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Κατάστρεψαν την πατρίδα μας, επιμένουν να καταστρέφουν και τον απόδημο Ελληνισμό

Ο ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ «ΕΧΘΡΟΣ» ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ:
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το ''σχέδιο νόμου'' γιά το ''πεθαμένο'' χρόνια πριν ''Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού'' (ΣΑΕ), γιά το οποίο
οι Ομογενείς καθολικά δεν ενδιαφέρθηκαν και η εμμονή άσχετων με Ομογένεια Ελλήνων πολιτικών γιά την
''ανάστασή'' του, αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα φοβάται μία ενωμένη Ομογένεια, γι' αυτό φροντίζει να την διασπά.
Το ανόητο ''σχέδιο νόμου περί ΣΑΕ'' των άσχετων και αποτυχημένων, αφορά μόνο το 0.5-1% της Ομογένειας.
Με την ''ανάσταση'' του ΣΑΕ, προσβλέπουν σε...κονδύλια από Διεθνείς Οργανισμούς και...''αρπαχτές'' (σελ. 10-13)

Η γραπτή ''εξομολόγηση'' της μητέρας της Μυρτώ... Πως είχαν στήσει την ''δουλειά'' οι της Ομοσπονδίας
Βοστώνης, με τα χρήματα της Ομογένειας στον έρανο, που δόθηκαν ΜΟΝΟ γιά την Μυρτώ (σελ. 9)
''Αγνοούνται'' και επίσημα τα χρήματα του έρανου γιά ''πυρόπληκτους Ελλάδα'' 2007-08

''Καρφώματα'' - Παραλειπόμενα:
Γεγονότα, σχόλια... κάπου μεταξύ
σοβαρού και αστείου (σελ. 4-6)

Συμβαίνουν και στην...Βραζιλία:
Σκάνδαλο με έμμεση ανάμιξη
της ελληνικής πρεσβείας (σελ. 8)

4 Ιουλίου: Η εθνική εορτή-επέτειος των ΗΠΑ και η ''Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας'' (σελ. 25)

Αθάνατη ''οργανωμένη Ομογένεια'' ΗΠΑ: Ο ''μπαξές'' έχει από όλα τα...''φρούτα'' (σελ. 6)
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η γνωμη μασ

ΓΝΩΜΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ

•••

Η εθνική εορτή ΗΠΑ και η Ομογένεια
Στις 4 Ιουλίου εορτάζεται κάθε χρόνο η επέτειος ''διακήρυξης της ανεξαρτησίας'' των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Είναι η εθνική ημέρα-εορτή της χώρας. Αυτής που μας καλοδέχτηκε, μας παραχώρησε πολιτικά και λοιπά δικαιώματα, μας
έδωσε την δυνατότητα να ζούμε και να δημιουργούμε ελεύθερα, όλοι ίσοι απέναντι στο νόμο και στο Σύνταγμα.
Κι ενώ ο Πρόεδρος της μεγάλης, δημοκρατικής και φιλόξενης χώρας τιμά κάθε χρόνο την εθνική επέτειο της Ελλάδας (25η Μαρτίου) με τελετή στον Λευκό Οίκο και με διακήρυξή του καλεί όλους τους πολίτες της χώρας ''να τιμήσουν με
τον δέοντα τρόπο και σεβασμό την εθνική επέτειο της Ελλάδας'', εμείς ως Ομογενείς και ειδικά η ''οργανωμένη Ομογένεια'', αδιαφορούμε γιά την εθνική ημέρα-επέτειο των ΗΠΑ.
Ούτε μία ομογενειακή Οργάνωση -''γιά τα μάτια του κόσμου''κάνει έστω μία μικροτελετή γιά να τιμήσει την εθνική επέτειοεορτή των ΗΠΑ. Δείγμα της έλλειψης σοβαρότητας, αλλά και
προκλητικής έλλειψης εκτίμησης, σεβασμού προς την δεύτερη πατρίδα μας και πατρίδα των παιδιών μας.
Αυτή δυστυχώς είναι η Ομογένεια στις ΗΠΑ. Αυτές και οι Οργανώσεις της. Μετά, μην ''παραξενευόμαστε'' που οι Αμερικανοί μας ταύτισαν -όχι άδικα- μόνο με πανηγύρια, χορούς, σουβλάκια, μπακλαβά και πολύ ''ώπα''.
Με μύθους και θεωρίες δημιουργήσαμε την ψευδή-παραπλανητική εικόνα της ''μεγάλης-δυναμικής Ομογένειας''. Η
πραγματικότητα πιστοποιεί το αντίθετο. Και οι πράξεις μας,
ακόμα και με την έλλειψη σεβασμού και αναγνώρισης της
εθνικής επετείου της δεύτερης πατρίδας μας που μας καλοδέχτηκε, αποδεικνύουν ότι είμαστε μόνο ''γιά τα πανηγύρια''.
Σημ.: Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κάθε χρόνο τιμά με εκδήλωση
στον Λευκό Οίκο την εθνική επέτειο της Ελλάδας, αλλά ουδέποτε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας έπραξε κάτι
ανάλογο-αντίστοιχο γιά την εθνική επέτειο των ΗΠΑ.

Περί ''ανάστασης ΣΑΕ''
Στις σελίδες 10-12 δημοσιεύουμε το σχέδιο νόμου περί ''λειτουργίας του Συμβούλιου Απόδημου Ελληνισμού'' (ΣΑΕ). Το
σχέδιο νόμου ετοίμασαν στην Ελλάδα, με την απουσία της
Ομογένειας. Ενδεικτικό το γεγονός ότι στην ''σύσκεψη'' της
3ης Ιουλίου στην Αθήνα γιά το σχέδιο νόμου, με την συμμετοχή εκπροσώπων κομμάτων, δεν παραυρέθηκαν αυτήν την φορά, ούτε τα μέλη του πρώην προεδρείου του ΣΑΕ. 'Ετσι, παρόντες ήταν μόνο οι εκπρόσωποι των κομμάτων και κρατικοί
αξιωματούχοι, γιά να ''αποφασίσουν γιά την Ομογένεια''.
Το γεγονός πιστοποιεί την ελαφρότητα με την οποίαν η (κάθε) ελληνική κυβέρνηση και τα κρατικοδίατα κόμματα της Ελλάδας αντιμετωπίζουν τον απόδημο Ελληνισμό. Η δε εμμονή
τους στην ''ανάσταση'' του αποτυχημένου και διασπαστικού
ΣΑΕ, μόνο ερωτηματικά και υποψίες δημιουργεί στην Ομογένεια. Πως διαφορετικά να εξηγηθεί το γεγονός ότι ουδέποτε
στην Ελλάδα ασχολήθηκαν με τα χοντρά οικονομικά σκάνδαλα
του ΣΑΕ στο παρελθόν, τις ''αρπαχτές-μίζες'' από τα κρατικά
κονδύλια, την καθολική αποχή της Ομογένειας κλπ;
Τώρα, που θέλουν γιά τους δικούς τους -πονηρούς- σκοπούς
να ''αναστήσουν'' το ΣΑΕ, απόδειξαν περίτρανα ότι είναι ανίκανοι. Για κάποιο λόγο, στην Αθήνα πιστεύουν ότι οι Ομογενείς είναι ''πρόβατα'' που πρέπει οι ''βοσκοί'' να τα ''καθοδηγούν''. Και η Ομογένεια τους απαντά: ''Είστε ασοβάρευτοι, ανίκανοι, επικίνδυνοι. Μακριά από εμάς, μόνο ζημιές κάνετε''.
Η Πρωϊνή

The Hellenic Initiative: Γιά τι είδους Οργανισμό πρόκειται;

Αν και προσπάθειες για την δημιουργία μη κερδοσκοπικών Oργανώσεων αξίζουν την συμπαράστασή της Oμογένειας, πολλές
φορές η σύστασή τους ως πολιτιστικοί φορείς, δημιουργούν παρεξηγήσεις. Αναφέρομαι στο «Χελλένικ Ινίσιατιβ,» τον Οργανισμό
στον οποίο ηγούνται ο Άντριου Λιβέρης, γενικός διευθυντής της
''Ντάου Κέμικαλ'', επίσης Άρχοντας του Πατριαρχείου και ο τουρκικής καταγωγής Μουχτάρ Κεντ, γενικός διευθυντής της ΚόκαΚόλα και εκλεκτός του τουρκικού ''λόμπι'' στις ΗΠΑ.
Ο οργανισμός έκανε την παρουσία του γνωστή στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τον Ιούλιο 2012, όταν προσκάλεσε στην
Αθήνα τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπίλ Κλίντον, ο οποίος τότε
είχε παρουσιαστεί μαζί με μέλη του Oργανισμού και στελέχη της
ελληνικής κυβέρνησης, να έχουν συναντήσεις πολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα.
Στα Ελληνικά μέσα ενημέρωσης ειπώθηκε πως Ελληνοαμερικάνοι επιχειρηματίες ετοιμάζονταν να βοηθήσουν την Ελλάδα στον
επιχειρηματικό τομέα και όχι πως δημιουργείτο ένας ακόμη πολιτιστικός ή φιλανθρωπικός φορέας του εξωτερικού, τα επονομαζόμενα «501(c)(3)» που σε καλύτερες εποχές αποσκοπούσαν και
σε χορηγίες από -και όχι προς- την Ελληνική κυβέρνηση (παράδειγμα ΣΑΕ, Ομοσπονδίες κλπ).
Μερικές φορές αυτή η επιχορήγηση μπορεί να είναι ακόμη και
με την μορφή παραχώρησης ακινήτου, όπως έγινε πρόσφατα με
τον ελληνοαμερικάνικο οργανισμό «Παιδεία», καθώς οίκημα στην
Ρόδο του παραχωρήθηκε σαν ξενοδοχείο για φοιτητές του εξωτερικού. Πρόκειται για τον Οργανισμό που είχε προβλήματα με την
αποπεράτωση ελληνικού θεάτρου στο πανεπιστήμιο του Ροντ Άϊλαντ. Και ενώ η Παιδεία επέμενε πως δεν είχε χρήματα για μια αρχιτεκτονική μελέτη, στις οικονομικές δηλώσεις της φαίνονταν να

έχει περίπου $2.5 εκατομμύρια δολάρια περιουσία. Για ποιο λόγο
της παραχωρήθηκε το οίκημα στην Ρόδο λοιπόν;
Η υπόθεση του ''Ινίσιατιβ'' αρχίζει να θυμίζει το άρθρο του θρυλικού Αμερικανού ερευνητή δημοσιογράφου Τζακ 'Αντερσον στα
1980, ο οποίος είχε γράψει τότε σχετικά με το Αμέρικαν Χελλένικ
Ίνστιτουτ (ΑΗΙ) πως, ''ενώ το ΑΗΙ μάζευε λεφτά σαν πολιτιστικός
Οργανισμός, χρησιμοποιούσε μη φορολογήσιμες συνεισφορές για
να συντηρεί το δικό του επιμελητήριο («501(c)(6)»), κάτι που παραβίαζε τον νόμο'', πάντοτε σύμφωνα με το άρθρο του 'Αντερσον. Σε καμιά περίπτωση το ΑΗΙ του 1980 δεν φαίνονταν να είναι
δηλωμένο σαν λόμπυ στις ΗΠΑ.
Και ενώ το ''Ινίσιατιβ'' δηλώνει πως είναι «σέκιουλαρ» (μη θρησκευτικός) Οργανισμός, η ίδια ακριβώς λέξη που χρησιμοποιεί και
η Τουρκία, ο τόπος καταγωγής του κ. Κεντ, για να δηλώνει πως είναι «κοσμικό» κράτος δίχως θρησκευτικές διακρίσεις, ενώ πληρώνει μόνο ιμάμηδες σαν δημόσιους υπάλληλους αλλά όχι ορθόδοξους ιερωμένους που εξίσου υπηρετούν Τούρκους πολίτες, το
''Ινίτιατιβ'' φαίνεται να συνεργάζεται με θρησκευτικές φιλόπτωχες Οργανώσεις (π.χ. το διεθνές φιλανθρωπικό σκέλος της Αρχιεπισκοπής.
Στην τηλεφωνική ερώτηση για ποιο λόγο το ''Ινίσιατιβ'' συστήθηκε σαν φιλανθρωπικός Οργανισμός και όχι σαν Επιμελητήριο,
δεν υπήρξε ουσιαστική απάντηση πέραν του ότι ''έτσι συνηθίζεται''. Και άρθρα σαν του Άντερσον συνηθίζονται που και πού και
καλά θα κάνουν οι αξιότιμοι σύμβουλοι μη κερδοσκοπικών Οργανισμων να τ' αποφεύγουν. Αναμένουμε καλύτερη απάντηση στο
γιατί ο Οργανισμός συστήθηκε ως Πολιτιστικός, την οποία θα σας
την μεταφέρουμε όταν -και αν- την λάβουμε.
Mιτς Φατούρος

http://plantyourrootsingreece.org

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

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

Αυτή είναι η ελληνική πολιτική έναντι του Κυπριακού;

Γιατί χαίρονται πατέρα στα κανάλια; Γιατί έρχονται τουρίστες! Τι είναι οι τουρίστες; Αυτοί
που έρχονται να ξεκουραστούν από τις δουλειές τους, γιατί δεν έχει τόσο ήλιο, ή δεν έχει γενικά, στην πατρίδα τους και αρχαία! Και εμείς γιατί δεν πάμε να δούμε όλα αυτά; Γιατί παιδί μου
δεν έχουμε λεφτά εκτός από 1-2 το πολύ σαββατοκύριακα στην κοντινή-αν υπάρχει τέτοια τύχη- παραλία με το αστικό!
Αυτή είναι η πραγματικότητα για τον μέσο Έλληνα, που δεν έχει δουλειά για να πάει και διακοπές στην άδειά του. το καλοκαίρι οι τυχεροί(!)
έχουν μια εποχιακή εργασία κάνοντας το γκαρσόνι στον τουρίστα που τον κοιτάζει με υπεροψία ως λύπηση το πολύ ή εργαζόμενος σα να ναι
παράνομος μετανάστης στην πατρίδα του με την
σκέψη ότι αν μιλήσει θα χάσει και τα ψίχουλα. Τι
και αν είχαμε όνειρα (θερινής νυκτός) ότι ζούσαμε σε κράτος και σπουδάζοντας θα μας δει αυτή
η πολιτεία σαν ανθρώπους και όχι μόνο σα ψηφαλάκια.
Ο Έλληνας, και με δική του ευθύνη, δεν αλλάζει επιλογές προς το καλύτερο επειδή πια κανένας σωστός και σοβαρός άνθρωπος δεν βάζει υποψηφιότητα για κάποιο αξίωμα στην τοπική αυτοδιοίκηση ή την κεντρική εξουσία. Είναι
όλοι της «σχολής» που μας έφερε σε κατάσταση αποικίας και χειρότερα. Και τα ΜΜΕ όταν τα
βλέπεις να πανηγυρίζουν με τις κινέζικες, αραβικές «επενδύσεις», εξοργίζεσαι παραπάνω από
όταν βλέπεις τις μέρες να περνούν χωρίς ελπίδα
ότι θα αλλάξει η κατάσταση.
Την νέα γενιά, που καταδίκασαν να'ναι ο σερβιτόρος του Βορειοευρωπαίου, την ρώτησαν γιατί να πληρώσει αυτή την απληστία και την ανικανότητά τους; Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα για
μας; Πρέπει να φύγουμε ΟΛΟΙ από την Ελλάδα
μετανάστες; Ή γκαρσόνια και υπηρέτες στην πατρίδα μας, ζήτουλες ή κύριοι του εαυτού μας, αν
το καταφέρουμε γιατί και έξω χωρίς να ιδρώσεις οπίσθιο δεν σου δίνεται τίποτα και υπάρχουν και από άλλες χώρες με προβλήματα υπο-

ψήφιοι για μια θέση, σε κάποια χώρα που παρακαλά για προσωπικό από την Νότια Ευρώπη, γιατί έχει έλλειψη σε άτομα με εξειδίκευση (π.χ.
Γερμανία-εδώ ο πονηρός σκέφτεται ότι η χώρα
αυτή βασανίζει με την ισχύ της, που της δόθηκε
παρά το παρελθόν της, ενώ οι Γερμανοί ποτέ δεν
θα συγχωρούσαν αν κάποιους τους είχε σφάξει
και καταληστεύσει όπως αυτοί την Ελλάδα και
άλλες κατεχόμενες χώρα από το Γ' Ράιχ, την Νότια Ευρώπη για να της στερεί τα καλύτερα μυαλά και να τα παίρνει στην χώρα της συνεχίζοντας
το γαϊτανάκι της δυστυχίας τους και της ευημερίας της δικής της).
Κατάλαβε ποτέ κανένας αυτά τα χρόνια τι θέλει η ελληνική νεολαία; Γιατί να είμαστε άνεργοι;
Γιατί; Είμαστε ηλίθιοι και ανίκανοι; Κάναμε κανένα κακό; Πώς θα μειωθεί το χρέος; Με κινέζικες
κρυάδες σαν του πρωθυπουργού της χώρας αυτής στην επίσκεψή του;! Με τις ορδές των τουριστών που θα καταναλώσουν μουσακά;!
Υ.Γ.: Πραγματικά τελείωσαν τα μυαλά, στέρεψαν και δεν μπορεί κανείς να βάλει φρένο στην
λιτότητα που πια έχει γίνει σαν το αλάθητο του
Πάπα, ακόμα και για ορθόδοξους όπως οι Έλληνες (το «πρόβλημα» της Ευρώπης) και όσοι το
αμφισβητούν ας ετοιμάζονται για την γερμανική Ιερά Εξέταση;

Δυστυχώς το internet είναι εύκολο ακόμα και
αν είσαι ηλίθιος. Αφορμή για το δημοσίευμα είναι τα... κολακευτικά σχόλια μιας πρώην Βρετανίδας βουλευτή στο twitter που μας είπε ρατσιστές βασιζόμενη σε μια «έρευνα» με σημασία και κύρος όσο οι δίαιτες του αβοκάντο που
βρίσκεις ψάχνοντας ακόμα και για την Ακρόπολη π.χ. σε κάποιο site! Το κακό με τέτοιες αντιδράσεις κατά των Ελλήνων κυρίως άρχισε με ευθύνη της κυβέρνησης που άρχισε και τα μνημόνια και την διαπόμπευσή της Ελλάδας.
Ο πρωθυπουργός της συμφοράς ΓΑΠ το 2010
τόλμησε(ενώ ζήτημα είναι να'χει δουλέψει μια
μέρα στην ζωή του σαν άνθρωπος) να πει ότι είμαστε σχεδόν λόγω... κατασκευής τεμπέληδες
και διεφθαρμένοι. Και βέβαια ευκαιρία έψαχναν
τα ΜΜΕ των Βορειοευρωπαϊκών χωρών να δικαιολογήσουν την πολιτική τους για την κρίση
στην Νότια Ευρώπη(κρίση για την οποία φταίνε
οι πολυεθνικές που όμως άφηναν να δρουν ανεξέλεγκτα οι κυβερνήσεις χωρών όπως η Ελλάδα
ή η Ισπανία) να φορτώσουν κάπου την σκληρότητα και την αναγκαιότητα της λιτότητας. Ποια
είναι η καλύτερη μέθοδος αν όχι η προπαγάνδα
και τα αγαπημένα, όχι μόνο στον Βορρά της Ευρώπης, στερεότυπα αιώνων για τον έναν ή τον
άλλο λαό.
Οι Γερμανοί θαυμάζουν την Ελλάδα, αλλά την
αρχαία. Πολλοί από παλιά ζηλεύουν τον πολιτισμό της και νιώθουν μειονεκτικά γιατί η ελληνική ιστορία είναι η βάση της ευρωπαϊκής. Δεν
καταλαβαίνουν τον σύγχρονο Έλληνα και κάποιοι τον θεωρούν κατώτερο, γιατί απλούστατα δεν
γράφει Ιλιάδα κάθε μέρα ούτε χτίζει Παρθενώνες κάθε μήνα! Ο κλασικός πολιτισμός μοιάζει
πολύ βαρύς, σαν γήινη σφαίρα στις πλάτες του
Άτλαντα, για έναν μόνο λαό. Η κυρία μοιάζει πολύ ντεμοντέ. Γιατί ακόμα και οι Γερμανοί και οι
Ολλανδοί, το έδειξαν στις ευρωεκλογές οι τελευταίοι, βαρέθηκαν να βρίζουν τους Έλληνες. Όχι
ότι έπαψαν τα στερεότυπα ή τα ειρωνικά σχόλια.
Αλλά περισσότερο πραγματικά ενοχλεί το μίσος
κάποιων Ελλήνων για την χώρα και τον συνάνθρωπό τους και η αγένεια και η αμορφωσιά παρά τα τεμπέλη(faul) κ..έλληνα ενός Γερμανού με
κάλτσα και πέδιλο ή ενός τύπου στο internet του
οποίου γνωστό είναι μόνο το όνομα χρήστη. Δεν
είναι ρατσιστικές οι έρευνες αυτές;
Για να γυρίσουμε στην ουσία του θέματος. Δεν

είναι τσουβάλιασμα η ισοπέδωση των πάντων;
Ποιος έχει δικαίωμα, χωρίς κανένας να τον σταματά, να λέει π.χ. όλοι οι Γερμανοί είναι ή συμπαθούν έστω και λίγο τους ναζί, όλοι οι Άγγλοι
είναι μπεκρήδες, όλοι οι Έλληνες κλέβουν τα λεφτά των άλλων και τεμπελιάζουν, όλοι οι Γάλλοι
μυρίζουν άσχημα και βρίζουν τους ξένους. Και
άλλα απίθανα με ίσως κάποια βάση για ορισμένους σ' αυτές τις χώρες που δυστυχώς τονίζονται και αντί να τους κάνουν να σταματήσουν να
φέρονται έτσι θεωρούν ότι είναι και στο επίκεντρο, είναι κάποιοι.
Καλύτερη απάντηση από άτομα που ζουν, εργάζονται και διαπρέπουν σε άλλη χώρα, π.χ. Άγγλοι στην Ελλάδα ή την Ισπανία ή Έλληνες στην
Γερμανία και το Βέλγιο και είναι πλήρως ενσωματωμένοι στην χώρα διαμονής τους, δεν υπάρχει. Το να απαντάς με λογική σε έναν ανάγωγο
άνθρωπο χωρίς αρχές και τρόπους από το σπίτι του, με όλα τα προβλήματά του λυμμένα και
πλάτες(αν μιλάμε για φυλλάδες που έγραψαν
με εντολές άνωθεν «δώστε μας τα νησιά και την
Ακρόπολη» ή δημοσίευσαν εξώφυλλα με την
Αφροδίτη της Μήλου σε άσεμνη χειρονομία)
πραγματικά δεν βγάζει κάπου.
Η πραγματικότητα στην Ευρώπη, και προ μετανάστευσης από τρίτες χώρες(δημιούργησε τεράστια προβλήματα με την εγκληματικότητα
και γκετοποίηση ειδικά στην Ελλάδα, αγνοήθηκε, κρύφτηκε αλλά πια δεν μπορεί να μένει θέμα μόνο ελληνικό ή ιταλικό), είναι αιώνες τώρα
πιο πολύπλοκη και πολυπολιτισμική, πιο πολύχρωμη. Οι περισσότεροι λαοί, από την αρχαιότητα έρχονταν, μέσω εμπορίου, πολέμων, κατακτήσεων, εισβολών κ.λπ., σε επαφή με άλλους
λαούς από την Ασία και την Αφρική ως την Αμερική.
Τα στερεότυπα και «κυρίες» σαν την λαλίστατη Αγγλίδα ή τους ακροδεξιούς νικητές των ευρωεκλογών και τους αμετανόητους νεοναζί είναι
η ντροπή, ένα στίγμα, που δεν πρέπει να ανέχεται κανένας Ευρωπαίος. Και άνθρωποι όπως
όσοι αποφάσισαν να αλλάξουν χώρα διαμονής,
για διαφόρους λόγους, είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της πραγματικής Ευρώπης. Όπως και
νέοι, άνεργοι που θέλουν ίσως να ακολουθήσουν
τον ίδιο τρόπο ζωής και θέλουν μια ώθηση για
την ιδέα τους.
Σοφία Τζανή

Η Ελλάδα ήταν, είναι και θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα είναι το στήριγμα του κυπριακού Ελληνισμού. Από την εποχή του Κίμωνα μέχρι σήμερα, οι Έλληνες αυτής της εσχατιάς του Έθνους
πάντοτε κοίταζαν προς δυσμάς, πότε θα έλθουν
ελληνικές τριήρεις, ελληνικά πλοία ή ελληνικά
πολεμικά αεροσκάφη για να μας ελευθερώσουν
από ξένους εισβολείς.
Οι Έλληνες της Κύπρου ανέκαθεν συμμετείχαν
στους υπέρ ελευθερίας αγώνες του Έθνους μας
και χιλιάδες εξ αυτών άφησαν τα κόκαλά τους
στα πεδία των μαχών. «Την Ελλάδα θέλομεν και
ας τρώγωμεν πέτρες», ήταν η απαντοχή των Ελλήνων αυτού του δύσμοιρου τόπου. Όμως και
εκεί, στην Αθήνα και εδώ, στη Λευκωσία, οι ηγεσίες του Ελληνισμού απεδείχθησαν πλειστάκις
ανεπαρκείς και πάρα πολύ κατώτερες των περιστάσεων, των κινδύνων και, προπάντων, των
εθνικών πόθων των Κυπρίων. Ελληνικά χέρια
εκτέλεσαν το πραξικόπημα κατά της Κύπρου,
υποκινούμενα από ξένα κέντρα. Και το νησί δουλώθηκε στον Τούρκο Ασιάτη ληστή και βιαστή.
Θα ανέμενε κανείς πως μετά από 40 χρόνια
τουρκικής κατοχής, το άθλιο κράτος των Αθηνών, και εννοούμε τους καρεκλοκένταυρους των
εκάστοτε ελληνικών κυβερνήσεων, θα διδάσκονταν μερικά σκληρά μαθήματα. Και όσον αφορά
το Κυπριακό και για όσα η Τουρκία μηχανεύεται
ανεμπόδιστα στη Δυτ. Θράκη.
Και όμως: Φαίνεται πως το κράτος των Αθηνών όχι μόνο δεν διδάσκεται απ' όσα η Κύπρος
υποφέρει αλλά και μας παροτρύνει σε «αμοιβαίες υποχωρήσεις» για να επιλυθεί το Κυπριακό.
Ποιος είπε αυτά και άλλα εξωφρενικά; Ο Γενικός
Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, Αναστάσιος Μητσιάλης, που συναντήθηκε με τον
Πρόεδρο Αναστασιάδη. Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση, είπε:
«Η συγκυρία των διακοινοτικών συνομιλιών,
όπως γίνονται, είναι μία καινούργια ευκαιρία
σε αυτή την περίοδο για να μπορέσουν οι δύο
πλευρές να βρουν την πολυπόθητη λύση. Ασφαλώς και η Αθήνα συμπαρίσταται και παρακολουθεί τις εξελίξεις και πιστεύουμε ότι οι εμπειρίες, οι αποτυχίες του παρελθόντος, χωρίς φυσικά
να επιρρίπτει κανείς ευθύνες στη μία ή στην άλλη πλευρά, πρέπει να οδηγήσουν όλους τη φορά αυτή, με αμοιβαίες υποχωρήσεις, να μπορέσουν να βρουν τον κοινό παρονομαστή που θα
επιτρέψει σε όλον τον Ελληνισμό και τουρκοκυπριακό λαό να ζήσουν μαζί στο μέλλον». Διερωτώμεθα:

Bλακεία, στερεότυπα και κρίση στην Ευρώπη

Στην χώρα της Μπανανίας
Μετρά κατά... ριπάς θα μας ρίξουν στο κεφάλι μέσα στο κατακαλόκαιρο!!! Τα βλαστάρια του
Οικονομικών τα ετοιμάζουν με πυρετώδεις ρυθμούς ώστε να ψηφιστούν αλα καρτ.
Ο λόγος είναι ο γνωστός. Ο Σόιμπλε τράβηξε
τ’ αυτί του Σαμαρά και εκείνος, σαν καλό παιδί συμμορφώθηκε κατά τας εντολάς του και μας
ετοιμάζει μποναμά, κατασχέσεις μισθών, συντάξεων καταθέσεων. Το καλόπαιδο όμως δεν πρόκειται να σταματήσει εκεί. Έχει βαλθεί να ξεπουλήσει τα πάντα. Κινητά και ακίνητα, αφού όλα τα
φιλέτα της Ελλάδος και τα δημόσια αγαθά δημεύονται από το κράτος...μιλάμε για γενικό ξεπούλημα στην τιμή του όσο όσο.
Πρόσφατο παράδειγμα η ξεπουλημένη μικρή

Πριν έλθει στην Κύπρο, ο Αν. Μητσιάλης πέρασε από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και
ενημερώθηκε από τον Νταβούτογλου; Ή να υποθέσουμε ότι ο γνωστός ναινέκος Υπουργός Εξωτερικών, Ευ. Βενιζέλος, που πριν από λίγες ημέρες εναγκαλιζόταν με τον Νταβούτογλου, ναι,
αυτόν που κήδεψε την Κυπριακή Δημοκρατία,
έδωσε οδηγίες στον Αν. Μητσιάλη να πει όσα
δήλωσε; Εκτός και αν οι δηλώσεις του είναι αποτέλεσμα της ενημέρωσης από τον Ν. Αναστασιάδη. Ας προσεχθούν τι είπε: Πρώτον, μίλησε για
«αμοιβαίες υποχωρήσεις».
Μα ακόμα και ο Αναστασιάδης, σε δεκάδες ομιλίες του διαμήνυσε ότι είναι η σειρά της
Τουρκίας να δώσει. Δεύτερον, η Αθήνα δεν επιρρίπτει ευθύνες σε καμία πλευρά. Μα, εδώ και οι
πέτρες γνωρίζουν ότι για τη μη επίλυση του Κυπριακού ευθύνεται η αδίστακτη τουρκική αρπακτικότητα. Τρίτον, μίλησε -άκουσον! άκουσον!για «τ/κ λαό». Εκ... παραδρομής, φυσικά! Απορούμε: Ο Ν. Αναστασιάδης τι είδους ενημέρωση
έκανε στον Γ.Γ. του ελληνικού ΥπΕξ;
Τίποτε δεν του είπε για το 64σέλιδο έγγραφο
Νταβούτογλου, που θεωρεί ως «εκλιπούσα» και
ως «θανούσα» την Κυπριακή Δημοκρατία; Ούτε
για τις δηλώσεις του ισλαμοφασίστα Ερντογάν
ότι δεν υπάρχει χώρα με το όνομα Κυπριακή Δημοκρατία; Με οργή διερωτώμεθα: Αν αυτή είναι
η ελληνική πολιτική και υποστήριξη στην Κύπρο και στο Κυπριακό, όπως την εξέφρασε ο Αν.
Μητσιάλης, γιατί επικρίνουμε τον Ερντογάν, τον
Νταβούτογλου και τον κατοχικό Έρογλου; Έλεος, αδελφοί, έλεος!
Σάββας Ιακωβίδης

ΔΕΗ (30%) η οποία θα έχει ίσα δικαιώματα σε
ό,τι αφορά τις ενεργειακές πηγές...με το κράτος
που θα κατέχει το 70%!!! Μιλάμε για κανονική
Μπανανία. Αλλά τι να πεις ο άνθρωπος βιάζεται,
να την κάνει δωράκι στους δημευτές μας.
Το ανατριχιαστικότερο όλων, που καταδεικνύει τον καλπάζοντα ανθελληνισμό των αρχιτεκτόνων της κρίσης και των υποτελών τους, οι οποίοι εφαρμόζουν τις σχετικές εντολές, είναι ότι
έχουν βάλει ως σκοπό να καταστρέψουν τους
νοικοκυραίους τους άπορους και τους ανασφάλιστους, που δεν διαθέτουν καν χρήματα για να
νοσηλευτούν σε κρατικό νοσοκομείο!.
Κόποι και θυσίες ολόκληρων γενεών καταλήγουν στο τίποτα Δυστυχώς φθάσαμε στο σημείο
μηδέν δεν πρόκειται να σταματήσουν.
Μιχαλού, ΠΟΝΤΙΚΙ
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ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

γιά άλλα αξιώματα ''μεγάλα''. 'Οπως γιά πρόεδρος του ανύπαρκτου ''Ελληνοαμερικάνικου
Εθνικού Συμβούλιου'' και περιφερειάρχης του
''Συμβούλιου Απόδημου Ελληνισμού'' (ΣΑΕ). Θα
επιθυμούσε να γίνει και...αρχιεπίσκοπος αλλά
αυτό είναι λίγο δύσκολο. Τώρα που ''πήρε φόρα'' ο Πετράν, δεν σταματά με τίποτα. Οπότε θα
προσφέρει και άφθονο γέλιο στους Ομογενείς.

ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
To παλιό πέθανε, το νέο γεννιέται
Στην πολύπαθη οργανωμένη Ομογένεια ΗΠΑ,
με όλους τους ''προεδροπαράγοντες'' που βρήκαν ως κατάλληλο χώρο εκτόνωσης του κομπλεξ κατωτερότητάς τους, δηλ. της ανάγκης
τους γιά αναγνώριση, τις ομογενειακές Οργανώσεις, τα πράγματα αλλάζουν και μάλιστα γρήγορα. Οι μόνιμοι εγκάθετοι ισόβιοι ''σωτήρες'' και
''εθελοντές'', όλα τα αστοιχείωτα, αφηνιασμένα
και μη ψώνια, τίθενται στο περιθώριο. Η Ομογένεια καθολικά δεν ασχολείται μαζί τους, ούτε με
τις ''ιδιωτικές'' τους -ουσιαστικά- Οργανώσεις
(συλλόγους, Ομοσπονδίες, ΠανΕνώσεις κλπ.).
Τα γεγονότα των τελευταίων μηνών και οι
αποκαλύψεις της ''Πρωϊνής'' έβγαλαν στην επιφάνεια το σαθρό και άχρηστο, σάπιο οικοδόμημα της αποκαλούμενης ''οργανωμένης Ομογένειας''. Παντού σκάνδαλα, αχρηστία, ανικανότητα, παραγοντισμός. Το γεγονός ένα: 'Ολοι αυτοί
οι αποτυχημένοι εμπλεκόμενοι στις Οργανώσεις
μας, δεν ήταν εκεί γιά να προσφέρουν στο σύνολο ή στην Ελλάδα, αλλά στον εαυτόν τους. Ακόμα και γιά να επωφεληθούν άμεσα ή έμμεσα και
οικονομικά. Η ''δυνατή οργανωμένη Ομογένεια''
ΗΠΑ, αποδείχτηκε ότι ήταν ένα παραμύθι, ένας
κατασκευασμένος μύθος από επιτήδειους, γιά
να προωθούνται οργανωμένα ή μη συμφέροντα.
Στις Οργανώσεις μας, απόμεινε η ''σαβούρα''
της Ομογένειας, ένα απειροελάχιστο ποσοστό
επιτήδειων και κομπλεξικών, που νομίζουν ότι
οι Ομογενείς ''ασχολούνται'' μαζί τους. Δυστυχώς γι' αυτούς, οι Ομογενείς αδιαφορούν γιά την
ύπαρξή τους, αδιαφορούν γιά τις ''ιδιωτικές''
Οργανώσεις τους, γιά τα καραγκιοζιλίκια τους
που διασύρουν το σύνολο.
Τους ''γύρισαν την πλάτη'' χρόνια πριν. Τώρα
απλά παρακολουθούν την κατάρρευση του σαθρού σάπιου ''οικοδομήματος'' της ''οργανωμένης Ομογένειας'', που ΔΕΝ πρόσφερε τίποτα
στην Ομογένεια ή στην Ελλάδα. ΔΕΝ δημιούργησε, δεν ''έχτισε'' τίποτα, αλλά κατάστρεψε ότι οι
πρωτοπόροι μετανάστες δημιούργησαν. Το σαθρό αυτό ''οικοδόμημα'' υποστήριζαν μόνο -γιά
δικούς τους λόγους και συμφέροντα- οι γελοίοι
και ανίκανοι εκπρόσωποι της Ελλάδας (διπλωμάτες στις ΗΠΑ) και η ''εκκλησιαστική μαφία'' μας
στις ΗΠΑ, εφαρμόζοντας την πάγια πολιτική της,
του ''διαίρει και βασίλευε'' (γιά...''κονόμες'').
Το παλιό πέθανε οριστικά. Οι υγιείς δυνάμεις
της Ομογένειας, αφού απομονώσουν την ''σαβούρα'' των εγκάθετων και επιτήδειων, θα δημιουργήσουν κάτι καινούργιο. Είναι θέμα χρόνου.
''Πετράν'' ο ασυγκράτητος
Τώρα που κατάφερε να γίνει πραγματικότητα
το ''όνειρό'' του, δηλ. να εκλεγεί πρόεδρος της
σκανδαλιάρας ''Ομοσπονδίας Προεδροπαραγόντων Μείζονος Νέας Υόρκης'', με έδρα το ''γκέττο'' μας στην Αστόρια, ο Πετράν βάζει πλώρη και

Οι...''λομπίστες''
Ως μεγάλη επιτυχία παρουσίασαν την κατάθεση στο Κογκρέσσο ''νομοσχέδιου'' γιά την καταγραφή και επαναλειτουργία των χριστιανικών
εκκλησιών στα κατεχόμενα της Κύπρου, οι φερόμενοι ως ''λομπίστες'' μας στην Ουάσιγκτον.
Αναφέρουν και το αίτημα γιά ''επαναλειτουργία της θεολογικής Σχολής Χάλκης''. Ηγείται
της προσπάθειας ένας κοντός και άξεστος βουλευτής Φλόριδας, που η μόνη του έννοια είναι η
συλλογή χρημάτων γιά τον εαυτόν του και το Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα. Καταντήσαμε, ολόκληρος Ελληνισμός Αμερικής, να έχουμε ως μοναδικό μας θέμα στις ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία,
το αίτημα γιά την επαναλειτουργία της...θεολογικής Σχολής Χάλκης. Χάλια αδιόρθωτα, που πιστοποιούν την ουσιαστική ανυπαρξία της Ομογένειας ΗΠΑ και την αδυναμία της να προωθήσειζητήσει οτιδήποτε σοβαρό στην Ουάσιγκτον.
Περί ΣΑΕ
''Ντε και καλά'' θέλουν να αναστήσουν το πεθαμένο '' Απόδημου Ελληνισμού'' (ΣΑΕ) στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι ''μυαλά κουβαλάνε'' (αν ''κουβαλάνε'') αλλά είναι γεγονός ότι έχουν μεγάλο
πρόβλημα. Η ''νεκρανάσταση'' του αποτυχημένου από την αρχή (1995) ΣΑΕ, είναι ένα κακόγουστο αστείο. Η Ομογένεια ουδέποτε το αποδέχτηκε γιατί κατάλαβε ότι:
- 'Ηταν μία Οργάνωση μικροαπατεώνων, όπως
αποδείχτηκε, που ενδιαφέρονταν βασικά γιά τα
κρατικά κονδύλια της Ελλάδας.
- 'Ηταν μία Οργάνωση απελπιστικά ολίγων,
αφού το ΣΑΕ δεν κατάφερε να εκπροσωπήσει
ούτε το 2% του απόδημου Ελληνισμού.
- 'Ηταν μία Οργάνωση που δεν είχε σχέση με
την Ομογένεια, έγινε στο όνομά της, στο όνομά
της και οι ''αρπαχτές'', αλλά χωρίς αυτήν.
Τώρα γιατί θέλουν να το αναστήσουν; Μία
εξήγηση ΜΟΝΟ υπάρχει: Οι πολιτικοί Ελλάδας
σκέφτηκαν κάποιον τρόπο να βγάλουν ''μίζες''
μέσω ΣΑΕ, όπως γινόταν και στο παρελθόν. Γιά
καλό, δεν θα το ''αναστήσουν''. Η Ομογένεια δεν
πρόκειται να ασχοληθεί ποτέ μαζί του. Και το
άλλο ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί επιμένουν; Δεν φτάνει η καταστροφή που προκάλεσαν στον απόδημο Ελληνισμό, Κυβερνήσεις και
Κόμματα Ελλάδας; Θέλουν να την...ολοκληρώσουν; Γιατί τέτοιο ''μίσος'' γιά την Ομογένεια;
Περί ΣΑΕ 1
Στις σελίδες 10-12 δημοσιεύουμε το σχέδιο νόμου περί ''ανάστασης ΣΑΕ''. Διαβάστε το και θα
καταλάβετε τι ηλιθιότητα δέρνει τους δημιουργούς του. Εκεί ανακατεύουν Οργανώσεις και φυσικά πρόσωπα (Ομογενείς), όταν κι ένα...νήπιο
γνωρίζει ότι αυτά δεν μπορούν τα συνυπάρχουν
σε έναν Οργανισμό, αφού Οργανώσεις είναι οι...
Ομογενείς. Πότε η -κυβερνητική, κομματικήΕλλάδα θα σταματήσει να εγκληματεί εις βάρος
της Ομογένειας με ηλίθιες ενέργειες αλά ΣΑΕ;
Γιατί δεν αφήνει την Ομογένεια να οργανωθεί
όπως αυτή νομίζει καλύτερα, χωρίς την -αποδεδειγμένα- καταστροφική ανάμιξη της Ελλάδας;

Πρόεδρος ομογενειακής Οργάνωσης στις ΗΠΑ απολαμβάνει τις ''βουτιές'' του

Περί ΣΑΕ 2
Συνεδρίαση της ''επιτροπής ανασύστασης
ΣΑΕ'' στην Αθήνα 3 Ιουλίου '14. Με την απουσία
εκπροσώπων της Ομογένειας, ακόμα και των...
ΣΑΕριτζήδων (ούτε η Ολγα Σ. πήγε). 'Εμειναν οι
καταστροφείς της Ελλάδας πολιτικοί της, να...
νομοθετούν γιά τον απόδημο Ελληνισμό. Εξισώνουν τον απόδημο Ελληνισμό με ένα...νομοσχέδιο. Και η Ομογένεια γελά, αλλά και θλίβεται γιά
την κατάντια τους.
Ερώτημα ζητά απάντηση
Πως γίνεται, άνθρωποι με προσωπικά οικονομικά προβλήματα, με αποφάσεις δικαστηρίων γιά κατασχέσεις σπιτιών κ.ά., να ανακατεύονται γιά χρόνια σε ομογενειακές Οργανώσεις
(π.χ. Ομοσπονδία Βοστώνης) και να διαχειρίζονται χρήματα της Ομογένειας, χρήματα εράνων;
Κύριον Δ. Τσούμπανο, Βοστώνη
''Γίγαντα της Ηπείρου''...Ο ''τιτάνας της Ηπείρου'', αποκαλούμενος από εσένα και ''μικρός
Ναπολέων'', είναι σε κατάθλιψη. Τον ''πέταξαν''
από την προεδρία της ''Κοινότητας Φλόριδας''
και δεν μπορεί να συνέλθει. Καλά θα κάνεις να
τον παρηγορήσεις-ηρεμήσεις, γιά να ησυχάσει

Γίνονται τέτοια στην Ελλάδα; Να ζητείται εισαγγελέας γιά τον υπουργό Δικαιοσύνης, που ''έθαψε''
την καταγγελία γιά το ''πόθεν έσχες'' του;

Τουρισμός, καλοκαίρι 2014, αεροδρόμιο Κέρκυρας...Σκουπιδότοπος

και η τοπική Ομογένεια, που υποφέρει από αυτόν, αφού τον ''τρώει στην μάπα'' 25 χρόνια.
Προτείνω να τον ξανακάνετε πρόεδρο της (ανύπαρκτης τυπικά-νομικά) ΠανΗπειρωτικής σας.
Είμαι σίγουρος ότι θα σας ''δοξάσει'' πάλι.

''Διπλωμάτες'' και Ομογένεια
Η ζημιά που έχουν προκαλέσει στην Ομογένεια οι διπλωμάτες της Ελλάδας στις ΗΠΑ, είναι
γνωστή και πιστοποιημένη. Το δυστύχημα είναι
ότι εξακολουθούν να νομίζουν ότι η Ομογένεια
''τρώει κουτόχορτο'', αφού συνεχίζουν να συναλλάσσονται με την...σαβούρα των ημιανύπαρκτων ομογενειακών Οργανώσεων.
Επειδή οι περισσότερες Οργανώσεις είναι ουσιαστικά ημιδιαλυμένες και αρκετές χωρίς την
πιστοποίηση της μη κερδοσκοπικής Οργάνωσης (501c3), αφού η Ομοσπονδιακή Φορολογική
Υπηρεσία (IRS) ΗΠΑ τις έβαλε στην ''μαύρη λίστα'' κι επειδή αρκετές Οργανώσεις είναι νομικά-τυπικά ανύπαρκτες, εγώ αποφάσισα να πράξω ανάλογα γιά να σταματήσει η ανευθυνότητα
των ''τουριστών-διπλωματών'' μας:
'Οποιoς διπλωμάτης συνευρίσκεται επίσημα
με τυπικά-νομικά ανύπαρκτη ομογενειακή Οργάνωση, θα τον ''κράζω'' άσχημα. 'Ισως έτσι σοβαρευτούν λίγο, γιά να μην ευτελίζουν άλλο την
ελληνική Δημοκρατία εκτός Ελλάδας.
Και γιά να μην λένε ''δεν γνωρίζαμε'', τους λέω
ότι 2 λεπτά ιντερνετικής αναζήτησης στα αρχεία
της Πολιτείας (corporations) δείχνει ποιά ομογενειακή Οργάνωση είναι υπαρκτή και ποιά είναι
''μαϊμού''. Αν, ούτε αυτό είναι ικανοί να κάνουν,
τότε το ''κράξιμο'' θα είναι δεδομένο.
''Κληρικολαϊκή'' 2014 και Παιδεία
Στην Φιλαδέλφεια γίνεται εφέτος, οι εργασίες της ολοκληρώνονται στις 9 Ιουλίου. Στα 28
και κάτι εκατομ. δολάρια ο προϋπολογισμός γιά
2015 και 2016. Μόνο 560.000 -μέσος όρος γιά τα
δύο χρόνια- γιά την Παιδεία. Στο οικουμενικό
Πατριαρχείο θα δοθούν 1 εκατομ. δολάρια την
κάθε χρονιά. Καταλάβατε γιατί η Αρχειπισκοπή Αμερικής ελάχιστα ενδιαφέρεται γιά την Παιδεία; Προτιμά ''χριστιανούς-ποίμνιο'' γιά τα ''μαγαζιά'' της, αδιαφορώντας γιά την ελληνικότητα
των παιδιών των μεταναστών-Ομογενών. Αυτών
που έχτισαν εκκλησίες και σχολεία, γιά να οικειοποιηθούν τα κτίσματα στην πορεία, οι της ''εκκλησιαστικής μαφίας'' μας στην Αμερική, θυγατρικής του φιλοχρήματου ''φιλελληνικού'' οικουμενικού Πατριαρχείου.
Ο ''νεκροθάφτης'' της ελληνικής γλώσσας
Αναμφίβολα ο αρχιεπίσκοπος Δημήτριος, αποκαλούμενος και Αμερικής θα μείνει στην ιστορία
ως ο ''νεκροθάφτης'' της ελληνικής γλώσσας.
'Οταν πριν 15 χρόνια αντικατέστησε τον Σπυρίδωνα μετά την γνωστή ''σκευωρία'' εις βάρος
του και τα πονηρά οικονομικά ''κόλπα'' του Πατριαρχείου, νομίσαμε ότι ως ακαδημαϊκός, θα
δώσει έμφαση στην ελληνόγλωσση Παιδεία στα
σχολεία των ενοριών ή στα ημερήσια στη Νέα
Υόρκη. Απογοητευτήκαμε, όταν διαπιστώσαμε ότι απλά παρέμεινε θεατής στο κλείσιμο των
τεσσάρων ελληνικών ημερήσιων σχολείων στη
Νέα Υόρκη. Προτίμησε να είναι ''υπάκουος'' στις
προσταγές του ''φιλελληνικού'' οικουμενικού
Πατριαρχείου γιά να δηλώνει ''αρχιεπίσκοπος''.
Αποδείχτηκε επιεικά πολύ μικρός, πολύ ασήμαντος, πολύ ανεπαρκής. Και δίκαια του αποδίδεδεται ο τίτλος του ''νεκροθάφτη της ελληνικής
γλώσσας'', που θα τον συνοδεύει γιά πάντα.
Υπογραφή: Ο α' αντι-Πρόεδρος
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ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
ΠανΜακεδονική: Συνέδριο ανύπαρκτων
Το 68o ''Συνέδριο'' της ΠανΜακεδονικής ΗΠΑ,
στα τέλη Ιουνίου 2014, στη Νέα Υόρκη, είχε...
πρωτοτυπία: Μία νομικά ανύπαρκτη και άτυπη Οργάνωση ''συνεδρίασε'', με την συμμετοχή
30-40 ''παραγόντων'', δηλ. των ίδιων ηλικιωμένων συνέδρων. Επανεξέλεξε και το ίδιο Συμβούλιο και στο τέλος το ''γλέντησε'' με χορό. 'Ετσι,
μία παρέα Ομογενών, αυτοπροσδιοριζόμενη ως
''ΠανΜακεδονική'' συνεχίζει ακάθεκτη, νομίζοντας ότι η Ομογένεια ''τρώει κουτόχορτο''. Από
τον χορό της...ανυπαρξίας, δεν μπορούσε να
λείπει και...εκπρόσωπος της Ελλάδας: Ο γενικός πρόξενος στη Νέα Υόρκη, που ''εκθείασε''
το ''έργο'' της Οργάνωσης. Εκεί και ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας ''γκέττο' Αστόριας που
απηύθυνε...χαιρετισμό. Λίγες ημέρες πριν το συνέδριο'', ο πρόεδρός του, έκανε αυστηρή κριτική στην άτυπη, νομικά ανύπαρκτη Οργάνωση
και γιά πονηρές ''δουλειές'' οικονομικού χαραχτήρα, σχετικές με το 'Ιδρυμα στο Δίον.
Τα 100 εκατ. Ιδρύματος Νιάρχου τι έγιναν;
Ενώ είχε πολυδιαφημιστεί η ''χορηγία'' 100
εκατ. ευρώ που αναγγέλθηκε στον χορό των
''κροίσων-φιλανθρώπων'' της Hellenic Initiative,
στο χλιδάτο δείπνο 3 Οκτωβρίου 2013 στο Μανχάτταν, ξαφνικά η σχετική ''είδηση'' αφαιρέθηκε-εξαφανίστηκε από την ιστοσελίδα τους.
Οι μόνιμοι...''εθελοντές'' στις Οργανώσεις
'Εχετε αναρωτηθεί γιατί στις ομογενειακές
μας Οργανώσεις (Ομοσπονδίες βασικά αλλά και
συλλόγους) στις ΗΠΑ υπάρχουν γιά 10-20 χρόνια πάντα οι ίδιοι (10-15) στα Συμβούλια; 'Αλλοι
ΔΕΝ υπάρχουν στις τοπικές παροικίες; Μας ''ψηφίζουν'' λένε. Σωστά. Αλληλοψηφίζονται εναλλασσόμενοι στα αξιώματα. Λένε ''προσφέρουμε
εθελοντικά'' (γι' αυτό τα διάλυσαν όλα). Καλά,
άλλοι εθελοντές Ομογενείς δεν υπάρχουν; Και το
ερώτημα: Είναι αστοιχείωτα ''αφηνιασμένα ψώνια'' που ''ψοφάνε'' γιά προβολή ή συντρέχουν
και άλλοι λόγοι π.χ. οικονομικοί, αφού οι περισσότεροι είναι αποτυχημένοι επαγγελματικά; Δώστε την απάντηση στον εαυτόν σας και θα καταλάβετε γιατί διαλύθηκε η ''οργανωμένη Ομογένεια'' από τους μόνιμους αυτοανακηρυγμένους
''ηγετίσκους'' στις Οργανώσεις μας, ''ψώνια'' ή
επιτήδειους-απατεωνίσκους.
Η κάθε Ομοσπονδία Συλλόγων μας στις ΗΠΑ,
ψευδώς και παραπλανητικά αναφέρεται ως

ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

''Ομοσπονδία Ελληνοαμερικάνικων Συλλόγων''.
Ουσιαστικά πρόκειται γιά ''Ομοσπονδία Ελληνοαμερικανών Προεδρο-Παραγόντων'', αφού οι
σύλλογοι-μέλη ΔΕΝ συμμετέχουν, ούτε ενημερώνονται από τους αντιπροσώπους, ούτε εξουσιοδοτούν τους αντιπροσώπους τι να ψηφίζουν.
Και οι μόνιμοι-ισόβιοι αντιπρόσωποι (λες και δεν
υπάρχουν άλλοι στους συλλόγους), πράττουν
προσωπικά και αυθαίρετα, ανάλογα με τα συμφέροντα της ''οργανωμένης συμμορίας'' τους.
(Και αν αναρωτηθείτε γιατί οι άσχετοι και
αστείοι 'Ελληνες διπλωμάτες στις ΗΠΑ συνεργάζονται μαζί τους, τότε σκεφθείτε γιατί καταστράφηκε η Ελλάδα μας και θα καταλάβετε ότι
οι ανίκανοι-αστείοι με τα ''ψώνια'' ή τους ''απατεωνίσκους'', ταιριάζουν. 'Εχουν πολλά κοινά).

Θεωρίες ομογενειακών ''συνωμοσιών''
Τι θα λέγατε αν είχατε ''μέσον'' π.χ. σε κάποια
Αρχιεπισκοπή Αμερικής κι αυτή σας έδινε χρήμα
και εγγυήσεις να αγοράσετε π.χ. ''αλυσίδα καταστημάτων'' ώστε σήμερα να σας αποκαλούν
''κροίσο''; Φυσικά, οι μεσολαβούντες, θα είχαν
και το διαχρονικό οικονομικό τους όφελος.
Προς ομοσπόνδυλους Βοστώνης
Εσείς είστε ''μικροί'' και αποτυχημένοι. Μία
ομάδα ολίγων εγκάθετων που ανεβήκατε στον
''σβέρκο'' της ''οργανωμένης Ομογένειας'' και
λειτουργείτε ως ''συμμορία'' γιά 2-3 δεκαετίες,
με μηδενικό έργο και πολλά σκάνδαλα, που αποζητάτε ''αναγνώριση''. Σας αποδέχονταν μόνο,
το Προξενείο της Ελλάδας, που επιχορηγούσε
γιά χρόνια τις ''κομπίνες'' και το μηδενικό σας
έργο και σας ''ευλογούσε'' ο ''έμπορας Μητροπολίτης'' γιά τα δικά του και μόνο συμφέροντα.
Αποδειχτήκατε άχρηστοι, ανίκανοι, αποτυχημένοι (και με προσωπικά οικονομικά προβλήματα,
ανακατευόσασταν με...εράνους) ζημιογόνοι γιά
την Ομογένεια, την οποίαν διασύρατε. Με την
υπόθεση ''έρανος γιά Μυρτώ'', μας οδηγήσατε εσείς οι ''μαρίδες''- στα ''μεγάλα ψάρια'', γιά να
καθαρίσει η διαχρονική ''σαβούρα της οργανωμένης Ομογένειας'', δημιούργημα επιτήδειων.
Συνεχίστε τις ανοησίες και σας ΠΡΟΚΑΛΩ δημόσια, να κάνετε ''μήνυση-αγωγή'' όπως λέτε,
γιά να σας ''ξεβρακώσω'' σε Δικαστήριο, όπου
εκεί θα ανοιχτούν ΟΛΑ, όπως γιά παράδειγμα, οι
διαχρονικές βρωμιές σας, οι ''έρανοι'' και κατάληξη χρημάτων, οι απάτες σας με IRS, ακόμα και
οι λογαριασμοί έρανου γιά Μυρτώ κλπ. ΤΟΛΜΗΣΤΕ, την αφορμή θέλω, γι' αυτό σας ΠΡΟΚΑΛΩ

ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
''ΜΟΡΦΕΑΣ''
Η αιώνια δόξα προέδρων και παραγόντων
ομογενειακών Οργανώσεων ΗΠΑ

''Προεδροπαράγοντες ενωμένοι, ποτέ νικημένοι''... Αλλά ενωμένοι μετά θάνατον
Μπορεί οι ''αθάνατοι'' πρόεδροι και παράγοντες των ομογενειακών μας Οργανώσεων στις ΗΠΑ να
μην κατάφεραν να ενωθούν όσο ήταν στην ζωή, επειδή το πρόβλημά τους ήταν ποιός θα είναι ο αρχηγός των αρχηγών, αλλά σίγουρα θα ενωθούν στην ''αιώνια ζωή''. Και αυτό χάρη στο εθνικό προεδρικό Κοιμητήριο ''Μορφέας'' στην δυτική Φλόριδα. Εκεί οι προεδροπαράγοντες θα έχουν την αιώνια δόξα, αφού στο μνημείο του ''άγνωστου πρόεδρου'' που είναι στην είσοδο του ''Μορφέα'', οι
επόμενες γενεές θα καταθέτουν στεφάνια σε εθνικές εορτές και λοιπές επετείους. Στην κεντρική πύλη του εθνικού Κοιμητήριου υπάρχει η επιγραφή ''προέδρων επιφανών, πάσα γη τάφος''. Επειδή
υπάρχει ζήτηση, καλά θα κάνουν οι πρόεδροι των Οργανώσεών μας να επικοινωνήσουν το ταχύτερο
με τον ''ισόβιο πρόεδρο'' κ. Μιχάλη Σέρβο, γιά να κλείσουν θέση. Ο ίδιος έχει ήδη φιάξει το μνημείο
του με μάρμαρο, φωτογραφία και επιγραφή, αν και τελευταία σκέπτεται να φιάξει και μαυσωλείο
γιά τον εαυτόν του, γιά να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους προέδρους, Ηπειρώτες και μη.
ΔΗΜΟΣΙΑ και γραπτά... ( Γ. Λυκ. )

Ερωτήσεις προς νεοεκλεγέντα πρόεδρο
Αντί να κάνεις ''βαρύγδουπες δηλώσεις'' με
''εξαγγελίες'', λέγοντας ότι ''σου κατεβαίνει'' κ.
Π. Γαλάτουλα, όπως έκαναν και συνάδελφοί σου
πρώην πρόεδροι Νέας Υόρκης, μπορείς να εξηγήσεις στην Ομογένεια δύο πράγματα;
1- Πως γίνεται στην Ομοσπονδία να είναι μέλη και θρησκευτικές εταιρίες (ενορίες); Γνωρίζει
η Πολιτεία, που σας δίνει χρήμα, ότι έχετε μέλη
και εκκλησιαστικές Οργανώσεις-ενορίες;
2- Πως γίνεται στην οικονομική-φορολογική σας δήλωση στο IRS (990), να δηλώνετε ότι
ο βασικός σκοπός και η μοναδική αποστολή της
Ομοσπονδίας είναι ''η διεξαγωγή της παρέλασης
στο Μανχάτταν'' γιά 25η Μαρτίου, ενώ στο καταστατικό σας έχετε ένα σωρό ''σκοπούς'';

Τελικά ΤΙ Οργάνωση είστε; Διοργάνωσης μόνο
''καρνάβαλου-παρέλασης'', Πολιτιστική, τι;
Απαντήσεις υπάρχουν;

Δεν πάει στο δείπνο
Πληροφορήθηκα ότι η κ. Προξενίς, μόλις επιστρέψει από τις διακοπές και μετά τις ''Μεσογειακές Νύχτες'' σε πάρκα της Βοστώνης με την
παρουσία ''εκλεκτών τοπικών προεδροπαραγόντων'', δηλαδή όλων αυτών που ''τιμούν'' την
Ομογένεια, θα έχει δείπνο στην πρεσβευτική κατοικία με το νέο πρόεδρο της Ομοσπονδίας και
λοιπούς. Μάλιστα οι ''φήμες'' λένε ότι κάλεσε
και τον editor μου. 'Οταν τον ρώτησα μου απάντησε: '''Εχω κάνει πολλές αμαρτίες. Αλλά την
μεγαλύτερη, να συνευρεθώ με διπλωμάτες και
προέδρους, όχι''. Κρίμα... 'Εχασα τον ''χαβαλέ''.
Υπογραφή: Ο γ.γ. (γάμα-γάμα) Γραμματέας

Η Πολιτιστική Επιτροπή της
''Ομοσπονδίας Ελληνοαμερικανών
Προεδροπαραγόντων Μείζονος
Νέας Υόρκης'', σας προσκαλεί σε
μία και μοναδική παράσταση της
θεατρικής της ομάδας, που θα
παρουσιάσει το έργο:

Ιστορική φωτογραφία: Κρητικοί μετανάστες στη Νέα Υόρκη, στο διάστημα μεσοπολέμου του
περασμένου αιώνα, με ''κουμπούρες'' στα χέρια και ''ουίσκι''

Ο Μεμέτης και η Βιομηχανία των Ψευτο-Θαυμάτων στο στόχαστρο της Γερουσίας ΗΠΑ

Η παράσταση θα δοθεί στις
31 Σεπτεμβρίου, στις 8:00 μ.μ.

Αγοράστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας

O εικονιζόμενος παράγοντας, μαθαίνουμε ότι
είναι πρόεδρος (με ότι αυτό σημαίνει) στην
Βοστώνη, ενός ημιδιαλυμένου σύλλογου, με
''καλό ταμείο''. Δεν γνωρίζουμε το όνομά του,
αλλά τον αποκαλούν ''φαλακρός πράκτωρ ΘΟΥΒΟΥ'' (Θ. Β. υποθέτουμε θα είναι τα αρχικά του
ονόματός του). 'Αντε, με το καλό, να τον δούμε
και πρόεδρο της ''σκανδαλιάρας'' Ομοσπονδίας.

Ο τουρκικής καταγωγής και πολύ πετυχημένος Δρ. Μεμέτ Οζ, με δικό του τηλεοπτικό πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας, έγινε ξαφνικά στόχος επιτροπής γερουσιαστών μια και είναι οπαδός φυσικών
θεραπειών. Μάλιστα βρέθηκε να λογοδοτεί στην Αμερικάνικη γερουσία για υπερβολές και ψευτοεπιστήμη. Η στάση του κ. Οζ, τον οποίο μπορεί και να τον έχετε δει στην διαφήμιση του Καναλιού 5
(Φοξ) στην Νέα Υόρκη δίπλα από τον Έρνι Ανάστο, ήταν αξιοπρεπέστατη σε όλη την διαδικασία. Δεν
είναι λοιπόν ατύχημα που πέρα από το πρόγραμμά του, διδάσκει στο Πανεπιστήμιου ''Κολόμπια'' και
είναι και διευθυντής καρδιολογικού ιδρύματος στο Νοσοκομείο ''Νιού Γιορκ Πρεσβιτέριαν''.
Αξίζει να σημειωθεί πως ενώ οι αμερικανικές ειδήσεις έχουν καταντήσει μια ροή διαφημίσεων
όπου προτρέπουν ασθενείς να απαιτούν τα φάρμακα που θα παίρνουν από τους γιατρούς τους, αναφέροντας μάλιστα και τις παρενέργειες τους, από αιμορραγίες μέχρι στήσεις που διαρκούν παραπάνω από 4 ώρες (ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ !!!) και από κάθε είδους μεταμεσονύχτια ''ινφομέρσιαλ'' για φανταστικές επιστημονικές επιδόσεις, είναι κανείς ν' αναρωτιέται γιατί ο Δρ. Οζ στοχοποιήθηκε επειδή συνιστά να τρώμε περισσότερο αγγούρι και κανέλα, αλλά όχι με ενιαία συνταγή. Αναρωτιέται κανείς αν η
κατάθεσή του αποτελεί διαφημιστικό τρικ ή καινούργιο στυλ δημοσίων σχέσεων. Προς τι η κάλυψη
του ψευτο-θέματος από τα αμερικανικά ΜΜΕ;
Μ. Φ.
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ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

Οι ''κροίσοι'' Ομογενείς

ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Οι γελωτοποιοί της Ομογένειας
Μπορεί, ως Ομογένεια στις ΗΠΑ, να έχουμε να
επιδείξουμε σχεδόν μηδενικό έργο, κάτι δηλαδή
να μείνει γιά τις επόμενες γενιές, αλλά από γέλιο
έχουμε άφθονο. Ας είναι καλά τα αφηνιασμένα
και μη ψώνια στις ημιδιαλυμένες ομογενειακές
μας Οργανώσεις που μας...διασκεδάζουν με τα
καμώματά τους, δηλώσεις τους, ''πράξεις'' τους.
Τα χρόνια πέρασαν και δυστυχώς ανεχτήκαμε την ''σαβούρα'' της Ομογένειας, τους ελάχιστους, να ''αρπάξουν'' τις Οργανώσεις και να
μην φεύγουν από εκεί με τίποτα. Ανεχτήκαμε
αστοιχείωτους, κομπλεξικούς, ανίκανους και μικροαπατεώνες, οι οποίοι αποτέλεσαν και αποτελούν την ''τροχοπέδη'' σε κάθε πρόοδο της Ομογένειας. Τους αποτυχημένους, σε Ομοσπονδίες και λοιπές Οργανώσεις που ''υποστηρίζουν''
τα δύο μέγιστα κακά της Ομογένειας: Η Εκκλησία μας στις ΗΠΑ και οι εκπρόσωποι της Ελλάδας
(διπλωμάτες), γιά τους δικούς τους λόγους και
συμφέροντα. Αδιαφορήσαμε και τώρα συνειδητοποιούμε την καταστροφή, αλλά είναι αργά.

Θα θυμάστε τους...''κροίσους'' Ομογενείς που ''ΘΑ'' έκαναν ''μεγάλες επενδύσεις'' στην Ελλάδα (παρέα με Κλίντον), που ''ΘΑ'' βοηθούσαν τον δεινοπαθούντα λαό της, που τους προβάλουν ΜΜΕ στην Ελλάδα σαν...''θεούς'', που κάνουν χλιδάτα γλέντια στο Μανχάτταν αλληλοτιμώμενοι γιά το...τίποτα, με
την παρουσία του αστείου πρωθυπουργού, πολιτικών κλπ κλπ. Αυτούς δηλ. που έφιαξαν την περίφημη Hellenic Initiative. Στην δημοσιότητα η πρώτη
τους φορολογική δήλωση. Κι εκεί φαίνονται ΟΛΑ. Μπορεί ο καθένας να εξαγγέλει ότι ''μπούρδα'' θέλει, αλλά με την Φορολογία-IRS στις ΗΠΑ δεν μπορεί
να παίζει, δηλώνοντας ψευδή στοιχεία. Στο διαδίκτυο ζητούν από την Ομογένεια ειδικά, να ...συνεισφέρει οικονομικά, γιά να...βοηθήσουν την Ελλάδα.
Θυμάστε που πριν 2 χρόνια πήγαν στην Αθήνα και το έπαιζαν ''σπουδαίοι''; Και από κοντά ανεύθυνοι 'Ελληνες πολιτικοί και ΜΜΕ; Ε λοιπόν, οι ''κροίσοι''
στην Αθήνα Ιούλιο 2012, αντί να δώσουν, ξέρετε τι έκαναν; Fundraising γιά να καλύψουν τα... έξοδά τους (52.332 δολ.)!!!

Αθάνατη ''οργανωμένη Ομογένεια'' ΗΠΑ...''Επιφανείς προεδροπαράγοντες'' Βοστώνης: Ο ''μπαξές'' έχει από όλα τα...''φρούτα''
Φαίνεται ότι το 'χει η Βοστώνη να παράγει ''φρούτα'' κάθε λογής. Ειδικά, οι αξιωματούχοι της
άστεγης-άχρηστης μικρο-Ομοσπονδίας της, έχουν ''διαπρέψει'' στο παρελθόν, κάνοντας την Ομογένεια ''υπερήφανη''. Θα ασχοληθώ με δύο πραγματικά περιστατικά κι εσείς βγάλτε συμπεράσματα:
Περιστατικό 1 (ο πρόεδρος-''υπουργός'')
'Οπως διαβάσαμε σε είδηση του ''Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων'' (12 Απριλίου 2004), ο τότε νέος υφυπουργός Εξωτερικών, ''αρμόδιος γιά Απόδημους'' και σήμερα πάλι αρμόδιος γιά Απόδημους του κόμματος της ''Νέας Δημοκρατίας'', αφού (τότε) έλαβε ''βοήθεια'' 10.000 δολ. από μεγαλοπαράγοντα και πλούσιο Ομογενή γιά να προωθήσει τον ''φίλο'' του, ανακοίνωσε τον διορισμό
πρώην πρόεδρου της ελληνικής Ομοσπονδίας Βοστώνης ως υποδιευθυντή στην Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού. Στην είδηση αναφέρεται ότι ο διορισθής, ήταν ''απόφοιτος του Πανεπιστήμιου Βοστώνης'', όπου είχε ''σπουδάσει'', όπως αναγράφεται, ''οικονομικά και Διοίκηση (επιχειρήσεων)'':

Λίγες ημέρες αργότερα, ο διαχρονικός ''υμνητής'' της κομπιναδόρικης Οργάνωσης, που διαπρέπει
σε παραπληροφόρηση, ο ''Θ. Κ'' της ημερήσιας ''γεροντοκόρης Αστόριας'', σε ''υμνολόγιο'' γιά τον
διορισθέντα, πρόσθεσε ότι ήταν απόφοιτος και του...Χάρβαρντ (αν θυμάμαι καλά το πανεπιστήμιο).
Ο διορισθής υποδιευθυντής εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, στο υπουργείο και γιά το μισθολογικό
αναφέρθηκε στην ''εφημερίδα Κυβερνήσεως'' ότι ήταν ''πληρεξούσιος υπουργός''. Από τότε, ο πρώην πρόεδρος αυτοαποκαλείται ''υπουργός'' και όπου τον ''βολεύει'' θέλει -μερικές φορές ''απαιτεί''να τον αποκαλούν ''υπουργό''. 'Οπου καταλαβαίνει ότι θα τον ''κράξουν'' πράττει διαφορετικά.
Δεν έμαθα αν υπόβαλε και τα ''προσόντα'' του, δηλαδή τα ''πτυχία'' του στο ανεύθυνο-γελοίο
υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα. Αλλά εκείνο που γνωρίζω είναι ότι το Πανεπιστήμιο Βοστώνης
επίσημα...αγνοεί την ''πτυχιακή αποφοίτησή'' του (γιά...Χάρβαρντ ούτε λόγος).
Κάποιος με στοιχειώδη μόρφωση δεν δυσκολεύεται να αντιληφθεί την αδυναμία του ''υπουργού'' στην ομιλία και γραφή όχι μόνο της αγγλικής, αλλά και της...ελληνικής. Καταλαβαίνει ότι, πιθανά είναι απόφοιτος...γυμνασίου. Αλλά επειδή ένας ''προεδροπαράγοντας'' όπου τον βολεύει λέει ότι του ''κατεβαίνει'' γιά να ''εντυπωσιάσει'', ο ''υπουργός'' δηλώνει και απόφοιτος της πρώην
ΑΣΟΕΕ στην Αθήνα, με πανεπιστημιακό δίπλωμα. Και ένας απλός Ομογενής που έχει έστω περάσει
από πανεπιστήμιο, γνωρίζει ότι αν έχεις πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστήμιου Ελλάδας, στις ΗΠΑ πας
γιά...''μάστερ''. Ο ''υπουργός'', δυστυχώς, ούτε αυτό γνωρίζει. Και το ''παραμύθι'', καλά κρατεί.
Τότε, μετά τον ''διορισμό'', οι της ''ελληνικής ακαδημαϊκής Κοινότητας Βοστώνης'', αντέδρασαν
έντονα με οργισμένες επιστολές τους στην Αθήνα, ακόμα και στον πρωθυπουργό. Αλλά ήδη το κακό
είχε γίνει: Η ''οργανωμένη Ομογένεια'' Βοστώνης -και γενικότερα η Ομογένεια- είχε γίνει ''ρόμπα''.
Ο υφυπουργός Παν. Σκανδαλάκης, στην πορεία, κατάλαβε το μεγάλο λάθος και τις νομικές συνέπειες, αλλά ''το βούλωσε''. 'Οταν ένα χρόνο αργότερα ο τότε πρωθυπουργός Καραμανλής τον αντικατέστησε, μαζί αποχώρησε και ο ''υπουργός''. Σήμερα και η αναφορά στον Π. Σκανδαλάκη μόνο
του ονόματος του ''υπουργού'', τον κάνει να...καραφλιάζει. Πριν λίγα χρόνια, μου δήλωσε ο πρ. υφυπουργός (από Νέα Υόρκη όπου έκανε εγχείρηση): '''Ηταν το μεγαλύτερο λάθος που έκανα ποτέ''.
Ο ''υπουργός'', μετά την αποχώρησή του, εγκαταστάθηκε σε ζεστή Πολιτεία του Νότου των ΗΠΑ.
Εκεί χρησιμοποίησε τους ''τίτλους'' και τα ''υπουργικά'' του επιτεύγματα σε ''αφελείς'' Ομογενείς.
'Εγινε πρόεδρος του συλλόγου του τόπου καταγωγής του, αλλά λίγο μετά τον ''πήραν χαμπάρι'' και
τον διέγραψαν από μέλος.
'Εγινε και πρόεδρος της τοπικής μικρο-Ομοσπονδίας, έφυγε και από εκεί. Και σήμερα αρέσκεται
να τον προσφωνούν ως ''υπουργό'' σε χοροεσπερίδες, εστιατόρια, χωρίς να αντιδρά.
Η τοπική Ομογένεια ακόμα γελά όταν πριν λίγα χρόνια ο ''τιμώμενος'' εκδότης της ''ημερήσιας γεροντοκόρης'' Αστόριας, σε εκδήλωση του τοπικού σύλλογου των Ηπειρωτών, τον προσφώνησε ως
''υπουργό''. Τελευταία ο ''υπουργός'', διαδίδει ότι ''μέλη της κυβέρνησης Σαμαρά του τηλεφωνούν ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός- γιά να τον συμβουλεύονται''.
Τώρα, εξαιτίας της ηλικίας του, αν και οι Ομογενείς γνωρίζουν, δεν τον ''κράζουν''. 'Εχει την συ-

μπάθειά τους, αφού τον θεωρούν ''γραφικό''. Του αναγνωρίζουν όμως ότι ''δόξασε'' την Ομογένεια.
Περιστατικό 2 (ο... ''λόγιος'' σημερινός πρόεδρος)
Ο σημερινός πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βοστώνης -ήταν πρόεδρος και πριν 8 χρόνια- είναι εξαιρετική περίπτωση. Με εμφανές το ''Ναπολεόντιο σύμπλεγμα'' πιστεύει ότι εκπροσωπεί μία πολύ
''σοβαρή και μεγάλη Οργάνωση'', άσχετα αν και οι...κότες γνωρίζουν ότι πρόκειται γιά μιά μικρούλα
Ομοσπονδία αποτυχημένων, αστοιχείωτων μόνιμων παραγόντων, που -ως Οργάνωση- ''κουβαλά''
ένα σωρό σκάνδαλα, οικονομικά και μη, με την οποία, αν οι Αρχές είχαν ασχοληθεί σοβαρά μαζί της,
ορισμένοι από τους ''διαχρονικούς μόνιμους παράγοντές της'' θα ήταν ήδη στην...φυλακή.
Ο πρόεδρος πιστεύει ότι είναι...ημίθεος. ''Μάγκας'' και ''ανεπανάληπτος''. Εξελίχτηκε σε ''νούμερο
ένα'', σε πρώτης κατηγορίας γελωτοποιό. Και το απόδειξε πρόσφατα, όταν εμφανιζόμενος σε ραδιοτηλεοπτικό σταθμό (τον 24ωρο ελληνικό WPSO-Φλόριδα), έκανε ανεπανάληπτες δηλώσεις και όλοι
κατάλαβαν ότι πρόκειται περί ''φελλού'' με αισθητό το ''κόμπλεξ κατωτερότητας''.
Ο πρόεδρος, όταν τον ''στρίμωξε'' ο εκφωνητής γιά τα περί έρανου γιά Μυρτώ, άρχισε τις ''μαγκιές'', απειλές κλπ. Ανάφερε ότι ''όσα ΜΜΕ σε Ελλάδα και Αμερική κατηγορούν την Ομοσπονδία Βοστώνης είναι αλήτες-κίτρινος τύπος'', πιστοποιώντας στο ακροατήριο ότι έχει ''μεγάλο πρόβλημα''.
Αλλά το πλέον ''κουφό'' ήταν η απάντησή του όταν ρωτήθηκε γιά μία υβριστική κατά της μητέρας
της Μυρτώ, αναφορά του σε ένα ιστολόγιο που διατηρεί στο διαδίκτυο, με αναγραφές-αντιγραφές,
πρώτα και καλύτερα της αρθρογραφίας του ''μέντορά'' του ''Θ. Κ'' της ημερήσιας Αστόριας. Είπε το
αμίμητο ''έχω 36 άτομα που γράφουν γιά μένα''. Και ''κούφανε'' τους πάντες, αφού τα 36 άτομα είναι αυτός και ο... εαυτός του.
Φυσικά στην -τηλεφωνική- παρουσία του στον σταθμό, επιβεβαίωσε αυτό που η Ομογένεια πιστεύει ξεκάθαρα: Είχαν και έχουν ''πονηρές βλέψεις'' με τα χρήματα του έρανου γιά Μυρτώ.
Ο πρόεδρος, αφηνιασμένος που δεν αναγνωρίζεται η ''προεδρική, ηγετική του ανεπανάληπτη μοναδικότητα'' και ''τρώγοντας πολλές σφαλιάρες'' τελευταία αφού τους κατάλαβαν παντού τι είδους
''σοβαρή'' Οργάνωση είναι (ακόμα και από τον ραδιο-τηλεοπτικό σταθμό που τους αποκάλεσε -ως
Ομοσπονδία- ωμά ''απατεώνες''), απειλεί τους πάντες με...μηνύσεις.
Μάλιστα έστειλε και ένα αστείο-απειλητικό γράμμα στην ''Πρωϊνή'' (και στο kalami.net), ''απαιτώντας'' να ''αφαιρεθεί οποιαδήποτε αναφορά έγινε γιά την Ομοσπονδία Βοστώνης''. Και η απάντηση της ''Πρωϊνής'' (δημοσιεύεται στην τελευταία σελίδα) απλή: ''Μεγάλε πρόεδρε, ούτε ο Μέγας Ναπολέων θα απαιτούσε αστεία, παράνομα και αντισυνταγματικά πράγματα. Εσύ τον ξεπέρασες. Κι αν
διαφωνείς και τολμάτε, πάμε δικαστήριο γιά να αποκαλυφθούν όλα, να ξεβρακωθείτε και να εξηγήσετε τα περί των διαχρονικών ανομιών-παρανομιών σας, ειδικά τα περί εράνων, όπως με πυρόπληκτους 2007-08 και την κατάληξη των χρημάτων, χώρια η διαχρονική εξαπάτηση του IRS κλπ''.
Αλλά το πιό ωραίο το κράτησα γιά το τέλος. Στην ημερήσια ''γεροντοκόρη'' Αστόριας, έκδοση
Σαββατοκύριακου 24-25 Αυγούστου 2011, υπήρχε
''αφιέρωμα'' στον ''μέγιστο πρόεδρο'', γραμμένο φυσικά- από τον διαχρονικό υμνητή των ανομιών
της Ομοσπονδίας Βοστώνης, Θεόδωρο Καλμούκο. Εκεί υπάρχει και το ανεπανάληπτο ''προσόν''
του πρόεδρου: Συγγράφει...''λόγους γιά πολιτικούς στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ'' (!!!). Μετά μην
αναρωτιέστε γιατί ''η Μιχαλού τους ψάχνει στην
Βοστώνη γιά τα πολλά που της...χρωστάνε''.
Συμπέρασμα
Oι αξιωματούχοι της μικρο-αποτυχημένης σε
όλα Ομοσπονδίας Επιτήδειων Βοστώνης, θα ''μείνουν στην ιστορία''. Μαζί με αυτούς και οι ασοβάρευτοι διασκεδαστές της Ομογένειας, ο τοπικός Μητροπολίτης και το γενικό μας Προξενείο, που
συναλλάσσονται-συνεργάζονται μαζί τους, δηλ. με την...ανυπαρξία τους. Φαίνεται είναι του ίδιου
επιπέδου ή όπως λέει ο σοφός λαός μας ''γύρισε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι''.
- Υπάρχουν και άλλα ''ωραία'' με την Ομοσπονδία του απειροελάχιστου έργου, που έπαιρνε κάθε χρόνο -γιά πολλά χρόνια- χορηγίες από το ελληνικό γενικό Προξενείο, το οποίο ''υποστήριζε'' το
ανύπαρκτο έργο της, με χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων. Μόνο από αυτό το γεγονός, δίκαια το ελληνικό Προξενείο στην Βοστώνη αναδείχτηκε στο πιό ΑΘΛΙΟ και γελοίο ανά την οικουμένη. Μην ξεχνάμε ότι στο Προξενείο χρημάτισαν ως γενικοί πρόξενοι τα ''μεγάλα μηδενικά'' της διπλωματίας: Παναγόπουλος, Παπαϊωάννου, Πασσάς, Κογεβίνας, Μπίκας, Ορφανίδης.
Με τα υπόλοιπα ωραία, όπως με την ''εκτόξευση καρεκλών'' σε συνεδρίαση από πρώην προεδρίνα, θα ασχοληθώ άλλη φορά, γιά να γελάσουμε, αφού η μικρο-Ομοσπονδία αποτυχημένων εγκάθετων, μόνο γιά γέλια είναι και -φυσικά- γιά κάθε μορφής (οικονομικά και μη)...σκάνδαλα.
Υπογραφή: Ο β' αντι-Πρόεδρος
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ΑΓΓΕΛΙΑ

American
Hellenic
Community
of Florida

Ελληνοαμερικάνικη
Κοινότητα
Φλόριδας

Μία ομογενειακή, αστική, μη κερδοσκοπική, μη εκκλησιαστική Οργάνωση

Συνέπεια, όραμα, εθελοντισμός, συμπαράσταση-βοήθεια στους
συνταξιούχους συμπατριώτες μας, κοινωνική προσφορά, πολιτιστικές
εκδηλώσεις, προγράμματα γιά νέους (σύντομα) κ.ά.

Με ιδιόκτητο κτίριο, ευρύχωρο χώρο και προαύλιο γιά εκδηλώσεις,
γίναμε το κέντρο του Ελληνισμού στην δυτική Φλόριδα.

Σωτήρης Αγγελάτος, πρόεδρος

Διονύσης Βλάχος, αντιπρόεδρος • Αικατερίνη Μαρκάτου, γραμματέας • Σπύρος Σιδέρης, ταμίας • Αλεξάνδρα Λαζίδου, μεγάλη δωρήτρια

American Hellenic Community of Florida
1749 Harpoon Drive • Holiday, Florida 34690
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Συμβαίνουν και στην...Βραζιλία: Σκάνδαλο
με έμμεση ανάμιξη της ελληνικής πρεσβείας
Ο Ελληνισμός δεν υποφέρει μόνο στον ελλαδικό χώρο αλλά και στο ομογενειακό περιβάλλον του
εξωτερικού. Σχεδόν παντού μοιάζει να έχει υιοθετηθεί το ίδιο καταχθόνιο σχέδιο της διασπάσεώς
του και της απομάκρύνσεώς του από τις ρίζες του που βασίζονται στην ελληνίδα Γλώσσα.
'Ολο και λιγότεροι νέοι μας εδώ στην Βόρειο Αμερική αφήνονται χωρίς ελληνόφρονα ερείσματα
στον αμερικανικό τρόπο ζωής, τα ομογενειακά σχολεία αδειάζουν, η Εκκλησία περί άλλων τυρβάζει
και πολλές οικογένειες γίνονατι εύκολο δέλεαρ στο μπλέντερ της παγκοσμιοποίησης.
Ο κήπος όμως της αγωνίας εκτείνεται και στη Νότιο Αμερική. Η σκοτεινή νύχτα της Γεσθημανή
απλώνεται και στην Λατινική Αμερική. Ο Ελληνισμός προδίδεται εκ των ένδον. Μόνοι μας βγάζουμε
τα μάτια μας.
Μιά ματιά στην κατάσταση του Ελληνισμού στην Μπραζίλια θα μας δώσει το μέγεθος του πεισιθανάτιου πνεύματος που κυριαρχεί. Πλούσιοι Ομογενείς, πάμπτωχη ελληνική παρουσία. Παχυλοί μισθοί δίνονται στον παππά, στον δάσκαλο και στα στελέχη της πρεσβείας με απόδοση έργου μηδαμινής βάσης. Το λάθρα βιώσας, το ετερόβιο, το διασπαστικό πνεύμα της εγωπάθειας, που οδηγεί στην
παρακμή και συστηματικό αφανισμό, μπορεί κανείς να το διακρίνει με μόνο μια μικρή παραμονή του
στους κόλπους της λεγόμενης ομογένειας.
Σε επόμενα σημειώματά μας θα αναφέρουμε σχετικά με το εκκλησιαστικό θέμα, το θέμα της ''διπλωματικής παρουσίας'', για το μέλλον της ελληνικής παρουσίας στην Βραζιλία και τι κόστος έχει για
το ελληνικό δημόσιο η δήθεν προσπάθεια διατήρησης του ελληνισμού.
Ελληνικό Σχολείο (''δάσκαλοι που διδάσκουν και με τον χαρακτήρα τους'')
Δύο δασκάλους είχε το λεγόμενο ελληνικό σχολείο Μπραζίλιας για 5-6 παιδιά ομογενών που στεγάζεται σε ένα μισομουχλιασμένο βοηθητικό χώρο πίσω από την εκκλησία.΄Εμεινε τελικά μια μόνο
δασκάλα στην οποία η ελληνική κοινότητα καταβάλλει και το ενοίκιο του σπιτιού της. Ο αριθμός των
μαθητών που μιλούν την ελληνική (σαν πάτρια γλώσσα των γονιών τους) συνεχώς μειώνεται.
Οι δάσκαλοι ερχόμενοι στην Μπραζίλια βλέπουν το εκπαιδευτικό έργο σαν ευκαιρία να ασχοληθούν με εμπορικές δοσοληψίες προκειμένου να πλουτίσουν με την ανέχεια της Πρεσβείας και την
χρήση του υπηρεσιακού (ή διπλωματικού διαβατηρίου) .
'Αλλος είχε ασχοληθεί στο παρελθόν με εστιατόριο και άλλος (ο τελευταίος) είχε γίνει περιπτεράς.
Μένουμε λίγο στον περιπτερά ( Ν.Φ.) για το φαιδρόν και τραγικό της υποθέσεως.
Ο κύριος αυτός φεύγοντας από την Μπραζίλια άφησε πίσω του αποκαίδια εκπαιδευτικού έργου,
αλλά γέμισε τις τσέπες του με δολλάρια. Εξαπάτησε αρκετούς ομογενείς, τους πήρε δανεικά και
αγύριστα αξιόλογα ποσά και έγινε ''λαγός''.
'Επεισε έγκριτο ομογενή της Μπραζίλιας να γίνει εγγυητής του στο κατάστημα εφημερίδων και
συναφών ειδών που άνοιξε σε ένα πολυκατάστημα της Μπραζίλιας, του απέσπασε έγγραφες επαγγελματικές εγγυήσεις τις οποίες και στην συνέχεια παρεβίασε και φεύγοντας από την Μπραζίλια για

OMOΓENEIA

την Ελλάδα, άφησε για να πληρώσεις (ο εγγυητής του) τους προμηθευτές με ποσό άνω των σαράντα
χιλιάδων δολαρίων ΗΠΑ.
Ο εγγυητής στρέφεται τώρα στην πρεσβεία σαν μέτοχο του εγχειρήματος εξαπατήσεώς του (και με
το δίκιο του φυσικά, όλα γίνονταν κάτω από την μύτη του πρέσβη ο οποίος ήξερε για τις εξωυπηρεσιακές ενασχολήσεις του- λες και υπήρχαν υπηρεσιακές ενασχολησεις του δασκάλου!!)
Η πρεσβεία κλεισμένη στην Βαστίλλη της, προσπαθεί να καλύψει τον δάσκαλο και κωλυσιεργεί
στο να δώσει στον ομογενή-εγγυητή την διεύθυνση του δασκάλου στην ελλάδα για του αποσταλεί η
δικαστική κλήση.
Μιλάμε για ρεζίλια. Δάσκαλος με την ιδιότητα του μέλους της Πρεσβείας σπιλώνει το όνομα του
Ελληνισμού και εμείς προσπαθούμε να κρύψουμε το σκουπίδι κάτω από την κουρελού αντί να κινήσουμε διαδικασία αποκατάστασης της ζημιάς και παραδειγματικής τιμωρίας του.
Το διδασκαλικό έργο (και στην Μπραζίλια ) χωλαίνει , ο Ελληνισμός μαραίνεται , ο ''εκπαιδευτικός
συντονιστής'' μάλλον θα φροντίζει και αυτός την ετεροβιότητά του.
Η επιστολή-καταπέλτης
Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής που έστειλε ο πρόεδρος της ελληνικής Κοινότητας στον πρέσβη της Ελλάδας στην Βραζιλία:

Το Φθινόπωρο στην Βουλή το νομοσχέδιο γιά ΣΑΕ
Η ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (ΣΑΕ), με ένα νομοσχέδιο που θα εξεταστεί από τη Βουλή το φθινόπωρο, «για να περάσει από την Ολομέλεια και όχι το θερινό Τμήμα, λόγω
της σοβαρότητας του θέματος» -όπως υπογράμμισε ο υφυπουργός Εξωτερικών Κυριάκος Γεροντόπουλος- συζητήθηκε 3 Ιουλίου '14 στην τελευταία συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής για το νέο
νομοσχέδιο. Το νέο ΣΑΕ «θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, αλλά η Πολιτεία θα το στηρίξει για τη
διενέργεια των εκλογών του και ό,τι άλλο χρειαστεί, μέχρι να συσταθεί και να έχει πόρους» σημείωσε
ο κ. Γεροντόπουλος. (Περισσότερα σελ. 10)
Φοιτητές από ΗΠΑ στον πρόεδρο Παπούλια
Ομάδα Ελληνοαμερικανών φοιτητών του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου (American Hellenic
Institute - ΑΗΙ), με επικεφαλής τον πρόεδρο του AHI Νικ Λαριγκάκη, επισκέφθηκαν 3 Ιουλίου '14, στο
προεδρικό Μέγαρο, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια.
Καλωσορίζοντάς τους, ο κ. Παπούλιας είπε ότι είναι χαρούμενος γιατί «δεν ξεχνάτε τη μικρή πατρίδα, από την οποία έχετε κληρονομήσει αρκετά γονίδια» και σημείωσε: «Και αυτό είναι καλό, γιατί
μπορεί να είναι μικρή, αλλά είναι μεγάλη σε πολιτισμό και επιτεύγματα πνευματικά. Δεν είναι μονάχα
ο αρχαίος μας πολιτισμός, η φιλοσοφία, οι επιστήμονες της εποχής εκείνης, αλλά είναι και τα σύγχρονα επιτεύγματα, τα νόμπελ στην ποίηση, Σεφέρης, Ελύτης, και υποστηρίζω ότι αν η ελληνική
γλώσσα ήταν διαδεδομένη όπως η αγγλική, θα κυριαρχούσε η ελληνική ποίηση σε όλο τον κόσμο με
εκατοντάδες ποιητές». «Ο ελληνικός λαός είναι ευαίσθητος όχι μονάχα για την πατρίδα μας, αλλά και
για τους άλλους που υποφέρουν στον κόσμο» πρόσθεσε.
ΗΠΑ: ''Νομοσχέδιο'' κατά Τουρκίας
Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της αμερικανικής Βουλής ενέκρινε ομόφωνα νομοσχέδιο, καθιστώντας την Άγκυρα υπόλογη για τις χριστιανικές περιουσίες στην Τουρκία και την Κύπρο. Ζητά το
σεβασμό των θρησκευτικών ελευθεριών και την επιστροφή των εκκλησιών, των χριστιανικών ιδρυμάτων και κειμηλίων, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στις κατεχόμενες από τα τουρκικά
στρατεύματα περιοχές της Κύπρου, καθώς επίσης και να σεβαστεί τα δικαιώματα του Οικουμενικού
Πατριαρχείου. Το νομοσχέδιο, με αριθμό 4347, που φέρει την ονομασία «Πράξη για τη λογοδοσία
της Τουρκίας αναφορικά με τους Χριστιανικούς Ναούς», ενισχύει παλαιότερο νόμο που ενέκρινε η
Βουλή, το Δεκέμβριο του 2011. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τις
διεθνείς της υποχρεώσεις και να επιστρέψει κατασχεμένες περιουσίες χριστιανικών εκκλησιών και να
σεβαστεί πλήρως τα δικαιώματα των Χριστιανών να εξασκούν τα θρησκευτικά τους δικαιώματα.

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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Η γραπτή ''εξομολόγηση''
της μητέρας της Μυρτώ
Πως είχαν στήσει την ''δουλειά'' οι της Ομοσπονδίας Boστώνης,
με τα χρήματα του έρανου της Ομογένειας, γιά την Μυρτώ
Γιά πρώτη φορά η Μαρία Κοτρώτσου, με την δική της γραφή, εξιστορεί την περιπέτειά της
στην Βοστώνη, με νοσηλεία της Μυρτώ, τον έρανο και τις συμπεριφορές, σκευωρίες, παιχνίδια επιτήδειων κ.ά... (στο αυθεντικό κείμενο, κάναμε ελάχιστες αλλαγές στο συντακτικό)
Σαν εισαγωγή...
Αφού περίμενα μία εβδομάδα και μου έλεΠρέπει να σας ομολογήσω ότι προσπαθώ πολύ γαν από Ελλάδα ότι έρχονται και έρχονται με
να κρατήσω την αντοχή μου μαζί με την ελπίδα την KLM, πήρα την γεν. πρόξενο να ρωτήσω τι
γιά την Μυρτώ, στα δύο χρόνια που σπίτι μου εί- έπρεπε να κάνω, γιατί στο Κέντρο ήμουν εντεναι το εκάστοτε νοσοκομείο και το εκάστοτε ια- λώς μόνη. Μου είπε ευγενέστατα ότι θα ασχολητρικό Κέντρο.
θεί εκείνη με το θέμα. Πράγματι, μετά 10-12 ημέΣκέφτομαι ότι δεν θέλω τα χρήματα της Ομο- ρες και μετά από τηλεφωνήματα, βρήκαν ότι είγένειας στον έρανο. Θέλω την τιμωρία αυτών χαν μείνει στο 'Αμστερνταμ και η πρόξενος φρόπου τον έκαναν, θέλω να μην φάνε τα λεφτά του ντισε και ήρθαν τελικά. Μάλιστα πήγε η ίδια με
κόσμου, που δώσαν οι άνθρωποι από το υστέ- μιά υπάλληλο του προξενείου και μου τις έφερε
ρημά τους ή περίσσευμα, γιατί ακόμα κι έτσι θα από το αεροδρόμιο. Λίγες ημέρες μετά ήρθε να
μπορούσαν να τα είχαν δώσει κάπου αλλού, σε μας δει και ο σύζυγός της.
ένα άλλο παιδί και να έχουν πιάσει τόπο. Τώρα,
Αρχές Ιουλίου (2013) ήρθε και μία κυρία που ο
απλά θα πάνε χαμένα [αφού τα προορίζουν γιά άνδρας της εργαζόταν στο προξενείο, αλλά θα
τρίτους].
έπαιρνε μετάθεση στις Βρυξέλες. Μαζί της και
Θα σας πω μιά ιστορία έτσι γιά να ξέρετε. Τον μιά άλλη κυρία που ήθελε να μου γνωρίσει γιά
χρόνο 1992 έφερα στον κόσμο, μετά από πολλές να μην είμαι μόνη, η κ. Βάσω Γ.
αποτυχημένες προσπάθειες, ένα αγοράκι. Μέχρι τον όγδοο μήνα μου έλεγαν ότι όλα πήγαιναν καλά. Είχα κάνει πολλές εξετάσεις σε μεγάλο Κέντρο, όπου ο γιατρός μου, όπως έμαθα μετά, ήταν ο κυριότερος μέτοχος. 40 ημέρες πριν
γεννηθεί, διαγνώστηκε εγκεφαλικό πρόβλημα.
Σαράντα ημέρες δεν κοιμόμουν. Ζούσα με την
ελπίδα να γεννηθεί και να μπορέσει η επιστήμη να το βοηθήσει. 'Οταν γεννήθηκε είδαν οι γιατροί ότι είχε πολλαπλές συγγενείς ανωμαλίες,
που στα τόσα υπερηχογραφήματα έπρεπε να τα
έχουν δει, γιατί ήταν ολοφάνερες... Δεν είδαν τίποτα. Δεν με ενημέρωσαν γιά τίποτα. 'Οταν γεννήθηκε, πάθαμε σοκ. Πέθανε μετά 15 ημέρες. Το
έβλεπα και το ζούσα όσο μου επέτρεπαν. Μου
είπαν να κυνηγήσω τον γιατρό και το Κέντρο,
γιά την αμέλειά τους, με τις τόσες εξετάσεις και
Εγώ τον κ. Καυκά (σημ.: τώρα πρόεδρος Ομουπερηχογραφήματα που είχα κάνει.
σπονδίας, τότε α' αντιπρόεδρος) και τον κ. ΚαλΚόστος ψυχολογικό τότε, ανυπολόγιστο. Μέ- μούκο (σημ.: ανταποκριτής ημερήσιας Αστόριας
χρι και σήμερα το έχω μέσα μου. Οικονομικό κό- Νέας Υόρκης ''Εθνικός Κήρυκας) τους πρωτοείστος πάνω από 2 εκατομ. δραχμές, όταν ο μι- δα γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου στο σπίτι της προσθός μου δεν ήταν πάνω από 80.000 δρχ.
ξένου, που με είχε καλέσει ένα Σάββατο βράΔεν έκανα τίποτα, γιατί δεν ήθελα να κερδίσω δυ. Μάλιστα μου έστειλε τον Καυκά να με πάρει,
χρήματα από το παιδί μου που πέθανε και δεν επειδή εγώ της είπα ότι με ταξί, χωρίς να μιλάω
μπόρεσα να του προσφέρω τίποτα. Τους άφησα. την γλώσσα (αγγλικά) δεν μπορώ να κυκλοφοΘα πει κάποιος μπορούσες να τους πάρεις απο- ρήσω. 'Ηρθε ο Καυκάς και με πήρε. Στο σπίτι της
ζημίωση και να την δώσεις σε ένα 'Ιδρυμα άρω- προξένου, όταν φτάσαμε, ήταν το ζεύγος Καρστων παιδιών. Σωστά. Μόνο που το σκέφτηκα πούζη και μετά από λίγο ήρθε και το ζεύγος Καλπολύ μετά, γιατί γιά εμένα τον πρώτο καιρό ση- μούκου. Μέχρι εκείνη την στιγμή, ούτε τους είχα
μασία είχε το παιδί μου που πέθανε. Και να σας δει, ούτε είχα ακούσει γιά Ομοσπονδία.
πω κάτι...Δεν μετανιώνω, έτσι ένιωθα τότε, έτσι
Μιλούσαν γιά τις διακοπές τους με τον Πατριέκανα. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Μπορεί καμία άρχη με γιοτ στο Αιγαίο και άλλα. Προς το τέφορά η ιστορία να επαναλαμβάνεται με ίδιους λος ο Καλμούκος με ρώτησε γιά λίγο πως παει η
πρωταγωνιστές και άλλους κομπάρσους ή όπως Μυρτώ. Δεν έγινε καμία κουβέντα άλλη γιά την
λέει ο Κοέλιο ''η ζωή κάνει κύκλους ''.
Μυρτώ.
Γνωρίζω -μου το είπε φίλη μου στην ΒοστώΗ περιπέτεια στην Βοστώνη
νη που ανακατεύεται σε Οργανώσεις- ότι αρχές
'Οταν φτάσαμε στην Βοστώνη με ιδιωτικό αε- Φθινόπωρου είχαν συζητήσει ως Ομοσπονδία αν
ροπλάνο-ασθενοφόρο (καλοκαίρι 2013) πήγαμε θα βοηθήσουν την Μυρτώ και είχαν πει όχι. Τι
στο νοσοκομείο ''Μασ-Τζένεραλ'' γιά εξετάσεις. άλλαξε μέχρι τον Νοέμβριο και ξαφνικά αποφάΕκεί μόλις φτάσαμε μας περίμενε ο γιατρός Βελ- σισαν να κάνουν έρανο;
μάχος. Μείναμε 5 ημέρες αντί γιά 3, επειδή βρήκαν ένα μικρόβιο στο έντερο της Μυρτώ, που
Περί Πάπας
δεν γνωρίζαμε την ύπαρξή του από την Ελλάδα.
Για την κυρία Πάπας πρωτοάκουσα όταν η ΒάΟ Βελμάχος ερχόταν κάθε μέρα, μου μιλούσε και σω Γ. με πήγε στο ελληνικό φεστιβάλ του Καθεβοηθούσε στην μετάφραση-επικοινωνία με για- δρικού τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτώβρη, δεν
τρούς. Την δεύτερη ημέρα μου είπε θα έρθει να θυμάμαι ακριβώς, γιά να μου γνωρίσει τις φίλες
με δει η γεν. πρόξενος Καναρά. 'Ηρθε, με είδε της. Εκεί γνώρισα τις κυρίες Ντέμπη Μπ. και Σάγιά λίγο, ήταν ευγενέστατη και μου είπε αν θέλω ντυ Τσ., που μου συμπαραστάθηκαν πολύ μετά.
κάτι να της τηλεφωνήσω. Την ίδια ημέρα ήρθε Εκεί γνώρισα και την Ελένη Ρ. που νομίζω δουκαι πάτερ Κλεόπας του Καθεδρικού. Αλλά εκεί- λεύει με την Πάπας σαν γραμματέας της ή κάτι
νη την ώρα έκαναν εξετάσεις στην Μυρτώ (αξο- τέτοιο. Κι ενώ άρχισε ο έρανος από Νοέμβριο,
νική), μου μίλησε λίγο και έφυγε. Την επομένη όταν δημιουργήθηκε αργότερα το θέμα με το
ήρθε πάλι με τον μητροπολίτη Μεθόδιο, στο δω- Childrens Hospital όπου έγινε η εγχείρηση της
μάτιο να δούν την Μυρτώ. Κάθησαν πολύ λίγο κι Μυρτώ αρχές Δεκεμβρίου και το νοσοκομείο
έφυγαν. 'Ολα αυτά έγιναν έτσι, χωρίς εγώ να πε- ήθελε τα χρήματα μπροστά, η Ντέμπη Μπ. μίληριμένω κανέναν, αλλά είχαν ακούσει γιά την πε- σε στην Πάπας και στην Ελένη Ρ. Μάλιστα η Ντέρίπτωση της Μυρτώ από τα ΜΜΕ στην Ελλάδα.
μπη και η Ελένη, όταν έμαθαν τέλη ΔεκεμβρίΜετά 5 ημέρες πήγαμε στο ιατρικό Κέντρο ου ότι η Πάπας δεν θα πληρώσει την εγχείρηSpaulding κι εκεί περίμενα να έρθουν και οι ση ''έπεσαν από τα σύννεφα'', επειδή είχαν συμαποσκευές, επειδή το αεροπλάνο-ασθενοφόρο ήταν μικρό και μας άφησαν να πάρουμε μόνο ένα μικρό βαλιτσάκι με ελάχιστα πράγματα,
με αποτέλεσμα η Μυρτώ κι εγώ να μην έχουμε
ένα νυχτικό ή μία ζακέτα.

ΤΟ ΘΕΜΑ

''Μήνυμα ελήφθη'': ΔΕΝ ξαναγίνεται έρανος
από το (ανύπαρκτο ως Οργάνωση, υπαρκτό ως ΙΔΙΩΤΙΚΗ επιχείρηση με αρκετό χρήμα στο ταμείο
από ''φιλανθρωπίες'') Hellenic Cardiac Fund Βοστώνης. Εξαιτίας των δημοσιευμάτων της ''Πρωϊνής'' ΔΕΝ θα ξανακάνουν εράνους, επειδή ''η ηλικία και η υγεία της κ. Μπ. Πάπας δεν το επιτρέπουν''. Ουσιαστικά, επειδή κατάλαβαν -μετά τις αποκαλύψεις μας- ότι οι Αρχές ''θα τους χτυπήσουν την πόρτα''.
Κι ενώ το ανύπαρκτο νομικά-τυπικά Hellenic Cardiac Fund που μάζευε χρήματα γιά παιδιά, με
εράνους και δωρεές, είναι ΙΔΙΩΤΙΚΗ επιχείρηση, οι ανεγκέφαλοι-αστοιχείωτοι της Ομοσπονδίας
Βοστώνης ''αποφάσισαν'' ότι ''αν δεν υπάρξουν νοσήλεια γιά την Μυρτώ, τα χρήματα έρανου γι'
αυτήν θα πάνε στο -ανύπαρκτο τυπικά νομικά- Hellenic Cardiac Fund και σε ίδρυμα του μητροπολίτη Μεθόδιου'' (μετά από υπόδειξη του νομικού τους σύμβουλου, ο οποίος αποδείχτηκε ότι
εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του -ιδιωτικού ουσιαστικά- ''fund'' και της Μητρόπολης, αλλά όχι
αυτά της Ομοσπονδίας). Τώρα, αν η Ομογένεια έδωσε τα χρήματα γιά την Μυρτώ και μόνο γιά
την Μυρτώ και γιά κανένα ''fund'' και καμία Μητρόπολη, φαίνεται ότι δεν έχει σημασία για τους
επιτήδειους της μικρο-Οργάνωσης, που έχουν ''προϊστορία'' με εράνους (π.χ. γιά πυρόπληκτους
Ελλάδα πριν 6 χρόνια) και καθιερώθηκαν επάξια ως...''ανάθεμα-ξεφτίλα της Ομογένειας''.

''Αγνοούνται'' και επίσημα τα χρήματα της
Ομογένειας στον έρανο γιά πυρόπληκτους
''Aγνοούνται'' κι επίσημα τα χρήματα που έδωσε η Ομογένεια στον έρανο γιά τους πυρόπληκτους
στην Ελλάδα, τέλη 2007-αρχές 2008. Παρά τις πολλαπλές διαβεβαιώσεις ότι θα δοθεί απολογισμός, αυτό ΔΕΝ έγινε ποτέ και φυσικά οι ''διαβεβαιώσεις'' (στην ''Πρωϊνή'', αλλά και σε πρόσφατες συνελεύσεις της Ομοσπονδίας Βοστώνης) αποδείχτηκαν ''παραμύθια''. 'Ετσι, επίσημα αναφέρουμε ότι είναι άγνωστη η κατάληξη των χρημάτων της Ομογένειας -περίπου 49.000 δολ.-που
δόθηκαν γιά τους πυρόπληκτους στον έρανο της Οργάνωσης.
Το γεγονός, αποδεικνύει ''προϊστορία'' με εράνους της μικρο-Ομοσπονδίας Βοστώνης και πιστοποιεί ότι πρόκειται γιά ανυπόληπτη, ασοβάρευτη Οργάνωση επιτήδειων, που διασύρει άσχημα
την Ομογένεια. Φυσικό είναι, εξαιτίας και της ''προϊστορίας'' τους, η Ομογένεια να έχει σοβαρές
επιφυλάξεις γιά το ''ποιόν'' τους και γιά την κατάληξη των χρημάτων στον έρανο γιά Μυρτώ. Τις
επιφυλάξεις-υποψίες, ενισχύει και το γεγονός ότι αρκετοί από τους ''ισόβιους'' αξιωματούχους
της Ομοσπονδίας Βοστώνης αντιμετώπιζαν τα τελευταία χρόνια σοβαρά προσωπικά οικονομικά
προβλήματα, όπως πιστοποιήσαμε σε προηγούμενα δημοσιεύματα, με επίσημα έγγραφα.
φωνήσει με την Πάπας και μου είχαν πει να μην
λέω τίποτα γιατί στην Πάπας δεν αρέσει η δημοσιότητα.
'Οταν οι δύο κυρίες μου είχαν πει ότι ''η Πάπας
θα πληρώσει την εγχείρηση'', την πήρα κι εγώ
τηλέφωνο να την ευχαριστήσω. 'Ηταν ευγενική
και γλυκύτατη μαζί μου και μου είπε ''ότι κάνει,
το κάνει με την καρδιά της, γιατί θέλει να βοηθάει παιδιά''. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο και μετά
την εγχείρηση της Μυρτώ.
Την προσφορά της Πάπας, που την έμαθα παραμονή της εγχείρησης (σημ.: αρχές Δεκεμβρίου 2013 και ενώ ο έρανος ήταν σε εξέλιξη επίσημα με στόχο 25.000 δολ. γιά αγορά μηχανήματος
Τοbii μόνο) την είπα στον Καυκά και στην Παπασλή (σημ.: πρώην πρόεδρος Ομοσπονδίας, υπόλογη γιά έρανο γιά πυρόπληκτους, τα χρήματα
του οποίου επίσημα ''αγνοούνται''). 'Οταν παραμονή Πρωτοχρονιάς δημιουργήθηκε το θέμα ότι
η Πάπας δεν θα πληρώσει και ότι είναι μόνο ''εγγυήτρια'', την πήρα εγώ προσωπικά, να της ζητήσω τον λόγο γιατί (και στις δύο κυρίες που θύμωσαν αλλά και σε) εμένα η ίδια η Πάπας μου ειχε πει άλλα. 'Εκλαιγε στο τηλέφωνο και μου έλεγε ''λυπάμαι και συγγνώμη... με πήρε η Παπασλή
και μου είπε οτι αν πληρώσω εγώ δημιουργώ
πρόβλημα στην Ομοσπονδια'' κλπ (πρόβλημα
στο έρανο Ομοσπονδίας). Εγώ τότε είχα στεναχωρηθεί πολύ γιατί έτσι φάνηκα να λεω ψέματα. Την επομενη που μιλησα με την συνεργάτιδα της Πάπας την Ελένη Ρ., μου είπε οτι η Πάπας είναι πολύ στεναχωρημένη, γιατί την πήραν και η Παπασλή η Ελισάβετ και ο Ιωαννιδης
(σημ.: νομικός σύμβουλος Ομοσπονδίας) και την
πίεσαν πολύ [να μην πληρώσει την εγχείρηση γιατί θα είχαν νομικό πρόβλημα οι της Ομοσπονδίας με τα χρήματα του έρανου και τα ψέμματά
τους στον κόσμο σχετικά με αυτόν].
Μάλιστα η Ελένη Ρ. μου είπε ότι η Πάπας της
δήλωσε ότι ''εγώ δεν θα αφήσω την μητέρα της
Μυρτώ να πληρώσει τίποτα, αλλά να μην μαθευτεί, γιατί θα έχω πρόβλημα με αυτούς της Ομοσπονδίας''. Επειδή είχα στεναχωρηθεί πολύ έλεγα στην Ελένη Ρ. ότι θέλω να μου έρθει ο λογαριασμός και θα τον περιμένω γιατί δεν μου αρέσει να πιέζω κανέναν για βοήθεια και εκείνη μου
είπε ''άδικα θα περιμένεις, θα το δεις δεν θα ερθει τίποτε'' [θα τον έχει πληρώσει η Πάπας].
Αυτά είναι όλα με πάσα ειλικρίνεια και λεπτομερεια. Από την μια μου φέρονται καλά και από
την άλλη με κρεμάνε. Βέβαια όταν είχα επιστρέψει στην Ελλάδα η Ντέμπη Μπ. μου είπε οτι ''αυτό δεν το περίμενε απο την Μπέσυ Πάπας και ότι
έμαθε οτι ''ο Ιωαννίδης δεν την πήρε μόνο μία

φορά τηλέφωνο, αλλα περισσότερες [γιά να την
πιέσει να μην πληρώσει τα της εγχείρησης].
Τα ''πονηρά κόλπα'' Ομοσπονδίας
Ενώ είχε ξεκινήσει ο έρανος και είμαστε γύρω
στα τέλη Νοοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου πριν
την χοροεσπερίδα -7 Δεκεμβρίου '13- σίγουρα,
ένα απόγευμα με πήρε τηλέφωνο ο Καυκάς και
μου λέει ότι θέλουν να έρθουν να δουν την Μυρτώ κάποιοι φίλοι του, οι οποίοι ζουν στην περιοχή Λιν έξω από Βοστώνη και ότι θα 'ρθει και αυτός μαζί τους.
Κάποια στιγμή αργότερα, εμφανίζεται ο Βασίλης Καυκάς μόνος. Του λέω ''οι φίλοι σας''; Και
μου απαντάει ''θα 'ρθουν αργότερα''. Μετά από
λίγο εμφανίζεται ξαφνικά ο Ράμμος (σημ.: πρώην πρόεδρος, που απεβίωσε πρόσφατα). Μου
έκανε εντύπωση, γιατί όπως κατάλαβα, αυτοί οι
δύο είχαν συνενοηθεί, αλλά εμένα δεν μου είχαν
πει τίποτε στο τηλέφωνο, όταν μίλησα με τον
Καυκά γιά ''τους φίλους του που θα έρχονταν''.
Ο Καυκάς παίρνει την πρωτοβουλια και αρχίζει να μιλάει: ''Μαίρη, ήρθαμε εδώ να μιλήσουμε μαζί σου για ένα θέμα που έχει προκύψει και
πρέπει να το ξέρεις''. Γυρίζει στον Ράμμο και του
λεει ''πες και συ Γιάννη''. Ο Ράμμος ξεροκατάπινε, φαινόταν ότι δεν αισθανόταν άνετα, στριφογύριζε στην καρέκλα, φούσκωνε και ξεφούσκωνε και δεν με κοιτούσε στα μάτια όπως εγώ, που
είχα αρχίσει να ανησυχώ, καταλαβαίνοντας ότι
κάτι σοβαρό συμβαίνει.
Αρχίζει λοιπόν ο Καυκάς, γιατί ο Ράμμος δυσκολευόταν να τα πει και του ειπε ''πες τα εσυ'',
να λέει: ''Ξέρεις Μαίρη, η η ιστοσελίδα του εράνου [youcaring] έχει εξοδα''. Εγώ του λέω αμέσως ''το ξέρω, παίρνουν καντά 3% του ποσού''.
Μάλιστα η Παπασλή τότε που ρωτούσα ''γιατι ο λογαριασμός δεν ήταν απ' ευθείας στο όνομα της Μυρτώ'', μου είχε πει πως ''εκτός απο το
αφορολόγητο στην αγορά του [μηχανήματος]
tobii λόγω 501c, η ιστοσελίδα στο ιντερνέτ παίρνει στους οργανισμούς με 501c λιγότερα, δηλαδή απαλλάσσονται του φόρου και αντί 3% θα
έπαιρνε 2 με 2,3%''.
Του είπα αυτό που μου είχε πει η Παπασλή και
αυτός γυρίζει και μου λέει ότι ''η Ελισάβετ έκανε
λάθος, γιατί ούτε και εμείς το ξέραμε και σήμερα μας το είπαν''... Του λεω ''πες τε μου καθαράτι συμβαίνει''... ''Να, μου λεει, η ιστοσελίδα έχει
κάποια επί πλέον έξοδα και παίρνει για τον κάθε δωρητή 18$ (δεκαοκτώ δολάρια)''. Κατάλαβα ότι κορόϊδευαν...Είχαν άλλους σκοπούς.
Στο επόμενο: Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες
γιά τον έρανο και τις εξελίξεις μετά.

youcaring... τι χρεώνει. Φυσικά, όχι...18 δολ. γιά κάθε δωρητή
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ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Ανεύθυνοι πολιτικοί της Ελλάδας, με ένα ασοβάρευτο νομο-σχέδιο, επιχειρούν στο όνομα της Ομογένειας να την εξαπατήσουν-χρησιμοποιήσουν πάλι, ευελπιστώντας σε ''μίζες'' από
κονδύλια διεθνών Οργανισμών. Κωμικοτραγικές καταστάσεις με το ανύπαρκτο ''Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού'' (ΣΑΕ), την μεγάλη απάτη που στήθηκε 1995, στοίχισε εκατομμύρια
γιά το τίποτα και έχει ''τελειώσει'' γιά την Ομογένεια χρόνια πριν. Θυμίζουμε ότι το ΣΑΕ έγινε γιά να διασπάσει-διαλύσει τις Οργανώσεις της Ομογένειας, πιστεύοντας ότι θα ''επικρατήσει''. Το αποτέλεσμα ήταν και να ημιδιαλυθούν οι Οργανώσεις και να μην σταθεί το ΣΑΕ. Δηλαδή, η Ελλάδα έκανε διπλή ζημιά στην Ομογένεια. Τώρα, επιχειρεί να...''τριτώσει το κακό''.

Θα ''αναστήσουν'' το πεθαμένο «Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού» (ΣΑΕ) γιά νέες ''αρπαχτές''

Η ανύπαρκτη κυβερνητική πολιτική γιά τον Απόδημο Ελληνισμό βρήκε την...λύση: ''Ανάσταση'' μιάς -χρόνια πριν- ''πεθαμένης'' κατάστασης. Επιστρατεύοντας εκπροσώπους κομμάτων
που έχουν άγνοια γιά ζητήματα Απόδημου Ελληνισμού, αξιωματούχους του πρώην προεδρείου
του ΣΑΕ (που λογικά έπρεπε να ασχολείται εισαγγελέας μαζί τους) και ολίγους ''εκπροσώπους
της Ομογένειας'' με τους οποίους αυτή γελά, θέλει να ξαναστήσει την ''παράγκα'', ευελπιστώντας σε πολυήμερα ταξίδια βουλευτών ανά την υφήλιο ''γιά την εξέταση των προβλημάτων της
Ομογένειας'' (το ίδιο''παραμύθι'' γιά 30 χρόνια) και σε ''αρπαχτές'' από κονδύλια διεθνών Οργανισμών, με την χρησιμοποίση του ονόματος της Ομογένειας. Φυσικά, το στήσιμο της ''παράγκας'' γίνεται με την καθολική αποχή του απόδημου Ελληνισμού.
Οι διαχρονικά άσχετοι με Ομογένεια της Αθήνας, ετοιμάζουν και...νομοσχέδιο περί ΣΑΕ, επαναλαμβάνοντας τα ίδια και χειρότερα λάθη που οδήγησαν στον θάνατο του ΣΑΕ και στην καθολική αποχή της Ομογένειας. Πρόκειται μόνο περί άσχετων ή έτσι πιστεύουν ότι θα ξαναποκτήσουν την ''δυνατότητα'' γιά νέες ''αρπαχτές'', όπως γινόταν στο παρελθόν με το ΣΑΕ;

Το σχέδιο νόμου αποδεικνύει ότι, εκτός από άσχετοι, είναι και επικίνδυνοι γιά τον Ελληνισμό.
Πως διαφορετικά να εξηγήσει κανείς ότι ομιλούν γιά μία παγκόσμια Οργάνωση στην οποίαν μέλη θα είναι και Ομογενείς ως άτομα (σε ποσοστό 45%), αλλά και ημιδιαλυμένες Οργανώσεις (σε
ποσοστό 55%); Μην ξεχνάμε ότι οι ομογενειακές Οργανώσεις εκπροσωπούν τυπικά μόνο (όχι
ουσιαστικά) ποσοστό που πλησιάζει το 1% (ένα στα εκατό) των Ομογενών. Και μόνο αυτό αποδεικνύει ότι πρόκειται περί ασοβάρευτων πολιτικάντηδων της Αθήνας και άσχετων με Ομογένεια. 'Ενα νέο ΣΑΕ θα είχε ελπίδες ΜΟΝΟ αν ήταν μέλη του Ομογενείς ως άτομα, χωρίς τις διαλυμένες Οργανώσεις των μόνιμων-ισόβιων και επιτήδειων ''προεδροπαραγόντων''.
Η πολιτική-κομματική Ελλάδα αποδεικνύει, γιά μιά ακόμα φορά, ότι είναι επικίνδυνη και γιά
τον απόδημο Ελληνισμό, τον οποίον θεωρεί ως ένα...νομοσχέδιο, από τα χιλιάδες που έχουν
ψηφιστεί στην Βουλή. Το γεγονός ότι δεν αφήνουν την Ομογένεια να οργανωθεί μόνη της, όπως
νομίζει αυτή καλύτερα, χωρίς την καταστροφική ανάμιξή τους, τα λέει όλα.
Ακολουθεί το ''έκτρωμα'', που καλείται ''σχέδιο νόμου'' γιά ΣΑΕ. Τα συμπεράσματα δικά σας...

Άρθρο 1
Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού
Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής
Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την έκφραση όλων των
δυνάμεων του απανταχού Ελληνισμού.

νικής καταγωγής πρόσωπα που διαμένουν εκτός
της ελληνικής επικράτειας. Ως νομικά πρόσωπα
νοούνται οι πάσης φύσεως συλλογικής μορφής
φορείς του απανταχού Ελληνισμού, σύμφωνα
με τις μορφές οργάνωσης και τα προβλεπόμενα
στη νομοθεσία της χώρας στην οποία εδρεύουν.
Ως νομικά πρόσωπα νοούνται και οι θρησκευτικές ενορίες της αλλοδαπής, όπως αυτές εκπροσωπούνται δυνάμει των προβλέψεων του κανονικού δικαίου που τις διέπει.
3. Η ιδιότητα μέλους του Σ.Α.Ε. αποκτάται :
Α. Για τα νομικά πρόσωπα μετά από αίτησή
τους στο αντίστοιχο Συντονιστικό Συμβούλιο της
Περιφέρειας του Σ.Α.Ε., εφ’ όσον υποβληθεί το
εγκεκριμένο καταστατικό ή ο οργανισμός λειτουργίας τους.
Β. Για τα φυσικά πρόσωπα μετά από αίτησή
τους στο αντίστοιχο Συντονιστικό Συμβούλιο της
Περιφέρειας του Σ.Α.Ε, εφ' όσον διαμένουν επί
τρία έτη στο εξωτερικό και είναι ενήλικα σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας.
Γ. Το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε. δέχεται την αίτηση εγγραφής εφ’
όσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις
και εφ’ όσον οι καταστατικοί σκοποί των νομικών προσώπων δεν αντιστρατεύονται τους στόχους του Σ.Α.Ε. Στη σχετική απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου του Σ.Α.Ε. θα συνεκτιμάται το κατά πόσο οι καταστατικές αρχές των
νομικών προσώπων βασίζονται στη δημοκρατική τους λειτουργία και τον σεβασμό για τις πολιτικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Δ. Επί αρνήσεως εγγραφής μέλους χωρεί προσφυγή στο Προεδρείο του ΣΑΕ εντός τριμήνου
από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση το υποψήφιο μέλος της σχετικής απόφασης
του Συντονιστικού Συμβουλίου περί άρνησης
εγγραφής . Το Προεδρείο αποφασίζει εντός μηνός επί της προσφυγής του υποψήφιου μέλους .
Ε. Το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε τηρεί μητρώο μελών ανά χώρα.
Το μητρώο αυτό επικαιροποιείται (υποβολή νέου πρακτικού αρχαιρεσιών, κατάλογος μελών

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες του Σ.Α.Ε.
1.) To ΣΑΕ επιτελεί γνωμοδοτικό, συμβουλευτικό ρόλο προς την Ελληνική Πολιτεία αλλά και
επιτελικό, στρατηγικό και συντονιστικό ρόλο για
την προώθηση και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων, που εντάσσονται στους σκοπούς και
τις αρχές του, σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.
2.) Το Σ.Α.Ε. δια των εκτελεστικών οργάνων
του (Προεδρείο, Συντονιστικά Συμβούλια Περιφερειών) εισηγείται και προτείνει προς την Ελληνική Πολιτεία, διεκδικώντας λύσεις, σε θέματα
που αφορούν στον απανταχού Ελληνισμό, όπως:
α) Η διατήρηση, προώθηση και προβολή της
ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού καθώς και η ενίσχυση της εθνικής και της
πολιτιστικής ταυτότητας του απανταχού Ελληνισμού.
β) Η σύσφιγξη των δεσμών του απανταχού Ελληνισμού τόσο στο εξωτερικό όσο και με την Ελλάδα.
γ) Η σύσφιγξη των σχέσεων των χωρών διαμονής του αποδήμου Ελληνισμού με την Ελλάδα.
δ) Τα οικονομικά, στρατολογικά, και κοινωνικής ασφαλίσεως θέματα του απανταχού Ελληνισμού.
3.) Το Σ.Α.Ε. μεριμνά για την προώθηση των
θεμάτων που αφορούν στον απανταχού Ελληνισμό στις οικείες χώρες διαμονής του και στις γεωγραφικές Περιφέρειές του.
4.Α.) Το ΣΑΕ δύναται, επίσης, να αναπτύσσει
δράσεις σε τομείς που αποτελούν στόχους ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών πολιτικών όπως
του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να επι-

διώκει τη συμμετοχή του, δια των εκτελεστικών
του οργάνων, σε αντίστοιχα χρηματοδοτούμενα προγράμματα ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής πολιτικής αρμόδιων Διευθύνσεων και Οργανισμών των ως άνω (ενδεικτικά OCHA, UNDP
του Ο.Η.Ε., DAC του ΟΟΣΑ, ECHO και Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συνεργασίας-Europeaid
της Ε.Ε.).
Κατά την ανάπτυξη των παραπάνω δράσεων
το ΣΑΕ θα επιδιώκει την κατά το δυνατό μέγιστη δραστηριοποίηση των αποδήμων Ελλήνων
στην υλοποίησή τους καθώς και στην οικειοποίηση των αποτελεσμάτων που θα επιφέρουν τα
εν λόγω προγράμματα στις κοινωνίες και κοινωνικές ομάδες που εκάστοτε θα αφορούν, μέρος
των οποίων (κοινωνιών και κοινωνικών ομάδων) αποτελούν και οι σε αυτές διαβούντες απόδημοι Έλληνες.
Β.) Προς την επίτευξη των παραπάνω στόχων
το ΣΑΕ, αναλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων
τόσο κεντρικά όσο και ως εποπτικό και συντονιστικό όργανο αντίστοιχων δράσεων που θα μπορούν να αναλαμβάνουν τα Συντονιστικά Συμβούλια Περιφερειών του ΣΑΕ.
5. Α.) Προς επίτευξη των σκοπών του παρόντος άρθρου το ΣΑΕ συνεργάζεται ιδίως με το
Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και την Εκκλησία.
Β.) Περαιτέρω το ΣΑΕ, ειδικά προς το σκοπό
υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων της
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου συνεργάζεται στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, με πανεπιστήμια, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύματα, σωματεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρίες, πάσης φύσεως πολιτιστικούς, τεχνολογικούς, οικονομικούς φορείς
και, γενικότερα, φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
Άρθρο 3
Μέλη του Σ.Α.Ε.
Μέλη του ΣΑΕ είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ως φυσικά πρόσωπα νοούνται όλα τα Ελλη-
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κ.λπ.) ανά τετραετία το αργότερο έξι (6) μήνες
πριν την διεξαγωγή των εκλογικών Περιφερειακών Συνελεύσεων.
Άρθρο 4
Απώλεια - παύση ιδιότητας μέλους
Η ιδιότητα μέλους του Σ.Α.Ε. παύει:
1. Με την υποβολή έγγραφης δήλωσης αποχώρησης, απευθυνόμενης στο Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε.
2. Με λύση της προσωπικότητας του νομικού
προσώπου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της
νομοθεσίας της χώρας έδρας του.
3. Με διαγραφή κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Συντονιστικού Συμβουλίου της Περιφέρειας του ΣΑΕ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5
του παρόντος.
Άρθρο 5
Διαγραφή μέλους
1.Μέλος διαγράφεται εφ’ όσον η δραστηριότητά του αντιστρατεύεται τους σκοπούς του
Σ.Α.Ε. ή και λόγω μη τήρησης των υποχρεώσεών του κατά τα προβλεπόμενα στον οικείο Κανονισμό της Περιφέρειας του ΣΑΕ, η έκδοση του
οποίου πραγματοποιείται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος.
2.Η απόφαση διαγραφής λαμβάνεται από το
Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του
Σ.Α.Ε.
3.Κατά της απόφασης διαγραφής χωρεί προσφυγή στο Προεδρείο του Σ.Α.Ε. εντός τριμήνου
από την ημερομηνία, κατά την οποία έλαβε γνώση το μέλος της ανωτέρω απόφασης. Το Προεδρείο αποφασίζει εν προκειμένω εντός μηνός.
4.Μέχρι την οριστική απόφαση, η ιδιότητα του
μέλους τελεί σε αναστολή.
Άρθρο 6
Περιφέρειες του ΣΑΕ
1.) Το Σ.Α.Ε. συγκροτείται από επτά (7) Περιφέρειες ήτοι,
i) Περιφέρεια Καναδά,
ii.) Περιφέρεια Η.Π.Α.,
iii.)Περιφέρεια χωρών Λατινικής Αμερικής,
iv.) Περιφέρεια χωρών Ευρώπης,
v.) Περιφέρεια χωρών της Παρευξείνιας Ζώνης και Κεντρικής Ασίας,
vi.) Περιφέρεια χωρών Ωκεανίας – Άπω Ανατολής, και,
vii.) Περιφέρεια χωρών Αφρικής – Εγγύς/Μέσης Ανατολής.
2.) Οι Περιφέρειες του Σ.Α.Ε. απαρτίζονται
από τα μέλη των χωρών του Σ.Α.Ε. της αντίστοιχης Περιφέρειας.
3.) Η έδρα των Περιφερειών του ΣΑΕ ταυτίζεται με την έδρα των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών που είναι ο τόπος διαμονής
του εκάστοτε Συντονιστή.
4.) Στην έδρα των Περιφερειών του ΣΑΕ διεξάγονται οι περιφερειακές Συνελεύσεις κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος.
Άρθρο 7
Όργανα του Σ.Α.Ε.-Διοικητική δομή και έδρα
του Προεδρείου του ΣΑΕ – Καθορισμός σχέσεων
οργάνων του ΣΑΕ
Όργανα του Σ.Α.Ε. είναι:
1.) Το Προεδρείο
2.) Οι Περιφερειακές Συνελεύσεις.
3.) Τα Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών του Σ.Α.Ε.
4.) Η Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή του
------->
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Σχέδιο νόμου περί ΣΑΕ
Προεδρείου του ΣΑΕ και οι περιφερειακές Εξελεγκτικές Επιτροπές
ΑΡΘΡΟ 8
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΣΑΕ
1.) Το Προεδρείο του ΣΑΕ έχει την έδρα του
στην Θεσσαλονίκη, και, υποστηρίζεται γραμματειακά από υπαλλήλους οι οποίοι διατίθενται
από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.
2.) Η ανάληψη και εκτέλεση δράσεων από το
προεδρείο του ΣΑΕ προς επίτευξη των σκοπών
του ΣΑΕ δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά χρηματοδοτείται από τους πόρους
του ΣΑΕ κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος.
3.) Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. απαρτίζεται από
επτά τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα εν λόγω μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) ορίζονται από τα Συντονιστικά Συμβούλια
των αντίστοιχων Περιφερειών του ΣΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος.
4.) Κατά την πρώτη συνεδρίασή του το Προεδρείο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο , τον Γραμματέα και τον
Ταμία.
5.) Στις συνεδριάσεις του Προεδρείου συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και ένας Εκπρόσωπο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ένας
Εκπρόσωπο των ΠΟΜΑΚ/ΠΣΕΚΑ, όπως και εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (ΠΑ.Δ.Ε.Ε), όπως αυτοί
αρμοδίως ορίζονται.
6.) Η θητεία των μελών του Προεδρείου του
Σ.Α.Ε. είναι τετραετής. Δε δύνανται να οριστούν
από τα Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών τα ίδια πρόσωπα ως μέλη του Προεδρείου του ΣΑΕ για χρονικό διάστημα πέραν των δύο
θητειών.
7.) Η θητεία των μελών του Προεδρείου του
Σ.Α.Ε. αρχίζει την πρώτη ημέρα του επόμενου
μηνός από τον ορισμό τους από τα αντίστοιχα
Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών .
ΑΡΘΡΟ 8Α
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΣΑΕ
1. Το Προεδρείο συντάσσει και ψηφίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας του και έχει την αρμοδιότητα να τον τροποποιεί.
Στον Κανονισμό Λειτουργίας θα εξειδικεύονται
περαιτέρω το έργο και οι στόχοι του Προεδρείου όπως και ο τρόπος συνεργασίας του με τα Συντονιστικά Συμβούλια Περιφερειών του ΣΑΕ για
τους σκοπούς του ΣΑΕ, όπως αυτοί παρατίθενται
στο άρθρο 2 του παρόντος.
2. Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Προεδρείου
περαιτέρω θα διαλαμβάνει τις αρμοδιότητες του
μελών του Προεδρείου, την αναπλήρωση των
μελών του (σε περίπτωση κωλύματος, παραίτησης ή έκλειψης αυτών), τον τρόπο συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων από αυτό, τη λειτουργία της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής, τον
προϋπολογισμό και τη διαχειριστική του χρήση.
3. Στον ως άνω Κανονισμό Λειτουργίας δύναται να προβλέπεται ότι το Προεδρείο θα έχει και
τη δυνατότητα να συνομολογήσει πάσης φύσεως συμβάσεις εργασίας, υπηρεσιών, έργου και
προμηθειών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, όπως αυτό
εκάστοτε ισχύει, για την εκτέλεση των δράσεων
που αναλαμβάνονται αυτοτελώς από το ίδιο στα
πλαίσια του προϋπολογισμού του.
Άρθρο 9
Συντονιστικά Συμβούλια Περιφερειών ΣΑΕ
1. Στις επτά Περιφέρειες του Σ.Α.Ε. λειτουργούν 7μελή Συντονιστικά Συμβούλια τα οποία
αποτελούνται από Πρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και 4 μέλη, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας τους.
2. Έδρα των Συντονιστικών Συμβουλίων των
Περιφερειών του ΣΑΕ είναι ο τόπος διαμονής
των Συντονιστών.
3. Τα Συντονιστικά Συμβούλια εκπροσωπούν
τα μέλη του ΣΑΕ (φυσικά και νομικά πρόσωπα)
των χωρών που υπάγονται στην αντίστοιχη Περιφέρειά τους. Τα Συντονιστικά Συμβούλια λειτουργούν σύμφωνα με τις μορφές νομικής οργάνωσης κατά τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας της χώρας όπου εδρεύουν.
4. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστή και των
μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου, η ανα-
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πλήρωση αυτών, ο τρόπος συνεδριάσεων και
λήψης αποφάσεων από τα Συντονιστικά Συμβούλια, όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 του
παρόντος θέματα-ως αρμοδιότητα των Συμβουλίων- και γενικά ο τρόπος λειτουργίας των Συντονιστικών Συμβουλίων καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας τους, ο οποίος ψηφίζεται
από τις αντίστοιχες τακτικές Περιφερειακές Συνελεύσεις κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11
του παρόντος.
5. Οι Συντονιστές και οι αναπληρωτές τους
καθώς και τα λοιπά έξι μέλη - τακτικά και αναπληρωματικά- των Συντονιστικών Συμβούλιων εκλέγονται κατά τη συνεδρίαση της εκλογικής Περιφερειακής Συνέλευσης με μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία των ψηφιζόντων με φυσική παρουσία και ηλεκτρονικά. Η
ψηφοφορία διεξάγεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο
για τον Συντονιστή και τα λοιπά μέλη του αντίστοιχου Συντονιστικού Συμβουλίου, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων των προβλέψεων στους οικείους Κανονισμούς, και, του άρθρου 12 παρ. 5
του παρόντος ως προς την ψήφο των φυσικών
και νομικών προσώπων που μετέχουν στις οικείες εκλογικές διαδικασίες. Συντονιστής και μέλη των Συντονιστικών Συμβουλίων εκλέγονται
οι έχοντες στην κατηγορία τους το μεγαλύτερο
αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφισάντων.
6. Στα Συντονιστικά Συμβούλια προεδρεύουν οι Συντονιστές των αντίστοιχων Περιφερειών του Σ.Α.Ε. Κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους τα μέλη των Συντονιστικών
Συμβουλίων εκλέγουν μεταξύ των μελών τους
τον Γραμματέα και τον Ταμία του Συμβουλίου,
και ορίζουν και πρόσωπο που μπορεί να είναι
τρίτος-μη μέλος του Συμβουλίου ως βοηθό του
Γραμματέα, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων των
προβλέψεων του οικείου Κανονισμού της Περιφέρειας.
7. Τα μέλη των μελών των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. εκλέγονται
για τέσσερα (4) έτη και έχουν δικαίωμα εκλογής
μέχρι δυο θητείες στην ίδια θέση. Οι θητείες μελών Συντονιστικών Συμβουλίων του Σ.Α.Ε., που
έχουν διανυθεί από την έναρξη της λειτουργίας τους λαμβάνονται υπ’ όψιν για την εφαρμογή
της παρούσας παραγράφου.
Η θητεία των μελών των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών αρχίζει την πρώτη
ημέρα του επόμενου μηνός από την πραγματοποίηση της τελευταίας εκλογικής περιφερειακής
Συνέλευσης.
Άρθρο 10
Αρμοδιότητες Συντονιστικών Συμβουλίων των
Περιφερειών του ΣΑΕ
1. Τα Συντονιστικά Συμβούλια αποτελούν το
κύριο όργανο έκφρασης των δυνάμεων του
απόδημου Ελληνισμού των χωρών που υπάγονται στις Περιφέρειες του ΣΑΕ. Οι αρμοδιότητες

του Συντονιστή και των υπολοίπων μελών του
Συντονιστικού Συμβουλίου καθορίζονται από τα
προβλεπόμενα στον οικείο Κανονισμό Λειτουργίας τους.

2. Τα Συντονιστικά Συμβούλια αφενός επιτελούν ένα γνωμοδοτικό/συμβουλευτικό ρόλο
καταρτίζοντας και αποστέλλοντας τεκμηριωμένες εισηγήσεις ή προτάσεις στο Προεδρείο του
Σ.Α.Ε. για θέματα που απασχολούν τους αποδήμους των χωρών που υπάγονται στην αντίστοιχη
Περιφέρεια του ΣΑΕ. Αφετέρου, αναπτύσσουν,
συντονίζουν και υλοποιούν δράσεις για την εκπλήρωση των σκοπών του ΣΑΕ, όπως αυτοί παρατέθηκαν στα άρθρα 1 και 2 του παρόντος.
3. Προς επίτευξη των σκοπών του ΣΑΕ, όπως
αυτοί παρατίθενται στον παρόντα νόμο, τα Συντονιστικά Συμβούλια μεριμνούν, ώστε κατά την
κατάρτιση του οικείου Κανονισμού Λειτουργίας
τους, που υποβάλλουν προς ψήφιση στις αντίστοιχες τακτικές περιφερειακές Συνελεύσεις, να
περιλαμβάνονται στις σχετικές διατάξεις οι κατάλληλες προβλέψεις, που θα επιτρέπουν τη λειτουργία τους ως φορέων δυναμένων να δεχτούν
χρηματοδοτήσεις από ιδιωτικούς ή δημόσιους
οργανισμούς στα πλαίσια των προβλεπομένων
στο άρθρο 2 παρ.4 του παρόντος.
4. Τα Συντονιστικά Συμβούλια πριν την υποβολή προς ψήφιση από την τακτική περιφερειακή Συνέλευση των σχεδίων των Κανονισμών
ή πριν από κάθε τροποποίησή τους, αποστέλλουν το σχέδιο Κανονισμού στο Προεδρείο του
ΣΑΕ για υποβολή παρατηρήσεων από το τελευταίο. Το Προεδρείο υποβάλλει έγκαιρα την πρότασή του προς το Συντονιστικό Συμβούλιο, ώστε
το τελευταίο να αναρτά στο Διαδίκτυο το σχέδιο Κανονισμού ( ή της κάθε τροποποίησής του)
μαζί με την εισήγησή του και την πρόταση του
προεδρείου του ΣΑΕ τουλάχιστον ένα μήνα πριν
τη διεξαγωγή της τακτικής περιφερειακής Συνέλευσης.
5. Περαιτέρω τα Συντονιστικά Συμβούλια
έχουν ως αρμοδιότητα τον ορισμό των προσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού μέλους) που θα μετέχουν στο Προεδρείο του ΣΑΕ.
Το πρόσωπο που ορίζεται ως τακτικό μέλος του
Προεδρείου του ΣΑΕ μπορεί να είναι είτε ένα
από τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου είτε

ο Συντονιστής της αντίστοιχης Περιφέρειας του
ΣΑΕ. Η συμμετοχή των εν λόγω προσώπων στο
Προεδρείο πραγματοποιείται κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Προεδρείου του ΣΑΕ.
6. Τέλος, στις αρμοδιότητες των Συντονιστικών Συμβουλίων εντάσσεται η σύγκληση και διοργάνωση στην έδρα τους των τακτικών Περιφερειακών Συνελεύσεων που διεξάγονται ανά
διετία και των εκλογικών Περιφερειακών Συνελεύσεων που λαμβάνουν χώρα κάθε τέσσερα (4)
χρόνια . Τα Συντονιστικά Συμβούλια μεριμνούν
για την αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη των
Συνελεύσεων, καταρτίζουν την Ημερήσια Διάταξη στην οποία δύνανται να συμπεριληφθούν θέματα μετά από πρόταση των μελών του ΣΑΕ που
υπάγονται στην αντίστοιχη Περιφέρεια όπως και
του Προεδρείου του Σ.Α.Ε.
7. Η ημερήσια διάταξη, οι εισηγήσεις επί των
θεμάτων αυτής από το αντίστοιχο Συντονιστικό Συμβούλιο, οι προτάσεις του Προεδρείου του
ΣΑΕ όπως και κάθε ζήτημα σχετικό με τη διεξαγωγή της περιφερειακής συνέλευσης (τακτικής
ή εκλογικής) αναρτώνται στο Διαδίκτυο τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την διεξαγωγή της Περιφερειακής Συνέλευσης, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων των προβλέψεων στους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας των Συντονιστικών Συμβουλίων.
Άρθρο 11
Τακτικές Περιφερειακές Συνελεύσεις του
Σ.Α.Ε.
1. Οι Περιφερειακές Συνελεύσεις του Σ.Α.Ε.
ψηφίζουν με απόφασή τους τον Κανονισμό Λειτουργίας των Συντονιστικών Συμβουλίων της
Περιφέρειάς τους, σχέδιο του οποίου υποβάλλεται σε αυτές από το αντίστοιχο Συντονιστικό
Συμβούλιο της Περιφέρειας, συνοδευόμενο από
τεκμηριωμένη εισήγηση του τελευταίου και από
πρόταση του Προεδρείου του ΣΑΕ κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος.
Στους Κανονισμούς εξειδικεύονται τόσο οι κανόνες λειτουργίας των Συντονιστικών Συμβουλίων όσο και ο τρόπος διεξαγωγής των περιφερειακών Συνελεύσεων (τακτικών και εκλογικών)
και οι αρμοδιότητες αυτών.
2. Όλες οι αποφάσεις των Περιφερειακών Συνελεύσεων του Σ.Α.Ε. λαμβάνονται κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του οικείου Κανονισμού Λειτουργίας του Συντονιστικού Συμβουλίου της αντίστοιχης Περιφέρειας .
3. Στις Περιφερειακές Συνελεύσεις συμμετέχουν τα μέλη της Περιφέρειας είτε με φυσική
παρουσία είτε ηλεκτρονικά κατά τον τρόπο που
προβλέπεται από τους οικείους Κανονισμούς
Λειτουργίας.
4. Με την επιφύλαξη των ειδικότερα προβλεπομένων στους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας, έκτακτη Περιφερειακή Συνέλευση δύναται
------->

Μέλη του τελευταίου προεδρείου ΣΑΕ
που είχε εκλεγεί Δεκέμβριο 2006
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Σχέδιο νόμου περί ΣΑΕ
να συγκληθεί μετά από αίτημα της πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου της αντίστοιχης Περιφέρειας ή του ενός έκτου (1/6) του συνόλου των
μελών της Περιφέρειας, οι οποίοι υποβάλλουν
σχετική αίτηση προς το Συντονιστικό Συμβούλιο
της αντίστοιχης Περιφέρειας.
Άρθρο 12
Εκλογικές Περιφερειακές Συνελεύσεις του
ΣΑΕ
1. Στις εκλογικές περιφερειακές Συνελεύσεις
παρουσιάζεται ο απολογισμός του έργου των
μελών Συντονιστικών Συμβουλίων και του Συντονιστή για το χρονικό διάστημα της θητείας
που διένυσαν, και, τα μέλη του ΣΑΕ στις αντίστοιχες Περιφέρειες ψηφίζουν για την απαλλαγή των ως άνω αναφερομένων από τη διαχειριστική τους ευθύνη για το ίδιο χρονικό διάστημα.
2. Ακολούθως, τα μέλη του ΣΑΕ στις αντίστοιχες Περιφέρειες ψηφίζουν κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος για τα νέα μέλη
των Συντονιστικών Συμβουλίων και τους Συντονιστές, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των προβλέψεων στους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας.
3. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων
στους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας για την
ακολουθητέα διαδικασία, οι αρχαιρεσίες διοργανώνονται και διεξάγονται κατά τον τρόπο που
αναλυτικά προβλέπεται στους τελευταίους, με
φυσική παρουσία και ηλεκτρονικά.
4. Τριάντα (30) ημέρες πριν την εκλογή, συντάσσεται κατάλογος εκλογέων στις χώρες που
υπάγονται σε κάθε Περιφέρεια.
5.Τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες των περιφερειακών συνελεύσεων του ΣΑΕ μέσω των φυσικών προσώπων
που τα εκπροσωπούν δυνάμει των προβλεπομένων στις διατάξεις του εγκεκριμένου καταστατικού ή οργανισμού τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία εδρεύουν.
Για την εκλογή των μελών των Συντονιστικών
Συμβουλίων σε κάθε Περιφέρεια του ΣΑΕ ορίζεται ότι τα τέσσερα από τα επτά μέλη αυτών θα
εκλέγονται βάσει των ψήφων των νομικών προσώπων ενώ τα υπόλοιπα τρία μέλη θα εκλέγονται βάσει των ψήφων των φυσικών προσώπων
που μετέχουν στις οικείες εκλογικές διαδικασίες, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων των προβλέψεων των προβλέψεων στους Κανονισμούς κάθε Περιφέρειας.
6. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν τα ενήλικα
κατά την νομοθεσία της οικείας χώρας φυσικά
πρόσωπα.
7. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους, εκτός

Βοηθάμε την
πατρίδα μας,
μιλώντας
γιά τις μοναδικές
ομορφιές της, σε
γνωστούς,
φίλους, γείτονες
Αμερικανούς.
Και τους
προτρέπουμε να
επισκεφθούν
μαζί μας την
Ελλάδα.

ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

και εάν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία της οικείας χώρας.
8. Οι κατάλογοι των υποψηφίων του Σ.Α.Ε.
ανά Περιφέρεια οριστικοποιούνται είκοσι (20)
ημέρες πριν την εκλογή και αναρτώνται στο διαδίκτυο. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη των Περιφερειών που τηρούν
τις προβλεπόμενες από τους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας υποχρεώσεις τους.
8. Στις αρμοδιότητες των εκλογικών περιφερειακών Συνελεύσεων εντάσσεται και η εκλογή
των προσώπων που απαρτίζουν τις Εξελεγκτικές
Επιτροπές των Περιφερειών του ΣΑΕ, ο αριθμός
των οποίων δε δύναται να είναι κατώτερος των
τριών, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων ως προς
το θέμα αυτό των προβλέψεων του οικείου Κανονισμού Λειτουργίας, στον οποίο θα ορίζονται
και τα σχετικά ως προς το έργο, τις αρμοδιότητες και τη θητεία των μελών των περιφερειακών
εξελεγκτικών επιτροπών.
Άρθρο 13
Εξελεγκτικές επιτροπές (Κεντρική και Περιφερειακές) του ΣΑΕ
1. Ο ακριβής αριθμός των μελών των περιφερειακών εξελεγκτικών επιτροπών (που δε δύναται να είναι κατώτερος των τριών), το έργο τους,
οι αρμοδιότητές τους, η αναπλήρωσή τους, καθώς και η θητεία τους και γενικότερα ο τρόπος
λειτουργίας τους καθορίζονται από τα προβλεπόμενα στους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας.
2. Τα μέλη της επταμελούς Κεντρικής Εξελεγκτικής απαρτίζονται από πρόσωπα που ορίζονται από τις περιφερειακές Εξελεγκτικές Επιτροπές, και μπορούν να είναι είτε μέλη των περιφερειακών Εξελεγκτικών Επιτροπών Το έργο
του, οι αρμοδιότητες, η αναπλήρωση καθώς και
η θητεία των μελών της Κεντρικής Εξελεγκτικής
Επιτροπής, και, γενικότερα ο τρόπος λειτουργίας της τελευταίας καθορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προεδρείου του ΣΑΕ.
3. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων
στους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας οι Εξελεγκτικές Επιτροπές (Κεντρική και περιφερειακές) προβαίνουν σε διαχειριστικό οικονομικό
έλεγχο του Προεδρείου και των Συντονιστικών
Συμβουλίων του Σ.Α.Ε., αντίστοιχα, σε ετήσια
βάση. Τα , δε, αποτελέσματα των διαχειριστικών
οικονομικών ελέγχων δημοσιοποιούνται και
αναρτώνται στο Διαδίκτυο, ενώ η τελική έκθεσή
τους παρουσιάζεται ενώπιον της επόμενης (από
την εκλογή τους) εκλογικής περιφερειακής συνέλευσης.
4. Τα μέλη τόσο της κεντρικής Εξελεγκτικής
Επιτροπής όσο και των περιφερειακών εξελεγκτικών επιτροπών δεν μπορούν να είναι μέλη
σε οποιοδήποτε άλλο όργανο του ΣΑΕ.
Άρθρο 14

Πόροι του Προεδρείου και των Συντονιστικών
Συμβουλίων του ΣΑΕ
1. ) Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων
στους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας οι πόροι του ΣΑΕ ενδεικτικά, είναι οι ακόλουθοι:
Α. Τα ποσά των συνδρομών των μελών του
ΣΑΕ στις αντίστοιχες Περιφέρειες, όπως αυτά
προβλέπονται στους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας ΣΑΕ.
Β. Xρηματικά ποσά, ακίνητα και πάσης άλλης
φύσεως περιουσιακά στοιχεία και πρόσοδοι που
θα δωρηθούν ή άλλως πως θα μεταβιβασθούν
νομίμως είτε στο Προεδρείο είτε στα Συντονιστικά Συμβούλια του ΣΑΕ.
Γ. i) Oι εισφορές, επιχορηγήσεις και δωρεές οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού ή Κράτους ή κρατικού ή διεθνούς οργανισμού ή υπηρεσίας ή ιδιωτικής ή δημόσιας επιχείρησης ή Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και οι κληρονομίες και οι κληροδοσίες αλλά και κάθε άλλο εισόδημα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς του ΣΑΕ και το ισχύον νομικό
πλαίσιο που διέπει το Προεδρείο και τα Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών του ΣΑΕ.
ii) Τυχόν έσοδα από τη μίσθωση ή άλλου είδους εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων τόσο του Προεδρείου του ΣΑΕ όσο και των
Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών
του ΣΑΕ, τη διάθεση των περιοδικών ή άλλων
εκδόσεών της και γενικά τα έσοδα από την εκμετάλλευση της τυχόν περιουσίας των εκτελεστικών οργάνων του ΣΑΕ (Προεδρείο, Συντονιστικά Συμβούλια) ως νομικών προσώπων.
2.) Το σύνολο των πόρων των εκτελεστικών
οργάνων του ΣΑΕ από οποιαδήποτε πηγή θα διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του ΣΑΕ, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας του Προεδρείου και των Συντονιστικών
Συμβουλίων του ΣΑΕ .
Οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, οι διαχειριστικές χρήσεις και η τήρηση βιβλίων και στοιχείων του Προεδρείου και των Συντονιστικών
Συμβουλίων του ΣΑΕ θα τηρούνται σύμφωνα με
την οικεία νομοθεσία της έδρας.
3.) Τόσο το Προεδρείο όσο και τα Συντονιστικά Συμβούλια θα δύναται προς εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την εκπλήρωση
των σκοπών τους να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια, όπως, ενδεικτικά, πώληση βιβλίων και άλλων εντύπων -ηλεκτρονικών και εγγράφων- οργάνωση εκδηλώσεων με δικαίωμα εισόδου, οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή σεμιναρίων κλπ.
Άρθρο 15
Ενημέρωση για τις δράσεις του Σ.Α.Ε.
1. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. σε συνεργασία με

τους Συντονιστές των αντίστοιχων Περιφερειών
του ΣΑΕ ανακοινώνει τα συμπεράσματα των τακτικών και εκλογικών Περιφερειακών Συνελεύσεων στον αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργό και στην αρμόδια Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων και τα δημοσιοποιεί στο Διαδίκτυο .
2. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. και οι Συντονιστές
των Περιφερειών του ΣΑΕ τον πρώτο μήνα κάθε έτους υποβάλλουν έκθεση σχετικά με το έργο
του Προεδρείου και των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών, συνοδευόμενη από τις
προτάσεις των εκτελεστικών οργάνων του ΣΑΕ
(Προεδρείο, Συντονιστικά Συμβούλια) προς:
α) Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
β) Τον Πρωθυπουργό.
γ) Τον Πρόεδρο της Βουλής.
δ) Τους αρχηγούς των Κομμάτων.
ε) Τον αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργό.
Δια του Προέδρου της Βουλής η έκθεση ανακοινώνεται στην αρμόδια Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων και διανέμεται
στους βουλευτές όλων των Κομμάτων.
3. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. και οι Συντονιστές
των Περιφερειών του ΣΑΕ καλείται μέσα στο
πρώτο τρίμηνο κάθε έτους στην αρμόδια Ειδική
Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων μετά
από πρόσκληση του Προέδρου της, προκειμένου
να την ενημερώσει για θέματα προτεραιότητας,
που αφορούν στον απανταχού Ελληνισμό .
4. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. προσκαλείται
εγκαίρως στις συνεδριάσεις της αρμόδιας Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων.
5. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. ενημερώνεται
εγκαίρως από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό
ή τον αρμόδιο για θέματα απόδημου ελληνισμού
Υπουργό σχετικά με την ανάληψη νομοθετικών
πρωτοβουλιών που άπτονται θεμάτων του απανταχού Ελληνισμού, όπως προβλέπονται στο άρθρο 2 του παρόντος.
Άρθρο 16
Καταργούμενες διατάξεις
Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 7 και 10 του ν.
3480/2006 (ΦΕΚ 161/Α’) ‘’Οργάνωση, λειτουργία
και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου
Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις’’ και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.
Άρθρο 17
Μεταβατικές διατάξεις
(Θα καθοριστούν τα θέματα των μελών και της
θητείας του πρώτου Προεδρείου του ΣΑΕ, καθώς και των πρώτων Συντονιστικών Συμβουλίων και Εξελεγκτικών Επιτροπών μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου, όπως και η συγκρότηση
Επιτροπής για την εφαρμογή του νόμου).

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

Χορηγός:

Βασίλης Σιούτης
Και τα 36 εστιατόρια ''Gondolier'' (από 1974)
Florida, Georgia, Tennessee, Kentucky, Ν. Carolina
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Η Δρ. 'Ολγα Σαραντοπούλου γιά το νομοσχέδιο περί ΣΑΕ
Αν και διαφωνούμε απόλυτα με τις θέσεις της Δρ. Σαραντοπούλου, διαχρονικής ''παράγοντας''
στο ΣΑΕ και αλλού, πιστεύντας ότι μαζί με τους υπόλοιπους του πρώην προεδρείου που εκπροσωπούν τον...εαυτόν τους, θα έπρεπε να είχαν απαλλάξει την Ομογένεια χρόνια πριν από την
παρουσία τους, δημοσιεύουμε τις ''θέσεις'' της γιά ''να ακούγεται και η άλλη άποψη'':
«Η γνώμη μου είναι ότι η λειτουργία του ΣΑΕ λευση που λάμβανε μέρος καθε τέσσερα χρόνια
σύμφωνα με το προκείμενο νομοσχέδιο δεν είναι στην Θεσσαλονίκη και εξέλεγε μεταξύ άλλων και
εφικτή, τουλάχιστον κατά τρόπο που να υπηρε- το παγκόσμιο προεδρείο. Η Παγκόσμια Τακτική
τεί σωστά την Ομογένεια.
Συνέλευση είναι αναγκαία για την νομιμοποίηση
Κατ' αρχήν, είναι κοινώς αποδεκτό πως κάθε της ηγεσίας του Προεδρείου του ΣΑΕ και για την
νομοσχέδιο οφείλει να περιλαμβάνει αλλαγές και άμεση επαφή με την βάση καθώς και για την διτομές. Δυστυχώς, στην συγκεκριμένη περίπτωση ασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής δημοκρατιοι προτεινόμενες αλλαγές αντί να διαφοροποι- κότητας και λαϊκής κυριαρχίας.
ούνται, τείνουν να νομιμοποιήσουν το από την
Γραμματειακή υποστήριξη. Η γραμματειαΟμογένεια απορριπτέο παρελθόν, μεταβάλλο- κή υποστήριξη του προεδρείου πρέπει να γίνεντας στο μέλλον το παγκόσμιο θεσμικό όργανο ται από έμμισθα έμπειρα στελέχη του ΣΑΕ και όχι
του ΣΑΕ σε περιφερειακό σύλλογο, παρά σε πα- από την εκάστοτε κυβέρνηση. Υπενθυμίζω ότι το
γκόσμιο οργανισμό.Αναλυτικότερα και επί των Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης μια υπήρχε και
άρθρων.
μια το καταργούσαν.
Φυσικά πρόσωπα. Το Συμβούλιο Απόδημου
Επιχορήγηση. Η ανάληψη και εκτέλεση δράΕλληνισμού ΣΑΕ ιδρύθηκε για να εκπροσωπεί σεων του ΣΑΕ προς επίτευξη των σκοπών του είτον παγκόσμιο οργανωμένο Ελληνισμό. Επομέ- ναι αναγκαίο να επιχορηγείται από την Ελληνική
νως μέλη του είναι νομικά πρόσωπα πάσης φύ- πολιτεία, η οποία θα περιλαμβάνεται στον ετήσιο
σεως συλλογικής μορφής φορείς του απανταχού Προϋπολογισμό του κράτους. Το σύνολο των ταΕλληνισμού, σύμφωνα με τις μορφές οργάνωσης κτικών και έκτακτων συνδρομών μελών, χορηγίσε κάθε χώρα συμπεριλαμβανομένων και των ες, δωρεές κλπ. θα αφαιρείται από την κρατική
κοινοτήτων και ενοριών του εξωτερικού.
επιχορήγηση του επόμενου οικονομικού έτους
Η ένταξη φυσικών προσώπων στο Συμβούλιο μέχρι το ΣΑΕ να αποκτήσει την οικονομική αυΑπόδημου Ελληνισμού θα έχει ως επακόλουθο τοδυναμία του.
μία προϊούσα φθορά των οργανώσεων του ΑπόΜέλη Προεδρείου. Τα μέλη του παγκόσμιου
δημου Ελληνισμού.
προεδρείου (δηλ. Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, ΓεΕκτός εαν υπάρξει μια ολοκληρωτική αλλαγή νικός Γραμματέας και Ταμίας )δεν μπορεί να ορίκαι οδηγηθούμε στο Συμβούλιο των Αποδήμων ζονται από τα Συντονιστικά Συμβούλια αλλά να
κατά το πρότυπο της Γαλλίας όπου ψηφίζουν εκλέγονται από την Παγκόσμια Τακτική Συνέλευολοι οι διαμένοντες στο εξωτερικό, οργανώσεις ση των μελών του ΣΑΕ όπως επιτάσσουν οι κανόκαι φυσικά πρόσωπα στα προξενεία.
νες της Δημοκρατίας.
Ιδιότητα μέλους, απόκτηση. Για τα νομικά
Κανονισμός λειτουργίας. Ο κανονισμός λειπρόσωπα θα πρέπει να βρίσκονται εν λειτουργία τουργίας συντάσσεται από το προεδρείο αλλά
τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια για να έχουν ψηφίζεται από την ολομέλεια.
καθιερωθεί στην τοπική κοινωνία. Όσον αφορά
Συντονιστικά Συμβούλια - προεδρείο. Λειτην υποβολή καταλόγου μελών, σας πληροφορώ τουργούν Συντονιστικά Συμβούλια τα οποία
ότι υπάρχει καθολική άρνηση των οργανώσεων. αποτελούνται από πρόεδρο, γραμματέα, ταμία
Διαγραφή μέλους. Οι προυποθέσεις διαγρα- και αριθμό μελών ανάλογα με την πληθυσμιακή
φής μέλους ειναι γενικές και αόριστες και υπάρ- κατάσταση της περιφέρειας.
χει ο κίνδυνος να διαγράφονται αυθαίρετα μέλη
Ενιαίο ψηφοδέλτιο για τους συντονιστές και
τα οποία δεν ειναι φιλικά προς το προεδρείο. Ως ενιαίο για τον αναπληρωτή και ενιαίο για τα μέεκ τούτου θα πρέπει να διατυπωθούν συγκεκρι- λη. Η διάρκεια θητείας των μελών του προεδρείμένες προυποθέσεις ώστε να αποφευχθεί ο εν ου και των συντονιστικών συμβουλίων θα πρέπει
λόγω κίνδυνος.
να δύναται να παραταθεί και πέρα της προβλεΌργανα του ΣΑΕ. Στο προτεινόμενο νομοσχέ- πόμενης ρύθμισης των 2 θητειών.
διο έχει διαγραφεί η Παγκοόσμια Τακτική ΣυνέΤα εκλεγέντα το έτος 2006 μέλη των Συντονι-

στικών Συμβουλίων των Περιφερειών ΣΑΕ έχουν
το δικαίωμα επανεκλογής στην ίδια θέση εφόσον
η θητεία τους που παρατάθηκε δια νόμου θεωρείται μία μόνο θητεία.
Τα μέλη του παγκόσμιου προεδρείου, ήτοι
Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας,
Ταμίας, εκλέγονται απευθείας από την Τακτική
Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία 50 συν 1 των ψηφισάντων, η δε
δεύτεροι σε αριθμό ψήφων ορίζονται ως αναπληρωματικοί. Ενιαίο ψηφοδέλτιο για Πρόεδρο,
ενιαίο για Αντιπρόεδρο, ενιαίο για Γεν. Γραμματέα, ενιαίο για Ταμία.
Σε περίπτωση που ένας από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία
η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ
των δύο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία.
Οι εκλογικές περιφερειακές συνελεύσεις να γίνονται κάθε 4 χρόνια στην Παγκόσμια Συνέλευση.
Την στιγμή που το ΣΑΕ γίνεται αυτοχρηματοδοτούμενο και όπου τα έσοδά του θα προέρχονται από συνδρομές, δωρεές, χορηγίες, από
προγράμματα, δημοσίων θεσμών, εμπορικών
συναλλαγών κλπ. δεν μπορεί η εκλογική περιφερειακή συνέλευση να απαλλάσσει το προεδρείο
των ευθυνών του για την οικονομική διαχείρηση διά βοής.
Δίκτυα. Καμία αναφορά δεν γίνεται στα δίκτυα που είναι μεγίστης σημασίας. Δίκτυο Νεολαίας, Δίκτυο Πολιτισμού, Δίκτυο Επιστημόνων
και Επιχειρηματιών.
Πριν την ψήφιση του Νομοσχεδίου θα πρέπει
να διευκρινιστούν ορισμένα εκκρεμεί ζητήματα:
Κατόπιν και της δημόσιας τοποθέτησης του
πρ.ΥΦΥΠΕΞ κ.Δημήτρη Δόλλη, για τα χρήματα
που, κατά την αποψή του, σπαταλήθηκαν από το
προεδρείο του ΣΑΕ, θα πρέπει επιτέλους να ληφθούν υπόψη οι παρεμβάσεις ορισμένων μελών
του προεδρείου ώστε να δοθούν στην δημοσιότητα οι απολογισμοί όλων των μελών του προεδρείου. Είναι άκρως αναγκαίο ώστε να αποκατασταθεί η φήμη του ΣΑΕ και ιδίως εκείνων των
μελών του προεδρείου που επιτέλεσαν ευσυνείδητα το χρέος τους προς όφελος του απόδημου
Ελληνισμού.
Μόνο τότε θα μπορέσει να προχωρήσει η νέα
οργάνωση του ΣΑΕ και να κερδίσει εκ νέου την
εμπιστοσύνη της Ομογένειας.			
Πρέπει να ληφθει μέριμνα για τους υπαλλήλους

4 Ιουλίου 1776 - 4 Ιουλίου 2014

Χρόνια Πολλά

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Oικογένεια Βασίλη Σιούτη
Και τα 36 εστιατόρια ''Gondolier'' (από 1974)
Florida, Georgia, Tennessee, Kentucky, Ν. Carolina

του Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού και για τις
λοιπές εκκρεμότητες του Ιδρύματος.
Θα πρέπει το ΥΠΕΞ να ενεργήσει τα δέοντα
ώστε να αποκατασταθεί η τρωθείσα αξιοπρέπεια
των Ομογενών από την αχαρακτήριστη συμπεριφορά του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη
Μπουτάρη, να εκδιώξει δια νυκτός το Συμβούλιο απο το κτίριο Μακρίδη. Να επιστραφεί η περιουσία του ΣΑΕ που είχε πληρωθεί από τον τότε πρόεδρο ΣΑΕ κ. Αντρέα Άθενς και το ΥΠΕΞ, και
η οποία αυτή την στιγμή καταχρηστικά χρησιμοποιείται απο τον Δήμο Θεσσαλονίκης και μέρος
της έχει δοθεί άνευ συγκατάθεσης του Ιδρύματος
Απόδημου Ελληνισμού προς χρησιμοποίηση Οργανισμού, με διευθύντρια την ορισθείσα από τον
κ. Γιάννη Μπουτάρη, σύντροφό του.
Αν δεν γίνουν όλες οι αλλαγές, αν δεν διευκρινιστούν όλα τα ως άνω αναφερθέντα θέματα ακόμη και εάν ξεκινήσει ένα νέο ΣΑΕ δεν θα
μπορέσει να αποδώσει και να εκπληρώσει τις
προσδοκίες της Ομογένειας. Στις 17 Οκτωβρίου
2012 είχα υποβάλει εγγράφως στην τότε επιτροπή επεξεργασίας του νόμου ΣΑΕ δύο ολοκληρωμένα σχέδια για ένα νέο ΣΑΕ. Αν επιθυμούμε ένα
επιτυχές λειτουργικό σχήμα θα πρέπει να πάρουμε ως παράδειγμα τα Συμβούλια Αποδήμων άλλων ευρωπαικών χωρών.
Δεν μπορώ να συμφωνήσω με το προτεινόμενο νομοσχέδιο. Δεν αναλάβαμε παγκόσμιο όργανο του Ελληνισμού για να παραδώσουμε στην
Ομογένεια συνοικιακό σύλλογο. Επιθυμώ εμφατικά να τονίσω, ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο
θα πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε προς διαβούλευση στην Ομογένεια. Καθώς πρόκειται για ένα
εντελώς διαφορετικό σχέδιο νόμου από το προηγούμενο και δεν μπορεί να αποφασιστεί ερήμην
της Ομογένειας».
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

PanHellenic Scholarship Recipients Receive $250,000 in Cash Awards at This Year's Event
Τhe well-deserving 2014 Scholarship Award Recipients were called one by one to the stage to receive their certificates and scholarship checks in a room filled with close
to 500 friends and supporters of the Foundation on Saturday June 14, at the International Ballroom of the prestigious Hilton Chicago. At this Awards Ceremony, a total
of $250,000 was distributed to 40 of the «best and brightest» Greek American students from across the country, all of them great academic achievers, with some of them
attending several of the country's most prestigious universities.
«It is with great pride that we offer these awards as we believe our young «stars» deserve the recognition and encouragement while they receive meaningful support so
that they can successfully continue their academic journey» said Chris P. Tomaras, Founder and Chairman of the Foundation. Of the 40 students, 20 with economic need
received $10,000 each while another 20, from a more comfortable economic background, received $2,500 each.
An exceptional performance by Pete Zervakis as Master of Ceremonies, a product of the Foundation as a 2008 scholarship recipient himself, provided an outline of the
background and the success of the organization, followed by an address and advice to the students by the Foundation's Executive Director Yanni Valsamas, and words of
admiration regarding the high caliber and academic excellence of all the candidates by the Chairman of the Academic Committee, Dr. George Alexopoulos, prior to the
distribution of the Awards.
This year's Paradigm Award was offered to James D. Speros, Executive Vice President and Chief Creative Officer of Fidelity Investments who delivered a powerful speech
and advice to the scholarship recipients urging them to be proud of their name and carry it responsibly, with honor and respect, while always applying in their daily lives the
values of Hellenism and Orthodoxy.
Mr. Tomaras concluded the Awards Ceremony by first expressing his thanks and gratitude to the many benefactors and donors for their support of the Foundation, then
to the Board of Directors, the independent Academic Committee for their selection of the scholarship recipients, the very supportive Advisory Board and all the staff members
and volunteers for their dedicated work on the Foundation. In his message to the scholarship recipients, Mr. Tomaras offered three words with profound meaning: Live, Learn
and Lead. He advised the recipients to live life to the fullest and absorb the benefits from every new experience but to also «live honorably, with respect for yourself, your
family and others, to act responsibly, proud of your ethnic identity with dignity, maturity and wisdom.» He encouraged the recipients to never stop learning, and closed by
saying «I want you to become leaders with passion, excitement and with the ability to innovate and create.»
After the success of Hellenic Birthright, a study abroad and cultural enrichment program sponsored by the Foundation in cooperation with Anatolia College, for students
who never visited Greece before, Mr. Tomaras announced that the American College of Greece in Athens, known as Deree, has offered exclusively to all past and present
PanHellenic Scholarship Recipients, a $3,000 study abroad scholarship per student, per semester. Students would be able to earn up to 15 transferable credits per semester,
while experiencing Greece's culture and history.
With the conclusion of the Awards Ceremony, guests enjoyed delicious appetizers and dinner, with musical entertainment by the Hellenic 5 Orchestra and the songs of
Babis Tsertos, who came from Greece exclusively for this event and offered his performance pro-bono
A number of Church and Community leaders attended the event that included His Eminence Metropolitan Iakovos of Chicago, the Hon. Consul General of Greece in
Chicago Ioanna Efthymiadou, His Grace Bishop Demetrios of Mokissos, the Hon. Judge Paul Lillios, the Hon. Judge James Booras, the Hon. Judge Louis Apostle, the Provost of
Deree College, Dr. Thimios Zaharopoulos, and several educational and business personalities and members of the press. «Indeed, this year's Gala turned out to be a celebration
of the impact the PanHellenic Scholarship Foundation has had on the youth of the Greek American community over the last 12 years under your dedicated commitment» said
Dr. Thanasis Bournakis, a former professor of Energy Economics at the University of Illinois at Chicago.
The Foundation expresses a special thanks to all of the donors who took part in the Chairman's Challenge initiative. Among them, the following list is the Premier
Benefactors who each provided a $10,000 scholarship. «We are deeply indebted to everyone for their donation whether large or small. Together, we will continue to make a
difference in the lives of Greek American college students who will become life-long significant achievers» said Mr. Tomaras.
Premier Benefactors:
Ms. Helen Tomaras Astin, The Nicholas J. & Anna K. Bouras Foundation, Dimitri & Eleni Bousis & Family, Robert & Violetta Buhler Family, Tassos F. Chronopoulos Family,
The Jaharis Family, Mr. & Mrs. George Marcus, Drs. A. Tom & Katherine Petropulos, Dr. George Skarpathiotis Family.
2014 Scholarship Award Recipients:
Steve Eustratios Alexander III, Georgia Institute of Technology
Maria Anastasia Arianas, University of Illinois at Chicago
Aristos Athanasiou Athens, Stanford University
Nicholas Chingas, Saint Joseph's University
Marie Steven Christophell, DePaul University
Costa Dimitrios Christopoulos, Massachusetts Institute of Technology
Timothy Christopher Daly, Pennsylvania State University
Peter Michail Danos, University of Illinois at Urbana-Champaign
Talia Lasandra Davis, Arizona State University
Christopher Steven-James Deloglos, Virginia Commonwealth University
Anastasia Fitzpatrick, Utica College
Jennifer Andrea Fokas, Northwestern University
Sophia Joy Gianou, University of Wisconsin - Whitewater
Julia Mary Horiates, East Carolina University
Jason Keith Ioannides, Virginia Tech
Christina G. Karahalios, DePaul University
George John Kartsounis, Virginia Tech
Katherine Valerie Katsivalis, University of Illinois at Chicago
Christina Khouri, Illinois Wesleyan University
Katherine Demi Kokkinias, University of Wisconsin - Madison
About the Foundation...
Established officially in
2002, the PanHellenic
Scholarship Foundation
is a 501(c)(3) non-profit
organization dedicated to
building a better America
through Education and
Hellenism. After awarding
$250,000 earlier this
June, the Foundation has
awarded a total of $2
million to 264 outstanding
Greek American
undergraduates to date.

Jason Kourkouvis, University of Illinois at Urbana-Champaign
Malamo Koutsogiannis, CUNY Hunter College
Margarita Sanchez Montgomery, Dartmouth College
Dimitrios George Nikitopoulos, Johns Hopkins University
Dimitrios Pagonakis, Massachusetts Institute of Technology
Evangelia Maria Pagones, University of Illinois at Urbana-Champaign
Christina Maria Palis, University of Rochester
Patrice Victoria Pirpiris, Loyola University - Chicago
Katerina Finny Powers, Michigan State University
Alexander George Przeslawski, Dartmouth College
Kathy Golfo Rodogiannis, Trinity College
Vasilis Vournous Sitaras, New York University
Nicholas John Sotos, University of Illinois at Urbana-Champaign
Samuel Patrick Sullivan, The University of Chicago
Katerina Christina Svigos, New York University
Thomas Stavros Topalis, University of Illinois at Urbana-Champaign
Dimitris S. Tselepatiotis, University of Illinois at Chicago
Sofia Eleni Vatougios, Saint Xavier University
William George Vergados, University of Illinois at Chicago
Victor Angelos Zaharopoulos, University of Kansas
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΥΧΕΣ

Tις πιό θερμές ευχές μας γιά βίο ανθόσπαρτο, υγεία, ευτυχία, πρόοδο,
μακροημέρευση και άξιους απογόνους
Βασίλης και Μπέβερλυ Σιούτης

Δημήτρης και 'Ελενα Σιούτης

Αλέξανδρος Σιούτης

MARIA-ELENI TZORTZIS
AND CHRIS GUVEN
JUNE 29, 2014

CONSTANTINE
AND RACHEL TZORTZIS
ΜΑΥ 17, 2014
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EΠΙΛΟΓΕΣ

Το σενάριο περί «μεγάλης συγκυβέρνησης»
(μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ.) επανήλθε δριμύτερο
-και με τον πιο επίσημο τρόπο- μέσω Αβραμόπουλου, στη συνέντευξή του στη Real News.
Ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ. και υπουργός Άμυνας ήταν σαφέστατος: «Σήμερα οι πολιτικές εξελίξεις επιβάλλουν περισσότερο από ποτέ τέτοιου
είδους συναινέσεις, στο μέτρο που οι αυτοδυναμίες είναι πλέον δύσκολη υπόθεση».
Εξ άλλου, κατά τον ίδιο, «εφόσον ο λαός δεν
θα έδινε αυτοδυναμία σε ένα κόμμα, όλες οι επιλογές είναι θεμιτές, κάτω από όρους ειλικρινούς
συνεργασίας και κατανόησης με κοινό παρονομαστή το συμφέρον της Ελλάδας. Κανείς δεν περισσεύει σε μια τέτοια προσπάθεια όταν τοποθετείται εντός συνταγματικού τόξου».
Το τρικ του «συνταγματικού τόξου»
'Εχουμε επισημάνει εδώ και αρκετούς μήνες:
- Ότι το σενάριο της «μεγάλης συγκυβέρνησης» (ή «μεγάλου συνασπισμού») είναι ενεργό
από τις αρχές της πρωθυπουργικής θητείας του
Σαμαρά. Ουκ ολίγοι παράγοντες της οικονομίας,
της πολιτικής και της ενημέρωσης το επεξεργάζονται ανεπισήμως από τότε, διαβλέποντας από
νωρίς ότι η Ν.Δ. ενδέχεται να υποστεί μη αναστρέψιμη συρρίκνωση, η οποία δεν θα της επιτρέψει να διατηρήσει τον πρωτεύοντα ρόλο που
τότε κατείχε.
- Ότι δεν πρόκειται να περπατήσει το μόνο και επί μήνες πολυδιαφημισμένο- σενάριο που
θεωρητικά θα μπορούσε να αποτρέψει το ενδεχόμενο βίαιης συρρίκνωσης της Ν.Δ. Δηλαδή η
«υπέρβασή» της μέσω ενός ευρύτερου σχήματος τύπου «Νέας Ελλάδας».
- Ότι ο κενός περιεχομένου (στις τρέχουσες
πολιτικές συνθήκες) όρος «συνταγματικό τόξο», τον οποίο επανεισήγαγε κατόπιν δεκαετιών
προς ευρεία χρήση ο Ευάγγελος Βενιζέλος τον
Δεκέμβριο του 2012, λίγους μόνο μήνες μετά τη
δημιουργία της κυβέρνησης Σαμαρά, θα αποτελούσε συντόμως το πρόσχημα για τη διατύπωση
του σεναρίου περί «μεγάλου συνασπισμού» και,
ενδεχομένως, τη δικαιολογητική βάση για την
αποδοχή του από τον ΣΥΡΙΖΑ σε ένα ακραίο ενδεχόμενο πολιτικού αδιεξόδου.
Τελικά αυτό κάνει σήμερα ο Αβραμόπουλος
λέγοντας ότι «κανείς δεν περισσεύει σε μια τέτοια προσπάθεια όταν τοποθετείται εντός συνταγματικού τόξου». Για να καταλάβουμε λίγο
καλύτερα το επιχείρημά του, ας θυμηθούμε πώς
ο Βενιζέλος είχε φέρει στη σύγχρονη ελληνική
Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση πολιτικού. Είναι ουδέτερος. Τον
ενδιαφέρει πρωτίστως η εικόνα και λιγότερο η
ουσία των πραγμάτων. Αρέσκεται στην επικοινωνία και το πολιτικό μάρκετινγκ και ήκιστα τον
απασχολούν οι κοινωνικές διεργασίες και συγκρούσεις. Δίνει σημασία στο φαίνεσθαι και όχι
στο είναι.
Η ιδεολογική και θεωρητική συγκρότηση ως
χαρακτηριστικό και αξιακό φορτίο ενός πολιτικού δεν τον ενδιαφέρει αφούπροτιμά τη γλώσσα και τους τρόπους της διπλωματίας. Στη βιβλιοθήκη του μπορεί να έχει βιβλία του Σπένσερ, του Φρίντμαν, του Χάγεκ, του Σμιθ, του
Μαρξ, όμως οι μόνες σελίδες που θα είναι κομμένες και θα δείχνουν πολυδιαβασμένες θα είναι
από το βιβλίο του Μαζαρίνου «Το εγχειρίδιο του
καλού πολιτικού».
Βλέπετε, ο Δημήτριος θέλει να ειναι άνθρωπος του κράτους και όχι της κοινωνίας. Αξιωματούχος και όχι ακτιβιστής. Υπερτονίζει την ανάγκη συμβιβασμών ακόμη και σε θέματα που οι

Η «μεγάλη συγκυβέρνηση», ο ΣΥΡΙΖΑ και η...τανάλια
πολιτική «αγορά» τον όρο αυτόν:
«Απευθυνόμαστε σε όλα τα πολιτικά κόμματα που λειτουργούν μέσα στη Βουλή. Σε όλα τ’
άλλα κόμματα ανεξαιρέτως, που συγκροτούν το
λεγόμενο ''συνταγματικό τόξο''. Δηλαδή αποδέχονται το Σύνταγμα ως σύστημα αξιών. Γιατί το
Σύνταγμα δεν είναι απλά και μόνο θεσμοί, διαδικασίες, δικαιώματα, αλλά είναι πρωτίστως μια
συμπύκνωση ενός αξιακού κεκτημένου που έχει
δημοκρατικό και δικαιοκρατικό χαρακτήρα.
Δεν μπορεί η τομή που έχει -κακώς κατά τη
γνώμη μου- επικρατήσει μεταξύ των λεγόμενων
''μνημονιακών'' και των λεγόμενων ''αντιμνημονιακών'' κομμάτων να λειτουργεί ως πρόσχημα ύπαρξης δράσης ή ανοχής για τη Χρυσή Αυγή. Δεν μπορεί η διάκριση μεταξύ δήθεν ''μνημονιακών'' και δήθεν ''αντιμνημονιακών'' δυνάμεων να λειτουργεί ως πρόσχημα αδράνειας εκ
μέρους άλλων πολιτικών δυνάμεων».
Κατά τον ίδιο τρόπο, να υποθέσουμε, «η τομή που έχει επικρατήσει μεταξύ των λεγόμενων ''μνημονιακών'' και των λεγόμενων ''αντιμνημονιακών'' κομμάτων» δεν μπορεί να αποτελεί εμπόδιο στην προσπάθεια να έχει ο τόπος
οποιαδήποτε κυβέρνηση, ώστε «να μείνει η χώρα στο ευρώ», «να μην κινδυνεύσει η πολιτική
σταθερότητα» και ούτω καθεξής.

Άλλωστε, όπως λέει και ο Αβραμόπουλος στη
συνέντευξή του, αυτό που προέχει είναι η «εθνική και κοινωνική ενότητα». Την οποία θα κληθούν να διασφαλίσουν τα κόμματα του «συνταγματικού τόξου» βάζοντας αυτή την «ενότητα»
πάνω από την ταυτότητά τους, τις αντιθέσεις
τους, την ιδεολογία τους, το όποιο όραμα και
πρόγραμμά τους.
Κοινώς, όποιος αποδέχεται το...Σύνταγμα ως
σύστημα αξιών (κατά Βενιζέλο) μπορεί να συγκυβερνήσει με οποιονδήποτε (κατά Αβραμόπουλο)! Όλα τα υπόλοιπα -με πρώτο και καλύτερο τον διαχωρισμό σε «μνημονιακούς» και
«αντιμνημονιακούς»- σε αυτή την περίπτωση
μπορούμε να τα γράψουμε στο...χιόνι.
Το κεντροαριστερό μπλοκάρισμα
Αυτή η πρόσκληση για τη δημιουργία του «μεγάλου συνασπισμού», με μοναδικό όρο να είναι... «καλό παιδί» -όπως εύγλωττα ήδη αποτυπώνεται στις ποικίλες επαναλαμβανόμενες πολιτικές και δημοσιογραφικές παραινέσεις- δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος
το επόμενο διάστημα θα πιεστεί προς αυτή την
κατεύθυνση με κίνδυνο να τεθούν και εσωκομματικά ζητήματα.
Όλες οι κινήσεις στο κεντροαριστερό λιβάδι

O Aβραμόπουλος και το ριγέ κουστούμι που ράβει
ρήξεις είναι απαραίτητες. Στις πολιτικές του ιεραρχήσεις η προσωπική του ατζέντα βρίσκεται
υπεράνω της παραταξιακής. Είναι όπως το αυγό, δεν έχει γωνίες και ισορροπεί σε κάθε πλευρά. Μιλά για συναίνεση και εννοεί συμβιβασμό.
Αρέσκεται να έχει υπηκόους και όχι συμμαχητές
ή συντρόφους.
Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι πρέσβης της
πολιτικής, όπως ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι συνήγορος και ο Στέφανος Μάνος παραδοξολόγος
Είμαι σίγουρος πως η μανία του για τις τελετές
δεν εκπηγάζει, όπως εσφαλμένα τονίζουν κάποιοι, από την ανάγκη να υπερβεί την ταπεινή λαϊκή καταγωγή του, αλλά από την αντίληψή του
πως την εξουσία δεν αρκεί να την κατέχεις ή να
την ασκείς αλλά αυτό πρέπει, με εμφατικό τρόπο και να φαίνεται. Ο Θόδωρος Πάγκαλος, όταν
τον ονομάτισε ως «ο κύριος τίποτε», αναμφίβολα έσφαλε, αφού ο Αβραμόπουλος είναι ένα πολύ ενδιαφέρον δείγμα για τις έρευνες πολιτικής

ψυχοπαθολογίας. Μπορεί να δείχνει μειλίχιος
και έντονα κοινωνικός άνθρώπος, εντούτοις, είμαι πεπεισμένος, πως κάτω από την επιφάνεια
κρύβεται ένας σκληρός και μοναχικός λύκος.
Στη διαχείριση οικονομικών και παραγωγικών
υπουργείων μάλλον θα αποτύγχανε, ενώ στη θέση ας πούμε του Προέδρου της Δημοκρατίας θα
διέπρεπε. Δεν ξέρω αν αυτό είχε κατά νου, να
θέσει δηλαδή υποψηφιότητα για το ύπατο αξίωμα, όταν δήλωνε, στη Real News, πως σε περίπτωση που δεν εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας και δεν υπάρξει αυτοδυναμία θα πρέπει
να φτιαχτεί ένας μεγάλος κυβερνητικός συνασπισμός του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας,
όμως, σε μια τέτοια περίπτωση, ο Αβραμόπουλος, όπως πιστεύει, θα ήταν ίσως ο πλέον κατάλληλος για να ράψει προεδρικό κουστούμι με
μπλε και κόκκινες ρίγες.
Προσώρας, και η Ν.Δ. και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι λογικό, από άποψη πολιτικής στρατηγικής, να απορ-

(του Ποταμιού περιλαμβανομένου) σηματοδοτούν την προσπάθεια ανασύνταξης ενός χώρου,
ο οποίος, παρότι είναι κομμάτια και θρύψαλα,
πολιτικά ανερμάτιστος, δυσφημισμένος λόγω
της συγκυβέρνησης με τον Σαμαρά, χωρίς πολιτική ηγεσία, με πολλά στελέχη να λοξοκοιτάζουν
είτε προς τον ΣΥΡΙΖΑ είτε προς τη Ν.Δ., παραμένει εκλογικά υπολογίσιμος, κινούμενος γύρω
από το όριο του 15% συνολικά, καθώς δεν έχει
υποστεί το συντριπτικό εκλογικό πλήγμα ούτε
από τον δεξιό πόλο εξουσίας (Ν.Δ.) ούτε από τον
αριστερό (ΣΥΡΙΖΑ).
Ο κύριος λόγος της συντήρησής του σε αυτό
το εκλογικό επίπεδο, παρά τη συντριβή της ΔΗΜΑΡ, είναι το φράγμα που έβαλε στις πρόσφατες ευρωεκελογές το Ποτάμι στη διαρκή αιμορραγία του ΠΑΣΟΚ προς τα αριστερά του.
Ο χώρος αυτός, λοιπόν, παρότι είναι πολιτικά
ασταθής και αποϊδεολογικοποιείται όλο και περισσότερο, εξακολουθεί να συνιστά -λόγω μακρόχρονης πείρας και «τεχνογνωσίας» τόσο στη
διοίκηση όσο και στη διατήρηση σοβαρών δεσμών με μικρά και μεγάλα «οργανωμένα συμφέροντα»- έναν ισχυρό μηχανισμό εξουσίας, ο
οποίος επιτρέπει στον Βενιζέλο π.χ. να ισχυρίζεται ότι χωρίς το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση στη χώρα. Άλλωστε, όπως σημείωσε και ο Αβραμόπουλος, «οι αυτοδυναμίες είναι πλέον δύσκολη υπόθεση».
Ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ να διαγουμίσει πλήρως,
εκλογικά, τον χώρο αυτόν δεν έχει προσώρας
επιτευχθεί. Αυτό ακριβώς το στοιχείο τού έχει
στερήσει, παρά την καθαρή νίκη του στις ευρωεκλογές, το ξεπέταγμα σε ποσοστό άνω του
30%, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει το
εφαλτήριο ακόμη και για διεκδίκηση της αυτοδυναμίας.
Αυτή η αδυναμία, κυρίως, τροφοδοτεί τις νουθεσίες των εκδοτικών συγκροτημάτων για «συμμόρφωση», δημιουργεί σοβαρό κίνητρο για τις
διεργασίες ανασυγκρότησης του χώρου της Κεντροαριστεράς και προσφέρει έδαφος για καλλιέργεια σεναρίων περί «μεγάλου συνασπισμού».
Υπ' αυτά τα δεδομένα, τα πράγματα για τον
ΣΥΡΙΖΑ είναι μάλλον... απλά: Είτε όντως θα δημιουργήσει το «παλλαϊκό μέτωπο ανατροπής»
που επιθυμεί και διακηρύσσει, το οποίο θα του
δώσει μια τεράστια εκλογική ώθηση και θα κλειδώσει την πολιτική του ηγεμονία, είτε θα νιώσει
την τανάλια να σφίγγει άγαρμπα το πιο ευαίσθητο σημείο του (πολιτικού) σώματός του.
Σταύρος Χριστακόπουλος
ρίπτουν μετά βδελυγμίας μια τέτοια εξέλιξη. Και
πιθανότατα θα επιμείνουν μέχρι τέλους σ' αυτή
τη θέση. Οι διαφορές, μπορεί για την μενταλιτέ
του Αβραμόπουλου και πολλών άλλων που σκέφτονται «ουδέτερα» ή «πραγματιστικά» όπως
αυτός, να μην έχουν καμία σημασία, όμως για τις
ηγεσίες και τη βάση των δύο κομμάτων δεν είναι
απλώς μεγάλες, είναι αγεφύρωτες. Είναι σαν να
κλειδώσεις σ' ένα δωμάτιο μια παρθένα μ' έναν
σατανά και να περιμένεις όταν βγουν το σεντόνι
να είναι ατσαλάκωτο και λευκό σαν κρίνος.
Φυσικά, ο Αβραμόπουλος ξέρει πως πολιτικά
τα δύο κόμματα αποκλείεται να συμφωνήσουν
σ' έναν κοκκινομπλέ κυβερνητικό συνασπισμό,
ταυτόχρονα όμως ξέρει πως για την απονευρωμένη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας μπορεί, μετά από εκλογές, να υπάρξει σύμπτωση σε
ένα πρόσωπο που θα μπορεί με άνεση να φορέσει ένα κουστούμι που θα έχει κόκκινες και μπλε
ρίγες και μάλιστα μέσα σ' αυτό να δείχνει και
κομψός...
Φελνίκος-matrix24

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ,
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ, ΘΗΡΕΥΤΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΠΑ
Στυλιανός Μανής - Πρόεδρος
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Όποιος νομίζει πως ειδήσεις και θέματα της
καθημερινότητας παράγουν και αναπαράγουν
μόνο όσοι στη φορολογική τους δήλωση δηλώνουν «δημοσιογράφοι», βρίσκεται σε πλάνη.
Υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι που
αναπαράγουν όχι μόνο τη δική τους καθημερινότητα, αλλά και τις ζωές των άλλων μέσω των
social media.
Το φαινόμενο αυτό τείνει να καταντήσει μάστιγα, κυρίως για τους επωνύμους, και ανάμεσα
σ' αυτούς είναι και οι ποδοσφαιριστές.
Τα social media έχουν πλήξει ομάδες και ποδοσφαιριστές στη Βραζιλία, με διάφορους τρόπους. Είτε με τα σχόλια του κοινού, που στην ουσία αρθρογραφεί, κρίνει και επικρίνει παίκτες ή
ομάδες, είτε με πλαστά ονόματα στο Facebook,
όπου μπορεί να εμφανιστεί σελίδα με το όνομα
του Κριστιάνο, για παράδειγμα, και να γράφει
άλλα αντ' άλλων, είτε με τις φωτογραφίες που
μπορεί να τραβήξει οποιοσδήποτε από κινητό
και να τις ανεβάσει στο Διαδίκτυο.
Ο Φάμπιο Καπέλο αποφάσισε να απαγορεύσει
διά ροπάλου στους παίκτες της Εθνικής ομάδας
της Ρωσίας τη χρήση των social media.
Οι διεθνείς της Κροατίας έκαναν εμπάργκο σε
συγκεκριμένα Μέσα της χώρας τους, όταν ανακάλυψαν πως «δημοσιογράφος» κουτσομπολίστικου εντύπου τους φωτογράφισε με το κινητό
του την ώρα που έπεσαν γυμνοί στην πισίνα του
ξενοδοχείου μετά το ματς με τη Βραζιλία – υποτίθεται πως τα ξενοδοχεία διατίθενται αποκλειστικά για τις ομάδες και έχουν αυξημένο προσωπικό ασφαλείας.
Ένα 24ωρο μετά το περιστατικό έμαθαν πως
η εφημερίδα που δημοσίευσε τις φωτογραφίες
των διεθνών της Κροατίας διπλασίασε την κυκλοφορία της, κυρίως από το γυναικείο κοινό.
Φυσικά, ό,τι δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ανέβηκε και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.
Κακοήθεια
Τεράστιο θέμα δημιουργήθηκε και στην Εθνική ομάδα της Αγγλίας, καθώς μια νεαρή τρύ«Με τον σημερινό ρυθμό και το μίγμα δημιουργίας επιχειρήσεων (περίπου 40.000 κάθε
χρόνο, με μόνο 10% να επικεντρώνονται σε κλάδους προστιθέμενης αξίας και μόνο 1% να επιδεικνύει σημαντική ανάπτυξη), η Ελλάδα θα
χρειαστεί 25 χρόνια για να δημιουργήσει τις θέσεις εργασίας που απαιτούνται. Για να το πετύχει αυτό σε λιγότερο από μια δεκαετία θα πρέπει να τριπλασιαστούν οι προσπάθειες που επικεντρώνονται σε κλάδους προστιθέμενης αξίας και να διπλασιαστούν τα ποσοστά επιτυχίας
τους. Πάνω από όλα θα πρέπει να δημιουργηθεί
ένα κατάλληλο επιχειρηματικό οικοσύστημα το
οποίο να καλλιεργεί, να υποστηρίζει και να συνδέει ποιοτικά επιχειρηματικά εγχειρήματα».
Τα παραπάνω συμπεράσματα αποτυπώνονται σε μελέτη της Endeavor Greece, παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού οργανισμού στήριξης της
επιχειρηματικότητας, που θα παρουσιαστεί στο
πλαίσιο του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την Κοινωφελή Δράση (26-27 Ιουνίου 2014). Το ΙΣΝ αποτελεί
τον αποκλειστικό δωρητή για την εκπόνηση της
μελέτης.
Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, η Ελλάδα
έχασε συνολικά 1.000.000 θέσεις εργασίας στη
διάρκεια των πέντε τελευταίων χρόνων. Πάνω
από τις μισές προέρχονται από τρεις κλάδους τις κατασκευές, το λιανεμπόριο/χονδρεμπόριο
και τη μεταποίηση- ενώ ολόκληροι τομείς όπως
το real estate πρακτικά αφανίστηκαν. Ακόμη και
στο αισιόδοξο σενάριο ανάπτυξης, τα 2/3 των
χαμένων θέσεων εργασίας δεν μπορούν να ανακτηθούν από τους ίδιους κλάδους. Τρεις μόνο
κλάδοι κατάφεραν να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν το συνολικό εργατικό δυναμικό: ο αγροτικός τομέας, η μεταποίηση τροφίμων και ο κλάδος της τεχνολογίας.
Στη μελέτη επισημαίνεται ότι οι νέοι στην Ελλάδα επηρεάστηκαν δυσανάλογα από την αύξηση της ανεργίας με περισσότερες από μισό εκατομμύριο χαμένες θέσεις εργασίας. Παρόλα αυτά, μόνο το μισό ποσοστό της ανεργίας οφείλεται στην οικονομική επιβράδυνση και την
ύφεση. Το υπόλοιπο προέρχεται από το παραδοσιακό μειονέκτημα των νέων που βρίσκονται
«εκτός αγοράς» το οποίο εντάθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ολόκληροι κλάδοι κατήργησαν θέσεις εργασίας για νέους, παρότι διατήρησαν ή ακόμη και αύξησαν τις θέσεις εργασίας
των μεγαλύτερων ηλικιών. Αυτοί οι κλάδοι πε-

EΠΙΛΟΓΕΣ

Μάστιγα του Mουντιάλ τα social media

πωσε σε ένα άδειο δωμάτιο, βγήκε γυμνή στο
μπαλκόνι και ένας φίλος της τη φωτογράφισε με
φορητή ηλεκτρονική συσκευή από τον δρόμο. Η
φωτογραφία έκανε τον γύρο του κόσμου, η αποστολή της Αγγλίας αναστατώθηκε και μαζί και οι
γυναίκες των παικτών, στις οποίες είχε απαγορευτεί η πρόσβαση στο ξενοδοχείο της ομάδας.
Η κακοήθεια με τον...άκαρδο Λέο Μέσι, που
δεν έδωσε το χέρι του σε ένα παιδάκι από το
γκρουπ που συνοδεύει τους παίκτες στην είσοδό του στο γήπεδο, θορύβησε τον ίδιο τον παίκτη, το οικογενειακό και επαγγελματικό του περιβάλλον αλλά και την ίδια τη FIFA.
Όταν τελικά αποδείχθηκε πως ο τύπος που
ανήρτησε το βίντεο στο Διαδίκτυο το είχε κόψει εκεί που ήθελε, ήταν αργά. Η ανάρτηση ολόκληρου του θέματος ελάχιστους συγκίνησε. Μάλιστα, πολλά από τα Μέσα δεν προχώρησαν καν
σε διόρθωση. Αφήσαν την εκδοχή του «άκαρδου Μέσι», που έκανε περισσότερα «κλικ» από

την πραγματική ιστορία.
Ο Κασίγιας πήγε να πάθει κατάθλιψη όταν διάβασε τι του έσουραν οι συμπατριώτες του στο
Διαδίκτυο εξαιτίας της κακής απόδοσης που είχε
στον αγώνα της Ισπανίας με την Ολλανδία.
Όσο για την ελληνική ομάδα, το μεγαλύτερο ποσοστό του εκνευρισμού μετά την ήττα από
την Κολομβία προερχόταν από σχόλια του κοινού (τα περισσότερα με ψευδώνυμο) που τους
περνούσαν γενεές δεκατέσσερις.
Οι ποδοσφαιριστές στο σύνολό τους χρησιμοποιούν το Facebook και το Twitter πολύ προσεκτικά, καθώς ξέρουν πως το παραμικρό έξω από
το μέτρο μπορεί να τους εκθέσει.
Επιπλέον, ό,τι και να τους πουν οι προπονητές τους και οι οικείοι τους, θα βρουν τον τρόπο
και τον χρόνο να δουν τι κυκλοφορεί γι’ αυτούς
στο Διαδίκτυο και ας τους «χαλάει» ό,τι αρνητικό υπάρχει για το προφίλ τους. Είτε από επαγγελματικό ενδιαφέρον είτε από ανασφάλεια, θέ-

Μετά από 25 χρόνια θέσεις εργασίας στην Ελλάδα
ριλαμβάνουν τομείς όπως η αγροτική παραγωγή
και τα τρόφιμα αλλά και τα περισσότερα επαγγέλματα- πρότυπα: γιατροί, δικηγόροι, τραπεζικοί και λογιστές. Το παραδοσιακό όνειρο της ελληνικής οικογένειας κλονίζεται, αν και παραμένει ακόμη ισχυρό.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, πάνω από 200.000
Έλληνες, εκ των οποίων οι περισσότεροι νέοι
και με προσόντα, έχουν φύγει από τη χώρα και
έχουν βρει εργασία στο εξωτερικό. Το ελληνικό ταλέντο κινείται κυρίως εντός της Ευρώπης,
πρωταρχικά στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. Υπό συνθήκες, το φαινόμενο αυτό, κατά
πολλούς θεωρούμενο brain drain («διαρροή ταλέντου»), θα μπορούσε να μετατραπεί σε brain
circulation («κυκλοφορία ταλέντου»), παρέχοντας στους Έλληνες τις ευκαιρίες, την εξωστρεφή αντίληψη και την εμπειρία που η εγχώρια
αγορά εργασίας αδυνατεί να παρέχει.
Στην μελέτη τονίζεται ότι η τάξη μεγέθους της
αλλαγής που απαιτείται είναι τεράστια και σίγουρα πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που συνήθως περιγράφεται. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η
Ελλάδα πρέπει να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένους κλάδους (πχ αγροτική παραγωγή/τρόφιμα, μεταποίηση, τουρισμός, logistics, τεχνολογία) όπου έχει δομικά πλεονεκτήματα πρώτης
ύλης, γεωγραφικής θέσης ή ανθρώπινου δυναμικού. Ωστόσο, πέρα από μεγάλες μεταρρυθμίσεις και αναβάθμιση υποδομών, αυτή η μεγάλη

μετατόπιση οικονομικής δραστηριότητας απαιτεί χρόνο, νέες δεξιότητες και συνεπάγεται φυσική μετακίνηση εκατοντάδων χιλιάδων. Πάνω
από 640.000 υπολογίζεται ότι θα αναγκαστούν
να αλλάξουν τομέα, ενώ πάνω από 500.000 θα
αναγκαστούν να μετακινηθούν εκτός Αθήνας και
Θεσσαλονίκης για να αναζητήσουν εργασία σε
άλλα μέρη της Ελλάδας, επιπρόσθετα της εν εξελίξει φυγής Ελλήνων στο εξωτερικό.
Ποιος όμως μπορεί να δημιουργήσει υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας στους διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας; Όπως
αναφέρεται στη μελέτη, δυστυχώς όχι η μεγάλη
πλειοψηφία των υφιστάμενων επιχειρήσεων, είτε μικρών είτε μεγάλων.
Σύμφωνα με τη μελέτη, οι περισσότερες από
τις υπάρχουσες επιχειρήσεις έχουν δομική αδυναμία να αυξήσουν σημαντικά τις θέσεις εργασίας τους. Ενδεικτικά, στο σύνολό τους οι μεγάλες
επιχειρήσεις μείωσαν τις θέσεις εργασίας ακόμη και κατά τα «καλά χρόνια» προ της κρίσης.
Αντίστοιχα, οι περισσότερες μικρές επιχειρήσεις
αποτελούν κατά βάση επιλογή αυτοαπασχόλησης και δεν δημιουργούν καμία πρόσθετη θέση
εργασίας πλην εκείνης του επιχειρηματία- ιδιοκτήτη.
Την ίδια στιγμή, η ποιότητα της εργασίας που
προσφέρουν είναι κακή, με απουσία προγραμμάτων ανάπτυξης του προσωπικού, αναντιστοιχία ρόλων και ικανοτήτων και εξαιρετικά προ-

λουν να ξέρουν τι λένε οι άλλοι γι’ αυτούς, έστω
και με ψευδώνυμα.
Από αυτήν τη διαδικασία προκύπτουν πολλές φορές εκνευρισμοί, ξεσπάσματα, ακόμα και
ακραίες αντιδράσεις. Αισθάνονται βορά στις διαθέσεις μερίδας του Τύπου αλλά και συγκεκριμένου κοινού που «διψάει για αίμα» και είναι
πολύ δύσκολο να προστατευτούν από αυτό το
φαινόμενο.
Όταν βγαίνουν να ξεσκάσουν ή να διασκεδάσουν, ζουν έναν πραγματικό εφιάλτη, διότι έχουν κατά νου πως ανά πάσα στιγμή μπορεί
κάποιους να τους φωτογραφίσει την ώρα που
τρώνε ή που βάζουν μια γουλιά μπύρα στο στόμα τους ή αγκαλιάζουν τη σύντροφό τους. Αποφεύγουν πλέον τις φωτογραφίες με θαυμάστριες, διότι είδαν πολλές από αυτές να ανεβαίνουν
στο Διαδίκτυο και μετά είχαν να αντιμετωπίσουν
τις... συζύγους τους, αλλά και τα έντυπα που
πουλάνε... κουτσομπολιό.
Σε αρκετά γνωστά εστιατόρια και μπαρ ευρωπαϊκών πόλεων που συχνάζουν ποδοσφαιριστές και άλλοι επώνυμοι, έχει προσληφθεί έξτρα προσωπικό με αποστολή να πετάει έξω από
το μαγαζί όποιον ή όποια σηκώσει το κινητό για
να φωτογραφίσει τον όποιο σταρ κάθεται σε κοντινό τραπέζι. Η τακτική αυτή εφαρμόζεται πλέον και σε αρκετά μαγαζιά της Αθήνας, και η αλήθεια είναι πως αποδεικνύεται αποτελεσματική.
Το Μουντιάλ της Βραζιλίας είναι πεδίο δόξης
λαμπρό για τους θεατές που τους αρέσει να κάνουν τους παπαράτσι έτσι για γούστο και χωρίς
να λογαριάζουν αν η ενασχόλησή τους μπορεί
να εκθέσει ανυποψίαστους ανθρώπους. Τα περιστατικά έως τώρα είναι αρκετά και σαφώς θα
αυξηθούν ώς το τέλος της διοργάνωσης. Η οδυνηρή πραγματικότητα είναι πως η πρακτική αυτή πουλάει.
Πουλάει και όχι απαραίτητα με οικονομικό
αντίτιμο. Έχει εξελιχθεί σε πραγματική μανία για
κάποιους, αλλά και σε οδυνηρή διαδικασία για
όσους υφίστανται το αποτέλεσμα του «χόμπι»
τους.
βληματικούς μισθούς.
Υπάρχει μια μειοψηφία περίπου 3.000 υφιστάμενων επιχειρήσεων που παρουσιάζουν υψηλά
περιθώρια ανάπτυξης (περίπου 2.900 μικρομεσαίες και 100 μεγάλες), επενδύουν στο προσωπικό τους και έχουν τις βάσεις να εξελιχθούν ταχύτατα, δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας. Μπορούν συλλογικά να δημιουργήσουν
μέχρι και 200.000 νέες θέσεις εργασίας, εκ των
οποίων οι περισσότερες θα απευθύνονται σε νέους.
Το υπόλοιπο των 800.000 θέσεων εργασίας
πρέπει να δημιουργηθεί από νέες επιχειρήσεις.
Χρειάζονται 10.000 νέες επιχειρήσεις υψηλής
ανάπτυξης με την κατάλληλη εξωστρεφή και
καινοτόμο νοοτροπία.
Η σημερινή ραγδαία αύξηση των startups είναι μια καλή αρχή. Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, δεν αναμένουμε, όμως, τα περίπου 200
startups που ιδρύονται κάθε χρόνο, να δημιουργήσουν τις εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας που χρειάζονται. Ειδικά από τη στιγμή που
τα περισσότερα επικεντρώνονται σε έναν μόνο
κλάδο και μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό τους
μπορεί να θεωρηθεί υψηλής ανάπτυξης.
Οι νέοι, τονίζεται, πρέπει να ηγηθούν της μεταμόρφωσης της Ελλάδας. Ως επιχειρηματίες ή
εργαζόμενοι, έχουν τις βάσεις να ξεπεράσουν
τη χρόνια αντίσταση της Ελλάδας στην αλλαγή.
Η χώρα έχει κάνει ελάχιστα για να τους παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση, ευκαιρίες εργασίας, εξωστρεφή νοοτροπία, πνεύμα συνεργασίας και έμπνευση. Παρόλα αυτά, οι ίδιοι επιδεικνύουν εντυπωσιακή ευελιξία, επιχειρηματικό
πνεύμα και αισιοδοξία, που μπορούν να οδηγήσουν στην αλλαγή. Περίπου το 15% των νέων
δηλώνουν «τακτοποιημένοι» ή εντελώς αδιάφοροι. Το κυρίαρχο 85% είναι πρόθυμο να κυνηγήσει ευκαιρίες, όπου αυτές υπάρχουν. Το 9% είναι έτοιμοι να γίνουν οι καταλύτες της αλλαγής.
Σύμφωνα με τη μελέτη πρέπει:
1. Να γίνει στήριξη της μειοψηφίας των 3.000
υφιστάμενων επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης
και των μεμονωμένων σήμερα εκπαιδευτικών
προσπαθειών.
2. Να επιταχυνθεί η δημιουργία και εξέλιξη
10.000 νέων επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης.
3. Να συνδεθούν οι νέοι με επιλεγμένους επιχειρηματίες, εργοδότες και ακαδημαϊκούς, εντός και εκτός χώρας, μέσω εργαλείων εκπαίδευσης και απασχόλησης.
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Ένα από τα πράγματα που χαρακτηρίζει τις
ανεπτυγμένες κοινωνίες και οικονομίες από τις
υπανάπτυκτες είναι η αξιόπιστη, έγκυρη και
αδέκαστη απόδοση της δικαιοσύνης.
Για να συμβαίνει αυτό τα συντάγματα των πολιτισμένων κοινωνιών προβλέπουν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Η σωστή απόδοση δικαιοσύνης στις διαφορές μεταξύ των πολιτών καθιστά αποτελεσματική την επιβολή του νόμου και
ισχυροποιεί τους δημοκρατικούς θεσμούς.
Η έγκαιρη επίλυση των διαφορών μεταξύ, πολιτών ή νομικών προσώπων αποτελεί στοιχείο
προσέλκυσης επενδύσεων για μια οικονομία.
Κανείς δεν βάζει τα χρήματά του σε μια χώρα
που η επίλυση της παραμικρής διαφοράς μπορεί
να απαιτήσει χρόνια αναμονής...
Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα του πολιτισμένου κόσμου που δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη. Υπάρχει αυτό που λέμε αρνησιδικία...
Δεν είμαι σε θέση να κρίνω την ποιότητα της
απόδοσης δικαιοσύνης, αλλά στην Ελλάδα μια
υπόθεση για να τελεσιδικήσει χρειάζονται 5-10
χρόνια κατά μέσο όρο. Σε όλες τις πολιτισμένες
χώρες χρειάζονται μερικοί μήνες...
Η κατάσταση αυτή φαίνεται να αφήνει παγερά
αδιάφορους τόσο τους πολιτικούς και τις κυβερνήσεις, όσο και τους Έλληνες δικαστικούς.
Οι τελευταίοι μάλιστα εκτός των αποφάσεων
με ιδιοτελή κριτήρια σε ό,τι αφορούν τις μισθολογικές τους απολαβές, ασχολούνται και με αρμοδιότητες άλλων εξουσιών, όπως π.χ. είναι η
δημοσιονομική πολιτική.
Οι Έλληνες λειτουργοί της δικαιοσύνης σε μια
κρίσιμη περίοδο για τη χώρα, με 1,5 εκατ. ανέργους, 2,6 εκατ. φορολογούμενους που έχουν
σταματήσει λόγω αδυναμίας να πληρώνουν φόρους, απροσδιόριστο αριθμό ανασφάλιστων,
αποφάσισαν πως οι περικοπές στους μισθούς
τους είναι παράνομες και έτσι απαίτησαν την
άμεση αποκατάσταση των απωλειών τους...

EΠΙΛΟΓΕΣ

Το ελληνικό ψάρι βρωμάει από όλα τα κεφάλια

Αποφάσισαν δηλαδή, να εκμεταλλευτούν την
ανεξαρτησία που δίνει το σύνταγμα στη δικαιοσύνη και να εκδώσουν αποφάσεις με ιδιοτελή
κριτήρια. Επί της ουσίας αποφάσισαν να επιβάλλουν στους φορολογούμενους μερικά ακόμη βάρη... Εκτός αν πιστεύουν και αυτοί στην ύπαρξη του περίφημου «λεφτόδεντρου» που ευδοκιμεί στις χώρες που ανθούν οι μωρία και οι χρεοκοπίες.
Την ίδια περίοδο το Συμβούλιο Επικρατείας
έκρινε «αντισυνταγματικές και μη εφαρμοστέες» τις περικοπές από την 1η Αυγούστου 2012
στις αποδοχές των ένστολων εν ενεργεία και συνταξιούχων, στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών και πυροσβεστών.
Οι μη εφαρμοστέες περικοπές αθροίζουν περί τα 900 εκατ. ευρώ το έτος επιπλέον δαπάνες
στον προϋπολογισμό.

Σίγουρα οι επιταγές του νόμου πρέπει να είναι
εφαρμοστέες και οι δικαστές είναι οι μόνοι αρμόδιοι να το κρίνουν αυτό. 900 εκατ. ευρώ περισσότερα ή λιγότερα στον προϋπολογισμό συνιστούν απόφαση δημοσιονομικής πολιτικής την
οποία ο μόνος αρμόδιος να εκτελεί είναι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών.
Οι δικαστές δεν έχουν αρμοδιότητα από το
σύνταγμα να ασκούν δημοσιονομική πολιτική.
Όμως ασκούν...
Οι δικαστές μας ασχολούνται με όλα τα άλλα
εκτός των θεμάτων της έγκαιρης απόδοσης δικαιοσύνης που είναι η δουλειά τους...
Αυτό είναι σύμπτωμα χώρας σε κατάρρευση.
Οι λειτουργοί της δικαιοσύνης υποστηρίζουν
πως πρέπει να αμείβονται καλά για να μην είναι
ευάλωτοι σε πειρασμούς ιδιοτελούς απόδοσης
δικαιοσύνης. Το ίδιο ισχύει, για τους βουλευτές,

τους αστυνομικούς, τους εκπαιδευτικούς, τους
δημοσιογράφους, τους τελώνες, τους στρατιωτικούς και για το 90% των ανθρώπων που έχουν
τη διακριτική ευχέρεια να λαμβάνουν αποφάσεις.
Ένας παλιός επιχειρηματίας έλεγε κάποτε πως
ένα καλό υπάλληλο όσα πολλά χρήματα και να
τον πληρώνεις του δίνεις λίγα. Έναν κακό υπάλληλο όσο λίγα και να του δίνεις είναι πολλά...
Το καλός και το κακός υπάλληλος υπολογίζεται με την ποιότητα και την ποσότητα του αποτελέσματος της εργασίας.
Κατ' αυτήν την έννοια με μια χώρα που ουσιαστικά δεν υπάρχει δικαιοσύνη λόγω αρνησιδικίας, όσο λίγα και να αμείβονται οι λειτουργοί της
είναι πολλά...
Οι δικαστικοί συγκρίνουν τις αμοιβές με αυτές
των συναδέλφων σε ανεπτυγμένες χώρες που
διαθέτουν ανθηρές οικονομίες και η δικαιοσύνη λειτουργεί έγκαιρα και αποδοτικά. Απαιτούν
ανάλογες αμοιβές χωρίς να ενδιαφέρονται πρώτα να επιτύχουν ανάλογα αποτελέσματα στο έργο τους.
Οι δικαστικοί λειτουργούν δυστυχώς ως άλλη
μια συντεχνία.
Δυστυχώς, η χώρα μας παραμένει τεμαχισμένη σε συντεχνιακά συμφέροντα που είτε κατεβάζουν διακόπτες, είτε κλείνουν λιμάνια, είτε
εκδίδουν δικαστικές αποφάσεις με μόνο κριτήριο την αρπαγή πόρων από την κοινωνία, χωρίς
να υπολογίζουν πως η κατάρρευση στην οποία
την οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια θα συμπαρασύρει και τους ίδιους σε πολύ χειρότερη μοίρα...
Το πρόβλημα της Ελλάδας κυρίως συνίσταται
σε εθελοτυφλία και αλητεία των κυρίαρχων ελίτ
της (πολιτικής, δημοσιογραφικής, συνδικαλιστικής, δικαστικής, επιχειρηματικής κλπ) οι οποίες
έπρεπε να δίνουν με πράξεις το παράδειγμα.
Kώστας Στούπας

Χρησιμοποιώντας τον πλανήτη Δία ως ραντάρ

Η ακτινοβολία του Δία, του μεγαλύτερου πλανήτη του Ηλιακού μας Συστήματος, μπορεί να χρησιμεύσει στην έρευνα για ζωή πέρα από τον πλανήτη μας σύμφωνα με μία έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό Icarus. Κι αυτό γιατί τα ραδιοκύματα που εκπέμπει ο γιγάντιος πλανήτης, θα μπορούσαν αφού σαρώσουν την επιφάνεια των δορυφόρων του και ανακλαστούν προς τα πίσω, να ληφθούν από ειδικούς δέκτες, μεταφέροντας πληροφορίες για το εσωτερικό αυτών των κόσμων.
O Δίας φιλοξενεί 67 φυσικούς δορυφόρους, εκ των οποίων ο Γανυμήδης, η Ευρώπη και η Καλλιστώ συγκεντρώνουν αρκετές πιθανότητες για να έχουν υγρούς ωκεανούς κάτω από την παγωμένη τους επιφάνεια, κάτι που αποτελεί προαπαιτούμενο για την ύπαρξη ζωής. Από τους τρεις αυτούς δορυφόρους, ιδιαίτερα η Ευρώπη, με μέγεθος ανάλογο της Σελήνης, είναι ο φιλικότερος κόσμος ως προς το ενδεχόμενο ανάπτυξης ζωής, καθώς παλαιότερες μετρήσεις του διαστημικού σκάφους Galileo έχουν υποδείξει ένα πιθανό υπόγειο στρώμα νερού, πάχους 80 με 150 χιλιομέτρων.
Οι επιστήμονες έχουν από καιρό εκφράσει το ενδιαφέρον για μία ρομποτική διαστημική αποστολή στην Ευρώπη αλλά οι τεχνικές δυσκολίες του εγχειρήματος και η αβεβαιότητα γύρω από το περιβάλλον της δεν το έχουν επιτρέψει. Για το λόγο αυτό έχει μελετηθεί και η πιθανότητα αποστολής
ενός τεχνητού δορυφόρου στην Ευρώπη, ο οποίος θα φέρει το κατάλληλο σύστημα ραντάρ ώστε να
μελετήσει το υπέδαφός της.
Το μήκος κύματος της ακτινοβολίας που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το ραντάρ ωστόσο είναι αρκετά μεγάλο και συμπίπτει σε συχνότητα με τα ξεσπάσματα ακτινοβολίας ραδιοκυμάτων από τον
ίδιο το Δία, τα οποία συμβαίνουν όταν νέφη από φορτισμένα σωματίδια παγιδεύονται στο ισχυρό
μαγνητικό του πεδίο. Τα ραδιοκύματα αυτά έχουν από μόνα τους μεγάλη ισχύ και για να ξεπεραστούν οι παρεμβολές τους σε ένα τεχνητό σύστημα ραντάρ θα πρέπει η κεραία του να είναι τόσο
ισχυρή που δύσκολα θα μπορούσε να τοποθετηθεί εντός ενός διαστημικού σκάφους.
Οι ερευνητές όμως βρήκαν έναν εφευρετικό τρόπο ώστε να μετατρέψουν αυτό το πρόβλημα σε
πλεονέκτημα: αφού η συχνότητα της ακτινοβολίας του Δία είναι παρόμοια με εκείνη του κατάλληλου ραντάρ, τότε θα μπορούσε να χρησιμεύσει εκείνη για τη σάρωση των δορυφόρων του. Στην περίπτωση αυτή, το μόνο που θα χρειαζόταν θα ήταν μερικοί δέκτες στις κατάλληλες θέσεις, οι οποίοι
θα λάμβαναν τα ανακλώμενα σήματα από τις επιφάνειες των δορυφόρων, μειώνοντας κατά πολύ το
Λέγεται Μιχάλης Ταμήλος και είναι πανελληνίως γνωστός για τις εντυπωσιακές ατάκες του.
Παρότι βουλευτής, δεν φημίζεται για κάποια
αξιοσημείωτη κοινοβουλευτική παρουσία. Προτιμά συνήθως τα τηλεοπτικά παράθυρα, όπου
εκστομίζει απίθανες φράσεις οι οποίες προκαλούν από μειδίαμα μέχρι αηδία. Και πολλές δημόσιες συζητήσεις. Στην πρώτη κατηγορία
εντάσσεται η περίφημη αναφορά του περί τρόικας και Οδυσσέα: «Θα διώξουμε την τρόικα από

κόστος και τη δυσκολία μίας τέτοιας αποστολής εξερεύνησης.
Οι επιστήμονες πιστεύουν ο τρόπος αυτός είναι ο αποδοτικότερος για να μελετήσουν το εσωτερικό των μεγαλύτερων από τους δορυφόρους του Δία, υπολογίζοντας ταυτόχρονα το πάχος του παγωμένου κελύφους τους και τα βάθη των υπόγειων ωκεανών που εικάζεται πως έχουν. Εάν η ύπαρξή τους επιβεβαιωθεί τότε θα είναι σαφώς πιθανότερη και η περίπτωση ανάπτυξης μορφών ζωής
στα περιβάλλοντά τους.

Ο ''χρήσιμος'' πολιτικός, βουλευτής Μιχάλης Ταμήλος
την Ελλάδα, όπως ο Οδυσσέας έδιωξε τους μνηστήρες της Κλεοπάτρας», είπε παρότι συνάδελφοί του, του ελεγαν πως δεν πρόκειται για την
Κλεοπάτρα, αλλά την Πηνελόπη. Αυτή, είναι η
μια πλευρά του πολυσυζητημένου βουλευτή. Τη
λες και γραφική και την ξεπερνάς.
Υπάρχει και η δεύτερη, που δεν μπορεις να
την αγνοήσεις, είναι σχεδόν επικίνδυνη. Όταν
τον χειμώνα είχε προκληθεί το φαινόμενο της
αιθαλομίχλης από τα τζάκια και τις σόμπες, αναγκαστικές επιλογές λόγω οικονομικής ανέχειας,
χαρακτήριζε την ατμόσφαιρα «ρομαντική», ενώ
όταν αναφερόταν στην ανεργία, έλεγε πως «δεν
έχουμε κομμουνιστικό καθεστώς για να είμαστε
αναγκασμένοι να δώσουμε δουλειά και ένα πιάτο φαΐ στον κόσμο».
Πιστεύαμε ότι το αποκορύφωμα των αποφθευγμάτων Ταμήλου, που προκάλεσε πολλές
αντιδράσεις, ήταν όταν δήλωνε πως δεν μπορεί να μετέχει στις επιτροπές της Βουλής αν δεν
πληρώνεται («Δεν μπορούμε να ερχόμαστε κάθε εβδομάδα στην επιτροπή και να πληρωνό-

μαστε μια φορά το μήνα»). Πέσαμε έξω. 'Eκανε
μια ακόμα πιο προχωρημένη δήλωση. Αποφάνθηκε πως το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι κοινωνικό αγαθό. «Μπορείς να ζήσεις και χωρίς ενέργεια. Μπορείς να πας σε ένα χωριό και να ζεις με
τη λάμπα που ανάβαμε παλιά, δεν χρειάζεται το
ρεύμα να το έχεις πάντα»!
Το φαινόμενο Ταμήλος, δεν είναι μοναδικό
στην ελληνική Βουλή. Υπάρχουν αρκετοί ακόμα
που προσπαθούν να τον προσεγγίσουν στην κορυφή της γραφικότητας αλλά και επικινδυνότητας. Το πρόβλημα είναι πως τέτοιοι τύπου εκλέγονται. Υπάρχει, δηλαδή, ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο επιβραβεύει τέτοιου
είδους προσωπικότητες.
Απ' ό,τι είδα με μια πρόχειρη ματιά, ο Ταμήλος, έχει εκλεγεί στο παρελθόν σε διάφορα όργανα επιστημονικών και άλλων φορέων, καθώς
επίσης -και μάλιστα δύο φορές- δήμαρχος Τρικκαίων.
Ο Ταμήλος, και ο κάθε Ταμήλος της ελληνικής
Βουλής, αντιπροσωπεύει κάποιες χιλιάδες αν-

θρώπων. Η συγκεκριμένη κουλτούρα και αντίληψη υπάρχει στην ίδια την κοινωνία, σ' ένα σημαντικό μέρος της τουλάχιστον.
Ο Ταμήλος, είναι ένα από τα αγαπημένα πρόσωπα των τηλεοπτικών εκπομπών. Πουλάει. Λέει διάφορες χυδαίες ή αστείες ατάκες που προκαλούν φασαρία και ανεβάζει τις θεαματικότητες. Ο Ταμήλος, είναι και από τα αγαπημένα πρόσωπα της ηγεσίας του κόμματός του. Τον
χρησιμοποιεί για να επικοινωνεί με τα τμήματα
εκείνα του πληθυσμού όπου ο Ταμήλος έχει απήχηση. Με δυο λόγια, ο Ταμήλος (επαναλαμβάνω,
ο κάθε Ταμήλος) είναι χρήσιμος για πολλούς. Και
μάλλον περνάει σε δεύτερη μοίρα, η ποιότητα
λόγου και επιχειρημάτων, η χυδαιότητα που μεταφέρεται στην πολιτική ατζέντα, η δήθεν αφελής γραφικότητά του.
Ο χρήσιμος -για πολλούς- Ταμήλος, ωστόσο,
από τη στιγμή που η εκφορά του λόγου του βρίσκει πρόσφορο έδαφος στη δημόσια σφαίρα, είναι παράλληλα και χαρακτηριστικό δείγμα μιας
όψης της νεοελληνικής πραγματικότητας για την
οποία εν έχουμε κανένα σοβαρό λόγο να είμαστε
υπερήφανοι.
Γιάννης Παντελάκης
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Καταγγελίες: ''Λέσχη οργίων'' η Goldman Sachs
Σε «λέσχη οργίων» είχε μετατραπεί η Goldman
Sachs, μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες στον κόσμο, σύμφωνα τουλάχιστον με τις αιτιάσεις δύο γυναικών που εργάσθηκαν εκεί στο παρελθόν. Φαίνεται πως τα Golden
Boys της εταιρείας έκαναν κάτι ανάλογο με αυτά
που μας παρουσίασε η ταινία «Ο Λύκος της Wall
Street» και αν όλα αυτά επιβεβαιωθούν, ίσως να
δούμε να εξελίσσεται ένα από τα μεγαλύτερα
σκάνδαλα που γνώρισε ποτέ ο κόσμος!
Ειδικότερα, οι δύο γυναίκες που έκαναν τη καταγγελία Κριστίνα Όστερ και Σάνα Όρλιχ, κάνουν
λόγο για μία άκρως έκλυτη ζωή των Golden
Boys, με χλιδή στα όρια της παράνοιας, χρήση
ναρκωτικών ουσιών, πολύ «βρώμικο» σεξ, παρενοχλήσεις κάθε είδους και όλα αυτά συνοδευόμενα από τεράστια οικονομική δύναμη.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, οι
δύο γυναίκες που έσπασαν τη σιωπή τους, κατέθεσαν τα στοιχεία στον ομοσπονδιακό δικαστή του Μανχάταν και στην ουσία «κυνηγούν»
την εταιρεία από το 2010, οπότε και έκαναν τη
μήνυσή τους και τώρα επέστρεψαν, προσθέτοντας νέα συνταρακτικά στοιχεία, με τα οποία θεωρούν πλέον βέβαιο πως η υπόθεση θα «δέσει»
και έτσι θα φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τον κολοσσό επενδύσεων των ΗΠΑ.
Μάλιστα, σημειώνουν πως εκπροσωπούν και
άλλες γυναίκες υπαλλήλους, αλλά και αντιπροέδρους της εταιρείας και προσθέτουν στον φάκελο της υπόθεσης δηλώσεις πρώην στελεχών που
κατακεραυνώνουν τα golden boys.
Είναι φανερό πως αν η δικαστής Αναλίζα Τόρες επιτρέψει στις δύο γυναίκες να κάνουν ομα-

δική μήνυση, ο κίνδυνος για την Goldman Sachs
γίνεται αυτομάτως μεγαλύτερος.
Η εταιρεία όχι μόνο ανέχεται την συγκεκριμένη κατάσταση αλλά τα στοιχεία δείχνουν πως
υπήρχαν διακρίσεις ακόμα και στους μισθούς
ανάμεσα σε γυναίκες και άντρες. Ειδικότερα, οι
γυναίκες αντιπρόεδροι λάμβαναν 21% μικρότερο μισθό σε σχέση με τους άντρες ομολόγους
τους. Το ίδιο και στις κατώτερες υπαλληλικές
κλίμακες (η διαφορά ήταν 8%).
Από την πλευρά της η εταιρεία-κολοσσός,
δια του εκπροσώπους της αρνείται τις κατηγορίες τονίζοντας πως « όλο αυτό είναι μια φυσιολογική διαδικασία πριν από μια ομαδική μήνυση». Ωστόσο η πρώην αντιπρόεδρος της εταιρείας επιβεβαιώνει τα όσα υποστηρίζουν οι δύο
γυναίκες, κάνοντας λόγο για τους άντρες που
χλεύαζαν τις γυναίκες, τους συμπεριφέρονταν
με βίαιο τρόπο και τις αποκαλούσαν «bimbo’s»
και «party girls».
Η Goldman Sachs είναι μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο διεθνείς τράπεζες επενδύσεων
τραπεζικών τίτλων, ομολόγων, κινητών αξιών,
διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, οικονομικών συμβούλων και εκτιμητών εξαγορών-συγχωνεύσεων και μ' ένα πλήθος άλλων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Ωστόσο, πολλοί διεθνείς αναλυτές είναι εκείνοι που καταλογίζουν στην εταιρεία αυτή τις μεγαλύτερες ευθύνες για την τρέχουσα οικονομική
κατάσταση, όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες, όπως είναι η Ελλάδα αλλά και
γενικότερα η Ευρώπη.

Η τσέπη του 'Ελληνα βουλευτή και οι εκλογές
Μη μετρήσουμε και τα ψιλά. Ένας βουλευτής εισπράττει περί τις 100.000 ευρώ ετησίως.
Και αν κάνει μία πλήρη θητεία τετραετούς διάρκειας, από τον λογαριασμό του θα περάσουν
400.000 ευρώ. Ασφαλώς τα περισσότερα θα διατεθούν για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών
και απαιτήσεις επανεκλογής - τα έχουμε πει αυτά. Όμως τα ψηφία είναι πολλά για να κάθεσαι
και να παίζεις μαζί τους.
Η παρούσα Βουλή μπορεί να μετρήσει μέρες
μέχρι το καλοκαίρι του 2016. Μαζί της οι βουλευτές θα μετρούν μεροκάματα, έξοδα γραφείου και κινήσεως καθώς και χιλιόμετρα με αξιοπρεπή αυτοκίνητα. Μην πιστεύετε αυτά που λένε στα πάνελ. Δεν υπάρχει βουλευτής που να
επιθυμεί πρόωρες εκλογές. Εξαιρούνται, βέβαια, προβεβλημένα στελέχη με σίγουρη επανεκλογή. Αυτοί αποδέχονται τη διακοπή της θητείας ως μέρος του παιχνιδιού που, κάποια στιγμή, θα τους δώσει και καλύτερη πρόσβαση προς
την εξουσία. Ο μέσος βουλευτής, αυτός που δεν
είναι αναγνωρίσιμος στο δρόμο, δεν μπαίνει σε
αθηναϊκό στούντιο και βλέπει με φθόνο τα χαρτοφυλάκια, θα ήθελε η Βουλή να εξαντλήσει τη
θητεία της μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.
Ακόμα και αυτοί που υψώνουν το δάχτυλο ζητώντας εκλογές, έχουν το άλλο χέρι στην τσέπη, χαϊδεύοντας παρηγορητικά το πορτοφόλι.
Κοινώς, μπορείς να λες στους ψηφοφόρους σου
ότι επιθυμείς πρόωρες εκλογές, αλλά δεν είσαι
και τόσο πειστικός όταν το λες στη σύζυγό σου.
Εδώ, βέβαια, βρίσκεται το τραγικό και συνάμα το γελοίο του πράγματος. Διότι πανάθεμέ με
αν υπάρχει βουλευτής που πραγματικά επιθυμεί
να γίνουν εκλογές, «να φύγει η κυβέρνηση των
μνημονίων και των ξενόδουλων» και ας χάσει
αυτός 100-150 χιλιάρικα. Θα του κόστιζε ακριβά
αν και δεν του κοστίζει τίποτα να το λέει.
Βέβαια σε ορισμένες περιπτώσεις και οι βουλευτές υποχρεώνονται να συμπεριφερθούν ως

υπάλληλοι. Η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες
αποφασίζεται από τον πρωθυπουργό ή μεθοδεύεται από τους αρχηγούς, που δεν πολιτεύονται με το κουστουμάκι του απλού βουλευτή.
Υπάρχει, βέβαια, το προηγούμενο του Γιώργου
Συμπιλίδη, που έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ακολουθώντας τον Α. Σαμαρά στην Πολιτική Άνοιξη. Αλλά προφανώς αυτή είναι μία πολύ σπάνια, μία μοναδική περίπτωση αυταπάρνησης, όπου ο κοινοβουλευτικός άνδρας έθεσε το
συμφέρον της χώρας υπεράνω του ατομικού.
Σήμερα στη Βουλή, με εξαίρεση τα προβεβλημένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν σίγουρη επανεκλογή και προοπτική υπουργείου, δεν
πρέπει να υπάρχει βουλευτής που στην πραγματικότητα επιθυμεί εκλογές. Αν δεν με πιστεύετε,
δοκιμάστε να το συζητήσετε μαζί τους. Ο βουλευτής πρώτα σε ρωτάει αν θα γίνουν οι εκλογές
και μετά σου χαρίζει την καλημέρα του. Εκλογές
ίσως να επιθυμούν και οι γνωστοί της Χρυσής
Αυγής, ειδικά οι φυλακισμένοι, λόγω της δυναμικής των ευρωεκλογών. Οι υπόλοιποι; Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ είναι στην κυβέρνηση. Οι
της ΔΗΜΑΡ και των ΑΝΕΛ δεν θα βρουν την ψήφο τους. Οι άστεγοι ανεξάρτητοι δεν έχουν πολλές ελπίδες επανεκλογής. Αλλά και το ΚΚΕ είναι
ένα κόμμα που παραδοσιακά αγαπάει τη σταθερότητα.
Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται. Άνετα.
Και θα τον χειροκροτήσουν ανακουφισμένοι, με
τα χέρια στις τσέπες, ακόμα και εκείνοι που δεν
θα τον ψηφίσουν. Θα πρέπει να είναι κάτι πάρα
πολύ μεγάλο αυτό που θα διατρέξει τα έδρανα
και θα προκαλέσει το ένστικτο των βουλευτών
ώστε να μη εκλέξουν Πρόεδρο. Μένει η πιθανότητα του πολιτικού ατυχήματος. Σε μία κρίσιμη ψηφοφορία η κυβέρνηση χάνει τη δεδηλωμένη. Δύσκολο; Ο πρωθυπουργός ξέρει ότι συμβαίνουν και αυτά.
Κώστας Γιαννακίδης

Η αιγυπτιακή ανεξάρτητη εφημερίδα Al Masry
Al Youm δημοσίευσε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημοσιογράφο της εφημερίδας Rania
Badawi, ο πρώην διευθυντής της Υπηρεσίας Γεωλογικής Επισκόπησης της Αιγύπτου, γεωλόγος
Ahmed Abdel Halim, με θέμα την ενεργειακή
κρίση που περνά σήμερα η Αίγυπτος.
Ο Αιγύπτιος γεωλόγος αναφέρθηκε στη συνέντευξή του στα προβλήματα που αντιμετωπίζει
σήμερα ο ενεργειακός τομέας της χώρας και παράθεσε τις δικές του προτάσεις για επίλυση τους.
Αναφορά στη συνέντευξη γίνεται και στο θέμα
της οριοθέτησης της ΑΟΖ της Αιγύπτου με την
Κύπρο και την ορθότητά της, όπου ο Αιγύπτιος
εμπειρογνώμονας κατηγόρησε εκείνους που ζητούν επαναχάραξη των θαλάσσιων συνόρων της
χώρας στη Μεσόγειο ότι παίζουν το παιχνίδι της
Άγκυρας.
Συγκεκριμένα, κληθείς από τη δημοσιογράφο
να σχολιάσει τα όσα αναφέρονται για δικαιώματα της Αιγύπτου στα κοιτάσματα Ταμάρ και Λεβιάθαν του Ισραήλ και Αφροδίτη της Κύπρου, ο
κ. Halim απάντησε πως «οι χάρτες γίνονται με
κάθε λεπτομέρεια και πως όσα αναφέρονται για
οικειοποίηση από το Ισραήλ αιγυπτιακών κοιτασμάτων φυσικού αερίου είναι αναληθή».
Σε παρατήρηση της δημοσιογράφου ότι κάποιοι κατέχουν χάρτες και έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η οριοθέτηση είναι λανθασμένη, ο
Αιγύπτιος γεωλόγος απάντησε πως «όσα διαδίδουν ο Ramadan Abu el-Ela, ο Nayel Al Shafei,
Αιγύπτιος που ζει στη Νέα Υερσέη των ΗΠΑ και
ο Khaled Abdel Kader Ouda, ηγετικό στέλεχος
των Αδελφών Μουσουλμάνων, είναι αβάσιμα».
Εξήγησε πως «υπάρχουν κάποιες σταθερές
στη διαδικασία οριοθέτησης των ΑΟΖ, που διέπεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών
για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία καθορίζει
τα οικονομικά ύδατα στα 200 ναυτικά μίλια, ένα
δεν υπάρχει απέναντι άλλο κράτος». Στην περίπτωση με την Κύπρο, συνέχισε, επειδή η απόσταση είναι μικρότερη των 400 ναυτικών μιλιών
η οριοθέτησε έγινε με βάση τη μέση γραμμή.
Σύμφωνα με τον κ. Abdel Halim στις 9 Ιανουαρίου 1990 η Αίγυπτος όρισε με το προεδρικό
διάταγμα αριθμός 27, το οποίο κατατέθηκε στα
Ηνωμένα Έθνη, το σημείο 53 ως το χερσαίο σύνορο με τη Γάζα, στα παράλια της Μεσογείου.
Η οριοθέτηση με την Κύπρο ξεκίνησε από το
ίδιο σημείο (53) και επεκτάθηκε κάθετα μέχρι τη
μέση γραμμή με την Κύπρο, όπου σχηματίστηκε το σημείο 8, το οποίο αποτελεί το σημείο που
συναντώνται οι ΑΟΖ της Αιγύπτου, της Κύπρου
και του Ισραήλ. Όλοι οι διαγωνισμοί που προ-

κηρύχτηκαν και από τις τρείς χώρες για έρευνες και γεωτρήσεις έχουν σεβαστεί τις γραμμές
αυτές. Παρόλο που δεν υπάρχει συμφωνία Αιγύπτου - Ισραήλ, εντούτοις όταν το Ισραήλ οριοθέτησε την ΑΟΖ του με την Κύπρο κατέληξαν στο
ίδιο σημείο 8, το οποίο καταγράφηκε ως σημείο
12, με τις ίδιες ακριβώς συντεταγμένες. 'Οσα διαδίδουν όλοι αυτοί στοχεύουν στην παραποίηση
της αλήθειας και την πρόκληση των αισθημάτων, κατέληξε ο Αιγύπτιος γεωλόγος.
Σε ερώτηση της δημοσιογράφου ποια τα κίνητρά τους, αφού στο τέλος είναι τα συμφέροντα
της Αιγύπτου που προσπαθούν να κατοχυρώσουν, ο κ. Abdel Halim απάντησε:
«Φαινομενικά, στην ουσία όμως πρόκειται για
συστηματική κακόβουλη προσπάθεια επαναχάραξης των συνόρων, όχι προς όφελος της Αιγύπτου, αλλά της Τουρκίας».
Κληθείς από την δημοσιογράφο να εξηγήσει
πως εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της Τουρκίας, ο Αιγύπτιος γεωλόγος είπε ότι η Τουρκία
έχει συμφέρον από την επαναχάραξη των συνόρων, γιατί θα θέσει υπό τον έλεγχο της οικονομικά ύδατα και κοιτάσματα που ανήκουν σε νησιά
με τα οποία γειτνιάζει και των οποίων η Τουρκία
δεν αναγνωρίζει ΑΟΖ, μεταξύ των οποίων και η
Κύπρος. Η Τουρκία, συνέχισε, δεν έχει υπογράψει τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 και θα είναι ο πρώτος που θα επωφεληθεί από μια τέτοια εξέλιξη.
Ακολούθως ο κ. Abdel Halim εξηγεί στη δημοσιογράφο τον τρόπο με τον οποίο η Διεθνής
Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας περιορίζει τα οικονομικά ύδατα της Τουρκίας στη Μεσόγειο, λόγω της γειτνίασης της με νησιά όπως η
Κύπρος και το Καστελλόριζο και σημειώνει:
«Για το σκοπό αυτό προσπαθεί (Τουρκία) μέσω των ανθρώπων της στην Αίγυπτο να προκαλέσει συζήτηση γύρω από το θέμα έτσι ώστε να
αναγκαστούν οι αρμόδιοι να ζητήσουν επαναχάραξη των συνόρων, με την ελπίδα ότι η Αίγυπτος
θα αποκτήσει τον έλεγχο κάποιων κοιτασμάτων.
Στην πραγματικότητα, όμως, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές, καθότι αίτημα της Αιγύπτου
για επαναχάραξη της ΑΟΖ σημαίνει απόσυρση
της αναγνώρισής της στο Διεθνές Δίκαιο και τη
Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας».
Τέλος, σημειώνεται ότι σε σχέση με το ενδεχόμενο εισαγωγής ισραηλινού φυσικού αερίου για
κάλυψη των άμεσων αναγκών της Αιγύπτου, ο
Abdel Halim τάχθηκε υπέρ, σημειώνοντας πως
είναι η οικονομικότερη λύση για την Αίγυπτο
και ότι κατέχει έγγραφα που αποδεικνύουν την
έναρξη συνομιλιών γύρω από το θέμα αυτό.

«Ελλάδα, η επιτυχία του καλοκαιριού»
Σε έναν ιδιαίτερα θετικό ενδιάμεσο απολογισμό όσον αφορά τις κρατήσεις που καταγράφουν για
την Ελλάδα, προχωρούν οι μεγάλοι γερμανικοί tour-operator.
Όπως σημειώνει η Deutsche Welle, ο τίτλος άρθρου στην οικονομική επιθεώρηση Wirtschaftswoche που αναφέρεται στην φετινή πορεία του ελληνικού τουρισμού, είναι: «Ελλάδα, η επιτυχία του καλοκαιριού», σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το άρθρο, αυτές τις ημέρες οι μεγάλοι τουριστικοί όμιλοι προχωρούν σε έναν ενδιάμεσο απολογισμό για το φετινό καλοκαίρι και η σημαντικότερη είδηση είναι εξής: η Ελλάδα, η οποία δεν είχε μεγάλη ζήτηση τα τελευταία χρόνια λόγω
απεργιών και διαδηλώσεων αλλά και περιορισμένου αριθμού πτήσεων, επιστρέφει στις προτιμήσεις
των γερμανών τουριστών.
Όπως σημειώνει πολύ χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του τουριστικού ομίλου TUI Κρίστιαν Κλέμενς, οι τουριστικοί προορισμοί στην Πελοπόννησο σπάνε ρεκόρ.
Μόνον η TUI, που είναι ο μεγαλύτερος τουριστικός όμιλος της Γερμανίας, αναμένεται να σπάσει
φέτος και για πρώτη φορά το φράγμα των 400.000 τουριστών που θα μεταφέρει στην Ελλάδα.
Παρόμοια η εικόνα και στον μεγάλο ανταγωνιστή της TUI, την Τόμας Κουκ. Μπορεί στον έτερο μεγάλο τουρ οπερέιτορ η ισπανική Μαγιόρκα να παραμένει ο δημοφιλέστερος προορισμός, ωστόσο
ακολουθούν άμεσα Τουρκία και Ελλάδα.
Όσον αφορά την Ελλάδα ειδκότερα, η απόλυτη τάση του καλοκαιρού στην Τόμας Κουκ είναι φέτος
η Κως και η Κέρκυρα. Λόγω της ζήτησης ο όμιλος επιμήκυνε την φετινή τουριστική περίοδο.
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ΑΓΓΕΛΙΑ

''Ραντεβού'' στην Ζάκυνθο...

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

Βασίλης Ματαράγκας
Πρόεδρος Ομοσπονδίας
Ιλλινόϊς - ΗΠΑ, ''ΕΝΩΣΗΣ''
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Ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα βλέπει τον αγώνα των ΗΠΑ με τη Γερμανία στο Μουντιάλ στο
Air Force 1 και οι φωτογραφίες κάνουν τον γύρο του κόσμου.
- Ο προπονητής των ΗΠΑ Γιούργκεν Κλίνσμαν
στέλνει επιστολή στον πρόεδρο των ΗΠΑ παρακαλώντας τον να εγκρίνει διάλειμμα για τους εργαζόμενους Αμερικανούς την ώρα μετάδοσης
του αγώνα με το Βέλγιο.
- Ο Ομπάμα προτρέπει τους Αμερικανούς να
ταξιδέψουν στη Βραζιλία για να ενισχύσουν την
Εθνική των ΗΠΑ στον αγώνα με το Βέλγιο.
- Ο Μάικ Τάισον προτρέπει την Εθνική ΗΠΑ να
βγάλει «νοκ-άουτ» το Βέλγιο.
- Τον αγώνα με τη Γερμανία παρακολούθησαν
25 εκατομμύρια τηλεθεατές στις ΗΠΑ, αριθμός
που συγκρίνεται ή ξεπερνάει αγώνες της τελικής
φάσης του ΝΒΑ. Το ΗΠΑ - Βέλγιο έκανε ακόμη
μεγαλύτερα νούμερα.
- 'Eντυπα μεγάλης κυκλοφορίας στις ΗΠΑ κυκλοφόρησαν με τίτλους όπως «πάμε να κλοτσήσουμε (κόψουμε) κώλους» τη μέρα της αναμέτρησης με το Βέλγιο.
Η Εθνική των ΗΠΑ δεν κατάφερε να προκριθεί
στους «8» του Μουντιάλ, αλλά για το ποδόσφαιρο συντελείται ξαφνικά(;) το όγδοο θαύμα. Οι
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αγαπούν και
θέλουν το ποδόσφαιρο. Το παρεξηγημένο και
παρακατιανό «σόκερ», όπως το αποκαλούν.
Ελέγχουν το «παιχνίδι»
Πίσω από όλα αυτά οι ΗΠΑ κινούνται έντονα
για να πάρουν το Μουντιάλ του 2022 από το Κατάρ μαζί με τον Καναδά. Κι αν δεν θέλει ο Καναδάς, οι ΗΠΑ μπορούν να το διοργανώσουν μόνες. Διόλου τυχαία η εκστρατεία αμφισβήτησης
της διοργάνωσης του Κατάρ κορυφώθηκε λίγο
πριν από το Μουντιάλ της Βραζιλίας, με μέγιστο
επιχείρημα ότι η διαδικασία ανάθεσης ήταν διαβλητή και εμπεριείχε χρηματισμό υψηλόβαθμων
στελεχών της FIFA.
Όλοι γνωρίζουν πως τις τελευταίες τρεις - τέσσερις δεκαετίες καμία μεγάλη διοργάνωση Μουντιάλ ή Ολυμπιακοί Αγώνες- δεν ανατέθηκαν με διαφανείς διαδικασίες ή για την εξύψωση
των αθλητικών ιδεωδών. Στο πρώτο πλάνο κάθε
μεγάλης διοργάνωσης είναι τα οικονομικά συμφέροντα.
Οι Αμερικανοί κρίνουν πως ήρθε η ώρα για
μπίζνες στο ποδόσφαιρο, με αιχμή του δόρατος
την Εθνική τους ομάδα. Ούτως ή άλλως το ευρύ
κοινό είναι ποτισμένο με έναν ιδιότυπο πατριω-

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

''Μουντιάλ'': Οι ΗΠΑ πέτυχαν το...8ο θαύμα
και βάζουν στόχο την διοργάνωση γιά 2022

τισμό για οτιδήποτε κουβαλάει το εθνόσημο.
Δεν πρόβαλλαν το ποδόσφαιρο, διότι δεν είχαν τρόπο να το αξιοποιήσουν ως τηλεοπτικό προϊόν. Το παιχνίδι έχει δύο ημίχρονα των
45 λεπτών, με συνεχή αγωνιστική ροή, στοιχείο
που δεν βολεύει το μάρκετινγκ των εμβόλιμων
τηλεοπτικών σποτ. Ωστόσο οι άνθρωποι που δημιούργησαν τη σύγχρονη μορφή του Τσάμπιονς
Λιγκ ως «τηλεοπτικού προϊόντος» με τεράστια
χορηγικά έσοδα ήταν Αμερικανοί: η ΤΕΑΜ ήρθε
από την Καλιφόρνια.
Το προπύργιο του καπιταλισμού γνωρίζει άριστα πότε ένας τομέας αξίζει τον κόπο. Στο ποδόσφαιρο κινείται πολύ χρήμα. Γνωρίζουν τα
οικονομικά μεγέθη του Μουντιάλ της Νότιας
Αφρικής και της Βραζιλίας, τον προϋπολογισμό
της Ρωσίας και του Κατάρ. Ξέρουν πως μια τέτοια διοργάνωση μπορεί να είναι γι’ αυτούς κερδοφόρα, σε αντίθεση με τους Νοτιοαφρικανούς
που έγιναν φτωχότεροι και τους Βραζιλιάνους
που θα πληρώσουν σε φόρους τα 12 δισ. δολάρια που δανείστηκε η χώρα τους για τη διοργάνωση.
Άλλωστε δικές τους εταιρείες είναι χρόνια τώρα χορηγοί των Μουντιάλ. Στην τρέχουσα διοργάνωση, στην κατηγορία των FIFA Partners, είναι οι Adidas, Coca-Cola, Hyundai-Kia, Emirates,
Sony, Visa, στους FIFA World CupT Sponsors οι
Budweiser, Castrol, Continental, Johnson &

Jonson, Mc Donald’s, Oi, Moy Park, Yingli, ενώ
σε εθνικό επίπεδο στη Βραζιλία οι Apex Brazil,
Centauro, Itau, Garoto, Liberty Seguros, Wise
up, Football for hope.
Το Globo TV είναι το τηλεοπτικό δίκτυο με την
ευθύνη της μετάδοσης του Μουντιάλ. Το οικονομικό αλισβερίσι με τον τηλεοπτικό διαφημιστικό
χρόνο προκαλεί ίλιγγο. Το μεγαλύτερο κομμάτι
του διαφημιστικού χρόνου εξασφάλισαν οι εταιρείες Coca-Cola, Banco Itau, Johnson & Johnson,
Hyundai, Nestle, AmBev (η μεγαλύτερη ζυθοποιία στη Λατινική Αμερική), Oi (κολοσσός των
τηλεπικοινωνιών) και Magazine Luiza (ιστοσελίδα λιανικής πώλησης), πληρώνοντας περίπου 55
εκατ. ευρώ έκαστη.
Εξελιγμένο μάρκετινγκ
Στον έναν μήνα του Μουντιάλ η Βραζιλία θα
υποδεχτεί πάνω από 700.000 ανθρώπους από
όλη τη Γη. Αυτοί οι άνθρωποι ξοδεύουν χρήματα για μετακινήσεις, διαμονή, φαγητό, εισιτήρια, αγορές και όποια άλλη δραστηριότητα έχει
οικονομικό αντίτιμο. Στη χώρα όπου ο συνηθισμένος μισθός φτάνει τα 250 δολάρια οι ξενοδόχοι και οι εστιάτορες κάνουν πάρτι έχοντας σχεδόν διπλασιάσει τις τιμές τους.
Οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται για το χρήμα
που κυκλοφορεί στο ποδόσφαιρο και, για να
μπουν γερά στη διαδικασία, πρέπει να... αγαπή-

σουν το σπορ. Μπορεί η Εθνική τους να έχει 10
συμμετοχές σε Μουντιάλ και 5 τρόπαια στο Κύπελλο Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής, αλλά συγκροτημένο μάρκετινγκ γίνεται μόνο τα τελευταία χρόνια.
Το 1994 που οι ΗΠΑ διοργάνωσαν Μουντιάλ δεν έχει καμία σχέση με το 2014 ως προς την
προβολή και αποδοχή του σπορ. Τότε οι Έλληνες
ομογενείς πήγαιναν να δουν την Ελλάδα, οι Ιταλοί την Ιταλία, οι Λατίνοι τους Λατίνους κ.ο.κ. Είκοσι χρόνια μετά, το «πελατειακό» κοινό του ποδοσφαίρου έχει διαφοροποιηθεί και κυρίως έχει
αμερικανοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό.
Ο Πελέ με τη θητεία του στον «Κόσμο» της Νέας Υόρκης είναι μια μακρινή ανάμνηση για τους
Αμερικανούς. Αυτός που έκανε θραύση ως πρεσβευτής του ποδοσφαίρου είναι ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, στη θητεία του στους Γκάλαξι του Λος
Άντζελες. Ο Άγγλος ήταν σταρ, ήταν ωραίος. Είχε σύζυγο μια διάσημη «σελέμπριτι». Ο σταρ, η
σελέμπριτι και τα παιδάκια τους φιγουράριζαν
το πρότυπο του αμερικάνικου... ονείρου. Ανταγωνίζονταν σε προβολή το ζεύγος Μπραντ Πιτ Αντζελίνα Τζολί. Ο Μπέκαμ έγινε το νούμερο ένα
εργαλείο μάρκετινγκ για το σπορ.
Ακολουθεί ένας άλλος διάσημος και ωραίος.
Ο Κακά. Η υποδοχή του στο Ορλάντο ήταν πρωτοφανής για ποδοσφαιριστή. Μέρος του μάρκετινγκ είναι και ο Γιούργκεν Κλίνσμαν. Πέρα από
την προσωπική του ιστορία, δημιουργεί στις
ΗΠΑ νέους ήρωες. Διόλου τυχαία, κάλεσε στην
23άδα του Μουντιάλ 11 παίκτες που αγωνίζονται
στην Αμερική. Ο Μπράντλεϊ του Σιάτλ, ο Μπράντλεϊ του Τορόντο, ο Μπίσλεϊ της Πουέμπλα του
Μεξικό, ο νεαρός Γιέλντριν από το Σιάτλ είναι
σταρ για τους Αμερικανούς.
Η ενασχόληση της οικογένειας Γκλέιζερ με τη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και των Τζιλέτ με τη Λίβερπουλ δημιούργησε επενδυτική τεχνογνωσία γύρω από το ποδόσφαιρο. Στο εξής, αντί να
επενδύουν στην Ευρώπη, θα επενδύουν στη χώρα τους.
Το ποδόσφαιρο μπαίνει για τα καλά στις ΗΠΑ,
με λόγο και αιτία: το χρήμα. Αν αυτό θα βγει σε
καλό στο ίδιο το ποδόσφαιρο, θα φανεί στην πορεία.
Πάντως η αμερικανική αγορά ήταν το μεγάλο απωθημένο χρόνων της FIFA, που είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη μέθοδο «στρίβειν διά
του αρραβώνος» από το Κατάρ, για να δώσει το
Μουντιάλ του 2022 στις ΗΠΑ, με εντελώς...διαφανείς διαδικασίες (όπως πάντα!).

Οι ''ναι-ναίκοι'' της Αθήνας και κατά της Κύπρου

Κόντρα Βενιζέλου με Κύπρια Ευρωβουλευτή
Και κατά της Κύπρου ο Ευάγγελος Βενιζέλος, με ρηματική διακοίνωση για την κριτική που του
άσκησε η Ελένη Θεοχάρους. Ούτε η χούντα δεν μου έκλεισε το στόμα, απαντά η ευρωβουλευτής
Ευρύτερες διαστάσεις έχει προσλάβει η κριτική που άσκησε η ευρωβουλευτής Ελένη Θεοχάρους
προς τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Ευάγγελο Βενιζέλο, σε σχέση με όσα αναφέρονται σε
τουρκικό έγγραφο για «εκλιπούσα Κυπριακή Δημοκρατία».
Ενοχλημένη η Αθήνα από τις τοποθετήσεις της Ελένης Θεοχάρους ζήτησε με ρηματική διακοίνωση
και εξασφάλισε παρέμβαση του κυπριακού υπουργείου Εξωτερικών.
Σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο, η ευρωβουλευτής δήλωσε ότι ο κ. Βενιζέλος πνέει τα μένεα εναντίον της και υπέδειξε πως στα ερωτήματα που έθεσε δεν έχει ακόμα λάβει απαντήσεις.
Το κυπριακό ΥΠΕΞ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή, διευκρινίζει ότι «κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ - Τουρκίας, που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 23
Ιουνίου 2014, η Ελληνική Προεδρία και ειδικότερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος προήδρευσε της συνάντησης, χειρίστηκε με άκρως ικανοποιητικό τρόπο τις
τουρκικές προκλήσεις έναντι της Κύπρου».
Ακολούθως αναφέρεται στα γεγονότα σημειώνοντας πως ο κ. Βενιζέλος ακολουθώντας τη γνωστή
διαδικασία ανέγνωσε τη συμφωνηθείσα κοινή θέση των 28 κρατών μελών με σαφείς αναφορές στα
κυπριακά ζητήματα που αφορούν στην Τουρκία. Σύμφωνα με το κυπριακό ΥΠΕΞ «στην αντιφώνησή του, ο Τούρκος υπουργός Ευρώπης κ. Τσαβούσογλου ανέγνωσε ορισμένα αποσπάσματα από την
Τουρκική Δήλωση στα οποία δεν περιλαμβάνονταν οποιεσδήποτε προσβλητικές, για την Κυπριακή
Δημοκρατία, αναφορές».
Στο τέλος της συνεδρίας του Συμβουλίου -αναφέρει το ΥΠΕΞ- το πλήρες, μακροσκελέστατο, γραπτό κείμενο της Τουρκικής Δήλωσης υποβλήθηκε επίσημα στο Συμβούλιο. Το ΥΠΕΞ υπογραμμίζει
πως η δευτερολογία του κ. Βενιζέλου κρίνεται «άκρως ικανοποιητική» καθώς απάντησε στις προφορικές επισημάνσεις του Τούρκου υπουργού και χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενο του γραπτού κειμένου της Τουρκικής Δήλωσης.

«Η Ελλάς δεν είναι ο κ. Βενιζέλος»
Αναφέρει ακόμα ότι έχει απευθύνει εγγράφως το ίδιο ερώτημα προς τους κυρίους Μπαρόζο,
Σουλτς, Βαν Ρομπάι, τους προέδρους των πολιτικών ομάδων και τον αρμόδιο επίτροπο κύριο Φούλε από τους οποίους αναμένει απαντήσεις. Καταλήγοντας, διαμήνυσε πως «είναι υποχρέωσή μου να
υπερασπίζομαι την Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάς και το Έθνος δεν είναι ο κ. Βενιζέλος».
Σε άλλες δηλώσεις της η κ. Θεοχάρους ανάφερε ότι υπήρξε συνεχής επικοινωνία μεταξύ των δύο
υπουργείων Εξωτερικών και ότι έχει πληροφορηθεί πως ο κ. Βενιζέλος «ζητά την κεφαλήν μου επί
πίνακι».

Καμία αλληλεγγύη
Κληθείσα από τον «Φ» να σχολιάσει την ανακοίνωση της Λευκωσίας, η Ελένη Θεοχάρους εξέφρασε κατανόηση για «τη στάση του Κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών», δηλώνοντας επίσης ότι η ίδια
γνωρίζει πως «ο κ. Βαγγέλης Βενιζέλος πνέει τα μένεα εναντίον μου αλλά εξακολουθώ να μην έχω
λάβει απάντηση στο ερώτημά μου, που αφορούσε στην έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης της Προεδρίας του Συμβουλίου και της Ε.Ε., προς ένα κράτος-μέλος τελών υπό την στρατιωτικήν κατοχήν μιας υπό ένταξιν χώρας».
Συνεχίζοντας η κ. Θεοχάρους μας ανέφερε και τα εξής: «Εν προκειμένω, η Κύπρος υπέστη βάναυση και προσβλητικότατη επίθεση από την Τουρκία. Η επίθεση που έγινε προ δεκαπενθημέρου εξακολουθεί να παραμένει αναπάντητη». Η θέση του κ. Βενιζέλου ότι ο κ. Τσαβούσογλου «δεν είπε διά
ζώσης ενώπιόν του την επίμαχη φράση, αλλά την ενέγραψε στο κείμενο που του παρέδωσε, μόνο
θυμηδία προκαλεί».

«Ούτε η χούντα δεν μου έκλεισε το στόμα»
Διαμήνυσε ότι η ίδια δεν δέχεται μαθήματα πατριωτισμού από κανένα και ότι δεν δέχεται πως διαταράσσονται οι σχέσεις Αθηνών και Λευκωσίας λόγω των όσων είπε. Στην προσωπική της σελίδα κοινωνικής δικτύωσης η κ. Θεοχάρους έγραψε και τα εξής: «… να θυμίσω ή να γνωστοποιήσω
στον κάθε κ. Βαγγέλη ότι ούτε η χούντα των φασιστοειδών του 1967 δεν μου έκλεισε το στόμα, ειδικά όταν έπρεπε να εκφράσω τις απόψεις μου, ότι δεν είμαι διορισμένη νομάρχης για να με πάψει,
ούτε και είμαι αναρριχητικό που σκαρφάλωσα επάνω στον στιβαρό κορμό του για να μου κόψει τις
ρίζες».
Στο μεταξύ, έντονη κριτική για τη στάση του ελληνικού ΥΠΕΞ στο όλο θέμα άσκησαν, με ανακοίνωσή τους και οι σύνδεσμοι αγωνιστών.
Σημ.: Θυμίζουμε και τις ''χαζές'' δηλώσεις περί συνομιλιών στην Κύπρο, του άσχετου με εξωτερική
πολιτική υπουργού Εξωτερικών, στο περιθώριο της Συνέλευσης του ΟΗΕ, τέλη'13 στη Νέα Υόρκη.
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«Η διεθνής αλληλεγγύη και η διασυνοριακή δικτύωση των εργατικών συνδικάτων στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα στην Amazon και είναι σημαντικό να πιέσουμε για την επίτευξη καλύτερων συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους της Amazon στη Γερμανία και άλλες περιοχές» επισήμανε σε
μία ανακοίνωση η Στέφανι Νούτσενμπεργκερ, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ver.di.
Μία εκπρόσωπος τύπου του ver.di είπε ότι οι συμμετέχοντες έχουν εκφράσει παρόμοια παράπονα
για την Amazon, περιλαμβανομένων εκείνων για τους μισθούς, το ρόλο των συνδικαλιστικών οργανώσεων στον χώρο εργασίας και το στρες από το οποίο υποφέρουν οι εργαζόμενοι εξαιτίας των
πολύωρων βαρδιών για τη συγκέντρωση των προϊόντων σε μεγάλες αποθήκες.
Μέχρι στιγμής η Amazon δεν έχει σχολιάσει.
Το συνδικάτο ver.di είχε κηρύξει αρκετές στάσεις εργασίας κατά τη διάρκεια του προηγούμενου
έτους για να πιέσει την Amazon να αυξήσει τους μισθούς των εργαζομένων διαχειριστικής υποστήριξης, αίτημα που η Amazon έχει επανειλημμένα απορρίψει.
Το ver.di υποστηρίζει επίσης τους εργαζόμενους που απεργούν σε ένα κέντρο διανομής στη Γαλλία, κοντά στη Λιόν.
Η Amazon σχεδιάζει να ανοίξει τρία νέα κέντρα διαχείρισης εμπορευματικών μεταφορών στην Πολωνία και δύο στη Δημοκρατία της Τσεχίας, ενισχύοντας την φημολογία ότι θα μεταφέρει τις δραστηριότητές της εκτός των συνόρων της Γερμανίας, όπου σημειώθηκαν οι απεργιακές κινητοποιήσεις.
Το ver.di δεν έχει φοβηθεί εξαιτίας αυτής της απειλή αλλά η εκπρόσωπός του σημείωσε πως εάν
χρειαστεί, θα αναληφθεί δράση σε συντονισμό με τα συνδικάτα της Πολωνίας και της Τσεχίας.

'Ερευνα: Το αλκοόλ με μέτρο κάνει καλό στην καρδιά
Η χαμηλή έως μέτρια κατανάλωση αλκοόλ μειώνει τον κίνδυνο εμφράγματος και γενικότερα καρδιαγγειακών προβλημάτων, όπως υποστηρίζουν δύο νέες μεγάλες επιστημονικές έρευνες, με τη μία
να προέρχεται από τον Καναδά και την άλλη από τη Σκανδιναβία.
Δεν αποσαφηνίστηκε, ωστόσο, κατά πόσο όλα τα είδη αλκοόλ είναι το ίδιο ωφέλιμα, πράγμα που
πρέπει να διευκρινιστεί με περαιτέρω μελέτες.
Σε κάθε περίπτωση, και οι δύο νέες έρευνες συμφωνούν ότι η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, πέρα
από το μέτριο επίπεδο, αυξάνει τον κίνδυνο.
«Υπάρχουν πλέον αδιάψευστα στοιχεία ότι το αλκοόλ, όταν καταναλώνεται σε τακτική βάση και
σε μικρές ποσότητες (έως ένα ποτήρι την ημέρα για τις γυναίκες και δύο για τους άνδρες) παρέχει
προστασία έναντι των καρδιαγγειακών παθήσεων», σχολίασαν σε κύριο άρθρο τους στο ιατρικό περιοδικό «Circulation» οι αυστριακοί νευρολόγοι Στέφαν Κιχλ και Γιόχαν Βιλέιτ του Ιατρικού Πανεπιστημίου του Ίνσμπρουκ.
«Όμως η τακτική κατανάλωση άνω των τεσσάρων έως πέντε ποτών ημερησίως, καθώς και η κατά
περιόδους βαριά κατανάλωση, έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα», πρόσθεσαν οι νευρολόγοι.
Στην πρώτη έρευνα, με επικεφαλής τον δρα Ντάριλ Λέονγκ του Πανεπιστημίου ΜακΜάστερ, αναλύθηκαν στοιχεία από 52 χώρες, συγκρίνοντας 12.000 περιπτώσεις πρώτου εμφράγματος με 15.000
ανθρώπους χωρίς ιστορικό εμφράγματος.
Η ανάλυση έδειξε ότι η λελογισμένη κατανάλωση αλκοόλ μειώνει 13% κατά μέσο όρο τον κίνδυνο
εμφράγματος, σε σχέση με όσους δεν πίνουν καθόλου.
Η κατανάλωση έξι ή περισσότερων ποτών μέσα στο προηγούμενο 24ωρο αυξάνει κατά 40% τον
κίνδυνο εμφράγματος, ιδίως για τους ανθρώπους άνω των 65 χρονών.
Ο Ντάριλ Λέονγκ επεσήμανε ότι, παρά τα νέα ευρήματα, χρειάζεται επιφύλαξη «προτού συστήσει
κανείς την χαμηλή έως μέτρια κατανάλωση αλκοόλ ως ενδεδειγμένη, με δεδομένο ότι το αλκοόλ
μπορεί να μην δρα προστατευτικά για όλους τους ανθρώπους, ενώ επίσης εμπλέκεται ως παράγων
κινδύνου σε μερικούς καρκίνους. Πάντως, η βαριά κατανάλωση πρέπει να αποφεύγεται».
Η δεύτερη έρευνα, με επικεφαλής τον Ότο Στάκελμπεργκ του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής Ιατρικής του ιατρικού πανεπιστημίου Καρολίνσκα της Στοκχόλμης, μελέτησε στοιχεία για περίπου 70.000
άνδρες και γυναίκες άνω των 45 ετών, τα οποία αφορούσαν την περίοδο 1998 - 2011.
Οι ερευνητές συσχέτισαν την κατανάλωση αλκοόλ με την πιθανότητα εμφάνισης ανευρύσματος της
κοιλιακής αορτής, μίας θανατηφόρας πάθησης της βασικής αρτηρίας της καρδιάς, η οποία συχνότερα εμφανίζεται σε άνδρες άνω των 60 ετών.
Η σουηδική έρευνα έδειξε ότι όσοι άνδρες πίνουν τέσσερα έως έξι ποτήρια αλκοόλ την εβδομάδα,
έχουν κατά μέσο όρο 20% μικρότερη πιθανότητα να πάθουν ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής, ενώ οι
γυναίκες ακόμη λιγότερο κίνδυνο (μείωση 44%), σε σχέση με τους ανθρώπους που πίνουν λιγότερα
από ένα έως δύο ποτήρια αλκοόλ την εβδομάδα.
Ο κίνδυνος συνεχίζει να είναι μειωμένος με την κατανάλωση έως δέκα ποτηριών εβδομαδιαίως από
τους άνδρες και πέντε από τις γυναίκες.
Μεταξύ των διαφόρων αλκοολούχων ποτών, η μπύρα και το κρασί φαίνεται να μειώνουν περισσότερο τον κίνδυνο.
Γονίδιο που αυξάνει τον κίνδυνο για εγκεφαλικό και έμφραγμα
Ένα γονίδιο, το οποίο αυξάνει τον κίνδυνο να πάθει ένας άνθρωπος εγκεφαλικό ή έμφραγμα, ανακάλυψαν Βρετανοί επιστήμονες.
Το ελαττωματικό γονίδιο φαίνεται να ευνοεί τον σχηματισμό θρόμβων, αιτία για τα περισσότερα
εμφράγματα και εγκεφαλικά.
Οι ερευνητές του King's College του Λονδίνου, με επικεφαλής τον καθηγητή Άλμπερτ Φέρο, που
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «PLoS One», εξέφρασαν την ελπίδα ότι, χάρη στη νέα
ανακάλυψη, στο μέλλον οι γιατροί θα αναπτύξουν μια νέα γενετική εξέταση, που θα εντοπίζει την
ομάδα υψηλού κινδύνου, λόγω ύπαρξης του εν λόγω γονιδίου ΡΙΑ2 στο DNA τους.
Από την άλλη πάντως, επεσήμαναν ότι άλλοι παράγοντες, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση και χοληστερόλη, το κάπνισμα, η ανθυγιεινή διατροφή, η παχυσαρκία και η έλλειψη σωματικής άσκησης
παίζουν ακόμη μεγαλύτερο ρόλο στον καρδιαγγειακό κίνδυνο.
Εκτιμάται ότι περίπου ο ένας στους δέκα ανθρώπους διαθέτει το συγκεκριμένο γονίδιο.
Οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι το γονίδιο αυξάνει κατά 10% έως 15% τον κίνδυνο ισχαιμικού εγκεφαλικού λόγω θρόμβωσης.
Όταν κάποιος διαθέτει δύο αντίγραφα του γονιδίου, τότε ο κίνδυνος αυξάνεται σημαντικά, κατά
70%, σε σχέση με όσους δεν έχουν το γονίδιο.
Σε μια δεύτερη μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο ίδιο περιοδικό, οι επιστήμονες έδειξαν ότι το
ΡΙΑ2 αυξάνει επίσης τον κίνδυνο εμφράγματος στους ανθρώπους κάτω των 45 ετών.
Το γονίδιο φαίνεται να επιδρά σε μια γλυκοπρωτεΐνη, διευκολύνοντας τη συγκόλληση των αιμοπεταλίων, κάτι που οδηγεί πιο εύκολα στη δημιουργία θρόμβων στην κυκλοφορία του αίματος.
Υπό φυσιολογικές συνθήκες, τα αιμοπετάλια σταματούν την αιμορραγία μετά από έναν τραυματισμό, όμως το γονίδιο ΡΙΑ2 προκαλεί υπερβολική παραγωγή αιμοπεταλίων, με συνέπεια αυτά να
προκαλούν υπερβολική πηκτικότητα του αίματος.
Αντιδράσεις συνδικάτων για τις συνθήκες εργασίας στην Amazon
Οι συνθήκες εργασίας στην εταιρεία λιανικού εμπορίου μέσω Διαδικτύου Amazon.com Inc απασχόλησαν τα συνδικάτα πέντε χωρών που συναντήθηκαν στη Γερμανία και συζήτησαν τους τρόπους
συντονισμού μιας εκστρατείας προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερες εργασιακές συνθήκες στην
συγκεκριμένη εταιρεία.
Το συνδικάτο της Γερμανίας ver.di, το οποίο εξήγγειλε πολλές απεργιακές κινητοποιήσεις στα κέντρα διανομής της Amazon τον περασμένο χρόνο, ήταν ο διοργανωτής της συνάντησης αυτής στο
Βερολίνο όπου συμμετείχαν συνδικαλιστικές οργανώσεις από την Πολωνία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, τη Βρετανία και τις ΗΠΑ.

Η άσκηση μειώνει τον κίνδυνο για Αλτσχάϊμερ
Η σωματική άσκηση βοηθάει στη διατήρηση της καλής υγείας του εγκεφάλου ατόμων που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν από τη νόσο Αλτσχάιμερ. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε
πρόσφατη μελέτη. Μάλιστα οι ερευνητές επισημαίνουν ότι ακόμα και η ήπια φυσική δραστηριότητα
μπορεί να βοηθήσει να ανακοπεί η εξέλιξη της εκφυλιστικής ασθένειας του εγκεφάλου.
Η νέα μελέτη δημοσιεύθηκε την επιθεώρηση Frontiers in Aging Neuroscience. Οι επιστήμονες της
Κλίβελαντ Κλίνικ στο Οχάιο μελέτησαν την εξέλιξη της υγείας 100 ανδρών και γυναικών, ηλικίας από
65 έως 89 χρονών, που είχαν βεβαρημένο ιστορικό για την εκφυλιστική νόσο του εγκεφάλου.
Χαρακτηριστικά της νόσου είναι η προοδευτική απώλεια μνήμης και γνωσιακών λειτουργιών και
μπορεί να εμφανιστεί σε οποιονδήποτε. Οσοι όμως διαθέτουν μία συγκεκριμένη μορφή του γονιδίου
ΑΡΟΕ (e4) έχουν αρκετά αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν το νόσημα. Οπως διαπιστώθηκε, οι μισοί
περίπου από τους συμμετέχοντες στη νέα μελέτη διέθεταν το γονίδιο e4. Ωστόσο, κατά την έναρξη
της μελέτης, κανείς τους δεν εμφάνιζε τη χαρακτηριστική απώλεια μνήμης.
Στη συνέχεια οι επιστήμονες ζήτησαν από τους εθελοντές να τους αποκαλύψουν πόσο συχνά γυμνάζονταν και με ποια ένταση. Το 50% των εθελοντών δεν γυμναζόταν καθόλου, ενώ οι υπόλοιποι γυμνάζονταν ήπια αρκετές φορές κάθε εβδομάδα. Στη συνέχεια οι επιστήμονες χώρισαν τους
εθελοντές σε τέσσερις ομάδες με βάση το αν ήταν φορείς του e4 και τη συχνότητα με την οποία
γυμνάζονταν και προχώρησαν στις τομογραφικές απεικονίσεις του εγκεφάλου τους, εστιάζοντας το
ενδιαφέρον τους στον ιππόκαμπο, ο οποίος συρρικνώνεται στους πάσχοντες από Αλτσχάιμερ. Δεκαοκτώ μήνες αργότερα επανέλαβαν την εξέταση.
'Οπως διαπιστώθηκε στο σύντομο διάστημα μεταξύ των δύο εξετάσεων, οι φορείς του e4 που δεν
ασκούνταν, υπέστησαν σημαντική ατροφία στον ιππόκαμπο που όπως διαπιστώθηκε είχε συρρικνωθεί 3% κατά μέσο όρο. Οι φορείς του γονιδίου που ασκούνταν συστηματικά δεν παρουσίασαν ανάλογη συρρίκνωση, όπως συνέβη και στα μέλη των ομάδων που δεν ήταν φορείς του γονιδίου e4.
Η σωματική άσκηση, λοιπόν, δρούσε προστατευτικά έναντι της νόσου. Αντιθέτως, ο εγκέφαλος
όσων έκαναν καθιστική ζωή παρότι αντιμετώπιζαν αυξημένο κίνδυνο της εκφυλιστικής νόσου του
εγκεφάλου έτεινε να γίνει δυσλειτουργικός.
150 ανέκδοτες ηχογραφήσεις του Μπομπ Ντίλαν βρέθηκαν σε διαμέρισμα
Ένας μουσικός θησαυρός ο οποίος αποτελείται από 149 πρωτότυπες ηχογραφήσεις του διάσημου μουσικού, τραγουδοποιού και ποιητή Μπομπ Ντίλαν βρέθηκε σε διαμέρισμα της Νέας Υόρκης.
Ανάμεσα σε αυτές τις ηχογραφήσεις είναι ανέκδοτες εκτελέσεις τραγουδιών από τρία άλμπουμ του
Ντίλαν τα οποία είχαν κυκλοφορήσει τις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Πρόκειται για τις πρώτες
ηχογραφήσεις του Μπομπ Ντίλαν για τα μουσικά άλμπουμ Nashville Skyline, Self Portrait και New
Morning, σύμφωνα με τον ιστορικό της μουσικής Τζεφ Γκολντ.
Το υλικό ανακαλύφθηκε σε δίσκους οξικού βινυλίου που χρησιμοποιούνταν τότε για εγγραφή και
μείξη μουσικών άλμπουμ μέσα σε δύο χαρτόκουτα, στη ντουλάπα ενός διαμερίσματος που νοίκιαζε
κάποτε ο Ντίλαν, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Daily News. Οι δίσκοι αυτοί, από ένα υλικό
πολύ πιο εύθραυστο και ευαίσθητο από τους δίσκους βινυλίου του εμπορίου, δεν προορίζονταν για
αναπαραγωγή, παρά μόνο ελάχιστες φορές. Είχαν σταλεί από τον Ντίλαν στον παραγωγό του και αντιστρόφως ενώ δούλευαν για την οριστικοποίηση των εκτελέσεων που θα συμπεριλαμβάνονταν στους
δίσκους, σύμφωνα με τον Γκολντ, που ανέλαβε να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του υλικού.
«Αυτό δεν έχει προηγούμενο», δήλωσε ο Γκολντ. «Η ποιότητα του ήχου είναι απίστευτα υψηλή. Αυτές είναι ηχογραφήσεις πρώτης γενιάς, απευθείας από το master tape», πρόσθεσε ο ίδιος. Ο Γκολντ,
που είπε ότι αγόρασε τη συλλογή αμέσως μόλις την είδε, είπε πως θα κρατήσει το μεγαλύτερο μέρος
των ηχογραφήσεων και θα πουλήσει μερικές στο Διαδίκτυο. Τα πιο επιθυμητά κομμάτια δεν αναμένεται να πωληθούν για λιγότερα από 7.000 δολάρια.
Υπό εξαφάνιση οι κοραλλιογενείς ύφαλοι της Καραϊβικής
Σύμφωνα με τριετούς διάρκειας έρευνα 90 ειδικών που δημοσιεύθηκε χθες, οι κοραλλιογενείς
ύφαλοι της Καραϊβικής θα εξαφανιστούν σε 20 χρόνια, εάν παραμείνουν απροστάτευτοι.
Η έρευνα συμπεραίνει πως η μείωση του αριθμού των υφάλων κατά 50% από τη δεκαετία του ’70
μέχρι σήμερα οφείλεται στη μείωση του πληθυσμού αχινών και παπαγαλόψαρων, η οποία οδήγησε
στον πολλαπλασιασμό των φυκιών που τους απειλούν. Η έρευνα δημοσιεύθηκε από τη Διεθνή Ένωση
για τη Διατήρηση της Φύσης, από κοινού με το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ και το Παγκόσμιο Δίκτυο Παρακολούθησης των Κοραλλιογενών Υφάλων.
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Paul Craig Roberts: ''Ισχυρά κέντρα των ΗΠΑ πιέζουν για ταυτόχρονη επίθεση κατά Ρωσίας και Κίνας''
Σοκάρει με τα όσα περιγράφει σε συνέντευξή του ο Paul Craig
Roberts, ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών επί προεδρίας Ρ. Ρήγκαν, λέγοντας ότι υπάρχουν ισχυρά κέντρα στο αμερικανικό Πεντάγωνο και το υπουργείο Εξωτερικών που υποστηρίζουν ότι οι
ΗΠΑ, οι σύμμαχοί τους στο ΝΑΤΟ, μαζί με την Αυστραλία, την Ιαπωνία, την Σιγκαπούρη, τη Νότιο Κορέα κλπ μπορούν να επικρατήσουν σε μία στρατιωτική σύγκρουση με την Ρωσία και της Κίνα!
Με αυτόν τον τρόπο προετοιμάζουν μία σύγκρουση η οποία από
την στιγμή που θα είναι νικηφόρα ''σβήνει'' και το χρέος των ΗΠΑ
προς την Κίνα και άλλες χώρες, όπως η Ρωσία κλπ, το οποίο πλησιάζει τα τρία τρισεκατομμύρια δολάρια σε ένα σύνολο 16 τρισ.
χρέους!
Η συνέντευξη, δόθηκε στην ''Φωνή της Ρωσίας'', στην Εκατερίνα
Κουντασκίνα (Ekaterina Kudashkina).
Επίσης, στην ίδια συνέντευξη αναφέρει ότι η ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση του ISIL είναι εργαλείο των ΗΠΑ όπως και όλες οι
ισλαμιστικές οργανώσεις που έχουν αιματοκυλίσει την Μέση Ανατολή, διότι επιθυμούν να μην υπάρχουν ισχυρές κεντρικές κυβερνήσεις, αλλά αντιμαχομενες φατρίες σε κάθε κράτος που τους
αφορά (Συρία, Ιράκ, Λιβύη), ώστε να μπορούν να τα ελέγχουν πιο
εύκολα.
Μίλησε ακόμα για την απεριόριστη ισχύ που δίνει στις ΗΠΑ το
ανεξέλεγκτο τύπωμα δολαρίων που τους επιτρέπει να εξοπλίζουν
τις ένοπλες δυνάμεις τους με ταχύτατους ρυθμούς και οτι Κίνα και
Ρωσία πρέπει να βιαστούν να γκρεμίσουν το δολάριο από την θέση του αποθεματικού παγκόσμιου νομίσματος και να το αντικαταστήσουν τάχιστα για να χτυπήσουν την ισχύ της Ουάσιγκτον.
Δήλωσε ακόμα οι ΗΠΑ ελέγχονται πλήρως από 5-6 υπερεθνικές
απάτριδες εταιρείες που όμως η ισχύς τους εξαρτάται από αυτήν
της χώρας και για αυτό είναι διαθέσιμες να διαλύσουν τον πλανήτη προκειμένου να την διατηρήσουν σε πρωτοκαθεδρία.
Τόνισε ότι δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από την προπαγάνδα της
Ουάσιγκτον και ότι κυριολεκτικά εμφανίζει το άσπρο-μαύρο και
την επίθεση των Αμερικανών στην Ουκρανία εν μέσω ολυπιακών
Αγώνων του Σότσι, για να είναι απασχολημένος ο Β. Πούτιν την
παρουσιάζουν τα δυτικά ΜΜΕ ως επίθεση του Ρώσου ηγέτη!
Παραδέχεται ο ίδιος ότι οι ΗΠΑ παραβίασαν όλες τις συμφωνίες που είχαν υπογράψει με τον Μ. Γκορμπατσόφ για μη επέκταση του ΝΑΤΟ σε χώρες που ανήκαν στη ρωσικη επιρροή και ελπίζει να σωθεί ο πλανήτης από μια μεγάλη παγκόσμια καταστροφή
από την σοφή με φρόνηση πολιτική του Β. Πούτιν ο οποίος όμως
έχει να αντιμετωπίσει την απίστευτη ισχύ της προπαγανδας των
δυτικών ΜΜΕ.
Τα βασικά σημεία της συνέντευξης:
-Τα μέσα ενημέρωσης στις ΗΠΑ επισημαίνουν την αυξανόμενη
αποδοκιμασία του κοινού της εξωτερικής πολιτικής του Προέδρου Ομπάμα, κάτι που παρατηρείται τόσο από τους Ρεπουμπλικάνους όσο και από τους Δημοκρατικούς ψηφοφόρους.
Μιλώντας στην συνδιάσκεψη του Συνασπισμού για την Πίστη και
την Ελευθερία στην Ουάσιγκτον, ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ είπε
''στο εξωτερικό, βλέπουμε την κατάρρευση της εξωτερικής μας
πολιτικής καθώς όλες οι περιοχές του κόσμου καθίστανται καθημερινά και πιο επικίνδυνες.'' Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσκοπικά στοιχεία των Τάιμς της Ν. Υόρκης και του Σι Μπι Ες, καταγράφεται αυξανόμενο το ποσοστό των πολιτών που είναι επιφυλακτικοί προς τον πρόεδρο και την ηγεσία του, με ποσοστό της
τάξης του 58% των δυσαρεστημένων με τους χειρισμούς της κυβέρνησης Ομπάμα στην εξωτερική πολιτική. Ποιος είναι ο λόγος
που δυσαρεστούνται οι Αμερικανοί;
Ρόμπερτς: Μου φαίνεται πως οι Αμερικανοί έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται όλα τα ψέματα. Υπάρχουν πλέον άλλες πηγές πληροφόρησης, άλλες από τα αγγλόφωνα Δυτικά μέσα. Και οι εξηγήσεις που δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, παραδείγματος χάριν αναφορικά με την Ουκρανία, είναι σαφώς ψεύτικες.
Έπειτα, πολλοί είναι οι Αμερικανοί που είναι δυσαρεστημένοι για
οικονομικούς λόγους. Θα ήθελαν οι πόροι αυτοί να καλύψουν τις
ανάγκες που έχουμε εδώ, όχι να χρηματοδοτήσουν και άλλους
πολέμους. Για παράδειγμα, η κρίση του Ιράκ εμφανίστηκε πάλι,
και γίνεται τόσος λόγος για αποστολές στρατευμάτων στη Βαλτική, την ανατολική Ευρώπη για την φύλαξή τους από τη Ρωσική
απειλή.
Λοιπόν, αυτό ανησυχεί τον κόσμο που δεν είδε το εισόδημά του
να μεγαλώνει, που δεν βρίσκει δουλειά, που φέρει το βάρος των
δανείων που πήρε για να κάνει σπουδές, από τις περικοπές και το
κοινωνικό βοήθημα στους άνεργους, τις απειλές που δέχεται η
κοινωνική ασφάλιση όπως και το δημόσιο σύστημα υγείας (αν και
δεν αξίζει τίποτε, παρόλα αυτά κάποιοι βασίζονται σε αυτό).
Έτσι, οι περισσότεροι Αμερικανοί, βλέποντας κι άλλα προβλήματα στο εξωτερικό, που έχουν να κάνουν με πολέμους, βλέπετε, η
Αμερική βρίσκεται σε πόλεμο τα τελευταία 13 χρόνια. Σπατάλησε τρισεκατομμύρια και δεν πέτυχε αποτέλεσμα. Έτσι, αυτός είναι
ο πιθανότερος λόγος που ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος, γιατί
εδώ υποφέρουν για λογαριασμό μακρινών πολέμων στους οποίους δεν πιστεύουν πια.
- Αυτοί, οι πόλεμοι που δεν τελειώνουν, τι σκεπτικό έχουν;
Ρόμπερτς: Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που σχετίζονται μεταξύ
τους. Ένας είναι η νεο-συντηρητική ιδεολογία, η οποία ανδρώθηκε με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Και η ιδεολογία
αυτή λέει πως η ιστορία έχει διαλέξει τις ΗΠΑ ως το κράτος που
θα κυριαρχήσει σε ολόκληρο τον κόσμο, πως δεν υπάρχει εναλλακτικό πολιτικό ή οικονομικό σύστημα στο Αμερικανικό, και πως

'Ενας νικηφόρος πόλεμος θα βοηθήσει στην
διαγραφή του κολοσσιαίου χρέους τους
αυτή η επιλογή της ιστορίας δίνει στις ΗΠΑ την ευθύνη να ασκεί
την ηγεμονία της σε ολόκληρο τον κόσμο.
Πρόκειται, λοιπόν, για μια πολύ ισχυρή ιδεολογία, ισχυρότερη
από οποιανδήποτε είχαν ποτέ οι ΗΠΑ. Και φτάνει σε μιαν εποχή
που άλλες ιδεολογίες έχουν παρέλθει. Η κομμουνιστική έχει περάσει, τα μαρξιστικά επαναστατικά κινήματα αποτελούν παρελθόν. Αφήνουν, λοιπόν, την Αμερική κυρίαρχη στο ιδεολογικό πεδίο.
Ένας άλλος λόγος είναι το σύμπλεγμα βιομηχάνων και στελεχών
περί τις ένοπλες δυνάμεις. Πρόκειται για μια απίστευτα μεγάλη και ισχυρή ομάδα συμφερόντων με μέλη και από το δημόσιο,
όπως όλες οι υπηρεσίες ασφαλείας, η CIA και το Πεντάγωνο. Και
απορροφά εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, πιθανόν κοντά
στο τρισεκατομμύριο, κάθε χρόνο.
Αυτό το χρήμα είναι πολύ σημαντικό για τα συμφέροντα αυτής
της ομάδας. Μέρος του ποσού ανακυκλώνεται, επιστρέφει στο
Κογκρέσο, τους υποψήφιους προέδρους ως συνεισφορά για τις
προεκλογικές τους εκστρατείες εκλογής και επανεκλογής. Πρόκειται για μια δεύτερη, πολύ ισχυρή δύναμη–συμφέροντα μεγάλης σημασίας που επωφελούνται από τους πολέμους και την
απειλή πολέμων.
Και η τρίτη πολύ ισχυρή ομάδα είναι το Ισραηλινό λόμπι. Οι περισσότεροι νεο-συντηρητικοί είναι Εβραίοι στην εθνική τους καταγωγή. Πολλοί έχουν διπλή υπηκοότητα (Ισραηλινή-Αμερικανική). Σχεδόν όλοι έχουν στενούς δεσμούς με το Ισραήλ.

τους, και δεν θα υπάρχει καμία χώρα πλέον εκεί.
Στη θέση του Ιράκ υπάρχουν αυτές οι φατρίες που θα βρίσκονται σε μόνιμη διαμάχη, όπως συμβαίνει σήμερα με την Λιβύη.
Και σκέφτονται, Μία χώρα που δεν έχει κεντρική κυβέρνηση δεν
αποτελεί κίνδυνο για εμάς. Και, συνεπώς, Εμείς βλέπουμε με καλό
μάτι την καταστροφή των πολιτικών οντοτήτων των χωρών αυτών, γιατί μας ελευθερώνει από τους περιορισμούς που μας επιβάλλει μία οργανωμένη κυβέρνηση. Το Ιράκ δεν έχει πλέον κυβέρνηση, έχει αντίπαλα στρατόπεδα, όπως και η Λιβύη, όπως πάει να γίνει και στη Συρία.
Έτσι λοιπόν, το είδαν οι Ισραηλινοί και οι νεο-συντηρητικοί. Δεν
το βλέπουν ως απειλή, μάλλον ως καταστροφή μιας ενιαίας χώρας, η οποία πλέον θα είχε περιορισμένες δυνατότητες αντίστασης, έστω και μικρής, στα ισραηλινά ή αμερικανικά συμφέροντα,
πρακτικά αυτή η δυνατότητα πλέον δεν θα υπάρχει.
-Σε αυτήν όμως την περίπτωση, δεν θα αντικατασταθούν οι κυβερνήσεις και οι θεσμοί τους με κάποιες πολιτικές και παραστρατιωτικές οργανώσεις, τέτοιες που θα αποκαλούσαμε σήμερα ‘εξτρεμιστικά στοιχεία’, σαν αυτά που δρουν σήμερα; Και
δεν θα αποτελούν μεγαλύτερη απειλή από ό,τι οι αυτόνομες κυβερνήσεις; Ή μήπως πιστεύουν πως θα μπορούσαν με κάποιον
τρόπο να τους ελέγξουν;
Ρόμπερτς: Όχι, δεν πιστεύω πως μπορούν να τους ελέγξουν. Και,
ναι, αποτελούν απειλή, για τον λόγο πως δεν είναι κοσμικοί οργανισμοί. Αυτό είπα. Κάποιοι προειδοποιούσαμε πως εκεί θα πάει το
πράγμα. Μας αγνόησαν όμως και μας αγνόησαν κυρίως γιατί για
τους Ισραηλινούς και τους νεο-συντηρητικούς η διάσπαση αυτών
των κρατών αποτελεί μικρότερη απειλή.
-Η νεοσυντηρητική ιδεολογία με αυτή την αντίληψη της παγκόσμιας αποστολής καθώς την περιγράφατε–δεν μοιάζει καταπληκτικά κάπως σαν την μαρξιστική ιδεολογία, την κομμουνιστική ιδεολογία;
Ρόμπερτς: Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Η Ιστορία διάλεξε τις ΗΠΑ.
Ξέρετε, στον μαρξισμό, η Ιστορία επιλέγει το προλεταριάτο. Στη
νεο-συντηρητική ιδεολογία, την Ουάσιγκτον.

Έτσι, η νεο-συντηρητική ιδεολογία της Αμερικανικής ηγεμονίας
συνδυάζεται άψογα με τους πολέμους των 13 χρόνων στη Μ. Ανατολή, καθώς οι πόλεμοι αυτοί έχουν και δευτερεύοντα στόχο, να
δώσουν ορισμένη κατεύθυνση στα αραβικά κράτη της Μ. Ανατολής που δεν είναι ευθυγραμμισμένα με την πολιτική των ΗΠΑ και
του Ισραήλ και που θα μπορούσαν να αναχαιτίσουν την πολιτική ή
τις επεκτατικές βλέψεις του Ισραήλ στην περιοχή.
Αυτά λοιπόν τα τρία συμπλέουν, το ένα στηρίζει το άλλο, και σε
πολλές περιπτώσεις πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα. Οι νεο-συντηρητικοί είναι ο ίδιοι με το λόμπι του Ισραήλ. Οι αξιωματούχοι
του Πενταγώνου, του υπουργείου Εξωτερικών, είναι επίσης νεοσυντηρητικοί. Πρόκειται για ένα ακλόνητο τριμερές θεμέλιο που
συνέχει το πράγμα.
-Λέτε, λοιπόν, πως η πολιτική εν πολλοίς καθορίζεται από το
λόμπι του Ισραήλ. Η αμερικανική πολιτική, παρόλα αυτά, στη
Μ. Ανατολή στην πραγματικότητα δημιουργούν κινδύνους για
το Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται περιστοιχισμένο από περισσότερο εξτρεμιστικά καθεστώτα από ότι παλαιότερα.
Ρόμπερτς: Ναι, πρόκειται για ακούσια συνέπεια αυτής της πολιτικής. Κάποιοι αναλυτές προσπάθησαν να προειδοποιήσουν τους
νεο-συντηρητικούς πως τα σύνορα στη Μ. Ανατολή είναι όπως
εκείνα στην Αφρική, που χάραξαν οι ευρωπαίοι αποικιοκράτες,
κυρίως αναφορικά με τους Γάλλους.
Έχουμε, λοιπόν, κράτη με πλειονότητα σιιτών και μειονότητα
σουνιτών, και άλλα κράτη στα οποία βλέπουμε το αντίθετο, σουνιτική πλειονότητα και σιιτικές μειονότητες. Το όλο πράγμα θυμίζει τα αφρικανικά σύνορα που με τον τρόπο που χαράχτηκαν έβαλαν στην ίδια χώρα δύο πολεμικές φυλές, παραδοσιακούς αντιπάλους. Έτσι, τα σύνορα της χώρας δεν έχουν πολλή λογική.
Η αντιπαράθεση των διαφόρων ισλαμικών ομολογιών αποφεύχθηκε από πολύ ισχυρούς κοσμικούς κυβερνήτες, όπως ο Σαντάμ Χουσεΐν, η κυβέρνηση του οποίου ήταν κοσμική, ή όπως ο
Άσσαντ στη Συρία. Αυτές ήταν κοσμικές, μη ισλαμικές κυβερνήσεις, που κατέστειλαν τις αντιπαραθέσεις. Όταν λοιπόν τους ανατρέψεις αυτούς, ελευθερώνεις ταυτόχρονα τις συγκρούσεις.
Αυτό που παρατηρούμε από την πλευρά του ΙΚΙΛ, όπως τον λέμε, είναι μία προσπάθεια αναμόρφωσης των συνόρων, ώστε να
συμφωνήσουν με τα υφιστάμενα δόγματα, και παρατηρούμε την
ανασύσταση των σουνιτικών κρατών επάνω στον χάρτη της Συρίας και του Ιράκ. Δεν ξέρουμε, βεβαίως, αν θα πετύχουν τον στόχο
τους, όμως μπορεί να δει κανείς καθαρά πως αυτή είναι η τάση.
Ένας από τους λόγους που αυτό δεν φάνηκε εξαρχής απειλητικό
για το Ισραήλ, ήταν οι ίδιοι οι ισραηλινοί και οι νεο-συντηρητικοί σχεδιαστές πολιτικής. Σκέφτηκαν–αυτό θα μας βγει σε καλό,
αν διαλύσουμε αυτές τις χώρες, θα αρχίσουν να πολεμούν μεταξύ

-Μήπως αυτό σημαίνει πως τελικά αυτές οι δύο ιδεολογίες
έχουν κοινές ρίζες;
Ρόμπερτς: Όχι, δε νομίζω πως έχουν κοινή προέλευση, το αποτέλεσμά τους στον κόσμο, όμως, είναι το ίδιο, γιατί δίνει στην χώρα-εκφραστή αυτής της ιδεολογίας το κίνητρο να σαρώσει άλλες
χώρες για την πραγμάτωσή της, καθώς, σύμφωνα με την ίδια της
την αντίληψη, αποτελεί το μόνο νόμιμο σύστημα. Και κατά την έννοια αυτή, η μαρξιστική και η νεο-συντηρητική ιδεολογία είναι
ίδιες, οι ρίζες τους όμως πολύ διαφορετικές.
Και, ξέρετε, σκέφτομαι επίσης, πως αυτή η ιδέα του μονοπολικού
κόσμου, με την Αμερική μοναδική υπερδύναμη, αυτή πάει γάντι
στα χρηματοπιστωτικά συμφέροντα. Δεν τα ανέφερα στην θεμελίωση των τριών σημείων που είπα προηγουμένως, όμως θα λέγαμε πως κατά κάποιον τρόπο αποτελεί μία θεμελίωση τεσσάρων,
γιατί με την υφιστάμενη αμερικανική ηγεμονία, αυτός είναι ο λόγος που μπορούμε να επιβάλλουμε κυρώσεις στον κόσμο.
Αν το νόμισμά σου δεν είναι το παγκόσμιο νόμισμα και δεν ελέγχεις το σύστημα των συναλλαγών, δεν μπορείς να επιβάλεις κυρώσεις. Λοιπόν η δυνατότητα που έχεις να επιβάλεις κυρώσεις δίνει ταυτόχρονα στα πιστωτικά σου ιδρύματα τη δύναμη να επιβληθούν στα ιδρύματα των άλλων χωρών. Την ιδεολογία, λοιπόν, στην οποία αναφέρθηκα, την βρίσκει ελκυστική και η Γουώλ
Στρητ, οι μεγάλες τράπεζες, γιατί εξασφαλίζει και τη δική τους
ηγεμονία.
Σε αυτή την περίπτωση, όμως–έχω αρχίσει να αναρωτιέμαι–πρόκειται για σκόπιμη συνέπεια ή ίσως πάλι αθέλητη, που οτιδήποτε έκαναν οι ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία ή ίσως και περισσότερο
έχει ως συνέπεια την ενίσχυση της θέσης της Κίνας, την οποία οι
ΗΠΑ φαίνεται πως πλέον προσδιορίζουν ως τον πρωταρχικό τους
ανταγωνιστή.
-Μόλις αναφερθήκατε στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι Κινέζοι έχουν αρχίσει να κάνουν λόγο πως θα φέρουν το δικό
τους νόμισμα ως το νέο παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα. Και
αυτό είναι εν πολλοίς συνέπεια όλων αυτών των κρίσεων τις
οποίες έχει προκαλέσει η ίδια η Αμερική.
Ρόμπερτς: Εκείνο που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, και που έβαλε τα οικονομικά θεμέλια της Κίνας, ήταν να μεταφέρει τις αμερικανικές βιομηχανικές δουλειές. Η βιομηχανία, οι δουλειές στην
παραγωγή, μεταφέρθηκαν εκτός συνόρων από τους καπιταλιστές
υπό την πίεση της Γουωλ Στρητ και χάριν των πριμ των στελεχών
τους.
Ήταν, λοιπόν, μια κοντόθωρη πολιτική από την πλευρά των εθνικών μας συμφερόντων, συμβατή, όμως, με τα συμφέροντα της
Γουώλ Στρητ και τα ιδιωτικά συμφέροντα των συμβούλων των
επιχειρήσεων.
Από τη στιγμή, λοιπόν, που η Κίνα είχε στα χέρια της την αμερικανική τεχνολογία και τεχνογνωσία, ελευθερώθηκε από την αμερικανική επικυριαρχία. Και πλέον, στην πραγματικότητα, η Κίνα διαθέτει πολύ ισχυρότερη οικονομία, τουλάχιστον ως προς τη βιομηχανία, από τις ΗΠΑ.
Άλλος παράγοντας που συντέλεσε στην αποδυνάμωση του αμερικανικού οικονομικού συστήματος ήταν η εμφάνιση του γρήγορου
διαδικτύου, γιατί πλέον ήταν δυνατόν οι επαγγελματικές υπηρε------->
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σίες, όπως οι μηχανολογικές, ή η συγγραφή υπολογιστικού κώδικα, οι ίδιοι οι υπολογιστές, κάθε τύπου μηχανολογική εργασία
που δεν χρειάζεται να γίνει επί τόπου, μπορεί πλέον να γίνει πάνω
στο διαδίκτυο, οπουδήποτε στον κόσμο.
Και αυτό έδωσε σε χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα την ικανότητα να δώσουν στον κόσμο τους θέσεις που μέχρι πρότινος έπαιρναν διπλωματούχοι αμερικανικών πανεπιστημίων. Και σε αυτή
την περίπτωση εξοικονομεί πόρους για τις επιχειρήσεις, και αρέσει στη Γουώλ Στρητ, αφού αυξάνει τα κέρδη.
Αυτή ήταν λοιπόν η οδός της ανόδου της Κίνας. Πρόκειται για
απρομελέτητη συνέπεια της παγκοσμιοποίησης. Και πάλι κάποιοι
προειδοποιήσαμε, ο ίδιος έκρουα τον κώδωνα του κινδύνου για
δέκα-δεκαπέντε χρόνια, αλλά δεν ακούνε. Λένε–’Α, δεν είναι τίποτε, απλώς ελευθερία εμπορίου, θα επωφεληθούμε.’ Δεν χωρά
αμφιβολία πως έκαναν λάθος, δεν επρόκειτο για ελεύθερο εμπόριο και δεν έχουμε ωφεληθεί.
-Κατ’ αυτή την έννοια, μήπως αυτό σημαίνει πως, ίσως, όταν μιλάμε για τα συμφέροντα των μεγάλων εταιρειών έναντι των εθνικών συμφερόντων, πώς τα εθνικά όλο και περισσότερο υποχωρούν στα επιχειρησιακά;
Ρόμπερτς: Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν εθνικά συμφέροντα. Υπάρχουν τα συμφέροντα αυτών των ισχυρών ομάδων που
έχουν κοινά συμφέροντα. Και τον τελευταίο καιρό είχαμε αυτές
τις μελέτες από ερευνητές που βρήκαν πως το αμερικανικό κοινό
δεν έχει κανένα λόγο στις κυβερνητικές αποφάσεις ή τη διαμόρφωση της πολιτικής.
Το συμπέρασμα της πρόσφατης μελέτης, που εξέτασε χιλιάδες
κυβερνητικές αποφάσεις, ήταν πως οι αμερικανοί δεν επηρεάζουν ούτε στο ελάχιστο την διαμόρφωση της πολιτικής.
Έτσι, ως προς το αν κάτι γίνεται προς όφελος του λαού, κατ’ αυτή
την έννοια, μηδέν, όλα γίνονται για τα περίπου έξι περίπου ισχυρές ομάδες οργανωμένων συμφερόντων. Έχω μιλήσει για τις τέσσερις, οι οποίες νομίζω πως είναι οι πιο καθοριστικές για την εξωτερική πολιτική–την ερώτηση που κάνατε.
Αναφορικά με αυτά λοιπόν, οι ΗΠΑ μόνες τους καθίστανται ευάλωτες και με διάφορους τρόπους. Κοιτάξετε, για παράδειγμα, την
οικονομική πολιτική. Χρόνια τώρα, προκειμένου να στηρίξει πέντε-έξι μεγάλες τράπεζες η Φεντ(Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ) δημιουργεί τρισεκατομμύρια δολάρια, νέα δολάρια.
Η δημιουργία αυτών των δολαρίων, κατά κάποιο τρόπο δημιουργεί υποτίμηση για τα δολάρια που ήδη υπάρχουν, και που έχει ο
κόσμος ανά την υφήλιο. Το βλέπουν και σκέφτονται–τι θα αξίζουν τα δολάριά μου σε λίγο, όταν η Φεντ δημιουργεί τόσα πολλά
καινούρια δολάρια κάθε χρόνο;
Αυτό λοιπόν έχει οδηγήσει σε κάποιες σκέψεις να εγκαταλειφθεί
το δολάριο ως το παγκόσμιο αποθεματικό μέσο. Και το κίνητρο
να βρεθεί κάποιος άλλος μηχανισμός τακτοποίησης λογαριασμών
από το δολάριο αυξάνεται, όταν προσθέσουμε αυτή την απειλή στην πραγματική αξία των χρηματικών και πιστωτικών μέσων
που έχουν συνομολογηθεί σε δολάριο στην τυραννία του αμερικανικού χρηματοοικονομικού συστήματος.
Και βεβαίως, οι Κινέζοι έχουν δηλώσει πως είναι πλέον καιρός να
‘απο-αμερικανοποιηθεί’ ο κόσμος. Και ο Ρώσοι είπαν πρόσφατα πως πρέπει να ''απο-δολλαροποιήσουμε'' το σύστημα πληρωμών. Έτσι φτάσαμε σε αυτή τη μεγάλη ενεργειακή συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας η οποία θα είναι εκτός αυτού του συστήματος πληρωμών.
Βλέπουμε τις BRICS, τις πέντε χώρες (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότιο Αφρική) που συζητούν πως θα τακτοποιούν το μεταξύ τους άνοιγμα του εμπορικού ισοζυγίου στα δικά τους νομίσματα. Και συζητούν ακόμη και την δημιουργία κάποιου τύπου δικής
τους τράπεζας, κάτι σαν το ΔΝΤ ή την Παγκόσμια Τράπεζα.
Αυτές οι εξελίξεις, λοιπόν, είναι αποτέλεσμα της κατάχρησης του
δολαρίου ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος από πλευράς
των Ηνωμένων Πολιτειών. Το χρησιμοποιούν ως μέσο τρομοκράτησης, τιμωρίας και ηγεμονικής επιβολής των πιστωτικών τους
ιδρυμάτων έναντι των άλλων. Και με τον χρόνο, αυτά όλα δημιουργούν εχθρότητα και ανησυχία. Όταν μάλιστα προσθέσει κανείς και το κερασάκι των νέων δολαρίων που έχει τυπώσει η Φεντ
από το 2008 πάνω σε αυτή την τούρτα, δημιουργείται πραγματική ανησυχία. Και κατ’ αυτή την έννοια πιστεύω πως οι ΗΠΑ έχουν
αποδυναμώσει τη θέση τους.
-Όμως πού πιστεύετε είναι διατεθειμένες να φτάσουν οι ΗΠΑ,
προκειμένου να προστατέψουν το δολάριο; Ή μήπως όλες εκείνες οι ομάδες με τα οργανωμένα συμφέροντα δεν ενδιαφέρονται πλέον να προστατέψουν το συγκεκριμένο νόμισμα; Ίσως
έχουν ήδη λάβει τα μέτρα τους.
Ρόμπερτς: Από την σκοπιά της Ουάσιγκτον, η απώλεια του παγκόσμιου μέσου συναλλαγής θα ήταν ολέθρια, γιατί αυτή κυρίως είναι η βάση της ισχύος της. Αποτελεί τον μοχλό της χρηματοοικονομικής της ηγεμονίας, και τον λόγο που είναι στη διάθεσή της να
επιβάλει κυρώσεις. Αν λοιπόν χάσεις αυτόν τον ρόλο, στην περίπτωση που το δολάριο σταματήσει να είναι το αποθεματικό νόμισμα, θα δούμε δραματική μείωση της εξουσίας της.
Συνεπώς, κάθε ομάδα οργανωμένων συμφερόντων που επωφελείται από την ισχύ της Ουάσιγκτον θα έβρισκε μία τέτοια εξέλιξη
επιζήμια. Βεβαίως, οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις είναι πλέον παγκόσμιες, υπερεθνικές. Και ίσως έχουν λογαριασμούς
σε τράπεζες πολλών κρατών. Ίσως κρατούν αποθεματικά.
-Εντούτοις, σε ποιο σημείο νομίζετε πως είναι διατεθειμένη η
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Ουάσιγκτον να φτάσει; Θα είχε τις δυνάμεις για έναν ακόμη πόλεμο; Όταν ο Σαντάμ Χουσεΐν αποπειράθηκε να αψηφήσει το
δολάριο τότε, το 2000, του κόστισε. Και όλοι ξέρουμε πόσο του
κόστισε αυτό. Τώρα που η Κίνα και η Ρωσία και άλλες χώρες αρχίζουν να το καλοσκέφτονται, τι κινδύνους διατρέχουν;
Ρόμπερτς: Ναι, διατρέχουν κίνδυνο. Ξέρουμε ήδη πως οι ΗΠΑ
έχουν εξαγγείλει την στρατηγική της ''Στροφής προς την Ασία''
(«Pivot to East Asia»), με την οποία ανακατανέμουν το 60% του
αμερικανικού ναυτικού στη Νότια Σινική Θάλασσα, ώστε να ελέγξουν τη ροή των πρώτων υλών από τις οποίες εξαρτάται η Κίνα.
Οι ΗΠΑ δίνει εργολαβίες για σειρά αεροπορικών και ναυτικών βάσεων από τις Φιλιππίνες έως το Βιετνάμ, ώστε να αποκλείσει την
Κίνα.
Στα λίγα χρόνια του αιώνα που διατρέχουμε είδαμε τις ΗΠΑ να
αποχωρούν από την συνθήκη που είχε με τη Ρωσία για τους αντιβαλλιστικούς πυραύλους. Είδαμε επίσης τις ΗΠΑ να κατασκευάζουν τέτοιο σύστημα και να το αναπτύσσουν στα σύνορα της Ρωσίας. Ο σκοπός ενός αντιβαλλιστικού είναι εξουδετέρωση του
στρατηγικού αποτρεπτικού μέσου της άλλης χώρας.
Είδαμε τις ΗΠΑ να αλλάζουν το δόγμα εμπλοκής τους σε πόλεμο
και πλέον τα πυρηνικά όπλα δεν αποτελούν μέσο άσκησης αντιποίνων σε ενδεχόμενο επίθεσης. Συνιστούν πλέον ένα προληπτικό, ένα προνομιακό όπλο. Και αυτό στοχεύει καθαρά τη Ρωσία. Η
υπόθεση της Ουκρανίας είναι στροφή κατά της Ρωσίας. Λοιπόν, ο
πόλεμος έχει κιόλας αρχίσει, είναι καθ’ οδόν. Αυτή είναι η ιστορία
στην Ουκρανία-πόλεμος κατά της Ρωσίας.
Και ο πόλεμος κατά της Κίνας προετοιμάζεται. Οι ΗΠΑ παίρνουν
το μέρος κάθε χώρας που έχει κάποια διένεξη με την Κίνα, ακόμη και για μικρά πράγματα που δεν σχετίζονται στο ελάχιστο με
τις ΗΠΑ.
Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες περικυκλώνουν και τις δύο χώρες
με στρατιωτικές βάσεις. Η Αμερική θέλει να βάλει την Γεωργία,
τον τόπο που γεννήθηκε ο Στάλιν και αποτελούσε τμήμα της Ρωσίας για διακόσια ή τριακόσια χρόνια, στο ΝΑΤΟ. Θα βάλουν την
Ουκρανία στο ΝΑΤΟ.
Έχουν παραβιάσει όλες τις συμφωνίες που έκαναν ο Ρήγκαν με
τον Γκορμπατσόφ, αναφορικά με την προσχώρηση στο ΝΑΤΟ των
ανατολικο-ευρωπαϊκών κρατών. Το ΝΑΤΟ τώρα είναι στη Βαλτική. Σε όλη την ανατολική Ευρώπη. Τα πρώην μέλη του Συμφώνου
της Βαρσοβίας αποτελούν πλέον μέλη του ΝΑΤΟ.
Λοιπόν, ο πόλεμος είναι ήδη καθ’ οδόν, είναι σαφές. Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για χρόνια. Και οι Ρώσοι θα πρέπει να το έχουν αντιληφθεί. Αν δεν το έχουν, διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο.

-Η Αμερική έχει τα μέσα να κάνει κάτι τέτοιο;
Ρόμπερτς: Βεβαίως! Ασφαλώς! Το αποθεματικό νόμισμα πληρώνει τους λογαριασμούς μέσω πιεστηρίου. Και αυτό κάνουν. Τυπώνουν νόμισμα.
-Όπως είπατε, όμως, αυτό εγκυμονεί κινδύνους.
Ρόμπερτς: Μέχρι να χαθεί ο ρόλος του αποθεματικού νομίσματος,
δεν υπάρχει όριο. Είδα πρόσφατα πως κάποιος σύμβουλος του
Πούτιν πρότεινε συμμαχίες με κράτη, ώστε να εκπέσει το δολάριο
από τη θέση του αποθεματικού νομίσματος, και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να σταματήσει η στρατιωτική επιθετικότητα της Ουάσιγκτον.
Έχει, ασφαλώς, απόλυτο δίκιο. Το ερώτημα όμως είναι–μπορούν
να οργανώσουν κάτι αρκετά γρήγορα που να πετύχει–γιατί η Ευρώπη είναι υποχείριο της Αμερικής. Αυτές οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν είναι ανεξάρτητες.
Δεν είναι περισσότερο ανεξάρτητες από ό,τι ήταν η Ουγγαρία και
η Τσεχοσλοβακία και η Πολωνία από το σοβιετικό κομμουνιστικό
κόμμα. Και η Ιαπωνία πιόνι είναι, δεν είναι αυτεξούσια χώρα.
Όταν λοιπόν έχεις το ευρώ να στηρίζει το δολάριο και το γιεν να
στηρίζει το δολάριο, βρίσκεσαι σε αρκετά ισχυρή θέση. Έτσι λοιπόν, θα είναι δύσκολο για τη Ρωσία και την Κίνα ή οποιονδήποτε
άλλον ενδιαφέρεται να προοδεύσει αρκετά γρήγορα.
Παρόλα αυτά, βλέπουμε..Κοιτάξετε τι συνέβη στην Ουκρανία. Η
Ρωσία βρισκόταν αφοσιωμένη στους Ολυμπιακούς και οι ΗΠΑ πήγαν και έκλεψαν την Ουκρανία. Η Ρωσία είχε στραμμένη την προσοχή της, κατά κάποιον τρόπο στους Ολυμπιακούς του Σότσι που
είχαν μεγαλύτερη σημασία.
Έτσι λοιπόν τι συνέβη; Η Ουάσιγκτον άπλωσε και έκλεψε την Ουκρανία, και αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα για τη ρωσική κυβέρνηση, για τον Πούτιν, την ηγεσία του.

Ο Πούτιν ζήτησε από την Δούμα να άρει την άδεια χρήσης ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Λοιπόν, καθαρά, επιδεικνύει αυτοσυγκράτηση. Προσπαθεί να αποφύγει την σύρραξη. Αντιλαμβάνεται, πιθανότατα, πως μία σύγκρουση θα αποβεί πιο επικίνδυνη για κάθε άλλον, παρά για τους νεο-συντηρητικούς της Ουάσιγκτον.
Το ερώτημα όμως είναι, Θα μπορέσει να αποφύγει την σύγκρουση; Τι θα σκεφτεί η Ουάσιγκτον; Θα σκεφτούν μήπως πως ''aα, ο
άνθρωπος αυτός είναι συνετός, μπορούμε να φτάσουμε σε συμβιβασμό μαζί του''. Ή μήπως θα σκεφτούν, ''Φοβάται, είναι ανίσχυροι, πάμε για ολομέτωπη επίθεση'';
Ο Πούτιν δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Οι Αμερικανοί πιστεύουν
πως ο Πούτιν προκάλεσε τα γεγονότα στην Ουκρανία, πως εισέβαλε, προσάρτησε, πως υποκινεί τις σημερινές φασαρίες στην νοτιοανατολική Ουκρανία και πως για το όλο επεισόδιο ευθύνεται η
Ρωσία, πως συνιστά κίνδυνο, και πως θα πρέπει να εξοπλιστούμε
εναντίον της. Η Ουάσιγκτον ανασυνθέτει τις ψυχροπολεμικές συνθήκες όπως υπήρχαν επί Σοβιετικής Ένωσης.
Και ξέρετε, αποτελεί επικερδή ασχολία η προμήθεια εξοπλισμού
στο συγκρότημα άμυνας-αντικατασκοπίας με τα χρήματα των
φορολογουμένων. Και κατά κάποιον τρόπο είναι και ασφαλέστερο από τον ίδιο τον πόλεμο, γιατί ο πόλεμος στο Αφγανιστάν δεν
πήγε καλά, ο πόλεμος στο Ιράκ δεν πήγε καλά.
Αν όμως μπορείς να έχεις ψυχρό πόλεμο και δεν χρειάζεται να πολεμήσεις, μπορείς να συνεχίζεις για χρόνια, όπως ακριβώς και επί
ψυχρού πολέμου με τη Σοβιετική Ένωση. Αυτό ακριβώς ήταν που
οικοδόμησε το συγκρότημα άμυνας–αντικατασκοπίας στις ΗΠΑ.
Αυτή λοιπόν είναι η εναλλακτική για την Ουάσιγκτον. Δεν είμαι
βέβαιος πως μπορούμε να βασιστούμε στην Ουάσιγκτον να μην
φτάσει το ζήτημα στην πολεμική σύρραξη. Ακούγεται εξωφρενικό πως η Ουάσιγκτον θα έφτανε σε πολεμική αναμέτρηση με την
Κίνα ή τη Ρωσία. Είναι δύο μεγάλες ισχυρές χώρες. Έχουν πυρηνικά όπλα.
Πολλά όμως εξωφρενικά πράγματα έχουν συμβεί, και συχνά οι
κυβερνήσεις πέφτουν θύματα της ίδιας τους της προπαγάνδας.
Πράγματι, κάποιος στην Ουάσιγκτον πιστεύει πως ένας πυρηνικός πόλεμος μπορεί να κερδηθεί–διαφορετικά για ποιον λόγο θα
άλλαζαν το δόγμα που περιόριζε τη χρήση των πυρηνικών στην
εφαρμογή αντιποίνων και τα έκαναν μέτρο πρώτης προσβολής;
Γιατί θα έφτιαχναν αντιβαλλιστικούς πυραύλους και θα τους έβαζαν στα σύνορα της Ρωσίας και σε πλοία στην Νότια Σινική Θάλασσα;
Είναι σαφές, λοιπόν. Κάποιοι στην Ουάσιγκτον πιστεύουν πως οι
ΗΠΑ μπορούν να κερδίσουν έναν πυρηνικό πόλεμο. Και πράγματι, πριν αρκετά χρόνια στο περιοδικό Foreign Affairs, που είναι το
κύριο περιοδικό του Συμβουλίου για τις Διεθνείς Σχέσεις, του ομίλου των στρατηγικών αναλυτών και πρώην κυβερνητικών αξιωματούχων, δημοσίευσε άρθρο με αυτό το θέμα. Και έλεγαν σε αυτό πως οι ΗΠΑ προηγούνται τόσο της Ρωσίας που θα μπορούσαν
εύκολα να της επιτεθούν και να μην υποστούν αντίποινα.
Όπως βλέπετε, λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται με
αυτόν τον τρόπο.
-Από τη δική σας σκοπιά, αυτή η πολιτική θα μπορούσε να έχει
απρόβλεπτες συνέπειες;
Ρόμπερτς: Μόνον αν ο κόσμος αντιληφθεί την κατάσταση και καταλάβει κάποτε, και σε αυτό ποντάρει ο Πούτιν. Κάποια στιγμή,
τι συμβαίνει στη Γαλλία και τη Γερμανία; Θα καταλάβουν και θα
πουν, ''για δες, οι Αμερικανοί μας οδηγούν στο χάος. Τι έχουμε
να κερδίσουμε από την αμερικανική κυριαρχία; Τι θα κερδίσουμε
από μια σύρραξη με τη Ρωσία ή την Κίνα; Είναι καιρός να το σταματήσουμε αυτό, ας αποτραβηχτούμε''.
Αν κάποιος τραβιόταν από το ΝΑΤΟ ή την Ε.Ε., τότε οι Ιάπωνες θα
παρείχαν κάλυψη στα εγκλήματα πολέμου των Αμερικανών, γιατί έχουν συμμετοχή, και ως εκ τούτου πρόκειται για συνασπισμό
προθύμων. Αν λοιπόν η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να έχει τη στήριξη
των Ηνωμένων Εθνών, παίρνει τη στήριξη του ΝΑΤΟ.
Και τώρα η Ουάσιγκτον έχει πράγματι πει στο Κογκρέσο, ‘Εφόσον
έχουμε τη στήριξη του ΝΑΤΟ, δεν χρειαζόμαστε την άδειά σας για
να πάμε σε πόλεμο.’ Λοιπόν, είναι ζήτημα εξουσίας. Η παλιά φράση–''η απόλυτη εξουσία διαφθείρει απόλυτα''–αποδίδεται στον
Λόρδο Άκτον, και ίσως γινόμαστε μάρτυρες μιας τέτοιας κατάστασης.
Νομίζω πως μία απρόβλεπτη συνέπεια είναι πως οι χώρες του ΝΑΤΟ οδηγούνται στη συνειδητοποίηση πως παρασύρονται σε μία
διαμάχη από μια χώρα που είναι στην ουσία παράφρων, που διακυβεύει τις ζωές όλων και τον πλανήτη.
Μου φαίνεται, λοιπόν, πως σε αυτό ελπίζει ο Πούτιν. Ελπίζει πως
''όσο περισσότερο επιδείξω λογική, και αποφύγω τις προκλήσεις
και δεν προβώ σε προκλητικές πράξεις, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα η γερμανική κυβέρνηση, η γαλλική κυβέρνηση να συνειδητοποιήσουν πως πρόκειται για λάθος, πως δεν θα έπρεπε να
συμβαίνει, και πως θα αποφασίσουν να κάνουν κινήσεις για να ξεφύγουν οι ίδιοι και οι χώρες τους από την κατάσταση αυτή, στην
οποία περίπτωση ο αμερικανικός συνασπισμός διαλύεται''.
Αυτό λοιπόν πιστεύω πως είναι το στοίχημα του Πούτιν. Δεν είναι
χαζός, σε καμία περίπτωση, και αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο ενός
πολέμου, τον βλέπει. Αυτός, συνεπώς, είναι πιθανότατα ο λόγος
που ζήτησε από τη Δούμα να άρει την άδεια ανάπτυξης ρωσικών
στρατευμάτων στην Ουκρανία, Προσπαθεί να δείξει στους Γερμανούς, στους Γάλλους ''κοιτάξετε, δεν το κάνω εγώ, δεν το κάνουμε εμείς''.
Ελπίζω να πετύχει. Το μέλλον το κόσμου πραγματικά εξαρτάται
από την άσκηση της διπλωματίας από τον Πούτιν–αν μπορεί να
κατισχύσει στην χρήση βίας από την πλευρά της Ουάσιγκτον.
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Με τον όρο Αμερικανική Επανάσταση ή Πόλεμος της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ ορίζεται ο πόλεμος μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και των 13
αποικιών της στην αμερικανική ήπειρο (17751783).
Ο ένοπλος αγώνας των αποικιών εναντίον της
καταπιεστικής μητρόπολης ήταν η κορύφωση
των πολιτικών διεργασιών του δεύτερου μισού
του 18ου αιώνα. Οι Άγγλοι φορολογούσαν βαριά
τις αποικίες τους, γεγονός που προκαλούσε τη
δυσφορία των κατοίκων, ιδιαίτερα των πλουσιότερων οι οποίοι ήθελαν να ξεφύγουν από την οικονομική κηδεμονία της Μεγάλης Βρετανίας. Η
δυσφορία για τα φορολογικά μέτρα αρχικά αλλά κυρίως για τον φόρο του τσαγιού που διατηρήθηκε για λόγους γοήτρου έπειτα τις πρώτες
αντιδράσεις των αποίκων, οδήγησε τους Αμερικανούς όχι μόνο να σταματήσουν να αγοράζουν
τσάι αλλά να καταστρέψουν και μεγάλα φορτία
τσαγιού, πετώντας τα στην θάλασσα, στο λιμάνι
της Βοστώνης στις 16 Δεκεμβρίου 1773.
Οι Άγγλοι αντέδρασαν στέλνοντας 4.000 στρατιώτες να καταλάβουν την Βοστώνη. Όταν αγγλικές δυνάμεις στάλθηκαν για να πάρουν στρατιωτικό υλικό από την πόλη Κόνκορντ της Μασαχουσέτης στις 19 Απριλίου 1775, συνάντησαν
αντίσταση από την πολιτοφυλακή της Μασαχουσέτης στο Λέξινγκτον και έπειτα στο Κόνκορντ.
Οι Αμερικανοί κατάφεραν να σταματήσουν τους
Άγγλους και να τους αναγκάσουν να γυρίσουν
πίσω στη Βοστώνη έχοντας βαριές απώλειες. Η
σύγκρουση είχε αρχίσει.
Στη συνέχεια, όλες οι αποικίες συγκέντρωσαν
τις πολιτοφυλακές τους και τις έστειλαν στη Βοστώνη. Οι Αμερικανικές δυνάμεις περικύκλωσαν
την Βοστώνη από Βορρά, Νότο και Δύση, όμως
άφησαν το λιμάνι υπό αγγλικό έλεγχο, με αποτέλεσμα να έρθουν ενισχύσεις και πολεμοφόδια.
Ακολούθησαν πολλές μάχες μεταξύ του Ηπειρωτικού στρατού των επαναστατημένων αποικιών,
του οποίου αρχιστράτηγος ορίστηκε ο Τζωρτζ Ουάσινγκτον, και των Αγγλικών δυνάμεων.
Η πολιορκία έληξε στις 17 Μαρτίου 1776 με νίκη των αποικιακών δυνάμεων και εκκένωση της
πόλης από τους Άγγλους.
Στις 4 Ιουλίου 1776 συγκαλείται συνέλευση των
Αμερικανών στη Φιλαδέλφεια, όπου ψηφίζεται η
Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, η οποία στηρίζεται στις πολιτικές ιδέες του Διαφωτισμού. Πρωταγωνιστές στη σύνταξη της Διακήρυξης υπήρξαν ο Τόμας Τζέφερσον, ο Βενιαμίν Φραγκλίνος
και ο Τζον Άνταμς.
Στα επόμενα χρόνια που ακολούθησαν ο πόλεμος γενικεύθηκε. Οι Άγγλοι έστελναν συνεχώς
ενισχύσεις και οι Αμερικανοί προσπαθούσαν να
κρατήσουν την επανάσταση ζωντανή. Η Γαλλία

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η Εθνική Εορτή ΗΠΑ, 4 Ιουλίου: Η αμερικανική
Επανάσταση και η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας

έστειλε οικονομική ενίσχυση στους επαναστατημένους Αμερικανούς καθώς και στρατεύματα. Ο
αγγλικός στρατός, υπό την ηγεσία του στρατηγού Κορνουάλις, τελικά παραδόθηκε στο Γιόρκταουν της Βιρτζίνια στις 19 Οκτωβρίου 1781. Ο
πόλεμος έληξε επίσημα με την συνθήκη του Παρισιού στις 3 Σεπτεμβρίου 1783, με την οποία η
Αγγλία παραχωρούσε τα εδάφη της στις ΗΠΑ. Τα
τελευταία αγγλικά στρατεύματα εγκατέλειψαν
την ήπειρο στις 25 Νοεμβρίου 1783.
Η κατάσταση των αποικιών
Κατά την περίοδο 1607-1732 δημιουργήθηκαν στα ανατολικά παράλια της Βορείου Αμερικής 13 αποικίες υπό αγγλικό έλεγχο. Οι άποικοι
ήταν κυρίως Άγγλοι, αλλά και Γάλλοι, Γερμανοί
και Σουηδοί. Τεχνίτες και κατεστραμμένοι μικροεπιχειρηματίες, θύματα θρησκευτικών διώξεων αλλά και κατάδικοι, όλοι αναζητούσαν μια
καλύτερη τύχη.
Οι αποικίες του βορρά είχαν, το 1763,
1.000.000 περίπου κατοίκους, από τους οποίους
40.000 περίπου ήσαν μαύροι σκλάβοι. Σε οικονομικές συνθήκες παρόμοιες με εκείνες της δυτικής Ευρώπης είχε αναπτυχθεί μια δυναμική
αγροτική οικονομία, ενώ άκμαζε το εμπόριο με
κέντρα τις μεγάλες πόλεις Βοστώνη, Νέα Υόρκη
και Φιλαδέλφεια. Τα πρώτα πανεπιστήμια (Χάρ-

1775

βαρντ, Γέιλ, Πρίνστον) ήταν χώροι διάδοσης των
ιδεών του Διαφωτισμού.
Οι αποικίες του νότου είχαν, το 1763, 750.000
περίπου κάτοικους· 300.000 περίπου από αυτούς ήταν μαύροι σκλάβοι. Η οικονομία βασιζόταν στις μεγάλες φυτείες καπνού, ρυζιού και
βαμβακιού. Οι ιδιοκτήτες των φυτειών ήταν
αποκλειστικά Ευρωπαίοι άποικοι, οι οποίοι και
δέσποζαν στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Η
γη καλλιεργούνταν από μαύρους σκλάβους που
ζούσαν σε άθλιες συνθήκες. Οι μεγάλες πόλεις
ήταν λίγες.
Κάθε πολιτεία διοικούταν από έναν κυβερνήτη, που διοριζόταν από την Αγγλία. Παράλληλα, υπήρχε μια συνέλευση αποίκων που είχε
λόγο στην ψήφιση νόμων και στην έγκριση φόρων. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι
στην συνέλευση αυτή είχαν μόνο ορισμένοι από
τους πλούσιους αποίκους. Οι άποικοι δεν εκπροσωπούνταν στο αγγλικό κοινοβούλιο. Επίσης,
το εξωτερικό εμπόριο των αποικιών ελεγχόταν
πλήρως από την Αγγλία.
Αποικιακή κρίση και πορεία επανάστασης
Η γρήγορη ανάπτυξη των αποικιών έκανε πολλούς αποίκους, ιδίως τους πλουσιότερους, να
δυσφορούν για την οικονομική κηδεμονία της
Αγγλίας. Μετά τον Επταετή Πόλεμο των ετών
1756-1763, η Αγγλία όχι μόνο απαγόρευσε στους
Αμερικανούς να εκμεταλλευτούν τον Καναδά και
τη Φλόριντα, που μόλις είχε καταλάβει, αλλά και
απαίτησε από αυτούς νέους φόρους για να καλύψει ένα μέρος των πολεμικών δαπανών.
Οι άποικοι αντέδρασαν σταματώντας να αγοράζουν αγγλικά προϊόντα. Η Αγγλία κατάργησε τους περισσότερους νέους φόρους, αλλά διατήρησε, ίσως για λόγους γοήτρου, τον φόρο στο
τσάι. Οι άποικοι, ωστόσο, ήταν ανένδοτοι: όχι
μόνο σταμάτησαν να αγοράζουν τσάι από την
Αγγλία αλλά και προχώρησαν στην καταστροφή αγγλικών φορτίων τσαγιού. Αντιδρώντας, η
Αγγλία επέβαλε εμπορικούς περιορισμούς στο

λιμάνι της Βοστώνης. Τότε, οι Αμερικανοί συγκάλεσαν το Κογκρέσο (συνέλευση) της Φιλαδέλφειας το Σεπτέμβριο του 1774, στο οποίο
συμμετείχαν αντιπρόσωποι όλων των αποικιών.
Ενώ, όμως, η πλειοψηφία του Κογκρέσου έδειχνε διάθεση συμβιβασμού, ο Άγγλος βασιλιάς
Γεώργιος Γ' διάλεξε την ένοπλη σύγκρουση. Η
νίκη των αμερικανικών δυνάμεων στη μάχη του
Λέξινγκτον τον Απρίλιο του 1775 σήμανε την οριστική ρήξη.
Παράλληλα κυκλοφορούσαν μαχητικά φυλλάδια, γραμμένα από ριζοσπάστες διανοούμενους
οπαδούς του Διαφωτισμού, όπως ο Τόμας Πέιν, που υποστήριζαν ότι η Αγγλία δε δικαιούταν
να ασκεί εξουσία στις αποικίες. Την ίδια στιγμή, καθώς οι άποικοι συνειδητοποιούσαν τα κοινά τους στοιχεία, γεννιόταν η αμερικανική εθνική συνείδηση.
Στο πλαίσιο αυτό, το Κογκρέσο της Φιλαδέλφειας ψήφισε τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας
στις 4 Ιουλίου το 1776, ένα κείμενο που απηχούσε τις ιδέες του Διαφωτισμού και είχε συνταχθεί
από τους Τόμας Τζέφερσον και Βενιαμίν Φραγκλίνο.
Ο πόλεμος που ακολούθησε έμεινε γνωστός
ως Αμερικανική Επανάσταση ή Πόλεμος της Ανεξαρτησίας. Αρχικά, οι Αμερικάνοι, με αρχιστράτηγο τον Τζορτζ Ουάσινγκτον, αντιμετώπισαν
προβλήματα. Μετά το 1778, όμως, εκμεταλλευόμενοι τις αντιθέσεις μεταξύ των Ευρωπαϊκών
δυνάμεων, σύναψαν συμμαχίες με τη Γαλλία,
την Ισπανία και την Ολλανδία, οι οποίες επιδίωκαν τον περιορισμό της Αγγλίας.
Η άφιξη γαλλικών στρατευμάτων στην Αμερική επηρέασε την έκβαση της σύγκρουσης. Η ήττα των Άγγλων στη μάχη του Γιόρκταουν, τον
Οκτώβριο του 1781, σήμανε και το τέλος του πολέμου.
Ανεξαρτησία και νέο κράτος
Η Αγγλία υποχρεώθηκε να αναγνωρίσει τις 13
αποικίες στην Συνθήκη των Παρισίων το 1783 ως
ανεξάρτητο κράτος με το όνομα Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ). Το σύνταγμα των
ΗΠΑ, το οποίο συντάχθηκε το 1787, που ισχύει κατά βάση μέχρι σήμερα, ανακήρυξε τη χώρα ένωση (ομοσπονδία) πολιτειών και βασίστηκε στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών.
Η κεντρική κυβέρνηση αποφασίζει για την οικονομία, την άμυνα και την εξωτερική πολιτική.
Οι πολιτείες ρυθμίζουν μόνες τους ζητήματα τοπικής αυτοδιοίκησης, δικαιοσύνης, εκπαίδευσης
και αστυνόμευσης. Η νομοθετική εξουσία ασκείται από το Κογκρέσο μέσω της Γερουσίας και
της Βουλής των Αντιπροσώπων. Κάθε πολιτεία
εκπροσωπείται στη Γερουσία από δύο γερουσιαστές, ανεξαρτήτως του πληθυσμού της. Στη
Βουλή των Αντιπροσώπων, ωστόσο, οι πολιτείες
εκπροσωπούνται από αριθμό βουλευτών ανάλογο προς τον πληθυσμό τους.
Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από τον Πρόεδρο, που εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια από
ένα σώμα εκλεκτόρων και μπορεί να επανεκλεγεί μόνο μία φορά. Πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ
εκλέχτηκε, το 1789, ο Τζορτζ Ουάσινγκτον. Προς
τιμήν του η πρωτεύουσα των ΗΠΑ πήρε αργότερα το όνομα του. Τέλος, Η δικαστική εξουσία
ορίστηκε ανεξάρτητη και αιρετή.
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In CONGRESS, July 4, 1776

The unanimous Declaration
of the thirteen united States of America
When in the Course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the
political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of
the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and of Nature's God entitle
them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes
which impel them to the separation.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed
by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit
of Happiness.
declaration_july4That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving
their just powers from the consent of the governed, That whenever any Form of Government
becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to
institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers
in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. Prudence,
indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and
transient causes; and accordingly all experience hath shewn, that mankind are more disposed to
suffer, while evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the forms to which they
are accustomed. But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same
Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty,
to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security.
Such has been the patient sufferance of these Colonies; and such is now the necessity which
constrains them to alter their former Systems of Government. The history of the present King
of Great Britain is a history of repeated injuries and usurpations, all having in direct object the
establishment of an absolute Tyranny over these States. To prove this, let Facts be submitted to a
candid world.
He has refused his Assent to Laws, the most wholesome and necessary for the public good.
He has forbidden his Governors to pass Laws of immediate and pressing importance, unless
suspended in their operation till his Assent should be obtained; and when so suspended, he has
utterly neglected to attend to them.
He has refused to pass other Laws for the accommodation of large districts of people, unless
those people would relinquish the right of Representation in the Legislature, a right inestimable to
them and formidable to tyrants only.
He has called together legislative bodies at places unusual, uncomfortable, and distant from the
depository of their Public Records, for the sole purpose of fatiguing them into compliance with his
measures.
He has dissolved Representative Houses repeatedly, for opposing with manly firmness of his
invasions on the rights of the people.
He has refused for a long time, after such dissolutions, to cause others to be elected, whereby
the Legislative Powers, incapable of Annihilation, have returned to the People at large for their
exercise; the State remaining in the mean time exposed to all the dangers of invasion from without,
and convulsions within.
He has endeavoured to prevent the population of these States; for that purpose obstructing the
Laws for Naturalization of Foreigners; refusing to pass others to encourage their migrations hither,
and raising the conditions of new Appropriations of Lands.
He has obstructed the Administration of Justice by refusing his Assent to Laws for establishing
Judiciary Powers.
He has made Judges dependent on his Will alone for the tenure of their offices, and the amount
and payment of their salaries.
He has erected a multitude of New Offices, and sent hither swarms of Officers to harass our
people and eat out their substance.
He has kept among us, in times of peace, Standing Armies without the Consent of our
legislatures.
He has affected to render the Military independent of and superior to the Civil Power.
He has combined with others to subject us to a jurisdiction foreign to our constitution, and
unacknowledged by our laws; giving his Assent to their Acts of pretended Legislation:
For quartering large bodies of armed troops among us:
For protecting them, by a mock Trial from punishment for any Murders which they should
commit on the Inhabitants of these States:
For cutting off our Trade with all parts of the world:
For imposing Taxes on us without our Consent:
For depriving us in many cases, of the benefit of Trial by Jury:
For transporting us beyond Seas to be tried for pretended offences:
For abolishing the free System of English Laws in a neighbouring Province, establishing therein
an Arbitrary government, and enlarging its Boundaries so as to render it at once an example and fit
instrument for introducing the same absolute rule into these Colonies
For taking away our Charters, abolishing our most valuable Laws and altering fundamentally the

Forms of our Governments:
For suspending our own Legislatures, and declaring themselves invested with power to legislate
for us in all cases whatsoever.
He has abdicated Government here, by declaring us out of his Protection and waging War
against us.
He has plundered our seas, ravaged our coasts, burnt our towns, and destroyed the lives of our
people.
He is at this time transporting large Armies of foreign Mercenaries to compleat the works of
death, desolation, and tyranny, already begun with circumstances of Cruelty & Perfidy scarcely
paralleled in the most barbarous ages, and totally unworthy the Head of a civilized nation.
He has constrained our fellow Citizens taken Captive on the high Seas to bear Arms against their
Country, to become the executioners of their friends and Brethren, or to fall themselves by their
Hands.
He has excited domestic insurrections amongst us, and has endeavoured to bring on the
inhabitants of our frontiers, the merciless Indian Savages whose known rule of warfare, is an
undistinguished destruction of all ages, sexes and conditions.
DECLARATION_JULY4 In every stage of these Oppressions We have Petitioned for Redress in the
most humble terms: Our repeated Petitions have been answered only by repeated injury. A Prince,
whose character is thus marked by every act which may define a Tyrant, is unfit to be the ruler of a
free people.
Nor have We been wanting in attentions to our Brittish brethren. We have warned them from
time to time of attempts by their legislature to extend an unwarrantable jurisdiction over us.
We have reminded them of the circumstances of our emigration and settlement here. We have
appealed to their native justice and magnanimity, and we have conjured them by the ties of our
common kindred to disavow these usurpations, which, would inevitably interrupt our connections
and correspondence. They too have been deaf to the voice of justice and of consanguinity. We
must, therefore, acquiesce in the necessity, which denounces our Separation, and hold them, as
we hold the rest of mankind, Enemies in War, in Peace Friends.
We, therefore, the Representatives of the united States of America, in General Congress,
Assembled, appealing to the Supreme Judge of the world for the rectitude of our intentions, do,
in the Name, and by Authority of the good People of these Colonies, solemnly publish and declare,
That these united Colonies are, and of Right ought to be Free and Independent States; that they
are Absolved from all Allegiance to the British Crown, and that all political connection between
them and the State of Great Britain, is and ought to be totally dissolved; and that as Free and
Independent States, they have full Power to levy War, conclude Peace, contract Alliances, establish
Commerce, and to do all other Acts and Things which Independent States may of right do. And
for the support of this Declaration, with a firm reliance on the protection of divine Providence, we
mutually pledge to each other our Lives, our Fortunes and our sacred Honor.
New Hampshire: Josiah Bartlett, William Whipple, Matthew Thornton
Massachusetts: Samuel Adams, John Adams, John Hancock, Robert Treat Paine, Elbridge Gerry
Rhode Island: Stephen Hopkins, William Ellery
Connecticut: Roger Sherman, Samuel Huntington, William Williams, Oliver
Wolcott New York: William Floyd, Philip Livingston, Francis Lewis, Lewis Morris
New Jersey: Richard Stockton, John Witherspoon, Francis Hopkinson, John Hart, Abraham Clark
Pennsylvania: Robert Morris, Benjamin Rush, Benjamin Franklin, John Morton, George Clymer,
James Smith, George Taylor, James Wilson, George Ross
Delaware: George Read, Caesar Rodney, Thomas McKean
Maryland: Samuel Chase, William Paca, Thomas Stone, Charles Carroll of Carrollton
Virginia: George Wythe, Richard Henry Lee, Thomas Jefferson, Benjamin Harrison, Thomas
Nelson, Jr., Francis Lightfoot Lee, Carter Braxton
North Carolina: William Hooper, Joseph Hewes, John Penn
South Carolina: Edward Rutledge, Thomas Heyward, Jr., Thomas Lynch, Jr., Arthur Middleton
Georgia: Button Gwinnett, Lyman Hall, George Walton
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Πρόκλος ο Λύκιος
Ο Πρόκλος ο Λύκιος, αποκαλούμενος και Πρόκλος ο Διάδοχος (Κωνσταντινούπολη, 8 Φεβρουαρίου 412 - Αθήνα, 17 Απριλίου 485) ήταν νεοπλατωνικός φιλόσοφος, ένας από τους τελευταίους, σημαντικότερους κλασικούς φιλοσόφους.
Πρότεινε ένα από τα πιο ανεπτυγμένα συστήματα του νεοπλατωνισμού και επηρέασε σημαντικά την μετέπειτα δυτική φιλοσοφία καθώς και
την ισλαμική σχολή σκέψης. Από 450 μέχρι τον
θάνατό του διηύθυνε την Ακαδημία Πλάτωνος.
Στην Παλατινή Ανθολογία σώζεται το επίγραμμα του τάφου του:
«Ο Πρόκλος, εγώ που γεννήθηκα με καταγωγή από τη Λυκία, τον οποίο ο Συριανός εδώ ανέθρεψε με τη διδασκαλία του ως διάδοχό του, και
των δυο τα σώματα δέχτηκε αυτός ο τάφος, είθε
δε και οι ψυχές να βρεθούν στον ίδιο χώρο».
Ο Συριανός ήταν ο δάσκαλός του και διευθυντής της Ακαδημίας του Πλάτωνα. Ο Πρόκλος
ανέλαβε τη διεύθυνση της Ακαδημίας μετά τον
Συριανό.
Ο Αρχύτας (428 π.Χ. - 347 π.Χ.) γιος του Μνήσαρχου ή κατά τον Αριστόξενο του Εστιαίου ή
του Μνασαγέτου ή του Μνασαγόρου,ήταν επιφανής Πυθαγόρειος φιλόσοφος, καταγόμενος
από τον Τάραντα της Μεγάλης Ελλάδας(Magna
Graecia). Ανήκει στην δεύτερη γενιά Πυθαγορείων και υπήρξε όπως αναφέρει ο Κικέρων μαθητής του Φιλολάου του Κροτωνιάτη που ανήκει
στην προηγούμενη γενιά Πυθαγορείων.
Υπήρξε δάσκαλος πολλών και ο πιο γνωστός
μαθητής του στα μαθηματικά είναι ο Εύδοξος ο
Κνίδιος. Θαυμαζόταν από όλους για τις αρετές
του. Υπήρξε στρατηγός στην πόλη του επτά φορές, τη στιγμή που ο νόμος απαγόρευε σε όλους
τους άλλους να πάρουν τη θέση αυτή για δεύτερη φορά. Ο Αριστόξενος μάλιστα αναφέρει ότι
ποτέ δεν ηττήθηκε σε καμία μάχη.
Την εποχή που ήταν αρχηγός του κράτους του
Τάραντα (380-345 π.Χ.), καταγράφεται από τους
ιστορικούς ότι η πόλη του Τάραντα έφθασε στη
μεγαλύτερη ακμή της και γνώρισε τη μεγαλύτερη οικονομική άνθιση.
Ήταν αξιόλογος αστρονόμος, μαθηματικός,
μουσικός και πολιτικός. Θεωρείται από τους μεγαλύτερους διανοητές της ελληνικής αρχαιότητας. Ο Αριστοτέλης έγραψε γι´αυτόν ειδική
πραγματεία, η οποία δεν έχει διασωθεί: «Η φιλοσοφία του Αρχύτα». Είναι αυτός που λέγεται
ότι έσωσε τον Πλάτωνα με επιστολή του προς
τον τύραννο των Συρακουσών Διονύσιο τον Β' ο

ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

Ο πατέρας του Πρόκλου ήταν πατρίκιος. Η καταγωγή του ήταν από τη Λυκία. Ο Πρόκλος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 6 Φεβρουαρίου 412, όπως προκύπτει από ωροσκόπιο που
γράφτηκε από τον μαθητή του Μαρίνο το Νεαπολίτη, αλλά μεγάλωσε στην Ξάνθο.
Σπούδασε στην Αλεξάνδρεια ρητορική, φιλοσοφία και μαθηματικά με την πρόθεση να ακολουθήσει δικαστική σταδιοδρομία όπως ο πατέρας του. Επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη
πριν ολοκληρώσει τις σπουδές του. Εκεί άρχισε
να εργάζεται ως δικηγόρος, αλλά ανακάλυψε ότι
προτιμά τη φιλοσοφία και επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια, όπου άρχισε να μελετά τον Αριστοτέλη με δάσκαλο τον Ολυμπιόδωρο.
Έργα του Πρόκλου
Σχόλια στον Πλατωνικό Τίμαιο
Σχόλια στην Πολιτεία του Πλάτωνα
Σχόλια στον Αλκιβιάδη του Πλάτωνα
Σχόλια στον Παρμενίδη του Πλάτωνα
Σχόλια στον Κρατύλο του Πλάτωνα
Περί της κατά Πλάτωνα θεολογίας
Στοιχείωσις θεολογική

οποίος ήταν έτοιμος να τον σκοτώσει. Ο Πλάτωνας είναι γνωστό ότι έχει ταξιδέψει στον Τάραντα και συνάντησε τον Αρχύτα τρεις φορές μετά τον θάνατο του Σωκράτη, ενώ είχαν και αλληλογραφία στην οποία φέρεται ο Αρχύτας να
προμηθεύει τον Πλάτωνα με βιβλία του πυθαγόρειου φιλόσοφου Όκελλου. Ο Αρχύτας πιθα-

νολογείται να είναι εκείνος που μύησε τον Πλάτωνα στον Πυθαγορισμό. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και διαφορετική άποψη που στηρίζεται στην
Έβδομη Επιστολή που θεωρείται ότι είναι γραμμένη από τον Πλάτωνα, ή κατά κάποιους άλλους
από στενό μαθητή του που γνώριζε καλά τις λεπτομέρειες των ταξιδιών του Πλάτωνα στη Σικελία. Η άποψη αυτή παρουσιάζει τον Πλάτωνα
να ωφελεί φιλοσοφικά και πολιτικά τον Αρχύτα,
βοηθώντας να βελτιωθεί η σχέση του με τον Διονύσιο τον Συρακουσών.
Ήταν ο πρώτος που εφάρμοσε μαθηματικές
αρχές στη μηχανική και ο πρώτος που χρησιμοποίησε την αρχή της αντίδρασης πάνω στην
οποία στηρίζεται η λειτουργία των πυραύλων
και των αεριωθούμενων αεροπλάνων.
Σύμφωνα με μαρτυρία του Φαβωρίνου, ιστορικού των αρχαίων παραδόσεων και του Ρωμαίου Αύλου Γέλλιου (Aulus Gellius)- που μεταφέρει τις απόψεις του Πλίνιου του Πρεσβύτερου
από το βιβλίο του «Φυσική Ιστορία»- ο Αρχύτας
επινόησε και κατασκεύασε ένα αεριοπροωθούμενο περιστέρι, που αποκλήθηκε «πετομηχανή»
ή «περιστερά». Ήταν δεινός γεωμέτρης και είναι
ο πρώτος ιστορικά που έλυσε το πρόβλημα του
διπλασιασμού του κύβου, γνωστό και ως Δήλιο
πρόβλημα που είναι ένα από τα τρία άλυτα γεωμετρικά προβλήματα.
Ο Πλάτωνας έκανε αυστηρή κριτική στην πορεία που έπαιρνε η γεωμετρία με τη χρήση μη-

χανικών μεθόδων από τον Αρχύτα, θεωρώντας
ότι αυτό την απομάκρυνε από τον σκοπό της που
είναι να ανάγει τον άνθρωπο στη θέαση των αιώνιων αληθειών, όπως αναφέρει ο Πλούταρχος.
Άφησε γραπτό έργο του οποίου έχουν διασωθεί μόνο αποσπάσματα. Βιβλία του αναφέρονται
τα «Αρμονικός» και «Διατριβαί» από τα οποία
σώζονται κάποια μέρη. Επίσης αποσπάσματα
από την πολιτικής σημασίας πραγματεία του Περί Νόμου και Δικαιοσύνης υπάρχουν διασωσμένα από τον Ιωάννη Στοβαίο στο βιβλίο του «Πολιτικά και Ηθικά Αποσπάσματα» μαζί με τα αποσπάσματα και άλλων πυθαγορείων φιλοσόφων.
Στην πραγματεία του αυτή εκφράζει την άποψη ότι η Σπάρτη είχε την τελειότερη νομοθεσία
και το τελειότερο σύστημα διακυβέρνησης που
κατόρθωνε να συνδυάζει τη βασιλεία, την αριστοκρατία, την ολιγαρχία και τη δημοκρατία με
σωστό τρόπο. Από πολλούς μελετητές θεωρείται πιθανό ο Πλάτωνας στην Πολιτεία του να έχει
εμπνευστεί ή επηρεαστεί από τα γραπτά του Αρχύτα και τη μεγάλη φιλία που συνέδεε τους δύο
άνδρες.
Επιπλέον αποσπάσματα από τις πραγματείες
του Αρχύτα «Περί ανδρός αγαθού και ευδαίμονος», «Περί σοφίας», «Περί παιδεύσεως ηθικής»,
κ.ά. που διασώθηκαν από τον Στοβαίο μπορεί να
βρει κανείς στο δεύτερο μέρος του βιβλίου «Περί του Πυθαγορικού Βίου» στην αγγλική μετάφραση του 1818.

εκτίμηση του αυτιού. Έτσι π.χ. στο διατονικό τετράχορδο αρνείται το λείμμα που προκύπτει από
την διαφορά 4/3 : 81/64 και θεωρεί ότι με βάση
την εκτίμηση του αυτιού υπάρχει μόνο ένα ημιτόνιο (το ήμισυ του τόνου), το οποίο είναι ακρι-

βώς ίσο με την απόσταση του δεύτερου κινητού
από τον δεύτερο ακίνητο φθόγγο του 4χορδου.
Παράλληλα ο Αριστόξενος διακρίνει 6 είδη τετραχόρδων (2 διατονικά, 3 χρωματικά και
το εναρμόνιο), στα οποία οι σχέσεις των βαθμίδων χαρακτηρίζονται από προοδευτική αύξηση του διαστήματος ανάμεσα σε πρώτο ακίνητο
και πρώτο κινητό φθόγγο και ταυτόχρονα από
προοδευτική μείωση του διαστήματος ανάμεσα
στις άλλες βαθμίδες έτσι, ώστε αρχίζοντας από
το διατονικό σύντονο (1, 1, 1/2) να καταλήγει στο
εναρμόνιο (2, 1/4, 1/4).
Ο μαθηματικός υπολογισμός των διαστημάτων δεν περιορίζεται σε όσα συνοπτικά παρουσιάστηκαν παραπάνω. Η παρουσίαση αυτή όμως
περιέλαβε τις βασικές έννοιες και τις κύριες
γραμμές του σχετικού προβληματισμού.
Αξιοσημείωτο επιστημονικό επίτευγμα του
σχετικού με τον υπολογισμό των διαστημάτων
μουσικοθεωρητικού στοχασμού είναι ότι ανεξάρτητα από τις μυστικιστικές αφετηρίες του
και τις σχολαστικές υπερβολές του κατόρθωσε να ανακαλύψει, να διατυπώσει και να κωδικοποιήσει θεμελιακές σχέσεις που διέπουν τους
μουσικούς ήχους και ως ένα βαθμό τους ήχους
γενικότερα βάζοντας έτσι τα θεμέλια της ακου-

στικής. Το επίτευγμα αυτό έχει άμεση σχέση με
την ιστορική εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και τον αποχωρισμό της από την μαγική-θρησκευτική σκέψη – το βήμα δηλαδή που
ήταν απαραίτητο για την συγκρότησή της ως φιλοσοφίας και για την ανάπτυξη των βάσεων επιστημονικού στοχασμού. Οι αντιπαραθέσεις των
διαφόρων θεωρητικών της μουσικής στην αρχαιότητα αποτελούσαν παράγοντα ορθολογικής
εξέτασης και επανεξέτασης των διαφόρων απόψεων, υπαγωγής τους στον έλεγχο της κριτικής
και απομάκρυνσης από τα θέσφατα μυστικιστικών διδασκαλιών. Έτσι μπορούμε να πούμε πως
μέσα από τον αρχαιοελληνικό μουσικοθεωρητικό στοχασμό συνολικά –δηλαδή όχι μόνο τον
σχετικό με τον υπολογισμό των διαστημάτων–
δημιουργήθηκε η θεωρία της μουσικής ως επιστημονικός κλάδος. Παράλληλα η αρχαία ελληνική θεωρία της μουσικής παρέμεινε σε μεγάλο
βαθμό αποσπασμένη από την μουσική πρακτική. Το γεγονός αυτό και η εξαιρετικά αποσπασματική διάσωση μουσικοθεωρητικών συγγραμμάτων και ακόμα περισσότερο πρακτικών
πηγών δυσκολεύουν σοβαρά σήμερα την γνώση
πολλών πλευρών και ζητημάτων της αρχαίας ελληνικής μουσικής.

Αρχύτας ο Ταραντίνος

Αριστόξενος ο Ταραντίνος
Ο Αριστόξενος μαθήτευσε αρχικά στον πατέρα
του, Σπίνθαρο, ο οποίος ήταν μουσικός και μαθητής του Σωκράτη και αργότερα στους Πυθαγόριους Λάμπρο και Ξενόφιλο, οι οποίοι του δίδαξαν την μουσική. Αργότερα παρακολούθησε
μαθήματα στον Αριστοτέλη στην Αθήνα, διέκοψε όμως τις σπουδές του διαμαρτυρόμενος για
την ανάδειξη του Θεόφραστου ως διευθυντού
της σχολής μετά τον θάνατο του Αριστοτέλη.
Λέγεται ότι το έργο του περιελάμβανε 453
συγγράμματα, στο ύφος του Αριστοτέλη, όσον
αφορά στο φιλοσοφικό, ηθικό και μουσικό τους
περιεχόμενο. Η θεωρία που ανέπτυξε βασιζόταν
στην ιδέα, ότι το σώμα και η ψυχή του ανθρώπου συνδέονται μεταξύ τους με τον ίδιο τρόπο
όπως η αρμονία της μουσικής συνδέεται με τα
μέλη του μουσικού οργάνου.
Ο Αριστόξενος διατύπωσε μια άλλη αντίληψη
για τον υπολογισμό των διαστημάτων, διαφορετική από την πυθαγόρεια, σύμφωνα με την οποία
ο υπολογισμός αυτός γίνεται βάσει μαθηματικών
σχέσεων. Ο Αριστόξενος θεωρεί ότι ο υπολογισμός των διαστημάτων δεν πρέπει να γίνεται με
βάση τις αριθμητικές πράξεις, αλλά με βάση την

Περί των 10 προς την πρόνοιαν απορρημάτων
Περί προνοίας και ειμαρμένης
Περί της των κακών υποστάσεως
Σχόλια στο πρώτο βιβλίο του Ευκλείδη
Σχόλια στα Έργα και Ημέρες του Ησιόδου
Υποτύπωσις αστρονομικών υποθέσεων
Υποτύπωσις φυσική
Σφαίρα
Περί της καθ' Έλληνας ιερατικής τέχνης
Παράφρασις εις την Πτολεμαίου συγγραφή
Εις την τετράβιβλον Πτολεμαίου εξήγησις
Περί αιδιότητος Κόσμου (σώζεται στο «Κατά
Πρόκλου» από τον Φιλόπονο)
Εις το πρώτον και το δεύτερον της Νικομάχου
αριθμητικής εισαγωγής (έργο που είχε αποδοθεί
στον Φιλόπονο)
Έργα από τα οποία σώζονται αποσπάσματα:
Σχόλια στα Χαλδαϊκά λόγια
Σχόλια στις Εννεάδες του Πλωτίνου
Σχόλια στα Χρυσά έπη του Πυθαγόρα
Λειτουργικοί ύμνοι (στον Ήλιο, την Αφροδίτη, τις Μούσες, σε όλους τους θεούς, στην Λύκια
Αφροδίτη, στην Εκάτη, στον Ιανό στην Αθηνά).

15790 New Ave. suite 100 - Lemont, IL 60439

-

Tel. 630-243 8900

-

info@piechdecorating.com
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - LEGAL

ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΕΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ (FHASNE Inc.)
Πρός:
Πρόεδρο Βασίλειο ''Μπιλ'' Καφκά, ''γραμματέα'' Μαρία Δεληχάτσιου, μέλη Συμβούλιου και συλλόγους-μέλη ως εταιρικά μέλη της μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας
(ΜΚΕ) ''FEDERATION OF HELLENIC AMERICAN SOCIETIES OF NEW ENGLAND, Ιnc.'' (a/
k/a FHASNE Inc.) δηλωμένη στην Μασσαχουσέττη ΗΠΑ, με FEI #311651700, δηλωμένη ως
501(c)3 και διεύθυνση P.O. BOX 2580, Woburn, MA 01888.

στα αξιώματα γιά 20 χρόνια και με αντιπροσώπους συλλόγων σχεδόν τους ίδιους και μόνιμους, που δεν ενημερώνουν τα μέλη των συλλόγων ούτε ζητούν την γνώμη τους -και την
ψήφο τους- γιά αποφάσεις της Ομοσπονδίας σας;
στ- Τις αναφορές μας στην παρέλασή σας ή στο Gala ή λοιπές εκδηλώσεις σας, την αναφορά είδησης γιά θάνατο πρώην προέδρου σας και λοιπά σχετικά, ειδησεογραφικά;
ζ- Τις αναφορές ότι με αποκαλείτε -και γραπτά- ''βαρυποινίτη/δολοφόνο'' που έχω
''κλέψει το όνομα Πρωϊνής'', μία ιστορική εφημερίδα που αποκαλείτε ''πατσαβούρα'';
(Παρακαλώ, διευκρινείστε ότι, με το ''πατσαβούρα'' εννοείτε την ''Πρωϊνή'', γιά να μην
υπάρξει παρερμηνεία, επειδή μπορεί να εννοούσατε π.χ. την Οργάνωσή σας).
Επειδή είστε ΜΚΕ με 501(c)3 έχετε νόμιμη υποχρέωση να μου στείλετε ΑΜΕΣΑ αντίγραφα πρακτικών αντίστοιχων συνεδριάσεων, γιά να υπάρξει απόλυτη βεβαιότητα ότι πράξατε νομότυπα, αντιπροσωπεύοντας Συμβούλιο, Συνέλευση, συλλόγους-μέλη, που σύμφωνα
με εσάς, σας εξουσιοδότησαν γιά αποστολή της επιστολής σας και δεν πράξατε ατομικά.
'Αρνησή σας, να μου διατεθούν αντίγραφα πρακτικών, θα την θεωρήσω απόδειξη
ως μη έγκυρης της επιστολής σας και θα σας καθιστά υπόλογους νομικά ως 501(c)3.

Κυρίες και Κύριοι,
Πιστοποιώ την λήψη δισέλιδης επιστολής, λίγο πριν το μεσημέρι της 24ης Ιουνίου 2014,
σε επιστολόχαρτο της εταιρίας σας, με αναγραφόμενη ημερομηνία αποστολής της, 5 Ιουνίου 2014. H επιστολή ΔΕΝ είναι από τον νομικό σας σύμβουλο.
Πιστεύω ότι το έγγραφό σας είναι αυθεντικό, αλλά γιά να να μην θεωρηθεί αυτό ''πλαστό'', που φέρει τις υπογραφές πρόεδρου και δηλώνουσας ως ''γραμματέας'' (σημ.: τα
εισαγωγικά είναι επειδή η κ. Δεληχάτσιου ''εκλέγηκε'', ως ''εκπροσωπούσα'' σύλλογο που
έχει...κλείσει πριν πολλά χρόνια, τον ανύπαρκτο τυπικά-νομικά Βoston Hellenic Scientists
Association) και γιά να απαντήσω στην επιστολή σας (γιά την οποίαν φέρετε και ακέραια
την νομική ευθύνη με την υπογραφή σας και σε επιστολόχαρτο της ΜΚΕ εταιρίας σας)
3- Παρακαλώ, διευκρινείστε συγκεκριμένα (γραπτά), τι ΕΝΝΟΕΙΤΕ στην επιστολή σας
επίσημα και γραπτά, με συστημένη μου επιστολή:
(σελ. 2) περί θανάτου του πρώην πρόεδρου Ι. Ράμμου, επειδή εγώ διαβάζοντάς την καταλαβαίνω ότι με χαραχτηρίζετε -έμμεσα και εκ του πονηρού- κάτι ως ''υπόλογο'' γιά την
1 - Παρακαλώ, διαβιβάστε μου άμεσα τηλεφωνικά (έχετε τον αριθμό) ή με email (έχετε καρδιακή του προσβολή (''στρες από δημοσιεύματά μου''), άσχετα αν είχε γιά αρκετά χρόκαι αυτό ως δημόσια αναρτημένο -kalami@kalami.net / proini@proini.us) την φυσική νια σοβαρά προβλήματα με την καρδιά του. Ειδικά αυτό το ζήτημα να διευκρινιστεί άμεσα,
σας διεύθυνση (όχι P.O. BOX). Αν δεν έχετε φυσική-έδρα διεύθυνση ως έδρα της εται- γιά να μην στραφώ νομικά εναντίον σας. Ξέχωρα από την απαράδεκτη απρέπειά σας να
ρίας-Οργάνωσής σας και ''στεγάζεστε'' σε...''ταχυδρομική θυρίδα'', παρακαλώ στείλτε χρησιμοποιείτε τον θάνατο του πρώην προέδρου σας γιά ''πονηρά μηνύματα-σκοπούς'',
την φυσική διεύθυνση προέδρου και δηλώνουσας ως ''γραμματέας'', διότι δεν γνωρίζω γιά ενημέρωσή σας, ο Ιωάννης Ράμμος ήταν αντίθετος στις πράξεις σας και ήταν αυτός που
αν υπάρχει διεύθυνση ''Μουσείου'' και ''Βιβλιοθήκης'' και ''Κέντρου'' ως έδρα σας, που φρόντισε να μου σταλεί -έμμεσα- αντίγραφο της επιστολής του δικηγόρου της μητέρας
''θα'' χτίζατε, σύμφωνα με τους σκοπούς της Οργάνωσης, όπως αναφέρονται σε επίσημα της Μυρτώ προς εσάς, τέλη Δεκεμβρίου 2013. Μήπως εσείς του δώσατε ''στρες'';
έγγραφα της εταιρίας σας (Καταστατικό), κατατεθειμένα στην Πολιτεία Μασσαχουσέττης,
από τα μέσα δεκαετίας '80 και φυσικά δεν ''χτίσατε'' τίποτα, ούτε δημιουργήσατε ποτέ
Xωρίς τις διευκρινήσεις που αναφέρω παραπάνω, αδυνατώ να απαντήσω -συγκεκριμέοτιδήποτε, αλλά σε ''σκάνδαλα'' διαπρέψατε. Το μόνο που γνωρίζουμε -από φήμες, δηλ. να- σε εσάς με συστημένη επιστολή, ειδικά χωρίς πιστοποίηση με αντίγραφο πρακτικών
ανεπίσημα- είναι ότι είστε φιλοξενούμενοι -γιά να μην είστε ''άστεγοι''- γιά χρόνια, σε ότι έχετε εξουσιοδότηση κ. Καυκά και κ. Δεληχάτσιου να στέλνετε επιστολές με ασοβάρευκάποιο ''Πολιτιστικό 'Ιδρυμα'' που έχει σχέση με την Μητρόπολη, κάπου έξω από την πόλη το περιεχόμενο και νομικά-συνταγματικά, ανεύθυνες / άνομες ''αξιώσεις''.
της Βοστώνης.
Σας ενημερώνω, ότι δεν χρειάζομαι την ''άδειά'' σας να δημοσιεύω εγώ -και οι συνεργάτες μου- οτιδήποτε και γιά οποιονδήποτε ή οποιαδήποτε Οργάνωση, που κρίνουμε χρήσι2- Γιά να απαντήσω επίσημα και με συστημένη επιστολή και γιά να μην θεωρηθεί ότι μο γιά το αναγνωστικό κοινό. Υποθέτω, πιθανά να γνωρίζετε (αν όχι, ρωτήστε να μάθετε)
κάποιος ''πλαστογράφησε'' την επιστολή σας γιά να σας εμπλέξει και επειδή είστε εται- ότι στις ΗΠΑ υπάρχει συνταγματικά κατοχυρωμένη η ''ελευθερία του Τύπου'' και μέρος της
ρία 501(c)3, παρακαλώ διαβιβάστε μου άμεσα -σε 10 ημέρες από σήμερα- επικυρωμένα αποστολής των ΜΜΕ είναι -εκτός των άλλων- και:
αντίγραφα πρακτικών της εταιρίας σας (Ομοσπονδίας), συνεδριάσεων των εκπροσώπων
- Ο έλεγχος Μη ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ Οργανώσεων (με φοροαπαλλαγή), που χρησιμοποιούν
συλλόγων-μελών ή οποιωνδήποτε εξουσιοδοτημένων γιά νομική ευθύνη αποστολής επι- χρήματα φορολογούμενων.
στολών νομικού περιεχόμενου, που να πιστοποιούν ότι αποφάσισαν - επικύρωσαν και σας
- Ο έλεγχος πράξεων εκλεγμένων, από τους φορολογούμενους πολίτες, αξιωματούχων
εξουσιοδότησαν γιά την αποστολή της επιστολής σας, με την οποίαν ζητάτε επιτακτικά, κάθε μορφής της δημόσιας ζωής, που χρησιμοποιούν χρήματα φορολογούμενων.
αποκλειστικά και μόνο:
«Να αφαιρεθεί οποιοδήποτε δημοσίευμα από το ''kalami.net'' και την ''proini.
Αναμένω να απαντήσετε, το ταχύτερο, γραπτά στα προαναφερόμενα και ειδικά να λάβω
us'' σχετικό με την Οργάνωση» (Oμοσπονδία, FHASΝΕ Inc.) και συγκεκριμένα οτιδήπο- φυσική διεύθυνση, γιά να μπορέσω να ανταποκριθώ ανάλογα στην επιστολή σας.
τε δημοσίευμα από τα «τέλη του χρόνου 2013», που χαραχτηρίζετε εσείς, αλλά όχι άλλοι,
Διευκρινίζω ότι ''kalami.net'' και ''proini.us'' ΔΕΝ είναι blogs, όπως υποτιμητικά, μειως ''συκοφαντικό'' που ''θίγει'' την ''αξιοπρεπή'' Οργάνωσή σας, με το ελάχιστο έργο που ωτικά και δυσφημιστικά αναφέρετε. Σας παραπέμπω στην ερμηνεία του blog: ''A blog is
''διέπρεψε'' σε σκάνδαλα (π.χ. εξαπάτηση ελληνικού Υπουργείου/Δημόσιου από πρώην a frequently updated online personal journal or diary...''. ''ΚΑΛΑΜΙ'' και ''Πρωϊνή'' ΔΕΝ
πρόεδρό σας με ψευδή ''βιογραφικά'' γιά υψηλόβαθμο διορισμό κλπ) και εσάς ως άτομα. είναι ''personal Journal and/or diary''.
Διευκρινίζω ότι, βάζοντας την υπογραφή σας σε νομικό κείμενο-επιστολή, με ''απαιτήΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΝΑ ΜΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΓΡΑΠΤΑ ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΤΕ ΑΚΡΙ- σεις'' και συκοφαντικές-ψευδείς καταγγελίες-αναφορές, έχετε ακέραιη την ευθύνη γιά τα
ΒΩΣ. Να ''αφαιρέσω'', ΤΙ;
γραφόμενά σας. Κι εγώ έχω το δικαίωμα να πράξω ανάλογα, νομικά.
Παρακαλώ, να αναφέρετε, ημερομηνία, σελίδα, συγκεκριμένη καταχώρηση. Επειδή με το ''ΟΛΑ'' εκτιμώ ότι, δεν σας δίνει ο νόμος ή το Σύνταγμα το δικαίωμα να ''απαιΗ επιστολή αυτή, να θεωρηθεί δημόσιο έγγραφο με νομική ευθύνη μου. Η δε ΔΗΜΟΣΙΑ
τείτε'' ως Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (ΜΚΕ) με 501(c)3, από ΜΜΕ, την ''αφαίρεση όλων'', ανάρτησή της -επειδή είστε με 501(c)3- σε kalami.net και proini.us, να θεωρηθεί ως αυτό
όπως γιά παράδειγμα, την είδηση γιά την τέλεση της παρέλασής σας. Αν εσείς ως ΜΚΕ, που είναι: Νομικά αποδεκτή-έγκυρη, απάντηση στην δικήν σας. Η γραφή στα ελληνικά να
νομίζετε ότι μπορείτε, αυθαίρετα, να ''απαιτείτε'' ότι θέλετε, σε αντίθεση με τους νόμους ληφθεί ως επίσημη (η Οργάνωσή σας και τα ΜΜΕ μου, βασικά αναφέρονται δημόσια με
και το Σύνταγμα ΗΠΑ, δικαίωμά σας, αλλά αναλαμβάνετε και την νομική ευθύνη -ατο- την χρήση της ελληνικής), που μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιά ''κάθε νόμιμη χρήση'', με
μικά και εταιρικά- γιά παρεμπόδιση έργου ΜME, μέσω εκβιασμού-απειλής, έμμεσα επικυρωμένη μετάφραση.
τρομοκράτησης κλπ, γραπτά-ενυπόγραφα σε επιστολόχαρτο της εταιρίας σας.
Η επιστολή αυτή διαβιβάζεται, μέσω US MAIL στο αναφερόμενο P.O. BOX σας και με
email στον νομικό σας σύμβουλο, κ. Δημ. Iωαννίδη, ώστε να σας ενημερώσει γιά την λήψη
Και επειδή υπάρχει κίνδυνος παρερμηνείας από μέρους μου, παρακαλώ διευκρινείστε της. Επίσης, με email στα μέλη του Συμβούλιου και στους πρώην προέδρους.
μου γραπτά και συγκεκριμένα, με το ''να αφαιρεθούν όλα'', αν εννοείτε:
Αντίγραφο της επιστολής αυτής -στην ελληνική ή αγγλική, με ακριβή μετάφραση- διαα- Την δημοσιοποίηση της επιστολής δικηγόρου της μητέρας Μυρτώ με καταγγελίες βιβάζεται, όπου εγώ κρίνω ως νομικά απαραίτητο.
εναντίον σας, τις αναφορές μας στον ''έρανο γιά Μυρτώ'' με τα χρήματα φορολογούμενων
Αναμένοντας, παρακαλώ δεχθείτε τις ευχές μου γιά υγεία και μακροημέρευση...
πολιτών ΗΠΑ, που έδωσαν γιά την Μυρτώ και όχι γιά εσάς; Χρήματα, που αποφασίζετε αυθαίρετα ότι θα καταλήξουν σε τρίτους αν δεν υπάρξουν έξοδα γιά νοσήλεια της Μυρτώ;
Γιώργος Λυκομήτρος
25 Ιουνίου 2014
β- Τις αναφορές στον ''έρανο γιά πυρόπληκτους''; (σημ.: Οι Ομογενείς-δωρητές, φοροkalami.net / proini.us
λογούμενοι στις ΗΠΑ, ακόμα αναμένουν επίσημο απολογισμό σας με κατάληξη χρημάτων,
επειδή στις φορολογικές δηλώσεις της FHASNE Ιnc. -2008- δεν αναφέρεται οτιδήποτε γιά
Υ. Γ.:
την διάθεση των χρημάτων της Ομογένειας στον έρανό σας σε πυρόπληκτους στην Ελ1 - Παρακαλώ η επιστολή αυτή να διαβαστεί σε συνεδρίαση διοικητικού σας Συμβούλιου,
λάδα, άσχετα αν ο νόμος ορίζει ότι ''αποστολή χρημάτων από ΜΚΕ εκτός ΗΠΑ, πρέπει να επίσης σε συνέλευση, να καταχωρηθεί στα πρακτικά ως επίσημο έγγραφο και να φροδηλώνονται συγκεκριμένα, με ποσά, λόγους αποστολής και παραλήπτες'').
ντίσετε αντίγραφό της να σταλεί στους συλλόγους-μέλη σας, επειδή έχουν αστική νομική
γ- Τις αναφορές μας σε χορηγίες -γιά αρκετά χρόνια- προς την FHASNE Inc., από την ευθύνη γιά τις πράξεις σας. Θα εκτιμούσα ενημέρωση ότι έγιναν, με email σας.
Ελληνική Δημοκρατία, μέσω του γενικού Προξενείου της στην Βοστώνη, αδήλωτων -ως
2- Διατηρώ τις γραπτές απειλές εναντίον μου με email -με έμμεση αναφορά απειλής
πoσών άνω των 5.000 δολ. κάθε φορά, σε αρκετές περιπτώσεις- στο IRS και συγκεκριμένα και κατά της σωματικής μου ακεραιότητας- από αξιωματούχους (μέλη διοικητικού Συμστην ''φόρμα 990'', ως ''Schedule Β'';
βούλιου) της εταιρίας-Οργάνωσής σας, τα οποία παρέδωσα στις Αρχές. Διατηρώ και τις
δ- Την δημοσιοποίηση δημόσιων εγγράφων προσιτών στους πολίτες, όπως αντίγραφων μαρτυρίες γιά συκοφαντίες εναντίον μου από αξιωματούχους της FHASNE Inc.
των φορολογικών δηλώσεων της εταιρίας σας και αποφάσεων δικαστηρίων γιά αξιωμα3 - Θεωρώ ως δεδομένο ότι, όσα αναφέρονται στην δημόσια, γραπτή-ενυπόγραφη ανατούχους της, σχετικές με οικονομικές τους υποθέσεις, αξιωματούχων σας τώρα ή πριν, που κοίνωση την σχετική με δημοσιεύματά μας γιά ''έρανο Μυρτώ'', με ημερομηνία 5 Ιανουχειρίστηκαν /χειρίζονται χρήματα φορολογούμενων Αμερικανών πολιτών σε εράνους;
αρίου 2014, του νομικού σας σύμβουλου κ. Δημήτριου Ιωαννίδη, σε επιστολόχαρτο της
ε- Το γεγονός της ύπαρξης μίας ομάδας των σχεδόν ίδιων εγκάθετων που εναλλάσσεται νομικής του εταιρίας, σας εκφράζουν απόλυτα και έγιναν με εξουσιοδότησή σας.

