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Μετά το σκάνδαλο με τα χρήματα γιά τους πυρόπληκτους (2007), η ελληνική Ομοσπονδία Βοστώνης ''ξαναχτυπά''

Πονηρά οικονομικά παιχνίδια

με το δράμα που περνά η Μυρτώ

Αγανάκτηση και απογοήτευση στην Ομογένεια, που πρόσφερε γιά την -κακοποιημένη στην Πάρο, καλοκαίρι 2012- Μυρτώ και νοσηλεύεταιαποθεραπεύεται στην Βοστώνη... Τα χρήματα (περισσότερα από 110.000 δολ.) τα κρατά η Ομοσπονδία και ΑΡΝΕΙΤΑΙ να δώσει λογαριασμόαπολογισμό, με ασοβάρευτες δικαιολογίες... Επιστολή-καταπέλτης δικηγόρου προς την ομογενειακή Οργάνωση... Φήμες ότι συγκεντρώθηκαν
μεγαλύτερα ποσά από όσα ανακοινώθηκαν επίσημα... 'Εξοδα γιά εγχείρηση πληρώθηκαν τελικά από Ελληνοαμερικανίδα φιλάνθρωπο... (Σελ. 6)

Οι ομογενειακές Οργανώσεις στις ΗΠΑ και αλλού, που πήραν μεγάλα ποσά (1997-2009) ως ''χορηγίες'' από την
ελληνική κυβέρνηση, πότε θα επιστρέψουν τα χρήματα στον λαό της Ελλάδας, που τώρα τα χρειάζεται; (σελ. 2)
Και μετά την αλλαγή του χρόνου, οι εντυπώσεις από τις παιδικές, θεατρικές, μουσικές και λοιπές εκδηλώσεις
που αφήνει ο «Μύλος των Ξωτικών» (Τρίκαλα) στους χιλιάδες επισκέπτες του -ειδικά στα παιδιά- είναι μαγικές.

Καλή χρονιά... Με την ευχή, τα παιδιά μας να ζήσουν σε έναν ειρηνικό κόσμο. Θερμές ευχές στα παιδιά της Ελλάδας, θύματα της κρίσης που πλήττει την πατρίδα
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Τώρα ή ποτέ: Ας έχουμε, ως
Ομογένεια ΗΠΑ, έναν στόχο τον 2014
Ας γίνει κινητοποίηση Ελληνισμού Αμερικής γιά ουσιαστική βοήθεια σε έχοντες ανάγκη στην Ελλάδα. Χρειάζεται μόνο
ένας λογαριασμός σε τράπεζα ΗΠΑ (Bank Of America, που είναι interstate - το μηνιαίο κόστος διατήρησης του λογαριασμού
στην τράπεζα δεν ξεπερνά τα 20 δολάρια)...
Είμαστε, κατά προσέγγιση, 500.000 οικογένειες στις ΗΠΑ. Κάθε
οικογένεια να βάζει -απευθείας ή ηλεκτρονικά- στον λογαριασμό
(που θα διαχειρίζονται δύο Ομογενείς εγνωσμένης εντιμότητας,
μη έχοντες ανάγκη χρημάτων) ΕΝΑ ΔΟΛΑΡΙΟ την εβδομάδα ή
50 δολ. τον χρόνο (επιχειρηματίες, ας βάζουν περισσότερα). Συγκεντρώνονται έτσι, το ελάχιστο, 2+ εκατομ. δολάρια τον μήνα
(λογικά, θα συγκεντρώνονται 3-5 εκατομ. δολ.). Με αυτά, βοηθούνται αποτελεσματικά, κάθε μήνα, 2-5.000 οικογένειες, που
αποδεδειγμένα έχουν ανάγκη στην Ελλάδα, απευθείας, χωρίς
παρεμβολές Οργανώσεων και ελληνικών κρατικών φορέων.
Δυστυχώς, ομογενειακές Οργανώσεις δεν μπορούν να αναλάβουν ένα τέτοιο έργο, επειδή είναι ''τοπικιστικές'', υπολειτουργούν ή είναι ημιανύπαρκτες, όπως αποδείχτηκε σε σχετικές πρωτοβουλίες τα προηγούμενα χρόνια, αλλά κι επειδή η Ομογένεια
δεν ασχολείται με τις ημιδιαλυμένες Οργανώσεις της, όσες δηλ.
απόμειναν. Τα χρήματα -100% του ποσού που θα συγκεντρώνεται- θα διατίθενται απευθείας και αποκλειστικά, γιά τις άμεσες
ανάγκες αποδεδειγμένα άπορων οικογενειών στην Ελλάδα.
Είναι αδιανόητο, παιδιά να μην μπορούν να κάνουν μάθημα
στα σχολεία της Βόρειας Ελλάδας, εξαιτίας κρύου, έλλειψης
καυσίμων γιά θέρμανση. Δεν μπορεί να πληρώνει γιά το πετρέλαιο στα σχολεία ο κάθε Τζορτζ Σόρος.
''Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα''. 'Ολα τα άλλα είναι γιά
εντυπωσιασμό, χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα, ενώ παιδιά και
άποροι συνέλληνες στην πατρίδα, αποδεδειγμένα υποφέρουν.
Εάν, ως Ελληνισμός Αμερικής (ΗΠΑ), δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε αυτό, δηλ. να δίνουμε, το ελάχιστο, ένα δολάριο την
εβδομάδα γιά έχοντες πραγματική ανάγκη στην Ελλάδα, τότε
καλύτερα να αυτοαποκαλούμαστε μόνο Αμερικανοί.

Ελλάδα και ''κροίσοι Ομογενείς''

Προβλήθηκαν υπαρβολικά ως ''σωτήρες'' της Ελλάδας, που θα
έκαναν μεγάλες επενδύσεις και θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη στην πατρίδα, τους τίμησε με την παρουσία του ο πρωθυπουργός της Ελλάδας , στο ''χλιδάτο'' δείπνο 3 Οκτωβρίου 2013
στο Μανχάτταν, το ζεύγος Θεόδωρου και Γιάννας Αγγελόπουλου
πλήρωσε τα έξοδα, αλληλοτιμήθηκαν γιά την -ανύπαρκτη ίσαμε
τώρα- ''προσφορά'' τους. Συγκέντρωσαν, στο τιμητικό δείπνο,
όπως ανάγγειλαν, 2 εκατομ. δολάρια γιά να ''βοηθήσουν δεινοπαθούντες στην Ελλάδα, ειδικά παιδιά''. Μαζεύουν χρήμα και
από πολλαπλές ιστοσελίδες ''γιά την Ελλάδα'', οι ''κροίσοι επιφανείς Ομογενείς'' της Οργάνωσης Hellenic Initiative.
Αλλά, μέσα στον χρόνο 2013 διάθεσαν συνολικά μόνο 1 εκατομμύριο δολάρια σε μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις γιά ''βοήθεια
δεινοπαθούντων'' στην Ελλάδα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωσή τους. Από τα 1 εκατομ. δολάρια που διατέθηκαν συνολικά, τις 600.000 τις είχε δώσει από την αρχή Αμερικανο-Κύπριος
επιχειρηματίας. Κατά συνέπεια, ''αγνοούνται'' τα υπόλοιπα 1,4
εκατομ. από την εκδήλωση στο ''Μετροπόλιταν Κλαμπ'' και όσα
μάζεψαν από δωρεές στο διαδίκτυο (άγνωστο το ποσό).
Φαίνεται ότι, οι ''κροίσοι'' άλλους σκοπούς κι επιδιώξεις είχαν
κι έχουν. Τα γεγονότα το αποδεικνύουν. Δυστυχώς, χρησιμοποίησαν το δράμα των δεινοπαθούντων στην Ελλάδα, γιά να ''παίξουν παιχνίδια δημοσιότητας'' ή άλλα, επιχειρηματικά.
'Ετσι, έκαναν διπλό κακό: 'Εδωσαν ψεύτικες ελπίδες στον εξαθλιούμενο λαό της Ελλάδας και προβλημάτισαν τον Ελληνισμό
Αμερικής, ο οποίος τους αποκαλεί ''παπατζήδες''.
Τώρα, ας αποδείξουν -με πράξεις- ότι δεν είναι.

Καλή αρχή... ''Λες και ήταν χτες''

Η εφημερίδα αυτή πρωτοεκδόθηκε στις 2 Απριλίου 1977, από
την κ. Φανή Πεταλίδου με έδρα την Νέα Υόρκη, ΗΠΑ. Με άλλους
εκδότες και γιά λόγους που δεν είναι της στιγμής, σταμάτησε να
εκδίδεται-τυπώνεται πριν μία δεκαετία. Τώρα, ακολουθώντας
την τεχνολογική εξέλιξη και την -μοιραία- μετατροπή σχεδόν
όλων των έντυπων ΜΜΕ σε ηλεκτρονικά (διαδίκτυο), επανεκδίδεται ως εφημερίδα, αλλά σε ηλεκτρονική μορφή (pdf), προσπαθώντας να διατηρήσει το ''στυλ'', την μαχητικότητα και την
δημοκρατικότητα που την διάκρινε στην πρώτη δεκαετία της,
με αποτέλεσμα να ''γράψει ιστορία'' στην Ομογένεια ΗΠΑ.
Ο εκδότης της (νέας) ''Πρωϊνής'' ήταν αρχισυντάκτης-διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας, από 2 Σεπτεμβρίου 1977, ίσαμε
30 Αυγούστου 1984. Τότε, ανάλαβε καθήκοντα στην εφημερίδα
(νεοφερμένος στην Νέα Υόρκη ως μεταπτυχιακός φοιτητής),
λίγους μήνες πριν συμπληρώσει την ηλικία των 22 χρόνων, εξαιτίας της εμπιστοσύνης της εκδότριας, μετά από σύσταση κι εμμονή δύο κορυφαίων Ομογενών: Των αείμνηστων, Βάσου Βλαβιανού και Μπάμπη Μαλαφούρη. Τα χρόνια πέρασαν, οι εμπειρίες
μεγάλες, τα μαλλιά έγιναν γκρίζα, αλλά η... ''νεανική'' διάθεση
παρούσα, γιά ένα νέο ξεκίνημα, που είναι και το ''κλείσιμο του
κύκλου της ζωής στις ΗΠΑ'', με αυτό που (ουσιαστικά) πρωτοξεκίνησε και μου την σημάδεψε: Την εφημερίδα ''Πρωϊνή''.
Γιώργος Λυκομήτρος
(Υ.Γ.: H εφημερίδα -ηλεκτρονικά, pdf- προσωρινά, κάθε Τρίτη,
Πέμπτη, Κυριακή και θα είναι δωρεάν. Μετά, καθημερινά).
Ανεξάρτητη, αδέσμευτη,
αντικειμενική εφημερίδα
Ελληνισμού της Διασποράς

Οι ομογενειακές Οργανώσεις που πήραν μεγάλα ποσά ως ''χορηγίες'',
πότε θα επιστρέψουν τα χρήματα στον λαό της Ελλάδας που υποφέρει;
Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2007 στη Νέα Υόρκη, οι εκδηλώσεις
πολλές. Ημέρα εθνικής επετείου. Ο ιστορικός σύλλογος Λημνίων
''Ηφαιστος'' εόρταζε στο κτίριό του στην Αστόρια την επέτειο απαλευθέρωσης της νήσου και την επέτειο του ΟΧΙ. Προσκεκλημένη και
η γενική Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη. Σεμνή, ουσιαστική η τελετή, άφησε άριστες εντυπώσεις. Λίγες ημέρες αργότερα, ο
πρόεδρος του συλλόγου πήγε στο γενικό Προξενείο να δώσει στην
γενική Πρόξενο φωτογραφίες από την εκδήλωση, γιά να διαπιστώσει έκπληκτος ότι τον περίμενε και μία επιταγή 3.000 δολαρίων, ως
''ενίσχυση στον σύλλογο''. Της εξήγησε ότι ο σύλλογος και χρήματα
έχει και ιδιόκτητο κτίριο ξεπληρωμένο και ούτε ζήτησε ή θα ζητούσε ποτέ ''ενίσχυση'' από το ελληνικό κράτος. Η γενική Πρόξενος Αικατερίνη Μπούρα, επέμενε να δώσει την επιταγή, λέγοντας ότι αυτή
''είναι η πολιτική του υπουργείου Εξωτερικών''.
Η προηγούμενη δεκαετία και ιδιαίτερα η περίοδος 1999-2009
έδειχνε τον ''πλούτο της ευημερούσας Ελλάδας'', που ''απολάμβανε'' και η οργανωμένη Ομογένεια, ειδικά στις ΗΠΑ. Τα γενικά Προξενεία ανά τις ΗΠΑ έδιναν χρήμα στις Οργανώσεις, υπό τύπο ενισχύσεων, αδιαφορώντας αν αυτές το αξιοποιούσαν γιά κάτι χρήσιμο
(π.χ. προγράμματα-εκδηλώσεις γιά νεολαία) ή απλά το έβαζαν στο
ταμείο του ή... γλένταγαν. Προνομιούχα η Ομοσπονδία Βοστώνης,
που κάθε χρόνο, γιά σχεδόν δύο δεκαετίες, λάμβανε πενταψήφια
επιταγή. Οι θεωρούμενες μεγάλες Οργανώσεις, όπως η ΠανΑρκαδική, έκαναν συνέδρια στην Ελλάδα με όλα πληρωμένα (ακόμα και τα
γλέντια τους) από το ελληνικό δημόσιο. Στο ''Συμβούλιο Απόδημου
Ελληνισμού'' (ΣΑΕ) δίνονταν εκατομμύρια γιά το απόλυτο τίποτα,
μέσω της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού. Οι διακομματικές αποστολές της Βουλής με πολλά μέλη, ταξίδευαν, ειδικά
στις ΗΠΑ μαζί με συζύγους, γιά μία εβδομάδα συχνά, γιά ''ψύλλου
πήδημα''. Οι χορηγίες στις Ομοσπονδίες Γερμανίας ''βροχή'', ακόμα
και έμμεσα γιά ενοίκια... γραφείων κομμάτων της Ελλάδας. Ποσά
από τα μυστικά κονδύλια του υπουργείου Εξωτερικών ή κονδύλια
άλλων υπουργείων, δίνονταν σε ''παράγοντες'', Οργανώσεις και
σε ΜΜΕ, ανεξέλεγκτα. Η ''Ελλάδα ευημερούσε'', ξόδευε ασύστολα
και οι ''ψαγμένοι'' Ομογενείς άρχισαν να διαισθάνονται ότι κάτι δεν
πάει καλά με την ''ψωροκώσταινα'', γεγονός που αποδείχτηκε πριν
4 χρόνια, όταν αποκαλύφθηκε κι επίσημα ότι τα ''γλέντια'', οι ''χορηγίες'', γίνονταν με... δανεικά. Και μετά ήρθε ο... ''λογαριασμός'',
με τα γνωστά θλιβερά αποτελέσματα.
Εκτιμάται, ότι, ειδικά την δεκαετία 1999-2009 δόθηκαν περισσότερα από 130 εκατομ. δολάρια σε ομογενειακές Οργανώσεις ανά την
υφήλιο και στο ΣΑΕ. Το θλιβερό είναι ότι τα χρήματα αυτά ΔΕΝ αξιοποιήθηκαν γιά κάτι χρήσιμο, απλά ξοδεύτηκαν, πετάχτηκαν χωρίς
σκοπό, γιά να εξυπηρετηθούν ''μικροπολιτικές'' διεφθαρμένων κυβερνήσεων και πολιτικών της Ελλάδας. Εξυπακούεται ότι, από τα
χρήματα πρός τις Οργανώσεις, επωφελήθηκαν και 'Ελληνες πολιτικοί που ''μεσολάβησαν'', αποδεχόμενοι μερίδιο.
Κι εδώ τίθεται το ζήτημα γιά τις ομογενειακές Οργανώσεις: ΠΟΥ
και ΠΩΣ ξόδευσαν τα χρήματα που λάμβαναν. Δυστυχώς, δεν τα ξόδεψαν γιά κάτι χρήσιμο. Απλά αισθάνονταν, οι μόνιμοι παράγοντες
των Οργανώσεων, ''σπουδαίοι'', επειδή η Ελλάδα τους ''αναγνώριζε''
και... ενίσχυε οικονομικά το (ανύπαρκτο) ''έργο'' τους. Μέρος των
χρημάτων πήγε και στις τσέπες επιτήδειων, που είχαν καθιερωθεί
ως... μόνιμοι στα Συμβούλια των Οργανώσεων. Λογικά, αυτοί δεν
έμειναν στην κάθε Οργάνωση 1-2 δεκαετίες γιά να ''προσφέρουν''.
Είχαν και όφελος: Αναγνώριση, αλλά και αρκετοί, οικονομικό όφελος, άμεσα κι έμμεσα.
Σκάνδαλο: Η περίπτωση ΠανΗπειρωτικής
Τώρα, με αφορμή το ζήτημα που προέκυψε με την ΠανΗπειρωτική
Ομοσπονδία Αμερικής, που έχει πρόεδρο τον ''ισόβιο'' παράγοντά
της, συγγραφέα κ. Νίκο Γκατζογιάννη, η ''δυσοδία'' με τις χορηγίες-επιχορηγήσεις είναι έντονη και αισθητή στην Ομογένεια, η οποία
εξευτελίζεται, χωρίς να φταίει, εξαιτίας ανεύθυνων-επιτήδειων.
Τα γεγονότα:
Στα τέλη Νοεμβρίου 2013, ο πρώην πρόεδρος της ΠανΗπειρωτικής Μιχάλης Σέρβος, έστειλε και στα ΜΜΕ την ακόλουθη δημόσια
επιστολή:
«Προς: Διοικητικό Συμβούλιο και Μέλη Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής

Θέμα: Χρήματα από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος
προς την Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής.
Αισθάνομαι την υποχρέωση να επικοινωνήσω μαζί σας, διότι ο κ.
Χρήστος Τζέλιος φοροτεχνικός της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας
Αμερικής (Π.Ο.Α.), με ενημέρωσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών
ζητά λεπτομερέστατα να μάθει, που και πως ξοδεύτηκαν τα χρήματα που έστειλαν στην Π.Ο.Α. επί Προεδρίας μου, 2005-2007, με
Υπουργούς Εξωτερικών τότε, τον κ. Πέτρο Μολυβιάτη και αργότερα
την κ. Ντόρα Μπακογιάννη.
Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής έλαβε (3) τρεις επιταγές
από το Υπουργείο Εξωτερικών: 14,000 δολ. 16,000 δολ. 18,000 δολ.
και έγιναν καταθέσεις στα ταμεία της. Η τελευταία επιταγή των
18,000 δολ. είχαμε εντολή από το Υπουργείο να δοθεί στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού επί Προεδρίας κ. Νίκου
Γκατζογιάννη, διότι η Οργάνωση μόλις είχε ιδρυθεί και δεν είχε
ακόμη τραπεζικό λογαριασμό.
Οι Ηπειρώτες στην Ήπειρο χρειάζονται τα χρήματα πιο πολύ από
τους Ηπειρώτες της Διασποράς.
Πρόταση καθαρή και κρυστάλλινη: Να επιστραφούν όλα τα χρήματα από την Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού, όσα έλαβαν την τελευταία
15ετία, στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος και να διατεθούν
από φιλανθρωπικούς φορείς στην Ήπειρο σε σισίτια σε εξαθλιωμένους Ηπειρώτες από την οικονομική κρίση, σε παιδιά που δεν έχουν
να πάρουν ένα κουλούρι και πεινασμένα παρακολουθούν το μάθημα που λιποθυμούν από την πείνα, σε νοικοκυριά που βρίσκονται
στο σκοτάδι που δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα, σε ανθρώπους
άνεργους που παίρνουν ένα πιάτο φαγητό από τα σισίτια της Εκκλησίας και των Δήμων, ίσως έτσι να ελαττωθούν και οι αυτοκτονίες.
Ας δανειστούμε λίγη πατριωτική συνείδηση από τον Πλαστήρα:
'Oταν ο αείμνηστος ανιδιοτελής Νικόλαος Πλαστήρας Πρωθυπουργός της Ελλάδος ήταν άρρωστος λίγο πριν πεθάνει έπασχε από
φυματίωση, του πρότειναν να του βάλουν ένα τηλέφωνο δίπλα στο
κρεβάτι, αλλά αυτός αρνήθηκε λέγοντας ''Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΙΝΑΕΙ ΚΙ
ΕΜΕΝΑ ΘΑ ΜΟΥ ΒΑΛΕΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ'';
Και τώρα, τι θα γίνει;
Το ερώτημα που διατυπώθηκε από την ιστοσελίδα ''ΚΑΛΑΜΙ'' γιά
το παραπάνω ζήτημα, ήταν: ''Αν σε δύο χρόνια δόθηκαν ως χορηγίες 48.000 δολάρια επί προεδρίας Μιχ. Σέρβου στην ΠανΗπειρωτική Αμερικής, ΠΟΣΑ δόθηκαν (από φανερά και μυστικά κονδύλια
του υπουργείου Εξωτερικών) τα τελευταία 20 χρόνια σε αυτήν την
πλούσια ομογενειακή Οργάνωση, η οποία δεν φημίζεται γιά ουσιαστικό έργο; Και γιατί αυτή, ως μη κερδοσκοπική Οργάνωση-εταιρία,
παραβιάζει ομοσπονδιακούς νόμους ΗΠΑ, αποδεχόμενη χορηγίες
από (ξένη) κυβέρνηση;''.
Αλλά υπάρχει και συνέχεια. Η Ελλάδα σε κρίση, παιδιά πεινούν,
ηλεκτρικό ρεύμα κομμένο σε χιλιάδες σπίτια και οι Ηπερώτες ζητούσαν πριν λίγους μήνες... επιχορήγηση 3.000 ευρώ από την Ελλάδα, που τους δόθηκε από τον υφυπουργό Εξωτερικών Κυρ. Γεροντόπουλο, με αποτέλεσμα να διασυρθούν οι Ηπειρώτες ΗΠΑ και να
''βράζουν'' οι Ομογενείς. Η επιχορήγηση ζητήθηκε από τον Πρόεδρο του ''Παγκόσμιου Συμβούλιου Ηπειρωτών'' τον κ. Χρυσόστομο
Δήμου που είναι και πρόεδρος της ΠανHπειρωτικής Ομοσπονδίας
Ευρώπης. Το ''Παγκόσμιο Συμβούλιο'' έχει έδρα τα Ιωάννινα και ο
πρόεδρός του τις... ΗΠΑ.
Nα πράξουν το αυτονόητο
Επειδή το ζήτημα με τις επιχορηγήσεις ομογενειακών Οργανώσεων από την ελληνική κυβέρνηση είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο που
προσβάλει πρώτιστα την Ομογένεια, θα επανέλθουμε. Φυσικά, δεν
περιμένουμε η Δικαιοσύνη στην πατρίδα να πράξει το αυτονόητο.
Ευχόμαστε οι Οργανώσεις να επιστρέψουν τώρα τις επιχορηγήσεις που έλαβαν, στον δοκιμαζόμενο λαό της Ελλάδας. Αν δεν το
πράξουν, τότε θα αποδείξουν στην Ομογένεια και στην Ελλάδα ότι
ήταν άτιμες και οι σκοποί τους δόλιοι.
Τα χρήματα που τους δόθηκαν, ουσιαστικά δεν τα χρειάζονταν.
Δόθηκαν γιά να τις ελέγχει η κάθε ελληνική κυβέρνηση, ώστε να
μην προωθούν αιτήματα τως Ομογένειας στην Αθήνα ή εθνικά θέματα στις ΗΠΑ, όπως κι έγινε. Τώρα, θα πράξουν το αυτονόητο;...
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Οι 'Ελληνες πολιτικοί, οι εορτές
και ο Ελληνισμός Διασποράς
Εκτός Ελλάδας, ζει τον 1/3 του συνόλου των πολιτών του 'Εθνους των Ελλήνων. Συνηθιζόταν, μία
φορά τον χρόνο, δηλ. τις εορτές ΧριστουγέννωνΠρωτοχρονιάς, οι πολιτικοί ηγέτες της Ελλάδας,
να θυμούνται τους Απόδημους 'Ελληνες. Εφέτος,
πρωθυπουργός και αρχηγοί κομμάτων τους... ξέχασαν. Αλλά φροντίζουν να τους ''βομβαρδίζουν''
με τα δελτία Τύπου των ''κοκορομαχιών'' τους.
Χρόνια τους πολλά και... περαστικά στους συνέλληνες στην Ελλάδα που τους επέλεξαν (αφού
το 1/3 των Ελλήνων πολιτών που ζούμε εκτός Ελλάδας, ΔΕΝ έχουμε δικαίωμα ψήφου, γιατί ''δεν
συμφέρει'' το πολιτικό-κομματικό σύστημα).

Γιατί ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ να γίνουν
επενδύσεις στην Ελλάδα
ΠΟΙΟΣ θα κάνει επενδύσεις σε μιά ''χρεοκοπημένη'' χώρα όπου, η κυβέρνηση αποκαλεί την
αξιωματική αντιπολίτευση ''άκρο'', δηλ. κάτι σαν
''τρομοκρατική οργάνωση'' και η αξιωματική
αντιπολίτευση αποκαλεί την κυβέρνηση κάτι σαν
''χούντα'';
ΠΟΙΟΣ θα κάνει επενδύσεις σε μιά χώρα ΧΩΡΙΣ
παραγωγή;
ΠΟΙΟΣ θα κάνει επενδύσεις σε μιά χώρα με
άθλια δημόσια διοίκηση, γραφειοκρατία, ''μίζα'',
αρπαχτή, διαπλοκή-διαφθορά; ΠΟΙΟΣ θα λάβει
σοβαρά υπόψην μία χώρα όπου τα ''τηλεπαράθυρα'' έχουν αντικαταστήσει την Βουλή και την
Δικαιοσύνη; Γιά ποιά ''σταθερότητα'', γιά ποιά
''ισχυρή κυβέρνηση'', γιά ποιά ''προσέλκυση
επενδύσεων- επιχειρηματικότητας'' ομιλούν οι
της κυβέρνησης;

Περί παρέλασης γιά την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, στην 5η Λεωφόρο, Νέας Υόρκης
Η αδυναμία της ελληνικής Ομοσπονδίας Νέας
Υόρκης να διοργανώσει μιά ''παρέλαση της προκοπής'' στο Μανχάτταν, τα τελευταία ειδικά 7-8
χρόνια, είναι εμφανής. 'Οχι μόνο ήταν γιά χρόνια
πολλά ''παρέλαση- καρνάβαλος'' (κατά την ιστορική φράση του Μπάμπη Μαλαφούρη πριν 45 χρόνια), αλλά χειροτέρεψε πολύ, με τα ''τουρκομπαρόκ'' σε... σκηνές κοντά στην ''εξέδρα επισήμων'',
που πληρώνει ο κάθε νεόπλουτος και φιλόδοξος
''επιφανής Ομογενής'', με τραγουδιστές, χορεύτριες κλπ, που προβάλλονται μάλιστα από τοπικό
τηλεοπτικό κανάλι (με πληρωμή), ευτελίζοντας
έτσι περισσότερο την παρέλαση γιά την εθνική μας
επέτειο και γενικότερα την λαμπρή, μακρόχρονη,
ελληνική παρουσία στις ΗΠΑ.
Η παρέλαση στο Μανχάτταν, δυστυχώς, χρόνο
με τον χρόνο χειροτερεύει. Και σε προσέλευση
κόσμου και σε ποιότητα-εκδηλώσεις. Ευτελίζεται,
γιατί κατάντησε κουραστική, δηλ. ίδιοι άνθρωποι
-οι ''ισόβιοι προεδροπαράγοντες'' με ελάχιστες
ικανότητες- στις Επιτροπές, ίδιες νοοτροπίες, ίδιες
εκδηλώσεις κλπ. ''Μία από τα ίδια'', κάθε χρόνο.
Ας αντιληφθούν οι αρμόδιοι, ότι, με τα παλιά
''σκουριασμένα μυαλά'' και τις νοοτροπίες δεκαετιών '70 και '80, αντί να προβάλουμε την Ελλάδα,

την ιστορία της, τον πολιτισμό της, συνεχίζουμε
την τακτική του ''ώπα''.
Ας αντιληφθούν, ότι, η παρέλαση πρέπει να γίνεται πάντα, αν όχι την ημέρα της 25ης Μαρτίου,
δηλαδή ανήμερα της επετείου (όπως κάνουν άλλες σοβαρές εθνικές μειονότητες στις ΗΠΑ) ή την
πλησιέστερη Κυριακή. 'Οχι όποτε βολεύει ή όποτε
θέλει η εκκλησία (Αρχιεπισκοπή), εξαιτίας... εορτολόγιου.
Στις δεκαετίες '70, '80, ίσαμε τα μέσα '90, παρελαύνοντες και θεατές έφταναν τις 50.000. Τα

τελευταία 7-8 χρόνια, τα πεζοδρόμια κοντά στην
''εξέδρα επισήμων'' είναι γεμάτα μόνο. Παρελαύνοντες και θεατές ΔΕΝ ξεπερνούν τις 10.000. Οποιοιδήποτε άλλοι αριθμοί αναφέρονται, είναι απλά
εκτός πραγματικότητας.
Η Ομογένεια στη Νέα Υόρκη έχει δύο επιλογές: 'Η
να την μεταφέρει την παρέλαση στην Αστόρια, στο
''γκέττο'' δηλαδή, γιά να μην διασύρεται ο Ελληνισμός στις ΗΠΑ στο σύνολό του ή να την αναλάβει
ανεξάρτητη Επιτροπή, έξω από την ''παλαιολιθική'' Ομοσπονδία και την συνεταίρο της, Εκκλησία.
Αντιλαμβανόμαστε ότι η παρέλαση είναι η ουσιαστική ασχολία της Ομοσπονδίας και πηγή εσόδων
της, αλλά η προβολή της Ελλάδας είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, γιά να την αναλαμβάνουν αποτυχημένοι προεδροπαράγοντες, με νοοτροπία ''γκέττο''.
Ας καταλάβουμε ότι πολλά πράγματα άλλαξαν με
την πάροδο των χρόνων. 'Αλλος ο -δημιουργικόςΕλληνισμός Αμερικής, που έκανε παρελάσεις της
προκοπής ίσαμε τα τέλη της δεκαετίας του '90 και
άλλος ο -αυτοκαταστροφικός της ''οργανωμένης
Ομογένειας''- Ελληνισμός σήμερα. 'Αλλη η -δημιουργική- Ομοσπονδία Νέας Υόρκης ίσαμε (και) την
δεκαετία του '90 και άλλη η ''οργάνωση-χαβαλές''
του σήμερα.

'Αρχοντες, χρήμα και εκπαίδευση
Οι ''άρχοντες'' του οικουμ. Πατριαρχείου, κατά
πλειοψηφία μέλη της εκκλησιαστικής Οργάνωσης ''Ηγεσία των 100'' στις ΗΠΑ, αν και έχουν στο
ταμείο 90 εκατομ. δολ., έκαναν χορηγίες 2,3 εκατομ. αλλά δεν έδωσαν τίποτα για την ελληνόφωνη
εκπαίδευση στις ΗΠΑ, ούτε για δεινοπαθούντες,
ειδικά παιδιά στην Ελλάδα. Κατά τα υπόλοιπα, σε
απογευματινά και λοιπά σχολεία της Αρχιεπισκοπής στις ΗΠΑ, χρησιμοποιούνται αποσπασμένοι
δάσκαλοι από Ελλάδα, που τους πληρώνει ακόμα
ο... ελληνικός λαός.

Γιατί ''χάλασαν'' οι σχέσεις της Ομογένειας με την Ελλάδα: Οι αιτίες και τα γεγονότα
Πολλά άλλαξαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ειδικά μετά την
εφαρμογή των ''μνημόνιων'' στην Ελλάδα. Η Ομογένεια, στην Βόρεια Αμερική, βοηθούσε την πατρίδα και τον λαό της, ειδικά στα
χρόνια της κατοχής και τις τρεις επόμενες δεκαετίες. Στην κατοχή,
με το greek war relief στέλνοντας τρόφιμα, είδη ένδυσης κ.ά. Μετά
την κατοχή, στέλνοντας χρήματα σε συγγενείς, χτίζοντας εκκλησίες, νοσοκομεία, σχολεία, φιάχνοντας δρόμους στα χωριά και στις
πόλεις. 'Ηταν τιμή και καθήκον γιά τους Ομογενείς να συμπαραστέκονται στον λαό στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι στον Α' παγκόσμιο
Πόλεμο, πήγαν εθελοντές να πολεμήσουν γιά την Ελλάδα και να
ελευθερώσουν τα εδάφη στο βόρειο μέρος της. Στο διάστημα του
μεσοπόλεμου, χωρίστηκαν κι αυτοί σε βασιλικούς και βενιζελικούς
στις ΗΠΑ, αλληλοδερνόμενοι στις εκκλησίες και στους καφενέδες.
Αλλά, όταν η πατρίδα είχε ανάγκη, ενώνονταν και βοηθούσαν με
κάθε τρόπο.
Τι μεσολάβησε
Από τις αρχές της δεκαετίας του '80, όταν σταμάτησε και η μετανάστευση, η Ομογένεια περιόρισε την κάθε βοήθεια στην Ελλάδα,
ειδικά στους τόπους καταγωγής, μέσω των συλλόγων και Οργανώσεών της. 'Εδωσε έμφαση στα δικά της: Να μορφώσει τα παιδιά της,
να δημιουργήσει ότι μπορούσε στις πόλεις που ζούσε στις ΗΠΑ, να
προοδεύσει κοινωνικά, οικονομικά. Τα κατάφερε.
Με χαρά υποδεχόταν τους πολιτικούς από την Ελλάδα. Και αυτοί
την σέβονταν, την τιμούσαν, αφήνοντας στην πατρίδα την μικροκομματική μιζέρια. Ευρισκόμενοι τότε στο εξωτερικό, στις ΗΠΑ
ειδικά, αναφέρονταν στην Ελλάδα και όχι στα κόμματά τους. Στη
Νέα Υόρκη, όπου έρχονταν βασικά, μιλούσαν στο (τότε) ''Κρύσταλ
Πάλας'' στην Αστόρια. Γεμάτη πάντα η αίθουσα. Τότε η Ομογένεια
αγωνιζόταν γιά τα εθνικά θέματα με πάθος, με κάθε τρόπο. 'Ετρεχε-διαδήλωνε γιά το Κυπριακό, πάλεψε γιά το όνομα των Σκοπίων.
'Ισαμε τις αρχές της δεκαετίας του '90 όλα ήταν μιά χαρά και οι σχέσεις Ελλάδας-Ομογένειας άριστες.
Η εμπιστοσύνη άρχισε να κλωνίζεται τον χρόνο 1993, στις αρχές
του, όταν ο Μπιλ Κλίντον ορκίστηκε ως πρόεδρος των ΗΠΑ, τον
Ιανουάριο, επειδή η τότε κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ έλεγε στην
Ομογένεια να κινητοποιηθεί (και η Ομογένεια έτρεχε στην Ουάσιγκτον), την ίδια ώρα κανόνιζε να ξεπουλήσει το όνομα, όπως κι έγινε, δεχόμενη να μπει η λέξη ''Mακεδονία'' στο FYROM.
Γιά τον σκοπό αυτόν χρησιμοποίησε αφελείς ''επιφανείς Ομογενείς'', ως «Δούρειο 'Ιππο», οι οποίοι, με ελαφρότητα και ανευθυνότητα, έπαιξαν διπλό παιχνίδι, ζητώντας από τον Κλίντον με επιστολή
τους, δηλαδή με την υπογραφή τους, να... ξεχάσει υποσχέσεις και
δεσμεύσεις του, σχετικά με τον όνομα ''Μακεδονία''. Τότε, ακόμα
και Αμερικανοί πολιτικοί εντυπωσιάστηκαν με την ελληνική... ''κωλοτούμπα''.

'Ετσι, ο Κ. Μητσοτάκης, δυστυχώς, έμεινε στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός που κατάστρεψε τις σχέσεις Ελλάδας-Ομογένειας και
την αμοιβαία συνεργασία-εμπιστοσύνη.
Αυτοί που υπόγραψαν την δήλωση ήταν οι ακόλουθοι: Phil
Angelides (Φίλ Αγγελλίδης), Πρόεδρος του Δημοκρατικού κόμματος της Καλιφόρνιας. Art Agnos (Αρτ 'Aγκνος), πρώην Δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο. Andrew Athens ('Aντριου 'Aθενς),
Προέδρος τότε του Ηνωμένου ΑμερικανοΕλληνικού Κογκρέσου,
John Casimatidis (Τζων Κατσιματίδης), Πρόεδρος του «Red Apple
Group». Philip Christopher (Φίλιπ Κρίστοφερ), Προέδρος PSEKA. Dr.
Gus Konstantine (Γκάς Κονσταντίν), Supreme President of AHEPA.
Dr. Takey Crist (Τάκη Κρίστ), Προέδρος American Hellenic Institute,
Public Affairs Committee. Michael Dukakis (Μιχάλης Δουκάκης),
πρώην Κυβερνήτης της Πολιτείας της Μασσαχουσσέτης, Nicholas
Gage (Νίκολας Γκέιτς), συγγραφέας. Fotis Gerasopoulos (Φώτης
Γερασόπουλος), αντιπρόεδρος Hellenic American National Council.
Dr. Christos Ioannides (Χρήστος Ιωαννίδης), Καθηγητής Greek
and Middle Eastern Affairs. Michael Zaharis (Μιχάλης Ζαχάρης),
Chairman KOS Pharmaceutical INC. Sotiris Kolokotronis (Σωτήρης Κολοκοτρώνης), President SKK Enterprises. Andrew Manatos
('Aντριου Μανάτος), Special Counsel United Hellenic American
Congress. John Nathenas (Τζων Νάθενας) President Hellenic
American National Council. Peter J. Pappas (Πήτερ Πάππας),
President P.J. Mechanical Corporation. Jim Regas (Τζιμ Ρήγας) Esq.
Senior Courses Regas, Freratos & Harp. Eugene Rossides (Ευγένιος Ροσίδης), Esq. Chairman American Hellenic Institute. Angelo
Tsakopoulos ('Αγγελος Τσακόπουλος), Former National Chairman
Greek American for Clinton and Professor Spiros Vreonis jr.(Σπύρος
Βρυώνης), New York University.
Μερικοί από τους παραπάνω, εξακολουθούν να ανακατεύονται με
τις ομογενειακές Οργανώσεις, να ''παίζουν ρόλο'' ακόμα, πιστεύοντας ότι η Ομογένεια δεν έχει μνήμη και κρίση.
Το γεγονός του 1993 με το όνομα, σήμανε και την αρχή του τέλους. Η Ομογένεια άρχισε να καταλαβαίνει ότι άλλαξαν νοοτροπίες
και πολιτικές της Ελλάδας και η σχέση εμπιστοσύνης δεκαετιών,
κλονιζόταν επικίνδυνα.
Πως φτάσαμε στην απαξίωση
Η κατάσταση εκτροχιάστηκε με την πτώση της κυβέρνησης K.
Μητσοτάκη από τον σημερινό πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και
την επανεκλογή του Ανδρέα Παπανδρέου. Η διαφθορά, η διαπλοκή,
η σπατάλη, τα νέα πολιτικά-κομματικά ''ήθη'' στην Ελλάδα, ''κρύωσαν'' και απομάκρυναν την Ομογένεια. Η αλληλοβοήθεια και ο
αλληλοσεβασμός, έδωσαν την θέση τους στις άγριες... ''αρπαχτές''
ελληνικών κυβερνήσεων και πολιτικών εις βάρος της Ομογένειας.
O Ανδρέας Παπανδρέου, ως έξυπνος πολιτικός, έχοντας ζήσει και

διδάξει στις ΗΠΑ, κατάλαβε το πρόβλημα και συνειδητοποίησε την
ζημιά στις σχέσεις Ελλάδας-Ομογένειας ΗΠΑ. Θέλησε να το διορθώσει, αλλά με... λάθος τρόπο. Σωστή η σκέψη του, η ιδέα του γιά
την συνένωση του Ελληνισμού Διασποράς. Η ασθένειά του, η σήψη
του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την ανικανότητα των υπουργών και υφυπιουργών του που ανάλαβαν να
υλοποιήσουν το σχέδιο συνένωσης των Απόδημων, οδήγησαν σε
μεγαλύτερα προβλήματα:
Η δημιουργία του ''Συμβούλιου Απόδημου Ελληνισμού'' (ΣΑΕ),
με έδρα την Θεσσαλονίκη και η πρώτη παγκόσμια Συνέλευση (Δεκέμβριος 1995), όπου παραυρέθηκε κατά πλειοψηφία η κομματική,
εκκλησιαστική, σωματειακή... αχρηστία από τις παροικίες, με όλα
πληρωμένα από την ελληνική κυβέρνηση, έδωσαν και το στίγμα του
τι θα ακολουθούσε. Ντε και καλά η Ελλάδα ήθελε, νομίζοντας ότι
απευθύνεται σε... πρόβατα, να ''ενώσει'' τους Απόδημους, αλλά γιά
όφελος των διεφθαρμένων κυβερνήσεών της. 'Ετσι, στην ιδρυτική
Συνέλευση, άλλον εξέλεξαν οι αντιπρόσωποι της Ομογένειας γιά
πρόεδρο του ΣΑΕ, άλλον επέβαλε ο τότε υφυπουργός Εξωτερικών
Γρηγόρης Νιώτης, ακυρώνοντας στην πράξη τις εκλογές!
Tότε ζήσαμε και το φαινόμενο, πρώην υπουργός της Ελλάδας (Ν.
Ακριτίδης) ως μέλος διακομματικής αποστολής, να λέει σε συγκέντρωση Ομογενών (Φλόριδα) ''διαλύστε την Ομοσπονδία σας και
μπείτε στο ΣΑΕ ή θα κάνουμε άλλη Ομοσπονδία στην περιοχή σας''.
Η συνέχεια γνωστή: Η Ελλάδα έδινε αρκετό χρήμα σε Οργανώσεις
ομογενειακές, με σκοπό να τις διαλύσει και να επιβάλει το ΣΑΕ. Εκατομμύρια δαπανήθηκαν, μεγάλα τα ''ποσοστά'' από τις χορηγίες που
δίνονταν ως ''μίζα'' σε 'Ελληνες πολιτικούς. Αλλά, παρά τα εκατομμύρια, η Ομογένεια δεν... ''τσίμπησε'', επειδή κατάλαβε ότι το ΣΑΕ
ήταν μία μεγάλη απάτη. Το απομόνωσε και τελικά αυτό ουσιαστικά
διαλύθηκε τον χρόνο 2010, όταν ''στέρεψε'', εξαιτίας μνημονίων, το
χρήμα. Οι πληγές όμως ήταν μεγάλες. Οι σχέσεις Ελλάδας-Ομογένειας καταστράφηκαν. Τα σκάνδαλα, η διαφθορά, η ατιμωρησία στην
Ελλάδα, μαζί με την άτιμη χρησιμοποίησή της από τις κυβερνήσεις
''θύμωσαν'' την Ομογένεια.
Τώρα είναι πολύ αργά. Απλά επειδή η Ομογένεια ΔΕΝ εμπιστεύεται με τίποτα το πολιτικό-κομματικό κατεστημένο της Ελλάδας.
Και δυστυχώς, η πολιτική, κυβερνητική, κομματική Ελλάδα, αντί
να βελτιώσει τάχιστα τις σχέσεις της με την Ομογένεια, τον μεγάλο
φυσικό της σύμμαχο και διαχρονικό στήριγμα της χώρας, δεν κάνει
τίποτα. Αδιαφορεί προκλητικά γιά την Ομογένεια και την αγνοεί,
εξακολουθώντας να την χρησιμοποιεί μόνο γιά ''χορηγίες'' στα κόμματα και να την...διπλοφορολογεί, αναγκάζοντας τους Ομογενείς να
κόβουν τις σχέσεις τους με την γη τους, με την πατρίδα τους.
Ενδεικτικό και το γεγονός, ότι, με διάφορα προσχήματα, ο διεφθαρμένος πολιτικός κόσμος της Ελλάδας, ακόμα στερεί το συνταγματικό δικαίωμα της ψήφου στους Απόδημους 'Ελληνες... (Γ. Λ.)
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'Eνας Ζακυνθινός επίσκοπος-ιεραπόστολος στην Μοζαμβίκη
Στις 15 Αυγούστου 1976 ο μακαριστός π. Σπ. Ζαβραδινός από την Ιθάκη, μαζί με τους εναπομείναντες ενορίτες του, τέλεσαν την τελευταία θεία
λειτουργία στον όμορφο και ιστορικό ναό της Αγίας Τριάδος της μοζαμβικανής πόλης Beira, 1000
περίπου χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας
Λορέντζο Μαρκές (σήμερα Μαπούτο). Οι Έλληνες
αναγκάστηκαν να φύγουν. Ο ναός και τα κτήρια
απόμειναν, γιά να θυμίζουν το πέρασμά τους
από την μακρινή αυτή πόλη της νοτιοανατολικής
Αφρικής, ωσάν απομεινάρι θαυμαστό δόξας και
μεγαλείου.
Από τότε μέχρι σήμερα πέρασαν σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Οι καιροί άλλαξαν, τα κτήρια
εγκαταλείφθηκαν και σχεδόν ερημώθηκαν, αλλά

με την παρέμβαση του τότε Μητροπολίτη Ζιμπάμπουε (του και σημερινού Πάπα και Πατριάρχη
Θεοδώρου Β'), στην δικαιοδοσία του οποίου
υπαγόταν πνευματικά η χώρα της Μοζαμβίκης,
δόθηκε λύση στο πρόβλημα και έγινε η αναγκαία
ανακαίνιση, ώστε να μην καταρρεύσουν. Υπάρχει
πρόβλεψη να γίνει μελλοντικά ένα πρότυπο ιεραποστολικό κέντρο για τις ανάγκες των ορφανών
και εγκαταλελειμμένων παιδιών της περιοχής.
Κατά την τελευταία 3ετία, μετά από τόσα χρόνια, ξανάνοιξε τις πόρτες του ο ιστορικός ναός.
Στο ιεραποστολικό κέντρο, που ετοιμάζεται ήδη,
πρόκειται να λειτουργήσει σχολείο, συσσίτιο και
ιατρείο για την αντιμετώπιση των επιδημικών
ασθενειών (ελονοσίας, χολέρας κ.ά.), καθώς και

φροντίδα για καθαρό πόσιμο νερό.
Στις 24 Νοεμβρίου 2013, ο Επίσκοπος Μοζαμβίκης κ. Ιωάννης, με τις ευχές και ευλογίες του
Αλεξανδρινού Προκαθημένου, εγκατέστησε στην
Μπέιρα τον ιθαγενή ιερέα π. Τιμόθεο Νυέμπο ως
εφημέριο του ναού και υπεύθυνο του ιεραποστολικού κέντρου.
Η τελετή και η υποδοχή του ιερέα από την κατοίκους της περιοχής έγινε σε κλίμα συγκίνησης,
δείγμα της δίψας για τον ορθόδοξο ευαγγελικό
λόγο και την ανθρωπιστική βοήθεια. Αξίζει να
σημειωθεί ότι, κατά την εποχή του Εμφυλίου στη
Μοζαμβίκη, ο χώρος είχε παραχωρηθεί, με πρωτοβουλία του αειμνήστου επιτίμου Γεν. Προξένου
Γ. Τσιχλάκη για διαβουλεύσεις και συζητήσεις μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών για την ειρήνευση στη χώρα.
Ευελπιστούν ότι με τις απαραίτητες μετατροπές
και συντηρήσεις στο υπάρχον κτηριακό συγκρότημα, που χρονολογείται από τον 1907 και ύστερα
από τις διαβουλεύσεις που είχε ο Επίσκοπος κ.
Ιωάννης με τους αρμοδίους της Ρωμαιοκαθολικής
Κοινότητας του Αγίου Αιγιδίου, καθώς δόθηκαν οι
αναγκαίες διαβεβαιώσεις για την απελευθέρωση
του υπό κατάληψη χώρου την τελευταία 12ετία,
θα ευλογηθεί η έναρξη λειτουργίας του Κέντρου,
κατά την επικείμενη επίσκεψη του Προεστώτος
του Αλεξανδρινού Θρόνου Θεοδώρου Β', τον Φεβρουάριο του 2014, στην Εκκλησία της Μοζαμβίκης.
- Μέσα σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε
η εκδήλωση, που διοργάνωσε ο σύλλογος «Φίλοι
Επισκοπής Μοζαμβίκης», την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013 στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Αθήνα. Η εκδήλωση με θέμα «Ιεραποστολή και Χριστούγεννα» πραγματοποιήθηκε
με την ευκαιρία της παρουσίας του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μοζαμβίκης κ. Ιωάννη στην Αθήνα
με στόχο την προβολή του ιεραποστολικού έργου
στην Ορθόδοξη Επισκοπή Μοζαμβίκης. Αρχικά μίλησε ο πρόεδρος του συλλόγου, κ. Λάζαρος Καγεώργης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό και μίλησε
για τους «Φίλους της Επισκοπής Μοζαμβίκης».
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η κ. Νάγια Μήλιου,
ιδρυτικό μέλος του συλλόγου, η οποία αναφέρθηκε στο πρόσωπο του Επισκόπου Μοζαμβίκης, με
αφορμή την προ 20ετίας χειροτονίας του και της
προσφοράς του στην ιεραποστολή.
- Ο Επίσκοπος Μοζαμβίκης ενημέρωσε πρόσφατα στην Αθήνα μέλη του υπουργικού Συμβούλιου
και βουλευτές, για το πνευματικό και κοινωνικό
έργο της ορθόδοξης ιεραποστολής σ' αυτή τη
χώρα, για τα συσσίτια, το κέντρο ενημέρωσης πρόληψης λοιμωδών νόσων (AIDS), το σχολείο,
το κέντρο ψυχολογικής στήριξης κακοποιημένων
γυναικών κλπ. Επίσης ζήτησε τη στήριξή τους στο
αίτημα της Επισκοπής να της επιστραφεί από την
Κυβέρνηση της Μοζαμβίκης το κτίριο «Αθήναιον», ώστε να λειτουργήσει ως ελληνικό, πολιτιστικό, πνευματικό κέντρο.
(Επικοινωνείστε με την Επισκοπή Μοζαμβίκης:
naosgr@gmail.com)

Ντόρα στην Αυστραλία:
«Επενδύστε στην Ελλάδα»
Μήνυμα στους 'Ελληνες της Αυστραλίας να
επενδύσουν στην Ελλάδα μετάφερε η βουλευτής
Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη η οποία πραγματοποιεί ιδιωτική επίσκεψη στη Μελβούρνη.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ελληνικό
πρόγραμμα της αυστραλιανής κρατικής ραδιοφωνίας της SBS η κ. Μπακογιάννη είπε ότι «η Ελλάδα
σήμερα είναι ιδανική χώρα για επενδύσεις».
Στην ίδια συνέντευξη, σημείωσε πως το 2013 «η
χώρα έπιασε πάτο» μετά από πέντε χρόνια ύφεσης, αλλά εξέφρασε την βεβαιότητα πως «σιγάσιγά παίρνουμε τα πάνω μας και το 2014 θα είναι
χρονιά ανάπτυξης».
Τόνισε ότι οι δυσκολίες που περνά η Ελλάδα είναι
οι χειρότερες της γενιάς της, ενώ πρόσθεσε πως
«κάθε απόλυση είναι και μια μαχαιριά». Σημείωσε
πως όλες οι απολύσεις έχουν γίνει στον ιδιωτικό
τομέα και πρέπει να γίνει επέμβαση εξυγίανσης
και στο δημόσιο. «Δεν είναι εύκολο αλλά απαραίτητο» ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως ζηλεύει
τον άψογο τρόπο λειτουργίας του αυστραλιανού
δημοσίου. «Ετσι θα πρέπει να γίνει και η δική μας
δημόσια διοίκηση και όχι να φεύγουν οι νέοι και οι
μορφωμένοι μας στην Αυστραλία και άλλες χώρες
του εξωτερικου, κάτι που μας ματώνει» είπε.
Επίσης, η κ. Μπακογιάννη συναντήθηκε με τον
ομογενή υπουργό Ενεργείας και Πολυπολιτισμού
της Βικτόριας, Νίκο Κότσιρα. Ο ομογενής υπουργός εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι
η δημοτικότητα της Χρυσής Αυγής παραμένει σε
υψηλά επίπεδα και σημείωσε πως θα πρέπει να
αξιοποιηθεί και η ομογένεια για την προώθηση
της Ελλάδας ως τουριστικό προορισμό.
Η κ. Μπακογιάννη τον ενημέρωσε, μεταξύ άλλων, ότι η οικονομία παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης και έκφρασε τον θαυμασμό της για την πολυπολιτισμική, αρμονική αυστραλιανή κοινωνία...
(Σ. Χατζημανώλης)

Bράβευση Ομογενών
Μεταξύ αυτών που παρασημοφορήθηκαν πρόσφατα από τον κυβερνήτη της Βικτώριας (Aυστραλία), 'Aλεξ Τσέρνοφ, ήταν και η ομογενής
Μαρία Βλαχοδημητροπούλου.
Η κ. Βλαχοδημητροπούλου, που προτάθηκε
από τον Τζον Θωμαΐδη, τιμήθηκε για τις πολύτιμες εθελοντικές υπηρεσίες της εδώ και τέσσερις
δεκαετίες προς τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων
Ηλικιωμένων του Κλάϊτον.
Στην ίδια εκδήλωση, η βουλευτής Bentleigh,
Ελίζαμπεθ Μίλερ, απένειμε με μεγάλη χαρά το
μετάλλιο που δόθηκε στον Πολ Σάββα για τις
υπηρεσίες του στον Ελληνοκυπριακό Σύλλογο της
περιοχής του.

Αργεντινή και Ελλάδα
Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, η σύγχρονη
Ελλάδα, η λογοτεχνία, οι σπουδαίες ελληνικές
προσωπικότητες και η επιρροή του ελληνικού
πνεύματος στον δυτικό πολιτισμό, βρέθηκαν στο
επίκεντρο του διεθνούς ελληνικού συνεδρίου που
διοργάνωσε, στο Μπουένος 'Aϊρες η Οργάνωση
Ελληνικού Πολιτισμού ''Νόστος'', σε συνεργασία
με το Πανεπιστήμιο Μπελγκράνο, υπό την αιγίδα
της πρεσβείας της Ελλάδας στην Αργεντινή. Μίλησαν 22 καθηγητές από πανεπιστήμια Αργεντινής,
Ελλάδας, Ιταλίας, Βενεζουέλας, Χιλής, ΗΠΑ.
Οι εργασίες ξεκίνησαν με την ομιλία της πρέσβειρας της Ελλάδας στην Αργεντινή Ελένης Λειβαδίτου, της πρόεδρου του ''Νόστου'', Χριστίνας
Τσαρδίκου και του καθηγητή Κολόμπρες Μαρμόλ.
Οι φοιτητές του τμήματος Σχεδιασμού Ρούχων
του πανεπιστημίου Μπελγκράνο, παρουσίασαν
σύγχρονη μόδα, βασισμένη στις ελληνικές παραδοσιακές ενδυμασίες. Σχεδίασαν, έραψαν τα ρούχα τους και έκαναν επίδειξη μόδας στο Συνέδριο.
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ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Αντωνία Παπατζανάκη: Δημιουργεί σε Νέα Υόρκη και Αθήνα
Τα έργα της Αντωνίας Παπατζανάκη εκπέμπουν φως που μορφοποιείται καθώς περνά μέσα από σταθερά διαφανή στοιχεία. Η δουλειά της είναι αφιερωμένη στη διερεύνηση των υλικών ιδιοτήτων, μορφολογικών δυνατοτήτων και εννοιολογικών προκλήσεων του φωτός. Η ανάγνωση του έργου ποικίλλει
ανάλογα με τη σχέση του φυσικού φωτός του περιβάλλοντος με το τεχνητό φως του έργου καθώς και τη
θέση του θεατή στο χώρο. Η A. Παπατζανάκη με όχημα τη γνωστή μινιμαλιστική της φόρμα δημιουργεί
τρισδιάστατα έργα στα οποία συνδέει τη γλυπτική και την αρχιτεκτονική με την εμπειρία του φωτός.
Σύμφωνα με δήλωσή της: «Το φως είναι υπερφορτισμένο παγκόσμιο σύμβολο. Είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη ζωή και μεταφορικά με την αλήθεια, με τη διαδικασία της έρευνας, της σκέψης και της
αξιολόγησης. Στη φυσική, η ταχύτητα του φωτός σε σχέση με τον χρόνο είναι το μέτρο της κοσμικής
απόστασης - άρα, κυριολεκτικά και συμβολικά, το φως είναι φορέας μνήμης.»
Η Αντωνία Παπατζανάκη σπούδασε γλυπτική στην ΑΣΚΤ (εργαστήριο Γ. Νικολαίδη), στην Hochschule
für Angewandte Kunst (εργαστήριο W. Bertoni) στη Βιέννη και απέκτησε το Master of Fine Arts στο
Pratt Institute στη Νέα Υόρκη. Έχει αποσπάσει διακρίσεις από ιδρύματα της Ελλάδας (ΙΚΥ, Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού) και του εξωτερικού (FVS zu Hamburg, Gerondelis Foundation, Katonah Museum
of Art) και έχει βραβευθεί σε διαγωνισμούς για τη δημιουργία γλυπτών σε δημόσιους χώρους (Agora,
Battery Park City of New York, 2000-2001). Δημόσια έργα της είναι μόνιμα εγκατεστημένα σε διάφορες
πόλεις της Ελλάδας, όπως το φωτεινό γλυπτό της Φάρος που βρίσκεται στην πλατεία πάνω από το σταθμό «Κάτω Πατήσια» των ΗΣΑΠ, στην Αθήνα. 'Εχει δεκατέσσερις ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει
σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Έργα της βρίσκονται στο Μουσείο Βορρέ στην Αθήνα, στη συλλογή Κοπελούζου, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, στο Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδας και σε πολυάριθμες ιδιωτικές συλλογές. Αναλύσεις του έργου της Αντωνίας
Παπατζανάκη έχουν δημοσιευθεί σε έξι καταλόγους ατομικών εκθέσεων και πολλούς ομαδικών καθώς
και σε δύο βιβλία τέχνης. Πάνω από εκατό άρθρα έχουν γραφτεί για τη δουλειά της σε εφημερίδες και
περιοδικά στην Ελλάδα και τη Νέα Υόρκη. Ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη και την Αθήνα.

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, Μόσχα

Με μία μουσική πανδαισία σε εκτέλεση του άρτιου τεχνικά και αισθητικά νεαρού πιανίστα, καλού
φίλου επί σειράς ετών, Παναγιώτη Τροχόπουλου, απόφοιτου του Κρατικού Ωδείου Μόσχας «Τσαϊκόφσκι», μαθητή του γνωστού και διακεκριμένου Ρώσου πιανίστα Νικολάι Πετρώφ, το Κέντρο Ελληνικού
Πολιτισμού ολοκλήρωσε, την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013, τον κύκλο εκδηλώσεών του για το 2013
στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Μόσχας Νο 174 «Δάντε Αλιγκέρι».
Η μουσική βραδυά εμπλουτίστηκε με υλικό για τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα από διάφορες
περιοχές της Ελλάδας, που σχετίζονται με τις εορταστικές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ενώ ολοκληρώθηκε με γευσιγνωσία παραδοσιακών μελομακάρονων, τα οποία είχε την
ευγενική καλοσύνη να προσφέρει ο Έληνας σεφ και καλός φίλος του Κ.Ε.Π. Γιάννης Κωφόπουλος.

Εγκύκλιος αρχιεπίσκοπου Αμερικής Δημήτριου γιά τον νέο χρόνο
Στήν ἀρχή ἑνός νέου χρόνου οἱ σκέψεις καί λόγοι πολλῶν εἶναι γεμάτοι μέ προσδοκία τοῦ μέλλοντος
καθώς τό ἡμερολόγιο ἀλλάζει ἀπό τόν ἕναν χρόνο στόν ἑπόμενο. Ἡ προσδοκία καί οἱ ἐλπίδες συνίστανται
στό ὅτι τό νέον ἔτος θά φέρει νέες ἐμπειρίες, συναρπαστικές εὐκαιρίες καί εὐλογίες ὑγείας, εὐτυχίας καί
ἀσφάλειας. Γιά ὁρισμένους, τήν εὐχή «καλή χρονιά» ἀκολουθοῦν ἐλπίδες ὅτι ἡ νέα αὐτή χρονιά θά εἶναι
ἀκόμη καλύτερη. Ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι ἀντιμετώπισαν σημαντικές προκλήσεις, ἀκόμη καί ἀπώλεια, ἐλπίζουν
σέ εἰρήνη καί ἡρεμία.
Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, καθοδηγούμεθα ἀπό τούς λόγους τοῦ μεγάλου Ἀποστόλου Παύλου γιά νά
γνωρίσουμε τήν ἀληθινή πηγή τῆς ἐλπίδος ἡ ὁποία θά πρέπει νά γεμίζῃ τήν καρδιά καί τό νοῦ μας. Ἡ
διαρκής ἐλπίδα ἡ ὁποία πραγματώνεται ἀπό τίς εὐλογίες τῆς χαρᾶς καί τῆς εἰρήνης πηγάζει ἀπό τόν Θεό.
Στό τέλος τῆς ἐπιστολῆς του πρός Ρωμαίους ὁ Ἀπόστολος γράφει, Ὁ δέ Θεός τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς
πάσης χαρᾶς καί εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν, εἰς τό περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει πνεύματος
ἁγίου (Ρωμ. 15:13).
Στήν προτροπή του ἐπιβεβαιώνει, ἐπίσης, ὅτι ἡ ἐλπίδα ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό τόν Θεόν εἶναι τό
ἀποτέλεσμα τῆς πίστεως. Εἴμεθα χαρούμενοι καί γαλήνιοι καί ἐλπίζουμε στήν δύναμη καί παρουσία τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος διότι πιστεύουμε. Μέσα ἀπό τήν πίστη μας στήν χάρη τοῦ Θεοῦ ὅπως ἀποκαλύπτεται
μέσῳ τοῦ Χριστοῦ, ἐλπίζουμε στήν σωτηρία ἀπό τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο. Καθώς λαμβάνουμε μέ
πίστη τό Εὐαγγέλιο τῆς ἀλήθειας καί πιστεύουμε στόν Χριστό, ἐλπίζουμε στό παρόν καί στό μέλλον.
Ἔτσι, στήν ἀρχή αὐτοῦ τοῦ νέου ἔτους καί κάθε νέας ἡμέρας, ἡ ἐλπίδα μας πρέπει νά στηρίζεται
ἀσφαλῶς ἐπί τοῦ Χριστοῦ. Προσδοκοῦμε αὐτό πού μπορεῖ νά ἔλθῃ μέσα στούς ἑπόμενους μῆνες, ἀλλά
ἡ προσδοκία μας πρέπει νά προέρχεται ἀπό ἕνα θεμέλιο ἐλπίδος στό θέλημα καί στή δύναμη τοῦ Θεοῦ.
Αὐτή εἶναι ἐλπίδα ἡ ὁποία δέν μπορεῖ νά σβήσῃ ἤ νά ἐξαλειφθῇ. Εἶναι ἐλπίδα ἡ ὁποία μπορεῖ νά ἀνθέξῃ
ὁποιαδήποτε δοκιμασία ἤ πρόκληση παρουσιασθῇ. Εἶναι ἐλπίδα ἡ ὁποία μεταφέρει τίς ψυχές μας σέ μεγάλα πνευματικά ὕψη ὅπου τά θαυμαστά καί ἐκπληκτικά ἔργα τοῦ Θεοῦ ἀποκαλύπτονται.

Ἀλλά δέν εἶναι μόνον δική μας ἐλπίδα. Εἶναι ἐλπίδα ἡ ὁποία προσφέρεται σ’ὅλους καί στόν κάθε
ἄνθρωπο, ἐλπίδα ἡ ὁποία πρέπει νά μοιράζεται. Στήν ἀρχή τοῦ νέου ἔτους προκαλούμεθα νά σκεφθοῦμε
ὄχι μόνον τούς ἑαυτούς μας ἀλλά καί τίς ἀνάγκες τῶν ἄλλων. Καθώς εἴμεθα σέ θέση νά νιώθουμε ἀσφαλεῖς
χάρις στίς ὑποσχέσεις καί στήν δύναμη τοῦ Θεοῦ, μποροῦμε νά προσφέρουμε διακονία ἐλπίδος στούς συνανθρώπους μας. Ἔχουμε τά ἐφόδια γιά νά μεταβοῦμε στούς ἀνθρώπους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἀναζητοῦν
τήν ἐλπίδα καί νά τούς ὁδηγήσουμε στόν Ἰησοῦ, τόν Κύριο τῆς ἐλπίδος.
Ἡ ἔμφαση στήν ἐλπίδα ἡ ὁποία γεννιέται μέσα ἀπό τήν πίστη ταιριάζει σ’αὐτή τήν ἡμέρα καθώς τιμοῦμε
τόν Μέγαν Βασίλειον καί προσφέρουμε τήν στήριξή μας στήν ἀγαπημένη μας Ἀκαδημία Ἁγίου Βασιλείου. Διά τῶν λόγων καί πράξεών του ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὑπῆρξε ὑπέροχο παράδειγμα ἑνός ἀνθρώπου ὁ
ὁποῖος ἀφιέρωσε τήν ζωή του στό νά προσφέρει ἐλπίδα. Τά κηρύγματα, οἱ ἐπιστολές καί τά θεολογικά
συγγράμματά του εἶναι διαποτισμένα μέ ἐλπίδα στήν ἔνδοξη ἐκπλήρωση τῶν ὑποσχέσεων τοῦ Θεοῦ.
Ἡ διακονία του στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ στόχευε πάντοτε στήν προσφορά ἐλπίδος στίς ζωές τῶν
ἀρρώστων, τῶν πασχόντων, τῶν φτωχῶν, τῶν ὀρφανῶν καί τῶν περιφρονημένων. Ἡ Ἀκαδημία Ἁγίου
Βασιλείου ἔχει τιμήσει τήν κληρονομιά αὐτοῦ τοῦ μεγάλου Ἁγίου, οἰκοδομώντας μία διακονία ἐλπίδος
γιά νέους καί παιδιά. Ἐπί δεκαετίες, πολλοί νέοι ἄνθρωποι ἔχουν βιώσει στήν Ἀκαδημία τήν εἰρήνη καί
τήν χαρά διότι ἔχουν ἔλθει σ’ αὐτόν τόν ἱερό τόπο ὅπου κυριαρχεῖ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἡ δύναμη τῆς πίστεως καί ἡ ἀνανέωση τῆς ἐλπίδος. Ἔχουν δεῖ ὅτι καί στίς πλέον δύσκολες περιστάσεις τῆς ζωῆς μπορεῖ νά
ὑπάρξῃ ἀληθινή ἐλπίδα, καί αὐτή ἡ ἐλπίδα μπορεῖ νά τούς ἐνισχύσῃ καί γαλουχήσῃ στήν ζωή τῆς πίστεως,
θεραπείας καί χάριτος.
Κάθε χρόνο, τόν μήνα Ἰανουάριο, ὑπό τήν ἡγεσία τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν καί
τῶν ἐνοριακῶν παραρτημάτων αὐτῆς, καλούμεθα νά προσφέρουμε εἰδική εἰσφορά στήν Ἀκαδημία Ἁγίου
Βασιλείου. Καθώς προσφέρετε στίς ἐνορίες σας καί κόβετε τήν Βασιλόπιττα, σᾶς παρακαλῶ νά δώσετε
μέ γενναιοδωρία στήν προσφορά σας σέ αὐτή τήν διακονία ἀγάπης. Εἴθε ὁ Θεός τῆς ἐλπίδος νά σᾶς
χαρίζῃ εἰρήνη καί χαρά, καί εἴθε νά εἶσθε εὐλογημένοι μέ τήν δύναμή Του καθώς μοιράζεσθε μέ ὅλους
τούς συνανθρώπους σας αὐτήν τήν ἐλπίδα ἄνωθεν. Χρόνια πολλά καί καλό καί εὐλογημένο τό 2014.

Ο κ. Βασίλης Παπαυγέρης,
Αντιπρόεδρος της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Κυνηγών,
Σκοπευτών και Ψαράδων στις
ΗΠΑ, εύχεται ''καλά
κυνήγια'' τον χρόνο 2014 σε
όλους τους Ελληνικής
καταγωγής κυνηγούς ανά την
υφήλιο.
Τους ομογενείς και
επισκέπτες στις ΗΠΑ, που
επισκέπτονται το
κατάστημά του Plaza Meat
Market (23-18 31st Street, στην
Αστόρια της Νέας Υόρκης, τηλ.
718-728 5577) θα τους
κατατοπίζει γιά τους
κυνηγότοπους ΗΠΑ - Καναδά.
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Μετά το σκάνδαλο με τα χρήματα γιά τους πυρόπληκτους στην Ελλάδα (2007), η ελληνική Ομοσπονδία Βοστώνης ''ξαναχτυπά''

Πονηρά οικονομικά παιχνίδια με το δράμα που περνά η Μυρτώ
Η Μυρτώ (αριστερά) στο ιατρικό Κέντρο Spaulding Rehab Βοστώνης. Δεξιά
η μητέρα της

Αγανάκτηση και απογοήτευση στην Ομογένεια, που πρόσφερε γιά την -κακοποιημένη στην Πάρο, καλοκαίρι 2012- Μυρτώ και νοσηλεύεται, αποθεραπεύεται στην Βοστώνη... Τα χρήματα (περισσότερα από 110.000 δολ.) τα κρατά η Ομοσπονδία και ΑΡΝΕΙΤΑΙ να δώσει
λογαριασμό-απολογισμό, με ασοβάρευτες δικαιολογίες... Επιστολή-καταπέλτης δικηγόρου προς την ομογενειακή Οργάνωση.
Μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε στην Βοστώνη με αφορμή τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από την Ομογένεια γιά την κακοποιημένη
το καλοκαίρι 2012 στην Πάρο, Μυρτώ (Παπαδομιχελάκη). Τα χρήματα, περισσότερα από 110.000
δολάρια, βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό της
τοπικής Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων. Υποτίθεται ότι συγκεντρώθηκαν, από προσφορές της
Ομογένειας κι εκδηλώσεις, γιά τα ιατρικά και λοιπά έξοδα της άσχημα κακοποιημένης νεαρής, που
νοσηλεύεται σε ιατρικό Κέντρο της πόλης, από το
καλοκαίρι 2013. Στο πλευρό της Μυρτώ, νύχταημέρα, η μητέρα της, κ. Μαρία Κοτρότσου.
Η Ομογένεια ευαισθητοποιήθηκε με το δράμα
της Μυρτώ και ανταποκρίθηκε οικονομικά. Τώρα
όμως πληροφορείται ότι, η Ομοσπονδία, με διάφορες προφάσεις, θέλει να διαχειριστεί τα χρήματα, όπως αυτή κρίνει. Και η Ομογένεια αρχίζει
να αγανακτεί, επειδή έδωσε τα χρήματα γιά την
Μυρτώ και δεν έβαλε ''τοποτηρητή'' γιά να αποφασίζει, καμία Ομοσπονδία Βοστώνης.
Η Ομοσπονδία λέει ότι μαζεύτηκαν τα χρήματα
(επίσημα 110.000 δολ.) γιά να πληρωθούν, η εγχείρηση 5 Δεκεμβρίου 2013 στο Childrens Hospital
και να αγοραστεί ένα ειδικό μηχάνημα (Tobii
Speech Recognition Device, στοιχίζει 25.000 δολ.)
γιά να μπορεί η Μυρτώ να επικοινωνεί με ανθρώπους. Αλλά, μία Ελληνοαμερικανίδα φιλάνθρωπος
η κ. Μπέσσυ Πάππας πλήρωσε τα της εγχείρησης,
ενώ η κατασκευάστρια εταιρία (Medtronic), χάρισε ένα ειδικό μηχάνημα-''αντλία''.

Aρνείται να δώσει απολογισμό
Η Ομοσπονδία, παρά τα αιτήματα της μητέρας,
που είναι και νομικά υπεύθυνη γιά την ανήλικη
Μυρτώ, αρνείται να δώσει απολογισμό-λογαριασμό. Δηλαδή, πόσα χρήματα ακριβώς μάζεψε και
από ποιούς, όπως έχει υποχρέωση από τον Νόμο
να πράξει, ως μη κερδοσκοπική εταιρία στις ΗΠΑ.
'Ετσι η μητέρα αναγκάστηκε να ξοδευτεί, παρά
το δράμα που περνά και να προσλάβει δικηγόρο,
γιά να αντιμετωπίσει τα πονηρά ''κόλπα'' του Συμβούλιου της Ομοσπονδίας, που έχει πρόεδρο τον
κ. Γιάννη Ράμμο και Α' αντιπρόεδρο τον κ. Βασίλη Καυκά. (Μέλη του Συμβούλιου είναι επίσης:
Μαίρη Διλιχάτσιου Γεν. Γραμματέας, Παναγιώτης
Λαμπρόπουλος ταμίας, Κυριακούλα Πατσαούρα
βοηθός Γραμματέα, Μιλτιάδης Αθανασόπουλος Β'
Αντιπρόεδρος).
Η επιστολή του δικηγόρου της μητέρας προς
την Ομοσπονδία (που η ''Π'' εξασφάλισε -όχι από

Σε αυτό το νοσοκομείο
(Spaulding Rehab) στην Βοστώνη,
νοσηλεύεται-θεραπεύεται
η Μυρτώ

αυτόν ή την μητέρα και το τονίζουμε- και τα κύρια
σημεία της οποία δημοσιεύει σήμερα αποκλειστικά), είναι καταπέλτης.
Η Ομοσπονδία είχε πει ότι θα ασχοληθεί με τα
χρήματα γιά την Μυρτώ στην επόμενη Συνέλευση
τον... Μάϊο 2014. Μετά την προδημοσίευσή μας
γιά το ζήτημα, άλλαξε αμέσως γνώμη και λέει ότι
η συνεδρίαση θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.
Ομογενείς που επικοινώνησαν μαζί μας, αμέσως
μετά την προδημοσίευση, μας τόνισαν ότι είναι
αποφασισμένοι να καταγγείλουν την Ομοσπονδία
στις Ομοσπονδιακές και Πολιτειακές Αρχές γιά
ΑΠΑΤΗ. Τους συστήσαμε να περιμένουν, ίσαμε την
συνεδρίαση σε λίγες ημέρες, με την ευχή να λογικευθούν οι αξιωματούχοι της Οργάνωσης και να
μεταφέρουν ΑΜΕΣΑ τα χρήματα σε ειδικό λογαριασμό εκτός Ομοσπονδίας, που θα διαχειρίζεται η
μητέρα της ανήλικης, γιά τα μελλοντικά νοσηλευτικά έξοδα, αφού το παιδί, δυστυχώς, θα νοσηλεύεται γιά μεγάλο χρονικό διάστημα σε ιατρικά
Κέντρα Αμερικής ή Ελλάδας ή άλλης χώρας.
Η Ομογένεια έδωσε τα χρήματα γιά την Μυρτώ
και απαιτεί να δοθούν σε αυτήν. Διευκρινίζουμε
ότι τα της νοσηλείας στο ιατρικό Κέντρο της Βοστώνης έχει αναλάβει το υπουργείο Υγείας της
Ελλάδας, εξαιτίας της ευαισθητοποίησης του Ελληνισμού, στην Ελλάδα και ανά την υφήλιο, γιά το
δράμα που περνά η Μυρτώ.
Υποψίες γεννά και το γεγονός πως ενώ η τράπεζα Πειραιώς προθυμοποιήθηκε να κάνει δωρεά το
ειδικό μηχάνημα Tobii, η Ομοσπονδία ζήτησε από
την μητέρα την κ. Κοτρότσου, να μην δεχτεί την
προσφορά, όπως κι έγινε.

'Εχει άσχημο ''παρελθόν'' η Ομοσπονδία
Πριν ασχοληθούμε με το τι προηγήθηκε στην
υπόθεση ''βοήθεια γιά την Μυρτώ'', όπου και
όλη η ουσία, να διευκρινίσουμε ότι η Ομοσπονδία
Βοστώνης, έχει άσχημο παρελθόν: Ακόμα ''αγνοούνται'' οι 45.000 δολάρια που μάζεψε 2007, προσφορές της Ομογένειας, γιά τους πυρόπληκτους
στην Ελλάδα. Ουδέποτε δόθηκε απολογισμός,
ουδέποτε ενημερώθηκε η Ομογένεια και η Συνέλευση της Οργάνωσης ΠΟΥ και ΠΩΣ διατέθηκαν
τα χρήματα, ΑΝ διατέθηκαν. Δόθηκαν προφορικές ''διαβεβαιώσεις'' και το μόνο βέβαιο είναι ότι
τότε, πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας ταξίδεψαν στην Ελλάδα με χρήματα από τις
προσφορές γιά τους πυρόπληκτους, γιά να... εξετάσουν που θα... δοθούν. Κι ενώ ακόμα η Ομογένεια αναμένει απολογισμό γιά το πως διατέθηκαν,

αν διατέθηκαν, τα χρήματά της, η Ομοσπονδία
έχασε την σοβαρότητα, αξιοπιστία και φερεγγυότητα, εξαιτίας αυτού του γεγονότος, από το καλοκαίρι του χρόνου 2008.
Η Οργάνωση, δεν έχει λειτουργικά έξοδα,
επειδή φιλοξενείται στο ''Μαλιώτειο Πολιτιστικό
Κέντρο'', ενώ ίσαμε τα τέλη 2011 την χρηματοδοτούσε η Ελλάδα, μέσω του γενικού Προξενείου, με
ποσά 10, 15, 20.000 δολάρια κάθε χρόνο. Η βασική

δραστηριότητά της είναι η διοργάνωση της παρέλασης γιά την 25η Μαρτίου κάθε... Απρίλιο (μερικές χρονιές και...Μάϊο).

Τι προηγήθηκε γιά το ζήτημα Μυρτώ
Στις 22 Ιουλίου 2012 η Μυρτώ δέχτηκε την βίαιη
επίθεση από Πακιστανό μετανάστη στην Πάρο,
όπου ζούσε. Η Μυρτώ ήταν ακριβώς 15 χρονών.
(συνέχεια στην επόμενη σελίδα, 7)

Τα κύρια σημεία της επιστολής του δικηγόρου της μητέρας
της Μυρτώ, προς το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Βοστώνης
''... I am writing on behalf of Maria Kotrotsou the mother and legal guardian of Mirto
Papadomichelaki. This is a rather delicate matter since Ms. Kotrotsou is very grateful for the
efforts of Federation of Hellenic-American Societies of New England (''FHASNE'') in setting up
Friends of Mirto Fund (the ''Fund'') to raise money to benefit Mirto and she does not was to
be perceived as otherwise. At the same time Ms. Kotrotsou, as Mirto’s guardian and advocate,
needs to have complete access to the records of the Fund and clarity over the procedure that
FHASNE or the Fund has implemented for dispersing the funds consistent with the stated
purpose of the Fund (...)
As you know, the FHASNE Board of Directors and as well as individual members thereof have
assured Ms. Kotrotsou, both at the FHASNE Board Meeting that she attended on December
11, 2013 and prior thereto, that FHASNE had in it's possession and was maintaining proper
accounting records concerning the Fund and that complete copies of those records would be
provided to Ms. Kotrotsou for her review and that of her representatives.
The following is the financial information concerning the fund that Ms. Kotrotsou was
promised:
1. An itemized list of each check donation to ''Friends of Mirto.'' Her expectation is
that she will receive the name of the donor, the exact amount on the check, and the
date it was received. If the donor has marked their donation as ''anonymous'' in the
memo, the list can reflect ''anonymous'' in the place of the name of donor;
2. An itemized list of in-cash donations to ''Friends of Mirto'' received at the
December 7, 2013 fundraising event held at the St. Nectarios Church in Boston. As
well as any other cash donations that have been received to date. That list would
include: cash amounts, date received, and location of receipt (i.e. fundraiser event,
in FHASNE office, etc.);
3. A detailed list of the funds received through the Friends of Mirto, YouCaring.
com website;
4. A copy of the official Bank Statement of Account (on bank stationary)
corresponding to the bank account in which money donated to Mirto is deposited;
5. Finally a complete accounting of any expenses or transactional fees paid in
connection with the Fund.
Ms. Kotrotsou made clear her discomfort with FHASNE's lack of transparency concerning the
fund at the meeting. Ms. Kotrostou was assured that the requested information was readily
available and indeed in the possession of FHASNE's Treasurer. Given that the information is
readily available, would have been maintained and available in the ordinary course of good
booking keeping practices expected and legally required of a Charitable Organization in the
Commonwealth of Massachusetts and for the administration of a fund such as the ''Friends of
Mirto Fund'' that is specifically intended to benefit Mirto Papadomichelaki, the information
should have been promptly provided.
The failure of FHASNE to provide the information in a timely manner upon the request of the
guardian of the beneficiary is quite concerning.
At this point, Ms. Kotrotsou feels that she has been adequately patient, but she is
growing increasingly concerned that the ''Friends of Mirto'' fund is not being appropriately
administered. Still Ms. Kotrotsou wants to give FHASNE this final opportunity for FHASNE to
meet it's legal obligations in connection with the Fund. Ms. Kotrotsou's hope is that FHASNE
will finally comply with her information requests and resolve this matter amicably. However,
Ms. Kotrotsou is also aware that she has the right to file a complaint with Dan Furolo,
the lead investigator at the Massachusetts Attorney General's Office of Charitable Fraud
Investigations... Ms. Kotrosou has asked me to set a deadline of Tuesday December 31, 2013 by
which the information needs to be provided or Ms. Kotrotsou or she may feel compelled to take
further actions in her effort to secure the information... (Ε. F. - Dec 26, 2013) ...''
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Λίγες ώρες πριν αυτήν την έκδοση της ''Πρωϊνής'' και αφού είχε γίνει η προαναγγελία του δημοσιεύματος, ''έκλεισε'' η ιστοσελίδα όπου
συγκεντρώνονταν ΑΚΟΜΑ χρήματα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.youcaring.com/medical-fundraiser/friends-of-mirto/104407

Το δράμα της Μυρτώ και τα ''κόλπα'' της ελλην. Ομοσπονδίας Βοστώνης με τα χρήματα
(συνέχεια από την σελίδα 6)
Τα τραύματα πολύ σοβαρά. Το ζήτημα απασχόλησε έντονα τα ΜΜΕ, τον λαό της Ελλάδας, αλλά
και τον απόδημο Ελληνισμό. 'Εγιναν οι απαραίτητες εγχειρήσεις στην Ελλάδα. Το καλοκαίρι 2013
κρίθηκε απαραίτητο, η Μυρτώ, να συνεχίσει την
θεραπεία στην Βοστώνη. Το υπουργείο Υγείας
της Ελλάδας καλύπτει τα έξοδα. Η Μυρτώ ακόμα
υποφέρει πολύ. Δεν μπορεί να μιλήσει, να επικοινωνήσει. Η μητέρα της, η κ. Μαρία Κοτρότσου
(που είναι συνέχεια στο πλευρό της κόρης της),
την οποίαν -σύμφωνα με Ομογενείς στην Βοστώνη- την διακρίνει εντυπωσιακή αξιοπρέπεια,
αρνήθηκε την ''μεσολάβηση'' ΜΜΕ στην Ελλάδα
και λοιπών ''ενδιαφερόμενων'', γιά συγκέντρωση
χρημάτων.
Σημαντική λεπτομέρεια: Καλοκαίρι 2013, στέλεχος της Ομοσπονδίας Βοστώνης, ενημέρωσε το
Συμβούλιο γιά την υπόθεση Μυρτώ και την νοσηλεία στην Βοστώνη. Το Συμβούλιο αδιαφόρησε.

Η κινητοποίηση
Το Φθινόπωρο 2013 άρχισαν να ευαισθητοποιούνται Ομογενείς στην περιοχή Βοστώνης. Προσπάθησαν να βοηθήσουν όσο μπορούσαν στα άμεσα
κι έμμεσα έξοδα, αλλά και να σταθούν δίπλα στην
Μυρτώ και στην μητέρα της.
Αρχές Νοεμβρίου 2013, η υπόθεση Μυρτώ άρχισε να συγκινεί την Ομογένεια. Τότε, μία νεαρή
Ομογενής στην Βοστώνη (Σοφία Λαμπροπούλου)
άνοιξε μία ιστοσελίδα (βλέπε παραπάνω) γιά την
συγκέντρωση χρημάτων. 'Αρχισε να δίνεται δημοσιότητα στις ΗΠΑ. Και η Ομοσπονδία ''μυρίζοντας''
δημοσιότητα, αποφάσισε να ''επέμβει'' ανοίγοντας
ειδικόν λογαριασμό (με αριθμό 1326086895 στην
Citizens Bank), με το όνομα ''FHASNE The Mirto
Fund'' (FHASNE είναι τα αρχικά της Ομοσπονδίας) και υπεύθυνη γιά τον λογαριασμό, την βοηθό
Γραμματέα της, κ. Κυριακούλα Πατσαούρα.
Η Ομογένεια ανταποκρίθηκε ''ξεχνώντας'' την
υπόθεση της Ομοσπονδίας με τα χρήματα γιά
τους πυρόπληκτους. Ανακοινώθηκαν -κι έγινανεκδηλώσεις γιά συγκέντρωση χρημάτων και μία
μεγάλη εκδήλωση στις 7 Δεκεμβρίου 2013. Χρήματα έμπαιναν στον λογαριασμό απευθείας στην

τράπεζα, αλλά και ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας ''friends of mirto''. Στην σχετική ανάρτηση
στην ιστοσελίδα, διαβάζουμε τα ακόλουθα:
''...if you wish to mail in your donation, please
send it to the below address:
FHASNE
Attn: Kyriacoula Patsaouras, Special Secretary
(Αναφέρεται διεύθυνση)
For anyone wishing to make a donation directly
to the account we have established for Mirto, you
may do so with the below information:
Routing Number 011500120 Citizens Bank
Account Number 1326086895
Account Name FHASNE The Mirto Fund
Swift Code (for International Wires): CTZIUS33
Please open your hearts and contribute to this
vital cause. Together, let's make a difference in
Mirto's life.
For additional information:
Maria Spyridopoulos on behalf of FHASNE.
Sophia Lambropoulos, Friends of Mirto.
With your support and generosity, we hope to
buy the Tobii Speech Generating Device for Mirto.
All funds raised above the cost of this device will
go directly towards her extraordinary medical
expenses. Your contribution is tax deductible to
the fullest extent of the law.
The Federation of Hellenic-American Societies
of New England, Inc. is a registered 501(c)(3) nonprofit organization...''.

Τα μετέπειτα
Να σημειώσουμε ότι, ίσαμε τις παραμονές της
μεγάλης εκδήλωσης που έγινε 7 Δεκεμβρίου 2013
στην Βοστώνη, οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδίας,
ειδικά πρόεδρος και αντιπρόεδρος, οι κύριοι Ράμμος και Καυκάς επισκέπτονταν σχεδόν καθημερινά την Μυρτώ. 'Οταν πήραν το ''οκ'' από την μητέρα γιά την εκδήλωση και την δημοσιότητα στα
ΜΜΕ, ΔΕΝ ξαναπήγαν στο νοσοκομείο-ιατρικό
Κέντρο. Ούτε μία φορά όλον τον μήνα Δεκέμβριο
2013, ούτε έστω στις εορτές των Χριστουγέννων.
Το γεγονός αυτό δημιούργησε μεγάλες υποψίες
γιά τα κίνητρα της Ομοσπονδίας. H δε Μυρτώ,
χριστουγεννιάτικα, προσβλήθηκε και από... ''σαλ-

μονέλα'' στο νοσοκομείο.
Στην σχετική ανακοίνωσή της (συνεδρίαση
Συμβούλιου 11 Δεκεμβρίου 2013), γιά την χοροεσπερίδα (που πήρε πολύ μεγάλη δημοσιότητα και
στα ΜΜΕ Ελλάδας και ''δοξάστηκε'' η Ομοσπονδία) και λοιπά έσοδα, η Οργάνωση, αναφέρει:
''... έγινε απολογισμός από την χοροεσπερίδα
που έγινε το περασμένο Σάββατο (7 Δεκεμβρίου 2013) για να ενισχυθεί ο λογαριασμός για τη
Μυρτώ από την οποία εισπράχθηκαν: Από την
είσοδο 500 εισιτήρια προς $25 το καθένα σύνολο
$12,500. Από την λαχειοφόρο $6,100. Από το φαγητό $2,600. Από τα t-shirts $290. Από δωρεές και
τον πλειστηριασμό $9,100 Μαζί με κάποιες άλλες
προσφορές η χοροεσπερίδα απεκόμισε στο Ταμείο για τη Μυρτώ $32,000. 'Ολα αυτά τα χρήματα
είναι καθαρά αφού το φαγητό, η μουσική και η
λαχειοφόρος ήσαν δωρεές. Το συνολικό ποσό που
συγκέντρωσε η Ομοσπονδία από το διαδίκτυο, ταχυδρομικώς και από την χοροεσπερίδα έφτασε τις
$110,000...''.
Αλλά και μετά την χοροεσπερίδα η Ομογένεια
έστελνε χρήματα, ειδικά ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα, που ''ξαφνικά'' σταμάτησε να δέχεται
χρήματα, λίγες ώρες πριν αυτό το δημοσίευμα.
Σίγουρα το συνολικό ποσό που μαζεύτηκε, ξεπερνά κατά πολύ τις 110.000 δολάρια.
Υποτίθεται, τα χρήματα, θα ξοδεύονταν γιά την
εγχείρηση της Μυρτώ στο Childrens Hospital (5
Δεκεμβρίου 2013) και γιά την αγορά του μηχανήματος Tobii. Aλλά τα της εγχείρησης πλήρωσε η
Ομογενής φιλάνθρωπος κ. Μπέσσυ Πάππας. Το
Tobii προθυμοποιήθηκε να πληρώσει η Τράπεζα
Πειραιώς. 'Ετσι, το συνολικό ποσό που μαζεύτηκε γιά την Μυρτώ, προσφορές της Ομογένειας,
παραμένει σχεδόν ανέπαφο στο ταμείο, δηλαδή
στον ειδικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας.
Και αφού πήρε την μεγάλη δημοσιότητα η Ομοσπονδία μετά την εκδήλωση-χοροεσπερίδα στις 7
Δεκεμβρίου 2013, ξαφνικά έπαψε να ασχολείται με
Μυρτώ, μηχανήματα, χρήματα. 'Επαψε να ασχολείται γενικά με την υπόθεση. Και τότε άρχισαν οι
βάσιμες υποψίες γιά τους σκοπούς της, άρχισαν
και τα προβλήματα.
Η Ομοσπονδία στις εκκλήσεις της μητέρας απα-

Ο Πακιστανός δράστης
ντούσε: ''Τα χρήματα μαζεύτηκαν γιά την αγορά
μηχανημάτων και την εγχείρηση. Φέρε μας λογαριασμούς να τους πληρώσουμε''. Η μητέρα
ζητούσε απολογισμό-λογαριασμό, αφού γιά την
κόρη της και στο όνομά της κόρης της Μυρτώ,
συγκεντρώνονταν τα χρήματα, δηλ. οι προσφορές
της Ομογένειας. Η μητέρα, παρά την δυστυχία της
αναγκάστηκε να προσλάβει δικηγόρο, δηλαδή να
ξοδευτεί γιά το...αυτονόητο, γιατί κατάλαβε ότι
χρησιμοποιήθηκε το δράμα του παιδιού της.
Η Ομοσπονδία, της έλεγε ''θα αποφασίσουμε γιά
την διάθεση των χρημάτων στην Συνέλευση τον
Μάϊο'', ενώ δυστυχώς, στελέχη της διοχετεύουν
''φήμες'' (έχει γνώση η ''Πρωϊνή'') ότι η ''μητέρα
θέλει τα χρήματα γιά τον εαυτόν της'', δείχνοντας
έτσι την αθλιότητα που διακρίνει αξιωματούχους
της, πράξη προσβλητική γιά την Ομοσπονδία, η
οποία δεν τιμά τον Ελληνισμό στην Βοστώνη.
Ευχόμαστε τα χρήματα που είναι στον λογαριασμό, να φύγουν άμεσα από την διαχείριση της
αναξιόπιστης-αφερέγγυας Ομοσπονδίας και να
περάσουν σε λογαριασμό γιά τα μελλοντικά ιατρικά και σχετικά έξοδα της Μυρτώ, είτε θα συνεχίσει να νοσηλεύεται, θεραπεύεται στις ΗΠΑ, είτε
αλλού. Υπόλογη, υπεύθυνη γιά την ανήλικη Μυρτώ, σύμφωνα με τον νόμο, είναι η μητέρα της.
Μετά την προαναγγελία αυτού του δημοσιεύματος, οι της Ομοσπονδίας είπαν ότι θα αποφασίσουν σε λίγες ημέρες γιά τα χρήματα και όχι τον...
Μάϊο. Αν δεν τελειώσει σύντομα το ζήτημα αυτό,
δηλαδή τις επόμενες 2-3 εβδομάδες και η Ομοσπονδία ΔΕΝ πράξει το αυτονόητο, τότε η ''Πρωϊνή'', ως αποδέκτης της αγανάκτησης Ομογενών
που πρόσφεραν χρήματα, δεσμεύεται δημόσια,
να καταγγείλει την Οργάνωση στον γενικό εισαγγελέα της Πολιτείας της Μασσαχουσσέτης και στις
ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ, γιά ΑΠΑΤΗ...
(Γ. Λ.)
Σημ.: Δεν ισχυρίζεται κανείς ότι η ελληνική
Ομοσπονδία Βοστώνης ''καταχράστηκε'' τα χρήματα. Απλά, η πολιτική της στην διαχείρισή τους,
δημιουργεί πολλά εύλογα ερωτηματικά.

Μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου της Ομοσπονδίας Νέας Αγγλίας (Βοστώνης)
με τον μητροπολίτη Μεθόδιο και την γενική πρόξενο κ. Καναρά
H εφημερίδα ''Πρωϊνή'' θα εκδίδεται -ηλεκτρονικά σε pdf- προσωρινά, κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή και θα είναι δωρεάν. Μετά, καθημερινά... 'Εμφαση στην Ομογένεια
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Αθάνατη πολιτική-κομματική Ελλάδα
Πάνος Καμμένος: «Το ΠΑΣΟΚ είναι εγκληματική οργάνωση!»
Ηλίας Κασιδιάρης: «Aντε, βρε χοντρέ, τελείωνε»
Ευ. Βενιζέλος: «ΦΑΣΙΣΤΑ!»
Στάθης Παναγούλης προς 'Αδωνη: «Είσαι καρνάβαλος, γελωτοποιός και ψυχοπαθής»
'Ακης Τσοχατζόπουλος: «Είμαι η Ιφιγένεια που την πέταξαν στο Κολοσσαίο»
Τάσος Κουράκης: «Να πληρώνουν τη μισθοδοσία των ιερέων όσοι δηλώνουν χριστιανοί ορθόδοξοι»
Μιχάλης Ταμήλος: «Παραμένω βλάχος 100%»
'Αδωνις για Καμμένο: «Πρόεδρε, σου ξέφυγε λίγο η βαφή;»
'Ολιβερ Στόουν: «Ο Τσίπρας είναι η ελπίδα όλου του κόσμου»
Γιάννης Μπουτάρης: «Σε τέτοια μπουρδελοχώρα ζούμε!»
Ραχήλ Μακρή: «Είστε προδότες. Θα σας κρεμάσουμε». Δάνης Τζαμτζής: «Θα μας κλ@σετε τ' @@... Κάτσε κάτω»
Μιχάλης Λιάπης: «'Εσφαλα. Θα πληρώσω. Είμαι συνταξιούχος, με άγγιξε η κρίση»
Γ. Παπανδρέου «Με την κιθάρα έλπιζα να προσελκύσω το αντίθετο φύλο, ως φοιτητής στις ΗΠΑ»
Γιώργος Παπανδρέου: «Κάντε δημοψήφισμα στις ΗΠΑ!»... Bloomberg: «Θα μας τρελάνετε!»

Oμοσπονδία Σκοπευτών, Κυνηγών και Ψαράδων ΗΠΑ

Μέλη της Οργάνωσης, που έχει γιά ηγέτη τον πληθωρικό πρόεδρο Στυλιανό Μαννή, κάνει συχνά
σκοπευτικούς αγώνες στο Λονγκ 'Αϊλαντ (Μακρόνησο) Νέας Υόρκης, φυσικά υπό την επίβλεψη του
μόνιμου προέδρου της. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι λένε ότι οι σκοπευτές του ''βαράνε στον γάμο του καραγκιόζη'', αλλά αυτό δεν αληθεύει. Οι σκοπευτές είναι άριστοι, όπως αποδεικνύει και η φωτογραφία.

Τα συγχαρητήρια'' της... συναδέλφου του υπουργού Υγείας της Βρετανίας δήλωσε, γεμάτος χαρά, ότι
έλαβε ο 'Αδωνις Γεωργιάδης. Αλλά η ''συνάδελφος'' είναι.. άνδρας, θυμίζοντας την αμίμητη δήλωση
στην Βουλή τον 2009, του βουλευτή ''Νέας Δημοκρατίας'' (τότε υφυπουργού Οικονομίας) του Θανάση
Μπούρα, που είχε αναφέρει τον νομπελίστα οικονομολόγο Πωλ Κρούγκμαν, ως... κυρία Κρούγκμαν.

''Διάγγελμα'' του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για την Πρωτοχρονιά, διακόπηκε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών ''καναλιών'' για να το μεταδώσουν απευθείας. Στην Δημόσια Τηλεόραση (ΔΤ) εκείνη την ώρα έπαιζε η ταινία «'Ενα ασύλληπτο κορόϊδο» και οι πληροφορίες της
από κάτω είναι ένα… κακόγουστο αστείο, που κρύβει όμως μιά μεγάλη αλήθεια!

''Αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις'' ή αξιόμαχες... ''μίζες'';
Aκούμε, γιά δεκαετίες, από πρωθυπουργούς, υπουργούς και λοιπούς στην Ελλάδα, γιά ''αξιόμαχες
ένοπλες δυνάμεις''. Ακούμε όμως και γιά το μεγάλο ''πλιάτσικο'' δημόσιου χρήματος σε ότι αφορά τις
ένοπλες δυνάμεις. Ακούμε και γιά τις διαχρονικές μεγάλες ''μίζες'', επίσης σε ότι αφορά τις ένοπλες
δυνάμεις. Και αναρωτιόμαστε: Πως είναι δυνατόν να έχει μία χώρα αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις όταν
αγοράζει προβληματικά αμυντικά συστήματα, όταν το 1/3 του ποσού πάει γιά μίζες υπουργών και ''αξιωματούχων''. 'Οταν προπληρώνει υποβρύχια που γέρνουν, σαπίζοντας στα ναυπηγεία και άλλα πολλά.
Γιά 35 χρόνια κρατά αυτή η υπόθεση με οπλικά συστήματα και μεγάλες ''μίζες''. Διεφθαρμένοι πολιτικοί και κομματικοί αξιωματούχοι επωφελήθηκαν, ενώ ο λαός πλήρωνε πανάκριβα οπλικά συστήματα,
αλλά μη συμβατά ή προβληματικά. Και η έλλειψη ανεξάρτητης, ακέραιας Δικαιοσύνης στην Ελλάδα εγγυάται ότι οι πολιτικοί ουδέποτε θα πληρώσουν γιά τις αρπαχτές τους. ''Αθωώθηκαν''... με έναν 'Ακη.

ΚΑΛΗ

ΧΡΟΝΙΑ
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Το αποτέλεσμα, εκτός από την γραφικότητα του
φαινόμενου; 'Οταν θα τιμηθεί κάποιος γιατί πραγματικά πρόσφερε στο σύνολο, θα έχει υποτιμημένη αξία η τιμή που του γίνεται.

Τι θα γίνουμε χωρίς ΣΑΕ;

Τα ''προεδρικά''
της Ομογένειας
'Οταν οι πρόεδροι κάνουν...''πλάκες''

Συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, σε εκδηλώσεις, δείπνα, χορούς των ιστορικών ομογενειακών
μας Οργανώσεων ανά τις παροικίες ΗΠΑ, να ''τιμούνται'' πρώην πρόεδροι με ''τιμητικές πλάκες''.
Το φαινόμενο, θα λέγαμε, έχει πάρει διαστάσεις...
επιδημίας. Τιμούνται γιά την ''προσφορά'' τους
στον σύλλογο-Οργάνωση και ''στην Ομογένεια''.
Ακούγεται καλό να τιμούνται άνθρωποι που πρόσφεραν στην Ομογένεια. Αλλά το πρόβλημα είναι
ότι η επιδημία με τις πλάκες δεν κάνει διακρίσεις.
Κατά πρτίμηση τιμούνται πρώην πρόεδροι που
θήτευσαν γιά πολλά χρόνια σε μιά Οργάνωση. Δεν
έχει σημασία αν ''τα 'καναν σαν τα μπούτρα τους''
και χρησιμοποίησαν την Οργάνωση γιά πρσωπική
προβολή μόνο, ενώ το έργο τους υπήρξε... μηδενικό.
Γενικά απονέμονται, χωρίς να συντρέχουν σοβαροί λόγοι, με αποτέλεσμα να έχει ευτελιστεί
πολύ η απονομή τιμής με την ''πλάκα'', σε προεδροπαράγοντες. Οι γνωρίζοντες πράγματα και καταστάσεις στην Ομογένεια αναρωτιούνται και λένε
''τι έκανε αυτό το ψώνιο και το τιμούν'';

'Ηταν κι αυτό μιά λύση. Γνωρίζαμε ότι ήταν μιά
ελληνική κυβερνητική... απάτη, αλλά διασκεδάζαμε μαζί του. Τώρα, το ''Συμβούλιο Απόδημου
Ελληνισμού'' (ΣΑΕ) δεν υπάρχει. Διαλύθηκε τυπικά στα τέλη 2011. Ουσιαστικά ήταν ανύπαρκτο
από 2006. Το κρατά όμως ''ζωντανό'', δηλαδή
την...μνήμη του, η τελευταία γραμματέας του η
'Ολγα, η οποία ακόμα δηλώνει ''γραμματέας'' του.
Περιμέναμε η 'Ολγα να είχε ιδρύσει ήδη κόμμα
Απόδημων ΣΑΕριτζήδων και μη στην Ελλάδα,
όπως έλεγε, αλλά τίποτα ακόμα. Φαίνεται να ναυάγησε και η φιλοδοξία δύο πρώην ΣΑΕαρχών (των
τελευταίων των περιφερειών ΗΠΑ και Ρωσίας) να
φιάξουν κόμμα στην Ελλάδα. Θα κατάλαβαν ότι
άμα ανακατευτούν με την πολιτική-κομματική
''σαβούρα''Ελλάδας, θα είναι μεγάλο μπλέξιμο.

Λιάπης ''τιμώμενο πρόσωπο'';

'Εντονες οι φήμες στη Νέα Υόρκη, ότι, η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος ''γκέττο'' Αστόριας, προσκάλεσε τον Μιχ. Λιάπη ως
''τελετάρχη-τιμώμενο πρόσωπο'' στην... ''μεγαλειώδη'' παρέλαση-''καρνάβαλο'' γιά την 25η
Μαρτίου στην 5η Λεωφόρο (Κυριακή 30 Μαρτίου
'14). Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν
ότι, την πρόταση έκαναν από κοινού, ο πρώην
πρόεδρος της Νομαρχιακής ''Νέας Δημοκρατίας''
ανατολικών Πολιτειών ΗΠΑ και τώρα πρόεδρος
της Επιτροπής Παρέλασης της Ομοσπονδίας και ο
τωρινός πρόεδρος της (ανύπαρκτης) Νομαρχιακής Ν.Δ. Oι φήμες ότι κάλεσε τον Μιχ. Λιάπη και η
Ομοσπονδία Βοστώνης, δεν αληθεύουν. Αυτή έχει
καλέσει ήδη ως τελετάρχη στην παρέλαση τον
υπουργό 'Αμυνας, γιά να τιμήσει στο πρόσωπό
του την μνημονιακή... εξαθλίωση των Ελλήνων.

Μπράβο Ντόρα Μπακογιάννη

Δήλωσε στην Μελβούρνη (Πρωτοχρονιά): «Ως σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, η Ελλάδα υποχρεούται να δώσει δικαίωμα ψήφου στους
πολίτες της, που ζουν εκτός των συνόρων της ελληνικής επικράτειας. Δικαίωμα ψήφου, στους 'Ελληνες της Διασποράς που διατηρούν
την ελληνική ιθαγένεια και μάλιστα δικαίωμα ψήφου να εκλέγουν
αντιπροσώπους της στις εκλογικές περιφέρειες που ανήκουν».

Ανά τις παροικίες μας

Μπορεί, με την πάροδο των χρόνων, η αποκαλούμενη οργανωμένη Ομογένεια στις ΗΠΑ, να έχασε την δυναμικότητα, σύλλογοι και
Ομοσπονδίες να υπάρχουν -κατά πλειοψηφία- τυπικά μόνο, αλλά
μας έμειναν οι προεδροπαράγοντές τους. Με πείσμα, παραμένουν
στις θέσεις τους γιά 2-3 δεκαετίες, με αποτέλεσμα να γέρασαν κι αυτοί μαζί με τις Οργανώσεις. Το είχαν σε κακό να παραχωρήσουν τις
θέσεις τους σε νεότερους, γιά να υπάρξει συνέχεια. Τώρα, ως Ομογένεια, πληρώνουμε τις συνέπειες των πράξεών τους.
Μετά την δυναμικότητα των δεκαετιών '80 και '90, μοιραία ήλθε
η παρακμή. Ειδικά την τελευταία δεκαετία, μετράμε απώλειες: Σε
άτομα και Οργανώσεις. Δυστυχώς, η πατρίδα μας Ελλάδα, έκανε κι
αυτή τα αδύνατα δυνατά γιά να... πεθάνουμε ως Ομογένεια. Ιδιαίτερα, με την δημιουργία του ''Συμβούλιου Απόδημου Ελληνισμού
(ΣΑΕ) τον χρόνο 1995, η (κάθε) ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε
να ''ελέγχει'' την Ομογένεια, εξαγοράζοντας Οργανώσεις (χρηματικά) και προωθώντας ''παράγοντες-ψώνια'', με τους οποίους η Ομογένεια γελούσε, εξαιτίας της... ανυπαρξίας τους.

''Προεδρικό εθνικό κοιμητήριο''

Η φυσική εξέλιξη της ζωής (γήρας) και η φυσική εξέλιξη των
Οργανώσεών μας (''θάνατος''), οδήγησαν τον ''μέγιστο των Ηπειρωτών'' Αμερικής (όχι σε μπόϊ, αλλά σε προεδριλίκια) Μ. Σέρβο,
στην δυτική Φλόριδα, στην χρησιμοποίηση χώρου σε κοιμητήριο
και την μετατροπή του σε ''ελληνικό κοιμητήριο'', το επονομαζόμενο και ''εθνικό προεδρικό κοιμητήριο''. Σε αυτό, στην πόλη Παλμ
Χάρμπορ, υπάρχει επιγραφή στην είσοδο που αναφέρει ''Ομογενών
επιφανών, πάσα γη τάφος''.
Η λέξη ''επιφανών'' είναι που το καθιέρωσε και ως ''προεδρικό''.
Επειδή ''επιφανείς Ομογενείς'', τόσα χρόνια στι ΗΠΑ, λογίζονταν οι...
προεδροπαράγοντες ή οι αναζητούντες ''διακρίσεις'' νεόπλουτοι.
'Ετσι, με την δημιουργία και μνημείου ''άγνωστου πρόεδρου''
(κατά το ''άγνωστος στρατιώτης'' έξω από την Βουλή, στο Σύνταγμα στην Αθήνα), οι επόμενες γενεές θα καταθέτουν εκεί στεφάνια
σε εθνικές και λοιπές επετείους, γιά να τιμούνται μετά θάνατον, οι
ένδοξοι πρόεδροι των ομογενειακών μας Οργανώσεων, που μας δόξασαν (από την ανάποδη).
Αλλά επειδή, ''ουδέν καλόν αμιγές κακού'', υπάρχει και η σχετική
κόντρα: Ο ιδρυτής του ''τρώγεται'' καθημερινά σχεδόν, σε εστιατόριο, αποκαλούμενο και ΚΑΠΗ στην παραλία, με τον άλλον πρόεδρο,
τον αυτο-επονομαζόμενο και ''υπουργό'' Γ. Μαρκάκο, γιά το ποιός
θα έχει μεγαλύτερο... μαυσωλείο στο Κοιμητήριο, με αποτέλεσμα
να δυσανασχετούν μεγαλοπαράγοντες-μεγαλοπρόεδροι στις άλλες
παροικίες μας.

Νέα Υόρκη

Μπορεί η ζωή να έχει χαλάσει πολύ στην μεγαλούπολη, μπορεί η
βρώμα, η ακρίβεια και οι φόροι να την ταλαιπωρούν, αλλά οι Οργανώσεις μας ''ζουν και βασιλεύουν''. Από χορούς και πανηγύρια πάνε

Πρόεδροι στην Ομογένεια υπάρχουν πολλοί... Πρόεδρος-''υπουργός'', ένας
Η αθάνατη ''οργανωμένη Ομογένεια'' στις ΗΠΑ μαζί με τους -μόνιμους- προέδρους της, εξακολουθεί
να γράφει ''σελίδες δόξας''. Μπορεί, να διαλύονται οι Οργανώσεις, αλλά μας άφησαν τους προέδρους
τους. 'Ενας από αυτούς είναι ο Γιώργος Μαρκάκος, πρώην πρόεδρος της ελληνικής Ομοσπονδίας
Βοστώνης, πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φλόριδας, πρώην γεν. Γραμματέας της Οργάνωσης-''μαϊμού'' Ελληνοαμερικάνικο Εθνικό Συμβούλιο και πρώην βοηθός διευθυντής στην γενική Γραμματεία
Απόδημου Ελληνισμού στην Ελλάδα, ελέω πρώην υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου γιά Απόδημους
(επί κυβέρνησης ''κουρασμένου''), Κ. Σκανδαλάκη. Κι επειδή, τότε, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ότι προσλήφθηκε στην ΓΓΑΕ με απόφαση υφυπουργού Σκανδαλάκη ως ''πληρεξούσιος υπουργός'' (γιά μισθολογικούς λόγους), το ''πληρεξούσιος'' έφυγε με την πάροδο των χρόνων κι έμεινε το ''υπουργός''. 'Ετσι, ο
''υπουργός'', ζητά από όλους να τον αποκαλούν δημόσια ως ''υπουργό'', ακόμα και οι 'Ελληνες σερβιτόροι σε εστιατόρια, στην δυτική Φλόριδα.
Τα ''πιστοποιητικά'' τα έχει: Το ΦΕΚ και την παραπάνω φωτογραφία από το Συνέδριο της ''Νέας
Δημοκρατίας'', 2009, όπου ο ''υπουργός'' διακρίνεται με τον σημερινό πρωθυπουργό και τον πρώην
υφυπουργό Π. Σκανδαλάκη (αριστερά). Οι πικρόχολοι στην Βοστώνη λένε ότι ο Σκανδαλάκης ''καράφλιασε'' όταν πήρε στην Γραμματεία τον ''υπουργό'', αλλά σίγουρα αυτά τα λένε από ζήλεια.
Γιά τον ''υπουργό''-πρόεδρο ερίζουν ακόμα οι ελληνικές Ομοσπονδίες Βοστώνης και Δυτ. Φλόριδας.
Η μεν Ομοσπονδία Βοστώνης λέει ''κρατήστε τον εκεί, σας τον χαρίζουμε'', η δε Ομοσπονδία Φλόριδας
λέει ''πάρτε τον στην Βοστώνη, σας ανήκει''.
Γιά τώρα, τυχερή η δυτ.Φλόριδα, όπου ο ''υπουργός'' ζει μόνιμα τα τελευταία 7 χρόνια. 'Ετσι, με καμάρι, μπορεί η περιοχή να λέει «πρόεδροι υπάρχουν πολλοί, πρόεδρος-''υπουργός ένας» και δικός μας.

μιά χαρά. Στα υπόλοιπα υστερούν.
Η γηραιά και κραταιά Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης, με έδρα το ιστορικό ''γκέττο'' μας στην Αστόρια,
ετοιμάζεται γιά την -μόνιμα ετεροχρονισμένη- παρέλαση στο Μανχάτταν, γιά την επέτειο της 25ης Μαρτίου, στις 30 του μήνα Μαρτίου 2014. Η παρέλαση, είναι σχεδόν η μόνη της ασχολία. Αλλά και η
πηγή των... εσόδων της.
Δεν έχει σημασία αν χρόνο με τον χρόνο παρελαύνοντες και θεατές μειώνονται δραματικά, γιά τους ιθύνοντες της Ομοσπονδίας
πάντα ''ξεπερνούν τις 100.000'', άσχετα αν ΔΕΝ ξεπερνούν ποτέ τις
10-12.000 την τελευταία οκταετία, με αποτέλεσμα ο Δήμος, να σκέπτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να μην παραχωρεί στο μέλλον την 5η
Λεωφόρο γιά την παρέλαση των Ελληνοαμερικανών.
Eξυπακούεται ότι στις συναφείς εκδηλώσεις πριν την παρέλαση
(δεξίωση ''Χίλτον'' κλπ) θα δει κανείς, ως ιθύνοντες, τα ίδια πρόσωπα που έβλεπε και πριν 15-20 χρόνια.
Η παρέλαση γίνεται πάντα ετεροχρονισμένα, επίσημα ''εξαιτίας
καιρικών συνθηκών'' (κρύο). Λες και μετά 1-2 εβδομάδες θα... φιάξει ο κακός μας ο καιρός. Η πραγματική αιτία είναι άλλη: Η Αρχιεπισκοπή επιβάλει πότε θα γίνει η παρέλαση, ανάλογα με το εορτολόγιο.
'Ενας άλλος λόγος, στην προ μνημονίων εποχή, ήταν να γίνεται
αργότερα, ώστε οι ''στρατιές'' των πολιτικών από Ελλάδα, που...
''τιμούσαν'' με την παρουσία τους την παρέλαση (ουσιαστικά τιμούσαν καταστήματα κι εστιατόρια με χρήματα των φορολογούμενων
στις δωρεάν ταξιδιωτικές διακοπές τους με συζυγους ή... ερωμένες), να μπορούσαν να είναι παρόντες, μη χάνοντας και το τριήμερο
αργίας στην Ελλάδα, γιά την 25η Μαρτίου.
Το γεγονός ότι, σχεδόν όλες οι άλλες εθνικές μειονότητες στις
ΗΠΑ κάνουν τις παρελάσεις τους ΑΝΗΜΕΡΑ της επετείου, άσχετα
ημέρας και... καιρού, δεν έχει σημασία γιά εμάς.
Ο νέος
''πρωθυπουργός''
της Αστόριας

στην παρέλαση και πριν από αυτήν. Ονειρεύεται ειδικό φωτισμό
του... ''εμπάϊαρ στέητ μπίλντιγκ'' με άσπρο και μπλε και το μισό νεοΔημοκρατικό υπουργικό συμβούλιο Ελλάδας στην 5η Λεωφόρο.
'Εχει κι άλλα μεγαλεπήβολα σχέδια, που θα τον οδηγήσουν τον
Ιούνιο 2014, από την προεδρία της Επιτροπής Παρέλασης στην πολυπόθητη προεδρία της Οργάνωσης, γιά να δοξαστεί έτσι η Ομοσπονδία και το ''γκέττο'' μας. Ο Πετράν δέχεται στην παρέλαση και
στην Ομοσπονδία μόνο εκπροσώπους της ελληνικής Δεξιάς και της
ακροΔεξιάς. Οτιδήποτε άλλο του προκαλεί... εμμετό.

''Ο Κουρής και οι Μανιάτες''

Στο ''γκέττο'', υπήρχε και κάτι πολύ καλό. Το συγκρότημα ''ο
Κουρής και οι Μανιάτες'', που στο κτίριο της Ομοσπονδίας την περασμένη δεκαετία, έπαιζε και ηχογραφούσε τις μεγάλες-ανεπανάληπτες μουσικές επιτυχίες του, όπως ''ο πρόεδρος'', το ''λαμόγιο'',
η ''παρέλαση'' κ.ά.
Δυστυχώς, έχει να κάνει επιτυχία από τότε, αλλά-ευτυχώς- μόνο
το ράδιο 24-7Radio.us, τις μεταδίδει τακτικά. Αν φυσικά, ήταν έξυπνοι στην Ομοσπονδία, θα καλούσαν το συγκρότημα να δώσει μία
συναυλία παραμονή παρέλασης. 'Ετσι, αντί γιά μιά αίθουσα στο
''Χίλτον'' γιά την χαζοδεξίωση, θα χρειάζονταν... γήπεδο γιά να χωρέσει ο λαός.

Βοστώνη

Στη ''Νέα Αγγλία'', η Ομοσπονδία ελληνικών Συλλόγων ''ζει και
βασιλεύει'': Χρήμα της έδινε κάθε χρόνο το γεν. Προξενείο, δωρεάν
στέγη έχει στο ''Μαλιώτειο'', μία παρέλαση τον χρόνο κάνει, έστω
μικρή, ο μητροπολίτης την έχει... κάτω από το ράσο του, τι άλλο
θέλει ως Οργάνωση ηλικιωμένων μόνιμων προεδροπαραγόντων;
Και αν βάλεις δίπλα-δίπλα μία φωτογραφία από γενική Συνέλευση
πριν 20 χρόνια και μία φωτογραφία από Συνέλευση 2013, διαπιστώνεις ότι και στις δύο φωτογραφίες είναι τα ίδια πρόσωπα, με κάτι
χρόνια παραπάνω στην πλάτη. Η είσοδος νεότερων στην Οργάνωση, όπως και στις υπόλοιπες Οργανώσεις μας, Ομοσπονδίες και μη,
ανά τις παροικίες μας στις ΗΠΑ, είναι... απαγορευτική.

Σικάγο

Συνεχίζεται η παράδοση όλα να έχουν μπει στον... αυτόματο πιλότο. Από χορούς και πανηγύρια καλά κρατούν ακόμα, αλλά από
δραστηριότητες ως Ομογένεια, ελάχιστα. Υπάρχει και Ομοσπονδία,
έχει και ''πληθωρικό πρόεδρο'', η οποία εκτός από την παρέλαση που την διεκδικούν και άλλοι, λεγόμενοι ''κοινοτικοί''- τον υπόλοιπο
χρόνο ασχολείται με εσωτερικές φαγωμάρες και δικαστικές περιπέτειες. Απόκτησε η Ομοσπονδία κι... επίτιμο πρόεδρο, Καλαματιανό.
Δηλαδή, όλα τα είχε, ο επίτιμος Καλαματιανός της έλλειπε.

Καλιφόρνια

Παρέλαση, Ομοσπονδία, Πετράν

Λίγο η μόλυνση του περιβάλλοντος, λίγο η μόλυνση της... καρέκλας, λίγο η αδυναμία να γίνει... εφοπλιστής (δυστυχώς, έχασε και
τα χρήματα και το καράβι που θα αγόραζε κι έμεινε με τον καημό να
γίνει, επιτέλους, πρόεδρος της Ομοσπονδίας) ο διαχρονικός παράγοντας της Αστόριας, ο καλοκάγαθος Πετράν, υπόσχεται μεγαλεία

Εκεί τα πράγματα μιά χαρά. Ο ''ισόβιος πρόεδρος'' της ελληνικής
Ομοσπονδίας Βόρειας Καλιφόρνιας, ο Θεόδωρος Λαλιώτης, παρακαλεί να τον αλλάξουν, αλλά οι ηλικιωμένοι αντιπρόσωποι υπαρκτών και ανύπαρκτων συλλόγων-μελών του λένε: ''Οχι. Γιά τιμωρία
σου, ως πρώην ΣΑΕριτζής, θα μείνεις στην καρέκλα, ως πρόεδρος,
όσο ζεις''.
-- Κατά τα υπόλοιπα, μιά χαρά πάμε, ως Ομογένεια στις ΗΠΑ. Οι
''ισόβιοι προεδροπαράγοντες'', τα ''καμάρια'' μας, τιμούν με την
διαχρονική παρουσία τους την... ανυπαρξία μας. Ευτυχώς, που δεν
ζητούν από την Ομογένεια και... σύνταξη γιά το... ''έργο'' 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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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Σκύλοι βοηθούν παιδιά

Η σημασία της πρόληψης

''Η πρόληψη προτιμότερη πάσης θεραπείας'' είναι μια αρχή που εκτιμά κανείς σήμερα
περισσότερο παρά ποτέ. Σε μιά εποχή ιατρικών ανακαλύψεων στα άδυτα του γονιδιώματος των κυττάρων, με απεικονιστικές διαγνωστικές μεθόδους που αποκαλύπτουν τα
πιο δυσπρόσιτα σημεία του σώματος και με
εξελιγμένα προϊόντα της φαρμακολογίας και
της πυρηνικής φυσικής στην διάθεση μας, εν
τούτοις νοιώθουμε πιο ευάλωτοι παρά ποτέ.
Το οικοσύστημα του σώματος μας, που
αποτελείται από τρισεκατομμύρια κυττάρων
και δεκαπλάσιο αριθμό μικροβίων που μας
συντροφεύουν δια βίου, βρίσκεται σε διαρκή
αναστάτωση με τις επιδράσεις πρόχειρης και
κακής ποιότητας τροφής, την έλλειψη φυσικής άσκησης, την ατμοσφαιρική ρύπανση, την
απορρύθμιση των βιολογικών μας ρυθμών με
αφύσικα ωράρια εργασίας και σχόλης, και τα
πυκνά ηλεκτρομαγνητικά πεδία που μας περιλούζουν.
Η υγεία είναι συνώνυμη με την ισορροπία, το
μέτρο και την αρμονία, που στα λόγια ενός σοφού ορισμού συντελούν στην ''σιωπή των οργάνων'' του σώματος. Στόχος της προληπτικής
ιατρικής είναι η ευόδωση των συνθηκών που
προστατεύουν τους κυτταρικούς μηχανισμούς
του οικοσυστήματος μας, ώστε να εργάζονται
αρμονικά.
Πρώτιστο μέλημα στην στρατηγική της
πρόληψης είναι η φροντίδα των νοητικών
λειτουργιών, που ελέγχουν τα πάντα στον οργανισμό μας με πυκνό δίκτυο νευρώνων, και
πληθώρα ορμονών. Η Ιπποκράτειος ιατρική
και το αρχαιοελληνικό πνεύμα είχαν διακρίνη
την σημασία αυτού του παράγοντα και είχαν
φροντίση την προσεγγίση του με τις τέχνες που
αντιπροσώπευαν οι 9 Μούσες και που οι καλλιτέχνες και οι ιερείς καλλιεργούσαν. Με αυτό το
σκεπτικό βλεπουμε σαν κεντρικά στοιχεία των
Ασκληπιείων της αρχαιότητας τους ναούς και
τα θέατρα, όπου κυριαρχούσαν η αρμονία, η
ελπίδα και η κάθαρση.
Παράλληλα, πρωτεύουσα θέση στα Ασκληπιεία είχαν και τα στάδια για ασκηση και
αθλοπαιδιές, υποδηλώνοντας το ''νούς υγιής
εν σώματι υγιεί''. Και όλα αυτά βέβαια σε περιβάλλον ήρεμο , με καθαρό αέρα, αφθονο νερό
και καλή, μη επιτιδευμένη τροφή.
Οι αρχές αυτές, που διέπουν την υγεία, είναι
διαχρονικές. Οφείλουμε να τις αναλογιζόμαστε όταν κανουμε τις επιλογές μας και να επιζητούμε την επιμόρφωση για να μπορέσουμε
κατά το δυνατό να τις πραγματώσουμε στην
καθημερινότητα μας. Η εβδομαδιαία στήλη
αυτή αποσκοπεί στο να συντελέσει σε αυτή
την επιμόρφωση.
Δρ. Νικόλαος Ηλία Μεζίτης
Καθηγητής Παθολογίας, Ενδοκρινολογίας και
Διατροφής, Νέα Υόρκη

Επιστήμονες
κοντά στην
αναγέννηση
των μαλλιών
και δέρματος
Mεγάλο βήμα για την αναγέννηση των μαλλιών
και του δέρματος έκαναν επιστήμονες στις ΗΠΑ,
χάρη σε μια σειρά ανακαλύψεων που πιστεύουν
ότι θα τους οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων και
πραγματικά αποτελεσματικών μεθόδων.
Οι ανακαλύψεις έγιναν από ερευνητές του Πανεπιστημίου Ν. Καλιφόρνιας κατά τη διάρκεια τριών
μελετών, από τις οποίες ανακαλύφθηκαν παράγοντες που καθορίζουν πότε ξεκινά η ανάπτυξη των
μαλλιών, πότε σταματά και πότε εκείνα αρχίζουν
να πέφτουν.
'Oλα αυτά είναι αρκετά για να οδηγήσουν τους
επιστήμονες στη θεραπεία της έντονης τριχόπτωσης και της φαλάκρας, αλλά και στην αντιμετώπιση ορισμένων ασθενειών του δέρματος, ακόμη
και του καρκίνου.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν επίσης τον τρόπο
με τον οποίο δρουν δύο βασικές πρωτεΐνες που
συμβάλλουν στη ρύθμιση των βλαστοκυττάρων
των θυλάκων της τρίχας κατά την ανάπτυξη των
μαλλιών, ενώ παρακολούθησαν και τη δράση του

γονιδίου Wnt7b, το οποίο όταν είναι ελαττωματικό απενεργοποιεί την ανάπτυξή τους.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της επιστημονικής
ομάδας, δρ Krzysztof Kobielak, από όλα τα παραπάνω οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα βλαστοκύτταρα των θυλάκων μπορούν να αναπτύξουν νέες
τρίχες, άρα και να χρησιμοποιηθούν σε κάποια
σχετική θεραπεία. «Εντοπίσαμε στοιχεία που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της σταθερότητας σε διαφορετικούς τύπους πληθυσμών
ενήλικων βλαστοκυττάρων και είμαστε σχεδόν
βέβαιοι ότι θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε
για τη θεραπεία όχι μόνο της φαλάκρας, αλλά και
για πολύ πιο σοβαρά προβλήματα, όπως ο καρκίνος του δέρματος και η αναγέννηση του δέρματος
σε ασθενείς που έχουν υποστεί εγκαύματα», είπε
ο δρ Kobielak.
Τα αποτελέσματα των μελετών δημοσιεύονται στα επιστημονικά περιοδικά Stem Cells και
The Proceedings of the National Academy of
Sciences.

Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει ότι τα κατοικίδια ζώα είναι ωφέλιμα για τα παιδιά και τη μείωση
του κινδύνου να αναπτύξουν άσθμα και αλλεργίες,
ωστόσο μια καινούργια προχώρησε περισσότερο
και έδειξε ποιός είναι ο μηχανισμός.
Τη μελέτη πραγματοποίησαν επιστήμονες από
το Πανεπιστήμιο Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο
και το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι τα παιδιά που έχουν στο περιβάλλον
τους έναν σκύλο παρουσιάζουν μεταβολές στο
μικροβίωμα, δηλαδή στα φιλικά βακτήρια που
κατοικούν στο έντερό τους.
Η μελέτη διεξήχθηκε σε ποντίκια και έδειξε ότι
εκείνα που είχαν εκτεθεί σε σκόνη που υπήρχε
σε σπίτια με σκυλιά παρουσίαζαν μεταβολές που
μείωναν την αντίδραση του ανοσοποιητικού τους
συστήματος στα κοινά αλλεργιογόνα.
Μάλιστα, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ήταν
αρκετά μειωμένες οι φλεγμονώδεις αντιδράσεις
που παρατηρούνται στους πνεύμονες και έχουν
άμεση σχέση με το άσθμα, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες αντιδράσεις που παρατηρήθηκαν σε ποντίκια που είχαν εκτεθεί σε σκόνη από σπίτια στα
οποία δεν υπήρχε σκύλος.
'Oπως αναφέρουν οι επιστήμονες στην έκθεσή
τους, διαπιστώθηκε ότι οι φλεγμονώδεις αντιδράσεις που έχουν σχέση με τα αλλεργιογόνα και
τη μόλυνση από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό
προλαμβάνονται με τη βοήθεια του βακτηρίου
Lactobacillus johnsonii.
Ωστόσο, σύμφωνα με την επικεφαλής της έρευνας, δρ Susan Lynch, το επίπεδο της προστασίας
που προσφέρει αυτό το βακτήριο είναι χαμηλότερο από εκείνο που επιτυγχάνεται με την έκθεση
στα βακτήρια που υπάρχουν στη σκόνη του σπιτιού στο οποίο κατοικεί και ένας σκύλος.
Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύονται
στην επιθεώρηση Proceedings of the National
Academy of Sciences.
Παλαιότερες μελέτες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που έχουν σκύλο παρουσιάζουν επίσης καλύτερη καρδιακή υγεία.

Τablet, μάθηση και παιδιά
Σύμφωνα με νέα μελέτη, το γεγονός ότι η
χρήση των tablet δεν απαιτεί την ικανότητα
ανάγνωσης ή πληκτρολόγησης, επιτρέπει στα
παιδιά να μάθουν γρήγορα να τα χειρίζονται
για να βλέπουν ταινίες, φωτογραφίες και να
παίζουν παιχνίδια. Ωστόσο, αυτό ακριβώς το
γεγονός δεν ενισχύει την ανάπτυξη του εγκεφάλου των παιδιών.
Αντίθετα, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο
χρόνος αυτός στερεί από τα παιδιά τη δυνατότητα να ασχοληθούν με δραστηριότητες που
ενισχύουν τις μαθησιακές τους ικανότητες,
όπως η ενασχόληση με παιχνίδια που δεν είναι
ηλεκτρονικά, οι χειροτεχνίες, οι κατασκευές, η
ζωγραφική, το διάβασμα, ακόμη και ο ύπνος.
Σύμφωνα με τον παιδίατρο Δρ. Dimitris
Christakis από το Νοσοκομείο Παίδων του Σιάτλ, τα tablet αποτελούν σχετικά καινούργιο
προϊόν, γι’ αυτό και οι μελέτες που έχουν γίνει
για τη χρήση τους και την επίδρασή τους δεν
είναι απολύτως ρεαλιστικές.
Ωστόσο, έχουν εκπαιδευτικό νόημα μόνο
όταν η χρήση τους απαιτεί και τη συμμετοχή
παιδιών και πως ακόμη και αν οι συσκευές
αυτές αποδειχθούν «αθώες», δεν θα πρέπει
να χρησιμοποιούνται από τα παιδιά για μεγάλα
χρονικά διαστήματα κάθε ημέρα.
Ο Δρ. Christakis επισημαίνει ότι τα παιδιά
ηλικίας δύο ετών και άνω δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές συσκευές για διάστημα μεγαλύτερο της μίας ώρας τη μέρα.
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Βασίλης Ματαράγκας, πρόεδρος
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Ειρωνίες και πικρόχολα σχόλια ξένων

Η Ελλάδα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης
Η Ελλάδα ανάλαβε από τα ξημερώματα της 1ης
Ιανουαρίου 2014 την προεδρία της Ε.Ε., μέσω αρνητικών σχολίων και δημοσιευμάτων από την Ευρώπη. Ωστόσο η ελληνική πλευρά δηλώνει αισιόδοξη και έχει θέσει σειρά στόχων για την πέμπτη
προεδρία της στην ΕΕ.
Τα αρνητικά δημοσίευμα,τα πικρόχολα σχόλια
και κάποιοι... ύμνοι
Για την ελληνική κυβέρνηση, πρωτίστως, αλλά
και για την Ελλάδα -συνολικά- η εξάμηνη προεδρία στην ΕΕ είναι μια ώθηση προς τα εμπρός.
Μια ευκαιρία να βγει από τον φαύλο κύκλο της
εσωστρέφειας. Εχει χαρακτηριστεί «σπαρτιάτικη»
γιατί δεν θα είναι πολυέξοδη και γενικώς έχει χαιρετιστεί από αρκετούς Ευρωπαίους παράγοντες.
Υπάρχουν, όμως, και οι αρνητές. Αρκετοί Γερμανοί αναλυτές δυσκολεύονται να πιστέψουν μια
πιθανή επιτυχία της ελληνικής προεδρίας, καθώς
πρόκειται για μια χώρα που έφτασε στο χείλος της
πτώχευσης και έχει λάβει σημαντικό πακέτο διάσωσης από τους δανειστές της.
Ο Βέσελ Κούριερ της Deutsche Welle, εξηγεί την

Αθήνα χρειάζεται επιπλέον οικονομική βοήθεια».
«Χαρακτηριστικές είναι και οι ελληνικές δημοσκοπήσεις για τις Ευρωεκλογές το Μάιο που φέρουν στην πρώτη θέση τη ριζοσπαστική Αριστερά
του δημαγωγού Τσίπρα και στην τρίτη θέση τη ριζοσπαστική Δεξιά της Χρυσής Αυγής», σημειώνει
στο δημοσίευμά της η Kronen.
Με το δημοσίευμα αυτό φαίνεται πως η διαβόητη για το λαϊκισμό της, μεγαλύτερη αυστριακή
εφημερίδα -και αναλογικά με τον πληθυσμό της
χώρας, μεγαλύτερη εφημερίδα στον κόσμοKronen Zeitung, εξακολουθεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί με συνέπεια την ανθελληνική
υποδαύλιση που είχε ξεκινήσει με την έναρξη της
ελληνικής κρίσης χρέους.
Η εφημερίδα, τα τελευταία τρία χρόνια έχει λοιδορήσει συστηματικά, με δεκάδες πρωτοσέλιδους
κεντρικούς τίτλους της, τον ελληνικό λαό, προβαίνοντας σε ανεύθυνες και ακόμη και κακεντρεχείς
γενικεύσεις, προκαλώντας την οργή των Ελλήνων
που ζουν και εργάζονται στην Αυστρία, οι οποίοι
καταγγέλλουν ότι στην καλλιεργούμενη συστημα-

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας γιά τον νέο χρόνο
Ο κ. Παπούλιας, ο οποίος εύχεται το 2013 να είναι «η τελευταία χρονιά ύφεσης και τόσο δύσκολης
δοκιμασίας για την ελληνική κοινωνία» υπογραμμίζει ότι «Η θετική προοπτική που ήδη διαφαίνεται,
είναι ότι τελειώνει η εποχή της Τρόικας όπως την ξέρουμε και μεταβαίνουμε σε μια κατάσταση αυστηρών ελέγχων που όμως δεν θα έχουν χαρακτηριστικά εμμονών αλλά θα υπόκεινται σε θεσμικούς
ορθολογικούς κανόνες».
Με αφορμή, δε, την έναρξη των συζητήσεων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ελληνικού
χρέους, αναφέρει ότι «Οι εταίροι μας έχουν αναλάβει τη δέσμευση να συμφωνήσουν στην απομείωση
του ελληνικού χρέους» επισημαίνοντας ότι «Πρέπει να σεβαστούν τις ευθύνες τους. Την ηθική τους
υποχρέωσή απέναντι στον ελληνικό λαό που αναδέχθηκε εξοντωτικές θυσίες και εξαιτίας δικών τους
λαθών, σύμφωνα με δημόσιες παραδοχές που έχουν γίνει εκ μέρους τους».
Απευθυνόμενος στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, ο κ. Παπούλιας σημειώνει ότι η συζήτηση για τα
δικά μας λάθη έχει γίνει και τώρα είναι η στιγμή «που πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά». Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «Δεν υπάρχει χρόνος για πένθος και αλληλοκατηγορίες. Προέχει να εφαρμοστεί άμεσα, ένα συγκροτημένο εθνικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης προκειμένου να
καταπολεμηθεί η εφιαλτική ανεργία, ειδικά των νέων ανθρώπων. Πρέπει να αμβλυνθούν οι εκρηκτικές
οικονομικές ανισότητες που κάνουν την κρίση πραγματικά αβάστακτη».
Η σκέψη μου, συνεχίζει «είναι σε όλους εκείνους που δεν μετέχουν στη γιορτή γιατί υποφέρουν από
φτώχεια και απελπισία. Δεν μπορεί να υπάρχει καμία άλλη προτεραιότητα από τη στήριξη των ευπαθέστερων κοινωνικών ομάδων. Αποτελεί ντροπή για τον πολιτισμό μας να ζουν δίπλα μας παιδιά που
πεινάνε και ηλικιωμένοι που κρυώνουν. Η ανισότητα κατανομής των βαρών πρέπει να ανατραπεί. Δεν
μπορεί μισθωτοί και συνταξιούχοι να έχουν το μεγαλύτερο βάρος των φορολογικών εσόδων. Δεν υπάρχουν πια δικαιολογίες για τη συνέχισή της» σημειώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Τέλος, ο κ. Παπούλιας απευθύνει τις ευχές του ειδικά σε όσους είναι «μακριά από τους δικούς τους ανθρώπους: Στους στρατιώτες μας, στα Σώματα Ασφαλείας, σε εκείνους που δουλεύουν στα νοσοκομεία
και σε όσους νοσηλεύονται, στους ναυτικούς μας... Στους συμπατριώτες μας που ζουν στο εξωτερικό
και αγωνιούν μαζί μας για το μέλλον της πατρίδας μας».

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ

προβληματική κατάσταση ως ακολούθως:
«Πρέπει το προβληματικό παιδί της Ευρώπης
να αποδείξει τα δύσκολα γι' αυτήν πέρασαν και το
ίδιο για τη νομισματική ένωση σε γενικές γραμμές. Το θετικό είναι ότι βρίσκεται σε θετική ρότα
αυτή τη στιγμή, αλλά από την άλλη ποιος ο λόγος
να σπαταλάς 50 εκατ. ευρώ, όταν την ίδια στιγμή
η Τρόικα διαπιστώνει την ύπαρξη ελλείμματος
στα ταμεία».
Υπ' αυτή την έννοια ο Βέσελ Κούριερ διατυπώνει
αμφιβολίες για το κατά πόσο η ελληνική προεδρία
θα καταφέρει να διαχειριστεί επιτυχώς σοβαρά
θέματα όπως η τραπεζική ένωση και η ανάσχεση
των ευρωσκεπτικιστών.
Ενας άλλος αναλυτής της εφημερίδας Mittel
bayerische Zeitung σημειώνει, πως δεν μπορεί να
καταλάβει την αισιοδοξία του Αντώνη Σαμαρά τη
στιγμή που μπροστά του θα έχει κάμποσα «καυτά» θέματα να διευθετήσει. Οχι μόνο της Ελλάδας,
αλλά ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
'Οπως σημειώνει η εφημερίδα «προφανώς στην
Αθήνα η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ο Ελληνας
πρωθυπουργός ζωγραφίζει ρόδινες προοπτικές
για το μέλλον, με προφητείες για μικρή ανάκαμψη. Αν όλα αυτά είναι μια απλή προπαγάνδα ή
πραγματικότητα, θα φανεί μέσα στο 2014. Ας μην
ξεχνάμε πως η χώρα βρίσκεται εν ζωή λόγω των
δανείων που έχει λάβει. Εξακολουθεί να βρίσκεται
σε βαθιά κρίση».
Οι Αυστριακοί την αποκαλούν ...ανέκδοτο
Σε μια ακόμη λαϊκιστική επίθεση κατά της Ελλάδας προχώρησε η μεγαλύτερη σε κυκλοφορία
αυστριακή εφημερίδα Kronen Zeitung, η οποία
αναφέρεται στην ελληνική προεδρία της ΕΕ σε
προκλητικό δημοσίευμα της με τίτλο: «Δεν είναι
ανέκδοτο: Οι Ελληνες έχουν την προεδρία».
'Οπως αναφέρει το δημοσίευμα: «Σε αυτή την ΕΕ
πραγματικά τίποτε πλέον δεν μπορεί να προκαλεί
έκπληξη: Την 1η Ιανουαρίου αναλαμβάνει, έχοντας τη σειρά της, για μισό χρόνο την προεδρία
της ΕΕ η χώρα με τη μεγαλύτερη κρίση. Για αυτό η

τικά, δηλητηριασμένη ατμόσφαιρα, βιώνουν μια
απώθηση, μιλώντας μάλιστα ορισμένοι για «λανθάνοντα ρατσισμό» και επισημαίνοντας πως δεν
πρόκειται μόνον για την εικόνα της Ελλάδας και
των πολιτών της αλλά για έναν συνδυασμό με ένα
πρωτοφανή αντιευρωπαισμό.
Σε αναλογία με τον πληθυσμό της χώρας στην
οποία εκδίδεται, η Kronen έχοντας ημερησίως
2,94 εκατομμύρια αναγνώστες, δηλαδή το 41,9%
του αναγνωστικού κοινού και με σχεδόν ένα εκατομμύριο φύλλα ημερήσια κυκλοφορία σε μία
χώρα 8,5 εκατομμυρίων κατοίκων, είναι όχι μόνον η μεγαλύτερη σε κυκλοφορία εφημερίδα της
Αυστρίας, αλλά, σε σχέση με τον πληθυσμό, και η
μεγαλύτερη, αναλογικά, εφημερίδα στον κόσμο.
Ο θεσμός της προεδρίας
'Οπως αναφέρει το euro2day ο θεσμός της εναλλασσόμενης προεδρίας δημιουργήθηκε στα τέλη
της δεκαετίας του 1950 από τα ιδρυτικά μέλη της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (προκατόχου της ΕΕ) με στόχο να επιτύχει μια ισορροπία
μεταξύ της υπερεθνικής ολοκλήρωσης και της
διακυβερνητικής συνεργασίας.
H εξέλιξη της ΕΟΚ σε ΕΕ σταδιακά αποδυνάμωσε
το ρόλο της προεδρίας, καθώς στην Ένωση συμμετέχουν πλέον 28 μέλη από έξι αρχικά. Η Ελλάδα
κράτησε την προεδρία της ΕΟΚ για πρώτη φορά
στο β΄ εξάμηνο του 1983 όταν η ένωση αριθμούσε
10 μέλη. 'Hταν προεδρία χωρίς σημαντικά γεγονότα, αλλά είχε υψηλό συμβολισμό για την Ελλάδα.
Η Αθήνα ανάλαβε ξανά την προεδρία στο β΄
εξάμηνο του 1988, ενώ η τρίτη φορά ήταν πιο
σημαντική. Έλαβε χώρα στο β΄ εξάμηνο του 1994,
όταν η Συνθήκη του Μαάστριχτ είχε μόλις τεθεί σε
εφαρμογή και τον Ιούνιο οι Αυστρία, Φινλανδία
και Σουηδία υπέγραψαν την εισδοχή στην Ένωση.
Κατά την διάρκεια της τέταρτης προεδρίας της Ελλάδας (Ιανουάριος-Ιούνιος 2003) δέκα κράτη της
κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης υπέγραψαν
την προσχώρηση στην Ένωση, σηματοδοτώντας
τη μεγαλύτερη μεγέθυνση στην ιστορία της ΕΕ.

Σίκατσεκ: «Τα χρήματα προορίζονται για τα κόμματα»
«Δεν θυμάμαι αν είχα ρωτήσει σχετικά με τον σκοπό των πληρωμών στην εταιρεία Placid Blue
Corporation, αλλά μου είχε απαντηθεί ότι τα χρήματα αυτά προορίζονται για τα πολιτικά κόμματα...»,
επανέλαβε μεταξύ άλλων καταθέτοντας στις 7 Δεκεμβρίου 2013 ενώπιον των εφετών ανακριτών της
υπόθεσης Siemens ο πρώην διαχειριστής των «μαύρων ταμείων», Ράινχαρτ Σίκατσεκ, που ξεπέρασε τις
αρχικές αναστολές του και προσήλθε να δώσει εξηγήσεις στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.
Σε αντίθεση με άλλους Γερμανούς κατηγορουμένους, ο κ. Σίκατσεκ δεν επικαλέσθηκε... κενά μνήμης
και απραδέχτηκε την ''ροή'' μιζών προς κόμματα και αξιωματούχους στην Ελλάδα

«Την χρονιά που φεύγει συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από την υπαγωγή της χώρας σε καθεστώς μνημονίου, τρία χρόνια από τη στιγμή που το φθαρμένο πολιτικό προσωπικό του δικομματισμού παρέδωσε
τα κλειδιά της χώρας στους δανειστές.
Οι ίδιοι που ψήφιζαν νέους μνημονιακούς νόμους ύφεσης και ανεργίας, συνέχισαν να μιλούν για μεταρρυθμίσεις και ανάκαμψη και για ένα success story που υπήρχε μόνο μέσα στο μυαλό τους.
Δεν δίστασαν ακόμα και να φιμώσουν τη φωνή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, ρίχνοντας μαύρο
στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και τη δημοκρατία.
Συνέχισαν με ψέματα και συκοφαντίες, με το φόβο και τον αυταρχισμό, να προσπαθούν να γαντζωθούν στην εξουσία.
Έφτασαν στο σημείο να στοχοποιούν τους κοινωνικούς αγώνες και την Αριστερά, θυμίζοντας τις χειρότερες στιγμές ενός εμφυλιοπολεμικού κλίματος που είχαμε αφήσει προ πολλού πίσω μας.
Είναι οι ίδιοι που εξέθρεψαν το αβγό του φιδιού, που επέτρεψαν στη Χρυσή Αυγή να δρα ανενόχλητη,
σκορπίζοντας το ναζιστικό της μίσος, φτάνοντας και στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.
Η χρονιά όμως που έφυγε ήταν και μια χρονιά αντίστασης και αγώνων, υπενθύμισης ότι ο ελληνικός
λαός δεν πρόκειται να σταματήσει να διεκδικεί τα δικαιώματά του, μέχρι να πάρει πίσω όλα όσα του
ανήκουν.
Μια χρονιά όπου η Αριστερά συνέχισε να αντιπροσωπεύει την Ελπίδα απέναντι στο φόβο και το Μέλλον απέναντι στους εκπροσώπους του παλιού και του φθαρμένου.
Είναι καθήκον όλων μας να κάνουμε το 2014 τη χρονιά που η δημοκρατία θα νικήσει τον αυταρχισμό
και οι ανάγκες των ανθρώπων θα μπουν πάνω από τις ανάγκες των δανειστών.
Να μην αφήσουμε κανένα συμπολίτη μας μόνο του στην κρίση, να δυναμώσουμε τα δίκτυα αλληλεγγύης, να στηρίξουμε δομές αυτοδιαχείρισης και να προβάλουμε ένα διαφορετικό παράδειγμα οργάνωσης της ζωής και της καθημερινότητάς μας.
Η χρονιά που θα βάλουμε τέλος στα μνημόνια και θα ανοίξουμε νέους δρόμους αλληλεγγύης και ανατροπής σε όλη την Ευρώπη. Θα ενώσουμε τις φωνές μας με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς λαούς, θα
δώσουμε -και με την υποψηφιότητα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για την Κομισιόν- ένα πανευρωπαϊκό
μήνυμα υπεράσπισης της δημοκρατίας.
Η ελπίδα θα νικήσει το φόβο και η αλληλεγγύη θα νικήσει την καταστροφή.
Ευχόμαστε σε όλους τους πολίτες, υγεία και δύναμη. Και καλούς αγώνες.»

Σόϊμπλε: «Η προεδρία θα δείξει στον ελληνικό
πληθυσμό ότι το μέλλον του βρίσκεται στην Ευρώπη»
Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε διαβεβαίωσε πως οι Ευρωπαίοι «δεν θα
απογοητεύσουν» την Ελλάδα και θα ανοίξουν την πόρτα σε νέες αρωγές, ενώ χαρακτήρισε «μεγάλη
ευκαιρία» για τη χώρα την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ.
«Η προεδρία θα δείξει στον ελληνικό πληθυσμό ότι το μέλλον του βρίσκεται στην Ευρώπη», προέβλεψε ο υπουργός σε συνέντευξή του που θα δημοσιευθεί στο φύλλο της Τρίτης της εφημερίδας Bild, η
οποία έδωσε την Δευτέρα αποσπάσματα στη δημοσιότητα.
«Η άσκηση της προεδρίας είναι πηγή ταυτότητας, αυτοπεποίθησης, υπερηφάνειας, η προεδρία της
ΕΕ είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα και για την Ευρώπη», συνέχισε ο υπουργός, ο οποίος είχε
συχνά στο παρελθόν φανεί επικριτικός έναντι της Ελλάδας.
«Θα αποφασίσουμε στα μέσα της χρονιάς αν πρέπει να βοηθήσουμε και πάλι την Ελλάδα», δήλωσε ο
Σόιμπλε. «Αν η χώρα παραμείνει στην οδό των μεταρρυθμίσεων, αν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που
γνωρίζουμε, δεν θα την απογοητεύσουμε», συνέχισε.
Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει πως τα ενθαρρυντικά σχόλια του Σόιμπλε διατυπώθηκαν ενώ η
κατοικία του πρεσβευτή της Γερμανίας στην Αθήνα γινόταν στόχος πυροβολισμών.
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Ελλάδα: Tα νέα τεκμήρια
εξόντωσης από 1 Ιανουαρίου 2014
Για ακόμη μια φορά ο απλός φορολογούμενος
θα κληθεί να πληρώσει τα σπασμένα των κυβερνήσεων, μέσα απο νέας μορφής φοροεισπρακτικά
μέτρα.
«Τροχοπέδη» στις επενδύσεις κεφαλαίων για
αγορά ακίνητων, ανέγερση οικοδομών, αγορά
επιχειρήσεων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων
κεφαλαίων, για σύσταση επιχειρήσεων ή για
συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου επιχειρήσεων αναμένεται να αποτελέσει η καθολική
εφαρμογή του «πόθεν έσχες» από την 1η Ιανουαρίου 2014, αναφέρει ρεπορτάζ της Μαρίας Βουργάνα στην ''Ημερήσια''.
Από το νέο χρόνο, καταργούνται οι εξαιρέσεις
από τα τεκμήρια που ισχύουν σήμερα για τις δαπάνες απόκτησης ακινήτων, επιχειρήσεων, μετοχών, ομολόγων και εντόκων γραμματίων του
Δημοσίου, για τις δαπάνες σύστασης εταιρειών
και συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
επιχειρήσεων.
Οι αλλαγές
Νέο τοπίο στη φορολογία των εισοδημάτων και
των ακινήτων δημιουργείται από την 1η Ιανουαρίου 2014. Ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων, φόρος υπεραξίας ακινήτων, αυτοτελής φορολόγηση
για κάθε πηγή εισοδήματος, φόρος υπεραξίας
μετοχών και αλλαγές στο μέτρο των αποδείξεων
είναι μερικές από τις αλλαγές που θα επηρεάσουν
τα εισοδήματα των πολιτών τον επόμενο χρόνο.
Μεταξύ των αλλαγών που φέρνει το 2014 είναι:
Οι φορο-ανατροπές του 2014
«Πόθεν έσχες» για αγορά ακίνητων, ανέγερση
οικοδομών, αγορά επιχειρήσεων, μετοχών, για
σύσταση επιχειρήσεων ή για συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου επιχειρήσεων.
Αποδείξεις: Μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν αποδείξεις που αντιστοιχούν στο 10% του εισοδήματός τους. Θα «μετράνε» από ορισμένους επαγγελματικούς κλάδους.
Εισοδήματα από ενοίκια: Θα φορολογούνται με
συντελεστή 11%-33%.
Φόρος υπεραξίας ακινήτων 15%.
Φόρος υπεραξίας μετοχών 15%.
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Φόρος από το πρώτο
ευρώ με συντελεστές 26% - 33%
Αγροτικά εισοδήματα: Φόρος από το πρώτο
ευρώ με συντελεστή 13%.
Αύξηση της φορολογίας των κερδών των Α.Ε.
και των ΕΠΕ σε 26%, για τη χρήση του 2013.
Μείωση φόρου στα μερίσματα στο 10%.
Υποχρεωτική υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ανά μήνα.
Επιβολή ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας σε όλα τα
ακίνητα και συμπληρωματικού φόρου για ακίνητα
αξίας άνω των 300.000 ευρώ.
Μείωση φόρου μεταβίβασης στο 3%.
Φοροαπαλλαγές
Καταργούνται για τα εισοδήματα του 2014 οι
εκπτώσεις φόρου (ισχύουν για τα φετινά εισοδήματα) που αφορούν δαπάνες σε:
Δωρεές ασθενοφόρων, ιατρικών μηχανημάτων
σε κρατικά και δημοτικά νοσοκομεία καθώς και
τροφίμων στην τράπεζα τροφίμων. Το ποσό μέχρι
1.500 ευρώ της διατροφής που καταβάλλεται από
τον έναν σύζυγο στον άλλο.
Φόρος μεταβίβασης ακινήτων
Μειώνεται στο 3%. Σήμερα ανέρχεται στο 8%
για αξία έως 20.000 ευρώ και 10% για υψηλότερης αξίας μεταβιβάσεις ακινήτων. Με τη μείωση το φορολογικού συντελεστή ελαφρύνονται
φορολογικά οι αγοραπωλησίες ακινήτων. Για
παράδειγμα, κατά την πώληση ακινήτου αντικειμενικής αξίας 100.000 ευρώ, ο φόρος μεταβίβασης - για τον αγοραστή- φτάνει σήμερα τα 9.600

ευρώ. Μετά τη μείωση ο φόρος θα περιοριστεί σε
3.000 ευρώ.
Φόρος υπεραξίας ακινήτων
'Oσοι πουλήσουν ακίνητο θα επιβαρυνθούν με
φόρο υπεραξίας που υπολογίζεται με συντελεστή
15% επί της διαφοράς «τιμή πώλησης μείον τιμή
αγοράς». Η τιμή πώλησης είναι αυτή που αναγράφει το συμβόλαιο. Η τιμή κτήσης είναι το τίμημα
που αναγράφεται στο συμβόλαιο. Σε περίπτωση
που δεν υπάρχει τίμημα, η αξία βάσει της οποίας
προσδιορίστηκε ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου.
Αν η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί θεωρείται ότι είναι μηδενική. Η υπεραξία μειώνεται
ανάλογα με τα χρόνια διακράτησης του ακινήτου
από 5% έως 39%.
Ελεύθεροι επαγγελματίες
Οι φορολογούμενοι αυτοί, εξαιτίας των φορολογικών ανατροπών, θα κληθούν να πληρώσουν
μεγάλα ποσά φόρου για τα φετινά εισοδήματα
λόγω της κατάργησης του αφορολογήτου ορίου
των 5.000 ευρώ, των φοροαπαλλαγών και της
επιβολής φόρου 26% από το πρώτο ευρώ του
ετησίου εισοδήματος. Εάν το εισόδημα υπερβαίνει
τις 50.000 ευρώ, τότε το τμήμα του εισοδήματος
μέχρι το επίπεδο των 50.000 ευρώ θα φορολογείται με 26% και το τμήμα του εισοδήματος πάνω
από το επίπεδο των 50.000 ευρώ θα φορολογείται
με 33%.
Μισθωτοί - συνταξιούχοι
Αντιμέτωποι με πρόσθετους φόρους θα βρεθούν
το 2014 εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτοί και συνταξιούχοι με μεσαία εισοδήματα και οικογένειες με
παιδιά. Μάλιστα οι φόροι εισοδήματος που θα
κληθούν να πληρώσουν πολλοί μισθωτοί με παιδιά
θα είναι μεγαλύτεροι ακόμη κι αν τα εισοδήματα
που θα δηλώσουν για το 2013 είναι χαμηλότερα
αυτών που δήλωσαν για το έτος 2012. Το ετήσιο
εισόδημα των μισθωτών ? συνταξιούχων φορολογείται με κλίμακα τριών συντελεστών φόρου: 22%
για τα πρώτα 25.000 ευρώ, 32% για τα επόμενα
17.000 ευρώ, από τις 25.001 έως τις 42.000 ευρώ,
και 42% για το επιπλέον ποσό, πέραν των 42.000
ευρώ. Το ποσό φόρου που προκύπτει από την κλίμακα αυτή θα μειώνεται κατά 2.100 ευρώ, εφόσον
το ετήσιο εισόδημα είναι μέχρι 21.000 ευρώ. Για
εισοδήματα πάνω από 21.000 ευρώ, η έκπτωση
φόρου των 2.100 ευρώ μειώνεται κατά 100 ευρώ
για κάθε επιπλέον 1.000 ευρώ εισοδήματος και
μέχρι το επίπεδο εισοδήματος των 42.000 ευρώ,
στο οποίο η έκπτωση θα μηδενίζεται.
Συγκεντρωτικές καταστάσεις
Καθιερώνεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική
υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών
ανά μήνα για όλους τους επιχειρηματίες και τους
ελεύθερους επαγγελματίες καθώς επίσης και η
υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών ανά μήνα για
όσους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία
γ' κατηγορίας) και ανά τρίμηνο για όσους τηρούν
απλογραφικά βιβλία (βιβλία εσόδων-εξόδων).
Επιχειρήσεις
Αύξηση της φορολογίας των καθαρών κερδών
των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών
που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην β' κατηγορίας), από 20% σε 26% μέχρι το επίπεδο των
50.000 ευρώ και από 20% σε 33% για το υπερβάλλον ποσό.
Αύξηση της φορολογίας των κερδών των Α.Ε.
και των ΕΠΕ από 20% σε 26%.
Αγροτικά εισοδήματα
'Oποιος φορολογούμενος είναι κατ΄ επάγγελμα αγρότης και αποκτά εισόδημα από γεωργική
δραστηριότητα, θα φορολογείται για το εισόδημα
αυτό με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ.

Μήνυμα
πρωθυπουργού
Αντώνη Σαμαρά
γιά τη νέα χρονιά
2014

«Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες,
Με τη νέα χρονιά θέλω να απευθυνθώ σε όλους σας προσωπικά, να σας ευχηθώ και να σας ευχαριστήσω.
Ξέρω ότι ως κοινωνία περάσαμε δύσκολα. 'Ομως, αφήσαμε τα δυσκολότερα πίσω μας. Κι αυτό είναι
πολύ σημαντικό. Κι ακόμα, αποφύγαμε τα χειρότερα. Κι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα πια δεν
ζητάμε κάθε μήνα δανεικά απ’ έξω για να επιβιώσουμε.
Καταφέραμε για πρώτη φορά, εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που είναι αυτονόητο για κάθε σοβαρή
χώρα: να καλύπτουμε μόνοι μας τις άμεσες ανάγκες μας. Αυτό είναι που λέμε το πρωτογενές πλεόνασμα, που κανείς δεν περίμενε να πετύχουμε φέτος. Κι όμως τα καταφέραμε…
Κάναμε, έτσι, το πρώτο μεγάλο βήμα για να σταθούμε στα πόδια μας. Και για να ανακτήσουμε την
αυτοπεποίθησή μας ως λαός, και την ανεξαρτησία μας ως χώρα.
Κάναμε και το δεύτερο μεγάλο βήμα: βάλαμε τέλος στο φαύλο κύκλο της ύφεσης. Μετά από έξι ατέλειωτα, οδυνηρά χρόνια, το 2014 ανατέλλει με προοπτικές Ανάκαμψης. Και με προσδοκίες όλο και ταχύτερης Ανάπτυξης στη συνέχεια.
Το πλεόνασμα και η ανάκαμψη δεν είναι γκρίζοι αριθμοί, δεν είναι απλά οικονομικά μεγέθη.
Είναι το θεμέλιο της Ανεξαρτησίας μας από δω και μπρός. Είναι το θεμέλιο της Ελπίδας μας για το
μέλλον. Κι ακόμα, το μεγαλύτερο μέρος από το φετινό πλεόνασμα θα το επιστρέψουμε στην κοινωνία.
Πότε; Στους επόμενους μήνες!
Σε ποιους; Μα στους πιο αδύναμους και στους πιο αδικημένους. 'Οπως ακριβώς έχουμε υποσχεθεί.
Ενώ η Ανάκαμψη που αρχίζει θα βάλει τέλος στην αγωνία. Θα αρχίσει, σιγά-σιγά, να δημιουργεί θέσεις εργασίας και αυξήσεις μισθών. Κι αυτό δεν είναι κάτι αφηρημένο: Ήδη υπογράφηκε προχθές η
πρώτη κλαδική σύμβαση, εδώ και τέσσερα χρόνια, που προβλέπει αύξηση αποδοχών. Στα τουριστικά
επαγγέλματα! Η αντιστροφή του κλίματος άρχισε και σιγά-σιγά θα διαχυθεί παντού. Γιατί χτίζουμε συστηματικά και βήμα-βήμα, πάνω σε στέρεες βάσεις.
Ακόμα το 2014 η Ελλάδα θα βγει ξανά στις αγορές, θα αρχίσει να γίνεται μια φυσιολογική χώρα, όπως
όλες οι άλλες. Τη νέα χρονιά το ελληνικό χρέος θα ανακηρυχθεί και επίσημα βιώσιμο, χωρίς δηλαδή
ανάγκη νέου δανεισμού και χωρίς νέα Μνημόνια.
Τηρήσαμε στο ακέραιο τις δεσμεύσεις μας και οι εταίροι μας θα τηρήσουν στο ακέραιο τις δικές τους.
Το 2014 θα κάνουμε και το μεγάλο βήμα να βγούμε από το Μνημόνιο.
Τώρα απλώς αρχίζει να αχνοφαίνεται το φώς στην άκρη του τούνελ. Στο τέλος του 2014 το φώς αυτό
θα το βλέπουν όλοι.
Βέβαια, έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Αλλά τα πολύ δύσκολα πέρασαν.
Αλλάζουμε τα πάντα! Αποδείξαμε ότι χτυπάμε τη διαφθορά παντού. Σήμερα όλο και περισσότεροι
- και επώνυμοι μάλιστα - αντιμετωπίσουν τη Δικαιοσύνη σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια της
μεταπολίτευσης μαζί! Κι αυτό θα συνεχιστεί…
Το 2014 θα ξεκινήσει το επόμενο κύμα των μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Για να γίνει η χώρα μας αυτό
που της αξίζει. Και η Οικονομία μας επιτέλους να γίνει ανταγωνιστική. Χωρίς γραφειοκρατία, χωρίς
στρεβλώσεις, χωρίς διαφθορά.
Και κυρίως θα αρχίσει η συζήτηση για τη μεγάλη Συνταγματική Αναθεώρηση, που θα βγάλει και τα
τελευταία εμπόδια στη δημιουργικότητα του Έλληνα και θα ανοίξει νέους δρόμους για τη συμμετοχή
νέων προσώπων και νέων ανθρώπων στην Πολιτική. Με κριτήρια αξιοκρατίας, όχι κομματοκρατίας. Με
κριτήρια προσωπικής αξιοσύνης, όχι οικογενειοκρατίας ή κάποιας «εύνοιας».
Τα ξημερώματα είχαμε μια θρασύδειλη επίθεση στο σπίτι του Γερμανού Πρέσβη. Βλέπετε, όσο η Ελλάδα προχωράει, οι εχθροί της προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της. Προσπαθούν να πλήξουν
την εικόνα μας διεθνώς. Προσπαθούν να τραυματίσουν την Ελληνική Προεδρία στην Ευρώπη που ξεκινάει σε δύο μέρες. Δεν θα τα καταφέρουν!
Κοιτάξτε μόνο τι γίνεται δίπλα και παραδίπλα από τη χώρα μας. Αναλογιστείτε πόσο ενισχύει την
πατρίδα μας η σταθεροποίηση που πετύχαμε τον τελευταίο χρόνο. Και σκεφτείτε πόσο πρέπει να μισούν
την Ελλάδα όσοι προσπαθούν να υπονομεύσουν τη σταθερότητά της. Δεν τα κατάφεραν ως τώρα. Και
δεν θα καταφέρουν ως το τέλος.
Η Ελλάδα άντεξε! Η δημοκρατία μας άντεξε και αντέχει! Πώς έγινε αυτό; Εσείς το πετύχατε! Εσείς το
πετύχατε!
Θέλω, λοιπόν, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας. Γιατί ήταν οι δικές σας οι θυσίες, που επέτρεψαν στη χώρα μας να σταθεί ξανά στα πόδια της. Και ήταν η δική σας ωριμότητα, που επέτρεψαν
στη δημοκρατία μας να αντέξει.
Αυτή η αξιοθαύμαστη ωριμότητα του Ελληνικού λαού, πλησιάζει η ώρα να ανταμειφθεί:
Υπήρξε πόνος όλα τα τελευταία χρόνια. Και υπάρχει πόνος. Πάνω απ’ όλα η ανεργία, ιδιαίτερα των
νέων μας.
Έγιναν λάθη, κι αυτά θα τα διορθώσουμε. Έγιναν κι αδικίες. Κι αυτές θα τις αποκαταστήσουμε. Αυτή
είναι η δική μου αγωνία, το δικό μου μέλημα κι η δική μου ευθύνη!
Τώρα έχουμε τη δύναμη και τα περιθώρια να διορθώσουμε λάθη και να αποκαταστήσουμε αδικίες.
Γιατί τώρα η Ελλάδα αρχίζει να στέκεται στα πόδια της.
Κι αλίμονο αν αφήναμε τον τόπο μας τώρα να γλιστρήσει στην αστάθεια και στην αβεβαιότητα.
Υπάρχουν κάποιοι, κυρίως στο εσωτερικό της χώρας, που στενοχωριούνται και που αμφισβητούν τα
επιτεύγματα της Ελλάδας. Συνεχώς, όμως, διαψεύδονται. Και θα συνεχίσουν να διαψεύδονται.
Εύχομαι από την καρδιά μου σε όλους τα καλύτερα – και σε αυτούς που μεμψιμοιρούν ακόμα. Μακάρι η νέα χρονιά να τους δώσει φώτιση και κουράγιο να δουν και να εκτιμήσουν τα μεγάλα βήματα μέσα
από τις θυσίες του Ελληνικού λαού που κάνει η Ελλάδα.
Εμείς δεν ασχολούμαστε τώρα με το παρελθόν. Έχουμε μοναδικό μας μέλημα πώς να κερδίσει ξανά η
χώρα μας το μέλλον που της αξίζει.
Το 2013 ήταν το ''έτος μηδέν''. Βάλαμε τέλος στην κατρακύλα. Το 2014 θα είναι η πρώτη χρονιά της
ανόδου. Που τη χτίζουμε σε στέρεες βάσεις, όχι σε παχιά λόγια, όχι σε διχαστικό λαϊκισμό, όχι σε κομματικά συνθήματα που εύχονται τα καλύτερα και που πάντα οδηγούν στα χειρότερα. Τα έχουμε πληρώσει
αυτά!
Η Ελλάδα που χτίζουμε χρειάζεται στέρεες βάσεις για να προχωρήσει μακριά και να αντέξει.
Εύχομαι σε όλους - και στον καθένα σας ξεχωριστά - το καλύτερο προσωπικά.
Να θυμάστε: νικάμε όταν στα δύσκολα είμαστε ενωμένοι. Όχι διχασμένοι...
Μόνο ενωμένοι, θα κερδίσουμε ως το τέλος, τη μεγάλη μάχη για τη Νέα Ελλάδα. Που ήδη αρχίσαμε
να κερδίζουμε.
Τώρα μετατρέπουμε το Φόβο σε Ελπίδα. Και τη γκρίνια σε αυτοπεποίθηση. Την διχόνοια σε ενότητα.
Και τη μιζέρια σε δημιουργικότητα. Και πάλι θερμές ευχές σε όλους και καλή Χρονιά».
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Economist: 2014, χρονιά κραδασμών και αλλαγών

Ερντογάν, ο ''επτάψυχος'' ηγέτης της Τουρκίας
Παρά την εξέγερση στο Πάρκο Γκεζί, το καλοκαίρι, και το τεράστιο σκάνδαλο με τις μίζες τώρα,
ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξακολουθεί να έχει την
στήριξη των ευσεβών μουσουλμάνων της Ανατολίας, και των πλουσίων ελίτ της Τουρκίας - και
αυτό είναι αρκετό για να κρατηθεί στην εξουσία.
Αλλά για πρώτη φορά στα 10 χρόνια της πανίσχυρης εξουσίας του, ο «επτάψυχος» πρωθυπουργός
δείχνει τρωτός. Η πρόταση από μέλη του κυβερνώντος κόμματος AKP να γίνουν οι βουλευτικές
εκλογές πρόωρα, το 2014 αντί του 2015, δείχνει το
μέγεθος της κρίσης.
Ενας λιγότερο δημοφιλής και δυναμικός ηγέτης
θα είχε ήδη βυθιστεί στη δίνη του σκανδάλου δωροδοκίας, στο οποίο εμπλέκονται, μεταξύ πολλών
άλλων, υπουργοί και η ηγεσία μιας κρατικής τράπεζας.
Επιχειρώντας να φανεί σαν πρωταθλητής κατά
της διαφθοράς, ο Ερντογάν έκανε ευρύ ανασχηματισμό την περασμένη εβδομάδα, αλλάζοντας το
μισό υπουργικό συμβούλιο, και απομακρύνοντας
τους υπουργούς οι γιοί των οποίων κατηγορούνται ότι έπαιρναν μίζες από μεγαλοεργολάβους.
Η υπόθεση έγινε πιο προσωπική αυτή την εβδομάδα, όταν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μίλησαν για μια προκαταρκτική κλήτευση του Μπιλάλ
Ερντογάν, του νεότερου γιου του πρωθυπουργού,
για κατάθεση σε εισαγγελέα. Αυτή η είδηση δεν
έχει, πάντως, επιβεβαιωθεί.
Ο Ερντογάν επιμένει ότι η κρίση είναι μια «ξένη
συνωμοσία» εναντίον του, και μέχρι στιγμής, οι
δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η στήριξη στο AKP
δεν έχει χάσει παρά λίγες ποσοστιαίες μονάδες και εξακολουθεί να παραμένει πάνω από το 40%.
Με τέτοια ποσοστά είναι απίθανο να χάσει ο Ερντογάν την εξουσία. Στις τελευταίες εκλογές κέρδισε περισσότερες από τα δύο τρίτα των εδρών
στη βουλή, με το 50% των ψήφων, μια άνευ προηγουμένου επιτυχία.
Πρώτη σοβαρή δοκιμασία θα είναι οι δημοτικές
εκλογές τον Μάρτιο. Αν το AKP χάσει την Κωνσταντινούπολη και την Αγκυρα, τα πράγματα θα είναι
σοβαρά.
Διαδηλώσεις, σκάνδαλα και αυταρχισμός
Οι πρωτοφανείς διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης στην πλατεία Ταξίμ το καλοκαίρι, και ο
αυταρχισμός με τον οποίον ο Ερντογάν διέταξε
την άγρια αστυνομική καταστολή, η οποία άφησε
πίσω της οκτώ νεκρούς δεν ήταν αρκετές για να
κλονίσουν την δημοτικότητά του, που έμεινε σχεδόν αμετάβλητη.
Για τους συντηρητικούς μουσουλμάνους οπαδούς του, όμως, ένα σκάνδαλο κυβερνητικής διαφθοράς θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ πιο επιζήμιο από τις κατηγορίες περί αυταρχισμού. Πίσω
από τις αποκαλύψεις που συγκλονίζουν τώρα την
Τουρκία είναι ο «πόλεμος των ευσεβών», η σύ-

γκρουση του Ερντογάν με τον πρώην σύμμαχο
Φετχουλάχ Γκιουλέν.
Ανθρωποι του πανίσχυρου ιμάμη, που έχουν
διεισδύσει σε θέσεις κλειδιά στο «βαθύ ισλαμικό
κράτος», στην Δικαιοσύνη, την αστυνομία και το
κυβερνών κόμμα AKP, χτυπάνε τώρα τον Ερντογάν στην αχίλλειο πτέρνα, την διαφθορά στην
κυβέρνησή του.
Γιατί αν κάποιος απειλεί σήμερα τον πρωθυπουργό δεν είναι οι διαδηλωτές στους δρόμους,
ούτε οι πασάδες του στρατού, ούτε η κοσμική
αντιπολίτευση.
Είναι ένας 72 χρονών ισλαμιστής ιμάμης, πρώην
μέντορας του Ερντογάν.Ο Γκιουλέν ζει αυτοεξόριστος στις ΗΠΑ, από όπου ελέγχει μια παγκόσμια
οικονομική αυτοκρατορία, με θρησκευτικά σχολεία, επιχειρήσεις και ΜΜΕ.
Οπαδοί του κινήματός του έχουν διεισδύσει στην
πολιτική, στην Δικαιοσύνη, στις δυνάμεις ασφαλείας, και στις μυστικές υπηρεσίες. Αμφισβητούν
πλέον ανοιχτά τον «σουλτάνο» Ερντογάν, σε μια
σύγκρουση που μπορεί να αλλάξει το πρόσωπο
του πολιτικού ισλάμ στην Τουρκία.
Το AKP είναι «ομπρέλα» για μια ποικιλία ομάδων. Περιλαμβάνει υποστηρικτές του Ερντογάν,
αλλά και πολλούς οπαδούς του κινήματος Γκιουλέν.
Μετά την πρώτη, θριαμβευτική, νίκη του ισλαμικού κόμματος, στις εκλογές του 2002, τα δύο
στρατόπεδα έκαναν μια στρατηγική συμμαχία: ο
Γκιουλέν θα εξασφάλιζε ψήφους για το ΑΚΡ, και
ο Ερντογάν θα προστάτευε τους οπαδούς του Γκιουλέν.
Αλλά τους τελευταίους μήνες, η ρήξη δεν κρύβεται. Ο πρωθυπουργός απομακρύνει από σημαντικές θέσεις στην Δικαιοσύνη, και τον κρατικό
μηχανισμό, ανθρώπους που υποπτεύεται ότι
έχουν στενούς δεσμούς με τον ιμάμη. Και πήγε να
κλείσει τα ιδιωτικά φροντιστήρια του κινήματος
στην Τουρκία, στερώντας από τον Γκιουλέν χρήματα και επιρροή. Αυτό ήταν που πυροδότησε την
τελευταία κρίση.
Η σύγκρουση στο εσωτερικό του κόμματος είναι η πιο επικίνδυνη απειλή για τον Ερντογάν. Μια
διάσπαση εντός του ΑΚΡ θα μπορούσε να σημάνει
το τέλος του πολιτικού ισλάμ στην Τουρκία.
Στην περίπτωση αυτή, οι ιδεολογικές διαφορές
θα παίξουν μόνο δευτερεύοντα ρόλο. Αντ' αυτού,
οι υποστηρικτές του Γκιουλέν φαίνεται να ενδιαφέρονται περισσότερο για πόστα και προνόμια.
Πολλοί υποπτεύονται ότι στόχος του κινήματος,
τώρα, είναι να δει μια νέα κυβέρνηση του AKP,
αλλά χωρίς τον Ερντογάν. Νέος ηγέτης θα μπορούσε να είναι ο Αμπντουλάχ Γκιούλ.
Ο πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας φέρεται να ανήκει στην «γκιουλενική» πτέρυγα, και είναι ο μεγαλύτερος αντίζηλος του Ερντογάν εντός
του κόμματος.

Μια χρονιά με ιδιαιτερότητες θα είναι και το
2014, όπως όλα δείχνουν. Στα αθλητικά δρώμενα,
την πρωτοκαθεδρία έχουν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στο Σότσι, των οποίων προεδρεύει ο
Βλαντιμίρ Πούτιν. Να σημειωθεί πως έχουν ήδη
καταρρίψει κάθε ρεκόρ κόστους Ολυμπιακών
Αγώνων. Στη συνέχεια, μία ακόμη μεγαλύτερη
αθλητική διοργάνωση θα λάβει χώρα στο Ρίο της
Βραζιλίας: Το Μουντιάλ θα ολοκληρωθεί στις 13
Ιουλίου με τον τελικό, που θα αναδείξει τον παγκόσμιο πρωταθλητή στο ποδόσφαιρο.
Σε πολιτικό επίπεδο, το 2014 θα είναι μια χρονιά κραδασμών και αλλαγών. Εθνικές εκλογές θα
πραγματοποιηθούν σε χώρες του κόσμου, στις
οποίες ζει το 40% του πληθυσμού του πλανήτη,
ανάμεσά τους και η Ινδία. Ακόμη και οι συνήθως
βαρετές ευρωεκλογές αναμένεται να έχουν αυξημένο ενδιαφέρον λόγω της αναμενόμενης εκτόξευσης των ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων. Έκπληξη θα αποτελέσει το αν η Σκωτία θα ψηφίσει
υπέρ της ανεξαρτησίας από το Ηνωμένο Βασίλειο
τον προσεχή Σεπτέμβριο στο σχετικό δημοψήφισμα. Αν το πράξει όμως, οι συνέπειες θα γίνουν
αισθητές από την Καταλωνία μέχρι το Κεμπέκ.
Σε οικονομικό επίπεδο, η Δύση εκτιμάται ότι θα
επιδείξει νέο δυναμισμό, καθώς η Αμερική, η Ια-

πωνία και η Ευρώπη θα παρουσιάσουν σημαντική
ανάπτυξη, ενώ οι αναδυόμενες αγορές εικάζεται
ότι θα αποδειχθούν λιγότερο ελκυστικές από ό,τι
συνήθως. Η Κίνα θα κληθεί να προσαρμοστεί σε
έναν μετριοπαθέστερο, αν και ταχύ, ρυθμό ανάπτυξης- μια από τις σοβαρές οικονομικές αλλαγές
της προσεχούς χρονιάς.
Για να βρει κανείς χώρες με εντυπωσιακή αύξηση του ΑΕΠ το 2014, θα πρέπει να κοιτάξει προς τη
Μογγολία ή την πατρίδα της «ακαθάριστης εθνικής ευτυχίας», το Μπουτάν. Η εθνική ευτυχία θα
είναι πάλι μια φρούδα ελπίδα για τη Συρία, όπου ο
εμφύλιος μαίνεται. Υπάρχει ωστόσο μία ευκαιρία
για διπλωματική πρόοδο τόσο εκεί όσο και στο
Ιράν.
Οι προβλέψεις του βρετανικού περιοδικού
Economist ενδέχεται να μην επιβεβαιωθούν πλήρως, έχει όμως σημασία να διαβάσει κανείς τις
εκτιμήσεις του για ορισμένα από τα θέματα με τα
οποία καταπιάνεται στο καθιερωμένο αφιέρωμά
του με τίτλο «Ο κόσμος του 2014»: Το μέλλον του
ευρώ, την τύχη του Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία,
την πολιτική της νέας κυβέρνησης της καγκελαρίου Άγκελα Μέρκελ στη Γερμανία και την επαπειλούμενη άνοδο της Ακροδεξιάς της Μαρίν Λεπέν
στη Γαλλία.

Ορκίστηκε ως νέος δήμαρχος Νέας Υόρκης, ο Bill de Blasio, λίγο μετά το μεσημέρι της 1ης
Ιανουαρίου 2014. Αντικαθιστά τον αποτυχημένο, γιά 12 χρόνια δήμαρχο, Μ. Μπλούμπεργκ

Το «αφεντικό» της NSA ο πιο μισητός άνθρωπος στο YouTube
Μπορεί να υποστηρίζει ότι οι παρακολουθήσεις
τηλεφωνικών συνομιλιών και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πολιτών και ηγετών κρατών, πραγματοποιήθηκαν για την αποτροπή τρομοκρατικών χτυπημάτων, αλλά οι χρήστες του Διαδικτύου τον…
χτυπούν αμείλικτα.
Ο λόγος για τον γενικό διευθυντή της Εθνικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, Κιθ Αλεξάντερ, ο οποίος αποδεικνύεται ο «πιο μισητός
άνθρωπος» στο YouTube με πάνω από 17.000
ανθρώπους να έχουν ψηφίσει αρνητικά βίντεο με
συνέντευξή του.
Μέσα στο 2013, λοιπόν, ο Αλεξάντερ αναδεικνύεται νικητής έχοντας συγκεντρώσει τα περισσότερα «dislikes» και μόλις 300 «likes».
Από τους 190.000 χρήστες που είδαν τη 30λεπτη συνέντευξή του, όπου υπερασπίζεται το έργο
της υπηρεσίας του τονίζοντας ότι δεν πραγμα-

τοποιήθηκαν άσκοπες παρακολουθήσεις, δεκάδες ήταν όσοι σχολίασαν ιδιαίτερα αρνητικά τον
υπ’αριθμόν 1 της NSA.
«Πιστεύεις, λοιπόν, ότι η Ανγκελα Μέρκελ είναι
επικίνδυνη τρομοκράτης, Κιθ;», διερωτάται ένας
χρήστης, αναφερόμενος στις παρακολουθήσεις
του τηλεφώνου της Γερμανίδας καγκελαρίου.
«Σταμάτα να μας παρακολουθείς. Δεν έχεις το
δικαίωμα», γράφει ένας δεύτερος, «Δε θέλω να
μπλέκεσαι στη ζωή μου», γράφει ένας τρίτος.
'Oλα αυτά την ώρα που ο ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ, Ουίλιαμ Πόλει, υποστηρίζει τη νομιμότητα των ενεργειών της Υπηρεσίας Εθνικής
Ασφαλείας, σύμφωνα με τον οποίο η υπηρεσία
«φιλτράρει τις πληροφορίες σε κάθε τηλεφωνική κλήση από και προς τις ΗΠΑ», χωρίς ωστόσο,
όπως είπε, να υπάρχουν στοιχεία ότι η υπηρεσία
παραβιάζει προσωπικά δεδομένα.

Κύπρος: Η 10η στρατιωτικοποιημένη χώρα του κόσμου

Υποδοχή νέου χρόνου ατο Σίδνεϋ

Η Κύπρος παραμένει στις δέκα πιο στρατιωτικοποιημένες χώρες του πλανήτη, καταλαμβάνοντας
την πρώτη θέση ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.,
αλλά και έχοντας υψηλότερο δείκτη στρατιωτικοποίησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία, σύμφωνα με έκθεση του γερμανικού οίκου
BICC (Bonn International Center for Conversion).
Έτσι παρά το υποτυπώδες αμυντικό σύστημα
της Κύπρου και τις συνεχείς περικοπές που σημειώνονται στα κονδύλια για τις ένοπλες δυνάμεις, ο
BICC κατατάσσει την Κύπρο στην ένατη θέση στο
σχετικό κατάλογο.
'Oπως αναφέρεται στην έκθεση, την οποία παρουσιάζει η εφημερίδα «Φιλελεύθερος», η Κύπρος
μαζί με τη Ρωσία είναι οι ευρωπαϊκές χώρες που
συνεχίζουν εδώ και μερικά χρόνια να διατηρούν
μια θέση στην πρώτη δεκάδα των πλέον στρατιωτικοποιημένων κρατών της υφηλίου. Όσον αφορά

ειδικά την Κύπρο, σημειώνεται ότι ο κυριότερος
λόγος που η χώρα εμφανίζεται με υψηλό δείκτη
στρατιωτικοποίησης είναι η μη λύση του κυπριακού προβλήματος.
Στην έκθεση ωστόσο δεν γίνεται αναφορά σε
στρατιωτική κατοχή τμήματος της νήσου από την
Τουρκία, αλλά σε «διένεξη μεταξύ της ελληνικής
και της τουρκικής πληθυσμιακής ομάδας, η οποία
παραμένει άλυτη εδώ και δεκαετίες». Όπως αναφέρεται και σε προηγούμενη έκθεση του 2011, ο
υψηλός δείκτης στρατιωτικοποίησης σε Ελλάδα
και Κύπρο είχε να κάνει με το κυπριακό πρόβλημα
και την αντιπαράθεση με την Τουρκία.
Συνέλληνες και παιδιά στην πατρίδα,
χρειάζονται την βοήθειά μας. Ως
Ομογένεια, ΠΡΕΠΕΙ να βοηθήσουμε

15

•

ΚΟΣΜΟΣ

Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2014

Ν. Αναστασιάδης: Αγώνας γιά την ανόρθωση

Αισιοδοξία στις ΗΠΑ γιά ανάκαμψη τον 2014
Με την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών να
βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης, οι Αμερικανοί
υποδέχτηκαν την καινούρια χρονιά ευελπιστώντας ότι θα είναι καλύτερη.
Ο πρόεδρος Ομπάμα δήλωσε πρόσφατα ότι
«οδεύουμε προς το 2014 με την οικονομία μας να
είναι ισχυρότερη από ό,τι πριν ένα χρόνο».
Ο Αμερικανός ηγέτης χαιρέτισε την αύξηση
κατά δύο εκατομμύρια του αριθμού των πολιτών
της χώρας που έχουν εργασία το 2013, καθώς και
το γεγονός ότι προστέθηκαν 8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μέσα στα τελευταία 4 χρόνια, ενώ
η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε σταθερή
πιστωτική πολιτική, καθώς αναμένει ισχυρότερες
ενδείξεις οικονομικής ανάκαμψης.
Την ίδια στιγμή, η δημοτικότητα του Μπαράκ
Ομπάμα, ο οποίος διανύει τη δεύτερη θητεία του
ως ένοικος του Λευκού Οίκου, εμφανίζει αισθητή
μείωση και είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από την
αρχή της προεδρίας του, λόγω κυρίως του πολυσυζητημένου προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, οι
Ρεπουμπλικανοί ενδέχεται να διατηρήσουν την
πλειοψηφία στη Βουλή, ενώ θα δοθεί μάχη για την
επικράτηση στη Γερουσία, στις ενδιάμεσες εκλογές του ερχόμενου Νοεμβρίου, κατά τις οποίες θα
αναδειχθούν τα 435 μέλη της Βουλής και τα 35 από
τα 100 μέλη της Γερουσίας.
Οι Ρεπουμπλικανοί ασκούν δριμεία κριτική στην
πολιτική Ομπάμα για μια σειρά ζητημάτων εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής (σύστημα υγείας,
κατώτατος μισθός, μεταναστευτικό, γάμοι ομοφυλοφίλων κλπ). Επίσης, σύμφωνα με πολιτικούς
αναλυτές, αρκετές ήταν οι φορές που διαφάνηκε
«διχογνωμία» στους κόλπους του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, λόγω των «ακραίων φωνών» από
μέλη και οπαδούς του «Κόμματος του Τσαγιού».
Ένα θέμα που κυριάρχησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, με παγκόσμιες προεκτάσεις, για μεγάλο

χρονικό διάστημα του 2013, ήταν οι αποκαλύψεις
του Έντουαρντ Σνόουντεν για τις κατασκοπευτικές πρακτικές της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας
(NSA) των ΗΠΑ. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο
πρόεδρος Ομπάμα ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αυστηρότερο έλεγχο της NSA, υπογραμμίζοντας ότι «χρειάζονται κάποιοι έλεγχοι στο
σύστημα, αλλά δε μπορούμε να αφοπλιστούμε
μονομερώς», όπως είπε.
Ένα άλλο ζήτημα που απασχόλησε την Ουάσιγκτον και τον Αμερικανικό λαό γενικότερα κατά
την χρονιά που μας αποχαιρετά ήταν το αδιέξοδο που είχε σημειωθεί για το προϋπολογισμό του
κράτους και το κλείσιμο των δημόσιων υπηρεσιών. Πριν λίγες μέρες όμως, ο πρόεδρος Ομπάμα
υπέγραψε τη διακομματική συμφωνία για τον
προϋπολογισμό που επετεύχθη πρόσφατα μεταξύ
Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών. Όπως σημειώνεται, ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός ισχύει
για δύο χρόνια, αλλά δεν αγγίζει μεγάλα θέματα,
όπως: το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης των
υπερηλίκων, το συνταξιοδοτικό και την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος.
Ένα άλλο γεγονός που σημάδεψε την αμερικανική και διεθνή ειδησεογραφία ήταν και η βομβιστική επίθεση στο Μαραθώνιο της Βοστόνης, στις
15 Απριλίου 2013.
Τέλος, σε διεθνές επίπεδο από πλευράς ΗΠΑ,
ξεχώρισαν το 2013 οι εξελίξεις στη Συρία, με την
αποτροπή του πολέμου και με τη συμφωνία για
την καταστροφή του χημικού οπλοστασίου του
καθεστώτος 'Ασαντ, η συμφωνία για το πυρηνικό
πρόγραμμα του Ιράν, οι προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών με σκοπό την επίλυση του
Παλαιστινιακού, καθώς και το θέμα της τρομοκρατίας, με τον πρόεδρο Ομπάμα να υποστηρίζει
ότι «ένας διαρκής πόλεμος κατά της τρομοκρατίας
θα ήταν χαμένος εκ των προτέρων εάν απουσιάζει
μια συνολική στρατηγική για την αντιμετώπιση
των βαθύτερων αιτίων του εξτρεμισμού».

Συρία: 130.000 οι νεκροί σε δύο χρόνια

Έκκληση προς όλους τους Κυπρίους για κοινό
αγώνα με στόχο την ανόρθωση της Κύπρου απευθύνει στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, εκφράζοντας την ευχή η νέα χρονιά
να αποτελέσει την αρχή του τέλους στη μεγάλη
δοκιμασία που αντιμετωπίζει η Κύπρος.
«Η χρονιά 2013 ήταν χρονιά δοκιμασίας. Ο κυπριακός λαός κλήθηκε να καταβάλει βαρύ τίμημα
για όλα τα σφάλματα, τις στρεβλώσεις και τις διαχρονικές παθογένειες του συστήματος. Να υποστεί τις συνέπειες από την αναποφασιστικότητα,
την ατολμία και τις ευθυνοφοβίες του παρελθόντος» αναφέρει.
Πάντως, ο κ. Αναστασιάδης εκφράζει την πεποίθηση ότι έχουν μπει οι βάσεις για το μέλλον και
αποτράπηκε η χρεοκοπία της χώρας. Η Κύπρος,
υπογραμμίζει, μπορεί να καταστεί σύντομα μια
ευρωπαϊκή, εύρωστη και ασφαλής χώρα, παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.
Απευθυνόμενος στο σύνολο του λαού, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, ο Πρόεδρος Νίκος

Αναστασιάδης διακηρύττει με το μήνυμα του την
πεποίθησή ότι «η Κύπρος μπορεί να γίνει σύντομα
μια άλλη χώρα που θα προσφέρει προστασία και
ίσες προοπτικές προκοπής σε όλους τους νόμιμους κατοίκους της σε όλη την επικράτειά της».
Προϋπόθεση, επισημαίνει, είναι μια λύση του
Κυπριακού, που «θα τερματίζει την κατοχή και
τον εποικισμό, θα απαλλάσσει την Κύπρο από τα
ξένα στρατεύματα και τις ξένες εξαρτήσεις και θα
αποκαθιστά και θα διασφαλίζει τα αναφαίρετα
ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες
του συνόλου των νομίμων πολιτών».
Επίσης, τονίζει ότι τον «ενδιαφέρει να καταλήξουμε σε λύση και να επανενώσουμε την κοινή
μας πατρίδα». Γι’ αυτό, εξηγεί, επιμένουμε πως
προτού εμπλακούμε σε ένα διάλογο θα πρέπει
με σαφήνεια και χωρίς ίχνη αμφισβήτησης, να
ξεκαθαρίσουμε τις βασικές αρχές λύσης του
Κυπριακού. «Να συζητούμε τις προϋποθέσεις της
επανένωσης, αντί να διαπραγματευόμαστε τους
όρους της διάλυσης» καταλήγει στο μήνυμά του
ο Κύπριος πρόεδρος.

Οι ΗΠΑ βοηθούν την Ρωσία γιά την προστασία
των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σότσι

Την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο ισλαμιστές
αντάρτες να προετοιμάζουν επιθέσεις με στόχο να
διαταράξουν την ομαλή διεξαγωγή των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Σότσι τον Φεβρουάριο, έκφρασαν οι ΗΠΑ και πρόφερουν στενότερη
συνεργασία στη Ρωσία σε θέματα ασφαλείας.
Οι δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων έρχονται έπειτα από τις δύο πολύνεκρες επιθέσεις
μέσα σε δύο ημέρες, στο Βόλγκογκραντ, η μία
στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης
και άλλη μία σε τρόλεϊ, με τους 33 νεκρούς συνολικά, οι οποίες αναζωπύρωσαν τους φόβους για την
ασφάλεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.
Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι αμερικανικές και οι ρωσικές αρχές είχαν εκτεταμένες
επαφές στην διάρκεια της προετοιμασίας των
Αγώνων όσον αφορά ζητήματα ασφάλειας. Οι
ΗΠΑ μοιράζονται με τη Ρωσία πληροφορίες για
πιθανές απειλές εναντίον των Αγώνων.
«Λαμβάνουμε πολλά προληπτικά μέτρα» σε
σχέση με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες,
δήλωσε αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.
Στελέχη των υπηρεσιών πληροφοριών είπαν

ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν εξεπλάγη από
τις βομβιστικές επιθέσεις στο Βόλγκογκραντ και
πρόσθεσαν ότι αναμενόταν να διαπραχθούν τέτοιες επιθέσεις πριν από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.
Η Κέιτλιν Χέιντεν, εκπρόσωπος Τύπου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου,
καταδίκασε τα χτυπήματα στο Βόλγκογκραντ για
τα οποία έχουν κατηγορηθεί βομβιστές καμικάζι.
Προσέθεσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει
«προσφέρει την πλήρη στήριξή της στην ρωσική
κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τις προετοιμασίες για
την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Σότσι, και θα υποδεχόμασταν θερμά την ευκαιρία
για στενότερη συνεργασία με στόχο την ασφάλεια
των αθλητών, των θεατών και άλλων συμμετεχόντων».
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναμένεται να εκδώσει
μια οδηγία προς τους Αμερικανούς ταξιδιώτες με
τις οποίες θα τους προειδοποιεί για το ενδεχόμενο
βομβιστικών επιθέσεων και απαγωγών ή ομηριών
στη Ρωσία, ιδιαίτερα στην περιοχή του Βορείου
Καυκάσου, σε απόσταση μικρότερη από 160 χλμ.
από το Σότσι.

Η Ρωσία άρχισε να αντλεί πετρέλαιο από την Αρκτική
Πάνω 130.000 είναι οι νεκροί από την έναρξη
τον Μάρτιο του 2011 της σύγκρουσης ανάμεσα
στις κυβερνητικές δυνάμεις και τους αντάρτες
στη Συρία, σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα το Συριακό Παρατηρητήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο επισημαίνει
ότι τα θύματα είναι στην πλειονότητά τους μαχητές και από τις δύο πλευρές.
Ο πόλεμος, ο οποίος συνεχίζεται σε όλη τη χώρα,
έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 46.266
πολιτών. Μεταξύ αυτών, περισσότερα από 7.000
παιδιά και περισσότερες από 4.600 γυναίκες.
Τουλάχιστον 52.290 σύροι στρατιώτες και φιλοκυβερνητικοί μαχητές, Σύροι και ξένοι, συγκαταλέγονται στους νεκρούς, εκ των οποίων 262 μέλη
της λιβανικής σιιτικής Χεζμπολάχ και 286 άλλοι
σιίτες μαχητές που δεν ήταν Σύροι. Οι απώλειες
στους κόλπους του στρατού ανέρχονται σε περισ-

σότερες από 32.000.
Στην πλευρά των ανταρτών και των τζιχαντιστών, ο απολογισμός των νεκρών ανέρχεται σε
29.083: σχεδόν 20.000 αντάρτες, περίπου 7.000
τζιχαντιστές μεταξύ των οποίων και ξένοι και
2.233 λιποτάκτες -στρατιώτες που εγκατέλειψαν
τον τακτικό στρατό για να συγκροτήσουν τις πρώτες μάχιμες μονάδες της εξέγερσης- στις οποίες
εντάχθηκαν μετά πολίτες που πήραν τα όπλα.
Στον απολογισμό αυτόν συγκαταλέγονται επίσης 2.794 θύματα που δεν έχουν αναγνωριστεί,
σύμφωνα με την μη κυβερνητική οργάνωση.
Το Παρατηρητήριο επισημαίνει εξάλλου ότι τουλάχιστον 17.000 άνθρωποι κρατούνται στις φυλακές των συριακών αρχών, ενώ 6.000 στρατιώτες
και μέλη των φιλοκυβερνητικών πολιτοφυλακών
βρίσκονται στα χέρια ομάδων ανταρτών και των
τζιχαντιστών.

Με καθυστέρηση σχεδόν μίας δεκαετίας, η Ρωσία άρχισε για πρώτη φορά να αντλεί πετρέλαιο
στην Αρκτική, από το ίδιο κοίτασμα, όπου το Σεπτέμβριο συνελήφθησαν δεκάδες ακτιβιστές της
Greenpeace, όπως ανακοίνωσε η Gazprom.
«Πρόκειται για το πρώτο πρότζεκτ στην ιστορία
της Ρωσίας με στόχο την ανάπτυξη των φυσικών
πόρων της υφαλοκρηπίδας στην Αρκτική και για
την απαρχή ενός έργου μεγάλης κλίμακας για την
Gazprom, το οποίο θα οδηγήσει στη δημιουργία
ενός σημαντικού κέντρου παραγωγής υδρογονανθράκων στην περιοχή», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο όμιλος. Προσθέτει ότι έχει το δικαίωμα να
εκμεταλλευτεί άλλα 29 κοιτάσματα και υποστηρίζει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη διαρροή.
Περιβαλλοντικές οργανώσεις αντιδρούν στην
εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της Αρκτικής λέγοντας ότι κανείς ενεργειακός όμιλος δεν έχει την

τεχνολογία ή τα μέσα να αντιμετωπίσει μια πετρελαιοκηλίδα σε τόσο αντίξοες συνθήκες.
Σε ανακοίνωσή της η οργάνωση κάνει λόγο για
μια «ζοφερή ημέρα για την Αρκτική» προειδοποιώντας ότι μια διαρροή θα είχε καταστροφικές
συνέπειες για το οικοσύστημα. «Η Gazprom είναι
η πρώτη εταιρεία στη Γη που αντλεί πετρέλαιο
κάτω από τα παγωμένα νερά της Αρκτικής, αν και
το παρελθόν της σε ό,τι αφορά την ασφάλεια είναι τρομακτικό», αναφέρει η Greenpeace. «Είναι
αδύνατο να τους έχει κανείς εμπιστοσύνη ότι θα
πραγματοποιήσουν ασφαλείς εξορύξεις σε μια
από τις πιο ευάλωτες και όμορφες περιοχές του
πλανήτη.»
Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει ότι ο φυσικός πλούτος της Αρκτικής έχει στρατηγική σημασία για τη χώρα του. Στην αρχική
φάση των εξορύξεων, το κοίτασμα Πριραζλόμναγια θα μπορεί να δίνει 12.000 βαρέλια την ημέρα.
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Πιθανό «Grexit» το 2014 «βλέπει» η γερμανική έκδοση της WSJ
Ο κίνδυνος της εξόδου της Ελλάδα από το ευρώ
δεν έχει αποσοβηθεί, εκτιμούν αρθρογράφοι της
γερμανικής έκδοσης της Wall Street Journal, που
προειδοποιούν ότι η απειλή ενός «Grexit» μπορεί
να επανέλθει, όχι επειδή η οικονομική κατάσταση
της χώρας χειροτερεύει, αλλά για το αντίθετο.
«Το ερώτημα – κλειδί για τους οικονομολόγους,
κατά πόσο η Ελλάδα θα παραμείνει στην Ευρωζώνη, βρίσκεται στη σχέση εξάρτησης της χώρας από
τους δανειστές της. Το 2012 και το 2013 η επιστροφή στη δραχμή απέτυχε επειδή η Ελλάδα δεν θα
μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από μόνη της. Το
2014 όμως οι οικονομολόγοι υπολογίζουν ότι με
το πρωτογενές πλεόνασμα και το θετικό εμπορικό ισοζύγιο θα διαθέτει τα οικονομικά αποθέματα
για να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη», σημειώνουν
οι αρθρογράφοι της WSJ.
Σύμφωνα με τους ίδιους, εάν υπάρξει πλειοψηφία στην Ελλάδα γι’ αυτό το βήμα, τότε η χρονική
στιγμή που αυτό θα συνέβαινε θα ήταν αρχές του
2014. «Τα επιχειρήματα υπέρ ενός Grexit είναι
προφανή: η Ελλάδα εισέρχεται στην 6η χρονιά
οικονομικής ύφεσης και δεν υπάρχουν μηνύματα
για την επιστροφή της ανάπτυξης σε θετικό πρόσημο», υποστηρίζουν.
Επισημαίνουν μάλιστα ότι η αισιοδοξία που διαπνέει την ελληνική κυβέρνηση δεν βρίσκει ανταπόκριση, καθώς σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ η ύφεση

θα συνεχιστεί, ενώ οι Έλληνες έχουν χάσει από
καιρό κάθε ελπίδα.
Οι αρθρογράφοι της Wall Street Journal εκθειάζουν πάντως το πρωτογενές πλεόνασμα που
υπολογίζει η ελληνική κυβέρνηση ότι θα επιτύχει
το νέο χρόνο και εκτιμούν ότι τώρα, που η Ελλάδα μπορεί να καλύπτει μόνη της τις βασικές της
ανάγκες, θα ήταν η ώρα να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη και να επέστρεφε στη νέα δραχμή που θα
ήταν σταθερό νόμισμα.
'Οπως εξηγούν, «με ένα δικό της νόμισμα θα
αυξάνονταν οι προοπτικές για μεγαλύτερη αύξηση του ισοζυγίου εμπορικών συναλλαγών, σε μικρό διάστημα η δραχμή θα υποτιμάτο δραματικά
και η ανταγωνιστικότητα της χώρας κυρίως στον
τουρισμό θα ήταν πολύ καλύτερη».
Οι δύο σχολιαστές αναφέρονται τέλος και στον
ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας πως σε περίπτωση που
το κόμμα αποκτήσει την εξουσία, μια κλιμάκωση
των σχέσεων με την τρόικα θα πρέπει να θεωρείται στο πρόγραμμα. «Σε περίπτωση που αρχές του
2014 η Ελλάδα υποχρεωθεί να διαπραγματευτεί
νέο μνημόνιο με την τρόικα, τότε αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως το εναρκτήριο λάκτισμα
για την έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη»,
προσθέτουν προειδοποιώντας ότι «η επιστροφή
στη δραχμή θα ήταν ένα τεράστιο σοκ για τις αγορές».

Τρόϊκα κι Ελλάδα

Ιταλία: Θλιβερό ρεκόρ 15ετίας, για τηνένδεια των πολιτών
Σύμφωνα με επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων για το 2012, το 12,7% των νοικοκυριών και το
15,8% των ιταλών πολιτών βρίσκεται σε κατάσταση ένδειας. Πρόκειται για αρνητικό ρεκόρ 15ετίας,
από τον χρόνο δηλαδή, κατά τον οποίο άρχισαν να
τηρούνται σχετικά στοιχεία (1997).
Παράλληλα το 46,3% των ιταλών συνταξιούχων
έχει απολαβές που δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ
το μήνα, ενώ η σύνταξη για ένα ποσοστό 38,6%
είναι ανώτερη των 1.000, αλλά χαμηλότερη από
2.000 ευρώ.
Οι μέσες μηνιαίες αποδοχές των ιταλών εργαζομένων είναι 1.304 ευρώ. Οι αλλοδαποί που εργάζονται στην Ιταλία λαμβάνουν, σύμφωνα με τα

στοιχεία του Istat, 968 ευρώ το μήνα κατά μέσον
όρο.
'Οσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευση, το 2003
είχε αποφασίσει να εγγραφεί στο πανεπιστήμιο το
73% των μαθητών που είχαν μόλις ολοκληρώσει
τον κύκλο σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εννέα χρόνια αργότερα, το ποσοστό αυτό
μειώθηκε στο 58,2%.
Η άλλοτε παραδοσιακή μόνιμη εργασία, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, αποτελεί
ανεκπλήρωτο όνειρο, αν όχι απειλούμενο είδος:
Το 2012 οι νέοι με συμβάσεις εργασίας αορίστου
χρόνου μειώθηκαν κατά 9,4% σε σχέση με τον
προηγούμενο χρόνο.

Tο ΔΝΤ αναγνωρίζει λάθος προβλέψεις και στην Πορτογαλία

Ζοφερή πραγματικότητα: Ελλάδα, 57,2% η ανεργία των νέων
Σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα συνεχίζει να
κυμαίνεται το ποσοστό της ανεργίας των νέων
(ηλικίες 15-24) σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφει έρευνα εργατικού δυναμικού της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Εμπόρων.
Στην ίδια έρευνα επισημαίνεται ότι το γενικό
ποσοστό της ανεργίας βρίσκεται στο 27%, αλλά
στους νέους αυτό υπερδιπλασιάζεται φθάνοντας
στο 57,2% με τον συνολικό αριθμό των ανέργων
να ξεπερνάει τα 1,3 εκατομμύρια.
Σύμφωνα με την έρευνα, την οποία παρουσιάζει
το «Βήμα», κατά το Γ' Τρίμηνο του 2013 ο αριθμός
των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.635.905 άτομα
και των ανέργων σε 1.345.387. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Γ' τριμήνου 2013 διαμορφώθηκε στο 27,0%, όντας αυξημένο κατά 2,2% σε
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012 (24,8%),
ενώ αντίθετα οριακά βελτιωμένη είναι η εικόνα σε
σύγκριση με το Β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους
(27,1%). Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά
0,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο ενώ
είχε αυξηθεί κατά 9,3% σε σχέση με το Γ' Τρίμηνο
του 2012.
Μέσα σε αυτό το κλίμα η καταγεγραμμένη
συνολική απασχόληση σημειώνει ισχνή αύξηση
(0,1%) σε σύγκριση με το Β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, που οφείλεται στην ανοδική, αν και
μικρή σε εύρος, τάση του αριθμού των εργοδοτών
(0,6%) και των αυτοαπασχολουμένων (0,3%).
Αντίθετα, μπορεί η μισθωτή απασχόληση να μην
συρρικνώθηκε και να παρέμεινε στάσιμη (αμελητέα υποχώρηση), η επικρατούσα όμως τάση έρχεται σε αντίθεση με εκείνη του προηγούμενου
τριμήνου (+1,8%). Δεν πρέπει ωστόσο να μας διαφεύγει ότι πρόκειται για το Γ' τρίμηνο στο οποίο
αναμέναμε καλύτερα αποτελέσματα εξαιτίας της
τουριστικής κίνησης.

Παρά το γεγονός πως η ετήσια μεταβολή της
απασχόλησης στον κλάδο του εμπορίου εμφάνισε
για ακόμη ένα τρίμηνο αρνητικό πρόσημο (-2,1%),
θα πρέπει να επισημανθεί πως η συγκεκριμένη
πτώση είναι μικρότερης έντασης από την αντίστοιχη στο σύνολο της οικονομίας (-2,8%), ενώ
η σύγκριση μεταξύ των Γ' Τριμήνων του 2012 και
του 2011 (-10,8%) επιβεβαιώνει την επιβράδυνση
του ρυθμού συρρίκνωσης στον κλάδο.
Σην απασχόληση στο εμπόριο καταγράφεται
ετήσια ενίσχυση του αριθμού εργοδοτών (12%)
τη στιγμή που στο σύνολο της οικονομίας το αντίστοιχο μέγεθος υποχώρησε κατά 5,8%.
Την τελευταία φορά που ο αριθμός των εργοδοτών στο εμπόριο ανερχόταν στο σημερινό επίπεδο (περίπου στις 74.000) ήταν το Δ΄ Τρίμηνο του
2011, ενώ σημειώνεται πως την περίοδο Γ' τρίμηνο
του 2012 - Γ' τρίμηνο 2011 ο αριθμός των εργοδοτών είχε μειωθεί κατά 15,7%.
Σοβαρό προβληματισμό, πάντως, προκαλεί το
γεγονός ότι ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων
στο εμπόριο συνεχώς μειώνεται, ενώ το Γ' τρίμηνο του 2013 συρρικνώθηκε με μεγαλύτερο ετήσιο
ρυθμό (-6,6%), σε σχέση με το σύνολο της χώρας
(-0,3%). Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια της,
μικρής έστω, υποχώρησης των αυτοαπασχολουμένων στο εμπόριο (-0,7%) την περίοδο Γ' Τρίμηνο - Β' Τρίμηνο του 2013, συγκριτικά με την οριακή
αύξηση στο σύνολο της οικονομίας (0,3%).
Παράλληλα, ο ρυθμός συρρίκνωσης της μισθωτής απασχόλησης του κλάδου κατά το Γ' τρίμηνο
του 2013 ήταν μικρότερος (-2,6%), έναντι εκείνου
στο σύνολο της οικονομίας (-3,3%). Αξίζει να
σημειωθεί ότι μόλις ένα χρόνο πριν η μισθωτή
απασχόληση στο εμπόριο σημείωνε μεγαλύτερα
αναλογικά πτώση (-10,4%), σε σχέση με την αντίστοιχη στο σύνολο της οικονομίας (9,6%).

Ανεξάρτητη, αδέσμευτη, αντικειμενική
εφημερίδα Ελληνισμού της Διασποράς

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παραδέχθηκε
ότι και στην περίπτωση του πορτογαλικού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής υπολόγισε
λανθασμένα τις επιπτώσεις που θα είχε στην οικονομία της χώρας η εφαρμογή των μέτρων λιτότητας. Το αποτέλεσμα ήταν η πορτογαλική ύφεση να
αποδειχθεί στην πράξη πολύ μεγαλύτερη απ’ όση
υπολογιζόταν ότι θα είναι στα μέσα του 2011, όταν
η κυβέρνηση ζήτησε διάσωση από την Ευρωζώνη. Βέβαια, αξιωματούχοι του ΔΝΤ προσθέτουν,
όπως και στην ελληνική περίπτωση, ότι στην πορεία προσαρμόστηκε το πρόγραμμα και ότι, εν
πάση περιπτώσει, η λιτότητα «είναι αναγκαία σε
χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος και περιορισμένη
πρόσβαση στη χρηματοδότηση».
Αρχικά, οι οικονομολόγοι του ΔΝΤ υπολόγιζαν
ότι το 2013 η πορτογαλική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,2% το 2013 και 2,5% το 2014.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις του ΔΝΤ
–του Οκτωβρίου– το 2013 θα κλείσει με ύφεση της
πορτογαλικής οικονομίας κατά 1,8% και το 2014
ο ρυθμός ανάπτυξης δεν θα ξεπεράσει το 0,8%.
Υπερασπιζόμενος τη θέση του Ταμείου ο εκπρόσωπος Τύπου Τζέρι Ράις δήλωσε ότι και στην περίπτωση της Πορτογαλίας έγιναν «λογικές εκτιμήσεις» στην αρχή του προγράμματος οικονομικής
προσαρμογής και «αλλαγές-προσαρμογές, καθώς
εξελισσόταν το πρόγραμμα». Ο κ. Ράις ανέφερε
ότι στην πορεία επανακαθορίστηκαν οι δημοσιονομικοί στόχοι του προγράμματος, δηλαδή απαιτήθηκε μικρότερη δημοσιονομική προσαρμογή,
«προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ
των επιπτώσεων της λιτότητας στην ανάπτυξη και
της ανάγκης για δημοσιονομική προσαρμογή».

Πράγματι, πέρυσι η ευρωπαϊκή επιτροπή έδωσε, για δεύτερη φορά, περισσότερο χρόνο στην
πορτογαλική κυβέρνηση προκειμένου να μειώσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα κάτω από το
3% του ΑΕΠ, παραδεχόμενη ότι η προσπάθεια
της Λισσαβώνας γίνεται δυσκολότερη εξαιτίας
της μεγαλύτερης από το προβλεπόμενο ύφεσης
και ανεργίας. Οι νέοι δημοσιονομικοί στόχοι που
πρέπει να πετύχει η πορτογαλική κυβέρνηση είναι: έλλειμμα 5,5% του ΑΕΠ για το 2013 (από 4,5%
προηγουμένως), αλλαγή του στόχου για το 2014
από έλλειμμα 2,5% σε 4% του ΑΕΠ και για το 2015
ο νέος στόχος είναι έλλειμμα 2,5% από 2% προηγουμένως.
Παρά τη νέα μείωση των στόχων, το περασμένο καλοκαίρι σχεδόν κατέρρευσε ο κυβερνητικός συνασπισμός, διότι ο υπουργός Εξωτερικών,
Πάουλο Πόρτας, παραιτήθηκε όταν η τρόικα δεν
αποδέχθηκε το αίτημά του για αλλαγή του στόχου
το 2014 από έλλειμμα 4% του ΑΕΠ σε 4,5%. Τελικά, η κυβέρνηση επιβίωσε και ο κ. Πόρτας έγινε
υπεύθυνος για τον συντονισμό της οικονομικής
πολιτικής και για τις διαπραγματεύσεις με την
τρόικα. Τώρα η Κομισιόν προβλέπει ότι η ύφεση
της πορτογαλικής οικονομίας θα περιοριστεί στο
1,8% το 2013 από 2,3% που προέβλεπε στην αρχή
της χρονιάς. Πλέον, στόχος της κυβέρνησης είναι
η χώρα να ολοκληρώσει το πρόγραμμα προσαρμογής στα μέσα του 2014 και να αποφύγει την
υπογραφή νέου Μνημονίου, δηλαδή να καταφέρει να βγει στις αγορές.
Ο στόχος είναι μάλλον φιλόδοξος, δεδομένου
ότι το επιτόκιο του πορτογαλικού δεκαετούς ομολόγου κυμαίνεται στο 6% τον τελευταίο μήνα.

Ξεπέρασαν τα 20 δισ. ευρώ οι ελληνικές εξαγωγές στο 9μηνο
Τα αγροτικά προϊόντα και τα πετρελαιοειδή
στηρίζουν τις εξαγωγές, οι οποίες όμως φαίνεται
να έχουν χάσει τη δυναμική τους. Εκτός από τα
πετρελαιοειδή, σημαντικές ανάσες στις εξαγωγές
δίνουν το λάδι και τα φρούτα.
Τα στοιχεία που προκύπτουν από ανάλυση του
Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και
του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών
(ΚΕΕΜ) είναι: Για πρώτη φορά οι ελληνικές εξαγωγές ξεπέρασαν τα 20 δισ. από τους 9 πρώτους
μήνες ενός χρόνου
Με βάση την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών
Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των στοιχείων
της ΕΛΣΤΑΤ, στην περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2013, συντηρούνται οι πιέσεις στο εξωτερικό
εμπόριο της χώρας, με αποτέλεσμα η αύξηση των
εξαγωγών να περιορίζεται στο 4,9% (στα 20.582
εκατ. ευρώ, από 19.619,9 εκατ. ευρώ του 9μηνου

του 2012), έναντι ποσοστών αύξησης 5,4% στο α΄
εξάμηνο του χρόνου.
Σε ό,τι αφορά τις γεωγραφικές περιοχές, αυξημένες εμφανίζονται οι εξαγωγές κατά 4,2% προς
τις 27 χώρες της Ε.Ε., γεγονός που οφείλεται στη
σημαντική αύξηση κατά 10,3% προς τις χώρες
της Ε.Ε. (15) και που υπερκάλυψαν τη μείωση των
εξαγωγών κατά -9,1% προς τις χώρες της Νέας
Διεύρυνσης. Οι εξαγωγές προς τις χώρες της Ευρωζώνης εμφανίζουν αύξηση κατά 4,3%.
Από την άλλη πλευρά, σε επίπεδο εννεαμήνου,
παρατηρείται πτωτική πορεία των εξαγωγών
προς γεωγραφικές περιοχές που απορροφούν
αξιοσημείωτο μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών,
όπως οι χώρες των Βαλκανίων (-5,8%) και η Μ.
Ανατολή και Β. Αφρική (-1,5%), ενώ αντίθετα
σημαντική άνοδος προς τις υπόλοιπες χώρες του
ΟΟΣΑ (Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Τουρκία)
κατά 27,5%.
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Το Χόλυγουντ
στρέφεται στην Βίβλο

Στροφή στον... Θεό αναμένεται να κάνει η βιομηχανία του κινηματογράφου, καθώς τέσσερις ταινίες
με θρησκευτικό περιεχόμενο και την κρυφή ελπίδα να επιστρέψει ο κόσμος στα σινεμά θα βγουν στις
αίθουσες.
Βιβλικοί χαρακτήρες όπως ο Νώε, η Παναγία και ο ίδιος ο Ιησούς πρωταγωνιστούν σε μεγάλες παραγωγές που θα μας απασχολήσουν.
Στο «Νώε» που βγαίνει στις αίθουσες τον Μάρτιο, ο Ράσελ Κρόου πρωταγωνιστεί με την Εμα Γουάτσον, ενώ ο Κρίστιαν Μπέιλ θα υποδυθεί τον Μωυσή στην «Εξοδο» του Ρίντλεϊ Σκοτ.
Ακόμη μια ταινία με τον τίτλο «Θεοί και Βασιλείς» αναφέρεται στην ζωή του Μωυσή, ενώ και η ταινία
«Ο Γιός του Θεού» που πραγματεύεται τη ζωή του Ιησού αναμένεται να μας απασχολήσει.
Ξεχωριστή θέση στην λίστα αυτή κατέχει η ταινία «Mary Mother of Christ» στην οποία η 16χρονη,
Ισραηλινή Οντέγια Ρας υποδύεται την Παναγία.
Οι σκηνοθέτες προσκαλούν πάστορες και ιερείς να παρακολουθήσουν τις ταινίες τους σε ιδιωτική
προβολή προτού αυτές κυκλοφορήσουν στους κινηματογράφους.

Wi-Fi τέλος. Ερχεται το Li-Fi, η νέα ισχυρή τεχνολογία
Ερευνητές από το πανεπιστήμιο Fudan της Σανγκάης ισχυρίζονται πως θα βάλουν τέλος στη χρήση
του Wi-Fi με τη νέα τεχνολογία που ονομάζεται Li-Fi. Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι το σήμα που εκπέμπεται από το μικροτσίπ αυτού του λαμπτήρα LED, είναι πολύ πιο ισχυρό από πολλές οικιακές συνδέσεις
στην Κίνα.
Κοντά σε μια τέτοια λάμπα μπορούν να συνδεθούν μέχρι και τέσσερις συσκευές. Η τεχνολογία του
συγκεκριμένου λαμπτήρα βασίζεται στις συχνότητες του φωτός και όχι στα ραδιοκύματα.
Ο λαμπτήρας έχει ενσωματωμένο ένα μικροτσίπ, το οποίο παράγει το σήμα, το οποίο φτάνει τα 150
megabites το δευτερόλεπτο και θεωρείται ταχύτερο από τη μέση ασύρματη σύνδεση στη χώρα.
Τον επόμενο μήνα οι ερευνητές θα αποκαλύψουν δέκα τέτοιους πρωτότυπους λαμπτήρες στη Διεθνή
Έκθεση Βιομηχανίας στη Σανγκάη, προσθέτει δημοσίευμα της Daily Mail.
Η τεχνολογία Li-Fi χρησιμοποιεί μόλις το 5% της ενέργειας που απαιτείται για να λειτουργήσουν άλλες μηχανές εκπομπής σήματος wifi, οι οποίες καταναλώνουν μεγάλο μέρος ενέργειας στα συστήματα
ψύξης τους.

Ηλιακό σύστημα: Σημαντικές ανακαλύψεις τον 2013
Η χρονιά 2013 που μόλις τέλειωσε, ήταν ένα
ορόσημο στην ανακάλυψη πλανητών εκτός Ηλιακού Συστήματος, με πολλές διαφορετικές πρωτιές. Έστω κι αν ο στόχος για την εύρεση ενός εξωπλανήτη όμοιο με τη Γη δεν επετεύχθη ακόμη η
λίστα με τις ανακαλύψεις του 2013 είναι μακρά και
ενδιαφέρουσα.
Ο μικρότερος εξωπλανήτης
Το Φεβρουάριο οι αστρονόμοι ανακοίνωσαν τον
εντοπισμό του Kepler 37b, του μικρότερου εξωπλανήτη σε τροχιά γύρω από ένα άστρο της κατηγορίας του Ήλιου. Ο πλανήτης διαμέτρου μόλις
3.900 χιλιομέτρων είναι ελαφρά μεγαλύτερος από
τη Σελήνη και βρίσκεται σε απόσταση 215 ετών
φωτός από τη Γη, ενώ το έτος του διαρκεί μόλις
13 ημέρες.
Το ορόσημο των 1.000 πλανητών
Ο πρώτος πλανήτης που περιφέρεται γύρω από
ένα άστρο πέραν του Ήλιου βρέθηκε το 1992. Οι
ρυθμοί εύρεσης εξωπλανητών τα επόμενα χρόνια
ήταν χαμηλοί και η διαφορά έγινε με το διαστημικό τηλεσκόπιο Κέπλερ, από τα δεδομένα του
οποίου προέκυψαν εκατοντάδες επιβεβαιωμένοι
εξωπλανήτες αλλά και 3.500 ακόμη υποψήφιοι.
Το 2013 ήταν η χρονιά που οι πλέον ενημερωμένες
βάσεις δεδομένων για τους εξωπλανήτες ξεπέρασαν τις 1.000 εγγραφές. Mέχρι σήμερα ο αριθμός
αυτός έχει φτάσει τους 1.056 άλλους κόσμους.
Ο πιο γήϊνος κόσμος
Φέτος οι αστρονόμοι εντόπισαν ένα κόσμο που
μοιάζει με το δικό μας σε μέγεθος και σύσταση,
αλλά είναι πολύ καυτός ώστε να μπορεί να συντηρήσει ζωή. Ο Kepler 78b έχει διάμετρο 20% μεγαλύτερη από τη Γη και είναι 80% πιο βαρύς, με
πυκνότητα σχεδόν ίση με της Γης. Βρίσκεται 400
έτη φωτός μακριά μας, αλλά η πολύ κοντινή απόσταση στο μητρικό του άστρο (1.5 εκατομμύρια

χιλιόμετρα) έχει μετατρέψει την επιφάνειά του σε
ένα φούρνο θερμοκρασίας 3.680ο C.
Σύννεφα ενός άλλου κόσμου
Έπειτα από τρία χρόνια παρατηρήσεων με τα
διαστημικά τηλεσκόπια Spitzer και Hubble του
πλανήτη γίγαντα Kepler 7b, οι επιστήμονες εντόπισαν σημάδια ανακλάσεων τα οποία ερμήνευσαν
ως τον πρώτο εντοπισμό νεφών στον ουρανό ενός
κόσμου πέραν από το Ηλιακό μας Σύστημα.
Δύο πιθανά κατοικήσιμοι κόσμοι
Τον Απρίλιο ανακοινώθηκε και η ανακάλυψη
των Kepler 62e και 62f, δύο πλανητών στο ίδιο
πλανητικό σύστημα λίγο μεγαλύτερων από τη Γη
που τα υπολογιστικά μοντέλα φανερώνουν πως
καλύπτονται από ωκεανούς, με τη NASA να δηλώνει πως πρόκειται για δύο πολύ καλούς υποψήφιους στην έρευνα για ζωή πέρα από τη Γη.
Σε μία ακόμη έρευνα που δημοσιεύτηκε φέτος,
η στατιστική ανάλυση έδειξε πως ένας κόσμος
παρόμοιος με τη Γη ίσως να βρίσκεται σε απόσταση μόνο 13 ετών φωτός μακριά μας. Η ανάλυση
λάμβανε υπόψη τα στοιχεία από το διαστημικό
τηλεσκόπιο Kepler και εκτιμούσε τον πληθυσμό
των κόκκινων νάνων, οι οποίοι αποτελούν το 75%
περίπου του συνολικού αριθμού των άστρων στο
Γαλαξία μας.
Η λίστα συνεχίζεται με πλήθος ακόμη ερευνών
και ανακαλύψεων, με μπλε κόσμους όπου βρέχει
γυαλί, με πλανήτες όπου η τροχιά τους είναι 650
φορές μεγαλύτερη από αυτή της Γης, με τον υπολογισμό πως πλανήτες όπως η Γη δεν είναι καθόλου σπάνιοι αλλά και την εύρεση τεχνικών όπου
μπορεί να ανιχνευθεί η παρουσία ζωής στην ατμόσφαιρα εξωπλανητών με πολλούς επιστήμονες να
υποστηρίζουν πως δεν απέχουμε πολύ από την
ιστορική στιγμή που θα εντοπίσουμε ίχνη ζωής σε
έναν κόσμο πολύ μακριά από το δικό μας.

Facebook ή Twitter - Τι δείχνουν γιά προσωπικότητα

Ερευνητές από το πανεπιστήμιο Fudan της Σανγκάης ισχυρίζονται πως θα βάλουν τέλος στη χρήση
του Wi-Fi με τη νέα τεχνολογία που ονομάζεται Li-Fi. Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι το σήμα που εκπέμπεται από το μικροτσίπ αυτού του λαμπτήρα LED, είναι πολύ πιο ισχυρό από πολλές οικιακές συνδέσεις
στην Κίνα.
Κοντά σε μια τέτοια λάμπα μπορούν να συνδεθούν μέχρι και τέσσερις συσκευές. Η τεχνολογία του
συγκεκριμένου λαμπτήρα βασίζεται στις συχνότητες του φωτός και όχι στα ραδιοκύματα.
Ο λαμπτήρας έχει ενσωματωμένο ένα μικροτσίπ, το οποίο παράγει το σήμα, το οποίο φτάνει τα 150
megabites το δευτερόλεπτο και θεωρείται ταχύτερο από τη μέση ασύρματη σύνδεση στη χώρα.
Τον επόμενο μήνα οι ερευνητές θα αποκαλύψουν δέκα τέτοιους πρωτότυπους λαμπτήρες στη Διεθνή
Έκθεση Βιομηχανίας στη Σανγκάη, προσθέτει δημοσίευμα της Daily Mail.
Η τεχνολογία Li-Fi χρησιμοποιεί μόλις το 5% της ενέργειας που απαιτείται για να λειτουργήσουν άλλες μηχανές εκπομπής σήματος wifi, οι οποίες καταναλώνουν μεγάλο μέρος ενέργειας στα συστήματα
ψύξης τους.

Η Google''ξαναχτυπά'': Android και iOS για αυτοκίνητα

Στο χώρο των αυτοκινήτων επεκτείνεται ο κολοσσός του χώρου της τεχνολογίας, Google: Σύμφωνα
με δημοσίευμα της Wall Street Journal, την επόμενη εβδομάδα, στην Consumer Electronics Show στο
Λας Βέγκας η εταιρεία, μαζί με τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Audi AG, σχεδιάζουν να ανακοινώσουν ότι συνεργάζονται πάνω στην ανάπτυξη συστημάτων ψυχαγωγίας και πληροφόρησης για αυτοκίνητα, τα οποία βασίζονται στο λειτουργικό σύστημα Android.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται καλά πληροφορημένες για το συγκεκριμένο θέμα
πηγές, προβλέπεται να ανακοινωθούν και συνεργασίες με άλλες εταιρείες από τον χώρο της τεχνολογίας και της αυτοκινητοβιομηχανίας, στις οποίες περιλαμβάνεται η διάσημη από τον χώρο των καρτών
γραφικών Nvidia. Ο απώτερος στόχος είναι η εδραίωση του Android ως αναπόσπαστου τμήματος της
τεχνολογίας που θα ενσωματώνουν τα οχήματα του μέλλοντος.
Η συγκεκριμένη κίνηση της Google θα αποτελεί την «απάντηση» της Google σε αντίστοιχη πρωτοβουλία της Apple (iOS in the Car), που είχε ανακοινωθεί τον Ιούνιο, με στόχο την «συνεργασία» μεταξύ
iPhones και άλλων συσκευών που χρησιμοποιούν το λειτουργικό της, iOS, με συστήματα ελέγχου αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Apple συνεργάζεται με τις BMW, Daimler, General
Motors και Honda, και εκτιμά ότι πολλές εταιρείες αναμένεται να υιοθετήσουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία μέσα στο 2014. Η διαφορά μεταξύ των «φιλοσοφιών» της Google και της Apple επί της προκειμένης είναι ότι η Apple φιλοδοξεί να καταστήσει τις συσκευές της «εγκεφάλους» για τον χειρισμό των
ηλεκτρονικών συστημάτων των αυτοκινήτων, ενώ η Google στοχεύει να «περάσει» το Android στα ίδια
τα συστήματα των αυτοκινήτων.
'Oπως είναι γνωστό, οι δύο εταιρείες είναι ανταγωνίστριες σε μεγάλο αριθμό τομέων του κόσμου της
τεχνολογίας, από τις αγορές smartphones και tablets μέχρι τους χώρους των εφαρμογών και των web
browsers. Ο χώρος του αυτοκινήτου μπορεί να αποτελέσει ένα εντελώς νέο πεδίο ανταγωνισμού για
τις τεχνολογικές φίρμες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Ίντερνετ. «Το αυτοκίνητο εξελίσσεται
στην απόλυτη φορητή συσκευή» αναφέρει σχετικά ο Θίλο Κοσλόβσκι, αναλυτής της εταιρείας ερευνών
Gartner. «Η Apple και η Google προσπαθούν να συγκεντρώσουν συμμάχους για να φέρουν τις τεχνολογίες τους στα αυτοκίνητα» προσθέτει.
Oι αυτοκινητοβιομηχανίες στρέφονται προς τη σύνδεση των αυτοκινήτων με το Ίντερνετ. Eταιρείες
όπως η Audi και η GM έχουν ανακοινώσει σχέδια για εξοπλισμό αυτοκινήτων με τεχνολογία που θα τους
επιτρέπει να συνδέονται με το Ίντερνετ χωρίς «μεσολάβηση» smartphone. H GM σκοπεύει να ενσωματώσει σε όλα της τα μοντέλα του 2015 τεχνολογία που θα επιτρέπει συνεχή πρόσβαση στο Ίντερνετ.

Ελληνίδα φωτογραφίζει την «καρδιά» του CERN
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Χαϊδάρι. Ως παιδί
αγαπούσε την επικοινωνία και τη φωτογραφία,
κάτι που την οδήγησε να σπουδάσει στο ΤΕΙ Αθηνών, στο τμήμα φωτογραφίας και οπτικοακουστικών τεχνών. Το 2009 οι σπουδές της συνεχίστηκαν στη Γερμανία μέσω του προγράμματος
του Erasmus. Έπειτα, γύρισε στην Αθήνα για να
τελειώσει τα μαθήματά της. Η πρακτική άσκηση
που της προτάθηκε λίγο καιρό αργότερα από καθηγητή του Πολυτεχνείου στο CERN ήταν μια καλή
ευκαιρία που δε μπορούσε να την αφήσει ανεκμετάλλευτη.
Η 22 χρονών 'Αννα Παντελιά, δουλεύει σήμερα
στο CERN ως φωτογράφος. Καλύπτει τις επισκέψεις, τα συνέδρια, τα events, απαθανατίζει τους
εργαζόμενους εν ώρα εργασίας, καθώς και τις εργασίες που εκτελούνται στα τούνελ.
«Πέρασα πολύ σημαντικές στιγμές εδώ. Κάθε
μέρα είναι διαφορετική. Η πιο σημαντική στιγμή
για μένα ήταν όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να καλύψω φωτογραφικά την ανακοίνωση του Νόμπελ
φυσικής. Την ημέρα εκείνη βραβεύτηκαν οι Peter
Higgs και Francois Englert για την ανακάλυψη του
σωματιδίου Higgs. Είχαν τοποθετηθεί οθόνες σε
ένα από τα εστιατόρια του CERN, οι οποίες μετέδιδαν τη διαδικασία ανακοίνωσης και δεκάδες
επιστήμονες, φοιτητές και εργαζόμενοι του οργανισμού είχαν μαζευτεί για να παρακολουθήσουν
τα αποτελέσματα. Την ώρα της ανακοίνωσης των
αποτελεσμάτων η αντίδραση του κόσμου, ήταν
ενθουσιώδης. Νιώθω πολύ τυχερή που ήμουν εκεί
για να καταγράψω αυτές τις ιστορικές στιγμές του
CERN», δηλώνει η Άννα.

«Μια ακόμα σημαντική στιγμή ήταν η μέρα που
γνώρισα τον Steven Hawking. Θυμάμαι τον εαυτό
μου στο σχολείο να διαβάζει το βιβλίο του «Χρονικό του Χρόνου», τότε δεν μπορούσα καν να φανταστώ ότι κάποια στιγμή θα τον συναντούσα από
κοντά», λέει η Άννα και προσθέτει: «Την ίδια μέρα
μάλιστα είχα την ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά
τον Morgan Freeman και γενικά πολλούς πολιτικούς και σημαντικούς καθηγητές. Η πιο σημαντική εμπειρία βέβαια είναι η καθημερινότητά μου
στο CERN. Η συναναστροφή και η επικοινωνία με
αξιόλογους καθηγητές, φοιτητές και τεχνικούς απ’
όλον τον κόσμο, η κάλυψη των μεταμεσονύκτιων
εργασιών στον LHC, που μπορεί να μας κρατούσαν
μέχρι τις 2 τα ξημερώματα στο τούνελ, αλλά μας
αποζημίωναν με τις εικόνες που μας έδιναν».
Οι εργασίες έχουν σταματήσει στον οργανισμό
μέχρι και το 2015 προκειμένου να συντηρηθεί το
τούνελ. Ο οργανισμός διαθέτει server όπου γνωστοποιεί τις δράσεις του.
Φωτογραφία της Άννας δημοσιεύτηκε σε εβδομαδιαία διεθνή επιστημονική εφημερίδα, τη
Nature. Η εικόνα αποθανάτιζε τον επιταχυντή του
LHC, έναν επιταχυντή στοιχειωδών σωματιδίων
που βρίσκεται στο CERN. Η φωτογραφία αυτή
τράβηξε το ενδιαφέρον και των New York Times.
«Τους άρεσε πολύ και μου ζήτησαν να τους στείλω τη φωτογραφία και όσες άλλες είχα», δηλώνει
ενθουσιασμένη η Άννα.
«Έχω σκεφτεί να γυρίσω στην Ελλάδα. Mε τη
προϋπόθεση ότι θα μπορώ να ζήσω με αξιοπρέπεια. Όλοι οι νέοι φεύγουν. Η Ελλάδα θα χειροτερέψει κι άλλο αν αυτό συνεχιστεί», καταλήγει.
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Ο Ιωνικός Ελληνισμός και η πολιτική

Αριστοτέλης: Η ζωή και τα έργα του
Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε το 384 π.Χ. στα Στάγειρα, στο ανατολικό τμήμα της Χαλκιδικής. Ο
πατέρας του Νικόμαχος ήταν προσωπικός γιατρός
του βασιλιά της Μακεδονίας Αμύντα Β'. Το 368/7
ο νεαρός Αριστοτέλης μετοίκησε στην Αθήνα και
έγινε δεκτός στην Ακαδημία του Πλάτωνα, όπου
και φοίτησε 20 χρόνια, μέχρι το θάνατο του δασκάλου του (348/7).
Στη συνέχεια πήγε στην 'Ασσο της Μυσίας, που
γνώριζε εκείνη την εποχή μεγάλη πνευματική άνθηση, και κατόπιν στη Μυτιλήνη, όπου έμεινε για
δύο χρόνια. Το 343/2 τον προσκάλεσε στην αυλή
του ο Φίλιππος της Μακεδονίας και ανέλαβε την
εκπαίδευση του Αλέξανδρου.
Ο Αριστοτέλης γύρισε στην Αθήνα το 335/4
π.Χ., όπου ίδρυσε τη δική του σχολή, το Λύκειο
ή Περίπατο, όπως ονομάστηκε αργότερα. Η σχολή βρισκόταν στο ανατολικό τμήμα της πόλης,
κοντά στο ιερό του Λύκειου Απόλλωνα, απ' όπου
και πήρε το όνομά της, και αρχικά στεγαζόταν σε
ένα γυμναστήριο. Αργότερα, ο διάδοχος του Αριστοτέλη, Θεόφραστος, κληρονόμησε ένα κτήμα
κοντά στη σχολή, το οποίο έθεσε στη διάθεση του
Λυκείου.
Στη σχολή του ο Αριστοτέλης δίδαξε δεκατρία
χρόνια. Η διαμονή του στην Αθήνα τελείωσε άδοξα, όταν, εξαιτίας του αντιμακεδονικού κλίματος
που αυξήθηκε στην πόλη μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο φιλόσοφος κατηγορήθηκε
για ασέβεια. Για να αποφύγει την καταδίκη κατέφυγε στη Χαλκίδα, όπου πέθανε ένα χρόνο μετά,
το 322 π.Χ.
Ο Αριστοτέλης είναι από τα καθολικότερα πνεύματα, αφού ασχολήθηκε με όλα τα επιστημονικά
και φιλοσοφικά θέματα, συνδυάζοντας τη φιλοσοφική θεώρηση με την εμπειρική παρατήρηση.
Η επίδραση της αριστοτελικής φιλοσοφίας υπήρξε μεγάλη κατά τους αρχαίους όσο και κατά τους
νεότερους χρόνους. Αποφασιστική ήταν η επιρροή του στο Μεσαίωνα.
Τα έργα του Aριστοτέλη απευθύνονταν σε κοινό
με επαρκή γενική παιδεία. Ο ίδιος έκανε διάκριση
μεταξύ των Λόγων Εξωτερικών, έργων που προορίζονταν για αναγνώστες εκτός της σχολής του και
από τα οποία διαθέτουμε μόνον αποσπάσματα,
και των Λόγων κατά Φιλοσοφίαν, έργων γραμμένων με τη μορφή διαλέξεων ή για μελέτη μέσα στο
δικό του κύκλο, τα οποία αποτελούν το σωζόμενο
αριστοτελικό έργο. Τα κείμενα που διαθέτουμε
πιθανόν ανάγονται σε μια έκδοση που έκανε ο
Ανδρόνικος ο Ρόδιος πριν από τα μέσα του 1ου
αιώνα π.Χ., στον οποίο αποδίδονται επίσης η διάταξη των έργων του φιλοσόφου, η διαίρεσή τους
σε βιβλία καθώς και μερικοί τίτλοι.
Ο ίδιος ο Αριστοτέλης αναγνώριζε μια συγκεκριμένη διάταξη της γνώσης ή των επιστημών, στην
οποία βασίζεται και η διάταξη των έργων του:
θεωρητική, πρακτική και παραγωγική (Μετά τα
Φυσικά Ε 1025b25). Σ' αυτά πρέπει να προστεθούν
και οι λογικές πραγματείες, τις οποίες ο φιλόσοφος θεωρούσε ως μέθοδο επιχειρηματολογίας
εφαρμόσιμη σε όλες τις επιστήμες.
Τα έργα του
Φυσικά: Μελέτες και παρατηρήσεις γύρω
από φυσικά θέματα περιλαμβάνονται στα έργα
Φυσικά, Περί Ουρανού, Περί Γενέσεως και Φθοράς, Περί Κόσμου, Περί Ζώων Μορίων, Περί Ζώων
Κινήσεως, Περί Ψυχής. Όπως διακρίνεται και από
τους τίτλους, οι μελέτες αυτές αφορούν τη φύση,
τη βιολογία και τη θεολογία.
Οντολογικά: Τα σχετικά έργα είναι συγκεντρωμένα στο σύγγραμμα του φιλοσόφου Μετά
τα Φυσικά. Αντίθετα από τον Πλάτωνα, ο οποίος
διατύπωσε την άποψη ότι υπάρχουν δύο κόσμοι:
των ιδεών, που είναι ο αιώνιος, ο αμετάβλητος,
και των αισθήσεων, των αισθητών και μεταβαλλόμενων πραγμάτων, ο Αριστοτέλης χωρίς να αρνείται τη σημασία των ιδεών, θεωρούσε ότι οι ιδέ-

ες ενυπάρχουν στον αισθητό κόσμο ως δυνάμεις
που διαμορφώνουν την ύλη. Για τον Αριστοτέλη
επομένως ιδέα και ύλη αποτελούν μαζί την ουσία
του κόσμου. Με τον Πλάτωνα διέφεραν και σε ένα
άλλο σημείο: ενώ για τον Πλάτωνα η Ιδέα ήταν η
πρώτη και τελευταία αλήθεια, για τον Αριστοτέλη
πρωταρχικό ήταν το Γεγονός. Τέλος, ο Αριστοτέλης εγκαινίασε τη μέθοδο της ανάλυσης, η οποία
πριν από τη σύνθεση απαιτεί την επιστημονική μέθοδο της παρατήρησης. Η άποψη αυτή συγγενεύει με τη σκέψη του Δημόκριτου, διαφοροποιείται
όμως απ' αυτήν λόγω των αρχών του Αριστοτέλη,
δηλαδή της αρχής της ελεύθερης βούλησης του
ατόμου και της αρχής της εντελέχειας, της σκοπιμότητας δηλαδή που ενυπάρχει στην ύλη. Αυτή
η δεύτερη αρχή οδήγησε στο χαρακτηρισμό της
αριστοτελικής θεωρίας ως τελεολογική.
Λογικά: Τα συγγράμματα του φιλοσόφου
που αναφέρονται στη λογική και τη μεθοδολογία
συγκεντρώθηκαν κατά τη Βυζαντινή περίοδο σε
ένα βιβλίο με τίτλο Όργανον. Ο Αριστοτέλης διατύπωσε τους βασικούς νόμους της λογικής, το
νόμο της ταυτότητας, το νόμο της (μη) αντίφασης
και το νόμο της τρίτης αποκλείσεως. Με τους νόμους αυτούς και τη θεωρία για τις λογικές κατηγορίες έννοια, κρίση, συλλογισμό θεμελίωσε την
τυπική λογική.
Πολιτικά: Ο Αριστοτέλης ασχολήθηκε και με
την κοινωνική ιστορία και την πολιτειολογία. Έχει
διασωθεί μόνον ένα σύγγραμμα, τα Πολιτικά. Η
πραγματεία Αθηναίων Πολιτεία και αποσπάσματα από τις πολιτείες άλλων πόλεων αποτελούν
δείγματα του προγράμματος της σχολής του.
Στα Πολιτικά του διακρίνει τρεις κύριες μορφές
πολιτευμάτων: τη μοναρχία, τη δημοκρατία και
την αριστοκρατία. Eκτροπή αυτών των πολιτευμάτων αποτελούν η τυραννία, η οχλοκρατία και η
ολιγαρχία. Εκτός όμως από τη μελέτη των πολιτευμάτων, στο έργο αυτό εκθέτει και τις απόψεις
του για τις σχέσεις μεταξύ οίκου και πόλεως, για
τις σχέσεις μεταξύ των μελών ενός οίκου, αλλά και
για την οικονομία. Διακρίνει την οικονομία που
είναι απαραίτητη για την αυτονομία του οίκου ή
του κράτους, την οποία ονομάζει χρηματιστική,
από εκείνη που οδηγεί στο κέρδος και την ονομάζει είδος της χρηματιστικής καπηλικόν. Για την
τεκμηρίωση των απόψεών του ο Αριστοτέλης παραθέτει στο βιβλίο του πολύτιμες για μας πληροφορίες σχετικά με τις κοινωνικές αντιθέσεις, τους
κοινωνικούς αγώνες, αλλά και τις άλλες κυρίαρχες
απόψεις της εποχής του. Εκθέτει ακόμα τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις
που έγιναν σε διάφορες πόλεις, όχι μόνον της Ελλάδας, από τους αρχαιότερους χρόνους μέχρι τον
4ο αιώνα π.Χ.
Hθικά: Στα Hθικά περιλαμβάνονται οι μελέτες
Hθικά Ευδήμια, Ηθικά Μεγάλα και Ηθικά Νικομάχεια. Στο τελευταίο αυτό έργο ο φιλόσοφος υποστηρίζει ότι σκοπός κάθε ατόμου είναι η ευτυχία,
την οποία ο καθένας αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο. Θεωρεί, χωρίς να απορρίπτει τα άλλα
αγαθά, ότι τη μεγαλύτερη αξία έχουν τα πνευματικά αγαθά, που μας τα χαρίζει η καλλιέργεια της
αρετής. Κατά το φιλόσοφο η αρετή δεν επιβάλλεται, αλλά εξαρτάται από την ελεύθερη βούληση
του ατόμου. Στις κυριότερες αρετές κατέτασσε ο
Aριστοτέλης τη μεγαλοψυχία και τη φιλία, μορφή
της οποίας ήταν και ο έρωτας.
Aισθητικά: Kατά τον Aριστοτέλη τέχνη ήταν
η δημιουργική απεικόνιση της πραγματικότητας
με τη βοήθεια των αισθήσεων. Ως ανώτερο είδος
τέχνης αναγνώριζε την τραγωδία, ενώ χαρακτήριζε ως βάναυση κάθε χειρωνακτική εργασία. Tα
σωζόμενα έργα που πραγματεύονται αισθητικά
θέματα είναι η Ποιητική, όπου περιέχεται και ο
ορισμός της τραγωδίας και η Ρητορική, που περιέχονται γενικοί κανόνες καλλιέπειας και υποδείξεις
για τα εκφραστικά μέσα, με τα οποία ο ρήτορας
μπορεί να πείσει τους συνομιλητές του.

Από μικρά παιδιά, ένα μεγάλο ζήτημα που μας παραξένευε τόσο στο σχολείο, όσο και αλλού ήταν η
τάση να δίνεται ένα ιστορικό για το λαό μας γεγονός, μόνο ως επετειακή υποχρέωση. Από την εθνική
παλιγγενεσία και την απελευθέρωση, μέχρι τα νεώτερα ιστορικά γεγονότα.
Στείρες και συχνά απροετοίμαστες ομιλίες, «σκέτς», τραγούδια από χορωδίες της τελευταίας στιγμής, παρελάσεις που εκφυλιζόταν από την παρουσία του «επίσημου» και των περί αυτού υποτακτικών,
παρεμιδημούντων και εντόπιων. Τις υπόλοιπες μέρες καμία αναφορά για μεγάλα θέματα, λες και δεν
υπήρχε επανάσταση μετά από 400 και 500 χρόνια εθνικής και κοινωνικής υποδούλωσης, ούτε αντίσταση στους κάθε λογής κατακτητές, πόσο μάλλον αναφορά για νεώτερα γεγονότα, από το Ποντιακό μέχρι
την Κύπρο.
Ένα μεγάλο θέμα που έμεινε στο περιθώριο της σκέψης, της αναφοράς ακόμα και σε επετειακές εκδηλώσεις ήταν ο Ελληνισμός της Ιωνίας, ο μικρασιατικός Ελληνισμός. Η κοιτίδα ενός από τους μεγαλύτερους στην παγκόσμια ιστορία πολιτισμούς, η Ιωνία με συμβολή σε όλο το πολιτισμό φάσμα έμεινε στο
περιθώριο. Σχολικά βιβλία, πανεπιστήμιο - με ελάχιστες εξαιρέσεις-, κόμματα- δεν υπάρχει ελληνικό
κόμμα που να έχει εκδώσει βιβλίο για τον Ιωνικό Ελληνισμό, ούτε φυσικά να έχει διοργανώσει εκδήλωση γι΄ αυτόν -, κράτος, αδιαφόρησαν για τους Μικρασιάτες και την ιστορική τους διαδρομή.
Αδιαφόρησαν για έναν Ελληνισμό που παρήγαγε μία άλλη στάση ζωής, από τον πολιτισμό μέχρι το
εμπόριο. Ελληνισμός που πριν ογδόντα χρόνια όταν έφτασε στον Ελλαδικό χώρο, στοιβάχτηκε σε παραγκουπόλεις, σε αγροκτήματα όπου πέθαναν εκατοντάδες πρόσφυγες, σε άθλιες συνοικίες των αστικών κέντρων, σε ορφανοτροφεία. Πρόσφυγες που αντιμετώπισαν την αδιαφορία και αρκετές φορές και
την εχθρότητα και είδαν από την ιστορική τους πατρίδα να απομένει μόνο η ονομασία του Ιωνικού, του
Πανιώνιου, της Νέας Ιωνίας.
Η λέξη Ίωνας δεν απαντάται σήμερα στην Ελλάδα, παρ΄ ότι λαοί που επηρεάστηκαν από τον πολιτισμό και ανέπτυξαν ιστορικές σχέσεις με τον Ελληνικό, μας ονομάζουν Γιουνάν.
Οι επετειακές εκδηλώσεις δεν αναφέρονταν στον Ελληνισμό της Ιωνίας, του Πόντου, της Καππαδοκίας, δεν αναφερόταν στους ακμαίους ελληνικούς πληθυσμούς, στις πόλεις και στα χωριά, των οποίων
οι κάτοικοι έφτασαν παντού. Η παράδοση λεει όπως δεν «υπάρχει πόλη στον κόσμο που να μην έχει
Έλληνα της Καισάρειας». Αντίθετα όποιος αναφερόταν στην Ιωνία χαρακτηριζόταν «επικίνδυνος». Οι
λόγοι είναι γνωστοί και αναβιώνουν τραγικά σήμερα, όπου το θύμα συνομιλεί χωρίς αιδώ με το θύτη.
Η επίσημη ολιγωρία και απ΄ ότι αποδείχθηκε απροθυμία να αναδειχθεί ο Μικρασιατικός Ελληνισμός
και η ιστορική του πορεία, κατέληξε μετά από χρόνια να γίνει και μετά από πρωτοβουλία προσφυγικών
σωματείων, διεκδίκηση της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας του ελληνικού πληθυσμού. Γενοκτονία
που εκτός από τη βιολογική εξαφάνιση είχε ως στόχο και την πολιτισμική εξαφάνιση, την εκρίζωση
κάθε παρουσίας και ίχνους ελληνικού πολιτισμού. Η πυρπόληση της Σμύρνης είναι ένα τέτοιο μέτρο.

Η συνέχεια βεβαίως της υπόθεσης της αναγνώρισης της γενοκτονίας είναι γνωστή. Παλινωδίες, απειλές, συσκέψεις και συζητήσεις με την «απέναντι» σύμπραξη του εισβολέα στην Κύπρο Ετζεβίτ με τους
Γκρίζους Λύκους που αποκαλείται «τουρκική κυβέρνηση», και το σχετικό προεδρικό διάταγμα απεσύρθη για να επανέλθει εξωραϊσμένο. Η λέξη γενοκτονία απαλείφθηκε, και ορίστηκε ως ημέρα η 14η Σεπτεμβρίου. Ημέρα με εμφανή θρησκευτικό συμβολισμό που εγκλωβίζει τους πρόσφυγες και δεν τους
ανοίγει τους ορίζοντες της πολιτικής δράσης. Οι Ίωνες παραμένουν καλοί χορευτές και έμποροι, αλλά
χωρίς μία ημέρα που θα ξεκινά την προσπάθεια ανάκτησης της μνήμης και αναγνώρισης τέλεσης του
εγκλήματος. Έτσι οι Ίωνες θα παραμένουν ένας λαός μουσείων, πνευματικών κέντρων και συλλόγων.
Που ακόμη και τα αυτονόητα θα μένουν στο περιθώριο και μιλώ για τη διασπάθιση της προσφυγικής
περιουσίας.
Εμείς θα προτείναμε μία άλλη ημέρα μνήμης των Ιώνων που συνδέεται τόσο με την εκδίωξη από
την πατρίδα τους όσο και με μία καταστροφή, του φυσικού και αρχιτεκτονικού τοπίου, που αποκτά
εσχάτως ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Αυτή η ημέρα θα μπορούσε να είναι η ημέρα πυρπόλησης
της Σμύρνης, που έχει για τους πρόσφυγες ένα ξεκάθαρο συμβολισμό. Έτσι και οι Μικρασιάτες δεν θα
περιορισθούν στις επετείους που εκφυλίζουν τα ιστορικά γεγονότα, αλλά κυρίως δεν θα αλλοιωθεί η
πραγματική διάσταση του Ιωνικού Ελληνισμού.
Τα επόμενα χρόνια η μεγαλύτερη πάλη που θα γίνει εδώ στην Ελλάδα αλλά και στη Διασπορά όπου
ζουν και δραστηριοποιούνται Έλληνες, θα είναι η πάλη ανάμεσα στη λήθη και τη μνήμη, για να παραφράσουμε τα λόγια του Μίλαν Κούντερα. Την ευθύνη πλέον για την έκβαση αυτής της πάλης και
την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικρασίας ανήκει στους πολίτες, στους πρόσφυγες,
στους 'Iωνες... (Φάνης Μαλκίδης - διδάκτωρ Kοινωνιολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Συνέλληνες και παιδιά στην πατρίδα,
χρειάζονται την βοήθειά μας. Ως Ομογένεια, ΠΡΕΠΕΙ
να βοηθήσουμε, όσο και όπως μπορούμε
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Ο χρόνος 776 π.Χ. σηματοδοτεί την αφετηρία
των Ολυμπιακών Αγώνων, στην αρχαία Ολυμπία,
προς τιμήν του θεού Δία. Από τότε, οι αγώνες
πραγματοποιούνταν κάθε τέσσερα πλήρη χρόνια,
δηλαδή ήταν πεντετηρικοί, την πρώτη πανσέληνο
μετά το θερινό ηλιοστάσιο. Μάλιστα, οι Έλληνες
χρησιμοποιούσαν τις Ολυμπιάδες ως μέτρο μέτρησης του χρόνου. Ο όρος Ολυμπιάς χρησιμοποιούταν τόσο για τους ίδιους τους αγώνες όσο και
για το χρονικό διάστημα από τη λήξη των αγώνων
έως την αρχή των επόμενων. Αρχικά, κρατούσαν
μία ημέρα αλλά κατέληξαν στις πέντε, καθώς
αυξάνονταν τα αθλήματα. Πρώτος ολυμπιονίκης
στέφθηκε ο Κόροιβος ο Ηλείος, ο οποίος νίκησε
στο μοναδικό - αρχικά - αγώνισμα της αρματοδρομίας στα 192 μέτρα.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες συνδέονταν έντονα με τη
θρησκευτική λατρεία των Αρχαίων Ελλήνων και
για το λόγο αυτό ήταν οι πιο σημαντική διοργάνωση. Ο Πίνδαρος, στην πρώτη ολυμπιακή ωδή του,
τραγουδά: «Όπως το νερό είναι το πολυτιμότερο
από τα στοιχεία και όπως ο χρυσός προβάλλει σαν
το πιο ακριβό ανάμεσα σε όλα τα αγαθά και όπως,
τέλος, ο ήλιος φωτοβολεί περισσότερο από κάθε
άλλο άστρο, έτσι και η Ολυμπία λάμπει σκιάζοντας
κάθε άλλον αγώνα».
Η γέννηση
Διάφορες μυθολογικές ιστορίες διεκδικούν τη
γέννησή τους. Σύμφωνα με την πρώτη ιστορία,
ο Ηρακλής καθιέρωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες
προς τιμή του πατέρα του, μετά τη νίκη του πέμπτου άθλου του. Ο Ηρακλής, μάλιστα, φέρεται να
έφερε την αγριελιά από τη χώρα των Υπερβορείων, την οποία φύτεψε στο Ιερό, καθορίζοντας τα
όρια της ιεράς Αλτεως.
'Aλλος μύθος, αποδίδει την καθιέρωση των
Αγώνων στον Πέλοπα. Ο βασιλιάς Οινόμαος της
Πίσας διοργάνωσε αγώνες αρματοδρομίας με
σκοπό να παντρέψει την κόρη του, Ιπποδάμεια,
με το νικητή. Ωστόσο, οι διαγωνιζόμενοι θα είχαν
αντίπαλό τους τον ίδιο και όσοι έχαναν στον αγώνα, θα έχαναν και τη ζωή τους. Ο Πέλοπας, πρίγκιπας της μικρασιατικής Λυδίας, κατάφερε με τη
βοήθεια του ηνίοχού του Μυρτίλου να ανατρέψει
το άρμα του Οινόμαου και τελικά να τον σκοτώσει.
Ο νικητής Πέλοπας για να γιορτάσει τη νίκη του
και το γάμο του με την Ιπποδάμεια, καθιέρωσε
τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η γυναίκα του ίδρυσε
γυναικείους αγώνες προς τιμήν της Ήρας, τα λεγόμενα Ηραία.
Σύμφωνα με την παράδοση, οι πρώτοι που αγωνίστηκαν στην Ολυμπία ήταν οι θεοί. Ο Δίας νίκησε
τον Κρόνο στην πάλη, ο Απόλλωνας τον Ερμή στο
δρόμο και τον 'Aρη στην πυγμή.
Τέλος, ο Στράβων θεωρεί ότι τους Αγώνες οργάνωσε ο Όξυλλος, βασιλιάς των Ηρακλειδών, μετά
την κάθοδό τους στην Ηλεία, το 1200 π.Χ.
Ιστορικά, υποστηρίζεται ότι το 884 π.Χ. υπήρξε
συμφωνία μεταξύ του Ηρακλείδου Ιφίτου, ηγεΤα Παναθήναια αποτελούσαν τη σημαντικότερη εορτή στην Αθήνα και τελούνταν προς τιμήν
της θεάς Aθηνάς. Σύμφωνα με την παράδοση, η
εορτή εγκαινιάστηκε από το μυθικό βασιλιά Εριχθόνιο, ενώ μετά το συνοικισμό -τη συνένωση των
αγροτικών κοινοτήτων της Αττικής με την Αθήνααναδιοργανώθηκε, ονομάστηκε Παναθήναια και
ορίστηκε να εορτάζεται στις 28 του μήνα Eκατομβαιώνος (Ιουλίου).
Από το 566/5 π.Χ., επί άρχοντος Ιπποκλείδη,
καθιερώθηκαν τα Mεγάλα Παναθήναια, τα οποία
εορτάζονταν με μεγάλη λαμπρότητα κάθε τέσσερα χρόνια και διαρκούσαν δώδεκα ημέρες. Στα
Μεγάλα Παναθήναια γίνονταν πολλές τελετές, θυσίες -μεταξύ των οποίων εξέχουσα θέση κατείχε
η λεγόμενη εκατόμβη (θυσία 100 βοδιών)- καθώς
και μουσικοί και γυμνικοί αγώνες με πανελλήνιο
χαρακτήρα. Το κρέας από τις θυσίες μοιραζόταν στους πολίτες στο χώρο της Αγοράς. Επίσης,
πραγματοποιούνταν αγώνας πυρρίχιου χορού,
στον οποίο συμμετείχαν ένοπλοι άντρες κάθε ηλικίας.
Το βράδυ της παραμονής των Μεγάλων Παναθηναίων λάμβανε χώρα η παννυχίς, με χορούς
νεαρών αγοριών και κοριτσιών. Με την ανατολή
του ήλιου, την 28η Eκατομβαιώνος -ημέρα των
γενεθλίων της Αθηνάς- άρχιζε η λαμπαδηφορία,
προκειμένου να μεταφερθεί η φλόγα από το άλσος του Ακάδημου έξω από την πόλη στο βωμό
της Αθηνάς στην Ακρόπολη. Στη συνέχεια, όλος
ο πληθυσμός συμμετείχε στη μεγάλη πομπή που
ξεκινούσε από τον Κεραμεικό και κατέληγε στην
Ακρόπολη, για να μεταφέρει το ιερό πέπλο που
προοριζόταν για το ξόανο της Αθηνάς Πολιάδος
καθώς και τις υπόλοιπες προσφορές για τη θεά.
Ο πέπλος ήταν ένα μεγάλο τετράγωνο ύφασμα
με παράσταση Γιγαντομαχίας, που ύφαιναν κάθε
χρόνο οι εκλεκτές αθηναίες παρθένες (εργαστί-
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μόνος της Ήλιδος, του βασιλιά και νομοθέτη της
Σπάρτης, Λυκούργο και του βασιλιά της Πίσας,
Κλεισθένη. Η συμφωνία αναγνώριζε την Ήλιδα ως
ιερό και απρόσβλητο χώρο και επίσης θέσπιζε την
εκεχειρία κατά τη διάρκεια των Αγώνων. Από την
άλλη, ο Παυσανίας αναφέρει ότι το 776 π.Χ. υπήρξε ανασύσταση και όχι έναρξη των αγώνων.
Οι κανονισμοί
Η Ολυμπία υπαγόταν στην Ήλιδα, η οποία ήταν
η πρωτεύουσα στην περιοχή της Ηλείας. Δεν ήταν
μόνο η ιδρύτρια των Αγώνων αλλά και η μόνιμη
διοργανώτρια τους. Την επιμέλεια της οργάνωσης
είχαν οι Ελλανοδίκες. Αρχικά, επρόκειτο για κληρονομικό και ισόβιο ρόλο, αργότερα όμως γινόταν
εκλογή με κλήρο ανάμεσα σε όλους τους Ηλείους
Πολίτες. Η εκλογή τους κρατούσε μία Ολυμπιάδα
και η εκπαίδευσή τους διαρκούσε δέκα μήνες. Στα
καθήκοντά τους ήταν η προετοιμασία των αθλητών, η απονομή των βραβείων και η επιβολή ποινών. Κατά τη διάρκεια των αγώνων ήταν ντυμένοι
με κόκκινο μανδύα και κάθονταν στην εξέδρα,
στη νότια πλευρά του Σταδίου.
Οι συμμετέχοντες στα αθλήματα έπρεπε να είναι
ελεύθεροι Έλληνες με πλήρη πολιτικά δικαιώματα και να μην έχουν κατηγορηθεί για έγκλημα ή
ασέβεια. Οι ίδιοι οι αθλητές πλήρωναν τα έξοδα
του αγωνίσματος, στο οποίο συμμετείχαν. Απαγορευόταν η συμμετοχή στους βαρβάρους και τους
δούλους. Οι γυναίκες είχαν δικαίωμα συμμετοχής
στους ιππικούς αγώνες, ως ιδιοκτήτριες ίππων.
Ωστόσο δούλοι και βάρβαροι μπορούσαν να παρακολουθήσουν τους Αγώνες ως θεατές, όχι όμως
και οι γυναίκες. Η παράβαση τιμωρούνταν με
θάνατο και συγκεκριμένα με κατακρήμνισμα από
το όρος Τυπαίο. Εξαίρεση αποτέλεσε η ιέρεια της
θεάς Δήμητρας μπορούσε να παρακολουθήσει,
από το βωμό της θεάς. Σύμφωνα με τον Παυσανία, η απαγόρευση ίσχυε μόνο για τις παντρεμένες

γυναίκες. Γνωστή είναι η περίπτωση της Καλλιπάτειρας, κόρης του Διαγόρα και αδερφής της
Φερενίκης, η οποία είχε μεταμφιεστεί σε άντρα
διδάσκαλο για να παρακολουθήσει το γιο της,
Πεισίρροδο, που αγωνιζόταν. Ωστόσο, αποκαλύφθηκε, όταν της έπεσε ο χιτώνας, από τη συγκίνηση για το νικητή γιο της. Παρόλα αυτά, έμεινε
ατιμώρητη λόγω της οικογένειας ολυμπιονικών
στην οποία ανήκε. Από τότε, όμως και για αποτροπή παρόμοιων επεισοδίων, οι δάσκαλοι και οι
μαθητές ήταν γυμνοί.
'Eνα μήνα πριν την έναρξη των Αγώνων, οι αγγελιοφόροι του Δία, οι λεγόμενοι σπονδοφόροι,
κρατώντας κλαδιά ελιάς, διέτρεχαν την Ελλάδα,
μεταφέροντας το μήνυμα για εκεχειρία. Αργότερα, η εκεχειρία κρατούσε για τρεις μήνες. Η
κήρυξη της εκεχειρίας σήμαινε την παύση κάθε
εχθροπραξίας στον ελλαδικό χώρο καθώς επίσης
και την απαγόρευση εκτέλεσης θανατικής ποινής.
Το γεγονός ότι ελάχιστες και ασήμαντες παραβιάσεις καταγράφηκαν στα 1.200χρόνια ζωής των
Ολυμπιακών Αγώνων, αποδεικνύει το σεβασμό
που ενέπνεε ο θεσμός.
Λίγες ημέρες πριν την έναρξη, μια φάλαγγα ανθρώπων και αρμάτων, με επικεφαλής τους Ελλανοδίκες, ξεκινούσε για την Άλτη. Το άναμμα της
φλόγας κατά την έναρξη των Αγώνων, η οποία
να μένει αναμμένη μέχρι το τέλος τους, δεν είναι
σύγχρονο τελετουργικό, αλλά παράδοση των αρχαίων Ελλήνων.
Τα αθλήματα και το έπαθλο
Τέσσερα αθλήματα αποτελούσαν το δρόμο.
Αυτά ήταν το στάδιο, ο δίαυλος, ο δόλιχος και ο
οπλίτης. Ο νικητής του σταδίου δρόμου έδινε και
το όνομά του στην Ολυμπιάδα. Το πένταθλο αποτελείτο από πέντε αγωνίσματα: το άλμα, το δρόμο, το ακόντιο, το δίσκο και την πάλη. Επίσης, η
πυγμαχία, το παγκράτιο τα ιππικά αγωνίσματα.
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ναι) υπό την εποπτεία της ιέρειας της θεάς. Το
ίδιο θέμα απεικονιζόταν στο αέτωμα του ναού
της Αθηνάς, που οικοδομήθηκε την εποχή του
Πεισίστρατου στην Ακρόπολη και συνδεόταν με
το μύθο της συμμετοχής και διάκρισής της στη
Γιγαντομαχία. Ο πέπλος απλωνόταν σαν ιστίο σε
ένα τροχοφόρο πλοίο που διέσχιζε την Αγορά και
έφτανε μέχρι τον 'Aρειο Πάγο, ενώ στη συνέχεια
μεταφερόταν στα χέρια και παραδιδόταν στους
ιερείς που αναλάμβαναν να ντύσουν με αυτόν το
άγαλμα της θεάς. Στην πομπή συμμετείχαν γυναίκες με κάνιστρα (καλάθια), τα οποία περιείχαν
προσφορές για τη θεά και τα μετέφεραν στο κεφάλι (κανηφόροι), ηλικιωμένοι που κρατούσαν
κλαδιά ελιάς (θαλλοφόροι), έφιπποι νέοι, καθώς
και άλλοι άντρες που κρατούσαν δοχεία, σκάφες,
(σκαφηφόροι) και γυναίκες ή νεαρά κορίτσια με
υδρίες στον ώμο (υδριαφόροι). Η προσφορά και η
μεταφορά των αγγείων αυτών ήταν καθήκον των
μετοίκων. Την πομπή ακολουθούσαν και όσα ζώα
(αίγες, κριάρια, ταύροι, αγελάδες, πρόβατα) προορίζονταν για τις θυσίες στην Αθηνά. Σύμφωνα
με την πλειονότητα των μελετητών, η πομπή των
Mεγάλων Παναθηναίων απεικονίστηκε στη ζωφόρο του Παρθενώνα.

Πολλά αγωνίσματα διοργανώνονταν κατά τη διάρκεια της γιορτής, στα οποία συμμετείχαν αθλητές και από άλλες πόλεις. Οι νικητές λάμβαναν ως
έπαθλο έναν Παναθηναϊκό αμφορέα με λάδι και
στεφανώνονταν με κλαδί ελιάς. Επίσης, εκπρόσωποι των πόλεων που είχαν ιδιαίτερους δεσμούς
με την Αθήνα, όπως οι αποικίες τους και από το
425/4 π.Χ. και οι συμμαχικές πόλεις, έφταναν στην
Αθήνα και πρόσφεραν ζώα για τις θυσίες και αναθήματα.
Τα Μεγάλα Παναθήναια δικαιολογημένα έχουν
χαρακτηριστεί ως η σημαντικότερη εορτή της
Αθήνας. Δεν αποτελούσαν μόνο μία εκδήλωση
δύναμης και υπεροχής της Αθηναϊκής ηγεμονίας,
αλλά και συμβόλιζαν την ενότητα της πόλης λόγω
της συμμετοχής σε αυτήν ολόκληρου του πληθυσμού της.
Η ζωφόρος του Παρθενώνα περιέτρεχε τον
κυρίως ναό και όχι το πτερό, όπως ήταν σύνηθες
στους ναούς ιωνικού ρυθμού. Είχε ύψος 1 μέτρο
και το αρχικό της μήκος ήταν 160 μέτρα. Από αυτά
17 περίπου είναι γνωστά μόνο από τα σχέδια του
Carrey και άλλα 14 έχουν καταστραφεί εντελώς.
Το ανάγλυφο είναι αρκετά χαμηλό, αλλά χάρις
στην εξαιρετική δεξιοτεχνία των γλυπτών αποδί-

Οι αρματοδρομίες περιελάμβαναν τα ακόλουθα
αγωνίσματα: τέθριππο, απήνη, συνωρίδα, τέθριππο πώλων και η συνωρίδα πώλων. Προστάτης του
αγωνίσματος της αρματοδρομίας ήταν ο θεός Ποσειδώνας. Ο κυριότερος των Ολυμπιονικών ήταν ο
νικητής του δρόμου σταδίου.
Το μοναδικό έπαθλο για τους νικητές ήταν ένα
στεφάνι αγριελιάς από το ιερό δέντρο της Ολυμπίας. Οι Ολυμπιονίκες απολάμβαναν τιμές ήρωα από
την πόλη τους. Μπαίνοντας στην πόλη, κατεδάφιζαν ένα τμήμα από τα τείχη, καθώς η πόλη ππου
γέννησε έναν Ολυμπιονίκη, ένιωθε ήδη ασφαλής.
Αλλού, αναγράφονταν τα ονόματά τους σε στήλες
και έστηναν ανδριάντες προς τιμή τους. Ωστόσο,
η σημαντικότερη τιμή ήταν να τοποθετήσει το
άγαλμά του στην ιερή Άλτη. Αυτό γινόταν εφόσον κάποιος λάμβανε τρεις φορές τον τίτλο του
Ολυμπιονίκη. Το άγαλμα δεν έπρεπε να είναι μεγαλύτερο των φυσικών του διαστάσεων. Ο Σόλων,
στην Αθήνα, θέσπισε και χρηματικό έπαθλο, ενώ
στη Σπάρτη, οι Ολυμπιονίκες είχαν το δικαίωμα να
πολεμούν πλάι στο βασιλιά.
Η βράβευση λάμβανε χώρα την τελευταία
ημέρα των αγώνων. Τους νικητές αναφωνούσε
ο Κήρυκας - πρώην Ολυμπιονίκης. Στο κεφάλι
των Ολυμπιονικών πέρναγαν στεφάνι κότινου, τα
οποία είχαν προηγουμένως τοποθετήσει σε ειδικό
τρίποδα, μπροστά από το ναό του Δία. Ο κότινος
ήταν από κλαδί άγριας ελιάς, δεμένο με ξανθό
μαλλί προβάτου. Για την κοπή του κλαδιού χρησιμοποιούσαν χρυσό μαχαίρι.
Η πρώτη μέρα των αγώνων ήταν αφιερωμένη
στην ορκωμοσία των αθλητών, στον διαγωνισμό
σαλπιγκτών και κηρύκων και στα αγωνίσματα των
παίδων. Η δεύτερη μέρα άρχιζε με τους ιππικούς
αγώνες και τις αρματοδρομίες. Ακολουθούσαν
στο στάδιο τα αγωνίσματα του πεντάθλου και με
τη δύση του ήλιου γινόταν θυσία «μέλανος κριού»
στο Πελόπιον. Την τρίτη μέρα, θυσίαζαν οι Ηλείοι
εκατόμβη στον βωμό του Διός και ακολουθούσαν
τα αγωνίσματα δρόμου, ο δρόμος σταδίου, ο δίαυλος και ο δόλιχος. Η τέταρτη ημέρα ήταν αφιερωμένη στα βαριά αγωνίσματα: πάλη, πυγμαχία,
παγκράτιο και οπλιτοδρομία. Την πέμπτη ημέρα,
βραβεύονταν οι Ολυμπιονίκες. Ακολουθούσαν θυσίες στους βωμούς και γεύμα των νικητών.
Το τέλος και η αναβίωση
Για 12 αιώνες περίπου συνεχίστηκε ο θεσμός
των Ολυμπιακών Αγώνων μέχρι που ο Θεοδόσιος
ο Α', με διάταγμά του το 393 μ.Χ. απαγόρευσε τη
λειτουργία όλων των ειδωλολατρικών ιερών.
Η αναβίωση και ουσιαστικά η αναγέννηση των
Ολυμπιακών Αγώνων οφείλεται στις μεγάλες προσπάθειες του Γάλλου παιδαγωγού και λόγιου Πιέρ
ντε Κουμπερτέν μαζί με τον Έλληνα ποιητή Δημήτρη Βικέλα, ο οποίος έμελλε να γίνει και ο πρώτος
πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.
Η νέα περίοδος, τιμής ένεκεν, ξεκινά το 1896, με
τους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας.
δεται πειστικά το βάθος μέχρι και τεσσάρων αλλεπάλληλων μορφών.
Η ζωφόρος παριστάνει την πομπή των Παναθηναίων που έφερνε στον Παρθενώνα τον καινούργιο πέπλο της θεάς. Η πομπή χωρίζεται σε δύο
ομάδες που ξεκινούν από τη νοτιοδυτική γωνία
του ναού και συναντώνται στο μέσον της ανατολικής πρόσοψης με τη σκηνή του πέπλου. Κατά
μήκος της δυτικής πλευράς εμφανίζονται ιππείς
δίπλα στα άλογά τους. Στη βορειοδυτική γωνία η
πομπή ξεκινάει και κατά μήκος των μακρών πλευρών του σηκού εμφανίζεται σε πλήρη εξέλιξη.
Παρουσιάζονται μορφές ιππέων, αρματοδρόμων
και αποβατών καθώς και ανδρών που οδηγούν
βόδια για θυσία. Παριστάνονται ακόμα μορφές με
καλάθια, υδρίες και κλαδιά (κανηφόροι, υδροφόροι, θαλλοφόροι). Στην ανατολική πλευρά η παράδοση του πέπλου στον άρχοντα βασιλέα πλαισιώνεται από τους Ολύμπιους θεούς, χωρισμένους
σε δύο ομάδες.
Η παρεμβολή σκηνών προετοιμασίας σ' όλο το
μήκος και των δύο πομπών, οι ενδυματολογικές
διαφορές των συμμετεχόντων και η παρουσία
δυσανάλογα πολλών ιππέων, αλλά και των θεών
γύρω από την κεντρική σκηνή του πέπλου, έδωσαν
τροφή σε ποικίλες θεωρίες. Οι διαφορές που εντοπίζονται σε σχέση με τις περιγραφές της πομπής
από τις αρχαίες πηγές συνέτειναν στη σύγχυση.
Για ορισμένους μελετητές η πομπή απεικονίζεται
σε διάφορες χρονικές περιόδους της αθηναϊκής
ιστορίας. Kατ' άλλους εμπεριέχει στοιχεία αφηρωισμού των νεκρών του Μαραθώνα. Σύμφωνα
τέλος με την επικρατέστερη άποψη αποτελεί ένα
συνονθύλευμα από σκηνές διαφορετικού τόπου
και χρόνου, ταυτίζεται με μία εξιδανικευμένη
αναπαράσταση του θρησκευτικού γεγονότος και
αποδίδει τη δόξα της αθηναϊκής πολιτείας και της
προστάτιδας θεάς της.
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Μέχρι τον χρόνο 1907 το ελληνικό μεταναστευτικό κύμα προς την Αμερική το διακινούσαν ξένες
ατμοπλοϊκές εταιρίες. Κυρίως, η Αυστριακή εταιρία «Austro Americana», η γερμανική «Hamburg
American Line» και τα υπερωκεάνια του Βόρειου
Ατλαντικού. Οι δύο πρώτες ελληνικές εταιρίες
«Μωραΐτης» (1907-1908) και «Υπερωκεάνιος Ελληνική Ατμοπλοΐα» (1910-1912) που προσπάθησαν να δημιουργήσουν ελληνική υπερατλαντική
γραμμή απέτυχαν και οδηγήθηκαν σε χρεοκοπία.
Η «Εθνική Ατμοπλοία της Ελλάδος» των αδελφών
Εμπειρίκου όμως, κυριάρχησε στο χώρο των υπερωκεανίων για 30 ολόκληρα χρόνια (1908-1937).
Άρχισε τις εργασίες της με την παραλαβή το 1909
από τα αγγλικά ναυπηγεία του υπερωκεάνιου
«Πατρίς» (4890 κόρων ολικής χωρητικότητας).
Στη συνέχεια ακολούθησαν το «Μακεδονία»
(6.333 κορ.), το «Ιωάννινα» (4.191 κ.), το «Θεσσαλονίκη» (4.682 κορ.), το «Βασιλεύς Κωνσταντίνος» (μετέπειτα «Μεγάλη Ελλάς» και «Βύρων»)
που μπορούσε να μεταφέρει 1800 μετανάστες, το
«Βασιλεύς Αλέξανδρος», το «Κωνσταντινούπολις»
και ο «Μορέας».
Η «Εθνική» συχνά αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει επιτάξεις και φθορές πλοίων, από πολεμικές
αντιξοότητες (Βαλκανικοί πόλεμοι, Α΄ παγκόσμιος
πόλεμος) αλλά και από εχθρότητα αντίπαλων πολιτικών μερίδων που εναλλάσσονταν τότε στη διακυβέρνηση της χώρας. Στη συνέχεια η «Εθνική»
ίδρυσε την αγγλική εταιρεία «Byron Steamship
Company» που διαλύθηκε το 1928, υπέγραψε μια
ατυχή σύμβαση το 1932 με το κράτος και τελικά το
1937 διαλύθηκε.
Αν κρίνουμε από τις «φρικτές» συνθήκες διαβίωσης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, στα
μεταναστευτικά υπερωκεάνια, ιδιαίτερα εκείνα
της πρώτης περιόδου (1907-1937), οι μετανάστες
θεωρούνταν «φορτίο». Αρκεί να σκεφτούμε ότι
πλοία μόλις 5-6 χιλιάδων τόνων, μετέφεραν έως
1.200-1.300 επιβάτες, σε ταξίδια που συχνά ξεπερνούσαν τις 20-22 ημέρες.
Οι δοκιμασίες των φτωχών μεταναστών, οι
οποίοι ελάχιστα νοιάζονταν για ανέσεις, που ποτέ
άλλωστε δεν είχαν γευτεί, άρχιζαν πολύ πριν το
ταξίδι. Οι περισσότεροι αγνοούσαν τις μεγάλες
δυσκολίες που τους περίμεναν στο Νέο Κόσμο,
τον οποίο εκατοντάδες μεσίτες μετανάστευσης
(επάγγελμα που ανθούσε τα χρόνια εκείνα), παρουσίαζαν ως νέα Γη της Επαγγελίας. Με την ελπίδα λοιπόν ότι στην ξένη χώρα θα αποκτήσουν ό,τι
χρειάζονται για να επιστρέψουν εφοδιασμένοι για
μια καλύτερη ζωή, αγωνίζονταν να πάρουν την
πολυπόθητη άδεια μετανάστευσης για την Αμερική, τόπο απαγορευμένο για παράδειγμα σε όσους
υπέφεραν από τραχώματα (διαδεδομένη νόσο
την εποχή εκείνη). Όσοι τα κατάφερναν, πριν την
επιβίβαση στο πλοίο, υποβάλλονταν σε ξεψείριασμα και εμβολιασμό.
Οι μετανάστες «πακετάρονταν» κυριολεκτικά
στους χώρους κάτω από το κυρίως κατάστρωμα
σε απελπιστικά στενούς χώρους. Τα υποφράγματα αυτά καθορίζονταν μόνο την τελευταία μέρα
πριν από τον κατάπλου. Από την πρώτη κιόλας
ημέρα, η πολυκοσμία, οι αναθυμιάσεις των εμετών, η απόπνοια των σωμάτων των επιβατών και
η έλλειψη στοιχειώδους καθαριότητας έκαναν την
ατμόσφαιρα αποπνικτική.
«Όσο δύο φέρετρα»
Τα διάφορα κράτη άργησαν να θεσπίσουν διατάξεις για τη σωστή μεταφορά των επιβατών,
με αποτέλεσμα οι ατμοπλοϊκές εταιρίες που εκμεταλλεύονταν τα υπερωκεάνια να «οργιάζουν»
εις βάρος των άτυχων μεταναστών. Ένας αμερικανικός νόμος που ψηφίστηκε το 1882 και σκοπό
είχε να προστατεύσει κυρίως τους επιβάτες της
τρίτης θέσης, προέβλεπε ότι κάθε επιβάτης δεν
μπορούσε να έχει στη διάθεσή του λιγότερα από
100 κυβικά πόδια (2,83 κυβ. μέτρα) ή αν έμενε
σε χώρο κάτω από δύο καταστρώματα, 120 κυβ.
πόδια (3,40 κυβ. μέτρα). Δύο παιδιά κάτω από
οκτώ ετών υπολογίζονταν για ένας επιβάτης. Αν
ο ισχνός αυτός χώρος δεν διατίθετο, ο πλοίαρχος
του πλοίου έπρεπε να πληρώσει πρόστιμο πενήντα δολαρίων για κάθε επιβάτη. Σημειώνουμε ότι
ποτέ δεν έγινε σχετικός έλεγχος από τις αρμόδιες
αρχές και πουθενά δεν αναφέρεται να επιβλήθηκε
ποτέ σχετικό πρόστιμο.
Οι χώροι της τρίτης θέσης ήταν κυριολεκτικά
«πακεταρισμένοι» με σειρές από σιδερένια ή ξύλινα διώροφα κρεβάτια. Κάθε κρεβάτι είχε έξι
πόδια (1,88 μέτρα) μάκρος και δύο πόδια (0,61
μέτρα) πλάτος, με μόνο 30 ίντσες (0,762 μ.) ύψος
ανάμεσα στα κρεβάτια για κάθε επιβάτη, δηλαδή
αντιστοιχούσαν συνολικά τριάντα κυβικά πόδια
(0,84 κυβ. μ.) έχοντας τις διαστάσεις από δύο...
φέρετρα.
Στο κλειστοφοβικό αυτό διπλό «φέρετρο», ο μετανάστης έπρεπε να περάσει όλες τις ώρες, μέρα

Η ιστορία του Ελληνισμού της Αμερικής.
Οι πρώτοι μετανάστες πριν 100 χρόνια

ή νύχτα. εκεί να ζει, να κοιμάται, να ησυχάζει, να
ντύνεται. Δεν υπήρχαν καρέκλες ή σκαμνιά, ούτε
τραπέζι. Οι αποσκευές, τα ρούχα, τα σκεύη του
φαγητού και όλα τα υπάρχοντά του, αν σκεφθούμε μάλιστα ότι πολλοί μετακόμιζαν για πάντα,
έπρεπε να βολευτούν κατά κάποιο τρόπο ανάμεσα
στα στενά αυτά κρεβάτια.
Ο διαχωρισμός των γυναικών επιβατών ήταν
αδύνατος. Στην προσπάθειά τους για κάποια απομόνωση οι γυναίκες κρεμούσαν τα ρούχα τους
γύρω από τα κρεβάτια τους προκειμένου να δημιουργήσουν κάποιο υποτυπώδες παραπέτασμα.
Συνήθως, δεν πολυενοχλούνταν από τους άνδρες
συνεπιβάτες τους, όσο από τους άνδρες του πληρώματος που συχνοπερνούσαν από τα γυναικεία
διαμερίσματα. Η περιέργειά τους έφτανε συχνά
έως την παρενόχληση. Ιδιαίτερα υποφέρανε οι
ασυνόδευτες γυναίκες της τρίτης θέσεως. Δεν
υπήρχαν γυναίκες θαλαμηπόλοι. Οι μοναδικές
γυναίκες του πληρώματος στην τρίτη θέση ήταν
μόνο δύο νοσοκόμες.
Για τον εξαερισμό των χώρων, ο νόμος του 1882
προέβλεπε δύο ανεμοδόχους των 12 ιντσών (0,30
μ.), για κάθε πενήντα επιβάτες. Οι ανεμοδόχοι
αυτοί, ανεπαρκείς και σε ομαλές καταστάσεις,
καταλήγανε στο κύριο κατάστρωμα, που συνήθως
απείχε πολύ λίγο από την επιφάνεια της θάλασσας,
με αποτέλεσμα να μπάζουν νερά. Αναπόφευκτα,
στις χειμωνιάτικες, κυρίως, φουρτούνες, οι επιβάτες της τρίτης θέσεως δέχονταν καταιονισμούς
από παγωμένα νερά του ωκεανού.
'Oσον αφορά τα λουτρά, μεταξύ των θέσεων
όπου βρίσκονταν και των διαμερισμάτων, μεσολαβούσαν ανεμόδαρτα ανοιχτά καταστρώματα.
Οι καταιονιστήρες ήταν κοινοί, κατά κανόνα, για
άνδρες και γυναίκες, περιείχαν θαλασσινό νερό
και ήταν σιδερένιες καμπίνες περίπου 2x2,75 μ.
Περιττό να πούμε ότι σπάνια οι επιβάτες τους χρησιμοποιούσαν. Στους ίδιους χώρους ήταν τοποθετημένες οι λεκάνες για το πλύσιμο των πιάτων και
οι διπλές σειρές για το πλύσιμο των ρούχων, χωρίς βέβαια σαπούνι ή πετσέτες και με κρύο αλμυρό νερό. Το ζεστό νερό ήταν πολυτέλεια και όταν
υπήρχε το χρησιμοποιούσαν για το πλύσιμο των
χεριών, του προσώπου και των μαλλιών. Το δάπεδο γύρω ήταν συνεχώς πλημμυρισμένο σφουγγαριζόταν και απολυμαινόταν βιαστικά μόνον το
τελευταίο πρωί του ταξιδιού, λόγω της αναμενό-

μενης επιθεώρησης του γραφείου της Δημόσιας
Υγείας.
Ο νόμος προέβλεπε καθημερινή ιατρική επίσκεψη στη διάρκεια του ταξιδιού. Οι μετανάστες θα
έπρεπε να μπαίνουν στη γραμμή και να περάσουν
από τους γιατρούς του πλοίου. Ο κανονισμός δεν
εφαρμόσθηκε ποτέ. Η καθημερινή επιθεώρηση
επιβεβαιώνονταν από ειδικές κάρτες που έπρεπε
να τρυπηθούν από τον εποπτεύοντα γιατρό. Συνήθως όμως, τις κάρτες τρυπούσε έξι-επτά φορές
σε κάθε επίσκεψη, κάποιος «εξυπηρετικός θαλαμηπόλος», γα να μη στέκονται όλοι οι μετανάστες
κάθε φορά στην ουρά, πράγμα που βόλευε τόσο
τους ίδιους όσο και τους γιατρούς.
Σε κάθε επιβάτη δινόταν με την επιβίβασή του
στο πλοίο ένα κουτάλι, ένα πιρούνι και μία τενεκεδένια καραβάνα. Όταν αναγγελλόταν το πρωινό,
συνήθως στις επτά παρά τέταρτο, όλοι στριμώχνονταν στο χώρο της διανομής καθώς δεν υπήρχε ειδική τραπεζαρία παρά μονάχα ένας χώρος σε
κάποια άκρη με λίγα τραπέζια και μερικούς πάγκους, όπου κάθονταν οι γυναίκες και τα παιδιά.
Οι άνδρες έπρεπε να περάσουν από τους πάγκους του σερβιρίσματος, κρατώντας τις καραβάνες και μετά να βρουν κάποιο χώρο για να φάνε
ή να βγουν στο ανοιχτό κατάστρωμα. Οι γυναίκες
- επιβάτες τότε βρίσκανε την ευκαιρία να ντυθούν, καθώς άδειαζαν τα διαμερίσματα πριν από
το πρωινό, με αποτέλεσμα να φθάνουν αργά ή να
μην προλαβαίνουν καθόλου τη διανομή.
Στις ρεκλάμες των πρακτορείων που εκδίδανε
τα εισιτήρια, το φαγητό περιγραφόταν ως υγιεινό
και θρεπτικό. Στην πραγματικότητα όμως, ήταν
τόσο κακομαγειρεμένο που σχεδόν δεν τρωγόταν. Συνήθως το μισό φαγητό που ετοιμαζόταν
για τους μετανάστες κατέληγε τροφή για τα ψάρια
του ωκεανού. Οι επιβάτες μπορούσαν να αγοράσουν από την καντίνα του θαλαμηπόλου κάτι γα
να συμπληρώσουν το φαγητό τους, πράγμα που
έκανε την ποιότητα του φαγητού χειρότερη, προκειμένου να αυξηθεί ο τζίρος της καντίνας.
Μοναδική εξαίρεση σε ολόκληρο το ταξίδι, αποτελούσε το τελευταίο, πριν από την άφιξη δείπνο,
που μπορούσε να περιλαμβάνει λιχουδιές όπως...
τηγανητές πατάτες.
Η Ανδρονίκη Τσιστίνα, 85, που έφυγε από την
Ελλάδα με το τελευταίο πλοίο το 1916 στη διάρκεια του 1ου Παγκόσμιου Πολέμου, είπε: «Δε-

καεφτά νέες κοπέλες κάναμε το δύσκολο ταξίδι
από την Καστοριά στον Πειραιά, εν μέρει με τα
πόδια, όπου και περιμέναμε δεκαεπτά ημέρες για
το πλοίο. Σ΄ αυτό το διάστημα τα παπούτσια μου
έλιωσαν και ήμουν με γυμνά πόδια. Το ταξίδι με
το πλοίο κράτησε 3 εβδομάδες και ήταν φριχτό.
΄Ήμασταν στοιβαγμένοι στα αμπάρια. Ήμουν γεμάτη ψείρες. Υπήρχε πολύς θόρυβος και ο αέρας
ήταν αποπνικτικός γιατί σχεδόν όλοι έκαναν εμετό
εξαιτίας της ναυτίας.
Το πρώτο πράγμα που έκαναν οι αδερφές μου
στην Ν. Υόρκη ήταν να με πάνε σε ένα δημόσιο
λουτρό να με καθαρίσουν. Ήμουν ακόμη χωρίς
παπούτσια».
Η άφιξη και τα βάσανα
Στην είσοδο ακριβώς των εκβολών του ποταμού
Hudson μόλις μέσα από τα Narrows, στο Clifton,
του Staten Island ήταν η «Καραντίνα», ο δημόσιος
υγειονομικός σταθμός ελέγχου. Καθώς το πλοίο
αγκυροβολούσε εκεί, το περικύκλωνε ένας στολίσκος από μικρά πλοία.
Οι άνδρες της υπηρεσίας Αλλοδαπών και της
Δημόσιας Υγείας, ανέβαιναν στο πλοίο και περνούσαν γρήγορα από τους χώρους της πρώτης και
της δεύτερης θέσεως σε μια βιαστική επιθεώρηση
των επιβατών των θέσεων αυτών. Στη συνέχεια
κατέβαιναν στα... ευώδη διαμερίσματα, όπου βρίσκονταν οι επιβάτες της τρίτης θέσεως για το πιο
χρονοβόρο μέρος της δουλειάς τους, προκειμένου
να εξετάσουν κάθε επιβάτη.
'Οταν οι άνθρωποι της Δημόσιας Υγείας κατέβαιναν στη βάρκα τους για να κατευθυνθούν σε
άλλα σκάφη, το πλοίο έπαιρνε πάνω την άγκυρα
και μέσα από τους καπνούς των ρυμουλκών που
το τραβούσαν κατευθύνονταν σιγά - σιγά προς το
λιμάνι της Νέας Υόρκης. Περνώντας κοντά από το
άγαλμα της Ελευθερίας κατέληγε σε ένα από τους
«ντόκους» στο Μανχάταν ή απέναντι στο Χομπόκεν. Εκεί αποβιβάζονταν οι επιβάτες της πρώτης
και δεύτερης θέσεως και ξεφορτώνονταν οι αποσκευές τους για να περάσουν από τον τελωνειακό
έλεγχο. Όταν αυτός τελείωνε οι επιβάτες παραδίδανε τις αποσκευές του σιδηροδρόμου και χάνονταν στο πολύβουο Μανχάταν.
Η μέρα όμως των μεταναστών μόλις άρχιζε.
Ύστερα από μια ατελείωτη αναμονή στο πλοίο
προκειμένου να τελειώσουν οι έλεγχοι, άρχιζαν
να κατεβαίνουν επιτέλους τη σκάλα του πλοίου,
φορτωμένοι με τις αποσκευές τους. Η διαφορά
ήταν καταφανής, ενώ οι επιβάτες των άλλων θέσεων που είχαν παραδώσει όλες τις αποσκευές
τους στους αχθοφόρους, καθώς γύριζαν στον
τόπο τους ύστερα από λίγων εβδομάδων απουσία
μπορούσαν να στείλουν τα ογκώδη μπαούλα τους
κατευθείαν στον προορισμό τους, οι μετανάστες
που έρχονταν για μόνιμη εγκατάσταση έπρεπε
να κουβαλήσουν ότι είχαν και δεν είχαν μόνοι
τους. Έτσι παραφορτωμένοι κατευθύνονταν στις
βάρκες της Υπηρεσίας Αλλοδαπών που τους περίμεναν για να τους μεταφέρουν στο περίφημο
Ellis Island, γνωστό στους Έλληνες μετανάστες ως
«Καστιγγάρι». Εκεί μέσα στις πολύβουες στοές του
γραφείου απογραφής, οι μετανάστες υποβάλλονταν στην τελική δοκιμασία. Οι περισσότεροι περνούσαν τον έλεγχο και ξεχνούσαν τις ταλαιπωρίες
του ταξιδιού.
'Oμως κάθε άρρωστος υποχρεωνόταν να γυρίσει στο πλοίο και παραδινόταν στην ατμοπλοϊκή
εταιρία για επαναπατρισμό. Άγρυπνοι επιθεωρητές της Υπηρεσίας Αλλοδαπών μόλις παρατηρούσαν κάποιον ύποπτο, καθώς οι μετανάστες αποβιβάζονταν από τις βάρκες, σημείωναν πάνω στην
κάρτα τους κάποιο κωδικό σήμα, προκειμένου να
τον προσέξουν ιδιαίτερα οι γιατροί. Αυτοί οι άτυχοι άθλιοι έπρεπε να επιστρέψουν στο λιμάνι της
επιβίβασής τους με έξοδα της εταιρίας, γεγονός
που τις έκανε προσεκτικές στην επιλογή των επιβατών. Μεγαλύτερο βάρος για τις εταιρίες ήταν
οι λαθρομετανάστες, αφού για καθένα που ανακάλυπταν και συλλάμβαναν οι αρχές, πλήρωναν
πρόστιμο χίλια δολάρια .
Ο Γιάννης Κάλυκας , ο οποίος ήρθε (στην Αμερική) στα 17 του, τον χρόνο 1926, είπε:
«Οι δύο εβδομάδες που πέρασα στο Έλις Άιλαντ
ήταν οι πιο άθλιες της ζωής μου. 'Ηταν Γενάρης,
πολύ κρύο και ο ξάδερφός μου στην Αμερική δεν
ήξερε ότι ερχόμουν μ΄ εκείνο το πλοίο. Δεν είχα
ούτε ένα σέντ στην τσέπη μου, και ήμουν φοβισμένος. Υπήρχε πολύ συνωστισμός. Ακούγονταν
λυγμοί και ξεφωνητά από τους ανθρώπους που
στέλνονταν πίσω. Η αβεβαιότητα για το τι θα φέρει η επόμενη μέρα ήταν η χειρότερη αίσθηση που
δεν την ξαναείχα ούτε πριν ούτε μετά απ΄ αυτό».
Από το 1903 μέχρι το 1908 απαγορεύτηκε η είσοδος περίπου σε 3.500 μετανάστες. Έτσι και στην
Αμερική υπήρξε κατ΄ ανάγκη η λαθραία και παράνομη αποβίβαση και μάλιστα σε μεγάλη έκταση.
(Η συνέχεια, στο επόμενο)
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Θα κάνουμε ένα ξεχωριστό ταξίδι σε χώρες και
πολιτισμούς, για να δούμε πώς «γεννήθηκε» ο ΑϊΒασίλης. 'Ενας νέος άγιος που ενσωματώνει ιστορίες και μύθους διάφορων λαών.
Είναι ο Αϊ-Νικόλας που «ταξίδεψε» στον κόσμο
και ταυτίστηκε με τον Οντιν των Γερμανών, τον
Sinter Klaas των Ολλανδών, τον Nisse των Σουηδών, τον «πατέρα των Χριστουγέννων» των Αγγλων, τον «καλό γερο-πατέρα» των Κινέζων, τον
Pere Noel των Γάλλων.
Σταθμός σε αυτό το ταξίδι τα εργαστήρια της
«Coca Cola» για να δούμε πώς το κεφάλαιο αξιοποιεί μύθους, παραδόσεις, θρησκεία, πολιτισμό
για να διαμορφώσει τρόπο ζωής. Εφτιαξε έναν
κοσμοπολίτη άγιο που τον ήθελε να συμβολίζει τη
«μαγεία και το πνεύμα» των Χριστουγέννων για να
διευκολύνει την προσπάθειά της να πουλά περισσότερα σε περισσότερους.
Ο Αϊ-Νικόλας των Ελλήνων
Από την πρώτη βδομάδα του Δεκέμβρη ο «ΑϊΝικόλας έρχεται τα χιόνια φορτωμένος». Ο χειμώνας αρχίζει να γίνεται δυνατός. Αρχίζουν οι μεγάλες κακοκαιρίες, ξεσπούν στις θάλασσες θύελλες
απ' όλες τις κατευθύνσεις. Ισως γι' αυτό ο Aγιος
Νικόλαος, που συνέπεσε να γιορτάζεται αυτή την
εποχή, λατρεύτηκε τόσο πολύ, αφού θεωρήθηκε
προστάτης των ναυτικών. Η σύνδεση αυτή στηρίχτηκε σε ένα «περιστατικό» που αναφέρεται
στο συναξάρι του μητροπολίτη Μύρων που αγιοποιήθηκε. Ταξίδευε με πλοίο προς τους ιερούς
τόπους, έπιασε φουρτούνα και με την προσευχή
του ησύχασε τη θαλασσοταραχή και σώθηκε το
πλοίο και οι πλέοντες από πνιγμό, ενώ αναστήθηκε και ένας ναύτης που είχε πέσει από το κατάρτι
στο κατάστρωμα κατά τη διάρκεια της τρικυμίας.
Επίσης, αναφέρονται και άλλες
«διασώσεις» αθώων και πάρα
πολλές είναι οι διηγήσεις για
τα θαύματά του. Γι' αυτό και
συχνή η επίκληση για τη βοήθειά του «Αγιε Νικόλα, βοήθα
με!», με την προϋπόθεση για τη
βοήθειά του «Κούνα και συ το
χέρι σου».
Πάνω απ' όλα ο Aγιος Νικόλαος είναι κύριος των ανέμων και
της τρικυμίας. «Αντικατέστησε» στη συνείδηση του λαού
τον Ποσειδώνα και κατέλαβε
και τους ναούς του. Για το λαό
μας μάλιστα ο Aγιος Νικόλαος
δεν είναι ο ονομαστός μητροπολίτης των Μύρων της Μ. Ασίας, αλλά κάποιος
που ασκούσε το επάγγελμα του θαλασσινού. Λέγεται μάλιστα ότι επινόησε το πηδάλιο κάνοντας
πιο ασφαλή τα ταξίδια των πλοίων. Ως καραβοκύρη παριστάνουν τον άγιο και οι αγιογράφοι.
Επίσης, λέγεται ότι φρόντιζε τους φτωχούς και
αναφέρονται μυστικές επισκέψεις του σε σπίτια
φτωχών όπου τους πετούσε πουγκιά με χρήματα
για να τους βοηθήσει. Αυτό το γεγονός μαζί με
τη συχνή θαυματουργική του παρέμβαση, από
το στόμα των ναυτικών μεταδόθηκε στο γνωστό
κόσμο και δημιουργήθηκε σιγά σιγά ο «πόθος»
- ελπίδα επίσκεψης στα σπιτικά των φτωχών ανθρώπων. Αυτή η ελπίδα επίσκεψης του Αϊ-Νικόλα
αναμείχθηκε με παλιούς ειδωλολατρικούς μύθους
του βορρά, με παραδόσεις ευρωπαϊκών λαών,
μεταλλάχθηκε στην Αμερική στα εργαστήρια της
«Coca Cola» και γεννήθηκε ένας νέος άγιος, ο ΑϊΒασίλης που καμιά σχέση δεν έχει πλέον ούτε με
τον Αϊ-Νικόλα ούτε με το Βασίλειο το Μέγα. Αυτός
ο καινούριος άγιος με τη βοήθεια των ΜΜΕ κυριαρχεί στη ζωή μικρών και μεγάλων.
Το διεθνές ταξίδι του Αγίου Νικολάου
Το όνομα Saint Nikolaus ταξίδεψε και ρίζωσε
στην Ευρώπη όπου οι χριστιανοί παρέλαβαν τις
ελληνικές δοξασίες για τον Αγιο Νικόλαο (είναι
δημοφιλές σε όλους τους χριστιανικούς λαούς).
Στα ρωσικά δημοτικά τραγούδια αναφέρεται ότι
βοηθά όσους στη θάλασσα κινδυνεύουν. Σε βουλγαρικό τραγούδι, που αφηγείται τον επιμερισμό
αρμοδιοτήτων που έκανε ο θεός στους αγίους του,
λέει για τον άγιο: «Kαι τι πήρε ο Αγιος Νικόλας;/
Πήρε της θάλασσας τα καράβια/ κι όποιος με κα-

Πραγματικοί και πλασματικοί Αγιο-Βασίληδες
ράβι ταξιδεύει/ πρώτ' απ' όλ' ας κάνει το σταυρό
του,/ και ας παρακαλεί τον Αϊ-Νικόλα».
Στο γερμανικό λαό ο Αγιος Νικόλαος συνταυτίστηκε με την προχριστιανική θεότητα Οντιν που
επισκεπτόταν τα παιδιά με το οκτάποδο άλογό
του που πεινούσε και γι' αυτό έπρεπε εκείνα να
έχουν κοντά στην καπνοδόχο ή στο τζάκι τις μπότες τους γεμάτες άχυρο. Με τον εκχριστιανισμό
των Γερμανών φεύγει ο μύθος του Οντιν και έρχεται ο Αγιος Νικόλαος που παριστάνεται να ιππεύει άσπρο άλογο και θεωρείται προστάτης των
ναυτών. Μένουν όμως οι μπότες, οι κρεμασμένες
κάλτσες στο τζάκι, το στολισμένο έλατο. Εθιμα ειδωλολατρικά.
Στην Ολλανδία ήταν ο προστάτης των ναυτικών,
των εμπόρων και των παιδιών. Ο άγιος επιζεί ως
σήμερα με το όνομα Sinter Klaas ή Sint Nicolaas
και στις 6 Δεκέμβρη παριστάνεται με ιερατική
στολή και επισκοπική ράβδο να μοιράζει δώρα
στα παιδιά. Αυτή την παράδοση του Αγίου Νικολάου - ξεκινά στις Kάτω Χώρες, κυρίως από τον
12ο αιώνα και μετά - μεταφέρουν στην Αμερική
Ολλανδοί κυρίως άποικοι. Μετακινήθηκε όμως
μερικές βδομάδες αργότερα για να επισκεφτεί τα
παιδιά παραμονή Χριστουγέννων. Ηταν εμφανής
η παρουσία της ολλανδικής εκδοχής του αγίου τις
παραμονές των γιορτών στο Νέο Αμστερνταμ (μετέπειτα Νέα Υόρκη).

ελκήθρου και των 8 ελαφιών που το σέρνουν
από ένα φιλανδικό παραμύθι. Με το ποίημα που
αγαπήθηκε και γνώρισε αμέτρητες εκδόσεις συγκεκριμενοποιήθηκε και η μορφή του Santa Claus
που ήταν μια μεταμόρφωση του Αγίου Νικολάου.
Στις αρχές του 20ού αιώνα άλλαξε και ο τίτλος του
ποιήματος και έγινε «Επίσκεψη του Santa Claus».
Αυτός ο τύπος του Αγίου Νικολάου ταξίδεψε και
σε άλλες χώρες, όπως στην Αγγλία στα 1870 περίπου και ταυτίστηκε με τον «πατέρα των Χριστουγέννων».

Προστάτης της Νέας Υόρκης
Στα 1773 περίπου καθιερώνεται ο Αγιος Νικόλαος σαν σύμβολο των Αμερικάνων πατριωτών
σε αντιδιαστολή με τον Αγιο Γεώργιο των Αγγλων. Μετά την αμερικανική επανάσταση ο John

Η απεικόνιση του νέου αγίου
Το ποίημα δημιούργησε την ανάγκη απεικόνισης αυτού του νέου Αγίου Νικολάου. Η πρώτη
προσπάθεια γίνεται το 1837 με τον Robert Weir και
λίγο αργότερα με τον Theodore C. Boyd τον 1840
και 1848 και τον Felix Darley το 1862. Αυτός όμως
που έφτιαξε την πιο κοντινή στη σημερινή μορφή
εικόνα του Santa Claus είναι ο πατέρας του αμερικανικού χιουμοριστικού σχεδίου Thomas Nast
το 1863. Γερμανός στην καταγωγή, δανείστηκε
στοιχεία από τη γερμανική λαϊκή παράδοση των
Χριστουγέννων, τις διηγήσεις σχετικά με το τζάκι,
τις μπότες, τις κάλτσες και τα δώρα στα παιδιά,
αλλά και την παραδομένη μορφή του πλανόδιου
Γερμανού εμπόρου.
Ο Ναστ την εποχή του εμφυλίου πολέμου εργαζόταν στο «Harper's Weekly», στο μεγαλύτερο
περιοδικό της εποχής, και του είχε ανατεθεί να
απεικονίζει με αλληγορικές εικόνες τα δρώμενα
του πολέμου. Μία από αυτές ήταν «Ο Αγιος Βασίλης στο στρατόπεδο», όπου παρουσιάζεται για
πρώτη φορά ο άγιος με τα χαρακτηριστικά ενός

Pintard, που ίδρυσε τον Ιστορικό Σύλλογο Νέας
Υόρκης, θεώρησε τον Αγιο Νικόλαο ως προστάτη
της πόλης. Στα 1809 ο Washington Irving, μέλος
αυτού του Συλλόγου, γράφει μια σατιρική εκδοχή για την ιστορία τηw πόλης που περιέχει πάρα
πολλές αναφορές στον άγιο. Δεν τον παρουσιάζει
όμως σαν επίσκοπο, αλλά σαν έναν μικροκαμωμένο Ολλανδό που μπαίνει από τις καμινάδες και
φέρνει δώρα. Είναι το πρώτο βήμα της μετάλλαξης σε Santa Claus.
Τον 1810 την ημέρα του Αγίου Νικολάου παρουσιάζεται στον παραπάνω σύλλογο η πρώτη
αμερικανική εικονογράφηση του Αγίου Νικολάου,
από τον ζωγράφο John Pintard, με έντονες τις
ορθόδοξες επιρροές, αλλά και με ένα τζάκι πλάι
της με δώρα. Το 1823 είχαμε την πρώτη εικόνα του
αερικού ξωτικού του Irving, χάρη σε έναν αστό
προτεστάντη καθηγητή, τον Κλημέντιο Κλαρκ
Μουρ, που έγραψε για τα παιδιά του μια ιστορία
με τίτλο «Μια επίσκεψη του Αϊ-Νικόλα» που είναι γνωστό σαν «Η νύχτα των Χριστουγέννων».
Δημοσιεύτηκε στις 23 Δεκέμβρη του 1823 στην
εφημερίδα «Santinel». Παρουσιάζει τον Αϊ-Νικόλα σαν ένα είδος ξωτικού, χαριτωμένο, παχουλό,
με στρογγυλή κοιλιά και πίπα, που ο καπνός της
τυλίγει το κεφάλι του, ντυμένο με γούνα, φορτωμένο με σάκο γεμάτο δώρα, λιγάκι λερωμένο από
τις στάχτες των τζακιών όπου δήθεν τρυπώνει, με
άσπρα γένια, μάγουλα σαν τριαντάφυλλα και μύτη
σαν κεράσι.
Από αυτή την ιστορία του Μουρ δημιουργήθηκε
η παράδοση σύμφωνα με την οποία ο Αϊ-Βασίλης
περνά μέσα από καμινάδες. Ο Μουρ δανείστηκε την ιδέα της καμινάδας, μαζί με την ιδέα του

ευτραφούς άνδρα, ολοστρόγγυλου και ροδαλού,
καλυμμένου από άστρα, ο οποίος μοίραζε δώρα
σε ένα στρατόπεδο των Βορείων. Η πρώτη αυτή
εικονογράφηση δημοσιεύτηκε στις 3 Γενάρη 1863.
Ο Αγιος Βασίλης του Ναστ δεν εξελίχθηκε, παρέμεινε ο ίδιος με το κόκκινο κουστούμι με τα λευκά
γουνάκια, την άσπρη γενειάδα και τα παιχνίδια
του. Με αυτό το σκίτσο, τα Χριστούγεννα έγιναν
ημέρα αργίας και ο Αγιος Βασίλης αναγορεύτηκε
σε τοπική θεότητα - καλόκαρδο πνεύμα που αντιπροσώπευε την ευημερία και την οικογενειακή
ζωή των Βορείων, σε αντίθεση με το μύθο της ιπποτικής παράδοσης και της βαθύτατα ιθαγενούς
κουλτούρας του Νότου.
Στην ίδια έκδοση του «Harper's» παρουσιάστηκε ακόμη μια εικόνα από τον Ναστ με τη σκηνή
της συζύγου που προσεύχεται για τον άντρα της
που καταβεβλημένος και στεναχωρημένος αναπολεί το σπίτι και τα παιδιά του μέσα από τις φλόγες μιας μικρής φωτιάς στην παγωνιά του χειμώνα και του πολέμου. Επάνω αριστερά εικονίζεται ο
Santa Claus να μπαίνει στην καπνοδόχο και δεξιά
να ταξιδεύει με το έλκηθρο και τους τάρανδρους,
ενώ μέσα στο σπίτι στο τζάκι είναι κρεμασμένες οι
μακριές κάλτσες που περιμένουν τα δώρα.
Βασισμένος στην επιτυχία που γνώρισε το έργο
του το 1863, ο Ναστ συνέχισε να παράγει σχέδια
του Αϊ-Βασίλη κάθε Χριστούγεννα κατά την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου. Ζωγραφίζει επί 30
χρόνια τον Santa Claus καθιερώνοντας πρώτος
τη μορφή και τα κόκκινα ρούχα. Το διασημότερο
σχέδιο του Nαστ είναι αυτό που δημοσιεύτηκε στο
«Harper's» την 1 Γενάρη 1881 και είναι πολύ κοντά
στη σημερινή φιγούρα.
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Παράλληλα εξελίσσεται η φιγούρα και στις
σκανδιναβικές χώρες όπου συνεχίζουν τα ειδωλολατρικά κατάλοιπα. Στη Σουηδία κυριαρχεί ένα
μυθικό πλάσμα αποκαλούμενο Nisse, μικρόσωμο,
ηλικιωμένο και με μεγάλη γενειάδα. Το 1881 δημοσιεύεται το ποίημα «Τotem» του V. Rydberg όπου
το totem παρουσιάζεται να είναι το μόνο άγρυπνο
στην κρύα νύχτα Χριστουγέννων. Αυτό το ποίημα ενέπνευσε το ζωγράφο Jenny Nystrom στην
πρώτη ζωγραφική μετατροπή αυτού του totem
σε ένα πλάσμα ασπρογένειο που μετονομάστηκε
σε Jultomten και συνδέθηκε με τα Χριστούγεννα
καθώς η εικόνα μέσα από κάρτες, ημερολόγια και
περιοδικά διαδόθηκε και αντικατέστησε την παλαιότερη μορφή. Στη Δανία αυτό το ξωτικό ονομάστηκε Julenisse και συνδέθηκε με τα δώρα των
γιορτών.
Η «Coca Cola»
Στις ΗΠΑ ο Normal Percevel Rockwell, ένας
από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες, κάνει πιο
δημοφιλή τη φιγούρα του Santa Claus. Η πρώτη
απεικόνιση γίνεται το 1913 στο περιοδικό «Boys'
Life» και σε ένα σκίτσο του 1922 παρουσιάζει
κατάκοπο τον Santa Claus την ώρα που φτιάχνει
παιδικά παιχνίδια.
Η οριστική όμως φιγούρα του Santa Claus καθιερώθηκε από την «Coca cola». Η σχετική διαφημιστική καμπάνια συνδέθηκε με τον Santa Claus
που έφερνε δώρα στα σπίτια την περίοδο των χριστουγεννιάτικων γιορτών. Πρωτοχρησιμοποίησε
τον Αϊ-Βασίλη το 1920 στο πνεύμα του Ναστ, έχοντας στόχο να καταστήσει το αναψυκτικό προϊόν
για παιδιά και ως «μια καταπληκτική επιλογή για
κάθε μήνα», με το σλόγκαν «η δίψα δε γνωρίζει
εποχή». Το 1930 ο Φρεντ Μιζεν ζωγράφισε στον
τοίχο του διάσημου πολυκαταστήματος Famous Barr τη
μορφή ενός ανθρώπου ντυμένου με κόκκινη στολή να πίνει
«Coca cola».
Η εταιρεία, για να είναι πιο
αποτελεσματική, ήθελε η διαφήμιση να δείχνει έναν άγιο
ρεαλιστικό και συμβολικό, ο
οποίος να καταναλώνει το αναψυκτικό. Ετσι το 1931 ανέθεσε
στον ταλαντούχο ζωγράφο
Haddon Sundblom (παιδί φινλανδοσουηδικής οικογένειας)
να απεικονίσει αυτή τη μορφή.
Ο Sundblom στηρίχτηκε στο
ποίημα του Μουρ «Μια επίσκεψη του Αϊ-Νικόλα» και δημιούργησε τη φανταστική φιγούρα του Santa Claus που συνδέθηκε
έκτοτε με την «Coca Cola». Το μοτίβο λίγο πολύ
το ίδιο: Ο Αϊ-Βασίλης να παραδίδει παιχνίδια και
να σταματά για να πιει το διαφημιζόμενο προϊόν
ή να διαβάζει το γράμμα των παιδιών και να πίνει
το «αναψυκτικό». Οι διαφημιστές δημιούργησαν
αυτό τον «άγιο» των Χριστουγέννων, για να συμβολίζει την αφθονία και την ευμάρεια η κατανάλωση του αναψυκτικού, που ταξίδεψε σε όλο τον
κόσμο.
Η διάδοση των ονομάτων
Θαλασσοδαρμένος και θαλασσοθρεμμένος ο
λαός ακούμπησε την ελπίδα του στον Αϊ-Νικόλα. Εχτισε εκκλησίες προς τιμήν του και έδωσε
το όνομά του στα παιδιά του. Πέμπτο στη γενική
κατάταξη (5.300 εμφανίσεις σε δείγμα 78.017 ανδρικών ονομάτων) και σε πολλά νησιά πρώτο σε
δημοτικότητα (νίκη + λαός (< λεώς)· νίκη του
λαού). Εντεκα εμφανίσεις έχει ο τύπος Νίκος, από
μία το Νικόλας και Νικολάκης.
Αρκετά είναι και τα θηλυκά παράγωγα του
ονόματος: Νικολάκη (2 εμφανίσεις σε δείγμα),
Νικολία (1 εμφάνιση), Νικολαΐς (3 εμφανίσεις),
Νικολάια (1 εμφάνιση), Νικολα (1 εμφάνιση), Νικολίτσα (13 εμφανίσεις) - ιδιαίτερα δημοφιλές
στην Αχαΐα. Τα Νικολίνα, Νικολούδα, όπως και το
ανδρικό Νικολέτος δεν εμφανίζονται στο δείγμα,
αλλά χρησιμοποιούνται. Το όνομα Νικολέτα (1.197
εμφανίσεις) είναι γαλλικό και προέρχεται από το
Νικόλαος. Nicolette υποκοριστικό του Nicole, θηλυκό του Nicola-Nicholas..
(Ηρακλής Κακαβάνης)
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Οι σημαντικές ειδήσεις του 2013, που αποκρύφτηκαν από τα κυρίαρχα παγκόσμια ΜΜΕ

Είναι κοινή αντίληψη ότι ο καθορισμός της ατζέντας (agenda
setting) διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ενημέρωση των πολιτών. Πριν τα κυρίαρχα ΜΜΕ (mainstream media) σχολιάσουν τα...
σημαντικά ζητήματα με τρόπο που θα δημιουργήσει τις επιθυμητές
εντυπώσεις στην «κοινή γνώμη», έχουν ήδη φροντίσει να αποκρύψουν από το προσκήνιο θέματα που από μόνα τους αλλάζουν την
ατζέντα και αμφισβητούν τις ηγεμονικές αντιλήψεις. Το αγγλόφωνο
ρωσικό δίκτυο rt.com συγκέντρωσε τα 13 θέματα του 2013 που καλύφθηκαν ανεπαρκώς ή καθόλου από τα κυρίαρχα ΜΜΕ. Αναδεικνύει
με τον τρόπο αυτό την παντοκρατορία μιας χούφτας ενημερωτικών
δικτύων και ειδσεογραφικών πρακτορείων που φωτίζουν ή όχι τα
θέματα που αφορούν την παγκόσμια «κοινή γνώμη».
Η χρονιά που φεύγει σημαδεύτηκε από «ιστορίες» μεγάλης σημασίας οι οποίες φαίνεται πώς πέρασαν... κάτω από τα ραντάρ των
κυρίαρχων ΜΜΕ καθώς έθεταν ζητήματα ενοχλητικά για τις πολιτικές και οικονομικές ελίτ. Εν συντομία, οι... «underreported stories»
του 2013:
1) Η δίωξη και η αυτοκτονία του Aaron Swartz: Ο Swartz συμμετείχε στην συγγραφή των προδιαγραφών «RSS 1.0» του RSS, και
έχτισε το προγραμματιστικό πλαίσιο ιστοσελίδων web.py και την
αρχιτεκτονική για την Open Library.Στις 6 Ιανουαρίου του 2011, ο
Swartz συνελήφθη σε σχέση με συστηματική λήψη άρθρων ακαδημαϊκών περιοδικών από το JSTOR, η οποία αποτέλεσε το αντικείμενο ομοσπονδιακής έρευνας. Πέντε ημέρες μετά, στις 11 Ιανουαρίου
2013, ο Swartz βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Μπρούκλιν
όπου είχε κρεμαστεί υποκύπτοντας στην αφόρητη πίεση της δίωξης
εναντίον του.
2) Η απεργία πείνας στο Guantanamo: Ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2013, και κορυφώθηκε λίγο αργότερα καθώς συμμετείχαν
πάνω από 100 κρατούμενοι. «Οι παράνομες κρατήσεις, χωρίς δίκη ή
απαγγελία κατηγορίας στο Γκουαντάναμο συνεχίζονται εδώ και μια
δεκαετία, χωρίς να υπάρχει φως στον ορίζοντα. Δεν είναι επομένως
παράδοξο που οι κρατούμενοι αισθάνονται απελπισμένοι», δήλωσε
με αφορμή την απεργία πείνας η Λόρα Πίτερ από την Human Rights
Watch. Δείτε το συγκλονιστικό animation του Guardian για τον εφιάλτη του Guantanamo;
3) Η διαρροή πετρελαίου του Mauflower: Στις 29 Μαρτίου χιλιάδες (πάνω από 10.000!) βαρέλια πετρελαίου διέρρευσαν από αγωγό
της Exxon Mobil Corp στο Αρκάνσας. Η καταστροφική διαρροή σημειώθηκε ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξέταζαν την κατασκευή του
αγωγού Keystone XL που θα μεταφέρει 800.000 βαρέλια αργό πε-

τρέλαιο τη μέρα, από τον Καναδά στον κόλπο του Μεξικού.
4) Η πορεία των εκατομμυρίων με μάσκες του Γκάι Φωκς: Το
Λονδίνο και άλλες 450 περίπου μεγάλες πόλεις του κόσμου κατακλύστηκαν το βράδυ της Τρίτης 5 Νοεμβρίου από πλήθος κόσμου.
Όλοι τους φορούσαν τη μάσκα των Anonymous, εκείνη που έγινε
γνωστή από την ταινία «V for Vendetta». Η παγκόσμια διαμαρτυρία ενάντια στις «διεφθαρμένες κυβερνήσεις» και τις πολυεθνικές
υποστηρίχθηκε από τους Anonymous, το WikiLeaks και το κίνημα
Occupy καθώς και άλλες ομάδες που ζητούν κοινωνική δικαιοσύνη.
H 5η Νοεμβρίου επιλέχθηκε καθώς είναι γνωστή στην ιστορία για τη
Συνωμοσία της Πυρίτιδας, την απόπειρα ανατίναξης του Παλατιού
του Γουέστμινστερ, που στέγαζε το Βρετανικό Κοινοβούλιο, από τον
Βρετανό στρατιώτη και μέλος μιας ομάδας καθολικών συνωμοτών,
Γκάι Φωκς.
5) Η παγκόσμια δράση ενάντια στο fracking (υδραυλική ρωγμάτωση): Οι κινητοποιήσεις «Frackdown» πραγματοποιήθηκαν στις 19
Οκτωβρίου σε όλο τον κόσμο με τη συμμετοχή πλήθους διαδηλωτών. Μεγάλες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές όπου
εταιρείες ενέργειας εφαρμόζουν ή επιθυμούν να εφαρμόσουν την
εν λόγω μέθοδο για την εξόρυξη υδρογονανθράκων, όπως για παράδειγμα στη Ρουμανία, στο Pungesti, όπου ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός Chevron σχεδιάζει να ξεκινήσει εξορύξεις.
6)Η δολοφονία Todashev από το FBI: Όπως ανέφερε η Washington
Post ο 27χρονος «ύποπτος ως συνεργάτης του βομβιστή της Βοστώνης δεν ήταν οπλισμένος -ούτε με μαχαίρι- όταν τον πυροβόλησαν
τα μέλη του FBI στις 22 Μαΐου, κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του.
Ο 27χρονος Τοντάσεφ, τσετσενικής καταγωγής, είχε γνωρίσει τον
Τάμερλαν Τσαρνάεφ σε προπονήσεις. Ανακρινόταν για την σχέση
του μαζί του και φέρεται να ήταν έτοιμος να ομολογήσει ότι οι δύο
τους είχαν εμπλακεί σε τριπλή δολοφονία δύο χρόνια πριν.
7) Οι παγκόσμιες διαδηλώσεις κατά της Monsanto και της GMO:
Δύο εκατομμύρια άνθρωποι από εκατοντάδες πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο διαδήλωσαν εναντίον των μεταλλαγμένων τροφών,
το Σάββατο, σύμφωνα με τους διοργανωτές του «March Against
Monsanto», ενός κινήματος που «γεννήθηκε» στο Facebook πριν
από μερικούς μήνες. Στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Σε 52 χώρες και 436 πόλεις, από
τη Νέα Υόρκη μέχρι το Τόκιο και από το Μπουένος Άιρες μέχρι το
κρατίδιο Ογκούν της Νιγηρίας, πραγματοποιήθηκαν πορείες και συγκεντρώσεις με συνθήματα όπως «πραγματικά τρόφιμα για πραγματικούς ανθρώπους» και «σήμανση για τα μεταλλαγμένα – έχουμε

το δικαίωμα να γνωρίζουμε».
8) Ο «πόλεμος» εναντίον των Anonymous: Αρχής γενομένης από
το 2009, συνολικά δεκάδες άνθρωποι έχουν συλληφθεί σε ολόκληρο τον κόσμο κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε κυβερνοεπιθέσεις
των Anonymous. Οι διώξεις από κυβερνήσεις και δικαστικές αρχές
κορυφώθηκαν το 2013. «Η Χρυσή Αυγή επένδυσε στην απελπισία
των ανθρώπων και κατάφερε να μπει στη Βουλή, μετασχηματίζοντας την εγκληματική οργάνωση σε πολιτικό κόμμα» ανέφεραν οι
χάκερς σε μια από τις προειδοποιήσεις τους για την Ελλάδα:
9) Η (κατα)δίκη της Chelsea Manning: Σε κάθειρξη 35 ετών καταδικάστηκε στις 21 Αυγούστου ο στρατιώτης Μπράντλεϊ Μάνινγκ, ο
οποίος κρίθηκε ένοχος για τη διαρροή χιλιάδων απόρρητων διπλωματικών εγγράφων στον ιστότοπο WikiLeaks. Μετά από δικαστική
διαδικασία που διήρκησε δύο μήνες, η στρατοδίκης Ντενίζ Λιντ, που
τον περασμένο μήνα είχε κρίνει ένοχο τον Μάνινγκ για 20 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών της κατασκοπείας και της κλοπής,
αποφάσισε επίσης την ατιμωτική αποστράτευση του 25χρονου και
του επέβαλε στέρηση μέρους του μισθού που λάμβανε. Με βάση τις
κατηγορίες που αντιμετώπιζε, ο 25χρονος στρατιώτης κινδύνευε να
καταδικαστεί ακόμη και σε κάθειρξη 90 ετών, αν και οι εισαγγελικές
αρχές είχαν ζητήσει να του επιβληθεί ποινή 60 ετών. Ο Μπράντλεϊ
Μάνινγκ, δήλωσε την ίδια μέρα ότι σκοπεύει να προβεί σε θεραπεία
ορμονών και ζήτησε να αναγνωρίζεται ως γυναίκα: “Είμαι η Τσέλσι
Μάνινγκ. Είμαι γυναίκα. Δεδομένου του τρόπου που νιώθω, και έχω
νιώσει από την παιδική ηλικία, θέλω να ξεκινήσω το συντομότερο
δυνατό ορμονοθεραπεία. Θέλω την υποστήριξη όλων σας σε αυτή
τη μετάβαση”.
10) Η δικαστική «νίκη» του Wikileaks, ενώ ο Assange παραμένει
στο Εκουαδόρ: Το WikiLeaks βγήκε νικητής στη δικαστική του διαμάχη με τις MasterCard και VISA που ήθελαν να μπλοκάρουν τον
μηχανισμό χρηματικής δωρεάς προς το site των αποκαλύψεων.
Μετά τη δημοσιοποίηση μυστικών τηλεγραφημάτων των ΗΠΑ από
το WikiLeaks το 2010, οικονομικές υπηρεσίες όπως το PayPal σταμάτησαν να υποστηρίζουν τη διαδικασία χρηματοδότησης του site,
κάτι που έκανε το site να υποστεί καθίζηση στα έσοδά του (κατά
95%, σύμφωνα με τα δικά του στοιχεία). Το δικαστήριο έκρινε ότι
αυτό παραβαίνει το νόμο, κάτι που έγινε δεκτό με μεγάλη χαρά και
ικανοποίηση από τον ίδιο τον Julian Assange. H ισλανδική υπηρεσία
Valitor, που είναι τοπικός συνεργάτης της MasterCard και της VISA
και η οποία έχει μπλοκάρει τις δωρεές προς το WikiLeaks οφείλει
να την επαναφέρει, αλλιώς θα πρέπει να πληρώσει ένα διόλου ευκαταφρόνητο πρόστιμο. Παράλληλα, ο ιδρυτής του Wikileaks, που
από τις 19 Ιουνίου του 2012 έχει καταφύγει στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο (όπου του έχει παραχωρηθεί πολιτικό άσυλο)
παραμένει κλεισμένος στην πρεσβεία με αποτέλεσμα η σωματική
και ψυχική υγεία του να χειροτερεύει διαρκώς.
11) Η βίαιη εκδίωξη του χριστιανικού πληθυσμού από την αρχαία
πόλη Maalula της Συρίας: Οι χριστιανοί της πόλης, ομιλητές της δυτικής Αραμαϊκής γλώσσας συμβίωναν αρμονικά με τους μουσουλμάνους μέχρι την κατάληψη της Maalula από ισλαμιστές αντάρτες
το Σεπτέμβριο του 2013. Η Maalula μετατράπηκε σε πόλη φάντασμα
καθώς τόσο οι 5.000 χριστιανοί κάτοικοι όσο και η μουσουλμανική
κοινότητα την εγκατέλειψαν κατά τη διάρκεια των σφοδρών συγκρούσεων του συριακού εμφυλίου.
12) Η διατήρηση του χάους στη Λιβύη: Δύο χρόνια μετά τη ΝΑΤΟϊκή επέμβαση, η χώρα βρίσκεται βυθισμένη σε έναν φαύλο κύκλο
βίας. Το 2013 καταγράφησαν η πολιορκία του υπουργείου Εξωτερικών της Λιβύης, η επίθεση στη ρωσική πρεσβεία, η απαγωγή υψηλόβαθμων αξιωματούχων και οι αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ
στρατού και ισλαμιστικών πολιτοφυλακών.
13) Το ατελείωτο μακελειό στο Ιράκ: Αν πατήσει κάποιος στην
αναζήτηση τη λέξη «Ιράκ» θα πέσει πάνω σε αιματηρές βομβιστικές εκρήξεις και συγκρούσεις με δεκάδες θύματα κάθε φορά. Στην
πιο βίαιη χρονιά από το 2008, έχασαν τη ζωή τους πάνω από 9.000
άνθρωποι. Περίπου δύο χρόνια μετά την απομάκρυνση των αμερικανικών στρατευμάτων, το λουτρό αίματος συνεχίζεται λόγω της
θρησκευτικής διαμάχης μεταξύ Σιιτών (οι οποίοι αποτελούν την
πλειοψηφία) και Σουνιτών. Την ίδια στιγμή, πάνω από τους μισούς
Αμερικανούς (ποσοστό 53%) πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ έκαναν «λάθος»
με την αποστολή στρατευμάτων στο Ιράκ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Gallup που διενεργήθηκε το Μάρτιο του 2013 με
την ευκαιρία της συμπλήρωσης δέκα ετών από την εισβολή για την
ανατροπή του Ιρακινού προέδρου Σαντάμ Χουσέιν... (rt.com)
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Πρώτη ευχή: Να υπάρξει Δικαιοσύνη

Προς κυβέρνηση: Η τελευταία ευκαιρία σας
Επιστολή στην κυβέρνηση, από το ''φιλοκυβερνητικό-φιλοσαμαρικό'' antinews.gr. Απευθύνεται
σε υπουργούς και υφυπουργούς, σε στελέχη του
κρατικού μηχανισμού σε καίριες θέσεις, καθώς
και στο περιβάλλον του Μαξίμου που καθορίζει
το πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση:
«Αγαπητή κυβέρνηση.
Επί 18 μήνες ''σώζετε'' τη χώρα, αλλά ανάσταση
δε βλέπει ο ελληνικός λαός. Αντιθέτως ο Γολγοθάς
συνεχίζεται, λες και είναι μια μόνιμη κατάσταση
όπου ο κόσμος σηκώνει τον Σταυρό του Μαρτυρίου, στην κυβέρνηση νίπτουν τας χείρας τους,
ωστόσο, το έργο σταματά την Μεγάλη Παρασκευή
και δεν έχει παρακάτω.
Μια και μας ''σώζεις'' αγαπητή κυβέρνηση,
λοιπόν, καλό είναι να σώσεις και τον εαυτό σου
διότι ο Μάιος έρχεται και η Νέμεσις θα είναι πολύ
βαριά. Μέχρι τότε, όμως, έχεις πέντε μήνες προθεσμία, έχεις μια τελευταία ευκαιρία. Ώρα να πεις
την αλήθεια στον ελληνικό λαό.
Για παράδειγμα, και προκειμένου να αλλάξεις
λίγο το τροπάρι, μπορείς να πεις στον κόσμο ότι
το 2012 που ανέλαβες η χώρα ήταν χρεοκοπημένη. Τελεία και παύλα. Κι ότι οι δανειστές θα μας
μπουν στο σβέρκο για τα επόμενα 10-20 χρόνια.
Ξεκίνα από αυτή την αλήθεια και άσε τις μπούρδες ότι βγαίνουμε από τα Μνημόνια. Διότι μπορεί
να μη λέγονται Μνημόνια, μπορεί να μην έρχονται
συνέχεια οι τροικανοί αλλά η χώρα θα είναι υπό
διαρκή εποπτεία. Οι ξένοι θέλουν τα λεφτά τους
και θα κάνουν ότι είναι δυνατόν να πάρουν τουλάχιστον τα περισσότερα.
Μια άλλη αλήθεια που πρέπει να πεις είναι ότι
τα ασημικά που πωλούνται όσο – όσο, ακίνητα,
εταιρείες, πλουτοπαραγωγικές πηγές, άπαξ και
φύγουν από τα χέρια μας θα πρέπει να τα ξεχάσουμε. Γι’ αυτό λοιπόν όσο είναι καιρός βρες άλλους τρόπους να λύσεις τα προβλήματα.
Αγαπητή κυβέρνηση, έβαλες τον Γ. Στουρνάρα
να πει ότι η χώρα δε θα πάει σε άλλο δανεισμό,
σε τρίτο μνημόνιο και σε κούρεμα καταθέσεων.
Όμως, πώς θα γίνει αυτό με το χρέος στο 175% και
παρ’ ότι προηγήθηκε το κούρεμα; Πώς θα γίνει με
μηδενική ανάπτυξη, με ανεργία πάνω από 30%,
με σχεδόν το 17% του ελληνικού λαού σε καθεστώς ακραίας φτώχειας; Και πώς θα επιτευχθεί η
ανάπτυξη χωρίς ξένες επενδύσεις αλλά και χωρίς
ούτε… σάλιο ρευστότητας;
Που είναι άραγε το χρήμα που θα έρεε άφθονο
μετά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών την
οποία πλήρωσε ο ελληνικός λαός με αίμα;
Είπες ότι πρέπει να γίνει εσωτερική υποτίμηση,
και πράγματι έχει γίνει. Οι μισθοί στο δημόσιο το-

μέα έχουν μειωθεί πάνω από 20% ενώ στον ιδιωτικό επικρατεί το απόλυτο χάος. Κόπηκαν οι συντάξεις και οι κακόμοιροι οι ηλικιωμένοι ζουν στα
όρια. Για ποια εσωτερική υποτίμηση, όμως, μιλάς
όταν οι τιμές στα προϊόντα είναι ίδιες λες και δεν
πέρασε ποτέ κρίση; Και τι είδους υποτίμηση είναι
αυτή που έκανες όταν ο κόσμος καλείται να πληρώνει τεράστιους φόρους και δημόσιες υπηρεσίες
με τα λίγα χρήματα που του άφησες;
Ως κυβέρνηση συνασπισμού, αλλά με βασικό
παίκτη τη ΝΔ, δηλαδή ένα πατριωτικό, λαϊκό,
φιλοευρωπαϊκό κόμμα, τι έκανες για τους πατριώτες, για το λαό, για τους βασικούς ψηφοφόρους
της ''γαλάζιας'' παράταξης; Διότι τι να την κάνεις
την φιλοευρωπαϊκή προοπτική αν δεν σου έχει
μείνει κανένας ψηφοφόρος κι όλοι έχουν πάει στα
γιαλατζί, πλην αντιμνημονιακά κόμματα που προήλθαν από τα σπλάχνα της ΝΔ; Έκανες την ανάγκη
φιλοτιμία και συνεργάζεσαι με το ΠΑΣΟΚ. Όμως,
πόσο μπορεί να αντέχει μια συμμαχία με ένα κόμμα βουτηγμένο στη διαφθορά, την απαξίωση και
τη διάλυση; Μέχρι πότε στο όνομα της… σωτηρίας της πατρίδας θα ανεχόμαστε τον Βενιζέλο;
Αυτό είναι το ερώτημα του κόσμου της ΝΔ.
Αγαπητή κυβέρνηση έχεις πέντε μήνες όλους κι
όλους για να ανατρέψεις όλα τα μαύρα προγνωστικά που δίνουν στον Αλέξη Τσίπρα, να ηγείται
της χώρας και αντιπολίτευση να είναι ο… Μιχαλολιάκος από τη φυλακή. 'Εχεις μια τελευταία
ευκαιρία να αποδείξεις ότι είσαι εφτάψυχη. Κάνε
τις μεταρρυθμίσεις που υποσχέθηκες, βρες λεφτά
από τα λαμόγια που συνεχίζουν το πάρτι, στείλε
σπίτι τους όλους τους άχρηστους και τεμπέληδες
πολιτικούς (υπουργούς, υφυπουργούς, στελέχη
στο Μαξίμου κι έξω από αυτό). Βάλε χέρι στη βαριά φοροδιαφυγή, αυτή που είναι γραμμένη στη
λίστα Λαγκάρντ και τις άλλες λίστες. Αυτή που
επιτρέπει ακόμη πολιτικούς και επιχειρηματίες να
πηγαίνουν για σκι στα πανάκριβα θέρετρα με τα
λεφτά που έβγαλαν κλέβοντας τον ελληνικό λαό.
Βάλε και κανέναν φυλακή αγαπητή κυβέρνηση,
όχι μόνο να ασχολείσαι με τα 25 χιλιάρικα του Τομπούλογλου. Εδώ πάνε κι έρχονται τα εκατομμύρια κι εσύ ασχολείσαι με πενταροδεκάρες.
Και τέλος, βάλε φρένο στις παράλογες απαιτήσεις της τρόϊκας. Φτάνει πια η λογική του ''yes
man'', πες και κανένα όχι, γιατί μας πήραν χαμπάρι.
Αγαπητή κυβέρνηση, έχεις πέντε μήνες, ίσως
και λιγότερους, για να καταλάβεις ότι είσαι κυβέρνηση του λαού και να δράσεις αναλόγως. Αν δεν
το καταφέρεις τότε καλύτερα να αυτοκτονήσεις
μόνη σου».

«Δεν θέλω εκδίκηση, θέλω δικαιοσύνη: Nα τους πάρει το κράτος τις περιουσίες που απόκτησαν όσο
είχαν αξιώματα. Kαι να τους δώσει μια σύνταξη τριακόσια ευρώ, όσα δίνουν αυτοί σήμερα σε μάς, που
λιώσαμε σαράντα χρόνια στη σκληρή δουλειά».
Aυτή η φράση βγήκε από τα χείλη μιας γυναίκας που δούλεψε, από τα δεκαέξι ώς τα εξήντα της,
μαγείρισσα σε δημόσιο ίδρυμα: Σαράντα τέσσερα χρόνια να σηκώνει δεκάδες κιλά τα κατεψυγμένα
κρέατα, τσουβάλια τις πατάτες και τα όσπρια, ατελείωτα τελάρα τις ντομάτες, τα φρούτα, τα ζαρζαβατικά – λαχανιασμένο καθημερινό οχτάωρο τρεχαλητό και άγχος να τα προλάβει όλα, μέσα στο πύρωμα
από τους φούρνους και τη «στόφα». Mέσα εκεί έζησε τέσσερις εγκυμοσύνες και τέσσερις λοχείες, συν
δύο εγχειρήσεις για κιρσούς, τίμημα του φιλότιμου και της ευσυνειδησίας της. Mε μόνη ελπίδα, όλα
αυτά τα χρόνια, «να ζήσει σαν άνθρωπος κι αυτή όταν θα φτάσει επιτέλους στη σύνταξη. Aλλά να τώρα,
που περιμένει δυο χρόνια να «βγει» η σύνταξη του IKA και η σύνταξη δεν βγαίνει – της δίνουν «έναντι»
τριακόσια ευρώ κάθε μήνα.
H σοφή, ισοζυγιασμένη απαίτηση της βασανισμένης γυναίκας για δικαιοσύνη και όχι για εκδίκηση,
θα μπορούσε να λειτουργήσει στα χείλη όλων μας σαν ευχή για τον καινούργιο χρόνο. Oταν ξέρουμε
τι συγκεκριμένο ευχόμαστε και είμαστε οι πολλοί που το ευχόμαστε, τότε η ευχή μας γίνεται από μόνη
της σάλπισμα και προσταγή. Nαι, τόσο συγκεκριμένα: Nα δημευθούν περιουσίες όσων κακούργησαν
ασκώντας εξουσία. Nα το ευχηθούμε σαν επίτευγμα ανθρωπιάς. Eπειδή είναι δείχτης ποιότητας του
ανθρώπινου βίου η απόδοση δικαιοσύνης χωρίς εκδικητική εμπάθεια. Aν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη,
συνετή, νηφάλια, αμερόληπτη, δεν κατορθώνεται συνοχή της κοινωνίας. Kαι δίχως κοινωνική συνοχή
αποκλείεται νομοτελειακά η ανάκαμψη, αποκλείεται η ελπίδα για ιστορική επιβίωση.
Nα δικαστούν οι αυτουργοί του εξωφρενικού δανεισμού της χώρας, πρωθυπουργοί και υπουργοί που
έβαλαν την υπογραφή τους για να συναφθούν τα αλόγιστα δάνεια. Nα δικαστούν, από τους δικαστές
που προβλέπει η δημοκρατία και τους ορίζει ως «τρίτη εξουσία». Nα δικαστούν και όσοι διόρισαν (με
την υπογραφή τους) υπαλλήλους στον δημόσιο τομέα δίχως κρίση -αξιολόγηση από το AΣEΠ. Oσοι
αποφάσισαν τους μισθούς των κομματικών ευνοουμένων στις προεδρίες των δημόσιων οργανισμών
και των χιλιάδων εταιρειών του Δημοσίου. Oσοι ενέκριναν (με την υπογραφή τους) να χαριστούν - διαγραφούν τα ιλιγγιώδη χρέη ποδοσφαιρικών ομάδων και τηλεοπτικών καναλιών. Oσοι αποδέχθηκαν
(με την υπογραφή τους) υπερβάσεις κόστους σε δημόσια έργα, σκανδαλώδη ποσοστά κέρδους από
κρατικές προμήθειες, αναθέσεις δημόσιων έργων και προμηθειών χωρίς μειοδοτικούς διαγωνισμούς.
Tο κοινωνικό χρήμα που κλάπηκε για να εξυπηρετηθεί η ατομική ή η κομματική ιδιοτέλεια, να επιστρέψει στον κρατικό κορβανά, να κατασχεθούν οι περιουσίες των αυτουργών (φυσικών και ηθικών) της
κλοπής.
Eυχή μας αυτή η απόδοση δικαιοσύνης να είναι επίτευγμα ανθρωπιάς. Mόνο έτσι θα οικοδομηθεί η
κοινωνική συνοχή, η εντελώς απαραίτητη για την επανίδρυση του κράτους, μοναδικός όρος - προϋπόθεση (το βεβαιώνουν οι πάντες, κάθε λογής επαΐοντες) για την επιβίωση και την ακεραιότητα του
κρατικού μας σχήματος. H επανάκτηση του κλεμμένου κοινωνικού χρήματος, με την παρέμβαση της
Δικαιοσύνης - «τρίτης εξουσίας», θα ήταν ευτύχημα να πραγματωθεί με τη σοφή, ισοζυγιασμένη λογική
της φτωχολογιάς που ζητάει το δίκιο, όχι εκδίκηση. Aν δεν παρέμβουν οι δικαστικοί θεσμοί, αν συνεχιστεί ο σημερινός, αδιάντροπος εμπαιγμός του κοινωνικού σώματος από τη δικομματική κυβερνητική
παρωδία, το πιθανότερο λογικά ενδεχόμενο είναι οι ανεξέλεγκτες εκρήξεις της λαϊκής απόγνωσης.
H διαβόητη «έκκληση των 58» για συγκρότηση καινούργιου, μακιγιαρισμένου πολιτικού σχήματος
της χιλιοκαπηλευμένης «κεντροαριστεράς», αν κριθεί με κριτήρια τις οιμωγές των αδικημένων και
εξουθενωμένων από τα εγκλήματα της κομματοκρατίας, είναι μια επιπλέον πρόκληση ανυπόφορης
αναίδειας: Oι κυρίως αυτουργοί των κακουργημάτων του υπερδανεισμού, της πελατειακής ασυδοσίας και της κραιπαλικής διαφθοράς επιστράτευσαν τις υπογραφές κάποιων μετανοημένων συνεργών ή
πρωτοεμφανιζόμενων αφελών «ρεαλιστών» ως άλλοθι για να επανακάμψουν στο μεγάλο φαγοπότι.
Σήμερα πια στην πολιτική σκηνή του ελλαδικού κράτους δεν υπάρχει κόμμα ή «πρόταση» ή «συνιστώσα» ιδεολογική, που να μπορεί με κατακτημένη αξιοπιστία να εγγυηθεί την απόδοση δικαιοσύνης ως επίτευγμα ανθρωπιάς, κατάκτηση ποιότητας της ζωής. Tο ρεκόρ της αναξιοπιστίας το κατέχει
αναμφισβήτητα το ΠAΣOK, πράσινο και γαλάζιο, δηλαδή οι αυτουργοί των απάνθρωπων μορφωμάτων
αδικίας που καταλύουν βάναυσα τις προϋποθέσεις κοινωνικής συνοχής και αξιοπρέπειας. Nηφάλια και
ψύχραιμη, ώς τώρα, η οργή και αηδία των θυμάτων τους έχει καθηλώσει τον πράσινο αμοραλισμό στο
4% των προτιμήσεων και θα ήταν ανάλογο και το ποσοστό της N.Δ., αν δεν υπήρχε ο τρόμος για τον
χρυσαυγίτικο εφιάλτη που παραμονεύει.
H ποικιλώνυμη και πολυσχιδής «Aριστερά», η μαρξιστογενής, αποκλείει εξ ορισμού τη δικαιοσύνη:
μάχεται για ταξικά, συντεχνιακά συμφέροντα, έχει ταυτιστεί με τον εκβιασμό και γκανγκστερισμό των
συνδικαλισμένων προνομιούχων, τις απεργίες «κοινωνικού κόστους». Aκούστηκε ποτέ να κατέβηκαν
«Aριστεροί» στα γραφεία και ιατρεία του IKA να υπερασπίσουν τον αδύναμο, να παλέψουν για τον φτωχό; Aυτοί μάχονται να επιβάλουν την ιδεολογία τους, δηλαδή το εγώ τους, παλεύουν για «πεποιθήσεις»,
για ορθολογικότερους συμβιβασμούς, αρνούνται κάθε «νόημα» της ύπαρξης και της συνύπαρξης, πώς
να καταλάβουν τη δικαιοσύνη σαν κατόρθωμα ανθρωπιάς;
Oύτε η νέα γενιά, ο κ. Tσίπρας λ.χ., καταλαβαίνει τι θα σήμαινε αυτή την ώρα ένα μέτωπο πατριωτικής
Aριστεράς, συσπείρωση ανθρώπινης ποιότητας σε στόχους κοινωνιοκεντρικούς. Aπό άκρη σε άκρη του
φάσματος, η πολιτική στο Eλλαδέξ είναι παλαιοημερολογίτικη, κολλημένη στον διεθνισμό, δηλαδή στον
Iστορικό Yλισμό του μαρξισμού-λενινισμού ή της Goldman Sachs – δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
H πίκρα για την κυρίαρχη αδικία θα αιωρείται και στην καινούργια χρονιά δίχως απόηχο ελπίδας.
(Χρήστος Γιανναράς εφημερίδα ''Καθημερινή'')

Οικογένεια ΒΑΣΙΛΗ ΣΙΟΥΤΗ
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Θεόδωρος και 'Ερικα
Σπυρόπουλος

Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας, ο νέος χρόνος να γίνει αφετηρία για ένα
ώριμο ξεκίνημα, με ενότητα και συνέργεια για έναν καλύτερο κόσμο.
Το οφείλουμε απέναντι στην ιστορία μας, το οφείλουμε στις επερχόμενες γενεές.
Theodore and Erika Spyropoulos Foundation - Chicago, USA

