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Tα μισά από τα κονδύλια γιά ΣΑΕ, δίνονταν ως ''μίζα'' σε πολιτικούς

Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΔΕΝ
ΕΔΩΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ, ΜΟΝΟ ΠΗΡΕ
Τα τελευταία 25 χρόνια, οι ομογενειακές μας Οργανώσεις ζητούσαν μόνο
και έπαιρναν χρήμα. Μόλις η κρίση σταμάτησε την ροή του χρήματος από
την Ελλάδα, ''εξαφανίστηκαν'' (η περίπτωση ΣΑΕ το αποδεικνύει).
Εκατομμύρια δόθηκαν χαριστικά, χωρίς να αξιοποιηθούν γιά οτιδήποτε,
προς όφελος της Ομογένειας ή της Ελλάδας. Απλά μπήκαν σε ταμεία
Οργανώσεων ή ''ξοδεύτηκαν'' γιά καλοπέραση ''παραγόντων''... (Σελ. 6-7)

Χάνουμε τα ελληνικά γράμματα και
τα ελληνικά σχολεία στις ΗΠΑ. Μας
έμειναν οι ''Τρεις Ιεράρχες'' (Σελ. 2)

Από την Σεισάχθεια, στο Λονδίνο
του 1953: Διαγραφές χρέους και οι
συνέπειές τους (Σελ. 3)

Σήμερα: Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), η μεγαλύτερη πολυέξοδη
ΑΠΑΤΗ στην ιστορία της Ομογένειας, με τα καταστροφικά αποτελέσματα

Εγκώμια της εφημερίδας Washington
Post, γιά την μαγεία Μάνης (Σελ. 15)
Τελευταία παγκόσμια Συνέλευση του
ΣΑΕ, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2006

Ετοιμάζονται πάλι να...''αναστήσουν''
το νεκρό-κρατικοδίαιτο ΣΑΕ (Σελ. 11)

Ομοσπονδία Βοστώνης: Οργάνωση ''πολιτικών απατεώνων'' και με την ''βούλα''
Η ''εκλεγμένη'' γενική γραμματέας ''εκπροσωπεί''... ανύπαρκτο σύλλογο!... (Σελ. 8)

Παράνομοι οι έρανοι ομογενειακών Ομοσπονδιών
'Οσων έχουν δηλωθεί -σχεδόν όλες- ως μη κερδοσκοπικές ''ΠολιτιστικέςΜορφωτικές'' εταιρίες και στο καταστατικό τους ΔΕΝ αναφέρουν ότι είναι
(και) ''φιλανθρωπικές''. Η δεύτερη παρατυπία είναι ότι... κοροϊδεύουν τους
δωρητές και η τρίτη, ότι κάνουν... ψευδείς δηλώσεις μετά, στο IRS... (Σελ. 9)

New Υork Times: Ο λάθος δρόμος της
Τουρκίας του Ερντογάν (Σελ. 16)

Ιστορία του Ελληνισμού Αμερικής:
Πρωτοπόροι 'Ελληνες μετανάστες
στην Βοστώνη (Σελ. 13)

Σελ. 9

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ +
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Ομογενειακά και άλλα, κάπου μεταξύ
σοβαρού και αστείου (Σελ. 4-5)

Μονόδρομος -νομικά- να αποδοθούν τα χρήματα του έρανου στην Μυρτώ

Φαίνεται ότι υποχωρεί η Ομοσπονδία Βοστώνης
Η ασοβάρευτη και παρανομούσα Οργάνωση, μετά τις ''δηλώσεις'', συκοφαντίες,
''λάσπες'', απειλές, ''υποσχέσεις'' κλπ, άρχισε να καταλαβαίνει ότι ο νόμος είναι νόμος

Το Nταβός, η παγκόσμια οικονομία
και τα αποτελέσματα (Σελ. 17)

Ι ΗAVE A DREAM
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Δημήτριος, οι 3 Ιεράρχες και η ελληνική Παιδεία
Εορτή τριών Ιεραρχών, Ημέρα ελληνικών Γραμμάτων. O αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος έκδοσε κι εφέτος ανακοίνωσηεγκύκλιο. Στην οποία εκθειάζει το -πολλαπλά αμφισβητούμενο
ιστορικά- έργο των Τριών Ιεραρχών σε ότι αφορά τα ελληνικά
γράμματα. Και αφού κάνει αναφορές στον Θεό στην πίστη κλπ,
ολοκληρώνει με ευχές, αλλά δεν κάνει καμία, μα καμία αναφορά
στα ελληνικά γράμματα και στην ελληνική Παιδεία στην Αμερική
(HΠΑ).
Φυσικό και αναμενόμενο, αφού όλοι γνωρίζουμε την αποτυχία
της Εκκλησίας να προστατεύσει τα ελληνικά γράμματα και την
ελληνική Παιδεία. Τα ημερήσια σχολεία κλείνουν το ένα μετά το
άλλο, επί αρχιεροσύνης Δημήτριου. 'Οτι χρήμα μαζεύει η Αρχιεπισκοπή, πηγαίνει σχεδόν όλο γιά τις ''ανάγκες'' του οικουμενικού Πατριαρχείου. Σχεδόν τίποτα γιά σχολεία και Παιδεία. Στις
κοντά 450 εκκλησίες της στις ΗΠΑ, μόνο σε ελάχιστες, δηλαδή
10-15 συνολικά, ακούς την λειτουργία στα ελληνικά.
Οι ''άρχοντες'' του οικουμ. Πατριαρχείου, κατά πλειοψηφία
μέλη της εκκλησιαστικής Οργάνωσης ''Ηγεσία των 100'' στις
ΗΠΑ, αν και έχουν στο ταμείο 80 εκατομ. δολ., έκαναν χορηγίες
2 εκατομ. αλλά δεν έδωσαν τίποτα για την ελληνόφωνη εκπαίδευση στις ΗΠΑ, ούτε για δεινοπαθούντες, ειδικά παιδιά στην
Ελλάδα. Κατά τα υπόλοιπα, σε απογευματινά (γνωστά ως ''παιδικές χαρές'') και λοιπά σχολεία της Αρχιεπισκοπής στις ΗΠΑ,
χρησιμοποιούνται αποσπασμένοι δάσκαλοι από Ελλάδα, που
τους πληρώνει ακόμα ο... ελληνικός λαός.
Η απραξία του αρχιεπίσκοπου Δημήτριου, σε ότι αφορά τα
ελληνικά γράμματα και την ελληνική Παιδεία, δυστυχώς, του
απόδωσε- και όχι άδικα- τον χαραχτηρισμό ''ο νεκροθάφτης
της ελληνικής Παιδείας στις ΗΠΑ''.
'Ετσι, σε 20 χρόνια από σήμερα, πιθανά ενωρίτερα, θα ακούγεται η φράση ''κάποτε στην Αμερική υπήρξε δυναμικό ελληνικό στοιχείο''. Το πρόδωσαν οι εκκλησίες του. Αυτές που έχτισαν
οι 'Ελληνες μετανάστες γιά να τις οικειοποιηθούν οι κληρικοί,
μετατρέποντάς τες σε χώρους''εμπορίου''.
Σεβασμιώτατε: Ουαί υμίν, υποκριταί...
Μήνυμα προς Ομοσπονδία, Βοστώνη
Ως Οργάνωση, κοροϊδεύετε την Ομοσπονδιακή Φορολογική
Υπηρεσία, κοροϊδεύετε την Ομογένεια, κοροϊδεύετε την Πολιτεία, κοροϊδεύετε την Ελλάδα γιά χορηγίες. Τι άλλο σας απόμεινε πριν να ''κλείσετε το μαγαζάκι'' των ''οικογενειών'' και των
τυχοδιωκτών, που εναλλάσσονται στις θέσεις του Συμβούλιου
γιά 30 χρόνια; Γνωρίζουμε ότι ΠΟΤΕ δεν θα δώσετε απολογισμό-λογαριασμό γιά τον έρανο υπέρ Μυρτώ. Απλά κοροϊδεύετε
ξεδιάντροπα. Σταματείστε να κοροϊδεύετε. Χάσατε κάθε ίχνος
σοβαρότητας. Ευχόμαστε σύντομα η Ομογένεια στην Βοστώνη,
να φιάξει μία Οργάνωση υγιή, χωρίς τα λίγα απομεινάρια του
αμαρτωλού παρελθόντος, που την διασύρουν.
Ελλάδα κι 'Ελληνες της Διασποράς
Οι Ομογενείς, δεν είμαστε (ενεργοί) πολίτες της χώρας-κράτους Ελλάδα, που την κατάστρεψαν οι πολιτικοί, της ασυλίας,
παραγραφής, ατιμωρησίας. Είμαστε 'Ελληνες ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ, ένα
σημαντικό ποσοστό -το ανόθευτο- του Ε Θ Ν Ο Υ Σ του ελληνικού, που ζούμε μόνιμα εκτός Ελλάδας. Μας προσβάλετε οι πολιτικοί με τα κρατικοδίαιτα κόμματά σας και την διακοσμητική
Βουλή σας, όταν μας θεωρείτε... ''νομοσχέδιο'' ή ''διάταγμα'' του
κράτους σας, μιλώντας γιά ανασύσταση του αμαρτωλού ΣΑΕ. Διαλύσατε την πατρίδα μας την Ελλάδα. Μην καταστρέφετε και το
ΕΘΝΟΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ. Αφήστε την ελληνική Διασπορά, ήσυχη.

Το ΠΟΝΤΙΚΙ

Πως οι τουρκικές Οργανώσεις κινούνται δραστήρια στις ΗΠΑ,
σε αντίθεση με τις παραπαίουσες ελληνοαμερικάνικες
Ενώ οι Ελληνοαμερικανικές ψευτο-Ομοσπονδίες σωματείων φαίνεται να επιδίδονται σε αμφίβολες και καταχρηστικές φιλανθρωπίες, τουρκικές Οργανώσεις φτιάχνουν συνασπισμούς με άλλους Βαλκάνιους στις ΗΠΑ μέσω της «Ομοσπονδίας Βαλκανικών Σωματείων
Αμερικής» (FEBA).
Πιο ανησυχητικά, στόχος τους είναι η δημιουργία περισσοτέρων
Τουρκικών τύπου «τσάρτερ» σχολείων μια και οργανισμός αυτός
έχει την ισλαμική ευλογία του πρώην ιμάμη και νυν διανοούμενου
Φετουλλάχ Γκιουλέν που ζεί στην Πενσυλβάνια.
Η ατζέντα του κ. Γκιουλέν έγινε αντιληπτή πρόσφατα, όταν άρχισε
ν' αναφέρεται σαν ο διάδοχος του Ρετζέπ Ερντογάν μια και η Δύση
απότομα αντιλήφθηκε πως ο Τούρκος πρωθυπουργός είναι δικτάτορας. Πιθανόν και η Τουρκία σύντομα ν' ανακαλύψει πως ο «γκαρντάσης» έχει ελληνική καταγωγή. Δες για παράδειγμα Εργκενεκόν
και Σεβγκι Ερενερόλ, ή αλλιώς Καραχισαρίδη, όπως ήταν γνωστός ο
παππούς της ο Πατριάρχης(!) Εφτίμ.
Ακόμη πιο σημαντικό ήταν πως, ενώ οι Έλληνες διαδήλωναν
εναντίον της κυβέρνησης τους, στις 11 Σεπτεμβρίου, 2011, η FEBA
σε συνεργασία με οργανώσεις της Κωνσταντινούπολης, διοργάνωνε συνέδριο στο πιο γνωστό εκθεσιακό κέντρο της πόλης της Νέας
Υόρκης, το ''Τζάκομπ Τζάβιτς'', όπου μαζί με τον Ερντογάν παραυρέθηκαν οι πρωθυπουργοί Σαλί Μπερίσα της Αλβανίας, Νικολά Σπίριτς της Βοσνίας, ο Ίγκορ Λούξικ του Μαυροβουνίου, Χασίμ Θάτσι
του Κοσόβου και, ποιος άλλος βέβαια, ο Νικολά Γκρουέφσκι των
Σκοπίων.

Αν και νεοσύστατος οργανισμός, η FEBA φαίνεται να χρηματοδοτείται αδρά, μια και σύμφωνα με τις δηλώσεις της παρουσιάζεται να
διαχειρίζεται περίπου δυο εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με τηλέφωνα αναρτημένα στην ιστοσελίδα της, επανδρώνεται από εθελοντές δασκάλους των σχολείων κυρίως του Γκιουλέν. Διευθύνεται
από τον Βόσνιο-Αμερικάνο Δρ. Αρά Κονιόντιτς (Aras Konjhodzic),
που έχει στενούς δεσμούς και με την Τουρκία.
Η μεγάλη έκπληξη είναι πως η βάση της FEBA βρίσκεται στο Κλίφτον της Νέας Υερσέης, όπου υπάρχει Ελληνο-ορθόδοξη κοινότητα, αλλά κανείς μέχρις στιγμής δεν έχει αντιληφθεί τι στήνεται στην
περιοχή τους. Ούτε και η νεοϊδρυθείσα Ομοσπονδία Ελληνικών
Σωματείων της Νέας Υερσέης φαίνεται να έχει ασχοληθεί με την
οργάνωση.
Οι φιλόδοξοι στόχοι της FEBA είναι να δημιουργήσουν «τους
Ομπάμα του μέλλοντος» σύμφωνα και όντως, μεγάλο μέρος του
έργου της συνδέεται με εκπαιδευτικές δραστηριότητες, υποτροφίες
κυρίως στην Τουρκία και κατασκηνώσεις. Σε αντίθεση, τα ελληνικά
σωματεία και η Αρχιεπισκοπή φαίνονται διαρκώς να χάνουν υποστηρικτές και να κλείνουν σχολεία, ενώ δεν κάνουν κανένα άνοιγμα
προς Αμερικανούς με καταγωγή από την Σερβία, Ρουμανία και την
Βουλγαρία, χώρες με τις οποίες μοιραζόμαστε κοινή θρησκεία και
έθιμα από την Βυζαντινή εποχή.
Αν θέλουν, ας μας πουν τι έχουν να δείξουν σε σύγκριση οι δικές
μας Ομοσπονδίες.
Mitch Fatouros

http://plantyourrootsingreece.org

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

''In ancient times, environmental protection was intertwined with nature's sanctity, comprised by a group of figures of divine origin. Thus, in Greek Mythology, we come across
the mythical Dryads, Forest Nymphs, dwelling inside the trees, implying that the cutting of a tree signified the death of a nymph''. (The Natural Environment in Ancient Greece)
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΤΟΥ 1953
(περιπτώσεις διαγραφής χρέους και συνέπειες)

Επειδή όλοι έγιναν δημοκράτες στην Ευρώπη,
υπερασπιστές της, και καμώνονται πώς την ενισχύουν με λιτότητα και τρόικες, ας διαβάσουν σε
ένα διάλλειμα από την αγωνία των ευρωεκλογών,
καθότι είναι στουρνάρια, λίγο ιστορία(δύσκολο).
Στην αρχαία Αθήνα, το κέντρο του αρχαίου κόσμου, ίσχυε ο νόμος της υποδούλωσης για χρέη.
Όποιος δεν μπορούσε να ξεπληρώσει τον δανειστή του έχανε την ελευθερία του. Με μια διαφορά
ισχύει σήμερα: δεν δημιουργήσαμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ το
ελληνικό χρέος, κοινώς δεν τα φάγαμε μαζί με
γνωστό πληθωρικό-τουλάχιστον- πρώην υπουργό.
Ο νομοθέτης, ένας από τους επτά σοφούς της
αρχαιότητας, και ποιητής Σόλων ο Αθηναίος,
γόνος οικογένειας ευγενών, όταν πήρε έκτακτες
εξουσίες(περίπου 594 π.Χ.) για να λύσει την διαμάχη πολιτών-ευγενών, έλαβε πολύ τολμηρά και
δραστικά μέτρα, ακριβώς επειδή η κρίση στην
Αθήνα ήταν πολύ βίαιη και βαθιά, βασισμένα στην
αρχή της δίκαιης ανισότητας, όχι της απόλυτης
ισότητας. Ένα από αυτά ήταν και η σεισάχθεια.
Σκοπός του να αποτρέψει τον εμφύλιο και την
πολιτική διάλυση της Αθήνας, αλλά και να διατηρήσει την υπάρχουσα κοινωνική διαστρωμάτωση
και διάκριση εξουσιών.

Με την σεισάχθεια (<σείω(ταρακουνώ)+ άχθος
(βάρος, χρέος)), ένα μέτρο επανορθωτικό, ο Σόλων κατήργησε τα υφιστάμενα χρέη ιδιωτών προς
ιδιώτες και ιδιωτών προς το δημόσιο θα λέγαμε
και απελευθέρωσε όλους τους δούλους λόγω της
μη αποπληρωμής τους. Κατήργησε τον δανεισμό
με εγγύηση το «σώμα» (προσωπική ελευθερία)
του δανειολήπτη και της οικογένειάς του. Κατάφερε να επιστρέψουν στην Αθήνα και όσοι δούλοι
λόγω χρεών είχαν μεταπωληθεί σε άλλες πόλειςκράτη. Τέλος, αμνηστεύτηκαν και τα αδικήματα
που επέφεραν στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων.
Ωφελημένοι από την σεισάχθεια ήταν κυρίως οι φτωχοί εξαρτημένοι αγρότες της Αττικής.
Άγνωστο είναι πώς αποκατέστησε τα θύματα της
αυθαιρεσίας των πλουσίων, γιατί δεν έχουμε γραπτές διατάξεις του Σόλωνα. Με την σεισάχθεια
δεν καταργήθηκε ο θεσμός της δουλείας, αλλά
απελευθερώθηκαν οι δούλοι λόγω χρεών από τα
βάρη τους. Καθορίστηκαν τα αξιώματα που μπορούσε κάποιος να ασκήσει, με κριτήριο την κοινωνική του τάξη(κριτήριο γι’ αυτή το εισόδημα και η
φοροδοτική ικανότητα κάποιου). Ταμίες γίνονταν
μόνο πολίτες της ανώτερης τάξης. Αυτοί της κατώτερης είχαν δικαίωμα μόνο συμμετοχής στην
Εκκλησία του Δήμου, με βάση τον Αριστοτέλη.
Τα παραπάνω μέτρα έπαυαν την εξάρτηση
των ακτημόνων από την αγροτική οικονομία και
σκοπός τους ήταν η εμπορική και βιοτεχνική
ανάπτυξη(εκεί απορροφιόνταν οι ακτήμονες).
Ακόμα ενίσχυσαν τους μικρομεσαίους αγρότες
και όσους είχαν επάγγελμα άλλο εκτός γεωργίας.
Εξαλείφθηκαν τα στεγανά της καταγωγής, που
εμπόδιζαν τους πτωχεύσαντες σε ένα επάγγελμα
να ανελιχτούν κοινωνικά, να γίνουν πολίτες και να
αναλάβουν αξιώματα. Όμως ακόμα το πολίτευμα
της Αθήνας ήταν τιμοκρατία, αφού, όπως είδαμε
κριτήριο για κοινωνική διαστρωμάτωση και νομή
της εξουσίας ήταν το εισόδημα. Διαφορά τώρα,
ήταν ότι αυτό μπορούσε να προέλθει από αλλού,
όχι μόνο από την γεωργία.
Επιδίωξη του Σόλωνα ήταν να 'ναι όλοι οι πολίτες από δω και πέρα συνυπεύθυνοι για την τήρηση
των νόμων και την καταστολή των παρανομιών(η
λεγόμενη ευνομία). Ο Σόλων, δεν αναμείχθηκε
στην διαδικασία εφαρμογής των μέτρων του, που
διεύρυναν και την λαϊκή κυριαρχία, και έφυγε
για το εξωτερικό όπου έμεινε δέκα χρόνια, μελετώντας ξένους πολιτισμούς και πολιτικά/νομικά
συστήματα(βοήθησαν στο έργο που έκανε την
Αθήνα υπερδύναμη). Επισκέφτηκε τον Κροίσο
στις Σάρδεις και είπε την περίφημη φράση «μηδένα προ του τέλους μακάριζε», όταν ο βασιλιάς
τον ρώτησε αν ξέρει κάποιον πιο ευτυχισμένο άν-

θρωπο από τον ίδιο. Γυρίζοντας στην Αθήνα ο Σόλων, την βρήκε, εξαιτίας του έργου του, σε πολύ
καλή κατάσταση και αυτό του χάρισε ευτυχισμένα
γεράματα και θάνατο και αθανασία. Έχουμε, σ'
αυτά τα μέτρα, μια πρώτη εμφάνιση της διάκρισης εκτελεστικής-νομοθετικής εξουσίας.
Δυστυχώς η τυραννία του Πεισιστράτου και των
γιων του(561-510 π.Χ.) έδειξε ότι τα μέτρα του Σόλωνα δεν έλυσαν τα προβλήματα. Όμως ήταν το
θεμέλιο για την Αθηναϊκή Δημοκρατία του χρυσού
αιώνα του Περικλή, τα επιτεύγματα της οποίας άλλαξαν για πάντα την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον
κόσμο και παραμένουν άφθαστα ως σήμερα και
ίσως και για πάντα. Οι αιώνες πέρασαν, η Ελλάδα
μετά τον Μέγα Αλέξανδρο και τους διαδόχους της
επεκτάθηκε και έφτασε να επηρεάσει από την
Ανατολή ως την Δύση και σταδιακά η πρωτοκαθεδρία πέρασε στην Ρώμη. Η οποία έκανε την κλασική αρχαιότητα κτήμα όλων των λαών της Ευρώπης, οι οποίοι σε «ανταπόδοση» χάρισαν στις
κοιτίδες του πολιτισμού, και ειδικά στην Ελλάδα,
πάρα πολλές λεηλασίες, προδοσίες και χρέη.
Αφού χωρίστηκε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σε δυο
μέρη, ανατολικό και δυτικό, Ελληνισμός και Δύση,
διέγραψαν ξεχωριστή πορεία, που όταν συναντιόνταν αυτό γινόταν με πολύ κακά αποτελέσματα
για τον πρώτο. Αυτό συνεχίστηκε και στα χρόνια
της τουρκοκρατίας και της Επανάστασης.
Όταν το επαναστατημένο γένος αναζήτησε πόρους για τον Αγώνα του, οι Ευρωπαίοι τραπεζίτες
και πολιτικοί βρήκαν στον ελληνικό χώρο την ευκαιρία της ζωής τους για λεηλασία πολιτιστικών
αριστουργημάτων και για την, μέσω του χρέους,
υποδούλωση των Ελλήνων στις τράπεζες που
πλέον, από τον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση,
ήταν πάνω από τις κυβερνήσεις και με την δύναμή τους όριζαν την μοίρα λαών και χωρών όπου
οι ευρωπαϊκές υπερδυνάμεις είχαν ενδιαφέρον
και αποικίες. Δυστυχώς, η Ελλάδα έπεσε σε χέρια
ανίκανων, μικροπρεπών, εθελόδουλων ελληνόφωνων «ηγετών» που πλούτισαν κατακλέβοντας
τον μόχθο, τον ιδρώτα και τα όνειρα των Ελλήνων
επιτέλους να ορίζουν το μέλλον και τις τύχες της
πατρίδας τους, μόνοι τους. Σόλων δεν υπήρχε
ούτε υπάρχει δυστυχώς ούτε σήμερα να τα βάλει
με τις πανίσχυρες τράπεζες, θεσμό καθαρά ευρωπαϊκό, προτεσταντικό, που κάνει την τυραννία του
Πεισιστράτου κωμωδία του Αριστοφάνη.
Χάρη στα «φέσια» από το 1824, έχουμε προικιστεί με μια νεότερη περίοδο χρεών, πτωχεύσεων,
άθλιων πολιτικών, αναταραχών, κρίσεων, πολέμων, σπρωγμένοι από ιδιοτέλεια των αρχόντων,
αλλά και δικών μας επιπολαιοτήτων. Κάποιοι, όλο
και περισσότεροι, προτίμησαν και προτιμούν να
βολευτούν στο ισχύον σύστημα. Βάλλουν όσους
θέλουν να προκόψουν, τα καταφέρνουν. Κάπως
έτσι περάσαμε από τον 19ο στον 20ο αιώνα, έναν
αιώνα που την Ευρώπη σημάδεψαν τα όνειρα της
Γερμανίας να αντικαταστήσει, το 1914, την Βρετανία ως παγκόσμια υπερδύναμη. Το όνειρό του κάιζερ, έγινε ο εφιάλτης των λαών. Ήταν η χειρότερη
σφαγή, ως την επόμενη. Μετά τον Α’ Παγκόσμιο
Πόλεμο, οι ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες διαλύθηκαν και οι ηττημένοι, ειδικά η Γερμανία, έπρεπε
να πληρώσουν τεράστιες πολεμικές αποζημιώσεις. Χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για μια περίοδο χάριτος στην συνθήκη των Βερσαλλιών για να
μπορέσουν να ορθοποδήσουν και να πληρώσουν
οι Γερμανοί και οι σύμμαχοί τους τις αποζημιώσεις
σε δόσεις. Ο απλός γερμανικός λαός επωμίστηκε
τις συνέπειες του εγκλήματος του βασιλιά του,
έχοντας χάσει τα πάντα.
Η διεθνής οικονομική κρίση, το κραχ το 1929,
που επεκτάθηκε σα πανούκλα από το Νεοϋορκέζικο χρηματιστήριο στην ρημαγμένη Ευρώπη των

Σε πλαστικές καρέκλες καφενείου

Οι ελληνικές διπλωματικές Υπηρεσίες της ''προεδρεύουσας Ελλάδας''
Πρωτοφανής στα χρονικά ήταν η εικόνα από την συνάντηση κορυφής στις Βρυξέλλες, που είχε ο
πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με τον ισχυρό άντρα της Ρωσίας, Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν (28 Ιαν.
'14). Κατά τις συνομιλίες τους για σοβαρά θέματα όπως το φυσικό αέριο αλλά και για πιθανές ρωσικές
επενδύσεις στην Ελλάδα, κάθονταν σε πλαστικές καρέκλες καφενείου! Η εικόνα αυτή προκάλεσε αμέσως ποικίλα σχόλια, με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν να φαίνεται ιδιαίτερα αμήχανος. Φαίνεται
ότι οι υπηρεσίες της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κομισιόν δεν «μπόρεσαν» να βρουν έναν καλύτερο
χώρο για την συνάντηση.

Το δράμα με την ανεπάρκεια Ελλήνων διπλωματών στις ΗΠΑ
'Οταν με τα γνωστά νεοελληνικά πολιτικο-κομματικά κριτήρια καθόριζαν και καθορίζουν ακόμα στην
Αθήνα τις τοποθετήσεις εκπροσώπων της Ελλάδας στο εξωτερικό (διπλωμάτες, Γραφεία Τύπου κλπ), η
γύμνια φαίνεται τώρα. ''Ακέφαλο'' το Γραφείο Τύπου της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, ημι-υπαρκτό εκείνο της Νέας Υόρκης. Λειτουργούν και τα δύο με την δημοσιο-υπαλληλική νοοτροπία άλλων προηγούμενων κακών εποχών, την νοοτροπία ''ημέτερων της παρέας'' που θέλουν να τα 'χουν καλά με την Ελλάδα,
αντί να προβάλουν την χώρα στις ΗΠΑ. Αλλά επειδή ''το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι'', είναι φυσικό κι
επόμενο να συμβαίνουν αυτά τα φαιδρά, όταν, στην Αθήνα, γιά παράδειγμα, ηγείται της Γραμματείας
Ενημέρωσης ο κάθε ανεπαρκής του αμαρτωλού χτες.
Σε ότι αφορά τις διπλωματικές αποστολές στις ΗΠΑ, με τις μειωμένες τώρα αποδοχές και τις καθυστερήσεις στην καταβολή τους, είναι γνωστό και...καθιερωμένο διαχρονικά ότι ''απολαμβάνουν'' -κατά
πλειοψηφία- τις ''διακοπές'' τους, με νοοτροπίες-συνήθειες... ''ελλαδοκεντρικές'' και άγνοια της αμερικάνικης πραγματικότητας. Και ίσαμε να την καταλάβουν, έχει τελειώσει η θητεία τους.
Η ανεπάρκεια φαίνεται από το γεγονός ότι σχεδόν περιορίζονται σε επαφές με την...οργανωμένη
Ομογένεια στις ΗΠΑ, όταν όλοι γνωρίζουν ότι αυτή υπάρχει τυπικά και δεν έχει αξία. Αρκεί να πάτε σε
εκδηλώσεις-δεξιώσεις Προεξενείων. Θα δείτε τους ίδιους ανθρώπους, τους ''παράγοντες'' που βλέπατε
πριν 20 χρόνια. Δείγμα ότι τίποτα δεν άλλαξε, ούτε θα αλλάξει ποτέ. Απλά επειδή οι διπλωμάτες είναι
ανεπαρκείς και αδύναμοι να κάνουν επαφές με αξιόλογους χρήσιμους ανθρώπους, Ομογενείς και μη.
'Ετσι, περιορίζονται στα ίδια και ''καθιερωμένα'', αλλά μηδενικά σε αποτελέσματα.
Περί Γραφείου Τουρισμού Νέας Υόρκης και εμπορικών ακολούθων, δεν χρειάζονται σχόλια, επειδή
πρόκειται, στην κυριολεξία, γιά πεταμένα -γιά το τίποτα- χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων.
Η ''προεδρεύουσα'' της Ευρώπης Ελλάδα, πληρώνει στο εξωτερικό την διαχρονική ανεπάρκειά της.
αρχών του 1930, ήταν το τελειωτικό χτύπημα στην
ταπεινωμένη γερμανική περηφάνια. Ευκαιρία που
άδραξε χωρίς η ανυπόληπτη γερμανική ελίτ να
κάνει τίποτα ο Χίτλερ και οι σύντροφοί του. Και
έτσι άρχισε ο εφιάλτης της Ευρώπης. Η άνοδος
του φασισμού και του εθνικοσοσιαλισμού(ναζισ
μού) είχε για λίπασμα τα τεράστια χρέη και την
αγανάκτηση από την κρίση την έλλειψη ηγεσίας
(Δημοκρατία Βαϊμάρης).
Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος είναι ό,τι πιο φρικτό
και απάνθρωπο έχει δει(και μακάρι να μην έχει
επόμενο) η ανθρωπότητα σε μάχες, βιαιότητα.
Γενοκτονία, κτηνωδία, εγκλήματα, ακραίος ρατσισμός και απανθρωπιά. Μετά τον πόλεμο, πάλι,
η Γερμανία βρέθηκε στην θέση του κατηγορούμενου και του οφειλέτη χρεών και πολεμικών
αποζημιώσεων από την τελευταία, αλλά και την
προηγούμενη, σφαγή. Για να αποφευχθεί άνοδος παρανοϊκού σαν τον Χίτλερ, αποφασίστηκε
ότι η Γερμανία αρνείται σήμερα στην Ελλάδα,
την διαγραφή χρέους, ενώ ξέρει ότι ευθύνεται η
ελίτ της για την κρίση στην Ελλάδα, την διαφθορά και ότι δεν μπορεί να κουνά το δάκτυλο και
να προσβάλλει όταν χρωστά ακόμα πολεμικές
αποζημιώσεις(αρνείται με γελοίες δικαιολογίες

την καταβολή τους) και δεν έχει επιστρέψει ακόμα, 70 χρόνια μετά, κλεμμένες αρχαιότητες στην
χώρα με τις περισσότερες μέρες αντίστασης στον
Άξονα, που καθυστέρησε τις ορδές των ναζί στην
πορεία τους προς την ΕΣΣΔ. Όπως ξέρει ότι χάρη
στην διαγραφή του χρέους στην διάσκεψη του
1953 στο Λονδίνο και χάρη σε λεφτά και πλάτες
άλλων(μετανάστες, όπως και σήμερα, από την
Ελλάδα, την Τουρκία, την πρώην Γιουγκοσλαβία)
δημιούργησε το οικονομικό της «θαύμα». Όπως
ξέρει ότι και η σημερινή της ευημερία βασίζεται
στο αίμα του «αμαρτωλού» νότου των «τεμπέληδων» μεσογειακών λαών και των «βρώμικων»
Ελλήνων.
Πώς μπορεί λοιπόν μια χώρα που μιλάει για
πολιτισμό με απογόνους τον Αλάριχο και τους
Γότθους και με τόσα κλεμμένα στα μουσεία και
τις τράπεζές της και τόση ελληνική παρουσία στα
κτίρια και την γλώσσα της και τόσους Έλληνες να
διαπρέπουν στο έδαφός της να είναι τόσο βίαιη,
αγενής, προσβλητική σε έναν λαό που δεν έκλεψε
από την τσέπη τον μέσο Γερμανό, δεν ζήτησε, δεν
ρωτήθηκε καλύτερα, αν θέλει νέο νόμισμα(ευρώ),
δεν ρωτήθηκε για τους Ολυμπιακούς το 2004, για
τα εξοπλιστικά με μια συντηρούμενη από παντού
τουρκική απειλή πολέμου και πληρώνει τώρα, με
προσβολές, φτώχεια, ανεργία, μνημόνια, λάθη,
παραλείψεις, εγκλήματα πολιτικών της, αλλά και
της ΕΕ που φέρεται στην χώρα που έδωσε στην
Ευρώπη το όνομα και τον πολιτισμό της σαν να’
ναι αποικία!
Λίγη ιστορία, όσο και αν είναι δύσκολο το μάθημα αυτό, δεν θα έβλαπτε κανέναν, το αντίθετο σε
Βερολίνο και Βρυξέλλες. Γιατί όλοι κρίνονται εκεί
μετεξεταστέοι και ανεπίδεκτοι μαθήσεως.
Υ.Γ.: 'Ωρα να αναζητήσουμε λύσεις στην ιστορία
και το παρελθόν και να απαιτήσουμε εξηγήσεις
από τα σύγχρονα αρπακτικά, εσωτερικού και
εξωτερικού, που τρώνε τα σωθικά μας όπως τα
όρνεα έτρωγαν τα σπλάχνα του Προμηθέα στον
Καύκασο, γιατί χάρισε στον άνθρωπο την φωτιά,
τις επιστήμες και τα γράμματα.
Σοφία Τζανή
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ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ - ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

τώματα ελληνικά, ούτε καν το συζητάμε. Μετά
αναρωτιέται ο κ. γενικός (Γ. Ηλιόπουλος), γιατί
η Ομογένεια γελά με τους 'Ελληνες διπλωμάτες''τουρίστες'' στις ΗΠΑ και με το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ +
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Παρέλαση Ν. Υόρκη και ο σεμνός Πέτρος
Πικρόχολοι σχολίασαν την αναφορά μου στην
προηγούμενη έκδοση γιά τον Πέτρο (όχι τον πελεκάνο της Μυκόνου, αλλά αυτόν στην Αστόρια, τον
πρόεδρο της Επιτροπής Παρέλασης) και την εκδήλωση στο Γραφείο Τύπου γιά την παρουσίαση
των τελεταρχών στην παρέλαση γιά 25η Μαρτίου
(έναν γερουσιαστή Νέας Υόρκης κι έναν Αμερικανοέλληνα πρέσβη των ΗΠΑ). 'Εγραψα ότι ο Πέτρος
ήταν σεμνός και δεν μίλησε διόλου. Γιατί; Μα πολύ
απλό. Αν μίλαγε ο Πέτρος, με τα αγγλικά του της
Οξφόρδης, ποιός θα τον καταλάβαινε; Αφού έχουν
δυσκολία να καταλάβουν και τα ελληνικά του.
H μικρή, ''μεγάλη'' Οργάνωση
Λένε, στη Νέα Υόρκη, ότι η Ομοσπονδία τους
των ελληνικών Σωματείων, είναι ''η μεγαλύτερη ομογενειακή Οργάνωση στην Αμερική''. Στα
άδεια μυαλά τους σίγουρα. Αλλά στον έρανο 2007
γιά τους πυρόπληκτους μάζεψε τα λιγότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη Ομοσπονδία, ακόμα
και την μικρή Φλόριδας.
Εκδήλωση γιά το Ολοκαύτωμα
Καθιερώθηκε να γίνεται κάθε χρόνο από το
γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη εκδήλωση γιά το Ολοκαύτωμα. Εφέτος, θα γίνει το
απόγευμα της 5ης Φεβρουαρίου. Υπάρχει όμως
ένα μικρό πρόβλημα: Το Προξενείο...κατάργησε
εκδηλώσεις ελληνικού ενδιαφέροντος, ακόμα και
γιά εθνικές επετείους της Ελλάδας. Γιά Ολοκαυ-

FHASNE

State of the Federation Αddress

H Ομοσπονδία Νέας Αγγλίας,
σας προσκαλεί στην ετήσια ομιλία του
προέδρου της
State of the Federation Address,
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014, 7:00 μ.μ.
Στο ''Μαλιώτειο Πολιτιστικό Κέντρο'',
Brookline, MA
Ο εξοχότατος, λόγιος κ. πρόεδρος
θα αναφερθεί στην κατάσταση της
Οργάνωσης (State of the Federation) και
στην αποπεράτωση των μεγάλων έργων
της: 'Ιδρυση Βιβλιοθήκης και Μουσείου,
τα εγκαίνια των οποίων θα γίνουν, σε
επίσημη τελετή, την 1η Απριλίου 2014.
Θα προσφερθούν κόλλυβα, παξιμάδι και
καφές, ευγενική προσφορά-χορηγία της
Iεράς Μητρόπολης Βοστώνης και του
γενικού Προξενείου της Eλλάδος.
The State of the Federation is the annual
address presented by the President of
FHANSE to a joint session of the Boston
Hellenic-American Federation.
State of the Federation speeches usually
last a little over an hour, partly because
of the large amounts of applause that
occur from the audience throughout.
(Η καταχώρηση αυτή έγινε με την ευγενική
χορηγία IRS και Εισαγγελίας)

''Πως το τρίβουν το πιπέρι της Πανηπειρωτικής προέδροι;
Με ευρόπουλα το τρίβουν και με αυτά γλεντούν και πίνουν''

Ευτυχώς υπάρχει η 'Ολγα
Μπράβο της. Μπορεί το ΣΑΕ να διαλύθηκε εντελώς, μόλις η Ελλάδα σταμάτησε να το χρηματοδοτεί και οι ''ηγέτες'' τους ''εξαφανίστηκαν, αλλά
η 'Ολγα εκεί σταθερή. Συνεχίζει ''επαφές'' και
''ομιλίες'' ως ''παγκόσμια γραμματέας του ΣΑΕ'' εν
ενεργεία, ενός τυπικά και ουσιαστικά ανύπαρκτου
θεσμού. Πάντα το έλεγα εγώ ότι, οι ΣΑΕριτζήδες
''δοξάζουν'' τον απόδημο Ελληνισμό. Συμφωνεί
μαζί μου και η... Μιχαλού, που τους ψάχνει.
Η Μιχαλού είναι Βοστώνη
Μιά και ανάφερα την αξιοσέβαστη κυρία, έμαθα ότι βρίσκεται στην Βοστώνη να λάβει κάτι
χρωστούμενα, από Ομοσπόνδυλους και λοιπούς.
Μόνο δεν κατάλαβα κάτι. Μου είπαν ότι ψάχνει
ειδικά κάποιον του Συμβούλιου της εκεί Ομοσπονδίας, που νομίζει ότι είναι... μέγας Ναπολέων, επειδή έχει το ομώνυμο ''σύμπλεγμα''. Δεν
κατάλαβα ποιόν εννοεί. Κάποιος, λένε, από δυτική
Πελοπόννησο, αλλά δεν ξέρω ποιός. Δεν γνώριζα
ότι οι Ομοσπόνδυλοι Βοστώνης έχουν και Μεγάλους Ναπολέοντες, εκτός από μεγάλους Ηπειρώτες. Αναρωτιέμαι μόνο αν ιππεύουν άτι, πόνι ή...
καλάμι.
'Ερανος Ελλάδα, γιά Ομοσπονδίες ΗΠΑ
'Οπως πληροφορούμαι από ανάρτηση στο
facebook, ιδρύθηκε άτυπη Οργάνωση στην Αθήνα
που λέγεται ''φίλοι της Ομοσπονδίας'' (όπως λέμε
''φίλοι της Μυρτώ''), γιά να κάνει έρανο, τα χρήματα του οποίου θα διατεθούν γιά τις δεινοπαθούσες Ομοσπονδίες Νέας Υόρκης και Βοστώνης, οι
οποίες έχουν ανάγκες.
Ομογένεια δεν είναι η Ομοσπονδία
Μην κάνετε το λάθος να τατυτίζετε την Ομογένεια Βοστώνης με τους 20-30 ίδιους και ίδιους
που ασχολούνται μόνιμα με τις Οργανώσεις ή την
Ομοσπονδία. Η Ομογένεια ούτε θέλει να τους ξέρει
τους προεδροπαράγοντες-ψώνια και ούτε ασχολείται μαζί τους. Γνωρίζει τι γίνεται, δεν τους έχει
σε εκτίμηση, γι' αυτό κάθεται μακριά.
Τι θα γίνει με τελετάρχες;
Μετά τις αρνήσεις πολιτικών από Ελλάδα η Ομοσπονδία Βοστώνης ψάχνει γιά τελετάρχες. Πιθανά
να είναι ο- ευρισκόμενος στον κόσμο του- πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Εγώ προτείνω να κάνουν
τελετάρχη και τον θεολόγο-συντάκτη. Ο λόγος
απλός: Τόσα χρόνια τους προβάλει, τους βοηθάει
και πάντα συγκαλύπτει τις ανομίες τους. Γιατί να
μην τον χαρούμε και τελετάρχη, να παρπατήσει
στην παρέλαση 6 Απριλίου, δίπλα-δίπλα και χέριχέρι με τον μητροπολίτη Μεθόδιο;
Aν δεν δεχτεί ο ''Θ. Κ'', υπάρχει και η λύση που
προτείνει Πόντιος -ένας από τους πολλούς- στην
Βοστώνη, ο Γιωρίκας Ουρίδης: Να καλέσουν τον
''μέγα ευεργέτη'' Αρτέμη Σώρρα και αυτός από
φιλοτιμία θα τους δώσει 5-10 εκατομ. δολάρια,
φυσικά σε ''μετοχές'' ή ''ομόλογα-χρεόγραφα''.
Σικάγο... Ησυχία
Πολύ ησυχία στην πόλη των ανέμων. Ούτε Ομοσπονδία ακούγεται, ούτε τίποτα. Υπάρχουν ή το
διάλυσαν το ''μαγαζί''; Μήπως έφυγαν όλοι και
έμεινε μόνος του ο ''επίτιμος'' Καλαματιανός;

Αλί, αλί
και τρισαλί:
''Πασάδες''
στις ΗΠΑ,
της ΠανΗπειρωτικής

Η καλύτερη φωτογραφία της 20ετίας

Γιατί είναι η καλύτερη φωτογραφία; Πολύ απλό. Είναι από γλέντι με χρήματα που πλήρωναν τα κορόϊδα 'Ελληνες φορολογούμενοι. Αριστερά, ο μεγάλος Μιχάλης Σέρβος, πρώην πρόεδρος της ΠανΗπειρωτικής και σε άλλες 5-6 Οργανώσεις. Δίπλα του ο μεγάλος, πριν και τώρα πρόεδρος της ΠανΗπειρωτικής,
Νίκος Γκατζογιάννης. Πίσω αριστερά, ο έτερος πρόεδρος της ''κονόμας από Ελλάδα'' Χρυσόστομος
Δήμου του... ''Παγκόσμιου Συμβούλιου Ηπειρωτών'' και στην μέση με τα γυαλιά, ο μέγιστος πρώην
πρόεδρος ΠανΗπειρωτικής και Ομοσπονδίας Βοστώνης, Δημήτρης Τσούμπανος. Μιά όμορφη παρέα
την προηγούμενη δεκαετία σε γλέντι, στην Βοστώνη, που αποκαλούσαν ''συνέδριο'', όταν το χρήμα
ερχόταν άφθονο από Ελλάδα, με μορφή χορηγιών. Τώρα, έχουν γίνει άνω-κάτω και η Ομογένεια θα...
απολαύσει μεγάλα ηπειρώτικα... γλέντια, με ή χωρίς κλαρίνα.

''Ηπειρώτικα γλέντια'' και ...''τζάμπα μάγκες''

Στις 25 Ιανουαρίου, όπως είχε προαναγγείλει η στήλη, συνεδρίασε στη Νέα Υόρκη η ηγεσία της κραταιάς ΠανΗπειρωτικής. Αντί να ασχοληθούν με τα θέματά τους, ασχολήθηκαν με το τι έγραψε η ιστοσελίδα ΚΑΛΑΜΙ, γιά τα χρήματα που έχουν λάβει από Ελλάδα και τον χαραχτηρισμό τους ως ''γαϊδούρια'',
επειδή τον περασμένο χρόνο είχαν την αναίδεια να ζητήσουν -και να λάβουν- 3.000 ευρό ως ''χορηγία''
από το ελληνικό Δημόσιο, την ώρα που ο λαός στην Ελλάδα εξαθλιώνεται από το μνημονιακό καθεστώς
του. Την χορηγία ζήτησε το ύποπτο ''Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών'', με έδρα τα Ιωάννινα, πρόεδρο
που ζει στο... Κοννέτικατ (Χρυσόστομος Δήμου), αλλά είναι και πρόεδρος της ΠανΗειρωτικής... Ευρώπης. Το θέμα έφερε γιά συζήτηση ο πρώην τσουμπάνος (τσοπάνης στα ηπειρώτικα), πρώην πρόεδρος
της ΠανΗπειρωτικής Αμερικής, επειδή αισθάνθηκε ότι...θίγηκε. Η ΠανΗπειρωτική έχει ευεργετηθεί από
το ελληνικό κράτος με περισσότερα από 500.000 δολ. τις 3 τελευταίες δεκαετίες. 'Αγνωστο τι απόγιναν
τα χρήματα, επειδή η άχρηστη Οργάνωση δεν έχει να επιδείξει ΚΑΝΕΝΑ, μα ΚΑΝΕΝΑ στην κυριολεξία
έργο. Κατά συνέπεια, δεν καταλαβαίνω γιατί θίγηκαν -πρώτος ο τσουμπάνος- με τον χαραχτηρισμό
''γαϊδούρια''. Εκτιμώ ότι ο χαραχτηρισμός είναι πολύ επιεικής. Μπορεί ο πρώην τσουμπάνος να αποδείξει το αντίθετο; Η Ομογένεια καταλαβαίνει τώρα, με αφορμή τον έρανο γιά την Μυρτώ, τι έπαθε τόσα
χρόνια, με όλα αυτά τα ''ψώνια'' που είναι μόνιμα στις Οργανώσεις και τις ''κονόμες'' τους από Ελλάδα.
Την επομένη, 26 Ιανουαρίου, έκανε συνέλευση σε τηλεφωνικό θάλαμο, ο σύλλογος Ηπειρωτών Φλόριδας, ''ιδιοκτησίας'' πρώην πρόεδρου της ΠανΗπειρωτικής, που αποκάλυψε γραπτά ότι, μόνο επί δίχρονης προεδρίας του, στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, η ΠανΗπειρωτική είχε πάρει 48.000
δολ. από την Ελλάδα, ζητώντας να επιστραφούν όλες οι χορηγίες όλων των χρόνων στον δεινοπαθούντα λαό της. Υποτίθεται, θα έθετε το θέμα γιά να πάρει απόφαση η συνέλευση του συλλόγου, μέλος της
ΠανΗπειρωτικής, δηλ. γιά να επιστραφούν τα χρήματα στην Ελλάδα. Αλλά κουβέντα. Μίλησαν γιά τον...
χορό τους, όπου θα ''τιμήσουν'' τον πρώην ΣΑΕάρχη ΗΠΑ, 22 Φεβρουαρίου.
Το θέμα χορηγίες από Ελλάδα, παραπέμφθηκε γιά την επόμενη συνέλευση εκλογών, άγνωστο ποιόν
χρόνο. Και τώρα το δούλεμα πάει ''σύννεφο'', αφού του λένε (ακόμα και ο τσουμπάνος) ''Μιχαλάκη,
όταν τρώνε οι βαρελο-παγουράδες, δεν μιλάνε''.

Καλιφόρνια... Ηρεμία
Εκεί, ο Θεόδωρος, ο μόνιμος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βόρειας Καλιφόρνιας, τα 'χει βάλει όλα
στον αυτόματο πιλότο. Δεν έχει λόγους και αιτίες
να νοιάζεται, απολαμβάνοντας δημοτική μουσική
και τραγούδια, όπως πάντα.

Φλόριδα... Αφασία
Η τοπική Ομοσπονδία έχει ξεχάσει και η ίδια ότι
υπάρχει. Διαλύθηκε μαζί με τους συλλόγους. Ελάχιστοι έμειναν και λειτουργούν λίγο.
Εθνικό Συμβούλιο... Ζωή σε λόγου μας
Ποιό ''Εθνικό Συμβούλιο'' με μέλη Ομοσπονδίες
και πανΕνώσεις; 'Εφυγαν όλοι, έμεινε μόνος του ο
πρόεδρος και ο Μαννής να το μνημονεύει.
- Κατά συνέπεια, η οργανωμένη μας Ομογένεια
στις ΗΠΑ, αποτελεί την ''ζωντανή γέφυρα με την
Ελλάδα'', που λέει και ο πρέσβης μας στην Ουάσιγκτον, ευρισκόμενος -ως Καλαματιανός- μόνιμα,
εκτός τόπου, χρόνου και πραγματικότητας.
Κάποτε στην Αμερική, υπήρχε οργανωμένος Ελληνισμός. Τώρα, όχι.

Περιπατητές κάνουν πεζοπορία, μαζί με πολιτικούς Ελλάδας (καθαρούς και βρώμικους) στην Βοστώνη, σε μιά εκδήλωση με... ''λαοθάλασσα'' 1.500, που αποκαλούν ''παρέλαση γιά την 25η Μαρτίου'' και
λένε ότι η πεζοπορία αυτή των 2 ωρών, στοιχίζει 40 και, χιλιάδες δολάρια. Οι κορδέλες στο σώμα τους,
δεν παραπέμπουν σε...καρνάβαλο, αλλά σε...τιμητικούς τίτλους, όπως ''Grand Marshal'' (a ceremonial,
military, or political office of very high rank). Στην μέση, η κ. President. Δίπλα της, ο Πανίκας

5

•

Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

ΣΑΕ: Ανάσταση... νεκρών;
Θαύμα... Συνεδρίασε μετά ένα χρόνο σχεδόν,
η... Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού της Βουλής
στην Αθήνα. Ναι υπάρχει και τέτοια Επιτροπή,
στην οποίαν παρευρίσκονται βουλευτές, κατά
πλειοψηφία άσχετοι με Ομογένεια, εισπράττουν
τα extra γιά την συμμετοχή τους, λένε και καμία
κουβέντα και φεύγουν. Μετά την υπουργοποίηση
του 'Αδωνι, η Επιτροπή ήταν ακέφαλη. Τώρα έβαλαν επικεφαλή τον βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη
(ΝΔ). Τι σχέση έχει με τους Απόδημους; Όση και οι
Ομοσπονδίες μας με τη νομιμότητα στους...εράνους. Είπαν διάφορα, εκεί και ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος γιά τους Απόδημους Κυριάκος
Γεροντόπουλος, που ζήτησε να ψηφιστεί νόμος
γιά να αναστηθεί το ΣΑΕ (Συμβούλιο Απόδημου
Ελληνισμού) και τα ''λαμόγια'' στην Ομογένεια μυρίζονται νέες μάσες, αν γίνει αυτό. Τους απασχόλησε το θέμα της εκπροσώπησης, αν, δηλαδή, θα
έχουν δικαίωμα ψήφου στο ΣΑΕ μόνο οι Oργανώσεις ή και τα φυσικά πρόσωπα, σημείο στο οποίο
οι απόψεις δεν ταυτίζονται.
Μετά 19 χρόνια και την παταγώδη αποτυχία του
ΣΑΕ, οι ασοβάρευτοι πολιτικοί στην Ελλάδα, ακόμα ομιλούν γιά...ανάσταση νεκρών, νομίζοντας
ότι θα εξαπατήσουν πάλι την Ομογένεια.
''Σαχλαμάρας'' υφυπουργός;
Το πιό ωραίο είναι αυτό που είπε ο υφυπουργός
Εξωτερικών στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής: «Το ΣΑΕ είναι ένα όργανο απόλυτα χρήσιμο, το οποίο πρέπει να είναι ισχυρό,
ώστε να μπορεί να ασκεί πιέσεις και να επηρεάζει
κοινοβούλια και κυβερνήσεις για τα εθνικά μας
θέματα». Δηλαδή, το...ΣΑΕ θα...επηρεάζει κυβερνήσεις ανά την υφήλιο.
Γιά παράδειγμα στις ΗΠΑ, το χρηματοδοτούμενο -έστω με ένα δολάριο, άμεσα ή έμμεσα- από
την Ελλάδα ΣΑΕ, θα... παρεμβαίνει στην κυβέρνηση και στους νομοθέτες της χώρας. 'Η θα είναι
αυτοοχρηματοδοτούμενο, οπότε κάτι γίνεται; Και
χωρίς χρήμα από Ελλάδα, ποιό ''λαμόγιο Ομογένειας'' θα ασχοληθεί; Εκτός από άσχετος ο υφυπουργός, φαίνεται να χρειάζεται και...γιατρό.
Σημ.: Προβλέπω δυνατές ''πλάκες'' και γέλιο.
Ταυτότητες Ελλάδα, stop
Ομογενείς, μην διανοηθείτε να ζητήσετε να
βγάλετε ταυτότητα (sto Ellada) μέχρι τον ΜάρτιοAπρίλιο και βλέπουμε !
Συνέβηκε και αυτό για να δείξει ακόμα μια φορά
ότι πρόκειται γιά ένα κράτος που παραπαίει και
διαλύεται.
Την Τρίτη έλαβαν όλα τα αστυνομικά τμήματα
ασφαλείας μια διαταγή από το αρχηγείο που λέει
με λίγα λόγια ότι: Δεν υπάρχει ''μία'' για προμήθεια χαρτιού και αυτοκόλλητης ταινίας για την
έκδοση ταυτοτήτων μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου
όπου και θα προμηθευτούμε νέο ποσότητα, δηλαδή μετά από ένα μήνα και μέχρι να... μοιραστούν
οι νέες ποσότητες στα τμήματα υπομονή πολίτες!
Η διαταγή συνεχίζει και μέσα σε όλα διατάζει τα
τμήματα ασφαλείας ότι μέχρι να προμηθευτούν
και πάλι χαρτί να εκδίδονται μόνο οι απολύτως
αναγκαίες ταυτότητες εάν και εφόσον υπάρχει
ανάγκη. Οπότε Έλληνες μην τολμήσετε να βγάλετε ταυτότητα από σήμερα και μέχρι να γίνει η νέα
προμήθεια! Οι αστυνομικοί τι δικαιολογία θα λένε
στους πολίτες για το ότι δεν έχουν γραφική ύλη
για να εκδώσουν νέες ταυτότητες;
Ελλάς το μεγαλείο σου...
Υπογραφή: Ο γ' αντι-Πρόεδρος

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ - ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Κέρασμα της Μυρτώ στην Ομοσπονδία Νέας Υόρκης
Με αφορμή το σκάνδαλο με τις 2.000 δολ. που πρόσφερε η Τράπεζα Atlantic Bank Νέας Υόρκης
στον έρανο γιά την Μυρτώ, Δεκέμβριο '13, έμαθα τα ακόλουθα: Η επιστολή με την επιταγή πήγε στην
Ομοσπονδία Νέας Υόρκης. Η επιταγή ήταν στο όνομα Ομοσπονδίας Νέας Υόρκης, αλλά η επιστολή ζητούσε να διαβιβαστεί το ποσό στον λογαριασμό γιά τον έρανο (Βοστώνη). Η επιταγή κατατέθηκε στον λογαριασμό της Ομοσπονδίας
Νέας Υόρκης. Και μετά τίποτα. Τα χρήματα παραμένουν στο ταμείο.
'Οταν προέκυψε το θέμα πριν μία εβδομάδα, οι της Ομοσπονδίας
του ''γκέττο'' Αστόριας, ακολούθησαν την συνηθισμένη μέθοδο:
'Αλλα αντί άλλων και ''γιούργια στον ταβλά με τα κουλούρια'', δηλ.
παρέλαση (εκεί και το πολύ χρήμα).
Η στήλη επικοινώνησε με τον πρόεδρο της ομογενειακής Οργάνωσης κι επιφανή Πόντιο, ο οποίος είπε γιά το θέμα: ''Οι φήμες ότι
κάνουμε σκάνδαλα, είναι ποντιακά ανέκδοτα''.
Ο ταμίας μου δήλωσε: ''Η αλήθεια είναι ότι η επιταγή ήταν δώρο
της Μυρτώ στην Ομοσπονδία μας, ένα κέρασμα ας πούμε''.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρέλασης και επόμενος πρόεδρος
της Ομοσπονδίας, μου είπε: ''Ποιά επιταγή και ποιά Ομοσπονδία;
Πριν εμένα το χάος, μετά από εμένα πάλι χάος. Εγώ είμαι η Ομοσπονδία, ευρισκόμενος στο δικό μου χάος''.
'Ετσι κατάληξα στο συμπέρασμα ότι η Ομοσπονδία Βοστώνης είναι ελαφρά πιό ''φιλάνθρωπη'' από την αντίστοιχη Νέας Υόρκης.
(Στην φωτογραφία, παράγοντας της Ομοσπονδίας του ''γκέττο'' μας, πηγαίνει σε γενική Συνέλευση)
'Εχει δίκιο ο ''Θ. Κ.''
Αν γίνονται τέτοια σε Νέα Υόρκη και Βοστώνη, φταίει μετά ο θεολόγος-συντάκτης του ''Κρα'', που
επικρίνει έντονα όσους ''κακοήθεις συκοφαντούν'' τις ''έντιμες, φιλάνθρωπες Οργανώσεις μας'' και ''τα
δικά μας παιδιά''; Εγώ ζητώ συγχώρεση από τον ''Θ. Κ'' γιά τις ''συκοφαντίες'' μου.
'Ερανος στην Αστόρια
Από άτομα, γιά την...Μυρτώ. Τι έγιναν τα χρήματα; Χαζή ερώτηση. Πήγαν στις τσέπες τους. Δεν είναι
η πρώτη φορά. 'Εχουν ''ειδικότητα'' στο δοξασμένο ελληνικό μας ''γκέττο'', το μοναδικό στην Αμερική.
Αν είναι ανακατεμένος και...ραδιο-εκφωνητής; Τέτοια πράγματα στην Αστόρια γίνονται;

Η ''μεγαλειώδης'' παρέλαση στη Νέα Υόρκη
Συμμετέχει και το ''άρμα'' του κ. Μενή, διαχρονικού παράγοντα και ''πρώτου μάγκα'' στο ''γκέττο''. Ο
Θεόδωρος Μενής, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου ''Φιλάθλων'' Ολυμπιακού, ο οποίος, συγκέντρωσε το
ποσό των δύο χιλιάδων δολαρίων και το κόμισε αυτοπροσώπως στην Βοστώνη την βραδιά της εκδήλωσης, το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013, γιά την Μυρτώ. Ο κ. Μενής δήλωσε πως «αισθάνομαι κυριολεκτικά αηδία, γελοιοποίησε (σ.σ. η μητέρα της Μυρτώ) την Ομογένεια στην Ελλάδα...» (αναφέρεται στις
δηλώσεις της κ. Μαρίας Κοτρώτσου στην τηλεόραση του ΑΝΤΕΝΑ). Ο κ. Μενής μίλησε με απογοήτευση
εναντίον «των κυκλωμάτων τηλελαγνείας και άλλων διασπορέων συκοφαντιών σε βάρος της Ομογένειας της Βοστώνης και γενικότερα». Μπορεί να μην είναι μεγαλειώδης η ελληνική παρέλαση, με τους
''παράγοντες''...Μενήδες, που ''δοξάζουν'' την Ομογένεια, με το...''ήθος'' και τον...''πολιτισμό'' τους;

'Αγιε Βοστώνης... Τους ''φιλάνθρωπους'' ασπόνδυλους Ομοσπόνδυλους -κατά την μαλαφούριο
ορολογία, ξέρεις εσύ- πρώτα τους εξομολογούν
και μετά τους δίνουν την ευλογία. Εσύ πως μπερδεύτηκες κι έκανες το ανάποδο και τώρα που
έγιναν...''διάσημοι'', τρέχουν και δεν φτάνουν;
Εκτός και αν είχες αναθέσει στον άγιο Καλμουκίας να τους ''εξομολογήσει'' κι αυτός, αντί να τους
σώσει, τους πέταξε στο ''πυρ το εξώτερον''. Και
εξαιτίας αυτού, οι υπόλοιποι αμαρτωλοί, ανακουφισμένοι τώρα, αναφωνούμε ''μέγας είσαι Κύριε
και θαυμαστά τα έργα Σου''. Επειδή καταλαβαίνω
ότι έγινε μπέρδεμα, προτείνω να τους καλέσεις
στον 'Αγιο Νεκτάριο, χωρίς ποτό άρα και χωρίς
άδεια, να τους εξομολογήσεις και να τους κοινωνήσεις. Πρόσεχε μόνο γιατί είναι ''παπατζήδες'',
λένε άλλα αντί άλλων και σπάνια αλήθειες.

Μεγάλη ηπειρώτικη ''πλάκα''
(Αντιγραφή από το ΚΑΛΑΜΙ)
«Ευχαριστούμε δημόσια το Συμβούλιο της Παν
Ηπειρωτικής Αμερικής.
Επειδή, στην συνεδρίασή του, το Σάββατο 25
Ιανουαρίου 2014, στο κτίριο του συλλόγου ''Αναγέννηση'' στην Αστόρια, μετά από πρόταση του
λεβέντη της Ηπείρου, πρώην πρόεδρου και πολυπρόεδρου σε άλλες Οργανώσεις Δημ. Τσούμπανου, ασχολήθηκε -τα 2/3 του χρόνου της συνεδρίασης- με το ''ΚΑΛΑΜΙ'', που τους αποκάλεσε
''γαϊδούρια'', επειδή ζήτησαν και πήραν, πριν λίγους μήνες, χρήματα-επιχορήγηση από την χρεοκοπημένη, σακατεμένη οικονομικά Ελλάδα.
Γιά την ιστορία, δεν ασχολήθηκαν με την ουσία,
δηλ. ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ με τις εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια που πήραν από τον φορολογούμενο λαό της
Ελλάδας, ως χορηγίες, τις περασμένες 2-3 δεκαετίας και αν προτίθενται να του τα επιστρέψουν,
τώρα που τα έχει ανάγκη.
Με την λέξη ''γαϊδούρια'' αισθάνθηκαν, όπως
είπαν, ότι θίγονται γονείς και παπούδες τους.
Μάλλον δεν κατάλαβαν καλά, επειδή άλλα διαβάζουν, άλλα καταλαβαίνουν και άλλα λένε. Γι'
αυτούς ήταν και συγκεκριμένα γιά την Οργάνωση
''Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών'', όχι γιά τους
μακαρίτες προγόνους τους ή την...κυρά-Φροσύνη» (σ.σ.: η κυρά Φροσύνη του Αλη Πασά της
Ηπείρου, ονομαζόταν Ευφροσύνη Βασιλείου)

Περασμένα μεγαλεία... Τότε που η Ελλάδα έδινε χρήμα μέσω του γενικού Προξενείου στην Ομοσπονδία Βοστώνης. 'Οχι γιά να χτίσει... Βιβλιοθήκη και... Μουσείο, όπως έλεγε πριν 30 χρόνια κοροϊδεύοντας
την Ομογένεια, αλλά γιά γλέντια, την μία ημέρα του χρόνου που ''δραστηριοποιείται'' ως Οργάνωση, δηλαδή όταν κάνει την μικρή παρέλαση για την 25η Μαρτίου. Γλέντια, στην υγεία των κορόϊδων Ελλήνων
φορολογούμενων, που έδωσαν γύρω στα 200.000 δολάρια στην Οργάνωση. Δεν αξιοποιήθηκαν. Τι απόγιναν; Ρωτήστε το κατεστημένο και τις οικογένειες που την ''κυβερνούν'', χωρίς να δίνουν λογαριασμό.
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ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ - ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

Εκτιμάται ότι περισσότερα από 100 εκατομ. ευρό πετάχτηκαν σε 17 χρόνια γιά το απόλυτο τίποτα. Γιά Συνελεύσεις στην Θεσσαλονίκη και στις περιφέρειες
(όλα τα εξοδα πληρωμένα: Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, φαγητά κ.ά.) με ''παραθεριστές'' εκατοντάδες Ομογενείς παράγοντες. ''Ποσοστά-Μίζες'' σε
διεφθαρμένους 'Ελληνες πολιτικούς και αφορμή γιά πολυήμερα πολλαπλά τους ταξίδια με κρατικό χρήμα, ανά την υφήλιο, με συζύγους ή ερωμένες.
Κρατικά κονδύλια,
2007-09: 'Οταν το
ΣΑΕ υπολειτουργούσε

Ως συνέχεια -από το προηγούμενο- της έρευνας ''το Μεγάλο Φαγοπότι'' στην Ομογένεια, με κρατικό χρήμα από Ελλάδα

ΣΑΕ: ΠΩΣ ΜΕΘΟΔΕΥΤΗΚΕ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Πολύ χρήμα των Ελλήνων φορολογούμενων, μοιράστηκε γι' αργόσχολα ''γραφεία'' των Περιφερειών, συχνά ''ταξίδια'' των ''ηγετών'' του ΣΑΕ, περιφερειακές Συνελεύσεις με την συμμετοχή κάθε φορά, εκατοντάδων ''προεδροπαραγόντων της Ομογένειας'', με όλα πληρωμένα: Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, φαγητά.
Το...συνταγματικά κατοχυρωμένο (άρθρο 108, παρ. 2), Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), ήταν ανύπαρκτο ως νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα, αλλά ''λειτουργούσε'' με νόμο της Ελλάδας (3480/2006 - ΦΕΚ 161/Α'/2.Αυγ.2006). Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ) διοχέτευε τα κονδύλια στις περιφέρειες
μέσω άλλης ''επιχείρησης'' ('Ιδρυμα Απόδημου Ελληνισμού) που είχε βάλει πλώρη και γιά... ''μπίζνες'', με έγκριση των ''ηγετών'' του ΣΑΕ και ενθάρρυνση πολιτικών στην Αθήνα. Aναπάντητα ακόμα τα μεγάλα ερωτηματικά της Ομογένειας, γιατί η -κάθε- ελληνική κυβέρνηση επέμενε να κρατά στη ζωή, γιά μιά 17ετία, ένα
νεκρό Οργανισμό, δίνοντάς του εκατομ. ευρό, χωρίς αυτός ν' αντιπροσωπεύει ουσιαστικά, ποσοστό μεγαλύτερο του 3% των Απόδημων.
Η ροή του κρατικού χρήματος προς τις Περιφέρειες του ΣΑΕ, γινόταν μέσω του
ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού, το οποίο ''επανασύστησε'' πριν λίγες ημέρες ο
αρμόδιος υφυπουργός Εξωτερικών (23 Iανουαρίου 2014, Αριθμ. Πρωτ. 257)

'Οπως διαπιστώνει κανείς, οι σκοποί του Ιδρύματος δεν έχουν
σχέση με Απόδημο Ελληνισμό-Ομογένεια.
Διεύθυνση η ίδια με τα πρώην Γραφεία ΣΑΕ, Θεσσαλονίκη

Η διακίνηση των εκατομ. παραπέμπει σε
τακτικές ''ξεπλύματος μαύρου χρήματος''

'Οταν στις αρχές της δεκαετίας του '90 ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου -απόδημος 'Ελληνας και ο
ίδιος- οραματίστηκε έναν ενωμένο οικουμενικό απόδημο Ελληνισμό, ουδέποτε μπορούσε να φανταστεί
τι έκτρωμα θα δημιουργούσαν όλοι όσοι ανάλαβαν να υλοποιήσουν τον οραματισμό του. Το έκτρωμα ονομάστηκε Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) και ιδρύθηκε λίγα χρόνια αργότερα, παρά τις
έντονες διαφωνίες του οικουμενικού Πατριαρχείου, που το πολέμησε πολύ.
Επειδή η ''καλή μέρα από το πρωί φαίνεται'', στην ιδρυτική παγκόσμια Συνέλευση στην Θεσσαλονίκη,
Δεκέμβριο 1995, με την παρουσία της πολιτικής ηγεσίας και αντιπροσώπων ομογενειακών Οργανώσεων από τις 5 Ηπείρους, φάνηκαν οι προθέσεις των διεφθαρμένων και μη, Ελλήνων πολιτικών: 'Αλλους
ψήφισαν οι αντιπρόσωποι, άλλους επέβαλαν ως ''ηγέτες''. Λίγα χρόνια αργότερα, παρέδωσαν και το
ΣΑΕ στο οικουμενικό Πατριαρχείο.
Στα χρόνια που ακολούθησαν από την ίδρυση του ΣΑΕ, αποδείχτηκε η έλλειψη σοβαρότητας που
χαραχτηρίζει του 'Ελληνες πολιτικούς: Με αντάλλαγμα αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, φαγητά κλπ
στους μόνιμους ημιμαθείς αντιπροσώπους των ημιδιαλυμένων ομογενειακών Οργανώσεων, δημιούργησαν ομαδούλες ψηφοκουβαλητών, γιά να ελέγχουν έτσι τους Απόδημους. Αλλά, η άγνοια που χαραχτηρίζει τους 'Ελληνες πολιτικούς γιά τα περί της Ομογένειας, είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργήσουν
ένα ελεγχόμενο ΣΑΕ-έκτρωμα, το οποίο η Ομογένεια ουδέποτε αγκάλιασε.
Το γεγονός ότι, παρά τα εκατομ. ευρό που δαπάνησε η ελληνική κυβέρνηση γιά 17 χρόνια, παρά την
παραπληροφόρηση μέσω των κρατικών βασικά ΜΜΕ, παρά την εξαγορά προεδροπαραγόντων της
Ομογένειας, με χορηγίες στις Οργανώσεις τους και ''διευκολύνσεις'' στους ίδιους, το ποσοστό των Ομογενών που αντιπροσωπεύονται στο ΣΑΕ, δεν ξεπέρασε -έστω τυπικά- το 5%.
'Ολες αυτές οι ελληνικές κυβερνητικές ΑΠΑΤΕΣ, μέσω της -ουσιαστικά αργόσχολης- Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ), γίνονταν στο όνομα της Ομογένειας, από τον χρόνο 1996.
Έχουν -και νομική- ευθύνη γιά όλο το ''φαγοπότι'' με το ΣΑΕ, στο όνομα της Ομογένειας από 1996
και οι διατελέσαντες υφυπουργοί Εξωτερικών: Νιώτης, Μαγκριώτης, Σκανδαλάκης, Κασσίμης, Δόλλης,
μαζί με τους προϊσταμένους τους υπουργούς Εξωτερικών, περιόδου 1996-2010. Το ίδιο και οι διατελέσαντες γενικοί γραμματείς της ΓΓΑΕ...
(Αναλυτικά στην επόμενη σελίδα)
Είναι ντροπιαστικό γιά το ελληνικό κράτος και την ελληνική Δικαιοσύνη, ο τελευταίος πρόεδρος και ο
ταμίας του ΣΑΕ, μαζί με αξιωματούχους της ΓΓΑΕ, να μην έχουν ακόμα διωχτεί. Το ίδιο ντροπιαστικό
να μην έχει διωχτεί πρώην υφυπουργός (ΠΑΣΟΚ) γιά τις ''αρπαχτές'' και ''μίζες'' από κονδύλια γιά ΣΑΕ

Από τις ειδήσεις, Δεκέμβριος 2006:
Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού δεν υφίσταται ως Νομικό Πρόσωπο στην Ελληνική Επικράτεια! Η παραδοχή αυτή έγινε εκ μέρους του
δικηγόρου του Σ.Α.Ε. ως απάντηση στα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε ο δικηγόρος κ. Στέλιος
Γρηγορίου εκ μέρους της Διεθνούς Ενώσεως Ελληνικών Κοινοτήτων της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών «Πόντος».
Αποτέλεσμα της ανυπαρξίας του Σ.Α.Ε. ως Νομικού προσώπου στην Ελληνική Επικράτεια ήταν η
απόρριψη του σχετικού αιτήματος από τον αρμόδιο δικαστή. Από σχετική έρευνα που διενήργησαν οι ενδιαφερόμενοι, προέκυψε ότι ως Νομικό
Πρόσωπο υφίσταται μόνον το «'Iδρυμα Απόδημου
Ελληνισμού» το οποίο παρέχει Γραμματειακή Υποστήριξη στο Σ.Α.Ε., ενώ μέσω αυτού διακινούνται

και τα σχετικά κονδύλια προς τις περιφέρειες. Τα
ασφαλιστικά μέτρα κατατέθηκαν στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης εναντίον του Σ.Α.Ε.
μετά την σύγκλιση του ιδρυτικού συνεδρίου του
Σ.Α.Ε. της νέας περιφέρειας της Μαύρης Θάλασσας στο Γκελεντζίκ της Νότιας Ρωσίας, η οποία
δημιουργείται βάσει του νέου σχετικού Νόμου
(3480).
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ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ - ΤΟ ΘΕΜΑ

ΣΑΕ: Η μεγαλύτερη απάτη στο όνομα της Ομογένειας
Tα μισά από τα κονδύλια, πήγαιναν σε τσέπες Ελλήνων πολιτικών. Στόχος της
ίδρυσης του ΣΑΕ ήταν η διάλυση της οργανωμένης Ομογένειας, όπως και έγινε
Στις 29 Ιανουαρίου 2014 συνεδρίασε η -μόνιμασε ''λήθαργο'' Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού
της Βουλής των Ελλήνων. Ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος γιά τους Απόδημους Κυριάκος
Γεροντόπουλος, ανακοίνωσε ότι ''ΘΑ'' φέρει στην
Βουλή γιά ψήφιση το νέο νόμο γιά το Συμβούλιο
Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), που ουσιαστικά καταργήθηκε πριν 5 χρόνια, τυπικά πριν 2. Ο νόμος
''πάει'' στην Βουλή τα τελευταία 3 χρόνια, αλλά
ποτέ δεν έφτασε. 'Οπως και το νομοσχέδιο γιά την
ψήφο στους Απόδημους: Αυτό ''πάει μιά δεκαετία'', αλλά κάπου έχασε τον δρόμο. Αλλά, η πριν
συσταθείσα Επιτροπή με Ομογενείς και κρατικούς
αξιωματούχους Ελλάδας, γιά το νόμο περί ΣΑΕ,
''θα''...συνεδριάσει μετά την ολοκλήρωση της
προεδρίας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση,
το καλοκαίρι. Παράλληλα ο υφυπουργός, είπε ότι
τα τελευταία τρία χρόνια δόθηκαν γιά το (ανύπαρκτο τυπικά και ουσιαστικά ΣΑΕ) από το ελληνικό
κράτος, μόνο... 753.000 ευρό. Την ίδια ώρα οι δύο
υπάλληλοι του άστεγου ΣΑΕ στην Θεσσαλονίκη
είχαν λάβει ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του, γιά
μη καταβολή μισθών, ενώ το ΙΚΑ προχώρησε σε
νομικά μέτρα.
'Ετσι ο υφυπουργός, ανασύστασε την περασμένη εβδομάδα το ''Ιδρυμα Απόδημου Ελληνισμού'',
το παλιό, γνωστό ''πλυντήριο'' αμαρτωλού χρήματος, μέσω του οποίου μοιραζόταν το κρατικό χρήμα στο προεδρείο και στις περιφέρειες του ΣΑΕ. Κι
ενώ όλοι μιλούν γιά...ΣΑΕ και το βρίσκουν...καθαρό, κανείς δεν μιλάει γιά το ''Ιδρυμα'', με΄σω του
οποίου δινόταν το χρήμα, αφού το ΣΑΕ ουδέποτε
υπήρξε νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα, ουδέποτε
διαχειρίστηκε χρήμα άμεσα-επίσημα. Αλλά περιλαμβάνεται στο...Σύνταγμα. Μιλάμε δηλαδή γιά
το απόλυτο ελληνικό διεφθαρμένο κρατικό-κυβερνητικό ''τρελλοκομείο''.
Ο υφυπουργός δήλωσε με ''καμάρι'' στην Επιτροπή, ότι, οι αρχές ερευνούν τα οικονομικά
του ΣΑΕ γιά την περίοδο 2006-2009, αφήνοντας
ξεκάθαρα την εντύπωση ότι υπάρχει οικονομικό
σκάνδαλο. Γιά τα οικονομικά του... Ιδρύματος,
κουβέντα.
Λίγες ώρες ενωρίτερα επέκρινε τον προκάτοχό
του, επειδή είχε στείλει, πριν αποχωρήσει το καλοκαίρι, την υπόθεση στην εισαγγελία.
Οι ''κουρασμένοι'' βουλευτές-μέλη της Επιτροπής έμειναν λίγο στην αίθουσα, γιά να εισπράξουν
την αμοιβή από την συμμετοχή τους και αποχώρησαν να πάνε σε άλλες, γιά να μην χάσουν τις
εισπράξεις-''αποζημίωση''. Ο υφυπουργός φυσικά, έκανε και άλλες βαρύγδουπες χιλιοειπωμένες
εξαγελίες περί ''ψήφου στους Απόδημους''. Σε ότι
αφορά το...μελλοντικό ΣΑΕ, είπε: «Να μεταφέρει
τη φωνή της Ομογένειας στην Ελλάδα, αλλά νομίζω και εμείς το χρειαζόμαστε για να μπορεί να
ασκεί και την επιρροή του στο εξωτερικό για διάφορα ζητήματα τα οποία αφορούν τους Έλληνες
κσαι την Ελλάδα.
Σ΄αυτήν την περίοδο της κρίσης, ένα ισχυρό
ΣΑΕ, με ένα ισχυρό προεδρείο του ΣΑΕ θα μας
ήταν πιθανότατα χρήσιμο για να μπορέσει να
ασκήσει πιέσεις στο εξωτερικό όπου η Ελλάδα το
χρειαζότανε. Και για κάποια άλλα θέματα τα οποία
είναι ανοιχτά τα εθνικά θέματα και για τα οποία
μπορεί να επιρρεάσει τα Κοινοβούλια του εξωτε-

ρικού και τις Κυβερνήσεις του εξωτερικού για κάποιες αποφάσεις υπέρ των δικών μας θέσεων».
'Οσοι στην Ομογένεια διάβασαν τις δηλώσεις
του υφυπουργού, αβίαστα είπαν: 'Ενας ακόμα
ΨΕΥΤΗΣ υφυπουργός, πολιτικός της Ελλάδας, που
κοροϊδεύει-εξαπατά την Ομογένεια, χωρίς ίχνος
ντροπής.
Το ''τέλειο έγκλημα''
Από τα μέσα της δεκαετίας του '90 που δημιουργήθηκε το ΣΑΕ, οι Απόδημοι 'Ελληνες έζησαν
γεγονότα που πιστοποιούσαν γιατί η Ελλάδα καταστράφηκε οικονομικά: Εκατομμύρια δίνονταν
κάθε χρόνο σε ομογενειακές Οργανώσεις, απευθείας ή μέσω προξενείων, έτσι χωρίς λόγο και
αιτία, ώστε να προσχωρήσουν στο ΣΑΕ, με στόχο
αυτές να υποβαθμιστούν, μηδενιστούν, διαλυθούν.
Το ελληνικό δημόσιο πλήρωνε όλα τα έξοδα γιά
την ηγεσία του ΣΑΕ, χρηματοδοτούσε μέσω της
βρώμικης Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ) τα πάντα: Περιφερειακά γραφεία ανά
την υφήλιο, τα οποία ήταν απόλυτα άχρηστα και
μη χρήσιμα στην Ομογένεια. Ο πλούτος των γραφείων εντυπωσιακός. Υφυπουργός Εξωτερικών
(Σπ. Κουβέλης) ακόμα λέγει ότι εντυπωσιάστηκε
από την πολυτέλεια στο γραφείο ΣΑΕ στο Σικάγο,
πριν λίγα χρόνια.
Το ελληνικό κράτος πλήρωνε αεροπορικά εισιτήρια, διαμονές, διατροφές κλπ στους ''περιφερειάρχες'' που πήγαιναν στην Ελλάδα γιά ''συνεδριάσεις'' και ''βαρύγδουπες δηλώσεις'', χωρίς
αποτέλεσμα, υλοποίηση.
Οι εξαγγελίες τους, ειδικά την περίοδο 20042009, αμέτρητες. Δεν υλοποίησαν ΠΟΤΕ, καμία.
Απλά κορόϊδευαν γιά δημοσιότητα στα πρόθυμα
ΜΜΕ που τις πρόβαλαν, με πρωτοστάτες εξαγορασμένους συντάκτες του κρατικού ''Αθηναϊκού
Πρακτορείου Ειδήσεων''.
Το κράτος, πλήρωνε και γιά τα κεντρικά γραφεία του ΣΑΕ στην Θεσσαλονίκη.
Πλήρωνε και μεγάλα ποσά άμεσα ή έμμεσα, γιά
ΜΜΕ, δημοσιογράφους και λοιπούς ''πατριώτες'',
πλήρωνε γιά ''εκδόσεις'' που δεν γόνονταν ποτέ,
γιά ''μελέτες'' που απλά εξαγγέλονταν, κ.ά.
Μόνο το ομογενειακό ιντερνετικό ΚΑΛΑΜΙ,
''φώναζε'' σταθερά από 1996 ότι το ΣΑΕ είναι μιά
μεγάλη απάτη εις βάρος της Ομογένειας. Όσο περνούσε ο καιρός και το ''σάπιο οικοδόμημα'' γκρεμιζόταν, δικαιονόταν.
Το κράτος πλήρωνε και γιά τις εκατοντάδες
''παράγοντες'' της Ομογένειας, κατά ''σύμπτωση'' ότι πιό άχρηστο είχε να επιδείξει αυτή σε
άβουλα-άσχετα όντα, γιά να πάνε ''τουρισμό''
στην Θεσσαλονίκη -μ εόλα πληρωμένα- κάθε δύο
χρόνια γιά τις ''παγκόσμιες συνελεύσεις''. 'Ηταν
οι ''απαραίτητοι-χρήσιμοι'' ηλίθιοι, που ένιωθαν
''σπουδαίοι'', αφού το κράτος τους έκανε την τιμή
να τους προσκαλέσει. Επιλέγονταν ως φίλοι των
περιφερειαρχών του ΣΑΕ, χωρίς ανάμιξη των Οργανώσεων που υποτίθεται ότι εκπροσωπούσαν.
Πηγαίνοντας στην Θεσσαλονίκη, ψήφιζαν ότι τους
έλεγαν. Δεν γνωρίζουμε αν πλήρωνε το κράτος
και τις πόρνες στα ξενοδοχεία όπου διέμεναν.
Εκατομμύρια δόθηκαν και σε ομογενεικά ΜΜΕ,
άμεσα ή έμμεσα, γιά να προβάλουν το ΣΑΕ. Βασι-

Παγκόσμια Συνέλευση 2006 Θεσσαλονίκη. Στό βήμα ο τότε πρωθυπουργός Κων/νος Καραμανλής, επί
θητείας του οποίου έγιναν τα μεγαλύτερα οικονομικά αίσχη σε ότι αφορά το ΣΑΕ, με υπουργό Εξωτερικών
Ντόρα Μπακογιάννη και υφυπουργό γιά Απόδημους, Θεόδωρο Κασσίμη. Μεγάλα οικονομικά αίσχη και
''μάσες'' έγιναν και επί θητείας στο υφυπουργείο Εξωτερικών, του Γρηγόρη Νιώτη
κά ως ''διαφημίσεις'' κυβερνητικών Οργανισμών
στην Ελλάδα, Εθνικής Τράπεζας, Ολυμπιακής,
υπουργείου Τουρισμού, χώρια τα απευθείας από
τα μυστικά κονδύλια κλπ
Ο θεωρούμενος και ''πατέρας'' του ΣΑΕ, τότε
υφυπουργός Γρηγόρης Νιώτης, γύριζε τον κόσμο
να ''γνωρίσει'' την Ομογένεια, να της μιλά γιά το
''μεγάλο επίτευγμα'' το ΣΑΕ. Δυστυχώς, εξαιτίας
έλλειψης δικαιοσύνης στην Ελλάδα, ο κ. Νιώτης,
ακόμα κυκλοφορεί ελεύθερος. Το ίδιο και ο κ. Θ.
Κασσίμης, επί υπουργίας Ντόρας Μπακογιάννη.
Οι πολυπληθείς διακομματικές αποστολές της
Βουλής ''οργίαζαν'' με ταξίδια ανά την υφήλιο, γιά
να ''γνωρίσουν την Ομογένεια και να ενημεωθούν
γιά τα προβλήματά της''. Οι βουλευτές έβγαζαν
έναν λόγο σε εκδηλώσεις μικρού ενδιαφέροντος
και μετά έκαναν επδρομές στα καταστήματα, στα
νυχτερινά κέντρα, στα καζίνα, στα εστιατόρια.
Το ''έπαιζαν σπουδαίοι'', αλλά ήταν εντυπωσικά
φτηνοί, που χρησιμοποιούσαν ξεδιάντροπα τους
Ομογενείς, είτε γιά ''αρπαχτές'', είτε γιά μικροεξυπηρετήσεις. Πλήρωνε το κράτος. Και οι Ομογενείς
βλέποντας τις συμπεριφορές τους, συνειδητοποιούσαν την ''σαπίλα'' του ελληνικού πολιτικού
συστήματος.
Την περίοδο 1994-2007, εμφανίστηκαν στην
Ομογένεια ΗΠΑ και...ΚΥΠατζήδες (της μετέπειτα
ΕΥΠ) , είτε απεσταλμένοι από Ελλάδα, είτε στρατολογημένοι στην Ομογένεια, ''δημοσιογράφοι''
και μη, ως ''χαφιέδες'', που έκαναν ''μπαμ'' από
μακριά και η Ομογένεια γέλαγε με τα ελληνικά ''πρακτορικά'' χάλια, ''έμπνευσης'' του τότε
υπουργού, Στέλιου Παπαθεμελή, πρακτική που
συνέχισαν και οι επόμενοι.
Το τέλειο έγκλημα γιά την διάλυση της οργανωμένης σε συλλόγους, Ομοσπονδίες, ΠανΕνώσεις. Ο
στόχος επιτεύχθηκε, τα αποτελέσματα τα ζούμε
σήμερα.
Το χρήμα
Η ροή του χρήματος πρός το ΣΑΕ γινόταν μέσω
του ''Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού''. Κάθε
'Ηπειρος και περιφέρεια. Χώρια το γραφεία προέδρου. Τα ποσά πήγαιναν απευθείας στους επικεφαλείς των περιφερειών. Αυτοί τα ξόδευαν όπως
ήθελαν: Είχαν γραφεία, στα οποία δεν πήγαινε ούτε

Τελευταίο Συμβούλιο ΣΑΕ. Εκλέγηκε Δεκέμβριο 2006

ένας Ομογενής, είχαν 2-3 υπαλλήλους, ταξίδευαν,
έτρωγαν, έπιναν, διασκέδαζαν. Λογαριασμό δεν
έδιναν, ούτε στα εκλεγμένα -υποτίθεται από την
Ομογένεια- όργανα των Συμβουλίων τους. Πλήρωνε η Ελλάδα. Η δικαιολογία τους απλή: ''Λογοδοτώ σε αυτούς που δίνουν το χρήμα''. Πέρασαν
τα χρόνια γιά να μάθουμε ότι περίπου τα μισά,
επέστρεφαν σε τσέπες διεφθαρμένων ''πολιτικών
καριέρας'' στην Αθήνα.
Εκτιμάται ότι περισσότερα από 100 εκατομ.
ευρό, επίσημα και ενεπίσημα, άμεσα κι έμμεσα
ή γιά τα πολλαπλά πολυήμερα, πολυμελή ταξίδια
βουλευτών ανά την υφήλιο, πετάχτηκαν γιά το
απόλυτο τίποτα σε 17 χρόνια, γιά μιά καλοστημένη
απάτη από βρώμικους πολιτικούς της Ελλάδας, με
την σύμπραξη ψευτοηγετών της Ομογένειας.
Πολιτικοί της Ελλάδας βρέθηκαν με τραπεζικούς λογαριασμούς στις ΗΠΑ, βασικά στο Σικάγο,
στο οποίο κατά σύμπτωση ήταν πάντα οι εκατομμυριούχοι περιφερειάρχες. Στο Σικάγο ήταν και
ο μακαρίτης ''παγκόσμιος πρόεδρος'', 'Αντριου
'Αθενς. Εκεί έμπαινε το ''μερίδιό'' τους από την
''μίζα'' ή το έπαιρναν σε ρευστό.
Οι πολιτικοί Ελλάδας, αρμόδιοι και συναρμόδιοι, ήξεραν τι έκαναν: Επέλεγαν και προωθούσαν
γιά την ηγεσία ΣΑΕ μόνο εκατομμυριούχους.
Μόνο από αυτούς, θα είχαν και τα ''δώρα'' τους,
όπως δανεικά και αγύριστα και άλλα. Πρώην περιφερειάρχης ΣΑΕ, το λέει ανοιχτά ''Ναι, βοήθησα
με δανεικά, δεν τα πήρα ποτέ πίσω... Βοήθησα και
την προεκλογική του εκστρατεία στην Ελλάδα οικονομικά, μου το ζήτησε''.
Οι δύο τελευταίοι περιφερειάρχες στις ΗΠΑ (Σικάγο), πλήρωσαν την ''ζημιά'': Κοντά 1 εκατομ. ο
πρώτος (Χρ. Τομαράς), κοντά 400.000 δολ. ο τελευταίος (Θ. Σπυρόπουλος). 'Ηταν υποτίθεται λειτουργικά έξοδα γιά το ΣΑΕ. Δεν τα πληρώθηκαν
από την Ελλάδα.
Την ίδια ώρα, ο τελευταίος ταμίας του ΣΑΕ, με
έδρα Γερμανία (Δημητρίου) δεν έδινε ποτέ απολογισμό-λογαριασμό. Είχε κυβερνητικές ''πλάτες''.
Ο δε τελευταίος πρόεδρος Στέφανος Ταμβάκης,
δυστυχώς, ακόμα κυκλοφορεί ελεύθερος, μαζί με
τον Δημητρίου. Και οι δύο θα βοηθούσαν εισαγγελείς αν άνοιγαν το στόμα τους γιά τις ''μίζες'' σε
'Ελληνες πολιτικούς. Και οι δύο μόλις σταμάτησε
η ροή χρήματος από το κράτος εξαιτίας κρίσης
(2010), ''εξαφανίστηκαν''. Ο ''πατριωτισμός και η
προσφορά'' είχε το χρώμα του χρήματος. Το ίδιο
και οι υπόλοιποι. Μόνο η ''παγκόσμια γραμματέας'' Ολγα Σαραντοπούλου παρέμεινε να φωνάζει
υπέρ ΣΑΕ, καταντώντας...γραφική.
Να τονίσουμε ότι και το οικουμενικό Πατριαρχείο είχε το μερίδιό του: Ενώ πολεμούσε το ΣΑΕ
όταν ιδρύθηκε και σταμάτησε τον μακαριστό
Αμερικής που ήθελε την παγκόσμια οργάνωση
απόδημων Ελλήνων, μετά τους σχετικούς διακανονισμούς και τα σχετικά ''κονδύλια'', το... αποδέχτηκε και το...''ευλόγησε''. Από τότε το ΣΑΕ (αρχές
περασμένης δεκαετίας) φυσικό ήταν να αρχίσει να
διαλύεται.
Τώρα, λένε, εισαγγελείς θα ερευνήσουν τα οικονομικά του ΣΑΕ, τις χορηγίες περιόδου 2006-2009.
''Στάχτη στα μάτια'': Το μεγάλο ''φαγοπότι'' έγινε
1999-2006, όπου και οι ''μίζες'' γιά πολιτικούς.
Τολμούν; Αμφιβάλουμε... Η πολιτική-κομματική
Ελλάδα ήταν και είναι βρώμικη. Ξέρει να ''αλληλοκαλύπτεται''. Την πολιτική-κομματική ''μαφία''
Ελλάδας (ναι, περί ''μαφίας'' πρόκειται), την έζησε και η Ομογένεια την περίοδο ΣΑΕ.
(Στο επόμενο, περισσότερα στοιχεία γιά το
''βρώμικο χρήμα'', την ανάμιξη ταχυδρομικού
Ταμιευτήριου επί υπόδικου Φιλιππίδη κ.ά.)
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Eλληνική Ομοσπονδία Βοστώνης: Είναι Οργάνωση και ''πολιτικών ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ'' ή δεν είναι;
Προτείνουμε η Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, με πρέσβη τον εξοχ. κ. Χρήστο Παναγόπουλο, που θα συνεορτάσει την εθνική μας επέτειο της 25ης Μαρτίου με την ''έντιμη'' Ομοσπονδία Βοστώνης, να εισηγηθεί στο υπουργείο Εξωτερικών και αυτό να δώσει εντολή στο γενικό Προξενείο Βοστώνης, γιά μιά καλή χορηγία στην Ομοσπονδία. Αφού έδωσε χιλιάδες δολάρια χορηγία τόσα χρόνια, εκτιμώντας το ''έργο'' της, ας το κάνει και τώρα. Πρώτη φορά θα εξευτελιστούν, υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδας, Πρεσβεία και Προξενείο;
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ... ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

O Δρ. Θεοχαρίδης είχε στείλει την επιστολή στις 28 Αυγούστου 2013. Η Ομοσπονδία κατάθεσε το έγγραφο στην Πολιτεία (αριστερά), ως εταιρία, μετά 2 και μήνες (12 Νοεμβρίου
'13). Δηλαδή, αν και είχε ειδοποιηθεί ΓΡΑΠΤΑ γιά την ανομία-παρατυπία, παραπλάνησε την
Πολιτεία Μασσαχουσσέτης με την υπογραφή του προέδρου της Ι. Ράμμου, που ανάλαβε και
την ευθύνη της ''ψευδορκίας'', όπως αναφέρεται στο έγγραφο.
Μήπως η Γενική Γραμματέας της Ομοσπονδίας είναι η αναφερόμενη στην παραπάνω
επιστολή; Η Δρ. , με τις -ΠΡΑΓΜΑΤΙ- ακαδημαϊκές λαμπρές περγαμηνές, που συνυπογράφει με τον πρόεδρο της αμαρτωλής Οργάνωσης, ψευδείς παραπλανητικές ανακοινώσεις (η τελευταία 26 Ιανουαρίου '14) με έμμεσες ''απειλές'' στην ''Πρωϊνή'';
Η κυρία Δρ., εκπροσωπεί ''σύλλογο μαϊμού'', δηλ. ανύπαρκτο νομικά και τυπικά, γιά
χρόνια (όπως έχει πιστοποιήσει παλαιότερα και ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας) και σήμερα είναι... ''εκλεγμένη'' (!!!) γενική Γραμματέας της Ομοσπονδίας.

Σε Νέα Υόρκη και Αθήνα η έκθεση «Επέκεινα» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης
Εβδομήντα εννέα αρχαία έργα από δέκα ελληνικά δημόσια μουσεία και συλλογές θα «ταξιδέψουν» στη Νέα Υόρκη. Ο λόγος είναι το «Επέκεινα», η έκθεση που πραγματεύεται τις αντιλήψεις
των αρχαίων Ελλήνων για τον θάνατο και τον 'Αδη
και την οποία πραγματοποιεί το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάσης και το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,
στην έδρα του ιδρύματος στη Νέα Υόρκη.
Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 10 Δεκεμβρίου
2014 ως τις 14 Μαρτίου 2015, ενώ μετά το πέρας
της θα συνεχιστεί και στην Αθήνα, στο Μουσείο
Κυκλαδικής Τέχνης, από τις 14 Απριλίου ως τις 21
Ιουνίου 2015. Το «Επέκεινα» αποτελεί το τελευταίο
μέρος της τριλογίας, η οποία ξεκίνησε στο Μουσείο το 2010 με τον «Έρωτα: από τη Θεογονία του
Ησιόδου στην ύστερη Αρχαιότητα» και θα συνεχιστεί τον Νοέμβριο του 2014 με την «Ίαση: Υγεία,
Ασθένεια, Θεραπεία στην αρχαιότητα από τον
Όμηρο ως τον Γαληνό».
Το «Επέκεινα» διαρθρώνεται σε πέντε ενότητες,
με την πρώτη να περιλαμβάνει έργα που αφορούν

στη στιγμή του θανάτου, όπως παραστάσεις που
απεικονίζουν τη θυσία της Πολυξένης και της Ιφιγένειας ή τον φόνο της Κλυταιμνήστρας και της
Κασσάνδρας, ενώ η έμφαση δίνεται στα ποικίλα
συναισθήματα των πρωταγωνιστών.
Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στο πλούσιο
ταφικό τελετουργικό. Αγγεία, ειδώλια και κτερίσματα που συνόδευαν τον νεκρό «μιλούν» για
την προετοιμασία, τον θρήνο, τη μεταφορά και
τον ενταφιασμό, ενώ αντικείμενα όπως χρυσές
μάσκες, στεφάνια και επιτύμβια σήματα δείχνουν
τις αντιλήψεις των αρχαίων για τη ζωή μετά τον
θάνατο. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι «ειδικοί»
νεκροί, όσοι δηλαδή έπεσαν στον πόλεμο ή πέθαναν σε άγουρη ηλικία ή ξαφνικά, στους οποίους
τόσο το τελετουργικό όσο και τα κτερίσματα ήταν
διαφορετικά.
Η τρίτη ενότητα λέγεται «Ομηρικός 'Αδης» και
είναι αφιερωμένη στις πληροφορίες που δίνουν
τα έπη του Ομήρου και των άλλων επικών ποιητών
για τον Κάτω Κόσμο, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στα αρχαία αντικείμενα. Ο Βακχικο-ορφικός

Καλοδεχόμαστε υποδείξεις, παρατηρήσεις, συνεργασίες σας: proini@proini.us

'Αδης της επόμενης ενότητας περιλαμβάνει έργα
που αναφέρονται στις μυστηριακές λατρείες, οι
οποίες άνθησαν από τον 6ο αι. π. Χ. και ήταν αφιερωμένες στον Διόνυσο, τον Ορφέα, την Περσεφόνη και τη Δήμητρα. Μεταξύ αυτών και τα ελάσματα χρυσού, τα «εισιτήρια» για την άλλη ζωή,
πάνω στα οποία ήταν χαραγμένες οι οδηγίες για
το ταξίδι ή το όνομα του μύστη.
Οι απόψεις του Πλάτωνα για τη μεταθανάτιο ζωή
βρίσκουν ξεχωριστή θέση στην πέμπτη ενότητα,
όπου μεταξύ των εκθεμάτων είναι και ο «Θρόνος
της Βοστώνης», το μαρμάρινο ανάγλυφο του 5ου
αι. π. Χ. που εκτίθεται στο Μουσείο Καλών Τεχνών
της Βοστώνης και το οποίο απεικονίζει όψη του
πλατωνικού 'Αδη.
Την έκθεση θα πλαισιώνουν και έργα από ξένα
μουσεία, όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο της
Βασιλείας, η Εθνική Βιβλιοθήκη του Παρισιού,
το Βρετανικό Μουσείο και το Μητροπολιτικό
Μουσείο της Νέας Υόρκης. Από τα εκθέματα που
ζητήθηκαν δεν θα «ταξιδέψει» ένα πήλινο ομοίωμα με θέμα την εκφορά νεκρού από το Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο λόγω της εύθραυστης
κατάστασής του, ωστόσο το έργο θα συμμετάσχει
στην έκθεση της Αθήνας.

Γελοιοποίηση στο CNN, του Γ.
Τσούνη, προοριζόμενου γιά
πρέσβη ΗΠΑ στη Νορβηγία

Το CNN, 29 Ιανουαρίου, στην εκπομπή του ο
'Αντερσον Κούπερ (μαζί και άλλα τηλεοπτικά
προγράμματα) γελοιοποίησε τον ''προβεβλημένο'' Ελληνοαμερικανό και τελετάρχη στην παρέλαση γιά 25η Μαρτίου, στη Νέα Υόρκη, τον Γιώργο Τσούνη, που τον πρότεινε ο πρόεδρος Ομπάμα
και προορίζεται γιά πρέσβης των ΗΠΑ στη Νορβηγία. Αφορμή, οι αφοπλιστικά χαζές απαντήσεις
του στην ακρόαση της Επιστροπής της Γερουσίας
γιά την επικύρωση του διορισμού του. Σε τέτοιο
βαθμό που ο γερουσιαστής Μακ Κέην, ως μέλος
της Επιτροπής, αναγκάστηκε να τον σχολιάσει
άσχημα στην διάρκεια της ακρόασης.

9 • Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ - TO ΘEMA

Μία εύλογη ερώτηση γιά το υπουργείο Εξωτερικών, την πρεσβεία της Ελλάδας στις ΗΠΑ και ειδικά το γενικό Προξενείο στην Βοστώνη: Με τι κριτήρια και ποιά
λογική, χρηματοδοτούσατε γιά 3 δεκαετίες μία, μη καθαρή, Οργάνωση (Ομοσπονδία Βοστώνης); Οι λόγοι; Τι μήνυμα δώσατε στην Ομογένεια και στον 'Ελληνα
φορολογούμενο; 'Οτι ''επιβραβεύετε'' -ως κράτος- ενέργειες ΚΑΙ εις βάρος του αμερικάνικου Δημόσιου (ΙRS), που κοροϊδεύουν αυτό και την Ομογένεια ΗΠΑ;

Παράνομοι οι έρανοι Ομοσπονδιών

'Οσων έχουν δηλωθεί (σχεδόν όλες) ως μη κερδοσκοπικές ''ΠολιτιστικέςΜορφωτικές'' εταιρίες και στο καταστατικό τους ΔΕΝ αναφέρουν ότι είναι
KAI ''φιλανθρωπικές''. Η δεύτερη παραβίαση είναι ότι...κοροϊδεύουν τους
δωρητές και η τρίτη ότι κάνουν...ψευδείς δηλώσεις μετά, στο IRS.

Από το επίσημο Καταστατικό της Ομοσπονδίας Νέας Αγγλίας

Με αφορμή την υπόθεση ''έρανος γιά Μυρτώ-Ομοσπονδία Βοστώνης'' κι εξαιτίας της αλόγιστης συμπεριφοράς του κατεστημένου της Οργάνωσης, που την ''λυμαίνεται'' γιά 3 δεκαετίες, ήταν φυσικό
να ερευνηθούν πολλά πράγματα σχετικά με την διαχείριση χρημάτων δωρητών γιά φιλανθρωπικούς
σκοπούς. Σύμφωνα με το IRS και ειδικούς σε φορολογικά νομικούς:
Εράνους κάνουν συχνά ομογενειακές Ομοσπονδίες (έχουν μέλη συλλόγους), αλλά οι έρανοι αυτοί είναι σε αντίθεση με το νόμο. Μετά συνεχίζουν την ίδια τακτική σε δύο τομείς:
- Κοροϊδεύουν τους δωρητές δηλώνοντας ότι έχουν... φοροαπαλλαγή,
- Κοροϊδεύουν το ΙRS (Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία ΗΠΑ), με... ψευδείς δηλώσεις.
'Οπως βλέπουμε δεξιά, από το ακριβές αντίγραφο Καταστατικού που υπάρχει στα Αρχεία της Μασσαχουσσέτης, εκεί που είναι κατοχυρωμένη ως μη κερδοσκοπική Οργάνωση 501(c)3, σύμφωνα και με τον
κώδικα του ΙRS, η εταιρία ''Federation of Hellenic American Societies of New England, Inc.'' (FHANSE),
δηλ. η Ομοσπονδία Βοστώνης (και στο IRS με fed. ID # 31-1651700), ΔΕΝ υπάρχει καμία αναφορά ότι
είναι και ''φιλανθρωπική''. Στην φορολογική της δήλωση, ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ, αναφέρει μόνο:

Κι ενώ ΔΕΝ είναι φιλανθρωπική Οργάνωση γιά να μπορεί να διενεργεί εράνους και μάλιστα με φοροαπαλλαγή γιά τους δωρητές (όπως ψευδέστατα δήλωνε), μετά κορόϊδευε και το αμερικάνικο Δημόσιο.
Στην φορολογική δήλωση γιά τον χρόνο 2008 (επί προεδρίας Ελισάβετ Παπασλή, η οποία θα μας απασχολήσει και στις επόμενες εκδόσεις), που λέγεται ότι διατέθηκαν και τα χρήματα εράνου γιά πυρόπληκτους στην Ελλάδα, βλέπουμε ένα ποσό 47.063 δολ. που υποθέτουμε ότι ήταν γιά πυρόπληκτους, αν
και επίσημα ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ουδέποτε δόθηκε (παρά τις παραπλανητικές και ενυπόγραφες δηλώσεις
του νομικού σύμβουλου της Οργάνωσης Δημ. Ιωαννίδη). Η κ. Παπασλή, είπε στην τελευταία γενική
Συνέλευση πριν την λήξη θητείας της (καλοκαιρι 2008) ότι ΘΑ έδινε απολογισμό στην δημοσιότητα.
Αλλά ΔΕΝ έδωσε. Το ποσό αυτό -όπως βλέπετε- αναφέρεται ως... Donation. Δηλαδή, η Οργάνωση πήρε
Donations από φορολογούμενους -γιά ''φιλανθρωπικό σκοπό''- και τα έδωσε ως... Donation κάπου; Και
-υποθετικά- ποιός εγγυάται ότι το donation πήγε σε πυρόπληκτους; ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ στοιχεία υπάρχουν;
Αν ναι, τότε να τα δώσουν στην δημοσιότητα. Γιατί το αποφεύγουν;

IRS, Form 990,
FHANSE - 2008

Το IRS (η ''Πρωϊνή'' ζήτησε κι έλαβε την νομική του θέση γιά εράνους) και Ελληνοαμερικανός νομικός, με ειδικότητα φορολογικά θέματα - νομοθεσία, δικηγόρος γιά ζητήματα
IRS, γιά 36 χρόνια, είναι σαφέστατοι: Μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις-εταιρίες 501(c)3,
που ΔΕΝ δηλώνονται και / ή ως, ''φιλανθρωπικές'', ΔΕΝ μπορούν να κάνουν εράνους γιά
φιλανθρωπικούς σκοπούς και να έχουν φοροαπαλλαγή. Παραβιάζουν νόμους.

Αίτημα γραπτό της ''Πρωϊνής'', στις 6 Ιανουαρίου 2014, στο νομικό σύμβουλο της Οργάνωσης, να της
δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης στα πρακτικά και λοιπά παραστατικά γιά χρήματα υπέρ πυρόπληκτων
(προεδρία Ελ. Παπασλή), παραμένει αναπάντητο, κατά παράβαση της νομοθεσίας που διέπει μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις. Στο αίτημα ο νομικός σύμβουλος είχε απαντήσει, την ίδια ημέρα, ότι ''θα το
διαβιβάσει στο Συμβούλιο''. Τρεις εβδομάδες μετά, ακόμα... περιμένουμε.
Σχετικά με τον έρανο γιά Μυρτώ από την Ομοσπονδία Βοστώνης, τίθενται επίσης, τα ακόλουθα ερωτήματα:
- 'Οταν ο νομικός της σύμβουλος, Δημ. Ιωαννίδης έκανε την επίσημη και ΓΡΑΠΤΗ ανακοίνωση με την
υπογραφή του 6 Ιανουαρίου '14, γιά να αντικρούσει τα γραφόμενα-καταγγελίες της ''Πρωϊνής'' (2 Ιαν.
'14), με έμμεσα χτυπήματά του ''κάτω από την ζώνη'', είχε διαβάσει το Καταστατικό της Οργάνωσης που
εκπροσωπεί, όπου δεν γίνεται καμία αναφορά γιά ''φιλανθρωπίες'' μαζί και την νομοθεσία που διέπει
-και φορολογικά- μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις-εταιρίες στις ΗΠΑ, αλλά και πως προσδιορίζεται με
υπεύθυνες δηλώσεις η Ομοσπονδία στο IRS; (δηλ. ως ''πολιτιστική-μορφωτική'' μόνο).
Παραθέτουμε από την γραπτή δήλωση του κ. Ιωαννίδη, το ακόλουθο απόσπασμα:

Στην δήλωση είναι ξεκάθαρο ότι αναφέρεται σε ΕΡΑΝΟ (υποθέτουμε γιά... ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ).
-Αν ο κ. Ιωαννίδης είχε διαβάσει το Καταστατικό με τους σκοπούς της Οργάνωσης και την δήλωσή
της στο IRS, τότε μήπως εσκεμμένα παραπληροφόρησε την Ομογένεια, γνωρίζοντας ότι η διενέργεια
έρανου από την Ομοσπονδία Βοστώνης δεν είναι συμβατή με την νομοθεσία;
- Αν δεν είχε διαβάσει το Καταστατικό της Ομοσπονδίας και την δήλωσή της στο IRS, τότε ΠΩΣ, ως
νομικός ,''πιάνεται'' να αγνοεί το νόμο και να κάνει ΓΡΑΠΤΕΣ δηλώσεις και με την ΥΠΟΓΡΑΦΗ του, που
μετά αποδεικνύονται, εσκεμμένα ή μη, από παραπλανητικές μέχρι ψευδείς;
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: Οι φορολογικές δηλώσεις της Ομοσπονδίας Βοστώνης. Πως η Οργάνωση κοροϊδεύει ακόμα και την φορολογική Υηρεσία των ΗΠΑ, πως εμπλέκει και την Ελλάδα με τις χορηγίες
που έλαβε μέσω γεν. Προξενείου και...δηλώνει στο IRS!!!... (Και οι λοιπές ''παρασπονδίες'')...

'Ερανος γιά Μυρτώ:

Φαίνεται ότι υποχωρεί η Ομοσπονδία Βοστώνης
Γιά να αποφύγει τις -δεδομένες- νομικές συνέπειες

Κατάλαβε αργά ότι δεν τα έκανε σύμφωνα με τον νόμο στην υπόθεση ''έρανος γιά Μυρτώ-χρήματα''
και αφού συκοφάντησε ύπουλα την ''Πρωϊνή'', που αποκάλυψε το σκάνδαλο 2 ιανουαρίου '14, φαίνεται
να οδηγείται (από την παρέμβαση εισαγγελέα;), στην σωστή νόμιμη λύση-μονόδρομο, γιά την οποίαν η
e-εφημερίδα ''φώναζε'' από την αρχή, με αποτέλεσμα να δικαιωθεί απόλυτα σε όλα:
Τα χρήματα του έρανου (131.000 δολ.) θα μεταφερθούν, από το ταμείο της Ομοσπονδίας σε (διαφορετικό) trust-λογαριασμό στο όνομα της Μυρτώ, με διαχειριστή ανεξάρτητο άτομο (legal guardian /
conservator), όπως ο νόμος ορίζει (τον είχε αναφέρει σαφέστατα η ''Πρωϊνή'' σε 4 δημοσιεύματά της),
αφού η μητέρα της (με την Μυρτώ) δεν βρίσκεται πλέον στις ΗΠΑ (επέστρεψαν στην Ελλάδα). Τα χρήματα, θα διατίθενται ανάλογα με τις ανάγκες της -ανήλικης- Μυρτώ, όπως αυτές θα καθορίζονται από
τους γονείς της.
Σημ.: Επειδή με τους άλογους ''παληκαράδες'', της Ομoσπονδίας Βοστώνης (που έφτασαν και στο
χαμηλότατο, απάνθρωπο επίπεδο να βρίζουν την μητέρα της Μυρτώ ακόμα και τώρα) όλα είναι πιθανά,
γιά το τυπικό μεταδίδουμε ''με επιφύλαξη'' την είδηση, ευελπιστώντας στην ολοκλήρωση των ''νομικών διαπραγματεύσεων'', γιά να τελειώνει η υπόθεση, που διέσυρε την Ομογένεια στις ΗΠΑ.
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Αυστραλία: «Ανώμαλη προσγείωση» γιά χιλιάδες
'Ελληνες νεομετανάστες, θύματα της κρίσης
Τα τελευταία χρόνια χιλιάδες είναι Έλληνες που, λόγω της κρίσης, μετανάστευσαν στην Αυστραλία.
Ελάχιστοι ήρθαν με την κανονική μεταναστευτική βίζα. Πολλοί ήρθαν με τουριστική βίζα και αναγκάστηκαν να φύγουν μόλις έληξε αφού δεν έχουν δικαίωμα παραμονής, άλλοι πάλι ήρθαν με φοιτητική
βίζα και αυτοί είναι που αντιμετωπίζουν και τα περισσότερα προβλήματα- οικονομικά και όχι μόνο και
οι πιο πολλοί είναι αυτοί που έχουν την αυστραλιανή υπηκοότητα και δεν είχαν πρόβλημα να επιστρέψουν στην Αυστραλία. Τα προβλήματα για πολλούς από αυτούς αρχίζουν μετά την άφιξή τους.
Όπως γράφει σε σχετική έρευνά του ο «Νέος Κόσμος», πολλοί οι ενδιαφερόμενοι Έλληνες να τολμήσουν το μακρινό ταξίδι, λίγοι όμως εκείνοι που μπαίνουν στον κόπο να ερευνήσουν λίγο πιο πέρα από το
ότι «άκουσαν ότι στην Αυστραλία υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες, πολλές δουλειές και ακόμη περισσότερα
χρήματα»
Αποτέλεσμα, συχνά, να φεύγουν άρον-άρον από τη σημερινή εφιαλτική κατάσταση της Ελλάδας και
να φτάνουν σε μια -για κείνους- εξωπραγματική. Να μένουν, στην καλύτερη περίπτωση, άφωνοι και να
λένε «καλά, αυτή είναι η Αυστραλία;»
Ελάχιστοι εκείνοι που μπαίνουν στον κόπο -και έχουν την προνοητικότητα- να μάθουν ορισμένα
πράγματα για τη χώρα, τον τρόπο ζωής, την αγορά εργασίας, και να μην… πέφτουν, όπως οι απληροφόρητοι, από τα σύννεφα.
«Φεύγουν από μια τραγική, συχνά, κατάσταση και φτάνουν σε μια πραγματικότητα που ούτε στον
χειρότερο εφιάλτη τους δεν είχαν δει» θα πει χαρακτηριστικά, ο Γιάννης Αθανασόπουλος, στον οποίο
οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος, η πρωτοβουλία της συγκρότησης σωματείου στήριξης των νεοφερμένων Ελλήνων στη Μελβούρνη, παλινοστούντων ή νέων μεταναστών, Hellenic Australian Community
Support Association.
Ευαισθητοποιημένος ο ίδιος από το γεγονός ότι ανήκει στην κατηγορία των παλιννοστούντων -έστω
και αν αυτό έγινε πριν… 28 χρόνια- με πολύ καλύτερες από τις σημερινές συνθήκες, θεωρεί ότι «η
ομογένεια ήταν απροετοίμαστη για να δεχτεί αυτό το κύμα των ανθρώπων που σε πολλά σημεία θυμίζει
τη μαζική μετανάστευση του '50, αναφορικά με τις προσδοκίες από τη νέα Γη».
Είναι γεγονός ότι τότε, οι άνθρωποι εγκατέλειπαν την πατρίδα τους από ανάγκη. Την Αυστραλία, την
έβλεπαν σαν τη χώρα που θα τους επέτρεπε να δραπετεύσουν από την ανέχεια και να χτίσουν μια άνετη
ζωή για τους ίδιους, αυτούς που άφησαν πίσω τους και την οικογένεια που θα δημιουργούσαν. Από λίγο
έως πολύ, οι συνθήκες και το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο των τότε μεταναστών ήταν παρόμοιο,
το ίδιο και η ηλικιακή τους κλίμακα. Οι περισσότεροι ήταν κάτω των τριάντα. Σήμερα, η Αυστραλία,
φαντάζει ξανά σα μία διέξοδος, οι άνθρωποι όμως που τη βλέπουν σα σωσίβιο μέσα στην τρικυμία της
οικονομικής κρίσης που μαστίζει την Ελλάδα, διαφέρουν μεταξύ τους, τόσο κοινωνικο-οικονομικά, όσο
και ηλικιακά» θα πει ο Γιάννης Αποστολόπουλος.
«Τους νοιώθω απόλυτα» θα πει χαμηλόφωνα, ο άνθρωπος που γεννημένος στη Μελβούρνη, σε ηλικία
6 χρόνων τον πήραν οι γονείς του στην Ελλάδα, στο ταξίδι της δικής τους επανόδου, μετά από 7 χρόνια
στην Αυστραλία.
Ο πατέρας του, θα πει σήμερα, υπήρξε νοσταλγός του τόπου που γεννήθηκε. Γύρισε στην Καλαμάτα
και η Αυστραλία ήταν απλώς μια χώρα στην οποία είχε ζήσει κάποια χρόνια της ζωής του. Όσο για τον
ίδιο, «είχα μνήμες που δεν έσβηναν. Το πάρκο, τον Αη Δημήτρη, το Λούνα Παρκ, το ατελείωτο καλοκαίρι, τα παιχνίδια με τους φίλους μου».
Στα 19 του, ο Γιάννης αποφασίζει να γυρίσει στην Αυστραλία για διακοπές. Γνωρίζει, όμως, τη Μαγδαληνή, τον έρωτα της ζωής του και παρ' ότι επιχειρεί να γυρίσει στην Ελλάδα, όταν ζει εκεί μερικούς
μήνες, νοιώθει ότι δεν μπορεί να μείνει: «Ένοιωθα ανασφάλεια για την οικογένεια. Η Αυστραλία μού
ενέπνεε ένα αίσθημα ασφάλειας, ιδίως για το μέλλον των δυο αγοριών μου».
«Πονάει πολύ», θα πει ο Γιάννης σήμερα, «να βλέπεις ανθρώπους που ήταν καλά εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα ν' αρχίζουν από το μηδέν. Νέοι να νοιώθουν απόγνωση, το χειρότερο όμως να μη βρίσκουν
βοήθεια από πουθενά.
«Είναι απίστευτο το ότι, μετά από πάνω από μισό αιώνα, επαναλαμβάνεται το ίδιο σενάριο με διαφορετικά πρόσωπα. Να έρχονται εδώ άνθρωποι που δεν έχουν πού να σταθούν, πώς να βρουν δουλειά και,
κυρίως, πώς να αντιμετωπίσουν μια πραγματικότητα που δεν είναι αυτή που φαντάστηκαν.
Η απομυθοποίηση της Αυστραλίας είναι το μεγαλύτερο ίσως εγχείρημα σ' αυτήν την περίπτωση.
Οι περισσότεροι έρχονται εδώ, χωρίς να γνωρίζουν τις συνθήκες ζωής, εύρεσης εργασίας και πέφτουν από τα σύννεφα». Η στέγαση, είναι το άλλο μεγάλο πρόβλημα, θα πει ο Γιάννης.
«Η εύρεση και ενοικίαση σπιτιού, είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, το οποίο πραγματικά μας απασχολεί
πάρα πολύ όλους εμάς που ερχόμαστε σε άμεση επαφή μαζί του. Τα κτηματομεσιτικά γραφεία δεν ενοικιάζουν σε νεοφερμένους, αν δεν εγγυηθεί κάποιος που εγκρίνεται ή αν οι ζητούντες να ενοικιάσουν
δεν έχουν τουλάχιστον ένα χρόνο στην Αυστραλία. Αυτό είναι όντως μεγάλο πρόβλημα.
Καταφέραμε να εξασφαλίσουμε ένα φορτηγάκι για τη μεταφορά επίπλων, αλλά εκείνο που χρειαζόμαστε επειγόντως είναι μία αποθήκη.
Ζητάμε από τους οργανισμούς να συσπειρωθούν και να βοηθήσουν, όσο μπορούν αυτούς τους ανθρώπους, που, από τη μια μέρα στην άλλη, βρέθηκαν χωρίς δουλειά, χωρίς στέγη, χωρίς μέλλον, μέσα
στην ίδια την πατρίδα τους».
Στη συνέχεια, ο Γιάννης θα πει ότι ακόμη ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα είναι η προσαρμογή
στις νέες συνθήκες ζωής.
Βέβαια, υπάρχουν και οι περιπτώσεις εκείνων που δείχνουν τέτοιο ψυχικό θάρρος που πραγματικά προκαλούν το θαυμασμό. Που προσαρμόζονται και προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό
τους κάτω από δύσκολες, απίστευτα σκληρές συνθήκες. Που στα πενήντα τους, από ανώτεροι κρατικοί
υπάλληλοι, αναγκάζονται να κάνουν χειρονακτικές, βαριές δουλειές».
Εκείνο που θαυμάζει ο ίδιος, θα πει, στους νεοφερμένους, είναι το πνεύμα αλληλεγγύης. «Πώς κοιτάζει ο ένας να στηρίξει τον άλλον, να τον ενθαρρύνει, μ' έναν καλό λόγο, αλλά και πρακτική βοήθεια.
Είναι υπέροχο να βλέπεις αυτήν την πηγαία ανθρωπιά, την αδελφοσύνη, την αγάπη του ανθρώπου προς
τον συνάνθρωπο που αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα με εκείνον».
Η διασκέδαση, θα πει ο Γιάννης, είναι κάτι για το οποίο διψάνε. «Το έξω είναι, βέβαια, λόγω των συνθηκών, απαγορευτικό. Έτσι κοιτάζουν να συγκεντρώνονται πότε στο σπίτι του ενός και πότε του άλλου,
να ακούνε μουσική και να διασκεδάζουν με τα ίδια απλά μέσα που διασκέδαζαν οι μετανάστες του '50.
Είναι απίστευτο!»...
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ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FORDHAM ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕ ΤΟΝ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ, ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Tο Πανεπιστήμιο Fordham της Νέας Υόρκης
ανακήρυξε -28 Ιανουαρίου 2014- τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας
κ. Αναστάσιο, επίτιμο διδάκτορα Ανθρωπιστικών
Σπουδών κατά την διάρκεια ειδικής επισήμου τελετής στον ναό της Πανεπιστημιούπολης Rose Hill.
Στα πλαίσια της τελετής και της σειράς διαλέξεων
«Η Ορθοδοξία στην Αμερική» και αμέσως μετά την
απονομή του διδακτορικού τίτλου, ο Αναστάσιος
μίλησε με θέμα «Η διάδοση των Καλών Ειδήσεων
του Ευαγγελίου σε μια πολυθρησκευτική χώρα:
Θεολογικές σκέψεις για τις άλλες θρησκείες».
«Το όνομα σας Μακαριώτατε φανερώνει και
αναφέρεται στην Ανάσταση, το ίδιο κάνει και η
διακονία σας», τόνισε στο καλωσόρισμα του, ο
Πρόεδρος του Πανεπιστημίου Fordham π. Τζόζεφ
Μακσέϊν, σημειώνοντας ότι καλωσορίζει με χαρά
και τιμή τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο στην οικογένεια του Fordham, η οποία αισθάνεται ιδιαίτερη
ευλογία για την παρουσία του αλλά και διότι το
Fordham είναι το μοναδικό μεγάλο πανεπιστήμιο
των Ηνωμένων Πολιτειών στο οποίο λειτουργεί
Κέντρο Ορθοδόξων Θεολογικών Σπουδών.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος καλωσόρισε με ιδιαίτερη συγκίνηση τον αδελφό και
φίλο Ιεράρχη στο πανεπιστημιακό ίδρυμα από το
οποίο και ο ίδιος έλαβε τιμητικό διδακτορικό δίπλωμα το 2007 και στο οποίο ιδρύθηκε Έδρα Ορθοδόξου Θεολογίας και Πολιτισμού με την επωνυμία Έδρα Αρχιεπισκόπου Δημητρίου.
Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο Fordham
θεωρείται ένα από τα πολύ καλά πανεπιστημιακά ιδρύματα της Νέας Υόρκης. Iδρύθηκε το 1841
σύμφωνα με τη ρωμαιοκαθολική ιησουϊτική παράδοση, διαθέτει τέσσερα κολέγια και έξι σχολές
μεταπτυχιακών σπουδών σε διαφορετικές περιοχές της Νέας Υόρκης στις οποίες φοιτούν πάνω
από 15 χιλιάδες φοιτητές.
Μετά την εναρκτήρια δέηση του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου, τον λόγο πήρε ο κοσμήτορας του
Πανεπιστημίου Στέφεν Φρίντμαν και ανέγνωσε το
κείμενο της ανακήρυξης, η οποία αναγνωρίζει τον

Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο «ως εμπνευσμένο ηγέτη
που πάντα πρόθυμος προσέρχεται όπου ο Θεός
και η Εκκλησία τον καλεί, ως μεγάλο σύγχρονο
και λόγιο Ορθόδοξο Ιεράρχη, ως διορατικό θεολόγο, και ως ένθερμο υποστηρικτή της αρμονικής
συνύπαρξης με όλους τους ανθρώπους όλων των
θρησκειών», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην
θριαμβευτική και αναστάσιμη πορεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας.
Κατά τη στιγμή της αναγορεύσεως, τον Μακαριώτατο συνόδευσαν οι δυο συνιδρυτές του Κέντρου
Ορθοδόξων Θεολογικών Σπουδών ομογενείς καθηγητές του Fordham, Γεώργιος Δημακόπουλος
και Αριστοτέλης Παπανικολάου. Τον διδακτορικό
τίτλο απένειμαν με κάθε επισημότητα ο Πρόεδρος
π. Μακσέϊν και η Γραμματεύς του Σώματος των
Εφόρων κ. Νόρα Αχερν Γκρος αναφωνώντας μαζί
με τους προσκεκλημένους «Άξιος».
Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, φανερά συγκινημένος αποδέχθηκε την τιμή και έκφρασε την
ευγνωμοσύνη του στο Πανεπιστήμιο και τους ιθύνοντες.
Στη διάλεξή του που ακολούθησε, παρουσίασε
σειρά διδακτικών εμπειριών από την διακονία του
στην Αλβανία από τον 1991, όταν αρχικά ορίσθηκε
έξαρχος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Εξήγησε την προσέγγιση του για την αναβίωση
και αναγέννηση της Αυτοκεφάλου Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας, την διακονία της Εκκλησίας
προς όφελος όλων των ανθρώπων και την αναγγελία και διάδοση των καλών ειδήσεων του Ευαγγελίου. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Αναστάσιος ανάλυσε
τρεις βασικές έννοιες στην Ορθόδοξη Θεολογία,
τον Λόγο, την Αγάπη και το Φως.
Την τελετή παρακολούθησαν μέλη της Εφορίας
και του καθηγητικού σώματος του Πανεπιστημίου, φοιτητές, ορθόδοξοι ιεράρχες και κληρικοί,
επίσημοι προσκεκλημένοι του ακαδημαϊκού και
επιχειρηματικού χώρου, αλλά και πολλοί ομογενείς. Ακολούθησε δεξίωση για το κοινό και το Πανεπιστήμιο παρέθεσε επίσημο δείπνο προς τιμήν
του Αρχιεπίσκοπου Αλβανίας.

Ανεξάρτητη, αδέσμευτη, αντικειμενική
e-εφημερίδα Ελληνισμού Διασποράς
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Καταγγελίες της μητέρας της Μυρτώ,
εις βάρος της ελληνικής Ομοσπονδίας Βοστώνης
Σε συνέντευξή της στην αθηναϊκή εφημερίδα ''ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ''

Eπίσκεψη στις ΗΠΑ, του Αρχιεπίσκοπου Αλβανίας Αναστάσιου

Η Αρχιεπισκοπή Αμερικής υποδέχθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιο. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.
Δημήτριος παρέθεσε γεύμα προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου στην έδρα της Αρχιεπισκοπής, στο οποίο παρακάθισαν ο Ρωμαιοκαθολικός
Αρχιεπίσκοπος της Νέας Υόρκης Καρδινάλιος
Τίμοθι Ντόλαν, άλλοι θρησκευτικοί ηγέτες, διπλωμάτες και εκπρόσωποι της λαϊκής ηγεσίας της
Αρχιεπισκοπής Αμερικής.
Τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο υποδέχθηκαν
κατά την άφιξή του ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.
Δημήτριος, ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης κ. Ευάγγελος και κληρικοί και λαϊκοί, μέλη του προσωπικού της Αρχιεπισκοπής.
Κατά τη διάρκεια του γεύματος ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος παρουσίασε τον υψηλό προσκεκλημένο του στους συνδαιτυμόνες και μίλησε με
λίγα και μεστά λόγια για το μακρύ ιεραποστολικό
έργο του και για το «θαύμα» της αναστάσεως και
προόδου της Αυτοκεφάλου Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας. Στη συνέχεια ο Μακαριώτατος,
ανταποκρινόμενος σε αίτημα του Αρχιεπισκόπου
Δημητρίου, παρουσίασε από την πολυετή ιεραποστολική εμπειρία του, λίγες σκέψεις του για το πως
βλέπει το μέλλον των διαθρησκειακών σχέσεων
γενικότερα, την συμβίωση με άλλες θρησκευτικές
κοινότητες και τον σεβασμό για τον «άλλο».
Στο γεύμα παρακάθισαν, εκτός των προανα-

φερθέντων και Ιεράρχες μέλη της Συνελεύσεως
Κανονικών Ορθοδόξων Επισκόπων στην Αμερική, όπως ο Αρχιεπίσκοπος Ιουστινιανός, ο οποίος εκπροσωπεί το Πατριαρχείο Μόσχας στη Νέα
Υόρκη, ο Αρχιεπίσκοπος Νίκων της Αλβανικής
Αρχιεπισκοπής (OCA), ο Μητροπολίτης Ιωσήφ της
Ορθοδόξου Βουλγαρικής Επισκοπής, ο Επίσκοπος
Νικόλαος της Αντιοχειανής Αρχιεπισκοπής και ο
Επίσκοπος Ζήλων Σεβαστιανός, αρχιγραμματεύς
της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Αμερικής.
Τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο συνόδευε ο Μητροπολίτης Κορυτσάς Ιωάννης. Την
Ελληνική Πολιτεία εκπροσώπησαν ο πρέσβης της
Ελλάδος στις Η.Π.Α. Χρίστος Παναγόπουλος, ο
Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στον Ο.Η.Ε.
πρέσβης Μιχαήλ Σπινέλλης και ο γενικός πρόξενος
της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Γεώργιος Ηλιόπουλος. Την Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσώπησαν ο
Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον Ο.Η.Ε.
πρέσβης Νίκος Αιμιλίου και ο γενικός πρόξενος
της Κύπρου στη Νέα Υόρκη πρέσβης Βασίλειος
Φιλίππου. Παρευρέθησαν επίσης, ο αντιπρόεδρος
του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου Εμμανουήλ
Τζαχάρης, ο Ρωμαιοκαθολικός Επίσκοπος Μέρφι
του Λόνγκ Αϊλαντ, ο π. Αλέξανδρος Καρλούτσος,
ο π. Ναθαναήλ Συμεωνίδης, ο νομικός σύμβουλος
της Αρχιεπισκοπής Εμμανουήλ Δήμος, ο κ. Χρήστος Σπυρόπουλος και ο κ. Τζέρι Δημητρίου.

Αντιγράφουμε τα κύρια σημεία των δηλώσεων
της κ. Μαρίας Κοτρώτσου, στον Θαν. Τσίτσα:
- Αναχωρείτε από τη Βοστόνη αφήνοντας πίσω
σας βαρύτατες καταγγελίες σχετικά με τον έρανο
(σ.σ. επισήμως συγκεντρώθηκαν 131 χιλιάδες δολάρια) που πραγματοποιήθηκε από την Ομοσπονδία
Ελληνικών Σωματείων Νέας Αγγλίας. Τι εικόνα τελικά έχετε από αυτή την υπόθεση;
«'Οτι μια μικρή ομάδα μέσα στην Ομοσπονδία
λασπολόγησε προς το πρόσωπό μου με σκοπό να
αμαυρώσουν την εικόνα μου και να αποπροσανατολίσουν την Ομογένεια με κατευθυνόμενα δημοσιεύματα».
- Δηλαδή;
«Εγώ από την αρχή δεν ήθελα να διαχειριστώ τα
χρήματα που συγκεντρώθηκαν. Ο πόλεμος ξεκίνησε όταν ζήτησα αναλυτικά στοιχεία από εκείνους
που έδωσαν τις επιταγές. Σε καμιά περίπτωση δεν
ήθελα να διαχειριστούν το λογαριασμό αυτοί οι
3-5 της Ομοσπονδίας που με τις αδιαφανείς ενέργειές τους κλόνισαν την εμπιστοσύνη μου. Κακώς
εμπλέκουν την Ομογένεια. Εγώ δεν ήρθα σε αντιπαράθεση με την Ομογένεια, νιώθω άσχημα γιατί
τη χρησιμοποίησαν. Προσπάθησαν να τη συγκινήσουν για να μαζέψουν χρήματα. Ηθελα να πω ένα
ευχαριστώ στον κόσμο που μας βοήθησε. Μου
στέρησαν όμως αυτό το δικαίωμα».
- Κάποιοι σας κατηγόρησαν ότι θα έπρεπε να
έχετε αποφύγει να κατηγορήσετε τη 16χρονη που
κινητοποίησε την Ομογένεια για προβολή και ίδιον
όφελος, γιατί είστε κι εσείς μια μάνα.

«Εγώ δεν αποφεύγω να πω κάτι που μπορεί να
είναι αλήθεια. Ακουγα επί μήνα ότι πόσο η Σοφία
(σ.σ. η 16χρονη) αγαπάει τη Μυρτώ και πόσο φίλες
είναι. Συγγνώμη, αλλά τη νοημοσύνη μου μπορώ
να την υποτιμήσω και μόνη μου. Η Σοφία ήρθε
στο νοσοκομείο πέντε φορές όλες κι όλες. Από τις
8 Δεκεμβρίου δεν ξανασυναντηθήκαμε ποτέ».
- 'Αρα δεν μετανιώσατε;
«Οχι. Λυπάμαι γιατί κάποιοι γονείς στο όνομα
του καλού του παιδιού τους ήθελαν να το κάνουν,
αλλά μη βάζουν σάλτσα για να κερδίσουν τόση
δημοσιότητα. Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι
ότι η κυρία Παπασλή (σ.σ. μητέρα της 16χρονης)
με είχε εξορκίσει να μην πω δημόσια ότι οι γιατροί
στη Βοστόνη μάς είχαν προειδοποιήσει ότι η Μυρτώ δεν ήταν έτοιμη και δεν θα τη βοηθούσε το
ειδικό μηχάνημα (σ.σ. Tobii Speech Recognition
Device) να μιλήσει και για το οποίο υποτίθεται ότι
γινόταν ο έρανος...».
- Η Ομοσπονδία επιμένει στη θέση της να μην
ανοίξουν τελικά οι λογαριασμοί.
«Λογικό είναι όταν κάποιος φοβάται κάτι. Ευτυχώς η αμερικανική δικαιοσύνη έχει γρήγορες
διαδικασίες και ξέρω ότι δεν κάνει πίσω σε αυτά
τα θέματα όποιος και να είναι. Θα περιμένω για
2-3 μήνες.
Με την Ομοσπονδία δεν υπάρχει καμία προσέγγιση. Κοροϊδία και μόνο. Μόνο αν ανοίξουν οι λογαριασμοί και δώσουν αναλυτικό απολογισμό, όχι
απλά λογιστικό λογαριασμό, θα υπάρξει η χρυσή
τομή».

Ετοιμάζονται να ''αναστήσουν'' το νεκρό ΣΑΕ
«Ο ελληνισμός δεν μπορεί να μπαίνει στα στενά παπούτσια της εκάστοτε κυβέρνησης», τόνισε
ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος σε θέματα
Απόδημων, Κυριάκος Γεροντόπουλος, σε ενημέρωση που έκανε 29 Iανουαρίου '14 στην Ειδική
Επιτροπή Αποδήμου Ελληνισμού της Βουλής και
σημείωσε τη σημασία ευρύτερης συναίνεσης επί
του νομοσχεδίου για το νέο Συμβούλιο Απόδημου
Ελληνισμού (ΣΑΕ), ώστε να ψηφιστεί με ευρύτατη
πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.
Σημείο αιχμής στο σχετικό προσχέδιο νόμου
(επί του οποίου έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος της
διαβούλευσης και όδευε προς ολοκλήρωση, εν
αναμονή του διορισμού του νέου προέδρου της
Επιτροπής στη Βουλή, Σάββα Αναστασιάδη, μετά
την υπουργοποίηση του Άδωνι Γεωργιάδη) είναι
το θέμα της εκπροσώπησης, αν, δηλαδή, θα έχουν
δικαίωμα ψήφου στο ΣΑΕ μόνο οι Oργανώσεις ή
και τα φυσικά πρόσωπα, σημείο στο οποίο οι απόψεις δεν ταυτίζονται.
«Εγώ είμαι έτοιμος να συζητήσω για όλα τα
θέματα, είτε περιλαμβάνονται, είτε όχι στο νομοσχέδιο», τόνισε ο υφυπουργός, αποσαφηνίζοντας
ότι βασικός στόχος του είναι να ολοκληρωθεί το
ταχύτερο η διαδικασία και να έχει το νομοσχέδιο
ευρύτατη αποδοχή στη Βουλή.
«Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας μία εμπειρία
18 ετών και να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη»,
σημείωσε, επισημαίνοντας ότι το ΣΑΕ είναι ένα
όργανο απόλυτα χρήσιμο, το οποίο πρέπει να εί-

ναι ισχυρό, ώστε να μπορεί να ασκεί πιέσεις και
να επηρεάζει κοινοβούλια και κυβερνήσεις για τα
εθνικά μας θέματα.
Σχετικά με το ισχύον καθεστώς του ΣΑΕ και
τη λειτουργία του, μετά από την παραίτηση του
προέδρου του Στέφανου Ταμβάκη, ο υφυπουργός
ενημέρωσε την Επιτροπή, αφενός ότι έθεσε και
αναμένει σχετική απάντηση για το ζήτημα αυτό
από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και αφετέρου ότι έχει ολοκληρωθεί ο οικονομικός απολογισμός του ΣΑΕ για τα έτη από το 2006 έως και
το 2009, ενώ προχωρά και αυτός για τα τελευταία
έτη λειτουργίας του, αναφέροντας ότι η κρατική
επιχορήγηση ήταν πολύ μικρή σε σχέση με το παρελθόν- το 2010 ήταν 500.000 ευρώ και το 2012
197.000 ευρώ.
«Είμαι περήφανος για τους Έλληνες του εξωτερικού», ανέφερε, επίσης, ο κ. Γεροντόπουλος
και πρόσθεσε ότι «σε όποιες χώρες πήγα, αυτούς
τους τελευταίους μήνες, μας υποδέχθηκαν θερμά
οι κυβερνήσεις και λόγω των ομογενών μας, γιατί
αυτοί είναι η καλή εικόνα της Ελλάδας».
Ο υφυπουργός τόνισε ακόμη το μεγάλο έργο της
Εκκλησίας και τη μεγάλη σημασία της διάδοσης
της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, αναφέροντας παραδείγματα από τις επισκέψεις του στην
Κορέα, την Αρμενία και την Ουγγαρία. Παρά την
κρίση, είπε, προσπαθούμε να ενισχύσουμε ακόμη
και με λίγους ελληνικούς πόρους τα ελληνικά σχολεία, μέσω της Γενικής Γραμματείας Απόδημου
Ελληνισμού.
Υπέρ της ταχείας ολοκλήρωσης του νομοσχεδίου και της ευρύτερης αποδοχής του, τάχθηκαν
τόσο ο πρόεδρος της επιτροπής της Βουλής Σάββας Αναστασιάδης, όσο και οι παρόντες βουλευτές που έλαβαν τον λόγο.
Ο κ. Αναστασιάδης ενημέρωσε τον υφυπουργό
για το προσεχές πρόγραμμα της Επιτροπής, στο
οποίο περιλαμβάνεται και η πρόσκληση των μελών των επτά Περιφερειακών Συμβουλίων του
ΣΑΕ, με κάλυψη των δαπανών διαμονής τους από
τη Βουλή, μετά την ολοκλήρωση της ελληνικής
Προεδρίας στην ΕΕ.
(mfa)

Απεβίωσε ο πρώην διευθυντής γραφείου Παιδείας
της Αρχιεπισκοπής Αμερικής Νίκος Κλαδόπουλος
Την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014, ο πρώην διευθυντής του Γραφείου Παιδείας της Αρχιεπισκοπής
Αμερικής, Δρ. Νικόλαος Κλαδόπουλος απεβίωσε
σε ηλικία 87 χρονών μετά από σύντομη ασθένεια. Ο Δρ. Κλαδόπουλος διετέλεσε διευθυντής
του Γραφείου Παιδείας της Αρχιεπισκοπής για 10
χρόνια, από το 1989 έως τις 29 Οκτωβρίου 1999,
μετά από 38 χρόνια αφοσιωμένης υπηρεσίας του
στην Εκκλησία της Αμερικής. Προηγουμένως είχε
εργαστεί ως επικεφαλής του Ληξιαρχικού Γραφείου, γραμματέας του πνευματικού δικαστηρίου και
εκπαιδευτικός στο σχολείο του Καθεδρικού από
το 1964-1979.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Χαλκηδόνα
της Κωνσταντινουπόλεως όπου συμπλήρωσε τις
εγκύκλιες γυμνασιακές του σπουδές. Αποφοίτησε
αριστούχος από την Θεολογική Σχολή της Χάλκης
το 1953. Κατόπιν συνέχισε τις σπουδές του στην
Αγγλία όπου μελέτησε τον τρόπο ζωής των Κληρικών και την διοργάνωση των κοινοτήτων της
Αγγλικανικής Εκκλησίας.
Το 1955 επέστρεψε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο επί Πατριαρχείας του Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρα Α΄ και διορίστηκε γραμματέας
Πνευματικής Διακονίας αναλαμβάνοντας και την
εποπτεία των Κατηχητικών Σχολείων των Κοινοτήτων της Κωνσταντινουπόλεως.
Το 1956 διορίστηκε διευθυντής του Πατριαρχικού Τυπογραφείου και εκδότης του εβδομαδιαίου
περιοδικού «Απόστολος Ανδρέας».
Ο Δρ. Κλαδόπουλος ήλθε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1961 κατόπιν προσκλήσεως του Αρχιεπισκόπου, τότε Β. και Ν. Αμερικής μακαριστού

Ιακώβου για να συνεχίσει τις σπουδές του στο
Union Theological Seminary και στο New York
Theological Seminary. Υπηρέτησε για μικρό χρονικό διάστημα στο Γραφείο του Αρχιεπισκόπου
και το 1964 διορίστηκε Γραμματέας του Πνευματικού Δικαστηρίου. Παράλληλα θήτευσε ως μέλος
και Γραμματέας του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού
Συμβουλίου. Το1974 διορίστηκε Διευθυντής του
Ληξιαρχείου της Αρχιεπισκοπής όπου και υπηρέτησε πιστά μέχρι το 1989.
Υπέβαλε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο
«Η γνώσις του Θεού κατά Διονύσιον τον Αρεοπαγίτην» στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, απ’ όπου έλαβε το Διδακτορικό
του Δίπλωμα το 1981.
Το 1989 διορίστηκε Διευθυντής Παιδείας της Αρχιεπισκοπής Β. Και Ν. Αμερικής. Κατά τη δεκαετή
του υπηρεσία στο Γραφείο Παιδείας συμμετείχε
σε πολλά εκπαιδευτικά σεμινάρια και περιόδευσε
διάφορες κοινότητες για να παρακολουθήσει από
κοντά τα αιτήματα των γονέων, διευθυντών, δασκάλων και μαθητών, κοινοταρχών και προέδρων
των κοινοτήτων όπου λειτουργούν Ημερήσια και
Απογευματινά Σχολεία.
Ο εκλιπών καταλείπει την σύζυγό του Μαρία και
τα τρία τους παιδιά Αικατερίνη, Χρήστο και Θεόδωρο και τις οικογένειές τους.
H κηδεία του, 31 Ιανουαρίου '14, Νέα Υόρκη.
Συνέλληνες και παιδιά στην πατρίδα,
χρειάζονται την βοήθειά μας. Ως
Ομογένεια, ΠΡΕΠΕΙ να βοηθήσουμε,
όσο και όπως μπορούμε
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΑ

Open letter to the Board of Directors of the Federation of Hellenic American Societies of New England, Inc.
Board of Directors
Federation of Hellenic American Societies of New England, Inc.
50 Goddard Ave., Brookline, MA 02445
Ladies and Gentlemen,
In the summer of 2012 on the Greek island of Paros, 15-year-old Myrto Papadomichelaki was brutally attacked by one Ahmed Waqas, a Pakistani national. Waqas, 21, who had
previously entered Greece illegally, sexually assaulted the minor, smashed her head against the rocks and left her for dead.
One year later, in her struggle to survive, Myrto was admitted to the Spaulding Rehabilitation Hospital in Boston in order to continue her treatment. Myrto’s mother, Maria
Kotrotsou, enduring her own odyssey, has stood by her young daughter’s side throughout this dreadful ordeal.
A few months ago, you were approached by a 16-year-old girl, the daughter and granddaughter of past presidents of the Federation, expressing her and others’ desire to help
Myrto with her medical expenses. You unanimously agreed to assist the “Friends of Mirto” in their efforts.
You quickly set up an online fundraiser utilizing the Youcaring.com platform with sole Beneficiary Myrto Papadomichelaki. You opened a bank account at Citizens Bank,
account number 1326086895, under your organization's name and specifying it as the ''Mirto Fund.'' All online donations as well as donations by cash/check have been deposited
in this account.
You also sponsored a fundraising event on December 7, 2013 where $32,000 was raised. All in all, according to your statements, ''...$131,000 has been raised in less than two
months for Myrto's medical expenses...''.
While we commend your efforts, as well as the efforts of the young ''Friends of Mirto'' and everyone else who has helped organize this seemingly successful effort, we would
now like to bring to your attention, as well as to the attention of all the Donors to the ''Mirto Fund'' some crucial points which you have overlooked, as this endeavor clearly
demonstrates that no matter how well-intentioned you may have been, you have sailed into uncharted waters.
First and foremost, as per the Federations Articles of Organization dated March 15, 1984 and submitted to the Massachusetts Secretary of State, Article 2 ''Purpose'' does ΝΟΤ
allow in any way whatsoever for fundraising activities as the closest reference to any type of financial support is paragraph 11 of Article 2:
To promote and provide moral and financial support for Greek Americans for spiritual and intellectual achievements.
Clearly this is not the case for Myrto. Furthermore, Article 4 ''Other lawful provisions'' begins as follows:
No part of the assets of the corporation and no part of any net earnings of the corporation shall be divided among or insure to the benefit of any officer or director of the corporation
or any private individual or be apportioned for any purposes other than the purposes of the corporation as herein set forth.
In the Youcaring.com fundraising website you claim:
Your contribution is tax deductible to the fullest extent of the law. If you would like a receipt for your tax deductible contribution, please send us your name and mailing address to
fhasnemirtofund@gmail.com
As a tax-exempt 501(c)(3) non-profit organization, the Federation needs to abide by the strict guidelines set by the Internal Revenue Service in order to preserve its tax-exempt
status. IRS Publication 526 «Charitable Donations» states on page six:
Contributions to Individuals
You cannot deduct contributions to specific individuals, including the following:
Contributions to individuals who are needy or worthy. You cannot deduct these contributions even if you make them to a qualified organization for the benefit of a specific person.
But you can deduct a contribution to a qualified organization that helps needy or worthy individuals if you do not indicate that your contribution is for a specific person.
In addition, Internal Revenue Code (IRC) 170(c)(2)(C) states:
26 USC § 170 - Charitable, etc., contributions and gifts
(c) Charitable contribution defined
For purposes of this section, the term “charitable contribution” means a contribution or gift to or for the use of(2) A corporation, trust, or community chest, fund, or foundation(C) no part of the net earnings of which inures to the benefit of any private shareholder or individual;
A contribution to an organization exempt under IRC 501(c)(3) may not be deductible if the contribution is earmarked for a specific individual. Since all the contributions here
are for the benefit of one specific individual, Myrto Papadomichelaki, and rightfully so, unfortunately none of them are tax deductible. The Federation needs to immediately
contact every donor and correct the erroneous information it has provided to them. Falsely claiming (or inflating) charitable deductions is a form of tax evasion. The IRS will
start processing 2013 individual tax returns within three weeks. Time is of essence.
As for the December 7 fundraising event, the Federation may face a tax liability for the $32,000 it claims it raised that evening. The Federation may need to prove that
the funds raised in the December 7 event do not constitute ''unrelated business taxable income'' regardless of the ''Purpose'' stated in Article 2 in the Federation’s Articles of
Organization. IRS Publication 598 ''Tax on Unrelated Business Income of Exempt Organizations'' provides further insight on this topic.
But here also lies a bigger issue. In its IRS Form 990 filings for the three previous fiscal years, the Federation has declared total revenues of $61,529 for FY 2010, $70,791 for FY
2011 and $55,301 for FY 2012. If the Federation declares the additional $131,000 it claims it has raised for Myrto in its 2013 IRS Form 990 filings, which by law it should, this will
considerably increase the organization's total revenue for FY 2013 the bulk of which, approximately 70 per cent, will have been raised for non-mission-related purposes. This may
create issues as the Federation may be jeopardizing its exemption status. One way to have avoided such a dilemma is by having opened the new ''Mirto Fund'' bank account with
the IRS assigning it its own Employer Identification Number, or EIN, also known as a Federal Tax Identification Number. By using the Federation's own EIN in order to open the
''Mirto Fund'' bank account, the Federation is now obligated to report all of the non-mission-related contributions on its 2013 IRS Form 990 filings thus jeopardizing its exemption
status.
Myrto is the beneficiary of $131,000 in donations. From a gift tax liability perspective, in order to avoid any gift tax consequences, the allowed Medical Exclusion should be
utilized. According to Treasury Regulations Section 25.2503-6(c) the gift tax does not apply to an amount paid on behalf of an individual to a person or institution that provided
medical care for the individual. All of the donations were given to help pay for Myrto's medical expenses. Any medical payments must be made directly to the care providers. The
medical care must meet the requirements of IRS Code Section 213(d) (definition of medical care for income tax deduction purposes). Medical care includes expenses incurred for
the diagnosis, cure, mitigation, treatment, or prevention of disease or for the purpose of affecting any structure or function of the body, or for transportation primarily for and
essential to medical care. Medical care also includes amounts paid for medical insurance on behalf of any individual.
The Federation here is correct when insisting that all funds collected will solely be used to pay for Myrto's medical expenses. But there are other ways of handling this issue as
we now face a possible legal conflict between the Federation and Mrs. Kotrotsou.
Myrto Papadomichelaki is a minor. She has a legal guardian – her mother Maria Kotrotsou. It is only right for Mrs. Kotrotsou as Myrto's legal guardian to have been
included on the bank account holding the funds raised for Myrto. Mrs. Kotrotsou, through her attorney, is now demanding that all monies currently in the ''Mirto Fund'' be
transferred to a trust in her name as she prepares to return to Greece with Myrto. From a tax liability perspective, if the transfer is made to the trust and as long as the funds are
used for Myrto's medical expenses, no gift tax will apply. Also, Mrs. Kotrotsou has an issue with Myrto having recently been subjected to Salmonellosis while in the hospital. She
now requests that the Federation does not pay any medical facility from the existing funds. Incidentally, during the past ten days a battle of words has ensued, culminated by a
vile and vicious attack by the Federation's 1st Vice President against Mrs. Kotrotsou regarding the salmonella-related incident. Such unrepeatable accusations posted in the 1st
Vice President's website should have warranted requests for his immediate resignation.
An attorney specializing in U.S. Federal tax issues of nonprofit 501(c)(3) public charities and a Certified Public Accountant should be contracted by the Federation on a consulting
basis in order to help the Federation better handle the aforementioned issues. In order to avoid further confrontation and a possible legal battle between the Federation, some
of its officials individually and Mrs. Kotrotsou, it is in everyone's best interests for you, the Board of Directors, in the Federation’s planned upcoming General Assembly to make
a recommendation to accept Mrs. Kotrotsou's terms. A stipulation stating that the monies will be used by Mrs. Kotrotsou strictly for Myrto's medical expenses can be put in
place.
A long and drawn out legal battle will have such detrimental effects on our community as a young group's idea as pure, good-hearted and well-intentioned as this fundraising
effort will take such a drastic turn for the worse that it would even make Sophocles blush with envy.
Respectfully,
The ''Supporters of Myrto''
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Το 1828, ο καθηγητής του Harvard Αλέξανδρος Νέγρης (Prof. Alexander Negris), ένα
από τα ορφανά παιδιά της Χίου, δημοσίευσε στο
Boston την πρώτη έκδοση βιβλίου Ελληνικής
γραμματικής στα Ελληνικά. Ξεκίνησε το Νέο Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας του Harvard (Modern
Greek Language Program) το 1828. Εδώ θα βρείτε
το πιστοποιητικό γάμου του Νέγρη με την Eliza
Sweet στο Λονδίνο που χρονολογείται το 1838. Το
επάγγελμά του καταγράφεται ως «Καθηγητής των
Ελληνικών» (Professor of Greek).
O Γρηγόρης Α. Περδικάρης (Gregory A.
Perdicaris, 1808-1872) γεννήθηκε στη Νάουσα, στην Ελλάδα, σπούδασε στο Ινστιτούτο Mt.
Pleasant Classical Institute του Κολεγίου Amherst,
δίδαξε αρχαία Ελληνικά στο Harvard και διορίστηκε Πρόξενος της Αμερικής στην Αθήνα από το
1837 ως το 1947. Επέστρεψε στο Boston (Βοστώνη)
το 1866 με σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα μαζί
με τον S.G. Howe για την επανάσταση της Κρήτης.
Έγραψε το βιβλίο «The Greece of the Greeks» (Η
Ελλάδα των Ελλήνων) το 1845. Ένα χρόνο μετά
μετακόμισε στο Trenton, N.J., όπου συνεργάστηκε με την εταιρεία Trenton Gas Co. Ο γιος του Ίων
απήχθηκε στο Μαρόκο από τον περιβόητο ληστή
Raisouli το 1904, κι έτσι δημιουργήθηκε το «Ζήτημα Περδικάρη» (Perdicaris Incident) μεταξύ των
Ηνωμένων Πολιτειών και του Μαρόκο σύμφωνα
με το οποίο ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. T. Roosevelt
(Ρούσβελτ) έστειλε ένα μια μοίρα στόλου στο
Tangiers απαιτώντας την απελευθέρωσή του. Η
κυβέρνηση του Μαρόκο πλήρωσε τα λίτρα και
έτσι ο Ίων απελευθερώθηκε.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Πρωτοπόροι 'Ελληνες της Βοστώνης
χτούρη της Ελληνικής Επανάστασης και μέλος της
Φιλικής Εταιρείας. Εγκαταστάθηκε στο Boston
το 1823 και έκανε φιλικές σχέσεις με τον ποιητή
John Pickering, στον οποίο δίδαξε Ελληνικά. Παντρεύτηκε μια Γαλλίδα με το όνομα Catherine
Ouvre με την οποία απέκτησε δυο παιδιά. Μετά το
θάνατο της συζύγου του ο Τσικλητήρας επέστρεψε στην Πύλο και ξαναπαντρεύτηκε. Ένα από τα
παιδιά του, ο Νικόλαος, ήταν πατέρας του Ηρακλή, ενός πολύ γνωστού ιατρού της περιοχής. Ο
Ηρακλής ήταν ο πατέρας του Κώστα Τσικλητήρα
(1888-1913) (βλ. φωτογραφία), του πιο παρασημοφορημένου Έλληνα αθλητή των Ολυμπιακών
Αγώνων τότε, που κέρδισε αρκετά μετάλλια στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου (1908) και της
Στοκχόλμης (1912) στο άθλημα ύψους άνευ φόρας
και πηδήματος μήκους.
Τον Γεώργιο Μουσάλα Κολβοκορέσση
(George Musalas ''Colvos'' Colvocoresses, 18161872) γένος πλούσιας οικογένειας από τη Χίο
απήγαγαν μαζί με τη μητέρα του οι Τούρκοι το
1822 στην τότε σφαγή του νησιού. Ο πατέρας του
κατάφερε να πληρώσει τα λίτρα και να τον απελευθερώσει στέλνοντάς τον στην Αμερική, όπου
τον δέχτηκε η οικογένεια του Καπετάνιου του
Ναυτικού της Αμερικής Captain Alden Partridge,
ιδρυτή του Πανεπιστημίου του Norwich στο Βέρμοντ (Vermont). Ο Κολβοκορέσσης παρακολούθησε μαθήματα στο Πανεπιστήμιο με επιτυχία
και εισήχθη στο Ναυτικό των Η.Π.Α. το 1831. Ήταν
διοικητής του USS Saratoga κατά τον Εμφύλιο Πό-

Ο Τζον Ροδοκανάκης (John Rodocanachi,
1829-1906) γεννήθηκε στη Σμύρνη και σπούδασε
στην Ακαδημία Andover (Andover Academy). Ήταν
ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας που το 1865 διορίστηκε Πρόξενος της Ελλάδας στο Boston, θέση
την οποία κατείχε για 26 χρόνια. Ήταν μεγάλος ευεργέτης του Μουσείου Καλών Τεχνών του Boston
καθώς και του Μουσείου Fogg του Harvard. Ο θείος του Κωνσταντίνος υιοθετήθηκε από την οικογένεια Newell στο Boston και καταχωρήθηκε το
1835 στον Κατάλογο Επιχειρηματιών του Boston
ως Constantine Newell & Co. στη διεύθυνση 629
Commercial Street. (Στην εικόνα δεξιά, η αίτηση
διαβατηρίου του Ροδοκανάκη).

Ο Νικόλαος Τσικλητήρας ή Αλατάς (Nikolaos
Tsikliteras or Alatas) γεννήθηκε στην Πύλο, στην
Ελλάδα, και ήταν υπασπιστής του ναυάρχου Σα-

558 Lakeland Plaza - Cumming, GEORGIA

λεμο στην Αμερική. Συμμετείχε στην εκστρατεία
με το όνομα US Wilkes Expedition στον Ειρηνικό
και έγραψε ένα βιβλίο με τις εμπειρίες του. Πέθανε κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες στο Μπρίτζπορτ (Bridgeport), CT. Πολλοί από τους απογόνους του είχαν διακεκριμένες σταδιοδρομίες στο
Ναυτικό της Αμερικής, συμπεριλαμβανομένου και
του Υποναυάρχου Rear Admiral George Partridge
Colvocoresses, έναν διοικητή στη Ναυτική Ακαδημία της Αμερικής το 1905.

ως διευθυντή, τον Ελευθέριο Πιλάλα, ο οποίος είχε
καταγωγή από τα Βρέσθενα, βόρεια της Σπάρτης.
Ο Πιλάλας πρώτα πήγε στη Σμύρνη, μετά στη Νέα
Υόρκη (όπου ίδρυσε το πρώτο Ελληνικό κατάστημα από γλυκίσματα/λουκούμια στην Αμερική με
τον Παναγιώτη Χατζητύρη), κατόπιν στη Βοστώνη (Boston) προτού καταλήξει στο Springfield. Η
ιστοσελίδα του Καθεδρικού Ναού του Springfield
αναφέρει τον Πιλάλα ως τον πρώτο Έλληνα μετανάστη που ήρθε το 1884 (αν και η αίτηση διαβατηρίου του γράφει το 1877) και προσέφερε μεγάλη
βοήθεια σε άλλους Έλληνες που έψαχναν εργασία
όχι μόνο στην εταιρεία Κίμπη αλλά και σε άλλες
επιχειρήσεις που είχε αργότερα. Παντρεύτηκε
την Catherine (26 χρόνια νεότερη) και έκανε τρία
παιδιά την Αλεξάνδρα, τη Θάλια και τον Μιλτιάδη.
Αργότερα έφερε στην Αμερική τον αδελφό του
Σταύρο.

To επιτελείο της εταιρείας Kibbe Bros. Candy
Co. (εργοστάσιο Ζαχαροπλαστικής Αδερφών Κίμπη) με διεύθυνση 33-51 Harrison Ave.,
στο Springfield, MA ήταν μια από τις πρώτες Αμερικανικές εταιρείες που είχε Έλληνα μετανάστη

O Δημοσθένης Τιμαγένης (Dimosthenis
Timayenis 1855-1923) γεννήθηκε στη Σμύρνη
και ήταν ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας της
εταιρείας United Fruit Company. Ήταν εκδότης
της εφημερίδας Easter-Western Review και υπηρέτησε ως Τιμητικός Πρόξενος της Ελλάδας στην
περιοχή του Boston. Ο αδελφός του Τηλέμαχος το
1888 κι έγραψε το βιβλίο με τίτλο ''The Original Mr
Jacob'', κριτικάροντας τους Εβραίους.
O Πέτρος Παπαδάκης (Petros Papadakis)
ήρθε στο Boston (Βοστώνη) από την Ελλάδα το
1815 και παντρεύτηκε την Louisa Miles. Με την
επιμονή της γυναίκας του άλλαξε το όνομά του στο
αγγλικό «Patterson» (υιός του πατέρα). Πέθανε το
1833. Ο γιος του, ιερέας Rev. George Papadakis
(1828-1902, γεννήθηκε στο Boston, και έγινε ιερέας (Episcopal priest) υπηρετώντας στη Βόρεια
Καρολίνα (Νorth Corolina) και στο Memphis.νη
(Boston) προτού καταλήξει στο Springfield. Η
ιστοσελίδα του Καθεδρικού Ναού του Springfield
αναφέρει τον Πιλάλα ως τον πρώτο Έλληνα μετανάστη που ήρθε το 1884 (αν και η αίτηση διαβατηρίου του γράφει το 1877) και προσέφερε μεγάλη
βοήθεια σε άλλους Έλληνες που έψαχναν εργασία
όχι μόνο στην εταιρεία Κίμπη αλλά και σε άλλες
επιχειρήσεις που είχε αργότερα. Παντρεύτηκε
την Catherine (26 χρόνια νεότερη) και έκανε τρία
παιδιά την Αλεξάνδρα, τη Θάλια και τον Μιλτιάδη.
Αργότερα έφερε στην Αμερική τον αδελφό του
Σταύρο.
Emmanuel (Manny) Paraschos, Ph.D

Phone: (770)781-4525 Fax: (770) 889-9696
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ΑΓΓΕΛΙΑ

A Singular Mission:
«To promote education by providing scholarships and educational programs to Greek American students who, guided by the values of
their Hellenic upbringing, have the potential to become life-long significant achievers and contribute meaningfully to society.»
CHRIS P. TOMARAS (Founder & Chairman - PanHellenic Scholarship Foundation)
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Ένα βιωματικό αφιέρωμα στην περιοχή της Μάνης δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της η κορυφαία
αμερικάνικη εφημερίδα, Washington Post, στο
οποίο ο Roberto Loiederman αναφέρει την προσωπική του εμπειρία, αναδεικνύοντας τις ομορφιές της Eλλάδας, αλλά και τα μαθήματα ζωής που
πήρε.
Ολόκληρο το άρθρο του συντάκτη:
«Αυτό, που πραγματικά επιθυμούσαμε όλοι,
ήταν ένα ευχάριστο μέρος για μια οικογενειακή,
10ήμερη απόδραση. Η γυναίκα μου κι εγώ, ο αδερφός της και η σύζυγος του και η 93 ετών πεθερά
μου, δηλ. μια παρέα 5ατόμων, που συνδέονται με
δεσμούς αίματος, γάμου και κοινής ιστορίας.
Αυτό που ζήσαμε ήταν κάτι πολύ περισσότερο
από ένα reunion. Επειδή οι συγγενείς της γυναίκας μου δεν ήθελαν να ταξιδέψουν μακριά από
το σπίτι τους στο Ισραήλ, αποφασίσαμε να συγκεντρωθούμε όλοι στην Ελλάδα. Αφού έψαξα σε
ταξιδιωτικές ιστοσελίδες, βρήκα ένα κατάλληλο
σπίτι στην Μάνη της Πελοποννήσου, όπου κανείς
από εμάς δεν είχε πάει ποτέ.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, το σπίτι ήταν σε
ένα μη τουριστικό χωριό, αρκετά χιλιόμετρα πάνω
από την ακτή, οπότε θα χρειαζόμασταν αυτοκίνητο για να πάμε στην παραλία, σε ένα εστιατόριο ή
για να βρούμε το κοντινότερο ΑΤΜ.
Θέλαμε πραγματικά να το κάνουμε αυτό; Η γυναίκα μου, η Μπέτυ, είχε άλλες ανησυχίες. Δεδομένων των οικονομικών προβλημάτων στην Ελλάδα, αναρωτιόταν πως θα ήταν τα πράγματα σε ένα
μικρό χωριό. Θα υπήρχαν οι στοιχειώδεις υπηρεσίες; Μετά από ένα καθησυχαστικό, ηλεκτρονικό
διάλογο με τους ιδιοκτήτες, νοικιάσαμε το σπίτι.
Συναντηθήκαμε με τους συγγενείς στο αεροδρόμιο της Αθήνας, στη συνέχεια οδηγήσαμε το
νοικιασμένο μας αυτοκίνητο διασχίζοντας την
Πελοπόννησο, προς την Καλαμάτα, όπου, ναι,
φάγαμε εξαιρετικές ελιές. Από εκεί πήραμε το
φιδωτό δρόμο, δύο λωρίδων, προς το νότο, με το
Μεσσηνιακό κόλπο στα δεξιά μας και τον Ταΰγετο
στα αριστερά μας.
Είναι μια συναρπαστική είσοδος στη Μάνη, μια
χερσόνησο, που εξέχει προς τη Μεσόγειο, θυμίζοντας το σκληρό, κυρτό δάχτυλο μιας μάγισσας.
Μια ώρα αργότερα, στη Στούπα, μια παραλιακή
πόλη που κατακλύζεται από Βορειοευρωπαίους,
πήραμε τηλέφωνο την Ντέμπορα, μια Ιρλανδέζα
που διαχειρίζεται το ενοικιαζόμενο σπίτι. Η ξανθιά, νευρική Ντέμπορα έφτασε με ένα τρίτροχο
όχημα. Μας είπε ότι είχε ζήσει στη Μάνη για χρόνια και είχε γεννήσει τα παιδιά της εκεί. Εκτός από
τη ενοικίαση ακινήτων, νοικιάζει άλογα, που έχει
φέρει από την Ιρλανδία και προσφέρει μαθήματα
ιππασίας.
Με χαρά μας ανέφερε ότι το δικό της σπίτι, σε
ένα γειτονικό χωριό, δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα
και νερό. Ακολουθήσαμε τη Ντέμπορα μέχρι το
Νεοχώρι.
Καθώς πλησιάζαμε το χωριό, αντί να συνεχίσει
στο γεμάτο ζιγκ-ζαγκ δρόμο, επέλεξε να ανέβει
μια απότομη ανηφόρα. Το όχημα της έκανε διάφορους ελιγμούς, αναγκάζοντάς με να χρησιμοποιώ το χειρόφρενο και να αλλάζω συχνά ταχύτητα, με την Μπέτυ δίπλα μου να λαχανιάζει από
αγωνία. Στο Νεοχώρι, τα σοκάκια δεν είναι πολύ
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Η Washington Post παραληρεί γιά την Μάνη:
''Θυμίζει το κυρτό δάχτυλο μιας μάγισσας''
μεγαλύτερα από ένα αυτοκίνητο. Ανακουφισμένοι, φτάσαμε στον προορισμό μας ανέπαφοι.
Το Νεοχώρι, από όσο μπορούσαμε να δούμε,
ήταν καθαρό και ήσυχο. Ίδιο με την απεικόνιση
στην ιστοσελίδα, το ενοικιαζόμενο ήταν ένα πέτρινο σπίτι, πλήρως ανακαινισμένο, με σύγχρονο
εσωτερικό, με πολλές συσκευές εξοικονόμησης
ενέργειας και ζεστές πινελιές.
Ρώτησα τη Ντέμπορα για την ασφάλεια. «Μην
ανησυχείτε για αυτό», μου είπε κλείνοντας μου το
μάτι. «Υπάρχουν φρουροί, που προστατεύουν το
σπίτι. Θα δείτε.»
Μετά την εγκατάσταση μας, συγκεντρωθήκαμε
στο επάνω αίθριο, που είχε θέα στον κόλπο και τα
βουνά. Ήπιαμε τσάι, απολαμβάνοντας το λάλημα
των πετεινών, τον μοναδικό ήχο στο χωριό.
Σταδιακά, αρχίσαμε να ακούμε και έναν ακόμα
ήχο: Φωνές. Έξι γυναίκες, διαφόρων ηλικιών είχαν εγκατασταθεί έξω από την πόρτα μας, μιλώντας δυνατά. Μας διώχνουν από το χωριό; Ανατριχιαστικές σκηνές από το «Ζορμπάς ο Έλληνας «
έλαμψαν στο μυαλό μου.
Όπως αποδείχθηκε , οι γυναίκες συγκεντρώνονται εκεί κάθε απόγευμα για να καθαρίσουν τα
λαχανικά τους και να κουβεντιάσουν. Η μεγαλύτερη, ντυμένη «Ελληνίδα Χήρα» καθάριζε άνθη
κολοκυθιού.
Τους είπα καλημέρα και στη συνέχεια διόρθωσα
τον εαυτό μου, καλησπέρα. Οι γυναίκες, προφανώς θέλοντας να συνδεθούν μαζί μας, απάντησαν
με χαμόγελα και ένα κύμα ερωτήσεων. Δυστυχώς,
είχα εξαντλήσει τις γνώσεις μου της ελληνικής,
έτσι χαμογέλασα βλακωδώς και ανασήκωσα τους
ώμους.
Μονοπάτια και ταβέρνες
Πριν από το ταξίδι, είχα διαβάσει το βιβλίο του
Πάτρικ Λι Φέρμορ «Μάνη: Ταξίδια στη Νότια Πελοπόννησο», ένα λυρικό πορτρέτο των κατοίκων
της Μάνης, οι οποίοι, σύμφωνα με το συγγραφέα,
επέζησαν χάρη στο θάρρος, την εφευρετικότητα
και την άγρια ανεξαρτησία τους. Έχουν απωθήσει
εισβολείς, κατάφεραν να εξασφαλίσουν τα προς
το ζην από μια άγρια γη και διατήρησαν το καλό
τους χιούμορ.
Την επόμενη μέρα, εμπνευσμένος από τον ατρόμητο Φέρμορ, ξύπνησα την αυγή και περπάτησα
μόνος κατά μήκος ενός στενού μονοπατιού, στρωμένου με επίπεδες πέτρες σε περίεργα μεγέθη.
Μέρος της διαδρομής από το Νεοχώρι μέχρι το
γειτονικό χωριό ήταν χορταριασμένη, ακανθώδης
και κατάφυτη. Η μυρωδιά του φασκόμηλου ήταν
διάχυτη και κυκλάμινα φύτρωναν ανάμεσα στα
βράχια.
Ψηλότερα, η διαδρομή περνούσε δίπλα από
ελαιώνες. Όλα αυτά είχαν μια σκληρή, έντονη
ομορφιά. Χρειάστηκε μια ώρα για να περπατήσω
μέχρι την Καστάνια. Κοντά στην πλατεία του χωριού, μια γυναίκα, που στεκόταν μπροστά σε έναν
πέτρινο τοίχο, μάζευε σύκα από ένα δέντρο που
ήταν δίπλα σε ένα σπίτι εγκαταλελειμμένο.
Στην πλατεία, μια ομάδα ανδρών καθόταν έξω

από δυο ταβέρνες, μιλώντας και πίνοντας ρετσίνα
ή καφέ. Περιγράφοντας μια παρόμοια σκηνή τη
δεκαετία του 1950, ο Φέρμορ έγραψε ότι οι κάτοικοι που συνάντησε στις ταβέρνες απέφευγαν να
μιλούν για την πολιτική και αντ' αυτού μιλούσαν
για ναυάγια, για το Λόρδο Βύρωνα, την πτώση του
Βυζαντίου, τη μετανάστευση των πουλιών ή τα
κακά του να καπνίζεις χασίς.
Οι άνδρες στις ταβέρνες στην Καστάνια, ήταν
αυτοί που μιλούν για χασίς και ναυάγια ή αυτοί
που μιλούν για την πιθανή βύθιση του «πλοίου»
της ελληνικής οικονομίας;
Αυτά που έλεγαν οι χωρικοί ήταν ακατανόητα
για μένα, αλλά στη Μάνη δεν είδα κανένα σημάδι
από ανθρώπους, που αναλώνονται με την οικονομία. Μακριά από τα κέντρα εξουσίας της Ελλάδας,
η καθημερινή ζωή στα χωριά αυτά φαινόταν χωρίς βιασύνες και έννοιες.
Σε κάθε χωριό, σχεδόν όλη η διαθέσιμη γη χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφίμων. Στην
κάθε πίσω αυλή καλλιεργούσαν κολοκυθάκια ή
πεπόνια, αμπέλια, οπωροφόρα δέντρα, ελιές, λαχανικά και πολύ συχνά είχαν κότες.
Τις επόμενες ημέρες, είδα ότι κάθε χωριό στη
Μάνη είναι μοναδικό, αλλά όλα έχουν τουλάχιστον δυο κοινά: γεωργική αυτοδυναμία και άνδρες, πολλές φορές και γυναίκες, που κάθονται
σε ταβέρνες, μιλάνε, πίνουν και γελούν. Ο ρυθμός
των ημερών Για τους πέντε μας, οι περισσότερες
μέρες είχαν τον ίδιο ρυθμό.
Ενώ η Μπέτυ και τα πεθερικά μου κοιμόνταν
ακόμα, εγώ σηκωνόμουν για την πρωινή μου
εξόρμηση. Πίσω στο σπίτι, έφτιαχνα ζεστά δημητριακά και καφέ. Την ίδια στιγμή, η νύφη μου
περπατούσε μέχρι τον κοντινό φούρνο και έφερνε
φρεσκοψημένο ψωμί.
Καθόμασταν στην κάτω αυλή, στη σκιά του
αμπελιού και απολαμβάναμε ντομάτες, γιαούρτι,
τυρί και σταφύλια, από τα τσαμπιά που κρέμονταν
πάνω από το κεφάλι μας. Νωρίς το απόγευμα οδηγούσαμε προσεκτικά στα στενά σοκάκια στο Νεοχώρι και στη συνέχεια φτάναμε στην παραλία.
Οι αμμώδεις παραλίες της Στούπας ήταν γεμάτες ομπρέλες και λάτρεις του ήλιου. Προτιμήσαμε
την παραλία Πανταζή, νότια του Αγίου Νικολάου.
Ήταν μια βοτσαλωτή παραλία, χωρίς πολύ κόσμο, με ένα σνακ μπαρ, δημόσιες τουαλέτες και
σκιερά δέντρα. Ήταν το τέλειο μέρος για διάβασμα και βουτιές στα ζεστά νερά του κόλπου.
Αργά το απόγευμα επιστρέφαμε στο σπίτι και
καθόμασταν στο επάνω επάνω αίθριο, πίνοντας
σπιτικό χυμό σταφυλιού και βλέποντας το ηλιοβασίλεμα στον κόλπο. Στην άλλη κατεύθυνση ήταν ο
Ταΰγετος, η απότομη ράχη της Μάνης, που μερικές φορές καλύπτεται από σκοτεινά σύννεφα.
Ο αδερφός της γυναίκας μου και η σύζυγος του
περπατούσαν αργά το απόγευμα, πριν από το δείπνο. Απτόητοι από το σκοτάδι, τα αδιάβατα φαράγγια ή την εξάντληση, αντιμετώπιζαν αυτή την
πεζοπορία σαν μια άσκηση θάρρους στα Ιμαλάια.
Κατά τη διάρκεια μιας έντονης πεζοπορίας, περιμένοντας να βρουν μια ταβέρνα με ζεστό φαγη-

τό και κρύα ποτά, συνέχιζαν το περπάτημα προς
τα πάνω και έβρισκαν μόνο πηγές με κρύο νερό
στο βουνό και ένα δέντρο γεμάτο ώριμα σύκα, τα
οποία και έτρωγαν.
Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία, πολύ σημαντικότερη από την ανάμνηση μιας ταβέρνας. Είχαν μια
ιστορία, που άξιζε να θυμούνται, δηλαδή έναν από
τους λόγους που ταξιδεύουμε.
Σχεδόν κάθε βράδυ πηγαίναμε μέχρι τα παραθαλάσσια χωριά για δείπνο. Στο «Χθες και Σήμερα» , ένα κατάστημα δώρων και εστιατόριο στη
Στούπα, η Βούλα Κυριακέα, η ευγενική ιδιοκτήτρια, μας είπε: «Εκατό χρόνια πριν, ένας νεαρός
άνδρας ήρθε και στην Καλογριά για εξόρυξη. Ο
Νίκος Καζαντζάκης».
«Αυτός που έγραψε τον Ζορμπά;» αναφωνήσαμε.
Η Βούλα κούνησε καταφατικά το κεφάλι. «Προσέλαβε έναν μηχανικό ορυχείων, έναν μεγαλύτερο άνδρα που έσφυζε από ζωή. Το όνομά του;
Ζορμπάς!». Η Βούλα γέλασε, απολαμβάνοντας το
παρελθόν της Μάνης, καθώς και το παρόν της .
Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία γιατί ονόμαζε το
εστιατόριο της «Χθες και σήμερα».
Αργότερα, περπατούσαμε στον πεζόδρομο της
Στούπας, που δεν έβλεπες κανένα πολυόροφο
κτίριο, παρά μόνο τον κατάλληλο αριθμό από τουριστικά καταστήματα, εστιατόρια, μικρά ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Η Στούπα,
η Καλόγρια και ο Άγιος Νικόλαος είναι ευχάριστα
και παρθένα μέρη.
Λίγα χιλιόμετρα βόρεια είναι η όμορφη Καρδαμύλη, την οποία ο Φέρμορ ονομάζει «Αποκατεστημένο Βυζάντιο». Πρόκειται για υπέροχα σημεία
διακοπών. Μέρα με τη μέρα, μας μάγεψε και το
Νεοχώρι, το «δικό» μας χωριό, με τις εκκλησίες,
το αρτοποιείο και το άρωμα του, του ελαιώνες, τις
βαμμένες πόρτες και τα πέτρινα σπίτια, των οποίων οι στέγες έμοιαζαν με τα φτερά του γερακιού.
Πάνω απ 'όλα, περιμέναμε με αγωνία την ημερήσια συγκέντρωση έξω από την πόρτα μας. Κάθε
φορά που οι γείτονες εμφανίζονταν, η νύφη μου
ανακοίνωνε: « Ακούστε! Η Βουλή των γυναικών
του Νεοχωρίου ξεκίνησε τη συνεδρίαση!»
Σπηλιές και Ακροπόλεις
Ο Φέρμορ έγραψε ότι ο Πύργος Δυρού, με τους
σταλαγμίτες και τους σταλακτίτες, τα απόκοσμα
χρώματα και σχήματα, είναι οι σπηλιές, μέσω των
οποίων γίνονταν οι διάσημες καταβάσεις στον
Κάτω Κόσμο».
Μια ώρα νότια από το Νεοχώρι, τα σπήλαια, τα
οποία διασχίζει κάποιος με βάρκα, είναι αρκετά
εντυπωσιακά, ακόμη και χωρίς τους μύθους. Αλλά
μέσα, σέρνοντας τα δάχτυλά σας στο δροσερό
νερό, είναι δελεαστικό να φανταστεί κανείς τον
Ορφέα να προσπαθεί να οδηγήσει την αγαπημένη
του Ευρυδίκη στον Κάτω Κόσμο. Πιο κάτω είναι το
χωριό Βάθεια.
Ορατή από το επίπεδο της θάλασσας, η Βάθεια
μοιάζει σαν μια συλλογή από πέτρινους πύργους
στο χρώμα της καραμέλας. Ανεβαίνοντας το δρόμο, θα βρείτε δεκάδες ορθογώνια κτίσματα τριών
και τεσσάρων ορόφων, που κάποτε ήταν οικογενειακά φρούρια.
Σήμερα είναι έρημα και άδεια. Χτισμένα εκατοντάδες χρόνια πριν, αυτά κτίρια υπήρξαν εμβληματικά για τη χιλιοτραγουδισμένη ανεξαρτησία
της Μάνης. Παρείχαν προστασία από αντιμαχόμενους γείτονες, επιδρομείς, άλλα χωριά ή στρατεύματα εισβολής, αλλά δεν είχαν καμία προστασία
κατά της οικονομικής ύφεσης. Έτσι σήμερα σχεδόν όλα αυτά τα μίνι - φρούρια, παρά τη θεαματική θέα τους, είναι κενά και καταρρέουν.
Αφήσαμε τη Βάθεια, οδηγήσαμε στο νότιο άκρο
της χερσονήσου και στη συνέχεια, ώρες αργότερα, πήραμε μια λάθος στροφή και καταλήξαμε
πίσω στη Βάθεια. Αλλά τώρα όλα ήταν πολύ διαφορετικά.
Ο δρόμος μέσα από το εγκαταλελειμμένο χωριό
ήταν γεμάτος αυτοκίνητα από άκρη σε άκρη. Ένας
γάμος ήταν σε εξέλιξη. Ένας γάμος; Σε ένα χωριό
φάντασμα, γνωστό κυρίως για τις βεντέτες του;
Παράξενο. Αλλά εκεί ήταν η νύφη, ο γαμπρός, οι
επισκέπτες, ο ιερέας, τα φαγητά, η διακόσμηση,
τα μπαλόνια, η μουσική, μια χαρούμενη γιορτή σε
εγκαταλελειμμένα σπίτια και μπαλκόνια.
Έμοιαζε τόσο ζωντανό, όπως το γέλιο στην
ατυχία. Όπως ο χορός του Ζορμπά, μετά την καταστροφή ή όπως οι χωριανοί που πίνουν ρετσίνα
σε μια ταβέρνα, ενώ η οικονομία της χώρας τους
μπορεί να καταρρεύσει.
Πήγαμε στη Μάνη καθαρά από τύχη, για μια
οικογενειακή συγκέντρωση. Αλλά καθώς οι μέρες
περνούσαν, πάρα πολύ γρήγορα, κατάλαβα ότι είναι αδύνατο να περάσει κανείς χρόνο εκεί, χωρίς
να πάρει τουλάχιστον μερικά μαθήματα ζωής.
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JP Morgan: Νίκη ΣΥΡΙΖΑ, αβεβαιότητα στις εκλογές
Πιθανότητες μεγαλύτερες από 70% δίνει η JP
Morgan για εκλογική αναμέτρηση στην Ελλάδα
πριν λήξει το πρώτο τρίμηνο του 2015. Βασικό
σενάριο της είναι ότι η εκλογική αναμέτρηση θα
διεξαχθεί το γ' τρίμηνο ή στις αρχές του δ' τριμήνου του 2014. Η Ελλάδα μπορεί να εισέλθει σε μια
παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που θα εστιάσει στην πολιτική εκτός μνημονίου, σχολιάζει και
προσθέτει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τα σημερινά δεδομένα
διαφαίνεται ως ο πιθανός νικητής των εκλογών.
Μια τέτοια εξέλιξη δημιουργεί αβεβαιότητες όσον
αφορά στην συγκρότηση νέας κυβέρνησης αλλά
και γενικότερες αντιδράσεις, τονίζει.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η JP Morgan
στην τρίτη σελίδα της σημερινής ανάλυσης, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που έχει στη διάθεσή
της, ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται με προβάδισμα 7% στη
δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας.
Συμπληρώνει δε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχύσει τις
ψήφους του από τους δυσαρεστημένους παραδοσιακούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ καθώς και από
όσους πιστεύουν σε έναν ιδιότυπο εθνικισμό για
την οικονομία, όπως οι ψηφοφόροι των ΑΝ.ΕΛ.
που θα ψηφίσουν για να φύγει η τρόικα από την
Ελλάδα. Η ανάλυση προβλέπει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αυξήσει το προβάδισμά του τους επόμενους μήνες
και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα έχει 139 βουλευτές σε περίπτωση που γίνουν οι εθνικές εκλογές
στο τέλος του χρόνου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φτάσει τους 139 βουλευτές, η
ΝΔ τους 88, η Χρυσή Αυγή του 24, οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες τους 14, το ΠΑΣΟΚ τους 13, το ΚΚΕ τους 12
και η ΔΗΜ.ΑΡ τους 10.
Οι αναλυτές εκτιμούν ότι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει
κυβέρνηση θα υιοθετήσει σκληρή στάση στις διαπραγματεύσεις με την τρόικα όσον αφορά περαιτέρω δομικές μεταρρυθμίσεις ή περισσότερη
δημοσιονομική πειθαρχία στην Ελλάδα. Ωστόσο,
ακόμη και σε αυτό το πεδίο, προβλέπουν ότι η
απόσταση μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβερνητικής συμμαχίας έχει μειωθεί. Η επίτευξη του
πρωτογενούς πλεονάσματος έχει ήδη αλλάξει
τη δυναμική των διαπραγματεύσεων μεταξύ της
υπάρχουσας κυβέρνησης και των δανειστών της.
Η JP Morgan αναφέρει ακόμη ότι η ρητορική

του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να προκαλέσει ανησυχίες στους διεθνείς παρατηρητές μέσα στο 2014 και
μία κυβέρνηση υπό τον ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να
θέσει σαφείς προκλήσεις στην υπόλοιπη Ευρωζώνη. Ωστόσο, θεωρεί απίθανο να οδηγήσει σε ένα
χάσμα ουσιαστικό, όσο αυτό που θα προκαλούσε
εάν ο ΣΥΡΙΖΑ αναλάμβανε την εξουσία το 2012.
Παράλληλα, εκτιμά ότι όποιο κόμμα και εάν
κερδίσει στις επόμενες εκλογές, δεν θα μπορέσει
να κυβέρνηση μόνο του. Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και
η ΝΔ δεν αναμένεται να συγκεντρώσουν ποσοστό
άνω του 35%, οπότε θα χρειαστεί να σχηματιστεί
ένας νέος συνασπισμός. Το ερώτημα για την JP
Morgan είναι ποιο από τα δύο θα είναι το μεγαλύτερο κόμμα. Ωστόσο, πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα
έχει δυσκολίες στο να σχηματίσει κυβερνητική
συμμαχία. Και με δεδομένες αυτές τις δυσκολίες,
θεωρείται πιθανή μία παρατεταμένη περίοδος πολιτικής αβεβαιότητας ή πολλών εκλογικών αναμετρήσεων.
Η JP Morgan πιστεύει ότι οι εκλογές στην Ελλάδα θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο σύνολο της
Ευρωζώνης. Πιθανή νίκη και σχηματισμός κυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει ώθηση στα αντισυστημικά κόμματα τόσο στη Δεξιά όσο και στην
Αριστερά, ενώ ενδεχόμενη νίκη της ΝΔ θα ενισχύσει την άποψη ότι η ευρωπεριφέρεια μπορεί να
εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται
και να διαχειριστεί παράλληλα τις πολιτικές συνέπειες.
Οπως σημειώνει η ανάλυση, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πετύχει να μετασχηματίσει το προφίλ του από ένα
κόμμα ριζοσπαστικής ανατροπής σε έναν οργανισμό, ο οποίος μπορεί να ανταγωνιστεί πολιτικά
κατεστημένες δυνάμεις. Το κλειδί για να το πετύχει αυτό είναι να πείσει ευρύτερα μεσαία στρώματα ότι δεν εκπροσωπεί μία απειλή απέναντι στα
συμφέροντά τους, ειδικά πρώην ψηφοφόρους
του ΠΑΣΟΚ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται να αναπτύξει ένα τέτοιο
προφίλ την ώρα που περιορίζει την ορμητικότητα απέναντι στην πλευρά της ριζοσπαστικής του
βάσης. Πρόκειται για μία ιδανική ισορροπία, που
θα είναι δύσκολο να την καταφέρει, εκτιμά η JP
Morgan.

New York Times: Ο λάθος δρόμος της Τουρκίας

Η συμπεριφορά του Ερντογάν δημιουργεί κινδύνους όχι μόνο για την ίδια την χώρα, αλλά και για
τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, γράφει το editorial
των New York Times.
Ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, ήταν στις Βρυξέλλες την περασμένη
εβδομάδα, επιδιώκοντας να αποκαταστήσει τις
σχέσεις με την Ευρώπη, αλλά το πρώτο πράγμα
στο οποίο πρέπει να βρει μια λύση είναι ο ίδιος.
Αυτός που κάποτε χαιρετίστηκε ως ο ηγέτης ενός
μοντέλου μουσουλμανικής δημοκρατίας, έχει δημιουργήσει μια πολιτική καταστροφή στο εσωτερικό, μετατρέποντας την Τουρκία σε ένα αυταρχικό κράτος που δημιουργεί κινδύνους όχι μόνο
για την ίδια, αλλά και για τους συμμάχους της στο
ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η πιο πρόσφατη αναταραχή έχει τις ρίζες της
σε έναν πολιτικό πόλεμο μεταξύ του Κόμματος
Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν και
των πρώην στενών συμμάχων του, οπαδών του
Φετουλάχ Γκιουλέν, ενός μετριοπαθή ισλαμιστή
μελετητή που ζει στην Πενσυλβάνια. Οι εντάσεις
ξέσπασαν τον περασμένο μήνα, με μια έρευνα για
τη διαφθορά που οδήγησε στην παραίτηση τεσσάρων υπουργών της κυβέρνησης και απείλησε
να παγιδεύσει την οικογένεια του Ερντογάν. Ο
πρωθυπουργός αποκάλεσε την έρευνα «απόπειρα
πραξικοπήματος» και κατηγόρησε μια «μυστική

οργάνωση» εντός του δικαστικού σώματος και
της αστυνομίας, ότι κατευθύνεται από το κίνημα
Γκιουλέν και υπηρετεί «ξένες δυνάμεις» όπως οι
Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
Έκτοτε, η κυβέρνηση έχει εκκαθαρίσει εκατοντάδες αξιωματούχους της αστυνομίας και εισαγγελείς και προσπάθησε να διεκδικήσει τον έλεγχο
της δικαστικής εξουσίας. Επίσης συνέταξε νομοθεσία που επεκτείνει την εξουσία της κυβέρνησης
να διορίζει δικαστές και εισαγγελείς, παραβιάζοντας περαιτέρω την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και εμποδίζοντας τους δημοσιογράφους να
κάνουν ελεύθερα τη δουλειά τους. Όλο αυτό το
διάστημα, ο Ερντογάν έχει εκτοξεύσει ατελείωτες
θεωρίες συνωμοσίας και εμπρηστικές ρητορείες,
μέχρι που υπαινίχθηκε ακόμη και αμερικανική
προδοσία και υποστήριξε ότι ο αμερικανός πρέσβης θα έπρεπε να απελαθεί.
Η έρευνα και η αντίδραση του Ερντογάν μπορεί
να έχουν πολιτικά κίνητρα. Υπάρχουν σημαντικές
τοπικές εκλογές τον Μάρτιο. Αλλά ο Ερντογάν θα
πρέπει να επιμείνει η έρευνα να είναι δίκαιη και
διαφανής και όχι να προσπαθεί να την εκτροχιάσει. Οι αδίστακτοι τρόποι του και η προσπάθειά
του να συντρίψει τη διαφωνία δεν είναι τίποτα
καινούριο, όπως απέδειξε η καταστολή των διαδηλώσεων τον περασμένο Ιούνιο. Τέτοιες πράξεις
ποδοπατούν τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις
που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για
την ένταξη της Τουρκίας στην Ένωση, η οποία
μπορεί να κινδυνεύει περισσότερο από ποτέ και
είναι όλο και περισσότερο σε αντίθεση με τους
βασικούς κανόνες για τα μέλη του ΝΑΤΟ.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ΦρανκΒάλτερ Σταϊνμάγερ, είχε δίκιο όταν είπε στις Βρυξέλλες ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να απαιτήσουν από
την Τουρκία να επιστρέψει στο κράτος δικαίου. Η
κυβέρνηση Ομπάμα θα πρέπει επίσης να στείλει
ένα ισχυρό μήνυμα για την καταστροφική πορεία
του Ερντογάν. Το αν η Τουρκία θα καλλιεργήσει
την δημοκρατία που τόσο σκληρά κέρδισε και η
οποία συνέβαλε στην εντυπωσιακή οικονομική
της ανάπτυξη, ή θα γίνει απολυταρχική, είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την περιφερειακή σταθερότητα και στους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ όσο
και για τους Τούρκους.

To Spiegel για τις μίζες στα εξοπλιστικά

Στο επίκεντρο εκτενούς άρθρου του «Der
Spiegel» για το σκάνδαλο με τις μίζες στα εξοπλιστικά της Ελλάδας βρίσκεται ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI) Ούλριχ
Γκρίλο.
Ο Ούρλιχ Γκρίλο κατά την εξεταζόμενη περίοδο
από τις δικαστικές αρχές, ήταν επικεφαλής της
εταιρίας «STN Atlas», η οποία, σύμφωνα με την
κατάθεση του Παναγιώτη Ευσταθίου, εμπλέκεται
στο σκάνδαλο.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Π. Ευσταθίου
πιστεύει, ότι βάσει ονομάτων και αποδεικτικών
εμβασμάτων μπορεί να αποδείξει πώς από τα τέλη
της δεκαετίας του 1990, ο Γκρίλο ως εκπρόσωπος
της Rheinmetall και της πρώην θυγατρικής της,
δωροδοκούσε Έλληνες αξιωματούχους και δημοσίους υπαλλήλους.
Στο δημοσίευμα που θα δημοσιευθεί τη Δευτέρα, αναφέρεται ότι οι συγκεκριμένες πρακτικές
έχουν απαγορευτεί νομοθετικά στη Γερμανία από
το 1998, και υπογραμμίζει ότι «αυτό που κάνει την
ιστορία αυτήν τόσο εκρηκτική για τη Γερμανία είναι το γεγονός ότι ο επικεφαλής της Rheinmetall
και της STN Atlas ως το α' εξάμηνο του 2001 είναι
ο σημερινός πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γερμανικών Βιομηχανιών Ούλριχ Γκρίλο».
Αρνείται τα πάντα
Οι συντάκτες του άρθρου σημειώνουν ότι κατά
την επαφή τους με τον κ. Γκρίλο ο τελευταίος εμφανίστηκε νευρικός και πριν απαντήσει βεβαιώθηκε από την Rheinmetall ότι το όνομά του δεν
αναφέρεται στις έρευνες και μελέτησε τις εκθέσεις πεπραγμένων της πρώην εταιρείας του για
περισσότερο από δέκα χρόνια πριν.
«Δεν είχα καμία πληροφόρηση τότε ότι στις
δουλειές μας στην Ελλάδα υπήρξαν παράνομες
πληρωμές», δήλωσε ο κ. Γκρίλο και διευκρίνισε

ότι ακόμη και αν υπήρξαν τέτοιες πληρωμές, ο
ίδιος δεν θα το μάθαινε, επειδή, λόγω της υψηλής
του θέσης, δεν είχε «καμία εμπλοκή σε επιχειρηματικά πρότζεκτ».
Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο σημερινός πρόεδρος του Συνδέσμου Γερμανικών Βιομηχανιών
δήλωσε ότι «εάν υπήρχαν δωροδοκίες και το είχα
πληροφορηθεί, θα είχα παρέμβει αποφασιστικά».
Επιπλέον σημειώνει ότι η Rheinmetall αρνήθηκε σε κάθε περίπτωση ότι συμμετείχε σε δωροδοκίες, ισχυριζόμενη ότι οι σχετικές προμήθειες
κινούνταν στο «σύνηθες εύρος», όπως κατέδειξε
και η εσωτερική έρευνα που διενεργήθηκε από
την εταιρεία.
Ο κ. Γκρίλο, σημειώνουν οι συντάκτες, παρέπεμψε επίσης στο θετικό αποτέλεσμα του εσωτερικού
ελέγχου της Rheinmetall. Οι εσωτερικοί ελεγκτές
ωστόσο, δεν έλαβαν υπόψη τους τις καταθέσεις
Κάντα και Ευσταθίου.
Το δημοσίευμα σημειώνει ότι σύμφωνα με τον
Ευσταθίου, Γερμανοί μάνατζερ πήραν επίσης μερίδιο από τις «βρώμικες» ελληνικές συμφωνίες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των ανακριτικών Αρχών
της Βρέμης, μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονται δέκα πρώην συνεργάτες της Rheinmetall
και έξι συνεργάτες της STN Atlas, εκ των οποίων
κάποιοι εργάζονται ακόμη και σήμερα στις εταιρείες, ενώ στον Ευσταθίου διοχετεύθηκαν περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ και οι υπεύθυνοι της Rheinmetall και της STN Atlas επέτρεψαν
γίνουν αυτές οι πληρωμές παραβλέποντας τους
ισχύοντες κανονισμούς.
Από την πλευρά της, η Rheinmetall ισχυρίζεται
ότι δεν έγιναν παράνομες πληρωμές σε Έλληνες
αξιωματούχους και ότι η εταιρεία δεν ενεθάρρυνε
ή ενέκρινε κάτι τέτοιο. Και η STN Atlas θέλει τώρα
να προχωρήσει σε εσωτερικό έλεγχο και να συνεργαστεί με τις Αρχές.

Το ΠΑΣΟΚ αποκαλεί τον Σαμαρά... ''μαυρογιαλούρο''
Mε αφορμή την αφίσα που κυκλοφόρησε στα social media για την επιστροφή 17,7 εκατομμυρίων
ευρώ από τις μίζες στον ελληνικό λαό. Μάλιστα, σε σχόλιο του στα social media ο «πράσινος» βουλευτής
Δημήτρης Καρύδης -Διευθυντής Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ- επιτίθεται και κατά του πρωθυπουργού. Η
δήλωση: ''Με μια κακόγουστη αφίσα στο facebook (η οποία μοιάζει με διαφήμιση ζυμαρικών γνωστής
εταιρείας) η Ν.Δ. επιχειρεί να καρπωθεί μικροκομματικά την μεγάλη προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση συνεργασίας και η Δικαιοσύνη να επιστραφούν στα δημόσια ταμεία χρήματα από μίζες. Δεν διστάζει
να εκθέτει και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, εμφανίζοντάς τον να υιοθετεί πρακτικές Μαυρογιαλούρου.
Ας μαζέψει η ηγεσία της Ν.Δ. τους ανεγκέφαλους πριν την οδηγήσουν σε πλήρη εξευτελισμό''.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΝΤΑΒΟΣ

Το Nταβός, η παγκόσμια οικονομία και αποτελέσματα
Περίπου 2.500 παγκόσμιοι ηγέτες και 1.500 σημαντικοί επιχειρηματίες συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός. Τι προέκυψε λοιπόν από την φετινή προσπάθεια να μπει ο
κόσμος σε μια τάξη; Ιδού μια περίληψη:
Το Ιράν δήλωσε ότι είναι ανοικτό για δουλειές
Το γεγονός και μόνο ότι ο πρόεδρος του Ιράν
Χασάν Ρουχανί ήταν παρών, προκάλεσε κύματα
ενθουσιασμού σε όλο το Νταβός. Είναι η πρώτη
φορά εδώ και δέκα χρόνια που ένας Ιρανός πρόεδρος παρακολουθεί το Παγκόσμιο Οικονομικό
Φόρουμ και ήρθε με ένα μήνυμα: Το Ιράν είναι
έτοιμο να συνεργαστεί με τον υπόλοιπο κόσμο και
θέλει η χώρα του να γίνει μία από τις δέκα παγκόσμιες οικονομίες.
Τη δήλωση αυτή αντιμετώπισαν με κάποιο σκεπτικισμό οι ΗΠΑ. Ο Υπουργός Οικονομικών Jack
Lew είπε στο BBC ότι οι εταιρείες «θα πρέπει να
προχωρήσουν με προσοχή». Νομίζω ότι θα ήταν
μεγάλο λάθος για τις εταιρείες να παρερμηνεύσουν το πόσο ανοικτό είναι το Ιράν στις επιχειρήσεις», είπε.
Η «μελλοντική καθοδήγηση» είναι υπό εξέταση
Τα τελευταία στοιχεία για την ανεργία του Ηνωμένου Βασιλείου, έδειξαν ότι το επιτόκιο
έπεσε στο 7,1 %, πολύ κοντά στο όριο
στο οποίο η Τράπεζα της Αγγλίας είχε πει
ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης
των επιτοκίων και πολύ νωρίτερα από το
αναμενόμενο από την πολιτική «forward
guidance» (μελλοντικής καθοδήγησης)
της Τράπεζας.
Ως εκ τούτου, όλοι ήθελαν να μάθουν
αν ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Mark Carney, εξετάζει μια αύξηση
των επιτοκίων. Σε συνέντευξή του στο
BBC Newsnight, είπε ότι δεν σκοπεύει
να κάνει κάτι τέτοιο και ότι η οικονομική
ανάκαμψη του Ηνωμένου Βασιλείου «έχει
αρκετό δρόμο μπροστά της μέχρι να κριθεί σκόπιμο να εξεταστεί η απομάκρυνση
από την συμφωνία έκτακτης ανάγκης της
νομισματικής πολιτικής». Υπογράμμισε
αυτό το σημείο και σε μια μεταγενέστερη ενημέρωση. Όπως επισήμανε όμως ο
συντάκτης του BBC, Robert Peston, δεν
συμφωνούν όλα τα στελέχη της Τράπεζας
της Αγγλίας μαζί του και ο Carney θα μπορούσε να καταψηφιστεί.
Το Νταβός έγινε πιο ανθρώπινο
Ολοένα και περισσότερο, στο φόρουμ δεν συζητούνται μόνο οι επιχειρήσεις και η πολιτική.
Πέρυσι, για πρώτη φορά, υπήρχε μια συνεδρία διαλογισμού στο πρόγραμμα. Φέτος υπήρχαν πολλοί, μεταξύ των οποίων και μία με επικεφαλής την
ηθοποιό Goldie Hawn - και αναφέρονταν συχνά.
Δόθηκε μεγάλη έμφαση στην υγεία, με επικεφαλής στελέχη των πολυεθνικών πρόθυμοι να τονίσουν πόσο είχαν βοηθήσει την ευζωΐα τόσο του
προσωπικού τους όσο και του αναπτυσσόμενου
κόσμου.
Η «οικονομία του διαμοιρασμού» προτάθηκε ως
ο δρόμος για το μέλλον: η έννοια του να κερδίζεις
χρήματα από την ανταλλαγή του αυτοκινήτου σου
ή τους σπιτιού σου, έτσι όπως τα εφαρμόζουν
εταιρείες σαν την Airbnd ή την Zipcar. Και σε μια
σύνοδο για την αυθεντικότητα, μία ομιλήτρια είπε
ότι μόνο και μόνο επειδή τα μάτια μας λειτουργούν πλήρως, δεν σημαίνει ότι μπορούμε και να
δούμε σωστά.
Η τεχνολογία καταστρέφει τις θέσεις εργασίας;
Υπήρξε πολλή συζήτηση για το αν η πρόοδος
της τεχνολογίας θα οδηγήσει σε απώλεια θέσεων

Οι πλούσιοι θεωρούν ότι ξεπέρασαν την κρίση

εργασίας, καθώς όλο και περισσότερα πράγματα
γίνονται αυτοματοποιημένα. Αυτό οδήγησε σε
αμέτρητες συγκρίσεις με την βιομηχανική επανάσταση. Και ήταν εκπληκτικό το πόσο πολλοί
– συμπεριλαμβανομένου και του Eric Schmidt
της Google πίστευαν ότι, αν και οι εξελίξεις στην
τεχνολογία ήταν ένα καλό πράγμα, θα οδηγήσουν
σε περισσότερη ανεργία.
«Το πρόβλημα της απασχόλησης θα είναι καθοριστικό τα επόμενα δέκα με είκοσι χρόνια»,
δήλωσε ο Schmidt σε μια μικρή συζήτηση στο
περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ. Ένας από
τους συμμετέχοντες, ο οποίος υποστήριξε ότι οι
αλγόριθμοι ήδη κάνουν τις περισσότερες δουλειές, ακόμα και να γράφουν ένα περιοδικό παρουσίασε ένα πολύ απροσδόκητο επιχείρημα (για το
Νταβός ούτως ή άλλως). Φανταστείτε την ημέρα
που όλες οι εργασίες θα γίνονταν από ρομπότ και
θα μας άφηναν να επιλέξουμε πώς να περάσουμε
τις μέρες μας, χωρίς να καθοδηγούμαστε από την
ανάγκη να πληρώσουμε την υποθήκη. Τι ριζοσπαστική σκέψη!
Υπάρχει πιθανότητα στρατιωτικής σύγκρουσης
μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας;

Κλίμα άκρατης ικανοποίησης και αυτοπεποίθησης αποπνέει φέτος το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας. Οι ζάπλουτοι που
συγκεντρώθηκαν εκεί εκτιμούν ότι ξεπέρασαν την
κρίση και αυτοθαυμάζονται. Η κατάρρευση των
τραπεζών αποφεύχθηκε με έξοδα που φόρτωσαν
στα κράτη - δηλαδή στους φορολογούμενους ηλίθιους! Τα χρηματιστήρια καλπάζουν στις ΗΠΑ, τη
Γερμανία, την Ιαπωνία. Η εξαθλίωση μιας σειράς
χωρών του ευρωπαϊκού Νότου και της Ιρλανδίας
δεν οδήγησε πουθενά σε βίαιες ανατροπές κυβερνήσεων - άρα τα «υποζύγια», οι λαοί τους, αντέχουν κι άλλα βάρη στη ράχη τους, εκτιμούν σωστά
από τη σκοπιά τους οι πλούσιοι του Νταβός.
Αυτό το δικαιολογημένο -υπό το πρίσμα της
εξυπηρέτησης των συμφερόντων τους- κλίμα αυταρέσκειας εκνεύρισε ακόμη και τη «Φράνκφουρτερ Αλγκεμάινε», τη συντηρητική εφημερίδα της
γερμανικής επιχειρηματικής και δεξιάς πολιτικής
ελίτ. «Το τοξικό κοκτέιλ του Νταβός» είναι ο τίτλος ενός σημαντικού άρθρου της, την παραμονή
έναρξης του φετινού φόρουμ. «Φαίνεται ένα
επικίνδυνο μείγμα. Οι πολιτικοί και οι πρόεδροι
επιχειρήσεων που μαζεύονται στο Παγκόσμιο

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε
συζήτησε την οικονομική στρατηγική του για να
απαλλάξει την χώρα από το μακροχρόνιο πρόβλημα του αποπληθωρισμού. Η στρατηγική αυτή
είναι γνωστή ως «Abenomics» και δεν είναι επιλογή του, έσπευσε να επισημάνει.
Αλλά αυτό που έκανε εντύπωση στο φόρουμ
-και προκάλεσε ανησυχία- ήταν η σχέση της Ιαπωνίας με την Κίνα. Οι εντάσεις αυξάνονται εδώ
και καιρό, αλλά τώρα φάνηκε πόσο άσχημες είναι.
Σε μια ιδιωτική ενημέρωση με δημοσιογράφους,
ο Άμπε είπε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών
είναι παρόμοιες με εκείνες της Βρετανίας και της
Γερμανίας λίγο πριν τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και
ότι θεωρεί την αύξηση του προϋπολογισμού της
Κίνας στην άμυνα μία πρόκληση.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Renault - Nissan,
Carlos Ghosn, δήλωσε στο BBC ότι η επιχειρηματική κοινότητα της Ιαπωνίας πιέζει την κυβέρνηση
να επιλύσει το ζήτημα. Ο βραβευμένος οικονομολόγος Nouriel Roubini έχει επισημάνει ότι μια
στρατιωτική σύγκρουση είναι ένας από τους κινδύνους το 2014... (bbc.co.uk)

Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός έχουν πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από τα προηγούμενα
χρόνια», γράφει ευθύς εξαρχής ο αρθρογράφος
και συνεχίζει: «Η πολύ μεγαλύτερη δυσκολία είναι
ότι οι μάζες των ανθρώπων δίχως άλλο δεν συμμερίζονται αυτή τη βεβαιότητα».
Μετά από μια ενδιαφέρουσα ανάλυση, η γερμανική εφημερίδα επιχειρεί να αφυπνίσει τους
«αφέντες του κόσμου» που έχουν μαζευτεί φέτος
στο θρυλικό πλέον ελβετικό χωριό χειμερινού
τουρισμού: «Οταν οι άνθρωποι κοιτάζουν προς το
Νταβός, βλέπουν τις ελίτ, οι οποίες πάρα πολύ συχνά δεν συμπεριφέρονται σωστά, να ταξιδεύουν
εκεί για να κλείσουν δουλειές. Οποιος λοιπόν στο

Νταβός πιστεύει ότι όλα είναι καλά πια, σφάλλει...
Αν αυτοί οι πρόεδροι επιχειρήσεων δεν καταφέρουν να πείσουν την κοινή γνώμη για την
ακεραιότητά τους και για την κοινωνική και επιχειρηματική ευθύνη τους, βρίσκονται πριν από τη
μεγαλύτερη πτώση τους - και μπορούν να πληροφορηθούν από τους τραπεζίτες πώς αισθάνεται
κάποιος που υφίσταται τέτοια πτώση»! Εδώ που
τα λέμε όμως ό,τι και να γράψουν οι εφημερίδες,
πώς είναι δυνατόν να μετριάσουν οι ζάπλουτοι
του Νταβός την αλαζονεία τους, η οποία εδράζεται στα αμύθητα πλούτη τους; Οταν μόλις 85
άνθρωποι, οι 85 πλουσιότεροι του πλανήτη, έχουν
τόσα λεφτά όσα έχουν τα 3,5... δισεκατομμύρια
(ναι, δισεκατομμύρια!) φτωχότεροι άνθρωποι της
υφηλίου, τι να πει κανείς;
Κατά μέσο όρο δηλαδή ο καθένας από αυτούς
τους 85 βαθύπλουτους έχει τόση περιουσία όση
έχουν... 41 εκατομμύρια φτωχοί! Οταν το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού της Γης έχει περιουσία... 65 φορές μεγαλύτερη από όση κατέχει το
φτωχότερο 50% του παγκόσμιου πληθυσμού,
πραγματικά αισθάνεται κανείς δέος μπροστά στις
αδιανόητες πλέον για άλλες εποχές ανισότητες
στην κατανομή του πλούτου. Το 1971,
όταν ξεκίνησε για πρώτη φορά το φόρουμ του Νταβός, οι μάνατζερ που συμμετείχαν στις εργασίες του κέρδιζαν κατά
μέσο όρο περίπου 20 φορές περισσότερα
από έναν τυπικό υπάλληλο, σύμφωνα με
στοιχεία εκείνης της εποχής, όπως αναφέρουν οι «Τάιμς της Νέας Υόρκης» σε
άρθρο τους.
Σήμερα «κερδίζουν αρκετές εκατοντάδες (!) φορές περισσότερα» υπογραμμίζει η αμερικανική εφημερίδα. Για να μη
νομίζουμε όμως ότι έτσι κι αλλιώς αυτά
τα νούμερα αφορούν Αφρικανούς και
εξαθλιωμένους Ασιάτες που δεν έχουν
φράγκο στην τσέπη τους, άρα δεν αφορούν την Ελλάδα, πώς θα σας πληροφορούσαμε ότι οι τρεις και μόνο πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου (ο Μεξικανός
Κάρλος Σλιμ, ο Αμερικανός Μπιλ Γκέιτς
της Μάικροσοφτ και ο Ισπανός Αμάνθιο
Ορτέγα που έχει τα καταστήματα ενδυμάτων Ζάρα) έχουν συνολική περιουσία
που υπερβαίνει κατά 20 δισεκατομμύρια
δολάρια το... ΑΕΠ της Ελλάδας.
Τρεις βαθύπλουτοι, αλλά τρεις! Τρεις
άνθρωποι! Οι 10 πλουσιότεροι άλλωστε είχαν συνολική περιουσία το 2013 μισού... τρισεκατομμυρίου δολαρίων - 498,6 δισεκατομμύρια για όποιον
θέλει να είναι σχολαστικός με την ακρίβεια! Και
μια και αναφερόμαστε στους 10 πιο πλούσιους, να
πούμε ότι 7 από τους 10 αυτούς είναι από τις ΗΠΑ.
Ο τρίτος μη Αμερικανός (εκτός από τον Μεξικανό
Σλιμ και τον Ισπανό Ορτέγα που προαναφέραμε)
στους 10 πλουσιότερους του 2013, είναι ο Σουηδός
Ινγκβαρ Καμπράντ, ο ιδιοκτήτης του γνωστού μας
ΙΚΕΑ. Αυτοί στο Νταβός αλληλοσυγχαίρονται που
τα κατάφεραν να ξεπεράσουν την κρίση τους. Θα
τους διαψεύσουν άραγε οι λαοί; Ιδωμεν.
Γιώργος Δελαστίκ

Δεν πιστεύουν ότι η Ελλάδα θα επιστρέψει στις αγορές
«Η χρεοκοπημένη χώρα του ευρώ θέλει να επιστρέψει φέτος στις αγορές, αλλά οι ισχυροί της
πολιτικής και οικονομικής σκηνής στο Νταβός δεν
το πιστεύουν και σχεδόν κανείς δεν θέλει να μιλά
για αυτό», αναφέρει ρεπορτάζ από το Παγκόσμιο
Οικονομικό Φόρουμ που δημοσιεύει το γερμανικό
οικονομικό περιοδικό Wirtschaftswoche, υπό τον
τίτλο «Θέμα ταμπού η Ελλάδα».
Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο Μπάρι
'Aϊχενγκριν, οικονομολόγος από το Μπέρκλεϊ
απάντησε αινιγματικά στην ερώτηση για την προοπτική επιστροφής της Ελλάδας στις αγορές. «Η
χώρα έχει συχνά διαψεύσει ελπίδες. Ενδεχομένως
η Αθήνα χρειάζεται απλώς χρόνο» απάντησε σηκώνοντας τους ώμους, σημειώνει ο δημοσιογράφος και επισημαίνει ότι η Ελλάδα αναφέρθηκε
μόνο μια φορά σε μια πολλά υποσχόμενη ανοιχτή
συζήτηση με τη συμμετοχή κορυφαίων προσωπικοτήτων, παρά το γεγονός ότι ήταν η χώρα στην
οποία εκδηλώθηκε η κρίση και υπήρχαν θέματα
να συζητηθούν. «Η οικονομία της χώρας θα παρουσιάσει επιτέλους ανάπτυξη και θα επιτύχει
πρωτογενές πλεόνασμα. Ταυτόχρονα αυξάνεται η
ανεργία και το χρέος. Πώς συμβιβάζονται αυτά με
το γεγονός ότι η χώρα ανακοίνωσε την επιστροφή
της στις αγορές στο τέλος του χρόνου;», ερωτά τον
καθηγητή του Χάρβαρντ Κένεθ Ρογκόφ, ο οποίος
απαντά: «Φοβάμαι πως δεν συμβιβάζονται. Ακόμη

και με την υποστήριξη της ΕΚΤ, θα πρόκειται για
μικρά ποσά, με μικρές περιόδους αποπληρωμής
και θα είναι δύσκολο να βρεθούν επενδυτές. Κατά
πόσο ισχύουν οι αισιόδοξες προβλέψεις, αυτό το
γνωρίζουν μόνον οι Έλληνες».
Στο άρθρο γίνεται αναφορά και στον πρώην
υπουργό Εθνικής Οικονομίας Νίκο Χριστοδουλάκη, ο οποίος, όπως επισημαίνεται, «ήταν απολύτως προετοιμασμένος για τη συνέντευξη, με πληθώρα στοιχείων και εγγράφων αλλά χωρίς θετικές
απόψεις για τους διαδόχους του:
''Το πρόγραμμα λιτότητας το οποίο διαπραγματεύτηκε η Ελλάδα με την τρόικα ήταν βιαστικό
και πρόωρο. Η χώρα είχε πολύ λίγο χρόνο στη
διάθεσή της για να ζυγίσει τα υπέρ και τα κατά.
Το αποτέλεσμα ήταν να συμφωνήσει σε μια καταστροφή και για τις δύο πλευρές. Η μεγάλη αύξηση
του χρέους οδήγησε σε ένα νέο πρόγραμμα που
και αυτό ήταν ελάχιστα αποτελεσματικό''.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, εάν αντί
για κούρεμα, διοχετευόταν χρήμα στην πραγματική οικονομία, η ύφεση θα είχε τελειώσει το καλοκαίρι του 2012 και το χρέος θα βρισκόταν στο
157%, το οποίο είναι 23% αυτού που καταγράφεται σήμερα. Ο κ. Χριστοδουλάκης σημειώνει ότι οι
αριθμοί της κυβέρνησης και του ΔΝΤ για ανάπτυξη 3,7% και πρωτογενές πλεόνασμα 4,5% είναι
πολύ αισιόδοξοι».
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Πανικός διαπλοκής, γελοία κόλπα κατεργάζεται!

Πώς ξέπλυναν με νόμο τα σκάνδαλα Χρηματιστηρίου,
Ολυμπιακών Αγώνων και της λίστας Λαγκάρντ

Με περισσή δόση ειρωνίας απέναντι σε έναν λαό που αντιμάχεται τον εξανδραποδισμό του τις τελευταίες εβδομάδες στην ημερήσια διάταξη της ειδησεογραφίας λαμβάνει χώρα μία άνευ προηγουμένου παρέλαση εκατομμυρίων. Μίζες από τα υποβρύχια και τα εξοπλιστικά συστήματα, θαλασσοδάνεια
υπέρ «ημετέρων» επιχειρηματιών με το λογαριασμό να καταλήγει πάντα στο φορολογούμενο και μία
κυβέρνηση που κατά περίπτωση επιχειρεί να «καπελώσει» το έργο της Δικαιοσύνης, θριαμβολογώντας
για τα 17,7 εκατ. που θα δωρίσει στους τομείς που διαλύει.
Μία εικόνα που έχει επιχειρηθεί να περάσει προς τα έξω είναι ότι όλα αυτά τα λάφυρα από τις κομπίνες δεκαετιών βρίσκονται στους φορολογικούς παραδείσους ανά τον κόσμο. Αυτή όμως είναι η μισή
αλήθεια. Το καλοκαίρι του 2004, λίγους μήνες μετά την εκλογική επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας
στις 7 Μαρτίου, ο τότε υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Αλογοσκούφης πάει στη Βουλή μία τροπολογία
για τον «επαναπατρισμό κεφαλαίων από την αλλοδαπή».
Ο νόμος ήταν από τους πρώτους που ψήφισε η ΝΔ το 2004. Αντίστοιχη ρύθμιση είχε επιχειρηθεί να
γίνει και παλαιότερα ανεπιτυχώς. Η ισχύς της εν λόγω τροπολογίας που παρουσιάστηκε εν είδει περαίωσης για την «τόνωση της οικονομίας για την προώθηση επενδύσεων» ήταν εξάμηνη και είχε ως
καταληκτική ημερομηνία την 4η Φεβρουαρίου 2005. Σε σχετική εγκύκλιο που είχε εκδώσει παράλληλα
ο τότε υφυπουργός Οικονομικών Αδ. Ρεγκούζας, με την οποία ενεργοποιήθηκε ο σχετικός νόμος (ΠΟΛ.
1124/04), τονίζεται ότι δεν υπόκεινται σε τεκμήρια τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια που θα διατεθούν
για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. Δεν χρειαζόταν δηλαδή κανείς να δηλώσει το περιβόητο «πόθεν», παρά μόνο το «έσχες» και να φορολογηθεί επί του ποσού με μόλις 3% αντί για 40%.

Οι απολογίες Ελβετών τραπεζιτών «καρφώνουν» το νόμο Αλογοσκούφη
Οι λόγοι της νομοθέτησης αποκαλύπτονται μέσα από την ανάκριση για την υπόθεση των εξοπλιστικών. Όπως έχουν καταθέσει δύο ελβετοί τραπεζίτες που είχαν αναλάβει το ξέπλυμα των παράνομων
προμηθειών από τη Siemens αλλά και μαύρο πολιτικό χρήμα, η γερμανική εταιρία διά του Μαυρίδη,
υπεύθυνου για τα μαύρα ταμεία, έφερε αμέσως μετά το νόμο 6 εκατ. ευρώ τα οποία μοίρασε για μίζες
στην Ελλάδα. Όπως φαίνεται από τις καταθέσεις από το 2006 ακόμα, απέναντι στην ελβετική εισαγγελία, για τους ελβετούς τραπεζίτες ήταν κοινό μυστικό πως τέτοιοι νόμοι τόσο στην Ελλάδα όσο και την
Ιταλία και Ισπανία γίνονταν με σκοπό το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Σύμφωνα με την επίμαχη τροπολογία «φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι φορολογικά υπόχρεα
στην Ελλάδα δύνανται να μεταφέρουν κεφάλαια, τα οποία διαθέτουν σε οποιαδήποτε μορφή τραπεζικών λογαριασμών στην αλλοδαπή, σε τραπεζικούς λογαριασμούς της ημεδαπής, σε χρονικό διάστημα
έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταβάλλοντας φόρο με συντελεστή 3% επί της
αξίας τους κατά τον χρόνο της μεταφοράς. Με την καταβολή του προβλεπόμενου στην προηγούμενη
παράγραφο φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου για τα κεφάλαια αυτά».
Εκτός αυτού σημειώνεται ότι «η καταβολή του φόρου για τη μεταφορά των κεφαλαίων νομιμοποιεί μόνο φορολογικά τη χρήση των κεφαλαίων αυτών στην Ελλάδα και απαλλάσσει τον υπόχρεο από
τυχόν φορολογικά αδικήματα, με την επιφύλαξη των μη φορολογικού χαρακτήρα διατάξεων των Ν.
2331/1995, 3034/2002 κ.ά».
Με λίγα λόγια ο Γιώργος Αλογοσκούφης με την τροπολογία αυτή, η οποία παρουσιάστηκε ως οικονομικό θαύμα την περίοδο εκείνη από τα ΜΜΕ που βρίσκονταν στο απόγειό τους πλυμμηρισμένα με
κρατικό χρήμα, κατέστη ικανή να ξεπλύνει μονομιάς όλο το μαύρο χρήμα που είχε διοχετευθεί στους
ανά τον κόσμο φορολογικούς παραδείσους από επίορκους δημόσιους λειτουργούς, πιθανότατα διεφθαρμένους πολιτικούς και εγκληματίες.
Η «ντροπολογία» που ξέπλυνε και τη λίστα Λαγκάρντ
Η εν λόγω τροπολογία μπορεί να λύσει έναν από τους σημαντικότερους γρίφους της υπόθεσης της
λίστας Λαγκάρντ. Για ποιο λόγο πολλές από τις 2059 καρτέλες που είχε δημοσιεύσει το Hot Doc εμφάνιζαν λογαριασμούς που είχαν κλείσει λίγο καιρό πριν ο Φαλτσιανί υποκλέψει τα στοιχεία από την HSBC.
Η εν λόγω λίστα απεικόνιζε τα στοιχεία της ελβετικής τράπεζας για την περίοδο από το Φεβρουάριο του
1997 έως το Δεκέμβριο του 2007. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα πολλοί εκ των καταθετών της HSBC
έχοντας ενημερωθεί για τον καθαρτήριο νόμο του Γ. Αλογοσκούφη απέσυραν τα χρήματά τους από τις
ασφαλείς και εχέμυθες τράπεζες της Ελβετίας και τα επέστρεψαν – πεντακάθαρα και νομιμοποιημέναστην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν καταρρέει και το επιχείρημα κάποιων από αυτούς που βρίσκονται στη λίστα
ότι δηαλδή οι λογαριασμοί τους είναι κλειστοί και άνοιξαν και έκλεισαν χωρίς να έχει διακινηθεί χρήμα,
άρα δεν έχουν καμία ευθύνη. Από ότι φαίνεται πολλοί από αυτούς αξιοποίησαν την τροπολογία του Γ.
Αλογοσκούφη για να νομιμοποιήσουν το μαύρο χρήμα με 3%, όταν η μικρότερη ελληνική επιχείρηση
φορολογείται το νόμιμο χρήμα με συντελεστές 20-45%.
Εκτός της λίστας Λαγκάρντ, μία ανασκόπηση των υπόλοιπων υποθέσεων που είχαν απασχολήσει τα
προηγούμενα χρόνια την επικαιρότητα μπορεί να δώσει σημαντικές απαντήσεις. Η επίμαχη τροπολογία
ήρθε αμέσως μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων, των οποίων το συνολικό κόστος τελικά ουδείς
έχει μπορέσει να προσδιορίσει επακριβώς, ενώ αποτελεί κοινά αποδεκτή παραδοχή ότι συντελέστηκε
το μεγαλύτερο «πάρτι» των τελευταίων δεκαετιών.
Την ίδια μάλιστα περίοδο βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη το σκάνδαλο των εξοπλιστικών προγραμμάτων, του οποίου το κουβάρι ξετυλίγεται στις ημέρες μας και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής απολογίες,
αφήνονται υπόνοιες για τον τρόπο νομιμοποίησης των παράνομων προμηθειών. Κάπου στο ενδιάμεσο
συντελέστηκε το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου, όταν το 1999 μέχρι βοσκοί και κτηνοτρόφοι πείστηκαν
από την ίδια την πολιτική ηγεσία μέσα από δηλώσεις της αλλά και από τα ΜΜΕ ότι μπορούν να θησαυρίσούν παίζοντας το βιος τους στη Σοφοκλέους.
Το μέγεθος των σκανδάλων, αλλά και η τροπολογία - κολυμβήθρα του Σιλωάμ του Γιώργου Αλογοσκούφη χρίζουν ενδελεχούς διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές. Τα πλήρη στοιχεία αυτών που έφεραν χρήμα στην Ελλάδα τα έχει στη διάθεσή της η Τράπεζα της Ελλάδας και η δημοσιοποίηση αυτών
των στοιχείων είναι αναγκαία για να γίνει κατανοητό ποιοι και πως εξηπηρετήθηκαν
Νίκος Ανδριόπουλος

Αίφνης κάποια ωραία μέρα είδαν το φως της
δημοσιότητας (της... έγκυρης βεβαίως-βεβαίως
δημοσιογραφίας!) σενάρια περί ενός, λέει, «μεγάλου συνασπισμού» α-λα ελληνικά!
Δηλαδή μιας (και) κυβερνητικής συμμαχίας μεταξύ της Ν.Δ. και του ΣΥΡΙΖΑ, για να αντιμετωπιστούν, λέει, τα μεγάλα, σοβαρά προβλήματα που
αντιμετωπίζει η χώρα!
Αίφνης αυτή η έντεχνη διοχέτευση «εγκύρων»
(βεβαίως-βεβαίως!) πληροφοριών ενισχύθηκε
και από μια δημοσκόπηση.
Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν, ο λαός είδε το φως
το αληθινόν!
Ανέβλεψε! Και ανέκραξε!
Τι ανέκραξε;
Μα... ότι «πεθαίνει» και μάλιστα σε ποσοστό
58% (όχι αστεία!) για (τι λέγαμε;) ένα «μεγάλο συνασπισμό» μεταξύ της Ν.Δ. και του ΣΥΡΙΖΑ!
Και να σου ρεπορτάζ...
Και να σου βαθυστόχαστες αναλύσεις...
Και να σου κραυγές ανακούφισης, ότι ο λαός,
λέει, είναι μπροστά απ' τις πολιτικές ηγεσίες και
«σπρώχνει» τις εξελίξεις προς μια τέτοια κατεύθυνση!
Έτσι, ξαφνικά, του λαού του ήρθε να επιβάλλει
τον «μεγάλο συνασπισμό», που... ονειρεύονταν
από χρόνια, μα οι άτιμες οι πολιτικές ηγεσίες του
τον στερούσαν...
Αίφνης είδε το φως της δημοσιότητας η «έγκυρη» (βεβαίως, βεβαίως!) πληροφορία, ότι ο Τσίπρας, λέει, προσέλαβε λογογράφο από πού νομίζετε; Πάτε στοίχημα;
Μα... απ' τον ΔΟΛ, το γνωστό συστημικό συγκρότημα, επιφανές στέλεχος του οποίου, λέει,
πήρε ο Αλέξης για να του δίνει συμβουλές και να
του γράφει κιόλας τους λόγους!
Φυσικά η «έγκυρη» είδηση αναπαρήχθη απ' το
διαδίκτυο, από εφημερίδες, από ραδιόφωνα και
με σχόλια του τύπου «είδατε ο ΔΟΛ, παντού είναι
χωμένος», «είδατε ο Αλέξης, πήρε στέλεχος του
ΔΟΛ, μπαίνει στο σύστημα, ε, γιατί όχι και... μεγάλος συνασπισμός»;

Μάλιστα...
Και τι σημασία έχει ότι η «έγκυρη» είδηση ουδεμία με την πραγματικότητα σχέση έχει;
Το σύστημα των «νταβάδων» την κάνει την
έντεχνη προπαγάνδα του...
Αίφνης (πάλι!) είδε το φως της δημοσιότητας
άλλη «έγκυρη» (βεβαίως, βεβαίως!) πληροφορία.
Ο Τσίπρας, λέει, μετά της συντρόφου του, συνέφαγαν με το ζεύγος Ψυχάρη (του ΔΟΛ πάλι!),
αντάμα και με τον Καρακούση του «Βήματος», ο
οποίος λόγω προφανώς αριστερού παρελθόντος
«έδενε» καλύτερα και το... επιδόρπιο!
Τι σημασία (ξανά) έχει ότι η είδηση ήταν... «καραμαϊμού»;
Τη δουλίτσα του να κάνει το σύστημα...
Αίφνης αφού ο Αλέξης συναντήθηκε με την
ηγεσία του Συμβουλίου της Επικρατείας και τους
εισαγγελείς διαφθοράς (ωπ!) είδε το φως της δημοσιότητας άλλη «έγκυρη» (βεβαίως, βεβαίως!)
είδηση: Η ηγεσία, λέει, του Αρείου Πάγου «ενοχλήθηκε» επειδή ο Τσίπρας δεν συναντήθηκε και
μαζί της!
Είπατε τίποτα, για κατασκευασμένες «ειδήσεις»
(«έγκυρες, βεβαίως, βεβαίως!) από ένα σύστημα
διαπλοκής και νταβατζήδων που αισθάνεται το
έδαφος να φεύγει κάτω απ' τα πόδια του κι επιχειρεί με γελοία, καταγέλαστα επικοινωνιακά τεχνάσματα να σπείρει αμφιβολίες, αντιδράσεις του
στιλ «όλοι το ίδιο είναι»;
Είπατε τίποτα για τις προβοκάτσιες ενός συστήματος που –κατά τα άλλα- έχει αγκαλιάσει την
σημιτικής προέλευσης κι έμπνευσης «Κίνηση των
58» και παίζει τα ρέστα του;
Μα δεν είδατε ότι... ενοχλήθηκε και το ΠΑΣΟΚ
(!) απ' τις συναντήσεις του Τσίπρα ειδικά με τους
εισαγγελείς της διαφθοράς;
Τι;
Μα δε βαριέστε...
Όλα τούτα τα γελοία κολπάκια δεν είναι φιλιά
ζωής για το σύστημα.
Τελευταίοι ασπασμοί είναι!
Μάρκος Μουζάκης

Oι άνθρωποι του εμπορίου περνάνε στην παρανομία
για να τα βγάλουν πέρα με το κράτος-ληστή
Ξημερώματα σε μια περιοχή 60 χιλιόμετρα έξω
από την Αθήνα. Οι αλλοδαποί εργάτες φορτώνουν την νταλίκα με στρώματα ύπνου τα οποία
δεν φέρουν πάνω τους κανένα διακριτικό που να
παραπαίμπει στον κατασκευαστή της. Πριν γεμίσει εντελώς η νταλίκα στο πίσω μέρος της οι ίδιοι
εργάτες κουβαλάνε από το υπόγειο αχυρόμπαλες
και στοιβάζουν τη μία πάνω στην άλλη ώστε να
κρύψουν τα στρώματα τα οποία αποτελούν και το
βασικό φορτίο της νταλίκας. Ο τελικός προορισμός
του φορτίου είναι πόλη της βορείου Ελλάδας.
Στα κεντρικά γραφεία γνωστής εταιρίας στρωμάτων τα φίδια έχουν αρχίσει να ζώνουν τους
ιδιοκτήτες της. Οι παραγγελίες από τους κατά
τόπους συνεργάτες τους μειώνονται διαρκώς. Η
δικαιολογία που ακούνε είναι πως είναι ακριβοί
και πως δεν τους συμφέροι να προμηθεύοντα
πλέον στρώματα από την εταιρία παρότι είναι
μία από τις καθιερωμένες στην αγορά. Αρχίζουν
να επισκέπτονται τους κατά τόπους συνεργάτες
τους. Προσπαθούν να μάθουν τι συμβαίνει. Κάποιοι τους παίρνουν παράμερα και τους εξηγούν ότι
δεν μπορούν πλέον να κρατήσουν τα μαγαζιά τους
εάν αγοράζουν και πουλάνε με τιμολόγια επώμυνα στρώματα.
-Έχουμε δύο επιλογές: H θα δουλεύουμε καταχρεωμένοι για την Εφορία πουλώντας με τιμολόγιο τα δικά σας στρώματα ή θα δουλεύουμε χωρίς
τιμολόγια με στρώματα για πελάτες που δεν έχουν
ιδιαίτερες απαιτήσεις και οι οποίοι δεν ζητάνε τιμολόγιο ή απόδειξη. Για μας η μαύρη αγορά είναι
η μόνη λύση για να επιβιώσουμε....
Την ίδια απάντηση τους έδωσαν οι περισσότεροι από τους συνεργάτες τους.

Όχι δεν είναι μόνο τα στρώματα που δουλεύουν
στο μιλητό, με μαύρα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει
και με τις θωρακισμένες πόρτες. Έχει γεμίσει η
αγορά με μαιμού θωρακισμένες πόρτες-κάποιες
από τις οποίες φέρουν πάνω τους και το λογότυπο
επωνύμων κατασκευαστών της αγοράς, οι οποίοι
είτε αγνοούν την λαθροχειρία, είτε την γνωρίζουν
και δεν μπορούν να την σταματήσουν.
Οι συναλλαγές με μαύρο χρήμα και μαύρα
προιόντας αυξάνονται με γεωμετρική ταχύτητα.
Ένας μετά τον άλλο οι άνθρωποι του εμπορίου
αναγκάζονται να μπουν στην παρανομία για να
μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα με ένα κράτος ληστή. Με μια Εφορία που τους ληστεύει αδίστακτα,
ανέντιμα, ανήθικα και πάνω απ΄όλα χωρίς ίχνος
δικαιοσύνης. Όσο αφορά τους πολίτες αγοραστές
ανακαλύπτουν-και οι Έλληνες είμαστε ευρηματικοί σ΄αυτό-τρόπους για να την βγάλουν όσο γίνεται πιο φθηνά. Έτσι οι κάτοικοι της βόρειας Ελλάδας επιλέγουν την αγορά της Βουλγαρίας, ειδικά
όσοι βρίσκονται κοντά στα σύνορα με την γειτονική χώρα. Το ίδιο κάνουν και οι κάτοικοι των νησιών που βρίσκονται κοντά στις τουρκικές πόλεις. Η
ληστεία του κράτους απέναντι στους φορολογούμενους δημιουργεί μια γενιά εμπόρων-πειρατών
και καταναλωτών οι οποίοι αναζητούν τρόπο για
να πληρώσουν όσο γίνεται λιγότερο αδιαφορώντας για την ποιότητα.
Εδώ και μήνες η αγορά βυθίζεται στην παρανομία και το χειρότερο λιγοστεύουν οι πολίτες που
έχουν την ψυχική και οικονομική δύναμη να είναι
έντιμοι και συνεπείς στις υποχρεώσεις τους απέναντι σε μια εφορία που μετέρχεται μεθόδους μαφιόζων εκβιαστών... (Koυρδιστό Πορτοκάλι'')
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ΦΩΤΟ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολικό ψύχος στις ΗΠΑ.
Οι καταρράκτες του Νιαγάρα
παγωμένοι

Νέα Υόρκη

Νέα Ορλεάνη

Περισσότεροι από 10.000 φανατικοί ψαράδες συγκεντρώθηκαν στο Brainerd της Minnesota για να λάβουν μέρος στον χρονιάτικο διαγωνισμό ψαρέματος μέσα από τρύπες στον πάγο (Brainerd Jaycees
Ice Fishing Extravaganza). Ο νικητής του διαγωνισμού πήρε χρηματικό βραβείο 150.000 δολαρίων.
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KOΣΜΟΣ

Ομπάμα: Δράση υπέρ της μεσαίας τάξης

Independent: Γιατί τόση οργή στην Ουκρανία;
Οι εικόνες από το «Μαϊντάν» («Πλατεία» στα
ουκρανικά) θυμίζουν χιονισμένο πεδίο μάχης, με
200.000 αποφασισμένους διαδηλωτές απέναντι
στα ΜΑΤ. Σύννεφα από μαύρους καπνούς σκεπάζουν το Κίεβο, φωτιές τυλίγουν τα κουφάρια
αυτοκινήτων, εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί
και τρεις διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί. Γιατί τόση
οργή; Η βρετανική εφημερίδα The Independent
εξηγεί την κρίση σε 5 ερωτήσεις και απαντήσεις:
1. Πότε και γιατί κατέβηκε ο κόσμος στην Πλατεία Ανεξαρτησίας;
Το κίνημα του «Μαϊντάν» άρχισε ειρηνικά, εδώ
και δύο μήνες. Λίγες χιλιάδες φιλοευρωπαίοι της
αντιπολίτευσης κατέβηκαν στους δρόμους, μετά
την άρνηση του φιλορώσου προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς να υπογράψει συμφωνία σύνδεσης με
την ΕΕ, και την στροφή του προς την Μόσχα, για
χρηματοδότηση και εμπορική συνεργασία.
2. Αν αυτά συνέβησαν τον Νοέμβριο, γιατί κλιμακώνεται η λαϊκή εξέγερση σήμερα;
Ο κόσμος όχι μόνο δεν έφευγε, αλλά γινόταν
κάθε μέρα πιο πολύς. Η σταγόνα που ξεχείλισε το
ποτήρι ήταν η καθολική απαγόρευση των διαδηλώσεων, και η περιστολή της πολιτικής ελευθερίας, την οποία διέταξε, ενοχλημένο, το καθεστώς
με νόμο-εξπρές, την «Μαύρη Πέμπτη» (16 Ιανουαρίου). Πίσω από την αγανάκτηση του κόσμου
στην πλατεία είναι η φτώχεια, και η μαζική, ανεξέλεγκτη διαφθορά. Ιδίως η νεολαία εκφράζει
την οργή της, και τις επιθυμίες της, μέσα από ένα
φιλοευρωπαϊκό λόγο. Πολλοί είναι εμπνευσμένοι
από το κίνημα Occupy.
3. Ποιά είναι η πολιτική αντιπολίτευση και τί
ζητάει;
Διασπασμένη, και χωρίς πραγματικό ηγέτη,
αποτελείται από τρία κόμματα: το «Μπατίφστσινα» («Πατρίδα»), που συνεχίζει να επιβιώνει παρά
τη σύλληψη της πρώην πρωθυπουργού Γιούλια
Τιμοσένκο, το νέο κόμμα «Ουντάρ» («Χτύπημα»),
με επικεφαλής τον φιλοαμερικανό μποξέρ Βιτάλι
Κλίτσκο, και το ακροδεξιό, ακραία αντιρωσικό
κόμμα«Σβομπόντα» (Ελευθερία). Με ρίζες στα

ντόπια «τάγματα ασφαλείας» του Β' Παγκοσμίου
Πολέμου, τα οποία συμμάχησαν με τη ναζιστική
Γερμανία, αυτό το κόμμα έκανε το ντεμπούτο του
στο Κοινοβούλιο, το 2012, και μέλη του πρωταγωνιστούν στις διαδηλώσεις.
Η αντιπολίτευση θέλει διάλυση της κυβέρνησης
και εκλογές, αλλά ο Γιανουκόβιτς είναι πολύ δεμένος με την Ρωσία για να κάνει εύκολα πίσω, ιδίως
τώρα που η συμφωνία με τον Πούτιν του έδωσε να
διαχειριστεί ζεστό χρήμα 15 δισ. δολαρίων.
4. Ποιός κλιμάκωσε την βία;
Η ακροδεξιά οργάνωση Pravyj Sector (Δεξιός
Τομέας) ήταν πίσω από τις πρώτες συγκρούσεις.
Βόμβες μολότοφ ρίχνουν και μέλη της οργάνωσης «Μπράστβο» («Αδελφότητα»), φασίστες που
περιγράφουν την ιδεολογία τους σαν «χριστιανοορθόδοξο εθνικο-αναρχισμό». Στην πλατεία δραστηριοποιούνται και ένοπλοι παραστρατιωτικοί
της οργάνωσης «Ουκρανός Πατριώτης». Οι σωματώδεις οπαδοί τους είναι πανταχού παρόντες στην
Πλατεία. Στέκονται πάνω στα οδοφράγματα, φορώντας κράνη και μάσκες του σκι, κραδαίνοντας
ρόπαλα και σπασμένα μπουκάλια, και είναι εκείνοι
που συγκρούονται με τα ΜΑΤ.
Η διαβόητη μονάδα «Μπερκούτ» του υπουργείου Ασφαλείας απάντησε με επίσης ωμή βία. Τρεις
ακτιβιστές έχουν σκοτωθεί από σφαίρες, και η εικόνα του εξευτελισμού ενός διαδηλωτή, που τον
έγδυσαν και τον φωτογράφιζαν γυμνό πάνω στο
χιόνι οι άνδρες των ειδικών δυνάμεων, έκανε τον
γύρο του κόσμου, προκαλώντας κατακραυγή.
5. Τί θα συμβεί από εδώ και πέρα;
Με τέτοιον διχασμό, μάλλον θα συνεχιστεί, για
κάποιον καιρό ακόμη, το αδιέξοδο. Ο Γιανουκόβιτς, που εξελέγη δημοκρατικά το 2010, έχει ακόμη ισχυρή βάση στήριξης στα ανατολικά και στα
νότια της χώρας. Και έχουν υπάρξει αντι-διαδηλώσεις από τους οπαδούς του. Αν οι συνομιλίες με
την αντιπολίτευση δεν αποτρέψουν την κλιμάκωση της βίας, με κάποιον συμβιβασμό, οι εξελίξεις
θα είναι δυσοίωνες. Πολλοί φοβούνται ότι η χώρα
μπορεί να οδεύει προς εμφύλιο πόλεμο.

Bloomberg: H Eurostat κρύβει 12 εκατ. ανέργους

Τα στοιχεία της Eurostat για την ανεργία στην
ευρωζώνη λένε τη μισή αλήθεια, υποστηρίζει το
πρακτορείο Bloomberg, που κάνει τη δική του
ανάλυση και καταλήγει στο ότι αποκρύπτεται
στρατιά ανέργων από τα επίσημα στοιχεία.
«Οι αναλυτές προβλέπουν ότι η ανεργία στην
ευρωζώνη παρέμεινε στο ιστορικό υψηλό επίπεδο του 12,1% με περίπου 19 εκατ. ανέργους»
αναφέρει το Bloomberg και συμπληρώνει: «Αυτός
ο απολογισμός, όμως, εξαιρεί στρατιά ενηλίκων
που θα εργάζονταν εάν μπορούσαν».
Βάσει των υπολογισμών του Bloomberg, για το
τρίτο τρίμηνο του έτους, ο αριθμός των ανέργων
όλων των ηλικιών στην ευρωζώνη, όπου «συμπεριλαμβάνονται όλοι όσοι ψάχνουν δουλειά, που
θέλουν να εργαστούν, αλλά δεν είναι διαθέσιμοι
ή που έχουν εγκαταλείψει την προσπάθεια», αγγίζει τα 31,2 εκατ. Η διαφορά με τα στοιχεία της
Eurostat ανέρχεται στα 12,2 εκατ. ανέργους.
«Το πρόβλημα είναι δουλειές, δουλειές, δουλειές», δηλώνει και ο Angel Gurria, γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ σε συνέντευξή του στο Bloomberg,
τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει τίποτα πολιτικά πιο
εκρηκτικό, πιο επικίνδυνο και αποσταθεροποιητικό από το να έχεις μία ολόκληρη γενιά πολύ
απογοητευμένων νέων ανθρώπων».
Το επίσημο ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη
περιλαμβάνει μόνο όσους έψαξαν ενεργά για εργασία κατά τις 4 τελευταίες εβδομάδες και είναι

διαθέσιμοι να εργαστούν μέσα σε διάστημα 2
εβδομάδων. Το Bloomberg συστήνει τον δικό του
δείκτη χαμηλής αξιοποίησης του εργατικού δυναμικού, βάσει των στοιχείων της Eurostat για το
τρίτο τρίμηνο, περιλαμβάνοντας όμως και εκείνους που αποκλείει η επίσημη μέτρηση. Καταλήγει στο ότι η διαφορά μεταξύ επίσημου ποσοστού
ανεργίας και των στοιχείων του πρακτορείου είναι
μεγαλύτερη στην Ιταλία.
«Η κατάσταση ειδικότερα στην Ιταλία είναι
πολύ χειρότερη από ό,τι φαίνεται με μία πρώτη
ματιά», δήλωσε η Ραφαέλα Τενκόνι, της Bank of
America Merrill Lynch και συμπλήρωσε: «Αυτό
ισχύει ειδικότερα εάν κοιτάξει κανείς την ανεργία
των νέων και τα ποσοστά συμμετοχής» στην αγορά απασχόλησης.
Ακόμη και αυτοί που εργάζονται, όμως, δεν
κερδίζουν τα προς το ζην. Σύμφωνα με έκθεση
της Κομισιόν, περίπου το 12% των εργαζομένων
στην Ιταλία δεν μπορεί να ζήσει με μόνο εισόδημα
τον μισθό. Το πρόβλημα είναι ακόμη εντονότερο
για την Ελλάδα και τη Ρουμανία.
Το Bloomberg επισημαίνει τον ρόλο του θεσμού της οικογένειας στον ευρωπαϊκό Νότο. «Σε
ορισμένες χώρες εάν δεν δουλεύεις δεν μπορείς
να ζήσεις. Στην Ιταλία χάρη στα γονεϊκά δίκτυα οι
νέοι που πληρώνονται με 400 ευρώ τον μήνα μπορούν να μείνουν σπίτι με τους γονείς τους» εξηγεί
ο Τζιουζέπε Ραγούζα, καθηγητής οικονομικών.

Την πρόθεσή του να παρακάμψει το Κογκρέσο
και να αναλάβει μόνος του δράση προκειμένου να
ενισχύσει τη μεσαία τάξη της χώρας εξέφρασε ο
αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα.
Κατά την διάρκεια της ετήσιας ομιλίας του
ενώπιον του Κογκρέσου για την «Κατάσταση της
Αμερικανικής Συμπολιτείας» ανακοίνωσε μια σειρά εκτελεστικών αποφάσεων, μεταξύ των οποίων
αύξηση του μισθού των ομοσπονδιακών εργαζομένων και δημιουργία ενός συστήματος «αποταμίευσης» μέσω του οποίου εκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν
χρήματα για τη συνταξιοδότησή τους.
«Είμαι πρόθυμος να συνεργαστώ με όλους
εσάς», είπε ο κ. Ομπάμα. «Αλλά η Αμερική δεν
παραμένει στάσιμη –ούτε κι εγώ. Έτσι, όπου και
όποτε μπορώ να πάρω μέτρα χωρίς να χρειάζεται
σχετική νομοθεσία θα το κάνω ώστε να αυξήσω
τις ευκαιρίες που θα έχουν ακόμα περισσότερες
αμερικανικές οικογένειες».
«Δεν περιμένω ότι θα πείσω τους Ρεπουμπλικάνους φίλους μου για τα προτερήματα του συγκεκριμένου νόμου», συνέχισε, «ωστόσο, γνωρίζω
ότι ο αμερικανικός λαός δεν ενδιαφέρεται να πολεμήσει ξανά παλιές μάχες».
Μιλώντας για «το χαμηλότερο εδώ και πέντε
χρόνια ποσοστό ανεργίας» και για «μια αγορά ακινήτων που ανακάμπτει», δήλωσε «πεπεισμένος
ότι αυτή η χρονιά μπορεί να είναι χρονιά δράσης
για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Υπογράμμισε πως «ακόμη και σε πλήρη ανάκαμψη, υπερβολικά πολλοί Αμερικανοί εργάζονται σκληρότερα από πριν μόνο και μόνο για να τα
βγάλουν πέρα» και σημείωσε πως η αποστολή της
κυβέρνησης είναι «να ανατρέψει αυτή την τάση».
Αναφερόμενος σε μία από τις μεγαλύτερες
προτεραιότητές του, τις μεταρρυθμίσεις γύρω
από το μεταναστευτικό, ο κ. Ομπάμα κάλεσε το
Κογκρέσο να συνεργαστεί με την κυβέρνηση στο
θέμα αυτό. «Ας κάνουμε φέτος πραγματικότητα
τις μεταρρυθμίσεις γύρω από τη μετανάστευση»,
επισήμανε.
Ανάμεσα στα μέτρα που ανακοίνωσε ο αμερικανός πρόεδρος είναι η αύξηση του κατώτατου ωρομισθίου γι' αυτούς που συνάπτουν νέες συμβάσεις
εργασίας με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, στα
10,10 δολάρια έναντι των 7,25 που είναι σήμερα.

Ο κ. Ομπάμα ζήτησε από το Κογκρέσο να επεκτείνει αυτό το μέτρο σε όλους τους εργαζομένους. «Αυτό θα βοηθήσει οικογένειες. θα δώσει
στους πελάτες των επιχειρήσεων περισσότερα
χρήματα για να ξοδέψουν. Δεν περιλαμβάνει κανένα νέο γραφειοκρατικό πρόγραμμα. Συνταχθείτε λοιπόν με την υπόλοιπη χώρα. Πείτε ναι: Δώστε
μια αύξηση στην Αμερική!», τόνισε.
Το μέτρο που προτείνει ο αμερικανός πρόεδρος
θα συνδέσει επίσης για πρώτη φορά τον ελάχιστο
μισθό με τον πληθωρισμό. Κάλεσε ακόμη της επιχειρήσεις να αυξήσουν μονομερώς τους μισθούς
και να προσλάβουν μακροπρόθεσμα ανέργους και να πληρώνουν τις γυναίκες περισσότερα από
τα 77 σεντς που κερδίζουν τώρα για κάθε δολάριο
που κερδίζουν οι άνδρες, κάτι για το οποίο δήλωσε πως «μας φέρνει σε δύσκολη θέση».
«Ζητώ περισσότεροι επικεφαλής επιχειρήσεων
στην Αμερική να ακολουθήσετε το παράδειγμα
του Τζον και να κάνετε ό,τι μπορείτε για να αυξήσετε τους μισθους των εργαζομένων σας», είπε.
Ο αμερικανός πρόεδρος κάλεσε επίσης το Κογκρέσο να παρατείνει τα επιδόματα για 1,6 εκατομμύριο μακροπρόθεσμα ανέργους, τα οποία
έληξαν στο τέλος του 2013.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι θα
συνεχίσει τις προσπάθειες της κυβέρνησης για
μείωση της εγκληματικότητας στις πολιτείες της
Αμερικής, παρά την έλλειψη υποστήριξης από το
Κογκρέσο σχετικά με τα μέτρα ελέγχου που αφορούν στην κατοχή όπλων.
Για το Ιράν επανέλαβε ότι σκοπεύει να ασκήσει
βέτο σε οποιαδήποτε προσπάθεια των βουλευτών
να αυξήσουν τις κυρώσεις, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες δυτικές δυνάμεις βρίσκονται εν
μέσω διπλωματικών συνομιλιών με την Τεχεράνη
σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.
Προειδοποίησε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έβαλαν την Αλ-Κάιντα «στο δρόμο της ήττας»,
αλλά «η απειλή εξελίχθηκε» και οργανώσεις που
συνδέονται μαζί της ριζώνουν αλλού, όπως στην
Υεμένη, τη Σομαλία, το Ιράκ και το Μαλί.
Αναφέρθηκε ακόμη στην ουκρανική κρίση υπογραμμίζοντα« πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπεραπιστούν «την αρχή ότι ο λαός έχει το δικαίωμα
να εκφράζεται ελεύθερα και ειρηνικά και πρέπει
να έχει λόγο σε ό,τι αφορά το μέλλον της χώρας».

Στο χείλος νέας κρίσης βρίσκεται η Αργεντινή;

'Οσοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι είναι
δυνατόν να υπαγορεύσουν την πορεία της οικονομίας με πολιτικά διατάγματα, δεν έχουν παρά
να κοιτάξουν την Αργεντινή. Επί δέκα χρόνια, η
κυβέρνηση της Κριστίνα Κίρχνερ είχε «καρφώσει» σε σταθερά επίπεδα την ισοτιμία του εθνικού
νομίσματος, του πέσο, έναντι του δολαρίου, προσπαθώντας να αποφύγει τη διαρροή κεφαλαίων.
Σε πείσμα των σωρευόμενων οικονομικών δυσκολιών, η ίδια η Κίρχνερ απέκλειε κατηγορηματικά
την ιδέα υποτίμησης του πέσο, θεωρώντας ότι
κάτι τέτοιο «θα κάνει τους φτωχούς φτωχότερους
και τους κερδοσκόπους πλουσιότερους». Ωστόσο,
τα τεχνητά φράγματα που ύψωνε το κράτος δεν
μπόρεσαν να αντέξουν στις αδυσώπητες πιέσεις
των αγορών. Το πέσο άρχισε να διολισθαίνει σταθερά εδώ και ένα χρόνο έναντι του δολαρίου και
οι περιορισμοί στην απόκτηση συναλλάγματος
οδήγησαν στην οργιαστική ανάπτυξη της «μαύρης» αγοράς.
Ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε -στο 11%, σύμφωνα με την κυβέρνηση, στο 28%, σύμφωνα με
τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας- παρασύροντας το πέσο σε ελεύθερη πτώση: την περασμένη
εβδομάδα, το εθνικό νόμισμα έχασε μέσα σε δύο
ημέρες το 16% της αξίας του, σημειώνοντας τη
μεγαλύτερη πτώση από το 2002, στο φόντο της
τρομερής οικονομικής κρίσης που συγκλόνισε τη
χώρα, γκρεμίζοντας το παραδοσιακό, πολιτικό
της σύστημα.
Η κεντρική τράπεζα της χώρας προσπάθησε να

στηρίξει το πέσο, με μόνο αποτέλεσμα να σπαταλήσει 120 εκατ. δολάρια από τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας. Εφτασε μάλιστα στη
σπασμωδική κίνηση να περιορίσει ασφυκτικά τις
αγορές προϊόντων μέσω Διαδικτύου - επιτρέποντας μόνο δύο διαδικτυακές αγορές τον χρόνο,
ύψους το πολύ 50 δολαρίων- σε μια ύστατη, απεγνωσμένη προσπάθεια συγκράτησης της φυγής
κεφαλαίων. Τελικά, την Παρασκευή, η κυβέρνηση
Κίρχνερ αναγκάστηκε να υψώσει λευκή σημαία
στις αγορές: ανακοίνωσε ότι από αύριο, Δευτέρα,
θα επιτρέπεται η αγορά δολαρίων στους λογαριασμούς καταθέσεων και θα μειωθεί δραστικά η
φορολόγηση των αγορών δολαρίων.
Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, η αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής θα έχει ως συνέπεια
την ταχύτερη υποτίμηση του πέσο, η οποία είναι
πολύ πιθανό να πάρει τη μορφή του «σοκ», αντί
της σταδιακής διολίσθησης. Κάτι τέτοιο αναμένεται να βελτιώσει γρήγορα την ανταγωνιστικότητα
των εξαγωγικών τομέων της αργεντίνικης οικονομίας -σιτηρά, σόγια, κρέατα, αυτοκίνητα κ.ά.αλλά και να αυξήσει τις τιμές των εισαγόμενων
καυσίμων και μηχανημάτων, με σοβαρό αντίκτυπο στα είδη λαϊκής κατανάλωσης.
Η απειλή μιας νέας περιόδου αποσταθεροποίησης της Αργεντινής επιτείνεται από τα προβλήματα υγείας της Κριστίνα Κίρχνερ. Η πρόεδρος της
χώρας πραγματοποίησε την περασμένη Πέμπτη
την πρώτη δημόσια εμφάνισή της ύστερα από
απουσία 42 ημερών, η οποία ενίσχυσε τη φημολογία για την κατάσταση της υγείας της. Η Κίρχνερ
είχε εγχειριστεί στο κεφάλι τον περασμένο Οκτώβριο για αφαίρεση θρόμβου και αρκετοί έχουν
αρχίσει να αναρωτιούνται ποιος κυβερνά πραγματικά τη μεγάλη αυτή χώρα.
Το ζεύγος των Νέστορ και Κριστίνα Κίρχνερ
σφράγισε μια ολόκληρη πολιτική εποχή της Αργεντινής, με την αντισυμβατική, οικονομική πολιτική του από το 2003, που ο σύζυγος της σημερινής
προέδρου ήρθε στην εξουσία, ύστερα από τη
μεγάλη κρίση που είχε προηγηθεί. Ολα δείχνουν
όμως ότι αυτή η εποχή βαδίζει προς τη δύση της,
φέρνοντας επί σκηνής τα παλιά, ξεχασμένα φαντάσματα που συνόδεψαν την αυγή της.
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«Λιγότερο ασφαλείς οι ΗΠΑ» μετά τις αποκαλύψεις
του Σνόουντεν. Προτείνεται γιά Νόμπελ

Σε παγωμένο κλοιό οι νότιες ΗΠΑ

Σε παγωμένο κλοιό βρίσκονται οι νότιες ΗΠΑ,
λόγω σφοδρής χιονοθύελλας η οποία προκάλεσε
τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων, απέκλεισε
παιδιά στα σχολεία τους και προκάλεσε παράλυση
των μεταφορών σε αρκετές πολιτείες.
Η θύελλα έπληξε μία περιοχή που δεν είναι συνηθισμένη στον πάγο και το χιόνι, η οποία εκτείνεται από το Τέξας μέχρι τη Βόρεια και τη Νότια
Καρολίνα.
Στην Ατλάντα οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα
οχήματά τους σε αυτοκινητοδρόμους, ενώ αναφέρθηκαν 791 τροχαία ατυχήματα.Πέντε θάνατοι αναφέρθηκαν στην Αλαμπάμα και ένας στην
Τζώρτζια, οι οποίοι αποδίδονται στη χιονοθύελλα.
Παράλληλα, χιλιάδες πτήσεις ματαιώθηκαν σε αεροδρόμια από το Χιούστον ως την Ατλάντα.
Οι μετεωρολόγοι προέβλεψαν μια ελαφριά βελτίωση του καιρού για σήμερα, με τις θερμοκρασίες να μην κυμαίνονται πολύ πάνω από το μηδέν
και τη βελτίωση του καιρού να μη διαρκεί τόσο
ώστε να λιώσουν τα χιόνια που έχουν καλύψει
οδοστρώματα και γέφυρες, πριν ο υδράργυρος
βουτήξει και πάλι κάτω από το μηδέν νωρίς αύριο
κατά μήκος των νοτιοανατολικών περιοχών.
Το χιονόνερο αναμένεται να κοπάσει αργότερα σήμερα και ο χειμερινός συνδυασμός χιονιού,
χιονόνερου και παγετού έχει μετατοπιστεί και
πλήττει περιοχές ως και τις ανατολικές ακτές,
από τη Τζόρτζια έως το Μέριλαντ, όπου οι αρχές
προειδοποίησαν τους οδηγούς να αποφεύγουν τις
μετακινήσεις και τα σχολεία έκλεισαν ή καθυστέ-

ρησαν να ξεκινήσουν τα μαθήματα.
Ένας λογαριασμός που έχει ανοίξει στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook με το όνομα
«Βοήθεια προς τους Παγιδευμένους Οδηγούς στις
28 Ιανουαρίου 2014», με 9.600 μέλη, ήδη έχει δεχθεί σωρεία καταχωρήσεων από εγκλωβισμένους
στους δρόμους οδηγούς και εθελοντές που προσπαθούσαν να τους βοηθήσουν: H κυκλοφορία
στην Ατλάντα να έχει παραλύσει για 18 ώρες.
Στο Μπέρμιγχαμ στην Αλαμπάμα οι αρχές δήλωσαν ότι έλλειψη προειδοποιήσεων εκ μέρους
των αρχών για τη σφοδρότητα των καιρικών
φαινομένων οδήγησε στο να παγιδευτούν χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους, σε καταφύγια και
σχολεία, καθώς τα εκχιονιστικά μηχανήματα αρχικά είχαν κατευθυνθεί στα νότια της πόλης, όπου
αναμενόταν να φθάσει πρώτα η χιονοθύελλα.
Τμήματα του οδικού δικτύου παρέμειναν κλειστά στη Λουϊζιάνα κοντά στη Νέα Ορλεάνη, περιλαμβανομένης της Γέφυρας Κοσγουέι που διασχίζει τη λίμνη Ποντσαρτρέιν.
Οι αρχές διέσωσαν 50 μαθητές στην Ατλάντα,
που επέβαιναν σε λεωφορεία τα οποία ακινητοποιήθηκαν το βράδυ στον παγωμένο δρόμο, ανέφεραν αξιωματούχοι της περιφέρειας. Εκατοντάδες άλλοι μαθητές βρήκαν καταφύγιο σε τάξεις
σχολείων και σε άλλες τοποθεσίες.
Στο Μπέρμιγχαμ, τουλάχιστον 800 μαθητές παρέμειναν στα σχολεία τους χωρίς να διατρέχουν
κίνδυνο και με τους υπεύθυνους να τους παρέχουν γεύματα, είπε ο Μπελ.

Για πλήγμα στην ασφάλεια των ΗΠΑ από τις
αποκαλύψεις του πρώην υπαλλήλου της αμερικανικής Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (NSA),
Έντουαρντ Σνόουντεν, έκανε λόγο ο διευθυντής
των Υπηρεσιών Πληροφοριών της χώρας, Τζέιμς
Κλάπερ.
Στην έγγραφη κατάθεσή του προς του γερουσιαστές της επιτροπής Πληροφοριών, υπογράμμισε
τις «προφανείς ζημιές που έχουν προκαλέσει και
συνεχίζουν να προκαλούν, αυτές οι αποκαλύψεις». «Κατά συνέπεια, το έθνος και οι πολίτες του
είναι λιγότερο ασφαλείς», σημείωσε.
Οι αποκαλύψεις είχαν ως αποτέλεσμα να γίνουν
γνωστά σε όλο τον κόσμο τα προγράμματα παρακολούθησης των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα στους τρομοκράτες και άλλους
εχθρούς των ΗΠΑ, δήλωσε ο κ. Κλάπερ.
«Ο Σνόουντεν ισχυρίζεται ότι έχει κερδίσει και
ότι η αποστολή του έχει στεφθεί με επιτυχία. Ακόμα κι αν ισχύει αυτό, καλώ αυτόν και τους συνεργάτες του να επιστρέψουν τα υπόλοιπα κλεμμένα
έγγραφα που δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί,
προκειμένου να αποτραπεί ένα μεγαλύτερο πλήγμα για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ», επισήμανε
ο διευθυντής των Υπηρεσιών Πληροφοριών
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, είχε
ανακοινώσει στις αρχές του μήνα ότι σκοπεύει να
προτείνει μεταρρυθμίσεις που θα αφορούν στα
προγράμματα παρακολουθήσεων των Ηνωμένων

Πολιτειών, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας
της ιδιωτικής ζωής αλλά και η καθησύχαση των
συμμάχων της Αμερικής.
Προτείνει Σνόουντεν γιά Νόμπελ Ειρήνης
Για το Νόμπελ Ειρήνης προτείνει τον πρώην
συνεργάτη της αμερικανικής Υπηρεσίας Εθνικής
Ασφάλειας και φυγά Έντουαρντ Σνόουντεν νορβηγός πρώην υπουργός, σε επιστολή του προς την
Νορβηγική Επιτροπή Βραβείων Νόμπελ.
«Συνέβαλε στην αποκάλυψη του ακραίου επιπέδου παρακολούθησης εθνών από άλλα έθνη,
καθώς και πολιτών», αναφέρει ο πρώην υπουργός με το Κόμμα της Σοσιαλιστικής Αριστεράς
Μπάαρντ Βέγκαρ Σόλχτζελ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, εξηγώντας την κίνησή του.
«Ο Σνόουντεν βοήθησε τους ανθρώπους να
γνωρίσουν τι είχε συμβεί και έδωσε ώθηση στη
δημόσια συζήτηση για το ζήτημα της εμπιστοσύνης των λαών στις κυβερνήσεις, το οποίο έχει
κομβική σημασία ως προϋπόθεση για την ειρήνη», συμπληρώνει ο κ. Σόλχτζελ.
Στην επιστολή τους, ο πρώην υπουργός και ο σύντροφός του στο Κόμμα Σοσιαλιστικής Αριστεράς
Σνόρε Βάλεν σημειώνουν ότι δεν επικροτούν αναγκαστικά κάθε δραστηριότητα του κ. Σνόουντεν,
του αποδίδουν ωστόσο τα εύσημα για το γεγονός
ότι «αποκάλυψε τη φύση και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης παρακολούθησης».

Πέθανε ο θρύλος της ''φολκ'' μουσικής, Πίτερ Σίγκερ
Ο Πιτ Σίγκερ, ο θρύλος της αμερικανικής φολκ
μουσικής, δημιουργός μεγάλων επιτυχιών, πέθανε σε ηλικία 94χρονών από φυσικά αίτια, στο Πρεσβυτεριανό Νοσοκομείο της Νέας Υόρκης.
Ο Πιτ Σίγκερ, που επηρέασε πολλές γενιές μουσικών όπως η Τζόαν Μπαέζ και το συγκρότημα
Peter, Paul and Mary, θεωρείται πιονιέρος της
αμερικανικής φολκ μουσικής μαζί με τον Γούντι
Γκάθρι. Γνωστός για τις φιλελεύθερες ιδέες του,
από τους πρωτοστάτες αμερικανούς μουσικούς
του κινήματος κατά του πολέμου του Βιετνάμ, καταδικάσθηκε σε φυλάκιση γιατί αρνήθηκε να καταθέσει ενώπιον της υπό τον ΜακΚάρθι επιτροπής
του Κονγκρέσου για την περίοδο της στράτευσής
του στο κομμουνιστικό κόμμα.
Ως μέλος των Weavers τραγούδησε επιτυχίες
όπως το «Goodnight, Irene» και το «If I Had a
Hammer». Όταν η μπάντα τον έδιωξε υπό τις πιέσεις της κυβέρνησης εκείνος έγραψε ορισμένα

από τα πιο αρχετυπικά τραγούδια της δεκαετίας
του '60 όπως το «Where Have All the Flowers
gone», και «Turn! Turn! Turn!».
Η ερμηνεία του στο «This Land is Your Land» του
Γούντι Γκάθρι ήταν η κορυφαία στιγμή της συναυλίας που ακολούθησε την τελετή της ορκωμοσίας
του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα το 2009.

Οι Βίκινγκς εισβάλλουν ξανά στην Βρετανία... Ένα ομοίωμα πλοίου των Βίκινγκς ''πλέει'' μέσα σε μια θάλασσα φωτιάς. Χιλιάδες κάτοικοι της πόλης Shetland πήραν και φέτος μέρος στο ετήσιο Φεστιβάλ Up
Helly Aa. Κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες, οι ντόπιοι τιμούν τους προγόνους τους, καθώς θεωρούν ότι η καταγωγή τους προέρχεται από τους αρχαίους Σκανδιναβούς κατακτητές
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Συνάντηση πρωθυπουργού με οικογένειες πεσόντων στα Ίμια
Με τους συγγενείς των πεσόντων ηρώων στα Ίμια, συναντήθηκε ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, στο Μέγαρο Μαξίμου. «Κάνουμε το αυτονόητο. Τιμούμε τη μνήμη των τριών παλικαριων που πριν
18 χρόνια έπεσαν για την πατρίδα. Για την ακεραιότητα και για την αξιοπρέπεια της πατρίδας μας. Αυτό
είναι χρεος τιμής για την πολιτεία και χρέος ψυχής για όλους μας», ανάφερε ο πρωθυπουργός. Ο Ιωάννης Καραθανασης, γιος του κυβερνήτη Χριστόδουλου Καραθανάση, ευχαρίστησε τον κ. Σαμαρά.
«Αυτοί οι τρεις άνθρωποι έδωσαν τη ζωή τους για κάποια ιδανικά που είμαι σίγουρος ότι τα συμμερίζεστε και πιστεύω ότι με την προσήλωση σας σε αυτά θα βοηθήσετε τους ανθρώπους και πολίτες της
Ελλάδας και θα δώσετε μια ώθηση στη δική μου γενιά και τις επόμενες» είπε στον πρωθυπουργό.
Επίσης, βγαίνοντας από το Μέγαρο Μαξίμου δήλωσε ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που ασχολήθηκε με το θέμα.
«Σημαίνει πολλά για εμάς» τόνισε, ενώ ο αδερφός του συγκυβερνήτη Παναγιώτη Βλαχακου, Νίκος,
είπε ότι είναι τιμητική στιγμή για όλες τις οικογένειες. «Η θυσία των τριών αξιωματικών είναι αντίσταση
σε κάθε επίβουλο για την Ελλάδα» ανέφερε.
Στο Παρίσι ο Αλ. Τσίπρας
Στις 3 και 4 Φεβρουαρίου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλ. Τσίπρας, θα πάει στο Παρίσι, στο πλαίσιο της
περιοδείας του στην Ευρώπη ως υποψήφιος πρόεδρος για την Κομισιόν.
Η επίσκεψη του κ. Τσίπρα στη γαλλική πρωτεύουσα θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συνάντηση με
τον Ζαν Λυκ Μελανσόν, συνεδρίαση με το προεδρείο του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς και ομιλία
σε εκδήλωση του Front de Gauche (Μέτωπο της Αριστεράς).
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει επίσης συναντήσεις με μέλη της Βουλής και της Γερουσίας.
Και πάλι πρώτοι στην ανεργία
Την πρώτη θέση σε συνολική ανεργία κατέχει η Ελλάδα ανάμεσα στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έχοντας επίσης την μεγαλύτερη ανεργία ανάμεσα σε νέους (άτομα μέχρι 25 ετών) και στις γυναίκες σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, που δόθηκαν σήμερα στην δημοσιότητα. Στο
σύνολο της ΕΕ η ανεργία φαίνεται να μειώθηκε ελάχιστα σε 10.7% τον Δεκέμβριο του 2013 από 10.8%
που βρισκόταν τρεις μήνες νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 2013.
Πιο αναλυτικά η χώρα σημείωσε αύξηση 1,2% φτάνοντας το 27.8% στην ανεργία σε σχέση με τον
Οκτώβριο του 2012 που βρισκόταν στο 26.1% με δεύτερη την Ισπανία, 25.8%, και τρίτη την Κροατία με
18.4 %. Αντιθέτως οι χώρες με τα χαμηλότερα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ παρατηρήθηκαν στο Λουξεμβούργο 6,2%, τση Γερμανία 5,1% και στην Αυστρία 4,9%. Επίσης την μεγαλύτερη μείωση στην ανεργία
παρουσίασαν η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Λιθουανία που όλες σημείωσαν μείωση 1. 9%.
Πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα, η ανεργία φαίνεται να χτυπάει ιδιαίτερα τις γυναίκες καθώς τον
Οκτώβριο του 2013 σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα η ανεργία βρισκόταν στο 32.1% σημειώνοντας
αύξηση 2,3% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2012 . Οι νέοι άνεργοι στην Ελλάδα, που είναι οι περισσότεροι σε ολόκληρη την ΕΕ, τον Οκτώβριο του 2013 ήταν στο 59.2% σημειώνοντας αύξηση 1.1% σε
σχέση με τα νούμερα του Δεκεμβρίου του 2012. Σε απόλυτα νούμερα σημαίνει ότι τον Οκτώβριο του
2013, 174.000 νέοι βρίσκονταν σε διαδικασία εξεύρεσης δουλειάς σε ένα σύνολο 1.388.000 ανέργων που
έχει η Ελλάδα.
Με διαμαρτυρίες υποδέχθηκαν τον υπουργό Υγείας
Με διαμαρτυρίες από εργαζόμενους έγινε δεκτός στο Θριάσιο νοσοκομείο ο υπουργός Υγείας Άδωνις
Γεωργιάδης, ο οποίος μετέβη στο νοσοκομείο για την παραλαβή κοντέινερ με υγειονομικό υλικό, δωρεά του Ιnternational Orthodox Christian Charities.
Κατά την άφιξη του υπουργού στο νοσηλευτικό ίδρυμα, ομάδα εργαζομένων φώναξε συνθήματα διαμαρτυρίας για την ασκούμενη πολιτική στον τομέα της Υγείας, ενώ ανέφεραν «δεν έχουμε ανάγκη από
κανενός είδους φιλανθρωπία», ζητώντας δωρεάν δημόσια υγεία για όλους
«Το υπουργείο Υγείας είναι εδώ για να φροντίζει τα νοσοκομεία παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες ορισμένων εργαζομένων», σχολίασε ο υπουργός.
Χωριό κοντά στην Αρχαία Ολυμπία κόπηκε στα δύο
Με τον εφιάλτη των καθιζήσεων και των κατολισθήσεων ζουν οι κάτοικοι της Καυκανιάς, κοντά στην
Αρχαία Ολυμπία, που βλέπουν το χωριό τους να κόβεται στα δύο και τη γη που υποχωρεί, να απειλεί
περιουσίες. Οπως ανέφεραν κάτοικοι της Καυκανιάς, κατά τη διάρκεια των προχθεσινών κατολισθήσεων «όλος ο τόπος έτριζε, ακούγονταν κρότοι και στη συνέχεια άρχισαν να πέφτουν κεραμίδια». Το
φαινόμενο των καθιζήσεων, σύμφωνα με τους κατοίκους, πρωτοεμφανίστηκε τον Φεβρουάριο του
2013 και εντάθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης. Επειτα από έντονες βροχοπτώσεις τρία σπίτια, ένα
καφενείο και ο κεντρικός δρόμος υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Συγκεκριμένα, ο κεντρικός δρόμος έχει
υποστεί καθίζηση σε δύο σημεία, με αποτέλεσμα να είναι αδιάβατος. Επίσης ένα ισόγειο οίκημα, όπου
στεγάζεται καφενείο, έχει υποστεί ζημιές στην τοιχοποιία και στη στέγη, ενώ έχουν «χτυπηθεί» και τρία
γειτονικά σπίτια.
Μετά τις 10 Φεβρουαρίου η Τρόικα στην Αθήνα
Από βδομάδα σε βδομάδα μεταφέρεται η άφιξη της Τρόικας στην Ελλάδα, με την κυβέρνηση να επιθυμεί να έχει εγκριθεί η δόση μέχρι το Μάρτιο.
Η Τρόικα, μετά και την νέα αναβολή «στέλνει μήνυμα» ότι απέχουν πολύ στο να καταλήξουν σε μία
συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση, παρά τις δηλώσεις των αξιωματούχων στο Eurogroup της Τρίτης ότι η διαπραγμάτευση έχει καθυστερήσει πολύ, αλλά οι συζητήσεις είναι σε καλό δρόμο.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Τρόικα δεν θα επανέλθει στις 3 Φεβρουαρίου, όπως αναμενόταν. Η άφιξη αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα, πιθανότητα μετά την 10η Φεβρουαρίου.
Το κύριο πρόβλημα παραμένει το δημοσιονομικό κενό του 2014-2015 και τα προτεινόμενα μέτρα, ενώ
σύμφωνα με πληροφορίες, η Τρόικα δεν έμεινε ευχαριστημένη με τις προτάσεις της Αθήνας.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δεν αναμένεται οποιαδήποτε έγκριση για τη δόση πριν από το Μάρτιο.

ΕΛΛΑΔΑ

Βουλή: Αμφισβητεί πρωτογενές πλεόνασμα, «φωνάζει» για μεγάλη φορολογία
Ευθέως αμφισβητεί το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής την δυνατότητα επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος 2,9 δισ ευρώ το 2014, χαρακτηρίζοντας «αισιόδοξη» την πρόβλεψη για βελτίωση
κατά 264% των δημοσιονομικών επιδόσεων. Βασικό επιχείρημα των αναλυτών του Γραφείου, είναι ότι
αυτός ο στόχος θα «σκοντάψει» πάνω στην εξάντληση της φοροδοτικής ικανότητας των Ελλήνων και
στην αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο!
Το Γραφείο Προϋπολογισμού δεν μένει, όμως, εκεί, καθώς επικαλείται συγκριτικά στοιχεία που
δείχνουν ότι οι φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα είναι πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, απαντώντας ουσιαστικά στα όσα είχε υποστηρίξει ο Γ. Στουρνάρας κατά τη διαδικασία ψήφισης του νέου
Φόρου Ακινήτων. Συγκεκριμένα:
- ο συντελεστής ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι 23%, έναντι 21,52% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 20,45% στην
Ευρωζώνη
- ο υψηλότερος συντελεστής για νομικά πρόσωπα διαμορφώνεται στη χώρα μας στο 26%, έναντι
21,84% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 25,95% στην Ευρωζώνη
- ο υψηλότερος συντελεστής για τα φυσικά πρόσωπα φτάνει στην Ελλάδα στο 46%, έναντι 36,66%
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 44,52% στην Ευρωζώνη.
Αυτό που προκαλεί δέος είναι η συγκέντρωση-απαρίθμηση των κύριων φορολογικών παρεμβάσεων
τα τελευταία χρόνια, που επιδείνωσαν ακόμα περισσότερο τη κατάσταση των νοικοκυριών λόγω και
των αλλεπάλληλων περικοπών σε μισθούς και συντάξεις. Ειδικότερα:
1.Οι ανώτατοι φορολογικοί συντελεστές για κάθε κατηγορία εισοδήματος στην πραγματικότητα είναι
μεγαλύτεροι, καθώς με την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, επιβάλλεται επιπλέον φόρος από 1% έως
4%.
2.Ο φόρος εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους έχει έως και επταπλασιαστεί από το 2010
μέχρι σήμερα, ενώ ο φόρος που θα πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα είναι αυξημένος έως και
εννέα φορές.
3.Το συνολικό ποσό που πληρώνουν οι φορολογούμενοι για τα ακίνητα επταπλασιάστηκε από το 2009
φτάνοντας τα 3,5 δισ. ευρώ από μόλις 500 εκατ. Ευρώ
4.Στα ακίνητα προστέθηκε και ο φόρος υπεραξίας
5.Ο ΦΠΑ αυξήθηκε από το 2010 τέσσερις φορές.
6.Τα τεκμήρια και τα τέλη κυκλοφορίας αυξήθηκαν από το 2010 δύο φορές, ενώ οι φόροι στα καύσιμα
τρεις φορές.
7.Από τον Μάιο του 2010 επιβλήθηκε για πρώτη φορά φόρος στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος
και από το 2011 και στο φυσικό αέριο Η εξίσωση των φορολογικών συντελεστών στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης οδήγησε σε αύξηση των φόρων κατά 450%.
Κεφαλονιά: Τα «έψαλλαν» στον πρωθυπουργό
Αποδέκτης πλήθους διαμαρτυριών έγινε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά την επίσκεψή του
στην Κεφαλλονιά, στην οποία ταξίδεψε εκτάκτως για να διαπιστώσει το μέγεθος των ζημιών από τον
σεισμό των 5,8 Ρίχτερ.
Οι κάτοικοι του νησιού εξέφρασαν τις ενστάσεις τους για μία σειρά θεμάτων που άπτονται της ακολουθούμενης πολιτικής με κυρίαρχο το οικονομικό.
«Ο κόσμος υποφέρει σας λέω», «να μας δώσετε πίσω τα λεφτά που μας πήρατε», ενώ κάποιος άλλος
κάτοικος ακόμη πιο αυστηρός είπε στον πρωθυπουργό: «Όχι ψέματα. Αλήθειες. Τέρμα τα ψέματα, αλλιώς δεν ξαναπατάτε εδώ, δεν ξαναπατάτε στο νομό!».
Οι κάτοικοι του Ληξουρίου ζήτησαν από τον Αντώνη Σαμαρά να επανεξετάσει για το νησί τους και το
θέμα του Καλλικράτη, απαιτώντας την δημιουργία και δεύτερου δήμου.
Ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε το γηροκομείο, το σχολείο, το δημαρχείο και το λύκειο.
Στο γηροκομείο συνάντησε και μία ηλικιωμένη 101 ετών, η οποία είχε πλήρη διαύγεια πνεύματος και
στην ερώτηση του κ. Σαμαρά εάν κατάλαβε τον σεισμό, απάντησε πως και βέβαια «τον κατάλαβε».
Visa Europe: Στα 43,2 δισ. ευρώ η παραοικονομία στη Ελλάδα το 2013
Αρνητική επίδραση και στην κατανάλωση μέσω πλαστικού χρήματος είχε κατά την περυσινή χρονιά,
σύμφωνα με νέα στοιχεία της Visa Europe, η εξελισσόμενη κρίση στην ελληνική οικονομία.
Παρ΄ όλα αυτά, το 2013 καταγράφηκε εκ νέου αύξηση των δαπανών που έγιναν με χρεωστικές κάρτες, στοιχείο ενδεικτικό του περιθωρίου περαιτέρω ανόδου της συγκεκριμένης αγοράς.
Πρόκειται για μία πολύ σημαντική παράμετρο στην προσπάθεια που γίνεται για πάταξη της φοροδιαφυγής, δεδομένου ότι η παραοικονομία στη χώρα μας εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ υψηλά
επίπεδα, φτάνοντας κατά τη Visa Europe στο 24% του ΑΕΠ ή 43,2 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τη Visa, το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παρέμεινε δύσκολο και κατά τη διάρκεια
του 2013, ασκώντας πιέσεις στην καταναλωτική δαπάνη τόσο με κάρτες, όσο και με μετρητά.
Ειδικότερα, την περυσινή χρονιά δαπανήθηκαν 958 εκατ. ευρώ μέσω χρεωστικών καρτών Visa στην
Ελλάδα (αύξηση 4%) και 2,5 δισ. ευρώ μέσω πιστωτικών καρτών Visa (-11%) για αγορές.
Η ετήσια δαπάνη με εταιρικές κάρτες αυξήθηκε ελαφρά και άγγιξε τα 245 εκατ. ευρώ με τη συνολική
αύξηση συναλλαγών στα σημεία πώλησης να ανέρχεται σε 12%.
Τέλος, η αγορά των προπληρωμένων καρτών ακολούθησε πτωτική πορεία σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με μείωση της καταναλωτικής δαπάνης κατά 7,5% (146 εκατ. ευρώ) και τον συνολικό
αριθμό συναλλαγών για αγορές κατά -1,2% στα 3,4 εκατ.
Πληθαίνουν τα τρακτέρ στις πλατείες
Τις δυνάμεις τους μετρούν οι αγρότες στις Σέρρες, που συνεχίζουν να παρατάσσουν τα τρακτέρ τους
στις κεντρικές πλατείες, ενώ ετοιμάζονται να δώσουν δυναμικό παρών στο παναγροτικό συλλαλητήριοι
στη Θεσσαλονίκη. Μετά το δήμο Σερρών, την Αλιστράτη και τη Νιγρίτα και οι αγρότες του Δήμου Ν.
Ζίχνης παρέταξαν σήμερα τα τρακτέρ τους στις κεντρικές πλατείες των χωριών του δήμου.
Προηγήθηκαν οι παναγροτικές κινητοποιήσεις στην Κρήτη, Αργολίδα, Ηλεία, Αχαϊα, Θεσσαλικό κάμπο. Οι αγρότες διαμαρτύρονται βασικά γιά φορολογικά θέματα.
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Έρνεστ Μονίζ: O άνθρωπος που θα γινόταν πρόεδρος των ΗΠΑ -ο μη γένοιτο
Αν είχε συμβεί το αδιανόητο κατά το μήνυμα Ομπάμα την Τρίτη το βράδυ, ο υπουργός Ενέργειας
Έρνεστ Μονίζ θα αναλάμβανε το ρόλο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ο Μονίζ, το 12ο άτομο στη σειρά διαδοχής για το Οβάλ Γραφείο, καθόλη τη διάρκεια της ομιλίας
Ομπάμα στο Κογκρέσο, βρισκόταν προστατευμένο από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας σε άγνωστη
τοποθεσία. Ο αντιπρόεδρος, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου
και άλλοι επίσημοι βρίσκονταν στο Καπιτώλιο για να ακούσουν την ετήσια ομιλία του προέδρου .
Ο πυρηνικός φυσικός ήταν επί χρόνια μέλος του Massachusetts Institute of Technology, πριν την
ορκωμοσία του στις 21 Μαΐου 2013. Ο Μονίζ έχει διατελέσει υφυπουργός στο Υπουργείο Ενέργειας και
υπηρετούσε στο επιστημονικό προσωπικό του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Κλίντον.
Γνωστός όμως είναι περισσότερο για το μοναδικό στυλ του: το καρέ γκρίζο μαλλί που παραπέμπει σε
Όσκαρ Γουάιλντ ή …Χαβιέρ Μπαρδέμ στο No Country for Old Men.
Η ιδέα του να υπάρχει ένας προκαθορισμένος επιζών προέκυψε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, όταν υπήρχε διάχυτος ο φόβος για μια πυρηνική επίθεση που θα αφάνιζε την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Παραδοσιακά επιλέγεται ένα χαμηλόβαθμο μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, έτσι ώστε τα υψηλού προφίλ μέλη να φαίνονται στα πλάνα με το ακροατήριο κατά την ομιλία του
προέδρου. Ο ρόλος απέκτησε μια πιο σοβαρή υπόσταση μετά τις επιθέσεις της 11 Σεπτέμβρη του 2001,
για ευνόητους λόγους.... (swampland.time.com)
Γάλλος ευρωβουλευτής: «Ο Τσίπρας παρουσίασε προτάσεις»
Ο ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών και συνεισηγητής της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Λίεμ Χοάνγκ-Νγκοκ διέψευσε τους ανυπόσταστους ισχυρισμούς του πολιτικού φίλου του Α. Σαμαρά,
Οτμάρ Κάρας ο οποίος δήλωσε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «δεν κατέθεσε προτάσεις» στην πρόσφατη
συνάντηση με τους εισηγητές.
«Ο κ. Τσίπρας μας παρουσίασε λεπτομερή οικονομική και κοινωνική ανάλυση και πολιτικές προτάσεις εγγράφως», αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα από το γραφείο του στις Βρυξέλλες ο
ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών, Λίεμ Χοάνγκ-Νγκοκ και συνεισηγητής της έκθεσης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου (Ε.Κ.) για το ρόλο της τρόικας στις χώρες του Μνημονίου. Με αυτόν τον τρόπο αδειάζει
πανηγυρικά τους ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς του Ο. Κάρας σε βάρος του προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Κάρας, εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή του κόμματος των Μέρκελ και Σαμαρά, στην Επιτροπή, ισχυρίστηκε ότι κατά την πρόσφατη συνάντηση της
αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ με τους συνεισηγητές ζητούσε προτάσεις από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ και δεν
έπαιρνε απαντήσεις.
Ο Λίεμ Χοάνγκ-Νγκοκ στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ο ίδιος και ο συνεισηγητής της έκθεσης για
την Τρόικα, Ότμαρ Κάρας, συναντήθηκαν με τον αρχηγό της Ελληνικής αξιωματικής αντιπολίτευσης
στις 11 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο. «Σε αυτήν την παραγωγική συνάντηση, ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι
στηρίζει την έρευνα και καλωσόρισε την εμπλοκή του Ε.Κ. στα πεπραγμένα της Τρόικας. Ο κ. Τσίπρας ,
μας παρουσίασε μια λεπτομερή οικονομική και κοινωνική ανάλυση, καθώς και πολιτικές προτάσεις, εγγράφως. Διάβασα προσεκτικά αυτό το έγγραφο, το οποίο μαζί με άλλα στοιχεία που λάβαμε, μας βοήθησε να κατανοήσουμε την οικονομική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου,
καλωσορίζω την συνεργασία μου με τον Αλέξη Τσίπρα στην έρευνα που διεξάγουμε και ανυπομονώ να
παρουσιάσω μία ισορροπημένη και κατανοητή έκθεση για το ρόλο και τις δράσεις της Τρόικας, με βάση
τα στοιχεία που συλλέξαμε από την επίσκεψή μας στην Αθήνα», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Λίεμ
Χοάνγκ-Νγκοκ.
Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται, επίσης, ότι η έρευνα του ΕΚ θέλει να ρίξει φως στη λειτουργία
της Τρόικας, αναλύοντας κατά πόσο οι αποφάσεις που ελήφθησαν ήταν οι κατάλληλες. «Για να γίνει
αυτό πρέπει να συλλέξουμε στοιχεία από αυτούς που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία, σε
ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο», προσθέτει ο ευρωβουλευτής των σοσιαλιστών. Καταλήγει λέγοντας
ότι η αποστολή του ίδιου και του Ότμαρ Κάρας στην Αθήνα γίνεται με σκοπό να συναντήσουν όχι μόνο
αξιωματούχους και υπουργούς, αλλά και για να ακούσουν φωνές δυσαρέσκειας και να εξακριβώσουν
ιδίοις όμμασοι την κοινωνική κατάσταση.
- Με κοινή τους δήλωση οι Π. Λαφαζάνης, Ν. Βαλαβάνη, Ν. Χουντής και Θ. Δρίτσας κατηγόρησαν
τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του
Ευρωκοινοβουλίου που ελέγχει το ρόλο της τρόικας, Οτμάρ Κάρας, για ψευδείς και συκοφαντικούς
ισχυρισμούς κατά του Αλέξη Τσίπρα. «Οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί του ομοϊδεάτη της κ. Μέρκελ και του
κ. Σαμαρά, δεν πρόκειται να εμποδίσουν την έρευνα που ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και θα
είναι κόλαφος για τα μνημόνια και τους υποστηρικτές της Τρόικα» αναφέρουν οι βουλευτές.

Η Ελλάδα προοδεύει
Από την μία επιτυχία στην άλλη η Έλενα Ράπτη, βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, όπως αποκαλύπτει το περιοδικό CIAO. Tελευταία επιτυχία της ''εθνικής αντιπροσώπου'' ήταν ο χωρισμός της από
κάποιον επιχειρηματία και η σύναψη δεσμού με κάποιον παίκτη ριάλιτι. Το περιοδικό μας αποκαλύπτει
λεπτομέρειες της φλογερής σχέσης που προέκυψε εν ριπή οφθαλμού. Αυτή την στιγμή αφήστε ότι άλλο
κάνετε και διαβάστε τα πάντα όλα για το απρόσμενο πάθος της βουλευτού με τον παίκτη ριάλιτι και ''τα
μυαλά στα κάγκελα''.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Δικαίωση ΦΑΓΕ για ''Greek Yoghurt'' στην Βρετανία
Tο Αγγλικό Εφετείο εξέδωσε απόφαση επί της προσφυγής της εταιρείας Chobani για την υπόθεση
«Greek yoghurt» με την οποία απέρριψε την προσφυγή της Chobani σε όλα της τα σημεία και αρνήθηκε
να της επιτρέψει την τροποποίηση των αιτιών της προσφυγής της με την ενσωμάτωση νέων σημείων
που αφορούν στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
Η Chobani είχε προσπαθήσει να πείσει το Εφετείο ότι πολλά από τα ευρήματα της πρωτόδικης απόφασης ήταν λανθασμένα. Το Εφετείο απέρριψε πάλι τα επιχειρήματα παρατηρώντας μάλιστα για αρκετά από εκείνα τα ευρήματα ότι ήταν πράγματι «ανεπίδεκτα προσβολής».
Το αποτέλεσμα είναι ότι:
· Το γιαούρτι που πωλείται ως «Greek yoghurt» στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να παρασκευάζεται
σύμφωνα με μια διαδικασία στράγγισης η οποία αφαιρεί τον ορό γάλακτος, δεν πρέπει να περιέχει
πρόσθετα και πρέπει να παρασκευάζεται στην Ελλάδα.
· Παραμένουν σε ισχύ τα μόνιμα ασφαλιστικά μέτρα με διαταγή του δικαστηρίου που απαγορεύουν
στην Chobani την πώληση στο Ηνωμένο Βασίλειο ως «Greek yoghurt», στραγγιστού γιαουρτιού που
παρασκευάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
· H Chobani διατάχθηκε να πληρώσει για τα δικαστικά και νομικά έξοδα της ΦΑΓΕ για την έφεση, με
ένα σημαντικό ποσό να είναι πληρωτέο άμεσα.
Το Εφετείο αρνήθηκε να δώσει άδεια στην Chobani να ασκήσει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο με το
σκεπτικό ότι το Εφετείο, για να αποφασίσει για το κύριο θέμα της παραπλανητικής παρουσίασης του
«Greek yoghurt», είχε εφαρμόσει πάγιες αρχές.
Περιοχή του εγκέφαλου αναγνωρίζει και διορθώνει λάθη
Βρετανοί ερευνητές ανακάλυψαν μια περιοχή του εγκεφάλου που, όπως υποστηρίζουν, φαίνεται να
είναι μοναδική στους ανθρώπους, διακρίνοντάς τους από τα άλλα ζώα. Η σφαιρική αυτή περιοχή του
εγκεφαλικού ιστού, που έχει μέγεθος και σχήμα όπως ένα μικρό λαχανάκι Βρυξελλών, θεωρείται ζωτική
για τη λήψη των αποφάσεων και κυρίως για την αναγνώριση των λαθών από τους ανθρώπους, ώστε στη
συνέχεια να τα διορθώνουν.
Οι ερευνητές του Τμήματος Πειραματικής Ψυχολογίας του πανεπιστημίου της Οξφόρδης, με επικεφαλής τον καθηγητή γνωσιακής νευροεπιστήμης Μάθιου Ράσγουορθ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Neuron» (Νευρώνας), σύμφωνα με τη βρετανική «Γκάρντιαν», μελέτησαν -μέσω
λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας (fMRI) και άλλων τεχνικών απεικόνισης- τους εγκεφάλους 25
υγιών εθελοντών.
Οι επιστήμονες μελέτησαν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια από ποτέ τη δομή και τις νευρωνικές συνδέσεις περιοχών του εγκεφάλου που είναι ζωτικές για τη γλώσσα, τον προγραμματισμό της δράσης και
τη γνωσιακή ευελιξία. Συγκρίνοντας αυτές τις περιοχές με τις αντίστοιχες περιοχές του εγκεφάλου 25
μαϊμούδων μακάκων (επίσης μέσω της τεχνικής fMRI), εντόπισαν 11 που μοιάζουν πολύ με τις ανθρώπινες, αλλά και μία, στον λεγόμενο πλαγιομετωπιαίο πόλο του προμετωπιαίου φλοιού, κοντά στο φρύδι,
που είναι μοναδική στους ανθρώπους.
Η συγκεκριμένη περιοχή βοηθά τους ανθρώπους να έχουν ευέλικτη νόηση και να καταλαβαίνουν
αν έχουν πάρει κάποια λανθασμένη απόφαση και, έτσι, να κάνουν διορθωτικές κινήσεις, κάτι που δεν
φαίνεται να μπορούν τα άλλα ζώα.
Η εν λόγω εγκεφαλική περιοχή θέτει αδιάκοπα σε αμφισβήτηση την ορθότητα των επιλογών μας και
φαίνεται να θέτει συνεχώς το ερώτημα: «τι άλλο, άραγε, θα μπορούσα να είχα κάνει, αντί γι’ αυτό που
έκανα;» Μερικοί άνθρωποι, σύμφωνα με τους ερευνητές, τα καταφέρνουν καλύτερα να διορθώνουν τα
προηγούμενα λάθη τους σε σχέση με άλλους, ακριβώς επειδή έχουν ισχυρότερο εγκεφαλικό «σήμα»
από τη συγκεκριμένη περιοχή.
«Είναι εντυπωσιακό πόσες εγκεφαλικές ομοιότητες υπάρχουν μεταξύ ανθρώπων και μαϊμούδων,
αλλά και πώς λίγες μόνο διαφορές μπορούν να απομακρύνουν τη συμπεριφορά μας τόσο πολύ από
εκείνες», δήλωσε ο Μάθιου Ράσγουορθ.
Καταιγισμός tablets από την Samsung
Έντονη είναι το τελευταίο διάστημα η φημολογία ότι για το 2014 η Samsung πρόκειται να πραγματοποιήσει στροφή προς τα mid-range smartphones και τα tablets, αφήνοντας παράμερα το high-end
κομμάτι της αγοράς.
Σύμφωνα με διάφορους αναλυτές η αγορά των high-end συσκευών φαίνεται να δείχνει σημάδια κορεσμού, τη στιγμή που οι ταμπλέτες και τα convertibles (υβρίδια laptop/ tablet) αναδεικνύονται στην
πρώτη επιλογή του καταναλωτικού κοινού, στερώντας την πρωτοκαθεδρία από τους παραδοσιακούς
προσωπικούς υπολογιστές.
Ήδη διαρροές από τη Samsung θέλουν την κορεάτικη εταιρεία να κάνει αισθητή τη στροφή στα προϊόντα της, που περιγράψαμε πιο πάνω, μέσω του λανσαρίσματος μίας ευρείας γκάμας μοντέλων tablet.
Πιο συγκεκριμένα, η Samsung φέρεται να ετοιμάζει την παρουσίαση τεσσάρων νέων μοντέλων κατά το
πρώτο τρίμηνο του 2014. Ένα από αυτά λογικά θα είναι το Galaxy Tab 3 Lite (SM-T111) το οποίο πρόκειται να διατεθεί κοντά στην τιμή των 100 ευρώ.
Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα τρία μοντέλα, σε αυτά θα περιλαμβάνεται το tablet με οθόνη Super
AMOLED, το 12ιντσο Galaxy Note (SM-P900) και ένα convertible με διαγώνιο οθόνης στις 13,3 ίντσες και
δυνατότητα εκκίνησης εναλλακτικών λειτουργικών συστημάτων (Windows/ Android).
To Twitter «ξέρει» πότε κάποιος κινδυνεύει από κατάθλιψη
Με τα εκατομμύρια των χρηστών του, το Twitter έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο κανάλι προσωπικής
έκφρασης, το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο σε θέματα δημόσιας υγείας – ειδικά σε θέματα κατάθλιψης. Ο Έρικ Χόρβιτς, του Microsoft Research Redmond, αποτελεί πρωτοπόρο της έρευνας πάνω στο
Twitter και την κατάθλιψη, και εκτιμά ότι κάποια στιγμή «έξυπνα» συστήματα θα μπορούν να αναλύσουν το Twitter feed ενός χρήστη και να τον προειδοποιήσουν εάν κινδυνεύει από κατάθλιψη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Time.
«Αναρωτηθήκαμε αν μπορούμε να δημιουργήσουμε μέσα που θα μπορούν να αντιληφθούν πότε κάποιος πάσχει από κατάθλιψη, απλά και μόνο από τις δημοσιεύσεις του. Τι λένε οι άνθρωποι στον κόσμο
σε δημόσιους χώρους; Μπορείτε να φανταστείτε εργαλεία που θα ενημερώνουν για μεταβολές στη διάθεση ενός χρήστη, πριν καν τις νιώσει ο ίδιος» αναφέρει.
Ο Χόρβιτς και μια ομάδα ερευνητών έχουν βοηθήσει στην ανάπτυξη μίας μεθόδου που επιτρέπει την
πρόβλεψη κατάθλιψης σε χρήστες του Twitter με ακρίβεια 70%, μέσω «σκαναρίσματος» των tweets
τους. Ωστόσο, η μέθοδος έχει ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης, καθώς μπορεί να διαφύγουν κάποιες
ενδείξεις και να μην εντοπιστούν άνθρωποι που μπορεί να παρουσιάσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα.
Επίσης, σύμφωνα με τον Χόρβιτς, υπάρχει θέμα με τα λάθη, καθώς στο 10% των περιπτώσεων βρέθηκαν να κινδυνεύουν με κατάθλιψη υγιείς χρήστες.
Στο πλαίσιο της έρευνας, η ομάδα της Microsoft βρήκε 476 χρήστες του Twitter, 171 εκ των οποίων
είχαν κατάθλιψη. Στη συνέχεια, οι ερευνητές εξέτασαν τα ιστορικά τους στο Twitter μέχρι και έναν
χρόνο πριν τη διάγνωση, αναζητώντας διάφορες ενδείξεις κατάθλιψης, αναλύοντας 2,2 εκατ. tweets
με υπολογιστικά μοντέλα. Μέσω της σύγκρισης των tweets των χρηστών με κατάθλιψη με αυτά υγιών
χρηστών, αναπτύχθηκε μια μέθοδος που μπορεί να προβλέψει περιπτώσεις κατάθλιψης πριν αυτές εκδηλωθούν. Το εν λόγω «μοντέλο» στη συνέχεια δοκιμάστηκε και σε άλλο δείγμα χρηστών, με ποσοστό
επιτυχίας 70%.
Κάποια tweets ήταν «προφανή»: «θέλω κάποιον να με αγκαλιάζει και να είναι εκεί για μένα όταν είμαι
λυπημένη», «το να έχω ξανά δουλειά με κάνει χαρούμενο. Λιγότερος χρόνος για να είμαι θλιμμένος και
να βλέπω λυπηρές ταινίες» κ.α.. Ωστόσο, οι ερευνητές της Microsoft εξέτασαν και άλλους παράγοντες,
όπως τον αριθμό των tweets ανά ημέρα, την ώρα που οι χρήστες έκαναν τα tweets, τον βαθμό αλληλεπίδρασης με άλλους, το είδος της γλώσσας κ.α.

24

•

Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

Διογένης ο Λαέρτιος - Βίοι φιλοσόφων
Ο Διογένης ο Λαέρτιος ήταν ιστοριογράφος της
φιλοσοφίας της αρχαιότητας, συγγραφέας του
έργου Βίοι φιλοσόφων. Ήταν ελληνικής καταγωγής, γεννημένος μάλλον στην πόλη Λαέρτη της
Κιλικίας.
Πιθανολογείται πως έζησε στις αρχές του 3ου
μ.Χ. αιώνα, όμως για τη ζωή του, την καταγωγή
του, τη μόρφωση του, το σύνολο του έργου του,
την προσωπικότητα του, δεν γνωρίζουμε σχεδόν
τίποτε, ενώ δεν υπάρχουν και αντίστοιχα σοβαρά
αποδεικτικά στοιχεία, καθώς οι αρχαίοι συγγραφείς δεν δίνουν σχετικές πληροφορίες. Για τον
λόγο αυτό, οι ερευνητές δεν μπορούν παρά να τον
αναζητήσουν μέσα από το έργο του, από στοιχεία
που σίγουρα είναι αποσπασματικά και δύσκολο να
επαληθευτούν.
Βεβαιότητα δεν υπάρχει ούτε για το όνομα του
αφού τα χειρόγραφα άλλες φορές δίνουν το όνομα Διογένης Λαέρτιος και άλλες Διογένης ο Λαερτιεύς. Μια εικασία περιγράφει πως το Λαέρτιος
ίσως προέρχεται από κάποιον πρόγονό του που
λεγόταν Διογένης Λαερτιάδης.
Εξίσου δύσκολο είναι να τοποθετηθεί με ακρίβεια το πότε έζησε, αφού το στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει και συνάγεται από την ταυτοποίηση της περιόδου της τελευταίας φιλοσοφικής
σχολής που περιγράφει δεν είναι ασφαλές, καθώς
η κριτική του κειμένου δεν έχει καταλήξει αν στο
έργο του δεν υπάρχουν μεταγενέστερες προσθήκες ή αν υπήρξε κάποιο σύγγραμμα το οποίο αντέγραψε ο Διογένης Λαέρτιος. Τα επιχειρήματα που
τοποθετούν τη ζωή του στις αρχές του 3ου αιώνα
μ.Χ. έχουν να κάνουν με την διερεύνηση της σκεπτικής σχολής στο βιβλίο Θ του έργου του, έως τον
διάδοχο του Σέξτο Εμπειρικό στο τέλος του 2ου
αιώνα μ.Χ., όπως επίσης με την διαπίστωση ότι
δεν κάνει λόγο για τον νεοπλατωνισμό. Πάντως,
σύμφωνα με τα πιο ασφαλή όρια που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν, ο Λαέρτιος δεν έζησε πριν το
200 μ.Χ. και με βάση τη μαρτυρία του Στέφανου
Βυζαντίου που τον αναφέρει ως έναν αρκετά παλαιό συγγραφέα, μάλλον έζησε πολύ πριν το 500
μ.Χ. με πιθανή χρονολογία για τους περισσότερους ερευνητές τις αρχές του 3ου αιώνα.
Το έργο του
Το κυριότερο έργο του, που σώθηκε ολόκληρο,
περιέχει τους βίους των αρχαίων φιλοσόφων και
αποτελείται από 10 βιβλία. Είναι πιθανό για κά-

ποιους, το έργο αυτό να κυκλοφόρησε την εποχή
του Ρωμαίου αυτοκράτορα Αλεξάνδρου Σεβήρου
(222-235 μ.Χ.). Συνήθως ονομάζεται Βίοι φιλοσόφων, αλλά στην πραγματικότητα έχει έναν μακροσκελή τίτλο: Βίοι και γνώμαι των εν φιλοσοφία
ευδοκιμησάντων και των εκάστη αιρέσει αρεσκόντων εν επιτόμω συναγωγή.
Στο προοίμιο του έργου του, ο συγγραφέας
αναζητά την καταγωγή της φιλοσοφίας, και αναλύει τις ανατολικές επιδράσεις στους Έλληνες φιλοσόφους. Δίνει τον ορισμό της φιλοσοφίας και
παρά τη μετριότητα των κριτικών και αξιολογικών στοιχείων, προσφέρει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη βιογραφία και τη διδασκαλία
γνωστών φιλοσόφων της αρχαιότητας. Ο ίδιος δεν
προβαίνει σε κρίσεις γιατί δεν ήταν οπαδός καμιάς
φιλοσοφικής σχολής ούτε είχε λάβει συστηματική
φιλοσοφική παιδεία. Ήταν όμως φιλομαθής και
πρέπει να είχε διαβάσει τα περισσότερα σχετικά
φιλοσοφικά συγγράμματα, από τα οποία άντλησε
τεράστιο υλικό γνώσεων.
Αν κάποιος θα ήθελε να βρει σε ένα μόνο αρχαίο
έργο μια περίληψη των ελληνικών ηθικών συστημάτων, αναμφισβήτητα το έργο αυτό θα ήταν οι
Βίοι Φιλοσόφων του Διογένη Λαέρτιου.
Στην Παλατινή Ανθολογία υπάρχουν τριάντα
έξι δικά του επιτύμβια επιγράμματα φιλοσόφων,
παρμένα όλα από τους Βίους.
Οι πηγές του
Καταρχάς, χρησιμοποίησε πρωτότυπα στοιχεία
από διαθήκες, επιστολές (όχι πάντα γνήσιες) και
δικαστικά κείμενα. Κατά δεύτερο λόγο, χρησιμοποίησε λογοτεχνικά στοιχεία, όπως αναφορές
από κωμωδίες εναντίον φιλοσόφων και στίχους
από την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Τέλος, άντλησε πληροφορίες από φιλοσοφικές πηγές, όπως
επιμέρους συγγραφές για τους φιλοσόφους, τις
αιρέσεις τους, τους καταλόγους μελών και ηγετών
τους ή δοξογραφικές συλλογές που περιείχαν τα
ουσιώδη σημεία της διδασκαλίας κάθε αιρέσεως.
Περιεχόμενα του έργου Βίοι Φιλοσόφων
Η έκθεση της αρχαίας φιλοσοφίας, που επιχείρησε ο Διογένης Λαέρτιος, παρά τα συστηματικά
και τα άλλα ελαττώματα της, αποτελεί πολύτιμη
πηγή για τον σύγχρονο ιστορικό τής φιλοσοφίας,
που μπορεί να φτάσει σε μια σχετικά πιστή εικόνα
της πραγματικότητας όταν ελέγξει τα δεδομένα
αυτά και τα συνδυάσει με συναφείς πληροφορίες.

Πρωταγόρας: Η ζωή και το έργο του
Ο Πρωταγόρας (περ. 490-420 π.Χ.), από τα
Άβδηρα της Θράκης, ήταν σημαντικός φιλόσοφος
της αρχαιότητας. Υπήρξε σύγχρονος του Δημόκριτου, από τα Άβδηρα επίσης, κορυφαίος μεταξύ
των σοφιστών και ο ιδρυτής της σοφιστικής κίνησης. Ως δάσκαλος ταξίδεψε σε πολλές ελληνικές
πόλεις. Επισκέφτηκε συχνά την Αθήνα όπου συνδέθηκε με φιλία με τον Περικλή και άλλους επιφανείς Αθηναίους. Αναφέρεται πως ο Περικλής του
ανέθεσε να γράψει τους νόμους για τους Θούριους, της αθηναϊκής αποικίας στην Κάτω Ιταλία που
ιδρύθηκε το 444 Π.Κ.Ε στη θέση της Σύβαρης.
Κύριες πηγές για το βίο του Πρωταγόρα είναι ο
ομώνυμος πλατωνικός διάλογος, οι Βίοι Φιλοσόφων του Διογένη Λαέρτιου (3ος αι. μ.Χ.) και το
έργο του Σέξτου Εμπειρικού.
Φιλοσοφικές θέσεις
Με τον Πρωταγόρα εισάγεται το ρεύμα του σχετικισμού και του υποκειμενισμού στην φιλοσοφία.
Ο Πρωταγόρας πίστευε ότι η γνώση δεν προσδιορίζεται αντικειμενικά, αλλά με τις αισθήσεις. Άρα,
γνώση είναι ό,τι αντιλαμβανόμαστε όπως αποτυπώνεται στις αισθήσεις μας.
Ο Πρωταγόρας εισήγαγε και την έννοια του
«ανθρωποκεντρισμού», με τη χαρακτηριστική
ρήση «πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος». Η
έκφραση αυτή σημαίνει ότι ο άνθρωπος αποτελεί
μέτρο της αλήθειας και της γνώσης και γι’ αυτό
κάθε υποκειμενική άποψη για κάποιο θέμα έχει
την άξια της.
Θεωρείται επίσης ο πρώτος αγνωστικιστής,
όπως προκύπτει από τις θέσεις που εκφράζει
στο έργο του Περί Θεών. Αντιμετώπισε με κριτικό πνεύμα την ύπαρξη του Θεού θεωρώντας ότι
εμπόδιο για τη γνώση του είναι «η αδηλότητα των
θεών και η βραχύτητα του ανθρωπίνου βίου». Οι

απόψεις του, όπως και αυτές του Σωκράτη, σκανδάλισαν τους Αθηναίους και κατηγορήθηκε από
τον Πυθόδωρο για αθεΐα. Μαρτυρείται πως τα βιβλία του κάηκαν δημόσια στην αγορά και ο ίδιος
καταδικάστηκε για αθεΐα.
Για να αποφύγει τα χειρότερα ο Πρωταγόρας
διέφυγε προς τη Σικελία, όμως, το πλοίο που τον
μετέφερε ναυάγησε και ο ίδιος πνίγηκε. Η συγκεκριμένη αφήγηση αμφισβητείται, καθώς στον
Μένωνα του Πλάτωνα ο Σωκράτης αναφέρει πως
ο Πρωταγόρας γνώρισε τιμές μέχρι το θάνατό του,
παρόλα αυτά πιθανώς περιέχει ψήγματα αλήθειας
σχετικά με την αντιμετώπισή του.
Διδασκαλία
Ο Πρωταγόρας ήταν πιθανόν ο πρώτος δάσκαλος που δίδασκε με ανταμοιβή και ήταν ξακουστός για τα υψηλά δίδακτρα που χρέωνε. Οι μέθοδοι διδασκαλίας ήταν πρόδρομοι των σημερινών
διαλέξεων και είχαν ως περιεχόμενο ανάλυση
ποιημάτων, συζητήσεις για τα νοήματα και τις σωστές χρήσεις των λέξεων και γενικούς κανόνες ρητορικής. Όπως είναι φυσικό οι μαθητές του ήταν
πλούσιοι και οικονομικά ευκατάστατοι Αθηναίοι
με κοινωνικό υπόβαθρο.
Εστίαζε την εκπαίδευση που παρείχε σε πρακτικά ζητήματα αποδίδοντας μεγάλη αξία στη
ρητορική δεινότητα και ευγλωττία (ορθοέπεια).
Θεωρώντας πως για κάθε θέση μπορούν να διατυπωθούν επιχειρήματα υπέρ και κατά, προετοίμαζε τους μαθητές του με τέτοιο τρόπο ώστε
να είναι σε θέση να υπερασπιστούν αλλά και να
επικρίνουν, με λογικά επιχειρήματα, κάθε αμφιλεγόμενη θέση.
Αξιοσημείωτος είναι ο ομώνυμος διάλογος του
Πλάτωνα, στον οποίο ο Σωκράτης συζητάει με τον
σοφιστή Πρωταγόρα για το θέμα της αρετής.

Ανεξάρτητη, αδέσμευτη, αντικειμενική
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