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ΗΠΑ: ΥΠΟΤΟΝΙΚΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εξαιτίας της αισθητής ανικανότητας των διπλωματών της...Η άγνοιά τους γιά την αμερικάνικη πραγματικότητα, η κρατούσα
νεοελληνική νοοτροπία τους και η ασχολία τους βασικά με την διαλυμένη ''οργανωμένη Ομογένεια'', τους καθιστά ''ολίγους''

Τον χρόνο 2014 η Ελλάδα, διπλωματικά-''προπαγανδιστικά'' στις ΗΠΑ, ακόμα βρίσκεται στην
εποχή του...κάρου. Με νοοτροπίες παλιομοδίτικες και τοποθέτηση ανεπαρκών διπλωματών
με κομματικά ή προσωπικά κριτήρια, που έχουν άγνοια της αμερικάνικης πραγματικότητας,
η Ελλάδα έχει σχεδόν μηδενική παρουσία στις ΗΠΑ. Οι διπλωμάτες (μαζί με εκείνους των Γρα-

φείων Τύπου), μετά 4 χρόνια ''ευδόκιμης -τουριστικής- υπηρεσίας'' και όταν αρχίσουν να καταλαβαίνουν πως λειτουργεί αυτή η χώρα, αντικαθίστανται και οι διάδοχοί τους συνεχίζουν
ακριβώς την ίδια... ''παράδοση''. Τίποτα δεν αλλάζει γιά δεκαετίες. 'Ολα λειτουργούν με την
ελληνοκεντρική πολιτική-κομματική πραγματικότητα του αμαρτωλού παρελθόντος...(σελ. 3)
Νέα Υόρκη: Παρέλαση
γιά την 25η Μαρτίου

Ελλάδα: Πρωτογενές το πλεόνασμα,
αλλά μόνο σε κοροϊδία (Σελ. 2)

Eπιστολή-καταπέλτης Θεόδωρου
Σπυρόπουλου στον υφυπουργό
Εξωτερικών αρμόδιο γιά Απόδημους,
σχετικά με το ΣΑΕ. (Σελ. 7)

Σελ. 2

Παρελάσεις στις ΗΠΑ κάνουν ακόμα μόνο
gay-lesbians, 'Ελληνες και Πορτορίκοι
Σελ. 6
Ομοσπονδία Βοστώνης: Οι ψεύτες,
παρανομούντες, συκοφάντες και οι
οικονομικές τους αλχημείες (Σελ. 8-9)

ΤΟ ''ΜΕΓΑΛΟ
ΦΑΓΟΠΟΤΙ''
ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΑ
ΚΟΝΔΥΛΙΑ

Μεταξύ 12 και 20 εκατομ. ευρό τον χρόνο ο προϋπολογισμός του
ελληνικού Δημόσιου γιά το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), τα
5-6 εκατομ. δίνονταν μόνο γιά τις ανάγκες του (1995-2008). Τα υπόλοιπα
πήγαιναν σε τσέπες Ελλήνων πολιτικών και λοιπών ''ημέτερων''
Ο Ελληνισμός στην Αμερική (Σελ. 11)

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

Μορφές: Κων/νος Καραθεοδωρής, ο
δάσκαλος του Αϊνστάϊν (Σελ. 12)

Ιστορία... Γιατί οι αρχαίοι 'Ελληνες
έβαζαν νερό στο κρασί τους (Σελ. 14)

Η Κεφαλονιά ξαναζεί
τον εφιάλτη των σεισμών
(Σελ. 18)

Από Ελλάδα και κόσμο (Σελ. 17-21)
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η γνωμη μασ

ΓΝΩΜΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ

•••

Ομογένεια ΗΠΑ, παρελάσεις-καρνάβαλοι:
Είμαστε μόνο γιά τα πανηγύρια
Αρχές της δεκαετίας '70, περίοδο δικτατορίας στην Ελλάδα,
δύο κορυφαίοι της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη, ο Μπάμπης Μαλαφούρης και ο Θεοδόσης 'Αθας, αποκαλούσαν την παρέλαση
στην 5η Λεωφόρο στο Μανχάτταν, ''καρνάβαλο''. Σατιρίζοντας
τον ''καρνάβαλο'' και την συμμετοχή ευζώνων από την Ελλάδα,
έγραφαν στην ''Ομογένεια'': ''Μπροστά πάνε οι παπάδες και από
πίσω τους τσολιάδες''.
Πέρασαν 40 χρόνια από τότε. Η ''οργανωμένη Ομογένεια'', με
κέντρο το ''γκέττο'' της Αστόρια, εξακολουθεί να κάνει παρέλαση στο Μανχάτταν. Γιά να τιμήσει, υποτίθεται, την εθνική μας
επέτειο της 25ης Μαρτίου.
Οι 'Ελληνες στις ΗΠΑ παραμένουμε από τις ελάχιστες εθνικές
ομάδες που κάνουν παρελάσεις γιά εθνικές επετείους. Υπάρχουν
και ορισμένες με ρίζες στην κεντρική Αμερική και στα νησιά της
Καριβαϊκής (Τζαμαίηκα, Πόρτο Ρίκο). Φυσικά, παρελάσεις κάνουν gay-lesbians και Ιρλανδοί, αλλά γιά διαφορετικούς λόγους:
Γιά να προβάλουν τα αιτήματά τους ή γιά να εορτάσουν τον 'Αγιο
Πατρίκιο (Ιρλανδοί).
Oι υπέρμαχοι των παρελάσεων, ισχυρίζονται ότι με αυτές
''κρατάμε τα παιδιά μας κοντά στην Ελλάδα''. Με μία τελετή
πεζοπορίας δηλαδή, μία φορά τον χρόνο, διάρκειας 2-3 ωρών,
αναπτύσσεται το ''εθνικό φρόνημα'' των νέων Ελληνοαμερικανών.
Την ίδια ώρα οι άλλες εθνικές μειονότητες, φιάχνουν νηπιαγωγεία, επειδή πιστεύουν ότι τα παιδιά, ίσαμε την ηλικία των
6 χρονών, λαμβάνουν απόλυτα ότι τους δίνουν: Μόρφωση-διαπαιδαγώγηση στην γλώσσα των γονιών τους. 'Οσες εθνικές
μειονότητες έχουν και δημοτικά σχολεία, ακόμα καλύτερα. Τα
δικά μας δημοτικά, τα κλείνουμε την τελευταία δεκαετία. Δεν
μας χρειάζονται. Προηγούνται οι καρνάβαλοι που αποκαλούμε
''παρελάσεις γιά την 25η Μαρτίου''.
Εμείς, των παρελάσεων και της ημιμάθειας, δεν δημιουργούμε νηπιαγωγεία ή δημοτικά σχολεία. Προτιμάμε να ''σέρνουμε''
τα παιδιά μας μία φορά τον χρόνο σε μιά παρέλαση 2-3 ωρών,
ντύνοντάς τα ''τσολιάδες'' και ''αμαλίες''. 'Ετσι, πιστεύουμε, τους
δίνουμε ''ελληνική εθνική παιδεία''. Ουσιαστικά όμως τα χρησιμοποιούμε γιά εμάς, γιά το θέαμά μας.
Εξυπακούεται ότι, οι παρελάσεις, δεν συνοδεύονται με ποιοτικές εκδηλώσεις, που να απευθύνονται στους Αμερικανούς
συμπολίτες μας, γιά να τονίσουμε το νόημα-μήνυμα του αγώνα
της επανάστασης του '21, που στήριξαν και με την φυσική τους
παρουσία αγωνιστές, Αμερικανοί φιλέλληνες. Οι ''ικανότητές''
μας και η ημιμάθειά μας, αρχίζουν και τελειώνουν σε έναν πολυέξοδο καρνάβαλο.
Ενώ οι ''τιμημένοι'' διπλωμάτες μας αδυνατούν και δεν καταδέχονται, να πάνε στα βόρεια της Πολιτείας Νέας Υόρκης να
πουν ένα ευχαριστώ στην πόλη ''Ελλάδα'' (Greece), που πήρε το
όνομά της 1822, γιά να τιμήσει τον αγώνα των Ελλήνων.
Φυσικά, οι 7 παρελάσεις των Οργανώσεών μας ανά τις ΗΠΑ,
στοιχίζουν 500-600.000 δολάρια, γιά 2-3 ώρες, μία φορά τον
χρόνο. Και μετά τις παρελάσεις, κάνουμε επιδρομή σε ''φεστιβάλ'' ή εστιατόρια, να ενισχύσουμε το εθνικό μας φρόνημα με
σουβλάκι, μουσακά, ιμάμ μπαϊλντί, μπακλαβά και λοιπά ''ατόφια
ελληνικά'' εδέσματα.
Μπορεί, χρόνο με τον χρόνο, οι παρελάσεις να έχουν αισθητά
μικρότερη συμμετοχή παρελαυνόντων και θεατών, αλλά εμείς
επιμένουμε: Παρελαύνουμε, μας χειροκροτούν οι συγγενείς και
φίλοι ή χειροκροτούμε τα παιδιά μας.
Στις παρελάσεις-πεζοπορίες μας, συμμετέχουν και...άρματα.
Με μιά μικρή διαφορά: Αλλάζουν λίγο τα θέματα των στολισμένων αρμάτων, σε σχέση με αυτά σε καρνάβαλους. Στη Νέα Υόρκη
υπάρχει και πρωτοτυπία: Κοντά στην ''εξέδρα των επισήμων'',
όπου συνωστίζονται οι επίσημοι, διπλωμάτες, βουλευταράδες
από Ελλάδα, προεδροπαράγοντες-ψώνια, με προεξάρχοντα τον
Αρχιεπίσκοπο, στήνεται άλλη μία εξέδρα όπου -ταυτόχρονα με
την παρέλαση- τραγουδά η κάθε 'Αννα Βίσσυ ή άλλοι αστέρες και
χορεύουν, μαζί και τα σχετικά ''ώπα'', γιά τις ανάγκες τηλεοπτικού τοπικού σταθμού, που τον πληρώνουμε γιά να προβάλουμε
την παρέλασή μας, νομίζοντας ότι οι Αμερικανοί κυριακάτικα,
μεσημεριάτικα, δεν έχουν άλλη δουλειά παρά να βλέπουν στην
τηλεόρασή τους (με επιλογή εκατοντάδων ''καναλιών'') την...
παρέλαση-πεζοπορία των...γκρηκς.
Κι εμείς στον ''κόσμο'' μας. Ο ''ομφαλός της γής''... Αγνοώντας
το αυτονόητο: Νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ χρειαζόμαστε γιά να κρατήσουμε παιδιά και εγγόνια κοντά
στην Ελλάδα. 'Οχι καρναβάλους, που αποκαλούμε ''παρελάσεις
γιά την εθνική μας επέτειο''. Ακόμα και σήμερα, οι ''απόγονοι''
σοφών και ηρώων, παραμένουμε κομπλεξικοί ''φιγουρατζήδες''
και ημιμαθείς στα ''γκέττο'' μας, με αποτέλεσμα, οι Αμερικανοί,
να μας έχουν ταυτίσει με...φαγητά και πανηγύρια. η Πρωϊνή

Πρωτογενές πλεόνασμα σε κοροϊδία
Εκλογές έρχονται και άρχισαν τα... τάματα. Ακόμα -έχει ξαναγίνεικαι σε περιοχή πληγείσα από σεισμό. Δεν έχουν τον Θεό τους ούτε
οι δικοί μας ούτε οι απ' έξω (οι άθλιοι, όχι του Ουγκώ, αλλά του…
βουτώ -από τα μακροβούτια στα λεφτά μας και τα πακέτα δήθεν για
εκσυγχρονισμό της χώρας από το 81 και μετά- τους δώσανε δικαίωμα και αυτοί το καταχράστηκαν και με το παραπάνω).
Ξαφνικά είδαν το φως το αληθινό εκεί στο Στρασβούργο και τις
Βρυξέλλες ότι η Τρόικα δεν είναι νόμιμη (όταν τα φώναζαν το 2010
κάποιοι τους λέγανε γραφικούς) και δημοκρατική και ότι στην Ελλάδα φέρθηκαν σαν να 'ναι σκουπίδι (αφού πιστεύουν οι «εταίροι»
ότι έτσι είναι, αιώνες τώρα έχουν κόμπλεξ και συμπλέγματα με την
ελληνική κληρονομιά της Ευρώπης) και αποικία.
Και έρχονται στα ερείπια να μας μιλήσουν και να μας τονώσουν
την ευρωπαϊκή μας συνείδηση. Την ποια; Εδώ οι Έλληνες έχουμε
ξεχάσει την εθνική μας συνείδηση θα 'χουμε ευρωπαϊκή; Και δεν μιλάω για τα άθλια εθνικιστικά τσιτάτα ότι είμαστε ο περιούσιος λαός,
κάναμε τους πάντες ανθρώπους κ.λπ., κ.λπ.. Αυτά ας πάνε στον έξω
από δω και παραπέρα. Μιλάω για έναν λαό που έχει ανοικτούς ορίζοντες, αντιλαμβάνεται ως ευλογία και όχι ως βάρος την ιστορία της
Ελλάδας και την συνεισφορά της στον ευρωπαϊκό και δυτικό, πολιτισμό. Έναν λαό με τρόπους, σεβασμό στον γύρω του, την τοπική
κοινωνία και μετά στην χώρα του.
Οι 'Eλληνες πολύ πριν την κρίση είχαν γίνει εγωκεντρικοί, ανέπτυξαν πάρα πολλοί συμπλέγματα κατωτερότητας, πίστεψαν όσα
έλεγαν τα ΜΜΕ ότι είμαστε μια μικρή χώρα, προγονόπληκτη που
ζητιανεύει από τους ξένους πράγματα επειδή απλά κάποτε η αρχαία
Ελλάδα πέτυχε όσα καμιά δυτική χώρα, ότι είμαστε Βαλκάνιοι υπανάπτυκτοι. Οικογένειες, μιας που λένε ότι η οικογένεια είναι τόσο
σημαντική στην Ελλάδα (ισχύει αλλά δεν είναι πάντα για καλό), είναι
χωρισμένες, δεν αντέχουν άτομα αυτής να θέλουν να σκέφτονται
διαφορετικά, να προκόβουν, να ονειρεύονται. Στα λεγόμενα οικογενειακά συμβούλια, κυρίως με αφορμή μια γιορτή ονομαστική, γενέθλια ή Πάσχα και Χριστούγεννα, θείοι, θείες και λοιποί συγγενείς,
θέλουν από κάθε παιδί αναφορά, κάνουν τα πάντα για να νιώσει
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βάρος στην οικογένειά του, άχρηστο και του δίνουν συμβουλές, κέντρο των οποίων δεν είναι θα σε στηρίξουμε στα όνειρά σου, παρότι
είναι εποχή που δεν επιτρέπει όνειρα στον Έλληνα, και κάνε υπομονή δεν θα 'ναι τόσο χάλια τα πράγματα, άλλα να βολευτείς κάπου
στο δημόσιο!
Ακόμα και μετά από τέτοια κρίση ο Έλληνας επιθυμεί να γυρίσουν
τα πράγματα στην προηγούμενη φούσκα και ακόμα πάει επίσκεψη
στον πολιτευτή, τον τοπικό άρχοντα ή τον βουλευτή της περιοχής
για προώθηση του παιδιού του συνήθως. Το ρουσφέτι και το μέσο
και οι παθογένειες είναι χειρότερες από τα μνημόνια. Λιτότητα και
τρόικα δεν ήρθαν επειδή έχουμε διεθνή κρίση.
Αλλά επειδή ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ, αλλά κυρίως αυτοί που έστησαν το κράτος από την «ανεξαρτησία», πήραμε την ζωή μας λάθος. Κάθε γενιά περνάει άθλια νοοτροπία στην νεότερη. ΔΕΝ τα φάγαμε μαζί,
πολλοί δεν ξέραμε τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες αλλά, και ας
το παραδεχθούμε, υποψιαζόμασταν ότι τοπικοί και εθνικοί ηγέτες
και άνθρωποί τους ήταν πιράνχας και έτρωγαν παρέα και με ξένους.
Δεν μας φταίνε τόσο οι ξένοι, οι παράνομοι μετανάστες ή μόνοι οι
μεγάλοι. Εμείς ανεχόμασταν, δεν θέλαμε να δούμε την πραγματικότητα, προτιμούσαμε τα σήριαλ και την μπάλα. Και κάποιοι ακόμα
και τώρα τσακώνονται ή για το τόπι ή έχουν παραδοθεί στον Σουλεϊμάν.
Ακόμα και τώρα αυτή η έρμη η Ελλάδα έχει τόσες δυνατότητες.
Τις βλέπουμε στις εφημερίδες που προσφέρουν υλικό για σκέψη,
καλύτερο από τα άρθρα και την ύλη τους πολλές φορές. Τα βιβλία,
που όμως όπως και οι εφημερίδες και πολλά άλλα, είναι πολυτέλεια
για τον 'Eλληνα του 2014. Και ακόμα και αν έχει λεφτά, στο σχολείο
παραμορφώθηκε και δεν ξέρει τον Σολωμό και λέει ότι στον Μαραθώνα έγινε ναυμαχία ή δεν είναι σίγουρος αν ο Χίτλερ ήταν κακός!
Μπορούμε αν θέλουμε να προωθήσουμε, μιας που η Πολιτεία
(γιατί συμφέρει τα πιράνχας που λέγαμε και τους «φίλους» Ευρωπαίους που μας «βοηθούν» ενώ εμείς τους βρίζουμε), δεν το κάνει ούτε πρόκειται, την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ. Μια Ελλάδα γεμάτη
χρώμα, συγκλονιστικές εικόνες, άγνωστες πτυχές της ιστορίας και
του πολιτισμού, γεύσεις που θα ενθουσιάσουν και τους χειρότερους
ανθέλληνες.
Αντί για την άθλια εικόνα, που εκμεταλλεύθηκαν κίτρινα ΜΜΕ
στην ανθελληνική τους προπαγάνδα το 2010, για την Ελλάδα, για
τους τουρίστες, με τους χαζοχαρούμενους Ζορμπάδες και όλιγη από
τζατζίκι και παραλία για καμάκι, δεν θα 'ταν ωραίο να αναδειχθεί
σε ένα site αυτή η Ελλάδα με την παράδοση, την ιστορία και τον
πολιτισμό της; Πόσες δουλειές θα άνοιγαν;
Βαρέθηκα την μιζέρια και την μαυρίλα παραπάνω από την ανεργία
μου μέσα. Δεν θέλω να βαλτώσω. Δεν αντέχω άλλο τους συγγενείς
μου, με τα δικά τους προβλήματα, να με κοιτάνε και να προσπαθούν
να με μειώσουν με κάθε ευκαιρία. Δεν θέλω να βλέπω κατεβασμένα κεφάλια. Είναι κρίμα αυτή η σπουδαία χώρα να αφήνει πλούτο
ανεκμετάλλευτο. Ας σταματήσουμε να γκρινιάζουμε και να κοιτάμε
την κρίση σα να 'ναι σήριαλ. Δεν υπάρχει μόνο μαύρο.
Σοφία Τζανή
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ΓΝΩΜΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ

Υποτονική η παρουσία της Ελλάδας στις ΗΠΑ, εξαιτίας της ανικανότητας των διπλωματών της

Η άγνοιά τους γιά την αμερικάνικη πραγματικότητα και η ασχολία τους βασικά με την αχρηστία της Ομογένειας, τους καθιστά αντιπαραγωγικούς και ''ολίγους''
Μέσα Οκτωβρίου 2012. Με φαξ και emails η πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, ζητά από τα κατά τόπους ελληνικά Προξενεία
να φροντίσουν να ενημερώσουν τις τοπικές Ομοσποδνίες ελληνικών
συλλόγων-σωματείων, ώστε αυτές να στείλουν ''γράμμα διαμαρτυρίας'' στο τότε Μιτ Ρόμνεϊ, υποψήφιο του Ρεπουμπλικανικου Κόμματος στις προεδρικές εκλογές της 6ης Νοεμβρίου 2012. Η διαμαρτυρία, γιά τις προεκλογικές δηλώσεις του προεδρικού υποψήφιου
-στο Συνέδριο του Κόμματος στην Τάμπα και αλλού- περί Ελλάδας,
όταν αναφερόμενος στην οικονομία έκανε αναφορές λέγοντας ''μην
καταντήσουμε όπως η Ελλάδα''. Το αίτημα προς τα προξενεία υπόγραφε υψηλόβαθμη της πρεσβείας, με εντολή του πρέσβη.
Λίγους μήνες ενωρίτερα, ομοσπονδιακοί πράκτορες είχαν βάλει
''λουκέτο'' σε 4 εκκλησίες στον Νότο, επειδή οι ''πάστορες'' έκαναν
κηρύγματα υπέρ του Ρεπουμπλικανού υποψήφιου. Εκκλησίες και
ομογενειακές Οργανώσεις στις ΗΠΑ έχουν ένα κοινό: Είναι μη κερδοσκοπικές εταιρίες, υπάγονται στην κατηγορία 501(c)3, γιά φοροαπαλλαγή και απαγορεύεται ρητά να ασχολούνται με ζητήματα που
έχουν σχέση με την νομοθετική, εκτελεστική εξουσία, κάθε μορφής,
με στόχο τον επηρεασμό τους. Γι' αυτήν την δουλειά -νόμιμα- υπάρχουν οι ''λομπίστικες'' ομάδες.
Συμπτωματικά, ο υπογράφων, πληροφορήθηκε την ίδια ημέρα
την ύπαρξη του γραπτού αιτήματος από την πρεσβεία προς τα προξενεία. Γνωρίζοντας την νοοτροπία των ''τουριστών-διπλωματών''
της Ελλάδας στις ΗΠΑ και την ''φιλοσοφία'' στην πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, έκανε το αυτονόητο, αντιλαμβανόμενος τον μεγάλο κίνδυνο: Δεν επικοινώνησε με την πρεσβεία. Θα ήταν χάσιμο χρόνου και
χωρίς ουσία-αποτέλεσμα. Φρόντισε, εξαιτίας στενότητας χρόνου,
να επικοινωνήσει με το γραφείο του τότε υπουργού Εξωτερικών,
Δημήτρη Αβραμόπουλου. Αυτός με την σειρά του, αντιλήφθηκε τι
πάνε να κάνουν οι της πρεσβείας και άμεσα επικοινώνησε με τον
πρέσβη, τον οποίον ''στόλισε'' ανάλογα. Μετά λίγη ώρα η πρεσβεία
ζητούσε από τα προξενεία να ''ξεχάσουν'' το θέμα.
Το πραγματικό αυτό περιστατικό δείχνει ξεκάθαρα πως ''εκπροσωπείται'' η Ελλάδα στις ΗΠΑ, ειδικά την τελευταία 20ετία.
Και με την απλή λογική αναρωτιέται κανείς: Με τι προσόντα οι
διπλωμάτες στέλνονται τις ΗΠΑ, που παραμένουν ακόμα υπερδύναμη; Το συμπέρασμα βγαίνει εύκολα. Εξαρτάται τι ''πλάτες'' έχουν
στην κάθε κυβέρνηση. Επειδή, από προσόντα, δεν είναι οι καταλληλότεροι, ενώ σε ότι αφορά την γνώση της πραγματικότητας στην
χώρα που υπηρετούν, αυτή είναι σχεδόν μηδενική.
'Εχοντας υπόψη η Ομογένεια αυτά και γνωρίζοντας τους διπλωμάτες από κοντά, δίκαια τους απόδωσε τον χαραχτηρισμό ''τουρίστες''. Πιθανά ο χαραχτηρισμός να είναι επιεικής.
Στις 6 Νοεμβρίου 2012, ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, επανεκλέγηκε γιά την δεύτερη θητεία του.
Ακόμα γελά η Ομογένεια
Κι ενώ ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον είχε κάνει την
μεγάλη ''γκάφα'' λίγες εβδομάδες μετά την επίδοση των διαπιστευτήριών του (στα τέλη Σεπτεμβρίου 2012) με την ''έκκληση'' σε Ομοσπονδίες και λοιπές Οργανώσεις να ''μαλώσουν'' τον υποψήφιο γιά
την προεδρία Μιτ Ρόμνεϊ, την Κυριακή 10 Μαρτίου 2013 κατάφερε
κι έκανε την Ομογένεια να... γελά μαζί του:
Παραχώρησε (!) τον χώρο της πρεσβείας στην -τυπικά υπάρχουσα- αλλά ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ουσιαστικά τα τελευταία 5 χρόνια Οργάνωση
''Ελληνοαμερικάνικο Εθνικό Συμβούλιο'', γιά να... συνεδριάσει. Ο
πρόεδρος της Οργάνωσης τον έπεισε ότι πρόκειται γιά ''μεγάλη''
και ο πρέσβης χωρίς έστω να εξετάσει, παραχώρησε την αίθουσα
κι έβγαλε και... λόγο στους ''εκπροσώπους'', που κατά πλειοψηφία
εκπροσωπούσαν τον εαυτόν τους. Η Οργάνωση έχει μηδενική δραστηριότητα, ενώ έχει καταργήσει και τις... εκλογές.
Παρόμοια περιστατικά υπήρξαν πολλά στο παρελθόν, ιδιαίτερα
επί θητείας στην πρεσβεία των πρέσβεων Σαβαϊδη και Μαλλιά, οι
οποίοι δεν φημίζονται γιά το ''έργο'' τους στην Ουάσιγκτον.
Πως λειτουργούν προξενεία και πρεσβεία
Οι πρόξενοι, γενικοί πρόξενοι, κορυφαίοι στην πρεσβεία κ.ά.,
όταν έρχονται στις ΗΠΑ φροντίζουν να έχουν επαφή με τις ομογενειακές Οργανώσεις και την Εκκλησία. 'Ετσι τους συμβουλεύει
το υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά το υπουργείο φημίζεται ότι είναι
πολύ...καθυστερημένο. Στην δεύτερη δεκαετία αυτού του αιώνα,
Αυτή η είδηση πέρασε στα ψιλά. 'Oπως ψιλά γράμματα είναι η
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ζωή για τον μέσο Έλληνα, που οι «μεγάλοι» βλέπουν
ως ριάλιτι SURVIVOR! Έγινε λέει συνάντηση του Γερμανού και του
Γάλλου υπουργού Οικονομικών και Ευρωπαίων και της Τρόικας με
θέμα την Ελλάδα, χωρίς-παρά την διάψευση στα κανάλια- παρουσία
έστω και για τυπικούς λόγους, σα φίκο στην γλάστρα, του Έλληνα
υπουργού. Ουσιαστικά ξαναβλέπουμε ότι είμαστε ΕΘΝΟΣ πια χωρίς
ΚΡΑΤΟΣ, ούτε καν αποικία (γιατί εκεί υπήρχε περίπτωση ένας αξιωματούχος να πει στην υπερδύναμη-δυνάστη ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ)!
Στο εσωτερικό της χώρας, σα να 'ναι όλα λυμένα, έχει αρχίσει η
προεκλογική περίοδος. Μπορεί να μην τάζουν λαγούς με πετραχήλια (τέρμα αυτά από το ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ του ΓΑΠ) αλλά κουφά
και απίθανα λένε. Πλέον ταπεινώσεις όπως η παραπάνω είναι συνήθεια. Δεν έμεινε άλλωστε ύβρις ή προσβολή που να μην έχει δεχθεί
ή ακούσει η Ελλάδα από το 2010. Εγκυκλοπαίδεια φτιάχνουμε από
αναφορές τέτοιες στα ΜΜΕ. Και ερχόμαστε στο «ζουμί». Ένας νέος
άνεργος χωρίς ελπίδα χωρίς προοπτική (μια τέτοια περίπτωση και
εγώ) τι να κάνει; Είναι ξευτίλα να ζεις 30 χρονών στο πατρικό. Δεν
είναι ζωή η ανανέωση της κάρτας ανεργίας ή δουλειά σεμινάρια
πιστοποίησης και αιτήσεις για 5μηνη εργασία για να φαίνεται ότι
πέφτει η ανεργία.
Να μείνεις σε ποια Ελλάδα; Να φύγεις; Και έξω τι θα βρεις; Από την

ακολουθεί πρακτικές χρήσιμες στις δεκαετίες '70 και '80.
Η Εκκλησία αποδυναμωμένη, δεν έχει την δύναμη που είχε επί Ιάκωβου, ούτε τον σεβασμό και την εκτίμηση της Ομογένειας.
Οι ομογενειακές Οργανώσεις, ειδικά οι Ομοσπονδίες είναι σχεδόν
διαλυμένες, φαινόμενο αισθητό χρόνο με τον χρόνο την τελευταία
δεκαετία. Ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους στα τέλη του περασμένου
αιώνα, δηλ. δεκαετία '90. Τώρα, απλά υπάρχουν, με τις ίδιες αντιπαραγωγικές μικροομάδες και τα συμφέροντα που τις ''λυμαίνονταν''
γιά χρόνια. Στην καλύτερη περίπτωση, η καλύτερη Ομοσπονδία δεν
εκπροσωπεί τυπικά έστω, ποσοστό μεγαλύτερο του 1 - 2% της Ομογένειας στην Πολιτεία (State) όπου λειτουργεί.
'Ετσι, οι διπλωμάτες, καταναλώνουν δυσανάλογο μέρος του
χρόνου τους, συναλλασσόμενοι με Οργανώσεις που εκπροσωπούν
(τυπικά μόνο) ποσοστό 0.5 - 1%% της κατά τόπους Ομογένειας.
Πηγαίνουν στις εκδηλώσεις τους, αδιαφορώντας αν σε αυτές είναι
μόνο ηλικιωμένοι, οι ίδιοι που ήταν και πριν 20-30 χρόνια. Βγάζουν
λόγους, έδιναν χορηγίες, δηλ. χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων, όχι γιά κάτι χρήσιμο, αλλά γιά το τίποτα.
Και το πλέον κωμικό: Στις εκδηλώσεις στα προξενεία, καλούνται
πάντα ως ''παράγοντες της Ομογένειας'' τα ίδια πρόσωπα, άσχετο
αν οι μισοί από αυτούς εκπροσωπούν Οργανώσεις-''μαϊμούδες''
και οι Ομογενείς γελάνε μαζί τους, επειδή γνωρίζουν ότι οι ''αξιοσέβαστοι'' γιά τα προξενεία παράγοντες είναι ''ψώνια'' και εκπροσωπούν μόνο τον... εαυτόν τους. Με την... ''αφρόκρεμα'' αυτή της
Ομογένειας συναντούνται και υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης
όταν επισκέπτονται τις ΗΠΑ, επειδή τους παρουσιάζουν αυτούς τα
προξενεία, ως ''παράγοντες της Ομογένειας''. Το κωμικό αυτό φαινόμενο, που παρατηρείται γιά δεκαετίες, είναι έντονο, ειδικά στη
Νέα Υόρκη και στην Βοστώνη.

10 Μαρτίου 2013, πρεσβεία Ουάσιγκτον. Ο πρέσβης Χρ.
Παναγόπουλος (αριστερά) με τον πρόεδρο της οργάνωσης-''μαϊμού'' το ''Ελληνοαμερικάνικο Εθνικό Συμβούλιο'', που υποτίθεται εκπροσωπεί Ομοσπονδίες.
Αλλά και στην πρεσβεία στην Ουάσιγκτον έχουμε παρόμοια φαινόμενα. Δεξιώσεις γιά επισκεπτόμενους 'Ελληνες πολιτικούς και γιά
προεδροπαράγοντες της Ομογένειας. Ακόμα κι εκδηλώσεις γιά ελληνικές... γεύσεις με συμμετοχή τηλεμαγείρισων, όπου προσκαλείται η...''αφρόκρεμα'' της τοπικής Ομογένειας. Δηλαδή ''ημέτεροι''
με μηδενική προσφορά στην Ομογένεια και στον Ελληνισμό. Αλλά
ποτέ δεν γίνονται εκδηλώσεις γιά Αμερικανούς πολιτικούς και αμερικάνικα ΜΜΕ. Οι υπηρετούντες στην πρεσβεία, έχουν δυσκολία
και ανικανότητα να αναπτύξουν σχέσεις με Αμερικανούς πολιτικούς
και αμερικάνικα ΜΜΕ. Γι' αυτό περιορίζονται στις ελληνοαμερικάνικες...συνήθειες που τις προβάλουν στην...Ελλάδα, ως ''μεγάλα
επιτεύγματα''.
Μετά από εκδηλώσεις και συναντήσεις με τους ''παράγοντες της
Ομογένειας'', οι διπλωμάτες μας, στέλνουν ''εκθέσεις'' στην κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα, αναφέροντας τις ''δραστηριότητές'' τους,
παραπλανώντας διαχρονικά το Υπουργείο γιά την πραγματική κατάσταση στην Ομογένεια. Γι' αυτό διαπιστώνουμε την λανθασμένη
εμμονή του υπουργείου Εξωτερικών σε ''πεθαμένες'' καταστάσεις,
σε ότι αφορά την Ομογένεια και τις Οργανώσεις της. 'Ετσι, οι διπλωμάτες κάνουν διπλό κακό: Και συντηρούν, με την άγνοιά τους, ''άρρωστες'' καταστάσεις και παραπλανούν το υπουργείο Εξωτερικών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ EΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ
Σκύλλα στην Χάρυβδη περνώντας όλοι μια Οδύσσεια, σηκώνοντας
όλοι έναν Σταυρό, περνώντας μαρτύρια σαν νέος Τάνταλος ή Σίσυφος. Πώς τολμάνε να μου ζητούν ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ σε Αθήνα και Βρυξέλλες να πιστέψω στα πρωτογενή πλεονάσματά τους, την άλλη πολιτική ή την Ευρώπη; Πώς να πιστέψω στην ΕΕ που τώρα, 4 χρόνια μετά,
ξύπνησε από τον λήθαργο και εγκαλεί την Τρόικα; Ποια Ευρώπη ρε
παιδιά; Ποια Ελλάδα; Δηλαδή το μέλλον ποιο είναι; Ψάξιμο σε 5μηνα
του ΟΑΕΔ και ανανέωση της κάρτας όπως είπαμε; 'Οσο και αν θες να
μην μιζεριάζεις, κόντρα στο ρεύμα και στις...1000 αποχρώσεις του
γκρι, δεν μπορείς να 'σαι και τελείως εκτός κλίματος. 'Οσο, συμπερασματικά, οι Έλληνες δεν αλλάξουμε και εμείς λιγάκι νοοτροπία
και η Ευρώπη δεν σταματήσει από φθόνο για το αρχαίο μας παρελθόν να μας καταστρέφει και να μην σέβεται τις μη προτεσταντικές
κουλτούρες χωριό δεν γίνεται και διέξοδος δεν υπάρχει.
Όποιος χαίρεται για το κακό του άλλου έρχεται αυτό και στο σπίτι του. Και τότε δεν θα τον βοηθήσει κανείς. Ειδικά η Γερμανία δεν
πρόκειται να κυριαρχήσει στην Ευρώπη, απλά γιατί δεν αρκούν
μόνο οι δωροδοκίες και οι απειλές. 'Αλλες χώρες, όπως Βρετανία
και Γαλλία, δυνάστευσαν την Ευρώπη και τον κόσμο ως τον Α’ Παγκόσμιο και επίσης έχουν χάσει κάθε πιθανότητα κυριαρχίας. Χρει-

που ''χαράζει'' πολιτική βασισμένο σε λάθος εκτιμήσεις, εκθέσεις
και αναφορές.
Αγνοώντας την αμερικάνικη πραγματικότητα, οι διπλωμάτες μας,
καταφεύγουν στο εύκολο και συνηθισμένο, αλλά καταστροφικό γιιά
την Ελλάδα: Συναλλαγές με ουσιαστικά ανύπαρκτες Οργανώσεις,
που τυπικά υπάρχουν στην φαντασία τους και σε αυτήν στο υπουργείο Εξωτερικών. Και με δεδομένη την αδυναμία τους να ''ανοιχτούν'' στο ευρύ αμερικάνικο κοινό και κατεστημένο, έστω μέσω
ΑμερικανοΕλλήνων, χειροτερεύει η κατάσταση. Την ίδια αδυναμία
έχουν γιά να ανοιχτούν στο ευρύ κοινό της Ομογένειας, που δεν
ασχολείται με τις μικρο-ψεύτικες Οργανώσεις της.
Αυτό το 98 - 99% των Ομογενών που δεν ασχολείται, αναρωτιέται
τι αποστολή έχουν οι 'Ελληνες διπλωμάτες στις ΗΠΑ. Η Ομογένεια
έχει μεγάλο αριθμό ανθρώπων με γνώση, μόρφωση, κατάρτιση,
σχέσεις με την αμερικάνικη πραγματικότητα κ.ά. Αλλά ο ''εθισμός''
των διπλωματών-''τουριστών'' είναι εντυπωσιακός με αυτό που
αποκαλούμε ''ψώνια'' στην Ομογένεια, δηλαδή τους εγκάθετους με
τις δεδομένες μικρές δυνατότητες και την μεγάλη τους ανάγκη γιά
''αναγνώριση'', στις διαλυμένες ομογενειακές Οργανώσεις.
Οι διπλωμάτες, μετά 4 χρόνια ''ευδόκιμης'' (τουριστικής) υπηρεσίας και όταν αρχίσουν να καταλαβαίνουν πως λειτουργεί αυτή η
χώρα, αντικαθίστανται και οι διάδοχοί τους συνεχίζουν ακριβώς την
ίδια... ''παράδοση''.
Τίποτα δεν αλλάζει. Ακόμα και οι διπλωμάτες μας στο εξωτερικό,
λειτουργούν με την ελληνοκεντρική πολιτικο-κομματική καθυστερημένη πραγματικότητα του αμαρτωλού, αντιπαραγωγικού... παρελθόντος, που χαραχτηρίζει το κράτος των Αθηνών.
Οι... ''αχθοφόροι'' Γραφείων Τύπου
Ο χαραχτηρισμός δεν είναι τυχαίος. Οφείλεται στο γεγονός ότι,
στην διάρκεια των επισκέψεων στις ΗΠΑ των πολυμελών διακομματικών αποστολών της Βουλής στο πρόσφατο παρελθόν, ουσιαστικά
χρησίμευαν γιά να τους εξυπηρετούν.
'Ισαμε και την δεκαετία του '90 τα ελληνικά Γραφεία Τύπου στις
ΗΠΑ, έκαναν παρεμβάσεις με επιστολές σε αρνητικά γιά την Ελλάδα
δημοσιεύματα αμερικανικών εφημερίδων. Την τελευταία δεκαετία
πιθανά να υπάρχουν 2-3 επιστολές συνολικά σε όλα τα έντυπα ΜΜΕ
των ΗΠΑ.
Βασική αποστολή τους να διαβιβάζουν με email, κάθε πρωί, στα
ομογενειακά ΜΜΕ το...''ραδιοτηλεοπτικό'' δελτίο που συντάσσεται
στην Αθήνα με την κυβερνητική ''γραμμή''. Τα ομογενειακά ΜΜΕ
το πετούν στα σκουπίδια γιατί είναι άχρηστο. Πριν 25-35 χρόνια,
όταν δεν υπήρχε δορυφορική τηλεόραση από Ελλάδα, ιντερνέτ και
οι εφημερίδες από την Αθήνα έφταναν Νέα Υόρκη 8 βράδυ τοπική
ώρα, είχαν χρησιμότητα τα δελτία τα σχετικά με το τι γράφουν οι
αθηναϊκές εφημερίδες. Τώρα, στην εποχή του ιντερνέτ δεν χρειάζονται σε τίποτα.
Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι, μετά 25-35 χρόνια, τα ελληνικά
Γραφεία Τύπου (Ουάσιγκτον, Νέα Υόρκη βασικά), ακόμα δουλεύουν
με τα εργαλεία της τότε εποχής. Μηδενικές οι επαφές τους με αμερικάνικα ΜΜΕ, που λογικά έπρεπε να ήταν η βασική ασχολία τους
γιά την προβολή της Ελλάδας ή παρέμβαση υπέρ της χώρας που
εκπροσωπούν. Φυσικά, ελάχιστα ενδιαφέρονται γιά τα ομογενειακά
ΜΜΕ. Εξυπηρετούν μόνο τους ανταποκριτές αθηναϊκών ΜΜΕ.
Και τίθεται εύλογα το ερώτημα: Αφού αυτήν την ''εργασία'' μπορούσαν να την κάνουν τηλεφωνικά ή μέσω διαδίκτυου-emails από
την Αθήνα, σε τι χρειάζονται στις ΗΠΑ; Γιά να πληρώνει ο ελληνικός
λαός -με τα μνημονιακά βάσανά του- μισθούς γιά 15-20 άτομα, χώρια ενοίκια και λειτουργικά έξοδα, γιά ουσιαστικά αναποτελεσματικά-αχρείαστα γραφείων Τύπου;
(Σημ.: Λέγεται ότι πριν μήνες ήρθε στην Ουάσιγκτον νέος επικεφαλής του εκεί γραφείου Τύπου. Υπάρχει δεν υπάρχει, η παρουσία
του είναι απαρατήρητη).
Συμπέρασμα: Τον χρόνο 2014 η Ελλάδα, διπλωματικά-''προπαγανδιστικά'' στις ΗΠΑ, ακόμα βρίσκεται στην εποχή του...κάρου.
Με νοοτροπίες παλιομοδίτικες και τοποθέτηση ανεπαρκών διπλωματών με κομματικά ή προσωπικά κριτήρια, που έχουν άγνοια της
αμερικάνικης πραγματικότητας, η Ελλάδα έχει μηδενική παρουσία
στις ΗΠΑ. Και περιορίζεται εκεί που βολεύεται, σύμφωνα με τα...
''προσόντα'' των διπλωματών της: Στην διαλυμένη οργανωμένη
Ομογένεια.
Γ. Λυκ.
άζεται και πολιτισμός και πνεύμα, όχι κόπια του ελληνορωμαϊκού.
Είναι η καλύτερη ευκαιρία οι κάλπες για έναν εσωτερικό και έναν
πανευρωπαϊκό διάλογο. Πρώτα όμως ας κοιτάξει καθένας το σπίτι
του και οι Γερμανοί, και να αφήσει την κριτική και την κακία/χαιρεκακία για τον άλλο (ειδικά αν έχει ιστορικά πολλές αμαρτίες).
Το ελληνικό σπίτι έχει την ευλογία που έκαναν κατάρα ανθρωπάκια σαν αυτούς που ξεδιάντροπα θέλουν πάλι να τους ψηφίσουμε
να είναι σε κομβικό σημείο και να έχει απίστευτες δυνατότητες και
στολίδια. Και ανθρώπους. Όσους απάντησαν στο παραπάνω δίλημμα φεύγω ή μένω, όχι φεύγω και πίσω δεν κοιτώ και ρίχνουν μαύρη
πέτρα σε όσους τους μαύρισαν ζωή και τους έκλεψαν τα όνειρα (δεν
τους αδικεί κανείς) αλλά μένω και θα παλέψω (και τα δυο θέλουν
κότσια).
Θέλουμε σχέδιο, στρατηγική, όραμα. Και δυστυχώς λείπουν όσοι
μπορούν να εμπνεύσουν τους νέους. Όλοι θέλουν να εκμεταλλευτούν την οργή τους και επιμένουν να τους λένε βολεμένους και
βολεψάκιες! Η ψήφος μας πρέπει να γίνει πολύ ακριβή(ς) και όχι
τιμωρητική προς λάθος κατεύθυνση (μιλώ για τους προαγωγούς,
«μπράβους» νεοναζί). Νεοναζί σε μια χώρα που θέλει (ο λαός) τις
πολεμικές αποζημιώσεις είναι ντροπή για όσους μαρτύρησαν στην
Κατοχή, ντροπή για τον πολιτισμένο κόσμο, ντροπή για την κοιτίδα
του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Σοφία Τζανή
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Ανάσταση ΣΑΕριτζήδων
Τι ήταν να πει ο υφυπουργός αρμόδιος γιά Απόδημους ότι το καλοκαίρι θα συνεδριάσει η Επιτροπή για το νέο νόμο περί Συμβούλιου Απόδημου
Ελληνισμού και ''άρχισαν τα όργανα''. Ο πρώην
Αμερικής (ΗΠΑ) λέει ''αφήστε τα παραμύθια,
μας δουλεύετε. Η Ομογένεια βάρεσε διάλυση με
πρώτες τις Οργανώσεις''. Τι ήταν να το ακούσει η
υπέρμαχη των διαλυμένων Οργανώσεων (ακόμα
δηλώνουσα παγκόσμια γραμματέας του πεθαμένου ΣΑΕ) η 'Ολγα και σαν σύγχρονη Μπουμπουλίνα ξεκίνησε επανάσταση, ''υπέρ βωμών και
εστιών, υπέρ ΣΑΕριτζήδων και Ομοσπονδιών''.
Φυσικά ΣΑΕ, ΔΕΝ θα ξαναγίνει. Απλά ο υφυπουργός πέταξε μιά ψευτιά γιά συνάντηση της Επιτροπής το...καλοκαίρι, γνωρίζοντας ότι τότε πιθανά
δεν θα υπάρχει η παρούσα κυβέρνηση. Γιατί είπε
καλοκαίρι και όχι τώρα; Επειδή η Ελλάδα... προεδρεύει της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης. Η Επιτροπή είχε
συνεδριάσει μία φορά το περασμένο...καλοκαίρι,
τότε που ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σικάγου, ο
Ζακύνθιος, τους έκανε άνω-κάτω και ακόμα τρέχουν. Αλλά μέχρι το... επόμενο καλοκαίρι μπορεί
να έχει καλέσει ο εισαγγελέας ΣΑΕριτζήδες Ευρώπης και Αιγύπτου γιά...καφέ, μαζί με καλά παιδιά
της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού''.
Προεδρικά μεγαλεία
Δεν αντέχω στον πειρασμό και θα δημοσιεύσω
αποσπάσματα -ατόφια, χωρίς αλλαγές- επιστολής
προέδρου σε άλλον πρόεδρο που μου κοινοποιήθηκε, γιά να διαπιστώσετε το μεγαλείο των προέδρων μας στις ΗΠΑ:
«OFFICE OF THE PRESIDENT
Νέα Υόρκη 3 Φεβρουαρίου 2014
Προς τον Πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού
Εθνικού Συμβουλίου HANC
Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,
Με την επιστολή μου αυτή θέλω να σας ανακοινώσω ότι από τας πρωινάς ώρας της σήμερον, εις
την περιοχή του Μανχάτταν της Νέας Υόρκης έως
στας 3.00 μ.μ. που σας γράφω την επιστολή αυτή,
αι καιρικαί συνθήκαι είναι άσχημοι, το χιόνι έχει
φτάσει σε σημείο που και ο εθνικός δρόμος της
Broadway να είναι κλεισμένος και θα συνεχιστεί
μέχρι και την επόμενη Δευτέρα.
Οι μετεορολόγοι προβλέπουν η Ουάσιγκτον
να έχει χειροτέρα κακοκαιρία από τη Νέα Υόρκη
από την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 11
Φεβρουαρίου, οπότε, λόγω των κακών καιρικών
συνθηκών θα υπάρξουν δυσκολίες δια την προσέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου του HANC
και Προέδρων αυτού δια να στηρίξουν την προσπάθεια του Ιδρύματος ΠΑΙΔΕΙΑ, το οποίο κινδυνεύει από οικονομικές απαιτήσεις όπου αι νέαι
πρυτανικαί αρχαί θέλουν να τον εκδιώξουν και
εκβιαστικώς του ζητούν υπέρογκα ποσά ώστε να
διαλύσουν το κόσμημα προβολής του Ελληνικού
πολιτισμού, το οποίο ο κ. Η. Τ. με τους συνεργάτες
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αυτού με προσωπική εθελοντική εργασία επιμελούνται.
Δια τους ως άνω λόγους σας υποβάλλω την απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου το οποίο
συνεδρίασε διαδικτυακώς σήμερα στις 2.45 μ.μ.
και ομοφώνως υπερψήφισε την πρόταση του
Αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας μας, ως ακολούθως:
''Το Διοικητικό Συμβούλιο του USHHFSAEC.ORG
που συνήλθε διδικτυακώς με αίτημα την αναβολή
της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου
του HANC και μελών αυτού σε επίπεδο Προέδρων
Ομοσπονδιών και Οργανισμών που το απαρτίζουν, να αναβάλουν την προγραμματισμένη
σύσκεψη που επρόκειτο να γίνει το εσπέρας της
Παρασκευής 7ης Φεβρουαρίου και το Σάββατο 8η
Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Capital Hilton στην
Ουάσιγκτον λόγω καιρικών συνθηκών όπου στας
ανατολικάς Πολιτείας η κακοκαιρία είναι έκδηλος
από τας πρωινάς δε ώρας της σήμερον αεροδρόμια της μητροπολιτικής Νέας Υόρκης έχουν
αρχίσει και ματαιώνουν πτήσεις. Δια τους ως άνω
λόγους προτρέπουμε κ. Πρόεδρε την εντιμότητά
σας να επικοινωνήσει με τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, τον Οργανισμό ΠΑΙΔΕΙΑ και μέλη σε
επίπεδο Προέδρων των Οργανισμών μελών του
HANC να ακυρώσουν κρατήσεις θέσεων σε ξενοδοχεία, αεροπλάνα, τραίνα, λεωφορεία και να
προσδιορίσουν ετέρα ημερομηνία ώστε να μην
τους επιβληθεί πρόστιμο».
Είναι ή δεν είναι προεδρικό αριστούργημα;

Ο ''άγνωστος πρόεδρος''
Η δυτική Φλόριδα θα έχει την τιμητική της 22 του
μήνα, ημέρα Σάββατο Τότε θα γίνουν τα εγκαίνια
του μνημείου του ''άγνωστου προέδρου'' (κατά το

Αθάνατη Ομογένεια: Mε ελιές και φέτα όλα γίνονται, ακόμα και σημαία ελληνική
''άγνωστος στρατιώτης'') στο προεδρικό Εθνικό
Κοιμητήριο ''Μορφέας'' στην Κομητεία Πινέλλας.
Το βράδυ της ίδιας ημέρας ο χορός Ηπειρωτών,
όπου θα τιμηθεί ο Καλαβρυτινός πρώην ΣΑΕάρχης
ΗΠΑ, Θεόδωρος.

INVITATION

Στην υπηρεσία της Ομοσπονδίας
Ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βοστώνης,
και πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φλόριδας
''υπουργός'' Γ. Μαρκάκος, δήλωσε επίσημα ότι
θέτει τον εαυτόν του στην διάθεση της Ομοσπονδίας Βοστώνης γιά να την βγάλει από την κρίση.
Μόλις το έμαθαν στην Βοστώνη διαμήνυσαν στην
Φλόριδα: ''Κρατήστε τον εκεί. Σας ιεκτεύουμε,
κρατήστε τον''. Και οι της Φλόριδας απάντησαν:
''Δεν τον θέλουμε, δικός σας είναι, σας ανήκει''.
Kεφαλονιά, σεισμοί και... οι πολιτικοί
Το νησί ξαναζεί τον εφιάλτη του '50, μεγάλες οι
ζημιές, μεγάλες οι ανάγκες. Ευκαιρία γιά πολιτικούς και κομματάρχες να δείξουν το ''ενδιαφέρον''
τους γιά τον λαό, επισκεπτόμενοι γιά λίγες ώρες
τις πληγείσες περιοχές. 'Ελα όμως που ο λαός έμαθε τους ''μαυρογυαλούρους'' καλά και τους ''κράζει'' άσχημα; Πρώτο θύμα ο πρωθυπουργός. Μετά
υπουργοί του. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα και
τις κενές περιεχόμενου ''εξαγγελίες'' και ''υποσχέσεις'', δεν τις ανέχεται άλλο ο κόσμος, γι' αυτό -σε
περίοδο μνημονίων- αποδοκιμάζει και ''κράζει''
τους πολιτικούς, όπου τους πετύχει.

Χάρβαρντ καλεί 'Αδωνι Γεωργιάδη
'Οπως αποκλειστικά σας είχε ενημερώσει η στήλη, ο μέγιστος των υπουργών, αυτός της Υγείας,
αποδέχτηκε πρόσκληση του Συλλόγου Ευρωπαίων Φοιτητών και θα μιλήσει απόγευμα 13ης Φεβρουαρίου στο ''Kennedy School'' του Harvard
με θέμα ''The daunting challenge of the public
sector reform: the study case of Greece.''
Την επομένη ο υπουργός, θα επισκεφθεί μεγάλο
νοσοκομείο της πόλης, θα συναντηθεί με επιφανείς Ομογενείς, θα πάρει την ευλογία του άγιου
Μεθόδιου και φυσικά θα δεχτεί το... Συμβούλιο
της παρανομούσας Ομοσπονδίας ''κομπιναδόρων'' Βοστώνης, η οποία εκπροσωπεί τυπικά το
0.5% της Ομογένειας Νέας Αγγλίας, γιά να γελάει
το υπόλοιπο 99.5%.

FHASNE

Κεφαλονιά, σεισμοί και...έρανοι
Σκανδαλίζονται στην Βοστώνη να κάνουν...
έρανο υπέρ σεισμοπαθών, όπως έκαναν υπέρ
πυρόπληκτων (2007) και πρόσφατα υπέρ Μυρτώ.
Τώρα που απόκτησαν και τεχνογνωσία; 'Ετοιμοι
είναι. Αλλά ο α' αντιπρόεδρος λέει ότι έχει σειρά
ο συνεργάτης του, ''επίτιμος'' της Ομοσπονδίας
Σικάγου, που έχει πείρα, ως Καλαματιανός, με
σεισμοπαθείς.
Ευθυνόφοβοι
Τι κακό αυτό με τους 'Ελληνες πολιτικούς. Μόλις κατηγορηθούν γιά κάτι, ψιλοαπάτη ή ''μίζα''
ή φοροδιαφυγή κλπ και τα ΜΜΕ τους κάνουν
''ρόμπες'', αμέσως αποδίδουν την κατηγορία εις
βάρος τους σε ''συκοφαντίες'' ή ''σε πόλεμο των
πολιτικών τους αντιπάλων'', αρνούμενοι να αντιμετωπίσουν την ουσία της κατηγορίας.
(Περισσότερα στην επόμενη σελίδα)

Η Ομοσπονδία Ελληνοαμερικανικών
Σωματείων Νέας Αγγλίας, με την
ευκαιρία της συμπλήρωσης 30
χρόνων από την ίδρυσή της και πιστή
στις διακηρύξεις της, όπως αυτές
αναφέρονται στο καταστατικό της,
με υπερηφάνεια, σας προσκαλεί στα
εγκαίνια των δύο σημαντικών της έργων

ΜΟΥΣΕΙΟΥ και
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Που έγιναν πραγματικότητα, χάρη
και στην ευγενική πολυετή χρηματική
χορηγία του υπουργείου Εξωτερικών της
Ελλάδας, μέσω του γενικού Προξενείου

ΤΡΙΤΗ 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014, 7:00 μ.μ.
Την κορδέλα των εγκαινίων θα κόψουν,
τιμής ένεκεν, ο σεβ. Μητροπολίτης
Μεθόδιος και ο εξοχ. πρέσβης της
Ελλάδας στις ΗΠΑ κ. Χρ. Παναγόπουλος.
Η καταχώρηση αυτή είναι ευγενική
συναδελφική προσφορά της Ομοσπονδίας
Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας
Υόρκης, από τα χρήματα γιά την Μυρτώ,
που κράτησε στο ταμείο της

photos: GOARCH / D. Panagos

Τρεις Ιεράρχες και...ελληνικά γράμματα: Ο επισκέπτης στις ΗΠΑ, την προηγούμενη εβδομάδα, αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, ήταν ο κύριος ομιλητής σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Αρχιεπισκοπή μας Αμερικής, 30 Ιανουαρίου, στο ''Μετροπόλιταν Κλαμπ'' στο Μανχάτταν. Στον ίδιο χώρο όπου ο πρωθυπουργός Α. Σαμαράς είχε το χλιδάτο δείπνο με τους ''μεγάλους'' επενδυτές ''κροίσους Ομογενείς''
(οι οποίοι εξαφανίστηκαν) στις 3 Οκτωβρίου '13. Ελληνικά γράμματα, ακροατήριο Ελληνοαμερικανοί. Οι ομιλίες του κύριου ομιλητή Αναστάσιου, η ομιλία του αρχιεπίσκοπου Αμερικής Δημήτριου, η παρουσίαση του προγράμματος από τον μητροπολίτη Σάββα,όλα στα...αγγλικά. Κατά τα υπόλοιπα, όλοι αυτοί ''κόπτονται'' γιά την ελληνική παιδεία και τα ελληνικά γράμματα. Χειροκροτείστε τους. Μας αξίζουν.
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ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Οι ''μύθοι'' της Ομογένειας ΗΠΑ
Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στον απόδημο
Ελληνισμό και ειδικά στις ΗΠΑ, είναι ότι δημιουργήσαμε μιά ψεύτικη εικόνα γιά πολλά πράγματα.
Και με το ψέμα ζούμε γιά 3 -4 δεκαετίες.
Μιλούσαμε γιά ''λόμπι'', γιά ''ισχυρές παρεμβάσεις των Ελληνοαμερικανών στην Ουάσιγκτον''.
'Ηταν ένα μεγάλο ψέμα. Λόμπι δημιουργήθηκε
γιά 3-4 χρόνια, λίγο μετά την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, αλλά βασικά από...Αμερικανούς.
Τους βουλευτές Γιάτρον, Ρόζενθαλ, Μπραδήμα,
τον δήμαρχο Αγίου Φραγκίσκου Κρίστοφερ και
ολίγους Ελληνοαμερικανούς. Το χρηματοδότησε
ένας εξαίρετος 'Ελληνας πατριώτης, ο εφοπλιστής
Γιώργος Λιβανός.
Τότε, όταν γίνονταν διαδηλώσεις-κινητοποιήσεις γιά την Κύπρο στο Σικάγο, που την δεκαετία
του '70 το ελληνικό στοιχείο ήταν έντονο, η απουσία των...Κυπρίων ήταν αισθητή. 'Οταν αποφασίστηκε να κλείσουν όλα τα ελληνικά εστιατόρια γιά
μία ημέρα και να μοιραστούν ενημερωτικά φυλλάδια σε Αμερικανούς γιά την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, τα μόνα που έμειναν ανοιχτά είχαν
ιδιοκτήτες... Κύπριους. Το γεγονός αυτό το 'λεγε
και το ξανα 'λεγε ο μακαρίτης γιατρός Χρ. Νικολιτσέας, μία μορφή του Ελληνισμού στο Σικάγο.
'Οταν η Ομογένεια αγωνίστηκε αρχές δεκαετίας
'90 γιά το όνομα ''Μακεδονία'' και έτρεχε στην Ουάσιγκτον γιιά διαδηλώσεις, τον αγώνα της αυτόν
τον... σαμποτάρησε η άθλια ελληνική κυβέρνηση
Κ. Μητσοτάκη, που έκανε ταυτόχρονα ''υπόγειες
διαβουλεύσεις'' με την νεοεκλεγμένη κυβέρνηση
Κλίντον γιά να μπεί το όνομα Μακεδονία, όπως και
έγινε με το ''Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία
της Μακεδονίας''. Γιά τον σκοπό αυτόν, δηλαδή
να αλλάξει η δεδομένη φιλελληνική τοποθέτηση
Κλίντον, την ώρα που οι Ομογενείς έτρεχαν και διαδήλωναν στην Ουάσιγκτον και αλλού, εργάστηκαν και ''κορυφαίοι Ελληνοαμερικανοί'', υπόγεια,
με επιστολή τους στον Αμερικανό πρόεδρο, μετά
από υπόδειξη της ελληνικής κυβέρνησης (Ιανουάριος 1993). Οι ''ελλαδέμποροι'' αυτοί ''χρήσιμοι'',
εξακολουθούν να θεωρούνται ακόμα και σήμερα
''ηγέτες της Ομογένειας'' (Ι. Κατσιματίδης, Φ. Κρίστοφερ, Φ. Γερασόπουλος, Ι. Νάθενας, Ν. Γκατζογιάννης, Μ. Ζαχάρης κ.ά.). Και ακόμα τους ανεχόμαστε και τους...''τιμούμε''.
Τότε, διαταράχτηκαν οριστικά και οι σχέσεις
Ομογένειας ΗΠΑ, κυβερνητικής Ελλάδας. Δεν ξαναφιάχτηκαν ποτέ. Δεν το συγχώρεσε αυτό η Ομογένεια. Από τότε θεωρεί την κάθε ελληνική κυβέρνηση αναξιόπιστη. Γιά τους παραπάνω λόγους
και αιτίες, δεν ξανακινητοποιήθηκε η Ομογένεια

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ - ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

ποτέ, ούτε πρόκειται ποτέ να ξανακινητοποιηθεί.
Την κοροϊδία-απάτη εις βάρος της, ΔΕΝ την συγχώρεσε, ούτε πρόκειται να την συγχωρέσει.
'Αρα από τις αρχές δεκαετίας '90 ''τέλειωσαν''
ουσιαστικά-οριστικά και οι σχέσεις ΟμογένειαςΕλλάδας. Τα χρόνια που ακολούθησαν το απόδειξαν. Ιδιαίτερα μετά την κυβερνητική απάτη (μέσα
'90) με το ''Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού''
(ΣΑΕ) εις βάρος της Ομογένειας, γιά να έχουν ''μίζες'' από τα κονδύλιά του διεφθαρμένοι 'Ελληνες
πολιτικοί και ''λαμόγια'' της Ομογένειας.

'Oποιος ισχυρίζεται ότι η παρέλαση γιά την 25η Μαρτίου στο Μανχάτταν
Νέας Υόρκης, είναι ένας διαχρονικός ''καρνάβαλος'', δεν είναι ''ελληναράς''

''Νεκρή'' η Ομογένεια
Σήμερα, τίποτα δεν μπορεί να κινητοποιήσει
την Ομογένεια ΗΠΑ, γιά οτιδήποτε έχει σχέση με
την Ελλάδα. ΤΙΠΟΤΑ. Τα γεγονότα το επιβεβαιώνουν. Μην έχουμε αυταπάτες. Και αντί η Ελλάδα
να διορθώσει άμεσα την μεγάλη ζημιά, την...χειροτέρεψε: Ακόμα έχει επαφές μόνο με την ''σαβούρα'' της Ομογένειας, δηλ. τους διαχρονικούς
προεδροπαράγοντες που λυμαίνονται τις ομογενειακές Οργανώσεις γιά δεκαετίες, με τα σκάνδαλα, τις αρπαχτές, τις παρανομίες κ.ά. Το ζούμε
με τους άσχετους ''τουρίστες'' διπλωμάτες της
Ελλάδας στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα τις τελευταίες δύο
δεκαετίες, με τους οποίους η Ομογένεια θλίβεται
και αντιλαμβάνεται γιατί καταστράφηκε η Ελλάδα. ''Βολεύονται'' με τα εύκολα και χαζά, γιά να
περάσουν την ''τουριστική θητεία'' τους ανώδυνα
και (χαζο)χαρούμενα (βλέπε σελ. 3).
Ελλάδα και...Greece
Είδατε ποτέ 'Ελληνα πρέσβη, πρόξενο, πολιτικό
από Αθήνα επισκεπτόμενο τις ΗΠΑ, να αφήσει την
καλοπέραση και να πάει στα βόρεια της Πολιτείας
Νέας Υόρκης, στην πόλη Ελλάδα (Greece), που
ονομάστηκε έτσι τον χρόνο 1822, γιά να τιμήσει
τον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων; Που
ονόμασε τα εκπαιδευτήριά της (γυμνάσια κλπ)
με ονόματα Ελληνων ηρώων της αρχαιότητας; Η
απάντηση γνωστή: ΟΧΙ.
Φυσικό και αναμενόμενο, επειδή οι γενικοί πρόξενοι της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, επιλεγόμενοι
βασικά με κομματικά-κυβερνητικά κριτήρια του
ψευτοκράτους των Αθηνών, πιστοποιούν απόλυτα τον χαραχτηρισμό που τους εχει δώσει η Ομογένεια: ''Τουρίστες'', ολίγιστοι και αστοιχείωτοι.
Δυστυχώς γι' αυτούς, η Ομογένεια, που βλέπει,
γνωρίζει και δεν έχει σχέση με τα ''γκέττο'' με τα
οποία βασικά ''συνεργάζονται'' οι διπλωμάτες,
επειδή οι δυνατότητές τους μόνο μέχρι εκεί φτάνουν, έχει τις χειρότερες των εντυπώσεων και επιεικά τους βάφτισε ''άχρηστους τουρίστες'' (σημ.:
Ομογένεια δεν είναι οι λίγοι προεδροπαράγοντες
με τις απειροελάχιστες δυνατότητες-ικανότητες,
με τους οποίους διατηρούν μόνο ''καλές σχέσεις''
και στους οποίους...βασίζονται, οι διπλωμάτες).
Δεν έχει την τιμητική της
Δυστυχώς ή ευτυχώς, η στήλη δεν έδωσε χώρο
στην αμαρτωλή Ομοσπονδία Βοστώνης. Δεν αξίζει
να ασχολείται στα σοβαρά ή στα αστεία με ασοβάρευτους παρανομούντες φτηνούς τυχοδιώκτες.
Υπογραφή: Ο αντι-Πρόεδρος

http://plantyourrootsingreece.org

''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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ΣΑΕ: ΤΟ ''ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ'' ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
Μεταξύ 12 και 20 εκατομ. ευρό τον χρόνο ο προϋπολογισμός του
ελληνικού Δημόσιου γιά το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), τα
5-6 εκατομ. δίνονταν μόνο γιά τις ανάγκες του (1995-2008). Τα υπόλοιπα
πήγαιναν σε τσέπες Ελλήνων πολιτικών και λοιπών ''ημέτερων''

Στα 13 χρόνια (ουσιαστικής) ύπαρξης του ΣΑΕ (1995-2008), τα επίσημα ποσά που έλαβε από τον
κρατικό προϋπολοσισμό ήταν περίπου 60 εκατομ. ευρώ. Τα χρήματα δίνονταν μέσω άλλης εταιρίας
('Ιδρυμα Απόδημου Ελληνισμού) απευθείας στα άτομα του προεδρείου, που τα ξόδευαν, χωρίς να δίνουν ''λογαριασμό'' στα εκλεγμένα Συμβούλιά τους ή στις ''παγκόσμιες συνελεύσεις''. Τα χρήματα τα
χρησιμοποιούσαν γιά γραφεία, προσωπικό, ταξίδια, συνέδρια, περιφερειακές συνελεύσεις κλπ
Αλλά προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα: Αν στα 13 χρόνια επίσημα στον προϋπολογισμό αναφέρονταν
συνολικά ποσά που ξερνούν τα 210 εκατομ. ευρώ, τότε τι απόγινε η διαφορά των περίπου 150 εκατομ.
ευρώ;
Την απάντηση την δίνουν δύο πρώην περιφερειάρχες ΣΑΕ κι ένας πολιτικός από Ελλάδα που γνωρίζει
περί ΣΑΕ, από ''πρώτο χέρι'':
Τα χρήματα πήγαιναν ως μίζες σε ''παλιούς'' 'Ελληνες πολιτικούς που ήταν ανακατεμένοι με το
ΣΑΕ και φρόντιζαν γιά τα κονδύλια.
'Ολες αυτές οι ελληνικές κυβερνητικές ΑΠΑΤΕΣ, μέσω της -ουσιαστικά αργόσχολης, άχρηστης- Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού ( ΓΓΑΕ), γίνονταν στο όνομα της Ομογένειας, από τον χρόνο
1995. Κι έχουν μεγάλη ευθύνη γιά όλο το ''φαγοπότι'' με το ΣΑΕ, στο όνομα της Ομογένειας, οι διατελέσαντες υφυπουργοί Εξωτερικών: Νιώτης, Μαγκριώτης, Σκανδαλάκης, Κασσίμης, Δόλλης, μαζί με τους
προϊσταμένους τους υπουργούς Εξωτερικών, περιόδου 1995-2008. Το ίδιο και οι διατελέσαντες γενικοί
γραμματείς της ΓΓΑΕ. Και κάποτε πρέπει να λογοδοτήσουν σε κάποιον εισαγγελέα.
Το ''Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού'' (ΣΑΕ) ΔΕΝ υπήρξε ποτέ ως νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα
ή ως εταιρία (δημόσια παραδοχή από δικηγόρο ΣΑΕ, εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων, Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης, Ιαν. 2007). Παρ' όλα αυτά, η (τότε) κυβέρνηση, το έβαλε στο... Σύνταγμα (άρθρο 108,
παρ. 2) και... νομοθέτησε στην Βουλή γιά την... λειτουργία και την... κρατική χρηματοδότησή του (ν.
3480/2006 - ΦΕΚ 161/Α'/ 2. Αυγ. 2006) !!!
Εκτός από το (επίσημο) κρατικό χρήμα, γίνονταν και περίεργες εισπράξεις ''χορηγών'' (κυπριακή
Κυβέρνηση, Ταχ. Ταμιευτήριο, κονδύλια ΥΠΕΞ γιά ΜΚΟ κ.ά.) μέσω της ΜΚΟ ''Δεσμός'', που τα διαχειρίζονταν μόνο ο πρόεδρος και ο ταμίας του ΣΑΕ, χωρίς να δίνουν απολογισμό-λογαριασμό σε κανέναν,
φυσικά με την ανοχή-κάλυψη της κυβέρνησης. Τα ποσά αυτά ΔΕΝ φαίνονται πουθενά. Ουδέποτε δόθηκε οικονομικός απολογισμός από την ΓΓΑΕ, το ΣΑΕ ή στις παγκόσμιες Συνελεύσεις. Δεν γνωρίζουμε αν
εισέπραξαν, οι του ΣΑΕ και χρήμα από κονδύλια της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης. Εκτιμούμε ότι εισέπραξαν.
Από τα ποσά στον πίνακα κάτω, φαίνεται ότι το ελληνικό κράτος έδινε μέσον όρο 33.611 ευρώ τον
μήνα (γιά τα τρία χρόνια 2007, 2008, 2009) προσωπικά στον πρόεδρο του ΣΑΕ, Στ. Ταμβάκη. Γιατί τα
έδινε, γιά ποιόν σκοπό και ΠΩΣ ξοδεύτηκαν;
Δεχόμαστε ότι οι Περιφέρειες του ΣΑΕ (Αμερικής, Ευρώπης, Ωκεανίας κλπ) είχαν λειτουργικά έξοδα.
Ο πρόεδρος ΤΙ λειτουργικά έξοδα είχε; Επειδή διατηρούσε προσωπικά ...γραφεία;
Υπόθεση Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου κ.ά.
Το προεδρείο του ΣΑΕ είχε και ειδική συμφωνία με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, επί (υπόδι-

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Προεδρείο, τελευταία ''παγκόσμια
συνέλευση'' ΣΑΕ, Θεσσαλονίκη
Δεκέμβριος 2006, παραμονή εκλογών

κου) Φιλιππίδη, η οποία, σύμφωνα με τις τότε εξαγγελίες του κ. Ταμβάκη, «θα συνέβαλε αποφασιστικά
στην αυτοχρηματοδότηση του ΣΑΕ». Η συμφωνία προέβλεπε για κάθε νέα κατάθεση που θα άνοιγε στο
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ομογενής, ένα ποσοστό να πήγαινε στο ΣΑΕ υπό τύπο προμήθειας. «Στο ΣΑΕ
δεν έχει μπει ούτε μία πεντάρα από τη συμφωνία αυτή», έλεγαν άνθρωποι του προεδρείου.
Επίσης, πρόσθεταν, θα πρέπει να εξηγήσει ο κ. Ταμβάκης, τι έγινε με το πρόγραμμα για την εκμάθηση
της ελληνικής γλώσσας, αν προχώρησε και εάν και με πόσα χρήματα χρηματοδοτήθηκε από το «Ίδρυμα
Αλέξανδρος Ωνάσης», αλλά και τι έγινε η ιστορία με την «κιβωτό του ελληνισμού» για την οποία λέγεται
ότι χρηματοδοτήθηκε το ΣΑΕ με 5 εκ. ευρώ από την κυβέρνηση σε περίοδο, μάλιστα, οξείας οικονομικής κρίσης: «Τα χρήματα αυτά τα πήρε τελικά το ΣΑΕ, ναι ή όχι; Και εάν τα πήρε τι τα έκανε;» αναρωτήθηκαν οι του ΣΑΕ, που έδειχναν να έχουν άγνοια των πραγματικών περιστατικών και εγκαλούσαν τον
πρόεδρο Ταμβάκη να δώσει «τις δέουσες εξηγήσεις».
Ο τελευταίος πρόεδρος Στ. Ταμβάκης
Ένα άλλο ερώτημα το οποίο υπάρχει γιά τον τελευταίο πρόεδρο κ. Ταμβάκη, επί εποχής του οποίου έγιναν οι μεγάλες ''αρπαχτές'', αφορά στη λειτουργία και το κλείσιμο των Γραφείων του ΣΑΕ στην
Αθήνα και, ειδικότερα, γιά το αρχείο που στεγάζονταν στο γραφείο και το οποίο ουδείς γνωρίζει που
βρίσκεται. «Τα γραφεία μιας οργάνωσης όπως είναι το ΣΑΕ δεν ανοίγουν και κλείνουν όταν το αποφασίσει ο πρόεδρος και, πάντως, σε κάθε περίπτωση δεν εξαφανίζονται τα έγγραφα, τα οποία είναι η ίδια
η ιστορία της», σχολίαζε ''καθαρός'' 'Ελληνας πολιτικός, με γνώση περί ΣΑΕ.
Στις εκλογές γιά παγκόσμιο προεδρείο στην τελευταία γενική Συνέλευση του ΣΑΕ στην θεσσαλονίκη
(Δεκέμβριος 2006), αξίζει να σημειωθεί ότι την υποψηφιότητα Ταμβάκη προωθούσαν έντονα πολιτικοί
Ν.Δ και ΠΑΣΟΚ, πρώην υφυπουργοί κλπ, γνωστοί στην Ομογένεια ως ''λαμόγια-αρπαχτικά''. Η εκλογή
Ταμβάκη φαίνεται ότι ήταν...συμφέρουσα και ειδικά... επικερδής γι' αυτούς.
'Οταν η οικονομική κρίση ξέσπασε στην Ελλάδα, ο κ. Ταμβάκης και οι λοιποί γύρω από αυτόν και το
χρήμα... εξαφανίστηκαν.
Να τονίσουμε ότι ο ταμίας του ΣΑΕ ο κ. Δημητρίου (Γερμανία) ουδέποτε έδινε οικονομικό λογαριασμό-απολογισμό. Φαίνεται ότι βασικά μέσω αυτού γινόταν μεταφορά ποσών σε ''ενδιαφερόμενους
πολιτικούς'' και λοιπούς.
(Η υπόθεση ''κρατική απάτη ΣΑΕ στο όνομα της Ομογένειας'' θα έχει συνέχεια σε επόμενες εκδόσεις)

''Παγκόσμια Συνέλευση'' 2006 σε σχεδόν άδεια άιθουσα. Πλήρωνε ο ελληνικός λαός γιά ταξίδια
αναψυχής ''παραγόντων της Ομογένειας'' των ίδιων που λυμαίνονται διαχρονικά τις Οργανώσεις

Από τις ειδήσεις, Μάιος 2008:
Το Ίδρυμα Απόδημου Ελληνισμού (σ.σ: μέσω του οποίου διοχέτευαν το κρατικό χρήμα, αφού ΣΑΕ
νιμικά δεν υπήρχε) ολοκλήρωσε μ' επιτυχία, σε συνεργασία με την COSMOS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, την
εφαρμογή και πιστοποίηση των Υπηρεσιών του κατά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
9001:2000 από τον φορέα πιστοποίησης European Quality Assurance Hellas (EQA). Το πεδίο εφαρμογής
που αναφέρεται στο πιστοποιητικό αφορά τον Σχεδιασμό, την Ωρίμανση, τον Προγραμματισμό, την
Υλοποίηση & την Οικονομική Διαχείριση Έργων & Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.
Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διαχειριστικής επάρκειας, προκειμένου το Ίδρυμα
να λειτουργήσει ως δικαιούχος πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητας και
Ανταγωνιστικότητας (ΕΣΠΑ). Η πιστοποίηση έχει τριετή ισχύ, ενώ κάθε χρόνο θα πραγματοποιούνται
επιτόπιες επισκέψεις επιτήρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση του Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού με τις υποχρεώσεις του.
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Eπιστολή-καταπέλτης Θεόδωρου Σπυρόπουλου στον
υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο γιά Απόδημους,
Κυριάκο Γεροντόπουλο, σχετικά με το ΣΑΕ
«Η Ομογένεια έχει χορτάσει από ''τα λόγια τα μεγάλα'', τα ευχολόγια και τις
μικροπολιτικές σκοπιμότητες ή τις άσκοπες και βολικές καθυστερήσεις»

«Υφυπουργό Εξωτερικών, Αρμόδιο για τον
Απόδημο Ελληνισμό κ. Κ. Γεροντόπουλο
Γενικό Διευθυντή της Γ.Γ.Α.Ε., κ. Πρέσβη Γ.
Μαρκαντωνάτο
Πρόεδρο και Μέλη της Μόνιμης Διακομματικής
Επιτροπής της Βουλής για τον Ελληνισμό της Διασποράς.
τ. Πρόεδρο Σ.Α.Ε. κ. Στέφανο Ταμβάκη και τ.
Μέλη Προεδρείου Σ.Α.Ε.
Θέμα: Σ.Α.Ε.
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,
Επικοινωνώ μαζί σας εν όψει της σημερινής συνεδρίασης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς.
Ενημερωθήκαμε για τα όσα διημείφθησαν στη
συνεδρίαση της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου
2014 και θα ήθελα να κάνω ορισμένες διευκρινίσεις για την ενημέρωση των μελών της και δικής
σας.
Η Επιτροπή επεξεργασίας, νέου σχεδίου νόμου
για την αλλαγή του Ν.3480/2006 «Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις»,
συγκροτήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2012 από τον
προκάτοχό σας κ. Κ. Τσιάρα.
Η Επιτροπή, προεδρεούσης της κ. Κυριακής
Παρασκευοπούλου, Παρέδρου του Ν.Σ.Κ., μετά
από 9 συνεδριάσεις ολοκλήρωσε τις εργασίες της
και παρέδωσε την πρότασή της στον υφυπουργό.
Ο κ. Τσιάρας, αφού τη συνεκτίμησε προέβη σε μικρές παρεμβάσεις και τη δημοσιοποίησε για δημόσια διαβούλευση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Όπως γνωρίζετε η ανταπόκριση της ομογένειας στη δημόσια διαβούλευση, η οποία έληξε στις
31 Ιανουαρίου του 2013, ήταν εξαιρετικά μικρή,
γεγονός που καταδεικνύει την έλλειψη σχετικού
ενδιαφέροντος καθώς ο θεσμός του Σ.Α.Ε. στην
πορεία του απαξιώθηκε στην συνείδηση των
Ελλήνων του εξωτερικού. Η εκ νέου σύσταση
Επιτροπής και συζήτηση επί προτάσεων για την
αναβάθμιση του θεσμού θα εκλειφθεί από όλους
μας ως έλλειψη ειλικρινούς προθέσεως από πλευράς της Ελληνικής Πολιτείας να προχωρήσει στην
επαναλειτουργία του Σ.Α.Ε.
Επισημαίνεται ότι το αποτέλεσμα της εργασίας της Επιτροπής είναι, σε γενικές γραμμές,
προοδευτικό και ανταποκρίνεται στη σύγχρονη

πραγματικότητα της Ελλάδας και της ομογένειας.
Ικανοποιεί, τα πάγια αιτήματα της ομογένειας,
όπως έχουν διατυπωθεί, γραπτώς ή προφορικώς,
ως απαντήσεις σε ερωτηματολόγια που απέστειλε το προεδρείο του Σ.Α.Ε. το 2011 και ευρύτερα,
απηχεί τη βούληση των απανταχού ομογενών για
οικονομική αυτοδυναμία, πολιτική ανεξαρτησία
και δημοκρατική εκπροσώπηση, χωρίς ωστόσο
να αποδυναμώνεται ο ρόλος της οργανωμένης
ομογένειας.
Οι επιφυλάξεις που διατυπώθησαν από ορισμένους φορείς της ομογένειας αφορούν κυρίως στην
εκπροσώπηση φυσικών προσώπων στο Σ.Α.Ε.
Δεδομένης όμως της μικρής συμμετοχής των
ομογενών σε οργανώσεις (εκπροσωπείται ελάχιστο ποσοστό των Ελλήνων του Εξωτερικού στις
υπάρχουσες οργανώσεις) πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η συμπερίληψη φυσικών προσώπων ικανοποιεί και ανταποκρίνεται στην πρόβλεψη του
Ελληνικού Συντάγματος στο άρθρο 108 παρ. 2,
που ορίζει ότι το Σ.Α.Ε. «...έχει ως αποστολή του
την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού
Ελληνισμού».
Η θητεία των μελών του τελευταίου προεδρείου
(από τον Ιανουάριο του 2007 έως τον Δεκέμβριο
του 2012) συνέπεσε με την εκδήλωση και στη συνέχεια την κλιμάκωση της οικονομικής κρίσης στην
Ελλάδα ενώ στη διάρκειά της η αρμόδια πολιτική
ηγεσία άλλαξε πέντε φορές και με διαστήματα
κενού. (Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Α. Καραμανλή 2007- Υφυπουργός Θ. Κασσίμης, Κυβέρνηση
Γεωργίου Α. Παπανδρέου 2009 - Υφυπουργός
Σπύρος Κουβέλης, Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου
2011 - Υφυπουργός Δημήτρης Δόλλης, Υπηρεσιακή Κυβέρνηση Παναγιώτη Πικραμμένου 2012,
Κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά 2012-Υφυπουργός Κ.
Τσιάρας).
Εν κατακλείδι, στην υφιστάμενη δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα, δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρεια για περαιτέρω καθυστερήσεις στο θέμα
της ρύθμισης της θεσμικής σχέσης μεταξύ Ελληνικής Πολιτείας και ομογένειας. Η ομογένεια έχει
χορτάσει από τα «λόγια τα μεγάλα», τα ευχολόγια
και τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες ή τις άσκοπες
και βολικές καθυστερήσεις.
Με υπευθυνότητα πρέπει να αντιμετωπισθεί
άμεσα η έλλειψη εθνικής πολιτικής και στρατηγικής στο θέμα της ομογένειας, με τη συναίνεση
όλων των πολιτικών δυνάμεων του τόπου. Ας μην
ξεχνούμε ότι η ιστορία μας, από την αρχαιότητα
μέχρι και τις μέρες μας, είναι συνυφασμένη με τον
Ελληνισμό του Εξωτερικού.
Η Ελλάδα και οι ζωντανές εστίες Ελληνισμού ανά
τον κόσμο έχουν ανάγκη σύστασης ενός σύγχρονου, λειτουργικού και ουσιαστικού θεσμού, που
θα ενώσει τις δυνάμεις τους σε ένα κοινό όραμα.
Ενός θεσμού, το κύρος του οποίου επλήγη λόγω
της αυθαίρετης ερμηνείας του ισχύοντος Νόμου
από τις εκάστοτε αρμόδιες πολιτικές ηγεσίες και
από τους αδιαφανείς χειρισμούς τους.
Είναι σαφές, ότι κάποια πράγματα έπρεπε να
είχαν γίνει δεκαετίες πριν.
Με τις σκέψεις αυτές, εύχομαι κάθε επιτυχία
στις εργασίες της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς και σε εσάς κύριε υπουργέ καλή επιτυχία στο έργο σας στη δύσκολη και
ευμετάβολη αυτή εποχή διεθνώς.
Στη διάθεσή σας πάντοτε,
Με εκτίμηση,
Θ. Γ. Σπυρόπουλος, τ. Συντονιστής Σ.Α.Ε. Περιφέρειας Η.Π.Α.» (28 Iαν. '14)

H σύζυγος του πρωθυπουργού στην Μυρτώ
Τη συμπαράστασή της στην οικογένεια της Μυρτώ Παπαδομιχελάκη, εκδήλωσε με τον πιο «ζωντανό»
και αληθινό τρόπο η σύζυγος του πρωθυπουργού. Η κ. Γεωργία Σαμαρά, βαθιά συγκλονισμένη από την
περιπέτεια της 17 χρονών κοπέλας, αλλά και τον πολύμηνο αγώνα που δίνει για να κερδίσει και πάλι τη
ζωή της, την επισκέφτηκε στο Κέντρο Αποκατάστασης Animus στη Λάρισα όπου βρίσκεται μετά την
επιστροφή της στην Ελλάδα από την Βοστώνη. Η κ. Σαμαρά είχε έλθει σε επαφή με τους υπεύθυνους
του Κέντρου και είχε ζητήσει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα γιά την Μυρτώ, ώστε να προγραμματίσει την επίσκεψή της χωρίς να διαταράξει τις θεραπευτικές συνεδρίες της ασθενούς.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή, με την κ. Σαμαρά να αιφνιδιάζει ευχάριστα
την μητέρα της Μυρτώ, κ. Μαίρη Κοτρώτσου, ζητώντας της να μιλήσουν, αλλά και να δει την Μυρτώ.
Παναμερικάνικη Οργάνωση με μέλη Ομογενείς, ως άτομα
Με δεδομένα, την ουσιαστική ανυπαρξία των ομογενειακών εθνικοτοπικών Οργανώσεων-ΕνώσεωνΟμοσπονδιών και την παταγώδη αποτυχία του κρατικοδίαιτου ''Συμβούλιου Απόδημου Ελληνισμού''
(ΣΑΕ), να ''οργανώσουν'' ή να ''εκπροσωπήσουν'' την Ομογένεια, αλλά και την διαχρονική υποτίμηση
από την Ελλάδα του Ελληνισμού της Διασποράς, οι Ομογενείς οργανώνονται σε μία μόνο παναμερικάνικη Οργάνωση. Σκοπός, η δημιουργία ενός αντιπροσωπευτικού ''Κοινοβούλιου της Διασποράς'', που θα
προωθεί μόνο τις προτάσεις, αποφάσεις της βάσης δηλ. των Ομογενών ως άτομα, που θα εκφράζονται
βασικά με την χρησιμοποίηση της (ηλεκτρονικής) τεχνολογίας.
Στα τέλη Απριλίου η ιδρυτική διακήρυξη, τον Οκτώβριο οι Συνελεύσεις στις Πολιτείες ΗΠΑ και μετά η
εκλογή παναμερικάνικης Εκτελεστικής Επιτροπής και τοπικών Επιτροπών, με άμεση ψηφοφορία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ, ΘΗΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΠΑ
ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τα χρήματα δεν θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς διότι επιτήδειοι
στην Αμερική και στην Ελλάδα «ξαφρίζουν» το ρευστό χρήμα ή εξαφανίζουν
την επιστολή. Εάν δεν δυνηθείτε να βρείτε το κατάλληλο πρόσωπο που θα
μεταβιβάσει τα χρήματα στους συγγενείς σας, είναι προτιμότερο να τους
εμβάσετε το χρηματικό ποσό μέσω της Western Union.
Συνιστούμε στους Αμερικανούς συμπολίτες μας και στα μέλη της να στηρίξουν
την προσπάθεια αυτή διότι όλοι έχουμε αδέλφια, ανίψια ή εγγόνια (ή παιδιά
διαλυμένων οικογενειών από μεικτούς γάμους, τα οποία μεγαλώνουν οι
γιαγιάδες τους στη γενέτειρα) και χρειάζονται άμεσα τη βοήθειά μας. Υπάρχουν
αποδείξεις, και ουχί ενδείξεις, ότι ορισμένες οργανώσεις με το πρόσχημα να
βοηθήσουν τη γενέτειρα, παρακρατούν το 90% του χρηματικού ποσού που
συλλέγουν δια διοικητικά τους έξοδα, ταξίδια και διασκεδάσεις (με λίγα λόγια
αγιάζουν την ψυχή των με ξένα κόλλυβα).
Ο πρόεδρος Στυλιανός Μανής.

Ο Γραμματεύς Σπυρίδων Χριστοφοράτος

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη ενθουσίασε στο ''Κάρνεγκι Χολ''
Μνήμες, χρώματα και παραδόσεις του Ελληνισμού ζωντάνεψαν με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη στο φημισμένο ''Κάρνεγκι Χολ'' της Νέας Υόρκης, σε μια μοναδική συναυλία, που έδωσε το Σάββατο1η Φεβρουαρίου.
Η Ελληνίδα τραγουδίστρια εμφανίστηκε στην κεντρική σκηνή και κατάφερε να γεμίσει τη μεγάλη
αίθουσα χωρητικότητας 2.800 θέσεων, ενθουσιάζοντας το κοινό με την ερμηνεία της. 'Ηταν μια άρτια
καλλιτεχνικά παρουσίαση από ένα καλοδεμένο σύνολο. Παρουσίασε τα πιο γνωστά δικά της τραγούδια,
αλλά και τραγούδια κορυφαίων συνθετών, ενώ στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος συμμετείχε
και ο αρμενικής καταγωγής σολίστας και συνθέτης Αρα Ντινκτζιάν.
Πρόκειται για «μια από τις πιο ταλαντούχες Ελληνίδες ερμηνεύτριες που έχει το μοναδικό χάρισμα να
ερμηνεύει ρεμπέτικη, παραδοσιακή, αλλά και σύγχρονη μουσική» έγραφε το επίσημο πρόγραμμα του
Κάρνεγκι Χολ, που δόθηκε σε αμερικανικά ΜΜΕ και πολιτιστικούς φορείς της πόλης. Σημείωνε ακόμη
ότι «η Ελευθερία Αρβανιτάκη έχει εξαιρετική ικανότητα να συνδυάζει διαφορετικά μουσικά είδη. Η
φωνή της διαθέτει μια καθαρότητα και ένα συναισθηματικό βάθος που καταγράφεται βαθιά στην ψυχή
κάθε ακροατή».
Ανάμεσα στους θεατές ήταν ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Δημήτριος, οι διπλωματικές και προξενικές
αρχές της Ελλάδας και της Κύπρου, αξιωματούχοι δημοτικών υπηρεσιών της Νέας Υόρκης κ.ά.

Fine Italian, Greek and American Food
558 Lakeland Plaza - Cumming, GEORGIA
Phone: (770)781-4525 • Fax: (770) 889-9696
http://www.eatatgiorgios.com
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Ομοσπονδία Βοστώνης: Και ψεύτες και συκοφάντες
και παρανομούντες και πολιτικοί απατεώνες

Oι του Συμβούλιου της ελληνικής Ομοσπονδίας Βοστώνης (Νέας Αγγλίας), ΔΕΝ έχουν σκοπό να σοβαρευτούν και συνεχίζουν να αυτοεξευτελίζονται και να διασύρουν την Οργάνωση:
- ΨΕΥΤΕΣ... 'Οτι δήλωσαν ίσαμε σήμερα, με αφορμή τον έρανο γιά την Μυρτώ, δεν έχει δόση αλήθειας. Ακόμα και ο νομικός τους σύμβουλος, έκανε ψευδή γραπτή ανακοίνωση, χώρια τα χτυπήματα
κάτω από την ζώνη. Μετά 6 εβδομάδες και παρά τις ''διακηρύξεις'' και τους ''παληκαρισμούς'' τους,
αναλυτικό λογαριασμό ΔΕΝ έχουν δώσει, εξακολουθώντας να κοροϊδεύουν ξεδιάντροπα δωρητές και
Ομογένεια. Μάλιστα στις 28 Ιανουαρίου '14, έκδοσαν και ''ανακοίνωση'' με ψευδέστατο περιεχόμενο,
όπως συνηθίζουν, την οποίαν υπογράφουν, όπως αναφέρουν, ο πρόεδρος Ιωάννης Ράμμος και η εκπροσωπούσα σύλλογο-μαϊμού (ανύπαρκτο), γραμματέας Δρ. Μαρία Δελιχάτσιου:

O υπουργός 'Αμυνας Δ. Αβραμόπουλος, με στελέχη της Οργάνωσης
Και έχουν το θράσος, να ερωτούν'' αν ''δημοσεύσαμε'' την αναλυτική κατάσταση του λογαριασμού.
ΠΟΤΕ έδωσαν αναλυτική κατάσταση; Στον ύπνο τους; ΠΟΥ είναι η ''αναλυτική κατάσταση''; Αν υπάρχει,
γιατί δεν την αναρτούν στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας;
-ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ... Στελέχη του Συμβούλιου ακόμα συκοφαντούν με πρόστυχο τρόπο και χωρίς ίχνος
ντροπής την μητέρα της Μυρτώ (τις συκοφαντίες-λάσπες κατά της ''Πρωϊνής'' που τους ξεγύμνωσε, τις
αφήνουμε στην άκρη. Ειδικά οι λάσπες, γύρισαν στο...πρόσωπό τους).
- ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝΤΕΣ... 'Εκαναν έρανο, χωρίς να έχουν δηλωθεί στην Πολιτεία και στο IRS ως ''φιλανθρωπική Οργάνωση''. 'Αρα έκαναν έρανο ΠΑΡΑΝΟΜΑ, όπως είχαν κάνει και τον 2007 γιά τους πυρόπλη-

κτους. Εξαπατούν και την Φορολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ με ψευδείς δηλώσεις, χώρια τα υπόλοιπα και
τις ''αρπαχτές'' από το ταμείο γιά ταξίδια (να βρουν πυρόπληκτους, με χρήματα της Ομογένειας από το
ταμείο γιά πυρόπληκτους και ''συνέδρια'' ΣΑΕ, που όλα τα πλήρωσε η Ελλάδα).
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ... Δήλωναν πριν 30 χρόνια ότι θα φιάξουν...μουσείο και...βιβλιοθήκη.
'Επαιρναν χρήμα από Ελλάδα κάθε χρόνο με άγνωστη κατάληξη. Ακόμα και η τώρα γεν. γραμματέας
''εκλέγηκε'' και παραμένει στην θέση της, αντιπροσωπεύοντας ανύπαρκτο σύλλογο.
'Ολα αυτά ΑΠΟΔΕΙΧΤΗΚΑΝ από τις 2 Ιανουαρίου '14, όταν πρωτοαποκαλύψαμε το σκάνδαλο. Κι εξακολουθούν να παραμένουν ασοβάρευτοι, προκλητικοί, ψεύτες, επικίνδυνοι γιά την Ομογένεια.

A Singular Mission:
«To promote education by providing
scholarships and educational programs to Greek
American students who, guided by the values
of their Hellenic upbringing, have the potential
to become life-long significant achievers and
contribute meaningfully to society.»
CHRIS P. TOMARAS (Founder & Chairman)
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Οι πονηρές ''οικονομικές
αλχημείες'' του κατεστημένου
της Ομοσπονδίας Βοστώνης
Στην προηγούμενη έκδοση τονίζαμε:
''Με αφορμή την υπόθεση ''έρανος γιά ΜυρτώΟμοσπονδία Βοστώνης'' κι εξαιτίας της αλόγιστης
συμπεριφοράς του κατεστημένου της Ομοσπονδίας Βοστώνης, 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.
Κι ενώ η Ομοσπονδία Βοστώνης, 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''.
Σήμερα θα ρίξουμε μιά ακόμα ματιά στις ''λογιστικές αλχημείες'' του κατεστημένου της Ομοσπονδίας Βοστώνης, όπως αυτές κατατέθηκαν
στο IRS, το οποίο ερευνά ήδη την Οργάνωση, μετά
την γραπτή καταγγελία δικηγόρου.
Στην πάνω φωτογραφία δεξιά, βλέπουμε στην
γραμμή b και c ποσά 46.357 δολ. γιά χρόνο 2007
και 59.786 γιά 2008. Αναφέρονται σε ''προσφορές-χορηγίες'' που ξεπερνούσαν τις 5.000 δολ.
Φαίνεται ότι ήταν χρήματα από Ελλάδα, μέσω του
γενικού Προξενείου στην Βοστώνη, αφού η Οργάνωση δεν έχει έσοδα από διάφορες δραστηριότητες, απλά επειδή δεν έχει δραστηριότητες, χώρια
την παρέλαση γιά την οποίαν οι εισπράξεις κάθε
χρόνο ''ισοφαρίζουν'' τα έξοδά της.
Το προξενείο και το υπουργείο Εξωτερικών,
αρνούνται ότι έδωσαν τέτοια ποσά. Και δημιουργείται εύλογα το ερώτημα: Από ΠΟΥ είναι αυτά
τα χρήματα; Δεν σχολιάζουμε γιατί το υπουργείο
Εξωτερικών χρηματοδοτούσε μία μη ενεργή Ομοσπονδία και γιατί δεν ήλεγχε τι γίνονται τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων.
Με δεδομένο ότι η Ομοσπονδία λειτουργεί με
μυστικότητα, αφού μόνο η κλειστή ''ομάδα'' του
κατεστημένου της γιά 3 δεκαετίες χειρίζεται τα
πάντα χωρίς να δίνει λογαριασμούς, οι απαντήσεις θα δοθούν τελικά στους ελεγκτές του ΙRS. Η
''μόνιμη ομάδα'' που διαχειρίζεται την Οργάνωση
με τους δικούς της κανόνες, απαρτίζεται από την
οικογένεια Παπασλή, τον Ι. Ράμμο, το Β. Καυκά,
τον Τζ. Μπίτσικα, που εναλλάσσονται συνέχεια σε
θέσεις του Συμβούλιου, χωρίς ποτέ να δίνει λογαριασμούς, όπως έγινε με τον έρανο γιά τους πυρόπληκτους 2007, επί προεδρίας Ελισάβετ Παπασλή.
Δεν δόθηκε ποτέ απολογισμός, παρά τις ψευδείςπαραπλανητικές, ενυπόγραφες δηλώσεις του νομικού σύμβουλου της Οργάνωσης Δημ. Ιωαννίδη.
Στην φωτογραφία με την δήλωση γιά 2005,
βλέπουμε ένα ποσό 60.147 δολ. ως ''έσοδα'' από
''δραστηριότητες'' και κυβερνητική βοήθεια.
Επειδή ''δραστηριότητες'' η Οργάνωση ΔΕΝ έχει
και κυβερνητική βοήθεια από ΗΠΑ δεν λαμβάνει,
υποθέτουμε ότι είναι από Ελλάδα, παρά τις περί
του αντιθέτου διαβεβαιώσεις των αναξιόπιστων,
υπουργείου Εξωτερικών και γενικού Προξενείου.
Αλλά τα πολλά ερωτηματικά προκύπτουν γιά
την χρονιά 2006, επί προεδρίας του σημερινού
α' αντιπρόεδρου Βασίλη Καυκά: Τα έσοδα από
''δραστηριότητες'' (δεν έκαναν... ''έρανο'' εκείνη
την χρονιά) και κυβερνητική βοήθεια, αυξάνονται
κατά πολύ. Πάνε στα 87.640 δολ. και στην επόμενη φωτογραφία, όπου αναφέρονται αναλυτικά
πως ξοδεύτηκαν, βλέπουμε ένα πολύ σημαντικό
ποσό, 35.286 δολ. να αναφέρεται ως ''άλλα εξοδα
γιά προγράμματα''. Τέτοιο ποσό αναφέρεται γιά
πρώτη φορά στις φορολογικές δηλώσεις της Ομοσπονδίας (''φόρμα'' 990E-Z) στην 12ετία 20022012. Επειδή προγράμματα ΔΕΝ υπάρχουν γιά να
δικαιολογούνται τέτοια έξοδα, τότε το ερώτημα
είναι: ΠΟΥ και ΠΩΣ διατέθηκε αυτό το μεγάλο
ποσό κ. Καυκά; Αποδείξεις υπάρχουν ή... χάθηκαν; Τα συμπεράσματα δικά σας...
Σημ.: Δεν αναμένουμε απαντήσεις από τους
εναλλασσόμενους στις ''καρέκλες'' ισόβιους διοικούντες -με τους δικούς τους κανόνες, σαν ''κλειστή ομάδα''- την Οργάνωση. Ούτε και τα μέλη της
Ομοσπονδίας θα πάρουν απαντήσεις γιά το χρήμα
και τις ''πονηρές'' φορολογικές δηλώσεις στο IRS.
Τις απαντήσεις θα τις πάρει σίγουρα το IRS.

2006

Το IRS αυτό το αποκαλεί
''RED FLAG''

10

•

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Ελληνικό πανηγύρι στο...Hollywood
Παραδοσιακό, Αυθεντικό και πολύτιμο το Φεστιβάλ της Κοινότητας του Αγίου Γεωργίου στο Hollywood της νότιας Φλώριδας.
Όπως κάθε χρόνο τέλος Ιανουαρίου, οι συμπατριώτες μας στη νότια Πολιτεία των ΗΠΑ οργάνωσαν ένα διήμερο ελληνικού γλεντιού, όχι μόνο για τους ενορίτες του Saint George, αλλά και για τους
Αμερικάνους της περιοχής, που παίρνουν από πρώτο χέρι «Γεύση από Ελλάδα». Κυριολεκτικά.
Γιατί χάρις στους 100% εθελοντές ομογενείς, η πατρίδα μας διαφημίζεται με τον καλύτερο, και μάλιστα... (κυρά του «Τουρισμού» Όλγα Κεφαλογιάννη) ΔΩΡΕΑΝ.
Την ώρα που το Κράτος ξοδεύει εκατομμύρια «υπερ» των ΜΚΟ στο εξωτερικό, που μαθαίνουν στο Εσκιμώους πως να κάνουν κατεψυγμένες σπανακόπιτες, οι ξενιτεμένοι μας ξηλώνονται εισάγοντας
αυθεντικά Ελληνικά προϊόντα, και «διδάσκουν» στα «χαζο-Αμερικανάκια» την διαφορά από τις απομιμήσεις.
Για την ιστορία, όπως μας εξήγησε η κ. Άννα, πρόεδρος στης φιλόπτωχου του Αγίου Γεωργίου, η εκκλησία αγοράστηκε το 1978 από Προτεστάντες, προσαρμόσθηκε στην Ορθόδοξη σημερινή εκδοχή
της, και από τα έσοδα του Φεστιβάλ (και την συνδρομή των ενοριτών) πληρώνονται τα σημαντικά έξοδα της συντήρησης και αγιογράφησης του ιερού Ναού, οι ιερείς και διατηρείται το ελληνικό σχολείο
που μαθαίνει στα ελληνόπουλα την γλώσσα τις παραδόσεις, και όπως μπορείτε να θαυμάσετε στις φωτό, τους πατροπαράδοτους εντυπωσιακούς χορούς. Άξιοι συγχαρητηρίων...
(πηγή: euro-crimes.blogspot.com)
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Η παρουσία Ελλήνων στις Η.Π.Α. χρονολογείται
από τις αρχές του 16ου αιώνα. O Κεφαλλονίτης
Απόστολος Βαλαριανός ή Φωκάς, γνωστός μεταξύ
των Ιταλο-Ισπανών ως σενιόρ ντε Φούκα, ανακάλυψε πρώτος τα στενά μεταξύ της πολιτείας Ουάσιγκτων (δυτικές ΗΠΑ) και του Βανκούβερ στα
οποία έδωσε τ' όνομά του που παραμένει ως σήμερα - ισθμός ντε Φούκα. Θά 'ταν ίσως παράλειψη
να μην αναφερθεί εδώ ο μύθος του Χριστόφορου
Κολόμβου, σύμφωνα με τον οποίο ο Χρισοφορος
Κολόμβος δεν ήταν Ιταλός αλλά Βυζαντινός ευπατρίδης του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν
Δίσπατος...
Τoν χρόνο 1768 έφτασαν ομαδικά οι πρώτοι
'Ελληνες στον 'Αγφιο Αυγουστίνο βορειοδυτικής
Φλόριδας. Τον 1770 ο Σκωτσέζος γιατρός Αντριου
Τερνμπούλ δημιούργησε, πρός τιμήν της Σμυρνιώτισας συζύγου του, ένα μικρό οικισμό νοτιότερα
τον οποίο απεκάλεσε Νέα Σμύρνη. Ο πυρήνας του
οικισμού αυτού ήταν 40 ελληνικές οικογένειες
από την Μικρά Ασία που αριθμουσαν 200 περίπου
άτομα. Αργότερα, ένας απόγονος των πρώτων αυτών Ελλήνων μεταναστών, ο επιχειρηματίας Ιωάννης Γιαννόπουλος έκτισε το πρώτο σχολικό κτίριο
στην πόλη του Αγίου Αυγουστίνου της Φλώριδας
το οποίο διατηρείται σήμερα ως μουσείο.
Μεταξύ του 16ου και 19ου αιώνα τα στοιχεία
για τους Ελληνες μετανάστες στις ΗΠΑ βασίζονται
περισσότερο στην παράδοση και τον μύθο. Για το
ανωτέρω διάστημα αναφέρονται ονόματα όπως
των Καβάσαλη, Συριάνη, Μουσάλα και Καλβοκορέση, ναυτικών που διακρίθηκαν για την γενναιότητά τους πολεμώντας με το αμερικανό ναυτικό,
καθώς επίσης των Ζάζου, καθηγητή φιλολογίας σε
αμερικανικά κολλέγια και Αποστολίδη, ο οποίος
δίδαξε ελληνικά στο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστική Υπηρεσίας των ΗΠΑ από το 1820 μέχρι και το
1870 μόνο 100 περίπου Ελληνες μετανάστευσαν
στην Αμερική. Μεταξύ του 1870 και 1890 ο αριθμός τους ξεπέρασε τις 2 χιλιάδες και τελικά στην
δεκαετία 1890-1900 περίπου 16.000 Ελληνες μετανάστευσαν στις ΗΠΑ.
H μετανάστευση
Με την είσοδο στον εικοστό αιώνα ξεκινά ουσιαστικά και η ελληνική μετανάστευση στις ΗΠΑ.
Στη δεκαετία 1901-1910 περίπου 170.000 Ελληνες
μετανάστευσαν στις ΗΠΑ και περισσότεροι από
180.000 προστέθηκαν στην δεκαετία 1910-1920.
Το μεταναστευτικό αυτό ρεύμα ανέκοψαν οι περίφημοι περιοριστικοί νόμοι quotalaws που θέσπισε το αμερικανικό Κογκρέσσο το 1921 και το 1924.
Μόνο με την λήξη του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου
επετράπη και πάλι η ελεύθερη -με πρόσκλησηείσοδος Ελλήνων μεταναστών στην Αμερική, η
οποία κατέληξε στην άφιξη 60.000 περίπου Ελλήνων στις ΗΠΑ μεταξύ 1946-1960.
Στα επίσημα αυτά στοιχεία δεν συμπεριλαμβάνεται η λαθρομετανάστευση, Ελληνες που αψηφώντας τους κινδύνους, τις δυσκολίες και τους
φόβους πήδηξαν από ελλιμενισμένα καράβια, ή
πέρασαν από τις γειτονικές χώρες τα σύνορα των
ΗΠΑ.
To 1922 ιδρύθηκε από δύο ομογενείς επιχειρηματίες στην Ατλάντα της πολιτείας Τζώρτζια
η πρώτη Παναμερικανική Ενωση των ομογενών
η AHEPA - Aμερικανο-Ελληνικός Μορφωτικός
Προοδευτικός Σύνδεσμος της οποίας οι αρχικοί
σκοποί ήταν η προώθηση μεταξύ των Ελλήνων
μεταναστών των ιδεωδών της Αμερικανικής Δημοκρατίας και η μετεξέλιξή τους σε «καλούς»
Αμερικανούς πολίτες.
Σαν αντίδραση στην δημιουργία της AHEPA δημιουργήθηκε το 1923 στο Πίτσμπουργκ της Πεν-

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Ο Ελληνισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες

Το παλαιότερο σχολείο στις ΗΠΑ. Φιάχτηκε από Αρκάδα
πρώτο μετανάστη (Γιαννόπουλος) τον χρόνο 1773, στον
'Αγιο Αυγουστίνο βορειοανατολικής Φλόριδας
συλβάνιας η GAPA - Ελληνο-Αμερικανικός Προοδευτικός Σύνδεσμος με σκοπό την τήρηση της
Ελληνικής Ορθοδοξίας, την διάσωση των ελληνικών εθίμων και την καλλιέργεια των γραμμάτων
και της ελληνικής γλώσσας. Η διαμάχη των δύο
ανωτέρω οργανώσεων ήταν έντονη και υποχώρησε με την κήρυξη του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου
και την επίθεση του Αξονα στην Ελλάδα.
Πολύ σημαντικό παράγοντα για την διαμόρφωση των πραγμάτων στην ελληνική ομογένεια των
ΗΠΑ αποτέλεσε η Ορθόδοξη Εκκλησία. Μέχρι και
τον 1908 η Ορθοδοξία των Ελλήνων της Αμερικής
τελούσε υπό την επίβλεψη του Πατριαρχείου της
Κωνσταντινούπολης οπότε με σχετικό πατριαρχικό διάταγμα εντάχθηκε στην εποπτεία της Αρχιερατικής Συνόδου των Αθηνών.
Επακολούθησε έντονη διαμάχη και το Πατριαρχείο απέστειλε στις ΗΠΑ τον Μητροπολίτη
Μελέτιο Μεταξάκη για την ανάλυση και αξιολόγηση των προβλημάτων και της κατάστασης της
Ελληνικής Ορθοδοξίας στις ΗΠΑ. Ο Μελέτιος Μεταξάκης, όταν εξελέγη Οικουμενικός Πατριάρχης
τον Μάρτιο του 1922, δημιούργησε με σχετικό
βούλευμά του την Αρχιεπισκοπή Βορείου και Νοτίου Αμερικής με έδρα την Ν. Υόρκη, ανεξάρτητης
της Συνόδου των Αθηνών, υπό την εποπτεία του
Οικουμενικού Πατριαρχείου και με Αρχιεπίσκοπο
τον Αθηναγόρα, ο οποίος εξελέγη το 1948 Οικουμενικός Πατριάρχης.
Ο διαδεχθείς τον Αθηναγόρα στον Αρχιεπισκοπή Αμερικής Αρχιεπίσκοπος Μιχαήλ κατέστησε
την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής μέλος του
Εθνικού Συμβουλίου Εκκλησιών και δημιούργησε
την Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία την GOYA. Τον
Μιχαήλ διαδέχθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος.
Η πρώτη Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία κτίσθηκε στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνα την τελευταία
δεκαετία του 19ου αιώνα. Στο διάστημα 1890-

1910 κτίσθηκαν πολλές εκκλησίες με έξοδα των
μεταναστών, οπως στην πόλη Λόουελ της Μασσαχουσέτης το 1892, στην Φιλαδέλφεια της Πενσυλβάνια το 1901, στο Μπίρμινχαμ της Αλαμπάμα
το 1902 και στην Βοστώνη το 1904. Σήμερα δε η
Ορθόδοξη Εκκλησία στις ΗΠΑ αριθμεί πάνω από
400 εκκλησίες.
Η αφομοίωση
Οι Ελληνες της Αμερικής έχουν εκπαιδευτεί κάτω
από την πίεση της φιλοσοφίας της αφομοίωσης η
οποία στόχευε στη δημιουργία μιας καινούργιας
και μοναδικής φυλής που θα αναδύονταν από τις
διάφορες και διαφορετικές κοινωνικές και πολιτιστικές ομάδες.
Η αντίληψη αυτή αν και δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα κατάφερε εν τούτοις από τις
αρχες του 1900 που πρωτοεμφανίστηκε να επηρεάσει βασικούς φορείς κοινωνικοποίησης (π.χ.
την οικογένεια και το σχολείο) στην κατεύθυνση
της δημιουργίας μιας κοινωνικής και πολιτιστικής
ομοιογένειας και του εξαμερικανισμού και της
επανακοινωνικοποίησης των μεταναστών κυρίως
από τις χώρες της Νότιας και αντολικής Ευρώπης
οι οποίοι και θεωρούντα από τους Αγγλοσάξωνες
πολιτιστικά κατώτερες ομάδες.
Αυτή η φιλοσοφία της αφομοίωσης εδώ και
μερικά χρόνια έχει αντικατασταθεί ως ένα βαθμό
από την φιλοσοφία του πολιτιστικού πλουραλισμού. Η εξέλιξη όμως αυτή δεν είχε τις επιδράσεις
της στην εκπαίδευση των Ελλήνων της Αμερικής η
οποία εξακολουθεί να καθορίζεται από την φιλοσοφία της αφομοίωσης.
Σύμφωνα με την φιλοσοφία της αφομοίωσης
τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να στοχεύουν
στην αφομοίωση των παιδιών των μεταναστών
με ταυτόχρονη προβολή της «κατωτερότητας της
πολιτιστικής τους κληρονομιάς».

Πρώτοι μετανάστες: Ο Ιωάννης Καλίβεργος Ζάχος
Ο Καθηγητής Ιωάννης Καλίβεργος Ζάχος (John
Calivergos Zachos, 1820-1898) γεννήθηκε στην
Κωνσταντινούπολη. Στην Αμερική τον έφερε ο S.
G. Howe σε ηλικία 10 χρονών. Σπούδασε στην Ακαδημία Amherst Academy και στο κολέγιο Kenyon
College. Παρακολούθησε μαθήματα ιατρικής στο
Πανεπιστήμιο του Miami αλλά ποτέ δεν εξάσκησε
το επάγγελμα αυτό εκτός του ότι υπηρέτησε σαν
βοηθός χειρουργός στο Union Army (στρατός ξηράς που πολέμησε για ένωση κατά τον Αμερικανικό εμφύλιο 1861-1865).
Δίδαξε στη σχολή θεολογίας Meadville School
of Theology και ήταν διευθυντής στη σχολή
γραμμάτων του Κολεγίου Αντιόχειας. Ήταν θεολόγος και υποστηρικτής πάταξης της δουλείας
(abolitionist).
Υπηρέτησε σαν ιερέας της Ένωσης (Unitarian)
στο W. Newton, MA και ιεραπόστολος στην Αφρικανο-Αμερικανική Κοινότητα στο Port Royal,

SC. Ήταν επιμελητής του Πανεπιστημίου Cooper
Union University για πάνω από 25 χρόνια και έφορος από το 1870.
Ο Ζάχος έγραψε αρκετά εκπαιδευτικά βιβλία με
επίκεντρο την ειδικότητά του στην φωνογραφία
και ευγλωττία.
Δημιούργησε ένα φωνητικό σύστημα γραφής
για τους δούλους που απελευθερώθηκαν πρόσφατα και μια μηχανή λήψης στενογραφίας που
ονομάστηκε «Stenotype» και χρησιμοποιείτo μέχρι πρόσφατα γιά διατήρηση γραπτών πρακτικών
στα δικαστήρια.

Η φιλοσοφία του πολιτιστικού πλουραλισμού
στηριζόταν στην διαπίστωση πως οι διάφορες πολιτιστικές ομάδες της αμερικάνικης κοινωνίας θα
μπορούσαν να διατηρήσουν την ταυτότητά τους
συνυπάρχοντας σ' ένα σύστημα αμοιβαίας υποστήριξης. Ο πολιτιστικός πλουραλισμός άρχισε να
κατακτά έδαφος και να εκτοπίζει την φιλοσοφία
της αφομοίωσης την δεκαετία του 1970 οπότε και
εμφανίστηκαν τα διάφορα πολιτιστικά κινήματα
των μειονοτήτων στις ΗΠΑ.
Κατά την διάρκεια αυτής της δεκαετίας ψηφίστηκαν νόμοι για τις Μελέτες Πολιτιστικής Κληρονομιάς των εθνοτήτων και την Δίγλωσση Εκπαίδευση, η οποία περιελάμβανε την γλώσσα και τα
πολιτιστικά προγράμματα στα δημόσια σχολεία. Η
νέα κατάσταση που διαμορφώθηκε ενίσχυσε στον
τομέα της εκπαίδευσης την διαπολιτισμική παιδεία, η οποία απορρίπτει την άποψη ότι τα σχολεία επιδιώκουν να εξαφανίσουν τις πολιτιστικές
διαφορές και υιοθετεί την θέση οτι η πολιτιστική
ανομοιογένεια πρέπει να διατηρηθεί με προσοχή
και να επεκταθεί διδάσκοντας αξίες, οι οποίες
υποστηρίζουν την πολιτιστική ανομοιογένεια και
την μοναδικότητα του ατόμου.
Η πρώϊμη ελληνοαμερικανική εκπαίδευση άρχισε να αναπτύσσεται από τις εκκλησιαστικές
Κοινότητες πρώτα, κάτω από την φιλοσοφία της
αφομοίωσης και της πολιτιστικής κατωτερότητας του Ελληνα μετανάστη. Μέσα σ' ένα τέτοιο
κλίμα οι Ελληνες μετανάστες απέδιδαν μεγαλύτερη σημασία στην συγχώνευσή τους στο κύριο
ρεύμα της αμερικανικής κοινωνίας, υιοθετώντας
την αξία των δογμάτων της αφομοίωσης και του
εξαμερικανισμού, παρά στην οργάνωση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στα πλαίσια διατήρησης
της πολιτιστικής τους κληρονομιάς.
Αρνητικές επίσης επιδράσεις στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση είχε η ίδρυση το 1950 της GOYA η
οποία καθιέρωνε τα αγγλικά σαν επίσημη γλώσσα
της, καθώς επίσης η διακήρυξη από τον Αρχιεπίσκοπο κατά την διάρκεια της Συνόδου Κληρικο-λαικών το 1970 ότι τα αγγλικά μπορούσαν να
χρησιμοποιούνται στην λειτουργία της Εκκλησίας,
κάτι που εξαρτιόταν από την κρίση του τοπικού
ιερέα. Η AHEPA από την άλλη πλευρά προσανατολισμένη στον εξαμερικανισμό των Ελλήνων στις
ΗΠΑ δύσκολα μπορούσε να αποδεχθεί τον πολιτιστικό πλουραλισμό στην εκπαίδευση των ελληνοπαίδων στις ΗΠΑ και να συνδράμει αποτελεσματικά στην καλύτερη οργάνωση της ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης.
Η GAPA αποδυνατισμένη από την διαμάχη της
με την AHEPA μέσα σ' ένα περιβάλλον κυριαρχούμενο από την φιλοσοφία της αφομοίωσης, ακόμη
και μετά την εμφάνιση του πολιτιστικού πλουραλισμού, δεν ήταν σε θέση να συνδράμει κι αυτή
στην καλύτερη οργάνωση της ελληνογλωσσης
εκπαίδευσης.
Ο Νόμος της Δίγλωσσης Εκπαίδευσης του 1965
παρείχε την νομική βάση της μόρφωσης των
νέων στην γλώσσα τους και στον πολιτισμό τους,
ενισχύοντας μ'αυτόν τον τρόπο την πολιτιστική
ανομοιογένεια στην σχολική πράξη. Με καινούργιες ομοσπονδιακές οδηγίες οι πολιτείες και τα
σχολεία υποχρεώνονται να παρέχουν δίγλωσση
διδασκαλία στούς μαθητές τους. Την ευκαιρία
εκμεταλεύτηκε ο τότε αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος
και με τους νόμους αυτούς ήκμασαν σχολεία που
απευθύνονταν στις ανάγκες των Ελλήνων της Αμερικής.
Τα σχολεία αυτά, βασικά δημόσια, συγκεντρωμένα σε περιοχές όπου υπάρχει συγκεντρωμένος
ελληνικός πληθυσμός πρόσφεραν διδασκαλία στα
ελληνικά, ενώ τα αγγλικά διδάσκονταν ως δεύτερη γλώσσα.
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ΕΠΙΣΤΗΜΗ- ΤΕΧΝΕΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής: Ο δάσκαλος του Αϊνστάϊν
Ο Καραθεοδωρής ήταν γνωστός εκτός Ελλάδας
ως Constantin Caratheodory. Πατέρας του ήταν ο
Στέφανος Καραθεοδωρής και μητέρα του η Δέσποινα Πετροκόκκινου που η καταγωγή της ήταν
από την Χίο. Το 1879 έχασε τη μητέρα του από
πνευμονία και η ανατροφή του αναλήφθηκε εξ
ολοκλήρου από τη γιαγιά του, Ευθαλία Πετροκοκκίνου. Γενέτειρα της οικογένειας Καραθεοδωρή
ήταν το παλιό Μποσνοχώρι της Ανδριανούπολης
της Ανατολικής Θράκης, του οποίου ζωντανή συνέχεια αποτελεί η Ν. Βύσσα.
Γεννήθηκε στο Βερολίνο το 1873 και έμεινε ορφανός από μητέρα σε ηλικία 6 χρονών. Ο πατέρας
του Στέφανος υπηρέτησε ως πρέσβης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο Βερολίνο, γράφει η
«Real News», κι έτσι, ο Κωνσταντίνος φοίτησε σε
ευρωπαϊκά σχολεία. Στις Βρυξέλλες ανακάλυψε
την κλίση του στα μαθηματικά, σπούδασε μηχανικός στη Στρατιωτική Σχολή ενώ το 1895 μετέβη
στον θείο του στα Χανιά όπου γνωρίστηκε με τον
Ελευθέριο Βενιζέλο.
Αργότερα εργάστηκε στην Αίγυπτο ως μηχανικός στο φράγμα του Ασουάν. Στα 27 του εγκατέλειψε το επάγγελμα του μηχανικού και γύρισε
στη Γερμανία για να συνεχίσει τις σπουδές του στα
Μαθηματικά, μέχρι που το 1904 αναγορεύτηκε διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο του Γκέτινγκεν.
Τότε επέστρεψε στην Ελλάδα για να εργαστεί
αλλά το κατεστημένο τον έστειλε στην επαρχία
και απογοητευμένος γύρισε στο Γκέτινγκεν και
νυμφεύτηκε την Ευφροσύνη Πετροκόκκινου
Από 1909 μέχρι 1920 δίδαξε Μαθηματικά σε
διάφορα γερμανικά ακαδημαϊκά ιδρύματα: Αννόβερο, Μπρέσλαου (Βρότσλαβ στην σημερινή
Πολωνία), Γκέτινγκεν και Βερολίνο. Η φήμη του
ως μαθηματικού τον έφερε σε φιλική και επαγγελματική επαφή με άλλους μεγάλους ομολόγους
της εποχής του όπως ο Μαξ Πλανκ (Max Planck),
ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, ο Σβαρτς, ο Φρομπένιους, ο
Σμιτ, ο Ντάβιντ Χίλμπερτ, ο Κλάιν, κ.ά.
Παρότι μεγάλωσε στην Ευρώπη, η ανατροφή
του ήταν Ελληνοχριστιανική. Από μικρό παιδί μι-

Λεξικό
αναμνήσεων
Ο συγγραφέας Γιώργος Χουλιάρας, για το βιβλίο του «Λεξικό αναμνήσεων». Εκδ. ''Μελάνι'':
«Είμαστε όσα θυμόμαστε, όπως επίσης και όσα
ξεχνάμε. Ταυτιζόμαστε με αναμνήσεις που μεταμορφώνονται προσθέτοντας καινούργιες. Αφού
χρειάζεται να μπουν σε μια σειρά οι αναμνήσεις,
θέλω να προτείνω το «Λεξικό αναμνήσεων».
Σε ένα λεξικό αποτυπώνεται η δημοκρατία της
αλφαβήτου, καθώς κάθε λήμμα εντάσσεται σε αλφαβητική σειρά, ακόμη και αν πρόκειται για την
Εισαγωγή ή τον Πρόλογο. Ο αναγνώστης έχει την
ελευθερία να διαβάσει το βιβλίο με οποιονδήποτε
τρόπο θέλει. Μερικές φορές η ελευθερία μάς τρομάζει. Μερικές φορές η αμηχανία μάς καταντά
σοβαροφανείς. Δεν προχωρούμε όμως χωρίς χιούμορ, χωρίς καλοπροαίρετο αυτοσαρκασμό, χωρίς την κριτική που ασκεί η ουτοπία στον τόπο.
'Αλλωστε, στην Ελλάδα σπάνια πλήττει κανείς,
ενώ σχεδόν πάντοτε πλήττεται. Γενικότερα, η
τραγωδία της ανθρώπινης ζωής είναι ότι πρόκειται για κωμωδία. Στο «Λεξικό αναμνήσεων» αποφθεγματικά λήμματα, όπως αυτά, εναλλάσσονται
με ιστορίες που διαδικτυακά πιάνουν στα δίχτυά
τους το αλφαβητικό μυθιστόρημα της ζωής ενός
συγγραφέα που θα μπορούσε να είναι ο κάθε αναγνώστης. Δεν υπάρχει γνώση χωρίς ανάγνωση.
Δεν υπάρχει συν-γραφέας αν ένας τουλάχιστον
αναγνώστης δεν γράφει μαζί του επίσης. Γι' αυτό
ο συγγραφέας καλεί τους αναγνώστες να συμμετέχουν στα μελλοντικά απομνημονεύματά του.
Δεν θυμάμαι αν ήθελα να πω και άλλα, αλλά ούτε
ξεχνώ».
(Ο Γ. Χουλιάρας υπήρξε συντάκτης της έντυπης
''Πρωϊνής'' στα τέλη της δεκαετίας '70)

λούσε γαλλικά και πριν συμπληρώσει τα εφηβικά
του χρόνια μιλούσε τουρκικά και γερμανικά. Ο
Καραθεοδωρής μιλούσε, έγραφε αγγλικά και ιταλικά. Ίσως όμως ο Καραθεοδωρή βοήθησε περισσότερο από όλους στην εξέλιξη της θεωρίας της
Σχετικότητας διότι απαντούσε απλά και άμεσα. Η
μεταξύ τους αλληλογραφία φανερώνει τον μεγάλο
σεβασμό που έτρεφε ο νομπελίστας διανοούμενος
προς τον Καραθεοδωρή. Υπό αυτήν την έννοια θεωρείται ως δάσκαλος του Αϊνστάιν.
Ο Αϊνστάϊν
Άλλωστε, ο ίδιος ο Αϊνστάιν το ομολόγησε στην
τελευταία συνέντευξη τύπου που έδωσε στις ΗΠΑ,
λίγο πριν πεθάνει. Ακριβώς δήλωσε:
«Κύριοι, λυπάμαι που σας βλέπω έτοιμους να
φύγετε δίχως να μου υποβάλετε την ουσιαστικότερη ίσως ερώτηση. Ζητήσατε να σας απαντήσω
σε χίλια δυο πράγματα, κανείς σας όμως δεν θέλησε να μάθει ποιος ήταν ο δάσκαλός μου, ποιος μου
έδειξε και μου άνοιξε τον δρόμο προς την ανώτερη μαθηματική επιστήμη, σκέψη και έρευνα. Για
να μην σας κουράζω, σας λέω απλά χωρίς λεπτομέρειες ότι μεγάλος μου δάσκαλος υπήρξε ο αξεπέραστος Έλληνας Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή,
στον οποίον εγώ προσωπικά, αλλά και ολόκληρη
η μαθηματική επιστήμη, η φυσική και η σοφία του
αιώνα, χρωστάμε τα πάντα».
Ο Καραθεοδωρής, αν και δεν συγκαταλέγεται
ανάμεσα στους εθνικούς ευεργέτες του τόπου μας,
αναμφισβήτητα άφησε σε όλους τους Έλληνες μια
εξαιρετικά πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.
Η απόφασή του να έρθει στην Ελλάδα του 1920
προκειμένου να της φανεί χρήσιμος, παρόλο που
μεσουρανούσε στη Γερμανία, είναι ενδεικτική της
αγάπης που έτρεφε για αυτήν. Διακρίθηκε για τις
μελέτες του πάνω στο λογισμό των μεταβολών,
ενώ είχε σημαντική συνεισφορά στους τομείς της
θεωρίας των μιγαδικών συναρτήσεων, των πραγματικών συναρτήσεων, της θεωρίας του μέτρου
και ολοκλήρωσης.
Το φθινόπωρο του 1919 κλήθηκε από τον Ελευ-

θέριο Βενιζέλο να οργανώσει το Ιώνιο Πανεπιστήμιο στη Σμύρνη. Η αποδοχή της πρόσκλησης του
Βενιζέλου ήταν σίγουρα μια συναισθηματική και
όχι ορθολογική απόφαση γιατί θα αναγκαζόταν
να εγκαταλείψει τη Γερμανία στον κολοφώνα της
δημιουργικής του ορμής.
Στην Σμύρνη ο Καραθεοδωρή έμεινε μέχρι την
κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου τον Αύγουστο του 1922. Όταν οι Τούρκοι εισέβαλαν στην
πόλη, ο 49χρονος Καραθεοδωρή κατόρθωσε να
διασώσει τη βιβλιοθήκη και πολλά από τα εργαστηριακά όργανα του Ιονίου Πανεπιστημίου και να
τα μεταφέρει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η δωρεά
Καραθεοδωρή βρίσκεται μέχρι τις μέρες μας στο
Μουσείο Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Το 1922 διορίστηκε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 1923 διορίσθηκε καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Μάλλον απογοητευμένος από την μίζερη κατάσταση των ελληνικών πανεπιστημίων, εγκατέλειψε την Ελλάδα το 1924, για να αναλάβει καθηγητική θέση στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, που
εκείνο τον καιρό ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο
πανεπιστήμιο της Γερμανίας και δίδασκαν σ' αυτό
κορυφαία ονόματα. Το Νοέμβριο του 1926, έγινε
μέλος στη νεοϊδρυθείσα Ακαδημία Αθηνών για

την τάξη των Θετικών Επιστημών.
Το 1928, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση από
το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και την Αμερικανική
Μαθηματική Εταιρεία, επισκέφθηκε τις ΗΠΑ μαζί
με την γυναίκα του για έναν σχεδόν χρόνο, για
να δώσει διαλέξεις σε διάφορα αμερικανικά πανεπιστήμια, ανάμεσά στα οποία το Πανεπιστήμιο
Πρίνστον, το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, το
Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ώστιν και άλλα.
Το 1930, πάλι μετά από πρόσκληση του Ελευθέριου Βενιζέλου, ανέλαβε καθήκοντα κυβερνητικού επιτρόπου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για να βοηθήσει
στην αναδιοργάνωση του πρώτου και στην οργάνωση του (νεοσύστατου) δεύτερου.
Το 1932, επέστρεψε στην έδρα του στο Μόναχο
και παρέμεινε στην πόλη αυτή, ακόμα και μέσα
στα δύσκολα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Το 1945, διάφορα αμερικανικά πανεπιστήμια τον
προσκάλεσαν για να εγκατασταθεί και να διδάξει
στις ΗΠΑ, αλλά προτίμησε να μείνει στη Γερμανία,
αφού ήταν ηλικιωμένος και είχε ήδη χάσει την σύντροφό του.
Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής τον Δεκέμβριο
του 1949 έδωσε την τελευταία του διάλεξη στο
Μόναχο, όπου και πέθανε, 2 Φεβρουαρίου 1950.

Στάνλεϊ Σπένσερ: «Αυτά τα βουνά δίνουν αιώνια χαρά»

προσέφεραν τη θέση του πολεμικού ζωγράφου
(War Artist). Η χαρά του ήταν πολύ μεγάλη, αλλά
οι αξιωματικοί του αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να
παραμείνει ως απλός οπλίτης στην πρώτη γραμμή.
Στο μέτωπο ο Σπένσερ επέδειξε θάρρος. Βοήθησε
έναν τραυματισμένο αξιωματικό να επιστρέψει
στη μονάδα του, και έκπληκτος τον άκουσε να λέει
σε συνάδελφό του: «Ο Σπένσερ δεν είναι ηλίθιος,
όπως όλοι λένε, είναι παλικάρι».
Ο πόλεμος τελείωσε για τον Σπένσερ, όταν
μπήκε στο νοσοκομείο διότι είχε προσβληθεί από
ελώδη πυρετό. Στα τέλη του 1918 επέστρεψε στο
αγαπημένο του χωριό, το Κούκαμ. Τα έργα του
στο Παρεκκλήσι του Σάνταμ απαθανατίζουν την
καθημερινή στρατιωτική ρουτίνα στη Μακεδονία,
με ένα ιδιόρρυθμο θρησκευτικό ύφος. Σε έναν
πίνακα, οι στρατιώτες ξεκουράζονται ενώ ο αξιωματικός τους μελετά ένα χάρτη της Μακεδονίας.
Σε άλλους, οι πολίτες πίνουν νερό από μία πηγή
και ανάβουν φωτιές με τις σελίδες αγγλόφωνης
εφημερίδας της Θεσσαλονίκης, «Τα Βαλκανικά
Νέα» (The Balkan News).
«Στη Μακεδονία», έγραψε ο Σπένσερ, «αισθάνθηκα ξαφνικά την έσχατη τελειότητα και λύτρωση... 'Ολα έγιναν τελειότερα». Και όταν ο Σπένσερ
ζωγράφισε «Την Ανάσταση» στο Παρεκκλήσι του
Σάνταμ, με τους νεκρούς στρατιώτες να εγείρονται
από τους τάφους τους, το τοπίο δεν ήταν άλλο από
την Καλίνοβα της Μακεδονίας.

Στο μέτωπο της Θεσσαλονίκης, στην διάρκεια
του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, βρέθηκε ο
Στάνλεϊ Σπένσερ, Αγγλος ζωγράφος γνωστός για
πίνακες που αναπαριστούν βιβλικές και πολεμικές
σκηνές. Τα έργα του, που φωτίζουν την καθημερινή ζωή των στρατιωτών στη Μακεδονία στις
αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 20ού αιώνα,
κατείχαν θέση κεντρική σε έκθεση ζωγραφικής
στο Λονδίνο και τώρα στο Σάσεξ.
Ο Σπένσερ, ένας από τους πιο ιδιόρρυθμους
Αγγλους ζωγράφους του περασμένου αιώνα, δίνει
στην καθημερινή στρατιωτική ρουτίνα τη λάμψη
και τη σεμνότητα μιας τέχνης θρησκευτικής. Οι
πίνακές του ανήκουν σε μια σειρά που φιλοτέχνησε για το Παρεκκλήσι του Σάνταμ (Sandham) στο
αγγλικό χωριό του Μπέρκλερ (Burghclere), έναν
ιδιωτικό ναΐσκο εγερθέντα στη μνήμη Αγγλου
αξιωματικού, που πέθανε από ελονοσία - μάστιγα
τα χρόνια εκείνα στη Μακεδονία. Η ανάθεση αυτή
επέτρεψε στον Σπένσερ να αποδώσει στους πίνακές του τα δικά του οράματα από τις εμπειρίες του
στην ίδια περιοχή.
Για τον Σπένσερ, όπως για πολλούς άλλους την
εποχή εκείνη, η μετάβαση στο μέτωπο ήταν το
πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό. Ενα από έντεκα παιδιά πολύτεκνης οικογένειας, ο Σπένσερ
μεγάλωσε σε ένα ήσυχο χωριό στο Μπέρκσαϊρ
(Berkshire). Ο πατέρας του έπαιζε αρμόνιο, ενώ η
θρησκεία διαδραμάτιζε μεγάλο ρόλο στη ζωή της
οικογένειάς του. 'Οταν ξεκίνησε τις σπουδές του
στην περίφημη Σχολή Τεχνών του Σλέιντ (Slade),
στο Λονδίνο, μιλούσε τόσο πολύ για το αγαπημένο
χωριό Κούκαμ (Cookham) που οι άλλοι φοιτητές
τού έδωσαν αυτό το παρατσούκλι: «Κούκαμ».
Με την κήρυξη του πολέμου προσφέρθηκε
εθελοντικώς να γίνει νοσοκόμος και τον Ιούλιο
του 1915 άρχισε να εργάζεται σε ένα στρατιωτικό
νοσοκομείο στο Μπρίστολ, στην Αγγλία. Οι πρώτες εμπειρίες του εκεί αποτυπώθηκαν αργότερα
στους τοίχους του Παρεκκλησίου του Σάνταμ. Στο
νοσοκομείο ο Σπένσερ άρχισε να διαμορφώνει τις
αντιλήψεις του για την αγιότητα των μικρών ασχολιών της καθημερινής στρατιωτικής ζωής. Αφού
διάβασε «Την ομολογία» του Αγίου Αυγουστίνου,
έγραψε: «Δοξάζουμε τον Θεό όταν κάνουμε αυτές
τις μικρές δουλειές».
Τον Αύγουστο του 1916 μετατέθηκε στο μέτωπο της Θεσσαλονίκης όπου τοποθετήθηκε σ’
ένα στρατόπεδο κοντά στο Πολύκαστρο (τότε
Karasuli). Φαίνεται ότι εκεί ο Σπένσερ ανακάλυψε

μια πνευματική αρμονία στα καθημερινά καθήκοντά του. Περιγράφει με στοργή τη φροντίδα του
για τα μουλάρια που μετέφεραν τα φορεία. Την
άνοιξη του 1917 ο Σπένσερ μετατέθηκε στην Καλίνοβα (Kalinova), όπου περιέγραψε την ομορφιά
των μακεδονικών βουνών. «Αυτά τα βουνά μού
δίνουν αιώνια χαρά. Η θητεία μου δεν είναι μια
περίοδος εκφυλισμού. Είμαι στη φωτιά ενός διυλιστήριου». Και να φαντασθεί κανείς ότι η μόνη
ευκαιρία που είχε να ασκήσει την τέχνη του ήταν
όταν ζωγράφιζε ταμπέλες που οδηγούσαν στις
τουαλέτες του στρατοπέδου.
Το φθινόπωρο του 1917 αποφάσισε χωρίς καμιά εξήγηση να εγκαταλείψει την ειδικότητα
του νοσοκόμου και να γίνει μάχιμος οπλίτης στο
σύνταγμα του Μπέρκσαϊρ. Μετά τη στρατιωτική
εκπαίδευση τοποθετήθηκε, τον Φεβρουάριο του
1918, στην πρώτη γραμμή κοντά στην Καλίνοβα.
Για ακόμη μία φορά ο Σπένσερ έγραψε ότι ήταν
πανευτυχής. «Μου αρέσει η άσπλαχνη αγριότητα
αυτού του τοπίου». Στη γραμμή των πρόσω έλαβε ένα δέμα από την οικογένεια στην Αγγλία με
μπογιές. Μια μικρή ακουαρέλα υάκινθου είναι η
μόνη που έχουμε από την εκεί θητεία του.
Στο μέτωπο, ο Σπένσερ έλαβε μιαν απρόσμενη
επιστολή από το αγγλικό υπουργείο Πληροφοριών μέσω της οποίας του ανακοινωνόταν ότι του

''Ξεκούραση'': Ο Στάνλεϊ Σπένσερ αποτύπωσε στον πίνακα τις πολεμικές εμπειρίες του στην Μακεδονία
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Ο Ηράκλειτος ο Εφέσιος ήταν Έλληνας προσωκρατικός φιλόσοφος που έζησε τον 6ο με 5ο π.Χ.
αιώνα στην Έφεσο, στην Ιωνία της Μικράς Ασίας.
Ήταν απόγονος του ιδρυτή της πόλης, Ανδρόκλου.
Λίγα μας είναι γνωστά για τα πρώτα χρόνια και τη
μόρφωσή του αλλά θεωρείται μάλλον αυτοδίδακτος και εμπνευσμένος, παρά εργατικός μελετητής του φυσικού κόσμου. Από τον μοναχικό του
βίο, την περιφρόνηση για έλλειψης σοφίας της
πλειονότητας των ανθρώπων αλλά ιδίως για την
αινιγματική φύση της φιλοσοφίας του, καλείται
«Σκοτεινός».
Ο Ηράκλειτος είναι γνωστός για την ιδέα της
συνεχούς αλλαγής που διέπει ως νόμος το σύμπαν. Δική του είναι η φράση «Κανείς δεν μπορεί
να μπει στο ίδιο ποτάμι δύο φορές». Πίστευε στο
ότι ο κόσμος δημιουργείται από τη «φωτιά», την
αντίθεση και τον πόλεμο μεταξύ των αντιθέτων,
στο οποίο συμπληρώνει: «τα εναντιόδρομα έχουν
ενιαία φορά-από τα αντίθετα γεννιέται η ωραιότερη αρμονία».
Βιογραφικά στοιχεία
Η κύρια πηγή για την ζωή του Ηρακλείτου είναι ο Διογένης ο Λαέρτιος, παρόλο που κάποιοι
αμφισβητούν την εγκυρότητά του. Ο Ηράκλειτος
γεννήθηκε από μια αριστοκρατική οικογένεια
στην Έφεσο, κατά το 544 π.Χ. Αν λάβουμε υπ' όψιν
ότι η ακμή του συμπίπτει με την 69η Ολυμπιάδα
(504 π.Χ.-501 π.Χ.) και ότι έζησε 60 έτη, μπορούμε
να θεωρήσουμε ότι ο θάνατός του συνέβη το 484
π.Χ.. Πατέρας του αναφέρεται ο Βλύσων (ή Βλόσων) ή Ηράκων. Ανήκε στο γένος των Ανδροκλειδών, εκείνων δηλαδή που υπό την Αρχηγία του
Ανδρόκλου, του γιου του Βασιλέα των Αθηνών
Κόδρου, εξόρμησαν από την Αθήνα και έκτισαν
στην Ιωνία (Μικρά Ασία) την Έφεσο. Ο Διογένης
αναφέρει ότι ο Ηράκλειτος παραιτήθηκε της βασιλείας για χάρη του αδερφού του και ο Στράβων
επιβεβαιώνει ότι υπήρχε μια κυριαρχούσα οικογένεια στην Έφεσο, με καταγωγή από τον Άνδροκλο
και η οποία διατηρούσε ακόμα τον τίτλο, είχε εξέχουσα θέση στους αγώνες και μπορούσε να απολαμβάνει κάποια προνόμια. Πόσο μεγάλη εξουσία
είχε ο βασιλιάς, είναι ένα άλλο ερώτημα. Η Έφεσος
αποτελούσε τμήμα της Περσικής Αυτοκρατορίας
από το 547 π.Χ. και διοικούταν από έναν σατράπη,
καθώς ο Μεγάλος Βασιλέας επέτρεπε στους Ίωνες
μια αξιοσημείωτη αυτονομία. Ο Διογένης γράφει
ότι ο Ηράκλειτος συνήθιζε να παίζει αστραγάλους
με τους νέους, στον ναό της Αρτέμιδος και όταν
του ζητήθηκε να κάνει νόμους, εκείνος αρνήθηκε
λέγοντας ότι «κεκρατήσθαι τη πονηρά πολιτεία
την πόλιν», που σημαίνει ότι είχε επικρατήσει η
φαυλότητα στην πόλη.
Οι περί του βίου του όμως αναφερόμενες ειδήσεις είναι πολύ λίγες. Ο Ηράκλειτος υπήρξε από
παιδικής του ηλικίας άξιος θαυμασμού. Αν και
δεν υπήρξε κανενός άλλου μαθητής, υποστήριζε
ο ίδιος πως είχε μάθει τα πάντα από τον εαυτό
του. Από τα διασωθέντα αποσπάσματα του έργου
του, φαίνεται ότι γνώριζε πολύ καλά σχεδόν όλα
τα συγγράμματα των προγενέστερων φιλοσόφων,
των επικών και ελεγειακών ποιητών καθώς και
όλες τις ιστορικές συγγραφές που κυκλοφορούσαν στην εποχή του στην Ιωνία.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

Ηράκλειτος ο Εφέσιος...''Τα πάντα ρει''

Η εποχή του είναι μεταβατική και σηματοδοτείται από μεγάλες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές. Η φιλοσοφία του αντιμετωπίζει
κριτικά τις εξελίξεις της εποχής του και παίρνει
αποστάσεις τόσο από τη μυθική παράδοση όσο
και από τη νέα κοινωνία που ανατέλλει.
Έργο
Στον Ηράκλειτο απονέμεται ένα έργο με τίτλο
Περί Φύσεως, το οποίο χωρίζεται σε τρία μέρη
με περιεχόμενο πολιτικό, θεολογικό και κοσμογονικό. Από τα λιγοστά αποσπάσματα που έχουν
διασωθεί, φαίνεται πως ο χαρακτήρας του γραπτού έργου του είναι αποφθεγματικός. Η δομή και
σύνθεση των αφορισμών του είναι λεπτομερειακά
επεξεργασμένη και το ύφος του αινιγματικό. Αυτός είναι άλλωστε ο βασικός λόγος για τον οποίο
αποκλήθηκε «σκοτεινός».
1. Ο βασιλιάς στον οποίο ανήκει το δελφικό μαντείο ούτε λέγει ούτε κρύπτει αλλά δίνει σημάδια.
2. Δεν μπορείς να μπεις στο ίδιο ποτάμι για δεύτερη φορά.
Χαρακτηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο το έργο
του, ο Ηράκλειτος υποδεικνύει ότι δεν αποκαλύπτει τη σκέψη του με άμεσο τρόπο, ούτε όμως
επιχειρεί να παραπλανήσει τους ακροατές του.
Παρέχει τα σημάδια, τα οποία εκείνοι καλούνται
να εννοήσουν με τον ορθό τρόπο. Η φιλοσοφία
του, πάλι με τα λόγια του ίδιου, δεν είναι μια αυθαίρετη και υποκειμενική κατασκευή αλλά μια έκφραση του λόγου που διέπει τα πάντα, όσο και αν
μένει απρόσιτος στους πολλούς. Η δυσκολία κατανόησης του λόγου του δεν οφείλεται επομένως
σε δική του ιδιορρυθμία, αλλά στην αδυναμία των
πολλών να εννοήσουν όχι τα λόγια του αλλά τον
ίδιο τον «λόγο».
Στις ρήσεις του αναφέρεται ο «Λόγος», πχ «τα
πάντα διέπονται από τον Λόγο» κάτι που έχει
γίνει αντικείμενο πολλών ερμηνειών καθώς ο η
φιλοσοφική σκέψη και η ορολογία της ήταν τότε
ακόμα στα πρώτα στάδια. Ακόμη και σήμερα η
λέξη «λόγος» αντανακλά τόσα πολλά νοήματα στη
χρήση της στην ελληνική που δεν μπορεί να αποδοθεί απλώς λεξικογραφικά, χωρίς συνοδό ερμηνεία από παραδείγματα, ιδίως σε άλλες γλώσσες.
Στον Ηράκλειτο η έννοια λόγος έχει επίσης πολλές
σημασίες και εννοιακές αποχρώσεις. Σημαίνει
ομιλία (προφορικός λόγος), αλλά και ρυθμιστική

αρχή που διέπει το σύνολο της πραγματικότητας
και συνδέει με σχέσεις αναλογίας τα πάντα. Επομένως, εδώ ο λόγος είναι η αιώνια καθολική σχέση
που ρυθμίζει την πραγματικότητα, όπως αυτή εκφράζεται γλωσσικά.
Μέλημα του φιλόσοφου είναι η αφύπνιση των
ανθρώπων και η καθοδήγησή τους προς την ομολογία, προς τη λογική σκέψη που καθορίζει και
συνδέει τη βαθύτερη φύση των πραγμάτων. Με
αυτόν τον τρόπο διακρίνει την «πολυμάθεια» από
την ουσιαστική και βαθειά γνώση πραγμάτων.
Κοσμολογία
Ο κόσμος για τον Ηράκλειτο δεν είναι αποτέλεσμα δημιουργίας ή γένεσης, αλλά προϋπάρχει
προαιώνια και περιγράφεται ως ζωντανή φωτιά,
η οποία εναλλάξ δυναμώνει και εξασθενεί, χωρίς
ποτέ να σβήνει εντελώς.
Το αείζωον πυρ διανύει μια κυκλική τροχιά κατά
την οποία μεταλλάσσεται σε θάλασσα, κατόπιν σε
γη, για να ακολουθήσει η αντίστροφη διαδικασία
μεταλλαγής της γης σε θάλασσα και της θάλασσας
σε φωτιά. Το πυρ του Ηράκλειτου είναι μια κοσμολογική σταθερά που κινείται και μεταμορφώνεται
αέναα. Η διαρκής κίνηση και μεταβολή αποτελεί
το θεμελιώδες χαρακτηριστικό της πραγματικότητας, το οποίο εξέφρασε ο φιλόσοφος με την
εικόνα ενός ποταμού που παραμένει ίδιος, ενώ το
νερό που κυλάει μέσα του αλλάζει διαρκώς. Αντίθετα με τους οπαδούς του, τους αποκαλούμενους
Ηρακλείτειους, ο φιλόσοφος μάλλον δεν πίστευε
σε μια καθολική ροή και μεταβολή, αλλά επέμενε
στη σύνδεση αυτής της μεταβολής με σταθερές
παραμέτρους. Η παροιμιώδης φράση που χαρα-

κτηρίζει τη φιλοσοφία του Ηρακλείτου:
Τα πάντα ρει, μηδέποτε κατά τ' αυτό μένειν.
Σε ό,τι αφορά τη θέση του ως προς τις αντίθετες έννοιες, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι
το απόφθεγμά του «τα ψυχρά θερμαίνονται, τα
θερμά ψύχονται, τα υγρά ξηραίνονται, τα ξηρά
υγραίνουν», το οποίο υποδεικνύει ότι οι φαινομενικά αντίθετες καταστάσεις, τάσεις και δυνάμεις,
συνδέονται με μια συνεκτική σχέση αρμονίας. Η
σχέση των αντιθέτων του δεν εκφράζεται μόνον
μέσω του κοινού λόγου, αλλά και ως «πόλεμος» μια άλλη όψη της αρμονίας, μια κοσμική σταθερά
που διέπει τα αντίθετα και παράγει διαρκώς μέσω
συγκρούσεων νέες ισορροπίες. Η χρήση του όρου
πόλεμος («πόλεμος πατήρ πάντων» είναι ένα
επίσης από τα γνωστά ρητά του) συνδέεται στην
ουσία με το «τα πάντα ρει» καθώς τα πάντα στον
κόσμο είναι σε συνεχή κίνηση και διεργασία (δηλαδή, σε πόλεμο).
Ο Ηράκλειτος, πιστός στο «τα πάντα ρει» υπενθύμιζε ότι «δεν μπορείς να μπεις δυο φορές στον
ίδιο ποταμό» επειδή ανά πάσα στιγμή ο ποταμός
αλλάζει, οπότε ποτέ δεν είναι ο ίδιος ποταμός.
Επίσης υποστήριζε ότι η πρωταρχική ουσία στον
κόσμο είναι η ενέργεια (το πυρ).

Γνωμικά και αποφθέγματα Ηράκλειτου
• Τα πάντα ρει και ουδέν μένει.
• Εάν μη έλπηται ανέλπιστον, ουκ εξευρήσει.
μτφρ: αν δεν ελπίζεις το ανέλπιστο, δεν θα το
βρεις.
• Αγαθόν και κακόν ταυτόν.
(σ.σ. Δεν αποπειρώμαι απόδοση στα Νέα Ελληνικά. Θα χρειαζόταν ολόκληρη διατριβή)
• Κόσμον τονδε, τον αυτόν απάντων, ούτε τις
θεών ούτε ανθρώπων εποίησεν, αλλ' ην αεί και
έστιν και έστε πύρ αείζωον.
• Ήθος ανθρώπω δαίμων.
• Πόλεμος πάντων μεν πατήρ εστί, πάντων δε
βασιλεύς. Και τους μεν θεούς έδειξε, τους δε
ανθρώπους, τους μεν δούλους εποίησε, τους δε
ελευθέρους.
• Οδός άνω και κάτω μία.
ερμηνεία: Ο δρόμος που πάει προς τα πάνω είναι ο ίδιος δρόμος που πάει προς τα κάτω
• Είς εμοί μύριοι, εάν άριστος εί.
• Ύες βορβόρω ήδονται μάλλον ή καθαρώ ύδατι.
μτφρ: τα γουρούνια ευχαριστιούνται περισσότερο στον βούρκο, παρά στο καθαρό νερό
• Ποταμώ ουκ έστιν εμβήναι δις τω αυτώ.
μτφρ: δεν μπορείς να μπεις δυο φορές στο ίδιο
ποτάμι
• Ξυνόν γαρ αρχή και πέρας επί κύκλου περιφερείας.
μτφρ: σε έναν κύκλο, κάθε σημείο είναι ταυτόχρονα και αρχή και τέλος.
• Απόντι μη μάχου.
μτφρ: μην τα βάζεις με κάποιον που είναι απών
• Βλαξ άνθρωπος επί παντί λόγω επτοήσθαι φιλεί.
μτφρ: ο βλάκας θέλει να πτοείται με το παραμικρό
• Τα ανθρώπων δοξάσματα παίδων αθύρματα.
μτφρ: οι γνώμες των ανθρώπων είναι παιδιάστικα παιχνίδια.
• Εδιζησάμην εμεωυτόν.
μτφρ: αναζήτησα τον εαυτό μου
• Την οίησιν προκοπής εγκοπήν.
μτφρ: η έπαρση είναι εμπόδιο της προκοπής
• Τα ψυχρά θέρεται, θερμόν ψύχεται, υγρόν αυ-

αίνεται, καρφαλέον νοτίζεται.
μτφρ: τα ψυχρά θερμαίνονται, το θερμό ψύχεται, το υγρό ξεραίνεται, το στεγνό δροσίζεται.
• Μη λάλει προς ηδονήν.
μτφρ: να μη μιλάς μόνο και μόνο επειδή αυτό
σε ευχαριστεί
• Ήλιος ούκ αν υπερβήσεται μέτρα.
μτφρ: [ακόμα και] ο ήλιος δεν μπορεί να υπερβεί τα μέτρα [που του αναλογούν]
• Εκ πάντων εν και εξ ενός πάντα.
• Μεταβάλλον αναπαύεται
ερμηνεία. Στην αλλαγή βρίσκουν τα πράγματα
ανάπαυση
• Πολυμαθίη νόον ου διδάσκει.
• Ψυχήσιν Θάνατος ύδωρ γενέσθαι, ύδατι δε
θάνατος γην γενέσθαι, εκ γης δε ύδωρ γίνεται, εξ
ύδατος δε ψυχή.
• Εστιν ειμαρμένα πάντα.
• Φύσις κρύπτεσθαι φιλεί.
• Χρόνος παις εστι παίζων πεττεύων. Παιδός η
βασιλεία.
• Τοις εγρηγορόσιν ένα και κοινόν κόσμον είναι,
των δε κοιμωμένων έκαστον εις ίδιον αποστρέφεσθαι.
• Θάλαττα ύδωρ καθαρώτατον και μιαρώτατον,
ιχθύσι μεν πότιμον και σωτήριον, ανθρώποις δε
άποτον και ολέθριον.
• Μη εική περί των μεγάλων συμβαλλώμεθα.
μτφρ: να μην κάνουμε αστήριχτες εικασίες για
μεγάλα ζητήματα
• Πολυμαθίη-κακοτεχνίη.
• Μάχεσθαι χρη τον δήμον υπέρ του νόμου
ώσπερ τείχους.
• Όνους σύρματ’ αν ελέσθαι ή χρυσόν.
μτφρ: Τα γαϊδούρια προτιμούν τα τρώνε σκουπίδια παρά χρυσό.
• Λιμός κόρον εποίησε, κάματος ανάπαυσιν.
• Κρύπτειν αμαθίην κρέσσον, ή ες το μέσον φέρειν.
μτφρ: καλύτερα να κρύβεις την αμάθειά σου
παρά να την φανερώνεις
• Το πρωί είναι το ξεκίνημα της νύχτας. Η γέννηση είναι το ξεκίνημα του θανάτου
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'Oπως είναι γνωστό, το κατ’ εξοχήν ποτό των
αρχαίων Ελλήνων ήταν ο «θείος οίνος». Άνδρες,
γυναίκες και παιδιά γεύονταν το ένθεο αυτό ποτό
και ιδιαίτερα οι πρώτοι, που συνομιλούσαν και
φλυαρούσαν ατέλειωτες ώρες κάθε μέρα στους
ανδρώνες πίνοντας κρασί.
Οι συμμετέχοντες στις κρασοκατανύξεις αυτές
συνήθως δεν έχαναν τη διαύγεια του νου τους
επειδή το κρασί που κατανάλωναν ήταν νερωμένο. Σπάνια, και για πολύ συγκεκριμένους σκοπούς, οι αρχαίοι Έλληνες έπιναν ανέρωτο κρασί,
«άκρατον οίνον».
Η ανάμιξη του κρασιού με το νερό γινόταν μέσα
σε μεγάλα ευρύστομα αγγεία, γνωστά ως κρατήρες, και η συνήθης αναλογία ήταν τρία μέρη νερού
προς ένα οίνου. Αυτή την αναλογία προτείνει και
ο Ησίοδος, ο ποιητής της υπαίθρου, δεν λείπουν
ωστόσο γραπτές μαρτυρίες που κάνουν λόγο για
μείξη με νερό σε μεγαλύτερη αναλογία.
Αυτή ακριβώς η κυριαρχία του νερού ήταν που
απέτρεπε πολλές δυσάρεστες καταστάσεις για
τους πότες. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια που
βάζει ο κωμικός ποιητής Αλέξις (4ος-3ος αι. π.Χ.)
στο στόμα του Σόλωνα:
«Ήδη από τα κάρα τον πουλάνε (τον οίνον) νερωμένο, όχι βέβαια για να κερδίσουν κάτι παραπάνω, αλλά γιατί προνοούν για τους αγοραστές,
να έχουν μετά την οινοποσία το κεφάλι ελαφρύ».
Το νερό που χρησιμοποιούσαν για το αραίωμα
του κρασιού φρόντιζαν να προέρχεται από «σκιαράν παγάν» (πηγή), από «κρήνην αέναον και
απόρρυτον» ή από «ψυχρόν φρέαρ». Έτσι μαζί με
τη μείξη του κρασιού τους οι αρχαίοι πετύχαιναν
συγχρόνως και την ψύξη του.
Πολύ διαδεδομένη ήταν και η πρακτική να χρησιμοποιούν και νερό που προερχόταν από λιώσιμο
χιονιού, το οποίο, ως γνωστόν, το συντηρούσαν
ακόμη και το καλοκαίρι και το εμπορεύονταν.
Ωστόσο είχαν εφεύρει και ιδιαίτερους τρόπους
ψύξης του κρασιού.
Γύρω στα μέσα του 6ου αι. π.Χ. επινόησαν ένα
αγγείο ειδικής κατασκευής που επέτρεπε την
ψύξη του οίνου και τη διατήρησή του σε ψυχρή
κατάσταση όσο αυτός βρισκόταν αποθηκευμένος
σε μεγάλα στενόστομα αγγεία, στους αμφορείς,
προτού μεταφερθεί στους κρατήρες. Πιο συγκεκριμένα κατασκεύασαν έναν ειδικό τύπο αμφορέα
με κύριο γνώρισμα τα διπλά του τοιχώματα.
Με τη βοήθεια των εσωτερικών τοιχωμάτων
δημιουργούνταν ο κατ’ εξοχήν χώρος του αγγείου, μέσα στον οποίο έχυναν, από το στόμιό του,
το κρασί. Ο χώρος που σχηματιζόταν από τα εξω-

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιατί οι αρχαίοι «έβαζαν νερό» στο κρασί τους

τερικά τοιχώματα και περιέβαλλε τον εσωτερικό
γέμιζε με τη βοήθεια μιας προχοής που βρισκόταν
στο πάνω μέρος με ψυχρό νερό ή χιόνι. Έτσι πετύχαιναν τη μόνιμη ψύξη του κρασιού, αφού εύκολα
μπορούσαν να ανανεώνουν το ψυκτικό μέσο, όταν
αυτό έλιωνε και ζεσταινόταν, με φρέσκο.
Διά μέσου μιας οπής που βρισκόταν στο κάτω
μέρος του αγγείου απομάκρυναν το ζεστό νερό
και στη συνέχεια, σφραγίζοντάς την, έριχναν στον
εξωτερικό χώρο του φρέσκο χιόνι ή κρύο νερό.
Τέτοια αγγεία, γνωστά στους αρχαιολόγους ως
αμφορείς-ψυκτήρες, κατασκευάζονταν στο δεύ-

Ο Ιωνικός Ελληνισμός και η πολιτική

Από μικρά παιδιά, ένα μεγάλο ζήτημα που μας
παραξένευε τόσο στο σχολείο, όσο και αλλού ήταν
η τάση να δίνεται ένα ιστορικό για το λαό μας γεγονός, μόνο ως επετειακή υποχρέωση. Από την
εθνική παλιγγενεσία και την απελευθέρωση, μέχρι τα νεώτερα ιστορικά γεγονότα.
Στείρες και συχνά απροετοίμαστες ομιλίες,
«σκέτς», τραγούδια από χορωδίες της τελευταίας
στιγμής, παρελάσεις που εκφυλιζόταν από την
παρουσία του «επίσημου» και των περί αυτού
υποτακτικών, παρεμιδημούντων και εντόπιων.
Τις υπόλοιπες μέρες καμία αναφορά για μεγάλα
θέματα, λες και δεν υπήρχε επανάσταση μετά
από 400 και 500 χρόνια εθνικής και κοινωνικής
υποδούλωσης, ούτε αντίσταση στους κάθε λογής
κατακτητές, πόσο μάλλον αναφορά για νεώτερα
γεγονότα, από το Ποντιακό μέχρι την Κύπρο.
Ένα μεγάλο θέμα που έμεινε στο περιθώριο
της σκέψης, της αναφοράς ακόμα και σε επετειακές εκδηλώσεις ήταν ο Ελληνισμός της Ιωνίας,
ο μικρασιατικός Ελληνισμός. Η κοιτίδα ενός από
τους μεγαλύτερους στην παγκόσμια ιστορία πολιτισμούς, η Ιωνία με συμβολή σε όλο το πολιτισμό
φάσμα έμεινε στο περιθώριο. Σχολικά βιβλία, πανεπιστήμιο - με ελάχιστες εξαιρέσεις-, κόμματαδεν υπάρχει ελληνικό κόμμα που να έχει εκδώσει
βιβλίο για τον Ιωνικό Ελληνισμό, ούτε φυσικά να
έχει διοργανώσει εκδήλωση γι΄ αυτόν -, κράτος,
αδιαφόρησαν για τους Μικρασιάτες και την ιστορική τους διαδρομή.
Αδιαφόρησαν για έναν Ελληνισμό που παρήγαγε μία άλλη στάση ζωής, από τον πολιτισμό μέχρι
το εμπόριο. Ελληνισμός που πριν ογδόντα χρόνια
όταν έφτασε στον Ελλαδικό χώρο, στοιβάχτηκε
σε παραγκουπόλεις, σε αγροκτήματα όπου πέθαναν εκατοντάδες πρόσφυγες, σε άθλιες συνοικίες
των αστικών κέντρων, σε ορφανοτροφεία. Πρόσφυγες που αντιμετώπισαν την αδιαφορία και
αρκετές φορές και την εχθρότητα και είδαν από
την ιστορική τους πατρίδα να απομένει μόνο η
ονομασία του Ιωνικού, του Πανιώνιου, της Νέας
Ιωνίας.

Η λέξη Ίωνας δεν απαντάται σήμερα στην Ελλάδα, παρ' ότι λαοί που επηρεάστηκαν από τον
πολιτισμό και ανέπτυξαν ιστορικές σχέσεις με τον
Ελληνικό, μας ονομάζουν Γιουνάν.
Οι επετειακές εκδηλώσεις δεν αναφέρονταν
στον Ελληνισμό της Ιωνίας, του Πόντου, της Καππαδοκίας, δεν αναφερόταν στους ακμαίους ελληνικούς πληθυσμούς, στις πόλεις και στα χωριά,
των οποίων οι κάτοικοι έφτασαν παντού. Η παράδοση λεει όπως δεν «υπάρχει πόλη στον κόσμο
που να μην έχει Έλληνα της Καισάρειας». Αντίθετα
όποιος αναφερόταν στην Ιωνία χαρακτηριζόταν
«επικίνδυνος». Οι λόγοι είναι γνωστοί και αναβιώνουν τραγικά σήμερα, όπου το θύμα συνομιλεί
χωρίς αιδώ με το θύτη.
Η επίσημη ολιγωρία και απ΄ ότι αποδείχθηκε
απροθυμία να αναδειχθεί ο Μικρασιατικός Ελληνισμός και η ιστορική του πορεία, κατέληξε μετά
από χρόνια να γίνει και μετά από πρωτοβουλία
προσφυγικών σωματείων, διεκδίκηση της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας του ελληνικού πληθυσμού. Γενοκτονία που εκτός από τη βιολογική
εξαφάνιση είχε ως στόχο και την πολιτισμική εξαφάνιση, την εκρίζωση κάθε παρουσίας και ίχνους
ελληνικού πολιτισμού. Η πυρπόληση της Σμύρνης
είναι ένα τέτοιο μέτρο.
Η συνέχεια βεβαίως της υπόθεσης της αναγνώρισης της γενοκτονίας είναι γνωστή. Παλινωδίες,
απειλές, συσκέψεις και συζητήσεις με την «απέναντι» σύμπραξη του εισβολέα στην Κύπρο Ετζεβίτ με τους Γκρίζους Λύκους που αποκαλείται
«τουρκική κυβέρνηση», και το σχετικό προεδρικό
διάταγμα απεσύρθη για να επανέλθει εξωραϊσμένο. Η λέξη γενοκτονία απαλείφθηκε, και ορίστηκε
ως ημέρα η 14η Σεπτεμβρίου. Ημέρα με εμφανή
θρησκευτικό συμβολισμό που εγκλωβίζει τους
πρόσφυγες και δεν τους ανοίγει τους ορίζοντες
της πολιτικής δράσης. Οι Ίωνες παραμένουν καλοί
χορευτές και έμποροι, αλλά χωρίς μία ημέρα που
θα ξεκινά την προσπάθεια ανάκτησης της μνήμης
και αναγνώρισης τέλεσης του εγκλήματος. Έτσι οι
Ίωνες θα παραμένουν ένας λαός μουσείων, πνευ-

τερο μισό του 6ου αι. π.Χ. στην Αθήνα, αλλά και σε
ένα άλλο μέρος του αρχαίου Ελληνικού κόσμου,
πιθανόν στο Ρήγιο της Μεγάλης Ελλάδας, στη Ν.
Ιταλία.
Ανάλογες κατασκευαστικές λεπτομέρειες που
πετύχαιναν την ψύξη του κρασιού και γενικότερα
υγρών συναντούμε σποραδικά και σε άλλα οινοφόρα αγγεία των αρχαίων Ελλήνων, όπως π.χ. σε
οινοχόες.
Μέσα στο τρίτο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ. αθηναίοι κεραμείς βρήκαν έναν άλλο τρόπο ψύξης
κρασιού που εξυπηρετούσε καλύτερα τις ανάγκες
των συμποσιαστών. Ο προηγούμενος, που μόλις
περιγράψαμε, απαιτούσε τη γρήγορη κατανάλωση του κρασιού από τη στιγμή που αυτό περνούσε
από τον αμφορέα – ψυκτήρα στον κρατήρα.
Αν όμως ο ρυθμός κατανάλωσης ήταν αργός,
τότε το κρασί μέσα στον κρατήρα θα έχανε τη
δροσιά του. Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη να
εφευρεθεί ένας άλλος τρόπος που θα εξασφάλιζε
μόνιμη ψύξη του κρασιού.
Δηλαδή, όταν αυτό θα γέμιζε τα κρασοπότηρα
των αρχαίων γλεντζέδων, γνωστά κυρίως ως κύλικες, θα έπρεπε να είναι ακόμη κρύο ή δροσερό.
Επινοήθηκε έτσι ένα χαρακτηριστικό μανιταρόσχημο αγγείο, το οποίο, αφού το γέμιζαν με κρασί, το τοποθετούσαν μέσα στον κρατήρα που ήταν
γεμάτος με κρύο νερό ή χιόνι.
Πετύχαιναν δηλαδή έναν τρόπο ψύξης που θυμίζει αυτόν με τον οποίο σήμερα διατηρούμε κρύο

ένα μπουκάλι σαμπάνιας ή κρασιού καθώς το τοποθετούμε μέσα σε δοχείο που περιέχει παγάκια.
Το κρασί το αντλούσαν από το στενόστομο μανιταρόσχημο αγγείο, τον ψυκτήρα, όπως ονομαζόταν στην αρχαιότητα, με τη βοήθεια μιας κουτάλας που είχε μακριά λαβή.
Το σκεύος αυτό οι αρχαίοι το ονόμαζαν αρύταινα ή κύαθο. Είναι πολύ πιθανό ότι το κρασί στους
ψυκτήρες αυτούς ήταν ανέρωτο, οπότε το αραίωμά του γινόταν εκ των υστέρων, μέσα στα ίδια
τα κρασοπότηρα, με κρύο νερό που έφερναν με
ένα κανάτι, την αρχαία οινοχόη. Έτσι, εκτός από
τη μείξη του κρασιού, πετύχαιναν συγχρόνως και
την καλύτερη ψύξη του.
Ότι οι μανιταρόσχημοι ψυκτήρες, οι οποίοι με
το ψηλό πόδι και το φουσκωτό σώμα τους «επέπλεαν» μέσα στο κρύο νερό (ή στο χιόνι) του κρατήρα, περιείχαν κρασί είναι σήμερα βέβαιο. Εκτός
από ορισμένες σχετικές παραστάσεις, το μαρτυρούν και τρία ιδιόμορφα αγγεία που έγιναν σχετικά πρόσφατα γνωστά στην έρευνα. Πρόκειται
ουσιαστικά για τρεις κρατήρες που στο εσωτερικό
τους έχουν ενσωματωμένο έναν ψυκτήρα.
Δηλαδή, κρατήρας και ψυκτήρας αποτελούν
στις περιπτώσεις αυτές ένα ενιαίο κατασκευαστικά σύνολο και γι’ αυτό τα αγγεία αυτά τα αποκαλούμε κρατήρες-ψυκτήρες. Στο κάτω μέρος τους
φέρουν προχοή, η παρουσία της οποίας δικαιολογείται μόνο αν δεχθούμε ότι διά μέσου αυτής απομακρυνόταν το ζεστό πια νερό του αγγείου, όταν
ανανέωναν το ψυκτικό υλικό του.
Επομένως το κρασί υποχρεωτικά πρέπει να βρισκόταν στον ψυκτήρα των αγγείων αυτών. Άλλωστε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα αγγεία
αυτά είχαν λειτουργία ανάλογη με αυτήν των αμφορέων-ψυκτήρων που είδαμε παραπάνω. Ο τρόπος ψύξης που μόλις περιγράψαμε ήταν σε χρήση
για 80 περίπου χρόνια και πιο συγκεκριμένα από
το 530 ως το 460/50 π.Χ.
Οπωσδήποτε οι κρατήρες-ψυκτήρες δεν φαίνεται να ήταν ιδιαίτερα συχνοί στην αρχαιότητα.
Σποραδικά απαντώνται και σε άλλες εποχές, όπως
π.χ. ένας που βρέθηκε στη μυκηναϊκή Τίρυνθα και
χρονολογείται στον 13ο αι. π.Χ. Η σπανιότητά τους
πρέπει να οφείλεται στο γεγονός ότι οι αρχαίοι
προτιμούσαν λίγο περισσότερο το κόκκινο κρασί
που δεν απαιτεί ιδιαίτερη ψύξη.
Κυρίως όμως στο ότι, όπως ήδη είπαμε παραπάνω, το νερό με το οποίο αραίωναν το κρασί
φρόντιζαν να είναι «παγωμένο» έτσι ώστε δεν
απαιτούνταν καμία φροντίδα για περαιτέρω ψύξη
του θείου αυτού ποτού.

ματικών κέντρων και συλλόγων. Που ακόμη και
τα αυτονόητα θα μένουν στο περιθώριο και μιλώ
για τη διασπάθιση της προσφυγικής περιουσίας.
Εμείς θα προτείναμε μία άλλη ημέρα μνήμης
των Ιώνων που συνδέεται τόσο με την εκδίωξη
από την πατρίδα τους όσο και με μία καταστροφή, του φυσικού και αρχιτεκτονικού τοπίου, που
αποκτά εσχάτως ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Αυτή η ημέρα θα μπορούσε να είναι η ημέρα πυρπόλησης της Σμύρνης, που έχει για τους
πρόσφυγες ένα ξεκάθαρο συμβολισμό. Έτσι και οι
Μικρασιάτες δεν θα περιορισθούν στις επετείους

που εκφυλίζουν τα ιστορικά γεγονότα, αλλά κυρίως δεν θα αλλοιωθεί η πραγματική διάσταση του
Ιωνικού Ελληνισμού.
Τα επόμενα χρόνια η μεγαλύτερη πάλη που θα
γίνει εδώ στην Ελλάδα αλλά και στη Διασπορά
όπου ζουν και δραστηριοποιούνται Έλληνες, θα
είναι η πάλη ανάμεσα στη λήθη και τη μνήμη, για
να παραφράσουμε τα λόγια του Μίλαν Κούντερα.
Την ευθύνη πλέον για την έκβαση αυτής της πάλης
και την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων
της Μικρασίας ανήκει στους πολίτες, στους πρόσφυγες, στους 'Iωνες... (Φάνης Μαλκίδης)
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ

H ατιμωρησία ως κατεστημένη μωρία
Η μωρία είναι ένα είδος τυφλότητας: απώλεια
επαφής με την πραγματικότητα, αδυναμία να δει
ο άνθρωπος ακόμα και το συμφέρον του. Ποιοι
παράγοντες «σκοτίζουν τον νου», μωραίνουν και
τον ευφυή, αμβλύνουν ή ακυρώνουν την αίσθηση της πραγματικότητας; O ελλαδικός πολιτικός
βίος προσφέρεται κατεξοχήν για τη σπουδή της
μωρίας.
Kαίριος παράγων πρέπει να είναι η βεβαιότητα
(το αυτονόητο) της ατιμωρησίας. Γράφτηκε ότι
ο φυλακισμένος σήμερα, δεύτερος τη τάξει στο
πράσινο ΠAΣOK και παρατρίχα πρωθυπουργός,
είχε πάνω στο γραφείο του απλωμένα όλα τα τεκμήρια της ενοχής του – δεν μπορούσε να διανοηθεί πως ήταν ποτέ δυνατό να τον αγγίξει ο νόμος,
να φτάσει η αστυνομία στα άδυτα της αναίσχυντης
παντοδυναμίας του. Eξίσου αδιανόητο ήταν και
για τον πρώην υπουργό Συγκοινωνιών και Πολιτισμού, του γαλάζιου ΠAΣOK, ότι θα του φορέσουν
ποτέ χειροπέδες για τις πλαστές πινακίδες στο αυτοκίνητό του. Kαι πάμπολλα άλλα ανάλογα.
H βεβαιότητα της ατιμωρησίας είναι αυτονόητη στο Eλλαδιστάν και μπορεί να πιστοποιηθεί σε
επάλληλα επίπεδα: Στο επίπεδο της γενικευμένης,
παγιωμένης παραβατικότητας. Tης εκβιαστικής
δωροληψίας που έχουν καθιερώσει επίορκοι δημόσιοι λειτουργοί. Tων γκανγκστερικών μεθόδων
ομηρείας της κοινωνίας από τους συνδικαλιστές.
Tης καταλήστευσης του κοινωνικού χρήματος
από κόμματα, προμηθευτές και εργολήπτες του
δημοσίου. Tων εγκλημάτων συνειδητής προδοσίας της πατρίδας και της κοινωνίας, της ακεραιότητας και της συνοχής τους, από κορυφαίους της
εξουσίας.
Δεν πρέπει να υπάρχει 'Eλληνας που να μην

ροδοκείται με φακελάκι και πολυδιαφημίζεται
η παραπομπή του στη Δικαιοσύνη. Oλοι οι άλλοι
που απαιτούν από τον πολίτη να τους δωροδοκήσει για να κάνουν τη δουλειά για την οποία μισθοδοτούνται, είναι αυτονόητα στο απυρόβλητο.
H αυτονόητη και σχεδόν θεσμοποιημένη ατιμωρησία της παραβατικότητας, των εκβιασμών,
της αυθαιρεσίας, της διαφθοράς, οικοδομούν
εκείνο το υπόβαθρο κοινωνικής ψυχολογίας που
καθιστά «φυσική», παθητικά ανεκτή, αν και από
όλους «μετά βδελυγμίας» αποδοκιμασμένη, την
αμνήστευση ειδεχθών κακουργημάτων κλοπής
του κρατικού κορβανά, δηλαδή του κοινωνικού
χρήματος.
Ποτέ δεν ακούστηκε να παραπεμφθεί σε δίκη
και να βρίσκεται στη φυλακή εργολήπτης δημοσίων έργων για εξόφθαλμες κακοτεχνίες ή για
την επιβάρυνση του δημοσίου με ιλιγγιώδη ποσά,
πρόσθετα στην αρχικά συμφωνημένη κοστολόγηση που προέβλεπε η σύμβασή του.
Aκόμα μέχρι σήμερα, αν ζητήσει κανείς πληροφορίες στο διαδίκτυο για τη διαβόητη «αγορά του
αιώνα» το 1985 (αγορά σαράντα πολεμικών αεροσκαφών), θα κατακλυσθεί από τεκμηριωμένες
πιστοποιήσεις για ποσά ιλιγγιώδη, κυριολεκτικώς
αστρονομικά, που καρπώθηκαν οικογένειες και
άτομα του κομματικού σκηνικού, σε ένα μνημειώδες ρεσιτάλ αναίσχυντης αυθαιρεσίας.
Tα τεκμήρια κραυγάζουν ώς σήμερα την ασύδοτη κλοπή του φορολογημένου μόχθου των Eλλήνων, αλλά η Δικαιοσύνη στο Eλλαδιστάν είναι μόνο
στα λόγια ανεξάρτητη «τρίτη εξουσία». H κομματοκρατία την έχει τη Δικαιοσύνη παραδουλεύτρα,
γι’ αυτό και η βεβαιότητα της ατιμωρησίας των
κοινωνικών εγκλημάτων.

είναι απόλυτα πεπεισμένος ότι η παράνομη στάθμευση και η παραβίαση των σημάτων τροχαίας
κίνησης τιμωρείται τόσο σπάνια, σποραδικά και
επιλεκτικά, ώστε να καταντάει πραγματικά ανύπαρκτος ο έλεγχος. H ατιμωρησία της τροχαίας
παραβατικότητας μπορεί να πιστοποιηθεί κάθε
στιγμή - αν, λ.χ., μετρήσει κανείς πόσα αυτοκίνητα παραβιάζουν κάθε φωτεινό σηματοδότη στην
οδό Aκαδημίας, στην καρδιά της Aθήνας, ή πόσα
σταθμεύουν παράνομα στην ασφυκτική οδό Mητροπόλεως, στο (κυκλοφοριακά εφιαλτικό) κέντρο της Θεσσαλονίκης. Kάθε μέρα, κάθε λεπτό.
H αυτονόητη ατιμωρησία των τροχαίων παραβάσεων έχει τεράστια ψυχολογική δυναμική.
Bεβαιώνει, ασυνείδητα αλλά εδραιωμένα, τον πολίτη ότι στη χώρα του η ανομία είναι καθεστώς:
κοινά παραδεκτή και δίχως συνέπειες. H κρατική
συμπεριφορά δεν ενδιαφέρεται να καταλάβει ο
πολίτης ότι ο οδηγός που βασανίζει εκατοντάδες
συμπολίτες του σταθμεύοντας αυθαίρετα, δεν διαφέρει σε νοοτροπία και σε ήθος από τον υπουργό Aμυνας, που κατακλέβει το κοινωνικό χρήμα
των προγραμμάτων εξοπλισμού της χώρας για να
αποκτήσει ο ίδιος πολυκατοικίες σε ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες.
Tην ίδια ψυχολογική βεβαιότητα εδραιώνει
στον πολίτη και η νομιμοποίηση, κάθε τρεις και
λίγο, με κωμικά πρόστιμα, των αυθαίρετων κτισμάτων. Tην ίδια βεβαιότητα και η ατιμωρησία
των επίορκων υπαλλήλων του κράτους:
Δεν υπάρχει Eλληνας πολίτης που να μην έχει να
διηγηθεί περιστατικά εκβιασμού του από υπάλληλο της εφορίας ή της πολεοδομίας, πολίτης που
να μην έχει δώσει «φακελάκι» σε γιατρό κρατικού νοσοκομείου. Aπό όλους τους αναρίθμητους
επίορκους της εφορίας ή της πολεοδομίας ακούστηκε ποτέ να μπει κάποιος φυλακή, να ελεγχθεί
το «πόθεν έσχε» τα πλούτη του; Kατά καιρούς,
σπανιότατα, παγιδεύουν κάποιον γιατρό να δω-

Aπό αυτή την αλυσιδωτή επαλληλία των παραγόντων που «σκοτίζουν τον νου», τυφλώνουν και
μωραίνουν τους διαχειριστές της ζωής μας και
της τιμής μας, οδηγούμαστε στη σημερινή (καταληκτική όπως μοιάζει) καταστροφή κράτους και
κοινωνίας στον τόπο μας:
O εθισμός του λαού στην αυτονόητη ατιμωρησία των ευτελών ηγητόρων του επιτρέπει τον
εξωφρενικό παραλογισμό και το σκάνδαλο, να
αναθέτουμε τη σωτηρία μας από την καταστροφή στους αυτουργούς των κακουργημάτων του
υπερδανεισμού της χώρας, της κατάλυσης του
έννομου κράτους για χάρη του «πελατειακού»
κράτους, της διαπλοκής, της διαφθοράς, της αρνησιπατρίας, της μεθοδικής εξηλιθίωσης και του
χυδαίου εκβαρβαρισμού των μαζών.
Tο πρόβλημά μας δεν είναι «να ληφθούν μέτρα», να «βελτιωθούν» οι πολιτικές πρακτικές,
να εφησυχάσουμε με την κάποια τιμωρία «αποδιοπομπαίων τράγων, «εξιλαστήριων θυμάτων».
Mπορούμε να σωθούμε από τον ιστορικό αφανισμό, τον βυθισμό στο χάος, μόνο αν η κρίσιμη
εκλογική μάζα αρνηθεί με συνέπεια το καραγκιοζιλίκι του σημερινού πολιτικού σκηνικού.
Tο λαϊκό αίτημα δεν μπορεί να είναι: να αλλάξουν
τα πρόσωπα ή έστω και οι συμπεριφορές. Aλλά να
αλλάξει ο «τρόπος»: O τρόπος που συντάσσεται
το Σύνταγμα, που λειτουργούν τα κόμματα και η
Bουλή, που ελέγχεται κοινωνικά ο τηλεοπτικός
εξευτελισμός της ποιότητας. Nα αλλάξει ριζικά
το εκπαιδευτικό σύστημα, ο θεσμός της τοπικής
αυτοδιοίκησης, οι θεσμικές εγγυήσεις ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, αξιοκρατίας στις Eνοπλες
Δυνάμεις, ο εξοβελισμός της κομματικής λέπρας
από τον συνδικαλισμό και τα πανεπιστήμια.
Nα σωθεί η γλώσσα, η καλλιέργεια, η ποιότητα,
η αριστεία. Aυτό είναι το πολιτικό μας πρόβλημα
σήμερα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ (''Καθημερινή'')

Spiegel: ''Διατεθειμένο για εκτεταμένες υποχωρήσεις
έναντι της Ελλάδας, φέρεται το Βερολίνο''
Καρότο και μαστίγιο από τον Β. Σόιμπλε. Εκτεταμένες παραχωρήσεις, με αντάλλαγμα την επίσπευση αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα
φαίνεται πως είναι διατεθειμένο να κάνει το προσεχές διάστημα το Βερολίνο
Σε «εκτεταμένες παραχωρήσεις» προς την Αθήνα φέρεται διατεθειμένο να προχωρήσει, το προσεχές διάστημα, το Βερολίνο, προκειμένου να μην
αναβιώσει η κρίση και να στηριχθούν οι πολιτικές
δυνάμεις που τάσσονται υπέρ του ευρώ, σύμφωνα
με ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel.
Κατά την άποψη των συντακτών της έκθεσης
του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών, την
οποία επικαλείται το περιοδικό, «οι ελλείψεις
στην Ελλάδα είναι τεράστιες: βασικά προβλήματα
της Δημόσιας Διοίκησης δεν έχουν ξεπεραστεί, οι
φορολογικές αρχές λειτουργούν ‘«αναξιόπιστα»,
η κατάρτιση Κτηματολογίου παραμένει στάσιμη,
οι ιδιωτικοποιήσεις δεν προχωρούν, ενώ η αγορά
εργασίας δεν είναι τόσο ευέλικτη, όσο θα έπρεπε».
Λόγω των ελλείψεων, επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, «οι εταίροι απορρίπτουν την πληρωμή δύο
δόσεων, ύψους 8,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό
που θα πρέπει, όμως, να εκταμιευθεί το αργότερο,
ως τον Μάιο, διαφορετικά η Αθήνα δεν θα είναι σε
θέση να καλύψει υποχρεώσεις της, ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ - εκτός αυτού η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να εξοικονομήσει για φέτος 2
δισεκατομμύρια ευρώ για να καλύψει τους όρους
της τρόικας σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό».
Tο δημοσίευμα του Spiegel επισημαίνει ότι το
γερμανικό υπουργείο Οικονομικών θα ήθελε να
αξιοποιήσει αυτές τις ανάγκες ως «μοχλό πίεσης»
προς την Αθήνα, προκειμένου η ελληνική κυβέρνηση να επιταχύνει την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων.
«Μπροστά όμως στον κίνδυνο αναβίωσης μιας
νέας κρίσης του ευρώ, αλλά και για να στηρίξει τις
πολιτικές δυνάμεις που υποστηρίζουν το ενιαίο

νόμισμα, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε φαίνεται διατεθειμένος να κάνει εντός των επόμενων εβδομάδων «εκτεταμένες παραχωρήσεις», αναφέρει το
Spiegel.
«Στην έκθεση του υπουργείου αναφέρονται
τρία σχετικά μέτρα, τα οποία όμως θα μπορούσαν
και να συνδυαστούν μεταξύ τους: ένα «περιορισμένο συμπληρωματικό πρόγραμμα, ύψους 10-20
δισεκατομμυρίων ευρώ από τον ΕΜΣ, χωρίς όμως
το ΔΝΤ, να εκδώσει η Ελλάδα ξανά ομόλογα, τα
οποία, εκ των πραγμάτων, θα έχουν μεγαλύτερη
απόδοση από εκείνη άλλων ευρωπαϊκών κρατών,
και παρά τις διαψεύσεις του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών, αναφέρεται ένα ενδεχόμενο
νέο κούρεμα του ελληνικού χρέους, που αυτή τη
φορά θα επωμιστούν τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης», αναφέρει το περιοδικό.
Στο ίδιο άρθρο του Spiegel επισημαίνεται ότι το
Βερολίνο δεν σκοπεύει να περιοριστεί στην χρηματική βοήθεια προς την Ελλάδα, αλλά «σε ένδειξη καλής θέλησης, η γερμανική κυβέρνηση θέλει
να δώσει νέα ώθηση στην υπάρχουσα διμερή συνεργασία με ένα νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα».
Σε αυτό το πλαίσιο, όλα τα γερμανικά υπουργεία
θα πρέπει να καταθέσουν τις επόμενες εβδομάδες
στο γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών συγκεκριμένα σχέδια εργασίας. Από το υπουργείο Εργασίας
είναι γνωστό ότι θα κατατεθούν προτάσεις που θα
αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση, ενώ οι
προτάσεις του υπουργείου Οικονομικών θα αφορούν την λειτουργία των φορολογικών αρχών.
«Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις ενάμιση μήνα
μετά το σχηματισμό της, η νέα γερμανική κυβέρνηση προχωρά σε άμεση υλοποίηση σχετικής δέσμευσης της κυβερνητικής συμφωνίας, όπου αναφέρεται ρητά η στήριξη της Ελλάδας σε διμερές
επίπεδο αλλά και η αναβάθμιση της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, ενός θεσμού συνεργασίας των
ελληνικών και γερμανικών δήμων», αναφέρει το
Spiegel.

Οι Μαυρογιαλούροι πνίγουν τα όνειρά μας
Απελπιστικά λίγοι για μία ακόμη φορά αποδείχτηκαν οι πολιτικοί μας ηγέτες, με αυτή την ιστορία
που άνοιξε για την επίσκεψη των ευρωβουλευτών στη χώρα μας, οι οποίοι ήρθαν για να ερευνήσουν τα
πεπραγμένα της τρόικα στην Ελλάδα και τα αποτελέσματα της εφαρμογής των μνημονίων.
Ήταν μία μοναδική ευκαιρία, υπεύθυνα, σοβαρά και με στοιχεία οι πολιτικές μας ηγεσίες –έστω και
ξεχωριστά η κάθε μία ενώ θα έπρεπε ενωμένες όλες σε ένα εθνικό μέτωπο- να ενημερώσουν τους απεσταλμένους της ευρωβουλής σε ποια τραγωδία άδικα και ανελέητα μας έχε ρίξει η τρόικα, με ποιες
λάθος επιλογές της και με ποια σοβαρά λάθη, με ποια ανεφάρμοστα προγράμματα λιτότητας μας έριξε
στο γύρο του θανάτου με τα μνημόνια που μας επέβαλαν.
Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να δώσουμε στοιχεία στους δύο ευρωβουλευτές για να πάνε μετά στην
ευρωβουλή και να καταγγείλουν την τρόικα για το ελληνικό της έγκλημα, ώστε από εδώ και πέρα τουλάχιστον να τους πιέσουν να πάψουν να μας σκοτώνουν καθημερινά με τα μέτρα τους.
Αμ δε... Είναι τόσο ασήμαντοι οι πολιτικοί μας ηγέτες, που αντί να κάτσουν και να δείξουν πίνακες,
εικόνες της ελληνικής τραγωδίας, αντί να παρουσιάσουν το δράμα 2 εκατομμυρίων ανέργων, των ανθρώπων που ψάχνουν στα σκουπίδια για φαγητό, όλα έργα της τρόικα και των μέτρων της, άρχισαν
ένα σκυλοκαβγά μεταξύ τους που θυμίζει και λίγο κατίνες της γειτονιάς, για το τι είπε ο Τσίπρας όταν
επισκέφτηκε την ευρωβουλή και τι δεν είπε.
Συζήτηση περί όνου σκιάς δηλαδή. Ένα κάρο μ.... αντί να φορτώσουν τους δύο ευρωβουλευτές με
στοιχεία για να πάνε στην ευρωβουλή και να καταγγείλουν την τρόικα.
Δυστυχώς όσο θα πλησιάζουν οι εκλογές, οι Μαυρογιαλούροι θα πνίγουν τα όνειρά μας «για λίγα
ψηφαλάκια ρε γαμώτο»...
Υπάρχει και Σύνταγμα
Αυτοί που υπογράφουν ό,τι κατεβάσει το ανθελληνικό, εγκληματικό μυαλό των τροϊκανών, για περικοπές, μειώσεις μισθών και συντάξεων, ομαδικές απολύσεις και εξοντωτικά αντιλαϊκά μέτρα, δεν
πληροφορούνται πρώτα από τους ανώτατους δικαστικούς του ΣτΕ αν όλα αυτά που αποφασίζουν είναι
σύμφωνα ή αντίθετα με το ελληνικό Σύνταγμα;
Γιατί υπάρχει και ένα Σύνταγμα, διάολε, σε αυτή τη χώρα. Ένας απαραβίαστος χάρτης δικαιωμάτων
του πολίτη, που δεν μπορεί να το κάνει κουρελόχαρτο ο κάθε υπάλληλος, χαρτογιακάς Τόμσεν, όση
δύναμη κι αν του έχουν δώσει ΔΝΤ και Κομισιόν.
Δεν είμαστε κοτέτσι. Κράτος είμαστε. Δικαιώματα έχει ο λαός. Τα ξέρουν αυτά όλοι όσοι λένε ναι και
ναι στην τρόικα υπογράφοντας την κάθε τρελή απαίτησή τους; Ας ξετυφλωθούν διαβάζοντας τι λέει το
ελληνικό Σύνταγμα... (Κώστας Χαρδαβέλλας)
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Der Spiegel: Ο Σόϊμπλε σχεδιάζει τρίτο πακέτο γιά Ελλάδα

Σαμαράς στην Ευρωβουλή: «We delivered» (Παραδώσαμε)
«Γλώσσα λανθάνουσα τ’ αληθή λέγει». Στην περίπτωση του πρωθυπουργού το αρχαίο αυτό γνωμικό (Μένανδρος, 4ος αιώνας π.χ.) έχει απόλυτη
εφαρμογή διότι, με τις δύο παραπάνω λέξεις, με
τις οποίες έκλεισε (γιατί άραγε;) στα αγγλικά την
ομιλία του που έκανε στα ελληνικά στο Ευρωκοινοβούλιο ως προεδρεύων της Ε.Ε. το τρέχον
εξάμηνο, αποκάλυψε, χωρίς να το αντιληφθεί, την
ουσία της πιστής εκτέλεσης από τον ίδιο και τον
προκάτοχό του των εντολών των δανειστών μας.
Ο πρωθυπουργός γνωρίζει την αγγλική γλώσσα,
δεδομένου ότι έχει σπουδάσει, όπως και ο προκάτοχός του, στην Αμερική. Μάλλον, όμως, δεν
συμβουλεύτηκε κάποιο αγγλικό λεξικό για να διαπιστώσει ότι το ρήμα deliver δεν χρησιμοποιείται
μόνο με την έννοια που εκείνος υπονόησε, αλλά
και με μια άλλη, που αν τη γνώριζε, θα απέφευγε
να τη χρησιμοποιήσει, διότι τον εκθέτει ανεπανόρθωτα.
Σύμφωνα με το λεξικό της Οξφόρδης, το ρήμα
deliver, ανάμεσα στις άλλες, έχει την έννοια «to
give what is expected or promised» δηλαδή (σε
μετάφραση δική μου) να δίνεις το αναμενόμενο ή
υπεσχημένο. Ο πρωθυπουργός, χρησιμοποιώντας
το ρήμα με αυτή την έννοια, θέλησε να πει ότι η
Ελλάδα (δηλαδή οι προηγούμενες μνημονιακές
κυβερνήσεις και η δική του) έχουν εφαρμόσει όλα
τα μέτρα των Μνημονίων (αν και αυτό αμφισβητείται από τους δανειστές μας).
Το ρήμα, όμως, deliver, σύμφωνα πάντα με το
λεξικό της Οξφόρδης με, μια υπονοούμενη αλλά
μη αναφερόμενη στον γραπτό ή στον προφορικό λόγο, τη λέξη up, γι’ αυτό και σε παρένθεση, έχει την έννοια «deliver (up) something to
somebody», δηλαδή (πάλι σε μετάφραση δική
μου) να παραδίνεις κάτι σε κάποιο. Πράγματι ο
προκάτοχός του άλλα υποσχόταν στον λαό και
τα εντελώς αντίθετα έπραξε με την υπογραφή
και εφαρμογή των Μνημονίων. Και ο ίδιος, ενώ
όταν ήταν στην αντιπολίτευση τα αποκήρυσσε,
όταν ανέλαβε την κυβέρνηση έκανε στροφή 180
μοιρών και τα εφαρμόζει σκληρότερα από αυτόν.
Με την πολιτική, όμως, αυτή, τόσο ο προκάτοχος
όσο και ο ίδιος έχουν:
- Υποθηκεύσει στους δανειστές μας, δηλαδή στα
κράτη-μέλη της Ε.Ε. και το ΔΝΤ, όλη τη δημόσια
περιουσία με την υπαγωγή στο αγγλικό δίκαιο των
δανείων που έχει λάβει η χώρα μας από αυτούς.
Τα δάνεια αυτά, όπως έχουν ομολογήσει οι ίδιοι,
δεν δόθηκαν για να βοηθηθεί η Ελλάδα, αλλά για
να διασωθεί η Ευρωζώνη. Απόδειξη, το γεγονός
ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των δανείων αυτών
αφιερώνεται στην εξόφληση των τοκοχρεολυσίων των προηγούμενων δανείων που μας έχουν
χορηγήσει οι ίδιοι, και, παρά το διαβόητο PSI που
κατέστρεψε τα ασφαλιστικά ταμεία και βούλιαξε
τις τράπεζες, το δημόσιο χρέος είναι σήμερα κατά
20 δισ. ευρώ υψηλότερο απ' ό,τι το 2009.
- Εκποιήσει και θα συνεχίσουν να εκποιούν κερδοφόρες επιχειρήσεις, και μάλιστα επιχειρήσεις
που θα έπρεπε, όπως συμβαίνει σε πολλές άλλες
χώρες της Ε.Ε., να παραμείνουν δημόσιες διότι

παρέχουν πολύτιμα αγαθά και υπηρεσίες στην
κοινωνία που δεν είναι εμπορεύσιμα (νερό, ηλεκτρισμό). Τώρα πρόκειται να παραχωρήσουν σε
ξένους λιμάνια και αεροδρόμια που και αυτά είναι
κερδοφόρα και, για εθνικούς λόγους, δεν θα πρέπει να παραχωρηθούν σε ξένους. Τα κέρδη, όμως,
από τη λειτουργία τόσο των κερδοφόρων επιχειρήσεων όσο και των λιμανιών και των αεροδρομίων, αν θα παρέμεναν στο Δημόσιο, θα μπορούσαν
να συμβάλουν στη μείωση των ελλειμμάτων, όπως
συμβάλλουν τα κέρδη της Τραπέζης της Ελλάδος.
- Εκποιήσει δημόσια κτίρια σε ξένους αντί πινακίου φακής. Επιπλέον έχουν παραχωρήσει για
δεκαετίες έναντι χαμηλού τιμήματος, δημόσια
κτίρια τα οποία σήμερα στεγάζουν υπουργεία ή
δημόσιες υπηρεσίες και στη συνεχεία καταβάλουν
ενοίκια σε εκείνους στους οποίους τα έχουν παραχωρήσει προκειμένου να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο(!).
- Παραχωρήσει για εμπορική εκμετάλλευση,
επίσης για δεκαετίες, έναντι χαμηλού τιμήματος
«φιλέτα» της ελληνικής γης και σκοπεύουν να παραχωρήσουν μεγάλο τμήμα δημόσιων χώρων που
θα έπρεπε να μεταβληθούν σε πάρκα και χώρους
αναψυχής για τους τσιμεντόπληκτους κατοίκους
του λεκανοπεδίου Αττικής (βλέπε Ελληνικό).
- Δημιουργήσει –με το κλείσιμο εκατοντάδων
χιλιάδων επιχειρήσεων εξαιτίας της εφαρμοζόμενης πολιτικής και την κατακόρυφη μείωση μισθών και ημερομισθίων και την κατάργηση των
συλλογικών συμβάσεων– γόνιμο «έδαφος» για
την εγκατάσταση στη χώρα μας μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα προκαλέσουν
κλείσιμο και άλλων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από αυτές που έχουν απομείνει.
- Προκαλέσει πρωτοφανή μείωση σε καιρό ειρήνης (κατά 25%) του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος της χώρας, μια μείωση που –εκτός από
το 1.000.000 επιπλέον ανέργους και τη φτωχοποίηση ενός μεγάλου ποσοστού του λαού– εκτίναξε
στα ύψη το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ
από 129% το 2009 στο 172% το 2013, καθιστώντας
ανέφικτο τον στόχο της μείωσής του στο 120%
όχι το 2020, όπως αναφέρουν τα Μνημόνια, αλλά
ούτε μετά από πολλά χρόνια.
'Ενα παράδειγμα που αποδίδει τη δεύτερη έννοια του ρήματος deliver που αναφέραμε πιο πάνω
και αυτό το οποίο δίνει το λεξικό της Οξφόρδης,
είναι το εξής: «deliver a fortress to the enemy»,
δηλαδή παραδίνεις ένα κάστρο στον εχθρό. Στην
περίπτωση του πρωθυπουργού και του προκατόχου του, το «κάστρο» που παρέδωσαν είναι όλα
όσα προαναφέρθηκαν, τα οποία περιλαμβάνονται
στα Μνημόνια που υπέγραψαν ως δεσμεύσεις
της χώρας μας και «ο εχθρός» στον οποίο τα παρέδωσαν είναι οι (κατ’ όνομα μόνο αλληλέγγυοι)
εταίροι μας στην Ευρωζώνη και το ΔΝΤ, οι οποίοι
και επέβαλαν τις δεσμεύσεις αυτές και οι οποίοι
ουδόλως ενδιαφέρονται για τον πολυετή Γολγοθά
τον οποίο ανεβαίνουν η Ελλάδα και ο λαός της.
(Μανόλης Γ. Δρεττάκης. Πρώην αντιπρόεδρος
της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ)

'Eνα τρίτο πακέτο δανειακής βοήθειας για
την Ελλάδα φέρεται πως είναι διατεθειμένος να
προτείνει ο γερμανός υπουργός Οικονομικών
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, και μάλιστα πριν τις ευρωεκλογές, σύμφωνα με πεντασέλιδο έγγραφο του
γερμανικού υπουργείου Οικονομικών, που επικαλείται το περιοδικό Der Spiegel. Όπως επισημαίνεται, το πακέτο θα συνδέεται με όρους.
Στο έγγραφο αναφέρονται ως ενδεχόμενα ένα
περαιτέρω «κούρεμα» του ελληνικού χρέους ή
ένα «περιορισμένης έκτασης συμπληρωματικό
πρόγραμμα», με το οποίο η Ελλάδα θα μπορέσει
να αντλήσει πόρους από τον μόνιμο μηχανισμό
στήριξης ESM.
Σύμφωνα με πληροφορίες από του γερμανικό
υπουργείο Οικονομικών που επικαλείται το Der
Spiegel, το ποσό που θα προβλέπεται στο νέο
πακέτο θα είναι της τάξεως των 10-20 δισ. ευρώ,
ανάλογα με τον τρόπο που αυτό θα διαμορφωθεί.
Το νέο δανειακό πρόγραμμα θα συνδέεται με
τον όρο, η ελληνική κυβέρνηση να υλοποιήσει
με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από ό,τι μέχρι
τώρα το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων.
Σε συνέντευξή του στο γερμανικό οικονομικό
περιοδικό «Wirtschaftwoche», ο κ. Σόιμπλε σημειώνει πως «αν η Ελλάδα μετά το τέλος του τρέχοντος προγράμματος, το οποίο εξελίσσεται αρκετά
επιτυχώς, έχει περαιτέρω χρηματοδοτική ανάγκη,
θα πρέπει να αναλάβουμε πάλι να εγγυηθούμε για
να μπορέσει η Ελλάδα να χρηματοδοτηθεί».
Προσθέτει πάντως ότι «κάθε περαιτέρω βοήθεια θα ήταν πολύ λιγότερο εκτεταμένη, από ό,τι
οι ως τώρα βοήθειες».
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, σημειώνει
πως από ελληνικής πλευράς έχει ειπωθεί ότι «δεν

θέλουν ένα νέο πρόγραμμα, πιστεύουν ότι θα
μπορέσουν να τα καταφέρουν και έτσι» και αναφέρεται στην κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας μας, χαρακτηρίζοντάς τη δύσκολη.
«Οι Έλληνες υποχρεώνονται να υπομείνουν
πάρα πολλά. Ο ελληνικός λαός πρέπει να δεχτεί
σοβαρούς περιορισμούς. Τα εισοδήματα έχουν
περικοπεί. Το όριο ηλικίας (ενν. για τις συντάξεις)
έχει ανεβεί. (Οι Έλληνες) πρέπει να δεχθούν πολλούς όρους λιτότητας. Αυτό είναι αναπόφευκτο.
Πρέπει να διορθώσουν παραλείψεις δεκαετιών.
Πρέπει να γίνουν ανταγωνιστικοί» και συνεχίζει,
αναφέροντας ότι η Ελλάδα είχε πέρυσι την πιο
επιτυχή τουριστική περίοδο εδώ και χρόνια.
«Αυτό είναι μια επιτυχία των μεταρρυθμίσεων,
της λιτότητας. 'Αρα αυτό φέρνει αποτέλεσμα για
τους Έλληνες», υποστηρίζει και προσθέτει: «Κάτι
τέτοιο όμως εσωπολιτικά είναι πάντα αμφισβητήσιμο. Για αυτό πρέπει να διατηρείς πλειοψηφίες
και στο Κοινοβούλιο - είμαστε δημοκρατίες. Δεν
θα ήθελα τέτοια μέτρα να τα υπερασπιστώ απέναντι στην γερμανική κοινή γνώμη. 'Αρα δεν είναι
εύκολο για αυτούς. Για αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να πείσουν τον λαό τους κι εμείς
πρέπει να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί».
Αναφερόμενος στην κατάσταση συνολικά στην
Ευρώπη, ο κ. Σόιμπλε εκτιμά ότι έχει προχωρήσει
καλά.
«Και εμείς οι Γερμανοί πότε πότε μπορούμε να
το θυμόμαστε ότι από την Ευρώπη το μεγαλύτερο
πλεονέκτημα το έχουν εκείνοι που διαχειρίζονται
τα οικονομικά τους πιο επιτυχημένα. Για αυτό και
εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Για αυτό κάποιοι μας κατηγορούν»,
καταλήγει.

'Eγγραφο «φωτιά» του ΔΝΤ γιά το πρώτο μνημόνιο

'Aκρως εμπιστευτικό έγγραφο που συντάχθηκε
το Μάιο του 2010 από τις υπηρεσίες του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου, αποκάλυψε η ισπανική
εφημερίδα ''Ελ Παίς''. Σύμφωνα με αυτό το εσωτερικό, υπηρεσιακό έγγραφο, οι κυβερνήσεις της
Γερμανίας της Γαλλίας και της Ολλανδίας είχαν
δηλώσει επισήμως ενώπιον του συμβουλίου του
ΔΝΤ, ότι οι τράπεζες τους έχουν δεσμευτεί να στηρίξουν την Ελλάδα και να μην προχωρήσουν σε
πωλήσεις ελληνικών ομολόγων.
Τα στοιχεία όμως δείχνουν -όπως επισημαίνει
και η ισπανική εφημερίδα- ότι συνέβη το ακριβώς
αντίθετο.
Εξίσου ίσως σημαντικό είναι ότι ένα από τα
βασικά επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκε για
να περάσει το ελληνικό πρόγραμμα των 110 δισ.
ευρώ, κάμπτοντας τις αντιρρήσεις όσων κρατώνμελών πίστευαν ότι πρέπει να γίνει και κούρεμα
του χρέους, ήταν ότι η ίδια η ελληνική κυβέρνηση
έχει «αποκλείσει» οποιαδήποτε τέτοια λύση.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο έγγραφο:
«Aρκετά μέλη (Αργεντινή, Βραζιλία, Ινδία, Ρωσία και Ελβετία) τόνισαν ότι από το πρόγραμμα
λείπει ένα στοιχείο: θα έπρεπε να περιλαμβάνει
αναδιάρθρωση χρέους και PSI για να αποφευχθεί,
σύμφωνα με τη Βραζιλία -μια διάσωση των κατόχων ελληνικών ομολόγων, κυρίως ευρωπαϊκών
χρηματοοικονομικών οίκων. Ο εκπρόσωπος της
Αργεντινής ήταν επικριτικός με το πρόγραμμα καθώς έδειχνε να επαναλαμβάνει τα λάθη (όπως μη
βιώσιμη δημοσιονομική σύσφιξη) που καταγράφηκαν στην κρίση της Αργεντινής το 2001».
'Oπως αναφέρεται προς έκπληξη των ευρωπαίων-μελών του συμβουλίου και ο Ελβετός ασπάστηκε τις παραπάνω απόψεις για έλλειψη αναδιάρθρωσης χρέους στο πρόγραμμα και σημείωσε
την ανάγκη να συνεχιστούν οι συζητήσεις για ένα
μηχανισμό αναδιάρθρωσης κρατικού χρέους.
Τα στελέχη του ΔΝΤ, όμως, σημείωσαν ότι «η
αναδιάρθρωση χρέους έχει αποκλειστεί από τις
ίδιες τις ελληνικές αρχές». Παρότι υπήρξαν συζητήσεις για PSI, η επανάληψη του μοντέλου από
τη συνεργασία των τραπεζών στην «Πρωτοβουλία
της Βιέννης» δεν ήταν δυνατή γιατί τα ελληνικά
ομόλογα ήταν διασκορπισμένα μεταξύ άγνωστου

αριθμού κατόχων. Ο κ. Lipsky σημείωσε ότι το
90% αυτών των ομολόγων δεν περιλαμβάνουν
ρήτρα συλλογικής ευθύνης (Collective Action
Clause), κάτι που θα περιέπλεκε την αναδιάρθρωση ακόμη περισσότερο.
Ωστόσο «οι εκπρόσωποι της Ολλανδίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας μετέφεραν στο συμβούλιο
τις δεσμεύσεις των εμπορικών τους τραπεζών να
στηρίξουν την Ελλάδα και γενικά να διατηρήσουν
την έκθεσή τους σε αυτή».
Τα παραπάνω δεν αποτελούσαν τη μοναδική
κριτική που ασκήθηκε στο πρόγραμμα:
- Εκπρόσωποι Αυστραλίας, Καναδά, Κίνας, Ρωσίας και Ελβετίας σημείωσαν ότι οι καθυστερήσεις
υποδεικνύουν τα κενά στην αρχιτεκτονική της
ευρωζώνης, περιλαμβανομένης μιας επικοινωνιακής στρατηγικής που «μπερδεύει».
- Οι εκπρόσωποι της Κίνας και της Ελβετίας
σημείωσαν με έμφαση ότι η ανάπτυξη τελικά θα
καθορίσει την ικανότητα της Ελλάδας να διαχειριστεί το βάρος του χρέους. Οπως είπαν ακόμα και
μικρή απόκλιση από το βασικό σενάριο μπορεί να
εκτροχιάσει τους στόχους δημοσιονομικής σύσφιξης και να βάλει την βιωσιμότητα του χρέους σε
κίνδυνο. Τα στελέχη του ΔΝΤ τότε υποστήριξαν
ότι υπάρχουν και «ανοδικά ρίσκα», τα οποία πιθανότατα σχετίζονται με το άγνωστο μέγεθος της
«μαύρης οικονομίας».
- Μεταξύ των μελών του συμβουλίου υπήρξε
προβληματισμός για τα ρίσκα που αντιμετωπίζει
το πρόγραμμα λόγω της μεγάλης δημοσιονομικής
προσαρμογής στην οποία στοχεύει. Προβλημάτισε η πιθανότητα να πληγεί η φήμη του Ταμείου. Ο Ρώσος εκπρόσωπος πάντως σημείωσε ότι
προγράμματα όπως εκείνα της Βραζιλίας και της
Τουρκίας που είχαν μεγάλα ρίσκα τελικά πέτυχαν.
Στελέχη του ΔΝΤ πάντως, παραδέχθηκαν το
υψηλό ρίσκο ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη βιωσιμότητα του χρέους. Δήλωσαν ότι «εκτιμούν πως το
χρέος είναι βιώσιμο μεσοπρόθεσμα, αλλά σημαντικές αβεβαιότητες κάνουν δύσκολο το να το δηλώσει κανείς κατηγορηματικά». Οι ίδιοι τόνισαν
ότι το πρόγραμμα δεν θα πετύχει αν δεν προχωρήσουν οι δομικές μεταρρυθμίσεις.
(πηγή: stoxasmos-politikh.blogspot.com)
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Τεράστια κύματα χτυπούν το νησί Mouro
στο λιμάνι του Σανταντέρ στην Ισπανία.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν καταπλακώθηκαν από λάβα
και σύννεφα στάχτης του ηφαιστείου Σιναμπούνγκ στην Ινδονησία, στην ισχυρότερη έκρηξή του τις τελευταίες ημέρες. Το Σιναμπούνγκ, στην περιοχή Κάρο
της Βόρειας Σουμάτρας, εκρήγνυται από τον Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα 30.000
άνθρωποι να έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους.

Με διχοτόμηση απειλείται η Oυκρανία,
εξαιτίας κρίσης με καθημερινές διαδηλώσεις

Μεσανατολικό... ΗΠΑ - Ισραήλ
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επέκρινε τις δηλώσεις του αμερικανού
υπουργού Εξωτερικών Τζον Κέρι για τον κίνδυνο
διεθνούς απομόνωσης του Ισραήλ, αν το εβραϊκό
κράτος δεν συνάψει γρήγορα ειρήνη με τους Παλαιστίνιους.
«Ο απόπειρες ενός μποϊκοτάζ σε βάρος του Ισραήλ είναι ανήθικες και αδικαιολόγητες. Δεν θα
επιτύχουν το σκοπό τους», δήλωσε ο Νετανιάχου
κατά την έναρξη του εβδομαδιαίου υπουργικού
συμβουλίου. «Πρώτον, ωθούν τους παλαιστίνιους
ηγέτες να σκληρύνουν τις αδιάλλακτες θέσεις τους
και συνεπώς απομακρύνουν την ειρήνη. Δεύτερον, καμιά πίεση δεν θα με κάνει να εγκαταλείψω
τα συμφέροντα του κράτους του Ισραήλ, με πρώτο την ασφάλεια των ισραηλινών πολιτών».
Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας
υπογράμμισε μιλώντας στο Μόναχο, στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια, τις συνέπειες που μπορεί
να υπάρξουν για την ισραηλινή οικονομία ενός
διεθνούς κινήματος αποκλεισμού του Ισραήλ.
«Υπάρχει μια αυξανόμενη εκστρατεία απονομιμοποίησης του Ισραήλ. Ο κόσμος είναι πολύ ευαίσθητος σε αυτό το θέμα. Ακούμε να μιλούν για
μποϊκοτάζ και άλλα τέτοια. Θα διευθετήσουν την
κατάσταση όλα αυτά;», διερωτήθηκε ο Κέρι πριν
επαναλάβει ότι τη κατάσταση στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση είναι «αφόρητη» και
«απατηλή».
- Αισιόδοξος ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης
Ομπάμα να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων μπορεί να στεφθεί με επιτυχία δήλωσε ο αμερικανός
υπουργός Εξωτερικών Τζον Κέρι.
«Είμαι αισιόδοξος και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για αυτό», ανέφερε στη διάρκεια της
Συνόδου του Μονάχου για την Ασφάλεια ο Κέρι,
ο οποίος παρά τον σκεπτικισμό που επικρατεί για
τα αποτελέσματα της ειρηνευτικής διαδικασίας,
ηγείται της προσπάθειας των Ηνωμένων Πολιτειών να οδηγηθούν οι δύο πλευρές προς μια συμφωνία.
Σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους, οι
Ηνωμένες Πολιτείες ελπίζουν να ολοκληρώσουν
μια συμφωνία-πλαίσιο μέσα στις επόμενες εβδομάδες και στη συνέχεια θα προσπαθήσουν να διαπραγματευτούν μια τελική ειρηνευτική συμφωνία
έως το τέλος του 2014.
Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Μάρτιν Ίντικ ανέφερε ότι το ειρηνευτικό πλαίσιο θα επιλύει τα βασικά
ζητήματα της πολύχρονης σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένων των συνόρων, της ασφάλειας, των
προσφύγων και των εβραϊκών εποικισμών.
Αυστραλία: Πανικός από καρχαρίες
Πανικό στους λουόμενους σκόρπισε η εμφάνιση
καρχαριών σε δύο παραλίες της Βικτώριας, δυτικά της Μελβούρνης.
Ο πρώτος εντοπίστηκε στην παραλία του Λορν
από ελικόπτερο, 200 μέτρα από την ακτή. Αμέσως
σήμανε συναγερμός και έντρομοι χιλιάδες λουόμενοι βγήκαν από τη θάλασσα. Ήταν η πρώτη
φορά, εδώ και 20 χρόνια, που δόθηκε εντολή σε
λουόμενους στο Λορν να βγουν απο τη θάλασσα.
Λίγο αργότερα, το περιστατικό επαναλήφθηκε
στην παραλία του Ένγκλεσι, όπου εντοπίστηκε
άλλος ένας καρχαρίας.
Αυτές τις μέρες οι πολιτείες της Νότιας Αυστραλίας και της Βικτώριας πλήττονται από νέο κύμα
καύσωνα με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει
πάνω από τους 40 βαθμούς σε πολλές περιοχές
και εκατοντάδες χιλιάδες έτρεξαν στις παραλίες
σε αναζήτηση λίγης δροσιάς.
Σημειώνεται ότι χιλιάδες Αυστραλοί διαδήλωσαν κατά της απόφασης της κυβέρνησης της Δυτικής Αυστραλίας να θανατώνει τους καρχαρίες.
Διάβημα Λευκωσίας στον ΟΗΕ
Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν στη Λευκωσία οι δηλώσεις του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ,
Μπαν Κι Μουν, ότι οι συνομιλίες στο Κυπριακό διακόπηκαν λόγω των προεδρικών εκλογών και της
οικονομικής κρίσης.
Ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης Κασουλίδης, έδωσε οδηγίες να γίνει διάβημα για τον
ισχυρισμό του γ.γ. των OHE. Οι ισχυρισμοί αυτοί,
τόνισε, δεν ισχύουν, αφού οι συνομιλίες διακόπηκαν τον Ιούλιο του 2012 από τον Ντερβίς Έρογλου,
λόγω της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία. Το διάβημα, πρόσθεσε ο κ. Κασουλίδης,
γίνεται και για την αναφορά του Μπαν Κι Μουν σε
«εκλογές στην ελληνοκυπριακή κοινότητα».
Διερωτήθηκε τέλος πόσα χρόνια θητείας χρειάζεται ένας γενικός γραμματέας για να γνωρίζει
ποια είναι τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ.
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Η Κεφαλονιά ξαναζεί τον εφιάλτη των σεισμών
Νέος ισχυρός σεισμός, ο οποίος θεωρείται μετασεισμός εκείνου της 27ης Ιανουαρίου, ξύπνησε νωρίς
το πρωί της Δευτέρας 3 Φεβρουαρίου, την Κεφαλονιά. 'Ηταν 5,7 Ρίχτερ καταφέροντας ένα βαρύ πλήγμα
στα ήδη «χτυπημένα» σπίτια και καταστήματα, ειδικά στην περιοχή του Ληξουρίου. 'Εγιναν ζημιές σε
σπίτια και στο λιμάνι του Ληξουρίου και 16 μικροτραυματισμούς από πτώσεις αντικειμένων.
Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, ενεργοποιήθηκε το σχέδιο αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών «Δευκαλίων» για την ανακούφιση των πληγέντων.
Μετά τη δεύτερη ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε
τα ξημερώματα της Δευτέρας μία εβδομάδα μετά την ισχυρή δόνηση των 6,1R που «ξύπνησε» για τα
καλά την Κεφαλλονιά, οι σεισμογράφοι του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών έχουν καταγράψει συνολικά περίπου 80 δονήσεις. Παράλληλα, οι δονήσεις που έχουν καταγραφεί άνω των 3R υπολογίζονται περίπου στους 50.
Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν καταγγελίες κατοίκων στο Ληξούρι, ότι κάποιοι περνούσαν από τους δρόμους και τους καλούν να εγκαταλείψουν την πόλη.
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ΕΛΛΑΔΑ

Ο κόσμος αλλάζει... Εμείς θα διαλυθούμε;
Τα κυβερνητικά και επιχειρηματικά σενάρια περί
«μεγάλου» κυβερνητικού συνασπισμού μεταξύ
ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ., γράφουν στην ούγια...«τρόικα».
Όπως σημειώσαμε, εξ άλλου, τα σενάρια αυτά
«συνδέονται ευθέως με τους δανειστές και τον
σχεδιασμό τους για την Ελλάδα των -πολλώνεπόμενων ετών» και τον «οδικό χάρτη» τον οποίο
συνιστούν το νέο δάνειο και μνημόνιο, οι «μεταρρυθμίσεις» και, τέλος, οι εκκρεμείς μεγάλες
μπίζνες που θα ολοκληρώσουν το ξεπούλημα της
χώρας και τον πλήρη έλεγχό της.
Όπως, τέλος, συμπληρώσαμε: «Η μόνη αντίσταση που θα μπορούσε να βρει (σ.σ.: η τρόικα)
θα ήταν μια πολιτική οικονομικής και κοινωνικής
απελευθέρωσης της Ελλάδας από τον βρόχο των
χρεών και των συνεπειών τους. Όμως τέτοιο πολιτικό πρόγραμμα δεν είναι διαθέσιμο σήμερα,
παρά μόνο σε επίπεδο ασαφών διακηρύξεων».
Το ερώτημα, λοιπόν, έχει τεθεί και αφορά τη δυνατότητα του πολιτικού συστήματος, στο σύνολό
του, να παραγάγει το πολιτικό πρόγραμμα που θα
συνιστούσε αυτήν την απάντηση στην τρόικα. Μια
από τις πρώτες προειδοποιήσεις μας, στην έναρξη
της τρέχουσας σαρωτικής κρίσης, ήταν ότι αυτή
θα αποσαθρώσει το σύνολο του παλαιού συστήματος εξουσίας και ότι στη μακρά διάρκειά της
κόμματα και κυβερνήσεις θα χαθούν στη μαύρη
τρύπα του οικονομικού και κοινωνικού τυφώνα.
Ομολογουμένως δεν χρειαζόταν να είναι κάποιος... Κασσάνδρα για να το προβλέψει. Απλώς
το υπενθυμίζουμε επειδή μπορούμε τώρα να κάνουμε τον πρώτο απολογισμό της πολιτικής αποσύνθεσης, η οποία αφορά κυρίως τα δύο κόμματα
που αποτέλεσαν το σύστημα εξουσίας της μεταπολίτευσης.
Η διάλυση της «Κεντροαριστεράς»
Την κούρσα της κατάρρευσης άνοιξε το ΠΑΣΟΚ. Η σημερινή του κατάσταση δεν απέχει από
τη διάλυση. Χωρίς εκλογική επιρροή, χωρίς μέλη,
με στελέχη που απλώς ξέμειναν, με πρόεδρο τον
Βενιζέλο που έχει γίνει αδύναμο παρακολούθημα
του Σαμαρά, το ΠΑΣΟΚ σέρνεται χωρίς μέλλον και
προοπτική. Την ίδια ώρα η «Κεντροαριστερά»,
όπως ονομάστηκε από τον Σημίτη προ ετών ο
τέως «σοσιαλιστικός» χώρος, βολοδέρνει, μεταξύ
του διαλυμένου ΠΑΣΟΚ, της χωρίς σαφή ταυτότητα ΔΗΜΑΡ και των τυχάρπαστων «58» θαυμαστών
του Σημίτη.
Όλοι αυτοί μαζί, σαν υπνωτισμένοι, περιφέρονται μεταξύ ρόλων και... πόλων αρνούμενοι να
αποδεχθούν αυτό που από τον Μάιο του 2012 σημειώνουμε και σήμερα είναι ηλίου φαεινότερον: η
νέα Κεντροαριστερά – με όσες αλλαγές, κρίσεις
και μεταλλαγές κι αν χρειαστεί να υποστεί – θα
είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Την εξέλιξη αυτή δεν μπορούν να
αποτρέψουν ο Βενιζέλος, ο Κουβέλης, ο Ψαριανός, ο Τατσόπουλος και τα «ορφανά» του Σημίτη
και του Γιωργάκη.
Ο χώρος αυτός, όπως διαλύθηκε τόσες φορές
στην πρόσφατη ιστορία για να ανασυντεθεί από
μια νέα πολιτική δύναμη, έτσι διαλύεται και τώρα
ώστε να καταληφθεί από την ταχέως ανερχόμενη
αξιωματική αντιπολίτευση.
Υπ' αυτούς τους όρους είναι προφανές ότι η τάση
προς διάλυση αποκλείει τη δυνατότητα αυτού του
χώρου να παραγάγει έστω και μισή ιδέα για την
έξοδο από την κρίση και επιπλέον ότι τα όριά του
βρίσκονται κάπου μεταξύ ενός «κυβερνητισμού»
παλαιάς κοπής και της απόλυτης πρόσδεσης στο
γερμανικό μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας.
Η πολυδιάσπαση της Δεξιάς
Στην αντίπερα όχθη η Ν.Δ. φαίνεται ότι εξακολουθεί να αντέχει και ίσως αποφύγει τη διάλυση,
αλλά δεν μπορεί να αποτρέψει τη συρρίκνωσή
της, ούτε βεβαίως την πολυδιάσπαση και ανασύνθεση της Δεξιάς. Η κρίσιμη διαφορά της Ν.Δ. από
το ΠΑΣΟΚ είναι ότι, αν και είναι δυνατόν να διασωθεί ως κόμμα, η φθορά της δημιουργεί τον κίνδυνο πρώτη φορά η Δεξιά να «ανανεωθεί» από την
Άκρα Δεξιά. Επιπλέον η πολιτική μετατόπιση της
ηγεσίας Σαμαρά προς την αβερωφική παράδοση
προϊδεάζει για το επερχόμενο τέλος της «κεντρώας» καραμανλικής ταυτότητας του κόμματος.
Δίπλα στη Ν.Δ. οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, σπαρασσόμενοι από ποικίλες και βαθύτατες διαφωνίες και έριδες, έχουν ήδη αποτύχει να αποτελέσουν
την «πατριωτική» εκδοχή Δεξιάς απέναντι στη
Ν.Δ. των «ξεπουλημένων στη Μέρκελ».
Αντιθέτως στεριώνει η Χρυσή Αυγή, το ναζιστικό εξάμβλωμα που ξεπήδησε στις εκλογές του

2012 (έχοντας ήδη κάνει αισθητή την εκλογική παρουσία της στις δημοτικές εκλογές στην Αθήνα το
2010) και έκτοτε κερδίζει συνεχώς έδαφος παρά
την προσπάθεια της Ν.Δ. να την περιθωριοποιήσει και παρά τις ποινικές διώξεις που επέφερε η
εγκληματική της δράση.
Μάλιστα η -πιθανώς οριστική- αποχώρηση
ευρύτατων και σκληρά δοκιμαζόμενων από την
κρίση λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων από τη
Ν.Δ. δημιουργεί ένα κρίσιμο ερώτημα: Είναι σε
θέση η Χ.Α., στην τρέχουσα μορφή της, να αναλάβει τη μακροπρόθεσμη εκπροσώπηση αυτών
των στρωμάτων ή στη θέση της θα ξεπηδήσει μια
νέου τύπου Δεξιά, είτε στο πρότυπο του Σαρκοζί
στη Γαλλία είτε σε αυτό της «εκσυγχρονισμένης»
Άκρας Δεξιάς της Μαρίν Λεπέν.
Βεβαίως, δεν αποκλείεται μια εκδοχή τύπου
Μπερλουσκόνι, την οποία ανέτως θα μπορούσε
να τροφοδοτήσει η σαρωτική κρίση πολιτικής
και θεσμών, της οποίας επικύρωση αποτελούν
οι δικαστικές έρευνες για τραπεζικά σκάνδαλα
και μίζες στα οπλικά συστήματα, που είναι ακόμη
άγνωστο σε ποιο βάθος θα φτάσουν.
Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση στην οποία
βρίσκονται οι πολιτικές δυνάμεις στο δεξιό άκρο
του πολιτικού συστήματος δεν προϊδεάζει για τη
δημιουργία και εμφάνιση ενός οράματος - προγράμματος το οποίο θα μπορούσε να σταθεί απέναντι σε αυτό της τρόικας και να υποδείξει έναν
εναλλακτικό δρόμο εξόδου από την κρίση.
Το στοίχημα του ΣΥΡΙΖΑ
Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του, όπως ήδη σημειώσαμε, βαδίζει προς τη μετατροπή του σε μια
νέα εκδοχή «Κεντροαριστεράς», η οποία, επειδή
γίνεται ταχύτατα, μέσα σε μόλις δύο χρόνια, παράλληλα μάλιστα προς την επίσης ταχύτατη μετατροπή του από ένα μικρό κόμμα στη ζώνη της
κοινοβουλευτικής επιβίωσης σε κόμμα εξουσίας,
έχει μη προβλέψιμο αποτέλεσμα.
Προφανώς είναι αρκετά νωρίς για να διακρίνει κάποιος με ασφάλεια αν θα προκύψει από τη
«βίαιη ωρίμανση» του ΣΥΡΙΖΑ μια νέα εκδοχή ή
κακέκτυπο του ΠΑΣΟΚ, αν θα καταφέρει να εξελιχθεί σε μια μορφή «κυβερνώσας» ή «ριζοσπαστικής» Αριστεράς, αν θα εγκατασταθεί ως σταθερός
πόλος στο σύστημα εξουσίας ή θα αποτελέσει μια
σύντομη (πολιτική ή κυβερνητική) παρένθεση.
Ανεξάρτητα, λοιπόν, από το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ,
προσοχή οφείλουμε να δώσουμε στο παρόν του,
σε ό,τι αφορά τη δυνατότητά του να εμφανίσει μια
εναλλακτική προοπτική για τη χώρα.
Το μόνο που, μέχρι στιγμής, γνωρίζουμε, έως
ότου αρχίσει να εμφανίζει κάποια στοιχεία προγράμματος το επόμενο διάστημα, είναι ότι επεξεργάζεται κάποια μοντέλα μη δανειοδοτούμενης
χρηματοδότησης της οικονομίας – προτεινόμενα
από ξένα συνεργαζόμενα ινστιτούτα –, τα οποία
είναι άγνωστο για την ώρα αν μπορούν να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες
της χώρας.
Φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολο ό,τι δεν παρήχθη
σε διάρκεια «ομαλών» πολιτικών συνθηκών επί
δεκαετίες να παραχθεί σε ελάχιστο διάστημα και
εν μέσω της σαρωτικής κρίσης.
Ωστόσο η ανάγκη παραμένει και διαρκώς θα
γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Η χώρα δεν θα
αντέξει για πολύ ακόμη και, όσο παίζουμε επικίνδυνα με το όριο της ολοσχερούς κατάρρευσης,
τόσο περισσότερο η συνολική επανεκκίνηση και ο
ριζικός επανασχεδιασμός της προβάλλει ως αναπόδραστη επιλογή.
Έως τώρα οι δανειστές κέρδισαν πολύτιμο
χρόνο για να σώσουν το ευρώ, τις τράπεζές τους
και τη «σταθερότητα» της Ευρωζώνης. Όμως η
γερμανική Ευρώπη που σήμερα οικοδομείται δεν
έχει τις προδιαγραφές να αντέξει σε μεγάλο βάθος
χρόνου, παρότι μεγάλες χώρες, όπως η Γαλλία, με
τις δύο τελευταίες ηγεσίες της, αποδέχτηκε τη μετατροπή της σε γερμανικό δορυφόρο στο πλαίσιο
της Ευρωζώνης.
Η κοντόφθαλμη και «προτεσταντική» (τιμωρητική) γερμανική πολιτική δεν είναι ο μόνος
παίκτης στη διεθνή σκηνή, η οποία οδεύει προς
αναδιαμόρφωση: οι μεγάλοι διεθνείς παίκτες επανατοποθετούνται. Σε περιόδους τέτοιων ανακατατάξεων ανοίγονται νέες δυνατότητες, ιδιαίτερα
για χώρες με μεγάλη γεωστρατηγική σημασία.
Αυτή είναι μια ακόμη παράμετρος η οποία σε
καμιά περίπτωση δεν θα μπορεί να αγνοηθεί από
την επόμενη κυβέρνηση.
Σταύρος Χριστακόπουλος

Οι συνεργασίες, υποδείξεις, παρατηρήσεις σας καλοδεχούμενες: proini@proini.us

Αντικαγκελάριος Γερμανίας: Η Ελλάδα παραποίησε
όλα τα στοιχεία για να μπει στην ευρωζώνη
Ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας και υπουργός Οικονομίας, κ. Ζίγμαρ Γκάμπριελ, μιλώντας σε εκδήλωση του γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος στο Πότσνταμ, στην οποία συμμετείχαν, μεταξύ
άλλων, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής υποψήφιος του SPD για τις ευρωεκλογές, Μάρτιν Σουλτς και ο φιλόσοφος Γιούργκεν Χάμπερμας, υπεραμύνθηκε της διαχείρισης της
κρίσης από το Βερολίνο, επισημαίνοντας ότι οι Χριστιανοδημοκράτες και οι Χριστιανοκοινωνιστές «δεν
είναι επί της αρχής εναντίον» μιας συντονισμένης πανευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής.
Τόνισε μάλιστα ότι έχει ξεπροβάλει το «πρώτο φως», αναφερόμενος στην πρόοδο της Ιρλανδίας.
Σε ό,τι αφορά, ωστόσο, την Ελλάδα, ο κ. Γκάμπριελ δήλωσε ότι είναι μια περίπτωση «περισσότερο
για την Παγκόσμια Τράπεζα, παρά για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεδομένου ότι σε αυτήν δεν
υπάρχουν καθόλου κρατικές δομές».
Η Ελλάδα, πρόσθεσε, κατόρθωσε να μπει στην ευρωζώνη μόνο μέσω της «παραποίησης όλων των
στοιχείων».
Νωρίτερα ο κ. Χάμπερμας είχε ασκήσει δριμεία κριτική στην στάση που κράτησε το SPD, κυρίως στις
διαπραγματεύσεις για το σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού και σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση
της ευρωπαϊκής κρίσης.
Το SPD, όπως είπε, δεν αναφέρεται πλέον σε περισσότερη κοινοτικοποίηση των χρεών και οι σύντροφοι δεν μιλούν πλέον για ευρωομόλογα, παρ' ότι αυτή η λέξη ήταν κάποια στιγμή «κλειδί» στη
σοσιαλδημοκρατική ρητορική.
Ο Γερμανός φιλόσοφος έκανε ακόμη λόγο για «πολιτική απαξίωση ολόκληρων εθνών» και για «πτώση
ολόκληρων γενεών και περιοχών» και επισήμανε ότι αυτές τις εκφράσεις τις άκουγε κανείς συχνά στο
SPD κατά την προεκλογική περίοδο, αλλά στο μεταξύ, όσοι τις χρησιμοποιούσαν, σιώπησαν.
Τόνισε ακόμη ότι η προηγούμενη κυβέρνηση «χρησιμοποίησε σκληρά την ημι-ηγεμονική θέση της
Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και πρόσθεσε ότι ο νέος συνασπισμός «δυστυχώς θέλει να συνεχίσει» την έως τώρα διαχείριση της κρίσης χρέους.
Αυτή η πολιτική, όμως, δεν ακουμπά τα αίτια της κρίσης, δήλωσε ο Χάμπερμας, αλλά «εγκυμονεί τον
κίνδυνο μιας γερμανικής Ευρώπης».

To πρώτο πολεμικό επεισόδιο στην κυπριακή ΑΟΖ

Φαίνεται πως η κατάσταση αρχίζει και «χοντραίνει» επικίνδυνα στο ζήτημα των ενεργειακών κοιτασμάτων της κυπριακής ΑΟΖ, αλλά και με το θέμα της υφαλοκρηπίδας του ελληνικού Καστελόριζου. Στις
1 Φεβ. '14 είχαμε το πρώτο παρ' ολίγο θερμό επεισόδιο που δεν καταγράφτηκε από κανένα ελληνικό
ΜΜΕ αλλά έγινε γνωστό από τον τουρκικό τύπο, σύμφωνα φυσικά με την τουρκική εκδοχή του.
Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα των τουρκικών εφημερίδων, Hürriyet, Milliyet, Zaman, Vatan, και
Star, (το επεισόδιο πήρε μεγάλη έκταση στην Τουρκία), την πρώτη του μηνός στην τουρκική φρεγάτα
Giresun που συνοδεύει το τουρκικό ερευνητικό σκάφος, Barabros Hayrettin Paşa, το οποίο κινείται σε
αμφισβητούμενα ύδατα, σήμανε συναγερμός. Ο λόγος ήταν, σύμφωνα πάντα με τις τουρκικές πληροφορίες, ότι είχε φτάσει σήμα να παρεμποδιστεί αμέσως το νορβηγικό ερευνητικό σκάφος, Prıncess το
οποίο, όπως ισχυρίζονται οι Τούρκοι, είχε παραβιάσει τα τουρκικά χωρικά ύδατα στην ευρύτερη περιοχή της Αττάλειας διενεργώντας έρευνες με εντολή της κυπριακής κυβέρνησης. Το επεισόδιο της εμπλοκής της τουρκικής φρεγάτας με το νορβηγικό ερευνητικό έλαβε χώρα, σύμφωνα πάντα με τις τουρκικές
πληροφορίες, την πρώτη Φεβρουαρίου και ώρα 18,40 μμ. Η τουρκική φρεγάτα πλησίασε με επικίνδυνο
τρόπο το νορβηγικό σκάφος και μετά από επανειλημμένες προειδοποιήσεις και παρενοχλήσεις, όπως
αναφέρουν οι Τούρκοι, το νορβηγικό πλοίο και κατά την ώρα 23,50 μμ. δηλαδή μετά από πέντε περίπου
ώρες αποχώρησε από την περιοχή.
Ανεξάρτητα από τα όσα λένε οι Τούρκοι και είναι πολύ δύσκολο να πιστέψουμε πως το νορβηγικό
ερευνητικό παραβίασε τα τουρκικά χωρικά ύδατα, φαίνεται πως η κατάσταση αρχίζει και «κοκκινίζει» στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου, γεγονός που δείχνει πως ανά πάσα στιγμή μπορεί ο έλεγχος
να ξεφύγει με απρόοπτες συνέπειες ακόμα και για την ειρήνη. Όπως αναφέρεται στα τουρκικά ΜΜΕ,
οι Τούρκοι φέρονται και ενοχλημένοι γιατί, όπως ισχυρίζονται, οι Κύπριοι παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις κινήσεις του τουρκικού ερευνητικού Barbaros, το οποίο έχει προγραμματίσει να διεξάγει
εύρυνες εντός της κυπριακής υφαλοκρηπίδας. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις τουρκικές εξαγγελίες,
το Barbaros προγραμματίζεται τις επόμενες μέρες να εισέρθει στη περιοχή 12 της κυπριακής ΑΟΖ που
έχει την ονομασία «Αφροδίτη» και όπου, όπως πιστεύεται, βρίσκονται μεγάλα ενεργειακά κοιτάσματα
για να διεξάγει έρευνες παραβιάζοντας κάθε νομιμότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Η ανησυχία όμως των Τούρκων δεν είναι ότι ανησυχούν για ενδεχομένη κυπριακή αντίδραση, αλλά για την ανάμειξη του Ισραήλ στο όλο γεωπολιτικό παιχνίδι της ανατολικής Μεσογείου σε
συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως γράφει σε ένα εκτενές άρθρο του, (3/2), στην πρώτη
σε κυκλοφορία τουρκική εφημερίδα Zaman, ο γνωστός Τούρκος αρθογράφος, Fikret Ertan με τον χαρακτηριστικό τίτλο, «Rum Kesimi ve İsrail», επισημαίνει ότι η περεταίρω συνεργασία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ισραήλ εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο για τα τουρκικά συμφέροντα στην περιοχή
της ανατολικής Μεσογείου. Ανησυχία υπάρχει και για την αυξανομένη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ
των δυο χωρών που, σύμφωνα με τον Τούρκο αρθογράφο, εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο για τα τουρκικά
συμφέροντα στην ανατολική Μεσόγειο.
Αλήθεια και ενώ μέσα στην καρδία του χειμώνα αρχίζει να φλέγεται η ευρύτερη περιοχή της Κύπρου
στο σημαντικότατο θέμα των ενεργειακών κοιτασμάτων, τι κάνει η Αθήνα; Που βρίσκεται η ελληνική
κυβέρνηση που μόνο ηλίθια χαμόγελα και τούρκικους τεμενάδες απέναντι σε μια τουρκική κυβέρνηση
που κλονίζεται εκ θεμελίων ξέρει να κάνει; Δηλαδή περιμένουμε από το Ισραήλ να βγάλει «τα κάστανα
από την φωτιά; Την ίδια ώρα ο «εντιμότατος» υπουργός Εξωτερικών της ελληνική κυβέρνησης, είναι
έτοιμος ακόμα και να προχωρήσει σε… αναγνώριση του ψευδοκράτους της βόρειας Κύπρου.
Νίκος Χειλαδάκης
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ΕΛΛΑΔΑ

Αλ. Τσίπρας: Χρειάζεται ένα «New Deal»

Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε, από τον ανακριτή της υπόθεσης του ΤΤ, ο πρώην επικεφαλής της τράπεζας, που επέστρεψε στην Ελλάδα μόνος του. Ο κ. Φιλιππίδης
μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος στη ΓΑΔΑ. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Φιλιππίδης κατηγορείται για
απιστία και άμεση συνέργεια σε νομιμοποίηση εσόδων, από παράνομη δραστηριότητα, για δανειοδοτήσεις που χορήγησε το ΤΤ στους επιχειρηματίες Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, Δημήτρη Κοντομηνά και Κυριάκο Γριβέα. «Εγώ τους είπα ότι θα φύγω για την πατρίδα μου, με την πρώτη πτήση». Καθ' όλη τη διάρκεια
της νύχτας ήταν υπό διακριτική παρακολούθηση και ουσιαστικά μπήκε στην πρώτη πτήση από την
Κωνσταντινούπολή για την Αθήνα, καθώς έπρεπε να εγκαταλείψει άμεσα την Τουρκία.

«Πανστρατιά» αλληλεγγύης στη σεισμόπληκτη Κεφαλονιά
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται στην Κεφαλονιά οι
εργασίες αποκατάστασης των καταστροφών αλλά
και οι προσπάθειες ανακούφισης των πληγέντων,
μετά τον νέο ισχυρό σεισμό που έπληξε το νησί το
πρωί της Δευτέρας.
Εξάλλου, συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης του οδικού άξονα Ληξουρίου-Αργοστολίου,
καθώς και του επαρχιακού οδικού δικτύου της
Παλικής. Ο οδικός άξονας Ληξουρίου-Αργοστολίου είναι προσπελάσιμος για οχήματα εκτάκτων
αναγκών και υπάρχει 24ωρη φύλαξη από την Ελληνική Αστυνομία.
Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και το Σαββατοκύριακο θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση,
με την ολοκλήρωση των επανελέγχων από τους
αρμόδιους μηχανικούς και θα εκδοθούν σχετικές
ανακοινώσεις για τη λειτουργία τους.
Τα δίκτυα ηλεκτροδότησης της ΔΕΔΔΗΕ και τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ λειτουργούν κανονικά, τα
όποια προβλήματα αντιμετωπίστηκαν άμεσα από
την πρώτη στιγμή, ενώ οι πτήσεις από και προς το
αεροδρόμιο του νησιού διεξάγονται κανονικά.
Παράλληλα, το ΕΚΑΒ απέστειλε προσωπικό του
Ειδικού τμήματος Ιατρικής καταστροφών με δύο
ασθενοφόρα οχήματα και εξοπλισμό για την ενίσχυση της τοπικής δύναμης του ΕΚΑΒ. Η ΕΛ.ΑΣ
ενίσχυσε περαιτέρω την δύναμή της με επιπλέον
30 άτομα προσωπικό και 8 περιπολικά και οι ενισχυμένες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος
που υπάρχουν από την πρώτη στιγμή στο νησί,
εκτελούν 24ωρες περιπολίες προσφέροντας βοήθεια όπου αυτή ζητηθεί.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο Αργοστόλι 300
κενές καμπίνες με δυνατότητα 700 κλινών στο
επιβατηγό πλοίο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και 250
κλίνες στο πλοίο «Χίος» του Πολεμικού Ναυτικού

και με δυνατότητα σίτισης. Επίσης στο λιμάνι του
Αργοστολίου υπάρχει ανάλογος αριθμός λεωφορείων για την μεταφορά των πολιτών που θα διαμείνουν στα πλοία, με συχνά δρομολόγια, από και
προς το Ληξούρι όλες τις ώρες της ημέρας.
Στην Κεφαλονιά και συγκεκριμένα στο Ληξούρι,
αναμένεται να καταπλεύσει και το κρουαζιερόπλοιο «Aegean Paradise», προκειμένου να φιλοξενήσει κατοίκους του νησιού που δεν μπορούν
να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Το πλοίο, που
μπορεί να φιλοξενήσει στις κλίνες του μέχρι και
700 άτομα, θα μείνει αγκυροβολημένο έξω από το
λιμάνι και οι κάτοικοι θα μεταφέρονται με λάντζες
επί του πλοίου.
Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους στα κτίρια του νησιού συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι επανέλεγχοι από 130 και πλέον μηχανικούς.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συνεισφορά
εταιρειών αλλά και απλών πολιτών που έχουν
προσφέρει μέχρι στιγμής 180.000 μπουκάλια εμφιαλωμένου νερού, 7.000 κουτιά γάλα εβαπορέ,
1000 κιλά μακαρόνια, 600 κιλά ρύζι και όσπρια
και 3.000 λίτρα πετρελαίου. Η εκκλησία έχει ήδη
διαθέσει 4 παλέτες με τρόφιμα.
-Θα χρειαστεί να περάσουν αρκετές εβδομάδες
προτού οι επιστήμονες μπορέσουν να καταλήξουν
με σαφήνεια για την εξέλιξη των σεισμών στην
Κεφαλονιά. Η αιτία δεν είναι άλλη από το ιστορικό
και τις «σεισμικές ιδιαιτερότητες» του νησιού.
-'Οπως ανακοινώθηκε, η κυβέρνηση έχει ενεργοποιήσει στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) τη Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Βραχυπρόθεσμης
Εξέλιξης Σεισμικότητας για την παρακολούθηση
της σεισμικότητας στην περιοχή, την έγκαιρη και
έγκυρη πληροφόρηση του κοινού.

«Όχι μόνο χρήματα για την Ελλάδα»
Εκτενές ρεπορτάζ υπό τον τίτλο: «Όχι μόνο
χρήματα για την Ελλάδα» και υπότιτλο «Το Βερολίνο επιδιώκει μια άλλη πορεία- και προ παντός
να παράσχει μελλοντικά ενεργό στήριξη για την
ανασύνταξη της χώρας», δημοσιεύει η γερμανική
εφημερίδα Süddeutsche Zeitung.
Το δημοσίευμα αναφέρεται στις προβλέψεις
που εξέφρασαν τόσο ο πρωθυπουργός Αντώνης
Σαμαράς, όσο και ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, κατά την ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ από την Ελλάδα στις αρχές του χρόνου,
σύμφωνα με τις οποίες η χώρα θα επιστρέψει στις
αγορές και δε θα χρειάζεται πλέον νέες συμφωνίες για την οικονομική της διάσωση.
Στη συνέχεια τίθεται το ερώτημα εάν και κατά
πόσον οι Έλληνες θα κατορθώσουν να βγουν από
τον μηχανισμό διάσωσης, όπως συνέβη με τους
Ιρλανδούς και τους Ισπανούς και να επιστρέψουν
σε κανονικές συνθήκες. Η απάντηση που δίνει,
είναι ότι αυτές τις ημέρες, δια στόματος του Γερμανού υπουργού Οικονομικών, εκφράζονται σοβαρές αμφιβολίες, ενώ μερικές μόλις εβδομάδες
προ των ευρωεκλογών έρχεται στη δημοσιότητα
έκθεση του γερμανικού Υπουργείου των Οικονομικών που κάνει λόγο για το ενδεχόμενο ενός πρό-

σθετου, 3ου πακέτο στήριξης προς την Ελλάδα.
Το θέμα αυτό είχε τεθεί αρχικά από τον κ. Σόιμπλε το καλοκαίρι του 2013, ωστόσο εκείνο που
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη αναφορά, είναι το πλαίσιο στο οποίο το Βερολίνο επιθυμεί να κινηθεί μελλοντικά, και αυτό
αφορά την παροχή στήριξης στη χώρα για την
ανασυγκρότησή της, αντί της διαρκούς χρηματοδότησης με δισεκατομμύρια ευρώ.
Η ακριβής διατύπωση στο έγγραφο είναι ότι «η
Ελλάδα δεν μπορεί να ανασυγκροτηθεί μόνο με
χρήματα» και δεδομένου ότι οι Έλληνες δεν είναι
σε θέση μόνοι τους να επιτύχουν τις απαραίτητες
μεταρρυθμίσεις, χρειάζεται μια «αλλαγή μοντέλου» στην ακολουθούμενη πολιτική διάσωσης με
μετατόπιση του κέντρου βάρους από την ποσοτική στην ποιοτική διάσταση.
Αυτό πρακτικά μεταφράζεται στην πρόθεση του
Βερολίνου να μην περιοριστεί στη συγκρότηση
κάποιου αναπτυξιακού ταμείου, αλλά να αναπτύξει εντατικότερη δραστηριότητα σε ζητήματα που
άπτονται περιφερειακών ταμείων ή ελληνογερμανικής συνέργειας σε ζητήματα που σχετίζονται
με τους νέους και πρωτίστως, στην ανάπτυξη μιας
πιο αποτελεσματικής φορολογικής διοίκησης.

Στην ανάγκη διαγραφής ενός μεγάλου μέρους
του χρέους και της σύναψης ενός New Deal όχι
μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για το σύνολο της
Ευρώπης επανήλθε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, από το Παρίσι, στο περιθώριο της
επίσκεψή του στη Γαλλία στο πλαίσιο της περιοδείας του για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς
του για την προεδρία της Κομισιόν.
Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι «νομίζω ότι όλο
και περισσότεροι στην Ευρώπη συνειδητοποιούν
ότι η Ελλάδα είναι μια περίπτωση προς αποφυγή.
Ότι το πρόγραμμα λιτότητας έχει αποτύχει παταγωδώς. Ότι πρέπει να υπάρξει ριζικός επαναπροσανατολισμός του ελληνικού προβλήματος, γιατί
το ελληνικό πρόβλημα δεν είναι μια ξεχωριστή
περίπτωση, είναι μέρος του συνολικού ευρωπαϊκού προβλήματος».
Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι αυτό που όλοι συνειδητοποιούν είναι ότι ύστερα από τρία διαδοχικά
προγράμματα διάσωσης, το χρέος έχει εκτοξευθεί
από το 120% του ΑΕΠ στο 175% τώρα, η ανεργία
έχει φθάσει σε μη παραδεκτά επίπεδα για ευρωπαϊκή χώρα και η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού βρίσκεται στην ανέχεια τη φτώχεια, την
ανθρωπιστική κρίση. Την ίδια στιγμή μας λένε να
συνεχίζουμε να παίρνουμε δάνεια, πάνω στα προηγούμενα δάνεια που δεν μπορούμε να αποπληρώσουμε, είπε. Η λύση για την Ελλάδα δεν είναι
περισσότερα δάνεια και περισσότερο χρέος, αλλά
λιγότερα δάνεια και λιγότερο χρέος. Η λύση είναι
η διαγραφή ενός μεγάλου μέρους του χρέους μέσα
από μια ευρωπαϊκή Διάσκεψη που θα αποφασίσει
για το μέλλον της ευρωζώνης, καθώς και η αλλαγή στρατηγικής στη θέση της λιτότητας που, όπως

τόνισε, θα βασίζεται σε τρείς άξονες: Στην τόνωση
της ενεργού ζήτησης, στην αναδιανομή του πλούτου και στην παραγωγική ανασυγκρότηση.
Με άλλα λόγια, είπε, χρειάζεται διαγραφή του
μεγαλύτερου μέρους του χρέους και ένα «New
Deal» που δεν θα αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά
το σύνολο της Ευρώπης.
Στο ερώτημα εάν στην συνάντησή του με τα
στελέχη του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς
έγινε συζήτηση για το θέμα της διαγραφής του
χρέους, ο κ. Τσίπρας εξήγησε:
«Το θέμα της διαγραφής είναι θέση που έχει
υιοθετήσει εδώ και καιρό το ευρωπαϊκό κόμμα
της αριστεράς. Δεν μιλάμε για διαγραφή χρέους
μόνο της Ελλάδας, μιλάμε για μια βιώσιμη λύση
αμοιβαία αποδεκτή, που θα δώσει τη δυνατότητα
τόσο στις χώρες της περιφέρειας να ξεπεράσουν
την κρίση και να σταθούν στα πόδια τους, όσο
και στους Ευρωπαίους φορολογούμενους να σταματήσουν να χρηματοδοτούν αποτυχημένα προγράμματα. Να σταματήσουν να ρίχνουν νερό στον
πίθο των Δαναϊδων».
Στην παρατήρηση ότι για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει πραγματικά να αλλάξει η σύνθεση
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου ανέκαθεν πλειοψηφεί η δεξιά, ο κ. Τσίπρας απάντησε :
«Ναί, ή να βρεθεί μια κυβέρνηση, που θα έχει
τη λαϊκή στήριξη για να πεί «αρκετά έως εδώ» και
τότε, νομίζω, ότι ταυτόχρονα θα αλλάξουν οι συσχετισμοί στην Ευρώπη και ακόμη θα αναδειχθεί
ότι στην Ελλάδα μια κυβέρνηση της αριστεράς
θα διεκδικήσει την πραγματική σωτηρία του Ελληνικού λαού και όχι τη σωτηρία των τραπεζών»,
συμπλήρωσε.

Ελλάδα-Τρόϊκα: «Γεφυρώνεται η διαφορά για το δημοσιονομικό κενό του 2014»
Η Ελλάδα και οι ξένοι δανειστές της έχουν σε μεγάλο βαθμό γεφυρώσει τις διαφορές τους όσον αφορά
το πιθανό δημοσιονομικό κενό του 2014, ξεπερνώντας ένα βασικό σημείο τριβής για την εκταμίευση
της επόμενης δόσης από το πακέτο βοήθειας, μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο δύο πηγές με άμεση
συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις.
Η ολοκλήρωση της τελευταίας αξιολόγησης της Ελλάδας έχει καθυστερήσει εν μέρει λόγω των διαφωνιών για το πώς η Αθήνα θα καλύψει το κενό στον φετινό προϋπολογισμό, το οποίο εκτιμάται σε 1
δισ. ευρώ, αναφέρει το πρακτορείο.
Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να είναι πλέον το βασικό θέμα στις διαπραγματεύσεις λόγω των απροσδόκητα ισχυρών δεδομένων στο πρωτογενές πλεόνασμα του 2013, δύο πηγές και από τις δύο πλευρές των
διαπραγματεύσεων αναφέρουν.
Επικαλούμενο αξιωματούχους της Ευρωζώνης το πρακτορείο αναφέρει εξάλλου ότι η Ελλάδα αναμένεται να χρειαστεί 10 δισ. ευρώ με 20 δισ. ευρώ στο τρίτο πακέτο διάσωσης για να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες για την περίοδο 2014-2015.
Τέλος αναφέρει ότι η Ελλάδα συνεχίζει να συζητά με τους δανειστές της τους όρους των stress tests
για τις τράπεζες, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τον αντίκτυπο από την απόφαση του ΣτΕ για τις
μισθολογικές περικοπές.
Ισόβια στον 36χρονο που σκότωσε και έβρασε το θύμα του
Ποινή ισόβιας κάθειρξης και 3,5 χρόνων, επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κακουργημάτων,
για ανθρωποκτονία από πρόθεση, στον 36χρονο από τους Κεραμάτες της Άρτας, ο οποίος πριν από ένα
χρόνο, σκότωσε, τεμάχισε, έβρασε και πέταξε σε υπόνομο, έναν 48χρονο από την Φιλιππιάδα.
Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθισε και μια 26χρονη φίλη του, στην οποία το δικαστήριο επέβαλε
ποινή φυλάκισης 15 χρόνων, για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία.
Κατά την πολύωρη ακροαματική διαδικασία, το ακροατήριο πάγωσε από τις αποκαλύψεις για ένα
έγκλημα ασύλληπτης βιαιότητας.
Στις 11 Φεβρουαρίου του 2013 το θύμα εξαφανίστηκε από το σπίτι του και δύο εβδομάδες αργότερα ο
36χρονος δράστης ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι τον πυροβόλησε, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα
μετά από καυγά για υπόθεση ναρκωτικών.
Στη συνέχεια, όπως ομολόγησε, για να εξαφανίσει τα ίχνη του θύματος, τον τεμάχισε, τον έβρασε και
πέταξε τα τεμαχισμένα μέλη του, στον βόθρο του σπιτιού του και στον ποταμό Άραχθο.
Ο δράστης έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν την Δικαιοσύνη για υποθέσεις ναρκωτικών και
οπλοκατοχής.
Έκκληση Ιερώνυμου γιά παροχή βοήθειας στους Κεφαλονίτες
Έκκληση για την προσφορά εμφιαλωμένου νερού, ξηράς τροφής και κουβερτών προς τους κατοίκους
της Κεφαλονιάς που δοκιμάζονται από τους σεισμούς απηύθυνε μέσω του Alpha 989 ο Αρχιεπίσκοπος
Aθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος, ο οποίος επισκέφθηκε τις προηγούμενες ημέρες το νησί.
«Αυτή την ώρα η Αρχιεπισκοπή δεν θα δεχτεί χρηματικά ποσά, χρειαζόμαστε πρακτικά πράγματα. Το
πιο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν νερό. Θέλουμε νερό, ξηρά τροφή, κουβέρτες», είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ακόμη ότι το τμήμα των συσσιτίων της Αρχιεπισκοπής μαζί με την Πρόνοια και τον
στρατό θα στήσει μεγάλο μαγειρείο που θα μοιράζει 500 μερίδες φαγητού κάθε ημέρα.
Μιλώντας για την επίσκεψή του στο νησί είπε ότι ήταν μεγάλη συγκίνηση και τους κατοίκους και για
τον ίδιο και έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας λέγοντας ότι «η Κεφαλονιά έχει λεβέντες ανθρώπους και έχουν
ζήσει τέτοιες περιπτώσεις πολλές». «Θα περάσει και αυτή η δυσκολία, δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω.
Όλοι μαζί θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, ας μη μας πιάνει πανικός», κατέληξε.
Υπέρ του φόρου Τόμπιν τάχθηκε ο Ευ. Βενιζέλος
Στη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέμβαση για μια «ταχεία έγκριση ενός φόρου επί των
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε ευρεία βάση» έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών Ευ. Βενιζέλος. Το μέτρο αυτό, που προτείνεται στη συνέχεια του ψηφίσματος που είχε
εγκρίνει τη συναφή έκθεση της Άννυς Ποδηματά (ΠΑΣΟΚ), αποτελεί ένα εργαλείο «άντλησης της υπεραξίας από τη χρηματοοικονομική σφαίρα και μεταφοράς της σε ένα μηχανισμό αναδιανομής».
Εξάλλου, σημείωσε ότι «το θέμα έχει προσκρούσει σε θεσμικές δυσκολίες, μετά από την προσφυγή
του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ακύρωση της διαδικασίας της ενισχυμένης
συνεργασίας των έντεκα κρατών-μελών». Ωστόσο, τόνισε ο κ. Βενιζέλος, πως «αν αντιδρούμε στην Ε.Ε.
της λιτότητας και της ανεργίας, πρέπει να μπορούμε να χρηματοδοτούμε την ελπίδα. Κι επειδή οι ίδιοι
πόροι δεν επαρκούν, πρέπει να προωθηθούν νέες ιδέες και νέα εργαλεία».
Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου παρατήρησε επίσης, πως όσοι αντιδρούν στη θέσπιση του μέτρου
«στην πραγματικότητα είναι αυτοί που αντιδρούν στην ύπαρξη οιουδήποτε φόρου».
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Κυπριακό: Πρόοδο σε εβδομάδες επιθυμούν οι ΗΠΑ
Επίτευξη προόδου στο κυπριακό εντός των προσεχών ημερών και εβδομάδων επιθυμεί η Ουάσινγκτον, σύμφωνα με δηλώσεις της βοηθού υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ.
Η κ. Νούλαντ δήλωσε πεπεισμένη για την προσωπική δέσμευση του κ. Αναστασιάδη και του Ερογλου
για επίτευξη πραγματικής προόδου στο Κυπριακό.
Σε γραπτή δήλωσή της μετά την ολοκλήρωση των χωριστών συναντήσεων της, ανέφερε ότι οι δύο
ηγέτες της παρείχαν διαβεβαιώσεις για την αποφασιστικότητα τους να καταλήξουν σε συμφωνία επί
κοινής δήλωσης, η οποία θα καθορίζει βασικές αρχές για να ενθαρρύνει την επανέναρξη εποικοδομητικών συνομιλιών. Επίσης, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν την ανάπτυξη και τη σύντομη εφαρμογή
μέτρων για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και ενίσχυση της συνεργασίας στο νησί και την περιοχή.
Η ίδια μετέφερε τη σθεναρή υποστήριξη του προέδρου Ομπάμα στις προσπάθειες για τερματισμό της
διαίρεσης, για ασφάλεια, οικονομική ευημερία και ελπίδα σε όλες τις κοινότητες του νησιού. Ειδικά για
την συνάντηση με τον πρόεδρο Αναστασιάδη η κυρία Νούλαντ εξέφρασε «ευγνωμοσύνη για την ευκαιρία που είχε να συζητήσει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, επί των διμερών σχέσεων των δύο κρατών».
Στα θέματα αυτά, ανέφερε, συμπεριλαμβάνονται σημαντικά περιφερειακά ζητήματα, όπως η συνεργασία στην αντιτρομοκρατία και ο καθοριστικός υποβοηθητικός ρόλος της Κύπρου για τον αφοπλισμό
της Συρίας από τα χημικά όπλα.
Στα δικαστήρια οδηγεί τον Ερντογάν ο Γκιουλέν
Στη δικαιοσύνη προσέφυγε ο μουσουλμάνος ιεροκήρυκας Φετουλάχ Γκιουλέν εναντίον του πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος τον κατηγορεί ότι βρίσκεται πίσω από μια συνωμοσία με
σκοπό την ανατροπή του, αναφέρει δημοσίευμα εφημερίδας η οποία πρόσκειται στον κ. Γκιουλέν.
Ο αυτοεξόριστος στις ΗΠΑ ιεροκήρυκας ζητεί αποζημίωση 100.000 τουρκικών λιρών (περίπου
33.000 ευρώ) για συκοφαντική δυσφήμηση, αναφέρει το δημοσίευμα της ''Ζαμάν'', της εφημερίδας με
τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στην Τουρκία, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.
Από τα μέσα Δεκεμβρίου, ο τούρκος πρωθυπουργός κατηγορεί την αδελφότητα «Χιζμέτ» του κ. Γκιουλέν ότι εξυφαίνει μια «συνωμοσία για την ανατροπή του» πριν από τις δημοτικές εκλογές της 30ής
Μαρτίου και τις προεδρικές που έχουν προγραμματιστεί για τον Αύγουστο.
Σύμφωνα με τον κ. Ερντογάν, το κίνημα του κ. Γκιουλέν έχει διεισδύσει στις τάξεις της τουρκικής
αστυνομίας και της δικαιοσύνης για να ιδρύσει ένα «κράτος εν κράτει», το οποίο θα χειραγωγήσει τις
δικαστικές έρευνες κατά της διαφθοράς που έχουν στόχο τον τούρκο ισλαμιστή πρωθυπουργό, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία στην Τουρκία από το 2003.
Συρία: Θάνατος μαθητών από βαρέλι με εκρηκτικά
Βαρέλι με εκρηκτικά το οποίο έριξε αεροσκάφος της συριακής πολεμικής αεροπορίας έπληξε τέμενος
το οποίο είχε μετατραπεί σε σχολείο στο Χαλέπι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον
πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά.
Η συνοικία στην οποία βρισκόταν το τέμενος ελέγχεται από τους σύρους αντάρτες, σύμφωνα με ακτιβιστές τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο Associated Press.
Ο βομβαρδισμός αποτελεί μέρος της εντατικής στρατιωτικής καμπάνιας του καθεστώτος Άσαντ να
ανακαταλάβει μέρη της πόλης τα οποία βρίσκονται στα χέρια της ένοπλης αντιπολίτευσης από τα μέσα
του 2012.

ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ρεκόρ αθωώσεων εξαιτίας δικαστική πλάνης
Σε αριθμό ρεκόρ έφθασαν το 2013 οι δικαστικές
πλάνες που αποκαλύφθηκαν στις ΗΠΑ. Από τους
σχεδόν 1.300 φυλακισμένους που αθωώθηκαν στη
διάρκεια των 25 τελευταίων χρόνων, 87 αθωώθηκαν το 2013, σύμφωνα με την έκθεση του Εθνικού
Μητρώου για τις Δικαστικές Πλάνες.
Οι Πολιτείες όπου έγιναν πέρυσι οι περισσότερες
αθωώσεις προσώπων που είχαν ήδη καταδικασθεί
είναι το Τέξας, το Ιλινόι και η Νέα Υόρκη.
Οι αθωώσεις αυτές αφορούν πρόσωπα που
κρίνονται αθώα βάσει αποδείξεων που δεν είχαν
παρουσιασθεί κατά τη δίκη τους. Αυτές μπορεί να
περιλαμβάνουν στοιχεία DNA που συνδέουν άλλο
πρόσωπο με το έγκλημα, καθώς και στοιχεία για
ψευδορκία ή ψευδή κατηγορία.
«Οι περιπτώσεις που γνωρίζουμε είναι μόνο
ένα μικρό ποσοστό των δικαστικών σφαλμάτων
που τις περισσότερες φορές ουδέποτε ανακαλύπτονται», σχολίασε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο
Σάμιουελ Γκρος, καθηγητής Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν και βασικός συντάκτης της
έκθεσης.
Οι αναλύσεις του DNA δεν έπαιξαν ρόλο παρά
μόνο στο ένα πέμπτο των περιπτώσεων αποκάλυψης δικαστικής πλάνης, σύμφωνα με το Εθνικό
Μητρώο για τις Δικαστικές Πλάνες. Αντίθετα στο
38% των περιπτώσεων, οι φυλακισμένοι αθωώθηκαν «με πρωτοβουλία ή χάρη στη συνεργασία
των αστυνομικών δυνάμεων», γεγονός που επιβεβαιώνει την τάση για ένα πιο ενεργό ρόλο της
αστυνομίας και της εισαγγελίας στο εκ νέου άνοιγμα υποθέσεων στις οποίες υπήρξε ενδεχομένως
δικαστική πλάνη.

«Ολοένα και περισσότεροι δίνουν προσοχή
στα πρόσωπα που καταδικάζονται εσφαλμένα: η
αστυνομία, οι εισαγγελείς, οι δικαστές, οι δικηγόροι και το κοινό συνειδητοποιούν ολοένα και
περισσότερο τον κίνδυνο να καταδικάζονται αθώοι», επεσήμανε ο Γκρος.
Μάλιστα στο 17% των περιπτώσεων, η μακρά
ποινή κάθειρξης είχε επιβληθεί έπειτα από ομολογία ενοχής. Σύμφωνα με τον καθηγητή, ένα
από τα διδάγματα αυτής της έκθεσης είναι ότι «οι
άνθρωποι που δηλώνουν ένοχοι, είναι μερικές
φορές αθώοι».
«Δηλώνουν ένοχοι διότι φοβούνται πως, αν γίνει
δίκη, θα καταδικασθούν σε πολύ μεγαλύτερη ποινή φυλάκισης, ακόμη και ότι θα καταδικασθούν
ίσως σε θάνατο», συμπληρώνει, υπογραμμίζοντας
πως στις ΗΠΑ το 95% των καταδικών είναι αποτέλεσμα ομολογίας ενοχής.
Όσον αφορά τους καταδικασμένους σε θάνατο,
ένας κατάδικος στο Μισούρι, ο Ρέτζιναλντ Γκρίφιν, αθωώθηκε το 2013 έπειτα από εγκλεισμό 25
ετών, αυξάνοντας σε 143 το συνολικό αριθμό των
καταδικασμένων σε θάνατο που έχουν αθωωθεί
στις ΗΠΑ.
Στην περίπτωση αυτή, όπως και σε αυτές των
μισών (56%) από τους φυλακισμένους που αθωώθηκαν το 2013, η σύλληψη και η καταδίκη οφείλονταν σε ψευδομαρτυρία.
Λάθη αυτοπτών μαρτύρων είναι επίσης υπεύθυνα για το 38% αυτών των ετυμηγοριών ενοχής,
ενώ στο 46% των περιπτώσεων ευθύνεται η συμπεριφορά των ερευνητών, έστω κι αν συχνά δεν
είναι ο μοναδικός παράγοντας.

«Ψυχρή» υποδοχή Ερντογάν από Μέρκελ στο Βερολίνο

Παραιτήθηκε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Μόσχα, Μ. Μακφόλ
Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Μόσχα, Μάικλ Μακφόλ, ανακοίνωσε ότι προτίθεται να αποσυρθεί από
τη θέση αυτή, αλλά και από την κυβέρνηση του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, αμέσως μετά τη λήξη των
Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που ξεκινούν την Παρασκευή στο Σότσι. Ο Μακφόλ, ο «αρχιτέκτονας»
της πολιτικής οδήγησε στη βελτίωση των ρωσοαμερικανικών σχέσεων κατά την πρώτη τετραετία του
Ομπάμα, έχει δεχτεί έντονες επικρίσεις από Ρώσους αξιωματούχους κατά τη διετή θητεία του ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Ρωσία.
Ο ίδιος επικαλέστηκε οικογενειακούς λόγους, επισημαίνοντας ότι η σύζυγος και τα παιδιά του επέστρεψαν στην Καλιφόρνια το περασμένο καλοκαίρι. Συμπλήρωσε ότι η νέα του έδρα θα είναι το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, όπου δίδασκε και πριν αναλάβει καθήκοντα στην κυβέρνηση του Ομπάμα, το
2009. Η συνάντηση που είχε ο Μακφόλ με ηγέτες της αντιπολίτευσης και ακτιβιστές για την προάσπιση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μόλις μία εβδομάδα αφότου είχε εγκατασταθεί στη Μόσχα, επικρίθηκε
από Ρώσους αξιωματούχους και ιδίως από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας που συχνά τον
παρουσίαζαν ως υποκινητή μιας «επανάστασης» στη χώρα.
Ακύρωση των εκλογών στην Ταϊλάνδη ζητά το Δημοκρατικό Κόμμα
Την ακύρωση των βουλευτικών εκλογών της περασμένης Κυριακής στην Ταϊλάνδη ζήτησε, με προσφυγή στο Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας, το Δημοκρατικό Κόμμα της αντιπολίτευσης. Τις πρόωρες εκλογές προκάλεσε η πρωθυπουργός Γινγκλάκ Σιναουάτρα, σε μια προσπάθεια εκτόνωσης του
κύματος των διαδηλώσεων στην Μπανγκόκ και σε άλλες πόλεις εδώ και τρεις μήνες. Η αντιπολίτευση
κάνει λόγο για παραβιάσεις του συντάγματος και αξιώνει τη διάλυση του κυβερνώντος κόμματος Πουέα
Τάι, το οποίο κατηγορείται για διαφθορά και οικογενειοκρατία. Αν και η αντιπολίτευση απείχε από την
αναμέτρηση, η εκλογική διαδικασία έγινε ομαλά στο 90% των τμημάτων. Το Συνταγματικό Δικαστήριο
ακύρωσε τις εκλογές προ 8ετίας και έχει διαλύσει δύο φορές το αριστερό κόμμα της πρωθυπουργού.
Στέλεχος του ΔΝΤ καταλογίζει ολιγωρία στην Ευρωζώνη γιά την κρίση
Ολιγωρία ως προς την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης καταλόγισε στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης ο διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αρμόδιος για την Ευρώπη, Ρίζα Μοχαντάμ.
Όπως ανάφερε δημοσίευμα της Agence Europe, o αξιωματούχος του ΔΝΤ ανέφερε στο πλαίσιο κλειστής συνεδρίασης της επιτροπής οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 28 Ιανουαρίου, ότι η ευρωζώνη περίμενε, πριν παρέμβει, μέχρις ότου οι χώρες που αντιμετώπιζαν δημοσιονομικές δυσκολίες να βρεθούν στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Σύμφωνα με τον
Moχαντάμ, τα κράτη μέλη άφησαν ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα να περάσει πριν να αναλάβουν
δράση καθώς δεν γνώριζαν τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης.
Σχολιάζοντας την περίπτωση της Ελλάδας, ο ίδιος ανέφερε ότι το 2010, το ΔΝΤ ζήτησε την άμεση
αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, αλλά η ΕΚΤ διαφώνησε με την ιδέα. Ως προς την Ιρλανδία, δήλωσε ότι το ΔΝΤ είχε υποστηρίξει το αίτημα της ιρλανδικής κυβέρνησης για εκ των έσω συμμετοχή στη
διάσωση του ιρλανδικού τραπεζικού συστήματος των ομολογιούχων με σημαντικά χαρτοφυλάκια. Η
ΕΚΤ όμως ήταν αντίθετη. Ο Moχαντάμ ανέφερε ότι τα μέτρα λιτότητας θα ήταν πολύ ελαφρύτερα αν είχε
προτιμηθεί η επιλογή αυτή. Σε σχέση με την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, δήλωσε επίσης ότι το ΔΝΤ
είχε προτείνει λύσεις, αλλά αυτές δεν είχαν την υποστήριξη της πλειοψηφίας. Οι λύσεις που προκρίθηκαν, τελικά δεν ήταν οι καλύτερες, κατά την άποψη του Ταμείου.
Προτείνουν Σνόουντεν-Μάνινγκ για το Νόμπελ Ειρήνης
Την απόφασή τους να υποβάλουν πρόταση για απονομή από κοινού του Νόμπελ Ειρήνης στον Έντουαρντ Σνόουντεν και τον Μπράντλεϊ Μάνινγκ ανακοίνωσαν την Τρίτη τα κόμματα των Πειρατών από την
Ισλανδία και τη Σουηδία. Σημειώνεται ότι για τον Σνόουντεν είναι η τέταρτη υποψηφιότητα.
«Προτείνουμε μαζί Μάνινγκ και Σνόουντεν γιατί το θάρρος του πρώτου ενέπνευσε τον δεύτερο και
οι δύο τους μαζί ενέπνευσαν χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να μετατρέψουν την αλήθεια σε
δύναμη και να απαιτήσουν διαφάνεια και απόδοση ευθυνών στις κοινωνίες τους» ανέφεραν στο κείμενο
τους οι ευρωβουλευτές των δύο κομμάτων.
Ο 26χρονος Μάνινγκ, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 35 ετών. διέρρευσε μέσω των Wikileaks
στοιχεία για τη δράση των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ ενώ ο Σνόουντεν είναι ο άνθρωπος που
αποκάλυψε το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων από την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των ΗΠΑ.

Για ανοικτό δρόμο στην Τουρκία για την ενταξιακή της πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε
λόγο η γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ
από το Βερολίνο την Τρίτη, σημειώνοντας ωστόσο
το σκεπτικισμό της για την πλήρη ένταξη της χώρας στην Ε.Ε., παρόντος του Ταγίπ Ερντογάν.
«Δεν είναι μυστικό ότι διακρίνομαι από σκεπτικισμό για την προοπτική πλήρους ένταξης της
Τουρκίας», δήλωσε η κ. Μέρκελ. «Δεν υπάρχει
προθεσμία για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε η καγκελάριος.
Η επίσκεψη του τούρκου πρωθυπουργού στο
Βερολίνο έγινει εν μέσω του σάλου από την υπόθεση διαφθοράς η οποία ταλανίζει την τουρκική
κυβέρνηση. Η επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης σημείωσε ότι αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης της Γερμανίας θα έχουν επαφές
με τούρκους ομολόγους τους για «ανταλλαγή
απόψεων».
Η κ. Μέρκελ επαίνεσε τη συμβολή της Τουρκίας
στην αντιμετώπιση της συριακής προσφυγικής
κρίσης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στη
Συρία «απαράδεκτη» και καλώντας τη Ρωσία και
την Κίνα να συμβάλουν στην επίλυση της.
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικώς με την εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία, η κ. Μέρκελ
περιορίστηκε να δηλώσει ότι «κάθε χώρα διανύει
τον δρόμο προς τον εκδημοκρατισμό με τις δικές
της, εσωτερικές δυνάμεις», ενώ αναφέρθηκε κατ'
επανάληψη στις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις και
στους ανθρώπους, οι οποίοι, όπως είπε, αποτελούν «πολιτιστική γέφυρα» ανάμεσα στις δύο
χώρες.
Εκφράστηκε μάλιστα θετικά σε ό,τι αφορά το

πάγιο αίτημα των μεταναστών τουρκικής καταγωγής στην Γερμανία να τους χορηγείται διπλή
υπηκοότητα, επισημαίνοντας ότι είναι καγκελάριος όλων όσοι ζουν στην Γερμανία και όχι μόνο
εκείνων που ζουν εκεί για πολλά χρόνια, γεγονός
που προκάλεσε ικανοποίηση του συνομιλητή της.
Ο κ. Ερντογάν, από την πλευρά του, αναφερόμενος στις στενές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί και
μεταξύ των δύο λαών, αναφέρθηκε τόσο στους
βουλευτές τουρκικής καταγωγής στο ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο όσο και στην υφυπουργό Ενσωμάτωσης Αϊντάν Εζογκιούζ - και ακόμη και στους
τούρκους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε
γερμανικές ομάδες.
Επανειλημμένες αναφορές έκανε ο τούρκος
πρωθυπουργός στις επερχόμενες τοπικές και περιφερειακές εκλογές στην χώρα του (30ή Μαρτίου), αλλά και στις προεδρικές, οι οποίες θα
διεξαχθούν τον Αύγουστο, για πρώτη φορά με
απευθείας ψηφοφορία από τους πολίτες.
Με αυτές τις εκλογές θα εγκαινιαστεί και η ψήφος από το εξωτερικό για τους Τούρκους. Αργότερα το βράδυ ο Ταγίπ Ερντογάν θα μιλήσει σε
περίπου 4000 συμπατριώτες του στο Βερολίνο κι
η ομιλία του θα μεταδοθεί απευθείας από την γερμανική δημόσια τηλεόραση.
Νωρίτερα ο κ. Ερντογάν μίλησε στην Γερμανική
Εταιρία για την Εξωτερική Πολιτική, όπου τόνισε
ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται την Τουρκία, κυρίως σε ό,τι αφορά την επίλυση περιφερειακών διενέξεων και ζήτησε εντατικότερη στήριξη
από το Βερολίνο.
Παραδέχθηκε ωστόσο ότι και η χώρα του πρέπει
να προωθήσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις.

Ανεξάρτητη, αδέσμευτη, αντικειμενική
e-εφημερίδα του Απόδημου Ελληνισμού
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Εξέταση αναπνοής θα εντοπίζει καρκίνο του πνεύμονα

Τηλεμεταφορά ανοίγει το δρόμο για κβαντικό ίντερνετ
Μία διεθνής ομάδα φυσικών κατάφερε για
πρώτη φορά να τηλεμεταφέρει πληροφορία σε
μία κβαντική μνήμη στερεάς κατάστασης, κάτι
που αποτελεί προαπαιτούμενο για το μέλλον του
κβαντικού διαδικτύου.
Κατά τη κβαντική τηλεμεταφορά δεν υφίσταται μεταφορά μάζας, αλλά μεταφέρεται μόνο η
πληροφορία που περιγράφει την κατάσταση του
κβαντικού συστήματος που εκπέμπει το σήμα. Το
κβαντικό σύστημα που το λαμβάνει υιοθετεί όλες
τις ιδιότητες της μεταδιδόμενης κβαντικής κατάστασης, δημιουργώντας ένα ακριβές αντίτυπο.
Αυτού του είδους η τεχνολογία, βρίσκεται πίσω
από μία νέα γενιά υπολογιστικών συστημάτων,
περιλαμβανομένου και του κβαντικού ίντερνετ,
το οποίο μεταξύ άλλων υπόσχεται την ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ υπολογιστών με ασφάλεια.
Η νέα ερευνητική εξέλιξη πραγματοποιήθηκε
στο πανεπιστήμιο της Γενεύης όπου η διεθνής επιστημονική ομάδα χρησιμοποίησε ένα κρύσταλλο
εμποτισμένο με ιόντα σπάνιων γαιών ως κβαντική μνήμη, στην οποία τηλεμετέφεραν για πρώτη
φορά πληροφορία μέσω ενός συνηθισμένου μέσου, όπως η οπτική ίνα.
Μία από τις βασικές απαιτήσεις για την τηλε-

μεταφορά πληροφοριών, είναι η δημιουργία συζευγμένων φωτονίων, με μήκος κύματος ανάλογο
με τη διάμετρο της οπτικής ίνας. Τα συζευγμένα
σωματίδια προβλέπονται από τη κβαντική φυσική, και είναι ζεύγη σωματιδίων που οι κβαντικές
τους ιδιότητες αλληλοεπηρεάζονται (περιγράφονται από κοινή συνάρτηση), ακόμη και όταν βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.
Η δημιουργία συζευγμένων φωτονίων με τόσο
αυστηρές προδιαγραφές στο μήκος κύματος ήταν
μία παραπάνω δυσκολία για τους ερευνητές, οι
οποίοι ωστόσο κατάφεραν να παράγουν τέτοια
ζεύγη, και μάλιστα σε δύο διαφορετικές υπέρυθρες συχνότητες.
Η πληροφορία που τηλεμετέφεραν εντέλει
ήταν η πόλωση ενός φωτονίου με μήκος κύματος
1338nm. Το σήμα διήνυσε 12 χιλιόμετρα οπτικής
ίνας για να μεταδοθεί από μία κβαντική μνήμη σε
μία άλλη με επιτυχία, καθώς οι μετέπειτα μετρήσεις της πόλωσης του φωτονίου-δέκτη ήταν ακριβώς αυτές που προέβλεπε η κβαντική θεωρία.
Πρόκειται για άλλο ένα σημαντικό βήμα για
τα κβαντικά υπολογιστικά συστήματα, τα οποία
έχουν αρχίσουν να συγκεντρώνουν ένα ολοένα
και αυξανόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον.

ΗΠΑ: Ανακοινώσεις γιά αιτήματα αποκάλυψης δεδομένων
Στοιχεία για χιλιάδες λογαριασμούς πελατών εταιρειών όπως η Microsoft, η Google, το
Facebook και η Yahoo ζητούνται κάθε έξι μήνες
από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, μέσω μυστικών
εντολών από υπηρεσίες, όπως αποκάλυψαν οι κολοσσοί του χώρου της τεχνολογίας.
Στο πλαίσιο συμφωνίας που επειτεύχθηκε με το
αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, οι εταιρείες
μπόρεσαν να δημοσιεύσουν περισσότερα στοιχεία σχετικά με την έκταση των δεδομένων που
ζητούνται από κυβερνητικές υπηρεσίες. Ωστόσο,
όπως υπαγορεύεται από τη συμφωνία, η δημοσιοποίηση γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο (στις πιο
πολλές περιπτώσεις παρουσιάζονται τάξεις χιλιάδων), ενώ υπάρχει καθυστέρηση έξι μηνών όσον
αφορά στην δημοσίευση των πιο πρόσφατων αιτημάτων.
Όπως γράφει σε σχετική δημοσίευση ο Ρίτσαρντ
Σαλγάδο, νομικός διευθυντής για θέματα επιβολής
νόμου και ασφάλειας πληροφοριών της Google,
χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια για να γίνει
καλύτερα κατανοητό το πώς ακριβώς λειτουργούν οι νόμοι σχετικά με τις παρακολουθήσεις.

Στην περίπτωση της Google, από τον Ιανουάριο
ως τον Ιούνιο του 2013, στην εταιρεία υποβλήθηκαν από 0 έως 999 αιτήματα που αφορούσαν
σε περιεχόμενο (εντός πλαισίου FISA- Foreign
Intelligence Surveillance Act), για 9.000 – 9.999
λογαριασμούς.
Η Microsoft έλαβε 0-999 αιτήματα, για 15.000
– 15.999 λογαριασμούς, ενώ η Yahoo ήταν στα 0999 για 30.000 – 30.999 αντίστοιχα. Όσον αφορά
στο Facebook, τα αντίστοιχα αιτήματα ήταν 0999, για 5.000-5.999 λογαριασμούς. Σε αντίστοιχες δημοσιεύσεις προέβησαν επίσης η Apple την
προηγούμενη εβδομάδα (ανακοίνωσε ότι έλαβε
λιγότερα από 250 αιτήματα εθνικής ασφαλείας,
για λιγότερους από 250 λογαριασμούς και 927 αιτήματα υπηρεσιών επιβολής νόμου για 2.330 λογαριασμούς), καθώς και το επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο LinkedIn, το οποίο παρουσίασε επίσης
μικρό αριθμό αιτημάτων.
Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρεται στη σχετική
δημοσίευση του LinkedIn, στο πλαίσιο της συμφωνίας δίνεται η δυνατότητα δημοσίευσης στοιχείων σε κλίμακες των 1.000 ή των 250.

Τα δέκατα «γενέθλιά» του εορτάζει το Facebook

Τα δέκα του χρόνια έκλεισε το Facebook και το
«εορτάζει» δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες του να ανατρέξουν στην παρουσία τους στο
κοινωνικό δίκτυο μέσω μιας ειδικής λειτουργίας,
του Look Back.
Το Look Back επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθήσουν ένα βίντεο, μία συλλογή φωτογραφιών ή να δουν ένα ευχαριστήριο μήνυμα της
εταιρείας, αναλόγως του υλικού που έχουν ανεβάσει και της δραστηριότητάς τους στο δίκτυο.
«Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι μέχρι τώρα, και
είμαι ευγνώμων που ήμουν κομμάτι του. Είναι
σπάνιο το να μπορείς να αγγίξεις τις ζωές τόσων
ανθρώπων, και προσπαθώ να θυμίζω στον εαυτό
μου να αξιοποιώ όσο το δυνατόν καλύτερα κάθε
ημέρα και να έχω την μεγαλύτερη επίδραση που
μπορώ να έχω» γράφει ο ιδρυτής του, Μαρκ Ζού-

κερμπεργκ, σε ανακοίνωσή του.
Συνεχίζοντας, ο Ζούκερμπεργκ αναφέρει ότι,
μέχρι τώρα, μόνο το ένα τρίτο του κόσμου έχει
πρόσβαση στο Ίντερνετ. «Την επόμενη δεκαετία,
έχουμε την ευκαιρία και την ευθύνη να διασυνδέσουμε και τα άλλα δύο τρίτα» προσθέτει.
Σύμφωνα με τον ιδρυτή του Facebook, τα κοινωνικά δίκτυα αυτή τη στιγμή έχουν να κάνουν
κυρίως με τον διαμοιρασμό στιγμών, ωστόσο
αυτό θα αλλάξει την επόμενη δεκαετία, καθώς
«θα σας βοηθούν να απαντήσετε σε ερωτήματα
και να λύνετε πολύπλοκα προβλήματα».
Παράλληλα, εκφράζει την πεποίθησή του ότι
η τεχνολογία την επόμενη δεκαετία θα δώσει τη
δυνατότητα δημιουργίας πολλών τρόπων για την
καταγραφή και τη μετάδοση «νέων ειδών εμπειριών».

Νέα δεδομένα στον τρόπο με τον οποίο γίνεται
η διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα φέρνει η
καινοτομία επιστημόνων του Πανεπιστημίου Λούιβιλ, οι οποίοι δημιούργησαν μια εξέταση αναπνοής που εντοπίζει την ασθένεια όταν βρίσκεται
ακόμα σε αρχικό στάδιο.
Στη μελέτη συμμετείχαν άτομα που παρουσίαζαν ενδείξεις για την ύπαρξη καρκίνου του πνεύμονα, οι οποίες είχαν ήδη εντοπιστεί σε αξονικές
τομογραφίες. Οι επιστήμονες ανέλυσαν τα σωματίδια που υπήρχαν στην εκπνοή τους προκειμένου
να διαπιστώσουν αν υπήρχαν τέσσερις ουσίες που
έχουν άμεση σχέση με τον καρκίνο και ονομάζονται καρβονύλια.
Οι αναλύσεις έγιναν με τη χρήση συσκευής που
είχαν αναπτύξει οι ίδιοι οι επιστήμονες, οι οποίοι
διαπίστωσαν πως όταν τα τρία από τα τέσσερα
καρβονύλια παρουσίαζαν αυξημένα επίπεδα, η

δυνατότητα πρόβλεψης του καρκίνου του πνεύμονα ήταν εφικτή στο 95% των ασθενών.
Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό όταν τα
επίπεδά τους ήταν φυσιολογικά. Σε αυτήν την περίπτωση οι επιστήμονες μπορούσαν να προβλέψουν ένα μη καρκινικό μόρφωμα στο 80% των
ασθενών.
Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάστηκαν
στο ετήσιο συνέδριο της αμερικανικής Εταιρείας
Χειρουργών Θώρακος και σύμφωνα με αυτά, τα
αυξημένα καρβονύλια επέστρεψαν σε φυσιολογικά επίπεδα όταν οι ασθενείς υποβλήθηκαν
σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του
καρκίνου.
Η εξέταση της αναπνοής θα δώσει στους ειδικούς τη δυνατότητα να εντοπίζουν τον καρκίνο
του πνεύμονα προτού να είναι αργά και θα απαλλάξει τους ασθενείς από την διαδικασία βιοψίας.

Φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα αυξάνουν τον κίνδυνο Πάρκινσον

Ορισμένα φυτοφάρμακα (εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα κ.α.) αυξάνουν τον κίνδυνο για εμφάνιση
της νόσου Πάρκινσον, ενώ όσοι έχουν στο DNA
τους συγκεκριμένα γονίδια, είναι ακόμα πιο ευάλωτοι, σύμφωνα με μια νέα έρευνα.
Η επιδημιολογική μελέτη επισημαίνει ότι ο
κίνδυνος είναι αυξημένος ακόμα και για επίπεδα πολύ χαμηλότερα από αυτά που θεωρούνται
ασφαλή για την χρησιμοποίηση των εν λόγω χημικών ουσιών στις γεωργικές καλλιέργειες, αλλά
και στις πόλεις.
Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει μια συσχέτιση μεταξύ μεμονωμένων φυτοφαρμάκων και
της συγκεκριμένης νευρολογικής ασθένειας, αλλά
η νέα έρευνα δείχνει αφενός ότι το πρόβλημα
αφορά πολλά περισσότερα φυτοφάρμακα και,
αφετέρου, για πρώτη φορά αποκαλύπτει ότι το
πόσο κινδυνεύει κάποιος, είναι σε μεγάλο βαθμό
και θέμα των γονιδίων του.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή νευρολογίας Τζεφ Μπρονστάιν της Ιατρικής Σχολής
του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια-Λος Άντζελες
(UCLA), που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο
περιοδικό της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας «Neurology», μελέτησαν 360 ασθενείς με

Πάρκινσον (που ζούσαν σε αγροτικές περιοχές)
και τους συνέκριναν με 816 υγιείς.
Οι αμερικανοί νευρολόγοι εξέτασαν σε ποιό
βαθμό ήσαν εκτεθειμένοι οι άνθρωποι σε φυτοφάρμακα, είτε στη δουλειά, είτε στο σπίτι τους.
Η μελέτη έδειξε ότι οι πιο εκτεθειμένοι στα φυτοφάρμακα είχαν διπλάσια έως εξαπλάσια πιθανότητα να πάθουν Πάρκινσον, ανάλογα και με το
γενετικό υπόβαθρό τους.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, μερικά φυτοφάρμακα αναστέλλουν τη δράση ενός ενζύμου,
της αλδεϋδικής αφυδρογονάσης (ALDH), που παίζει ρόλο στην απομάκρυνση των τοξικών ουσιών
από τα κύτταρα, καθώς και στον μεταβολισμό του
αλκοόλ στον οργανισμό. Το «μπλοκάρισμα» της
δράσης της από κάποια φυτοφάρμακα λειτουργεί
βλαπτικά για τα νευρικά κύτταρα.
Επιπλέον, όσοι έχουν στο γονιδίωμά τους μια
συγκεκριμένη παραλλαγή του γονιδίου ALDH2,
αντιμετωπίζουν πολλαπλάσιο κίνδυνο για εμφάνιση Πάρκινσον, όταν εκτίθενται στα εν λόγω χημικά. «Το Πάρκινσον είναι μια νόσος που σε πολλές
περιπτώσεις απαιτεί τη συνύπαρξη τόσο γενετικών, όσο και περιβαλλοντικών παραγόντων για
να εμφανιστεί», ανέφερε ο Τζεφ Μπρονστάιν.

Νέα κατάσταση της ύλης ανακάλυψαν επιστήμονες
Μία νέα κατάσταση της ύλης ανακάλυψαν 'Ελληνες και Σλοβένοι επιστήμονες, όπως ανακοινώθηκε από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
(ΙΤΕ). Ειδικότερα, οι ερευνητικές ομάδες (Ινστιτούτο Josef Stefan και Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής
Δομής και Λέιζερ) ανακάλυψαν μια καινούρια
ανομοιογενή κατάσταση της ύλης, η οποία παρατηρήθηκε σε συγκεκριμένα μαγνητικά συστήματα
έντονων σιδηρομαγνητικών αλληλεπιδράσεων,
τριγωνικής τοπολογίας πλέγματος.
Για τους σκοπούς της έρευνας, πολυκρυσταλλικές κόνεις τέτοιων συστημάτων συνετέθηκαν στο
εργαστήριο με χημικές μεθόδους υπό ελεγχόμενες συνθήκες και, ακολούθως, χαρακτηρίστηκαν
με σύγχρονες πειραματικές διατάξεις. Η μελέτη με
την ακτινοβολία ακτίνων-Χ συγχρότρου κατέδειξε την ανομοιογένεια της δομής, ενώ ταυτόχρονα
αποκαλύφθηκε η ηλεκτρονική πολυπλοκότητα
του συστήματος.

Το σχετικό άρθρο δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Nature Communications.
Σύμφωνα με το ΙΤΕ, η συγκεκριμένη εργασία
μπορεί να έχει πρακτικές εφαρμογές σε υλικά τα
οποία χρησιμοποιούνται σε σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές.

Επιστήμονες «βλέπουν» τρωκτικά σε μέγεθος...προβάτου
Επιστήμονες στη Βρετανία υποστηρίζουν ότι οι αρουραίοι του μέλλοντος θα έχουν μέγεθος προβάτου, καθώς τα τρωκτικά θα γίνονται όλο και μεγαλύτερα «αντικαθιστώντας» τα θηλαστικά που αφανίζονται. Η μελέτη τους έδειξε ότι τα τρωκτικά θα φθάσουν να καταλαμβάνουν ένα «σημαντικό κομμάτι»
του οικολογικού κενού.
«Τα ζώα θα εξελιχθούν με το χρόνο σε οποιεσδήποτε μορφές τους επιτρέψουν να επιβιώσουν και να
αποκτήσουν απογόνους», υποστήριξε μιλώντας στον Independent της Βρετανίας ο Γιαν Ζαλάσιεβιτς
από το πανεπιστήμιο του Λέστερ. «Για παράδειγμα, κατά την κρητιδική περίοδο, όταν ζούσαν οι δεινόσαυροι, υπήρχαν θηλαστικά, τα οποία όμως ήταν πολύ μικρά - είχαν μέγεθος αρουραίου και ποντικού
- καθώς οι δεινόσαυροι καταλάμβαναν τις μεγαλύτερες οικολογικές θέσεις. Μόνο όταν οι δεινόσαυροι
αφανίστηκαν αυτά τα μικροσκοπικά θηλαστικά εξελίχθηκαν σε πολλές διαφορετικές μορφές, ανάμεσά
τους κάποιες πολύ μεγάλες και εντυπωσιακές: βροντοθηρία, μαστόδοντες, μαμούθ, ρινόκερους κ.ο.κ.»
Σύμφωνα με τους ερευνητές του Λέστερ, παραδείγματα γιγαντισμού στο παρελθόν μπορούν να δώσουν μια εικόνα για το μέλλον. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το Josephoartigasia monesi, ένα είδος τρωκτικού που έζησε πριν από 4 εκ. έως 2 εκ. χρόνια στη Νότιο Αμερική, ζύγιζε πάνω από ένα τόνο και ήταν
μεγαλύτερο από ταύρο.
«Δεν αρκούν φέτα και ελιές»
Άρθρο του καθηγητή Οικονομικών και επικεφαλής του τμήματος έρευνας στο Γερμανικό Ινστιτούτο
Οικονομικών Ερευνών, Αλέξανδρου Κρητικού για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ελλάδα, με τίτλο
«Δεν αρκούν φέτα και ελιές», φιλοξενεί η εφημερίδα Handelsblatt. 'Οπως σημειώνεται: «Το 2013 ήταν
καταστροφικό για την ελληνική οικονομία. Για να γυρίσει σελίδα η χώρα χρειάζεται ένα όραμα για το
πού θα βρίσκεται μετά από δέκα χρόνια. Είναι απαραίτητο να δοθεί βάρος στην έρευνα και την ανάπτυξη» προτείνει ο οικονομολόγος και εξηγεί: «Στην ευρωζώνη, χώρες με παρόμοιο πληθυσμό όπως η
Ελλάδα, διαθέτουν εδώ και χρόνια περίπου 3% του ΑΕΠ στην έρευνα. Ως συνέπεια, οι χώρες αναπτύσσονται σταθερά. Δεν αρκεί επομένως η εφαρμογή των 153 μέτρων που ζητά ακόμα η τρόικα, για να
μπορέσει η Ελλάδα να φθάσει στο επίπεδο των ευρωπαίων εταίρων. Σήμερα η Ελλάδα δαπανά μόλις το
0,7% του ΑΕΠ σε έρευνα και ανάπτυξη».
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

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''

