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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΑΦΙΑ» ΗΠΑ

Οι Ομογενείς, αηδιασμένοι με την κερδοσκοπική επιχείρηση ''Αρχιεπισκοπή Αμερικής'', της γύρισαν την πλάτη.
Ανεξέλεγκτοι μητροπολίτες-εκβιαστές ενδιαφερόμενοι μόνο γιά χρήμα, συμπεριφέρονται ''απολυταρχικά'' στους 'Ελληνες
ΗΠΑ σαν να είναι ''υπόδουλοι'', αρπάζοντας εκκλησίες, κτίρια Κοινοτήτων που έχτισαν οι γονείς τους, αδιαφορώντας γιά
την ελληνόφωνη Παιδεία. Πως ο πατριάρχης Βαρθολομαίος, γιά λογαριασμό της Τουρκίας, διάλυσε την Ομογένεια (σελ. 14)

Να ποιοί και πως ΔΙΑΣΥΡΟΥΝ τον Ελληνισμό Αμερικής

Αυτοπροδόθηκε η οργανωμένη ''συμμορία'', που λέγεται και ''Ελληνική Ομοσπονδία Βοστώνης''

Η ΚΑΛΟΣΤΗΜΕΝΗ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΑΠΑΤΗΣ
ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΜΥΡΤΩ
Πως χρησιμοποίησαν το δράμα του κακοποιημένου κοριτσιού και παραπλάνησαν-εξαπάτησαν δωρητές, Ομογένεια (σελ. 9)

Η μεγάλη αποκάλυψη: Η έντιμη πράξη του αποθανόντα πρόεδρου Ι. Ράμμου, όταν κατάλαβε την ''συνωμοσία''.
Δημόσια ομολογία σε συνέλευση διάπραξης...ομοσπονδιακού ποινικού αδικήματος! (σελ. 11)
Και άλλη ''κομπίνα'' στην Βοστώνη: ''Hellenic Cardiac Fund'' (σελ. 12)

Γκέττο Αστόριας, Ομοσπονδία

''Οι εκλογές γίνονται (8 Ιουνίου) και πάμε με βαπόρι...
'Οτι σκ... οι σύμβουλοι, αυτά κι οι ψηφοφόροι''
(σελ. 4)

Σας παρουσιάζουμε την ''ελίτ'' των ομογενειακών Συλλόγων ΗΠΑ:
Ο ''Κύκλος'' καθηγητάδων-επιστημόνων που έβαλε στόχο να...πιάσει sky
(σελ. 6)

Ελλάδα: Δεν υπάρχει ελπίδα
(σελ. 2)

ΘΡΗΣΚΟΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ: Γιατί οι Ελληνοαμερικανοί
αφανίζονται με εντατικούς ρυθμούς
(σελ. 3)

2

•

•••

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

η γνωμη μασ

ΓΝΩΜΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ

•••

Ελλάδα: Δεν υπάρχει ελπίδα

Παρακολουθώντας τα γεγονότα στην Ελλάδα, εκτός από τον
κίνδυνο που διατρέχει κανείς να του χαλάσει το στομάχι, διαπιστώνει ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει στην τριτοκοσμική χώρα των Βαλκανίων.
Και αν η βιομηχανική Ιταλία, όπως εκτιμάται, θέλει μιά
12ετία γιά να επανέλθει στην προ μνημονίων οικονομική κατάσταση, αντιλαμβάνεται κανείς πόσα χρειάζεται η Ελλάδα, με
χειρότερα μνημόνια που εισάγει και...τομάτες, να επανέλθει αν επανέλθει ποτέ- στην προ μνημονίων κατάσταση.
Θα περιμέναμε η κρίση να δώσει την ευκαιρία να γίνουν βασικές διορθώσεις, δραστικές αλλαγές, στο σάπιο και διεφθαρμένο Δημόσιο. Δυστυχώς, τίποτα δεν αλλάζει. Το πελατειακό
κομματικό κράτος παραμένει, ζει και βασιλεύει.
Θα περίμενε κανείς η Δικαιοσύνη να λειτουργεί αδέσμευτα,
να αισθάνεται ο πολίτης ισονομία. Δυστυχώς, τίποτα δεν αλλάζει. Ο νόμος του ισχυρού είναι υπεράνω της Δικαιοσύνης,
πιστοποιώντας ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές με
τους νόμους της...ζούγκλας, αφού ακόμα και δικαστικές αποφάσεις δεν γίνονται σεβαστές από την κυβέρνηση και φυσικά, οι ισχυροί και οι πολιτικοί, ουδέποτε πάνε στην φυλακή,
ότι και να κάνουν.
Βλέποντας και ποιοί συγκυβερνούν χειροτερεύει η κατάσταση. Διεφθαρμένοι, ανίκανοι και ανεπάγγελτοι παλιάς κοπής,
με την νοοτροπία ''το κράτος είμαι εγώ'', εκπρόσωποι του
αμαρτωλού χτες, πάνε κι έρχονται ως υπουργοί, λειτουργώντας ως τοποτηρητές-μιζολήπτες των ξένων ''τροϊκανικών''
και μη συμφερόντων. Υποτίθεται ότι αυτοί που οδήγησαν την
Ελλάδα στην κρίση θα την...βγάλουν από αυτήν.
Και υπεράνω όλων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μία κωμική φιγούρα, που αντί να έχει τον σεβασμό του λαού, θεωρείται ασοβάρευτος, αφού συνειδητά ότι του ''σέρβιραν'' -ακόμα και...ανισυνταγματικό- το επικύρωσε με την υπογραφή
του, χωρίς αντίλογο. Λέγεται ότι δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Αυτό δεν είναι αλήθεια, επειδή το Σύνταγμα του δίνει την δυνατότητα να στείλει πίσω στην Βουλή νομοσχέδια
γιά επαναψήφιση με τα 3/5 του συνολικού αριθμού των βουλευτών. Ουδέποτε το έπραξε, γεγονός που πιστοποιεί ότι δεν
άλλαξε, παράμεινε το ίδιο ''κομματικό φερέφωνο'' του σάπιου
διεφθαρμένου, διαπλεκόμενου συστήματος.
Η δε αδίστακτη, ξενόδουλη, δουλοπρεπέστατη κυβέρνηση,
με νοοτροπία εξουσιαστική, υποτιμά βάναυσα τον λαό και τον
χρησιμοποιεί, ευτελίζοντας την Δημοκρατία και την Βουλή.
Βλέποντας επίσης, πως λειτουργεί η Βουλή και τα γραφικά
''μαυρογυαλούρικα'' κόμματα της αντιπολίτευσης, μαζί με τις
τακτικές των ΜΜΕ που παραπληροφορούν χυδαία και συστηματικά, δεν είναι δύσκολο να οδηγηθεί κανείς στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Δυστυχώς.
Η Ομογένεια απλά παρατηρεί. Αηδιασμένη με την ανεπάρκεια των πολιτικών-κομματικών συμμοριών που λυμαίνονται
ατιμώρητα την Ελλάδα. Και αναρωτιέται: Ο λαός της, πως ανέχεται τέτοια υποτίμηση της νοημοσύνης του και βάναυση χρησιμοποίησή του; Γιά να μην πούμε αυτό που φοβόμαστε ότι
πραγματικά συμβαίνει: Τέτοιος λαός -όπως κατάντησε ή τον
κατάντησαν- αυτούς θέλει, αυτοί είναι ο ''καθρέπτης'' του.

ΗΠΑ: Ομογένεια και Εκκλησία

Γιά να καταλάβετε πως φτάσαμε στην μη ανατρέψιμη άσχημη κατάσταση στις ΗΠΑ και πως η Εκκλησία αντιμετωπίζει και
χρησιμοποιεί τον Ελληνισμό με εντυπωσιακή θρασύτητα, σας
συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις σελ. 14-16.
Η Πρωϊνή

Η Αναστασία πέθανε. Η μητέρα της δεν είχε χρήματα γιά φάρμακα
Η Αναστασία δεν θα κηδευτεί. Πέθανε την Τρίτη, την ώρα των
σχολικών εκδηλώσεων, επειδή η μητέρα της, δεν είχε αρκετά
χρήματα για να αγοράσει τα ακριβά φάρμακα για την αντιεπιληπτική αγωγή που έπρεπε να ακολουθεί το κορίτσι.
Η τραγωδία διπλή. Τώρα η μητέρα δεν μπορεί να καλύψει ούτε
τα έξοδα της κηδείας της 12 χρονών κόρης της.
Σοκ και οργή. Η θλίψη μεγαλύτερη. Μια ζωή χαμένη, τον 21ο
αιώνα, από επιληπτική κρίση. Ενα κορίτσι εξόριστο από το Εθνικό
Σύστημα Υγείας της χώρας. Αδιαφορία που ξεπερνάει την αναισθησία. Γίνεται έγκλημα. Τρείς μέρες μετά το θάνατο της, κανείς

δεν ευαισθητοποιήθηκε, ούτε για την ανάπαυση της ψυχής της.
Το 128ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών στα Σεπόλια βυθίστηκε ξαφνικά στο πένθος. Συντετριμμένοι οι δάσκαλοι και οι συμμαθητές
της μικρής Αναστασίας Σταροκόλτσεβα, η οποία ήταν μαθήτρια
της Στ' τάξης, εξέδωσαν ανακοίνωση μέσω της οποίας προσπαθούν να μαζέψουν χρήματα για την τέλεση της κηδείας.
«Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι
η μαθήτρια της Στ' τάξης, Αναστασία Σταροκόλτσεβα απεβίωσε
λόγω καρδιοαναπνευστικής ανακοπής. Το σχολείο μας θα παραμείνει κλειστό», αναφέρει η θλιβερή ανακοίνωση.

Η αλήθεια για Δίστομο και Χρυσή Αυγή
Και στις φετινές εκλογές από τη μια ο «Καλλικράτης» με τις συνενώσεις και από την άλλη η «εύκολη» και «κίτρινη» δημοσιογραφία του εντυπωσιασμού έκαναν το θαύμα τους όσον αφορά
το Δίστομο, μετατρέποντας ένα λίγο - πολύ δημοκρατικό κάστρο
σε περιοχή όπου δήθεν... κυριάρχησε η Χρυσή Αυγή!!!
Λοιπόν το ναζιστικό μόρφωμα στις ευρωεκλογές στο Δίστομο,
ήρθε 6ο κόμμα, με ποσοστό μόλις 4,1, δηλαδή το μισό σχεδόν από
αυτό που πήρε στην υπόλοιπη Ελλάδα! Αν, δε, αφαιρεθούν οι ψηφίσαντες την Χ.Α. κάτοικοι του οικισμού των εργατοτεχνιτών της
Πεσινέ Άσπρα Σπίτια (που πάνω - κάτω θα είναι ό,τι και στην άλλη Ελλάδα), στο Δίστομο η Χ.Α. μάλλον καταποντίστηκε σε ποσοστό ±2%.
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα στη Δημοτική Κοινότητα Δίστομου- Άσπρων Σπιτιών (χωρίς Αράχωβα, Αντίκυρα, Στείρι, που συναποτελούν τον ομώνυμο «καλλικρατικό» δήμο) είναι τα εξής :
ΣΥΡΙΖΑ: ψήφοι 445, ποσοστό 31,10%, Ν.Δ.: ψήφοι 283, ποσοστό
19,40%, ΠΑΣΟΚ-Ελιά: ψήφοι 217, ποσοστό 15,17%, ΚΚΕ: ψήφοι
115, ποσοστό 8,05%, Ποτάμι: ψήφοι 69, ποσοστό 4,80%, Χρ. Αυγή: ψήφοι 59, ποσοστό 4,10%, ΑΝΕΛ: ψήφοι 33, ποσοστό 2,30%.
Οι κάτοικοι -και οι άνθρωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- του
μαρτυρικού Διστόμου δικαίως είναι ενοχλημένοι με τα «τηλεοπτικά δελτία των 8» που έκαναν το άσπρο μαύρο! Γιατί οι συνάδελ-

φοι είδαν ότι στον Δήμο Διστόμου, Αράχωβας, Αντίκυρας η Χ.Α.
ήταν 3η παίρνοντας 7,93% και τη... «χρέωσαν» όλη στο -γνωστό
πανελληνίως- Δίστομο, που «πουλάει» λόγω σφαγής! Και φυσικά
κανείς δεν ασχολήθηκε με το γεγονός ότι η Χ.Α. είχε πάρει στην...
Μύκονο του χειμώνα, την Αράχωβα, 10,02%, στη δε Αντίκυρα
9,65% και στο Δίστομο (μαζί με τα Άσπρα Σπίτια) 4,1% (αμιγώς
Δίστομο ±2%). 'Ετσι έβγαλαν δράκο, όπως και στις περασμένες
εκλογές!!! Είναι κρίμα, άδικο για το Δίστομο να «απολογείται» για
κάτι που δεν είναι αλήθεια!
(ΠΟΝΤΙΚΙ)

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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ΘΡΗΣΚΟΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ: Γιατί οι Ελληνοαμερικανοί
αφανίζονται με εντατικούς ρυθμούς
Καθώς επισκέφτηκα τον Καθολικό Καθεδρικό
και «Βασίλικα,» του Νιούαρκ την Κυριακή, θυμήθηκα πριν από δυο-τρία περίπου χρόνια την
χαζομάρα που είχε πει ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος σε δημοσιογράφους της ΕΡΤ-για ποια ΕΡΤ
μιλάμε άραγε-πως οι Έλληνες παραμένουν Έλληνες στην Αμερική, κι ας είναι δισέγγονοι μεταναστών.
Ευτυχώς, αυτά τα έλεγε για εγχώρια κατανάλωση σε Ελληνάρες δημοσιογράφους, γιατί αν τα έλεγε σε Αμερικανούς, πέρα από τ' ότι
θα τους ευχόταν «Πις ον γιου,» δηλαδή να τους
κατουρούσε αντί να τους έλεγε «Ειρήνη Πάσι»
θα τους σηκώνονταν η τρίχα από τον δεσποτικό ρατσισμό του. Οι απογραφές που αποδεικνύουν πως αποδεκατιστήκαμε μέσα σε μισό αιώνα ενώ άλλες εθνικότητες υπερδιπλασιάστηκαν
στις ΗΠΑ δεν λένε ψέμματα.
Λόγω λοιπόν του ότι δουλεύω σ' ένα νέο βιβλίο επισκέφτηκα την παραπάνω εκκλησία. Μέσα στην εκκλησία υπάρχουν παρεκκλήσια όπου
συμβολίζουν την συμμετοχή εθνικοτήτων στον
ναό, αλλά ποτέ δεν θα δείτε ανοιχτά να διαχωρίζουν το εκκλησίασμα σε έθνη και κράτη. Αυτά
συμβαίνουν μόνο στην βοθροδοξία και μην παρεξηγήστε την χρήση της λέξης. Στα 1872, παρ'
όλες τις σθεναρές και λογικές αντιρρήσεις του
Πατριαρχείου Μόσχας που επέμενε στον «Οικουμενικό» να μην ανακηρύσσει «Οικουμενική»
σύνοδο μια και το πρόβλημα της Μακεδονίας,
δηλαδή η δύο διαφορετικές γεύσεις του ορθοδοξο-Χριστιανισμού που προσπαθούσαν να επιβάλουν εκεί Ελλάδα και Βουλγαρία ήταν καθαρά τοπικό πρόβλημα που δεν αφορούσε Χριστιανούς στον υπόλοιπο πλανήτη. Για πολιτικούς
λόγους όμως, ο «Οικουμενικός» έκανε την σύνοδο παρά την αντίδραση πολλών εκκλησιών και
έβγαλε απόφαση πως η Ορθοδοξία δεν μπορεί
να βαφτίζεται με τα εθνικά χρώματα εθνών. Αυτό ακριβώς το πόρισμα ακολουθεί το πατριαρχείο όταν σήμερα θεωρεί την εκκλησία των Σκοπίων «αφορεσμένη» όχι όπως και τον Καζαντζάκη τον οποίο θεωρεί απλώς «καταραμένο.»
Ερώτηση όμως: Αν η ορθοδοξία δεν μπορεί να
χρωματίζεται εθνικά, τότε πως γίνεται το ίδιο
πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως να έχει «Ελληνο-ορθόδοξες» εκκλησίες; Δεν είναι υποκρισία να χρησιμοποιεί η εκκλησία δυο μέτρα και
σταθμά για το ποίμνιό της; Προσωπικά, είμαι
υπέρ του ν' ακολουθείται η Πατριαρχική απόφαση του 1872 και στις ΗΠΑ. Έτσι είναι το δίκαιο

και το θεάρεστο. Όσο για τους Βούλγαρους,
όταν η πολιτική κατάσταση στην χώρα τους άλλαξε στα 1945, εκείνη την εποχή περίπου που
ο Τρούμαν έστειλε πακέτο στους Τούρκους τον
πράκτορά του, δηλαδή τον Αθηναγόρα, μια και
άσχετα με βουλγάρικες βλέψεις στο Αιγαίο, θάταν καλύτερα για όλους τους ενδιαφερόμενους,
δηλαδή Ελλάδα, Αμερική και Τουρκία να χρησιμοποιείται η σχέση του Φαναριού με την Βουλγάρικη εκκλησία, Ω! Τι θαύμα εγένετο! Ξαφνικά,
άρθηκε ο αφορεσμός και μέσα σε μια νύχτα, τα
σώματα των νεκρών που δεν είχαν λιώσει για 70
χρόνια και βάλε, λιώσαν!
Συγκρίνεται αυτή την συμπεριφορά με την συμπεριφορά του Βατικανού απέναντι στους Ιρλανδούς που όταν τους παρουσίασαν το σύνταγμά τους για έγκριση, το Βατικανού τους είπε πως
δεν ασχολείται με πολιτικά θέματα κι ας κάνουν
ότι τους φωτίσει ο Κύριος.
Αυτό είναι η μια διαφορά που έχω προσέξει
ανάμεσα από καθολικούς και ορθόδοξους. Έχει
δε ιστορικές ρίζες στην Ανατολική και στην Δυτική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία.
Η δεύτερη διαφορά που πρόσεξα είναι το ότι
η αγία τράπεζα δεν χωρίζεται από τους πιστούς
με παραπέτασμα. Είναι κάπως σαν το Μακντόναλτς: Νομίζεις πως βλέπεις τι μαγειρεύουν
μπροστά στα μάτια σου (άσχετο αν το φαγητό
είναι μπαγιάτικο), με γρήγορη εξυπηρέτηση περίπου μέσα σε μια ώρα και με πολύ κατανοητή
Αγγλική γλώσσα. Και ενώ εμείς ακόμη τσακωνόμαστε για την χρήση Ελληνικών η Αγγλικών, η
«Βασίλικα» έχει προσθέσει και λειτουργίες στα
Ισπανικά!
Αλήθεια, πως γίνεται να μην υπάρχει Ορθόδοξη Ελληνική εκκλησία όπου η λειτουργία να
γίνεται στα Νέα Ελληνικά; 'Η στα Ποντιακά, ή
έστω στα Κυμπραίηκα Τι θα πει δεν επιτρέπεται αφού στην Ρουμανία ψέλνουν στα Ρουμάνικα, στην Αλβανία τραγουδούν οι παπάδες Αλβανικά, στην Ρωσία Ρώσικα και που είναι το πρόβλημα δηλαδή με την νεοελληνική; Τ' ότι δεν
παίρνει τόνους;
Καλά πάει η Ελληνική Αρχιεπισκοπή Αμερικής μια και σε λίγο καιρό, θα βγάλει τα μάτια
της από μόνη της. Θα καταντήσει ένα ιδιωτικό
κλαμπ όπου τα παιδιά σας δεν θάχουν δικαίωμα
να μπουν στις εκκλησίες που χτίσατε ούτε με εισιτήριο. Η Ελληνική Αρχιεπισκοπή Αμερικής έχει
πια μόνο εξιτήριο. Ευτυχώς!
(Μitch Fatouros)

Οι πολιτικοί ή οι λαοί είναι ηλίθιοι;

Βλέποντας τι συζητούσαν πριν τις εκλογές και
τι τώρα εδώ και έξω οι διαφορές είναι ελάχιστες,
παρότι το αποτέλεσμα ήταν αποχή(κρύφτηκε
από τα ΜΜΕ) και το περιβόητο «μήνυμα των πολιτών». Αμέσως μετά την αποστολή, ανάγνωση,
επεξεργασία και πέταμα στον κάδο του μηνύματος ΟΛΟΙ οι μεγάλοι, αντί να αλλάξουν ή να φύγουν, σκέφτονται πώς θα κοροϊδέψουν τον κόσμο, παρότι τον έχουν πεθάνει στην κυριολεξία
και δεν αντέχει άλλο. Στην Ελλάδα ούτε που το
διάβασαν το μήνυμα.
Οι ίδιοι που δημιούργησαν το πρόβλημα, το
διόγκωσαν, μας έλεγαν προεκλογικά ότι τέρμα
τα μέτρα και μια βδομάδα μετά ο ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΟΣ
της Ευρώπης με ύφος χιλίων...κάιζερ Γερμανός
υπουργός των οικονομικών έρχεται και λέει νέο
δάνειο και μέτρα αν δεν θέλετε να σας πετάξουμε από το ευρώ. Κοινώς το ψέμα που τους διέσωσε έπιασε. Επομένως γιατί ψηφίζουμε; Για να
γελάνε με το τσίρκο που λένε ότι είναι εκλογές
σε δημοκρατία(έχουμε δημοκρατία στην ΕΕ);
Ποια Ευρώπη έμεινε; Και περιμένουμε από την
άλλη να μας σώσουν, απαραίτητα περιθωριακά
στοιχεία και νεοναζί; Απαραίτητα γιατί τα έθρεψε η βρωμιά που κρυβόταν πίσω από την βιτρίνα της ενοποίησης της Γηραιάς Ηπείρου.
Στην Ελλάδα νοιάζονται για το ποιος θα πάρει καρέκλα και που και έξω για το πώς δεν θα
επηρεαστεί η γερμανική Ευρώπη από την ορμή
της οργής του κόσμου. Οι άνθρωποι δεν μπορούν ούτε να φανταστούν με τόσα προνόμια και
αξιώματα και γραφειοκρατία σε γυάλινα ή άλλα μεγάλα κτίρια τι έχουν κάνει τα χρόνια της
κρίσης(και πριν για να φτάσει η κρίση να καταπίνει την Ευρώπη σαν τον Μαύρο Θάνατο-πανούκλα-).
Είμαστε λοιπόν ηλίθιοι και ονειρευόμαστε ότι
μπορούμε να αλλάξουμε μυαλά; Τι κάναμε και
πρέπει να υποφέρουμε όταν δεν δημιουργήσαμε εμείς το χρέος και το έλλειμμα; Ειδικά οι νέ-

οι; Πώς με 25 εκατομμύρια (!) ανέργους θα πάει μπροστά η Ευρώπη και κάθε χώρα με τεράστιο πρόβλημα(βλ Ελλάδα Ισπανία) μπροστά;
Γιατί διασώσαμε πάλι ένα χειρότερο τερατούργημα στην ήπειρό μας που περιλαμβάνει και νεοναζί; Γιατί; Γιατί να ψηφίσω όταν δίνω εντολή-ως υποτίθεται, είναι να γελά κανείς, κυρίαρχος λαός- να μου φερθούν σαν να είμαι ΑΝΘΡΩΠΟΣ με ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και όχι μόνο υποχρεώσεις
και ΑΠΑΙΤΩ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
ΜΕΛΛΟΝ. Χωρίς λαούς τι θα γίνουν οι χώρες;!
Οι... μεγάλοι ως λαγωνικά μύρισαν ότι οι πολίτες θέλουν άλλη πορεία για τις χώρες που αποτελούν την βρωμερή ιστορία που λέγεται ΕΕ
(στην σημερινή της κατάντια-γιατί ξεκίνησε σαν
άρωμα φύσης μετά την καταιγίδα). Και γι’ αυτό
λίγες μέρες μετά την, αναμενόμενη, ψήφο-χαστούκι στην λιτότητα και τα πειράματά τους στις
πλάτες ειδικά του ελληνικού λαού που’ χει βρωμίσει από το πολιτικό σύστημα πατσουλί και την
συμπεριφορά σα σε λερωμένη κάλτσα της Ευρώπης απέναντί του, έλαβαν μια ιστορικής σημασίας απόφαση. Αρώματα, όπως το θρυλικό
CHANNEL NO 5(άρωμα των μεγαλύτερων σταρ
διεθνώς), απαγορεύονται γιατί είναι δήθεν από
επικίνδυνα συστατικά φτιαγμένο. Μια ερώτηση;
Τα αρώματα αύξησαν χρέη και ελλείμματα;! Δεν
κινδυνεύουμε από αρώματα, γιατί πάρα πολλοί
Ευρωπαίοι δεν έχουν πολύ πιο βασικά πράγματα
να αγοράσουν ή αποκτήσουν! Έχουν ξεπεράσει
την φημολογούμενη στιγμή της Μαρίας Αντουανέτας με το παντεσπάνι.
Και λένε ότι κατανοούμε τον θυμό. Οι «ηγέτες» αυτοί είναι η πηγή της βρωμιάς και δυσωδίας που έφερε και την άλλη σιχαμερή οσμή, αυτή
του θανάτου (οι νοσταλγοί των ναζί). Δηλ. πόσες
φορές να το πούμε ότι δεν μπορούμε άλλο αυτή την νοσηρή ατμόσφαιρα;! Και στην Ελλάδα το
πολιτικό σύστημα ασχολείται με τον... ανασχηματισμό.
(Σοφία Τζανή)

H Boυλή, το καρότο και το γαμώτο!

Είμαστε εγγενώς πολύ γελοία όντα παίδες μου
αγαπημένοι - μετά σχεδόν τριάντα χρόνια σουλάτσου επί της γης οφείλω επιτέλους να το παραδεχτώ και ως φιλόσοφερ και ως άνθρωπος.
Είμαστε χαμερπείς και ψόφιοι για κουτσομπολιό
και χώσιμο μούρης στα άπλυτα του άλλου. Όχι,
μη μου κουνάς την κεφάλα πάνω-κάτω εσύ μεσιέ, δεν μας πείθεις ότι είσαι ανωτάτου. Κι εσύ
έτρεξες να πάρεις το λάπτοπ να μπεις στη ζούγκλα με τα άλλα ζώα να δεις τι παίζει με το διαβόητο καρότο. Μετά κούνησες ξανά την κεφάλα πάνω-κάτω, είπες κρίμα τον άνθρωπο ρε γαμώτο, εγώ τον ψήφισα κιόλας, πώς το κανε αυτό και μας ρεζίλεψε, όταν βγαίνεις στην πολιτική
ξέρεις ότι θα σε ξεσκονίσουνε, δεν πας να κάνεις
τσατ ξεβράκωτος με άγνωστους φοιτητές. Σοφά μίλησες πάλι γέροντα, αλλά έχω νέα για σένα. Πας. Κι εσύ έχεις κάνει ένα σωρό μαλακίες
που κανονικά δεν τα κάνει ούτε δικηγόρος, ούτε
γιατρός, ούτε επιχειρηματίας, ούτε παπάς, ούτε
καν ζευγάς.
Δηλαδή αν έβλεπες τον περιπτερά σου να βάζει το καρότο δεν θα σε σκανδάλιζε; Μόνο ο πολιτικός σετάρει με το καρότο επικίνδυνα; Τι είναι ο πολιτικός δηλαδή; Ο σούπερ Γκούφη, ο
άνθρωπος χωρίς πουλί και χωρίς λίμπιντο; Όχι
κύριε. Έχει κι αυτός πουλί και δικαιούται να το
κάνει ότι θέλει, να το δείξει σε όποιον θέλει, αρκεί να θέλει κι αυτός ο όποιος.
Ευτυχώς δηλαδή. Αν ο πολιτικός δεν είχε πουλί και την επιθυμία να το δείχνει κάπου-κάπου
σε κάποια ή σε κάποιον, θα είχαμε πρόβλημα.
Θα πηδούσε εμάς παίδες μου αγαπημένοι. Ενώ
τώρα κι αυτός κάνει το γούστο του κι εμείς κυκλοφορούμε λίγο πιο ανέμελα βρε αδερφέ. Και
λίγο πιο κανονικοί. Όχι σαν την κυρία Κατηχητικίδου δίπλα μας, που δεν ήθελε και καλά να
αντικρίσει τον stripper που φέρανε στο μπατσελορέτ της κόρης της και αφού τη σύρανε οι φίλες της όχι μόνο τον είδε με γουρλωμένα μάτια,
αλλά έβγαλε και το αόρατο υποδεκάμετρο και
έκρινε το πουλί του, με την αδέκαστη αυστηρότητα του Γιώργου Θεοφάνους στο just the two
of us, ως ανεπαρκές για να κάνει διεθνή καριέ-

ρα.
Και κάτι ακόμα: Παραδέξου ότι χάρηκες. Κατά βάθος, ξέρεις, όχι κανονικά - εκτός αν είσαι
τρελό φασισταριό οπότε χάρηκες κανονικότατα
(αλλά δεν τολμώ να πιστέψω ότι αντέχει να με
διαβάζει φασισταριό. Αν αντέχει αυτό, δεν αντέχω εγώ, οπότε το παρακαλώ να την κάνει και να
με αφήσει αδιάβαστη στο μέλλον). Και να σου
πω γιατί χάρηκες; Γιατί πάντα χαίρεσαι όταν πέφτει μια ξαφνική κεραμίδα στο κεφάλι των γνωστών, των επωνύμων που λένε, αυτών που κυκλοφοράνε στα περιοδικά, στα κανάλια και τις
εφημερίδες.
Διότι, λες από μέσα σου, τι έχει ρε πούστη αυτός που δεν έχω εγώ; Γιατί να μην είμαι εγώ ο
υποψήφιος ο δήμαρχος, ο ηθοποιός, ο επιχειρηματίας, ο συγγραφέας, ο νομάρχης αττικοβοιωτίας, ο άλτης εις μήκος; Όταν γεννήθηκα εγώ
τι διάολο κάνανε οι βλαμμένες οι μοίρες; Μπιρίμπα παίζανε και ξέχασαν να με μοιράνουν με
κάτι το ωραίον; Δεν αξίζω εγώ να με καλέσουνε έστω μια φορά σε ένα τοκ σόου; Στην Αννίτα
έστω ρε παιδιά, δεν ζητάω καν Τράγκα γιατί θα
με κουφάνει έτσι που ωρύεται..
Χάρηκες λοιπόν. Εγώ δεν χάρηκα. Δεν χάρηκα
που μπήκα κι εγώ στο you tube να δω τα και καλά σοκαρισμένα φοιτητάκια που κάθισαν όμως
και έγραψαν όσα κάνανε μπροστά στη web
camera και μετά μπορεί να τα πουλήσανε κιόλας
- ποιος ξέρει; Τόσο αγνά παιδιά, που φρικάρανε
μπροστά στην τόση εκφυλότητα αυτού που παγιδέψανε και αναζητούν πια μια αγνή χωριατοπούλα να την παντρευτούν και να πάνε στο αγνό
βουνό να κάνουν αγνά παιδιά και να μαζεύουν
αγνά ραδίκια. Βρε ουρτ από δω, υποκριτάκια
του ελέους. Υπάρχει τίποτα πιο αγνό από το καρότο; (Αρκεί να μην είναι Θήβας φυσικά, γιατί
ακούω πως είναι φίσκα στα βαρέα μέταλλα).
ΥΓ.: Δεν θέλω καν να σκεφτώ τι χαμός στο ίσιωμα θα γινόταν αν το καρότο αφορούσε μια γυναίκα πολιτικό. Δεν θα είχε μέρος αυτή η σεξιστική γης να κρυφτεί να ξαποστάσει η έρμη.
Πολλώ μάλλον να ξαναπλησιάσει μανάβη.
(protagon.gr)
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ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Εκλογές Ομοσπονδίας ''γκέττο'' Αστόριας
θα γίνουν Κυριακή 8 Ιουνίου γιά να εκλεγούν
οι 21 προύχοντες (σχεδόν οι ίδιοι) και όλοι τραγουδάμε: ''Οι εκλογές μας ήρθανε και πάμε με
βαπόρι / ότι σκ... οι σύμβουλοι αυτά κι οι ψηφοφόροι''. Οι 21 θα εκλέξουν μετά ''σε μυστική ψηφοφορία'', τον Πέτρο Γαλάτουλα γιά πρόεδρο,
να κάνει μία θητεία γιά να απαλλαγεί η Ομογένεια μετά, από σκάνδαλα και υπηρεσίες του.
Οι νεοεκλεγέντες αξιωματούχοι θα πάνε και
στον αρχιεπίσκοπο να τους ορκίσει, επειδή οι ιεράρχες μας πάντα είχαν έλξη στις διεφθαρμένες Οργανώσεις μας. Εξυπακούεται ότι ανομίες, ψιλοαπάτες, σκάνδαλα και λοιπά, θα ξεχαστούν με την αρχιεπισκοπική ευλογία. Και η ζωή
στο ''γκέττο'' θα συνεχίζεται, με τους ασπόνδυλους Ομοσπονδυλους να νομίζουν ότι η Ομογένεια ασχολείται μαζί τους. Η αλήθεια είναι ότι
ένα κομμάτι της Ομογένειας που ασχολείται, το
κάνει γιά να ''σπάζει πλάκα'' με τα αφηνιασμένα
ψώνια του ''γκέττο''.
Παράλειψα να πω ότι το βαπόρι είναι προσφορά του κ. Γαλάτουλα.
Προεκλογικά
Δύο-τρεις ημέρες πριν τις εκλογές, η Αστόρια
και ειδικά η περιοχή ''Ντίτμαρς'' έχει μεγαλεία.
Οι προεδροπαράγοντες πάνε κι έρχονται, οι συναλλαγές γιά ψήφους, αξιώματα, δίνουν και
παίρνουν και τα ξεκατινιάσματα σε γνωστό ζαχαροπλαστείο αμείωτα. Ακόμα και στελέχη της
Αρχιεπισκοπής τηλεφωνούν σε παράγοντες ζητώντας τους να εκλέξουν πρόεδρο Γαλάτουλα.
Τώρα, αν εξαιτίας του έφαγε αγωγή όλο το
απερχόμενο Συμβούλιο και δεν πληρεί βασικές
προϋποθέσεις καταστατικού γιά να γίνει πρόεδρος (π.χ. γνώση-ομιλία αγγλικής) δεν έχει σημασία.
Είναι το μόνο τριήμερο κάθε δύο χρόνια, που
η Αστόρια έχει ''προεδροπαραγοντική ζωή''. Και
φυσικό είναι, αρκετοί Ομογενείς να μην χάνουν
αυτό το μοναδικό θέαμα. 'Οχι, καρεκλιές δεν πέφτουν. Αυτά γίνονταν μέχρι την περασμένη δεκαετία. Ξεκατινιάσματα, ναι. Τώρα η Ομοσπονδία υπάρχει δεν υπάρχει, δεν ενδιαφέρει κανέναν. Οι κλίκες και διαχρονικές ''συμμμορίες'' ίδιων παραγόντων, την απαξίωσαν.
''Γκέττο'' και ''λαμόγια''
Η λέξη ''λαμόγια'' είναι αρκετά διαδεδομένη στο ''γκέττο'' Αστόριας. Θα έλεγα έχει ταυτιστεί με την Ομοσπονδία. ''Λαμογιές'' δεν έχουν
σχέση αποκλειστικά με χρήματα. Υπάρχουν κάθε είδους λαμογιές, με έμμεσο στόχο το χρήμα.
Η μεγάλη λαμογιά είχε καλοστηθεί μέσα 2006 με
ένα ''συνέδριο-μαϊμού''. Στοίχισε κοντά 60.000
δολ., άμεσα και έμμεσα, δεν έγινε ποτέ, επωφε-
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λήθηκαν ''λαμόγια'' και η αποκάλυψη της καλοστημένης κομπίνας από το kalami.net και το μετέπειτα ''σφυροκόπημα'' από αυτό, σήμανε και
την αρχή του τέλους της Οργάνωσης. Από τότε,
χρόνο με τον χρόνο έπεσε πολύ, οι πολιτικοί από
Ελλάδα κατάλαβαν τι γίνεται και αποφεύγουν να
την επισκέπτονται ή να τους δέχονται στην Αθήνα κλπ. Η περίοδος από Φθινόπωρο 2007 και μετά ήταν αυτή με την πτωτική πορεία. Τώρα δεν
λαμβάνει κανένας σοβαρά υπόψην την Ομοσπονδία. Την θεωρούν Οργάνωση ''λαμόγιων''.
Αποδεικνύεται και με την παρέλαση στο Μανχάτταν γιά 25η Μαρτίου. Η έλλειψη εκτίμησης
της Ομογένειας προς την Οργάνωση και την Αρχιεπισκοπή, εκφράζεται και με την αποχή της
από την παρέλαση.
Η Ομοσπονδία Νέας Υόρκης έχει ουσιαστικά ''τελειώσει''. Απλά τώρα υπολειτουργεί, ευρισκόμενη στην τελευταία φάση της ζωής της.
Το γεγονός ότι π.χ. ο κ. Μιχαλέας του συλλόγου ''Εθνικοφρόνων'' είναι σχεδόν συνέχεια στο
Συμβούλιο από 1973, τα λέει όλα.
Ο κ. Σκοτίδας και τα σκάνδαλα
Ευχόμαστε στο νέο Συμβούλιο να είναι ως αξιωματούχος και ο κ. Σκοτίδας, ταμίας τώρα. Ο κ.
Σκοτίδας έχει μία μοναδικότητα: Μπλέκει συνέχεια σε σκάνδαλα. Όχι γιατί είναι ''λαμόγιο'', αλλά γιατί -πως τα καταφέρνει- αν δεν μπλέξει σε
σκάνδαλο κάθε 2-3 χρόνια, θα ''σκάσει''.
Τι έγινε το...''Εθνικό Συμβούλιο'';
Είχαμε μία Οργάνωση που ονομαζόταν ''Ελληνοαμερικάνικο Εθνικό Συμβούλιο''. Αντιπροσωπεύονταν σε αυτό οι πρόεδροι των ''τιμημένων''
Ομοσπονδιών και πανΕνώσεων. Επειδή μαζεύονταν 3 με ή χωρίς κούκο, δέχονταν και τους
πρώην προέδρους Οργανώσεων ως ισόβια μόνιμα μέλη. Δηλαδή, μιλάμε γιά Οργάνωση κανονικό τσίρκο.
Τα τελευταία χρόνια έχει διαλυθεί. Τυπικά
υπάρχει μόνο και ανάλογα με τις ορέξεις του
προέδρου του (ο μόνος που απόμεινε σε αυτό)
πετά και καμία...μπούρδα γιά να μας θυμίζει ότι
υπήρξε στο παρελθόν. Οι εκλογές καταργήθηκαν, το ίδιο και οι συνεδριάσεις. 'Ετσι ο σημερινός πρόεδρος, ο Φιλαδελφείας Παύλος, επιβεβαίωσε την φήμη ότι θα ήταν ο ''νεκροθάφτης
της Οργάνωσης''.
Ο μόνος που ακόμα δεν πήρε ''χαμπάρι'' ότι
διαλύθηκε το ''τσίρκο'', είναι ο μέγιστος πρόεδρος Σκοπευτών, Κυνηγών και Ψαράδων.
Ανασχηματισμός
Σε αναμονή, μετά τα κωμικοτραγικά με την
''Χρυσή Αυγή'' στην Βουλή, όπου αποκαλύφθηκε ότι αρκετά κυβερνητικά στελέχη είχαν επικοινωνία μαζί της. Λέγεται ότι ο πρωθυπουργεύων Μπέννυ Βενιζέλος, είναι έτοιμος να ανακοινώσει διά του πρωθυπουργού τον ανασχηματισμό, την ημέρα του ''αγίου Πνεύματος'', αφού
Πνεύμα και Μπέννυ είναι ταυτισμένα στην πολιτική ζωή της Ελλάδας. Τα νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση θα είναι τα ίδια παλιά ''λαμόγια'', απλά
θα αλλάξουν ''πιάτσα'', όπως κάνουν δηλωμένες
και αδήλωτες πόρνες.
Χάσαμε τον πρέσβη
Ούτε φωνή ούτε ακρόαση από Ουάσιγκτον.
Μήπως είναι σε διακοπές; Μήπως παράφαγε
''ντολμά γιαλαντζί'' που είναι το επίσημο έδεσμα
της πρεσβείας; Που βρίσκεται; Υπάρχει;

Επειδή έχει βαρέσει διάλυση το υπουργείο
Εξωφρενικών, βάρεσαν διάλυση και οι πρεσβείες-προξενεία του; Τι συμβαίνει;
Οι αστείοι
Πληροφορήθηκα ότι πριν λίγες ημέρες, ένας
σύλλογος στην Βοστώνη, πρωτευουσιάνων Ελλάδας και ''μαουνιέρηδων'' λιμανιού, είχε συνέλευση. Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία είναι ο
πρόεδρος του σύλλογου και ένας του συμβούλιου που είναι και α' αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας. Καμία αναφορά στα μέλη του σύλλογου γιά
τα περί έρανου Μυρτώ. Φυσικά ουδέποτε ενημερώνουν τα μέλη ή ζητούν την γνώμη τους.
Αυτό αποδεικνύει ότι οι αντιπρόσωποι του σύλλογου στην Ομοσπονδία, εκφράζουν και εκπροσωπούν μόνο τον εαυτόν τους. Μετά, μην αναρωτιόμαστε γιατί σε συλλόγους και Ομοσπονδίες έμεινε μόνο η ''σαβούρα''.
Συνέδριο Ηπειρωτών και ''κωλοτούμπες''
Η μεγάλη αλλά ανύπαρκτη τυπικά-νομικά Οργάνωση πανΗπειρωτική Αμερικής, ετοιμάζεται
γιά Συνέδριο στα Γιάννενα. Λέτε οι πατριδοκάπηλοι-παπατζήδες Γκατζογιάννης, Σέρβος και
λοιποί, να πουν στον κόσμο τι έγινε με τις εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια που έπαιζαν στο Χρηματιστήριο στο όνομα των ''αδελφών μας ΒορειοΗπειρωτών'', οι οποίοι δεν γνωρίζουν τίποτα;
Αμφιβάλουμε. 'Ολα τα είχαν, η ''ντομπροσύνη''
τους έλλειπε.
Μάλιστα ο πρώην πρόεδρος της ΠανΗπειρωτικής, ο κ. Μιχ. Σέρβος, απειλούσε πρόσφατα
δημόσια ότι ''θα τα πει χύμα'', ζητούσε γραπτά
να επιστραφούν όλες οι χορηγίες που έλαβαν
από Ελλάδα και δήλωνε πως δεν είχε σχέση με
την πονηρή παραοργάνωση (Fund) που διαχειριζόταν το χρήμα έξω από την ΠανΗπειρωτική,
αν και το όνομά του...φιγουράρει ακόμα στους
ιδρυτές και τωρινούς αξιωματούχους της. Και
μετατράπηκε σε μιά νύχτα σε ''νούμερο 1'', κερδίζοντας επάξια το πρώτο βραβείο ομογενειακής ''κωλοτούμπας''.
Λέγεται ότι το βραβείο θα του το απονείμει ο
πρώην πρόεδρος κ. Δ. Τσούμπανος, εκπροσωπώντας τον πρόεδρο κ. Ν. Γκατζογιάννη.
Υπογραφή: Ο αντι-Πρόεδρος

Ο νέος ''αυτοκράτορας FHASNE'' αριστερά, με
τον α' αντιπρόεδρο, πρώτη θέση στο καθεδρικό
μαγαζί Μεθόδιου, πρώτη Κυριακή μετά την ανακήρυξή του. Αυτοί υποτίθεται ''εκπροσωπούν''
την Ομογένεια Βοστώνης. Σίγουρα, μιά τέτοια
Ομογένεια, αυτούς θέλει και ένας τέτοιος τοπικός μητροπολίτης τέτοιους χρειάζεται. Την φωτογραφία τράβηξε ο ένας από τους δύο συνεργάτες της στήλης μέσα στο καθεδρικό μαγαζί.

'Ερχονται ''αφορισμοί'';
Φαίνεται το Συμβούλιο διαβάζει την στήλη και
''πάτησε πόδι'' στον δεσποτικό μητροπολίτη.
Αντιδρά στην τοποθέτηση του φίλου του, παπά
από την Γιούτα με τις...δακρύζουσες εικόνες, ως
παπά στον καθεδρικό Βοστώνης. Ο άγιος άρχισε φοβέρες και απειλές γιά...αφορισμούς. Αναμένουμε να δούμε αν θα πράξει όπως και ο φίλος του Νέας Υερσέης. Να μάθουμε δηλ., αν κι
ο Μεθόδιος προτιμά απειλές κατά ενοριτών που
συντηρούν τα μαγαζιά του ή θα σεβαστεί το
''ποίμνιο''. Σίγουρα, θα έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον η συνέχεια.

FHASNE

Ευχαριστώ πολύ το στέλεχος της Ομοσπονδίας Βοστώνης (FHASNE), που έστειλε την φωτογραφία
με τον ιδιωτικό αστυνομικό της Οργάνωσης πάνω στο όχημα ασφαλείας της, σε περιπολία του πριν
λίγες ημέρες, ψάχνοντας να βρει πληροφοριοδότες της στήλης.

Φιλικό αγώνα εναντίον της Νιγηρίας έδωσε η Εθνική Ελλάδας στην Φιλαδέλφεια (0-0), την Τρίτη. Τον εθνικό ύμνο τραγούδησε η Καλομοίρα κι έκανε τους στίχους λίγο ''μαντάρα'', αλλά δεν είναι λόγος
γιά να την μαλώνουν οι ''ελληναράδες''. Από αγώνα Εθνικής με θεατές Ομογενείς ΗΠΑ, δεν μπορούσαν να λείψουν φυσικά, σουβλάκια, σούβλες, καλαματιανό, τσάμικο και άλλα γραφικά.
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ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ

Το Α - Ω
Χαιρόμαστε που η Οργάνωση έκανε ''επίσημο
δείπνο'' στην Βοστώνη και τίμησε διάφορους.
Ακολουθώντας την ''παράδοση'' όλων των Οργανώσεων, που μπορεί να μην έχουν να επιδείξουν έργο, αλλά από χορούς και ''τιμές'' άλλο τίποτα. Να δούμε αν σε αυτόν τον αιώνα θα κάνουν και κάτι γιά την...Ομογένεια.

Οι ''ρόμπες'' της Oμογένειας
Η ιστοσελίδα τους, 4 Ιουνίου '14

Μία αξιόλογη διάλεξη από το νέο σύλλογο καθηγητών-επιστημόνων

Ο νέος σύλλογος που ίδρυσαν στην Βοστώνη 'Ελληνες καθηγητάδες πανεπιστημίων και επιστήμονες, θα κάνει την πρώτη του εκδήλωση, με μιά σημαντική διάλεξη, με θέμα: ''Πως τα αέρια προέδρων, αντί διά της φυσικής οδού, εξάγονται μέσω του εγκεφάλου τους''.
Το θέμα θα αναπτύξει ο πρόεδρος του συλλόγου, ως ειδικός. Επειδή θα πρόκειται γιά την παρθενική εκδήλωσή τους, προσέχουν και την μικρότερη λεπτομέρεια. Γι' αυτό κατά την διάρκεια της ομιλίας θα ακούγεται ελαφρά η 9η του Μπετόβεν γιά να δημιουργείται ατμόσφαιρα ανάλογη της ελίτμελών του. Η ομιλία θα γίνει στα αγγλικά, επειδή μόνο αγγλικά ομιλούν δημόσια τα μέλη. Η ομιλία
της ελληνικής θεωρείται γι' αυτούς υποτιμητικό. Η δεύτερη πρωτοτυπία θα είναι στο ενδυματολογικό. Οι κύριοι καθηγητάδες ''σμόκιν'', οι κυρίες καθηγητούδες μακριά ''τουαλέτα''. Οι ανύπανδρες
μπορούν να φορούν και νυφικό, μαύρου χρώματος, με την ελπίδα να βρουν κάτι στα...σκέλια τους.
Δικαίωμα να παρακολουθήσουν την σημαντική διάλεξη έχουν μόνο τα μέλη, δηλαδή η ''ελίτ'', γι'
αυτό, δεν μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε ημέρα, ώρα και τόπο.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ...
Ανακαλύψαμε τον ''ιδιωτικό
αστυνομικό'' που βρήκε τους
διαρρέοντες στην στήλη
πληροφορίες από τα μεγάλα μυστικά
της Ομοσπονδίας Βοστώνης,
σύμφωνα, με την δήλωση του νέου
προέδρου της (βλέπε σελίδα 10).
Την υπόθεση, του την είχε αναθέσει η
ηγεσία της Οργάνωσης,
όπως δήλωσε δημόσια ο
πανέξυπνος νέος πρόεδρος

Γιά τον μήνα Μάϊο 2014, η ιστοσελίδα είχε συνολικά 27 επισκέψεις. Οι 4-5 δικές μου

Mπήκα κι εγώ ο φουκαράς στην ιστοσελίδα της ''ομογενειακής Οργάνωσης'' να δω τι έγραψαν γιά
τον αείμνηστο πρόεδρο, που μας άφησε πριν 2 εβδομάδες. Δυστυχώς, ούτε λέξη. Μάλιστα το όνομά
του ακόμα αναφέρεται ως πρόεδρος στην σχετική παραπομπή, με τα μέλη του Συμβούλιου.
Αλλά, ''χάρηκα'' που βλέπω να αναφέρουν ότι είναι...''ομπρέλλα'' περισσότερων από...40 συλλόγων. Και λέω, με τόσο ''φτύσιμο'' από την Ομογένεια, που νομίζουν ότι είναι...βροχή, χρειάζονται
και ομπρέλλα. Εκπροσωπούν άλλωστε και ''χιλιάδες άτομα στην (ελληνική) Κοινότητα''. Δηλαδή αν
έβαζαν εκατοντάδες χιλιάδες άτομα, θα άλλαζε κάτι ή θα το πρόσεχε κανείς; Μα και οι σύλλογοι από
20 ημιανύπαρκτοι, έγιναν ''περισσότεροι από 40''.
Αλλά συγκινήθηκα πολύ με το ''Mission'' (αποστολή) της Οργάνωσης, ειδικά με το counseling και
philanthropic activities . Αυτό κι αν δεν είναι επίτευγμα. 'Εχουν και ειδικότητα τόσα χρόνια. Και καλά θα κάνουν άλλες ομογενειακές Οργανώσεις να τους καλούν γιά να τους συμβουλεύονται πως να
κάνουν...''εράνους γιά φιλανθρωπικούς σκοπούς''.
Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται γιά ''σοβαρή οργάνωση''. Μάλιστα ακόμα και ο μητροπολίτης Κυριακή
1 Ιουνίου είπε στο εκκλησίασμα -στο αποχαιρετιστήριο του νέου μητροπολίτη Σκανδιναβίας, Κλεόπα- ότι ''μαζί μας είναι η γενική πρόξενος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας'' κλπ.
Και η Ομογένεια ''ψάχνεται'': Πόσο πιό πολύ μπορεί ένας μητροπολίτης να αυτοεξευτελίζεται,
προβάλοντας τον πρόεδρο της...Ομοσπονδίας Βοστώνης; Μετά, ο μητροπολίτης, αναρωτιέται γιατί
όλοι λένε ότι ήταν και είναι στο ''κόλπο'' γιά να του δοθούν ΚΑΙ τα χρήματα έρανου γιά Μυρτώ. Φαίνεται ότι ''ζει στον κόσμο του'' τώρα στα γεράματα, δηλ. ''μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι...''

Σας αποκαλύπτω δύο ''ρουφιάνους Ομοσπόνδυλους Βοστώνης''
Φαίνεται εκεί στην πόλη των βαρεμένων δεν ακούν τα διαγγέλματα του νέου ''μέγα Ναπολέοντα'',
νέου αυτοκράτορα της πολύ μεγάλης Οργάνωσης να μην ''καταδίδουν'' στην στήλη (να ξεκατινιάζονται μόνο μεταξύ τους επιτρέπεται) και μου 'στειλαν email. Δημοσιεύω μόνο δύο από τα πολλά,
αφού ''ξύπνησαν'' και άρχισαν να τους ξεφωνίζουν

Στις 31 του μήνα η στέψη του νέου αυτοκράτορα Βοστώνης

Οφείλουμε ένα ''δημόσιο ευχαριστώ'' στον ανταποκριτή στην Βοστώνη, της ημερήσιας Αστόριας κ. ''Θ. Κ.''. Που με δημοσίευμά του γιά την συνέλευση -28 Μαίου- της Οργάνωσης FHASNE, ανάφερε την δήλωση-ομολογία του νέου πρόεδρου μέσα στη συνέλευση, με την παρουσία του δικηγόρου της Οργάνωσης, γιά διάπραξη ομοσπονδιακού ποινικού αδικήματος. Ορίστε και μέρος του δημοσιεύματος. Διευκρινίζουμε ότι ΟΥΔΕΙΣ-ΟΥΔΕΜΙΑ είπαν οτιδήποτε γιά την ομολογία του πρόεδρου
που στρεφόταν...εναντίον τους και ειδικά ο δικηγόρος τους Δ. Ιωαννίδης. 'Ετσι, ο κ. ''Θ. Κ.'', που τόσα χρόνια μόνο ''μπράβο-ζήτω'' τους έλεγε, έβγαλε την ανοησία του αιώνα, άθελά του ή ηθελημένα
και τους ''κρέμασε'' χωρίς να το καταλάβει. Του αξίζει το δημόσιο ''ευχαριστώ''.

'Οπως ανακοινώθηκε από το Μέγαρο FHASNE, η επίσημη τελετή της στέψης του νέου αυτοκράτορα, που θα έχει τον τίτλο ''μέγας Ναπολέων Βοστώνης'' (το σύνδρομο το έχει ήδη) θα γίνει με κάθε
λαμπρότητα, στις 31 του μήνα.
Η στέψη θα γίνει στον επιβλητικό χώρο του Μουσείου της Ομοσπονδίας. Η τελετή θα έχει μία αλλαγή. Μαζί με το αυτοκρατορικό στέμμα, θα φορεθεί και μανδύας αυτοκρατορικός.
Το γενικό πρόσταγμα θα έχει ως τελετάρχης ο κ. Τσούμπανος, ενώ επί των τιμών θα είναι οι πρώην προεδρίνες κυρίες Βιδάλη, Παπασλή και Δημητροπούλου.
Επί της υποδοχής επισήμων ο ''υπουργός'' κ. Μαρκάκος.
Επί των δημοσίων σχέσεων το ιδρυτικό μέλος κ. Γαλμπάδη. Επί της ασφάλειας ο κ. Μπίτσικας.
Και επί του καλωπισμού, ο κόμης Ματθαίος.
Tην άμαξα που θα μεταφέρει τον νέο αυτοκράτορα, θα συνοδεύει ο κ. Παπασλής μαζί με τους τσολιάδες του. Στην αυτοκρατορική άμαξα θα υπάρχει η επιγραφή ''Le FHASNE, c'est moi''
Τον πανηγυρικό θα εκφωνήσει ο κ. ''Θου Κου'', ως άτυπος πρόεδρος της FHASNE και την δοξολογία φυσικά, θα κάνει ο μητροπολίτης Μεθόδιος.
Η 31 Ιουνίου ορίστηκε ήδη ως επίσημη ημιαργία στην Μασσαχουσέττη.
Η κ. Προξενίς θα διακόψει τις διακοπές της γιά να βρίσκεται στην τελετή, ενώ αναμένεται να παραστεί και ο καλαματιανός πρέσβης από Ουάσιγκτον.
Η όλη τελετή θα μεταδοθεί ''ζωντανά'' στους 300 συνδρομητές του στην Αστόρια, από το New
GreekTV.
Aντιπροσωπείες από άλλες Ομοσπονδίες θα παραυρεθούν στην τελετή, με πρώτη αυτήν των ''γιούχα'' (UHAS) B. Καλιφόρνιας. Εκεί θα είναι και ο ''μικρός Ναπολέων'' Φλόριδας, προσκεκλημένος
του κ. Τσούμπανου.
Γιά τα έξοδα τελετών της στέψης ανοίχτηκε ειδικός λογαριασμός, όπου μπορείτε να καταθέσετε
την συνδρομή σας. Αν καλυφθούν τα έξοδα και υπάρξει περίσσευμα, αυτό θα πάει στο Ιδρυμα ''Δεινοπαθούντων Μητροπολιτών''. Τα πρώτα 100 δολάρια τα έβαλε στον λογαριασμό μία θαυμάστρια
του νέου αυτοκράτορα με το όνομα Μυρτώ (αγνώστων λοιπών στοιχείων) από την Ελλάδα.
Μετά την στέψη, ο νέος αυτοκράτορας θα μιλήσει στον λαό του, απευθύνοντας το πρώτο αυτοκρατορικό διάγγελμα, το οποίο, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου, θα επικεντρωθεί στα μεγάλα
σχέδια γιά την επόμενη δεκαετία, όπως η δημιουργία Γυμνασίου, Γηροκομείου, Ορφανοτροφείου,
Πανεπιστήμιου κ.λ.π. 'Οπως είναι γνωστό, ήδη το κράτος της FHASNE δημιούργησε Μουσείο και Βιβλιοθήκη, πιστή στις διακηρύξεις της.
Τρελλοκομείο δεν θα αναγγελθεί, επειδή υποσχέθηκαν να το κάνουν οι του συλλόγου καθηγητάδων-επιστημόνων, ως εδικοί.
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Καθηγητάδες ''βαράνε''...SKY
Χαιρόμαστε που οι 'Ελληνες Ακαδημαϊκοί, καθηγητές Πανεπιστημίων, επιστήμονες κλπ στην
Βοστώνη έφιαξαν σύλλογο, τον Φεβρουάριο.
'Ολοι τους, καθηγητάδες με PhD ή ''μάστερ''.
Τους συστήνω να γίνουν μέλος, ως σύλλογος,
στην ιστορική τοπική Ομοσπονδία (FHASNE). Θα
έχουν πολλά να διδαχτούν.
Γιά πρώτη φορά ακούμε να γίνεται κάτι τέτοιο, σε μιά περιοχή με πολλά πανεπιστημιακά
Ιδρύματα και πολλούς 'Ελληνες καθηγητές.
Συγχαίρουμε τους 'Ελληνες καθηγητές-επιστήμονες Βοστώνης που αποφάσισαν να ενωθούν σε σύλλογο και αναμένουμε με αγωνία να
θαυμάσουμε το έργο και την προσφορά τους.
Τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία.
Τόσοι πολλοί καθηγητάδες σε μιά Οργάνωση, έναν ''Κύκλο'', όπως την ονόμασαν, σίγουρα
θα προσφέρουν έργο και θα ''βαρέσουν ψηλά''.
Μάλιστα, το είπε και ο πρόεδρός τους σε συγκέντρωση που είχαν ''γιά να γνωριστούν'', 23 Μαίου '14 βράδυ, με την παρουσία και της κ. Προξενίς, ο οποίος μιλώντας μόνο αγγλικά, τόνισε:
''...We will definitely work hard to make the
Circle as distinguished as its most distinguished
members are. We will do this, I promise you...
The aim of the Circle is very clear: It can easily
be as distinguished an organization as its most
distinguished members are. Simply put the
aim of the Circle is the SKY. To that aim we
need great ideas, energy and effort. With
that such distinguished membership we will
have no lack of bright ideas. So let us all join
our energies and efforts and work together. We
will reach the SKY, I am sure...''.
Kαι διαβάζοντας τα παραπάνω, συγκινημένος
από τις εξαγγελίες, μου ήρθε στο νού μία αποστροφή του Περικλή: «Φιλοκαλούμεν τε γαρ μετ'
ευτελείας και φιλοσοφούμεν άνευ μα@λ@κίας».
Καθηγητάδες με ''υψηλούς στόχους''
Με το ξεκίνημα, ανέβηκαν στα...ουράνια, γι'
αυτό μου αρέσει πολύ και ο πρόεδρός τους. Είμαι σίγουρος ότι, ως πρόεδρος, θα γράψει ιστορία. 'Εβαλαν, οι άνθρωποι, πολλούς -σύμφωνα
με το καταστατικό τους δίπλα- υψηλούς στόχους
με το ''καλημέρα''. (Προσοχή: 'Εγραψα ''ανέβηκαν στα ουράνια'' και όχι στα...''κάγκελα''). Οι
καθηγητάδες, γιά να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους, θα έχουν και άλλη συνάντηση-δείπνο
(δηλ. χοροεσπερίδα με ''intellectual'' καλαματιανό και τσάμικο) το Φθινόπωρο. Εγώ, ο φτωχός

ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ

και άσημος τους λέω: Τόσο ψηλά, δηλ. SKY, καλού-κακού πάρτε και κανένα...αλεξίπτωτο μαζί,
γιατί μπορεί να σας χρειαστεί.
Ευτυχώς, στο καταστατικό τους έβαλαν ότι, αν
κλείσει η Οργάνωση και έχει χρήμα, αυτό θα πάει στο ''Hellenic Cardiac Fund'', έναν νομικά ανύπαρκτο Οργανισμό και σε ''υποκατάστημα'' του
Μεθόδιου. Τι σύμπτωση. Τα ίδια λέει και η Ομοσπονδία (FHASNE) γιά τα χρήματα έρανου γιά
Μυρτώ. Λέτε να έχουν τον ίδιο...νομικό σύμβουλο με αυτόν της...FHASNE;;;.
Καταλάβατε πως γίνονται οι ''δουλειές'' στην
Βοστώνη, όπου υπάρχει η...''επιδημία'' όλες οι
προσφορές, όλων, να γίνονται στην ανύπαρκτη
νομικά Οργάνωση ''Ηellenic Cardiac Fund'' και
σε ''υποκαταστήματα'' του μητροπολίτη; Μετά, μην αναρωτιέστε γιατί κλείνουν τα ελληνικά σχολεία και ο Ελληνισμός ''πεθαίνει''. Φροντίζουν γι' αυτά και τα Προξενεία μας, που ''στηρίζουν'' επίσημα και ανεπίσημα.
Αλλά γιά τους αγγλοομιλούντες 'Ελληνες, καθηγητάδες της ''Νέας Αγγλίας'' (Βοστώνη κλπ),
μην στεναχωριέστε: Θα πιάσουν Sky, I am sure...
Γιά τώρα και ''μέχρι να βρούνε ουρανό'', θα φιλοξενούνται...εδώ, όπου μόνο καλά λόγια γράφονται γιά τους προεδροπαράγοντες.
Είναι ευχάριστο να αυξάνονται οι σύλλογοι
στην Ομογένεια ΗΠΑ και να μην μειώνονται. Πάντα υπάρχει χώρος γιά ''εθελοντές'' που θέλουν
τόσο πολύ να προσφέρουν στον Ελληνισμό, στην
Ομογένεια. Η λεπτομέρεια ότι προσφέρουν μόνο
στο...''εγώ'' τους, είναι ασήμαντη και διακινείται από ''κακοθελητές-συκοφάντες'', που αδυνατούν να καταλάβουν το μεγαλείο -ειδικά αυτό της βαθυστόχαστης σκέψης- των ηγετών των
συλλόγων και Οργανώσεών μας.
Καθηγητάδες 1
Την ώρα που η ''ελίτ'' συνεδρίαζε και μετά απολάμβανε μουσική που επιμελήθηκε ο ''Professor
Panagiotis Liaropoulos from the Berklee School
of Music'', ακριβώς την ίδια ώρα η Ομογένεια
αποχαιρετούσε τον αποθανόντα Γιάννη Ράμμο,
πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Η κ. Προξενίς, τα
πρόλαβε, ευτυχώς και τα δύο. Η ''μουσική πανδαισία'' έγινε φυσικά στο ''Μαλιώτιο'', έδρα και
της Ομοσπονδίας, πρόεδρος της οποίας ήταν ο
Γιάννης Ράμμος.
Kαθηγητάδες 2
Από τους 9 του Συμβούλιου του σύλλογου Καθηγητάδων που σίγουρα ''θα πιάσουν SKY'', ημισυνταξιούχους και συνταξιούχους, που αυτοπροσδιορίζονται ως ''ελίτ'' και ''επέλεξαν'' ΠΟΙΟΙ θα είναι μέλη (ναι, όπως ακριβώς το γράφω),
μπορεί, έστω ΕΝΑΣ από αυτούς, να μας πει ΔΗΜΟΣΙΑ, πότε ασχολήθηκε με τον Ελληνισμό,
με την Ομογένεια, τόσα χρόνια; Τι πρόσφεραν,
έστω στο ελάχιστο; Ερωτώ, γιά να δημοσιευτούν, να τους αποθεώσει η Ομογένεια.
Καθηγητάδες 3
Προτείνω κάθε μήνα να γίνεται μία εκδήλωση
στην Βοστώνη. Και σε κάθε εκδήλωση να απονέμονται ''πλάκες'', δηλαδή τιμητικές, σε 6 από
τους καθηγητάδες. Σε ένα χρόνο θα έχουν όλοι
αλληλοτιμηθεί και θα έχουν πιάσει...SKY.
Συμπαθείς
Γιατί μετά τις ''βαθυστόχαστες'' δηλώσεις του
πρόεδρου καθηγητάδων, που δημοσιεύτηκαν
και στην σελίδα τους στο facebook, από όπου
σας τις μετάφερα, εγώ θεωρώ τώρα τους Ομοσπόνδυλους προεδροπαράγοντες, πιό συμπαθείς και πιό...προσγειωμένους;
Α-Ω
'Αλλη μιά μεγαλο-Οργάνωση στην Βοστώνη
είναι η ''Α-Ω COUNCIL''. Βλέποντας τις φορολογικές της δηλώσεις, αφού είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός, διαπιστώνει κανείς ότι οι χορηγίες-δωρεές της γίνονται μόνο σε...''υποκαταστήματα'' του μητροπολίτη. Δικαίωμά τους, δεν
μας πέφτει λόγος. Απλά επισημαίνω την λεπτομέρεια και τα συμπεράσματα δικά σας.
Πολύ πράμα
Είδατε τι χάναμε τόσα χρόνια; Δεν ασχολιόταν
κανείς με την Βοστώνη, είχαμε μόνο ''μπράβο
και ζήτω'' από τον ''Θ. Κ'' και νομίζαμε ότι όλα
είναι ''μιά χαρά''. Αλλά εκτός από ''σκανδαλιάρηδες'', η Βοστώνη έχει και distinguish ή μη,
που δεν είχαμε ανακαλύψει τόσο καιρό, δηλαδή,
ότι καλύτερο γιά την...στήλη. Σίγουρα με καθηγητάδες στο προσκήνιο, σε πρώτο ρόλο δηλαδή,
η παράσταση θα έχει επιτυχία. Δοξάστε τους.
Υπογραφή: Ο ''προφεσόρας''

Μουσείο και Βιβλιοθήκη δεν θα χτίσουν;
Διαβάστε τους σκοπούς προσεκτικά, μπας κι
εσείς από ''στραβάδια'' γίνετε ''INTELLECTUALS''
αλα Βοστώνης. Aυτό που μου κάνει εντύπωση
είναι ότι παράλειψαν να εξαγγείλουν δημιουργία Μουσείου και Βιβλιοθήκης. Καλά θα κάνουν
να τα προσθέσουν άμεσα στους σκοπούς τους,
γιατί, τι σόϊ ''Intellectuals'' θα είναι χωρίς να
έχουν Μουσείο και Βιβλιοθήκη; 'Οχι τίποτα άλλο, αλλά μπορεί να τους προλάβει η Ομοσπονδία
(FHASNE) και να χτίσει αυτή Μουσείο και Βιβλιοθήκη, όπως ανάφερε στους σκοπούς της, οπότε κινδυνεύουν, κοτζάμ καθηγητάδες-επιστήμονες, να έρθουν δεύτεροι και μετά να μην θέλει
να φωτογραφηθεί μαζί τους, ούτε ο πρέσβης,
ούτε η κ. προξενίς, ούτε ο Μητσάρας Αβραμό.
Συνέντευξη Τύπου, πότε;;;
Εύχομαι κι ελπίζω σύντομα να δώσουν και συνέντευξη Τύπου, γιά να μάθει το πανελλήνιο τις
βαρυσήμαντες διακηρύξεις του νέου συλλόγου.
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ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ

ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Mασονία και...''λούγκρες''
'Οταν τσακώνονται οι ''άγιοι πατέρες'' της ''ιεράς συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας'' είναι γνωστό ότι μαλλιοτραβιούνται και βρίζονται
χρησιμοποιώντας γυναικεία ονόματα ο ένας γιά
τον άλλον. Πιθανά να τα έχουν πάρει από τις μασονικές Στοές Αθηνών. Οι μισοί απο δαύτους είναι ''ξεφωνημένες''. 'Ετσι στο ''μπορντέλο του
Ιερώνυμου'' ακούς καυγάδες του είδους ''μωρή
βλαμένη, μωρή λούγκρα'' κ.ά. Οι ''τέτοιοι'' κατέχουν άριστα τα...''καλιαρντά'' (αργκό των ομοφυλοφίλων Αθηνών και λοιπών περιοχών, που
ομιλείται και από πολιτικούς εντός κι εκτός Βουλής, αλλά και διπλωμάτες του ΥΠΕΞ).
Αρκετοί από δαύτους στην Εκκλησία της Ελλάδας είναι γνωστοί με γυναικεία ονόματα: Σούλα,
Τούλα, Κούλα κλπ. Δεν γνωρίζω με τι ονόματα
αποκαλούνται οι ξεφωνημένες του Βαρθολομαίου στο Φανάρι. Υποθέτω με τούρκικα γυναικεία
ονόματα. Μερικές ''ξεφωνημένες'' του Φαναρίου τις ''τακτοποιoύν'' Τούρκοι πράκτορες, ενώ ο
Βαρθολομαίος έχει έλξη στην προώθηση ''αδελφών'' γιατί έτσι τους ελέγχει καλύτερα, δηλαδή
τους έχει υποτακτικούς.
Ελάχιστα γνωρίζω γιά τις ''ξεφωνημένες'' της
''ιεράς επαρχιακής συνόδου ΗΠΑ''. Εδώ υποθέτω θα χρησιμοποιούν αμερικάνικα γυναικεία
ονόματα.
Ελάχιστα γνωρίζω και γιά τους ΑΧΕΠΑ-τζηδες
Μασόνους. ΑΧΕΠΑ και μασονία πάνε μαζί.
Στις μασονικές Στοές, όπως βλέπετε και δίπλα,
αναφέρονται με γυναικεία ονόματα.
Κι επειδή μερικοί προεδροπαράγοντες είναι Μασόνοι, αναρωτιέμαι αν τις συνήθειες στις
Στοές θα τις μεταφέρουν στις Ομοσπονδίες και
πανΕνώσεις μας.
Οπότε φανταστείτε την φάση μέσα σε μιά Ομοσπονδία να πλακωθούν και να αρχίζουν οι πρόεδροι να ''ξεφωνίζουν'' ο ένας τον άλλον με γυναικεία ονόματα.
Το να ξεφωνίζονται με γυναικεία ονόματα στις
κληρικολαϊκές συνελεύσεις της Αρχιεπισκοπής
μας ΗΠΑ, είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Αλλά
αν σιγά-σιγά μεταφερθεί και στις Ομοσπονδίες
τι θα γίνει; Και σε μια τέτοια περίπτωση, να αρχίσει ο προεδρεύων να παρατηρεί πρόεδρο λέγοντάς του ''μωρή τρελλή, μωρή μουρλή, μωρή
ξεφωνημένη, κάτσε καλά''. Λέτε να ζήσουμε και
τέτοιες καταστάσεις στις Οργανώσεις μας;;;

Τι να πεις γιά τον συμπαθή Ομογενή
αρχιμασόνο, όπως είναι ντυμένος με την
επίσημη στολή του;
Ούτε σε καρνάβαλο θα ντυνόταν έτσι.
Ευτυχώς αρκετά από τα μέλη της
οργάνωσης...Α-Ω και οι εκλεκτοί του
Μεθόδιου, φοράνε μόνο ''ποδιές''
(κατουρημένες ή μη) και στις δεξιώσεις
τους ''σμόκιν'' χωρίς ποδιές. Με τι
γυναικεία ονόματα αποκαλούνται, δεν
γνωρίζω.
Αυτό όμως που αξίζει προσοχής είναι
το γεγονός ότι αποκαλούνται με...
γυναικεία ονόματα (Susan, Julie, Janice
Luisa κλπ.), όπως φαίνεται κάτω στην
αναφορά των ονομάτων και αξιωμάτων
τους.

Πολιτικοί Ελλάδας και γέλιο
Θυμάμαι πριν χρόνια τον υπουργάρα Μητσάρα Αβραμό συνόδευε και πρέσβης ''κουνούμενος''. Η όλη φάση είχε πλάκα. Ο υπουργάρας δεν
χρειάζεται να μιλήσει γιά να γελάς μαζί του. Μόνο οι κινήσεις και χειρονομίες του προκαλούν
γέλιο. Τώρα να έχει και ''ξεφωνημένη'' δίπλα
του όλο ''χάρη και γοητεία'', το θέαμα ήταν το
κάτι άλλο. Ούτε ο Αρούλης, ο πρώην υπουργός
και βουλευτής να ήταν.
Τουλάχιστον η έγγαμη υπουργίνα Τουρισμού,
όταν ερχόταν ΗΠΑ, έφερνε και τον ''γκόμενοσυνοδό'' μαζί, αλλά μετά το ''κράξιμο'' από το
kalami.net, σταμάτησε να τον περιφέρει εκτός
Ελλάδας, επειδή η κυβέρνηση ''μπορντέλο'' πρέπει να κρατά τα προσχήματα.
Υπογραφή: Ο α' αντι-Πρόεδρος

Τελετή μασόνων
Μασσαχουσέττης
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''Ραντεβού'' στην Ζάκυνθο...

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

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

ΑΓΓΕΛΙΑ
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ΤΟ ΘΕΜΑ

Η ΚΑΛΟΣΤΗΜΕΝΗ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΑΠΑΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΜΥΡΤΩ
καλούσε την Ομογένεια να δώσει χρήματα.
Σας παρουσιάζουμε την ''οργανωμένη συμμορία'' Βοστώνης: καιΣτην
σχετική πρόσκληση ανάφερε συγκεκριμένα, όπως βλέπουμε και στην ανάρτηση καΟμοσπονδία Ελληνοαμερικάνικων Συλλόγων (FHASNE, Inc.) τω αριστερά: ''Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν

Οι 3 συνεργαζόμενοι ...''φορείς'' Βοστώνης

Λειτουργεί 3 δεκαετίες με τις ''ευλογίες'' του τοπικού μητροπολίτη, την στήριξη
του γενικού Προξενείου και αδήλωτες στο IRS, χορηγίες της Ελλάδας
Η Μυρτώ νοσηλεύεται σε 'Ιδρυμα στην Λάρισα. Ακίνητη, ανήμπορη. 'Αρχισε να καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω της, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει. Πονάει ακόμα, οι κραυγές πόνου της ακούγονται δυνατά. Δίπλα της πάντα, η μητέρα της
Μαρία Κοτρώτσου.
Σε ερώτηση τηλεοπτικού καναλιού στην Ελλάδα πριν λίγες ημέρες, για το αν υπάρχουν ελπίδες να θεραπευτεί πλήρως, η κ. Κοτρώτσου δεν
αφήνει περιθώρια: «Οι γιατροί δε μας δίνουν καμία πιθανότητα, ούτε οι Έλληνες, ούτε οι Αμερικανοί. Το μέλλον είναι άγνωστο».
'Εφυγαν από την Βοστώνη τέλη Ιανουαρίου
'14, επιστρέφοντας στην Ελλάδα μετά από πα-

ραμονή 7 μηνών στο Νοσοκομείο Spaulding Βοστώνης. 'Οχι δεν πήραν ''το χρήμα των Ομογενών''. Γέμισαν τις αποσκευές τους με απαξιωτικούς χαραχτηρισμούς, λογαριασμούς, έξοδα.
Οι...''φιλάνθρωποι'' μετά την εκδήλωση στον
άγιο Νεκτάριο 7 Δεκεμβρίου 2013 και όλοι οι
''συμπάσχοντες'' και ''κοπτόμενοι'' γιά την υγεία
της, εξαφανίστηκαν. Ο σκοπός τους ''επιτεύχτηκε''. Πήραν δημοσιότητα και μάζεψαν χρήμα.
Από μέσα Δεκεμβρίου '13, χάθηκαν. Μερικοί...
έβριζαν άσχημα την μάνα.
Την βραδυά της εκδήλωσης Ομογενών στον
άγιο Νεκτάριο, γιά συγκέντρωση χρημάτων
''υπέρ Μυρτώ'', η πρόξενος παρέθετε δείπνο

Απόδειξη της ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ:
Τα χρήματα δόθηκαν γιά ΕΝΑ
και ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.
Δεν τους έδωσε δικαίωμα
ΚΑΝΕΙΣ να αλλάξουν μετά τον
σκοπό, αυθαίρετα

στο σπίτι της, στον μητροπολίτη Μεθόδιο και
σε 2-3 άλλους ''επιφανείς''. Δεν πήγαν στη εκδήλωση των Ομογενών. Δεν ασχολούνται με τον
''όχλο''. Και οι υπεύθυνοι στο ''μαγαζί'' του μητροπολίτη, στην εκκλησία, κρατούσαν γιά λογαριασμό του ''μαγαζιού'' τα καθαρά κέρδη από
το μπαρ, άσχετα αν δεν είχαν άδεια γιά πώληση
ποτού εκείνη την βραδυά.
Ο δημοσιογράφος στο ''Πρώτο Θέμα'' Αθηνών, Δημήτρης Δανίκας, έγραψε στις 20 Ιανουαρίου '14, με τίτλο ''Κανένας οίκτος γιά τα τρισάθλια ερπετά'' (ευθεία αναφορά στην Βοστώνη και στην Ομοσπονδία) και τα ακόλουθα:
«...Ο Αχμέτ (σημ. ο Πακιστανός που κακοποίησε την Μυρτώ) έπραξε με εφαλτήριο την άγρια,
ασυγκράτητη παρόρμηση της στιγμής. Με την
τύφλωση που προκαλεί η στέρηση και η πείνα.
Με την αδίστακτη διάθεση μιας αδηφάγου ανικανοποίητης ορμής. Ενοχος, αλλά κατεστραμμένος και τελειωμένος... 'Ομως όλοι αυτοί οι γραβατωμένοι, οι κουστουμαρισμένοι, οι τάχα μου
πολιτισμένοι, όλοι αυτοί οι φιλάνθρωποι και αλληλέγγυοι, όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας, εκλεκτά μέλη της ομογένειας. Οι τάχα μου συμπάσχοντες. Οι δήθεν ανιδιοτελείς ουμανιστές. Αυτοί, λοιπόν, χωρίς να ασκήσουν ίχνος σωματικής βίας στο χαρακωμένο σώμα της κόρης σας,
χωρίς να αισθάνονται την παραμικρή σεξουαλική πείνα, εντελώς προσχεδιασμένα, εντελώς οργανωμένα, εντελώς ψυχρά και κυνικά, ασελγούν
πάνω στον πόνο και την τραγωδία σας για μία
ακόμα φορά...»
Οι ''επιφανείς Ομογενείς'' Βοστώνης, μέσα και
γύρω από την μικρούλα Ομοσπονδία, με τους
εγκάθετους, με το μηδενικό έργο και τα πολλαπλά σκάνδαλα, που θεωρείται παραμάγαζο του
πλέον αποτυχημένου μητροπολίτη στις ΗΠΑ,
αυτού στην Βοστώνη, ούτε ενδιαφέρθηκαν να
μάθουν αν ζει ή πεθαίνει η Μυρτώ, μετά την συγκέντρωση χρημάτων με παραπλανητικές δεσμεύσεις και ψευτιές και την σχετική δημοσιότητα. 'Ετσι, ξαφνικά, εξαφανίστηκαν όλοι. Οι
δε της Ομοσπονδίας έβριζαν και βρίζουν άσχημα την μάνα της Μυρτώ. Και μέσα σε μιά νύχτα
από ''φιλάνθρωποι, συμπονούντες'', έδειξαν τον
πραγματικό τους εαυτόν: Υπάνθρωποι απατεωνίσκοι. Και όλα αυτά γιά 131.000 δολ.
Τα γεγονότα
'Οταν ξεκίνησε ο έρανος στην Βοστώνη γιά την
κακοποιημένη βάναυσα στην Πάρο, Μυρτώ (Παπαδομιχελάκη), όλοι πιστέψαμε ότι μία ομογενειακή Οργάνωση, στην προκείμενη περίπτωση
η Ομοσπονδία Ελληνοαμερικανικών Συλλόγων
Νέας Αγγλίας FHASNE Ιnc., έκανε μία ''θεάρεστη
πράξη'' γιά να βοηθηθεί ένα κορίτσι που κινδυνεύει να μείνει ανάπηρο σε όλη του την ζωή.
Τα χρήματα βασικά μαζεύτηκαν τον μήνα Δεκέμβριο 2013. Με πρωτεργάτες μία άτυπη ομάδα
ανήλικων που ονομάστηκε ''Φίλοι της Μυρτώ'',
που με σχετική ανάρτηση στο διαδίκτυο συγκέντρωνε χρήματα. Στην πορεία με την υπόθεση,
ασχολήθηκε η Ομοσπονδία. 'Ανοιξε λογαριασμό

γιά την αγορά μηχανήματος (Tobii) αξίας 25.000
δολ. Αν συγκεντρωθούν χρήματα πάνω από
25.000 αυτά θα πάνε σε έξοδα νοσήλειων υπεράνω των καλυπτόμενων από ασφαλιστικούς
φορείς (extraordinary Medical Expenses)''.
(Σημ.: Τα νοσήλεια γιά την Μυρτώ στην Βοστώνη καλύπτονται κατά 80% από τον ΕΟΠΥΥ,
Ελλάδα και κατά 20% από τους γονείς της).
H φράση συγκεκριμένη και ξεκάθαρη. Γραπτά. Η Ομογένεια, αλλά και άτομα ή εταιρίες εκτός ΗΠΑ, έδωσαν χρήματα βασιζόμενοι
στο συγκεκριμένο αίτημα, με τον συγκεκριμένο σκοπό. Τα χρήματα ξεπέρασαν κατά πολύ τις
25.000. 'Εφτασαν τις 131.000. Τα χρήματα δόθηκαν συγκεκριμένα γιά την Μυρτώ και το δράμα
της. 'Οχι γιά την Ομοσπονδία. 'Οχι γιά τον μητροπολίτη, όχι γιά ''φιλανθρωπική οργάνωσημαϊμουύ''. Τα χρήματα τοποθετήθηκαν σε ''θυγατρικό λογαριασμό'' της Ομοσπονδίας με το
όνομα ''FHASNE The Mirto Fund''.
Σήμερα, τα χρήματα παραμένουν ανέγγιχτα,
όπως λένε. Και συνελεύσεις της Ομοσπονδίας
αποφάσισαν αυθαίρετα -υιοθετώντας πρόταση
του νομικού σύμβουλου χωρίς αντίλογο ή άλλες
προτάσεις- να δοθούν γιά νοσήλεια της Μυρτώ
στην Βοστώνη, αν υπάρξει υπόλοιπο ή αν δεν
υπάρξει να δοθούν στην...Μητρόπολη και σε
''φιλανθρωπική''-Οργάνωση ''μαϊμού''. Αλλά όχι
στην Μυρτώ γιά την οποίαν μαζεύτηκαν.
Από τα μέσα Δεκεμβρίου 2013 αρχίζουν και τα
περίεργα με την υπόθεση, που δημιούργησαν
μεγάλες υποψίες, λαμβανόμενου υπόψην και
του άσχημου παρελθόντος της Ομοσπονδίας σε
προηγούμενους εράνους:
- Αν πραγματικά το ποσό ήταν 131.000 δολ. και
δεν ήταν -λέμε υποθετικά- π.χ. 200.000 δολ.
- Αν η Ομοσπονδία θα δώσει καθαρές εξηγήσεις και αναλυτικούς λογαριασμούς γιά να γνωρίζουν πρώτιστα οι δωρητές-Αμερικανοί φορολογούμενοι, τι γίνεται με τα χρήματά τους και αν
θα πάνε γιά τον σποπό που συγκεντρώθηκαν.
Η Ομοσπονδία, ίσαμε σήμερα:
- Δεν αγόρασε το μηχάνημα Τοbii.
- Δεν έδωσε ποτέ αναλυτικό λογαριασμό απολογισμό, επικαλούμενη, μέσω του νομικού της
σύμβουλου, ''προσωπικά δεδομένα'' δωρητών.
- Αν και υποσχέθηκε -μέσα Δεκεμβρίου 2013στην μητέρα της ανήλικης Μυρτώ -και υπεύθυνη νομικά γι' αυτήν- να δώσει αναλυτικό απολογισμό-λογαριασμό, ουδέποτε έπραξε κάτι τέτοιο. Απλά έδειξε χαρτί της τράπεζας σε συνέλευση που ανάφερε ότι μέσα στον λογαρασμό
ήταν 131.000 δολ.
Στα μέσα Δεκεμβρίου 2013, εκτιμούμε γύρω
στις 20 του μήνα, δικηγόρος (Εmmet Finnoche),
γιά λογαριασμό της μητέρας της ανήλικης Μυρτώ, έστειλε επιστολή στον νομικό σύμβουλο της
Ομποσπονδίας Δημήτρη Ιωαννίδη.
Η καταγγελτική επιστολή ζητούσε, μεταξύ άλλων, να δοθεί στην μητέρα της ανήλικης ίσαμε
31 Δεκεμβρίου 2013, αναλυτικός λογαριασμός με
ποσά που δόθηκαν στον έρανο, σε μετρητά, επιταγές ή μέσω διαδίκτυου. 'Ισαμε σήμερα, 6 μήνες μετά, δεν έχει δοθεί.
Την ίδια εποχή άρχισαν να διοχετεύονται ''φήμες'' στην Βοστώνη, από στελέχη της Ομοσπονδίας (υπάρχουν μαρτυρίες Ομογενών και διάθεσή τους γιά ένορκη κατάθεση), του είδους ''η
μάνα είναι πουτ...'', ''η μάνα θέλει τα χρήματα
γιά λογαριασμό της'', ''η μάνα θέλει να αγοράσει τσάντες και δερμάτινα'', ''η μάνα πήγε χαλασμένο κοτόπουλο στο νοσοκομείο γιά να δηλητηριαστεί η κόρη της'' (τα δύο τελευταία διατυπώθηκαν και γραπτά από τον σημερινό πρόεδρο, αντίγραφο στο αρχείο της ''Π''. Η Μυρτώ
ακόμα και τώρα δέχεται μόνο υγρή τροφή μέσω ''σωλήνα''), ''η μάνα έφερε και τον γκόμενο
στην Βοστώνη'' (ο ''υποτιθέμενος'' ήταν ανηψιός της, πρώτος...εξάδελφος της Μυρτώ) και άλλα σχετικά-εμμετικά.
Τα παραπάνω, εκτός των άλλων, πιστοποιούν
ότι πρόκειται γιά Οργάνωση ανήθικων συκοφαντών χαμηλής ποιότητας, που δεν τιμά την Ομογένεια στην Βοστώνη, ούτε τους ''συνεργαζόμενους'' με την μικρούλα Οργάνωση, Μητρόπολη
και Προξενείο.
--------->

Προς ψεύτες Ομοσπονδίας Βοστώνης, που υποτίθεται ξεκίνησαν
τον έρανο γιά το Τοbii: Mην ''κουράζεστε''... Το μηχάνημα το έκανε
δώρο στην Μυρτώ, πρόσφατα, ελληνική εταιρία.
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Μία σημαντική δήλωση
Eίναι αξιοσημείωτο να αναφέρουμε δήλωση
της Σοφίας Λ., που θεωρείται πρωτεργάτης της
κίνησης γιά έρανο υπέρ Μυρτώ.
Στις 16 Νοεμβρίου 2013, δημοσιεύτηκε το παρακάτω στο ''haidarisimera. blogspot'', που το
υπογράφει ο Μενέλαος Χρόνης:
«...Η Σοφία γεννήθηκε στη Βοστώνη από Έλληνα (Χαϊδαριώτη) πατέρα και Ελληνοαμερικανίδα μητέρα. Μιλήσαμε μαζί της για όσα ανθρώπινα και συγκινητικά συμβαίνουν αυτές τις μέρες στη Βοστώνη, όπου έχει δημιουργηθεί ένα
πραγματικό «κίνημα» μεταξύ των Ελληνοαμερικανών νέων. Κατ' αρχήν, η Σοφία θέλησε να μεταφέρει ένα μήνυμα της μητέρας της Μυρτώς,
κ. Μαίρης Κοτρώτσιου, για να αποφευχθούν κάποιες παρανοήσεις: «Τα έξοδα για να έρθει η
Μυρτώ στο Spaulding της Βοστώνης και να παραμείνει τόσους μήνες, τα διέθεσε το ελληνικό
Δημόσιο κατά 80% και είμαστε ευγνώμονες γι'
αυτό. Το 20% βαρύνει τον ασθενή. Στην περίπτωση της Μυρτώς ο ΟΤΕ, η εταιρεία όπου εργάζομαι, καλύπτει το ποσό αυτό για λογαριασμό μας. Το μηχάνημα Tobii speech generating
device, είναι κάτι επιπλέον. Όταν φύγει η Μυρτώ από το Spaulding για την Ελλάδα, θα μπορεί
με αυτό να συνεννοηθεί. Τα υπόλοιπα χρήματα
που έχουν συγκεντρωθεί, θα τα έχει το παιδί για
τις ανάγκες του. Ευχαριστώ όλους για τη βοήθειά τους...».
Μετέπειτα δηλώσεις της μητέρας της Μυρτώ
στην εφημερίδα ''Ελευθεροτυπία'' έδωσαν την
πραγματική εικόνα γιά τις προθέσεις των ''φιλανθρώπων'', ενήλικων και ανήλικων:
«...Ακουγα επί μήνα ότι πόσο η Σοφία (σ.σ. η
16χρονη) αγαπάει τη Μυρτώ και πόσο φίλες είναι. Συγγνώμη, αλλά τη νοημοσύνη μου μπορώ
να την υποτιμήσω και μόνη μου. Η Σοφία ήρθε
στο νοσοκομείο πέντε φορές όλες κι όλες. Από 8
Δεκεμβρίου δεν ξανασυναντηθήκαμε ποτέ...
...Λυπάμαι γιατί κάποιοι γονείς στο όνομα του
καλού του παιδιού τους ήθελαν να το κάνουν,
αλλά μη βάζουν σάλτσα για να κερδίσουν τόση
δημοσιότητα. Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι η κυρία Παπασλή (σ.σ. μητέρα της 16χρονης) με είχε εξορκίσει να μην πω δημόσια ότι οι
γιατροί στη Βοστόνη μάς είχαν προειδοποιήσει
ότι η Μυρτώ δεν ήταν έτοιμη και δεν θα τη βοηθούσε το ειδικό μηχάνημα (σ.σ. Tobii Speech
Recognition Device) να μιλήσει και για το οποίο
υποτίθεται ότι γινόταν ο έρανος...
...Εγώ από την αρχή δεν ήθελα να διαχειριστώ τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν. Ο πόλεμος ξεκίνησε όταν ζήτησα αναλυτικά στοιχεία
από εκείνους που έδωσαν τις επιταγές. Σε καμιά
περίπτωση δεν ήθελα να διαχειριστούν το λογαριασμό αυτοί οι 3-5 της Ομοσπονδίας που με τις
αδιαφανείς ενέργειές τους κλόνισαν την εμπιστοσύνη μου.
Κακώς εμπλέκουν την Ομογένεια. Εγώ δεν ήρθα σε αντιπαράθεση με την Ομογένεια, νιώθω
άσχημα γιατί την χρησιμοποίησαν. Προσπάθησαν να τη συγκινήσουν για να μαζέψουν χρήματα. Ηθελα να πω ένα ευχαριστώ στον κόσμο που
μας βοήθησε. Μου στέρησαν όμως αυτό το δικαίωμα...».

ΤΟ ΘΕΜΑ

Η επιστολή που ''ξεκίνησε το κακό''
Στις 30 Δεκεμβρίου 2013, στις 6:09 το απόγευμα, στάλθηκε στο kalami.net (σημ.: Η ηλεκτρονική επανέκδοση της ''Πρωϊνής'' είχε αναγγελθεί γιά 3 ημέρες αργότερα) το κείμενο της επιστολής του δικηγόρου της μητέρας. Το κείμενο είχαν μόνο ο δικηγόρος της Ομοσπονδίας, ο
πρόεδρος και ο α' αντιπρόεδρος. Λίγο πριν τα
μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας η -υπό έκδοση ''Π''
προαναγγέλει: ''Πονηρά οικονομικά παιχνίδια
με το δράμα που περνά η Μυρτώ'', με υπότιτλο:
''Τα χρήματα (περισσότερα από 110.000 δολ.) τα
κρατά η Ομοσπονδία και ΑΡΝΕΙΤΑΙ να δώσει λογαριασμό-απολογισμό, με ασοβάρευτες δικαιολογίες... Επιστολή-καταπέλτης δικηγόρου προς
την ομογενειακή Οργάνωση... Φήμες ότι συγκεντρώθηκαν μεγαλύτερα ποσά από όσα ανακοινώθηκαν επίσημα...''.
Την επομένη το πρωί, 31 Δεκεμβρίου 2013, η
''Π'', λαμβάνει τηλεφώνημα από την μητέρα της
Μυρτώ με το ερώτημα «που η ''Π'' βρήκε την
επιστολή» και την παράκληση να μην δημοσιευτεί. Λίγο αργότερα ακολούθησε και τηλεφώνημα
του δικηγόρους της με ίδιο ερώτημα και αίτημα.
Του εξηγήθηκε ότι πρόκειται γιά μη κερδοσκοπική Οργάνωση (Ομοσπονδία), τα χρήματα είναι
φορολογούμενων και αφού η ''Π'' δεν υπόκλεψε
από αυτόν ή την Ομοσπονδία το κείμενο της επιστολής, επαφίεται στην κρίση της να την δημοσιεύσει όλη ή μέρος της, γιά την ενημέρωση της
Ομογένειας. (Ποιός πραγματικά και γιατί ήταν ο
αποστολέας της επιστολής, το αναφέρουμε στην
σελίδα 10).
Η δημοσιοποίηση της επιστολής στις 2 Ιανουαρίου 2014 συντάραξε το πανελλήνιο. Δεν υπήρξε ΜΜΕ ειδικά στην Ελλάδα, να μην αναφερθεί
στο δημοσίευμα της ''Π''. Δηλαδή, κατά λάθος
έφυγε το όμορφο ''παραβάν'' που σκέπαζε την
''άσπιλη'' παροικία μας στην Βοστώνη και ειδικά
την μικρούλα Ομοσπονδία των ολίγων εγκάθετων, που λειτουργούν με κανόνες ''συμμορίας''
και φάνηκε η...''χαβούζα'', ενώ η...ΜΠΟΧΑ της
απλώθηκε παντού και η Ομογένεια διασύρθηκε.
Το δημοσίευμα της ''Π'' προσπάθησε με -έμμεσο- χτύπημα ''κάτω από την ζώνη'', να ''εξουδετερώσει'' ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας Δημ. Ιωαννίδης. Στην πορεία αποδείχτηκε ότι
ο κ. Ιωαννίδης ενυπόγραφα συκοφαντούσε την
''Π'' και παραπληροφορούσε την Ομογένεια γιά
λογαριασμό της Ομοσπονδίας, όπως την παραπληροφορεί -από ότι φαίνεται- και με ''αναφορές'' στην ιστοσελίδα του ''γιά να μαζεύει πελάτες'' (βλέπε σελίδα 11).
Στους 6 μήνες που πέρασαν από τότε, αποκαλύφθηκαν πολλά γιά την Ομοσπονδία Βοστώνης:
- Οι περισσότεροι από τους συλλόγους-μέλη
της είναι ''μαϊμούδες''.
- Η Οργάνωση λειτουργεί με ''ισόβιους νταβατζήδες'' που την χρησιμοποιούν γιά άλλους σκοπούς και ειδικά γιά ''κουκούλωμα'' διαχρονικών
ανομιών.
- Η Οργάνωση ήταν στο ''απυρόβλητο'' και η
Ομογένεια τόσα χρόνια νόμιζε ότι αυτή και η οργανωμένη Ομογένεια Βοστώνης είναι ''μιά χαρά, όλα ωραία'', χάρη στην προβολή της από
ημερήσια Αστόριας Νέας Υόρκης, που όλα τα
έβλεπε τέλεια, όλα μιά χαρά, ''έκανε την τρίχα τριχιά και το μαύρο άσπρο'', σε όλους έλεγε ''μπράβο-ζήτω'', αλλά ποτέ δεν...μύρισε την
μεγάλη...''μπόχα'', ευτελίζοντας έτσι την δημοσιογραφία με την ''υποστήριξη ημέτερων'', με
ψευδή στοιχεία. Η υπόθεση Μυρτώ, αποκάλυψε
την πραγματικότητα: ''Βρώμα και δυσοδία''.
- Κορυφαία στελέχη της Οργάνωσης, ευρισκόμενα δίπλα στο χρήμα εράνων κλπ, είχαν αποφάσεις δικαστηρίων εις βάρος τους γιά ''κατάσχεση σπιτιού'' ή ''περιουσιακών τους στοιχείων'' (εξαιτίας απλήρωτων πιστωτικών καρτών)
- Συστηματική εξαπάτηση Φορολογικής Υπηρεσίας, με το ερώτημα ''ξέπλυμα χρήματος''.
- Συστηματική ενίσχυσή της από το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας μέσω Προξενείου,

με χορηγίες κάθε χρόνο άνω των 5.000 δολ. που
ΔΕΝ δηλώνονταν στην φορολογική δήλωση της
Οργάνωσης (ποινικό αδίκημα).
- Πολλά ερωτηματικά γιά την διάθεση χρημάτων εράνου γιά πυρόπληκτους Ελλάδα 2007
(σημ.: Η τότε πρόεδρος κ. Ελισ. Παπασλή, έχει
δεσμευτεί ότι ίσαμε τις 15 Ιουνίου '14 θα δώσει
τον απολογισμό).
Ο...μητροπολίτης
Τώρα, αρχές Ιουνίου '14 και 7 μήνες μετά τον
έρανο, τα χρήματα παραμένουν σε λογαριασμό
με την διαχείριση της αναξιόπιστης και παρανομούσας Ομοσπονδίας Βοστώνης. Η Μυρτώ συνεχίζει την θεραπεία της στην Λάρισα και η υπόθεση έρανου ταρακούνησε την Ομογένεια, που συνειδητοποίησε τι εστί ''ομογενειακή ΟργάνωσηΟμοσπονδία στην Βοστώνη''.
Η εμμονή του νομικού σύμβουλου της Ομοσπονδίας να προτείνει έναν μόνο τρόπο διάθεσης των χρημάτων του έρανου γιά Μυρτώ και
η έλλειψη αντίλογου ή άλλης πρότασης, από τα
''άβουλα ανθρωπάκια'', τους μόνιμους της Οργάνωσης (χαριτολογώντας στην Βοστώνη τους
λένε ''πρόβατα που τρώνε αμάσητα ότι τους δώσουν''), δημιούργησε πολλά, εύλογα και μεγάλα
ερωτηματικά:
- ΓΙΑΤΙ, αν δεν υπάρξουν έξοδα γιά νοσήλεια
(υπόλοιπο) τα χρήματα να πάνε στον...μητροπολίτη και σε μία ανύπαρκτη ''φιλανθρωπική Οργάνωση'' με το όνομα ''Hellenic Cardiac Fund''
και να μην πάνε στην -ενήλικη σε ένα χρόνοΜυρτώ, γιά την οποία και ΜΟΝΟ δόθηκαν;
- ΓΙΑΤΙ η Ομοσπονδία ΕΞΑΠΑΤΗΣΕ τους δωρητές -και εξακολουθεί να τους ΕΞΑΠΑΤΑ- με τον
ΣΚΟΠΟ του έρανου και την διάθεση των χρημάτων και ούτε καν τους ερωτά;
- ΠΟΥ ΚΟΛΛΑΕΙ ο κάθε Μεθόδιος και η κάθε
''μαϊμού φιλανθρωπική Οργάνωση'' στα χρήματα του έρανου; Η Ομογένεια ΔΕΝ έδωσε τα χρήματα γιά κανέναν Μεθόδιο. Στην Ομογένεια ΑΛΛΑ έλεγαν εξαπατώντας την, γιά να μαζέψουν
το χρήμα. 'Η ήταν δόλωμα γιά την καλοστημένη απάτη, επειδή τότε πίστευαν ότι η ημερήσια
Αστόριας θα τους λέει ''μπράβο-ζήτω'' και θα
εξαπατήσουν αποκοιμίζοντας την Ομογένεια,
όπως έκαναν πάντα, χωρίς να δίνουν ποτέ λογαριασμούς;
Οι απαντήσεις γιά τους γωρίζοντες απλές: Ο
νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας ''εργάζεται'' και γιά τα συμφέροντα του Μεθόδιου και
γιά τα συμφέροντα της ''φιλανθρωπικής Οργάνωσης-μαϊμού''. Μαζί και ορισμένοι μέσα στην
Ορμοσπονδία (η γνωστή οικογένεια και άλλοι).
Τώρα αν ''κρέμασε'' τα μέλη της Ομοσπονδίας δεν μας αφορά και δεν μας πέφτει λόγος. Και
αυτό το λέμε βασιζόμενοι σε εκτιμήσεις σοβαρών νομικών, που εκφράζουν εντελώς αντίθετη
νομική άποψη από αυτήν του νομικού σύμβουλου της Ομοσπονδίας. Τα μέλη της, ας...πρόσεχαν και ''ας μην έτρωγαν αμάσητα ότι τους δόθηκε''. Ο ''λογαριασμός'' θα τους έρθει...μετά.
Και όσο ο μητροπολίτης ΔΕΝ παίρνει θέση δημόσια αν έχει αποδεχτεί την πρόταση της Ομοσπονδίας να είναι αποδέκτης ('Ιδρυμά του) των
χρημάτων του έρανου γιά Μυρτώ (ή αν η...Μυρτώ ''πεθάνει'' όπως χωρίς ΙΧΝΟΣ αξιοπρέπειεας
αναφέρουν στην ''απόφασή'' τους), τόσο η Ομογένεια θα συνειδητοποιεί ότι και αυτός ήταν στο
''κόλπο'' από την αρχή, όπως ήταν μέσα και σε
άλλα ''κόλπα'' στο παρελθόν, στα οποία θα αναφερθούμε μελλοντικά γιατί εμπλέκονται και ΛΑΜΟΓΙΑ -το λαμόγια ΧΩΡΙΣ εισαγωγικά- γενικοί
Πρόξενοι της Ελλάδας στη Βοστώνη, περιόδου
1990-2010.
Η υπόθεση ''έρανος γιά Μυρτώ'' ανάδειξε
ένα ζήτημα: Πως αμαρτωλές Οργανώσεις ''μόνιμων-ισόβιων'' επιτήδειων κοροϊδεύουν-εξαπατούν την Ομογένεια, πως κάνουν ανομίες με τις ''πλάτες'' διπλωματικών μας αποστολών στις ΗΠΑ, πως εξαπατούν την Φορολογική
Υπηρεσία ακόμα και με ''ξέπλυμα'' και πως ακόμα και ιεράρχες ''έχουν υπό την ευλογία τους''

Πρός μέλη Ομοσπoνδίας Βοστώνης: Να που σας οδηγούν οι του Συμβούλιου και ο δικηγόρος σας
Υπάρχουν ΔΥΟ δεδομένα και αποδεδειγμένα.... Το πρώτο, έχετε κάνει ''ξέπλυμα χρήματος''. 'Ενα μικρό παράδειγμα...Πιστοποιείται από τις φορολογικές δηλώσεις της Οργάνωσης, περιόδου 1995-2010, όπου ΔΕΝ υπάρχει αναφορά στο IRS, στο ''Schedule B'' (δεν κατάθεσαν έστω ''Schedule B''), ποσών άνω των 5.000 δολ. (οι χορηγίες Προξενείου δίνονταν με επιταγές, ποσά άνω των 5.000 δολ., γιά χρόνια και ΔΕΝ δηλώνονταν). Δηλαδή διαχρονικό
αδίκημα. Το δεύτερο: Ο νέος πρόεδρος ομολόγησε δημόσια στην συνέλευση 28 Μαίου 2014, την διάπραξη ''ποινικού αδικήματος'' με στόχο ''extortion''
(βλέπε σελ. 10)... Και όταν και ΑΝ ποτέ καταλάβετε ότι σας ''κρέμασε'' ο δικηγόρος της Ομοσπονδίας, θα είναι ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ.

FHASNE Ιnc.

Tα μέλη του Συμβούλιου της εταιρίας FHASNE Ιnc., με διεύθυνση 50 Goddard
Avenue, Brookline, MA 02445 και Federal ID
# 311651700, όπως εμφανίζονται στην επίσημη κατάσταση της Πολιτείας (αφαιρέσαμε το
όνομα του αποθανόντα πρόεδρου):
Βασίλης Καυκάς
Μίλτος Αθανασόπουλος
Μενέλαος Σωτήρης
Μαρία Δεληχάτσιου
Πήτερ Λαμπρόπουλος
Κυριακούλα Πατσαούρα
Τζέημς Μπίτσικας
Γιάννης Κερατσόπουλος
Δημήτριος Ματθαίος
Γιώργος Παπαδόπουλος
Δημήτριος Παπασλής
Ελευθερία Παπασλή
Μαρία Σπυριδόπουλου
Oι πρ. πρόεδροι που έχουν κι αυτοί ευθύνη:
Θεμιστοκλής Καρατζάς
Ελένη Βιδάλη
Ελισάβετ Παπασλή
Δέσποινα Δημητροπούλου
Γιώργος Μαρκάκος (ζει μόνιμα εκτός Πολιτείας από 2005, δεν συμμετέχει)
Γιώργος Δημόπουλος
Δημήτριος Παπασλής
Δημήτριος Τσούμπανος
Γιώργος Τσάκαλης,
Γιάννης Νικολάου
Θεόφιλος Καμπερίδης.
τις...''οργανωμένες ομογενειακές συμμορίες''
με την χρήση αυλικών τους ''γιά μιά χούφτα δολάρια'', που μαζεύτηκαν γιά ένα κακοποιημένο,
ανάπηρο κορίτσι από την Ελλάδα.
Η Ομογένεια έχει ήδη βγάλει τα συμπεράσματά της και ΓΝΩΡΙΖΕΙ άριστα τι έγινε και τι ήθελαν να κάνουν από την αρχή. Γνωρίζει πλέον την
καλοστημένη απάτη και τον ''προορισμό'' των
χρημάτων. Αλλά ΔΕΝ θα τους αφήσει, όση λάσπη και όσες ''μαφιόζικες'' μεθόδους (απειλές
κλπ) χρησιμοποιήσουν κατά της ''Π'', που τους
έβγαλε στο ''προσκήνιο''. Η υπόθεση θα πάει μέχρι τέλος. Δεν θα αφήσουμε ολίγους επιτήδειους και αχυράνθρωπους συμφερόντων, να διασύρουν την Ομογένεια.
Η ''Π'' ΜΙΛΗΣΕ ΜΕ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ... Δεν τα έχει δημοσιοποιήσει όλα. Οι ''λάσπες'' δεν την αγγίζουν, ούτε φοβάται.
ΤΩΡΑ Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ. Η Ομοσπονδία
Βοστώνης ΔΕΝ υπάρχει ουσιαστικά. Αυτοεξευτελίστηκε. Και καμία μητρόπολη, κανένα προξενείο, δεν θα μπορέσει ΠΟΤΕ να την ''αποκαταστήσει''. Θα διασύρονται και αυτοί μαζί με την
Οργάνωση, ως διαχρονικοί ''υποστηρικτές-συνεργοί'' αποτυχημένων ψευτών-ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ.
Υστερόγραφο
'Ολοι οι συμμετέχοντες αντιπρόσωποι συλλόγων μελών -και οι συλλόγοι τους- στις ''αποφάσεις'' συνελεύσεων Ομοσπονδίας Βοστώνης περί
διάθεσης χρημάτων εράνου γιά Μυρτώ και στα
υπόλοιπα αλλά σχετικά, έχουν 100% αστική και
ποινική ευθύνη.
Και επειδή σε -πιθανές- δίκες στο μέλλον, ο
νομικός σύμβουλος της Οργάνωσής σας ''θα την
κάνει με ελαφρά πηδηματάκια'', σας το είπε άλλωστε σε συνέλευση, εσείς οι αντιπρόσωποι των
συλλόγων και οι συλλόγοι σας, ετοιμαστείτε, γιά
την περίπτωση που θα χρειαστεί να βάλετε πολύ βαθειά το χέρι στην τσέπη γιά νομικά έξοδα
ή αποζημιώσεις. 'Οχι φυσικά να βάλετε χέρι στα
χρήματα του έρανου, γιατί υπάρχει κίνδυνος να
σας το...κόψει κανένας μητροπολίτης. Λέμε ''σε
πιθανές μελλοντικές δίκες''.
Διευκρινήσεις
1- 'Οσο ο μητροπολίτης δεν δηλώνει δημόσια
αν θα είναι ή όχι, αποδέκτης χρημάτων εράνου
γιά ένα κακοποιημένο παιδί (Μυρτώ), θεωρούμε ως δεδομένο ότι ''τα αποδέχεται''.
2- Η γενική Πρόξενος έχει διαμηνύσει στους
''ηγέτες'' Ομοσπονδίας ότι ''αν δεν καθαρίσετε τα εκκρεμή θέματα, συνεργασία δεν θα έχουμε''. Οι αναφορές μας σε ''Προξενείο-Ομοσπονδία'' είναι περιόδου 1990-2010.
3- Υπάρχουν και άλλα ντοκουμέντα-γεγονότα,
που γιά σοβαρούς λόγους ΔΕΝ τα δημοσιοποιούμε τώρα, επειδή βρίσκονται σε εξέλιξη ''διεργασίες''.
4- Οι χορηγίες Ελλάδας και αδήλωτες στο IRS,
ξεπερνούν συνολικά τις 100.000 δολ.
(Γ. Λ.)
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ΤΟ ΘΕΜΑ

Η μεγάλη αποκάλυψη:

Η έντιμη πράξη του αποθανόντα πρόεδρου
της Ομοσπονδίας Βοστώνης Ιωάννη Ράμμου

Πως ο ''πολιτικός απατεώνας'' διάδοχός του κοροϊδεύει,
προσβάλοντας ξεδιάντροπα την μνήμη ενός νεκρού
Ο Ιωάννης Ράμμος έφυγε στις 18 Μαίου '14
από ανακοπή καρδιάς, σε ηλικία 63 χρονών. Είχε
προβλήματα χρόνια με την καρδιά του.
Με τον Ι. Ράμμο, δεν έτυχε να συναντηθώ ποτέ ή να συνομιλήσω. Γνωρίζοντας το σοβαρό ιατρικό του πρόβλημα ασχολήθηκα ελάχιστα μαζί του στα σχετικά με την αμαρτωλή Ομοσπονδία Βοστώνης.
Ο Ι. Ράμμος είχε άγχος τελευταία. Μεγάλο, αλλά όχι γιά τους λόγους που αναφέρουν οι υποτιθέμενοι φίλοι του, που μάλλον χάρηκαν και βιάστηκαν να κάτσουν στην καρέκλα του, μόλις 4
ημέρες μετά την κηδεία του, δηλώνοντας ενδιάμ
εσα...''συντετριμμένοι από την απώλειά'' του.
Και επειδή ο διάδοχος του Ι. Ράμμου στην προεδρία της Ομοσπονδίας είναι ''πολιτικός απατεώνας'' και ΨΕΥΤΗΣ, που ΔΕΝ διστάζει να θίξει
και την μνήμη ενός νεκρού (βλέπε σε παρακάτω
στήλη), η ''Π'' οφείλει να γράψει λίγα πράγματα
γιά να μάθει η Ομογένεια μερικές αλήθειες και
θα γράψει όπως πάντα με ΣΤΟΙΧΕΙΑ, όχι ''αέρα''.
Ο Ι. Ράμμος είχε μεγάλο άγχος όταν κατάλαβε τις προθέσεις των διαχρονικών ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ
μέσα στην Ομοσπονδία. 'Οταν κατάλαβε τι ήθελαν να κάνουν με τα χρήματα του έρανου γιά
Μυρτώ. 'Οταν κατάλαβε ότι ο υπερφιλόδοξος α'
αντιπρόεδρός του τον υπονόμευε, έβριζε, υποτιμούσε συνέχεια μιλώντας του απαξιωτικά, κάτι
που πιστοποιούσαν και μέλη των συνελεύσεων.
ΔΕΝ είχε άγχος γιά τις αποκαλύψεις της ''Π'',
περί εράνου για Μυρτώ, όπως ΨΕΥΔΕΣΤΑΤΑ
ανάφεραν ανέντιμοι τυχοδιώκτες υποτιθέμενοι ''φίλοι-συνεργάτες'' του και αναπαρήγαγε το
''ημερήσιο μπακαλομάγαζο'' Αστόριας, που ειδικεύεται σε ψευτιά-παραπληροφόρηση. Τις αποκαλύψεις ο...Ι. Ράμμος τις προκάλεσε. 'Αρα που
το ''άγχος'' του, εξαιτίας αποκαλύψεων γιά έρανο Μυρτώ και τα δήθεν ''αρνητικά δημοσιεύματα'', φτηνοί ΨΕΥΤΕΣ-ΑΠΑΤΕΩΝΙΣΚΟΙ;;;
Και να γιατί:
Ο Ι. Ράμμος ΗΞΕΡΕ τις βρωμιές του παρελθόντος και τις μεθόδους ειδικά της''οικογένειας''
και των περί αυτήν που υπάρχει στην Οργάνωση
ως ''φερέφωνο'' του μητροπολίτη. Την οικογένεια που πάντα προστάτευε, ''κουκουλώνοντας''
ο νομικός σύμβουλος και ''φυτευτός του Μεθόδιου'', παραμυθιάζοντας τα μέλη.
Το θλιβερό δυστυχώς, είναι ότι εφημερίδα''μπακάλικο'' Αστόριας ουδέποτε είδε κάτι στραΣτις 28 Μαίου, 4 ημέρες μετά την κηδεία του
αποθανόντα πρόεδρου Ιωάννη Ράμμου, έγινε
''γενική συνέλευση''. Στην Οργάνωση γενική συνέλευση σημαίνει: Παρουσία 13 μελών συμβουλίου και 5-6 πρώην προέδρων. Μαζί και 5-6 άλλοι. Αυτή είναι η ''δύναμη'' της απομονωμένης
από την Ομογένεια αναξιόπιστης Ομοσπονδίας
Βοστώνης. Οι ίδιοι άνθρωποι γιά χρόνια.
Ο α' αντιπρόεδρος βιαστικός να γίνει πρόεδρος. Αν και ''συντετριμμένος από την απώλεια
του φίλου Γιάννη''. Ακόμα και ο ανηψιός του,
δικηγόρος, του είπε ''μείνε προεδρεύων γιά το
υπόλοιπο της θητείας, δεν χρειάζεται να γίνεις
πρόεδρος''.
Ο νέος πρόεδρος, αποκαλούμενος και ''μέγας
Ναπολέων'', άρχισε αμέσως με ''μαγκιές'' ψευτιές και απειλές-εκβιασμούς. Είναι το...στοιχείο
του. Και τέτοιες...ρόμπες, η αδυναμία μας.
Συγκεκριμένα και επικαλούμαι έναν δικόν
τους και δικόν του: Τον ανταποκριτή της ημερήσιας ''γεροντοκόρης'' παραθέτοντας ΑΚΡΙΒΩΣ
τις φράσεις όπως τις μαγνητοφώνησε και δημοσίευσε, γιά να μην νομιστεί ότι υπάρχει αλλαγή.
Περίπτωση 1η (copy and paste):
Αποκάλυψε ότι «το Σάββατο το βράδυ προτού
φύγει ο Γιάννης συναντηθήκαμε σε μία εκδήλωση της Παμμακεδονικής, με αγκάλιασε και μου
έδωσε ένα χαρτί. Τον τελευταίο καιρό είχε αναθέσει σε κάποιον ιδιωτικό ερευνητή και γνώριζε
ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι έστελναν διάφορα
ψευδή και παραπλανητικά μηνύματα (εννοεί -το
είπε- στην ''Πρωϊνή''). Θεωρώ σκόπιμο σ’ αυτή
τη φάση να μην ανακοινωθούν τα ονόματα, δεν
κάνουν καλό στον Ελληνισμό τέτοια πράγματα».
Καταλάβατε τι είπε; Περίπου ότι ο Ι. Ράμμος...
ήξερε ότι θα πεθάνει και του έδωσε ένα...χαρτί
με ονόματα ''καταδοτών'' που είχε ανακαλύψει
υποτίθεται ένας ''ιδιωτικός ντετέκτιβ'', παραβι-

βό τόσα χρόνια στην Βοστώνη, προωθούσε επιτήδειους και συγκάλυπτε ανομίες, εξευτελίζοντας έτσι κάθε έννοια δημοσιογραφίας. Ακόμα
και τώρα που ''βρωμάει'' η ατμόσφαιρα, προσπαθεί να συγκαλύψει και ''κάνει το κορόϊδο''.
Ο Ιωάννης Ράμμος εξομολογήθηκε -σύμφωνα με μαρτυρία φίλου του, που μεταφέρουμεότι ''μας έχει παρασύρει ο δικηγόρος. Δουλεύει γιά τον Μεθόδιο και την Πάππας, μαζί με την
κουμπάρα του. Μίλησα με άλλον δικηγόρο, διαφωνεί με πολλά από όσα κάνουμε. Είναι οργανωμένη ομάδα μέσα. Στις συνελεύσεις έρχονται
σαν ομάδα. Δεν έχω στήριξη να αντιδράσω''.
Και πράγματι στις συνελεύσεις μίλαγε βασικά
ο...''μάγκας'' αντιπρόεδρός του και τώρα πρόεδρος Β. Καυκάς, ενώ υπήρξε περίπτωση που πήρε έξω τον δικηγόρο να ''μιλήσουν'' αδιαφορώντας γιά την συνέλευση.
Ο Ι. Ράμμος άριστος γνώστης όλων των μυστικών και ''λαμογιών'' στην Οργάνωση, κατάλαβε
ότι με υπόθεση Μυρτώ θα υπάρξει πρόβλημα.
Οι αδίστακτοι ήθελαν να βάλουν χέρι στο χρήμα, άμεσα ή έμμεσα. Βεβαιώθηκε μέσα Δεκεμβρίου 2013, όταν η ''συμμορία'' άρχισε να βρίζει
την μητέρα της Μυρτώ. Τότε κατάλαβε τις πραγματικές προθέσεις τους. Αρκετοί από τα στελέχη της είχαν πιεστικά οικονομικά προβλήματα,
όπως άλλοι στο παρελθόν. Ο ''πειρασμός'' μεγάλος και οι ''συνήθειες του παρελθόντος'' δεν
κόβονται. 'Ελεγχο δεν είχαν από κανέναν, απεναντίας είχαν ''μπράβο και ζήτω'' από ημερήσια εφημερίδα. Και τα 130 χιλιάρικα ''κόλαζαν'',
ακόμα και τον φιλοχρήματο...άγιο Βοστώνης.
Και ο Ι. Ράμμος, μην έχοντας άλλη επιλογή,
αποφάσισε να κάνει κάτι στα τέλη του χρόνου.
'Εκρινε ότι δόθηκε η ευκαιρία γιά να σταματήσει
η καλοστημένη ''δουλειά''.
Πως χάλασε η δουλειά
Η ζημιά έγινε στις 2 Ιανουαρίου '14 όταν η ''Π''
πρωτοαποκάλυψε την στημένη ''κομπίνα''. Γι'
αυτό και η λυσσαλέα βρώμικη αντίδραση του
βρώμικου κατεστημένου και ειδικά του ''μάγκα''
σημερινού πρόεδρου, αλλά και του νομικού
σύμβουλου, που κυριακάτικα (!!!) έκδοσε ανακοίνωση, προσπαθώντας με ψευτιές και χτύπημα κάτω απο την ζώνη, να μειώσει τις αποκαλύψεις. Δεν τα κατάφερε και αποδείχτηκε μετά ότι
αυτός έλεγε ψευτιές και συκοφαντούσε

Η επιστολή δεν ''κλάπηκε'', ΗΛΙΘΙΟΙ
Ομοσπονδίας Βοστώνης. ΣΤΑΛΘΗΚΕ

Στις 2 Ιανουαρίου 2014, στην πρώτη επανέκδοση της ''Π'', με θέμα κύριο τον έρανο γιά Μυρτώ στην Βοστώνη και τα ''πονηρά παιχνίδια'' της
τοπικής Ομοσπονδίας, δημοσιεύτηκε το κύριο
μέρος της καταγγελτικής επιστολής δικηγόρου
της μητέρας της Μυρτώ προς την Ομοσπονδία.
Η δημοσίευση ξεγύμνωσε απόλυτα την υποτιθέμενη ''καθώς πρέπει'' οργανωμένη παροικία
της Βοστώνης και όσα ακολούθησαν, πιστοποιούν ότι πιθανά να είναι η πιό βρώμικη στις ΗΠΑ,
με αρχηγό τον...μητροπολίτη Μεθόδιο.
Η δημοσίευση της επιστολής δημιούργησε μεγάλη αίσθηση στον Ελληνισμό, ειδικά στην Ελλάδα, αφού σχεδόν όλα τα ελληνικά ΜΜΕ ασχολήθηκαν με το δημοσίευμα και την αποκάλυψη.
Την συνέχεια την γνωρίζετε.
Κάτι όμως που δεν γνωρίζετε είναι ΠΟΙΟΣ
έστειλε την επιστολή γιά δημοσίευση. 'Ολοι, χωρίς εξαίρεση, νομίζουν ότι -λογικά- την έστειλε
ή η μητέρα της Μυρτώ ή ο δικηγόρος της. ΛΑΘΟΣ. Και οι δύο μετά την ανακοίνωση δημοσίευσής της, προσπάθησαν απεγνωσμένα να την
αποτρέψουν. Αυτή είναι η αλήθεια.
Τώρα, πιστοποιώ δημόσια, υπεύθυνα και
γραπτά, ότι ο πραγματικός αποστολέας της
επιστολής του δικηγόρου της μητέρας της
Μυρτώ στην ''Π'', ήταν ο Ι. Ράμμος.
Επειδή τότε δεν είχε βγει ακόμα η ''Π'', η επιστολή στάλθηκε στο kalami.net (βλέπε πάνω).
Ο Ι. Ράμμος γνώριζε, όπως και η Ομογένεια, ότι
μόνο το ''θανατηφόρο'' Κalami.net μπορούσε να
ασχοληθεί και να τα βγάλει στην φόρα.
Την επιστολή την είχαν μόνο ο δικηγόρος, ο
Ράμμος και ο τότε α' αντιπρόεδρος.
Στις 30 Δεκεμβρίου 2013 πήρε την μεγάλη

απόφαση και την έκανε πράξη:
'Εστειλε την επιστολή σε έμπιστο άτομο περί την Ομοσπονδία, βέβαιος ότι αυτή θα προωθηθεί στο Κalami, όπως κι έγινε. Μία εβδομάδα μετά την δημοσίευση τηλεφώνησε στο άτομο και του είπε: ''Αυτό το μυστικό να παραμένει
ασφαλές όσο ζούμε''.
Οι μπούρδες τελευταία του μυθομανή διαδόχου του ότι δήθεν ο Ράμμος έψαξε και βρήκε ποιοί ''καρφώνουν'' στην ''Π'', είναι δημιουργήματα ενός φαντασιόπληκτου εκβιαστή -που
χρήζει ψυχιατρικής βοήθειας- γιά ευκολόπιστους ολίγους Ομοσπόνδυλους και αναπαραγωγή από το ''μπακαλομάγαζο'' της Αστόριας.
Το να προσβάλουν την μνήμη ενός νεκρού με
ψευδολογίες και ξεδιαντροπιά, τυχοδιώκτεςαπατεωνίσκοι, πάει πολύ και δεν είναι ανεκτό.
Ο Ι. Ράμμος, διαισθανόμενος τι ετοίμαζαν διαχρονικοί απατεωνίσκοι Ομοσπονδίας Βοστώνης, έκανε το σωστό και έντιμο. 'Εδωσε την δυνατότητα να ''σταματήσει'' η πορεία τους ανώμαλα. 'Οπως κι έγινε. Δεν πρόδωσε, δεν ατίμασε
συντρόφους του, δεν κατάγγειλε. 'Οσοι τον γνώριζαν, τον αποκαλούσαν ''ψυχούλα''.
Γιά την ''Π'' ήταν ''αντίπαλος'' ως πρόεδρος
της Ομοσπονδίας. Αλλά του αποδίδουμε τον σεβασμό που του αρμόζει, επειδή την συγκεκριμένη ώρα έκανε την έντιμη κίνηση.
'Οχι γιά να βλάψει, αλλά γιά να σταματήσει μία
δρομολογημένη αθλιότητα επιτήδειων. Ουσιαστικά γιά να σταματήσει τον κατήφορο υποτιθέμενων φίλων του και συνεργατών. Τον κατήφορο μιάς Οργάνωσης που ρεζιλεύει με τις πράξεις
της, την ελληνική παροικία στην Βοστώνη και
την Ομογένεια ΗΠΑ, ευρύτερα.
(Γ. Λυκ.)

Θαυμάστε τον χρήζοντα ψυχιατρικής βοήθειας νέο πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βοστώνης:

Παραδέχεται...''διάπραξη ποινικού αδικήματος'' και
λέει βλακείες ακατάπαυστα, προσβάλοντας ακόμα
και την μνήμη του αποθανόντα προκατόχου του
άζοντας το σπίτι τους ή το κομπιούτερ τους ή
υποκλέπτοντας συνομιλίες τους. Δηλαδή ''ομολογεί'' ότι ο νεκρός ήταν υπόλογος γιά διάπραξη
ομοσπονδιακού ποινικού αδικήματος (νομικέ Δ.
Ιωαννίδη, 18 U.S.Code § 2701).
Φυσικά κανείς, ΟΥΤΕ ο νομικός σύμβουλος,
αντέδρασαν λέγοντάς του ''ρε ψωνάρα φαντασιόπληκτε, βαρεμένε, τι αηδίες μας λές; 'Οτι έγινε διάπραξη ποινικού αδικήματος, με διαρρήξεις και υποκλοπές από ιδιωτικό χωρίς δικαστική απόφαση''; Είναι ''μπεεεεε'' ή όχι; Καλά γιά
τον άσχετο προεδρεύοντα δεν χρειάζονται σχόλια. Πρόκειται γιά πρώην τσοπάνο της πλάκας.
Τα ''παραπλανητικά μηνύματα'' που υποτίθεται ''στάλθηκαν'' ήταν οι...αποφάσεις δικαστηρίων γιά κατασχέσεις σπιτιών Ομοσπόνδυλων και
οι δηλώσεις Ομοσπονδίας στο IRS. Στοιχεία που
και η ''κουτσή Μαρία'' βρίσκει στο διαδίκτυο,
αν έχει λίγη γνώση και όχι ''IQ ραδικιού'' Ομοσπόνδυλων Βοστώνης. Το ξανατονίζω: ΟΥΔΕΙΣ
από τα ''μπεεεεε'', ΟΥΤΕ το ''διαμάντι'' ο νομικός
σύμβουλος είπαν οτιδήποτε γιά την ''βαρυσήμαντη ομολογία'' του ''πανέξυπνου'' πρόεδρου.
Και χαριτολογώντας αναφέρω: Αν υποθετικά έτσι έγινε -που δεν έγινε, απλά μπαρούφες,
ψευτομαγκιές έλεγε ο πρόεδρος γιά εντυπωσιασμό και απειλή των ''μπεεεεε''-, αν κάποιος Ομοσπόνδυλος ομιλεί με τον κ. Καλμούκο ας πούμε,
είναι σωστός και έντιμος και αν κάποιος ομιλεί
με την ''Π'' είναι λάθος και άτιμος;
ΤΙ ΛΕΣ ρε βαρεμένε; Προσβάλεις τον νεκρό με
ΨΕΥΤΙΕΣ περί ''ιδιωτικών'' και λοιπές βλακείες;

Ντροπή ΔΕΝ έχεις; Δεν πας να σε δει γιατρός;
Περίπτωση 2η (copy and paste):
(πήγαμε σε δεύτερο δικηγόρο να πάρουμε
γνωμάτευση) «Ο δικηγόρος είναι από μία μεγάλη εταιρεία που ειδικεύεται σε λογιστικά και
επιχειρήσεις. Μιλήσαμε επί δύο ώρες. Μας είπε ότι δεν έχετε κάνει κανένα λάθος, έχετε κάνει το σωστό πράγμα. Κάνατε το καθήκον σας
σαν Οργανισμός 501 C3. Για το Τραστ στο οποίο
θα τοποθετηθούν τα χρήματα, είπε ότι σε καμία
περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι το Τραστ από
την κ. Κοτρότσιου διότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα σ’ αυτά τα χρήματα. Είπε ότι και στον ειδικό λογαριασμό να παραμείνουν τα χρήματα
δεν υπάρχει πρόβλημα. Τόνισε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δώσετε χρήματα σε κανέναν άλλον, μόνο για τα νοσήλια και μόνον με
αποδείξεις».
Πολύ ενδιαφέρον. Προσπαθεί να πείσει ότι
έδωσαν όλα τα σωστά στοιχεία της υπόθεσης
και ο δικηγόρος -ΑΝ πήγαν σε δικηγόρο- τους
είπε μπράβο. 'Η η Βοστώνη είναι γεμάτη βλάκες
''χασοδίκες'' δικηγόρους ή η μπουρδολογία πάει σύννεφο. Και λόγω βλακείας, του ξέφυγε: ''Σε
καμία περίπτωση δεν πρέπει να δώσετε χρήματα σε κανέναν άλλον, μόνο για τα νοσήλια και
μόνον με αποδείξεις''. Μεγάλε, μήπως σας είπε
ότι εξαιρούνται... Μεθόδιος και Πάππας και το...
ξέχασες;;; Ποιούς δουλεύεις ρε μυθομανή;
Μεγάλε... 'Εχει όνομα ο -υποτιθέμενος- ''δικηγόρος'' ή η μπουρδολογία πέφτει έτσι αόριστα
και ξεκάρφωτα πάντα και χάρη στην ''γεροντο-

κόρη'' που αναπαράγει, όσους εξαπατήσουμε;
Μεγάλε, συνέχισε. 'Εχεις μέλλον κι εμείς γέλια.
Το εντυπωσιακό: Κανένα από τα παρευρισκόμενα ''μπεεεεε'' ούτε ο νομικός σύμβουλος-''διαμάντι'', είχε την αξιοπρέπεια να σηκωθεί και να
του πει ''τι λες ρε βαρεμένε'';;;
Περίπτωση 3η (copy and paste):
«Ηταν μία από τις καλύτερες παρελάσεις των
τελευταίων ετών. Η Αστυνομία είπε ότι ήταν 15
με 17 χιλιάδες κόσμου».
Mπράβο, ζήτω, συγχαρητήρια... Μεγαλύτερη
και από αυτήν Νέας Υόρκης. Με τα περιστέρια
και τα άλλα διερχόμενα πουλιά και τους θεατές
σε κοντινό γήπεδο, σίγουρα ήταν 15-17.000. Με
τα άδεια πεζοδρόμια στην πορεία μέχρι εξέδρα,
τι γίνεται μεγάλε; Αλλά μην σκας. Βαφτίζουμε τις
2.000, 15-17, όλο και μερικοί ''συνβαρεμένοι'' θα
τσιμπήσουν και θα φάνε τις μπούρδες σου.
Η επόμενη παράσταση στην άλλη συνέλευση.
Αναμένουμε. Αλλά ίσαμε τότε Ομοσπόνδυλοι,
ένα ''psychological evaluation'' του προέδρου
σας, δεν θα έκανε κακό. 'Οχι ότι δεν το χρειάζεστε και οι υπόλοιποι, αλλά αυτός προηγείται.
Να κάνουμε έρανο γιά έξοδα γιατρού; Αλλά να
πάνε στον γιατρό, όχι στον... Μεθόδιο, ο οποίος
ότι χαζό και φαιδρό υπάρχει στην Βοστώνη, το
''προωθεί'' στην Ομοσπονδία, γιά να μην μπορέσει αυτή να μεγαλώσει ποτέ.
(Γ. Λ.)
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Κύριε Ιωαννίδη, είσαι νομικός σύμβουλος του Προξενείου ή όχι;

Στην ιστοσελίδα σας, της νομικής σας εταιρίας, δηλώνετε γραπτά ότι είστε και νομικός σύμβουλος του γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Βοστώνη και μάλιστα ότι γίνατε ''appointed'' τον χρόνο 1992, τον ίδιο χρόνο που γίνατε και στην...''σοβαρή'' Ομοσπονδία. Ποιός πρόξενος τότε σας έκανε ''appointed'' μόλις πήρατε την άδεια δικηγόρου, να τον συγχαρούμε; Πρωτοφανές... Συγχαρητήρια. Υποθέτουμε ήταν η εποχή που προξένευε το ''δαμάντι'' σήμερα πρέσβης στις ΗΠΑ, που ''έγραψε ιστορία'' στην Βοστώνη (αυτά άλλη φορά, μαζί με τα έργα των... ''έντιμων'' Μπίκα και Ορφανίδη.
Γνωρίζετε, τι εννοούμε). Υποθέτουμε ότι τότε η θρυλική μικρούλα Ομοσπονδία των άστεγων απατεωνίσκων σας, θα έβαζε μπρος το...χτίσιμο Μουσείου και Βιβλιοθήκης. Μπορεί να μην τα κατάφερε,
αλλά από βρωμιές, αρπαχτές, ''εράνους'', ''ξέπλυμα'' και εξαπάτηση IRS, ''έσκισε''. Με εσάς κ. Ιωαννίδη, δικηγόρο της. 'Η ''δεν είδατε τίποτα, δεν ακούσατε τίποτα'' τόσα χρόνια; Από 1992 στην Ομοσπονδία, ε; Μπράβο. Δηλαδή, έμμεσα συνυπεύθυνος και γιά τις...ανομίες της;
Πιστεύουμε ότι ένας δικηγόρος δεν αναφέρει ποτέ κάτι που δεν ισχύει, δηλαδή κάτι ψεύτικο, γραπτά και δημόσια. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτά που αναφέρετε είναι αληθινά και όχι ανακριβή
γιά ''προσέλκυση πελατών'' με ''ψευδή στοιχεία'', επειδή κάτι τέτοιο θεωρείται...παράνομο. 'Ενας
δικηγόρος δεν μπορεί να δηλώνει ανακρίβειες και παραμύθια, γιατί το... Board of Bar Overseers δεν
αστειεύεται στην Μασσαχουσέττη, όπως λένε.
Τα αναφέρουμε αυτά γιατί, το γενικό Προξενείο στην Βοστώνη, επιμένει πεισματικά, στις οχλήσεις
μας, λέγοντας ότι ΔΕΝ υπάρχει ''συμβατική σχέση'' μεταξύ σας, δεν υπάρχει οποιοδήποτε έγγραφο.
Μπορεί να έχετε σύμβαση απευθείας με το υπουργείο Εξωτερικών και να μην έχει ιδέα το Προξενείο, μπορεί ο ''καλαματιανός'' να την έκανε την λαδιά (πως λέμε λάδι Καλαμάτας;)... Και γιά να
μην σας αδικήσουμε, επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, ή εσείς λέτε ''παραμύθια'' κοροϊδεύοντας γραπτά και συνειδητά αφελείς Ομογενείς ή το γενικό Προξενείο μας κοροϊδεύει όλους, μπορείτε να διευκρινήσετε, γιά να γνωρίζει η Ομογένεια, ποιός την ''δουλεύει'';
Ολοκληρώνοντας, θα χρησιμοποιήσω παραφράζοντας, μιά δική σας φράση (σας θυμίζει κάτι;):
«Η ''Π'' επιφυλάσσεται γιά την βασιμότητα των γεγονότων που αναφέρονται στην συγκεκριμένη
ιστοσελίδα (της νομικής εταιρίας) και προτρέπει τον κ. Ιωαννίδη να παρουσιάσει τα στοιχεία -συμβατική σχέση με Προξενείο- που να αποδεικνύουν τα όσα δηλώνει στο βιογραφικό του».
Αναμένουμε με αγωνία... Μαζί και η Ομογένεια...

Η Βοστώνη, με τις ευλογίες του μητροπολίτη της, ''πρωτεύει''

Και άλλη κομπίνα με...''φιλανθρωπική Οργάνωση''
Γιά χρόνια η Ομογένεια Βοστώνης και γύρω περιοχών δίνει χρήμα γιά την αποκαλούμενη ''φιλανθρωπική Οργάνωση'' κάποιας κυρίας Πάππας, με το όνομα '' Hellenic Cardiac Fund''. Δεν την γνώριζε κανείς εκτός Βοστώνης. Κάθε χρόνο γινόταν ''ραδιοθόν'' στα τοπικά ελληνικά ραδιοπρογράμματα γιά έρανο. Με εξαίρεση εφέτος. Βλέπετε ''βρώμισε'' εφέτος η ατμόσφαιρα εκεί και αντί γιά χρήμα μπορεί να μάζευαν ''κράξιμο'' ή κανέναν εισαγγελέα.
Η φερόμενη ως ''φιλάνθρωπος'' και βραβευθείσα πολλές φορές, έχει μία ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ιδιωτική Οργάνωση μόνο, σύμφωνα με τα αρχεία της Πολιτείας Μασσαχουσέττης (Corporations) και αυτά του IRS.
Λέγεται ότι το Fund, είναι ο ''κράχτης'' γιά να πάνε τα χρήματα της ελληνικής Κοινότητας στο νοσοκομείο Παίδων (δείτε και την διαφήμιση παρακάτω). Αλλά όταν αυτό βγαίνει δημόσια και προβάλεται ως Hellenic Cardiac Fund, χωρίς να έχει νομική υπόσταση και χωρίς να λέει την αλήθεια
στους δωρητές, τι είναι; Φυσικά δεν υπάρχει ούτε ως εταιρία, ούτε κάνει φορολογικές δηλώσεις,
ούτε απολογισμούς, ούτε τίποτα. Και η Ομογένεια δίνει, με τις ''προτροπές'' και από ''παπαγαλάκια''
και...νομικούς που θα έχουν τους δικούς τους ''λόγους'' γιά να προβάλουν προϊόντα-''μαϊμού'', ακόμα και γιά να φαγωθούν χρήματα...εράνων.
'Ετσι κανείς δεν γνωρίζει τίποτα γιά το Fund. Μόνο αυτοί που έχουν...ποσοστά από την ''θεάρεστη
πράξη''. Και η αθώα Ομογένεια δίνει.
Εμείς λέμε το αυτονόητο: ΔΕΝ υπάρχει τέτοιο FUND, δεν έχει νομική υπόσταση, είναι ''κράχτης''.
Ποιές οι προθέσεις και οι σκοποί; Υπομονή. Είπαμε μιλάμε πάντα με στοιχεία. Και ''ρωτώντας πας
στην πόλη (ή μπορεί να σε βγάλει και...μητρόπολη). Η Βοστώνη που ήταν στο απυρόβλητο, βγήκε
''πασαρέλα'' με το σκάνδαλο ''έρανος Μυρτώ'' και φάνηκε η μεγάλη...''χαβούζα''.
Ο άγιος Βοστώνης μήπως άκουσε τίποτα γιά το Fund, να μας πληροφορήσει; 'Η είναι και σε αυτό
το ''κόλπο'' μέσα, όπως λένε οι ''κακοήθεις'' στην περιοχή του;
Μα καλά, σε όλες τις...''κομπίνες'' και αρπαχτές στην Βοστώνη, άγιε, μέσα είσαι; Εγώ θέλω να πιστεύω ότι σε μπλέκουν. Δεν είναι δυνατόν άγιοι να κάνουν διαβολικά πράγματα.

Μία δημόσια ερώτηση στο Δ.Σ. Ομοσπονδίας
Βοστώνης και στον νομικό της σύμβουλο
Μπορείτε να εξηγήσετε στην Ομογένεια ΠΟΥ είναι δηλωμένο το Hellenic Cardiac Fund (ή ακόμα
και με συναφές όνομα) της κ. Μπ. Πάππας ως εταιρία νόμιμη, το οποίο επικαλείστε και γραπτά γιά
να του δοθούν χρήματα της Ομογένειας στον έρανο γιά Μυρτώ; Σε ποιά Πολιτεία, ποιά χώρα, ποιά
ήπειρο, ποιόν πλανήτη;
Και αν δεν είναι ΠΟΥΘΕΝΑ, μήπως ΕΞΑΠΑΤΕΙΤΕ την Ομογένεια με -συνειδητά- ψευδείς και γραπτές
δηλώσεις; Ειδικά εσείς κ. Ιωαννίδη, ως δικηγόρος;
ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ... Υπάρχει νόμιμη εταιρία μη κερδοσκοπική με όνομα Hellenic Cardiac Fund στο
οποίο η Ομογένεια, οι Οργανώσεις της δίνουν χρήματα στην Βοστώνη, ναι ή όχι;
Υπάρχει εταιρία μη κερδοσκοπική με οποιοδήποτε όνομα, οπουδήποτε στην Αμερική ή στον κόσμο, με νομικά υπεύθυνη την κ. Μπέσσυ Πάππας;
Αν δεν υπάρχει, ΕΞΑΠΑΤΕΙΤΕ συνειδητά Ομογένεια και μέλη της Ομοσπονδίας, ναι ή όχι;
Και μην πείτε τίποτα χαζά του είδους ''αυτό τα μαζεύει αλλά πάνε αλλού'', δηλαδή κάτι του είδους
''βοηθήστε την ΑΕΚ, αλλά γράψτε την επιταγή στο όνομα Ολυμπιακός''. Τέτοια, μόνο οι...''μαφιόζοι
του Φαναρίου'' κάνουν.

Με την ευκαιρία κύριε νομικέ σύμβουλε. Σας άρεσε η φώτο που έβαλε το ''διαμάντι'' στον Πειραιά, ναι ο ανεπθύμητος στις ΗΠΑ, αυτόν που η ''πυρόπληκτη'' κουμπάρα και ο νέος πρόεδρος, σας
σύστησαν ως ''αξιόλογη'' πηγή, τότε -5 Ιανουραίου- που κάνατε το χτύπημα κάτω από την ζώνη
εναντίον του εκδότη της ''Π'', που τελικά σας έγινε...''μπούμεραγκ''; Να και μιά φώτο, η οποία αποδεικνύει ότι κάνατε ''διάνα'' με την επιιλογή της ''πηγής'' σας γιά να ''αντιμετωπίσετε'' τις καταγγελίες γιά τις ανομίες. Είδατε ο ''συνεργάτης'' σας; Δείχνει τις προτιμήσεις του και δίνει τρανά μαθήματα-παραδείγματα στα...παιδιά σας. Τα επίμαχα σημεία της ΠΡΑΞΗΣ καλύφθηκαν από την ''Π''.
Σημ.: Εγώ ΔΕΝ βαράω ''κάτω από την ζώνη''. Αυτό είναι ''προσόν'' δικό σας κ. Ιωαννίδη.

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

Ελεήσατε στραβοί Βοστώνης τους ανοιχτομάτες με τα παραθαλάσσια...Αποδέκτες χρημάτων γενικά, εράνων ή ότι να 'ναι
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A Singular Mission:

«To promote education by providing scholarships and educational programs to Greek American students who, guided by the values of their Hellenic upbringing, have the
potential to become life-long significant achievers and contribute meaningfully to society.» CHRIS P. TOMARAS (Founder & Chairman - PanHellenic Scholarship Foundation)
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Μία καλοστημένη ''επιχείρηση'', με αρπαχτές, ''ξέπλυμα μαύρου χρήματος'', εκφοβισμούς-απειλές, ''αφορισμούς'' και ''νόμους'' αλα...''σαρία''

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΑΦΙΑ» ΗΠΑ
Οι Ομογενείς, αηδιασμένοι με την κερδοσκοπική, βρώμικη επιχείρηση ''Αρχιεπισκοπή Αμερικής'', της γύρισαν την πλάτη.
Ανεξέλεγκτοι μητροπολίτες-εκβιαστές ενδιαφερόμενοι μόνο γιά χρήμα, συμπεριφέρονται ''απολυταρχικά'' στους 'Ελληνες
ΗΠΑ σαν να είναι ''υπόδουλοι'', αρπάζοντας εκκλησίες, κτίρια Κοινοτήτων που έχτισαν οι γονείς τους, αδιαφορώντας γιά
την ελληνόφωνη Παιδεία. Πως ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, γιά λογαριασμό της Τουρκίας, διάλυσε την Ομογένεια

Πρόσφατα η Αρχιεπισκοπή Αμερικής πληροφόρησε την Ομογένεια ότι η ανέγερση του αγίου Νικολάου στο κάτω Μανχάτταν Νέας Υόρκης,
που καταστράφηκε με το τρομοκρατικό χύπημα
κατά των ''δίδυμων πύργων'', θα καθυστερήσει
εξαιτίας ''έλλειψης χρήματος''. Ενημέρωσε επίσης ότι, επικεφαλής της προσπάθειας συλλογής χρημάτων είναι ο...π. Αλέξανδρος Καρλούτσος. Και η Ομογένεια γέλασε, επειδή ο π. Καρλούτσος έχει ταυτίσει την ''ιερωσύνη'' του με το
χρήμα και την ''ίντριγκα''. Ο π. Καρλούτσος, έχει
και μία άλλη άτυπη ιδιότητα: Είναι το ''αφεντικό'' της Αρχιεπισκοπής, ως ''εκλεκτός'' του μεγαλοεπιχειρηματία Βαρθολομαίου.
Γιά πρώτη φορά στην ιστορία του Ελληνισμού Αμερικής, η Εκκλησία δεν μπορεί να μαζέψει χρήμα. Λιγόστεψαν τα ''θύματα'' και οι έχοντες έδιναν τόσα χρόνια, μόνο γιά τις...ανάγκες
του Πατριαρχείου, το οποίο μαζεύει κάθε χρόνο τεράστια ποσά από τις 5 ηπείρους. Χώρια οι...
επιχορηγήσεις εκατομμυρίων από το υπουργείο
Εξωτερικών της Ελλάδας. Οι ανάγκες της Ομογένειας δεν έχουν σημασία, με αποτέλεσμα, εκτός
των άλλων, τα σχολεία μας να κλείνουν το ένα
μετά το άλλο και η ομιλία της ελληνικής γλώσσας
στα σπίτια Ομογενών να μειώνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς. Κατάντησε η Ομογένεια ΗΠΑ να
πληρώνει χαράτσια στον -με μεγάλες καταθέσεις εκτός Τουρκίας- Πατριάρχη και να αδιαφορεί γιά την ελληνικότητα των παιδιών της.
Χάθηκε το ενδιαφέρον της Ομογένειας γιά ένα
τέτοιο έργο, όπως του άγιου Νικόλα που έχτισαν οι πρώτοι μετανάστες; 'Οχι. Απλά, αυτή, έχει
αηδιάσει με την Αρχιεπισκοπή και το αφεντικό
της, το οικουμενικό Πατριαρχείο. 'Επαθε πολλά
και έμαθε η Ομογένεια. Και όταν ακούει Πατριαρχείο-Αρχιεπισκοπή-Καρλούτσος, τώρα κάθεται μακριά. 'Εχει πειστεί ότι το ''τριαδικό'' βρωμάει άσχημα.
Τόσα χρόνια ο π. Καρλούτσος, ως εκπρόσωπος του μεγαλοεπιχειρηματία Βαρθολομαίου σε
όλα μέσα: Σύνδεσμος με Αμερικανούς πολιτικούς, σύνδεσμος με πλούσιους ''χριστιανούς'',

Ο μεγαλοεπιχειρηματίας-Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον ''προωθούντα τα οικονομικά συμφέροντά του'' στις ΗΠΑ, ''father Alex Karloutsos''
επιπέδου ''μπακαλόγατου με την μαστουρωμέ- τόνομες μητροπόλεις.
ως αρχιεπίσκοπος. Αντικαταστάθηκε όταν ήταν
νη γάτα'' και πρώην υποψήφιου δήμαρχου, σύνΟ (μακαριστός) Ιάκωβος ήθελε, γνωρίζοντας έτοιμος να υλοποιήσει το σχέδιό του γιά την
δεσμος νεόπλουτων ΗΠΑ, Πατριάρχη, τραπεζών την αμερικάνικη πραγματικότητα, να δημιουρ- ένωση των Οργανώσεων Ελληνισμού Αμερικής,
Ελβετίας.
γηθεί αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία στις ώστε να υπήρχε μία φωνή στην Ουάσιγκτον, ειΤο δε γεγονός ότι ακόμα επιτρέπεται στον π. ΗΠΑ, μαζί με άλλους Ορθόδοξους ιεράρχες, άλ- δικά στα εθνικά θέματα. Η λεπτομέρεια αυτή
Καρλούτσου να ''ιερουργεί'', αποδεικνύει την λων ''εθνικών μειονοτικών ομάδων'', αλλά να έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η κίνηση του Σπυρίέλλειψη στοιχειώδους σοβαρότητας του Πατρι- έχει δεσμούς με το Πατριαρχείο.
δωνα δεν άρεσε στην τουρκική κυβέρνηση, με
αρχείου και πως αυτό βλέπει την Εκκλησία και
Ο Σπυρίδωνας παρέμεινε μόνο τρία χρόνια
------------>
την Ομογένεια.
Η αρχή της απαξίωσης
To πρόβλημα ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του '90, όταν έγινε η ''κόντρα'' του τότε Αμερικής Ιάκωβου με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο,
με αποτέλεσμα την παραίτησή του και την τοποθέτηση του Σπυρίδωνα στην θέση του, που συνοδεύτηκε από την πολυδιάσπαση της Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής, σε ημιαυ-

Με φακέλλους με τον...''διπλωματικό σάκο'' οι χορηγίες γιά 2005 στο
Πατριαρχείο. Συνολικά 6 εκατομ. σε ευρώ. 'Οχι μέσω τράπεζας.
Η Τουρκία δεν έχει νόμισμα το ευρώ. Που κατάληξαν;
Υπουργός τότε ήταν ο γνωστός και με τις απάτες Ταμείου με χρήματα
γιά πυρόπληκτους (που πήγαν αλλού) Πέτρος Μολυβιάτης

Aπό τον Ρήγκαν στον Ομπάμα: Τριάντα χρόνια ''φυτευτός'' από ''Υπηρεσίες'' γιά την διάλυση
του Ελληνισμού ΗΠΑ. Την αποστολή του ο ''father Alex'' την ολοκλήρωσε με ''επιτυχία''
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αποτέλεσμα να αντικατασταθεί από το Πατριαρχείο (και με την...συγκατάθεση της τότε κυβέρνησης Σημίτη), που στην θέση του έβαλε, ως
''αχυράνθρωπο'' τον Δημήτριο, ώστε η Εκκλησία μας στις ΗΠΑ να έχει επικεφαλή έναν αδύναμο να ηγηθεί και ''ελεγχόμενο'' αρχιεπίσκοπο. Το ίδιο αδύναμο, κοντόφθαλμο και ''μικρό''
αποδείχτηκε και το επιτελείο του.
Την εποχή εκείνη (1999) ζήσαμε καταστάσεις
που έδειξαν περίτρανα, πως το οικουμενικό Πατριαρχείο, ως ''απόλυτος άρχων'' βλέπει την
Ομογένεια ΗΠΑ. Οι ''άρχοντες'' νεογενίτσαροι,
πηγαινοέρχονταν στην Κωνταντινούπολη γιά να
''θάβουν'' τον Σπυρίδωνα. Η εύνοια του πατριάρχη πληρωνόταν σε χρήμα. Οι ''δωρεές'' σε αυτόν πολλές. Σεβαστά ποσά διοχετεύονταν και
προς...Ελβετία γιά τις ''ανάγκες του Πατριαρχείου'', ουσιαστικά τις προσωπικές του Βαρθολομαίου. Στην εκκλησία μας όλα έχουν την τιμήν
τους. Αυτή δεν έχει τιμή και υπόληψη, αν κρίνουμε και από τον ''βίο και πολιτεία'' των περισσότερων μητροπολιτών στις ΗΠΑ.
Ο άνθρωπος του μεγαλοεπιχειρηματία Βαρθολομαίου (αυτό ουσιαστικά είναι ο οικουμενικός)
στις ΗΠΑ, ο π. Αλεξ Καρλούτσος, που δημιούργησε και την κρίση, όπως επί Ιάκωβου, οργίαζε,
δίνοντας μαθήματα...''προβοκάτορα'' και βρώμικων συναλλαγών. Η βασική του εργασία-αποστολή ήταν να βρίσκει νεόπλουτους Ομογενείς,
που θα ήθελαν την ''ευλογία'' του Πατριάρχη και
την φωτογραφία, με το αζημίωτο. Ο Σπυρίδωνας, τον είχε θέσει στο περιθώριο. Και ο Καρλούτσος άρχισε την υπονόμευση και την ''προβοκάτσια'' πείθοντας νεόπλουτους να δίνουν χρήμα
στον Βαρθολομαίο, ''θάβοντας'' τον Σπυρίδωνα. Φυσικό και επόμενο, ο φιλοχρήματος αρχηγός της ''εκκλησιαστικής μαφίας'' με έδρα την
Τουρκία, βλέποντας το χρήμα να ρέει και τον
Σπυρίδωνα να κάνει ενέργειες ένωσης των ομάδων Ομογενών γιά να έχουν μία φωνή στην Ουάσιγκτον εις βάρος της Τουρκίας, δεν χρειάστηκε
δεύτερη σκέψη γιά να πάρει την απόφαση. 'Εχοντας υπηρετήσει στον τουρκικό στρατό και μετά
γιά χρόνια στις μυστικές Υπηρεσίες της Τουρκίας, το τελευταίο που τον ενδιέφερε ήταν το συμφέρον του Ελληνισμού στην Αμερική.
Η υπόθεση στην πορεία ευτελίστηκε, μετά την
απομάκρυνση του Σπυρίδωνα (1999), όταν μόνιμο και μόνο αστείο ''αίτημα'' στην Ουάσιγκτον
-από την Εκκλησία και τους ''επιφανείς Ομογενείς''- ήταν η...επαναλειτουργία της Θεολογικής
Σχολής Χάλκης!!! Και από τον 2000 ''ξεχάστηκαν'' όλα τα εθνικά μας θέματα και με την επιθυμία των θλιβερών...ελληνικών κυβερνήσεων,
που αναγνωρίζουν ως ''ηγέτη'' του Ελληνισμού
Αμερικής τον αρχιεπίσκοπο, ο οποίος τυπικά εκπροσωπεί ποσοστό 22-25% της Ομογένειας.
Τα αποτελέσματα γνωστά: Ελληνικά σχολεία
κλείνουν, οικονομικά προβλήματα, δραστική
μείωση μελών ενοριών-κοινοτήτων κ.ά. Η κατάσταση αγγίζει το ''μη ανατρέψιμη''. Τώρα, η Αρχιεπισκοπή Αμερικής, κινδυνεύει ακόμα και με
αφανισμό στις επόμενες δεκαετίες.
Οι αιτίες της παρακμής πολλές. Η βασική είναι
ότι δεν υπάρχει μετανάστευση από Ελλάδα όπως
τον προηγούμενο αιώνα και τα παιδιά των Ομογενών διατηρούν ελάχιστες σχέσεις με κάθε τι
το ελληνικό, συμπεριλαμβανόμενης και της ορθόδοξης Θρησκείας.
Στην παρακμή οδήγησε και το Πατριαρχείο,
που θέλοντας να ''βασιλεύει διαιρώντας'' γιά να
αρπάζει χρήμα, οδήγησε την Εκκλησία μας στις
ΗΠΑ στην πολυδιάσπαση, με τα γνωστά θλιβερά
αποτελέσματα. Και δίνοντας έμφαση στην συλλογή...χρήματος ''γιά τις ανάγκες'' του, αγνόησε
όλα τα υπόλοιπα.
Το γεγονός ότι παραμένουμε ακόμα η ΜΟΝΗ
''εθνική μειονοτική ομάδα'' στις ΗΠΑ, που ''εκπροσωπείται'' από την Εκκλησία, δεν ενοχλεί
κανέναν. Ούτε και το γεγονός, ότι οι αυταρχικοί
''αυτόνομοι μητροπολίτες'' ασχολούνται μόνο με
τα...''μαγαζιά'' και τις εισπράξεις τους.
(Σε συνέχειες, θα αναδείξουμε τους τρόπους
λειτουργίας της ''εκκλησιαστικής μαφίας'' μας
στις ΗΠΑ)
Ο πατήρ
και ο υιός
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Απειλές , αυταρχισμός, αφορισμοί, νόμος...''σαρίας'', αρπαγή περιουσιακών στοιχείων Κοινοτήτων

Μία άγνωστη στην Ομογένεια υπόθεση με πρωταγωνιστή
τον θρασύτατο μητροπολίτη Ευάγγελο, ''άγιο'' Νέας Υερσέης

Στην μικρή πόλη Charlottesville, στο δυτικό
μέρος της Πολιτείας Βιρτζίνια, στην κοινότητα
(ενορία) της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος ο μητροπολίτης Ευάγγελος της Νέας Υερσέης, επιχείρησε να οικειοποιηθεί τα κτίριά της, με τον παπά κι εγκάθετους. Η υπόθεση πήγε στα δικαστήρια. Απρίλιο 2008, ο δικαστής αποφάνθηκε ότι η
διένεξη δεν ήταν εκκλησιαστική, όπως ισχυριζόταν ο μητροπολίτης, αλλά άπτεται της νομοθεσίας της Πολιτείας (η υπόθεση είχε αριθμό CL0883). 'Ετσι, δικαίωσε τα μέλη που εναντιώθηκαν
στις ''μαφιόζικες'' μεθόδους του μητροπολίτη
και διέταξε να τους δοθούν πίσω τ' ακίνητα.
Λίγο πριν την δίκη, ο δικηγόρος του μητροπολίτη απείλησε ότι ''αν χάσουμε την δίκη, τότε η Αρχιεπισκοπή θα πάει πάλι την υπόθεση σε
διαστήριο''. Επειδή ο μητροπολίτης, δικαστικά,
βγήκε έξω από το παιχνίδι, η Αρχιεπισκοπή, κατάθεσε αγωγή.
Η ετσιθελική προσπάθεια του μητροπολίτη να
οικειοποιηθεί η μητρόπολη και κατά προέκταση η -θυγατρική επιχείρηση του οικουμ. Πατριαρχείου- Αρχιεπισκοπή Αμερικής, την περιουσία
της ενορίας, την χώρισε στα δύο κι ενώ αριθμούσε 115 μέλη, τώρα έχει μόνο 16.
Να τονίσουμε ότι την τελευταία 25ετία, αργά αλλά σταθερά, η Αρχιεπισκοπή Αμερικής και
κατά προέκταση το οικουμενικό Πατριαρχείο,
έχουν αρπάξει τις περιουσίες των ενοριών-κοινοτήτων (κτίρια, οικόπεδα, εκκλησίες κ.ά.) που
έχτισαν-δημιούργησαν οι μετανάστες. Η αρπαγή, δεν έγινε μόνο με τους εγκάθετους, αλλά
χρησιμοποιήθηκαν και εκβιασμοί. Ενδαφέρθηκαν περισσότερο γιά περιουσιακά στοιχεία και
ελάχιστα γιά την διατήρηση της ελληνικότητας
και της γλώσσας μας.

Πως αρπάζουν τις περιουσίες Κοινοτήτων
Στα 1945 λίγοι 'Ελληνες μετανάστες δημιούργησαν στην πόλη Charlottesville, στο δυτικό μέρος της Πολιτείας Βιρτζίνια, την κοινότητα (ενορία) της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Με την
πάροδο των χρόνων έχτισαν εκκλησία και δίπλα, αίθουσα εκδηλώσεων. Όλα αυτά έγιναν
στ' όνομα μη κερδοσκοπικής εταιρίας, που έγινε τον επόμενο χρόνο, όπως ο νόμος ορίζει. Εκεί
εκκλησιάζονταν, έκαναν τα μυστήρια, συνευρίσκονταν. Οι αποφάσεις λαμβάνονταν δημοκρατικά, κατά πλειοψηφία, αφού όλοι ήταν μέλη της ενορίας-κοινότητας και ''μέτοχοι'' της μη

κερδοσκοπικής εταιρίας.
Τριάντα χρόνια αργότερα, επί ποιμαντορίας
του μακαριστού Ιάκωβου, επιχειρήθηκε, τα κοινοτικά κτίρια ειδικά στις ΗΠΑ, να περιέλθουν
στην ιδιοκτησία της Αρχιεπισκοπής, τότε Βορείου και Νοτίου Αμερικής. Η ενέργεια, που συνοδεύτηκε με την προσπάθεια κατάργησης της ελληνικής γλώσσας στις Λειτουργίες και στα Μυστήρια, συνάντησε αντιδράσεις στην μεγάλη
πλειοψηφία των ενοριών. Ορισμένες, με δόλιους
τρόπους των εγκάθετων στα κοινοτικά Συμβούλια, παραχώρησαν τις περιουσίες τους στην Αρχιεπισκοπή. Με την πάροδο των χρόνων, η οικειοποίηση των περιουσιών των ενοριών-κοινοτήτων, που χτίστηκαν αποκλειστικά από μετανάστες, έγινε κύριος στόχος της Αρχιεπισκοπής.
Mετά την ''καθαίρεση'' Ιάκωβου και την διαίρεση της Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου
Αμερικής τον χρόνο 1996, από το οικουμενικό
Πατριαρχείο σε 12 μητροπόλεις (οι 9 στις ΗΠΑ,
που λογοδοτούν απευθείας στον Πατριάρχη), οι
μητροπολίτες απαίτησαν από τις ενορίες-κοινότητες να παραχωρήσουν τις περιουσίες τους
(κτίρια, σχολεία, αίθουσες εκδηλώσεων κ.ά.) σε

αυτές (υλοποιώντας τις επιθυμίες του οικουμ.
Πατριαρχείου).
'Οσες επίμονα αρνούνταν, οι ελεγχόμενοι από
τους μητροπολίτες παπάδες των ενοριών, που
χρυσοπληρώνονται από τους ενορίτες, μ' εγκάθετους στα κοινοτικά Συμβούλια, επέβαλαν τις
αποφάσεις και ουσιαστικά έκλεβαν τις περιουσίες. Σε αυτό βοηθούν και οι ''μαφιόζικοι'' κανονισμοί των μητροπόλεων, που καθιστούν τον μητροπολίτη απόλυτο ''αφέντη'' των ενοριών.
Ο ''σεβασμιώτατος'' (κατά κόσμον, Ευάγγελος Κουρούνης, μητροπολίτης από τον Απρίλιο
του 2003) έφτασε, μάλιστα στο σημείο ν' απειλεί τους ενορίτες: ''ή κάνετε αυτό που σας λέω ή
σας πετάω έξω από την εκκλησία''. Φυσικά, την
''πολιτική'' του μητροπολίτη προωθούσε ο παπάς της ενορίας, Mιχαήλ Μόνος -που έχει εκδιωχθεί από τρείς άλλες ενορίες διαφορετικών μητροπόλεων γιά ''θεάρεστες πράξεις''- και ολίγοι
''αυλοκόλακες'' στο Συμβούλιο. Ο παπάς, ανάλαβε την ''εργολαβία'' να καθαρίσει την ενορία
από τους ''αντιφρονούντες'', ώστε ο μητροπολίτης να πετύχει τον σκοπό του, δηλ. την οικειοποίηση των περιουσιακών στοιχείων. 'Εφτασε
και στο σημείο ν' αφαιρεί αυθαίρετα το δικαίωμα της ψήφου από τα μέλη της ενορίας, που δεν
συμφωνούσαν με την πολιτική του, και να τους
απαγορεύει τα Μυστήρια. Μάλιστα, έδιωξε και
τον οργανισμό Ladies Progressive Society, απαγορεύοντας να κάνουν χρήση της αίθουσας εκδηλώσεων, επειδή δεν δέχτηκαν να γίνουν Φιλόπτωχος και να δώσουν τα χρήματα του ταμείου τους στην μητρόπολη, αντί να τα ξοδεύουν
γιά την δική τους εκκλησία.
Η απάτη
Ο παπάς, υλοποιώντας την πολιτική του μητροπολίτη και αφού είδε ότι δεν μπορούσε να
κάνει αυτό που ήθελε νόμιμα, εξαιτίας των αντιδράσεων, ζήτησε από δύο εγκάθετους, μέλη του
Συμβουλίου ν' αλλάξουν κρυφά και παράνομα την μη κερδοσκοπική εταιρία (corporation).
Mετά, παραχώρησαν της μετοχές (δηλ. όλα τα
περιουσιακά στοιχεία της ενορίας) στον μητροπολίτη. Γιά την δημιουργία μη κερδοσκοπικής
εταιρίας χρειάζονται τρεις. Οι δύο όμως χρησιμοποίησαν το όνομα τρίτου, χωρίς να τον ρωτήσουν! Οι ενορίτες ενημερώθηκαν γιά την πράξη
αυτή και κατέφυγαν στην Δικαιοσύνη.
(Τα υπόλοιπα στην επόμενη σελίδα)
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ΤΟ ΘΕΜΑ

Mητροπολίτες που έγιναν πρόσφατα και Τούρκοι υπήκοοι

O Bαρθολομαίος με μητροπολίτες γραβατωμένους, αρχές Μαίου 2014 στην
Κων/πολη. Δεξιά ο ''άγιος'' Νέας Υερσέης. Αριστερά η...Δαρδανελίων

Η δικαστική ξεφτίλα ενός θρασύτατου αυταρχικού μητροπολίτη

Σύμφωνα με τον τεσκερέ (διάταγμα) του 1923 για την εκλογή Πατριάρχη, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνον οι αρχιερείς του Πατριαρχείου που εδρεύουν στην Τουρκία και είναι εκ γενετής Τούρκοι υπήκοοι. Το 1970 δημοσιεύτηκε ένα talimat (απόφαση) του νομάρχη Κωνσταντινουπόλεως, σύμφωνα με το οποίο, όταν χηρεύει ο πατριαρχικός θρόνος, υποβάλλεται στη νομαρχία κατάλογος ονομάτων όλων όσοι έχουν δικαίωμα να εκλεγούν στο πατριαρχικό αξίωμα και ο
νομάρχης έχει πλήρη δυνατότητα να διαγράφει όσους δεν είναι αρεστοί!
Το δράμα αρχίζει από τη στιγμή που η πρόταση αυτή έγινε ασμένως δεκτή από Καραμανλή και
Ντόρα και, αργότερα, από τον Βαρθολομαίο, αντί να τον πιέσουν για αλλαγές στο νομικό καθεστώς.
Η ελληνική πλευρά ουσιαστικά δεν ζήτησε να καταργηθεί κανένα από τα νομοθετικά κείμενα που
ισχύουν και αρκέστηκε να αποδεχθεί την πρόταση Ερντογάν, η οποία στην πραγματικότητα επιτρέπει στην Τουρκία να παρεμβαίνει πιο ενεργά και σε αρχιερείς που υπηρετούν και σε άλλες χώρες
υπό τη σκέπη του Πατριαρχείου: στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, την Αμερική, την Αυστραλία και
την Άπω Ανατολή.
Επίσης, σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας, όπως η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το Άγιον Όρος.
Ακόμη, η πνευματική του δικαιοδοσία εκτείνεται στις λεγόμενες Νέες Χώρες (Ήπειρος, Μακεδονία,
Δ. Θράκη, νησιά του Αιγαίου).
Στις 19 Οκτ. 2009 ο Βαρθολομαίος έστειλε σε όλους τους αρχιερείς του Πατριαρχείου εγκύκλιο
επιστολή, με την οποία εξέφραζε τις θερμές ευχαριστίες προς την «Έντιμον Κυβέρνησιν της Τουρκίας», που απεφάσισε να τους παράσχει, αν οι ίδιοι το επιθυμούν, την υπηκοότητά της, και παρότρυνε
τους αρχιερείς να αποδεχθούν την «ευγενή προσφορά» και να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις.
Μέχρι σήμερα στην προτροπή του Βαρθολομαίου έχουν ανταποκριθεί 15 μητροπολίτες, αλλά στο
διαδίκτυο αναφέρονται τα ονόματα 12. Αυτοί, είναι:
- Εκκλησία Κρήτης: 1. Αρκαλοχωρίου-Καστελίου-Βιάννων Ανδρέας, 2. Ιεραπύτνης και Σητείας Ευγένιος, 3. Κισσάμου-Σελίνου Αμφιλόχιος, 4. Πέτρας-Χερσονήσου Νεκτάριος.
- Εκκλησία Δωδεκανήσου: 1. Καρπάθου-Κάσου Αμβρόσιος, 2. Σύμης Χρυσόστομος.
- Εκκλησίες της Διασποράς: 1. Αυστρίας Μιχαήλ, 2. Ιταλίας Γεννάδιος, 3. Δαρδανελλίων Νικήτας 4.
Μπουένος Άιρες Ταράσιος, 5. Νέας Ζηλανδίας Αμφιλόχιος, 6. Πισσιδίας Σωτήριος.
Το ζήτημα πλέον όμως είναι οι εθνικοί κίνδυνοι που θα προκύψουν με την ενέργεια των «15». Αυτοί δεν περιορίζονται στο γεγονός ότι έχουμε 15 μητροπολίτες τόσο ανόητους ώστε να νομίζουν ότι
θα αναρριχηθούν στον οικουμενικό θρόνο. Δεν σκέφθηκαν αυτοί οι 15 σπουδαρχίδες τι παρεμβάσεις θα δέχονται επί μονίμου βάσεως στα καθήκοντά τους από τις τουρκικές αρχές; Λόγου χάριν, θα
μπορούν να χοροστατήσουν σε δοξολογία στην Κρήτη ή τα Δωδεκάνησα και όχι μόνο την 25 Μαρτίου, όταν αυτή η ενέργειά τους μπορεί να χαρακτηριστεί ως αντιτουρκική εκδήλωση;
Αν ο Ερντογάν όντως ενδιαφερόταν για το μέλλον του Πατριαρχείου, θα μπορούσε να καταργήσει
τον τεσκερέ και το ταλιμάτ, δηλαδή να επιτρέψει την εκλογή ως Πατριάρχη οποιουδήποτε αρχιερέα
του Πατριαρχείου και να του χορηγήσει στη συνέχεια την τουρκική υπηκοότητα, εφ' όσον δεν την
είχε, αντί να τους κάνει όλους από πριν Τούρκους υπηκόους.

Να σας «χαιρόμαστε» σεβασμιότατε!... Επιστολή προς τον Νικήτα (Λούλια)

Να σας χαιρόμαστε σεβασμιότατε Μητροπολίτη Δαρδανελίων κ. Νικήτα, που γίνατε Τούρκος υπήκοος και, κυρίως, να σας χαίρονται οι γονείς των μαθητών και φοιτητών του «Αθηναγορείου» Ορθόδοξου Θεολογικού Ινστιτούτου (Μπέρκλεϊ , Καλιφόρνια) το οποίο διευθύνετε. Σίγουρα έχουν εξασφαλίσει για τα βλαστάρια τους «ντοκτορά» στο μάθημα της Οθωμανικής Προπαγάνδας.
Κάνατε «σεφτέ» (έτσι δεν λέτε στην Τουρκία;) κ. Νικήτα, πρώτος και, ελπίζουμε, μόνος μεταξύ
των Ιεραρχών μας στην Αμερική, στην επαίσχυντη για Έλληνα (και δη εν αποδημία ευρισκόμενο) Ιεράρχη απόκτηση της τουρκικής υπηκοότητας. Θα τρίζουν τα κόκκαλα του Αθανασίου Διάκου και
του Παπαφλέσσα, αν τους έχετε, βέβαια, ακουστά.
Εντύπωση προξενεί, ωστόσο, η «αφοπλιστική» σας δήλωση πως «αν είναι για να ενισχύσουμε το
Πατριαρχείο θα κάνω τα πάντα». Και την ψυχή στον διάβολο, αν χρειαστεί, Δέσποτα; Κύριε Ελέησον!
Και η συνείδησή σας; Έστω και το «μικρό» κομμάτι της που αφορά την ομολογία σας: «από μία
άποψη ναι»; Σας σώζει την ψυχή, νομίζετε, η παιδιάστικη «καταφυγή» στην υπηκοότητα του Πατριάρχη; Αυτός, τουλάχιστον, δεν είπε ποτέ ότι είναι ή ότι νιώθει Έλληνας! Τούρκος δηλώνει και, μάλιστα, «υπερήφανος» για την πατρίδα του την Τουρκία, και, καθ’ α τον αφορά προσωπικώς, καλά κάνει.
Εσάς, όμως, κατ΄ οικονομίαν πλέον σεβασμιότατε, δεν ενοχλεί την θρησκευτική σας συνείδηση
(και τη συνείδηση όσων ιεραρχών υποκύψουν τελικά στην ανίερη όσο και ανιστόρητη πατριαρχική
μεθόδευση) ότι έτσι γίνεσθε άμεσα συνεργός στην ολοκλήρωση του «ολοκαυτώματος της Ορθοδοξίας» που ξεκίνησαν οι Οθωμανοί Τούρκοι το 1832 και με πλήρες σχέδιο το συνεχίζουνε αδιάλειπτα
μέχρι και σήμερα; Μέχρι και την ολοκληρωτική υποταγή και εξαφάνιση της Ορθοδοξίας στο μέλλον
κάτω από την μπότα των Οθωμανών, με την τουρκοποίηση των Ορθοδόξων Ιεραρχών.
Βγάλατε τα ελληνικά από τις Εκκλησιές μας. Βγάλατε τα ελληνικά από τα σχολειά μας. Τώρα υποχρεώνετε τα παιδιά μας να έχουν πνευματικούς «ηγήτορες» εθελοντές ραγιάδες!

Τουρκοποίηση μητροπολιτών: Οφείλει να απαντήσει το Φανάρι

Επειδή το «Οικουμενικό» Πατριαρχείο δεν υποστέλλει τις υστερόβουλες και εθνικά απαράδεκτες
προσπάθειές του να μεταμορφώσει σε Τούρκους τους Ιεράρχες του Απόδημου Ελληνισμού και των
Νέων, λεγομένων, Χωρών (!) εμείς θέλουμε ευθέως να ρωτήσουμε τον κ. Βαρθολομαίο, και περιμένουμε απάντηση:
Είναι αλήθεια, Παναγιώτατε, ότι οι Κανονισμοί και το Φερμάνι του 1862, το οποίο διέπει τη λειτουργία του Πατριαρχείου σήμερα, επιβάλλει ο Πατριάρχης να είναι γεννημένος Τούρκος και ο πατέρας του επίσης να είναι γεννημένος Τούρκος; Επομένως, πως μπορεί να γίνει αυτό το οποίο ισχυρίζεστε ότι, δηλαδή, ένας αμερικανογεννημένος ή ελλαδογεννημένος Ιεράρχης μπορεί να να πάρει πολιτική Τουρκική υπηκοότητα και στη συνέχεια, εάν τον εγκρίνει «φυσικά» η Νομαρχία της
Κωνσταντινούπολης, να γίνει Πατριάρχης, όταν το «Καταστατικό» επιβάλλει αυτούς τους δύο όρους;
Έχει αλλάξει το «Καταστατικό» αυτό κ. Βαρθολομαίε και, αν ναι, πότε;
Αν δεν άλλαξε, γιατί κοροϊδεύετε (κοινώς εξαπατάτε) τους Ιεράρχες και τους υπόσχεστε πράγματα που δεν μπορούν να συμβούν; Μήπως για να τους δελεάσετε για να «εγγράψουν» ευκολότερα ακίνητα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως ζητήσατε, κάτι που ο Αρχιεπίσκοπος κ. Δημήτριος σε συνέντευξή του έχει ξεκαθαρίσει πως σε ό,τι αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δεν
μπορεί να γίνει αυτό για «νομικούς λόγους»; Ποιοί είναι οι «νομικοί λόγοι» σεβασμιότατε; Δεν κάνει
να τους μάθουμε και μεις; Μήπως επειδή το «Οικουμενικό» Πατριαρχείο δεν είναι Νομικό πρόσωπο και, επομένως, δεν μπορεί και δεν δικαιούται να έχει στην κατοχή του ακίνητη περιουσία και η
όποια ακίνητη περιουσία ήθελε ενδεχομένως μεταβιβαστεί από τις Επαρχίες και τις Νέες Χώρες θα
περάσει αυτομάτως σε τουρκική κατοχή; Και σε ποιό όνομα θα γίνει η πράξη μεταβίβασης;
Σύμφωνα πάντα με τους ίδιους «Κανονισμούς», το πολύ που μπορεί να γίνει ένας Ιεράρχης που
δεν είναι «πατρόθεν» Τούρκος αλλά απόκτησε την τουρκική υπηκοότητα, είναι να χρηστεί Ιεράρχης
του «Οικουμενικού θρόνου». Τ΄ακούτε Άγιοι που σπεύσατε (όσοι σπεύσατε) να υποβάλετε αιτήσεις
για να γίνεται τούρκοι υπήκοοι; «Μην προσδοκάτε πλούτοι να σας δώκει η Ιθάκη». Τα έχει κρατήσει
όλα για τον εαυτό της...
Και κάτι τελευταίο, αλλά όχι και μικρότερης σημασίας: Όσοι Ιεράρχες του απόδημου ελληνισμού
θελήσουν στο μέλλον ή έχουν ήδη κάνει αίτηση στην νομαρχία της Κωνσταντινουπόλεως να λάβουν
τουρκική υπηκοότητα, πρέπει με δημόσια δήλωσή τους να το γνωστοποιήσουν άμεσα στο ποίμνιό
τους. Δεν μπορεί ο Έλληνας να έχει θρησκευτικό «αφεντικό» Τούρκο και να μην το γνωρίζει... Σε
κάθε άλλη περίπτωση, αν, δηλαδή, γίνει κρυπτοτούρκος, θα πρέπει να ξυρίζεται.
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Βοηθάμε την
πατρίδα μας,
μιλώντας
γιά τις μοναδικές
ομορφιές της, σε
γνωστούς,
φίλους, γείτονες
Αμερικανούς.
Και τους
προτρέπουμε να
επισκεφθούν
μαζί μας την
Ελλάδα.

ΑΓΓΕΛΙΑ

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

ΕΛΛΑΔΑ...
Η χώρα που διάλεξαν και οι Θεοί

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

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

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ,
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ, ΘΗΡΕΥΤΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΠΑ
Στυλιανός Μανής - Πρόεδρος
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Ο Παρμενίδης ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος. Γεννήθηκε στην Ελέα της Μεγάλης Ελλάδας στα τέλη του 6ου αι. π.Χ., σε ένα περιβάλλον επηρεασμένο από τις απόψεις του Πυθαγόρα και του Ξενοφάνη. Θεωρείται η πλέον πρωτότυπη μορφή της προσωκρατικής σκέψης. Σε
αντίθεση με τους Ίωνες φυσιολόγους δεν αναζητά την ενότητα του κόσμου σε μια φυσική ουσία,
αλλά στην ίδια την «οντότητα» των πραγμάτων
που μας περιβάλλουν, στο είναι όλων των όντων
και όλων των πραγμάτων.
Ο Παρμενίδης εκθέτει τη φιλοσοφία του σε
έμμετρο λόγο (δακτυλικό εξάμετρο), επιθυμώντας πιθανώς να την παρουσιάσει ως αποτέλεσμα θείας αποκάλυψης.
Στο προίμιο του ποιήματoς περιγράφεται το
ταξίδι του ποιητή πάνω σε άρμα, καθοδηγούμενο από κόρες του΄Ηλιου σε μια ανώνυμη θεά.
Ακολουθεί η Αλήθεια, στην οποία μιλά η θεά επιχειρώντας μια προσέγγιση της καρδιάς της αλήθειας.
«αλλά ωστόσο θα μάθεις και τούτο, πως τα δοκούντα θα έπρεπε να είναι απολύτως δεκτά, όλα
δεκτά στο σύνολό τους ως όντα».
Παρουσιάζοντας τα φαινόμενα ως όντα, εισάγεται στο ποίημα το είναι και γεννιέται εκείνος ο
κλάδος της φιλοσοφίας που ονομάζεται Οντολο-

ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

Παρμενίδης o έμμετρος
γία, δηλ. λόγος περί του όντος, περί του είναι.
Σε αντίθεση με τους Ίωνες ο Παρμενίδης δεν
ρωτά για το τι των όντων, αλλά στρέφει την
προσοχή μας στο είναι. Σε ένα άλλο απόσπασμα
αντιδιαστέλλει το είναι, την ύπαρξη των όντων
με το μηδέν και το απορρίπτει, μη αποδεχόμενος τη σύλληψη του απόλυτου μηδενός ως αντίθετου στο είναι.
Παρόλο που αναφέρει αρχικά τις δύο οδούς
του είναι και του μηδενός ως τις μόνες που μπορούν να νοηθούν, σπεύδει να υπογραμμίσει ότι
η οδός του «είναι» είναι η μόνη αληθινή και ότι
μόνον το είναι μπορεί να αποτελέσει αυθεντικό
αντικείμενο της νόησης. Η νόηση εδώ δεν εξαρτάται βέβαια από τις αισθήσεις, αλλά εισδύει στη
βαθύτερη ουσία των πραγμάτων.
Άσχετα από τη μεταβολή των εξωτερικών
πραγμάτων το είναι, που αφορά αδιακρίτως
κάθε ον, αποτελεί το μοναδικό αντικείμενο της
Αλήθειας, η οποία δεν αρνείται τον Κόσμο και
την πολλαπλότητα, την κίνηση και την πολυμορφία, αλλά υπογραμμίζει την ενότητα και συνέχεια που τον διέπει, αν φυσικά τον δούμε γεμάτο από το είναι.
Στο δεύτερο τμήμα του ποιητικού του έργου,

Ο Κλεάνθης ο 'Aσσιος

Ο Κλεάνθης ο Άσσιος (από την Άσσο της Τρωάδος, 330 π.Χ. - 232 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας στωικός φιλόσοφος. Υιός του Φανίου, υπήρξε μαθητής, επί 19 ολόκληρα έτη, και, εν τέλει, διάδοχος του
Ζήνωνα, ως ο δεύτερος κατά σειρά δάσκαλος της Αρχαίας Στοάς. Πρώην πυγμάχος αθλητής, έφθασε στην Αθήνα γύρω στο έτος 282, με μόνον 4 δραχμές στο πουγκί του, όπου σπούδασε Φιλοσοφία
υπό τον κυνικό Κράτητα αλλά κυρίως υπό τον Ζήνωνα επί 14 πλήρη έτη, όντας υποχρεωμένος, κατά
την παράδοση, να κερδίζει τα προς το ζην με νυκτερινή εργασία αρτεργάτου ή άντληση ύδατος για
λογαριασμό ενός κηπουρού.
Λέγεται ότι οι Αθηναίοι πολίτες, παρατηρώντας ότι ήταν υγιής και δυνατός και παρευρίσκετο ανελειπώς στις παραδόσεις του Ζήνωνος, παρά το ότι δεν είχε φανερούς οικονομικούς πόρους, τον παρέπεμψαν στον Άρειο Πάγο, κατά τα νόμιμα της πόλεως, ώστε να εξηγήσει από πού αντλούσε τα
προς το ζην. Όταν κατέθεσαν υπέρ του ο κηπουρός για λογαριασμό του οποίου αντλούσε νερό και
η γυναίκα στον αλευρόμυλο και φούρνο της οποίας εργαζόταν, οι δικαστές συνεκινήθησαν σε τέτοιον βαθμό για την αφοσίωσή του στην Φιλοσοφία, ώστε εψήφισαν να του χορηγηθούν τιμής ένεκεν δέκα μναι από το ταμείο της πόλεως (ο Ζήνων, δεν του επέτρεψε ωστόσο να δεχθεί το χρηματικό βραβείο).
Ο Κλεάνθης ήταν άνθρωπος μεγάλης σωματικής ρώμης (κάποιοι τον αποκαλούσαν «Δεύτερο Ηρακλέα») και εξαιρετικά πνευματώδης (απάντησε κάποτε σε κάποιον που τον είχε αποκαλέσει «γάιδαρο» ότι μόνον αυτός θα μπορούσε να σηκώσει το.. σαμάρι του Ζήνωνος). Υπήρξε μία αξιοσέβαστη
προσωπικότητα, πλήρης πνευματικότητος και λέγεται μάλιστα ότι, στα βαθιά του γεράματα, σε ηλικία 99 ετών, ήταν αυτός ο ίδιος που έδωσε τέλος στη ζωή του, παύοντας να λαμβάνει οποιαδήποτε τροφή όπως πιθανόν και ο δασκαλός τού, Ζήνων, (πολύ αργότερα, η Ρωμαϊκή Σύγκλητος έστησε
προς τιμήν του φιλοσόφου αυτού, ένα άγαλμά του στην ιδιαιτέρα πατρίδα του, Άσσο). Τον διεδέχθη
μετά από 32ετή σχολαρχεία ο μαθητής του Χρύσιππος από τους Σόλους.
Η φιλοσοφική δραστηριότητα του Κλεάνθους είχε συντηρητικά χαρακτηριστικά, καθώς δεν ανέ-

Στράβων

Ο Στράβων ήταν αρχαίος Έλληνας ιστορικός,
γεωγράφος και φιλόσοφος. Ειδικότερα, ως γεωγράφος, συγκαταλέγεται στους διασημότερους
της αρχαίας εποχής.
Ο Στράβων γεννήθηκε από πλούσια οικογένεια το 63 ή το 64 π.Χ. στην Αμάσεια του Πόντου, όπου και πέθανε, σε ηλικία 90 περίπου
χρονών (λίγο μετά τον 23 μ.Χ.).
Η Αμάσεια πλέον ανήκει στη σημερινή Τουρκία, ωστόσο την περίοδο που γεννήθηκε ο Στράβων, η περιοχή αυτή είχε μόλις ενσωματωθεί
στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Απέκτησε μόρφωση εξειδικευμένη κι εκλεκτή από μεγάλους δασκάλους της εποχής του και μελέτησε τα γραπτά
διάφορων γεωγράφων και φιλοσόφων της αρχαιότητας, αρχικά στην περιοχή του και αργότερα στη Ρώμη.

αποκλειόμενες και αντίθετες μορφές του φωτός
και της νύκτας.
Κατόπιν η θεά παραθέτει τη γένεση και την
παρούσα κατάσταση του κόσμου, όπως προκύπτει από την ανάμειξη του φωτός και της νύκτας, παραθέτοντας ουσιαστικά την κοσμογονία και την κοσμολογία του φιλόσοφου. Έχουμε,
λοιπόν, για πρώτη φορά την ανάπτυξη ενός δυιστικού φιλοσοφικού συστήματος, αντίθετου με
το μονιστικό Ιωνικό σύστημα της μίας αρχής του
κόσμου. Ο Παρμενίδης χρησιμοποιεί δύο ισότιμες αρχές-μορφές, που με τη συνεργασία τους
και την ανάμειξή τους δημιουργούν τον κόσμο
και τον διέπουν.

η θεά επικρίνει τους ανθρώπους που διχοτομούν τον κόσμο επηρεασμένοι από τις αισθήσεις
τους, κατατάσσοντας τα όντα στις δύο αλληλο-

Επιδράσεις
Ο μονισμός της Αλήθειας και ο δυισμός της
Δόξας δε βρίσκονται σε αντίθεση, αλλά αλληλοσυμπληρώνονται και συνδέονται στενά. Η Αλήθεια ασχολείται με το αμετάβλητο είναι, ενώ η
Δόξα με το κοσμικό γίγνεσθαι. Ανάμεσα στα δύο
τμήματα το τμήμα της Αλήθειας ήταν εκείνο που
επηρέασε την εξέλιξη της ελληνικής φιλοσοφίας
περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο προσωκρατικό κείμενο. Η επίδρασή του είναι εμφανής τόσο στους μεταγενέστρεους προσωκρατικούς όσο
και στο έργο του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη

πτυξε τις διδασκαλίες του Ζήνωνος, αλλά απλώς τις διεφύλαξε πιστά. Ο διάδοχος του Ζήνωνος δημιουργεί απλώς υποκατηγορίες στην στωική τριχοτόμηση της Φιλοσοφίας, θέτοντας την Διαλεκτική και Ρητορική υπό την Λογική και απλώνοντας την Ηθική με την πρόσθεση της Πολιτικής (μελέτη
των Ηθικών Αρχών του βίου και των συντακτικών Αρχών της Πολιτείας) και την Φυσική με την πρόσθεση της Θεολογίας.
Ο Κλεάνθης προσυπογράφει τις θέσεις του δασκάλου του, ότι το κάθε ανθρώπινο ον οφείλει να
έχει στη ζωή του τον ίδιο ανώτερο και ηθικό προορισμό, να επιδιώκει τον ίδιο σκοπό του «ομολογουμένως ζην» και να λαμβάνει την ίδια αμοιβή, απλώς τα μέσα και οι διαδρομές προς την επίτευξη του σκοπού είναι διαφορετικά από άνθρωπο σε άνθρωπο, αν και από την Φύση έχουν διανεμηθεί
κατά δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο. Η Φύση δεν κάνει διακρίσεις, παραγκωνισμούς και αδικίες αλλά
για όλους ισχύουν οι ίδιοι νόμοι και όλοι είναι τέκνα της ιδίας Αρχής.
Δικό του δρόμο ο Κλεάνθης ακολούθησε μόνο στην αξιολόγηση του Ηλίου (αντί του Αιθέρος) ως
Ηγεμονικού του Κόσμου, στην Κοσμογονία και την Ηθική του. Σε αυτόν ανάγεται η (διευρυνθείσα εν
σχέσει προς τον Ζήνωνα) διατύπωση - έκφραση για το «Τέλος», κατά την οποία ο στωικός πρέπει να
ζει σε απόλυτη εσωτερική συμφωνία (ομολογία) προς την Φύση, προσέθεσε δε στον όρο του Ζήνωνος το «τήι Φύσει», βελτιώνοντάς τον σε «ομολογουμένως τήι Φύσει ζήν»
Τα έργα του
Ο Διογένης ο Λαέρτιος, διασώζει έναν κατάλογο 50 έργων του, που από τον Χάνς Φον Άρνιμ επεξετάσθη σε 57 στο σύνολο, στην πλειονότητά τους ηθικού περιεχομένου (ανάμεσά τους και ερμηνευτικά έργα στον Όμηρο και στον Ηράκλειτο τον Εφέσιο): «Περί Χρόνου», «Περί της του Ζήνωνος
φυσιολογίας», «Ερωτική Τέχνη», «Αρχαιολογία», «Περί Ευβουλίας», «Ηρακλείτου Εξηγήσεις», «Περί
Αισθήσεως», «Περί Τέχνης», «Περί Αρετών», «Περί Ελευθερίας», «Περί Νόμων», «Περί Επιστήμης»,
«Περί του ότι η αυτή Αρετή Ανδρός και Γυναικός», «Περί Διαλεκτικής» κ.ά. Από όλα του τα έργα, διασώθηκε από τον Στοβαίο μόνον ο «Ύμνος εις Δία», μία προσπάθεια να τεθεί η ποίηση στην υπηρεσία της φιλοσοφικής γνώσεως.
Ταξίδεψε αρκετά, μεταξύ άλλων στην Αίγυπτο και την Αιθιοπία. Σε ό,τι αφορά στις φιλοσοφικές του πεποιθήσεις, ήταν οπαδός του στωικισμού, ενώ στην πολιτική ήταν υπέρμαχος του
ρωμαϊκού ιμπεριαλισμού. Στο διάστημα των ταξιδιών του φρόντισε να συλλέξει όλο το απαιτούμενο υλικό, το οποίο τον βοήθησε αργότερα
στη συγγραφή ιστορικών και γεωγραφικών έργων.
Τα δύο μεγαλύτερα έργα του είναι τα Ιστορικά υπομνήματα και τα περίφημα Γεωγραφικά
του. Τα Ιστορικά υπομνήματα αποτελούνται από
47 βιβλία γραμμένα σε πάπυρο, τα περισσότερα
εκ των οποίων χάθηκαν, με αποτέλεσμα τα σωζόμενα αποσπάσματα (που σήμερα βρίσκονται
στην κατοχή του πανεπιστημίου του Μιλάνου)
να μην επιτρέπουν τον σχηματισμό ακριβούς εικόνας του όλου έργου.
Το έργο του «Γεωγραφικά», που αποτελεί-

ται από 17 βιβλία, ευτυχώς σώζεται ακέραιο
και σε άριστη κατάσταση, χαρίζοντας τη φήμη
και τη δόξα του στους κατοπινούς αιώνες. Πρόκειται για ένα περιληπτικό μεν, αλλά σαφέστατο και μεθοδικό σύγγραμμα, όχι απλά και μόνο
χρήσιμο, αλλά και πραγματικά πολύτιμο σε ό,τι
αφορά στην πληροφόρηση για τα πράγματα της
εποχής του, καθώς παρουσιάζει την περιγραφική ιστορία ανθρώπων και πόλεων από διαφορετικές περιοχές του τότε γνωστού κόσμου.
Το έργο αυτό του Στράβωνος είναι, θα μπορούσε να λεχθεί, ο πιο ακριβής και ποιοτικός
«παγκόσμιος Γεωγραφικός Άτλας» της εποχής
του. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ακριβές
χρονοδιάγραμμα της συγγραφής του έργου του,
ωστόσο αναφορές στα κείμενά του τοποθετούν
την ολοκλήρωση των «Γεωγραφικών» στο διάστημα κατά το οποίο τα ηνία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είχε ο Τιβέριος.

Οι αδελφοί Αμβροσιάτου, εύχονται στην αξιότιμη πελατεία τους καλές διακοπές στην
γενέτειρα Ελλάδα, μαζί με συγγενείς, φίλους και είναι βέβαιοι ότι θα τις απολαύσουν.

Oasis Cafe & Bakery
19630 Northern Boulevard
Flushing, N.Y. - Tel. 1-718-357-4843
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Ο Νόμος, υποτίθεται, είναι γιά όλους

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά μιας Δημοκρατίας δυτικού τύπου είναι ο σεβασμός στην
Δικαιοσύνη. Οι Νόμοι ισχύουν για όλους και αυτό αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των κοινωνιών
αυτών που θαυμάζουμε. Αντίθετα, στις τριτοκοσμικές χώρες η εξουσία και η οικονομική ελίτ
περιφρονούν την ισονομία και χρησιμοποιούν
τον Νόμο για να περιφρουρήσουν τα συμφέροντά τους. Το κακό είναι ότι στην τριτοκοσμική
Ελλάδα αναγκάστηκε να «συμβιβαστεί» ακόμη
και η «ηθικολάγνος» τρόικα. Εκτός κι αν ο καυγάς περί ολιγαρχών είχε να κάνει με το ποιοί θα
ήταν τελικά οι «εκλεκτοί».
Υπάρχουν δύο περιστατικά που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Το ένα είναι αυτό με τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομίας. Η κυβέρνηση αποφάσισε να απολύσει τις καθαρίστριες.
Για έναν, δύο, τρεις λόγους. Δεν είναι αυτό σήμερα το θέμα μας. Κι ήρθε ένα Δικαστήριο και
τις δικαίωσε. Πως αντέδρασε το ελληνικό δημόσιο; Αναζήτησε επιχειρήματα για να μην εφαρμόσει την απόφαση! Το ίδιο το κράτος περιφρόνησε τον Νόμο!
Μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι τα Δικαστήρια
γέρνουν υπερβολικά την πλάστιγγα υπέρ των
εργαζομένων. Μπορεί να ισχυριστεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις που οι αποφάσεις πάσχουν
νομικά. Μπορεί να ισχυριστεί ό,τι θέλει, αλλά
αυτός δεν είναι λόγος για να μην εφαρμόζει τις
αποφάσεις των Δικαστηρίων.
Το άλλο περιστατικό είναι η απόφαση του
ΣτΕ για το Mall. Δεν συζητάμε για μία πρωτόδικη απόφαση, αλλά για απόφαση του ΣτΕ. Και τι
έκανε η κυβέρνηση; Έσπευσε να δώσει αναδρομική κάλυψη στον θιγόμενο επιχειρηματία, βαπτίζοντας το εμπορικό κέντρο fast track και δίνοντάς του το δικαίωμα να πάρει και πόρους
από το ΕΣΠΑ.
Θέλανε να δώσουν λύση στο πρόβλημα του
Mall; Μπορούσαν να δώσουν μία λύση που να
προστάτευε την επένδυση και ταυτόχρονα να
ικανοποιούσε και την αίσθηση του κοινού για Δικαιοσύνη. Να πλήρωνε ο επιχειρηματίας, όπως
θα πλήρωνε αντίστοιχα σε μία άλλη περίπτωση
ένας κοινός θνητός.
Μιλάμε για θεσμούς. Για την ακρίβεια μιλάμε
για έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Δημοκρατίας, την Δικαιοσύνη. Οι Έλληνες είχαμε
πάντα μία περίεργη σχέση με την Δικαιοσύνη!
Μας έλεγαν οι τροϊκανοί όταν ήρθαν για πρώτη φορά στην Αθήνα ότι ένα από τα βασικότερα προβλήματα της Ελλάδας ήταν οι ολιγάρ-

χες. Είδαμε πρωτοσέλιδα στον Τύπο, εκτοξεύτηκαν απειλές. Και; Τι έγινε από τότε; Δεν έχουμε ψευδαισθήσεις. Ο καθένας ό,τι μπορεί και
όπως μπορεί. Ούτε και θα ρίξουμε στην τρόικα
το ανάθεμα για τις δικές μας αμαρτίες. Απλά, να
μην λέμε μεταξύ μας και ανοησίες, ότι η Ελλάδα
είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Διότι σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα συνέβαιναν αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα θα είχαν ξεσηκωθεί και οι
πέτρες. Εδώ ο καυγάς είναι σταθερά και πάντα
για το πάπλωμα, όπως έλεγε και η ιστορία του
Χότζα.
Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος γράφει για το πως
βλέπουν τον Νόμο οι Έλληνες στο έργο του
«Οξυρρύγχειοι Πάπυροι, αναλαμβάνοντας τον
ρόλο του Ρωμαίου συγκλητικού που δίνει συμβουλές στον συμπατριώτη του που πρόκειται να
αναλάβει τον ρόλο του διοικητή σε μία ελληνική
επαρχία: «H μοίρα μας έταξε νομοθέτες του κόσμου και το ελληνικό άτομο περιφρονεί το νόμο.
Δεν παραδέχεται άλλη κρίση δικαίου παρά την
ατομική του, που δυστυχώς στηρίζεται σε ατομικά κριτήρια. Απορείς πώς η πατρίδα των πιο μεγάλων νομοθετών έχει τόση λίγη πίστη στο νόμο. Και όμως από τέτοιες αντιθέσεις πλέκεται η
ψυχή των ανθρώπων και η πορεία της ζωής των.
Σπάνια οι έλληνες πείθονται «τοις κείνων ρήμασι». Πείθονται μόνο στα ρήματα τα δικά τους
και ή αλλάζουν τους νόμους κάθε λίγο, ανάλογα
με τα κέφια της στιγμής ή όταν δεν μπορούν να
τους αλλάξουν, τους αντιμετωπίζουν σαν εχθρικές δυνάμεις και τότε μεταχειρίζονται εναντίον
τους ή τη βία ή το δόλο. A! τόσο τη χαίρεται ο
έλληνας την εύστροφη καταδολίευσή τους, τους
σοφιστικούς διαλογισμούς που μεταβάλλουν
τους νόμους σε ράκη!»
Σωστά! Συνέβαινε και σε άλλες εποχές. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας κάνει υπερήφανους.
Όταν ένας λαός επιτρέπει στην κυβέρνησή του
να μεταβάλλει τους νόμους σε ράκη, τότε είμαστε κοντά στο σημείο εκείνο της παρακμής που
μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή. Το έχουμε βιώσει πολλές φορές στο ένδοξο παρελθόν μας. Η εποχή που αναφέρει ο
Κωνσταντίνος Τσάτσος ήταν η εποχή εκείνη που
δεν υπήρχε πια ελληνική κρατική οντότητα. Κι
αυτό κράτησε μέχρι το 1821!
Μόνο με τρόμο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε
ένα μέλλον που μας επιφυλάσσει μία τόσο σκληρή μοίρα, να ζήσουμε μία εθνική καταστροφή!
Να βιώσουμε εμείς στα δικά μας χρόνια μία ακόμη κατάρρευση.
(Θανάσης Μαυρίδης)

Θα πάρουν
και τα ρέστα του

Ο πρωθυπουργός ανασχηματίζει τις... ισορροπίες μεταξύ των εταίρων της συγκυβέρνησης και
των στελεχών της Ν.Δ., τα οποία αισθάνονται ότι
παρουσιάζεται μπροστά τους η τελευταία, ενδεχομένως, ευκαιρία να διασωθούν εκλογικά στις
επόμενες εθνικές εκλογές, όταν δεκάδες από
αυτά θα αποχαιρετήσουν τα έδρανα του Κοινοβουλίου, το «πρώτο τραπέζι πίστα» στην τηλεόραση και την ασφάλεια της βουλευτικής αποζημίωσης.
Ο Σαμαράς προσπαθεί να διατηρήσει όρθια μια κυβέρνηση που... γέρνει επικίνδυνα μετά την καθαρή ήττα στις ευρωεκλογές και σταδιακά χάνει όσα στηρίγματα της είχαν απομείνει
στο εσωτερικό της χώρας και έξω από αυτήν.
Είναι άλλωστε ενδεικτικές οι τοποθετήσεις
των παραγόντων που εκφράζουν ή εκπροσωπούν τους δανειστές τις τελευταίες ημέρες. Όλοι
συγκλίνουν στη διαπίστωση δημοσιονομικού
κενού τα επόμενα χρόνια και όλοι συμφωνούν
στον -από καιρό προεξοφλημένο- τρόπο κάλυψής του: νέο δάνειο και νέο μνημόνιο.
Από αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο η κυβέρνηση αδυνατεί να δραπετεύσει, διότι της λείπουν
τα πολιτικά και οικονομικά εργαλεία. Εξ άλλου,
ύστερα από μια διετή περίοδο πλήρους συμμόρφωσης, σήμερα δεν μπορεί να παραστήσει ότι
διαπραγματεύεται: η θέση της είναι υπονομευ-

μένη στα μάτια των ελεγκτών. Και η ίδια παραμένει δέσμια του εαυτού της και των συμφερόντων με τα οποία συστηματικά ταυτίστηκε.
Το μεγάλο πρόβλημα του πρωθυπουργού είναι ότι αδυνατεί να διασφαλίσει τη σταθερότητα
την οποία έθεσε ως δίλημμα στον ελληνικό λαό
στις 25 Μαΐου.
- Οι παράγοντες των δανειστών, διαβλέποντας
ότι βρίσκεται σε φάση αποδρομής, επιχειρούν
να του αποσπάσουν όσο περισσότερες δεσμεύσεις είναι δυνατόν, ώστε να «δέσουν» με αυτές
και τον... επόμενο.
- Ο σύμμαχός του στην κυβέρνηση αναπροσαρμόζει σταδιακά την πολιτική στρατηγική
του, ώστε να αποτελέσει αργότερα τον εταίρο
του επερχόμενου... ΣΥΡΙΖΑ.
- Κορυφαίοι εγχώριοι και διεθνείς επιχειρηματικοί παράγοντες -αλλά και διεθνή ΜΜΕ- εγκαταλείπουν την αδιέξοδη πολεμική κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ήδη επιχειρούν να
σύρουν το άρμα του ΣΥΡΙΖΑ πιο κοντά στις θέσεις τους, ώστε να αντιμετωπίσουν μειωμένο ρίσκο όταν αλλάξει ένοικο το Μαξίμου.
Τι απομένει ώστε να στηρίξει για λίγο ακόμη την ετοιμόρροπη κυβέρνηση του Σαμαρά; Η
ελπίδα εταίρων, δανειστών και ελεγκτών ότι θα
πάρουν και τα ρέστα του...
(Σταύρος Χριστακόπουλος)

Ψωμί, ελιά και Μπενίτο βασιλιά

Χάϊλ Μπέννυ

Σιχτίρ πια χερ Σόϊμπλε και φράου Μέρκελ
Δεν ξέρουμε αν η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα έλαβαν το μήνυμα των εκλογών, όμως, σίγουρα στο Βερολίνο δεν έφτασε ποτέ. Οι πολιτικές της Μέρκελ και του Σόιμπλε ήταν αυτές που οδήγησαν σε εξαθλίωση τον ελληνικό λαό με τη συνεχή απειλή της εξόδου από το ευρώ. Κι ενώ η Ελλάδα
έκανε ότι ήταν δυνατόν για να μη συμβεί το ατύχημα, κι ενώ περιμένουμε μια καλύτερη αντιμετώπιση από τους δανειστές, η γερμανική πολιτική συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο.
Αναρωτιέται κανείς αν ο Σόιμπλε έχει γίνει ο καλύτερος χορηγός της Χρυσής Αυγής και του ΣΥΡΙΖΑ. Κι αν η παρέα του Βερολίνου θέλει να εξωθήσει την Ελλάδα σε ευθεία σύγκρουση με τους δανειστές με ότι αυτό συνεπάγεται.
Η νέα παρέμβαση του Γερμανού υπουργού Οικονομικών είναι βούτυρο στο ψωμί του ΣΥΡΙΖΑ και
των λαϊκιστών. Προφανώς ο Σόιμπλε είναι μεταξύ άλλων κουφός και τυφλός και δεν κατάλαβε τι
ψήφισαν οι Έλληνες αλλά και όλη η Ευρώπη. Αλλιώς πώς να εξηγήσει κανείς τις δηλώσεις που έκανε στο περιοδικό Focus και οι οποίες θα δημοσιευτούν τη Δευτέρα. Είπε λοιπόν ο εν λόγω «χορηγός»
της διάλυσης της χώρας.
«Για τον ελληνικό λαό οι μεταρρυθμίσεις συνδέονται με μεγάλη επιβάρυνση, ακόμη και με δυσχέρειες, αυτό δεν αμφισβητείται. Γι αυτό θα πρέπει να έχουμε και πάρα πολλή κατανόηση. Αλλά αυτό
δεν βοηθά σε κάτι: ο ελληνικός λαός πρέπει να περάσει αυτήν τη μεταρρυθμιστική διαδικασία, εάν
η χώρα θέλει να παραμείνει στο ευρώ. Οι Έλληνες αποφασίζουν μόνοι τους για το μέλλον τους. Μια
νομισματική ένωση όμως μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν όλοι τηρούν τους κοινούς κανόνες» ήταν
τα χαρακτηριστικά λόγια του κ. Σόιμπλε. Άφησε ακόμη, ανοικτό το ενδεχόμενο να χρειαστεί η Ελλάδα πρόσθετη βοήθεια ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι το πιθανό νέο «πακέτο» θα είναι περιορισμένο
και δεν θα ξεπερνά τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ.
«Στα τέλη του 2012 ψηφίσαμε το δεύτερο πρόγραμμα για την Ελλάδα. Τότε ήταν σαφές ότι θα διαρκούσε δύο χρόνια και ότι η Ελλάδα και μετά από αυτό δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί πλήρως από τις αγορές. Το χρέος της Ελλάδας, σύμφωνα με τις προγνώσεις της Τρόικα, θα φτάσει το
2022 σε ένα επίπεδο που θα μπορεί να χαρακτηρισθεί βιώσιμο» σημειώνει ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
και συνεχίζει «Προϋπόθεση θα ήταν βεβαίως να συνεχίσει να εκπληρώνει τους όρους του ΔΝΤ, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ».
Με απλά λόγια ο Σόιμπλε επαναφέρει στο τραπέζι την απειλή εξόδου από την ευρωζώνη σε περίπτωση που δεν κάνει η Ελλάδα τις «μεταρρυθμίσεις». Αλλά τι εννοεί μεταρρυθμίσεις; Πρόσθετα μέτρα; Περικοπές; Νέες απολύσεις; Ανακοπή της αναπτυξιακής προσπάθειας που πάει να γίνει;
Κι εν πάση περιπτώσει τα λόγια του Σόιμπλε δεν είναι στην ουσία το κλειδί για να ανοίξουν οι πρόωρες εκλογές; Η κυβέρνηση σε όλους τους τόνους έχει πει ότι δεν πρόκειται να πάρει άλλα μέτρα λιτότητας. Άλλωστε σε μια Βουλή η οποία βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, κανένα μέτρο
δεν πρόκειται να περάσει. Η κυβέρνηση θα πέσει την ίδια ώρα. Και αυτό το ξέρουν οι Γερμανοί. Επομένως προς τι η επαναφορά της πίεσης για νέα μέτρα; Είναι τόσο ηλίθιοι να ανοίγουν θέματα όπως
το grexit;
Φανερά ενοχλημένη η κυβέρνηση από την εξέλιξη αυτή απάντησε μέσω του υπουργείου Οικονομικών. «Το ερώτημα της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη έχει απαντηθεί οριστικά και αμετάκλητα και έχει περάσει μέσα από τις αιματηρές οικονομίες και θυσίες του ελληνικού λαού», επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ενώ διευκρινίζεται πως «οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας, όπως
είναι γνωστό και έχει δεχθεί και το τελευταίο Eurogroup, είναι καλυμμένες μέχρι τα μέσα του 2015.
Για την περίοδο 2015-2016 οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας θα εξαρτηθούν σε σημαντικό βαθμό από τα αποτελέσματα της τραπεζικής δοκιμασίας που θα διενεργήσει η ΕΚΤ σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο», ήταν η απάντηση του υπουργείου Οικονομικών.
Και απαντώντας στον Σόιμπλε, το υπουργείο Οικονομικών επιτέθηκε και στον ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας
πως «βλέπει παντού φαντάσματα και αντικοινωνικά μέτρα».
«Την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ, σε μια έξαρση νέου λαϊκισμού, βλέπει παντού φαντάσματα, εμείς εργαζόμαστε συστηματικά για την ελάφρυνση των βαρών του ελληνικού λαού. Η Ελλάδα ακολουθεί το
δρόμο εκείνων των μεταρρυθμίσεων που είναι σε όφελος του ελληνικού λαού, δηλαδή που αυξάνουν το εθνικό προϊόν, ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας και μειώνουν τις τιμές καταναλωτή, διευκολύνοντας έτσι και την πρόσβασή της στις διεθνείς χρηματαγορές χωρίς ανάγκη νέων μνημονίων και
μέτρων λιτότητας», αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών.
Οι προβλέψεις του ΔΝΤ ή του Σόιμπλε είναι λανθασμένες. Άλλωστε και πέρυσι το Νοέμβριο μιλούσαν για μηδενικό πρωτογενές πλεόνασμα και ζητούσαν επιπλέον μέτρα 3 δις ευρώ.
Το πλεόνασμα ξεπέρασε το 1,5 δις ευρώ και μέτρα επιπλέον δεν ελήφθησαν το 2013, ούτε και το
2014 μέχρι σήμερα.
Ανεξαρτήτως, όμως, των λαθών, εσκεμμένων ή όχι το μήνυμα που πρέπει να στείλει η κυβέρνηση
είναι ένα. Ούτε ένα μέτρο δεν πρόκειται να ληφθεί επιπλέον, μέτρο που θα οδηγούσε σε περαιτέρω
φτωχοποίηση τον ελληνικό λαό. Την ώρα που συζητάμε για μειώσεις στους φόρους, κατάργηση της
έκτακτης εισφοράς, μείωση των αντικειμενικών αξιών , ελαφρύνσεις σε ελεύθερους επαγγελματίες
και συνταξιούχους, οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται για μέτρα λιτότητας πρέπει να πέσει στον κάλαθο των αχρήστων.
Η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο δίλημμα το οποίο σίγουρα θα μεταφέρει στο Βερολίνο και τον Σόιμπλε ο Στουρνάρας σε 10 ημέρες. Είτε θα υποκύψει στις νέες πιέσεις των δανειστών και θα παραδώσει την εξουσία στον Τσίπρα ο οποίος θα έρθει ως «μεγάλος σωτήρας» είτε θα
πει το μεγάλο «όχι» και θα απαιτήσει τον τερματισμό των πιέσεων.
Ωστόσο, ίσως τελικά δεν είναι καν δίλημμα αυτό για τον Σαμαρά. Ο δρόμος είναι ένας και είναι αυτός της άμεσης αντίστασης χωρίς άλλες υποχωρήσεις. Ο κόσμος είναι στα κάγκελα, ο πρωθυπουργός το ξέρει, επομένως, δεν μένει άλλη λύση από το να διατρανώσει στον κάθε Σόιμπλε «αι σιχτίρ
πια χερ Σόιμπλε και μαντάμ Μέρκελ».
(antinews)
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Η αλήθεια για τον Χάρη Θεοχάρη
Ήταν το πρόβλημα ο Χάρης Θεοχάρης; Θα λέγαμε ότι ήταν αρχής εξαρχής ένα μέρος ενός συνολικότερου προβλήματος, της εφαρμογής μιας
άχαρης και αδιέξοδης φορολογικής πολιτικής.
Όταν όμως επιχείρησε να αυτονομηθεί και να διακριθεί έγινε ένα μεγάλο πρόβλημα από μόνος
του. Όταν για παράδειγμα έκανε business plan
για τα λεφτά που πρέπει να μαζέψει η εφορία
από πρόστιμα, δημιουργήθηκε θέμα!
Η κυβέρνηση αποφάσισε να απαλλαγεί από το
Χάρη Θεοχάρη και μαζί να αποτινάξει από πάνω της λίγη από τη σκόνη που έχει συγκεντρώσει από την εξαέρωση της μεσαίας τάξης. Δεν
ήταν όμως ο Χάρης Θεοχάρης εκείνος που ψήφισε τους νόμους. Ο Χάρης Θεοχάρης ήταν εκείνος
που τους εφάρμοζε και εκείνος που προσπαθούσε να τους ερμηνεύσει. Κι εκεί, στην ερμηνεία,
έκανε οπωσδήποτε λάθη και επέδειξε υπερβάλλοντα ζήλο, όπως έλεγε στο παρελθόν η «υπηρεσία» σε περιπτώσεις ξυλοδαρμού διαδηλωτών από τα «όργανα».
Υπάρχουν δύο τρόποι για να αντιμετωπίσει το
δημόσιο τους πολίτες. Ο ένας είναι ο καλόπιστος, μέχρι να αποδειχτεί ότι δεν άξιζε της εμπιστοσύνης του. Ο δεύτερος τρόπος είναι να θεωρήσει αρχής εξαρχής τον πολίτη ένοχο και να
τον καλέσει να αποδείξει αυτός την αθωότητά
του. Αυτό συμβαίνει στην κοινωνία του Όργουελ και της Ελλάδας του 2014.
Αυτή τη δεύτερη σκληρή γραμμή, όμως, την
επέλεξε ο Χάρης Θεοχάρης, σε συνεργασία με
την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και την τρόικα. Διότι αυτό πίστευαν οι άνθρωποι. Ότι οι Έλληνες είναι κλέφτες και απατεώνες κι ότι θα έπρεπε να συνετιστούν. Θυμηθείτε τις δηλώσεις Στουρνάρα για τους κατοίκους
της Εκάλης!
Θυμηθείτε τα δημοσιεύματα του γερμανικού
κυρίως τύπου για το πόσο κλέφτες είναι οι Έλληνες. Όλες οι πρακτικές που ακολούθησαν οι φορολογικές αρχές βασιζόντουσαν σε μία στρατηγική εκδίκησης. Έφταιγαν δεν έφταιγαν οι φορολογούμενοι.
Προσέξτε τώρα! Για να βρει ο αδικημένος φορολογούμενος το δίκιο του θα έπρεπε να προσφύγει στην Δικαιοσύνη αφού εξασφάλιζε με
κάποιον μαγικό τρόπο χρήματα για να πληρώσει
το ήμισυ του προστίμου. Όσο άδικο κι όσο υψηλό κι αν ήταν το πρόστιμο! Και θα έπρεπε να περιμένει στη συνέχεια μερικά χρόνια να εκδικαστεί η υπόθεσή του...
Την πολιτική αυτή δεν την ακολούθησαν οι
εφοριακοί επειδή το αποφάσισαν οι ίδιοι. Ήταν
εντολή από τα ανώτερα κλιμάκια. Δηλαδή από
τον Χάρη Θεοχάρη. Το αν αυτό ήταν απόφαση
του Χάρη Θεοχάρη ή του Γιάννη Στουρνάρα ή
της τρόικας, ας μας το πει ο πρώην Γενικός. Η
ουσία πάντως είναι ότι οι εφοριακοί για να μην
μπλέξουν έμπαιναν στη διαδικασία των μεγάλων
προστίμων. Πραγματικά ατιμωτικό και άδικο για
πολλούς φορολογούμενους. Αποφάσεις που κατέστρεψαν ζωές.
Φταίει ο Χάρης Θεοχάρης και για τους ρυθμούς της Δικαιοσύνης; Όχι! Φταίει όμως επειδή
τους γνώριζε και θα έπρεπε να συνυπολογίσει
κι αυτό τον παράγοντα σε οποιαδήποτε απόφασή του. Επίσης, δεν μπορεί να μπαίνει σε εφαρμογή το πρόγραμμα του κοινωνικού μερίσματος
και οι τράπεζες να κατάσχουν τα λίγα ευρώ που
έβρισκαν μέσα στους λογαριασμούς. Τα χρήματα που περίμεναν αναξιοπαθούντες για να μπορέσουν να καλύψουν άμεσες ανάγκες τους. Το
ότι οι τράπεζες ήταν ανέτοιμες να αντιμετωπίσουν την κατάσταση ήταν ευθύνη του εν λόγω
τεχνοκράτη.
Κι υπάρχει και κάτι άλλο! Να δεχτούμε για χάρη της συζήτησης ότι ο Χάρης Θεοχάρης δεν
έφταιγε για τίποτα κι ότι ο ίδιος απλώς εκτελούσε εντολές. Ή συμφωνεί κανείς με τις εντολές
και τις εκτελεί ή δεν συμφωνεί και παραιτείται.
Να διαφωνεί με όλα και να τα εφαρμόζει με
σθένος και αυταπάρνηση είναι ένας «επαγγελματισμός» που δεν συναντάμε εύκολα. Κι αν πιστεύουν στην Κομισιόν ότι είναι τόσο καλός που
θα έπρεπε να τον έχουμε στην πλάτη μας για τα
επόμενα τριάντα χρόνια, δεν έχουν παρά να τον
προσλάβουν και να του αναθέσουν μία θέση ευθύνης. Και για να μην αφήσουμε κάτι στον αέρα: Υπήρξαν εφοριακοί που διαφώνησαν με τις
απίστευτες πολιτικές της κυβέρνησης και παραιτήθηκαν ή αρνήθηκαν να εκτελέσουν εντολές.
Ο κ. Χάρης Θεοχάρης χρειάστηκε να παραμείνει
ώρες στο γραφείο του κ. Στουρνάρα για να πειστεί να δώσει την παραίτησή του.
Από την άλλη δεν είμαστε από εκείνους που

θα μηδενίσουν το έργο του Χάρη Θεοχάρη στις
εφορίες. Δεν θα είμαστε άδικοι. Ως άνθρωπος
της τεχνολογίας επιτέλεσε σπουδαίο έργο. Σήμερα ο πολίτης μπορεί με ένα κουμπί να κάνει
εργασίες που μέχρι πριν από λίγο καιρό απαιτούσαν ατελείωτη παραμονή στις ουρές στις
εφορίες. Το πρόβλημα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός ανέλαβε και έργο από ένα κομμάτι που δεν
γνώριζε, που δεν καταλάβαινε. Κι αυτό σε συνδυασμό με το αλαλούμ των δεκάδων νόμων και
εκατοντάδων εγκυκλίων έφερε ένα αποτέλεσμα
που δεν ήταν επιθυμητό. Ο κ. Χάρης Θεοχάρης
δεν είναι θύμα ούτε των περιστάσεων ούτε των
εποχών. Είναι θύμα των δικών του επιλογών.
(Θανάσης Μαυρίδης)
Tι δήλωσε ο Θεοχάρης
«Δεν έχει κανένας το ανάστημα να μου ζητήσει
να παραιτηθώ. Παραιτούμαι γιατί πρέπει να παραιτηθώ... Φεύγω με το κεφάλι ψηλά» δήλωσε
ο απελθών γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), Χάρης Θεοχάρης, αποχαιρετώντας,
παρόντος του υπουργού Οικονομικών, τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του
υπουργείου Οικονομικών Γ. Στουρνάρα. Την ίδια
ώρα το υπουργείο απηύθυνε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του ΓΓΔΕ.
«Φεύγω με ψηλά το κεφάλι. Δεν νοιώθω εξιλαστήριο θύμα γιατί κάτι πήγε στραβά. Αυτοί
που νοιώθουν ότι κάτι έχει πάει στραβά, ας κοιτάξουν τα δικά τους πεπραγμένα» δήλωσε ο κ.
Θεοχάρης.
Ερωτηθείς εάν υποχρεώθηκε σε παραίτηση,
δήλωσε ότι «δεν έχει κανένας το ανάστημα να
μου ζητήσει να παραιτηθώ. Παραιτούμαι γιατί
πρέπει να παραιτηθώ».
Σχετικά με το «κυνήγι» της μεγάλης φοροδιαφυγής, ο κ. Θεοχάρης χαρακτήρισε το συγκεκριμένο «κυνήγι» ως «το πιο δύσκολο πράγμα»,
δεδομένων, όπως είπε, τόσο των προβλημάτων
της δημόσιας διοίκησης, όσο και του οπλοστασίου που διαθέτουν οι φοροδιαφεύγοντες.
Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Aιτία βαθιάς ανησυχίας χαρακτήρισε η Κομισιόν την αποχώρηση του Χάρη Θεοχάρη από τη
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπόψη της την
παραίτηση του γενικού γραμματέα δημοσίων
εσόδων της Ελλάδος, Χάρη Θεοχάρη. Από τον
ορισμό του γ.γ. δημοσίων εσόδων τον Φεβρουάριο 2013, ως επικεφαλής μιας ημιαυτόνομης διοίκησης, εντός του υπουργείου οικονομικών, ο
κ. Θεοχάρης διαδραμάτισε ρόλο κλειδί στον εκσυγχρονισμό και στην ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης, αυξάνοντας τα ποσοστά συλλογής εσόδων και εφαρμόζοντας βασικές νέες φορολογικές μεταρρυθμίσεις για τη συλλογή
εσόδων και τους φόρους περιουσίας. Η διοίκηση εσόδων διαδραματίζει ρόλο κλειδί στο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα και η εξέλιξη αυτή
είναι αιτία βαθιάς ανησυχίας.
Είναι ουσιώδους σημασίας να διασφαλίσει η
κυβέρνηση την πλήρη συνέχεια στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που έχουν προγραμματιστεί ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα
της διοίκησης, η καταπολέμηση της απάτης και
της φοροδιαφυγής και η διασφάλιση αυξανόμενων δημοσίων εσόδων.
Όπως έχει δηλώσει ο αντιπρόεδρος Ρεν, επανειλημμένα κατά το παρελθόν, αυτό δεν είναι μόνο στοιχείο οικονομικής αποτελεσματικότητας, αλλά και κοινωνικής δικαιοσύνης. Ως
εκ τούτου σε συνεργασία με τους εταίρους μας
στην ΕΚΤ και το ΔΝΤ θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης για μια πιο αυτόνομη διοίκηση εσόδων,
όπως επίσης και για τις δεσμεύσεις με στόχο να
θεσπιστούν αυστηρές διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες για τον ορισμό ανώτατων διοικητών στην ελληνική δημόσια διοίκηση.
Προσβλέπουμε σε μια αυστηρή, διαφανή και
αξιοκρατική διαδικασία για τον ορισμό του διαδόχου του κ. Θεοχάρη, προκειμένου να διασφαλιστούν υψηλά πρότυπα ακεραιότητας και διαφάνειας».
Απάντηση ΥΠΟΙΚ
«Κακώς εκδήλωσε ανησυχία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή» ήταν το σχόλιο του υπουργείου Οικονομικών στην ανακοίνωση της Κομισιόν.
«Ό,τι επιτεύχθηκε στην Ελλάδα, επιτεύχθηκε με το αίσθημα ευθύνης της κυβέρνησης, των
βουλευτών που τη στηρίζουν και κυρίως με τις
θυσίες του ελληνικού λαού» αναφέρει το υπουργείο.

Google Street View στην Ελλάδα
Η Ελλάδα γίνεται η 56η χώρα που εισέρχεται στο Street View, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να εξερευνούν εικονικά μια γειτονιά μέσω πανοραμικών φωτογραφιών από το επίπεδο του
δρόμου. Η εφαρμογή θα είναι επίσης διαθέσιμη στο Google Earth αλλά και στο Google Maps για κινητό τηλέφωνο.
Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από το Street View ένα γενικό ποσοστό 60%-70% της ελληνικής επικράτειας, με έμφαση στα αστικά κέντρα, τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς και φυσικά τις
περιοχές που φιλοξενούν αρχαιολογικούς χώρους. Σύμφωνα με την Google, σταδιακά το ποσοστό
αυτό θα αυξάνεται, ενώ μέσα στο 2014 θα υπάρχει και ανανέωση των εικόνων διαφόρων περιοχών.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τονίστηκε η σημασία της εφαρμογής για μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία δίνει ιδιαίτερη βαρύτερη στην αναβάθμιση του τουριστικού της προϊόντος σε συνδυασμό με την τεράστια πολιτιστική κληρονομιά.
Χαρακτηριστικό είναι ότι από τις πρώτες περιοχές που «χαρτογραφήθηκαν» για τις ανάγκες του
Street View ήταν τα νησιά Μύκονος, Πάρος, Σαντορίνη και Κρήτη, όπως επίσης το Μουσείο της
Ακροπόλεως και το Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτμο.
Εκμάθηση ξένων γλωσσών μέσω «έξυπνων» υποτίτλων
Η εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι μία απαραίτητη μεν, επίπονη για πολλούς δε, δραστηριότητα.
Στον «αγώνα» για τη διευκόλυνσή της ή και την «παράκαμψή» της, έχουν κατά καιρούς παρουσιαστεί πολλές προτάσεις, από «υποτιτλισμό» σε πραγματικό χρόνο από «έξυπνα» γυαλιά μέχρι αυτόματους μεταφραστές με μεγάφωνα. Ωστόσο, το πρόγραμμα «έξυπνων» υποτίτλων Fleex επιδιώκει
να δώσει νέα διάσταση στο θέμα, συνδυάζοντας τη διδασκαλία με την ψυχαγωγία, και συγκεκριμένα
με την παρακολούθηση ταινιών ή τηλεοπτικών σειρών.
Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του New Scientist, το Fleex εξάγει τα δεδομένα υποτίτλων που
βρίσκονται σε ένα αρχείο βίντεο που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή του χρήστη ή online και
στη συνέχεια παρουσιάζει διπλούς υποτίτλους, τόσο στη μητρική γλώσσα του «μαθητή» όσο και στη
γλώσσα την οποία θέλει να μάθει.
Προς το παρόν, το Fleex διδάσκει μόνο αγγλικά. Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, δεν προβάλλει όλους τους υποτίτλους, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να «φόρτωνε» υπερβολικά τον «μαθητή». Αντί
αυτού δείχνονται σε αρχικό επίπεδο μόνο υπότιτλοι στη γλώσσα του και ένα μικρό ποσοστό αυτών
προβάλλονται επίσης στα αγγλικά. Ο χρήστης μπορεί να αυξήσει το ποσοστό αυτό, ανάλογα με τα
επίπεδα κατανόησής του. Σταδιακά, οι υπότιτλοι στη «μητρική» γλώσσα του «μαθητή» εξαφανίζονται. Παράλληλα, υπάρχει ανά πάσα στιγμή η δυνατότητα επιλογής ενός δυσνόητου υποτίτλου για
να εμφανιστεί ένα επεξηγηματικό μενού, όπου εξηγούνται νοήματα και τυχόν ιδιωματισμοί.
Διαζευγμένοι οι γονείς, παχύσαρκα τα παιδιά
Οι ερευνητές, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό «British
Medical Journal», ανέλυσαν στοιχεία για πάνω από 3.000 μαθητές με μέση ηλικία οκτώ ετών.
Η μελέτη συνέκρινε τη σωματική μάζα των παιδιών (αναλογία βάρους προς ύψος), καθώς και ειδικότερα την κοιλιακή παχυσαρκία (αναλογία περιφέρειας μέσης προς ύψος), σε σχέση με την οικογενειακή κατάστασή τους (γονείς παντρεμένοι, ανύπαντροι, χωρισμένοι κ.α.).
Σχεδόν ένα στα πέντε παιδιά (ποσοστό 19%) είχαν βάρος πάνω από το κανονικό, δηλαδή ήταν
υπέρβαρα (δείκτης σωματικής μάζας 25-30) ή παχύσαρκα (δείκτης σωματικής μάζας άνω του 30),
ενώ σχεδόν ένα στα δέκα παιδιά (ποσοστό 9%) είχαν τοπική κοιλιακή παχυσαρκία.
Η μελέτη έδειξε ότι αναλογικά περισσότερα παιδιά χωρισμένων γωνιών είχαν παραπανίσια κιλά,
σε σχέση με τα παιδιά που οι γονείς τους παρέμεναν παντρεμένοι.
Συγκεκριμένα, τα παιδιά των οποίων οι γονείς είχαν πάρει διαζύγιο, ήταν 54% πιο πιθανό να είναι
υπέρβαρα ή παχύσαρκα και 89% πιθανότερο να έχουν κοιλιακό πάχος. Το ποσοστό ήταν ακόμη μεγαλύτερο (63%) για τα αγόρια διαζευγμένων γονιών, τα οποία επίσης είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα
(104%) να έχουν πάχος στην κοιλιά τους. Για τα κορίτσια χωρισμένων γονιών, ο κίνδυνος των παραπανίσιων κιλών ήταν αρκετά μικρότερος από ότι για τα αγόρια.
Προηγούμενες σχετικές μελέτες έχουν καταλήξει σε παρεμφερή συμπεράσματα, γεγονός που δείχνει ότι το διαζύγιο σε μια οικογένεια αποτελεί παράγοντα που «ευνοεί» την παχυσαρκία.
Μία πιθανή αιτία, λόγω και της μείωσης του οικογενειακού εισοδήματος, είναι η συνήθως μεγαλύτερη κατανάλωση πρόχειρου και χαμηλής ποιότητας φαγητού, με πολλά λιπαρά και θερμίδες.
Επίσης, εκτιμάται ότι παίζει ρόλο το αυξημένο ψυχολογικό στρες των παιδιών που είδαν τον γάμο
των γονιών τους να διαλύεται. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα αγόρια πιθανώς να είναι πιο ευάλωτα από συναισθηματική άποψη σε όλη αυτή τη διαδικασία.
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Ομπάμα: Δεν θα ζητήσω συγνώμη για τη συμφωνία με τους Ταλιμπάν
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε σήμερα ότι δεν θα ζητήσει «συγγνώμη» για τη
συμφωνία που επετεύχθη με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και οδήγησε στην απελευθέρωση του
λοχία Μπόου Μπέργκνταλ, που ήταν αιχμάλωτός τους επί μια πενταετία. Η δήλωση αυτή έρχεται
έπειτα από τις αντιδράσεις που προέκυψαν καθώς δεν συμβουλεύθηκε το Κογκρέσο πριν πάρει αυτή την πρωτοβουλία.
«Δεν πρόκειται να ζητήσω απολύτως καμιά συγγνώμη για το γεγονός πως εξασφαλίσαμε την επιστροφή ενός νέου στους γονείς του... O αμερικανικός λαός καταλαβαίνει ότι μιλάμε για το παιδί κάποιου. Δεν πρόκειται για κάτι αφηρημένο, δεν πρόκειται για κάποιο είδος πολιτικής μπάλας που παίξαμε», ανέφερε ο Ομπάμα σε έντονο τόνο. «Ως ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, είμαι υπεύθυνος γι' αυτά τα παιδιά», πρόσθεσε.
Ο Μπέργκνταλ αιχμαλωτίστηκε από τους Αφγανούς Ταλιμπάν το 2009. Κάποιοι συνάδελφοί του
υποστήριξαν ότι έφυγε οικειοθελώς από τη μονάδα του, και ισχυρίστηκαν ότι τουλάχιστον έξι στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να τον εντοπίσουν. Απελευθερώθηκε την περασμένη
εβδομάδα μετά από μια αμφιλεγόμενη συμφωνία ανταλλαγής αιχμαλώτων με βάση την οποία απελευθερώθηκαν πέντε μαχητές των Ταλιμπάν που ήταν έγκλειστοι στο Γκουαντάναμο και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο Κατάρ.
Σύμφωνα με το αμερικανικό Πεντάγωνο ο λοχίας Μπόου Μπέργκνταλ είναι σε καλή φυσική κατάσταση, αναπαύεται και συνομιλεί με το ιατρικό προσωπικό που τον περιθάλπει αλλά δεν έχει επικοινωνήσει ακόμη με τους γονείς του.
Τσίπρας στην Le Monde: Μέρκελ και Σόιμπλε θέλουν τη Ν. Ευρώπη αποικία
Σκληρή επίθεση κατά τη γερμανικής κυβέρνησης που «θέλει τη νότια Ευρώπη ειδική οικονομική
ζώνη» εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη του στην Le Monde, ενώ
αναφέρθηκε και στην φημολογούμενη μετακίνηση του Γιάννη Στουρνάρα στην ΤτΕ.
«Η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σόιμπλε έχουν ένα στρατηγικό σχέδιο που ονομάζεται γερμανοποίηση της Ευρώπης και εποικισμός της Νότιας Ευρώπης. Θέλουν να δημιουργήσουν μια ειδική οικονομική ζώνη στην περιφέρεια της Ευρώπης με χαμηλούς μισθούς, μια ζώνη απελευθερωμένη από
τους περιορισμούς της εργατικής νομοθεσίας συνδυασμένη με την άνοδο της διαρθρωτικής ανεργίας. Θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο η ευρωπαϊκή οικονομία θα είναι ανταγωνιστική» ανέφερε ο Αλ.
Τσίπρας, για την οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης.
Για τις ευρωεκλογές είπε ότι η ανοδος της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη είναι αποτέλεσμα της
λιτότητας «που καταστρέφουν τις μεσαίες τάξεις και τα πιο αδύναμα στρώματα, πετώντας τα στην
αγκαλιά των νεοναζί», και υπεραμύνθηκε της απόφασής του να υπερασπιστεί το δικαίωμα του Ζ.Κ.
Γιούνκερ ως νικητής των εκλογών, να λάβει εντολή διερεύνησης πλειοψηφίας για την προεδρεία
του Κοινοβουλίου.
Τέλος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε με σκληρά λόγια για το ρόλο του Γιάννη Στουρνάρα,
τον οποίο αποκάλεσε επιλογή του Βερολίνου που προωθείται στην θέση του διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος ώστε να βραχυκυκλωθούν και να μειωθούν οι διαπραγματευτικές ικανότητες της επόμενης ελληνικής κυβέρνησης.
«Και σήμερα οι ίδιοι ηγέτες ζητούν να γίνει ο Στουρνάρας διευθυντής της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο Στουρνάρας από την αρχή ήταν μια επιλογή του Βερολίνου. Δέχεται τις διαταγές του Σόιμπλε. Τοποθετώντας τον στη θέση του διευθύνοντα της τράπεζας προσπαθούν να βραχυκυκλώσουν και να
μειώσουν τις διαπραγματευτικές ικανότητες της επόμενης ελληνικής κυβέρνησης. Γιατί ο κ. Σόιμπλε
έχει ένα στρατηγικό σχέδιο: να μονιμοποιήσει για τα επόμενα 20 χρόνια τη λιτότητα στην Ελλάδα.
Αυτό ακριβώς το σχέδιο θέλουμε να εμποδίσουμε με μια λαϊκή εντολή» είπε καταλήγοντας.
Ισπανία: Στο κοινοβούλιο η ορκωμοσία του Φίλιππου
Ο μελλοντικός βασιλίας της Ισπανίας, Φίλιππος Στ΄, ο οποίος ετοιμάζεται να ανέβει στον θρόνο μετά την παραίτηση του πατέρα του, Χουάν Κάρλος, θα ορκιστεί ενώπιον του κοινοβουλίου, χωρίς την
παρουσία αντιπροσωπειών από ξένες χώρες, ανακοίνωσαν σήμερα τα ανάκτορα.
Πριν από την ορκωμοσία του νέου βασιλιά, τα δύο σώματα του Κορτές (κοινοβούλιο) θα πρέπει να
εγκρίνουν τον νόμο με τον οποίο επιτρέπεται η παραίτηση του 76χρονου Χουάν Κάρλος. Στην Κάτω
Βουλή η ψηφοφορία αναμένεται να γίνει στις 11 Ιουνίου ενώ μία εβδομάδα αργότερα, ενδεχομένως
γύρω στις 18 Ιουνίου, θα ακολουθήσει η ψηφοφορία στη Γερουσία.
«Η παράδοση στην Ισπανία επιτάσσει ότι η παραίτηση, όπως και η ενθρόνιση του βασιλιά, γίνονται ενώπιον των βουλευτών και των γερουσιαστών», ανέφερε ένας εκπρόσωπος των ανακτόρων
σημειώνοντας ότι «κατ' αρχήν, δεν θα υπάρχουν ξένες αντιπροσωπείες».
Μετά την ορκωμοσία θα γίνει μια στρατιωτική παρέλαση όμως δεν προβλέπεται κάποια θρησκευτική τελετή, όπως έγινε κατά την ενθρόνιση του Χουάν Κάρλος, στις 22 Νοεμβρίου 1975, δύο ημέρες
μετά τον θάνατο του δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο.
Ο νέος βασιλιάς και η σύζυγός του, βασίλισσα Λετίθια, θα πραγματοποιήσουν τον Ιούλιο και τον
Αύγουστο περιοδεία στην Ισπανία και σε πολλές ξένες χώρες, όπως στη Γαλλία, το Μαρόκο και την
Πορτογαλία.
Να γίνει η Ελλάδα Φλόριντα λέει η Deutsche Bank
Τον προσανατολισμό στη …Φλόριντα προτείνει ο επικεφαλής του εποπτικού συμβουλίου της
Deutsche Bank, Αυστριακός οικονομολόγος, Πάουλ Αχλάιτνερ, ως μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης
προς μίμηση.
«Στο μέλλον η εργασία θα πηγαίνει εκεί όπου βρίσκονται οι καλύτεροι και οι φθηνότεροι, και αυτό
η Ευρώπη θα πρέπει να το θεωρήσει ως ευκαιρία και να προσπαθήσει, μεταξύ άλλων, να προσελκύσει του καλύτερους», ανέφερε σε ομιλία του στη Βιέννη.
Όπως είπε «πριν από τριάντα, σαράντα χρόνια δεν υπήρχε στη Φλόριντα τίποτε άλλο εκτός από
ωραίο καιρό», όμως κατόπιν αναπτύχθηκαν οι υποδομές, εγκαταστάθηκαν περισσότερες επιχειρήσεις και σήμερα η Φλόριντα συγκαταλέγεται στις πλέον δυναμικές περιοχές των ΗΠΑ.
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Γερμανία: Συνάντηση με Σνόουντεν ζήτησαν βουλευτές
Συνάντηση με τον πρώην συνεργάτη των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών Έντουαρντ Σνόουντεν στις αρχές Ιουλίου στη Μόσχα ζήτησε η κοινοβουλευτική επιτροπή που ερευνά το θέμα των
παρακολουθήσεων στη Γερμανία.
Το αίτημα αυτό υποβλήθηκε μία ημέρα αφότου η ομοσπονδιακή εισαγγελία της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι ξεκινά ξεχωριστή έρευνα για την παρακολούθηση του κινητού τηλεφώνου της καγκελαρίου Άγγελας Μέρκελ από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ.
Η κοινοβουλευτική επιτροπή συστάθηκε για να ερευνήσει τις δραστηριότητας της NSA στη χώρα,
όμως δεν συμφωνούσε για το αν έπρεπε να προσκληθεί ο Σνόουντεν στο Βερολίνο να καταθέσει.
Οι εκπρόσωποι των δύο κομμάτων που συγκροτούν την κυβέρνηση «μεγάλου συνασπισμού», των
Χριστιανοδημοκρατών (CDU) και των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) ψήφισαν τελικά υπέρ μιας «ανεπίσημης συζήτησης» με τον πρώην τεχνικό σύμβουλο της NSA, όχι στο Βερολίνο, αλλά στη Ρωσία,
όπου έχει βρει άσυλο ο Σνόουντεν. Η «συζήτηση» αυτή θα πρέπει να γίνει πριν κλείσει το κοινοβούλιο για τις θερινές διακοπές, στις 5 Ιουλίου.
Η Ουάσινγκτον εμφανίζεται ενοχλημένη από το γεγονός ότι η Γερμανία συνεχίζει να ερευνά την
υπόθεση. Ο Μπεν Ρόουντς, ο αναπληρωτής σύμβουλος του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα για θέματα
εθνικής ασφάλειας, υποστήριξε ότι «ο καλύτερος τρόπος για να απαντηθούν τα ερωτήματα που έχει
η Γερμανία σχετικά με τη δραστηριότητα της NSA είναι μέσω ενός άμεσου διαλόγου μαζί μας».
Ο Σνόουντεν έχει καταθέσει για το θέμα μόνο μία φορά, στις 8 Απριλίου, μέσω βιντεοδιάσκεψης
από τη Μόσχα σε μια επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο. Τον περασμένο μήνα βιντεοσκόπησε μια συνέντευξη για το τηλεοπτικό δίκτυο NBC.
Τα δύο κόμματα της γερμανικής αντιπολίτευσης, οι Πράσινοι και το Ντι Λίνκε, ζητούσαν να προσκληθεί ο Σνόουντεν στη Γερμανία και κάλεσαν την κυβέρνηση να υποσχεθεί ότι δεν πρόκειται να
συλληφθεί ή να απελαθεί εάν επισκεφθεί τη χώρα.
Στο μεταξύ, ο Βόλφγκανγκ Κάλεκ, ένας Γερμανός δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Σνόουντεν, δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό ότι αναμένει πως η Ρωσία θα ανανεώσει το άσυλο που έχει παραχωρήσει στον πελάτη του και το οποίο λήγει τον Ιούλιο. «Υποθέτουμε ότι θα παραταθεί (το άσυλο).
Όμως δεν υπάρχουν εγγυήσεις», είπε στο ραδιοφωνικό σταθμό RBB.
Nέες κατοικίες στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη
Σχέδιο ανέγερσης 1.800 επιπλέον κατοικιών στους εβραϊκούς οικισμούς, ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Ισραήλ, λίγες ώρες αφού έγινε γνωστό ότι πρόκειται να κατασκευάσει 1.500 κατοικίες στα
κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε ένας ισραηλινός αξιωματούχος.
«Η πολιτική διοίκηση έλαβε την εντολή να προχωρήσει» ένα σχέδιο κατασκευής 1.800 επιπλέον κατοικιών στη Δυτική Όχθη, διευκρίνισε ο αξιωματούχος αυτός, που θέλησε να διατηρήσει την
ανωνυμία του, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Πρόκειται για ένα σχέδιο ανέγερσης κατοικιών σε δέκα εβραϊκούς οικισμούς σε όλα τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση είχε παγώσει
το σχέδιο αυτό πριν τρεις μήνες.
Το Ισραήλ είχε ανακοινώσει τη νύκτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη την κατασκευή 1.100 νέων
κατοικιών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και 400 άλλων στην κατεχόμενη και προσαρτημένη Ανατολική Ιερουσαλήμ ως απάντηση στο σχηματισμό της παλαιστινιακής κυβέρνησης εθνικής ενότητας
που υποστηρίζεται από το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.
Ο αριθμός των υπό ανέγερση κατοικιών στους εβραϊκούς οικισμούς της Δυτικής Όχθης αυξήθηκε σημαντικά το 2013 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, περνώντας από τις 1.133 στις 2.534, σύμφωνα με τα επίσημα ισραηλινά στοιχεία.
Πέθανε ο τελευταίος Ινδιάνος της φυλής που «κέρδισε» τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ιάπωνες κατάφερναν διαρκώς να σπάνε τα
κρυπτογραφηµένα µηνύµατα των συμμάχων, καθυστερώντας δραματικά την πρόοδο της στρατιωτικής μηχανής των ΗΠΑ. Τελικά, το 1942, αρκετές εκατοντάδες Ινδιάνοι Νάβαχο στρατολογήθηκαν
ως πεζοναύτες και εκπαιδεύτηκαν να χρησιμοποιούν ένα µυστικό στρατιωτικό κώδικα, βασισμένο
στη μητρική τους γλώσσα.
Ο κώδικας των Νάβαχο, ο οποίος έγινε και κινηματογραφική ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ, το 2002,
ήταν τελικά ο μοναδικός που δεν κατάφεραν να σπάσουν ποτέ οι Ιάπωνες και θεωρείται ότι έπαιξε
καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του πολέµου.
Σε ηλίκία 93 χρονών πια, πέθανε -4 Ιουνίου- ο Τσέστερ Νεζ, παίρνοντας μαζί του το μυστικό των
Ινδιάνων Νάβαχο. Και αυτό γιατί ήταν ο τελευταίος από τους 29 Ινδιάνους της εν λόγω φυλής, που
πολέμησαν στο πλευρό των Αμερικανών κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
«Μοιραστήκαμε τη δύναμη της γλώσσας μας με τον κόσμο κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου
Πολέμου, όταν οι 29 πρώτοι «code talkers» κατατάχθηκαν εθελοντικά. Δυστυχώς, χάσαμε τον τελευταίο επιζώντα από αυτούς τους 29 άνδρες, τον Τσέστερ Νεζ, που πέθανε στον ύπνο του» ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Νάβαχο, Μπεν Σέλι.
Ο δεκανέας Τσέστερ Νεζ στρατολογήθηκε μαζί με 28 ακόμη Νάβαχο από το Σώμα των Πεζοναυτών το 1942 για τη δημιουργία μίας κωδικοποιημένης γλώσσας, που θα χρησιμοποιείτο στις επικοινωνίες με τα πεδία των μαχών, με βάση τη γλώσσα των Νάβαχο.
Στη συνέχεια συμμετείχε στον πόλεμο του Ειρηνικού, στο Γκουανταλκανάλ, το Γκουάμ, το Πελελίου και το Μπουγκενβίλ.
«Είμαι πολύ περήφανος για το ότι οι Ιάπωνες έκαναν τα πάντα για να σπάσουν τον κώδικα, αλλά
δεν το κατάφεραν ποτέ» είχε δηλώσει πέρυσι στην εφημερίδα του στρατού, Stars and Stripes.
Συνολικά, περί τους 400 Ινδιάνους Νάβαχο έλαβαν μέρος στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Επειδή η
γλώσσα τους είναι τονική και δεν είναι γραπτή, είναι εξαιρετικά δύσκολο για κάποιον που δεν είναι
η μητρική του γλώσσα, να την μάθει.
Ο κώδικας δημιούργησε μία αλφάβητο, βασισμένη σε αγγλικές λέξεις όπως «ant» για το «A» , οι
οποίες στη συνέχεια μεταφράσθηκαν στην αντίστοιχη λέξη στη γλώσσα των Νάβαχο. Έτσι, για παράδειγμα, η λέξη «moasi», που σημαίνει «γάτα» (cat) αντιστοιχούσε στο γράμμα «C».
Στο πεδίο της μάχης, οι Ινδιάνοι «code talkers» μετέδιδαν έτσι προφορικά κρυπτογραφημένα μηνύματα στη γλώσσα τους. Ο κώδικας παρέμεινε μυστικός μέχρι τη δεκαετία του '80.
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Στις γαλλικές ακτές του Ατλαντικού, οι Γερμανοί γελούσαν με τις εγγλέζικες ανοησίες, τα
ξημερώματα της 6ης Ιουνίου 1944. Οι υπηρεσίες τους είχαν πιάσει από καιρό τα μηνύματα των
συμμάχων προς τις αντιστασιακές οργανώσεις,
ότι θα έκαναν παραπλανητική απόβαση πολύ
πιο νότια από το Καλέ. Παρακολουθούσαν, μήνες τώρα, τις συγκεντρώσεις στρατού και πλοίων
στο Ντόβερ, απέναντι από το Καλέ. Και ήξεραν
πως ο στρατάρχης Μοντγκόμερι βρισκόταν στο
Γιβραλτάρ για επίσημη επίσκεψη από την προηγουμένη. Όταν τα συμμαχικά αποβατικά πλησίασαν τις ακτές της Νορμανδίας, οι Γερμανοί δεν
ανησύχησαν. Ήταν σίγουροι πως οι Άγγλοι έκαναν έναν από τους συνηθισμένους τους αντιπερισπασμούς. Και έμοιαζε να μην έχουν άδικο: Σε
λίγο, ο ουρανός πάνω από το Πα ντε Καλέ σκοτείνιασε. Συμμαχικά αεροπλάνα έριχναν αλεξιπτωτιστές. Οι Γερμανοί τους περίμεναν. Τα πολυβόλα κροτάλιζαν και χτυπούσαν τους αλεξιπτωτιστές στον αέρα. Εκπληκτικές βολές: Ούτε
ένας δεν έφτασε στο έδαφος ζωντανός. Έπεφταν
στη γη κι έμεναν ακίνητοι ή παρασέρνονταν από
τα αλεξίπτωτα. Πραγματική σφαγή.
Πέρασαν ώρες, ώσπου οι Γερμανοί να πάψουν
να γελούν. Κι αυτό έγινε, όταν ανακάλυψαν πως
οι αλεξιπτωτιστές που με τόση ευστοχία πολυβολούσαν, δεν ήταν παρά κούκλες. Οι αληθινοί αλεξιπτωτιστές είχαν πέσει στη Νορμανδία,
στα γερμανικά μετόπισθεν. Πέντε συμμαχικές
μεραρχίες είχαν αποβιβαστεί στις ακτές της δίχως ιδιαίτερα σοβαρή αντίσταση κι ο στρατάρχης Μοντγκόμερι ήταν εκεί. Ο ηθοποιός που
τον υποδυόταν, ακολουθούσε κανονικά το πρόγραμμα της επίσκεψης στο Γιβραλτάρ. Άλλωστε,
αρχηγός στην επιχείρηση της απόβασης ήταν ο
Αμερικανός στρατηγός (και μετέπειτα πρόεδρος
των ΗΠΑ) Ντουάιτ Αϊζενχάουερ. Αλλά και τα μηνύματα που είχαν πιάσει οι Γερμανοί, ήταν παραπλανητικά. Τον στόλο, στο Ντόβερ, τον αποτελούσαν μαούνες καμουφλαρισμένες. Κι ο
στρατός που έφτανε κάθε μέρα εκεί, τάχα για
να ενταχθεί στις δυνάμεις του στρατηγού Πάτον, το βράδυ μεταφερόταν στο Πλίμουθ. Οι επιβλητικές οχυρώσεις στο Πα ντε Καλέ φάνταζαν
άχρηστες. Πέρασε μια ολόκληρη, πολύτιμη μέρα, ώσπου οι Γερμανοί να ξεκινήσουν αντεπίθεση. Αλλά τότε οι σύμμαχοι βρέθηκαν απέναντι
σε ισχυρές γερμανικές δυνάμεις που δεν περίμεναν ότι θα συναντήσουν εκεί. Επειδή ο μόνος
που δεν είχε πεισθεί ότι η απόβαση θα γινόταν
στο Πα ντε Καλέ ήταν ο στρατηγός Ρόμελ. Είχε έγκαιρα προειδοποιήσει τον στρατάρχη Κάιτελ αλλά δεν είχε εισακουστεί. Είχε όμως ενισχύσει την άμυνα στη Νορμανδία. Το καλό για τους
συμμάχους ήταν ότι, τις κρίσιμες ώρες, ο Ρόμελ
βρισκόταν στο Βερολίνο. Κι όταν, στις 7 Ιουνίου,
οι Γερμανοί αποφάσισαν να αντιδράσουν δυναμικά, είχε ολοκληρωθεί η απόβαση. Η μεγάλη
μπλόφα είχε πετύχει.
Πια, ήταν ο ναύαρχος σερ Μπέρτραντ Ράμσεϊ
που γελούσε. Είχε καταφέρει να περάσει, από
την Αγγλία στη Γαλλία, 176.000 άντρες και
20.000 οχήματα με σχετικά μικρές απώλειες. Με
αποβατικά πλοία αυτή τη φορά. Τέσσερα χρόνια
πριν, υποναύαρχος τότε, είχε καταφέρει να περάσει από τη μια ακτή στην άλλη, τους διπλάσιους. Μόνο που τότε το δρομολόγιο ήταν αντίστροφο: Από τη Γαλλία στην Αγγλία. Ο άνθρωπος της Νορμανδίας ήταν και ο άνθρωπος της
Δουνκέρκης.
Ένα χρόνο πριν από την απόβαση στη Νορμανδία, αρχές καλοκαιριού του 1943, οι Άγγλοι είχαν
παίξει ακόμα ένα άσχημο παιχνίδι στον Χίτλερ:
Εκείνη τη φορά με τον «άνθρωπο που δεν υπήρξε ποτέ»:
Δεν πίστευε στ’ αυτιά του ο δικτάτορας, όταν
τον ξύπνησαν το πρωί της 10ης Ιουλίου (1943)
για να του αναγγείλουν τα νέα. Οι σύμμαχοι είχαν κάνει απόβαση στη Σικελία, χωρίς ουσιαστικά να συναντήσουν αντίσταση. Το σφάλμα ανήκε
ολοκληρωτικά στον ίδιο τον Αδόλφο Χίτλερ, που
δεν έβρισκε σε ποιον να ξεσπάσει την ανήμπορη
λύσσα του. Η αλήθεια είναι πως οι μυστικές του
υπηρεσίες τον είχαν παρασύρει σε μια καλοστημένη παγίδα που οι Άγγλοι είχαν στήσει:
Ξημερώματα Πρωτομαγιάς του 1943, το κύμα είχε ξεβράσει το πτώμα ενός Άγγλου αξιωματικού στις ακτές της Χουέλβα, στην ουδέτερη
αλλά γερμανόφιλη Ισπανία. Το αλεξίπτωτο που
φορούσε, μαρτυρούσε ότι είχε πέσει από αεροπλάνο. Οι πρεσβείες Γερμανίας και Αγγλίας κινητοποιήθηκαν. Οι Ισπανοί παρέδωσαν στους
Άγγλους το πτώμα μαζί με την ταυτότητά του:
Λοχαγός Ουίλιαμ Μάρτιν με καθήκοντα ταγματάρχη, αποσπασμένος στο γενικό επιτελείο, γεννημένος στο Κάρντιφ το 1907.
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Οι μπλόφες στη Νορμανδία και την Σικελία...
70 χρόνια από την απόβαση στη Νορμανδία
Οι Άγγλοι ζήτησαν να τους δοθούν και τα έγγραφα που κουβαλούσε ο νεκρός. Οι Ισπανοί
καθυστερούσαν. Κάποτε, τα έδωσαν. Η αγγλική
πρεσβεία έθαψε το πτώμα στη Χουέλβα κι έστειλε τα έγγραφα στο Λονδίνο. Είχαν ζωτική σημασία. Τα έγγραφα στάλθηκαν στο εργαστήριο που
αποφάνθηκε: Οι φάκελοι ανοίχτηκαν, τα έγγραφα φωτογραφήθηκαν και ξανατοποθετήθηκαν
στους φακέλους που ξανασφραγίστηκαν με επιμέλεια. Οι Άγγλοι πανηγύριζαν.
Και οι Γερμανοί πανηγύριζαν. Οι Ισπανοί τους
είχαν δανείσει για λίγες μέρες τους φακέλους.
Έμαθαν το περιεχόμενό τους και έστειλαν τα
φωτοαντίγραφα στον Χίτλερ. Ανάμεσα στα χαρτιά, υπήρχε μια κωδικογραφημένη επιστολή
γραμμένη από τον υπαρχηγό του αγγλικού επιτελείου, Άρτσι Ουέι, προς τον στρατηγό Χάρολντ
Αλεξάντερ. Οι Γερμανοί έσπασαν τον κώδικα.
Η επιστολή μιλούσε για απόβαση στη Σαρδηνία. Και τον καλούσε να κάνει ό,τι έπρεπε, ώστε

οι Γερμανοί να νομίσουν πως επίκειται απόβαση στη Σικελία. Ο Χίτλερ έτριβε τα χέρια του μαθαίνοντας τα σχέδια των συμμάχων. Στις 16 Μαΐου, ο στρατάρχης Γκουντέριαν έπαιρνε εντολή
να οργανώσει την άμυνα της Σαρδηνίας.
Στις 3 Ιουνίου 1943, η αγγλική αντικατασκοπία πληροφορούσε το επιτελείο ότι γερμανικά
στρατεύματα αποσύρονταν από τη Σικελία και
ενίσχυαν τις θέσεις στη Σαρδηνία και στα Βαλκάνια. Στις 10 Ιουλίου του 1943, ο Χίτλερ λίγο
έλειψε να πάθει συγκοπή, όταν πληροφορήθηκε
πως γινόταν απόβαση στην αποδυναμωμένη Σικελία. Οι Άγγλοι τον είχαν παραπλανήσει με την
επιχείρηση «Κιμάς»:
Ο λοχαγός Μάρτιν ήταν «ο άνθρωπος που δεν
υπήρξε ποτέ». Τον είχε κατασκευάσει η αγγλική αντικατασκοπία χρησιμοποιώντας το πτώμα
ενός αγνώστου. Το υποβρύχιο Σέραφ παρέλαβε τον «Μάρτιν» από το Γκρίνλοκ, ξημερώματα
17 Απριλίου, και το έριξε στη θάλασσα, ξημερώ-

ματα Πρωτομαγιάς. Από εκεί κι έπειτα, οι Άγγλοι
εναπέθεσαν τις ελπίδες τους στις ικανότητες της
γερμανικής αντικατασκοπίας να μάθει το περιεχόμενο των φακέλων.
Στις αρχές Ιουλίου, στη Σικελία υπήρχαν δυο
γερμανικές μεραρχίες, η μια με κάποια παλιά
άρματα μάχης, και έξι ιταλικές με επικεφαλής
τον στρατηγό Αλφρέντο Γκουτζόνι. Παλαίμαχος
της Αλβανίας, ο Γκουτζόνι δεν πολυπίστευε πως
ήταν δυνατό να αποκρούσει μια συμμαχική απόβαση. Όμως, ο Χίτλερ ήταν βέβαιος πως η Σικελία δεν αποτελούσε στόχο. Στις 10 Ιουλίου του
1943, έμαθε πόσο λάθος έκανε.
Ξημερώματα της μέρας αυτής, έπειτα από
ολονύκτιο βομβαρδισμό, οι σύμμαχοι βγήκαν σε
ένα ασήμαντο χωριό, εκεί που άλλοτε υπήρχε η
αρχαία ελληνική αποικία Γέλα. Ως τη νύχτα, οι
συμμαχικές δυνάμεις σταθεροποίησαν το προγεφύρωμα, κυρίευσαν μια πόλη κι απόκτησαν
ένα λιμάνι.
Η γερμανική αντεπίθεση, την επομένη, ανακόπηκε από τα κανόνια των συμμαχικών πλοίων κι
ανατράπηκε από τα αεροπλάνα. Ως τις 15 Ιουλίου, ολόκληρη η πεδιάδα είχε καταληφθεί. Στις
20, η συμμαχική επίθεση ξανάρχισε. Στις 25,
ο Μπενίτο Μουσολίνι αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Στις 28, στη θέση του ανέλαβε ο Πέτρος
Μπαντόλιο, που διακήρυξε ότι θα συνεχίσει τον
πόλεμο, στο πλάι της Γερμανίας.
Στις 17 Αυγούστου 1943, ο στρατηγός Πάτον
μπήκε στη Μεσσήνη. Η μάχη για την κατάληψη
της Σικελίας είχε τελειώσει.
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