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είναι ο μάρτυρας της ιστορικής
συνείδησης και συνέχειάς του»
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Οι διαχρονικές ανομίες της Ομοσπονδίας Βοστώνης, αιτία και αφορμή γιά έλεγχο της πλειοψηφίας των ελληνοαμερικάνικων Οργανώσεων

Στο ''μικροσκόπιο'' ομοσπονδιακών Αρχών ΗΠΑ ομογενειακές Οργανώσεις.
Δεν δήλωναν τις χορηγίες που έπαιρναν από την Ελλάδα μέσω προξενείων
Επιβεβαίωση της ''Π'': Γιά πρώτη φορά στην ιστορία, διπλωματικές αποστολές της Ελλάδας θα είναι συν-κατηγορούμενες γιά ''συμμετοχή σε
συνωμοσία εξαπάτησης της Φορολογικής Υπηρεσίας (IRS)'', εξαιτίας των πολλών (αδήλωτων) χορηγιών σε μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις. (Σελ. 8)

ΟΙ...«ΒΟΜΒΙΣΤΕΣ» ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΣΤΟ ''ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ'' ΤΑΡΠΟΝ ΣΠΡΙΝΓΚΣ
Μεγ. Σάββατο: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, με την συμμετοχή σκύλων, ελικοπτέρου, οχήματος ελέγχου τηλεφωνικών κλήσεων, ειδικών
δυνάμεων τοπικών αρχών και του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας ΗΠΑ κλπ, γιά την...''ανακάλυψη'' και ''εξουδετέρωση εκρηκτικών'' ΜΕΣΑ
στον καθεδρικό του Αγίου Νικολάου στο Τάρπον Σπρινγκς και στα γύρω κτίρια. Οι ''κακοί 'Ελληνες που δημιουργούν προβλήματα''. (Σελ. 2)

Καθεδρικός Αγίου Νικολάου: Πρωτοχτίστηκε 1907. Ολοκληρώθηκε -με την σημερινή του μορφή- 1943. Τα μάρμαρα στην ''ωραία πύλη'', δωρεά της Ελλάδας. Βυζαντινού ρυθμού και μικρό
αντίγραφο Αγίας Σοφίας, είναι ο πλέον φημισμένος ελληνορθόδοξος ναός στην Αμερική.

ΠανΗπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής: Η τυπικά-νομικά μη υπαρκτή Οργάνωση, απαντά έμμεσα με παραπληροφόρηση στις
αποκαλυπτικές καταγγελίες της ''Π'' γιά την...ανυπαρξία της και το χρήμα στο...Χρηματιστήριο, που χειρίζεται άλλη εταιρία
Ο πρόεδρος της (ανύπαρκτης) Οργάνωσης Ν. Γκατζογιάννης και το Συμβούλιο, πρέπει να δώσουν καθαρές εξηγήσεις στα μέλη και στην Ομογένεια. (Σελ. 6)

Δεν είναι αποδεκτή η διάθεση των χρημάτων οπουδήποτε, χωρίς την συναίνεση των δωρητών και των γονέων της -ανήλικης- Μυρτώ

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΡΑΝΟ
ΓΙΑ ΜΥΡΤΩ, ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ...ΜΕΘΟΔΙΟ;

Ο άγιος Βοστώνης
ομιλεί στην παρέλαση,
από την ''εξέδρα
επισήμων''. Πίσω του
η Γιάννα Νταρίλη

Και με ''απόφαση''...γενικής ''Συνέλευσης'', δηλ. με την ''ψήφο'' των
ολίγων εγκάθετων της ελληνικής μικρής Ομοσπονδίας Βοστώνης. 'Ετσι,
τα χρήματα των Ομογενών (131.000 δολ.) που δόθηκαν στον έρανο
MONO γιά την Μυρτώ, στο ΟΝΟΜΑ της Μυρτώ, προορίζονται να
καταλήξουν στον...μητροπολίτη γιά '''Ιδρυμά'' του, δηλ. στον διαχρονικό
''συνεργάτη-συνεταίρο'' της παρανομούσας μικρο-Οργάνωσης;
Ομογενείς δωρητές αντιδρούν με νομικά μέτρα, καταγγελίες στο IRS,
στην Πολιτεία και στο υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ.
Απαίτηση των Ομογενών δωρητών - Ξεκάθαρο μήνυμα προς την
ελληνική Ομοσπονδία Βοστώνης: Δώστε τέλος ΤΩΡΑ στην υπόθεση
''χρήματα έρανου γιά Μυρτώ'' (131.000 δολ.) ή θα αντιμετωπίσετε τις
συνέπειες του νόμου... Δώστε ΤΩΡΑ καθαρές εξηγήσεις-απολογισμούς και
γιά τα χρήματα (50.000 δολ.) του έρανου γιά ''πυρόπληκτους Ελλάδα''
(2007-08) ή θα αντιμετωπίσετε τις συνέπειες του νόμου. (Σελ. 9-10)

Βοστώνη: ΠΟΥ ΚΑΤΕΛΗΞΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

Παρά τις αντικρουόμενες ''λεκτικές διαβεβαιώσεις'' της τότε προέδρου Ελισάβετ Παπασλή, τον...''φάκελο έρανου'' που κρατά...σπίτι της και τις γραπτές
παραπλανητικές δηλώσεις του νομικού σύμβουλου Ομοσπονδίας, άγνωστο παραμένει ακόμα ΠΟΥ πήγαν τα χρήματα ($50.000) που έδωσε η Ομογένεια.

Πως οι διπλωματικές ''τουριστικές'' αποστολές της Ελλάδας στις ΗΠΑ
παραπλανούν και το υπ. Εξωτερικών της, με ψευδείς αναφορές (σελ. 6)

ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ

Γεγονότα, κάπου μεταξύ σοβαρού - αστείου
και σάτιρας, σχετικά με την ομογενειακή και
μη πραγματικότητα (σελ. 4-6)
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Ανάσταση, εκρηκτικά και αστυνομία
Συνηθισμένο το φαινόμενο της ρήψης ''βαρελότων'' στην Ανάσταση, έξω από τον καθεδρικό του αγίου Νικολάου, στο ελληνικό χωριό Τάρπον Σπρινγκς, της δυτικής Φλόριδας. Μόνο
που, χρόνο με τον χρόνο την τελευταία δεκαετία, κάπου ''ξέφυγε'' η κατάσταση. Τα βεγγαλικά (''βαρελότα'') ήταν πιό ισχυρά,
πιό δυνατά. Γινόταν ανταγωνισμός των δημιουργών τους, βασικά νεαρών, γιά το ποιός θα φιάξει το μεγαλύτερο και ισχυρότερο. Κάπου δηλαδή, το έθιμο αλλοιώθηκε. Τα ''βαρελότα''
ρίχνονταν αδιάκριτα. Πως δεν θρηνήσαμε θύματα, είναι θαύμα. ''Βαρελότα'' ρίχνονταν και την επομένη, σε κτίρια, δρόμους,
καφενεία κλπ. Μοιραία, άρχισαν να ασχολούνται οι αρχές. Και
χρόνο με τον χρόνο άρχισε το κυνήγι νεαρών που κατασκεύαζαν ισχυρά ''βαρελότα'', γνωστά και ως ''μπόμπες''.
Μερικοί νεαροί συνελήφθηκαν τα τελευταία χρόνια. ''Σημαδεύτηκαν'' γιά το υπόλοιπο της ζωής τους ως ''κατασκευαστές εκρηκτικών'' (όπως επίσημα χαραχτηρίζονται), κάτι σαν
ημι''τρομοκράτες''.
'Ωρες πριν την Ανάσταση εφέτος, η πόλη και ο καθεδρικός
γνώρισαν πρωτοφανείς καταστάσεις: Επίλεκτες δυνάμεις των
σωμάτων Ασφαλείας, μαζί με ειδικούς της ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας, με την βοήθεια σκύλων, έψαχναν γιά ''μπόμπες'' και μέσα στην εκκλησία, ενώ την περιοχή
επέβλεπε και ελικόπτερο, που ''έψαχνε'' γιά εκρηκτικά σε οροφές παρακείμενων κτιρίων, αφού προηγούμενη χρονιά είχε
πάρει φωτιά κτίριο, εξαιτίας των ισχυρών ''βαρελότων'' στην
οροφή, που πυροδοτήθηκαν μέσω...τηλεφωνικής κλήσης.
Κάμερες τοποθετήθηκαν και απέναντι από καφενείο στο ''χωριό'' γιά να εντοπίζονται ''δράστες'' ρήψης ''εκρηκτικών''.
Οι έλεγχοι, χρόνο με τον χρόνο εντάθηκαν, με αποτέλεσμα οι
'Ελληνες να αποκτήσουν ''κακό όνομα''.
Γιά το ζήτημα υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις: Η μία
υποστηρίζει ότι τα αστυνομικά μέτρα είναι επερβολικά και στόχο έχουν να ''χαραχτηρίσουν'' τους 'Ελληνες. Η άλλη λέει ότι
πρέπει να υπάρχει μέτρο στην χρήση βεγγαλικών και δεν υπάρχει λόγος να γίνεται ανταγωνισμός γιά το ποιός νεαρός θα φιάξει την ισχυρότερη ''μπόμπα'', που μπορεί να προκαλέσει και
θύματα. Οι αρχές έκαναν το καθήκον τους, έστω με δόση υπερβολής. Απομένει στα μέλη της ενορίας και στους ''πιστούς'',
ειδικά τους νεαρούς, να φερθούν υπεύθυνα και να μην χρησιμοποιούν το έθιμο γιά προσωπική -επικίνδυνη- εκτόνωση.
Επειδή, έτσι, άθελά τους, δίνουν το ''κακό όνομα'' στους 'Ελληνες της περιοχής.
Από την άλλη και οι αρχές πρέπει να καταλάβουν ότι δεν
μπορούν ετσιθελικά να στρέφονται κατά της πλειοψηφίας, με
αστυνομικά μέτρα γενικά και αόριστα, δημιουργώντας ''απωθημένα'', εξαιτίας λαθών ή προκλήσεων μιάς μικρής μειοψηφίας θερμόαιμων νεαρών, που υπερβαίνουν κατά πολύ τους
''κανόνες'' ενός πατροπαράδοτου έθιμου.
Η Πρωϊνή
''Μπόμπες'' μεγέθους...καρπουζιού από
φωτογραφία της τοπικής αστυνομίας

Μην πουλάς πάλι την ψήφο σου σε κάλπικες, φτηνές υποσχέσεις
Επειδή, παρά τα όσα περάσαμε 4 χρόνια (από 23/04/2010), κινδυνεύουμε και πάλι ως λαός να πέσουμε θύμα πρωτογενούς πλεονάσματος… θράσους, ξετσιπωσιάς, κοροϊδίας και καυγάδων πάνω
σε χαλάσματα-αυτή την φορά όχι σε κτίρια αλλά σε ψυχικά αποθέματα και αντοχές- και να ψηφίσουμε τα ίδια και τα ίδια, ας μην ξεχάσουμε. Ας αναλογιστούμε πόσες φορές έχουμε ξαναδεί το έργο
πολιτευτών στα κανάλια να μας κοιτάνε στα μάτια και να μας παρουσιάζουν ανύπαρκτο έργο αντιπάλων και τεράστιο -αλλά ανύπαρκτο εννοείται- δικό τους έργο,
είτε κυβέρνηση είτε αντιπολίτευση και να τάζουν λαγούς με πετραχήλια.
Ακόμα και τώρα τάζουν και χαίρονται(!) γιατί έχουμε πλεόνασμα!
Τόσες αυτοκτονίες, τόσοι άστεγοι,
άνεργοι, χωρίς στον ήλιο μοίρα
είναι να πανηγυρίζεις; Ναι, αν είσαι για τα πανηγύρια και η ύπαρξή σου περιστρέφεται γύρω από
ένα κόμμα-μαγαζί με πελάτες και
έχεις μπροστά σου μόνο ψεύτικες
δημοσκοπήσεις χωρίς επαφή με
την πραγματική θέληση του ελληνικού λαού.
Αυτή η χώρα πρέπει να κόψει
τις αλυσίδες με την σαπίλα αυτή.
Έχει τόσες φορές πληγωθεί, προδοθεί και όμως δίνει-επειδή κάποιοι κοιτάνε τον εαυτό τους και
έχουν γίνει ίδιοι στην νοοτροπία
με τους «μεγάλους»- ευκαιρία και
παράταση ζωής στους πολιτικούς
που διώχνουν και πληγώνουν τους νέους-ποιος νέος ονειρεύεται
και έχει στόχους πια;
Έχουμε φτηνιάρηδες ως πολιτικό προσωπικό σε όλα τα κόμματα, στα ΜΜΕ και σε κάθε μορφή εξουσίας. Δυστυχώς είναι πολύ λίγες και όχι προβεβλημένες, οι αντίθετες περιπτώσεις. Και ακόμα
μεγαλύτερη δυστυχία προκαλεί το γεγονός ότι νεότεροι πολιτικοί,
πάντα από το σύστημα (ο περιβόητος κομματικός σωλήνας), είναι
πιο χάλια, πιο μέτριοι, πιο εκτός πραγματικότητας, πιο κομπλεξικοί
από έναν παλαιό, δεκαετίας '80, πολιτικό που έχασε επαφή με τον
κόσμο πριν την πτώση του Τείχους του Βερολίνου.
Βλέποντας όλους αυτούς να λυσσάνε για την ψήφο μας σαν κοράκια πάνω από ψοφίμι, ας μην πουλήσουμε το τομάρι μας φθηνά.
Η ζωή και η πατρίδα μας (ένας όρος, όπως και η αγάπη γι’ αυτήν,
επίσης παρεξηγημένος και πολύ πρόσφορος για εκμετάλλευση από
το νέο, σχετικά, σύμπτωμα της μάστιγας που λέγεται νεοναζισμός)
είναι πολύ ακριβές για να την πουλήσουμε φτηνά. Η Ελλάδα βιομηχανία δεν έχει. Όμως έχει βαριά χαρτιά, που κρύβονται σκόπιμα για
να κερδίζουν και να ευημερούν περίπου ένα 10-20% των Ελλήνων
με διασυνδέσεις, με λίγα λόγια οι υπεύθυνοι της κρίσης.
Ιστορία, πολιτισμός, λαογραφία, γαστρονομία. Μπορούμε μέσα
από το Internet να προωθήσουμε, με όλα τα σύγχρονα μέσα και δυνατότητες, ιδέες, προτάσεις που θα βοηθήσουν τοπικές κοινωνίες
να αναδείξουν τους θρύλους, τους μύθους, τα έθιμα, την ιστορία,
τα μνημεία, τα προϊόντα με έναν νέο τρόπο. Έτσι θα έρθουν τουρίστες και όχι με τον ναρκισσισμό της υπουργού Τουρισμού που προωθεί τον εαυτό της μόνο με χυδαίο και πρόστυχο τρόπο. Μπορούμε
να φέρουμε σε επαφή τα παιδιά κυρίως της Ομογένειας με τις ρίζες
τους. Μπορούμε να φέρουμε σε επαφή με την Ελλάδα και ξένους
και έτσι να δουν πόσο λάθος ήταν όσα διάβασαν από ασήμαντα και
τιποτένια ΜΜΕ κυρίως της Γερμανίας (ειρωνεία δεν είναι να' σαι
τόσο βεβαρυμμένος ιστορικά με τον διχασμό και την δυστυχία της

Ευρώπης, να χρωστάς και να ζητάς και τα ρέστα;).
Μπορούμε να προωθήσουμε με νέους τρόπους και νέες συνταγές
τα προϊόντα αλλά και τις γνωστές και πολυαγαπημένες και στο εξωτερικό συνταγές της παράδοσής μας. μέσα από το διαδίκτυο, όσο
δύσκολο και αν είναι λόγω εθνικότητας (ένας Έλληνας δυστυχώς
έχει την ρετσινιά του τεμπέλη όσο και αν δεν υπάρχουν τόσο αρνητικά δημοσιεύματα όσο το 2010 -η ζημιά έγινε- και πρέπει να κάνει
τριπλή προσπάθεια να αποδείξει ότι δεν είναι λίγο πολύ ελέφαντας

αλλά έχει όνειρα και φιλοδοξίες και όρεξη για δουλειά). Σκέψου,
ζύγισε τα πράγματα, μην πέφτεις στην παγίδα, μην δίνεις φιλί της
ζωής και παράταση με την ψήφο, στους βιαστές της χώρας σου.
Καλώς ήλθε ο τουρίστας στην Ελλάδα
Έχουμε μπερδευτεί στην χώρα τούτη της δημοκρατίας και της
κρίσης. Όχι μόνο καιρικά. Από την μια ο κόσμος στριμώχνεται και
σπρώχνεται για μια χούφτα... λάχανα και στην τηλεόραση πανηγυρίζουν. Στα ΜΜΕ, τα οποία φέρουν στην Ελλάδα επισήμως την
πρωτιά ΚΑΙ στην έλλειψη αξιοπιστίας, αντικειμενικότητας, ελευθερίας του τύπου στην ΕΕ, πανηγυρίζουν και το δείχνουν και για τους
τουρίστες. Λένε ότι 20 εκατομμύρια άνθρωποι και από χώρες που
μας έβριζαν ως τεμπέληδες της εύφορης... Ελλάδας, θα πλημμυρίσουν την ηλιόλουστη, πανέμορφη πατρίδα μας.
Και ρωτάει ένας νέος. Έκανα κάποια πράματα με πολύ κόπο και
χρήμα των δικών μου γιατί η παραπαιδεία στην Ελλάδα είναι απαραίτητη λόγω της τριτοκοσμικής Παιδείας. Γιατί με αφήσατε να
ονειρεύομαι και αντί για πτυχίο δεν μας χορηγείτε διαβατήριο να
φύγουμε ή από το γυμνάσιο ή έστω από το λύκειο να ζήσουμε κάπου στην Ευρώπη ή αλλού αξιοπρεπώς; Όνειρό μου ήταν η ανεργία
και το να κάνω τον κράχτη έξω από αεροδρόμια και λιμάνια στον
τουρίστα; Τι είμαστε; Δούλοι του 1% των πολιτικών τζακιών και
των κούτσουρών τους (οι υπόλοιποι πολιτικοί-κομματόσκυλα), των
λαϊκιστών και των φασιστών που πια είναι επιδημία στην Ευρώπη,
των εργολάβων, των τραπεζιτών, των καθηγητών πανεπιστημίου
που υποτίθεται είναι μορφωμένοι αλλά έχουν απίστευτο κόμπλεξ,
είναι ξερόλες και φέρονται στον κόσμο λες και είναι σκουπίδι και
των ΜΜΕ τους;
Και τι τουρισμό θέλουμε; Φτηνό; Πώς αξιοποιήσαμε το παρελθόν
και τον πολιτισμό μας; Με προχειρότητες και αρπαχτές;
Σοφία Τζανή

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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''Hγέτες-Απατεωνίσκοι ελαφρά τη καρδία''

Πιο εύκολοι, ακόμα πιο εύκολοι στα ψέματα,
όσον παίρνουν οι ημέρες και τα έργα τους ένανέναν αρπάζουν τους...πολίτες - που σε πονεί και
που σε σφάζει.
Βγήκε μετά τη συνάντηση με την κυρία Μέρκελ
το δίδυμο των Υποτελών τε και Ανδρεικέλων κι
άφησε να εννοηθεί ότι τα δύο συνεταιράκια έθεσαν προς συζήτησιν στη Γερμανίδα Καγκελάριο
το θέμα του Αναγκαστικού Δανείου και των Γερμανικών Πολεμικών Αποζημιώσεων.
Μάλιστα, εύχαρις ο πιο θρασύς, ο αλλαλάζων
αλαζών κ. Βενιζέλος, το προχώρησε το πράγμα
διοχετεύοντας στον Τύπο και την αντίδραση της
κυρίας Μέρκελ, εμφανίζοντάς την να λέει ότι με
το θέμα πρόκειται να ασχοληθούν οι υπουργοί
Εξωτερικών των δύο χωρών οσονούπω. Τρίχες!
Πριν αλέκτορα φωνήσαι κι ενώ η κυρία Μέρκελ
έκανε τουρισμό στη γειτονική και τρόπον τινά
συμπάσχουσα Ιταλία, μας ήρθε απ’ το Βερολίνο
μια διαψευσάρα των λεγομένων των δύο «δικών
μας», άλλο πράγμα! Μια διάψευση ανηλεής και
ταυτοχρόνως ιταμή, στο ύφος εκείνων που έχουν
κουρασθεί με τα καμώματα των μπιστικών τους.
Όχι δεν συζήτησε τέτοια πράγματα η Καγκελάριος, ούτε προβλέπεται η οποιαδήποτε διαδικασία
μεταξύ υπουργών Εξωτερικών για ένα θέμα που
έχει κλείσει.
Ποιά η αντίδραση των «δικών μας» στη γερμανική διάψευση; Μόκο!
Αντί να ανοίξει η γη να τους καταπιεί, για μιαν
ακόμα φορά έκαναν την ξεφτίλα ,γαργάρα! Πιάστηκαν για μιαν ακόμα φορά να ψεύδονται – μάλιστα για ένα θέμα κρίσιμο εις ό, τι αφορά την
τιμή και το μέλλον του τόπου – κι αυτοί, συνηθισμένοι πλέον στις αθλιότητές τους, περιμένουν
απλώς να περάσουν λίγες μέρες και το άγος να
ξεχασθεί - παχύδερμα καθώς έχουν αποδειχθεί,
δεν νοιάζονται.
Μάλιστα δεν νοιάζονται πλέον με έναν τρόπο άκρως κυνικό, στυγερό και ηλίθιο. Διότι όταν
έλεγαν ψέματα, ήξεραν ότι θα αποκαλυφθούν κι
όμως τα είπαν!!
Φαίνονται σαν να βασίζονται πλέον μόνον στον
στημένον επικοινωνιακό κόσμο γύρω τους -όπως
των φερεφώνων- δημοσιογράφων που δεν τόλ-

Το ''ματς'' διαρκείας
Παρακολουθώ την πολιτική σκηνή άλλων χωρών. Εκεί συμβαίνουν περίεργα πράγματα. Η κυβέρνηση κυβερνάει και η αντιπολίτευση κάνει
κριτική. Μεθοδικά, συστηματικά και αθόρυβα,
κάνουν και οι δύο την δουλειά τους. Μάλιστα σε
ορισμένες χώρες (π. χ. Γερμανία) η αντιπολίτευση
είναι στην κυβέρνηση και συγκυβερνά.
Στην Ελλάδα, έχεις την εντύπωση πως αντί για
κυβέρνηση και κριτική, έχουμε ένα διαρκές ματς
ποδοσφαίρου, όπου στο γήπεδο αγωνίζονται
πολλές ομάδες, όλες εναντίον όλων. Π. χ. το ΠΑΣΟΚ αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση ενώ συμμετέχει σε αυτή. Η κυβέρνηση αντί να κυβερνάει,
κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Υπάρχει
μία μόνιμη ένταση -κι όχι μόνο τώρα που πλησιάζουν εκλογές- ένας διαρκής καυγάς, μία συνεχής
αντιπαράθεση.
Το ματς γίνεται όχι στην πραγματική ζωή αλλά στο επίπεδο των εντυπώσεων και της προπαγάνδας. Ο καθένας περιμένει ένα στραβοπάτημα
του άλλου για να επιτεθεί, δημιουργεί θέματα
εκεί που δεν υπάρχουν και αγνοεί τα πραγματικά
προβλήματα και τις ανάγκες της κοινωνίας. Μία

μησαν να ρωτήσουν περί του εν λόγω θέματος
την κυρία Καγκελάριο στη συνέντευξη Τύπου .
Φαίνεται να βασίζονται πλέον μόνον στα ψέματα
και την παραχάραξη, όπως εκείνη που βάφτισε
τα επιτυχή μέτρα λιτότητας στα οποία αναφέρθηκε η κυρία Μέρκελ σε μέτρα ανάπτυξης.
Αυτά τα σοβαροφανή ανδρείκελα ψεύδονται
πλέον με ρυθμούς πολυβόλου. Ψεύδονται για το
τρίτο Μνημόνιο που τάχα ξορκίζουν, ψεύδονται
για μιαν έξοδο στις αγορές στημένη κι επιβλαβή,
ψεύδονται για εφαρμοστικούς νόμους που έχουν
ήδη προσυμφωνηθεί, ψεύδονται ακόμα και για
τα ψίχουλα που μοιράζουν από το επίσης ψευδές
πρωτογενές πλεόνασμα.
Ψεύδονται, αλληλοϋβρίζονται (Μαυρογιαλούρο αποκάλεσε τον κ. Σαμαρά ο κ. Βενιζέλος), αλληλοϋπονομεύονται και πιάνονται ο ένας από τα
μαλλιά του άλλου, πνίγοντας τη χώρα στη σκλαβιά, την ανημποριά και τη μιζέρια. Αυτό το δίδυμο της παρακμής που ήδη κοκορεύεται πάνω
στους προεκλογικούς εξώστες για ηράκλειους
άθλους, έναν μόνον έχει κατορθώσει, αυτόν με
την κόπρο του Αυγείου στο ανάποδο: έχουν γεμίσει τη χώρα με όζουσα δυστυχία και ζόφο.
«Ο άνθρωπος στον άνθρωπο, λύκος» έλεγαν οι
Λατίνοι όταν διαπίστωναν με απελπισία, τί μπορούν οι ισχυρότεροι, σε μια κοινωνία, σε ένα
σπίτι, παντού, να καταφέρουν εναντίον των ασθενέστερων, αλλά η λυκοσυμμαχία αυτών των δύο
ξεπερνά το μέτρο της κατά συνθήκην αθλιότητος,
διότι πρόκειται περί λυκοσσυμαχίας υπόδουλων.
Ανδρείκλεων. Κι ως γνωστόν ο σμπίρος είναι χειρότερος απ’ τον κάπο κι ο κάπο βασιλικώτερος
του βασιλέως απ’ τον βασανιστή.
Έχουν λίγες μέρες μπροστά τους. Ως τις εκλογές. Και ως τότε θα κάνουν τα πάντα προκειμένου
να μην εκμετρήσουν το ζην – το πολιτικό ζην.
Προκειμένου να μη λογοδοτήσουν γιατί έφαγαν
μισθούς και συντάξεις. Γιατί αφάνισαν τις μικροεπιχειρήσεις και τα μαγαζιά. Γιατί φορολόγησαν
έως παράλυσης. Γιατί και με ποιό δικαίωμα στράφηκαν εναντίον της αξιοπρέπειας των πολιτών
βρίζοντας τον λαό για λαϊκιστή, τεμπέλη και διεφθαρμένο. Γιατί ξεπουλάνε κομμάτι – κομμάτι
την Ελλάδα λες και τη βρήκαν χωράφι απ’ τον πατέρα τους. Γιατί παρέλαβαν χώρα και παραδίδουν
προτεκτοράτο.
Είπαν πολλά ψέματα κι έκαναν πολλά εγκλήματα. Και συνεχίζουν και τα ψέματα και τα εγκλήματα.
Διότι μέσα στην κρίση που πολλοί επτώχευσαν
και επείνασαν, οι Δυνατοί συνεχίζουν να πλουτίζουν. Ρημαδιό και άδεια ταμεία θα αφήσουν πίσω
τους, χάνοντας τις εκλογές, σε όσους τους διαδεχθούν, οι ολετήρες. Κι αυτό είναι το τελευταίο
τους όπλο: να προσπαθήσουν να μας τρομοκρατήσουν με τα αποτλέσματα του έργου τους.
Οι ίδιοι να μπορούν να διαχειριστούν τη σκλαβιά, αλλά ουδείς άλλος να μπορεί να διαχειριστεί
την ελευθερία.
Αυτό είναι το τελευταίο τους χαρτί. Κι έχει πάνω
του χαραγμένη τη νεκροκεφαλή, όπως τα συνεταιράκια του Μπαλτάκου έχουν χαραγμένον στο
μυαλό τους τον αγκυλωτό σταυρό. Δεν μπορεί να
συνεχίσει έτσι η Ελλάδα. Καμμιά χώρα δεν μπορεί...
(Στάθης)
συνεχής βαβούρα, ένας αχταρμάς περιβάλει την
πολιτική ζωή μας.
Όπως στις τηλεοπτικές μας συζητήσεις είναι
αδύνατο να καταλάβεις την ουσία του θέματος
που συζητιέται γιατί όλοι φωνάζουν και διαπληκτίζονται - έτσι και στην καθημερινή πολιτική
πράξη. Αναρωτιέμαι αν μέσα σε αυτόν τον ορυμαγδό είναι εφικτό για έναν σοβαρό και ψύχραιμο άνθρωπο να κάνει την δουλειά του - δηλαδή
να κυβερνήσει.
Αν βέβαια υπάρχει τέτοιος άνθρωπος, που πολύ πια αμφιβάλω. Διότι, αλίμονο, δεν έχει αλλάξει
τίποτα. Όλη η κρίση πήγε τζάμπα, κανένας πολιτικός δεν έμαθε το μάθημά του.
Ακόμα ασχολούνται με διορισμούς (όπου το
ΠΑΣΟΚ διαπρέπει) με το πολιτικό κόστος (όλοι)
και με υποσχέσεις (όπου διαπρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ).
Με πραγματική πολιτική προσπαθούν να ασχοληθούν μόνο μερικοί νέοι σχηματισμοί - αν καταφέρουν κι αυτοί να επιβιώσουν μέσα στη βαβούρα.
Το διαρκές ματς συνεχίζεται, θορυβώδες και
αναποτελεσματικό, σαν τηλεοπτική αντιπαράθεση. Τώρα που το σκέπτομαι: Αυτή η χώρα ΕΙΝΑΙ
μία διαρκής τηλεοπτική διένεξη, ένας αγώνας
εντυπώσεων χωρίς ουσία.
(Νίκος Δήμου)

Πρωϊνή: Η μόνη ανεξάρτητη, αδέσμευτη και αντικειμενική
e-εφημερίδα του Ελληνισμού Διασποράς. 'Eδρα, Ηνωμένες Πολιτείες

Der Spiegel: «Το ελληνικό πλεόνασμα
αποτελεί ένα μαθηματικό θαύμα...Greek Statistics»

Με τον ειρωνικό αυτό τίτλο, το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel αποδομεί σε άρθρο του τα περί
πρωτογενούς πλεονάσματος.
«Η ελληνική οικονομία φέρεται να είχε πλεόνασμα 1,5 δισ. Ευρώ μέσα στο 2013. Την ίδια στιγμή όμως, η ελληνική κυβέρνηση θα ζητήσει και
νέα βοήθεια από τους ευρωπαίους εταίρους της.
Δικαιολογημένα», σχολιάζει στον πρόλογό του το
περιοδικό, «Κι αυτό γιατί το πρωτογενές πλεόνασμα είναι προϊόν δημιουργικής λογιστικής, όχι
όμως τόσο από τους Ελληνες, όσο από τους ίδιους
τους δανειστές».
«Ο 'Eλληνας πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς
προσδοκά μια ώθηση εν όψει των ευρωεκλογών
μέσα από μια θετική αποτίμηση της πορείας του
εκ μέρους των υπολοίπων κρατών της ευρωζώνης», σχολιάζει το Spiegel. «Ομως, ενώ στο διεθνή τύπο και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες
πανηγυρίζουν για το πρωτογενές πλεόνασμα, έγκριτοι οικονομολόγοι ασκούν δριμύτατη κριτική.
Για αυτούς, το πλεόνασμα αποτελεί σκέτη πλάνη, ένα είδος απάτης στα πλαίσια της συμφωνίας
ανάμεσα στην Αθήνα και τις Βρυξέλλες με στόχο
να εξωραϊστούν στα χαρτιά τα επίσημα οικονομικά στοιχεία της Ελλάδας».
Οι ενστάσεις των οικονομολόγων εστιάζονται
σε τρία κυρίως σημεία, σύμφωνα με το περιοδικό:
1) Η eurostat και η ελληνική ΕΛΣΤΑΤ φέρονται να
είχαν συμφωνήσει εκ των προτέρων σε ένα θετικό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό του
πρωτογενούς πλεονάσματος. 2) Σαν να μην έφτανε αυτό, η Αθήνα φέρεται να προσέτρεξε εκ νέου στην περίφημη «ελληνική λογιστική», την ίδια
που είχε χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν για να
μαγειρέψει τους αριθμούς. 3) Ο όρος «πρωτογενές πλεόνασμα» υπονοεί και μια εξυγίανση των
δημοσιονομικών στοιχείων, ενώ την ίδια στιγμή η
Ελλάδα παραμένει υπερχρεωμένη.

Ενας από τους δριμύτερους επικριτές του πρωτογενούς πλεονάσματος εντός Γερμανίας είναι ο
πρόεδρος του Ifo (Iνστιτούτο Οικονομικών Ερευνών) Χανς Βέρνερ Ζιν. «Οποιοσδήποτε προϋπολογισμός μπορεί να βγει πλεονασματικός αν κάποιος παραλείπει να αναφέρει πολλά από τα έξοδά
του», σχολιάζει ο Βέρνερ, ο οποίος υποστηρίζει
ότι «στην περίπτωση της Ελλάδας το έλλειμμα θα
πρέπει να υπολογίζεται μόνο με βάση τους κανονισμούς της Eurostat».
Επιστροφή στα «greek statistics»;
«Το ερώτημα περί επιστροφής στην «ελληνική
λογιστική» δεν τίθεται μόνο στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα», γράφει το Der Spiegel, το
οποίο παίρνει σχετικά στοιχεία από το μπλογκ
του έλληνα οικονομολόγου Γιάννη Βαρουφάκη.
Αναφέρει πάντως ότι σύμφωνα με την ελληνική
κυβέρνηση, οι αρνητικές εκτιμήσεις του κύριου
Βαρουφάκη για την πορεία της οικονομίας και το
πλεόνασμα οφείλονται στο γεγονός ότι είναι σύμβουλος του αρχηγού του Σύριζα Αλέξη Τσίπρα.
Το γερμανικό περιοδικό τονίζει ότι τα στοιχεία
περί πλεονάσματος έρχονται σε αντίθεση με τα
στοιχεία της πραγματικής οικονομία: «Η ελληνική κυβέρνηση σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
κάθεται πάνω σε ένα βουνό χρέους από απλήρωτους λογαριασμούς ύψους 3,4 δισ. Ευρώ. Αυτό
αφορά κυρίως χρέη προς τα νοσοκομεία, αλλά κι
επιστροφές φόρου στους φορολογούμενους».
Τέλος, το Spiegel δεν παραλείπει να αναφερθεί
με ειρωνικό τρόπο στη διανομή του κοινωνικού
μερίσματος των 525 εκατομμυρίων ευρώ σε κοινωνικά αδύναμους, αλλά και σε ένστολους. «Από
τις 10 θα αρχίσουν να εισπράττουν το μέρισμά
τους οι 300.000 και πλέον δικαιούχοι. Ακριβώς
πάνω στην ώρα για τις ευρωεκλογές», σχολιάζει
το γερμανικό περιοδικό.

Η χυδαιότητα του νοσηρού ελληνικού κράτους
Σύμφωνα λοιπόν με τον κ. Θεοχάρη και τα υπόλοιπα μπουμπούκια που έστησαν το γραφειοκρατικό τρυκ με το κοινωνικό μέρισμα, δεν υπάρχουν
φτωχοί Έλληνες για να το πάρουν με αποτέλεσμα
τα μισά λεφτά μένουν στα αζήτητα!
Μιλάμε για καλοσχεδιασμένη γραφειοκρατικη
κτηνωδία ώστε να «κλέψουν» και να μοιράσουν
μεταξύ τους -τα κόμματα εξουσίας- τα 350 εκατομμύρια ευρώ!
Διαβάστε το ρεπορτάζ του Σπύρου Δημητρέλη
από το Capital.gr για να ''καραφλιάσετε'':
«Στα αζήτητα κινδυνεύουν να μείνουν περίπου 350 εκατομμύρια ευρώ από τα 525 εκατ. του
κοινωνικού μερίσματος καθώς μια στις τρείς αιτήσεις που υποβάλλονται απορρίπτονται από το
σύστημα καθώς δεν πληρούνται τα εισοδηματικά
και περιουσιακά κριτήρια.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία είχαν έως
χθες υποβληθεί περίπου 800.000 αιτήσεις για το
κοινωνικό μέρισμα από τις οποίες είχαν εγκριθεί
μόνον οι 265.000 που αντιστοιχούν σε συνολική
δαπάνη περίπου 172 εκατ. ευρώ. Το υπουργείο Οικονομικών έχει απορρίψει 334.000 αιτήσεις ενώ
άλλες 210.000 αιτήσεις βρίσκονται σε «αναμονή»
για έλεγχο.
Να σημειωθεί ότι το υπουργείο Οικονομικών
αμέσως μετά τις 10 Μαΐου που θα γίνει η πρώτη
πληρωμή κοινωνικού μερίσματος θα αποφασίσει
αν θα προχωρήσει σε σχετική χαλάρωση των κριτηρίων καταβολής του επιδόματος προκειμένου
να αυξηθούν οι δικαιούχοι και να απορροφηθεί
το σύνολο του ποσού που έχει προϋπολογιστεί.

Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών σημειώνουν ότι για την πλήρη απορρόφηση του ποσού
απαιτείται ενδεχομένως η αύξηση του εισοδηματικού ορίου για την καταβολή του κοινωνικού
μερίσματος από τις 6.000 στις 6.500 ευρώ. Στις
περιπτώσεις αυτές μπορεί να εφαρμοστεί η εξής
πρακτική: για κάθε ένα ευρώ που αυξάνεται το εισόδημα θα μειώνεται το μέρισμα των 500 ευρώ
κατά 12 ευρώ. Ετσι για παράδειγμα κάποιος με εισοδήματα 6.300 ευρώ θα λάβει επίδομα 240 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι όσοι υπέβαλαν αιτήσεις για
το μέρισμα που εγκρίθηκαν έως τις 30 Μαΐου
θα λάβουν το κοινωνικό μέρισμα με πίστωση του
τραπεζικού τους λογαριασμού έως τις 10 Μαΐου».
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ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Με άδεια από την...''σημαία''
Ολιγοήμερες διακοπές εξαιτίας εορτών, μεγαλοβδομάδας και τώρα επιστροφή. Ως Χριστιανοί
ανορθόδοξοι καθολικά διαμαρτυρόμενοι, βρήκαμε την αφορμή και την δικαιολογία των εορτών.
Και ως...καλοί άνθρωποι, είπαμε να αφήσουμε
γιά λίγες ημέρες ήσυχους προέδρους, διπλωμάτες κλπ γιά να μην σκανδαλίζονται.
Να φανταστείτε ότι ο editor είναι τόσο πολύ
''θρησκόληπτος'' που Μεγ. Πέμπτη, προς Μ. Παρασκευή ψάλει τα ''άγια πάθη''. Πως τα θυμάται
απέξω, δεν γνωρίζω. Αυτός την τελευταία φορά που πήγε κανονικά σε εκκλησία, πριν δεκαετίες, παραλίγο να πέσει ο...πολυέλαιος. Αλλά δεν
έχει σημασία. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι του χρόνου, λέει, θα πάει Βοστώνη να τα
ψάλει μετά μεσάνυχτα Μ. Πέμπτης, έχοντας στο
απέναντι αναλόγιο τον Καλμουκίας Θεόδωρο.
Στον οποίον θα χαρίσει και όλη την παράφωνη
Ομοσπονδία Βοστώνης γιά...χορωδία, ως ενίσχυση. Ποιός θα ψάλει καλύτερα; Εγώ στοιχηματίζω
υπέρ του editor. Φυσικά, αν ο άγιος Βοστώνης
δώσει άδεια να γίνει τέτοιο γεγονός σε εκκλησία
του, χωρίς αυτή να...γκρεμιστεί. Αλλά και τέτοιο
κακό να γίνει, θα αποκατασταθούν οι ζημιές με...
έρανο που θα διοργανώσει η τοπική Ομοσπονδία.
Σημ.: Μέσα στις ''διακοπές'' έγινε αναβάθμιση
του ραδιοφώνου (www.24-7Radio.us) και το τελικό ''τέστ'' γιά την ημερήσια έκδοση της ''Π''.
'Εχει δίκιο ο Μπένυ
«Χωρίς το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει κυβέρνηση», δήλωσε ο πληθωρικός πρόεδρός του. Κι έχει μεγάλο δίκιο. Γιατί; Πολύ απλό: Τι είναι μιά ελληνική
κυβέρνηση στην μεταπολιτευτική Ελλάδα; Μίζα,
ρουσφέτι, αρπαχτή, βόλεμα ημετέρων, ασυλία,
παραγραφή, ατιμωρησία και λοιπά. Και το ΠΑΣΟΚ
είναι όλα τα παραπάνω. 'Εχει ή δεν έχει δίκιο; Γίνεται χωρίς ΠΑΣΟΚ, να υπάρχει κυβέρνηση;
'Ολγα πασών ΣΑΕριτζήδων
Το θυμάστε το ΣΑΕ; Γνωστό και ως ''Συμβούλιο
Απόδημου Ελληνισμού''; Αυτό που πέθανε μόλις
η κρίση χτύπησε την Ελλάδα και οι ''ηγέτες'' του
εξαφανίστηκαν όταν κόπηκαν οι χορηγίες; Σίγουρα κάτι θα σας θυμίζει το ΣΑΕ (αιωνία του η μνήμη). Την μνήμη του την κρατά ζωντανή ΜΟΝΟ η
'Ολγα, η πρώην ''παγκόσμια γραμματέας'' του.
Η 'Ολγα με κάθε ευκαιρία εκδίδει ''διαγγέλματα'', ανακοινώσεις, συγχαρητήρια κλπ. Πάντα σε
όλες τις ανακοινώσεις υπογράφει ως εν ενεργεία
''παγκόσμια γραμματέας ΣΑΕ''. Τελευταία έστειλε
ανακοίνωση και γιά την κατάσταση στην...Ουκρανία. Δηλαδή, νομίζατε ότι η 'Ολγα δεν θα ασχολιόταν με την κρίση στην Ουκρανία; Εδώ ασχολήθηκε
και ο υφυπουργός...Κυρ. Γεροντόπουλος (βοή-
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θειά μας), η 'Ολγα δεν θα ασχολιόταν; Στην βαρύγδουπη ανακοίνωσή της, αναφέρει και αυτά:
«...Τα δραματικά γεγονότα που ζούμε και στα
οποία είναι έκδηλη μία πρωτοφανής έξαρση ρατσισμού και εθνικισμού ανάμεσα σε δυο μέχρι
πρότινος αδελφικούς λαούς, απειλούν με εξόντωση την ιστορική Ελληνική Ομογένεια της
περιοχής. Αναμένουμε από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό, κ.
Κυριάκο Γεροντόπουλο, να επιληφθεί άμεσα του
καίριου αυτού ζητήματος. Η Ελλάδα κοιτίδα πολιτισμού, λίκνο Δημοκρατίας και προστάτιδα των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει χρέος να σταθεί
στο πλευρό του Ελληνισμού της Ουκρανίας...».
Μετά την συνταρακτική ανακοίνωση της 'Ολγας, αμέσως ο υφυπουργός Εξωτερικών γιά Απόδημους, ζήτησε να πληροφορηθεί που στον χάρτη
είναι η Ουκρανία. Βλέπετε, μπορεί το υπουργείο
Εξωτερικών Ελλάδας να είναι άσχετο με διπλωματία κι εξωτερική πολιτική, αλλά σε ''ασκήσεις επί
χάρτου'' τα καταφέρνει.
Αλλά η είδηση είναι κάπου αλλού: Ο πρόεδρος
της Ρωσίας ο Βλαδίμηρος, μπορεί να θεωρεί την
ηγεσία του ''προεδρεύοντος στην ευρωπαϊκή
'Ενωση'' υπουργείου Εξωτερικών Ελλάδας, γραφική και της πλάκας, αλλά με την ανακοίνωση της
Όλγας ταρακουνήθηκε και μάλιστα άσχημα. 'Ετσι,
χάρη στην 'Ολγα, αναμένονται σύντομα δραστικές εξελίξεις στο ζήτημα της Ουκρανίας.
Και ο Λατινικης Αμερικής
Ο Νικηφόρος, συγκάλεσε πρόσφατα σύσκεψη
του περιφερειακού ανύπαρκτου ΣΑΕ. 'Οταν ρωτήθηκε γιατί το έκανε, απάντησε: «...Προσδοκώ
ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος ΣΑΕ...».
Ο Σικάγου θεόδωρος
'Οταν ρωτήθηκε αν κι αυτός θα συγκαλέσει
σύσκεψη του πεθαμένου ΣΑΕ περιφέρειας ΗΠΑ
απάντησε: «Τώρα που μου το λέτε...ξέχασα...Το
μνημόσυνο γιά το ΣΑΕ πότε θα γίνει;».
Βοήθεια σε παιδιά
H ''Πρωϊνή'', διάθεσε το ποσό των 1.600 δολ.
που πρόσφεραν αναγνώστες και υποστηρικτές
της (χωρίς ''τυμπανοκρουσίες'' και ''φιγούρες''),
γιά την αγορά σχολικών ειδών που δόθηκαν σε
παιδιά άπορων οικογενειών σε μειονοτικά δημοτικά ελληνικά σχολεία στην Ν. Αλβανία, γνωστή
και ως Β. 'Ηπειρος. Στα παιδιά, που ''ξέχασε'' η...
δραστήρια μόνο στο...Χρηματιστήριο (ανύπαρκτη) ΠανΗπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής.
''Θου Κύριε''
Μα επιτρέπεται να γίνεται σύναξη ιεραρχών
στην Ουάσιγκτον και να πάνε μόνο δύο μητροπολίτες (ο Βοστώνης και ο πρώην ροκάς Πίτσμπουργκ); Οι υπόλοιποι ''κοπάνα''. Τόσα έξοδα,
εισιτήρια αεροπορικά, ξενοδοχεία, αίθουσες, φαγητά κλπ και να είναι δύο κι ένας...κούκος αρχιεπίσκοπος; Επειδή με απασχόλησε το θέμα, έμαθα
ότι οι μητροπολίτες δεν πήγαν επειδή ο αρχιεπίσκοπος θα μιλούσε γιά...οικουμενικές συνόδους
και άλλα χαζά, που δεν έχουν σχέση με το σήμερα
και τις πιεστικές ανάγκες της Εκκλησίας μας στις
ΗΠΑ. Με λίγα λόγια, η Ομογένεια χάνεται, τα σχολεία κλείνουν και ο αρχιεπίσκοπος...χτενίζεται.
Ο ''ανόητος'' editor
Αναρωτιόμουν γιατί αρκετοί ''προεδροπαράγο-

Είδατε τι θεοφοβούμενο πρωθυπουργό και μάλιστα με καταγωγή από τους ''αγίους τόπους'', δηλ. την
Μεσσηνία, έχει η Ελλάδα; Γιατί αποκαλείται η Μεσσηνία ''άγιοι τόποι'' της Ελλάδας; Μα πολύ απλό.
Εξαιτίας δενδρολίβανου, γενικά παραγωγής δενδρυλίων. Θυμάστε με τις πυρκαγιές καλοκαίρι 2007
που ''μαστούρωσε'' όλη η Μεσόγειος με το μεγάλο σύννεφο καπνού; Με τόσες ''φυτείες'' που πήραν
ταυτόχρονα φωτιά, ήταν φυσικό κι επόμενο να ''μαστουριάσουν'' όλοι σε ακτίνα 1.000 χιλιομέτρων.
ντες'' αποκαλούσαν τον editor ''ανόητο''. Τελικά
έμαθα: Επειδή γιά 37+ χρόνια στα ελληνόφωνα
ΜΜΕ στις ΗΠΑ, με πολλαπλές γνωριμίες Ελλάδα,
ουδέποτε ζήτησε ''χορηγία'', ''κονδύλια'', ''ρουσφέτι'' ή κρατική διαφήμιση''. Και φυσικά ουδέποτε έλαβε έστω ένα ευρώ. 'Οταν τον ρώτησα
γιατί έτσι, μου απάντησε: «'Εχω όλους τους χαραχτηρισμούς, εκτός από έναν: Ελλαδο-έμπορας...»
Τι γίνεται Ομοσπόνδυλοι Βοστώνης;
Θα κάνετε τελικά...''αγωγή'' στον editor που
σας...''συκοφάντησε'' δημοσιοποιώντας τις ανομίες σας (έρανοι) και την εξαπάτηση του IRS;
Ερωτώ, γιατί την αναμένει πως και πως γιά να σας
κάνει κι αυτός με την σειρά του αγωγή, ως απάντηση (counterPetition). Επειδή, με αγωνία περιμένουμε να μάθουμε σε δικαστήριο γιά ΟΛΕΣ
τις ανομίες σας. Ειδικά εγώ θα ''χαρώ'' να μάθω
πότε ήταν...''βαρυποινίτης'', ''δολοφόνος'', πότε
έκλεψε τον τίτλο...''Πρωϊνή'' και λοιπά ''συνταρακτικά'', που σας ''φόρτωσε'' ο ''πανέξυπνος''
α' αντιπρόεδρος με την συνεργασία κάποιου μυθομανή απατεωνο-''ασβού'' στον Πειραιά. 'Αντε,
κάνετε κάτι. Το λέω γιατί μπορεί ο editor να ξυπνήσει καμιά μέρα...ανάποδα, οπότε μετά, αν
ΔΕΝ έχετε στοιχεία που να αποδεικνύουν χωρίς
αμφιβολία (δικαστικές αποφάσεις) ότι ήταν ''βαρυποινίτης'', ότι ''έκλεψε'' τον τίτλο ''Π'' κλπ, τότε
σας κλαίνε και οι...ρέγγες ΟΛΟΥΣ-ΟΛΕΣ σας, Συμβούλιο και συλλόγους-μέλη.
Κύριε ''Θ. Κ'', πίεσέ τους λίγο περισσότερο, αφού γνωρίζω ότι εσύ και το ''μαγαζάκι'' Αστόριας
που παραπαίει, ονειρεύεστε ''αγωγές'' βάζοντας
μπροστά ''βαρεμένους'' και ειδικά τον συνεργάτη
σου, ''μάγκα'' α' αντιπρόεδρο. Ιδού η Ρόδος (το
''πήδημα'' -και πολύ μεγάλο- στην πορεία).
Η ''οδύσσειά'' μας
Ως Ομογένεια στις ΗΠΑ, υποδεχόμασταν προηγούμενες δεκαετίες συνέλληνες από την Ελλάδα,
νέους ''μετανάστες''. Ειδικά την τελευταία δεκαετία όμως, ''αποχαιρετούμε'' αποβιώνοντες με-

τανάστες. Οι αποχαιρετισμοί με την παροδο των
χρόνων, αυξάνονται δραματικά. Οι υποδοχές, μηδαμινές. Και τα παιδιά ή εγγόνια μας, είναι πρώτιστα Αμερικανοί.
Kι αν γυρίσαμε στον κόσμο και αν μας πλήγωνε η Ελλάδα όπου και να πήγαμε, θα την ευγνωμονούμε γιά ότι μας έδωσε. 'Οπως και να ζήσαμε
την δική μας Οδύσσεια, σχεδόν όλοι οι μετανάστες χάνουμε την ''Ιθάκη'' μας. Δεν θα υπάρξει
''Ιθάκη'' γιά την πολύ μεγάλη πλειοψηφία από
εμάς, ούτε θα δούμε ''καπνόν αποθρώσκοντα''.
Μας κράτησαν στις χώρες των λωτοφάγων και
χορτάσαμε ''λωτούς''.
Κι εμένα μου 'χει κολλήσει χρόνια στο μυαλό
μιά φράση του 'Ομηρου από την Ιλιάδα (363) σε
μικρή παράφραση: ''...'Ηματί κε τριτάτω Αργολίδην ερίβωλον ικοίμην...''. 'Εχοντας βαθειά χαραγμένα στην μνήμη, παιδικά, απλά και αλησμόνητα:
Το χάϊδεμα της πέτρας κυκλώπειων τειχών στις
Μυκήνες στις εβδομαδιαίες εφηβικές εξορμήσεις
ή των μαρμάρων του θέατρου Επιδαύρου, τα αυγουστιάτικα Σαββατοκύριακα παρακολουθώντας
με ευλάβεια παραστάσεις. Μαζί και το αγνάντεμα
από το Παλαμήδι του ζωογόνου κάμπου της ερίβωλου Αργολίδας. Μαζί και η θλίψη ατενίζοντας
στο ίδιο φρούριο το ''μπουντρούμι'' όπου φυλάκισαν τον Κολοκοτρώνη. Τότε το ανέβασμα 999
σκαλιών ήταν παιχνίδι και διασκέδαση.
Τώρα είναι όλα αυτά μιά ανάμνηση, γιά να
κρατά ευχάριστη συντροφιά, όταν με το πλήρωμα του χρόνου ''...ήματί κε τριτάτω Αργολίδην ερίβωλον ικοίμην...''. Και οι παροτρύνσεις σε
Αμερικανούς φίλους, γειτόνους κ.ά., μόνιμες-διαχρονικές: ''Μιά φορά στην ζωή σας, περπατήστε
στα ίδια χώματα, όπου 23-28 αιώνες πριν, περπάτησαν άνδρες επιφανείς, που μας κληρονόμησαν
τα πάντα''. Και το δώρο σε αυτούς, το ίδιο πάντα:
Η αγγλική έκδοση της -μοναδικής και ανεπανάληπτης- Οδύσσειας του 'Ομηρου, που απλά και
γλαφυρά περιγράφει την πορεία μας, το διαχρονικό ''ταξίδι'' μας, την ζωή όλων μας.
Υπογραφή: Ο α' αντι-Πρόεδρος

'Οπως διαπιστώνετε βλέποντας την φωτογραφία (την δανειστήκαμε από το euro-crimes blogspot), οι προέδροι μας, τα καμάρια της Ομογένειας, πάνω από όλα είναι καλοί Χριστιανοί και το δείχνουν. Καμιά
φορά μπορεί να υπερβάλουν κάνοντας μεγάλους σταυρούς στις εκκλησίες γιά να τους προσέχουν, δείχνοντας ότι είναι και αγριοχρίστιανοι, αλλά δεν έχει σημασία. Μπορεί να κατεβάζουν ''καντήλια'' και ''αγίους'' όταν τους θίγουν στις συνεδριάσεις το ''εγώ'' τους ή δεν αναγνωρίζουν την ύπαρξή τους, αλλά κι αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι οι προέδροι μας είναι...''πρόεδροι'' και το δείχνουν.
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προωθήσει τον ελληνικό τουρισμό στους 'Ελληνες
της Νέας Υόρκης, γιατί σίγουρα αυτή θα είναι η
μόνη αποστολή του, με εξαίρεση την βασική δηλ.
''να κρατά φανάρι'' στις ''ροζ περιπέτειες'' της
υπουργίνας, όταν αυτή είναι στη Νέα Υόρκη.

ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Ευρω-εκλογές
Ποιά κρίση στην Ελλάδα και ιστορίες γιά αγρίους; Η ΣαμαροΚώσταινα έχει πλεόνασμα. 'Οχι
οικονομικό, γιατί εκεί μαύρα χάλια. Πλεόνασμα
κομμάτων. Εννέα περισσότερα συμμετέχουν σε
σύγκριση με τις ευρωεκλογές 2009. Πλησιάζουν
τα 40 συνολικά. Μεγάλος ο μισθός του ευρωβουλευτή. Προσόντα δεν χρειάζονται. Το ευρωκοινοβούλιο είναι κάτι σαν...''γλάστρα''. Απλά υπάρχει.
Δεν έχει εξουσίες, ούτε οι αποφάσεις του λαμβάνονται υπόψην. Γιατί υπάρχει και πληρώνονται
αδρά οι κοντά 500 ευρωβουλευτές; Μα γιά να λένε οι χώρες-μέλη της Ευρωπ. 'Ενωσης ότι αυτή είναι...οντότητα, με...κοινοβουλευτικό κύρος.
Ευρω-εκλογές 1
Επειδή η Ελλάδα πρωτοπορεί πάντα σε όλα, γι'
αυτό πέτυχε ''οικονομικό θαύμα'' από την ανάποδη, έχει και καινούργια κόμματα που παραπέμπουν σε θάλασσες, ποτάμια, ελιές, ελαιοτριβεία
κλπ. 'Ετσι, ο κάθε αναγνωρίσιμος τηλεοπτικά,
ως ''γλάστρα'' στα πρωϊνάδικα, ζητά την ψήφο
του λαού. Και ο λαός καλείται στις 26 Μαίου, να
αποδείξει ότι δεν είναι μόνιμα κορόϊδο, που τον
εξαπατούν με λόγια. Καλείται να δείξει με την ψήφο του αν εξακολουθεί να είναι υποανάπτυκτος''μαζόχας'' ή με την κρίση κατάλαβε τι γίνεται
και ποιοί, πως, γιατί, τον οδήγησαν στην μιζέρια.
Υπομονή λοιπόν μέχρι 26 του μήνα. Στις ευρωεκλογές δεν κρίνονται μόνο τα κόμματα. Κρίνεται
και η υπευθυνότητα-αξιποπρέπεια ενός ολόκληρου λαού. Ο οποίος, μετά την μεταπολίτευση και
ειδικά την τελευταία 20ετία, δεν έπεισε ότι τον
διακρίνει υπευθυνότητα και οξυδέρκεια. Απεναντίας, έδειξε ότι είναι εύκολο θύμα του κάθε
''μαυρογιαλούρου''.

Περί τουρισμού
Επειδή πολλά λέγονται, γιά την ιστορία αναφέρω ότι την εκστρατεία γιά παρακίνηση Αμερικανών φίλων μας, γειτόνων, συναδέλφων κλπ,
να επισκεφτούν την Ελλάδα, την πρωτοξεκίνησε
πριν χρόνια το παλαιότερο και μεγαλύτερο σε επισκεψιμότητα (εκτός Ελλάδας) ιντερνετικό ομογενειακό ΜΜΕ, kalami.net. Mετά την συνέχισαν και
άλλοι, που στην πορεία αυτοαναδείχτηκαν και...
πρωτοπόροι.
Περί τουρισμού 1
Μας λένε ότι ''αυξήθηκαν οι τουρίστες από ΗΠΑ
και Καναδά''. Δηλαδή, οι Αμερικανοί και οι Καναδοί που επισκέπτονται την Ελλάδα γιά διακοπές.
Αυτό που δεν μας λένε είναι η...αλήθεια: 'Οτι ποσοστό που αγγίζει το 80% των ''Αμερικανών'' και
''Καναδών'' είναι οι...Ομογενείς που πάνε στην
Ελλάδα κάθε χρόνο με...αμερικάνικο ή καναδέζικο διαβατήριο, αφού η πολύ μεγάλη πλειοψηφία
των Ομογενεών τέτοια διαβατήρια διαθέτει και
χρησιμοποιεί.
Δράμα Ομπάμα
Πέντε χρόνια ως πρόεδρος, έχει τους Ρεπουμπλικάνους να λένε ηχηρό όχι σε όποιο νομοσχέδιο προωθήσει στο Κογκρέσσο. 'Οχι, σε όλα τα
νομοσχέδια. Γιά τους Ρεπουμπλικάνους, ο πρόεδροςε Ομπάμα, ποτέ δεν έκανε κάτι καλό, άσχετα
αν ο λαός τον τίμησε δύο φορές με την ψήφο του.
Κατά τα υπόλοιπα, ρατσισμός και διακρίσεις, τυπικά, δεν υπάρχουν στις ΗΠΑ.
Ο β' αντι-Πρόεδρος

Πότε θα αποδοθούν παρόμοιες τιμές αρχηγών και στους
προέδρους των ιστορικών ομογενειακών μας Οργανώσεων;
Μεγάλο Σάββατο το ''άγιο Φως'' μεταφέρεται στην Αθήνα από τα Ιεροσόλυμα με το πρωθυπουργικό
αεροσκάφος, στο οποίο επιβαίνει και ο αρμόδιος γιά Απόδημους υφυπουργός Εξωτερικών, 2-3 βουλευτές κ.ά. Στο αεροδρόμιο, στην άφιξη, του αποδίδονται τιμές ''αρχηγού κράτους'', με φιλαρμονική,
αγήματα στρατού, εύζωνες, πολιτικούς, κόκκινο χαλί κλπ.
Κι εμένα με τρώει γιά χρόνια το παράπονο: Πότε, έστω μία φορά, οι επιφανείς πρόεδροι των ομογενειακών μας Οργανώσεων από ΗΠΑ, θα επιβιβαστούν σε ένα αεροπλάνο (θα πληρώσουν τα έξοδα οι
ίδιοι) και θα αφιχθούν στην Αθήνα, όπου θα τους αποδοθούν ακριβώς οι ίδιες τιμές; Μία φορά στην
ζωή, δεν αξίζει να δούμε αυτό το θέαμα, να ζήσουμε αυτήν την ιστορική στιγμή; Αυτήν την μεγάλη τιμή στους ηγέτες μας, που τόσα χρόνια αφιλοκερδώς προσφέρουν; Μπορεί να μην προσφέρουν έργο,
αλλά θέαμα σίγουρα και αυτό είναι το πολύ σημαντικό γιά όλους εμάς τους απλούς Ομογενείς.
Και αφού τους αποδοθούν οι πρέπουσες τιμές στο ''Ελευθέριος Βενιζέλος'' των Αθηνών, μετά, με
πομπή να πάνε στην Βουλή. Να πιάσουν όλα τα εδρανα και να συνεδριάσουν χωρίς βουλευτές. Να
βγάλουν λόγους, να κάνουν εξαγγελίες, να φωτογραφηθούν, βιντεοσκοπηθούν, την τελετή στο αεροδρόμιο και την συνεδρίαση στην Βουλή να την δείχνουν ''ζωντανά'' τα κανάλια γιά να πάθουν ''πλάκα''
οι εγχώριοι ιθαγενείς. Και στα υπουργικά έδρανα, να κάθεται ως αυτό που είναι, δηλαδή ως ''γλάστρα'',
ο αρμόδιος επί των Αποδήμων υφυπουργός Εξωτερικών Ελλάδας. Και φανταστείτε π.χ. την 'Ολγα Σαραντοπούλου, τον Μιχάλη Σέρβο, τον Δημήτρη Τσούμπανο, τον Φώτη Κοκοσούλη, τον ''υπουργό'' Γ.
Μαρκάκο, τον Π. Κοτρότσιο, τον Στ. Μαννή, να βγάζουν λόγους με πάθος.
Οι ηγέτες της Ομογένειας δεν αξίζουν τέτοια τιμή; Μπορεί να μην είναι ''άγια φώτα'', αλλά σίγουρα
μας αλλάζουν τα φώτα. Γιατί να μην ζήσουμε μιά τέτοια ιστορική ημέρα, μία φορά στην ζωή μας;;;

Ποδοσφαιρικός ''πόλεμος'' μεταξύ ''πεθαμένων'' Ομοσπονδιών και λοιπών Οργανώσεών μας στις ΗΠΑ

Ευρω-εκλογές 2
'Οποιος ζει εκτός Ελλάδας κι έχει ''γερό στομάχι'' και ''ατσάλινα'' νεύρα ώστε να μπορεί να
παρακολουθεί -ειδικά- τηλεοπτικά κανάλια από
Ελλάδα, θα έχει διαπιστώσει ότι η μεγαλύτερη
κωμωδία είναι οι...δημοσκοπήσεις. Βλέπετε στην
Ελλάδα, ο καθένας παραγγέλνει δημοσκόπηση. Η
οποία πάντα είναι αναξιόπιστη και προσαρμοσμένη στις ''ανάγκες'' του πελάτη. Μα, θα αναρωτηθείτε, γίνονται αυτά σε δημοκρατικά κράτη; 'Οχι
φυσικά. Εκτός και αν πρόκειται γιά το μπανανιστάν-ελλαδιστάν, την ''Κολομβία των Βαλκανίων''.
Αποχαιρετούν οι πρέσβεις
Στα τέλη του χρόνου, στα μέσα της θητείας
τους, δηλ. πριν συμπληρώσουν τετραετία, αποχωρούν οι πρέσβεις Χρ. Παναγόπουλος (Ουάσιγκτον)
και Mιχ. Σπιννέλης (ΟΗΕ). Οι λόγοι; Ρωτήστε το
υπουργείο Εξωφρενικών, γνωστό και ως Εξωτερικών. Γιά να είμαστε ειλικρινείς και να μην είχαν
έρθει ως πρέσβεις στις ΗΠΑ, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Και αν αναρωτηθείτε, αν οι αντικαταστάτες θα είναι καλύτεροι, η απάντηση απλή: Τέτοια
θαύματα δεν γίνονται. Οπότε θα ''φάμε στην μάπα'' πάλι ''προβεβλημένους'' υποτίθεται πρέσβεις
και ''ικανούς'' (όπως πάντα έτσι παρουσιάζονται),
γιά να αποδειχτούν στην πορεία ''τουρίστες''. Συνηθισμένο το φαινόμενο.
Προξενίς-προεδρίνα
Μαθαίνω από Βοστώνη ότι η κ. προξενίς εκεί,
είναι υπερήφανη που προεδρεύει των συναδέλφων της, χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης,
λόγω προεδρεύουσας στην ΕΕ Σαμαρο-μπεννοΚώσταινας. Με τέτοια προεδρική πείρα, λέτε να
την δούμε και προεδρεύουσα της τοπικής...Ομοσπονδίας, που ειδικεύεται σε...εράνους;
Γραφείο Τουρισμού Νέα Υόρκη
Με χαρά έμαθα ότι η Ελλάδα διαθέτει και Γραφείο Τουρισμού στην Νέα Υόρκη, με αρμοδιότητα
''γκέττο'' Αστόριας και περιχώρων. Νόμιζα ότι δεν
υπήρχε τέτοιο Γραφείο, γιατί η ύπαρξή του και
κατά προέκταση η δραστηριότητά του, δεν ήταν
γνωστή. Πιστεύω ότι θα πράξει τα δέοντα γιά να

'Ολα τα είχαμε στην γηρασμένη ''οργανωμένη Ομογένεια'' μας στις ΗΠΑ, το ''ποδοσφαρικό πρωτάθλημα Ομοσπονδιών-Οργανώσεων'' μας έλλειπε.
Αφορμή αποτέλεσε η απόφαση της προεδρίνας της Ομοσπονδίας Φλόριδας (Κόλπου Τάμπας) να δημιουργήσει ομάδα. Αλλά αντί γιά την ομάδα που θα
αγωνίζεται στο γήπεδο, ξεκίνησε πρώτα με...''τσιρλίντερς''. Διάλεξε ότι καλύτερο, όπως πιστοποιεί η φωτογραφία από το γήπεδο των ''Πειρατών'' στην Τάμπα, γιά να ενισχύει την αγωνιζόμενη ενδεκάδα της. Φυσικά, η ενδεκάδα δεν θα είναι ''στελέχη'' της Ομοσπονδίας της, επειδή όλα -χωρίς εξαίρεση- έχουν
το ένα πόδι μέσα στον...''Μορφέα'', δηλαδή στο προεδρικό κοιμητήριο της περιοχής. Στην βασική ενδεκάδα θα παίζουν νεότεροι.
Η ιδέα της δημιουργίας ποδοσφαιρικής ομάδας και της καθιέρωσης πρωταθλήματος, δεν άρεσε σε προέδρους άλλων πεθαμένων Ομοσπονδιών. 'Ετσι,
μόλις πληροφορήθηκε τα νέα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιλλινόϊς, έκανε ειρωνικά σχόλια. Αυτά τα πληροφορήθκε η βαρβάτη προεδρίνα Φλόριδας και
δεν του χαρίστηκε: «Χοντρέ, εμείς ως Ομοσπονδία σκύβουμε γιά να δούμε κάτω τα ραδίκια. Η δική σου Ομοσπονδία τα βλέπει ανάποδα».
Σχόλια ειρωνικά έκανε και ο ισόβιος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Β. Καλιφόρνιας (γνωστής ως ...''γιούχας'', επειδή αποκαλείται UHAS), τα οποία η βαρβάτη προεδρίνα δεν άφησε, επίσης, ασχολίαστα: «Χοντρέ, που σαν πρόεδρος κατάντησες σαν τους ισόβιους μητροπολίτες που πεθαίνουν στον θρόνο τους,
εμείς δεν είμαστε γιά ''γιούχα'' σαν εσάς και της Βοστώνης».
Η δημιουργία ποδοσφαιρικής ομάδας και ειδικά ''τσιρλίντερς'', ενθουσίασε τους πρώην ΣΑΕάρχες Αμερικής, τον Καλαματιανό και τον Καλαβρυτινό στο
Σικάγο, που δήλωσαν ότι υποστηρίζουν θερμά την ιδέα και δηλώνουν ότι δεν θα χάσουν κανέναν αγώνα των αγωνιζόμενων εντός αγωνιστικού χώρου και
των πανηγυριζόντων υπάρξεων ειδικά, περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου.
Η ιδέα πρωταθλήματος ξύπνησε και τον πληθωρικό πρόεδρο της ανύπαρκτης Ομοσπονδίας ''Κυνηγών, Σκοπευτών και Ψαράδων'', που έχει ''αναλάβει''
και την ''δημόσια τάξη'' γιά λογαριασμό του ανύπαρκτου ''Εθνικού Συμβούλιου'', ο οποίος προθυμοποιήθηκε να αναλάβει τα ''μέτρα ασφαλείας'' στους
αγώνες, οπότε με τέτοια μέτρα ασφαλείας από αυτόν, η ανασφάλεια θα είναι δεδομένη, μαζί με τα επεισόδια από ''θερμόαιμους φιλάθλους-οπαδούς''.
Ο πρώην χωροφύλαξ Πόντιος πρόεδρος της Ομοσπονδίας του ''γκέττο'' μας στην Αστόρια, δήλωσε: «Μα υπάρχει Ομογένεια και εκτός Νέας Υόρκης; Εμείς
στην Αστόρια νομίζαμε τόσα χρόνια ότι είμαστε οι μόνοι Ομογενείς σε όλη την Αμερική, γι' αυτό έξω από το ''γκέττο'' μας είμαστε στα χαμένα. Καλή η δημιουργία ομάδων, αλλά εμείς με ποιούς να φιάξουμε ενδεκάδα; Με τον Νικολάκη, τον Μιχαλέα ή τον Ντινάκο, που μπαίνουν στα 90;»
Η Ομοσπονδία Βοστώνης δήλωσε ότι αν οι διοργανωτές χρειάζονται οικονομική συνδρομή, τότε, ως Οργάνωση, είναι πρόθυμοι να διοργανώσουν έναν
έρανο γιά την συλλογή χρημάτων, ως ειδικοί, με τις ευλογίες του άγιου Βοστώνης και την στήριξη του τοπικού ελληνικού Προξενείου.
Ενθουσιώδης υποστηρικτής πρωταθλήματος ποδοσφαίρου μεταξύ Οργανώσεων δήλωσε ο πρέσβης μας στις ΗΠΑ, μόλις πληροφορήθηκε τα νέα και ειδικά τα φωτογραφικά. Μάλιστα, προθυμοποιήθηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως διαιτητής στους αγώνες, με επόπτες γραμμών προξένους και προξενίδες. Επιφυλάξεις όμως διατύπωσε η προεδρίνα της διοργανώτριας Ομοσπονδίας Φλόριδας, δηλώνοντας: «Είπαμε να παίξουμε καθαρό πρωτάθλημα και να
μην έχουμε στημένους αγώνες αλα Ελλάδα. Και με Καλαματιανό διαιτητή δεν τα βλέπω τόσο καλά, γιατί, αυτός θα κοιτά τα κορίτσια και όχι τους παίκτες».
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ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ
Κωμωδία ''Θίασου ΠανΗπειρωτικής''
Χάρηκα που ο εξοχ. πρόεδρος της ανύπαρκτης
τυπικά και νομικά ΠανΗπειρωτικής Ομοσπονδίας
Αμερικής, έκανε δηλώσεις, φυσικά όχι επί της ουσίας των αποκαλύψεων της ''Π'' γιά τα ''κόλπα''
τους στο Χρηματιστήριο, στο όνομα των βορειοΗπειρωτών. Οι δηλώσεις έγιναν στο φιλικό περιβάλλον που συνηθίζει να τα βλέπει όλα καλά,
αρκεί να πέφτει χρήμα. Δηλώσεις, γιά να μιλήσει
γιά...''έργο'' της Οργάνωσης. Είχε λέει 500.000
δολ. τα επένδυσε, έγιναν 800.000 δολ. που τα
έδωσαν γιά έργα και φιλανθρωπίες και έμειναν
άλλα 800.000 δολ. ως...''απόθεμα''. Με ενέργειές
του, λέει, έγινε επέκταση λιμανιού Ηγουμενίτσας
και η Εγνατία Οδός, επί Μητσοτάκη. Ευτυχώς δεν
είπε ότι με ενέργειές του χτίστηκε και το γεφύρι
της... 'Αρτας. Πιθανά ο κ. πρόεδρος της ΠανΗπειρωτικής νομίζει ότι απευθύνεται σε ''κάφρους''
ή σε ''ηπειρώτικα πρόβατα'', όπως πιθανά θεωρεί τα μέλη της ανύπαρκτης Οργάνωσής του. Γιατί ο κάθε πρόεδρος μπορεί να δηλώνει ότι θέλει,
αλλά υπάρχουν και ορισμένα γεγονότα που δεν
μπορούμε να τα αγνοούμε. Γιά παράδειγμα, ΠΟΥ
και πότε έδωσαν 800.000 δολ. τα τελευταία 20
χρόνια; Οι φορολογικές τους δηλώσεις ΔΕΝ αναφέρουν τέτοιο πράγμα. Κι εδώ μπορεί να συμβαίνουν δύο πράγματα: 'Η οι δηλώσεις τους στο IRS
είναι ψεύτικες ή ο κ. πρόεδρος νομίζει ότι εκτός
από τα ''ηπειρώτικα πρόβατα'', μπορεί να ''δουλεύει'' και τους υπόλοιπους.
'Αρα καλά θα κάνει ο κ. πρόεδρος να ενημερώσει την Ομογένεια γιά το ''μεγάλο έργο'' προσφοράς 800.000 δολ. στην 'Ηπειρο και στην Βόρεια
'Ηπειρο, επειδή εκεί αγνοούν αυτές τις ''μεγάλες προσφορές''. 'Οχι τίποτα άλλο, αλλά γιά να
το θαυμάσουμε και να το χειροκροτήσουμε. Κι
επειδή η ''Π'' τους ονόμασε ''παπατζήδες-πατριδοκάπηλους'' γιατί αυτό αποδεδειγμένα είναι, ας
αποδείξουν όλοι οι πρόεδροι της πανΗπειρωτικής, χωρίς εξαίρεση, της τελευταίας 20ετίας το
αντίθετο, πρώτα και καλύτερα εξηγώντας ΠΟΥ
έδωσαν και πότε τις 800.000 δολ. συνολικά σε 20
χρόνια. Αποδείξεις υπάρχουν; Αν όχι, τότε εκτός
από πατριδοκάπηλοι-παπατζήδες είναι και ΨΕΥΤΕΣ. Αποδείξτε λοιπόν με στοιχεία ότι δεν είστε
και ψεύτες.
Επίσης, καλά θα κάνουν όλοι αυτοί οι ηγέτες
της ΠανΗπειρωτικής οι ''πατριδοκάπηλοι-παπατζήδες'' των τελευταίων ειδικά 20 χρόνων, να
εξηγήσουν τόσες πολλές χορηγίες από Ελλάδα
ΠΟΥ τις πήγαν, τι έγιναν; Είναι αυτές που έπαιζαν
στο Χρηματιστήριο Ν. Υόρκης στο όνομα των...
Βορειοηπειρωτών κοροϊδεύοντας ακόμα και τα
μέλη τους, με άλλη εταιρία;
Κι επειδή πρόκειται γιά ασοβάρευτους, τους
θυμίζουμε ότι η ΠανΗπειρωτική ΔΕΝ υφίσταται
ως εταιρία στις ΗΠΑ τα τελευταία 5 χρόνια. Την
έκλεισε η Πολιτεία της Μασσαχουσέττης πριν δύο
χρόνια. 'Αρα είναι Οργάνωση-''μαϊμού'' και δεν
είναι τιμητικό γιά τον πρόεδρό της να κάνει δηλώσεις ως ηγέτης Οργάνωσης-''μαϊμού'', δηλαδή
ανύπαρκτης τυπικά-νομικά.
Σε ότι αφορά τον πρόεδρό της, τον κ. Γκατζογιάννη, ευχόμαστε κάποια μέρα στο μέλλον να πει
την μεγάλη αλήθεια: ΠΟΣΑ πήρε ως άτομο και ως
Οργάνωση από μυστικά και φανερά κονδύλια του
υπουργείου Εξωτερικών χάρη στον Μητσοτάκη
και στην Ντόρα. 'Ολα τα άλλα είναι ''μπούρδες''
που μπορούν να ξεγελούν μόνο αφελείς ''κλαρινόβιους Ηπειρώτες''. Σε ότι αφορά Ηπειρώτες Ελλάδα και ΒορειοΗπειρώτες ειδικά, γνωρίζουν ότι
η ΠανΗπειρωτική είναι Οργάνωση κερδοσκόπων
''παπατζήδων-πατριδοκάπηλων'' και τίποτα άλλο. Α και κάτι ακόμα. Επειδή έχετε να επιδείξετε
μηδενικό έργο στις ΗΠΑ και πήρατε πολλά χρήματα από τους 'Ελληνες φορολογούμενους γιά να
τα παίζετε στο...Χρηματιστήριο, προτίθεστε να τα
επιστρέψετε στον δεινοπαθούντα λαό της Ελλάδας; Αναμένουμε με αγωνία να δούμε ΠΟΣΟ ακόμα θα αυτοεξευτελίζεστε.
Παπατζήδες (και ΨΕΥΤΕΣ;)
«Κατορθώσαμε να τριπλασιάσομε τα αρχικά

ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ

χρήματα επενδύοντας ένα μέρος από αυτά σε
ομόλογα και μετοχές. Το ξέρω ότι πολλοί Οργανισμοί σαν τον δικό μας κρατούν τα χρήματα τους
σε τράπεζες και παίρνουν ένα τοις εκατό, αλλά τα
μεγάλα Ιδρύματα κάνουν συνετές επενδύσεις στις
αγορές και ανανεώνουν τα κεφάλαιά τους κι εμείς
έχουμε ακολουθήσει το παράδειγμά τους με τεράστια αποτελέσματα». (Ν. Γκατζογιάνης).
Αυτά ανάφερε επίσης ο κ. πρόεδρος. Και ο αφελής ερωτώ: Σύμφωνα με τις φορολογικές σας
δηλώσεις της περασμένης δεκαετίας, οι ''επενδύσεις'' στο Χρηματιστήριο είχαν....''χασούρα''
τις περισσότερες χρονιές κι ελάχιστα κέρδη (κάτω των 20.000 δολ. γιά μερικά) . ΠΩΣ εσείς τριπλασιάσατε τις 500.000 δολ. όπως ισχυρίζεστε;
Σε απλά ελληνικά ο κ. πρέοδρος μας λέει: Είχαμε
500.000 (αλλά δεν εξηγεί από ΠΟΥ) τις επενδύσαμε, τις τριπλασιάσαμε, δώσαμε 800.000 δολ. και
μας έμειναν και 800.000.
Το ερώτημα: Τότε γιατί στα συνέδριά σας ως
ΠανΗπειρωτική δηλώνετε στα ''κλαρινάτα πρόβατα'' μέλη σας, ότι στο ταμείο υπάρχουν ΠΑΝΤΑ
ποσά που ΔΕΝ ξεπερνούν τις 100.000 δολ.;
(Σχετικά αποδεικτικά στοιχεία μαζί με αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων και των ''επενδύσεων'' στο Χρηματιστήριο, δημοσίευσε η ''Π'' στις 12
Μαρτίου 2014).
Θα περίμενε κανείς ότι ο κ. Γκατζογιάννης (ή
Γκέητζ) ως αναγνωρισμένος συγγραφέας, να ήταν
λίγο σοβαρός και να μην λέει ανοησίες και ψευδολογίες δημόσια. Δυστυχώς, αποδεικνύεται ότι
πιστεύει πως απευθύνεται σε...''πρόβατα''. Αλλά
η Ομογένεια δεν είναι όλη ''κλαρινάτα ηπειρώτικα πρόβατα'' ή ανόητοι-καραγκιόζηδες πρόξενοι
και πρέσβης που τον δέχονται με τιμές.
Θίασου συνέχεια
Μετά 7 χρόνια το υπουργείο Εξωφρενικών Ελλάδας, γνωστό και ως Εξωτερικών, ζήτησε στις 13
Νοεμβρίου '13 μέσω γεν. Προξενείου Νέας Υόρκης, να του δοθούν αιτιολογικά των 10.000 ευρώ που πήρε ως βοήθεια η πανΗπειρωτική, τέλη
2007. Το υπογράφει κάποια Βασιλική Ζώτου, της
Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού. Καλά, οι 10.000 τους μάραναν μετά 7 χρόνια, όταν
στην Οργάνωση έχουν δοθεί εκατοντάδες χιλιάδες γιά το ανύπαρκτο έργο της; Εκτός και αν οι
του υπουργείου Εξωτερικών συμμετείχαν κι αυτοί στα κέρδη στο...Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης,
όπου παίζονταν μεγάλα ποσά -κοντά 1 εκατομ.
δολ- από την πανΗπειρωτική Αμερικής στο όνομα των Βορειοηπειρωτών, που ''αγνοούσαν'' πόσο πλούσιοι είναι.
Και με την ευκαιρία κ. γενικέ Πρόξενε Ηλιόπουλε, μήπως θα έπρεπε να ρωτήσεις τους ΠανΗπειρώτες αν δήλωσαν στο IRS τις 10.000 ευρώ, όπως
και τις άλλες χορηγίες άνω των 5.000 δολ. ή θα
τους ''μπαγλαρώσουν'' και θα τρέχεις κι εσύ στα
δικαστήρια;
Ομοσπονδια ''γκέττο'' Αστόριας
Με ερωτούν αναγνώστες γιατί δεν πολυασχολούμαι με την αμαρτωλή Οργάνωση. Η απάντηση
απλή: Είναι τόσα πολλά τα σκάνδαλα που και οι
ίδιοι έχουν χαθεί μέσα σε αυτά. Απλά δηλώνω ότι
στην πλειοψηφία των ''παραγόντων'' της, έπρεπε να απαγορεύεται η είσοδος στο ''Σταθάκειο''
αν ήταν λίγο σοβαρή Οργάνωση. Το γεγονός ότι
ο Πετράν θα είναι υποψήφιος πρόεδρός της, αποδεικνύει και την μεγάλη κατάντια της.
Υπογραφή: Ο γ' αντι-Πρόεδρος

Πως οι διπλωματικές ''τουριστικές'' αποστολές
της Ελλάδας στις ΗΠΑ παραπλανούν και το
υπουργείο Εξωτερικών της, με ψευδείς αναφορές
Γιά πολλά χρόνια αναρωτιόμασταν, γνωρίζοντας τι πραγματικά γίνεται στις ομογενειακές προβαλόμενες ως ''μεγάλες Οργανώσεις'' μας ειδικά Ομοσπονδίες, γιατί, ενώ η Ομογένεια δεν τις είχε σε
εκτίμηση, το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας τις αναγνώριζε, χρηματοδοτούσε, πρόβαλε, υποστήριζε κλπ., ενώ οι επισκεπτόμενοι τις ΗΠΑ υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές και λοιποί κρατικοδίαιτοι, σοβαροί και ασοβάρευτοι, πάντα συναντιόντουσαν μαζί τους.
Αναρωτιόμασταν γιατί οι Πρόξενοι, γενικοί και μη, πρέσβεις κ.ά. έτρεχαν στις εκδηλώσεις τον
ημιανύπαρκτων και μη Οργανώσεων, με τα κατεστημένα, τις ανομίες, τους συλλόγους ''μαϊμούδες''
ως μέλη, που είχαν γιά ''χόμπι'' την άγνοια και συστηματική παραβίαση του καταστατικού τους.
Με την πάροδο των χρόνων και εξαιτίας της ουσιαστικής διάλυσης των Οργανώσεων την τελευταία δεκαετία (τυπικά μόνο υπάρχουν οι περισσότερες), το μυστήριο λύθηκε.
Μιλώντας με ''παλιούς'' διπλωμάτες στο υπουργείο και αξιωματούχους, πληροφορηθήκαμε ότι
σε τακτικά διαστήματα, πρεσβεία και προξενεία υποβάλουν έκθεση-αναφορά πεπραγμένων. Η έκπληξη ήταν μεγάλη, όταν πληρφορηθήκαμε ότι στις αναφορές αυτές, προβάλονταν ως ''βασικές
δραστηριότητες'' συναντήσεις κι επαφές με...Ομοσπονδίες, συλλόγους και λοιπές χαζές καταστάσεις, με τις οποίες η Ομογένεια γελά, γνωρίζοντας ότι πρόκειται γιά... ''κούφιους'', τα γνωστά ''ψώνια της Ομογένειας'', που εκπροσωπούν βασικά τον εαυτόν τους και λογαριασμό δεν δίνουν.
Αλλά, η κατάσταση χειροτερεύει διαπιστώνοντας ότι στις εκθέσεις-αναφορές, οι Πρόξενοι παραλείπουν σκόπιμα να αναφέρουν ότι ουσιαστικά πρόκειται γιά ημι-υπαρκτές, ημι-παράνομες Οργανώσεις, αποπροσανατολίζοντας έτσι το υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο, βασιζόμενο στις εκθέσεις
τους, αποκτά λανθασμένη και παραπλανητική εικόνα γιά την πραγματική κατάσταση στην Ομογένεια και τις πραγματικές δυνατότητες των Οργανώσεών της.
Γιατί συμβαίνει αυτό; Πολλοί οι λόγοι, οι βασικοί από τους οποίους είναι:
1- Πρέσβης και Πρόξενοι, δίκαια αποκαλούμενοι και ''κρατικοδίατοι τουρίστες'', είναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Σε απλά ελληνικά, δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα γιά να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους, ασχολούμενοι με σοβαρά θέματα και σοβαρή προβολή της Ελλάδας. 'Ετσι,
ασχολούνται με τα απλά και εύκολα. Συναναστροφές με τα ''ψώνια'' της Ομογένειας, τα οποία καλούν και ως...''προσωπικότητες'' στις εκδηλώσεις των Προξενείων, με αποτέλεσμα να γελά η Ομογένεια μαζί τους.
2- Πρέσβης και Πρόξενοι ουδέποτε έπραξαν το αυτονόητο: Να ελέγξουν ποιές Οργανώσεις είναι υπαρκτές ουσιαστικά και ποιές είναι ''μαϊμούδες''. Για παράδειγμα η πανΗπειρωτική είναι ανύπαρκτη γιά 5 χρόνια ωε εταιρία. Δεν ελέγχουν, επίσης, αν οι σύλλογοι-μέλη των οργανώσεων είναι
υπαρκτοί ή ανύπαρτκοι. Γιά παράδειγμα, πρόεδρος και γεν. γραμματέας Ομοσπονδίας Βοστώνης,
εκπροσωπούν ''ανύπαρκτους'' συλλόγους, αλλά το Προξενείο ''χαριεντίζεται'' μαζί τους.
Ο έλεγχος είναι πολύ απλός: Μία ώρα τον μήνα αν διέθετε ένας υπάλληλος του κάθε Προξενείου και έμπαινε στην βάση δεδομένων των Πολιτειών (είναι δωρεάν η πρόσβαση) θα μπορούσε να
γνωρίζει ποιός σύλλογος είναι ενεργός και υπάρχει ως εταιρία σύμφωνα με τον νόμο ή δεν υπάρχει. Και ανάλογα, ο κάθε Πρόξενος θα έπρατε στην πορεία, ενώ τώρα γελοιοποιείται και μαζί του,
εξαιτίας των ψευδών αναφορών, γελοιοποιείται και το υπουργείο (ενδεικτικό ότι στο παρελθόν είχαμε και κρούσματα, να δοθούν χορηγίες σε...ανύπαρκτες, τυπικά και ουσιαστικά, ομογενειακές
Οργανώσεις στις ΗΠΑ).
3- 'Εχοντας αδυναμία και άγνοια της αμερικάνικης πραγματικότητας, πρέσβης και πρόξενοι,
αδυνατούν να έρθουν σε επαφή, να δημιουργήσουν ''γέφυρες'' γιά να προβάλουν ουσιαστικά την
Ελλάδα, με αμερικάνικα ΜΜΕ, τοπικούς πολιτικούς, ακαδημαϊκούς και λοιπούς. 'Ετσι περιορίζονται στα γνωστά, εύκολα και ευτελή, δηλαδή συναλλαγές με υπαρκτές και ανύπαρκτες Οργανώσεις, συναλλαγές που παρουσιάζουν -ψευδώς- και ως ''επιτυχία'' τους, ως ''δραστηριότητά'' τους,
στην Αθήνα.
Και το κωμικό: Οι Πρόξενοι αναρωτιούνται μετά γιατί η Ομογένεια -με εξαίρεση τα ''ψώνια'' Οργανώσεων- τους θεωρεί ασοβάρευτους και τουρίστες και πολλές φορές γελά μαζί τους.
Η Ομογένεια έχει πολλούς αξιόλογους Ομογενείς με μόρφωση, γνώση, επαφές, οι οποίοι δεν
ασχολούνται με τα ανέκδοτα ''Ομοσπονδίες και λοιπές Οργανώσεις''. Με αυτά ασχολούνται μόνο
οι διπλωμάτες της Ελλάδας, οι οποίοι ούτε καν κάνουν το αυτονόητο: Να έρθουν σε επαφή με τέτοιους Ομογενείς, γιά κάτι ουσιαστικό. 'Ετσι, συνεχίζουν την πορεία τους και τον ''τουρισμό'' τους
στις ΗΠΑ, ασχολούμενοι με την ''σαβούρα'' της Ομογένειας, εις βάρος της Ελλάδας φυσικά. 'Ετσι
έμαθαν, έτσι συνήθισαν, έτσι πράττουν. Και το υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας παραπλανητικές-ψευδείς αναφορές γιά τις ''δυνατότητες'' της Ομογένειας, πράττει και αυτό ανάλογα, δηλαδή
λανθασμένα.
Kαταλαβαίνουμε ότι βασική αποστολή των διπλωματικών μας αποστολών στις ΗΠΑ είναι βασικά η είσπραξη χρημάτων από πιστοποιητικά, βίζες, διαβατήρια, επικυρώσεις κλπ. Λογικό. Αλλά το
πρόβλημα αρχίζει όταν οι διπλωμάτες μας έξω από τα Προξενεία το παίζουν...''διπλωμάτες'', βγάζουν χαζο-ξύλινους λόγους σε εκδηλώσεις, κάνουν επαφές με ''παράγοντες'' της Ομογένειας, δηλάδή βασικά με τα ''ψώνια'' και άλλα συναφή κωμικά και διασκεδαστικά.
Καλά θα κάνει το υπουργείο να αρχίσει από τα απλά και βασικά. Να απαιτήσει από τα Προξενεία
άμεσο έλεγχο όλων των συλλόγων και Οργανώσεων, πρώτιστα γιά να διαποστωθεί πόσοι από αυτούς είναι τυπικά και νομικά ''εντάξει'', γιά να μην ρεζιλεύεται αυτό και οι κωμικοί Προξένοι του.
Θα διαπιστώσει ότι ένα ποσοστό 30-35% είναι σύλλογοι-''μαϊμούδες'', αλλά δεν έχει σημασία. Τόσα
χρόνια με ''μαϊμούδες'' έκανε ''δουλειές''... Ας κοιταχτεί στον καθρέπτη και θα το διαπιστώσει.

Αν σας πιάνει μαύρη κατάθλιψη βλέποντας αυτήν την φωτογραφία, δεν φταίω εγώ. Είναι τα μέλη της ''ιεράς'' Επαρχιακής Συνόδου της ''ιεράς'' Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Το ''ιεράς'' μόνοι τους το αναφέρουν γιά να ακούγονται ''σπουδαίοι'' και...''ιεροί''. Οι αποκαλούμενοι και...''άγιοι'' μητροπολίτες και ο
αρχιεπίσκοπος, δεν γνωρίζω που θα κρυφτούν -θα προλάβουν;- αν (σύμφωνα με τις γραφές τους) έρθει πάλι ο Κύριος, όπως λένε, στην Γη.
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ΑΓΓΕΛΙΑ

A Singular Mission:

«To promote education by providing scholarships and educational programs to Greek American students who, guided by the values of their Hellenic upbringing, have the
potential to become life-long significant achievers and contribute meaningfully to society.» CHRIS P. TOMARAS (Founder & Chairman - PanHellenic Scholarship Foundation)
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ΤΟ ΘΕΜΑ

Οι διαχρονικές ανομίες της Ομοσπονδίας Βοστώνης, αιτία και αφορμή γιά έλεγχο της πλειοψηφίας των ελληνοαμερικάνικων Οργανώσεων
Η αμίλητη, βάναυσα κακοποιημένη Μυρτώ στο
κρεβάτι του πόνου σε 'Ιδρυμα στην Λάρισα, όπου
(απο)θεραπεύεται, με την παρουσία της στις ΗΠΑ
(Βοστώνη) από καλοκαίρι 2013 ίσαμε αρχές 2014,
μας έδωσε πολλαπλά μαθήματα:
- Χάσαμε τον ανθρωπισμό μας και αυτό που λέγαμε ''ελληνικό φιλότιμο'', στην χώρα του κέρδους.
- Οι ομογενειακές Οργανώσεις μας διοικούνται
από διαχρονικούς τυχοδιώκτες που τις λυμαίνονται, γι' αυτό και έχουν ουσιαστικά διαλυθεί από
τα τέλη της δεκαετίας του '90.
- Οι ''ηγέτες'' στις Οργανώσεις μας είναι η...
''άχρηστοι'' της Ομογένειας, οι αποτυχημένοι-κομπλεξικοί που αποζητούν αναγνώριση.
- Οι παρανομίες σε αυτές είναι συνηθισμένο
φαινόμενο, με κορυφαία την συστηματική εξαπάτηση ακόμα και της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας (IRS).
- Τα Προξενεία μας στις ΗΠΑ είναι ότι χειρότερο
έχει να επιδείξει η Ελλάδα στο εξωτερικό.
Με αφορμή και αιτία τον έρανο της ελληνικής
Ομοσπονδίας Βοστώνης γιά την Μυρτώ και ειδικά όσα ακολούθησαν, φάνηκε η ανυπαρξία της
αποκαλούμενης ''οργανωμένης Ομογένειας''. Επιτήδειοι και αδαείς διαχειρίζονται χρήματα της
Ομογένειας, αδιαφορώντας γιά νόμους και κανόνες. Μας το είχε αποδείξει η συγκεκριμένη Οργάνωση από 2008 με τα χρήματα του έρανου ''υπέρ
πυρόπληκτων Ελλάδα 2007'', θέμα που τότε είχε
αναδείξει το kalami.net. Και μετά 6 χρόνια, ακόμα δεν γνωρίζουμε ΠΟΥ πήγαν τα χρήματα, επειδή η τότε προεδρίνα, η οικογένεια της οποίας
είναι ''εκλεκτοί'' του τοπικού μητροπολίτη, γράφει στα παλιά της υποδήματα, νόμους, δωρητές,
Ομογένεια και Οργάνωση.
Δεν ενδιαφέρθηκαν να μάθουν ούτε οι ψευτοηγέτες της μικρούλας άστεγης Ομοσπονδίας, που
την υπερπρόβαλε δυσανάλογα το ''μαγαζάκι'' της
Αστόριας μέσω του ανεύθυνου ανταποκριτή του
στην Βοστώνη, που πάντα όλα τα έβλεπε και τα
βλέπει ακόμα, ωραία και θαυμάσια.
Δεν ενδιαφέρθηκαν να μάθουν ποτέ και οι
αστείοι που αποκαλούνται ''γενικοί πρόξενοι της
Ελλάδας'' στην Βοστώνη. Ειδικά ο Ορφανίδης, ότι
χειρότερο πέρασε από Προξενείο μας στις ΗΠΑ.
Και μετά ήρθε ο ''έρανος γιά την Μυρτώ''. Με
αποτέλεσμα να τραβήξει το κάλυμμα και να φανεί η γύμνια, η ανομία, το διαχρονικό ''γλέντι'' της
ίδιας ομάδας, που εναλλασσόμενη στα αξιώματα, δήλωνε και δηλώνει ''ηγεσία Ομοσπονδίας''.
Η ομάδα που ουσαστικά εκπροσωπεί τον εαυτόν
της, αφού η Οργάνωση μόνο τυπικά εκπροσωπεί
το 0.1% του Ελληνισμού της ευρύτερης περιοχής.
Χώρια το γεγονός ότι το 1/3 των συλλόγων-μελών
της ήταν και είναι ανύπαρκτοι ως εταιρίες, είναι
δηλαδή ''μαϊμουδες''. Αλλά γιά όλους τους αστείους που δήλωναν γενικοί Πρόξενοι και οι ικανότητες τους ήταν γιά ''τσίρκο'' με ''μαϊμούδες ή μη,
ήταν ''μεγάλη Οργάνωση'' που την...επιβράβευαν(!!!) με οικονομικές χορηγίες, κάθε χρόνο.
Το ''ταξίδι'' της παρανομίας με τις ομογενειακές μας Οργανώσεις κράτησε χρόνια. Συνταξιδιώτες και οι -κατά καιρούς- 'Ελληνες διπλωμάτες
στις ΗΠΑ. Οι προβεβλημένοι στην Ελλάδα (που
αλλού;) που αποδείχτηκαν στην πορεία ότι χειρότερο είχε να επιδείξει η Ελλάδα στο εξωτερικό.
Ημιμαθείς, με μόνο προσόν την ''κομματική'' εύ-

Στο ''μικροσκόπιο'' των ομοσπονδιακών
Αρχών ΗΠΑ, ομογενειακές Οργανώσεις

Δεν δήλωναν χορηγίες που έπαιρναν από Ελλάδα μέσω Προξενείων
Επιβεβαίωση της ''Π'': Γιά πρώτη φορά στην ιστορία, διπλωματικές
αποστολές της Ελλάδας θα είναι συν-κατηγορούμενες γιά ''συμμετοχή σε
συνωμοσία εξαπάτησης της Φορολογικής Υπηρεσίας (IRS)'', εξαιτίας των
πολλών (αδήλωτων) χορηγιών σε μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις

Το πλέον...''διάσημο'' Προξενείο της Ελλάδας στο εξωτερικό, αυτό της Βοστώνης. Αν υπήρχε Δικαιοσύνη στην Ελλάδα και σχετική σοβαρότητα στο υπουργείο Εξωτερικών της, τότε θα έπρεπε οι διατελέσαντες γενικοί Πρόξενοι σε αυτό, την εικοσαετία 1990-2010, να ήταν ήδη υπό εισαγγελική έρευνα
νοια, με αισθητό το νεοελληνικό κομπλεξικό σύνδρομο κατωτερότητας, εξάντλησαν όλη τους την
''ικανότητα'' σε συναλλαγές με τις παραπαίουσες
και ουσιαστικά ανύπαρκτες, παρανομούσες και
μη, ομογενειακές Οργανώσεις. Μέχρι εκεί έφταναν και φτάνουν τα ''προσόντα'' τους. 'Εξω από
το ελληνικό στοιχείο στις ΗΠΑ, οι διπλωμάτες μας
είναι απελπιστικά ολίγοι, εντυπωσιακά άσχετοι.
Και αφού τέλειωσε το γλέντι με τις πολλαπλές
χορηγίες που δίνονταν από την Ελλάδα, ειδικά
από μέσα δεκαετίας '90, μέσω των Προξενείων,
τώρα ήρθε ο ''λογαριασμός''. Οι χορηγίες, που το
διαχρονικά ανεύθυνο υπουργείο Εξωτερικών έδινε ΧΩΡΙΣ να ερευνήσει πρώτα ΠΟΥ πάνε και αν
χρησιμοποιούνται σωστά, νόμιμα και ειδικά αν
δηλώνονται όπως ο νόμος ΗΠΑ ορίζει.
Εκατομμύρια σπαταλήθηκαν ως χορηγίες σε
υπαρκτές και ανύπαρκτες ομογενειακές Οργανώσεις. Ουδέποτε το υπουργείο μέσω των Προξενείων του ενδιαφέρθηκε να μάθει αν οι Οργανώσεις
είχαν τα προσόντα να λάβουν χορηγίες και μετά, που και πως τις αξιοποίησαν. Και αν αναρωτηθείτε γιατί είχαμε και έχουμε το φαινόμενο
της μονιμότητας των ''προεδροπαραγόντων''
στις υπαρκτές και ανύπαρκτες Οργανώσεις μας,
η απάντηση απλή: Εκτός από ''φιγούρα'' υπήρχε
και χρήμα, με ότι αυτό συνεπάγεται.
Ουδέποτε και η Βουλή των Ελλήνων ενδιαφέρθηκε γιά το χρήμα των Ελλήνων φορολογούμενων
που δινόταν από τους υπουργούς Εξωτερικών επι-

πέδου Ντόρας και GAP σε ''ημέτερους Οργανώσεων''. Ουδέποτε και το ''ανέκδοτο'' Διακομματική
Επιτροπή της Βουλής γιά τον απόδημο Ελληνισμό
ενδιαφέρθηκε. Απλά απειδή τα μέλη της ''βολεύονταν'' με προσκλήσεις γιά ταξίδια στο εξωτερικό
και ''μίζες'' από τα κονδύλια γιά την μεγάλη απάτη ''Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού'' (ΣΑΕ).
Οι συνέπειες
Τώρα, με αφορμή το ''φαινόμενο'' της Ομοσπονδίας Βοστώνης και τις ''μαγκιές'' της ηγετικής της ομάδας, η Ομοσπονδιακή Φορολογική
Υπηρεσία, μετά από ΓΡΑΠΤΕΣ καταγγελίες Ομογενών (αντίγραφα διαθέτει η ''Π''), ανοίγει τα
''χαρτιά'' της πλειοψηφίας των ελληνικών ομογενειακών Οργανώσεων, ερευνώντας αδήλωτες
κρατικές χορηγίες από Ελλάδα. Έτσι, χάρη στην...
Βοστώνη θα...''δοξαστούν'', δηλ. θα λογοδοτήσουν, θα πληρώσουν την ζημιά και οι υπόλοιπες
Οργανώσεις, αλλά και διπλωματικές μας αποστολές στις ΗΠΑ.
Γιατί αυτό; Πολύ απλό. Ψάχνοντας-ερευνώντας
τους ''μάγκες-νταήδες'' της Ομοσπονδίας Βοστώνης, βρέθηκε ότι στις φορολογικές τους δηλώσεις
(μέρος τους δημοσιοποίησε η ''Πρωϊνή'' σε προηγούμενες εκδόσεις) ΔΕΝ δήλωναν χορηγίες μέσω Προξενείου, που ξεπερνούσαν τις 5.000 δολ.
σε μία δόση. Πιό συγκεκριμένα, ΔΕΝ κατάθεταν
μαζί με την δήλωση και το λεγόμενο Schedule B,
στο οποίο υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται

ΕΛΛΑΔΑ... Η χώρα που διάλεξαν και οι Θεοί

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

ποσά 5.000 δολ. και πάνω, μαζί με όνομα χορηγού-δωρητή.
Η Ομοσπονδία Βοστώνης, η μικρότερη από όλες
στις ΗΠΑ και χωρίς ουσιαστικό έργο (με εξαίρεση
''πανηγύρια'' και την παρέλαση) ήταν πολύ προνομιούχα: Λάμβανε με επιταγές, κάθε χρόνο, γιά
πολλά χρόνια, χορηγίες από το τοπικό Προξενείο
της Ελλάδας. Τελευταία χρονιά 2010, με κρίσημνημόνιο στην Ελλάδα.
Και τα εύλογα ερωτήματα:
- 'Ολοι αυτοί οι ''ανεύθυνοι τουρίστες'' που διατέλεσαν γενικοί Πρόξενοι στην Βοστώνη (ειδικά
Μπίκας και Ορφανίδης), ΜΕ ΤΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ και γιά
ποιό λόγο έδιναν χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων σε μία ημιενεργή άστεγη Οργάνωση,
με συλλόγους-''μαϊμούδες'' ως μέλη;
- 'Ολοι αυτοί οι άσχετοι-αστείοι που διατέλεσαν γενικοί Πρόξενοι στην Βοστώνη, γιατί ποτέ
δεν ενδιαφέρθηκαν να μάθουν ΠΟΥ και ΠΩΣ διατέθηκαν τα χρήματα και αν τηρούνταν οι νομικοί
κανόνες αναφορικά με τις Αρχές ΗΠΑ; Τόσο πολύ
άσχετοι ήταν ή εντυπωσιακά επικίνδυνοι;
Φυσικά, τα ίδια σχεδόν γίνονταν και με άλλες
Οργανώσεις μας στις ΗΠΑ. Το ίδιο παιχνίδι, η ίδια
πρακτική, η ίδια ανέμελη πορεία.
Οι παλιοί στις ΗΠΑ γνωρίζουμε ένα πράγμα:
''Δεν γλυτώνεις σε αυτήν την χώρα από τον θάνατο και το IRS. Δεδομένα και τα δύο''. Μην ξεχνάμε
ότι και ο...Αλ Καπόνε δεν τιμωρήθηκε ως μαφιόζος, γιά φόνους κλπ. Γιά φορολογική παράβαση
τιμωρήθηκε-φυλακίστηκε.
Συμπέρασμα
Σύντομα -απροσδιόριστο χρονικά- θα ζήσουμε
ως Ομογένεια στις ΗΠΑ, γεγονότα δυσάρεστα. Το
''γλέντι'' τέλειωσε και ο ''λογαριασμός'' έρχεται.
Και όλοι όσοι συμμετείχαν στο ''γλέντι'' με αδήλωτα χρήματα Ελλήνων φορολογούμενων που
μοιράζονταν σε Οργανώσεις, θα συμμετέχουν και
στον ''λογαριασμό''.
Παράνομο δεν είναι να λαμβάνουν χορηγίες μη
κερδοσκοπικές Οργανώσεις στις ΗΠΑ από ξένες
κυβερνήσεις. Παράνομο και ποινικά κολάσιμο είναι να ΜΗΝ τις αναφέρουν στις φορολογικές τους
δηλώσεις ή ανάλογα, με την περίπτωση, να μην
δηλώνονται ως ''πράκτορες ξένης χώρας'' (δηλαδή κάτι σαν ''λομπίστες'').
Το λυπηρό: Διπλωμάτες μας στις ΗΠΑ, ως εκπρόσωποι Προξενείων, με πρώτο αυτό της Βοστώνης, θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις γιά
έμμεση ''συμμετοχή σε ενέργειες εξαπάτησης της
Φορολογικής Υπηρεσίας''. Ενέργειες, που έγιναν
από προκατόχους τους, εκπρόσωπους του θλιβερού και ανεύθυνου υπουργείου Εξωτερικών της
Ελλάδας.
'Ετσι, χάρη στην υπόθεση με το δράμα της
Μυρτώ, επιτέλους, θα καθαρίσει η ''σαβούρα'' οδυνηρά- στην Ομογένειά μας στις ΗΠΑ.
Σημείωση 1: Η ''Π'' γνωρίζει ως ένα βαθμό, τι
ενέργειες-έρευνες νομικά γίνονται γιά το ζήτημα.
Δεν μπορεί όμως, εξαιτίας της λεπτότητάς του, να
δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Σημείωση 2: Λέγεται ότι ο ''προβεβλημένος
πρέσβης'' και πρώην γεν. πρόξενος στην Βοστώνη, ο κ. Μπίκας, προορίζεται γιά πρέσβης στην
Ουάσιγκτον. Σίγουρα θα πρόκειται γιά κακόγουστο αστείο ''βαρεμένων'' του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.
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ΤΟ ΘΕΜΑ

Απαίτηση των Ομογενών δωρητών - Ξεκάθαρο μήνυμα προς την ελληνική Ομοσπονδία Βοστώνης:

Δώστε τέλος ΤΩΡΑ στην υπόθεση ''χρήματα έρανου γιά Μυρτώ'' (131.000 δολ.) ή θα αντιμετωπίσετε τις
συνέπειες του νόμου... Δώστε ΤΩΡΑ καθαρές εξηγήσεις-απολογισμούς και γιά τα χρήματα (50.000 δολ.) του
έρανου γιά ''πυρόπληκτους Ελλάδα'' (2007-08) ή θα αντιμετωπίσετε τις συνέπειες του νόμου
'Εξι μήνες μετά την έναρξη του έρανου γιά την
Μυρτώ και πέντε μήνες μετά την λήξη του, τα
χρήματα που πρόσφερε η Ομογένεια γιά την βασανισμένη-κακοποιημένη ανήλικη, παραμένουν

υπό την διαχείριση της αμαρτωλής και διαχρονικά παρανομούσας Ομοσπονδίας Ελληνοαμερικανικών Συλλόγων Νέας Αγγλίας (Βοστώνης).
Υποτίθεται ότι συγκεντρώθηκαν αρχικά (στόχος

Η ΕΡΩΤΗΣΗ στον υπουργό
Εξωτερικών γιά τις χορηγίες
που δίνονταν κάθε χρόνο στην
ελληνική Ομοσπονδία Βοστώνης

25.000 δολ. ) γιά την αγορά ειδικού μηχανήματος γιά να επικοινωνεί η Μυρτώ, που νοσηλευόταν τότε σε νοσηλευτικό 'Ιδρυμα στην Βοστώνη.
'Οταν υπερκαλύφθηκε ο στόχος των 25.000, η
Ομοσπονδία, παραβιάζοντας νόμους σχετικούς
με την δημιουργία ειδικού λογαριασμού που υποχρεωτικά πρέπει να διαχειρίζεται νομικά υπεύθυνος γονέας της ανήλικης, συνέχισε την συλλογή
χρημάτων, βάζοντας δικούς της όρους γιά την διάθεσή τους. Τα χρήματα είναι 131.000 δολ., όπως
επίσημα λέγεται (άγνωστο ακόμα αν αυτό είναι το
ακριβές ποσό ή μεγαλύτερο, αφού καθαρές και
δημόσια εξηγήσεις, ΔΕΝ έχουν δοθεί ακόμα).
Στα τέλη Δεκεμβρίου 2013, η μητέρα και νομικά υπεύθυνη γιά την Μυρτώ, μέσω δικηγόρου,
ζήτησε καθαρές εξηγήσεις γιά το ποσό που συγκεντρώθηκε και την διάθεση των χρημάτων.
Και από τότε αρχίζει το θέατρο του παράλογου.
Η μητέρα, αντί για εξηγήσεις, έγινε αποδέκτης ανεπίσημα- υβριστικών, πολύ απαξιωτικών χαραχτηρισμών από το ''κατεστημένο'' των 10-12
εγκάθετων που λυμαίνεται την Οργάνωση γιά δύο
δεκαετίες. Οι προσβλητικοί χαραχτηρισμοί ξεκινούσαν από εκφράσεις του είδους ''είναι πουτ...
που θέλει τα χρήματα γιά τον εαυτόν της'' και κατάληγαν σε χαραχτηρισμούς του είδους ''έφερε
τον εραστή της στην Βοστώνη'' (σημ.: ο υποτιθέμενος ''εραστής'' της μητέρας ήταν ο...ανηψιός της και πρώτος εξάδελφος της Μυρτώ που την
επισκέφθηκε). Μαρτυρίες γιά τα παραπάνω υπάρχουν, μαζί και πρόθεση γιά ένορκες καταθέσεις, από Ομογενείς.
Η δημοσιοποίηση της επιστολής του δικηγόρου της μητέρας στις 2 Ιανουαρίου 2014 από την
''Πρωϊνή'', η μεγάλη έκταση που πήρε το ζήτημα
σε ΜΜΕ της Ελλάδας κ.ά. και η -με ύπουλα χτυπήματα κάτω από την ζώνη- απάντηση του φερόμενου ως νομικού σύμβουλου της Ομοσπονδίας,
με ανακρίβειες και ψευδολογίες (π.χ. ''έρανος γιά
πυρόπληκτους''), απόδειξαν το αυτονόητο:
Η Ομοσπονδία Βοστώνης ΔΕΜ προτίθεται να
δώσει τα χρήματα γιά τον σκοπό που συγκεντρώθηκαν. Θυμίζουμε ότι τα χρήματα δόθηκαν, όχι
γιά την διαχρονικά παρανομούσα Ομοσπονδία
(όπως αποκάλυψαν πολλαπλά δημοσιεύματά μας
στο πρόσφατο παρελθόν), αλλά γιά την Μυρτώ,
με την χρήση του ονόματός της, των φωτογραφιών της, του δράματός της κλπ.
Ακολούθησαν αισχρές και απαξιωτικές προσωπικές επιθέσεις από το κατεστημένο της Οργάνωσης (με πρωτεργάτη τον α' αντιπρόεδρο,
συνεργάτη ανταποκριτή εφημερίδας της Αστόριας), κατά της ''Πρωϊνής'' και του εκδότη της, με
στόχο να απαξιώσουν την υπόθεση-σκάνδαλο και
να αποπροσανατολίσουν την Ομογένεια.
Πέντε μήνες μετά, η Ομογένεια ΓΝΩΡΙΖΕΙ πο-

λύ καλά. Και τα αποτελέσματα το πιστοποιούν: Η
Ομοσπονδία απαξιώθηκε, το ''κατεστημένο'' της
απομονώθηκε και απαξιώθηκε. Ακόμα και το διαχρονικά ''αμαρτωλό'' Προξενείο Βοστώνης διαμήνυσε στην ''ηγετική ομάδα'', που λυμαίνεται
την Οργάνωση, ''δεν θέλουμε σχέσεις μαζί σας,
αν δεν καθαρίσετε τις ακαθαρσίες σας''. Οι πολιτικοί από την Ελλάδα δεν θέλουν να έχουν οποιαδήποτε σχέση με την Ομοσπονδία, η Ομογένεια
της γύρισε την πλάτη και η κατάληξη είναι μονόδρομος: Θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου αν
έστω στο παρά '5 δεν πράξουν το αυτονόητο: Να
αποδώσουν τα χρήματα όπως πρέπει και εκεί που
πρέπει. Το μήνυμα των Ομογενών-δωρητών είναι ξεκάθαρο: «Τα χρήματα του έρανου θα αποδοθούν στην Μυρτώ ή οπουδήποτε, αλλά ΜΟΝΟ
με την γραπτή έγκριση των γονέων της ανήλικης
Μυρτώ. Ξεχάστε τα παλιά ''κόλπα'' σας».
Το κατεστημένο της Ομοσπονδίας, που αυτοπροσδιορίζεται και ως...γενική συνέλευση(!!!),
στα τέλη Μαρτίου '14 ''αποδέχθηκε'' -υποτίθεται- την πρόταση του νομικού σύμβουλου Δημ.
Ιωαννίδη, να «δοθούν τα χρήματα του έρανου γιά
νοσήλεια. Και αν δεν μας δοθούν έξοδα γιά νοσήλεια σε λίγους μήνες ή ΑΝ η Μυρτώ...ΠΕΘΑΝΕΙ, τα
χρήματα να δοθούν σε 'Ιδρυμα του μητροπολίτη
Μεθόδιου και σε (ιδιωτικό) 'Ιδρυμα της φερόμενης ως φιλανθρώπου κ. Πάππα».
Νεότερες επιβεβαιωμένες πληροφορίες μας
αναφέρουν ότι υπήρξε νέα -γραπτή- πρόταση
από τον νομικό σύμβουλο, που την συζήτησε ΜΟΝΟ με το κατεστημένο της Οργάνωσης και --->

Μία από τις πολλές δικαστικές αποφάσεις γιά κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων μέλους
της ''ηγετικής ομάδας'' που λυμαίνεται γιά χρόνια την Ομοσπονδία Βοστώνης. Η ηγεσία
της, αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προσωπικά-επαγγελματικά προβλήματα.
Μπορούν αυτοί να διαχειρίζονται χρήματα εράνων, χρήματα Ομογενών;
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πίσω από τις πλάτες -και χωρίς έγκριση- της γενικής Συνέλευσης, που αναφέρει:
«Να κρατηθούν τα χρήματα του έρανου υπό
την ευθύνη της Ομοοσπονδίας γιά 5 χρόνια (όχι
λίγους μήνες) και αν δεν υπάρξουν έξοδα γιά νοσήλεια της Μυρτώ, να δοθούν στην...Εκκλησία
(Μεθόδιο)»... (Η πρόταση έγινε Απρίλιο 2014).
Τα ερωτηματικά
Κι εδώ γεννούνται πολλά ερωτηματικά, μεταξύ
των οποίων είναι:
-Ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας, πράττει αυτόνομα αγνοώντας την -έστω- γενική συνέλευση-παρωδία και ενεργεί πίσω από την πλάτη
της, χωρίς την έγκρισή της; Και αν -υποθετικά- οι
ενέργειές του είναι λανθασμένες, γιατί να ''κρεμαστούν'', εξαιτίας του, οι της Ομοσπονδίας;
- Ενώ η Ομογένεια περίμενε, μετά από αυτήν
την ανακοίνωση της υποτιθέμενης γενικής Συνέλευσης Μαρτίου '14 (αλήθεια, πρακτικά κράτησαν;) τον μητροπολίτη Βοστώνης να βγει δημόσια
και να τους ''ψάλει'' διαχωρίζοντας την θέση του,
αυτός προτίμησε την σιωπή, ''πέφτοντας'' έτσι
χαμηλά στα μάτια του ''ποίμνιου''. (Ανεπίσημα
δηλώνει ότι ΔΕΝ θέλει χρήματα από τον έρανο).
- Γιατί ο νομικός σύμβουλος πρότεινε να δοθούν τα χρήματα ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στον μητροπολίτη και στην Πάππας και όχι σε άλλα Ιδρύματα;
Ποιές οι σχέσεις του με τους δύο υποτιθέμενους
αποδέκτες; Γιατί η υποτιθέμενη γενική Συνέλευση δεν αναζήτησε και άλλους τρόπους διάθεσης των χρημάτων, σε -υποτιθέμενη- περίπτωση
''θανάτου της Μυρτώ'';
- Γιατί οι ''αρμόδιοι'' της Ομοσπονδίας δεν ζήτησαν και δεύτερη γνώμη από άλλο νομικό γιά
ένα τόσο σοβαρό ζήτημα;
- Γιατί το κατεστημένο της αμαρτωλής Οργάνωσης και ο διαχρονικός νομικός σύμβουλος
(που τους καλύπτει, όπως προσπάθησε να κάνει
-χωρίς επιτυχία- και με το σκάνδαλο ''χρήματα
γιά πυρόπληκτους'') εξετάζουν οποιαδήποτε άλλη λύση εκτός από την αυτονόητη, να δοθούν τα
χρήματα εκεί που πρέπει και γιά τον σκοπό που
συγκεντρώθηκαν, δηλαδή στην...Μυρτώ;
Θυμίζουμε ότι τα νοσήλεια της Μυρτώ στην Βοστώνη, καλύπτουν σε ποσοστό 80% ο ΕΟΠΥΥ Ελλάδας και κατά 20% η μητέρα της.
Θυμίζουμε ότι η ''ηγεσία'' της Ομοσπονδίας έχει
μένος που αγγίζει το μίσος, γιά την μητέρα της
Μυρτώ.
Θυμίζουμε ότι ο α' αντιπρόεδρός της Βασ. Καυκάς, άφησε ξεκάθαρα υπονοούμενα -και γραπτά- ότι η ''μητέρα της Μυρτώ ήθελε να την...
δηλητηριάσει με...χαλασμένο κοτόπουλο'' (σημ.:
Η Μυρτώ, ακόμα και τώρα, τρέφεται με υγρή μόνο τροφή-καθετήρα).
Θυμίζουμε ότι η ''ηγεσία'' της Ομοσπονδίας
(που εκπροσωπεί τον...εαυτόν της) προσπάθησε να δώσει τα χρήματα στο υπουργείο Υγείας,
προσφέροντάς τα στον ανεύθυνο υπουργό Αδ.
Γεωργιάδη, όταν αυτός επισκέφθηκε την Βοστώνη, χωρίς επιτυχία όμως, επειδή μετά τον θόρυβο
που δημιουργήθηκε και την ευθεία προειδοποίηση στον υπουργό ότι θα βρεθεί κατηγορούμενος
σε δικαστήριο των ΗΠΑ, αυτός τα ''μάζεψε''.
Και το ερώτημα: Γιατί δεν τα πρόσφεραν γιά
να καλυφθεί το 20% που πληρώνει γιά νοσήλεια η ταλαιπωρημένη μητέρα; 'Η μήπως είναι
πιό...''πλούσια'' και δεν τα χρειάζεται;
'Ετσι, καταλήγουμε στο αυτονόητο συμπέρασμα: Η Ομοσπονδία θέλει ''ντε και καλά'', τα χρήματα να δοθούν οπουδήποτε αλλού, εκτός από
την... Μυρτώ (στην προκειμένη περίπτωση στους
γονείς, επειδή αυτή είναι ανήλικη). Και πιστοποιεί
αυτό που η Ομογένεια κατάλαβε στην πορεία: 'Οτι
οι σκοποί της Οργάνωσης με τα χρήματα του έρανου από την αρχή, ΔΕΝ ήταν καθαροί.
Η μόνη αλήθεια: Οι γονείς της Μυρτώ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ζήτησαν να δοθούν τα χρήματα σε ''ρευστό''
στο χέρι τους, άσχετα τις λασπολογίες και ανακρίβειες πιου ''διαδίδουν'' οι ανεύθυνοι και ασοβάρευτοι της Ομοσπονδίας. Ζήτησαν το νόμιμο και
αυτονόητο: Να μπουν σε ειδικό λογαριασμό, με
διαχειριστές αυτούς, γιά έξοδα -άμεσα ή έμμεσα-

ΤΟ ΘΕΜΑ

'Ερανος γιά πυρόπληκτους Ελλάδα (2007): Κυρία Ελισάβετ Παπασλή, ΠΟΤΕ θα δώσετε
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ απολογισμό γιά το ΠΟΥ (και ΠΩΣ) κατάληξαν τα χρήματα της Ομογένειας;
Στις 6 Ιανουαρίου 2014, η ''Πρωϊνή'' ζητώντας
με email από τον νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας Βοστώνης να πιστοποιήσει ότι όσα ανάφερε
ενυπόγραφα στην ανακοίνωσή του, μαζί με την
υιοθέτηση έμμεσα απαξιωτικών ''δημοσιευμάτων'' που επικαλείτο γιά να θίξει την αξιοπιστία
και επαγγελματισμό του εκδότη της (τα γνωστάεμμετικά ''βαρυποινίτης'', ''δολοφόνος'', ''δραπέτης'', ''που σέρνεται στις φυλακές 40 χρόνια'' κλπ,
κλπ) με στόχο να μειώσει και ''ακυρώσει'' τις καταιγιστικές αποκαλύψεις γιά το σκάνδαλο ''έρανος Μυρτώ'', του ζήτησε και κάτι άλλο γραπτά:
Να έχει πρόσβαση ο εκδότης ή αντιπρόσωπός
του στα αρχεία της Ομοσπονδίας τα σχετικά με
τον ''έρανο γιά πυρόπληκτους Ελλάδα 2007''.
Ο νομικός σύμβουλος απάντησε γραπτά ότι θα
ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙ το αίτημα στο Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Το αίτημα ουδέποτε ικανοποιήθηκε,
κατά ΠΑΡΑΒΑΣΗ πολιτειακών και ομοσπονδιακών νόμων που διέπουν την λειτουργία ΜΗ
κερδοσκοπκών Οργανώσεων στις ΗΠΑ με φοροαπαλλαγή (501c) και σαφέστατα αναφέρουν ότι
είναι διαθέσιμα σε ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ φορολογούμενο πολίτη τα ζητήσει, άσχετα αν είναι μέλος ή
όχι της Οργάνωσης.
Στην συνέλευση της Ομοσπονδίας τον Μάρτιο,
πρώην πρόεδρος ζήτησε επίσημα από την κ. Παπασλή, να δώσει στην δημοσιότητα τον απολογισμό διάθεσης χρημάτων γιά πυρόπληκτους. Αυτή
είπε ότι ''θα το πράξει άμεσα'', πιστοποιώντας ότι
ΔΕΝ είχε δώσει ΠΟΤΕ απολογισμό πριν. Ο ίδιος
πρώην πρόεδρος ζήτησε επίσης από τον πρόεδρο
''αμέσως μετά το Πάσχα'' να λήξει το θέμα ''πυρόπληκτων'' με απολογισμό. Από τα παραπάνω, τίποτα δεν έγινε.
'Ετσι, ακόμα και σήμερα, εκτός από την τότε
πρόεδρο, τον ταμία της (σημερινό πρόεδρο) κ.
Ράμμο και τον αντιπρόεδρό της κ. Μπίτσικα, ΟΥΔΕΙΣ γνωρίζει ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΞΑΝ τα χρήματα της
Ομογένειας γιά τους πυρόπληκτους.
Κι επειδή υπάρχουν διαφορετικές θεωρίες του
είδους: ''Τα στείλαμε μέσω τραπέζης'' ή ''τα δώσαμε μετρητά στην Ελλάδα σε πυρόπληκτους'' ή
''τα στείλαμε σε ορφανά'' και άλλα σχετικά, καλό
θα είναι να ΠΟΥΝ ΤΩΡΑ την αλήθεια και να ξεκαθαρίσουν οριστικά το ζήτημα. Οι υπεκφυγές, αναβολές και συκοφαντίες, ΔΕΝ έχουν πέραση.
Δώστε έστω και τώρα απολογισμό-λογαριασμό. Πείτε την ΑΛΗΘΕΙΑ όποια και να είναι αυτή
γιά την κατάληξη των χρημάτων. Διαφορετικά θα
την πείτε αναγκαστικά σε δικαστήριο. Η Ομογένεια ''δεν τρώει κουτόχορτο'', όπως τα μέλη σας.
σχετικά με την Μυρτώ και ΜΟΝΟ γιά την Μυρτώ.
Η Ομοσπονδία, με προφάσεις, έδειξε τι θέλει: Να
διαχειρίζεται αυτή τα χρήματα και ΟΤΑΝ κοπάσει
ο θόρυβος, να πράξει όπως αυτή έχει....συνηθίσει τόσα χρόνια (π.χ. με χρήματα γιά πυρόπληκτους).
Οι εξελίξεις
- Η ''Πρωϊνή'' πιστοποιεί ότι δυστυχώς, οι εξελίξεις θα είναι νομικά ΠΟΛΥ δυσάρεστες γιά τους
''ηγέτες'' και τους συλλόγους-μέλη της Ομοσπονδίας, με κίνδυνο να υποστούν (συλλογικές
και ατομικές) αστικές και ποινικές συνέπειες.
- Η ''Πρωϊνή'' πιστοποιεί ότι γιά πρώτη φορά
στην ιστορία, με αφορμή το σκάνδαλο ''έρανος
γιά Μυρτώ'', διπλωματικές αποστολές της Ελλάδας στις ΗΠΑ (Προξενείο Βοστώνη και πρεσβεία)
θα βρεθούν συν-κατηγορούμενοι γιά ''συμμετοχή
σε συνωμοσία γιά διάπραξη εξαπάτησης του IRS.
Και αυτό γιά τις αδήλωτες διαχρονικές χορηγίες
του γεν. Προξενείου προς την Ομοσπονδία Βοστώνης, που ΔΕΝ αναφέρονταν στις φορολογικές
δηλώσεις της, όπως ο νόμος ορίζει.
Γιά τα -σε εξέλιξη- αναφερόμενα παραπάνω κι
εξαιτίας της λεπτότητας του ζητήματος, δεν μπορούμε γιά τώρα να δημοσιεύσουμε περισσότερα.
Αλλά, όπως αποδείξαμε στο παρελθόν γιά το ζήτημα, μιλάμε ΜΟΝΟ με ''ντοκουμέντα''.
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Ενυπόγραφη δήλωση νομικού σύμβουλου Ομοσπονδίας Βοστώνης κ. Δημ. Ιωαννίδη,
6 Ιανουρίου 2014, σε απάντηση δημοσιεύματος της ''Π''

Στην γεν. Συνέλευση Μαρτίου 2014, η πρώην πρόεδρος (την περίοδο του εράνου γιά πυρόπληκτους Ελλάδα 2007) κ. Παπασλή, δήλωσε ότι ''έχει τον φάκελο του έρανου στο σπίτι της
και ΘΑ δώσει σύντομα αναλυτικό απολογισμό-λογαριασμό'', πιστοποιώντας έτσι το αυτονόητο: ΔΕΝ έδωσε ΠΟΤΕ απολογισμό στο παρελθόν. Και παρά την ''διαβεβαίωσή'' της τον Μάρτιο
στη Συνέλευση, ακόμα ΔΕΝ έδωσε απολογισμό.
Σε ότι αφορά την ''διαβεβαίωση'' του νομικού σύμβουλου, τα χρήματα ΔΕΝ δόθηκαν σε πυρόπληκτους όταν 3 μέλη του προεδρείου (Παπασλή, Μπίτσικας, Γαλμπάδη) πήγαν καλοκαίρι
2008 στην Ελλάδα γιά να ''βρούν'' πυρόπληκτους, στους οποίους ''ΘΑ'' έδιναν τα χρήματα.
Υποθέτουμε ότι ο νομικός σύμβουλος ψεύδεται -άθελά του- συκοφαντώντας αυτός την
''Πρωϊνή'' με την ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΗ ανακοίνωσή του. Τονίζουμε ότι, Παπασλή και Μπίτσικας πήγαν στην Ελλάδα γιά να ''βρούν'' πυρόπληκτους -καλοκαίρι 2008- με χρήματα από το ταμείο
του έρανου γιά τους...πυρόπληκτους. Η κ. Γαλμπάδη πλήρωσε τα δικά της.

Η έγγραφη δήλωση της τότε προέδρου Ελισ. Παπασλή σε Συνέλευση τέλη Ιουνίου 2008, λίγο
πριν αποχωρήσει από την προεδρία. Αναφέρει σαφέστατα ότι προτιμά να δοθούν τα χρήματα
του έρανου σε...ορφανά και ΟΧΙ πυρόπληκτους. 'Ετσι έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις ύστερες
''διαβεβαιώσεις'' του νομικού σύμβουλου.
Από την γραπτή δήλωσή της που διανεμήθηκε στην τότε συνέλευση φαίνεται καθαρά ότι
αφαιρέθηκαν 3.000 δολ. από το ταμείο γιά πυρόπληκτους που χρησιμοποιήθηκαν γιά να ταξιδεύσει η κ. Παπασλή μαζί με τον κ. Μπίτσικα στην Ελλάδα. Το κωμικό είναι ότι αφαιρέθηκαν τα
έξοδα αεροπορικών εισιτήριων κλπ από το ταμείο πυρόπληκτων και όχι από αυτό της Ομοσπονδίας, που την ''τροφοδοτούσε'' γιά χρόνια με χορηγίες το ''αμαρτωλό'' Προξενείο Βοστώνης.
Τα υπόλοιπα 3.000 δολ. που αφαιρέθηκαν επίσης από το ταμείο πυρόπληκτων γιά...Trees, δεν
γνωρίζουμε σε τι...δένδρα ή...γλάστρες κατάληξαν.
Συμπέρασμα: Μετά 6 χρόνια, απολογισμός γιά το ΠΟΥ πήγαν και πως τα χρήματα γιά πυρόπληκτους ΔΕΝ έχει δοθεί, ενώ λέγεται ότι ο φάκελος γιά τον έρανο υπέρ πυρόπληκτων ''χάθηκε'' από το αρχείο της Ομοσπονδίας, ενώ ''ευτυχώς'' διατηρεί αντίγραφο, αλλά στο...σπίτι της
η κ. Παπασλή. Φυσικά, δεν υπάρχουν και πρακτικά των επίμαχων γενικών συνελεύσεων περί
χρημάτων γιά πυρόπληκτους, ούτε αποδείξεις γιά την...''μεταφορά'' των χρημάτων σε αυτούς.
Η ευθεία ερώτηση-δημόσια προειδοποίηση:
Κυρία Ελισάβετ Παπασλή. 'Η δίνεις άμεσα απολογισμό γιά το ΠΟΥ κατάληξαν τα χρήματα της Ομογένειας γιά πυρόπληκτους ή θα υποστείς τις νόμιμες συνέπειες, εσύ και οι υπόλοιποι του τότε συμβούλιου. Θυμίζουμε ότι εξαπατήσατε και το IRS με τα χρήματα έρανου πυρόπληκτων.
Παρακαλούμε, να δημοσιευτούν ΑΜΕΣΑ (σε 10 ημέρες) στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας αναλυτικοί λογαρασμοί-απολογισμοί με ΟΝΟΜΑΤΑ ''ευεργετηθέντων'', ποσά και ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ στοιχεία.

Tel. 630-243 8900
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info@piechdecorating.com
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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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ΕΛΛΑΔΑ

Το αναπτυξιακό σχέδιο του...syrtaki dance
Συρτάκι ντανς, ταβερνούλες, γκαρσόνια, γηροκομεία, ιατρεία γερόντων, σκουπιδιάρικα, καφενεία με ιντερνετ, υποδομές (για τους πελάτες
των Δήμων) και «βαριά βιομηχανία» με γενόσημα, ιχθυοκαλλιέργειες και λαχανικά βλέπει η κυβέρνηση στην «ισχυρή Ελλάδα» της δεκαετίας
2014-2024. Εισηγητές για το «αναπτυξιακό θαύμα» είναι το κρατικό ΚΕΠΕ, το (ελεγχόμενο από
τον ΣΕΒ) ΙΟΒΕ και η εκτός Ελλάδος McKinsey.
Αυτό είναι (κατά τον κ. Σαμαρά, τον κ. Στουρνάρα και τον κ. Χατζηδάκη) το 10ετές αναπτυξιακό σχέδιο της Ελλάδας για το οποίο θα ζητήσουμε
στις 5 Μαΐου (από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους
«εθελοντές» Γερμανούς) 300 εκατ. ευρώ προκειμένου να το χρηματοδοτήσουμε.
Πρόκειται για σχέδιο «ταφόπλακα» της βιομηχανίας αλλά και της ενέργειας αφού ανάμεσα στις
προτάσεις για ανάπτυξη η αναφερόμενη στην
ενέργεια περιορίζεται μόνο στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τις γνωστές (στην Ελλάδα και μόνο στην Ελλάδα) για την πολιτική και οικονομική
σπέκουλα.
Η Ελλάδα εγκαταλείπει πλέον οτιδήποτε έχει
σχέση με «φουγάρο μεταποίησης» παραμερίζοντας ενσυνείδητα τον χώρο της βιομηχανίας και
«φιλοδοξεί» να απασχολήσει τα 2.000.000 ανέργων του 2015 με υπηρεσίες στα γηροκομεία, στα
σκουπιδιάρικα στις καφετέριες και στο λιανικό εμπόριο με σουβενίρ τα γνωστά τσολιαδάκια
«made in china».
Καμία φιλοδοξία για ανάκαμψη της βιομηχανικής ή έστω της βιοτεχνικής παραγωγής.
Καμία σκέψη για βιομηχανική επανάσταση στην
Ελλάδα.
Και όλα αυτά ενώ η Ελλάδα διατηρεί ακόμη βαριά βιομηχανία με αξιόλογες χαλυβουργίες, με
τσιμεντοβιομηχανία, με βιομηχανία εφαρμογής
ενεργειακών προγραμμάτων, με ναυπηγική βιομηχανία που μπορεί να γίνει βιώσιμη, με βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων οικοδομής, με
πετρελαϊκή βιομηχανία και με σπουδαία υποδομή
για χημική βιομηχανία , για λιπάσματα και συναρμολόγηση ακόμη και μεταφορικών μέσων.
Όλα αυτά όμως πουθενά δεν περιγράφονται
(ως στόχοι) στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της δεκαετίας 2014-2024.
Το ΚΕΠΕ, ο ΙΟΒΕ και η McKinsey έβαλαν «ταφόπλακα» στην ελληνική βιομηχανία κατά τον πλέον
προκλητικό τρόπο και οι κ.κ. Σαμαράς, Στουρνάρας και Χατζιδάκης (προφανώς για να μην χάσουν χρόνο) αποδέχθηκαν τις προτάσεις τους και
χτίζουν την «Νέα Ελλάδα» των γενοσήμων, του
τουρισμού, των γηροκομείων και των σκουπιδιάρικων.
Και στην καλύτερη περίπτωση σχεδιάζουν μια
«βιομηχανική Ελλάδα» με κονσέρβες, χταποδάκια καλλιέργειας και ηλιακούς θερμοσίφωνες.
Μέχρι εκεί φθάνουν τα σχέδια και η φιλοδοξία
για την «βιομηχανική ανάπτυξη» μιας χώρας που

αποτελούσε πάντα το βασικό τρένο επιβίβασης
του εργασιακού της δυναμικού.
Για να έχετε μια πραγματική ιδέα της Ελλάδας
του μέλλοντος, σας μεταφέρω βασικά στοιχεία
από το εγκυρότατο ρεπορτάζ στο Capital.gr. της
συναδέλφου κ. Δήμητρα Καδδά σχετικά με την
εισήγηση της κυβέρνησης για την χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Γερμανικές
Τράπεζες του δεκαετούς αναπτυξιακού ελληνικού
σχεδίου.
«...το δεκαετές αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης βασίζεται σε μελέτες οι οποίες δίνουν
έμφαση στους κλάδους στους οποίους η Ελλάδα
παρουσιάζει σταθερά συγκριτικό πλεονέκτημα
έναντι της ΕΕ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι:
Τουρισμός, μεταφορές, βαμβάκι, φρούτα, ιχθυοκαλλιέργεια, γαλακτοκομικά και λάδι, γουναρικά,
μάρμαρο, και είδη ένδυσης.
Συστήνεται η ευρύτερη αξιοποίηση διαθέσιμων εγχώριων πόρων ώστε να αυξηθεί η αξία των
εξαγωγών σε κατηγορίες αγαθών που μέχρι σήμερα εξακολουθούν να εξάγονται σε ένα σημαντικό ποσοστό τους ανεπεξέργαστα (π.χ. ελαιόλαδο,
βαμβάκι, καπνός, ορυκτά).
Το σχέδιο έχει βασιστεί και σε μελέτες του ΚΕΠΕ του ΙΟΒΕ αλλά και της McKinsey που εκτιμά ότι
γενόσημα φάρμακα, υδατοκαλλιέργειες, ιατρικός
τουρισμός, μακροχρόνια φροντίδα και φροντίδα
ηλικιωμένων, μεταφορές και logistics, διαχείριση αποβλήτων, μεταπτυχιακή εκπαίδευση και ελληνικά παραδοσιακά τρόφιμα είναι οι κλάδοι του
μέλλοντος».
Κατά την άποψή μου μεγαλύτερη προχειρότητα σε αναπτυξιακό σχέδιο έχει να παρουσιαστεί ,
στην χώρα , από την εποχή που η «βαριά βιομηχανία» ήταν τα τσαρουχάδικα και τα υφαντά για
τα γαμπριάτικα κρεβάτια.
Οπότε ποιος κοροϊδεύει ποιόν στην Ελλάδα του
σήμερα και του αύριο:
Εάν η κυβέρνηση θέλει πράγματι μια Ελλάδα
στον δρόμο της ανάπτυξης και της απορρόφησης
των 2.000.000 ανέργων του 2015 υπάρχει μόνο
μία κατεύθυνση.
Πλήρης κατάργηση του κράτους «επιχειρηματία» σε όλους τους τομείς και περιορισμό του
μόνο στον σχεδιασμό και στον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις . Φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις που
θα προσδιορίζουν θέσεις εργασίας και εξαγωγικό
προσανατολισμό. Ειδικό φορολογικό καθεστώς
σε «κλειστές» περιοχές σημαντικών επενδύσεων. Σταθερότητα της οικονομικής και (ιδίως) της
φορολογικής πολιτικής για μια δεκαετία τουλάχιστον. Όλα τα άλλα που αφορούν τα τσολιαδάκια και το « λίγο κρασί λίγο θάλασσα και το αγόρι
μου...» δεν είναι «επενδύσεις» για απορρόφηση
του τέρατος της ανεργίας ούτε ανακοπής της μετανάστευσης.
(Γιώργος Κράλογλου)

''Δημιουργική'' λογιστική και...πλεόνασμα

Δημοσίευμα αρθρογράφου της εφημερίδας GUARDIAN (του Larry Elliot) εκτιμά ότι το πρωτογενές
πλεόνασμα δεν συνιστά τίποτε άλλο παρά ''δημιουργική'' λογιστική, την ίδια που οδήγησε την Ελλάδα
σε κρίση και που χρησιμοποιείται εκ νέου για να καλύψει τη δεινή κατάσταση των δημοσίων οικονομικών της χώρας («Greece's Public Finances are in a Dire State, and Cooking the Books won't Help»).
Το πρωτογενές πλεόνασμα αποτελείται από τα €3 δις που η κυβέρνηση χρωστά σε νοσοκομεία και
ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Είναι απορίας άξιο, υποστηρίζει το δημοσίευμα, που οι Βρυξέλλες βοηθούν και γίνονται συνεργοί αυτής της πρακτικής, με την Επιτροπή να επιβεβαιώνει το πρωτογενές πλεόνασμα και να επαινεί την ελληνική κυβέρνηση για την προθυμία της να λάβει σκληρές αποφάσεις που
επανέφεραν στη σωστή πορεία την οικονομία της χώρας.
Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας για το 2013 ανήλθε στα €23δις, εκ των οποίων τα €7.2 δις
αποτελούν τόκους, επομένως το πρωτογενές έλλειμμα ανέρχεται στα €16 δις. Το έλλειμμα αυτό μετατρέπεται σε πλεόνασμα της τάξης του 0,8% του ΑΕΠ, μόνο εάν εξαιρεθεί το κόστος της στήριξης του
τραπεζικού τομέα (9,5% της εθνικής παραγωγής) και οι μεταφορές ποσών από την ευρωζώνη.
Το γεγονός ότι η μεθοδολογία χρησιμοποιείται μόνο για την Ελλάδα είναι αποκαλυπτικό. Αν και τα
οικονομικά της χώρας παρουσιάζονται ως επιτυχημένα, στην πραγματικότητα, η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 23%, η εσωτερική ζήτηση μειώθηκε εξαιτίας των περικοπών σε μισθούς και της λιτότητας
και το χρέος που ανέρχεται σε 170% του ΑΕΠ θα χρειαστεί τελικά να παραγραφεί ή να αντιμετωπιστεί
μέσω ενός τρίτου πακέτου στήριξης. ''Σπουδαία επιτυχία'', καταλήγει ο αρθρογράφος.

WSJ: Είναι το πρωτογενές πλεόνασμα νέο επεισόδιο στα...greek statistics;

«Και άλλα greek statistics», αναρωτιέται η Wall Street Journal έπειτα από την επιβεβαίωση των στοιχείων για το πρωτογενές πλεόνασμα. Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, πολλοί θα πανηγυρίσουν με το
άκουσμα του πρωτογενούς πλεονάσματος των 1,5 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε η Κομισιόν.
«Γιούπι, θα πουν πολλοί: Η Αθήνα έπιασε επιτέλους τους δημοσιονομικούς στόχους της, έπειτα από
χρόνια στα οποία αδυνατούσε να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους της λιτότητας», σημειώνει η Wall
Street Journal. «Αλλά κάντε ένα βήμα πίσω και κοιτάξτε πιο προσεκτικά: Κάτι δεν πάει σωστά. Πραγματικά, η υπηρεσία στατιστικών στοιχείων της ΕΕ, η Eurostat, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η Ελλάδα
είχε δημοσιονομικό έλλειμμα 23 δισ. ευρώ το 2013 και ξόδεψε 7,2 δισ. ευρώ για τις πληρωμές τόκων.
Αυτό σημαίνει ότι το πρωτογενές ισοζύγιο -υπό τον ορισμό που ευρέως χρησιμοποιούν οι οικονομολόγοι και η ίδια η Eurostat- εμφανίζει έλλειμμα 16 δισ. ευρώ ή 8,7% του ΑΕΠ της Ελλάδας.
Για το 2013, οι προσαρμογές αυτές ισοδυναμούν στο 9,5% του ΑΕΠ και αποτελούν κυρίως το έκτακτο
κόστος της στήριξης του τραπεζικού κλάδου, το οποίο ανήλθε στο 10,8% του ΑΕΠ, καθώς και την επιστροφή των κερδών που έβγαλαν οι χώρες μέλη της Ευρωζώνης από τα ελληνικά ομόλογα, που αντιστοιχούν στο 1,5% του ΑΕΠ.

Aθήνα...Συνωστισμός γιά ένα λάχανο ή κουνουπίδι, που διανεμήθηκε δωρεάν, σε ''ευτυχισμένους'', εξαιτίας... ''πλεονάσματος'', 'Ελληνες πολίτες.

Ελλάδα: Πρωταθλήτρια στο χρέος, με...πλεόνασμα

Με το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας να
φθάνει για το 2013 στο 12,7% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος να φθάνει το 175,1%, η Ελλάδα εμφανίζει το υψηλότερο χρέος στην ΕΕ και το δεύτερο
υψηλότερο έλλειμμα μετά τη Σλοβενία (14,7%).
Η Κομισιόν, δια του εκπροσώπου της, Σάιμον Ο'
Κονορ, «κλείνει» το πρωτογενές πλεόνασμα στο
1,5 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 0,8% του ΑΕΠ, χαρακτηρίζοντας ως «βιώσιμο» το ελληνικό χρέος και
κάνοντας λόγο για δείγμα «αξιοσημείωτης προόδου». Σύμφωνα με τον Σάιμον Ο' Κόνορ, η συζήτηση στην Ευρωζώνη για την ελάφρυνση του
ελληνικού χρέους θα γίνει το δεύτερο εξάμηνο
της χρονιάς.
Σύμφωνα με τον ίδιο, στον υπολογισμό του
πρωτογενούς πλεονάσματος της Ελλάδος εξαιρούνται οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση των τόκων που αντιστοιχούν στο 4% του ΑΕΠ.
Επιπλέον έχουν εξαιρεθεί ορισμένες προσαρμογές του 2013 που αντιστοιχούν στο 9,5% του ΑΕΠ,
ώστε να αντανακλάται καλύτερα η πραγματική
δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδος και ειδικότερα έχουν εξαιρεθεί τα εφάπαξ μέτρα στήριξης στις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες έφτασαν
το 10,8% του ΑΕΠ, σύμφωνα με όσα έχουν συμφωνηθεί στο ελληνικό πρόγραμμα προσαρμογής.
Εξαιρούνται, επίσης, τα κέρδη επί των ελληνικών ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες των
κρατών-μελών, τα οποία αντιστοιχούν στο 1,5%
του ΑΕΠ.
Την ίδια ώρα, πρωτογενές πλεόνασμα, ύψους
σχεδόν 3,4 δισ. Ευρώ, για τον προϋπολογισμό
προκύπτει από τα... συμφραζόμενα οικονομικά
στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.
Συγκεκριμένα, βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Αρχής το έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης
διαμορφώθηκε στα 23,109 δισ. ευρώ και εξαιρουμένης της στήριξης των τραπεζών, οδηγεί σε
πρωτογενές πλεόνασμα 3,4 δισ. ευρώ, στοιχεία
που ευθυγραμμίζονται με αυτά που ανακοίνωσε η
ΕΛΣΤΑΤ, στις 14 Απριλίου.
Ειδικότερα, το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε πέρυσι στα 23,109 δισ. ευ-

ρώ, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε σε
318,703 δισ. ευρώ και το ΑΕΠ, σε αγοραίες τιμές,
ήταν πέρυσι 182,054 δισ. ευρώ.
Η Eurostat, στην επίσημη ανακοίνωσή της δεν
αναφέρει επιμέρους τα στοιχεία για το πρωτογενές πλεόνασμα, που προκύπτουν από το ύψος του
ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης, στο οποίο
περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για τη στήριξη
των τραπεζών. Μόνον αυτές δημιούργησαν πέρυσι έλλειμμα 19,272 δισ. ευρώ.
«Η Ελλάδα υπερκαλύπτει τους δημοσιονομικούς της στόχους, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
Επιτυγχάνει, πρωτογενή πλεονάσματα, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πρωτογενή πλεονάσματα
που ξεκίνησαν το 2013, νωρίτερα από τις εκτιμήσεις, υψηλότερα από τις προβλέψεις, σύμφωνα
με τους Ευρωπαϊκούς Στατιστικούς Κανόνες και
το Πρόγραμμα» σχολίασε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία για τα 27 κράτη- μέλη της ΕΕ που δημοσιοποίησε η Eurostat, 10
κράτη- μέλη παρουσίασαν έλλειμμα άνω του ορίου του 3% του ΑΕΠ και 16 χώρες είχαν λόγο χρέους υψηλότερο από το 60% του ΑΕΠ.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τη Eurostat, το
Λουξεμβούργο είχε δημοσιονομικό πλεόνασμα
(+0,1%) το 2013, η Γερμανία ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, ενώ το χαμηλότερο δημοσιονομικό
έλλειμμα σημειώθηκε στην Εσθονία (-0,2%).
Όσον αφορά στα ποσοστά του δημόσιου χρέους, τα υψηλότερα καταγράφονται σε Ελλάδα
(175,1%), Ιταλία (132,6%), Πορτογαλία (129,0%),
Ιρλανδία (123,7%), Κύπρο (111,7%) και Βέλγιο
(101,5%).
Τα χαμηλότερα καταγράφονται σε Εσθονία
(10,0%), Βουλγαρία (18,9%), Λουξεμβούργο
(23,1%), Λετονία (38,1%), Ρουμανία (38,4%), Λιθουανία (39,4%) και Σουηδία (40,6%).
Στην ευρωζώνη, το δημοσιονομικό έλλειμμα ως
ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε από το 3,7% το 2012
στο 3% το 2013, ενώ το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε από το 90,7% το 2012, στο
92,6%.
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Η παλιά πόλη της Βενετίας, με περίπου 58.000
κατοίκους, υποδέχεται 80.000 τουρίστες την ημέρα. Δηλαδή 2.400.000 το μήνα, κοντά στα 30 εκατομμύρια το χρόνο. Μόνο μια πόλη.
Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν το μέγεθος του ψεύδους των εγχώριων κατσαπλιάδων, οι οποίες λες
και απευθύνονται σε μαορί βγαίνουν να πανηγυρίσουν τα 17 και 18 εκατομμύρια τουρίστες σε
ολόκληρη την Ελλάδα.
Σαν τα ψεύδη του Βενιζέλου για την ύπαρξη
χαρατσιού στα ακίνητα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψεύδος. Απλά
σε κάθε πόλη πληρώνεις τις παροχές στους αντίστοιχους δήμους-ως εκεί. Αλλά σε ποιον να δώσει λογαριασμό ο εγχώριος Ντέιβιντ Κόπερφιλντ
Βενιζέλος, που κατάφερε να εξαφανίσει ένα ολόκληρο κόμμα μέσα σε ένα άλλο;
Όσο για την περιφερόμενη ''μεγαλομπεμπέκα''
Όλγα, μας θυμίζει κάτι φιγούρες από τις θρυλικές ειδικές ταινίες του '70, στις οποίες όσο πιο λίγο μιλούσαν οι πρωταγωνίστριες, τόσο πιο πολύ
ανέβαζαν το κασέ τους.
Πήρε την σκυτάλη ο πρωθυπουργός μας, o κολλητός του Μπαλτάκου, για να μιλήσει για την
ανάπτυξη των εγχώριων χρεοκοπημένων ρεντρούμηδων.
Το πόσο επιτυχημένες είναι οι ξενοδοχειακές
μονάδες στη χώρα μας μπορεί κανείς να το διαπιστώσει από το μέγεθος του δανεισμού που
κουβαλάνε. Οι Έλληνες ξενοδόχοι στην πλειοψηφία τους είναι κάτι αντίστοιχο με τους εγχώριους
μηντιάρχες που παράγουν φρούτα τύπου Μαρία
Σπυράκη.
Όταν μόνο μια άθλια εφημερίδα έχει δανεισμό
κοντά στα 70 εκατομμύρια ευρώ, αντί οι μηντιάρχες της να κάνουν χαρακίρι στο Σύνταγμα για την
εξαπάτηση της κοινής γνώμης, έχουν το θράσος,
μέσα από το κουκούλι της χλιδάτης ζωής τους, να
περνάνε γραμμή στον κόσμο.
Αλλά βρίσκουν και τα κάνουν σε μια κοινή γνώμη που δεν έχει μάθει να χρησιμοποιεί το μυαλό της σαν υπερόπλο αντίστασης. Οι πιο πολλοί
Έλληνες προτιμούν να πεθάνουν παρά να σκεφθούν.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που συνέβη
με τον Νίκο Δήμου. Είπε ο άνθρωπος το αυτονόητο για έναν γελοίο λαό που επιτρέπει στους χυδαίους εξουσιαστές να τον κοροιδεύουν με το «Άγιο
Φως» κι άλλες τέτοιες ειδωλολατρικές χαζομάρες, στέλνοντας κοτζάμ πρωθυπουργικό αεροσκάφος για να το κουβαλήσει από τα Ιεροσόλυμα
και να το παραλάβει ο Μαρκογιαννάκης στο νέο
αεροδρόμιο της Αθήνας, δημιούργημα του σκληρά εργαζόμενου Λαλιώτη για το οποίο δεν αποδίδουν ούτε καν τον ΦΠΑ οι Γερμανοί.
Αντίστοιχη με τις παραθρησκευτικές φαντασιώσεις είναι και η φαντασίωση του δήθεν τουριστικού success story.
Αυτό που μένει στο τέλος είναι τα θαλασσοδάνεια των απαίδευτων στην πλειοψηφία τους ρεντρούμηδων και η μόλυνση του περιβάλλοντος
εξαιτίας της χαμηλής ποιότητας του τουρισμού
που ελκύει η χώρα μας.
Πέρυσι το καλοκαίρι στην Αντίπαρο η μπόχα
από τους βόθρους έσκαψε κατά κύματα στα ρουθούνια της οικογένειας του Τομ Χανκς που έτρωγαν σε γνωστή τρατορία του λιμανιού. Στο ίδιο
νησί τα βυτιοφόρα διασχίζουν μια «κρυφή» διαδρομή που καταλήγει σε μια ερημική παραλία,
εδώ όπου τα περιμένει μια πρόχειρη εγκατάσταση σωληνώσεων που τους επιτρέπει να αδειάζουν
στη θάλασσα. Αλλά που να φθάσει αυτή η βρώμα
στο Κολωνάκι;
Οι πιο ώριμοι τουριστικά προορισμοί του πλανήτη έχουν αρχίσει να προβληματίζονται εδώ και
Τα ψέματα τέλειωσαν και η Τουρκία αδίστακτη
και προκλητική προχωρεί και νομότυπα εν μέσω
της γενικής ελληνικής αδιαφορίας, (αλήθεια σε
μια κατοχική Ελλάδα ποιος θα ασχοληθεί με τέτοια θέματα;) στην μετατροπή της Αγίας Σοφίας
Κωνσταντινούπολης, το μεγάλο αυτό αρχιτεκτονικό και θρησκευτικό σύμβολο της χριστιανοσύνης
και της Ορθοδοξίας, σε μουσουλμανικό τέμενος
χωρίς να υπάρχει καμία ουσιαστική αντίδραση
από ελληνικής πλευράς.
Σύμφωνα λοιπόν με αποκλειστικό δημοσίευμα
της τουρκικής εφημερίδας, Habertürk, (3 Μαίου
'14), ο ανεξάρτητος, (και αυτό έχει την σημασία
του), βουλευτής της περιοχής του Burdur, Hami
Yıldırım, κατέθεσε στην τουρκική βουλή σχετικό
νομοσχέδιο για την μετατροπή της αγίας Σοφίας
σε τζαμί, εν όψει και της προαναγγελθείσας προσευχής που προτίθεται να κάνει ο ίδιος ο Τούρκος
πρωθυπουργός, Ταΐπ Ερντογάν, στις 29 Μαΐου,
επέτειο της άλωσης μιμούμενος τον σουλτάνο
Μωάμεθ τον Πορθητή.

ΕΛΛΑΔΑ

H ''μεγαλομπεμπέκα'' 'Ολγα και ο Τουρισμός

Οι φαντασιώσεις ενός χρεοκοπημένου success story

Η νέα διαφημιστική εκστρατεία του υπουργείου Τουρισμού, με πρωταγωνίστρια την υπουργίνα
χρόνια για τον αριθμό των αφίξεων που μπορούν
να φιλοξενήσουν, αλλά και για την ποιότητα του
τουρισμού.
Το ρεπορτάζ του Nils Grube που ακολουθεί, σε
μετάφραση του Μανώλη Τσαγκαράκη, είναι αποκαλυπτικό:
Bερολίνο
Τους τελευταίους μήνες έχει αρχίσει μια ευρεία
συζήτηση στο Βερολίνο για τις αρνητικές συνέπειες του τουρισμού στην πόλη. «Οι ξένοι επισκέπτες
κατηγορούνται για τα ακριβά ενοίκια, τους θορυβώδης δρόμους και την αναταραχή στις γειτονιές
και συνοικίες» αναφέρει ο Αυστραλοεσθονός δημοσιογράφος Joel Alas για τους αποκαλούμενους
ως «party tourists» (τουρίστες που καταφθάνουν
στη πόλη για να διασκεδάσουν) στη στήλη που διατηρεί στην εφημερίδα «Der Tagesspiegel».
Ο κ. Alas έχει δίκιο αναφέροντας τις δυσκολίες του να κατηγορείς τους τουρίστες (ή ξένους)
σαν τους κύριους αίτιους για αυτές τις ανεπιθύμητες εξελίξεις στις συνοικίες του Βερολίνου. Είναι όμως και γεγονός ότι ο συνεχώς αυξανόμενος
τουρισμός επηρεάζει πάρα πολύ τις πόλεις και τα
τελευταία 10 χρόνια μάλιστα ο αριθμός των διανυκτερεύσεων της μια νύκτας έχει αυξηθεί από 11
εκατομμύρια στα 21 εκατομμύρια.
Ταυτόχρονα οι υποδομές του μάρκετινγκ και
του τουρισμού έχουν επεκταθεί αισθητά αφήνοντας όμως αρκετά αναπάντητα ερωτήματα για τη
διαχείριση του μεγάλου αριθμού των τουριστών
και της επίδρασης τους, ειδικά στις γειτονιές κοντά στο κέντρο.
Η κυρίως εστίαση στην ανάπτυξη και επέκταση
της πόλης δεν αποτελεί βιώσιμη στρατηγική οπότε ο τύπος της διαχείρισης (των παραγόντων) θα
επηρεάσει το πόσο επιτυχημένη θα είναι η ανάπτυξη που προαναφέραμε. Όλη αυτή η συζήτηση
βέβαια δεν αφορά μόνο το Βερολίνο αλλά και άλλες πόλεις με παρόμοια φαινόμενα.
Βενετία
Οι περισσότεροι ντόπιοι προσπαθούν να αντιμετωπίζουν τη δύσκολη πλέον καθημερινότητα
τους με αξιοπρέπεια, ωστόσο το πόσο αγανακτισμένοι είναι φάνηκε από τη μεγάλη απήχηση που
είχε ιστοσελίδα στο Facebook μιας ομάδας πολι-

τών, οι οποίοι απειλούσαν ότι εάν δεν ληφθούν
μέτρα, δεν πρόκειται να πληρώνουν τα εισιτήρια
στο υπερφορτωμένο δημόσιο σύστημα συγκοινωνιών.
Στη Βενετία για πολλές δεκαετίες ο Τουρισμός
έχει οδηγήσει τους ντόπιους σε μια ιδιόμορφη
εξορία, εξηγεί η Κα Francesca Perottoυπεύθυνη
του Venetian Government Tourist Board. «Η πίεση στην μεσιτική αγορά για κατοικίες αυξήθηκε
κατακόρυφα κυρίως λόγω της τάσης των τουριστών να επιλέγουν να μένουν σε σπίτια κατά τη
διάρκεια της επίσκεψης τους. Οι αυξανόμενες τιμές έχουν ωθήσει πολλούς κατοίκους να μετακομίσουν μακριά από τη πόλη». Δυστυχώς καμιά
δημοτική αρχή μέχρι τώρα δεν έχει βρει τη λύση
γι’ αυτό το πρόβλημα συμπληρώνει η Κα Perotto.
«Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η δημιουργία μιας βιώσιμης τουριστικής στρατηγικής που να ευχαριστεί και να καλύπτει την ποιότητα ζωής των
Βενετών».
Η Δημοτική Αρχή προσπαθεί να απομονώσει
«το ασταμάτητο μαζικό κύμα των τουριστών»
επικεντρώνοντας την προσοχή τους στον «ποιοτικό τουρισμό». Έτσι οι επισκέπτες θα είναι πιο ενήμεροι για το πόσο μοναδική και εύθραυστη είναι
η πόλη της Βενετίας. Μέσα από το διαδικτυακό
τόπο www.veniceconnected.com οι επισκέπτες
έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν και να
οργανώσουν την επίσκεψή τους στη Βενετία με
κάθε λεπτομέρεια.
Η στρατηγική είναι να «διανεμηθούν» οι τουρίστες σε διάφορα μέρη της πόλης χωρίς να συνωστίζονται σε συγκεκριμένα μέρη μόνο. Επίσης
μέσω ειδικών εκπτώσεων και προσφορών οι τουρίστες ενθαρρύνονται να επισκεφτούν τη πόλη σε
διαφορετικές εποχές πέραν των περιόδων αιχμής.
Νέα Υόρκη
Η πόλη των 8,4 εκατομμύρια κατοίκων έχει κάθε χρόνο 48,7 εκατομμύρια επισκέπτες περιλαμβανομένου και μισό εκατομμύριο Γερμανούς.
Υπάρχουν πολλά παράπονα από τους ενοίκους
των διαμερισμάτων της πόλης καθώς μεμονωμένα διαμερίσματα ενοικιάζονται σε διαφορετικά
άτομα που αλλάζουν σε σύντομα χρονικά διαστήματα - όπως γίνετε και στις κεντρικές περιο-

Νομοσχέδιο γιά μετατροπή Αγίας Σοφίας σε Τζαμί
Έτσι, όπως αναφέρει στο δημοσίευμα της η
τουρκική εφημερίδα, 80 χρόνια μετά την ανακήρυξη της Αγίας Σοφίας σε μουσείο, με το νομοσχέδιο αυτό που κατέθεσε ο Τούρκος βουλευτής
επανέρχεται στην μουσουλμανική του ταυτότητα,
όπως χαρακτηριστικά τονίζουν οι Τούρκοι, αδιαφορώντας για πιθανές διεθνείς αντιδράσεις για
την νέα αυτή τουρκική πρόκληση με διεθνείς διαστάσεις.
Το νομοσχέδιο, όπως αναφέρει η Habertürk,
έχει τρία βασικά άρθρα τα οποία συνοπτικά είναι:
1) Η Αγία Σοφία θα ανοίξει τις πύλες σαν μουσουλμανικό τέμενος στην μουσουλμανική λατρεία. 2)
Η απόφαση της μετατροπής της σε μουσουλμανικό τέμενος θα τεθεί σε ισχύ άμα την επίσημη
δημοσίευση του νομοσχέδιου. 3) Η εκτέλεση της
απόφασης θα γίνει από το υπουργικό Συμβούλιο.
Ο Τούρκος βουλευτής αιτιολογώντας την απόφαση του να καταθέσει το νομοσχέδιο μετατρο-

πής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, επικαλέστηκε
ιστορικούς λόγους και φυσικά αναφέρθηκε στην
ιστορική κίνηση του Μωάμεθ του Πορθητή ο
οποίος μόλις εισήρθε νικητής στην Κωνσταντινούπολη κατευθύνθηκε στην Αγία Σοφία και εκεί
τέλεσε τη πρώτη μουσουλμανική προσευχή ανακηρύσσοντας το ναό σε μουσουλμανικό τέμενος.
Συνεχίζοντας τόνισε πως δεν είναι αποδεκτό να
τελούνται μουσουλμανικές προσευχές έξω από
την Αγία Σοφία και στον περίγυρο της και να απαγορεύεται οι πιστοί μουσουλμάνοι να εισέρχονται
μέσα στον ναό για να προσευχηθούν.
Για τον λόγο αυτό, όπως ανάφερε ο Τούρκος
βουλευτής και για να είμαστε συνεπείς στην ιστορία, γίνεται η κατάθεση αυτού του σχεδίου νόμου
σύμφωνα με το οποίο η Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης ξαναγίνεται τζαμί και παραδίδεται
στους μουσουλμάνους για προσευχή και λατρεία.
Μάλιστα πρόσθεσε ότι και ο περίγυρος της Αγί-

χές του Βερολίνου. Για να λυθεί αυτό το θέμα, η
Δημοτική αρχή της πόλης αποφάσισε να απαγορεύσει στους πολίτες να ενοικιάζουν τα διαμερίσματά τους για χρονικά διαστήματα μικρότερα
των 30 ημερών.
«Ο τουρισμός όμως δεν είναι το πραγματικό πρόβλημα. Οι περισσότεροι άνθρωποι
μάλιστα γνωρίζουν ότι ο τουρισμός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της οικονομίας μας» δηλώνει ο
Κος Heywood. Οι αντιπαραθέσεις είναι εξαίρεση.
Περεταίρω μιλάει και για επιτυχημένες εκστρατείες όπως το πρόσφατο δημιούργημά τους, το
«Just Ask The Locals» ή «Ρώτα του ντόπιους»: Οι
τουρίστες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να μιλάνε
με τους ντόπιους και να ζητούν πληροφορίες
Παρίσι
Στις ακτές του ποταμού Σηκουάνα αυτό τον
καιρό πληθαίνουν τα παράπονα από τους ντόπιους για την αυξανόμενη κίνηση λόγω του μαζικού
τουρισμού δηλώνει ο διευθυντής του «Comité
Régional du Tourisme Paris Ile-de-France». Η
αντίδραση της πόλης του Παρισιού σε αυτό το
φαινόμενο ήταν η δημιουργία χώρων παρκαρίσματος των τουριστικών λεωφορείων μακριά από
το κέντρο καθώς και η απαγόρευση του πάρκινγκ
έξω από την κεντρική εκκλησία του Notre-Dame.
Έτσι κι αλλιώς τα περισσότερα τουριστικά μέρη
γύρω στον ποταμό θα είναι προσωρινά «απρόσιτα» για τα αυτοκίνητα.
Τα 60 εκατομμύρια των ανθρώπων που επισκέπτονται κάθε χρόνο το Παρίσι δημιουργούν εντάσεις και διαφωνίες στα κοινωνικά και οικονομικά
συμφέροντα των τουριστικών περιοχών. Στις δημοφιλής περιοχές όπως την Rive Gauche ή την
Quartier de Belleville διεξάγονται συζητήσεις επί
συζητήσεων για το πώς θα εξυπηρετηθούν και τα
«νυχτοπούλια» που διασκεδάζουν όλο το βράδυ
αλλά και οι μόνιμοι κάτοικοι που λογικό είναι να
επιζητούν και την ησυχία τους. Αυτό ισχύει και
για τους νεαρούς Παριζιάνους που κάνουν τη νύχτα μέρα: «Μας αρέσει να διασκεδάζουμε..!!!»
όπως δηλώνει ένας παράγοντας του τουρισμού.
Ο Δήμος του Παρισιού μάλιστα αναμένει την ολοκλήρωση μιας μελέτης σχετικά με την καλύτερη
λύση για την εξισορρόπηση των στόχων και συμφερόντων αυτών.
'Αμστερνταμ
Από την άλλη, η Γερμανική δημόσια συζήτηση ακούγεται σαν αστείο όπως αναφέρει ο Rob
Savelberg Ολλανδός ανταποκριτής της ημερήσιας
εφημερίδας De Telegraaf: «Το Βερολίνο λατρεύει την ενδοσκόπηση του. Εδώ και μόνο εδώ είναι
το κέντρο του κόσμου. Πρέπει να έχουμε μια συνειδητοποιημένη και πολύ-πολιτισμική ζωή αλλά
όχι πολλούς ξένους, ακόμα και αν αυτοί φέρνουν
δουλειές και έσοδα σε μια ήδη πόλη που έχει χρέη
της τάξεως των 60 δισεκατομμυρίων ευρώ».
Βέβαια ο δημοσιογράφος παραδέχεται ότι ακόμα και στο Άμστερνταμ υπάρχει ο φόβος από τις
επιπτώσεις που έχει η αυξημένη προσέλευση των
τουριστών: «Ο μαζικός τουρισμός έχει πολλές αρνητικές συνέπειες» εξηγώντας ότι όπου και να
γυρίσεις το κεφάλι σου θα δεις να περιφέρονται
μεθυσμένοι Άγγλοι και Αμερικάνοι.
Η επιθετική εμπορευματοποίηση της πόλης
έχει μετατοπίσει και εκδιώξει πολλά μικρά μαγαζιά επηρεάζοντας την τοπική κουλτούρα του
Άμστερνταμ οπού με δυσκολία μπορεί κανείς να
διασκεδάσει χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψει αρκετά χρήματα.
Αυτά, για να μην πουλάτε χάντρες και καθρεφτάκια στους εγχώριους ιθαγενείς.
(Βασίλης Μπόνιος)
ας Σοφίας με όλα τα κτίσματα που υπάρχουν θα
τεθούν υπό την νέα μουσουλμανική αρχή που θα
διοικεί και θα διαχειρίζεται το κτιριακό συγκρότημα του ιστορικού ναού.
'Οπως βλέπουμε οι Τούρκοι προσχωρούν απτόητοι,διαβλέποντας πως μια ανίσχυρη Ελλάδα
και μια κατοχική ελληνική κυβέρνηση δεν έχει το
σθένος να αντιδράσει σε αυτή την προκλητικότατη κίνηση με διεθνείς διαστάσεις.
Και ενώ κάποιοι υποστήριζαν πως η Αγία Σοφία
θα ξαναγίνονταν χριστιανικός ναός, τώρα βλέπουμε ότι όχι μόνο διαψεύδονται όλες οι ελπίδες
τους αλλά μέσα στο ιστορικό αυτό κτίσμα με τις
ευλογίες του ''φιλέλληνα'' (για κάποιους ανόητους), Ερντογάν, θα ακούγονται ξανά οι κραυγές των ιμάμηδων και τον χοτζάδων, ενώ εμείς
θα λιβανίζουμε τους εκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνους που παράνομα έχουν εισέρθει στην
Ελλάδα, κτίζοντάς τους τζαμιά για όλες τις θρησκευτικές ανάγκες τους.
(Νίκος Χειλαδάκης)
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Bloomberg: H απίστευτη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα
Δημοσιογράφος του Bloomberg παρακολουθεί τις αιφνιδιαστικές εφόδους των φορολογικών
ελεγκτών και καταθέτει την εμπειρία του από τη
νοοτροπία φοροδιαφυγής των Ελλήνων, που «είναι βαθιά ριζωμένη από την εποχή της οθωμανικής αυτοκρατορίας».
Το ρεπορτάζ αρχίζει να εκτυλίσσεται το βράδυ
του περασμένου Σαββάτου σε κλαμπ των Βορείων Προαστείων, όπου μαζεύεται η ελίτ της Αθήνας, όπως αναφέρει. Δύο «κοστουμάτοι» άντρες
στριμώχνονται μέσα στο πλήθος και αναζητούν
την ταμειακή μηχανή. Ο υπεύθυνος αναστενάζει:
«Είναι το ΣΔΟΕ».
Νωρίτερα, οι ελεγκτές είχαν επισκεφθεί ένα
άλλο μπαρ της γειτονιάς, και ο ιδιοκτήτης «ζορίστηκε» επί μία ώρα στο υπόγειο γραφείο του,
τηλεφωνώντας στην αδελφή του για να τον βοηθήσει να βρει τα βιβλία που αποδείκνυαν ότι δεν
κλέβει το κράτος.
Η ομάδα των ελεγκτών την επόμενη μέρα, πέρασε το απόγευμα από μια πολυσύχναστη συνοικία με καφετέριες στο κέντρο της Αθήνας. Πάνω
στα τραπέζια μαζί με τους καφέδες δεν υπήρχε
καμία απόδειξη, που σημαίνει ότι οι παραγγελίες
δεν είχαν περάσει από την ταμειακή μηχανή, σημειώνει ο δημοσιογράφος. Όταν οι ελεγκτές αποφασίζουν να κόψουν πρόστιμο 250 ευρώ για τη
μη έκδοση απόδειξης, η υπεύθυνη του καταστήματος αρχίζει να διαμαρτύρεται ότι είναι άδικο.
Λέει ότι δεν έχει κλέψει τίποτε από το κράτος και
επιδεικνύει τα λιγοστά χρήματα από την ταμειακή μηχανή, υποστηρίζοντας ότι αυτές όλες και
όλες είναι οι εισπράξεις της ημέρας, περιγράφει ο
δημοσιογράφος.
Το δημοσίευμα φιλοξενεί και δηλώσεις ιδιοκτήτη μπαρ στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος
παραδέχεται ότι φοροδιαφεύγει, γιατί διαφορετικά, όπως λέει, θα αναγκαστεί να κλείσει την επιχείρησή του. Υποστηρίζει ότι ο προηγούμενος
ιδιοκτήτες του καταστήματος «έκρυβε» πολύ περισσότερα από τον ίδιο, ενώ αποκαλύπτει ότι στη
γειτονιά πέφτει σύρμα, όταν κυκλοφορούν ελεγκτές, προκειμένου οι καταστηματάρχες να λαμβάνουν τα μέτρα τους.
«Για να είναι βιώσιμη μια επιχείρηση πρέπει να
ξέρεις να διαχειρίζεσαι τους αριθμούς» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πέτρος -που δεν ήθελε να
γραφτεί το επίθετό του- στο δημοσιογράφο το
Bloolberg. «Πρέπει να είσαι ένα βήμα μπροστά
από τους ελεγκτές, που μας επισκέπτονται περίπου 10 φορές το χρόνο. Γι' αυτό βασιζόμαστε στο
τοπικό δίκτυο των επιχειρήσεων που ειδοποιούν
ο ένας τον άλλο, όταν οι ελεγκτές έρχονται στη
γειτονιά μας».
«Οι ελεγκτές είναι το νέο πρόσωπο του αγώνα
της Ελλάδας στη μάχη του πανάρχαιου προβλήματος της φοροδιαφυγής» γράφει ο δημοσιογράφος «με αποστολή να εξακριβώσουν εάν κόβονται

αποδείξεις πληρωμών, κάτι που συχνά αποφεύγουν να κάνουν τα κλαμπ, τα μπαρ και τα εστιατόρια στην Ελλάδα, προκειμένου τα έσοδά τους
να εμφανίζονται μειωμένα και να πληρώνουν λιγότερους φόρους».
Το ρεπορτάζ υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να
βελτιωθεί η συλλογή φορολογικών εσόδων του
κράτους, προκειμένου να μπορεί να επιβιώνει
χωρίς βοήθεια. «Ακόμη όμως και η εκτέλεση των
πιο βασικών κρατικών αρμοδιοτήτων απαιτεί την
ανατροπή μιας νοοτροπίας για την αποφυγή της
φορολόγησης, που είναι βαθιά ριζωμένη από την
εποχή της οθωμανικής αυτοκρατορίας» σημειώνει χαρακτηριστικά.
Το πρακτορείο αναφέρει ότι οι αδήλωτες οικονομικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, το 2012,
ανήλθαν στο 24% της παραγωγής, όταν στην ΕΕ
ο μέσος όρος είναι 15%, ενώ σύμφωνα με την Κομισιόν το διάστημα από το 1995 έως και 2006, το
25% των Ελλήνων επιδιδόταν σε μαύρη εργασία.
«Το πρόβλημα ήταν εν γνώσει της κυβέρνησης,
ωστόσο είχε γίνει παθολογικό φαινόμενο».
«Ιστορικοί και πολιτικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου και ενός αδύναμου κράτους,
οδήγησαν στην εκτεταμένη φοροδιαφυγή στην
Ελλάδα», δηλώνει η Αικατερίνη Σαββαΐδου,
σύμβουλος της κυβέρνησης και λέκτορας για τη
φορολογική νομοθεσία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και προσθέτει ότι «για
πολλά χρόνια, οι Έλληνες ήξεραν ότι μπορούσαν
να την γλιτώσουν. Αυτό σιγά-σιγά αλλάζει, καθώς
οι νόμοι και οι έλεγχοι βελτιώνονται».
Σύμφωνα με το δημοσιογράφο, η ΕΕ και το ΔΝΤ
προσφέρουν στην Ελλάδα τεχνική βοήθεια για τη
δημοσιονομική διαχείριση. Και ενώ επαινούν τη
χώρα για την πρόοδό της, πιέζουν παράλληλα να
γίνουν περισσότερα.
Τονίζει, επίσης, ότι το κράτος εστιάζει στα έσοδα και έχει προχωρήσει σε μια σειρά από νομοθετικές παρεμβάσεις, όπως κανόνες για τις
φορολογικές συναλλαγές, νέο κώδικα φορολογίας εισοδήματος, ενοποιημένο κώδικα φορολογικών διαδικασιών και επιβολή φόρου ακίνητης
περιουσίας.
Της «εκστρατείας» συλλογής εσόδων, όπως αναφέρει, ηγείται ο Χάρης Θεοχάρης, ένας μηχανικός εφαρμοσμένης πληροφορικής με σπουδές
στη Βρετανία, που κατέχει τη θέση του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία δημιουργήθηκε στις αρχές του 2013 «ως προϋπόθεση για
τη διάσωση της Ελλάδας από την Ευρώπη και το
ΔΝΤ».
Γίνεται αναφορά και σε δηλώσεις του κ. Θεοχάρη περί σταδιακής αύξησης των εσόδων, ενώ παρατίθεται και αριθμοί: τα έσοδα της κυβέρνησης
το πρώτο τρίμηνο του έτους ήταν 12,7 δισ. ευρώ,
αυξημένα κατά 3,1% σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι.

Εconomist: Υπό κατάρρευση το πελατειακό σύστημα στην Ελλάδα

Δεν περνά στους ψηφοφόρους η αισιοδοξία που θέλει να περάσει η κυβέρνηση με την έκδοση του πενταετούς ομολόγου. Αυτό αναφέρει ο Economist σε άρθρο για την Ελλάδα, μία ανάλυση για την αλλαγή
του πολιτικού σκηνικού στη χώρα. Το οικονομικό περιοδικό σε ανάλυσή του υπό τον τίτλο «Remaking
the political landscape», αναφέρεται στην ανασύνθεση του ελληνικού πολιτικού σκηνικού.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Economist, η ελληνική οικονομία βελτιώνεται μεν -με έξοδο στις αγορές, αύξηση των τουριστικών ροών και ελπίδες προσέλκυσης ξένων επενδύσεων- ωστόσο το κύμα αισιοδοξίας δεν φαίνεται να διαχέεται και στους Έλληνες ψηφοφόρους ωστέ να επιστρέψουν σε ΝΔ και
ΠΑΣΟΚ, καθώς η ανεργία παραμένει άνω του 26%, η εργασιακή ανασφάλεια είναι διάχυτη και η φτώχεια απειλεί ευρεία κοινωνικά στρώματα. «Το πελατειακό σύστημα στην Ελλάδα βρίσκεται υπό κατάρρευση. Η εποχή όπου το πολιτικό σύστημα ήταν υπεύθυνο να βρει μία θέση εργασίας για τον Έλληνα
ψηφοφόρο -ακόμη και στον ιδιωτικό τομέα- έχει περάσει ανεπιστρεπτί» σημειώνει το περιοδικό.
«Η κεντροδεξιά ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ θεωρούνται από την πλειονότητα των Eλλήνων, οι υπαίτιοι της
κρίσης αλλά και της κατάρρευσης του συστήματος πατρωνίας των τελευταίων 30 ετών! Ορισμένοι Έλληνες στράφηκαν στα λεγόμενα αντισυστημικά κόμματα, τα οποία ευαγγελίζονται ριζοσπαστικές ιδέες. Στις ευρωεκλογές του Μαΐου, δύο νέα κεντροαριστερά κόμματα, η Ελιά και το Ποτάμι, αναμένεται
να διεκδικήσουν τη ψήφο του ελληνικού λαού, αναπληρώνοντας το κενό του ΠΑΣΟΚ» τονίζει.
Το περιοδικό αναφέρεται και στον «''ακροαριστερό'' ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου ηγείται ο πύρινος 39χρονος
Αλέξης Τσίπρας. Το αντιπολιτευόμενο κόμμα συνιστά εχθρό των Ελλήνων επιχειρηματιών, καθώς τους
απειλεί με την επιβολή εκτεταμένων φόρων. Παράλληλα, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ηγέτης του ΠΑΣΟΚ
δέχεται ισχυρή επίθεση από τον πρώην Πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου».
Η ΝΔ έχει αποδειχθεί σύμφωνα με τον Economist, το πιο ανθεκτικό κόμμα, καθώς κατάφερε να επιβιώσει, αλλάζοντας μόνο ηγεσία. Ωστόσο, αρκετοί ψηφοφόροι της έχουν μετατοπιστεί στο νεοναζιστικό κόμμα Χρυσή Αυγή. Οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ της Χρυσής Αυγής και της ΝΔ, όπως κατέδειξε
και το βίντεο του Τάκη Μπαλτάκου με τον Ηλία Κασιδιάρη, έφεραν σε δύσκολη θέση τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος διατηρεί προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις έναντι του Αλέξη Τσίπρα.

Σε ελληνικά χνάρια και η διεθνής οικονομία

Μήπως η παγκόσμια οικονομία οδεύει κι αυτή στα... χνάρια χρέους της Ελλάδας; Οι αριθμοί,
πάντως, δείχνουν ότι η σκιά της κρίσης του 2008
μάλλον δεν έχει φύγει ακόμα. Ο υπερδανεισμός
σε διεθνές επίπεδο καλά κρατεί, η ύφεση αφήνει
τα σημάδια της καθημερινά, η ανάπτυξη -όπου
υπάρχει- είναι αναιμική, οι αναδυόμενες και οι
ανεπτυγμένες οικονομίες έχουν τις δικές τους παθογένειες, ενώ στις ΗΠΑ φοβούνται πλέον ακόμα
και κραχ στο χρηματιστήριο.
Η Ελλάδα δέχθηκε κόκκινη κάρτα από τις περιβόητες «αγορές», όταν το χρέος της ξεπέρασε το
140% του ΑΕΠ το 2010. Ήδη, μάλιστα, τα καμπανάκια είχαν αρχίσει να χτυπάνε δυνατά από το
2009, όταν ήταν στο 129%, με το δημόσιο έλλειμμα να ξεπερνάει εν τέλει το 15%. Η δυναμική του
χρέους, εξάλλου, ήταν τέτοια που το έχει εκτινάξει σήμερα, παρά τα οδυνηρά μέτρα της τελευταίας τετραετίας και το PSI, στο 175%!
Πώς, λοιπόν, αντιμετώπιζε τόσα χρόνια η Ελλάδα τις αδυναμίες της οικονομίας της; Καταφεύγοντας στις «αγορές» για ολοένα και αυξανόμενο
δανεισμό. Έτσι προσπαθούσε να κλείσει «τρύπες»
και να κρύψει τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Μήπως, όμως, την ίδια συνταγή εφαρμόζουν
πλέον κι άλλες ανεπτυγμένες χώρες για να ξεπεράσουν τον σκόπελο της παγκόσμιας κρίσης από
το 2008 ώς σήμερα; Οι αριθμοί «μιλάνε» από μόνοι τους και είναι εφιαλτικοί.
Όλοι χρεωμένοι
Καθώς, μάλιστα, επί χρόνια ο ελληνικός «συστημικός» Τύπος δεν έδινε και σημασία σε τέτοιου
είδους δείκτες μέχρι να σκάσει το κανόνι, πέρασε
ουσιαστικά στα ψιλά, δίχως αναλύσεις κι εμβάθυνση, ακόμα κι από κορυφαίας επιρροής διεθνή
οικονομικά έντυπα, η πρόσφατη βόμβα του ΟΟΣΑ ότι το συνολικό δημόσιο χρέος των ανεπτυγμένων χωρών κάνει μεταπολεμικό ρεκόρ!
Συγκεκριμένα, το δημόσιο χρέος των 34 κρατών - μελών του ΟΟΣΑ θα αγγίξει το 2014 το 117%
του ΑΕΠ! Ποσοστό μεγαλύτερο ακόμα κι από το
ρεκόρ του 116% μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν σχεδόν όλες οι οικονομίες ήταν
κατεστραμμένες.
Κι έχει αποκτήσει, μάλιστα, τέτοια επίφοβη δυναμική το χρέος των ανεπτυγμένων χωρών, που
φέτος θα κάνει limit-up, παρά την εκτίμηση ότι
μέσα στο 2014 θα μειωθούν τα δανεικά.
Με τις ΗΠΑ να «πειράζουν» συνέχεια τον ανώτατο δείκτη χρέους, την ανάπτυξη της Κίνας να
έχει φρεναριστεί, την Ιαπωνία να είναι φεσωμένη μέχρι τον λαιμό και τη μηχανή της Ευρώπης
να μην παίρνει μπροστά με τίποτα, η παγκόσμια
οικονομία κινείται με νωχελικούς ρυθμούς, αναζητώντας διαρκώς φρέσκα δανεικά για να ζωντανεύει κάπως.
Σύμφωνα λοιπόν, με τον ΟΟΣΑ, καθίσταται σχεδόν υποχρεωτική η αναχρηματοδότηση του 30%
του χρέους των χωρών - μελών του την επόμενη
τριετία.
Εξίσου ανησυχητικό είναι το ότι πολύ γρήγορα

οι εκτιμήσεις που έκανε ο ΟΟΣΑ το 2012 πως «το
2014 το χρέος θα είναι στο 112,5% του ΑΕΠ» έπεσαν έξω. Και ήδη ο λόγος γίνεται για 117%, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις.
Μπορεί, βέβαια, κανείς να δει ξεκάθαρα πόσο
έχει επηρεάσει η κρίση τις 34 ανεπτυγμένες οικονομίες του πλανήτη, αν κοιτάξει τι γινόταν πριν
από το 2008. Τη δεκαετία του ’90, λοιπόν, το χρέος των μελών του ΟΟΣΑ ήταν αθροιστικά στο 70%
του ΑΕΠ αυτών των χωρών. Το 2007 είχε ανέβει
ελάχιστα στο 74,2%. Κι από το 2008-2014 σκαρφάλωσε στο 117%.
Ενώ, λοιπόν, οι δανειακές ανάγκες των μελών
του ΟΟΣΑ αναμένεται φέτος να μειωθούν ελάχιστα σε 10,6 τρισεκατομμύρια δολάρια, σε σχέση
με τα 10,8 του 2013, παρά ταύτα το δημόσιο χρέος
ανεβαίνει. Μόνο για τις ανάγκες της Ιαπωνίας θα
απαιτηθεί το 35% των συνολικών δανεικών του
2014, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 64% του ΑΕΠ
της ασιατικής χώρας!
Ακόμα όμως κι αν δούμε μεμονωμένα τι γίνεται
στην ΟΝΕ, διαπιστώνουμε ότι, παρά τη συνεχιζόμενη σκληρή λιτότητα των τελευταίων ετών, το
αθροιστικό χρέος της ευρωζώνης πλησιάζει αργά αλλά σταθερά το 100% του ΑΕΠ της. Βρίσκεται
ήδη στο 93%.
Ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ για θέματα διαχείρισης
δημόσιου χρέους Χανς Μπλομεστάιν ήταν αρκετά
αινιγματικός για το τι μέλλει γενέσθαι στις δηλώσεις του στο Ρόιτερς: «Αν πρέπει να βγείτε στην
αγορά επειδή θέλετε να αναχρηματοδοτήσετε το
χρέος σας, θα αντιμετωπίσετε προκλήσεις. Δεν
είναι και το απλούστερο πράγμα, ακόμα και όταν
μιλάμε για ανεπτυγμένες χώρες».
Ένας ακόμα χρήσιμος δείκτης έχει να κάνει με
τις «καθαρές» δανειακές ανάγκες των 34 χωρών
- μελών του ΟΟΣΑ (μέσα στις οποίες, βέβαια, είναι και η Ελλάδα). Ενώ, λοιπόν, το 2007 ήταν μόλις 0,6 τρισ. δολάρια, από το 2008 που ξεκίνησε
η κρίση απογειώθηκε στα 3,3 και 3,2 τρισ. για το
2009 και 2010 αντίστοιχα.
Έρχεται καταιγίδα
Όλοι, φυσικά, προσπαθούν να είναι όσο πιο
καθησυχαστικοί γίνεται, όμως υπάρχουν κι εκείνες οι φωνές αναλυτών που προειδοποιούν για
πιθανή καταιγίδα. Φόβοι που εντείνονται κι από
τα μηνύματα που έρχονται από τη Wall Street, με
τους Αμερικανούς χρηματιστές να βλέπουν, μετά
το... φουσκωτικό ράλι των τελευταίων ετών, την
πορεία του χρηματιστηρίου να μοιάζει πλέον με
αυτήν του 1929 και να αναμένουν αργά ή γρήγορα μια έντονη «εκτονωτική» διόρθωση ή ακόμα
κι ένα επώδυνο κραχ.
Εν κατακλείδι, αυτό που φαίνεται, είναι ότι οι
παρενέργειες του 2008 καταπολεμούνται ώς τώρα με ασπιρίνες και γιατροσόφια σε διεθνές επίπεδο, με συνέπεια το φάντασμα της παγκόσμιας
κρίσης να απλώνεται έξι χρόνια μετά, ναρκοθετώντας το αύριο ακόμα και στις πιο ισχυρές οικονομικές «ατμομηχανές» του πλανήτη.
(ΠΟΝΤΙΚΙ)

Ανεπηρέαστοι οι μεγιστάνες του πλούτου από την κρίση

Πλουσιότερο έγινε το 1% των μεγιστάνων κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες σύμφωνα με νέα έκθεση του ΟΟΣΑ. Από το 1980 οι δισεκατομμυριούχοι που έχουν στις «τσέπες» του το μεγαλύτερο ποσοστό του πλούτου του κόσμου έχουν διπλασιάσει τα έσοδά τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης,
η οποία δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, με στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο τα υψηλά εισοδήματα έχουν
επηρεαστεί από την παγκόσμια κρίση, η πιο θεαματική αύξηση σημειώθηκε στις ΗΠΑ. 'Οπως αναφέρουν τα στοιχεία, παρόλο που στα πρώτα χρόνια της ύφεσης, οι μεγιστάνες είδαν τα εισοδήματά τους
να επηρεάζονται αρνητικά, παρουσιάζοντας μία σημαντική μείωση, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα
επανήλθαν στους αριθμούς προ κρίσης. Ο ΟΟΣΑ απεύθυνε κάλεσμα στις κυβερνήσεις παγκόσμια, να
γίνουν γρήγορα μεταρρυθμίσεις, ώστε να δημιουργεί ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα.
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Μια άλλη εκκλησιαστική άποψη για τον Νίκο Δήμου

Οι επόμενες Ευρωεκλογές δεν είναι σημαντικές

Σε άρθρο τους με τίτλο «οι ευρωεκλογές και ο
πραγματικός ηγέτης της ΕΕ» οι Financial Times
υποστηρίζουν πως οι επερχόμενες κάλπες δε θα
είναι καθόλου σημαντικές γιατί υπάρχει λαϊκή δυσαρέσκεια έναντι των Βρυξελλών.
«Η λαϊκή δυσαρέσκεια ενάντια σε αυτό το
άμορφο πολιτικό νέφος που ονομάζεται Βρυξέλλες, δεν πρέπει να προκαλέσει έκπληξη. Οι ψηφοφόροι δεν ενδιαφέρονται για τις δια-θεσμικές
αντιπαλότητες. Διαμαρτύρονται ενάντια στις κακές πολιτικές που έχουν επιφέρει λιτότητα, υψηλή ανεργία και χαμηλές επενδύσεις. Το σύστημα
των ισορροπιών και ελέγχων μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών έχει ξεφύγει και αυτό με τη σειρά
του επιδεινώνει τις κακές στρατηγικές. Η Κομισιόν και το Ευρωκοινοβούλιο είναι οι εταίροι μειοψηφίας της ομάδας, ορατοί και ηχηροί, αλλά στο
λάθος δωμάτιο», αναφέρει χαρακτηριστικά στο
δημοσίευμα, το οποίο μεταφράζει το Euro2day.
Παράλληλα στο άρθρο ο συντάκτης αναλύει
και το ζήτημα που έθεσε πρόσφατα ο πρόεδρος
του Συμβουλίου της Ευρώπης Χέρμαν Βαν Ρομπάι
«πού βρίσκεται η πραγματική εξουσία. Στο κοινοβούλιο ή, όπως και στο παρελθόν, στο Συμβούλιο
της Ευρώπης -τους επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων;».
«Η αποτυχία των τελευταίων ετών για την ΕΕ
ήταν παταγώδης, αφού όταν χτύπησε η κρίση,
οι θεσμοί της Ευρώπης δεν είχαν κανένα σενάριο στα χέρια. Αμέσως μετά την κατάρρευση της
Lehman Brothers η βασική του έγνοια ήταν η
επίπτωση που θα είχε τυχόν πακέτο τραπεζικής
διάσωσης στην ευρωπαϊκή στρατηγική ανταγωνισμού. Ούτε καν που σκεφτόταν για την ασφάλιση
καταθέσεων ή την κοινή εποπτεία. Ούτε είχε κανένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης στο συρτάρι.
Το συμβούλιο έχει αποδειχθεί πιο ελαστικό
στην κρίση απ' όσο αναμενόταν, αλλά δεν ανταπεξήλθε στις ανάγκες. Το μόνο που έκανε ήταν να
συμφωνήσει στα ελάχιστα που ήταν απαραίτητα
για να συνεχιστεί το σόου» αναφέρεται στο δημο-

σίευμα.
«Η μεγαλύτερη ειρωνεία στην Ε.Ε. είναι ότι, με
κάθε νέα συνθήκη, οι τυπικές εξουσίες του κοινοβουλίου αυξάνονται, αλλά στην πραγματικότητα
το Συμβούλιο γίνεται ακόμη πιο δυνατό.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει επίσης χάσει σε
εξουσία και θέση. Αυτή η μεταβολή δυνάμεων
εγείρει τρία ερωτήματα: Γιατί έγινε, πόση σημασία έχει και είναι αναστρέψιμη;
Γιατί έγινε; Η επίσημη απάντηση είναι από κακοτυχία. Η κρίση στην ευρωζώνη ήταν το κυρίαρχο γεγονός των τελευταίων 5 ετών. Η ευρωπαϊκές
συμφωνίες δεν έδιναν στους ευρωπαϊκούς θεσμούς την εξουσία να κάνουν τίποτα αρμόζον,
όπως να δημιουργήσουν νέους μηχανισμούς ή
να αντικαταστήσουν μη λειτουργικούς κανόνες με νέους. Το συμβούλιο εκλήθη να καλύψει
εξ ορισμού αυτό το κενό εξουσίας. Έστησε τον
European Stability Mechanism «εκτός συνθήκης», όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται στις Βρυξέλλες. Αυτό σημαίνει ότι ο ESM δεν είναι επίσημα
ευρωπαϊκός θεσμός. Η νομική του βάση αποτελεί
ξεχωριστή συμφωνία μεταξύ των κρατών.
Η τραπεζική ένωση είναι ένα άλλο παράδειγμα.
Κάποια κομμάτια της υπάρχουν μέσα στην συνθήκη, κάποια όχι.
Αυτή η επίσημη εξήγηση όμως είναι ωστόσο
αποπροσανατολιστική. Η πραγματική εξουσία δεν
είναι η επίσημη εξουσία. Στο παρελθόν η Κομισιόν είχε την μεγαλύτερη δύναμή της, όταν πρωταγωνιστούσε στις μεγάλες διαβουλεύσεις. Αυτό
έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις
αρχές του 1990, μέχρι την συμφωνία του Μάαστριχτ, που έθεσε την βάση για το ευρώ.
Η Κομισιόν δεν είχε την αρμοδιότητα τότε από
τον νόμο. Απλά το έκανε. Ο βασικός της ρόλος
ήταν να παρέχει πολιτική ηγεσία, όταν δεν το
έκανε κανένας άλλος. Πέτυχε γιατί συνιστούσε
συμμαχίες. Η αποτυχία των τελευταίων ετών είναι
διανοητική».
(Euro2day)

Πλούσιοι θέλουν και το επίδομα των 500 ευρώ

Την ώρα που χιλιάδες φορολογούμενοι δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν στη λίστα όσων δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα των 500 ευρώ και στο υπουργείο Οικονομικών προσπαθούσαν να λύσουν το
πρόβλημα αλλάζοντας τα κριτήρια, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι που έχουν ανάγκη να λάβουν
το βοήθημα, κάποιοι άλλοι -με τσέπες γεμάτες- έκαναν αίτηση για να πάρουν τα χρήματα.
Μάλιστα, από τις αιτήσεις που κατατέθηκαν, οι ελεγκτές της Εφορίας δεν πίστευαν στα μάτια τους
όταν εντόπισαν κάποιες κραυγαλέες περιπτώσεις φορολογουμένων με μεγάλα εισοδήματα, ακίνητη
περιουσία που ξεπερνούσε τις 300.000 ευρώ, πισίνες και σκάφη να ζητούν να λάβουν το επίδομα των
500 ευρώ. Η εφημερίδα Τα Νέα ξεχώρισε κάποιες περιπτώσεις φορολογουμένων που με γεμάτες τσέπες κατέθεσαν αιτήσεις προκειμένου να λάβουν το βοήθημα, ωστόσο έπεσαν στην τσιμπίδα της Εφορίας.
Ενδεικτικά είναι τα νούμερα που προκύπτουν από τους ελέγχους της Εφορίας για τους πλούσιους
που ζήτησαν το έκτακτο βοήθημα των 500 ευρώ
• 500 φορολογούμενοι με ακίνητη περιουσία πάνω από 500.000 ευρώ
• 900 φορολογούμενοι με εισόδημα άνω των 50.000 ευρώ
• 140 φορολογούμενοι με εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ
Οι κραυγαλέες περιπτώσεις
• Ζευγάρι φορολογούμενων από την Ευβοια με ακίνητη περιουσία 2,3 εκατ. Ευρώ, το 2013 δήλωσε οικογενειακό εισόδημα 102.000 ευρώ και μένει σε ιδιόκτητο σπίτι 230 τ.μ.
• Τετραμελής οικογένεια από το Φάληρο με εισόδημα 90.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία που ξεπερνάει τα 2,7 εκατ. ευρώ κατέθεσε αίτηση για να λάβει κοινωνικό μέρισμα 833 ευρώ.
• Ζευγάρι από το Ηράκλειο Αττικής δήλωσε το 2013 εισόδημα 335.000 ευρώ με τα 200.000 να προέρχονται από την αποζημίωση που έλαβε ο σύζυγος. Παράλληλα εισέπραξαν τόκους 15.000 ευρώ και η
ακίνητη περιουσία τους φτάνει τις 310.000 ευρώ. Διεκδικούσαν επίδομα 666 ευρώ.
Με πισίνες και σκάφη έψαχναν τρόπο να εισπράξουν κοινωνικό μέρισμα
• Τετραμελής οικογένεια από την Κηφισιά δήλωσε το 2013 εισόδημα λίγο πάνω από 6.000 ευρώ. Στην
κατοχή της πάντως έχει μία κύρια κατοικία 212 τ.μ., ένα εξοχικό 250 τ.μ. αντικειμενικής αξίας 600.000
ευρώ. Μάλιστα στην κύρια κατοικία υπάρχει και πισίνα 60 τ.μ.
• Ζευγάρι με ένα παιδί από τον Αλιμο έκανε αίτηση γιατί δήλωσε εισόδημα 23.000 ευρώ, όμως εντοπίστηκε στην κατοχή τους ένα σκάφος 10 μέτρων αξίας 230.000 ευρώ

Η δήλωση του Νίκου Δήμου για το Αγιο Φως την
προηγούμενη εβδομάδα προκάλεσε σάλο, αλλά
και την αντίδραση αρκετών εκπροσώπων της Εκκλησίας, ενώ είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η
συνεργασία του συγγραφέα με το «Ποτάμι».
Ωστόσο, ο ιερέας Βασίλης Θερμός γράφει στον
εκκλησιαστικό ιστότοπο amen.gr τη δική του
άποψη για τα όσα συνέβησαν ασκώντας κριτική σε αρκετούς εκπροσώπους οι οποίοι, εν μέσω
Μεγάλης Εβδομάδας, επιτέθηκαν στον συγγραφέα με ύβρεις και κατάρες.
Γράφει ο π. Βασίλειος:
«Εν μέσω Μεγάλης Εβδομάδας δεν πίστευα στα
μάτια μου. Προσπαθούσα να διακρίνω αν διάβαζα σωστά. Ο Νίκος Δήμου έκανε μια δήλωση που
αμφισβητούσε το Άγιο Φως και κάποιοι μητροπολίτες τού επιτέθηκαν με ύβρεις και κατάρες!
Ο Νίκος Δήμου είναι γνωστός από δεκαετίες
στον δημόσιο χώρο. Αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα ορθολογιστή, ενός ανθρώπου που εξυμνεί
τον διαφωτισμό και αποκρούει κάθε τι υπερφυσικό, κάθε τι το οποίο δεν υπακούει στη λογική
και στην εμπειρία. Ευνόητο είναι ότι απορρίπτει
ιερατείο, εικόνες, εκδηλώσεις ευλαβείας και όλα
τα συναφή. Αποδέχεται την ηθική αξία του Χριστιανισμού, χωρίς και αυτή να διεκδικεί αποκλειστικότητα.
Αν ζούσε στα αποστολικά χρόνια θα ήταν ένας
αγνωστικιστής φιλοσοφών που θα δυσπιστούσε
στο κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα.
Αν ζούσε στο Βυζάντιο θα θεωρούσε ειδωλολατρεία τις εκδηλώσεις των εικονοφίλων. Αν ζούσε
στην Τουρκοκρατία θα ήταν ένας δεύτερος Κοραής, ίσως λίγο πιο ριζοσπαστικός. Ζη όμως στον
20ό-21οαιώνα και όσα ισχυρίζεται δεν ξενίζουν.
Για την Ευρώπη συνιστούν κοινοτοπία, για την
Ελλάδα όμως φαίνεται πως εξεγείρουν τα πνεύματα.
Για ποιό λόγο η αμφιβολία, ακόμη και η άρνηση του υπερφυσικού, καθιστούν έναν άνθρωπο
«εμπαθή και δαιμονιώδη», όπως έγραψε ένας
μητροπολίτης; Με ποια λογική μπορεί να ποινικοποιείται τόσο βαριά ο ορθολογισμός ως στάση
ζωής; Ακόμη χειρότερα, πώς νομιμοποιείται ο εκκλησιαστικός χώρος να απευθύνει τόσο φρικτές
κατηγορίες όταν όλοι γνωρίζουμε ότι στα εκκλησιαστικά παρασκήνια η εμπάθεια κυριαρχεί ασύδοτη;
Άλλος μητροπολίτης τον ονόμασε «ανθρωπάκι». Ξέρουμε όλοι πολλά ανθρωπάκια μέσα στον
εκκλησιαστικό χώρο, μερικά εκ των οποίων δέχθηκαν συνειδητά να χάσουν κάθε αξιοπρέπεια
προκειμένου να ανελιχθούν σε υψηλά αξιώματα. Τα ανθρωπάκια αυτά θα εμφανιστούν κατόπιν
κορδωμένα, σαν να μην έγινε τίποτε, να ποιμάνουν τον λαό του Θεού! Αλλά αυτοί βρίσκονται
στο απυρόβλητο και δέχονται χειροφιλήματα,
ενώ όχι σπάνια εμφανίζονται λαλίστατοι τιμητές
πάντων!
Και δεν είναι μόνο ότι «στο σπίτι του κρεμασμένου δεν πρέπει να μιλάνε για σχοινί». Είναι ότι
μέσα στο Μεγαλοβδόμαδο ακούστηκαν αρχιερατικές κατάρες: «να σαπίσει το στόμα του»! Γιατί;
Επειδή, λέει, προσέβαλε τον Θεό. Από πού τεκμαίρεται αυτό μέσα από την δήλωσή του; Αλλά
και αλήθεια να ήταν, προς τι ο υπερβάλλων ζήλος
να παραβιασθή η αποστολική εντολή «ευλογείτε
και μη καταράσθε»; Γιατί να επιμένουμε να παριστάνουμε εμείς τις «δώδεκα λεγεώνες αγγέλων»
που ο Χριστός αρνήθηκε;
Τα περιστατικά αυτά δεν αποτελούν μεμονωμένα συμπτώματα. Πρέπει να αντιμετωπισθούν ως
μορφές και παραλλαγές του ίδιου διαχρονικού
προβλήματος που ταλανίζει την ελλαδική Εκκλησία, δηλαδή της αδυναμίας της να συναντηθή με
τη νεωτερικότητα. Μάλλον θα έλεγα, της πεισματικής άρνησής της.
Αρνούμενη να διαλεχθή με τον νεωτερικό άνθρωπο η Εκκλησία μας ουσιαστικά φανερώνει ότι
ψυχολογικά ανήκει σε άλλη εποχή, στηνπρονεωτερική, εκεί που ήκμασε επί αιώνες. Αποκαλύπτει
ότι θεωρεί εαυτήν συνυφασμένη με την αγροτική
κοινωνία (θυμίζω πως οι πρωινές ακολουθίες της
ακόμη αρχίζουν την ίδια ώρα με την εποχή κατά
την οποία οι άνθρωποι πήγαιναν για ύπνο μόλις
νύχτωνε), καθώς και με τα αυτονόητα της βυζαντινής εποχής. Για μεγάλη μερίδα κληρικών μας
ο νοητός χώρος που φιλοξενεί τις φαντασιώσεις
τους είναι εκείνος που καθορίζεται από τον βυζαντινό αυτοκράτορα-προστάτη της Εκκλησίας, από
το μονοπώλιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην δημόσια διδαχή, από την βοήθεια του «χωροφύλαξ» στην επίλυση προβλημάτων. Σε μια τέτοια
φαντασιακή σφαίρα δεν υπάρχει ισότιμος αντίπαλος στον οποίο να πρέπει να αντιπαρατεθής με

επιχειρήματα. Και αν υπάρχει, οφείλει να εξοντωθή, είτε με μηνύσεις είτε με λοιδορίες και ύβρεις.
Η κραυγαλέα απουσία διαλόγου με επιχειρηματολογία οφείλεται και σε ανικανότητα και σε άρνηση. Η μία γεννά την άλλη. Εν τω μεταξύ η εν
λόγω στάση έρχεται σε ζωηρή αντίθεση με εκείνη των Πατέρων μας οι οποίοι ήξεραν να συναντήσουν τον συνομιλητή τους στο «γήπεδο» που
άρμοζε στην περίπτωσή του. Αν και ζούσαν σε
προνεωτερική εποχή δεν του αφαιρούσαν το
δικαίωμα να λέει τη γνώμη του, αλλά είχαν το
θάρρος και την εντιμότητα να αναπτύσσουν επιχειρηματολογία ομόλογη του αντιπάλου, χωρίς
λοιδορίες και ύβρεις. Έτσι μίλησε ο Παύλος στους
Αθηναίους, έτσι διαλέχθηκαν οι Καππαδόκες με
τους εθνικούς, έτσι αποστόμωσε ο άγιος Μάξιμος τους μονοθελήτες. Συστηματική, βήμα-βήμα,
αναίρεση των θέσεων του αντιπάλου μέσα από το
δικό του λεξιλόγιο και τις δικές του παραστάσεις.
Και αυτά σε πολιτισμικό περιβάλλον όπου δεν είχε αναπτυχθή ακόμη το (καθολικό σήμερα) αίτημα για πλουραλισμό και πολυφωνία.
Τι λέω; Ζητάμε πολλά. Εδώ υπάρχει απλώς ένα
εκρηκτικό θυμικό καθώς και ένα «κοινό» προς
εσωτερική κατανάλωση. Εδώ συναντούμε εθελοτυφλία η οποία οργίζεται επειδή ο συνομιλητής αρνείται να ζήσει στην δική μας φαντασιακή
εποχή. Εδώ υβρίζεται ο διαφωνών, ενώ αντίθετα
ο υβριστής θα διαμαρτυρηθή έντονα όταν υποστή τα ίδια σε κάποια άλλη περίπτωση στην οποία
νομίζει πως αδικείται. Ενδιαφέρον –όσο και
εξοργιστικό- είναι ότι πολλοί εκκλησιαστικοί φωνασκούν για καταπάτηση δημοκρατικών αρχών
(!) όταν δεν τους αναγνωρίζονται τα αυτονόητά τους. «Μονά-ζυγά δικά τους» δηλαδή. Η δυσανεξία προς τη νεωτερικότητα εξηγεί και γιατί
πολλοί χριστιανοί έχουν κακές σχέσεις με την δημοκρατία ως πολίτευμα και κρυφά ερωτοτροπούν
με φασιστικού τύπου καθεστώτα. Γενικά μερίδα
κληρικών και λαϊκών θυμούνται τη δημοκρατία
μόνο όταν τους συμφέρει. Και φυσικά μόνο προς
τους «εκτός», αφού στο εσωτερικό των εκκλησιαστικών ομάδων ασκούν στυγνή δικτατορία.
Εν ολίγοις, ως Εκκλησία δεν μάθαμε να είμαστε
ένας από τους πολλούς. Και πεισματικά αρνιόμαστε να το μάθουμε βρίζοντας όποιον μάς θυμίζει
αυτό το καθήκον. Επιπλέον, φαντασιωνόμαστε
πως μόνο εμείς εκφράζουμε αυτό που λέγεται Εκκλησία. Αγνοούμε πως υπάρχουν αρκετοί πιστοί
(μεταξύ των οποίων και εγώ και πολλοί άλλοι που
γνωρίζω) που βρίσκουν γελοίο να υποδεχόμαστε
το Άγιο Φως με τιμές αρχηγού κράτους!
Είναι περιττό να τονίσω ότι αντιδράσεις σαν και
αυτές που επικρίνουμε εδώ απλώς «σπρώχνουν
πιο βαθιά το καρφί». Με άλλα λόγια, το μόνο που
καταφέρνουν είναι να δικαιώνουν τους ορθολογιστές στις προκαταλήψεις τους και να παγιώνουν
ακόμη περισσότερο την εντύπωσή τους ότι αυτό
που ονομάζεται «Ορθόδοξη Εκκλησία» δεν είναι
παρά ένας όχλος σκοταδιστών και φανατικών ρασοφόρων και των αφελών οπαδών τους.
Θα έπρεπε να το αποφεύγουμε αυτό. Όχι μόνο
επειδή και αυτοί αποτελούν ένα εν δυνάμει ποίμνιό μας το οποίο θα άξιζε κάποτε να προσελκυσθή. Αλλά και επειδή υπάρχει δυνατότητα για
συμμαχίες.
Πριν από μερικά χρόνια βρέθηκα με τον Νίκο
Δήμου σε τηλεοπτική εκπομπή. Δεν δυσκολευθήκαμε αμέσως να στοιχηθούμε στην ίδια γραμμή, μια και απέναντί μας είχαμε αστρολόγους.
Με τα συνδυασμένα επιχειρήματα του ορθολογισμού και της πίστης καταφέραμε να ανατρέψουμε την εξωφρενική νεοεποχήτικη νοοτροπία περί
«αστρικών δυνάμεων» και των επιδράσεών τους
στη ζωή μας, την οποία οι συνομιλητές μας προσπάθησαν να περάσουν στο τηλεοπτικό κοινό.
Το παράδειγμα αυτό είναι καίριο. Μέσα στη μετανεωτερική σύγχυση που βιώνουμε, η συμμαχία
των δυνάμεων της ορθολογιστικής νεωτερικότητας και της Θεολογίας μας έχει την ικανότητα
να αρθρώσει ισχυρό αντίλογο στην αντίληψη περί σχετικότητας των πάντων και να συνδράμει το
μεταμοντέρνο υποκείμενο που είναι θραυσματοποιημένο και ανορθολογικό. Πολλοί εκκλησιαστικοί δεν έχουν συλλάβει αυτή την πολιτισμική
εξέλιξη και συνεχίζουν να απευθύνονται προς
τους ορθολογιστές με όρους παρωχημένης απολογητικής, αγνοώντας ότι πλέον υπάρχει πεδίο
κοινού αγώνα για να διασωθή η ακεραιότητα του
ανθρωπίνου προσώπου.
Αδελφοί ορθολογιστές, συντηρητικοί-προνεωτερικοί χριστιανοί, ας μη λησμονούμε ότι ''ημείς
κηρύττομεν Χριστόν εσταυρωμένον'', ο Οποίος
δεν βρίζει και δεν καταριέται. Μόνο διαλέγεται
και αγαπά».
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Ανυπολόγιστες οι συνέπειες για υγεία, οικονομία, περιβάλλον και ασφάλεια από τον σχιστολιθικό εναγκαλισμό Ομπάμα -Βρυξελλών
Το να αποδεχθεί κανείς εύκολα απόψεις του τύπου ότι η κρίση στην Ουκρανία καθοδηγήθηκε
αποκλειστικά από τις ΗΠΑ με στόχο να μπει σφήνα στην ενεργειακή κυριαρχία του Πούτιν είναι
λογική που ταιριάζει περισσότερο σε θεωρία συνωμοσίας.
Το να διαγνώσει, όμως, κάποιος ότι η κρίση
στην Ουκρανία είναι η χρυσή ευκαιρία των ΗΠΑ
για να μπουν δυναμικά στο παιχνίδι των εξαγωγών φυσικού αερίου και παράλληλα η χρυσή
ευκαιρία των πολυεθνικών να επιβάλουν στην Ευρώπη την εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου δεν είναι
θεωρίες συνωμοσίας, αλλά μια πραγματικότητα
που άρχισε να διαφαίνεται σε όλες της τις προεκτάσεις.
Γιατί με αφορμή την κρίση στην Ουκρανία και
με δεδομένη την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Ρωσία, αρχίζει να μπαίνει
σε εφαρμογή ένας νέος Ψυχρός Πόλεμος με αιχμή
την ενέργεια και τις ενεργειακές βλέψεις των ΗΠΑ
και των πολυεθνικών του κλάδου.
Ένας Ψυχρός Ενεργειακός Πόλεμος, που βασίζεται στην άποψη ότι η κυριαρχία του Πούτιν έχει
μειώσει την αμερικανική επιρροή και έχει επιφέρει ρήγμα στις σχέσεις των πάλαι ποτέ ιστορικών
συμμάχων με απώλειες τρισεκατομμυρίων δολαρίων.
Μεσούσης της κρίσης στην Ουκρανία, Βρυξέλλες και Ομπάμα άρχισαν να χαριεντίζονται προβάλλοντας ανοικτά το σχιστολιθικό αέριο και τις
εισαγωγές από τις ΗΠΑ ως τη λύση για πάσα νόσο και κυρίως για την απεξάρτηση της Ε.Ε. από τη
ρωσική «αρκούδα».
Πρόκειται για μια μεθόδευση που, όσον αφορά
τη μεταφορά της μεθόδου εξόρυξης στην Ευρώπη, αποκρύπτει από τους πολίτες τις ανυπολόγιστες συνέπειες στην οικονομία, τη δημόσια υγεία,
τη δημόσια ασφάλεια και το περιβάλλον.
Πρόκειται για μια μεθόδευση που, σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές από τις ΗΠΑ, στόχο έχει να αλλάξει δραματικά τον μέχρι πρότινος ευρωπαϊκό
ενεργειακό προσανατολισμό, που είχε σχεδιαστεί
με αιχμή την ανάπτυξη των ΑΠΕ και την επίτευξη της κατά το δυνατόν ευρωπαϊκής ενεργειακής
ανεξαρτησίας μέσα από την απεξάρτηση από τα
βρώμικα καύσιμα και όχι μέσα από την αλλαγή
παρόχου.
Το αμέσως προσεχές διάστημα ο σχιστολιθικός
εναγκαλισμός ΗΠΑ - Βρυξελλών και το μέτωπο
κατά της Ρωσίας αναμένεται να πάρει συγκεκριμένη μορφή τόσο στη σύνοδο υπουργών Ενέργειας των G7 όσο και στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε.
Με άλλοθι την Ουκρανία
Η αλήθεια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
εξαρτημένη από το φυσικό αέριο της Ρωσίας,
αφού το 27% των αναγκών της καλύπτεται από
την Gazprom. Γεγονός είναι επίσης ότι το 53%
των πωλήσεων φυσικού αερίου της Gazprom
προς την Ε.Ε. διακινείται μέσω των αγωγών της
Ουκρανίας, ποσοστό που για τη χώρα μας φθάνει
το 65%.
Πολύ κοντά στην πραγματικότητα είναι ακόμα
η πρόβλεψη ότι το 2035 η εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου θα φθάσει το 80%! Όπως αδιαμφισβήτητο
γεγονός είναι ότι και η Ρωσία έχει επίσης σχέση
εξάρτησης με την Ευρώπη, η οποία απορροφά το
84% των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου και περίπου το 76% των εξαγωγών φυσικού αερίου.
Σε αυτή την εξίσωση έρχεται να προστεθεί τώρα μια ακόμα παράμετρος, η οποία έχει να κάνει
με το νέο ενεργειακό δόγμα των ΗΠΑ, που γίνεται
επιθετικό και στρέφεται στην ανάπτυξη στρατηγικής εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου
για πρώτη φορά από τη δεκαετία του ’70, όταν οι
Αμερικανοί αποφάσισαν να κλείσουν τις στρόφιγγες ποντάροντας στην ενεργειακή τους επάρκεια.
Τι επιδιώκουν οι ΗΠΑ
Η προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία και η
εντεινόμενη κρίση στην Ουκρανία αποτελούν,
σύμφωνα με τους Αμερικανούς, την καλύτερη
απόδειξη ότι η ενέργεια, η εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, είναι ο λόγος
που έχει αμβλυνθεί η αμερικανική επιρροή στη
Γηραιά Ήπειρο και έχει δημιουργηθεί ρήγμα στην
άλλοτε κραταιά Ευρωατλαντική Συμμαχία.
Στο τοπίο της κρίσης μπαίνει σε εφαρμογή το
νέο ενεργειακό δόγμα των ΗΠΑ, που στηρίζεται
στις τεράστιες ποσότητες φυσικού αερίου που
βγάζουν από τον σχιστόλιθο, παρά τις τρομακτικές αντιδράσεις και παρά τις ανυπολόγιστες
καταστροφές που έχει επιφέρει η μέθοδος στη
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ΗΠΑ και Ευρώπη στήνουν νέο Ψυχρό
Ενεργειακό Πόλεμο, με αφορμή Ουκρανία

δημόσια υγεία, την ασφάλεια των πολιτών και το
περιβάλλον.
Στο πλαίσιο αυτής της νέας στρατηγικής και μεσούσης της κρίσης στην Ουκρανία, εισήχθησαν
προς ψήφιση στις ΗΠΑ δυο νομοσχέδια, ένα στη
Βουλή των Αντιπροσώπων και ένα στη Γερουσία,
με αντικείμενο τη γρήγορη δημιουργία «οδικού
χάρτη» για την εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού
αερίου. Η προώθηση των δυο νομοσχεδίων δεν
γίνεται μόνο στο όνομα της εθνικής - ενεργειακής
ασφάλειας των ΗΠΑ αλλά και στο όνομα της χείρας βοηθείας προς τους Ευρωπαίους στην προσπάθειά τους να απογαλακτιστούν από τα ορυκτά
καύσιμα του Πούτιν.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στη σύνοδο κορυφής
Ε.Ε. - ΗΠΑ, που έγινε στις 26 Μαρτίου, Βρυξέλλες
και Ουάσιγκτον εμφανίστηκαν περισσότερο από
ποτέ αποφασισμένες να βοηθήσουν την Ευρώπη
στην απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο
και να προωθήσουν τη Διατλαντική Εμπορική και
Επενδυτική Εταιρική Σχέση (ΤΤΙΡ), η οποία θα βοηθήσει να καθοριστούν κοινά κανονιστικά πρότυπα.
Στις δηλώσεις του, μάλιστα, ο Μπάρακ Ομπάμα, αφού αποθέωσε το σχιστολιθικό αέριο υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ είναι ευλογημένες,
έστειλε μήνυμα προς τις Βρυξέλλες ότι η αμερικανική ενεργειακή αγκαλιά είναι έτοιμη να δεχθεί
τους Ευρωπαίους. Όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος: «Έχουμε εγκρίνει την εξαγωγή τόσου φυσικού αερίου ημερησίως όσου είναι απαραίτητου
για την Ευρώπη», προσθέτοντας ότι η Ε.Ε. πρέπει να επιταχύνει τις διαδικασίες διαφοροποίησης των παροχών ενέργειας και επισημαίνοντας
ότι αυτό «δεν είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε
μια νύχτα. Το σημείο αυτής της κρίσης είναι ότι
θα πρέπει να αρχίσουμε να κινούμαστε τώρα με
την αίσθηση του επείγοντος».
Να σημειωθεί ότι η νέα ενεργειακή στρατηγική
των ΗΠΑ άρχισε να δρομολογείται το 2010, όταν
το παραγόμενο σχιστολιθικό αέριο έφτασε το
20% της συνολικής παραγωγής από 1% που ήταν
το 2000 και υπολογίζεται ότι θα έχει φτάσει το

45% μέσα σε δύο δεκαετίες.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήταν μέχρι και το
2010 πρωτοπόρα στον τομέα της ενεργειακής
στροφής μέσα από την ανάπτυξη των ΑΠΕ και
τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, άρχισε να γλυκοκοιτάζει προς τη «βρόμικη»
ενέργεια, τακτική που σήμερα και με άλλοθι την
κρίση στην Ουκρανία έχει επενδυθεί με μεγαλοστομίες περί της ανάγκης απεξάρτησής της από
το ρωσικό φυσικό αέριο.
Υπέρμαχοι αυτής της νέας στρατηγικής ήταν
σε πρώτη φάση η οργάνωση BusinessEurope της
Ένωσης Εργοδοτών της Ε.Ε., που συστηματικά
προβάλλει ως βασικό μειονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τις υψηλές τιμές ενέργειας σε
σχέση με τις πολύ χαμηλές που έχουν επιτύχει οι
ανταγωνίστριες ΗΠΑ μέσα από το δήθεν φθηνό
σχιστολιθικό αέριο.
Και λέμε «δήθεν» γιατί αυτό που αποκρύπτουν
στην Ευρώπη είναι ότι οι ίδιες οι εταιρείες σχιστολιθικού αερίου στις ΗΠΑ έχουν επιλέξει να μειώνουν τεχνητά τις τιμές κάτω από τις πραγματικές
δαπάνες παραγωγής προκειμένου να αυξηθεί η
αξία των περιουσιακών τους στοιχείων, δηλαδή
των αδειών γεωτρήσεων σε εκατομμύρια στρέμματα γης. Μάλιστα πολλοί Δημοκρατικοί επικρίνουν την τακτική Ομπάμα, επισημαίνοντας ότι η
εξαγωγή σχιστολιθικού αερίου θα εκτινάξει τις τιμές στις ΗΠΑ.
Στο μέτωπο υπέρ του σχιστολιθικού αερίου τόσο μέσα από την εισαγωγή από τις ΗΠΑ όσο και
μέσα από τη μεταφορά της μεθόδου στην Ε.Ε.
συντάχθηκαν πλέον η Άνγκελα Μέρκελ αλλά και
ο Τζέιμς Κάμερον, που προωθούν συγκεκριμένη
ατζέντα πάντα με αφορμή την κρίση στην Ουκρανία.
Είναι χαρακτηριστικό ότι εν όψει της συνόδου
των υπουργών Ενέργειας της G7 στη Ρώμη, στις
5 και Μαΐου, ο Βρετανός υπουργός Εντ Ντέιβι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί την ισχύ της
ως ενεργειακής υπερδύναμης για να κρατάει άλλες χώρες ομήρους και καλεί τους ομολόγους του
να εξετάσουν τρόπους για τη μείωση της εξάρτη-

σης από το ρωσικό φυσικό αέριο.
Τη σκυτάλη έχει πάρει η Μέρκελ, η οποία με
αφορμή τη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο δήλωσε ότι η εισαγωγή σχιστολιθικού αερίου από τις ΗΠΑ μπορεί να είναι
μια επιλογή για τις ευρωπαϊκές χώρες που θέλουν
να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές τους πηγές.
Όπως γίνεται αντιληπτό, ΗΠΑ και Ε.Ε., με αφορμή την κρίση στην Ουκρανία και την απεξάρτηση
των χωρών της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό
αέριο, έρχονται να ικανοποιήσουν τις πιέσεις των
πολυεθνικών και των λόμπι της βιομηχανίας για
το φθηνό σχιστολιθικό αέριο, που θα απογειώσει
την ανταγωνιστικότητα και θα οδηγήσει τις ΗΠΑ
στην κορυφή των εξαγωγικών χωρών και την Ευρώπη στην ενεργειακή ανεξαρτησία.
Μόνο που ΗΠΑ και Ε.Ε. συστηματικά αποκρύπτουν ότι η εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου απειλεί ευθέως την οικονομία, τη δημόσια υγεία, την
ασφάλεια, το περιβάλλον.
Σεισμοί, εκρήξεις, ρύπανση
Η εξόρυξη του φυσικού αερίου που είναι
εγκλωβισμένο στους σχιστόλιθους (shale gas) γίνεται με τη μέθοδο της υδραυλικής ρωγμάτωσης
ή αλλιώς φράκινγκ. Για τον απεγκλωβισμό του
φυσικού αερίου χρησιμοποιούνται τεράστια γεωτρύπανα που μπορούν να φτάσουν σε βάθος έως
και 8 χιλιομέτρων. Στη συνέχεια, τεράστιες αντλίες ασκούν πολύ μεγάλες πιέσεις σε συγκεκριμένα
σημεία του υπεδάφους, με στόχο να δημιουργήσουν ρήγματα στους βράχους. Στα σημεία όπου
δημιουργούνται τα ρήγματα γίνεται «βομβαρδισμός» με εκατομμύρια λίτρα νερό εμποτισμένο με
ειδική άμμο και μείγματα χημικών – ακόμα και
δηλητηριωδών ουσιών – με στόχο να εξολοθρευτούν οι μικροοργανισμοί που εμποδίζουν την έξοδο του αερίου.
Η μέθοδος, εάν και αρχικά προβλήθηκε ως η
απάντηση στην κλιματική αλλαγή, αποδείχθηκε εξαιρετικά επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία,
την ασφάλεια και το περιβάλλον. Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, κατά τη διαδικασία εξόρυξης εκπέμπονται μεγάλες ποσότητες μεθανίου,
που αποτελεί ένα από τα πλέον «ισχυρά» αέρια
του θερμοκηπίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις
ΗΠΑ έχουν καταγραφεί περιστατικά εκρήξεων
από τη συγκέντρωση μεθανίου. Σε πολλές περιπτώσεις οι κάτοικοι είδαν τις βρύσες των σπιτιών τους να παίρνουν φωτιά, αφού το μεθάνιο
είχε περάσει στο δίκτυο ύδρευσης. Παράλληλα
έχει καταγραφεί ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και του εδάφους από το χημικό κοκτέιλ που
χρησιμοποιείται για την εξόρυξη του φυσικού αερίου, ενώ σοβαρό πρόβλημα προκύπτει από την
«αφαίμαξη» των υδάτινων πόρων, μια και η μέθοδος απαιτεί τη χρήση τεράστιων ποσοτήτων
νερού. Στα προβλήματα που έχουν καταγράψει οι
επιστήμονες είναι και η πρόκληση σεισμών από 1
έως 3 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ από το σπάσιμο των βράχων, γεγονός εξαιρετικά επικίνδυνο,
ιδιαίτερα για σεισμογενείς περιοχές.
Υπέρμαχοι Σαμαράς και ΥΠΕΚΑ
Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ αλλά και προσωπικά ο Αντώνης Σαμαράς αρχικά εμφανίστηκαν
υπέρμαχοι της εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Απρίλιο του 2013 στη
σύνοδο των υπουργών Ενέργειας ο υφυπουργός
Ασημάκης Παπαγεωργίου είχε πλέξει το εγκώμιο
της επικίνδυνης μεθόδου, ενώ λίγες μέρες μετά ο
πρωθυπουργός στη σύνοδο κορυφής αναφέρθηκε ξεκάθαρα στην ανάγκη να δοθεί πράσινο φως
στην εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου.
Η ελληνική στάση άρχισε να τροποποιείται ελαφρώς μετά την έκθεση του ΙΓΜΕ, που εξέτασε
κατ’ εντολή του υπουργού ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη τις προοπτικές εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θράκη, τα
Γρεβενά, την περιοχή Καβάλας - Πρίνου, την
Ήπειρο, το Κατάκολο, την Ακαρνανία και τη Λεκάνη Αξιού - Θερμαϊκού. Οι επιστήμονες του ΙΓΜΕ
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι πιθανότητες
εύρεσης εγκλωβισμένων αποθεμάτων φυσικού
αερίου φαίνεται να είναι περιορισμένες, κυρίως
λόγω της σχετικά μικρής ανάπτυξης των γεωλογικών λεκανών που είναι δυνατό να τα φιλοξενούν
καθώς και του έντονου τεκτονισμού που τις χαρακτηρίζει. Παράλληλα εκτιμούν ότι οι περαιτέρω εξειδικευμένες και απαιτούμενες έρευνες θα
πρέπει να ακολουθήσουν των ερευνών που γίνονται για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων και
αφού εκτιμηθούν οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες
συγχρόνως με την ολοκλήρωση του εθνικού και
ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού νομοθετικού πλαισίου.
(ΠΟΝΤΙΚΙ)
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Ρωσία: Καμία διαπραγμάτευση με την Ουκρανία
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας απέκλεισε το ενδεχόμενο η χώρα του να λάβει μέρος σε
νέες συνομιλίες για ειρήνευση στην Ουκρανία εάν
σε αυτές δεν συμμετέχουν και οι Ρώσοι και φιλορώσοι αποσχιστές των ανατολικών ουκρανικών
επαρχιών.
Ο Σεργκέι Λαβρόφ πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει
λόγος νέων διαπραγματεύσεων, καθώς η συμφωνία της Γενεύης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Ρωσίας, ΗΠΑ και Ουκρανίας τον Απρίλιο έχει παραμείνει κενό γράμμα.
Οι δηλώσεις του Ρώσου υπουργού έγιναν μετά
από συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ευρώπης το
οποίο αναμένεται να στηρίξει τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στην Ουκρανία στις 25 Μαΐου.
Ο κ. Λαβρόφ, ωστόσο, αποκάλεσε τη διεξαγωγή
εκλογών «ασυνήθιστη», τη στιγμή που ο ουκρανικός στρατός διεξάγει επιχειρήσεις κατά μέρους
του πληθυσμού της Ουκρανίας.
Ο μεταβατικός υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Ντεστσίτσια δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για νέο γύρο συνομιλιών, με την
προϋπόθεση η Μόσχα να αναγνωρίσει τις προεδρικές εκλογές της 25ης Μαΐου.
«Εάν η Ρωσία είναι έτοιμη να δεσμευθεί στην
υποστήριξη της διεξαγωγής εκλογών, πάψει να
αποτελεί απειλή και σταματήσει να στηρίζει εξτρεμιστικά στοιχεία στην Ουκρανία, είμαστε έτοιμοι για νέες συνομιλίες», ανέφερε ο Ουκρανός
υπουργός σε συνέντευξη Τύπου από τη Βιέννη.
Ο κ. Ντεστσίτσια κάλεσε στη συνέχεια να αποσταλούν διεθνείς παρατηρητές στην Ουκρανία για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία των
εκλογών.
«Ζητήσαμε από τους εταίρους μας να κάνουν
ό,τι είναι δυνατό για να ελαχιστοποιηθούν οι εξωτερικές απειλές και οι προκλήσεις τις οποίες στηρίζει η Ρωσία στην Ουκρανία, ώστε να μπορέσουν
να διεξαχθούν ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές», πρόσθεσε.
Ο πρόεδρος του Οργανισμού για την Ασφάλεια
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) Ντιντιέ
Μπουρκχάλτερ σημείωσε ότι πρέπει να υπάρξει εκεχειρία στην Ουκρανία πριν τις προεδρικές
εκλογές, καθώς η διεξαγωγή τους υπό τις σημερινές συνθήκες θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.
Τις τελευταίες ημέρες, οι δυνάμεις ασφαλείας
της Ουκρανίας έχουν εντείνει την καταστολή ενόπλων φιλορώσων αποσχιστών στα ανατολικά της
χώρας, με μάχες να λαμβάνουν χώρα στα περίχω-

ρα της πόλης Σλαβιάνσκ.
Ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Αρσέν Αβάκοφ δήλωσε την Τρίτη ότι τέσσερις στρατιώτες
και περίπου 30 αποσχιστές έχασαν τη ζωή τους
κατά την «αντιτρομοκρατική επιχείρηση».
Περίπου 800 καλά εκπαιδευμένοι μαχητές,
εφοδιασμένοι με όπλα μεγάλου διαμετρήματος,
κρύβονται ανάμεσα στους αμάχους στην πόλη,
όπου τα κυβερνητικά κτήρια ελέγχονται από φιλορώσους, ενώ έχουν στηθεί και οδοφράγματα
και σημεία ελέγχου.
Ανταποκριτής του ρωσικού αγγλόφωνου κρατικού δικτύου Russia Today μεταδίδει ότι κάτοικοι
του Σλαβιάνσκ προμηθεύονται αποθέματα φαγητού, ενώ η πόλη έχει γεμίσει οδοφράγματα.
Πολλές πτήσεις από και προς την πόλη του Ντονέτσκ έχουν εν τω μεταξύ ματαιωθεί, χωρίς η ουκρανική αρχή πολιτικής αεροπορίας να αναφέρει
τον λόγο.
Νέα σημεία ελέγχου στήθηκαν επίσης γύρω
από την πρωτεύουσα Κίεβο, με την κυβέρνηση να
επικαλείται την ανάγκη να ελεγχθεί η ροή όπλων
προς διάφορες ομάδες.
Οι αρχές επιχείρησαν επίσης να ελέγξουν εκ
νέου την κατάσταση στην Οδησσό, στο νότο της
χώρας, με τον μεταβατικό πρόεδρο Ολεξάντερ
Τουρτσίνοφ να αποπέμεπει τον επικεφαλής της
περιφερειακής διοίκησης Βολόντιμιρ Νεμιρόφκσι.
Τουλάχιστον 46 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους
στην πόλη την Παρασκευή σε φωτιά η οποία ξέσπασε στο κτήριο των συνδικάτων, μετά από
συγκρούσεις φιλορώσων διαδηλωτών και υποστηρικτών της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.
Ολάντ: Χάος και εμφύλιος στην Ουκρανία χωρίς
εκλογές
Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά
Ολάντ προειδοποίησε ότι «θα υπάρξει χάος και
κίνδυνος εμφυλίου πολέμου» εάν οι εκλογές στην
Ουκρανία δεν λάβουν χώρα στις 25 Μαΐου.
Σε δηλώσεις του στο Γαλλικό Ραδιόφωνο, τόνισε ότι είναι προς το συμφέρον της Ρωσίας να
επιτρέψει την εκλογική διαδικασία «καθώς δεν
επιθυμεί να εμφανιστεί ως μια χώρα η οποία αποτρέπει μια άλλη χώρα από το να διεξαγάγει εκλογές».
Η πίεση πρέπει να ασκηθεί στη Μόσχα «από
ολόκληρη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ μέσω κυρώσεων», πρόσθεσε ο κ. Ολάντ.

Η Τουρκία αγοράζει μαχητικά αεροσκάφη F-35
Δύο μαχητικά αεροσκάφη F-35 της εταιρείας Lockheed Martin Corp, αποφάσισε να παραγγείλει η
Τουρκία σύμφωνα με ανακοίνωση τουρκικού υπουργείου Άμυνας, που επικαλείται το Reuters.
Θα είναι η πρώτη παραγγελία που γίνεται στο πλαίσιο του σχεδίου της Τουρκίας, το οποίο έχει προαναγγελθεί, για την αγορά 100 μαχητικών αεροσκαφών F-35 έναντι 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η
οποία αναμενόταν να αρχίσει το ερχόμενο έτος.
Στην ανακοίνωση, η Τουρκία επισημαίνει ότι η δέσμευσή της στο πρόγραμμα F-35 Joint Strike
Fighter (JSF) «συνεχίζει να είναι ισχυρή όπως πάντα».
«Στο πλαίσιο αυτό, η Τουρκία παραμένει προσηλωμένη στην πρόβλεψή της για την απόκτηση 100
F-35 αεροσκαφών όπως προγραμματιζόταν και είχε ανακοινωθεί προηγουμένως», προστίθεται στην
ανακοίνωση.
Στις ακτές Καλιφόρνιας έφτασαν ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη
Ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη στην περιοχή του Ειρηνικού έφθασαν μέχρι τις ακτές της Καλιφόρνια,
σύμφωνα με τον επικεφαλής της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ στην περιοχή, πτέραρχο Χέρμπερτ
Κάρλαϊλ.
Η κρίση στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον Αμερικανό πτέραρχο, έχει αυξήσει κατακόρυφα την ρωσική αεροπορική δραστηριότητα στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, σε μια επίδειξη δύναμης και
συλλογής πληροφοριών από πλευράς Ρωσίας.
Τα ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη πέταξαν επίσης γύρω από το αμερικανικό νησί Γκουάμ στον Ειρηνικό Ωκεανό, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.
Ο πτέραρχος Κάρλαϊλ σημείωσε επίσης ότι οι αεροπορικές περιπολίες της Ρωσίας γύρω από τα νησιά της Ιαπωνίας και την χερσόνησο της Κορέας έχουν αυξηθεί «δραστικά». Το ίδιο συμβαίνει και με τη
δραστηριότητα του ρωσικού πολεμικού ναυτικού, σύμφωνα με τον Αμερικανό στρατιωτικό.
Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στην δεξαμενή σκέψης «Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών»
στην Ουάσιγκτον από τον ίδιο τον πτέραρχο.
Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν είχε ανακοινώσει το 2007 ότι η χώρα του θα συνεχίσει τις
σχετικές εξορμήσεις, οι οποίες είχαν διακοπεί το 1992, μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης.
Ο κ. Πούτιν είχε προχωρήσει στη σχετική ανακοίνωση κατά τη διάρκεια κοινής στρατιωτικής άσκησης με την Κίνα.
Σύμφωνοι για ενεργότερο ρόλο της Ε.Ε. στο Κυπριακό, Μέρκελ-Ν. Αναστασιάδης
Για πρώτη φορά έπειτα από 24 χρόνια Κύπριος πρόεδρος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη
Γερμανία. Ο Νίκος Αναστασιάδης συναντήθηκε με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ και συζήτησαν μεταξύ άλλων τόσο για το Κυπριακό όσο και για τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Οι δύο ηγέτες
συμφώνησαν στην ανάγκη για πιο ενεργό ρόλο της Ε.Ε. στην επίλυση του Κυπριακού. Η Γερμανίδα καγκελάριος υποστήριξε ότι η διαπραγμάτευση μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο όταν όλο το νησί γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαιρέτισε την υιοθέτηση του κοινού ανακοινωθέντος.
Από την πλευρά του ο κ. Αναστασιάδης ζήτησε ενεργότερη εμπλοκή της Ευρώπης και αναφέρθηκε στην ανάγκη ο εν εξελίξει διάλογος να οδηγήσει σε ένα κράτος το οποίο θα μπορεί να λειτουργήσει
εντός της Ε.Ε. με λύση που θα εκφράζει την βούληση του συνόλου του κυπριακού λαού.
Ο Κύπριος Πρόεδρος τάχθηκε υπέρ της εφαρμογής τολμηρών Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης,
τα οποία, όπως είπε, θα δώσουν νέα δυναμική στη διαδικασία. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην Ουκρανία, η κ. Μέρκελ κατήγγειλε την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Aνεξέλεγκτη τήξη των πάγων στην ανατ. Ανταρκτική
Μια υποπαγετωνική λεκάνη της ανατολικής
Ανταρκτικής περιέχει τόση ποσότητα πάγου που
η τήξη της και μόνο θα προκαλούσε ανεξέλεγκτη
άνοδο της στάθμης της θάλασσας ακόμη και κατά
4 μέτρα, προειδοποίησαν επιστήμονες. Η λεκάνη
αυτή, όπως καταδεικνύουν τα αποτελέσματα της
μελέτης τους, είναι ακόμη πιο ευάλωτη στην άνοδο της θερμοκρασίας απ’ ό,τι πίστευαν μέχρι σήμερα.
Ο λόγος για τη - μήκους 1.400 και πλάτους 400
χιλιομέτρων - λεκάνη Ουίλκς, η οποία ανακαλύφθηκε πριν από σχεδόν 60 χρόνια. Ο λόγος που
είναι τόσο ευάλωτη, κατά τους ερευνητές από το
Ινστιτούτο Ερευνών για τις Κλιματικές Επιπτώσεις, στο Πότσνταμ της Γερμανίας, είναι ότι βρίσκεται πάνω στο βραχώδες υπόστρωμα και κάτω
από την επιφάνεια της θάλασσας, μένοντας στη
θέση της μόνο χάρη σε μερικά μεγάλα κομμάτια
πάγου που λειτουργούν ως «πώματα».
Αν αυτά τα «πώματα» λιώσουν με την περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, θα είναι σαν να
ανοίγει απότομα ένα τεράστιο μπουκάλι, το περιεχόμενο του οποίου θα καταλήξει στη θάλασσα.

«Η λεκάνη Ουίλκς της ανατολικής Ανταρκτικής είναι σαν ένα μπουκάλι με κλίση που αδειάζει μόλις
βγει ο φελός», εξηγεί σε γραπτή ανακοίνωση ο
βασικός συντάκτης της έκθεσης στην επιθεώρηση Nature Climate Change Ματίας Μένγκελ.
«Επικρατούσε εδώ και πολύ καιρό η αντίληψη
ότι το παγοκάλυμμα της ανατολικής Ανταρκτικής
είναι σταθερότερο ακόμη και σε θερμότερες καιρικές συνθήκες, σε αντίθεση με αυτό της δυτικής
Ανταρκτικής, όμως εμείς δείχνουμε ότι αυτό ενδέχεται να μην ισχύει», προσθέτει ο ερευνητής.
Ο ίδιος και ο συνάδελφός του Άντερς Λέβερμαν
χρησιμοποίησαν προσομοιώσεις για να κατανοήσουν καλύτερα το ρόλο αυτών των «πωμάτων»
και πλέον θεωρούν βέβαιο ότι, εάν οι θερμοκρασίες εξακολουθήσουν να καταγράφουν ανοδική
πορεία, δεν θα παραμείνουν στη θέση τους. Το
μεγάλο ερώτημα είναι βέβαια πότε θα μπορούσε
να συμβεί κάτι τέτοιο. Οι ερευνητές παραδέχονται
ότι η στιγμή αυτή θα αργήσει να έρθει, ενώ ενδέχεται να περάσουν χιλιάδες χρόνια μέχρι ολόκληρο το περιεχόμενο της λεκάνης να καταλήξει στη
θάλασσα ανεβάζοντας κι άλλο τη στάθμη της.

Λευκός Οίκος: Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και βλάπτει
Η κλιματική αλλαγή είναι υπαρκτή, έχει ήδη
γίνει αισθητή και αναμένεται να επηρεάσει σοβαρά ολόκληρη την αμερικανική επικράτεια,
προειδοποιεί η αμερικανική κυβέρνηση στην
αναθεωρημένη έκθεσή της για το ζήτημα που
δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και η οποία θα
αποτελέσει τη βάση της περιβαλλοντικής ατζέντας του Μπαράκ Ομπάμα για τα τελευταία δύο
χρόνια της θητείας του.
Η Τρίτη Εθνική Αξιολόγηση για το Κλίμα, που
δημοσιεύεται κάθε τέσσερα χρόνια και βασίζεται
στα τελευταία επιστημονικά δεδομένα, αναφέρει
ότι καύσωνες, ξηρασίες, ασυνήθιστα σφοδρές καταιγίδες και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα σημειώνονται όλο και συχνότερα και με ολοένα και
μεγαλύτερη ένταση. «Αυτή και άλλες πτυχές της
κλιματικής αλλαγής διαταράσσουν τις ζωές των
ανθρώπων και βλάπτουν ορισμένους τομείς της
οικονομίας μας», γράφουν οι συντάκτες της.
Η έκθεση συντάχθηκε με εντολή της Γερουσίας και για λογαριασμό του Λευκού Οίκου από 13
υπουργεία και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης
της NASA, και από σχεδόν 250 επιστήμονες. «Το
κεντρικό μήνυμα είναι ότι η κλιματική αλλαγή
συμβαίνει τώρα - δεν μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε ως ένα ζήτημα που αφορά τις επόμενες
γενιές», δήλωσε στους Los Angeles Times ο Ρά-

ντλεϊ Χόρτον από το Κολούμπια, ένας από τους
βασικούς συντάκτες της.
Παρότι μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στις οικονομικές συνέπειες, «γνωρίζουμε ότι οι επιπτώσεις
στα οικοσυστήματα, τις υποδομές, την οικονομία
και τη δημόσια υγεία πρόκειται να οξυνθούν»,
συμπλήρωσε.
Μεταξύ των ευρημάτων, στα οποία στηρίζονται
οι προειδοποιήσεις, είναι ότι η τελευταία δεκαετία υπήρξε για τις ΗΠΑ η θερμότερη στα χρονικά,
αλλά και ότι ορισμένα ακραία καιρικά φαινόμενα
σημειώνονται συχνότερα τα τελευταία χρόνια.
«Οι Αμερικανοί διαπιστώνουν τις αλλαγές γύρω
τους: τα καλοκαίρια διαρκούν περισσότερο και
είναι θερμότερα, οι περίοδοι ακραίας ζέστης διαρκούν πιο πολύ απ’ οτιδήποτε έχει βιώσει οποιοσδήποτε εν ζωή Αμερικανός. Οι χειμώνες είναι
σε γενικές γραμμές βραχύτεροι και θερμότεροι»,
σημειώνουν μεταξύ άλλων οι επιστήμονες.
Όπως καταδεικνύουν τα αποτελέσματα της τελευταίας δημοσκόπησης της Gallup, στην πλειονότητά τους οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι η
κλιματική αλλαγή αποτελεί ήδη πραγματικότητα
ή θα εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια της ζωής τους.
Ωστόσο μόνο ένας στους τρεις πιστεύουν ότι αποτελεί «σημαντική απειλή» για τον τρόπο ζωής
τους.

«Πολλά υποσχόμενες» διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Κίνας για κλίμα

Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες, οι δύο μεγαλύτεροι ρυπαντές στον κόσμο, βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν σε μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που παράγουν. Οι συνομιλίες - για κάποιους «οι πιο πολλά
υποσχόμενες εδώ και 20 χρόνια» - πραγματοποιούνται λίγους μήνες πριν από τη διεθνή διάσκεψη
για την κλιματική αλλαγή, στο Παρίσι, κατά την
οποία οι εκπρόσωποι κυβερνήσεων καλούνται να
συμφωνήσουν πάνω στο πλαίσιο που θα διαδεχθεί το Πρωτόκολλο του Κιότο.
Υπενθυμίζεται ότι η αμερικανική γερουσία έχει
απορρίψει το Πρωτόκολλο του Κιότο. Η Κίνα, από
την πλευρά της, ενώ τους τελευταίους μήνες καταβάλλει φιλόδοξες προσπάθειες για να μειώσει
τις εκπομπές της, αρνείται να αναλάβει δεσμεύσεις σε διεθνές επίπεδο.
Την ίδια ώρα, οι ετήσιες εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου αυξάνονται με ταχύτατους ρυθ-

μούς, παρά τις επενδύσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τη στροφή προς καθαρότερες
πηγές ενέργειας στις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού.
Σύμφωνα με τους Financial Times, άξονας του
νέου γύρου σινο-αμερικανικών διαπραγματεύσεων είναι το ευαίσθητο ζήτημα των αμοιβαίων
στόχων περιορισμού των εκπομπών. Ο επικεφαλής της κινεζικής διαπραγματευτικής ομάδας δήλωσε στην οικονομική εφημερίδα ότι το Πεκίνο
φιλοδοξεί στην οικοδόμηση μιας «νέας σχέσης
μεταξύ μεγάλων χωρών».
«Θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι η διάσκεψη του Παρισιού δεν θα εξελιχθεί σε μία ακόμη
Κοπεγχάγη», πρόσθεσε ο Ζίε Ζενχούα διαβεβαιώνοντας ότι η Κίνα έχει κατανοήσει την ανάγκη να
καταστήσει την οικονομία της πιο πράσινη εξαιτίας και της ρύπανσης που πνίγει τις μεγαλουπόλεις της.
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Ο Τούρκος πρωθυπουργός, Ταγίπ Ερντογάν, ο
οποίος έχει εμπλακεί σε πλήθος σκανδάλων διαφθοράς, επιδείνωσε ακόμα περισσότερο την πτώση της δημοτικότητάς του προωθώντας ένα νόμο
για τον έλεγχο του διαδικτύου, απόλυτα αντίθετο με την ελευθερία της ενημέρωσης. Επιπλέον,
η θέση του καθίσταται ακόμα δυσχερέστερη από
το γεγονός ότι έχει χάσει έναν ιδιαίτερα σημαντικό σύμμαχο: τον Φετουλάχ Γκιουλέν, ιδρυτή ενός
κινήματος που αντλεί την έμπνευσή του από τον
σουφισμό και ασκεί επιρροή που υπερβαίνει τα
σύνορα της χώρας.
Τα μέλη του το αποκαλούν Χιζμέτ (Hizmet,
«Υπηρεσία»), τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης Κεμάτ (Cemaat, «Κοινότητα»). Το κίνημα Γκιουλέν
(Gülen) αποτελεί μια ευρύτατη και ισχυρή κοινωνική ομάδα με θρησκευτική βάση, η οποία ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1970 από τον Φετουλάχ Γκιουλέν, έναν σημαντικό μυστικιστή διανοητή, ο
οποίος ακολουθεί την παράδοση του σουφισμού
και κατοικεί σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες,
όπου είναι αναγνωρισμένος. Το 2008, η αμερικανική επιθεώρηση Foreign Policy τον συμπεριέλαβε στους «διανοούμενους με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως».
Στην Τουρκία, η κοινή γνώμη είναι διχασμένη
όσον αφορά τη φύση και τους στόχους του κινήματος. Οι οπαδοί του το δοξάζουν όσο οι αντίπαλοί του το δαιμονοποιούν. Βέβαια, είναι αλήθεια
ότι λειτουργεί εξαιρετικά διακριτικά, πράγμα που
ενδέχεται να αποτελεί εκούσια επιλογή ή να οφείλεται επίσης και σε άλλους παράγοντες. Από τη
στιγμή της ίδρυσής του, βρέθηκε αντιμέτωπο με
την καταστολή του κεμαλικού κράτους και ιδιαίτερα του στρατού. Για να αποφύγει τη φυλακή, ο
Γκιουλέν υποχρεώθηκε, το 1999, να εγκατασταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξάλλου, το κίνημα
αποτελείται από ένα σύνολο αποκεντρωμένων
και υπερεθνικών δικτύων, δίχως ιεραρχική δομή.
Αυτό που συνδέει κι εμπνέει τα μέλη του, είναι η
σκέψη του Γκιουλέν, όπως αυτή εκφράζεται στα
βιβλία του και στις σπάνιες δημόσιες δηλώσεις ή
εμφανίσεις του. Οι οπαδοί του παρομοιάζονται
συχνά με τους Ιησουίτες (με τους οποίους διατηρούν εξαιρετικά καλές σχέσεις), αλλά και με τους
προτεστάντες ιεραπόστολους, με το Opus Dei,
ακόμα και με μασόνους.
Πρόκειται, άραγε, μονάχα για έναν κοινωνικό φορέα; Μπορεί, άραγε, να ενταχθεί το κίνημα Γκιουλέν στην «ιδιωτικοκοινωνική θρησκεία»
(civil religion), τον όρο που επινόησε και χρησιμοποιεί η αμερικανική κοινωνιολογία για να υποδηλώσει τα κινήματα με θρησκευτική βάση, τα
οποία αφιερώνονται σε κοσμικές δραστηριότητες
στους κόλπους της κοινωνίας; Ή μήπως έχει κρυφούς σκοπούς ; Αν και δεν ασκεί άμεσες πολιτικές δραστηριότητες, λόγω της ισχύος του και των
οικονομικών μέσων που διαθέτει διατηρεί μια
υπαρκτή επιρροή, κυρίως όταν πρόκειται για την
υπεράσπιση των συμφερόντων του.
Μια πιο ατομικιστική κοινωνία
Ο πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν, του οποίου
ο Γκιουλέν υπήρξε σύμμαχος την περίοδο 20022011, εκμεταλλεύτηκε δίχως ενδοιασμό την επιρροή του κινήματος: χρησιμοποίησε τους δικαστικούς και τους αστυνομικούς που ανήκουν στο
κίνημα του Γκιουλέν, για να βάλει τέλος στην κηδεμονία του στρατού πάνω στην πολιτική ζωή.
Βέβαια, στη συνέχεια, όταν τον Δεκέμβριο του
2013 ξέσπασε η κρίση, κατηγόρησε το κίνημα ότι
έχει διαβρώσει την αστυνομία και τη Δικαιοσύνη.
Όταν βρέθηκαν αντιμέτωπα με αυτές τις κατηγορίες, ορισμένα από τα γκιουλενικά δίκτυα ρίχτηκαν στη μάχη, με κίνδυνο να βλάψουν την εικόνα
του αρχηγού τους, η οποία είναι επικεντρωμένη
στην πνευματικότητα. Τα δύο επεισόδια αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα της εξουσίας
που διαθέτει η οργάνωση. Αφού συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην εκδίωξη από το προσκήνιο του
ιστορικού της αντιπάλου, του στρατού, στη συνέχεια αποσταθεροποίησε τον ισχυρό άνδρα που
κυβερνάει τη χώρα, τον Ερντογάν: οι δικαστικοί
που πρόσκεινται στην οργάνωση είναι εκείνοι
που άσκησαν τις διώξεις για διαφθορά στα ανώτερα κλιμάκια της εξουσίας.
Όμως, το κίνημα πραγματοποίησε παρέμβαση και στον δημόσιο διάλογο για τη δημοκρατία
στην Τουρκία και ιδιαίτερα στο ζήτημα του νέου Συντάγματος. Αντίθετα με τον Ερντογάν, που
επιθυμεί την εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος στο
οποίο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα διαδραματίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, ελπίζοντας ότι θα εκλεγεί σε αυτό το αξίωμα στις εκλογές του Ιουλίου 2014, ο Γκιουλέν έχει μεν ταχθεί
υπέρ της διατήρησης του υπάρχοντος κοινοβουλευτικού καθεστώτος, αλλά με ενίσχυση και αυ-

ΚΟΣΜΟΣ

«Πρώτα το σχολείο, μετά το τζαμί»

Το κίνημα Γκιουλέν: 'Eνα τουρκικό αίνιγμα

στηροποίηση της διάκρισης των εξουσιών.
Σύμφωνα με ορισμένες πρόσφατες εκτιμήσεις,
το κίνημα, το οποίο δίνει προτεραιότητα στην
εκπαίδευση –«πρώτα το σχολείο, μετά το τζαμί», όπως αρέσκεται να επαναλαμβάνει ο Γκιουλέν- διαθέτει 2.000 εκπαιδευτικά ιδρύματα (κυρίως λύκεια υψηλού επιπέδου) σε 140 χώρες (τα
160 στις ΗΠΑ). Οργανώνει πλατφόρμες, όπως η
«πλατφόρμα του Παρισιού», η οποία προτείνει
συναντήσεις και συζητήσεις αφιερωμένες στον
διάλογο ανάμεσα στις θρησκείες και στους πολιτισμούς ή στα κοινωνικά ζητήματα (απασχόληση,
διακρίσεις, φτώχεια), ενώ αναπτύσσει και φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Οι οικονομικοί πόροι
του ανέρχονται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, στα 50
δισεκατομμύρια δολάρια. Ένα σημαντικό μέρος
των χρημάτων προέρχεται από τη «νέα ισλαμική
αστική τάξη», τους συντηρητικούς και θεοσεβούμενους επιχειρηματίες της Ανατολίας. Από τη δεκαετία του 1980 έχουν αποκτήσει σημαντική ισχύ
και εκτιμούν τον σύγχρονο χαρακτήρα των ιδεών
του Γκιουλέν, ο οποίος προτείνει τον συνδυασμό
της μουσουλμανικής ηθικής και της οικονομίας
της αγοράς με ένα Ισλάμ ανοιχτό στον κόσμο και
στο πνεύμα των καιρών. Το δόγμα του αποσκοπεί στη συμφιλίωση της αυστηρής τήρησης των
θρησκευτικών κανόνων με την εκκοσμικευμένη
κοινωνική δράση, ενώ ταυτόχρονα αντιτίθεται
στη συγχώνευση αυτών των δύο, αντίθετα απ’ ότι
προτείνει το πολιτικό Ισλάμ.
Είτε πρόκειται για την τουρκική κοινωνία, είτε
για την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Κεντρική
Ασία ή τα Βαλκάνια, η σκέψη αυτή ασκεί μεγάλη
επιρροή στους μουσουλμανικούς πληθυσμούς, οι
οποίοι επιθυμούν ένα Ισλάμ συμφιλιωμένο με τη
νεωτερικότητα. Διαδίδεται δε από τα μέσα ενημέρωσης που ανήκουν στο κίνημα : την Zaman
(«Καιροί»), τη μεγαλύτερη ημερήσια εφημερίδα
της Τουρκίας με ένα εκατομμύριο αντίτυπα και
αγγλική έκδοση (Today's Zaman), αλλά και γαλλική έκδοση στο διαδίκτυο (Zaman France), καθώς
επίσης και ιστοσελίδες σε πολλές γλώσσες και τηλεοπτικά κανάλια, όπως το Samanyolou («Γαλαξίας»). Εξάλλου, τα υπερεθνικά δίκτυα του Γκιουλέν αποτελούν σημαντικό ατού για την τουρκική
διπλωματία και τις εξαγωγές της χώρας.
Δεδομένου ότι η σκέψη του αποκλείει την ανάμειξη του πολιτικού και του θρησκευτικού στοιχείου, δεν παρέκλινε ποτέ από την υπεράσπιση
της δημοκρατίας, ούτε από την αδιαπραγμάτευτη

αντίθεσή του με το τουρκικό πολιτικό Ισλάμ και
την ιδεολογία του περί «εθνικού οράματος» (milli
görüs), δηλαδή της σύνθεσης ενός Ισλάμ που δίνει έμφαση στο τελετουργικό της θρησκείας και
είναι στενά συνδεδεμένο με το τουρκικό κράτος
και τον τουρκικό εθνικισμό, της οποίας εμπνευστής υπήρξε ο Νεσμετίν Ερμπακάν, πρωθυπουργός την περίοδο 1996-1997. Ωστόσο, η σκέψη του
Γκιουλέν δεν είναι εντελώς απαλλαγμένη από
έναν «τουρκισμό», ο οποίος οφείλεται πιθανότατα στο γεγονός ότι το μήνυμά του εμπνέεται
από τον τουρκικό σουφισμό. Έτσι, παρά το γεγονός ότι τάσσεται υπέρ της ειρήνης, το κίνημα
Γκιουλέν αντιμετώπισε με μεγάλη επιφυλακτικότητα την αναγγελία του Ερντογάν για έναρξη διαπραγματεύσεων με τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν, τον
ιστορικό ηγέτη των Κούρδων της Τουρκίας.
Μεταξύ 2002 και 2011, ο Γκιουλέν υποστήριξε
την κυβέρνηση του Κόμματος της Δικαιοσύνης
και της Ανάπτυξης (ΑΚΡ), επειδή οι ηγέτες του,
παρά το γεγονός ότι προέρχονται από το πολιτικό
Ισλάμ, παρουσιάζονταν ως «συντηρητικοί-δημοκράτες» : ο πολιτικός αυτός ορισμός ταίριαζε με
το όραμα του Γκιουλέν. Επιπλέον, στο καταστατικό του ΑΚΡ δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά στο Ισλάμ. Η συνεργασία ανάμεσα σε αυτούς
τους δύο πολύ ισχυρούς φορείς –τον πολιτικό
και τον κοινωνικό- διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην αλλαγή της χώρας και στην άνοδο της οικονομικής και της διπλωματικής ισχύος της. Μαζί, κατόρθωσαν να εκδιώξουν τον στρατό από την
εξουσία. Ωστόσο, μετά το 2010, ο Γκιουλέν άρχισε να ασκεί κριτική στις επιλογές του Ερντογάν,
τόσο όσον αφορά τις εσωτερικές υποθέσεις της
χώρας, όσο και τις διπλωματικές. Αμφισβήτησε
κυρίως την ολοένα σφοδρότερη ρητορική του
Ερντογάν εναντίον του Ισραήλ. Απομακρύνθηκε
δε ακόμα περισσότερο, μετά την αυταρχική και
έντονα ισλαμική στροφή στην οποία προέβη το
2011 ο Τούρκος πρωθυπουργός. Έτσι, οι σχέσεις
τους εντάθηκαν, για να οδηγηθούν τελικά σε ρήξη, στα τέλη του 2013.
Μπορεί, άραγε, ένα θρησκευτικό κίνημα να μετατραπεί σε φορέα της νεωτερικότητας ; Για τους
Τούρκους που θεωρούν ότι η νεωτερικότητα και
ο εκσυγχρονισμός δεν μπορεί παρά να έχουν δημοκρατικό και ουδετερόθρησκο, κοσμικό χαρακτήρα που θα εμπνέεται από το γαλλικό παράδειγμα, παρόμοια υπόθεση θεωρείται βλακώδης.
Ωστόσο, αυτό ακριβώς συμβαίνει, καθώς η τουρ-

New York Times σε Ομπάμα: Μην εκδόσεις τον Γκιουλέν
Στο κεντρικό άρθρο της εφημερίδας New York Times, η συντακτική Ομάδα της γνωστής εφημερίδας, απηύθυνε έκκληση προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα, να μην υποκύψει στις πιέσεις
του Τούρκου πρωθυπουργού Ερντογάν και προχωρήσει στην έκδοσή του στην Τουρκία.
Η κατηγορία που αντιμετωπίζει στην Τουρκία είναι ότι είχε οργανώσει «παράλληλο κράτος» με στόχο να υπονομεύσει την τουρκική κυβέρνηση και τον ίδιο τον Ερντογάν. Προφανώς, πρόκειται για μια
κατηγορία που επισείει πολλά χρόνια κάθειρξης, την οποία θα επιδιώξει ο Ερντογάν.
Ο τίτλος του σχολίου της εφημερίδας είναι χαρακτηριστικός: «Αφήστε τον κ. Ερντογάν να πολεμήσει
τις δικές του μάχες» (Let Mr. Erdogan Fight His Own Battles) και δημοσιεύθηκε στις 2 Μαΐου, με όσα
αναφέρονται μέσα, να είναι εντελώς αδιανόητα λίγα χρόνια πριν.
Η συντακτική ομάδα αναφέρει, ότι «η αμερικανική κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να εξετάσει το αίτημα εάν ο κ. Ερντογάν προχωρήσει και το υποβάλλει επισήμως. Αλλά αυτή τη στιγμή, η απειλή δείχνει
να είναι τίποτε περισσότερο από μια κυνική προσπάθεια εκμετάλλευσης του νόμου και τη συμμαχία
της Τουρκίας με τις ΗΠΑ, με στόχο πολιτικό κέρδος».
Και η εφημερίδα συνεχίζει αφού αναφέρει πως ο Λευκός Οίκος δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει οτιδήποτε αναφορικά με το αίτημα που λέγεται ότι θα υποβληθεί από τουρκικής πλευράς: «Θα ήταν κατάχρηση του νόμου περί εκδόσεων το να χρησιμοποιηθεί για πολιτικούς λόγους. Ο κ. Ερντογάν πρέπει
να παλέψει στις πολιτικές του μάχες μόνος».
Η πρώτη μεγάλη διαφωνία του Γκιουλέν με τον Ερντογάν ανέκυψε το 2010 όταν ο πρώτος διαφώνησε με την αποστολή της «ανθρωπιστικής» αποστολής στη Γάζα, που κατέληξε στην αιματοχυσία του
Μαβί Μαρμαρά. Το 2012 προέκυψε δεύτερο θέμα, όταν το όνομα του Γκιουλέν συνδέθηκε με την προσπάθεια να διεξαχθεί δικαστική έρευνα για τον αρχηγό της ΜΙΤ, τον Δρ. Χακάν Φιντάν.
Στη συνέχεια ακολούθησαν οι τηλεφωνικές υποκλοπές.

κική κοινωνία έχει υποστεί βαθύτατες αλλαγές. Η
μεσαία τάξη έχει δυναμώσει και αποτελεί πλέον
την πλειονότητα. Επιπλέον, στην Ανατολία –παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να παραμένει συντηρητική- παρατηρούνται βαθύτατες, δομικές
αλλαγές. Η τουρκική κοινωνία γίνεται πιο ατομικιστική –ακόμα και στη σχέση της με το Ισλάμκαι πιο κοσμική, όπως αποδείχθηκε και από τον
«τουρκικό Μάη του '68» όπως αποκλήθηκαν οι
διαδηλώσεις του Μαΐου-Ιουνίου 2013 στην Κωνσταντινούπολη και στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις. Η αυταρχική κεμαλική νεωτερικότητα είχε
αποτύχει να ενσωματώσει τους συντηρητικούς
και θρησκόληπτους πληθυσμούς της Ανατολίας, ενώ αυτή τη στιγμή γινόμαστε μάρτυρες της
ανάδυσης μιας νεωτερικότητας «από τα κάτω», η
οποία περιλαμβάνει και κοινωνικά στρώματα τα
οποία για μεγάλο χρονικό διάστημα αντιμετωπίζονταν με περιφρόνηση.
Πνευματικότητα με ανθρωπισμό
Οι οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις
που επιχειρήθηκαν τη δεκαετία του ’80 από τον
Τουργούτ Οζάλ -τον σημαντικότερο Τούρκο πολιτικό μετά τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ- προσέδωσαν δυναμισμό σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, στο εξής, στην Ανατολία, ο συντηρητισμός και
η σχέση της μεσαίας τάξης και των επιχειρηματιών με το Ισλάμ αλλάζουν κάτω από την επιρροή
του ορθολογισμού που είναι σύμφυτος με τον καπιταλισμό. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι επιπτώσεις του οικονομικού και κοινωνικού ορθολογισμού θα οδηγήσουν στη σταδιακή υποχώρηση
του ατομικού και συλλογικού συντηρητισμού. Και
το κίνημα Γκιουλέν αποτελεί έναν από τους βασικούς φορείς αυτών των αλλαγών.
Μπορούμε να κατανοήσουμε τον εκσυγχρονισμό και τις αλλαγές που επήλθαν στη σχέση με
το Ισλάμ εξετάζοντάς την από τη σκοπιά της κοινωνιολογίας των θρησκειών του Μαξ Βέμπερ.
Πράγματι, το έργο του Γερμανού κοινωνιολόγου
που κατέδειξε ότι οι κοινωνικές διαδικασίες είναι
εκείνες που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο
για τις κατευθύνσεις στις οποίες θα στραφούν οι
θεσμοί, τα δόγματα και τα θρησκευτικά σύμβολα,
επιβεβαιώνεται από τις εξελίξεις που παρατηρήθηκαν στην τουρκική κοινωνία.
Στο επίπεδο της πνευματικότητας και της διανόησης, ο Γκιουλέν εμφανίζεται ως ο κληρονόμος του Σαΐντ Νουρσί (1876-1960), του ιδρυτή
της αδελφότητας σούφι Nurcu. Ερμήνευσε και
επικαιροποίησε τη διδασκαλία του Νουρσί για τη
σημασία που έχουν οι σχέσεις ανάμεσα στο Ισλάμ
και στη νεωτερικότητα (δηλαδή τον ορθό λόγο
και την επιστήμη). Σε αυτήν τη διαδικασία, ενσωμάτωσε επίσης τη δημοκρατική διάσταση, καθώς
και μια εντονότερη παρέμβαση στους κόλπους
της κοινωνίας, κυρίως στον τομέα της εκπαίδευσης. Ο Σερίφ Μαρντίν, ένας κοινωνιολόγος που
ασχολήθηκε πολύ νωρίς με τον Νουρσί, ανέλυσε
σε ένα βιβλίο του το βάθος και την πρωτοτυπία
της σκέψης του, την εποχή που το έργο του μυστικιστή ήταν παραγνωρισμένο και ο ίδιος θεωρούνταν από το κράτος και τις ελίτ των αστικών
κέντρων φανατικός και επικίνδυνος αντιδραστικός. Ο Μαρντίν απέδειξε ότι η σκέψη του περιλάμβανε μια διάσταση που εντασσόταν σε αυτό
που αποκάλεσε «προσωπισμό», ο οποίος ενθάρρυνε τον ατομικισμό των πιστών. Υπογράμμισε
επίσης τη διαφορά που υπήρχε ανάμεσα στις δύο
αντιλήψεις για το Ισλάμ: η πρώτη δογματική και
επικεντρωμένη στην πάση θυσία τήρηση της νομιμότητας, στηριζόταν στον «λαό των χαντίθ».
Αντίθετα, εκείνη που προωθούσαν οι μυστικιστές
σούφι, όπως ο Νουρσί και ο Γκιουλέν, έδινε προτεραιότητα στην πνευματικότητα και ενσάρκωνε
την ανθρωπιστική πλευρά της θρησκείας.
Το κίνημα Γκιουλέν αποτελεί άραγε έναν κίνδυνο ή ένα ατού για τη δημοκρατία και την τουρκική κοινωνία; Όσον καιρό θα διατηρείται η επιρροή της σκέψης και της προσωπικότητας του
Γκιουλέν, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι θα
ισχύσει η δεύτερη υπόθεση. Αντίθετα, ο θάνατος του εβδομηντάχρονου ηγέτη του κινήματος
με την εύθραυστη υγεία ενδέχεται να αλλάξει την
κατάσταση. Στους κόλπους της τουρκικής κοινωνίας δεν υπάρχει αριστερό κοινωνικό κίνημα, το
οποίο να είναι τόσο ισχυρό ώστε να αποτελέσει
αντίβαρο στους γκιουλενιστές, όπως εξάλλου δεν
υπάρχει αριστερό κόμμα σε θέση να αμφισβητήσει την ηγεμονία του ΑΚΡ ή του κινήματος Γκιουλέν στη μετά τον ιδρυτή του εποχή, το οποίο ενδεχομένως θα επιχειρήσει τότε να κάνει αισθητή
την παρουσία του και στην πολιτική σκηνή.
(Αλί Καρασινγκίλ: Πολιτικός επιστήμονας, συνδιευθυντής της γεωπολιτικής επιθεώρησης Anatoli,
CNRS, Παρίσι)
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Οι «έξυπνες πόλεις» Ευρώπης ένα βήμα μπροστά από των ΗΠΑ
Oι δρόμοι της Βαρκελώνης ανοίγουν ένα παράθυρο στο μέλλον και σε όσα αυτό μας υπόσχεται. Γνωστή παγκοσμίως για την αρχιτεκτονική της και τις χρυσές της παραλίες, η Βαρκελώνη τώρα βρίσκεται
στην πρωτοπορία της σύγχρονης τεχνολογίας χάρη στους αισθητήρες που έχουν τοποθετηθεί στους
κάδους απορριμμάτων και ειδοποιούν τους εργάτες του δήμου όταν φτάσει η ώρα της αποκομιδής. Τα
συστήματα άρδευσης σε όλα τα πάρκα της ελέγχουν διαρκώς την υγρασία του εδάφους και θέτουν σε
λειτουργία τα συστήματα ποτίσματος όποτε κριθεί αναγκαίο. Οι οδηγοί μπορούν με τη βοήθεια εφαρμογής στα έξυπνα κινητά τους να βρουν την πλησιέστερη θέση στάθμευσης στους δρόμους της που
θυμίζουν πραγματικό λαβύρινθο.
«Είναι πολύ σημαντικό όλες αυτές οι εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας να είναι χρήσιμες στους
κατοίκους της πόλης» εξηγεί ο Ξαβιέ Τριάς, δήμαρχος της Βαρκελώνης. «Είναι μία σημαντική αλλαγή
αλλά είναι απολύτως απαραίτητο να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο σύστημα».
Η Βαρκελώνη συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πόλεις της Γηραιάς Ηπείρου που υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν στους πολίτες. Πιο σημαντικό είναι ότι οι επενδύσεις, μεταξύ των οποίων οι ευρυζωνικές συνδέσεις Ιντερνετ και τα σημεία φόρτισης
ηλεκτρικού ρεύματος για αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες προσφέρουν ένα τρόπο για τον περιορισμό της
ενεργειακής δαπάνης και ταυτόχρονα γεννούν εισόδημα.
Αυτές τις προσπάθειες αντανακλούν τα τεκταινόμενα σε πόλεις στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού
όπως το Σαν Φρανσίσκο και η Βοστώνη όπου δαπανήθηκαν εκατομμύρια δολάρια για να εκσυγχρονιστούν οι υποδομές. Ανάλογα προγράμματα θα εφαρμοστούν σε «τεχνητές» πόλεις όπως το Μασντάρ
Σίτι, μία πόλη υψηλής τεχνολογίας που κατασκευάζεται στο Αμπου Ντάμπι.
Κι όμως οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η Ευρώπη, παρότι μαστίζεται από την οικονομική κρίση, εν
μέρει, εξαιτίας της εξακολουθεί να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από τις ΗΠΑ στη δημιουργία «έξυπνων πόλεων» που συνδυάζουν τα παραδοσιακά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας με την τεχνολογία του
21ου αιώνα. Με δεδομένα τα ευρωπαϊκά οικονομικά αδιέξοδα, πολλές από τις κυβερνήσεις της Γηραιάς
Ηπείρου έχουν μεταστρέψει το ενδιαφέρον τους από τα μεγάλα έργα υποδομής, όπως τα προγράμματα ανανεώσιμης ενέργειας, ώστε να εξοικονομήσουν χρήματα. Την ίδια στιγμή, έχουν «επιστρατεύσει»
τον ιδιωτικό τομέα σε μία προσπάθεια εκμετάλλευσης όλων των δυνατοτήτων που παρέχουν τα έξυπνα κινητά και οι ταμπλέτες. Οι δήμαρχοι πόλεων όπως η Κοπεγχάγη και το Αμβούργο ελπίζουν ότι θα
καταφέρουν να περικόψουν τη χρήση ύδατος και ενέργειας αναβαθμίζοντας τις δημοτικές υπηρεσίες
έτσι ώστε να γίνεται αρτιότερος έλεγχός τους και να εντοπίζονται τα σημεία από όπου μπορεί να προέλθει κάποιο κέρδος.
Στη Βαρκελώνη, όπου η ανεργία παραμένει πάνω από το 20%, πρόκειται να περιοριστεί η κατανάλωση ύδατος κατά 25% μέσα στη φετινή χρονιά χάρη στην τοποθέτηση αισθητήρων στα πάρκα. Το οικονομικό κέρδος θα αγγίξει τα 43,2 εκατομμύρια ευρώ.
Οι ευρωπαϊκές εταιρείες Philips και Ericsson, συνεργάζονται παραδείγματος χάρη με τη Verizon
Wireless σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο θα εκτελεστεί στις ΗΠΑ και θα συνδυάζει τον φωτισμό των δρόμων με την υποδομή της κινητής τηλεφωνίας. H βασική ιδέα είναι να δοθεί στις πόλεις
ένας πόρος εισοδήματος μέσω της ενοικίασης του δημοτικού φωτισμού σε παρόχους που επιθυμούν
να επεκτείνουν την κάλυψη των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
Πάντως, τα σχέδια υψηλής τεχνολογίας που τίθενται σε εφαρμογή έχουν ως βασικό στόχο την κερδοφορία και όχι τον περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και τη μείωση της εκπομπής
διοξειδίου του άνθρακα, παρότι αμφότερα είναι σημαντικά, καίτοι, «παράπλευρα» κέρδη.
Στο Λονδίνο η εταιρεία Citymapper απέκτησε πρόσβαση στα στοιχεία του συστήματος μαζικών μεταφορών προκειμένου να δημιουργήσει μία εφαρμογή που διευκολύνει την πλοήγηση στα δαιδαλώδη
δίκτυα του υπόγειου σιδηροδρόμου και των λεωφορείων. Η εφαρμογή έχει αυξήσει τον αριθμό των
επιβατών που χρησιμοποιούν τα κόκκινα λεωφορεία και έχει περιορίσει τον αριθμό των οχημάτων
στους δρόμους.
(ΜΑRK SCOTT - THE NEW YORK TIMES)

Κόλαση φωτιάς και αιματηρές συγκρούσεις στις φτωχογειτονιές του Ρίο, με αφορμή το θάνατο από ξυλοδαρμό ενός νεαρού χορευτή, που οι αστυνομικοί λανθασμένα εξέλαβαν για έμπορο ναρκωτικών.

O πρωθυπουργός της Κίνας Λι Κεκιάνγκ δήλωσε
από την έδρα της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ), στην
Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας, ότι επιθυμεί να διπλασιάσει το ύψος των εμπορικών συναλλαγών
ανάμεσα στην Κίνα και την Αφρική έως το 2020.
Το Πεκίνο πρόκειται να «αυξήσει έως το 2020
τις εμπορικές συναλλαγές του (με την Αφρική)
στα 400 δισεκατομμύρια δολάρια και τις άμεσες
επενδύσεις (του) στην Αφρική στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ο κ. Λι στην έδρα της
Αφρικανικής Ένωσης.
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Αιθιοπίας
Χαϊλεμαριάμ Ντεσαλέν, ο οποίος ασκεί την προεδρία της Αφρικανικής Ένωσης, «οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Κίνας και της Αφρικής έχουν
φθάσει στο επίπεδο - ρεκόρ των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων», μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.
Το Πεκίνο, το οποίο έχει άμεση ανάγκη πρώτες
ύλες - πετρέλαιο, φυσικό αέριο, μεταλλεύματα,
ξυλεία - αποτελεί το βασικό εμπορικό εταίρο της
Αφρικής από το 2009 και έναν εκ των κυριότερων
επενδυτών στην ήπειρο.
«Ακλόνητη φιλία» ή σχέση «ίσου προς ίσο»
με την Αφρική και επενδύσεις: ο Κινέζος πρωθυπουργός ανέπτυξε αγαπημένα θέματα του
Πεκίνου όσον αφορά την αφρικανική ήπειρο.
Υποσχέθηκε επίσης, χωρίς να δώσει περαιτέρω
λεπτομέρειες, ότι η Κίνα θα «επικεντρωθεί στην
ειρήνη και την ασφάλεια στην ήπειρο», εισάγοντας καινοτόμα στοιχεία στην κινεζική ρητορική.
Το Πεκίνο «θα βοηθήσει στην ανάπτυξη αφρικανικών δυνάμεων ικανών να ανταποκριθούν
στις έκτακτες κρίσεις» εξήγησε ο ίδιος. Σχέδιο
για τη σύσταση της Αφρικανικής Δύναμης σε
Εφεδρεία, δύναμης ταχείας αντίδρασης ικανής
να αναπτυχθεί σε κάθε περιοχή όπου ξεσπά κρίση στην ήπειρο - κάτι που έχει υποσχεθεί εδώ και
χρόνια η Αφρικανική Ένωση - θα καθυστερήσει
σημαντικά.
Ο κ. Λι ανακοίνωσε, επίσης χωρίς περαιτέρω
διευκρινήσεις, βοήθεια ύψους 50 εκατομμυρίων
γουάν (περίπου 8 εκατομμυρίων δολαρίων, 5,7
εκατ. ευρώ) για τη «στήριξη του Νοτίου Σουδάν»,
όπου μαίνεται αιματηρή εμφύλια σύρραξη από
τα μέσα του Δεκεμβρίου, και όπου το Πεκίνο έχει
πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις. Το Νότιο Σουδάν πωλεί στην Κίνα κυρίως πετρέλαιο.
Ο πρωθυπουργός της Κίνας δεν διευκρίνισε σε
ποιους τομείς θα διανεμηθεί αυτή η βοήθεια, ούτε έκανε κάποιο σχόλιο για τον πόλεμο, ο οποίος

έχει προκαλέσει τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων
και τον εκτοπισμό 1 εκατομμυρίου και πλέον ανθρώπων, αλλά επίσης έχει προκαλέσει σοβαρές
ζημιές στις πετρελαιοπηγές και τη μείωση κατά το ένα τρίτο της παραγωγής αργού στο Νότιο
Σουδάν.
Το Πεκίνο, το οποίο - διακηρυκτικά - έχει αναγάγει τη «μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις» άλλων κρατών σε ιερή και απαραβίαστη
αρχή, είχε αναφέρει στα μέσα Ιανουαρίου ότι θα
συμμετάσχει, μέσω του ειδικού αντιπροσώπου
για τις αφρικανικές Υποθέσεις Ζιονγκ Τζιανχουά,
στις προσπάθειες μεσολάβησης μεταξύ των αντιπάλων πλευρών στο Νότιο Σουδάν, που βρίσκονται σε εξέλιξη από τις αρχές Ιανουαρίου στην
Αντίς Αμπέμπα, υπό την αιγίδα της διακυβερνητικής αρχής για την Ανάπτυξη στην Ανατολική
Αφρική (Igad).
«Πρόκειται για μια πρόκληση για την Κίνα. Είναι κάτι καινούργιο για εμάς, ο πρόεδρός μας έχει
αποφασίσει ότι να κάνουμε περισσότερα για τα
ζητήματα της ειρήνης και της ασφάλειας σε αυτήν την ήπειρο, πρόκειται για ένα νέο κεφάλαιο
για τις εξωτερικές σχέσεις της Κίνας», δήλωσε
πρόσφατα στην κινεζική τηλεόραση ο κ. Ζιονγκ.
Η Κίνα είναι ο πλέον σημαντικός αγοραστής
αργού πετρελαίου και ένας εκ των σημαντικότερων επενδυτών στον πετρελαϊκό τομέα του Νότιου Σουδάν, χώρα η οποία κληρονόμησε με την
ανεξαρτησία της, τον Ιούλιο του 2011, το 75% των
αποθεμάτων του αργού πετρελαίου του Σουδάν
πριν τη διαίρεσή του.
Ο κ. Λι διαβεβαίωσε επίσης σήμερα ότι η χώρα
του θα αναλάβει «έναν ενεργό ρόλο στην βιομηχανοποίηση της Αφρικής», κυρίως μέσω της χρηματοδότησης των υποδομών.
Ο κ. Χαϊλεμαριάμ εξέφρασε την ικανοποίησή
του για τη σταθερή αύξηση των απευθείας επενδύσεων της Κίνας στην Αφρική, ειδικά για την
«ισχυρή άνοδο των κινεζικών επενδύσεων στον
κατασκευαστικό τομέα, ο οποίος μπορεί να μεταμορφώσει την Αφρική σε ένα νέο βιομηχανικό
κέντρο».
Η Κίνα κατηγορείται από τους επικριτές της ότι
«λεηλατεί» την Αφρική, όπως οι αποικιακές δυνάμεις. Κατηγορείται επίσης για αδράνεια απέναντι
στο λαθρεμπόριο ελεφαντόδοντου και κεράτων
ρινόκερων που προέρχονται από την Αφρική,
καθώς η χώρα της Ασίας αποτελεί το βασικό του
προϊόντος, το οποίο συλλέγεται με τη μέθοδο του
λαθραίου κυνηγιού.

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Κατάσταση
έκτακτης ανάγκης για την πολιομυελίτιδα
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε «παγκόσμιας εμβέλειας κατάσταση έκτακτης
ανάγκης στη δημόσια υγεία» μετά τη διάδοση της
πολιομυελίτιδας σε πολλές χώρες, σύμφωνα με
μια ανακοίνωση.
Ο ΠΟΥ είχε πραγματοποιήσει την περασμένη
εβδομάδα έκτακτη σύνοδο για την πολιομυελίτιδα μετά την ανακάλυψη, τον Ιανουάριο, κρουσμάτων που εισήχθησαν στο Αφγανιστάν, το Ιράκ
και την Ισημερινή Γουινέα. «Η απόφαση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης ήταν ομόφωνη»,
σύμφωνα με τον ΠΟΥ.
«Αν δεν ελεγχθεί, η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία την παγκόσμια εξάλειψη μιας
από τις σοβαρότερες ασθένειες που θα μπορούσαμε να εμποδίσουμε με τον εμβολιασμό», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.
Ο ΠΟΥ εκτιμά πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος εξαγωγής της πολιομυελίτιδας αφορά το Πακιστάν,
το Καμερούν και τη Συρία και ζητεί από τις τοπικές αρχές να αναλάβουν δράση με εκστρατείες εμβολιασμού αυτών που πρέπει να ταξιδέψουν
και διατηρώντας το μηχανισμό αυτό για τουλάχιστον έξι μήνες αφότου διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν νέα κρούσματα εξαγωγής της ασθένειας.
Οι χώρες όπου έχει διαπιστωθεί η παρουσία της
ασθένειας και τις οποίες αφορά αυτή η προειδοποίηση είναι το Αφγανιστάν, η Ισημερινή Γουινέα,
η Αιθιοπία, το Ιράκ, το Ισραήλ, η Σομαλία και η
Νιγηρία.
Η πολιομυελίτιδα είναι μια πολύ μεταδοτική νόσος που πλήττει κυρίως τα παιδιά κάτω των πέντε ετών. Μπορεί να επιφέρει την παράλυση μέσα
σε μερικές ώρες και σε μερικές περιπτώσεις είναι
θανάσιμη.
Ο αριθμός των κρουσμάτων πολιομυελίτιδας
έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 99% από το
1988, περνώντας από τα 350.000 στα 406 κατα-

γεγραμμένα κρούσματα το 2013. Η μείωση αυτή
είναι το αποτέλεσμα της παγκόσμιας προσπάθειας για την εξάλειψη αυτής της νόσου, σύμφωνα
με τον ΠΟΥ.
Το 2014, δεν απομένουν παρά μόνο τρεις χώρες
όπου η νόσος αυτή θεωρείται ενδημική, το Αφγανιστάν, η Νιγηρία και το Πακιστάν, ενώ το 1988
ήταν περισσότερες από 125.
«Εντούτοις η πολιομυελίτιδα συνεχίζει να διαδίδεται σε διεθνή κλίμακα από τις χώρες στις οποίες ενδημεί καθώς και από τις χώρες στις οποίες
εμφανίζονται και πάλι κρούσματα», υπογραμμίζει ο ΠΟΥ.
Από τον Ιανουάριο ως τον Απρίλιο, κατά τη θεωρούμενη «χαμηλή περίοδο» μετάδοσης της
πολιομυελίτιδας, έχουν εντοπισθεί τρεις νέες
εκδηλώσεις εισαγόμενων κρουσμάτων πολιομυελίτιδας: στην Ασία (από το Πακιστάν στο Αφγανιστάν), στη Μέση Ανατολή (από τη Συρία στο
Ιράκ) και στην κεντρική Αφρική (από το Καμερούν στην Ισημερινή Γουινέα), εξηγεί ο παγκόσμιος οργανισμός.
MERS
Μακραίνει ο κατάλογος των θυμάτων στη Σαουδική Αραβία καθώς τέσσερις ακόμη άνθρωποι
προστέθηκαν στη λίστα με τους θανάτους. Ειδικότερα, τους 115 έφτασε ο αριθμός των νεκρών
στην Σαουδική Αραβία από τον κορονοϊό MERS,
μετά το θάνατο, τις τελευταίες μέρες, τεσσάρων
ανθρώπων που είχαν προσβληθεί, σύμφωνα με
ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της χώρας.
Tον τελευταίο καιρό καταγράφεται μια αύξηση του αριθμού των θανάτων από MERS στην Σαουδική Αραβία και τουλάχιστον τέσσερις γιατροί
παραιτήθηκαν από νοσοκομείο της Τζέντα, αρνούμενοι να περιθάλψουν ασθενείς καθώς φοβόντουσαν μην προσβληθούν οι ίδιοι από τον
κορονοϊό.
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Η Νokia επενδύει σε τεχνολογίες γιά αυτοκίνητα

DARPA: Aναζητώντας την κατανόηση της ανθρώπινης γλώσσας
Η DARPA (Defense Advanced Research Projects
Agency) επεξεργάζεται μια σειρά τεχνολογιών
που θα της επιτρέψουν να κατανοηθεί καλύτερα
η ανθρώπινη γλώσσα, ώστε να μπορέσει να αναλυθεί καλύτερα ο προφορικός και γραπτός λόγος.
Για να επιτύχει τους στόχους της η DARPA έχει
ξεκινήσει το πρόγραμμα DEFT (Deep Exploration
and Filtering of Text), που της επιτρέπει την ανάλυση γραπτών δεδομένων σε κλίμακα πέρα από
τα όρια ανθρώπινων δυνατοτήτων κατανόησης.
Το πρόγραμμα DEFT επιδιώκει να δημιουργήσει προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη που θα είναι
σε θέση να βοηθά τους αναλυτές πληροφοριών
να επεξεργάζονται μεγαλύτερο όγκο εγγράφων
ή ηχητικών δεδομένων, ενώ παράλληλα θα υπάρχει η δυνατότητα καλύτερης κατανόησης του περιεχομένου.
Η τεχνολογία που αναπτύσσεται πρόκειται να
καλύψει τις τεράστιες ανάγκες ανάλυσης δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια
για τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.
Έτσι, καθώς το σύστημα θα αναλύει νέες πηγές
δεδομένων, οι αναλυτές που θα παραλαμβάνουν

τα αποτελέσματα θα λαμβάνουν και ειδοποιήσεις
σχετικά με ύποπτες επικοινωνίες (περιεχόμενο,
άτομα, μέρη κλπ) σε συνδυασμό με άλλα συναφή
έγγραφα.
Το σύστημα βασίζεται στη χρήση της τεχνολογίας NLP (natural-language processing) η οποία
μπορεί να «ξεχωρίζει» σημεία ενδιαφέροντος
στον ανθρώπινο, γραπτό ή προφορικό, λόγο τα
οποία πολλές φορές δεν γίνονται αντιληπτά από
τους ίδιους τους ανθρώπους.
Αν και δεν είναι η πρώτη φορά που η DARPA
πειραματίζεται με την τεχνολογία NLP, οι νέες προσεγγίσεις «βαθιάς κατανόησης» που χρησιμοποιούνται, ενδέχεται να βοηθήσουν στην
καλύτερη κατανόηση δεδομένων (γραπτών ή
προφορικών) σε εννοιολογικό επίπεδο.
Παράλληλα, μέσω του προγράμματος DEFT
υπάρχει και η ελπίδα δημιουργίας και μιας σχετικής βάσης δεδομένων. Έτσι, αν το DEFT είναι επιτυχημένο, οι αναλυτές πληροφοριών θα μπορούν
να έχουν στη διάθεσή τους εργαλεία που θα μπορούν να εντοπίζουν και τον πλέον απειροελάχιστο
υπαινιγμό, στα λόγια ενός υπόπτου.

Βρείτε μέσω «GPS» πού ζούσαν οι πρόγονοί σας πριν 1000 χρόνια

Παρεμφερές όνομα, αλλά και «τρόπο λειτουργίας» με το πρόγραμμα δορυφορικής πλοήγησης
GPS (Global Positioning System) έχει μία τεχνική
που αναπτύχθηκε από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ, η οποία επιτρέπει τον εντοπισμό
της περιοχής καταγωγής ενός ανθρώπου σε βάθος χιλιετίας.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση
του πανεπιστημίου, το συγκεκριμένο εργαλείο
(Geographic Population Structure- GPS) δημιουργήθηκε από τους Εράν Ελχάικ (Πανεπιστήμιο
του Σέφιλντ) και την Τατιάνα Ταταρίνοβα (Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια) και η λειτουργία του είναι παρόμοια με αυτήν ενός συστήματος
δορυφορικής πλοήγησης, καθώς «σας επιτρέπει
να βρείτε τον δρόμο προς το σπίτι, αλλά όχι σε
αυτό που ζείτε τώρα, αλλά αυτό των προγόνων
σας πριν 1.000 χρόνια».
Μέχρι πρόσφατα, οι επιστήμονες ήταν σε θέση να εντοπίσουν πού διαμορφώθηκε το DNA με
ακρίβεια 700 χιλιομέτρων – κάτι που, στην Ευρώπη, μεταφράζεται σε «απόσταση» δύο χωρών.
Ωστόσο, η συγκεκριμένη τεχνική έχει βαθμό επιτυχίας της τάξης του 98% όσον αφορά τον προσδιορισμό της καταγωγής πληθυσμών από τις
σωστές γεωγραφικές περιοχές, και μάλιστα με
ακρίβεια χωριού και νησιού.
Ένα τέτοιο επίτευγμα -το να μπορεί να βρεθεί
πού έγινε η τελευταία «ανάμιξη» των γενετικών
«δεξαμενών» που είχε αποτέλεσμα τη δημιουργία/ διαμόρφωση του DNA ενός ατόμου- μπορεί
να έχει σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά στην
ανάπτυξη εξατομικευμένων φαρμάκων, στην
εξέλιξη της επιστήμης της σήμανσης και τη μελέτη πληθυσμών και εθνοτικών ομάδων των οποίων η προέλευση αποτελεί αντικείμενο μελέτης.
Μία γενετική μείξη προκύπτει όταν άτομα από
δύο πληθυσμούς που ήταν μέχρι πρόσφατα διαχωρισμένοι ζευγαρώνουν και αναπαράγονται.
Αυτό έχει αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων γενετικών δεξαμενών. Τέτοιου είδους διαδικασίες
είναι πολύ κοινές στην ιστορία, ιδίως σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστεύσεων και εισβολών.
«Αν σκεφτούμε ότι ο κόσμος μας αποτελείται
από διαφορετικά χρώματα ''σούπας'', που αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς πληθυσμούς, είναι
εύκολο να οπτικοποιήσουμε το πώς προκύπτει η
γενετική μείξη. Αν ένας πληθυσμός από μία περιοχή ''μπλε σούπας'' αναμειχθεί με έναν πληθυσμό
από περιοχή ''κόκκινης σούπας'', τότε τα παιδιά
τους θα εμφανίζονται ως ''μωβ σούπα''» αναφέρει ο δρ. Εράν Ελχάικ. «Όσο περισσότερη ανάμι-

ξη λαμβάνει χώρα, τόσο περισσότερα χρώματα
εμφανίζονται, κάτι που κάνει δυσκολότερο τον
εντοπισμό της καταγωγής του DNA μέσω εργαλείων όπως το SPA (Spatial Ancestry Analysis),
που έχει επίπεδο ακριβείας κάτω του 2%».
«Αυτό που ανακαλύψαμε είναι ένας τρόπος να
βρούμε όχι το πού γεννηθήκατε -αυτό το βλέπετε
και στο διαβατήριό σας- αλλά πού σχηματίστηκε
το DNA σας πριν από 1.000 χρόνια, δημιουργώντας μοντέλα αυτών των διαδικασιών μείξης. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι μπορούμε να
το κάνουμε με αυτό με τόσο μεγάλη ακρίβεια,
ώστε μπορούμε να βρούμε το χωριό στο οποίο
ζούσαν οι πρόγονοί σας πριν εκατοντάδες χρόνια.
Αυτό μέχρι τώρα ήταν αδύνατο».
Για να επιδείξουν την ακρίβεια των εκτιμήσεων του GPS, ο Ελχάικ και οι συνεργάτες του ανέλυσαν δεδομένα από δέκα χωριά στη Σαρδηνία
και πάνω από 20 νησιά στην Ωκεανία. Σύμφωνα
με τη μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο Nature
Communications, ήταν δυνατός ο «γεωπροσδιορισμός» του ¼ των κατοίκων στη Σαρδηνία
κατευθείαν στο χωριό καταγωγής και των περισσότερων εκ των υπολοίπων σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων από αυτό. Όσον αφορά στα αποτελέσματα
για την Ωκεανία, είχαν επιτυχία 90% στον προσδιορισμό του νησιού καταγωγής των κατοίκων.
«Η τεχνική αυτή σημαίνει ότι δεν μπορούμε πλέον εύκολα να χαρακτηρίσουμε τις εθνικές
ταυτότητες των ανθρώπων με μία και μόνη ταμπέλα. Είναι αδύνατον να επιλέξουμε ένα ''κουτάκι'', όπως ''Λευκός Βρετανός'' ή ''Αφρικανός'',
καθώς αποτελούμε πολύ σύνθετα μοντέλα, με τις
δικές μας, μοναδικές ταυτότητες. Η έννοια των
φυλών απλά είναι αβάσιμη».
Η δρ. Τατιάνα Ταταρίνοβα ανέπτυξε μία ιστοσελίδα για το συγκεκριμένο εργαλείο, δίνοντας
στο κοινό πρόσβαση στο GPS. «Για να βοηθήσω
τον κόσμο να βρει τις ρίζες του, ανέπτυξα ένα site
που επιτρέπει σε οποιονδήποτε έχει τον γονότυπό του καταγεγραμμένο να ανεβάσει τα αποτελέσματά του και να χρησιμοποιήσει το GPS για να
βρει την περιοχή καταγωγής των προγόνων του»
αναφέρει.
«Μας εξέπληξε η απλότητα και η ακρίβεια αυτής της μεθόδου. Οι άνθρωποι σε μία γεωγραφική
περιοχή είναι πιο πιθανό να έχουν παρόμοια γενετικά χαρακτηριστικά. Όταν έχουν και χαρακτηριστικά που βρίσκονται σε άλλες, απομακρυσμένες
περιοχές, η περιοχή προέλευσής τους είναι γενικά η κοντινότερη περιοχή στην οποία μπορούν να
βρεθούν αυτά τα χαρακτηριστικά».

Η Nokia ανακοίνωσε την ίδρυση ενός επενδυτικού κεφαλαίου, που αναμένεται να επενδύσει 100
εκατομμύρια δολάρια σε τεχνολογίες που αναπτύσσουν startups, για χρήση εντός των αυτοκινήτων.
Το επενδυτικό κεφάλαιο έχει την ονομασία
Connected Car Fund και η διαχείρισή του θα γίνεται από το Nokia Growth Partners (NGP) και
σύμφωνα με την ανακοίνωση της φινλανδικής
εταιρείας «θα επενδύει σε εταιρείες των οποίων
οι καινοτομίες θα είναι σημαντικές για την ανάπτυξη της διασύνδεσης και της νοημοσύνης στα
οχήματα».
Το εν λόγω fund θα είναι στενά συνδεδεμένο με
το τμήμα δημιουργίας χαρτών της Nokia (HERE)
και αναμένεται να εντοπίζει εταιρείες και τεχνολογίες που θα μπορούν να υποστηρίξουν ένα
πλέγμα εφαρμογών και υπηρεσιών γύρω από το
HERE.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το HERE είναι τμήμα
που θα παραμείνει υπό τον έλεγχο της Nokia με-

τά την εξαγορά του τμήματος Συσκευών και Υπηρεσιών από τη Microsoft. Η συμφωνία προβλέπει
ότι πατέντες του HERE θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συσκευές με λειτουργικό Windows
Phone και συσκευές βασικών χαρακτηριστικών
της Microsoft, για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
Ωστόσο, η Nokia θα διατηρήσει τον έλεγχο της
μονάδας, η οποία προβλέπεται να της αποφέρει
σημαντικά κέρδη στο μέλλον.
Η Nokia δεν είναι η μόνη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ενσωμάτωση ψηφιακών δυνατοτήτων στα μελλοντικά οχήματα. Η Apple έχει
ήδη εξαγγείλει το CarPlay σε συνεργασία με τις
Ferrari, Mercedes Benz και Volvo, ενώ σε συνεργασία με αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες
έχει δημιουργήσει υπηρεσία χρήσης του iPhone
από τους οδηγούς, μόνο με τη χρήση της φωνής τους. Παράλληλα, η Google έχει ανακοινώσει
από τον Ιανουάριο την Open Automotive Alliance
με πρώτα μέλη τις Audi, General Motors, Honda,
Hyundai και Nvidia.

Διατροφικές ανάγκες της άνοιξης και του καλοκαιριού

Η αύξηση της θερμοκρασίες περιβάλλοντος,
όσο μπαίνουμε στους πιο ζεστούς μήνες του
έτους, δημιουργεί κάποιες ιδιαίτερες διατροφικές απαιτήσεις.
Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι για να ανταποκριθούμε στις υψηλές θερμοκρασίες κύριος
θερμορυθμιστικός μηχανισμός είναι ο ιδρώτας.
Με τον ιδρώτα μειώνεται η θερμοκρασία του σώματος μας και διατηρείται σε φυσιολογικά επίπεδα.
Η αυξημένη όμως εφίδρωση έχει ως αποτέλεσμα εκτός της απώλειας νερού και την απώλεια
ορισμένων βασικών συστατικών του σώματός
μας, με κυριότερα από αυτά το κάλιο, το νάτριο
και το χλώριο. Υπάρχουν αποδείξεις ότι η απώλεια σωματικού νερού και ηλεκτρολυτών πάνω
από 2% του σωματικού βάρους μπορεί να προκαλέσει σημαντική καταστολή της απόδοσης του
ατόμου (σωματικής και πνευματικής).
Η θερμοκρασία του σώματος αυξάνεται ταχύτατα, αυξάνοντας δραστικά την πιθανότητα κραμπών, εξάντλησης ακόμα και θερμοπληξίας. Η
θερμοπληξία έχει ρυθμό θνησιμότητας 80% σε
πληθυσμιακές ομάδες αυξημένης ευαισθησίας ηλικιωμένοι, παιδιά. Είναι κατά συνέπεια απαραίτητη η αναπλήρωση εκτός των υγρών, μέσα από
την κατανάλωση νερού και χυμών, και συγκεκριμένων συστατικών όπως :
Νάτριο
Αποτελεί κύριο συστατικών των σωματικών μας
υγρών και παίζει καθοριστικό ρόλο στη νευρομυική δραστηριότητα, στη λειτουργικότητα της καρδίας και άλλων ζωτικών οργάνων. Βοηθάει στη
διατήρηση της ισορροπίας υγρών και ανεπάρκεια
του μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα,
όπως μυϊκούς σπασμούς, ναυτία, διαταραχή της
ισορροπίας υγρών και ηλεκτρολυτών, η οποία αν
δεν αναταχθεί εγκαίρως μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε κώμα. Κύρια πηγή πρόσληψης νατρίου
είναι το αλάτι, υπό οποιαδήποτε μορφή, καθώς
επίσης και οι αλατισμένες τροφές. Επίσης τα περισσότερα αθλητικά ποτά αλλά και οι χυμοί είναι
εμπλουτισμένα με κάποια μορφή νατρίου.
Κάλιο
Συντελεί επίσης στη ρύθμιση της οξεοβασι-

κής ισορροπίας του οργανισμού, καθώς επίσης
και στη ρύθμιση της αρτηριακής πιέσεως και την
ομαλή καρδιακή λειτουργία. Ανεπάρκεια καλίου
μπορεί να οδηγήσει σε ιδιαιτέρως σοβαρές καταστάσεις, όπως μυϊκή αδυναμία και παράλυση,
νευρικές διαταραχές, διαταραχή της καρδιακής
λειτουργίας, αρρυθμίες και ακόμη και κώμα και
θάνατο. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο σε περιόδους όπου έχουμε αυξημένη απώλεια υγρών
να αναπληρώνουμε επαρκώς τις αντλίες καλίου
του οργανισμού. Τροφές πλούσιες σε κάλιο είναι
τα φρούτα και οι χυμοί (και ιδιαιτέρως η μπανάνα, το γκρέιπ φρουτ και τα εσπεριδοειδή, τα σύκα), η πατάτα, τα δημητριακά, τα ωμά λαχανικά
και οι ξηροί καρποί.
Χλώριο
Το χλώριο διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο
στη ρύθμιση της ισορροπίας υγρών και ηλεκτρολυτών στον οργανισμό. Παράλληλα, είναι απαραίτητο για την παραγωγή γαστρικών οξέων στο
στομάχι και την ομαλά πέψη των τροφών, καθώς
επίσης και για την απορρόφηση του σιδήρου και
της βιταμίνης Β12. Ανεπάρκεια χλωρίου προκαλεί
σοβαρή διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας
του οργανισμού, μεταβολική αλκάλωση, η οποία
μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στο θάνατο. Σημαντικότερη πηγή χλωρίου είναι το αλάτι και το
νερό, αφού σήμερα η χλωρίωση αποτελεί βασική
διαδικασία για την παραγωγή πόσιμου νερού.
Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς εύκολα ότι κατά
τους πιο ζεστούς μήνες του έτους είναι σημαντική
η αναπλήρωση των υγρών και των ηλεκτρολυτών
που αναφέρθηκαν παραπάνω, τόσο μέσα από τις
τροφές που τα περιέχουν όσο και μέσω της κατανάλωσης υγρών. Στο σημείο όμως αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι απώλειες υγρών μπορεί να
αναπληρώνονται μέσω της κατανάλωσης νερού,
όχι όμως και οι αντίστοιχες των ηλεκτρολυτών.
Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο το καλοκαίρι
να καταναλώνουμε άφθονους χυμούς φρούτων
και λαχανικών, αλλά και φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τα οποία περιέχουν τόσο σημαντικά ποσά
νερού, αλλά και απαραίτητα μεταλλικά άλατα και
ιχνοστοιχεία που βοηθούν να αναπληρώσουμε τις
όποιες απώλειες.

«Πρωτεΐνη της νιότης» και «θεραπεία – βαμπίρ» κατά της γήρανσης
Νέες ελπίδες για καταπολέμηση της γήρανσης, με την χορήγηση, είτε μιας συγκεκριμένης νεανικής
πρωτεΐνης (ένα είδος ελιξίριου της νεότητας), είτε απευθείας νεανικού αίματος (ένα είδος θεραπείας βαμπίρ), δίνουν τρεις νέες επιστημονικές έρευνες.
Εφόσον αποδειχτεί ότι κάτι ανάλογο είναι εφικτό και στους ανθρώπους, τότε ανοίγει ο δρόμος για
επαναστατικές θεραπευτικές τεχνικές για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ, αλλά και για τη γήρανση
γενικότερα.
Επιστήμονες στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η μεταδιδακτορική Ελληνίδα μοριακή βιολόγος Λήδα Κατσιμπάρδη, ανακάλυψαν σε δύο ξεχωριστές έρευνες ότι μία πρωτεΐνη, η οποία πέρυσι είχε αποδειχτεί
ότι «ξανανιώνει» τις καρδιές γέρικων ποντικιών, έχει ανάλογη επίδραση στον εγκέφαλο και στους σκελετικούς μυς των πειραματόζωων.
Τα πειράματα της πρώτης μελέτης έδειξαν ότι οι σωματικές ικανότητες των πειραματόζωων με ηλικία αντίστοιχη ενός 70χρονου ανθρώπου βελτιώθηκαν με την έγχυση της πρωτεΐνης GDF11, η οποία
υπάρχει εξ αρχής τόσο στα ποντίκια, όσο και στους ανθρώπους, ρυθμίζοντας τη δραστηριότητα των
βλαστικών κυττάρων, αλλά μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου.
Οι ερευνητές δεν απέκλεισαν ότι ένα νέο φάρμακο με βάση τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη θα μπορούσε μελλοντικά να δοκιμαστεί για τη βελτίωση της λειτουργίας των εγκεφαλικών νευρώνων, ενώ ευελπιστούν ότι ίσως μία και μόνη πρωτεΐνη, όπως η GDF11, είναι αρκετή για να αναστρέψει εν μέρει την
έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών λόγω γήρανσης και άνοιας, επιβραδύνοντας και την εξέλιξη της
νόσου Αλτσχάιμερ.
«Οι μελέτες δείχνουν ότι ο γερασμένος εγκέφαλος είναι εύπλαστος και μπορεί να ανακάμψει λειτουργικά και μάλιστα αυτό μπορεί να γίνει με πολύ απλό τρόπο, απλώς τροφοδοτώντας τον με νεανικό
πλάσμα αίματος», δήλωσε ο Τόνι Γουάις Κορέι, η ομάδα του οποίου σχεδιάζει μία ανάλογη κλινική δοκιμή σε ασθενείς με Αλτσχάιμερ.
Άλλοι επιστήμονες εμφανίστηκαν πάντως πιο επιφυλακτικοί και δήλωσαν ότι περιμένουν τις κλινικές
δοκιμές σε ανθρώπους.
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«Τα λόγια μας, η ζωή και ο πόνος μας δεν είναι τίποτα. Ο θάνατός μας -ο θάνατος ενός παπουτσή κι
ενός φτωχού ψαρά- είναι το παν για μας! Η τελευταία στιγμή μάς ανήκει - η θανάσιμη αγωνία είναι ο
θρίαμβός μας...». Μπαρτολομέο Βαντσέτι
Στις 15 Απρλίου του 1920, δύο ταμίες του εργοστασίου υποδημάτων ΣΛΕΪΤΕΡ & ΜΟΡΙΛ, ο Φρέντερικ Πάρμεντερ και ο Αλεξάντερ Μπεραρντέλι,
περπατούσαν στην Πολιτεία της Μασαχουσέτης
των Ηνωμένων Πολιτειών, στον κεντρικό δρόμο
του Σάουθ Μπρέιντρι. Μαζί τους κουβαλούσαν
δύο μικρά χρηματοκιβώτια με 15.000 δολάρια.
Λίγο πριν φτάσουν στην πόρτα του εργοστασίου - περί τις 3 μ.μ. - δέχτηκαν επίθεση από ένοπλους ληστές, που άρχισαν να τους πυροβολούν.
Οι ληστές αφού εκτέλεσαν τα θύματά τους πήραν
τα χρηματοκιβώτια και το έσκασαν με αυτοκίνητο που τους περίμενε γι' αυτή τη δουλιά μαζί με
άλλα μέλη της συμμορίας. Παρά το γεγονός ότι
η ληστεία ήταν αιματηρή, δεν ήταν καθόλου ένα
ασυνήθιστο γεγονός εκείνη την εποχή τόσο στην
Πολιτεία της Μασαχουσέτης όσο και γενικότερα
στις ΗΠΑ.
Οι αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τους ληστές ως ξένους, πιθανότατα Ιταλούς. Για το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία είπαν
πως ήταν τύπου «Οβερλαντ».
Έχοντας αυτά τα στοιχεία η αστυνομία βρήκε
πως κάποιος Ιταλός, ονόματι Μπόντα, είχε αφήσει
για επισκευή στο «Γκαράζ Τζόνσον», ενός προαστίου της πόλης, ένα παλιό «Οβερλαντ». Οπως
ήταν φυσικό, το γκαράζ τέθηκε υπό διακριτική
παρακολούθηση και ο ιδιοκτήτης του κλήθηκε
να ενημερώσει αμέσως τις αρχές στην περίπτωση
που ο Μπόντα ή κάποιος άλλος ζητούσε να πάρει
το αυτοκίνητο.
Είκοσι μέρες μετά τη ληστεία, τη νύχτα, της
5ης Μαϊου του 1920, ο Μπόντα με τρεις γνωστούς
του…πήγε στο γκαράζ για να πάρει το αυτοκίνητο. Ο Τζόνσον αμέσως έστειλε τη γυναίκα του
να τηλεφωνήσει στην αστυνομία και οι τέσσερις
ύποπτοι που αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε προτίμησαν να φύγουν.
Λίγο αργότερα η αστυνομία συνέλαβε τους
τρεις ενώ ο Μπόντα κατάφερε να διαφύγει. Τον
έναν απ' αυτούς, τον Ορτσιάνι, τον συνέλαβαν και
την άλλη μέρα τον φυλάκισαν.
Οι άλλοι δύο πήραν το τραμ του Μπρόκτον, συνελήφθησαν μέσα σ' αυτό και οδηγήθηκαν στο
αστυνομικό τμήμα. Εκεί έδωσαν τα ονόματά τους:
Νικόλα Σάκο και Μπαρτολομέο Βαντσέτι. Στην
ανάκριση έπεσαν σε αντιφάσεις κι ήταν φανερό
πως ήθελαν να κρύψουν πράγματα. Για τον Μπόντα και τον Ορτσιάνι δήλωσαν πως δεν τους ήξεραν αλλά δεν μπόρεσαν να εξηγήσουν για ποιο
λόγο πήγαν μαζί με αυτούς τους δύο στο «Γκαράζ
Τζόνσον» να πάρουν το «Οβερλαντ». Στην κατοχή
τους βρέθηκαν δύο περίστροφα. Ο Σάκο μάλιστα
κουβαλούσε μαζί του και σφαίρες. Η θέση τους
- χωρίς φυσικά οι ίδιοι να γνωρίζουν τι ακριβώς
τους περίμενε - ήταν αρκετά δύσκολη. Πριν όμως
παρουσιάσουμε τη συνέχεια ας δούμε ποιοι ήταν
οι δύο αυτοί άνθρωποι.
Ο Νικόλα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντσέτι
ήταν Ιταλοί που μετανάστευσαν στις Ηνωμένες
Πολιτείες για μια καλύτερη ζωή. Ο Μπαρτολομέο έφτασε στη Νέα Υόρκη τον Ιούνιο του 1908
σε ηλικία 20 χρόνων. Την ίδια χρονιά έφτασε στη
Βοστόνη και ο Νικόλα μαζί με τον αδελφό του Σαμπίνο. Ηταν μόλις 17 ετών. Γρήγορα ο Σαμπίνο
πήρε το δρόμο της επιστροφής κι έτσι ο Νικόλα
συνέχισε μόνος σε μια χώρα δύσκολη, αχανή, που
υποσχόταν όμως πολλά και σίγουρα ένα καλύτερο μέλλον απ' αυτό που επιφύλασσε η πατρίδα.
Η πρώτη επαφή με τις ΗΠΑ ήταν μάλλον ψυχρολουσία για τους δύο νεαρούς που εγκατέλειψαν
την πατρίδα τους γεμάτοι όνειρα. Στα απομνημονεύματά του, που έγραψε στη φυλακή, με τίτλο
«Η ιστορία της ζωής ενός προλετάριου», ο Βαντσέτι γράφει: «Μέσα στη μαύρη απελπισία πήρα
την απόφαση να φύγω από την Ιταλία και να πάω
στην Αμερική. Στις 9 Ιουνίου 1908 αποχαιρέτησα τα αγαπημένα μου πρόσωπα... Ταξιδεύοντας 2
μέρες με τρένο μέσω Γαλλίας και μετά διασχίζοντας επί 7 μέρες τον ωκεανό, έφτασα στη γη της
επαγγελίας. Η Νέα Υόρκη ξεπρόβαλλε απειλητικά
στον ορίζοντα με όλο το μεγαλείο και την αυταπάτη της ευτυχίας που υποσχόταν».
Ο Βαντσέτι ήταν άνθρωπος που αγαπούσε τη
γνώση και που φρόντιζε πάντοτε να διευρύνει
τις γνώσεις του. «Αν και περιγράφεται - γράφει ο
Εγκον Αϊς - συνήθως ως ονειροπόλος, ήταν ο τυπικός «φιλόσοφος του καφενείου»». Στην πραγματικότητα, ήταν ένας εργάτης δοσμένος στο
ιδανικό της διεκδίκησης μιας δικαιότερης κοινωνίας. Μέσα από την ίδια του την πείρα είχε κατανοήσει βαθιά την απελευθερωτική δύναμη της

HΠΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ

Σάκο και Βαντσέτι - Μόνο η σιωπή είναι ντροπή

γνώσης και για το λόγο αυτό διάβαζε συνεχώς
προσπαθώντας να εμβαθύνει διαρκώς πάνω στα
προβλήματα της εποχής των πρώτων δεκαετιών
του 20ού αιώνα. Ως εργάτης στα λατομεία στο Κονέκτικατ, ως ανειδίκευτος στο Γιάνγκσταουν, ως
χαλυβουργός στο Πίτσμπουργκ, ως σιδηροδρομικός στη Μασαχουσέτη, ως πωλητής ψαριών στο
Πλίμουθ είχε πάντοτε μαζί του ένα βιβλίο διψώντας για μάθηση και ελευθερία.
Ο Σάκο ήταν ειδικευμένος τσαγκάρης. Ηταν κοντός και μυώδης, με μεγάλη όρεξη για ζωή. Αγαπούσε τη φύση, τα λουλούδια, τα δέντρα και ήταν
σπουδαίος κηπουρός. Αντίθετα από τον Βαντσέτι, αυτός είχε δημιουργήσει οικογένεια. Το πρώτο
του παιδί ήταν ο Ντάντε κι αργότερα προστέθηκε
κι ένα κοριτσάκι, η Ινέζ.
Ο Σάκο και ο Βαντσέτι ιδεολογικά και πολιτικά ήταν αναρχικοί. Για την εποχή εκείνη, ανήκαν
σ' ένα υπαρκτό ρεύμα μέσα στο εργατικό κίνημα
που σε γενικές γραμμές επαγγελλόταν τον κομμουνισμό χωρίς όμως να αναγνωρίζει τη μεταβατική περίοδο όπου το κράτος της εργατικής τάξης
είναι ιστορικά αναγκαίο. Η δογματική αυτή θέση
των αναρχικών, να τοποθετούνται από θέση αρχής ενάντια σε κάθε εξουσία, τους οδηγούσε στην
τραγική αντίφαση να συμμετέχουν μεν - όπως
έγινε και στη Ρωσία - στην επαναστατική δράση
κατά της αστικής εξουσίας, αλλά μόλις αυτή υποχωρούσε, μόλις συντελούνταν το πέρασμα της
εξουσίας στην εργατική τάξη, στρέφονταν κατά
της δικτατορίας του προλεταριάτου, βοηθώντας
έτσι αντικειμενικά την αντεπανάσταση.
Στις 27 Ιουνίου 1905 η αριστερή πτέρυγα του
Σοσιαλιστικού Κόμματος και το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα ίδρυσαν την Οργάνωση «Βιομηχανικοί Εργάτες του Κόσμου».
Σ' αυτό το εργατικό κίνημα μπήκαν, ανδρώθηκαν κι έδωσαν όλο τους το είναι ο Νικόλα Σάκο
και ο Μπαρτολομέο Βαντσέτι. Ταυτόχρονα, ξεχωριστή δράση ανέπτυξαν και για την υπεράσπιση

των αλλοδαπών. Η τεράστια είσοδος μεταναστών
στις ΗΠΑ είχε φέρει στην επιφάνεια το ρατσισμό
και οι αιτίες γι' αυτό ήταν πολλές.
Λίγες ημέρες πριν τη σύλληψή τους, οι αρχές
στη Νέα Υόρκη είχαν συλλάβει ένα φίλο των Σάκο
και Βαντσέτι, τον Ιταλό τυπογράφο Αντρέα Σαλσέντο, τον οποίο κράτησαν παρανόμως για οκτώ
εβδομάδες. Η συνέχεια ήταν τραγική. Είτε από
απόγνωση - είτε γιατί τον έσπρωξαν, ο Σαλσέντο
από τον 14ο όροφο βρέθηκε στο πεζοδρόμιο του
υπουργείου Δικαιοσύνης και όπως ήταν φυσικό η
αγανάκτηση των ξένων πολιτικοποιημένων εργατών - ιδιαίτερα των Ιταλών - έφτασε στο αποκορύφωμα.
Οι Σάκο και Βαντσέτι άρχισαν να οργανώνουν
συγκέντρωση διαμαρτυρίας γι' αυτό το ζήτημα, η
οποία μάλιστα είχε οριστεί να γίνει στο Μπρόκτον
στις 9 Μαϊου 1920. Για τους σκοπούς της συγκέντρωσης (μετακινήσεις, προπαγάνδα κλπ) επιχείρησαν να πάρουν από το «Γκαράζ Τζόνσον»
το αυτοκίνητο του Μπόντα και ακριβώς για τον
ίδιο λόγο - για την περιφρούρηση της οργάνωσης
της συγκέντρωσης - έπεσαν σε αντιφάσεις στην
αστυνομία όταν τους συνέλαβε. Δεν ήθελαν να
προδώσουν τους συντρόφους τους, ούτε και τις
προετοιμασίες που γίνονταν.
Στο πλαίσιο αυτής της συνωμοτικότητας πιθανόν δε χρησιμοποίησαν και άλλοθι που στην πορεία τούς ήταν απαραίτητα για να αποδείξουν την
αθωότητά τους.
Η δικαστική διαδικασία είναι μια μοναδική
φάρσα. Οι «αυτόπτες μάρτυρες» έχουν προπαρασκευαστεί κάτω απ’ την πίεση του εισαγγελέα και
της αστυνομίας. Κανένας τους, βέβαια, δεν ήταν
μπροστά την ώρα της ληστείας, όλοι, όμως, «αναγνωρίζουν τους κατηγορούμενους» ως δράστες.
Στην αρχή της διαδικασίας, ένας από τους πρώτους «αυτόπτες μάρτυρες», αποκαλύπτεται ότι
είναι πρόσφατα αποφυλακισμένος εγκληματίας,
ο οποίος εμφανίστηκε στο δικαστήριο με ψεύτι-

κο όνομα. Ο ίδιος ομολογεί ότι δέχτηκε να ψευδομαρτυρήσει σε συνεννόηση με τον εισαγγελέα
και με αντάλλαγμα την αποφυλάκισή του. Κατά
τη διάρκεια της δίκης, αποκαλύπτεται ότι ο διορισμένος από το δικαστήριο διερμηνέας παραποιεί
συστηματικά τα λεγόμενα των δύο κατηγορουμένων, στηριζόμενος στο ότι ο Σάκο και ο Βαντσέτι
δεν ξέρουν καλά αγγλικά.
Τελικά, μετά την κατάρριψη όλων των κατηγοριών από τους κατηγορούμενους, το μοναδικό
στοιχείο, στο οποίο μπορεί να στηριχτεί η κατηγορούσα αρχή, είναι το όπλο του Σάκο. Μάρτυρας
- κλειδί θεωρείται ένας εμπειρογνώμονας όπλων,
ο οποίος καλείται να καταθέσει. Ομως, η κατάθεσή του καθοδηγείται με μαεστρία από τον εισαγγελέα, ώστε να μείνει η εντύπωση ότι το πιστόλι
του κατηγορουμένου είναι το πιστόλι, με το οποίο
έγινε η ληστεία και διαπράχθηκαν οι δύο φόνοι.
Ιδού, λοιπόν, η μεθόδευση, όπως την αποκάλυψε αργότερα ο διευθυντής της αστυνομίας
της Μασαχουσέτης, κάπτεν Πρόκτορ, ο οποίος κατέθεσε ως εμπειρογνώμων όπλων στη δίκη: «Συμφωνήσαμε με τον εισαγγελέα να πω ότι
οι σφαίρες που βρέθηκαν στον τόπο της ληστείας προέρχονται κατά πάσα πιθανότητα από το
πιστόλι του Νικόλα Σάκο. Ομως, επειδή υπήρχε
κίνδυνος να αποκαλυφθεί το ψέμα, ο εισαγγελέας
μου είπε ότι αν μου ζητηθούν αποδείξεις από κάποιο μέλος του δικαστηρίου να πω ότι δεν έχω».
Κατά «σύμπτωση», αποδείξεις δε ζητήθηκαν και
ο δικαστής Ουέμπστερ Θέϊχερ, γνωστός στη Μασαχουσέτη για τις αντιδραστικές του απόψεις,
ανακεφαλαιώνοντας την κατάθεση του Πρόκτορ,
αποφαίνεται ότι το φονικό βλήμα προέρχεται από
το πιστόλι του Σάκο.
Αυτό φτάνει για να κηρυχτούν οι δύο ένοχοι. Ο
δικαστής Θέιχερ, στο «αιτιολογικό» της απόφασης, σημειώνει: «Ακόμα κι αν δεν έχουν διαπράξει το έγκλημα, που τους καταλογίζεται, είναι,
πάντως, ηθικά ένοχοι, γιατί είναι εχθροί των σημερινών θεσμών...»!
Πάνω από έξι χρόνια διαρκεί ο αγώνας για την
αναθεώρηση της εσφαλμένης απόφασης. Εργάτες και επιφανείς προσωπικότητες απ’ όλο τον
κόσμο στέκουν στο πλευρό των αθώων καταδικασθέντων. Μια σημαντική εξέλιξη κατά της διάρκεια αυτής της εξαετίας έλαβε χώρα το Νοέμβρη
του 1925: Ο φυλακισμένος για σειρά εγκλημάτων Πορτογάλος Τσελεστίνο Μαντέιρος στέλνει
ένα σημείωμα από τη φυλακή στη διοίκηση της
αστυνομίας και το δικαστήριο της Μασαχουσέτης, όπου γράφει: «Ομολογώ ότι πήρα μέρος στο
έγκλημα του Σάουθ Μπράιντρι και ότι οι Σάκο και
Βαντσέτι δε συμμετείχαν». Το σημείωμα όμως αυτό δεν ελήφθη υπόψη.
Από τον Οκτώβρη του 1921 έως τον Αύγουστο
του 1927, έγιναν 7 αιτήσεις επανεκδίκασης της
υπόθεσης και απορρίφθηκαν και οι επτά.
Η τελευταία αίτηση απευθύνθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας της Μασαχουσέτης
και εξετάστηκε - για να απορριφθεί - σε συνεδριάσεις και συσκέψεις του από τις 27 Γενάρη έως τις
5 Απρίλη 1927. Τα ένδικα μέσα είχαν τελειώσει.
Τώρα είχε έρθει η ώρα να ανακοινωθεί η ποινή:
Ο Νικόλα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντσέτι θα
οδηγούνταν στην Ηλεκτρική Καρέκλα.
Έντεκα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της 22 Αυγούστου του 1927, όταν το ημερολόγιο είχε περάσει
πλέον στην 23η μέρα του μήνα, ο Σάκο κάθισε
στην ηλεκτρική καρέκλα. Εννέα λεπτά αργότερα,
τον ακολούθησε και ο Βαντσέτι. Μαζί τους πέθανε και ο Μαντέιρος.
Το 1970, ο σκηνοθέτης Τζουλιάνο Μοντάλντο,
με ένα καλογραμμένο σενάριο ανά χείρας και
με ένα πρωτοκλασάτο καστ που θα υποστήριζε την ταινία όσο κανείς άλλος (Τζιαν Μαρία Βολοντέ στον ρόλο του Μπαρτολομέο Βαντσέτι και
Ρικάρντο Κουτσιόλα στον ρόλο του Νίκολα Σάκο), μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την υπόθεση
των Νικόλα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντσέτι.
Το αποτέλεσμα δικαίωσε τους πάντες. Στο Φεστιβάλ Καννών του 1971 ο Κουτσιόλα κερδίζει βραβείο ερμηνείας.
Για τη μουσική της ταινίας, η Μπαέζ συναντά
τον 'Ενιο Μορικόνε. Ο τελευταίος γράφει μουσική
σαν να ενορχηστρώνει την απάντηση στην αδικία, με συνθέσεις που περνάνε από τη συγκίνηση
σε οργή και διαμαρτυρία. Η Μπαέζ γράφει τους
στίχους, αυτούς που έστειλε κατευθείαν στη μόνιμη επικαιρότητα: «Ηere΄s to you Νicola and Βart»
τραγουδάει η Μπαέζ και στην «Μπαλάντα των
Σάκο και Βαντσέτι» αντλεί την έμπνευσή της από
τα γράμματα του Μπαρτολομέο Βαντσέτι στον
πατέρα του: «Καλέ μου πατέρα, ναι, είμαι στη φυλακή / Μην ντραπείς να πεις το έγκλημά μου / Το
έγκλημα της αγάπης και αδελφοσύνης / Το να σιωπήσεις μόνο είναι ντροπή».
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Το μαρτυρούν όλα τα Αρχαιοελληνικά Μυστήρια που διδάσκουν τους ανθρώπους, πώς να μην
φοβούνται τον θάνατο. Εκείνος ο οποίος έχει μυηθεί στα μυστήρια της ζωής και της φύσης, γνωρίζει πολύ καλά ότι θάνατος δεν υφίσταται.
Οι σημαντικότερες εορτές των Αρχαίων Ελλήνων ήταν στις ισημερίες και στα ηλιοστάσια (τροπή του ήλιου).
Οι πρώτοι Έλληνες παρατήρησαν ότι τον χειμώνα η γη δεν καρποφορεί. Ενώ όταν ερχόταν η
Άνοιξη η φύση άλλαζε. Η γη άνθιζε και καρποφορούσε.
Έτσι θεσπίστηκαν οι πρώτες εορτές αφιερωμένες στην Μητέρα Γη. Εόρταζαν τόσο τον θάνατό
της τον χειμώνα και την ανάστασή της την Άνοιξη. Αργότερα την Μητέρα Γη εκπροσώπησαν αρκετοί θεοί.
Ο μύθος του Άδωνη
Στην Αθήνα λοιπόν εόρταζαν τον θάνατο και
την ανάσταση του Άδωνη. Ο συμβολισμός των
μυστηρίων είχε σχέση με την βλάστηση και την
καρποφορία της Γης. Το έθιμο αυτό ήταν αρκετά
μεταγενέστερο και «εισήχθη» στην Ελλάδα από
την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.
Τι αναφέρει όμως ο μύθος του Άδωνη. Κάποτε η Αμαζόνα Σμύρνα καυχήθηκε ότι είναι ομορφότερη από την Αφροδίτη. Τότε η θεά την έκανε
να ερωτευθεί τον πατέρα της. Ένα βράδυ η Σμύρνα μεθυσμένη ενώθηκε μαζί του. Την άλλη μέρα
όταν ανακάλυψε τι είχε κάνει πήγε σε ένα δάσος
να κρυφτεί. Η θεά την λυπήθηκε και την μεταμόρφωσε σε ένα δέντρο που ονομάστηκε «Μυρσίνη».
Αργότερα από τον φλοιό αυτού του δέντρου γεννήθηκε ο Άδωνης.
Η Αφροδίτη έδωσε το βρέφος στην Περσεφόνη
να το μεγαλώσει στο βασίλειο του Άδη. Ο Άδωνης
έγινε ένας πανέμορφος άντρας. Τόσο η Περσεφόνη όσο και η Αφροδίτη τον ερωτεύτηκαν. Την διαμάχη αυτή ανέλαβε να λύσει ο Δίας. Αποφάσισε
ότι ο Άδωνης το ένα τρίτο του χρόνου μπορεί να
τον περνάει με την Περσεφόνη, το άλλο τρίτο του
χρόνου με την Αφροδίτη, και το υπόλοιπο χρόνο
όπου εκείνος ήθελε.
Η Αφροδίτη όμως χρησιμοποιώντας την μαγική
της ζώνη επηρεάζει τον Άδωνη, ο οποίος τελικά
αποφασίζει να περνά το ένα τρίτο (τέσσερις μήνες) στον κάτω κόσμο με την Περσεφόνη και τα
υπόλοιπα δύο τρίτα (οκτώ μήνες) στον επάνω κόσμο με την Αφροδίτη.
Έτσι λοιπόν κάθε φορά που ο Άδωνης κατέβαινε στον κάτω κόσμο η φύση πάγωνε και τα λουλούδια μαραίνονταν, ενώ η Αφροδίτη έμενε στο
παλάτι της αναμένοντας την άφιξή του. Η κάθοδος του Άδωνη συμβόλιζε τον χειμώνα.
Όταν ο Άδωνης ανέβαινε στον επάνω κόσμο τότε η φύση τον πρώτο καιρό άνθιζε και το επόμενο
διάστημα καρποφορούσε. Τα χωράφια λουλούδιαζαν και τα δέντρα άνθιζαν. Η Αφροδίτη έφευγε
από το θεϊκό της παλάτι στον Όλυμπο και απολάμβανε τον έρωτά της με τον Άδωνη στην φύση,
στα βουνά και στα δάση.
Ο Άδωνης συνόδευε πάντα την Αφροδίτη. Όμως
ο Άρης καραδοκούσε. Αιώνια ερωτευμένος με
την Αφροδίτη θέλησε να βγάλει τον Άδωνη από
την μέση, στέλνοντάς τον για πάντα στο σκοτεινό
βασίλειο του κάτω κόσμο. Έτσι μία ημέρα που ο
Άδωνης πήγε για κυνήγι, ο Άρης μεταμορφώθηκε
σε αγριογούρουνο και τον σκότωσε.
Ο θρήνος της Αφροδίτης ακούστηκε παντού. Τα
δάκρυά της αναμίχθηκαν με το αίμα του νεκρού
Άδωνη και όπου έπεφταν φύτρωναν παπαρούνες
ενώ όπου υπήρχαν άσπρα τριαντάφυλλα βάφτηκαν κατακόκκινα από το αίμα του.
Η Αφροδίτη κλαίει απαρηγόρητη επάνω από
τον νεκρό Άδωνη και ο αρχαίος λυρικός ποιητής
Βίωνας περιγράφει την τραγική αυτή ιστορία σαν
τον «επιτάφιο του Άδωνη».
Η Αφροδίτη τριγυρνά με λυτά μαλλιά και ξυπόλητη ανάμεσα στα λαγκάδια και στα δάση και
μαζί της στέναζαν η Ηχώ και οι Άνεμοι. Απαρηγόρητη η Αφροδίτη ζητά πάλι από την Περσεφόνη
πίσω τον Άδωνη. Η Περσεφόνη συγκινημένη, αυτή την φορά, από τα δάκρυα της Αφροδίτης συμφωνεί να περνά έξι μήνες τον χρόνο ο Άδωνης
μαζί της στον κάτω κόσμο και άλλους έξι μήνες
να τους περνά με την Αφροδίτη. Έτσι επέρχεται η
Ανάσταση του Άδωνη.
Σύμφωνα με αυτόν τον μύθο εόρταζαν στην
Αθήνα, αλλά και σε μερικές άλλες πόλεις της Ελλάδας τα «Αδώνεια μυστήρια», δηλαδή τον θάνατο (επιτάφιο) και την ανάσταση του Άδωνη.
Η πρώτη ημέρα των μυστηρίων λεγόταν «αφανισμός» και ήταν ημέρα πένθους για τον θάνατο
του θεού.
Στην Αθήνα οι γυναίκες θρηνούσαν μπροστά σε
δύο νεκροκρέβατα που ήταν τοποθετημένα στις
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εισόδους των σπιτιών. Πάνω στα νεκροκρέβατα έβαζαν ξύλινα ομοιώματα του Άδωνη και της
Αφροδίτης. Γύρω τοποθετούσαν γλάστρες με φυτά και όταν αυτά αναπτύσσονταν τα τοποθετούσαν πάνω στις στέγες των σπιτιών.
Το ομοίωμα του Άδωνη το άλειφαν με μύρο,
το έντυναν με λευκά ρούχα. Τέλος το τύλιγαν σε
λευκό σεντόνι, το στεφάνωναν και το στόλιζαν με
λουλούδια. Μετά ακολουθούσε ο θρήνος και τέλος το περιέφεραν ως επιτάφιο.
Οι γυναίκες με λυμένα τα μαλλιά τους, όπως η
Αφροδίτη, και ξυπόλητες με θρήνους και οδυρμούς και με την συνοδεία αυλού, έκανα περιφορά
(επιτάφιο) στους δρόμους της πόλης του ομοιώματος του Άδωνη. Η περιφορά γινόταν μόνο από
γυναίκες.
Κατόπιν πήγαιναν σε πηγές ή ποτάμια και έριχναν το ομοίωμα του Άδωνη στα νερά παρακαλώντας να επιστρέψει ο θεός από τον κάτω κόσμο.
Η δεύτερη ημέρα ήταν ημέρα χαράς και εόρταζαν την ανάσταση του θεού και την άφιξή του
στον επάνω κόσμο. Παρέθεταν πλούσια γεύματα
συνοδευόμενα από χορούς και τραγούδια.

Για να συμβολίσουν την γιορτή της φύσης
έσπερναν και καλλιεργούσαν σε γλάστρες και
παρτέρια στάρι, κριθάρι, μαρούλι, μάραθο και
διάφορα λουλούδια, τα οποία περιποιούντο επί
οκτώ ημέρες αποκλειστικά γυναίκες. Ήταν οι λεγόμενοι Αδώνιοι κήποι. Κατόπιν έκαιγαν τους κήπους αυτούς ή τους πέταγαν στην θάλασσα σε
κάποιες πόλεις, ενώ στην Αθήνα όπως προαναφέρθηκε τους τοποθετούσαν στις στέγες των σπιτιών.
Στα Αδώνεια έκαιγαν μύρα ως θυμίαμα και
έψαλλαν άσματα, ενώ μερικές φορές γίνονταν και
μυήσεις σχετικά με τον θάνατο και την ανάσταση.
Οι μυήσεις αυτές βέβαια δεν είχαν την ίδια ισχύ
που έχουν στα Ορφικά ή στα Ελευσίνια μυστήρια.
Θάνατος και Ανάσταση του Διονύσου
Στην Αρχαία Ελλάδα όμως εορταζόταν ο θάνατος και η Ανάσταση του Διονύσου με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος δεν είναι ευρέως
γνωστός αλλά υπήρχε.
Ο Διόνυσος σχετίζεται και αυτός με την φύση,
την γονιμοποίηση και την καρποφορία της. Χάρι-

σε στους ανθρώπους την καλλιέργεια του αμπελιού. Σύμφωνα με τον μύθο ο Διόνυσος κατέβηκε
στον Άδη για να φέρει πίσω στην ζωή την μητέρα
του Σεμέλη.
Η κάθοδό τους έγινε από μία λίμνη στην Αργολίδα που λεγόταν «Αλκυονία». Ο Αριστοφάνης
στους βατράχους τον τοποθετεί να κατεβαίνει
στον κάτω κόσμο από μία λίμνη των Αθηνών, που
ονομαζόταν «Λίμναι».
Τότε οι άνθρωποι θρηνούσαν τον αναχώρηση
του Διονύσου. Δηλαδή τον θάνατο του Διονύσου.
Και ενώ η φύση ήταν ήδη ανθισμένη, τα άνθη μαραίνονταν. Αυτό συνέβαινε περίπου την εαρινή
ισημερία, όπου ναι μεν η φύση ανθίζει αλλά σε
λίγο τα άνθη μαραίνονται για να μετατραπούν σε
καρπούς.
Τον θρήνο αυτόν συνόδευαν διάφορες επικλήσεις προς τον θεό, με συνοδεία σάλπιγγας, με τις
οποίες τον παρακαλούσαν να επιστρέψει στον
επάνω κόσμο.
Η «επιφάνεια», η επάνοδος, η Ανάσταση του
Διονύσου εορταζόταν την θερινή τροπή του ήλιου (θερινό ηλιοστάσιο), όπου και τοποθετείται η
γενέθλιος ημερομηνία του θεού.
Ένα χαρακτηριστικό του εορτασμού αυτού ήταν
ότι ο Διόνυσος επέστρεφε στον επάνω κόσμο με
ένα πλοίο. Τότε οι Αρχαίοι Έλληνες εόρταζαν την
επάνοδο του θεού και συγχρόνως την καρποφορία της γης.
Ο δεύτερος εορτασμός του Διονύσου είναι
εκείνος όπου κατασπαράζεται από τους Τιτάνες.
Συγκεκριμένα στα Ορφικά μυστήρια κατά την
εαρινή ισημερία ο Διόνυσος ο Ζαγρέας (τιτανική
φύση) πεθαίνει με οδυνηρό θάνατο αφού κατασπαράζεται από τους Τιτάνες. Η θεά Αθηνά όμως
σώζει την καρδιά του, την πηγαίνει στον Δία και
εκείνος μεταμορφώνει τον Διόνυσο τον Άνθιο –
Ελευθερέα – Λυσία, ο οποίος επιστρέφει στην γη
για να διδάξει στους ανθρώπους πώς να απελευθερώσουν την ψυχή τους από τα δεσμά της ύλης.
Τόσο στα Ορφικά όσο και στα Κορυβαντικά μυστήρια συμπλήρωναν τον εορτασμό με την ωμοφαγία και την οινοποσία, όπου έτσι μεταλάμβαναν
το «σώμα και το αίμα» του θεού Διονύσου. Ο συμβολισμός του συγκεκριμένου εορτασμού ήταν η
αναγέννηση του πνευματικού ανθρώπου.
Κατόπιν οι Ορφικοί την θερινή τροπή του ήλιου
(θερινό ηλιοστάσιο) εόρταζαν την Ανάσταση του
Διονύσου ως Διόνυσος ο Ελευθερέας.
Όμως τον θάνατο και την Ανάσταση στην Αρχαία Ελλάδα συμβόλιζαν και τα Ελευσίνια μυστήρια με την επάνοδο της Περσεφόνης από τον Άδη,
την Άνοιξη.
Αλλά και οι Μύστες των Δελφών στο διάστημα
από την εαρινή ισημερία έως το θερινό ηλιοστάσιο τελούσαν μυστήρια σχετικά με την επάνοδο
του Απόλλωνα Φοίβου.
Στην Φωκίδα κατά την εποχή του Δευκαλίωνα
μετά τον κατακλυσμό υπήρχε η πόλη Πανοπεύς.
Οι Πανοπείς κατάγονται από τους Μινύες την φυλή των Αργοναυτών και ήταν μέτοικοι από τον
Ορχομενό.
Η αρχαία πόλη Πανοπεύς έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην αρχαία Ελλάδα και στο γένος των
Ελλήνων αλλά αυτό θα το αναφέρω σε μία άλλη
ανάρτηση.
Όταν λοιπόν ήταν βασιλιάς ο Πανοπέας, τον
οποίο ο Όμηρος τον αποκαλεί «καλλίχορον», τότε κάθε δύο χρόνια, την Άνοιξη, τελούσαν εορτές
προς τιμή του Διονύσου. Από την Αττική και την
Βοιωτία ερχόντουσαν οι Θυιάδες και μαζί με τους
Βοιωτείς και τους Πανοπείς ανέβαιναν στο Κωρύκειο Άντρο του Παρνασσού. Εκεί τελούσαν την
περιφορά του Λικνίτη, του νεκρού Διονύσου, και
μετά εόρταζαν με μεγαλοπρέπεια την Ανάσταση
του θεού.
Όπως διαπιστώνουμε λοιπόν όλα τα μεταγενέστερα έθιμα έχουν την ρίζα τους στην Αρχαία Ελλάδα.
Στην ουσία των πραγμάτων οι συμβολισμοί είναι οι ίδιοι με την μόνη διαφορά ότι στην Αρχαία
Ελλάδα τίποτα δεν σου επιβαλλόταν βιαίως, ενώ
τα μεταγενέστερα δόγματα επέβαλλαν με την βία
αυτά που ήδη ήταν καταγεγραμμένα στο δικό μας
dna.
Τόσο ήταν η βίαιη καταστολή και αποκοπή από
τις αρχέτυπες ρίζες που το σοκ που υπέστησαν οι
άνθρωποι τους έριξε ένα πέπλο μπροστά στα μάτια και δεν αναγνώριζαν ότι αυτά που τους επιβλήθηκαν με βία και φόβο ήταν ακριβώς τα ίδια
με αυτά που ήδη γνώριζαν. Με μία ακόμα σημαντική διαφορά. Τα νέα δόγματα υποστήριξαν ότι
εάν δεν τα έκανες έτσι όπως τα επέβαλλαν τότε
θα πήγαινες στην κόλαση. Ενώ στην Αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχε αυτός ο δογματισμός. Είχες την
ελευθερία της επιλογής.
(thesecretrealtruth)
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Ο Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος (570 - 480 π.Χ.)
ήταν φιλόσοφος και ποιητής που γεννήθηκε στην
μικρασιατική Κολοφώνα κι έζησε σε διάφορα μέρη του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Η Ιστορία τον
θυμάται για την κριτική που άσκησε στον θρησκευτικό ανθρωπομορφισμό, για την ώθηση που
έδωσε με τη σκέψη του στο μονοθεϊσμό και ορισμένες πρωτοποριακές ιδέες του σε τομείς της
γνώσης. 'Yστεροι συγγραφείς, ίσως επηρεάστηκαν από μικρούς χαρακτηρισμούς του Ξενοφάνη
στον Πλάτωνα (Σοφιστής 242c-d) και τον Αριστοτέλη (Μετά τα φυσικά 986b18-27), που τον προσδιόριζαν ως ιδρυτή της ελεατικής φιλοσοφίας.
Στην πραγματικότητα, η εικόνα του Ξενοφάνη
που προκύπτει από τα εναπομείναντα αποσπάσματα, μας παρουσιάζει έναν ταξιδευτή ραψωδό
που αμφισβήτησε και άσκησε κριτική στις ποιητικές εικόνες των θεών και καθιέρωσε μια νέα σύλληψη για τη θεία φύση. Εκτός αυτού, όμως, ήταν
σκεπτόμενος παρατηρητής της ανθρώπινης φύσης και εισηγητής μιας ειδικής μορφής έρευνας
(ιστορίαι), την οποία υιοθέτησαν οι Μιλήσιοι φιλόσοφοι-επιστήμονες της εποχής του. Την ίδια
στιγμή η δουλειά του ραψωδού τον κάνει κοινωνικό σύμβουλο των συμπολιτών του, τους οποίους παρότρυνε να σέβονται τη θεία φύση και να
προστατεύουν την ευημερία της πόλης τους.
Ο Διογένης Λαέρτιος στο Βίοι Φιλοσόφων
(Diels-Kranz, testimonium Α1) αναφέρει ότι Ξενοφάνης, γιος του Δέξιου, ή του Ορθομένη κατ’
άλλους, γεννήθηκε στη μικρή πόλη Κολοφώνα
της Ιωνίας και έγινε γνωστός κατά τη διάρκεια
της 16ης Ολυμπιάδας (540-537 π.Χ.). Ο Λαέρτιος
μας αφηγείται ότι ο Ξενοφάνης διώχθηκε από την
πατρίδα του, όταν ο Μήδος εισέβαλε στην Ιωνία
το 546/5 π.Χ. Το αποτέλεσμα ήταν να βρεθεί στη
Κατάνη της Σικελίας, όπου ασχολήθηκε με τον
Όμηρο και τον Ησίοδο. Εκεί έγραψε τα δικά του
έργα και συνέθεσε τα δικά του ποιήματα για την
ίδρυση του Κολοφώνα και της Ελέας. Μεταγενέστεροι συγγραφείς προσθέτουν ότι «έθαψε τους
γιους του με τα ίδια του τα χέρια», πωλήθηκε ως
σκλάβος, και απελευθερώθηκε σε μεγάλη ηλικία.
Σύμφωνα με την αφήγηση του ίδιου περιπλανήθηκε στην ελληνική γη επί 67 ολόκληρα χρόνια,
ξεκινώντας από την ηλικία των 25.
Στον Diels-Kranz υπάρχουν 45 αποσπάσματα
της ποίησής του. Ένα αριθμός από τα «συμποτικά» του ποιήματα έφτασε ως τις μέρες μας χάρη
στον Αθήναιο, ενώ οι παρατηρήσεις του περί της
φύσης του θείου αναφέρονται από τον Κλήμεντα,
τον Σέξτο Εμπειρικό και από τον Σιμπλίκιο. Άλλα
αποσπάσματα επιβιώνουν στον Διογένη Λαέρτιο
και τον Αέτιο ή μέσα από το σχολιασμό χειρογράφων διάφορων συγγραφέων, ακόμη και ως λήμματα σε πιο πρόσφατες ρητορικές περιλήψεις και
λεξικά. Οι εβδομήντα τέσσερις επιλογές, από τις
οποίες η πιο εκτενής είναι η ψευδο-αριστοτελική πραγματεία Περί Μελίσσου, Ξενοφάνους, Γοργίου συνθέτουν τη συλλογή των testimonia στη
δήλωση του Διογένη Λαέρτιου ότι ο Ξενοφάνης
«έγραψε σε επικό μέτρο, ελεγειακό και ιαμβικό».
Οι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρονται σε διάφορες
συνθέσεις του, τις οποίες ονομάζουν σιλλούς ή
σάτιρες. Τρεις πρόσφατες πηγές αποδίδουν στον
Ξενοφάνη ένα διδακτικό ποίημα με τίτλο Περί
Φύσεως.
Ο Ξενοφάνης είναι αμφισβητίας. Αμφισβητεί τις
ανθρωπομορφικές ιδιότητες που αποδίδουν προγενέστεροί του συγγραφείς στους θεούς. Τούτο
το κάνει όχι γιατί επιθυμεί να δει τον κόσμο με το
μάτι του υλιστή, αλλά γιατί θεωρεί ότι η θεότητα
δεν μπορεί να έχει σχέση με τις ιδιότητες που της
αποδίδουν τόσο ο Όμηρος όσο και ο Ησίοδος. Η
κριτική του στη λαϊκή θρησκεία γράφτηκε μάλλον
στην Κατάνη και διασώθηκε στα αποσπάσματα
B11 και B12, όπου περιγράφονται και επικρίνονται οι ιστορίες για τους Θεούς που αφηγούνται
οι επικοί ποιητές. Ο Όμηρος και ο Ησίοδος απέδωσαν στους θεούς όλα εκείνα που σχετίζονται
με τις κατηγόριες και επικρίσεις μεταξύ των ανθρώπων: την κλοπή, τη μοιχεία και την αμοιβαία
εξαπάτηση.
Η βάση της αμφισβήτησης του Ξενοφάνη για
τις απόψεις των ποιητών οφείλεται στο γεγονός
πως θεωρούσε ότι η σκανδαλώδης συμπεριφορά
είναι ασυμβίβαστη με την καλοσύνη ή η τελειότητα που υποτίθεται ότι κατέχει οποιαδήποτε θεία
ύπαρξη. Στα γνωστά αποσπάσματα B14,16, ο Ξενοφάνης σχολιάζει τη γενική τάση των ανθρώπινων όντων να αντιλαμβάνονται τα θεία όντα
με ανθρώπινη μορφή: Αλλά οι θνητοί υποθέτουν
πως οι θεοί γεννιούνται, Ότι φορούν τα ρούχα
τους και έχουν φωνή και σώμα. (B14)
Ο Ξενοφάνης ύψωσε μια διαφορετική φωνή.
Και το έκανε άλλοτε γελοιοποιώντας τον Πυθαγόρα και τον ισχυρισμό του πως στο γαύγισμα
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Ξενοφάνης Κολοφώνιος, ο αμφισβητίας
ενός σκύλου αναγνώρισε την ψυχή ενός πεθαμένου φίλου του, άλλοτε επιτιθέμενος στη μαντεία
και άλλοτε αρνούμενος τις θεϊκές ιδιότητες, έτσι
όπως τις κατέγραφαν οι προγενέστεροι αλλά και
οι σύγχρονοί του. Ωστόσο, είχε τη δική του -μάλλον αφαιρετική και εξευγενισμένη- άποψη για τη
φύση της θεότητας.
Κριτική στη λαϊκή αντίληψη
Ο Ξενοφάνης είναι αμφισβητίας. Αμφισβητεί τις
ανθρωπομορφικές ιδιότητες που αποδίδουν προγενέστεροί του συγγραφείς στους θεούς. Τούτο
το κάνει όχι γιατί επιθυμεί να δει τον κόσμο με το
μάτι του υλιστή, αλλά γιατί θεωρεί ότι η θεότητα
δεν μπορεί να έχει σχέση με τις ιδιότητες που της
αποδίδουν τόσο ο Όμηρος όσο και ο Ησίοδος. Η
κριτική του στη λαϊκή θρησκεία γράφτηκε μάλλον
στην Κατάνη και διασώθηκε στα αποσπάσματα
B11 και B12, όπου περιγράφονται και επικρίνονται
οι ιστορίες για τους Θεούς που αφηγούνται οι επικοί ποιητές. Ο Όμηρος και ο Ησίοδος απέδωσαν
στους θεούς όλα εκείνα που σχετίζονται με τις κατηγόριες και επικρίσεις μεταξύ των ανθρώπων:
την κλοπή, τη μοιχεία και την αμοιβαία εξαπάτηση. (B11)
Η βάση της αμφισβήτησης του Ξενοφάνη για
τις απόψεις των ποιητών οφείλεται στο γεγονός
πως θεωρούσε ότι η σκανδαλώδης συμπεριφορά
είναι ασυμβίβαστη με την καλοσύνη ή η τελειότητα που υποτίθεται ότι κατέχει οποιαδήποτε θεία
ύπαρξη. Στα γνωστά αποσπάσματα B14,16, ο Ξενοφάνης σχολιάζει τη γενική τάση των ανθρώπινων όντων να αντιλαμβάνονται τα θεία όντα
με ανθρώπινη μορφή: Αλλά οι θνητοί υποθέτουν
πως οι θεοί γεννιούνται, Ότι φορούν τα ρούχα
τους και έχουν φωνή και σώμα. (B14)
Ο Ξενοφάνης ύψωσε μια διαφορετική φωνή.
Και το έκανε άλλοτε γελοιοποιώντας τον Πυθαγόρα και τον ισχυρισμό του πως στο γαύγισμα
ενός σκύλου αναγνώρισε την ψυχή ενός πεθαμένου φίλου του, άλλοτε επιτιθέμενος στη μαντεία
και άλλοτε αρνούμενος τις θεϊκές ιδιότητες, έτσι
όπως τις κατέγραφαν οι προγενέστεροι αλλά και
οι σύγχρονοί του. Ωστόσο, είχε τη δική του -μάλλον αφαιρετική και εξευγενισμένη- άποψη για τη
φύση της θεότητας.
Η φύση της θεότητας
Από όσα γνωρίζουμε ο Ξενοφάνης ήταν ο πρώτος Έλληνας φιλόσοφος που άφησε πίσω του μια
σύνθετη και συστηματική εν μέρει αφήγηση για
τη φύση της θεότητας. Στην κριτική του Ομήρου
και του Ησίοδου φαίνεται η η θέση του απέναντι
στο γεγονός ότι φαντάζονται τους θεούς με ανθρώπινη μορφή. Εκεί, όμως που φαίνεται ξεκάθαρα η θέση του, ιδιαίτερα προωθημένη για την
εποχή του, είναι ο χαρακτηρισμός της φύσης της
θεότητας που γίνεται στα αποσπάσματα B 23-26
και κυρίως στο B 23:
Ένας θεός μέγιστος μεταξύ των θεών και των
ανθρώπων. Καθόλου δε μοιάζει με τους θνητούς
στο σώμα ή τη σκέψη.
Αν και τούτη η παρατήρηση αντιμετωπίζεται συχνά συχνά ως πρωτοποριακή έκφραση του μονοθεϊσμού, μάλλον ο Ξενοφάνης επεδίωξε να δώσει
έμφαση όχι στον έναν Θεό αλλά μάλλον τον «ένα»
μέγιστο Θεό, άποψη που συναντάμε και στην Ιλιάδα του Ομήρου. Αυτός ο ένας θεός είναι μέγιστος
ως προς την τιμή και τη δύναμη Το μεγαλείο της
δύναμης εξηγεί στη συνέχεια το χαρακτηρισμό
του θείου ως διορατικού και συνειδητού σε όλα
τα μέρη του (παντεπόπτης), δυνάμενου να τραντάξει όλη τη δημιουργία και μόνο με τη σκέψη
του και ικανού να εκπληρώσει τα πάντα, παρόλο
που το ίδιο παραμένει αμετακίνητο (ο τα πάντα
πληρών της χριστιανικής θρησκείας). Ορισμένοι μεταγενέστεροι συγγραφείς αναφέρουν ότι ο
Ξενοφάνης ταύτισε τον «ένα μέγιστο» θεό του με
ολόκληρο τον φυσικό κόσμο, ο οποίος αναφέρεται συχνά ως «όλο» ή «όλα τα πράγματα». Τούτο
με τη σειρά του οδήγησε σύγχρονους ερευνητές
στην άποψη ότι ο Ξενοφάνης ήταν πανθεϊστής.
Αλλά αυτή η ερμηνεία των απόψεων του φιλόσοφου-ποιητή φαίνεται ασυμβίβαστη με τον ισχυρισμό του ότι «ο θεός τραντάζει όλα τα πράγματα»
και ότι «όλα τα πράγματα έρχονται από τη γη και
στη γη καταλήγουν τελικά» (εις χουν απελεύσονται). Υπάρχει βέβαια και η άποψη που λέει ότι
γενικά, οι παρατηρήσεις του Ξενοφάνη για τη φύση της θεότητας ίσως διαβάζονται καλύτερα ως
έκφραση μιας παραδοσιακής ελληνικής ευσέβειας, η οποία αναζητά την τελειότητα και τον υψηλότερο σεβασμό για τη θεϊκή οντότητα.
Όλα αυτά ερμηνεύονται καλύτερα, αν λάβουμε υπόψιν μας ότι ο Ξενοφάνης γνώριζε καλά τις

διδασκαλίες των Μιλήσιων φιλοσόφων-επιστημόνων (του Θαλή, του Αναξίμανδρου και του Αναξιμένη) και επεδίωξε να τις βελτιώσει. Ενώ πολλές
από τις λεπτομέρειες των επιστημονικών «απόψεών» του παραμένουν σκοτεινές, το εύρος και
η εσωτερική συνοχή των ενδιαφερόντων του τον
αναγάγουν σε σημαντική μορφή για την ανάπτυξη της επιστημονικής θεωρίας των ιώνων φιλοσόφων. Τόσο ο Στοβαίος, όσο και ο Ολυμπιόδωρος,
θεωρούν πως είναι δική του η άποψη της γης ως
αρχής ή «πρώτης αρχής» όλων των πραγμάτων.
Σε αυτή την απόδοση ο Γαληνός προσθέτει και το
«ύδωρ», καθώς στον Ξενοφάνη αποδίδεται ο ορισμός της ψυχής ως μείγμα γης και νερού.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για τα φαινόμενα του κόσμου,
ίδια με εκείνα που διερεύνησαν πριν από αυτόν
οι Μιλήσιοι φιλόσοφοι. Σε διασωζόμενα αποσπάσματα (B 28) παρουσιάζει μια άποψη της φύσης και της έκτασης των γήινων βαθών. Στο B 30
προσδιορίζει τη θάλασσα ως πηγή σύννεφων, αέρα, και βροχής (μια πρώιμη παρατήρηση πάνω
στον κύκλο του νερού). Στο B 32 υπάρχουν σχόλια για τη φύση της Ίριδας (ουράνιο τόξο). Στο B
37 σημειώνει την παρουσία ύδατος στις σπηλιές,
ενώ στα B39 και 40 αναφέρει τις «κερασιές» και
τους «βατράχους». Στα A 38-45 συζητά τα διάφορα αστρονομικά φαινόμενα, ενώ στο A 48 δείχνει ενδιαφέρον για τις περιοδικές ηφαιστειακές
εκρήξεις στη Σικελία. Ο Ιππόλυτος αποδίδει στον
Ξενοφάνη (A 33) τη θεωρία των εναλλασσόμενων περιόδων παγκόσμιας πλημμύρας και ξηρασίας που εμπνεύστηκε, τουλάχιστον εν μέρει, από
την ανακάλυψη απολιθωμάτων θαλάσσιων οργανισμών στην ηπειρωτική γη. άσχετα αν ταξίδεψε ή όχι ο ίδιος στις Συρακούσες, την Πάρο και
τη Μάλτα όπου βρέθηκαν αυτά τα απολιθώματα,
η χρήση των πληροφοριών του ως βάση για την
ερμηνεία των φαινομένων εισάγει τον σημαντικό
παράγοντα της επιτόπιας έρευνας.
Πολλές μαρτυρίες (testimonia) δείχνουν το ενδιαφέρον του φιλόσοφου για τα μετεωρολογικά
και αστρονομικά φαινόμενα. Σημαντικός θεωρείται ο ισχυρισμός του ότι τα σύννεφα ή οι νεφελοειδείς ουσίες διαδραματίζουν βασικό ρόλο σε
πολλά φυσικά φαινόμενα. Σύμφωνα με τον Διογένη Λαέρτιο ο Ξενοφάνης «λέει ότι... τα σύννεφα
διαμορφώνονται από τον ατμό του ήλιου -δηλ.
είναι ατμός που προκαλείται από τη θερμότητα
των ακτίνων του ήλιου- που αυξάνονται και ανυψώνονται στον περιβάλλοντα αέρα» (Α1.24-5). Ο
Αέτιος με τη σειρά του παραθέτει μια παρόμοια
περιγραφή:
Ο Ξενοφάνης (λέει ότι) τα πράγματα στους ουρανούς εμφανίζονται μέσω της θερμότητας του
ήλιου ως αρχική αιτία. Όταν η υγρασία αποχωρίζεται από τη θάλασσα, το γλυκό τμήμα της
μετατρέπεται σε υδρονεφώσεις, δημιουργεί τα
σύννεφα και ξανακυλά προς τα κάτω με τη βροχόπτωση, εξαιτίας της συμπίεσης, και υγροποιεί
τους ανέμους (ο κύκλος του νερού).
Το B 30 μας δίνει περίπου την ίδια άποψη, αλλά
με τα λόγια του ίδιου του Ξενοφάνη:
''Η θάλασσα είναι η πηγή ύδατος και του ανέ-

μου, Γιατί δίχως τη μεγάλη θάλασσα, δε θα υπήρχε άνεμος Μήτε τα ρεύματα των ποταμών, ούτε
τα όμβρια ύδατα από από τον ουρανό Η μεγάλη
θάλασσα είναι ο γεννήτορας των σύννεφων, των
ανέμων και των ποταμών''.
Τα σύννεφα, λοιπόν, είναι τα μέσα της επιστημονικής ερμηνείας. Είναι οντότητες ρευστές ανάμεσα στην στερεά και την αέρια κατάσταση και
έτσι μπορούν να συνδεθούν με υγρά, στερεά και
αέρια διαφόρων ειδών. Δεδομένου μάλιστα ότι
καταλαμβάνουν μια μεγάλη περιοχή ανάμεσα στη
γη και τον ουρανό, συνδέουν τις δύο βασικές ουσίες της γης και του ύδατος με πολλά αστρονομικά
φαινόμενα. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό
γνώρισμα της νεφοκεντρικής προσέγγισης του
Ξενοφάνη στην κατανόηση των φυσικών φαινομένων είναι η εφαρμογή αυτής της θεωρίας σε
ένα σύνολο φαινομένων που συνδέονται άμεσα
με παραδοσιακές θρησκευτικές πεποιθήσεις.
Για το ακροατήριο του Ξενοφάνη η αναφορά
του Ομήρου (Ιλιάδα Β 786) ή του Ησίοδου (Θεογονία 780) στην Ίριδα, τη θεά αγγελιαφόρο και ένα
σύνολο ατμοσφαιρικών φαινομένων, είναι οιωνοί ή σημάδια της πρόθεσης των θείων όντων. Για
τον ποιητή όμως είναι απλά ένα πορφυρό, πράσινο, κίτρινο σύννεφο. Ίσως δεν δεν είναι δυνατόν
να βρούμε στην προσωκρατική φιλοσοφία σαφέστερη έκφραση του χαρακτήρα της διανοητικής
επανάστασης των Ιώνων φιλοσόφων. Ο Ξενοφάνης στερεί από τους θεούς την ανθρώπινη μορφή
και την ανθρώπινη ένδυση. Τους τοποθετεί σε μια
απόμακρη θέση στον ουρανό και αφαιρεί από τα
φυσικά φαινόμενα όλα τα απομεινάρια της θρησκευτικής ή πνευματικής σημασίας. Η απομυθοποίηση απολογισμός των φυσικών φαινομένων
είναι το λογικό συμπλήρωμα στον λεπτομερή
απολογισμό του για τη θεία φύση.
Η κληρονομιά του Ξενοφάνη
Πολλοί μεταγενέστεροι συγγραφείς προσδιόρισαν τον Ξενοφάνη ως δάσκαλο του Παρμενίδη
και ιδρυτή της ελεατικής σχολής των φιλοσόφων
εξαιτίας της άποψής του ότι, παρά την πολλαπλότητα των μορφών, υπάρχει ένα ακίνητο, αμετάβλητο και αιώνιο «ένα». Τούτη η άποψη για τον
Ξενοφάνη είναι στηριγμένη κατά ένα μεγάλο μέρος στην αναφορά του Πλάτωνα για την «ελεατική φυλή μας, που ξεκινά από τον Ξενοφάνη και
ακόμα νωρίτερα» (Σοφ. 242d) και την παρατήρηση του Αριστοτέλη ότι «... όσον αφορά ολόκληρο
τον κόσμο, λέει ότι αυτός είναι ο θεός».
Όμως, ο Ξενοφάνης που μας μιλά στα επιζήσαντα αποσπάσματά του είναι ένας συνδυασμός
ραψωδού, κοινωνικού κριτικού, θρησκευτικού
δασκάλου και οξυδερκούς σπουδαστή της φύσης. Ο Ευριπίδης στον Ηρακλή (1341 ff) αποδίδει
την επίθεσή του στις ιστορίες που λέγονται για
τους Θεούς από τον Όμηρο και τον Ησίοδο. Στη
Δημοκρατία, ο Πλάτων αυτο-παρουσιάζεται ως
πνευματικός κληρονόμος του Ξενοφάνη, επικρίνοντας τις ιστορίες των ποιητών για τους θεούς,
και απαιτώντας μετριοπάθεια. Η σύλληψη του Ξενοφάνη για τον «ένα μέγιστο Θεό» ενθάρρυνε τον
Ηράκλειτο να διατυπώσει την πίστη του σε μια διάνοια που καθοδηγεί όλα τα πράγματα. Οδήγησε
επίσης τον Αναξαγόρα στη διατύπωση της θεωρίας του νου και τον Αριστοτέλη στον απολογισμό
του για το θείο νου που εμπνέει προς την κατεύθυνση της τελειότητας.
Η νατουραλιστική αφόρμηση του Ξενοφάνη
στη σύλληψη της ιδέας του θεού είναι ιδιαίτερα
σημαντική από την ψυχολογική έποψη στο γενικότερο πρόβλημα της θρησκείας, γιατί προβληματίζεται για την αντίληψη του ανθρώπου για
το θείο σύμφωνα με τη διαφορετική κάθε φορά
πνευματική του στάση και εξέλιξη. Και εδώ ανιχνεύει το ψυχολογικό στοιχείο και το ρόλο που
παίζει στη μόρφωση της παράστασης του θείου
χωριστά σε κάθε άνθρωπο. Αρκέστηκε όμως μόνο ψυχολογικά να ερμηνεύσει το γιατί οι άνθρωποι δημιουργούν τη συγκεκριμένη εικόνα για το
θεό και δεν μας είπε το γιατί, την αιτία που σπρώχνει τον άνθρωπο στην περιοχή της αναζήτησης
του θείου. Όμως με την ενοποίηση εκ μέρους του
των φαινομενικών συνιστωσών της θείας φύσης
υψώθηκε στην πρωτόγνωρη σύλληψη για τον ελληνικό χώρο, στη σύλληψη του μονοθεϊσμού. Σε
αυτή τη σύλληψη ρόλο έπαιξε το φυσιοκρατικό
και ανθρωπολογικό πνεύμα του ελληνικού στοχασμού. Μια πολύτιμη πρόταση στα αποσπάσματά
του, μια πρόταση άρτια αισθητικά, τον κατατάσσει στους μεγάλους χρησμωδούς της φιλοσοφίας: «δόκος επί πάσι τέτυκται»(VS 21 B, 34). Για
όλα έχουμε μόνο εικασίες. H θέση του κολοφώνιου στοχαστή είναι μια προαγγελία της αριστοτελικής σύλληψης του θείου ως του «κινούντος
ακινήτου».

