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Παρά την κατακραυγή, η Ομοσπονδία Βοστώνης επιμένει να τα κρατήσει και να τα διαχειρίζεται αυτή

Χρήματα γιά Μυρτώ: Η Ομογένεια
στις ΗΠΑ απαιτεί καθαρές εξηγήσεις

H Ομοσπονδία Βοστώνης με παραπλανητική ανακοίνωση, προσπαθεί να διορθώσει τα αδιόρθωτα... Αγανακτισμένη η
Ομογένεια με τα ''κόλπα'' της... 'Αγνωστο τι θα γίνει με τα χρήματα που έδωσε
ο κόσμος γιά την Μυρτώ... Ο Ελληνισμός
στην Βοστώνη κατάλαβε ότι η Οργάνωση, με τις διαχρονικές μόνιμες ομάδες
μέσα σε αυτήν, είναι ασοβάρευτη και
αισθάνεται ότι θίγεται συνολικά...
Η Μυρτώ και η μητέρα της θα επιστρέψουν σε 2-3 εβδομάδες στην Ελλάδα και
τα χρήματα που έδωσε η Ομογένεια, θα
μείνουν στο Ταμείο της Ομοσπονδίας
Βοστώνης γιά... ''νοσηλευτικά έξοδα της
Μυρτώς'';;; Το Διοικητικό Συμβούλιο της
ελληνικής Ομοσπονδίας Νέας Αγγλίας (Βοστώνης) οφείλει στην Ομογένεια που πρόσφερε, να αποδείξει στην συνεδρίαση της 8ης Ιανουαρίου 2014, ότι, όσα χρήματα συγκεντρώθηκαν γιά την Μυρτώ, είναι ΟΛΑ (125.000+ δολ.), μέσα στον ειδικό λογαριασμό της Οργάνωσης,
δείχνοντας την μηνιάτικη κατάσταση της τράπεζας, στην μητέρα της Μυρτώ και στον δικηγόρο της... Οι εξελίξεις... (σελ. 2)

Η ανακοίνωση του νομικού σύμβουλου της Ομοσπονδίας Βοστώνης γιά το δημοσίευμα της ''Πρωϊνής'' και η οφειλόμενη απάντηση...(σελ. 3)
Επιφάνεια-Θεοφάνεια 2014 στο ''ελληνικό χωριό'' Τάρπον Σπρινγκς στην δυτική Φλόριδα. Η μεγαλύτερη τελετή εκτός Ελλάδας, που συγκεντρώνει δεκάδες χιλιάδες κόσμου
Τον σταυρό
ανάσυρε
ο Peter Smith,
18 χρονών
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ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

Η ελληνική Ομοσπονδία Βοστώνης, επιμένει να διαχειριστεί αυτή τα χρήματα γιά την Μυρτώ.
Η Ομογένεια, που τα έδωσε γιά την Μυρτώ και όχι γιά την... Οργάνωση, απαιτεί καθαρές εξηγήσεις
Από ανακοίνωση της ελληνικής Ομοσπονδίας Βοστώνης, μέσω του νομικού σύμβουλου κ. Ιωαννίδη
(6 Ιανουαρίου 2014)
«Σε απάντηση του άρθρου της ηλεκτρονικής
εφημερίδας ''Πρωινή'', της Πέμπτης 2 Ιανουαρίου
2014, με τίτλο ''Πονηρά Οικονομικά Παιχνίδια με το
δράμα που περνά η Μυρτώ'', η Ομοσπονδία αναφέρει τα ακόλουθα:
Η Ομοσπονδία Ελληνο-Αμερικανικών Σωματείων
Νέας Αγγλίας των ΗΠΑ είναι ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός με μέλη τους εθνικο-τοπικούς συλλόγους της Ομογένειας. Δεν έχει κανέναν υπάλληλο
και δεν πληρώνει κανένα μισθό καθώς όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εθελοντές.
Μετά από εισήγηση μιας νεαρής μαθήτριας πριν
περίπου δυο μήνες, η Ομοσπονδία ψήφισε και ανέλαβε την πρωτοβουλία να ανοίξει έναν τραπεζικό
λογαριασμό με τίτλο «Myrtos Fund» για να βοηθήσει την 16χρονη Μυρτώ Παπαδομιχελάκη, η οποία
νοσηλεύεται στην Βοστώνη.
Ο λογαριασμός ανοίχτηκε για να συγκεντρωθούν
25.000 δολάρια για την αγορά της υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικού υπολογιστή, τύπου Tobii, που,
όπως είπαν οι γιατροί, θα μπορούσε να βοηθήσει
την Μυρτώ να επικοινωνεί με κινήσεις των ματιών.
Παράλληλα, η Ομοσπονδία έκανε έκκληση για βοήθεια στην ομογένεια της Νέας Αγγλίας, ώστε να γίνει
μια λεπτή εγχείρηση στο Νοσοκομείο Παίδων της
Βοστώνης, η οποία θα στοίχιζε $45.000-$50.000. Η
Ομοσπονδία διοργάνωσε επίσης και μια χοροεσπερίδα, όπου συγκεντρώθηκαν $32.000 και συνέχιζε
να δέχεται δωρεές μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 2013.
Μέχρι και σήμερα έχουν συγκεντρωθεί περίπου
$125.000 και ο τελικός απολογισμός θα γίνει την
Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014, κατά την διάρκεια της
τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
Με απόφαση της Ομοσπονδίας για το άνοιγμα του
λογαριασμού, όλα τα έσοδα από τον Έρανο θα πάνε

Επειδή οι ''φίλοι της Μυρτώ'' και οι της Ομοσπονδίας συνεχίζουν να λένε ψέματα, παραπλανώντας σκόπιμα, δημοσιεύουμε την απόδειξη ότι ΔΕΝ σταμάτησαν να μαζεύουν χρήματα στο τέλος του χρόνου (31 Δεκεμβρίου όπως έγραφαν δημόσια), αλλά συνέχιζαν και μετά. Σταμάτησαν μετά την προδημοσίευση
(1η Ιανουαρίου) του προηγούμενου αποκαλυπτικού άρθρου μας, που ανάδειξε και την υπόθεση.
για την υγεία της Μυρτώς απευθείας σε νοσοκομεία της Ομογένειας όταν έδινε χρήματα. Και η Ομογέ- στην Βοστώνη, η ''ομάδα'' που κυβερνά την Ομοκαι για εξαρτήματα-μηχανισμούς, νοσηλευτικά, νεια παραπλανήθηκε, άγνωστο γιά ποιούς λόγους, σπονδία δεν συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση
ιατρικά, θεραπευτικά έσοδα και μηχανήματα κινή- από την Ομοσπονδία στην περίπτωση της Μυρτώ.
να αποφασίσει, όπως λογικά θα έπρεπε να γίνει γιά
σεως που θα χρειαστεί η Μυρτώ. Εάν η Μυρτώ επιένα τόσο σοβαρό ζήτημα, αλλά εμμένει στην διάθεστρέψει στην Ελλάδα, ο λογαριασμός θα παραμείνει
Τα ερωτηματικά γίνονται περισσότερα
ση των χρημάτων μόνο γιά νοσήλεια; Γιατί ''μεταξύ''
ως έχει για να καλύπτονται τυχόν ιατρικές ανάγκες
Κι εδώ γεννούνται κι άλλα ερωτηματικά, εκτός τους αποφασίζουν; Ο νόμος ορίζει ότι αν η γενική
που θα έχει είτε στις ΗΠΑ είτε αλλού».
απο εκείνα στην προηγούμενη έκδοσή μας, όπου συνέλευση αποφασίσει, τότε γίνεται ότι αποφασίσει
Από την παραπάνω ανακοίνωση και ειδικά την αναδείξαμε το ζήτημα, με αποτέλεσμα να πάρει τε- αυτή. ΓΙΑΤΙ το συμβούλιο αποφεύγει την έκτακτη
τελευταία παράγραφο, φαίνεται ξεκάθαρα ότι το ράστια δημοσιότητα και στην Ελλάδα:
γενική συνέλευση, που ως ανώτατο όργανο αποφαδημοσίευμά μας στην προηγούμενη έκδοση, ήταν
1- Η μητέρα της Μυρτώ ΔΕΝ ζήτησε να γίνει έρα- σίζει; ΤΙ συμβαίνει;
απόλυτα σωστό, άσχετα αν η Οργάνωση με ''πα- νος. Οι ''φίλοι της Μυρτώ'' και η Ομοσπονδία ζήτη7- Γιατί εμμένει το συμβούλιο σε κάτι που βρίσκει
ραμύθια'' προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την σαν την άδειά της γιά έρανο. 'Οταν η Ομοσπονδία καθολικά αντίθετη την Ομογένεια; Δηλαδή στην
Ομογένεια: Η Ομοσπονδία θέλει να κρατήσει αυτή αποφάσισε το άνοιγμα του λογαριασμού και ότι ''ντε και καλά'' διαχείριση των χρημάτων; Επειδή
τα χρήματα και να τα διαχειρίζεται αυτή ''γιά νοσή- όλα τα έσοδα θα πάνε σε νοσοκομεία και γιά εξαρ- το λέει ο... νομικός σύμβουλος; Κι εμείς ερωτούμε:
λεια'' της Μυρτώ, ακόμα και αν η Μυρτώ είναι στην τήματα-μηχανήματα, με ποιά λογική το έπραξε; Πήρε δεύτερη γνώμη από άλλον νομικό; Και αν όχι,
Ελλάδα (αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα Ερώτησε την Ομογένεια που έδωσε χρήματα γιά ΓΙΑΤΙ δεν το έπραξε; (Νομικός στον οποίον θέσαμε
τέλη του μήνα). Τα ίδια έκανε και στο παρελθόν με την Μυρτώ και όχι γιά την Ομοσπονδία; ΓΙΑΤΙ στην το ζήτημα, μας απάντησε: ''Αυτά που λένε είναι χαάλλλους εράνους. Αλλά αυτή δεν ήταν η επιθυμία πορεία παραπλάνησε σκόπιμα την Ομογένεια; Είναι ζομάρες. Κάτι άλλο συμβαίνει στην υπόθεση'').
7- Γιατί στελέχη της Ομοσπονδίας μιλούν -αποδεχρήματα της Ομογένειας γιά την Μυρτώ. Η Ομογένεια δεν έβαλε τοποτηρητή την Ομοσπονδία, γιά να δειγμένα- απαξιωτικά γιά την μάνα, ότι δήθεν ''θέΤα κύρια σημεία της επιστολής του δικηγόρου της μητέρας
κάνει ότι αυτή νομίζει και όπως έχει συνηθίσει, να λει το ρευστό γιά τον εαυτόν της'' προσβάλοντας
πάντα λάθος και να εκτίθεται.
έτσι και την Ομογένεια και την Οργάνωση;
της Μυρτώ, προς το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Βοστώνης τα2-κάνει
Η Ομοσπονδία ζητούσε στην αρχή, συγκεκρι''... I am writing on behalf of Maria Kotrotsou the mother and legal guardian of Mirto
Η συνεδρίαση της 8ης Ιανουαρίου '14
μένα 25.000 δολάρια γιά την αγορά ενός μηχανήΑναμένουμε να δούμε αν τα αιτήματα της μητέματος (tobii). ΓΙΑΤΙ δεν σταμάτησε στα 25.000 δολ.
Papadomichelaki. This is a rather delicate matter since Ms. Kotrotsou is very grateful for the efforts
και συνέχισε, χωρίς, με ανακοίνωσή της, να ξεκα- ρας, μέσω του δικηγόρου της (όπως αναφέρονται
of Federation of Hellenic-American Societies of New England (''FHASNE'') in setting up Friends of
θαρίσει ότι άλλαξε τον στόχο και χρειάζεται άλλες στην επιστολή που δημοσιεύσαμε αποκλειστικά και
Mirto Fund (the ''Fund'') to raise money to benefit Mirto and she does not was to be perceived
50.000 δολ. επιπλέον γιά εγχείρηση; Και αφού συ- παραθέτουμε σε άλλη στήλη, γιά αναλυτικό λογαas otherwise. At the same time Ms. Kotrotsou, as Mirto’s guardian and advocate, needs to have
γκέντρωσε τις 25.000 συν τις 50.000 (σύνολο 75.000 ριασμό και ειδικά την πιστοποίηση τράπεζας γιά το
complete access to the records of the Fund and clarity over the procedure that FHASNE or the Fund
δολ.) γιατί δεν σταμάτησε, αλλά συνέχισε να μαζεύ- ακριβές ποσό στον λογαριασμό), θα γίνουν σεβαστά
has implemented for dispersing the funds consistent with the stated purpose of the Fund (...)
ει χρήματα;
από το Συμβούλιο της Οργάνωσης.
As you know, the FHASNE Board of Directors and as well as individual members thereof have
3- 'Οταν ζητά από την μητέρα της ανήλικης να
Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι πρέπει να τελειassured Ms. Kotrotsou, both at the FHASNE Board Meeting that she attended on December 11,
προσκομίζει ''λογαριασμούς νοσηλευτικών ιδρυ- ώνει η υπόθεση. Τα χρήματα συγκεντρώθηκαν και
2013 and prior thereto, that FHASNE had in it's possession and was maintaining proper accounting
μάτων'' γιά να τους πληρώνει η Ομοσπονδία, το παραμένουν στο ταμείο γιά κοντά έναν μήνα και η
records concerning the Fund and that complete copies of those records would be provided to Ms.
ερώτημα είναι: Η Ομοσπονδία είναι πολιτιστικός Ομοσπονδία άγεται και φέρεται. Η Ομοσπονδία ΒοKotrotsou for her review and that of her representatives.
Οργανισμός ή... ασφαλιστική εταιρία που πληρώνει στώνης συνήθισε να διασύρεται γιά χρόνια. Αλλά η
The following is the financial information concerning the fund that Ms. Kotrotsou was
τα νοσήλια; Γνωρίζει ότι αν το πληροφορηθεί η Πο- Ομογένεια έχει αγανακτήσει γιατί θίγεται στο σύνοpromised:
λό της. Και η Ομογένεια ΔΕΝ εμπιστεύεται την Ομολιτεία θα έχει νομικά προβλήματα;
1. An itemized list of each check donation to ''Friends of Mirto.'' Her expectation is
4- Η Ομοσπονδία λέγει ''εάν η Μυρτώ επιστρέψει σπονδία Βοστώνης. 'Εχει πολύ κακό προηγούμενο
στην Ελλάδα, ο λογαριασμός θα παραμείνει ως έχει στην διαχείριση χρημάτων από εράνους.
that she will receive the name of the donor, the exact amount on the check, and the
Υπομονή, σε λίγες ώρες θα γνωρίζουμε. Ευχόμαγια να καλύπτονται τυχόν ιατρικές ανάγκες που θα
date it was received. If the donor has marked their donation as ''anonymous'' in the
έχει, είτε στις ΗΠΑ, είτε αλλού''. Μα όταν η Μυρτώ στε να πρυτανεύσει η λογική και η Ομοσπονδία να
memo, the list can reflect ''anonymous'' in the place of the name of donor;
θα βρίσκεται στην Ελλάδα, οι ιατρικές ανάγκες (που πράξει το πρέπον.
2. An itemized list of in-cash donations to ''Friends of Mirto'' received at the December
ήδη καλύπτονται από το υπουργείο Υγείας Ελλάδας
Της συνιστούμε να ζητήσει άμεσα και από άλλον
7, 2013 fundraising event held at the St. Nectarios Church in Boston. As well as any other
ακόμα και τώρα που είναι στις ΗΠΑ) θα καλύπτονται νομικό, συμβουλή. Γιατί με τον ήδη νομικό της σύμcash donations that have been received to date. That list would include: cash amounts,
εκεί, όχι φυσικά από την Ομοσπονδία Βοστώνης, βουλο, κάτι δεν πάει καλά.
date received, and location of receipt (i.e. fundraiser event, in FHASNE office, etc.);
Φυσικά, ευθύνη έχουν και οι ημιδιαλυμένοι
αλλά από το υπουργείο.
3. A detailed list of the funds received through the Friends of Mirto, YouCaring.com
5- Η Οργάνωση λέγει ότι (αν δεχτούμε ότι θα πλη- σύλλογοι-μέλη της Ομοσπονδίας, που παρακολουwebsite;
ρώσει αυτή και τα της εγχείρησης, όπως λέγει) τα θούν ως θεατές το συμβούλιό της να δίνει ρεσιτάλ
4. A copy of the official Bank Statement of Account (on bank stationary) corresponding
υπόλοιπα 50.000 δολ. θα τα κρατήσει στο ταμείο ανευθυνότητας και ανικανότητας να διαχειριστεί
to the bank account in which money donated to Mirto is deposited;
της, γιά μελλοντικές πληρωμές. Δηλαδή, η Μυρτώ οτιδήποτε σοβαρό. Θα έπρεπε, οι σύλλογοι μέλη,
5. Finally a complete accounting of any expenses or transactional fees paid in
θα είναι στην Ελλάδα, θα χρειαστεί ένα αναπηρικό να απαιτήσουν έκτακτη γενική συνέλευση, γιά να
connection with the Fund.
καρότσι ας πούμε και η μητέρα της θα στείλει το αί- λάβουν την τελική απόφαση, που είναι υπεράνω
Ms. Kotrotsou made clear her discomfort with FHASNE's lack of transparency concerning the
τημα γιά πληρωμή του λογαριασμού στην Βοστώνη. συμβούλιου.
To μόνο βάβαιο ειναι ότι αν δεν τελειώσει άμεσα
Εκεί, η... ''ταχύτατη'' Ομοσπονδία θα αποφασίσει
fund at the meeting. Ms. Kotrostou was assured that the requested information was readily
μετά 1-2 μήνες, στην ''επόμενη συνεδρίαση'' και ΑΝ το θέμα, τότε φοβόμαστε, ότι θα υπάρξουν πολύ
available and indeed in the possession of FHASNE's Treasurer. Given that the information is
κρίνει ότι πρέπει να πληρωθεί, να το πληρώσει μετά μεγάλα προβλήματα, επειδή Ομογενείς είναι αποreadily available, would have been maintained and available in the ordinary course of good
φασισμένοι να καταγγείλουν την ομοσπονδία Βοάλλους 1-2 μήνες.
booking keeping practices expected and legally required of a Charitable Organization in the
6- Γιατί μετά την κατακραυγή του κόσμου, ειδικά στώνης στις Πολιτειακές και ομοσπονδιακές αρχές.
Commonwealth of Massachusetts and for the administration of a fund such as the ''Friends of
Mirto Fund'' that is specifically intended to benefit Mirto Papadomichelaki, the information
should have been promptly provided.
The failure of FHASNE to provide the information in a timely manner upon the request of the
guardian of the beneficiary is quite concerning.
At this point, Ms. Kotrotsou feels that she has been adequately patient, but she is growing
increasingly concerned that the ''Friends of Mirto'' fund is not being appropriately administered.
Still Ms. Kotrotsou wants to give FHASNE this final opportunity for FHASNE to meet it's legal
obligations in connection with the Fund. Ms. Kotrotsou's hope is that FHASNE will finally comply
with her information requests and resolve this matter amicably. However, Ms. Kotrotsou is also
aware that she has the right to file a complaint with Dan Furolo, the lead investigator at the
Massachusetts Attorney General's Office of Charitable Fraud Investigations... Ms. Kotrosou
has asked me to set a deadline of Tuesday December 31, 2013 by which the information needs to be
Eπιφάνεια,
provided or Ms. Kotrotsou or she may feel compelled to take further actions in her effort to secure
Τάρπον Σπρινγκς Φλόριδα
the information... (Ε. Finocche - Dec 26, 2013) ...''
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Η Ομοσπονδία Νέας Αγγλίας (Βοστώνης) και μιά οφειλόμενη απάντηση στην ανακοίνωση του
νομικού σύμβουλου της Οργάνωσης γιά το δημοσίευμά μας ''υπόθεση χρήματα γιά την Μυρτώ''
Ζώντας στις ΗΠΑ 36 χρόνια και παρακολουθώντας ''από μέσα'' και δημοσιογραφικά τα όσα γίνονται στις
ομογενειακές μας Οργανώσεις, καταλήγω άνετα, αβίαστα στο συμπέρασμα ότι η Ομοσπονδία Ελληνοαμερικανικών Συλλόγων Νέας Αγγλίας (Βοστώνης), έχει την μοναδική τάση να... αυτοδιασύρεται. Δείγμα
ανικανότητας και ανευθυνότητας. Με όσους εράνους, έκανε πάντα δημιουργούσε πρόβλημα:
- Πριν 14 χρόνια, επί προεδρίας Γιώργου Δημόπουλου, έκανε έρανο γιά παιδί από την Καλαμάτα, που
νοσηλεύτηκε στην Βοστώνη. Μετά αρνιόταν να δώσει τα χρήματα στην μητέρα του και όταν κατάλαβε
ότι ακόμα και μέλη συλλόγων μελών της έβριζαν το Συμβούλιο, τα χρήματα δόθηκαν από το... επόμενο
Συμβούλιο.
- Τέλη 2007 και αρχές 2008, έκανε έρανο γιά τους πυρόπληκτους στην Ελλάδα. Μάζεψε κοντά 50.000
δολ. ξόδεψε 3.000 (από τα χρήματα του εράνου) γιά αεροπορικά εισιτήρια γιά να πάνε... αξιωματούχοι της
να ''ερευνήσουν επί τόπου'' που θα τα δώσουν. Ουδέποτε δόθηκε απολογισμός που, πως και πότε δόθηκαν
τα χρήματα και στην Βοστώνη, μέσα και έξω από την Ομοσπονδία, ακόμα μιλούν γι' αυτό το ζήτημα.
- Τέλη 2013, έρανος γιά την Μυρτώ από την Ελλάδα που νοσηλεύεται στην Βοστώνη. Ενώ αρχικά η Ομοσπονδία δεν ήθελε να κάνει οτιδήποτε, όταν τέθηκε το ζήτημα καλοκαίρι 2013 στο Συμβούλιο, μετά βλέποντας δημοσιότητα και... χρήμα, ασχολήθηκε και κατάφερε να γίνει... ''διάσημη''.
Η Ομοσπονδία Βοστώνης είναι μία μικρή Οργάνωση που έχει μέλη περίπου 25 ημιδιαλυμένους συλλόγους. Η βασική της δραστηριότητα είναι η διοργάνωση της μικρής παρέλασης γιά την 25η Μαρτίου, κάθε
Απρίλιο (ή Μάϊο καμιά φορά). Οι Ομογενείς δεν έχουν σε εκτίμηση την Οργάνωση, γι' αυτό αδιαφορούν γιά
την ύπαρξή της. Στην Οργάνωση συνευρίσκονται, κατά μεγάλη πλειοψηφία, τα ίδια άτομα γιά 20 χρόνια,
που απλά αλλάζουν θέσεις στο συμβούλιο. Νέοι δεν πάνε στην Ομοσπονδία. Δεν ανανεώνεται. Στην τελευταία της γενική συνέλευση, ένας νέος τους το είπε δημόσια: ''Λέτε να έρθουν νέοι, αλλά εσείς, οι ίδιοι
πάντα, δεν ξεκολλάτε από τις καρέκλες''.
Την Ομοσπονδία την χρηματοδοτούσε ίσαμε 2010, η ελληνική κυβέρνηση, μέσω του ελληνικού Προξενείου με ποσά 10-20.000 δολ. κάθε χρόνο.
Η ενασχόληση με την Οργάνωση των ίδιων ατόμων, φυσικό ήταν να δημιουργήσει στεγανά και κατεστημένα. Λογικό και επόμενο η Ομοσπονδία να έχει μόνο παρελθόν, αλλά ΟΧΙ μέλλον. Αν δεν διαλυθεί και δεν
ξαναγίνει από την αρχή, χωρίς την παρουσία όσων ανακατεύτηκαν σε αυτήν τα τελευταία 10-20 χρόνια,
απλά θα ''σέρνεται'' και θα υπάρχει τυπικά. Την Ομοσπονδία την ''ελέγχει'' ο μητροπολίτης Βοστώνης Μεθόδιος.
'Ετσι, δεν αποτέλεσε έκπληξη το ότι εκτέθηκαν πάλι με το ζήτημα των χρημάτων που έδωσε η Ομογένεια
γιά την Μυρτώ. Γιά τους γνωρίζοντες πράγματα και καταστάσεις στην Βοστώνη και στην Ομογένεια γενικότερα, το να εκτεθούν, επειδή ΔΕΝ κάνουν ποτέ ''καθαρές δουλειές'', ήταν αναμενόμενο.
Και πολύ θα θέλαμε να μάθουμε αν τα περισσότερα μέλη του Συμβουλίου και τα διαχρονικά στελέχη της,
πρόσφεραν έστω ένα δολάριο στον έρανο γιά την Μυρτώ.
Αλλά δυστυχώς, εκτός από την χαμένη αξιοπιστία τους, οι της Ομοσπονδίας έκαναν μεγάλη ζημιά στην
Ομογένεια: 'Εχασε την εμπιστοσύνη της, αλλά ευχόμαστε να συνεχίσει να βοηθά έχοντες ανάγκη, παρά τα
προβλήματα που δημιούργησε η Ομοσπονδία Βοστώνης.

Η οφειλόμενη απάντηση στην κωμική-παραπλανητική ανακοίνωση-απάντηση, του
νομικού σύμβουλου της Ομοσπονδίας στο δημοσίευμά μας της 2ας Ιανουαρίου 2014
Κάποιοι, δυστυχώς, δεν αντιλαμβάνονται ότι τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ έχουν υποχρέωση να ελέγχουν μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις και ειδικά όταν αυτές συγκεντρώνουν και χρησιμοποιούν χρήματα των φορολογούμενων.
Η ανακοίνωση-απάντηση του δικηγόρου κ. Ιωαννίδη στο δημοσίευμα της ''Πρωϊνής'' στην προηγούμενη έκδοση, στάλθηκε σε πολλούς αποδέκτες, αλλά όχι στην ''Πρωϊνή'', αφού, υποτίθεται απαντά στην
''πρωϊνή''. Δείγμα κι αυτό των επιδιώξεων: Παραπλάνηση-παραπληροφόρηση της Ομογένειας, γιά να
''σκεπαστούν αμαρτωλές καταστάσεις''. Επισημαίνουμε ότι αποφεύγει να αγγλιξει, έντεχνα κι άλλα ''καυτά'' θέματα που είχαμε θίξει.
Οι 6 δηλώσεις (ολόκληρες) του νομικού σύμβουλου και οι απαντήσεις μας
1. Η δήλωση στην ''Πρωινή'' ότι η Ομοσπονδία «αρνείται να δώσει απολογισμό» στην μητέρα της Μυρτώς, Μαρία Κοτρώτσου, είναι ψευδής. Η αλήθεια είναι ότι, σε πρόσφατη συνάντηση με την κ. Κοτρώτσου,
ο Ταμίας της Ομοσπονδίας έδωσε λεπτομερή αναφορά για το ποσό που έχει συγκεντρωθεί στον ειδικό
λογαριασμό, με ανάλυση της κάθε κίνησης του λογαριασμού.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Λυπάμαι, αλλά φοβάμαι ότι εσείς λέτε ψέματα. Αν δώσατε ''λεπτομερή αναφορά'', τότε
γιατί σας επικρίνει ο δικηγόρος της μητέρας, δύο εβδομάδες μετά την συνάντησή σας, στην επιστολή του
προς εσάς κ. Ιωαννίδη, με ημερομηνία 26 Δεκεμβρίου 2013; Σας την θυμίζω γιατί έχετε μικρή επιλεκτική
μνήμη: ''...Ms. Kotrotsou made clear her discomfort with FHASNE's lack of transparency concerning the
fund at the meeting. Ms. Kotrostou was assured that the requested information was readily available
and indeed in the possession of FHASNE's Treasurer. Given that the information is readily available,
would have been maintained and available in the ordinary course of good booking keeping practices
expected and legally required of a Charitable Organization in the Commonwealth of Massachusetts and
for the administration of a fund such as the ''Friends of Mirto Fund'' that is specifically intended to benefit
Mirto Papadomichelaki, the information should have been promptly provided. The failure of FHASNE to
provide the information in a timely manner upon the request of the guardian of the beneficiary is quite
concerning...''
2. Η δήλωση στην ''Πρωινή'' ότι η κ. Κοτρώτσου «αναγκάστηκε να ξοδευτεί, παρά το δράμα που περνά,
και να προσλάβει δικηγόρο για να αντιμετωπίσει τα πονηρά παιχνίδια» είναι ψευδής αλλά και συκοφαντική. Η αλήθεια είναι πως η κ. Κοτρώτσου ήρθε σε συνάντηση με την Ομοσπονδία στις 11 Δεκεμβρίου
2013 για να παρουσιάσει τον δικηγόρο της, ο οποίος θα ήταν υπεύθυνος για τυχόν εκκρεμότητες μετά την
αναχώρησή της από την Βοστόνη. Αυτός ήταν ο μόνος λόγος που ήρθε ο δικηγόρος στην συνάντηση του
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θέλετε να πείτε ότι ο δικηγόρος προσφέρει τις υπηρεσίες του στην μητέρα χωρίς αμοιβή; Το
''ψευδές'' και το... ''συκοφαντικό'' ΠΟΥ βρίσκεται; Είναι... ''ψέμα'' ότι... προσέλαβε δικηγόρο; Και αν έτσι
έγιναν στη συνεδρίαση της 11ης Δεκεμβρίου 2013 και αφού υποτίθεται πριν είχε δοθεί ''αναφορά'', τότε τι
χρειαζόταν η επιστολή-καταπέλτης του δικηγόρου εναντίον σας; (την παραθέτω στην επόμενη σελίδα, γιά
''φρεσκάρισμα μνήμης'').
3. Η δήλωση στην ''Πρωινή'' ότι η Ομοσπονδία θα ασχοληθεί με το θέμα της Μυρτώς «στην επόμενη
συνέλευση τον... Μάιο 2014» είναι ψευδής. Η αλήθεια είναι ότι η Ομοσπονδία πρόκειται να συνεδριάσει στις
8 Ιανουαρίου 2014 και βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η υπόθεση της Μυρτώς.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το ''ψευδές'' που είναι; Αυτό μου δήλωσαν η κ. Κοτρώτσου, αλλά και -ειδικά- μέλη της Ομοσπονδίας σας και αυτό έγραψα. (Μήπως η συνεδρίαση αποφασίστηκε την επομένη της προδημοσίευσης
του άρθρου γιά τα χρήματα επειδή κατάλαβαν τι έρχεται; Δεν βλάπτει να πείτε και καμιά αλήθεια).
4. Η δήλωση στην ''Πρωινή'' ότι η «Ομοσπονδία ζήτησε από την μητέρα της κ. Κοτρώτσου, να μην δεχτεί
την προσφορά» της Τράπεζας Πειραιώς που προθυμοποιήθηκε να κάνει δωρεά το ειδικό μηχάνημα Tobii
είναι προκλητικά ψευδής και παραπλανητική. Η αλήθεια είναι ότι η Ομοσπονδία δεν έχει καμία απολύτως
αρμοδιότητα να προτρέψει την οικογένεια της Μυρτώς να δεχτεί ή να απορρίψει μια προσφορά από τρίτο
πρόσωπο και ουδέποτε το έκανε, ενώ είναι προφανές ότι η σοβαρότητα της περίπτωσης της Μυρτώς είναι

Ανεξάρτητη, αδέσμευτη, αντικειμενική
e-εφημερίδα Ελληνισμού Διασποράς

τέτοια, ώστε όλα τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν θα χρειαστεί να δοθούν για την κάλυψη μελλοντικών
ιατρικών αναγκών και εξόδων.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Που το ψευδές και παραπλανητικό; Η μητέρα της Μυρτώς το δήλωσε. Από το μυαλό της το
έβγαλε;
5. Η δήλωση στην ''Πρωινή'' ότι «...τα της εγχείρησης τα πλήρωσε η Ομογενής φιλάνθρωπος κ. Μπέσσυ
Πάππας», που αναφέρεται στα νοσήλια για την εγχείρηση της Μυρτώς στο Νοσοκομείο Παίδων της Βοστώνης (''Children's Hospital») της 5 Δεκεμβρίου 2013, είναι ψευδής. Η αλήθεια είναι ότι η κ. Μπέσσυ Πάππας
μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει καμία πληρωμή. Όπως δήλωσε η Ομοσπονδία στην κ. Κοτρώτσου, το κόστος
της εγχείρησης θα πληρωθεί όταν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Διευκρινίζεται ρητά ότι η
Ομοσπονδία δεν μπορεί να ζητήσει η ίδια τον ιατρικό λογαριασμό της Μυρτώς από το Νοσοκομείο λόγω
της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτό δεν το έβγαλα από το μυαλό μου. Η κ. Κοτρώτσου το αναφέρει και μάλιστα γραπτά,
στην ιστοσελίδα του Α' αντιπρόεδρου και αλλού: ''...'Οπως γνωρίζετε κ. Καυκά, η εγχείρηση της Μυρτώς,
πληρώθηκε από την Ελληνοαμερικανίδα φιλάνθρωπο κ. βασιλεία Πάππας...''. 'Αρα που το ''ψευδές'' από
μέρους μου;

6. Η δήλωση στην ''Πρωινή'' ότι «έχει άσχημο ''παρελθόν'' η Ομοσπονδία... Ακόμα «αγνοούνται» οι
45.000 δολάρια που μάζεψε το 2007, προσφορές της Ομογένειας για τους πυρόπληκτους στην Ελλάδα»,
είναι αναληθής, παντελώς αβάσιμη και συκοφαντική. Η αλήθεια είναι ότι η Ομοσπονδία συγκέντρωσε χρήματα για να βοηθήσει τους πυρόπληκτους, συνέστησε τριμελή επιτροπή, η οποία ταξίδεψε στην Ελλάδα,
και αφού βρήκε τις οικογένειες που είχαν πραγματική ανάγκη για βοήθεια, τους κατέβαλε όλα τα χρήματα
του εράνου με κατάθεση στους προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κύριε νομικέ σύμβουλε, πριν τοποθετηθείτε σε κάτι δημόσια και γραπτά, κάντε και λίγο...
προεργασία, γιά να μην εκτίθεστε άσχημα, με ''αναλήθειες, αβάσιμα και συκοφαντικά''. Λυπάμαι αλλά η
ίδια η πρώην πρόεδρος και συνάδελφός σας κ. Ελ. Παπασλή σας διαψεύδει (βλέπε δίπλα, ανακοίνωση όταν
γύρισαν στις ΗΠΑ).
Αν είχατε να κάνετε με σοβαρή
Οργάνωση, θα σας
έλεγαν
γεγονότα και αριθμούς,
να μην εκτίθεστε
δημόσια με παραπλανητικές κολάσιμες ''εξηγήσεις'',
αλλά επειδή είστε
ασοβάρευτοι, θα
σας βοηθήσω εγώ:
Τα χρήματα ήταν
49.054.27 δολ. και
όχι 45.000 (''αδιάβαστος'' είστε. Επιτρέπετε να σας λέω
εγώ τι γίνεται μέσα
στην Ομοσπονδία;).
Η τριμελής ΔΕΝ
έδωσε
χρήματα
σε πυρόπληκτους
στην Ελλάδα. Πήγαν Ε. Παπασλή,
Δ. Μπίτσικας (με
χρήματα από τον
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ γιά τα αεροπορικά εισιτήρια)
και Β. Γαλμπάδη (ευρισκόμενη ήδη στην Ελλάδα με δικά της έξοδα) γιά να ΕΞΕΤΑΣΟΥΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ τα
χρήματα. ΔΕΝ έδωσαν τότε σε εκείνο το ταξίδι, χρήματα. Γιατί λέτε ψέματα; Φοβάμαι ότι εσείς συκοφαντείτε την... αλήθεια και τα γεγονότα. (Τα χρήματα δόθηκαν τελικά στους πυρόπληκτους;)
Σημ.: Η ''Πρωϊνή'' δεν είναι ''σατιρικό ομογενειακό έντυπο'' κ. Ιωαννίδη. Νομίζετε ότι εσείς, θα την...
''απαξιώσετε'' με χαζούς χαραχτηρισμούς; Σοβαρευτείτε. Σατιρική καταντήσατε την Ομοσπονδία σας.
Επί προσωπικού
Σε ότι αφορά την λασπολογία σας, με παραπομπή σε ζήτημα της οικογενειακής-προσωπικής μου ζωής
πριν κοντά 22 χρόνια, βασιζόμενοι στην λάσπη γνωστού στην Ομογένεια Νέας Υόρκης γιά τον ''βίο και πολιτεία του'', τον οποίον επικαλείστε και στον οποίον παραπέμπετε, που δεν είναι δεκτός στις ΗΠΑ επειδή δεν
πρόκειται ποτέ να του χορηγηθεί πάλι βίζα εισόδου (γιά λόγους που εσεις αγνοείτε) και ζει στον Πειραιά, με
στόχο σας να με ''μειώσετε'' ως δημοσιογράφο, δυστυχώς, δείχνει ότι προτιμάτε τα ''χτυπήματα κάτω από
την ζώνη'' και λυπάμαι. Είναι και δείγμα έλλειψης αξιοπρέπειας. Κατά συνέπεια, μην χρησιμοποιείτε ''λάσπες'' γιά να αποφύγετε ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ του δημοσιεύματος περί Μυρτώ και Ομοσπονδία. Σοβαρευτείτε λίγο.
Η υιοθέτηση απαξιωτικών χαραχτηρισμών σε επίσημη ανακοίνωσή σας και γραπτά με την υπογραφή σας
κ. Ιωαννίδη και η αναπαραγωγή τους από στελέχη της Ομοσπονδίας και ''Φίλους της Μυρτώ'', συνιστούν
και ''συνωμοσία''. Φοβάμαι ότι θα κληθείτε να δώσετε εξηγήσεις εκεί που πρέπει. Εγώ δεν θα ασχοληθώ
με τα προσωπικά σας και ''λάσπες''. Δεν μπορώ να κατέβω στο επίπεδό σας.
Κύριε Ιωαννίδη, σε ηλικία 22 χρονών (ναι καλά διαβάσατε: 22) ήμουν αρχισυντάκτης αυτής εδώ της
εφημερίδας. Ρίχτε όση λάσπη θέλετε. 'Εχω καθιερωθεί στην Ομογένεια ειδικά, αλλά και στην Ελλάδα, ως
δημοσιογράφος. Δεν μπορείτε να με ''ακυρώσετε'' ή να με ''μειώσετε'', ότι και να κάνετε, εσείς και οι 2
κορυφαίοι του Συμβουλίου, ούτε να θίξετε την εγκυρότητα των δημοσιευμάτων. Προτιμήσατε με πλάγιο
τρόπο, να ξεφύγετε, αφού τα κάνατε ''χάλια'' με την υπόθεση ''χρήματα γιά την Μυρτώ''. Αλλά η Ομογένεια
παρακολουθεί τα ''έργα'' της Ομοσπονδίας σας και έχει ήδη βγάλει τα σωστά συμπεράσματα. Γι' αυτό σας
τιμά με την καθολική... αποχή της.
Γιά τώρα κάντε κάτι γιά να μαζέψετε τα συντρίμμια στην ''αμαρτωλή'' Ομοσπονδία τόσα χρόνια, με σκάνδαλα και ''αρπαχτές''. Και να είστε βέβαιος ότι όλα τα (διαχρονικά) σκάνδαλα-''αρπαχτές'' στην Οργάνωση,
ειδικά με χρήματα που έδωσε ο κόσμος, θα τα μάθει η Ομογένεια. Τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Το ''γλέντι''
τέλειωσε. Η ασυλία σας τέλειωσε. Και η λασπολογία σας, προδίδει ενοχές.
Προς Υπουργείο Εξωτερικών και πρεσβεία Ουάσιγκτον: Αυτός είναι ο ''νομικός σύμβουλος'' του ελληνικού γενικού Προξενείου Βοστώνης; ''Συγχαρητήρια''. Σας αξίζει και σας πρέπει.
Σημ.: Σας ευχαριστώ κ. Ιωαννίδη, που με email σας (6 Ιανουρίου '14, 3:36 μ.μ.) ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΑΤΕ και γραπτά στην ερώτησή μου αν υιοθετείτε τους χαραχτηρισμούς εις βάρος μου. Και απαντήσατε θετικά, αγνοώντας τι πραγματικά συμβαίνει. Επίσης, ευχαριστώ και τον Α' αντιπρόεδρο γιά τις απειλές...
(Γ. Λ.).
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Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Καθεδρικός Αγίου Νικολάου
Τάρπον Σπρινγκς, Φλόριδα

Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014, τελετή Επιφανείων-Θεοφανείων στο ''ελληνικό χωριό'' Τάρπον Σπρινγκς
στην δυτική Φλόριδα. Η μεγαλύτερη παραδοσιακή τελετή εκτός Ελλάδας. Η πόλη έχει επίσημα ανακηρυχτεί ''Πόλη Επιφανείων'' από την Πολιτεία. Δεκάδες θεατές παρακολουθούν κάθε χρόνο, γιά ένα
αιώνα, την εντυπωσιακή τελετή, όπου παραυρίσκεται και ''ευλογεί τα νερά'' πάντα, ο Αρχιεπίσκοπος
Αμερικής. Στον ίδιο χώρο, την ίδια ημέρα πριν 91 χρόνια ήταν παρών και ο Ελευθέριος Βενιζέλος
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ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ

Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ: ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ

Είναι κακιά η συνήθεια των Ελληναράδων της Αμερικής να θέλουν να επιβάλλουν τα λάθη της μητέρας
χώρας τους στις ΗΠΑ. Ο λόγος βέβαια είναι για τις διάφορες πολιτιστικές «ομοσπονδίες» που υποτίθεται
ότι είναι συντονιστικά όργανα στο να καθορίζουν τι εστί ελληνοαμερικανική κουλτούρα, μια και στην Ελλάδα, όπως είναι γνωστό, ο πολιτισμός είναι το έργο του κατά καιρούς «Υπουργείου Πολιτισμού.» Και βέβαια
στις μεγάλες επιτυχίες αυτού του τομέα καταλογίζεται το γεγονός του ότι οι Νεοέλληνες είναι ανιστόρητοι
καθώς και η παραδοσιακή Ελληνική μουσική από την Φραγγοσυριανή μέχρι την Άννα Βίσση που έχει «φούντωση και φλόγα.»
Πέρα από σαρκασμό, πολιτισμός δεν επιβάλλεται από καμιά κυβέρνηση. Είναι μια συνισταμένη τάσεων
που ακολουθούν οι πολίτες μιας χώρας και δεν δημιουργείται με διατάγματα και νόμους όπως θέλουν
να πιστεύουν ηγέτες και ψευτο-ηγέτες. Αν και η οπισθοδρομική Ελληνική αρχή δεν ασπάζεται αυτή την
αντίληψη, οι Αμερικάνικες πολιτείες δεν έχουν ούτε καν δικαίωμα να επηρεάσουν την εξέλιξη των καλών
τεχνών και άρα να παραβιάσουν την συνταγματικά κατοχυρωμένη ελεύθερη έκφραση πολιτών ή και ομάδων. Ίσως η έλλειψη υπουργείου πολιτισμού στις ΗΠΑ είναι ο λόγος που όλος ο πλανήτης παρακολουθεί
τις Χολιγουντιανές παραγωγές μανιωδώς.
Έτσι διερωτάται κανείς τι σκοπό να έχουν άραγε οι ελληνικές ομοσπονδίες πολιτιστικών οργανισμών
στις ΗΠΑ, ειδικά τώρα με το φιάσκο της συλλογής εισφορών για την Μυρτώ από την Ομοσπονδία της Νέας
Αγγλίας, που τελικά φαίνεται να παγιδεύονται στο ταμείο της Ομοσπονδίας λόγω κακού και μη χειρότερα,
χειρισμού της οργάνωσης.
Βάση της Αμερικανικής νομοθεσίας που παρέχει φορολογικές ελαφρύνσεις σε συνδρομητές της Ομοσπονδίας, ο οργανισμός είναι πολιτιστικός. Για την ακρίβεια, η επίσημη οικονομική δήλωση της Ομοσπονδίας για τον 2012 καθορίζει και διέπει τους στόχους του οργανισμού στο «Τμήμα ΙΙΙ» της δήλωσης του.
Καθαρά, ο οργανισμός έχει σαν στόχο του την διάδοση της Ελληνικής κουλτούρας και παράδοσης σε
νέους και μεγάλους στις ΗΠΑ. Δεν είναι συντονιστικός οργανισμός, όπως ισχυρίζεται, γιατί αυτό νομικά δεν
στέκει στις ΗΠΑ. Μπορεί να έχει τοπικά παραρτήματα σ' όλο τον κόσμο, αλλά δεν συμπεριλαμβάνει, ούτε
μπορεί να επιβληθεί σε άλλους ανεξάρτητους πολιτιστικούς φορείς. Επίσης, η Ομοσπονδία δεν έχει άδεια
να λειτουργεί σαν ασφαλιστική εταιρία για να αποπληρώνει πυρόπληκτους από το 2008 έναντι $50,000
που είχε μαζέψει τότε ο οργανισμός, ή για να πληρώνονται τα έξοδα της Μυρτώς. Ούτε αυτού του είδους
οργανισμοί μπορούν λειτουργούν σαν λόμπι (δες Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο), ούτε σαν χώροι όπου
Έλληνες πολιτικοί βγάζουν λόγους
Και επιπλέον μπαίνει και το ερώτημα: Ποια είναι τέλος πάντων, τα μέλη αυτών των ομοσπονδιών, είτε
είναι της Νέας Αγγλίας, είτε της Νέας Υόρκης, είτε του Σικάγου κτλ. Η απάντηση είναι όσοι πληρώνουν

για να είναι μέλη, είναι. Και επειδή στην Αμερική οι οποιεσδήποτε επιχειρήσεις και γενικά οι οργανισμοί
έχουν όσα δικαιώματα έχει και ο απλός πολίτης βάση του Συντάγματος, δεν μπορούν τέτοιοι οργανισμοί ν'
αρνούνται να δέχονται σαν μέλη τους και ιδιώτες! Τελεία και παύλα.
Και όμως, οι Ελληναράδες και νταβατζήδες μας εξακολουθούν να επιβάλλουν πως δια μέσου των άσπονδων Ομοσπονδιών τους θα μπορέσουν να επιβάλουν πολιτισμό στις ΗΠΑ, ακόμη όταν και οι προτάσεις
και τα έργα τους αντιτίθενται στους νόμους. Το παραληρηματικό αποκορύφωμα αυτής της απαράδεκτης
και παράνομης συμπεριφοράς των «ηγετών» μας ήταν ο Ελληνικός νόμος του 2006 περί του Συμβουλίου
Αποδήμου Ελληνισμού που μετέτρεπε τον κάθε οργανισμό και τον καθένα απ' εμάς, σε... αδήλωτους λομπιίστες, ένα έγκλημα σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Αμερικανικό δίκαιο που τιμωρείται με φυλάκιση!
Πως όμως θα πρέπει ν' αντιδράσετε σ' αυτούς τους επικίνδυνους οργανισμούς; Πρώτα απ' όλα εξασφαλίσετε την θέση σας με το να είσαστε προσωπικά «μέλος» ενός οργανισμού. Αν οργανισμός δεν σας δέχεται
προσωπικά σαν «μέλος,» μην δίνετε σημασία στον οργανισμό και απαγορεύεται και σ' όποιον οργανισμό
ανήκετε να είναι μέλη του. Γιατί σε τελική ανάλυση αν μια ομοσπονδία κάνει κάποιο νομικό λάθος, εσείς
μπορεί να βρεθείτε μάρτυρες, ή και υπόλογοι αν ο οργανισμός σας συμμετείχε.
Δεύτερο, ζητάτε να δείτε την επίσημη αναφορά του χρηματικού «πάρε και δώσε» του οργανισμού και
σιγουρευτείτε πως ο οργανισμός διατηρεί τον στόχο του και κρατά τις υποσχέσεις του.
Και τρίτο, αν υποπτευόσαστε πως ο οργανισμός εξαπατάει κόσμο, από μόνοι σας και με δικηγόρο, μια
και σ' ορισμένες περιπτώσεις μπορεί και να πληρωθείτε για την αναφορά σας με μια «κηη ταμ» μήνυση,
δηλώστε τον. Ειδικά στην Μασαχουσέτη, υπάρχει και φόρμα για καταγγελίες από τους πολίτες.
Η φόρμα λέει πως η εισαγγελική αρχή της πολιτείας έχει δικαίωμα να ερευνήσει αν «1) η ελεημοσύνη δεν
πήγε στον σκοπό της, 2) επαιτούσαν για απάτη ή με αμφίβολο σκοπό και 3) αν αθέτησαν τον λόγο τους.» Θα
την βρείτε στο http://www.mass.gov/ago/bureaus/business-and-labor/the-non-profit-organizationspublic-charities-division/ και υπάρχουν ανάλογες ιστοσελίδες και φόρμες για άλλες πολιτείες. Στην προκειμένη περίπτωση της Μυρτώς, ενώ αρχικά ανακοινώθηκε πως τα χρήματα θα πήγαιναν στην οικογένεια
της, τώρα πια τίθεται θέμα με το τι θα απογίνουν τα χρήματα που θα περισσέψουν λόγω του ποσού μου
μαζεύτηκε από εξαιρετικά πονόψυχους συμπατριώτες μας. Δεν υπάρχει ανακοίνωση πως θα επιστραφούν
στους φιλάνθρωπους συνδρομητές τους όπως πρέπει.
Επίσης, αν εσείς εξαπατηθήκατε από οργανισμό που αθέτησε την υπόσχεσή του σε σχέση με συνεισφορά
σας, συνεισφέροντας από ένα λαχνό μέχρι εκατομμύρια δολάρια, συμβουλευτείτε δικηγόρο μια και ίσως τα
δικαστήρια να έχουν τον λόγο και να μπορούν να σας δικαιώσουν.
- Mitch Fatouros (συγγραφέας του «Greek American Pimps, Charity Corrupted by Politics, Lobbies &
Criminal Enterprises.» Θα το βρείτε σε χαρτί και σε ηλεκτρονική μορφή στο amazon.com).

Ελληνοαμερικανική Ομοσπονδία Συλλόγων Ιλλινόϊς ''ΕΝΩΣΗ''
Βασίλης Ματαράγκας, πρόεδρος
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A Singular Mission:
«To promote education by providing scholarships and educational programs to Greek American students who, guided by the values of
their Hellenic upbringing, have the potential to become life-long significant achievers and contribute meaningfully to society.»
CHRIS P. TOMARAS (Founder & Chairman - PanHellenic Scholarship Foundation)
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Spiegel: Ελλάδα, μια χώρα χωρίς κράτος

Αναβολή επίσκεψης της Επιτροπής γιά την τρόϊκα
Η απόφαση για την αναβολή της επίσκεψης στην
Ελλάδα της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διερευνά τη λειτουργία της τρόικας,
ελήφθη από τον πρόεδρό του Μάρτιν Σουλτς χωρίς να υπάρξει, σε καμιά περίπτωση, παρέμβαση
του πρωθυπουργού της Ελλάδας Αντώνη Σαμαρά,
διευκρινίζει σε σημερινή ανακοίνωσή του από τις
Βρυξέλες ο Ζομ Ντους, εκπρόσωπος Τύπου του
προέδρου της Ευρωβουλής.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, η απόφαση για την
αναβολή ελήφθη έπειτα από διαβούλευση του Μ.
Σουλτς με τους δύο αρμόδιους εισηγητές της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωβουλής.
Ο βασικός λόγος για τον οποίον αποφασίσθηκε η
χρονική μετάθεση της επίσκεψης ήταν διότι, λόγω
των θεσμικών εκδηλώσεων για την έναρξη της ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ, το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης για το έργο της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας δεν ήταν δεδομένο,
διευκρινίζει ο εκπρόσωπος στην ανακοίνωσή του.
Κύκλοι προσκείμενοι στον πρόεδρο της Ευρωβουλής διευκρίνισαν επίσης ότι ο Μ. Σουλτς τηλεφώνησε χθες στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά
για να του εκφράσει τη λύπη του για την αδυναμία
του, λόγω υποχρεώσεων, να παραστεί στις εκδηλώσεις στην Αθήνα. Σημείωσαν ωστόσο ότι ο Έλληνας
πρωθυπουργός δεν έθεσε κανενός είδους αίτημα σε
σχέση με την έλευση της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Το απόγευμα της Δευτέρας, η Γραμματεία της
Επιτροπής έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της ότι
η επίσκεψη που θα πραγματοποιείτο στις 8 και 9
Ιανουαρίου 2014 υπό τον επικεφαλής της ομάδας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ελέγχει τον
ρόλο της τρόικας, Αυστριακό ευρωβουλευτή και
αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Ότμαρ Κάρας,
αναβάλλεται για μεταγενέστερη ημερομηνία και ότι
κατά συνέπεια η προγραμματισθείσα συνέντευξη
τύπου για τις 9 Ιανουαρίου δεν θα λάβει χώρα.
Αντιπαράθεση κυβέρνησης - ΣΥΡΙΖΑ
Η αναβολή της επίσκεψης προκάλεσε αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η επιστολή της Γραμματείας της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων
στάλθηκε χθες στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ,
Νίκο Χουντή, και στα άλλα μέλη της εν λόγω Επιτροπής, και σε αυτήν, όπως επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ,
αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «ο πρόεδρος (του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), Μάρτιν Σουλτς και ο
πρωθυπουργός Σαμαράς, συμφώνησαν ότι η αντιπροσωπεία για την Αθήνα (σ.σ. της Επιτροπής του
ΕΚ για την τρόικα) θα πρέπει να αναβληθεί».
«Σημειώνουμε ότι δεν υπάρχει προηγούμενο, σε
μια τέτοια απόφαση που συνήθως λαμβάνεται από
τον πρόεδρο της εν λόγω Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, κατά πρωτοφανή τρόπο, να εμπλέκεται ο
Έλληνας πρωθυπουργός» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Είχε προηγηθεί η δήλωση του ευρωβουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή ότι: «η παρουσία στην Αθήνα
της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που
ερευνά τα πεπραγμένα της τρόικας, θα χαλούσε τις
φιέστες που ετοιμάζει η ελληνική κυβέρνηση για
την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα χαλούσε
τις φιέστες του λεγόμενου success story του κ. Σαμαρά και του κ. Στουρνάρα.
Η παρουσία της Επιτροπής θα έδινε την ευκαιρία
να ακουστούν ξανά τα ερωτήματα για τις τεράστιες
ευθύνες όσων μας έβαλαν στα δεσμά των συνεχών
μνημονίων και όσων χρησιμοποιούν τον ελληνικό
λαό ως πειραματόζωο μιας νεοφιλελεύθερης και
αυταρχικής Ευρώπης.
Ό,τι προσπάθειες και αν κάνουν, όμως, δεν μπορούν να αποφύγουν τα ερωτήματα που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, και πολύ περισσότερο δεν μπορούν να αποφύγουν την οργή του ελληνικού λαού».
O κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου
με αφορμή την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για αναβολή της επίσκεψης της Επιτροπής, δήλωσε:
«Κολλημένος με τις θεωρίες συνωμοσίας και τις
απόπειρες δυσφήμισης της χώρας, ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινά
το νέο χρόνο όπως τελείωσε τον παλιό: με εξωφρενικούς και απίστευτους ισχυρισμούς. Αυτή τη φορά
όμως ξεπέρασε κάθε όριο! Προφανώς οι άνθρωποι
δεν είναι καλά...»

Παπούλιας: «Ολοι μαζί να ξεπεράσουμε τα τελευταία
μέτρα της κρίσης», με λαμπρότητα τα Θεοφάνεια
Στην τελετή Αγιασμού των Υδάτων και την Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού, στο νησί Τέλενδος, παρέστη σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος
Παπούλιας. Ο Πρόεδρος έφθασε στο νησί με στρατιωτικό ελικόπτερο, από το αεροδρόμιο της Κω, συνοδευόμενος από τον υπουργό Ναυτιλίας Μιλτιάδη
Βαρβιτσιώτη, ενώ τον υποδέχθηκαν ο βουλευτής
Δωδεκανήσου της ΝΔ Βασίλης Υψηλάντης, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Μαχαιρίδης, ο
δήμαρχος Καλύμνου Δημήτρης Διακομιχάλης και
εκπρόσωποι των τοπικών αρχών.
Ο αγιασμός έγινε από τον μητροπολίτη Λέρου,
Καλύμνου και Αστυπάλαιας Παίσιο. Μετά την τελετή ο κ. Παπούλιας συνομίλησε με κατοίκους του
νησιού για τα ειδικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Ο κ. Παπούλιας ευχήθηκε «καλή φώτιση και ομόνοια και όλοι μαζί να ξεπεράσουμε τα τελευταία
δύσκολα μέτρα αυτής της κρίσης» και πρόσθεσε:
«Ήρθα εδώ σε μια ακριτική περιοχή σαν ακρίτας
και εγώ, ορεινός ακρίτας, να τιμήσω αυτούς εδώ
που στέκονται και αντιστέκονται. Και έχουν δίκαια
παράπονα, τους ξεχνάμε καμιά φορά, έχουν προβλήματα που πρέπει να τα λύσουμε, γιατί αξίζει για

να ζήσουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους».
Ο κ. Παπούλιας μετέβη με ελικόπτερο στο νησί
Ψεριμος, το οποίο είχε δοκιμαστεί αρκετά από την
κακοκαιρία του περασμένου Νοέμβρη αφού είχαν
σημειωθεί αρκετές ζημιές κυρίως στα έργα υποδομής. Ο Πρόεδρος είχε εγκάρδιες συνομιλίες με τους
κατοίκους του νησιού, ενημερώθηκε για τις ζημιές
που προκλήθηκαν από τις βροχοπτώσεις του περασμένου Νοεμβρίου και επισκέφθηκε μεταξύ άλλων
την εκκλησία της Παναγιάς που υπάρχει στο νησί,
ενώ εκοψε και την πρωτοχρονιάτικη πίτα του Πνευματικού Κέντρου. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας
συνόδευαν ο υπουργος Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο βουλευτής της ΝΔ Β. Υψηλάντης, η
γενική γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου Χρ. Καλογήρου, ο γενικός γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής Ν. Ζωίδης και ο περιφερειάρχης
Νοτίου Αιγαίου Γ. Μαχαιρίδης.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε ακόμα και σπίτια κατοίκων του νησιού που τον υποδέχθηκαν με τους κανόνες της νησιωτικής φιλοξενίας
και συζήτησε μαζί τους τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ο κ. Παπούλιας βρίσκεται ήδη στη Κάλυμνο όπου ο δήμος παραθέτει γευμα προς τιμή του.

Συνέλληνες και παιδιά στην πατρίδα, χρειάζονται
την βοήθειά μας. Ως Ομογένεια, ΠΡΕΠΕΙ να βοηθήσουμε,
όσο και όπως μπορούμε

Ένα σκληρό άρθρο για την Ελλάδα δημοσιεύει το
γερμανικό περιοδικό Spiegel. Οι αρθρογράφοι του
περιοδικού αν και διαπιστώνουν μια μικρή βελτίωση σε ορισμένους οικονομικούς δείκτες, τονίζουν
ότι η χώρα παραμένει αυτό που ήταν: μία χώρα
χωρίς κράτος, τουλάχιστον χωρίς αποτελεσματικό
κράτος», ενώ δεν διστάζουν να κάνουν παραλληλισμούς της Ελλάδας με το Αφγανιστάν.
Στο άρθρο με τίτλο, «Ο κατά φαντασίαν θεραπευμένος», δίπλα σε φωτογραφία του Αντώνη Σαμαρά
κάνει λόγο για στασιμότητα στο πεδίο της δημοσιονομικής εξυγίανσης στην Ελλάδα.
Το γερμανικό περιοδικό αναφέρεται στη μετακίνηση του εντεταλμένου της γερμανικής κυβέρνησης
για την ελληνογερμανική συνεργασία σε επίπεδο
δήμων και κοινοτήτων, Χανς-Γιοάχιμ Φούχτελ, από
το υπουργείο Εργασίας στο υπουργείο Αναπτυξιακής Βοήθειας και διερωτάται: «Η Ελλάδα, το πλήρες
μέλος της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης, μία αναπτυσσόμενη χώρα; Μάλιστα ένα ''αποτυχημένο κράτος''
(failed state) όπως το Αφγανιστάν και σύντομα ίσως
και το Πακιστάν»;
Το Spiegel σημειώνει ότι η μετακίνηση του Φούχτελ αποτελεί ενδεχομένως μία σύμπτωση στις

ανακατατάξεις που επέφερε ο σχηματισμός της
νέας κυβέρνησης «μεγάλου συνασπισμού». Ωστόσο, όπως επισημαίνει, αυτή η σύμπτωση «πέφτει
στο μάτι» με αφορμή την ανάληψη της ευρωπαϊκής
προεδρίας από την Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου.
Επιπλέον το Spiegel αναφέρει ότι παράγοντες
των Βρυξελλών εκτιμούν ότι η Ελλάδα ενδέχεται να
χρειαστεί από το 2015 ένα ακόμη πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας ύψους 8 έως 10 δισ. ευρώ.
«Ωστόσο, ο Αντώνης Σαμαράς υπόσχεται με αυτοπεποίθηση μία «προεδρία της ελπίδας», μιλώντας φυσικά για τη χώρα του, η οποία φέρει μαζί
της για το διάστημα της εξάμηνης προεδρίας έναν
θετικό απολογισμό». Όπως σχολιάζει το γερμανικό
περιοδικό, οι «θετικοί απολογισμοί» από ελληνικής
πλευράς «εξυπηρετούν τις περισσότερες φορές ως
πάτημα για την επόμενη διεκδίκηση –αυτή τη φορά
μίας δεύτερης απομείωσης χρέους».
Τέλος το άρθρο καταλήγει σχολιάζοντας ότι
«όποιος έχει σαφή εικόνα της διοίκησης, της δικαιοσύνης και της πολιτικής στην Ελλάδα. πρέπει να
συνεχίσει να αμφιβάλλει ότι η Ελλάδα θα εξυγιανθεί
κάποτε».
(Deutsche Welle)

Αμερικάνικα ΜΜΕ γιά τις προοπτικές της
οικονομίας στην Ελλάδα και στην ευρωζώνη
Διισταμένες οι απόψεις για τις προοπτικές της
οικονομίας στην Ευρωζώνη και ειδικότερα στην Ελλάδα εμφανίζονται σε αμερικανικά ΜΜΕ.
Σε άρθρο στην ιστοσελίδα του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CNBC καταγράφονται ορισμένες
από τις προκλήσεις που θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει η Ευρώπη το 2014. Σε αναφορά για την Ελλάδα
υποστηρίζεται ότι αναμένονται «νέες ανατροπές»
στη χώρα από την οποία άρχισε η κρίση. Όπως σημειώθηκε, μετά από τρία χρόνια έντονης ανησυχίας
για ενδεχόμενη έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, τα
πράγματα άρχισαν πλέον να βελτιώνονται το 2013,
καθώς προβλέπεται πρωτογενές πλεόνασμα και
σταδιακή μείωση της υψηλής ανεργίας.
Επισημαίνεται πάντως ότι δεν μπορούν να αποκλεισθούν νέες αναταράξεις, καθώς η κυβέρνηση,
μετά τις περικοπές και τη φορολόγηση που επέβαλε
στον ιδιωτικό τομέα στρέφεται τώρα στο Δημόσιο,
προκαλώντας την ανησυχία των εργαζομένων. Σύμφωνα με το άρθρο, η πτώση της δημοτικότητας της
κυβέρνησης συνεργασίας θα μπορούσε να οδηγήσει
σε εκλογές το 2014.
Επιστροφή σε ρυθμούς ανάπτυξης
Η Wall Street Journal αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμα ότι η Ελλάδα αναμένεται να επιστρέψει σε
ρυθμούς ανάπτυξης το 2014, ενώ ευοίωνες προοπτικές για την Ευρωζώνη με το νέο έτος προβλέπουν
οι περισσότεροι αναλυτές, παρά τις επιφυλάξεις
ορισμένων, εξαιτίας κυρίως του υψηλού χρέους σε
κάποια από τα κράτη-μέλη της.
Οι σημαντικότερες εξελίξεις στην Ευρωζώνη το
2013, επισημαίνεται, δεν ήταν όσες έγιναν, αλλά
κυρίως εκείνες που δεν συντελέστηκαν. Το ευρώ
αποδείχθηκε ιδιαίτερα ανθεκτικό, παρά τις αναταράξεις που τα προηγούμενα έτη θα μπορούσαν να
αναζωπυρώσουν τις ανησυχίες για την επιβίωση
του κοινού νομίσματος.
Η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα κατόρθωσαν, όπως επισημαίνεται, να εξαλείψουν τα τεράστια δημοσιονομικά τους ελλείμματα και να μειώσουν την εξάρτησή τους από τον ξένο δανεισμό.
Ειδικά για την Ελλάδα, σημειώθηκε ότι ιδίως η δημοσιονομική προσαρμογή της κατά 19% αποτελεί
ένα «αξιοσημείωτο επίτευγμα» που επιτρέπει στη
χώρα να πετύχει το 2013 πρωτογενές πλεόνασμα.
Η WSJ, σε κύριο άρθρο της, αναφέρεται και στα

προβλήματα που θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει η
Ευρωζώνη το 2014, σημειώνοντας παράλληλα ότι
το 2013 η Ευρωζώνη κατόρθωσε να αντιμετωπίσει
τις προκλήσεις σχετικά με το κυπριακό σχέδιο διάσωσης, ενώ η Ιρλανδία βγήκε από το μνημόνιο και
το κόστος δανεισμού των χωρών της Ευρωζώνης
άρχισε να μειώνεται.
Σε σχέση με την Ελλάδα, τονίζεται ότι η οικονομία
παραμένει ασταθής και το χρέος της τεράστιο, ενώ,
από την άλλη πλευρά, για πρώτη φορά επιτυγχάνεται πρωτογενές πλεόνασμα στις κρατικές δαπάνες,
προ της καταβολής των επιτοκίων για την εξυπηρέτηση του χρέους, που είναι στο 4% του ΑΕΠ.
Σημειώνεται επίσης ότι το νέο έτος οι ευρωπαίοι
ηγέτες θα πρέπει να αφιερώσουν λιγότερο χρόνο
στις διαδικασίες και περισσότερο στις προσπάθειες
για μια ευέλικτη αγορά εργασίας, μείωση των κρατικών δαπανών και των φόρων που αποτελούν προϋποθέσεις για την ευημερία της Ευρωζώνης.
«Χρηματοπιστωτική καταστολή»
Στην ίδια εφημερίδα παρουσιάζονται τα πορίσματα νέας έκθεσης των καθηγητών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ Κάρμεν Ρένχαρτ και Κένεθ Ρόγκοφ για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους στην
Ε.Ε.. Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, οι ευρωπαϊκές
οικονομικές πολιτικές - όπως η περικοπή των ελλειμμάτων για μείωση του χρέους και η εφαρμογή
δομικών μεταρρυθμίσεων για ενίσχυση της ανάπτυξης - δεν συνέβαλαν στην πραγματικότητα αρκετά
στη μείωση του χρέους και ενδέχεται ακόμη και να
επιβαρύνουν το χρηματοπιστωτικό βάρος.
Και αυτό γιατί, όπως τονίζεται στην έκθεση, τα μέτρα λιτότητας είχαν οξύτερες από τις αναμενόμενες
επιπτώσεις στον τομέα της ανάπτυξης, ενώ περιορισμένα είναι τα στοιχεία για συμβολή των δομικών
μεταρρυθμίσεων στην ενίσχυση της τελευταίας.
Μια δόση υψηλού πληθωρισμού, ακόμη και προσωρινού, ίσως είναι ο λιγότερο οδυνηρός τρόπος
για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ωστόσο
αυτό προσκρούει στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας. «Το μέγεθος του προβλήματος», αναλύουν στην έκθεσή τους, «υποδεικνύει
ότι θα χρειαστούν αναδιαρθρώσεις, κυρίως για
παράδειγμα στην περιφέρεια της Ευρώπης, σε πολύ
μεγαλύτερο βαθμό απ' ότι έχει συζητηθεί μέχρι
στιγμής δημοσίως».
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Δρ. Νικόλαος Ηλία Μεζίτης. Καθηγητής Παθολογίας, Ενδοκρινολογίας και Διατροφής Νέα Υόρκη
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Κάθε ιατρική παρέμβαση είτε στην πρόληψη νόσου, είτε στην αποκατάσταση της υγείας οφείλει να
λαμβάνει υπ'όψη τον κεντρικό ρόλο του εγκεφάλου στην ρύθμιση όλων των λειτουργιών του σώματος.
Ο έλεγχος αυτός είναι πολυεπίπεδος με αφετηρία τον φλοιό του εγκεφάλου και την φαιά του ουσία, όπου
γίνεται η επεξεργασία των μηνυμάτων που φέρουν οι αισθήσεις και όπου γεννιέται το συναίσθημα και
λαμβάνονται οι αποφάσεις. Η επικοινωνία των κυττάρων που συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες
γίνεται με ηλεκτρική διέγερση και με χημικές ουσίες, τους νευροδιαβιβαστές και τις ορμόνες. Το μήνυμα
τους μεταδίδεται σε κατώτερα εγκεφαλικά κέντρα ελέγχου όπως είναι ο υποθάλαμος και η υπόφυση για να
περάση στην συνέχεια κατάλληλα διαμορφωμένο, μέσω του νευρικού συστήματος και του κυκλοφορικού
στα όργανα προς εκτέλεση.
Τα όργανα, που επιφορτίζονται με την εγκεφαλική εντολή, αποτελούνται από ιστούς, όπως είναι οι μύες,
το ήπαρ, οι αδένες, το λίπος, και τα αιμοσφαίρια στην κυκλοφορία. Αποτέλεσμα η παραγωγή ενέργειας
και η δράση, η η αποθήκευση ενέργειας και η αδράνεια. Εμφανές λοιπόν το ότι η ανησυχία του εγκεφάλου
μεταδίδεται σε όλο το σώμα με μηνύματα διέγερσης , ενώ η ψυχική ηρεμία επιτρέπει την σιωπή και ανακούφιση των οργάνων.
Ο καθένας μας έχει την δυνατότητα ελέγχου των φυσικών του λειτουργιων με προγράμματα που διαπαιδαγωγούν τον εγκέφαλο στην ηρεμη αντιμετώπιση της καθημερινότητας. Η προσευχή, η φυσική άσκηση,
η ρύθμιση της αναπνοής, η αντιμετώπιση του άγχους, η σωστή διατροφή, η ανάπαυση και ο ύπνος όλα
συνηγορούν στην ευρυθμη λειτουργία του οργανισμού δρώντας μέσω της εγκεφαλικής λειτουργίας .
Η συγχρονη ιατρική αναγνωρίζει πλέον την σημασία της ψυχικής υγείας σαν θεμελιο της πρόληψης των
νόσων και της θεραπείας τους. Διάσημα θέρετρα προσφέρουν προγράμματα εκτόνωσης σε ηρεμο περιβάλλον με αποτέλεσμα την ανακούφιση συμπτωμάτων που μας προβληματίζουν, ενώ μεγάλα αντικαρκινικά κέντρα έχουν εισάγει ποικίλα προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης των ασθενών τους με ευεργετικά
αποτελέσματα.

Το μπάνιο με κρύο νερό κάνει καλό στην υγεία
Ακόμη και μέσα στον Αύγουστο, πολλοί είναι αυτοί που ανάβουν το θερμοσίφωνα για να κάνουν ένα
ντους. Μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξετε συνήθειες;
Οι ερευνητές επιμένουν ότι το μπάνιο με κρύο νερό είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για την καλή λειτουργία
του οργανισμού μας. Πάμε να δούμε τι έχουν διαπιστώσει:
- Το συχνό ντους με κρύο νερό, βοηθάει στην αύξηση του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων. Το σώμα
μας, καθώς προσπαθεί να ζεσταθεί από το κρύο νερό, αυξάνεται ο ρυθμός του μεταβολισμού μας και ενεργοποιείται το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Το αποτέλεσμα; Τα αυξημένα λευκά αιμοσφαίρια καθίστανται
super μαχητές ενάντια στα κρυολογήματα
- Τα κρύα ντους είναι υπεύθυνα για την αύξηση της γλουταθειόνης στον οργανισμό μας. Η γλουταθειόνη
είναι ένα πολύ ισχυρό αντιοξειδωτικό, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως πολύ σημαντικός εκκαθαριστής των
κυττάρων και των ελεύθερων ριζών

Επέμβαση βάζει τέλος σε εγχειρήσεις ανοιχτής καρδιάς
Τέλος στις εγχειρήσεις ανοιχτής καρδιάς υπόσχεται να βάλει μια νέα μέθοδος μικροχειρουργικής που
πραγματοποιείται ήδη με επιτυχία στον Καναδά.
Επιστήμονες από το Ινστιτούτο Καρδιακών Παθήσεων στο Μόντρεαλ ανέπτυξαν μια μέθοδο που προσφέρει πολύ μεγάλη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, αφού πραγματοποιείται με τη χρήση μιας μικροσκοπικής κάμερας που παρέχει εικόνες που δείχνουν σε μεγέθυνση τα σημεία των αρτηριών στα οποία υπάρχει
το πρόβλημα.
Έτσι, ελαχιστοποιείται το ρίσκο που υπάρχει σε κάθε επέμβαση, ενώ υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια και
για τους ηλικιωμένους, ο οργανισμός των οποίων συχνά δεν μπορεί να αντέξει τις «κλασικές» επεμβάσεις
που γίνονται σήμερα.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση των επιστημόνων, η επέμβαση πραγματοποιείται με μικρή τομή στη δεξιά πλευρά του στήθους και ειδικά χειρουργικά εργαλεία, τα οποία είναι πολύ λεπτά. Επίσης, η επέμβαση
διαρκεί πολύ λιγότερο από ό,τι οι σημερινές επεμβάσεις, ενώ σαφώς πιο σύντομη είναι η ανάρρωση και η
διάρκεια της νοσηλείας.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας, δρ Michel Pellerin, η νέα μέθοδος μικροχειρουργικής έχει εφαρμοστεί ήδη σε 500 ασθενείς με ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας και άλλα καρδιολογικά προβλήματα, ενώ είναι πολύτιμη και για τους εκπαιδευόμενους χειρουργούς ακριβώς επειδή

Πέτυχαν μερική αντιστροφή της γήρανσης
Τη διαδικασία της γήρανσης κατάφεραν να αντιστρέψουν σε πειραματόζωα Αυστραλοί και Αμερικανοί ερευνητές. Οι επιστήμονες ευελπιστούν ότι
στο μέλλον θα καταφέρουν να πράξουν το ίδιο και
σε ανθρώπους. Για να επιτύχουν τον στόχο τους,
οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ένα χημικό με τη
βοήθεια του οποίου μπόρεσαν να αναζωογονήσουν
τους μυς των υπερήλικων ποντικών.
Η μελέτη των ερευνητών, η οποία δημοσιεύεται
στην επιστημονική επιθεώρηση Cell, αρχικώς αναγνώρισε έναν νέο τρόπο με τον οποίον επιδρά η διαδικασία γήρανσης στον οργανισμό και στη συνέχεια
τον αντέστρεψε.
Σίγουρα η γήρανση είναι ένας μονόδρομος για
την επιστημονική κοινότητα αλλά, όπως τώρα
έδειξαν επιστήμονες της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, σε κάποιες εκφάνσεις της η
διαδικασία μπορεί να αντιστραφεί.
Η έρευνα εστίασε το ενδιαφέρον της σε ένα χημικό το οποίο ονομάζεται NAD. Τα επίπεδά του περιορίζονται σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού με
το πέρασμα των ετών. Η ομάδα των επιστημόνων

κατάφερε να αποδείξει ότι αυτή η συγκεκριμένη
διαδικασία διαταράσσει τη λειτουργία των ενεργειακών σταθμών του κυττάρου, των μιτοχονδρίων, με
αποτέλεσμα όσο περνούν τα χρόνια να περιορίζεται
η παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα.
Με τα πειράματα που πραγματοποίησαν οι επιστήμονες, απέδειξαν ότι η ενίσχυση των επιπέδων
του χημικού NAD μπορεί να αντιστρέψει αυτήν την
επίδραση του γήρατος. Για να επιτύχουν την ενίσχυση των επιπέδων του NAD, έδωσαν στα ποντίκια
ένα άλλο χημικό που φυσιολογικά μετατρέπεται
σε NAD. Μία εβδομάδα αφού χορήγησαν το «ελιξίριο της νεότητας» σε ποντίκια ηλικίας δύο ετών,
οι μύες τους έγιναν όμοιοι με αυτούς που θα είχε
ένα ποντίκι έξι μηνών, αν λάβει κανείς ως κριτήρια
τη λειτουργία των μιτοχονδρίων, την απώλεια του
μυϊκού ιστού, τη φλεγμονή και την ανθεκτικότητα
της ινσουλίνης.
Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, οι διαπιστώσεις τους δεν σημαίνουν ότι έχουν βρει και
το φάρμακο εναντίον της γήρανσης, το ελιξίριο της
νεότητας.
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Mεγαλύτερη οξυδέρκεια με καλή φυσική κατάσταση
Εάν η βελτίωση της φυσικής σας κατάστασης
και η εξασφάλιση μιας καλύτερης υγείας δεν είναι
ισχυρά κίνητρα για να σας κάνουν να αρχίσετε το
περπάτημα, ίσως σας πείσει το γεγονός ότι θα σας
βοηθήσει να κλείσετε μια καλύτερη συμφωνία.
άν η βελτίωση της φυσικής σας κατάστασης και η
εξασφάλιση μιας καλύτερης υγείας δεν είναι ισχυρά
κίνητρα για να σας κάνουν να αρχίσετε το περπάτημα, ίσως σας πείσει το γεγονός ότι θα σας βοηθήσει
να κλείσετε μια καλύτερη συμφωνία.
Μια νέα έρευνα από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο
της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) έρχεται να αντιστρέψει
την πεποίθηση του «μην αφήσεις ποτέ να σε δουν
να ιδρώνεις», λέει ο Τζάρεντ Κούρχαν, καθηγητής
Διοίκησης Επιχειρήσεων στο MIT και ένας από τους
βασικούς συγγραφείς της έρευνας. «Αν ιδρώσεις
και ο σφυγμός της καρδιάς σου ανέβει, θεωρείται
κακό σημάδι. Εκλαμβάνεται ως άγχος ή ταραχή»,
λέει. «Αντίθετα, η έρευνά μας δείχνει ότι κάτι μάλλον πηγαίνει καλά».
Ο δρ Κούρχαν και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν
ότι κάποιος που διαπραγματεύεται ενώ κινείται, για
παράδειγμα όταν περπατάει καθώς «παζαρεύει»
τους όρους εργασίας του από το τηλέφωνο, έχει
καλύτερα αποτελέσματα. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Ενώ τα άτομα που νιώθουν εξ αρχής σιγουριά μπαίνοντας σε μια διαπραγμάτευση βλέπουν τις
επιδόσεις τους να ανεβαίνουν όταν κινούνται, αυτοί
που είναι αγχωμένοι η κίνηση δεν τους ευνοεί, ίσως
και να τους δυσκολεύει.
Στην έρευνα, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο
επιστημονικό περιοδικό Psychological Science,
πραγματοποιήθηκαν δύο πειράματα. Στο πρώτο,
οι ερευνητές συνέκριναν την εμπειρία ατόμων που
διαπραγματεύονται την αγορά ενός αυτοκινήτου
μέσω κινητού τηλεφώνου περπατώντας γρήγορα
πάνω σε διάδρομο γυμναστικής, με την εμπειρία
άλλων που περπατούσαν με πιο αργό ρυθμό. Οι
παλμοί της καρδιάς των πρώτων ήταν κατά μέσο
όρο 117 το λεπτό, ενώ των δεύτερων 88. Στο άλλο
πείραμα οι ερευνητές επιχείρησαν να συγκρίνουν
την απόδοση ανθρώπων που διαπραγματεύονταν
τους όρους εργασίας τους μέσω κινητού τηλεφώνου, είτε κατά τη διάρκεια μιας καθημερινής βόλ-

τας, είτε καθισμένοι σε καρέκλα.
'Οπως υπαγορεύει η λογική, στις περιπτώσεις
ατόμων που η διαπραγμάτευση τους προκαλούσε
φόβο, η κίνηση στον χώρο τους έκανε να έχουν
χειρότερες επιδόσεις. Προς έκπληξή τους όμως οι
ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που ανυπομονούσαν να διαπραγματευτούν εμφάνισαν τα αντίθετα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, στο πείραμα
με τη διαπραγμάτευση των όρων εργασίας, όσοι
ένιωθαν σίγουροι για τον εαυτό τους, όταν περπατούσαν είχαν καλύτερη απόδοση. Το ίδιο συνέβη
και στο πείραμα με την αγορά αυτοκινήτου, όπου οι
διαπραγματευτές με αυτοπεποίθηση, όταν τους ζητήθηκε να περπατήσουν με γρήγορο βήμα ένιωθαν
ότι είχαν καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με άλλους που είχαν την ίδια αυτοπεποίθηση αλλά τους
ζητήθηκε να περπατήσουν με πιο αργό ρυθμό.
Τα ευρήματα αυτά, που φαίνεται να αποτελούν
πρακτικές εφαρμογές της διερεύνησης της σχέσης
μεταξύ φυσικής και νοητικής κατάστασης, αποδεικνύουν ότι πολύ εύκολα συγχέεται η μια κατάσταση
με την άλλη. Αυτό συμβαίνει διότι, σε γενικές γραμμές, τα συναισθήματα εμπεριέχουν δύο παράγοντες: τις φυσικές αντιδράσεις και το πώς το άτομο
τα βιώνει και τα χαρακτηρίζει.
Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να εκλάβει την
ταχυπαλμία και τις ιδρωμένες παλάμες ως ένδειξη
άγχους, ενώ ένα άλλο ως ένδειξη ενθουσιασμού.
Πρόσφατη επιστημονική έρευνα της Αλισον Γουντ
Μπρουκς, καθηγήτριας στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι αποδίδουν καλύτερα σε μια
σειρά από ασχολίες, όπως το τραγούδι, η δημόσια
ομιλία και τα μαθηματικά, όταν παρατηρούν τις
φυσικές τους αντιδράσεις και εκλάβουν αυτά που
αισθάνονται ως ενθουσιασμό και όχι ως άγχος.
Κάτι όμως που δεν ξεκαθαρίζει η έρευνα του MIT
είναι η «ένταση» της φυσικής άσκησης που φέρνει
τα επιθυμητά αποτέλεσμα σε μια διαπραγμάτευση.
Ο Ασλεϊ Μπράουν πάντως, βασικός συγγραφέας της
συγκεκριμένης μελέτης και ερευνητής σήμερα στο
Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, λέει ότι «δεν θα σας πρότεινα να τρέξετε τον μαραθώνιο».
(The New York Times)

Η επίδραση του καφέ στον ανθρώπινο οργανισμό
Ο καφές αποτελεί το πιο διαδεδομένο πρωινό τελετουργικό. Είναι λίγα όμως που γνωρίζουμε για τις
επιδράσεις της καφεΐνης στη διάθεση και τον ύπνο.
Δείτε τι πρέπει να γνωρίζουμε όσον αφορά την
κατανάλωση του αγαπημένου ροφήματος.
1. Η επίδραση του καφέ στο γυναικείο οργανισμό
δεν είναι πάντα η ίδια
Οι ορμονικές μεταβολές επιβραδύνουν το μεταβολισμό της καφεΐνης. Έτσι, στις εγκυμονούσες
και στις γυναίκες που λαμβάνουν θεραπεία με οιστρογόνα η επίδραση του καφέ είναι ισχυρότερη.
Παράλληλα, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο μεταβολισμός της καφεΐνης είναι πιο αργός και κατά
όταν τα οιστρογόνα είναι αυξημένα, κατά την έμμηνο ρύση. Σε αυτές τις φάσεις, είναι καλύτερο να
καταναλώνονται μικρότερες ποσότητες καφέ.
2. Η ώρα που καταναλώνουμε καφέ παίζει σημαντικό ρόλο
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-

Οι ειδικοί συνιστούν να μην πίνουμε καφέ μετά το
μεσημέρι, καθώς η καφεΐνη μπορεί να επηρεάσει
το βραδινό μας ύπνο. 'Ερευνες δείχνουν ότι μερικοί άνθρωποι διαθέτουν ένα ιδιαίτερο γονίδιο που
βοηθά στον ταχύτερο μεταβολισμό της καφεΐνης.
Αυτό σημαίνει ότι στα άτομα αυτά έχουν αυξημένη
ευαισθησία στην καφεΐνη ακόμη και ένας δυνατός
καφές το πρωί παραμένει στον οργανισμό τους μέχρι το βράδυ.
3. Η γυμναστική μετά τον καφέ δε βοηθά
Πολλοί πιστεύουν ότι η γυμναστική βοηθά ώστε ο
οργανισμός να απαλλαγεί ταχύτερα από τις μεγάλες
ποσότητες καφεΐνης. Τα μόρια της καφεΐνης μεταφέρονται μέσω του αίματος και εν τέλει διασπώνται
από το συκώτι, παράγοντας ανενεργά στοιχεία που
απελευθερώνονται από τα νεφρά. Οι ειδικοί δηλώνουν πως δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε ώστε να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία.
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Financial Times: Η διαφθορά στην Ευρωζώνη

Τα πέντε μεγάλα θέματα της Ευρωζώνης τον 2014
To βασικό ερώτημα για το 2014 είναι κατά πόσον
η ΕΚΤ θα λάβει αντισυμβατικά μέτρα, όπως η ποσοτική χαλάρωση που έχει εδώ και χρόνια υιοθετήσει
η Fed, προχωρώντας σε μεγάλης κλίμακας αγορές
ομολόγων της Ευρωζώνης.
Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της Goldman
Sachs, στο περιβάλλον του χαμηλού πληθωρισμού
και της αδύναμης οικονομικής ανάκαμψης που
αναμένεται να κυριαρχήσει στην Ευρωζώνη το
νέο έτος,δεν προβλέπεται η ΕΚΤ να προχωρήσει
σε τέτοιες ενέργειες, αλλά θα συνεχίσει με μέτρα
που αποσκοπούν στην ενίσχυση της τρέχουσας
νομισματικής της πολιτικής όπως τα σχεδόν μηδενικά βραχυπρόθεσμα επιτόκια και η διατήρηση της
άφθονης ρευστότητας στην αγορά.
Και ενώ η GS θεωρεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΕΚΤ θα αντιδράσει εάν η ανάκαμψη σταματήσει
ή εάν ασκηθούν αποπληθωριστικές πιέσεις, θα επιλέξει άλλα μέτρα και όχι αυτά τα οποία υιοθέτησε
και υιοθετεί ακόμη η Fed.
1. Η ανάκαμψη της Ευρωζώνης θα καθυστερήσει
το 2014;
Όχι, απαντά η Goldman, αλλά η ανάκαμψη είναι
πιθανόν να παραμείνει αδύναμη και εύθραυστη. Σε
επίπεδο Ευρωζώνης, η GS προβλέπειανάπτυξη στο
1,1% σε ετήσια βάση το 2014. Με τις ευρωπαϊκές
αρχές να έχουν δημιουργήσει μία αξιόπιστη προστασία για την εύθραυστη θεσμική δομή της ζώνης
του ευρώ (μέσω του ESM και του OMT), όμως με την
απουσία μίας ολοκληρωμένης μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης, η ανάπτυξη είναι απίθανο να κινηθεί
στα επίεπδα των τελευταίων ετών της κρίσης, αλλά
είναι εξίσου απίθανο να κινηθεί αποφασιστικά προς
τα πάνω.
Τρία στοιχεία οδηγούν στη βελτίωση των προοπτικών της ανάπτυξης: (1) η ενίσχυση της εξωτερικής
ζήτησης (2) η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών
και (3) η μείωση του ρυθμού της δημοσιονομικής
εξυγίανσης, τονίζει η αμερικάνικη τράπεζα.
2. Θα δούμε αποπληθωρισμό στην Ευρωζώνη;
Όχι, αλλά ο πληθωρισμός θα παραμείνει αρκετά
κάτω από το στόχο της ΕΚΤ (κοντά στο 2% ετησίως)
για αρκετό χρονικό διάστημα. Και σε μεμονωμένες
χώρες της ζώνης του ευρώ μπορεί να σημειωθούν
επίμονα επεισόδια αποπληθωρισμού. Ο πληθωρισμός εξέπληξε προς τα κάτω το 2013 για διάφορους
λόγους: μεταξύ άλλων (1) η αύξηση των μισθών
στη Γερμανία δεν οδήγησε σε αύξηση του πληθωρισμού των τιμών καταναλωτή, καθώς το υψηλότερο κόστος εργασίας από τη μείωση στα περιθώρια
κέρδους (2) ο απροσδόκητος ρυθμός και η επιτυχία
της ισπανικής μεταρρυθμίσης στην αγορά εργασίας βελτίωσε την ευελιξία των μισθών (3) η ύφεση
στην Ιταλία αποδείχθηκε βαθύτερη και πιο ανθεκτική από τις προβλέψεις, διευρύνοντας το χάσμα
παραγωγής και ενισχύοντας την αντιπληθωριστική
δυναμική.
Ορισμένα από τα παραπάνω θα ανατραπούν το
2014 , ενώ άλλα θα διατηρηθούν ή ακόμη και θα
ενταθούν. Συγκεκριμένα , ο πληθωρισμός της Γερμανίας θα αυξηθεί από το σημερινό επίπεδο και
προς το 2 % κατά τη διάρκεια του έτους . Οι γερμανικές εταιρείες θα αυξήσουν τις εγχώριες τιμές ,
σε μια προσπάθεια να υπερασπισθούν τα περιθώρια
κέρδους . Η άνοδος των τιμών των κατοικιών θα αυξήσει τα ενοίκια και θα στηρίξει την ανοδική πίεση
των μισθών και του κόστους εργασίας.
Παράλληλα, ο πιο ταχύς ρυθμός της προσαρμογής
στην Ισπανία είναι πιθανό να κρατήσει τον πληθωρισμό σε χαμηλά επίπεδα. Αντίθετα , εάν η αδύναμη
ζήτηση στην Ιταλία επιμείνει, η απειλή του αποπλη-

θωρισμού θα ενταθεί
3. Μήπως αυτό κάνει την περαιτέρω χαλάρωση
της ΕΚΤ αναπόφευκτη;
Η ΕΚΤ θα ενεργήσει περαιτέρω. Αλλά είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ των μέτρων που
αποσκοπούν στην ενίσχυση της τρέχουσας στάσης
πολιτικής (με τα πολύ βραχυπρόθεσμα επιτόκια
κοντά στο μηδέν), τα οποία είναι πιθανό να έρθουν
τους επόμενους μήνες, από πιο επιθετικές κινήσεις
αντισυμβατικής πολιτικής.
Η απάντηση σε αυτό έχει να κάνει με το κατά πόσον η ΕΚΤ θα ενεργήσει για να περιορίσει τους αποπληθωριστικούς κινδύνους. Οι μακροοικονομικές
προοπτικές - με τον πληθωρισμό κάτω από το στόχο σε ένα αδύναμο περιβάλλον ανάπτυξης - δημιουργούν τις βάσεις για περαιτέρω δράση. Και αυτό
ενισχύεται εάν η ΕΚΤ ανησυχήσει για το ενδεχόμενο
του αποπληθωρισμού.
Ωστόσο, εάν η οικονομία εξελιχθεί σύμφωνα με
το βασικό σενάριο της Goldman, εάν ο πληθωρισμός σταθεροποιηθεί στα τρέχοντα επίπεδα κατά
τα επόμενα τρίμηνα και η οικονομία συνεχίσει να
ανακάμπτει, τότε δεν αναμένεται περαιτέρω δράση
από την ΕΚΤ.
4 . Θα γίνει η ΕΚΤ... Fed;
Όχι , αλλά εάν οι αποπληθωριστικοί κίνδυνοι
ενταθούν, η ΕΚΤ είναι πιθανό να υιοθετήσει πιο
αντισυμβατικές πολιτικές . Οι κίνδυνοι αποπληθωρισμού θα πρέπει να γίνουν πολύ πιο έντονοι ή / και
η οικονομική δραστηριότητα να «παγώσει» ή να
μειωθεί, για να αποφάσει η ΕΚΤ να προχωρήσει σε
κάτι τόσο δραστικό.
Ωστόσο , ακόμη και σε αυτή την περίπτωση , δεν
πρόκειται να προσχωρήσει στα μέτρα ποσοτικής
χαλάρωσης που έχει υιοθετήσει η Fed. Γνωρίζοντας
το ενδεχόμενο έντονων αντιδράσεων, ειδικά από τη
Γερμανία, η ΕΚΤ θα επιλέξει άλλες οδούς, όπως ένα
νέο πιο επιθετικό γύρο χαμηλότοκων μακροπρόθεσμων δανείων (LTROs).
5. Η ανατίμηση του ευρώ μπορεί να αναγκάσει
την ΕΚΤ να δράσει;
Ενδεχομένως, απαντά η Goldman Sachs, αν και
αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια διαφορετική
μορφή πολιτικής απάντησης, τουλάχιστον σε πρώτη φάση.
Η ανατίμηση του ευρώ όντως μπορεί να σπρώξει
το «χέρι» της ΕΚΤ. Σε έναν κόσμο όπου οι συμμετέχοντες στην αγορά αναμένουν ότι οι άλλες κορυφαίες κεντρικές τράπεζες θαν προχωρήσουν σε
χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής σε περίπτωση απρόβλεπτων αρνητικών εξελίξεων στην παγκόσμια οικονομία, ο συντηρητισμός της ΕΚΤ μπορεί
να οδηγήσει στην ανατίμηση του ευρώ . Υπάρχει
λοιπόν ο κίνδυνος ότι μια αυτοτροφοδοτούμενη
ανατίμηση θα γίνει χωρίς κάποιον οδηγό από την
οικονομία.
Υπό αυτές τις συνθήκες , η ΕΚΤ μπορεί να χρειαστεί να δράσει για να σπάσει τον κερδοσκοπικό κύκλο που θα απειλήσει την ανάκαμψη και θα εντείνει
τους κινδύνους αποπληθωρισμού .
Όμως, τα μέτρα που λαμβάνονται σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι αρκετά διαφορετικά. Ειδικότερα , προκειμένου να υπάρχει «πειθαρχία» των
συμμετεχόντων στην αγορά που λαμβάνουν long
θέσεις στο ευρώ , μια απότομη μείωση των επιτοκίων καταθέσεων θα μπορούσε να είναι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός , ακόμη και αν θεωρείται
ανεπιθύμητο να υπάρχουν αρνητικά επιτόκια για
μεγάλο χρονικό διάστημα , λόγω των αποσταθεροποιητικών επιπτώσεων στη λειτουργία της αγοράς.

«Στις χώρες οφειλέτες, όπως η Ελλάδα και η
Ισπανία, εδραιώνεται η αντίληψη ότι η κοινωνία
βρίσκεται στο έλεος αδίστακτων εξωτερικών δυνάμεων -της Γερμανίας, της παγκοσμιοποίησης, των
τραπεζών ή των Βρυξελλών- και πως τιμωρείται για
τις εσφαλμένες συνταγές που χορηγούν παρείσακτοι» τονίζουν σε άρθρο τους οι FT
Για τη βαριά πολιτική ατζέντα στην ΕΕ το 2014,
γράφουν οι Financial Times, οι οποίοι αναφέρονται
εκτενώς και στην Ελλάδα και το μεγάλο πρόβλημα
διαφθοράς που αντιμετωπίζει η χώρα.
«Στις 31 Δεκεμβρίου του 2014, πώς θα μπορούμε
να κρίνουμε εάν η χρονιά ήταν επιτυχής για την
Ευρώπη; Μία ευρεία οικονομική ανάκαμψη και το
γιάτρεμα των πληγών από τις κρίσεις του χρηματοοικονομικού κλάδου και του δημοσίου χρέους
αδιαμφισβήτητα θα ήταν καλοδεχούμενες εξελίξεις
-ίσως ακόμη και ένα σημαντικό διεθνές επίτευγμα
όπως μία ευρω-αμερικανική συμφωνία ελεύθερου
εμπορίου. Το καλύτερο από όλα όμως, θα ήταν η
ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους
πολιτικούς θεσμούς, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο αλλά
και το πιο δύσκολο έπαθλο» τονίζει σε άρθρο της η
οικονομική εφημερίδα.
Στο δημοσίευμά της, η οικονομική εφημερίδα τονίζει πως πέραν οποιασδήποτε συζήτησης για ανάκαμψη προέχει «η επιστροφή της πίστης των πολιτών στις πολιτικές ηγεσίες σε εθνικά και ευρωπαϊκά
επίπεδα. Η ύφεση, η ανεργία και η διαρκής πτώση
του επιπέδου ζωής, παίζουν κάποιο ρόλο. Τον ίδιο
όμως παίζει και η αναδιάρθρωση της ευνομούμενης
πολιτείας η οποία το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα
ήταν ένα βασικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Συμφώνου που άμβλυνε τον εξτρεμισμό και
ισχυροποίησε την στήριξη στον καπιταλισμό και
την δημοκρατία».
Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα «θα ήταν

λάθος να παραγνωρίσουμε τους μη οικονομικούς
παράγοντες όπως η διαφθορά, τα σκάνδαλα, η
μετανάστευση και η βουτιά της πάλαι ποτέ πανίσχυρης πίστης των ψηφοφόρων στα πολιτικά κόμματα. Κάτω από όλα βρίσκεται η απογοήτευση των
Ευρωπαίων καθώς επηρεάζουν λιγότερο από ποτέ
τις αποφάσεις των ελίτ, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο
και στις Βρυξέλλες».
Στην ευρωζώνη πολλοί πολιτικοί και πολίτες
παλεύουν ακόμη να συνειδητοποιήσουν ότι σε μία
νομισματική ένωση οι πολιτικές επιλογές δεν μπορούν να είναι αποκλειστικά εθνικό ζήτημα. Στις χώρες οφειλέτες, όπως η Ελλάδα και η Ισπανία, αλλά
ακόμη και σε κράτη όπως η Γαλλία και η Ιταλία που
χρονοτριβούν για τις μεταρρυθμίσεις, εδραιώνεται η αντίληψη ότι η κοινωνία βρίσκεται στο έλεος
αδίστακτων εξωτερικών δυνάμεων -της Γερμανίας,
της παγκοσμιοποίησης, των τραπεζών ή των Βρυξελλών- και πως τιμωρείται για τις εσφαλμένες συνταγές που χορηγούν παρείσακτοι, συνεχίζουν οι FT
και υπογραμμίζουν:
«Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, αυτό που αποδείχθηκε ασύμβατο δεν ήταν η ένταξη στην ευρωζώνη
με τη δημοκρατία, αλλά η ένταξη στην ευρωζώνη
με μία δημοκρατία που είχε διαποτιστεί από τις πελατειακές σχέσεις και τη διαφθορά. Αυτά τα ελαττώματα προϋπήρχαν της ευρωζώνης. Δεν μπορούμε να επιρρίπτουμε για αυτά ευθύνες στη Γερμανία
και τις άλλες πιστώτριες χώρες.
Τέλος, οι FT τονίζουν πως ο διαχωρισμός Βορρά
και Νότου το 2014 δεν πρόκειται να εξαφανιστεί,
όπως και το γεγονός ότι «καθώς οι αδύναμες χώρες
της Ευρωζώνης παίρνουν εντολές να μειώσουν το
κοινωνικό κράτος και κόψουν μισθούς, η κυβέρνηση του Βερολίνου προετοιμάζεται να αυξήσει τα
συνταξιοδοτικά οφέλη για τους Γερμανούς και να
χαλαρώσει τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας». (Πηγή: Euro2day)

Μπερνάνκι: Η οικονομική ανάκαμψη
στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει «ατελής»
Ο απερχόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής
Τράπεζας (Fed) Μπεν Μπερνάνκι, η θητεία του
οποίου λήγει στα τέλη Ιανουαρίου, υποστήριξε ότι
η οικονομική ανάκαμψη στις ΗΠΑ παραμένει «ατελής».
Σε ομιλία του στην ετήσια σύνοδο της Αμερικανικής Οικονομικής Ένωσης στη Φιλαδέλφεια, ο
Μπερνάνκι αναφέρθηκε στην οκταετία που πέρασε
ως επικεφαλής της Fed, στη διάρκεια της οποίας
έζησε τη χειρότερη οικονομική κρίση μετά τη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930.
«Δεν χρειάζεται να σας πω ότι η θητεία μου ήταν
πλούσια σε γεγονότα, για την Fed, για τη χώρα,
όπως και για εμένα. Λάβαμε έκτακτα μέτρα για να
αντιμετωπίσουμε έκτακτες οικονομικές προκλήσεις», είπε ο Μπερνάνκι που την 1η Φεβρουαρίου
θα παραδώσει τα ηνία της Ομοσπονδιακής Τράπε-

ζας στην Τζάνετ Γέλεν.
Ο Μπερνάνκι υπενθύμισε ότι το ποσοστό ανεργίας
έπεσε στο 7% από το 10% που ήταν το φθινόπωρο
του 2009, ωστόσο εκτίμησε ότι «παρά την πρόοδο,
η ανάκαμψη παραμένει ατελής». Χαρακτήρισε μάλιστα «υψηλό» το ποσοστό του 7%, επισημαίνοντας
το πρόβλημα του μεγάλου αριθμού των μακροχρόνια ανέργων.
Σύμφωνα με τον Μπερνάνκι, η απόφαση που
έλαβε η Fed τον περασμένο μήνα να περικόψει το
πρόγραμμα αγοράς ομολόγων (QE) κατά 10 δισ.
ευρώ δεν σημαίνει ότι θα ανακαλέσει τη δέσμευσή
της να συνεχίσει τη νομισματική πολιτική που ακολουθεί «για όσο διάστημα χρειαστεί». Πρόσθεσε ότι
στόχος της Fed είναι να διατηρήσει τα επιτόκιά της
γύρω στο 0 ακόμη και αφού η ανεργία πέσει κάτω
από το 6,5%.

Ρωσία: Ρεκόρ παραγωγής πετρελαίου
Σε μετασοβιετικό ρεκόρ εκτινάχθηκε η παραγωγή πετρελαίου της Ρωσίας το 2013, φτάνοντας στα 10,51
εκατ. βαρέλια την ημέρα, κυρίως λόγω των υψηλών τιμών και των εξαγωγών προς την Κίνα.
Πρόκειται για μια αύξηση η οποία προσεγγίζει το 1,4% και ανεβάζει την παραγωγή της χώρας σε 523,276
εκατ. τόνους, σύμφωνα με στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Ενέργειας που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.
Η αύξηση αυτή διέψευσε ορισμένες προβλέψεις, οι οποίες έκαναν λόγο για μείωση της ρωσικής παραγωγής, ειδικά από παλιά κοιτάσματα στη Δυτική Σιβηρία.
Η μηνιαία παραγωγή τον Δεκέμβριο ανήλθε κατά μέσον όρο στα 10,63 εκατ. βαρέλια την ημέρα, ένα
επίπεδο που επίσης αποτελεί μετασοβιετικό ιστορικό υψηλό.
Η ρωσική πετρελαϊκή παραγωγή υπολογίζεται ότι παρέμεινε πάνω από εκείνη της Σαουδικής Αραβίας,
η οποία διατήρησε τη δική της σταθερή στα περίπου 9,7 εκατ. βαρέλια την ημέρα τον Οκτώβριο και τον
Νοέμβριο. (Reuters)
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Παρθενικό ταξίδι μαχητικού αεροπλάνου, τμήματα
του οποίου κατασκευάστηκαν σε... 3D εκτυπωτή
Ένα μαχητικό αεροσκάφος τύπου Tornado πέταξε
για πρώτη φορά με μεταλλικά εξαρτήματα τυπωμένα σε 3D εκτυπωτή, ανακοίνωσε την Κυριακή η βρετανική αεροναυπηγική ομάδα της BAE Systems.
Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η βρετανική
πολυεθνική εταιρεία άμυνας, ασφάλειας και αεροδιαστημικής, η δοκιμαστική πτήση πραγματοποιήθηκε «με επιτυχία» τον Δεκέμβριο στο αεροδρόμιο
Ουόρτον στην βορειοδυτική Αγγλία.
Τα τμήματα του αεροπλάνου που δεν ήταν κατασκευασμένα με τον παραδοσιακό τρόπο αλλά τυπώθηκαν σε 3D εκτυπωτή ήταν ένα προστατευτικό
κάλυμμα για το πιλοτήριο, ένα τμήμα του συστή-

ματος εισαγωγής αέρα και ένα μέρος στο σύστημα
προσγείωσης.
Οι 3D εκτυπωτές, οι οποίοι επιτρέπουν την κατασκευή ενός αντικειμένου προσθέτοντας στη σειρά
στρώματα υλικού βάσει ενός αριθμητικού μοντέλου
σε τρεις διαστάσεις, έχει γίνει το μέλλον της τεχνολογίας για την αεροδιαστημική βιομηχανία.
Τον περασμένο Αύγουστο η NASA εκτόξευσε πύραυλο του οποίου το ακροφύσιο του κινητήρα είχε
τυπωθεί σε 3D εκτυπωτή. Σύμφωνα με την BAE
Systems η χρήση τρισδιάστατων εκτυπωτών θα
μπορούσε να επιτρέψει την εξοικονόμηση χρημάτων, κάθε χρόνο, στον τομέα της αεροναυπηγικής.

Στο στόχαστρο χάκερ το Skype και το Snapchat

Ο σχηματισμός των αστρικών συστημάτων
Μία αναβαθμισμένη ομάδα τηλεσκοπίων στις
ΗΠΑ επέτρεψε στους αστρονόμους να παρατηρήσουν τη γέννηση νέων δυαδικών αστρικών συστημάτων, λύνοντας έτσι ένα μυστήριο γύρω από το
σχηματισμό τους.
Οι αστρονόμοι γνωρίζουν πως σχεδόν τα μισά
από τα άστρα που μοιάζουν με τον Ήλιο είναι μέλη
αστρικών συστημάτων δύο ή και περισσότερων
αστέρων, παρέμενε όμως άγνωστος ο μηχανισμός
στον οποίο οφείλουν το σχηματισμό τους τα συστήματα αυτά, με διάφορες εναλλακτικές θεωρίες να
ερίζουν για την εξήγηση του φαινομένου.
«Ο μοναδικός τρόπος να λύσουμε τη διαφωνία
ήταν να παρατηρήσουμε νεογνά αστρικά συστήματα», δήλωσε ο Τζον Τόμπιν από το Αμερικανικό
Παρατηρητήριο Ραδιοαστρονομίας. «Αυτό κάναμε
με τις παρατηρήσεις μας, αποκομίζοντας σημαντικά στοιχεία».
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, τα δυαδικά αστρικά συστήματα (ζεύγη αστέρων που κινούνται σε
τροχιά γύρω από το κοινό κέντρο βάρους τους)
φαίνεται πως δημιουργούνται όταν γύρω από ένα
νεαρό άστρο συνεχίζει να στροβιλίζεται ένας δίσκος
αερίων και σκόνης. Τα νέα άστρα συνεχίζουν να προσελκύουν υλικό από το περιβάλλον τους, δημιουργώντας ένα δαχτυλίδι γύρω τους, ενώ ταυτόχρονα
σχηματίζονται και πίδακες υλικών με φορά προς τα

έξω. Τότε είναι δυνατό να δημιουργηθεί ακόμη ένα
ή και περισσότερα άστρα, σε τροχιά γύρω από το
αρχικό άστρο, από τη διάσπαση του δίσκου που το
περιβάλλει, με μια διαδικασία που ονομάζεται κατακερματισμός του δίσκου.
Η διεθνής ομάδα αστρονόμων παρατήρησε με τη
βοήθεια της Πολύ Μεγάλης Παράταξης Τηλεσκοπίων Karl Jansky (Very Large Array - VLA) νεαρά
άστρα που απέχουν περίπου 1.000 έτη φωτός από
τη Γη, και κρύβονται πίσω από νέφη αερίων, βρίσκοντας δύο νέους αστρικούς «συντρόφους» που
δεν είχαν παρατηρηθεί ποτέ στο παρελθόν.
Ο σχηματισμός των άστρων αυτών ταιριάζει πλήρως με την περιγραφή του κατακερματισμού του
δαχτυλιδιού. Σε συνδυασμό και με παρατηρήσεις
προηγούμενων ετών, η συγκεκριμένη θεωρία κερδίζει σημαντικό έδαφος έναντι των αντιπάλων της
για την εξήγηση του σχηματισμού συστημάτων με
πολλαπλά άστρα.
Για την ανακάλυψη, οι Αμερικανοί, Ολλανδοί και
Μεξικανοί αστρονόμοι χρησιμοποίησαν συχνότητες
των 40 και 50 GHz, που είναι και τα όρια του σχηματισμού τηλεσκοπίων VLA. Με τον τρόπο αυτό
ανίχνευσαν τους δίσκους σκόνης και αερίων που
περιβάλλουν τα νεογέννητα άστρα τα οποία εκπέμπουν ραδιοκύματα. Η έρευνα δημοσιεύεται στο
περιοδικό the Astrophysical Journal.

Τον λογαριασμό Twitter, τη σελίδα στο Facebook
και το blog της δημοφιλούς υπηρεσίας κλήσεων
φωνής/ βίντεο και μηνυμάτων, Skype, παραβίασαν χάκερ οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ανήκουν στον
αποκαλούμενο «Συριακό Ηλεκτρονικό Στρατό»
(SEA- Syrian Electronic Army), που πρόσκειται στο
καθεστώς του προέδρου Άσαντ.
Οι εισβολείς ανέβασαν μηνύματα εναντίον των
ηλεκτρονικών παρακολουθήσεων, συμβουλεύοντας
τους χρήστες να μην χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft (στην
οποία ανήκει το Skype) επειδή «οι λογαριασμοί
παρακολουθούνται και τα δεδομένα πωλούνται στις
κυβερνήσεις».
«Μη χρησιμοποιείτε τα emails της Microsoft
(Hotmail, outlook). Παρακολουθούν τους λογαριασμούς σας και πουλάνε τις πληροφορίες στις κυβερνήσεις» έγραψαν σχετικά οι χάκερ στο λογαριασμό
Twitter και στο blog του Skype, σε δημοσιεύσεις οι
οποίες έχουν πλέον απομακρυνθεί. Επίσης, δημοσίευσαν στοιχεία επικοινωνίας για τον απερχόμενο διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Στιβ Μπάλμερ,
με την προτροπή στους χρήστες να επικοινωνήσουν
μαζί του για να «ευχαριστήσουν τη Microsoft για
την παρακολούθηση».
Όπως ανακοινώθηκε από το Skype, σημειώθηκε

όντως επίθεση.
Στο στόχαστρο χάκερ βρέθηκε και η δημοφιλής
εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης/ επικοινωνίας,
Snapchat (επιτρέπει τον διαμοιρασμό φωτογραφιών μεταξύ χρηστών), με αποτέλεσμα τη διαρροή
στοιχείων (usernames και αριθμούς τηλεφώνου)
για 4,6 εκατομμύρια λογαριασμούς.
Τα στοιχεία αυτά ανέβηκαν στην ιστοσελίδα
SnapchatDB (με την παράλειψη των δύο τελευταίων ψηφίων στους αριθμούς τηλεφώνου). Έκτοτε η
σελίδα έχει κατεβεί, ωστόσο εξακολουθεί να είναι
δυνατή η εύρεση των στοιχείων της.
Όπως αναφέρει σχετικό δημοσίευμα του BBC,
το περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά
από προειδοποίηση από πλευράς αυστραλιανής
εταιρείας ασφαλείας (Gibson Security) σχετικά με
τρωτά σημεία στην εφαρμογή του Snapchat που θα
μπορούσαν να εκμεταλλευτούν χάκερ. Η εταιρεία
αρνείται κάθε σχέση με την επίθεση, αλλά οι χάκερς
υποστηρίζουν το αντίθετο.
Όσον αφορά στα κίνητρα της επίθεσης, οι φερόμενοι ως αυτουργοί της επίθεσης δήλωσαν στο
Mashable ότι ήταν η επιθυμία ενημέρωσης του
ευρέος κοινού σχετικά με το ζήτημα, έτσι ώστε να
ασκηθεί πίεση στο Snapchat για να επιδιορθώσει το
συγκεκριμένο πρόβλημα.

Τα σχέδια του CERN για τον χρόνο 2014

Υπερυπολογιστής για κάθε κρυπτογράφηση
Έναν κβαντικό υπερυπολογιστή ο οποίος θα είναι
ικανός να «σπάσει» σχεδόν κάθε είδους κρυπτογράφηση που χρησιμοποιείται στον κόσμο αναπτύσσει
η NSA, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington
Post, το οποίο επικαλείται έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης Σνόουντεν.
Σύμφωνα με τα εν λόγω έγγραφα, η συγκεκριμένη
προσπάθεια κατασκευής ενός τέτοιου συστήματος
εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος, ύψους 79,7 εκατ. δολαρίων, με
τίτλο «Penetrating Hard Targets» (διεισδύοντας σε
καλά προστατευμένους στόχους». Μεγάλο τμήμα
των εργασιών πάνω σε αυτό πραγματοποιούνται σε
ένα εργαστήριο στο Κόλετζ Παρκ στο Μέριλαντ.
Ο κβαντικός υπολογιστής αποτελεί έναν από
τους πλέον φιλόδοξους στόχους της επιστημονικής κοινότητας, καθώς θεωρείται ότι θα επιφέρει
δραματικές αλλαγές σε τομείς όπως η ιατρική και
η επιστημονική έρευνα γενικότερα – αλλά και το
«σπάσιμο» κρυπτογραφήσεων, καθώς τέτοιου εί-

δους τεχνολογία θα επέτρεπε την παραβίαση κάθε
κρυπτογραφικού συστήματος προστασίας που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή.
Αν και δεν είναι γνωστή η έκταση της προόδου της
NSA πάνω στο ζήτημα, σύμφωνα με την Washington
Post τα έγγραφα υποδεικνύουν ότι η υπηρεσία δεν
βρίσκεται πιο μπροστά σε σχέση με άλλα επιστημονικά εργαστήρια τα οποία εργάζονται πάνω στη
συγκεκριμένη κατεύθυνση. «Φαίνεται απίθανο η
NSA να βρίσκεται πολύ μπροστά σε αυτό τον τομέα
και να μην το γνωρίζει κανείς» λέει σχετικά ο Σκοτ
Άαρονσον, επίκουρος καθηγητής ηλεκτρολογίας/
μηχανολογίας και επιστήμης του ΜΙΤ.
H ίδια η υπηρεσία φαίνεται να θεωρεί ότι βρίσκεται σε επίπεδο αντίστοιχο των εργαστηρίων
που πραγματοποιούν έρευνες πάνω στον κβαντικό
υπολογιστή με τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. και της
ελβετικής κυβέρνησης, σημειώνοντας σταθερή
πρόοδο αλλά χωρίς προοπτική κάποιου σημαντικού
επιτεύγματος στο κοντινό μέλλον.

Αρχαιολογία με τεχνολογία ηλεκτρονικών παιχνιδιών
Η «συμβατική» εικόνα της αρχαιολογίας έχει να
κάνει συνήθως περισσότερο με σκάψιμο παρά με
ηλεκτρονικούς υπολογιστές – ωστόσο αυτό δεν
ισχύει για τον Μπέρνι Φρίσερ, καθηγητή πληροφορικής και «virtual αρχαιολόγο» του Πανεπιστημίου
της Ιντιάνα, ο οποίος κατέληξε σε νέα συμπεράσματα για δύο ρωμαϊκά μνημεία χάρη σε μοντέλα υπολογιστή και τεχνολογία ηλεκτρονικών παιχνιδιών.
Η έρευνά του αφορά στο Ara Pacis στη Ρώμη
(«βωμός της ειρήνης», αφιερωμένος στον αυτοκράτορα Αύγουστο) και στον Οβελίσκο του Μοντετσιτόριο. Το Ara Pacis βρίσκεται μπροστά από
τον οβελίσκο, και μέχρι τώρα θεωρούνταν ότι τα
δύο μνημεία είχαν τοποθετηθεί έτσι, ώστε η σκιά
του οβελίσκου να πέφτει πάνω στο Ara Pacis στις
23 Σεπτεμβρίου, στα γενέθλια του αυτοκράτορα (τα
μνημεία μετακινήθηκαν από τις αρχικές θέσεις).
Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Gizmodo,
ο Φρίσερ κατασκεύασε τρισδιάστατα μοντέλα των
δύο μνημείων και στη συνέχεια τα συνδύασε με

στοιχεία από αστρονομικές εφημερίδες (πίνακες
για την θέση και κίνηση των ουράνιων σωμάτωνκάποτε ήταν έντυποι, τώρα πλέον είναι προγράμματα υπολογιστή), χρησιμοποιώντας τεχνολογία
ηλεκτρονικών παιχνιδιών και συγκεκριμένα τη
«μηχανή» Unity, για να αναπαραστήσει τα μνημεία
και τη θέση τους σε σχέση με την κίνηση του ήλιου
πριν από 2.000 χρόνια.
Η μελέτη του Φρίσερ έδειξε ότι η πραγματική
ημερομηνία κατά την οποία ο ήλιος περνούσε πάνω
από τον οβελίσκο ήταν η 9η Οκτωβρίου. Όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανακοίνωση του πανεπιστημίου,
οι επιγραφές πάνω του δείχνουν ότι ο Αύγουστος
αφιέρωσε τον οβελίσκο στον Απόλλωνα, θεό του
φωτός - και ο πιο λαμπρός νέος ναός που έφτιαξε
ο Αύγουστος ήταν αφιερωμένος στον Απόλλωνα,
προστάτη θεό του, ακριβώς δίπλα στο σπίτι του.
«Οπότε η νέα ημερομηνία, 9 Οκτωβρίου, είναι η
ημερομηνία που γνωρίζουμε ότι γινόταν το ετήσιο
φεστιβάλ του ναού.

Καθώς ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (Large
Hadron Collider-LHC) βρίσκεται εκτός λειτουργίας
αφού θα αναβαθμίζεται για περίπου δύο ακόμη
χρόνια, θα περίμενε κανείς πως θα είναι ένας πολύ
ήσυχος χρόνος για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών (CERN). Κι όμως, με δύο μικρότερους
επιταχυντές να τίθενται σε λειτουργία στο δεύτερο
μισό του έτους, αλλά και ένα νέο εντυπωσιακό πείραμα που αποσκοπεί στην πειραματική ανακάλυψη
μιας σπάνιας διάσπασης, η φετινή χρονιά προμηνύεται κάθε άλλο παρά αδιάφορη.
Τα σωματίδια που επιταχύνονται και συγκρούονται στον LHC «προθερμαίνονται» σε μικρότερους
επιταχυντές πριν περάσουν στο μεγάλο στίβο. Το
Σύγχροτρο Πρωτονίων (PS) και το Υπερσύγχοτρο
Πρωτονίων (SPS) είναι δύο από τους μικρότερους
επιταχυντές που αναμένεται να λειτουργήσουν
μέσα στο νέο έτος παρέχοντας τα πρώτα δεδομένα
σε αρκετά νέα πειράματα.
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα πειράματα είναι το ΝΑ62, ένα πείραμα μήκους 270 μέτρων που
εξελίσσεται στον επιταχυντή SPS ο οποίος έχει περίμετρο 7 χιλιομέτρων. Στο πείραμα συμμετέχουν 150
φυσικοί από 20 διαφορετικά ινστιτούτα και ο πρωταρχικός σκοπός είναι η λεπτομερής μέτρηση της
πιθανότητας διάσπασης ενός θετικά φορτισμένου
καονίου σε ένα πιόνιο και ένα νετρίνο/αντινετρίνο.
Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός πως πρόκειται για
μία πολύ δύσκολη μέτρηση αφού μία τέτοια διάσπαση συμβαίνει μία φορά στις 10 δισεκατομμύρια

διασπάσεις καονίων.
Η συγκεκριμένη μέτρηση αποτελεί μία ακόμη
πρόκληση για το Καθιερωμένο Πρότυπο, τη θεωρία
για τις θεμελιώδεις δυνάμεις τις Φύσης και τις αλληλεπιδράσεις τους, και μπορεί να ανοίξει δρόμους
για φυσική που εκτείνεται πέρα από αυτό.
Το πείραμα ξεκινά με τη σύγκρουση μίας δέσμης
πρωτονίων που έχουν ενέργεια 400 GeV, σε ένα διάφραγμα βηρυλλίου μήκους 40 εκατοστών. Η συγκεκριμένη σύγκρουση παράγει περίπου 800 εκατομμύρια φορτισμένα σωματίδια το δευτερόλεπτο,
6% από τα οποία είναι τα καόνια που ενδιαφέρουν
το συγκεκριμένο πείραμα.
Τα καόνια αυτά εντοπίζονται από ένα είδος ακτινοβολίας που εκπέμπουν, που ονομάζεται ακτινοβολία Τσερένκοφ. Ειδικοί ανιχνευτές καταγράφουν
τις διασπάσεις των καονίων, ενώ εκτελούν και
μετρήσεις της ταχύτητας των πιονίων που προκύπτουν.
Στις 8 εβδομάδες που θα διαρκέσει το αρχικό
στάδιο του πειράματος οι επιστήμονες υπολογίζουν
πως θα ανιχνεύσουν δύο από τις εν λόγω διασπάσεις. Στη συνέχεια το πείραμα θα συνεχιστεί για
ακόμη τρία χρόνια, στα οποία αναμένεται να καταγραφούν άλλες 100 διασπάσεις. Εάν οι μετρήσεις
διαφέρουν κατά ένα παράγοντα 1 προς 2 σε σχέση
με την αναμενόμενη τιμή, το NA62 θα είναι σε θέση
να ανακοινώσει την ανακάλυψη νέας φυσικής με
ακρίβεια 5σ, η οποία είναι και το όριο για μία επιστημονική ανακάλυψη.
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Νοέμβριος 2004. Δύο ημέρες μετά την επανεκλογή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους, αναγγέλει την απόφαση της κυβέρνησής του ν' αναγνωρίσει την πΓΔΜ ως ''Δημοκρατία της Μακεδονίας''.
Τότε, τ' αθηναϊκά ΜΜΕ κυριολεκτικά ''ξεσπάθωσαν'' με δημοσιεύματα του τύπου ''ο πρόεδρος των
ΗΠΑ εξαπάτησε τα 3 εκατομ. Ελληνοαμερικανούς
και περίμενε, μετά τις εκλογές, γιά ν' αναγνωρίσει
τα Σκόπια ως ''Μακεδονία'', γιά να μην χάσει τις
ψήφους τους'' και άλλα σχετικά. Και ξαφνικά, όλοι
όσοι ζούμε στις ΗΠΑ γιά πολλά χρόνια, διαβάζαμε
στις αθηναϊκές εφημερίδες ή βλέπαμε στην -δορυφορική- τηλεόραση, γνωστά ''ψώνια'' των ομογενειακών Οργανώσεων να κάνουν ''δηλώσεις'' γιά το
ζήτημα και να ομιλούν γιά ''δυναμικές κινητοποιήσεις'' των -''εξαπατημένων''- Ομογενών. Φυσικά,
δεν έγινε καμία κινητοποίηση, παρά μόνο έκδοση
ψηφισμάτων ομογενειακών Οργανώσεων, που
διοχετεύτηκαν στα ελληνικά ΜΜΕ, αλλά ελάχιστα
έφτασαν στον Λευκό Οίκο. 'Ηταν μία ''λαμπρή'' περίοδος γιά να κάνει την φιγούρα του στα πρόθυμα
ελληνικά αθηναϊκά ΜΜΕ, ο κάθε επίδοξος Ομογενής ''λομπίστας'' ή ''παράγοντας''.
Στις 24 Μαρτίου 2008, ο ανταποκριτής στις ΗΠΑ
της ημερήσιας αθηναϊκής εφημερίδας ''Καθημερινή'', ζητούσε από τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής
Δημήτριο, να θέσει το ζήτημα των Σκοπίων στον
πρόεδρο Μπους, στην ειδική τελετή, την επομένη,
στον Λευκό Οίκο, γιά την εθνική μας επέτειο, ''γιά
λογαριασμό του 1.5 εκατομ. Ελληνοαμερικανών
ψηφοφόρων στις ΗΠΑ''.
Επειδή πολλά λέγονται και γράφονται, ας δούμε
τι πραγματικά συμβαίνει με το περίφημο ''ελληνικό
λόμπι'' στις ΗΠΑ. ''Λόμπι'', σημαίνει συγκροτημένη
ομάδα ιδιωτικών συμφερόντων ή εθνικών ομάδων
(μειονότητες) που ασκούν πίεση στην πολιτική ηγεσία της χώρας, γιά την προώθηση των ζητημάτων
τους. ''Ελληνικό λόμπι'' στις ΗΠΑ, σε συγκροτημένη -αν και μικρή- μορφή, υπήρξε ΜΟΝΟ την τριετία 1974-1977 (κυπριακό, ελληνοτουρκικά). Αλλά
με πρωτεργάτες... Αμερικανούς πολιτικούς και
τους Ελληνοαμερικανούς Σαρμπάνη, Μπραδήμα,
Τσόγκα. ''Λόμπι'' σημαίνει πίεση με αποστολή επιστολών, emails κλπ, σε ποσότητες φυσικά, στους
πολιτικούς και στον Λευκό Οίκο. Σημαίνει, επίσης,
δυνατές ομογενειακές Οργανώσεις, που μπορούν
να κινητοποιούν τα μέλη τους ή να συμβάλουν οικονομικά στην εκλογή ή επανεκλογή πολιτικών.
Ως Ελληνισμός στις ΗΠΑ, ούτε δυνατές Οργανώσεις έχουμε, ούτε μπορούμε να στείλουμε έστω
10.000 επιστολές ή emails στον Λευκό Οίκο.Φυσικά, το μεγαλύτερο ''παραμύθι'' είναι η αριθμητική
''δύναμή'' μας. Οι ανεύθυνοι 'Ελληνες πολιτικοί και
τα ελληνικά ΜΜΕ, ομιλούν γιά 3 και, εκατομ. 'Ελληνες στις ΗΠΑ. Η αλήθεια είναι διαφορετική. Είμαστε (απογραφή 2010) 1.200.000 'Ελληνες ή Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. Κατά συνέπεια, δεν
είμαστε 1.5 εκατομ... ψηφοφόροι. Και είναι ζήτημα
αν ψηφίζουμε συνολικά στις προεδρικές εκλογές
150.000-200.000, αριθμός πολύ μικρός γιά τις ΗΠΑ,
των 315 εκατομ. κατοίκων.
Η Αρχιεπισκοπή Αμερικής έχει μέλη 70.000 οικογένειες Ορθόδοξων, κατά 95% ελληνικής καταγωγής. Δηλαδή, ουσιαστικά εκπροσωπεί, το
πολύ, 150-250.000 άτομα και δεν ασχολείται με
την Ελληνισμό, αλλά με την προσέλκυση μελών,
''πιστών''. Οι ομογενειακές Οργανώσεις, μικρές
αριθμητικά, είναι μισοδιαλυμένες. Οι Οργανώσεις,
οι τριτοβάθμιες είναι τώρα ανύπαρκτες. Η ΑΧΕΠΑ
το ίδιο. Οι νέες γενιές δεν ασχολούνται με τον Ελληνισμό, επειδή οι ηλικιωμένοι, με τη νοοτροπία
των δεκαετιών του '60 και του '70 στην πλειοψηφία
τους χωρίς γραμματικές γνώσεις και αγγλικών, δεν
εγκαταλείπουν τις θέσεις τους στις Οργανώσεις,
που τις θεωρούν ''κτήμα'' τους. Οι 'Ελληνες πολιτικοί που επισκέπτονται τις ΗΠΑ, ουσιαστικά γιά
τουρισμό, έρχονται σ' επαφή μόνο με τα μόνιμα
ψώνια των ομογεν. Οργανώσεων και αγνοούν την
πραγματικότητα. Οι μεσήλικες με μόρφωση, γνώση
της σημερινής πραγματικότητας και πείρα, που θα
μπορούσαν να προσφέρουν ουσιαστικό έργο, απομονώθηκαν από τους μόνιμους-εγκάθετους, γιά να
μην ''τους πάρουν τις θέσεις''. Σοβαρή προσπάθεια
καταγραφής του Ελληνισμού και κινητοποίησής
του ειδικά μέσω emails, δεν έγινε ποτέ.
Γιά τους παραπάνω λόγους, γιατί να ενοχληθεί
ο τότε πρόεδρος Μπους, όταν έλαβε στον Λευκό
Οίκο, στα 2004, μόνο 5-6.000 επιστολές ή emails,
όταν οι Ισραηλινοί, Εβραίοι και μη, στις ΗΠΑ, στέλνουν το ολιγότερο 80.000 γιά δικά τους ζητήματα;
Λογικά, είναι δυνατόν στις ΗΠΑ, οι κυβερνητικές
Υπηρεσίες να μην γνωρίζουν πόσοι αριθμητικά είμαστε ως 'Ελληνες και πόσοι ψηφίζουμε; Αν έχουμε
''δύναμη'' ή όχι;
''Ελληνικό λόμπι'' γιά τους 'Ελληνες πολιτικούς
και ειδικά τα ελληνικά ΜΜΕ ''υπάρχει'', γιατί έτσι
τα συμφέρει να νομίζουν. Γιά όσους 'Ελληνες ζουν
στις ΗΠΑ γιά δεκαετίες, γνώστες της κατάστασης,
''λόμπι'' ΔΕΝ υπάρχει, δεν υπήρξε, δεν μπορεί να

Περί ελληνικού ''λόμπι'' στις ΗΠΑ
υπάρχει. ''Λομπίστες'', ναι υπάρχουν, αν κρίνουμε
από τις αναφορές των ελληνικών ΜΜΕ, γιατί έχουν
παρουσία μόνο εκεί: Στα ελληνικά ΜΜΕ. Στις ΗΠΑ,
δεν είδαμε ΠΟΤΕ, έναν έστω, ''επιφανή'' Ομογενή,
γιά 30 χρόνια, να κάνει παρέμβαση σ' ένα μεγάλο
τηλεοπτικό κανάλι ή σε μιά μεγάλη εφημερίδα, γιά
τα εθνικά μας θέματα. Οι ''παρεμβάσεις'' τους περιορίζονται μόνο στα ελληνικά ΜΜΕ.
Κατά συνέπεια, καλό είναι να ζούμε με όνειρα και
παραμύθια, αλλά η ωμή πραγματικότητα, μας προσγειώνει ανώμαλα...
Συμπεράσματα:
1- Οι ηγέτες των ομογενειακών Οργανώσεων
(Ομοσπονδίες κ.ά.), με την ''ενθάρρυνση'' της
Αθήνας και των διπλωματιών μας στις ΗΠΑ, παραβιάζουν συστηματικά την αμερικάνικη νομοθεσία, με αποτέλεσμα να δημιουργείται εσφαλμένη
εντύπωση στην Ελλάδα γιά τις ''δραστηριότητες''
του... λόμπι μας και του Ελληνισμού της Αμερικής
στα εθνικά μας θέματα. Οι δραστηριότητες και το
αποτέλεσμα, είναι γνωστό: Δεν μας υπολογίζουν
στην Ουάσιγκτον, ενώ στην Αθήνα σχηματίζεται η
αντίθετη -και φυσικά λαθεμένη- εντύπωση, με την
παραπληροφόρηση των ελληνικών ΜΜΕ, γιά λόγους σκοπιμότητας.
2- Με όλα αυτά τα χοντρά παραμύθια, πέρασαν
τα χρόνια, οι προεδροπαράγοντες έκαναν την ''φιγούρα'' τους, στην Ελλάδα τους πήραν στα...σοβαρά (ας είναι καλά τα ΜΜΕ), οι Ομοσπονδίες κατάντησαν ''οργανώσεις της πλάκας'', στην Ουάσιγκτον
δεν μας υπολόγισαν, ούτε είναι δυνατόν να μας
υπολογίσουν, εμείς ζούμε στον (πλασματικό) ''κόσμο'' μας και μετά αναρωτιόμαστε: ''Μα είναι δυνατόν, μιά χούφτα Σκοπιανοί ή Τούρκοι στις ΗΠΑ,
να προωθούν τις θέσεις τους κι εμείς όχι;''. Φυσικά
έχουμε και την ''εξήγηση'', επειδή, γιά εμάς τους
'Ελληνες φταίνε πάντα οι άλλοι: ''Οι ...ανθέλληνες
Αμερικανοί πολιτικοί μας πάνε κόντρα επειδή δεν
μας... χωνεύουν''.
3- Το ζήτημα δεν είναι ότι ''ζούσαμε στο κόσμο
μας'' τόσα χρόνια. Η μεγαλύτερη ζημιά έγκειται στο
γεγονός ότι εξακολουθούμε να ζούμε στον κόσμο
μας, τρεφόμενοι από μύθους που οι ίδιοι δημιουργήσαμε, η νέα γενιά δεν ασχολείται με τα ελληνικά
ζητήματα, επειδή οι ηλικιωμένοι προεδροπαράγοντες δεν αποχωρούν από τις Οργανώσεις, οι ''ηγέτες'' μας εξακολουθούν να κάνουν την φιγούρα
τους χρησιμοποιώντας και τα (ευαίσθητα) εθνικά
μας θέματα, οι 'Ελληνες πολιτικοί συμμετέχουν
στην καλλιέργεια και αναπαραγωγή των μύθων γιά
δικούς τους λόγους και τα ΜΜΕ στην Ελλάδα συντηρούν -ακόμα- τους μύθους.
4- Το (δεύτερο) μεγάλο κύμα μετανάστευσης,
μετά την κατοχή και τον εμφύλιο στην Ελλάδα,
παρατηρήθηκε τις δεκαετίες του '50 και του '60.
Μετανάστες από την Ελλάδα δεν έρχονται στις ΗΠΑ
τα τελευταία 25 χρόνια. 'Οπως είναι φυσικό, στις
Οργανώσεις και στους συλλόγους μετέχουν, σε ποσοστό 90%, άτομα ηλικίας 60 και πάνω χρονών. Οι
νεότεροι, τα παιδιά τους, δεν συμμετέχουν, επειδή
ποτέ δεν τους δόθηκε η δυνατότητα ουσιαστικά.
Κατά συνέπεια, αυτό που αποκαλούμε οργανωμένος Ελληνισμός στις ΗΠΑ δεν έχει συνέχεια και βρίσκεται στο τέλος του.
5- Αν υποθέσουμε ότι οι 10 Ομοσπονδίες εθνικοτοπικών συλλόγων στις ΗΠΑ, έχουν -μέσον όρο- 30
συλλόγους ως μέλη και ο κάθε σύλλογος 70 μέλη μέσον όρο, τότε ''αντιπροσωπεύουν'' συνολικά (στην
καλύτερη περίπτωση) 21.000 ομογενείς, σε σύνολο
1.170.000 στην χώρα. Οι Παν-Ενώσεις (ΠανΜακεδονική, ΠανΛακωνική κλπ) δεν λαμβάνονται υπόψη,
επειδή τα μέλη τους είναι τα ίδια, με αυτά των συλλόγων. Αναλογικά, αντιπροσωπεύουν ποσοστό -ας
πούμε- 1.8% του συνόλου της Ομογένειας.
Τι πρέπει να γίνει-προτάσεις
1- Οι παρεμβάσεις, ειδικά γιά τα εθνικά μας θέματα, δεν πρέπει να γίνονται παράνομα από τις -μη
κερδοσκοπικές- Οργανώσεις μας (γιά να κάνουν οι
μόνιμοι ''ηγέτες'' τους φιγούρα στην...Ελλάδα και
στους Ομογενείς), επειδή παραβιάζουν τους νόμους
των ΗΠΑ και δεν τις λαμβάνουν υπόψη στην Ουάσιγκτον. Ουδεμία άλλη εθνική ομάδα-μειονότητα
ενεργεί όπως εμείς. Γιά παράδειγμα, οι εβραϊκής
καταγωγή πολίτες στις ΗΠΑ, προσέχουν πως παρεμβαίνουν: 'Οταν τίθεται ζήτημα, οι Οργανώσεις
ειδοποιποιύν τα μέλη τους κι αυτά ως Αμερικανοί

πολίτες στέλνουν -ατομικά- μηνύματα στον Λευκό
Οίκο ή στους πολιτικούς. Ουδέποτε όμως ως Οργανώσεις (άλλη υπόθεση, εντελώς διαφορετική,
το λόμπι). Αυτός είναι βασικός κανόνας πολιτικής
παρέμβασης στις ΗΠΑ. Οι Οργανώσεις συντονίζουν
κινητοποιήσεις, δεν επεμβαίνουν άμεσα, επειδή θα
παραβίαζαν το νόμο. Το γεγονός αυτό το γνωρίζουν
πολύ καλά, σε αντίθεση με εμάς που νομίζουμε ακόμα- ότι είμαστε ''μοναδικοί και ανεπανάληπτοι''
(''κάνοντας του κεφαλιού μας'' ως ''μάγκες'' και ότι
μας υποδεικνύουν το πάθος μας γι' αυτοπροβολή
και η άγνοιά μας).
2- Το λόμπι, που ΔΕΝ διαθέτουμε, είναι άλλη υπόθεση. Πρόκειται γιά ειδικά γραφεία, που προωθούν
στην Ουάσιγκτον συμφέροντα χωρών (ή επιχειρήσεων αμερικάνικων ίδιας κατηγορίας, πχ. ασφαλιστικές εταιρίες), αλλά έχουν δηλωθεί ως ''πράκτορες ξένης χώρας'' (ή οι επιχειρήσεις ως λόμπι).
3- Οι Οργανώσεις μας, δηλ. Σύλλογοι, Ομοσπονδίες, Παν-Ενώσεις (ΠανΜακεδονική, ΠανΠοντιακή
κ.ά.), ολοκλήρωσαν την περασμένη δεκαετία την
''αποστολή'' τους και απλά υπάρχουν -περισσότερο
ως Οργανώσεις-σφραγίδες- γιά να ''χρησιμοποιούνται'' από τους προέδρους τους γιά την προσωπική
τους προβολή.
Τον χρόνο 2013 δεν μπορούμε να ζούμε και να
ενεργούμε με νοοτροπίες και πρακτικές της δεκαετίας του '60 ή το '70, με νοοτροπία ''γκέτο'' και
-ακόμα- με ''ηγέτες'' από το παρελθόν, στην πλειοψηφία τους συνταξιούχους, που ούτε στοιχειώδη
γνώση της... αγλικής διαθέτουν.
Το λυπηρό είναι ότι όσοι παραμένουν, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, στις ομογεν. Οργανώσεις γιά
περισσότερα από 10 χρόνια, δεν μπορούν να καταλάβουν -εξαιτίας της ανάγκης τους γι' αναγνώριση- ότι αποτελούν μέρος του προβλήματος και ότι
πρέπει ν' αποχωρήσουν, παραχωρώντας την θέση
τους σε νεώτερους.
4- Επειδή είμαστε η μόνη εθνική ομάδα-μειονότητα στις ΗΠΑ που διαθέτουμε ακόμα συλλόγους
εθνικοτοπικούς (σύλλογος Πατρινών, Αθηναίων,
Αγίας Βαρβάρας κλπ), σε αντίθεση με άλλες εθνικές ομάδες- μειονότητες που διαθέτουν συλλόγους και Οργανώσεις που υποδηλώνουν το εθνικό
και όχι το τοπικό (π.χ. Ιταλοαμερικανοί Σικάγου
ή Νέας Υόρκης κλπ), πρέπει να καταλάβουμε ότι
άλλο η δεκαετία του '60, που ο σύλλογος έστελνε
χρήματα στο χωριό ή στην πόλη στην Ελλάδα γιά
να χτιστεί το...καμπαναριό και άλλο σήμερα. Ας
σκεφτούμε πως αισθάνονται ή πως σκέφτονται οι
Αμερικανοί, όταν περνούν έξω από ένα κτίριο στην
Αστόρια Νέας Υόρκης και διαβάζουν την επιγραφή
που γράφει, γιά παράδειγμα, ''Syllogos Messinion
o Aristomenis'' ή τους πολιτικούς που λαμβάνουν
επιστολές με αποστολέα τον ''syllogos Messinion o
Aristomenis''.
Επιβάλλεται η ριζική αλλαγή της ταυτότητας των
συλλόγων-Οργανώσεων, αν θέλουν να υπάρχουν,
έστω με την σημερινή μορφή τους και τα λίγα ηλικιωμένα μέλη τους. Επιβάλλεται κάθε κτίριο συλλόγου ή Οργάνωσης, να έχει υποχρεωτικά στην επιγραφή την διευκρίνηση ''Hellenic Center'' ή ''Greek
Center'', γιά παράδειγμα. Αυτά είναι τ' αυτονόητα,
τα οποία, δυστυχώς, ακόμα αγνοούμε, αφού ζούμε
στον δικό μας κόσμο με νοοτροπία ''γκέτο''.
5- Οι Ομοσπονδίες με μέλη εθνικοτοπικούς συλλόγους δεν έχουν λόγο ύπαρξης. 'Eχουν ''ξοφλήσει''
πριν 10-15 χρόνια. Επιβάλλεται να δημιουργηθούν
Οργανώσεις (με την επωνυμία, γιά παράδειγμα,
''Hellenes of California'') σε κάθε Πολιτεία (state)
με μέλη, όχι μόνιμους ''αντιπροσώπους'' συλλόγων
(που ουσιαστικά εκπροσωπούν τον...εαυτόν τους,
χωρίς οι σύλλογοι να ενημερώνονται), όπως γίνεται με τις υπολειτουργούσες Ομοσπονδίες σήμερα,
αλλά με άτομα. H κάθε Οργάνωση σε κάθε Πολιτεία,
ως μη κερδοσκοπικός, μη φορολογίσιμος Οργανισμός, μπορεί άνετα να πάρει χρήματα από την
Πολιτεία ή το κράτος γιά να δημιουργήσει μεγάλα
''Ελληνικά Κέντρα'' (''Hellenic Centers''), μ' αίθουσες εκδηλώσεων και συγκεντρώσεων, εκπαιδευτικό
ίδρυμα κλπ, που θα είναι χώρος-τόπος συνεύρεσης
Ελλήνων και ειδικά, νέων Ελληνοαμερικανών.
6- Οι πρόεδροι των Πολιτειακών Οργανώσεων (όχι
οι -ίσαμε σήμερα- μόνιμοι πρoεδροπαράγοντες),
που θα εκλέγονται απευθείας από τον κόσμο σε
κάθε Πολιτεία (state), θ' αντιπροσωπεύουν τα μέλη
στην ΠανΕλληνική Οργάνωση ΗΠΑ (PanHellenic), μ'
έναν επικεφαλή ως πρόεδρο/συντονιστή και θητεία

Συνέλληνες και παιδιά στην πατρίδα,
χρειάζονται την βοήθειά μας. Ως Ομογένεια,
ΠΡΕΠΕΙ να βοηθήσουμε, όσο και όπως μπορούμε

μόνο ένα χρόνο (όχι η μονιμότητα δεκαετιών που
παρατηρείται σήμερα), που θα μας αντιπροσωπεύει στην Ουάσιγκτον και στην Αθήνα ή όπου αλλού
χρειάζεται.
7- 'Ισαμε τώρα, μας αντιπροσωπεύει ο Αρχιεπίσκοπος, στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα, επειδή δεν
έχουμε πολιτική ηγεσία. Κι εδώ ''πρωτεύουμε'': Είμαστε η μόνη εθνική ομάδα-μειονότητα στις ΗΠΑ,
που μας εκπροσωπεί ο θρησκευτικός μας ηγέτης.
Μην ξεχνάμνε ότι στις ΗΠΑ η εκκλησία δεν είναι...
κρατική, ούτε -συνταγματικά- ''κρατούσα''. Υπάρχει διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας, ενώ οι θρησκείες-Εκκλησίες και τα δόγματα, δεκάδες. Εξαιτίας
του παραπάνω λόγου, οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και
της Ελλάδας, ''αναγνωρίζουν'' ως εκπρόσωπό μας
την Εκκλησία, η οποία χρησιμοποίησε την Ομογένεια γιά τους δικούς της σκοπούς κι έκανε ελάχιστα
γιά τα παιδιά των μεταναστών. (Παράδειγμα, οικειοποιήθηκε τα κτίρια των ενοριών που έχτισαν μετανάστες κι ενδιαφέρεται μόνο γιά την προσέλκυση
ορθόδοξων χριστιανών, άσχετα εθνικότητας).
8- 'Οταν προκύπτει ζήτημα κινητοποίησης γιά ελληνικά ζητήματα, εθνικά ή άλλα, η Οργάνωση κάθε
Πολιτείας ενημερώνει, κινητοποιεί τα μέλη κι αυτά
με την σειρά τους, ως άτομα, πολίτες της χώρας,
απευθύνονται εκεί που πρέπει, σε ομοσπονδιακό ή
Πολιτειακό ή τοπικό επίπεδο, με ηλεκτρονικό μήνυμα. ('Ισαμε σήμερα, οι Οργανώσεις δεν έχουν πλήρη
κατάλογο των μελών τους -ελάχιστα από τα ηλικιωμένα μέλη γνωρίζουν τι είναι το... ίντερνετ- και δεν
αξιοποιούν την ηλεκτρονική επαφή/αλληλογραφία,
επειδή ακόμα ''δραστηριοποιούνται'' με μεθόδους
της δεκαετίας του '60 ή του '70).
9- Η ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει, άλλα να
''συμβουλεύει'' την Ομογένεια στα εθνικά θέματα γιά
κινητοποιήσεις - πίεση στις ΗΠΑ και άλλα να ''παζαρεύει'' την ίδια ώρα, μυστικά, με την αμερικάνικη
κυβέρνηση. Επειδή, έτσι εκτίθεται και η Ομογένεια
και η ελληνική κυβέρνηση, στην Ουάσιγκτον.
10- Οι πολιτικοί στην Ελλάδα, επιβάλλεται να
σταματήσουν τις ''πελατειακές σχέσεις'' με τους
μόνιμους προεδροπαράγοντες των ομογενειακών
Οργανώσεων γιά ''μικροεξυπηρετήσεις'', να σταματήσουν να τους δίνουν τροφή γιά περισσότερη
αυτοπροβολή (και μεγαλύτερη ζημιά). Επίσης, τ'
αθηναϊκά ειδικά ΜΜΕ πρέπει να σταματήσουν την
εκνευριστική παραπληροφόρηση σε ότι έχει σχέση
με τον Απόδημο Ελληνισμό και ειδικά την ''προώθηση'' των εθνικών μας θεμάτων. (Αντί, τα ΜΜΕ στην
Ελλάδα, να συντηρούν τους μύθους με ανακρίβειες,
ας ασχοληθούν ουσιαστικά με τον Απόδημο Ελληνισμό, αναδεικνύοντας τα θετικά, αλλά και τ' αρνητικά και όχι να ''θυμούνται'' την Ομογένεια μόνο όταν
την επισκέπτονται 'Ελληνες πολιτικοί).
11- Η νέα γενιά των Ελληνοαμερικανών είναι πρώτα Αμερικανοί, μας αρέσει δεν μας αρέσει, στους
οποίους δεν φροντίσαμε να παραχωρήσουμε τους
ομογενειακούς συλλόγους και τις Οργανώσεις (οι
ηλικιωμένοι μόνιμοι προεδροπαράγοντες, μόνο με
... νεκροφόρα εγκαταλείπουν συλλόγους και Οργανώσεις). Πρέπει να ενθαρρύνουμε τη νέα γενιά ν'
ασχοληθεί με τα κοινά, όχι να την χρησιμοποιούμε
ως ...χορευτικό συγκρότημα γιά να μας ''διασκεδάζει'' στις χοροεσπερίδες, όπως γίνεται ή να της
''υποδεικνύουμε'' την... ασχετοσύνη μας.
12- Οι σύλλογοι και οι Οργανώσεις μας, αντί να
κρατούν στην τράπεζα τα χρήματα που μαζεύουν
από... σουβλάκια και χοροεσπειρίδες, ας τα δίνουν γιά υποτροφίες Ελληνοαμερικανών ή Ελλήνων φοιτητών σε πανεπιστήμια κι ένα μέρος των
χρημάτων γιά ομαδικά ταξίδια νέων στην Ελλάδα.
Οι καλά μορφωμένοι νέοι Ελληνοαμερικανοί, στον
σημερινό απαιτητικό κόσμο, θα βρούν τον δρόμο,
θ' αγαπήσουν περισσότερο την Ελλάδα μας και όταν
αυτή τους χρειάζεται, θα πράξουν το σωστό, όπως
πρέπει, εκεί που πρέπει.
13- Να δημιουργηθούν περισσότερα ''τσιάρτερ''
σχολεία (τώρα έχουμε 10 στην Φλόριδα, 1 στην Β.
Καρολίνα, 1 στο Ντελαγουέαρ κι 1 στη Νέα Υόρκη,
με δασκάλους από Ελλάδα), αυτά δηλαδή που χρηματοδοτεί το αμερικανικό κράτος, όπου οι μαθητές,
άσχετα εθνότητας, διδάσκονται (και) την ελληνική
γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. 'Ετσι δημιουργούμε ''στρατιές'' φιλελλήνων. Τα σχολεία αυτά δεν
στοιχίζουν ούτε ένα δολάριο στους γονείς.
14- Oι διπλωμάτες μας στις ΗΠΑ, ν' ασχοληθούν
με τα καθήκοντά τους και όχι με την ''χειραγώγηση'' και χρησιμοποίηση της Ομογένειας και των
Οργανώσεών της, ανάλογα με τα ''γούστα'' και τα
''πολιτικά οφέλη'' των προϊσταμένων τους στην
Αθήνα (η ''χειραγώγηση'', η παρέμβαση αυτή έκανε
την μεγαλύτερη ζημιά όλα αυτά τα χρόνια).
15- H 26η Ιουνίου (ή η 10η Ιουλίου), επέτειος της
άφιξης των πρώτων Ελλήνων (ομαδικά) μεταναστών
-από την υπό τουρκικό ζυγό ηπειρωτική και νησιώτικη Ελλάδα- στον 'Αγιο Αυγουστίνο, Φλόριδα, στα
1768, να καθιερωθεί ως ημέρα του Απόδημου Ελληνισμού στις ΗΠΑ και να εορτάζεται ανάλογα.
Γ. Λ.
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Το Cafe Aman Amerika και η πλούσια μουσική ιστορία των Ελλήνων της Αμερικής
Την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα και στις
τρεις πρώτες του 20ου το πρώτο μεταναστευτικό
ρεύμα κατευθύνθηκε κυρίως στις Η.Π.Α. και δευτερευόντως στην Αυστραλία και στον Καναδά. Για
τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έπρεπε να επιβιώσουν και να εργαστούν οι πρώτοι μετανάστες έχουν
γραφτεί πολλά.
Ο κοινοβιακός τρόπος ζωής αρκετών μεταναστών, όπως διαβάζουμε στην μηνιαία επιθεώρηση
“Ατλαντίς” τον Απρίλιο του 1912, θυμίζει αρκετά τον
τρόπο ζωής των μεταναστών της Γερμανίας (κύριος
τόπος προορισμού του δεύτερου μεταναστευτικού
ρεύματος) στις δεκαετίες του 1950 και 1960.
ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΖΩΗ, ΘΥΣΙΕΣ ΒΑΚΧΟ
«Οι Έλληνες εργάται ακολουθούν το κοινοβιακόν
σύστημα της ζωής τόσον εις τα βιομηχάνους πόλεις, όπου εργάζονται εις τα εργοστάσια, όσον και
εις τας σιδηροδρομικάς γραμμάς και τα μεταλλεία.
Ζωσι καθ’ ομάδας και έχουσι κοινήν την τράπεζαν.
Εις τας πόλεις ενοικιάζουν δέκα έως δέκα πέντε εργάται εν διαμέρισμα εις μίαν πενιχράν οικίαν, όπου
μαγειρεύουν το φαγητόν των εκ περιτροπής, έχουν
τας συναναστροφάς των καθ’ εσπέραν. Θύουν κάποτε εις τον Βάκχον, σχηματίζοντες κύκλον πέριξ
του Βαρελίου ζύθου, ουχί σπανίως δε επιδίδονται
και εις χορούς και θορυβώδη άσματα, προς μεγάλην ανησυχίαν των γειτόνων των. Η ζωή δεν στοιχίζει ακριβά εις τους εργάτας τούτους.
Εις πολλά μέρη οι Ελληνες εργάται των εργοστασίων κατορθώνουν και ζουν επί βλάβη βεβαίως
της υγιείας των με δυο δολάρια την εβδομάδα...
Εις τας γραμμάς οι εργάται έχουν ως κατοικίαν
των τα παλαιά βαγόνια, τα οποία αφήνουν εις την
διάθεσίν των αι εταιρείαι, ή ξυλίνας καλύβας, κατασκευαζομένας επίτηδες δι’ αυτούς εις τα εργατικά
στρατόπεδα, ισχύει δε και εκεί όπως εις τας πόλεις
το κοινοβιακόν σύστημα».
Η διασκέδαση του όμως δεν περιοριζόταν μόνο
στην κατ’ οίκον αλλά περιελάμβανε και την επίσκεψη σε κάποιο ελληνικό καφενείο, τα οποία έκαναν
την εμφάνιση τους τη δεκαετία του 1920 στην Νέα
Υόρκη. (Απόσπασμα από το βιβλίο του Θεόδωρου Σαλούτου «The Greeks in the United States»,

Harvard Univ. Press)
«Στα ελληνικά καφενεία, που οι μετανάστες εύρισκαν ανάμεσα σ’ άλλα και μια παρηγοριά στη διάρκεια των μοναχικών ωρών, μαζευόντουσαν κάθε
είδους Έλληνες, υπάλληλοι σιδηροδρόμων, εργάτες
εργοστασίων, μαγαζάτορες, επαγγελματίες, άνεργοι, συνδικαλιστές, ερασιτέχνες φιλόσοφοι, όλο
το κουτσομπολιό της κοινότητας, χαρτοκλέφτες,
φιλοθεάμον κοινό. Το καφενείο ήταν επίσης κέντρο
διασκεδάσεως. Τα τραπέζια ήταν γεμάτα με χαρτοπαίκτες βαθιά βυθισμένους σε κάποιο παιχνίδι,
πολύ συχνά το “σκαμπίλι”. Όταν κουραζόντουσαν
από το παιχνίδι βρισκόταν πάντα μια καινούργια διασκέδαση, καμιά φορά η μουσική. Ίσως να ‘βγαιναν
στην επιφάνεια ένα ή δύο βιολιά, μια μεγάλη κιθάρα με τρομερή αντήχηση και ένα σαντούρι.
Μετά από ορισμένες συγχορδίες σε μινόρε, μια
πολύΙ λυπητερή εισαγωγή γινόταν το σύνθημα για
δυο, ίσως τέσσερα παλικάρια να βγουν πιο πέρα και
να πιάσουν τα χέρια. Μετά την απομάκρυνση των
τραπεζιών, οι θεατές μαζευόντουσαν τριγύρω και
ενθαρρύνανε με φωνές τους χορευτές, καθώς αυτοί
άρχιζαν τα βήματα τους... Όταν τελείωνε επιτυχημένα ένας χορός επιβραβευόταν με χειροκροτήματα, ποτά για τους εκτελεστές και εκείνη την απαραίτητη προσφώνηση ''εις υγείαν σας...''

Το πρώτο καφέ αμάν άνοιξε στην Νέα Υόρκη το
1925 (σε μια εποχή που τα αντίστοιχα στην Ελλάδα
έκλειναν) από την Μαρίκα Παπαγκίκα. Στους πελάτες σερβιρόταν εκτός από καφέ και ούζο σε φλιτζάνι του καφέ λόγω της ποτοαπαγόρευσης.
Όπως όλοι οι μετανάστες, έτσι και αυτοί, μετάφεραν στην ξενιτιά τα τραγούδια του τόπου τους.
Μόνο όμως οι Έλληνες της Αμερικής, απ’ όλους τους
έλληνες μετανάστες, ηχογράφησαν σε δίσκους τα
τραγούδια που τραγουδούσαν και μόνο αυτοί έγραψαν καινούρια τραγούδια συμπεριλαμβάνοντας
σε αυτά λέξεις από το γλωσσικό ιδίωμα gringlish.
Πολλά από τα τραγούδια που ηχογράφησαν δεν πέρασαν στην δισκογραφία της Ελλάδας. Το γεγονός
πως δεν έπρεπε να ενσωματωθούν σε κάποια κυρίαρχη κουλτούρα τους επέτρεψε να έχουν τέτοιες
δραστηριότητες.
12.000 τραγούδια πέρασαν στην ελληνική δισκογραφία των Η.Π.Α. από το 1986 έως το 1966 ,όπως
αναφέρει ο Παναγιώτης Κουνάδης. Στη συνέχεια
τίποτα. Ίσως η αθρόα εισαγωγή δίσκων από την
Ελλάδα να έπαιξε κάποιο ρόλο.
Το 1995 κυκλοφορεί ο δίσκος “Cafe Aman
Amerka” με δεκατέσσερα τραγούδια, το παλιότερο είναι του 1923 ενώ το πιο πρόσφατο είναι του
1954. Τα τραγούδια βρέθηκαν στη συλλογή του
Dino Pappas (περιλαμβάνει πάνω από 10000 τραγούδια). Παραγωγός ο Μιχάλης Αδάμ. 9 Έλληνες
και Ελληνoαμερικάνοι μουσικοί και το συγκρότημα
Cafe Aman Amerika είναι γεγονός.
Ο δίσκος έτυχε ενθουσιώδους κριτικής από τα
εγχώρια και ομογενειακά μέσα ενημέρωσης. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει ο Βασίλης Σταματίου στο
περιοδικό ΜΕΝ (Αύγουστος 1995):
...Πέρα απ’ το έξυπνο της ιδέας, η δουλειά είναι
απολύτως δημιουργική, καθώς στο λογική μιας
ευρύτερης “αμερικανικής ατμόσφαιρας” τα τσιφτετέλια μπερδεύονται με τις ροκ κιθάρες, τα κλαρίνα
με την τζάζ και τα ζεϊμπέκικα με τους λατινοαμερικάνικους ρυθμούς, ενώ πανταχού παρόντα είναι
τα φοβερά και τρομερά «γκρίνγκλις» (ενδεικτικοί
τίτλοι τραγουδιών: «Γιατί γλυκό μου σουίτ χαρτ:».
«Πλεέντι μάνι τώρα ο Γιάννος», «Το Μιστέκι», «Το
Γουέστ», κ.λπ.), με τους δημιουργούς του ΑΜΑΝ

AMΕRIKA να βλέπουν με νοσταλγική τρυφερότητα
και αγαθό χιούμορ τα τραγουδάκια των παππούδων
τους. Η παραγωγή άψογη, οι ενορχηστρώσεις ευρηματικές, οι φωνές των γνήσιων Ελληνοαμερικανών
Γρηγόρη Μανινάκη και Άννας Παϊδούση εσοχές και
το σύνολο, ένα υπέροχο τριπ σ’ έναν κόσμο γεμάτο
ελληνικό δαιμόνιο, αμερικάνικο όνειρο, μπουζούκι, ιππόδρομο και μπόλικη νοσταλγία. Αν δεν γίνει
σουξέ, θα πρόκειται περί εγκλήματος.
Στο ένθετο του δίσκου υπάρχει και ένα ενδεικτικό ελληνοαμερικάνικο γλωσσάριο gringlish.
Τα gringlish είναι ελληνοποιημένα αγγλικά. Δημιουργήθηκαν επειδή οι Έλληνες της Αμερικής δεν
χρειαζόταν να αφομοιωθούν στην αμερικανική
κοινωνία.
Τους ΑΜΑΝ AMERIKA αποτελούν:
Στο Τραγούδι:
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΑΝΙΝΑΚΗΣ,
ΑΝΝΑ ΠΑΪΔΟΥΣΗ
Και οι μουσικοί:
JIM KARRAS
(ακορντεόν & πιάνο στις ''Πυτζάμες'')
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ
(μπουζούκι/μπαγλαμά/τζουρά/μαντολίνο)
PETE CHIVILLY
(ακουστικό & ηλεκτρικό μπάσο)
ΤΑΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
(ακουστ. & ηλεκτρ. κιθάρα)
ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΟΝΤΟΣ
(λαούτο, κιθάρα)
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ
(κλαρίνο, σαξόφωνο)
ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ (πιάνο)
Φιλική συμμετοχή: ARA DINKJIAN (ούτι)
Επίσης συμμετείχαν:
ΛΟΥΗΣ ΚΟΝΤΟΣ (τραγούδι)
ΝΙΚΟΣ ΣΟΦΟΣ (βιολί)
GEORGE PALEARAS (drums)
VANESSA PLOUMIS (άρπα)
RON PET RIDES (κιθάρα, μπαντζούκι στο
Gringlish)
SEITO SALIFOFSKI (κρουστά/drum)
VICTOR RADON (latinpercussions)
RALPH OLSEN (κλαρίνο ''Μπαρμπουνάρ'')

Ο κ. Βασίλης Παπαυγέρης,
Αντιπρόεδρος της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Κυνηγών,
Σκοπευτών και Ψαράδων στις
ΗΠΑ, εύχεται ''καλά
κυνήγια'' τον χρόνο 2014 σε
όλους τους Ελληνικής
καταγωγής κυνηγούς ανά την
υφήλιο.
Τους ομογενείς και
επισκέπτες στις ΗΠΑ, που
επισκέπτονται το
κατάστημά του Plaza Meat
Market (23-18 31st Street, στην
Αστόρια της Νέας Υόρκης, τηλ.
718-728 5577) θα τους
κατατοπίζει γιά τους
κυνηγότοπους ΗΠΑ - Καναδά.

Ο κ. Γεώργιος Α. Τσαγκανέλιας Διευθυντής Σύνταξης της Εφημερίδας «ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ» στην
Ελλάδα, εύχεται στην ηλεκτρονική εφημερίδα «Η ΠΡΩΙΝΗ», στους κυνηγούς και σκοπευτές στας ΗΠΑ
και τον Καναδά και σε όλη την υφήλιο, ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος 2014.
Οι ομογενείς μπορούν να λαμβάνουν ηλεκτρονικά την εφημερίδα την ημέρα της εκδόσεώς της ή ταχυδρομικώς σε τρεις ημέρες από την έκδοσή της επικοινωνώντας στο www.kynidisis.gr τηλ. 210 9713720.
Σημείωση: ο κ. Γεώργιος Ασημάκη Τσαγκανέλιας είναι ο ιδρυτής των «Κυνηγετικών Ειδήσεων» εις τας
Αθήνας στην Ελλάδα και ιδρυτής του πολιτικού κόμματος των «Ελλήνων Κυνηγών».
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(Συνέχεια από το προηγούμενο)
Ας παρακολουθήσουμε πάλι τον Κορδοπάτη.
«Πλεύρισε το καράβι στο λιμάνι, το λιμάνι πατωμένο, το τελωνείο απάνω στα νερά. Φαίνεται πως η
Αυστροαμερικάνα έβγαλε πολλούς λαθραίους ελεύθερους να φεύγει ο καθένας για το δικό του μέρος
κι οι άλλες εταιρείες παραπονέθηκαν...
Ήρθε ο γιατρός κι άρχισε να εξετάζει έναν, έναν.
Όποιος ήταν καλός του 'δινε μια κάρτα με μπλε μολύβι και έγραφε επάνω οράϊτ, αμερικάνικα. Όποιος
δεν ήταν καλός του΄δινε κάρτα με κόκκινο.
Μου 'δωσε κόκκινο ο γιατρός, των άλλων μπλε.
Την επαύριο ήρθε πάλι η επιτροπή, μας ξανακοίταξαν, μας έκριναν δεύτερη φορά σκάρτους. Σε τρεις
μέρες καινούργια επιτροπή ανώτερη.
Μας όρκισαν ότι ποτέ η κυβέρνηση δεν επιτρέπει
σε άρρωστους, κλέφτες και εγκληματίες να πατήσουν αμερικανικό έδαφος. Τότε πήραμε απόφαση
ότι μας γύριζαν πίσω. Μ΄ έκλεισαν στο μπουντρούμι
με τους εξήντα άλλους από διάφορες φυλές. Στις 30
Νοεμβρίου (1907) έρχεται ο διερμηνέας του πλοίου,
ένας Κώστας Πυλίας...
Μόλις μας έβγαλαν απάνω άρχισε ο νους μου να
γυρίζει. Σκεπτόμουν να το σκάσω. Με τη σκούφια,
τα παπούτσια λυτά, το πανωφόρι στον ώμο, είπα να
μπω σε μια βάρκα να κρυφτώ τη νύχτα, στη σκιά
του πλοίου να πέσω στο νερό. Φοβήθηκα μην πνιγώ δεν το 'βρισκα καλό. Αποφάσισα να κάνω τον
κόπο να κατέβω απ΄ τη σκάλα. Βάζω τα χέρια πίσω.
Κατεβαίνω μπροστά στους κλητήρες. Μπαίνω τάχα
για το νερό μου, βρίσκω μια πόρτα, άλλοι κλητήρες
μέσα δεν δώσαν σημασία. Στρίβω δεξιά, τραβάω
κάτι διαδρόμους, βλέπω γυαλί και απόξω κόσμο να
περνάει. Βγαίνω και δεν το πίστευα».
Οι μετανάστες, ύστερα από τις ατελείωτες αυτές
ταλαιπωρίες πατούσαν επιτέλους το έδαφος της
νέας Γης της Επαγγελίας, όπου άλλου είδους περιπέτειες άρχιζαν γι΄ αυτούς.
Οι περισσότεροι νεοαφιχθέντες έμεναν για λίγο
στη Νέα Υόρκη. Εκεί υπήρχαν μικρά ξενοδοχεία και
μικρομάγαζα Ελλήνων ιδιοκτητών, οι οποίοι τους
υποδέχονταν όταν ξεμπαρκάριζαν από τα σκάφη
που τους έφερναν στο νότιο τμήμα του Μανχάταν
από το Έλις Άιλαντ. Ήταν ακριβή η πόλη και οι περισσότεροι είχαν λιγότερα από τριάντα δολάρια
στην τσέπη τους. Βιάζονταν λοιπόν να συνεχίσουν
το ταξίδι τους.
Όπως έγραφε ο «Οδηγός του Μετανάστου» που
δημοσιεύθηκε το 1910: «Ο βίος εν Νέα Υόρκη είναι
αρκούντως πολυδάπανος. Αν ο μετανάστης μείνει
ημέρας τινάς άεργος ενταύθα και δεν έχει συγγενείς
ή φίλους, οι οποίοι να δαπανώσι δι' αυτόν, οφείλει
να υπολογίζει εν τουλάχιστον δολλάριον καθ΄ ημέραν δια τροφήν και κατοικίαν, ήτοι πέντε περίπου
φράγκα. Και ταύτα αν τρώγει εις τα ελληνικά μικροεστιατόρια και αποφεύγει τα ποτά και τα κεράσματα. Οιονδήποτε ποτόν στοιχίζει το ολιγότερον 5
σεντς, ήτοι 25 λεπτά. Καλόν είναι ο μετανάστης να
προσπαθεί να μη μείνει μακρόν χρόνον εν Νέα Υόρκη, αλλά να διευθύνεται εις το εσωτερικόν. Η επιτυχία εν ταις μεγαλουπόλεσιν είχε πολύ δύσκολος».
Προορισμοί
Στις αρχές του 20ου αιώνα περίπου ένας στους
επτά μετανάστες παρέμενε στη Νέα Υόρκη, που
είχε το 1910 πάνω από 12.000 Έλληνες. Οι υπόλοιποι
συνέχιζαν την πορεία τους στην τεράστια aμερικανική ενδοχώρα.
Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις κύριους προορισμούς των Ελλήνων μεταναστών της εποχής εκείνης: τις Δυτικές Πολιτείες, τις βιομηχανικές πόλεις
της Νέας Αγγλίας και τις μεγάλες πόλεις του Βορρά,
ειδικά στη Νέα Υόρκη και το Σικάγο.
Η πρώτη μεγάλη ομάδα Ελλήνων που έφτασε
στις Δυτικές Πολιτείες χρησιμοποιήθηκε σαν απεργοσπαστικός μηχανισμός. Μια απεργία ανθρακωρύχων της Utah το 1903 έσπασε από Έλληνες που
μεταφέρθηκαν εκεί από τις Ανατολικές Πολιτείες
για το σκοπό αυτό. Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχαν τουλάχιστον 50.000 Έλληνες εργάτες
στα ορυχεία και στις σιδηροδρομικές γραμμές των
Δυτικών Πολιτειών, ενώ οι εργάτες σιδηροδρόμων
είχαν συγκεντρωθεί κυρίως στην Καλιφόρνια, όπου
το 1910 το ποσοστό Ελλήνων στο συνολικό πληθυσμό ήταν μεγαλύτερο από οποιασδήποτε άλλης
Πολιτείας. Με τον καιρό, αρκετοί Έλληνες εγκατέλειψαν τα ορυχεία και τους σιδηροδρόμους για να
γίνουν μικροεπαγγελματίες, αλλά πολλοί άλλοι παρέμειναν εργάτες για όλη τους τη ζωή.
Ένας άλλος σημαντικός τόπος προορισμού για
τους Έλληνες μετανάστες ήταν οι βιομηχανικές πόλεις της Νέας Αγγλίας, όπου πήγαιναν για να εργαστούν στις βιομηχανίες υφασμάτων και παπουτσιών. Τις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας, υπήρχαν
σημαντικές ελληνικές κοινότητες στα Manchester
και Nashua, New Hampshire, στα Bridgeport, New
Britain και Norwich, Connecticut, στα Chicopee,
Haverhill, Lynn, Peabody, New Bedford και
Springfield, Massachusetts. Από νωρίς υπήρξε συ-

Η ιστορία του Ελληνισμού της Αμερικής.
Οι πρώτοι μετανάστες πριν 100 χρόνια

γκέντρωση Ελλήνων και στη Βοστώνη. Αλλά η πιο
σημαντική, για τους Έλληνες, βιομηχανική πόλη
ήταν το Lowell, Massachusetts, όπου, το 1910, σε
συνολικό πληθυσμό 100.000 υπήρχαν 20.000 Έλληνες.
Η ζωή των Ελλήνων στις βιομηχανικές αυτές πόλεις ήταν στερημένη. Μια και ο σκοπός τους ήταν
να εξοικονομήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα
χρήματα για να τα στείλουν πίσω στην Ελλάδα, ζούσαν πολύ λιτά. Ήταν συνηθισμένο φαινόμενο για έξι
άτομα να νοικιάζουν ένα διαμέρισμα και να μοιράζονται τα έξοδα, χωρίς σωστή διατροφή ή στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής. Γιαυτό και η φυματίωση
ήταν πολύ συνηθισμένη. Τα πράγματα γίνονταν
ακόμη χειρότερα, λόγω της δεδομένης εχθρικής
υποδοχής που επιφύλασσαν στους Έλληνες μετανάστες, οι μετανάστες άλλων εθνικοτήτων ή και οι
ίδιοι οι Αμερικανοί εργάτες.
Ο τρίτος σημαντικός τόπος προορισμού Ελλήνων μεταναστών ήταν οι μεγάλες πόλεις του

Βορρά, όπως οι Philadelphia, Pittsburgh, Buffalo,
Cleveland, Toledo, Detroit, Gary, Milwaukee, με
επίκεντρο βέβαια τη Νέα Υόρκη και το Σικάγο. Το
1920, τόσο η Νέα Υόρκη όσο και το Σικάγο φιλοξενούσαν τουλάχιστον 50.000 Έλληνες.
Μικρός μόνον αριθμός Ελλήνων κατευθύνθηκε
προς το Νότο. Απ΄ όλους τους Έλληνες που έφθαναν στην Αμερική μέχρι το 1920, μόνο ένας στους
15 εγκαταστάθηκε στις Νότιες Πολιτείες. Ωστόσο,
υπάρχει μια μοναδική εξαίρεση, αυτή της κοινότητας του Tarpon Springs, Florida, που ιδρύθηκε το
1905 από πεντακόσιους περίπου Δωδεκανήσιους,
όπου οι Έλληνες ήταν η πλειοψηφία μέχρι και τον
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η ζωή στην Αμερική
Η ζωή που περίμενε, στο νέο περιβάλλον τους μετανάστες, δεν έμοιαζε καθόλου μ΄αυτήν που περιγράφανε στους αγρότες στην Ελλάδα, οι πράκτορες
των ατμοπλοϊκών εταιρειών και των εκμισθωτών

εργασίας για τους τόπους δουλειάς στην Αμερική.
Καθώς πήγαιναν στην Αμερική με πρόθεση να
μείνουν προσωρινά, πολλοί αρνιόντουσαν να μάθουν την αγγλική γλώσσα και καθώς ήσαν και ανειδίκευτοι, δεν τους απέμεινε παρά να δουλέψουν
στα μεταλλεία ή στους σιδηροδρόμους ενώ πολλοί
εκδηλώνοντας το «επιχειρηματικό δαιμόνιο του
έλληνα», έστηναν καροτσάκια πουλώντας λαχανικά
ή φρούτα κ.λ.π. στους δρόμους. Σύμφωνα με μια
έκθεση το 1901 υπήρχαν 1500 περίπου πλανόδιοι
πωλητές στη Νέα Υόρκη.
Οι συνθήκες της ζωής τους ήταν άθλιες. Η φυματίωση εθέριζε. Υπέμεναν όμως τα πάντα προκειμένου να εξασφαλίσουν το γυρισμό τους στην πατρίδα, με κάποια άνεση και είναι γνωστό ότι πολλοί δεν
γύρισαν πολύ πλουσιότεροι απ΄ ό,τι έφυγαν.
Από το βιβλίο του Μπ. Μαλαφούρη σχετικά με
τις συνθήκες ζωής των Ελλήνων μεταναστών στις
αμερικανικές πόλεις πληροφορούμεθα:
«Στριμωγμένοι σε ανήλια και δίχως επαρκή αερισμό υπόγεια έμεναν πέντε ή περισσότεροι σ΄ ένα
δωμάτιο, όπου μετά τον κάματο της ημέρας, ήρχοντο το βράδυ να ξεκουράσουν το κατάκοπο κορμί
τους. Ούτε και η διατροφή τους ήταν καλύτερη .....
στην Αμερική όσοι δεν διαιτώνται καλά καταλήγουν
στο φθισιατρείο».
Και συνεχίζει για τα παιδιά που δούλευαν σαν
πλανόδιοι πωλητές για λογαριασμό των «πατρόνων» τους (κυρίως Ελλήνων για την περίπτωση
αυτή). «Έμεναν σε βρωμερά και ανθυγιεινά δωμάτια, συχνά στα ίδια κτίρια που ήταν και οι στάβλοι
των αλόγων που έσυραν τα καροτσάκια τους... Σπανιότατα άνοιγαν τη νύχτα τα παράθυρα και ακόμα
πιο σπάνια έπλεναν τις κουβέρτες των κρεβατιών
τους με αποτέλεσμα να είναι αποπνικτική και δύσοσμη η ατμόσφαιρα των δωματίων τους... όπου εκοιμούντο τρεις και τέσσαρες μαζί... Τις περισσότερες
φορές έμεναν νηστικά όλη την ημέρα και έτρωγαν
μόνο το βράδυ όταν επέστρεφαν στα δωμάτια τους
(όπου στοίβαζαν και τα απούλητα φρούτα και λαχανικά της ημέρας)...».
Τα πράγματα ήταν ακόμη χειρότερα για τα παιδιά
που δούλευαν στα στιλβωτήρια.
... Σε μερικά δωμάτια ήταν αραδιασμένα το ένα
πλάι στο άλλο δύο ή τρία κρεβάτια στα οποία έπεφταν από τρία ή τέσσερα παιδιά. Σε άλλα δωμάτια
δεν υπήρχαν κρεβάτια και τα παιδιά εκοιμούντο
στο πάτωμα... Όταν η κατοικία τους ήταν σε μεγάλη
απόσταση από το κέντρο (ως συνήθως) ξυπνούσαν
στις 4.30 το πρωί. Πάντοτε έμεναν στην εργασία
τους μέχρι τις 9.30 και 10 τη νύχτα... Μετά το κλείσιμο των στιλβωτηρίων, έμεναν για να καθαρίσουν τα
μάρμαρα, να σφουγγαρίσουν τα πατώματα και να
ξεσκονίσουν τις καρέκλες... Τις περισσότερες φορές
όμως οι εργοδότες έδιναν μόνο τυρί, ελιές και ξερό
ψωμί. Τη νύχτα ήταν τόσο εξαντλημένα, ώστε έπεφταν συχνά στο κρεβάτι χωρίς να ξεντυθούν (αφού
είχαν κάνει μια και περισσότερη ώρα δρόμο με τα
πόδια)... Τα στιλβωτήρια έμεναν ανοιχτά κάθε μέρα
της εβδομάδος και τις Κυριακές και τις γιορτές...».
Η μηνιαία «Ατλαντίς» Απρίλιος 1912 αναφέρει:
«.....Ζώσι καθ΄ομάδας και έχουσι κοινήν την τράπεζαν. Εις τα πόλεις ενοικιάζουν δέκα πέντε εργάται
εν διαμέρισμα εις μίαν πενιχράν οικίαν, όπου μαγειρεύουν το φαγητόν των εκ περιτροπής, έχουν τας
συναναστροφάς των καθ΄ εσπέραν. Θύουν κάποτε
εις τον Βάκχον, σχηματίζοντες κύκλον πέριξ του
βαρελίου ζύθου, ουχί σπανίως δε επιδίδονται και
εις χορούς και θορυβώδη άσματα, προς μεγάλην
ανυσυχίαν των γειτόνων των. Η ζωή δεν στοιχίζει
ακριβά εις τους εργάτες τούτους. Εις πολλά μέρη
οι Έλληνες εργάται των εργοστασίων κατορθώνουν
και ζουν επί βλάβη βεβαίως της υγείας των, με δυο
δολλάρια την εβδομάδα...
...Εις τας γραμμάς οι εργάται έχουν ως κατοικίαν
των τα παλαιά βαγόνια, τα οποία αφήνουν εις την
διάθεσίν των αι εταιρείαι, ή ξυλίνας καλύβας, κατασκευαζομένας επίτηδες δι΄ αυτούς εις τα εργατικά
στρατόπεδα, ισχύει δε και εκεί όπως εις τας πόλεις
το κοινοβιακόν σύστημα».
Εδώ πρέπει να διευκρινισθεί πως τα ποσοστά που
μας δίνει η «Ατλαντίς» στην αρχή και αν ακόμη είναι
ακριβή, πάντως αφορούν μάλλον στα πρώτα στάδια της ζωής των Ελλήνων μεταναστών, καθώς είναι γνωστό πως οι περισσότεροι τους ασχολήθηκαν
μετά με το εμπόριο και τα ελεύθερα επαγγέλματα,
ενώ άλλοι πολλοί στις διάφορες υπηρεσίες, έχοντας
πάντα στο νού τους πώς να κερδίσουν συντομότερα
και να επιστρέψουν στην πατρίδα.
Υπάρχει όμως και μια άλλη ακόμη χειρότερη
πτυχή της ζωής στην Αμερική, αυτή των παρανόμων μεταναστών, που έζησε και ο Ανδρέας Κορδοπάτης. Μετά δυόμισι χρόνια αγωνίας και τρόμου
από τα κυνηγητά των κλητήρων της μεταναστευτικής υπηρεσίας, δουλεύοντας σα ζώο κυνηγημένο,
μια στους σιδηροδρόμους και στους φούρνους των
ορυχείων, από το να μέρος στο άλλο οι αποστάσεις
χιλιάδων μιλιών, πιάστηκε και στάλθηκε πίσω στην
Ελλάδα...».
(η συνεχεια στο επόμενο)
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ΙΣΤΟΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι 'Eλληνες, ''μπαρμπουτατζήδες'' και
''τζογαδόμουτρα'' από τα ομηρικά χρόνια
Μπαρμπούτι: Το κλασικό τυχερό παιχνίδι με ζάρια που παίζεται επί αιώνες στον ελληνικό χώρο και
το οποίο, από το όνομά του, φαίνεται να έχει οθωμανικές ρίζες.
Βέβαια, τα παιχνίδια με ζάρια δεν ανακαλύφθηκαν τότε, καθώς παίζονταν ήδη στην αρχαία Ελλάδα, με τον ομηρικό Παλαμήδης να θεωρείται εφευρέτης τους.
Κατ' αυτή την έννοια, λοιπόν, το μπαρμπούτι, και
αυτό, είναι πολύ πιθανό να προέρχεται από κάποιο
αρχαίο τυχερό παιχνίδι με ζάρια καθώς οι αρχαίοι
Έλληνες, αλλά και οι Ρωμαίοι, όπως και οι Βυζαντινοί αργότερα, ήταν μεγάλα τζογαδόμουτρα και
ζαράκηδες.
'Οπως μας πληροφορεί ο σχετικός με θέματα τζόγου ιστότοπος: kazinokazino.com, το μπαρμπούτι
και τα ζάρια ήταν δημοφιλή καθώς ήταν πολύ εύκολο για κάποιον να στήσει μια αυτοσχέδια μπαρμπουτιέρα πάνω σε μια κουβέρτα όπως και πολύ
εύκολο ήταν για κάποιον να κουβαλάει δύο ζάρια
χωρίς να γίνεται αντιληπτός. Επειδή κατά καιρούς
υπήρξαν διάφορες απαγορεύσεις για τέτοιου είδους
τυχερά παιχνίδια όπως το μπαρμπούτι, ήταν πολύ
εύκολο αυτά τα παιχνίδια να διεξάγονται παράνομα
και όσο εύκολα στήνονταν τόσο εύκολα διαλύοντανι
αν υπήρχε ανάγκη.

«Πάντα ο Δίας φέρνει την καλύτερη ζαριά», λέει
μία περίφημη φράση του αρχαίου δραματουργού
Σοφοκλή, δείχνοντας τις θεϊκές καταβολές του παρεξηγημένου παιχνιδιού, το οποίο ευθύνεται στις
μέρες μας για την απώλεια ολόκληρων περιουσιών
και την καταστροφή οικογενειών.
''Θεϊκή καταγωγή''
Οι αρχαίοι Έλληνες απέδιδαν στο μπαρμπούτι θεϊκή καταγωγή, θεωρώντας το ισάξιο της λογοτεχνίας, των μαθηματικών και της αστρονομίας. Ενδεικτική είναι η ιστοριούλα που σκαρώνει ο Πλάτωνας
στον χαρούμενο πλατωνικό διάλογο «Φαίδρος»,
όπου βάζει τον Σωκράτη να αφηγείται μια ιστοριούλα περί του θεού Θεύθ, η οποία πάνω-κάτω είναι
η εξής:
''Αυτός ο Θευθ'', λέει ο Σωκράτης, ''γεννήθηκε
στη Ναύκρατι της Αιγύπτου''. Για σύμβολό του, είχε
ένα πουλί.
Ο Θευθ λοιπόν, μεγάλωσε, πήγε σχολείο, όπου την
πέρασε ζωή και κότα, επειδή ακόμα δεν υπήρχαν
γράμματα (οπότε πέρναγε τις τάξεις αέρα-πατέρα)
και όταν ενηληκιώθηκε, δεν είχε τι να κάνει και άρχισε να φτιάχνει εφευρέσεις και πατέντες.
Μια μέρα, πήρε παραμάσχαλα τις εφευρέσεις

- πατέντες του, που ήταν πολλές και ζόρικες, αριθμοί, αστρονομία, τάβλι, μπαρμπούτι, και μέσα σε
όλα και τη γραφή και τα γράμματα και πήγε να τις
παρουσιάσει στον Θαμούν-Άμμωνα.
Τις παρουσίασε μία-μία τις πατέντες του στον
Θαμούν, και ο Θαμούν τον ρώταγε για κάθε μια τι
χρησιμότητα έχει.
Το εντυπωσιακό είναι το ακόλουθο:
Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Σωκράτους, ο Θαμούν σκάλωσε όταν είδε τα γράμματα, μη μπορώντας να εννοήσει ποιά χρησιμότητα θα μπορούσαν
να έχουν (παρακάτω βλέπουμε πως ουσιαστικά
τα γράμματα θα τα θεωρήσει μια σχεδόν άχρηστη
εφεύρεση). Δεν συνέβη όμως το ίδιο με «τας κυβείας», δηλαδή με το μπαρμπούτι. Κρίνοντας από
τα συμφραζόμενα των λόγων του Σωκράτους, θα
μπορούσαμε να συμπεράνουμε πως ο Θαμούν όχι
μόνο κατάλαβε αμέσως τα περί μπαρμπουτιού,
αλλά επιπλέον θα πρέπει να το θεώρησε μια εξαιρετικά χρήσιμη εφεύρεση. Το σίγουρο είναι ότι
όλες οι αντιρρήσεις του Θαμούν περιορίστηκαν
στη χρησιμότητα των γραμμάτων και μόνο. Για το
μπαρμπούτι δεν αναφέρεται να έγινε η παραμικρή
αρνητική κριτική.
Φαίνεται πως το μπαρμπούτι, ως παίγνιον, ήταν
αρκετά διαδεδομένο μεταξύ των αρχαίων ημών
προγόνων. Βέβαια, ήταν λίγο διαφορετικό από το
δικό μας.
''Ζαράκηδες-Τρηματίκτες''
Αυτούς που έπαιζαν ζάρια, οι αρχαίοι ημών πρόγονοι δεν τους έλεγαν τζογαδόρους ή ζαράκηδες,
αλλά τους έλεγαν «τρηματίκτες». (Πιθανά η λέξη είναι λογοπαίγνιο, παραλλαγή κάποιας φράσεως που
εμπεριείχε τη λέξη «τρία»).
Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι έπαιζαν μπαρμπούτι χρησιμοποιώντας τρία ζάρια, και όχι δύο ζάρια
όπως εμείς σήμερα. Όπως γίνεται προφανές, εφόσον το παιχνίδι παιζόταν με τρία ζάρια, σαφώς και
προφανώς η καλύτερη ζαριά ήταν το 666. Την συγκεκριμένη ζαριά, την 666, την αναφέρει και ο Πλάτων στους «Νόμους» του (Νόμοι 12:968) και βέβαια
ήταν ιδανική ζαριά για τον νικητή, αλλά καταστροφική για τον χαμένο.
«Ας κινδυνέψουμε για την πολιτεία! Ας τα παίξουμε όλα για όλα! Είτε να φέρουμε 666 (και κατά συνέπεια να έχουμε απόλυτη επιτυχία) είτε να φέρουμε
111 (επομένως να μας φάει το μαύρο σκοτάδι)», λέει
ο φιλόσοφος Πλάτων στους «Νόμους» (σχετικός και
ο ρεμπέτικος στίχος: «τα ζάρια μου τα κούνησα κι
έφερα έξη-πέντε να δυο μπάτσοι στη γωνιά, τους
πάει πέντε-πέντε»)
Όταν λοιπόν ο Σοφοκλής λέει πως «αεί γαρ εύ
πίπτουσιν οι Διός κύβοι», δηλαδή «ο Δίας πάντοτε
φέρνει την καλύτερη ζαριά», καλό θα ήταν να ξέρουμε πως η καλύτερη ζαριά εκείνη την εποχή ήταν
το «666», οι εξάρες με τρία ζάρια, δηλαδή.
Και εφόσον αυτή ήταν η συνήθης ζαριά του Δία
(αλλά και η ιδεώδης παικτική στόχευση κάθε ευδαίμονος τζογαδόρου της αρχαιότητας), ε, επόμενο
ήταν να αρχίσει από τους κακορίζικους της μετά
Χριστόν εποχής το γνωστό «κυνήγι του 666».
Ως επαγγελματίες γκαντέμηδες, οι μετά Χριστόν
κακορίζικοι εξόρισαν τα τρία εξάρια, τα καταράστηκαν, τα έδιωξαν από τη ζωή τους, διαστρέφοντας -μέσα στη μνημειώδη τους άγνοια- άλλη μια
χαρούμενη έννοια της αρχαιότητας.

Xρήσιμη αυτογνωσία (περί Ελλήνων)
Ο αείμνηστος σύγχρονος φιλόσοφος και πρώτος εκλεγμένος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετά τη Μεταπολίτευση, Κωνσταντίνος Τσάτσος πριν από κάποιες δεκαετίες έδωσε στη δημοσιότητα μετάφραση
αποσπασμάτων από επιστολές του ρωμαίου συγκλητικού Μενένιου Απίου προς τον φίλο του Ατίλιο Νάβιο,
ο οποίος επρόκειτο να τον διαδεχθεί στη διακυβέρνηση της Αχαΐας. Σ' αυτές τον συμβουλεύει για το πώς
μπορεί να χειριστεί τους Ελληνες, αξιοποιώντας κυρίως τα ελαττώματά τους. Οι πάπυροι αυτοί με την αλληλογραφία των εν λόγω ρωμαίων αξιωματούχων βρέθηκαν στην τοποθεσία Οξύρρυγχος της Αιγύπτου και
ονομάστηκαν ''Οξυρρύγχειοι Πάπυροι'':
«Ο Ελληνας είναι πιο εγωιστής από εμάς και συνεπώς από όλα τα έθνη του κόσμου. Το άτομό του είναι
''πάντων χρημάτων μέτρον'' κατά το ρητό του Πρωταγόρα. Αδέσμευτο, αυθαίρετο και ατίθασο, αλλά και
αληθινά ελεύθερο, ορθώνεται το ''εγώ'' των Ελλήνων. Χάρις σε αυτό σκεφθήκανε πηγαία,πρώτοι αυτοί,
όσα εμείς αναγκαζόμαστε σήμερα να σκεφθούμε σύμφωνα με τη σκέψη τους. Χάρις σε αυτό βλέπουν με τα
μάτια τους και όχι με τα μάτια εκείνων που είδαν πριν από αυτούς.
'Ομως ήρθανε καιροί όπου ο ελληνικός εγωισμός ξέχασε την τέχνη που οικοδομεί τους ιδανικούς κόσμους, αλλά δεν ξέχασε την τέχνη που γκρεμίζει τις πραγματικές πολιτείες. Και εμείς τους συναντήσαμε σε
τέτοιους καιρούς και γι΄ αυτό η κρίση μας γι΄ αυτούς συμβαίνει να είναι τόσο αυστηρή που κάποτε καταντά
άδικη. Η μοίρα μας έταξε νομοθέτες του κόσμου και το ελληνικό άτομο περιφρονεί τον νόμο. Δεν παραδέχεται άλλη κρίση δικαίου παρά την ατομική του, που δυστυχώς στηρίζεται σε ατομικά κριτήρια. Απορείς
πώς η πατρίδα των πιο μεγάλων νομοθετώνέχει τόση λίγη πίστη στον νόμο. Πείθονται μόνο στα ρήματα
τα δικά τους και ή αλλάζουν τους νόμους κάθε λίγο ανάλογα με τα κέφια της στιγμής ή,όταν δεν μπορούν
να τους αλλάξουν, τους αντιμετωπίζουν σαν εχθρικές δυνάμεις και τότε μεταχειρίζονται εναντίον τους ή
τη βία ή τον δόλο. Α! πόσο την χαίρεται ο Ελληνας την εύστροφη καταδολίευσή τους, τους σοφιστικούς
διαλογισμούς που μεταβάλλουν τους νόμους σε ράκη! Ο 'Ελληνας έχει την πιο αδύναμη μνήμη από μας,
έχει λιγότερη συνέχεια. Θες να σαγηνεύσεις την εκκλησία του δήμου σε μια πόλη ελληνική; Πες τους: ''Σας
υπόσχομαι αλλαγή''. Πες τους: ''Θα θεσπίσω νέους νόμους''.
Οι 'Ελληνες λίγα πράγματα σέβονται και σπάνια όλοι τους τα ίδια. Και προς καλού και προς κακού στέκουν επάνω από τα πράγματα. Για να κρίνουν αν ένας νόμος είναι δίκαιος θα τον μετρήσουν με το μέτρο
της προσωπικής τους περίπτωσης, ακόμα κι όταν υπεύθυνα τον κρίνουν στην εκκλησία ή στο δικαστήριο.
Ο 'Ελληνας ζητεί από τον νόμο δικαιοσύνη για τη δική του προσωπική περίπτωση. Εάν τύχει και ο νόμος,
δίκαιος στην ολότητά του και δεν ταιριάζει σε λίγες περιπτώσεις όπως η δική του, δεν μπορεί να το παραδεχθεί. Δεν δέχεται να θυσιάσει την δική του περίπτωση, το δικό του εγώ σε έναν νόμο σκόπιμο και δίκαιο
στη γενικότητά του.
Κινημένος από την ίδια εγωπάθεια, τη ρίζα αυτή του κάθε ελληνικού κακού, ο Ελληνας δεν συγχωρεί
στον συμπολίτη του καμιά προκοπή. 'Οποιος τον ξεπεράσει, ο Ελληνας τον φθονεί με πάθος και αν είναι στο
χέρι του να τον γκρεμίσει από εκεί που ανέβηκε θα το κάνει.
Μα το πιο σπουδαίο, για να καταλάβεις τον Ελληνα, είναι να σπουδάσεις τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνει τον φθόνο του, τον τρόπο που εφηύρε για να γκρεμίζει καλύτερα. Είναι ένας τρόπος πιο κομψός από το
δικό μας γέννημα σοφιστικής ευστροφίας και διανοητικής δεξιοτεχνίας. Δεν του αρέσει η χοντροκομμένη
δολοφονία στους διαδρόμους του παλατιού, αλλά η λεπτοκαμωμένη συκοφαντία, ένα είδος αναίμακτου,
ηθικού φόνου, ενός φόνου διακριτικότερου και εντελέστερου που αφήνει του δολοφονημένου τη σάρκα
σχεδόν ανέπαφη, να περιφέρει την ατίμωση και τη γύμνια της στους δρόμους και στις πλατείες. Γιατί και
τη συκοφαντία, αγαπητέ μου, την έχουν αναγάγει σε τέχνη οι θαυμάσιοι, οι φιλότεχνοι Ελληνες, οι πρώτοι
δημιουργοί του καλού και του κακού λόγου. Η τέχνη είναι να βρίσκεις τον διφορούμενο λόγο, που άμα σε
ρωτήσουν γιατί τον είπες, να μπορείς να πεις πως τον είπες με την καλή σημασία, και πάλι εκείνος που τον
ακούει να αισθάνεται ότι πρέπει να τον εννοήσει με την κακή του σημασία. Αυτό είναι το αγχέμαχο όπλο με
το οποίο πολεμάει ο Ελληνας τον Ελληνα, ο ηγέτης τον ηγέτη, ο φιλόσοφος τον φιλόσοφο, ο ποιητής τον
ποιητή αλλά και ο ανάξιος τον άξιο, ο ουσιαστικά αδύνατος τον ουσιαστικά δυνατό».

''Οι 'Ελληνες πήραν τον άνθρωπο και τον έστησαν στα πόδια του''
«...Γιά χιλιάδες χρόνια παλαιότεροι πολιτισμοί, όπως αυτοί των Περσών, των Ασσύριων, των Βαβυλώνιων, έβλεπαν τον άνθρωπο ως ένα απεχθές ον που σέρνονταν μπροστά σε θεότητες και δυνάστες. Οι 'Ελληνες όμως, πήραν τον άνθρωπο και τον έστησαν στα πόδια του. Τον δίδαξαν να είναι υπερήφανος. Ο κόσμος
είναι γεμάτος θαύματα, έλεγε ο Σοφοκλής, αλλά τίποτα δεν είναι πιό θαυμάσιο από τον άνθρωπο.
Οι 'Ελληνες έπεισαν τον άνθρωπο, όπως ο Περικλής το τοποθέτησε, ότι ήταν δικαιωματικά ο κάτοχος και
ο κύριος του εαυτού του και δημιούργησαν νόμους γιά να περιφρουρήσουν τις προσωπικές του ελευθερίες.
Οι αρχαίοι Έλληνες ενθάρρυναν την περιέργεια που είχε ο άνθρωπος γιά τον εαυτόν του και γιά τον κόσμο
που τον περιτριγύριζε, διακηρύττοντας μαζί με τον Σωκράτη ότι μιά ζωή χωρίς έρευνα δεν αξίζει τον κόπο
να την ζούμε.
Οι 'Ελληνες πίστευαν στην τελειότητα σε όλα τα πράγματα, γι' αυτό μας κληροδότησαν την ομορφιά,
που φτάνει από τον Παρθενώνα και τα ελληνικά αγάλματα, τις τραγωδίες του Αισχύλου, του Ευρυπίδη
και του Σοφοκλή, την ποίηση του Ησίοδου και του 'Ομηρου, μέχρι τα ζωγραφισμένα αγγεία ενός απλού
νοικοκυριού.
Χωρίς τους 'Ελληνες μπορεί ποτέ να μην είχαμε αντιληφθεί τι είναι αυτοδιοίκηση. Αλλά, πολύ περισσότερο ακόμα και από την γλώσσα μας, τους νόμους μας, τη λογική μας, τα πρότυπά μας της αλήθειας και της
ομορφιάς, χρωστάμε σε αυτούς την βαθειά αίσθηση γιά την αξιοπρέπεια του ανθρώπου.
Από τους 'Ελληνες μάθαμε να φιλοδοξούμε χωρίς περιορισμούς, να είμαστε, όπως είπε ο Αριστοτέλης,
αθάνατοι μέχρι εκεί που μας είναι δυνατό...».
(The New York Times, Μάρτιος 1975)

Ανεξάρτητη, αδέσμευτη, αντικειμενική
εφημερίδα Ελληνισμού της Διασποράς

KOΣΜΟΣ

Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014

Oι 10 τρόποι αποβλάκωσης της κοινής
γνώμης από κυβερνήσεις, με την βοήθεια ΜΜΕ

ΠΓΔΜ περί της απόφασης του Διεθνούς
Δικαστήριου της Χάγης και την Ελλάδα
Η αναφορά του πρόεδρου της ΠΓΔΜ, Γκιόργκι
Ιβάνοφ, ότι «έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες
συνθήκες, ώστε να ζητηθεί από τον Γ.Γ. του ΟΗΕ
να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση
στην οποία βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για το
ζήτημα της ονομασίας, οι οποίες διεξάγονται υπό
την μεσολάβηση του Μάθιου Νίμιτς, καθώς και
οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε να ζητηθεί από το
Συμβούλιο Ασφαλείας να τεθεί σε ισχύ η απόφαση
του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης», συνεχίζει να
βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας στην ΠΓΔΜ, με τις γνώμες να διίστανται σχετικά με το εάν ο κ. Ιβάνοφ ανήγγειλε προσφυγή της
χώρας του στον ΟΗΕ κατά της Ελλάδας, ή πρόκειται
για μία αναφορά εντυπωσιασμού από την πλευρά
του πρόεδρου της ΠΓΔΜ.
Ο υπουργός Εξωτερικών της ΠΓΔΜ, Νίκολα Πόποσκι, κληθείς να σχολιάσει την αναφορά αυτή του

1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ: Το θεμελιώδες στοιχείο του κοινωνικού
ελέγχου είναι η στρατηγική της απόσπασης της
προσοχής που έγκειται στην εκτροπή της προσοχής
του κοινού από τα σημαντικά προβλήματα και τις
αποφασισμένες από τις οικονομικές και πολιτικές
ελίτ αλλαγές μέσω της τεχνικής του κατακλυσμού
συνεχόμενων αντιπερισπασμών και ασήμαντων
πληροφοριών. Η στρατηγική της απόσπασης της
προσοχής είναι επίσης απαραίτητη για να μην επιτρέψει στο κοινό να ενδιαφερθεί για απαραίτητες
γνώσεις στους τομείς της επιστήμης, της οικονομίας, της ψυχολογίας, της νευροβιολογίας και της
κυβερνητικής.
2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΥΣΕΩΝ: Αυτή η μέθοδος καλείται
επίσης «πρόβλημα-αντίδραση-λύση». Δημιουργείται ένα πρόβλημα, μια προβλεφθείσα «κατάσταση» για να υπάρξει μια κάποια αντίδραση από τον
κόσμο, με σκοπό αυτός ο ίδιος να ορίσει τα μέτρα
που η εξουσία θέλει να τον κάνει να δεχτεί. Για παράδειγμα: Αφήνεται να ξεδιπλωθεί και να ενταθεί
η αστική βία ή οργανώνονται αιματηρές επιθέσεις
που αποσκοπούν στο να απαιτήσει ο κόσμος νόμους
ασφαλείας και πολιτικές εις βάρος της ελευθερίας.
Ή ακόμα: Δημιουργούν μία οικονομική κρίση ώστε
να γίνει αποδεκτή ως αναγκαίο κακό η υποχώρηση
των κοινωνικών δικαιωμάτων και η διάλυση των
δημόσιων υπηρεσιών.
3. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Για να γίνουν αποδεκτά τα διάφορα απαράδεκτα μέτρα, αρκεί η σταδιακή εφαρμογή τους, λίγο
λίγο, επί συναπτά έτη. Κατά αυτόν τον τρόπο επιβλήθηκαν τις δεκαετίες του ΄80 και ΄90 οι δραστικά
νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες (νεοφιλελευθερισμός): Ανύπαρκτο κράτος, ιδιωτικοποιήσεις,
ανασφάλεια, ελαστικότητα, μαζική ανεργία, μισθοί
που δεν εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα,
τόσες αλλαγές που θα είχαν προκαλέσει επανάσταση αν είχαν εφαρμοστεί μονομιάς.
4. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ: Ένας άλλος
τρόπος για να γίνει αποδεκτή μια αντιλαϊκή απόφαση είναι να την παρουσιάσουν ως «επώδυνη
και αναγκαία», εξασφαλίζοντας τη συγκατάβαση
του λαού τη δεδομένη χρονική στιγμή και εφαρμόζοντάς τη στο μέλλον. Είναι πιο εύκολο να γίνει
αποδεκτή μια μελλοντική θυσία απ’ ό,τι μία άμεση.
Κατά πρώτον επειδή η προσπάθεια δεν καταβάλλεται άμεσα και κατά δεύτερον επειδή το κοινό, η
μάζα, πάντα έχει την τάση να ελπίζει αφελώς ότι
«τα πράγματα θα φτιάξουν στο μέλλον» και ότι οι
απαιτούμενες θυσίες θα αποφευχθούν. Αυτό δίνει
περισσότερο χρόνο στο κοινό να συνηθίσει στην
ιδέα των αλλαγών και να τις αποδεχτεί με παραίτηση όταν φτάσει το πλήρωμα του χρόνου.
5. ΑΠΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΑΝ ΑΥΤΟ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: Η πλειονότητα
των διαφημίσεων που απευθύνονται στο ευρύ κοινό χρησιμοποιούν λόγο, επιχειρήματα, προσωπικότητες και τόνο της φωνής, όλα ιδιαίτερα παιδικά,
πολλές φορές στα όρια της αδυναμίας, σαν ο θεατής

κ. Ιβάνοφ, δήλωσε:
«Ο πρόεδρος Ιβάνοφ διαπίστωσε ότι έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες συνθήκες. Δεν αναφέρθηκε στην ανάληψη συγκεκριμένων μέτρων αυτή τη
στιγμή.
Είναι γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες συνθήκες: το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο
των Ηνωμένων Εθνών, το Διεθνές Δικαστήριο της
Χάγης, απεφάνθη ότι δεν εφαρμόζεται μία διεθνής
συμφωνία που συνήφθη μεταξύ δύο χωρών-μελών
του ΟΗΕ (σ.σ. εννοεί την Ενδιάμεση Συμφωνία του
1995 μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ), ενώ ένα μέρος
(σ.σ. εννοεί την Ελλάδα) που εκλήθη από το Δικαστήριο να μην συνεχίζει να παραβιάζει τη διεθνή
αυτή συμφωνία, συνεχίζει να αγνοεί την ετυμηγορία. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν θα θέλαμε να
υπεισέλθουμε στο εάν, πώς και τι θα μπορούσε να
συμβεί, ωστόσο πρόκειται για μια διαπίστωση που
αντικατοπτρίζει την πραγματική κατάσταση».

να ήταν μικρό παιδάκι ή διανοητικά υστερημένος.
Όσο περισσότερο θέλουν να εξαπατήσουν το θεατή
τόσο πιο πολύ υιοθετούν έναν παιδικό τόνο. Γιατί;
«Αν κάποιος απευθύνεται σε ένα άτομο σαν αυτό
να ήταν 12 χρονών ή και μικρότερο, αυτό λόγω της
υποβολής είναι πολύ πιθανό να τείνει σε μια απάντηση ή αντίδραση απογυμνωμένη από κάθε κριτική σκέψη, όπως αυτή ενός μικρού παιδιού» (βλ.
Αθόρυβα όπλα για ήρεμους πολέμους).
6. ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ: Η χρήση του συναισθήματος είναι μια κλασική τεχνική προκειμένου
να επιτευχθεί βραχυκύκλωμα στη λογική ανάλυση
και στην κριτική σκέψη των ατόμων. Από την άλλη,
η χρήση των συναισθημάτων ανοίγει την πόρτα για
την πρόσβαση στο ασυνείδητο και την εμφύτευση
ιδεών, επιθυμιών, φόβων, καταναγκασμών ή την
προτροπή για ορισμένες συμπεριφορές.
7. Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΝΟΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑ: Κάντε το κοινό να είναι
ανήμπορο να κατανοήσει τις μεθόδους και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και
τη σκλαβιά του… «Η ποιότητα της εκπαίδευσης
που δίνεται στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις πρέπει να είναι η φτωχότερη και μετριότερη δυνατή,
έτσι ώστε το χάσμα της άγνοιας μεταξύ των κατώτερων και των ανώτερων κοινωνικών τάξεων να είναι και να παραμένει αδύνατον να γεφυρωθεί» (βλ.
Αθόρυβα όπλα για ήρεμους πολέμους).
8. ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑ: Προωθήστε στο κοινό την ιδέα ότι είναι της μόδας να είσαι
ηλίθιος, χυδαίος και αμόρφωτος, ότι είναι κουλ τα
ναρκωτικά, τα τατουάζ.
9. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΝΟΧΗΣ: Κάντε τα άτομα
να πιστέψουν ότι αυτά και μόνον αυτά είναι ένοχα
για την κακοτυχία τους, εξαιτίας της ανεπάρκειας
της νοημοσύνης τους, των ικανοτήτων ή των προσπαθειών τους.Έτσι, τα άτομα αντί να εξεγείρονται
ενάντια στο οικονομικό σύστημα, υποτιμούν τους
εαυτούς τους και νιώθουν ενοχές, κάτι που δημιουργεί μια γενικευμένη κατάσταση κατάθλιψης,
της οποίας απόρροια είναι η αναστολή της δράσης... Και χωρίς δράση, δεν υπάρχει επανάσταση.
10. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠ’ Ο,ΤΙ ΑΥΤΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ
ΤΟΥΣ: Κατά τα τελευταία 50 χρόνια, η ταχεία πρόοδος της επιστήμης έχει δημιουργήσει ένα αυξανόμενο κενό μεταξύ των γνώσεων του κοινού και
εκείνων που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι κυρίαρχες ελίτ. Χάρη στη βιολογία, στη νευροβιολογία
και στην εφαρμοσμένη ψυχολογία, το σύστημα έχει
επιτύχει μια εξελιγμένη κατανόηση των ανθρώπων,
τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Το σύστημα
έχει καταφέρει να γνωρίζει καλύτερα τον «μέσο
άνθρωπο» απ’ ό,τι αυτός γνωρίζει τον εαυτό του.
Αυτό σημαίνει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις
το σύστημα ασκεί μεγαλύτερο έλεγχο και μεγάλη
εξουσία πάνω στα άτομα, μεγαλύτερη από αυτήν
που τα ίδια ασκούν στους εαυτούς τους.

Συνέλληνες και παιδιά στην πατρίδα,
χρειάζονται την βοήθειά μας.
Ως Ομογένεια, ΠΡΕΠΕΙ να βοηθήσουμε,
όσο και όπως μπορούμε

Αντίγραφο του Παρθενώνα από...πάγο, δημιούργησαν στο νησί Χοκάϊντο της Ιαπωνίας

Οι Κύπριοι δεν εμπιστεύονται τα κόμματα,
τους πολιτικούς και την κυβέρνησή τους
Η πλειονότητα των Κυπρίων δεν έχει εμπιστοσύνη στα πολιτικά κόμματα και τους βουλευτές, σύμφωνα με τo «Ευρωβαρόμετρο».
Συγκεκριμένα, το 91% των Κυπρίων δεν έχει
εμπιστοσύνη στα κόμματα, ενώ μόλις το 18% εμπιστεύεται τους βουλευτές. Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, το 26% των Κυπρίων της έχει εμπιστοσύνη
σε αντίθεση με το 68%. Πάντως, το ποσοστό των
πολιτών που εκφράζει την εμπιστοσύνη του στην
κυβέρνηση στην Κύπρο είναι υψηλότερο από το
μέσο όρο της ΕΕ (23%).
Επιπλέον, το 97% των Κυπρίων χαρακτηρίζει
την οικονομική κατάσταση στη χώρα «κακή» έως
«πολύ κακή», ενώ μόνο το 3% εκφράζει αντίθετη
άποψη. Για τους επόμενους 12 μήνες το 7% των
Κυπρίων βλέπει βελτίωση της κατάστασης, το 72%
επιδείνωση και το 19% στασιμότητα.
Στην ερώτηση «πώς είναι η προσωπική επαγγελματική σας κατάσταση', οι Κύπριοι σε ποσοστό
27% απαντούν «καλή» και 39% «κακή». Οι μέσοι
όροι των απαντήσεων στην Ε.Ε. είναι 54% και 29%,
αντίστοιχα.
Αναφορικά με την οικονομική κατάσταση του
νοικοκυριού τους, οι Κύπριοι σε ποσοστό 58% την
χαρακτηρίζουν «κακή» έως «πολύ κακή», ενώ το
42% την χαρακτηρίζει «καλή» έως «πολύ καλή».
Στην Ε.Ε. ο μέσος όρος είναι 63% («καλή» έως

«πολύ καλή») και 35% («κακή» έως «πολύ κακή»).
Για τους επόμενους 12 μήνες το 4% προβλέπει βελτίωση, το 50% επιδείνωση και 42% στασιμότητα.
Για την κατάσταση της απασχόλησης, το 98%
των Κυπρίων τη χαρακτηρίζει «κακή» έως «πολύ
κακή», και μόνο το 2% θεωρεί ότι είναι «καλή».
Για τους 12 επόμενους μήνες μόνο το 5% προβλέπει
βελτίωση της κατάστασης στην Κύπρο στον τομέα
της απασχόλησης, ενώ το 74% προβλέπει περαιτέρω επιδείνωση.
Στην ερώτηση «σε ποιά κατεύθυνση κινείται η
χώρα», το 64% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι βρίσκεται σε λάθος πορεία, ενώ μόνο το 13% πιστεύει
ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση.
Στην ερώτηση «εάν η ΕΕ είναι υπεύθυνη για τη
σημερινή λιτότητα» το 77% των Κυπρίων απάντησε
«ναι» και το 19% «όχι».
Για το εάν υποστηρίζουν την ΟΝΕ και το ευρώ, το
44% των Κυπρίων τάχθηκε υπέρ και το 52% κατά.
Στην περυσινή δημοσκόπηση και οι δύο πλευρές
κατέγραφαν 47%.
Εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μόνο
το 17% των ερωτηθέντων, ενώ το 75% απάντησε
«όχι». Οι μέσοι όροι στην ΕΕ είναι 31% και 58%
αντίστοιχα.
Τέλος, εμπιστοσύνη στα Ηνωμένα Έθνη έχει το
18% των Κυπρίων, με το 74% να απαντά «όχι».

Οι ΗΠΑ εξοπλίζουν το Ιράκ κατά της αλ Κάϊντα
Οι ΗΠΑ παρέδωσαν 75 πυραύλους Hellfire στο Ιράκ κι ετοιμάζονται να παραδώσουν επίσης δέκα μικρά
τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη για να βοηθήσουν τη Βαγδάτη να αντιμετωπίσει το κύμα φονικής βίας που
έχουν εξαπολύσει οργανώσεις που συνδέονται με την αλ Κάιντα, σύμφωνα με τους New York Times.
Οι πύραυλοι παραδόθηκαν στις ιρακινές δυνάμεις την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ανώτερους
αξιωματούχους της κυβέρνησης. Στόχος είναι να χρησιμοποιηθούν για να πληγούν «στρατόπεδα ανταρτών», ιδίως αυτών της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε, που συνδέεται με την αλ
Κάιντα, στην έρημο της επαρχίας αλ Άνμπαρ, στο δυτικό τμήμα της χώρας.
Τα αεροσκάφη ScanEagle αναμένεται να παραδοθούν στις ιρακινές ένοπλες δυνάμεις έως τα τέλη του
Μαρτίου του 2014, σύμφωνα με τους NY Times, και θα επιτρέψουν να εντοπιστούν οι καταυλισμοί.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι υπηρεσίες κατασκοπείας και καταπολέμησης της τρομοκρατίας» των
ΗΠΑ «έχουν εντοπίσει τις θέσεις του δικτύου της αλ Κάιντα στο Ιράκ και έχουν μοιραστεί τις πληροφορίες
τους με τους Ιρακινούς.
Δύο χρόνια μετά την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη χώρα, η κατάσταση στο Ιράκ
έχει επιδεινωθεί, καθώς η βία έχει επανέλθει στα επίπεδα του 2008, όταν μαινόταν ένας εμφύλιος θρησκευτικού χαρακτήρα.

