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Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου
Καναδά-Ε.Ενωσης

Η Βουλή των Ελλήνων τίμησε
την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2013

Αυτή είναι η μεγαλύτερη συμφωνία του Καναδά που έχει γίνει ποτέ,πράγματι,είναι ένα ιστορικό
επίτευγμα δήλωσε ο πρωθυπουργός Στίβεν Χάρπερ
Αντώνης Ανακέφαλος

Η Βουλή των Ελλήνων τίμησε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, με
εορταστική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια.
Την εκδήλωση, που πραγματοποίησε ο Σύλλογος των Υπαλλήλων της
Βουλής, τίμησαν με την παρούσα τους, ο Πρόεδρος της Βουλής των
Ελλήνων κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης, οι Αντιπρόεδροι κ κ.. Ιωάννης
Τραγάκη και Γεωργίος Καλατζής,
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς κατέληξαν σε μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, όπως ανακοίνωσε ο
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, μετά τις συνομιλίες τις οποίες είχε στις Βρυξέλλες
με τον πρωθυπουργό του Καναδά Στίβεν Χάρπερ.
Η συμφωνία αυτή «ανοίγει μια νέα σελίδα» στις διμερείς σχέσεις, καθώς «προσφέρει σημαντικές νέες ευκαιρίες
για τις επιχειρήσεις στην ΕΕ και στον Καναδά, αυξάνοντας την πρόσβαση στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών και
παρέχοντας νέες ευκαιρίες για τους ευρωπαίους επενδυτές», ανέφερε ο Μπαρόζο σε ανακοίνωση.
Η συμφωνία «αυτή θα αποτελέσει τη βάση ώστε (οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις) να αποκτήσουν μια ισχυρή βάση για
να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στη βορειοαμερικανική αγορά, προσφέροντας έναν καταλύτη ανάπτυξης και
δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ευρώπη», πρόσθεσε.
Η ΕΕ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Καναδά μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ενώ ο
Καναδάς ο 11ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ένωσης, σύμφωνα με την Επιτροπή. Το διμερές εμπόριο αγαθών
μεταξύ των δύο μερών έφθασε τα 61,7 δισεκ. ευρώ πέρυσι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Φίλιπ Ρέσλερ καλωσόρισε τη συμφωνία,την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετική
βάση για όλες τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις, όπως αυτή για την Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Συμμαχία
με τις ΗΠΑ».
Σύμφωνα με μια κοινή οικονομική μελέτη που εκπονήθηκε η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να συμβάλει το διμερές
εμπόριο να αυξηθεί κατά 25,7 δισεκ. ευρώ, ή κατά περίπου 20%.
Οι διμερείς διαπραγματεύσεις για την εμπορική αυτή συμφωνία είχαν αρχίσει το 2009.
«Με πολιτική βούληση και μια καλή δόση σκληρής δουλειάς, υπάρχει τρόπος να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα το
οποίο ωφελεί τους ανθρώπους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού», ανέφερε.
«Αυτή είναι η μεγαλύτερη συμφωνία (ελεύθερου εμπορίου) που έχει συνάψει ποτέ η χώρα μας», είπε από την πλευρά
του ο Καναδός πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι είναι μεγαλύτερη από τη NAFTA, την οποία είχαν συνάψει ο
Καναδάς, οι ΗΠΑ και το Μεξικό. Μίλησε για μια «σημαντική στιγμή» και μια «ιστορική συμφωνία» για τη χώρα
του.

Αγαπητοί φίλοι,
ελάτε να γιορτάσουμε
μαζί τα 100 χρόνια
της ΕΝΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ
ΕΛΛΑΔΑ:
Εινε μια ευκαιρία
να δοκιμάσετε ένα
Κρητικό/Ελληνικό
γλέντι που θα σας
μήνη αξέχαστο.
Βλέπετε πληροφορίες
σελίδα 10

Oι πρώην Πρόεδροι κ. Απόστολος Κακλαμάνης, κυρία Άννα
Μπενάκη-Ψαρούδα και κ. Δημήτριος Σιούφας, εκπρόσωποι των
Κοινοβουλευτικών Ομάδων, Βουλευτές, ο Γενικός Γραμματέας της
Βουλής κ. Αθανάσιος Παπαϊωάννου και εργαζόμενοι στη Βουλή.
Τον πανηγυρικό, με τίτλο «Η Μάχη της Πίνδου» που αναφέρεται στο
σχετικό μνημείο-έργο* που δημιούργησε ο διεθνώς καταξιωμένος
γλύπτης Χρήστος Καπράλος(1909-1993) και κοσμεί το Περιστύλιο της
Βουλής, ακριβώς στο χώρο που οδηγεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων
της Ολομέλειας, εκφώνησε η Προϊσταμένη της Κοινοβουλευτικής
Βιβλιοθήκης κυρία Έλλη Δρούλια.
Στην εορταστική εκδήλωση συμμετείχε η χορωδία της Β’ τάξης του
Μουσικού Γυμνασίου Παλλήνης.
*Το Μνημείο της μάχης της Πίνδου που κοσμεί το Περιστύλιο
της Βουλής, αποτελείται από επτά τμήματα άνισου μήκους που
αντιστοιχούν σε επτά επεισόδια που τιτλοφορούνται ως εξής:
«Ειρηνική ζωή», «Αρχίζει ο Πόλεμος», «Επσιτροφή απ’ τον πόλεμο»,
«Κατοχή», «Αντίσταση» και τέλος «Λατέρνα» («Λαγέρνα», όπως
ονομάζει την ενότητα ο Καπράλος). Πρόκειται για ένα έργο επικό,
καθώς είναι αντιπολεμικό απεικονίζοντας συγχρόνως τον αγώνα
για την ελευθερία. Μέσα από τον κύκλο Ειρήνη-Πόλεμος- Ειρήνη
παρουσιάζεται η τυπολογία του πολέμου: η εγκατάλειψη των εστιών,
οι αποχωρισμοί, οι ξεριζωμοί των πληθυσμών, οι μετακινήσεις
στρατευμάτων, οι αναμετρήσεις και η βία, η ήττα και η κατοχή, οι
ακρωτηριασμοί και οι απώλειες, οι στερήσεις και η πείνα, η αντίσταση,
οι έριδες και οι εμφύλιες συγκρούσεις και τέλος η αναγκαία υπέρβαση
της συμφιλίωσης. Ένα μάθημα ιστορίας που γεννά συναισθήματα και
σκέψεις μέσα από την επιβλητικότητα, την εικαστική του άποψη και
την ομορφιά του.
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H γραφική Οδός Θερμοπυλών στο Παρίσι!

ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

Έγινε γνωστός το 2006 από την
ταινία Paris Je t’aime, καθώς μια
Αμερικανίδα τουρίστρια έκανε
το πρώτο της ταξίδι στο Παρίσι
και βρέθηκε να περιπλανιέται στα
γραφικά πρακόστρωτα δρομάκια της
Rue des Thermopyles (σ.σ. Οδός
Θερμοπυλών), στο 14ο διαμέρισμα
τους Παρισιού. Η ονομασία του
οφείλεται στο γεγονός ότι ο δρόμος
είναι στενός, όπως το πέρασμα που
έγινε η Μάχη των Θερμοπυλών το
480 π.Χ.

ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ

............ 9.1.1
ÊáëçìÝñá ÆùÞ

ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ

....... 9.1.1

ÐÑÙÔÅÓ ÂÏÇÈÅÉÅÓ ..... 9.1.1
ÅËËÇÍÉÊÏ ÐÑÏÎÅÍÅÉÏ....681-1381

Το λιθόστρωτο, γραφικό και ολάνθιστο
δρομάκι κατοικείται ως επί το πλείστον
από καλλιτέχνες που συνηθίζουν να
αφήνουν στις αυλέςκαι τις εξώπορτες
παλιά βιβλία και αντικείμενα που δεν
χρειάζονται εν είδει ενός ιδιόμορφου
παζαριού όπου ο κάθε περαστικός
μπορεί να διαλέξει και να πάρει ό,τι
του αρέσει. Πολλοί τοίχοι του δρόμου
είναι καλυμμένοι με γκράφιτι από τη
διάσημη Γαλλίδα street artist Miss Tic.
Eπιπλέον, μικρά μπιστρό και γραφικά
εστιατόρια συμπηλώνουν το σκηνικό,
ενώ γκαλερί Τέχνης και κουκλίστικα
cafes «πλημμυρίζουν» καθημερινά από
Παρισιάνους και ξένους που θέλουν να
ξεφύγουν από την πολύβουη πόλη και
να βρεθούν για λίγο σε μια άλλη εποχή!

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΑ ΛΕΕΙ ΟΛΑ

www.vancouver.grconsulate.ca
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09:00 ð.ì. Ýùò 1:00 ì.ì.

Canadian Western Bank.....604-732-4262
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The OPINION=ÃÍÙÌÇ, Welcomes letters to
Editor. However the opinions expressed are not
necesserily those of the Editor.

H ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ !!!

Letters must include name, address, and day time
telephone number for verification.
Letters must not exceed 450 words and edited or
rejected for legality and good taste.

Ο Δημήτρης Χαντζόπουλος σατιρίζει
την επικαιρότητα

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò
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Βιολογικοί γονείς της Μαρίας
το ζεύγος των βούλγαρων
ρομά σύμφωνα με DNA

Η Μαρία είναι Βουλγάρα ρομά
Αντώνης Ανακέφαλος
Η Σάσα και ο Ατανάς Ρούσεφ, ένα ζευγάρι βούλγαρων Ρομά, είναι οι βιολογικοί γονείς της μικρής
Μαρίας, του ξανθού κοριτσιού που ονομάζεται Μαρία και εντοπίστηκε σ’ένα καταυλισμό των Ρομά
στα Φάρσαλα,σύμφωνα με τα αποτελέσματα του DNA που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο
Εσωτερικών της Βουλγαρίας,μέσω του γενικού του γραμματέα Σβετλοζάρ Λάζαροφ.
Η Μαρία, ηλικίας 4 με 6
ετών, αναμένεται τώρα να
μεταφερθεί σε ένα κέντρο
υποδοχής της κοινωνικής
πρόνοιας της Βουλγαρίας
και στη συνέχεια να δοθεί σε
ανάδοχη οικογένεια, σύμφωνα
με τη Γιάνα Κάνεβα υπεύθυνη
της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Κοινωνικής Πρόνοιας της
Στάρα Ζαγκόρα, όπως αναφέρει
το πρακτορείο BGNES της
Βουλγαρίας.
Σύμφωνα με τη βουλγαρική
αστυνομία, η μητέρα της
κατάγεται από την πόλη
Νικολάεβο και έχει συνολικά 10 παιδιά, κάποια από τα οποία μοιάζουν με τη Μαρία.
Μιλώντας στην τηλεόραση η Ρομά Σάσα Ρούσεβα, υποστήριξε ότι είναι η βιολογική μητέρα της
Μαρίας.
Όπως είπε,το διάστημα που γεννήθηκε το κορίτσι,τον Ιανουάριο του 2009, η ίδια βρισκόταν στην
Ελλάδα και γέννησε το παιδί στο νοσοκομείο της Λαμίας.
Όπως είπε η ίδια η γυναίκα, έδωσε το παιδί στην οικογένεια των Ελλήνων Ρομά, καθώς δεν μπορούσε
να το συντηρήσει και επειδή θεώρησε ότι έτσι θα μεγαλώσει καλύτερα.
Αρνήθηκε παράλληλα ότι
έλαβε οποιοδήποτε οικονομικό
αντάλλαγμα. Πληροφορίες από
τα βουλγαρικά ΜΜΕ ανέφεραν
ότι γείτονες της οικογένειας
ισχυρίζονται ότι το παιδί
δόθηκε στους Έλληνες Ρομά με
αντάλλαγμα 250 ευρώ.
Προσφυγή κατά του εντάλματος
προσωρινής κράτησης του ζεύγους
των Ρομά από τα Φάρσαλα που
εμφανιζόταν ως «γονείς» της
μικρής Μαρίας, προτίθενται να
καταθέσουν,οι συνήγοροι τους
καθώς,υπό το φως των νέων
εξελίξεων, θεωρούν ότι δεν
προκύπτει θέμα «αρπαγής» της μικρής.
Υπενθυμίζεται ότι οι κατηγορίες βάσει των οποίων προφυλακίστηκαν ήταν «αρπαγή ανηλίκου και
υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης κατ εξακολούθηση». H επιβεβαίωση και από το υπουργείο Εσωτερικών
της Βουλγαρίας, ότι η εξέταση DNA που έγινε εκεί, έδειξε ότι βιολογικοί γονείς της μικρής είναι οι δυο
Ρομά από την Βουλγαρία καθώς και η παραδοχή της βιολογικής μητέρας ότι άφησε την μικρή στην
αθίγγανη από το Φάρσαλα, συνάδει με τον ισχυρισμό των δυο κατά την απολογία τους την περασμένη
Δευτέρα καθώς είχαν παραδεχτεί ότι επρόκειτο για παράνομη υιοθεσία αλλά όχι για αρπαγή.
Οι δυο αθίγγανοι κρατούνται η μεν γυναίκα στις φυλακές Κορυδαλλού ο δε άνδρας στις φυλακές
Λάρισας.

Μαύρη τρύπα τα ληξιαρχεία της χώρας:
Δήλωσε 7 παιδιά σε μία ημέρα!
Η περίπτωση μιας Ρομά, ενδεικτική για τη μαύρη τρύπα στα
ληξιαρχεία της χώρας
Νικολέττα Μουτούση | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:Πηγή- ΤΑ ΝΕΑ 23/10/2013
Τις μαύρες τρύπες του
γραφειοκρατικού συστήματος
που διέπει τους δήμους και
όλο το Δημόσιο συνεχίζουν να
επιβεβαιώνουν τα ευρήματα των

ελέγχων για τη λειτουργία του
Ληξιαρχείου στον Δήμο Αθηναίων.
Χάρη σε αυτές τις τρύπες, μια Ρομά
είχε καταφέρει να δηλώσει επτά
παιδιά μέσα σε μία μόνο ημέρα. Η

ενδιαφερομένη εμφανίστηκε στα
γκισέ του δήμου για να αναφέρει τη
γέννησή τους ετεροχρονισμένα και
χωρίς κάποιο άλλο πιστοποιητικό!
«Οπου έβρισκαν απρόσωπη

Η Σάσκα Ρούσεβα είναι η βιολογική μητέρα της μικρής «Μαρίας»
(REUTERS)

Η μικρή αναμένεται να μεταφερθεί
στη Βουλγαρία και να δοθεί σε
ανάδοχη οικογένεια
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: TO BHMA 25/10/2013
Το ζευγάρι των βούλγαρων ρομά είναι τελικά οι βιολογικοί
γονείς της μικρής «Μαρίας» που εντοπίστηκε σε καταυλισμό στα
Φάρσαλα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του DNA που δόθηκαν στη
δημοσιότητα από το υπουργείο Εσωτερικών της Βουλγαρίας.
«Τα τεστ DNA έδειξαν ότι η Σάσκα Ρούσεβα είναι η βιολογική
μητέρα και ο Ατανάς Ρούσεφ είναι ο βιολογικός πατέρας του παιδιού
που ονομάζεται Μαρία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο γενικός
γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Σβετλοζάρ Λάζαροφ.
Η «Μαρία» αναμένεται τώρα να μεταφερθεί σε ένα κέντρο
υποδοχής της κοινωνικής πρόνοιας της Βουλγαρίας και στη συνέχεια
να δοθεί σε ανάδοχη οικογένεια.
διαδικασία, με υπαλλήλους δηλαδή
σε μεγάλους δήμους οι οποίοι ήταν
αναγκασμένοι να εξυπηρετούν
πάνω από 1.000 άτομα την ημέρα
και πολλές φορές αρκούνταν
σε απλό έλεγχο των τυπικών
δικαιολογητικών, έσπευδαν να τη
χρησιμοποιήσουν», σχολιάζουν
στελέχη του Δήμου Αθηναίων,
αναγνωρίζοντας σε κάθε περίπτωση
δύο τρωτά σημεία στη λειτουργία
της υπηρεσίας Ληξιαρχείου.
Το πρώτο αφορά στη συγκεκριμένη
υπόθεση της μικρής Μαρίας.
Με ευθύνη των υπαλλήλων της
υπηρεσίας, η δήλωση της γέννησής
της - ανεξάρτητα από οποιοδήποτε
άλλο στοιχείο - δεν καταχωρίσθηκε
στο νέο πληροφορικό σύστημα
του δήμου αλλά κρατήθηκε στα
παλιά αρχεία. Το επιχείρημα
ήταν ότι επρόκειτο για γέννηση
με προγενέστερη ημερομηνία
από την έναρξη ισχύος του νέου
συστήματος.
Ως δεύτερο μεμπτό σημείο
στελέχη του δήμου επισημαίνουν
την απουσία ενημέρωσης από
τους υπευθύνους της υπηρεσίας
Ληξιαρχείου σχετικά με
την αλματώδη αύξηση των
ετεροχρονισμένων δηλώσεων
γέννησης παιδιών - όπως δήλωσε
προχθές ο δήμαρχος της πόλης
Γιώργος Καμίνης έφθασαν τις 400
το 2013 από 50 το 2011.
«Δεν διαπίστωσαν εγκαίρως
την αδικαιολόγητη αύξηση,
ενώ θα έπρεπε να είχε υποπέσει
στην αντίληψή τους το γεγονός
πως γονείς με το ίδιο όνομα
δήλωναν μέσα σε μία ημέρα
την ετεροχρονισμένη γέννηση
περισσοτέρων του ενός παιδιών»,
τόνιζαν, παραπέμποντας στο
παράδειγμα της καθυστερημένης
δήλωσης επτά παιδιών από την
ίδια μητέρα. Ωστόσο, στελέχη της
Αυτοδιοίκησης διευκρινίζουν πως
ακόμη και με την πλήρη εφαρμογή
του νέου πληροφορικού συστήματος

στον Δήμο Αθηναίων, εφόσον
δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ η
διασύνδεση με τα άλλα ληξιαρχεία
και δημοτολόγια, εξακολουθούν να
υπάρχουν οι τρύπες για αυθαιρεσίες.
«Υπάρχουν περίπου 90
δηλώσεις γεννήσεων παιδιών
που καταχωρίσθηκαν στο νέο
πληροφορικό εσωτερικό σύστημα
του δήμου και όμως τώρα
ελέγχονται για τη γνησιότητά
τους», σχολιάζουν χαρακτηριστικά
κύκλοι του Δήμου Αθηναίων,
επισημαίνοντας πως μόνο εάν
υπήρχε ενιαίο σύστημα για
όλους του δήμους «θα μπορούσε
να... χτυπήσει σε περίπτωση
καταχώρισης των ίδιων στοιχείων».
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ. Από
χθες το πρωί πάντως κλιμάκιο του
Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών
Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ)
ξεσκονίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες
του Δήμου Αθηναίων, έπειτα και
από σχετικό αίτημα του δημάρχου
Γιώργου Καμίνη, ο οποίος τους
κάλεσε να πραγματοποιήσουν
έρευνα σε βάθος και να εκδώσουν
το συντομότερο δυνατόν το πόρισμά
τους. Αιφνιδιασμένοι εμφανίζονται
ακόμη και οι ίδιο οι επιθεωρητές
σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος
του Σώματος, καθώς έρχονται
για πρώτη φορά αντιμέτωποι με
αντίστοιχο θέμα - δεν τους είχε
απασχολήσει σε καμία προηγούμενη
έρευνά τους.
Πρωτοφανής αριθμός δηλώσεων
Η ύπαρξη 600 ετεροχρονισμένων
δηλώσεων – 200 το 2012 και 400
το 2013 – σύμφωνα με τα πρώτα
ευρήματα τα οποία καλείται να
διερευνήσει το Σώμα Επιθεωρητών
συνιστά πρωτοφανή αριθμό που δεν
δικαιολογείται από τη συνηθισμένη
ροή υποβολής αιτήσεων για έκδοση
ληξιαρχικών πράξεων
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Σύναξη Ιερέων–Συνεδρίαση Συμβουλίου
Φιλοπτώχου Καναδά
– Συνεδρίαση Μητροπολιτικού
Συμβουλίου
Την Παρασκευή 18 Οτωβρίου έγινε η μηνιαία σύναξη Ιερέων Τορόντο και Περιχώρων, υπό την
πνευματική καθοδήγηση του Μητροπολίτη Σωτηρίου και συνεζητήθησαν τα θέματα: Κατηχητικά,
Οργάνωση Νεολαίας, Ιερόπαιδες, Θερινές Κατασκηνώσεις και το θέμα της αιρετικής Βασούλας Ryden.
Ελήφθησαν αποφάσεις οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή. Άπαντες οι Ιερείς του Καναδά πρέπει κάθε
μήνα να υποβάλουν εκθέσεις για τα ανωτέρω θέματα. Παρόμοιες συνάξεις έγιναν στο Μοντρεάλ και σε
όλες τις άλλες επαρχίες του Καναδά.

Φωτο αριστερά:
Στην φωτογραφία
οι ιερείς που έλαβαν
μέρος, ο Επίσκοπος
Χριστοφόρος και
ο Μητροπολίτης
Σωτήριος.

Νick

Συνήλθε στη πρώτη συνεδρία, το Σάββατο 19 Οκτωβρίου, το Μητροπολιτικό Συμβούλιο Φιλοπτώχου
Αδελφότητας Καναδά. Έδωκε την καθορισμένη διαβεβαίωση σε τελετή την οποία έκαμαν ο π.
Ιγνάτιος, ο Επίσκοπος Χριστοφόρος και ο Μητροπολίτης Σωτήριος. Στην συνέχεια έγινε η εκλογή των
αξιωματούχων. Πρόεδρος επανεξελέγη η κα Ευθυμία Κουτσούγερα. Το αγιογραφικό ανάγνωσμα Β’ Τιμ.
4:1-8 ανέγνωσε και ανέλυσε ο Μητροπ. Σωτήριος ο οποίος έδωκε και κατευθυντήριες γραμμές για τα
προγράμματα της Φιλοπτώχου Αδελφότητας για τα επόμενα δύο χρόνια.

Φωτο : Η φωτογραφία από την διαβεβαίωση των μελών του Μητροπολ. Συμβουλίου Φιλοπτώχου
Αδελφότητας.
Συνήλθε στην πρώτη του συνεδρία, την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου, το Μητροπολιτικό Συμβούλιο με την
νέα σύνθεσή του υπό την προεδρία του Μητροπολίτη Σωτηρίου. Άρχισε με δοξολογία και αγιογραφικό
ανάγνωσμα. Στην συνέχεια όλες οι επιτροπές έδωκαν γραπτή έκθεση και η κάθε μία συζητήθηκε
διεξοδικά. Το μεσημέρι στο γεύμα έλαβε μέρος ο Εντιμ. Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο κ.
Δ. Αζεμόπουλος, πρύτανις των Γενικών Προξένων Τορόντο και μίλησε θερμότατα και θεολογικότατα.
Έλαβαν μέρος 47άνθρωποι, οι οποίοι ήλθαν από όλα τα μέρη του Καναδά, από Victoria μέχρι και Halifax εκπροσωπώντας όλους τους Ελληνορθοδόξους του Καναδά. Ηταν πράγματι μία συνεδρία με πολλή
επιτυχία και άριστα αποτελέσματα

Εξερράγη το ηφαίστειο
της Αίτνας στη Σικελία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Πηγή- ΤΑ ΝΕΑ 26/10/2013
Εξερράγη το ηφαίστειο της Αίτνας το Σάββατο, στέλνοντας
λάβα, καπνό και στάχτη πάνω από τη Σικελία.Πηγή: AP
Εξερράγη το Σάββατο η Αίτνα, το υψηλότερο και πιο ενεργό
ηφαίστειο της Ευρώπης, εκτοξεύοντας λάβα, καπνό και στάχτη
πάνω από τη Σικελία.
Παρά την έκρηξη, δεν χρειάστηκε εκκένωση ορεινών χωριών,
ούτε υπήρξε ιδιαίτερη αναταραχή, πέρα από το προσωρινό
κλείσιμο του εναερίου χώρου πάνω από τη Σικελία.
Της έκρηξης του Σαββάτου είχαν προηγηθεί σεισμικές δονήσεις.
Φωτο . Στην φωτογραφία στην πρώτη γραμμή ο Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο κ. Δ.
Αζεμόπουλος, ο Επίσκοπος Χριστοφόρος, ο Πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ κ. Γ. Βάσσιλας, ο Μητροπολίτης
Σωτήριος και όλα τα κληρικά και λαϊκά μέλη του Συμβουλίου.

Το ηφαίστειο βρίσκεται σε σχεδόν συνεχή δραστηριότητα, με
την τελευταία του μεγάλη έκρηξη το 1992.
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Oxi Day Statement by the Honourable
Jim Karygiannis, Member of Parliament
for Scarborough-Agincourt
I would like to take this opportunity to extend my best wishes to
members of the Canadian Greek community on the occasion of Oxi
Day.

Ministry of Education

New school opens
in growing Langley
neighbourhood

On October 28, 1940, at dawn, the Italian ambassador in Greece,
Emanuele Grazzi, presented Prime Minister Ioannis Metaxas an
ultimatum. Benito Mussolini had demanded that the Axis Forces be allowed to enter
Greece and occupy certain unspecified strategic locations otherwise, he would declare war. The Prime Minister answered with a single phrase, ‘Οχι or No’.

LANGLEY - The gymnasium of Richard Bulpitt Elementary was filled with the sound of music as students
and teachers, along with Education Minister Peter Fassbender and the Langley board of education,
officially opened the school today.

The courageous and valiant efforts of the out-numbered Greek army that fought and
defeated the Italian forces in Albania has been honored by Sir Winston Churchill’s
remarks ‘Today we say that Greeks fight like heroes, from now on we will say that
heroes fight like Greeks’.

The school is named after Richard Bulpitt, a former
Langley superintendent who dedicated his life to education. The family of Richard Bulpitt attended the official
opening and presented a special gift to the school - a
mural created by Corey Bulpitt -that now hangs proudly in the school foyer.

This was the beginning of Greece’s involvement in World War II, which ended with
the victory of the Allied Forces on May 8, 1945.
In Greece, Oxi Day is marked by military parades and student parades where people
pay tribute to those who fought in World War II for freedom and democracy.
As an immigrant, I am proud to be a Canadian and celebrate my Greek heritage.
Like other immigrants, my family and I have worked hard to establish ourselves in
this country and, in the process, we have been given the opportunity to participate
in Canadian society and to help build Canada. Each year, I, together with members
of the Canadian Greek community, observe Oxi Day with parades and, in so doing,
share our heritage with our fellow Canadians as a way to promote greater understanding between communities.
Hon. Jim Karygiannis P.C., M.P.
3850 Finch Ave E #206
Toronto Ontario M1T 3T6
Canada

American Hellenic
Council
October 28, 2013
OXI Day

“Greek Soldier”, LIFE magazine front cover, December 16th, 1940
Dear Members and Friends,
Today, Greeks around the world commemorate Oxi
Day as a day of historic and courageous resistance by
Greeks during WWII.
Oxi Day is a time when we honor the sacrifices of
those who said NO to tyranny, NO to oppression, NO
to injustice.
Learn the story of Oxi Day as presented by the Washington Oxi Day Foundation:
Click here to watch the Oxi Day video.
Best wishes,
Kathy Konst, Executive Director
American Hellenic Council

The $13.4-million Richard Bulpitt Elementary can accommodate up to 510 students from kindergarten to
Grade 5. It features a Neighbourhood Learning Centre
(NLC), which provides pre-school, before and after
school care, and other day-care services. The NLC
also is home to the Active Kids after-school program,
which teaches physical literacy skills. The school has
been built to Leadership in Energy and Environmental
Design(R) Gold or equivalent environmental standards
and utilized B.C. wood throughout construction.
Student enrolment in the Yorkson-area of Langley continues to rise, which is why the government committed
$52.5 million to create three new schools in Langley.
This includes $13.4 million for Richard Bulpitt Elementary, $26.2 million for a middle school which will open
next year, and $12.9 million for Lynn Fripps Elementary, which opened last year.
After the official opening, Fassbender and every student picked up their favourite books when the clock
struck 11 a.m., to celebrate Drop Everything and Read
(DEAR). Each year the British Columbia Teacher-Librarians’ Association (BCTLA) urges all British Columbians to take time to participate in DEAR by reading for
20 minutes on the fourth Monday in October.
Today is also National School Library Day, which celebrates and promotes school libraries across Canada.
Earlier this month, the government proclaimed October
as Library Month in B.C.
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Η Μηλόπιτα
της Γιωργίας
Γεμιστό κοτόπουλο στον φούρνο
Συνταγή Βασίλης Καλλίδης, Επιμέλεια-food
styling MIME.COM, Φωτογραφία Βαγγέλης
Πατεράκης
Yλικά
-1 κοτόπουλο
-3 πατάτες
μεγάλες
κομμένες σε
ροδέλες
-250 γρ.
ντοματίνια
-λίγα κλαράκια
θυμάρι φρέσκο
ή ξερό
-1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
-αλάτι-πιπέρι
Για τη γέμιση
-1 φλιτζάνι λιαστές ντομάτες
-2 σκελίδες σκόρδο
-100 γρ. φέτα
-1 κουτ. γλυκού ρίγανη
Εκτέλεση
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180 οC.
Χτυπάμε στο μπλέντερ όλα μαζί τα υλικά
της γέμισης. Αλατοπιπερώνουμε καλά το
κοτόπουλο και το γεμίζουμε. Στρώνουμε σε
ένα ταψί τις πατάτες, τα ντοματίνια και το
θυμάρι. Αλατοπιπερώνουμε. Βάζουμε από
πάνω το κοτόπουλο. Περιχύνουμε με το
ελαιόλαδο και αν μας έχει περισσέψει γέμιση
τη στρώνουμε πάνω στις πατάτες. Ψήνουμε
μέχρι να ροδίσει και να μείνει μόνο με το
λαδάκι του. Στη διάρκεια του ψησίματος
περιχύνουμε το κοτόπουλο με το ζουμί του
ταψιού.
Tips: Μπορούμε να αντικαταστήσουμε το

κοτόπουλο με κόκορα. Θέλει λίγο παραπάνω ψήσιμο, αλλά θα σας
αποζημιώσει με τη γεύση του.
Αντί για πατάτες κομμένες σε φέτες μπορούμε να βάλουμε μικρές,
ολόκληρες πατατούλες που είναι πιο εμφανίσιμες ή κολοκυθάκια και
πιπεριές σε φετούλες.

Γαριδομακαρονάδα με λευκό κρασί και σπανάκι
Συνταγή: Δημήτρης Ανδρέου
Υλικά
-1 πακέτο πένες
-500 γρ. γαρίδες μεγάλες
-500 γρ. σπανάκι φρέσκο πλυμένο και κομμένο σε μικρά κομμάτια
-1 ποτήρι κρασί λευκό
-3/4 φλιτζανιού ελαιόλαδο
-5 κρεμμυδάκια φρέσκα κομμένα σε ροδέλες
-2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
-½ φλιτζάνι κρέμα γάλακτος
-½ ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο
-1 λεμόνι (τον χυμό και το ξύσμα του)
-αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Eκτέλεση
Ξεφλουδίζουμε τις γαρίδες ωμές και αφαιρούμε το μαύρο αντεράκι
με οδοντογλυφίδα. Βράζουμε τις πένες σε άφθονο αλατισμένο νερό.
Σουρώνουμε και τις διατηρούμε ζεστές. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο
σε χαμηλή κατσαρόλα και σοτάρουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια με το
σκόρδο και τις καθαρισμένες γαρίδες για 2-3 λεπτά. Προσθέτουμε το
σπανάκι και ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι να μαραθεί. Σβήνουμε με
το κρασί, αλατοπιπερώνουμε, χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε
το φαγητό να σιγομαγειρευτεί για 10 λεπτά. Προσθέτουμε την
κρέμα και τον μαϊντανό, σβήνουμε με το λεμόνι και ρίχνουμε στην
κατσαρόλα τις πένες να πάρουν μια βράση μαζί με τη σάλτσα και
να ανακατευτούν καλά. Σερβίρουμε τη γαριδομακαρονάδα με λίγο
ξύσμα λεμονιού και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
Tips: Μπορούμε να βράσουμε λίγο τα κελύφη από τις γαρίδες
και να πάρουμε τον ζωμό για να βράσουμε τις πένες. Δεν βρήκατε
καλές γαρίδες; Πάρτε καραβίδες ή καλαμαράκια, που θα κόψετε σε
ροδέλες. Και, βέβαια, άλλη γεύση έχει το φρέσκο μαλάκιο και άλλη
το κατεψυγμένο.

Μια συνταγή για μια πολύ
νόστιμη μηλόπιτα, αγαπημένη
πολλών.
Συστατικά
•
1 Μαγιά
•
200 γρ ζεστό Γάλα
•
60 γρ ζάχαρη
•
50 γρ βούτυρο
•
380 γρ αλεύρι (τυπ
550)
•
λίγο Αλάτι
•
βούτυρο γιά να
αλείψετε τό ταψί
Γιά τήν γέμιση
•
1,5 κιλό μήλα
•
Ζουμί από ένα λεμόνι
•
100 γρ ζάχαρη
•
40 γρ σταφίδες
•
1/2 κ γλ κανέλα
•
2 κ σ κουκουνάρι
•
3 αυγά
•
400 γρ στραγγισμένο
γιαούρτη μέ όλα τα λιπαρά 30%

Χοιρινό με κυδώνια
Συνταγή ΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Φωτογραφίες ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Τα κυδώνια είναι ένα από τα καλύτερα συνοδευτικά για το χοιρινό
κρέας. Το νοστιμότατο αποτέλεσμα, στο πιάτο σας!
Υλικά
• περίπου 1.600 γρ. χοιρινό
(κατά προτίμηση από μπούτι
ή σπάλα), κομμένο σε μέτρια
κομμάτια
•
1/2 φλιτζ. τσαγιού
αλεύρι
•
100 ml ελαιόλαδο
•
200 ml κόκκινο κρασί
•
1 μεγάλο ξερό
κρεμμύδι, τριμμένο
•
2 κουτ. σούπας μουστάρδα, της αρεσκείας μας
•
1 ξυλάκι κανέλας
•
1/2 κουτ. γλυκού μπαχάρι, σε σκόνη
•
1 κουτ. γλυκού κόλιανδρος ξερός, τριμμένος
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
•
200 ml ζωμός λαχανικών ή νερό
Για τα κυδώνια
•
1½ κιλό κυδώνια
•
1 μήλο, καθαρισμένο, πολτοποιημένο
•
300 ml χυμός πορτοκαλιού
•
1 κουτ. σούπας ζάχαρη καστανή
•
2 κουτ. σούπας βούτυρο αγελαδινό

Οδηγίες

Μερίδες 6
Προετοιμασία 20’ Μαγείρεμα περίπου 1 ώρα + 15’

1. Κάνουμε τη ζυμη: Βάζουμε
σέ μία λεκάνη τό αλεύρι,
κάνουμε μια λακούβα στήν μέση
καί βάζουμε τό ζεστό γάλα μέ
τήν μαγιά, καί λίγη ζάχαρη, τήν
χτυπάμε λίγο με το πιρούνι,
να λιώσει καί να αφρίσει λίγο
καί τό σκεπάζουμε γιά νά
φουσκώσει για 15 λεπτά.

ΔιαδικασίαΚυδώνια: Κόβουμε τα κυδώνια στα τέσσερα, τα
καθαρίζουμε και κόβουμε το κάθε κομμάτι σε 4 φετάκια. Τα
βάζουμε σε ένα μεγάλο, βαθύ αντικολλητικό τηγάνι ή σε πλατιά
και ρηχή κατσαρόλα και τα περιχύνουμε με το χυμό πορτοκαλιού.
Βάζουμε και το πολτοποιημένο μήλο, σκεπάζουμε το τηγάνι με ένα
καπάκι και σιγοβράζουμε τα κυδώνια για περίπου 30 λεπτά, μέχρι
να μαλακώσουν. Τα πασπαλίζουμε με τη ζάχαρη, προσθέτουμε
το βούτυρο και τα αφήνουμε για 10 λεπτά ακόμη στη φωτιά να
καραμελώσουν. Τα αφήνουμε στην άκρη μέχρι να ετοιμάσουμε το
χοιρινό.

2. Εν τω μεταξύ ζεσταίνουμε
τό γάλα, μέ τό βούτυρο, νά είναι
χλιαρό τά βάζουμε όλα μαζί καί
αρχηνάμε να ζυμώνουμε μέχρι
νά γίνει μία μαλάκια ζύμη νά
μήν κολάη, πιά στα χέρια., δέν
χρειάζεται περισσότερο αλεύρι.

Χοιρινό: Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι με αλατοπίπερο και
τον κόλιανδρο. Περνάμε από αυτό το μείγμα τα κομμάτια χοιρινού.
Τινάζουμε το κρέας για να αφήσει το περιττό αλεύρι. Σε μια μεγάλη
κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρέας
καλά απ’ όλες τις πλευρές μέχρι να ροδίσει καλά. Προσθέτουμε το
τριμμένο κρεμμύδι, συνεχίζουμε το σοτάρισμα μέχρι να γυαλίσει και
να μαλακώσει ελαφρώς και σβήνουμε με το κρασί.

3. Το βάζετε στήν λεκάνη πάλη
καί το αφήνετε νά φυσκώσει για
30 λεπτά.

Ρίχνουμε και 200 ml ζεστό νερό, τo ξυλάκι κανέλας και το μπαχάρι,
και αφήνουμε το κρέας να μαγειρευτεί για περίπου 1½ ώρα ή μέχρι
να γίνει. Αν ενδιάμεσα έχουν σωθεί τα υγρά και το κρέας δεν έχει
γίνει, προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό. Στη συνέχεια βάζουμε πάνω
από το κρέας τα κυδώνια με το ζουμί τους και σιγομαγειρεύουμε
σε χαμηλή θερμοκρασία για περίπου 10 λεπτά, να αναμειχθούν
τα αρώματά τους. Ανακινούμε την κατσαρόλα, χωρίς όμως να
ανακατέψουμε το φαγητό, γιατί θα λιώσουν τα κυδώνια.
Αποσύρουμε το φαγητό από τη φωτιά, αφήνουμε 5 λεπτά να
«ηρεμήσει» και σερβίρουμε.
Πηγή-Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

4. Καθαρίζετε τά μίλα, τα
κόβετε σέ φέτες,καί τούς ρίχνετε
το ζουμί από τό λεμόνι..
5. Κάνουμε τήν γέμιση Βάζουμε
τό γιαούρτη, τη ζάχαρη καί τά
αυγά καί τα χτυπάμε με τό μίξερ
καλά.
6. Αφού μάς έγινε η ζύμι μας,
τήν ανοίγουμε, τήν βάζουμε στό
ταψί του φούρνου.
7. Κρατάμε (1/3) από τήν ζύμη
στήν άκρη γιά νά βάλουμε στό
τέλος γαρνιτούρα από πάνω.
8. Στρώνουμε τά μήλα όμορφα
στήν σειρά, μέχρι να γεμίσει
τό ταψί μας. Βάζουμε κανέλα
,σταφίδες καί τά κουκουνάρια
καί από πανό τήν κρέμα, να
σκεπαστή καλά.
9. Ανοίγουμε τήν υπόλοιπη
ζύμη καί κόβουμε λωρίδες καί
κάνουμε σχέδιο μπακλαβαδωτό.
Ανάβουμε τόν φούρνο μας στό
200β να ζεσταθεί. Ψήνουμε
στους 180 βαθμούς αέρας, γιά
40 λεπτά.
10. Όταν κρυώσει, τά κόβουμε
τετραγωνάκια κομματάκια καί
τούς βάζουμε από πάνω άχνη
ζάχαρη!!!!!!

Σαλάτα με σπανάκι, ξινόμηλο και πεκάν

Εντυπωσιακά νόστιμη, θα εντυπωσιάσει τους γκουρμέ φίλους σας.
Υλικά
•
200 γρ. τρυφερά φύλλα baby σπανακιού
•
1 μικρό ραπανάκι, σε πολύ λεπτά φετάκια (με το
μαντολίνο)
•
1/2 φλιτζ. τσαγιού καρύδια πεκάν
•
8 μέτρια λευκά μανιτάρια, σκουπισμένα με νοτισμένη
πετσέτα, κομμένα σε πολύ λεπτά φετάκια (ή περισσότερα μικρότερα,
στη μέση)
•
1/2 ξινόμηλο, σε λεπτά φετάκια
•
4 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
•
2 κουτ. σούπας χυμός πορτοκαλιού+λίγο από το ξύσμα του
•
1 κουτ. γλυκού μουστάρδα με μέλι
•
1 κουτ. γλυκού μουστάρδα Maille Wholegrain
•
1 κουτ. σούπας δυόσμος, ψιλοκομμένος
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Μερίδες 4
Προετοιμασία 20΄ Αναμονή ~20΄ Ψήσιμο ~10΄
ΔιαδικασίαΠροθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160° C. Βάζουμε τα
πεκάν σε ένα ταψάκι και τα καβουρδίζουμε στο φούρνο για περίπου
10 λεπτά. Τα βγάζουμε και τα αφήνουμε να κρυώσουν.
Στο μεταξύ, σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε με το σύρμα το λάδι,
το χυμό και το ξύσμα πορτοκαλιού και τις μουστάρδες. Βάζουμε στο
μπολ τα μανιτάρια, τα ραπανάκια και το ξινόμηλο και ανακατεύουμε
να καλυφθούν καλά με τη σος. Τα βάζουμε στο ψυγείο για περίπου 20
λεπτά να μαριναριστούν.
Προσθέτουμε στο μπολ το σπανάκι, το δυόσμο και αλατοπίπερο και
«διπλώνουμε» καλά τα υλικά να βραχούν από τη σος. Μεταφέρουμε
σε πιατέλα σερβιρίσματος και στολίζουμε με τα πεκάν. Σερβίρουμε
αμέσως.
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Canada reaches historic trade
agreement with the European
Union
October 18, 2013
Brussels, Belgium- Prime
Minister Stephen Harper today
announced that Canada and
the European Union (EU) have
reached an agreement in principle on a comprehensive trade
agreement that will significantly boost trade and investment
ties between the two partners,
				
and
create jobs and opportunities
				
for
Canadians.
				
				

AHEPA:Daughters of Penelope
$1,159.15 raised by 38 supporters!
We have some exciting news for you!
Over $1,159.00 has been raised by
38 members of the AHEPA Family through iGive!
Will you help us to bring up our supporters to 1,000?
The Daughters of Penelope Foundation, Inc. has raised $1,159.15 so
far through this amazingly simple, no cost to you, donation platform,
iGive.com! If only 38 members helped us to raise this much, imagine
how much MORE we could raise with over 1,000 supporters!

BRUSSELS, BELGIUM - Prime Minister Stephen Harper is greete
by José Manuel Barroso, President of the European Commission, upon
his arrival at the Berlaymont Building to conclude negotiations on
the Canada-EU Comprehensive Economic and Trade Agreement.

Each and every person who joins and makes at least one purchase
between October 18, 2013 and November 12, 2013 earns Daughters
of Penelope Foundation, Inc. an extra $5. That’s in addition to the
normal donation amount!
________________________________________

Please consider taking 5 mins. to sign up today!
________________________________________

This is the biggest, most ambitious trade agreement that Canada has ever reached. It covers most aspects
iGive.com is changing online shopping for good.
of the Canada-EU bilateral economic relationship, including trade in goods and services, investment, and
government procurement. It also grants the flexibility to include areas of mutual interest beyond those that
Now more than ever, smart shoppers are looking for ways to stretch
have traditionally been included in Canada’s trade agreements, such as regulatory cooperation.
every dollar. In these uncertain economic times, we all face hard
choices as we plan for special occasions, holiday gifts, and charitable
“This trade agreement is an historic win for Canada,” said Prime Minister Harper. “It represents thousands
giving. With iGive.com, you don’t have to choose between buyof new jobs for Canadians, and a half-billion new customers for Canadian businesses.”
ing something or sending a donation to the Daughters of Penelope
Foundation, Inc.. Now you can buy the things you need, save money
The Agreement will provide Canada with preferential market access to the European Union’s more than
with exclusive iGive coupons and deals, and feel good knowing that
500 million consumers. Canadian workers in every region of the country - including in sectors such as fish
a portion of each purchase benefits our foundation.
and seafood; chemicals and plastics; metal and mineral products; technology; forestry and value-added
wood products; automotive; advanced manufacturing; and agriculture and agri-food - stand to benefit sigStep 1: Free Ways to Help Daughters of Penelope Foundation,
nificantly from increased access to this lucrative 28 country market which currently generates $17 trillion
Inc. Raise Much-Needed Funds.
in annual economic activity.
The elimination of approximately 98 per cent of all EU tariff lines on the first day of when the Agreement
comes into force will translate into increased profits and market opportunities for Canadian businesses of
all sizes, in every part of the country. For example, the elimination of EU tariffs in the agricultural sector
and the fish and seafood sector will mean that lobster fishermen in the Maritimes, maple syrup producers
in Québec, apple growers in Ontario, grain producers in the prairies, cherry growers in British Columbia
and arctic char farmers in the Yukon who export to the EU will see their bottom lines improve.
The trade negotiations with the European Union on the Comprehensive Economic and Trade Agreement
are the most transparent and collaborative trade negotiations Canada has ever conducted. From the outset,
provinces and territories have been active participants, and municipalities and stakeholders from across
the country from a variety of sectors have been consulted regularly. Input from the general public has also
been sought, including as early as December 20, 2008, in the Canada Gazette. Foreign Affairs, Trade and
Development Canada’s website has also been open to consultations from Canadians at all times throughout the negotiations.

Every time you shop at any of the 1,300+ online stores in the iGive
network, a portion of the money you spend benefits the Daughters of
Penelope Foundation, Inc.. It’s a free service, and you’ll never pay
more when you reach a store through iGive. To get started, just create your free iGive account.
Step 2: Are you are signed up, but don’t have the iGive button?
This may be why your purchases are not being recognized.
The iGive Button does it all! Install the iGive button on all of your
browsers so you don’t have to “think” about it... it just tells you if
you are on a partner site and asks you to confirm that you want to
give. If you don’t already have the button (the little yellow dandelion
seed on your Toolbar), please consider downloading this option. It
makes donating even easier so you never miss an opportunity. Get it
here: http://www.igive.com/button/

“Businesses, provinces and territories have been crucial partners in reaching this point in the negotiation,” added the Prime Minister. “That is why we have been able to deliver on our commitment to reach an
Are you an iPad or iPhone user?
agreement that is in the best interest of Canadians.”
Now that an agreement in principle has been reached, both parties will seek to conclude the formal agreement and undertake a legal review of the document. Once the final agreement is signed, it will then need
to be ratified by respective parliaments.

iGive has an App for that! Download this free app from your Apple
App Store and get started on your mobile device.
Thank you for considering helping the Daughters of Penelope Foundation Inc. Let’s bring our support up to 1,000 contributors together!

www.contemporaryrailings.com
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Πρωταθλητής…
κόσμου ο Ολυμπιακός!

ÁèëçôéêÜ
Ψηφίστηκε από τη Super League, η διάταξη
που βάζει ... φερμουάρ σε ΠΑΕ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: TA NEA- 29/10/2013
Υπερψηφίστηκε από τη Γενική
Συνέλευση της Super League την
Τρίτη, η διάταξη που προβλέπει
την επιβολή πειθαρχικών ποινών
σε ΠΑΕ στελέχητων οποίων
κάνουν σχόλια για τη διοργανώτρια
αρχή, ή ακόμα και για χορηγούς ή
τηλεοπτικούς συνεργάτες της, τα
οποία κριθούν δυσφημιστικά και
απαξιωτικά.
Ουσιαστικά, πρόκειται για μία
διάταξη που «φωτογραφίζει» την
ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Σύμφωνα με
όσα ψηφίστηκαν, ακόμα και στην
περίπτωση που ο πρόεδρος ΠΑΕ ή
ακόμα και κάποιο άλλο στέλεχος
έχει σχέση με κάποιο Μέσο το
οποίο κάνει σχόλια που κριθούν
δυσφημιστικά για τη Λίγκα ή τους
συνεργάτες της (χορηγούς κλπ),
τότε θα τιμωρείται η ΠΑΕ. Οσο για
τις ποινές μπορεί να αγγίζουν και τις
300.000 ευρω. Σύμφωνα με την Super League, η διαταξη αυτή «αφορά
την προστασία του προϊόντος».
Η απόφαση ελήφθη με 13 ψήφους
υπέρ και τρεις κατά. Οι εκπρόσωποι
της ΠΑΕ Παναθηναϊκός (Βασίλης
Κωνσταντίνου και Νίκος
Κατσέλης), είχαν αποχωρήσει
πριν από την έναρξη της Γενικής
Συνέλευσης, η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα
(ο πρόεδρος της απουσίαζε
εκτός Ελλάδας), ήταν υπέρ της
διάταξης με επιστολή που έστειλε,
αλλά για τυπικούς λόγους δεν
προσμετρήθηκε στην ψηφοφορία.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ζήτησε αναβολή,
καθώς συμφωνούσε επί την αρχής,
αλλά διαφώνησε με συγκεκριμένα
στοιχεία της διάταξης, ενώ η
SKODA Ξάνθη συμφώνησε με
το σύνολο της διάταξης, πλην
συγκεκριμένου σημείου και για
αυτό την καταψήφισε.Τέλος, η ΠΑΕ
Απόλλων εξέφρασε επιφυλάξεις και
καταψήφισε την διάταξη.
Η πρώτη συζήτηση για μία τέτοια
διάταξη είχε γίνει πριν από δύο
μήνες κατά τη διάρκεια διοικητικού
συμβουλίου και είχε συσταθεί
επιτροπή από νομικούς συμβούλους
τεσσαρων ΠΑΕ και της Super
League.
Σύμφωνα με άλλες αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης:
-Εκπρόσωποι της Super League
στο Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. παραμένουν
οι κ.κ. Πουλινάκης (ΠΑΕ ΟΦΗ),
Κομπότης (ΠΑΕ Λεβαδειακός),
Βρύζας (ΠΑΕ ΠΑΟΚ) και ο
πρόεδρος της Super League
Γ. Μώραλης ως ex officio
αντιπρόεδρος.
- Εγκρίθηκε ομόφωνα ο
Οικονομικός Απολογισμός και οι
Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως
01.07.12 – 30.06.13
Πριν από τη Γ. Σ είχε προηγηθεί
συνεδρίαση του ΔΣ στην οποία
αποφασίστηκαν τα εξής:
Αποφασίστηκε η σύσταση
επιτροπής, αποτελούμενης από τον
πρόεδρο και τον γενικό διευθυντή
της Super League, καθώς και
εκπροσώπους των ΠΑΕ Άρης,
Αστέρας Τρίπολης, Λεβαδειακός,
ΟΦΗ, ΠΑΟΚ, Πανιώνιος και
SKODA Ξάνθη, προκειμένου να
γίνει εισήγηση προς το Δ.Σ. περί
των ενδεδειγμένων ποινών σε
περίπτωση μη αδειοδότησης καθώς
και επί άλλων σχετικών θεμάτων
του εν γένει θεσμικού πλαισίου
αδειοδότησης.

Επιτροπή αποτελούμενη από
νομικούς συμβούλους των ΠΑΕ
ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, SKODA
Ξάνθη και από τον νομικό
σύμβουλο της Super League θα
εισηγηθεί στο Δ.Σ. προτάσεις για
θέματα Καταστατικού.
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, εξέδωσε
ανακοίνωση στην οποία αναφέρει
τα εξής:
«Η ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
δεν πρόκειται να προβεί σε
οποιονδήποτε σχολιασμό επί

των σημερινών αποφάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου και της
Γενικής Συνέλευσης της Σούπερ
Λίγκας πριν λάβει αποτύπωση των
τηρουμένων πρακτικών.
Ο Παναθηναϊκός διαβεβαιώνει τον
φίλαθλο κόσμο της ομάδας ότι θα
ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά
που απορρέουν από το Σύνταγμα
και τους νόμους του κράτους για
να προστατέψει τα συμφέροντα του
Παναθηναϊκού, αλλά και ευρύτερα
του υγιούς επαγγελματικού
ποδοσφαίρου.»

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ
O Σύλλογος Alexander The Great Association of Northern Greeks (Macedonia & Thraki) of B.C., όπως κάθε χρόνο
γιόρτασαν την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, τον πολιούχο
της Θεσσαλονίκης Άγιο Δημήτριο και την εθνική γιορτή της 28ης
Οκτωβρίου 1940. Η εκδήλωση έγινε στο Ελληνικό Κοινοτικό
Κέντρο 4500 Arbutus Street.

O ανανεωμένος Πρωταθλητής Ευρώπης
επικράτησε της Sky Pinheiros στη Βραζιλία και
πανηγύρισε την κατάκτηση του Διηπειρωτικού
Κυπέλλου!
Οι «Πειραιώτες» ταξίδεψαν στην απέναντι όχθη
του Ατλαντικού Ωκεανού και αναμετρήθηκαν
σε δύο αγώνες με την Βραζιλιανική Pinheiros.
Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του πρώτου
Διηπειρωτικού Κυπέλλου της ιστορίας του
πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας
με 81-70. Στην αρχή του παιχνιδιού οι «ερυθρόλευκοι» ήταν μέτριοι
τόσο αμυντικά, όσο και επιθετικά. Ωστόσο, όταν επέστρεψαν από
τα αποδυτήρια, ανέβασαν στροφές και επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό
τους, με ηγέτες τους Βασίλη Σπανούλη (18 pts), Στράτο Περπέρογλου
(15 pts) και Βαγγέλη Μάντζαρη (12 pts, 4 as)–στην πρώτη επίσημη
εμφάνισή του στα παρκέ έπειτα από τη σοβαρή ρήξη χιαστού που είχε
υποστεί πριν 8 μήνες-.
Στον δεύτερο και επαναληπτικό αγώνα, η ομάδα του Γιώργου
Μπαρτζώκα, όχι απλά κατάφερε να υπερασπιστεί το +11 του πρώτου
ματς, αλλά μετέτρεψε τα τελευταία τρία δεκάλεπτα του αγώνα σε
one… team show! Με πρώτο σκόρερ τον Γιώργο Πρίντεζη (16 pts)
και με πολύ καλή εμφάνιση από τον Μάντζαρη (10 pts, 8 reb), ο
Ολυμπιακός επιβλήθηκε της Pinheiros με 86-69 και έγινε η δεύτερη
Ελληνική ομάδα που κατακτάει το Διηπειρωτικό Κύπελλο, μετά από
τον Παναθηναϊκό (1996)!
Μυρτώ Τσιτσιού

***

Σύλλογος υπερηλίκων του Μετροπόλιταν Βανκούβερ και
περιχώρων, ενοικίασε νέα αίθουσα επί της 23ης Λεωφόρου
Ανατολικά στο 3295 East 23rd Avenue. Τηλέφωνο 604-568-3994.
***
Την Κυριακή μετά την Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. των ΑΓΊΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, ο Σύλλογος υπερηλίκων
«Ζεστή Γωνιά» στο Σούρεη για την ενίσχυση του Συλλόγου θα
ετοιμάσει γεύμα προς $12 το άτομο και παρακαλούν όλους να
βοηθήσουν τον Σύλλογο

PLOUTOS ENTERPRISES LTD
Carpets & Interiors
120 West 3rd Ave, Vancouver, B.C.
Tel: 604-875-6484 & 604-875-9488

Ï ê. Ãéþñãïò Áðïóôïëüðïõëïò
êáé ç åôáéñåßá ôïõ åßíáé ðñüèõìç ìå
ôçí åìðåéñßá ðïõ Ý÷ïõí óôá ÷áëéÜ êáé
óôá ðáôþìáôá îýëïõ, ìðïñåß íá óáò
äþóïõí ôçí ðïëõôéìüôåñç óõìâïëÞ
ôïõò, ðñéí ðÜñåôå ìéá áðüöáóç ãéá ôçí
áëëáãÞ óôá ÷áëéÜ êáé óôá ðáôþìáôá
ôïõ óðéôéïý Þ ôïõ ãñáöåßïõ óáò.
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28η Οκτωβρίου, 1940
Σύγκριση –Κάθαρση –Πρόοδος
Μητροπολίτη Σωτηρίου

Ουδείς αμφιβάλλει, ότι ο κάθε Έλληνας του
1940 απεδείχθη υπέροχος. Από τον Βασιλιά και τον
Πρωθυπουργό μέχρι και τον τελευταίο Έλληνα. Είναι
όμως ο Έλληνας πάντοτε υπέροχος; Δηλαδή υπερτερεί
πάντοτε των άλλων ανθρώπων; Μήπως γίνεται
υπέροχος όταν αντιμετωπίζει κινδύνους; Η αλήθεια
είναι ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τα ανεβοκατεβάσματά
του.
Η Ελληνική φυλή έχει αποδείξει την υπεροχή της. Πριν
από κάθε άλλη φυλή απέδειξε την υπεροχή της, με την
φιλοσοφία. Με την ποίηση. Με την δημοκρατία. Με
τον πολιτισμό γενικά. Και όχι μόνο στην αρχαία εποχή,
αλλά και διά μέσου της ιστορίας, πολλές φορές έχει
αποδείξει την υπεροχή της.
Ο σημερινός Έλληνας φαίνεται ότι έχει κατεβεί στο
χαμηλότερο επίπεδο, που μπορούσε να κατεβεί. Αυτό
δείχνουν τα προβλήματα τα οποία επικρατούν σήμερα
στην αγαπημένη μας πατρίδα Ελλάδα. Το χειρότερο δεν
είναι τα προβλήματα, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίον
αντιμετωπίζονται από τους περισσότερους Έλληνες. Τι
πρέπει να γίνει; Πρέπει να αλληλοσπαραχθούμε; Να
αλληλοφαγωθούμε; Ασφαλώς όχι.
Στώμεν καλώς! Στώμεν μετά σεβασμού... Να μη
απογοητευθούμε. Να μη πανικοβληθούμε. Να μη το
βάλομε στα πόδια.
Ο σημερινός Έλληνας πρέπει να σταθεί με
νηφαλιότητα. Να σπουδάσει τον εαυτό του από την
αρχαία εποχή μέχρι και σήμερα. Να χαρεί για τις
επιτυχίες του. Να αναγνωρίσει τις αποτυχίες του και
τις πτώσεις του. Να συγκρίνει ο σημερινός Έλληνας
τον εαυτό του με τον επιτυχημένο Έλληνα. Τον αρχαίο
Έλληνα. Τον βυζαντινό Έλληνα. Τον Έλληνα της
Επανάστασης του 1821. Τον Έλληνα της εποποιίας
του 1940. Αφού κάνει αυτή τη σύγκριση, να κρίνει τον
εαυτό του. Ο αρχαίος Έλληνας, κάθε βράδυ εξήταζε τον
εαυτό του. «Τι καλό έκανα; Τι κακό έκανα; Τι έπρεπε να
κάνω και δεν το έκανα;». «Εκάστοτε ταύτα λέγειν εις
τον οίκον εισιών: Τι παρέβην; Τι δ’ έρρεξα; Τι μοι δέον
ουκ ετελέσθη;» Έτσι πρέπει και ο σημερινός Έλληνας
να κρίνει τον εαυτό του, ώστε να επέλθει η κάθαρση. Ο
εξαγνισμός.
Η κάθαρση και ο εξαγνισμός είναι η καλύτερη βάση,
για να αρχίσει κάποιος το ανέβασμά του. Την πρόοδό
του. Ο Έλληνας είναι φτιαγμένος για τα υψηλά. Όταν
κάμνει σωστή χρήση των προικισμάτων του, ανεβαίνει
πολύ ψηλά και μπορεί να μένει πολύ ψηλά. Όταν
ξεχνάει τις ικανότητές του και τον προορισμό του,
πέφτει χαμηλά και ντροπιάζει τον εαυτό του.
Γιορτάζοντας το ηρωικό ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου,
1940 καλώ τον κάθε Έλληνα να σταθεί με σεβασμό
μπροστά στην ιστορία. Να σταθεί με σεβασμό μπροστά
στον υπέροχο αρχαίο Έλληνα. Να σταθεί με σεβασμό
μπροστά στον κάθε ήρωα, της κάθε εποχής. Να
συγκρίνει καθημερινά τον εαυτό του με τον υπέροχο
Έλληνα. Ώστε να επέρχεται η κάθαρση του εαυτού
του. Να αντιμετωπίσομε τα σημερινά προβλήματα και
ιδιαίτερα το οικονομικό με ομοψυχία. Με μεγαλοψυχία.
Με θάρρος. Όταν είμαστε νουνεχείς και ενωμένοι,
ουδέν πρόβλημα είναι άλυτο και ο γόρδιος δεσμός
κόβεται. Και το οικονομικό πρόβλημα, συννεφάκι είναι
και θα περάσει. Κανείς να μη λυποψυχήσει. Κανείς να
μη λιποτακτήσει. Όλοι μαζί στις επάλξεις και η επιτυχία
είναι δική μας.
Ζήτω η 28η Οκτωβρίου, 1940! Ζήτω η Ελευθερία.
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ανέκδοτα
Συναντιούνται 2 χταπόδια:
- Που είσαι ρε τρελιάρη?
- Κόλλα το, κόλλα το, κόλλα το,
κόλλα το, κόλλα το, κόλλα το,
κόλλα το, κόλλα το!
Ένας χοντρός βλέπει ένα
φοβερό γκομενάκι στο δρόμο:
- Πππππππςςςςςςςςςςςςςς!!!
- Τι έγινε χοντρούλη,
ξεφουσκώνουμε?
Δίνει 1 τύπος συνέντευξη για
δουλειά και κάποια στιγμή τον
ρωτάνε:
- Ποιο είναι το μεγαλύτερο σας
μειονέκτημα?
- Η ειλικρίνειά μου
- Μα δε νομίζω ότι η ειλικρίνεια
είναι μειονέκτημα
- Στα @ρχίδι@ μου τι νομίζετε
- Με είπε τεμπέλη
- Και συ τι έκανες?
- Παραλίγο να της απαντήσω
- Πως λέγονται οι γυναίκες που
δεν φοράνε στρινγκ;
- Στρίνγκλες.
Παράγινε το κακό με τα
τούρκικα...! Ακούω Βολταρέν
Εμουλτζέλ και σκέφτομαι κόρη
σουλτάνου...
Ήθελα να ξέρα ποιος μαλάκας
βάζει βιταμίνες στο σπανάκι στο
καρότο και στις φακές και δεν
βάζει στα παγωτά τα σουβλάκια
και τις μπύρες.....
Έχω αρχίσει να υποψιάζομαι ότι
το τυρί του τοστ είναι ελάχιστα
μεγαλύτερο από το ψωμί,
μόνο και μόνο για να γίνεται η
τοστιέρα κώλος!
Δεν ξέρω αν το έχετε
παρατηρήσει κι εσείς,αλλά
όταν φας 4 κανταϊφια,ότι καφέ
και να παραγγείλεις,σκέτο σου
φέρνουν.
Δηλαδή δε μπορούσε η φύση
να με κάνει αλλεργικό στον
γύρο αντί στη γύρη;θα ήμουν
καμιά 50αριά κιλά λιγότερο
αλλεργικός.
Το ωροσκόπιο σας για σήμερα:
Eπαγγελματικά: Τα άστρα σας
χαμογελούν!
Eρωτικά: Τα άστρα σας
χαμογελούν!!
Oικονομικά: Τα άστρα έχουν
γαμηθεί στο γέλιο !!!....
Καλημέρα, θα ήθελα έναν
αναλυτικό λογαριασμό, για να
δω τι αμαρτίες πληρώνω!
Τα Χριστούγεννα πού θα πέσει
το φλουρί,το Πάσχα ποιο αυγό
δε σπάσει, ποιος θα πιάσει το
σταυρό, αυτό δεν είναι θρησκεία
είναι το πάμε στοίχημα.
Βάλτε κι ένα γαμωφωτάκι στην
κατάψυξη. Πήγα να πάρω ένα
παγωτό και τόση ώρα γλύφω ένα
μπούτι κοτόπουλο!!!!
“Πουλόβερ: Ένα ένδυμα που
φοράνε τα παιδιά όταν κρυώνει
η μητέρα τους...”
Είστε και μερικές που βάφεστε
τόσο διακριτικάτα πρωϊνά, σαν
να έχετε επιζήσει από έκρηξη σε
εργοστάσιο της Βιβεχρώμ.
O έχων 2 χιτώνες δίνει τον 1...
Ο έχων 1 χιτώνα δίνει το 1/2...
Ο έχων 1/2 του χιτώνα δίνει το
1/4...
Ο έχων 1/4 του χιτώνα δίνει το
1/8...

Ο έχων 1/8 του χιτώνα δίνει το
1/16... έτσι λοιπόν...
δημιουργήθηκε το string!
-Γεια σας, μια παραγγελία....
-Πείτε μου...
-Θέλω ένα γύρο άψητο με πίτα
καμμένη και άψητες πατάτες....
-Μα αυτό δε γίνεται....
-Και χθες πώς το’ κανες ρε
μαλ@κα?
-Που ήσουν;;;
-Πήγα στο κομμωτήριο αγάπη
μου να γίνω όμορφη...
-Και ήταν κλειστό ε;;
Όταν προλαβαίνω το
μπρίκι με τον ελληνικό 1’’
πριν χυθεί,νιώθω λες και
απενεργοποίησα εκρηκτικό
μηχανισμό σε χολυγουντιανή
παραγωγή!
Τρώω μόνο μαύρο ψωμί...
Ή τέλος πάντων, αυτό το χρώμα
που παίρνει, όταν είναι γεμάτο
μερέντα!!
-Τι να βάλω σήμερα???
-Έτσι όπως είσαι, τα κλάματα!!!
Είχε η μάνα μου κρυμμένα κάτι
γλυκά στo ψυγείο πίσω πίσω,
πάω να βάλω το χέρι και ΤΑΚ
μου το αρπάζει μια φάκα.
Η γνωστή μαδαφάκα!!
Η άλλη δίπλα 150 κιλά λέει “θα
φάω ένα τόστ να με κρατήσει”...
Τι είναι μανδάμ το τοστ να σε
κρατήσει?
Άγκυρα?
Όταν κρατάω σοκολάτα ακούω
δύο φωνές.
ή μια μου λέει “Φάτην!!!!”
και η άλλη μου λέει..
“Την άκουσες τι είπε, φάτην!!!”
Το χέσιμο, λένε, είναι το
κάλεσμα της φύσης.
Δηλαδή η κλανιά τι είναι?
αναπάντητη!!!!!
-Πώς είσαι;
-Χάλια
-Δεν εννοούσα εμφανισιακά ρε!
-Με είπε χωριάτη!
-Ααααα. κι εσύ τι της είπες?
-Μπουστουδιάουλου να μχαθεις
μαρηηηηηη!!!!
Πήγες στον γιατρό;;
- Ναι..
- Και τι σου είπε ο ιατρός;;
- 30 EURO παρακαλώ...
- Όχι ρε, τι είχες εννοώ...
- 20 EURO...
- Ρε βλάκα, τι πρόβλημα είχες
θέλω να μάθω!!!
- Μου έλειπαν 10 EURO ......
- Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν
είχατε μούσι.
- Δεν είμαι ο γιατρός, ο Άγιος
Πέτρος είμαι.
- Πείτε μου γιατρέ, τι έχω;
- Δεν βρίσκω σαφή αίτια για τα
συμπτώματά σας. Μάλλον θα
φταίει το ποτό.
- Εντάξει γιατρέ. Να ξανάρθω
όταν θα ξεμεθύσετε;
- Θα μου κάτσεις;
- Γίνε πιο ρομαντικός ρε
μοσχάρι.
- Θα μου κάτσεις υπό το φως
των κεριών με soundtrack απαλή
μουσική;
- Γιατρέ, θα μπορώ να παίξω
πιάνο μετά την εγχείρηση;
- Φυσικά και θα μπορείτε.
- Περίεργο, γιατί δεν μπορούσα
πριν.
- Δυστυχώς σας μένουν 24 ώρες
ζωής αλλά αυτό δεν είναι το

χειρότερο.
- Μα τι λέτε γιατρέ μου, τι θα
μπορούσε να είναι χειρότερο;
- Σας ψάχνω από χθες.
Το όνομα σας;
- Παπαπαδαδάκης
- Ω! Τραυλίζετε!
- Εγώ; Όχι, καθόλου! Ο
πατέρας μου ήταν τραυλός, κι ο
ληξίαρχος ηλίθιος!
- Γιατρέ μου, βλέπω πράσινα και
κόκκινα φωτάκια.
- Οφθαλμίατρο είδατε;
- Όχι, μόνο πράσινα και κόκκινα
φωτάκια.
-Μαμά στο σχολείο με
φωνάζουν σαμπουάν!
-Έλα τώρα Johnson… όχι πια
δάκρυα!
- Γιατρέ, κάθε πρωί που ξυπνάω
έχω τρομερό πονοκέφαλο,
ναυτία και δεν με κρατάνε τα
πόδια μου. Μετά από ένα 15′
όμως όλα μου περνάνε. Τι να
κάνω;
- Να σηκώνεστε ένα 15′
αργότερα.
ΓΥΝΑΙΚΑ: τι να ψήσω σήμερα;
ΑΝΤΡΑΣ: ψησε κανένα
κοτοπουλάκι..
ΓΥΝΑΙΚΑ: πάλι κρέας;
ΑΝΤΡΑΣ: κάνε μια ομελέτα..
ΓΥΝΑΙΚΑ: τα αυγα έχουν
χοληστερίνη, έφαγες προχθές!!
ΑΝΤΡΑΣ: κάνε φακές..
ΓΥΝΑΙΚΑ: δεν θα φάνε τα
παιδιά.
ΑΝΤΡΑΣ: εεεε κάνε ότι θές...
ΓΥΝΑΙΚΑ: Εμ βέβαια,όλα η
σκλάβα να τα σκέφτεται!!!
Της εξηγείς για 16η φορά τι
είναι το οffside και το ξεχνάει σε
15 δευτερόλεπτα.
Θα θυμάται για πάντα όμως
ότι μία Τρίτη,πριν 7 μήνες,στις
18:36 της είπες ότι πάχυνε...
Αν δε σου έχει διπλώσει η
σαγιονάρα κατεβαίνοντας
σκάλες, δεν ξέρεις τι πάει να πει
κίνδυνος.
ήθελα γιαούρτι με ζάχαρη.....
μπερδεύτηκα και έριξα αλάτι.
ε, μη πάει χαμένο, έβαλα
αγγούρι, σκόρδο και τώρα ψήνω
δυο μπριζόλες.

- μωρο μου ειμαι εγκυος!!!! τι
θα ηθελες να ειναι??
- πρωταπριλια.......
Τα πιο γνωστά είδη του έρωτα...
Γαλλικός έρωτας: αυτή τον
αγαπά, αυτός αγαπάει αυτήν κι
άλλη μία...
Αγγλικός έρωτας: αυτή τον
αγαπά, αυτός αγαπάει και
κάποιον άλλο.
Εβραϊκός έρωτας: Αυτή τον
αγαπά, αυτός αγαπάει τα λεφτά
πρώτα κι αυτήν μετά.
Αμερικανικός έρωτας: Αυτή τον
αγαπά, αυτός αγαπάει και την
πατρίδα του
Κινεζικός έρωτας: Αυτή τον
αγαπά, αυτός δεν έχει χρόνο.
Δουλεύει στο εργοστάσιο όλη
μέρα.
Ελληνικός έρωτας: αυτή τον
αγαπά, αυτός αγαπά την μαμά
του.
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Ιστορία και λαϊκή παράδοση στη Μεσογειακή Ισπανία:
Οι Έλληνες του Elche και οι Άραβες και Χριστιανοί του Crevillent
Η ισπανική Μεσόγειος κρατάει μια πλούσια ιστορία και θα δώσω δύο
παραδείγματα για το πώς οι άνθρωποι έχουν επιτύχει μέσω των εορτασμών να
την επιβιώσουν μέχρι σήμερα. Πρώτα η πόλη της Έλτσε, που βρίσκεται στο
κέντρο της ισπανικής Μεσογείου, με μεγάλο ιστορικό παρελθόν έχει ελληνική
προέλευση. Οι ιστορικές πηγές μαρτυρούν ότι η πόλη ονομαζόταν Ελίκη, και
πιθανότατα ιδρύθηκε από τους Έλληνες που διαπραγματεύονταν το εμπόριο σε
διαφορετικά λιμάνια της Μεσογειακής Ιβηρίας. Οι Ρωμαίοι την αποκαλούσαν
Illici και ως εκ τούτου το σημερινό της όνομα. Η λεγόμενη Κυρία της Έλτσε (V
αι. π. Χ.), αριστούργημα της ιβηρικής γλυπτικής λαξεύτηκε από έναν καλλιτέχνη
που έμαθε τον Ιονικό ρυθμό, αν και ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ήταν Έλληνας.
Και ακόμα στο VI αιώνα της εποχής μας, η πόλη έγινε μέρος της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας από τον Ιουστινιανό και η επισκοπή ρυθμίζεται ανάλογα με το
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Και, τέλος, η πιο σημαντική μορφή τέχνης
της πόλης ονομάζεται Μυστήριο της Έλτσε (περίπου του XV αι.), ένα ιερό
λυρικό δράμα αναμφισβήτητα με βυζαντινές επιδράσεις. Κεντρικό του θέμα
είναι η Κοίμησης της Θεοτόκου από το Απόκρυφο βιβλίο του Αγίου Ιωάννη του
Ευαγγελιστή. Γίνεται κάθε 14 και 15 Αυγούστου στη Μητρόπολη της πόλης και
έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την
UNESCO.
Μια ομάδα ανθρώπων της Έλτσε ήθελε να ανακτήσει κάποια από αυτά τα
κομμάτια του πολιτισμού της πόλης και έτσι ιδρύθηκε πριν από 35 χρόνια ο
ιστορικό-καλλιτεχνικός Σύλλογος “οι Κάτοικοι” της Έλτσε. Ένα μέρος αυτού του
συλλόγου αποτελούσε ο στόλος Έλληνες και με την πολύτιμη βοήθεια του τότε
Η ομάδα Έλληνες του Elche
Έλληνα προξένου στην επαρχία Κ. Λιοντή άρχισαν να αναπολούν τις αρχαιοελληνικές αναμνήσεις ως
μέρος των εορτασμών της
Παναγίας της Κοίμησης της Θεοτόκου. Στη συνέχεια, άρχισαν στρατιωτικές παρελάσεις θυμίζοντας την αρχαία Ελλάδα. Με την Σπάρτη είχε ξεκινήσει και μια αδελφοποίηση
που δεν ολοκληρώθηκε. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών παρελάσεις που θύμιζαν την ελληνική επιρροή από τους κλασσικούς χρόνους ως το Βυζάντιο.
Τούτος ο Σύλλογος κατόρθωσε με κόπο μια μεγάλη επιτυχία κατά τη διάρκεια των δεκαετιών και τα τελευταία χρόνια έχουν επικεντρωθεί σε δύο πτυχές της Αρχαίας Ελλάδας:
κάθε χρόνο ετοιμάζουν την λεγόμενη Αγορά της Ελίκης στην οποία αναπαριστούν μια αφθονία ελληνικών προϊόντων, όπως π.χ. το υδρόμελι καθώς και στις θεατρικές
αναπαραστάσεις και τους θρύλους της ελληνικής μυθολογίας.
Πρέπει να αποτίσουμε, λοιπόν, φόρο τιμής σε αυτούς τους ανθρώπους που ακούραστα κάθε χρόνο στους εορτασμούς της Παναγίας διατηρούν την αρχαία ιστορία της πόλης
και, ειδικότερα, όσα σχετίζονται με την Ελλάδα. Έχουν συσταθεί σχέσεις με εταιρείες και συλλόγους της Ελλάδας από το Μαραθώνα ως την Σπάρτη και ο δεσμός με την
Ελλάδα στην καρδιά τους έχει προκαλέσει σε πολλά στελέχη του συλλόγου να επιλέξουν το ελληνικό έδαφος για το δικό τους ταξίδι του μέλιτος.
Μόλις 8 χλμ. δυτικά από την Έλτσε βρίσκεται η πλαϊνή πόλη του Κρεβιγιέντ όπου λαμβάνει χώρα ένα άλλο κομμάτι της ιστορίας αυτού του τόπου. Η αραβική κυριαρχία και
η χριστιανική επανάκτηση. Οι Άραβες που κατοικούσαν εδώ ήταν απόγονοι των Σαρακηνών που και κατέβαλαν τη νήσο Κρήτης (824-961). Η ιστορία μας ξεκινά αργότερα
το 1243 όταν η πόλη ανήκε στην τότε αδύναμο μουσουλμανικό βασίλειο της Μούρθια και η Καστίλλη και οι Αραγονία συναγωνίζονται λόγω της στρατηγική της σημασία.
Μια συνθήκη μεταξύ των δύο εξουσιών έδωσε στο Κρεβιγιέντ καθεστώς αυτονομίας και έχει οριστεί έναν κυβερνήτη Μουσουλμάνο, τον λεγόμενο Ra’is. Όταν το 1264 οι
Μουσουλμάνοι της περιοχής επαναστάτησαν, ο Μουσουλμάνος γίνεται αιχμάλωτος από τον βασιλιά Αλφόνσο της Καστίλλης. Αλλά ο βασιλιάς Ιάκωβο Α΄ της Αραγονίας ήρθε
για να καταστείλει την εξέγερση και ο γιος του Ra’is υποσχέθηκε την υποτέλεια του. Με την επιστροφή της ειρήνης στην πόλη, ο βασιλιάς της Καστίλης δίνει στον κυβερνήτη
εδάφη και δικαιώματα μέχρι το 1316 που η πόλη μεταφέρθηκε οριστικά στο βασίλειο της Αραγονίας.
Και ακριβώς αυτό το μοναδικό γεγονός της απαγωγής του Μουσουλμάνου κυβερνήτη και η μετέπειτα απελευθέρωσή του
με την ειρήνη και την κατανόηση μεταξύ Μουσουλμάνων και Χριστιανών γιορτάζουν οι άνθρωποι του Κρεβιγιέντ στους
εορτασμούς αφιερωμένους στον πολιούχο της πόλης τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης. Κατά τρεις εβδομάδες όλη η πόλη
μετατρέπεται στις προετοιμασίες. Δώδεκα ομάδες συγκαλούνται, έξι άραβες και έξι χριστιανές, με καπετάνιους, σουλτάνες
και βασίλισσες
αντίστοιχα. Η
ατμόσφαιρα
στην πόλη είναι
καταπληκτική.
Η διεξαγωγή της
εορτής γίνεται σε
μορφή τριλογίας.
Πρώτα η
κατάληψη της
πόλης από τους
μουσουλμάνους,
στη συνέχεια
η απομόνωση
από τους
Χριστιανούς του
Η συνθήκη μεταξύ αράβων και χριστιανών
Μουσουλμάνου
στο κάστρο.
ηγέτη και τελικά
η απελευθέρωση του Άραβα κυβερνήτη που λιώνει σε μια αγκαλιά
με τον απελευθερωτή του, τον μεγάλο βασιλιά τον Ιάκωβο Α΄.
Αυτό απεικονίζεται με τις εκπληκτικές ομιλίες (πρεσβείες) των
χαρακτήρων Αράβων και Χριστιανών στη γλώσσα της εποχής.
Κάθε χρόνο μια ομάδα από τις έξι των Αράβων και των Χριστιανών
κατέχει την αρχηγία όλων στο πλευρό του και ανταποκρίνεται
αυτούς να καθοδηγήσουν αντίστοιχα τις καταπληκτικές παρελάσεις
στους δρόμους του Κρεβιγιέντ και γεμίζουν με χρώμα και μεγαλείο
την πόλη. Και οι θεατές έρχονται από τη n Ευρώπη, Ιαπωνία και
Αυστραλία, για να δουν αυτό το θαυμάσιο θέαμα.
Για σχεδόν πενήντα χρόνια οι καλοί άνθρωποι του Crevillent
έχουν το σκοπό ότι αυτό το ανήκουστο γεγονός της ειρήνης
μεταξύ Μουσουλμάνων και Χριστιανών να μην εμπίπτει στη λήθη.
Ιδρύθηκε, λοιπόν, ο Σύνδεσμος Αράβων και Χριστιανών και έχουν
ήδη επιτύχει τοπική διακήρυξη τουριστικού ενδιαφέροντος και τώρα
επιδιώκουν την Διεθνή Διακήρυξη τουριστικού ενδιαφέροντος.
Έτσι διατηρούν οι πολίτες αυτού του μεσογειακού τόπου την
πολιτιστική τους κληρονομιά μέσα από τις εορταστικές εκδηλώσεις.
Και έτσι εμφανίζονται
Έλληνες, Βυζαντινοί, Άραβες
και Χριστιανοί για να το
μαρτυρήσουν.

Αριστερά:
Manuel Serrano
Καθηγητής Νέων Ελληνικών
στο Πανεπιστήμιο Αλικάντε
Πρόξενος της Ελλάδος
στο Νομό Βαλένθια Ισπανίας
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UNIT #3 7424 HUME AVE
DELTA B.C., V4G 1C5

TEL:604-952-4428
FAX:604-952-4438
bill@elegantiron2005.com

Ο Κώστας Μητρόπουλος σχολιάζει την επικαιρότητα
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Επιχείρηση «Χιονοστιβάδα»: Πώς
εξαρθρώθηκε το καρτέλ που γέμιζε
την Ελλάδα με κοκαΐνη
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 25/10/2013
Ενα από τα μεγαλύτερα

διεθνικά δίκτυα εισαγωγής
και διακίνησης κοκαΐνης
από τη Λατινική Αμερική
στη χώρα μας, εξάρθρωσε
η Υποδιεύθυνση Δίωξης
Οργανωμένου Εγκλήματος
και Εμπορίας Ανθρώπων
της Διεύθυνσης Ασφάλειας
Αττικής, με τη συνδρομή του
Τμήματος Δίωξης Όπλων και
Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ Αττικής
και των Υποδιευθύνσεων Δίωξης
Ναρκωτικών Αττικής και
Θεσσαλονίκης.
Για την εξάρθρωση του
εγκληματικού δικτύου η
αστυνομία έθεσε σε εφαρμογή
επιχείρηση με την κωδική
ονομασία «χιονοστιβάδα»
την οποία υποστήριξε και η
Αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης
Ναρκωτικών (DEA).
Μάλιστα το περασμένο
διήμερο πραγματοποιήθηκαν
παράλληλες αστυνομικές
επιχειρήσεις και έρευνες σε
Αττική, Θεσσαλονίκη, Σέρρες,
Χαλκιδική και Χανιά.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί
16 μέλη του εγκληματικού
δικτυού εκ των οποίων 4 ηγετικά
στελέχη.
Στο πλαίσιο των ερευνών
κατασχέθηκαν συνολικά πάνω
από 146 κιλά κοκαΐνης, 852.000
ευρώ και 10 πολυτελή οχήματα.
Στους 16 συλληφθέντες
περιλαμβάνονται:
-45χρονος ομογενής από τη
Γεωργία, ηγετικό στέλεχος
του διεθνικού εγκληματικού
δικτύου, διωκόμενος σε διεθνές
επίπεδο, με εκκρεμείς ερυθρές
Αγγελίες της INTERPOL, για
συγκρότηση και ένταξη σε
εγκληματική οργάνωση που
διακινούσε ναρκωτικά και
συγκεκριμένα κοκαΐνη και για
απόπειρα ανθρωποκτονίας
(συμβόλαιο θανάτου) εντός
πλαισίου εγκληματικής
οργάνωσης, πράξεις που έλαβαν
χώρα στη Γεωργία. Επίσης
κατηγορείται για πλαστογραφία
και διακεκριμένη (μεγάλης
κλίμακας) απάτη, πράξεις που
έλαβαν χώρα στο Αζερμπαϊτζάν.
-33χρονος ομογενής από την
Αλβανία, ηγετικό στέλεχος
του διεθνικού εγκληματικού
δικτύου, σε βάρος του οποίου
εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης
για ηθική αυτουργία σε
ανθρωποκτονία από πρόθεση
κατά συναυτουργία, η οποία
αφορά αντιδικία για μεταφορά
ποσότητας 26 κιλών κοκαΐνης,
από τη Μαδρίτη Ισπανίας προς
την Ελλάδα.
• 42χρονος αλλοδαπός ηγετικό
στέλεχος του δικτύου, μόνιμος
κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας
• 57χρονος υπήκοος
Βενεζουέλας
• 51χρονος υπήκοος Ουκρανίας
• τέσσερις έλληνες, ηλικίας 27,
35, 44 και 61 ετών
• τρεις ομογενείς από την
Αλβανία, ηλικίας 31, 34 και 37
ετών και
• τέσσερις υπήκοοι Αλβανίας,
ηλικίας 32, 33 και 36 ετών

Σε βάρος των συλληφθέντων
σχηματίσθηκε δικογραφία
κακουργηματικού χαρακτήρα για
τα κατά περίπτωση αδικήματα
της διεύθυνσης και συγκρότησης
εγκληματικής οργάνωσης, της
νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματική δραστηριότητα και
της εισαγωγής, εμπορίας και
διακίνησης ναρκωτικών.
Στη σχετική δικογραφία,
περιλαμβάνονται άλλοι 7 άνδρες
(έλληνες και αλλοδαποί),
ως διευθύνοντες ή μέλη των
εγκληματικών οργανώσεων,
από τους οποίους τέσσερις
είναι έγκλειστοι σε ελληνικές
φυλακές, ένας σε φυλακές της
Βενεζουέλας και οι υπόλοιποι
δύο είναι μόνιμοι κάτοικοι
εξωτερικού.
Επιπλέον, στο εγκληματικό
δίκτυο συμμετείχε και 44χρονος
Ανθυπαστυνόμος, ο οποίος είναι
ήδη έγκλειστος στις Φυλακές
Κορυδαλλού για συμμετοχή του
σε άλλη εγκληματική οργάνωση
διάπραξης ενόπλων ληστειών
σε φορτηγά αυτοκίνητα
μεταφοράς τσιγάρων κ.α
εμπορευμάτων, καθώς και
διαρρήξεις κοσμηματοπωλείων,
η οποία εξαρθρώθηκε στα τέλη
Αυγούστου
Από τις έως τώρα έρευνες έχουν
κατασχεθεί :
• 146,5 κιλά κοκαΐνης,
• το χρηματικό ποσό των
352.000 € σε μετρητά και
500.000 € σε τραπεζικούς
λογαριασμούς,
• πιστόλι με δύο γεμιστήρες και
δεκαπέντε (15) φυσίγγια,
• εννιά πολυτελή αυτοκίνητα και
μία (1) μοτοσικλέτα,
• πενήντα συσκευές κινητών
τηλεφώνων,
• τρεις φορητοί υπολογιστές,
• τρία ipad και ένα (1) ipod,
καθώς και
• πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.
Πιο αναλυτικά η διερεύνηση
της υπόθεσης ξεκίνησε τον
Νοέμβριο του 2012, ύστερα από
παραγγελία της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθηνών για τη
διενέργεια Προκαταρκτικής
Εξέτασης, η οποία εκδόθηκε
μετά από πόρισμα της
Αρχής Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές Δραστηριότητες,
αναφορικά με τη νομιμοποίηση
εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και διακίνηση
ναρκωτικών από εγκληματικές
οργανώσεις.
Όπως προέκυψε από την
πολύμηνη έρευνα, το
εγκληματικό δίκτυο είχε
διεθνική δράση και αναλάμβανε
την αγορά μεγάλων ποσοτήτων
κοκαΐνης, από χώρες της
Λατινικής Αμερικής (Κολομβία,
Εκουαδόρ και Βενεζουέλα), τις
οποίες στη συνέχεια εισήγαγε
στη χώρα μας, είτε μέσα σε
εμπορευματοκιβώτια (απευθείας
ή μέσω Αλβανίας), είτε μέσα σε
χειραποσκευές από αέρος, ενώ
στη συνέχεια τις προωθούσε για
διακίνηση στο εσωτερικό της
χώρας.

Η αγορά κοκαΐνης απευθείας
από τις χώρες της Λατινικής
Αμερικής αποσκοπούσε στη
μεγιστοποίηση του παράνομου
κέρδους της εγκληματικής
οργάνωσης, λόγω της χαμηλής
τιμής και της εγγύτητας με
τις χώρες παραγωγής του
ναρκωτικού αυτού.
Τα μέλη του εγκληματικού
cartel, προκειμένου να
αποφεύγουν τον εντοπισμό τους,
χρησιμοποιούσαν κυρίως το
διαδίκτυο και τα εφαρμογές των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης
για τις μεταξύ τους επικοινωνίες.
Ως προς τη μεθοδολογία δράσης
τους, η πρώτη εγκληματική
οργάνωση συγκροτήθηκε από
τον 45χρονο ομογενή από τη
Γεωργία, ενώ ξεκίνησε τη δράση
της τουλάχιστον από τις αρχές
του τρέχοντος έτους, με σκοπό
την αγορά ναρκωτικών από
τη Λατινική Αμερική και την
περαιτέρω μεταφορά τους στη
χώρα μας με φορτηγό πλοίο.
Για τη μεταφορά των
χρηματικών ποσών, που
προέρχονταν από την
εμπορία των ναρκωτικών,
στρατολογούσαν
«αχυράνθρωπους» και
χρησιμοποιούσαν την «τεχνική
του μυρμηγκιού», δηλαδή
κατάτμηση του συνολικού
ποσού σε περισσότερα μέρη
και αποστολή τους, κάθε φορά,
κάτω από το όριο υποχρεωτικής
αναφοράς ύποπτης συναλλαγής,
που έχει τεθεί διεθνώς για την
αντιμετώπιση του ξεπλύματος
χρήματος, ώστε να μην κινούν
υποψίες για τη φύση και το
σκοπό της συναλλαγής.
Προχθές το απόγευμα, σε
έρευνα που πραγματοποιήθηκε
στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης,
σε εμπορευματοκιβώτιο – container, με δηλωθέν νόμιμο
φορτίο μπανανών, προερχόμενο
από το λιμάνι του Εκουαδόρ, το
οποίο αφίχθη στις 17 Οκτωβρίου
με φορτηγό πλοίο (cargo),
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
επιμελώς κρυμμένα, κάτω
από το μεταλλικό πάτωμα,
108 ανισοβαρείς συσκευασίες
κοκαΐνης, συνολικού μεικτού
βάρους 119 κιλών περίπου.
Η δεύτερη εγκληματική
οργάνωση, συγκροτήθηκε
τουλάχιστον από τον Μάρτιο
του 2013, με σκοπό την
εισαγωγή και διακίνηση
μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης,
από τη Λατινική Αμερική στη
χώρα μας, μέσω της Αλβανίας.
Ένα από τα ηγετικά της μέλη
είναι έγκλειστος στις φυλακές,
απ’ όπου καθοδηγούσε τα
μέλη της οργάνωσης για την
παραλαβή και διακίνηση των
ναρκωτικών, προέβαινε σε
συμφωνίες για την εμπορία
κοκαΐνης και συντόνιζε την
είσπραξη και συγκέντρωση
μεγάλων χρηματικών ποσών
προερχόμενων από την πώληση
της.
Όπως προέκυψε η εγκληματική
οργάνωση είχε εισαγάγει μέσω

Αλβανίας ναρκωτικά στη χώρα
μας τουλάχιστον τέσσερις
φορές.
Η τρίτη εγκληματική οργάνωση
συγκροτήθηκε τουλάχιστον από
τον Μάρτιο του 2013, με σκοπό
την καθημερινή διακίνηση
μικροποσοτήτων κοκαΐνης σε
χρήστες, κυρίως στην περιοχή
της Νοτιοανατολικής Αττικής
και του Πειραιά.
Η εν λόγω εγκληματική
οργάνωση λειτουργούσε με
όρους «φατρίας», καθώς όλα τα
μέλη της κατάγονται από την
περιοχή των Αγίων Σαράντα
Αλβανίας και συνδέονται μεταξύ
τους με συγγενικούς δεσμούς, εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας.
Οι ποσότητες που
προμηθευόταν, συσκευάζονταν
σε δόσεις του ενός γραμμαρίου
και κάθε δόση πωλούνταν αντί
του ποσού των 80 ευρώ
Η εγκληματική οργάνωση
συγκρότησε ένα κλειστό κύκλο
αγοραστών ναρκωτικών ουσιών,
χρηστών κοκαΐνης, τους οποίους
προμήθευε με δόσεις, κατόπιν
παραγγελίας τους. Για να
ενταχθεί κάποιος χρήστης στον
κύκλο του «πελατολογίου» της
οργάνωσης θα έπρεπε να τον
έχει συστήσει άλλος αγοραστής
- χρήστης που αναγνωριζόταν
από την οργάνωση ως
αξιόπιστος.
Από τη διενεργηθείσα έρευνα
προέκυψαν συνολικά 67
αγοραστές δόσεων κοκαΐνης,
εκ των οποίων ταυτοποιήθηκαν
πλήρως οι 45, οι οποίοι
προμηθεύτηκαν από την
οργάνωση, από ελάχιστα
γραμμάρια έως μερικές δεκάδες

γραμμαρίων κοκαΐνης.
Η τέταρτη εγκληματική
οργάνωση συγκροτήθηκε
τουλάχιστον από τον Ιούνιο του
2013 με σκοπό τη μεταφορά
και τη διάθεση ναρκωτικών στη
χώρα μας, από τη Βενεζουέλα.
Ο επικεφαλής της δεν
εμπλέκονταν απευθείας στην
αγορά και διακίνηση των
ναρκωτικών, αλλά ανέθετε
τις διαπραγματεύσεις και τις
επικοινωνίες με τη Βενεζουέλα
καθώς και τα ταξίδια για την
προμήθεια και μεταφορά της
κοκαΐνης, στα άλλα μέλη που
ενεργούσαν υπό τις εντολές του.
Η πέμπτη εγκληματική
οργάνωση, που είναι και η πλέον
ολιγομελής, συγκροτήθηκε
επίσης από τον Ιούνιο του
2013, με σκοπό την περαιτέρω
διακίνηση και εμπορία των
ποσοτήτων κοκαΐνης, που
εισάγονταν από την Λατινική
Αμερική, σε αγοραστές στην
Αττική, αλλά και σε άλλες
περιοχές της χώρας μας.
Όλοι οι συλληφθέντες θα
οδηγηθούν σήμερα στον
Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών, ενώ η έρευνες
συνεχίζονται για την πλήρη
διερεύνηση της υπόθεσης.
Επισημαίνεται ότι με την
εξάρθρωση του εγκληματικού
cartel, οι διωκτικές Αρχές
της χώρας μας κατάφεραν
ένα σημαντικό πλήγμα στα
κυκλώματα διακίνησης και
εμπορίας ναρκωτικών ουσιών,
που δραστηριοποιούνται σε
διεθνικό επίπεδο, αποκομίζοντας
παράνομα τεράστια χρηματικά
ποσά.

Αποφυλακίζεται τη
Δευτέρα ο γιατρός
του Μάικλ Τζάκσον
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Πηγή- ΤΑ ΝΕΑ 26/10/2013

Ο δρ. Κόνραντ Μάρεϊ, 60 ετών καταδικάστηκε το 2011 για
ανθρωποκτονία εξ αμελείας.
Ο προσωπικός γιατρός του Μάικλ Τζάκσον πρόκειται να
αποφυλακιστεί τη Δευτέρα, δύο χρόνια μετά την καταδίκη του για
ανθρωποκτονία.
Τα παραπάνω δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων η
δικηγόρος του Βάλερι Βας.
Ο δρ. Κόνραντ Μάρεϊ, 60 ετών καταδικάστηκε το 2011 για
ανθρωποκτονία εξ αμελείας.
Το σώμα ενόρκων είχε αποφασίσει ότι ο Μάρεϊ ήταν υπαίτιος,
το 2009, για το θάνατο του Τζάκσον, αφού του είχε χορηγήσει
βοήθημα για τον ύπνο χωρίς όμως να έχει λάβει πριν τις
απαραίτητες προφυλάξεις.
Ο γιατρός καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης, ωστόσο η
ποινή του μειώθηκε σημαντικά λόγω καλή διαγωγής.
Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο, σκοπεύει να ασκήσει και
πάλι στην ιατρική μετά την αποφυλάκισή του. |
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΤΟ ΓΕΥΜΑ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013, στην αίθουσα της κοινότητας του
Ανατολικού Βανκούβερ, ο σύλλογος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας,
διοργάνωσε ένα πλούσιο γεύμα και συγκέντρωσε πάνω από $1.000
δολλάρια, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έκανε η Πρόεδρος
Δις Ελένη Τσεμπέλη, στο τέλος της εκδήλωσης. Όλοι γνωρίζουμε
το έργο της Φιλοπτώχου και τον τρόπο που βοηθά οικογένειες και
άτομα που χρειάζονται βοήθεια χωρίς μεγάλες τυμπανοκρουσίες. Οι
κυρίες αυτές με συνεργασία τους Ιερείς και κοινωνικούς λειτουργούς,
αθόρυβα βοηθούν και ιδιαίτερα τις μέρες των Χριστουγέννων πολλές
οικογένειες. Στο γεύμα πρευρέθηκε ο π. Ευάγγελος Αραβαντινός,
ο π. Δωρ.Τρυφωνόπουλος, η Πρόεδρος της Φιλοπτώχου Αγίου
Γεωργίου κα Ελένη Αρβανίτου, η Πρόεδρος της Φιλοπτώχου Αγίων
Κωνστατίνου & Ελένης κα Βέττη Στρατιδάκη, και η κα Δονυσία
Γιαννακοπούλου πρώην Πρόεδρος Φιλοπτώχων Καναδά.
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«Οταν η αδελφή μου παντρεύτηκε τον ιταλό στρατιώτη»
Ιστορίες αγάπης και μεικτοί γάμοι Ελληνίδων και Ιταλών στα
Επτάνησα, πριν από 70 χρόνια.
«ΤΑ ΝΕΑ» συνάντησαν τους επιζώντες της εποχής, οι οποίοι θυμούνται την άλλη όψη του πολέμου:
όταν οι Ναζί συγκρούστηκαν με την ιταλική Μεραρχία και οι ντόπιοι αποφάσισαν να φυγαδεύσουν
τους Ιταλούς
Γιάννης Παπαδόπουλος | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Πηγή- ΤΑ ΝΕΑ 25/10/2013
Ψηλά, στον λόφο που ατενίζει
το Αργοστόλι, σε ένα σπίτι
που τα πρωινά δεν το πιάνει
η ομίχλη, κατοικεί ο Παναγής
Φωκάς με τις αναμνήσεις του.
Βραχύσωμος μα χειμαρρώδης,
μιλά για τις «εμπρηστικές
μπόμπες», τους νεκρούς και την
πείνα της Κατοχής και δύσκολα
φρενάρεις τις διηγήσεις του.
Μιμείται τον κρότο των
γερμανικών μυδραλιοβόλων
και το βουητό των Στούκας.
Γλυκαίνει μονάχα στο όνομα
της αδελφής του Ελλης
Φωκά, η οποία ερωτεύτηκε
και παντρεύτηκε έναν από
τους ιταλούς στρατιώτες που
είχαν αποβιβαστεί στο νησί.
Στα συντρίμμια του πολέμου
στέριωσε η ιστορία της. Μια
ιστορία αγάπης.
Ο Βάλτερ Γκόρνο ήταν
επιλοχίας και ασυρματιστής
της ιταλικής Μεραρχίας Acqui,
η οποία είχε στρατοπεδεύσει
στην Κεφαλονιά με 12.000
άνδρες. Στο ύψωμα πάνω από
το σπίτι της οικογένειας Φωκά
οι Ιταλοί είχαν τοποθετήσει τα
αντιαεροπορικά τους πυροβόλα
και σήμερα μπορείς να βρεις
εκεί τις πολεμίστρες τους. Ενα
άλλο κτίσμα της οικογένειας
το είχαν επιτάξει. «Ο Βάλτερ
έπαιζε ωραίο ακορντεόν και
ήταν σπουδαίος κολυμβητής.
Η αδελφή μου ήταν 18 ετών
κορίτσι. Ηθελε να δουλέψει
σε τράπεζα. Ηταν ερωτευμένη
με ντόπιο πρώτα, αλλά τη
χαστούκισε μια ημέρα και
δεν τον ήθελε άλλο», λέει ο
Παναγής Φωκάς. «Ο Ιταλός
τής έπαιζε μουσική και έκαναν
σινιάλα με καθρέφτες για να
συναντηθούν. Εμείς ήμασταν
πιτσιρικάδες, δεν μας ένοιαζε.
Ο μεγαλύτερος αδελφός μόνο
δεν τον ήθελε. Και τη μητέρα
δεν την ένοιαζε. Αγάπη, έλεγε,
είναι».

Φωτο-Ο μάγειρας της
ιταλικής Μεραρχίας Acqui
Αντρέα Μονέτι (αριστερά)
με την Καλομοίρα Μαλλία
σε οικογενειακή φωτογραφία
(η ταυτότητα των υπόλοιπων
προσώπων δεν έχει εξακριβωθεί
μέχρι σήμερα)

αδελφή του Καούκη όμως είχε
βρει σύζυγο. Ετσι ο Μικελέτι
έπεισε ύστερα από χρόνια τον
γιο του, τον οποίο ονόμασε
Ολίσε (Οδυσσέα), να παντρευτεί
Ελληνίδα. Οπως και έκανε».
Αυτοί οι μεικτοί γάμοι δεν
γίνονταν πάντα αποδεκτοί
χωρίς αντίδραση. «Δεν έβλεπαν
όλοι τις γυναίκες με καλό
μάτι. Κάποιοι θεωρούσαν
ότι πρόδιδαν την πατρίδα»,
παρατηρεί η κυρία Μεσσάρη.
«Και στην Ιταλία κάποιες
κοπέλες πέρασαν άσχημα.
Μας αρέσει όταν γυρίζουν οι
ναυτικοί μας με ξένες γυναίκες
από κάποιο λιμάνι; Ηρθαν
οι άνθρωποι ως κατακτητές
και γύρισαν από τον πόλεμο
παντρεμένοι. Δεν άρεσε σε
όλους αυτό».
Η Αουρα Ματιάτου όμως
δεν ένιωσε ποτέ ανεπιθύμητη
στο νησί. Είναι ένα από

τα παιδιά του πολέμου. Η
μητέρα της Μαρία Καπάτου
παντρεύτηκε τον γιατρό της
Μεραρχίας Acqui Τζουζέπε
Μουσέτολα. «Η μητέρα μου
ήταν 18 ετών όταν ανέβασε
υψηλό πυρετό. Δεν βρίσκονταν
τοπικοί γιατροί και φώναξαν
τον Ιταλό. Εκείνος ήταν 29
ετών. Αγαπήθηκαν και μετά
τον πόλεμο παντρεύτηκαν». Η
κυρία Ματιάτου γεννήθηκε και
μεγάλωσε στην Ιταλία. Πρώτη
φορά βρέθηκε στο νησί της
μητέρας της σε ηλικία τεσσάρων
ετών. Εκεί γνώρισε αργότερα
τον κεφαλονίτη σύζυγό της,
με τον οποίο απέκτησαν δύο
γιους. «Αφού παντρεύτηκα και
εγκαταστάθηκα στην Ελλάδα, ο
πατέρας μου έλεγε: “Μία πήρα,
μία έδωσα”», λέει.
Δείτε το βίντεο στο www.tanea.gr

Εξοχη συνταγή ΔΝΤ:

«Αρπάξτε τα λεφτά των καταθέσεων!»
Από τα τέλη Ιουλίου του
1943 η Ιταλία βίωνε μια
διπλή ταυτότητα. Η χώρα
είχε εξαντληθεί από τον
πόλεμο και οι πολίτες της
είχαν συμπληρώσει ήδη έναν
χρόνο λαμβάνοντας τρόφιμα
με δελτίο. Η μουσολινική
συνθηματολογία κατέρρευσε
αποδεικνύοντας ότι δεν
είχε διαβρώσει την ιταλική
κοινωνία. Το Ανώτατο
Φασιστικό Συμβούλιο
εκδίωξε τον Μουσολίνι
και η πρωθυπουργία
ανατέθηκε στον στρατηγό
Μπαντόλιο. Ακολούθησε
η συνθηκολόγηση με τους
Συμμάχους. Οι Γερμανοί,
βλέποντας πως οι άλλοτε
συνοδοιπόροι τους θα
εγκατέλειπαν τον πόλεμο,
είχαν στείλει στην Ελλάδα
και αλλού δυνάμεις εποπτείας
των ιταλικών στρατευμάτων.
Στην Κεφαλονιά η Μεραρχία
Acqui δεν ανταποκρίθηκε
αμέσως στο κάλεσμα των Ναζί
για παράδοση των όπλων της.
Αξιωματικοί τάχθηκαν υπέρ
της σύγκρουσης. Στις μάχες
που ακολούθησαν σκοτώθηκαν
1.305 Ιταλοί. Αλλοι 5.155
εκτελέσθηκαν από τις
γερμανικές δυνάμεις οι οποίες
δεν κράτησαν αιχμαλώτους.
Και 3.000 χάθηκαν στη
θάλασσα.
Οι ντόπιοι, βλέποντας τη
σφαγή, προσπάθησαν να
βοηθήσουν τους Ιταλούς.
«Πολύς κόσμος τους έκρυβε
στα σπίτια και στα υπόγεια
όπου φυλούσε το στάρι και
το κρασί. Αλλοι τους έδιναν
ρούχα χωρικών. Παρά τις
χιλιετίες που πέρασαν οι
Κεφαλονίτες δεν άλλαξαν.
Παρέμειναν οι ‘”μεγάθυμοι
Κεφαλλήνες” όπως τους
αποκάλεσε ο Ομηρος»,
λέει η Αντρεάς Μεσσάρη,
η οποία ήταν 11 ετών το
1943. Ο Παναγής Φωκάς
θυμάται πώς η οικογένειά
του φυγάδευσε τον έρωτα της
αδελφής του Βάλτερ Γκόρνο.
«Τον ντύσαμε με ρούχα
ελληνικά, του δώσαμε το
όνομα Νίκος. Ηταν όμως πολύ

φοβιτσιάρης. Για να μην τον
πιάσουν πηγαίναμε σε σπηλιές
στην παραλία, κάναμε λάκκο
στην άμμο, τον βάζαμε μέσα
και κοιμόμασταν μπροστά. Τον
στείλαμε στο βουνό με τους
αντάρτες και έτσι γλίτωσε το
θάνατο», λέει. Μετά τον πόλεμο
ο Γκόρνο και η Ελλη Φωκά
παντρεύτηκαν. Απέκτησαν μια
κόρη, τη Γιολάντα, και έφυγαν
στην Ιταλία. Εκεί μένει μέχρι
σήμερα η Ελλη Φωκά. Το νησί
έζησε και άλλους έρωτες σαν κι
αυτόν. Η Καλομοίρα Μαλλία
παντρεύτηκε τον μάγειρα της
μεραρχίας Αντρέα Μονέτι.
Η μαλτέζικη καταγωγή της
έκαμψε τις όποιες ενστάσεις
μπορεί να είχαν οι δικοί της.
Και αυτό το ζευγάρι έζησε
στην Ιταλία. Πιστοποιητικά
γάμου Ελληνίδων και ιταλών
στρατιωτών φυλάσσονται
ακόμη στην καθολική εκκλησία
του νησιού. Το καλοκαίρι οι
ηλικιωμένες πια γυναίκες των
μεικτών γάμων επισκέπτονται
τα πάτρια εδάφη και αναχωρούν
για τη γειτονική χώρα μόλις
πιάσουν τα πρωτοβρόχια.
Η Αντρεάς Μεσσάρη θυμάται
μετά τον πόλεμο να φτάνει στην
Κεφαλονιά μια καλοντυμένη
κυρία από τη Φλωρεντία.
Με τη βοήθεια δικηγόρου
αναζητούσε μια κοπέλα. Ο γιος
της, στρατιώτης της Acqui, είχε
εκμυστηρευτεί σε γράμματά
του ότι αγαπούσε μια Ελληνίδα.
Σκοτώθηκε όμως στη μάχη πριν
προλάβει να την παντρευτεί. Η
μητέρα του ήθελε να βρει την
κοπέλα, να την υιοθετήσει ή
να της γράψει την περιουσία
της. Εμαθε όμως ότι ήταν
παντρεμένη και δεν θέλησε να
την ενοχλήσει.
Ο κεφαλονίτης γλύπτης Σπύρος
Χουρμούζης θυμάται μια
αντίστοιχη ιστορία. Ο Κάρλος
Μικελέτι, οδηγός της ναυτικής
διοίκησης, έπεσε στον λάκκο
πριν τον βρει κάποια σφαίρα
των γερμανών εκτελεστών.
Παριστάνοντας τον νεκρό
γλίτωσε. Επειτα τον βοήθησε η
οικογένεια του Σπύρου Καούκη.
«Ο Ιταλός ορκίστηκε ότι θα
επιστρέψει στο νησί για να
παντρευτεί Κεφαλονίτισα. Η

Γράφει ο Γιώργος Δελαστίκ
Η εισήγηση των τεχνοκρατών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προς
τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών του έχει μια δωρική λιτότητα και είναι
εξαιρετικά αποτελεσματική: «Θέλετε να λύσετε αμέσως το πρόβλημα
του δημόσιου χρέους που είναι υψηλότατο σε όλες τις αναπτυγμένες
χώρες; Αρπάξτε τα λεφτά όλων αυτών που έχουν καταθέσεις, φτωχών και
πλούσιων!» είναι το νόημά της.
Για αρχή μπορείτε να ξεκινήσετε με κατάσχεση του 10% των χρημάτων
όλων των καταθετών, σε όλους ανεξαιρέτως τους......... τραπεζικούς
λογαριασμούς καταθέσεων, προτείνει το ΔΝΤ στις κυβερνήσεις, των
κρατών της Ευρωζώνης ιδίως. Οι τεχνοκράτες του ΔΝΤ μιλούν για έναν
έκτακτο φόρο που δήθεν θα επιβληθεί μία και μοναδική φορά. Οι πολιτικοί
όμως καταλαβαίνουν το νόημα της πρότασης του ΔΝΤ: έτσι και εισαχθεί
η αρπαγή από το κράτος τμήματος των καταθέσεων όλων των πολιτών,
έστω και αν ειπωθεί ότι είναι για μία και μοναδική φορά, τι εμποδίζει να
επαναληφθεί αργότερα με την ίδια ή με διαφορετική δικαιολογία;
Το παν είναι η πρώτη ληστεία, από εκεί και πέρα οι κυβερνήσεις θα
μπορούν να κατάσχουν τα λεφτά του κοσμάκη όποτε θελήσουν. Τα ίδια
άλλωστε δεν έλεγαν και στους Ελληνες οι μνημονιακές κυβερνήσεις
όταν επέβαλαν τη δήθεν «έκτακτη εισφορά» που μονιμοποιήθηκε χωρίς
καμία αντίδραση, το «χαράτσι» στα ακίνητα, με απειλή να κόβουν το
ηλεκτρικό ρεύμα σε όποιον δεν το πληρώνει και τώρα το μονιμοποιούν,
το επεκτείνουν και το αυξάνουν με τους νέους, μόνιμους και τυπικά
φόρους επί των ακινήτων;
Το ίδιο θα γίνει σε παγκόσμια κλίμακα, αν επιτραπεί από τους λαούς
να κλέβουν οι κυβερνήσεις τις καταθέσεις τους κατά το πρότυπο του
δεξιού προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη. Είναι
ομολογουμένως εντυπωσιακός ο τρόπος πάντως που το ΔΝΤ συγκαλύπτει
με τεχνοκρατικούς όρους τη μεγαλύτερη ληστεία στην ιστορία της
ανθρωπότητας που προτείνει.
«Μία εφάπαξ φορολόγηση κεφαλαίου;» αναρωτιούνται δήθεν οι
τεχνοκράτες του ΔΝΤ σε έναν μεσότιτλο της έκθεσής τους και αμέσως
μετά αρχίζουν περιχαρείς να μας ενημερώνουν ότι «η οξεία επιδείνωση
των δημόσιων οικονομικών σε πολλές χώρες έχει αναβιώσει το ενδιαφέρον
για μία ‘’φορολόγηση κεφαλαίου’’ -έναν εφάπαξ φόρο στον ιδιωτικό
πλούτο- ως ένα εξαιρετικό μέτρο για να αποκατασταθεί η βιωσιμότητα
του χρέους».
Οντως «εξαιρετικό» το μέτρο της κατάσχεσης καταθέσεων, αλλά οι
πανευτυχείς οικονομολόγοι του ΔΝΤ συνεχίζουν ακάθεκτοι να προβάλλουν
την ιδέα τους, με την οποία είναι εμφανώς κατενθουσιασμένοι. «Υπάρχει
εκπληκτικά ευρύ πλήθος εμπειριών για να αντλήσουμε από αυτές, καθώς
τέτοιοι φόροι υιοθετήθηκαν πλατιά στην Ευρώπη μετά τον Πρώτο
Παγκόσμιο Πόλεμο, και στη Γερμανία και την Ιαπωνία μετά τον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο» γράφουν, έχοντας προφανώς την αίσθηση ότι
διδάσκουν από καθέδρας.
Στην πραγματικότητα αποδεικνύουν τον πολιτικό κρετινισμό τους! Ποιος
θέλει να μιμηθεί π.χ. πλευρές της οικονομικής πολιτικής της ηττημένης
Γερμανίας μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τον υπερπληθωρισμό
και τελικά την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία; Ποιος σημερινός
πολιτικός ηγέτης ζηλεύει και θα ήθελε να αντιγράψει οικονομικά μέτρα
(όπως η κατάσχεση καταθέσεων) στις ισοπεδωμένες και υπόδουλες στους
Αμερικανούς, ηττημένες κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χώρες
της Γερμανίας και της Ιαπωνίας;
Αυτές οι «ασήμαντες λεπτομέρειες» όμως δεν πτοούν τους οικονομολόγους
του ΔΝΤ, οι οποίοι ανενδοίαστα βγάζουν τη συνταγή για τις χώρες της
Ευρωζώνης! «Οι συντελεστές φορολόγησης που απαιτούνται για να
μειώσουν το δημόσιο χρέος σε επίπεδο προ κρίσης είναι αρκετά μεγάλοι:
η ελάττωση της αναλογίας χρέους (σ.σ. προς το ΑΕΠ) στα επίπεδα του
τέλους του 2007 θα απαιτούσε (για ένα δείγμα 15 χωρών της Ευρωζώνης)
έναν συντελεστή φορολόγησης γύρω στο 10% στα νοικοκυριά με θετικό
καθαρό πλούτο» αποφαίνονται με περισπούδαστο ύφος. Αρπάξτε δηλαδή
το 10% των καταθέσεων κάθε πολίτη, λένε στις κυβερνήσεις των κρατών
ιδίως που ανήκουν στην Ευρωζώνη και την ΕΕ! Δεν φτάνει δηλαδή που οι
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις γδέρνουν ζωντανούς φορολογικά τους πολίτες,
να τους κλέψουν και τις καταθέσεις τις παρακινεί το ΔΝΤ!

15 Γνώμη

Κάρολος Παπούλιας: «Δεν γίνεται να παριστάνεις τον
πατριώτη και να θαυμάζεις τα σύμβολα του ναζισμού»
Η έλλειψη ιστορικής παιδείας είναι κάπως σαν τύφλωση, ανέφερε σε ομιλία του στη Θεσσαλονίκη
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: TO BHMA 26/10/2013
Τη σημασία της ιστορικής μνήμης υπογράμμισε ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας από τη Θεσσαλονίκη,
συνδέοντάς τη με την ανάγκη να μην υπάρχει λήθη και άγνοια
όσον αφορά «τη θηριωδία του ναζισμού».
Στην αντιφώνησή του προς τον διοικητή του Γ’ Σώματος
Στρατού σε γεύμα που παρατέθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών, ο
κ. Παπούλιας σημείωσε πως «αν δεν γνωρίζουμε τι έγινε πριν,
δεν μπορούμε να δούμε καθαρά μπροστά», συμπληρώνοντας
πως για τη νέα γενιά η έλλειψη ιστορικής παιδείας είναι
«κάπως σαν τύφλωση».
«Μάθαμε με δραματικό τρόπο τι θα πει λήθη και άγνοια»
συνέχισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρατηρώντας ότι «σε
μια χώρα που πλήρωσε βαρύτατο τίμημα από τη θηριωδία του
ναζισμού, εμφανίστηκαν σβάστικες και νοσταλγοί αυτής της
ιδεολογίας».
«Δεν γίνεται να παριστάνεις τον πατριώτη και να θαυμάζεις τα
σύμβολα του ναζισμού» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όπως είπε, «είναι μια προσβολή του ανθρώπινου πολιτισμού, του ευρωπαϊκού πολιτισμού, αλλά στην πατρίδα μας είναι κάτι περισσότερο: είναι προσβολή της ιστορίας
μας».
«Εδώ» πρόσθεσε «έχουμε τόσους μαρτυρικούς τόπους, έγιναν ολοκαυτώματα, δεν έχουμε δικαίωμα να μην θυμόμαστε, να ξεχνάμε και να μην ξέρουμε. Χάνοντας την
ιστορική μας μνήμη, χάνουμε την αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά μας».
Τέλος, ο κ. Παπούλιας εξέφρασε τον σεβασμό του στο έργο που επιτελούν οι Ένοπλες Δυνάμεις, ειδικά στην παρούσα συγκυρία, όπου «τα κίνητρα είναι περιορισμένα και
η δοκιμασία μεγάλη».
«Εσείς που υπηρετείτε στις Ένοπλες Δυνάμεις γνωρίζετε καλύτερα από όλους μας τι θα πει πατριωτισμός, προσφορά, καθήκον. Η ανιδιοτελής αγάπη για την πατρίδα δεν
εκφράζεται με κραυγές, με επίδειξη ή με κομπασμούς. Είναι μια εσωτερικευμένη δύναμη που αποδεικνύεται στην πράξη με έργα, όχι με λόγια» κατέληξε.

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας πραγματοποιήθηκε
η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη
Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

Αντώνης Ανακέφαλος

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και σε απόσταση 200μ.από την εξέδρα των
επισήμων-ενώ ταυτόχρονα απαγορεύονταν η παρουσία κόσμου-και η είσοδος
στην περιοχή εγίνετο μόνο με ειδική πρόσκληση,πραγματοποιήθηκε η
στρατιωτική παρέλαση στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στη
Θεσσαλονίκη, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κ. Παπούλια,στην
οποία μετά από τρία χρόνια πήραν μέρος άρματα μάχης και πολεμικά
της αεροπορίας F-16, Mirage 2000 και A7Corsair,ωστόσο λόγω ομίχλης
στη συμπρωτεύουσα δεν έγιναν ορατά από όσους παρακολουθούσαν την
παρέλαση στο ύψος της εξέδρας των επισημων.
Αντίθετα,ορατά έγιναν τα ελικόπτερα απάτσι και τα σινούκ που πέταξαν σε
πιο χαμηλό ύψος. Στην εξέδρα των επισήμων παρευρίσκονταν ο υπουργός
Εθνικής Άμυνας Δ.Αβραμόπουλος που εκπροσωπεί την κυβέρνηση,ο
υπουργός Μακεδονίας Θράκης Θ.Καράογλου,οι βουλευτές της Ν.Δ.
Γιάννης Ιωαννίδης,Γ.Ορφανός,ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας,Απ.
Τζιτζικώστας,ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Θεοφ.Παππάς,ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης Γ.Μπουτάρης, Μητροπολίτης Άνθιμος και η ηγεσία των
Ενόπλων Δυνάμεων με επικεφαλής τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Μ.Κωσταράκο.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
ΣΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου
2013 στον Ι.Ν. των Αγίων
Νικολάου-Δημητρίου,
εορτάσθηκε
η
ιστορική
Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου
1940 σε χαμηλούς τόνους.
Η τελετή ξεκίνησε με την
Δοξολογία στην εκκλησία.
Ο
ιερέας π. Ευάγγελος
Αραβαντινός,κάλεσε
τα
παιδιά του σχολείου να έρθουν
μπροστά και έψαλαν τους
Εθνικούς Ύμνους, παρουσία
των
αντιπροσώπων
και
προέδρων των κοινοτήτων,
οργανώσεων, και την επίτημο
Πρόξενο της Κύπρου κα
Τασούλα Μπέργκρεν. Βλέπετε
φωτογραφικό ρεπορτάζ.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

ΟΙ ΟΝΕΙΡΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ Ο ΦΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ
Συγγραφέας: Αγγελική Δαρλάση
Σειρά: Συλλογή περιστέρια 9+ ετών
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗΣ
Μια πυκνή σκοτεινιά, πιο μαύρη
κι από τους ίσκιους, σκεπάζει
τη χώρα των Ονειροφυλάκων. Η
Ονειροπαγίδα, το δίχτυ προστασίας
της χώρας, σφίγγει ανεξέλεγκτα για
να την προστατεύσει από αόρατους
εχθρούς που την πολιορκούν – οι
φήμες λένε πως επέστρεψαν οι
Ονειροκτόνοι. Τα όνειρα μοιάζουν
να αργοπεθαίνουν, οι Ονειροφύλακες
μετρούν αποτυχημένες πτήσεις στο Ονειροδρόμιο κι η
παλιά προκατάληψη που χωρίζει τη χώρα σε «ικανούς» και
«κατώτερους» παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Κι οι ήρωες
μας μοιάζει να μην έχουν άλλη επιλογή παρά να αγωνιστούν
ενάντια στο Φόβο και σε ό,τι σκοτώνει τα όνειρα.
Μια συναρπαστική, με έντονο το κινηματογραφικό σασπένς
περιπέτεια. Μια αλληγορική ιστορία για το δικαίωμα στη
διαφορετικότητα και στο όνειρο.
ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ
Συγγραφέας: Ηρώ Παπαμόσχου
Σειρά: Σύγχρονη Λογοτεχνία για Νέους
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ
Κάτι έφταιξε κι έχασε την πτήση
της – οι διακοπές της στο Λονδίνο
θα συντόμευαν κατά μία μέρα. Η
ψιλόλιγνη δωδεκάχρονη κοπελίτσα
δεν μπορούσε να φανταστεί πως
αυτή η μικρή ατυχία θα γινόταν
αιτία να αλλάξει η ζωή της – γιατί
στο αεροπλάνο της επόμενης
μέρας βρισκόταν ο μεγάλος
καλλιτέχνης, αναζητώντας το
πρόσωπο που θα ενσάρκωνε την
ηρωίδα του… Έτσι παράξενα
ξεκίνησε αυτή η ιστορία, που
μοιάζει ψεύτικη, αλλά είναι αληθινή.
Ο καλλιτέχνης Μιχάλης Κακογιάννης, κι αυτή η δωδεκάχρονη
μικρή έγινε η Ιφιγένεια της ομώνυμης κινηματογραφικής
ταινίας. Παρακολουθούμε το πλησίασμα μιας έφηβης και της
αρχαίας συνομήλικής της. Ανεβαίνοντας μονάχη και αγέρωχη
τα σκαλιά του βωμού της Αυλίδας, η Ιφιγένεια μοιάζει να
απλώνει μέσα από τους αιώνες το χέρι της στη μικρή ηθοποιό
και να της δείχνει όχι ένα τρόπο θανάτου, αλλά έναν τρόπο
ζωής – τον τρόπο της απόφασης και της αξιοπρέπειας.

Το Ιράν πρότεινε νέα προσέγγιση στον
διάλογο για το πυρηνικό του πρόγραμμα
VOA News 28.10.2013

“Νέα προσέγγιση” προτείνει το Ιράν στον διάλογο για το πυρηνικό του
πρόγραμμα, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών της
χώρας, ο οποίος προέβη στο εν λόγω σχόλιο σε κοινή εμφάνιση με τον
επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας.
Η Υπηρεσία διερευνά τις καταγγελίες της Δύσης ότι το Ιράν κατασκευάζει
πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του το Ιράν υποστηρίζει ότι το πυρηνικό
του πρόγραμμα αποσκοπεί αποκλειστικά σε ειρηνικούς στόχους και ότι
ουδέποτε έχει επιχειρήσει να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα.
Ο διάλογος μεταξύ του Ιράν και της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής
Ενέργειας είχε παγώσει για μία δεκαετία.
Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας, Γιουκία Αμάνο, δήλωσε ότι είναι απαραίτητο
να πραγματοποιηθεί “σταθερή πρόοδος” στις διαπραγματεύσεις.
Η ηγεσία του Ιράν συναντάται στην Βιέννη με την ΔΥΑΕ και εκπροσώπους
της διεθνούς κοινότητας με στόχο την επίλυση της διαμάχης για το πυρηνικό
πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Στην Ουάσιγκτον αντιπροσωπεία
της ΕΕ σχετικά με τις καταγγελίες
περί παρακολουθήσεων
23 μέλη του ευρωκοινοβουλίου θα έχουν επαφές
με αμερικανούς αξιωματούχους και μέλη του
Κογκρέσου
Φωνή της Αμερικής 28.10.2013
Μέλη του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένων και δύο Ελλήνων Ευρωβουλευτών,
βρίσκονται στην Ουάσιγκτον για να συζητήσουν με αμερικανούς αξιωματούχους τα διευρυμένα
προγράμματα παρακολούθησης που είχαν θέσει σε εφαρμογή αμερικανικές υπηρεσίες εις βάρος
συμμαχικών τους χωρών.
Τα 23 μέλη του
ευρωκοινοβουλίου
ξεκίνησαν σειρά
συναντήσεων
την Δευτέρα με
αμερικανούς νομοθέτες
και αξιωματούχους
αρκετών αμερικανικών
υπηρεσιών, μεταξύ
των οποίων θα
είναι και άτομα από
Λευκό Οίκο και την
Εθνική Υπηρεσία
Ασφαλείας (NSA). Οι
συναντήσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν την Τετάρτη.

το

Τις τελευταίες ημέρες, ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών έχουν καταγγείλει ότι η Εθνική Υπηρεσία
Ασφάλειας των ΗΠΑ κατασκόπευε συμμαχικές χώρες, ενώ παρακολουθούσε ακόμα και το
τηλέφωνο της γερμανίδας Καγκελαρίου, Άνγκελας Μέρκελ. Η πιο πρόσφατη εξέλιξη στην υπόθεση
αυτή είναι η καταγγελία της Ισπανίας, η οποία χαρακτήρισε τις ενέργειες αυτές «απρεπείς και
απαράδεκτες».
Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας είχε συνάντηση με τον αμερικανό Πρέσβη στη Μαδρίτη,
Τζέιμς Κόστος, για περίπου 45 λεπτά, λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη, από δύο ισπανικές
εφημερίδες, ότι οι ΗΠΑ συγκέντρωσαν στοιχεία από 60 εκατομμύρια τηλεφωνικές συνομιλίες, σε
διάστημα μόλις ενός μήνα.
Οι ισπανικές εφημερίδες El Mundo και El Pais δημοσίευσαν πληροφορίες σχετικά με
παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνομιλιών από τις 10 Δεκεμβρίου του 2012, μέχρι τις 8
Ιανουαρίου 2013. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η αμερικανική υπηρεσία συγκέντρωνε τους
αριθμούς των κινητών τηλεφώνων και την διάρκεια των κλήσεων, όχι όμως το περιεχόμενο τους.

Αποκτήστε λευκά δόντια από το σπίτι σας!
Χωρίς έξοδα και επίπονες διαδικασίες…
Η λεύκανση έχει αναδειχθεί τελευταίως ως η δημοφιλέστερη μέθοδος αισθητικής βελτίωσης των δοντιών. Όμως τα
λευκά δόντια ήταν το ζητούμενο και σε παλιότερες εποχές. Οι αρχαίοι αιγύπτιοι, για παράδειγμα, χρησιμοποιούσαν
ελαφρόπετρα σε συνδυασμό με ξίδι για να λευκάνουν τα δόντια τους. Στο κείμενο που ακολουθεί θα ανακαλύψτε
μερικούς φυσικούς τρόπους που πρέπει όμως να χρησιμοποιήσετε με προσοχή και μέτρο.
*Φτιάξτε μια κρέμα με αλάτι και λεμόνι. Σε λίγο αλάτι ρίξτε μερικές σταγόνες λεμονιού μέχρι να γίνει μια
πάστα. Αλείψτε το μείγμα στα κίτρινα σημεία των δοντιών σας και περιμένετε να δράσει όχι περισσότερο από
μισό λεπτό. Ξεπλύνετε καλά το στόμα σας και έπειτα από λίγο
βουρτσίστε τα δόντια σας κανονικά. Ο παραπάνω τρόπος είναι
πολύ αποτελεσματικός για να απομακρύνετε τα σημάδια και το
χρωματισμό των δοντιών. Μην ακολουθήσετε αυτές τις μεθόδους
αν έχετε ευαίσθητα δόντια ή ούλα, επίσης συμβουλευτείτε τον
οδοντίατρο σας.
*Πάρτε μια φλούδα πορτοκαλιού και τρίψτε τα δόντια σας με
αυτή. Η φλούδα του πορτοκαλιού θα κάνει τα δόντια λευκά
και θα τους δώσει λάμψη. Ακόμη μπορείτε να αλέσετε τη
φλούδα δημιουργώντας μια πούδρα ώστε να αποκομίσετε τα
ίδια αποτελέσματα. Τρίψτε την πούδρα που θα φτιάξετε με μια
οδοντόβουρτσα.
*Τα αποξηραμένα φύλλα δάφνης σε συνδυασμό με τη φλούδα πορτοκαλιού αποτελούν ένα ακόμη αποτελεσματικό
λευκαντικό για τα δόντια. Αποξηράνετε μερικά φύλλα δάφνης και θρυμματίστε τα μέχρι να γίνουν σκόνη. Κάντε
το ίδιο με τη φλούδα πορτοκαλιού, έπειτα συνδυάστε τα δύο υλικά που φτιάξατε και τρίψτε τα δόντια σας. Τέλος
ξεπλύνετε το στόμα σας και αργότερα βουρτσίστε κανονικά τα δόντια σας.
*Σε ένα φλιτζανάκι του τσαγιού προσθέστε ένα ¼ του κουταλιού του γλυκού μαγειρικής σόδας και έπειτα βάλτε τη
συνήθη ποσότητα της οδοντόπαστας που χρησιμοποιείτε για να βουρτσίσετε τα δόντια σας. Έπειτα με τη βοήθεια
της οδοντόβουρτσά σας, βουρτσίστε όπως συνήθως τα δόντια σας, Η μαγειρική σόδα θα ενισχύσει τις λευκαντικές
ιδιότητες της οδοντόπαστας σας. Το μείγμα αυτό θα βοηθήσει στην απομάκρυνση της κιτρινίλας από τα δόντια
σας.
Προσοχή: Τα φρούτα περιέχουν οξέα τα οποία όταν χρησιμοποιούνται απευθείας πάνω στα δόντια υπάρχει ο
κίνδυνος καταστροφής του σμάλτου των δοντιών. Οι φυσικές θεραπείες που προτείνονται ενδέχεται, αν δεν
εφαρμοστούν με μέτρο και στις προτεινόμενες ποσότητες να βλάψουν τα δόντια σας. Μην κάνετε υπερβολές
λοιπόν.
Κάθε φορά που τρώτε όξινες τροφές καλό είναι να βουρτσίζετε μετά από λίγο τα δόντια σας ή να ξεπλένετε το
στόμα σας με πράσινο τσάι. Μην ακολουθήσετε αυτές τις μεθόδους αν έχετε ευαίσθητα δόντια ή ούλα, επίσης
συμβουλευτείτε και τον οδοντίατρο.
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Σύνοδος Κορυφής: Ορατά
τα σημάδια της οικονομικής
ανάκαμψης αλλά να
συνεχιστούν οι προσπάθειες

Ο πρόεδρος των νοσοκομειακών
γιατρών για Γεωργιάδη: «Ανήκει
στη Χρυσή Αυγή»
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 24/10/2013 Πηγή- ΤΑ ΝΕΑ

Υπογράμμισε την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της Frontex στη
Μεσόγειο και στα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: TO BHMA 25/10/2013

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) και ο Εθνικός Οργανισμός
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) «κατεδαφίζονται στον
βωμό των μνημονιακών δεσμεύσεων», τόνισε την Παρασκευή, ο
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
(ΟΕΝΓΕ) Δημήτρης Βαρνάβας.
Ο Δημ. Βαρνάβας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του υπουργού
Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, λέγοντας ότι «ο φυσικός πολιτικός χώρος
του κ. Γεωργιάδη είναι η Χρυσή Αυγή, οι πρακτικές του είναι όμοιες
με εκείνες του Κασιδιάρη και καθοδηγητής του είναι ο Κώστας
Πλεύρης».

“Τα σημάδια οικονομικής ανάκαμψης είναι ορατά, αλλά η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της
για αύξηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης, ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και τόνωση της
ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας”.
Αυτό τονίζεται στο κείμενο συμπερασμάτων της σημερινής συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες η οποία
επικεντρώθηκε στην ψηφιακή οικονομία, την καινοτομία και τις υπηρεσίες. Όπως αναφέρεται στο
κείμενο των τελικών συμπερασμάτων οι τομείς αυτοί παρέχουν ιδιαίτερες δυνατότητες ανάπτυξης και
απασχόλησης, οι οποίες πρέπει να αξιοποιηθούν με ταχείς ρυθμούς. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρείχε
συγκεκριμένη καθοδήγηση για την πλήρη αξιοποίηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέτασε επίσης διάφορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.
Προέβη σε απολογισμό της εφαρμογής των πρωτοβουλιών που δρομολογήθηκαν τον Ιούνιο για την
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και τη χρηματοδότηση της οικονομίας, ιδίως των μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων, και συμφώνησε πρόσθετα μέτρα. Έδωσε επίσης νέα ώθηση στη βελτίωση της
νομοθεσίας.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πραγματοποίησε διεξοδική συζήτηση για την ολοκλήρωση της Οικονομικής
και Νομισματικής Ένωσης. Επικεντρώθηκε ιδίως στην ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών
πολιτικών, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης
και στην ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης.
Όπως αποφασίσθηκε τον Ιούνιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει σε όλα αυτά τα ζητήματα τον
∆εκέμβριο, προκειμένου να λάβει αποφάσεις.

Μεταναστευτικό ζήτημα
Την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της Frontex στη Μεσόγειο και στα νοτιοανατολικά σύνορα της
ΕΕ, υπογράμμισε η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ που ζήτησε την ταχεία εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού
συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR) από τα κράτη-μέλη, το οποίο θα έχει ζωτική
σημασία για τη διευκόλυνση της ανίχνευσης πλοίων και λαθραίων εισόδων και θα συνεισφέρει στην
προστασία και τη διάσωση ζωών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.
Όπως υπογραμμίζεται στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την
πρόσφατα συσταθείσα ομάδα δράσης για τη Μεσόγειο, υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με
τη συμμετοχή κρατών-μελών, καθώς και οργανισμών της ΕΕ, να προσδιορίσει δράσεις προτεραιότητας
- βάσει των αρχών της πρόληψης, της προστασίας και της αλληλεγγύης - για την πιο αποδοτική χρήση
των ευρωπαϊκών πολιτικών και εργαλείων σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο, στη σύνοδό του στις 5 και 6
Δεκεμβρίου 2013, για το έργο της ομάδας δράσης, με σκοπό τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. Η
προεδρία θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο.
Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει στα θέματα ασύλου και μετανάστευσης στο πλαίσιο
μιας ευρύτερης και πιο μακροπρόθεσμης πολιτικής προοπτικής, τον Ιούνιο του 2014, οπότε θα οριστούν
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για περαιτέρω νομοθετικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό στον
τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε τέλος τη βαθιά λύπη του για τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στη
Μεσόγειο, όπου έχασαν τη ζωή τους εκατοντάδες άνθρωποι, και αποφάσισε να εντείνει τη δράση της
Ένωσης ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους τραγωδίες.

Απαντήσεις στα όσα είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων
Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) Δημήτρης Βαρνάβας,
έδωσε αργά το απόγευμα ο υπουργός Υγείας.
Ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τους δημοσιογράφους στο γραφείο του
και περιορίστηκε να χαρακτηρίσει τα όσα είπε εναντίον του περί
Χρυσής Αυγής ως «παραλήρημα που δεν εκφράζει τους γιατρούς
του ΕΣΥ και προσβλητικό λόγο ανάξιο απάντησης».
Ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ περιέγραψε με τα μελανότερα χρώματα
την κατάσταση που επικρατεί στο δημόσιο σύστημα υγείας, εξαιτίας
των τραγικών ελλείψεων σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή.
Συνολικά, με βάση τους υπάρχοντες Οργανισμούς των Νοσοκομείων,
λείπουν σήμερα περισσότεροι από 6.000 γιατροί, «πρόβλημα που
αποτελεί υγειονομική βόμβα», υπογράμμισε ο Δημ. Βαρνάβας,
προσθέτοντας ότι από την άλλη πλευρά παρατηρείται τεράστιο
κύμα φυγής των νέων γιατρών στο εξωτερικό.
«Η εθνική αυτή αιμορραγία σε νέο επιστημονικό δυναμικό
συντελείται την ώρα που τα κενά ιατρικής στελέχωσης είναι
εκρηκτικά και στον ΕΟΠΥΥ και στα νοσοκομεία», είπε ο πρόεδρος
της ΟΕΝΓΕ.
Σύμφωνα δε με τα στοιχεία που παρουσίασε υπολογίζονται πάνω
από 7.000 οι νέοι γιατροί που ξενιτεύτηκαν, τα τρία τελευταία
χρόνια.
Παρουσιάζοντας την κατάσταση στα νοσοκομεία, ο πρόεδρος της
ΟΕΝΓΕ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στο νοσοκομείο Βέροιας,
λόγω υποστελέχωσης, κλείνουν τα προγράμματα εφημεριών της
Χειρουργικής, της Γυναικολογικής και της Ορθοπεδικής Κλινικής.
Στο νοσοκομείο Κατερίνης η Ορθοπεδική Κλινική διακόπτει το
πρόγραμμα εφημεριών, στο νοσοκομείο Μαγνησίας έκλεισαν η
Γαστρεντερολογική και Οφθαλμολογική Κλινική και το Ογκολογικό
και Αιματολογικό Τμήμα έμειναν με έναν γιατρό.
Στη Λάρισα κινδυνεύουν να κλείσουν άμεσα η Παιδιατρική και
Γυναικολογική Κλινική, ενώ η Αγγειοχειρουργική κλινική δεν
μπορεί να καλύψει όλο το πρόγραμμα εφημεριών της, στη Χαλκίδα
η Ορθοπεδική κλινική του νοσοκομείου έμεινε με δύο γιατρούς,
στους οποίους η διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας έδωσε
εντολή να εφημερεύουν από 15 μέρες ο καθένας.
Εκρηκτικά κενά, σύμφωνα με τον κ. Βαρνάβα, υπάρχουν και στα
νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας,
Ρόδου, Κιλκίς, Ρεθύμνου Αγίου Νικολάου, Λήμνου, Νάξου,
Σάμου, Μυτιλήνης, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Λευκάδας, Καρύστου,
Κυθήρων, Χίου, Σύρου, Λέρου, Χανίων, Σερρών, Φλώρινας,
Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης, Καστοριάς, Χαλκιδικής, Πτολεμαΐδας,
Έδεσσας, Δράμας, Θήβας, Πάτμου, Τήνου, Τζια, Πάρου, Κω,
Σκοπέλου και Ικαρίας.
Εξάλλου, ο Δημήτρης Βαρνάβας, απέστειλε σήμερα ανοιχτή
επιστολή προς τον υπουργό Υγείας για τις απλήρωτες εφημερίες
των νοσοκομειακών γιατρών, ζητώντας από τον κ. Γεωργιάδη «να
κάνει ένα μικρό διάλειμμα από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις
και να προβεί σε νομική ρύθμιση του καυτού προβλήματος της
αποπληρωμής των δεδουλευμένων εφημεριών», προειδοποιώντας
ότι «οι γιατροί της χώρας δεν θα συνεχίσουν να εφημερεύουν
απλήρωτοι».
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Η γέννηση του Νεο-Φασισμού
της Σοφίας Φλώρακα-Πετσάλη
Το 1920, μετά τον Πρώτο
Παγκόσμιο
Πόλεμο,ένας
αξιωματικός, ο Αδόλφος
Χίτλερ, αρχίζει να ξεσηκώνει
τους Γερμανούς. Τρέφει
φοβερό μένος για τους
Εβραίους, που τους θεωρεί
δήθεν υπεύθυνους για τα
μεταπολεμικά δεινά της
Γερμανίας. Οι Εβραίοι γίνονται
τα εξιλαστήρια θύματα. Οι
Γερμανοί τους κηνηγούν
και
τους
ταπεινώνουν.
Καίνε τα μαγαζιά και τις
συναγωγές τους. Ο Χίτλερ
πρέπει να τους ξεκληρίσει
και να τους εξοντώσει με
σκοπό να αναγεννηθεί μια
γνήσια, καθαρή, λευκή γενιά
Γερμανών.
Με τους φλογερούς λόγους
του μαγεύει τα πλήθη. Τους
υπόσχεται ζωή χαρισάμενη,
κυριαρχία σε όλη την Ευρώπη.
Αλλά με την προϋπόθεση ότι
θα είναι αυτός ο αρχηγός.
Σιγά-σιγά βαδίζει προς την
απόλυτη εξουσία.
Οι Ευρωπαίοι αρχικά δεν
τον έπαιρναν στα σοβαρά.
Τον θεωρούσαν έναν τρελό
που κατηύθυνε μια ομάδα
τρελών. Ναι, αλλά το 1933
αυτός ο «τρελός» έγινε
καγκελάριος της Γερμανίας.
Με το πάθος του και τις
ενθουσιώδεις ομιλίες του
ξεσήκωσε έναν ολόκληρο
λαό. Αποτέλεσμα; Ο Δεύτερος
Παγκόσμιος Πόλεμος, με τις
φρικιαστικές
καταστροφές
σε όλη την Ευρώπη και
την Ρωσία. Με ολέθρια
βασανιστήρια
θανάτωσε
εκατομμύρια Εβραίους και
ξεκλήρισε χιλιάδες άλλους. Ο
γερμανικός στρατός έσπειρε
τρομοκρατία όπου πέρασε.
Και άφησε βαθιά τραύματα
και πληγές που τα θύματά
του κουβαλάνε μέχρι σήμερα.
Πριν αρκετά χρόνια, σε
πολλά μέρη του κόσμου
ξαναγεννιέται μια παρόμοια
ναζιστική ιδεολογία. Από τις
αρχές του 1980 ξεφυτρώνει
στην Πατρίδα μας μια
καινούργια
ομάδα
που
καλείται εθνικιστική. Σιγάσιγά αγριεύει και θεριεύει.
Με βήματα και συνθήματα
που θυμίζουν ναζισμό, οδεύει
προς τη Βουλή. Αρκετοί
απογοητευμένοι Έλληνες τους
βλέπουν σαν λυτρωτές στην
απελπισία τους. Το 5% του
ελληνικού λαού τους ψηφίζει

στις τελευταίες εκλογές.
Η νίκη αυτή τους ενθαρρύνει.
Η εξουσία τους δυναμώνει. Οπως
έκαναν από παλιά, συνεχίζουν
να στοχεύουν με μένος τους
μετανάστες. Τους κυνηγούνε
ανελέητα. Τους χτυπάνε με
ρόπαλα Ποιός ξέρει πόσους
έχουν σκοτώσει μέχρι τώρα. Με
πρόσχημα την δήθεν προστασία
τους, τους αρπάζουν τα λίγα
κέρδη των μικρών μαγαζιών
τους. Αν τους τα αρνηθούν,
καταστρέφουν το μαγαζί τους.
Θέλουν τη συντριβή τους.
Θέλουν, όπως εδήλωσε κάποιος
οπαδός τους, να τους κάνουν
σαπούνι! Αυτούς και τους
αριστερούς.
Είναι αδίστακτοι. Είναι
επικίνδυνοι!
Πρόσφατα στοχοποιούν
δημοσιογράφους του τηλεοπτικού
σταθμού ΑΛΦΑ που έχουν
ξεκινήσει μια έρευνα για να τους
ξεσκεπάσουν. Τους αποκαλούν
«συχάματα», τους χτυπάνε, τους
βρίζουνε, τους φτύνουν.
Η συμπεριφορά τους είναι
θρασύτατη και απάνθρωπη!
Μέχρι που πριν μερικές
εβδομάδες, ένας οπαδούς τους
μαχαίρωσε θανάσιμα τον νεαρό
Παύλο Φύσα. Μόνο και μόνο
γιατί είχε αριστερές ιδέες, που τις
εξέφραζε με τραγούδια.
Σκότωσαν ένα ακόμα «γελαστό
παιδί» και νοιώθουμε βαθιά
ταραγμένοι και συγκλονισμένοι.
Τώρα, εμείς εδώ τι μπορούμε
να κάνουμε; Ας μην μένουμε
αμέτοχοι μπρστά σ’αυτή τη
λαίλαπα που φουντώνει.
Ας μιλήσουμε λοιπόν όλοι μας
ενάντια σ’αυτή την απειλή. Ας
το τολμήσουμε, όπως κάναμε
ενάντια στη δικτατορία.
Τελειώνω το κείμενο αυτό με
λίγους στίχους για το χαμένο
παλληκάρι:
Το παλληκάρι πού’πεσε μ’ορθή
την κεφαλή του δεν το σκεπάζει
η γης ογρή, σκουλήκι δεν
τ’αγγίζει.
Φτερό στη ράχη του ο σταυρός
κι όλο χυμάει τ’αψήλου
και σμίγει τους τρανούς αητούς
και τους χρυσούς αγγέλους...
[Από το Επιτύμβιο του Γιάννη
Ρίτσου]
Σοφία Φλώρακα-Πετσάλη

Των νεκρών το αδυσώπητο”όχι”
Του Γιάννη Λαζάρου
Ξεκινήστε τις ετοιμασίες.
Γυαλίστε ιστούς και σιδερώστε
σημαίες, κάντε το μάτι
να βουρκώσει με ηρωικά
κατορθώματα των νιάτων του
‘40 και μετά ξανά πίσω στο
μαντρί. Πιο μεγάλη ιστορική
ειρωνεία δεν υπάρχει στους
αιώνες. Να πανηγυρίζεις το
“ΟΧΙ” στους κατακτητές ενώ οι
απόγονοι των.....
κατακτητών σε έχουν υπό
κατοχή. Ευρωπαίοι και εκείνοι,
Ευρωπαίοι και τούτοι εδώ.
Η απορία όμως είναι γιατί
εσύ ως απόγονος εκείνων
των νιάτων, που έβγαλαν το
φίδι από την τρύπα, χαίρεσαι
και κοκορεύεσαι στον παλμό
της επετείου. Τι σχέση έχεις
εσύ με τον παππού σου; Εσύ
άλλαξες μέσα στα 70 χρόνια
που πέρασαν. Κοίτα όμως τους
απογόνους των κατακτητών σου.
Δεν άλλαξαν καθόλου. Ίσα- ίσα
που από “απλοί σφαγείς” που
ήταν οι πρόγονοί τους (όπως
αποκάλεσε η κατακριτέα από
την Γερμανία έκθεση της
Κομισιόν) ετούτοι εδώ έχουν
εξελιχθεί. Δεν πράττουν απλά
κτηνωδίες, τις σκέφτονται
και τις εφαρμόζουν χωρίς να
λερώσει το κουστούμι τους ούτε
μία σταγόνα αίμα, χωρίς να
χαλαλίσουν ούτε μία σφαίρα.
Η σφαίρα κοστίζει, η ζωή
σου όμως έχει αποδεδειγμένα
μηδενική αξία. Ο Μουσολίνι,
ο Χίτλερ και όλα τα άλλα
καλόπαιδα είναι περήφανοι
στους τάφους τους για τους
απογόνους που αμόλησαν στον
πλανήτη. Το ίδιο περήφανοι
όμως σίγουρα δεν είναι οι
πρόγονοι τούτων εδώ των
Ελλήνων. Είτε ενταφιασμένοι,
είτε άταφοι έχουν χάσει την
ησυχία της ψυχής τους με την
εξέλιξη του δικού τους είδους.
Από το “ΑΕΡΑ”, στο “Ειρηνικές
και μαζικές διαδηλώσεις”. Από
το “Κορόιδο Μουσουλίνι”, στο
“Ευρώπη του Νότου”.
Από το “Κάτω ο φασισμός”,
στο “Ολοκληρωτικό όραμα
της Ευρώπης”. Από τον “Τοίχο
της Καισαριανής” στο “Μαζί
ενωμένοι για το Ευρωπαϊκό
Όνειρο”. Από το Ρούπελ, στο
“Δρόμο για τις Βρυξέλλες”.
Τέτοιες κουβέντες
εκσφενδονίζουν καθημερινά
από όλους τους χώρους οι
σωτήρες σου και υπερασπιστές
της εθνικής σου αξιοπρέπειας.
Τέτοιοι μάς πρέπουν αφού
χ€ζόμαστε μπροστά σε
ανδρείκελα που μας κουνάνε
το δάχτυλο σαν δάσκαλοι της

κακιάς ώρας και μας βάζουν
τιμωρία με το πρόσωπο στον
τοίχο και το ένα πόδι πάνω.
Άιντε στις παρελάσεις να
κουνάμε σημαιάκια και να
ακούμε την κάθε αρλούμπα
του κάθε δημοκρατίσκου περί
Ελευθερίας και Ιδανικών. Αντί
να κλείσεις τα παραθυρόφυλλα
εκείνη την μέρα και να κλαις,

έχεις και το θράσος να κατέβεις
στο δρόμο να καμαρώσεις τα
χάλια σου. Βγάλτε τους νεκρούς
των βουνών και των κάμπων,
των νησιών και των πόλεων να
αντισταθούν για μας.
Από ζωντανούς που επέλεξαν
να ζήσουν μία ζωή εν τάφω
οριζόμενη από κατακτητές μην
περιμένεις τίποτε. Η Ελλάδα δεν
ανήκει πλέον στους Έλληνες. Η
Ελλάδα ανήκει στους νεκρούς
της.

Ζει σαν Χόμπι σε μια υπόγεια τρύπα
στο Όρεγκον εδώ και 20 χρόνια!
Ο Νταν Πράις από το Όρεγκον δεν είναι ένας συνηθισμένος
Αμερικάνος,αφού ζει πραγματικά σαν Χόμπι τα τελευταία 20 χρόνια,
καθώς τόπος διαμονής του είναι υπόγεια τρύπα στην οποία μένει σε
πρωτόγονες συνθήκες.
Άφησε πίσω του μια αγχωτική ζωή ως φωτορεπόρτερ μετά από ένα
αποτυχημένο γάμο.

Ο Νταν τρέφεται με προϊόντα που βρίσκει στη φύση, δεν έχει
τρεχούμενο νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ η μόνη του επαφή με τον
έξω κόσμο είναι η σκιτσογράφηση ενός on-line περιοδικού.
Η απόφασή του να αφήσει τις ανέσεις της κατοικίας του αλλά και
την οικογένειά του γεννήθηκε όταν διάβασε ένα βιβλίο του Harlan
Hubbard ο οποίος περιγράφει με λεπτομέρειες μια ζωή στην ύπαιθρο
χωρίς τεχνολογία, απλώς με τα απολύτως απαραίτητα.
Έτσι έφτιαξε βαλίτσες και εγκαταστάθηκε σε ένα ήσυχο λιβάδι όπου
αρχικά πειραματίζεται με διάφορα είδη κατοικίας- από καλύβα και
τέντα μέχρι σκηνή. Τελικά κατέληξε σε μια υπόγεια σπηλιά όπου ζει
με μια σόμπα, τα βιβλία του και μερικά ρούχα. Ο ίδιος δηλώνει να
απολαμβάνει απόλυτα τον τρόπο ζωής του αφού έτσι ισχυρίζεται ότι
απέβαλε κάθε άγχος και η διάθεσή του είναι εξαιρετική. Κατά τα λοιπά,
περνά τις μέρες του σκιτσάροντας για το περιοδικό, διαβάζοντας για
ταξίδια και απολαμβάνει το άπλετο φυσικό τοπίο.

Δάκρυσε η εικόνα
του Ταξιάρχη στη Ρόδο
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Αναστάτωση επικρατεί στη Ρόδο, καθώς στον ιερό ναό Ταξιαρχών
στο Παλιό Νεκροταφείο Ιαλυσού δύο εικόνες του Ταξιάρχη άρχισαν
να στάζουν δάκρυα και πλήθος πιστών συρρέει στην εκκλησία για να
προσκυνήσει την εικόνα.
Στον ναό μετέβη και ο μητροπολίτης Ρόδου κ.Κύριλος, ο οποίος
προσκύνησε την εικόνα, την εξέτασε και έδωσε εντολή να
μεταφερθεί στην εκκλησία της Ιαλυσού,στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως
της Θεοτόκου,όπου ακολούθησε παράκληση ενω νωρίτερα ζήτησε να
βγάλουν την εικόνα από το σημείο,για να διαπιστωθεί αν έχει υγρασία
ο τοίχος.Τελικά, επιβεβαιώθηκε ότι όντως επρόκειτο για θαύμα.
Κατά τα τοπικά μέσα η εικόνα συνεχίζει να δακρύζει, ενώ οι πιστοί
πιστεύουν ότι όταν μία εικόνα δακρύζειδεν πρόκειται για καλό
οιωνό.
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ΠΕΝΘΗ
ΣΚΛΑΜΠΑΝΙΑ ΕΛΕΝΗ
1943-2013
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 28
Σεπτεμβρίου 2013, η ΕΛΕΝΗ
ΣΚΛΑΜΠΑΝΙΑ. Η Ελένη
γεννήθηκε στο νησί Σαντορίνη
της Ελλάδας και ήρθε στον
Καναδά με τον πρώτο της σύζυγο
΄Αγγελο Μαρινάκη, εργάστηκε

ΗΠΑ: Πρόθεση
βοήθειας για
καταπολέμηση
της αλ Κάιντα
Οι ΗΠΑ σκοπεύουν να βοηθήσουν
το Ιράκ να καταπολεμήσει «με
αποτελεσματικό τρόπο» το δίκτυο
της αλ Κάιντα, οι επιθέσεις του
οποίου έχουν αυξηθεί στη χώρα,
και με την παροχή στρατιωτικού
εξοπλισμού, όπως ανακοίνωσε
σήμερα ένας αξιωματούχος της
αμερικανικής κυβέρνησης.
ΑΜΠΕ
«Επιθυμούμε να βοηθήσουμε τους
Ιρακινούς να καταπολεμήσουν με
αποτελεσματικό και συγκεκριμένο
τρόπο τα δίκτυα αυτά», δήλωσε ο
αξιωματούχος αυτός στη διάρκεια
τηλεφωνικής συνέντευξης Τύπου
κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψης
του ιρακινού προέδρου Νούρι αλ
Μάλικι στις ΗΠΑ.
«Οι Ιρακινοί μας ζήτησαν εξοπλιστικά
συστήματα (. . .). Υποστηρίζουμε
τα αιτήματα αυτά και εργαζόμαστε
στενά με το Κογκρέσο για το
ζήτημα», πρόσθεσε ο αμερικανός
διπλωμάτης που δεν θέλησε να δώσει
περισσότερες λεπτομέρειες.

HELLENIC CANADIAN SENIORS’S SOCIETY
OF METROPOLITAN VANCOUVER
3995 EAST 23rd AVENUE,VANCOUVER, B.C. V5R 1B6
Tel: 604-568-3994
EΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Αγαπητά μας μέλη,
Σας κάνουμε γνωστό ότι η ετήσια Γενική Συνέλευση των
ηλικιωμένων του Βανκούβερ και περιχώρων θα γίνει την 3η
Νοεμβρίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 6:00 μ.μ. στη νεα μας
Λέσχη 3295 East 23rd Avenue., Vancouver, B.C.
Στις 5:00 μ.μ. θα προηγηθεί φαγητό, δωρεάν από τον Σύλλογό μας
για όλα τα μέλη και φίλους του Συλλόγου.
Επίσης την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013, μετά την Θεία Λειτουργία ο
Σύλλογός μας θα ετοιμάσει στην αίθουσα της Ελληνικής Κοινότητας
του Ανατολικού Βανκούβερ γεύμα πατάτες τηγανιτές και ψάρι
$10.00 το άτομο και για τα παιδιά $5.00 για την ενίσχυση της
νεολαίας της Κοινότητας.
Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου μας θα γίνει την Κυριακή 10
Νοεμβρίου 2013 και ώρα 7:00 μ.μ. στην αίθουσα της Ελληνικής
Κοινότητας του Ανατολικού Βανκούβερ 4641 Boundary Rd. Vancouver, B.C.
Για το τραπέζι σας αποτανθείτε στα μέλη του Δ/Συμβουλίου ή στον
Πρόεδρο κ. Γεώργιο Τσούκα τηλ:
604-644-3837.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1Έγκριση Ημερησίας Διάταξης
2Άναφορά Προέδρου
3Ανάγνωση πρακτικών
4Οικονομική αναφορά – Εκλογή Ταμία
5Νέα θέματα
Σας περιμένουμε όλους
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Γεώργιος Τσούκας και
Ο Γραμματέας Παντελής Νταλαχάνης

Επισημαίνοντας ότι το δίκτυο της
αλ Κάιντα, μέσω ενός παρακλαδιού
του, του Ισλαμικού Κράτους στο
Ιράκ και το Λεβάντε, «είναι παρόν
στο δυτικό Ιράκ» και ότι «οι ιρακινές
δυνάμεις δεν είναι σε θέση να το
αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικό
τρόπο», ο αμερικανός αξιωματούχος
έκανε έκκληση ώστε η Βαγδάτη
«να αποκτήσει όπλα για να
καταπολεμήσει αποτελεσματικά τα
δίκτυα αυτά».

και μεγάλωσε τις δυο κόρες της
Μαρούσα και Ελπιε. Αργότερα
συνάντησε τον δεύτερο σύζυγό της
Νέλσον Σκλαμπάνια, ο οποίος την
έκανε γνωστή στην επιχειρηματική
κοινωνία και χάρις της ελληνικής
φιλοξενίας της την βοήθησε με
μια μικρή επένδυση να αγοράσει
το παλαιό ξενοδοχείο Devonshire
και αργότερα συνεταιρίσθηκε με
το ξενοδοχείο Georgia.To 1984
απέκτησε το ξενοδοχείο Wedgewood Hotel & Spa. Με τις γνωριμίες
της βοήθησε την συγκέντρωση
χρημάτων για τον καρκίνο καθώς
και άλλες οργανώσεις.Το τρισάγιο
έγινε στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου
στις 10 Οκτωβρίου 2013.
Στις κόρες της, στο σύζυγό της,
αδελφές της και σ’ όλους τους
συγγενείς και φίλους ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
1938-2013
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 29
Σεπτεμβρίου 2013 ο ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΣ, το τρισάγιο έγινε στον
Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου στις 10
Οκτωβρίου 2013 και η κηδεία του
την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου
2013. Στη σύζυγό του Στέλλα, στην
κόρη του Σοφία στο σύζυγό της
Charles, στα εγγόνια του Αγγελική,
Βικτόρια και Πώλ, στις αδελφές
του και στα αδέλφια του, ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.

ΛΑΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(Jimmy)
1937-2013
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 16
Οκτωβρίου 2013. Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΑΝΑΡΑΣ γεννήθηκε στο Ζάρκο
Τρικάλων. Το τρισάγιο έγινε στον
Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου στις
20 Οκτωβρίου 2013 και η ταφή
έγινε στις 21 Οκτωβρίου 2013
στο κοιμητήριο Valley View Surrey. Στη σύζυγό του Χριστίνα, στ
παιδιά του Γιάννη (Δέσποινα),
Ευάγγελο (Κατερίνα), στα εγγόνια
Χριστίνα, Τίφανη (Φωτινή), Μαρία
και Δημήτρη, στους συγγενείς
και φίλους ευχόμστε θερμά
συλλυπητήρια.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (GUS)
1929-2013
Πέθανε στο Βανκούβερ
στις 17 Οκτωβρίου 2013,

Οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν στρατιωτικά
από το Ιράκ στο τέλος του 2011.
Στο Ιράκ σημειώνονται φέτος τα
χειρότερα και πιο αιματηρά βίαια
επεισόδια των τελευταίων πέντε
ετών.
Ο ιρακινός πρόεδρος Μάλικι
πραγματοποιεί
επίσκεψη
στην
Ουάσινγκτον μέχρι την Παρασκευή,
ημέρα κατά την οποία αναμένεται
να συναντηθεί με τον αμερικανό
πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα για
να συζητήσουν μεταξύ άλλων τη
συνεργασία των δύο χωρών όσον
αφορά την ασφάλεια.
Στο μεταξύ ένας άλλος αμερικανός
αξιωματούχος, που θέλησε να
διατηρήσει την ανωνυμία του,
σημείωσε ότι η παράδοση πολεμικών
αεροσκαφών F-16 στο Ιράκ είναι
προγραμματισμένη για το επόμενο
φθινόπωρο.
Ο αξιωματούχος αυτός δήλωσε ότι το
θέμα των F-16 δεν αναφέρθηκε στη
διάρκεια του πρωινού σήμερα μεταξύ
του Μάλικι και του αμερικανού
αντιπροέδρου Τζο Μπάιντεν.
Το Ιράκ υπέγραψε πέρυσι ένα νέο
συμβόλαιο για να αγοράσει μια
δεύτερη παρτίδα 18 αεροσκαφών
F-16 από τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο
μιας συμφωνίας για την πώληση
στη Βαγδάτη 36 αεροσκαφών
προκειμένου να ενισχύσει την
πολεμική της αεροπορία.
Το Ιράκ κατέβαλε πρόσφατα το πόσο
των 650 εκατομμυρίων δολαρίων για
τα αεροσκάφη.

Funeral-Director: Tony Hicks
Manager-Director: Norman Yates

ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ. Ο Κώστας
μαζί με την σύζυγό του,
εργάστηκαν πολλά χρόνια στην
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα
του Ανατολικού Βανκούβερ και
πρόσφερε υπηρεσίες που δεν θα
πρέπει να ξεχνούν τα εκάστοτε
διοικητικά συμβούλια. Διότι καθώς
φεύγουν οι παλαιότεροι, οι νεώτεροι
θα πρέπει με κάποιον τρόπο να
θυμούνται και τους πρωτεργάτες της
Κοινότητάς τους.
Η κηδεία του έγινε στις 25
Οκτωβρίου 2013 στον Ι.Ν. των
Αγίων Νικολάου-Δημητρίου
και ακολούθησε η ταφή του στο
κοιμητήριο Forest Lawn Burnaby.
Στη σύζυγό του Καλλιόπη, στον
γιό του Νίκο (Renee), στην εγγονή
του Μελίσσα και σε όλους τους
συγγενείς καια φίλους ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.

ΖΑΡΙΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
1926-2013
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 18
Οκτωβρίου 2013, η ΕΥΓΕΝΙΑ
ΖΑΡΙΚΟΥ. Το τρισάγιο έγινε στον
Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου στις 23
Οκτωβρίου 2013, και η ταφή του
έγινε στις 24 Οκτωβρίου 2013,

στο κοιμητήριο Forest Lawn
Burnaby.
Στο σύζυγό της Σπύρο,στον
αδελφό της Γεράσιμο Σιριπουλο,
και στα εξδέλφια της Ειρήνη
Φεδέα και Ντάνα Μαντζαφός,
και σε όλους τους συγγενείς
και φίλους ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.
ΜΑΣΣΟΥΡΑ CHRISTINE
1942-2013
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 19
Οκτωβρίου 2013, η Christine
MASSOURA, αν και είχε γεννηθεί
και μεγαλώσει στην Αλεξανδρια
της Αιγύπτου, ήταν περίφανη για
την Κύπρο. Το τρισάγιο έγινε στις
28 Οκτωβρίου 2013 στον Ι.Ν.
του Αγίου Γεωργίου και η ταφή
έγινε στις 29 Οκτωβρίου 2013 στο
κοιμητήριο, Forest Lawn Burnaby.
Στον σύζυγό της Γιάννη, στις
κόρες της Μαρία (Κώστας), Κάθη
(Σεαν), στο γιό της Θωμά και στην
εγγονή της Άννα, στους συγγενείς
και φίλους ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

20 Γνώμη

Panorama: «Ούτε ο πάπας δεν γλίτωσε
από τους κοριούς της NSA»
H Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ φέρεται ότι κατέγραφε τηλεφωνήματα
προς και από το Βατικανό μέχρι και τις κρίσιμες ημέρες του Κονκλάβιου τον
περασμένο Μάρτιο.
Ο πάπας Φραγκίσκος παρακολουθείτο
και αυτός από τις αμερικανικές
μυστικές υπηρεσίες, σύμφωνα με το
ιταλικό εβδομαδιαίο περιοδικό Panorama.
Όπως αναφέρεται σε προδημοσίευση
ενός άρθρου του τεύχους του
περιοδικού το οποίο κυκλοφορεί
την Πέμπτη, η Υπηρεσία Εθνικής
Ασφαλείας (NSA) των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής φέρεται ότι κατέγραφε τηλεφωνήματα προς και από το
Βατικανό μέχρι και τις κρίσιμες ημέρες του Κονκλάβιου τον περασμένο Μάρτιο που
ολοκληρώθηκε με την εκλογή του Αργεντινού ποντίφικα.
Αυτό σημαίνει, κατά το δημοσίευμα, ότι πιθανόν ετέθη υπό παρακολούθηση και
ο ξενώνας των ανώτατων κληρικών Σάντα Μάρτα, στον οποίο διαμένουν κατά
παράδοση οι καρδινάλιοι κατά την διάρκεια του Κονκλάβιου. Εκεί ακριβώς επέλεξε
να μείνει ο πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος αρνήθηκε να μετακομίσει στην ειδική παπική
κατοικία.
«Δεν μας προκύπτει να έγιναν παρακολουθήσεις και σε κάθε περίπτωση, δεν
ανησυχούμε» περιορίστηκε να δηλώσει ο εκπρόσωπος τύπου του Βατικανού, πατέρας
Φεντερίκο Λομπάρντι.
Σύμφωνα με το ιταλικό περιοδικό, ο πάπας Φραγκίσκος είχε τεθεί υπό
παρακολούθηση από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες ήδη από το 2005, όταν ήταν
καθολικός αρχιεπίσκοπος του Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή.
Ο ιταλικός τύπος αναφέρει ότι στην αμερικανική πρεσβεία της Ρώμης υπάρχει ένα
ειδικό δωμάτιο με τεχνικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται από την CIA και της NSA
για τις παρακολουθήσεις.
Ο Ιταλός πρωθυπουργός Ενρίκο Λέτα αναμένεται να πληροφορήσει το κοινοβούλιο
της χώρας σχετικά με τις διαστάσεις του σκανδάλου που αφορούν την Ιταλία εντός
του Νοεμβρίου.

ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ

ΚΡΕΑΤΑ
ÊÅÁÔÁ-ÐÏÕËÅÑÉÊÁ
ÖÑÅÓÊÁ & ÊÁÔÅØÕÃÌÅÍÁ
ÄÉÁÈÅÔÏÕÌÅ ÏËÁ TA ÅÉÄÇ ÄÉÁÔÑÏÖÇÓ
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