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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»
e-Mail: proini@proini.co
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ΠΡΩΤΙΑ ΣΥΡΙΖΑ, ''ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΟ'' ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

KAI ME ΤΑ MHMONIΑ KAI ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΑ

ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή, Ελιά, Ποτάμι, ΚΚΕ, ΑΝΕΛ εκλέγουν ευρωβουλευτές.
Δήμαρχος στην Αθήνα o Καμίνης, στην Θεσσαλονίκη ο Μπουτάρης, στον Πειραιά ο Μώραλης.
Περιφερειάρχης Αττικής η Δούρου
(σελ. 23)

Οι ''κροίσοι Ομογενείς-παπατζήδες''.
Οι ενδιαφέρουσες επιστολές αναγνωστών
(σελ. 2)

ΠΡΩΪΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Γιά Ομογένεια και μη, κάπου
μεταξύ σοβαρού και αστείου
(σελ. 4-7)

ΓΑΛΛΙΑ, ευρωεκλογές:
Πρωτιά-σοκ του
ακροδεξιού Εθνικού
Μετώπου της Μαρίν
Λεπέν με 25,1%, με την
Κεντροδεξιά να έρχεται
δεύτερη με 20,2% και τους
σοσιαλιστές του Φρανσουά
Ολάντ, τρίτους.
Ευρώπη: Ανησυχία για την
άνοδο Ακροδεξιών
και Ευρωσκεπτικιστών
(σελ. 25)

Mπάϊντεν στην Κύπρο: Xαρμόσυνα
χτύπησαν οι καμπάνες στην Μεγαλόνησο.
Τι δήλωσε σε άψογα ''τζιμπρέηκα''
(σελ. 9)

Βοστώνη: 'Ενα μοναδικό-ανεπανάληπτο
''φαινόμενο'' σε ομογενειακή Οργάνωση ΗΠΑ...
Οι ''έγκυρες πηγές'' και οι...''ρόμπες''
(σελ. 11 και 17)

Η κοινή διακήρυξη Πάπα και
οικουμ. Πατριάρχη στην Ιερουσαλήμ
(σελ. 13)

Μαθητές ελληνικού σχολείου αποτίουν φόρο
τιμής στους πεσόντες (Κοιμητήριο 'Αρλινγκτον)
(σελ. 14)

Με αφορμή την περίπτωση
Τάρπον Σπρινγκς:

Κατάχρηση Εξουσίας,
''Πάσχα'' γιά ΕλληνοΑμερικανικούς
''ραγιάδες''
(σελ. 3)

Δελφοί:
Ο ''ομφαλός της Γης''
(σελ. 21)
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η γνωμη μασ

ΓΝΩΜΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ
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Οι ''κροίσοι Ομογενείς-παπατζήδες''
'Οταν πριν δύο χρόνια πρωτοεμφανίστηκε το ''φαινόμενο''
των αποκαλούμενων ''κροίσων Ομογενών'', που ΘΑ ''βοηθούσαν'' την Ελλάδα κάνοντας ''επενδύσεις'' (όπως ΜΜΕ στην Ελλάδα και Ομογένεια, ανάφεραν) και ΘΑ ''βοηθούσαν'' τον δεινοπαθούντα λαό της Ελλάδας, αρκετοί τους έλαβαν σοβαρά
υπόψην. Λέγοντας, εκατομμυριούχοι είναι, η πατρίδα ''καλεί''
και αυτοί ΘΑ την βοηθήσουν, ΘΑ κάνουν το ''καθήκον'' τους.
Μάλιστα, τον Ιούλιο 2012 πήγαν στην Αθήνα, με επικεφαλή
τον πρ. πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, γνωστό γιά την έλξη του στο...χρήμα, όπως και τα ΜΜΕ (New York Times κ.ά.)
αναφέρουν, με αφορμή γεγονότα σχετικά με το 'Ιδρυμά του.
Οι ''κροίσοι Ομογενείς'', έκαναν και ''χλιδάτο δείπνο'' στο
Μανχάτταν, αρχές Οκτωβρίου 2013, με την παρουσία του
πρωθυπουργού της Ελλάδας. Φαίνεται ότι το χλιδάτο δείπνο
κάθε Οκτώβριο έγινε...''θεσμός'', αφού ετοιμάζουν το δεύτερο, γιά τον ερχόμενο Οκτώβριο. Στα δείπνα αλληλοτιμούνται,
αλλά ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τους λόγους αλληλοτιμής.
Στην πορεία τα γεγονότα απόδειξαν την...ωμή πραγματικότητα:
- 'Ανοιξαν ιστοσελίδες, οι ''κροίσοι'', μέσω τοων οποίων καλούν τον Ελληνισμό, ειδικά αυτόν της Διασποράς, να...''δώσει
τον οβολόν'' του γιά να ''βοηθηθεί η Ελλάδα''. Τα χρήματα,
με προσθήκη ολίγων από τα δικά τους, τα δίνουν σε...εταιρίες ΗΠΑ που ειδικεύονται σε...φιλανθρωπικούς εράνους με
το αζημίωτο, αφού κρατούν τα μισά και περισσότερα, γιά
τις...''λειτουργικές ανάγκες'' τους.
- Η άμεση βοήθειά τους, σε δεινοπαθούντες στην Ελλάδα τα
δύο τελευταία χρόνια, είναι απειροελάχιστη.
- Επενδύσεις δεν έκαναν στην Ελλάδα. Προσπάθησαν όμως
να ''αρπάξουν'' σε πολύ χαμηλή τιμή, δημόσιες περιουσίες
που ξεπωλούνται, όπως τα...μνημόνια ορίζουν.
- Η προβολή τους και ειδκά οι ''κούφιες'' -όπως αποδείχτηκαν- ''διακηρύξεις'' και ''υποσχέσεις'' τους, ακόμα βρίσκουν
χώρο σε τυχοδιωκτικά ΜΜΕ-''μαγαζάκια'', με στόχο την παραπλάνηση του απανταχού Ελληνισμού.
Το ερώτημα που απασχολεί την Ομογένεια -η οποία κατάλαβε στην πορεία ότι πρόκειται γιά ''παπατζήδες''- είναι ένα: Πόσο ανεύθυνοι είναι στην Ελλάδα γιά να τους λαμβάνουν υπόψην στα σοβαρά, πρωθυπουργός, υπουργοί, ΜΜΕ και λοιποί;
Ελλάδα και Ομογένεια
'Οσοι ζούμε στις ΗΠΑ, μιλούσαμε με καμάρι και υπερηφάνεια γιά την Ελλάδα μας, την ιστορία της, την προσφορά της
αρχαίας Ελλάδας στην ανθρωπότητα, τις φυσικές ομορφιές της κ.ά. στους Αμερικανούς συμπολίτες μας παρακινώντας
τους, άμεσα κι έμμεσα, να την επισκεφθούν.
Τα τελευταία χρόνια, αναγκαζόμαστε από τα πράγματα αφού οι αναφορές των αμερικάνικων ΜΜΕ είναι συχνές και
όχι ευχάριστες- να τους λέμε και μιά πικρή αλήθεια: Η Ελλάδα,
είναι όμηρος ενός καθεστώτος μιάς ''κοινοβουλευτικής χούντας'' επικίνδυνων τυχοδιωκτών, κλεφτών, κρατικοδίαιτων
απατεώνων, ψευτών, που με την ατιμωρησία -εξαιτίας έλλειψης Δικαιοσύνης και Ισονομίας- συνεχίζουν, ατιμώρητοι, να
εξαθλιώνουν τον λαό της Ελλάδας.
Δυστυχώς, άλλαξαν πολλά τα τελευταία χρόνια. Και οι Ομογενείς ''είμαστε μαζεμένοι'', αναγκασμένοι από τα γεγονότα στην πατρίδα. Και μας θλίβει το γεγονός ότι, το ίδιο ''σάπιο'' κομματικό κατεστημένο, που τόσα δεινά προξένησε στην
πατρίδα, εξακολουθεί να ''είναι στα πράγματα''. Σεβόμαστε
την ετυμηγορία του λαού της Ελλάδας, που με την ψήφο του
''εκλέγει'', αλλά αναρωτιόμαστε: Μήπως είχε δίκιο ο Θ. Πάγκαλος όταν έλεγε ''μαζί τα φάγαμε'';
Η Πρωϊνή

επιστολεσ αναγνωστων

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

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

Περί Αρχιεπίσκοπου Αμερικής και δάδοχου

Πρώτο να σας συγχαρώ για το λαμπρό έργο σας. Η προσπάθεια
σας αξίζει πολλούς επαίνους, τόσο για τον όγκο της εργασίας όσο
και για την ποιότητά της. Κανένα άλλο ομογενειακό μέσο πληροφόρησης δεν αποκαλύπτει όσα αποκαλύπτουν με θάρρος και τιμιότητα το ''Καλάμι και η ''Πρωϊνή''. Εύχομαι οι κόποι σας να αναγνωρισθούν ευρύτερα από την Ομογένεια και το δημοσιογραφικό
κόσμο της Πατρίδας. Δεύτερο, θα ήθελα να αναφερθώ στο άρθρο της «Πρωϊνής» (15 Μαΐου 2014) με τίτλο «Δρομολογούνται διαδικασίες για διάδοχο του Αρχιεπισκόπου Αμερικής» στη σελ. 9.
Στο δημοσίευμα αυτό ο αναγνώστης παρακολουθεί με πόνο ψυχής τον κατήφορο που έχουν πάρει τα εκκλησιαστικά μας πράγματα: το κατακομμάτιασμα της Αρχιεπισκοπής σε μητροπόλεις
(κατά το «διαίρει και βασίλευε και...«άρμεγε»), το κλείσιμο των
σχολείων μας του ενός μετά το άλλο, την ανυπαρξία ενός ισχυρού
λόμπι κτλ. κτλ.
Παρουσιάζετε την κατάσταση όπως τη ζούμε όλοι μας κάθε μέρα και όπως πραγματικά είναι. Ειδικά για το θέμα του διάδοχου του σημερινού Αρχιεπισκόπου επιτρέψτε μου να καταθέσω την άποψη μου. Ο διάδοχος θα είναι όπως και ο προκάτοχος,
άβουλος, αδρανής και με περιορισμένες αρμοδιότητες, μαριονέττα που, άσχετα με τα χρυσά ενδύματα και τις θαμπερές κορώνες,
σκοπός του θάναι να καλύπτει τη χρηματο-επενδυτική δράση
των ανθρώπων του κ. Βαρθολομαίου μέσα από την Αρχιεπισκοπή. Μόνο μ' αυτό τον τρόπο θα παραμείνει ολόκληρο το οικονομικό φάσμα της Αρχιεπισκοπής εσαεί υπό τον έλεγχο του κ. Βαρθολομαίου.
'Αλλο σχετικό θέμα είναι βέβαια και η αφροδίσια απόκλιση του
διάδοχου. Δεν θα επεκταθώ όμως... Τελειώνω επαναλαμβάνοντας
τα θερμά συγχαρητήρια μου για το έργο σας.
Χαράλαμπος Νταγάκης
Glen Cove, Long Island, NY

Περί Οργανώσεων και ανομιών στην Βοστώνη

Ως 'Ελληνας οικογενειάρχης που ζω μόνιμα στις ΗΠΑ τα τελευταία 31 χρόνια, θέλω να σας συγχαρώ δημόσια γιά την ολοκληρωμένη εργασία σας σχετικά με την ελληνοαμερικάνικη τοπική Ομοσπονδία στην Βοστώνη. Ιδιαίτερα γιά το γεγονός ότι ''μιλήσατε''
με στοιχεία-ντοκουμέντα γραπτά, που δεν αμφισβητούνται και
απόδειξαν τα ακλόνητα επιχειρήματά σας, όπως και το γεγονός
ότι Ομογενείς, ήταν κοντά και μέσα στο χρήμα Ομογενών, χρήμα
εράνων, σαν αξιωματούχοι της Οργάνωσης.
Το ερώτημα που απασχολεί όλους εμάς είναι, πως είναι δυνατόν
και επιτρεπτόν, άνθρωποι με αποφάσεις δικαστηρίων γιά κατασχέσεις ακινήτων τους ή άλλα συναφή (που αποκαλύψατε με επίσημα έγγραφα), να διαχειρίζονται χρήματα της Ομογένειας και να
μην δίνουν λογαριασμό με διάφορα προσχήματα-δικαιολογίες.
Πως γίνεται, άνθρωποι που ''στα του οίκου τους'' οικονομικά τα
έκαναν χάλια, αφού κινδύνεψαν να χάσουν και τα σπίτια τους, να
τα κάνουν καλύτερα με τα οικονομικά μιάς Οργάνωσης. Πως γίνεται άνθρωποι με άμεσες επιτακτικές ανάγκες γιά προσωπικά
οικονομικά τους θέματα, την ίδια ώρα να βρίσκονται δίπλα και
μέσα στο χρήμα Ομογενών από εράνους, αρνούμενοι μετά να δώσουν εξηγήσεις και λογαριασμούς.
Από που αντλούν αυτό το δικαίωμα να μην δίνουν λογαριασμούς γιά χρήματα που έδωσαν Ομογενείς ''καλή τη πίστη''; Από
που απόκτησαν αυτήν την ''ασυλία''; Ποιοί νομίζουν ότι είναι;

'Ολοι αυτοί πρέπει να εκδιωχτούν από τις Οργανώσεις. Η περίπτωση της Βοστώνης έχει πολύ βάθος, απόδειξε αυτό που λέγατε
γραπτά τόσο καιρό: Την ''σαπίλα'' της πλειοψηφίας των Οργανώσεών μας. Απόδειξε και κάτι άλλο: Πως συνεργάζεται το ''αμαρτωλό τρίγωνο'' Εκκλησία, Οργανώσεις, ελληνικά Προξενεία, που
αλληλοκαλύπτεται και ''κουκουλώνει'' παρανομίες, δίνοντας
εσφαλμένη εικόνα στην Ομογένεια, παραπλανώντας την. 'Ηταν
καταστροφικό γιά την Ομογένεια αυτό το τρίγωνο, από την εποχή
της επταετίας στην Ελλάδα.
Τσακίστε τους άνομους... Μέχρι ΤΕΛΟΣ. Είναι καιρός να πάνε
μερικοί φυλακή γιά να σταματήσει η ασυδοσία στις Οργανώσεις,
με τις ''πλάτες'' τοπικής Εκκλησίας και Προξενείων της Ελλάδας.
Είναι καιρός να σοβαρευτεί και ο τοπικός μητροπολίτης Βοστώνης, γιατί έχει ξεφύγει πολύ και σε πολλά. Είναι καιρός να σοβαρευτεί και το ελληνικό τοπικό Προξενείο, που ειδικά την περασμένη δεκαετία απόδειξε ότι είναι αυτό που γράφετε: ''Βρώμικο''.
'Εχω προσωπική εμπειρία με αποδεικτικά στοιχεία.
Είναι καιρός να καταλάβουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ότι ως
Ομογενείς γνωρίζουμε τι γίνεται, απλά δεν μιλούσαμε. Γι' αυτό είμαστε μακριά από τις Οργανώσεις. Και το γεγονός ότι σε αυτήν
της Βοστώνης έμειναν τα ίδια 10-12 άτομα μόνο, γιά 20 χρόνια,
τα περισσότερα ως ''εκπρόσωποι του εαυτού'' τους, χωρίς ενεργή συμμετοχή της Ομογένειας, εφαρμόζοντας την σιωπή και αλληλοκάλυψη, αποδεικνύει πολλά. Με αυτούς συνεργάζονται Μητρόπολη και Προξενείο. 'Εχουμε γνώση ως Ομογενείς, γι' αυτό
δεν έχουμε σε εκτίμηση Ομοσπονδία, Μητρόπολη, Προξενείο.
Σας αποστέλω και δύο ντοκουμέντα σε pdf, που πιθανά σας διέφυγαν. Ρίξτε τους μιά ματιά και ερευνήστε το θέμα. Αυτοί τόσα χρόνια φαίνεται ότι δεν είχαν όρια και φραγμούς. Η ασυδοσία, παρανομία, αλληλοκάλυψη ήταν ''ρουτίνα''. Και γράφοντας
αυτό, μου έρχεται στο μυαλό μία φωτογραφία-σκίτσο που είχατε δημοσιεύσει πριν περίπου 3 μήνες με το ''πλυντήριο'' μάρκας
''FHASNE'' γιά ''πλύσιμο-ξέπλυμα'', με πολύ ουσία και νόημα. Και
γι' αυτό τον σκοπό προσφέρονται και ''μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις'' μας, συλλόγων ή και εκκλησιαστικές, αφού και οι δύο είναι 501(c), δηλ. με φοροαπαλλαγή γιά ''δωρητές'' και ''δωρεές''.
Μ. Κασ..., Μασσαχουσέττη
(Σημ. συντ.: Ο αποστολέας έχει κανονικά όλα τα στοιχεία του
στην επιστολή -όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο- και επιβεβαιώθηκαν στις 23 Μαίου '14 το απόγευμα, με απάντησή του σε ερευνητικό email μας γιά την εγκυρότητά της και την ''ύπαρξή'' του, όπως
και -απάντησή του- στην τηλεφωνική κλήση μας. Δεν τα δημοσιοποιούμε, αλλά τα κρατούμε στο αρχείο).

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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Δεν μας επαινούν για το πρωτογενές πλεόνασμα, για τις μεταρρυθμίσεις, για την ταχύρρυθμη προσαρμογή, δεν γίναμε Ευρώπη
με την αξία μας κι όχι με ξένες πλάτες, σκοτώνοντας τις συντεχνίες; Προς τι, αλήθεια, όλ’ αυτά, για να προσγειώνεσαι στ’ αεροδρόμιο της Νίκαιας και να κινδυνεύεις να αποκλειστείς επειδή το
θέλει ο Λυμπερόπουλος της περιοχής; Όχι μόνον απεργούν οι ταξιτζήδες αλλ’ έχουν περικυκλώσει τις εξόδους για τον δρόμο που
οδηγεί στις Κάννες. Τουρίστες και φεστιβαλιστές διαμαρτύρονται,
σ’ αρκετές γλώσσες ή διαλέκτους.
Τελικά, μας φυγαδεύουν στον σταθμό της πόλης και η περιπέτεια λήγει. Ζήτω οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι, όμως είχε κάποιο νόημα εκείνη η «συνωμοσία» εδώ στις Κάννες, τότε, με Μπαρόζο,
Μέρκελ, Σαρκοζί και Παπανδρέου σε ρόλους πρωταγωνιστών;
Έπρεπε ν' αλλάξουν όλα για να μην αλλάξει, εντέλει, τίποτε;
Αμφιβολίες, σκοπιμότητες, καχυποψία, μνημόνια, διάλυση, κατάθλιψη. Διπλής ανάγνωσης τα πάντα, σαν τις διπλές και τριπλές
εκλογές. Μια έρευνα του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ συμπεραίνει πως «η μακροβιότητα εξαρτάται από το τι διαβάζει κανείς
πρώτα στην εφημερίδα», τα κόμικς ή τις κηδείες; Ε, λοιπόν, στις
Κάννες δεν διαβάζουν Financial Times, αγοράζουν μόνο τη NICE
- MATIN. Πρωτοσέλιδα γεμάτα με αστέρες, τουαλέτες και χρυσόσκονη. Γυρίζοντας την πλάτη στη συνωμοσία, στρέφεις την προσοχή στην αθανασία. Για την ακρίβεια, η διαρκής συνωμοσία των
Καννών έγκειται στην πολύχρονη, βελτιωμένη εφαρμογή μιας
απλής ομολογουμένως συνταγής, πως δηλαδή τα παιχνίδια των
εντυπώσεων και μιας ορισμένης οπτικοακουστικής εξουσίας να
σκηνοθετούνται και να καταναλώνονται ως μερίδια κι εκφάνσεις
«Απήγαγα τα κορίτσια σας» είπε χαμογελαστός κοιτώντας το
φακό ο αρχηγός της ισλαμικής ομάδας Μπόκο Χαράμ , Αμπουμπακάρ Σεκάου, στο βίντεο που κυκλοφόρησε μετά την αρπαγή
των κοριτσιών από το σχολείο που τα έστειλαν οι δικοί τους για
να μάθουν γράμματα. Τα 200 κορίτσια που απήχθηκαν τον περασμένο μήνα από σχολείο τους στην Τσίμποκ , ξαναβάζουν στη διεθνή ατζέντα το μεγάλο πρόβλημα του trafficking στη Νιγηρία.
«Θα τα πουλήσουν στην αγορά , μα τον Αλλάχ . Υπάρχει μια
αγορά για την πώληση ανθρώπων». Άλλωστε στη διάλεκτο Χαούσα ,Μπόκο Χαράμ σημαίνει «Είναι αμάρτημα η Δυτική παιδεία».
Την ίδια ώρα που γίνεται η μίνι αφρικανική σύνοδος κορυφής
στο Παρίσι για το σχεδιασμό κοινής στρατηγικής κατά της ισλαμικής οργάνωσης , η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας εκτιμά ότι 1,2
εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εμπορίας σε ολόκληρο τον
κόσμο.
Στοιβαγμένα σαν τα ζώα μέσα σε φορτηγά, δεμένα πισθάγκωνα, τα τρομοκρατημένα κορίτσια αναγκάζονται να ασπαστούν το
Ισλάμ και να οδηγηθούν για 12 δολάρια στα σκλαβοπάζαρα της
αφρικανικής ηπείρου.
«Τα κορίτσια που απήγαγε η Μπόκο Χαράμ μπορεί να οδηγηθούν σε καταναγκαστικούς γάμους με στρατιώτες. Η υπόθεση
μοιάζει πολύ με την απαγωγή των παιδιών από τον Αντιστασιακό Στρατό του Κυρίου στην Ουγκάντα και σε άλλες αφρικανικές
Πριν από τρία χρόνια, όταν τέλειωσα το βιβλίο μου «Greek
American Pimps» (Ελληνοαμερικανοί Νταβατζήδες) που διατίθεται από το Άμαζον, πρόβλεψα πως οι Έλληνες του Τάρπον
Σπρινγκς Φλόριδας, δεν θα αντιδρούσαν στην πρωτοφανή κατάχρηση εξουσίας και του θρησκευτικού διωγμού που υπόκεινται
με αφορμή τα παραδοσιακά πασχαλινά πυροτεχνήματα μας.
Από τότε και για δεύτερη χρονιά, η παράδοση των Ελληνοαμερικανών αλλοιώθηκε από τους ήχους των ελικοπτέρων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης αντί για βαρελότα πάνω από τα κεφάλια
τους και αστυνομικούς σκύλους να βεβηλώνουν χώρους λατρείας! Οποιαδήποτε άλλη θρησκευτική ομάδα, από τους Ιεχωβάδες
μέχρι την εκκλησία του ΛΟΥΚΟΥΜΙ ΜΠΑΜΠΑΛΟΥ(!) θα είχε ξεσηκωθεί για τα δικαιώματά της.
Το όνομα Λουκούμι Μπαμπαλού ακούγεται αστείο, αλλά πρόκειται για πραγματική δίκη που έφτασε στο ανώτατο δικαστήριο
εναντίον της πόλης Χαηλέα της Φλόριντας (1993) και η απόφαση
ήταν εναντίον της πόλης. Ο ναός του «Λουκούμι Μπαμπαλού Αηγιέ» είναι ειδωλολατρικός και το ερώτημα που έθετε ήταν αν ο
«κανονισμός» (όρντινανς) της Χαηλέα που απαγόρευε τελετουργικές θυσίες κοτόπουλων και κατσικιών ήταν αντισυνταγματικός.
Πράγματι, από τότε οι Λουκουμάδες, ή Μπαμπαλούηδες θυσιάζουν ελεύθερα στους θεούς τους.
Τελείως αντισυνταγματικά, στο Τάρπον Σπρινγκς έχει απαγορευτεί η πατροπαράδοτη σφαγή των αρνιών του Πάσχα ως βαρβαρική. Σε σύγκριση, μια από τις προφάσεις της πόλης της Χαηλέα ήταν πως τα σφαχτά δεν προορίζονταν για φαγητό, άρα
παρουσιάζονταν υγειονομικό θέμα. Στην περίπτωση των Ελλήνων
όμως, αυτή η αντίρρηση θα ήταν ψέμα, αφού από τα αρχαία χρόνια, ακόμη και πριν τον Χριστό, οι Έλληνες τρώνε ότι θυσιάζουν
στους Θεούς: Τα έπη του Ομήρου δίνουν συνταγές όταν μιλούν για
το πόσα στρώματα λίπους πρέπει να έχει το θυσίασμα που ψήνεται σε φωτιά και οι Αθηναίοι δημοκρατικά μοιράζονταν το κρέας
των βοοειδών από τις τελετές των Παναθηναίων. Είτε χριστιανικά, είτε αρχαία Ελληνικά, η παράδοσή μας κρατά τουλάχιστον για
τρεισήμισι χιλιάδες χρόνια. Από που κι ως που θα πρέπει να εξαλειφθεί το ιερό έθιμο την στιγμή που προστατεύεται από το Αμερικανικό Σύνταγμα όπως αποδεικνύεται από την απόφαση εναντίον της Χαηλέα;
Η περίπτωση Τάρπον Σπρίνγκς
Πλην όμως, αν και οι κανονισμοί του Τάρπον Σπρινγκς είναι
αντισυνταγματικοί, δεν έχουν ανακηρυχθεί καταχρηστικοί ακόμη χάρη στον εκάστοτε ''ραγιά'' που προσεύχεται να τον σφάξουν σαν αρνί για ν' αγιάσει. Για μια ακόμη φορά, η Ελληνική κοινότητα αδρανεί. Και έτσι η πόλη, μπορεί να βγάλει αστυνομικούς

ΓΝΩΜΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ

KANNEΣ: Από την Συνωμοσία
φτάσαμε στην Αθανασία
της αθανασίας.
Ναι, το διασημότερο και μεγαλύτερο φεστιβάλ του κόσμου θυμίζει αρκετά την Καθολική Λειτουργία. Ας υπάρχουν σμόκιν και
βερμούδες, ημίγυμνες νεαρές και ταραγμένοι τροχονόμοι, αστραφτερές λιμουζίνες και μαύρες διαπραγματεύσεις, μαθητριούλες,
μαστροποί και πλοιοκτήτες, βεντέτες κι επισκέπτες, έρχεται στιγμή που ο ναός του εμπορίου (το Marche) κι ο ναός της τέχνης (το
Palais) σμίγουν αρμονικά καθώς όλοι επιδιώκουν ν’ αγγίζουν την
κορυφή, εκεί όπου, ο Θεός (η επιτυχία; Ο Χρυσός Φοίνικας;) περιμένει να τους ευλογήσει. Μεταξύ των ευλογημένων περιπτώσεων κι αρκετοί απόντες, αρκεί να τους θυμηθούν, έστω προς ίδιον
όφελος, οι εργολάβοι της κινηματογραφικής αθανασίας. Ακόμα
καλύτερα αν ανήκουν στον κόσμο του θεάματος, της μόδας ή της
τέχνης. Φέτος είναι η σειρά του Υβ «Σαιν Λοράν», του «Μίστερ
Τέρνερ» και της «Γκρέις του Μονακό». Το πορτρέτο του εκκεντρικού σχεδιαστή το υπογράφει ο συμπατριώτης του Μπερνάρ
Μπονελά, ενώ ο Μάικ Λι ασχολείται, άγνωστο γιατί, με τον Τζον
Τέρνερ, τον Άγγλο ζωγράφο του 19ου αιώνα. Τις δύο μετριότατες
βιογραφίες τις συμπληρώνει μια Τρίτη, η πλέον κραυγαλέα. Και
να σκεφτεί κανείς ότι ο κατασκευαστής της είναι ο Ολιβιέ Νταν,
υπερεκτιμημένος προ εξαετίας για τη «Ζωή σαν τριαντάφυλλο».
Αλλά, ενώ η Μαριόν Κατιγιάρ, δεν υποδύθηκε απλώς, «ενσάρκωσε» κυριολεκτικά την Εντίθ Πιάφ και, ως άλλο «σπουργιτάκι»
κατέκτησε το όσκαρ, τώρα, η πρώην ντίβα που ακούει στο όνο-

μα Νικόλ Κίντμαν, μάλλον και μόνον τον ίδιο της τον εαυτό περιφέρει στη διάρκεια της ταινίας παρά επιχειρεί να ζωντανέψει την
γόησσα του ’50, την ηρωίδα του Άλφρεντ Χίτσκοκ («Σιωπηλός
μάρτυς») που εγκατέλειψε τον μαιτρ του θρίλερ και το Χόλιγουντ
για να γίνει το ζωντανό κόσμημα του Μόντε Κάρλο, σύζυγος του
Ρενιέ και πριγκίπισσα ενός κρατιδίου, μεταξύ παραμυθιού και
πραγματικότητας. Στις Κάννες με τον Κάρι Γκραντ για το «Κυνήγι
του κλέφτη», πάλι του Χίτσκοκ. Γνωριμία, έρωτας, γάμος. Φινάλε
για την ηθοποιό, αλλαγή σελίδας.
Τριγύρω, ο Ωνάσης, η Κάλλας, πολιτικοί και διασημότητες, στο
μέσον η εκτυφλωτική Γκρέις, κομψή κι απόμακρη, προσφιλής κι
αριστοκρατική. Πώς να την αντιγράψει, άραγε, οποιαδήποτε άλλη; Το μακιγιάζ, το χτένισμα, τα γυαλιά, τα μαντήλια και τα φίνα
αξεσουάρ δεν σώζουν την πρωταγωνίστρια, σε μόνιμη καθοδική πορεία ύστερα από το «Dogville» του Λάρς φον Τρίερ και την
συνεχή ενασχόληση με την πλαστική χειρουργική. Ως Βιρτζίνια
Γουλφ στις «Ώρες» είχε τιμηθεί με όσκαρ η Κίντμαν, ως Γκρέις σημειώνει παταγώδη αποτυχία. Όμως, οι βιογραφίες δεν θα πάψουν
να δολοφονούν τα πρόσωπα απ’ όπου κατάγονται αφού το μεγάλο κοινό δείχνει ενδιαφέρον για το είδος, παγκοσμίως. Σαν να
πρόκειται για επανάληψη του εγκλήματος. Θυσιάζονται οι επαγγελματίες σκηνοθέτες και ηθοποιοί, οι μυθικές προσωπικότητες
κατακτούν την αθανασία, εμείς οι κοινοί θνητοί, χειροκροτούμε ή
αποδοκιμάζουμε, κατά περίπτωση. Όσο για τα διεθνή φεστιβάλ,
η παρέλαση ειδώλων και αστέρων να συνεχίζεται χωρίς ανάσα..
Ζήσε το σήμερα και άσε τους άλλους να ονειρεύονται την αθανασία.
(ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΥΡΟΣ)

Νιγηρία: Κλεμμένα κορίτσια

Κοίταζα την απόγνωση στο βλέμμα των κοριτσιών που κρατούνται από την τρομοκρατική οργάνωση. Το βίντεο που έστειλαν σε
ξένο πρακτορείο οι τρομοκράτες της Μπόκο Χαράμ σοκάρει και
τους πιο ψύχραιμους. Τα κορίτσια δεμένα πισθάγκωνα, έχουν καλυμμένο από την κορυφή ως τα νύχια το σώμα τους και απαγγέλλουν στίχους από το Κοράνι. Κανένας δεν ξέρει τι σκέφτονται ή αν
ελπίζουν ότι γρήγορα θα επιστρέψουν στους γονείς τους.
Η ίδια έκφραση απλώνεται και στα πρόσωπα των γυναικών που
διαδηλώνουν για την επιστροφή τους. Η πρώτη Κυρία της Αμερικής ζητά την απελευθέρωση των κοριτσιών ενώ Κάρλα Μπρούνι
και Βαλερί Τριερβελέρ συμμετέχουν σε εκδήλωση στο Παρίσι.
Γιατί καθυστέρησε τόσο η βοήθεια της διεθνούς κοινότητας κατά της Μπόκο Χαράμ; Μπορεί άραγε η διεθνής δραστηριοποίηση
να προστατεύσει τα κορίτσια από την ισλαμική οργάνωση;
Το πρόβλημα της Μπόκο Χαράμ , ή ο «μποκοχαραμισμός» όπως
τον αποκαλεί ο βραβευμένος με Νόμπελ νιγηριανός συγγραφέας Ουόλε Σογίνκα , «είναι το αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που
έχουν πίσω τους μερικές δεκαετίες».
Η κυβέρνηση της Νιγηρίας , λόγω του αποικιακού παρελθόντος καθυστέρησε να ζητήσει βοήθεια από τη Δύση. Πολλοί γονείς απογοητευμένοι από την κυβέρνηση ψάχνουν μόνοι τα κορίτσια τους στη γειτονική ζούγκλα Σαμπίσα.
(Κωστούλα Τωμαδάκη)

Με αφορμή την περίπτωση Τάρπον Σπρινγκς

ένα ομοσπονδιακό δικαστικό ένταλμα που επιτρέπει την υπερβολική παρέμβαση, αλλιώς η παρουσία των Ομοσπονδιακών εναντιώνεται στο δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης πολιτών και
στο δικαίωμα τους να συναναστρέφονται μεταξύ τους. Χώρια που
εναλλακτικά, κάθε φορά που θα γίνεται λειτουργία στο Τάρπον
Σπρινγκς θα πρέπει να κηρύσσεται...''στρατιωτικός νόμος'' στην
Πολιτεία της Φλόριντας.
Από την άλλη πλευρά, αν ισχύει ο κίνδυνος τρομοκρατικής
ενέργειας, τότε θα πρέπει να ενημερωθούν οι συμπατριώτες μας.
Κάτι τέτοιο δεν έχει ακουστεί. Εκτός βέβαια και αν παίρνουν ιδέες
από τις εκπομπές των τοπικών Ελληνικών σταθμών και την υποστήριξη που παρέχουν σε εξτρεμιστικά, ρατσιστικά και αντιαμερικανικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου και του Ναζιστή και
Μέγα Δράκου της ''Κου Κλουξ Κλαν'' Ντέηβιντ Ντουκ του οποίου
βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους είχαν παρουσιάσει σε τηλεοπτικό πρόγραμμα πρόσφατα.
Αν οι Έλληνες της Φλόριντας μπορούν να πηγαίνουν στην εκκλησία τα μεσάνυχτα της Ανάστασης στις ΗΠΑ, το χρωστούν στην
Μάργκαρετ Παπαχρήστου, που όταν την συνέλαβαν για αλητεία
στα 1972 πέτυχε να ανακηρυχθεί ο σχετικός κανονισμός της πόλης Τζάξονβιλ Φλόριντας αντισυνταγματικός, μετά από έφεση
πάλι στο ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ.
Επιπλέον, αυτην την εποχή στην Νεβάδα, παίζεται η ιστορία
του Κλάηβεν Μπάντυ, του ακτήμονα που βόσκει τις γελάδες του
σε ομοσπονδιακά χωράφια αρνούμενος να πληρώνει την δέουσα
φορολογία, κινδυνεύοντας να δημευτεί η περιουσία του.
Πέρα του ότι στο πλευρό του έχουν σταθεί χιλιάδες Αμερικανοί
απ' όλη την χώρα, δίκαια η άδικα, έχει ξεκινήσει συζήτηση μεταξύ πολιτειακών και ομοσπονδιακών βουλευτών για το αν έχει δικαίωμα η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να κρατά τα λιβάδια σαν περιουσία της και αν θα πρέπει η ιδιοκτησία τους να περάσει στις
Πολιτείες επιτέλους. Έτσι δυναμικά θα πρέπει ν' αντιδράσει και η
Ελληνική Κοινότητα για την πασχαλιάτικη ομοσπονδιακή παρέμβαση και να σταματήσει τις πασχαλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ.
Αλλιώς, θα δείτε τ' αποτελέσματα της αδράνειας το 2015: 'Οσοι
ζείτε στο Τάρπον Σπρινγκς και δοκιμάσετε να ψήσετε το πασχαλινό αρνί σας στα κάρβουνα, μην εκπλαγείτε αν σας συλλάβουν
γιατί το χωριό σας έχει περάσει νόμο που απαγορεύει ψησταριές δίχως καπάκι. Ήδη οι νόμοι της Φλόριντας υιοθετημένοι από
το Τάρπον περί προλήψεων πυρκαγιών σε πολυκατοικίες, απαγορεύουν φορητές ψησταριές σε μπαλκόνια και σε χώρους κολύμβησης.
Πόσοι από εσάς στην Φλόριντα ζείτε σε πολυκατοικία ή έχετε
πισίνα;
Mitch FATOUROS

χώρες», αναφέρει ο Μπέντζαμιν Λόρενς, ειδικός για την εμπορία
ανθρώπων στην Αφρική , καθηγητής διεθνών σχέσεων στη Νέα
Υόρκη.
«Μπήκαν στο σχολείο μας και νομίζαμε ότι ήταν στρατιώτες.
Όταν ανακαλύψαμε την αλήθεια ήταν πολύ αργά και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα», είπε η Ταμπίτα Ουάλσε, μια από τις μαθήτριες που σώθηκαν, στην εφημερίδα «Sunday Punch».
Η Νιγηρία είναι μια σημαντική περιοχή για τα θύματα εμπορίας
παιδιών που προέρχονται από πολλές χώρες , κυρίως για οικιακές
εργασίες, για τα ορυχεία, για εργασία σε φυτείες καφέ.
Ο πόλεμος ,η φτώχεια, οι φυσικές καταστροφές , η κακή επιβολή του νόμου είναι οι παράγοντες που οδηγούν στην εκμετάλλευση των παιδιών. Ακόμη και όταν η φτώχεια φύγει , οι άνθρωποι που έχουν χάσει τα πάντα είναι ευάλωτοι σε υποσχέσεις για
τα παιδιά τους και συχνά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης. Οπλισμένοι με βαριά όπλα, οι τρομοκράτες της Μπόκο Χαράμ εισβάλλουν σε προαύλια οικοτροφείων και αφού σκοτώσουν τους φοιτητές αρπάζουν τις φοιτήτριες και τις υποχρεώνουν να γίνουν
μουσουλμάνες και να εγκαταλείψουν την εκπαίδευση. Πρόκειται
για «μια χονδροειδή παρερμηνεία του Ισλάμ» δηλώνει η Διεθνής
Ισλαμική Ακαδημία που εδρεύει στη Τζέντα.

Κατάχρηση Εξουσίας, ''Πάσχα''
γιά Ελληνοαμερικανικούς Ραγιάδες

στους δρόμους και να μπάσει σκύλους και ν' αλέσει σ' εκκλησίες
ακόμη και την Ανάσταση. Έτσι, οποιοσδήποτε μπορεί να πάει στο
τοπικό αστυνομικό τμήμα και να δώσει ένα «τιπ,» δηλ. ένα εκατοδόλαρο όπου επάνω του θα είναι γραμμένο τ' όνομα αυτού που
θα θέλει να ενοχλήσει αλλά ο ίδιος δεν μπορεί.
Στην προκειμένη περίπτωση, το «τιπ» είναι για την Ελληνική
Κοινότητα. Εκείνο όμως που δεν εξηγείται είναι το ελικόπτερο
του ομοσπονδιακού «υπουργείου» ασφαλείας, του Χόμλαντ Σεκιούρητη να περιφέρεται σαν τον επιτάφιο πάνω από τα κεφάλια των πιστών για να εξακριβώσει αν κλήρος και εκκλησίασμα
είναι...''τρομοκράτες''! Γιατί, για να έχει το δικαίωμα επέμβασης
η Ομοσπονδιακή κυβέρνηση, θα πρέπει να υπάρχει καθορισμένος ομοσπονδιακός και όχι πολιτειακός νόμος περί εγκλήματος.
Εκτός βέβαια κι αν μεσάνυχτα Σαββάτου η ομοσπονδιακή κυβέρνηση διερευνά μήπως η Ελληνο-Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής αποτελεί οργανωμένη σπείρα (mafia) το οποίο βέβαια ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ να συμβαίνει.
Σε τέτοια περίπτωση όμως, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον
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ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Οι αμαρτίες μου
Μιλώντας με έναν παλιό γνώριμο, σήμερα μητροπολίτη στις ΗΠΑ, τα αλληλοπειράγματα είχαν, όπως συνηθίζεται, πρωτεύουσα θέση. Εγώ
ντε και καλά να τον ερωτώ γιά να μάθω ''που θα
κρυφτείτε οι κληρικοί αν, όπως λέτε ότι λένε οι
γραφές, ξανακατέβει στην γή''. Απάντηση δεν
πήρα, όπως πάντα. Και αυτός, ντε και καλά, να
μου λέει ότι είμαι πιό αμαρτωλός και από τους
προεδροπαράγοντες των ομογενειακών Οργανώσεών μας, χωρίς να έχω ''υπηρετήσει'', έστω
ως ''σύμβουλος'', σε Οργάνωση. Θα μπορούσε
να μου πει ότι είμαι πιό αμαρτωλός και από τους
'Ελληνες διπλωμάτες στις ΗΠΑ, αλλά το απόφυγε...διπλωματικά.
'Ετσι κι εγώ, παραδοσιακά ''καθολικά διαμαρτυρόμενος'', αποφάσισε σήμερα να δώσω
έμφαση σε αυτό που ο μακαριστός Αμερικής, Ιάκωβος, έγραφε την δεκαετία '50 στον πνευματικό του πατέρα Φώτιο στην ίμβρο: ''Δεν νομίζω
να υπάρχει πιό διεφθαρμένη τάξη από αυτήν
του κλήρου''. Ας με συγχωρέσουν οι προεδροπαράγοντες που δεν θα πολυασχοληθώ σήμερα
μαζί τους στο τρισέλιδο με τα ''Καρφώματα''.
Βλέποντας φωτογραφίες και κείμενα στο τρισέλιδο, κατά πλειοψηφία γιά Κλήρο, μην φοβηθείτε. Είναι έκτακτη περίπτωση. Γιά να τιμούμε
καμία φορά και τους...''επίγειους άγιους'' μας,
διεφθαρμένους και μη...Βοήθειά μας...
Θα τον κάνει παπά να ησυχάσουμε;
Τώρα που του πήραν τον Κλεόπα και τον ενθρόνισαν μητροπολίτη στην Σκανδιναβία, ο
''άγιος Βοστώνης'' (που δεν πήγε στο Φανάρι γιά
την ενθρόνιση), σκέφτεται την καλύτερη λύση
γιά τον διάδοχό του στον καθεδρικό. Οι πληροφορίες μου, λένε ότι θα προτιμούσε τον Καλμουκίας Θεόδωρο, αυτόν τον ''άγιο άνθρωπο''
που έχει τα προσόντα, αλλά αντιδρούν οι έταιροι συνεργάτες του, Προξενείο και τοπική Ομοσπονδία. Δεν γνωρίζω γιατί αντιδρούν, θα έχουν
τους λόγους τους, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα ήταν
θεάρεστο έργο να προτιμηθεί ο Καλμουκίας. Είναι ο μόνος που θα μπορούσε να γεμίζει με ''πιστούς'' τον καθεδρικό. Σε μιά τέτοια περίπτωση,
ακόμα κι εγώ ο αμαρτωλός, θα έπιανα αριστερό
ψαλτήρι, ενώ το παγκάρι θα το είχαν αναλάβει
οι της τοπικής Ομοσπονδίας. Στον ''δεσποτικό
θρόνο'', αν ήταν απών ο ''άγιος Βοστώνης'', θα
βάζαμε την κ. Προξενίς. Θα γέμιζε ή όχι ο καθεδρικός κάθε Κυριακή και εορτή;
Περί ''ρουφιάνων προξένων''
Η αποκάλυψη από περιοδικό Αστόριας ότι
υπάρχει ''εγκύκλιος'' του υπουργείου Εξωφρενικών Ελλάδας, γνωστού και ως Εξωτερικών,
γιά να καρφώνουν οι διπλωμάτες μας 'Ελληνες

ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ

που δεν είναι νόμιμοι στις ΗΠΑ, όταν αυτοί επισκέπτονται τα Προξενεία γιά υπόθεσή τους, δεν
προξενεί έκπληξη. Φυσικό και αναμενόμενο.
Φαίνεται η εγκύκλιος στάλθηκε επί υπουργίας
στο Εξωφρενικών της Ντόρας, τότε που πάσχιζε η Ελλάδα να καταργηθεί η βίζα γιά 'Ελληνες
ταξιδιώτες στις ΗΠΑ, κάτι που έγινε και παρουσιάστηκε ως ''θρίαμβος'' της κυβέρνησης του
''κουρασμένου Μπούλη''. Δεν γνωρίζουμε αν
εφαρμόστηκε στην πράξη το ζητούμενο με την
εγκύκλιο. Γνωρίζουμε όμως ότι η ύπαρξή της
αποδεικνύει την άκρατη ξενοδουλία και δουλοπρέπεια Ελλήνων υπουργών-πολιτικών, επιπέδου Ντόρας. Αποδεικνύει επίσης, ότι, ακόμα
η πατρίδα μας, με το διεφθαρμένο κράτος και
τους γελοίους πολιτικούς της, λειτουργεί ως
''μπανανία'', που το τελευταίο πράγμα που την
ενδιαφέρει, είναι ο σεβασμός των πολιτών της.
Εγώ συνιστώ στους Ομογενείς, όταν συνευρίσκονται με Προξένους, να τους ερωτούν δημόσια: ''Εσύ, κάρφωσες 'Ελληνα πολίτη στις ΗΠΑ'';
''Ρουφιάνοι και χαφιέδες''
Στην πολύπαθη Ομογένεια ΗΠΑ είχαμε και άλλα ευτράπελα την δεκαετία του '90. Επί υπουργίας στο Δημόσιας Τάξης, Παπαθεμελή και Ρέππα,
στάλθηκαν στις μεγάλες παροικίες μας ''πράκτορες'' της...ΕΥΠ. Τρεις από αυτούς με...δημοσιογραφική βίζα (ΕΡΤ και του κρατικού Αθηναϊκού
Πρακτορείου Ειδήσεων-ΑΠΕ). 'Ηταν τόσο ''χαβαλέδες'', που έκαναν ''μπαμ'' από μακριά.
Ακόμα δεν μάθαμε ΤΙ χαφιέδιζαν. Υποθέτουμε, όσους ήταν κατά των ''έντιμων'' ελληνικών
κυβερνήσεων ή ομογενειακά ΜΜΕ που έκαναν
κριτική. 'Ενας από αυτούς, ακόμα παραμένει
στις ΗΠΑ παρουσιαζόμενος ως ''παράγοντας'' σε
ΜΜΕ Αστόριας, ''ανταποκριτής''. Μάλιστα, έγινε και πρόεδρος μεγάλης ομογενειακής Παν-Οργάνωσης. Οι φωτογραφίες του, από παρουσία
σε εκδηλώσεις, είναι συχνά σε εφημερίδες του
''γκέττο'' μας.
''Ρουφιάνοι και χαφιέδες'' 1
'Ενα ''φεγγάρι'', θυμάται ο editor, είχε περάσει (στις αρχές της δεκαετίας '80), από την τότε (έντυπη) ''Πρωϊνή'' ως δημοσιογράφος, ο
τώρα ''αρχηγός'' κόμματος στην Ελλάδα Σταύρος Βιτάλης. Νέος, σύναψε σχέσεις με την κόρη προβεβλημένου πρόεδρου Οργάνωσης της
Ομογένειας του ''γκέττο'' μας στην Αστόρια. Ο

Παρέλαση
γιά 25η
Μαρτίου
στο Ντητρόϊτ
(6 Απριλίου)

Η Ομογένεια ΗΠΑ, ΔΕΝ ξεχνά τους δύο φορείς-Οργανώσεις της,
που στήριξαν την χούντα, κάνοντας συνέδρια στην Αθήνα την
περίοδο της 7ετίας: Αρχιεπισκοπή Αμερικής και ΑΗΕΡΑ (ΑΧΕΠΑ)

μπαμπάς και πρόεδρος έκρινε ότι ένα δημοσίευμα δεν τον ''τιμούσε''. 'Ετσι, έστειλε την μεταναστευτική Υπηρεσία στην εφημερίδα γιά να
πιάσουν και να διώξουν τον ''ταραχοποιό''. Μετά από τα πολλά και διάφορα, ο editor και τότε
editor της ''Π'', έδωσε την λύση: Ο Σταύρος είχε
φοιτητική βίζα, αλλά όχι άδεια εργασίας. Υπήρχε νόμος τότε, που έλεγε ότι μπορούσε ως φοιτητής να εργάζεται νόμιμα μέχρι 20 ώρες την
εβδομάδα. Δόθηκαν οι εξηγήσεις, ο editor, υπόγραψε τα σχετικά και η υπόθεση, έληξε.
Οι...μεγάλοι ρουφιάνοι-χαφιέδες
Με την πείρα μου, σας το λέω γραπτά και
υπεύθυνα: Οι μεγαλύτεροι χαφιέδες όλων των
εποχών στην Ομογένειά μας, ήταν και είναι διαχρονικοί πρόεδροι ομογενειακών Οργανώσεων. Είναι τόσο πολύ εγωπαθείς και κομπλεξικοί,
τόσο πολύ παθιασμένοι γιά ''φιγούρα'' ως ''αφηνιασμένα ψώνια'', που ''πουλάνε και την μάνα
τους''. Μιλάμε γιά άθλια υποκείμενα. Και η κάθε
παροικία μας, έχει προεδροχαφιέδες. Ο editor,
τους έμαθε τόσα χρόνια. Ξέρει πολύ καλά ποιοί
''προεδρο-παράγοντες της Ομογένειας'' χαφιεδίζουν, πότε και γιατί.
Οι άσχετοι και τα σοβαρά
Επέτειος γενοκτονίας Ποντίων, εκδήλωση με
εντυπωσιακά λιγοστούς -μεταξύ αυτών και ο
γεν. Πρόξενος- στην κάτω πλευρά του Μανχάτταν Νέας Υόρκης, 20 Μαίου 2014. 'Υψωση ελληνικής σημαίας στο πάρκο του ''Μπόουλινγκ
Γκρην'', στον ιστό που δώρισε η Ομοσπονδία
Νέας Υόρκης. σημαία παραμένει στον ιστό γιά
λίγη ώρα. Συμβολική η τελετή γιά τους ολίγους
Ομογενείς που συμμετέχουν. Χωρίς πρακτική
αξία. Η Υπηρεσία Πάρκων του Δήμου απαγόρευσε την ύψωση και δεύτερης σημαίας, αυτής του
Πόντου. Διαμαρτύρονται οι λιγοστοί, μεταξύ αυτών και ο απερχόμενος Πόντιος, πρόεδρος της
ελληνικής Ομοσπονδίας ''γκέττο'' Αστόριας.
Η εκδήλωση των λιγοστών γιά ένα σοβαρό
ιστορικό γεγονός, πιστοποιεί την αποσύνθεση
της Ομογένειας Νέας Υόρκης και την διαπιστωμένη ανικανότητα της τοπικής Ομοσπονδίας να
συγκεντρώσει έστω και 20 ανθρώπους.
Υποτίθεται ότι οι συγκεντρωμένοι θα ''ζητούσαν'' από τις τοπικές και Πολιτειακές αρχές να

αναγνωρίσουν την Γενοκτονία και ''να ασκήσουν
πιέσεις στην Τουρκία γιά να αναγνωρίσει την Γενοκτονία''. Δύο παρατηρήσεις: Η Υπηρεσία του
Δήμου, ορθά έπραξε. Το λάθος ήταν των διοργανωτών, γιατί δεν μπορούν να υψώνουν όσες
σημαίες θέλουν. 'Ετσι, δείχνουν κι έλλειψη σεβασμού στις σημαίες. Και αν ήθελαν να υψώσουν
μετά και την σημαία του...Απόλλωνα Καλαμαριάς; Μιλάμε δηλαδή γιά ασοβάρευτα πράγματα.
Ας ύψωναν μόνο αυτήν του Πόντου.
Το γεγονός ότι, οι αγνοούντες τους κανόνες,
βγαίνουν μετά γιά να κάνουν ''πατριωτικές δηλώσεις'', πιστοποιεί άγνοια, έλλειψη σεβασμού
στους κανόνες της χώρας και το σπουδαιότερο,
ότι είναι ανίκανοι -έλλειψη γνώσης- να διοργανώσουν μία εκδήλωση της προκοπής.
Ο θάνατος του Γιάννη Ράμμου
Ξαφνικός, εκτιμάται από ανακοπή καρδιάς (είχε προβλήματα με αυτήν) αργά βράδυ Κυριακής
18 Μαίου, όταν επέστρεφε στην Βοστώνη, από
την οικογενειακή επιχείρηση στο Ροντ 'Αίλαντ.
Τον αποχαιρέτισαν Σάββατο 24 Μαίου στην πόλη όπου μεγάλωσε και πέρασε σχεδόν όλη την
ζωή του, τα 59 από τα 63 χρόνια του.
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας και από την ίδρυσή της μέλος σχεδόν σε όλα τα Συμβούλια. Μετριοπαθής, είχε συχνά συγκρούσεις τελευταία
με τον ''ατίθασο'' α' αντιπρόεδρό του και λοιπούς, όπως ομολογούσε σε πρώην προέδρους.
'Ηθελε να τακτοποιούνται ζητήματα. Δυστυχώς,
το υπόλοιπο κατεστημένο της αμαρτωλής Ομοσπονδίας δεν σκεφτόταν το ίδιο.
Η ''Π'', γνωρίζοντας τα σοβαρά του προβλήματα υγείας, αν και ήταν πρόεδρος, τον άφησε
σχεδόν ''ανέπαφο'' με τις αποκαλύψεις της περί
σκανδάλων με εράνους κλπ. (βλ. σελ. 11 και 17)
Τώρα λέμε: ''Καλό ταξίδι'' Γιάννη Ράμμο... Kαι
ας μην χαίρονται στα κρυφά ορισμένοι (δημόσια είναι ''συντετριμμένοι'' από τον θάνατό
σου). Δεν γνωρίζουν. Απλά ''νομίζουν'', ζώντας στον...''κόσμο'' τους.
Σημ.: Σε ότι αφορά τις αθλιότητες ''στενών
συνεργατών-φίλων του'' με αφορμή τον θάνατο
του Γ. Ράμμου, σεβόμενοι την μνήμη του ΔΕΝ θα
ασχοληθούμε. Τους λέμε ότι ο θάνατος Ομογενών, δεν προσφέρεται γιά τα ''παιχνίδια'' τους.
Υπογραφή: Ο α' αντι-Πρόεδρος

TradeMark της πρεσβείας μας είναι:
Donkeys & Dolma Yalantzi

Η πρεσβεία μας στην Ουάσιγκτον διαφημίζει την Ελλάδα στο facebook, προβάλοντας...γαϊδούρια
Η παραπάνω φωτογραφία είναι η βασική, κορυφή, στην σελίδα στο facebook της πρεσβείας της Ελλάδας στις ΗΠΑ. Αντιγράφω από την σελίδα το ακόλουθο κείμενο, που συνοδεύει την φωτογραφία:
''...Donkeys are an integral part of the Greek natural and cultural heritage, and they have played a major role in the economic development of the country, starting from the Minoan period. Especially
on the Cyclades Islands, their role was extremely important because they were the sole means of transportation, and could take their masters to the most remote and rocky parts of the island....''
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ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Εκλογές Ελλάδα
Γιά την τοπική αυτοδίοικηση (Δήμοι) αλλά
και γιά περιφερειάρχες. Ο πρώτος γύρος έγινε
την Κυριακή 18 Μαίου, στις 25 οι επαναληπτικές, μαζί με τις ευρωεκλογές. Αν κρίνουμε από
τις δηλώσεις των κομμάτων, όλα κέρδισαν. Πιστοποιώντας έτσι ότι οι ψηφοφόροι ψήφιζαν...
κόμμα και όχι δήμαρχο ή περιφερειάρχη...Ποιός έχασε; Ο λαός. Επειδή άλλη μιά φορά κλήθηκε να ψηφίσει κόμματα ακόμα και γιά τον...
δήμαρχό του. Η αποχή έφτασε σε ποσοστό 35%.
Ασχολήθηκε η Ομογένεια με τις εκλογές; 'Οχι. Η
Ομογένεια έπαψε να ασχολείται με κάθε είδους
εκλογές στην Ελλάδα, με εξαίρεση ελάχιστα
''κομματόσκυλα''.
Εκλογές Ελλάδα 1
Ευρωεκλογές την Κυριακή 25 Μαίου. 'Οσοι και
όσες εκλέγηκαν, θα αντιπροσωπεύσουν τα κόμματα στο Ευρωκοινοβούλιο. 'Οχι τον λαό της Ελλάδας, αλλά τα κόμματα, άσχετα αν όλοι μιλάνε
''υπέρ του λαού''. Υπάρχει δεν υπάρχει το Ευρωκοινοβούλιο, δεν έχει σημασία. Δεν το λαμβάνει κανείς σοβαρά υπόψην. Απλά υπάρχει
γιά να λένε ότι λειτουργούν οι ''κοινοβουλευτικοί θεσμοί''. Ουσιαστικά πρόκειται γιά βόλεμα ημετέρων, που προωθούν συμφέροντα και
ακριβοπληρώνονται γιά το τίποτα, η δε ψήφος
τους έχει μηδενική αξία.

ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ

τικός εκπρόσωπος. Ο τωρινός είναι μοναδικό
φαινόμενο: Πιστοποιεί ότι η κυβέρνηση στερείται εκπροσώπου, αφού η μοναδική του ασχολία
είναι να κάνει ''δηλώσεις'' μόνο κατά του ΣΥΡΙΖΑ, πιστοποιώντας έτσι πόσο ''σοβαρή'' είναι η
μνημονιακή'' κυβέρνηση και πως αυτή ''εκπροσωπείται''.
Εκλογές Αστόρια
Μπορεί να μην δίνουμε δεκάρα γιά τις εκλογές στην Ελλάδα, αφού δεν μας έχουν δώσει και
το δικαίωμα ψήφου, να ψηφίζουμε δηλαδή από
τις χώρες που ζούμε όπως κάνουν άλλες δημοκρατικές και πολιτισμένες χώρες, αλλά οι εκλογές γιά νέα ηγεσία στην ελληνική αμαρτωλή
Ομοσπονδία του ''γκέττο'' μας στην Αστόρια, 8
Ιουνίου '14, μας ενδιαφέρουν. Μπορεί να μην
γίνονται ''ντημπέητ'' δυστυχώς, αλλά υπάρχει
ένταση και ''ξακατίνιασμα'', πριν και μετά. Παλαιότερα, έπεφταν και καρεκλιές, τώρα όχι.
Οι προεκλογικές συγκεντρώσεις γίνονται μυστικά. Οι ψήφοι ''κερδίζονται'' ανάλογα τις γνωριμίες του κάθε υποψήφιου ή τους εχθρούς που
έχει ο αντίπαλος ή τους συλλόγους-''μαϊμούδες'' που ''ελέγχει'' ο υποψήφιος πρόεδρος. Δημόσιες συγκεντρώσεις και προεκλογικές ομιλίες
δεν γίνονται, γιατί η Αστόρια διαθέτει αρκετά
μανάβικα, με ότι αυτό συνεπάγεται. 'Ετσι, κανείς υποψήφιος πρόεδρος δεν τολμά να ζητήσει ''ντημπέητ'' ή να κάνει προεκλογική ομιλία
σε ανοιχτή συγκέντρωση.
Επίσης, κανείς υποψήφιος δεν κολλάει αφίσες γιά να γνωρίζει η Ομογένεια ποιές ''φάτσες''
λένε ότι την...εκπροσωπούν. Ούτε κάνει καταχωρήσεις, με την φωτογραφία του, έστω στην
''γεροντοκόρη'' Αστόριας.
Δυστυχώς, αυτές οι ελλείψεις είχαν ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει το ενδιαφέρον άλλων δεκαετιών και ο λαός στερείται θέαμα.
Εκλογές Αστόρια 1
Λένε ότι οι σύλλογοι-''μαϊμούδες'' θα είναι λιγότεροι σε αυτές τις εκλογές γιά Συμβούλιο στην
Ομοσπονδία Νέας Υόρκης. Το ποσοστό, από
30% προηγούμενων εκλογών, μειώθηκε στο
25%. Πρόοδος. Αν είχαν μειωθεί ανάλογα και
οι ισόβιοι προεδροπαράγοντες, μαζί με τις διαχρονικές ''παρέες'' συμφερόντων που λυμαίνονται την Οργάνωση, θα ήταν ακόμα καλύτερα τα
πράγματα.

Πρόωρες βουλευτικές εκλογές
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αρμόδιος γιά
ΣΥΡΙΖΑ (δεν ασχολείται με άλλα πράγματα), Σίμος Κεδίκογλου, το είπε: «Διαψεύδω κατηγορηματικά το σενάριο για πρόωρες εκλογές». Η
δήλωση αυτή πιστοποιεί ότι θα υπάρξουν πρόωρες εκλογές. Παραδοσιακά στην Ελλάδα ισχύει
το αντίθετο από αυτό που δηλώνει ο κυβερνη-

Ο επίσκοπος Δημήτριος (Σικάγο)
ευλογεί μοτοσυκλέτες και
μοτοσυκλετιστές.
Πότε θα ευλογήσει προέδρους
(και τις καρέκλες τους);

Πετράν, ο νέος πρόεδρος;
'Ολα δείχνουν ότι ο τώρα γεν. γραμματέας
θα είναι ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας του
''γκέττο'' μας. Δεν ''τραβάει'' κανείς άλλος. Και
ο λόγος απλός: Ο Γαλάτουλας έκανε μύρια λάθη και δεν έχει όλα τα -καταστατικά- προσόντα.
Αλλά ήταν και ο μόνος εργατικός, ενώ οι υπόλοιποι χρησιμοποιούσαν την Οργάνωση γιά την
''φιγούρα'' τους και φωτογραφίες.
Ο Πετράν απόδειξε και κάτι άλλο: 'Εβαλε στόχο την περασμένη δεκαετία να γίνει πρόεδρος
της Ομοσπονδίας και τον πετυχαίνει τώρα, αφού
εργάστηκε μεθοδικά και έφερε τις...ψήφους
εκεί που ήθελε
Οι αξιωματούχοι θα αναδειχτούν από τους 21
πρώτους σε ψήφους. Μετά οι 21 μεταξύ τους, θα
εκλέξουν πρόεδρο, αντιπρόεδρους και λοιπούς.
Υπογραφή: Ο β' αντι-Πρόεδρος
Chicago's Greek
American Motorcycle
Association (GAMA)

«Ουαί υμίν...υποκριταί»

H στήλη αυτή, θα ασχολείται με την ''ιερά'' επιχείρηση ''Αρχιεπισκοπή-Εκκλησία μας στις ΗΠΑ
Inc.'', τους κληρικούς της κάθε βαθμού, 'σερνικούς ή μη και τα ''θαύματά'' τους
''Αγιοι και άγιες''
Οι αυτόνομοι μητροπολίτες μας, αυτοαποκαλούνται ''άγιοι''. Μερικοί αυτοαποκαλούνται και...
''άγιες''. Δικαίωμά τους. Και οι προέδροι μας των Οργανώσεων αυτοαποκαλούνται ''ηγέτες''. Ο
καθένας και η καθεμιά δηλώνει, ότι θα επιθυμούσε να είναι.
Αλλά με τους ''άγιους'' τα πράγματα είναι σοβαρά. Επειδή το ''ποίμνιο'', δηλαδή το ομογενειακό ''κοπάδι'', γνωρίζοντας τον βίο και την πολιτεία τους, αναρωτιέται: ''Αν αυτοί είναι άγιοι, τότε
γιατί κάνουν διαβολεμένα πράγματα'';
Οι ''άγιοι'' αυτοαποκαλούν τις μητροπόλεις τους ''ιερές''. Πόσο ''ιερές'' μπορεί να είναι οι...δόλιες και αμαρτωλές;
Η Αρχιεπισκοπή αποκαλείται ''ιερά''. Αν κάποιο τροπάριο ''Κασσιανής'' γραφόταν πάλι, θα έλεγε ''η εν πολλαίς αμαρτίες περιπεσούσα αρχιεπισκοπή Αμερικής'', οπότε το ''ιερά'' θα πήγαινε
στην πραγματική του θέση, δηλ. στον...σκουπιδοτενεκέ, παρέα με το ''ιερά'' των μητροπόλεων.
Οι δεσποτάδες αποκαλούνται ''μητροπολίτες'', αλλά παραμένουν ''δεσποτάδες'' από το ''δεσποτικός'', που παραπέμπει σε ''απόλυτη και τυραννική εξουσία''. Αυτοαποκαλούνται και ''σεβασμιότατοι'' (υπερθετικός βαθμός: σεβασμιότατος). Αλλά ο ''σεβασμός'' αποκτάται, δεν χαρίζεται,
ούτε αυτοπροσδιορίζεται. Τώρα, αν έχουν τον σεβασμό του ''ποίμνιου'' είναι άλλη υπόθεση. Θα
έλεγα, ποιός τον έχασε γιά να τον βρούν αυτοί;
Και ο Μήτσος, που αυτοαποκαλείται ''αμαρτωλός'', αναρωτιέται: «'Ολοι αυτοί με τις μαύρες κελεμπίες, τα ράσα, όπως τα λένε, που παραπέμπουν σε ανορθόδοξους ''ταλιμπάνηδες'', εμένα μου
θυμίζουν μπακαλόγατους, κάτι σαν μαγαζάτορες-εμποράκους. Αλήθεια, τι είδους προϊόντα πουλάνε; Στην ''ούγια'' τα προϊόντα γράφουν ''Θεός'', αλλά δεν μας έδειξαν ποτέ αν έχουν άδεια από
τον κατασκευαστή να τα πουλάνε. Μήπως είναι μαυραγορίτες; Λένε ότι είναι εκπρόσωποι του
Θεού στην γή. Εγώ πιστεύω ότι Αυτός ουδέποτε θα ήθελε να έχει τέτοιους εκπροσώπους-εμπορικούς αντιπρόσωπους. Μόνο ζημιά μεγάλη του κάνουν, με ''μαϊμουδίστικα'' υποπροϊόντα».
Χρήμα γιά παπάδες, ναι. Γιά σχολεία, όχι
'Εχετε αναρωτηθεί πόσα χρήματα στοιχίζουν στο ''ποίμνιο'' οι παπάδες των μεγαλο-μεσαίων
ενοριών; Ας κάνουμε μιά απλή πρόσθεση: Ο βασικός παπάς, αποκαλούμενος και ''προϊστάμενος'', περίπου 100.000 δολ. τον χρόνο. Συν σπίτι, ασφάλειες και αυτοκίνητο, φτάνει τις 140.000.
Ο δεύτερος παπάς φτάνει τις 110.000. Σύνολο 250.000 δολ. (τα τυχερά τους, είναι άλλη υπόθεση). Βάλτε τα ''χαράτσια'' της ενορίας-Κοινότητας σε Μητρόπολη-Αρχιεπισκοπή και βγάλτε συμπέρασμα γιατί δεν υπάρχουν χρήματα γιά σχολεία ελληνικά. 'Ετσι, καλοπερνούν οι παπάδες και
κλείνουν τα σχολεία, με αποτέλεσμα να ζούμε την μεγάλη παρακμή του Ελληνισμού στις ΗΠΑ και
την συνεχιζόμενη ραγδαία πτώση ομιλίας της ελληνικής ακόμα και στα σπίτια Ομογενών. Λειτουργίες και Mυστήρια στις εκκλησίες, γίνονται στα αγγλικά. Ελάχιστες απόμειναν να κάνουν
Λειτουργία στα ελληνικά κι αυτές στην μεγάλη πλειοψηφία τους, είναι με το παλαιό Ημερολόγιο.
Αρχιεπισκοπικό...''σαλτάρισμα'' και οι ΑΧΕΠΑ-τζήδες
Με εγκύκλιό του ο -αποκαλούμενος και Αμερικής- αρχιεπίσκοπος Δημήτριος, πληροφορούσε
το ''ποίμνιο'' ότι η Κυριακή 18 Μαίου, ορίστηκε ως ''ημέρα ΑΗΕΡΑ''. Αλλά, εκτός των άλλων, στην
εγκύκλιό του ανάφερε και
τα ακόλουθα...''κουφά'':
«...Τo έργο γιά την εκπαίδευση και την φιλανθρωπία
συνοδεύεται από την δεδηλωμένη αποστολή της ΑΧΕΠΑ που είναι: Η αφύπνιση
της συνειδήσεως των αρχών του Ελληνισμού, και η
προώθηση των ιδανικών
του ανθρωπισμού, της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Διά της εμφάσεως στην
ελληνική κληρονομιά και
τις αξίες του Ελληνισμού, σε
συνδυασμό με την στήριξη
της εκπαιδεύσεως, της φιλανθρωπίας, της αστικής ευθύνης και της ατομικής επιδόσεως, η ΑΧΕΠΑ εξοκολουθεί να ενδυναμώνη την Ομογένειά μας με σημαντικούς τρόπους...».
'Ολα όσα αναφέρει ο αρχιεπίσκοπος, είναι χαζομάρες. Μπορεί να ίσχυαν ως ένα βαθμό, από
1940 μέχρι 1980 του περασμένου αιώνα. Τίποτα από τα παραπάνω όμως δεν ισχύουν την τελευταία ειδικά 25ετία. Θυμίζουμε ότι η (''τεκτονική'') ΑΗΕΡΑ έχει καταργήσει τα ελληνικά τα τελευταία 20 χρόνια. Γιατί τα ''αρχιεπισκοπικά'' παραμύθια; Νομίζει ότι απευθύνεται σε κάφρους ή σε
''πρόβατα-πιστούς''; Καταλαβαίνω ότι στην ηλικία του ''ή από πέσιμο ή από χεσ...'' θα πάει, αλλά
γιατί το δεύτερο να το υποστούμε εμείς τώρα με ''εγκυκλίους'' και λοιπά χαζά του;
Και γιά την ιστορία, γιά να μην ξεχνάμε: Την επταετία -δικτατορία- στην Ελλάδα (1967-74) στήριξαν συνειδητά, ΜΟΝΟ δύο ''ομογενειακοί φορείς-Οργανώσεις'' μας στις ΗΠΑ: Η Αρχιεπισκοπή
και η ΑΗΕΡΑ. Κάνοντας, η πρώτη Κληρικολαϊκή στην Αθήνα, με Παπαδόπουλο, Παττακό, Μακαρέζο και λοιπούς. Και η ΑΗΕΡΑ, με τους ίδιους ''καλεσμένους'', συνέδριο τον χρόνο 1970 (βλέπε
και το αναμνηστικό γραμματόσημο των ''Ελληνικών Ταχυδρομείων'', 1970).
Τα ''άγια λείψανα''
Κατά καιρούς, οι ''άγιοι'' και οι...''άγιες'', όταν τα οικονομικά δεν πάνε καλά, ασχολούνται με
τις ''άγιες αρπαχτές''. Μία ''αρπαχτή'' προϋποθέτει και ελκυστικό προϊόν. 'Ετσι καταφεύγουν
στα...''ιερά λείψανα''. Δηλαδή, υποτίθεται κομμάτια από ''άγιους''. Και το ποίμνιο, του ''πίστευε
και μη ερεύνα'' ως...πρόβατα, σταυροκοπιέται και...πληρώνει αδρά το σερβιριζόμενο κουτόχορτο, νομίζοντας ότι έτσι θα πάει στον...παράδεισο και χωρίς ''συγχωροχάρτι''. Τελευταίο εμπορικό
κρούσμα, στην ενορία αγίου Γεωργίου στην περιοχή Κόλπου Τάμπας στην Φλόριδα, με το ''τεμάχιο'', από το λείψανο του ''άγιου'' και ''τροπαιοφόρο''. Υποθέτω ότι ο ''άγιος'' Ατλάντας, που ''ευλόγησε'' το ''άγιο κομμάτι'', γέρασε και...''ξεκούτιανε'', αφού έγινε ''χονδρέμπορας''.
Αναμένεται πολύ...δάκρυ στην Βοστώνη
Πληροφορούμαι ότι ένας παπάς-''διαμάντι'' της εταιρίας ''Αρχιεπισκοπή Αμερικής Inc.'', θα
καταλήξει από Πολιτεία Γιούτα στον καθεδρικό Βοστώνης, μετά την μητροπολιτοποίηση του
Κλεόπα. Κατά συνέπεια, επειδή έχει...ειδικότητα, θα πέσει πολύ...κλάμα. Δηλαδή, ''δακρύζουσες θαυματουργές εικόνες''. Οπότε, όλοι εσείς οι ''θεοφοβούμενοι'' καθεδρικού Βοστώνης και
γύρω περιοχών, ετοιμαστείτε γιά ''θαύματα και δάκρυα''. Φυσικά, σε μιά τέτοια περίπτωση, αν ο
''άγιος'' Βοστώνης το επιτρέψει, θα πρέπει να δώσετε και τον οβολόν σας. 'Οχι τσιγκουνιές, γιατί
τα...''θαύματα'' σήμερα πληρώνονται ακριβά, όταν είναι μάρκας ''πίστευε και μη ερεύνα''.
+ Ο Αμερικής Φραγγέλιος
Ελέω προεδροπαραγόντων και ανορθόδοξων Χριστιανών καθολικά διαμαρτυρόμενων αυτόχθονων και μη Ομογενών, υπέρτιμος και έξαρχος Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά.
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ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ

ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Τουρισμός: H ουσία κάνει την...διαφορά
Με αφορμή τις ''καμπάνιες'' ομογενειακών
ΜΜΕ γιά την προβολή της ''τουριστικής Ελλάδας'' στις παροικίες μας, από άλλους με το
αζημίωτο (κρατική χορηγία), από άλλους αφιλοκερδώς, ας ξεκαθαρίσουμε κάτι:
'Οσοι λένε και προβάλουν σε...'Ελληνες Ομογενείς το ''σύνθημα'' με τον τίτλο ''πάμε Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι'', πιστεύουμε ότι κάνουν
μεγάλο λάθος. Οι 'Ελληνες, φυσικά και θα πάνε
για διακοπές στα χωριά τους, στις πόλεις τους,
στα νησιά στην Ελλάδα. ΔΕΝ θα πάνε στο...Πακιστάν. Δεν χρειάζονται ''παρακίνηση'' να επισκεφτούν την πατρίδα, γιατί μιά τέτοια παρακίνηση
είναι και υποτίμηση της φιλοπατρίας, αλλά και
της νοημοσύνης τους.
Εμείς πιστεύουμε και εμμένουμε σε ένα πράγμα: Ως Ομογενείς στις ΗΠΑ, ΠΑΡΑΚΙΝΟΥΜΕ, ενθαρρύνουμε ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ συμπολίτες μας να
επισκέπτονται την Ελλάδα. Εκεί η διαφορά στο
''σύνθημα'', εκεί και η ουσία. Τα υπόλοιπα όλα
είναι ''από εμάς, γιά εμάς''. Ας το σκεφτούν.
Το ΣΑΕ...ζει
'Οσοι κακοήθεις ισχυρίζονται ότι το ''Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού'' (ΣΑΕ) πέθανε, δηλαδή τα ''τίναξε'', ντροπή τους. Υπάρχει, ζει και

μας οδηγεί έστω από τον...τάφο του. Ας είναι
καλά η παγκόσμια γραμματέας του, που ακόμα παλεύει και φωνάζει, επειδή ο Δήμος Θεσσαλονίκης πήρε το κτίριο, όπου το ΣΑΕ είχε -πριν
αποδημήσει- τα γραφεία του.
'Ολγα μου, μην στεναχωριέσαι. Υπάρχει και
το προεδρικό Εθνικό Κοιμητήριο ''Μορφέας'' σε
νότια Πολιτεία ΗΠΑ, όπου μπορεί να μεταφερθεί
μόνιμα η έδρα του ΣΑΕ.
Γιά όλους εμάς το ΣΑΕ ζει και θα μας οδηγεί:
Γιά να μην ''ξαναφάμε'' ότι (σ)αεριτζίδικο μας
σερβίρουν λαμόγια ελληνικών κυβερνήσεων και
Ομογένειας.
Τα ''φώτα'' σου Δ. Τσούμπανε
Μέγιστε των Ηπειρωτών και μη προέδρων,
βοήθησέ με: Τώρα με την ''στέψη'' νέου πρόεδρου στην Βοστώνη, ποιός θα είναι ''μικρός'' και
ποιός θα είναι ''μεγάλος'' Ναπολέων; Τι θα είναι
ο Φλόριδας Ηπειρώτης και τι ο Βοστώνης Πυργιώτης; Ποιόν θα αποκαλούμε ''μικρόν'' και ποιόν
''μεγάλο'' Ναπολέοντα;
Σημ.: Σε ότι αφορά το γέλιο που κάνετε οι
Ηπειρώτες με τις ''κωλοτούμπες'' του πρώην ΠανΗπειρωτικής, τι να σου πω; Συνηθισμένο φαινόμενο οι ''κωλοτούμπες''. Γιά ''δόξα και
αναγνώριση'', οι ''κωλοτούμπες'' προέδρων μας,
ψώνιων και μη, κατάντησαν ρουτίνα.
Οι...''νεολαίοι''
Στις ΗΠΑ έχουμε ένα παγκόσμιο ομογενειακό
ρεκόρ: Στις ηγεσίες των ομογενειακών μας Οργανώσεων έχουν ''κολλήσει'' όλα τα ψώνια-σαράβαλα από 50 χρονών και πάνω. Οι μικρότεροι,
ούτε από έξω περνούν.
Υπογραφή: Ο γ' αντι-Πρόεδρος

Ο διπλωματικός μας θίασος και οι ''παραστάσεις'' του

H στήλη, θα ασχολείται σε ''άτακτα'' διαστήματα με τα ''διαμάντια'' της ελληνικής διπλωματίας στις ΗΠΑ
Τυχεροί ''τουρίστες-διπλωμάτες''
Γνωρίζετε πόσες ώρες είναι ανοιχτά τα ''προξενικά μαγαζιά'', επίσημα ''προξενικά καταστήματα'' της Ελλάδας στις ΗΠΑ; Τα ''μαγαζιά'' (γιατί γιά μαγαζιά πρόκειται), είναι ανοιχτά περίπου από
10 πρωί μέχρι 2 μετά μεσημέρι ή 9:30 π.μ. μέχρι 1:30 μ.μ.. Σύνολο 20 ώρες την εβδομάδα, γιά την
''εξυπηρέτηση του κοινού''. Αλλά ώρες απαγορευμένες γιά την πλειοψηφία του εργαζόμενου ''κοινού''. Τα ''μαγαζιά'' είναι κλειστά αργίες στην Ελλάδα, αλλά και αργίες στις ΗΠΑ. Τα ''μαγαζιά'' (γιατί
από...''διπλωματία'' και ''προβολή της Ελλάδας'', βράσε), έχουν και...τιμοκατάλογο γιά τις προσφερόμενες υπηρεσίες: Τόσα στοιχίζει διαβατήριο, τόσα πιστοποιητικό, τόσα επικύρωση κλπ. Να επισημάνω, γιά να είμαι δίκαιος, ότι λόγω μνημονιακής κρίσης στην Ελλάδα, έχουν γίνει περικοπές σε
προσωπικό-χρήματα, στις διπλωματικές αποστολές μας ανά την υφήλιο και τα ''γλέντια'' κόπηκαν.
Ο ''γενικός-ψώνιο''
Έχουμε και το φαινόμενο, γενικός πρόξενος στις βόρειες Πολιτείες (Κύπρου ή Ελλάδας, έχει σημασία;) να ''απαιτεί'' να τον αποκαλούν ''πρέσβη'' επειδή έχει βαθμό πρέσβη. Αυτά ακούει και ο πρ.
πρόεδρος Ομοσπονδιών, ο Γ. Μαρκάκος και απαιτεί να τον αποκαλούμε...''υπουργό''.
Ο προξενικός...''σεβασμός''
Το αστείο είναι ότι οι προξένοι μας νομίζουν ότι έχουν και τον...σεβασμό-αναγνώριση της Ομογένειας. Κι αυτό επειδή μερικοί ισόβιοι προεδροπαράγοντες-ψώνια, χαριεντίζονται-φωτογραφίζονται
μαζί τους. Αυτό όμως που αγνοούν είναι ότι η πολύ μεγάλη πλειοψηφία της Ομογένειας, βλέποντας
με ποιούς χαριεντίζονται οι προξένοι, γελά και ''σπάζει πλάκα'' μαζί τους.
Γεγονός: Πριν λίγα χρόνια μάλιστα, προεδροπαράγοντας-αφηνιασμένο ψώνιο, εισέβαλε σε προξενείο και ''απαίτησε'' από τον νεοδιορισμένο τότε γενικό πρόξενο να μεσολαβήσει-ενεργήσει, ώστε
να του δοθεί...''παράσημο'' από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Την ίδια εποχή οι επισκέψεις ισόβιων προεδροπαραγόντων-ψώνιων ήταν συχνές στο ''προξενικό μαγαζί''. Ο ένας ''έθαβε'' τον άλλον. Μετά τα έλεγαν ''εμπιστευτικά'' σε τρίτους κι εμείς γελάγαμε. 'Ετσι ο κ. γενικός, σε εκδηλώσεις,
τους καλούσε όλους, γιά να μην υπάρξουν...διαμαρτυρίες διακρίσεων κι έλλειψης ''σεβασμού'' στις
''προεδρικές ομογενειακές εξοχότητες''. Και το γέλιο καλά κρατεί, ακόμα.
'Οπως καταλαβαίνετε, οι αιθεροβάμονες διπλωμάτες-''τουρίστες'' μας, ταιριάζουν με τα...αφηνιασμένα και μη, ψώνια της ''οργανωμένης Ομογένειας'' ΗΠΑ. Συνεργάζονται υπέροχα, αφού είναι περίπου ίδιων...δυνατοτήτων.
Στον ''διπλωματικό κόσμο'' τους
Το πιό ωραίο έγινε σχετικά πρόσφατα. 'Οταν ξέσπασε χοντρό σκάνδαλο με ομογενειακή Οργάνωση και γινόταν ''της πόπης'' σε Ομογένεια και ειδικά Ελλάδα, γενικό προξενείο πέντε ημέρες μετά,
ζώντας στον ''κόσμο του'', προσκαλούσε -με γραπτές προσκλήσεις- σε σύσκεψη στο ''προξενικό μαγαζί'' με καλεσμένους τους...''δράστες-ηγέτες'', γιά άλλα θέματα. Και το γέλιο στην Ομογένεια, εξαιτίας αυτού του ανεπανάληπτου γεγονότος, καλά κρατεί.
Το ''διαμάντι της διπλωματίας''
Την περασμένη δεκαετία υπηρετούσε στον ΟΗΕ μεγαλο-πρέσβης (ημιενεργός ακόμα) που τον
''βάφτισαν'' και ''αδάμαντα της ελληνικής διπλωματίας'', παραφράζοντας τον μικρό του όνομα.
'Εμεινε στην ιστορία επειδή, εξαιτίας μιάς μικροπάθησης, κοιμόταν και...ροχάλιζε δυνατά στις συνεδριάσεις του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ακόμα και σε αυτές του Συμβούλιου Ασφαλείας.

Ο καλύτερος: Φιλάνθρωπος και πρώην...ροκάς, ο μητροπολίτης Πίτσμπουργκ
Ο Σάβας (Ζεμπίλλας) ροκάς στα φοιτητικά του χρόνια -τέλη '70- με το συγκρότημα ''Mick and the
Malignants'', ενθρονίστηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2011. Εκλέγηκε μητροπολίτης Πίτσμπουργκ από την
Σύνοδο του οικουμεν. Πατριαρχείου στις 3 Νοεμβρίου '11... Toν χρόνο 2000, το περιοδικό του Πανεπιστήμιου Colby στο Μέην, στο οποίο φοίτησε, ένα από τα πρώτα στις ΗΠΑ (ιδρύθηκε 1813), είχε
ένα ωραιότατο αφιέρωμα στην ζωή του μητροπολίτη Σάβα (ο οποίος τότε υπηρετούσε ως ''καγκελάριος'' στην Αρχιεπισκοπή στη Νέα Υόρκη), με τον τίτλο: ''The Sex Pistols, Nietzsche and the Will
of God: Savas Zembillas's Journey from the Profane to the Sacred''... Αυθεντικός και φιλάνθρωπος ο
μητροπολίτης, τα μισά χρήματα από τον μισθό του, γιά χρόνια, τα διαθέτει βοηθώντας φτωχούς. Οι
υπόλοιποι αυξάνουν τα...ακίνητά τους και τις...καταθέσεις τους σε τράπεζες.
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Προεδρο-πολιτικό, παλιό, αλλά καλό
Πραγματικά γεγονότα... Ο μεγάλος πρ. πρόεδρος Φώτης Κοκοσούλης (παν-Αρκαδικής) από Σικάγο (το Σικάγο μας έδωσε και τους ''ηγέτες ΣΑΕ'', γι' αυτό διαλυθήκαμε), όταν μεσουρανούσε, με
κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη, με τον επισκεπτόμενο τις ΗΠΑ, τότε πρόεδρο Δημοκρατίας Κ. Στεφανόπουλο. ''Κύριε πρόεδρε'' ο ένας, ''κύριε πρόεδρε'' ο άλλος. Και ο Φώτης, σε
κάποια στιγμή, του λέει: ''Κύριε πρόεδρε και κύριε πρόεδρε... Λέγε με Φώτη, να σε λέω Κώστα''.
Λίγο μετά ο πρόεδρος Φώτης πήγε στην Αθήνα, με τελικό προορισμό το χωριό του στην Αρκαδία. Βλέπει τον υπουργό τότε, τον (Αρκά) Δ. Ρέππα και του ζήτησε το υπουργικό αυτοκίνητο με τον
οδηγό του γιά να τον μεταφέρει στο χωριό, αφού ήταν μεγάλος πρόεδρος ''μεγάλης Οργάνωσης''.
Ο υπουργός το παραχώρησε. 'Ετσι, φτάνοντας το υπουργικό αυτοκίνητο στο χωριό, οι κάτοικοι στα
καφενεία της πλατείας, νόμιζαν ότι ήταν μέσα ο υπουργός, αφού υπήρχαν και συνοδευτικές μοτοσυκλέτες αστυνομίας. Ανοίγει η πόρτα του υπουργικού και κατεβαίνει το...ζεύγος Κοκοσούλη.
Στα τέλη του ίδιου χρόνου, γίνονταν εκλογές γιά ηγεσία ''Συμβούλιου Απόδημου Ελληνισμού''
(ΣΑΕ) στην Θεσσαλονίκη. Υποψήφιος γιά ''παγκόσμιος πρόεδρος'' και ο Φώτης. 'Οταν τον ρώτησαν
γιατί έβαλε υποψηφιότητα, αφού δεν είχε ελπίδα εκλογής, απάντησε: ''Μία τηλεόραση να με δείξει,
θα πουν στο χωριό, να ο γιός του Μήτσου, πόσο μεγάλος είναι''.
Κι ερωτώ: Θα τολμούσε ''προξενικό μαγαζί'' της Ελλάδας στις ΗΠΑ, να κάνει εκδήλωση-δεξίωση,
χωρίς να προσκαλέσει τον μεγάλο πρόεδρο Φώτη, τον γιό του Μήτσου;
Παράκληση
Οι Ομογενείς, καλά θα κάνουν να λένε σε προξένους, γενικούς και μη, όπου τους συναντούν, ότι
''είναι οι καλύτεροι'' και να εκφράζουν τον ''θαυμασμό'' τους. Να μην μας στερούν το γέλιο. Το γέλιο
ποτέ δεν έβλαψε, κάνει πάντα καλό στην υγεία. Μπορεί να μην κάνουν τα ''διπλωματικά διαμάντια''
μας καλό στην ''εικόνα'' της Ελλάδας στις ΗΠΑ, αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα.
Ο τριπλο-μάτης
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Να και μητροπολίτες με κοστούμια: Από το ''Φόρουμ Νεότητας'' 2 Μαίου στην Κων/πολη.
Οι περισσότεροι δεξιά, αριστερά (και πίσω) του Βαρθολομαίου, είναι μητροπολίτες. Μαζί
και οι δικοί μας Νικήτας Δαρδανελλίων (1) και Ευάγγελος Νέας Υερσέης (2)
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ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Η...''αφιλοκερδής προσφορά''
Αν αναρωτιέστε γιατί τις ομογενειακές μας
Οργανώσεις τις ''λυμαίνονται'' οι ίδιοι προεδροπαράγοντες γιά δεκαετίες, η απάντηση δεν χρειάζεται και πολύ σκέψη.
Λένε ότι ''προσφέρουν αφιλοκερδώς''. Λένε
ότι ''δεν έρχονται άλλοι γι' αυτό παραμένουμε
εμείς''. Λένε καμιά φορά -τα αφηνιασμένα ψώνια ειδικά- ότι ''μας θέλει ο λαός''.
''Λαός'' στην προκείμενη περίπτωση, είναι οι
20-25 αντιπρόσωποι συλλόγων (στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία των Οργανώσεων), οι ίδιοι, επίσης γιά δεκαετίες, που ουδέποτε ενημερώνουν
τα μέλη τους και απλά πράττουν ανάλογα με τις
φιλίες τους και όχι ανάλογα με τα συμφέροντα
του συλλόγου που υποτίθεται εκπροσωπούν.
Οι ''άλλοι'', δηλ. νεότεροι δεν πάνε στις Οργανώσεις. Απλά επειδή το κατεστημένο, με αισθητή την έλλειψη κατάρτισης και γνώσης, ουσιαστικά δεν τους θέλει.
'Ετσι, καταντήσαμε στις πεθαμένες Οργανώσεις (ειδικά Ομοσπονδίες και ΠανΕνώσεις) να
έχουν παραμείνει αφηνιασμένα ψώνια και...τυχοδιώκτες-''λαμόγια''. Κι επειδή πρέπει κάποτε
να τα λέμε όπως είναι, ναι, οι οικονομικές αθλιότητες και οι ''αρπαχτές'', άμεσες ή έμμεσες, στις
Οργανώσεις μας, είναι συνηθισμένο φαινόμενο.
Σε όλες γίνονται ''αρπαχτές'', σε όλες υπάρχουν
οικονομικά σκάνδαλα. 'Η γιά να είμαι σαφής, σε
αυτές που υπάρχει έστω λίγο χρήμα.
'Οταν βλέπετε γιά χρόνια τις ίδιες προεδροπαραγοντικές ''φάτσες'' να φωτογραφίζονται με
προξένους, βουλευτές, υπουργούς και λοιπούς,
να ξέρετε, ότι, μερικοί έχουν βάλει το χέρι στο...
μέλι. Και οι φωτογραφίες είναι γιά την εξαπάτηση αφελών, οι οποίοι βλέποντάς τους να ποζάρουν λένε ''εντάξει είναι αφού τους αποδέχονται
πολιτικοί, διπλωμάτες κλπ''.
Αλληλοκάλυψη ανομιών
Είναι γεγονός επίσης, ότι, οι ''μόνιμοι'' στις Οργανώσεις, κατά πλειοψηφία δεν είναι εκεί γιά να
''προσφέρουν''. Είναι εκεί γιά να βεβαιωθούν ότι
οι ανομίες τους δεν θα βγούν προς τα έξω.
Λογικά, ότι είχαν να προσφέρουν αφιλοκερδώς το πρόσφεραν σε μιά δεκαετία. Γιατί παραμένουν ''κολλημένοι'' στις καρέκλες γιά 2 και 3
δεκαετίες; Τι άλλο έχουν να προσφέρουν εκτός
από ικανοποίηση κόμπλεξ κατωτερότητας, με
την μεγάλη τους ανάγκη γιά ''αναγνώριση'';
Οι συγκαλύπτοντες συνένοχοι
Την μεγαλύτερη ''συγκάλυψη''' των ''λαμόγιων'' την κάνουν οι αφελείς διπλωμάτες της Ελλάδας στις ΗΠΑ. Τους δίνουν ''υπόσταση'' και
''αναγνώριση'', όπως ειδικά η περίπτωση Βοστώνης απόδειξε, συναναστρεφόμενοι με όχι
''καθαρούς'' που κυκλοφορούν μέσα ή γύρω
από το χρήμα της Ομογένειας (εράνους κλπ).
Θα αναρωτηθείτε: ''Μα τόσο ανεύθυνοι και

ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ

ανίκανοι είναι οι 'Ελληνες διπλωμάτες''; Δυστυχώς, ναί. Θέλετε ένα αποδεικτικό στοιχείο; Κρίνετε από τις αποκαλύψεις μας γιά συλλόγους
ανύπαρκτους ως μέλη Ομοσπονδιών. Κρίνετε
από δικαστικές αποφάσεις γιά κατασχέσεις περιουσιών και βγάλτε συμπέρασμα. Θα μπορούσαν οι διπλωματικές αρχές, πριν να φωτογραφίζονται με επιζητούντες ''κύρος και υπόσταση''
(εκτός από φιγούρα) να ελέγξουν τα δημόσια δεδομένα στην κάθε Πολιτεία τους. Μία ώρα δουλειά είναι. Και θα έβλεπαν ότι ουσιαστικά στις
Ομοσπονδίες μας, το 1/3 των συλλόγων-μελών
τους είναι ανύπαρκτοι με υπαρκτούς...''ηγέτες''.
'Ετσι, οι διπλωμάτες μας, άθελά τους υποθέτω, ευτελίζονται και εξευτελίζονται, ενώ μετά
αναρωτιούνται γιατί η Ομογένεια γελά μαζί τους
και τους θεωρεί της ''πλάκας''.
Διπλωματικές αλητείες
Αν νομίζετε επίσης, ότι, όλοι οι διπλωμάτες μας στις ΗΠΑ είναι ''καθαροί'' και δεν χρησιμοποιούν το αξίωμά τους και γιά προσωπικές
''δουλειές'', είστε πολύ γελασμένοι.
Σας τονίζουμε την περίπτωση του κοντού γεν.
Πρόξενου στην Βοστώνη, τέλη προηγούμενης
δεκαετίας. Μέχρι και σε ''ξέπλυμα μαύρου χρήματος'' συμμετείχε. Χώρια τα υπόλοιπα. Η αμοιβή του έμπαινε σε λογαριασμό φίλου του περί
την τοπική Ομοσπονδία, γιά να μην κινεί υποψίες. Τσακώθηκαν μετά και όλα...μαθεύτηκαν.
Η μεγάλη ληστεία με ''διπλωματικό σάκο''
Γεγονός πραγματικό... Πρέπει να ήταν 1991.
Πιθανά να κάνω λάθος 1 χρόνο (πάνω ή κάτω).
Σε πόλη του Καναδά με μεγάλη ελληνική παροικία, υπήρχε αντιπροσωπεία αμαρτωλής ελληνικής Τράπεζας που την ''κυνήγησαν'' μετά οι αρχές ΗΠΑ. Η Τράπεζα έδινε υψηλό τόκο (17%). Και
οι Ομογενείς έδιναν το ρευστό να πηγαίνει Ελλάδα γιά να έχουν ''υψηλή απόδοση''. Μετά οι Αρχές την έκλεισαν και αρκετοί κυνηγήθηκαν από
την αμερικάνικη και καναδέζικη Δικαιοσύνη γιά
''βρωμιές-ξέπλυμα''.
Το χρήμα δινόταν πλειοψηφικά σε ''ρευστό''
από τους...''νταηνάδες'' (ιδιοκτήτες εστιατορίων). Αλλά η αντιπροσωπεία δεν το έστελνε στην
Ελλάδα με τραπεζική μέθοδο. Το έστελνε σε
ρευστό με τον...διπλωματικό σάκο. Ναι. Με τον
διπλωματικό σάκο σε ΡΕΥΣΤΟ. Η ''συναλλαγή''
αυτή ήταν και η κύρια αιτία που μετά άρχισαν να
τους ψάχνουν οι αρχές (τις αντιπροσωπείες) γιά
''ξέπλυμα μαύρου χρήματος''.
Μία ημέρα το ''διπλωματικό'' αυτοκίνητο γενικού Προξενείου μας, κατευθυνόταν στο αεροδρόμιο μεταφέροντας τον διπλωματικό σάκο,
που οι τοπικές αρχές δεν μπορούσαν φυσικά, να
ελέγξουν.
Στην πορεία, υποτίθεται έγινε...''ληστεία'' και
ο διπλωματικός σάκος ''κλάπηκε'', με το 1.3 εκατομ. δολάρια Καναδά σε ρευστό. Η ληστεία δηλώθηκε στην αστυνομία, απλά ως κλοπή διπλωματικού σάκου, αλλά δεν δηλώθηκε το...
περιεχόμενό του. Οι ''δράστες'' άφαντοι.
Η αλήθεια έγινε γνωστή 2-3 χρόνια μετά: Δεν
κλάπηκε από ληστές. Κλάπηκε από τους...μεταφορείς του γενικού Προξενείου. Φυσικά δεν ειπώθηκε τίποτα, ούτε έγινε έλεγχος. Απλά κουκουλώθηκε η υπόθεση. Οι δύο δράστες; Τι
σημασία έχει τώρα ποιοί ήταν; Εργαζόμενοι στο

'Ενας αυθεντικός ''Ελληναράς'' στην Ελλάδα, πάντα βρίσκει τον τρόπο να πρωτοτυπεί, όπως
ο ''κουζουλός'' Κρητικός, που ''εφάρμοσε'' σε μουλάρι ηχεία γιά δυνατό ήχο όταν ιππεύει το
άλλο μουλάρι ή σε γλέντια. Σίγουρα η ''ευρεσιτεχνία'' του, ''κούφανε'' και τα μουλάρια.
γενικό Προξενείο μεγαλούπολης στον Καναδά,
ήταν. Η υπόθεση αυτή ουδέποτε είδε το φως της
δημοσιότητας.
Λίγο μετά οι αρχές σε ΗΠΑ και Καναδά, έκλεισαν τις αντιπροσωπείες της ελληνικής Τράπεζας και υπήρξαν καταδίκες, ενώ πολλοί Ομογενείς κλαίνε ακόμα το χρήμα που έχασαν, χώρια
τα μπλεξίματα με τον νόμο.
Και πρέσβης σε ''μπίζνες''
Ναι, σε...κτηματομεσιτικά. 'Οχι δεν είχε γραφείο κτηματομεσιτικό στις ΗΠΑ. Απλά οι αρχές
ακόμα ερευνούν ''κτηματομεσιτικές δραστηριότητες'', όχι και τόσο καθαρές.
'Ενας ακόμα έρανος
Υπάρχει ''πίεση'' από αναγνώστες στην Βοστώνη, να διοργανωθεί ένας έρανος, ώστε να
μπορέσουν ''υψηλόβαθμοι'' αξιωματούχοι Οργάνωσης ή σύζυγοί τους, να αποπληρώσουν πιστωτικές κάρτες, αφού Δικαστήρια διάταξαν κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων και φαίνεται
ότι ακόμα δεν τα έχουν τακτοποιήσει.
Η στήλη προσφέρει τα πρώτα 100 δολ.
Αναβλήθηκε έρανος
Δεν έγινε εφέτος ο έρανος γιά το ''Κάρντιακ
Φαντ'' της ''φιλανθρώπου'' στην Βοστώνη, ναι
αυτήν του ''τριγώνου'' Μητρόπολη, Ομοσπονδία, Φιλάνθρωπος. Κάθε χρόνο γινόταν Μάϊο,
μέσω των τοπικών ελληνικών ραδιοπρογραμμάτων. Εφέτος τίποτα. Θα κατάλαβαν ότι έρανος
από ''φιλανθρώπους'', ομοσπόνδυλους κλπ στην
Βοστώνη, θα γίνει πάλι τον επόμενο... αιώνα.
''Κόλπα'' γιά να εξαπατήσετε το...IRS
'Εχετε ρευστό και δεν ξέρετε πως να το δικαιολογήσετε; Μην στεναχωριέστε. Αν γνωρίζετε
ένα διαχρονικό ''λαμόγιο'' σε ομογενειακή Ορ-

Τα ερωτηματικά με την διάθεση
χρημάτων της Ομογένειας στον
έρανο γιά την Μυρτώ

Aυτήν την φωτογραφία από πίνακα με τον μικρό στο ''μπόϊ'', τον ''μεγάλο Ναπολέοντα'', μου την
έστειλε αναγνώστης από Βοστώνη και δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι θαυμαστής του αλόγου ή
του ''Βατερλώ''. Δεν γνωρίζω σε τι μπορεί να παραπέμπει με τα εκεί, αλλά την δημοσιεύω.

Η Ομοσπονδία Βοστώνης, που αυτοδιορίστηκε
''διαχειριστής'' των χρημάτων της Ομογένειας
(131.000 δολ.), χωρίς να ερωτήσει τους δωρητές
ΠΟΥ και ΠΩΣ αυτά πρέπει να διατεθούν, ''αποφάσισε'' (υιοθετώντας πρόταση που της ''σέρβιρε'' ο νομικός της σύμβουλος):
- Να δοθούν γιά νοσήλεια της Μυρτώ στην Βοστώνη.
- Αν η Μυρτώ...''πεθάνει'' να πάνε στο Cardiac
Fund νοσοκομείου και στην Μητρόπολη.
Μάλιστα, θέτει και ''χρονικά όρια'' γιά τα παραπάνω. Αλλά δεν απαντά σε βασικές ερωτήσεις, ούτε ξακαθαρίζει:
Αν τα νοσήλεια πληρωθούν όλα από το ελληνικό Δημόσιο (ΕΟΠΥΥ), όπως αυτό έχει δεσμευτεί
στο Νοσοκομείο, τότε ΠΟΥ θα πάνε τα χρήματα;
'Η θα περιμένει η Ομοσπονδία να...''πεθάνει'' η
Μυρτώ; Και αν η Μυρτώ ''πεθάνει'', καταργούνται- χαρίζονται τα νοσήλεια;
Καλά θα κάνει η Οργάνωση να ρωτάει κι άλλον νομικό γιά σοβαρά θέματα, πριν να ''τρώει
ότι της σερβίρει'' ο τωρινός, αφού αδυνατεί να
καταλάβει και το αυτονόητο, ότι το ''σερβιριζό-

γάνωση, η οποία έχει φοροαπαλλαγή (501c), κατά προτίμηση πρόεδρο ή ταμία ή και τους δύο, η
μεθοδος απλή: Τους ζητάτε απόδειξη της Οργάνωσης ότι της κάνατε δωρεά, ας πούμε 30.000
δολ. Την απόδειξη την αναφέρετε στην φορολογική σας δήλωση. 'Ετσι, δεν πληρώνετε περίπου
το 1/3 του ποσού σε φόρους.
Φυσικά, δεν δώσατε ποτέ τις 30.000 δολ. ούτε αυτές δηλώθηκαν στο IRS (Oμοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία ΗΠΑ) ως εισερχόμενη δωρεά από την Οργάνωση. Η απόδειξη έχει
την ουσία. Και η αμοιβή των ''μεσολαβητών''
που δεν λένε κουβέντα σε συνελεύσεις-απολογισμούς ταμία; Ε, να μην πάρουν κάτι; 1-2-3 χιλιάρικα ανάλογα με το ύψος του ποσού; Δέκα χιλιάρικα γλυτώσατε και 30.000 νομιμοποιήσατε,
με την βοήθεια αυτών που...''αφιλοκερδώς προσφέρουν στην Ομογένεια''. Δεν θα ψάξει το IRS.
Εκτός και αν...γίνει ''ατύχημα'' με την...Οργάνωση, οπότε...καήκατε και πολύ μάλιστα.
Τώρα αν συμμετέχουν και...νομικοί στο ''κόλπο'', έχει σημασία; Η δουλειά σας γίνεται, μέχρι
να...''σας πάρουν χαμπάρι''.
Αλλά μην ξεχνάτε ότι σε αυτήν την χώρα δεν
γλυτώνεις από δύο πράγματα: Τον θάνατο και το
IRS. 'Ετσι την ''πάτησε'' και ο...Αλ Καπόνε. Πήγε
μέσα, όχι γιά φόνους και άλλα. Γιά μιά μικρή φοροπαραβίαση πήγε στο Αλκατράζ.
''Διπλωμάτης''
Κάποιο άτομο σε κάποια πόλη με μεγάλη σχετικά ελληνική παροικία, μπερδεμένο όπως πάντα, έχει βάλει στην σελίδα του στο facebook,
ότι είναι...''διπλωμάτης'', ως εργαζόμενο στο
υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδας.
'Αντε με το καλό να το δούμε και...υπουργό,
να σκάσει ο ''υπουργός'' Μαρκάκος, να σκάσουν
και φίλοι-φιλενάδες του.
Υπογραφή: Ο γαμα-γάμα Γραμματέας
μενο φαγητό'' εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα και
παραπλάνηση των δωρητών, γεγονός που διασύρει την Οργάνωση και την καθιστά αναξιόπιστη-ασοβάρευτη και νομικά υπόλογη.
Εκτός και αν νομίζουν ακόμα, ότι, Ομογένειαδωρητές, είναι...ηλίθιοι.
ΤΑ ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ-ΚΩΜΙΚΑ:
- Τα άτομα που ''αποφάσιζαν'' γιά τα χρήματα
προηγούμενων εράνων με τα γνωστά...''αποτελέσματα'', αποφασίζουν και τώρα γιά τα χρήματα
έρανου γιά Μυρτώ.
- Ο υπό ''εθρόνιση'' πρόεδρος Β. Κ., με δεδομένη την έχθρα κατά της μάνας της Μυρτώ, που
εκδηλώθηκε και γραπτά, θα ''αποφασίζει'' γιά
τα χρήματα του έρανου;
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ΑΓΓΕΛΙΑ

«Στην Ελλάδα οφείλουμε το πνεύμα μας και το σύνολο των αρετών μας».
(Βολταίρος)

«'Oλοι οι πολίτες του κόσμου είναι ολίγον Έλληνες. 'Oλη η Δύση είναι Ελλάδα. 'Oλοι οι Δυτικοί είναι 'Eλληνες σε εξορία».
(Χόρχε Λουίς Μπόργκες)

«Αν στη βιβλιοθήκη σας δεν έχετε τα έργα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, τότε μένετε σε ένα σπίτι δίχως φως».
(Τζώρτζ Μπέρναρ Σω)

Προβάλουμε την Ελλάδα μας
στους Αμερικανούς συμπολίτες μας

''ΕΝΩΣΗ

ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΣΙΚΑΓΟΥ''

Το Διοικητικό Συμβούλιο
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Σε πελάγη ευτυχίας κολυμπά η Κύπρος μας,
μετά τις βαρυσήμαντες δηλώσεις του αντιπρόεδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάϊντεν, που πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο νησί. 'Ηταν η δεύτερη Αμερικανού αντιπρόεδρου. Είχε προηγηθεί
εκείνη του Τζόνσον πριν 52 χρόνια.
Ιδιαίτερα η δήλωση ότι γιά τις ΗΠΑ ''η Κύπρος
είναι ο νέος μας στρατηγικός εταίρος'', έκανε μεγάλη αίσθηση, τέτοια που ο πρόεδρος των
2/3 της κυπριακής Δημοκρατίας Αναστασιάδης
(προφέρεται Ανάν-στάση-άδης) από την μεγάλη
του συγκίνηση ήπιε μονορούφι μίαν ''πότσαν''
(μπουκάλα) καλό ουίσκι (την πότσαν την ''κατεβάζει'' καθημερινά, αλλά όχι μονορούφι).
Επίσης και η δήλωση Τζο Μπαϊντεν ότι ''αναγνωρίζουμε μία κυβέρνηση στην Κύπρο'', έκανε
αίσθηση, με αποτέλεσμα ο υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης να...κατουρηθεί πάνω του από ευτυχία, στο αεροδρόμιο, στην διάρκεια της επίσημης υποδοχής.
Λίγο μετά τις βαρυσήμαντες δηλώσεις, άρχισαν να χτυπούν χαρμόσυνα οι καμπάνες, θυμίζοντας την εκλογή Κάρτερ 1976. Μπορεί ο Κάρτερ να μην έλυσε το Κυπριακό και να απόσυρε
το εμπάργκο στην πώληση όπλων στην Τουρκία,
αλλά 40 χρόνια μετά, προσφέρεται να το λύσει ο
Μπάϊντεν, με ότι μέσο χρειαστεί, γιατί είναι πολλά τα ριάλια, εξαιτίας υποθαλάσσιου πλούτου.
'Ετσι τα αδέλφια μας οι ''μνημονιοβαρεμένοι''
Τζιμπρέοι από αυνανιστές, θα αναβαθμιστούν σε
αννανιστές, δεχόμενοι ''λύση'' αλά Αννάν. Επειδή χωρίς ''λύση'', πετρέλαια, φυσικό αέριο και
''ριάλια'' στην πούγκα, ''γιοκ'', λέει η Τουρκία.
Στην ομιλία του στην τελετή υποδοχής στο αεροδρόμιο Λάρνακας, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ
δήλωσε, επίσης:
«'Ηρθε ο καιρός οι δύο κοινότητες του νησιού
να επανενωθούν σε Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία... Θέλω πάντως να ξεκαθαρίσω ακόμα
κάτι. Υπέπεσε στην αντίληψή μου ότι διάφορα
τοπικά ΜΜΕ διέρρεαν ότι έρχομαι με σχέδιο λύσης στην κωλότσεπη. Αυτό δεν ισχύει! Έρχομαι
για να βοηθήσω στη λύση, όχι για να την παρουσιάσω ούτε να την επιβάλω... Ακολουθώ τις εξελίξεις στο Κυπριακό εδώ και 40 χρόνια. Μόνο οι
Κύπριοι μπορούν να αποφασίσουν για το κοινό
τους μέλλον. Φανταστείτε τι μπορεί να γίνει αν
ενωθεί αυτός ο τόπος και η Κύπρος ελευθερωθεί
από τον ζουρλομανδύα του διχασμού».
Σε απλά ελληνικά, η προτεινόμενη λύση είναι
δύο κρατίδια, δύο κοινοτήτων σε ένα ομόσπονδο κράτος, με ή χωρίς ''ζουρλομανδύα''. Τα δύο
πρώτα ισχύουν στην πράξη σήμερα. Λείπει το
τρίτο.

ΜΕΤΑΞΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΟΥ

Xαρμόσυνα χτύπησαν οι καμπάνες στην Μεγαλόνησο

Μπάϊντεν: ''Νέος στρατηγικός εταίρος μας η Κύπρος''

Η βαρυσήμαντη δήλωση του αντιπρόεδρου των ΗΠΑ σε άπταιστα κυπριακά, στην
υποδοχή του στο αεροδρόμιο Λάρνακας, που έκρυψαν τα συστημικά ΜΜΕ:
«...Τζιμπρέες τζαί Τζιμπρέοι, πελλές τζαί πελλοί, μιτσιές τζαί μιτσιοί...Σας θωρώ τζαί
έπιασέν με η πελλάρα...'Ηρθα εις την Κύπρον τώρα που επιάσαν οι πυράες...'Ηρθα να
φάω σιουσιούκκον τζαί σεφταλιάν, να πιώ μιάν πότσαν κουμανταρίαν, να αγαλιάσει η
σκεμπέ μου... Τζαί μετά να συνομιλήσω με τους κκελλετζήες ηγέτες σας...»

Το δείπνο
Το βράδυ της Τετάρτης το ζεύγος Μπάϊντεν
πήγε στο σπίτι του (προεδρικού) ζεύγους Αναστασιάδη, γιά δείπνο. Η ατμόσφαιρα ήταν φιλική και οι Μπάϊντεν απόλαυσαν σεφταλιά και
σιουσιούκκον. Γιά φρούτο, αππίδια, από την
αππιθκιά του πρόεδρου στον κήπο και παττίχα
(καρπούζι).
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ εντυπωσιάστηκε
από την ''φυσικότητα'' των μαλλιών του πρόεδρου και το σχολίασε, γιά να διευκρινίσει η σύζυγος του προέδρου ότι τα βάφει μαύρα. Χρησιμοποιώντας την ίδια μπογιά που χρησιμοποιούν,
ο υπουργός Πολιτισμού και η υπουργίνα Τουρισμού της Ελλάδας.
Το μόνο άσχημο ήταν ότι, ένας γάρος (γάϊδαρος) άρχισε να ξεφωνίζει από μακριά και ο πρόεδρος εξήγησε στον αντιπρόεδρο, ότι ήταν φωνή από το εθνικό τετράποδο της Κύπρου. 'Αλλο
καρκασαλλίκκι (φασαρία) δεν έγινε.
Ο αντιπρόεδρος μάλιστα, έδειξε και φωτογραφίες -όταν ήταν νέος με μαλλί σαν του Αναστασιάδη- με την τταπουροκολού (μοτοσυκλέτα)
που οδηγούσε.
'Ερογλου
Την ώρα που τα ζεύγη Αναστασιάδη-Μπάϊντεν
είχαν δείπνο, τα κυπριακά ΜΜΕ μετάδιδαν:
Ο Ντερβίς(ις) 'Ερογλου επέστρεψε από την
Τουρκία στο ψευτοκράτος. Το αεροπλάνο που
τον μετάφερε προσγειώθηκε στο παράνομο αεροδρόμιο Τύμπου. Λίγο μετά την άφιξή του, συναντήθηκε με μέλη του ψευδο-υπουργικού του
συμβούλιου κι έκανε δηλώσεις στον παράνομο
ραδιοσταθμό ''Μπαϊράκ''.
Την επομένη, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ πήγε
στα κατεχόμενα όπου συναντήθηκε με τον 'Ερογλου. Μετά ο 'Ερογλού πήγε στις ελεύθερες περιοχές και έγινε ''νόμιμος'', αφού είχε κοινή συνάντηση με τους Μπάϊντεν και Αναστασιάδη.
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, μετά την κοινή συνάντησή του με τους Αναστασιάδη και 'Ερογλου,

δήλωσε:
«Στηρίζουμε το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για ανάπτυξη των (φυσικών) πόρων
που βρέθηκαν στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη και πιστεύουμε ότι πρέπει να μοιραστούν δικαίως σε όλους τους Κυπρίους, στο
πλαίσιο μιας περιεκτικής λύσης, οι καρποί αυτών των πόρων».
Δεν είπε κουβέντα όμως γιά το γεγονός ότι οι

''φυσικοί πόροι'' πρέπει να βγουν στην επιφάνεια από αμερικάνικες εταιρίες, στις οποίες έχει
συμφέροντα και ο ένας από τους γιούς του.
''Δικαίωμα στον πλούτο''
Αναφερόμενος στην επίσκεψη του Αμερικανού αντιπρόεδρου Τζο Μπάιντεν, ο 'Ερογλου είπε ότι ''το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας αυξάνεται μέρα με την μέρα και ιδιαίτερα το

πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στην Μεσόγειο
προσελκύει την προσοχή όλων.. Εμείς καθόμαστε πάνω από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο
αλλά στο θέμα του πώς θα επωφεληθούμε διαβουλευόμαστε. Και οι ξένοι που έρχονται αυτό
το θέμα συζητούν. Στο τέλος έχουμε και εμείς
δικαίωμα και οι Ε/κ. Πώς θα αποδοθεί, θα γίνει
μια συμφωνία; Ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις εάν εξορυχθεί το φυσικό αέριο και πωληθεί τι θα γίνει με εμάς; Και γι' αυτό το θέμα διαβουλευόμαστε''.
Κατά τον Ντερβίς 'Ερογλου, τα έσοδα από το
φυσικό αέριο θα προκύψουν το πιθανότερο το
2020 για να προσθέσει ότι σε κάθε περίπτωση
“στον φυσικό πλούτο αυτού του μέρους έχουμε
κι εμείς δικαίωμα. Αυτό το αποδέχεται η διεθνής
κοινότητα''.
Remarks by Vice President Joe Biden
at an Official Lunch with President Nicos
Anastasiades of Cyprus (Μay 22, 2014)
Presidential Palace, Limassol, Cyprus
VICE PRESIDENT BIDEN: Your Beatitude; Mr.
President; distinguished leaders. Let me begin
by saying a simple thank you. Thank you for
the hospitality that's been extended to me and
my wife, Jill. And it's been so warm a welcome
to this beautiful island. I've been waiting over
40 years to come to Cyprus, and it has not
disappointed - the birthplace of Aphrodite, the
Crossroads of Civilization, and I might add, a
genuine strategic partner to the United States
of America.
I am known in Washington as the White
House optimist, as if I am the new guy on the
block. The fact I've been there longer than all
the rest does not dim my optimism. The fact
of the matter is that it's a natural that my toast
today will be about the future, and I believe
that for both our countries, the best days are
ahead for both of us.
In America, we are emerging from a recession
and two wars. Our businesses have added
9.2 million jobs for 50 straight months. We
have ended one war and are ending another.
And we're moving forward on health care,
education, energy exploration. And as I said
when I was recently in China, it's never, ever,
ever been a good bet to bet against America.
We're back. And we're with you.
Cyprus, too, has weathered tough economic
times, and you’ve made some very painful
reforms. Your economy is now turning the
corner. You are emerging as a leader in the
region. And Cyprus is poised to become a key
player in the Eastern Mediterranean into a new
- transforming the Eastern Mediterranean into
a new global hub for natural gas and markets.
You are uniquely situated at a critical time in
modern history, so it should be no surprise that
the best days are ahead for Cyprus as well.
We've been working together for a long time.
We're working even more closely together
now - from more trade and investment to
counterterrorism - prevent the spread of
weapons of mass destruction, as the President
pointed out. And we're partners in the biggest
issues of the day: the removal of Syria’s
chemical weapons, the prevention of Iran from
acquiring a nuclear weapon, and responding
to Russian intervention in Ukraine. This is
not just a strategic partnership; it's a growing
partnership.
I believe - as you do, Mr. President - it is
possible to reach a settlement that reunites
Cyprus as a bizonal, bi-communal federation.
And let me state again what I've said to you in
private and your colleagues - the United States
stands prepared to provide any assistance that
we can toward your accomplishing that end.
And think about it. Think about where we can
go if we can free the next generation from the
conflicts of the past. Once that is done, there is
simply no limit to what Cyprus can achieve, and
to what this partnership between Cyprus and
the United States can achieve.
As you pointed out, I am the first Vice
President since Lyndon Baines Johnson to visit
Cyprus. And I'm honored. I've been honored
to have a chance to play some small part in
helping - in helping move this relationship
even a step further. So I'd like to raise my glass
in a toast - if I can find my glass - in a toast: To
your future; to America’s future; to the future of
our partnership; and, of course, to your health.
May God bless you all. Thank you.
( O πελλός)
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ΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ...

Η χώρα του 'Ηλιου και του ξένιου Δία.
Η χώρα της ανεπανάληπτης
δημιουργίας και προσφοράς
στην οικουμένη
Theodore & Erika Spyropoulos Foundation
Chicago - USA
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Λίγο πριν συμπληρώσει τα 63 του, έφυγε -λέγεται από καρδιακό επεισόδιο, εξαιτίας διαχρονικού προβλήματος με την καρδιά του- ο πρόεδρος της ελληνικής Ομοσπονδίας Βοστώνης
Γιάννης Ράμμος. 'Ηρθε στις ΗΠΑ σε ηλικία 4
χρονών, υιοθετημένος από το ζεύγος Ράμμου.
Ασχολήθηκε με τα ομογενειακά, υπήρξε ιδρυτικό μέλος - στέλεχος της Ομοσπονδίας γιά 30
χρόνια και της ΠανΗπειρωτικής Αμερικής.
Η Ομογένεια τον αποχαιρέτισε με τις πρέπουσες τιμές το Σάββατο 24 Μαίου '14, στην πόλη του έξω από την Βοστώνη. Της νεκρώσιμης
ακολουθίας προέστη ο μητροπολίτης Μεθόδιος. Παρόντες, εκατοντάδες Ομογενείς, σύζυγος-παιδιά, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, απλοί
Ομογενείς. Η ταφή έγινε στο δυτικό Ρόξμπουρι.
Κλαρίνο ηπειρώτικο, σύμφωνα με επιθυμία του,
τον ''αποχαιρέτισε'' με μοιρολόγια.
Μετά την ελληνορθόδοξη τελετή και λίγο πριν
την ταφή, ακολούθησε τελετή από τοπικό κλιμάκιο υψηλόβαθμων της ''μασονικής Στοάς'', αφού
ο εκλιπών ήταν και αυτός υψηλόβαθμο στέλεχός
της, έχοντας μάλιστα δραστήρια δράση, αφού
είχε εγγράψει αρκετά μέλη στην ''Στοά'', από
την Ομοσπονδία, την πανΗπειρωτική και αλλού.
Ο νεκρός πάντα αξίζει του σεβασμού. 'Οταν
''συγχωριέται'', κανείς δεν έχει δικαίωμα να ομιλεί άσχημα γι' αυτόν ή να χρησιμοποιεί τον θάνατό του, γιά οτιδήποτε. Οποιοσδήποτε δεν
μπορεί να πει τον καλό λόγο, οφείλει να μην πει
τίποτα. Εμείς έχουμε να πούμε όμως καλό λόγο,
αλλά αυτό θα γίνει μελλοντικά, γιά λόγους που

ΤΟ ΘΕΜΑ

''Καλό σου ταξίδι'' Γιάννη Ράμμο

δεν χρειάζεται να αναφέρουμε τώρα.
Εκφράζουμε θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους πραγματικούς φίλους του
(όχι αυτούς που ''δηλώνουν'' φίλοι του).
Από ''άγχος''
Με την αναγγελία του θανάτου του Γιάννη
Ράμμου, αργά βράδυ Κυριακής 18 Μαίου, στελέχη, μόνιμοι ''ηγέτες'' της μικρής Ομοσπονδίας
Βοστώνης, ανάφεραν -και δημοσιεύτηκε- ότι ''ο
Γιάννης είχε πολύ άγχος τελευταία, λόγω αρνητικών δημοσιευμάτων''.
Επειδή πρόκειται γιά χαμηλού επίπεδου σχόλια, από ''παράγοντες'' που δεν σέβονται ούτε
τον νεκρό, οφείλουμε να τους πούμε:
- Ναι, ο Γιάννης είχε άγχος πολύ. Αλλά όχι γιά
τους λόγους που ''πονηρά'' αναφέρετε, ως διαχρονικοί τυχοδιώκτες, υποννοώντας άλλα.
- ''Αρνητικά δημοσιεύματα'' γιά υπόθεση ''έρανος γιά Μυρτώ'' και τα υπόλοιπα, ΔΕΝ υπήρξαν. Απλά έγινε δημοσιοποίηση επιστολής δικηγόρου μητέρας Μυρτώ και αποκαλυπτικών
δημόσιων εγγράφων Πολιτειακών και Ομοσπονδιακών Αρχών, δικαστηρίων κλπ, γιά πράγματα και γεγονότα σχετικά με την Ομοσπονδία Βοστώνης και τα ''μόνιμα στελέχη'' της.
- ''Αρνητικά δημοσιεύματα'' δεν υπήρξαν.
Αρνητικά ήταν τα έργα σας γιά χρόνια, όπως
αποδείχτηκε. 'Αρα, αρνητικοί είστε εσείς που
πάτε να ''βαφτίσετε το άσπρο ως μαύρο'', νο-

μίζοντας ότι πάλι θα εξαπατήσετε την Ομογένεια, όπως επιχειρήσατε να κάνετε -ατυχώςμετά την αποκάλυψη υπόθεσης εράνου, αρχές
του χρόνου. 'Η νομίζοντας ότι η Ομογένεια σας
έχει σε...''υπόληψη'' και θα σας ...''λάβει σοβαρά υπόψην''.
Κατά συνέπεια, ΜΗΝ βαφτίζετε ως ''αρνητικά δημοσιεύματα'', τις αποκαλύψεις γιά τις διαχρονικές ανομίες σας και την δημοσιοποίησή
τους, λες και η Ομογένεια δεν έμαθε πόσο ''έντιμοι'' είστε και πόσο ''έντιμα τα έργα'' σας ως Οργάνωση. Λες και η Ομογένεια ''τρώει κουτόχορτο'' σαν αυτό που μοιράζετε στους 10-15 που σας
ακολουθούν ως...''ολομέλεια'', αφού η Ομογένεια κάθεται ΠΟΛΥ μακριά από όλους εσάς.
Θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι η Ομογένεια δεν
είναι ανόητη. Απλά σας κατάλαβε και σαν Οργάνωση έχετε ''τελειώσει''.
Το θλιβερό με εσάς είναι ότι, ακόμα εξακολουθείτε να νομίζετε ότι είστε ''μιά χαρά'' με
την ''εντιμότητά'' σας -ως Οργάνωση και άτομανα...ξεχειλίζει και κατά συνέπεια, σας φταίνε
όλοι οι άλλοι, αλλά ποτέ δεν φταίτε εσείς αφού
''όλα τα κάνετε όμορφα'', άσχετα αν τα γεγονότα και τα ''ντοκουμέντα'' αποδεικνύουν ότι ''μυρίζετε πολύ άσχημα''.
Το πραγματικό ''άγχος''
Ναι, ο Γιάννης Ράμμος είχε ΠΟΛΥ άγχος. Από
τέλη Δεκέμβρη 2013, όταν κατάλαβε τις ''βλέ-

'Ενα μοναδικό-ανεπανάληπτο ''φαινόμενο'' σε ομογενειακή Οργάνωση στις ΗΠΑ

Την τελευταία 7ετία, από τους 7 ''ισόβιους αρχηγούς'' της Ομοσπονδίας Βοστώνης, οι 4 (+1) είχαν σοβαρά
οικονομικά προσωπικά προβλήματα (ειδοποιήσεις-αποφάσεις δικαστηρίων γιά κατασχέσεις σπιτιών, περιουσιακών
στοιχείων κλπ). Αυτοί οι άνθρωποι διαχειρίζονται χρήματα της Ομογένειας, που τα πρόσφερε σε εράνους τους;
Με αφορμή την υπόθεση ''έρανος γιά Μυρτώ'', τις 131.000 δολ. που πρόσφερε η Ομογένεια
γιά την Μυρτώ (και όχι γιά την Ομοσπονδία Βοστώνης ή την κ. Πάππας ή τον Μητροπολίτη), η
έρευνα της ''Π'', όπως γνωρίζετε, έβγαλε πολλά
στην φόρα: Δικαστικές αποφάσεις, έλλειψη απολογισμών από εράνους, εξαπάτηση IRS, προσωπικά σοβαρά οικονομικά προβλήματα των ''διαχειριστών'' των χρημάτων εράνων, χρημάτων
της Ομογένειας.
'Ισαμε σήμερα είχαμε δημοσιεύσει μέρος δικαστικών αποφάσεων γιά κατασχέσεις ακινήτων

κ.ά. γιά 4 μεγαλοστελέχη, ''ηγέτες'' της Οργάνωσης. Σήμερα δημοσιεύουμε και γιά τον 5ον.
'Ετσι, με ντοκουμέντα και όχι ''λόγια'' και ''φήμες'', αποδείξαμε ότι 4 (+1) από τα 7 στελέχη''αρχηγούς'' στην διάρκεια εράνων και με το
χρήμα της Ομογένειας στο ταμείο, είχαν την ίδια
εποχή, σοβαρά προσωπικά οικονομικά προβλήματα. Δεν υποννοούμε οτιδήποτε, ούτε κάνουμε
παραπομπές σε ''συμπτώσεις'', ούτε κατηγορούμε οποιονδήποτε. 'Εχουμε ξακαθαρίσει ότι γιά
χρόνια, ΠΑΝΤΑ απόφευγαν -οι της Ομοσπονδίας Βοστώνης- τις καθαρές εξηγήσεις, τους κα-

θαρούς λογαριασμούς-απολογισμούς.
Η Ομογένεια ΔΕΝ έδινε τα χρήματά της γιά την
αλόγιστη χρήση τους από διαχρονικούς ''παράγοντες'' μιάς μικρο-Οργάνωσης, που δεν έχει
την εκτίμηση της τοπικής Ομογένειας (με εξαίρεση την ''υποστήριξη'' Μητρόπολης και Προξενείου, γιά τα δικά τους, καθαρά ή όχι, μικροσυμφέροντα).
Τα έδινε γιά συγκεκριμένο σκοπό. Και όσο
προκλητικά αποφεύγουν να δίνουν καθαρές
εξηγήσεις και απολογισμούς, οι ενδείξεις γίνονται υποψίες και αυτές μετά...αποδείξεις.

Το 5ο ''κρούσμα''... Επιδημία

Εκλογές γιά νέο Συμβούλιο στην ελληνική Ομοσπονδία, Αστόρια Νέας Υόρκης
Θα γίνουν την Κυριακή 8 Ιουνίου 2014, στο κτίριο της Οργάνωσης, το ''Σταθάκειο'' στην Αστόρια, Νέας Υόρκης. Οι 21 που θα εκλεγούν, μετά θα επιλέξουν τα μέλη της εκτελεστικής Επιτροπής (πρόεδρο, αντιπρόεδρους, γραμματέα, ταμία κλπ).
Υποψήφιοι είναι:
Αικ. Αλεξανδροπούλου, Δ. Πυλαρινός, Κ. Βάσες, Σ. Ανδριόπουλος, Σπυριδούλα Πολιτοπούλου, Α. Σάββα, Γ. Γκώρος, Δ. Καλαμαράς, Β. Γουρνέλος, Γ.
Κίτσιος, Χ. Βουρνάς, Φρ. Γκούσης, Ντ. Ράλλης, Π. Αδαμόπουλος, Μ. Χριστοδουλάκης, Α. Αρώνης, Π. Γαλάτουλας, Π. Βεκιαρέλης, Ν. Κωστόπουλος, Κ.
Μεϊμάρογλου, Α. Κατέχη, Σ. Πυργιώτης, Γ. Δημητρουλάκος, Σ. Ζιόγκας, Ν.
Διαμαντίδης, Μ. Κοκολής, Α. Φωκάς, Κ. Λαμπράκης, Γ. Παράλεμος, Τιμ. Κακούρος, Βας. Εγγλέζος, Βασ. Πετράτος, Απ. Τραμπάκουλος, Τιμ. Κόκκινος,
Δημ. Σιώκης, Ελευθ. Αβραμίδης, Δημ. Φίλιος, Ηλίας Παναγιωτακάκος, Παν.
Μιχαλέας.
Εφορευτική Επιτροπή (σε παρένθεση οι ψήφοι που έλαβαν): Αγγελόπουλος Ιωάννης (πρόεδρος 76 ψήφους), Βασιλάκης Σπύρος (αντιπρόεδρος 63
ψήφους), Σιδερίδης Ιωάννης ( γραμματέας 76 ψήφους), Τομόπουλος Απόστολος (τακτικό μέλος 60 ψήφους), Ορφανάκος Χρήστος ( τακτικό μέλος 54
ψήφους), Αλυσανδράτος Νίκος (αναπληρωματικό μέλος 41 ψήφους) και Πηγής Κώστας (αναπληρωματικό μέλος ).

ψεις'' ορισμένων γιά την κατάληξη του χρήματος εράνου γιά Μυρτώ, όπως είχατε συνηθίσει
στο παρελθόν και με άλλους εράνους, γιά τους
οποίους δεν δίνατε λογαριασμούς.
Αυτό αποδείχτηκε με την ''λυσσαλέα'' επίθεσή σας μετά την δημοσιοποίηση της επιστολής
του δικηγόρου της μητέρας στην ''Π'' στις 2 Ιανουαρίου '14 και τα βρώμικα χτυπήματά σας
(βλ. και σελ. 17). Γνωρίζουμε ότι η δημοσιοποίηση και όσα ακολούθησαν, ''σας χάλασε την δουλειά''. Προδοθήκατε από τον τρόπο αντίδρασης.
Ο τρόπος σας αυτός μας έβαλε σε υποψίες γιά να
σας ψάξουμε. Και τα βρήκαμε ΟΛΑ. Και όταν λέμε τα έχουμε ΟΛΑ και γιά ΟΛΟΥΣ, το εννοούμε.
Πήρατε ''γεύση'' με αρκετά αποδεικτικά στοιχεία που δημοσεύσαμε. Αλλά τα ''πολύ χοντρά''
δεν τα έχουμε ακόμα δημοσιεύσει. Ασχολούνται
άλλοι , περισσότερο ''αρμόδιοι'', με αυτά.
Ο Γιάννης Ράμμος είχε γερούς καυγάδες με τον
''υπερφιλόδοξο'' α' αντιπρόεδρό του. Το ομολογούσε σε στελέχη και πρώην προέδρους.
Ο Γιάννης Ράμμος ήταν αντίθετος με τους απαξιωτικούς γραπτούς χαραχτηρισμούς του α'
αντιπροέδρου του κατά της μητέρας της Μυρτώ ειδικά και τους απαξιωτικούς γραπτούς χαραχτηρισμούς κατά της ''Π''. Το έλεγε σε πρώην
προέδρους και λοιπούς στην Οργάνωση.
Ο Γιάννης Ράμμος ΗΘΕΛΕ να τελειώσει η υπόθεση χρημάτων ''έρανος γιά Μυρτώ''. Δεν ήθελαν, ο α' αντπρόεδρος, πρώην πρόεδρος ''οικογένειας'' και ο νομικός σύμβουλος, γιά λόγους
που δεν είναι της ώρας να αναφέρουμε.
Ο Γιάνης Ράμμος είχε μεγάλη πίεση και από
πρώην πρόεδρο γιά παλαιότερο οικονομικό ζήτημα Ομοσπονδίας. Είχε άγχος γιατί ως ταμίας
γιά χρόνια, υπόγραφε φορολογικές δηλώσεις,
με ανομίες άλλων, που εξαπατούσαν το IRS.
Αλλά, αν γνωρίζατε μιά πολύ σημαντική λεπτομέρεια που ΔΕΝ δημοσιεύουμε τώρα, δεν
έχετε ιδέα τι ΜΕΓΑΑΑΑΑΑΛΟ ΑΓΧΟΣ θα αποκτούσατε εσείς όλοι οι ''συντετριμμένοι'' γιά
τον θάνατό του, αλλά κατά βάθος ''ανακουφισμένοι''. Μην ''ανακουφίζεστε''...Χάσατε.
Τον Γιάννη Ράμμο δεν τον γνωρίσαμε ποτέ
προσωπικά, ούτε συνομιλήσαμε ποτέ μαζί του.
Αλλά η ''Π'' τον ΤΙΜΑ τον Γιάννη Ράμμο, επειδή
ΓΝΩΡΙΖΕΙ... Και θα δημοσιεύσει σύντομα το γιατί. Δυστυχώς, εσείς οι υποτιθέμενοι ''φίλοι'' του,
ΔΕΝ γνωρίζετε.
Υστερόγραφο
Μάθαμε ότι, 4 ημέρες μετά την κηδεία, θα γίνει η ''στέψη'' του νέου ''αυτοκράτορα'' της
Ομοσπονδίας. Με το καλό. Να τον χαίρονται οι
''συνεργάτες'' της Ομοσπονδίας, Προξενείο και
Μητρόπολη, μαζί και τα 15-20 άτομα που είναι
ουσιαστικά η ''Ομοσπονδία Βοστώνης''... Σας
αξίζει, είναι του...επιπέδου σας.
Η ''Π'' θα του στείλει ως ''δώρο'' γιά την ''στέψη'', ένα κοτόπουλο που συμβολικά παραπέμπει στο ''χαλασμένο κοτόπουλο'' της μάνας
γιά...''δηλητηρίαση'' της κόρης (Μυρτώ). Μία
γυναικεία τσάντα που παραπέμπει στο ''δεν δίνουμε τα χρήματα στην μητέρα γιά να πάνε για
αγορά τσαντών'' και ένα ζεύγος...χειροπέδες,
που παραπέμπουν σε ''βαρυποινίτη''.
Μάλιστα, σκοπεύουμε να στείλουμε τα δώρα
στο ελληνικό Προξενείο, με την παράκληση να
του τα δώσει η κ. προξενίς στο επόμενο δείπνο
της στην προξενική κατοικία, με τον νέο ''αυτοκράτορα'', δηλ. τον σύγχρονο ''μέγα Ναπολέοντα''. Δείπνο, υποθέτουμε και με την παρουσία
του καθοδηγητή του, δημοσιογράφου-ανταποκριτή (του οποίου είναι ''ιντερνετικό παπαγαλάκι''), όπως τις παλιές καλές εποχές τους (2013).
Σημείωση: Οι διαχρονικοί ''ηγέτες'' δεν είναι
''γατζωμένοι'' στο Συμβούλιο γιά να ''προσφέρουν''. Είναι ''γαντζωμένοι'' πιστεύοντας ότι έτσι
θα αποτρέψουν τυχόν διαρροές ανομιών τους.
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A Singular Mission:

«To promote education by providing scholarships and educational programs to Greek American students who, guided by the values of their Hellenic upbringing, have the
potential to become life-long significant achievers and contribute meaningfully to society.» CHRIS P. TOMARAS (Founder & Chairman - PanHellenic Scholarship Foundation)
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Joint Declaration by Ecumenical Patriarch Bartholomew and Pope Francis
Jerusalem, 25 May 2014
1. Like our venerable predecessors Pope Paul VI and Ecumenical Patriarch Athenagoras who met
here in Jerusalem fifty years ago, we too, Pope Francis and Ecumenical Patriarch Bartholomew,
were determined to meet in the Holy Land “where our common Redeemer, Christ our Lord,
lived, taught, died, rose again, and ascended into Heaven, whence he sent the Holy Spirit on the
infant Church”.[1] Our meeting, another encounter of the Bishops of the Churches of Rome and
Constantinople founded respectively by the two Brothers the Apostles Peter and Andrew, is a
source of profound spiritual joy for us. It presents a providential occasion to reflect on the depth
and the authenticity of our existing bonds, themselves the fruit of a grace-filled journey on which
the Lord has guided us since that blessed day of fifty years ago.
2. Our fraternal encounter today is a new and necessary step on the journey towards the unity
to which only the Holy Spirit can lead us, that of communion in legitimate diversity. We call to
mind with profound gratitude the steps that the Lord has already enabled us to undertake. The
embrace exchanged between Pope Paul VI and Patriarch Athenagoras here in Jerusalem, after
many centuries of silence, paved the way for a momentous gesture, the removal from the memory
and from the midst of the Church of the acts of mutual excommunication in 1054. This was
followed by an exchange of visits between the respective Sees of Rome and Constantinople, by
regular correspondence and, later, by the decision announced by Pope John Paul II and Patriarch
Dimitrios, of blessed memory both, to initiate a theological dialogue of truth between Catholics
and Orthodox. Over these years, God, the source of all peace and love, has taught us to regard one
another as members of the same Christian family, under one Lord and Saviour, Jesus Christ, and
to love one another, so that we may confess our faith in the same Gospel of Christ, as received
by the Apostles and expressed and transmitted to us by the Ecumenical Councils and the Church
Fathers. While fully aware of not having reached the goal of full communion, today we confirm our
commitment to continue walking together towards the unity for which Christ our Lord prayed to
the Father so “that all may be one” (Jn 17:21).
3. Well aware that unity is manifested in love of God and love of neighbour, we look forward in
eager anticipation to the day in which we will finally partake together in the Eucharistic banquet.
As Christians, we are called to prepare to receive this gift of Eucharistic communion, according to
the teaching of Saint Irenaeus of Lyon[2], through the confession of the one faith, persevering
prayer, inner conversion, renewal of life and fraternal dialogue. By achieving this hoped for goal,
we will manifest to the world the love of God by which we are recognized as true disciples of Jesus
Christ (cf. Jn 13:35).

4. To this end, the theological dialogue undertaken by the Joint International Commission offers
a fundamental contribution to the search for full communion among Catholics and Orthodox.
Throughout the subsequent times of Popes John Paul II and Benedict the XVI, and Patriarch
Dimitrios, the progress of our theological encounters has been substantial. Today we express
heartfelt appreciation for the achievements to date, as well as for the current endeavours. This
is no mere theoretical exercise, but an exercise in truth and love that demands an ever deeper
knowledge of each other’s traditions in order to understand them and to learn from them. Thus
we affirm once again that the theological dialogue does not seek a theological lowest common
denominator on which to reach a compromise, but is rather about deepening one’s grasp of the
whole truth that Christ has given to his Church, a truth that we never cease to understand better as
we follow the Holy Spirit’s promptings. Hence, we affirm together that our faithfulness to the Lord
demands fraternal encounter and true dialogue. Such a common pursuit does not lead us away
from the truth; rather, through an exchange of gifts, through the guidance of the Holy Spirit, it will
lead us into all truth (cf. Jn 16:13).
5. Yet even as we make this journey towards full communion we already have the duty to offer
common witness to the love of God for all people by working together in the service of humanity,
especially in defending the dignity of the human person at every stage of life and the sanctity of
family based on marriage, in promoting peace and the common good, and in responding to the
suffering that continues to afflict our world. We acknowledge that hunger, poverty, illiteracy, the
inequitable distribution of resources must constantly be addressed. It is our duty to seek to build
together a just and humane society in which no-one feels excluded or emarginated.
6. It is our profound conviction that the future of the human family depends also on how we
safeguard – both prudently and compassionately, with justice and fairness – the gift of creation

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

that our Creator has entrusted to us. Therefore, we acknowledge in repentance the wrongful
mistreatment of our planet, which is tantamount to sin before the eyes of God. We reaffirm our
responsibility and obligation to foster a sense of humility and moderation so that all may feel
the need to respect creation and to safeguard it with care. Together, we pledge our commitment
to raising awareness about the stewardship of creation; we appeal to all people of goodwill to
consider ways of living less wastefully and more frugally, manifesting less greed and more
generosity for the protection of God’s world and the benefit of His people.
7. There is likewise an urgent need for effective and committed cooperation of Christians in order
to safeguard everywhere the right to express publicly one’s faith and to be treated fairly when
promoting that which Christianity continues to offer to contemporary society and culture. In this
regard, we invite all Christians to promote an authentic dialogue with Judaism, Islam and other
religious traditions. Indifference and mutual ignorance can only lead to mistrust and unfortunately
even conflict.
8. From this holy city of Jerusalem, we express our shared profound concern for the situation
of Christians in the Middle East and for their right to remain full citizens of their homelands.
In trust we turn to the almighty and merciful God in a prayer for peace in the Holy Land and in
the Middle East in general. We especially pray for the Churches in Egypt, Syria, and Iraq, which
have suffered most grievously due to recent events. We encourage all parties regardless of their
religious convictions to continue to work for reconciliation and for the just recognition of peoples’
rights. We are persuaded that it is not arms, but dialogue, pardon and reconciliation that are the
only possible means to achieve peace.
9. In an historical context marked by violence, indifference and egoism, many men and women
today feel that they have lost their bearings. It is precisely through our common witness to the
good news of the Gospel that we may be able to help the people of our time to rediscover the way
that leads to truth, justice and peace. United in our intentions, and recalling the example, fifty
years ago here in Jerusalem, of Pope Paul VI and Patriarch Athenagoras, we call upon all Christians,
together with believers of every religious tradition and all people of good will, to recognize the
urgency of the hour that compels us to seek the reconciliation and unity of the human family, while
fully respecting legitimate differences, for the good of all humanity and of future generations.
10. In undertaking this shared pilgrimage to the site where our one same Lord Jesus Christ was
crucified, buried and rose again, we humbly commend to the intercession of the Most Holy and
Ever Virgin Mary our future steps on the path towards the fullness of unity, entrusting to God’s
infinite love the entire human family.
''May the Lord let his face shine upon you, and be gracious to you! The Lord look upon you kindly
and give you peace!'' (Num 6:25-26).

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

ΜΕΜΟΡΙAL DAY

Μαθητές και μαθήτριες της 8ης τάξης του σχολείου Αγ. Δημητρίου Αστόριας Ν. Υόρκης, επισκέφθηκαν το Εθνικό Κοιμητήριο στο 'Αρλιγκτον (Ουάσιγκτον) και απότισαν φόρο τιμής στους πεσόντες στους
πολέμους, καταθέτοντας στεφάνι. Μεταξύ αυτών, οι μαθητές (από αριστερά) Συμεών Σαφός, Γιώργος Καστανάς, Γιάννης Χαρτοφύλλης, Παντελής Σγουρός (με τον πρόεδρο της Κοινότητας Γκ. Σιδέρη)
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Νέα Υόρκη: Τίμησαν την Ημέρα Μνήμης
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

Οι Πόντιοι της Αμερικής διατηρούν ακέραια
την ιστορική μνήμη, προβάλλουν το αίτημα για
διεθνή αναγνώριση της Ποντιακής Γενοκτονίας και καταδεικνύουν τα μαζικά εγκλήματα του
οθωμανικού κράτους σε βάρος των Ελλήνων,
των Αρμενίων και άλλων μειονοτήτων.
Αυτό ήταν το μήνυμα της εκδήλωσης που
πραγματοποίησε η Παμποντιακή Ομοσπονδία
Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, το πρωί του
Σαββάτου 17 Μαίου 2014, για να τιμήσει την
Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου (19 Μαΐου).
Η καθιερωμένη, ετήσια εκδήλωση των ομογενών, τη διοργάνωση της οποίας ανέλαβαν οι τοπικοί σύλλογοι της Παμποντιακής: Κομνηνοί Νέας Υόρκης, Πόντος του Νόργουολκ και Ίδρυμα
Παναγίας Σουμελά, πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας της Ελλάδας, στο
Μανχάταν.
Ομιλητές ήταν δυο ακαδημαϊκοί, οι οποίοι
παρουσίασαν σημαντικά στοιχεία που συνέλεξαν έπειτα από εκτενή έρευνα και αναζήτηση
ντοκουμέντων από αρχεία και μαρτυρίες, όσον
αφορά γενοκτονίες σε βάρος Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας, αλλά και Αρμενίων.
Ο πρώτος είναι ο Τουρκογερμανός ιστορικός
και κοινωνιολόγος Τάνερ Ακτσάμ, επικεφαλής
της Έδρας για τη Γενοκτονία των Αρμενίων στο
Πανεπιστήμιο Κλαρκ, ο οποίος μίλησε με θέμα:
«Η γενοκτονία ως δημογραφική πολιτική των
Οθωμανών» παρουσιάζοντας τη γνωστή του θέση για την αναγκαιότητα αναγνώρισης των γενοκτονιών από μέρους της Τουρκίας.
Ο δρ. Ακτσάμ επικεντρώθηκε κυρίως στις αναφορές από τουρκικά έγγραφα που αποδεικνύουν
με «πρωτοφανή λεπτομέρεια» τις γενοκτονίες
των Αρμενίων και των Ελλήνων, που στηρίζονταν στην «επίσημη πολιτική» για «απαλλαγή
από τους χριστιανούς υπηκόους» προσθέτοντας
ότι «το οθωμανικό κράτος και μετέπειτα τουρκικό θεωρούσε διαχρονική απειλή για την ασφά-

λειά του τα δικαιώματα των μειονοτήτων».
Ο δρ. Ακτσάμ τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι μια
«ετοιμοθάνατη αυτοκρατορία» υιοθέτησε πρακτικές και αντιλήψεις για τέτοιου είδους εγκλήματα εθνοκαθάρσεων. Επίσης, επισήμανε ότι
όλες οι μαρτυρίες και το αρχειακό υλικό «ανοίγουν νέους δρόμους» για την αναγνώριση των
εγκλημάτων που διαπράχθηκαν κατά της ανθρωπότητας και του πολιτισμού.
Ο δεύτερος ομιλητής, ο Ελληνοαμερικανός
ιστορικός και συγγραφέας, Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου, μίλησε με θέμα: «Τουρκική ευθύνη για την καταστροφή της Σμύρνης το 1922.
Τι λένε σε μας τα αμερικανικά αρχεία;».
Ο δρ. Χατζηδημητρίου παρουσίασε «αποκαλυπτικά στοιχεία» που συγκέντρωσε από αμερικανικά αρχεία και με την προβολή του πρωτογενούς υλικού, ανέλυσε τα «εγκλήματα των
Τούρκων» στην πόλη καταγωγής του τη Σμύρνη,
δείχνοντας εικόνες με απαγχονισμένους πολίτες,
με ξεριζωμένα γυναικόπαιδα και με την «πόλη
των πόλεων» να καίγεται. Η μητέρα του και αρκετοί από τους συγγενείς του ήταν ανάμεσα σ'
αυτούς που διασώθηκαν.
Ο ομογενής καθηγητής αναφέρθηκε επίσης
στις τουρκικές ευθύνες που συγκαλύφθηκαν
όλα αυτά τα χρόνια από την «υποκριτική διπλωματία» μεγάλων χωρών.
Στην εκδήλωση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας απηύθυναν χαιρετισμούς και συνεχάρησαν τους διοργανωτές για τις «άοκνες προσπάθειές» τους να μην αποκοπούν οι νέες γενιές από
τις πολιτιστικές και γλωσσικές καταβολές τους,
προβάλλοντας συνάμα το «δίκαιο αίτημα» για
διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων, ο πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη,
Μάνος Κουμπαράκης και ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας της Ελλάδας, Νίκος Παπακωνσταντίνου, ενώ μίλησε επίσης ο νέος πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας,
Γκας Τσιλφίδης.
Για την αναγνώριση της Ποντιακής Γενοκτονίας επιδόθηκαν διακηρύξεις από την Αμερικανίδα βουλευτή, Κάρολιν Μαλόνι και τον πολιτειακό γερουσιαστή του Ροντ Άιλαντ, Λεωνίδα
Ραπτάκη.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε το ποντιακό τραγούδι «Την πατρίδα μ' έχασα», απαγγελίες ποιημάτων από τον Στέφανο Παπαδόπουλο και
προβολή ντοκιμαντέρ για τη Μικρασιατική Καταστροφή και την Ποντιακή Γενοκτονία. Παρουσιάστρια του προγράμματος ήταν η γραμματέας
της Ομοσπονδίας, Φελίσια Θεοδωρίδη.
Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην πρόσφατα αποθανούσα, σε ηλικία 105 χρονών, «Γιαγιά
του Πόντου», Σάνο Χάλο. Παρούσα στην εκδήλωση των Ποντίων Ομογενών ήταν η κόρη της,
Θία Χάλο, συγγραφέας του ιστορικού βιβλίου
«Ούτε καν το όνομά μου».

Μεγάλη δωρεά Ομογενή γιά τα ελληνικά γράμματα
Δωρεά ενός και πλέον εκατομμυρίου δολαρίων από θανόντα ομογενή, για τη συνέχιση της
διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο La Τrobe της Μελβούρνης.
Στο κλίμα αβεβαιότητας που κυριαρχεί στα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Αυστραλίας, ιδιαίτερα μετά την κατάθεση του πρώτου
προϋπολογισμού της κυβέρνησης Abbott, η δωρεά αυτή διασφαλίζει το μέλλον του Προγράμματος Ελληνικών, που είναι το μοναδικό πλήρες
πανεπιστημιακό πρόγραμμα διδασκαλίας της
γλώσσας και του πολιτισμού μας στη Βικτωρίας.
Η δωρεά θα κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό,
ο οποίος θα εξασφαλίζει στo Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών σταθερό ετήσιο εισόδημα από
τον τόκο, αρκετό για την κάλυψη οικονομικών
αναγκών και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών του
Προγράμματος.
Εκτιμάται, ότι το εισόδημα από τον τοκισμό
των χρημάτων θα χρησιμοποιείται, επίσης, για
τη χρηματοδότηση σπουδών στο εξωτερικό,
ερευνητικών προγραμμάτων, υποτροφιών για
σπουδαστές της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού.
Ο καθηγητής Chris MacKie, επικεφαλής της
Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών στην οποία
υπάγεται το Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών,
δήλωσε στο «Νέο Κόσμο»:
«Πρόκειται για φανταστικό αποτέλεσμα για τις
ελληνικές σπουδές στο La Trobe. Θα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα υπεύθυνα και αποτελε-

σματικά προς όφελος των σπουδαστών της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού» δήλωσε
στο «Νέο Κόσμο».
Η δωρεά του αείμνηστου ομογενούς στέλνει και ένα ηχηρό μήνυμα στη διοίκηση του La
Trobe, να μην αγνοεί την ελληνική παροικία η
οποία, σε αντίθεση με άλλες μεταναστευτικές
κοινότητες, εκφράζει μεμονωμένα και συλλογικά τη στήριξή της στο Πρόγραμμα διδασκαλίας
της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού καθώς και για τη διατήρηση και την αξιοποίηση
των Αρχείων Δαρδάλη.
Επί δεκαετίες, τώρα, η ελληνική παροικία συνεργάζεται με το La Τrobe -ιδιαίτερα μετά το
κλείσιμο των Τμημάτων Ελληνικών των Πανεπιστημίων Μελβούρνης και Monash- για τη διασφάλιση του μέλλοντος του Προγράμματος
Ελληνικών Σπουδών. Tα δε γεγονότα, που οδήγησαν στο κλείσιμο του Εθνικού Κέντρου Ελληνικών Μελετών και Έρευνας (ΕΚΕΜΕ), δεν έχουν
αλλάξει τη διάθεση της ομογένειας για συνεχή
προσφορά στην προσπάθεια ανάδειξης του La
Trobe σε κέντρο ελληνικών μελετών και έρευνας
της Αυστραλίας.
Η συντονίστρια του Προγράμματος Ελληνικών
Σπουδών, Δρ Μαρία Ηροδότου, με την οποία
επικοινωνήσαμε, ανέφερε ότι «συνεργάζεται
στενά με τον Καθηγητή Chris Mackie για την καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση του κληροδοτήματος και την ανάπτυξη των Ελληνικών Σπουδών».
(Κώστας Νικολόπουλος)

Γκρέσια: Μιά μικρή Ελλάδα στα βάθη της Κόστα Ρίκα

Η πόλη Γκρέσια (σ.σ. Grecia) είναι μια μικρή Ελλάδα στα βάθη της ηπειρωτικής χώρας της Κόστα
Ρίκα, η οποία ιδρύθηκε τον χρόνο 1825 από τον Χοσέ Ραφαέλ Καλέγκος Αλβάρο.
Είναι η πρωτεύουσα του ομώνυμου καντονιού στην επαρχία της Αλαχουέλα με πληθυσμό περίπου
15.457 κατοίκους. Η πόλη βρίσκεται σε υψόμετρο 999 μέτρων πάνω από το επίπεδο της θάλασσας,
στους πρόποδες της Κεντρικής Cordillera και στο ανατολικό άκρο της Κοιλάδας Valle Central., 45 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Κόστα Ρίκα, Σαν Χοσέ.
Στην είσοδό της υπάρχει μια επιγραφή που γράφει «Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα», ενώ το βασικό
της αξιοθέατο είναι η εκκλησία Iglesia de la Nuestra Señora de las Mercedes.
Το παράδοξο βέβαια όλων είναι το όνομα που έχει αφού αφορά εξ ολοκλήρου την Ελλάδα και δόθηκε μάλιστα προς τιμήν της Ελληνικής Επανάστασης που γινόταν τότε εδώ.
Η πόλη διαθέτει πλούσια βλάστηση και ωραία φυσικά τοπία, ενώ οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται με την κτηνοτροφία και τη γεωργία.

Ρεκόρ αφίξεων Ελλήνων στην Αυστραλία
34.000 Έλληνες πήγαν στην Αυστραλία από την 1η Ιουλίου 2012 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013
Ρεκόρ αφίξεων Ελλήνων στην Αυστραλία δεί- νιμα στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες για μεγάλο
χνουν τα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου χρονικό διάστημα.
Μετανάστευσης για το οικονομικό έτος 2012Η μεγάλη κατηγορία επισκεπτών (23.141 άτο2013. Τριάντα τέσσερις χιλιάδες Έλληνες έφθα- μα) είναι οι Έλληνες, που ήλθαν να μείνουν στην
σαν στην Αυστραλία από την 1η Ιουλίου 2012 Αυστραλία για μικρό χρονικό διάστημα για να
μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013, οι περισσότεροι για βολιδοσκοπήσουν την κατάσταση και αν τους
προσωρινή διαμονή και οι λιγότεροι για μόνιμη «βολεύει» να μείνουν, τουλάχιστον μέχρι να περάσει η κρίση στην Ελλάδα.
εγκατάσταση.
Οι τουρίστες (visitors) -με σύντομο ή εκτεταΤα στοιχεία πιστοποιούν, ότι η κρίση στην Ελλάδα έχει, πραγματικά, καταστήσει την Αυστρα- μένο χρόνο διαμονής στην Αυστραλία- είναι η
λία πόλο έλξης χιλιάδων Ελλήνων όλων των ηλι- άλλη μεγάλη κατηγορία (9.286 άτομα), εκ των
κιών. Όμως, η Αυστραλία δεν «ικανοποιεί» όλους οποίων 6.957 είναι επισκέπτες με άδεια παραμοτους Αυστραλούς πολίτες ελληνικής καταγωγής, νής περιορισμένου χρόνου, ενώ οι μαθητές-επιπου επιστρέφουν μετά από χρόνια μόνιμης δια- σκέπτες, για τους οποίους γίνεται πολύς θόρυμονής στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα αρκετοί να βος τελευταία, περιορίστηκαν στους 363.
Κόσμος φεύγει όμως και από την Αυστραλία
αγνοούν τις δυσκολίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η γενέτειρα και να επιστρέφουν στην και ας επιμένουν τα ελλαδικά και τα ξένα ενημέρωσης, ότι «η ζωή στην Ελλάδα έχει γίνει ανυελλαδική ρουτίνα τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Με- πόφορη». Τα στοιχεία δείχνουν, ότι το προητανάστευσης, το οικονομικό έτος 2012-2013 γούμενο οικονομικό έτος παλιννόστησαν 268
έφθασαν στην Αυστραλία 33.951 Ελληνοαυστρα- Ελληνοαυστραλοί, περισσότεροι (212) μετά από
5 χρόνια διαμονής στην Αυστραλία.
λοί και Έλληνες μετανάστες και επισκέπτες.
Τα στοιχεία καταγράφουν σημαντικό ρεύμα
Παρά τον έντονο θόρυβο, περί αυξανόμενου
ρεύματος Ελλήνων μεταναστών προς την Αυ- επισκεπτών και από την Κύπρο. Συνολικά 10.004
στραλία, μόνο 501 Έλληνες μπήκαν στη χώρα Κύπριοι μπήκαν στην Αυστραλία το 2012-2013,
μετανάστες, 240 στο πλαίσιο του προγράμματος εκ των οποίων 35, μόνο, ως μετανάστες και 180
επανασύνδεσης οικογενειών, 38 ως ειδικευμένοι ως παλιννοστούντες Αυστραλοί πολίτες κυπριαμετανάστες και οι υπόλοιποι μέσω άλλων προ- κής καταγωγής.
Η μεγαλύτερη κατηγορία, 7.372 άτομα, επέγραμμάτων μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπών
στρεψαν μετά από σύντομη παραμονή στο εξωστην Αυστραλία.
Επίσης, παλιννόστησαν 1.023 Αυστραλοί πολί- τερικό, ενώ 2.335 μπήκαν στη χώρα ως τουρίτες ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι έμειναν μό- στες.
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''Ραντεβού'' στην Ζάκυνθο...

Αυτό το καλοκαίρι τις διακοπές μας, στην πατρίδα.
Πρoσκαλούμε Αμερικανούς φίλους να έρθουν μαζί μας,
να γνωρίσουν τις φυσικές ομορφιές, την ιστορία, τον πολιτισμό,
τις παραδόσεις και το μεγαλείο της Ελλάδας

Βασίλης Ματαράγκας
Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ιλλινόϊς - ΗΠΑ, ''ΕΝΩΣΗΣ''

ΑΓΓΕΛΙΑ
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ΤΟ ΘΕΜΑ

''Συγχαίρουμε'' δημόσια: Τον νομικό σύμβουλο της ελληνικής Ομοσπονδίας Βοστώνης Δημήτρη Ιωαννίδη,
τον -υπό ''ενθρόνιση'' πρόεδρο- Βασίλη Καυκά, το Συμβούλιο της Οργάνωσης και τους συνεργάτες της
'Οταν η ''Πρωϊνή'' στην πρώτη της ηλεκτρονική έκδοση 2 Ιανουαρίου 2014, δημοσιοποίησε
επιστολή του δικηγόρου της μητέρας της Μυρτώ προς την Ομοσπονδία Βοστώνης -παρά την
επίμονη προσπάθεια δικηγόρου και μητέρας γιά
να ΜΗΝ δημοσιοποιηθεί- με τις γνωστές καταγγελίες τις σχετικές με τα χρήματα του έρανου
γιά Μυρτώ, 3 ημέρες μετά (5 Ιανουαρίου 2014),
εκδόθηκε ενυπόγραφη ''ανακοίνωση'' του νομικού σύμβουλου της Ομοσπονδίας Βοστώνης
(FHASNE Inc.) κ. Δημήτρη Ιωαννίδη, σε επιστολόχαρτο της νομικής του εταιρίας, με την οποίαν επιχειρούσε να ''μηδενίσει'' τις καταγγελίες
της ''Πρωϊνής''. Ανάφερε ότι όλα όσα δημοσιεύαμε γιά την ''εντιμότατη Ομοσπονδία'', τους
εράνους της, την εξαπάτηση του IRS στις φορολογικές της δηλώσεις κλπ, ήταν ''συκοφαντίες''
και ''ψεύδη'', χώρια τα υπόλοιπα απαξιωτικά.
Στην πορεία, με την δημοσίευση ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΩΝ (Ομοσπονδιακών, Πολιτειακών, αποφάσεων δικαστηρίων κλπ) γιά το ''έργο'' της Ομοσπονδίας και των διαχρονικών στελεχών της,
αποδείχτηκε ότι κάθε άλλο παρά ''συκοφαντίες'' και ''ψεύδη'' ήταν τα δημοσιεύματά μας, γιά
να αποδειχτεί, επίσης, ότι ίσως οι ''διαψεύσεις''
τους ήταν...συνειδητές συκοφαντίες και ψεύδη,
κατά του εκδότη της ''Π''.
Γιά να απαξιώσει την εγκυρότητα των δημοσιευμάτων μας, ο κ. Ιωαννίδης επικαλέστηκε τα
γραπτά άτομου-δημοσιογράφου (Αλέξανδρου
Στεφ.), μη επιθυμητού στις ΗΠΑ από την μεταναστευτική Υπηρεσία, που τώρα ζει στον Πειραιά, στην Ελλάδα και διαθέτει... ''Πρακτορείο
Ειδήσεων'', δηλαδή ιστοσελίδα με τέτοιο όνομα.
Σύμφωνα με αυτά που υπάρχουν στην ιστοσελίδα, ο εκδότης της ''Π'' υπήρξε ''βαρυποινίτης'', ''δολοφόνος'', ''δραπέτης'', ''ο σερνόμενος
στις φυλακές γιά 40 χρόνια'' κλπ. κλπ.
Τις κατά φαντασίαν αυτές ''εγκληματικές υποθέσεις'' αναπαρήγαγε και ο κ. Βασίλης Καυκάς
(και γραπτά, τις διατηρεί ακόμα), ο οποίος έδωσε και το σχετικό link στον δικηγόρο ως...όπλο''.
Από κοντά και νεόκοπος ''αστέρας'' (Χ. Αθανασάτος) της πρώην τηλεόρασης Καστανά στην
Αστόρια Νέας Υόρκης (τώρα ''newGreekTV'').
(Σημ.: Πρός τιμήν του, ο διαχρονικός υποστηρικτής της Ομοσπονδίας, ο δημοσιογράφος ημερήσιας Αστόριας, Θεοδ. Καλμούκος, γνωρίζο-

'Εγκυρες ''πηγές''
και έγκυρες ''ρόμπες''

Οι ''προτιμήσεις'' , φανερές: Φωτογραφία στο...μονομελές ''Πρακτορείο'' (22 Μαίου '14) στην αρχική ιστοσελίδα του, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ''πηγή''
εις βάρος της ''Π'' και του εκδότη της, στο θέμα '''έρανος γιά Μυρτώ''. Τα επίμαχα σημεία της ''100% πράξης ανδρών'', καλύφθηκαν από την ''Π''
ντας ότι ήταν έργα φαντασιόπληκτου, ΔΕΝ τις
αναπαρήγαγε, ούτε το σχετικό ''link''. Ούτε ΜΜΕ
στην Ελλάδα το αναπαρήγαγαν).
Και το πιό σημαντικό: Επιστρατεύτηκαν ανήλικα παιδιά ''γόνων'' Βοστώνης, εντός και εκτός
Ομοσπονδίας, να αναπαράγουν το σχετικό ''link''
(γιά τον ''βαρυποινίτη-δολοφόνο'' και λοιπά)
που παράθετε και ο κ. Ιωαννίδης (αυτό του δημοσιογράφου από Πειραιά) στο facebook, στην
σχετική σελίδα ''φίλων της Μυρτώ'' (αντίγραφα
των καταχωρήσεών τους υπάρχουν στο αρχείο
μας γιά νομική χρήση).
Δηλαδή, μιά καλοστημένη επιχείρηση (νομικά
καλούμενη ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ), με στόχο την απαξίωση των δημοσιευμάτων, αποκαλύψεών μας και
την απαξίωση-προσβολή και συκοφαντία, μαζί και επαγγελματική απαξίωση, με ψευδή στοιχεία, του εκδότη της ''Π'', που πρωτοϋπηρέτησε

Το απόσπασμα από την ενυπόγραφη ανακοίνωση του κ. Ιωαννίδη. Το link αναπαρήγαγαν
ανήλικα παιδιά στο facebook και ο κ. Καυκάς, γιά να απαξιώσουν-συκοφαντήσουν την ''Π''

την έντυπη έκδοση της εφημερίδας, ως αρχισυντάκτης της τέλη δεκαετίας '70, αρχίζοντας στην
ηλικία των 22 χρόνων).
Ο στενός -και '''χρήσιμος'' κατά της ''Π''- συνεργάτης του κ. Καυκά και της οικογένειας Παπασλή (όπως μέλη της δήλωναν δημόσια σε
συνεδριάσεις της Οργάνωσης), που του απαγορεύτηκε η (επαν)είσοδος στις ΗΠΑ πριν περίπου
2 χρόνια, είχε απωθημένα και προηγούμενα με
τον εκδότη της ''Π'', επειδή 2006 το kalami.net
είχε αποκαλύψει την καλοστημένη ''κομπίνα''
του με ένα υποτιθέμενο ''συνέδριο'' της Ομοσπονδίας Νέας Υόρκης, στο οποίο ανακατεύτηκε
ο Αλ. Στεφ., με αποτέλεσμα και να οφεληθεί έμμεσα με 30.000 δολ. και να μην γίνει συνέδριο. Η
Ομογένεια ειδικά στη Νέα Υόρκη, γνωρίζει άριστα τον ''βίο και την πολιτεία του''.
Η ουσία-συμπεράσματα
Στις 22 Μαίου 2014, πληροφορηθήκαμε ότι ο
δημοσιογράφος στον Πειραιά, στην ιστοσελίδα
του, αυτήν που επικαλέστηκαν ως ''σοβαρή πηγή'' με τις καταγγελίες γιά την ''άσχημη πορεία''
του εκδότη της ''Π'', ο κ. Ιωαννίδης και οι λοιποί,
ανάρτησε ως πρώτο θέμα με τίτλο ''F..k Them''
και με φωτογραφία δύο ανδρών σε πλήρη ''δράση'' ΧΩΡΙΣ κάλυψη επίμαχων σημείων. Την αναδημοσιεύουμε, καλύπτοντας τα επίμαχα.
Θα πείτε και τι μας ενδιαφέρει εμάς; Σωστά.
Ενδιαφέρει όμως άλλους και συγκεκριμένα:
- Το ''link'', που αναπαρήγαγαν οι διάφοροι γιά
να πλήξουν τον εκδότη της ''Π'' με τα περί ''δολοφόνου, βαρυποινίτη κλπ'', είναι ακόμα εκεί.
- Το ''link'' με τις καταχωρήσεις ανήλικων παιδιών, στελεχών Ομοσπονδίας είναι ακόμα εκεί.
- Το ''link'' με την παραπομπή των κ. Ιωαννίδη
και Καυκά, είναι ακόμα στο διαδίκτυο.
'Αρα, όποιος και όποια θέλει, το βλέπει, όπως
βλέπει και την επίμαχη (παραπάνω) φώτο.
Να γιατί τους ''συγχαίρουμε'' δημόσια:
- Επικαλέστηκαν ως ''σοβαρή, αξιόπιστη πηγή'' κάποιον που πιστοποιεί το ''δημοσιογραφι-

κό ποιόν'' του γιά να χτυπήσει βρώμικα τον εκδότη της ''Π''.
- Επικαλέστηκε την ίδια ''βρώμικη πηγή'' ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας, γιά να χτυπήσει ''κάτω από την ζώνη'' τον εκδότη της ''Π''.
- Και ο κ. Καυκάς (και άλλοι Ομοσπονδίας).
Τους ''συγχαίρουμε'' που εξαιτίας τους και
ανήλικα παιδιά αναπαρήγαγαν το σχετικό link
στο facebook, που σήμερα παραπέμπει στους
δύο άνδρες, σε ''περιπτύξεις'', ΧΩΡΙΣ κάλυψη.
Τα έργα τους και τους ''συνεργάτες'' τους, τα
παραδίνουμε στην κρίση της Ομογένειας.
Σε ότι αφορά μητροπολίτη και γενική Πρόξενο, δηλώνουν επίσημα και γραπτά ότι ''συνεργάζονται'' και ''υποστηρίζουν'' την Ομοσπονδία
Βοστώνης. 'Αρα συνεργάζονται και υποστηρίζουν τα ''έργα'' και τις ''συνεργασίες'' της.
Μην ξεχνάμε ότι, ήδη γιά 5 από τα 7 ''μόνιμα''
στελέχη-''αρχηγούς'' της Ομοσπονδίας, έχουμε
δημοσιεύσει ντοκουμέντα γιά σοβαρά οικονομικά-νομικά τους προβλήματα. Αυτοί διαχειρίζονται χρήματα εράνων, χρήματα της Ομογένειας.
Οι συνεργασίες μητροπολίτη και προξένου και
οι φωτογραφίες μαζί τους, μήπως ''αποπροσανατολίζουν'' την Ομογένεια, λέγοντάς της έμμεσα ότι, είναι ''καθώς πρέπει, αφού συνεργάζoνται και φωτογραφίζονται δημόσια μαζί μας'',
ενώ ΑΠΟΔΕΙΧΤΗΚΕ ότι ΔΕΝ είναι; Μάλιστα, το
Προξενείο χρηματοδοτούσε γιά χρόνια, κάθε
χρόνο, την Ομοσπονδία με ποσά άνω των 5.000
δολ. την χρονιά, που ΔΕΝ δηλώνονταν στο IRS.
Σημ. : Ο κ. Ιωαννίδης δήλωνε -ευρύτατα διαδεδομένο στην Βοστώνη- ότι είναι και ''νομικός
σύμβουλος του γεν. Προξενείου της Ελλάδας''.
Μπορεί η κ. Καναρά, με δημόσια ανακοίνωση, να επιβεβαιώσει (ή να διαψεύσει), αν ισχύει κάτι τέτοιο, γιά να γνωρίζει η Ομογένεια τι
γίνεται με αυτό το θέμα, που μπορεί να 'ναι
και...''διαφημιστικό κόλπο γιά προσέλκυση πελατών'', όπως συνηθίζεται ανά τις παροικίες, με
όλους τους ''αφιλοκερδώς προσφέροντες'' νομικούς ''συμβούλους'' στις Οργανώσεις μας;

Οι δύο φωτογραφίες είναι δανεισμένες από την σελίδα του γενικού Προξενείου της Ελλάδας (Βοστώνη) στο facebook, από ανέμελες στιγμές καλοκαιριού 2013, με τον τίτλο ''μεσογειακές νύχτες
στην Βοστώνη''. Στην φωτογραφία αριστερά, ο κ. Ιωαννίδης, έχοντας δίπλα του την κ. Καναρά (δεξιά). Στην πάνω φωτογραφία η γενική Πρόξενος (δεύτερη από αριστερά) με τους συνεργάτες της
και σύντομα πρόεδρο και α' αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας, Βασ. Καυκά και Μίλτο Αθανασόπουλο.
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ΑΓΓΕΛΙΑ

Ο κ. Κώστας Ζαφειράκης Συντονιστής Ταξιδιωτικών Διακοπών και Εκπρόσωπος της
Ελληνικής Σκοπευτικής Ομοσπονδίας των ΗΠΑ γιά την EU, εύχεται στον απανταχού
Ελληνισμό καλές διακοπές στην Ελλάδα μας όλες τις Εποχές του Χρόνου.

Κώστας Ζαφειράκης (Kosta Zefyro)
Travel Consultant
Τηλ. 1-631-824-3644 (Eλλάδα: 30 2130026153 & 30 6997808722)

''Αναβαπτιζόμαστε'' με ήλιο, πολιτισμό,
ιστορία, παραδόσεις, στην ΕΛΛΑΔΑ μας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ,
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ, ΘΗΡΕΥΤΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΠΑ
Στυλιανός Μανής - Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

Αναξιμένης ο Μιλήσιος

Ο Αναξιμένης ο Μιλήσιος (γενική: του Αναξιμένους, αρχ. Aναξιμένης, 585 – 528 π.Χ.) ήταν Αρχαίος Έλληνας προσωκρατικός φιλόσοφος και δραστηριοποιήθηκε στο δεύτερο μισό του 6ου π.Χ
αιώνα. Ένας από τους τρεις Μιλήσιους φιλοσόφους (τον Θαλή και
τον Αναξίμανδρο) αναγνωρίζεται ως μαθητής του Αναξιμάνδρου.
Ο Αναξιμένης, όπως και οι υπόλοιποι της σχολής της Μιλήτου,
ήταν υποστηρικτής του υλιστικού μονισμού. Η έρευνά του θεωρείται πρόδρομος της φυσικής επιστήμης, αφού εισήγαγε πολλά
φυσικά φαινόμενα και στοιχεία στην φιλοσοφία του.
Για τον βίο και τις δραστηριότητες του Αναξιμένoυς γνωρίζουμε
ελάχιστα πράγματα. Ήταν γιος του Ευρύστρατου και πέθανε πιθανώς σε ηλικία 60 χρονών κατά την 63η Ολυμπιάδα (528-525 π.Χ.).
Οι περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του βασίζονται στον Θεόφραστο, που διασώζεται περιληπτικά από τον Σιμπλίκιο. Αποσπάσματα της φιλοσοφίας του βρίσκονται σε κείμενα
του Αριστοτέλη, του Πλούταρχου, του Ιππόλυτου και του Αέτιου.
Η αρχή του κόσμου
Ο Αναξιμένης συνδυάζει όπως και ο Θαλής την ανιμιστική θεώρηση του κόσμου με υποτυπώδεις επιστημονικές παρατηρήσεις. Αναζήτησε την αρχή του σύμπαντος στον αέρα ως ζωογόνο
πνεύμα, ως μοναδική και άπειρη αρχή, (Σιμπλίκιος Εις τα Φυσικά 24, 26). Ο αέρας είναι ποσοτικά άπειρος και αυτό τον καθιστά ανεξάντλητη πηγή του γίγνεσθαι, ενώ ταυτόχρονα είναι ύλη,
δεν είναι δηλαδή νεκρός, αλλα αντίθετα ζωντανή και αδιαχώριστη ύλη, επομένως δεν χρειάζεται εξωτερική δύναμη για να
δράσει. Ο θεϊκός αέρας είναι και η αρχή των θεών, δηλαδή των
άστρων(Κικέρων, De natura deorum 1,26, Ιππόλ. ελεγχ. 1,7,1).
Η καθημερινή εμπειρία αποδεικνύει, ότι οι διαφορές μεταξύ των στοιχείων μπορούν να εξηγηθούν ποσοτικά μέσω της διαφορετικής πυκνότητας: ο αέρας είναι ψυχρός, όταν βγαίνει πιεσμένος από τα χείλη, αλλά θερμός όταν βγαίνει αραιός από το
ανοιχτό στόμα (Πλουτ. Περί του πρώτου ψυχρού 7,947 F).Έτσι, η
γη δημιουργείται μέσω της πύκνωσης του αέρα και συγκρατείται
από αυτόν, ενώ ο ήλιος και τα υπόλοιπα ουράνια σώματα αποτελούνται από αναθυμιάσεις (Ικμάς) της γης, είναι επίπεδα σαν
Ο Σπεύσιππος (γεννήθηκε το 408 π.Χ. στην Αθήνα και πέθανε
μεταξύ 339 και 338 π.Χ. στην Αθήνα) ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος και μαθηματικός και πρώτος σχολάρχης της Πλατωνικής
Ακαδήμειας για περίπου 10 χρόνια, μετά τον θάνατο του Πλάτωνα το 347 π.Χ. .
Ο Σπεύσιππος ήταν ανιψιός του Πλάτωνα από την αδελφή του
Πωτώνη και ο πατέρας του ήταν ο Ευρυμέδοντας ο Μυρρινούσιος. Είχε συνοδεύσει τον Πλάτωνα στο ταξίδι του στη Σικελία το
361 π.Χ. και ήταν σαφής υποστηρικτής του, στην πολιτική φιλικής προσέγγισης και προσεταιρισμού σε πολιτικές προσωπικότητες της εποχής, μεταξύ αυτών και του Διονυσίου του Β´ των Συρακουσών.
Ορίστηκε ως διάδοχος και σχολάρχης της Ακαδήμειας από τον
Πλάτωνα με το σκεπτικό ότι δεν ήταν «ξένος» αλλά Αθηναίος πολίτης. Ανέλαβε μετά το θάνατο του θείου του, σε ηλικία περίπου
60 ετών. Διάδοχος του στην Ακαδήμεια μετά τον θάνατο του,
εκλέχτηκε ο Ξενοκράτης
Ως προσωπικότητα υπήρξε φιλάσθενος, ιδιότροπος και αμφιλεγόμενος. Στη φιλάσθενη φύση του, αποδίδεται πιθανότατα, η
άρνηση του να διαμένει στους χώρους της Ακαδήμειας όταν τη
διηύθυνε εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους, ενδεχομένως λόγω
του υγρού κλίματος. Η αμφιλεγόμενη προσωπικότητα του φαίνεται και από τη βιογραφία του αλλά και από μία επιστολή του
που απευθύνεται στον βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο. Υπήρξε
ο πρώτος που εγκωμίασε τον Πλάτωνα και το έργο του.
Από τα έργα του Σπεύσιππου, διασώζεται ένα εκτεταμένο τμήμα σε σχέση με τους Πυθαγόρειους αριθμούς, ορισμένα αποσπάσματα από τα υπόλοιπα και αναφορές του σε άλλους φιλοσόφους. Το έργο του «Όμοια» μια συγκριτική μελέτη φυσιολογίας
φυτών και ζώων είναι πιθανότατα αντάξιο με το αντίστοιχο έργο
του Αριστοτέλη «Περί ζώων ιστορίαι»

φύλλα και περιστρέφονται γύρω απ' τη γη, όπως ένα καπέλο γύρω από ένα κεφάλι (Ιππόλ. έλεγχος 1,7,6). Υιοθετώντας τον υλοζωισμό του Θαλή, θεώρησε ως προϋπόθεση των μεταβολών του
αέρα τη συνεχή κινητικότητά του. Η κίνηση είναι η πιστοποίηση
της ζωής, το χαρακτηριστικό της πολλαπλής πραγματικότητας.
Καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή του αέρα ως βασικού στοιχείου για την κοσμογονία του, είναι η ταύτιση της ψυχής
με τον αέρα, όπως αναφέρεται σε διασωθέν απόσπασμα: Ο αέρας
πεικλείει ολόκληρο το σύμπαν όπως η ψυχή μας που είναι αέρας
αποτελεί τη συνεκτική μας δύναμη (Αετ. 1,3,4). Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη προσωκρατική ψυχολογική θέση.

Σπεύσιππος ο Αθηναίος

Ο Σπεύσιππος επηρεασμένος από την πυθαγόρεια σκέψη (όπως
και αρκετοί από τους διαδόχους του) , προσέδιδε μεγάλη σημασία στο φιλοσοφικό βάρος των πραγματικών αριθμών, μειώνοντας έτσι στην κοσμοθεωρία του, εμμέσως την σημασία των ιδεατών αριθμών και του κόσμου των Ιδεών του Πλάτωνα.[6] Ισχυρή
ένδειξη των ανωτέρω ήταν η προσήλωση του στην τελειότη-

Ο Αναξιμένης διαμόρφωσε τόσο την κοσμολογία όσο και την
κοσμογονία του με επίκεντρο το στοιχείο του αέρα και τις μεταβολής του: Ο κόσμος προέκυψε από τον αδιαφοροποίητο αέρα.
Το σχήμα του Σύμπαντος πιστεύει ότι είναι ημισφαιρικό. Τα ουράνια σώματα έχουν πύρινη φύση και προέκυψαν από τους υγρούς
ατμούς που αναδίδονται από τα υγρά μέρη της γης. Ανεβαίνοντας
οι ατμοί αραιώνουν τόσο, που γίνονται φωτιά και όπως η γη υποβαστάζονται από τον αέρα.
Με την θεωρία της πύκνωσης και της αραίωσης ο Αναξιμένης
εξηγούσε επίσης και διάφορα μετεωρολογικά φαινόμενα (βροχή,
σύννεφα κ.λπ.) (Ψευδο-Πλούταρχος, Στρωματείς, 3 [DK 13A6])
Ο Αναξιμένης παρουσιάζει τη Γη ως πλατύ δίσκο μεγάλης έκτασης που στηριζόταν στον αέρα, μιας και είχε διαπιστώσει ότι στον
αέρα συγκρατούνται καλύτερα τα σώματα με μεγαλύτερη επιφάνεια. Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι η ακινησία της Γης, στην οποία
πίστευε ο Αναξιμένης, όπως και ο Αναξαγόρας και ο Δημόκριτος,
οφειλόταν στο πλατύ της σχήμα.
Για τον Ήλιο ο Αναξιμένης πιστεύει πως προήλθε από τη Γη,
πως έχει σχήμα όμοιο με αυτήν αλλά πως απέκτησε μεγάλη θερμότητα λόγω της γρήγορης κίνησής του.
Το ερμηνευτικό μοντέλο του κόσμου που προβάλλει ο Αναξιμένης είναι το πρώτο συστηματικό μονιστικό σύστημα στην αρχαία
ελληνική φιλοσοφία και υλιστικό με την ευρύτερη έννοια. Η ύλη
δε θεωρείται αδρανής αλλά ζωντανή και αδιαχώριστη από την κινούσα αιτία της, γεγονός που σημαίνει ότι η ύλη και η δύναμη δεν
έχουν ακόμα διαχωριστεί ως αυτοτελείς οντότητες.
Επιρροή
Η θεωρία του Αναξιμένη για την διαδοχική μετατροπή της ύλης
μέσω της συμπύκνωσης και της αραίωσης επηρέασε και μετέπειτα φιλοσοφικές θεωρίες. Τόσο ο Μέλισσος όσο και ο Πλάτων βλέπουν τη θεωρία του ως τέτοια, που παρέχει μια ευνόητη εξήγηση της αλλαγής. Και ο Διογένης ο Απολλωνιάτης χρησιμοποιεί τον
αέρα ως βάση της εκλεκτικής, μονιστικής του θεωρίας. Τέλος σε
ιπποκρατικές πραγματείες συναντάει κανείς τον αέρα ως βασικό
στοιχείο στη θεωρία των ασθενειών
τα του αριθμού 10. Η φιλοσοφία του είχε ως βασικούς πυλώνες
το «Εν» και τη «δυάδα». Το «Εν» αντιπροσώπευε την ενότητα και
ολότητα του σύμπαντος, ενώ η «δυάδα» την ποικιλομορφία και
πολλαπλότητα των μορφών του. Το «Εν» και η «δυάδα», κατά τον
Σπεύσιππο, όχι μόνο ήταν οι γεννήτορες κάθε οντότητας (φυσικής ή πνευματικής) στον κόσμο, αλλά στερούντο οιασδήποτε ηθικής αξίας. Εν αντιθέσει οι συνάδελφοι του, αυτοί που αποδέχονταν αυτού του είδους τον δυισμό (Εν, δυάδα), προσέδιδαν σε
αυτόν τις έννοιες του καλού και του κακού.
Ο Σπεύσιππος οργάνωσε τον κόσμο, με μαθηματικούς όρους,
σε δέκα σφαίρες, με ταξινόμηση βάσει της πνευματικότητας που
εμπεριείχοντο σε αυτές. Ανάμεσα στις σφαίρες των πραγματικών
αριθμών και τις σφαίρες των αισθητών τοποθέτησε σε περίοπτη
θέση τη σφαίρα της ψυχής την οποία θεωρούσε αθάνατη τόσο εν
όλω όσο και εν μέρει.
Ο Σπεύσιππος θεωρούσε εκ των ων ουκ άνευ τη γνώση και ταξινόμηση όλων των πραγμάτων, ώστε να περατωθεί με επιτυχία
ο ορισμός ενός οποιουδήποτε εξ αυτών. Επομένως ο ορισμός οιασδήποτε έννοιας απαιτούσε μια σφαιρική αντίληψη του κόσμου,
και συνακόλουθα την ταξινόμηση της σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες έννοιες.
Τέλος, ο Σπεύσιππος συστηματοποίησε και επεξεργάστηκε τη
σκέψη του Πλάτωνα (αν και φαίνεται πως διαφωνούσε σε μερικά σημεία με αυτήν), διαχώρισε το Αγαθό τόσο από το «Εν» όσο
και από τη «Θεότητα», ενώ απέρριπτε την «Ηδονή» περισσότερο
και από τον δάσκαλο του. Θεωρείται πως η ανασύνθεση και ενσωμάτωση της Πυθαγόρειας σκέψης στον κόσμο των Ιδεών του
Πλάτωνα υπήρξε εν πολλοίς καταχρηστική και αντίθετη με το σύστημα σκέψης του. Ωστόσο είναι σαφές πως επηρέασε τον Αριστοτέλη στην συγγραφή του έργου του σε σχέση με την αρχή της
Φιλοσοφίας του Πλάτωνος.

Οι αδελφοί Αμβροσιάτου, ιδιοκτήτες του καφε-ζαχαροπλαστείου OASIS στο Φλάσιγκ
της Νέας Υόρκης, εύχονται στην αξιότιμη πελατεία τους καλές διακοπές στη γενέτειρα
Ελλάδα, μαζί με συγγενείς, φίλους και είναι βέβαιοι ότι θα τις απολαύσουν.

Oasis Cafe & Bakery
19630 Northern Boulevard
Flushing, N.Y. - Tel. 1-718-357-4843
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Οι Δελφοί ήταν αρχαία ελληνική πόλη στην
οποία λειτούργησε το σημαντικότερο μαντείο
του αρχαιοελληνικού κόσμου. Η πόλη αναφέρεται από τους ομηρικούς χρόνους με την ονομασία Πυθώ. Στην αρχή των ιστορικών χρόνων
ήταν μία από τις πόλεις της αρχαίας Φωκίδας,
αλλά σταδιακά ο ρόλος της πόλης ενισχύθηκε
και εξελίχθηκε σε πανελλήνιο κέντρο και ιερή
πόλη των αρχαίων Ελλήνων. Αποτέλεσε επίσης
κέντρο της Δελφικής Αμφικτυονίας. Οι Δελφοί διατήρησαν τη σημαντική τους θέση μέχρι
τα τέλη του 4ου αιώνα μ.Χ., οπότε δόθηκε οριστικό τέλος στη λειτουργία του μαντείου με διάταγμα του αυτοκράτορα Θεοδοσίου Α΄. Τους
επόμενους αιώνες η πόλη παρήκμασε και εγκαταλείφθηκε οριστικά την περίοδο των σλαβικών
επιδρομών.
Σύμφωνα με την παράδοση, στην περιοχή των
Δελφών υπήρχε ιερό αφιερωμένο στη γυναικεία
θεότητα της Γαίας και φύλακάς του είχε τοποθετηθεί ο φοβερός δράκοντας Πύθων. Σύμφωνα με τοπικούς μύθους κύριος του ιερού έγινε ο
Απόλλωνας όταν σκότωσε τον Πύθωνα. Στη συνέχεια ο θεός μεταμορφωμένος σε δελφίνι μετέφερε στην περιοχή Κρήτες, οι οποίοι ίδρυσαν
το ιερό του. Ο μύθος αυτός σχετικά με την κυριαρχία του Απόλλωνα επιβίωσε σε εορταστικές
αναπαραστάσεις στις τοπικές γιορτές, όπως τα
Σεπτήρια, τα Δελφίνια, τα Θαργήλια, τα Θεοφάνεια, και τα Πύθια.
Τα παλαιότερα ευρήματα στην περιοχή των
Δελφών έχουν εντοπιστεί στο Κωρύκειο Άντρο
και χρονολογούνται στη νεολιθική εποχή (4000
π.Χ.) Από το 4.000 π.Χ. μέχρι τα Μυκηναϊκά
χρόνια (1550 π.Χ.) δεν υπάρχουν ευρήματα, γεγονός που δείχνει ότι η περιοχή πιθανόν έμεινε
ακατοίκητη στο διάστημα αυτό. Στο ξεκίνημα
της Μυκηναϊκής περιόδου εγκαταστάθηκαν στο
χώρο των Δελφών Αχαιοί προερχόμενοι από τη
Θεσσαλία και ίδρυσαν οργανωμένη πόλη. Από
την πόλη αυτή έχουν βρεθεί κατάλοιπα μυκηναϊκού οικισμού και νεκροταφείου. Πιστεύεται πως
αντιστοιχεί στην πόλη που αναφέρεται στον κατάλογο των Νεών της Ιλιάδας, με το όνομα Πυθώ. Η Πυθώ ήταν μία από τις εννέα Φωκικές πόλεις που συμμετείχαν στον Τρωικό πόλεμο, στο
πλευρό των υπολοίπων Αχαιών.
Με το τέλος της Μυκηναϊκής περιόδου η πόλη
εγκαταλείφθηκε, όπως και πολλά ακόμα Μυκηναϊκά κέντρα της ηπειρωτικής Ελλάδας. Για τους
επόμενους τέσσερις αιώνες δεν παρατηρήθηκε
καμία σημαντική εγκατάσταση στην περιοχή. Τα
ευρήματα από την περιοχή παρέμειναν ελάχιστα
και πολύ αποσπασματικά μέχρι τον 8ο αι. π.Χ.,
οπότε και επικράτησε οριστικά η λατρεία του
Απόλλωνα και άρχισε η ανάπτυξη του ιερού και
του μαντείου. Προς το τέλος του 7ου αι. π.Χ. οικοδομήθηκαν οι πρώτοι λίθινοι ναοί, αφιερωμένοι ο ένας στον Απόλλωνα και ο άλλος στην Αθηνά, που λατρευόταν επίσημα, με την επωνυμία
«Προναία» ή «Προνοία» και είχε δικό της τέμενος. Σύμφωνα με αρχαίες μαρτυρίες και αρχαιολογικά ευρήματα, στους Δελφούς λατρεύονταν
ακόμη η Άρτεμη, ο Ποσειδώνας, ο Διόνυσος, ο
Ερμής, ο Ζευς Πολιεύς, η Υγιεία και η Ειλείθυια.
Iστορικά χρόνια
Από τον 8ο αιώνα, όταν πλέον επικράτησε
η λατρεία του Απόλλωνα, το ιερό των Δελφών
απέκτησε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον αρχαίο
ελληνικό κόσμο, ενώ η επιρροή του εξαπλώθηκε σταδιακά σε ένα μεγάλο τμήμα του ευρύτερου χώρου της ανατολικής Μεσογείου. Σημαντικός αριθμός αφιερωμάτων που βρέθηκαν στους
Δελφούς, προέρχεται ακόμα και από περιοχές
της Συρίας και της Αρμενίας, γεγονός που μαρτυρά την έκταση της επιρροής του ιερού. Λόγω
του μεγάλου κύρους του μαντείου, οι ελληνικές
πόλεις κατέφευγαν σ’ αυτό για να βοηθηθούν
στη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του αποικισμού, όπου
οι μητροπόλεις κατέφευγαν στο μαντείο για να
το συμβουλευτούν, για την επιλογή κατάλληλης
θέσης για την ίδρυση αποικίας.
Το ιερό των Δελφών έγινε σταδιακά κέντρο
της σημαντικότερης Αμφικτυονίας του αρχαίου ελληνικού κόσμου, Η Αμφικτυονία αυτή που
έγινε γνωστή ως Δελφική Αμφικτυονία, ήταν μία
ομοσπονδιακή ένωση δώδεκα φυλών με θρησκευτικό κυρίως χαρακτήρα. Συμμετείχαν σε
αυτή οι φυλές της κεντρικής Ελλάδας και ηγετική θέση ανάμεσά τους κατείχαν οι Θεσσαλοί.
Αρχικά είχε κέντρο της την Ανθήλη της Μαλίδας, αλλά από τα μέσα του 7ου αιώνα έκανε κέντρο της τους Δελφούς.
Στις αρχές του 6ου π.Χ. αιώνα η Δελφική Αμφικτυονία διεξήγαγε πόλεμο με την γειτονική

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δελφοί: Ο ''ομφαλός της Γης''

Αυτό το σημείο στους Δελφούς,
θεωρείται ο ''ομφαλός της Γης''
πόλη των Δελφών, την Κρίσα. Ο πόλεμος αυτός
ονομάστηκε Α΄ Ιερός πόλεμος και είχε ως κατάληξη την καταστροφή της Κρίσας Αποτέλεσμα
του πολέμου ήταν οι Δελφοί να αυξήσουν την
πανελλήνια θρησκευτική και πολιτική τους επιρροή και να μεγαλώσουν σε έκταση, αποκτώντας
εδάφη που μέχρι τότε ανήκαν στην Κρίσα. Παράλληλα μετά το τέλος του πολέμου διοργανώθηκαν για πρώτη φορά τα Πύθια, οι δεύτεροι σε
σημασία πανελλήνιοι αγώνες μετά τους Ολυμπιακούς. Στα πρώτα Πύθια που διοργανώθηκαν το

586 π.Χ. δόθηκαν ως έπαθλα στους νικητές των
αγώνων, χρηματικά δώρα από τα λάφυρα της
Κρίσας. Από τους επόμενους αγώνες καθιερώθηκε ως τιμητικό βραβείο των νικητών το δάφνινο στεφάνι.
Την περίοδο των Περσικών πολέμων το μαντείο των Δελφών εξέδωσε αρκετούς δυσοίωνους χρησμούς για τις ελληνικές πόλεις, γεγονός που αποδόθηκε από μεταγενέστερους
ιστορικούς σε φιλοπερσική στάση που κράτησε.
Ο Ηρόδοτος αναφέρει πως οι Δελφοί δέχτηκαν

επίθεση από τους Πέρσες. Συγκεκριμένα αναφέρει πως αφού ο Ξέρξης πέρασε τις Θερμοπύλες
και κατευθυνόταν προς τη Φωκίδα, έστειλα ένα
στρατιωτικό σώμα προς τους Δελφούς για να
αποσπάσει θησαυρούς. Όταν οι Πέρσες πλησίασαν στους Δελφούς, δύο κορυφές από τον Παρνασσό αποκόπηκαν και έπεσαν πάνω τους, ενώ
παράλληλα καταδιώχθηκαν από δύο τοπικούς
ήρωες, τον Φύλακο και τον Αυτόνοο.
Οι Δελφοί παρέμειναν ανεξάρτητη πόλη μέχρι
το 448 π.Χ. όταν οι Αθηναίοι βοήθησαν του Φωκείς να εντάξουν το ιερό στην ομοσπονδία τους.
Τότε οι Σπαρτιάτες αντέδρασαν με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ο δεύτερος ιερός πόλεμος . Οι
Σπαρτιάτες αρχικά επανέφεραν την πόλη στην
προηγούμενη κατάστασή της αλλά με νέα παρέμβαση των Αθηναίων η πόλη αποδόθηκε πάλι
στους Φωκείς. Οι Φωκείς διατήρησαν τον έλεγχο
του μαντειου μέχρι το 421 π.Χ. Τη χρονιά αυτή η
πόλη των Δελφών ανεξαρτητοποιήθηκε και πάλι
ως συνέπεια της Νικίειου ειρήνης.
Το 356 π.Χ. οι Φωκείς κατέλαβαν τους Δελφούς, όταν το αμφικτιονικό συνέδριο, που ελεγχόταν τότε από τη Θήβα, τους επέβαλλε ένα βαρύ πρόστιμο. Το γεγονός αυτό οδήγησε στο
ξέσπασμα του τρίτου ιερού πολέμου. Κατά τη
διάρκεια αυτού του πολέμου λεηλατήθηκαν όλοι
οι θησαυροί των Δελφών για να χρηματοδοτηθεί ο στρατός των Φωκέων. Οι Φωκείς τελικά
ηττήθηκαν δέκα χρόνια μετά με επέμβαση του
Φιλίππου και οι Δελφοί πέρασαν πάλι στον έλεγχο της Δελφικής αμφικτυονίας που πλέον ελεγχόταν από τους Μακεδόνες.
Ένας τέταρτος ιερός πόλεμος ξέσπασε το 339
π.Χ. στον οποίο αναμείχθηκαν οι Λοκροί της Άμφισσας και οδήγησε τελικά στην επέμβαση του
Φιλίππου στη νότια Ελλάδα.
Κατά τον 3ο αι. π.Χ. οι Δελφοί πέρασαν στον
έλεγχο της νέας δύναμης που αναδείχτηκε στην
νότια Ελλάδα, της Αιτωλικής Συμπολιτείας. Οι
Αιτωλοί κατέλαβαν το ιερό το 290 π.Χ. Λίγα χρόνια μετά, το 279 π.Χ., η πόλη των Δελφών βρέθηκε σε κίνδυνο από την επιδρομή των Γαλατών
στον ελλαδικό χώρο. Την επιδρομή αυτή αντιμετώπισαν με επιτυχία οι Αιτωλοί και προστάτευσαν το ιερό. Η πόλη συνέχισε να ευδοκιμεί και
να πλουτίζει σε δώρα και αφιερώματα και κατά
τη διάρκεια αυτού του αιώνα. Τα περισσότερα
αφιερώματα αυτής της περιόδους προέρχονται
από τις πόλεις της Αιτωλικής Συμπολιτείας.
Το 190 π.Χ. οι Ρωμαίοι αφαίρεσαν από τους Αιτωλούς την κυριαρχία στο μαντείο των Δελφών.
Λίγα χρόνια μετά, το 168 π.Χ. οι Δελφοί πέρασαν
σε ρωμαϊκή κυριαρχία. Κατά τη διάρκεια των
Μιθριδατικών πολέμων οι Δελφοί λεηλατήθηκαν από τον Σύλλα το 86 π.Χ.
Τον 2ο αιώνα μ.Χ. επισκέφθηκε τους Δελφούς
ο περιηγητής Παυσανίας, ο οποίος περιέγραψε αναλυτικά τον χώρο. Η διεξοδική περιγραφή
του συνέβαλε σημαντικά στην ανασύνθεση του
χώρου. Η λειτουργία του μαντείου τερματίστηκε
το 394 με διάταγμα του βυζαντινού αυτοκράτορα Θεοδοσίου Α'. Με την επικράτηση του Χριστιανισμού, οι Δελφοί έγιναν έδρα επισκοπής, αλλά εγκαταλείφθηκαν στις αρχές του 7ου αι. μ.Χ.,
κατά την περίοδο των Σλαβικών επιδρομών.
Ανασκαφές
Ο αρχαιολογικός τόπος είχε κατοικηθεί από το
χωριό Καστρί, ήδη από τον Μεσαίωνα. Οι κάτοικοι είχαν χρησιμοποιήσει τους μαρμάρινους κίονες και κατασκευές ως δοκούς στήριξης και
οροφές για τα πρόχειρα σπίτια τους, συνηθισμένο τρόπο ανοικοδόμησης πόλεων, εν όλω ή εν
μέρει κατεστραμμένων, ιδιαίτερα μετά το σεισμό του 1580, που ισοπέδωσε αρκετά χωριά στη
Φωκίδα. Ήταν αναγκαίο να μετακινηθεί το χωριό ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι ανασκαφές
κάτι όμως που αρνούνταν οι κάτοικοι. Η ευκαιρία να μετατοπισθεί το χωριό δόθηκε όταν αυτό
καταστράφηκε μερικώς από σεισμό και οι κάτοικοι έδωσαν τον αρχαιολογικό χώρο με αντάλλαγμα ένα νέο χωριό. Το 1893 η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή αφαίρεσε σημαντική ποσότητα
εδάφους από πολυάριθμους τόπους, έτσι ώστε
τα σημαντικά κτήρια του ιερού του Απόλλωνα,
όπως επίσης και χιλιάδες αντικειμένων, επιγραφών και γλυπτών να έρθουν στην επιφάνεια.
Τέσσερις περιοχές του χώρου αναστηλώθηκαν περισσότερο ή λιγότερο. Ο Θησαυρός των
Αθηναίων αναστηλώθηκε ολόκληρος λόγω του
πλήθους των αυθεντικών αρχαίων αντικειμένων
που βρέθηκαν από την γαλλική ομάδα υπό την
χορηγία του Δημάρχου Αθηναίων. Ο Βωμός των
Χιωτών αναστηλώθηκε το 1959 από την Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία. Η Θόλος και ο Ναός
του Απόλλωνα υπέστησαν μικρές αναστηλώσεις.
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Βοηθάμε την
πατρίδα μας,
μιλώντας
γιά τις μοναδικές
ομορφιές της, σε
γνωστούς,
φίλους, γείτονες
Αμερικανούς.
Και τους
προτρέπουμε να
επισκεφθούν
μαζί μας την
Ελλάδα.

ΑΓΓΕΛΙΑ

Αρχαίο πνεύμα αθάνατο,
αγνέ πατέρα,
του μεγάλου, του ωραίου
και του αληθινού
(Ολυμπιακός 'Υμνος)

ΕΛΛΑΔΑ...
Η χώρα που διάλεξαν και οι Θεοί

Βασίλης Σιούτης
Και τα 36 εστιατόρια ''Gondolier'' (από 1974)
Florida, Georgia, Tennessee, Kentucky, Ν. Carolina

«'Eλληνα, όπου κι αν γυρίσω την σκέψη μου, όπου κι αν στρέψω την ψυχή μου, μπροστά μου σε βρίσκω. Λαχταρώ Τέχνη, αναζητώ
Ποίηση, Θέατρο, Αρχιτεκτονική, Επιστήμες, Μαθηματικά, Φιλοσοφία, Ιατρική, Δημοκρατία, ισονομία, ισοπολιτεία, εσύ πάντα μπροστά
μου, μπροστάρης κι αξεπέραστος» ( Ιωάννης Σίλλερ 1759-1805, Γερμανός ποιητής)

Ο κ. Βασίλης Παπαυγέρης, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυνηγετικής και Θηρευτικής Ομοσπονδίας ΗΠΑ, εύχεται στην
αξιότιμη πελατεία του και στα μέλη της Ομοσπονδίας, καλές διακοπές στην Ελλάδα μας (και καλά κυνήγια)

Plaza Meat Market

23-18 31 Street, Astoria, New York
Tel.1-718-728-5577
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ΕΛΛΑΔΑ

«Πάτο» και στην ανταγωνιστικότητα

'Eλληνας φωτογράφος,
ο μεγάλος νικητής παγκόσμιου διαγωνισμού
Ο Νίκος Φωκάς είναι ο μεγάλος νικητής του «Handbook of the Birds of the World» (HBW)-«World
Bird Photo Contest», του παγκόσμιου διαγωνισμού φωτογραφίας πουλιών, που διοργάνωσαν για
δεύτερη χρονιά οι εκδόσεις «Lynx Edicions».
Πέρασε αμέτρητες ώρες περιμένοντας, επί δύο χρόνια, και έκανε πάνω από 3.000 κλικ με τη φωτογραφική του κάμερα για να πετύχει ένα μικρό πουλάκι να πετάει πάνω από το νερό, ψάχνοντας
για τροφή. Η τεχνική του, όπως και η υπομονή του, βραβεύτηκαν σε έναν παγκόσμιο διαγωνισμό
φωτογραφίας, όπου παρά τον σκληρό ανταγωνισμό από τους χιλιάδες συμμετέχοντες, κατόρθωσε
να κατακτήσει την πρώτη θέση.
Η φωτογραφία, που χάρισε τη νίκη στον Έλληνα φωτογράφο, απεικονίζει ένα στακτοπετροχελίδονο (αλλιώς ωχροσταχτάρα ή Apus pallidus ή Pallid Swift), ένα αποδημητικό είδος, το οποίο περνά σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του πετώντας. Αυτό, άλλωστε, υπονοεί και η επιστημονική ονομασία
του, που προέρχεται από την αρχαία ελληνική άπους, Apous, που σημαίνει «χωρίς πόδια».
«Στη μελέτη μου για το συγκεκριμένο πουλί, παρατήρησα ότι πλησιάζουν πολύ κοντά στο νερό για
να φάνε μικρά έντομα. Βρήκα, λοιπόν, ένα σημείο στα Σπάτα και ακολουθώντας μια ειδική τεχνική
προεστίασης, έστησα καραούλι. Η βραβευμένη φωτογραφία προήλθε μετά από 3.000 αποτυχημένα κλικ, σε διάρκεια 2 χρόνων» ανέφερε ο Νίκος Φωκάς, ο οποίος εργάζεται ως περιβαλλοντολόγος
στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
«Μια καλή φωτογραφία με πουλιά δεν είναι θέμα τύχης, όπως πιστεύουν μερικοί, αλλά απαιτεί
αμέτρητες ώρες δουλειάς και μελέτης για το είδος» πρόσθεσε ο 35άχρονος φωτογράφος, ο οποίος δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει τις εξορμήσεις στην Αττική αλλά και σε υγροβιότοπους της
Ελλάδας για να απαθανατίσει τα αγαπημένα του πουλιά, που αποτελούν ένα εξαιρετικά δύσκολο είδος φωτογράφισης.

Πρόεδρος ΟΟΣΑ: ''Τα προβλήματα της Eλλάδας
δεν θα έχουν λυθεί ούτε σε δέκα χρόνια''
Η πολιτική τάξη οδήγησε εν γνώσει της αυτές
τις χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία) στην καταστροφή, δηλώνει ο Πρόεδρος του
ΟΟΣΑ Angel Gurria και κάνει λόγο για σημαντικά
προβλήματα που είχαν εντοπιστεί στο συνταξιοδοτικό σύστημα της Ελλάδας ήδη από το 2008.
«Τον 2008 εξετάσαμε το συνταξιοδοτικό σύστημα των κρατών-μελών μας και η Ελλάδα είχε το πιο γενναιόδωρο από όλα», δηλώνει ο κ.
Gurria σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται
στην ηλεκτρονική σελίδα της γερμανικής εφημερίδας «Die Welt» και επισημαίνει ότι ήδη τότε
το συνταξιοδοτικό σύστημα ήταν έτοιμο να καταρρεύσει, όπως και συνολικά τα δημοσιονομικά της χώρας.
Η Ελλάδα είχε το πλέον γενναιόδωρο σύστημα, αλλά μεταξύ των πρωτοπόρων ήταν επίσης
η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία, επισημαίνει ο Πρόεδρος του ΟΟΣΑ και εξηγεί ότι δεν πρόκειται για τυχαίο γεγονός, καθώς κοντόφθαλμες
και κακές αποφάσεις διαπέρασαν το σύνολο της
δημόσιας διοίκησης στις χώρες αυτές.
Ερωτώμενος εάν αυτές οι χώρες με τις μεταρρυθμίσεις που δρομολόγησαν τελευταία θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε ιστορίες επιτυχίας για
την Ευρωζώνη, όπως η Γερμανία, ο κ. Γκουρία
δηλώνει ότι η καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Γερμανία είναι το αποτέλεσμα
15 ετών επίπονης εργασίας. «Οι χώρες υπό κρίση απέχουν πολύ από αυτό. Πρέπει ακόμη να
σταθεροποιήσουν την οικονομία τους. Στα δη-

μοσιονομικά το έχουν επιτύχει, τώρα πρέπει να
βάλουν σε τάξη την οικονομία και αυτό σημαίνει κυρίως μείωση της ανεργίας, κυρίως της νεανικής, η οποία αποτελεί τεράστιο βάρος για τις
κοινωνίες. Ας είμαστε ρεαλιστές: αυτές οι χώρες
έχουν ακόμη μακρύ δρόμο μπροστά τους».
«Μια χρεοκοπία της Ελλάδας, τον Μάιο του
2010, θα ήταν η καλύτερη επιλογή» υποστηρίζει ο πρόεδρος του γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικής Έρευνας (DIW), Μαρσέλ Φράτσερ, ο
οποίος χαρακτηρίζει την Ελλάδα «αποτυχημένο
κράτος» («failed state») και θεωρεί ότι ένα νέο
«κούρεμα» χρέους είναι αναπόφευκτο.
«Εκ των υστέρων είναι κανείς σοφότερος. Κοιτάζοντας πίσω, μία χρεοκοπία της Ελλάδας τον
Μάιο του 2010 θα ήταν η καλύτερη επιλογή. Η
Ελλάδα είναι μία «αμαρτωλή» περίπτωση. Τα
προβλήματα της χώρας δεν θα έχουν λυθεί ούτε
σε δέκα χρόνια. Η Ελλάδα αποτελεί ένα αποτυχημένο κράτος με μία αδύναμη δημοκρατία και
χωρίς λειτουργούντες θεσμούς» δηλώνει ο κ.
Φράτσερ και προσθέτει ότι στην περίπτωση της
Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας η διάσωση αποτελούσε ορθή επιλογή.
Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσον η Ελλάδα θα χρειαστεί νέο πακέτο στήριξης, ο Γερμανός οικονομολόγος εκτιμά ότι «δεν θα το αποφύγουμε» και προσθέτει: «Θα πρέπει να δούμε
πώς το υψηλό δημόσιο χρέος θα μπορέσει να
αντιμετωπιστεί με βιώσιμο τρόπο. Ένα «κούρεμα» είναι αναπόφευκτο».

H Ελλάδα στις χειρότερες χώρες για εργαζόμενους

Τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευρώπη, μετά
την Ουκρανία, και από τις χειρότερες παγκοσμίως, επιδεικνύει η Ελλάδα όσον αφορά στα δικαιώματα των εργαζομένων, σύμφωνα με έκθεση
της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας.
Η έκθεση αξιολόγησε τα εργατικά δικαιώματα
σε 139 χώρες από την κλίμακα 1 έως 5, με 1 να
αξιολογούνται οι πλέον διασφαλισμένες εργασιακές σχέσεις και με 5 οι πιο επισφαλείς. Η Ελλάδα βαθμολογήθηκε με 5, μαζί με την Αλγερία, το
Μπαγκλαντές, την Αίγυπτο, την Γουατεμάλα, το
Λάος, την Ινδία, την Κίνα. Πρόκειται για τη χειρότερη κατάταξη, εξαιρουμένων οχτώ χωρών
που βαθμολογήθηκαν 5+.
Για την εκπόνηση της έκθεσης η Διεθνής Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία χρησιμοποίησε 97
διαφορετικούς δείκτες.
Ένα από τα γενικά συμπεράσματα, είναι η αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με την απειλή της

ανεργίας και τη διασφάλιση του οικογενειακού
εισοδήματος. Συγκεκριμένα, ο ένας στους δύο
δηλώνει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την
αύξηση του κόστους διαβίωσης.
Σε ό,τι αφορά στο ύψος των μισθών, 79% των
εργαζομένων εκτιμά, ότι ο κατώτατος μισθός
δεν είναι αρκετός για να διασφαλίσει μια αξιοπρεπή διαβίωση, το 82% ότι οι αμοιβές του
έχουν μειωθεί κάτω από το κόστος ζωής ή παρέμειναν στάσιμες, ενώ το 88% ζητά την αύξηση του κατώτατου μισθού σε όλο τον κόσμο.
Σχετικά με την ανεργία, ο ένας στους δύο από
τους ερωτηθέντες, έχουν προσωπική ή οικογενειακή εμπειρία της ανεργίας, ενώ το 41% εκτιμά ότι η εργασία του θα γίνει περισσότερο επισφαλής μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.
Η Διεθνής Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία
(ITUC) εκπροσωπεί 325 εθνικά συνδικάτα και
συνολικά 176.000.000 εργαζόμενους.

Τέταρτη από το...τέλος κατατάσσεται η Ελλάδα στην ανταγωνιστικότητα, σύμφωνα με την
παγκόσμια επετηρίδα του IMD. Η χώρα μας έρχεται 57η ανάμεσα σε 60 χώρες, «πέφτοντας»
τρεις θέσεις από πέρσι, λόγω υψηλής ανεργίας
και χρέους.
«Χειρότερες» σε ανταγωνιστικότητα είναι
η Αργεντινή, η Κροατία και η Βενεζουέλα, με
την Ελλάδα να βρίσκεται μια θέση κάτω από
τη Βουλγαρία. Η παγκόσμια επετηρίδα ανταγωνιστικότητας του IMD βασίζεται σε στοιχεία
του 2013 και αποδίδει το πλήγμα στην ελληνική
ανταγωνιστικότητα στην άσχημη εικόνα των δημοσιονομικών, τη στασιμότητα στην υλοποίηση
πραγματικών επενδύσεων, καθώς και στο ρεκόρ
ανεργίας για το 2013.
Η Ελλάδα, παρά τους ισχυρισμούς περί του
αντιθέτου, έχει μεταξύ των διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων παγκοσμίως πολύ άσχημη εικόνα. Σύμφωνα με έρευνα του IMD, μεταξύ
4.300 στελεχών επιχειρήσεων παγκοσμίως για
την εικόνα των 60 χωρών - οικονομιών που εξετάζονται, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 58η θέση,
κάτω από τη Ρουμανία και πάνω από την Αργεντινή και τη Βενεζουέλα. Η βαθμολογία που συγκεντρώνει είναι μόλις 2,38 βαθμοί σε μία κλίμακα όπου το 0 είναι οι πλέον αρνητικές γνώμες
και το 10 οι πλέον θετικές.
Πτώση και σε επιμέρους δείκτες
Η κατάταξη ως προς την ανταγωνιστικότητα προκύπτει από την εξέταση τεσσάρων επιμέρους δεικτών, στους όποιους η χώρα μας σημείωσε πτώση:
Οικονομική αποδοτικότητα: Η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση, την 60ή, από την
59η πέρυσι ως αποτέλεσμα των πολύ χαμηλών
ταχυτήτων της εγχώριας οικονομίας, αλλά και
λόγω της πολύ υψηλής ανεργίας.

Κυβερνητική αποτελεσματικότητα: Η Ελλάδα
κατατάσσεται στην 57η θέση από την 56η θέση
το 2013, λόγω κυρίως της επιδείνωσης της δημόσιας χρηματοδότησης επενδύσεων. Η Ελλάδα,
ωστόσο, βελτίωσε τη νομοθεσία για το επιχειρείν, αφού στον σχετικό υποδείκτη καταλαμβάνει το 2014 την 40ή θέση από την 45η το 2013.
Επιχειρηματική αποτελεσματικότητα: Στον
τομέα αυτό η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη
πτώση, κατά επτά θέσεις, από την 47η το 2013
στην 54η φέτος. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) που αποτελεί
τον εκπρόσωπο του IMD στην Ελλάδα, η πτώση
σε αυτόν τον τομέα οφείλεται στη μεγάλη πτώση
των επιμέρους δεικτών που συνιστούν τη συγκεκριμένη κατηγορία, όπως: α) Η εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό, β) η ανάγκη για περαιτέρω οικονομικές μεταρρυθμίσεις, γ) η στάση
της κοινωνίας μας απέναντι στην παγκοσμιοποίηση, κ.λπ, ζητήματα δηλαδή που επηρεάζουν
αρνητικά την εξωστρέφεια και το άνοιγμα νέων
αγορών για τις ελληνικές επιχειρήσεις και προφανώς συνιστούν εμπόδια στην εγχώρια επιχειρηματικότητα στην προσπάθειά της για επιβίωση κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.
Υποδομές: Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 39η
θέση από την 35η το 2013.
Σύμφωνα με το IMD, οι κύριες προκλήσεις για
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας είναι η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, η προσέλκυση αλλά και
υλοποίηση ξένων και εγχώριων επενδύσεων, η
απλοποίηση του νομικού πλαισίου για την επιχειρηματικότητα, η ανασυγκρότηση και αναδιάρθρωση του εγχώριου παραγωγικού συστήματος με άξονα τη μεταποιητική δραστηριότητα
και την υλοποίηση δράσεων καινοτομίας και ο
περιορισμός της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.

Χρήση ονόματος Βενεζουέλας για «λόγους εσωτερικής πολιτικής»
Με ανακοίνωση της η πρεσβεία της Βενεζουέλας στην Ελλάδα εκφράζει τη δυσαρέσκεια της για
τον τρόπο με τον οποίο Έλληνες πολιτικοί χρησιμοποιούν το όνομα της χώρας.
Όπως σημειώνει η συγκεκριμένη ανακοίνωση η «επανειλημμένη χρήση του ονόματος της χώρας
μας από ορισμένες προσωπικότητες και πολιτικά κόμματα της Ελληνικής Δημοκρατίας, για λόγους
εσωτερικής πολιτικής, που θα μπορούσε να βλάψει τις άριστες σχέσεις μεταξύ των χωρών μας».
Tο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης:
«Η Πρεσβεία της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας στην Ελληνική Δημοκρατία εκφράζει την λύπη της για την επανειλημμένη χρήση του ονόματος της χώρας μας από ορισμένες προσωπικότητες και πολιτικά κόμματα της Ελληνικής Δημοκρατίας, για λόγους εσωτερικής πολιτικής,
που θα μπορούσε να βλάψει τις άριστες σχέσεις μεταξύ των χωρών μας.
Μέσω ανακριβών και άκαιρων δηλώσεων στα μέσα ενημέρωσης, έχει επιχειρηθεί να υπονομευτούν τα αποτελέσματα της πολιτικής της Εθνικής μας Κυβέρνησης ενώ τα επιτεύγματα της Μπολιβαριανής Επανάστασης που ο Ανώτατος Κομαντάντε, Ούγκο Τσάβες ξεκίνησε και που ο Πρόεδρος
Νικολάς Μαδούρο Μόρος ηγείται, είναι αμέτρητα, αναγνωρισμένα από πολλούς Διεθνείς Οργανισμούς και εδώ και 15 χρόνια ωφελούν όλον τον λαό της Βενεζουέλας.
Περήφανα, επιβεβαιώνουμε ότι η Μπολιβαριανή Επανάσταση μας έχει καταφέρει να διασώσει μια
οικονομία που είχε εξαντληθεί από την εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Η Κυβέρνησή
μας έχει ανακτήσει τον έλεγχο των φυσικών της πόρων, προκειμένου να διαθέσει τα εισοδήματα για
κοινωνικές επενδύσεις. Ο αναλφαβητισμός και η πείνα έχουν εξαλειφθεί, επίτευγμα που έχει επικυρωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
Η ακραία φτώχεια έχει μειωθεί από το 13% το 2002 στο 5.5% το 2013, και η Βενεζουέλα είναι η λιγότερο άνιση χώρα στην περιοχή. Τέλος, η Βενεζουέλα είναι σήμερα η χώρα που έχει επικεντρωθεί
όσο καμία άλλη χώρα στην μαζική κατασκευή εργατικών κατοικιών, ωφελώντας πάνω από 558.000
οικογένειες.
Ο λαός μας, μέσα από τις επανειλημμένες νίκες των κομμάτων της Επανάστασης στις εκλογικές
αναμετρήσεις, αποφάσισε να προχωρήσει σταθερά προς το Σοσιαλισμό του ΧΧΙ αιώνα και μαζί με
τις άλλες χώρες και λαούς της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής έχει ενισχύσει την περιφερειακή ενότητα και ολοκλήρωση.
Ωστόσο, η ιστορία μας και τα δεινά του λαού μας, από την αποικιοκρατία έως και την εφαρμογή
πολιτικών που αποφασίστηκαν έξω από τα σύνορά μας, μας έχουν διδάξει να σεβόμαστε την εθνική
μας κυριαρχία και μας αποτρέπει από το να δίνουμε μαθήματα και να κάνουμε ανόμοιες συγκρίσεις
μεταξύ εθνικών παραδειγμάτων.
Απευθύνουμε έκκληση στον αδερφό μας ελληνικό λαό για αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση των
πραγματικοτήτων μας. Από την Βενεζουέλα, με ειλικρίνεια και φιλία απλώνουμε το χέρι μας και σας
αποστέλλουμε τις καλύτερες ευχές μας, σε ένα κόσμο που ελπίζουμε να είναι πιο δίκαιος, ισότιμος,
αδελφικός και αλληλέγγυος».
Washington Post: Κι όμως οι Ελληνες εργάζονται περισσότερο από τους Γερμανούς
Τον μύθο του τεμπέλη Έλληνα, προσπαθεί να καταρρίψει με άρθρο της η Washington Post τονίζοντας πως οι Έλληνες εργάζονται περισσότερες ώρες από τους Γερμανούς και τους περισσότερους
Ευρωπαίους.
«Θυμάστε όταν η ευρωπαϊκή οικονομία έπιασε πάτο και η Ελλάδα χρειάστηκε ένα σχέδιο διάσωσης;» τονίζει το δημοσίευμα. Οι Έλληνες απέκτησαν την κακή φήμη πως είναι τεμπέληδες και δεν
πληρώνουν τους φόρους τους. «Εάν η ατιμία ήταν φορολογικό έσοδο, η Ελλάδα θα ήταν ένα βήμα πιο κοντά στο να βάλει τέλος στα δημοσιονομικά της προβλήματα» παρατηρούσαν οι New York
Times το 2013. Σε άρθρο του 2011 στους New York Times, ο Ντέιβιντ Μπρούκς, έγραφε πως οι ευημερούσες χώρες όπως η Γερμανία «πιστεύουν σε μια απλή ηθική φόρμουλα: η προσπάθεια θα πρέπει να οδηγεί σε ανταμοιβή όσο το δυνατόν πιο συχνά. Ο αυτοέλεγχος θα πρέπει να επιβραβεύεται
ενώ η τεμπελιά και η μαλθακότητα όχι».
Οι Έλληνες εργάζονται περισσότερες ώρες από ότι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι και ακόμη περισσότερο από τους εργασιομανείς Αμερικάνους, σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ. Στο μεταξύ,
τα φορολογικά προβλήματα της χώρας παραμένουν. «Φοβάμαι πως θα χρειαστούν αρκετές γενιές
για να αλλάξει η νοοτροπία στη χώρα μας πως είναι καλύτερα να μην πληρώνεις τους φόρους σου»
δήλωσε στην εφημερίδα New York Times ένας λογιστής με έδρα την Αθήνα.
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Οι ευρωεκλογές -25 Mαίου '14- δώσανε τα μηνύματα τους, σε όλους τους αποδέκτες - κόμματα. Έδωσαν εντούτοις μήνυμα και στον ίδιο τον
Ελληνικό λαό: πως με τις επιλογές του, δημιουργεί συνθήκες ακυβερνησίας. Γιατί είναι βέβαιο
πως αν οι ευρωεκλογές ήταν εθνικές, σήμερα
δεν θα είχαμε δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης πλειοψηφίας και θα έπρεπε να επαναληφθούν οι εκλογές.
Αποτελέσματα Ευρωεκλογών
Tα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών με την
ενσωμάτωση στο 99,8% δίνουν προβάδισμα στο
ΣΥΡΙΖΑ με 3,89%. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τις δημοσκοπικές εκτιμήσεις των τελευταίων μηνών που ήθελαν τον ΣΥΡΙΖΑ να αναδεικνύεται πρώτο κόμμα και τη Νέα Δημοκρατία να
βρίσκεται στη δεύτερη θέση.
ΣΥΡΙΖΑ 26,60% και 6 έδρες
ΝΔ 22,71% και 5 έδρες
Χρυσή Αυγή 9,39% και 3 έδρες
Ελιά 8,02% και 2 έδρες
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 6,61% και 2 έδρες
ΚΚΕ 6,07% και 2 έδρες
Ανεξάρτητοι Ελληνες 3,46% και 1 έδρα
ΛΑΟΣ 2,7%
Έλληνες ευρωπαίοι πολίτες 1,46%
ΔΗΜΑΡ 1,21%
Ενωση για την Πατρίδα και τον Λαό 1,04%
Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών 1,0%
Γέφυρες - Δημιουργία, Δράση 0,9%
Οικολόγοι-Πειρατές 0,9%
''Κόμμα εξουσίας''
Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ είναι πέραν κάθε αμφιβολίας πραγματική και καθιστά την αξιωματική
αντιπολίτευση κόμμα εξουσίας, καθώς όχι μόνον επανέλαβε το ποσοστό των τελευταίων εθνικών εκλογών για δεύτερη φορά, αλλά γιατί είναι πλέον το πρώτο κόμμα στις προτιμήσεις των
ελλήνων πολιτών. Κάτι, που ασφαλώς δεν είναι
ψήφος διαμαρτυρίας αλλά θετική ψήφος προς
την κατεύθυνση της ουσιαστικής αλλαγής.
Αν μάλιστα είχε μπορέσει να δώσει αξιόπιστες
απαντήσεις για τον τόπο που επιθυμεί να μεταβάλλει τα πράγματα στην Ελλάδα, ίσως να ήταν
σε θέση να διεκδικεί άμεσα εκλογές. Αυτό όμως
δεν συνέβη.
Προσφυγή στις κάλπες το συντομότερο δυνατό ζήτησε (όπως αναμενόταν) ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως «αυτό
είναι το μήνυμα της κάλπης».
«Με τι ηθική και πολιτική νομιμοποίηση θα διαπραγματευτεί ο κ. Σαμαράς το θέμα του χρέους
με αυτά τα ποσοστά; Με τι ηθική και πολιτική
νομιμοποίηση θα έρθει να επιβάλλει νέα σκληρά
μέτρα, το νέο μνημόνιο που έχει ήδη αποφασίσει και έχει κρατήσει κλειστό στο συρτάρι του;»,
διερωτήθηκε.
Η υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας, οφείλεται σε σημαντικό βαθμό σε σειρά λαθών εκτίμησης και στρατηγικής, μαζί με την αδιαμφισβήτητη «κούραση» των ψηφοφόρων από τις
πολιτικές λιτότητας.
Γιατί, φυσικά λάθος στρατηγικής υπήρξε η
στήριξη , χωρίς τιμωρία του υπ. Παιδείας Αρβανιτόπουλου, του «ψηφοδελτίου Μώραλη» στον
Πειραιά, η εγκατάλειψη την τελευταία στιγμή
της υποψηφιότητας Τζιτζικώστα στην Μακεδονία, η εντολή για κάθοδο του Γ. Κουμουτσάκου
στην Αθήνα έχοντας ήδη αποφασίσει να στηριχθεί ο Γ. Σγουρός, για να αναφέρουμε μερικά.
Η διατήρηση της «Ελιάς» σε ποσοστό που μπορεί ακόμη να εμφανίζεται σαν κυβερνητικός πόλος (παρότι μειώθηκε το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ
–των εκλογών του 2012- και υποτίθεται ενισχύθηκε με δυνάμεις της κεντροαριστεράς) θα μπορεί να διεκδικήσει πιο αποτελεσματικά τον κέντρο-αριστερό χώρο, τη στιγμή που η ΔΗ.ΜΑΡ
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δείχνει να εξαφανίζεται στο εκλογικό σκηνικό
(κάτι που ο αιθεροβάμων πρόεδρός της αρνείται να αποδεχθεί).
Αλλά η διατήρηση της «Ελιάς» δημιουργεί και
νέες προοπτικές για την ηγεσία της (Ευάγγ. Βενιζέλο), ενώ είχε σαν άμεσο αποτέλεσμα τη δήλωση Α. Λοβέρδου ότι η δικές του δυνάμεις (ο
ίδιος και ο κ. Αηδόνης) από αύριο προστίθενται
στη δύναμη του κυβερνητικού σχηματισμού.
Η κυβέρνηση λοιπόν επέζησε, δεν κέρδισε και
από σήμερα θα αντιμετωπίσει ένα διαφορετικό
ΣΥΡΙΖΑ, εντός κι εκτός Βουλής, πράγμα που θα
κάνει την υλοποίηση των σχεδίων της πολύ δυσκολότερη.
Είναι βέβαιο πως ο πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς, που δηλώνει ότι «έλαβε το μήνυμα»,
θα προχωρήσει σε μεταβολές στο σχήμα του
υπουργικού συμβουλίου, όχι μόνο από αντίδραση στο εκλογικό αποτέλεσμα αλλά και σαν ανάγκη δημιουργίας άλλων εντυπώσεων. Αλλά αυτό θα πρέπει να συμβεί και στο στενό, δικό του,
περιβάλλον.
«Ο λαός με την ψήφο του έστειλε ένα μήνυμα
στην κυβέρνηση, αλλά απέρριψε και την ανατροπή που προωθούσε ο ΣΥΡΙΖA. Ξέρω ότι περάσαμε δύο δύσκολα χρόνια. Γύρισα όλη την
Ελλάδα. Άκουσα τους πολίτες προσεκτικά. Γνωρίζω τα προβλήματά τους. Γνωρίζω τι και πως
πρέπει να αλλάξει. Και θα προχωρήσουμε γρήγορα. Όσο γίνεται πιο γρήγορα», δήλωσε ο πρωθυπουργός αποτιμώντας τα αποτελέσματα ευρωεκλογών και αυτοδιοικητικών εκλογών.
Θα απαιτηθεί μεγαλύτερη αποφασιστικότητα για την υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ταυτοχρόνως με την σοβαρή και
σταθερή αντιμετώπιση της πολιτικής ΜέρκελΣόϊμπλε.
Η πολιτική προς την τρόικα και την ΕΕ, έχει να
κάνει όχι μόνο με την αποδεκτή από τους ίδιους
αποτυχία του τρόπου της υλοποίησης του προγράμματος εξόδου από την κρίση, αλλά κυρίως με τη νέα πολιτική πραγματικότητα που δημιούργησε στην Ευρώπη γενικά και την Ελλάδα
ειδικότερα. Με αυτά ας δούμε πως θα κυλίσει η
νέα περίοδο.
(Ο ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ)
Διεθνή ΜΜΕ γιά τις εκλογές
Με τον χαρακτηρισμό «θρίαμβος» υποσημειώνουν οι Fiancial Times τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις
Ευρωεκλογές.
Αναφέρει πως η ριζοσπαστική Αριστερά της
Ελλάδας θριάμβευσε επί του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ενώ εξέλιξη υπάρχει και με την άνοδο της Χρυσής Αυγής στην τρίτη θέση, υποσκελίζοντας τον μικρό εταίρο του

Προειδοποιήσεις Τσίπρα προς κυβέρνηση
Να μη διανοηθεί ο Σαμαράς να εφαρμόσει νέα μνημόνια, περικοπές, απολύσεις, ιδιωτικοποίηση
νερού και εκποιήσεις δημόσιας περιουσίας, δήλωσε ο κ. Τσίπρας μετά τη συνάντησή του με τον κ.
Παπούλια, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό. Τον προειδοποίησε επίσης να μη διανοηθεί, με τα
ποσοστά μειοψηφίας που έχει, να προχωρήσει σε διορισμό νέου διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας ή του επόμενου κοινοτικού επιτρόπου, αποφάσεις που δεσμεύουν τη χώρα για χρόνια, χωρίς τη
συμφωνία του μεγαλύτερου κόμματος της χώρας. Ζήτησε εκλογές το συντομότερο δυνατό, με συντεταγμένο τρόπο, τονίζοντας ότι αυτή η Βουλή δε νομιμοποιείται να λάβει κρίσιμες αποφάσεις ή να
εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για ισχυρή πολιτική ανατροπή, η οποία «δεν προκύπτει μόνο από τις τέσσερις μονάδες της διαφοράς, αλλά και επειδή τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού έχουν
απώλεια 11 μονάδων από τα αποτελέσματα του 2012». Αυτό, είπε, συνιστά πολύ μεγάλη δυσαρμονία
και κανείς δεν νομιμοποιείται να προχωρήσει σε κρίσιμες αποφάσεις, που θα δεσμεύσουν τον ελληνικό λαό για τα επόμενα χρόνια.
«Κατέθεσα λοιπόν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την άποψή μας, ότι πρέπει με συντεταγμένο
και ομαλό τρόπο, το συντομότερο δυνατό να υπάρξει προσφυγή σε εθνικές εκλογές προκειμένου να

κυβερνητικού συνασπισμού, το ΠΑΣΟΚ.
Οπως σημειώνει η εφημερίδα η εκρηκτική
άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και άλλων περιθωριακών κομμάτων διαμαρτυρίας αντανακλά την οργή των ψηφοφόρων για τα προγράμματα λιτότητας που ακολούθησαν της βοήθειας από την
πλευρά της Τρόϊκα.
Ωστόσο, όπως αναφέρει το αποτέλεσμα των
εκλογών -ενώ είναι ένα ορόσημο για το ΣΥΡΙΖΑδεν αναμένεται να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Α. Σαμαρά, καθώς
οι δύο εταίροι του συνασπισμού λαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο των ψήφων από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Το σύνολο των ξένων ΜΜΕ κάνει ειδική αναφορά στην Ελλάδα και το πώς ψήφισε στις ευρωεκλογές, εστιάζοντας στα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ και της Χρυσής Αυγής.
«Αντι-ευρωπαϊκό κλίμα» διαπιστώνεται από
το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ελλάδα για
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρεται σε δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου
«Bloomberg». Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι
οι ψηφοφόροι στην Ελλάδα, το πρώτο θύμα της
κρίσης, παρέδωσαν την πρώτη θέση στο ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα που είναι αντίθετο στις «επιλογές
της διάσωσης».
Σε άλλη ανταπόκριση, στο ίδιο πρακτορείο,
σημειώνεται ότι «η ευρωπαϊκή ψηφοφορία, μαζί με τις ελληνικές τοπικές και περιφερειακές
εκλογές, είναι μια δοκιμή της σταθερότητας του
κυβερνητικού συνασπισμού». Επίσης, τονίζεται ότι, ενώ ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς
ηγήθηκε της επιστροφής της Ελλάδας στις κεφαλαιαγορές, οι επιπτώσεις της κρίσης χρέους
στα έξι χρόνια ύφεσης «παραμένουν ορατές» σε
μια χώρα όπου περισσότεροι από τους μισούς
νέους είναι άνεργοι.
Η «Wall Street Journal» αναφέρεται στο γεγονός ότι το αντιπολιτευόμενο κόμμα της Ριζοσπαστικής Αριστεράς ΣΥΡΙΖΑ προηγείται του
κεντροδεξιού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Εκτός από τις «σκληρές κοινωνικές συνθήκες» που έχουν «τροφοδοτήσει την άνοδο» του
ΣΥΡΙΖΑ, όπως υποστηρίζεται, η εφημερίδα σημειώνει ότι «η κρίση έχει οδηγήσει στην εμφάνιση μιας πλειάδας μικρότερων κομμάτων, που
κυμαίνονται από το ακροδεξιό κόμμα της Χρυσής Αυγής μέχρι το τριών μηνών κεντροαριστερό Ποτάμι».
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν
και τα γερμανικά ΜΜΕ την εκλογική διαδικασία.
Τα δύο κανάλια της δημόσιας γερμανικής τηλεόρασης ARD και ZDF μετέδωσαν ανταποκρίσεις από την Αθήνα, στις οποίες επισημάνθηκε
κυρίως το προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ και η ανάδειξη της Χρυσής Αυγής ως τρίτου κόμματος.

Η καλή είδηση είναι ότι η κυβέρνηση φαίνεται να παραμένει σταθερή, επισήμανε ο ανταποκριτής του ARD, ενώ ως κακή είδηση μετέφερε
το γεγονός ότι στην επόμενη Ευρωβουλή θα εκπροσωπηθεί η Χρυσή Αυγή, ένα «ανοιχτά φασιστικό, εθνικιστικό, αντισημιτικό κόμμα».
Σε ό,τι αφορά στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ο ίδιος ανταποκριτής εκτίμησε ότι δεν είναι
ιδιαίτερα πιθανό για την ώρα, αλλά επισήμανε
ότι το φθινόπωρο μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν, ενώ αναφέρθηκε και στο ορόσημο της
προεδρικής εκλογής το 2015.
Ο ανταποκριτής αυτός, απαντώντας σε ερώτηση εάν η πορεία των μεταρρυθμίσεων τίθεται σε
κίνδυνο από μια ενδεχόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας τάσσεται εναντίον
του προγράμματος λιτότητας και ζητά κούρεμα
του ελληνικού χρέους, εκτίμησε ότι κάτι τέτοιο
δεν αποκλείεται και πρόσθεσε ότι και ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς διεκδικεί ελάφρυνση του χρέους, μέσω επιμήκυνσης του χρόνου
αποπληρωμής των δανείων και μείωσης των
επιτοκίων.
«Η ημέρα των ευρωεκλογών χαρακτηρίζεται από τουλάχιστον δύο εθνικές καταστροφές:
την τεράστια εκλογική επιτυχία της ριζοσπαστικής Αριστεράς στην Ελλάδα και την επέλαση
των ακροδεξιών στη Γαλλία», παρατηρεί η γερμανική General-Anzeiger της Βόννης και διευκρινίζει: «Στην περίπτωση του προβληματικού
παιδιού που λέγεται Ελλάδα, το αποτέλεσμα σημαίνει ότι κινδυνεύει άμεσα η πορεία εξυγίανσης. Κι αυτό επειδή, στα μάτια των Ελλήνων, η
ΕΕ τους έχει επιβαρύνει υπερβολικά. Στην περίπτωση της γειτονικής μας Γαλλίας, το αποτέλεσμα παραπέμπει σε χρόνια αβεβαιότητας όσον
αφορά την πορεία που θα ακολουθήσει. Είναι
άγνωστο πώς ένας σοσιαλιστής πρόεδρος μπορεί να καταφέρει να μείνει επί μακρόν στο αξίωμά του όταν το κόμμα του έχει σημειώσει μετά
βίας διψήφιο εκλογικό αποτέλεσμα».
Για το ίδιο θέμα, η Hannoversche Allgemeine
Zeitung σχολιάζει: «Σε όλη την γηραιά ήπειρο,
οι ψηφοφόροι παρουσιάζουν νέες αβεβαιότητες, που οφείλονται στην ραγδαία μεταβαλλόμενη ευρωπαϊκή σκηνή. Οι δημοκρατικές κοινωνίες οφείλουν, όμως, να μιλούν για αυτές τις
αβεβαιότητες. Η Ευρώπη δεν επιτρέπεται να συμπεριφέρεται σε δεξιούς λαϊκιστές και ακραίους ωσάν να επρόκειτο για «γκουρού''. Θα πρέπει να τους απομυθοποιήσει. Δεν είναι όλοι όσοι
στέλνονται εκεί άξιοι για το επίπεδο ενός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», επισημαίνει η γερμανική
εφημερίδα.
«Το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς στην
Ελλάδα οδήγησε ένα μεγάλο κύμα θυμού απέναντι στη λιτότητα κερδίζοντας μεν τις ευρωεκλογές στη χώρα, χωρίς όμως να βγάλει νοκ άουτ
την Κυβέρνηση Σαμαρά εκτιμά το Reuters.
Στο ίδιο μήκος και ο βρετανικός Guardian ο
οποίος αναφέρει ότι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα αντανακλά τη λαϊκή οργή για τις σκληρές
περικοπές δαπανών στις οποίες προχώρησε τα
τελευταία χρόνια η κυβέρνηση ως αντάλλαγμα
για το πρόγραμμα στήριξης. Επισημαίνει ακόμη
ότι για πρώτη φορά το νεοναζιστικό κόμμα της
Χρυσής Αυγής εκλέγει τουλάχιστον δύο βουλευτές από τους 21 που αντιστοιχούν στην Ελλάδα.
Το βρετανικό δίκτυο BBC σημειώνει ότι η αντιμνημονιακή αριστερή ομάδα του ευρωκοινοβουλίου κερδίζει μεγάλο έδαφος, χάρη στο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα και στην Ενωμένη Αριστερά
της Ισπανίας.
Στα ποσοστά της Χρυσής Αυγής, επικεντρώνεται περισσότερο η βρετανική Telegraph τονίζοντας ότι οι ακροδεξιοί μπαίνουν στην Ευρωβουλή για πρώτη φορά, συγκεντρώνοντας το
9-10% της προτίμησης των Ελλήνων ψηφοφόρων στις ευρωεκλογές της Κυριακής.

αποκατασταθεί η δημοκρατική ομαλότητα στον τόπο», τόνισε ο κ. Τσίπρας.
Σχολιάζοντας, τέλος, τα όσα δήλωσαν το βράδυ της Κυριακής οι κ.κ Σαμαράς και Βενιζέλος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως «στην πολιτική, όπως και στη ζωή, καλό είναι να ξέρεις και να κερδίζεις αλλά και να χάνεις. Κι όταν χάνεις, να παραδέχεσαι την ήττα. Ο Πρωθυπουργός παρουσιάστηκε χθες σαν να ήταν αυτός που κέρδισε με 4 μονάδες τις εκλογές».
Στο σύντομο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες πριν την έναρξη της συνάντησης ο κ. Τσίπρας είπε:
«Διαψεύδονται όσοι έλεγαν ότι έρχονται σεισμοί, λιμοί, καταποντισμοί αν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η
έκφραση της λαϊκής ετυμηγορίας μπορεί να δώσει δυνατότητες στη χώρα για μια καλύτερη θέση
στην Ευρώπη».
Ο κ. Παπούλιας επεσήμανε ότι τον ανησυχεί η άνοδος των ευρωσκεπτικιστών και ο κ. Τσίπρας του
απάντησε: «Ο ευρωσκεπτικισμός έχει αιτίες που τον δημιουργούν και άρα πρέπει να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη που να μην τον δημιουργεί».
- Η δήλωση-μήνυμα, που έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας το βράδυ της Κυριακής,
ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών «διέλυσε κάθε πρόσχημα νομιμότητας της κυβέρνησης και
της πολιτικής της» φανερώνει το νέο, σκληρό μοτίβο της αντιπολιτευτικής γραμμής που υιοθετεί
πλέον, μετά την καθαρή επικράτησή του κόμματος στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση.
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Ο ηττημένος των εκλογών λέγεται Αντώνης

Το «μήνυμα» που έστειλε τελικά η ευρωψήφος της Κυριακής 25 Μαίου 2014, ήταν απολύτως ευανάγνωστο: η κυβέρνηση βρίσκεται σε κρίση και η Ν.Δ. σε ακόμη μεγαλύτερη. Όσο για τον ΣΥΡΙΖΑ,
τον μεγάλο νικητή των εκλογών, οφείλει να ψάξει στρατηγική εν όψει των εθνικών εκλογών, όποτε και αν γίνουν.
Αρχίζοντας από την κυβερνώσα Ν.Δ., το προφανές είναι ότι βρέθηκε στην πολύ δυσάρεστη θέση
να βυθίζεται σε εκλογικό ποσοστό το οποίο τοποθετείται πολύ πιο κοντά στον εφιαλτικό Μάιο του
2012 και το 18,85% που «έγραψε» τότε, παρά στο 29,66% που οδήγησε τον Αντώνη Σαμαρά στην
πρωθυπουργική καρέκλα. Όμως τα δυσάρεστα για τον πρόεδρο της Ν.Δ. δεν τελειώνουν εδώ:
- Πρώτη φορά βλέπει από μια υπολογίσιμη απόσταση την πλάτη του ΣΥΡΙΖΑ και είναι πια υποχρεωμένος να κυνηγάει αυτός την... ανατροπή.
- Η Χρυσή Αυγή – η οποία αύξησε κατά 50% την εκλογική δύναμή της του 2012 – αποσπά εκ νέου
δυνάμεις από τη Ν.Δ. εγκαθίσταται για τα καλά στον χώρο της Δεξιάς και διεκδικώντας ευθέως ρυθμιστικό ρόλο στην ανασύνθεσή της. Επιπλέον οι ΑΝ.ΕΛΛ. επέζησαν και δίπλα σε όλους επιστρέφει
και ο «ξεχασμένος» ΛΑΟΣ επιτείνοντας τη σύγχυση για το είδος της Δεξιάς που θα ανατείλει τα επόμενα χρόνια και αυξάνοντας τα προβλήματα της Ν.Δ.
- Με τη δική του τραγική εκλογική επίδοση ο Σαμαράς δεν διαθέτει πλέον το πλεονέκτημα να πάει
σε εκλογές όποτε του καπνίσει, αφού ο φόβος μιας ακόμη μεγαλύτερης καταβύθισης θέτει και το δικό του πολιτικό μέλλον υπό αμφισβήτηση.
- Ο εκβιασμός του Βενιζέλου προς τους ψηφοφόρους, με τον οποίο μεταξύ άλλων έθεσε ζήτημα
δικής του ενίσχυσης βάζοντας, μεταξύ άλλων, απέναντί του και τη Ν.Δ., πέτυχε: η Ελιά / ΠΑΣΟΚ κατάφερε όχι μόνο να μην εξαφανιστεί, όπως έδειχναν πολλές δημοσκοπήσεις, αλλά να συγκρατηθεί
σε επίπεδο επιβίωσης. Το αποτέλεσμα αυτό στερεί από τον Σαμαρά την ευχέρεια να «καταπιεί» το
κόμμα του Βενιζέλου ενσωματώνοντάς το στο υπό σχεδιασμό νέο κεντροδεξιό του κόμμα.
Δεδομένων όλων των παραπάνω, το ίδιο το εγχείρημα να δημιουργηθεί νέο «σαμαρικό» κόμμα τίθεται υπό αμφισβήτηση, καθώς τώρα ο Σαμαράς υποχρεώνεται να συμβιβαστεί στο εσωτερικό του
κόμματός του με καραμανλικούς και μητσοτακικούς για να αποφύγει την εκλογική συντριβή. Με
ό,τι αυτό σημαίνει.
Η εκκρεμότητα του ΣΥΡΙΖΑ
Η αξιωματική αντιπολίτευση, από την πλευρά της, κατέγραψε ένα αδιαμφισβήτητο κέρδος: την
καθαρή και μεγάλη εκλογική νίκη, πρώτη φορά στην Ιστορία του – και σε αυτήν της Αριστεράς –
, με διαφορά που του δίνει μερικά σαφή πλεονεκτήματα στη διεκδίκηση της εξουσίας στην επόμενη εθνική κάλπη:
- Καταρρίπτει τον μύθο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κερδίσει εκλογές: μπορεί και παραμπορεί.
- Καταρρίπτει τον μύθο ότι οι ωμοί κυβερνητικοί, γερμανικοί και μιντιακοί εκβιασμοί – οι οποίοι
πάλι ξεδιπλώθηκαν σε όλο τους το μεγαλείο – είναι ντε και καλά αποτελεσματικοί.
- Πιστοποιεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ - ενώ το πολιτικό σύστημα συνεχίζει να ανασυντίθεται και οι «παραδοσιακές» δυνάμεις Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ να χάνουν δυνάμεις - δεν είναι περαστικός από το κουρμπέτι της
εξουσίας, αλλά παίκτης που σταθεροποιεί τη θέση του και διεκδικεί από πλεονεκτική θέση την πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές.
Ωστόσο δεν είναι όλα ρόδινα για την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία παρέμεινε περίπου στο
εθνικό ποσοστό του Ιουνίου του 2012 και αναδείχθηκε νικήτρια κυρίως χάρη στην πτώση των άλλων
και την εξελισσόμενη αναδιάταξη και την ανακατανομή δυνάμεων στο εσωτερικό της Δεξιάς και της

ΕΛΛΑΔΑ

Κεντροαριστεράς.
Με τη Ν.Δ. να χάνει από 6,5% έως 7% και το ΠΑΣΟΚ να χάνει κάπου 4% συγκριτικά με τον Ιούνιο
του 2012, ο ΣΥΡΙΖΑ, απλώς επιβεβαιώνοντας την ποσοστιαία δύναμη των ίδιων βουλευτικών εκλογών, προφανώς πιστώνεται τη σαφέστατη υποχώρηση του δύο εταίρων της συγκυβέρνησης. Όμως
είναι εμφανές ότι δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα πλειοψηφικό ρεύμα που θα τον οδηγήσει στην εξουσία.
Γιατί έχει σημασία αυτό το ρεύμα; Διότι, απλούστατα, αν δεν το δημιουργήσει, σε περίπτωση νίκης στις εθνικές εκλογές θα κληθεί να προχωρήσει σε συμμαχίες που σήμερα του φαίνονται εξαιρετικά δυσάρεστες - και ίσως με όχι πολύ ευνοϊκούς όρους.
Ήδη ο ίδιος ο Τσίπρας αναγνώρισε αυτήν ακριβώς την ανάγκη: «Να ανταποκριθούμε στο αίτημα
των καιρών για τη συγκρότηση μιας πλατιάς δημοκρατικής, προοδευτικής και πατριωτικής συμμαχίας, που όχι μόνο θα κερδίσει τις επερχόμενες εθνικές εκλογές, αλλά θα αποτελέσει τη νέα μεγάλη
και απόλυτη πλειοψηφία»
(Σταύρος Χριστακόπουλος)

Ώριμη ψήφος, αυστηρή εντολή!

Ο ελληνικός λαός ψήφισε με ωριμότητα. Έδειξε τη δυσαρέσκειά του στην αλλοπρόσαλλη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και ταυτόχρονα έβαλε φρένο στην αχαλίνωτη φιλοδοξία του ΣΥΡΙΖΑ
να πάρει άμεσα την εξουσία στα χέρια του. Από σήμερα κιόλας η κυβέρνηση θα πρέπει να αλλάξει
πολιτική. Αλλιώς ο λαός θα αφήσει ελεύθερο το φρένο και ίσως πιο γρήγορα απ΄ ό,τι πιστεύουν στο
στενό επιτελείο του κ. Σαμαρά.
Η γιγάντωση της Χρυσής Αυγής και οι σημαντικές απώλειες της Νέας Δημοκρατίας είναι γεγονότα που συνδέονται άμεσα με την κατάρρευση της μεσαίας τάξης. Ο κ. Σαμαράς πλήρωσε άσχημα
τις βασικές στρατηγικές επιλογές του κ. Στουρνάρα. Ο κ. Στουρνάρας συμπεριφέρθηκε σαν να έχει
απέναντί του κλέφτες και απατεώνες που είχαν σκοπό να κλέψουν το ελληνικό δημόσιο. Στραπάτσαρε την αξιοπρέπεια των νοικοκυραίων και πολλούς από αυτούς στην κυριολεξία τους κατέστρεψε.
Το ζητούμενο για τη Νέα Δημοκρατία είναι να αντιληφθεί ότι οι ρίζες της βρίσκονται στη μεσαία
τάξη κι ότι η υγιής ανάπτυξη της χώρας χρειάζεται απαραίτητα και τους μικρομεσαίους. Όσο η Νέα
Δημοκρατία γυρίζει την πλάτη της στη μεσαία τάξη, τόσο θα αυξάνει τα ποσοστά των άκρων, αυξάνοντας τα αδιέξοδα για όλους.
Ο κ. Σαμαράς θα πρέπει να ακούσει επιτέλους τις φωνές εκείνες από το εσωτερικό του κόμματός
του που πιέζουν εδώ και έναν χρόνο για μία άλλη οικονομική πολιτική. Χρειάζεται μία ουσιαστική
συζήτηση με τις παραγωγικές δυνάμεις αλλά και τα αντίπαλα πολιτικά κόμματα για την συγκρότηση
ενός εθνικού σχεδίου για την Οικονομία. Χρειαζόμαστε εδώ και τώρα περισσότερη συνεννόηση. Μεγαλύτερη προσπάθεια για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση.
Τα τελευταία είκοσι χρόνια έχουμε στηρίξει όλες μας τις ελπίδες στην Ευρώπη. Κι έτσι εγκαταλείψαμε κάθε προσπάθεια για να δημιουργήσουμε μία Ελλάδα ισχυρή σε όλα τα επίπεδα. Μας αρκούσε να είμαστε μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας. Εκείνο που δεν είχαμε σκεφτεί είναι ότι η ΕΕ απέχει
σημαντικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Μας διαφεύγει, έτσι, της προσοχής το ενδεχόμενο να μην υπάρχει η Ευρώπη που έχουμε ονειρευτεί. Το ερώτημα δεν είναι μέσα ή έξω από το ευρώ, αλλά αν θα υπάρχει Ενωμένη Ευρώπη ή όχι.
Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να φτιάξουμε τα του οίκου μας. Είναι η μοναδική ασπίδα μας για
την προστασία μας στο μέλλον. Αυτό βλέπει ο κόσμος. Κι απαιτεί προτάσεις. Απαιτεί δημιουργικές
πολιτικές.
(Θανάσης Μαυρίδης)
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Ευρωεκλογές: Ανησυχία για την άνοδο Ακροδεξιών
και Ευρωσκεπτικιστών, φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία
Η Ευρώπη βρίσκεται την επομένη των ευρωεκλογών της Κυριακής 25 Μαίου '14, υπό το σοκ
του πολιτικού σεισμού που προκάλεσε ο θρίαμβος του Εθνικού Μετώπου στη Γαλλία και των
αντιευρωπαϊστών, λαϊκιστών Δεξιών του UKIP
στη Μεγάλη Βρετανία, αποτέλεσμα το οποίο ερμηνεύεται από τους περισσότερους αναλυτές ως
απόρριψη των Βρυξελλών και των πολιτικών
ελίτ που βρίσκονται στην εξουσία ανά τις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρά την άνοδο της Άκρας Δεξιάς και των ευρωσκεπτικιστών στην Ευρώπη, η παραδοσιακή συντηρητική Κεντροδεξιά διατηρεί το μεγαλύτερο αριθμό εδρών στο νέο ευρωκοινοβούλιο
των 28.
Η κατανομή των εδρών
Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, το ΕΛΚ καταλαμβάνει 212 έδρες, 61 λιγότερες σε σχέση με εκείνες στο απερχόμενο ευρωκοινοβούλιο, ενώ οι
Σοσιαλιστές 187 έδρες, εννέα λιγότερες. Οι Φιλελεύθεροι παραμένουν η τρίτη ομάδα με 72
ευρωβουλευτές, 11 λιγότερους σε σχέση με το
απερχόμενο ευρωκοινοβούλιο, ενώ οι Πράσινοι
έρχονται τέταρτοι με 55 ευρωβουλευτές, δύο λιγότερους σε σχέση με την περίοδο 2009 - 2014.
Οι τέσσερις ομάδες εξασφαλίζουν συνολικά
526 έδρες, έναντι 612 στο προηγούμενο ευρωκοινοβούλιο. Δεδομένης της ανόδου των ευρωσκεπτικιστών και αντιευρωπαϊκών δυνάμεων,
τόσο της Άκρας Δεξιάς, όσο και της ριζοσπαστικής Αριστεράς, η μόνη δυνατή πλειοψηφία φαίνεται ότι μπορεί να εξευρεθεί στο πλαίσιο ενός
μεγάλου συνασπισμού ανάμεσα στους Χριστιανοδημοκράτες και τους Σοσιαλιστές, με την ενδεχόμενη υποστήριξη των Φιλελευθέρων, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.
Ακροδεξιά και λαϊκιστές Ευρωσκεπτικιστές
«ταρακουνούν» Παρίσι - Λονδίνο
Οι δεξιοί λαϊκιστές του βρετανικού Ukip (Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου) κατέγραψαν την ιστορική επίδοση του 29% και
εξασφάλισαν 23 από τις 74 έδρες των ευρωπαϊκών εδρών για τη Μεγάλη Βρετανία.
Εκτόξευση του ευρωσκεπτικισμού
Στη Γαλλία, εκμεταλλευόμενη την δυσαρέσκεια κατά του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού

Κόμματος, το ακροδεξιό Εθνικό Μέτωπο (FN)
της Μαρίν Λεπέν κατέγραψε το ιστορικό ποσοστό του 24,96%, που το έφερε στην πρώτη θέση. Το FN εξασφαλίζει τις 24 από τις 74 έδρες
της Γαλλίας στο Ευρωκοινοβούλιο.
Το Εθνικό Μέτωπο βρίσκεται αρκετά μπροστά
από την κεντροδεξιά αντιπολίτευση του UMP,
που εξασφαλίζει το 20,8% των ψήφων, ενώ το
Σοσιαλιστικό Κόμμα υφίσταται ιστορική ήττα
συγκεντρώνοντας το 14% των ψήφων. Η Μαρίν
Λεπεν ζήτησε αμέσως από τον Φρανσουά Ολάντ
την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας Ουίλιαμ Χέιγκ δήλωσε «ανήσυχος» για τη
νίκη του Εθνικού Μετώπου και, όταν ερωτήθηκε
εάν πρόκειται για ρατσιστικό κόμμα απάντησε:
«Ναι και πιστεύω ότι οφείλουμε να ανησυχούμε
απέναντι σε τέτοια γεγονότα και τέτοιες εξελίξεις στην υπόλοιπη Ευρώπη».
Tα ΜΜΕ
Ο ευρωπαϊκός Τύπος τελεί υπό το σοκ του «πολιτικού σεισμού» που αποτελούν οι επιδόσεις
των ευρωφοβικών κομμάτων στις ευρωεκλογές και ιδιαίτερα η επίδοση του Εθνικού Μετώπου (FN), το οποίο πλέον είναι το πρώτο κόμμα
της Γαλλίας.
«Πολιτικός σεισμός» είναι ο τίτλος της
Frakfurter Allgemeine Zeitung που αφιερώνει
την πρώτη της σελίδα, όπως και το σύνολο σχεδόν των γερμανικών μέσων ενημέρωσης, στον
θρίαμβο του Εθνικού Μετώπου. «Αυτό θα έχει
σοβαρές συνέπειες. Το σύνθημα «περισσότερη
Ευρώπη» πρέπει να αντιμετωπισθεί σοβαρά»,
σχολιάζει η εφημερίδα.
Η λαϊκή Bild κάνει από την πλευρά της λόγο
για «εκλογικό σοκ στη Γαλλία». Για τον πρόεδρο
Ολάντ, πρόκειται για πανωλεθρία αναφέρει η
Die Welt, η οποία κάνει επίσης λόγο για πολιτικό σεισμό. «Εξαιτίας αυτής της εκλογικής καταστροφής, ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ,
ηττημένος, είναι όλο και περισσότερο αποδυναμωμένος. Θα είναι ακόμη πιο δύσκολο γι΄ αυτόν
να εφαρμόσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις»,
σχολιάζει η εφημερίδα.
«Σεισμός στη Γαλλία», είναι ο πρωτοσέλιδος
τίτλος της La Repubblica, «Σοκ στη Γαλλία»,
γράφει η Corriere della Sera.

Χοντρή ''γκάφα'' του Λευκού Οίκου
Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε... κατά λάθος το όνομα του επικεφαλής της CIA στο Αφγανιστάν, σε
λίστα με την οποία εφοδίασε δημοσιογράφους οι οποίοι συμμετείχαν στην επίσκεψη - έκπληξη του
Ομπάμα στην ασιατική χώρα το σαββατοκύριακο στους Αμερικανούς στρατιώτες που υπηρετούν
εκεί. Η λίστα με τα ονόματα 15 αξιωματούχων δόθηκε σε 6.000 άτομα, όπως αναφέρει το περιοδικό
Time, με το όνομα του Σταθμάρχη της CIA να φιγουράρει ανοικτά.
Ο Λευκός Οίκος, ο οποίος έλαβε τη λίστα από στρατιωτικούς αξιωματούχους, συνειδητοποίησε το
λάθος και εξέδωσε διόρθωση, στην οποία το όνομα είχε διαγραφεί.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα προειδοποίησε ότι η αποκάλυψη του ονόματος μπορεί να
θέσει σε κίνδυνο τον ίδιο τον αξιωματούχο ή μέλη της οικογένειάς του.
Η ταυτότητα του Αμερικανού αξιωματούχου είναι κατά πάσα πιθανότητα γνωστή μονάχα στα
υψηλά κλιμάκια της αφγανικής κυβέρνησης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν ο σταθμάρχης έχει ήδη αποσυρθεί, αναφέρει η Washington Post.
Oυκρανία: Ο Πορονέσκο κέρδισε τις εκλογές από τον πρώτο γύρο
Ο ίδιος δήλωνε προ ημερών ότι θα χειριστεί την Ουκρανία με τον ίδιο τρόπο που διευθύνει την
επιτυχημένη σοκολατοβιομηχανία του.
Τελικά εάν και ήταν το φαβορί των εκλογών αυτών διέψευσε όσους εκτιμούσαν ότι δεν θα εκλεγόταν από τον πρώτο γύρο και θα έπρεπε να περιμένει για τον δεύτερο γύρο στις 15 Ιουνίου.
Ο «βασιλιάς της σοκολάτας» όπως τον αποκαλούν συγκέντρωσε περισσότερο από το 55% των ψήφων. Δεύτερη ήρθε η επικεφαλής της επανάστασης του 2004 και πρώην πρωθυπουργός Γιούλια Τιμοσένκο.

Τουρκία: 'Ενταλμα σύλληψης Ισραηλινών στρατιωτικών
Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης έδωσε εντολή για την σύλληψη τεσσάρων πρώην επικεφαλής
του ισραηλινού στρατού για την εμπλοκή τους στην επιδρομή ισραηλινών κομάντος στο τουρκικό
πλοίο Μαβί Μαρμαρά το 2010 ανοιχτά της Γάζας, κατά την οποία έχασαν την ζωή τους εννέα Τούρκοι ακτιβιστές, ανακοίνωσαν συγκλίνουσες πηγές.
Το δικαστήριο θα απευθύνει στην Ίντερπολ αίτημα για την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης εναντίον τεσσάρων πρώην αξιωματούχων του ισραηλινού στρατού, οι οποίοι δικάζονται από το
2012 ερήμην τους σε μια πολύ συμβολική διαδικασία που διεξάγεται στην Τουρκία, διευκρίνισε στο
Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της τουρκικής ισλαμικής φιλανθρωπικής οργάνωσης IHH (Ίδρυμα
Ανθρωπιστικής Βοήθειας) και δικηγόρος της πολιτικής αγωγής.
«Ένα ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε από το δικαστήριο κατά των υπόπτων αυτών», σημείωσε
ο Σερκάν Νεργκίζ του IHH, προσθέτοντας ότι η απόφαση του δικαστηρίου θα γνωστοποιηθεί στο
υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο θα ζητήσει από την Ίντερπολ την έκδοση διεθνούς εντάλματος
σύλληψης κατά του πρώην αρχηγού του γενικού επιτελείου στρατού Γκάμπι Ασκενάζι και τους πρώην αρχηγούς του Πολεμικού Ναυτικού Ελιέζερ Άλφρεντ Μαρόμ και της Πολεμικής Αεροπορίας Αβισάι Λέβι, καθώς και τον πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ Άμος Γιαντλίν για
την φερόμενη ανάμειξή τους στην επίθεση κατά του Μαβί Μαρμαρά.
Η τουρκική δικαιοσύνη κατηγορεί τους Ισραηλινούς αυτούς αξιωματούχους για «τερατώδεις φόνους και βασανιστήρια».
Η απόφαση του δικαστηρίου εκδίδεται την ώρα που εδώ και πολλούς μήνες διεξάγονται συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία για την αποζημίωση των οικογενειών των θυμάτων.

«Πολιτικός σεισμός» από τη νίκη-σοκ της Μαρίν Λεπέν
Το «πρόσωπο της ημέρας» στην Ευρώπη, η μεγάλη σταρ της γαλλικής Ακροδεξιάς ανακατεύει
γερά την πολιτική τράπουλα στη Γαλλίας με την σοσιαλιστική κυβέρνηση του Φρανσουά Ολάντ να
αναζητά τρόπους επιβίωσης έως τις προγραμματισμένες προεδρικές εκλογές του 2017, την γαλλική
Δεξιά να αγριοκοιτάζει τον ηγέτη της, Φρανσουά Κοπέ, ο οποίος δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψος
των περιστάσεων και τον Γάλλο πρωθυπουργό, Μανουέλ Βαλς, να απορρίπτει την πρόταση της Μαρίν Λεπέν για διάλυση της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Ποιος θα περίμενε εξάλλου στη χώρα του Μάη
του ' 68, ένας στους τρεις νέους να ψηφίσει το κόμμα της ηγέτιδας του ακροδεξιού «Εθνικού Μετώπου»; Και στους Γάλλους εργάτες, σύμφωνα με την Liberation που έκανε μία «ακτινογραφία» των
ψηφοφόρων της Λεπέν , το ακροδεξιό κόμμα είχε τεράστια απήχηση.
Ο θρίαμβος της Μαρίν Λεπέν έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό στη Γαλλία με την Δεξιά και τους
Σοσιαλιστές να προσπαθούν να ανασυνταχθούν. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση του Ολάντ κλυδωνίζεται καθώς υπέστη ιστορική ήττα στις χθεσινές ευρωεκλογές με ποσοστό μόλις 14,3%. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Γάλλος πρωθυπουργός, Μανουέλ Βαλς, θα ανακοινώσει νέα μείωση φόρων μέσα
στις επόμενες ώρες προκειμένου να προσελκύσει ξανά το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων των Σοσιαλιστών.
Η μεγάλη νίκη της Λεπέν σχολιάστηκε και στην Ουάσινγκτον με την κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα να δηλώνει ότι η νίκη της γαλλικής Ακροδεξιάς είναι ένα μεγάλο ζήτημα, μία μεγάλη υπόθεση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 1984, όταν για πρώτη φορά το κόμμα της γαλλικής Ακροδεξιάς συμμετείχε στις ευρωεκλογές, το κόμμα με ηγέτη τον «πατέρα» της «Εθνικού Μετώπου», Ζαν Μαρί Λεπέν
είχε αποσπάσει το ποσοστό του 10,9% και σήμερα είναι πρώτο κόμμα στη Γαλλία.
Η Μαρίν Λεπέν είναι πλέον αυτή που κινεί τα νήματα στη πολιτική σκηνή της χώρας, σύμφωνα με
το γαλλικό Τύπο. Για την εφημερίδα «Le Figaro», το μεγάλο πλεονέκτημα της επκεφαλής της γαλλικής Ακροδεξιάς είναι η σκληρή μεταναστευτική πολιτική που υιοθετεί το κόμμα της που βρήκε μεγάλη απήχηση σε μία χώρα που κυβερνάται από έναν άχρωμο, άγευστο και άνευρο ηγέτη, η άστατη
ερωτική ζωή του οποίου απασχολεί την κοινή γνώμη περισσότερο από τα μεγάλα προβλήματα της
Γαλλίας , όπως η οικονομία και η ανεργία.
Για την εφημερίδα «Le Monde», το γεγονός ότι η Λεπέν κατάφερε να λάβει ποσοστό μεγαλύτερο
και απ΄ αυτό που της έδιναν οι δημοσκόποι κερδίζοντας ουσιαστικά ψηφοφόρους ακόμα και από
το Σοσιαλιστικό Κόμμα, έκανε τον Φρ. Ολάντ να παγώσει αλλά και την γαλλική Δεξιά να στρέφεται
προς το Νικολά Σαρκοζί και σχεδόν να τον... εκλιπαρεί να επιστρέψει στην πολιτική ζωή της χώρας.
Στο Παρίσι, η σοσιαλιστική κυβέρνηση συνεδριάζει εκτάκτως , ενώ ο πρωθυπορυγός , Μανουέλ
Βαλς έστειλε το μήνυμά στη Λεπέν ότι δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί το αίτημά της, να διαλυθεί δηλαδή η γαλλική εθνοσυνέλευση. Την ίδια ώρα, η η γαλλική «Le Figaro» αναφέρει σε άρθρο της ότι,
δυστυχώς, ο κ.Ολάντ απεδείχθη ο καλύτερος πολιτικός για να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους της
γαλλικής... Ακροδεξιάς.

Μέρκελ: ''Απογοήτευση''
Η καγκελάριος της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ δήλωσε ότι ''εξεπλάγη και απογοητεύθηκε'' από την
δύναμη ορισμένων ακροδεξιών και λαϊκιστικών κομμάτων στις εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο.
«Είναι αξιοσημείωτο και λυπηρό», δήλωσε η κ. Μέρκελ σε συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο.
Ευρωσκεπτικιστές εθνικιστές σημείωσαν εντυπωσιακές εκλογικές νίκες την Κυριακή στη Γαλλία,
τη Μεγάλη Βρετανία και τη Δανία, καθώς οι επικριτές της Ε.Ε. υπερδιπλασίασαν τις έδρες τους σε
μια ψήφο διαμαρτυρίας κατά της λιτότητας και της ανεργίας.
Η καγκελάριος εξέφρασε ωστόσο και την ικανοποίησή της για το «σταθερό αποτέλεσμα» που έφεραν οι Συντηρητικοί στις ευρωεκλογές.
Χαιρετίζοντας «την καλή εκστρατεία» που διεξήχθη με επικεφαλής του ψηφοδελτίου τον ΖανΚλοντ Γιούνκερ, η οποία επέτρεψε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) να αναδειχθεί η πρώτη πολιτική δύναμη στην Ευρώπη, η κ. Μέρκελ δήλωσε πως πρέπει τώρα να διεξαχθούν «συζητήσεις» για
να διορισθεί ο νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
'Ενα ευρωπαϊκό κοινοβούλιο που δεν...πολυσυμπαθεί την Ευρώπη
Στον απόηχο του πολιτικού σοκ που προκάλεσε ο θρίαμβος του Εθνικού Μετώπου στη Γαλλία και
των ευρωφοβικών του Ukip στη Βρετανία, και ο οποίος δείχνει την απόρριψη των Βρυξελλών και
των πολιτικών ελίτ που βρίσκονται στην κυβέρνηση, βρίσκει την Ευρώπη η «επόμενη μέρα».
Παρά την άνοδο της άκρας δεξιάς και των ευρωσκεπτικιστών στην Ευρώπη, η συντηρητική δεξιά
διατηρεί το μεγαλύτερο αριθμό εδρών στο νέο ευρωκοινοβούλιο των 28.
Σύμφωνα με νέα πρόβλεψη αποτελέσματος από το ευρωκοινοβούλιο, μειώνεται η διαφορά ανάμεσα στις έδρες που εξασφαλίζουν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και οι Σοσιαλιστές.
Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, το ΕΛΚ καταλαμβάνει 212 έδρες, 61 λιγότερες σε σχέση με το απερχόμενο ευρωκοινοβούλιο, ενώ οι Σοσιαλιστές 187 έδρες, 9 λιγότερες.
Οι Φιλελεύθεροι παραμένουν η τρίτη ομάδα με 72 ευρωβουλετές, 11 λιγότερους σε σχέση με το
απερχόμενο ευρωκοινοβούλιο, ενώ οι Πράσινοι έρχονται τέταρτοι με 55 ευρωβουλευτές, 2 λιγότερους. Οι τέσσερις ομάδες εξασφαλίζουν 526 έδρες, έναντι 612 στο προηγούμενο ευρωκοινοβούλιο.
Δηλώσεις Γιούνκερ
«Η διψήφια διαφορά σε έδρες που έχει το ΕΛΚ από το ΕΣΚ μου δίνει το δικαίωμα να επιχειρήσω
πρώτος τη διαμόρφωση πλειοψηφίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για
την εκλογή του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Αυτό δήλωσε ο υποψήφιος του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ο οποίος τόνισε ότι ως ο νικητής των ευρωεκλογών, δικαιωματικά θα πρέπει να διεκδικήσει την προεδρία της Κομισιόν.
«Δεν με νοιάζει τι λένε. Δεν παρακαλάω κανέναν. Κέρδισα τις εκλογές», απάντησε σε έντονο ύφος
ο Γιούνκερ ερωτηθείς για τις επιφυλάξεις που έχουν εκφραστεί σχετικά την υποψηφιότητά του από
τη Βρετανία και ορισμένες ακόμη ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.
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Θα ενσαρκώσει σε ταινία τον θρυλικό 'Ελληνα μαραθωνοδρόμο Κυριακίδη

Βιογραφική ταινία για τον Έλληνα μαραθωνοδρόμο Στέλιο Κυριακίδη ετοιμάζει η «Disney». Τον
ρόλο του Κυριακίδη αναμένεται να ενσαρκώσει ο Τομ Χίντλστον.
Ο Στέλιος Κυριακίδης (1910-1987), ήταν Έλληνας αθλητής από την Κύπρο, δρομέας ημιαντοχής
και αντοχής και μέλος της ελληνικής εθνικής ομάδας στίβου. Υπήρξε Πανελληνιονίκης, Βαλκανιονίκης, νικητής στους Παγκύπριους αγώνες και έλαβε μέρος σε δύο Ολυμπιάδες (Βερολίνο 1936, Λονδίνο 1948).
Έμεινε γνωστός για την μεγάλη νίκη του στον Μαραθώνιο της Βοστώνης το 1946 που την εποχή
εκείνη ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού. Ήταν ο πρώτος αθλητής
εκτός Αμερικής-Καναδά που νίκησε στον Μαραθώνιο της Βοστώνης και ο πρώτος που χρησιμοποίησε χρονομετρητή χειρός.
Το σενάριο της ταινίας θα γράψει ο Μπιλ Γουίλερ ενώ στην παραγωγή βρίσκουμε τους Μάρκ Κιάρντι, Γκόρντον Γκρέι (Μεγάλο Φαβορί) αλλά και τους Πάρη Κασιδόκωστα και Τέρι Ντούγκας. Στον
πρωταγωνιστικό ρόλο αναμένεται να δούμε τον Τομ Χίντλστον, ο οποίος έχει μελετήσει αρκετά την
αρχαία ελληνική γλώσσα. Μάλιστα έχει εντυπωσιάσει μιλώντας ελληνικά κατά την διάρκεια συνέντευξής του στο ελληνικό σάιτ Cinemag.
Ο Τομ Χίντλστον έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσω της ταινίας Θωρ όπου ενσαρκώνει τον Λόκι. Είναι ένας καταξιωμένος ηθοποιός έχοντας ενσαρκώσει πολλούς και διαφορετικούς χαρακτήρες.
'Eχει υποδυθεί και τον Ορέστη στην ελληνική τραγωδία «Ηλέκτρα».

Προβλέψεις για ισχυρό Ελ Νίνιο και προειδοποιήσεις για τις καλλιέργειες
Ο Ελ Νίνιο, το κλιματικό φαινόμενο, στο οποίο αποδίδονται ακραία καιρικά φαινόμενα, φαίνεται
πως αρχίζει να αναπτύσσεται στον Ειρηνικό Ωκεανό, στην περιοχή του Ισημερινού, όπως καταδεικνύουν τα τελευταία δορυφορικά δεδομένα, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο της Γης της NASA.
Όπως φαίνεται μάλιστα από μετρήσεις αισθητήρων στον ωκεανό, οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με αυτές της Άνοιξης του 1997, που είχαν ως αποτέλεσμα έναν από τους ισχυρότερους Ελ Νίνιο του περασμένου αιώνα.
Για όσο διαρκεί ο Ελ Νίνιο, η επιφανειακή θερμοκρασία των υδάτων του ανατολικού Ειρηνικού
ανεβαίνει, κάτι που φέρνει ξηρασία στο δυτικό τροπικό Ειρηνικό και πλημμύρες στον ανατολικό.
Ένας ισχυρός Ελ Νίνιο μεταβάλλει τις βροχοπτώσεις προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις σε
- υπό κανονικές συνθήκες - ξηρές χώρες της Νοτίου Αμερικής, αλλαγές στα ωκεάνια ρεύματα κ.α.
Για τις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών που εδώ και μήνες ή ακόμη και χρόνια πλήττονται από
έντονη ξηρασία, μια τέτοια εξέλιξη εμπνέει αισιοδοξία. «Εάν ο Ελ Νίνιο επιστρέψει, τον επόμενο χειμώνα οι δυτικές και νοτιοδυτικές πολιτείες θα ανακουφιστούν σε μεγάλο βαθμό από τη μακρά και
επώδυνη ξηρασία», δήλωσε ο κλιματολόγος του Jet Propulsion Lab της NASA Μπιλ Πάτσερτ. «Επιπλέον, τον πολύ ψυχρό χειμώνα στο ανώτερο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πιθανό να διαδεχθεί φέτος ένας ήπιος χειμώνας».
Στην Καλιφόρνια, το 100% της οποίας πλήττεται από ξηρασία και έξαρση των πυρκαγιών, ειδικά στο νότο, οι μετεωρολόγοι βλέπουν ελάχιστες πιθανότητες βροχής για τους επόμενους πέντε μήνες. Τώρα «ποντάρουν» σε έναν ισχυρό Ελ Νίνιο έως τα τέλη του έτους. «Με δεδομένο ότι η πολιτεία
εισέρχεται σε ξηρή περίοδο, υπάρχει μηδαμινή πιθανότητα βροχών. Μέσα στον επόμενο χειμώνα,
όλα θα εξαρτηθούν από την ένταση αυτού του Ελ Νίνιο», είπε σε δημοσιογράφους ο διευθυντής του
αμερικανικού Κέντρου Προβλέψεων για το Κλίμα Μάικ Χάλπερτ.
Την ίδια ώρα, τα αποτελέσματα μίας νέας μελέτης ερευνητών από το πανεπιστήμιο του Λιντς καταδεικνύουν ότι το φαινόμενο μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις σοδειές κάποιων από τις βασικές καλλιέργειες, μειώνοντας για παράδειγμα κατά 4% τις αποδόσεις αραβοσίτου παγκοσμίως, αλλά ενισχύοντας τη σόγια ακόμη και κατά 5,4%. Τις χρονιές του «αντίπαλου δέους», της Λα Νίνια, οι
αποδόσεις και των τεσσάρων βασικών καλλιεργειών (αραβόσιτος, ρύζι, σιτάρι, σόγια) είναι χαμηλότερες από το μέσο όρο.
Bloomberg: Το κυπριακό αέριο μπορεί να προσφέρει εναλλακτική λύση στην Ευρώπη
Η Κύπρος διαθέτει αποθέματα φυσικού αερίου, 6 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών και υπολογίζει ότι θα ανακαλύψει περίπου άλλα τόσα, αναφέρει ο υπουργός ενέργειας Γιώργος Λακοτρύπης. Σκοπός της Κύπρου είναι να δημιουργήσει ένα σταθμό υγροποιημένου αερίου γράφει το
Bloomberg, το οποίο θα μπορούσε να προσφέρει στην Ευρώπη μια εναλλακτική λύση ώστε να μην
εξαρτάται από την Μόσχα.
Ένας σταθμός στην Κύπρο θα μπορούσε να επεξεργάζεται αέριο από την λεκάνη Λεβάντ, η οποία
μπορεί να κατέχει 122 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου και να το μεταφέρει από την
θάλασσα στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης. Η εταιρία που θα αναλάβει να εξερευνήσει την περιοχή
είναι η Noble Energy και έχει υπογράψει συμβόλαιο με την Κυβέρνηση της Κύπρου.
Η Κύπρος θα έχει «μια αρκετά καλή ιδέα» για τα αποθέματα φυσικού αερίου και υδρογονανθράκων μέσα σε περίπου 12 έως 15 μήνες, καθώς εταιρείες όπως οι Eni SpA (ENI), Korea Gas Corp και
Total SA ξεκίνησαν την εξερεύνηση, σύμφωνα με όσα είπε ο Λακοτρύπης σε μια συνέντευξη στις 14
Μαΐου. Η Noble είναι η εταιρεία που ανακάλυψε και τα κοιτάσματα Λεβιάθαν το 2010.
Η Κύπρος διαπραγματεύεται τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία ενός εργοστασίου υγροποιημένου φυσικού αερίου με την Noble και θα λάβει μια τελική επενδυτική απόφαση ως το
2016-2017, είπε ο υπουργός.
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Επιστροφή στην δράση για το τηλεσκόπιο Κέπλερ
Με νέα καθήκοντα επιστρέφει αυτό το μήνα το διαστημικό τηλεσκόπιο Κέπλερ, στα πλαίσια της
αποστολής Κ2 όπως ανακοίνωσε η NASA.
Το σκάφος είχε εκτελέσει με εξαιρετική επιτυχία την πρωταρχική του αποστολή που αφορούσε
στον εντοπισμό πλανητών εκτός Ηλιακού Συστήματος έχοντας ανακαλύψει στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του περίπου 1.000 πλανήτες και 3.600 ακόμη πιθανούς υποψήφιους.
Το Μάιο του 2013, η NASA ανακοίνωσε το πέρας της αποστολής του εξαιτίας ανεπανόρθωτης βλάβης στο σύστημα προσανατολισμού και τοποθέτησής του. Για την ακρίβεια, το σκάφος ήταν σχεδιασμένο να χρησιμοποιεί τέσσερα γυροσκόπια για τη σταθεροποίησή του. Όταν έχασε ένα από αυτά
τον Ιούλιο του 2012, τα υπόλοιπα τρία ήταν αρκετά για τον πλήρη έλεγχο του σκάφους, η απώλεια
ενός ακόμη γυροσκοπίου όμως λίγους μήνες αργότερα, δεν επέτρεπε στους μηχανικούς να ελέγχουν
τη συμπεριφορά του Κέπλερ με την απαιτούμενη ακρίβεια.
Έκτοτε οι επιστήμονες αναζητούσαν μια νέα αποστολή που θα ήταν σε θέσει να εκπληρώσει το
Κέπλερ, με τα υπάρχοντα όργανα και τα εν ενεργεία συστήματα του. Η ιδέα στην οποία κατέληξαν,
ήταν να μετακινήσουν το σκάφος σε τέτοια θέση ώστε να εκμεταλλεύονται την πίεση της ακτινοβολίας του Ήλιου, ως την τρίτη συνιστώσα μαζί με τα δύο λειτουργικά γυροσκόπια, επιτρέποντας έτσι
τον έλεγχο και στους τρεις άξονες.
Η NASA ενέκρινε την ιδέα αυτή και τη νέα διετή περίοδο λειτουργίας του Κέπλερ, έτσι η επάνοδος
του σκάφους στα επιστημονικά δρώμενα αναμένεται στις 30 Μαΐου.
Κατά τη νέα περίοδο λειτουργίας του, το Κέπλερ με τις μειωμένες δυνατότητες προσανατολισμού
που θα έχει, θα είναι σε θέση να παρατηρεί στόχους εντός του γαλαξιακού επιπέδου σε ένα αρκετά στενότερο πεδίο, ενώ θα περιορίζεται από την κίνηση της Γης γύρω από τον Ήλιο, σε 83 ημέρες
συνεχούς παρατήρησης, καθώς από την στιγμή που ακολουθεί τη Γη στην περιφοράς της γύρω από
τον Ήλιο, το μισό χρόνο θα έχει τον Ήλιο πίσω του και τον υπόλοιπο χρόνο θα τον έχει εμπρός του,
κάτι που θα εμποδίζει την παρατήρηση. Παρόλα αυτά πρόκειται για ένα ακόμη δείγμα της εφευρετικότητας και της προσαρμοστικότητας των μηχανικών της NASA που συχνά βρίσκουν ευφάνταστες
λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα.
Τα μεγαλύτερα λάθη στην σύγχρονη αστρονομία
Δέκα από τις πιο λανθασμένες εκτιμήσεις στην ιστορία της αστρονομίας συγκεντρώνει σε μία πρόσφατη δημοσίευσή του ο Άμπραχαμ Λεμπ, καθηγητής φυσικής στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.
Σύμφωνα με το Λεμπ το κύριο γνώρισμα πίσω από κάθε λάθος πρόβλεψη είναι η πίστη των αστρονόμων πως γνωρίζουν την αλήθεια έχοντας στη διάθεσή τους περιορισμένα στοιχεία, χρησιμοποιώντας μάλιστα τη ρήση του Μαρκ Τουέην πως «δεν είναι αυτό που δε γνωρίζεις που μπορεί να σου
δημιουργήσει πρόβλημα αλλά αυτό για το οποίο είσαι σίγουρος και εντέλει αποδεικνύεται λανθασμένο». Τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα στη λίστα του Λεμπ είναι με χρονολογική σειρά τα παρακάτω:
Το 1908 ο Έντουαρντ Πίκερινγκ, διευθυντής τότε του αστεροσκοπείου του Χάρβαρντ παρουσίασε
τα επιχειρήματά του υπέρ της άποψης πως δεν υπήρχε κανένας λόγος για την αύξηση του μεγέθους
των τηλεσκοπίων. Σύμφωνα με τον Πίκερινγκ θα έπρεπε πλέον να δοθεί έμφαση σε άλλες παραμέτρους όπως το κλίμα της περιοχής που θα γινόταν η εγκατάσταση του εκάστοτε τηλεσκοπίου, αφού
στο θέμα του μεγέθους είχε επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Οι απόψεις αυτές είχαν βαρύ αντίκτυπο στην ιστορία της αστρονομίας και χρειάστηκαν μερικές
δεκαετίες για να γίνει εμφανές πως ήταν άστοχες. Στο μεταξύ, στα επιστημονικά κέντρα που ακολούθησαν αντίθετη πορεία έγιναν τις επόμενες δεκαετίες οι μεγάλες ανακαλύψεις της διαστολής του
Σύμπαντος, των ραδιο-γαλαξιών και των κβάζαρς ενώ πλέον τα μεγάλα τηλεσκόπια κυριαρχούν
στον τομέα της αστρονομίας.
Τη δεκαετία του ’60, η NASA ερευνούσε το ενδεχόμενο μιας διαστημικής επιστημονικής αποστολής που θα εκτελούσε παρατηρήσεις σε ακτινοβολία ακτινών χ. Η βασική ιδέα του εγχειρήματος
ήταν πως από τη στιγμή που η ατμόσφαιρα της Γης εμπόδιζε τις ακτίνες χ να εισέλθουν ένα παρατηρητήριο σε τροχιά θα μπορούσε να εγκαινιάσει ένα νέο κλάδο της αστρονομίας.
Το επιστημονικό συμβούλιο έκρινε τότε πως δεν υπήρχε σημαντικός λόγος για μια τέτοια αποστολή κάνοντας ένα μνημειώδες λάθος το οποίο καθυστέρησε την αστρονομία ακτινών χ κατά τουλάχιστον μισή δεκαετία. Όταν η πρώτη αποστολή εκτοξεύτηκε το 1970 έκανε ένα πλήθος από ανακαλύψεις μεταξύ των οποίων και η ανακάλυψη του Κύκνου Χ-1, της πρώτης υποψήφιας μαύρης τρύπας
στο Σύμπαν, ενώ έκτοτε έχει εκτοξευτεί πλήθος από άλλες παρόμοιες αποστολές.
Μία ακόμη λάθος διαπίστωση αφορά στην έρευνα για πλανήτες όμοιους με τη Γη, η οποία αποτελεί σήμερα έναν από τους κινητήριους μοχλούς της αστρονομίας. Σύμφωνα με το Λεμπ δεν είναι τόσο δύσκολο τεχνικά να ανακαλυφθεί ένας πλανήτης, καθώς κάθε φορά που παρεμβάλλεται μεταξύ της Γης και του άστρου του προκαλεί μία μεταβολή στην ακτινοβολία του άστρου που φτάνει στη
Γη. Ο Όττο Στρούβε μάλιστα είχε προτείνει κάτι ανάλογο το 1952, αλλά η πρόταση του έπεσε στο κενό εξαιτίας της επιστημονικής προκατάληψης πως κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο. Ακόμη και η πρώτη ανακάλυψη εξωπλανήτη, αυτή του HD114762b το 1989, καθυστέρησε έξι χρόνια να αναγνωριστεί
εξαιτίας της δυσπιστίας της επιστημονικής κοινότητας.
Ο λόγος για τον οποίο ο συγγραφέας ασχολήθηκε με το ζήτημα έχει να κάνει με την ευχή πως τέτοια λάθη θα αποφευχθούν στο μέλλον, εάν υπάρχει γνώση των σφαλμάτων του παρελθόντος.
Σύνδρομο που οφείλεται στα γονίδια είναι η νυχτερινή λαιμαργία
Οι άνθρωποι οι οποίοι ξυπνάνε μέσα στη νύχτα λόγω λαιμαργίας πάσχουν από ένα πραγματικό
σύνδρομο, το οποίο πιθανώς οφείλεται στα γονίδιά τους, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Σατσιντανάντα Πάντα του Ινστιτούτου Salk της Καλιφόρνια,
πραγματοποίησαν πειράματα με ποντίκια και διαπίστωσαν ότι όταν είναι ελαττωματικά τα γονίδια
τα οποία συγχρονίζουν την όρεξη με τον ύπνο, τότε προκύπτει μια διαταραχή, που οδηγεί σε αλλαγή των ωρών φαγητού, σε υπερκατανάλωση τροφής και σε παχυσαρκία. Περίπου το 1% έως 2% των
ανθρώπων εκτιμάται ότι έχει την συνήθεια να ξυπνάει για να φάει τη νύχτα.
Πρόσφατα το σύνδρομο ταξινομήθηκε επίσημα ως διαταραχή διατροφής, αλλά η αιτία του παραμένει άγνωστη, αν και η νέα μελέτη δίνει μια πιθανή βιολογική εξήγηση. Επειδή κανείς συνήθως
τρώει ό,τι βρει μπροστά του, η νυχτερινή διατροφή του τείνει να είναι ανθυγιεινή, με πολλές θερμίδες και έτσι να οδηγεί σε παραπανίσια κιλά. Οι ερευνητές τροποποίησαν γενετικά τα πειραματόζωα,
ώστε να φέρουν ένα γονίδιο ανθρώπινου βιολογικού «ρολογιού».
Όταν οι επιστήμονες έκαναν αυτό το γονίδιο να «σιγάσει», τα ποντίκια αποσυγχρονίστηκαν και
άρχισαν να τρώνε την ώρα που κανονικά θα έπρεπε να κοιμούνται. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι τα
εν λόγω γονίδια συνεργάζονται για να διατηρούν τον ύπνο και το φαγητό στον σωστό συγχρονισμό.
Όταν όμως δυσλειτουργούν, τότε απορρυθμίζεται η όρεξη και η διατροφή, καθώς και ο ύπνος.
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