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TERRA GRECA GLOBALIS... O χαμένος
ελληνικός κοσμοπολιτισμός αντίδοτο
στην εθνική μας μοναξιά (Σελ. 3)

Κρις Μαραγκός: Ο 'Ελληνας των
νικητών του Super Bowl ΗΠΑ (Σελ. 8)

Νέα Υόρκη: Μαζεύει χρήματα γιά
σεισμοπαθείς της Κεφαλονιάς (Σελ. 6)

Ομοσπονδία Βοστώνης: Oι ''πονηρές
διαδρομές'' χρήματος... Ερωτήσεις
που ζητούν απαντήσεις (Σελ. 7)

Με δημοψήφισμα θα αποφασίσουν πάλι, δέκα χρόνια μετά, Ελληνοκύπριοι
και Τουρκοκύπριοι, αν αποδέχονται ένα νέο σχέδιο τύπου Ανάν γιά την
δημιουργία ομόσπονδου κράτους, με δύο ισότιμα κρατίδια. Οι ''δεδομένοι''
Αναστασιάδης, Σαμαράς-Βενιζέλος, ετοιμάζουν ξεπούλημα Κύπρου. (Σελ. 11)

«All American. No rats. No Greeeks»: Πρώτοι 'Ελληνες μετανάστες. (Σελ. 10)

Σότσι, Ρωσία. Τελετή έναρξης της 22ης Χειμερινής Ολυμπιάδας

Παρασκήνιο και ''καρφώματα''.
Κάπου μεταξύ σοβαρού και αστείου.
Σχολιάζοντας την ομογενειακή και
μη πραγματικότητα (Σελ. 4-5)

''Μαλλιά-κουβάρια'' Αmerican Jewish
Committee και ΣΥΡΙΖΑ. ''Κόσιερ''
πονηρές παρεμβάσεις (Σελ. 12)
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'Ενα μεγάλο ευχαριστώ

Πέρασε ήδη ένας μήνας από την πρώτη (επαν)έκδοση της
''Πρωϊνής'', σε ηλεκτρονική μορφή (pdf). Σας οφείλουμε ένα
μεγάλο ευχαριστώ γιά την απρόσμενα εντυπωσιακά μεγάλη
στήριξη και θερμή υποδοχή της. Οι αριθμοί το πιστοποιούν:
Από 2 Ιανουαρίου 2014, που ήταν η πρώτη (επαν)έκδοση,
ίσαμε σήμερα -συνολικά 5 εβδομάδες- τις εκδόσεις ''κατέβασαν'' συνολικά 1.038.527, ενώ την ιστοσελίδα επισκέφθηκαν
1.213.092 αναγνώστες και αναγνώστριες. Εντυπωσιακά μεγάλοι οι αριθμοί. Οι άνθρωποι κάνουμε λάθη. Οι...αριθμοί, ποτέ.
Και οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους.
Οδεύοντας στην καθημερινή έκδοση, προετοιμαζόμενοι
τεχνικά, αλλά και ως ομάδα, τώρα, στο δοκιμαστικό, πρώτο
στάδιο, με τις δύο εβδομαδιαίες εκδόσεις, γίνεται προσπάθεια
βελτίωσης σε εμφάνιση και περιεχόμενο. Και ζητούμε την κατανόησή σας. Αν και τα εκατοντάδες μηνύματά σας είναι κατά
μεγάλη πλειοψηφία θετικά, επανάπαυση δεν υπάρχει. Ούτε
στασιμότητα. Βελτίωση σε όλα, σιγά-σιγά αλλά σταθερά.
Οπωσδήποτε, οι παρατηρήσεις και η αυστηρή κριτική σας,
έχουν χρησιμότητα. Και να συνεχίσετε να στέλνετε emails. Διαβάζονται όλα με προσοχή και απαντούνται όλα.
Στους ερωτώντες, επαναλαμβάνεται ότι: Η (έντυπη) ''Πρωϊνή'' πρωτοεκδόθηκε από την κ. Φανή Πεταλλίδου, 2 Απριλίου
1977. 'Ηταν και η εκδότριά της ίσαμε 1995. Η εφημερίδα έπαψε
να εκδίδεται πριν 10 χρόνια. Ο (σημερινός) εκδότης της ''Πρωϊνής'', σε ηλεκτρονική μορφή -εξαιτίας εξέλιξης της τεχνολογίας- ήταν αρχισυντάκτης και διευθυντής σύνταξης της έντυπης
''Πρωϊνής'', από τα μέσα Αυγούστου 1977 (σε ηλικία τότε 22
χρονών), ίσαμε 30 Αυγούστου 1984, έχοντας ως δασκάλους
τους δύο κορυφαίους της Ομογένειας στα ΜΜΕ, Βάσσο Βλαβιανό και Μπάμπη Μαλαφούρη.
'Ενα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ γιά την στήριξη και υποστήριξη.

Κυπριακό και πονηρά παιχνίδια

Η ανακάλυψη υδρογονανθράκων στην κυπριακή ''Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη'' (ΑΟΖ), η εμπλοκή του Ισραήλ και οι
ορέξεις της Τουρκίας, σε συνδυασμό με την ελληνική απραξία,
ήταν φυσικό να οδηγήσουν σε ραγδαίες εξελίξεις. Η Κύπρος
και ειδικά η κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος σε μιά διαιρεμένη χώρα, εξαιτίας της τουρκικής εισβολής πριν 40 χρόνια, δεν
μπορεί ακίνδυνα να εκμεταλλευτεί τον υποθαλάσσιο πλούτο.
Υπάρχουν και οι Τουρκοκύπριοι, που έχουν την στήριξη της
Τουρκίας και δικαιώματα στον υποθαλάσσιο πλούτο.
Φυσικό και αναμενόμενο, οι ''μεγάλες δυνάμεις'' (δηλ. Δύσης) που έχουν βλέψεις σε πετρέλαια και φυσικό αέριο, να θέλουν να τελειώνουν με το Κυπριακό, που έχει παραπεμφθεί γιά
39 χρόνια στον μη αποτελεσματικό ΟΗΕ.
Πριν δέκα χρόνια, επιχειρήθηκε η ''επανένωση'' με το πονηρό
σχέδιο Ανάν, που ουσιαστικά ήταν ασύμφορο γιά τους 'Ελληνες
της Κύπρου κι έξω από αποφάσεις του ΟΗΕ. Το σχέδιο τότε το
είχε υποστηρίξει σθεναρά ο σημερινός πρόεδρος της Κύπρου
Ν. Αναστασιάδης, μαζί με τους ''ηγέτες'' της Ελλάδας, επιπέδου Κ. Καραμανλή, Γ. Α. Παπανδρέου και οικογένειας Μητσοτάκη, που άλλος επίσημα, άλλος ανεπίσημα είχαν ταχθεί υπέρ
του σχεδίου Ανάν και κακολογούσαν τον αείμνηστο πρόεδρο Τ.
Παπαδόπουλο (Κ. Μητσοτάκης) γιά την στάση του. Οι 'Ελληνες
της Κύπρου, το απόρριψαν, με μεγάλη πλειοψηφία.
Τώρα, επανέρχεται ένα νέο σχεδιο τύπου Ανάν, με την στήριξη και των ''μνημονιακών'' κυβερνητικών δυνάμεων της Ελλάδας, οι οποίες δεν έχουν άλλη επιλογή από αυτήν που συνήθισαν, δηλαδή ''ναι σε όλα''. Και ο λαός της Κύπρου θα πράξει
πάλι το ορθό στο νέο δημοψήφισμα.
Η ''Πρωϊνή''

Το ΠΟΝΤΙΚΙ

Τι καλύτερο έχουν οι άλλοι που δεν έχει η Ελλάδα;
Γιατί χώρες με κρίση δεν έχουν απομονωθεί και συρρικνωθεί
τόσο οικονομικά; Αν έλεγες σε κάποιον ως το 2009, ΔΝΤ, δεν θα
'ξερε τι είναι. Πίστευε στο ευρωπαϊκό όνειρο και πίστευε ότι μόνο
στην Αφρική είναι χάλια τα πράματα. Και όμως, ενώ πάντα φωνάζαμε για άχρηστους πολιτικούς, στις κάλπες παθαίναμε αμνησία
ή προτάσσαμε το ίδιον αντί του εθνικού συμφέροντος. Και τώρα,
4 χρόνια και 3 μνημόνια μετά, στριμωγμένοι και οργισμένοι όσο
ποτέ, σκεφτόμαστε τι έχουμε και είμαστε χειρότερα δεν γίνεται.
Τι έχουν δηλαδή άλλες χώρες που δεν έχει η Ελλάδα; Για την
ακρίβεια έχουμε πολύ περισσότερα προτερήματα και πολύ μεγάλες δυνατότητες από άλλες χώρες και το τεράστιο πλεονέκτημα
πρώτον της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς και της
γλώσσας και δεύτερον της γεωγραφικής μας θέσης. Αλλά δεν
έχουμε πια αυτοπεποίθηση.
Η εικόνα της Ελλάδας, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ήταν λάθος και
την αποτέλειωσε η εξοργιστική προσβλητική προπαγάνδα ΜΜΕ
όχι μόνο της Βόρειας Ευρώπης (ενορχηστρώθηκε η... παραφωνία
από Έλληνες επιχειρηματίες του χώρου).
Οι άλλες χώρες έχουν σύστημα, στρατηγική και πρόγραμμα (έννοιες ελληνικές). Έχουν από χρόνια αποφασίσει ότι, ανεξάρτητα
από την αλλαγή παράταξης στην κυβέρνηση, ορισμένα πράγματα
είναι ενιαία και εξυπηρετούν το συμφέρον της χώρας, ακόμα-αυτό
κυρίως ισχύει για την Γερμανία που ποτέ δεν πρόκειται, πάρα την
δυστυχία που σπέρνει, να σταματήσει να πατά επί πτωμάτων για
να γίνει η...αυτοκράτειρα δύναμη της Ευρώπης- και αν παραβιάζουν κάθε αρχή, δικαίωμα και νόμο.
Στην Ελλάδα κάθε κόμμα, ή πια συνασπισμός, σκοπό έχει βόλεμα ημέτερων κατώτερων, όπως οι ίδιοι, των περιστάσεων και της
ιστορίας της Ελλάδας και των οδυνών που έχει περάσει ο ελληνικός
λαός στο διάβα αυτής. Δυστυχώς, καλούμαστε μόνοι μας να βγάλουμε τα κάστανα από την φωτιά. Έχουμε ένα όπλο ειδικά οι νέοι

αντί να αναλωνόμαστε μόνο στην εύρεση άθλιων προγραμμάτων
επιμόρφωσης για να καλύψουν την ανεργία οι μεγάλοι και σοφοί
κυβερνήτες μας: Το διαδίκτυο. Και μια χώρα που δεν ξέρουμε και
περιμένουμε από έξω να την αγαπήσουν και σεβαστούν άνθρωποι
με ιστορία λεηλασιών και αρπαγών.
Αν δεν αγαπάμε εμείς τον γύρω μας, θεωρούμε ότι όλοι είναι χαζοί εκτός από εμάς, ζηλεύουμε όσους προσπαθούν και δεν θέλουν
το βόλεμα, ακόμα επιθυμούμε θεσούλα στο δημόσιο, θέλουμε
κατευθείαν να γίνουμε διευθυντές, δεν σεβόμαστε το περιβάλλον
και τον τόπο που ζούμε πώς θα πάμε μπροστά; Είναι θέμα νοοτροπίας.
Αν δεν αλλάξουμε, πώς θα επιβάλλουμε σε κάποιους νέα δεδομένα; Πώς θα προωθήσουμε στο εξωτερικό σωστά την ιστορία,
την κουλτούρα, τις γεύσεις, τα δώρα της ελληνικής φύσης δημιουργώντας δουλειές, νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες, φέρνοντας
τους ξένους σε επαφή με το παρελθόν και της χώρας τους καθότι
η ελληνική είναι η απαρχή της ευρωπαϊκής και δυτικής; Ας δούμε λίγο συστήματα που βοήθησαν υπανάπτυκτες κάποτε χώρες,
όπως η Φινλανδία, να 'ναι πρώτες στην Ευρώπη και χωρίς να 'χουν
τα δικά μας προτερήματα.
Η γενιά των εξηντάρηδων οφείλει να αφήσει την στενοκεφαλιά της και τα ηνία στους νέους. Απέτυχε και αλλοτριώθηκε και
πραγματικά δεν μπορεί να δίνει συμβουλές και να λέει ότι οι νέοι
δεν προσπαθούν να μπουν σε πρόγραμμα για ανέργους(το ακούω
κάθε μέρα, είναι ό,τι πρέπει για να πάει καλά η μέρα ενός νέου που
του έκλεψαν τα όνειρα και το μέλλον)!
Υ.Γ.: η ελληνική προεδρεία περνάει, με ελάχιστες προσπάθειες
να προωθηθεί η Ελλάδα σωστά. Κάποιοι δεν θέλουν τους νέους.
Προτιμάτε να τους διώχνετε μετανάστες και να τους προσβάλλετε
και να τους λέτε βολεψάκιες!
Σοφία Τζανή

http://plantyourrootsingreece.org

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

'Αλλη μια φορά γίναμε αντικείμενο ανάλυσης
όπως τα μικρόβια κάτω από το μικροσκόπιο
(κάπως έτσι αντιμετωπιζόμαστε από την Ευρώπη από το 2009). Γερμανός καθηγητής ανάφερε
πάλι την Ελλάδα και την Ιταλία ως παραδείγματα
φοροφυγάδων, συσχετίζοντας το φαινόμενο με
την μεσογειακή αντίληψη για την σχέση πολίτη-κράτους. Εν μέρει σωστό. Έλληνες και Ιταλοί
θεωρούμε το κράτος εχθρό, αντίπαλο. Βλέπουμε
κάποιους να καπηλεύονται τα επιτεύγματα και
τον ιδρώτα μας και να μας αναγκάζουν, για την
καλοπέραση μιας ελίτ με συμπεριφορά μεσαιωνικών φεουδαρχών, να πληρώνουμε υπέρογκους
φόρους.
'Ομως η Βόρεια Ευρώπη, ξεχνάει ο καθηγητής, εκμεταλλεύθηκε αυτή την παθογένεια και
την διαφθορά των κυβερνώντων σε Αθήνα και
Ρώμη και εξέθρεψαν την Λερναία Ύδρα της αδιαφάνειας, της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής
με λεφτά μαύρα κάτω από το τραπέζι και μέσα
σε βαλίτσες. Δεν μπορούν να δείχνουν λοιπόν
το δάκτυλο. Μέσα είναι ηθικοί (σχετικό) γιατί
μπορούν να κερδίζουν υπέρογκα σε βάρος των
μεσογειακών κρατών και να τις κρατούν σε κατώτερη θέση, γνωρίζοντας ότι αν λειτουργούσε
η ΕΕ θα μειονεκτούσαν λόγω της πνευματικής
και ιστορικής κληρονομιάς της Μεσογείου και
επειδή είναι ποτισμένοι με ζήλια επειδή ο ευρωπαϊκός, ο δικός τους πολιτισμός, είναι κατά βάση
ελληνορωμαϊκός κάτι που θίγει την «περηφάνια»
τους.

'Ομως το θέμα δεν είναι οι προτεσταντικές χώρες. Αλλά τι γίνεται στην Ελλάδα. Γιατί εν μέσω
θύελλας που δεν κοπάζει και με ένα καράβι τσακισμένο απαιτείται οι ίδιοι άνθρωποι που έγιναν
αντικείμενο χλεύης και έμειναν άνεργοι χωρίς
εισόδημα και κάποιοι πραγματικά δεν έχουν
στον ήλιο μοίρα πρέπει να πληρώσουν πάλι το
μάρμαρο.
Οι φόροι στην Ελλάδα αυξήθηκαν από το
2009-10 περίπου 7(!) φορές. Πληρώνουμε πολλά
παραπάνω από 7 θανάσιμα οικονομικά και κοινωνικά αμαρτήματα κυβερνήσεων. Μας φέρονται, κεντρική και τοπική εξουσία, με αυθαιρεσία
οθωμανικού τύπου στην φορολόγηση. Η αδιαφάνεια, η διαφθορά, η φοροδιαφυγή, η άθλια
οικονομική πολιτική είναι σαν την Λερναία Ύδρα
στην παγκοσμίως γνωστή για τον διδακτικό της
χαρακτήρα αρχαία ελληνική μυθολογία. Και η

κρίση προσθέτει στο τέρας κεφάλια.
Τι λείπει στην Μεσόγειο και ειδικά στην Ελλάδα; Οι πόροι, οι άνθρωποι ή ο συνδυασμός τους;
Τίποτα από αυτά. Λείπει ο παραδειγματισμός
και η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη ή κολλάει στους
κρατικούς μηχανισμούς που προστατεύουν τον
ημέτερο(παράγοντες, πολιτικοί, επιχειρηματίες,
«επώνυμοι» κ.ά.) από την πληρωμή των φόρων
ή προχωρά σε δήμευση παράνομα αποκτηθέντων περιουσιών με βήματα όχι χελώνας αλλά
σαλιγκαριού. Η ατιμωρησία αλλά και η αδιαφορία των νεοελλήνων για τον συνάνθρωπο και
κατόπιν για την πατρίδα(πάνω από όλα το σπίτι,
ούτε καν η ευρύτερη οικογένεια και ας μιλούν
όλοι για την αλληλεγγύη της ελληνικής οικογένειας) μεγαλώνουν το πρόβλημα. Κανείς, πολίτης ή κράτος(;), δεν ξέρει τον ρόλο του.
Και οι δυο πλευρές θεωρούν ότι έχουν μόνο
δικαιώματα αλλά καθόλου υποχρεώσεις. Το κράτος, επειδή είναι ανίκανο και στην κρίση λειτουργεί απροκάλυπτα και ξεδιάντροπα χειρότερα από
ότι όταν υπερχρέωνε την Ελλάδα και υπέγραφε
τα πρώτα μέτρα λιτότητας, θεωρεί ότι οι πολίτες
έχουν μαγικές τσέπες και πορτοφόλια και παρά
τις περικοπές και την απώλεια του εισοδήματος
και την ακρίβεια (έχουμε τιμές Ολλανδίας και
μισθούς λίγο παραπάνω από την Βουλγαρία όσοι έχουν δουλειά και πληρώνονται έστω και με
καθυστέρηση) και μπορούν να ανταπεξέρχονται
στις αυξήσεις των φόρων, αυθαίρετων και βασισμένων σε προ κρίσης εισοδήματα.
Για να σωθεί η Ελλάδα χρειάζεται παραπάνω
από ένας ήρωας με τις αρετές και την δύναμη
του ημίθεου Ηρακλή. Και πραγματικά δεν υπάρχει τέτοιος αλλά ούτε βούληση και ικανότητες
σε όσους θέλουν να κλέψουν την ψήφο μας στις
ευρωεκλογές υποσχόμενοι λαγούς με πετραχήλια. Στην Ελλάδα απαιτείται οι μεσήλικες με
την απαρχαιωμένη αντίληψη για τα πράγματα
να πάνε στην άκρη, απαιτείται να γραφεί φορολογικό σύστημα του 21ου αιώνα, απαιτείται
η δικαιοσύνη να πατήσει γκάζι και να αποκαταστήσει την τιμή των Ελλήνων(έχουν παραβιαστεί
όλοι οι νόμοι, οι αρχές της ΕΕ, το ελληνικό και το
ευρωπαϊκό σύνταγμα και καταπατηθεί βάναυσα
τα ανθρώπινα δικαιώματά μας) και να μας εξασφαλίσει αξιοπρέπεια. Να μας επιτραπεί να ονειρευτούμε.
Αλλιώς πραγματικά γιατί να ψηφίσουμε σε μια
ψηφοφορία παρωδία σε εκλογές που γελοιοποιούν το ελληνικό δώρο της Δημοκρατίας. Γιατί
να ψηφίσουμε και για ποια «ενωμένη» Ευρώπη,
όταν μη εκλεγμένοι επίτροποι και το ΔΝΤ, κατ’
εντολή της αυταρχικής γερμανικής κυβέρνησης
που κάνει ό,τι θέλει με την ισχύ της (ηγεμονισμός ή γερμανική Ευρώπη) που «ξεχνάει» τις
πολεμικές αποζημιώσεις για το δάνειο και τις
μίζες και τα σκάνδαλα στα οποία εμπλέκονται
δικές της πολυεθνικές, αποφασίζουν για την
μοίρα εκατομμύριων πολιτών εξαντλημένων και
κοινωνικά αποκλεισμένων από την κρίση και την
ανισότητα;
Σοφία Τζανή

Μια ιστορία θα σας πω. Για ένα βράδυ σκοτεινό που ο αγέρας
κτυπούσε τις μασέλες του από το κρύο και τα μικρά παιδιά έτρεχαν
τρομαγμένα από τους κεραυνούς να σωθούν κάτω από τα κρεβάτια τους. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, κτύπησε η πόρτα του Χότζα.
Στην πόρτα έστεκε ένας κουρασμένος άνθρωπος που ολοφάνερα
είχε χάσει το δρόμο του. Κρατούσε όμως στα χέρια του έναν λαγό.
Ο Χότζας του άνοιξε το σπίτι του και περιποιήθηκε τον ξένο του.
Κι εκείνος, ο κυνηγός, προσφέρθηκε αμέσως να συνεισφέρει τον
λαγό του για το βραδινό δείπνο της οικογένειας. Κι έτσι κάθισαν
όλοι γύρω από τη φωτιά και απόλαυσαν την ανθρώπινη ζεστασιά
και το νόστιμο λαγό.
Το επόμενο βράδυ κτύπησαν την πόρτα του Χότζα δύο άγνωστοι
σε αυτόν άνθρωποι. Συστήθηκαν ως φίλοι του κυνηγού και του
είπαν ότι πέρασαν για να δουν από κοντά τον φιλόξενο και καλό
άνθρωπο που έσωσε τον φίλο τους και να δοκιμάσουν και λίγη
από την σούπα του λαγού. Ο Χότζας τους έβαλε να καθίσουν και
έφτιαξε μία ωραία σούπα από τα κομμάτια του λαγού που είχαν
πράγματι περισσέψει. Κι έτσι πέρασε ευχάριστα κι αυτή η βραδιά.

TERRA GRECA GLOBALIS. Ο χαμένος(;) ελληνικός
κοσμοπολιτισμός ως αντίδοτο στην εθνική μας μοναξιά
Η Ελλάδα είναι παντού. Όπου και να κοιτάξεις ή
διαβάσεις είναι εκεί. Κολώνες σε κτίρια, αγάλματα, αφίσες νησιών, βιβλία, λέξεις, θέατρα κ.λπ..
Πολλοί την σκλάβωσαν, πολλοί την κατέστρεψαν, πολλοί πράττουν το ίδιο στην απάνθρωπη
και απρόσωπη εποχή μας, αλλά είναι δούλοι της.
Είναι αδύνατον να φανταστεί κανείς τον κόσμο
χωρίς την Ελλάδα. Δεν θα μπορούσε να μιλήσει,
να γράψει, να σκεφτεί, να θαυμάσει, να κάνει τέχνη.
Όλοι οι πραγματικά μορφωμένοι άνθρωποι αισθάνονται διαχρονικά βαθύτατα υποχρεωμένοι
στην Ελλάδα γιατί πραγματικά τους άνοιξε τους
ορίζοντές τους. Η Ελλάδα στις μέρες μας είναι
απομονωμένη, ταπεινωμένη και οι άνθρωποί της
σε εθνική κατάθλιψη. Δεν είναι η πρώτη μαύρη
σελίδα στα νεότερα χρόνια για την Ελλάδα. Λοιδορείται και αναφέρεται ως μίασμα ξένο σώμα
της Ευρώπης. Μεγεθύνονται τα προβλήματά της
και αντί για κριτική βλέπουμε δημοσιεύματα με
ρατσιστικά στερεότυπα και αντιλήψεις βαθιά
ριζωμένες στους σαξονικούς, γοτθικούς και τευτονικούς λαούς. Όμως την Ελλάδα πρώτοι την
άφησαν και την μίσησαν πολλές φορές οι Έλληνες, παρασυρμένοι από το άθλιο τρόπο ζωής και
τα καταναλωτικά πρότυπα της εποχής προ του
2009.
Η Ελλάδα είναι προικισμένη και ευλογημένη
χώρα στην καλύτερη γεωγραφική θέση στην
ευρωπαϊκή ήπειρο. Κάθε κύμα της, κάθε πέτρα
της είναι και ένας μύθος, ένας θρύλος, ένα ταξίδι
στον χρόνο και στην μαγεία της ελληνικής μυθολογίας. Κάθε τόπος είναι και ένα κομμάτι ιστορίας από τα προϊστορικά χρόνια, από τον Όμηρο
ως σήμερα. Κάθε φαγητό είναι εμπειρία και αν
συνοδεύεται από κάποιο ποτό μπορεί ακόμα και
να σε πάει νοητά ως ένα αρχαίο συμπόσιο. Η
φύση μαγευτική, πλανεύτρα, τα τοπία σου κλέβουν την καρδιά και αιχμαλωτίζουν την σκέψη.
Όμως η παρουσία της Ελλάδας στην παγκόσμια
ιστορία είναι δυσανάλογα μεγάλη της έκτασης
του νεότερου κράτους. Ο ελληνικός πολιτισμός
είναι ίσως ο πιο κοσμοπολίτικος από όλους τους
μεγάλους πολιτισμούς σε Ανατολή και Δύση. Οι
Έλληνες πάντα ήταν ταξιδευτές, αναζητούσαν
και προκαλούσαν περιπέτειες. Από τον Τρωικό
Πόλεμο ως τα σύγχρονα ελληνικά πλοία που οργώνουν τους ωκεανούς το ταξίδι και η εξερεύνηση νέων χωρών ήταν κάτι σύνηθες. Έτσι, στο

Ο λαγός του Χότζα και το πλεόνασμα

βγάλει»;
Για να επιστρέψουμε στα δικά μας, ένα πρωτογενές πλεόνασμα
μας έτυχε και αμέσως έσπευσαν μυριάδες να το διεκδικήσουν.
Όλοι θέλουν, όλοι απαιτούν. Οι αγρότες κλείνουν δρόμους, οι
στρατιωτικοί διεκδικούν δικαστικά. Δεν λέμε ότι ο καθένας κάνει
λάθος που διεκδικεί. Και ποιοι είμαστε εμείς που θα του το απαγορεύσουμε.
Αλλά, δεν μυρίζετε το άρωμα του 2009; Τότε που και πάλι οι
αγρότες ήταν στους δρόμους και όλοι οι πολιτικοί έτρεχαν να
τους δώσουν «δίκιο»; Ήταν λίγο πριν τις εκλογές, όπως και τώρα.
Μπορεί να μεσολάβησε μία μεγάλη οικονομική κρίση, αλλά τώρα
έχουμε πλεόνασμα. Και μάλιστα μεγαλύτερο απ΄ ό,τι περιμέναμε.
Άρα, μεγαλύτερες και οι διεκδικήσεις. Μπορεί να είναι μόνο ένας
λαγός, αλλά όποιος προλάβει να διεκδικήσει πρώτος έχει ελπίδες
να φάει έστω την σούπα από τα απομεινάρια του κυρίως γεύματος. Να το πούμε κι αλλιώς: Αυτή η χώρα δεν πρόκειται να αλλάξει.
Τουλάχιστον όχι αυτή τη χιλιετία...
Θανάσης Μαυρίδης

Την επομένη κτύπησε και πάλι η πόρτα το Χότζα. Τώρα είχε
μπροστά του τέσσερεις αγνώστους που ήταν φίλοι των φίλων του
κυνηγού. Κι όπως του είπαν έφτασαν εκεί γιατί άκουσαν ότι έπεσε
στα χέρια του ένας λαγός κι ότι στα δικά του χέρια αυτός ο λαγός
είχε γίνει μία καταπληκτική σούπα. Κι ήθελαν να απολαύσουν κι
εκείνοι αυτό το εξαιρετικό έδεσμα δίπλα στη φωτιά του Χότζα.
Ο φιλόξενος Χότζας είδε μπροστά του το μέλλον, το οποίο του
επιφύλασσε μία στρατιά από φίλους των φίλων, οι οποίοι θα ήθελαν να δοκιμάσουν από αυτόν τον περίφημο λαγό. Μόνο που ο
λαγός δεν υπήρχε πλέον. Ούτε καν ένα κομματάκι που θα μπορούσε να δικαιολογήσει το βάπτισμα ενός ζουμιού σε σούπα. Ωστόσο,
δεν ήθελε να φανεί αγενής. Τους κάθισε στο τραπέζι και τους πρόσφερε αυτό που ζήτησαν: Μία κούπα με καυτό νερό. Οι άνθρωποι
διαμαρτυρήθηκαν και ζήτησαν να μάθουν τι έγινε ο λαγός. «Ναι»,
τους απάντησε ο Χότζας. «Ο φίλος των φίλος σας έφερε έναν λαγό.
«Ένας λαγός, όμως, ήταν και μόνο. Τι άλλο ζουμί θα μπορούσε να
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διάβα των αιώνων, φτάσαμε να είναι γνωστή η
παρουσία Ελλήνων από τις Ινδίες (ως εκεί έφτασε ο στρατός του Μεγάλου Αλεξάνδρου) ως το
Γιβραλτάρ (Ηράκλειες Στήλες), την Εγγύς Ανατολή, την Αίγυπτο, την Μικρά Ασία κ.ά.
Χάρη σε έναν τόσο ανοικτό χαρακτήρα και μυαλά με έφεση στην δημιουργία ιστοριών για να
εξηγήσουν τον κόσμο δημιουργήθηκε η παγκοσμίως γνωστή, και αρκετές φορές παραποιημένη
και κακοποιημένη, ελληνική μυθολογία και ο πολιτισμός αυτής της χώρας. Όλα αυτά απαιτούσαν
ανθρώπους που οι δυσκολίες τους ενδυνάμωναν. Γιατί ο κόσμος πάντα ήταν άδικος για τους
περισσότερους ανθρώπους, σε όλες τις χώρες,
αυτοκρατορίες ή κράτη, σε όλες τις εποχές. Αν
κάτσουμε με τα χέρια κάτω ή στο κεφάλι και
πέσουμε σε κατάθλιψη θα πονέσει κάποιος από
αυτούς που παίρνουν αποφάσεις; Δεν νομίζω.
Όντας κληρονόμοι αυτής της σπουδαίας ιστορίας οφείλουμε να βρούμε ανορθόδοξους έστω
τρόπους για τον προτεσταντικό και σαξονικό
κόσμο να φτάσουμε στην Ιθάκη μας ζώντας ο
καθένας μας την προσωπική του Οδύσσεια ως
πολίτης της Ελλάδας. Δεν αντέχεται νεολαία να
μην έχει όνειρα. Να σκέφτεται μόνο, βλέποντας
γύρω της, την χώρα της ως φυλακή.
Και είναι δύσκολο ακούγοντας τόσα ψέματα και
βιώνοντας δυσκολίες διαβίωσης αξιοπρεπούς να
νιώσεις περήφανος Έλληνας. Όμως είναι κρίμα
να δείξουμε σημαία παράδοσης. Παραδίδονται
έτσι, για να μην πληρώσει ένα άθλιο σύστημα
ανθρώπων με λογική συμμορίας στην διακυβέρνηση της χώρας, 3000 χρόνια ιστορίας; Δεν πρέπει και εκεί έξω κάποιοι να σταματήσουν να μας
βρίζουν, ειδικά τους νέους, και να δουν τις ιδέες
μας; Έστω και για τον ποταπό λόγο της επιτυχίας
τους στις επερχόμενες εκλογές.
Η Ελλάδα μπορεί να γίνει το SUCCESS STORY
όλης της Ευρώπης, για να χρησιμοποιήσουμε μια
επίκαιρη έννοια αγαπητή στα διεθνή ΜΜΕ. Μια
νέα σελίδα στην ευρωπαϊκή ιστορία που θα ανοίξει και θα αρχίσει να γράφεται, συμβολικά, στην
γενέτειρα της Δημοκρατίας και του ευρωπαϊκού
πολιτισμού Ελλάδα, που τόσο επλήγη από κακές
επιλογές δικών της πολιτικών και ορισμένων
πολιτών και κάκιστη διαχείριση της κρίσης από
ανίκανους και ακατάλληλους, χωρίς πνευματική
καλλιέργεια, Ευρωπαίους αξιωματούχους.
Σοφία Τζανή
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ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ-ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Παρελάσεις - καρνάβαλοι
Στεναχωρέθηκαν αρκετοί προεδρο-παράγοντες με τα γραφόμενα στην προηγούμενη έκδοση περί παρελάσεων-καρνάβαλων (για 25η
Μαρτίου) ανά τις παροικίες. Βλέπετε η αλήθεια
''τσούζει''. Ναι. παρελάσεις στις ΗΠΑ κάνουν
ακόμα μόνο 'Ελληνες, gay-lesbians και...Πορτορίκοι. Που το παράξενο; Αλήθεια δεν είναι;
Γιά να δούμε γιατί γίνονται οι παρελάσεις:
Υποτίθεται ότι γίνονται γιά να τιμηθεί η επέτειος έναρξης του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα
των Ελλήνων. Πως γίνονται όμως; Με περηπατητές, φιλαρμονικές που παίζουν άλλα αντί άλλων,
με μασκαρεμένους νεο-Λακεδαιμόνιους, με το
''άρμα'' του ''θρύλου Ολυμπιακού'', με ''ώπα''
και...σουβλάκι μετά, με παπάδες και αρχιεπισκόπους, με επισήμους και διεφθαρμ΄λενους
'Ελληνες πολιτικούς, και χωριατο-προεδροπαράγοντες με τις γραφικές κωμικές κορδέλες και
λοιπά γραφικά;
Και γίνονται από εμάς γιά εμάς, ενώ οι περαστικοί Αμερικανοί ''ψάχνονται'', νομίζοντας ότι
όλα αυτά είναι προεόρτια γιά κανένα από τα συνηθισμέα ''φέστιβαλ'' των ''γκρηκς'', με σουβλάκι, μπάκλαβα και ώπα.
Συγχαρητήρια: Περάσαμε το...''μήνυμα'' της
επανάστασης του '21, με τον...καλύτερο τρόπο.
Ποιούς βολεύουν οι παρελάσεις;
Σίγουρα τους ισόβιους προεδροπαράγοντες,
επειδή οι δυνατότητές τους ξεκινούν από το σουβλάκι και την χοροεσπερίδα και φτάνουν μέχρι
τα...πανηγύρια. Βολεύουν και τα... ''σαίνια'' στις
διοργανώτριες Ομοσπονδίες, γιατί, όσο να 'ναι,
κάπως επωφελούνται και...οικονομικά, άμεσα ή

Ο κύριος στην φωτογραφία είναι ο παρουσιαστής του τηλεοπτικού δίκτυου NBC, βασικά
αθλητικών γεγονότων, Μπομπ Κώστας. Θεωρείται ελληνικής καταγωγής και ''εκλεκτός'' του
κατεστημένου της Ομογένειας, δηλ. Εκκλησίας,
Αρχόντων της κλπ. Παρουσιάζει τα τελευταία 20
χρόνια, την έναρξη και λήξη των Ολυμπιακών
Αγώνων και της Χειμερινής Ολυμπιάδας. Κάθε
φορά, όταν εισέρχεται η ολυμπιακή φλόγα στο
στάδιο όπου τελούνται οι αγώνες, ΠΟΤΕ, μα ποτέ,
δεν αναφέρει από ΠΟΥ ξεκίνησε η φλόγα, καμία
αναφορά στην αρχαία Ολυμπία, στην Ελλάδα.

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ - ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

έμμεσα. Βολεύει και τα ταμεία των Ομοσπονδιών.
Η παρέλαση, δύο ώρες τον χρόνο, τις απασχολεί
όλο τον υπόλοιπο χρόνο (με τα ίδια και τα ίδια
και τα ίδια), επειδή με κάτι άλλο ΔΕΝ μπορούν να
ασχοληθούν, γιατί δεν έχουν την ικανότητα, την
γνώση, την κατάρτιση. Πάντα ήταν νοοτροπίας
''γκέττο'' και πάντα θα είναι έτσι. Δεν ξέρουν να
κάνουν κάτι διαφορετικό. Επαναλαμβάνουν τα
ίδια κάθε χρόνο, στις παρελάσεις.
Βολεύει βασικά την Εκκλησία, που τις έχει ''καπελώσει'', γιά να δείχνει...''αρχηγός''. Η οποία την
ημέρα εκείνη, αντί γιά επανάσταση μιλάει γιά...
ευαγγελισμούς και...κρίνους. Γιά Γρηγόριο Ε' και
γιά... ''Παλαιών Πατρών Γερμανό'' (γιά ανύπαρκτα, δηλ. κατασκευασμένα, ''κατορθώματα'').
Βολεύει και τους ''τουρίστες-διπλωμάτες'' μας,
γιά να ''δείχνουν'' στο υπουργείο Εξωφρενικών
ότι ''κάνουν δουλειά''.
Η δικαιολογία όλων αυτών; Κάνουμε τις παρελάσεις γιά τα...παιδιά μας. Ναι καλά... Με δύο
ώρες παρέλαση τον χρόνο, όπου εμείς οι ίδιοι
χρησιμοποιούμε τα παιδά, ντυμένα ως τσολιάδες
και αμαλίες, γιά το...θέαμά μας (δηλ. ''σουβλάκια και θεάματα'', έτσι μάθαμε μόνο), έχουμε την
ψευδαίσθηση ότι κρατάμε τα παιδιά μας κοντά
στις παραδόσεις, στην ιστορία μας (τα παιδιά δεν
χρησιμοποιούμε γιά την...διασκέδασή μας και
στους χορούς των συλλόγων μας γιά να χορεύουν
γιά εμάς ντυμένα με τις ''εθνικές ενδυμασίες'';).
Με όλα αυτά, μην αναρωτιόμαστε γιατί ''δεν
πήγαμε πουθενά'', ως Ομογένεια, στις ΗΠΑ. Τα
χάλια μας φαίνονται τώρα: Διαλύθηκαν όλα. ΔΕΝ
χτίσαμε. Μόνο χαλάσαμε, ακόμα και ότι οι πρωτοπόροι μετανάστες έχτισαν και μας άφησαν.
Υ. Γ.: Οι άλλες εθνικές μειονότητες στις ΗΠΑ,
που δεν κάνουν παρελάσεις, αλλά τιμούν τις
εθνικές τους επετείους με εκδηλώσεις ΟΥΣΙΑΣ,
δεν είναι ''πατριώτες'' σαν εμάς.

''Πως το τρίβουν το πιπέρι, της ΠανΗπειρωτικής προέδροι'';

Η δήλωση της δεκαετίας
'Ακης Τσοαχατζόπουλος: ''Φέρτε πίσω τα κλεμμένα'' (αναφερόμενος σε καταθέσεις Ελλήνων
στην Ελβετία).
Αθάνατη Ελλάδα
Γιά να πάει κάποιος από την Αθήνα στην Θεσσαλονίκη οδικά, θα πρέπει να πληρώσει το ποσό
των 56 ευρώ σε διόδια, γιά απόσταση 500 χιλιομέτρων. Γιά να πάει κάποιος οδικά Μαϊάμι-Νέα
Υόρκη, απόσταση 1.770 χιλιόμετρα, πληρώνει γιά
διόδια, το ποσό των 19 ευρό.

Παν Ηπειρωτική Αμερικής: Να και μιά... ''σοβαρή'' Οργάνωση. Το χρήμα που μαζεύει, από δωρητές, από Ελλάδα κλπ, μέρος του το... επενδύει στο Χρηματιστήριο, σε αμοιβαία κεφάλαια και βάλε.
Ο παραπάνω πίνακας είναι ένα μικρό μέρος μόνο από τις... ''χρηματιστηριακές'' δραστηριότητες της
Οργάνωσης. Τι είπατε; Η ΠανΗπειρωτική υπάρχει γιά να... ''προσφέρει'' στην... Ομογένεια και στην...
'Ηπειρο; Ναι, σίγουρα. Μόνο που αυτά τα ανέκδοτα τα λέει ακόμα και ο... ''τσουμπάνος'' Βοστώνης.
(Με την ΠανΗπειρωτική -που έχει κοντά 1 εκατομ. δολάρια στο ταμείο της- τα...'''έργα'' της και ειδικά
την... ''μεγάλη προσφορά''(!!!) της στον... Ελληνισμό, θα 'χουμε ''μεγάλα γλέντια'', σύντομα)

'Ελληνες πολιτικοί...
''Παινεύονται σαν τα λιοντάρια, γαυγίζουν σαν
τα σκυλιά, κυλιούνται στις λάσπες σαν τα γουρούνια, συμπεριφέρονται σαν τα γαϊδούρια κι
όταν τους βάζουν δύσκολα κάνουν τις κότες''.

νων. Κάποιοι επιτήδειοι ''κερακλοκένταυροι'', μη
έχοντας έλεγχο από κανέναν, έχουν κάνει φορολογικά ''σημεία και τέρατα'', που στοιχειοθετούν
ακόμα και ποινικό αδίκημα.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι πρώην πρόεδρος ΔΕΝ
γνώριζε έστω τι ποσά είχαν βάλει στην φορολογική δήλωση επί προεδρίας του. Οι μόνιμοι στο
Συμβούλιο γιά 2-3 δεκαετίες, ΕΠΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ
και οικονομικά, άμεσα και έμμεσα από την Οργάνωση, βασιζόμενοι στην αδιαφορία των υπόλοιπων. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν μπορώ
να δώσω, αλλά να θεωρήσετε ως πολύ σοβαρά
τα όσα γράφω. ΔΕΝ είναι αστείο.
(Πάρτε μιά μικρή μόνο ιδέα, διαβάζοντας την
σελίδα 7 και ειδικά γιά χρόνο 2006).

'Αδωνις και Harvard
'Οπως αποκλειστικά ανάφερα, στις 13 Φεβρουαρίου ο μέγιστος υπουργός Υγείας της Ελλάδας,
θα μιλήσει σε φοιτητές στο Harvard. Είναι καλεσμένος από τον σύλλογο Ευρωπαίων Φοιτητών.
Ε, αν πούμε λίγο τραβηγμένα, ότι είναι καλεσμένος του... πανεπιστήμιου, έτσι γιά να σκάσει ο
Μήτσος Αβραμό, πειράζει;
Μεγάλο πρόβλημα, Βοστώνη
ΔΕΝ είναι ευχάριστα τα νέα γιά Ομοσπονδία
Βοστώνης. Να θυμηθείτε την κουβέντα μου: Θα
έχουν ΝΟΜΙΚΟ πρόβλημα με IRS, σχεδόν ΟΛΑ τα
Διοικητικά Συμβούλια των τελευταίων 13 χρό-

Μπλέξιμο και Προξενείου
Ηθελημένα ή άθελα οι Ομοσπόνδυλοι Βοστώνης, με τα... ''πλυσίματα'' και τα... ''ξεπλυσίματα'', έμπλεξαν με τις φορολογικές ΑΝΟΜΙΕΣ τους

Περασμένα μεγαλεία. Σικάγο, Νοέμβριος 2006... 'Οταν τα ''κορόϊδα'' οι 'Ελληνες
φορολογούμενοι, πλήρωναν γιά την μεγάλη απάτη, το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ)

και το γενικό Προξενείο, που τους έδινε χρήμα
γιά πολλά χρόνια. Δεν με προβληματίζει το γεγονός ότι έμπλεξε και το Προξενείο. Αν κρίνουμε
την πορεία του και την τακτική του μέχρι 2011,
βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι επρόκειτο
περί φαιδρής, εμμετικής περίπτωσης διπλωματικής ''εκπροσώπησης'' της Ελλάδας στις ΗΠΑ.

Οργανώσεις και ανομίες
Η περίπτωση της Ομοσπονδίας Βοστώνης δεν
είναι η μόνη. Περίπου τα ίδια γίνονται σε όλες
τις Ομοσπονδίες ανά τις ΗΠΑ. Απλά οι ανομίες
τους δεν έχουν βγεί ακόμα στην επιφάνεια. Τα
κατεστημένα, δεν είναι εκεί γιά να ''προσφέρουν
στην Ομογένεια''. Είναι εκεί, γιά δεκαετίες, γιά να
προσφέρουν έμμεσα στην τσέπη τους και στον
αρρωστημένο εγωϊσμό τους (''αναγνώριση-φιγούρα''). Ρίξτε μιά ματιά σε πανΜακεδονικές,
πανΚρητικές, εθνικοτοπικές-τοπικές Ομοσπονδίες κ.ά. Οι ίδιοι άνθρωποι πάντα, απλά αλλάζουν
θέσεις στο Συμβούλιο. Δεν φεύγουν με τίποτα.
Κατάντησαν ''ισόβιοι ηγέτες''. Μετά, μην αναρωτιόμαστε γιατί η Ομογένεια δεν μπόρεσε ποτέ να
αναπτυχθεί, να οργανωθθεί σωστά, να παρουσιάσει έργο, να ασχοληθούν με αυτήν άνθρωποι με
κατάρτιση και γνώση, με θέληση γιά προσφορά.
'Ολοι αυτοί οι εγκάθετοι ''καρεκλοκένταυροι'',
ηθελημένα ή άθελα, έκαναν πολύ μεγάλη ζημιά
στον Ελληνισμό ΗΠΑ. Με τις πλάτες και την υποστήριξη Εκκλησίας (που την βόλευε) και των γελοίων, πρεσβείας και προξενείων της Ελλάδας.
''Θα έπεφταν στα μαλακά, αν δεν...''
Ρώτησα τον editor γιατί η εμμονή στην υπόθεση Ομοσπονδίας Βοστώνης, αφού κατάλαβε
ο κόσμος τι έγινε με έρανο γιά Μυρτώ και υπόλοιπα και μου είπε: ''Αν δεν είχαν χρησιμοποιήσει ψευτιές, με άνανδρο και βρώμικο τρόπο και
υποτιμητικά σχόλια γιά να απαντήσουν στις καταγγελίες, οι του Συμβούλιου, μέσω του νομικού
τους σύμβουλου, θα έπεφταν στα μαλακά. Τώρα
είναι αργά γι' αυτούς. Θα πάω μέχρι τέλος''.
Σας είχα πει, ''παλιά καραβάνα'' ο editor, δεν
καταλαβαίνει από ''μαγκιές'' και ''απειλές''. Τα
θέλατε, τα πάθατε. Περαστικά και ας προσέχατε.
Υπογραφή: Ο Γ' αντι-Πρόεδρος
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ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ

Περί Ελλήνων πολιτικών
Με ερωτά αναγνώστης γιατί δεν ασχολούμαι
με την πολιτική και τους πολιτικούς στην Ελλάδα. Λογική η ερώτηση, αλλά η απάντηση απλή:
Είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο πολιτικής και πολιτικών στην Ελλάδα, ειδικά τώρα με τα μνημόνια.
Κατά συνέπεια αξίζει να ασχολούμαι; Προτιμώ να
ασχολούμαι καλύτερα με τα ''καμάρια'' μας τους
''ισόβιους'' προεδροπαράγοντες της Ομογένειας,
οι οποίοι, ως ψώνια, αφηνιασμένα και μη, μας
διασκεδάζουν. Βλέπετε, Ομογένεια και Ελλάδα
έχουν κάτι κοινό: Τους... ''νταβατζήδες''.

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ - ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

σχετικό με ''λόμπι'' ελληνικό στις ΗΠΑ. Μου είπε
ότι ''μόνο οι διπλωματικές αρχές μιάς χώρας
μπορούν να αναθέσουν σε ειδικές εταιρίες που
δραστηριοποιούνται σε τέτοιες υποθέσεις, με το
αζημίωτο φυσικά, να κάνουν λόμπι''.
Επειδή εγώ τους προέδρους μας τους αγαπώ
πολύ, γιατί χωρίς αυτούς και την διασκέδαση
που μας προσφέρουν, η ζωή μας θα ήταν βαρετή, πρέπει να δεχτώ την παρατήρησή του, αλλά
με μιά ερώτηση: Αν έτσι είναι κύριε πρόεδρε,
τότε γιατί εσείς οι πρόεδροι Ομοσπονδιών υπαρκτών ή...''μαϊμούδων'', μας ''το παίζετε'' και ''λομπίστες'', στέλνοντας επιστολές σε Αμερικανούς
πολιτικούς ή συνυπογράφετε καταχωρήσεις σε
αμερικάνικα έντυπα γιά ''εθνικά θέματα'' Ελλάδας και Κύπρου, παραβιάζοντας νόμους;
Μήπως ισχύει η ομογενειακή έκφραση ''το
χρήμα πολλοί εμίσησαν, αλλά την προεδρική καρέκλα και την δόξα ουδείς, εν ενεργεία και ενεργούμενος πρόεδρος;''
Κύριε πρόεδρε... Μα κύριε πρόεδρε... Τι κακό
είναι αυτό, με εσάς τους προέδρους μας, τα ''δι-

αμάντια'' της Ομογένειας ΗΠΑ; Το τυρί πάντα το
βλέπετε, ολόκληρη... φάκα, δεν την βλέπετε;

Αγρίεψαν οι ''κόσιερ''
Αγρίεψαν πάλι οι της Οργάνωσης American
Jewish Committee, οι φίλοι του Αβραμόπουλου, του Σαμαρά κ.ά. 'Eβγαλαν ''σφοδρή'' ανακοίνωση και άμεση, γιά τις χαζο-δηλώσεις ενός
χαζο-προταθέντα γιά περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας, από το κόμμα της αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Και δώστου χαραχτηρισμοί ''αντισημίτες'' και βάλε.
Εξαιτίας ραγιαδισμού που κουβαλάμε και
ανέχειας, αφήνουμε τον κάθε ''καραγκιόζη'' να
επεμβαίνει στα εσωτερικά της Ελλάδας. Βλέπετε,
πήραν θάρρος γιατί τους έδωσαν το δικαίωμα
οι δουλοπρεπείς του καθεστώτος της Ελλάδας.
Φτάσαμε στο σημείο, ακόμα και την κριτική στην
απάνθρωπη συμπεριφορά των Ισραηλινών εναντίον των Παλαιστίνιων, τους οποίους εξοντώνουν συστηματικά ή την κριτική σε πράξεις τους
να την χαραχτηρίζουν ''αντισημιτισμό''.

Σεισμοί και έρανοι
Με τόσους σεισμούς και μετασεισμούς στην
Κεφαλονιά ''ευαισθητοποιήθηκε'' πάλι η Ομογένεια γιά βοήθεια. 'Ετσι, εμφανίστηκε πριν λίγες
ημέρες στο διαδίκτυο σελίδα που συγκεντρώνει
χρήματα. Στόχος οι 20.000 δολ. γιά την ''ανοικοδόμηση''. Την ιστοσελίδα άνοιξε άτομο, μία
κυρία με κεφαλονίτικη καταγωγή. Δεν θα κρίνω
αν η προσπάθεια γίνεται γιά καλό σκοπό, αλλά το
γεγονός ότι γίνεται από άτομο. Δηλαδή, όποιος
θέλει ανοίγει έναν λογαριασμό στο διαδίκτυο,
μαζεύει χρήματα, κάνει εξαγγελίες γιά τον σκοπό; Δεν διδαχτήκαμε τίποτα από τον ''έρανο γιά
Μυρτώ'';
Προτείνω, μελλοντικά, όλοι οι έρανοι να γίνονται από την Ομοσπονδία Βοστώνης. 'Εχει πείρα
στα ''κόλπα'', ακόμα και στα...φορολογικά.
'Ερανοι και πρόεδροι
Ενοχλήθηκαν πρόεδροι Ομοσπονδιών, εν ενεργεία και επίτιμοι, γιά όσα αποκάλυψε η ''Π'' γιά
τον έρανο στην Βοστώνη, γιά Μυρτώ. Φυσικό και
αναμενόμενο να αντιδρούν τα ''κατεστημένα''
που έχουν κολλήσει στην προεδρική καρέκλα γιά
20-30 χρόνια και δεν φεύγουν με τίποτα. Τι άλλο
να περιμένει η Ομογένεια από αυτούς; Σοβαρότητα ή υπευθυνότητα-εντιμότητα;
Δεν με προβληματίζει η ''αντίδρασή'' τους,
ούτε είναι είδηση. Είδηση θα ήταν να πουν ''τα
'κάναμε σαν τα μούτρα μας'' και να απαλλάξουν
τις Οργανώσεις και ειδικά την Ομογένεια, από
την πολύχρονη ενοχλητική και καταστροφική
παρουσία τους. Αλλά, ''θαύματα'' δεν γίνονται.
Είναι κολλημένοι στην καρέκλα, εξαιτίας της
ανάγκης τους γιά ''αναγνώριση''. Μετά, μην αναρωτιόμαστε γιατί καταστράφηκε η ''οργανωμένη
Ομογένεια'' με όλους αυτούς τους τυχοδιώκτες''παπατζήδες''.

Στην φωτογραφία, δεξιά ο άγιος Βοστώνης (μεγάλη η χάρη του, μηδενικά τα έργα του). Δίπλα του,
ο πρώην υπουργός (Χατζηγάκης) ως μέλος αποστολής σε παρέλαση. Αριστερά, ότι χειρότερο πέρασε ποτέ από το γενικό προξενείο της Ελλάδας στην Βοστώνη (Ορφανίδης). Δίπλα του, η κυρία, είναι
παράγοντας της Ομογένειας , το όνομα της οποίας δεν γνωρίζω. Μου είπαν ότι έχει αναλάβει την
προεκλογική εκστρατεία στις ΗΠΑ της ''παγκόσμιας γραμματέως'' του (ανύπαρκτου ΣΑΕ), 'Ολγας.

Σικάγο
Μιά και είπα γιά τυχοδιώκτες και ''παπατζήδες'', σύντομα θα έχουν προβλήματα στο Σικάγο,
στην εκεί Ομοσπονδία. Και το πρόβλημα θα δημιουργηθεί από τον ''επίτιμο'' Καλαματιανό, που
έχει εξελιχθεί σε ''αφηνιασμένο ψώνιο'' και θέλει
ακόμα να ''κάνει κουμάντο'' στην ημιδιαλυμένη
Οργάνωση, η οποία, φυσικά, ακολουθεί τον...κανόνα: Μόνιμοι ηλικιωμένοι προεδροπαράγοντες,
με νοοτροπία ''ιδιοκτήτη''.
- Το Σικάγο απόκτησε και... Κοινότητα. 'Οχι εκκλησιαστική, αλλά αστική. Κοντράρεται με την
Ομοσπονδία γιά το ποιοί θα κάνουν την μικρή
παρέλαση γιά 25η Μαρτίου, στην ''ελληνική συνοικία'' του Σικάγου.
Πρόεδροι και...δικαιώματα
Φαίνεται ότι ο μόνος ειλικρινής πρόεδρος στις
ΗΠΑ, είναι ο κοντός Ηπειρώτης στην δυτ. Φλόριδα. ''Ισόβιος'' γιά 25 χρόνια, δεν φεύγει με τίποτα. Και ακολουθώντας την λαμπρή παράδοση
των προέδρων, ότι δεν ελέγχει το...σαμποτάρει.
Αλλά είναι ειλικρινής. Λέει ότι ''αφού πρόσφερα
τόσα χρόνια στην Ομογένεια, άρα έχω δικαιώματα''. Σωστά. Αυτά ακούει και ο έτερος Ηπειρώτης
στην Βοστώνη και πρώην ''τσουμπάνος'' (τσοπάνης στα ηπειρώτικα) στο χωριό του και λέει ''ε,
μετά 30 χρόνια, τότε έχω κι εγώ δικαιώματα, γι'
αυτό δεν φεύγω από τις Οργανώσεις''.
''Θύμωσα'' έναν πρόεδρο
Ο εντιμότατος πρόεδρος, υπέρτιμος κι έξαρχος
''Σκοπευτών, Κυνηγών, Ψαράδων'', με έδρα την
''εθνική οδό'' Βroadway, New York, με διόρθωσε
γιά το σχόλιό μου στην προηγούμενη έκδοση, το

Μεγαλεία Αστόριας: Ο διαχρονικός ''παράγοντας'' Πετράν, με τον διαχρονικό ''παντός καιρού'' Μήτσο Αβραμό, πριν 19 χρόνια

Η εκδήλωση γιά το Ολοκαύτωμα
'Εγινε στη Νέα Υόρκη, στο Γραφείο Τύπου της
Ελλάδας, Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου, με διοργανωτή το γενικό προξενείο, παρουσία αρχιεπίσκοπου Δημήτριου και λοιπών. Καθιερώθηκε γιά
κάθε χρόνο με εντολή υπουργείου Εξωτερικών.
Καμία αντίρηση, αλλά γιατί τα... ''φιλελληνικά''
ελληνικά προξενεία στις ΗΠΑ, κατάργησαν εκδηλώσεις ακόμα και γιά τις εθνικές επετείους
της Ελλάδας; Γιά τα ελληνικά ''Ολοκαυτώματα'',
είτε από Γερμανούς, είτε από Τούρκους, ούτε να
το συζητάμε. Και η Ομογένεια, βλέπει, ακούει,
καταλαβαίνει. Απλά δεν μιλά, αλλά βγάζει σωστά
συμπεράσματα (με εξαίρεση τους χαμηλής νοημοσύνης... ισόβιους προεδροπαράγοντες, επειδή
αυτοί ζουν στην καρέκλα του κόσμου τους).
'Ολγα και ''δαγκωτό''
Η στήλη ψηφίζει 'Ολγα. Μία είναι η 'Ολγα. Η
''παγκόσμια γραμματέας'' του ανύπαρκτου ΣΑΕ.
Είτε φιάξει κόμμα στην Ελλάδα όπως λέει, είτε
γίνει ''ανάσταση νεκρών'' δηλαδή του ΣΑΕ, εγώ
ψηφίζω 'Ολγα. Μόνο η 'Ολγα μπορεί να αναδείξει και να δοξάσει πάλι τον απόδημο Ελληνισμό.
'Οχι ότι οι προέδροι μας των διαλυμένων ομογενειακών Οργανώσεων δεν μας δόξασαν, αλλά η
'Ολγα είναι το κάτι άλλο.
Oι ομογενείς γνωρίζουν τι γίνεται
''Παπαγαλάκια'' και ΜΜΕ στην Αστόρια Νέας
Υόρκης και αλλού, μόνιμοι ''προεδροπαράγοντες'' και λοιποί ''ενδιαφερόμενοι'', προβοκατόρικα και ευτελίζοντας την Ομογένεια, ισχυρίζονται ότι αυτή ''δεν θα ξαναδώσει χρήματα γιά
εράνους'', με αφορμή την Μυρτώ και τις παρανομίες της Ομοσπονδίας Βοστώνης. ΛΑΘΟΣ. Δεν
θα ξαναδώσει σε αποδεδειγμένα αμαρτωλές,
πονηρές Ομοσπονδίες.
Η Ομογένεια ΘΑ δίνει πάντα. Aπλά, οι Οργανώσεις που κάνουν εράνους, να ΜΑΘΟΥΝ να τους
κάνουν με ΝΟΜΙΜΕΣ-ΚΑΘΑΡΕΣ διαδικασίες. Και
τα ομογενειακά ΜΜΕ, να μάθουν ότι, είναι καιρός να σταματήσουν να καλύπτουν ''ισόβιους''
προεδροπαράγοντες και παρανομούσες ομογενειακές Οργανώσεις.
Αφιερωμένο εξαιρετικά
Στους ''εντιμότατους'', τον ''επίτιμο πρόεδρο''
Ομοσπονδίας Σικάγου και στον α' αντιπρόεδρο
Ομοσπονδίας Βοστώνης, ''ισόβιους προεδροπαράγοντες'': «Αν το κοράκι έχετε οδηγό, μόνο σε
ψοφίμι θα σας πάει» (λαϊκή σοφή έκφραση).
Υπογραφή: Ο αντι-Πρόεδρος

Λερώθηκε η τσέπη σας;
Λερώθηκε το χρήμα σας;
Μην στεναχωριέστε...
Γιά ξέπλυμα, εμπιστευτείτε
''ΤΑ ΑΓΓΕΛΟΥΔΙΑ''

Η χρηματοδοτούμενη, μέχρι 2009, από το υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδας (μέσω του ''πονηρού''
γενικού Προξενείου) Ομοσπονδία Βοστώνης, ναι αυτή που θα έφιαχνε... Βιβλιοθήκη και...Μουσείο,
έκανε καμιά φορά και συνέδριο. Δηλαδή, το κατεστημένο της, άλλαζε απλά... αίθουσα και πήγαιναν
πάντα οι ίδιοι άνθρωποι σε ενοικιασμένη αίθουσα ξενοδοχείου γιά να δείχνουν... μεγάλη Οργάνωση. Φυσικά, ένα ''συνέδριο'' έπρεπε να είχε και τα εδέσματα γιά τους...''συνέδρους''. Ναι, από τα
χρήματα των ''κορόϊδων'' Ελλήνων φορολογούμενων, που το ανεύθυνο και ασοβάρευτο Προξενείο,
τα έδινε έτσι χωρίς λόγο, χωρίς να ελέγχει ποτέ, ΠΟΥ πάνε. Τώρα θα μάθει κι αυτό από το...IRS

Πλυντήριο HOMOPROEDROUS
Μodel 501(c)3.
Γιά ''καθαρές δουλειές''
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ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

'Ατομο μαζεύει χρήματα
γιά τους σεισμοπαθείς
της Κεφαλονιάς
Ερωτηματικά έχουν προκληθεί από την εμφάνιση μιας ιστοσελίδας που έχει δημιουργηθεί με
σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα από την Ομογένεια, γιά τους σεισμόπληκτους της Κεφαλονιάς, την ώρα που κεφαλονίτικοι σύλλογοι Νέας
Υόςκης λένε ότι θα αρχίσουν εράνους.
Στόχος είναι να συγκεντρωθούν χρήματα από
τους ομογενείς για τους σεισμόπληκτους και συγκεκριμένα το ποσό των 20.000 δολαρίων.
Τα χρήματα αυτά θα δοθούν στους κατοίκους
του Ληξουρίου, αναφέρει η δημιουργός της σελίδας κ. Θωμάτου-Πριστούρη, στο Μπρούκλυν
Νέας Υόρκης.
Σαν να μην φτάνει το μυστήριο που καλύπτει
την κίνηση, το γεγονός ότι προβλέπεται «τέλος
διαχείρισης της ιστοσελίδας της τάξης του 5%»
σε κάθε δωρεά, εντείνει τον προβληματισμό.
Ηδη, πάντως, όπως φαίνεται και στη σχετική
ιστοσελίδα, μέσα σε δύο ημέρες, έχει συγκεντρωθεί ποσό κοντά στα 6.000 δολ., αφού δεκάδες άτομα έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα.
Στο κείμενο πρόσκληση μέσω του οποίου έχουν
συγκεντρώσει ποσό που ξεπερνά τα 4.000 δολάρια, η διαχειρίστρια αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Την Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014, η Κεφαλονιά, ένα όμορφο ελληνικό νησί στο Ιόνιο Πέλαγος, χτυπήθηκε από ένα σεισμό μεγέθους 6.1
ρίχτερ που κατέστρεψε σπίτια και τραυμάτισε
κατοίκους. Έκτοτε, ο σεισμός προκάλεσε πολυάριθμους μετασεισμούς μεγέθους άνω των 4,0
ρίχτερ.
Χιλιάδες πανικοβλημένες οικογένειες έχουν
εκκενώσει τα σπίτια τους και έχουν μετατρέψει
ανέγγιχτα κτίρια αυτοκίνητα και κρουαζιερόπλοια, σε πρόχειρα καταλύματα .
Μία εβδομάδα αργότερα, στις 3 Φεβρουαρίου
2014, η δυτική περιοχή της Κεφαλονιάς χτυπήθηΠολλά άλλαξαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια,
ειδικά μετά την εφαρμογή των ''μνημόνιων''
στην Ελλάδα. Η Ομογένεια, στην Βόρεια Αμερική, βοηθούσε την πατρίδα και τον λαό της, ειδικά στα χρόνια της κατοχής και τις τρεις επόμενες
δεκαετίες. Στην κατοχή, με το greek war relief
στέλνοντας τρόφιμα, είδη ένδυσης κ.ά. Μετά
την κατοχή, στέλνοντας χρήματα σε συγγενείς,
χτίζοντας εκκλησίες, νοσοκομεία, σχολεία, φιάχνοντας δρόμους στα χωριά και στις πόλεις.
'Ηταν τιμή και καθήκον γιά τους Ομογενείς να
συμπαραστέκονται στον λαό στην Ελλάδα. Μην
ξεχνάμε ότι στον Α' παγκόσμιο Πόλεμο, πήγαν
εθελοντές να πολεμήσουν γιά την Ελλάδα και να
ελευθερώσουν τα εδάφη στο βόρειο μέρος της.
Στο διάστημα του μεσοπόλεμου, χωρίστηκαν κι
αυτοί σε βασιλικούς και βενιζελικούς στις ΗΠΑ,
αλληλοδερνόμενοι στις εκκλησίες και στους καφενέδες. Αλλά, όταν η πατρίδα είχε ανάγκη, ενώνονταν και βοηθούσαν με κάθε τρόπο.
Τι μεσολάβησε
Από τις αρχές της δεκαετίας του '80, όταν σταμάτησε και η μετανάστευση, η Ομογένεια περιό-

κε από ένα δεύτερο σεισμό μεγέθους μεταξύ 5.7
και 6.1 ρίχτερ. Ο καταστροφικός σεισμός έπληξε το νησί πριν από την αυγή, στέλνοντας τους
φοβισμένους κατοίκους στους δρόμους. Πολλοί
κάτοικοι του νησιού , ιδιαίτερα στην περιοχή της
Παλικής στο Ληξούρι, Κεφαλονιάς, έχουν μείνει
χωρίς σπίτι, ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς και καθαρό
νερό. Αρκετά σπίτια και κτίρια καταστράφηκαν.
Τα σχολεία έχουν αναγκαστεί να κλείσουν, και τα

παλιά σπίτια έχουν εκκενωθεί. Τα λιμάνια και οι
δρόμοι του νησιού υπέστησαν φοβερές ζημίες.
Ζητάμε δωρεά οποιουδήποτε ποσού που θα
βοηθήσει στην ανοικοδόμηση του όμορφου νησιού μας.
Με την εξαίρεση του τέλους διαχείρισης της
ιστοσελίδας του 5%, όλες οι δωρεές θα πάνε σε
μια μη κυβερνητική οργάνωση που δημιουργήθηκε ειδικά για να βοηθήσει στις ζημιές από τους

Οι διαταραγμένες σχέσεις Ελλάδας-Ομογένειας
ρισε την κάθε βοήθεια στην Ελλάδα, ειδικά στους
τόπους καταγωγής, μέσω των συλλόγων και Οργανώσεών της. 'Εδωσε έμφαση στα δικά της: Να
μορφώσει τα παιδιά της, να δημιουργήσει ότι
μπορούσε στις πόλεις που ζούσε, να προοδεύσει
κοινωνικά, οικονομικά. Τα κατάφερε.
Με χαρά υποδεχόταν τους πολιτικούς από την
Ελλάδα. Και αυτοί την σέβονταν, την τιμούσαν,
αφήνοντας στην πατρίδα την μικροκομματική
μιζέρια. Ευρισκόμενοι τότε στο εξωτερικό, στις
ΗΠΑ ειδικά, αναφέρονταν στην Ελλάδα και όχι
στα κόμματά τους. Στη Νέα Υόρκη, όπου έρχονταν βασικά, μιλούσαν στο (τότε) ''Κρύσταλ
Πάλας'' στην Αστόρια. Γεμάτη πάντα η αίθουσα.
Τότε η Ομογένεια αγωνιζόταν γιά τα εθνικά θέματα με πάθος, με κάθε τρόπο. 'Ετρεχε-διαδήλωνε γιά το Κυπριακό, πάλεψε γιά το όνομα των
Σκοπίων. 'Ισαμε τις αρχές της δεκαετίας του '90
όλα ήταν μιά χαρά και οι σχέσεις Ελλάδας-Ομογένειας άριστες.
Η εμπιστοσύνη άρχισε να κλωνίζεται τον χρόνο 1993, στις αρχές του, όταν ο Μπιλ Κλίντον
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ορκίστηκε ως πρόεδρος των ΗΠΑ Ιανουάριο
1993, επειδή η τότε κυβέρνηση Μητσοτάκη,
ενώ έλεγε στην Ομογένεια να κινητοποιηθεί (και
η Ομογένεια έτρεχε στην Ουάσιγκτον), την ίδια
ώρα κανόνιζε να ξεπουλήσει το όνομα, όπως κι
έγινε, δεχόμενη να μπει η λέξη ''Mακεδονία'' στο
FYROM.
Γιά τον σκοπό αυτόν χρησιμοποίησε αφελείς
''επιφανείς Ομογενείς'', ως «Δούρειο 'Ιππο», οι
οποίοι, με ελαφρότητα και ανευθυνότητα, έπαιξαν διπλό παιχνίδι, ζητώντας από τον Κλίντον με
επιστολή τους, δηλαδή με την υπογραφή τους,
να... ξεχάσει υποσχέσεις και δεσμεύσεις του, σχετικά με τον όνομα ''Μακεδονία''. Τότε, ακόμα και
Αμερικανοί πολιτικοί εντυπωσιάστηκαν με την
ελληνική... ''κωλοτούμπα''.
'Ετσι, ο Κ. Μητσοτάκης, δυστυχώς, έμεινε στην
ιστορία ως ο πρωθυπουργός που κατάστρεψε τις
σχέσεις Ελλάδας-Ομογένειας και την αμοιβαία
συνεργασία-εμπιστοσύνη.
Το γεγονός του 1993 με το όνομα, σήμανε και
την αρχή του τέλους. Η Ομογένεια άρχισε να καταλαβαίνει ότι άλλαξαν νοοτροπίες και πολιτικές
της Ελλάδας και η σχέση εμπιστοσύνης δεκαετιών, κλονιζόταν επικίνδυνα.
Η κατάσταση εκτροχιάστηκε με την πτώση της
κυβέρνησης K. Μητσοτάκη από τον σημερινό
πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την επανεκλογή του Ανδρέα Παπανδρέου. Η διαφθορά, η
διαπλοκή, η σπατάλη, τα νέα πολιτικά-κομματικά ''ήθη'' στην Ελλάδα, κρύωσαν και απομάκρυναν την Ομογένεια. Η αλληλοβοήθεια και ο
αλληλοσεβασμός, έδωσαν την θέση τους στις
άγριες... αρπαχτές ελληνικών κυβερνήσεων και
πολιτικών εις βάρος της Ομογένειας.
Πως φτάσαμε στην απαξίωση
O Ανδρέας Παπανδρέου, ως έξυπνος πολιτικός,
έχοντας ζήσει και διδάξει στις ΗΠΑ, κατάλαβε
το πρόβλημα και συνειδητοποίησε την ζημιά
στις σχέσεις Ελλάδας-Ομογένειας ΗΠΑ. Θέλησε
να το διορθώσει, αλλά με... λάθος τρόπο. Σωστή η σκέψη του, η ιδέα του γιά την συνένωση
του Ελληνισμού Διασποράς. Η ασθένειά του, η
σήψη του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα,
σε συνδυασμό με την ανικανότητα των υπουργών και υφυπιουργών του που ανάλαβαν να υλοποιήσουν το σχέδιο συνένωσης των Απόδημων,
οδήγησαν σε μεγαλύτερα προβλήματα: Η δημιουργία του ''Συμβούλιου Απόδημου Ελληνισμού''
(ΣΑΕ) με έδρα την Θεσσαλονίκη και η πρώτη
παγκόσμια Συνέλευση (Δεκέμβριος 1995), όπου

σεισμούς στην Κεφαλονιά».
Το 1/3 του ποσού μαζεύτηκε ήδη. Το πρόβλημα
που υπάρχει είναι ότι η κυρία που συγκεντρώνει
τα χρήματα ως άτομο, άλλα γράφει στην σελίδα
στο διαδίκτυο, άλλα δηλώνει, άλλα λέει ότι θα
κάνει κλπ. Υπάρχει μεγάλο μπέρδεμα και καλά
θα κάνουν να το ξεκαθαρίσουν άμεσα, νομότυπα, μην έχουμε ως Ομογένεια, πάλι ιστορίες αλα
έρανου γιά Μυρτώ, Βοστώνη
παραυρέθηκε κατά πλειοψηφία η κομματική,
εκκλησιαστική, σωματειακή... αχρηστία από τις
παροικίες, με όλα πληρωμένα από την ελληνική
κυβέρνηση, έδωσαν και το στίγμα του τι θα ακολουθούσε. Ντε και καλά η Ελλάδα ήθελε, νομίζοντας ότι απευθύνεται σε... πρόβατα, να ''ενώσει''
τους Απόδημους, αλλά γιά όφελος των διεφθαρμένων κυβερνήσεών της. 'Ετσι, στην ιδρυτική
Συνέλευση, άλλον εξέλεξαν οι αντιπρόσωποι της
Ομογένειας γιά πρόεδρο του ΣΑΕ, άλλον επέβαλε
ο τότε υφυπουργός Εξωτερικών Γρηγόρης Νιώτης, ακυρώνοντας στην πράξη τις εκλογές!
Tότε ζήσαμε και το φαινόμενο, πρώην υπουργός της Ελλάδας (Ν. Ακριτίδης) ως μέλος διακομματικής αποστολής, να λέει σε συγκέντρωση
Ομογενών (Φλόριδα) ''διαλύστε την Ομοσπονδία
σας και μπείτε στο ΣΑΕ ή θα φιάξουμε άλλη Ομοσπονδία''.
Η συνέχεια γνωστή: Η Ελλάδα έδινε αρκετό
χρήμα σε Οργανώσεις ομογενειακές, με σκοπό
να τις διαλύσει και να επιβάλει το ΣΑΕ. Εκατομμύρια δαπανήθηκαν, μεγάλα τα ''ποσοστά'' από
τις χορηγίες που δίνονταν ως ''μίζα'' σε 'Ελληνες
πολιτικούς. Αλλά, παρά τα εκατομμύρια, η Ομογένεια δεν ''τσίμπησε'' επειδή κατάλαβε ότι το
ΣΑΕ ήταν μία μεγάλη απάτη. Το απομόνωσε και
τελικά αυτό διαλύθηκε 2010, όταν ''στέρεψε'',
εξαιτίας μνημονίων, το χρήμα. Οι πληγές όμως
ήταν μεγάλες. Οι σχέσεις Ελλάδας-Ομογένειας
καταστράφηκαν. Τα σκάνδαλα, η διαφθορά, η
ατιμωρησία στην Ελλάδα, μαζί με την άτιμη χρησιμοποίησή της από τις κυβερνήσεις ''θύμωσαν''
την Ομογένεια.
Τώρα είναι αργά. Απλά επειδή η Ομογένεια
ΔΕΝ εμπιστεύεται με τίποτα το πολιτικό-κομματικό κατεστημένο της Ελλάδας. Και δυστυχώς, η
πολιτική-κυβερνητική Ελλάδα αντί να βελτιώσει
τις σχέσεις της με την Ομογένεια, τον μεγάλο φυσικό της σύμμαχο και διαχρονικό στήριγμα της
χώρας, δεν κάνει τίποτα. Αδιαφορεί γιά την Ομογένεια και την αγνοεί, εξακολουθώντας να την
χρησιμοποιεί μόνο γιά ''χορηγίες'' στα κόμματα
και να την...διπλοφορολογεί, αναγκάζοντας τους
Ομογενείς να κόβουν τις σχέσεις τους με την γη
τους, με την πατρίδα τους.
Ενδεικτικό και το γεγονός, ότι, με διάφορα
ηλίθια προσχήματα, ο διεφθαρμένος πολιτικός
κόσμος της Ελλάδας, ακόμα στερεί το συνταγματικό δικαίωμα της ψήφου στους Απόδημους
'Ελληνες.

Οι συνεργασίες, υποδείξεις,
παρατηρήσεις σας, καλοδεχούμενες:
proini@proini.us
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Ομοσπονδία Βοστώνης: Oι ''πονηρές διαδρομές'' χρήματος... Ερωτήσεις ζητούν απαντήσεις

2006

2007

2007

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς οικονομολόγος
γιά να καταλάβει, μελετώντας τις φορολογικές δηλώσεις της ελληνικής Ομοσπονδίας Νέας
Αγγλίας (Βοστώνης), τις ''πονηρές διαδρομές''
χρήματος γιά να αντιληφθεί ότι ''κάτι δεν πάει
καλά''.
Επειδή διαθέτουμε όλες τις φορολογικές δηλώσεις της Οργάνωσης, 2001-2012, ας ρίξουμε
γιά τώρα, μιά ματιά στα χρόνια 2005-06 (προεδρία Β. Καυκά) και 2007 (προεδρία Ελισάβετ Παπασλή). Και προσοχή στις λεπτομέρειες:
Πάνω αριστερά χρόνος 2005. Συνολικά έσοδα
63.244 δολάρια. Οι 60.147 δηλώνονται ως ''έσοδα από προγράμματα και κυβερνητική βοήθεια''.
Δεν γνωρίζουμε (γιά τώρα, αναμένοντας συμπληρωματικά έγγραφα από το IRS) πόσα ήταν
από ''ανύπαρκτα'' προγράμματα, αφού η Οργάνωση δεν έχει έσοδα από προγράμματα (έλλειψη
δραστηριοτήτων) και πόσα από ''κυβερνητική
βοήθεια'' (από Ελλάδα).
Αλλά δεν είναι εκεί η ουσία. Τις χρονιές 20052006 δεν έκανε ας πούμε... έρανο η Οργάνωση
γιά να δικαιολογούνται μεγάλες αυξήσεις στα
ποσά. Αλλά μέσα σε ένα χρόνο, ενώ τον 2005,
από ''προγράμματα και κυβερνητική βοήθεια''
τα έσοδα ήταν 60.147 δολ., τον επόμενο χρόνο
(2006) το ποσό εκτοξεύεται ξαφνικά στα 87.640
δολ. Δηλαδή 27.500 παραπάνω μέσα σε ένα χρόνο. Κοιτώντας τον επόμενο πίνακα με τα έξοδα
αναλυτικά, διαπιστώνουμε ότι ένα ποσό 35.286
δολ. αναφέρεται ως ''άλλα έξοδα προγράμματος'' χωρίς εξηγήσεις, ενώ τα βασικά έξοδα κάθε
χρόνο είναι αυτά της παρέλασης. Δηλαδή ποσό
μεγαλύτερο κατά 8.000 δολ. και από αυτό της
παρέλασης.
Εδώ τρία πράγματα συμβαίνουν, αν πράγματι η
Οργάνωση είχε τόσο μεγάλα έσοδα:
ή τα 35.286 δολ. ξοδεύτηκαν γιά κάποιο σκοπό
και από ότι γνωρίζουμε ΔΕΝ υπήρξε κάποια δραστηριότητα της Οργάνωσης
ή... ''φαγώθηκαν''
ή δόθηκαν γιά την εκλογή πολιτικών.
Εκτός και αν ο κ. Καυκάς εξηγήσει, με
τον ταμία του τότε, τον... Ιωάννη Ράμμο,
σήμερα πρόεδρο της Ομοσπονδίας, ΠΩΣ
ξοδεύτηκαν αυτά τα χρήματα, αν υπήρχαν,
με παραστατικά τράπεζας, πριν εξηγήσουν
στο IRS (όπου σίγουρα θα εξηγήσουν).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Φυσικά υπάρχει κι ένα άλλο ενδεχόμενο. Να μην δόθηκαν πουθενά. Να μην ξοδεύτηκαν, αφού απλά δεν...υπήρχαν. Τι σημαίνει αυτό;
Κάποιος πήρε απόδειξη ότι έδωσε ας πούμε 3035.000 δολ. ως ''δωρεά'' στην Ομοσπονδία. Τα
χρήματα δεν τα έδωσε, αλλά γλύτωσε περίπου
10.000 δολ. από την φορολογική του δήλωση
την προσωπική. Έτσι η Οργάνωση, έπρεπε μεν
να δηλώσει 30.000 δολ. ως έσοδα, τα οποία δεν
έλαβε ποτέ, αλλά παράλληλα έπρεπε να δηλώσει
τις 30-35.000 δολ. ως έξοδα, που δεν έκανε ποτέ.
Η συνέχεια θα είναι ενδιαφέρουσα, γιατί όποιο
''σενάριο'' και αν ισχύει σίγουρα ενδιαφέρει το
IRS, γιατί πλέον το ζήτημα παίρνει άλλες διαστάσεις νομικής-ποινικής μορφής (''ξέπλυμα'').
Αν στην χειρότερη περίπτωση ισχύει η δικαιολογία ότι υπήρχαν από Ελλάδα και δόθηκαν γιά
εκλογή ή επανεκλογή πολιτικών, τότε το ελάχιστο που θα συμβεί θα είναι να μπει ''λουκέτο''
άμεσα στην Οργάνωση και να διασυρθούν γενικό
προξενείο και υπουργείο Εξωτερικών, χώρια οι
υπόλοιπες νομικές συνέπειες.
Την επόμενη χρονιά, επί προεδρίας Ελισάβετ
Παπασλή (2007) βλέπουμε έσοδα 57.320 δολ.,
και επίσης ένα σχετικά μεγάλο ποσό, 20.530 δολ.
ως ''άλλα έξοδα προγράμματος'', διπλάσιο και
από αυτό της παρέλασης. 'Ηταν από τον έρανο
γιά τους πυρόπληκτους; 'Ηταν γιά κάτι άλλο; Από
ότι γνωρίζουμε τα χρήματα του έρανου ήταν δηλωμένα στην φορολογική δήλωση της χρονιάς
2008 που ήδη δημοσιεύσαμε. 'Η κάνουμε λάθος;
'Αρα ΠΩΣ και ΠΟΥ ξοδεύτηκαν, αν ξοδεύτηκαν
20.530 (κατά σύμπτωση η διαφορά από τα έσοδα
ακριβώς 20.000 δολ.). Υπάρχει απάντηση;
Να απαντήσει η κ. Παπασλή ή να απαντήσει ο
κ. Καυκάς το αποκλείουμε. Δεν έδωσαν ποτέ λογαριασμό στα μέλη τους, ούτε καν γιά τους πυρόπληκτους η κ. Παπασλή, παρά τα όσα δηλώνει
αυτή και ψευδώς -γραπτά- δήλωσε ο νομικός
σύμβουλος της Οργάνωσης.
Σημ.: Γιά 3 δεκαετίες, οι ''ομάδες'' και τα ''μικροσυμφέροντα'' λειτούργησαν ελέγχοντας την
Ομοσπονδία ως ''οικογένεια'', με τους δικούς
τους νόμους, χωρίς να δίνουν λογαριασμό. Σε
όσους τους έκαναν κριτική, απάντησαν με χυδαίες συκοφαντίες. Τώρα θα λογοδοτήσουν. Το
''πανηγύρι ανομίας'' τέλειωσε ΟΡΙΣΤΙΚΑ...
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Greek-4-Kids: ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΝΙΟΥΤΟΝ ΤΗΣ ΜΑΣΣΑΧΟΥΣΕΤΤΗΣ

Κρις Μαραγκός: Ο 'Ελληνας των νικητών του Super Bowl

Στις 2 Φεβρουαρίου οι Seatle Seahawks επικρατούν στον τελικό του πρωταθλήματος αμερικανικού
ποδοσφαίρου -το περίφημο Super Bowl- επικρατώντας με 43-8 των Denver Broncos. Aνάμεσα στους
παίκτες των πρωταθλητών που πανηγύρισαν ήταν και ο Χριστόφορος Νικόλαος (Κρις) Μαραγκός.
«Νόμιζα πως ονειρευόμουν το πρωί... Μετά σηκώθηκα από το κρεβάτι και συνειδητοποίησα από
το πόσο πονούσα... ότι έγινε!!!!» έγραψε ο Ελληνας ομογενής στον λογαριασμό του στο twitter μετά
τον μεγάλο αγώνα.
Όσο για την εμπειρία του έζησε, δήλωσε στα αμερικανικά μέσα: «Ηταν εξωπραγματικό. Με όλα τα
φώτα πάνω σου και τους οπαδούς στις κερκίδες. Ηταν μια απίστευτη εμπειρία που δεν πρόκειται να
ξεχάσω ποτέ στην υπόλοιπη ζωή μου».
Κι όμως δεν ήταν ο πρώτος Ελληνας που έφθασε στο τελικό του Super Bowl αφού το 2006 ο Νίκος
Κουτουβίδης είχε συμμετάσχει στον αγώνα Seahawks - Patriots, χωρίς όμως να καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή.
Ειλικρινά δεν ήξερα πως ένας άλλος Έλληνας, ήταν στους Seahawks, όταν είχαν παίξει στο Super
Bowl, το 2006. Ελπίζω να είμαι ευλογημένος και να ζήσω τη χαρά της νίκης, είχε πει ο Μαραγκός πριν
τον φετινό τελικό και τελικά η μοίρα τον έφερε Πρωταθλητή.
Ο Μαραγκός γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου του 1987 στο Μιλγουόκι και ο πατέρας του έχει καταγωγή
από τα Φιλιατρά και την Αθήνα. Το 2013 υπέγραψε στους Seahawks με τις ετήσιες απολαβές του να
ξεπερνούν το 1 εκατ. δολ. Είναι παντρεμένος και περιμένει τη γέννηση του δεύτερου παιδιού του (έχει
ένα γιο δύο χρονών, τον οποίο βάφτισε Μιχάλη Χριστόφορο) Είναι ενεργό μέλος της εκκλησίας και η
οικογένεια του τηρεί όλες τις παραδόσεις.
«Μπορεί να μην μιλάμε τη γλώσσα, αλλά νιώθουμε μέσα μας τον Ελληνισμό και είμαστε περήφανοι
γι' αυτό. Κι εγώ και ο Κρις μάθαμε μεγαλώνοντας για την ελληνική καταγωγή μας» λέει ο αδελφός
του. Ο πατέρας του Νίκος Μαραγκός τονίζει ότι αρχή της οικογένειας είναι από γεννιά σε γεννιά, να
κρατούν ζωντανή την ελληνική της ταυτότητα και πρώτα απ' όλα μέσα από τα ελληνικά ονόματα των
παιδιών. Ετσι μετά τον Μιχάλη Χριστόφορο, τον δεύτερο γιο που περιμένει να φέρει στον κόσμο η
σύζυγός του Κρις, θα τον βαφτίσουν Mason Νικόλαο.

H αποστολή του:
- To help families of Greek and non Greek ancestry and backgrounds raise bilingual children,
starting at an early age, by offering a challenging, high quality, and developmentally appropriate
curriculum.
- To provide a learning environment enriched by the teaching of the Greek Language, History,
Culture, Faith where each student develops his or her own talents and potential to the fullest.
- To reinforce cultural awareness and to instill a sense of pride in younger generations by promoting
Greek language and culture.
- To encourage the preservation of the Greek ethnic heritage in the diverse and multicultural
American society.
- To create a school community of people who value Greek Paideia and create a partnership with
the School so the above mission statements are met.
(Αναλυτικά, στην επόμενη έκδοση)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ, ΘΗΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΠΑ

Μεγάλη -ανέξοδη- προβολή της Ελλάδας στις ΗΠΑ, από ελληνικά εστιατόρια

Η ιδέα γιά την εγκατάσταση μέσα στο εστιατόριο, σε κεντρικό σημείο, μιάς μεγάλης οθόνης όπου
προβάλεται τουριστικά-ιστορικά η Ελλάδα, με DVD (εκτός από τις υπόλοιπες 2-3 μικρότερες που μεταδίδουν ειδήσεις και αθλητισμό μέσα στo εστιατόριο), υλοποιήθηκε και η αρχή έγινε με το δημοφιλές εστιατόριο Gondolier στην δυτ. Φλόριδα (Clearwater Beach). Θα ακολουθήσουν και τα άλλα 30
εστιατόρια Gondolier, που λειτουργούν στις νοτιοδυτικές Πολιτείες των ΗΠΑ, όπως μας πληροφόρησε ο δημιουργός τους κ. Βασίλης Σιούτης.
Οι Αμερικανοί ειδικά πελάτες, θα έχουν την δυνατότητα, όσες ώρες είναι ανοιχτά τα εστιατόρια, να
βλέπουν και τις ομορφιές της Ελλάδας, μαζί με τον πολιτισμό της, στις μεγάλες οθόνες. Αν και άλλα
ελληνικά εστιατόρια, από τα χιλιάδες στις ΗΠΑ, πράξουν το ίδιο, τότε η διαφήμιση της Ελλάδας θα
είναι μεγάλη και το όφελος γιά τον τουρισμό, σημαντικό.
Θα είναι μιά τεράστια βοήθεια Ομογενών προς την Ελλάδα, ιδιαίτερα τώρα που τα οικονομικά της
δεν επιτρέπουν να βάζει τουριστικές διαφημίσεις σε αμερικάνικα ΜΜΕ

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

Ο Γραμματεύς Σπυρίδων Χριστοφοράτος

A Singular Mission:
«To promote education by providing
scholarships and educational programs to Greek
American students who, guided by the values
of their Hellenic upbringing, have the potential
to become life-long significant achievers and
contribute meaningfully to society.»
CHRIS P. TOMARAS (Founder & Chairman)
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Διάχυτη στη συντηρητική κοινωνία των ΗΠΑ
ήταν η άποψη ότι οι Έλληνες είναι ανάξιοι των
προγόνων τους. Φτωχοί συγγενείς της δοξασμένης κληρονομιάς. Ανατολίτες, όχι ευρωπαίοι,
άξεστοι και αδύναμοι να σηκώσουν το βάρος του
κλέους του αρχαίου πολιτισμού.
Αν πάρουμε, όμως, τα πράγματα απ’ την αρχή
θα δούμε ότι οι άνθρωποι που πήραν τον δρόμο
της ξενιτιάς άφηναν πίσω μια πατρίδα που η γη
της είχε «ζήσει» την εξευτελιστική ήττα από τους
Τούρκους (1897), τον Εθνικό Διχασμό, τους δύο
Βαλκανικούς Πολέμους, τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, την αποτυχία της εκστρατείας κατάληψης
της Άγκυρας (με συνέπεια τη Μικρασσιατική Καταστροφή) και δύο Χρεοκοπίες (1893 και 1932).
Την πείνα της περιόδου και την ανάγκη για
εργασία εκμεταλλεύτηκαν οι «ευαγγελιστές» της
Γης της Επαγγελίας. Άνθρωποι περιέγραφαν με
λαμπρούς και γεμάτους μέλι χαρακτηρισμούς
τη ζωή στις ΗΠΑ και τον Καναδά (όπως οι δουλέμποροι δείχνουν βίντεο με πισίνες στους «δικούς μας» μετανάστες). «Στο ψωμί τους βάζουν
βούτυρο!» έλεγαν στο ξυπόλητο 15χρονο και η
οικογένεια αποχωρίζονταν τους άντρες της. Τα
ναύλα είτε τα πλήρωναν κανονικά, είτε τα χρωστούσαν στον μεταφορέα με υποθήκη περιουσία
τους (σπίτια ή κτήματα). Αν δεν είχαν περιουσία,
τότε υπέγραφαν «σύμβαση εκμετάλλευσης» γινόμενοι πια δούλοι υπό ενοικίαση ή πώληση.
Στο ταξίδι τους κοιμόντουσαν στο κατάστρωμα, είτε στο κουφάρι του πλοίου. Συνωστισμένοι, άπλυτοι επί 30 σχεδόν μέρες ταξίδευαν στη
θάλασσα που πολλοί από αυτούς πρώτη φορά
έβλεπαν (με αποτέλεσμα πολλές αρρώστιες).
Φθάνοντας στον κόλπο που στέκει το «νεανικό» τότε Άγαλμα της Ελευθερίας, κοίταζαν και
χαιρετούσαν ενεοί τους πελώριους ουρανοξύστες. Η Α’ και Β’ Θέση αποβιβάζονταν για έλεγχο
χαρτιών ενώ η Θέση Deck έμπαινε σε πλοιάριο
για το... Έλλις Άιλαντ.
Το Έλλις Άιλαντ ήταν το νησί στο οποίο στεγαζόταν οι εγκαταστάσεις υποδοχής των μεταναστών. Ιατρικός έλεγχος. Έλεγχος πολιτικών φρονημάτων. Οι άρρωστοι επέστρεφαν «με το ίδιο
εισιτήριο», ενώ το ίδιο γινόταν και σε εκείνους
για τους οποίους αντιλαμβάνονταν ότι ήταν θύματα δουλεμπόρου. Οδυρμοί, αυτοκτονίες αλλά
και δάκρυα χαράς στα μάτια των Ελλήνων, Ιταλών, Πολωνών κ.ο.κ. μεταναστών.
«Λευκή Γυναίκα εθεάθη με Έλληνα!»
Σοκαριστικός ο τίτλος του άρθρου εφημερίδας
της εποχής, όπως μας μεταφέρει ο Έλληνας ομογενής από το Ντιτρόιτ Dan Georgakas. Προκαλεί
η άποψη ότι στα τέλη του 19ου και στα πρώτα
χρόνια του 20ου αιώνα, οι Έλληνες δεν κατατάσσονταν στους «λευκούς»! Θεωρούνταν, όπως
προκύπτει απ’ τα δημοσιεύματα και τις μαρτυρίες της περιόδου, Ανατολίτες και μη Ευρωπαίοι.
Την ίδια αντιμετώπιση επιφύλασσαν οι Αμερικάνοι για όλους τους νοτιοευρωπαίους.
Σε πολλές περιοχές επιβάλλονταν οι «κανόνες» που εφήρμοζαν στους αφροαμερικάνους ή
αλλιώς τους «νέγρους», όπως επιτιμητικά τους
αποκαλούσαν. Στους κινηματογράφους η πλατεία ανήκε στους λευκούς, ενώ ο «γυναικωνίτης»
(το πατάρι) στους νέγρους και στους μη λευκούς
(Έλληνες, Ιταλούς κ.ο.κ.).
Ο χαρακτηρισμός «λευκός» δεν απευθυνόταν
στο δέρμα και το χρώμα του, αλλά στην κοινωνική τάξη, αντίληψη. Οι βορειοευρωπαίοι, για
παράδειγμα, θεωρούνταν λευκοί. Το αστείο είναι
φορείς της εν λόγω προκατάληψης ήταν οι εξαμερικανισμένοι Ιρλανδοί που είχαν προηγηθεί
ως μεταναστευτικό κύμα και είχαν αφομοιωθεί

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

«All American. No rats. No Greeeks»: Ρατσιστικά
στερεότυπα γιά τους πρώτους 'Ελληνες μετανάστες
απ' την Βορειοαμερικανική κοινωνία των ευγενών προτεσταντών. Οι Ιρλανδοί, οι οποίοι υπέστησαν την ίδια διάκριση θεωρούμενοι απ’ τους
ντόπιους ως «μη λευκοί»! Είναι ακριβώς, όπως
στο ρεπορτάζ που ένας Σύριος μιλά για ληστεία
που του έκαναν στο μαγαζί του στο κέντρο της
Αθήνας και ζητά εδώ και τώρα να φύγουν οι
Μπαγκλαντεσιανοί και οι Πακιστανοί!;! Όπως μια
φίλη Ρωσίδα που έχει απηυδήσει με τους Αλβανούς κ.ο.κ.
Την απέχθεια αυτή την σημάδεψε το μένος της
Κου-Κλουξ-Κλαν (ΚΚΚ), της περίφημης ρατσιστικής οργάνωσης, που έδειξε ιδιαίτερη συμπάθεια
πέραν από τους ανθρώπους μαύρου δέρματος
και... στους Έλληνες. Πυροβολισμοί, εμπρησμοί
και άλλες κορυφώσεις έγραψε η ιστορία αυτής
της «σχέσης».
Ο τρόπος διαβίωσης των Ελλήνων ήταν όπως
σχεδόν βλέπουμε σήμερα τους μετανάστες στη
χώρα μας. Αλλά ακριβώς, όπως και σήμερα, οι
μετανάστες θεωρούνταν πηγή μόλυνσης. Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Εκεί μας κόλλησαν
το «filthy Greeks», δηλαδή «βρωμοέλληνες». Η
επαίσχυντη συμπεριφορά θωρούνταν σε μαρκίζες εστιατορίων, όταν οι Έλληνες έκαναν τα
πρώτα βήματα στην εστίαση, αναγράφοντας
«All American. No rats. No Greeeks». Μετάφραση; «Αμιγές Αμερικάνικο. Όχι ποντίκια. Όχι Έλληνες». Ακριβώς σαν το πιο πρόσφατο «Απαγορεύονται οι Έλληνες και τα σκυλιά!» που λέγεται για
τη Γερμανία και το δικό της ρατσισμό.
Σε αυτά προσθέστε και μια έλλειψη διάθεσης
από τους Έλληνες να μάθουν Αγγλικά και να
ενταχθούν στην κοινωνία «υποδοχής», πράγμα
που στηλιτεύονταν από τους Αμερικάνους. Μαζεύονταν μαζί στα καφενεία τους και μιλούσαν
πολιτικά μεταξύ τους πίνοντας και τζογάροντας.
Πράγματα ασυνήθιστα για τον συντηρητικό Βορειοαμερικάνο.
Στα εργασιακά; Όπως λέει ο καθηγητής D.
Georgakas, όταν πρωτοσυστάθηκαν εργατικά
συνδικάτα στους μύλους της Ουάσινγκτον, οι Έλληνες αποκλείστηκαν από τις κεντρικές οργανώσεις ως μη λευκοί. Έτσι, για να υπερασπιστούν τα
συμφέροντά τους σχημάτισαν συνδικάτο.
Οι πόλεμοι του πρώτου μισού του αιώνα σφυρηλάτησαν «σκληρές» καρδιές στους Έλληνες
δίνοντας μέσα από το πρίσμα των εχθροπραξιών και απ’ τα στατιστικά που αναφέραμε παραπάνω, την εντύπωση ενός έθνους μιλιταριστών
και αμοραλιστών. Όπως οι σύγχρονοι Έλληνες
θεωρούν φυλές που έρχονται από περιοχές που
οι Αμερικανοί φρόντισαν να εκδημοκρατίσουν,
όπως το Αφγανιστάν.
Επιστέφοντας στην εργασιακή συμπεριφορά
και οργάνωση οι Έλληνες έδειξαν ένα μεικτό
πρόσωπο. Από τη μία πρωτοστάτησαν ή συμμετείχαν σε συνδικάτα και αγώνες, όπως αναπτύσσονται στο βιβλίο ενός άλλου Dan Georgakas
(και εδώ), Έλληνα αναρχικού αυτήν τη φορά.
Από την άλλη, όμως, χρησιμοποιήθηκαν ως
απεργοσπάστες όπου η εργοδοσία εύρισκε ανθρώπους που θα ρίσκαραν ώστε να κερδίσουν τα
ως προς το ζην. Χαρακτηριστικό ήταν το πογκρόμ
που υπέστη η Ελληνική κοινότητα της Νότιας
Ομάχα (South Omaha - 1909), πληθυσμού γύρω
στους 2.000. Δεν ήταν τα μόνα κρούσματα διωγμών που συνέβησαν εις βάρος των ομοεθνών μας
τη δύσκολη εκείνη εποχή. Νιου Χαμσάιρ- 1906,
Σικάγο 1907, Γουάιτ Πάιν-1908 κ.α. Μάλιστα σε
ένα συμβάν στην Ουάσινγκτον, Αμερικάνοι έβα-

λαν Έλληνες σε πλοιάριο και τους είπαν να μην
επιστρέψουν γιατί θα πυροβοληθούν.
Τα φθηνά χέρια των Ελλήνων τους έφερναν
στις δουλειές και ελέω Μεγάλης Ύφεσης (1929)
οι Αμερικάνοι «στενεύονταν» στο καρεκλάκι
του σοφρά της ανεργίας. Αλλά κατηγορούσαν
τους Έλληνες ότι τους έπαιρναν τις δουλειές στις
οποίες την ίδια ώρα οι Αμερικάνοι δεν ήθελαν να
εργάζονται θεωρώντας τες κατώτερες, ευτελείς.
Βέβαια, για την εικόνα του μιλιταριστή απεργοσπάστη ευθύνη κυρίαρχη έχουν και τα ΜΜΕ
που αναπαρήγαγαν το στερεότυπο την ίδια ώρα
που (το «μεικτό» πρόσωπο των Ελλήνων) συμμετείχαν σε διαμαρτυρίες εναντίον εργοδοτών που
χρησιμοποιούσαν απεργοσπάστες. Καθίσταται
σαφές ότι κάθε γενίκευση λανθασμένη.
Επιστρέφοντας στην South Omaha, η χρήση
Ελλήνων ως απεργοσπάστες σε κινητοποίηση
των κατοίκων της περιοχής εξόργισε τον κόσμο.
Σε μια ένταση που δημιουργήθηκε συνέπεια
αντίδρασης των εργαζομένων, ένας αστυνόμος
(Εντ Λόουρι) δολοφονείται από Έλληνα απεργοσπάστη (Γιάννης Μουσουρίδης). Τότε ξεσπά
λυντσάρισμα σε όποιον Έλληνα κινούνταν στην
πόλη και εμπρησμοί των ιδιοκτησιών (κατοικιών
και καταστημάτων) των ομοεθνών μας. Λεπτομέρειες μας παρέχει ο Ελληνοαμερικανός καθηγητής John G. Bitzes εδώ για το πως προστατεύτηκαν οι συμμετέχοντες, για την καλή τύχη του Ι.
Μουσουρίδη και την... κακή του Νικόλα Τζιμίκα
που δολοφονήθηκε μάλλον ως οφθαλμός αντί
του οφθαλμού του αστυνόμου.
Τα γεγονότα της South Omaha αναπαρήγαγαν τα μέσα της εποχής με τρόπο που ερέθιζε το
ρατσιστικό ένστικτο, τον φόβο και το μίσος (σας
θυμίζει τίποτα;) κατά των Ελλήνων. Αποτέλεσμα
ήταν πολύ σύντομα να έχουμε προβλήματα πογκρόμ σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ, όπως το Κάνσας
Σίτυ (Κάνσας) και το Ντέιτον (Οχάιο).
Ο Τύπος της εποχής γιά τους 'Ελληνες
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ. Ξεφυλλίζοντας τις ομογενειακές εφημερίδες της εποχής, διαπιστώνει κανείς
ότι τα ρατσιστικά στερεότυπα σε βάρος των
ελλήνων μεταναστών αφθονούσαν στις στήλες
του αμερικανικού τύπου, με θεματολογία που
παρουσιάζει εκπληκτικές αναλογίες με όσα γράφονται κι ακούγονται σήμερα στην Ελλάδα για
τους Αλβανούς συμπολίτες μας. Πρώτο και κύριο
χαρακτηριστικό που αποδίδεται στους Ελληνες,
έτσι γενικά, είναι η υψηλή εγκληματικότητα. Καθρέφτης της σχετικής αρθρογραφίας μπορεί να
θεωρηθεί η τακτική στήλη «Ελληνες εν Αμερική»
του «Ελληνικού Αστέρος» του Σικάγου, που περιείχε ως επί το πλείστον αναδημοσιεύσεις από
τον τοπικό τύπο διάφορων περιοχών: σε σύνολο
149 ειδήσεων που δημοσιεύθηκαν στις 12 πρώτες εβδομάδες του 1909, οι 78 (ποσοστό 52,3%)
αφορούσαν πραγματικά εγκληματικά περιστατικά με δράστες Ελληνες μετανάστες ενώ άλλες
16 (10,7 %) ασχολούνταν με παρεμφερείς κατηγορίες που -λανθασμένα ή `φουσκωμένα'- τους
απευθύνθηκαν. Ακολουθεί επιλογή από χαρακτηριστικά δημοσιεύματα της εν λόγω στήλης.
ΤΣΑΝΤΑΚΗΔΕΣ. «Η εν Φιλαδελφεία της Πενσυλβανίας συνάδελφος `Ημερολόγιον' γράφει
ότι συνελήφθη ο Ελλην Βουζάνης, κατηγορούμενος ότι κατέριψε χαμαί μίαν Αμερικανίδα με τον
σκοπόν να της αφαιρέσει τα διαμαντικά και τα
πολύτιμα αυτής ενώτια» (15/1/1909).
ΒΙΑΣΤΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ. «Επίθεσις Ελληνος κατά

μικράς αμερικανίδος. Εν Πουέμπλο'' της πολιτείας Κολοράδου κατά την εκεί εφημερίδα
''Chieftain'' συνελήφθη ο Ελλην Ιωάννης Σωτηρίου, διότι νύκτα τινά μεθυσμένος ών κατεδίωξε μικράν τίνα Αμερικανίδα. Εις τας φωνάς
της παιδίσκης προσέτρεξαν κλητήρες, οίτινες
συνέλαβον τον μεθυσμένον ομογενή, όν οδήγησαν εις το κρατητήριον, όπου την επομένην
κατεδικάσθη εις πρόστιμον 100.000 δολλαρίων
και τα έξοδα παρ' όλας τας διαμαρτυρίας του ότι
ουδέν κακόν διεννοείτο και ότι η μικρά Αμερικανίς ωμοίαζε τα μέγιστα προς την εν τη γενετείρα
διαμένουσαν αδελφήν του (5/2/1909).
ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΟΙ ΑΝΗΛΙΚΩΝ. «Κατά την εν
Μέμφιδι της πολιτείας Τεννεσή συνάδελφον
''Scimiter'' συνελήφθησαν οι Ελληνες Ηλίας και
Νικόλαος Καλαμούζος, κατηγορούμενοι επί παραβάσει του περί μεταναστεύσεως νόμου δια της
εισαγωγής Ελληνοπαίδων ανηλίκων, ούς ετοποθέτουν ως υπαλλήλους εις στιλβωτήρια υποδημάτων, λεγόντες και διαβεβαιούντες ενόρκως προ
των μεταναστευτικών αρχών ότι οι εισαγόμενοι
Ελληνόπαιδες ήσαν συγγενείς των» (19/2/1909).
ΒΡΩΜΙΑΡΗΔΕΣ. «Την φρικώδη κατάστασιν
των Ελλήνων αναγιγνώσκομεν εν τη Δέμβερ του
Κολοράδου συναδέλφω `Νέα'. Κατά την συνάδελφον ταύτην, ήτις δημοσιεύει εν πλάτει την
έκθεσιν του εκεί αστυϊάτρου, 800 Ελληνες ζώσιν
υπό τους χειρίστους της υγιεινής και ανθρωπότητος κανόνας. Η αστυνομία εύρε περί τους 25
Ελληνας κοιμωμένους και διαιτωμένους εις έν
στενότατον δωμάτιον. Αμέσως η αστυνομία εξεδίωξε τούτους εκείθεν και απελύμανε καταλλήλως το δωμάτιον τούτο, εξ ού ηπειλείτο η υγεία
και του περιοίκου πληθυσμού. Ενεκα τούτου η
συνάδελφος επιτίθεται δριμύτατα κατά των Ελλήνων, λέγει δ' ότι εκ της ελεεινής τούτων υγιεινής καταστάσεως απειλείται η υγεία όλης της
πόλεως» (5/3/1909).
ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΕΣ. «Δεν είνε ούτε η πρώτη ούτε
η τελευταία φορά, καθ' ήν συμβαίνει ομογενείς
να εργάζωνται ως ανταπεργοί. Τούτο είνε κάκιστον, διότι όχι μόνον μισητοί μεταξύ των άλλων
ανθρώπων γενόμεθα, αλλά ενεργούμεν και καθ'
ημών αυτών, ενώ εκ του άλλου άι διάφοροι Αμερικανικαί εταιρείαι μας μεταχειρίζονται ως όργανα, η δε ζωή μας διατρέχει τον έσχατον των
κινδύνων» (29/1/1909).
ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΟΙ. «Ετερον κρούσμα σωματεμπορίας μας έρχεται από την πόλιν Κάνσας της
πολιτείας Μιζούρι, κατά την εκεί συνάδελφον
`Αστήρ'. Ενεκα τούτων οι επί της μεταναστεύσεως επόπται ήρξαντο σταυροφορίαν κατά των
Ελλήνων, ενώ άι Αμερικανικαί εφημερίδες πλάσσουσι διαφόρους φανταστικάς ιστορίας, αίτινες
γράφονται επί το τραγικώτερον προς εξερέθισιν
των Αμερικανών κατά των Ελλήνων. Το βέβαιον
είναι ότι τοιαύτα κρούσματα συμβαίνουσιν, αλλά
είναι όντως πολύ άδικον να μέμφεται ολόκληρος
ο Ελληνικός πληθυσμός δια την παρανομίαν 2-3
Ελλήνων ιδιοκτητών στιλβωτηρίων» (1/1/1909).
Φεστιβάλ Τορόντο- Καναδάς
Θέλετε σουβλάκι και πίτες ωραία ψημένες
από Καναδούς; Καλωσορίσατε στο Τορόντο του
Καναδά. Εδώ κάθε χρόνο και προς τιμήν των
Ελλήνων που εκδιώχθηκαν βάναυσα από την
πόλη, με εμπρησμούς και απείρου… μίσους
σκηνές, πραγματοποιείται κάτι σαν φεστιβάλ με
παραδοσιακές Ελληνικές λιχουδιές, όχι τόσο για
τον εξευγενισμό των Καναδών αλλά κυρίως ως
αντιρατσιστική πρωτοβουλία συμφιλίωσης και
ανθρωπισμού.
Τότε, γύρω απ’ το 1918 (λίγο νωρίτερα για την
ακρίβεια) ο Εθνικός Διχασμός επηρέασε την εικόνα των Ελλήνων στο εξωτερικό. Η μη συμμετοχή της Ελλάδας στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο είχε
εκληφθεί από τους Καναδούς, εν προκειμένω,
ως υπεκφυγή. Την ώρα που Καναδοί στρατιώτες
άφηναν τις οικογένειές τους για να πολεμήσουν
στο πλευρό της Ανάντ.
Η επιστροφή των στρατιωτών βρήκε τους Έλληνες να έχουν κυριαρχήσει στο εμπόριο και να
έχουν διεισδύσει στα οικονομικά του Τορόντο με
καταστήματα, εστιατόρια κ.λπ.. Αυτό δεν άρεσε
στους βετεράνους που με τα χούγια του πολέμου
στο σώμα τους αναζητούσαν ελπίδα στη χώρα
τους. Το ποτήρι έσταξε τον Αύγουστο του 1918
όταν βετεράνοι και απλοί πολίτες (γύρω στους
20.000) επιτέθηκαν σε ό,τι υπήρχε ελληνικό και
δεν άφησαν εστιατόριο για εστιατόριο. Σχεδόν
τέσσερεις ημέρες οδομαχίες έλαβαν μέρος με
τελικό αποτέλεσμα σωματικές βλάβες Ελλήνων
(μεταξύ αυτών γυναίκες και παιδιά) και ανυπολόγιστες υλικές ζημιές.
Αυτά τα γεγονότα είναι, λοιπόν, η αφορμή που
το Τορόντο κάθε χρόνο μυρίζει γύρο. Αυτόν τον
βίαιο Αύγουστο (Violent August).
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Σε δημοψήφισμα θα κληθούν να αποφασίσουν,
δέκα χρόνια μετά, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, αν αποδέχονται ένα νέο σχέδιο τύπου Ανάν
γιά την δημιουργία ομόσπονδου κράτους, με δύο
ισότιμα κρατίδια. Οι ''δεδομένοι'' Αναστασιάδης,
Σαμαράς-Βενιζέλος ετοιμάζουν ξεπούλημα
Οι εξελίξεις:
- O Tουρκοκύπριος ηγέτης Ντερβίς Έρογλου
αποδέχθηκε το κοινό ανακοινωθέν, το οποίο
ήταν προαπαιτούμενο για να καθίσει στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων με τον Κύπριο πρόεδρο
Ν. Αναστασιάδη.
- O αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών
Τζόζεφ Μπάιντεν τηλεφώνησε στον πρόεδρο
της Κυπριακής Δημοκρατίας και του έκφρασε
την πλήρη υποστήριξή του, με την ευκαιρία της
έναρξης των διαπραγματεύσεων, που αναμένεται να ξεκινήσουν την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου.
- Αθήνα, Σαμαράς με Αναστιασιάδη. Ο Έλληνας πρωθυπουργός δήλωσε ότι έγινε μια ενδελεχής συζήτηση για τις τελευταίες εξελίξεις και
τις προοπτικές επίλυσης και επανεκκίνησης των
διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Ο
κ. Σαμαράς σημείωσε πως ο Κύπριος Πρόεδρος
τόνισε ότι βασική προϋπόθεση είναι η συμφωνία
επί του κοινού ανακοινωθέντος. «Από πλευράς
μου να επαναλάβω ότι το κυπριακό είναι το κορυφαίο εθνικό θέμα της εξωτερικής πολιτικής
της Ελλάδος και θεμέλιος λίθος είναι η συνεχής
διαβούλευση με την Κυπριακή Δημοκρατία». Ο
πρωθυπουργός μίλησε για μια δίκαιη, βιώσιμη,
λειτουργική λύση με μια αδιαίρετη κυριαρχία,
μια διεθνή προσωπικότητα, μια ιθαγένεια και
εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
Στο τραπέζι των συνομιλιών θα καθίσουν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, συνέχισε, ενώ
υπονοώντας ότι δεν θα δεχτεί άλλη ιστορία τύπου Ανάν, τόνισε πως «πρέπει να αντλήσουμε και
διδάγματα από πρόσφατες φάσεις της πορείας
του κυπριακού και να διαφυλάξουμε τις προϋποθέσεις ευρύτατης εθνικής συναίνεσης». Σε κάθε
περίπτωση πρόσθεσε, η όποια λύση θα πρέπει
να περάσει μέσα από τη διενέργεια δύο ταυτοχρόνων δημοψηφισμάτων.
Κυβερνητικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι
«το χείριστο θα ήταν να έχουμε ένα αποτυχημένο δημοψήφισμα» και πως «έχει μεγάλη σημασία η ευρεία συναίνεση». Στις δηλώσεις του ο
κ. Σαμαράς τόνισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να
στηρίζει τις προσπάθειες και επί της διαδικασίας
και επί της ουσίας του κυπριακού. Επιπλέον, συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία κατά την άσκηση
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της στην ΑΟΖ,
ενώ κατηγόρησε την Τουρκία κάνοντας λόγο για
απαράδεκτες και μάταιες τακτικές κλιμάκωσης
της έντασης.
- Τον λόγο της «βιασύνης» γιά συνομιλές, τον
είχε αναφέρει η υφυπουργός Εξωτερικών των
ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ σε δηλώσεις της λίγο
πριν από την κατάθεση των προσχεδίων για το
κοινό ανακοινωθέν στον ΟΗΕ: «Τα νέα δεδομένα
που δημιουργούν οι ανακαλύψεις στον τομέα
της ενέργειας στα ανοιχτά του νησιού μπορούν
να λειτουργήσουν ως ευκαιρία για την επίτευξη
προόδου». Και καλούσε τις δύο πλευρές να συνεργαστούν τόσο για να λυθεί το Κυπριακό όσο
και για να αξιοποιηθούν οι υδρογονάνθρακες
από κοινού!
- ΣΥΡΙΖΑ... Δήλωση της Ρένας Δούρου για την
επίσκεψη στην Αθήνα του προέδρου της ΚυπριαΗ εικόνα εκτός Κύπρου είναι κρυστάλλινη.
Από την στιγμή που επιβεβαιώθηκε ότι ο βυθός
πέριξ της Κύπρου κρύβει θησαυρό, οι ισχυροί
του κόσμου άρχισαν να σχεδιάζουν πώς θα τον
αξιοποιήσουν. Οι πλανητάρχες, πάτησαν αμέσως
πόδι στην περιοχή. Δική τους εταιρεία ανέλαβε
πρώτη δικαιώματα εξόρυξης. Η πλανητική ηγεσία διακήρυξε ότι αποφάσισαν να αναλάβουν τα
ηνία στο κυπριακό. Για να χειριστούν την αξιοποίηση όσο πιο ομαλά γίνεται, αποφάσισαν να
ξεμπερδεύουν με το Κυπριακό. Θα δώσουν και
στην Τουρκία όφελος από υδρογονάνθρακες.
Τους βόλεψαν αφάνταστα τα τρανταχτά λάθη
του Χριστόφια και άλλων που οδήγησαν την οικονομία στην εντατική και κατέστησαν το νησί
όμηρο τους. Και το χαλί για τη διαδικασία επίλυσης του κυπριακού άρχισε να στρώνεται… Δεν
είναι ωστόσο, στρωμένο με ροδοπέταλα. Ο Κορεάτης φρόντισε να το δείξει εξαρχής. Υποβίβασε χωρίς τον παραμικρό ενδοιασμό την Κ.Δ. σε
κοινότητα και τον εκλελεγμένο Πρόεδρο της σε
αρχηγό κοινότητας. Το Barbaros σεριανίζει επιδεικτικά για να μας υποδεικνύει ότι ο θησαυρός
δεν βγαίνει από το βυθό χωρίς να βάλουν κι αυτοί χέρι. Η κ. Βικτώρια Νούλαντ έδωσε ένα μικρό
δείγμα της αμερικανικής αποφασιστικότητας.

ΤΟ ΘΕΜΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ''ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ''

Σε δημοψήφισμα θα κληθούν να αποφασίσουν, δέκα χρόνια μετά, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, αν αποδέχονται ένα νέο σχέδιο τύπου Ανάν
γιά την δημιουργία ομόσπονδου κράτους, με δύο ισότιμα κρατίδια. Οι
''δεδομένοι'' Αναστασιάδης, Σαμαράς-Βενιζέλος ετοιμάζουν ξεπούλημα

κής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη ενόψει
των εξελίξεων στο κυπριακό:
«Τούτες τις ώρες που το κυπριακό βρίσκεται
στο επίκεντρο έντονης διπλωματικής κινητικότητας, ας μην ξεχνάει κανείς ότι: δίκαιη και βιώσιμη λύση του κυπριακού σημαίνει να μπει τέλος
στην τουρκική κατοχή και να δημιουργηθεί μια
δικοινοτική - διζωνική ομοσπονδία με μία ιθαγένεια, μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα,
χωρίς ξένη στρατιωτική παρουσία.
Η δε τήρηση του διεθνούς δικαίου και των
σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ οφείλει να είναι
πραγματική και να μην περιορίζεται σε αναφορές κι επικλήσεις σε σχετικά δελτία τύπου.
Τέλος, χειρισμοί αποκλεισμών, επιλεκτικών
συναντήσεων και ενημέρωσης είναι, πέρα από
θεσμικά απαράδεκτοι και εν τέλει εθνικά επικίνδυνοι».
- ANEΛ... Δήλωση Τέρενς Κουίκ: «Μετά το ξεπούλημα του ονόματος Μακεδονία ετοιμάζουν
δεύτερο σχέδιο Ανάν για το Κυπριακό. Αποδέχονται ως συνομιλητή το ψευδοκράτος και μια
τέτοια ενέργεια αποτελεί έμμεσο (αν όχι και
άμεσο) βήμα για αναγνώριση. Το Κυπριακό είναι
θέμα εισβολής και κατοχής και βλέπουμε με την
επερχόμενη διχοτόμηση, να μπαίνουν στην ίδια
μοίρα εισβολείς και κατεχόμενοι. Η Ελλάδα πρέπει να κρατήσει εθνική στάση, στον δρόμο που
χάραξε με την γενναία πατριωτική πολιτική του ο
Τάσσος Παπαδόπουλος και να μην επιτρέψουμε
να χαθεί εθνικό έδαφος. Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ δεν θα δώσουμε καμιά συναίνεση σε ένα νέο
σχέδιο Ανάν».
Ο Κύπριος Πρόεδρος Ν. Αναστασιάδης έκφρασε την πεποίθησή του ότι η συνεργασία μεταξύ
Ελλάδας και Κύπρου θα δημιουργήσει προοπτικές εθνικής συνεννόησης. «Το κοινό ανακοινωθέν δεν αποτελεί λύση αλλά θέτει τις βάσεις»,

επισήμανε ο κ. Αναστασιάδης και πρόσθεσε ότι
«Τα πιο δύσκολα είναι αυτά που ακολουθούν το
κοινό ανακοινωθέν». Ο κ. Αναστασιάδης έκανε
λόγο για κοινή πορεία με την ελληνική κυβέρνηση και εκτίμησε ότι η συνεργασία αυτή θα
δημιουργήσει και τις προοπτικές της εθνικής
συνεννόησης.
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΟΣ
1. Η παρούσα κατάσταση είναι απαράδεκτη και
η παράτασή της θα έχει αρνητικές συνέπειες για
τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους.
Οι ηγέτες επιβεβαίωσαν ότι η επίλυση θα έχει
θετική επίδραση σε ολόκληρη την περιοχή, ενώ
πρωτίστως θα επωφελούνται οι Τουρκοκύπριοι
και οι Ελληνοκύπριοι, με σεβασμό στις δημοκρατικές αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα και
τις βασικές ελευθερίες, καθώς και τις ξεχωριστές
ταυτότητες και την ακεραιότητα αμφοτέρων, διασφαλίζοντας το κοινό τους μέλλον σε μια ενωμένη Κύπρο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Οι ηγέτες εξέφρασαν την αποφασιστικότητά
τους να επαναρχίσουν δομημένες διαπραγματεύσεις με τρόπο που προσβλέπει σε αποτελέσματα. Όλα τα άλυτα βασικά θέματα θα είναι
στο τραπέζι και θα συζητηθούν αλληλένδετα.
Οι ηγέτες θα έχουν ως στόχο να φτάσουν σε επίλυση το συντομότερο δυνατό και ακολούθως να
πραγματοποιήσουν ξεχωριστά και ταυτόχρονα
δημοψηφίσματα.
3. Η επίλυση θα βασίζεται σε δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως
καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις Συμφωνίες Υψηλού
Επιπέδου. Η ενωμένη Κύπρος, σαν μέλος των
Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
θα έχει μια ενιαία νομική προσωπικότητα και μια
κυριαρχία, η οποία θα καθορίζεται ως η κυριαρ-

Ανακοινωθέν βάσει σχεδίου και καρναβάλια που ήρθαν πρόωρα
Επί τέσσερεις μήνες οι σκληροτράχηλοι ηγέτες
έκαναν επίδειξη παλικαρισμών. Η Βικτώρια λες
και κρατούσε μαγικό ραβδάκι: 'Εκλεισε το θέμα
του κοινού ανακοινωθέντος.
Αυτή είναι η κρυστάλλινη εικόνα των εκτός
Κύπρου. Η εικόνα εντός των τειχών όμως; Ως συνήθως, με πρωταγωνιστές που πελαγοδρομούν
και σαφώς επηρεασμένη από τα καρναβάλια που
καταφθάνουν. Με το που είδε το φως της δημοσιότητας το κοινό ανακοινωθέν, ο κόσμος χωρίστηκε στα δύο, θυμίζοντας το 2004.
Οι πολιτικοί πρώτης, δεύτερης και τρίτης
γραμμής έμειναν δέκα ολόκληρα χρόνια ταμπουρωμένοι στις θέσεις τους. Μερικοί ύψωναν τους
τόνους για να υπενθυμίζουν τη «νίκη» τους και
οι άλλοι έβαλαν τα σπαθιά στα θηκάρια και σίγησαν. Ανέμεναν όμως, πότε θα έρθει η στιγμή
να τα ξαναβγάλουν για να διεκδικήσουν «δικαίωση» για τη μάχη που έχασαν τότε.
Η μοίρα όμως, παίζει περίεργα παιχνίδια και
δημιουργεί περίεργες συνθήκες. Το ΑΚΕΛ του
περίφημου «τσιμεντώματος» βρίσκεται στην
απομόνωση και πασχίζει να πείσει τους οπαδούς
του να μην το εγκαταλείψουν. Στελέχη του κα-

τηγορούνται σε δίκη ενός σκανδάλου. Το ΑΚΕΛ
στηρίζει τον πρόεδρο Αναστασιάδη στο κυπριακό. Δεν το παίρνει άλλο «τσιμέντωμα» υπό αυτές τις συνθήκες. Ο γιός του Τάσσου ηγείται του
ΔΗΚΟ, όντας αυτό συγκυβερνών κόμμα. Δύσκολη
η θέση του. Προϊδεάζει για αποχώρηση από την
κυβέρνηση αν επισημοποιηθεί η συμφωνία επί
του κοινού ανακοινωθέντος. Πρέπει να περιμένει
όμως μέχρι που θα γίνουν οι εκλογές του κόμματος για να δεί αν θα ελέγχει τα συλλογικά όργανα
του κόμματος. Ο Νίκαρος χτυπάει κάτω από τη
μέση. Καλεί στο Προεδρικό τον big Μάριο για
ενημέρωση. Ως τι; Ως πρώην πρόεδρο κόμματος;
Μα εδώ δεν κάλεσε για κατ' ιδίαν ενημέρωση
τους πρώην προέδρους της Δημοκρατίας. Από
πού και ως πού να καλέσει έναν πρώην πρόεδρο
κόμματος; Φυσικά ο Νικόλας έχει άδικο. Διότι οι
πληροφορίες λένε ότι τον κάλεσε λόγω του τεράστιου πολιτικού εκτοπίσματος του. Ο άνθρωπος είχε βρει λύση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ρωσίας
για το συριακό, γιατί να μην τον συμβουλευτεί ο
Αναστασιάδης για ένα ανακοινωθέν; Και αν φύγει το ΔΗΚΟ από την κυβέρνηση; Μόνο το μισό
θα φύγει. Το άλλο μισό, το ανεπίσημο που ήταν

χία που απολαμβάνουν όλα τα κράτη-μέλη των
Ηνωμένων Εθνών υπό το χάρτη του ΟΗΕ και η
οποία προέρχεται εξίσου από Ελληνοκύπριους
και Τουρκοκύπριους. Θα υπάρχει μια ενιαία Κυπριακή ιθαγένεια, που θα ρυθμίζεται από την
ομοσπονδιακή νομοθεσία. Όλοι οι πολίτες της
ενωμένης Κύπρου θα είναι και πολίτες είτε του
ελληνοκυπριακού συνιστώντος κράτους είτε του
τουρκοκυπριακού συνιστώντος κράτους. Αυτή η
ιδιότητα θα είναι εσωτερική και θα συμπληρώνει
και όχι να αντικαθιστά με οποιοδήποτε τρόπο
την ενωμένη Κυπριακή ιθαγένεια.
Οι εξουσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
καθώς και θέματα που είναι σαφώς συναφή με
τις καθορισμένες αρμοδιότητές της θα προσδιορίζονται από το σύνταγμα. Το ομοσπονδιακό
σύνταγμα θα προνοεί επίσης ότι το κατάλοιπο
εξουσίας θα ασκείται από τα συνιστώντα κράτη. Τα συνιστώντα κράτη θα ασκούν πλήρως
και οριστικά όλες τις εξουσίες τους, μακριά από
επεμβάσεις από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
Οι ομοσπονδιακοί νόμοι δεν θα καταπατούν τις
νομοθεσίες των συνιστώντων κρατών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των συνιστώντων κρατών, και οι νομοθεσίες των συνιστώντων κρατών
δεν θα καταπατούν ομοσπονδιακούς νόμους που
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ομοσπονδιακής
κυβέρνησης. Οποιαδήποτε διαμάχη σε σχέση με
τα παραπάνω θα δικάζεται από το ομοσπονδιακό
ανώτατο δικαστήριο. Καμιά από τις δυο πλευρές
δεν θα μπορεί να διεκδικεί εξουσία ή δικαιοδοσία στην άλλη.
4. Η ενωμένη Κυπριακή ομοσπονδία θα προκύψει από την επίλυση μετά την έγκριση της
επίλυσης σε ξεχωριστά ταυτόχρονα δημοψηφίσματα. Το ομοσπονδιακό σύνταγμα θα ορίζει ότι
η ενωμένη Κυπριακή ομοσπονδία θα αποτελείται
από δυο συνιστώντα ίσα κράτη. Η δικοινοτική,
διζωνική φύση της ομοσπονδίας και οι αρχές
πάνω στις οποίες βασίζεται η Ε.Ε. θα διασφαλίζονται και θα γίνονται σεβαστές σε όλο το νησί.
Το ομοσπονδιακό σύνταγμα θα αποτελεί τον
ανώτατο νόμο του νησιού και θα δεσμεύει όλες
τις εξουσίες της ομοσπονδίας και των συνιστώντων κρατών. Η ένωση ολόκληρης ή μέρους
της ομοσπονδίας με οποιαδήποτε άλλη χώρα ή
οποιασδήποτε μορφής διχοτόμηση ή απόσχιση
ή οποιαδήποτε άλλη μονομερής αλλαγή στην
κατάσταση πραγμάτων απαγορεύεται.
5. Οι διαπραγματεύσεις βασίζονται στην αρχή
πως τίποτε δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν τα πάντα.
6. Οι διορισμένοι εκπρόσωποι έχουν πλήρη
εξουσία να συζητούν οποιοδήποτε θέμα σε οποιαδήποτε στιγμή και πρέπει να απολαμβάνουν
παράλληλη πρόσβαση σε όλους τους ενδιαφερόμενους στη διαδικασία, όταν χρειάζεται. Διατηρούν την απόλυτη εξουσία λήψης αποφάσεων.
Μόνο μια συμφωνία στην οποία θα καταλήξουν
ελεύθερα οι ηγέτες μπορεί να τεθεί σε ξεχωριστά
ταυτόχρονα δημοψηφίσματα. Οποιασδήποτε
μορφής διαιτησία αποκλείεται.
7. Οι πλευρές θα επιδιώξουν να δημιουργήσουν
ένα θετικό κλίμα για να εξασφαλίσουν την επιτυχία των συνομιλιών. Δεσμεύονται να αποφύγουν
την απόδοση ευθυνών ή οποιαδήποτε αρνητικά
δημόσια σχόλια σχετικά με τις διαπραγματεύσεις. Επίσης δεσμεύονται στις προσπάθειες να
εφαρμοστούν μέτρα δόμησης εμπιστοσύνης που
θα παρέχουν μια δυναμική ώθηση στην προοπτική για μια ενωμένη Κύπρο.
μέχρι πριν μερικούς μήνες επίσημο, θα συνεχίσει
να στηρίζει την κυβέρνηση. Ιδίως αν εκλεγεί και
ο Μάρκος. Μικρό το κακό για την κυβέρνηση.
Θα έχει την στήριξη του ΑΚΕΛ που μόλις ξεφορτωθεί το βαρίδι της Δρομολαξιάς θα μπορεί να
ξαναγίνει ισχυρό, όπως το «ονειρεύονται» σήμερα οι Συναγερμικοί.
Α, υπάρχει και ο Συλλούρης. Ξεχάστε το ΕΥΡΩΚΟ που έβριζε τον Αναστασιάδη για εθνική
προδοσία. Τώρα ο άνθρωπος διεκδικεί θέση
στο Γκίνες. Είναι ο πρώτος κομματάρχης που
συμμετέχει ως υποψήφιος σε ψηφοδέλτιο άλλου κόμματος. Προφανώς διέγραψε και τη θέση
του εναντίον της ομοσπονδίας και σέβεται το
κοινό ανακοινωθέν της (συν)ομοσπονδίας. Όσο
για τον Λιλλήκα, ποιος τον λογαριαζει αυτόν. Ας
φωνάζει. Του τραβάνε ακόμη καμιά επιλεκτική
διαρροή ότι δήθεν έβγαλε χρήματα στο εξωτερικό και τον καθιστούν αναξιόπιστο στα μάτια
του λαού.
Είπαμε, είναι όλα καλά σχεδιασμένα. Τα καρναβάλια αυτή τη φορά έφτασαν πολύ πιο νωρίς.
Στη θέση του βασιλιά καρνάβαλου, θα είναι μια
μαυροφορεμένη γριούλα με ένα πιστόλι στον
κρόταφο της.
Γ. Καλλινίκου (Φιλελεύθερος, Κύπρου)

12

•

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Δύο φορές ο Σαμαράς αναγκάστηκε να... απολογηθεί στο Αμερικανικό Εβραϊκό Συμβούλιο
(American Jewish Committee - AJC): για τη συμπερίληψη των Γεωργιάδη και Βορίδη στα ψηφοδέλτια της Ν.Δ. και για τη δράση της Χρυσής
Αυγής. Τώρα ήρθε η σειρά του... Τσίπρα.
Το ξερίζωμα της Χ.Α. και ο περιορισμός της πολιτικής φιλοδοξίας των δύο προερχόμενων από
την Άκρα Δεξιά πολιτικών αποτέλεσαν απαίτηση
του εν λόγω Συμβουλίου απευθυνόμενη στον νυν
πρωθυπουργό.
Η απαίτηση αυτή ελήφθη σοβαρότατα υπ’ όψιν
ακριβώς διότι το AJC δεν είναι μια αμελητέα δύναμη: αποτελεί ένα από τα πιο «σκληρά» και πιο
ισχυρά πολιτικά και οικονομικά λόμπι του πλανήτη, με ιδιαίτερη ισχύ στις ΗΠΑ και τον Λευκό
Οίκο. Και στις δύο περιπτώσεις ο Σαμαράς υποχρεώθηκε -υπό την απειλή της πλήρους απαξίωσής του στις ΗΠΑ- να παράσχει εγγυήσεις και
διαβεβαιώσεις.
Αυτό είναι γνωστό και ο πρώτος που όφειλε να
το γνωρίζει είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ως αξιωματική αντιπολίτευση.
Τώρα το ίδιο αυτό πανίσχυρο λόμπι έρχεται να
«καταχεριάσει», κατά τρόπο προσβλητικό και
ανοίκειο είναι η αλήθεια, τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος
είχε την τραγική «έμπνευση» να ορίσει ως υποψήφιο περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας τον
δημοσιογράφο Θεόδωρο Καρυπίδη, έναν άνθρωπο ο οποίος με δημόσιες τοποθετήσεις του
άφησε ορθάνοιχτο το περιθώριο να κατηγορηθεί
δικαιολογημένα είτε για αντισημιτισμό είτε για
επικίνδυνη ηλιθιότητα.
Εξ αρχής η επιλογή αυτή επικρίθηκε από διάφορες -και ιδεολογικά εντελώς ασύμφωνες μεταξύ τους- πλευρές εντός του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες
επέδειξαν εγκαίρως τα απαιτούμενα ανακλαστικά. Όμως, καμιά από τις ενστάσεις δεν ελήφθη
υπ’ όψιν από την ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Το ίδιο συνέβη με την επίσης ατυχή υποψηφιότητα του Οδυσσέα Βουδούρη για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία στην πορεία ίσως
αποδειχθεί πολύ πιο προβληματική από ό,τι
φαίνεται σήμερα. Και εδώ έχουν διατυπωθεί οι
σχετικές προειδοποιήσεις και μένει να δούμε αν
θα ληφθούν υπ’ όψιν.
Το πολιτικό πρόβλημα
Στην περίπτωση Καρυπίδη χρειάστηκε η χονδροειδής παρέμβαση του αμερικανοεβραϊκού
λόμπι για να επανεξεταστεί στα σοβαρά μια κατά
τεκμήριο προβληματική επιλογή. Προφανώς
αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί τιμητικό για τον
ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ωστόσο δικαίως διαμαρτύρεται για το απαράδεκτα παρεμβατικό ύφος του
Αμερικανοεβραϊκού Συμβουλίου. Όμως το ύφος
του λόμπι είναι το μικρότερο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο σχετίζεται με την πολιτική ωριμότητα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ανακοίνωση σχετικά με τον «αποτροπιασμό»
που έκφρασε η αμερικανοεβραϊκή Οργάνωση
«American Jewish Committee» για την επιλογή
του ΣΥΡΙΖΑ να κατεβάσει υποψήφιο στη Δυτική
Μακεδονία τον Θεόδ. Καρυπίδη.Η ανακοίνωση:
«Δυστυχώς υπήρξε μια απαράδεκτη απόπειρα
παρέμβασης στα εσωτερικά πολιτικά πράγματα
της χώρας και ως απαράδεκτη ενέργεια μπορεί
να χαρακτηριστεί η δημόσια τοποθέτηση του
εκτελεστικού διευθυντή της αμερικανοεβραϊκής
οργάνωσης American Jewish Committee, Ντέιβιντ Χάρις, ο οποίος εξαπέλυσε εντελώς αναίτια
επίθεση σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορώντας
τον, ούτε λίγο, ούτε πολύ ως εξτρεμιστικό κόμμα,
το οποίο έχει ενσωματωμένες στους κόλπους του
αντισημιτικές απόψεις.
Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι
ο τρόπος της διατύπωσης της παρέμβασης του
κυρίου Χάρις, παρουσιάζει εντυπωσιακές ομοιότητες με τις μονταζιέρες του Μεγάρου Μαξίμου
και της λεωφόρου Συγγρού.
Δεν χρειάζεται να αναφερθεί κανείς στο γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σταθεί έμπρακτα απέναντι
στους νεοναζί και στους αρνητές του ολοκαυτώματος. Δεν χρειάζεται καμία αναφορά στις
δράσεις , σε όλα τα επίπεδα, του ΣΥΡΙΖΑ ενάντια
στον ρατσισμό και στην ξενοφοβία. Είναι πασίγνωστες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, προκαλούν έκπληξη κάποια
σημεία των χθεσινών δηλώσεων του κ. Χάρις τα
οποία μπορούν να χαρακτηρισθούν ως άστοχα.
Σε κάθε περίπτωση οι θέσεις της Αριστεράς απέναντι στα δεινά που υπέστησαν οι Εβραίοι από
τους ναζί είναι γνωστές και αποτελούν έλλειψη
σεβασμού στα εκατομμύρια των Εβραίων θυμάτων των ναζιστών τέτοιες τοποθετήσεις.

ΕΠΙΚ ΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τα μεταξωτά βρακιά, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι... Εβραίοι

Ο επικεφαλής της AJC με τον πρωθυπουργό Α. Σαμαρά,
Νέα Υόρκη, Οκτώβριος 2013

Όποιος δει τα γεγονότα για την τουρκοαιγυπτιακή συμμαχία εις βάρος των ελληνικών ενεργειακών και εθνικών συμφερόντων, θα αντιληφθεί
ότι αυτή την ώρα η Ελλάδα πληρώνει πανάκριβα
την καταστροφική ανεπάρκεια -για να μην πούμε κάτι... χειρότερο- των υπολειμμάτων του μεταπολιτευτικού συστήματος εξουσίας, της Ν.Δ.
και του ΠΑΣΟΚ.
Όποιος έχει τον στοιχειώδη νου θα αντιληφθεί
ότι αυτή η χώρα είναι εγκαταλελειμμένη από την
ηγεσία της, η οποία, παραδομένη στη Γερμανία,
απλώς ζητιανεύει λίγο ακόμη πολιτικό χρόνο από
τη Μέρκελ και τον Σόιμπλε πριν παραδώσει την
εξουσία στον επερχόμενο ΣΥΡΙΖΑ. Κατά πάσα πιθανότητα, αυτό θα συμβεί υπό το βάρος της λαϊκής κατακραυγής και της ακατανίκητης διάθεσης
για τιμωρία των ενόχων της καταστροφής.
Κατά συνέπεια η νυν αξιωματική αντιπολίτευση -ως τελευταία θεσμική κυβερνητική επιλογή,
όπως κατ’ επανάληψη έχουμε τονίσει- θα συγκεντρώσει πάνω της μια δυσανάλογα μεγάλη και
πολυποίκιλη ελπίδα. Για να αποτύχει, δεν χρειάζεται να «ξεπουλήσει» αυτή την ελπίδα. Αρκεί να
μην φανεί αντάξιά της.
Το ερώτημα που καλείται ο ΣΥΡΙΖΑ να αντιμετωπίσει είναι πώς θα διαχειριστεί μια καθημαγμένη χώρα και την αγωνία τη να μείνει ζωντανή,
αν σήμερα βάζει σε ένα τόσο ακατανόητο ρίσκο
την πολιτική του αξιοπιστία για χάρη μερικών
δεκάδων χιλιάδων ψήφων σε Περιφέρειες στις

οποίες η εκλογική του επικράτηση είναι από χέρι
τρομακτικά αμφίβολη.
Αν -όπως υπενθυμίζει η λαϊκή θυμοσοφία- «τα
μεταξωτά βρακιά θέλουν επιδέξιους κώλους», η
διαχείριση μιας χρεοκοπημένης χώρας απαιτεί...
πολύ περισσότερα. Πόσω μάλλον όταν πρέπει να
ληφθούν υπ’ όψιν πολύ πιο περίπλοκοι οικονομικοί και πολιτικοί συσχετισμοί πλανητικού επιπέδου και καμιά πιθανή συμμαχία ή αντιπαλότητα
δεν μπορεί να αγνοηθεί.
Στο μεταξύ ας δούμε με ποια ακριβώς επιχειρήματα «πυροβολήθηκε» ο ΣΥΡΙΖΑ από το
αμερικανοεβραϊκό λόμπι με αφορμή μια γελοία
επιλογή υποψηφίου περιφερειάρχη. Το κείμενο
που ακολουθεί είναι εξόχως διδακτικό ως προς
τις διπλωματικές διαστάσεις του – πέρα από τις
όποιες δικαιολογημένες ενστάσεις για τις ακραίες διατυπώσεις του.
Η ανακοίνωση του AJC
«Το AJC εκφράζει τον αποτροπιασμό του για
τις αντισημιτικές δηλώσεις του υποψηφίου του
κόμματος ΣΥΡΙΖΑ στις επερχόμενες εκλογές στην
Ελλάδα. Ο Θεόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος είναι
υποψήφιος περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, υποστηρίζει ότι το νέο κανάλι της δημόσιας
ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα, ονόματι NEΡIT,
έχει εβραϊκές ρίζες και ότι η πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στη Συναγωγή της Θεσσαλονίκης ήταν μια πράξη που
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Παρόλο που ο κ. Χάρις επιτίθεται στον ΣΥΡΙΖΑ, εμείς δεν θα διστάσουμε να συμφωνήσουμε
μαζί του ως προς την έξαρση του αντισημιτισμού
στην Ελλάδα.
Παραθέτουμε ενδεικτικά γεγονότα που συμβάλλουν όντως στην ενίσχυση τέτοιων φαινομένων
- Η δήλωση του συμβούλου του πρωθυπουργού και ενός εκ των έμπιστών του, κ. Τάκη
Μπαλτάκου ότι υπάρχει προοπτική συνεργασίας
της Νέας Δημοκρατίας με την ναζιστική Χρυσή
Αυγή.
- Η προσχώρηση στη ΝΔ και η ανάδειξη σε κυβερνητικές θέσεις στελεχών, που έχουν κατ’ επανάληψη εκθειάσει τον θεωρητικό του Ναζισμού
στην Ελλάδα, Κωνσταντίνο Πλεύρη.
Μπορεί ο εκτελεστικός διευθυντής της AJC, αν
θέλει, να απευθυνθεί αρμοδίως στο Ισραήλ για

περεταίρω πληροφόρηση. Θα πληροφορηθεί
σίγουρα ότι ο κ. Βορίδης υπήρξε ο διάδοχος του
σημερινού επικεφαλής της νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Νίκου Μιχαλολιάκου, στην
ηγεσία της νεολαίας της χουντικής και Παπαδοπουλικής ΕΠΕΝ. Θα πληροφορηθεί επίσης ότι
κ. Βορίδης ήταν δεδηλωμένος αντισημίτης από
τα μαθητικά και φοιτητικά του χρόνια. Θα πληροφορηθεί ακόμη πιο εύκολα και γρήγορα ότι
ο κ. Βορίδης ηγείτο στο παρελθόν ξενοφοβικού
και ακροδεξιού κόμματος, που λειτουργούσε ως
φορέας αντισημιτικών και ρατσιστικών απόψεων, του «Ελληνικού Μετώπου» . Κυρίως, όμως,
θα πληροφορηθεί ότι ο κ. Βορίδης υπήρξε προσωπική επιλογή του κ. Σαμαρά, όπως επίσης και
ο σημερινός υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
Λησμονεί ή δεν γνωρίζει ο κ. Χάρις, ότι ένας

απειλεί την Ελλάδα.
Ο εκτελεστικός διευθυντής της AJC Ντέιβιντ
Χάρις δήλωσε πως “χαμερπείς και εξωφρενικές εκφράσεις αντισημιτισμού στην Ελλάδα δεν
προέρχονται μόνο από τη Χρυσή Αυγή στην
Άκρα Δεξιά, αλλά επίσης, όπως καταδεικνύει
και η ανάρτηση του Θεόδωρου Καρυπίδη στο
Facebook, και από την Άκρα Αριστερά. Ο πρωθυπουργός Α. Σαμαράς, η κυβέρνησή του, όπως και
όλοι οι Έλληνες πολίτες, έχουν απορρίψει, κατά
τρόπο αξιέπαινο, αυτές τις επικίνδυνες επιθέσεις
και έχουν αναγνωρίσει το δικαίωμα των Ελλήνων
Εβραίων, να ζήσουν με ειρήνη και αξιοπρέπεια”.
Η εβραϊκή κοινότητα στην Ελλάδα αριθμεί,
αυτή τη στιγμή, περί τα 5.000 μέλη, επί συνόλου 11 εκατομμυρίων πολιτών, απώλεσε δε τη
συντριπτική πλειονότητα των μελών της κατά τη
διάρκεια της ναζιστικής κατοχής της χώρας και
της απέλασης εκατομμυρίων ανθρώπων προς τα
στρατόπεδα θανάτου.
Η NEΡIT (Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ
και Τηλεόραση) ιδρύθηκε το περασμένο καλοκαίρι, όταν η κυβέρνηση Σαμαρά έκλεισε την
ΕΡΤ. Ο Θ. Καρυπίδης ισχυρίζεται ότι το ακρωνύμιο ΝΕΡΙΤ συνδέεται με την εβραϊκή λέξη
Ner που σημαίνει το κερί και ότι τα κεριά που
ανάβουν κατά τη διάρκεια της εβραϊκής εορτής
Hanukkah συμβολίζουν τη νίκη των Εβραίων επί
του ελληνισμού.
Ο Θ. Καρυπίδης έγραψε, στον λογαριασμό του,
ότι ''Ο Σαμαράς ανάβει τα κεριά (Nerit) στην
επτάφωτη λυχνία των Εβραίων και βάζει φωτιά
στην Ελλάδα μετά την επίσκεψή του στη Συναγωγή της Θεσσαλονίκης (...), οργανώνει μια νέα
Hanukkah κατά των Ελλήνων. Το εγειρόμενο
μίσος κατά των Εβραίων, για κάθε είδους φερόμενη ως συνωμοσία, αποτελεί μια μακροχρόνια
και παγκοίνως γνωστή τακτική των πολιτικών
εξτρεμιστών, οι οποίοι ουδέν εποικοδομητικό
έχουν να προσφέρουν στα πραγματικά ζητήματα
που αντιμετωπίζει η χώρα τους.
Επίσης αποδεικνύεται, για άλλη μια φορά, ότι,
παρ’ όλες τις δήθεν διαφορές τους, οι πολιτικοί
της Άκρας Δεξιάς και της Άκρας Αριστεράς μπορούν να έχουν περισσότερα κοινά απ' όσα θα παραδέχονταν υπό άλλες συνθήκες: Την ικανότητα
επίδειξης τυφλού μίσους, μισαλλοδοξίας και δημαγωγίας''.
Η αριστερή παράταξη ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις,
μετά τη Νέα Δημοκρατία του πρωθυπουργού
Αντώνη Σαμαρά, ενώ η Χρυσή Αυγή κατατάσσεται στην τρίτη θέση. Μέχρι στιγμής, η ηγεσία
του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αντιδράσει στην ανάρτηση
του Θ. Καρυπίδη στο Facebook. Ο εκπρόσωπος
Τύπου του πρωθυπουργού χαρακτήρισε τις δηλώσεις του πολιτευτή του ΣΥΡΙΖΑ απαράδεκτες,
ρατσιστικές και αντισημιτικές».
Σταύρος Χριστακόπουλος
από τους βασικότερους υπουργούς της κυβέρνησης Σαμαρά, ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, υπήρξε «μαθητής» ενός δηλωμένου αντισημίτη, του
Κωνσταντίνου Πλεύρη, ο οποίος έχει συγγράψει
βιβλίο εναντίον των Εβραίων και τηρεί στάση
αμφισβήτησης του ολοκαυτώματος; Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, στα χρόνια
της νιότης του φωτογραφιζόταν με ναζιστικές
στολές, μιμούμενος τον Χίτλερ.
Τόσο ο Μάκης Βορίδης, όσο και ο Άδωνις Γεωργιάδης, υπήρξαν μέλη του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερμού, του οποίου ο πρόεδρος, Γιώργος
Καρατζαφέρης, έχει διακριθεί για την αντισημιτική του στάση και την εχθρότητά του προς κάθε
τι εβραϊκό.
Λησμονεί ή δεν γνωρίζει ο κ. Χάρις, ότι πριν
από λίγο καιρό η βρετανική εφημερίδα Guardian
έγραψε ότι «Η κυβέρνηση Σαμαρά έχει επικίνδυνα ίδιες ιδέες με την ναζιστική Χρυσή Αυγή»;
Λησμονεί ή δεν γνωρίζει ο κ. Χάρις, ότι στη
Νέα Δημοκρατία και στον περίγυρο του ίδιου του
πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά κινούνται σύμβουλοι, κομματικά και κυβερνητικά στελέχη, τα
οποία έχουν εκφράσει ρατσιστικές απόψεις και
αντιλήψεις;
Αν ο κ. Χάρις είναι απληροφόρητος, τότε οφείλει να ενημερωθεί σχετικά με το ποιοι είναι εκείνοι των οποίων πλέκει το εγκώμιο.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, γεννά εύλογα
ερωτηματικά η απόλυτη ταύτιση απόψεων αναφορικά με την ελληνική πραγματικότητα, του
εκτελεστικού διευθυντή μιας από τις μεγαλύτερες αμερικανοεβραϊκές οργανώσεις, με εκείνες
τις οποίες διατυπώνουν ακροδεξιοί θύλακες στο
εσωτερικό της κυβέρνησης και στο Μέγαρο Μαξίμου».

13

•

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΕΠΙΚ ΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σότσι, Ρωσία: Οι 22οι
χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
Με την φαντασμαγορική Τελετή Έναρξης,
παρουσία του Βλάντιμιρ Πούτιν, αλλά και του
Κάρολου Παπούλια, άνοιξε επίσημα η «αυλαία»
των 22ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Σότσι 2014».
Από 8 Φεβρουαρίου μέχρι το βράδυ της 23ης
Φεβρουαρίου '14, η Ολυμπιακή Φλόγα θα φωτίζει τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας και 2.800
αθλητές και αθλήτριες από 85 χώρες θα διαγωνιστούν με στόχο να προσφέρουν θέαμα στα εκατομμύρια των θεατών που θα παρακολουθήσουν
τη διοργάνωση.
Περίπου 40.000 θεατές βρέθηκαν στο στάδιο
«Φιστ» και αποθέωσαν τους αθλητές, αλλά και τα
μεγάλα αστέρια που έλαβαν μέρος στην Τελετή,
ιδιαίτερα τις Μαρία Σαράποβα, Γελένα Ισινμπάγεβα και τον Αλεξάντερ Καρέλιν. Η νύχτα έγινε
μέρα με τα χιλιάδες πυροτεχνήματα που ρίχτηκαν από τους διοργανωτές.
Οι Ρώσοι είχαν ετοιμάσει εντυπωσιακό εφέ στη
διάρκεια της παρουσίασης, αλλά τα πράγματα
δεν πήγαν όπως τα σχεδίασαν.
Στην οροφή του νεότευκτου σταδίου που διεξάγονται οι αγώνες, πέντε τεράστιες νιφάδες
χιονιού έκαναν την εμφάνισή τους. Βάσει των
προετοιμασιών αυτές επρόκειτο να ανοίξουν και
να σχηματίσουν τους ισάριθμους Ολυμπιακούς
Κύκλους. Κάτι που δε συνέβη ποτέ, μιας και μία
νιφάδα δεν άνοιξε και το των Ολυμπιακών Αγώνων δε σχηματίστηκε.
Συμμετείχαν περίπου 3.000 καλλιτέχνες, σε
ένα σόου που διήρκησε περίπου 3 ώρες. Δεκάδες αστέρια του μπαλέτου χόρεψαν υπό τους
ήχους της κλασικής μουσικής, ενώ εμφανίστηκαν και μουσικά γκρουπ όπως οι TATU, το ρωσικό
συγκρότημα με τις δύο τραγουδίστριες οι οποίες
είχαν ανταλλάξει ένα φιλί επί σκηνής, αλλά και η
χορωδία του στρατού.
Η ελληνική αποστολή μπήκε πρώτη στο στάδιο
με την 24χρονη σημαιοφόρο, Παναγιώτα Τσακίρη (πρωταθλήτρια του σκι αντοχής) στην 3η
συμμετοχή της σε Χειμερινούς Αγώνες.
Η Ρωσίδα σοπράνο Άννα Νετρέμπκο, ένα από
τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς όπερας,
τραγούδησε τον Ολυμπιακό ύμνο, ενώ την κήρυξη των Αγώνων έκανε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, που επένδυσε πολλά στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς (σε χρήματα πάνω από 50
δις δολ.). Δίπλα του ήταν ο πρόεδρος της ΔΟΕ
Τόμας Μπαχ, ο οποίος στη διάρκεια της ομιλίας
του δεν παρέλειψε να κρατήσει αποστάσεις από
τους επικριτές της διοργάνωσης.
Για την ασφάλεια της διοργάνωσης οι Ρώσοι
έχουν διαθέσει 37.000 αστυνομικούς, αλλά και
ιδιωτικό προσωπικό, μιας και οι απειλές για
τρομοκρατικό χτύπημα από τους Ισλαμιστές του
Καυκάσου δεν έχουν σταματήσει.
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O Γερμανός επικεφαλής της Εurostat αμφισβητεί το
πλεόνασμα: ''Εμείς δεν μετράμε όπως θα 'θελε ο Σαμαράς''

Tα στοιχεία της Αθήνας για το πρωτογενές πλεόνασμα αμφισβητεί ανοικτά ο επικεφαλής της
Eurostat Βάλτερ Ραντερμάχερ διαμηνύοντας χαρακτηριστικά πως h ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία «δεν υπολογίζει τους αριθμούς έτσι όπως
θα το επιθυμούσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός,
αλλά όπως το προβλέπουν οι νόμοι και τα πρότυπα». Αξιόπιστοι αριθμοί θα υπάρχουν μόνο στα
τέλη Μαρτίου, όλα τα άλλα είναι εικασίες, τονίζει
σε συνέντευξή του στη Sueddeutsche Zeitung.
Στο δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας
υπό τον τίτλο «Ωραίοι Λογαριασμοί από την
Αθήνα» ο Βάλτερ Ραντερμάχερ, χαρακτηρίζει
υποθετικές τις δηλώσεις επιτυχίας της ελληνικής
κυβέρνησης για την πορεί του προϋπολογισμού
του 2013 : «Δεν υπάρχουν ακόμη ανθεκτικοί
αριθμοί για το έλλειμμα και το ύψος του χρέους
για το 2013», υποστηρίζει, διευκρινίζοντας ότι
τα στοιχεία ακόμη συλλέγονται και η διαδικασία
αυτή διαρκεί ως το τέλος Μαρτίου. «Μέχρι τότε»,
δηλώνει ωμά, όλοι οι άλλοι αριθμοί οι οποίοι
ανακοινώνονται είναι καθαρές εικασίες».
«Ο επικεφαλής της Eurostat αντικρούει με αυτό
έμμεσα τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Αντώνη
Σαμαρά», εκτιμά η εφημερίδα και προσθέτει ότι
«ο συντηρητικός επικεφαλής της κυβέρνησης
είχε τελευταία ανακοινώσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ότι η Ελλάδα πέτυχε το 2013 για πρώτη
φορά εδώ και χρόνια ένα πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ».

Σύμφωνα με τον Ραντερμάχερ, ένας ετήσιος
ισολογισμός μπορεί να γίνει μόνο όταν υπάρχουν
όλα τα στοιχεία και για τα τέσσερα τρίμηνα και το
τέταρτο τρίμηνο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, διότι στο τέλος του χρόνου είναι πληρωτέοι φόροι
και άλλες εποχιακές καταβολές. Αυτός ο ετήσιος
ισολογισμός τώρα δεν είναι ακόμη εφικτός, επισημαίνει η εφημερίδα.
«Δεν έχουμε ακόμη στοιχεία για το τέταρτο
τρίμηνο του 2013», δηλώνει ο επικεφαλής της
Eurostat και υπογραμμίζει με νόημα πως η Υπηρεσία του εργάζεται ανεξάρτητα από πολιτικές
ελπίδες. «Δεν υπολογίζουμε τους αριθμούς έτσι
όπως θα το επιθυμούσε ο Ελληνας Πρωθυπουργός Σαμαράς, αλλά όπως το προβλέπουν οι νόμοι
και τα πρότυπα. Σημειώνουμε τις πολιτικές επιθυμίες. Αυτό είναι όλο».
Τέλος Μαρτίου η Eurostat θα υπολογίσει το
επίσημο νέο χρέος. «Τότε θα δημοσιοποιήσουμε
αριθμούς επί των οποίων θα μπορούμε να βασιστούμε. Αυτές είναι τιμές οι οποίες είναι ''ανθεκτικές''», συμπληρώνει.
Το γεγονός ότι ο κ. Σαμαράς παραταύτα ήδη
ανακοινώνει αριθμούς οφείλεται στην δύσκολη
πολιτική κατάσταση, εκτιμά ο συντάκτης του
δημοσιεύματος και αναφέρει ότι «για τον συ-

νασπισμό συντηρητικών και σοσιαλιστών είναι
πρακτικά σημαντικό για την επιβίωσή τους να
μπορούν να επιδείξουν επιτυχίες στον δρόμο
προς την έξοδο από την δραματική κρίση» και
εξηγεί ότι «ένα πλεόνασμα στον λεγόμενο πρωτογενή προϋπολογισμό στον υπολογισμό του
οποίου δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε το κόστος
για την αποπληρωμή του χρέους ούτε πχ. τα
δισεκατομμύρια ευρώ για την κεφαλαιοποίηση
των τραπεζών αποτελεί προϋπόθεση ώστε οι
χώρες της Ευρωζώνης και πιθανώς και το ΔΝΤ
να είναι πρόθυμες να συνεχίσουν την βοήθεια
προς την υπερχρεωμένη χώρα και μετά το μέσο
το 2014».
Στο δημοσίευμα γίνεται επίσης αναφορά στο
ενδεχόμενο ενός τρίτου πακέτου βοήθειας, το
οποίο θα μπορούσε να προβλέπει νέα δάνεια και
ή/ διευκολύνσεις στην αποπληρωμή του χρέους.
«Χωρίς ειδήσεις επιτυχίας, δεν υπάρχουν οικονομικές ελαφρύνσεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Επιπλέον, θα μπορούσε η πολιτική αντιπολίτευση να εδραιώσει οριστικά το προβάδισμά
της και να επιβάλει νέες εκλογές».
«Ο Αλέξης Τσίπρας, επικεφαλής των Αριστερών, ζητά πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Ο
συνασπισμός του προηγείται του κυβερνητικού
συνασπισμού σε όλες τις δημοσκοπήσεις και θα
μπορούσε στις ευρωεκλογές να βγει νικητής. Ο κ.
Σαμαράς όμως απορρίπτει νέες εκλογές», σημειώνεται μεταξύ άλλων στο δημοσίευμα.
Το ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη το επιβεβαιώνουν εσωτερικά οι «τροϊκανοί» ελεγκτές
των βιβλίων, συνεχίζει το δημοσίευμα και αναφέρει ότι οι ειδικοί που ελέγχουν επιτόπου εάν οι
μεταρρυθμίσεις υλοποιούνται και οι στόχοι του
προϋπολογισμού επιτυγχάνονται, φεύγουν από
το φθινόπωρο του 2013 ξανά και ξανά από την
Αθήνα χωρίς τελικά συμπεράσματα. Η τελευταία
έκθεση της τρόικας βασίζεται σε αριθμούς από
τον Ιούνιο του 2013.
Οι αριθμοί που δηλώνει η Αθήνα στην Στατιστική Υπηρεσία συγκεντρώνονται από τις τοπικές
αρχές. Στις ευρωπαϊκές συνθήκες προβλέπεται
ότι κάθε κράτος παράγει «με δική του ευθύνη»
τα στοιχεία του, σημειώνει ο κ. Ραντερμάχερ
και προσθέτει ότι η Υπηρεσία του ελέγχει την
διαδικασία καθώς και τα μεγαλύτερα ποσά και
συναλλαγές. Εάν αποκαλυφθούν παραποιήσεις,
υπάρχει η απειλή για βαριές ποινές τόσο εναντίον του κράτους όσο και εναντίον προσώπων.
«Δεν είμαστε απλώς ένας καλόπιστος και ευγενικός θεσμός, από το 2010 διαθέτουμε σημαντικές
δυνατότητες ελέγχου και κυρώσεων», υπογραμμίζει ο κ. Ραντερμάχερ, ενώ δεν παραλείπει να
επισημάνει ότι η Αθήνα υπολογίζει διαφορετικά
από ό,τι οι συνεργάτες του στη Eurostat:
«Εμείς υπολογίζουμε και δημοσιοποιούμε το
έλλειμμα βάσει του κριτηρίου του Μάαστριχτ,
στην Αθήνα μιλούν για πρωτογενές έλλειμμα...
Η συνθήκη του Μάαστριχτ προβλέπει την καταγραφή όλων των σχετικών οικονομολογικών
στοιχείων, όπως και την κεφαλαιοποίηση των
τραπεζών. Ο πρωτογενής προϋπολογισμός, αντιθέτως, είναι περισσότερο μια ένδειξη του εάν το
κράτος ασκεί πειθαρχημένη δημοσιονομική πολιτική, του ότι προ επιτοκίων ξοδεύει λιγότερα
από ό,τι εισπράττει. Αυτή την πειθαρχία πρέπει
ο κ. Σαμαράς να αποδείξει. Οι αριθμοί τους οποίους χρειάζεται για αυτό περιλαμβάνονται όμως
ακριβώς σε αυτούς τους οποίους περιμένουν και
οι συνεργάτες του Ραντερμάχερ», καταλήγει το
δημοσίευμα.

Προσωρινά μη κατοικήσιμα, κρίθηκαν τα 1.400 από τα 3.000 σπίτια που έχουν ελεγχθεί μέχρι τώρα
στην Κεφαλονιά. 'Αδεια πόλη θυμίζουν, οι περισσότερες γειτονιές στο Ληξούρι. Οι πόρτες και τα
παράθυρα των σπιτιών είναι κλειστά, ενώ τα μπάζα που βρίσκονται συγκεντρωμένα στις γωνιές, οι
στέγες χωρίς κεραμίδια και οι ρωγμές στους τοίχους «αναπαράγουν» την βοή του σεισμού.

Financial Times: «Μονομαχία» ΝΔ με Χρυσή Αυγή
στις ευρωεκλογές, γιά την δεύτερη θέση

Μάχη σώμα με σώμα της Χρυσής Αυγής με τη Νέα Δημοκρατία, για τη δεύτερη θέση πίσω από τον
ΣΥΡΙΖΑ «βλέπουν» στις ευρωεκλογές οι Financial Times.
Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, αναλυτές προβλέπουν πως η Χρυσή Αυγή θα πάρει 1520% στις ευρωεκλογές του Μαΐου. Στο δημοσίευμα, που γίνεται αναφορά στην Εθνική Αυγή, φιλοξενούνται και δηλώσεις του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος κάνει λόγο για μία «λίστα με αξιοσέβαστους
υποψηφίους- απόστρατους στρατηγούς, πανεπιστημιακούς, γιατρούς. Θα πάρουν ισχυρή στήριξη
από τα αυξανόμενα νούμερα των εθνικιστών στην Ελλάδα».
Στο ίδιο δημοσίευμα, οι Financial Times αναφέρουν ότι τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής έπεσαν έπειτα από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, αλλά επισημαίνουν πως δημιουργήθηκε ένα κλίμα συμπάθειας έπειτα από τη δολοφονία των δύο μελών της στο Νέο Ηράκλειο.
Σκιαγραφώντας το προφίλ του Ηλία Κασιδιάρη, η εφημερίδα αναφέρει πως ο βουλευτής προετοιμάζεται για τις δημοτικές εκλογές και ότι μετά την προφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου, «έχει
αναλάβει τον ρόλο του ηγέτη και ας αντιμετωπίζει και ο ίδιος κατηγορίες».
«Σε ένα γραφείο διακοσμημένο με τα γαλανόλευκα χρώματα της Ελλάδας, ο Ηλίας Κασιδιάρης μιλά
για τα σχέδια του να κατέβει για δήμαρχος Αθηναίων- από το κελί της φυλακής. ''Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να με βάλει στη φυλακή πριν τις εκλογές έτσι ώστε να μην έχω το δικαίωμα να μιλώ
στο κοινό'' λέει. Αλλά εγώ θα είμαι υποψήφιος εκτός και εάν περάσουν έναν ειδικό νόμο που θα μου
στερεί τα πολιτικά δικαιώματα», αναφέρουν ακόμη οι Financial Times.

Πρώτη δύναμη ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν στις ευρωεκλογές

Πρώτη δύναμη των ευρωεκλογών «βλέπει» τον ΣΥΡΙΖΑ γερμανική εφημερίδα, που προβλέπει ποσοστό κοντά στο 31,5%. Την ίδια ώρα εκφράζει αμφιβολίες για το αν θα αντέξει η ελληνική κυβέρνηση ένα τέτοιο εκλογικό αποτέλεσμα.
Σε αφιέρωμά της στους επικριτές της Ευρώπης, με τίτλο «Επίθεση εναντίον του κατεστημένο», η
Wirtschaftswoche «μετρά» τις δυνάμεις εκείνων που είναι επιφυλακτικοί απέναντι στην ευρωπαϊκή
πολιτική. «Κόμματα από το αριστερό και δεξιό άκρο του πολιτικού φάσματος θα ενισχυθούν στις
ευρωεκλογές στο τέλος Μαΐου όσο ποτέ πριν. Στις Βρυξέλλες προκαλούν οι ευρωσκεπτικιστές μεγάλη ανησυχία», αναφέρει η γερμανική εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα, η οποία αναφέρει ως
θετική συνέπεια το γεγονός ότι «επιτέλους γίνεται σοβαρή συζήτηση για το τι θα πρέπει να ρυθμίζει
η Ευρωπαϊκή Ενωση και τι όχι».
Ειδικότητα για την Ελλάδα, προβλέπει ποσοστό 31,5% για τον ΣΥΡΙΖΑ και αναφέρει πως ο Αλέξης
Τσίπρας προσδοκά να επαναληφθεί αυτό που συνέβη το 2009. «Το κακό αποτέλεσμα της συντηρητικής Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές υποχρέωσε τότε σε νέες εκλογές που οδήγησαν σε αλλαγή κυβέρνησης. Ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς θέλει να αποφύγει εκλογές με κάθε κόστος»,
αναφέρει το δημοσίευμα, που αναλύει το γεγονός ότι στο παρελθόν οι απώλειες σε ευρωεκλογές
κλόνισαν κυβερνήσεις στην Ελλάδα.
«Στην Ελλάδα αναγκάστηκε η συντηρητική ΝΔ, έπειτα από ένα άθλιο αποτέλεσμα το 2009, σε νέες
εκλογές, τις οποίες έχασε. Ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς προσπαθεί να αποφύγει ένα τέτοιο
σενάριο και δεν χάνει ευκαιρία να διαβεβαιώσει ότι δεν θα προκηρύξει το 2014 νέες εκλογές. Ειδικά
όμως εάν ο κυβερνητικός εταίρος, το ΠΑΣΟΚ, βυθιστεί στο υπόγειο, όπως προβλέπεται, τέτοιες δηλώσεις έχουν μικρή αξία», αναφέρει το δημοσίευμα.
Η Wirtschaftswoche κάνει ακόμη αντίστοιχη αναφορά στον Βρετανό ηγέτη του Κόμματος της Ανεξαρτησίας Νάιτζελ Φάρατζ (πρόβλεψη για 26%), στην επικεφαλής του γαλλικού Εθνικού Μετώπου
Μαρίν Λεπέν (24% και ίσως ανάδειξή του στην ισχυρότερη πολιτική δύναμη στη χώρα), στον Μπερντ
Λούκε από την «Εναλλακτική για την Γερμανία» (4-7%), στον Γκέερτ Βίλντερς από το ολλανδικό Κόμμα για την Ελευθερία (17%, πιθανότατα η ισχυρότερη δύναμη στη χώρα), στον Μπέπε Γκρίλο, ηγέτη
των «5 Αστέρων» στην Ιταλία (20%) και στον Τίμο Σοϊνι, με τους «Αληθινούς Φινλανδούς» (17,5%).

Reuters: «Γενναιοδωρία» ή ΣΥΡΙΖΑ

Οι διεθνείς πιστωτές της Ελλάδας θα πρέπει να επιχειρήσουν μια νέα ιδέα στην προσπάθειά τους
για ένα τρίτο πακέτο βοήθειας προς την χώρα: την γενναιοδωρία, υποστηρίζει σε δημοσίευμα αρθρογράφος του Reuters.
Όπως επισημαίνει, η τρόικα επεξεργάζεται τρόπους ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, εξετάζοντας κατά πόσο αυτό θα πρέπει να διευκολυνθεί, χωρίς όμως να παραδέχεται πως ένα απλό κούρεμα
θα ήταν η καλύτερη λύση.
Μέχρι στιγμής, η ιδέα που επικρατεί είναι ένας συνδυασμός μείωσης των τόκων και επιμήκυνσης της αποπληρωμής του χρέους (όπως έγραψε το Bloomberg). Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση
όμως, οι πιστωτές της Ελλάδας δεν θα πρέπει να περιοριστούν σε μια... φειδωλή προσέγγιση.
Εάν η Ελλάδα εμφανίσει πλεόνασμα τον Απρίλιο, τότε Ε.Ε., ΕΚΤ και ΔΝΤ έχουν δεσμευτεί να εξετάσουν ένα είδος ελάφρυνσης της χώρας από το βάρος του χρέους, υπογραμμίζει ο αρθρογράφος,
ενώ αναφέρεται και στο σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι. Η επικρατέστερη, όπως όλα δείχνουν,
πρόταση προβλέπει μείωση των επιτοκίων της προηγούμενης βοήθειας κατά 50 μονάδες βάσης με
επιμήκυνση του δανείου από τα 30 στα 50 χρόνια μαζί με ένα νέο δάνειο 15 δισ. ευρώ.
Αυτό ακούγεται γενναιόδωρο. Ωστόσο, το βασικό ζητούμενο είναι εάν θα παράσχει μια μείωση του
χρέους της τάξης του 3 με 4% του ΑΕΠ, που τόσο χρειάζεται η Ελλάδα ώστε να καταφέρει να μειώσει
το χρέος της από το 170% του ΑΕΠ στο 124% του ΑΕΠ το 2020. Αν αυτό ακουστεί πειστικό, τότε οι
ξένοι επενδυτές θα αρχίσουν να αγοράζουν ελληνικά ομόλογα, εξηγεί ο αρθρογράφος του διεθνούς
πρακτορείου. Τουλάχιστον, αυτή είναι η προσδοκία, προσθέτει ο ίδιος.
Αυτό όμως θα είναι επαρκές μόνο αν η ελάφρυνση εφαρμοστεί σε ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού
χρέους. Σε πρόσφατη ανάλυσή της η Eurobank σημειώνει πως η Ελλάδα μπορεί να πετύχει το στόχο
χρέους του ΔΝΤ για το 2020 αν τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν μια μείωση των επιτοκίων κατά 150
μονάδες βάσης στα 52,9 δις. ευρώ του πρώτου δανείου. Αλλά αυτό σημαίνει πως αν η μείωση είναι
μόνο 50 μονάδες βάσης τότε θα πρέπει να εφαρμοστεί και στα υπόλοιπα 144 δις. του δανείου από
τον EFSF.
Αδιαμφισβήτητα, οι πιστωτές της Ελλάδας δεν κλίνουν προς την γενναιοδωρία. Από το Σεπτέμβριο
διαπραγματεύονται για την απελευθέρωση της επόμενης δόσης του ελληνικού δανείου, οι ευρωπαϊκές χώρες είναι πιο επιφυλακτικές ενόψει των Ευρωεκλογών και ζητούν συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ενώ παράλληλα δεν θέλουν να ενθαρρύνουν και άλλες προβληματικές χώρες.
Οι Έλληνες αισθάνονται πως μετά από μια μείωση του ελλείμματος κατά 9% εν μέσω τεράστιων
θυσιών, τους αξίζουν κάποιες παραχωρήσεις, σημειώνει ο αρθρογράφος.
Και αν γίνει πολύ εμφανές πως το χρέος βγαίνει εκτός ελέγχου, τότε η δημοτικότητα της αριστερής
παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχυθεί. Ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, έχει δηλώσει ανοιχτά την ανάγκη για μονομερή διαγραφή του χρέους. Με άλλα λόγια, η εναλλακτική στη γενναιότητα
είναι μεγαλύτερος «πόνος» μακροπρόθεσμα, καταλήγει ο αρθρογράφος.
Ας σημειωθεί ωστόσο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μιλά πια για μονομερή διαγραφή του χρέους.
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Ευρ. 'Ενωση: Αδιέξοδο γιά την τραπεζική ένωση

Έκθεση κόλαφος του ΟΗΕ γιά την σεξουαλική
κακοποίηση παιδιών στο Βατικανό
Τα Ηνωμένα Έθνη ζήτησαν από το Βατικανό να
«καθαιρέσει αμέσως» όλους τους κληρικούς οι
οποίοι είναι γνωστοί ή ύποπτοι βιαστές ανηλίκων
και να τους παραδώσει στις πολιτικές αρχές, σε
μια πρωτοφανή και δηκτική έκθεση. Ο θεματοφύλακας του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των παιδιών
δήλωσε ότι η Αγία Έδρα θα πρέπει επίσης να παραδώσει τα αρχεία της για τη σεξουαλική κακοποίηση δεκάδων χιλιάδων παιδιών, έτσι ώστε οι
ένοχοι και «όσοι καλύπτουν τα εγκλήματα τους»
να λογοδοτήσουν.
Η ιδιαίτερα δριμεία έκθεση -η πιο εκτεταμένη κριτική της ιεραρχίας της Εκκλησίας από τον
ΟΗΕ- ήρθε μετά την δημόσια επίπληξη στελεχών
του Βατικανού, τον περασμένο μήνα. «Η Επιτροπή ανησυχεί βαθύτατα για το ότι η Αγία Έδρα δεν
έχει αναγνωρίσει την έκταση των εγκλημάτων
που διεπράχθησαν, δεν έχει λάβει τα αναγκαία
μέτρα για την αντιμετώπιση περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και για την
προστασία των παιδιών και έχει υιοθετήσει πολιτικές και πρακτικές που έχουν οδηγήσει στη
συνέχιση της κατάχρησης και την ατιμωρησία
των δραστών», ανέφερε η έκθεση. Το Βατικανό
αναμένεται να δώσει μια απάντηση.
Η επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού δήλωσε ότι η Καθολική
Εκκλησία δεν είχε ακόμη λάβει μέτρα για να
αποφευχθεί η επανάληψη περιπτώσεων, όπως
το σκάνδαλο με τα «πλυντήρια της Μαγδαληνής» στην Ιρλανδία, όπου έβαζαν νεαρά κορίτσια
σε καταναγκαστική εργασία. Ζήτησε μια εσωτερική έρευνα για το ίδρυμα και για παρόμοιους
θεσμούς, έτσι ώστε εκείνοι που ήταν υπεύθυνοι
να διωχθούν και να καταβληθεί «πλήρης αποζημίωση στα θύματα και τις οικογένειές τους».
Μια επιτροπή που δημιουργήθηκε από τον
Πάπα Φραγκίσκο τον Δεκέμβριο θα πρέπει να
διερευνήσει όλες τις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, καθώς και «την καθοδήγηση
της Καθολικής ιεραρχίας για την αντιμετώπισή
τους», ανέφερε η έκθεση.
Οι θύτες είχαν μεταφερθεί σε άλλη ενορία
ή χώρα «σε μια προσπάθεια συγκάλυψης των
εγκλημάτων αυτών», πρόσθεσε.
«Εξαιτίας ενός κώδικα σιωπής που επιβάλλει
σε όλα τα μέλη του κλήρου την ποινή του αφορι-

σμού, οι περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης
παιδιών σχεδόν ποτέ δεν αναφέρονταν στις αρχές, στις χώρες όπου σημειώθηκαν τα εγκλήματα αυτά», δήλωσε ο οργανισμός των Ηνωμένων
Εθνών. Σε μία δημόσια συνεδρίαση τον περασμένο μήνα, η επιτροπή ώθησε εκπροσώπους
του Βατικανού να αποκαλύψουν το περιεχόμενο
της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων που
συμβαίνει εδώ και χρόνια από Ρωμαιοκαθολικούς ιερείς, που ο Πάπας Φραγκίσκος αποκαλεί
''ντροπή της Εκκλησίας''.
Η αντιπροσωπεία της Αγίας Έδρας, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ενός διεθνούς πάνελ
ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για
πρώτη φορά αφότου ξέσπασε το σκάνδαλο πριν
από δύο δεκαετίες και πλέον, αρνήθηκε τους
ισχυρισμούς για συγκάλυψη του Βατικανού και
είπε ότι είχε θέσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των παιδιών από άρπαγες
ιερείς.
Τι απαντά το βατικανό
Για «απόπειρα επέμβασης» στις θέσεις της Εκκλησίας κάνει λόγο το Βατικανό, σχολιάζοντας
την έκθεση-κόλαφο του ΟΗΕ σχετικά με τα σκάνδαλα παιδεραστίας.
«Η Αγία Έδρα έλαβε γνώση των τελικών παρατηρήσεων» της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τις οποίες θα εξετάσει «με
προσοχή», ανέφερε το Βατικανό σε ανακοίνωσή
του, στην οποία όμως δεν αναφέρθηκε λεπτομερώς στις παρατηρήσεις του οργανισμού.
Παράλληλα το Βατικανό έκανε λόγο για «απόπειρα επέμβασης στη διδασκαλία της Εκκλησίας
όσον αφορά την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και
την άσκηση της θρησκευτικής ελευθερίας», αναφερόμενο στις επικρίσεις της Επιτροπής για τις
παραδοσιακές θέσεις της Αγίας Έδρας κατά της
άμβλωσης και της αντισύλληψης.
«Η Αγία Έδρα επαναλαμβάνει τη δέσμευσή
της να υπερασπίζεται και να προστατεύει τα
δικαιώματα των παιδιών, βάσει των αρχών της
Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Παιδιών και
σύμφωνα με τις ηθικές και θρησκευτικές αξίες
που υποδεικνύει το καθολικό δόγμα» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.
(reuters)

Wall Street Journal: Πολύ σκληρό για να πεθάνει το ευρώ
Όλο αυτό το διάστημα των τελευταίων χρόνων,
στα μάτια των επενδυτών και οικονομικών αναλυτών το ευρώ αποτελούσε πάντοτε ένα βαρόμετρο ρίσκου: όταν οι αγορές παρουσιάζονταν
αβέβαιες, εκείνο έπεφτε.
Τις τελευταίες εβδομάδες, όμως, τα πράγματα
δείχνουν να έχουν αλλάξει, οδηγώντας ορισμένους αναλυτές να αναρωτιούνται μήπως επιτέλους η Ευρώπη, έπειτα από πολυετή κρίση,
αρχίζει να ανακάμπτει, αναδίδοντας και πάλι μία
αίσθηση ασφάλειας, αναφέρει δημοσίευμα της
Wall Street Journal.
Πώς βγαίνει ένα τέτοιο συμπέρασμα; Από ένα
γεγονός: όταν τις προηγούμενες εβδομάδες οι
αναδυόμενες αγορές σημείωσαν απότομη πτώση, παρασύροντας μαζί τους και τις επενδύσεις,
το ευρώ κατάφερε να την αντιπαρέλθει απτόητο.
Υπήρξαν, μάλιστα, κάποιες στιγμές κατά τις
οποίες το ευρωνόμισμα κατάφερε να ανασυνταχθεί και να ανακάμψει τη στιγμή που οι μετοχές
κατέρρεαν – μία τάση, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, που συνήθως χαρακτηρίζει το ιαπωνικό
γιεν ή το αμερικανικό δολάριο.

Κανονικά, θα περίμενες κανείς να ακολουθήσει
και αυτό την πτωτική τάση, αλλά το ευρώ μοιάζει
να αρχίζει να αντιδρά σαν το γεν και το δολάριο,
πράγμα που έχει συμβεί και σε πολλές άλλες παρόμοιες κρίσιμες καταστάσεις.
Η εκ νέου ανάδυση του ευρώ και η «δειλή»
αλλά σημαντική σταθεροποίησή του στις χρηματιστηριακές αγορές, σημειώνει το δημοσίευμα,
δεν μπορεί να αποτελεί παρά χαρμόσυνο μήνυμα
για την Ηπειρωτική Ευρώπη η οποία βρίσκεται
επί χρόνια αντιμέτωπη με μία κρίση τόσο επίμονη που έκανε την επιβίωση του ευρώ να φαντάζει ανέφικτη υπόθεση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει σε ανεξάρτητο μηχανισμό εξυγίανσης τραπεζών με
αυξημένα κεφάλαια και εγγυήσεις για την προστασία των φορολογουμένων. Όπως σημειώνει η
Deutsche Welle, την διαχείριση της τραπεζικής
ένωσης αναλαμβάνει η ελληνική προεδρία.
Οι ευρωβουλευτές επιβεβαίωσαν τις θέσεις
τους με ψήφισμα που εξέδωσαν την Πέμπτη. Καθώς η διαμεσολάβηση των τελευταίων ημερών
στη διαβούλευση με το Συμβούλιο δεν έφερε
αποτέλεσμα, φαίνεται να ναυαγεί το πιο φιλόδοξο στοίχημα της νέας «οικονομικής διακυβέρνησης» μετά την κρίση.
Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι η συμφωνία για την τραπεζική ένωση ολοκληρώνεται
το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο, ώστε να ψηφιστεί
πριν από τις ευρωεκλογές του Μαΐου.
Όπως επισημαίνει η ευρωβουλευτής της ΝΔ,
Ρόδη Κράτσα, «είναι πολύ σημαντικό προ των
ευρωεκλογών να μπορούμε να πούμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι οχυρώνουμε την Ευρώπη
με ένα σύστημα που θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των τραπεζών μας και πέρα από αυτό
θα δώσει την ευκαιρία να λειτουργήσει η ενιαία
αγορά στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Να έχουν
οι πολίτες την ίδια ασφάλεια στην Αθήνα, στη
Βαρκελώνη, στο Βερολίνο, στο Παρίσι. Αυτό θα
πει ενιαία αγορά».
Mηχανισμός με εθνικούς πόρους;
Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα: το ύψος των κεφαλαίων, η αυστηρότητα της εποπτείας, η ενδεχόμενη ευρωπαϊκή εγγύηση καταθέσεων. Και
κυρίως το ερώτημα «ποιός θα αποφασίζει»; Τα
κράτη- μέλη ανάλογα με την πολιτική συγκυρία
ή μία ανεξάρτητη αρχή;
«Έχουμε από τη μία μεριά το Κοινοβούλιο που
θέλει μια ευρωπαϊκή λύση, δηλαδή έναν ενιαίο
ευρωπαϊκό μηχανισμό, ο οποίος θα έχει την ευθύνη να αποφασίζει», λέει η Ρόδη Κράτσα στην
Deutsche Welle. «Από την άλλη πλευρά έχουμε
το Συμβούλιο, το οποίο λέει ότι δεν είναι εύκολο
να δημιουργήσουμε έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό
και να βάζουμε όλοι χρήματα και ο ευρωπαϊκός
μηχανισμός να αποφασίζει. Υπάρχει και η γερμανική θέση, η οποία ξεκινάει από το να μη δώσει
τον έλεγχο η Γερμανία σε έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό, αλλά προβάλλει και ενστάσεις, όπως
το νομικό καθεστώς. Φοβούνται τί συνέπειες θα
έχει μία προσφυγή στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Αυτό είναι σοβαρό επιχείρημα».
Οι περισσότεροι ευρωβουλευτές δέχονται το
επιχείρημα αυτό σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του μηχανισμού από εθνικούς πόρους. Δεν
δέχονται όμως το να χρησιμοποιείταιτο επιχείρημα αυτό ως «κερκόπορτα» για επιπλέον τροποποιήσεις , επισημαίνει η ολλανδέζα ευρωβουλευτής Κόριεν Βόρτμαν Κόολ.
«Έχω κάποια κατανόηση για τους ενδοιασμούς
συνταγματικού χαρακτήρα που εκφράζει ένα
κράτος-μέλος» λέει η ευρωβουλευτής των χριστιανοδημοκρατών. «Αλλά αυτό που άρχισε ως

ενδοιασμός συνταγματικού χαρακτήρα για ένα
συγκεκριμένο ζήτημα έχει μετεξελιχθεί σε μία
προσπάθεια αναμόρφωσης του μηχανισμού.
Με βάση τη σημερινή πρόταση, οι αποφάσεις
παραμένουν στα χέρια των κρατών-μελών και
η εκκαθάριση εξαρτάται από εθνικούς πόρους.
Αυτό δεν λειτουργεί, αν χρειαστεί να λάβουμε
αποφάσεις για τη διάσωση μίας τράπεζας μέσα
σε ένα Σαββατοκύριακο».
Αντίλογος από τον γερμανό ευρωβουλευτή
Βέρνερ Λάνγκεν, ο οποίος μάλιστα, μιλώντας
στην Ολομέλεια, επικαλείται το παράδειγμα της
Ελλάδας: «Ποιός πιστεύει πραγματικά σε αυτήν
την αίθουσα ότι η Κομισιόν θα ήταν πιο ικανή να
δράσει από το Συμβούλιο; Πάρτε το παράδειγμα της Ελλάδας στις 8 και 9 Μαΐου του 2010: οι
Υπουργοί Οικονομικών κατάφεραν να διασώσουν την Ελλάδα μέσα σε μιάμιση μέρα...».
Οι ελιγμοί της ελληνικής προεδρίας
Την «καυτή πατάτα» της τραπεζικής ένωσης
αναλαμβάνει πλέον η ελληνική προεδρία. Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο προεδρεύων
του Συμβουλίου και υπ. Εξωτερικών Ευάγγελος
Βενιζέλος κάνει έκκληση για συμβιβασμό: «Πρέπει να διαφυλάξουμε την ικανότητα της Ε.Ε. να
διαμορφώσει έναν μηχανισμό, που μπορεί να
μην είναι ο τέλειος ήδη από την αρχή, αλλά δεν
θα προσκρούσει σε εθνικές δικαστικές αντιρρήσεις. Άρα πρέπει να κάνουμε το πρώτο βήμα».
Με την ευκαιρία αυτή, ο Ευάγγελος Βενιζέλος
δεν παραλείπει να διατυπώσει και ένα αίτημα σημαντικό για την Ελλάδα και άλλες χώρες του Νότου: «Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε και τον ενιαίο
μηχανισμό προστασίας των καταθέσεων. Γιατί σε
μία ενιαία τραπεζική αγορά τα υψηλότερα επιτόκια λειτουργούν και δελεάζουν καταθέτες και
αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία κυρίως για την
περιφέρεια της Ευρώπης, για τις χώρες του Νότου, για τις χώρες που βγαίνουν από την εμπειρία
της κρίσης» τονίζει ο υπ. Εξωτερικών μιλώντας
στην Ολομέλεια του Στρασβούργου.
Το ερώτημα παραμένει κατά πόσον ο ενιαίος
μηχανισμός καταθέσεων θα αναιρεί τα όσα συμφωνήθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο ως παραλλαγή του «κυπριακού μοντέλου»: ότι δηλαδή
οι μέτοχοι και οι καταθέτες θα καταβάλουν τον
«οβολό» τους για τη διάσωση μίας συστημικής
τράπεζας πριν κληθεί να συνεισφέρει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Διάσωσης.
Αλλά ακόμα και με αυτή τη συμφωνία τα 55
δισ. ευρώ που προβλέπονται για τον μηχανισμό
- και τα οποία θα συνεισφέρουν οι ίδιες οι τράπεζες - δεν αρκούν, δηλώνει ο επικεφαλής των ευρωπαίων σοσιαλιστών Χάνες Σβόμποντα: «Αυτό
που οπωσδήποτε χρειαζόμαστε είναι η ευελιξία
και η δυνατότητα του μηχανισμού να απορροφά
κεφάλαια από τις αγορές. Γιατί με την περιορισμένη κεφαλαιακή βάση που θα διαθέτουμε,
είναι αδύνατον να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια
που θα χρειαζόμαστε» επισημαίνει ο αυστριακός
ευρωβουλευτής.

ΔΝΤ: Οι εταίροι Ελλάδας έχουν δεσμευτεί για ελάφρυνση
Ο επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στις διαπραγματεύσεις με τις ελληνικές αρχές
Πολ Τόμσεν θα επιστρέψει «σύντομα» στην Αθήνα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ταμείου Τζέρι Ράις,
στην διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου, στα γραφεία του ΔΝΤ, στην Ουάσιγκτον.
«Η αποστολή θα επιστρέψει σύντομα, όταν διευθετηθούν κάποια τεχνικά ζητήματα. Εργαζόμαστε
αδιάκοπα με τις ελληνικές αρχές και την ΕΕ γι' αυτό το αποτέλεσμα», τόνισε ο κ. Ράις. Ο εκπρόσωπος
του Ταμείου, απαντώντας σε αρκετές ερωτήσεις για την Ελλάδα, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε ορισμένα ζητήματα των διαπραγματεύσεων και των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας. Για την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος και κατά πόσο αυτό «δημιουργεί εξελίξεις» για το ελληνικό χρέος,
ο κ. Ράις επανέλαβε ότι «οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ελλάδας έχουν συμφωνήσει να προχωρήσουν σε
ελάφρυνση του χρέους, αν αυτό είναι απαραίτητο, κάτι που θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο η Ελλάδα
είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με την τήρηση των δεσμεύσεων του προγράμματος».
Συμπλήρωσε δε ότι κάτι τέτοιο θα σημαίνει ότι το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα μειωθεί στο 124%
του ΑΕΠ το 2020, και σημαντικά κάτω από 110% του ΑΕΠ μέχρι το 2022. «Εφόσον η Ελλάδα υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του προγράμματός της, οι Ευρωπαίοι έχουν δηλώσει ότι θα παράσχουν βοήθεια
στην Ελλάδα», επεσήμανε. Σε άλλη ερώτηση, για τη θέση του Ταμείου και κατά πόσο θεωρεί «απαραίτητη» την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει αλλαγή στις θέσεις του
Ταμείου και πως «θα πρέπει να ξαναδούμε τα νούμερα», προσθέτοντας ότι «όσο η Ελλάδα εφαρμόζει
το πρόγραμμα, η Ευρώπη έχει δεσμευθεί να την υποστηρίξει».
Για το «χρηματοδοτικό κενό» και τις «δεσμεύσεις που ζητά το ΔΝΤ» από τους Ευρωπαίους, ο εκπρόσωπος του Ταμείου δήλωσε ότι το θέμα αυτό θα εξετασθεί όταν η αποστολή επιστρέψει στην Αθήνα,
προσθέτοντας ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι θα πρέπει να προτείνουν «συγκεκριμένο τρόπο» για το πώς
θα καλυφθεί αυτό το κενό.
Σε ερώτηση για τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 27 Ιανουαρίου, στην
οποία φέρεται να είχε συζητηθεί το «ελληνικό πρόγραμμα», ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ επιβεβαίωσε
τη συνάντηση, που είχε αποκαλύψει η εφημερίδα Wall Street Journal, σημειώνοντας ότι είχε συμμετάσχει και εκπρόσωπος του Ταμείου και ότι έγιναν «κάποιες τεχνικές συζητήσεις» για την Ελλάδα,
κάτι, που, όπως είπε, είναι φυσικό. Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για δημοσιεύματα που αφορούσαν τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΔΝΤ Ρέζα Μογκαντάμ και ότι είχε αναφέρει στην
Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι, το 2010, το ΔΝΤ εισηγήθηκε την άμεση αναδιάρθρωση
του χρέους της Ελλάδας, ο κ. Ράις δεν έκανε σχόλιο επί του συγκεκριμένου ερωτήματος. Ανέφερε ότι
στην κλειστή αυτή συνεδρίαση, ο κ. Μογκαντάμ ενημέρωσε τους ευρωβουλευτές.
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Το «ακούρευτο» και... τοξικό χρέος της Ελλάδας

Στις φωτογραφίες
(η πρώτη είναι από
1922 και η δεύτερη τέλη 2013) η
διασταύρωση των
οδών Atlantic και
Court, όπου βρίσκεται η είσοδος
του τούνελ.

Tο παλαιότερο υπόγειο τούνελ του κόσμου είναι Νέα Υόρκη
Η φήμη του υπήρξε τέτοια που μέχρι και ο μεγάλος Αμερικανός ποιητής, Γουόλτ Γουίτμαν, του
αφιέρωσε μερικές γραμμές στα 1861: «Το παλιό
τούνελ, που αναπαυόταν άλλοτε εκεί, κάτω από
τη γη, σαν σύγχρονος Αχέροντας, έχει πλέον
σφραγιστεί και σύντομα θα ξεχαστεί, με όλες τις
μνήμες και θύμησές του».
Ο λόγος για το ηλικίας 170 χρονών διαβόητο
τούνελ της Atlantic Avenue στη Νέα Υόρκη, μήκους 783 μέτρων, πλάτους 6.5 μέτρων και ύψους
5.18 μέτρων, στο οποίο έχει αποδοθεί το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες ως το «παλαιότερο υπόγειο
τούνελ» (χρόνος κατασκευής: 1844), πολύ προγενέστερο του υπόγειου της οδού Tremont της
Βοστόνης, το οποίο χρονολογείται από το 1897,
του Beach Pneumatic Transit στο Μανχάταν, το
οποίο χρονολογείται από το 1869 και, τέλος, του
πρώτου υπόγειου τμήματος του Μετρό του Λονδίνου, που κατασκευάστηκε το 1863.
Αρχικά, όπως έγραφε 1911 η εφημερίδα
Brooklyn Eagle, από εκεί περνούσαν τρένα συνοδεία ενός οδηγού πάνω σε άλογο, ενώ αργότερα
χρησιμοποιήθηκε από εγκληματίες και κλέφτες
που έβρισκαν καταφύγιο εκεί.
Το τούνελ της Atlantic Avenue σφραγίστηκε
το 1861, λίγο καιρό αφότου η δημοτική αρχή του
Μπρούκλιν απαγόρευσε τα ατμοκίνητα τρένα
εντός των ορίων της πόλης.
Ο μύθος λέει ότι το τούνελ ανοίχτηκε πάλι την

δεκαετία του 1920, οπότε και χρησιμοποιήθηκε
για την καλλιέργεια μανιταριών και λαθρεμπόριο, κι εν συνεχεία τη δεκαετία του 1940 όταν το
FBI το ξεσφράγισε ψάχνοντας ναζιστές.
Αμέσως μετά όμως τα ίχνη του χάθηκαν. Το
1950 δύο ιστορικοί ερευνητές επιχείρησαν να το
εντοπίσουν, αλλά απέτυχαν.
Όλα αυτά μέχρι το 1980, όταν ο 20χρονος υπότροφος φοιτητής μηχανικής Μπομπ Ντάιαμοντ
το ανακάλυψε, με τα ΜΜΕ της εποχής να τον
ανάγουν σε ένα είδος ήρωα της τοπικής αστικής
νεοεϋρκέζικης μυθολογίας.
Τότε, ο ίδιος αποφάσισε να αναλάβει την αποκατάσταση του τούνελ για λογαριασμό του δημόσιου συμφέροντος. Σταδιακά, άρχισε να χτίζει
ολόκληρη την καριέρα του γύρω από αυτό το
υπόγειο πέρασμα ηλικίας 170 χρονών.

''Αριστεροί, Σοσιαλιστές και Φιλελεύθεροι γιαλατζί''
Το αντισιμητικό παραλήρημα του Καρυπίδη που είδε το φως της δημοσιότητας , απέδειξε ότι κανένα κόμμα στην Ελλάδα δεν έχει την αποκλειστικότητα στον ρατσισμό. Στην χώρα του πολιτισμού, την
πολιτική ζωή έχουν κατακλύσει ένα τσούρμο απολίτιστων ρατσιστών.
Η Χρυσή Αυγή, πουλάει ξεδιάντροπα ρατσισμό και ξενοφοβία στους συμπλεγματικούς ταλαίπωρους, αλλά τουλάχιστον δεν προσποιείται ότι είναι ένα δημοκρατικό κόμμα. Έχει ξεκάθαρα νεοναζιστικές καταβολές, αλλά δεν το κρύβει. Αντίθετα μάλιστα, το διαφημίζει γιατί αυτή είναι η πραμάτεια
που εμπορεύεται.
Η Νέα Δημοκρατία, ένα κόμμα που θεωρητικά είναι φιλελεύθερο έχει δώσει- για ψηφοθηρικούς
λόγους- στέγη σε επικίνδυνους αντισιμήτες με γνωστές νεοναζιστικές σχέσεις όπως ο Βορίδης και ο
Γεωργιάδης. Είναι τουλάχιστον γελοίο να κατηγορεί ο Γεωργιάδης στην βουλή και μέσω tweeter τον
Καρυπίδη για αντισημιτισμό, όταν ο ίδιος έβγαζε το ψωμί του πουλώντας αντισημιτικά βιβλία, όπως
τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών και το λιβελογράφημα του καλού του φίλου, Πλεύρη, «Εβραίοι:
Όλη η Αλήθεια» στο οποίο καλούνται οι Έλληνες να οδηγήσουν στο εκτελεστικό απόσπασμα όλους
τους Εβραίους εντός 24 ωρών.
Ο δε τσεκουροφόρος Βορίδης, κατέβηκε στις εθνικές εκλογές του 2000, με τον Πλεύρη. Ακόμα αργότερα, αμφισβήτησε την αυθεντικότητα του βιβλίου «Το Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ». Και η δυο
ήταν βουλευτές του ΛΑΟΣ του οποίου ο αρχηγός δήλωνε ότι «Ο Εβραίος μυρίζει αίμα».
Και έρχεται το «φιλελεύθερο» κόμμα της Ελληνικής πολιτικής, να τους ξεπλύνει.
Το ΠΑΣΟΚ, είχε το θράσος να κατακρίνει της γελοίες απόψεις του Καρυπίδη, την στιγμή που ο αρχηγός του, ο Βενιζέλος, όταν βρέθηκε στην γωνία για την Λίστα Λαγκάρντ αμέσως κατέφυγε σε αντισιμητικές δηλώσεις του τύπου «Δεν είδα την Λίστα, αλλά τα πρώτα ονόματα ήταν Εβραϊκά «. Παλιό
το κόλπο, αλλά ενίοτε πιάνει: Να κατηγορούμε τους Εβραίους για όλα τα δεινά.
Ο Βενιζέλος μάλιστα, ως υπουργός Πολιτισμού, καθόταν δίπλα στον Μίκη Θεοδωράκη κατά την
παρουσίαση του βιβλίου του, όταν δήλωσε ότι «Οι Εβραίοι είναι η Ρίζα του Κακού». Δεν είπε όμως
κουβέντα. Φαντάζομαι ως ένδειξη πολιτισμού.
Και να που βγήκε τώρα και ο Καρυπίδης, υποψήφιος περιφερειάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, να βγάλει και
αυτός την αντισιμητική του χολή. Συνήθως, οι αριστεροί κρύβουν τον αντισιμητισμό τους πίσω από
το προσωπείο του αντισιωνισμού. Όχι Γιάννης, Γιαννάκης δηλαδή. Ο Καρυπιδης όμως δεν άντεξε και
ξεμπροστιάστηκε. Και δεν είναι πρώτη φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχει σε αντισημιτική προπαγάνδα.
Στην υπόθεση της Λίστας Λανγκάρντ, ο ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχε με ενθουσιασμό σε αντισιμητικές συνωμοσιολογίες διαφόρων ακροδεξιών ΜΜΕ, όπως της εφημερίδας «Δημοκρατία» του Φιλιππάκη, παλιού και καλού φίλου του Βορίδη και μάλιστα συνοδοιπόρο του στην νεοναζιστική μαθητική οργάνωση
«Ελεύθεροι Μαθητές».
Από την στιγμή λοιπόν που ο ρατσισμός καταδικάζεται από όλους, πλην της ΧΑ, καταλαβαίνουμε
πόσο γιαλατζί είναι όλοι αυτοί οι τύποι που προσποιούνται τους Αριστερούς, τους Σοσιαλιστές η τους
Φιλελεύθερους στην Ελλάδα. Έχουν όμως δυστυχως, καταφέρει να μπασταρδέψουν τις ιδεολογίες
και να κάνουν τον ρατσισμό «πολιτικά σωστό».
Και επειδή αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για μια κοινωνία, οι πραγματικά δημοκρατικά σκεπτόμενοι
πολίτες, πρέπει να υψώσουν το ανάστημα τους και να τους απομονώσουν αγνοώντας την σοβαροφάνεια που τους προσφέρουν το ΜΜΕ και το «ξέπλυμα « που τους προσφέρουν τα κόμματά τους.
Σάμπυ Μιωνής, Co-Chairman of the Task Force on Anti-Semitism of the Jewish Agency.

Αίσθηση προκάλεσε στην κοινή γνώμη η αποκάλυψη από το ''Bloomberg'' του ευρωπαϊκού σχεδίου για τη διαχείριση του ελληνικού χρέους προς τον επίσημο τομέα της Ευρώπης. Τα... «ματζούνια»
των Ευρωπαίων αξιωματούχων, όμως, δεν θεραπεύουν το πρόβλημα της υπερχρέωσης της οικονομίας, ούτε και δίνουν απάντηση στο πώς θα αντιμετωπισθεί ένα... μικρότερο βουνό χρέους, που όμως
λήγει μέσα στα επόμενα χρόνια και θα επιβαρύνει σοβαρά τη χώρα.
Σύμφωνα με τις «διαρροές» από αξιωματούχους των Βρυξελλών στο διεθνές πρακτορείο, το «πακέτο» που ετοιμάζουν ως δήθεν λύση για το ελληνικό χρέος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
- Τα διακρατικά δάνεια του α’ μνημονίου (53 δισ. ευρώ) και τα δάνεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας του β’ μνημονίου (145 δισ. ευρώ) θα επιμηκυνθούν κατά 20 χρόνια (από τα 30
χρόνια στα 50).
- Μόνο για τα διακρατικά δάνεια του α’ μνημονίου προβλέπεται μια ακόμη μείωση επιτοκίου, που
σήμερα είναι ίσο με Euribor τριμήνου (0,2%) συν περιθώριο 0,5%. Αυτό το περιθώριο του 0,5% σχεδιάζεται να κοπεί, ώστε τα δάνεια αυτά να γίνουν ουσιαστικά άτοκα για την Ελλάδα με τις σημερινές
συνθήκες, όπου το Euribor βρίσκεται κοντά στο μηδέν. Για τα δάνεια από τον ΕΜΣ δεν προβλέπεται
αντίστοιχη μείωση και το επιτόκιο θα παραμείνει στο επίπεδο του 2%.
- Για το χρηματοδοτικό κενό της Ελλάδας, που την εκθέτει στον κίνδυνο να μην μπορεί να πληρώσει
τοκοχρεολύσια τη διετία 2014-2015, και το οποίο απασχολεί ιδιαιτέρως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι «σοφοί» των Βρυξελλών έχουν μια απλή λύση: να «φορτωθεί» η Ελλάδα με άλλο ένα δάνειο
έως 20 δισ. ευρώ, ώστε να πληρώσει τις υποχρεώσεις της.
Όλα αυτά τα «δώρα», βεβαίως, θα έλθουν με αυστηρούς όρους. «Τέτοια μέτρα είναι δυνατά, αλλά
μόνο κατόπιν συμφωνίας ότι η Ελλάδα θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της», τονίζει χαρακτηριστικά ο
προεδρεύων του Eurogroup, Ντάιζελμπλουμ, προαναγγέλλοντας τη συνέχιση της αυστηρής επιτήρησης τουλάχιστον για άλλα δύο χρόνια.
Aυτά τα μέτρα γενικά, διευκολύνουν την αποπληρωμή ενός χρέους που θα αργήσει πολύ να μας
απασχολήσει, αφού ούτως ή άλλως οι λήξεις αυτών των δανείων είναι πολύ μακρινές. Μάλιστα, τα
δάνεια από τον ΕΜΣ έχει ήδη συμφωνηθεί να έχουν δεκαετή περίοδο χάριτος στην πληρωμή τόκων,
άρα δεν θα μας επιβαρύνουν στη δύσκολη περίοδο ως τις αρχές της επόμενης δεκαετίας.
Το χρέος αυτό από τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, σύμφωνα με τους περισσότερους σοβαρούς
οικονομολόγους, θα ήταν αναγκαίο να «κουρευτεί» (μείωση ονομαστικής αξίας), για να πάψει να
επιβαρύνει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της οικονομίας. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, όμως, δείχνουν
εντελώς απρόθυμοι να εφαρμόσουν τέτοιες λύσεις και προτιμούν να αφήνουν μια οικονομία να πελαγοδρομεί με ένα βάρος χρέους ίσο με 175% του ΑΕΠ.
Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτά τα «μαγειρέματα» των Ευρωπαίων δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να δώσουν λύσεις στα χρέη που έχει η χώρα μέχρι το 2020 και δεν μπορεί να μην τα εξυπηρετήσει. Πρόκειται για τα δάνεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (28,6 δισ. ευρώ) και τα ομόλογα
που κατέχει η ΕΚΤ (40 δισ. ευρώ), όπως και τα παλαιά ομόλογα που δεν περιελήφθησαν στο PSI (5
δισ. ευρώ). Σε αυτά πρέπει να προστεθούν και τα 15 δισ. ευρώ που έχει πάρει το κράτος με πανάκριβα
έντοκα γραμμάτια, για τα οποία το μνημόνιο προέβλεπε αρχικά να μειωθούν, αλλά τελικά έμειναν
«ανέγγιχτα» και επιβαρύνουν τη χώρα με επιτόκιο πάνω από 4%.
Για αυτά τα δάνεια, δυστυχώς, δεν προβλέπονται έξωθεν λύσεις. Το Ελληνικό Δημόσιο, για να τα
εξυπηρετήσει και να τα αποπληρώσει «καταδικάστηκε» από την τρόικα να πετυχαίνει ασύλληπτα
πρωτογενή πλεονάσματα, που σταδιακά θα πρέπει να αυξηθούν στο 4,5% του ΑΕΠ, το 2016, και να
παραμείνουν σε αυτό το επίπεδο ως το τέλος της δεκαετίας. Έτσι, τα συζητούμενα μέτρα για το ελληνικό χρέος δεν έχουν ακόμη αγγίξει την ουσία του προβλήματος, που δεν είναι άλλο από το πώς μπορεί να απεγκλωβιστεί η χώρα από μια παράλογα σκληρή δημοσιονομική πολιτική, η οποία «γεννά»
πλεονάσματα αλλά με δυσβάστακτο κόστος για την οικονομία και την κοινωνία.
50 χρόνια είλωτες του χρέους που δημιούργησαν οι διεφθαρμένες ηγεσίες μας
Το νέο πακέτο στήριξης προς την Ελλάδα είναι πιθανό να περιλαμβάνει επιμήκυνση του χρόνου
αποπληρωμής των δανείων που έχει λάβει η χώρα στα 50 χρόνια και μείωση των επιτοκίων για
προηγούμενα δάνεια κατά 50 μονάδες βάσης, μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg, επικαλούμενο
δηλώσεις δύο αξιωματούχων με γνώση των συνομιλιών των Ευρωπαίων.
Το σχέδιο, το οποίο θα εξεταστεί από τους αρμοδίους μέχρι τον Μάιο ή τον Ιούνιο, ίσως περιλαμβάνει επίσης ένα δάνειο για ένα πακέτο ύψους 13-15 δισ. ευρώ, σύμφωνα με άλλο αξιωματούχο.
Γ. Στουρνάρας: Το πλεόνασμά μας θα είναι έκπληξη
«Το πρωτογενές πλεόνασμά μας θα είναι μια μεγάλη έκπληξη», δηλώνει ο υπουργός Οικονομικών
Γιάννης Στουρνάρας σε συνέντευξή του στην γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung
και διαβεβαιώνει ότι η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί νέο πακέτο στήριξης, αλλά μόνο την επιμήκυνση του
χρόνου αποπληρωμής των δανείων.
«Έχουμε αρκετά χρήματα», σημειώνει και ζητεί τη στήριξη των εταίρων να έλθει πριν από τις ευρωεκλογές, προκειμένου να μην ενισχυθούν οι ακραίες δυνάμεις, ενώ εκτιμά ότι οι Γερμανοί δεν είναι
επαρκώς ενημερωμένοι για τις προσπάθειες των Ελλήνων.

Η χαμηλή πτήση των ελληνικών εξαγωγών

Το μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων, η έλλειψη εξωστρέφειας όλα τα προηγούμενα χρόνια και η χαμηλή διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα των εθνικών προϊόντων και υπηρεσιών προκαλούν
τη χαμηλή πτήση στον τομέα των εξαγωγών, οι οποίες σύμφωνα με εκτιμήσεις που διατυπώνονται,
μαζί με τις επενδύσεις, θα πρέπει να προσεγγίσουν το 25-30% του ΑΕΠ.
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία για το πρώτο 10μηνο του 2013, όπως τα επεξεργάστηκε το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών, το πρώτο 10μηνο του 2013 οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν
σε 22.987,3 εκατ. ευρώ έναντι 22.174,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Εξαιρουμένων
των πετρελαιοειδών (και συμπεριλαμβανομένης της αξίας των πλοίων) ο όγκος των ελληνικών εξαγωγών για την ίδια περίοδο ανέρχεται σε 13.935,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή -2% σε σύγκριση με το 2012
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ΕΛΛΑΔ Α

«Ο Τσίπρας κερδίζει υποστηρικτές εκτός Ελλάδας»
Μεγάλη έμφαση δίνει ο ιταλικός Τύπος στην
επίσκεψη στην Ιταλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα.
«Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ γεμίζει το θέατρο
Βάλλε με το σύνθημα ''φτάνει με τις διαφορές''.
Ο 39χρονος έλληνας ηγέτης κερδίζει σαφώς
υποστηρικτές και έξω από τα σύνορα της χώρας
του», γράφει η αριστερή εφημερίδα l'Unità.
«Ο Τσίπρας έδωσε την ευχή του στην ιταλική
λίστα που φέρει το όνομά του, υπενθυμίζοντας,
όμως, ότι πρόκειται για ψηφοδέλτιο για τις ευρωεκλογές που κατεβάζει ο ιταλικός λαός, για
ψηφοδέλτιο της ιταλικής Aριστεράς και όχι για
κάτι το ξένο», προσθέτει η εφημερίδα.
Η La Repubblica, από την πλευρά της, προβάλλει την δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ότι
«είναι πολύ σημαντικό και αξίζουν συγχαρητήρια στον Μπέπε Γκρίλο που κατάφερε να φτάσει
σε αυτά τα ποσοστά, γιατί εξέφρασε την δυσαρέσκεια. Αλλά για να αλλάξεις την καθημερινότητα
και την ζωή των ανθρώπων δεν αρκεί μόνον το
όχι, πρέπει να έχει και εναλλακτική πρόταση».
«Ο Αλέξης Τσίπρας γίνεται σύμβολο της ιταλικής και ευρωπαϊκής Αριστεράς -ριζοσπαστικής
αλλά που δεν επιθυμεί την έξοδο από το Ευρώ
- μετά από αίτημα συνεργασίας ιταλών διανοουμένων, όπως της Μπάρμπαρα Σπινέλι και του
Πάολο Φλόρες Ντ' Αρκάις.
Ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ συνάντησε τους
δυνάμει ψηφοφόρους του στο Θέατρο Βάλλε,
αρχιτεκτονικό αριστούργημα του 18ου αιώνα,
το οποίο τελεί υπό κατάληψη και αυτοδιαχείριση
και έχει ταυτισθεί με την πολιτιστική επανάσταση της αριστεράς της Αιώνιας Πόλης», τονίζει η
εφημερίδα Ιl Fatto Quotidiano.
Ο υποψήφιος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμμετείχε, μαζί με την Μπάρμπαρα
Σπινέλι, σε ημίωρη εκπομπή πολιτικής εμβάθυνσης του ιταλικού ιδιωτικού καναλιού La 7, κατά
την οποία υπογράμμισε ότι «φυσικά, σε περίπτωση εκλογής του ως επικεφαλής, ακριβώς,
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα απέσυρε αμέσως
την συμμετοχή της Κομισιόν από την τρόικα, διότι οι αποφάσεις της είναι παράνομες και τίθενται
εκτός ευρωπαϊκής νομιμότητας».
Το δελτίο ειδήσεων του Rai uno, τέλος, σε
εκτενές ρεπορτάζ του αναφέρει ότι «ο Αλέξης
Τσίπρας έστειλε, ουσιαστικά, στους Ιταλούς το
μήνυμα ότι δεν μπορείς να φέρεις την αλλαγή με
φθαρμένα, παλιά υλικά, και ότι αυτή, ίσως, είναι
η μεγαλύτερη πρόκληση του ψηφοδελτίου που
θα φέρει το όνομά του στην Ιταλία».
- Το ελληνικό χρέος πρέπει να ελαφρυνθεί
τουλάχιστον κατά 60% δήλωσε ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην ένωση
ξένων ανταποκριτών στη Ρώμη, στο πλαίσιο της
της περιοδείας του στην Ευρώπη ως υποψηφίου
Προέδρου για την Κομισιόν.
«Όταν μπούμε όμως σε αυτή τη διαδικασία,

θεωρώ ότι η συγκεκριμένη κίνηση θα πρέπει να
είναι πιο γενναία» πρόσθεσε ο ίδιος.
Ο κ. Τσίπρας, σε ερώτηση γερμανού δημοσιογράφου, αποσαφήνισε ότι τάσσεται κατά της
εξόδου από το ευρώ, διότι, όπως είπε, «όταν ένα
κτήριο φλέγεται δεν βγαίνει κανείς από την έξοδο κινδύνου, αλλά σβήνει την πυρκαγιά».
Στα ΜΜΕ
Στην τηλεοπτική εκπομπή Otto e mezzo του
σταθμού La7 και με παρουσιάστρια την Λίλι
Γκρούμπερ, βρέθηκε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ,
Αλέξης Τσίπρας.
Ερωτηθείς για τα ευρωπαϊκά πακέτα ενίσχυσης και κατά πόσο αυτό απέτρεψαν την χρεοκοπία της Ελλάδας, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε:
«Δεν είναι ακριβώς έτσι. Πράγματι έχει δοθεί ένα
υπερβολικά υψηλό ποσό, αλλά όχι για να σωθεί ο
ελληνικός λαός, αλλά για να σωθούν οι ελληνικές
τράπεζες και να μη παρασύρουν μαζί τους στη
χρεοκοπία και τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Θέλω να
σας αποκαλύψω ότι το 98% των χρημάτων που
δόθηκαν στο πρόγραμμα της διάσωσης της ελληνικής οικονομίας πήγαν για την αποπληρωμή
προηγούμενων δανείων και για την κάλυψη των
μεγάλων κενών στους τραπεζικούς ισολογισμούς
των τραπεζών. Μόλις το 2% πήγε στην πραγματική οικονομία».
Σε ερώτηση της Λίλι Γκρούμπερ σχετικά με τα
αίτια της ευρωπαϊκής αποτυχίας της παραδοσιακής Αριστεράς ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε πως η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα δραματικό
αδιέξοδο, αλλά δεν έχει αποτύχει μοναχά η παραδοσιακή Αριστερά, αλλά και η παραδοσιακή
σοσιαλδημοκρατία και η λαϊκή δεξιά.

«Ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που έρχονται
να αμφισβητήσουν την Ευρώπη. Έχουμε, λοιπόν,
την άκρα Δεξιά στην Ελλάδα που συγκεντρώνει
υψηλά ποσοστά. Εμείς δεχόμαστε ότι η ευρωπαϊκή ιδέα είναι η λύση και πως η ευρωπαϊκή ιδέα
σημαίνει περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη
αλληλεγγύη και περισσότερη κοινωνική συνοχή.
Σήμερα η Ευρώπη δεν έχει τίποτα από όλα αυτά»,
τόνισε. Όσο για την έξοδο από το ευρώ, δήλωσε
κατηγορηματικά ότι είναι υπέρ της παραμονής
στο κοινό νόμισμα.

Εισαγγελικές καταγγελίες για Στουρνάρα και Αθανασίου:
Απόπειρα συγκάλυψης διαφθοράς και σκανδάλων
Στο στόχαστρο του εισαγγελέα Διαφθοράς της
Θεσσαλονίκης μπήκε ο Γιάννης Στουρνάρας και ο
Χαράλαμπος Αθανασίου. Οι δύο υπουργοί εγκαλούνται για απόπειρα συγκάλυψης της διαφθοράς και των οικονομικών σκανδάλων, αλλά και
για εξυπηρέτηση αλλότριων προς το Δημόσιο
συμφερόντων.
Το έγγραφο του Αργύρη Δημόπουλου, με ημερομηνία 27.1.2014, το οποίο αποκαλύπτει η «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» εστάλη με αφορμή
πληροφορίες για την κατάργηση της Οικονομικής Επιθεώρησης ως ανώτατης ελεγκτικής αρχής. Το έγγραφο απευθύνεται στους υπουργούς
Οικονομικών και Δικαιοσύνης, με κοινοποίηση
στον γ.γ. Δημοσίων Εσόδων, Χάρη Θεοχάρη.
Ο εισαγγελέας Διαφθοράς της Θεσσαλονίκης
θεωρεί πως αυτή η εξέλιξη αποτελεί παραλογισμό που θα προκαλέσει αύξηση της φορολογικής παραβατικότητας και επιδείνωση της διαφθοράς. Ακόμη, όπως υποστηρίζει, θα πλήξει
τα φορολογικά έσοδα και θα δυναμιτίσει την
κοινωνική και οικονομική συνοχή, αφού τέτοιου
είδους ενέργειες «εξυπηρετούν αλλότρια προς
το Δημόσιο συμφέροντα».
Τα κυριότερα σημεία της επιστολής
«Αυτοί που εισηγούνται καταργήσεις θεσμών,
που επί χρόνια λειτούργησαν με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, της κακοδιαχείρισης
δημόσιων οργανισμών και την καταπολέμηση
της διαφθοράς, προφανώς δεν γνωρίζουν τις καταστάσεις, γιατί τέτοιου είδους ενέργειες εξυπηρετούν αλλότρια, προς το Δημόσιο, συμφέροντα
και δυναμιτίζουν την οικονομική και κοινωνική

συνοχή της κοινωνίας.
Εφόσον οι σκοποί για τους οποίους δημιουργήθηκε ένας θεσμός όπως είναι η Οικονομική
Επιθεώρηση, εξακολουθούν να υφίστανται και
μάλιστα σήμερα η ανάγκη για επίτευξη των σκοπών είναι πιο επιτακτική από άλλοτε, είναι παράλογη και ως σκέψη η ενδεχόμενη κατάργησή
της.
Αντιθέτως, θα πρέπει να ισχυροποιηθεί με
καλύτερη οργάνωση και όσο το δυνατόν με την
καταλληλότερη και πιο αντικειμενική στελέχωση, προκειμένου να αξιοποιηθεί το ανθρώπινο
δυναμικό για αποδοτικότερη εργασία, με καλύτερα αποτελέσματα.
Σε τελική ανάλυση, η Οικονομική Επιθεώρηση
δεν χρήζει κατάργησης, αλλά απαιτείται ενίσχυση του θεσμού και των αρμοδιοτήτων των
Οικονομικών Επιθεωρητών και προτείνουμε να
διατηρηθεί ο κλάδος ενιαίος και οι οικονομικοί
επιθεωρητές να διατηρήσουν την ταυτότητά
τους, έτσι ώστε να έχουν διακριτό ρόλο από τους
ελεγχόμενους και να συνεχίσουν να υπάγονται
στον υπουργό Οικονομικών, ως ενιαία Ανώτατη
Ελεγκτική Αρχή του υπουργείου Οικονομικών.
Με τον τρόπο αυτό θα συνεχίσουν να ασκούν
τα καθήκοντά τους με αυξημένο αίσθημα ευθύνης, με αντικειμενικότητα, αμεροληψία και ευσυνειδησία και οι έλεγχοι που τους ανατίθενται
θα περιβάλλονται με το κύρος που αρμόζει απέναντι στον ελεγχόμενο, ενώ τα πορίσματά τους
θα αποπνέουν υπευθυνότητα και αξιοπιστία,
γεγονός που βοηθά και τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης στο δύσκολο έργο τους».

Πρωτοσέλιδο New York Times γιά την
διαφθορά με τα εξοπλιστικά στην Ελλάδα
«Η διαφθορά ήταν τόσο εκτεταμένη εντός του ελληνικού Πενταγώνου, που, ακόμα κι ένας σχετικά
χαμηλός στην ιεραρχία αξιωματούχος - ο Α. Κάντας - μπορούσε να συγκεντρώσει 19 εκατομμύρια δολάρια, μέσα σε μόλις 5 χρόνια σε αυτή τη θέση», αναφέρεται σε εκτενές πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ των
New York Times της Κυριακής, με θέμα τη διαφθορά στην Ελλάδα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα
την περίπτωση του πρώην αναπληρωτή γενικού διευθυντή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνη
Κάντα.
Στην ανταπόκριση από την Αθήνα παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα του κ.
Κάντα, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι χρηματίστηκε για 12 εξοπλιστικά συμβόλαια, καθώς και για το
πώς διακινούσε τα χρήματα μεταξύ λογαριασμών του εξωτερικού, όπως επισημαίνεται.
Μεταξύ άλλων, στο ρεπορτάζ της εφημερίδας καταγράφεται ότι:
- Οι Έλληνες είναι συνηθισμένοι σε ιστορίες διαφθοράς, αλλά η δίωξη και οι ομολογίες του κ. Κάντα
έχουν δημιουργήσει την ελπίδα ότι επιτέλους είναι η αρχή του τέλους της «ασύστολης διαφθοράς»
που συνέβαλε στη βύθιση της Ελλάδας στην τρέχουσα κρίση της.
- Οι αποκαλύψεις του κ. Κάντα πυροδοτούν επίσης και την οργή, ιδιαιτέρως προς τη Γερμανία,
καθώς δείχνουν πώς οι κατασκευαστές όπλων από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Σουηδία, τη Ρωσία,
έδιναν δωροδοκίες ελεύθερα, συχνά μέσω ελλήνων αντιπροσώπων, ώστε να πουλήσουν στην Ελλάδα οπλισμό που και ήταν πολύ ακριβός για τη χώρα, αλλά και που, σύμφωνα με ειδικούς, ήταν σε
αρκετές περιπτώσεις ελαττωματικός.
- Το υπουργείο Άμυνας δεν είναι το μοναδικό υπουργείο όπου υπάρχουν υποψίες για εκτεταμένη
διαφθορά, αλλά αποτελεί πρωταρχικό στόχο των ανακριτών διότι η Ελλάδα προέβη σε μεγάλες εξοπλιστικές δαπάνες μετά το 1996, με αφορμή την ένταση με την Τουρκία για τα Ίμια στο Αιγαίο.
- Ειδικοί, μεταξύ των οποίων ο Κωνσταντίνος Φράγκος, ο οποίος έχει γράψει πολλά βιβλία για τις
ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, ανησυχούν ότι οι ανακριτές και εισαγγελείς πίσω από τη σύλληψη Α.
Κάντα δεν έχουν τους πόρους που απαιτούνται για να συγκεντρώσουν όλες τις πληροφορίες γύρω
από το θέμα.

Βρήκαν τους βουλευτές της ΝΔ με καταθέσεις στο εξωτερικό
Συναγερμός σήμανε στην κυβέρνηση εξαιτίας της παρουσίας τριών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στη λίστα του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου. Σύμφωνα με τον κατάλογο
που προέκυψε από τον έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών, οι συγκεκριμένοι έβγαλαν 3,5 εκατ. ευρώ
σε τράπεζες του εξωτερικού.
στελέχη της κυβέρνησης έκαναν φύλλο και φτερό το συγκεκριμένο φάκελο, διασταυρώνοντας τα
ονόματα της λίστας. Εως τώρα έχουν εντοπιστεί οι δύο βουλευτές που εμπλέκονται στην υπόθεση,
ενώ αναζητείται ο τρίτος. Ο ένας από αυτούς που εντοπίστηκαν είναι βουλευτής της Α' Αθηνών, ενώ
ο δεύτερος πιθανότατα εκλέγεται στη Βόρεια Ελλάδα. Η ανησυχία της κυβέρνησης είναι εμφανής
για το νέο σκάνδαλο που ξεσπά, αλλά διαμηνύουν πως δεν θα μείνει τίποτα κρυφό και θα δοθούν τα
ονόματα στη δημοσιότητα.
Τα επίμαχα εμβάσματα των τριών βουλευτών εστάλησαν σε τράπεζες του εξωτερικού την περίοδο
του 2009-2012 και το ποσό δεν δικαιολογείται από το πόθεν έσχες των τριών πολιτικών, σύμφωνα με
δημοσίευμα του «Πρώτου Θέματος». Σύμφωνα με τα στοιχεία, κάθε ένας τους έβγαλε στο εξωτερικό
ποσό που είναι λίγο πάνω από το ένα εκατ. ευρώ. Η αποκάλυψη έγινε από τη λίστα του Κέντρου
Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου, η οποία περιλαμβάνει 600 φορολογούμενους που διακίνησαν μεγάλα ποσά, χωρίς να τα έχουν δηλώσει στην εφορία.
Στην επίμαχη λίστα, την οποία έχει στα χέρια της πλέον η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών,
πέρα από τους πολιτικούς περιλαμβάνονται γνωστοί Ελληνες επιχειρηματίες, γιατροί, δικηγόρο αλλά
και πολιτικοί μηχανικοί, για τους οποίους διαπιστώθηκε πως διακίνησαν σε τράπεζες του εξωτερικού
περισσότερα από 2 δισ. ευρώ «μαύρου» χρήματος, το διάστημα 2009-2012.
Στην «τσιμπίδα» των ελεγκτικών υπηρεσιών έπεσαν μεταξύ άλλων δύο πολύ γνωστοί Ελληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν καταθέσεις που υπερβαίνουν τα 20 εκατ. ευρώ έκαστος, ποσά που δεν
δικαιολογούνται, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Στις 10:23 Κυριακής, 9 Φεβρουαρίου, σημειώθηκε νέα σεισμική
δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών
της κλίμακας Ρίχτερ, 17 χιλιόμετρα δυτικά του Ληξουρίου.
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ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νικολά Σαρκοζί σε σκάνδαλο με εξοπλιστικά

Τα απρόοπτα της χειμερινής Ολυμπιάδας στο Σότσι
Στην τελετή έναρξης των 22ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Σότσι στο στάδιο Ficht παρήλασαν 2.900 αθλητές από 85 χώρες.
Το θέαμα ήταν φαντασμαγορικό, αλλά υπήρξαν πολλές στιγμές που σχολιάστηκαν από θεατές και
μίντια ανά τον κόσμο.
Λίγο πριν την τελετή, για παράδειγμα, ένας αδέσποτος σκύλος κατάφερε να «περάσει» από τα
μέτρα ασφαλείας και τρύπωσε στο στάδιο, όπου περιφερόταν γεμάτος… περιέργεια. Όταν έγινε
αντιληπτός, οι εθελοντές έσπευσαν να τον απομακρύνουν.
Κατά την διάρκεια της τελετής, το οπτικό εφέ με τους πέντε ολυμπιακούς κύκλους στην οροφή του
σταδίου, δεν ολοκληρώθηκε. Η τεχνολογία «πρόδωσε» τους Ρώσους διοργανωτές, αφού από τις πέντε νιφάδες χιονιού που εμφανίστηκαν και μεταμορφώνονταν στους ολυμπιακούς κύκλους, άνοιξαν
μόνο οι τέσσερις πρώτες. Ο τελευταίος κύκλος - που είναι ο κόκκινος και συμβολίζει την Αμερική- δεν
σχηματίστηκε, δίνοντας αφορμή για σχόλια, αλλά και για «κρατικό δάκτυλο» στην αναμετάδοση.
Προκειμένου να «σώσει την κατάσταση», το ρωσικό κρατικό κανάλι Rossiya 1 άλλαξε γρήγορα εικόνα και άρχισε να μεταδίδει πλάνα από την δοκιμή της τελετής, κατά την οποία όλες οι νιφάδες φαινόταν να ανοίγουν κανονικά. Οι παραγωγοί- όπως γράφει η Daily Mail- παραδέχθηκαν ότι δεν έπαιξαν
τα πλάνα της ζωντανής μετάδοσης, με το σκεπτικό ότι ήταν σημαντικό να διατηρηθεί η εικόνα των
Ολυμπιακών συμβόλων.

Να καταθέσει στις δικαστικές αρχές της Γαλλίας καλείται ο πρώην πρόεδρος της χώρας Νικολά Σαρκοζί σχετικά με μια υπόθεση που αφορά
σε εξοπλιστικά προγράμματα, οι συμβάσεις των
οποίων είχαν υπογραφεί την περίοδο 1993-95,
όταν ο ίδιος ήταν υπουργός Οικονομικών της
χώρας.
Συγκεκριμένα, η θηλιά σφίγγει γύρω από τον
Έντουαρντ Μπαλαντίρ και το Φρανσουάζ Λεοτάρντ, πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας και
πρώην υπουργό Άμυνας αντίστοιχα, οι οποίοι
κατηγορούνται για την υπόθεση «Karachi». Οι δικαστές Ρενό Βαν Ρουμπέκε και Ρότζερ Λε Λουάρ,
αρμόδιοι για το οικονομικό μέρος της έρευνας,
ζήτησαν από το Δικαστήριο της Δημοκρατίας
(CJR) για να διερευνήσει τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά και τον υπουργό Άμυνας.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι δικαστές έκριναν
ότι με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει,
όσον αφορά στην πώληση οπλικών συστημάτων
από τη Γαλλία στη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, είναι αναγκαία η κατάθεση του Σαρκοζί. Για
το λόγο αυτό ζητούν να καταθέσει στην ανακριτική επιτροπή του Δικαστηρίου της Δημοκρατίας
(CJR), του μόνου αρμόδιου οργάνου που ερευνά
και δικάζει εγκλήματα και αδικήματα που διαπράττουν οι υπουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Εκτός άλλων, οι δικαστές ερευνούν τις συμβάσεις όπλων που υπεγράφησαν από την κυβέρνηση του Εντουάρντ Μπαλαντίρ με τη Σαουδική
Αραβία και το Πακιστάν, οι οποίες -εκτός των άλλων- θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παράνομη
χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας
του πρώην πρωθυπουργού το 1995.
Ο Σαρκοζί θα καταθέσει ως «παρακολουθούμενος» μάρτυρας, θα έχει δηλαδή τη δυνατότητα να συνοδεύεται από το δικηγόρο του. Αυτό
σημαίνει ότι δεν είναι ένας απλός μάρτυρας, ούτε
όμως και κατηγορούμενος στην υπόθεση.
Η απόφαση των δύο δικαστών να κληθεί ο
πρώην πρόεδρος για κατάθεση «αποτελεί ένδειξη ότι ο Νικολά Σαρκοζί εμπλέκεται στην οικονομική πτυχή της επίθεσης του Karachi». Η επίθεση
αυτή, στις 8 Μαΐου 2002, είχε ως αποτέλεσμα να
χάσουν τη ζωή τους 15 άνθρωποι, εκ των οποίων
οι 11 ήταν Γάλλοι. Η γαλλική δικαιοσύνη ερευνά
το ενδεχόμενο να μην επρόκειτο για επίθεση της
Αλ Κάιντα αλλά για επιχείρηση αντιποίνων με
αφορμή την απόφαση των γαλλικών αρχών να
σταματήσουν να χορηγούν τις προμήθειες που
συνδέονταν με τα εξοπλιστικά προγράμματα.
Οι δύο δικαστές αποφάνθηκαν ότι και η εισαγγελία του Παρισιού θα πρέπει πλέον να αποφασίσει εάν θα μεταβιβάσει την υπόθεση στο γενικό
εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Τουρκία: Σοβαρά επεισόδια στην πλατεία Ταξίμ
Νέα επεισόδια σημειώθηκαν το Σάββατο στην
πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης, όπου η
τουρκική αστυνομία έκανε χρήση εκτοξευτήρων
νερού και δακρυγόνων για να διαλύσει εκατοντάδες ανθρώπους που διαμαρτύρονταν εναντίον των νέων ελέγχων στο Ίντερνετ.
Οι νέες εξουσίες που εγκρίθηκαν από το τουρκικό κοινοβούλιο, μόλις εγκριθούν και από τον
πρόεδρο, θα επιτρέπουν στις αρχές να μπλοκάρουν ιστότοπους μέσα σε λίγες ώρες. Η αντιπολίτευση καταγγέλλει πως τα σχέδια αυτά εντάσσονται στην προσπάθεια της κυβέρνησης να
συγκαλύψει το σκάνδαλο διαφθοράς.
Περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ταξίμ φωνάζοντας
«Κάτω τα χέρια από το Ίντερνέτ μου». Ισχυρές
δυνάμεις της αστυνομίας εμπόδισαν την είσοδο
του πλήθους στην πλατεία και χρησιμοποίησαν
εκτοξευτήρες νερού για να το απωθήσουν προς

τη μεγάλη πεζοδρομημένη λεωφόρο Ιστικλάλ,
ενώ οι διαδηλωτές έριχναν πυροτεχνήματα προς
τους αστυνομικούς.
Ο νέος νόμος επιτρέπει στην κυβερνητική
αρχή που είναι αρμόδια για τις τηλεπικοινωνίες
(TIB) να μπλοκάρει, χωρίς την παραμικρή απόφαση της δικαιοσύνης, οποιονδήποτε ιστότοπο
στο Ίντερνετ περιέχει πληροφορίες που «προσβάλλουν την ιδιωτική ζωή» ή θεωρείται πως
συνιστούν διακριτική μεταχείριση ή πως είναι
προσβλητικές.
Η TIB θα μπορεί επίσης να απαιτεί από τους
πάροχους πρόσβασης οποιαδήποτε πληροφορία
για τους ιστότοπους που επισκέπτεται ένας χρήστης και να τους αποθηκεύει για δύο χρόνια.
Οι αντίπαλοι του νομοσχεδίου κάλεσαν ομόφωνα τον αρχηγό το κράτους Αμπντουλάχ Γκιούλ να μην το υπογράψει και να το αναπέμψει
στο κοινοβούλιο.

Η Ελλάδα έχει ανάγκη για «ανακούφιση» χρέους ύψους έως 100 δισ. δολάρια
Το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο επαναλαμβάνει σε έκθεσή της η Bank of America Merrill
Lynch. Σύμφωνα με την τράπεζα το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας παραμείνει σε τροχιά σωστής υλοποίησης, και αν το ελληνικό χρέος αποδειχθεί μη βιώσιμο «αν οι υπόλοιπες
χώρες της Ευρώπης δεν διευκολύνουν την Ελλάδα να τις αποπληρώσει, τότε η Ελλάδα ίσως να μην
μπορεί να τις αποπληρώσει», αναφέρουν οι αναλυτές της BofA.
Οι προειδοποιήσεις της τρόικας περί αναστολής του προγράμματος στήριξης δεν είναι αξιόπιστες,
γιατί η χώρα θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της απλά διακόπτοντας την αποπληρωμή χρέους.
Όπως αναφέρει στην έκθεσή της η Bank of America, αν οι μεταρρυθμίσεις καθυστερήσουν και ο
ρυθμός ανάπτυξης παραμείνει χαμηλά, η Ελλάδα θα χρειαστεί μια ανακούφιση χρέους της τάξης των
100 δισ. ευρώ.

Ρόμπεϊ: Απαράδεκτα τα σχόλια της αμερικανίδας αξιωματούχου για την Ε.Ε.

Κατά την παρέλαση των εθνικών αποστολών, ένας εκ των αθλητών της Αυστρίας, παραπάτησε και
σωριάστηκε στο έδαφος, μια στιγμή που σίγουρα θα θυμάται με αμηχανία για πολύ καιρό. Ευτυχώς
για εκείνον, στην φωτογραφία που ανέβηκε στο twitter δεν διακρίνεται το πρόσωπό του.
«Βέλη» εκτοξεύτηκαν ακόμη και εναντίον της μασκότ των αγώνων «The Polar Bear» (η πολική αρκούδα) τα «γλαρωμένα μάτια» της οποίας συγκρίθηκαν από χρήστες του διαδικτύου με το βλέμμα
μεθυσμένου, με το βλέμμα κάποιου που καπνίζει κάνναβη ή ακόμη και με την ματιά ενός…εγκληματία.
Στα πιπεράτα της τελετής έναρξης ήταν το γεγονός ότι μεταξύ των λαμπαδηδρόμων βρισκόταν και
η Αλίνα Καμπάγιεβα, χρυσή ολυμπιονίκης της ρυθμικής που φέρεται να είναι ερωμένη του Πούτιν και
να έχει αποκτήσει μαζί του δυο εξώγαμα παιδιά. Η Καμπάγεβα παρέδωσε την δάδα στην αθλήτρια
του καλλιτεχνικού πατινάζ Ιρίνα Ρόντνινα, η οποία άναψε την φλόγα στον βωμό, μαζί με τον πρώην
παίχτη του χόκεϊ, Βλάντισλαβ Τρέτνιακ.
Κάποιοι όμως έσπευσαν να υπενθυμίσουν ότι η Ρόντνινα, είχε ανεβάσει τον Σεπτέμβριο στο twitter
μια φωτογραφία με τον Μπαράκ Ομπάμα μπουκωμένο, να κάθεται δίπλα στην Μισέλ και να κοιτάει
πεινασμένος μια μπανάνα. Το tweet είχε προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς θεωρήθηκε απόπειρα να
συγκριθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ- που ήταν μια από τις ηχηρές απουσίες της τελετής- με...μαϊμού.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν Bαν Ρόμπεϊ χαρακτήρισε «απαράδεκτα» τα προσβλητικά σχόλια που έκανε η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη στάση της απέναντι στην ουκρανική κρίση.
Σε τηλεφωνική συνομιλία της που είχε για το θέμα της Ουκρανίας και το ρόλο των Βρυξελλών, η
Νούλαντ φέρεται να είπε στον συνομιλητή της - πιθανότατα τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Κίεβο – «να
πάει να πνιγεί η ΕΕ».
Η καγκελάριος της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ είχε χαρακτηρίσει «απολύτως απαράδεκτη» τη δήλωση, όμως η εκπρόσωπος της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάθριν Άστον, η οποία ρωτήθηκε την Παρασκευή, αρνήθηκε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο.
Ο κ. Βαν Ρόμπεϊ, μιλώντας στο βελγικό τηλεοπτικό κανάλι Canvas είπε ότι οι δηλώσεις της κ. Νούλαντ «είναι απαράδεκτες από την πλευρά ενός εταίρου» και έκρινε ότι η Ουάσινγκτον θα έπρεπε να
αφήσει τους Ευρωπαίους να αναλάβουν δράση στο πρόβλημα της Ουκρανίας.
«Πιστεύω ότι αυτό θα ήταν το πιο λογικό. Όσο περισσότεροι μεσολαβητές υπάρχουν, τόσο πιο σύνθετο γίνεται ένα πρόβλημα. Αν υπάρχει ένας μεσολαβητής που μπορεί να κάνει καλή δουλειά, αυτός
είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε.
- Συγγνώμη ζήτησε η αμερικανίδα υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδια για ευρωπαϊκές και ευρωασιατικές υποθέσεις, Βικτόρια Νούλαντ, μετά τη δημοσιοοποίηση αναφορών της σε βάρος της Ε.Ε. σε
σχέση με την κρίση στην Ουκρανία.

Τζορτζ Κλούνεϊ: «Δίκαιο να επιστρέψουν τα γλυπτά του Παρθενώνα»
Τη συμπαράστασή του για την επιστροφή των ελληνικών γλυπτών του Παρθενώνα εξέφρασε σε
ερώτηση Ελληνίδας δημοσιογράφου ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Τζορτζ Κλούνεϊ στη διάρκεια της
συνέντευξης τύπου που έδωσε το μεσημέρι στο Βερολίνο, με αφορμή την προβολή, εκτός συναγωνισμού, της ταινίας «Μνημείων Άνδρες».
«Είναι ένα δίκαιο αίτημα», είπε ο Τζορτζ Κλούνεϊ που χειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους
δημοσιογράφους. Η ερώτηση για τα γλυπτά του Παρθενώνα είχε σχέση με το θέμα της ταινίας, την
αληθινή ιστορία μιας ομάδας αμερικανών ειδικών στα έργα τέχνης, που αναλαμβάνουν προς το τέλος
του Β' Παγκόσμιου Πολέμου να καταταγούν εκ νέου (παρά την ηλικία τους) στο στρατό. Στόχος τους
να αποβιβαστούν στην Ευρώπη, για να σώσουν σημαντικά έργα τέχνης που είχαν κλέψει οι ναζί από
διάφορες χώρες. Στην πολεμική περιπέτεια, γυρισμένη στο στιλ των παλιών αμερικανικών ταινιών
γύρω από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, συμπρωταγωνιστούν οι Τζορτζ Κλούνεϊ, Ματ Ντέιμον, Μπιλ Μάρεϊ, Κέιτ Μπλάνσετ, Τζον Γκούντμαν, Ζαν Ντιρζαντέν και ο έλληνας, Δημήτρης Λεωνίδας.
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Επικίνδυνη γιά την καρδιά η πολύ ζάχαρη
Ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ζάχαρης συνιστούν επιστήμονες στις ΗΠΑ, οι
οποίοι διαπίστωσαν ότι σε μεγάλες ποσότητες δεν προκαλεί μόνο παχυσαρκία και διαβήτη, αλλά
μπορεί να ευθύνεται ακόμη και για την εμφάνιση καρδιολογικών προβλημάτων.
Επιστήμονες από το Κέντρο για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών διαπίστωσαν ότι η
μεγάλη κατανάλωση ζάχαρης μπορεί να μειώσει το προσδόκιμο ζωής, αφού συχνά διπλασιάζει τον
κίνδυνο θανάτου από καρδιακά νοσήματα.
Όπως τονίζουν οι επιστήμονες στην έκθεσή τους, η οποία δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Internal Medicine, η μεγαλύτερη ποσότητα της ζάχαρης που εισέρχεται στον ανθρώπινο
οργανισμό συνήθως προέρχεται από επεξεργασμένες τροφές όπως οι έτοιμες σάλτσες, το ψωμί και
τα αναψυκτικά, τα οποία μάλιστα μπορεί να περιέχουν ακόμη και εννέα κουταλιές ανά συσκευασία!
Μάλιστα, σύμφωνα με την καθηγήτρια Laura Schmidt από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, σε
πολλές περιπτώσεις από τα αναψυκτικά προέρχεται το 37% της ζάχαρης που λαμβάνει κανείς όταν
καταναλώνει προϊόντα που δεν γνωρίζει ή δεν υποψιάζεται καν ότι περιέχουν ζάχαρη.
Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η ζάχαρη προστίθεται σε πολλά προϊόντα με σκοπό τη βελτίωση της
γεύσης και της εμφάνισής τους, ενώ μεγάλη ποσότητα που ξεπερνά ακόμη και την ποσότητα της
ζάχαρης που υπάρχει στις καραμέλες, υπάρχει και σε ορισμένα γιαούρτια.
Σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, άνδρες και γυναίκες πρέπει να μειώσουν τις
θερμίδες που λαμβάνουν από τη ζάχαρη στις 150 και 100 αντίστοιχα, ενώ το Αμερικανικό Ινστιτούτο
Ιατρικής αναφέρει ότι οι θερμίδες που λαμβάνει κανείς από τη ζάχαρη δεν πρέπει να ξεπερνούν το
25% της συνολικής ποσότητας που λαμβάνει καθημερινά.
Ωστόσο, κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το ποσοστό αυτό πρέπει να είναι ακόμα πιο χαμηλό
και να κυμαίνεται στο 10%.

'Eρευνα: Η μακροζωία εξαρτάται και από το φύλο
Στον ύπνο και τη διατροφή φαίνεται ότι βρίσκεται το κλειδί για τη μακροζωία σύμφωνα με νέα
μελέτη, η οποία έδειξε ότι οι παράγοντες αυτοί παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά η επίδρασή τους
είναι διαφορετική στα δύο φύλα.
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες στην Αυστραλία και συγκεκριμένα από το Πανεπιστήμιο Μόνας στη Μελβούρνη, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ο οργανισμός των ανδρών έχει ανάγκη από
καλό ύπνο, ο οποίος όμως στον γυναικείο οργανισμό δεν παρουσιάζει εξίσου καλά αποτελέσματα αν
δεν υπάρχουν υψηλά επίπεδα της βιταμίνης Β6!
Η μελέτη διεξήχθη κατά το διάστημα 1999 – 2000 και συμμετείχαν 1.865 άνδρες και γυναίκες της
τρίτης ηλικίας. Οι επιστήμονες μελέτησαν τον τρόπο με τον οποίο η διατροφή επιδρά στην ποιότητα
του ύπνου και τη μακροζωία και διαπίστωσαν ότι ο κακός ύπνος συνδέεται με την αυξημένη τάση για
αρρώστιες, με την προσβολή από διαβήτη, καρδιαγγειακά νοσήματα και στεφανιαία νόσο, αλλά και
με την αυξημένη θνησιμότητα.
Μάλιστα, διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες έχουν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να ταλαιπωρούνται
από κακή ποιότητα ύπνου, ενώ και στα δύο φύλα ο ύπνος βελτιώνεται όταν η διατροφή είναι πλούσια
σε θρεπτικά συστατικά.
Επίσης, όπως αναφέρουν οι επιστήμονες στην έκθεσή τους, η κακή ποιότητα ύπνου έχει άμεση
σχέση με την κακή όρεξη και την κακή συνολική εικόνα της υγείας, κάτι που ισχύει τόσο για τους
άνδρες, όσο και για τις γυναίκες.
Ωστόσο, αυτό που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στους επιστήμονες ήταν η σχέση ανάμεσα στον ύπνο
και τη διατροφή που παρουσιάζεται κυρίως στις γυναίκες. «Για τις γυναίκες, ο καλός ύπνος προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε ό,τι αφορά τη μακροζωία, με την προϋπόθεση να έχουν πλούσια
διατροφή και να καταναλώνουν αρκετά λαχανικά και τροφές που περιέχουν βιταμίνη Β6», ανέφερε
ο καθηγητής Mark Wahlqvist.
Η βιταμίνη Β6 περιέχεται στις μπανάνες, το σκόρδο, τα φιστίκια, τα καρύδια τη γαλοπούλα, τις
πατάτες, το ψάρι, το κοτόπουλο, τα πορτοκάλια, τα λαχανάκια Βρυξελλών.

Κατανάλωση γιαουρτιού εναντίον διαβήτη
Η κατανάλωση γιαουρτιού μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη, σύμφωνα με νέα βρετανική
επιστημονική έρευνα.
Ειδικότερα, οι ερευνητές της Σχολής Κιλινικής Ιατρικής του πανεπιστημίου Κέμπριτζ, με επικεφαλής την επιδημιολόγο δρα Νίτα Φορούχι, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό
«Diabetologia» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Μελέτη του Διαβήτη, διαπίστωσαν ότι η μεγαλύτερη
κατανάλωση γιαουρτιού μειώνει κατά 28% τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, σε σχέση με
αυτούς που δεν τρώνε καθόλου γιαούρτι.
Η μείωση του κινδύνου αφορά σε όλα τα είδη του γιαουρτιού, καθώς και μερικά τυριά με χαμηλά
λιπαρά. «Η έρευνά μας δείχνει ότι συγκεκριμένες τροφές μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο στην
πρόληψη του διαβήτη τύπου 2 και είναι σημαντικά για τη δημόσια υγεία», δήλωσε η Νίτα Φορούχι.
Προηγούμενες μελέτες αναφορικά με τη σχέση γαλακτοκομικών και διαβήτη είχαν καταλήξει σε
ανάμικτα και ασαφή συμπεράσματα. Η νέα αναλυτικότερη έρευνα έγινε σε πάνω από 3.500 άνδρες
και γυναίκες, από τους οποίους οι 753 εμφάνισαν διαβήτη σε χρονικό διάστημα 11 ετών. Οι ερευνητές
ανέλυσαν εξονυχιστικά τη διατροφή των ατόμων αυτών.
Το συμπέρασμα ήταν όσοι έτρωγαν τα περισσότερα γαλακτοκομικά προϊόντα με χαμηλά λιπαρά
(κυρίως γιαούρτι, αλλά επίσης ελαφρά τυριά τύπου «κότατζ») είχαν κατά μέσο όρο 24% μικρότερη
πιθανότητα να αναπτύξουν διαβήτη. Ειδικά η κατανάλωση γιαουρτιού με λίγα λιπαρά (κατά μέσο όρο
τέσσερις έως πέντε κεσέδες γιαουρτιού των 125 γραμμαρίων) μείωνε κατά 28% τον κίνδυνο.
Οι ερευνητές επισημαίνουν πως τα γιαούρτια και γενικότερα τα γαλακτοκομικά προϊόντα περιέχουν ευεργετικά για την υγεία συστατικά, όπως η βιταμίνη D, το ασβέστιο και το μαγνήσιο, καθώς
επίσης προβιοτικά βακτήρια.

«Φως» στη σκοτεινή ύλη του σύμπαντος από το Σετσουάν

Κινέζοι φυσικοί ελπίζουν πως η απάντηση σε ένα από τα μεγαλύτερα κοσμικά μυστήρια θα βρεθεί
στην «καρδιά» ενός βουνού στην επαρχία Σετσουάν, σε βάθος 2.400 μέτρων από την κορυφή του.
Εκεί, στο βαθύτερο ερευνητικό εργαστήριο στον πλανήτη, θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες το PandaX,
ένα πείραμα που θα ελέγξει την επικρατέστερη θεωρία για την εξήγηση της σκοτεινής ύλης, η οποία
κατακλύζει το σύμπαν χωρίς οι επιστήμονες να έχουν διαπιστώσει τη φύση της.
Η ύπαρξη της σκοτεινής ύλης χρονολογείται από τη δεκαετία του 1930, όταν οι επιστήμονες διαπίστωσαν πως η βαρυτική αλληλεπίδραση της συμβατικής ύλης δεν μπορεί να εξηγήσει την κίνηση
των γαλαξιών. Μέσω αστρονομικών παρατηρήσεων, έχει υπολογιστεί πως η κανονική ύλη αναλογεί
μόλις στο 16% της μάζας του σύμπαντος, με το υπόλοιπο 84% να αντιστοιχεί στη μυστηριώδη και
«εξωτική» ύλη, η οποία ονομάζεται σκοτεινή επειδή δεν εκπέμπει ορατό φως ή άλλου είδους ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, με συνέπεια να μην είναι «ορατή» από κάποιο αστρονομικό όργανο.
Παρ' όλο που έχουν διατυπωθεί διάφορες ιδέες για τη φύση της, η πιο αποδεκτή είναι πως αποτελείται από σωματίδια WIMP (Weakly Interacting Massive Particles, ασθενώς αλληλεπιδρώντα
σωματίδια με μάζα), υποθετικά σωματίδια τα οποία αλληλεπιδρούν μέσω της ασθενούς πυρηνικής
δύναμης και της βαρύτητας, όχι όμως και του ηλεκτρομαγνητισμού και της ισχυρής πυρηνικής δύναμης. Οι ιδιότητες των WIMP θυμίζουν αρκετά τα νετρίνια, με τη διαφορά ότι έχουν μεγαλύτερη μάζα
και κινούνται πιο αργά, ενώ η ύπαρξή τους προβλέπεται από την υπερσυμμετρία – μια προτεινόμενη
ιδιότητα του σύμπαντος, σύμφωνα με την οποία σε κάθε γνωστό στοιχειώδες σωμάτιο του Καθιερωμένου Προτύπου αντιστοιχεί και ένας υπερσυμμετρικός «σύντροφος», με διαφορετικό σπιν.
Επειδή η θεωρία προβλέπει πως τα WIMP διαπερνούν την ύλη σχεδόν ανεπηρέαστα, η συντριπτική πλειονότητά τους θα φτάνει στο υπόγειο εργαστήριο χωρίς να αλληλεπιδρά με την υπερκείμενη
μάζα του βουνού. Εκεί, οι επιστήμονες έχουν εγκαταστήσει μια δεξαμενή όγκου 1,2 κυβικών μέτρων,
γεμάτη με το χημικό στοιχείο ξένο σε υγρή μορφή.

ΖΩΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το Twitter «μοιράζεται» δεδομένα με ακαδημαϊκό κόσμο
Ένα πιλοτικό πρόγραμμα ονόματι Twitter Data
Grants ξεκίνησε το Twitter, μέσω του οποίου θα
δοθεί σε κάποια ερευνητικά ιδρύματα πρόσβαση
στα «δημόσια και ιστορικά δεδομένα του» (ήτοι,
στο αρχείο των tweets).
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση
του δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου/ εργαλείου
microblogging, «με πάνω από 500 εκατ. tweets
την ημέρα, το Twitter έχει ένα επεκτεινόμενο
σύνολο δεδομένων, από το οποίο μπορούμε να
αντλήσουμε πληροφορίες σχετικά με μία μεγάλη
ποικιλία θεμάτων, από ζητήματα υγείας, όπως το
πού και πότε μπορεί να εμφανιστεί γρίπη, μέχρι
παγκόσμιας εμβέλειας γεγονότα».
Μέχρι τώρα, όπως σημειώνεται, η όλη υπόθεση της συνεργασίας με το Twitter για να αποκτηθεί πρόσβαση σε δεδομένα ήταν «πρόκληση» για
ερευνητές εκτός της εταιρείας.
«Το πρόγραμμα Data Grants σκοπεύει να το αλλάξει αυτό συνδέοντας ερευνητικούς φορείς και
ακαδημαϊκούς με τα δεδομένα που χρειάζονται»
συμπληρώνεται. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα
είναι δυνατή μέσω υποβολής σχετικής πρότασης/αιτήματος μέχρι τις 15 Μαρτίου.

Για το αρχικό πιλοτικό πρόγραμμα, θα επιλεγεί
σχετικά περιορισμένος αριθμός φορέων, Επίσης,
πέρα από τα δεδομένα, θα δοθούν ευκαιρίες στα
ιδρύματα που θα επιλεγούν να συνεργαστούν με
μηχανικούς και ερευνητές του Twitter.
Σημειώνεται ότι τα αρχεία του Twitter φτάνουν μέχρι και το 2006, ενώ στο παρελθόν έχουν
υπάρξει παρεμφερείς συνεργασίες, όπως με το
Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.
Όπως είχε αναφέρει παλαιότερα στο Wired
ο Ντέβιν Γκάφρεϊ, developer στην τεχνολογική startup Little Bird και κάτοχος Master στην
Κοινωνική Επιστήμη του Ίντερνετ από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, τα δεδομένα από κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook και το Twitter
αποτελούν πιθανότατα το μεγαλύτερο αρχείο
ανθρώπινης αλληλεπίδρασης που έχει δημιουργηθεί ποτέ. «Θα είναι ''προκατειλημμένο'' υπέρ
ανθρώπων που είναι συνδεδεμένοι στο Ίντερνετ,
αλλά και πάλι είναι καλύτερο από ό,τι παλαιότερα. Επίσης, είναι μικρότερος όγκος δουλειάς.
Δεν χρειάζεται να μιλήσεις σε 10.000 ανθρώπους. Απλά γράφεις λίγο κώδικα για να το κάνει
για σένα».

H αστυνομία της Νέας Υόρκης εφοδιάζεται με το Google Glass
H αστυνομία της Νέας Υόρκης φέρεται να
εξετάζει τη χρησιμότητα που θα είχε το Google
Glass, κατά τη διάρκεια πραγματικών αστυνομικών επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Venture Beat,
αξιωματούχος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης,
παραδέχθηκε ότι εξετάζεται η πιθανότητα χρήσης του Google Glass. «Αποκτήσαμε μερικά σετ
από τα “έξυπνα γυαλιά” της Google και τα δοκιμάζουμε ώστε να διαπιστώσουμε τη χρησιμότητά τους κατά τη διάρκεια αστυνομικών ερευνών,
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια περιπολιών», ανέφερε ο αξιωματούχος, για να συμπληρώσει «ελέγχουμε τον τρόπο λειτουργίας τους».
Εάν η συγκεκριμένη αναφορά αληθεύει δεν
θα αποτελούσε μεγάλη έκπληξη. Το καλοκαίρι
του 2013, ομοσπονδιακός δικαστής έδωσε εντολή στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης να
βρει τρόπους ώστε να σταματήσει την παραβίαση δικαιωμάτων των πολιτών και ιδιαίτερα των
μειονοτήτων. Στα πλαίσια μάλιστα της συγκεκριμένης δικαστικής εντολής προτάθηκε η χρήση
καμερών που μπορούν να φορεθούν (wearable
cameras) σε πέντε αστυνομικούς σταθμούς,

όπου παρατηρήθηκαν κρούσματα αμφιλεγόμενων τακτικών έρευνας.
Όπως έχουν δείξει έρευνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, η χρήση καμερών που «παρακολουθεί»
τις κινήσεις αστυνομικών οργάνων, έχει βελτιώσει τη συμπεριφορά τους κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους. Μπορεί το Google Glass να
έρχεται να καλύψει τη συγκεκριμένη απαίτηση.
Από την πλευρά της η Google δήλωσε ότι δεν
συνεργάζεται με τις Αρχές της Νέας Υόρκης και
ότι ενδεχομένως το αστυνομικό τμήμα της πόλης
να απέκτησε τα σετ γυαλιών μέσω του προγράμματος Google Glass Explorer. Το κόστος χρήσης
ενός σετ γυαλιών μαζί με τις σχετικές εφαρμογές
ανέρχεται στα 1.500 δολάρια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά
που οι υπηρεσίες ασφαλείας της Νέας Υόρκης θα
ενσωματώσουν στις δομές τους προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Ήδη από το 2012, η αστυνομία
της πόλης και η Microsoft συνεργάζονται για τη
δημιουργία ενός εργαλείου (Domain Awareness
System) που θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται δεδομένα από παρακολουθήσεις, κυρίως για
τις ανάγκες επιχειρήσεων κατά τρομοκρατίας.

YouTube: Εκστρατεία κατά των ψεύτικων view
Τους αριθμούς των views (θεάσεων) των βίντεο
που ανεβαίνουν αρχίζει να ελέγχει το YouTube,
σε μία απόπειρα αντιμετώπισης του φαινομένου
της τεχνητής αύξησής τους, με σκοπό την παραπλάνηση όσον αφορά στη δημοτικότητά τους.
Σε σχετική δημοσίευση του Φίλιπ Πφάιφενμπεργκερ, μηχανικού λογισμικού της εταιρείας,
αναφέρεται ότι το YouTube «δεν είναι απλά ένα
μέρος με βίντεο, είναι ένα μέρος για ουσιώδη
ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Είτε είναι views, είτε
likes, είτε σχόλια, αυτές οι αλληλεπιδράσεις αντιπροσωπεύουν και πληροφορούν σχετικά με τη
διασύνδεση των δημιουργών με το κοινό τους».
Στο post γίνεται λόγος για προσπάθεια «αλλαγής του παιχνιδιού» μέσω της τεχνητής διόγκωσης των views, η οποία υπονομεύει τα σημαντικότερα και καλύτερα χαρακτηριστικά του
YouTube.
«Έχουμε αρχίσει να ελέγχουμε περιοδικά τα
views που λαμβάνει ένα βίντεο. Ενώ στο παρελ-

θόν ελέγχαμε τα views για spam αμέσως μετά τη
στιγμή που σημειώνονταν, ξεκινώντας από σήμερα θα επικυρώνουμε περιοδικά το view count
ενός βίντεο, απομακρύνοντας ψεύτικα όταν εμφανίζονται νέα στοιχεία. Δεν θεωρούμε ότι αυτή
η προσέγγιση θα επηρεάσει πάνω από ένα μικρό
ποσοστό των βίντεο στο YouTube, αλλά ελπίζουμε ότι θα είναι σημαντικό στη βελτίωση της ακρίβειας των view counts και στη διατήρηση της
εμπιστοσύνης των φαν και δημιουργών μας».
Το YouTube, το μεγαλύτερο site διαμοιρασμού
βίντεο στον κόσμο, έχει εξελιχθεί σε ελκυστικό
προορισμό για διαφημιστές, με αποτέλεσμα η
αύξηση των views να αποτελεί σημαντική «ένδειξη» για ενδιαφερόμενους όσον αφορά στην
πώληση διαφημίσεων. Η συγκεκριμένη κίνηση
έχει ως στόχο να διαβεβαιώσει τις εταιρείες του
χώρου ότι οι καμπάνιες τις οποίες χρηματοδοτούν στην ιστοσελίδα «φτάνουν» σε πραγματικό
και όχι «εικονικό» κοινό.
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Ο Δημόκριτος (460 π.Χ.- 370 π.Χ.) ήταν προσωκρατικός φιλόσοφος, ο οποίος γεννήθηκε στα
Άβδηρα της Θράκης. Ήταν μαθητής του Λεύκιππου. Πίστευε ότι η ύλη αποτελείτο από αδιάσπαστα, αόρατα στοιχεία, τα άτομα. Επίσης ήταν ο
πρώτος που αντιλήφθηκε ότι ο Γαλαξίας είναι το
φως από μακρινά αστέρια. Ήταν ανάμεσα στους
πρώτους που ανέφεραν ότι το σύμπαν έχει και
άλλους «κόσμους» και μάλιστα ορισμένους κατοικημένους. Ο Δημόκριτος ξεκαθάριζε ότι το
κενό δεν ταυτίζεται με το τίποτα («μη ον»), είναι
δηλαδή κάτι το υπαρκτό.
Ο Δημόκριτος γεννήθηκε στα Άβδηρα της Θράκης γύρω στα 460 π.Χ από οικογένεια αριστοκρατικής καταγωγής, δημοκρατικών όμως πεποιθήσεων. Τα Άβδηρα, ανατολικά του ποταμού
Νέστου στην ακτή της Θράκης, υπήρξαν ιωνική
αποικία που ιδρύθηκε το 654 π.Χ. από κατοίκους
των μικρασιατικών Κλαζομενών. Ήταν η τρίτη
πλουσιότερη πόλη της Αθηναϊκής συμμαχίας
-έδινε φόρο 15 τάλαντα- και όφειλε τον πλούτο
της στην άφθονη παραγωγή σιτηρών και στο
γεγονός ότι αποτελούσε λιμάνι για τη διεξαγωγή
του εμπορίου με το εσωτερικό της Θράκης. Στα
Άβδηρα ο Ξέρξης ξεκούρασε το στρατό του το
480 π.Χ. κατεβαίνοντας προς τη νότια Ελλάδα.
Σύμφωνα, μάλιστα, με μια μαρτυρία αυτός που
φιλοξένησε τον Ξέρξη στην πόλη ήταν ο πατέρας
του Δημόκριτου, αλλά γενικά η ιστορία αυτή θεωρείται από τους μελετητές ως πλαστή: το ανέκδοτο φαίνεται να προέκυψε από μια γενικότερη
προσπάθεια σύνδεσης της ελληνικής φιλοσοφίας με την Ανατολή, αφού σύμφωνα μ' αυτό ο
Ξέρξης άφησε στον πατέρα του Δημόκριτου κάποιους Μάγους, οι οποίοι μύησαν το Δημόκριτο
στα μυστικά δόγματα της «φιλοσοφίας» τους .
Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Δημόκριτος στο Μικρό διάκοσμο, ήταν νέος όταν ο Αναξαγόρας ήταν
γέρος. Με βάση αυτό το στοιχείο η ημερομηνία
γεννήσεως που παραδίδει ο Απολλόδωρος (80η
ολυμπιάδα=460-456 π.Χ.) φαίνεται λογικότερη
από άλλες χρονολογίες που μας παραδόθηκαν.
Νεανική ηλικία
Από τη νεανική του ηλικία ο Δημόκριτος έδειξε την κλίση του προς τη μελέτη και την έρευνα
της φύσης. Χαρακτηριστικό είναι το ανέκδοτο
που παραδίδει ο Διογένης Λαέρτιος (9, 36) και
το οποίο φανερώνει το βαθμό αφοσίωσης του
Δημοκρίτου στο στοχασμό: «(Ο Δημήτριος) αναφέρει ότι ήταν τόσο φιλόπονος, ώστε χώρισε ένα
δωμάτιο στον κήπο του σπιτιού και κλείστηκε
εκεί μέσα. Όταν κάποτε ο πατέρας του οδήγησε
ένα βόδι για να το θυσιάσει και το έδεσε σ’ εκείνο
το μέρος, ο Δημόκριτος για αρκετή ώρα δεν τον
αντιλήφθηκε, έως ότου ο πατέρας του τον σήκωσε με πρόφαση τη θυσία και του ανέφερε τα
σχετικά με το βόδι».
Κατά τη μοιρασιά της πατρικής περιουσίας
ανάμεσα στο Δημόκριτο και τα δύο αδέρφια του
ο πρώτος, σύμφωνα με μια μαρτυρία, προτίμησε
να λάβει το μικρότερο μερίδιο σε χρήματα (100
τάλαντα). Αυτά τα χρήματα τα ξόδεψε ταξιδεύοντας σε όλο σχεδόν τον τότε γνωστό κόσμο.
Τα ταξίδια του στην Αίγυπτο, την Περσία και τη
Βαβυλώνα θεωρούνται σχεδόν σίγουρα, ενώ τα
ταξίδια στην Αιθιοπία και την Ινδία είναι λιγότερο βέβαιο ότι πραγματοποιήθηκαν.
Όπως αναφέρει και ο ίδιος: «Εγώ, λοιπόν περιπλανήθηκα σε περισσότερους τόπους της γης απ’
τους ανθρώπους της εποχής μου, ερευνώντας τα
πιο μακρινά μέρη, και γνώρισα πάρα πολλές χώρες και κλίματα και άκουσα πάρα πολλούς μορφωμένους ανθρώπους, αλλά στη σύνθεση σχημάτων που συνοδεύονται από απόδειξη κανείς
ως τώρα δε με ξεπέρασε, ούτε ακόμη και αυτοί
από τους Αιγυπτίους που ονομάζονται Αρπεδονάπτες. Μαζί και με την παραμονή μου σ’ αυτούς,
έζησα συνολικά οχτώ χρόνια σε ξένη χώρα».
Στη διάρκεια αυτών των περιπλανήσεων θα
πρέπει σίγουρα να επισκέφτηκε τα μεγάλα πνευματικά κέντρα της Ιωνίας, κυρίως την Έφεσο
και τη Μίλητο, όπου θα γνώρισε από κοντά τη
φιλοσοφία του Θαλή, του Αναξίμανδρου, του
Αναξιμένη και του Ηρακλείτου. Στη Μίλητο ίσως
να συνάντησε για πρώτη φορά τον άνθρωπο που
έμελλε να σημαδέψει η ζωή του, το Λεύκιππο.
Απ’ αυτόν θα πρέπει να διδάχτηκε τη φιλοσοφία
του Παρμενίδη, του Εμπεδοκλή, του Πυθαγόρα.
Μάλιστα, για τον τελευταίο θα συντάξει ο Δημόκριτος αργότερα ειδική πραγματεία.
Δεν παρέλειψε να επισκεφτεί και το μεγαλύτερο πνευματικό κέντρο της εποχής του, την
Αθήνα, φαίνεται όμως ότι η παρουσία του εκεί
πέρασε σχετικά απαρατήρητη. Σύμφωνα με μια
εκδοχή αυτό αποτελούσε επιλογή του ίδιου του
Δημόκριτου, επειδή ένιωθε μεγάλη περιφρόνηση προς τη δόξα. Η επίσκεψη του Δημόκριτου
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Δημόκριτος: Η ζωή και το έργο του
στην Αθήνα ήταν κάτι φυσιολογικό, αφού η
πόλη αποτελούσε την πνευματική πρωτεύουσα
της Ελλάδας, ενώ και τα Άβδηρα ήταν μέλος της
Αθηναϊκής Συμμαχίας. Ίσως, όμως, η εμπόλεμη
κατάσταση, στην οποία βρισκόταν τότε η Αθήνα
λόγω του Πελοποννησιακού πολέμου, να οδήγησε το Δημόκριτο στην απόφαση να ιδρύσει τη
σχολή του στα Άβδηρα. Πάντως, ο φιλόσοφος
σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να περιφρονούσε την Αθήνα, αφού ο ίδιος ήταν δημοκρατικός,
ενώ πολλές από τις απαντήσεις που έδωσε σε φιλοσοφικά προβλήματα υποβάλλουν την εντύπωση ότι γνώριζε καλά τη φιλοσοφία του Σωκράτη,
του Πλάτωνα, του Αντισθένη, του Αρίστιππου και
του Αναξαγόρα.
Επιστροφή στα Άβδηρα
Όταν ο Δημόκριτος επέστρεψε κάποτε στα
Άβδηρα, είχε αναλώσει πια όλο το μερίδιό του
της πατρικής κληρονομιάς. Τη φροντίδα του
και τη συντήρησή του ανέλαβε ο αδελφός του
Δάμασος. Ο Δημόκριτος αποδείχτηκε χρήσιμος
για τον αδερφό του: σύμφωνα με μια μαρτυρία
προέβλεψε επικείμενη νεροποντή και τον συμβούλεψε να μαζέψει την παραγωγή του από τους
αγρούς. Όσοι από τους Αβδηρίτες τον πίστεψαν
έσωσαν τις περιουσίες τους, οι άλλοι καταστράφηκαν.
Το ανέκδοτο αυτό φαίνεται ότι πλάστηκε, για
να απαντήσει στις κατηγορίες ότι η μελέτη της
φιλοσοφίας είναι άχρηστη σε πρακτικά ζητήματα της ανθρώπινης ζωής. Το ίδιο φαίνεται να
ισχύει και για την ακόλουθη ιστορία: ο Δημόκριτος προέβλεψε μελλοντική ανατίμηση του λαδιού και αγόρασε όλη την ντόπια ελαιοπαραγωγή
πολύ φθηνά. Όταν η ανατίμηση πράγματι έγινε,
ο ίδιος απέδωσε τα κέρδη του στους συμπολίτες
του, επειδή περιφρονούσε τα πλούτη.
Φαίνεται ότι η εκτίμηση που απολάμβανε ο Δημόκριτος από τους συμπατριώτες του προκάλεσε
το φθόνο ορισμένων απ' αυτούς, οι οποίοι σκέφτηκαν να ζητήσουν στην περίπτωση του φιλοσόφου την ενεργοποίηση ενός πατροπαράδοτου
νόμου, ο οποίος προέβλεπε την απαγόρευση της
ταφής στην πατρίδα όποιου είχε σπαταλήσει την
πατρική περιουσία.
Ο Δημόκριτος απάντησε διαβάζοντας στους
συμπολίτες του το Μέγα διάκοσμο. Το έργο αποτιμήθηκε από τους συμπολίτες του στα 500 τάλαντα, ενώ ορίστηκε να του αφιερωθούν και 20
ανδριάντες από χαλκό. Και η ιστορία αυτή φαίνεται πλαστή, αφού ο Μέγας διάκοσμος πρέπει να
είναι έργο του Λεύκιππου. Η δημιουργία της ίσως
να αποτελεί και πάλι μια απάντηση στην κατηγορία ότι η μελέτη της φιλοσοφίας είναι άχρηστη: ο
Δημόκριτος όχι μόνο δε σπατάλησε την πατρική
περιουσία, αλλά την πολλαπλασίασε (από 100
την έκανε 500 τάλαντα), αφού δημιούργησε ένα
πολύτιμο φιλοσοφικό έργο.
Στα Άβδηρα ο Δημόκριτος αφοσιώθηκε στη
διδασκαλία και τη συγγραφή των έργων του. Η
προκοπή του στη σοφία ήταν τέτοια, ώστε απο-

κλήθηκε Σοφία ή Φιλοσοφία. Ονομάστηκε επίσης
Γελασίνος (=ο γελαστός), αφού αντιμετώπιζε τη
ζωή πάντα με αισιοδοξία, γαλήνη και καρτερία.
Κατά μια εκδοχή ονομάστηκε έτσι, επειδή περιγελούσε τις καθημερινές θλίψεις και ελπίδες που
απασχολούσαν τους άλλους ανθρώπους. Το πιθανότερο είναι ο χαρακτηρισμός να προέρχεται
από την άποψη του Δημόκριτου ότι η ευθυμία
αποτελεί στόχο για τη ζωή του κάθε ανθρώπου.
Το τέλος
Σύμφωνα με μια άλλη φανταστική ιστορία ο
Δημόκριτος αυτοτυφλώθηκε καίγοντας τα μάτια του με την αντανάκλαση του ήλιου πάνω σε
μια χάλκινη ασπίδα. Το κίνητρο που δινόταν γι'
αυτήν την πράξη δύσκολα μπορεί να ανταποκρίνεται στις διαθέσεις του ίδιου του φιλοσόφου:
ήθελε τάχα να επιδοθεί απερίσπαστος από τη
μαγεία της όρασης στο στοχασμό και την ερμηνεία των νόμων της φύσης. Αυτή η περιφρόνηση
της αίσθησης φαίνεται ότι έχει ως πηγή της την
πλατωνική παράδοση παρά τη γνήσια διδασκαλία του Δημόκριτου.
Ο ίδιος ο φιλόσοφος θεωρούσε πολύτιμες τις
εντυπώσεις των αισθήσεων ως πρώτη ύλη για
την ερμηνεία της φύσης, αρκεί αυτές οι εντυπώσεις να διυλίζονταν από την κριτική ικανότητα
του ανθρώπινου νου.
Φαίνεται ότι πέθανε σε πολύ προχωρημένη
ηλικία, αφού κατατασσόταν στους μακροβιότερους Έλληνες στοχαστές. Διάφορες πηγές παραδίδουν ότι έζησε από 90 ως και 109 χρόνια. Δε
γνωρίζουμε την ακριβή χρονολογία του θανάτου
του, η οποία τοποθετείται συμβατικά στο 370 ή
360 π.Χ. Και για το τέλος του φιλοσόφου υπάρχουν διάφοροι θρύλοι.
Σύμφωνα με έναν απ' αυτούς ήθελε να αυτοκτονήσει, όντας σε βαθιά γεράματα, με αποχή
από την τροφή. Επειδή, όμως, ήταν οι ημέρες

των Θεσμοφορίων και οι γυναίκες της οικογένειας ήθελαν να τις γιορτάσουν, τον παρακάλεσαν να αναβάλλει το θάνατό του για λίγες μέρες.
Διέταξε τότε να του φέρουν κοντά ένα αγγείο
με μέλι (ή ζεστά ψωμιά κατά άλλη εκδοχή) και
έζησε, ώσπου να περάσουν οι γιορτές, μόνο με
τη μυρωδιά του μελιού. Όταν πέρασαν οι μέρες,
παραδόθηκε στο θάνατο.
Η πολυμάθεια του
Τα ενδιαφέροντα του Δημόκριτου ήταν εξαιρετικά πλατιά. Ασχολήθηκε σχεδόν με όλους τους
τομείς της ανθρώπινης γνώσης: μαθηματικά,
μουσική, γεωμετρία, μετεωρολογία, γλωσσολογία, τέχνη του πολέμου, κοσμολογία, αστρονομία, βιολογία, γεωλογία, γεωγραφία, λογική,
ηθική, αισθητική, ιστορία, παιδεία, με φανερή
αποχή από τη θρησκεία και την πολιτική. Από
αυτήν την άποψη υπήρξε κατά κάποιο τρόπο
πρόδρομος του Αριστοτέλη, ένας καθολικός
νους, ένα πνεύμα εγκυκλοπαιδικό. Μεταγενέστεροι μελετητές του στην αρχαιότητα (ίσως ήδη
ο Καλλίμαχος) χώρισαν το έργο του σε δεκατρείς
τετραλογίες, ενταγμένες σε πέντε ομάδες έργων:
τα ηθικά (δύο τετραλογίες), τα φυσικά (τέσσερις
τετραλογίες), τα μαθηματικά (τρεις), τα μουσικά
(δύο), τα τεχνικά (δύο). Σ' αυτές τις τετραλογίες
πρέπει να προστεθούν εννιά αταξινόμητα έργα
και εννιά που φέρουν τον τίτλο Αιτίαι, σύνολο 70
έργα. Κατάλογο των έργων του μας παραδίδει ο
Διογένης Λαέρτιος, ενώ κάποιοι επιπλέον τίτλοι
σώζονται στη Σούδα, στο Σέξτο και τον Απολλώνιο Δύσκολο.
Τα έργα του
Από τα αποδιδόμενα στο Δημόκριτο έργα είναι
σχεδόν βέβαιο ότι ο Μέγας διάκοσμος ήταν στην
πραγματικότητα έργο του Λεύκιππου. Η πληροφορία αυτή προέρχεται από την Περιπατητική
Σχολή και μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη, αφού
έχει την αφετηρία της στις ειδικές πραγματείες
για το Δημόκριτο, που συνέταξαν τόσο ο Αριστοτέλης όσο και ο Θεόφραστος. Στον Λεύκιππο
αποδίδεται από τον Αέτιο και ένα άλλο έργο, το
Περί νου. Δεν έχουμε λόγους να αμφιβάλλουμε
γι’ αυτήν την πληροφορία. Το περιεχόμενο του
έργου μπορεί να αποτελούσε μια επίθεση κατά
της αναξαγόρειας θεωρίας για το Νου που διακοσμεί τα πράγματα.
Αν κρίνουμε από τον αριθμό των έργων του
Δημόκριτου, η συγγραφική του δραστηριότητα
πρέπει να εκτεινόταν σε μια μεγάλη χρονική περίοδο. Δεν μπορούμε, ωστόσο, να αποδώσουμε
διαφορετικά έργα σε διαφορετικές περιόδους
της ζωής του, αφού κανένα απ’ αυτά τα έργα
δε σώθηκε ακέραιο. Ούτε και η δήλωσή του ότι
έγραψε το Μικρό διάκοσμο 730 χρόνια μετά την
πτώση της Τροίας (απ. Ι) μας βοηθά ιδιαίτερα στη
χρονολόγηση του έργου, αφού αγνοούμε πότε
τοποθετούσε τον τρωικό πόλεμο ο φιλόσοφος.
Το ύφος του Δημόκριτου επαινούνταν πολύ
στην αρχαιότητα και αξιολογούνταν στο ίδιο επίπεδο μ' αυτό του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.
Ήταν ποιητικό, αν και όχι σε στίχο, γοργό και με
διαυγή εκφραστικά μέσα, διακρινόταν για τη
μορφική του τελειότητα, την εύστοχη χρήση των
λέξεων και τη σαφήνεια.
Τα σωζόμενα έργα του
Από τον τεράστιο όγκο των γραπτών του σώζονται ελάχιστα αποσπάσματα, κυρίως ηθικού
περιεχομένου, τα οποία ανευρίσκονται σε μεταγενέστερους συγγραφείς ως παραθέματα ή παραφράσεις. Κύριες πηγές μας για τη φιλοσοφία
του είναι ο Αριστοτέλης, ο Θεόφραστος, ο Σέξτος
ο Εμπειρικός, ο Αλέξανδρος από την Αφροδισιάδα, ο Ιωάννης ο Φιλόπονος, ο Σιμπλίκιος. Οι
ερμηνείες της φιλοσοφίας του Δημόκριτου, οι
οποίες δίνονται απ' αυτούς τους συγγραφείς,
αποτελούν οδηγό και για τη σύγχρονη έρευνα. Η
τελευταία πρέπει πάντα να είναι προσεκτική κυρίως στην περίπτωση του Αριστοτέλη (και των
σχολιαστών του), αφού ο τελευταίος έχει την
τάση να παρουσιάζει τις απόψεις των προγενεστέρων του φιλοσόφων μέσα από το πρίσμα της
δικής του τελολογικής φιλοσοφίας.
Πολλοί προσπάθησαν να εξηγήσουν το λόγο,
για τον οποίο χάθηκαν τα έργα του Δημόκριτου.
Άλλοι απέδωσαν την απώλεια στην τύχη, άλλοι
στους Επικούρειους, οι οποίοι θα ωφελούνταν
από την απώλεια του έργου του Δημόκριτου, καθώς μ’ αυτόν τον τρόπο δε θα ήταν πια φανερή
η έλλειψη πρωτοτυπίας της θεωρίας τους. Άλλοι
θεώρησαν την απώλεια συνέπεια της κακής φήμης που είχε ο Δημόκριτος ως πρόδρομος των
Επικουρείων. Η τρίτη εκδοχή φαίνεται πλησιέστερη στην αλήθεια, αφού ως γνωστόν χάθηκε
και το έργο των ίδιων των Επικουρείων.

