστος της ενέργειας στην Ευρώπη είναι το διπλάσιο από αυτό στις ΗΠΑ, επειδή οι Ηνωμένες
Πολιτείες επωφελούνται από μια ραγδαία αύξηση του φτηνού σχιστολιθικού φυσικού αερίου, δήλωσε
ο Τζουζέπε Ρέτσι, πρόεδρος της ιταλικής ενεργειακής εταιρείας ENI.
Ωστόσο, τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι ομιλητές υπογράμμισαν ότι η Ευρώπη θα παραμείνει ελκυστική
για τους επενδυτές για χρόνια ακόμη λόγω των λειτουργικών διοικητικών της δομών και της κυριαρχίας
του νόμου που την διαχωρίζουν από τις αναδυόμενες οικονομίες.
«Η πραγματική διαφορά είναι η διαχείριση, η ευκολία να κάνεις επιχειρηματικές δουλειές», υπογράμμισε ο Ρέτσι.
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Η σοκολάτα προστατεύει από τον διαβήτη

Μήλο και κρασί: Δύο σύμμαχοι για τον οργανισμό
Δύο έρευνες σχετικά με τη διατροφή μας και συγκεκριμένους κινδύνους που αυτή μπορεί να αποτρέψει ήρθαν πρόσφατα στο φως.
Η πρώτη αφορά το μήλο, γνωστό για τις ευεργετικές του ιδιότητες, σημαντικές για την ενίσχυση του
ανοσοποιητικού συστήματος, την πρόληψη εγκεφαλικού και εμφράγματος. Σύμφωνα με βρετανούς
επιστήμονες του πανεπιστημίου της Οξφόρδης που μελέτησαν υπολογιστικά μοντέλα, προλαμβάνει τον
καρδιαγγειακό κίνδυνο μέσω της λειτουργίας των στατινών, των ουσιών που δρουν κατά της χοληστερόλης.
Αντίστοιχα η δεύτερη, έρχεται να ενισχύσει αυτό που ισχύει για το κρασί, μέσα από μελέτες χρόνων.
Συνηγορεί πως η καθημερινή ισορροπημένη κατανάλωση κρασιού, ειδικά κόκκινου, προλαμβάνει συμπτώματα καρκίνου, ενισχύοντας παράλληλα την καλή λειτουργία της καρδιάς. Κι αυτό αποδεικνύεται
για ακόμη μια φορά από τα λόγια του αναπληρωτή καθηγητή Βιοϊατρικών Επιστημών Ilhem Messaoudi,
του Πανεπιστημίου Ιατρικής της Καλιφόρνια: «Για τον μέσο άνθρωπο το να συνοδεύει το γεύμα του με
ένα ποτήρι κρασί, συμβάλλει θετικά στη υγεία του και την καρδιαγγειακή λειτουργία».

Βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία, βοηθούν το σώμα
Οι βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία έχουν την
ιδιότητα να βοηθούν στη σωστή λειτουργία του
ανθρωπίνου σώματος. Παρόλο που λαμβάνουμε
τις βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία από τα
τρόφημα που καταναλώνουμε καθημερινά, ορισμένα από αυτά τα τρόφημα έχουν περισσότερες
βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία από ότι άλλα.
Οι βιταμίνες διαιρούνται σε 2 κατηγορίες: τις λιποδιαλυτές και τις διαλυτές σε νερό. Οι λιποδιαλιτές βιταμίνες A, D, E, και K ρευστοποιούνται στο
λίπος και αποθηκεύονται στο σώμα μας. Οι διαλυτές στο νερό βιταμίνες C και το B-σύμπλεγμα
βιταμινών (όπως οι βιταμίνες B6, B12, Β3- νιασίνη
ή νικοτινικό οξύ, Β2- ριβοφλαβίνη, και το φολικό
οξύ) είναι απαραίτητο να ρευστοποιηθούν στο
νερό πρωτού το σώμα τις απορροφίσει. Γι’αυτόν
τον λόγο το σώμα μας δεν μπορεί να αποθηκεύσει
αυτές τις βιταμίνες. Κάθε βιταμίνη C ή B που δεν
χρησιμοποιούνται από το σώμα κατά την διάρκεια που αυτές εισέρχονται στον οργανισμό τότε
χάνονται (στα ούρα). Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η
καθημερινή λήψη αυτών των βιταμινών.
Ενώ οι βιταμίνες είναι οργανικές ουσίες (φτιάχνονται από τα φυτά ή τα ζώα), τα μεταλλικά
στοιχεία είναι ανόργανα στοιχεία τα οποία προέρχονται από το έδαφος και το νερό και απορροφούνται από τα φυτά ή καταναλώνονται από τα ζώα.
Το σώμα μας χρειάζεται μεγαλύτερες ποσότητες

από ορισμένα μεταλλικά στοιχεία, όπως το ασβέστιο, για την ανάπτυξη και την υγεία του. Άλλα
μεταλλικάστοιχεία όπως το χρώμιο, ο χαλκός, το
ιώδιο, το σίδηρο, το σελήνιο, και ο ψευδάργυρος
ονομάζονται μικροποσότητες μεταλλικών στοιχείων επειδή το σώμα μας χρειάζεται μικρές ποσότητες αυτών κάθε μέρα.
Ποιός είναι ο ρόλος των βιταμινών και των μεταλλικών στοιχείων;
Οι βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία ενισχύουν το αμυντικό σύστημα, την φυσιολογική ανάπτυξη και βοηθάνε στη σωστή λειτουργία των
κυττάρων και των οργάνων. Για παράδειγμα,
ίσως να έχετε ακούσει ότι τα καρότα είναι καλά
για τα μάτια και την όραση. Αυτό όντως ισχύει.
Τα καρότα είναι άφθονα σε συστατικά που ονομάζονται καροτενοειδή τα οποία το σώμα μας τα
μετατρέπει σε βιταμίνη A, η οποία βοηθάει στην
πρόληψη προβλημάτων των ματιών. Μία άλλη βιταμίνη, η βιταμίνη Κ, βοηθάει στην θρόμβωση του
αίματος (γι’αυτό τα κοψίματα και τα γδαρσίματα
σταματάνε να αιμοραγούν γρήγορα). Η βιταμίνη
K βρίσκεται στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, στο
μπρόκολο, στα φασόλια (μπαρμπούνια) και στο
πλιγούρι βρώμης (κουάκερ). Για γερά κόκκαλα η
κατανάλωση τροφίμων όπως το γάλα, το γιαούρτι
και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα οποία είναι
πλούσια σε ασβέστιο είναι πολύ σημαντική.

Ο ύπνος και περπάτημα κατά καρκίνου προστάτη

Τι σχέση μπορεί να έχει ο ύπνος με τον προστάτη; Σύμφωνα με νέα μελέτη ερευνητών της Σχολής
Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ, ο ύπνος μπορεί
να προστατεύσει από τον καρκίνο του προστάτη
λόγω της μελατονίνης, η οποία παράγεται κατά τη
διάρκεια της νύχτας.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η λεγόμενη ορ-

Μηχάνημα προβλέπει τις ασθένειες
Επανάσταση στον έλεγχο του ανθρώπινου γονιδιώματος και την πρόβλεψη των ασθενειών από
τις οποίες κινδυνεύει κάθε οργανισμός αναμένεται να φέρει ένα νέο ιατρικό μηχάνημα που έχουν
στη διάθεσή τους επιστήμονες στην Αυστραλία.
Το μηχάνημα κατασκευάστηκε στις ΗΠΑ και
ονομάζεται «HiSeq X Ten», ενώ σύμφωνα με την
ανακοίνωση των επιστημόνων που βρίσκονται
πίσω από αυτό έχει τη δυνατότητα να ελέγξει το
γονιδίωμα του ανθρώπινου οργανισμού πολύ πιο
σύντομα και πιο οικονομικά από ό,τι μπορούν τα
μηχανήματα που υπάρχουν σήμερα.
Κι αυτό γιατί το «HiSeq X Ten» αποτελεί συνδυασμό δέκα μηχανημάτων και σε μία μέρα μπορεί
να «σκανάρει» το γονιδίωμα πέντε ανθρώπων με
κόστος που δεν ξεπερνά τα 1.000 δολάρια – ποσό
πολύ χαμηλότερο από εκείνο που απαιτείται σήμερα για την αντίστοιχη εξέταση και κυμαίνεται
στις 5.000 δολάρια.
Το μηχάνημα υπάρχει επίσης στο Ινστιτούτο
Harvard - MIT της Μασαχουσέτης, ενώ η χρήση
του πιστεύεται πως όχι μόνο θα επιταχύνει σημαντικά την πρόληψη των ασθενειών.

μόνη του ύπνου όταν υπάρχει σε υψηλά επίπεδα
δρα προστατευτικά στον οργανισμό των ανδρών,
αφού μειώνει τον κίνδυνο προσβολής της ασθένειας κατά 75%.
Όπως αναφέρεται στην επιστημονική έκθεση,
αυτό συμβαίνει επειδή η μελατονίνη ρυθμίζει τον
κύκλο του ύπνου αποτρέποντας τις αϋπνίες και
έτσι ο οργανισμός έχει τη δυνατότητα να παράγει
περισσότερη ποσότητα της απαραίτητης ορμόνης.
Μάλιστα, σύμφωνα με την επικεφαλής της μελέτης, Sarah Markt, «η έλλειψη ύπνου ανήκει στους
παράγοντες που μειώνουν την ποσότητα μελατονίνης που παράγει ο οργανισμός ή τη μπλοκάρει
εντελώς, ενώ τα προβλήματα υγείας που συνδέονται με τη χαμηλή μελατονίνη, την έλλειψη ύπνου
και τη διαταραχή του κιρκαδιανού ρυθμού είναι
πολλά και περιλαμβάνουν έναν πιθανό κίνδυνο
προσβολής από καρκίνο».
Εξάλλου, άλλη μελέτη που δόθηκε αυτές τις μέρες στη δημοσιότητα έδειξε ότι ο κίνδυνος καρκίνου του προστάτη μειώνεται και με το έντονο περπάτημα. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της
Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο διαπίστωσαν ότι
οι άνδρες που μπορούν να περπατήσουν περίπου
πέντε χιλιόμετρα σε διάστημα μίας ώρας διατρέχουν πολύ χαμηλότερο κίνδυνο να προσβληθούν
από την ασθένεια, επειδή τα αιμοφόρα αγγεία
τους είναι πιο καλοσχηματισμένα.
Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η ανακάλυψη
αυτή θα ωφελήσει και όσους κινδυνεύουν από
άλλες μορφές της ασθένειας.

Οι λάτρεις της σοκολάτας έχουν άλλον έναν λόγο
για να μην αποφεύγουν την αγαπημένη τους...
αμαρτία. Νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε
από επιστήμονες στη Βρετανία έδειξε ότι κάποιες
ουσίες που υπάρχουν στη σοκολάτα συμβάλλουν
σημαντικά στη ρύθμιση της γλυκόζης στο αίμα,
γεγονός που προστατεύει τον οργανισμό από τον
διαβήτη τύπου 2 και άλλες ασθένειες.
Οι ουσίες αυτές είναι τα φλαβονοειδή, δηλαδή
τα αντιοξειδωτικά που υπάρχουν επίσης στο τσάι,
το κόκκινο κρασί και όχι μόνο, ενώ παλαιότερες
έρευνες έδειξαν ότι προστατεύουν από την άνοια,
την υπέρταση, τα καρδιακά νοσήματα και ορισμένες μορφές καρκίνου.
Σύμφωνα με την επιστημονική έκθεση τη μεγαλύτερη προστατευτική δράση παρέχουν οι
ανθοκυανίνες, οι οποίες περιέχονται επίσης στις
φράουλες, τα μύρτιλλα και τα βατόμουρα. Όταν

οι ανθοκυανίνες υπάρχουν στον οργανισμό σε
υψηλά επίπεδα μειώνουν την αντίσταση στην
ινσουλίνη και βελτιώνουν σημαντικά τη ρύθμιση
της γλυκόζης.
Επίσης, οι ανθοκυανίνες μειώνουν τη φλεγμονή,
η οποία με το πέρασμα του χρόνου μπορεί να προκαλέσει διάφορες ασθένειες.
«Η έρευνα αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες
που έχουν πραγματοποιηθεί για τον τρόπο με τον
οποίο αυτά τα φυσικά συστατικά μειώνουν τον
κίνδυνο προσβολής από διαβήτη τύπου 2», είπε
ο επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας, καθηγητής Aedin Cassiddy από την Ιατρική Σχολή του
πανεπιστημίου East Anglia.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες
του University College του Λονδίνου, ενώ τα αποτελέσματά της δημοσιεύονται στο επιστημονικό
περιοδικό Journal of Nutrition.

'Ερευνα: Το κρύο...αδυνατίζει

Η συχνή έκθεση σε μέτριο κρύο αποτελεί ένα
υγιεινό τρόπο αδυνατίσματος, σύμφωνα με ολλανδούς επιστήμονες που μελετούν το ζήτημα
εδώ και μια δεκαετία.
Όπως υποστηρίζουν, τα ζεστά μας σπίτια και
γραφεία ευθύνονται σε ένα βαθμό που παχαίνουμε. Γι' αυτό προτείνουν να κατεβάσουμε τον θερμοστάτη, αν θέλουμε να χάσουμε κιλά, έχοντας
πάντως στην καθημερινότητά μας τη σωματική
άσκηση.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Βάουτερ βαν
Μάρκεν Λίχτενμπελτ του Ιατρικού Κέντρου του
πανεπιστημίου του Μάαστριχτ αναφέρουν ότι η
χαμηλή θερμοκρασία για παρατεταμένα χρονικά
διαστήματα αυξάνει την ενεργειακή κατανάλωση
στο σώμα, με τελικό αποτέλεσμα την απώλεια βάρους.
Η κεντρική ιδέα, σύμφωνα με τον Λίχτενμπελτ,
είναι «να αφήσουμε τα σώματά μας να «δουλέψουν» ξανά για να ελέγξουν την θερμοκρασία
τους».
Όπως αναφέρει, η εν λόγω μέθοδος, αν και φαί-

νεται να είναι αποτελεσματική για το αδυνάτισμα,
δεν έχει τραβήξει την προσοχή που πρέπει όλα
αυτά τα χρόνια.
Η έρευνα επισημαίνει ότι υπάρχουν οφέλη για
την υγεία, όταν οι άνθρωποι προσαρμόζουν τη
θερμοκρασία των εσωτερικών χωρών ανάλογα με
αυτήν που επικρατεί στο εξωτερικό περιβάλλον
(δηλαδή όταν έξω πέφτει ο υδράργυρος, ο θερμοστάτης να ρυθμίζεται και αυτός σε χαμηλότερη
θερμοκρασία, αντί σε υψηλότερη).
Με προηγούμενη ιαπωνική έρευνα είχε διαπιστωθεί μια μείωση στο λίπος του σώματος των
ανθρώπων, οι οποίοι είχαν περάσει καθημερινά
δύο ώρες σε θερμοκρασία 17 βαθμών Κελσίου επί
έξι εβδομάδες.
Σύμφωνα με την ολλανδική έρευνα, μετά από
διαβίωση στους 15 βαθμούς μέσα σε ένα κλειστό
χώρο για έξι ώρες κάθε μέρα επί 10 μέρες, οι άνθρωποι εμφάνισαν αύξηση του καφέ λίπους στο
σώμα τους (το οποίο «καίει» τις θερμίδες και
«γεννά» θερμότητα), ένιωθαν πιο άνετα και τουρτούριζαν λιγότερο.

Οι 8 ενδείξεις που δείχνουν εγκεφαλικό επεισόδιο

Το ενδεχόμενο ενός εγκεφαλικού επεισοδίου δεν πρέπει να ανησυχεί μόνο τους ηλικιωμένους, καθώς, σύμφωνα με πολλές νέες έρευνες, χτυπά όλο και νεότερες ηλικίες.
Δείτε ποια είναι τα συμπτώματα, τα οποία θα πρέπει να σας κάνουν να ανησυχήσετε και να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό:
Διπλή, θολή όραση ή απώλεια της όρασης στο ένα μάτι
Εάν η όρασή σας είναι θολή ή ξαφνικά έχετε απώλεια όρασης από το ένα μάτι, τότε ίσως πρόκειται για
σύμπτωμα που οφείλεται σε εγκεφαλικό επεισόδιο.
Δυσκολία στην ομιλία ή η σύγχυση
Προσπαθήστε να επαναλάβετε την ίδια φράση. Εάν αδυνατείτε να την πείτε, έχετε 72% πιθανότητες
να έχετε υποστεί εγκεφαλικό.
Ξαφνική αδυναμία, μούδιασμα ή παράλυση στο ένα χέρι ή πόδι
Συχνά, το προσβεβλημένο άκρο είναι στην αντίθετη πλευρά του σώματος, από εκείνη την πλευρά του
εγκεφάλου όπου συνέβη το επεισόδιο.
Ζάλη, ναυτία ή δυσκολία στο περπάτημα
Τα συμπτώματα αυτά συχνά παρερμηνεύονται. Για παράδειγμα, συχνά η ζάλη μπορεί να ερμηνευτεί
ως απόρροια κάποιου ιογενούς συνδρόμου. Ο πόνος, από την άλλη, δεν είναι ένα τυπικό σύμπτωμα στο
εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά εάν έχετε αιφνίδιο πόνο στο ένα χέρι, το πόδι, τη μία πλευρά του προσώπου ή το στήθος σας, τότε καλό θα ήταν να μην τον αγνοήσετε.
Ξαφνική κεφαλαλγία
Σύμφωνα με μελέτη, οι άνθρωποι που παρουσίασαν πονοκέφαλο με την έναρξη του εγκεφαλικού
επεισοδίου έτειναν να είναι νεότεροι και να έχουν ιστορικό ημικρανίας. Την ίδια ώρα, οι γυναίκες ήταν
πιο πιθανό να παρουσιάσουν πονοκέφαλο στο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο από ό, τι οι άνδρες.
Αιφνίδια, μονόπλευρη αδυναμία του προσώπου
Η αδυναμία κίνησης μίας πλευράς του προσώπου είναι δυνατόν αν υποδηλώνει ότι βιώσατε εγκεφαλικό επεισόδιο.
Αλλαγή της νοητικής κατάστασης
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης, το 23,2% των γυναικών και το 15,2% των ανδρών που βίωσαν
εγκεφαλικό επεισόδιο ανέφεραν αλλαγή της νοητικής τους κατάστασης.
Λόξυγκας που δεν υποχωρεί
Επειδή τα εγκεφαλικά επεισόδια επηρεάζουν την αναπνοή, ο παρατεταμένος λόξυγκας είναι ένα σύμπτωμα που δεν πρέπει να αγνοήσετε.

15

•

Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ -ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Σύνδεση Ιντερνετ 1.4 terabit το δευτερόλεπτο

Την ταχύτερη σύνδεση Ιντερνετ δημιούργησαν Βρετανοί επιστήμονες, αξιοποιώντας συμβατικές
οπτικές ίνες, πετυχαίνοντας ταχύτητα 1.4 τεραμπίτ το δευτερόλεπτο. Η ταχύτητα αυτή μετάδοσης δεδομένων θα επέτρεπε θεωρητικά στους χρήστες της να «κατεβάσουν» 44 κινηματογραφικές ταινίες
υψηλής ανάλυσης σε ένα και μόνο δευτερόλεπτο, ενώ ο χρήστης θα μπορούσε να κατεβάσει το σύνολο
των λημμάτων της Wikipedia στην αγγλική γλώσσα σε 0,006 δευτερόλεπτα.
Ερευνητική ομάδα, αποτελούμενη από επιστήμονες της γαλλικής τηλεπικοινωνιακής εταιρείας
Alcatel-Lucent και της βρετανικής BT, δημιούργησαν τη σύνδεση υπερυψηλής ταχύτητας, αξιοποιώντας καλώδιο οπτικής ίνας, μήκους 320 μιλίων, μεταξύ του ουρανοξύστη της ΒΤ στο Λονδίνο και του
ερευνητικού κέντρου της ΒΤ στο Πανεπιστήμιο του Σάφολκ. Χρησιμοποιώντας νέο λογισμικό, με κωδική ονομασία Flexigrid, οι ερευνητές πέτυχαν να χωρέσουν πολλαπλές ταυτόχρονες μεταδόσεις δεδομένων σε ένα και μόνο δίκτυο. Το «εξωγήινο υπερδίκτυο» που δημιουργήθηκε, αποτελείτο από επτά
παράλληλες συνδέσεις 200 γκιγκαμπίτ το δευτερόλεπτο η καθεμιά, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα κατά
42,5%, συγκρινόμενη με παλαιότερες προσπάθειες.
Η αξιοποίηση υπαρχόντων δικτύων οπτικών ινών από τους ερευνητές επιτρέπει στις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες να ικανοποιήσουν το πάγιο αίτημα των καταναλωτών για ταχύτερο Ιντερνετ, χωρίς την
αντικατάσταση δικτύων.
Παρά το ρεκόρ αυτό όμως, η Βρετανία παραμένει πολύ πίσω από άλλες χώρες σε ευρυζωνικές υπηρεσίες. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον τομέα αναδεικνύεται η Νότια Κορέα, με τις υψηλότερες ταχύτητες
Ιντερνετ στον κόσμο.

Το Facebook θα χάσει ποσοστό 80%
των χρηστών του την επόμενη τριετία
Το Facebook εξαπλώθηκε σαν μια «μολυσματική ασθένεια», ωστόσο οι χρήστες αποκτούν σταδιακά
ανοσία, με αποτέλεσμα την απώλεια του 80% εξ αυτών μεταξύ του 2015 και του 2017, σύμφωνα με
μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου Princeton.
Η συγκεκριμένη δυσοίωνη πρόβλεψη για τον «βασιλιά» των κοινωνικών δικτύων έγινε μέσω της σύγκρισης γραφημάτων σχετικά με επιδημίες με τις αντίστοιχες της εξάπλωσης κοινωνικών δικτύων. Η
εκτίμηση των ερευνητών είναι ότι, όπως στην περίπτωση ασθενειών σαν τη βουβωνική πανώλη, το
Facebook κάποια στιγμή θα εκλείψει.
Οι Τζον Καναρέλα και Τζόσουα Σπέχλερ έχουν βασίσει τις προβλέψεις τους στον αριθμό των φορών
που πληκτρολογείται «Facebook» στο Google ως όρος αναζήτησης. Σύμφωνα με αυτά τα γραφήματα
(τα οποία έγιναν διαθέσιμα μέσω του Google Trends) δείχνουν ότι οι αναζητήσεις κορυφώθηκαν τον
Δεκέμβριο του 2012, και έκτοτε άρχισε η πτώση.
«Οι ιδέες, σαν τις ασθένειες, εξαπλώνονται μολυσματικά μεταξύ ανθρώπων πριν εκλείψουν, και έχουν
περιγραφεί με επιτυχία βάσει επιδημιολογικών μοντέλων» ισχυρίζονται οι δύο ερευνητές σε paper με
τίτλο «Epidemiological modelling of online social network dynamics».
Σύμφωνα με τη μελέτη, οι ιδέες εξαπλώνονται μέσω επικοινωνιακής επαφής μεταξύ διαφορετικών
ανθρώπων. Τελικά, αυτοί που έχουν προβάλει την ιδέα χάνουν το ενδιαφέρον τους και παύουν να το
κάνουν, κάτι που επιδημιολογικά μεταφράζεται ως «ανοσία».
Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο SIR (susceptible, infected, recovered), το οποίο δημιουργεί εξισώσεις για την καταγραφή της εξάπλωσης και της υποχώρησης επιδημιών. Πριν να εφαρμοστούν στο Facebook, οι εξισώσεις δοκιμάστηκαν στο Myspace: το κοινωνικό δίκτυο που ιδρύθηκε το
2003 και έφτασε στην κορυφή του το 2007, με 300 εκατ. καταγεγραμμένους χρήστες, ωστόσο ακολούθησε συνεχής «παρακμή», με αποτέλεσμα να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα «κύκλου ζωής και
θανάτου» ενός κοινωνικού δικτύου.
Σημειώνεται ότι το Facebook ανέφερε περίπου 1,2 δισ. ενεργούς χρήστες μηνιαίως τον Οκτώβριο. Αν
και όντως το traffic από υπολογιστές desktop σημειώνει πτώση, αυτό εν μέρει οφείλεται στο ότι πολλοί
μπαίνουν στο κοινωνικό δίκτυο από τις φορητές συσκευές τους, κάτι που εξηγεί τη μείωση στις αναζητήσεις στο Google. Ωστόσο, σημειώνεται ότι, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Guardian, ο Ντέιβιντ
Έμπερσμαν, ανώτατο οικονομικό στέλεχος της εταιρείας, παραδέχτηκε ότι κατά τους τελευταίους τρεις
μήνες έχει σημειωθεί μείωση στους ημερήσιους χρήστες, ειδικά μεταξύ των νεαρότερων ηλικιών.

Νότια Κορέα: Δυναμική «επέλαση» στο 5G
Το υπουργείο Επιστημών της Νότιας Κορέας
ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 1,6 τρισ. γουόν (1,5
δισ. δολάρια) σε εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο των ασυρμάτων δικτύων
πέμπτης γενεάς (5G), με προοπτική εμπορικής
διάθεσης του 5G μέχρι τα τέλη της δεκαετίας.
Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Guardian,
το 5G θα επιτρέπει στους χρήστες να κατεβάζουν
μία ταινία των 800 MB μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, επιβάτες
σε τρένα υψηλών ταχυτήτων θα είναι σε θέση να
έχουν πρόσβαση στο Ίντερνετ ακόμη και σε ταχύτητες 500 χλμ ανά ώρα.
«Τα τρένα βολίδες ανά τον κόσμο γίνονται ταχύτερα, με κάποια στην Κίνα να κινούνται σε ταχύτητες 500 – 600 χιλιομέτρων ανά ώρα. Αν έχουμε την τεχνολογία για γρήγορη πρόσβαση στο
Ίντερνετ σε αυτά τα τρένα, μπορούν να ανοίξουν
για εμάς νέες ευκαιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο»
δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος

Κύπρος: Υδρογονάνθρακες και περιβάλλον

NASA: Χρόνος της Γης ο 2014

Στη Γη εστιάζει φέτος η διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ NASA με πέντε προγραμματισμένες αποστολές που θα φωτίσουν τις συνθήκες στον πλανήτη μας.
«Παρότι η NASA προετοιμάζεται για τις μελλοντικές αποστολές προς έναν αστεροειδή και τον Άρη,
επικεντρωνόμαστε στη Γη τώρα», δήλωσε ο διοικητής της NASA Τσαρλς Μπόλντεν .« Με πέντε νέες
αποστολές που έχουν οριστεί να ξεκινήσουν το 2014 , αυτό θα είναι πραγματικά ένα διαμορφωμένο έτος
της Γης, και η εστίαση στον πλανήτη μας θα φέρει σημαντικές διαφορές στις ζωές των ανθρώπων ανά
τον κόσμο μας» πρόσθεσε.
Η πρώτη αποστολή, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 27 Φεβρουαρίου από την Ιαπωνία ως ένα
κοινό πρόγραμμα με την Ιαπωνική Αεροδιαστημική Υπηρεσία (JAXA ), θα μελετήσει τις παγκόσμιες
βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις.
Τον Ιούλιο, ο δορυφόρος Carbon Observatory -2 θα αρχίσει τη μέτρηση των επιπέδων του διοξειδίου
του άνθρακα σε μια προσπάθεια να κατανοήσει η NASA καλύτερα το φαινόμενο του θερμοκηπίου που
συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Ο δορυφόρος Carbon Observatory -2 λειτουργεί σε αντικατάσταση ενός παρόμοιου δορυφόρου που καταστράφηκε κατά την εκτόξευσή του το 2009.
Τον Νοέμβριο, η NASA έχει προγραμματίσει να ξεκινήσει τη μέτρηση υγρασίας του εδάφους και τα
επίπεδα του νερού στο έδαφος. Τα δεδομένα αυτά αναμένεται να βοηθήσουν στις αποφάσεις διαχείρισης των υδάτινων πόρων, στις προβλέψεις για την ανάπτυξη των φυτών και της γεωργικής παραγωγικότητας, καθώς και των πλημμύρων και της ξηρασίας, λένε οι επιστήμονες.
Μετά το καλοκαίρι αναμένονται δυο ακόμη αποστολές της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας.

του υπουργείου.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, ευρωπαϊκές χώρες, η Κίνα και οι ΗΠΑ
εργάζονται πυρετωδώς πάνω στην ανάπτυξη
τεχνολογίας 5G, και εκτιμάται ότι στην εν λόγω
αγορά θα υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μέσα σε
λίγα χρόνια. Παράλληλα, θεωρείται ότι το 5G θα
δημιουργήσει μία τοπική αγορά τηλεπικοινωνιών
ύψους 68 τρισ. γουόν.
Σύμφωνα με το υπουργείο, το 5G θα αναπτυχθεί
σε συνεργασία (υπό τη μορφή τεχνογνωσίας και
επενδύσεων) με τοπικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών, όπως η LG και η Samsung.
Όπως ανακοινώθηκε, η υπηρεσία θα δοκιμαστεί
σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης το επόμενο
έτος, πριν επεκταθεί για να περιλαμβάνει τρισδιάστατες εικόνες και υπηρεσίες cloud το 2017.
Το πλήρες εύρος των υπηρεσιών θα δοκιμαστεί
στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς της Πιεονγκτσάνγκ το 2018.

Οι υπεράκτιες δραστηριότητες που διεξάγονται
στην περιοχή της Κύπρου για υδρογονάνθρακες
μπορεί να προκαλέσουν πληθώρα αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Σε όλα τα στάδια δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνουν την αναζήτηση, εξερεύνηση και εκμετάλλευση, είναι πιθανό να προκληθούν αρνητικές
επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ενόψει
μάλιστα των δρομολογούμενων δραστηριοτήτων
στο θέμα των υδρογονανθράκων θα πρέπει να
ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη το θέμα του περιβάλλοντος, έχοντας υπόψη τα σοβαρά πρόσφατα
ατυχήματα με κυριότερο αυτό του 2010 στον Κόλπο του Μεξικού, που προκάλεσε τη μεγαλύτερη
πετρελαιοκηλίδα στην ιστορία των ΗΠΑ.
Αυτά επισημαίνει σε μελέτη του το Τμήμα Περιβάλλοντος του υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών
Πόρων της Κύπρου.
Επίσης, εισηγείται μέτρα για αντιμετώπιση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για προστασία του
περιβάλλοντος και της θαλάσσιας χλωρίδας και
πανίδας.
Στην μελέτη, της οποίας τα βασικά σημεία δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα «Φιλελεύθερος»,
σημειώνεται ότι αν τηρηθούν κατά γράμμα οι
οδηγίες για προστασία του περιβάλλοντος, των
εργαζομένων στις επιχειρήσεις, αλλά και επιπρόσθετων μέτρων για μείωση των δυσμενών
επιπτώσεων, η κατάσταση μπορεί να γίνει διαχειρίσιμη. Ο ανώτερος λειτουργός Περιβάλλοντος,
Θεόδουλος Μεσημέρης, ανέφερε ότι η εκ των
προτέρων αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων είναι πολύ αποτελεσματικότερη από

την εκ των υστέρων, επίλυση των προβλημάτων
που προκαλούν. Επισήμανε, ότι η προληπτική
δράση σε κάθε στάδιο δραστηριοτήτων αποτελεί
τον ορθότερο τρόπο προστασίας του περιβάλλοντος. Έχοντας αυτό ως δεδομένο, τόνισε ότι η υιοθέτηση μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης στάσης
συνεισφέρει θετικά στην αειφόρο ανάπτυξη του
φυσικού πλούτου κάθε χώρας και στην εικόνα της
βιομηχανίας υδρογονανθράκων, ενώ η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος βασίζεται στη
δημιουργία των απαραίτητων μηχανισμών που
θα ασκούν αποτελεσματικό έλεγχο και επόπτευση
όλων των δραστηριοτήτων.
Τα μέτρα, σύμφωνα με τη μελέτη, αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε έργα
έρευνας, αναζήτησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων μπορούν να διακριθούν σε δύο
κατηγορίες: Στα μέτρα για τις επιπτώσεις από την
κανονική λειτουργία και στα μέτρα για τις επιπτώσεις έκτακτων συμβάντων. Κατά τη διάρκεια των
σεισμικών ερευνών οι κάτοχοι άδειας θα πρέπει
να εφαρμόζουν κάποια μέτρα για να μετριάσουν
τις επιπτώσεις ακουστικού τραύματος στα θαλάσσια θηλαστικά και στις χελώνες. Κατά τη διάρκεια
της δοκιμής της γεώτρησης, οι κάτοχοι άδειας
είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν καυστήρες
υψηλής απόδοσης για να ελαχιστοποιούνται οι
εκπομπές αέριων ρύπων, αλλά και να παρακολουθούν συνεχώς την επιφάνεια της θάλασσας
για να διασφαλιστεί ότι δεν θα δημιουργηθεί φιλμ
υδρογονανθράκων στην επιφάνειά της. Η κίνηση
ελικοπτέρων και σκαφών υποστήριξης πρέπει να
γίνεται προγραμματισμένα και να μην εκτελούνται άσκοπες πτήσεις ή πορείες σκαφών, ώστε
να μειώνονται και οι ρύποι που εκπέμπονται από
αυτά αλλά και η ενόχληση τόσο των πουλιών από
τα ελικόπτερα όσο και των θαλάσσιων θηλαστικών από τα σκάφη. Επιπλέον, να αποφεύγονται
πτήσεις πάνω από Ειδικές Περιοχές Προστασίας ή
άλλες Σημαντικές Περιοχές Πτηνών.
Όσον αφορά στα μέτρα για τις επιπτώσεις από
έκτακτα συμβάντα είναι απαραίτητη η προετοιμασία σχεδίων διαχείρισης εκτάκτων αναγκών για
πιθανά περιστατικά. Τα ειδικά σχέδια αντιμετώπισης πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα
εξής περιστατικά: απώλεια ελέγχου του φρέατος,
πυρκαγιές, εκρήξεις, διαφυγές υδρόθειου, διαρροές πετρελαίου ή άλλων χημικών ουσιών και
απώλειες ή ανεξέλεγκτες καταστάσεις ή ζημίες
στον εξοπλισμό.
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Βουλή: Κόντρα για την τραγωδία στο Φαρμακονήσι
Αντιπαράθεση με αφορμή την τραγωδία στο
Φαρμακονήσι σημειώθηκε κατά την τελευταία
συνεδρίαση της Επιτροπής Δημόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης της Βουλής για το δικαίωμα των αλλοδαπών στη διερμηνεία και τη μετάφραση, στο
πλαίσιο απονομής της Δικαιοσύνης.
Η κόντρα ξεκίνησε με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ,
Β. Κατριβάνου, να κατηγορεί τον υπουργό Ναυτιλίας, Μ. Βαρβιτσιώτη, για την απουσία του: «Όταν
έγινε αντίστοιχο τραγικό συμβάν στην Λαμπεντούζα, συμπαραστάθηκε τουλάχιστον λεκτικά, ο
Πάπας, ο Μπαρόζο, οι αρχές. Εμείς διασυρθήκαμε
διεθνώς με τις δηλώσεις του υπουργού και με την
αποχή της Πολιτείας. Οι επιζώντες συνελήφθησαν
από τους αστυνομικούς διότι είναι άνθρωποι χωρίς χαρτιά αυτή τη στιγμή. Είναι πρόσφυγες» ανέφερε η βουλευτής.
«Έχει δίκιο η κα Κατριβάνου» διέκοψε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δ. Κυριαζίδης. «Έκανε
και αίτημα να τους πάρει στο σπίτι και εμείς πρέπει να το δεχτούμε» σχολίασε ειρωνικά.
Συνεχίζοντας, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την Πολιτεία ότι «περί άλλα τυρβάζει». Από
τη Ν.Δ. απάντησε ο Β. Υψηλάντης, ο οποίος κατηγόρησε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης
ότι προσπαθεί από την πρώτη στιγμή να προκαλέσει εντυπώσεις. Τη «σκυτάλη» πήρε ο Γ. Γιακουμάτος, ο οποίος έκανε λόγο για άνευ ορίου υποκρισία
από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους βουλευτές του.
Από πλευράς του κόμματος της αξιωματικής
αντιπολίτευσης απάντησε ο Στ. Κοντονής, αναφέροντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατηγόρησε κανέναν για
απανθρωπιά, αλλά ζήτησε έρευνα για να διαλευκανθούν οι κατηγορίες που διατυπώθηκαν από
διασωθέντες.
«Αν δεν κατανοήσουμε ότι εδώ έχουμε ανθρώπους που αναγκαστικά μετακινούνται εξαιτίας
πολέμων, πολιτικών διώξεων, αυταρχικών καθεστώτων, κλιματολογικών αλλαγών, στο τέλος
θα νομίζουν κάποιοι, ότι με το να κάνουν τη ζωή
δύσκολη όποιων βρίσκονται προ των πυλών της
χώρας, αυτό αποτελεί μεταναστευτική πολιτική
και άσκηση πολιτικής» πρόσθεσε.
Η Ελλάδα, «δυστυχώς ή ευτυχώς», είναι προνομιακός τόπος για αυτούς τους ανθρώπους, άρα
οι διεθνείς οργανισμοί οφείλουν να πάρουν τις
σχετικές πρωτοβουλίες, δήλωσε ο βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ, Γ. Κουτσούκος. Στη συνέχεια, ο Β. Καπερνάρος (Ανεξάρτητοι Έλληνες) εξέφρασε την άπο-

ψη ότι, ακόμα και αν «όταν έχουμε να κάνουμε με
παιδάκια, ακόμα και τα ζώα λυπούνται», πρέπει
να κρατηθούν και κάποιες επιφυλάξεις για τους
μετανάστες και να υπάρξει προβληματισμός για
το πώς θα τελειώσει το «αυτό το βασανιστήριο»,
το οποίο εξελίσσεται σε «πρώτο εθνικό κίνδυνο».
«Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την προσωπική ευαισθησία του καθενός. Άλλο όμως αυτό
και άλλο οι θεσμικές παρεμβάσεις προκειμένου να
χυθεί άπλετο φως σε μια υπόθεση για την οποία η
πατρίδα μας βρίσκεται στο εδώλιο ως απάνθρωπη
χώρα» παρατήρησε ο Γ. Πανούσης της ΔΗΜΑΡ.
Στο θέμα τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος της
Επιτροπής, Γ. Ντόλιος, του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι
η Τουρκία έχει ένα τεράστιο απόθεμα παράνομων
μεταναστών και δεν μπορεί να φυλάξει τα σύνορά της, ακόμα και αν το θελήσει. «Θα πρέπει να
διαχειριστούμε το θέμα αυτό και σε ανθρωπιστική βάση, αλλά και στη βάση της προάσπισης των
εθνικών μας συμφερόντων» σημείωσε.
Λαμβάνοντας ξανά τον λόγο, η κ. Κατριβάνου
ζήτησε να υπάρξει συμφωνία όσον αφορά στο
ότι όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται στη θάλασσα,
πρώτο πρέπει να διασώζεται και μετά να λαμβάνει
χώρα η διαφωνία για το τι θα γίνει με αυτόν.
«Αυτό που μας περιγράφηκε, είναι πως οι άνθρωποι αυτοί προσπάθησαν να ανεβούν πάνω
στο πλοιάριο, εμποδιστήκαν από τους λιμενικούς,
οι οποίοι με κλωτσιές και με τα όπλα τους, με τις
λόγχες, δεν τους άφηναν να ανέβουν. Επίσης, δεν
ρίχθηκαν σωσίβια» δήλωσε.
Κατά την ομιλία του, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Χ.
Αθανασίου, δεν αναφέρθηκε στο συμβάν, ωστόσο δήλωσε ότι πρέπει να σταματήσει η αναφορά
στον επίτροπο του Συμβουλίου της Ευρώπης για
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Νιλς Μουΐζνιεκς, και
υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο επίτροπος είχε
στο παρελθόν άδικα αποδώσει ευθύνες στον Αντ.
Σαμαρά για χρήση γλώσσας που στιγματίζει μετανάστες.
«Ο επίτροπος Μουΐζνιεκς στηρίζει όλο το οικοδόμημά του σε μια φράση του πρωθυπουργού,
που είπε ότι «θα ανακαταλάβουμε τις πόλεις».
Μήπως εννοούσε ο πρωθυπουργός, ότι ως πολέμαρχος θα κατεβεί στη πόλη και θα καθαρίσει την
Αθήνα; Απλώς, υπήρχε μεγάλο λαθρεμπόριο και
διακίνηση ναρκωτικών - και όταν είπε «θα καθαρίσουμε τις πόλεις» εννοούσε από την εγκληματικότητα» σημείωσε.

Στουρνάρας: Εναλλακτικές προτάσεις στην τρόϊκα
Τα ανοιχτά μέτωπα στις διαπραγματεύσεις με
την τρόικα που πιέζει για την εφαρμογή μεταρρθμίσεων, σύμφωνα με τις προτάσεις που έχει κάνει
ο ΟΟΣΑ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης
του πρωθυπουργού με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, με τον υπουργό Οικονομικών, Γιάννη
Στουρνάρα να δηλώνει αμέσως μετά ότι το οικονομικό επιτελείο στέλνει εναλλακτικές προτάσεις
στους δανειστές.
Εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, ο κ. Στουρνάρας δήλωσε ότι κατά τη σύσκεψη ενημέρωσε
αναλυτικά τον πρωθυπουργό και τον αντιπρόεδρο
της κυβέρνησης για το σημείο που βρίσκονται οι
διαπραγματεύσεις με την τρόικα και πρόσθεσε ότι
το οικονομικό επιτελείο έχει επεξεργαστεί μια σει-

ρά εναλλακτικών προτάσεων που θα υποβάλλει
στους δανειστές, για ζητήματα που εκκρεμούν.
«Συζητήσαμε εναλλακτικές λύσεις. Θα αποστείλουμε αύριο τις προτάσεις που υπολείπονται» είπε
ο κ. Στουρνάρας.
Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων δήλωσε βγαίνοντας από το Μαξίμου και ο
Ευάγγελος Βενιζέλος, επισημαίνοντας ότι «όλα
είναι υπό έλεγχο». Ερωτηθείς, εξάλλου, σχετικά
με τις δηλώσεις του Ολι Ρεν για την έναρξη των
συζητήσεων για το χρέος μετά τις ευρωεκλογές,
ο κ. Βενιζέλος είπε ότι με την πιστοποίηση του
πρωτογενούς πλεονάσματος από τη Eurostat που
αναμένεται τον ερχόμενο Απρίλιο, μπορεί να ξεκινήσει η σχετική συζήτηση για το χρέος.

Αστυνομικοί έκλεψαν και χτύπησαν αλλοδαπούς
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν ένας αστυφύλακας και τρεις ειδικοί φρουροί, οι οποίοι κατηγορούνται για κλοπή, σωματικές βλάβες, κατάχρηση
εξουσίας και παραβίαση οικιακού ασύλου, σε βάρος τεσσάρων μεταναστών από το Μπαγκλαντές.
Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι τέσσερις αστυνομικοί συνελήφθησαν από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, μετά από καταγγελίες των αλλοδαπών.
'Οπως προκύπτει από τη δικογραφία που σχηματίστηκε, οι τέσσερις αστυνομικοί, οι οποίοι
εκτελούσαν περιπολία στο κέντρο της Αθήνας,
εντόπισαν τους δύο από τους αλλοδαπούς σε

συναλλαγή με ναρκωτικά, στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου και πάνω τους βρήκαν μικροποσότητα
ακατέργαστης κάνναβης και ναρκωτικά χάπια.
Όμως, αντί να τους συλλάβουν και χωρίς να ειδοποιήσουν την υπηρεσία τους, τους ανάγκασαν
να πάνε όλοι μαζί στο σπίτι που διαμένουν, όπου
βρήκαν τους άλλους δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι
τους παρέδωσαν τέσσερα σπιρτόκουτα με κάνναβη και πέντε καρτέλες με ναρκωτικά χάπια. Στη
συνέχεια, σύμφωνα με την κατηγορία, οι αστυνομικοί άρπαξαν 1.100 ευρώ από τους τρεις αλλοδαπούς, ενώ ο αστυφύλακας χτύπησε με γροθιά στο
κεφάλι τον έναν και έφυγαν.

Επιπλέον δάνεια του ΤΤ, «καίνε» τον Φιλιππίδη

Πολύ βαριές ευθύνες για τα στελέχη του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και άλλα άτομα προκύπτουν
από το πόρισμα της επίκουρης εισαγγελέως Διαφθοράς Πόπης Παπανδρέου, σχετικά με δάνεια εκατομμυρίων ευρώ σε τρεις εταιρείες του επιχειρηματία Παναγιώτη Ευθυμίου.
Με βάση το πόρισμα αυτό εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης σε βάρος συνολικά 14 ατόμων, μεταξύ
των οποίων ο κρατούμενος στην Τουρκία και ήδη διωκόμενος για την υπόθεση των δανειοδοτήσεων,
πρώην πρόεδρος του Τ.Τ. Αγγελος Φιλιππίδης και άλλα εννέα στελέχη του Τ.Τ., ο επιχειρηματίας Παναγιώτης Ευθυμίου, τρία μέλη της οικογένειάς του και δύο ακόμα άτομα. Τα δύο αυτά άτομα αναφέρονται
στο πόρισμα ως δικαιούχοι εταιρειών πίσω από τις οποίες βρίσκεται ο Παν. Ευθυμίου και οι οποίες
έλαβαν δάνεια από το Τ.Τ. χωρίς να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
Τα δάνεια, τέσσερα στον αριθμό, συνολικού ύψους 104,7 εκατ. ευρώ, χορηγήθηκαν σε δύο εταιρείες.

Αφιέρωμα της Handelsblatt στην ίδρυση
κόμματος από τον Γιώργο Χατζημαρκάκη
«Ο Οδυσσέας του FDP» τιτλοφορείται αφιέρωμα της γερμανικής οικονομικής εφημερίδας
«Handelsblatt» στην ίδρυση νέου κόμματος στην
Ελλάδα από τον ελληνικής καταγωγής ευρωβουλευτή των Γερμανών Φιλελευθέρων Γιώργο Χατζημαρκάκη.
«Ο Γιώργος Χατζημαρκάκης γνωρίζει τον Όμηρό του. Αισθάνεται λίγο όπως ο μυθικός ήρωας
Οδυσσέας, ο οποίος μετά από δεκάχρονη λάθος
πορεία επέστρεψε στην πατρίδα του την Ιθάκη:
«Αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες μέρες της
ζωής μου, επιστρέφω στην Ιθάκη μου» δήλωσε
ο κ. Χατζημαρκάκης» κατά την παρουσίαση του
νέου κόμματός του, αναφέρει η εφημερίδα και
περιγράφει ότι ο ευρωβουλευτής, επιχειρώντας
να αγκαλιάσει ταυτόχρονα την ελληνική και την
ευρωπαϊκή σημαία, προκαλεί τον επικίνδυνο κλυδωνισμό των άλλων σημαιών, κυρίως της γερμανικής. «Μια εικόνα με συμβολισμό» επισημαίνει ο
αρθογράφος.
Στο δημοσίευμα επισημαίνεται η φιλοδοξία του
κ. Χατζημαρκάκη να αποτελέσει «μια ισχυρή και
διεκδικητική φωνή των Ελλήνων στην Ευρώπη»
και υπενθυμίζεται ότι και ως στέλεχος του FDP
«υπερασπίστηκε τη δεύτερη πατρίδα του, την Ελλάδα, ακλόνητα κατά των γερμανικών επιθέσεων,
προειδοποίησε για την επαπειλούμενη φτώχεια
συνεπεία των αυστηρών όρων λιτότητας, επέκρινε την τρόικα, απηύθυνε έκκληση για αλληλεγγύη
και ζήτησε ένα «Ηράκλειο Σχέδιο» για την αναβίωση της πληττόμενης από την ύφεση ελληνικής
οικονομίας». Επιπλέον τονίζεται, ενώ μέλη του
FDP προπαγάνδιζαν την έξοδο της Ελλάδας από
την Ευρωζώνη, ο κ. Χατζημαρκάκης έδινε ομιλίες με προκλητικούς τίτλους, όπως «Γιατί η Ελλάς
είναι ο διασώστης της Ευρώπης».
Ο ανταποκριτής διερωτάται ωστόσο εάν η γερμανική ανατροφή του κ. Χατζημαρκάκη θα αποτελέσει εμπόδιο για την πολιτική του δράση στην
Ελλάδα, όπου οι Γερμανοί δεν είναι δημοφιλείς

λόγω της λιτότητας, αλλά και πώς θα τα καταφέρει, όταν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ενίσχυση
των ευρωσκεπτικιστών έναντι των ευρωπαϊστών.
Ο ίδιος ωστόσο, διευκρινίζει, «αυτοπροσδιορίζεται ως Eυρωπαίος πατριώτης και δεν επιθυμεί
«μια γερμανική Ευρώπη, αλλά μια ευρωπαϊκή
Γερμανία». Μέχρι το τέλος της θητείας του στις 19
Απριλίου θα παραμένει μεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως Γερμανός βουλευτής, αλλά στην επόμενη νομοθετική περίοδο επιθυμεί να προσφέρει
εκεί στους Έλληνες. Ούτως ή άλλως ο Χατζημαρκάκης έχει εκτός από τη γερμανική και την ελληνική υπηκοότητα. Και επίσης θέλει να μετακομίσει
στην Κρήτη, την πατρίδα του πατέρα του».
«Για να καταλάβει τουλάχιστον μία από τις 21
έδρες για τους Έλληνες στο επόμενο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, θα πρέπει το κόμμα του Χατζημαρκάκη να ξεπεράσει το όριο του 3%. Με μια συμμετοχή στην ψηφοφορία της τάξεως του 53%, όπως
το 2009, χρειάζεται κανείς για το λόγο αυτό περίπου 160.000 ψήφους. Ο επαναπατρισθείς Χατζημαρκάκης υπολογίζει παρόλα αυτά σε καλές πιθανότητες, καθώς στις ευρωεκλογές είναι η ώρα των
μικρών κομμάτων, όπως δηλώνουν πολλοί παρατηρητές. Από αυτά υπάρχουν βέβαια στην Ελλάδα
πολλά. Για τις ευρωεκλογές του 2009 κατέβηκαν
27 κόμματα, αυτή τη φορά θα μπορούσαν να είναι
περισσότερα» επισημαίνει η Handelsblatt και μεταξύ των εμποδίων που «βλέπει» για τον κ. Χατζημαρκάκη αναφέρει την περιορισμένη αναγνωρισιμότητα του υποψηφίου. «Αυτό δεν πρέπει μεν να
είναι μειονέκτημα, αλλά οι περισσότεροι Έλληνες
δεν γνωρίζουν τίποτα για τη μέχρι τώρα δουλειά
του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξίσου άγνωστο
είναι όμως και το ότι ο Χατζημαρκάκης το 2011
έχασε το διδακτορικό του τίτλο λόγω κατηγοριών
για λογοκλοπή» καταλήγει το δημοσίευμα.
Η είδηση της ίδρυσης κόμματος από τον κ. Χατζημαρκάκη στην Ελλάδα αναδημοσιεύεται στο
σύνολο του γερμανικού Τύπου.

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
••• Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών
Πειραιά Ευάγγελος Ζαχαρής διαβίβασε στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη
το πόρισμά του με το οποίο αποδίδονται πειθαρχικές ευθύνες σε δύο γυναίκες εισαγγελείς για τις
επτά άδειες που χορηγήθηκαν στο μέλος της 17Ν
Χριστόδουλο Ξηρό. Η κ. Κουτζαμάνη μέσα στην
ερχόμενη εβδομάδα θα αποφανθεί για την «τύχη»
των δύο εισαγγελέων οι οποίες συμμετείχαν στα
τριμελή συμβούλια των φυλακών Κορυδαλλού
που χορήγησαν τις επτά άδειες στον Χριστόδουλο
Ξηρό.
••• Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση
ναρκωτικών σε διάφορες περιοχές του Βόλου.
Συνελήφθησαν δέκα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ αυτών και δυο γυναίκες από τις
οποίες η μία είχε ηγετικό ρόλο, ενώ αναζητείται
ακόμη ένα αρχηγικό της στέλεχος. Τη δράση της
κατηύθυναν τέσσερα ηγετικά στελέχη εκ των
οποίων 3 ημεδαποί ROMA, ενώ άλλα 7 άτομα είχαν περιφερειακό ρόλο.Τα μέλη της οργάνωσης
διακινούσαν ποσότητες ηρωίνης, τις οποίες προμηθεύονταν από περιοχή της Αττικής.
••• Εκπαιδευτικοί έπαιρναν εκπαιδευτική άδεια
μετ' αποδοχών για να κάνουν μεταπτυχιακές
σπουδές αλλά όταν επέστρεφαν στην εργασίας
τους με...άδεια χέρια, δηλαδή χωρίς κάποιο πτυχίο που να αποδεικνύει ότι όντως ολοκλήρωσαν
τις σπουδές τους ως όφειλαν. Το καθεστώς αυτό

αλλάζει με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Παιδείας.
••• Τον πολιτικό χαρακτήρα και την κρισιμότητα
των αυτοδιοικητικών εκλογών και των ευρωεκλογών και την ανάγκη συστράτευσης όλων των
κομματικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων
των κορυφαίων στελεχών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας με την εισήγησή
του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας
του κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ.
Τσίπρας ζήτησε από τα μέλη της Γραμματείας να
μεταφέρουν σε όλα τα στελέχη και τα όργανα του
κόμματος την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να δοθεί μια
μεγάλη πολιτική μάχη και στις αυτοδιοικητικές
εκλογές και στις ευρωεκλογές. Υπό το πρίσμα
αυτό ζήτησε από τα κορυφαία στελέχη να αφήσουν κατά μέρος προσωπικούς σχεδιασμούς και
να συμμετάσχουν στην εκλογική μάχη.
••• Η Ευρωζώνη θα διασφαλίσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατά τους επόμενους μήνες ότι
θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί την Ελλάδα, ώστε
να διευκολύνει το Ταμείο στην εκταμίευση της
δόσης του προς την Αθήνα, δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την
Παρασκευή στο Reuters. Σύμφωνα με τους κανόνες του ΔΝΤ, το Ταμείο δεν μπορεί να καταβάλει μέρος του δανείων προς την Ελλάδα εάν δεν
εξασφαλιστεί η ομαλή χρηματοδότηση της χώρας
τους επόμενους 12 μήνες. «Δεν είναι προς το συμφέρον κανενός να καθυστερεί η αξιολόγηση του
ελληνικού προγράμματος», πρόσθεσε.
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Oυκρανία: «Αμνηστία και ανασχηματισμό»
υποσχέθηκε ο πρόεδρος Β. Γιανουκόβιτς

Bομβιστικές επιθέσεις στην Αίγυπτο, με πολλά θύματα
Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου
100 τραυματίστηκαν μετά από τέσσερις εκρήξεις
στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα με αστυνομικούς
στόχους.
Οι επιθέσεις άρχισαν με χτύπημα παγιδευμένου
αυτοκινήτου το οποίο εξερράγη έξω από το αρχηγείο της αστυνομίας στο κεντρικό Κάιρο, το οποίο
σκότωσε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε
τουλάχιστον 76.
Μέσα στις επόμενες ώρες, άλλες δύο εκρήξεις
έλαβαν χώρα σε άλλα σημεία της πόλης, κοστίζοντας στη ζωή σε ένα άτομο και τραυματίζοντας
άλλα 15.
Οι εκρήξεις συνέβησαν την παραμονή της τρίτης επετείου της εξέγερσης του 2011.
Η εξέγερση είχε οδηγήσει στην παραίτηση του
επί 30 χρόνια προέδρου της Αιγύπτου Χόσνι Μουμπάρακ.
Οργάνωση η οποία εμπνέεται από την Αλ Κάιντα, ονόματι Ανσάρ Μπέιτ Αλ Μακντίς (Πρωτα-

θλητές της Ιερουσαλήμ) ανέλαβε την ευθύνη για
την επίθεση στο αρχηγείο της αστυνομίας.
Ομάδα οργισμένων πολιτών συγκεντρώθηκε
στο σημείο της έκρηξης την Παρασκευή κατηγορώντας το ισλαμιστικό ρεύμα για την επίθεση, με
μερικούς να αναφωνούν «Θάνατος στη Μουσουλμανική Αδελφότητα».
Η οργάνωση, πάντως, καταδίκασε τις ενέργειες
ως «δειλές βομβιστικές επιθέσεις».
Η έκρηξη στο αστυνομικό αρχηγείο έλαβε χώρα
στις 06.30 το πρωί και μαύρος καπνός κάλυψε τον
ουρανό της πόλης.
Ο υπουργός Εσωτερικών της Αιγύπτου Μουχάμαντ Ιμπραχίμ σημείωσε ότι πρόκειται πιθανότατα για έργο βομβιστή αυτοκτονίας.
Μετά την έκρηξη, ακούστηκαν πυρά πυροβόλων όπλων.
Από την έκρηξη δημιουργήθηκε κρατήρας, ενώ
προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στην πρόσοψη του
κτηρίου.

Ιράν: Δεν στέλνουμε μαχητές της Χεζμπολάχ στη Συρία
Την αποστολή από τη χώρα του μαχητών της σιιτικής οργάνωσης του Λιβάνου, Χεζμπολάχ, για να
πολεμήσουν στο πλευρό του καθεστώτος Άσαντ
στη Συρία διέψευσε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Μοχάμαντ Τζαβάντ Ζαρίφ.
«Δεν στέλνουμε άνδρες στην Συρία. Η Χεζμπολάχ λαμβάνει τις δικές της αποφάσεις» δήλωσε
κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.
Το Ιράν, ένας από τους στενότερους συμμάχους
του συριακού καθεστώτος, απορρίπτει πάντοτε
τους ισχυρισμούς ότι έχει στείλει στρατιωτικές
δυνάμεις στη Συρία, και λέει ότι διαθέτει εκεί μόνο

συμβούλους.
Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας εμφανίστηκε καθησυχαστικός, μιλώντας για ένα «καλύτερο μέλλον».
«Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι», πρόσθεσε
κι ευχήθηκε να μπει τέλος στην ψευδαίσθηση ότι
θα μπορούσε να υπάρξει μια στρατιωτική λύση
στη Συρία. Επίσης, τόνισε ότι το Ιράν διατηρεί
καλές σχέσεις με τους γείτονές του, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος ταξίδεψε στο Ιράκ το Σεπτέμβριο
πραγματοποιώντας την πρώτη επίσημη επίσκεψή
του στο εξωτερικό. «Είμαι έτοιμος να πάω στη Σαουδική Αραβία» διαβεβαίωσε επίσης.

Οι ΗΠΑ παραμένουν «πιο
δεσμευμένες από ποτέ»

τητας στον κόσμο», υπογράμμισε ο Κέρι.
«Εδώ, στην Ευρώπη, εργαζόμαστε με τους εταίρους μας για να πιέσουμε την κυβέρνηση της Ουκρανίας να αποκηρύξει τη βία, να απαντήσει στις
ανησυχίες των ειρηνικών διαδηλωτών, να ενθαρρύνει τον διάλογο και να προάγει την ελευθερία
της έκφρασης και των συναθροίσεων. Βρισκόμαστε στο πλευρό του ουκρανικού λαού», υπογράμμισε ο Κέρι.
Διαψεύδοντας τον «μύθο της απεμπλοκής» των
ΗΠΑ, όπως τον αποκάλεσε, ο αμερικανός υπουργός απαρίθμησε τις διεθνείς κρίσεις τις οποίες η
Ουάσινγκτον παρακολουθεί στενά, από τον πυρηνικό κίνδυνο στη Βόρεια Κορέα ως τη σύγκρουση
στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών στην Αφρική.
Τέλος, αναφέρθηκε εκτενώς στη Μέση Ανατολή με την προσωρινή συμφωνία που συνήφθη με
το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, την συριακή κρίση και την ειρηνευτική διαδικασία στη
Μέση Ανατολή.

Οι συγκρούσεις στη Συρία δεν θα σταματήσουν
μέχρι ο πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ να αποχωρήσει από την εξουσία, δήλωσε ο αμερικανός
υπουργός Εξωτερικών Τζον Κέρι.
«Εξαιτίας των όσων έχει κάνει, εξαιτίας των
130.000 ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί, η αντιπολίτευση δεν θα σταματήσει ποτέ να πολεμά για
όσο διάστημα είναι εκεί», σημείωσε ο Κέρι μιλώντας στους συμμετέχοντες στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.
Παράλληλα ο αμερικανός υπουργός υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν «πιο δεσμευμένες από
ποτέ» στις παγκόσμιες υποθέσεις. «Οι ΗΠΑ είναι
περήφανές που παραμένουν πιο δεσμευμένες από
ποτέ και διαδραματίζουν, κατά τη γνώμη μου,
έναν καθοριστικό ρόλο όπως πάντα στην αναζήτηση της ειρήνης, της ευημερίας και της σταθερό-

Για δέσμευση του προέδρου της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς να προχωρήσει σε ανασχηματισμό
της κυβέρνησης της χώρας, να χορηγήσει αμνηστία στους κρατούμενους ακτιβιστές και να λάβει και
άλλα μέτρα κατευναστικού χαρακτήρα κάνει λόγο το πρακτορείο Associated Press, επικαλούμενο ουκρανικά πρακτορεία ειδήσεων.
Σε συνάντησή του με ηγέτες θρησκευτικών ρευμάτων στη χώρα του την Παρασκευή, ο κ. Γιανουκόβιτς υποσχέθηκε ότι με αφορμή την ειδική συνεδρίαση του ουκρανικού κοινοβουλίου την ερχόμενη
Τρίτη θα προχωρήσει σε αλλαγές στη σύνθεση της κυβέρνησης, θα παραχωρήσει αμνηστία στους δεκάδες κρατούμενους ακτιβιστές και θα πραγματοποιήσει αλλαγές στη νομοθεσία η οποία αφορά τις
διαδηλώσεις, αναφέρει μεταξύ άλλων και το πρακτορείο Interfax.
Νέα οδοφράγματα στο Κίεβο
Νέα οδοφράγματα στήνουν, την ίδια ώρα, οι αντικυβερνητικοί διαδηλωτές στο Κίεβο μετά την αποτυχία των συνομιλιών μεταξύ των ηγετών της ουκρανικής αντιπολίτευσης και του προέδρου της Ουκρανίας.
Υπό συνθήκες βαρέος ψύχους, διαδηλωτές από την Πλατεία Ανεξαρτησίας κατέλαβαν το κτήριο του
υπουργείου Γεωργίας, ενώ η εκεχειρία τους με τις δυνάμεις ασφαλείας συνεχίζεται.
Αντιπαράθεση μεταξύ διαδηλωτών και εκπροσώπων των αρχών σημειώνεται ωστόσο έξω από το
γραφείο του κυβερνήτη στην πόλη Ιβάνο-Φρανκίφσκ της δυτικής Ουκρανίας.
Ο επίτροπος Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στέφαν Φούλε αναμενόταν στο Κίεβο εντός της
ημέρας.
Ο κ. Φούλε είχε κομβικό ρόλο στη διαπραγμάτευση της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ε.Ε.
και Ουκρανίας, την οποία ο κ. Γιανουκόβιτς τελικώς απέρριψε προς όφελος μιας προσέγγισης με τη
Ρωσία, γεγονός που έδωσε το έναυσμα για τις μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.
Γαλλία και Γερμανία κάλεσαν αντίστοιχα τους πρεσβευτές της Ουκρανίας σε Παρίσι και Βερολίνο
ζητώντας τους διευκρινήσεις, καθώς και το τέλος της βίαιης καταστολής των διαδηλωτών.
Την πολιτική κρίση στη χώρα επέτειναν και οι πρώτοι θάνατοι διαδηλωτών από σφαίρες στην περιοχή
της Πλατείας Ανεξαρτησίας.
Ακτιβιστής βρέθηκε νεκρός σε δασική έκταση κοντά στο Κίεβο αφού, όπως όλα δείχνουν, είχε απαχθεί, βασανιστεί και αφεθεί να πεθάνει στο χιόνι. Διαδηλωτές με μάσκες περιφρουρούν το χώρο τον
οποίο έχουν καταλάβει στο κέντρο του Κιέβου, ενώ άλλοι κρατούν ως τρόπαια τις ασπίδες τις οποίες
έχουν αρπάξει από τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.
Εκατοντάδες άλλοι γεμίζουν σάκους αλλά και ελαστικά αυτοκινήτων με χιόνι, δημιουργώντας νέα
οδοφράγματα και ενισχύοντας τα ήδη υπάρχοντα στην Πλατεία Ανεξαρτησίας.
Τα νέα οδοφράγματα βρίσκονται εγγύτερα στο κτήριο της ουκρανικής Προεδρίας, αναφέρει το πρακτορείο Reuters. Ομάδα διαδηλωτών ανέλαβε τον έλεγχο του υπουργείου Γεωργίας, χωρίς να συναντήσει αντίσταση. «Πρέπει να κρατήσουμε τους ανθρώπους ζεστούς μέσα στο βαρύ κρύο», ανέφερε
διαδηλωτής, σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, με τη θερμοκρασία στο Κίεβο να κινείται
στους μείον 16 βαθμούς Κελσίου.

Οχυρώσεις υψηλής τεχνολογίας προτείνει στο Ισραήλ ο Κέρι
Οχυρώσεις υψηλής τεχνολογίας, αντί στρατού στη Δυτική Όχθη πρότεινε στο Ισραήλ ο αμερικανός
υπουργός Εξωτερικών Τζον Κέρι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Νταβός.
Οι δηλώσεις του Κέρι έγιναν στο πλαίσιο της λύσης των δύο κρατών και όπως είπε ο αμερικανός ΥΠΕΞ,
τέτοιου είδους οχυρώσεις στα σύνορα θα παρέχουν προστασία από στρατιωτικές ή τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. «Κατανοούμε ότι το Ισραήλ πρέπει να είναι ισχυρό για να κάνει ειρήνη, αλλά
η ειρήνη επίσης θα κάνει το Ισραήλ ισχυρό» πρόσθεσε.
Το Ισραήλ απαιτεί τα στρατεύματά του να παραμείνουν σε θέσεις κατά μήκος των συνόρων μεταξύ
της Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας και μετά την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, ωστόσο οι
Παλαιστίνιοι απορρίπτουν αυτό το ενδεχόμενο.
ΗΠΑ: Πυροβόλησε την αδερφή του για την... χλωρίνη
Οι αστυνομικές αρχές της πόλης Όκλαντ, στη βόρεια Καλιφόρνια, αναζητούν ένα 14 χρονών αγόρι που
πιστεύεται ότι σκότωσε την 17χρονη αδελφή του επειδή εκείνη έριξε κατά λάθος χλωρίνη στα ρούχα
του όταν έβαλε πλυντήριο. Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Oakland Tribune το θύμα είναι η Τζάστις
Τόλιβερ, η οποία ήταν μάλιστα μητέρα ενός παιδιού 2 ετών. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η 17 χρονών
νεαρή πυροβολήθηκε μέσα στο σπίτι της οικογένειας, στη συνοικία Τσάιναταουν της πόλης.
Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει εάν θεωρούν ύποπτο τον μικρότερο αδελφό της κοπέλας, τον Μάριο
Τόλιβερ Τζούνιορ, 14 χρονών. Ωστόσο η οικογένειά του έκανε δημόσια έκκληση στον ανήλικο να παραδοθεί.

Δ. Χριστόφιας: Οι εθνικιστές εμποδίζουν την λύση του Κυπριακού
«Η αλλαγή της πορείας της Τουρκίας και οι εθνικιστές και στις δύο πλευρές δεν επιτρέπουν την επίτευξη λύσης στο Κυπριακό», υποστήριξε ο τέως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Δημήτρης
Χριστόφιας, σε ομιλία του στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου.
Ο κ. Χριστόφιας αναφέρθηκε στην πολιτική που ακολούθησε κατά τα χρόνια διακυβέρνησης του,
σημειώνοντας ότι εργάστηκε πάντα για μια ανεξάρτητη και ενωμένη Κύπρο που να ανήκει στους Ελληνοκύπριους και στους Τουρκοκύπριους.
Ο κ. Χριστόφιας είπε πως μαζί με τον τέως Τουρκοκύπριο ηγέτη Ταλάτ είχαν φθάσει σε ένα καλό
σημείο στις συνομιλίες που άρχισαν το 2008 και πρόσθεσε πως ο κ. Έρογλου υποσχόταν ότι θα συνέχιζε
τις συνομιλίες από εκεί που τις άφησε ο κ. Ταλάτ, αλλά αυτό δεν έγινε.
Σίγουρος ο Κάμερον για νέο «συμβόλαιο» με την Ευρώπη
Κάνοντας μια μάλλον φιλοευρωπαϊκή ομιλία, ο Κάμερον επισήμανε μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός ότι οι αλλαγές που απαιτούνται προκειμένου η ευρωζώνη να λειτουργήσει
καλύτερα συνεπάγονται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει στην τροποποίηση των Συνθηκών της.
«Είμαι πεπεισμένος ότι θα έχουμε μια επιτυχή επαναδιαπραγμάτευση και ένα επιτυχημένο δημοψήφισμα», είπε ο Κάμερον, αναφερόμενος στο σχέδιό του να μεταβάλει τη σχέση της χώρας του με την ΕΕ
και να διεξαχθεί ένα δημοψήφισμα στο οποίο οι Βρετανοί εκλογείς θα κληθούν να απαντήσουν, με ένα
ναι ή ένα όχι, στο ερώτημα αν θέλουν η Βρετανία να παραμείνει μέλος της ΕΕ, στην περίπτωση που το
Συντηρητικό Κόμμα παραμείνει στην εξουσία μετά τις εκλογές του 2015.
«Είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι εφικτό (...), ότι η Βρετανία μπορεί να κερδίσει παραμένοντας (κράτοςμέλος) σε μια μεταρρυθμισμένη Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε ο Κάμερον.
Στη Βομβάη η Τριερβελέρ, στην Τουρκία ο Ολάντ
Η πρώτη κυρία της Γαλλίας, Βαλερί Τριερβελέρ, η οποία αναπαύεται εδώ και 16 ημέρες, μετά την
αποκάλυψη της ερωτικής σχέσης του Γάλλου προέδρου με την ηθοποιό Ζιλί Γκαγέ, θα επισκεφθεί τη
Δευτέρα τη Βομβάη για να υποστηρίξει μια μη κυβερνητική οργάνωση, ενώ ο Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος είχε υποσχεθεί «να κάνει μια αποσαφήνιση» σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή, θα βρίσκεται
στην Τουρκία.
Η ανακοίνωση της διήμερης επίσκεψης της Τριερβελέρ από το περιβάλλον της τροφοδοτεί τις φήμες
για τη σχέση του προεδρικού ζεύγους, γύρω από το οποίο τα μέσα ενημέρωσης έχουν σχηματίσει ασφυκτικό κλοιό αφότου αποκαλύφθηκε, την 10η Ιανουαρίου από ένα περιοδικό, το Closer, η ερωτική σχέση
του επικεφαλής του γαλλικού κράτους, 59 ετών, με τη 41χρονη Γκαγέ.
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Ο Σωκράτης έζησε στην Αθήνα (το 470 π.Χ. ή
469 π.Χ. - 399 π.Χ.) ήταν Έλληνας Αθηναίος φιλόσοφος και μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του ελληνικού και παγκόσμιου πνεύματος και
πολιτισμού και ένας από τους ιδρυτές της Δυτικής
φιλοσοφίας. Ενδεικτικό της σημασίας του για την
Αρχαία ελληνική φιλοσοφία είναι ότι όλοι οι Έλληνες φιλόσοφοι πριν από αυτόν ονομάστηκαν Προσωκρατικοί. Αναρίθμητοι είναι οι μελετητές που
έχουν ασχοληθεί με τον Σωκράτη, στους αιώνες
που ακολούθησαν το θάνατό του, πολλοί από τους
οποίους είναι ιδιαίτερα φημισμένοι, έτσι ώστε ο
W.K.C. Gutrie να γράψει πως «στο τέλος ο καθένας
έχει το δικό του, ως ένα βαθμό Σωκράτη, που δεν
είναι ίδιος ακριβώς με τον Σωκράτη κανενός άλλου». Είχε έναν πολυάριθμο κύκλο πιστών φίλων,
κυρίως νέων από αριστοκρατικές οικογένειες, απ'
όλη την Ελλάδα. Ορισμένοι από αυτούς έγιναν
γνωστοί ως ιδρυτές φιλοσοφικών σχολών διαφόρων κατευθύνσεων. Οι γνωστότεροι ήταν ο Πλάτωνας και ο Αντισθένης στην Αθήνα, ο Ευκλείδης
στα Μέγαρα, ο Φαίδωνας στην Ηλεία και ο Αρίστιππος στην Κυρήνη. Οι κυριότερες πηγές για τη
ζωή του είναι κατ' αρχάς ο μαθητής του Πλάτων, ο
ιστορικός Ξενοφών, ο φιλόσοφος Αριστοτέλης και
ο συγγραφέας κωμωδιών Αριστοφάνης.
Η ζωή του
Ήταν γιος του Σωφρονίσκου και της Φαιναρέτης
από το δήμο της Αλωπεκής. Παντρεύτηκε σε μεγάλη ηλικία την Ξανθίππη. Οι πληροφορίες για τη
ζωή του Σωκράτη είναι ποικίλες και ο μελετητής
του Αρχαιοελληνικού κόσμου μπορεί να βγάλει
ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Διάφοροι αξιόλογοι συγγραφείς ασχολήθηκαν μαζί του, ήδη από
την αρχαιότητα, και ο καθένας πρόσθεσε νέες
πτυχές από τη ζωή του. Έτσι, ο Πορφύριος μας
πληροφορεί ότι ο Σωκράτης, όπως συνηθιζόταν
στην αρχαία Αθήνα, ασχολήθηκε αρχικά με τη
γλυπτική τέχνη, το επάγγελμα του πατέρα του, ο
οποίος ήταν λιθοξόος, πριν το εγκαταλείψει «χάριν της παιδείας», όπως έγραψε ο Λουκιανός.
Στα 17 του χρόνια γνώρισε το φιλόσοφο Αρχέλαο, που του μετέδωσε το πάθος για τη φιλοσοφία και τον έπεισε να αφιερωθεί σ' αυτήν. Μία
πιο βαθιά ψυχολογική πλευρά του φανερώνει ο
Πλάτωνας, που στην Απολογία του παρουσιάζει
τον Σωκράτη να θεωρεί τη φιλοσοφική ενασχόληση ως θεία εντολή. Εδώ ο Σωκράτης μπορεί
να χαρακτηριστεί ως Θεόπνευστος, καθώς αναφέρει το ισχυρό του ένστικτο, ως μία εσωτερική
παρόρμηση, να του υπαγορεύει ποιες πράξεις και
ενασχολήσεις πρέπει να ακολουθήσει. Συχνά μάλιστα δήλωνε ότι άκουγε μέσα του μία φωνή που
τον εμπόδιζε να πράττει ότι δεν ήταν σωστό, την
οποία φωνή ονόμαζε «δαιμόνιο».
Στις φιλοσοφικές του έρευνες τον παρακολουθούσαν πολλοί, ιδιαίτερα νέοι, που ένιωθαν
ευχαρίστηση ακούγοντας τον να μιλάει και να συζητάει για θέματα κοινωνικά, πολιτικά, ηθικά και
θρησκευτικά. Έτσι σχηματίστηκε γύρω του ένας
όμιλος, που δεν αποτελούσε όμως σχολή, γιατί ο
Σωκράτης δεν δίδαξε συστηματικά, αλλά διαλεγόταν σε κάθε σημείο της πόλης, με ανθρώπους
κάθε κοινωνικής τάξης και σε αντίθεση με τους
σοφιστές δεν έπαιρνε χρήματα από τους μαθητές
του.
Απέφευγε την εμπλοκή στην πολιτική και προτιμούσε να πορεύεται τη δική του ανεξάρτητη
πορεία. Μόνη εξαίρεση, όταν η πατρίδα τον καλούσε. Έτσι έλαβε μέρος σε τρεις εκστρατείες στη
διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, στην πολιορκία της Ποτίδαιας, στο Δήλιο της Βοιωτίας το
424π.Χ. («ήμουν μαζί του στην υποχώρηση», λέει
ο Λάχης στον ομώνυμο πλατωνικό διάλογο,«και
αν όλοι ήταν σαν τον Σωκράτη, η πόλη μας ποτέ δε
θα πάθαινε εκείνη τη συμφορά»). Το 422 π. Χ. στη
μάχη της Αμφίπολης έσωσε τη ζωή του Αλκιβιάδη
και έδειξε απίστευτη αντοχή στις κακουχίες, όπως
περιγράφει ο ίδιος ο Αλκιβιάδης στο πλατωνικό
Συμπόσιο. Το 406 π.Χ., στη δίκη των 10 Αθηναίων
στρατηγών όταν συνέπεσε η «φυλή» στην οποία
ανήκε να έχει την πρυτανεία, αρνήθηκε να υποκύψει στην απαίτηση να φέρει σε ψηφοφορία στην
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Η ζωή και το έργο του Σωκράτη

Εκκλησία του Δήμου μία παράνομη πρόταση - να
δικαστούν ομαδικά και όχι ο καθένας ξεχωριστά,
όπως όριζε ο νόμος οι στρατηγοί που είχαν κατηγορηθεί ότι δεν περισυνέλεξαν τους ναυαγούς
κατά τη ναυμαχία στις Αργινούσες, κάτι απαράδεκτο νομικά στην αθηναϊκή δημοκρατία. Το 404
π.Χ. με την ίδια τόλμη εναντιώθηκε στους Τριάκοντα τυράννους, όταν αρνήθηκε να συλλάβει έναν
δημοκρατικό πολίτη, τον Λέοντα τον Σαλαμίνιο.
Το 399 π.Χ. διατυπώθηκε εναντίον του κατηγορία για ασέβεια προς τους θεούς και για διαφθορά
των νέων. Ο φιλόσοφος καταδικάστηκε, με βάση
την κατηγορία, σε θάνατο. Ως σκοπιμότητα της
κατηγορίας θεωρήθηκε η διδασκαλία του, η οποία
επιδρούσε στους νέους, και με τον φιλελευθερισμό που τον διέκρινε, θεωρήθηκε ανατρεπτικός.
Ουσιαστικό κίνητρο, όμως, υπήρξε η αντιζηλία
του με σημαντικούς άνδρες της εποχής. Ενώ ένας
από τους βασικούς λόγους για κατηγορία του,
στην πραγματικότητα ήταν ότι ένας από τους μαθητές του, και μάλιστα από τους πιο σημαντικούς,
είχε πάρει μέρος στην εξουσία των τυράννων.
Στη διάρκεια της δίκης ο Σωκράτης έδειξε θάρρος, ενώ η αναγγελία της ποινής δεν κατάφερε
να τον βγάλει από τη θεϊκή του αταραξία. Μετά
την καταδίκη του παρέμεινε στο δεσμωτήριο 30
μέρες, γιατί ο νόμος απαγόρευε την εκτέλεση της
θανατικής ποινής πριν από την επιστροφή του
ιερού πλοίου από τις γιορτές της Δήλου. Από τον
διάλογο του Πλάτωνα Κρίτων μαθαίνουμε ότι ο
Σωκράτης θα μπορούσε να σωθεί, αν ήθελε, αφού
οι μαθητές του είχαν τη δυνατότητα να τον βοηθήσουν να αποδράσει. Ο Σωκράτης αρνήθηκε και,
ως νομοταγής πολίτης και αληθινός φιλόσοφος,
περίμενε τον θάνατο ειρηνικά και γαλήνια, και
ήπιε το κώνειο, όπως πρόσταζε ο νόμος.
Παρ' όλα αυτά, το Μάιο του 2012, πραγματοποιήθηκε εκ νέου η δίκη του Σωκράτη από Συμβού-
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βαθύτερης αλήθειας των πραγμάτων, αυτής που
μένει ανεξάρτητη από περιστάσεις και συνθήκες.
Στη συγκεκριμένη μέθοδο, ο Σωκράτης άφηνε
τον συνομιλητή του να εκφράσει ελεύθερα την
άποψή του σχετικά με το θέμα που συζητούσαν,
θεωρώντας αρχικά, αυτή την άποψη ως ολοκληρωμένη και θεμελιωμένη. Στη συνέχεια, μέσα από
τη διαδικασία ερωταπαντήσεων, δείχνει μέσω
απλοϊκών παραδειγμάτων τις ακραίες συνέπειες
των απόψεων αυτών, αποδεικνύοντας έτσι τη σαθρότητά τους. Οδηγεί λοιπόν τον συνομιλητή του,
στην ανακάλυψη νέων συμπερασμάτων και νέων
προσεγγίσεων της αλήθειας.

λους του Αρείου Πάγου και γνωστούς δικηγόρους
και δικαστές, χρησιμοποιώντας τους νόμους της
εποχής εκείνης, και ως αποτέλεσμα ο Σωκράτης
αθωώθηκε για τις κατηγορίες τις οποίες έφερε.
Ο Σωκράτης, όπως και ο Πυθαγόρας, δεν άφησε
κανένα σύγγραμμα. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο
να καθοριστεί ακριβώς το περιεχόμενο της φιλοσοφίας του και, πρακτικώς, ότι γνωρίζουμε για
τον Σωκράτη προήλθε κυρίως από όσα έγραψαν
οι μαθητές του σχετικά με αυτόν, καθώς και ορισμένους συγγραφείς που επικεντρώθηκαν στη μελέτη της προσωπικότητάς του. Κατά τον Σωκράτη
ο Θεός δεν φιλοσοφεί, γιατί κατέχει τη σοφία,
φιλοσοφεί όμως ο άνθρωπος, που η ύπαρξή του
είναι πεπερασμένη.
Στην εποχή του Σωκράτη έχουμε με τους Σοφιστές τη στροφή της φιλοσοφίας προς τον άνθρωπο και τη χρήσιμη αρετή, ενώ προηγουμένως το
κύριο θέμα της φιλοσοφίας των προσωκρατικών
ήταν η φύση. Βέβαια, οι Σοφιστές, ως μη φιλόσοφοι, δεν διείσδυσαν εις βάθος στη μελέτη της
πραγματικής ουσίας του ανθρώπου, κάτι που
ξεκίνησε με τον Σωκράτη, ο οποίος πρώτος θεώρησε την ψυχή ως την πραγματική ουσία του ανθρώπου και την αρετή ως αυτό που επιτρέπει την
πλήρωση της ανθρώπινης φύσης μέσα από την
αναζήτηση και βελτίωση της ψυχής. Ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει αυτή τη στροφή του πνεύματος
με τη φράση «επί Σωκράτους το δε ζητείν τα περί
φύσεως έληξε, προς τη χρήσιμη αρετή και την πολιτική δε απόκλεινον οι φιλοσοφούντες».
Διαλεκτική
Διαλεκτική, κατ' αρχάς σημαίνει ''διάλογος''.
Πρόκειται λοιπόν για μία μορφή διαλόγου η οποία
χρησιμοποιήθηκε από τον Σωκράτη και κατά
την οποία, ο φιλόσοφος προσπαθούσε να οδηγήσει τον συνομιλητή του στην ανακάλυψη της

Σωκράτης και φιλοσοφικός στοχασμός
Έχει ειπωθεί για τον Σωκράτη πως «κατέβασε τη
φιλοσοφία από τα άστρα στη γη», διότι χάρη στη
δική του προσωπικότητα οι φιλόσοφοι έπαψαν να
ασχολούνται με τα φυσικά φαινόμενα και άρχισαν
να ασχολούνται με τον ίδιο τον άνθρωπο και την
κοινωνία του. Στην πραγματικότητα, πολλοί φιλόσοφοι πριν το Σωκράτη ασχολήθηκαν με τα πολιτικά προβλήματα, ενώ ο Δημόκριτος ασχολήθηκε
και με ζητήματα ηθικής. Ωστόσο, ο Σωκράτης
ήταν εκείνος που πραγματικά έστρεψε το φιλοσοφικό στοχασμό σε αυτά τα θέματα. Ο λόγος που
τα σωκρατικά ενδιαφέροντα σημάδεψαν κατά τέτοιο τρόπο την ιστορία της φιλοσοφίας πρέπει να
αναζητηθεί στον σωκρατικό τρόπο σκέψης, στο
γεγονός δηλαδή πως ο Σωκράτης, δεν ενδιαφερόταν για τον ορθό τρόπο ζωής και δράσης είτε σε
προσωπικό είτε σε κοινωνικό επίπεδο. Και αντίθετα από τους σοφιστές δεν ενδιαφέρθηκε γι αυτά
για χρησιμοθηρικούς σκοπούς. Θέλησε λοιπόν να
δημιουργήσει ένα στέρεο έδαφος πάνω στο οποίο
θα μπορούσαν ύστερα να θεμελιωθούν οριστικά
και αμετάκλητα οι έννοιες του καλού, της αρετής
και της σοφίας. Όπως οι πρώτοι φιλόσοφοι λοιπόν
αναζητούσαν την πρώτη αρχή της δημιουργίας,
έτσι και ο Σωκράτης αναζήτησε την αρχή κάθε
ηθικής έννοιας, που δεν επηρεάζεται από ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες αλλά ούτε από τη
δυνατότητα της αντίληψης του κάθε ανθρώπου.
Αναζήτησε δηλαδή το απόλυτο και απέρριψε το
σχετικό, μελέτησε την ηθική ουσία και απέρριψε
τα ηθικά φαινόμενα.
Επαγωγική Συλλογιστική Μέθοδος
Για να φτάσει στην αρχή των ηθικών εννοιών, ο
Σωκράτης χρησιμοποίησε την επαγωγική συλλογιστική μέθοδο, μέσω της οποίας σκόπευε να φτάσει στην εξαγωγή καθολικών συμπερασμάτων.
Ξεκινούσε λοιπόν με παραδείγματα, παρμένα από
την καθημερινότητά του και την εμπειρία του και
αποσκοπούσε στην εξαγωγή καθολικών συμπερασμάτων τα οποία ξεπερνούν την εμπειρία και
φτάνουν στην απόλυτη γνώση ενός θέματος. Και η
διαδικασία αυτή είναι επιτυχής όταν θα προκύψει
ένας απόλυτος ορισμός για την αλήθεια του καλού
και του κακού, της ομορφιάς και της ασχήμιας,
της ορθής διακυβέρνησης και της δεσποτείας, της
σωφροσύνης και της άνοιας.
Σωκρατική (μαιευτική) μέθοδος
Η μαιευτική ήταν η μέθοδος, η οποία, σε συνδυασμό με τη χρήση της ειρωνείας, αποτελούσε
χαρακτηριστικό της σωκρατικής διδασκαλίας.
Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, ο Σωκράτης κατά
τις συζητήσεις του, προσποιούμενος την πλήρη
άγνοια για το θέμα που συζητούσε κάθε φορά,
προσπαθούσε μέσα από ερωτήσεις να εκμαιεύσει
την αλήθεια από τον συνομιλητή του.
Ουσιαστικά ο Σωκράτης επωμιζόταν το ρόλο
της συνείδησης και μέσα από αυτή τη διαδικασία ερωταπαντήσεων δημιουργούσε ένα πνεύμα
διαλόγου στη συζήτηση. Ο συνομιλητής λοιπόν
απαντώντας σ' αυτές τις ερωτήσεις έφτανε σε ένα
συμπέρασμα -στην αλήθεια για τον Σωκράτη- από
μόνος του. Η μέθοδος ονομάστηκε μαιευτική διότι
όπως η μαία (επάγγελμα που έκανε και η Φαιναρέτη, μητέρα του Σωκράτη) φέρνει στον κόσμο το
νεογνό, έτσι και ο Σωκράτης ή ο εκάστοτε συνομιλητής που παίρνει το ρόλο της συνείδησης εξάγει
από τον συνομιλητή του την αλήθεια.

-

Tel. 630-243 8900

-

info@piechdecorating.com

19

•

Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014

Η πρώτη παρουσία των Ελλήνων στην Αργεντινή και γενικότερα στη Λατινική Αμερική συνδέεται άμεσα με τις πρώτες εξερευνητικές αποστολές
στη Ν. Αμερική, αποστολές που οργανώθηκαν
από τις μεγάλες ναυτικές δυνάμεις της εποχής.
Καθώς αναφέρει στα χρονικά του ο ιστοριογράφος των ταξιδιών του Κολόμβου, Βαρτολομέ δε
Λας Κάσας, οι καραβέλες των εξερευνήσεων είχαν
επανδρωθεί από δοκιμασμένους και έμπειρους
θαλασσοπόρους όλων των προελεύσεων και κατά
συνέπεια και από Έλληνες.
Πιθανολογείται ότι εξ’ αιτίας των δεινών του
τουρκικού ζυγού, πολλοί Έλληνες ναυτικοί από
την Κύπρο, την Κρήτη και τα Εφτάνησα και αλλά
νησιά του Αιγαίου, που τότε τελούσαν υπό την
ηγεμονία της Βενετίας και της Γένουας, αναγκάστηκαν να ζητήσουν προστασία και συγχρόνως
απασχόληση από την Ιταλία, την Ισπανία και την
Πορτογαλία, δυνάμεις που είχαν μεγάλους στόλους και προετοίμαζαν θαλάσσιες αποστολές για
την ανακάληψη νέων θαλασσινών δρόμων για τις
Ινδίες. Και που για το σκοπό αυτό είχαν ανάγκη
να επανδρώσουν τις αποστολές αυτές από έμπειρους, φιλόδοξους και ριψοκίνδυνους ναυτικούς.
Έτσι, στην τολμηρή περιπέτεια της ανακάλυψης
και κατάκτησης του τότε Νέου Κόσμου, ενεπλάκησαν οι πρώτοι Έλληνες.
Στις αποστολές που ακολούθησαν τα ταξίδια
του Κολόμβου (1492) για την εξερεύνηση του
εσωτερικού των νέων χωρών και την αποίκηση
τους –νομιμοποιώντας έτσι την ισπανική κυριαρχία– επανδρώνουν τα πληρώματα πολλοί Έλληνες, αρκετοί από τους οποίους έμελλαν στη συνέχεια να παραμείνουν μόνιμα στις νέες αποικίες και
μάλιστα συχνά σε νευραλγικές θέσεις.
Ανατρέχοντας στις εθνικές ιστορίες της Αργεντινής, του Περού και της Χιλής, βρίσκουμε να
αναφέρονται συχνά ονόματα που υποδηλώνουν
ελληνική καταγωγή, σε έγγραφα και κείμενα της
εποχής –από το 1500 μέχρι το 1800. Τα ονόματα
αυτά είναι ενδεικτικά των τόπων προέλευσης των
Ελλήνων. Έτσι συναντάμε τα επώνυμα Γραικός
(Greco), Χανιώτης (de Candia, o Candiotis), Ροδίτης (Roditis) (Rodas) κ.λπ.
Οι πρώτοι Έλληνες της Αργεντινής
Το Κέντρο Ιστορικών Ερευνών της Αργεντινής
–Centro Argentino de Estudios Historicos– βεβαιώνει ότι ένας από τους πρώτους “λευκούς” που
πάτησε το πόδι του στην περιοχή της Αυτοκρατορίας των Ίνκας και μάλιστα έγινε δεκτός από τον
Ίνκα Αταγουάλπα, είναι ο Έλληνας Πέτρος Χανιώτης, Pedro de Candia. Δεν αποκλείεται ο ίδιος να
είχε και συμμετοχή στην κατάλυση της κυριαρχίας
των Ίνκας μαζί με τους Ισπανούς εξερευνητές Αλμάγρο και Πισάρο, το έτος 1542.
Οι χρονικογράφοι της εποχής αναφέρουν Έλληνες που έφτασαν μαζί με τους πρώτους κατακτητές
και έλαβαν μέρος στις εξοντωτικές επι-χειρήσεις
των Ινδιάνων, κατά την εξερεύνηση και κατάχτηση της νότιας ηπείρου, οι οποίοι αργότερα ελαβαν
μέρος στους αγώνες για την ανεξαρτησία.
Αναφέρεται ότι με την αποστολή του Αλβάρ
Νούνιες Καβέσα δε Βάκα, ήταν και ο Έλληνας Γρηγόρης Χανιώτης, ο πρώτος Έλληνας που έφτασε
στην Παραγουάη το έτος 1544. Στην ίδια ομάδα
ανήκαν και ο Μιχάλης Χανιώτης, ο Στέφανος Σταματίου η Χανιώτης, ο Μιχαλάκης Γραικός και ο
Πόλος Γραικός.
Στη Βενεζουέλα, στη χώρα που ο ήλιος ολοχρονίς της χαρίζει άπλετα το φως και τη ζέστη του,
στη χώρα με τις πιο αλλόκοτες και προκλητικές
αντιθέσεις, στη δήθεν πιο πλούσια της Λατινικής
Αμερικής, «ζουν και βασιλεύουν» περί τις 2-2.500
'Ελληνες. Μια στάλα, σίγουρα, μπρος στον ωκεανό
ομογενών άλλων τόπων.
Γύρω στις 80 οικογένειες, κάπου 200 άνθρωποι,
ρίζωσαν κι έχουν το βιο τους στη Βαλένσια, τρίτη
σε πληθυσμό και πρώτη βιομηχανική πόλη της
Βενεζουέλας. Μια ιστορική πόλη ριζωμένη στο
βόρειο-κεντρικό μέρος της χώρας και πρωτεύουσα της Πολιτείας Καραμπόμπο, ακριβώς στη περιοχή όπου έγινε η τελική μάχη της απελευθέρωσης
από τους Ισπανούς αποικιοκράτες στις 24 Ιουνίου
του 1821.
Ήταν, λοιπόν, στο 1968, όταν μια χούφτα Έλληνες τότε, άντε να ήταν δύο, αποφασίσαμε να ιδρύσουμε στην πόλη τούτη μια ελληνική κοινότητα.
Ανάγκες ύπαρξης ώθησαν να παρθεί αυτή η απόφαση κι έτσι άρχισε η ιστορία αυτής της κοινότητας που περνώντας από χίλια δυο προβλήματα κι
άλλες τόσες συμπληγάδες μπόρεσε να κρατηθεί
στα πόδια της και όχι μόνο. Μάλιστα συνεχίζει να
υπάρχει και σήμερα και να ευημερεί.
Στις εποχές της ακμής, τούτη εδώ η κοινότητα

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Οι 'Eλληνες της Αργεντινής

Ένας άλλος Έλληνας, ο Στέφανος Ροδίτης, ήρθε
στην Αργεντινή με την αποστολή του Πέδρο δε
Μενδόσα ο οποίος ίδρυσε το έτος 1536 την πόλη
Σάντα Μαρία δε λος Μπουένος Άιρες, στο ίδιο
σημείο που σήμερα βρίσκεται η πόλη Μπουένος
Άιρες, πρωτεύουσα της Αργεντινής.
Ο Γιάννης Δημητρίου ήταν μέλος της αποστολής
του Χερόνιμο Λουίς δε Καβρέρα, η οποία ίδρυσε
την πόλη Κόρδοβα το 1573. Ας σημειώσουμε ότι ο
Δημητρίου είναι απευθείας πρόγονος του Βαρτολομέ Μίτρε, που το έτος 1862 έγινε πρόεδρος της
Αργεντινής.
Άλλοι δύο Έλληνες, ο Κορνάρος Γρέκος και ο
Φραντσίσκος Άλμπο, με καταγωγή από τα Επτάνησα, ανήκαν στο πλήρωμα του μεγάλου εξερευνητού Μαγγελάνου το 1520. Τέλος, ο Ιωάννης
Γεωργίου απο την Σάμο, ήταν βοηθος του πλοιάρ-

χου Πιεδραβουένα, εξερευνητή της Παταγωνίας
και της Γης του Πυρός.
'Ελληνες σε απελευθερωτικούς αγώνες
Οι Έλληνες ήταν παρόντες στους απελευθερωτικούς αγώνες της Αργεντινής, καθώς και στις προσπάθειες για την πολιτική οργάνωση της χώρας
σαν ανεξάρτητο κράτος. Θα αναφέρουμε παρακάτω μερικές σημαντικές τέτοιες παρουσίες.
O Κωνσταντινος Σουβαϊλής, από την Τήνο, υπηρέτησε ναύτης στην Φρεγάτα Αλφόνσο, με την
οποία έλαβε μέρος σε όλες της επιχειρήσεις εναντίον τον φεντεραλιστών από το 1851 έως το 1888,
και έφτασε τον βαθμό του αντιπλοίαρχου.
Ο Γεώργιος Καρδάσης, από την πόλη Γουαλεγουάη, κατατάχτηκε στον επαναστατικό στρατό
του στρατηγού Λαβάζε το έτος 1840.

Η Ελληνική Κοινότητα Βενεζουέλας

υπήρξε η πιο δημιουργική, η πιο παραγωγική, η
πιο ζωντανή κοινότητα. Και, όντως, άρχισε με 9-10
παιδιά και μια δασκάλα που βρέθηκε να ζει εδώ.
Νοικιάστηκε ένα φτωχόσπιτο σε μια υποβαθμισμένη περιοχή της Βαλένσια όπου χρησίμευε σαν
σχολείο και συνάμα σαν έδρα της κοινότητας.
Στο μεταξύ περνάνε τα χρόνια και μετακομίζουμε σε άλλη καλύτερη περιοχή, έχουν πληθύνει
και τα μέλη καθώς και οι εκδηλώσεις. Μέσα στα
πλέον θετικά επιτεύγματα, ήταν γύρω στο 1974,
μια πολύ επιτυχημένη ελληνική ραδιοφωνική εκπομπή, δύο ώρες κάθε Κυριακή. Μια ποδοσφαιρική ομάδα που κι αυτή είχε θριάμβους και περγαμηνές. Μια αξιόλογη ομάδα εθνικών χορών με
επιτυχημένες συμμετοχές σε φεστιβάλ με άλλες
παροικίες. Πολιτιστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τη νεολαία του Καράκας, με βραδιές αφιερωμένες στο Πολυτεχνείο, στο Ρίτσο, στο Σεφέρη,
στον Ελύτη, στην Ελλάδα. Με γιορτές που όμοιές
της δεν μπόρεσε να κάνει καμιά άλλη κοινότητα.
Ξεχώριζε πάντα σε κάτι τέτοια αυτή η Κοινότητα.
Άξιο αναφοράς, είναι επίσης, η έκδοση μιας
δεκαπενθήμερης εφημεριδούλας που όλοι συμπάθησαν που έφθασε να αγαπηθεί όχι μόνο εδώ

αλλά και στην Ελλάδα, όπου είχε άφθονα και ευμενή σχόλια απ' τον ελληνικό τύπο. Ήταν η εφημερίδα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ».
Κι εδώ κάπου, τελειώνει μια ρομαντική περίοδος προσαρμογής κι αρχίζει μια εποικοδομητική
όπου πια οι υλικές ανάγκες, μας κάνουν να χτίζουμε σε ιδιόκτητο, πλέον, οίκημα, ζηλευτά έργα σαν
το Σχολείο, την Εκκλησία, το γήπεδο και άλλα. Με
την πολύτιμη οικονομική βοήθεια και φροντίδα
αρκετών Ελλήνων. Και την ελπίδα να τελειώσουν
τα έργα και η επόμενη γενιά να τα έχει, να τα χαίρεται και να τα προστατεύει. Κι όλα αυτά σε μια
εποχή που η οικονομική κρίση αυτής της χώρας,
μας μαστίζει. Σίγουρα εμείς δεν αποτελούμε εξαίρεση, γι’ αυτό όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται,
είθε να είναι για το καλό όλων μας, μα, προ πάντων
για το καλό των παιδιών μας. Σήμερα ευτυχώς
έχουν πλέον αποπερατωθεί τα έργα και υπάρχει
εκεί περήφανη.
Το Σχολείο μας, αυτό το καμάρι μας, έχει κι αυτό
τόσα να επιδείξει. Μεταξύ άλλων, παιδιά που έφυγαν για να συνεχίσουν σπουδές στην Ελλάδα δεν
βρήκαν καθόλου δυσκολίες προσαρμογής, γιατί οι
βάσεις πάρθηκαν εδώ με ζήλο, με μια κυρία που

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει σε δύο Υδραίους μετανάστες και ναυτικούς που σήμερα τιμούνται σαν εθνικοί ήρωες της Αργεντινής. Ο (αργότερα) Υποναυάρχος Νικόλαος Γιώργος Κολμανιάτης
απο την Ύδρα (Nicolas Jorge Colmaniatis), έφτασε στην Αργεντινή το 1811 όπου κατατάχτηκε στο
πολεμικό ναυτικό σαν απλός ναύτης. Το έτος 1814
μάχεται ηρωικά με τον στόλο του στην ναυμαχία
του Μαρτίν Γκαρσία. Σε όλη την σταδιοδρομία
του έδειξε μεγάλες στρατιωτικές ικανότητες και
αυτοθυσία, φτάνοντας στους ανωτέρους βαθμούς
στης στρατιωτικής ιεραρχίας, πάντοτε επ’ ανδραγαθεία. Αποστρατεύτηκε το 1860, με το βαθμό
του Υποναυάρχου αφού κυβέρνησε με επιτυχία
και επιδεικνύοντας ιδιάιτερο ηρωισμό τα πλοία:
Σαν Λουίς, το 1817, Χενεράλ Βαλκάρσε το 1826,
Λα Εντρεριάνα το 1840, Λα Μολέσκα το1842, 25 δε
Μάιο το 1844 και το πολεμικό Τσακαβούκο.
Ο άλλος φημισμένος Υδραίος είναι ο Μιχαήλ Σαμουήλ Σπύρου, που έφτασε στην χώρα το 1810 και
πήρε αμέσως μέρος στην οργάνωση των ναυτικών
δυνάμεων της επανάστασης, όπως και σε αρκετές
ναυτικές επιχειρήσεις. Στην ναυμαχία Αρρόζο δε
λα Τσίνα υπηρετούσε στην φελούκα του Καρμέν
, όταν βρέθηκε κυκλωμένος απο τους Ισπανούς,
μπροστά από το νησί Μαρτίν Γαρσία του Ρίο ντε
λα Πλάτα. Τότε ο Σπύρου για να μην παραδοθεί,
προτίμησε να ανατινάξει το πλοίο του στον αέρα
μαζί με το πλήρωμα, βρίσκοντας ηρωικό θάνατο.
Οι Υδραίοι ναυτικοί αυτοί, με την τόλμη και γενναιότητα τους, έχουν κερδίσει μια μόνιμη θέση
στην ιστορία της Αργεντινής. Στις 30 Αυγούστου
του 1937, η πολεμική σχολή του Ναυτικού της Αργεντινής πήρε το όνομα του Nicolas JORGE, ενώ
μια πολεμική φρεγάτα πήρε το όνομα του Σπύρου
(ARA ESPIRO).
Το Μεταναστευτικό Ρεύμα στον 20º Αιώνα
Οι Έλληνες μετανάστες άρχισαν να φθάνουν
στην Αργεντινή σε μικρές ομάδες μετά από το
1870, μια περίοδο που η χώρα κατέβαλε προσπάθειες να ελκύσει εργατικά χέρια. Οι περισσότεροι
έφτασαν σαν μέλη πληρωμάτων καραβιών. Άλλοι
έφθασαν στην χώρα εφοδιασμένοι με συμβόλαια
εργασίας.
Οι περισσότεροι Έλληνες έφθασαν στη χώρα
κατά την περίοδο 1890-1954 σε τρία ρεύματα: Το
πλέον σημαντικό ήταν στο διάστημα 1890-1924.
Στη συνέχεια ένα δεύτερο –μειωμένο– στο διάστημα 1924-1945 και ένα τρίτο –αυξημένο– στο
διάστημα 1945-1954.
Δυστυχώς, στα αρχεία του Ινστιτούτου Μεταναστών, πολλοί Έλληνες εγγράφηκαν για διάφορους
λόγους σαν Τούρκοι ή σαν Ιταλοί, και για το λόγο
αυτό είναι σήμερα πολύ δύσκολο να υπολογισθεί
ακριβώς ο αριθμός των Ελλήνων μεταναστών στη
χώρα αυτή.
Πάντως, θεωρείται ότι το 1970 υπήρχαν περίπου 40.000 Έλληνες στην Αργεντινή, ενώ σήμερα
ο αριθμός αυτός εκτιμάται ότι φάνει στις 20.000.
Πηγές της Ελληνορθόδοξης εκκλησίας τον ανεβάζουν σε 60.000, συμπεριλαμβάνοντας και πολίτες
με πιο μακρινή ελληνική καταγωγή. Οι περισσότεροι ανήκουν σε 6-7 μεγάλες κοινότητες, 3 από
τις οποίες στο Μπουένος Άϊρες και οι υπόλοιπες σε
άλλες μεγάλες πόλεις. Υπάρχουν επίσης και άλλες
μικρότερες κοινότητες, καθώς και πολλοί ομογενείς διεσπαρμένοι -απομονωμένοι και ξεχασμένοι- στην επαρχία... (Δρ. Xριστίνα Τσαρδίκος)
έκανε χρέη δασκάλας και πάσχιζε δίχως να το βάζει κάτω και όλο προσπαθούσε κι ας μη μπορέσαμε, εμείς, ποτέ να κάνουμε κάτι ώστε αυτό το έργο
της να αναγνωρισθεί από το ελληνικό κράτος.
Η κοινότητά της Βαλένσια, και σήμερα ακόμη,
έχει μια ιδιαιτερότητα, είναι δίχως άλλο η πιο ζωντανή ελληνική κοινότητα της χώρας. Με σιγουριά μπορώ να δηλώσω ότι είναι το στολίδι του ελληνισμού! Έχει μια αξιοσημείωτη και μια ζηλευτή
παρουσία, κάτι σαν πόλο έλξης επισκεπτών. Δεν
υπάρχει άλλη εξήγηση. Όλοι όσοι επισκέπτονται
την Βενεζουέλα θέλουν να γνωρίσουν τους ανθρώπους της.
Οι στόχοι και οι επιδιώξεις έχουν, με την αποπεράτωση της εκκλησίας, σχεδόν επιτευχθεί. Υπάρχει και ο ιερέας ο οποίος λειτουργεί συχνά και
έχει την εποπτεία και ευθύνη για άλλες 5-6 ακόμα
κοινότητες.
Αν κι απομονωμένοι από άλλα κέντρα Ελληνισμού γίνεται ό,τι είναι δυνατόν και δίνονται μάχες
για να μη χαθεί η ταυτότητά μας, να σταθούμε
επάξια στον αγώνα και να αντισταθούμε στην
όποια κακοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής
μας κληρονομιάς. Η υποστήριξη από την πατρίδα μηδαμινή. Μόνο «ξεθωριασμένες ελπίδες και
υποσχέσεις» προσφέρει! (Στράτος Δουκάκης)
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ΑΓΓΕΛΙΑ

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

