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Την Τρίτη οι απολογίες των βουλευτών της ΧΑ - Καταζητούνται
άλλοι 12, ανάμεσά τους ο βουλευτής Χρήστος Παππάς

Με χειροπέδες και διώξεις
για εγκληματική οργάνωση
επέστρεψαν στη ΓΑΔΑ οι 20
συλληφθέντες της Χρυσής
Αυγής
Μίνα Μουστάκα, Λία Νεσφυγέ, Μάνος Χαραλαμπάκης |
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 28/09/2013 09:03 |
Πηγή: ΤΑΝΕΑ
Ποινική δίωξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη σε
εγκληματική οργάνωση και παράνομη οπλοκατοχή άσκησε κατά
των 20 συλληφθέντων της Χρυσής Αυγής ο εισαγγελέας, λίγο πριν
τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Πανηγύρια στη Γερμανία για
τον εκλογικό θρίαμβο των
Χριστιανοδημοκρατών της Μέρκελ
χωρίς αυτοδυναμία
Αντώνης Ανακέφαλος

Εξερχόμενος από τη ΓΑΔΑ, συνοδεία ανδρών των ΕΚΑΜ,
ο κ. Μιχαλολιάκος φώναξε «Ζήτω η Χρυσή Αυγή».
Οι κατηγορίες θα εξειδικευτούν από τον ανακριτή, στον οποίο
παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν.
Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν τα μεσάνυχτα στον τακτικό
ανακριτή. Οι πέντε συλληφθέντες βουλευτές της Χρυσής Αυγής
πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν στις ανακριτικές αρχές την
Τρίτη το μεσημέρι. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες θα απολογηθούν
την Τρίτη και την Τετάρτη . Αξίζει να σημειωθεί τι το Αυτόφωρο για
τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΧΑ, Χρ.Παπά, λήγει το βράδυ
και αν δεν έχει εντοπιστεί, για να κινηθούν διαδικασίες εναντίον
του πρέπει να δοθεί άδεια από τη Βουλή. Μετά τις προθεσμίες όλοι
οι κατηγορούμενοι επέστρεψαν λίγο μετά τις 3 π.μ. της Κυριακές
σιδηροδέσμιοι στη ΓΑΔΑ όπου και θα παραμείνουν μέχρι την
απολογία τους.
Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου έγινε η μεταγωγή των πέντε
συλληφθέντων βουλευτών της Χρυσής Αυγής από τη ΓΑΔΑ στην
Ευελπίδων, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.
Μετά τις 9 το βράδυ, στην Ευελπίδων μεταφέρθηκαν και οι
υπόλοιποι 15 συλληφθέντες, ανάμεσά τους και τρεις γυναίκες, η
μία εκ των οποίων ανθυπαστυνόμος. Κάποιοι είχαν καλυμμένα τα
πρόσωπά τους.

H Άνγκελα Μέρκελ έμαθε πώς
λέγεται ο «θρίαμβος» σε άπειρες
γλώσσες: Η λέξη κυριαρχεί σε
σχεδόν όλα τα πρωτοσέλιδα των
μεγάλων ξένων εφημερίδων
μετά την σαρωτική της νίκη στις
γερμανικές κάλπες.
Οι πρώτες αναλύσεις βλέπουν
τους Γερμανούς να ανταμείβουν
την καγκελάριο για τη
διαφύλαξη της χώρας από την
οικονομική κρίση, να δίνουν
ψήφο εμπιστοσύνης στην
οικονομική της πολιτική -αλλά
και στην στάση της απέναντι
στις υπόλοιπες χώρες στην
Ευρωζώνη- και αφήνουν για
λίγο αργότερα τις εκτιμήσεις για
τη νέα κυβέρνηση συνασπισμού
που θα πρέπει να σχηματιστεί.
«Η αγαπημένη της Γερμανίας»
Την Άνγκελα Μέρκελ τιμούν
οι γερμανικές εφημερίδες,
την οποία χαρακτηρίζουν
«αγαπημένη της Γερμανίας»
μετά τη θριαμβευτική νίκη της
στις βουλευτικές εκλογές. Η
Μέρκελ εξασφάλισε το 41,5%
των ψήφων, σύμφωνα με τα
προσωρινά αποτελέσματα και
βρέθηκε ένα βήμα από την
αυτοδυναμία.

Η μεταφορά των βουλευτών έγινε με τα τζιπ της Αντιτρομοκρατικής
Υπηρεσίας. Πρώτος βγήκε από το κτίριο της ΓΑΔΑ ο Νίκος
Μιχαλολιάκος και ακολούθησαν οι υπόλοιποι συλληφθέντες
βουλευτές φορώντας χειροπέδες και συνοδευόμενοι από πολλούς
αστυνομικούς.

Berliner Morgenpost. Το
συντηρητικό κόμμα «οφείλει την
μεγάλη του επιτυχία πριν από
όλα στην μεγάλη δημοτικότητα
της καγκελαρίου», γράφει η
εφημερίδα.

«Δεν λυγίζουμε ποτέ. Είμαστε περήφανοι αγωνιστές. Ωραίο το σόου.
Να φάτε μνημόνια το βράδυ», ήταν μερικές από τις φράσεις που
φώναζαν οι συλληφθέντες κατά τη μεταγωγή τους.

Για την οικονομική Handelsblatt, η εκλογική νίκη της CDU
αποτελεί ευθεία συνέχεια της
ευρωπαϊκής πολιτικής των
τελευταίων ετών. «Η στρατηγική
της οικονομικής βοήθειας προς
τις ευρωπαϊκές χώρες έναντι
της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων

Ο Ν. Μιχαλολιάκος σήκωσε επιδεικτικά τα χέρια για να δείξει τις
χειροπέδες, όμως του τα κατέβασαν οι αστυνομικοί. Ο αρχηγός της
οργάνωσης φώναξε: «Ζήτω η Χρυσή Αυγή».
(Συνέχεια στη σελίδα 2)

άρεσε καταφανώς στους
γερμανούς ψηφοφόρους»,
γράφει η εφημερίδα.
Η συντηρητική Die Welt
αναφέρεται στο «Θρίαμβο της
Μέρκελ» και φθάνει μέχρι και
τη διαπίστωση ότι νίκησε «χωρίς
το κόμμα της». «Εάν αρέσει
τόσο πολύ στους Γερμανούς,
είναι διότι κάνει τη δουλειά
της διακριτικά, εμφανώς χωρίς
κανέναν ναρκισσισμό και δεν
εκνευρίζει ούτε ενοχλεί τους
πολίτες», εξηγεί η Die Welt.
Οι γερμανικές εφημερίδες δεν
ξεχνούν ότι η καγκελάριος
πρέπει τώρα να συγκροτήσει ένα
συνασπισμό για να κυβερνήσει,
έχοντας δύο επιλογές, τη
συμμαχία με το SPD (25,7%) ή
τους Πράσινους (8,3%).
«Καγκελάριος αναζητεί εταίρο»
είναι ο τίτλος της Berliner
Zeitung, ενώ ηSuddeutsche

Zeitung γράφει στην πρώτη
σελίδα: «Τώρα η Μέρκελ δεν
έχει παρά να επιλέξει». Παρά
την ευρεία εκλογική της νίκη,
οι διαπραγματεύσεις με τους
μελλοντικούς της εταίρους
μπορεί να μην είναι ευχάριστες.
«CDU/SPD ή CDU/Πράσινοι,
καμία από τις δύο επιλογές δεν
είναι άνετη», σχολιάζει ηDie
Zeit.
S)Στο SPD «κανείς δεν θέλει
τη συμμαχία με τη Μέρκελ»,
διότι δεν θα πρόκειται για
μία συμμαχία μεταξύ ίσων»
και επίσης «είναι πιθανόν να
τελειώσει όπως το 2009 ή
και χειρότερα», γράφει στην
ηλεκτρονική της σελίδα η Der
Spiegel, αναφερόμενη στα
εκλογικά αποτελέσματα του
2009 , όταν το SPD κατέγραψε
(Συνέχεια στη σελίδα 3)
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Με χειροπέδες και διώξεις για εγκληματική
οργάνωση επέστρεψαν στη ΓΑΔΑ οι 20
συλληφθέντες της Χρυσής Αυγής
(Συνέχεια από σελίδα 1)

Το χρονικό των συλλήψεων
Το Σάββατο τα ξημερώματα
και αργότερα στη διάρκεια
της ημέρας, συνελήφθησαν ο
γγ της Χρυσής Αυγής Νίκος
Μιχαλολιάκος, οι βουλευτές του
κόμματος Ηλίας Κασιδιάρης,
Γιάννης Λαγός και Ηλίας
Παναγιώταρος, καθώς και άλλα
13 στελέχη της ΧΑ, ένας από
τους οποίους είναι ο πρόεδρος
της τοπικής οργάνωσης Νίκαιας
Γ. Πατέλης και δύο αστυνομικοί.
Αργά το μεσημέρι, παραδόθηκε
στη ΓΑΔΑ και ο βουλευτής
Ευβοίας Νίκος Μίχος.
Συνολικά, έχουν γίνει από
το πρωί 20 συλλήψεις,
ενώ έχουν εκδοθεί 32
εντάλματα. Εξακολουθούν να
καταζητούνται 12 άτομα, μεταξύ
των οποίων και ο βουλευτής
Χρήστος Παππάς, υπαρχηγός
της οργάνωσης, σύμφωνα με
το πόρισμα του Αντεισαγγελέα
του Αρείου Πάγου, Χαρ.
Βουρλιώτη.
O Nίκος Μιχαλιάκος είπε
στους αστυνομικούς και τον
εισαγγελέα κατά την ώρα της
σύλληψής του λίγο μετά τις 7
το πρωί στο σπίτι του: «Αυτά
που κάνετε δεν είναι σωστά. Η
αλήθεια θα λάμψει», ντύθηκε
και τους ακολούθησε στη ΓΑΔΑ.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο
σπίτι του Νίκου Μιχαλολιάκου,
στην Πεύκη, βρέθηκαν τρία
όπλα χωρίς σχετική άδεια:
Ενα πιστόλι, ένα περίστροφο και
μία κυνηγετική καραμπίνα.
Επίσης, βρέθηκαν πλήθος
φυσιγγίων κυνηγετικών και
πυροβόλων όπλων, 43.100 ευρώ
σε μετρητά, υπολογιστές και
USB, που θα αποσταλούν στη

Διεύθυνση Εγκληματολογικών
Ερευνών για διερεύνηση.
Mεταξύ των συλληφθέντων
είναι και ο υπεύθυνος της
τοπικής οργάνωσης Νίκαιας
της Χρυσής Αυγής, Γιώργος
Πατέλης. Ο 32χρονος Πατέλης
εργάζεται ως φύλακας
ασφαλείας στα γραφεία της
Χρυσής Αυγής και το όνομά
του έχει συνδεθεί με τον Γιώργο
Ρουπακιά, δολοφόνο -κατά
δική του ομολογία- του Παύλου
Φύσσα.
Αξίζει να σημειωθεί πως
δύο εντάλματα αφορούν εν
ενεργεία αστυνομικούς. Ο
ένας υπηρετεί στην ομάδα
ΔΙΑΣ και συνελήφθη το
πρωί, ενώ η δεύτερη, γυναίκα
ανθυπαστυνόμος, επίσης
συνελήφθη το απόγευμα.
Ο Ηλίας Παναγιώταρος
παραδόθηκε στην ΓΑΔΑ
λέγοντας στον φρουρό «πες
στους Κλουζό ότι ήρθαν σε
λάθος διεύθυνση. Μετακόμισα».
Στην συνέχεια κατέβηκαν στην
είσοδο οι αξιωματικοί της
Αντιτρομοκρατικής και του
πέρασαν χειροπέδες.
Ο Νίκος Μίχος παραδόθηκε
επίσης μόνος του αργά το
μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ
την ώρα που εισερχόταν στο
κτίριο της ΓΑΔΑ φώναξε
συνθήματα υπέρ της ΧΑ.
Παράλληλα, το απόγευμα,
επί τέσσερις ώρες περίπου, η
Αντιτρομοκρατική διεξήγαγε
έρευνες στα γραφεία
της Χρυσής Αυγής στο
Κοινοβούλιο, τα οποία είχαν
αποκλειστεί από νωρίς με
εντολή του φρούραρχου της
Βουλής.

Στη ΓΑΔΑ προσήλθαν
αυτοβούλως δύο άλλοι
βουλευτές της Χρυσής Αυγής,
αν και δεν έχει εκδοθεί γι
αυτούς ένταλμα σύλληψης. Ο
βουλευτής Αθήνας Γιώργος
Γερμενής (Καιάδας) δήλωσε
κατά την άφιξή του «ήρθα
να παραδοθώ», ενώ ο
βουλευτής Σερρών, Αρτέμης
Ματθαιόπουλος, ζήτησε να
επισκεφθεί τους συλληφθέντες,
κάτι που δεν επιτρέπεται σε
αυτή τη φάση των ερευνών. Ο
Ματθαιόπουλος, που διατηρεί
οικογενειακή σχέση με τον Νίκο
Μιχαλολιάκο, αποχώρησε από
τη ΓΑΔΑ μετά την αρνητική
απάντηση στο αίτημά του.
Ο Ματθαιόπουλος επανήλθε
νωρίς το μεσημέρι εμπρός από
τη ΓΑΔΑ μαζί με τους βουλευτές
της Χρυσής Αυγής, Αρβανίτη
(Αχαϊας) και Μπούκουρα
(Κορίνθου), ενώ προχώρησε και
σε δηλώσεις κατά τη διάρκεια
των οποίων απειλήθηκε
επεισόδιο μεταξύ των
βουλευτών και ενός κάμεραμαν.
Σύμφωνα με τον Ματθαιόπουλο
οι συλλήψεις συνιστούν
«την πολιτική δολοφονία
ενός νόμιμου πολιτικού
Κινήματος, αυτού της Χρυσής
Αυγής. Σήμερα εκτελείται το
συμβόλαιο θανάτου, η Χρυσή
Αυγή πληρώνει το γεγονός, ότι
είναι ένα Κίνημα ελεύθερο, μη
ελεγχόμενο από το σύστημα
και αυτό φανερώνεται από
τη σύλληψη του γγ της». Ο
βουλευτής Σερρών εμφανίστηκε
ως όψιμος...δημοκράτης και δεν
δίστασε να μιλήσει για «σάπιο
πολιτικό κατεστημένο, που
καταργεί το ίδιο το Σύνταγμα»!
Απέναντι από το κτίριο της
ΓΑΔΑ, στο πεζοδρόμιο έξω
από κτίριο της Τράπεζας
Πειραιώς, είχε συγκεντρωθεί
ομάδα περίπου 150 μελών και
υποστηρικτών της Χρυσής
Αυγής, οι οποίοι κρατούσαν
ελληνικές σημαίες και φώναζαν
συνθήματα υπέρ της οργάνωσης
και του αρχηγού της και κατά
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των δημοσιογράφων. Εκτός από
την έκρηξη μίας αυτοσχέδιας
κροτίδας δεν σημειώθηκε άλλο
επεισόδιο. Αργά το απόγευμα, οι
συγκεντρωμένοι αποχώρησαν.
Η κυβέρνηση είχε ενημερωθεί
από την Παρασκευή και γι’ αυτό
υπήρξε σύσκεψη του υπουργού
Προστασίας του Πολίτη
Νίκου Δένδια με τον υπουργό
Δικαιοσύνης Χαράλαμπο
Αθανασίου και τον υπουργό
Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη.
Στο εννεασέλιδο πόρισμά του
περιγράφει ο αντεισαγγελέας
Χαράλαμπος Βουρλιώτης τη
δομή και τη συγκρότηση της
οργάνωσης, ενώ δίνει εντολή
να γίνει έρευνα σε βάρος
των κατηγορουμένων και για
ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

για το οποίο γινόταν η έρευνα
ήταν αυτό της σύστασης
εγκληματικής οργάνωσης
σύμφωνα με το άρθρο 187
του Ποινικού Κώδικα. Το
συγκεκριμένο άρθρο επιτρέπει
τη σύλληψη βουλευτών, ακόμη
και χωρίς να έχει προηγηθεί
άρση της ασυλίας τους.
Η δράση της Χρυσής Αυγής
ως εγκληματικής οργάνωσης
συνδέεται με 10 δικογραφίες
κακουργηματικού χαρακτήρα.
Παράλληλα στη δικογραφία
που σχηματίζεται υπάρχουν
σύμφωνα με πληροφορίες
συνομιλίες που καίνε βουλευτές.
Ειδικότερα ακούγονται σε
συνομιλίες βουλευτές να μιλάνε
μεταξύ τους και να περιγράφουν
συγκεκριμένα αδικήματα.

Υπενθυμίζεται, ότι το αδίκημα
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Πανηγύρια στη Γερμανία για τον εκλογικό
θρίαμβο των Χριστιανοδημοκρατών της Μέρκελ
χωρίς αυτοδυναμία

δημοσίευμα του Reuters.
Η Γερμανία, η μεγαλύτερη
οικονομία της Ευρώπης,
συνεισφέρει τα περισσότερα
στα πακέτα διάσωσης της
Πορτογαλίας, Ελλάδας και
Ιρλανδίας που έχουν χάσει
την πρόσβαση στις αγορές
τα τελευταία τρία χρόνια της
κρίσης.

(Συνέχεια από σελίδα 1)
το χαμηλότερο ποσοστό στη
μεταπολεμική ιστορία του, αφού
συγκυβέρνησε στο πλαίσιο του
μεγάλου συνασπισμού υπό την
Μέρκελ. Όσο για το ενδεχόμενο
συνεργασίας με τους Πράσινους,
οι περιορισμένες απόπειρες
για τη συγκρότηση τέτοιου
συνασπισμού σε τοπικό επίπεδο
έχουν αποτύχει.
«Η αγαπημένη της Γερμανίας»
είναι ο κεντρικός τίτλος της
Οι πρώτες δηλώσεις της για
την Ελλάδα
Βήμα δεν κάνει πίσω στην
(σκληρή) πολιτική της όσον
αφορά την χώρα μας, η
«βασίλισσα» των εκλογών στην
Γερμανία Άγκελα Μέρκελ.
«Δεν πρέπει να πάψουμε
να ασκούμε πίεση για
την εφαρμογή των
μεταρρυθμίσεων».
δήλωσε και υπεραμύνθηκε της
στάσης που κράτησε η ίδια αλλά
και ο υπουργός Οικονομικών
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στο θέμα
όλο το προηγούμενο διάστημα.
Σε ερωτήσεις σχετικά με
ενδεχόμενο τρίτο πακέτο
στήριξης στην Ελλάδα, η κ.
Μέρκελ ξεκαθάρισε πως ο
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε είχε
μιλήσει για ενδεχόμενο νέο
πρόγραμμα βοήθειας προς την
Ελλάδα ήδη από τον Νοέμβριο
του 2012 στη γερμανική
Βουλή, ενώ, όπως είπε, «με την
ειλικρίνεια που τον διακατέχει»,
το επανέλαβε τον περασμένο
Αύγουστο.
Δεν πρόκειται για κάτι
καινούργιο και κατά την
διάρκεια της προεκλογικής
περιόδου το ζήτημα τέθηκε
κατ’ επανάληψη», δήλωσε η κ.
Μέρκελ και διευκρίνισε ότι η
ίδια προτιμά να τοποθετείται για
τα ζητήματα που τίθενται άμεσα
ενώπιον της.
Παραιτήθηκε ο Ρέσλερ από
το κόμμα των Ελεύθερων
Δημοκρατών
Την παραίτησή του
ανακοίνωσε ο επικεφαλής των
Φιλελευθέρων, Φίλιπ Ρέσλερ,
μετά την πανωλεθρία που
υπέστη το κόμμα και η αποτυχία
της εισόδου του στη βουλή για
πρώτη φορά στην ιστορία της
ομοσπονδιακής Γερμανίας.
Ο αντικαγεκλάριος και υπουργός
Οικονομίας παρέδωσε το
«δαχτυλίδι» των Φιελελευθέρων
στον Κρίστιαν Λίντνερ,
επικεφαλής του κόμματος στο
ομοσπονδιακό κρατίδιο της
Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας,
για να μπορέσει το κόμμα να
κάνει ένα νέο ξεκίνημα.
Ο νέος επικεφαλής, Κρίστιαν
Λίντντερ, δήλωσε ότι σχεδιάζει
να είναι υποψήφιος για την
ηγεσία του κόμματος. «Οι
Ελεύθεροι Δημοκράτες
χρειάζονται «ένα νέο
προσανατολισμό» για να
κερδίσουν και πάλι το σεβασμό
των ψηφοφόρων».
Το FDP, σύμμαχος της Μέρκελ
τα τέσσερα τελευταία χρόνια,
συγκέντρωσε το 4,8% των
ψήφων στις βουλευτικές
εκλογές, αποτυγχάνοντας
να φθάσει το 5% που είναι
απαραίτητο για να εκλέξει
βουλευτές στην κάτω βουλή του
γερμανικού κοινοβουλίου.
Είναι η πρώτη φορά από τη
δημιουργία του, το 1948,

που δεν θα εκπροσωπείται
στην Μπούντεσταγκ και αυτό
συμβαίνει ενώ πριν από τέσσερα
χρόνια είχε συγκεντρώσει το
καλύτερο ποσοστό στην ιστορία
του (14,6%). Επίσης, έπειτα
από μια σειρά αποτυχιών του σε
περιφερειακές εκλογές, το FDP
δεν συμμετέχει παρά μόνο σε
μια περιφερειακή κυβέρνηση
από τις 16.
Tα αποτελέσματα σε αριθμούς:
Το μπλοκ των
Χριστιανοδημοκρατών (CDU/
CSU) παίρνει 41,5%
Οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD)
παίρνουν 25,7%
Η Αριστερά (Linke) παίρνει
8,6%
Οι Πράσινοι παίρνουν 8,4%
Έξω από τη Βουλή μένουν οι
Φιλελεύθεροι (FDP) με 4,8%
Επίσης εκτός Μπούντεσταγκ
μένουν οι «αφανείς» νικητές
του ευρωσκεπτικιστικού AfD με
4,7%
Οι Πειρατές ναυάγησαν με 2,2%
και τα υπόλοιπα κόμματα πήραν
αθροιστικά 4,1%
H προσέλευση στις κάλπες
ενισχύθηκε οριακά στο 71,5%
Παυλόπουλος: Η πλειοψηφία
των Γερμανών δεν επικροτεί τη
Μέρκελ
Για «θρίαμβο της Μέρκελ»
έκανε λόγο ο πρωήν υπουργός
Προκόπης Παυλόπουλος,
σχολιάζοντας το αποτέλεσμα
των γερμανικών εκλογών, ενώ
παράλληλα ανέλυσε πώς και
με ποιο τίμημα η Γερμανίδα
Καγκελάριος εξασφάλισε την
επικράτησή της έναντι των
υπόλοιπων υποψηφίων.
«Το αποτέλεσμα των γερμανικών
εκλογών ερμηνεύεται,
αναμφισβήτητα, ως θρίαμβος
της κας Α. Μέρκελ», τόνισε σε
ραδιοφωνική του συνέντευξη
ο βουλευτής της Νέας
Δημοκρατίας, Προκόπης
Παυλόπουλος.
Μιλώντας για τους παράγοντες
που οδήγησαν τη Μέρκελ
στην εκλογική επιτυχία, ο κ.
Παυλόπουλος υπογράμμισε ότι
η Καγκελάριος «αποδείχθηκε
διπλά αποτελεσματική έναντι
του γερμανικού λαού», γιατί:
-Κατά πρώτο λόγο, υιοθετώντας
μια οικονομική πολιτική –που
ταιριάζει «γάντι» στον ψυχισμό
των Γερμανών- σκληρής
δημοσιονομικής πειθαρχίας
και, επέκεινα, λιτότητας
για την Ευρωπαϊκή Ένωση
γενικώς, έδειξε στο λαό της
ότι «νοιάζεται» γι’ αυτόν.
Και δεν «σκορπά» γερμανικό
χρήμα –έστω κι αν προέκυψε
ακριβώς από την εκμετάλλευση
της οικονομικής κρίσης και
των λαών που πλήττονται
περισσότερο απ’ αυτήν- γι’
άλλους. Δηλαδή ακόμη και
με το τίμημα της εξαθλίωσης
ιδίως των λαών του ευρωπαϊκού
νότου.
- Ταυτοχρόνως, η πολιτική
της αυτή όχι μόνο δεν είχε
επιπτώσεις για το κύρος της
Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Αλλά, όλως αντιθέτως,
διασφάλισε τη γερμανική
επικυριαρχία. Σε σημείο ώστε
να μιλάμε σήμερα, δυστυχώς,
όχι για μια ευρωπαϊκή Γερμανία
αλλά σχεδόν για μια γερμανική
Ευρώπη. Και τούτο λόγω

πλήρους έλλειψης ηγεσιών στον
ευρωπαϊκό χώρο. Ιδίως δε λόγω
πλήρους απουσίας της Γαλλίας,
αφού ο Πρόεδρός της κ.
Φρανσουά Ολάντ αποδείχθηκε
κατώτερος των περιστάσεων,
σίγουρα δε κατώτερος και από
τον κ. Νικολά Σαρκοζί!
Όσον αφορά στην επίτευξη
«θριάμβου», ο πρώην υπουργός
ανέφερε ότι οφείλεται:
-Πρώτον, στο ότι το κόμμα
της κας Α. Μέρκελ, η
Χριστιανοδημοκρατική
Ένωση (CDU), συμμάχησε
και πάλι με τους βαυαρούς
Χριστιανοκοινωνιστές (CSU),
των οποίων η εκλογική
συνεισφορά ουδόλως υπήρξε
ευκαταφρόνητη. Το αντίθετο
μάλιστα.
-Δεύτερον, στο ότι η κα
Α. Μέρκελ και το κόμμα
της «απομύζησαν» τους
Φιλελεύθερους, οι οποίοι
καταποντίσθηκαν. Αφού όχι
μόνον έμειναν εκτός Βουλής,
για πρώτη φορά μετά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά
έχασαν δέκα ολόκληρες μονάδες
(10%) από την προηγούμενη
εκλογική αναμέτρηση! Αν
αναλογισθεί κανείς ότι η αύξηση
της εκλογικής επιρροής του
κόμματος της κας Α. Μέρκελ
από τις προηγούμενες εκλογές
είναι, περίπου, 8%, ευχερώς
εξηγείται η επικυριαρχία της σε
βάρος των τέως συμμάχων της.
Σχολιάζοντας το «εκλογικό»
τοπίο στη Γερμανία εφεξής, ο
βουλευτής της ΝΔ διευκρίνισε
ότι «ναι, μεν η κα Α. Μέρκελ
στηρίζεται περίπου στο 42%
του γερμανικού λαού, πλην
όμως όλοι οι άλλοι –δηλαδή η
πλειοψηφία- είναι απέναντί της,
καθένας βεβαίως για τους δικούς
του λόγους. Μ’ άλλες λέξεις, και
κατ’ αποτέλεσμα, η πλειοψηφία
του γερμανικού λαού δεν
επικροτεί την πολιτική της κας
Α. Μέρκελ».
Τέλος, αναφερόμενος στο τι
συμφέρει την Ελλάδα –αλλά
και την Ευρωπαϊκή Ένωση
γενικότερα- ενόψει του
αποτελέσματος των γερμανικών
εκλογών, ο κ. Παυλόπουλος
είπε:
«Ξεκινώ από τη συντριβή
των Φιλελευθέρων: Δεν είναι
–διόλου μάλιστα- τυχαία η
συντριβή τους αυτή, με την
πολιτική που υιοθέτησαν
για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
κυρίως δε για την Ελλάδα,
ύστερα από την παγκόσμια
οικονομική κρίση του 2008:
Πληρώνουν –και δικαίως- το
τίμημα μιας τυχοδιωκτικής,
στην κυριολεξία, επιλογής,
με μόνο στόχο την εκλογική
τους επιβίωση. Γι’ αυτό και
πολιτικοί τύπου «Ρέσλερ»

θα μείνουν, ως γραφικές
φιγούρες, στ’ «αζήτητα» της
γερμανικής πολιτικής ζωής και
παραδείγματα προς αποφυγήν
για τους επιγόνους του Ντ.
Γκένσερ».
«Ως προς την προοπτική
συμμετοχής του SPD και
του κ. Π. Στάινμπρουκ σε
μια κυβέρνηση «μεγάλου
συνασπισμού» στη Γερμανία
η άποψή μου, σχετικά με το
συμφέρον της Ελλάδας αλλά
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
μπορεί να φανεί αιρετική.
Πιστεύω όμως ότι ο κ. Π.
Στάινμπρουκ και το κόμμα του,
υπό τη σημερινή συγκυρία, θα
είναι περισσότερο χρήσιμοι
στην αντιπολίτευση, ως θεσμικό
και πολιτικό αντίβαρο σε μια
–απευκταία βεβαίως- συνέχιση
της σημερινής αδιέξοδης και
καταστροφικής, γερμανικής
έμπνευσης, δημοσιονομικής
πολιτικής λιτότητας. Διότι αν ο
κ. Π. Στάινμπρουκ συμμετάσχει
σε μια τέτοια συμμαχική
κυβέρνηση, θα ήταν –λόγω
της εκλογικής επικυριαρχίας
της κας Α. Μέρκελ και της
CDU- ο «φτωχός συγγενής»
αναφορικά με την προοπτική
διαμόρφωσης μιας άλλης
πολιτικής για τη Γερμανία
και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρα, μιας άλλης πολιτικής
και για την Ελλάδα. Αφού για
τη Χώρα μας η έξοδος από τη
σύγχρονη δεινή κοινωνική και
οικονομική κρίση προϋποθέτει
κυρίως αναπτυξιακές πολιτικές
μέσω λελογισμένου κρατικού
παρεμβατισμού. Οι οποίες
είναι, δυστυχώς, έξω από τη
σημερινή νεοφιλελεύθερη
αντίληψη της κας Α. Μέρκελ.
Εκτός κι αν ο κ. Π. Στάινμπρουκ
διαπραγματευθεί σκληρά για
να μετάσχει σε μια κυβέρνηση
Μέρκελ, απαιτώντας κι
επιβάλλοντας ουσιαστική
αλλαγή της γερμανικής
πολιτικής ως προς το μέλλον
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κάτι που φαίνεται εξαιρετικά
δύσκολο, όχι όμως κι εντελώς
υποθετικό. Ευκαιρία λοιπόν
για τον κ. Π. Στάινμπρουκ ν’
αναδειχθεί σ’ ευρωπαϊκή ηγετική
φυσιογνωμία, παρά τη μέτρια
επίδοσή του στις γερμανικές
εκλογές», κατέληξε ο πρώην
υπουργός.
Reuters: Τι σημαίνει για τα
ομόλογα της ευρωζώνης η
επανεκλογή Merkel
Η επανεκλογή της Angela Merkel λειτούργησε
ενθαρρυντικά στην ψυχολογία
της επενδυτών – κατόχων
ομολόγων της ευρωζώνης,
καθώς δείχνει πως πιθανότατα
η Γερμανία θα συνεχίσει
την τακτική «μαστιγίου και
καρότου» απέναντι στις
αδύναμες χώρες της ευρωπαϊκού
Nότου, σύμφωνα με σημερινό

Πολλοί επενδυτές θεωρούσαν
πως η προεκλογική εκστρατεία
ήταν τροχοπέδη για τη λήψη
κρίσιμων αποφάσεων σχετικά
με το μέλλον της ευρωζώνης,
όπως ένα τρίτο πακέτο προς την
Ελλάδα η και πιθανότατα προς
την Πορτογαλία, με αποτέλεσμα
να διατηρούν στάση αναμονής
μέχρι να ξεκαθαρίσει το
πολιτικό σκηνικό στη Γερμανία
μετά το πέρας των εκλογών.
Η θριαμβευτική επανεκλογή
της Γερμανίδας καγκελαρίου
της έδωσε δύναμη, σύμφωνα
με το Reuters, ισχυροποιώντας
έτσι την θέση της ώστε να
μην υποκύψει στις φωνές που
πιέζουν για χαλάρωση της
πολιτικής, όπως για παράδειγμα,
για την έκδοση ευρωομολόγου.
«Αυτό πιθανότατα σημαίνει
την συνέχιση της πολιτικής της
κυβέρνησης Merkel σε σχέση
με τις χώρες της ευρωζώνης,
μια πολιτική στήριξης με
αντάλλαγμα μεταρρυθμίσεις και
λιτότητα», σχολίασε ο Michiel
de Bruin, επικεφαλής του
τμήματος κρατικών ομολόγων
της F&C Netherlands.
«Είχαμε αρκετά
εποικοδομητικές τοποθετήσεις
στην περιφέρεια. Για την
ώρα και με βάση αυτό το
αποτέλεσμα, δεν βρίσκουμε τον
λόγο γιατί να το αλλάξουμε»,
σχολίασε ο επικεφαλής της
εταιρείας που διαχειρίζεται assets συνολικού ύψους 140 δισ.
δολαρίων και που έχει στην
κατοχή της ομόλογα Ισπανίας
και Ιταλίας.
Από την πλευρά του ο Rabbani Wahhab, που ηγείται του
χαρτοφυλακίου σταθερού
εισοδήματος της London
and Capital ανέφερε: «το
αποτέλεσμα των γερμανικών
εκλογών πιθανόν να αποτελέσει
ενθαρρυντικό στοιχεία για την
έκθεσή μας στην περιφέρεια».
Αποκλείει το ενδεχόμενο
διεξαγωγής νέας εκλογικής
αναμέτρησης ο Σόιμπλε
Αποκλείει το ενδεχόμενο
νέας εκλογικής αναμέτρησης
στη Γερμανία ο υπουργός
Οικονομικών, Β. Σόιμπλε
σε συνέντευξη του στη
γερμανική εφημερίδα Die Zeit
ο γερμανός αξιωματούχος
αποκλείει κατηγορηματικά το
ενδεχόμενο διεξαγωγής νέων
εκλογών στη Γερμανία, ενώ
χαρακτηρίζει ρεαλιστικό το
σενάριο συγκυβέρνησης με
τους Πράσινους.Παράλληλα
δηλώνει ότι τάσσεται κατά
των αυξήσεων στη φορολογία,
ωστόσο δεν αποκλείει αυτό το
ενδεχόμενο.
Ο κ. Σόιμπλε δήλωσε
ότι το κόμμα των
Χριστιανοδημοκρατών της
Α. Μέρκελ, είναι ανοιχτό στις
διαπραγματεύσεις με το κόμμα
των Πρασίνων.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά
«θα δούμε που θα οδηγήσουν
οι διαπραγματεύσεις με τους
Σοσιαλδημοκράτες του SPD»
για τον σχηματισμό κυβέρνησης
συνεργασίας.
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Ελληνοαμερικανός αναλαμβάνει
πρέσβης στη Νορβηγία

Μεταναστευτικό:
Η σιωπηρή άλωση
Του Αναστάσιου Λαυρέντζου

Ένας ομογενής αναλαμβάνει καθήκοντα πρέσβη των Ηνωμένων
Πολιτειών στη Νορβηγία. Πρόκειται για τον Γιώργο Τσούνη, η
τοποθέτηση του οποίου ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο και ,
πλέον, απομένει η τελική επικύρωση από την αρμόδια επιτροπή της
Γερουσίας.
Ο Γιώργος Τσούνης είναι γνωστός για τις δραστηριότητές του σε
ξενοδοχεία και ακίνητα, ενώ θεωρείται από τα πιο ισχυρά πρόσωπα
του ελληνικού λόμπυ στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα, συμμμετέχει
δραστήρια σε διάφορους Οργανισμούς της Αρχιεπισκοπής Αμερικής,
ενώ διαθέτει ισχυρές φιλίες και κοινωνικές σχέσιες στην Βουλή, την
Γερουσία και την Τοπική Πολιτική Σκηνή.
Το 2011 βραβεύτηκε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Αμερικής και
προσωπικά από τον τέως πρόεδρο Δημήτρη Χριστόφια, για την
προσφορά του προς την Κύπρο.

H Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου,Καστελλίου και
Βιάννου,μοιράζει 400 στρέμματα σε πολίτες

Σε μια δύσκολη περίοδο για πολλούς πολίτες, η Μητρόπολη
Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, κατόπιν αποφάσεως
του μητροπολίτη κ. Ανδρέα Νανάκη και σε συνεργασία με τον
Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ.Δεικτάκη και τον
δήμαρχο Βιάννου Παύλο Μπαριτάκη, ξεκίνησε τις διαδικασίες για να
παραχωρηθούν στην περιοχή της Βιάννου συνολικά 400 στρέμματα
σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη και θέλουν να καλλιεργήσουν τη
γη.
«Αρχικά είναι αξιοποιήσιμα τα πρώτα 150 στρέμματα και στη
συνέχεια θα δοθούν και τα άλλα. Έχουμε ήδη βρει ανθρώπους που
θέλουν χωράφια και οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν σύντομα»
τόνισε ο κ.Μπαριτάκης που εξήρε την απόφαση του μητροπολίτη και
της Εκκλησίας να δώσει τις εκτάσεις.

Καναδοί αγοράζουν το υπόλοιπο
“Ελευθέριος Βενιζέλος”
Αντώνης Ανακέφαλος
Σε καναδικά χέρια φαίνεται ότι θα περάσει το υπόλοιπο ποσοστό του
διεθνούς αερολιμένος “Ελευθέριος Βενιζέλος” που... βρίσκεται ακόμη στην
κατοχή της κυβέρνησης, και για το οποίο στο παρελθόν είχαν ακουστεί ως
επικρατέστεροι αγοραστές οι Κινέζοι, ειδικά μετά την επίσκεψη που είχε
πραγματοποιήσει στη χώρα ο Αντώνης Σαμαράς.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του “Βήματος της Κυριακής”, οι Καναδοί της PSP
Investments έχουν υποσχεθεί στη διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ και την ελληνική
κυβέρνηση να προχωρήσουν στην κατάθεση προσφοράς για την εξαγορά
του εναπομείναντος ποσοστού του δημοσίου στον διεθνή αερολιμένα
“Ελευθέριος Βενιζέλος”.
Προηγήθηκε το “πράσινο φως” που έδωσαν οι συναρμόδιοι Υπουργοί
Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας και Υποδομών Μιχάλης Χρυσοχοϊδης,
για την πώληση του ποσοστού 26,7% που έχει μέχρι και σήμερα στην κατοχή
του το ελληνικό δημόσιο.
Όπως αναφέρει το “Βήμα της Κυριακής” στο σχετικό ρεπορτάζ του, η PSP
Investments επενδύει τα χρήματα των “ευγενών Ταμείων” του Καναδά, και
για τον λόγο αυτό θεωρείται από την κυβέρνηση επενδυτής πρώτης τάξεως.

Τα τελευταία χρόνια
αναφερόμαστε σχεδόν
αποκλειστικά στο οικονομικό
πρόβλημα της Ελλάδας,
παραβλέποντας ότι η χώρα
αντιμετωπίζει δύο...
ακόμη σοβαρά προβλήματα, που
από μόνα τους είναι αρκετά για
να θέσουν τη μελλοντική της
ύπαρξη σε κίνδυνο. Πρόκειται
για το μεταναστευτικό και
το δημογραφικό, τα οποία
από κοινού δημιουργούν
προοπτικές εκ βάθρων
ανατροπής των πληθυσμιακών
και κοινωνικών δεδομένων,
και τα οποία δημιουργούν
μια σειρά κινδύνων που θα
μπορούσαν να πάρουν πολύ
μεγάλη έκταση, ακόμη και στο
άμεσο μέλλον. Με τί ακριβώς
όμως βρίσκεται αντιμέτωπη
η Ελλάδα όσον αφορά το
μεταναστευτικό; Σε αυτό το
ερώτημα θα προσπαθήσουμε να
απαντήσουμε στη συνέχεια.
Πληθυσμιακή έκρηξη στον τρίτο
κόσμο
Σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία του ΟΗΕ, στην περίοδο
1950-2010 ο πληθυσμός της
Ευρώπης αυξήθηκε κατά 35%,
ενώ ο πληθυσμός της Ασίας
τριπλασιάστηκε και της Αφρικής
υπερτετραπλασιάστηκε. Αυτή
τη στιγμή o τρίτος κόσμος
στην κυριολεξία βρίσκεται
σε κατάσταση πληθυσμιακής
έκρηξης. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα το Μπαγκλαντές:
με έκταση όση η Ελλάδα,
το 2010 είχε φτάσει να έχει
πληθυσμό 149 εκατομμυρίων!
Εντυπωσιακά είναι επίσης τα
δημογραφικά στοιχεία του
Πακιστάν (6η χώρα στον κόσμο
με πληθυσμό 174 εκατομμύρια
κατοίκους), της Νιγηρίας
(πρόβλεψη ΟΗΕ για πληθυσμό
204 εκατομμυρίων το 2020),
αλλά και μιας σειράς άλλων
μικρότερων ή μεγαλύτερων
χωρών.
Μεταναστευτική καταιγίδα
εν όψει
Η υπογεννητικότητα των
ανεπτυγμένων χωρών, η
ανισότητα πλούτου, η εκρηκτική
δημογραφία του τρίτου κόσμου
και η πολιτική αστάθεια στην
ΝΑ Μεσόγειο (Τυνησία, Λιβύη,
Αίγυπτος, Συρία) και αλλού
(Ιράκ, Αφγανιστάν) φέρνουν
στις επόμενες δεκαετίες μια
μεταναστευτική πλημμυρίδα.
Σε αυτές τις συνθήκες, η
Ελλάδα περιέρχεται σε
εξαιρετικά δυσμενή θέση
διότι είναι γεωγραφικά η πιο
εκτεθειμένη χώρα της ΕΕ στα
μεταναστευτικά ρεύματα που
ήδη καταφθάνουν από την
Ασία και την Αφρική, ενώ
παράλληλα υπόκειται στους
περιορισμούς του κανονισμού
2003/343/CE («Δουβλίνο ΙΙ») οι
οποίοι ουσιαστικά εγκλωβίζουν
στη χώρα όσους μετανάστες
διαβαίνουν τα σύνορά της με
προορισμό την Κεντροδυτική
Ευρώπη.
Μεταναστευτική άλωση της
Ελλάδας
Οι εξελίξεις αυτές φέρνουν
αντιμέτωπη τη δημογραφικά
φθίνουσα Ελλάδα με τη

δραματική προοπτική της
ραγδαίας πληθυσμιακής της
αλλοίωσης και αναπόφευκτα
της ριζικής μεταβολής της
ταυτότητάς της. Αυτό γίνεται
προφανές αν αναλογιστεί κανείς
ότι σε μια χώρα με πληθυσμό 11
εκατομμυρίων, εκ των οποίων
το 25% είναι άνω των 60 ετών,
αυτή τη στιγμή καταφθάνουν
σε ετήσια βάση περισσότεροι
από 120.000 μετανάστες νεαρής
ηλικίας με πολύ υψηλούς δείκτες
γονιμότητας. Ήδη, σύμφωνα με
τις πιο συντηρητικές εκτιμήσεις,
το ποσοστό των αλλοδαπών
στη χώρα υπερβαίνει το 15%,
με τη συντριπτική πλειονότητα
τους να προέρχεται από χώρες
της Ασίας και της Αφρικής. Αν
μάλιστα αναλογιστεί κανείς
ότι το σύνολο των μεταναστών
ανήκει στις νεαρές ηλικιακές
ομάδες, είναι σαφές ότι η
αναλογία μεταναστών στις
παραγωγικές ηλικιακές ομάδες
φθάνει ήδη ή υπερβαίνει το 25%
(!), ενώ η εισροή συνεχίζεται με
εκρηκτικούς ρυθμούς.

από Έλληνες ή ομοεθνείς
τους, φαινόμενα εξαθλίωσης
μεταναστών, εγκληματικότητα,
υπαίθρια πορνεία, ναρκωτικά,
παράνομο λιανεμπόριο, αύξηση
κρουσμάτων φυματίωσης,
AIDS, κ.λπ.). Πολύ περισσότερο
όμως το φαινόμενο αυτό θα
πρέπει να ανησυχεί και να
προβληματίζει για τις δυνητικές
εξελίξεις που δρομολογεί
σε ένα μέλλον όχι και τόσο
μακρινό. Η συσσώρευση
εκατοντάδων χιλιάδων νεαρών
ατόμων τελείως ξένων σε
νοοτροπία προς την ελληνική
κοινωνία, αλλά και μεταξύ
τους, δημιουργεί ένα εκρηκτικό
κοινωνικό μείγμα το οποίο ανά
πάσα στιγμή θα μπορούσε να
εκραγεί είτε αυθόρμητα είτε
με εξωτερική υποδαύλιση. Το
πρόβλημα εδώ δεν έγκειται στη
διαφορετικότητα, αλλά στους
ρυθμούς των συντελούμενων
μεταβολών, οι οποίες εξαντλούν
την κοινωνική και την
οικονομική χωρητικότητα της
χώρας.

Αν στα παραπάνω προσθέσει
κανείς το μεταναστευτικό
ρεύμα εξόδου των Ελλήνων και
την επιδείνωση του ελληνικού
ισοζυγίου γεννήσεων-θανάτων
το οποίο είναι πλέον καθαρά
αρνητικό, φαινόμενα που και
τα δύο επιδεινώνονται από τη
βαθιά οικονομική ύφεση που
ξεκίνησε μετά το 2010, είναι
σαφές ότι βρισκόμαστε προ
μιας εκ βάθρων ανατροπής της
πληθυσμιακής φυσιογνωμίας
της χώρας. Το γεγονός αυτό
αναπόφευκτα θα έχει βαθύτατες
κοινωνικές και πολιτικές
συνέπειες, πολλές εκ των οποίων
δεν θα είναι και τόσο ομαλές.
«Τριτοκοσμοποίηση» και
«μουσουλμανοποίηση» της
Ελλάδας

Δυστυχώς η ελληνική κοινωνία
δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται
το εύρος του προβλήματος με
το οποίο έρχεται αντιμέτωπη.
Για μία ακόμη φορά (όπως
έγινε και με την οικονομία)
αισθάνεται την άνεση να
προσεγγίζει ένα τόσο σοβαρό
ζήτημα με ιδεολογήματα, με
αδιαφορία, περιπτωσιολογικές
αναφορές ή ενίοτε και με
πολιτικό καιροσκοπισμό.
Είναι προφανές όμως ότι το
μεταναστευτικό ζήτημα δεν
είναι ούτε ζήτημα ρατσισμού
ούτε μπορεί να αντιμετωπιστεί
(μόνο) με συναισθηματικά
κριτήρια. Είναι ένα σοβαρό
εθνικό και κοινωνικό ζήτημα
το οποίο απαιτεί σχέδιο και
μια οργανωμένη απάντηση
από πλευράς πολιτείας και
κοινωνίας. Ειδικά η τελευταία
πρέπει επί τέλους να αποφασίσει
ποιά θέλει να είναι η ζωή της
τα επόμενα χρόνια και όχι
να αφήνεται στις εξελίξεις
μέχρι αυτές να καταστούν
αναπότρεπτες. Το σκληρό
μάθημα που μας έδωσε η
οικονομία θα έπρεπε να είναι
ήδη αρκετό

Το φαινόμενο της παράνομης
μετανάστευσης σήμερα σοκάρει
με τη δημιουργία μεγάλων
τρικοσμικών θυλάκων μέσα
στην ελληνική κοινωνία
και την πλήρη ανατροπή
που φέρνει στα κοινωνικά
και οικονομικά δεδομένα
(εκμετάλλευση αλλοδαπών

Τον πέταξαν έξω από κλαμπ επειδή έμοιαζε στον Χριστό!
Αντώνης Ανακέφαλος
Ένα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη
σε κλαμπ της Βρετανίας.
Οι υπάλληλοι ασφαλείας σε ένα
κλαμπ της Βρετανίας κλήθηκαν να
απομακρύνουν έναν πελάτη επειδή…
έμοιαζε με τον Χριστό!
Ο νεαρός, ο οποίος έχει γενειάδα
και μακριά μαλλιά και φορούσε
λευκό πουκάμισο, είχε πάει να
παρακολουθήσει έναν αγώνα darts (τα
δημοφιλή «βελάκια»).
Η παρουσία του έγινε αντιληπτή από
τους παρευρισκόμενους, ορισμένοι
από τους οποίους άρχισαν να φωνάζουν
ρυθμικά «Ιησούς! Ιησούς!».
Οι διοργανωτές του αγώνα φοβήθηκαν ότι η παρουσία του νεαρού
θα επηρέαζε την προσπάθεια των διαγωνιζόμενων και γι’ αυτό
ζήτησαν από την ασφάλεια του μαγαζιού να οδηγήσει έξω τον
άνδρα.
Έτσι και έγινε…κι όταν ο αγώνας τελείωσε, δεκάδες θεατές τον
πλησίασαν και ζήτησαν να φωτογραφηθούν μαζί του!

5 Γνώμη

Πανέτοιμη η Ελλάδα να ασκήσει
βέτο με φέτα απο τον Καναδά
Τη διαβεβαίωση ότι η Ελλάδα
είναι πανέτοιμη, αν χρειαστεί,
να ασκήσει βέτο ώστε να
μην εμφανιστεί στην Ευρώπη
λευκό τυρί από άλλη χώρα,
όπως επιχειρεί να πράξει
ο Καναδάς, φέροντας την
επωνυμία φέτα, έδωσε ο
γενικός γραμματέας Αγροτικής
Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων
του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Δημήτρης Μελάς, απαντώντας
σε σχετική ερώτηση.

Στο περιθώριο ημερίδας που
διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη η
ΠΑΣΕΓΕΣ για τη μεταρρύθμιση
της ΚΑΠ στην περίοδο 20142020, ο κ. Μελάς ξεκαθάρισε ότι
«θα πρέπει να απομακρύνουμε
εντελώς από την ρητορική
οποιουδήποτε εκφράζει δημόσιο
λόγο σήμερα ότι υπάρχει
πιθανότητα φέτα παραγόμενη
στον Καναδά να έρθει στην ΕΕ».
Όπως υπογράμμισε, «είναι
τουλάχιστον αφελές να
θεωρούμε ότι η ΕΕ θα διαλύσει
τον πιο βασικό της πυλώνα
τόσο σε επίπεδο πνευματικών
δικαιωμάτων, όσο και σε
επίπεδο εμπορικό, αφού το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της
Ευρώπης είναι τα ποιοτικά της
προϊόντα, που εκφράζονται με
τα σήματά της».
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μελάς
διερωτήθηκε εάν είναι δυνατόν
η Ευρώπη, βάσει λογικής
και εμπορίου, να αφήσει να
κατακλυστεί από ένα προϊόν
προερχόμενο από κάποια άλλη
χώρα, όταν η ίδια έχει δώσει
σήμα ΠΟΠ σε χώρα-μέλος που
βρίσκεται στους κόλπους της.
«Είναι τουλάχιστον αφελές
να φοβόμαστε κάτι τέτοιο»
υπογράμμισε.
Το όλο θέμα πάντως που
ξέσπασε με τον Καναδά,
όπως επεσήμανε ο κ. Μελάς
το χειρίζεται πυρετωδώς το
υπουργείο Ανάπτυξης της χώρας
μας και εκτίμησε ότι θα κλείσει
πιθανόν σε συμβούλιο που θα
γίνει σε επίπεδο Ευρώπης το
Νοέμβριο.
Μιλώντας για την υπό
διαμόρφωση πρόταση του
υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
στο πλαίσιο της ΚΑΠ για
την περίοδο 2014-2020, ο
κ. Μελάς επεσήμανε ότι το
αργότερο μέχρι το τέλος
του επόμενου μήνα θα είναι
έτοιμη και θα ακολουθήσει
διαβούλευση με τους φορείς, σε
ευρύτατο μάλιστα κύκλο όπως
υπογράμμισε.
Προτεραιότητες του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, αναφορικά με την
υπό διαμόρφωση πρόταση,
είναι να αρθούν αδικίες ή
ανισόρροπες κατανομές
ενισχύσεων. Η νέα ΚΑΠ,
όπως τόνισε, με τη γεωργία να
τυγχάνει ιδιαίτερης βαρύτητας
σε επίπεδο προϋπολογισμού
ίσως και για τελευταία

φορά, όπως διευκρίνισε,
στοχεύει στην παραγωγή της
χρησιμοποιούμενης γης. Και
γι αυτό, όπως εξήγησε, αίρει
αδικίες παρελθόντος που η
κατανομή γίνονταν σε αγρότες
που δεν είχαν τόσο υψηλό
ποσοστό συμμετοχής στην
παραγωγική διαδικασία.
Προτεραιότητες του υπουργείου
όπως τόνισε, είναι να καλυφθούν
αειφορία, βιώσιμη ανάπτυξη των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
μετριασμός των επιπτώσεων

κλιματικών αλλαγών, επάρκεια
προϊόντων, αύξηση εξαγωγικών
επιδόσεων της χώρας και
άρα μείωση του αρνητικού
ισοζυγίου. Βασικός στόχος είναι
να δημιουργηθούν τα εχέγγυα,
ώστε να καλυφθούν όλα τα
παραπάνω όσο γίνεται πιο
αποτελεσματικά, αξιοποιώντας
μέχρι και το τελευταίο ευρώ που
μας δίνεται μέσω της νέας ΚΑΠ.
Στο πλαίσιο αυτό, μιλώντας για
τις συνδεδεμένες ενισχύσεις
επεσήμανε ότι η Ελλάδα
έχει την υποχρέωση προς
την Ευρωπαϊκή Ένωση και
τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Εμπορίου που επιβάλλει τους
κανόνες, να τις προωθήσει
έτσι ώστε να συμβάλλουν
στη βιωσιμότητα ενός τομέα
που χρειάζεται ώθηση για να
λειτουργήσει, αυτόνομα κάποια
στιγμή.
Ξεκαθάρισε ότι οι συνδεδεμένες
ενισχύσεις δεν δίνονται ως ένα
επιπλέον εισόδημα, σε σχέση
με τις άμεσες. Οι τομείς που
προκρίνονται μέχρι στιγμής
προκειμένου να τυγχάνουν
συνδεδεμένων ενισχύσεων
είναι σύμφωνα με τον γενικό
γραμματέα, τα ψυχανθή
και της κτηνοτροφίας, έτσι
ώστε να καλυφθεί το κενό
αυτών των κτηνοτρόφων που
λάμβαναν ειδικά δικαιώματα
που καταργήθηκαν και έχουν
σταβλισμένα ζώα, ενώ οι
συνάδελφοί τους θα λαμβάνουν
ενίσχυση αφού έχουν ζωικό
δυναμικό σε βοσκοτόπια.
«Αυτοί που δεν έχουν,
όπως οι αγελαδοτρόφοι θα
πληρωθούν μέσω συνδεομένων
ενισχύσεων», τόνισε.
Για το 2% που θα μπορεί η
Ελλάδα να διαθέσει μέσω του
συνολικού προϋπολογισμού
που θα λάβει μέσω της
ΚΑΠ σε Νέους Αγρότες,
τόνισε ότι το ποσοστό που
θα δοθεί θα εξαρτηθεί από
το ενδιαφέρον που υπάρχει.
«Αν το 1% ανταποκρίνεται σε
8.800 Νέους Αγρότες και δεν
παρουσιαστεί άλλο ενδιαφέρον,
θα το κλείσουμε», επεσήμανε,
προσθέτοντας ότι οι νέοι στον
αγροτικό χώρο λαμβάνουν μέσω
της νέας ΚΑΠ και πριμ 25%, ως
αύξηση των δικαιωμάτων που
ήδη κατέχουν.
Για το θέμα με τον καπνό,
ο κ. Μελάς τόνισε ότι σε
επίπεδο Ευρώπης μείνανε
μόνο λίγα “παράθυρα” και στο
πλαίσιο αυτό διευκρίνισε ότι

κινητοποιείται μια κατάσταση
που αν όχι θα καταλήξει σε
ένταξη του καπνού στην
συνδεδεμένη ενίσχυση,
τουλάχιστον θα οριστούν
κάποια μέτρα αγοράς που θα
διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα
του τομέα.
Για τη μη αναγραφή της χώρας
προέλευσης στο γάλα και τα
γαλακτοκομικά προϊόντα,
απαντώντας σε ερώτηση του
ΑΠΕ-ΜΠΕ επεσήμανε ότι
σαφώς και θα ήταν προτιμότερο
να αναγράφεται, αλλά είμαστε
σε ένα πλαίσιο που εξαρτάται
από μια κοινή απόφαση που
λαμβάνεται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. «Έχεις τη δυνατότητα
να διαπραγματευτείς, κάποιες
θέσεις περνάνε κάποιες όχι»
επεσήμανε. Διαβεβαίωσε δε ότι
γίνονται έντονα οι απαραίτητες
κινήσεις από ελληνικής
πλευράς, όπως και από ιταλικής,
έτσι ώστε να γίνει καλύτερη
διαχείριση στη γρήγορη
μετάβαση στην άλλη κατάσταση
της προαιρετικής αναγραφής.
«Όλοι δουλεύουν πυρετωδώς σε
αυτό το επίπεδο και νομίζω ότι
θα γίνει», σημείωσε.
Λώρη Κέζα – «Βήμα» online
Οι Καναδοί κτηνοτρόφοι
προσπαθούν εδώ και καιρό
να πουλήσουν λευκό τυρί
με την ονομασία «Ελληνική
φέτα». Καθώς είναι δύσκολο
να παρακαμφθεί η ετικέτα της
Προστατευμένης Ονομασίας
Προέλευσης θα αρκεστούν
στο απλούστερο, να πωλούν
το τυρί ως σκέτη «φέτα». Η
πρώτη αντίδραση στο άκουσμα
της είδησης είναι «δεν γίνονται
αυτά»: η ονομασία προέλευσης
ορίζει αυστηρά την γεωγραφική
περιοχή όπου παράγεται ένα
προϊόν. Οι Καναδοί όμως
προχωρούν σε μια εμπορική
συμφωνία με την Ευρωπαϊκή
Ένωση σύμφωνα με την οποία
το καναδικό τυρί θα υφαρπάξει
το ελληνικό όνομα.
Η συμφωνία δεν έχει κλείσει
αλλά έχει μπει σε δύσκολο
δρόμο για την Ελλάδα. Η πρώτη
απόφαση ελήφθη πριν λίγες
μέρες από το Κολέγιο των
Επιτρόπων στις Βρυξέλλες.
Αδρομερώς τα πράγματα
έχουν ως εξής: ο ευρωπαϊκός
βορράς θέλει να σπρώξει την
βιομηχανική του πραμάτεια
προς την άλλη πλευρά του
Ατλαντικού οπότε θυσιάζει
τις ονομασίες προέλευσης
του νότου_ εκτός από τη
φέτα χαρίζεται το όνομα της
ιταλικής γκοργκοντζόλα . Οι
Καναδοί βάσει της συμφωνίας

θα μπορούν να παράγουν τα
τυριά και να τα διαθέτουν σε
ευρωπαϊκές χώρες.
Η συμφωνία θα συζητηθεί στο
Ευρωκοινοβούλιο στο τέλος
Σεπτεμβρίου. Εκεί θα δοθεί
μάχη από τους ευρωβουλευτές
με αμφίβολο αποτέλεσμα. Η
τελική έγκριση θα δοθεί στο
Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας
το Νοέμβριο. Να σημειώσουμε
ότι οι διαβουλεύσεις έγιναν
στα μουλωχτά, χωρίς να
τις αντιληφθεί η επίτροπος
Μαρία Δαμανάκη, χωρίς να
δράσει ο υπουργός Γεωργίας
Αθ. Τσαυτάρης, χωρίς να
αναμιχθούν στελέχη των
υπουργείων Οικονομικών και
Εξωτερικών.
Εχουν όλοι μερίδιο ευθύνης. Ο
καλός πολιτικός είναι καλός και
στο παρασκήνιο, όχι μόνο στα
μικρόφωνα.
Εντός έδρας, αν έχει κάποια
σημασία, ο μόνος που
ενδιαφέρθηκε είναι ο Γιώργος
Κασαπίδης, βουλευτής Κοζάνης
με τη Νέα Δημοκρατία.
Καταθέτει ερώτηση στο
Κοινοβούλιο μήπως και
κινητοποιηθούν εκ των υστέρων
οι αρμόδιοι. Από την ερώτησή
του πληροφορούμαστε κάποια
βασικά για τη φέτα: η ζήτηση
παγκοσμίως είναι στις 200.000
τόνους, η Ελλάδα παράγει
περίπου τη μισή ποσότητα εκ
της οποίας το 90% διοχετεύεται
στην εγχώρια αγορά. Δηλαδή
μας ζητούν φέτα και δεν έχουμε
να δώσουμε.

Επίσης, από την ερώτηση
Κασαπίδη: «Για την παραγωγή
της ποσότητας αυτής
δραστηριοποιούνται περίπου
300.000 εργαζόμενοι σε
περίπου 100.000 κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις οικογενειακής
μορφής, ενώ άλλοι 50.000
γεωργοί υποστηρίζουν τον
κλάδο εξασφαλίζοντας τις
αναγκαίες για τη διατροφή των
ζώων ζωοτροφές». Ξεκάθαρο.
Υπάρχει παγκόσμιο μονοπώλιο
που δεν εκμεταλλευόμαστε. Ιδού
πεδίον παραγωγής λαμπρόν.
Θέσεις εργασίας και εξαγωγές.
Να αναφέρουμε μια ακόμη
παράμετρο, καθώς είμεθα
πονηροί και κακοί: το θέμα
έφερε προς συζήτηση ο Βέλγος
Επίτροπος αρμόδιος για θέματα
εμπορίου κ. Κάρελ Ντε Χυχτ.
Βέλγος, ξέρετε, από τη χώρα
που παράγει τυριά απομίμηση…
Ας κάνουμε λοιπόν μια προβολή
στο μέλλον. Θα διεκδικήσουν
κι άλλοι τη χρήση του ονόματος
της φέτας. Σήμερα, με βάση
την απόφαση του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου, δεν επιτρέπεται
σε κανέναν η χρήση της λέξης
«φέτα» ούτε άμεσα ούτε
έμμεσα. Δεν μπορεί δηλαδή πω
πωληθεί τυρί «τύπου φέτας».
Αν επιτραπεί στον Καναδά, θα
ακολουθήσουν κι άλλες τρίτες
χώρες, όπως η Τουρκία. Κατόπιν
το Βέλγιο, η Δανία, η Γερμανία
και η Ολλανδία. Αυτό είναι το
μόνο βέβαιο.
Μια τελευταία λεπτομέρεια.
Το λευκό τυρί δεν είναι φέτα.
Παράγεται από άλλο γάλα.
Τι είναι η κατσίκα, τι είναι η
αγελάδα; Πάνω κάτω το ίδιο
ζώο. Αυτή είναι η λογική τους.

Ιδρύεται Eλληνικό πανεπιστήμιο
στην Κωνσταντινούπολη!
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΣΤΙΔΗΣ
Το πρώτο βακουφικό Eλληνικό πανεπιστήμιο ετοιμάζεται να ιδρυθεί
στην Τουρκία. Στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο το οποίο θα είναι νομικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου τα μαθήματα θα γίνονται σε τρεις γλώσσες
Eλληνικά, Tούρκικα και Aγγλικά.
Το ιδιωτικό πανεπιστήμιο θα στεγαστεί στο Eλληνικό Κεντρικό
Παρθεναγωγείου στο Πέρα το οποίο εδώ και χρόνια παραμένει κλειστό
λόγω έλλειψης μαθητών.
Η διευθύντρια του ιδρύματος του Κεντρικού Λυκείου Ερσι Αμπατζί
Κάλφογλου αποκαλύπτει πως η διεύθυνση Βακουφίων της Τουρκία
έχει εγκρίνει το αίτημα για την μετατροπή του Λυκείου και ιδιωτικό
πανεπιστήμιο.
Το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο θα αποτελείται από τμήματα νομικής,
φιλολογίας και φυσικής.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Sabah το ελληνικό πανεπιστήμιο της
Κωνσταντινούπολης θα δέχεται φοιτητές απ’όλο τον κόσμο και θα μπορούν
να διδάσκουν σε αυτό και ομογενείς οι οποίοι έχουν φύγει εδώ και πολλά
χρόνια από την Πόλη.
Το αίτημα για την επίσημη ίδρυση του πανεπιστημίου θα κατατεθεί τις
επόμενες ημέρες στο Ανώτατο Συμβούλιο Εκπαίδευσης της Τουρκίας.
Ελληνική Ανώτατη Σχολή υπήρχε στην Κωνσταντινούπολη επι Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας.
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Κόκορας κρασάτος Η ναυμαχία της Σαλαμίνας 480 π.χ.
Συνταγή Νίκη Μηταρέα,
Eπιμέλεια: ΜΙMΕ.COM
- Φωτογραφίες: Γιώργος
Δρακόπουλος

Αβγά σαγανάκι με γιαούρτι
και μπούκοβο
Συνταγή Βασίλης Καλλίδης, Επιμέλεια-Food
styling MIME.COM, Φωτογραφία Γιώργος
Δρακόπουλος
Υλικά
-8 αβγά φρέσκα
-1 κεσεδάκι
γιαούρτι αγελαδινό
-2 κουτ. σούπας
βούτυρο φρέσκο
-1/2 φλιτζάνι
μαϊντανό
ψιλοκομμένο
-1 πρέζα μπούκοβο
γλυκό ή καυτερό
-1 σκελίδα σκόρδο
ψιλοκομμένη
-μισό λεμόνι
-αλάτι
Εκτέλεση
Βάζουμε το βούτυρο να κάψει σε ένα φαρδύ
τηγάνι. Ρίχνουμε τα αβγά, τα αλατίζουμε και
τα τηγανίζουμε όπως μας αρέσουν. Oταν είναι
σχεδόν έτοιμα, τα περιχύνουμε με το γιαούρτι
ανακατεμένο με το σκόρδο. Τα ψήνουμε για 2-3
λεπτά ακόμα και κατεβάζουμε το τηγάνι από τη
φωτιά. Πασπαλίζουμε με τον μαϊντανό και το
μπούκοβο και στο τέλος στύβουμε από πάνω το
λεμόνι.
ΣΗΜ.: Aν λατρεύετε τα τηγανητά αβγά, το
αποτέλεσμα θα σας εντυπωσιάσει. Bάλτε το
γιαούρτι στο τέλος (για να μην κόψει) και στύψτε
μπόλικο λεμόνι. Aν δεν σας αρέσει το μπούκοβο,
αντικαταστήστε το με κόκκινη γλυκιά πάπρικα ή,
τουλάχιστον, με φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι.
Πηγή: Εθνος

Μοσχαράκι πηλιορείτικο
Συνταγή: Εφη Γιαλούση, Styling: Elena Jeffrey, Food styling:
Μάκης Γεωργιάδης - Ηλίας Δεμιρτζόγλου, Φωτογραφία: STUDIOM.gr
Υλικά

-1.200 γρ. μοσχάρι (από κιλότο) κομμένο σε μεγάλους κύβους
-500 γρ. πατάτες κομμένες
-500 γρ. κρεμμύδια σε φέτες
-4 σκελίδες σκόρδο
ψιλοκομμένες
-4 ντομάτες κομμένες σε φέτες
-1 φλιτζάνι ζωμό βοδινού
ή
κότας
-1 κουτ. σούπας ντοματοπελτέ
-2 κουτ. σούπας πάπρικα
καυτερή
-1 κουτ. σούπας σποράκια
κύμινου σπασμένα
-1/3 φλιτζανιού ελαιόλαδο
-2 κουτ. σούπας βούτυρο
-μαϊντανό ψιλοκομμένο
-αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Eκτέλεση
Ζεσταίνουμε το βούτυρο σε κατσαρόλα με 2-3 κουταλιές
ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρέας για 3-4 λεπτά
ανακατεύοντας. Το αφαιρούμε και σοτάρουμε τα κρεμμύδια
στην ίδια κατσαρόλα σε χαμηλή φωτιά. Οταν μαλακώσουν,
ξαναβάζουμε το κρέας μαζί με τις ντομάτες, το σκόρδο, τα
μπαχαρικά, τον πελτέ, τον ζωμό και το υπόλοιπο ελαιόλαδο.
Αλατοπιπερώνουμε, σκεπάζουμε και σιγοβράζουμε για μία
ώρα. Προσθέτουμε τις πατάτες και αφήνουμε το φαγητό να
σιγοβράσει για μία ώρα ακόμα. Σερβίρουμε με τον μαϊντανό.
Πηγή: Ethnos gr.

Υλικά
-1 κόκορας
(2 κιλών
περίπου) σε
μερίδες
-1 κρεμμύδι
τριμμένο
-3 σκελίδες
σκόρδο
-1 σφηνάκι
κρασί
κόκκινο
-1 κουτ. σούπας ντοματοπελτέ
-3 ντομάτες τριμμένες
-½ φλιτζάνι ελαιόλαδο
-1 κουτ. γλυκού μέλι
-1 ξυλαράκι κανέλα
-5 σπόρους μπαχάρι
-αλάτι, πιπέρι
-1 πακέτο μακαρόνια χοντρά
-1 φλιτζάνι μυζήθρα τριμμένη

Οι Έλληνες σώζουν την Ευρώπη

Με την ανατολή του ηλίου, τους ήχους της σάλπιγγας και τον Παιάνα

να αντηχεί από όλα τα Ελληνικά πλοία:

Ὦ παῖδες Ἑλλήνων ἴτε,
ἐλευθεροῦτε πατρίδ’, ἐλευθεροῦτε δὲ
παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τέ πατρῴων ἕδη,
θήκας τε προγόνων:
νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών.
Εμπρός, γιοί των Ελλήνων,
Ελευθερώστε την πατρίδα,
Ελευθερώστε τα παιδιά σας, τις γυναίκες σας,
Τους βωμούς των θεών των πατέρων σας
Και τους τάφους των προγόνων σας:
Τώρα είναι η μάχη για τα πάντα.

Eκτέλεση
Σοτάρουμε τις μερίδες του
κόκορα από όλες τις πλευρές
σε μεγάλη κατσαρόλα με το
ελαιόλαδο μέχρι να ροδίσουν.
Προσθέτουμε το κρεμμύδι, το
σκόρδο και σοτάρουμε για 2
λεπτά. Σβήνουμε με το κρασί
και μόλις εξατμιστεί το αλκοόλ,
ρίχνουμε τον πελτέ (που έχουμε
διαλύσει σε 4 ποτήρια νερό),
προσθέτουμε τις ντομάτες, το
μέλι, την κανέλα, το μπαχάρι,
αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύουμε
απαλά και σιγομαγειρεύουμε
μέχρι ο κόκορας να γίνει
τρυφερός. Αφαιρούμε τον
κόκορα και τον τοποθετούμε σε
πιατέλα. Αφήνουμε τη σάλτσα
να πάρει μια βράση και ρίχνουμε
τα μακαρόνια. Μαγειρεύουμε
μέχρι να γίνουν al dente.
Σερβίρουμε τον κόκορα με τα
μακαρόνια και πασπαλίζουμε με
τριμμένη μυζήθρα.

Δύο μεγάλοι πολιτισμοί της Αρχαίας εποχής, ήρθαν αντιμέτωποι.
Και οι δύο ήταν πολιτικά και στρατιωτικά ανεπτυγμένοι. Ήταν μια
καθοριστική αναμέτρηση, ένας «δρόμος χωρίς επιστροφή» για τον
τελικά ηττημένο.
Αν η συνασπισμένη Ελλάδα ηττάτο σ’αυτήν την συγκλονιστική
ναυμαχία, δεν θα δημιουργείτο ποτέ η λάμψη, ο πολιτισμός και οι
θεσμοί οι οποίοι έμελε να αποτελέσουν το πρώτο λαμπρό φως της
δημιουργίας του μετέπειτα δυτικού κόσμου. Αν όμως καταστρεφόταν
ο περσικός στόλος, η Ελλάδα θα μπορούσε να κατακτήσει τη δύναμη
και τον πλούτο για να δημιουργήσει το μετέπειτα θαύμα του Αρχαίου
Ελληνικού Πολιτισμού που τελικώς υπήρξε το υπόστρωμα της
ύπαρξης και της δημιουργίας του δυτικού κόσμου. Η εποποιία της
Σαλαμίνας επομένως, προσφέρει σε όποιον αφουγκραστεί ακόμα και
σήμερα τον απόηχό της, μια δραματική γνώση του διακυβεύματος
εκείνης της αναμέτρησης αλλά και ένα λαμπρό παράδειγμα της
αυτοσυγκράτησης και της στρατιωτικής ευφυΐας του Αθηναίου
Θεμιστοκλή.

Γίγαντες με πορτοκάλι
και πάπρικα
Συνταγή: Ηλίας Δεμιρτζόγλου,
Styling: Elena Jeffrey, Food styling: Μάκης Γεωργιάδης - Ηλίας
Δεμιρτζόγλου, Φωτογραφίες:
Παύλος Τσοκούνογλου
Υλικά
-250 γρ. γίγαντες
-1 πιπεριά καυτερή κόκκινη
-400 γρ. ντομάτα τριμμένη
-1 ξυλαράκι κανέλας
-1 κουτ. σούπας πάπρικα
-1 κλωναράκι ρίγανη
-2 σκελίδες σκόρδο κομμένες σε
φετάκια + 3 ολόκληρες
-3/4 φλιτζανιού λάδι
-1 πορτοκάλι (το ξύσμα του)
-αλάτι, πιπέρι
Eκτέλεση
Μουλιάζουμε τους γίγαντες
αποβραδίς σε μπόλικο νερό.
Σουρώνουμε και τους βράζουμε
χωρίς αλάτι για μία ώρα περίπου,
μέχρι να μαλακώσουν χωρίς
να λιώσουν. Σουρώνουμε και
τους αφήνουμε στην άκρη.
Τσιγαρίζουμε τα φετάκια
του σκόρδου για 1 λεπτό σε
μεγάλη κατατσαρόλα με 3 κουτ.
σούπας ελαιόλαδο, βάζουμε και
τις ολόκληρες σκελίδες, την
πάπρικα, την καυτερή πιπεριά και
συνεχίζουμε για 1 λεπτό ακόμη.
Προσθέτουμε τους γίγαντες, την
ντομάτα, την κανέλα, αλάτι και
πιπέρι και σιγοβράζουμε μέχρι
να μαλακώσουν, περίπου για
20-25 λεπτά. Στο τέλος, ρίχνουμε
το υπόλοιπο λάδι, τη ρίγανη και
το ξύσμα του πορτοκαλιού και
σερβίρουμε.

Η μεγάλη νίκη των Ελλήνων επί των Περσών στην Σαλαμίνα που
έσωσε την Ευρώπη από την κυριαρχία της ανατολικής αυτοκρατορίας
έγινε το 480 π.Χ της 22ας Σεπτεμβρίου, ο Ελληνικός στόλος υπό τον
Αθηναίο Θεμιστοκλή και τον Σπαρτιάτη Ευρυβιάδη καταναυμαχεί
τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών,
Ξέρξης, παρακολουθεί την συντριβή του ναυτικού του από το όρος
Αιγάλεω.
Σύμφωνα με μια εκδοχή η Ναυμαχία έγινε στις 22 Σεπτεμβρίου. Άλλες
πηγές αναφέρουν ότι πραγματοποιήθηκε στις 28 ή 29 Σεπτεμβρίου
(21-22 Βοηδρομιώνος) του 480 π.Χ.
Επίσης την ίδια χρονιά ένα μωράκι είδε το φως του ήλιου στην
κατεστραμμένη από τους Πέρσες, Αθήνα. Ένα μωρό που έμελλε να
γίνει ο μεγαλύτερος και πιο ολοκληρωμένος από τους τρεις τραγικούς
ποιητές της αρχαιότητας και να καθορίσει την πορεία του αρχαίου
ελληνικού θεάτρου και του παγκόσμιο.
Ο Ευρυπίδης («Βάκχες», «Μήδεια» κλπ). Γεννήθηκε στο Δήμο
Φλύας, το σημερινό Χαλάνδρι και πέθανε το 406 π.χ. σε ηλικία 74
ετών.
Η Ναυμαχία και η σημασία της
Μια από τις καθοριστικές συγκρούσεις Ελλήνων και Περσών, που
(Συνέχεια στη σελίδα 19)
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ResolutionMD(TM) Accesses Images
up to 6 Times Faster Than Other Image-Viewing Systems
Creating Significant Operational Cost Saving
Opportunities
CALGARY, Sept. 24, 2013
(GLOBE NEWSWIRE)
-- Calgary Scientific Inc.,
acompany known for creating transformative technology
for the medical industry and
beyond, today shared that its

ResolutionMD(TM) diagnostic
medical imaging software was
formally evaluated by clinicians
during a structured research
study at the Mayo Clinic in
Arizona and determined to be
significantly faster than the
two PACS and desktop imageviewing systems currently in
use at the facility. The purpose
of the study was to compare
three image-viewing products
in terms of: diagnostic quality,
access time to images, technical reliability, and, clinician
satisfaction.
Seventeen clinicians participated
in the study. Each had ResolutionMD installed on an Apple
iPad and access to two existing
desktop applications; a commercial PACS and an in-house
developed image viewing system. The time for radiologists to
access images for reading using
ResolutionMD were 2.7 minutes
versus 12.3 and 17.5 minutes for

the other systems respectively.
The report concluded that, “ResolutionMD provides high clinician satisfaction, significantly
faster image access, comparable
diagnostic confidence and ease
of use compared
with standard of
care image viewers. Mobile access
to diagnostic
radiology images
could result in
faster patient
throughput, lower
health care costs
and improved
patient outcomes
compared with
currently available
systems.”
The findings
were presented
this week at the Medicine 2.0
World Congress in London. The
presentation, “Medicine on the
Go: Rapid Access to Radiology
Images with a Mobile Image
Viewer” looked at how accurate
and rapid interpretation of medical images is critical after hours
and in acute care settings when
access is typically limited. There
were seven radiologists, four
surgeons, four neurologists, two
oncologists and two physician
assistants who provided data on
552 image-viewing events during the study.
“The results of this study, undertaken by one of the most respected institutions in the world,
should be very compelling to the
healthcare industry,” said Pierre
Lemire, President and CTO of
Calgary Scientific. “When you
dramatically reduce the amount
of time it takes to view an
image and multiply that by the
large and growing number of
images that are viewed in a year,

the cost savings are measurable
and significant for any organization that adopts ResolutionMD.”
About ResolutionMD
ResolutionMD enables doctors
to securely view patient images
from a wide array of computers
and mobile devices, collaborate
with other practitioners and
produce high quality medical
diagnosis from any location. The
FDA cleared, Health Canada
licensed and CE marked mobile
medical diagnosis software
never transfers highly sensitive data to the device, as is the
case with other solutions. The
enterprise-wide viewing solution integrates seamlessly with
multiple healthcare IT systems,
optimizing existing infrastructure. The unique patented
architecture enables real-time
data location and usage and does
not copy or cache data between
systems. ResolutionMD(TM) is
published in twelve languages
and is currently installed in
leading healthcare institutions
around the world via a network
of more than thirty-five world
class healthcare partners.
About Calgary Scientific Inc.
Calgary Scientific is the global
leader in web and mobile diagnostic medical imaging solutions
and collaboration enablement
technologies. For more information on Calgary Scientific, go to
www.calgaryscientific.com.
For more information on ResolutionMD and to see the importance of using accredited medical diagnostic software, visit
http://offers.calgaryscientific.
com/useaccredited.
(C) 2013 Calgary Scientific Inc.,
ResolutionMD, PureWeb and the
Calgary Scientific logo are trademarks and/or registered trademarks of Calgary Scientific Inc.
or its subsidiaries. Any third-party company names and products
are for identification purposes
only and may be trademarks of
their respective owners.

National Seniors Day - celebrate a senior in your life
VICTORIA - Oct. 1 is National Seniors Day and a perfect
time for British Columbians to pay tribute to those who have
helped to build
our province.
“It is important that we honour the many amazing seniors in
our lives who paved the way for our successes,” said Parliamentary Secretary to the Minister of Health for Seniors Linda
Larson. “In honour of National Seniors Day, I will be participating in the BC Seniors Living Association’s annual “Let’s
Dance Party” and I encourage all British Columbians to make
sure they spend some time tomorrow to let a senior in their life
know how valued they are.”
Statistics Canada recently noted that British Columbians have
the highest life expectancy in the country, well above the national average. Currently, seniors (65 +) make up more than 16
per cent of the population in British Columbia, and this number is expected to double in the next 20 years to an estimated
1.4 million. With British Columbians living longer, all levels
of government are working hard to adapt, plan ahead and take
significant steps to prepare for this demographic shift.
“National Seniors Day is about recognizing seniors and the
positive impact they make on our daily lives,” said Marlene
Williams, executive director, BC Seniors Living Association. “We hope that tomorrow at 2 p.m. all B.C. seniors along
with their loved ones will get up and dance for 90 seconds to
celebrate a day that honours them and their amazing contributions.”
Government launched the Seniors Plan in February 2012, in
response toseniors, their families and caregivers, as well as to
the Ombudsperson’s report on seniors’ care. The Province has
now met all of the commitments set for year one. Examples
include:
* Passing legislation to create the first Seniors Advocate in
Canada.
* Launching Together to Reduce Elder Abuse - B.C.’s Strategy, which includes expanding the hours of the Seniors Abuse
and Information Line.
* Establishing the Provincial Dementia Action Plan for British
Columbia and developing best practice guidelines to support
physicians, nurses, clinicians, and care staff when they provide
aid and support to persons with dementia and their families.
Through consultation with seniors and collaboration with local
governments and community groups, the Province continues
to invest in innovative and unique programs such as Better at
Home, managed by the United Way of the Lower Mainland,
and the Age-friendly Community Planning and Project Grant
program administered by the Union of British Columbia Municipalities.

www.contemporaryrailings.com
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Οι Βάις, Σαβιόλα οδήγησαν τον Ολυμπιακό
στη νίκη επί του Πανιωνίου με 2-0

Ο Σαβιόλα σημείωσε το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού στο ματς
με τον Πανιώνιο
Ο Ολυμπιακός με πρωταγωνιστές
και σκόρερ τους ποιοτικούς Βάις
(61΄), Σαβιόλα (75΄) πέρασε με
νίκη(2-0) το εμπόδιο του Πανιωνίου
το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα
Σμύρνη, εξακολουθεί να βρίσκεται
στο ρετιρέ της βαθμολογίας και
με υψηλό δείκτη ψυχολογίας θα
αντιμετωπίσει την Αντερλεχτ στις
Βρυξέλλες την ερχόμενη Τετάρτη
στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής
των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ.
Σπουδαία δουλειά στην επίθεση
του Ολυμπιακού έκανε ο Ολαϊτάν,
ενώ σημαντική ήταν η βοήθεια στη
μεσαία γραμμή από τους Σάμαρη,
Μανιάτη. Η πειραϊκή ομάδα μετά
την ισοπαλία στο Αγρίνιο με τον

Παναιτωλικό(0-0)την περασμένη
αγωνιστική δεν είχε περιθώρια για
απώλεια βαθμών. Η ομάδα του
Μίτσελ κυριάρχησε στο τερέν και
δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης
στον Πανιώνιο.
Είναι χαρακτηριστικό οτι ο
Ολυμπιακός στο α΄ ημίχρονο είχε
κατοχή της μπάλας(67%-33%),
δημιούργησε ευκαιρίες, είχε δοκάρι
με τον Ολαϊτάν, όμως δεν μπόρεσε
να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα.
Ο Πανιώνιος προσπάθησε με διπλή
ζώνη άμυνας να κρατήσει το μηδέν
στην εστία του Γιαννακόπουλου.
Η πρώτη γραμμή ξεκινούσε από το

Οι σέντερ φορ έδωσαν τη νίκη στον
ΠΑΟ απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης
Θανάσης Σ. Λιοντζόπουλος | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 29/09/2013 Πηγή:
TANEA

Την αρνητική έκπληξη έκανε η Ελλάδα στο
Eurobasket της Σλοβενίας, καθώς δεν κατάφερε
να περάσει στις 8 καλύτερες της Ευρώπης και
έμεινε τόσο εκτός μεταλλίων, όσο και εκτός
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

κέντρο(Παναγιωτούδης, Μενδρινός,
Ντούνης, Καλτσάς, Γιάννου)και
η δεύτερη γραμμή βρισκόταν στα
μετόπισθεν(Κούρντι, Αυλωνίτης,
Λαμπρόπουλος, Κούρος).
Η ομάδα του Μίτσελ μετέφερε
το παιχνίδι στην εστία των
γηπεδούχων, όμως από έλλειψη
αποτελεσματικότητας, από
ατυχία και από την ετοιμότητα
του γκολκίπερ του Πανιωνίου
Γιαννακόπουλου η μπάλα
δεν κατέληξε στα δίχτυα. Οι
Σιόβας(16΄), Κάμπελ(21΄) δεν
βρήκαν στόχο(16΄). Ο Ολαϊτάν
από πάσα του Σαβιόλα, απέφυγε
τον Γιαννακόπουλο, σούταρε όμως
η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι
καθώς βρήκε το κάθετο δοκάρι(35΄).
Ο γκολκίπερ του Πανιωνίου
κράτησε ανέπαφη την εστία του στις
καθυστερήσεις του α΄ ημιχρόνου σε
πλασέ του Σαβιόλα.
Η ομάδα του Νίκου Παντελή είχε
μόνο ένα αξιόλογο σουτ στο α΄
ημίχρονο με τον Παναγιωτούδη στο
27΄(η μπάλα πέρασε άουτ).
Στο β΄ ημίχρονο οι Ερυθρόλευκοι
μπήκαν με αποφασιστικό τρόπο για
να πάρουν το τρίποντο. Στο 69΄ ο
Γιαννακόπουλος απέκρουσε σουτ
του Ολαϊτάν, όμως στη συνέχεια
ο γκολκίπερ των γηπεδούχων
μάζεψε δύο φορές τη μπάλα από
τα δίχτυα της εστίας του. Ο Βάις
με υποδειγματικό πλασέ, ύστερα
από πάσα του Σαβιόλα άνοιξε το
σκορ(0-1) στο 61΄. Στο 75΄ ήταν
σειρά του Σαβιόλα να χριστεί
σκόρερ. Ο αργεντινός επιθετικός
δεν δυσκολεύτηκε με πλασέ,
ύστερα από ωραίο γύρισμα του
Ολαϊτάν να γράψει το τελικό 0-2.
Στις καθυστερήσεις του αγώνα ο
Γιαννακόπουλος απέκρουσε με
υπερένταση φάουλ του Βάις.
Το ματς διαιτήτευσε ο Μιχάλης
Βοσκάκης (Ρεθύμνου). Κίτρινη
κάρτα: Καλτσάς, Γιάννου,
Αραβίδης, Κούρος, Παναγιωτούδης,
Λάσνικ.

Το επιθετικό δίδυμο Μπεργκ και
Φιγκερόα οδήγησαν σε νίκη (2-1)
τον Παναθηναϊκό κόντρα στον
Αστέρα Τρίπολης στο γήπεδο της
Λεωφόρου. Μία νίκη που έφερε
τους Πράσινους στην 3η θέση της
βαθμολογίας στη Σούπερ Λίγκα,
μετά 6 αγωνιστικές.
Ο αργεντινός επιθετικός Φιγκερόα
κατάφερε να πετύχει το γκολ της
νίκης στο 76΄ με φαλτσαριστό
πλασέ μέσα από την περιοχή,
μόλις στη δεύτερη επαφή που είχε
με τη μπάλα, μετά την είσοδό του
στον αγωνιστικό χώρο! Στο σημείο
εκείνο ο επιθετικός Μπαράλες είχε
τραυματιστεί και ήταν εκτός τερέν,
με τον Τσιώλη να τον αντικαθιστά
μετά τη σέντρα.
Ο σουηδός επιθετικός Μάρκους
Μπεργκ είχε ανοίξει το σκορ.
Ανάμεσα στους δύο κεντρικούς
αμυντικούς Γκόιαν και Κοντοέ
έκανε κοντρόλ γύρισε το σώμα
του και κεραυνοβόλησε τον
Ερνάντεζ κάνοντας το 1-0 στο 59΄.
Ο Αστέρας απάντησε άμεσα με
τη σέντρα! Ισοφάρισε με επίσης
εκπληκτικό γκολ από φαλτσαριστό
σουτ του Ντε Μπλάσις στο 60΄.
Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος,
έλεγξε καλύτερα το χώρο του
κέντρου με τους Πράνιτς,
Κλωναρίδη, Ντίνα και περιόρισε
πολύ την ομάδα του Σάκη Τσιώλη,
που με δυσκολία έφτανε στην
αντίπαλη περιοχή. Πολύ καλός και
ο Νάνο, βελτιωμένος ο Ζέκα. Ο
Εντό που μπήκε αλλαγή, βοήθησε
πολύ στο κέντρο τον Αστέρα, είχε
μία-δύο καλές κάθετες πάσες,

όμως οι φάσεις που έγιναν δεν
προβλημάτισαν ιδιαίτερα την άμυνα
και τον Καπίνο.
ΦΑΣΕΙΣ
Ερνάντεζ, Πιπίνης, Ουσέρο,
Μπαράλες (78΄ Ντελγκάδο),
Γκρατσίνι (54΄ Εντό), Τσαμπούρης,
Ζησόπουλος (80΄ Καράσκο),
Ναβάρο, Γκόιαν, Ντε Μπλάσις,
Κοντοές.

Στην πρώτη φάση του Πανευρωπαϊκού η
Εθνική μας ομάδα ξεκίνησε με τον καλύτερο
τρόπο, κερδίζοντας τη Σουηδία (79-51) και τις
παραδοσιακές μπασκετικές δυνάμεις, Ρωσία
(80-71) και Τουρκία (84-61). Ωστόσο, οι δύο
ήττες που δέχτηκε από την Ιταλία(72-81)και
την θεωρητικά ανίσχυρη Φιλανδία (77-86), η οποία κόντρα σε όλα τα
προγνωστικά προκρίθηκε, οδήγησαν την Ελλάδα στην επόμενη φάση χωρίς
κανένα βαθμό.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ:Γιαννακόπουλος,
Κούρντι, Αυλωνίτης,
Λαμπρόπουλος, Κούρος,
Παναγιωτούδης(80΄ Ριβέρο),
Μενδρινός(61΄ Λάσνικ), Ντούνης,
Καλτσάς, Γιάννου(69΄ Καπάνταης),
Αραβίδης.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ:Ρομπέρτο,
Σαλίνο(72΄ Εντινγκά), Σιόβας,
Μανωλάς, Χολέβας, Κάμπελ(57΄
Σέποβιτς), Μανιάτης, Σάμαρης,
Βάις, Σαβιόλα(78΄ Ντομίνγκες),
Ολαϊτάν.

Ισπανία, Σλοβενία και Κροατία ήταν οι αντίπαλοι της Εθνικήςγια τον
δεύτερο γύρο. Η «Επίσημη Αγαπημένη» κατέθεσε ψυχή και σώμα στο
παρκέ στον αγώνα με το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, την Ισπανία και
κατάφερε να κερδίσει ύστερα από έντεκα ολόκληρα χρόνια, με σκορ 79-75.
Δυστυχώς, όμως, αυτό δεν ήταν αρκετό. Η Ελλάδα ήταν υποχρεωμένη
να κερδίσει την οικοδέσποινα Σλοβενία, ώστε να ελπίζει σε μια θέση
στην 8αδα, μετά τα δύο
«στραβοπατήματα» της
πρώτης φάσης. Η νίκη
αυτή τελικά δεν ήρθε ποτέ,
αφού η ομάδα άργησε να…
ξυπνήσει. Οι παίκτες του
Αντρέα Τρινκέρι για 30
λεπτά ήταν σε άλλο αγώνα.
Στην τελευταία περίοδο,
συγκεντρώθηκαν, βελτίωσαν
την άμυνα, έπαιξαν με
πάθος,και κατάφεραν να
μετατρέψουν το -26 (36-62) της τρίτης περιόδου σε 62-68, ενάμισι λεπτό
πριν το τέλος. Αλλά πλέον ήταν αργά και επήλθε το τελικό 73-65.
Η ήττα αυτή έφερε σε δυσκολότατη θέση την Ελλάδα, που πλέον κυνηγούσε
ένα θαύμα, αφού δεν αρκούσε η νίκηεπί της Κροατίας,αλλά επιζητούσε
και νίκη της Ιταλίας επί της Ισπανίας, για να περάσει στα προημιτελικά!
Ο κρίσιμος αυτός αγώνας με την Κροατία κρίθηκε στις δύο παρατάσεις.
H Εθνική μας πάλεψε στο έπακρον, με 10 μόνο παίκτες (ο Λουκάς
Μαυροκεφαλίδης και ο Κώστας Παπανικολάου είχαν τραυματιστεί στις
αναμετρήσεις με Φιλανδία και Ισπανία αντιστοίχως) αλλά ηττήθηκε με 9288, έμεινε εκτός συνέχειας του θεσμού και εκτός του επερχόμενου Mundobasket (πλέον απομένει μόνο το ενδεχόμενο της wild card).
Όσον αφορά τη συνέχεια της διοργάνωσης, οι Σλοβενία και Ουκρανία
πήραν το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ισπανίας,
κατακτώντας την 5η, και 6η θέση αντίστοιχα. Τις δύο αυτές χώρες θα
ακολουθήσουν η Χάλκινη Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία, η ηττημένη
στον Μικρό Τελικό (92-66) Κροατία, καθώς και το ζευγάρι του Μεγάλου
Τελικού. Η Γαλλία αναδείχθηκε επάξια Πρωταθλήτρια Ευρώπης για πρώτη
φορά στην ιστορία της, κερδίζοντας τη Λιθουανία με σκορ 80-66, και με
καλύτερο παίκτη τον TonyParker!
Μυρτώ Τσιτσιού

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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O αντιπρόεδρος
Ανέκδοτα
της Ελληνικής
κυβέρνησης μιλά στα
Ηνωμένα Έθνη
Η κόλαση της Ελλάδας!!!

Αναφέρθηκε στη Συρία, τη Μέση Ανατολή, το
Κυπριακό και το θέμα της ονομασίας της πΓΔΜ
Αθηνά Κρικέλη 28.09.2013
NEA YORKH
Την Παρασκευή (27-09-13) το απόγευμα μίλησε στην
ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων

Εθνών και ο έλληνας αντιπρόεδρος και Υπουργός
Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος. Ξεκίνησε την
ομιλία του με αναφορά στα ζητήματα μετανάστευσης
και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναφέρθηκε στην
επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ
του Ισραήλ και Παλαιστινίων, και τόνισε πως αυτό
αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για την εξεύρεση μιας
τελικής λύσης δηλαδή με ένα ασφαλές Ισραήλ και μια
κυρίαρχη, γειτονική και βιώσιμη Παλαιστίνη η οποία
θα επιφέρει σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
Ο κ. Βενιζέλος καταδίκασε την χρήση χημικών όπλων
στην Συρία και εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στην
αμερικανο-ρωσική πρωτοβουλία για τη συλλογή και
καταστροφή του συριακού χημικού οπλοστασίου.
Μίλησε επίσης και σε θέματα που αφορούν την
Ελλάδα. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην πΓΔΜ με
την οποία η Ελλάδα «προσπαθεί να αναπτύξει σχέσεις
στη βάση των αρχών της Χάρτας των Ηνωμένων
Εθνών και στο πλαίσιο της καλής γειτονίας» όπως
είπε χαρακτηριστικά. Επισήμανε την προσήλωση της
Ελλάδας στην τρέχουσα διαδικασία υπό την αιγίδα των
Η.Ε., έτσι ώστε να συμφωνήσουν οι δύο χώρες σε μια
αμοιβαίως αποδεκτή ονομασία για κάθε χρήση, χωρίς
γκρίζες ζώνες , έτσι ώστε να επιτραπεί ο διαχωρισμός
από την περιοχή Μακεδονία στη βόρειο Ελλάδα.
Είπε πως η επίλυση θα ωθήσει την παραγωγική
συνεργασία, θα συμβάλει στη σταθερότητα αλλά και
την ευημερία της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης.
Αναφέρθηκε και στο κυπριακό ζήτημα, το οποίο
χαρακτήρισε «πρωτίστως ζήτημα παράνομης
στρατιωτικής κατοχής του ενός τρίτου της επικράτειας
μιας χώρας που αποτελεί μέλος των Η.Ε. και της
Ε.Ε.». Επεσήμανε ότι η επίλυση του ζητήματος
αποτελεί «προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής
πολιτικής», εξέφρασε την εκτίμηση της Ελλάδας
«για την αποστολή Καλών Υπηρεσιών του Γενικού
Γραμματέα των Η. Ε. και ειδικότερα για τις τρέχουσες
προσπάθειες που γίνονται για την επανέναρξη
της διαδικασίας των διακοινοτικών συνομιλιών»,
καθώς και την υποστήριξή της στην ανανεωμένη,
εποικοδομητική δέσμη προτάσεων του Κύπριου
προέδρου Ν. Αναστασιάδη.

Ένας Έλληνας πεθαίνει και φτάνει
στη ρεσεψιόν της Κόλασης και ο
υπάλληλος του ανακοινώνει ότι
επειδή είναι υπήκοος χώρας μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να
διαλέξει μία από τις κολάσεις των
χωρών-μελών.
Σκέφτεται λίγο και αποφασίζει να
πάει στη Γερμανική. Οργανωμένη
χώρα σου λέει, τόσα χρόνια στην
Ελλάδα τι κατάλαβα, μου βγάλανε
το λάδι. Τουλάχιστον, ας πάρω
μυρωδιά του τι σημαίνει Ευρώπη,
έστω και στην κόλαση.
Φτάνει λοιπόν μπροστά στην πύλη
της γερμανικής κολάσεως.
Μαύρο μάρμαρο, καλογυαλισμένο,
σιδερένια πύλη και ψηλά γράφει με
μεγάλα γράμματα: ΚΟΛΑΣΗ στα
γερμανικά.
Χτυπάει…. Του ανοίγει ένας άψογα
ντυμένος υπάλληλος και τον ρωτά
τι θέλει.
- Να δω, του απαντά εκείνος πώς
είναι.
– Ούτε να το σκέφτεστε, του απαντά
ο υπάλληλος! Όλη την ημέρα μας
δέρνουνε με κάτι τεράστια μαστίγια
και το βράδυ μας βάζουνε σε κάτι
τεράστια βαρέλια γεμάτα σκατά!!
Φρίκη! Φρίκη!
Όπου φύγει-φύγει ο Έλληνας……
Δοκιμάζει τις υπόλοιπες κολάσεις,
τα ίδια.
Έτσι, απογοητευμένος, καταφεύγει
στην έσχατη λύση, την ελληνική
κόλαση! Φτάνει λοιπόν έξω από την
πύλη.
Μία πύλη εγκαταλειμμένη, βρώμικη
όπου στο ψηλότερο σημείο της
υπάρχει με μεγάλα φωσφορίζοντα
γράμματα η λέξη ΚΟΛΑΣΗ. Το Κ
και το Λ φυσικά δεν ανάβουν.
Έτσι η επιγραφή γράφει «ΟΑΣΗ».
- Ελληνική ανοργανωσιά….
μουρμουρίζει…..
Όσο πλησιάζει, ακούει κάτι
περίεργους θορύβους……
Μοιάζουν με μουσική. Πλησιάζει
περισσότερο. Η μουσική πλέον
ακούγεται ολοκάθαρα. Μπουζούκια,
μπαγλαμάδες κλπ.
Χτυπάει…
Του ανοίγει ένας τύπος κρατώντας
μία μπουκάλα στο χέρι εντελώς
φέσι και τον ρωτά τι θέλει.
- Ήρθα να δω πώς είναι, του λέει
και βάζει το κεφάλι του μέσα…
Τραπέζια, κάπνα, κάτι γκόμενες
χορεύουν πάνω στα τραπέζια
τσιφτετέλια, νταούλια….. Γενικώς,
μπάχαλο.
Τρελαίνεται ο τύπος….
- Τι γίνεται εδώ;! ρωτά.
– Aσε φίλε, χάλια του λέει ο
μεθυσμένος. Η κατάσταση είναι
δραματική εδώ πέρα. Μας δέρνουν
όλη μέρα με κάτι τεράστια μαστίγια
και το βράδυ μας βάζουν σε κάτι
τεράστια βαρέλια με σκατά.
– Πλάκα μου κάνεις, ρωτά ο
πεθαμένος. Εδώ πίνετε και
γλεντάτε……
– Εεε, ξέρεις πώς είναι εδώ στην
Ελλάδα . Τη μία δεν έχουμε σκατά,
την άλλη χαλάνε τα μαστίγια……
Ο Σύμβουλος γάμου
Ένα αντρόγυνο πήγε σε σύμβουλο
γάμου μετά από 20 ολόκληρα
χρόνια γάμου. Όταν ο σύμβουλος
ρώτησε ποιο είναι το πρόβλημά
τους, η γυναίκα άρχισε να εξιστορεί
με πάθος, ένταση και θλίψη όλα τα
προβλήματα που είχαν σε αυτά τα
20 χρόνια. Όλα όμως! Ανέλυσε τα
πάντα.
Ότι ο σύζυγος δεν την προσέχει,
είναι αδιάφορος, ψυχρός, ότι αυτή
νιώθει μοναξιά, αποξενωμένη,
δεν υπάρχει αγάπη πλέον στη
σχέση και όλες τις ανάγκες που
μένουν ανεκπλήρωτες από έναν
κενό γάμο. Αφού ο σύμβουλος
την άφησε για αρκετή ώρα να
μιλάει, κάποια στιγμή σηκώθηκε
πάνω, της ζήτησε να σταθεί όρθια
και μετά την αγκάλιασε και την
φίλησε παθιασμένα! Ο άντρας
παρακολουθούσε με προσοχή χωρίς
να αντιδράσει. Μετά από λίγο, η
γυναίκα σταμάτησε και κάθισε ξανά
στην καρέκλα της μισοζαλισμένη.
Ο σύμβουλος γύρισε στον άντρα
και του είπε: “Αυτό χρειάζεται η
γυναίκα σου. Μπορείς να το κάνεις
αυτό τουλάχιστον 3 φορές τη
βδομάδα”? Ο άντρας το σκέφτηκε
για λίγο και είπε: “Κοίτα, μπορώ να
στη φέρνω Δευτέρα και Τετάρτη,
αλλά την Παρασκευή δεν μπορώ,
έχω μπάλα”...
Κερατούκλη, είσαι και
μαρτυριάρης ε;;

Περιμένει κάποιος στη στάση,
οπότε έρχεται ένας άγνωστος, του
τσιμπάει το μάγουλο και του λέει :
- Κερατούκλη!...και φεύγει.
Την άλλη μέρα το ίδιο. Εκεί που
περιμένει το λεωφορείο, πλησιάζει
ο άγνωστος και του τσιμπάει το
μάγουλο λέγοντάς του :
- Κερατούκλη !...και φεύγει.
Αφού έγινε το ίδιο μερικές φορές,
λέει στη γυναίκα του.
- Ασε ρε γυναίκα, ξέρεις τι μου
συμβαίνει τις τελευταίες μέρες; Με
πλησιάζει κάποιος άγνωστος με
τσιμπάει στο μάγουλο και με λέει
κερατούκλη.
- Μη δίνεις σημασία άντρα μου.
Κανένας τρελός θα είναι.
Την άλλη μέρα τον πλησιάζει πάλι ο
άγνωστος, του τσιμπάει το μάγουλο
και του λέει :
- Κερατούκλη, είσαι και
μαρτυριάρης ε;;
Η σοφία του βαρκάρη
Ένας Φυσικός και ένας
Μαθηματικός περπατούν στο λιμάνι
ενός νησιού...
Βλέπουν μία βάρκα και ζητάνε από
τον βαρκάρη να τους κάνει μια
βόλτα.
Ο βαρκάρης δέχεται, και ξεκινάνε.
Λέει ο Μαθηματικός στον βαρκάρη:
- Ξέρεις μαθηματικά;
- Όχι, λέει ο βαρκάρης.
- Ά, χάνεις το 60% της ζωής άμα δεν
ξέρεις μαθηματικά.
- Ξέρεις φυσική; ρωτά με τη σειρά
του ο Φυσικός.
- Όχι, λέει πάλι ο βαρκάρης.
- Ά, χάνεις το 70% της ζωής άμα δεν
ξέρεις φυσική.
Κάποια στιγμή κι ενώ έχουν
απομακρυνθεί αρκετά πιάνει
καταιγίδα. Τα πράγματα γίνονται
δύσκολα και τους ρωτά ο βαρκάρης:
- Κολύμπι ξέρετε;
- Όχι.
- Έ, τότε χάνετε το 100% της ζωής
σας!
Αχ αυτές οι ξανθιές...
Μια ξανθιά παίρνει τηλέφωνο σε
μια αεροπορική εταιρεία και ρωτάει
την τηλεφωνήτρια:
- Πόσο διαρκεί το ταξίδι Αθήνα Θεσσαλονίκη;
- Μισό λεπτό.
- Α! Ευχαριστώ! και κλείνει το
τηλέφωνο.
Tο βιάγκρα
Η σύζυγος πάει στον σεξολόγο :
- Γιατρέ μου ο άντρας μου δεν
μπορεί με τίποτα.
Εδώ και 5 χρόνια δεν έχουμε κάνει
σεξ...
- Viagra δοκιμάσατε;
- Όχι.
Ο άντρας μου ούτε ασπιρίνη δεν
θέλει να πάρει, πόσο μάλλον viagra
...
- Λοιπόν,θα δοκιμάσουμε ένα
κόλπο.
Θα του το ρίξετε στον καφέ, να
δούμε τι θα συμβεί...
Μετά από 3 μέρες επιστρέφει η
κυρία :
- Τι έγινε τελικά;
- Αχ γιατρέ μου , καταστροφή.
Τι να σας λέω! Δεν γίνεται να το
ξανακάνουμε αυτό το κόλπο...
- Μα τι έγινε;
- Του το έριξα το χάπι στο καφέ
όπως είπαμε. Σηκώθηκε ξαφνικά,
έριξε κάτω ότι είχε πάνω στο
τραπέζι, με σήκωσε, μου έσκισε τα
ρούχα, με πέταξε πάνω στο τραπέζι
και...
- Ε, και λοιπόν, δεν το απολαύσατε;
- Αν το απόλαυσα; Ήταν το
καλύτερο σεξ των τελευταίων 20
ετών! Αλλά στα flocafe δεν νομίζω
να ξαναπατήσουμε για πάρα πολύ
καιρό...!!!
Kάθε 2 ώρες ξυπνάω και κλαίω
Συζητούν 2 φίλοι….
-Πω πω, δεν μπορώ να κοιμηθώ
με τίποτα τις τελευταίες μέρες με
την κρίση και τα νέα μέτρα της
κυβέρνησης…
-Εγώ πάλι κοιμάμαι σαν μωρό…
-Πλάκα κάνεις !!!
-Όχι, καθόλου, κάθε 2 ώρες ξυπνάω
και κλαίω…
O τραυλός
Ένας τραυλός πιάνει δουλειά
ως πλασιέ για πώληση
εγκυκλοπαιδειών. Επειδή έσπασε
κάθε ρεκόρ πωλήσεων το αφεντικό
του τον ρωτάει πως τα κατάφερε.
Κι εκείνος του λέει τραυλίζοντας:
- “Είναι πολύ απλό τους ρωτώ αν
θέλουν να τις αγοράσουν ή να τους
τις διαβάσω!!!”

Ένας άντρας προσεύχεται στο
Θεό.
- Κύριε, λυπήσου με, εγώ δουλεύω
σαν σκυλί και η γυναίκα μου την
κάνει αραχτεί στο σπίτι. Θα σού
χρωστάω αιώνια ευγνωμοσύνη αν
μας άλλαζες, εμένα με εκείνη, έτσι
για να καταλάβει πόσο σκληρή
είναι η ζωή ενός άντρα. Ο Θεός
τον λυπήθηκε, τον εισάκουσε
και παφ! το άλλο πρωί ξυπνάει
«γυναίκα», ετοιμάζει το πρωινό,
φκιάνει μερικά σάντουιτς για τον
άντρα της να τα πάρει μαζί του,
ξυπνάει τα παιδιά για το σχολείο,
γεμίζει το πλυντήριο, βγάζει το
κρέας απ`την κατάψυξη, πάει τα
παιδιά στο σχολείο, περνάει απ την
τράπεζα, βγάζει λεφτά, πληρώνει
κάτι λογαριασμούς ΔΕΚΟ, παίρνει
τα ρούχα απο το καθαριστήριο ,και
πετάγεται στα γρήγορα στη λαϊκή.
Κάνει έτσι, είχε πάει δώδεκα,
στρώνει τα κρεβάτια, βγάζει τα
ρούχα απ το πλυντήριο, βάζει
δεύτερη παρτίδα, πάει να πάρει τα
παιδιά απ το σχολείο, στο δρόμο
κάτι ζήτησαν και δεν τους το πήρε,
γκρίνια και καυγάς, γυρίζουν σπίτι,
τα βάζει να φάνε, πλένει τα πιάτα,
απλώνει την μπουγάδα, μέσα, γιατί
έξω έβρεχε, διαβάζει κάμποσο τα
παιδιά, ρίχνει λίγο σίδερο, ετοιμάζει
το φαγητό, στρώνει τραπέζι, τρώνε,
κοιτάει να πλυθούνε τα παιδιά και
τα βάζει για ύπνο.
Στις 9 ήταν τέζα, έτοιμη για
ύπνο αλλά της την πέφτει ο
σύζυγος και... Την άλλη μέρα το
πρωί ξαναπροσεύχεται. - Κύριε,
έκανα μεγάλο λάθος μ αυτό που
σού ζήτησα. Δεν το αντέχω. Σε
παρακαλώ ξανακάνε με αυτό που
ήμουνα. Και ο Θεός : - Γιε μου,
φυσικά και θα σε ξανακάνω αυτό
που ήσουνα όμως υπάρχει μια μικρή
λεπτομέρεια. Πρέπει να περιμένεις
εννιά μήνες γιατί χθες το βραδύ
έμεινες έγκυος...!!!
Οι καθηγήτριες
Ήθελε ένας να ανοίξει οίκο
ανοχής... Στον 1ο όροφο έβαλε
μοντέλα. Στον 2ο έβαλε νοικοκυρές
και στον 3ο καθηγήτριες. Πρώτη
βδομάδα λειτουργίας τα μοντέλα
έβγαλαν 1000 ευρώ, οι νοικοκυρές
1000 ευρώ και οι καθηγήτριες
3000 ευρώ. Την δεύτερη βδομάδα
τα μοντέλα έβγαλαν 800 ευρώ,

οι νοικοκυρές 700 ευρώ και οι
καθηγήτριες 3500 ευρώ.

Το αφεντικό τρελάθηκε. Κάθε
εβδομάδα τα μοντέλα και οι
νοικοκυρές έβγαζαν όλο και
λιγότερα ενώ οι καθηγήτριες
όλο και περισσότερα. Πιάνει και
ρωτά έναν πελάτη που ήταν κάθε
μέρα εκεί: - Γιατί προτιμάς τις
καθηγήτριες; - Ε, την πρώτη μέρα
πήγα στα μοντέλα. Όλο “Μη το
ένα, μη το άλλο, μη θα μου σπάσει
κανένα νύχι, μη θα χαλάσει το
σώμα μου”. Την άλλη μέρα πήγα
στις νοικοκυρές. Αυτές ήταν
συνέχεια “Όχι στο κρεβάτι, μόλις
το έστρωσα. Όχι στον καναπέ,
είναι καινούργιος. Μην πατάς
εδώ, μη θα χαλάσεις εκείνο”. Ενώ
οι καθηγήτριες μόλις τελειώσεις
σε ρωτάνε: «Το καταλάβατε, ή
να το ξανακάνουμε για να το
εμπεδώσετε;»
Ο ξεχασιάρης πιστός...
Είναι ένας τύπος που προσεύχεται
κάθε μέρα στο Θεό και λέει: - Θεέ
μου σε παρακαλώ, κάνε να κερδίσω
το ΛΟΤΤΟ.
Σε όλη του τη ζωή κάνει την ίδια
ευχή, ώσπου πεθαίνει και φτάνει
στον παράδεισο. Εκεί συναντάει τον
Άγιο Πέτρο και τον ρωτάει:
- Γιατί δεν μου πραγματοποιήσατε
τη μοναδική ευχή που σας έκανα
κάθε μέρα και με τόσο πίστη;
- Αφού μετά από τις προσευχές
σου ξέχναγες να παίζεις ΛΟΤΤΟ τί
φταίμε εμείς;
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ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ Β.Κ.
Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 , Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου και Κυριακή
22 Σεπτεμβρίου στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο διοργανώθηκε το 36ο
τριήμερο φεστιβαλ ελληνικού φαγητού. Η Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, η επιτροπή του 36ου Φεστιβάλ Ελληνικού Φαγητού και οι
εθελοντές αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για την υπέροχη προβολή του
Ελληνικού Φαγητού στους Καναδούς. Τις προσπάθειες αυτές του ελληνισμού
εκτίμησε και χειροκρότησε και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο
Βανκούβερ κ. Ηλίας Κρεμμύδας, στη σύντομη ομιλία του που έκανε την
Παρασκευή το βράδυ όπου η Πρόεδρος της Κοινότητας κα Έφη Κερασιώτη
επίσημα έκανε την έναρξη του Φεστιβάλ.
Η παρουσία των χορευτικών συγκροτημάτων της παροικίας μας ήταν πολύ
εντυπωσιακή και ενθουσίασε τους Καναδούς επισκέπτες.
Στην έναρξη του Φεστιβάλ Ελληνικού Φαγητού παρευρέθηκε ο Γενικός
Πρόξενος του Βανκούβερ κ. Ηλίας Κρεμμύδας, ο νέος Προξενικός
Λιμενάρχης Γεώργος Γιαννάκης, με την σύζυγό του και τα παιδιά τους, ο
Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημ. Παρτσάφας, ο Ιερέας π. Κωνσταντίνος Τσιόλας
και η πρεσβυτέρα, ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας
Σούρεη κ. Αντώνιος Ανδρέου και η σύζυγός του, η Δις Ελένη Τσεμπέλη, από
την Κοινότητα Ανατολικού Βανκούβερ και 3η Αντιπρόεδρος Φιλοπτώχου
Μητρόπολης, η κα Γαβριέλα Εξαρχούλης Αντιπρόεδρος Φιλοπτώχου Αγίου
Γεωργίου Την παρουσίαση των επισήμων ανακοίνωσε ο Πρώην Πρόεδρος
της Ελληνικής Κοινότητας κ. Πήτερ Κλέτας και την παρουσίαση του
προγράμματος έκανε ο κ. Κώστας Καρβέλης.
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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

ΦΘΗΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Los Cabos

7 nights, October 14 – 21
Holiday inn, all inclusive
$589.00 plus tax of $392 total $981.00 per person based
on double occupancy

Honolulu

7 nights, October 10 – 17
Miramar at Waikiki
$819.00 plus tax of $134.00
total $953.00 per person
based on double occupancy

Riviera Maya

7 nights, October 15 – 22
Gran Bahia Principe Coba,
all inclusive $799.00 plus tax
$362.00 total $1161.00 per
person based on double
occupancy

Disneyland

4 nights, October 15 – 19
Holiday Inn and Suites
$399.00 plus tax of $134.00
total $533.00 per person
based on double occupancy
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Άγρια δολοφονία στο Κερατσίνι
45χρονος ακροδεξιός σκότωσε 34χρονο αριστερό
Ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας
Εγκαταλείπει την παθητική στάση η κυβέρνηση. Κινητοποίηση ΕΛΑΣ και διωκτικών αρχών
Αντώνης Ανακέφαλος

Θρυαλίδα στο εύφλεκτο πολιτικό
σκηνικό γίνεται η δολοφονία
34χρονου άντρα στο Κερατσίνι
από ακροδεξιό, μετά από επίθεση
χρυσαυγιτών, μπροστά στα μάτια
αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ, οι
οποίοι αδράνησαν. Το νέο αιματηρό
συμβάν ερμηνεύεται ως συνέχεια
και αποτέλεσμα εγκληματικής
δράσης οργανωμένων ομάδων του
ακροδεξιού χώρου, που συνδέονται
σε πολλές περιπτώσεις με τη
Χρυσή Αυγή. Είναι η “σταγόνα που
ξεχείλισε το ποτήρι”, αναγκάζοντας
κυβέρνηση και κόμματα να
εγκαταλείψουν την παθητική
στάση απέναντι στο φαινόμενο
της αυξανόμενης πολιτικής και
φυλετικής βίας. Σύσσωμος ο
πολιτικός κόσμος στρέφεται
πλέον κατά της Χρυσής Αυγής,
χαρακτηρίζοντας απερίφραστα
τη δράση της “εγκληματική”,
ενώ η αστυνομία και οι διωκτικές
αρχές αναλαμβάνονουν δράση,
αναζητώντας πειστήρια και
αποδείξεις.
Το πολιτικό κλίμα φορτίζεται
επικίνδυνα και η ένταση
κλιμακώνεται - όπως ακριβώς
επιδιώκει η Χρυσή Αυγή, η οποία
δουλεύει μεθοδικά πάνω σ’ αυτή τη
στρατηγική.
Ένα ιδιότυπο μπρα-ντε-φερ
βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ των
δυνάμεων του αποκαλούμενου
δημοκρατικού τόξου και της
φιλοναζιστικής ακροδεξιάς,
με διακύβευμα την πολιτική
ομαλότητα.
Όπως επισημαίνουν
κοινοβουλευτικοί παράγοντες και
πολιτικοί σχολιαστές, η έκβαση
αυτής της αναμέτρησης θα
εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό
από την αποφασιστικότητα της
κυβέρνησης και από τη στάση της
αστυνομίας και των δικαστικών
αρχών, που θα είναι οι βασικοί
βραχίονες της πολιτείας στην
προσπάθεια για τη διατήρηση της
νομιμότητας.
Για την κυβέρνηση και τα
δημοκρατικά κόμματα η
προσπάθεια αναχαίτισης του
κύματος βίας που εκπορεύεται
από τη Χρυσή Αυγή, είναι “δίκοπο
μαχαίρι”: Αντί να αποκαλύψει το
πραγματικό ιδεολογικό πρόσωπο και
τις πρακτικές της φιλοναζιστικής
οργάνωσης, μπορεί να την
εμφανίσει στα μάτια μιας μεγάλης
μερίδας του εκλογικού σώματος
ως “θύμα του συστήματος”,
αυξάνοντας την απήχηση και την
εμβέλεια της.
Πολιτικοί παράγοντες εκφράζουν
σοβαρές αμφιβολίες και για
το κατά πόσο μπορεί να είναι
αποτελεσματική η προσπάθεια
εντοπισμού και καταπολέμησης
έκνομων δραστηριοτήτων μελώνφίλων και οπαδών της Χρυσής
Αυγής. Όπως επισημαίνουν, στα
μεσαία και κατώτερα κλιμάκια
της αστυνομίας η φιλοναζιστική
οργάνωση έχει πολλούς
υποστηρικτές και αντιμετωπίζεται
με ανοχή, ενώ πολλές φορές
έχουν καταγγελθεί περιστατικά
συγκάλυψης.
Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση
δεν έχει μεγάλα περιθώρια
χειρισμών. Οι δημοσκοπήσεις
δείχνουν ότι τα ποσοστά της
Χρυσής Αυγής ανεβαίνουν, η
στρατηγική της έντασης την ευνοεί
μέχρι στιγμής και μετά τις εκλογές
το πρόβλημα θα μεγαλώσει.
Για «χαλαρή» και όχι έμμισθη
σχέση με τη Χρυσή Αυγή έκανε
λόγο κατά τη διάρκεια της
απολογίας του ο 45χρονος Γιώργος
Ρουπακιάς,ο οποίος κρίθηκε
προφυλακιστέος και οδηγήθηκε
στον Κορυδαλλό.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο

Ρουπακιάς είπε ότι υπήρξε
οργανωμένο μέλος άλλου πολιτικού
κόμματος. Υποστήριξε ότι την
ημέρα του περιστατικού έπινε
τον καφέ του σε καφετέρια της
περιοχής. Την ώρα που πήγε να
μπει στο αυτοκίνητό του δέχτηκε
επίθεση. Πήρε το μαχαίρι που
είχε στο αυτοκίνητό του και
ασυναίσθητα επιτέθηκε και
δολοφόνησε τον 34χρονο.
Δήλωσε ότι έχει συνειδητοποιήσει
τι έχει συμβεί και ότι από την
πρώτη μέρα έκλαιγε αφού «έκλεισε
δύο σπίτια»,τόνισε επίσης ότι το
τηλεφώνημα που δέχτηκε δεν είχε
καμία σχέση με τη δολοφονία του
34χρονου.Υποστήριξε ότι μια φορά
βοήθησε σε διανομή τροφίμων της
Χρυσής Αυγής, δεν είχε σχέση με το
κόμμα, και εργαζόταν σε εταιρεία
βυτιοφόρων.
«Τηλεφώνησα επανειλημμένα στον
Γιώργο Πατέλη να με βοηθήσει κι
αυτός μου είπε “κόψε τον λαιμό
σου έτσι όπως τα έκανες”». Σε
αυτόν τον ισχυρισμό προχώρησε
στην απολογία του ο 45χρονος
Γιώργος Ρουπακιάς, δράστης της
εν ψυχρώ δολοφονίας του Παύλου
Φύσσα πριν από δέκα ημέρες στην
Αμφιάλη.
«Το Βήμα» αποκαλύπτει νέα
άγνωστα σημεία της δικογραφίας
για τη δολοφονία του 34χρονου
μουσικού. Σύμφωνα με αυτά,
τα πέντε «μυστηριώδη» και
πολυσυζητημένα πρόσωπα με τα
οποία επικοινώνησε ο δράστης το
επίμαχο χρονικό διάστημα είναι
εκτός του προέδρου της Τοπικής
Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής
στη Νίκαια, ο Ευθύμιος Καζ.,
μέλος της Τοπικής Οργάνωσης
του νεοναζιστικού μορφώματος,
ο Γιώργος Δ., απόστρατος
αξιωματικός, επισκέπτης των
γραφείων της Χρυσής Αυγής,
ο Αντώνης Τσ.για τον οποίο
δηλώνεται ότι είναι φίλος του γιου
του δράστη, και κάποιος Θεοφάνης
Σβ., του οποίου διερευνάται ο ρόλος
και η ακριβής εμπλοκή του στην
υπόθεση.
Με τα άτομα αυτά (τα πλήρη
στοιχεία τους είναι στη διάθεση
του «Βήματος») φέρεται να
επικοινώνησε ο δράστης το επίμαχο
χρονικό διάστημα πριν και μετά τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα.
Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι
αμέσως μετά την ανάδειξη των
συγκεκριμένων ονομάτων στη
δικογραφία οι αστυνομικές και οι
δικαστικές αρχές ζήτησαν την άρση
απορρήτου των πέντε τηλεφωνικών
αριθμών τους. Σύμφωνα με έγγραφα
της δικογραφίας, το τηλέφωνο του
Γιώργου Πατέλη φέρεται να έχει
επικοινωνήσει με τους βουλευτές
της Χρυσής Αυγής Ηλία Κασιδιάρη,
Ηλία Παναγιώταρο και Γιάννη
Λαγό, χωρίς ωστόσο ακόμη να είναι
ευκρινές αν αυτές οι κλήσεις έχουν
γίνει το επίμαχο χρονικό διάστημα
ή σε προγενέστερο ή μεταγενέστερο
χρόνο.
Αξιοσημείωτα ακόμη στοιχεία της
απολογίας του Γ. Ρουπακιά είναι
ότι αυτός εντόπισε την ένταξή
του στη Χρυσή Αυγή προ τριών
μηνών και την οποία απέδωσε στην
οικονομική κρίση. Το τηλεφώνημα
που φέρεται να δέχθηκε σπίτι του
από τον Γιώργο Δ. υποστηρίζει ότι
έγινε στις 22.30, δηλαδή μία ώρα
πριν από τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα, προκειμένου να πάει σε
μία καφετέρια της Αμφιάλης, κοντά
σε αυτήν απ’ όπου ξεκίνησε ο
καβγάς. Εκεί θα έβλεπε τον αγώνα
Ολυμπιακού - Παρί Σεν Ζερμέν, ο
οποίος ας σημειωθεί ότι ήταν στο
δεύτερο ημίχρονο.
Ο Γ. Ρουπακιάς υποστηρίζει στην
απολογία του ότι στην καφετέρια
ήταν μόνος του και τότε είχε

τηλεφωνική επικοινωνία με τον
Γ. Πατέλη και τους άλλους με
τους οποίους«συζήτησαν για
διάφορα άσχετα θέματα». Μάλιστα
υποστήριξε ότι ο ίδιος είχε κρατήσει
από το προηγούμενο βράδυ
-άγνωστο πώς- το κινητό συγγενούς
του Ευθ. Καζ.
Ο δράστης περιέγραψε με ωμότητα
τη στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας
του Παύλου Φύσσα λέγοντας -αφού
επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι
δέχθηκε πρώτος επίθεση και είχε
ξυλοκοπηθεί- ότι «δεν τον ήξερα
και ήταν αυτός που βρήκα πρώτος
μπροστά μου».
Στη συνέχεια ο 45χρονος αναφέρει:
«Επειδή ο Γιώργος Πατέλης
είναι πρόεδρος της Τοπικής
Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής
και ήξερε πολλούς δικηγόρους,
του τηλεφωνούσα να με βοηθήσει.
Όμως μου έκλεινε το τηλέφωνο...»
Ενός λεπτού σιγή στη Βουλή για
τον Παύλο Φύσσα, απουσία της
Χρυσής Αυγής
Υπενθυμίζεται ότι το πρωί
σημειώθηκε ένταση μεταξύ του
ΣΥΡΙΖΑ και της Χρυσής Αυγής
έπειτα από πρόταση για ενός λεπτού
σιγή που κατέθεσε ο Δημήτρης
Παπαδημούλης.Οι βουλευτές της
Χρυσής Αυγής απουσίαζαν από
την αίθουσα,πρόταση την οποία
απέσυρε λίγη ώρα αργότερα,
αντιδρώντας στο γεγονός ότι και η
Χρυσή Αυγή δέχτηκε την πρόταση,
κάτι που θεωρήθηκε από τον κ.
Παπαδημούλη υποκριτικό
Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του
Παύλου Φύσσα τήρησε το απόγευμα
της Πέμπτης η Βουλή, χωρίς την
παρουσία της Χρυσής Αυγής στην
αίθουσα της Ολομέλειας.
Ο προεδρεύων του σώματος
Γιώργος Καλατζής,
εκμεταλλευόμενος την απουσία
των βουλευτών της ΧΑ, πρότεινε
στο σώμα να τηρηθεί τη δεδομένη
στιγμή, ενός λεπτού σιγή.
Πλήθος κόσμου στην κηδεία του
Τον συνόδεψαν με τραγούδια
και την ιαχή «αθάνατος» στο
νεκροταφείο Σχιστού
Περίπου χίλια άτομα παραβρέθηκαν
στην κηδεία. Ο πατέρας του
αδικοχαμένου Φύσσα ζητά να
βρεθεί εκείνος που τηλεφώνησε στο
δολοφόνο.
Πολύς κόσμος ήταν
συγκεντρωμένος στο νεκροταφείο.
αρουσία απλών ανθρώπων μέχρι
στιγμής και όχι οργανωμένων
σχηματισμών. Η οικογένεια έχει
ζητήσει να ενισχυθεί το Χαμόγελο
του Παιδιού αντί για κατάθεση
στεφανιών.
Συνθήματα («Το αίμα κυλάει,
εκδίκηση ζητάει», «Ο λαός δεν
ξεχνά, θάνατος στον φασισμό»,
«Ένας στο χώμα, χιλιάδες στον
αγώνα») ακούστηκαν με το που
βγήκε το φέρετρο από την εκκλησία.
Οι συγκεντρωμένοι τραγουδούν
στίχους του αδικοχαμένου Παύλου
Φύσσα την ώρα της ταφής.
Ακολούθησαν χειροκροτήματα
και οι παρευρισκόμενοι φώναζαν
«αθάνατος».Νωρίτερα, οι
συγκεντρωμένοι ζήτησαν να
απομακρυνθούν οι κάμερες.Ένας
φωτορεπόρτερ απωθήθηκε όταν
επεχείρησε να βγάλει φωτογραφίες.
Φίλος Παύλου: “Δεν είμαι σίγουρος
αν είχαν και άλλον στόχο από
την παρέα, ο Παύλος όμως ήταν
στόχος”
Μία αποκαλυπτική συνέντευξη
παραχώρησε ένας από τους φίλους
του Παύλου Φύσσα, μιλώντας για
τον χαρακτήρα του Παύλου, τις
ωραίες τους στιγμές, για την...
ελληνική hip-hop και φυσικά
για την τραγική νύχτα της 18ης
Σεπτεμβρίου.
Γνώριζες προσωπικά τον Παύλο
Φύσσα;

Φυσικά και τον γνώριζα, όπως
οι περισσότεροι στο χώρο της
μουσικής μας.
Είχατε συνεργαστεί ποτέ;
Έχουμε ανέβει στην ίδια σκηνή.
Δυστυχώς δεν προλάβαμε να
κάνουμε κάποιο κομμάτι μαζί, κάτι
που το θέλαμε και οι δύο πολύ και
το συζητάγαμε καιρό.
Μπορείς να μας πεις δύο λόγια για
τον χαρακτήρα του;
Ο Παύλος ήταν άνθρωπος ανοιχτός,
κοινωνικός, ανοιχτή καρδιά που
λέμε, έδινε για την μουσική όλο
του το είναι, από τους ανθρώπους
που βοήθησαν κόσμο να ανέβει, να
ακουστεί, να διαδοθεί η κουλτούρα
μας. Ήταν μάγκας που μίλαγε για
την αλήθεια, όπως επίσης ήταν και
μεγάλος γλεντζές, ακόμα θυμάμαι
που γιορτάζαμε τα 33τα γενέθλιά
του στο live με νταμιτζάνες
τσίπουρο και είχαμε γίνει όλοι
κομμάτια. Ωραία νύχτα!
Ακόμα να συμπληρώσω πως ήταν
άτομο μπέσαλης, δε σε γούσταρε
-έπαιρνες αυτό που άξιζες- σε
γούσταρε -σε είχε θεό- και αυτό το
έκφραζε με μεγάλη άνεση και χωρίς
φόβο και στο μικρόφωνο.
Ας έρθουμε τώρα στην δυσάρεστη
για όλους μας νύχτα της 18η
Σεπτεμβρίου, όπου ο Παύλος
δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από το
κατά ομολογία μέλος της χρυσής
αυγής. Πότε πληροφορήθηκες για το
γεγονός και ποια ήταν η πρώτη σου
αντίδραση;
Η αλήθεια είναι ότι γύρισα σπίτι
μετά τα μεσάνυχτα, άνοιξα από
συνήθεια το facebook, και κάπου
εκεί παίρνει το μάτι μου ένα status,
όχι τόσο αναλυτικό, το οποίο
κλείνει με το -Καλό Ταξίδι Killah P- ... Στην αρχή λέω δε μπορεί
τρολλάρουν τώρα... Έπειτα άρχισα
να ψάχνω πληροφορίες και είδα να
γράφουν 34χρονος Παύλος Φύσσας
νεκρός από χρυσαυγίτη,, Παγώνω,
δε θυμόμουν το επίθετό του Παύλου
και λέω παρεξήγηση θα είναι
τώρα αυτό, θα θέλουν να βγάλουν
λαβράκι τα κουτσομπολίστικα
sites. Στην συνέχεια ρώτησα άτομα
του χώρου τι συμβαίνει και μου
επιβεβαίωσαν ότι ο Killah P είναι
νεκρός!
Θεωρείς ότι πρέπει να
καταλογιστούν ευθύνες σε
αστυνομία και ΕΚΑΒ;
Δεν είναι η πρώτη φορά που τα
σώματα αυτά δεν κάνουν καλά την

δουλεία τους.
Άρα έχουν μερίδιο ευθύνης;
Φυσικά και έχουν ένα αρκετά
μεγάλο μερίδιο.
Θεωρείς ότι ο Παύλος Φύσσας
στοχοποιήθηκε, λόγω του
αντιφασιστικού του αγώνα ή απλά
έτυχε και σκότωσαν αυτόν από την
παρέα;
Πιστεύω ότι τον στοχοποίησαν,
πιστεύω ότι θέλησαν να
χρησιμοποιήσουν την τακτική του
φόβου, πίστευαν ότι σκοτώνοντας
ένα δημόσιο πρόσωπο θα κολώσουν
όλοι, ήταν φανερά μία οργανωμένη
επίθεση, αλλά από την άλλη τι
σημαίνει έτυχε; βγήκε ο χάρος
παναγιά και όποιον πάρει;
Όταν λέω έτυχε εννοώ ότι από
την παρέα του Παύλου, τυχαία
σκότωσαν αυτόν και ότι θα
μπορούσε να ήταν κάποιος άλλο
στην θέση του.
Επομένως πιστεύεις ότι η επίθεση
ήταν συγκεκριμένα για τον Παύλο
Φύσσα;
Δεν είμαι σίγουρος αν είχαν και
άλλον στόχο από την παρέα, ο
Παύλος όμως ήταν στόχος!
Είχε ξανά βρεθεί σε παρόμοια θέση;
Δεν ξέρω τον τελευταίο καιρό αν
είχε ξανασυμβεί και σε τι διάσταση,
αλλά αυτή τη φορά είναι φανερό ότι
θελαν να τον βγάλουν εκτός, χωρίς
να ξέρουν ότι για καθέναν από εμάς
υπάρχουν από πίσω μας χιλιάδες
όπως είπε και ένας αύμνηστος
γκουρού.
Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα
“παίζει” παντού (τηλεόραση, internet, εφημερίδες κτλ) και ακούγονται
πολλές ακρότητες από μερικούς.
Πιστεύεις ότι κάποιοι πάνε να
επωφεληθούν από αυτή την ιστορία;
Αν μιλάς για τα ΜΜΕ φυσικά και
επωφελούνται -δώσε τροφή στο
κοράκι που λέμε- η αλήθεια είναι
δεν βλέπω πια τηλεόραση και
πόσο μάλλον τώρα που έχουμε
αφήσει στα νύχια τους ένα κομμάτι
από την ψυχή μας. Ο λαός είναι
τόσο αποχαυνωμένος, είναι σε
τέτοια κατάσταση που δεν αρκεί
να βλέπει στην κώλο τηλεόραση
για να καταλάβει τι έγινε! Είναι
συνηθισμένος στην σαπουνόπερα,
κάπως έτσι το παίρνει και αυτό. Η
αληθινή δράση είναι στο δρόμο,
εκεί που ξεκινάνε και τελειώνουν
όλα.
Ο Παύλος ήταν ένα ενεργό μέλος
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ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΟ
ΣΟΥΡΕΗ
Το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2013 ο σύλλογος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του Σούρεη είχε το ετήσιο γεύμα στο
οποίο παρευρέθηκαν μέλη και αντιπρόσωποι από όλες τις άλλες κοινότητες.
Η αίθουσα της Κοινότητας ήταν γεμάτη και το γεύμα ήταν πάρα πολύ καλό
και όλοι έμειναν ευχαριστημένοι. Την έναρξη του φαγητού ευλόγησε ο Ιερέας
της Κοινότητας π. Κωνσταντίνος Τσόλος. Από τις παρακάτω φωτογραφίες
απουσιάζει η Πρεσβυτέρα, που καθ΄όλη την διάρκεια σερβίριζε φαγητό
βοηθώντας και τις άλλες κυρίες του συλλόγου. Η Πρόεδρος του συλλόγου
της Φιλοπτώχου Σούρεη κα Betty Στρατιδάκη στο τέλος ευχαρίστησε όλες
τις κυρίες της Φιλοπτώχου Αδελφότητας της Ελληνικής Παροικίας που
συμβάλλουν στο έργο της οργάνωσης και εξέφρασε και τις ευχαριστίες της
σε όλες και όλους που βοήθησαν να έχει επιτυχία η εκδήλωσή τους.

Αριστερά:
Η Πρόεδρος του
συλλόγου Φιλοπτώχου
Αδελφότητας των Αγίων
Κωνσταντίνου & Ελένης
της Κοινότητας Σούρεη
κα Betty Στρατιδάκη,
την ώρα που εκφράζει
τις ευχαριστίες της
προς όλους.
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Άγρια δολοφονία στο Κερατσίνι
45χρονος ακροδεξιός σκότωσε 34χρονο αριστερό
(Σνέχεια από σελίδα 12)
της hip-hop σκηνής στην Ελλάδα.
Ποια ήταν τα σχέδιά του για το
μέλλον;
Σχέδια για ένα καλύτερο hiphop, ενωμένο hip-hop, καλύτερη
κοινωνία, ενωμένη κοινωνία. Αυτό
είναι το μόνο σίγουρο, τα άλλα είναι
δευτερεύουσας φύσης.
Ως μέλος της hip-hop σκηνής θα
παλέψεις για το όραμα του Παύλου;
Ο θάνατος του Παύλου πίστεψε
με γκρεμίζει και ξαναχτίζει τα
πράγματα από την αρχή, τις όποιες
κόντρες, τις όποιες διαφορές, τον
όποιο εγωισμό -εκτός και αν κάποιοι
είναι τυφλοί ή βαριά άρρωστοι ή
απομονωμένοι στα βουνά- αυτοί
δεν είναι μέλη του hip-hop αλλά
παράσιτα. Οπότε ναι κάθε μέλος
του hip-hop οφείλει να παλέψει
για αυτό, η ίδια η φλόγα καίει
στην καρδιά του διπλανού, αυτό
που έγινε δεν ξεχνιέται και καλώς
ή κακώς δίνει νέο χαρακτήρα στο
ελληνικό hip-hop, το επαναβαφτίζει.
Νομίζω πως αυτό είναι το καλύτερο
κλείσιμο που θα μπορούσαμε να
είχαμε, θες να συμπληρώσεις κάτι
άλλο;
Ότι και να πω για να δώσω
κουράγιο στην οικογένεια του
Παύλου δεν το νιώθω αρκετό, ο
Παυλάρας είναι λεβέντης και στο
πρόσωπο κάθε σωστού προτύπου
για την κοινωνία να βλέπουνε το γιο
τους και έπειτα να χαμογελούν στον
ουρανό για το δημιούργημά τους.
Αγάπη μόνο, όλα τα άλλα βάλτα
για προσάναμμα, όπως έλεγε και ο
φίλος Παύλος...
‘Όχι’’ των δικηγόρων του Πειραιά
στον Ρουπακιά
Κανένα μέλος του Δικηγορικού
Συλλόγου Πειραιά δεν δέχθηκε
να αναλάβει την υπεράσπιση
του Γιώργου Ρουπακιά, του
κατηγορούμενου για τη δολοφονία
του 34χρονου Παύλου Φύσσα , την
περασμένη Τρίτη ,στο Κερατσίνι.
Σε ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός
Σύλλογος Πειραιά αναφέρει ότι
«συναισθανόμενος τον ρόλο και
την ευθύνη του, καταδικάζει
απερίφραστα κάθε υποκινητή
συμπεριφορών βίας και κάθε
πρεσβευτή αντιλήψεων είτε
υφέρπουσας είτε πανηγυρικώς
εκδηλούμενης φασίζουσας
νοοτροπίας»....
Όπως σημειώνετα, «ο θάνατος
του Παύλου Φύσσα δεν αποτελεί
τυχαίο και μεμονωμένο περιστατικό.
Αντίθετα αποτελεί προφανέστατη
συνέχεια του περιστατικού του
Περάματος, του Μελιγαλά, της
επίθεσης κατά του δημάρχου
Αθηναίων, της κακοποίησης
μεταναστών».
«Ο φόνος στην Αμφιάλη είναι
αποτέλεσμα της κλιμάκωσης
του σχεδίου των εχθρών της
Δημοκρατίας για την κατάλυση
των θεσμών, για ισοπέδωση του
διαλόγου και της διαφωνίας, για
τον εγκλωβισμό σε συνθήκες
φοβίας ολόκληρης της ελληνικής
κοινωνίας. Ο Παύλος Φύσσας δεν
πέθανε τυχαία από βασανιστήρια
σε κάποιο υπόγειο της ΕΣΑ. Ο
τότε φασισμός προσπαθούσε
να κρύβεται. Ο τωρινός είναι
θρασύς και απροκάλυπτος.
Κρατάει λάβαρα και πανηγυρίζει,
περιφέροντας άναρθρες κραυγές
και παραγγέλματα στις εσχατιές της
ελληνικής επικράτειας αναζητώντας
ακόλουθους και βαστάζους».
Παράλληλα επισημαίνεται ότι
«το κράτος και οι μηχανισμοί
ελέγχου του δεν έχουν το
δικαίωμα να γυρίζουν το κεφάλι,
όταν προσβάλλονται οι θεσμοί.
Σε οποιεσδήποτε περιπτώσεις
εκδηλώσεως παράνομης
συμπεριφοράς, ο παρευρισκόμενος
αστυνομικός παρεμβαίνει. Μάλιστα
συχνά, μας έχει συνηθίσει να
παρεμβαίνει διακινδυνεύοντας
τη σωματική του ακεραιότητα.
Ποιος λοιπόν είναι ο λόγος που ο
αστυνομικός αρνείται ή διστάζει
να παρέμβει σε συγκεκριμένης
μορφής παραβατικές συμπεριφορές,
καλυμμένες από το μανδύα της ίδιας
πάντοτε φασίζουσας αντιλήψεως;
Είτε διστάζει είτε αρνείται ο

αστυνομικός, το πρόβλημα είναι
σημαντικό. Στη δεύτερη μάλιστα
περίπτωση εύλογα δημιουργείται
το δίλημμα εάν ο αστυνομικός
παραχωρεί τη δική του εξουσία σε
αυτόκλητους τιμωρούς είτε ακόμη
χειρότερα, εάν συμφωνεί μαζί
τους. Γιατί η δικαιοσύνη αφήνεται
απροστάτευτη και διστάζει να
παρεμβαίνει σε κάθε περίπτωση
κατάφωρης παράβασης των
νόμων;» διερωτάται ο Δικηγορικός
Σύλλογος Πειραιά.
Στο μεταξύ, ελεύθεροι, χωρίς
περιοριστικούς όρους, με την
σύμφωνη γνώμη ανακριτή και
εισαγγελέα, αφέθηκαν η σύζυγος
του δράστη της φονικής επίθεσης
στο Κερατσίνι, μια ακόμη γυναίκα
(η οποία, κατά την απολογία
της στον ανακριτή, φέρεται να
υποστήριξε ότι δεν έχει σχέση με
την επίθεση και ότι απλά γνώριζε
τη γυναίκα του δράστη) και ο
γραμματέας της τοπικής οργάνωσης
της Χρυσής Αυγής στον Πειραιά.
Αποκαλύψεις- φωτιά από πρώην
στέλεχος της Χ.Α.
Αποκαλύψεις που σοκάρουν για το
πραγματικό “πρόσωπο” της Χρυσής
Αυγής δημοσιεύει το Έθνος, με
πηγή ένα πρώην μέλος της Χ.Α.
του πυρήνα της Νίκαιας, ο οποίος
κατονομάζει πολιτικά πρόσωπα που
κινούν τα νήματα και αστυνομική
κάλυψη.
Ενδεικτικό της “ηθικής” της Χ.Α
είναι όπως λέει ότι χρήματα από
τους εράνους πηγαίνουν στις τσέπες
ανθρώπων του κόμματος και ότι
ακόμη και ρούχα από προσφορές
“μόνο για Έλληνες”, τα δίνουν σε
αλλοδαπούς, που τα πωλούν στις
λαϊκές. Σε αυτούς - καταγγέλλει
- ότι πουλούν προστασία και
παίρνουν ποσοστά.
Οι καταγγελίες που δημοσιεύει το
Έθνος δείχνουν μία πολύ βρώμικη
οργάνωση που δρα στην περιοχή
του υποκόσμου.
Όπως αναφέρει, η οργάνωση δρα
με αστυνομική κάλυψη και για
τις επιθέσεις παίρνει το “Οκ” από
βουλευτή της Χ.Α.
Το πρώην μέλος της Χ.Α.
υποστηρίζει -σύμφωνα με το Έθνοςότι ο 45χρονος δράστης δεν ήταν
απλό μέλος αλλά υπαρχηγός στην
ομάδα και ότι ο νεαρός Φύσσας είχε
στοχοποιηθεί για τις απόψεις του.
“Ξέρω ότι τον είχαν στη μπούκα
γιατί είχε αντιφασιστικά τραγούδια.
Είχε κάποιους στίχους που βρίζει
τους χρυσαυγίτες” ανέφερε.
Ο ίδιος αναφέρει πως η Τ.Ο.
της Νίκαιας λειτουργεί ως
τάγμα εφόδου, κατονομάζει τον
καθοδηγητή και βουλευτή της Β’
Πειραιά της Χ.Α. ο οποίος την έχει
υπό την εποπτεία του.
“Ο (...) μας έλεγε πως πρέπει να
πάρουμε το οκ από τον (...) και
εκείνος ενημέρωνε τον αρχηγό. Αν
έδινε το οκ ο αρχηγός βγαίναμε
στους δρόμους. Είτε για να
γράψουμε συνθήματα είτε για
την ‘πέσουμε’ σε Πακιστανούς”,
σημειώνει.
αναφέρει παράλληλα πως αρχηγείο
της δράσης της οργάνωσης είναι το
τοπικό γραφείο όπου φυλάσσονται
και όπλα, τα οποία απομακρύνονται
όταν γίνεται έλεγχος από την
αστυνομία.
Όπως λέει αστυνομικός του Α.Τ.
Νίκαιας είναι χρυσαυγίτης και δίνει
πληροφορίες, ενώ αναλαμβάνει να
“καθαρίσει” όποιους πιαστούν στα
πράσα.
Πολύ ενδιαφέρουσα είναι επίσης
η αποκάλυψη πως οι επιθέσεις
στους Πακιστανούς γίνονται για
δημιουργία εντυπώσεων -θέλοντας
να πείσουν τους ξενοφοβικούς πως
στόχος τους είναι οι μετανάστες-,
καθώς στην πραγματικότητα τα
μέλη της Χ.Α. τους “πουλούν
προστασία”.
Καταγγέλλει δε πως ρούχα που
συγκεντρώνονται από εράνους
“μόνο για Έλληνες” καταλήγουν να
πωλούνται σε πάγκους Ασιατών.
Σε αυτούς πουλούν προστασία και
παίρνουν ποσοστά, όπως αναφέρει.
Το πρώην στέλεχος υποστηρίζει
ότι και χρήματα που μαζεύουν από

εράνους καταλήγουν σε τσέπες
κομματικών στελεχών.
Αναφέρει συγκεκριμένο
περιστατικό, στο οποίο είδε να
παίρνουν ποσό 300 ευρώ από έρανο.
“Με αυτά πληρώνουν τα
κοινόχρηστα τους και άλλα έξοδα
και κάνουν μία ζωή αξιοπρεπή”,
σημειώνει.
Παράλληλα, όσον αφορά στις πηγές
των εσόδων της Χ.Α., αποκαλύπτει
μία “μάχη” -όπως λέει- μεταξύ
Αλβανών ανθρώπων της νύχτας
και μελών της οργάνωσης για την
“προστασία” μαγαζιών στις φτωχές
συνοικίες του Πειραιά, ενώ γίνεται
αναφορά στην πλατεία Μέμου και
στην πλατεία Ελευθερίας, ως πεδίο
αντιπαράθεσης για τα “μπραβιλίκια”
όπως αναφέρει χαρακτηριστικά
στην εφημερίδα.
Συγκλονίζει η μητέρα του: Υπάρχει
σε βίντεο η δολοφονία του παιδιού
μου»
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η μητέρα
του 34χρονου δήλωσε πως «υπάρχει
βίντεο στο οποίο φαίνεται ολόκληρο
το περιστατικό με τη στυγερή
δολοφονία του Παύλου».
Σύμφωνα με την ίδια, το βίντεο έχει
παραδοθεί στην αστυνομία και το
κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας. Η
μητέρα του θύματος πρόσθεσε ότι ο
γιος της δεν είχε «προηγούμενα» με
τον δράστη και πως «ο Ρουπακιάς
είναι ένας πληρωμένος φονιάς».
«Το παιδί μου δεν είχε προηγούμενα
μαζί τους. Δεν τους ήξερε. Ο
Ρουπακιάς ειδοποιήθηκε μέσα από
την καφετέρια. Τον ειδοποίησαν για
να σκοτώσουν έναν.
Έτυχε και ήταν το παιδί μου. Τον
σκότωσαν γιατί προστάτευσε τους
φίλους του» είπε χαρακτηριστικά.
«Ο γιος μου, επειδή ήταν πάντα
μπροστά» είπε η μητέρα του
Παύλου Φύσσα «είπε στους
άλλους σκορπίστε στα στενά και
αφήστε εμένα, θα τους πείσω να
μην γίνει τίποτα».Η ίδια συνέχισε
περιγράφοντας πώς χτυπήθηκε το
παιδί της καθώς ο δολοφόνος του
είπε πριν του καρφώσει το μαχαίρι
στην καρδιά: «Θα σε καθαρίσω».
Οι ΗΠΑ καταδικάζουν τη
δολοφονία
Τη δολοφονία του 34χρονου
Παύλου Φύσσααπό μέλος της
Χρυσής Αυγής, το βράδυ της
Τρίτης17- 09 στο Κερατσίνι,
καταδίκασαν οι ΗΠΑ, όπως ανέφερε
η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του
Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μαρί Χαρφ,
απαντώντας σε σχετική ερώτηση
δημοσιογράφου.
Η κ Χαρφ, απαντώντας σε ερώτηση
για τη δολοφονία αριστερού
ακτιβιστή από οπαδό της Χρυσής
Αυγής, δήλωσε ότι είναι ενήμεροι
για την πρόσφατη δολοφονία και για
τις διαδηλώσεις που ακολούθησαν
ως ένδειξη διαμαρτυρίας.Η
κ.Χαρφ εξέφρασε τα ειλικρινή
συλλυπητήριά της στην οικογένεια
του θύματος.
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα
Ανακοινώσεις για τη δολοφονία
του 34χρονου στο Κερατσίνι έκανε
ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.
Όπως είπε ο Χρήστος Παρθένης,
την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη
συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων
ατόμων ο 45χρονος δράστης έφτασε
στο σημείο με το αυτοκίνητό του.
Κατέβηκε με ένα μαχαίρι και
χτύπησε τον 34χρονο. Ομάδα ΔΙΑΣ
που έκανε περιπολία ενημερώθηκε
και προσέτρεξε στο περιστατικό.
Την ώρα που οι αστυνομικοί
έφτασαν στο σημείο το θύμα είχε
δεχτεί ήδη το χτυπήματα, ενώ
αυτόπτες μάρτυρες υπέδειξαν
ως δράστη τον 45χρονο ο οποίος
συνελήφθη επί τόπου. Στο χώρο
της συμπλοκής βρέθηκε και
κατασχέθηκε το μαχαίρι-στιλέτο με
ίχνη αίματος. Ο δράστης κατά την
εξέτασή του ομολόγησε την πράξη
του και παραδέχτηκε ότι ανήκει σε
συγκεκριμένο πολιτικό χώρο.
Σε έρευνα που έγινε σπίτι του
βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας
ηλεκτρικός εκκενωτής taser. Όπως
κατέθεσε η σύζυγός του στο σπίτι
υπήρχαν ένα πτυσσόμενο γκλομπ
και έντυπο υλικό συγκεκριμένου
πολιτικού χώρου, τα οποία
αναζητούνται.
Ο δράστης θα οδηγηθεί στον
εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στα γραφεία
της Χρυσής Αυγής
Την αποτρόπαια πράξη του
ομολόγησε ο 45χρονος δράστης
της δολοφονίας στο Κερατσίνι. Ο
45χρονος συνελήφθη λίγο μετά τη
δολοφονία του 34χρονου Παύλου
Φύσσα, μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Επίσης, ο 45χρονος παραδέχτηκε
ότι ανήκει στη Χρυσή Αυγή. Παρά
τις ανακοινώσεις του ακροδεξιού
κόμματος τις απειλές για μηνύσεις
σε όποιον μπλέκει το όνομά της στο
τραγικό συμβάν, ο 45χρονος τους
«άδειασε».
Εν τω μεταξύ, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.
βρίσκονται στα γραφεία της Χρυσής
Αυγής σε Μεσογείων και Λαρίσης
και πραγματοποιούν εξονυχιστική
έρευνα.
Το χρονικό
Σύμφωνα με τις πρώτες
πληροφορίες της αστυνομίας και
τις μαρτυρίες που έχουν κατατεθεί,
όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τα
μεσάνυχτα μέσα σε καφετέρια στην
οδό Παναγή Τσαλδάρη 60, στο
Κερατσίνι, που ο 34χρονος και ο
45χρονος συνεπλάκησαν μεταξύ
τους, μετά από αντεγκλήσεις για την
προχθεσινή επίθεση Χρυσαυγιτών
εναντίον αφισοκολλητών του ΚΚΕ.
Ο ένας έβγαλε ένα μαχαίρι και
τραυμάτισε τον άλλον. Μαρτυρίες
λένε ότι ο 45χρονος αποχώρησε
από την καφετέρια για να φέρει
“ενισχύσει”. Λίγο αργότερα
αποχώρησε και ο 34χρονος, αλλά
δεν κατάφερε να φύγει, αφού ένα
αυτοκίνητο του έκλεισε το δρόμο.
Από το αμάξι κατέβηκε ο 45χρονος
και τον μαχαίρωσε θανάσιμα.
Οι φίλοι του 34χρονου φώναξαν
ασθενοφόρο και αστυνομικούς
της ομάδας ΔΙΑΣ, που βρίσκονταν
λίγα μέτρα πιο κάτω, Η απάντηση
των αστυνομικών ήταν ότι δε
μπορούσαν να κάνουν τίποτα, όπως
είπαν οι φίλοι του 34χρονου. Μια
από τους αστυνομικούς, όμως,
πήγε στο σημείο και συνέλαβε τον
45χρονο, ο οποίος κρατούσε το
μαχαίρι. Το ασθενοφόρο έφτασε
στο σημείο με καθυστέρηση, όπως
υποστηρίζουν οι μάρτυρες. Τελικά,
ο άτυχος 34χρονος υπέκυψε στα
τραύματά του.
Κασιδιάρης: Είστε όλοι παράνομοι
και συκοφάντες
Επίθεση κατά των κομμάτων και
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος της
Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης
λέγοντας πως «εκμεταλλεύονται
έναν νεκρό συμπολίτης μας,
με μοναδικό σκοπό να κάνουν
προπαγάνδα κατά της Χρυσής
Αυγής»
«Είστε όλοι παράνομοι και
συκοφάντες», σημείωσε και
προανήγγειλε ότι η Χρυσή Αυγή
θα καταθέσει μήνυση κατά του
υπουργού Προστασίας του Πολίτη
Νίκου Δένδια.
«Είπαμε από την πρώτη στιγμή
ότι καταδικάζουμε αυτή την
εγκληματική ενέργεια, ασφαλώς
και καταδικάζουμε τον δράστη
αυτής της ενέργειας», πρόσθεσε ο
βουλευτής της Χρυσής Αυγής.
Κ. Μπαρμπαρούσης: ‘’Δεν έχω ιδέα
ποιος είναι ο Ρουπακιάς’’
Ο Κώστας Μπαρμπαρούσης
βουλευτής της Χρυσής
Αυγής,υποστηρίζει ότι δεν γνωρίζει
τον δολοφόνο του Παύλου Φύσσα.
«Και στον δρόμο να τον έβλεπα δεν
θα τον γνώριζα. Με ενοχλεί που
κανένας ρουφιάνος δημοσιογράφος
δεν με πήρε τηλέφωνο να με
ρωτήσει τι και πως.
Όταν μου είπαν πως ανέβηκε στο
διαδίκτυο φωτογραφία μου με
τον Ρουπακιά, μπήκα να την δω.
Διαπίστωσα ότι δεν τον γνώριζα».
Στη συνέχεια, ο βουλευτής του
Λαϊκού Συνδέσμου καταγγέλλει
πως μετά τις δηλώσεις διαφόρων
πολιτικών κατά του κόμματος,
«κράτος και παρακράτος χτύπησαν
τα γραφεία του Συνδέσμου στο
Μεσολόγγι.
Δεν λογαριάζουν πλέον τίποτα,
τα γραφεία της Χρυσής Αυγής
είναι σε πολυκατοικία που μένουν
οικογένειες με μικρά παιδιά.
Είμαστε σαν το ατσάλι. Όσο το
χτυπάς τόσο σκληραίνει.»
Επεισόδια στην Αμφιάλη
Επεισόδια σημειώθηκαν την
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου στην

Αμφιάλη, όπου πραγματοποιήθηκε
συλλαλητήριο ενάντια στον
φασισμό, στην περιοχή της
δολοφονίας του 34χρονου Π.
Φύσσα. Περισσότερα από 30 άτομα
προσήχθησαν. Ένταση σημειώθηκε
έξω από το αστυνομικό τμήμα
Κερατσινίου, στην οδό Γρηγορίου
Λαμπράκη, όπου έιχαν στηθεί
οδοφράγματα ενώ έγινε ρίψη
μολότοφ και χρήση δακρυγόνων.
Σε «πεδίο μάχης» μετατράπηκε
απόψε η οδός Γρηγορίου
Λαμπράκη όπου σημειώθηκαν
σοβαρά επεισόδια, έπειτα από
την αντιφασιστική πορεία που
πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη
δολοφονία του 34χρονου Παύλου
Φύσσα.
Ομάδα διαδηλωτών πέταξε ξύλα
και πέτρες προς τους αστυνομικούς
έξω από το Αστυνομικό Τμήμα
Κερατσινίου, οι οποίοι απάντησαν
με ρίψη χημικών. Ο κύριος
όγκος των διαδηλωτών «έσπασε»
τερματίζοντας τη διαμαρτυρία, ενώ
έως και μετά τις 20.00 υπήρχαν
συμπλοκές.
Στην πορεία, η οποία ξεκίνησε
από το σημείο της δολοφονίας
του 34χρονου στην οδό Παναγή
Τσαλδάρη και διακόπηκε λόγω
των επεισοδίων, συμμετείχε το
ΠΑΜΕ, το ΣΥΡΙΖΑ, η ΚΕΕΡΦΑ, η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, εργατικά συνδικάτα
και εκατοντάδες απλοί πολίτες.
Το παρόν έδωσε και ο γ.γ. του ΚΚΕ
Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος
σε δηλώσεις του χαρακτήρισε
τη Χρυσή Αυγή «εγκληματική
μαφιόζικη οργάνωση νεοναζί
δολοφόνων» ενώ στην Αμφιάλη
βρέθηκε και ο Παναγιώτης
Λαφαζάνης από το ΣΥΡΙΖΑ.
Από τιςαντιφασιστικές διαδηλώσεις
και τα επεισόδια που σημειώθηκαν,
η αστυνομία προχώρησε σε 130
προσαγωγές και 34 συλλήψεις
Επεισόδια σε Θεσσαλονίκη,
Πάτρα,Ιωάννινα,
Ξάνθη,Λαμία,Χανιά και Ηράκλειο
στις αντιφασιστικές πορείες
Πετροπόλεμος με την αστυνομία και
οδοφράγματα στους δρόμους
Έκρυθμη είναι η κατάσταση σε
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο
και Ξάνθη, όπου βρίσκονται σε
εξέλιξη μικρής έκτασης επεισόδια,
μετά τις αντιφασιστικές πορείες
που πραγματοποιήθηκαν για τη
δολοφονία του 34χρονου Παύλου
Φύσσα στο Κερατσίνι, μεταξύ
διαδηλωτών και αστυνομικών,
με τους δεύτερους να προχωρούν
σε χρήση χειροβομβίδων κρότου
λάμψης, προκειμένου να τους
απομακρύνουν και τους πρώτους
να στήνουν οδοφράγματα στους
δρόμους.
Επεισόδιαέγιναν και στην
Αλικαρνασσό, στο Ηράκλειο
Κρήτης, κοντά στα γραφεία της
Χρυσής Αυγής, με διαδηλωτές και
αστυνομικούς να επιδίδονται σε
μάχες σώμα με σώμα.
Αντιφασιστική πορεία
πραγματοποιήθηκε και στη
Λαμία, με τη συμμετοχή πολλών
διαδηλωτών. Όταν η πορεία πέρασε
την οδό Καποδιστρίου, έξω από
τη στοά Μουσάτου, όπου είναι
τα γραφεία της Χρυσής Αυγής,
επικράτησε ένταση και ξεκίνησε
έντονη φραστική αντιπαράθεση
ανάμεσα στις δύο πλευρές, ωστόσο
δεν υπήρξε περαιτέρω έκταση.
Στην Ξάνθη,μια ομάδα περίπου
30 ατόμων φορώντας κράνη και
κουκούλες πέταξε μολότοφ στα
γραφεία της Χρυσής Αυγής τα οποία
βρίσκονταν υπό ισχυρό αστυνομικό
κλοιό.
Ακολούθησαν συμπλοκές, με
τους αστυνομικούς να πετούν
χημικά απομακρύνοντας τους
αντιεξουσιαστές, οι οποίοι στη
συνέχεια κατευθύνθηκαν έξω
από τραπεζικό κατάστημα στην
κεντρική πλατεία της πόλης,
εκσφενδονίζοντας πέτρες και
σπάζοντας πόρτες και παράθυρα.
Τα επεισόδια στην Ξάνθη ξεκίνησαν
ενώ η αντιφασιστική πορεία που
είχε ξεκινήσει από τον χώρο των
Πανεπιστημίων βρισκόταν ακόμη
σε εξέλιξη και πριν προλάβουν οι
διαδηλωτές να φτάσουν στο σημείο
των συμπλοκών.
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Αναστασιάδης: Ανάγκη για ανάπτυξη
μιας νέας δυναμικής για το Κυπριακό
Συνάντηση του Προέδρου της Κύπρου με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ,
Τζο Μπάιντεν, στο Λευκό Οίκο
Άννα Καραγιαννοπούλου 27.09.2013

Σύντομη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον για συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν,
είχε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.
Μετά την συνάντηση ο κ. Αναστασιάδης δήλωσε ότι του δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσει τις θέσεις της
Κυπριακής κυβέρνησης μέσα σε θερμό περιβάλλον κατανόησης για την αναγκαιότητα ανάπτυξης μιας νέας
δυναμικής για το Κυπριακό.
«Πρώτον, αναφερόμενος στο κλίμα που επικράτησε κατά την διάρκεια της συνάντησης θα πρέπει να πω ότι ήταν
όχι απλά φιλικό, αλλά θερμότατο», τόνισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Δεύτερον, είχα την ευκαιρία
να αναπτύξω τις θέσεις μας και την αποφασιστικότητα μας ιδιαίτερα για να ξεκινήσουμε έναν ουσιαστικό διάλογο
για λύση του Κυπριακού. Πλην όμως αυτό που τόνισα ήταν η ανάγκη δημιουργίας μιας νέας δυναμικής, έτσι ώστε
η όποια νέα διαδικασία, ο όποιος νέος διάλογος, να εγγυάται ότι θα μπούμε σε μια πορεία που θα έχει ένα ευτυχές
τέλος».
Σε ερώτηση της ΦτΑ για το πώς οι εξελίξεις με τις εξορύξεις φυσικού αερίου στην Κύπρο, επηρεάζουν τις
προσπάθειες που αναμένεται να δρομολογηθούν για το Κυπριακό ο κ. Αναστασιάδης δήλωσε:
«Όχι σε σχέση με τον διάλογο για λύση του Κυπριακού, αλλά γενικότερα του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει
η ανεύρεση υδρογονανθράκων στην επικράτηση της ειρήνης στη περιοχή. Αυτό που είχα πει είναι ότι οι
υδρογονάνθρακες ανήκουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κυπριακή Δημοκρατία καλύπτει όλους τους
πολίτες. Όσοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν τον πλούτο ας εργαστούν για να εξευρεθεί μια λύση, η οποία να μην
αμφισβητείται από κανέναν και την ίδια ώρα να δίνει την ευκαιρία να καρπωθούν όλοι απ’ αυτόν τον πλούτο.
Συνεπώς μόνο μετά την λύση μπορεί να συζητείται θέμα υδρογονανθράκων».
Σε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου αναφέρεται ότι ο αμερικανός Αντιπρόεδρος θεωρεί την Κύπρο δυνατό εταίρο
στις διεθνείς προσπάθειες προώθησης ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και επαναβεβαίωσε
την ισχύουσα στήριξη των ΗΠΑ προς την επανένωση της Κύπρου στο πλαίσιο μιας διζωνικής, δικοινοτικής
ομοσπονδίας. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης για την ανάγκη ανάπτυξης μιας νέας δυναμικής για την προώθηση
των συνομιλιών.
Καθοδόν προς τη Κύπρο μετά τις ΗΠΑ τώρα ο κ. Αναστασιάδης, όπου τους επόμενους μήνες αναμένεται
κινητικότητα αναφορικά με τις διαβουλεύσεις για το Κυπριακό.

Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
ο Πρόεδρος της Βουλής
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ.

Κάρολο Παπούλια επισκέφτηκε
στις 24 Σεπτεμβρίου 2013 ο
Πρόεδρος της Βουλής κ. Ευάγγελος
Μεϊμαράκης. Κατά τη συνάντηση
έγιναν οι ακόλουθες δηλώσεις:

οποίες ζούμε να μπορέσουμε
να συμβάλλουμε ώστε να
ξεπεραστεί αυτή η κρίση.

αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν
πρέπει να συζητάμε και πρέπει
να βρούμε μια λύση, ώστε να
απομονώσουμε πλήρως τη βία

Πρόεδρος της Βουλής κ. Ευάγγελος
Μεϊμαράκης:
«Η Βουλή είναι στην πρώτη γραμμή
της μάχης για να μπορέσει η χώρα
να ξεπεράσει τα προβλήματα
και τα αδιέξοδα. Είναι ο ναός
του διαλόγου. Όλοι οι βουλευτές
σηκώνουν ένα βάρος πολύ μεγάλο,
προκειμένου μέσα σε αυτές τις
έκτακτες συνθήκες τις οποίες ζούμε
να μπορέσουμε να συμβάλλουμε
ώστε να ξεπεραστεί αυτή η κρίση.
Βεβαίως πολλές φορές, ξέρετε,
επειδή στους κανόνες υπάρχουν
και εξαιρέσεις, μεμονωμένες
περιπτώσεις αναδεικνύονται και
αμαυρώνουν και γκριζάρουν
συνολικά την εικόνα της Βουλής
ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των

έδαφος.
Και γι’ αυτό πιστεύω ότι και οι
πολίτες πρέπει, όταν χρησιμοποιούν
το μεγάλο όπλο της Δημοκρατίας,
που είναι η ψήφος τους, να
ψηφίζουν με μια δημιουργική
συμμετοχή, με μια ποιότητα και με
μια προσπάθεια εξεύρεσης λύσης.
Όπως γνωρίζετε, οι εκλογές του
2012 έγιναν σε ένα κλίμα έντασης
και ο πολίτης δικαιολογημένα
έδωσε μια τιμωρητική ψήφο
διαμαρτυρίας.
Όμως η Βουλή, με αυτή την ψήφο,
έπρεπε να δώσει λύσεις και η θητεία
της διαρκεί πάρα πολύ καιρό.
Δεν ήταν μια στιγμιαία έκφραση.
Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει δυναμικά
να εξηγήσουμε ξανά στους πολίτες,
τις αρετές της Δημοκρατίας: τη
δημιουργία, την καλή προσπάθεια
προσφοράς στα κοινά, τις υπηρεσίες
προς τον πολίτη. Δεν αρκεί δηλαδή,
τα αρνητικά μόνο του φασισμού,
του ναζισμού, της πολιτικής
βίας. Αλλά, οφείλουμε όλοι και
πρώτα εμείς, να δώσουμε και το
παράδειγμα. Να ξαναδείξουμε ότι οι
άγραφοι νόμοι, οι άγραφοι κανόνες,
οι ηθικοί κανόνες, η ποιότητα
του πολιτικού διαλόγου πρέπει
να ξαναμπεί στην πρώτη γραμμή.
Γιατί όλα αυτά τα θεωρούσαμε
εμείς ως δεδομένα, όλα αυτά τα
χρόνια μετά τη μεταπολίτευση.
Η γενιά η δικιά σας έδωσε μάχες
κατά του φασισμού, του ναζισμού,
και τα θεωρούμε δεδομένα. Όμως
βλέπουμε ότι τελικά πρέπει να είναι
διαρκής αυτή η μάχη και μάλιστα
μεταθετικά.
Ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος
με βαθύτατη δημοκρατική δομή
και ανησυχείτε, όπως όλοι μας,
για τα τελευταία φαινόμενα που
έχουν ξεπεράσει πια κάθε όριο πια.
Πιστεύω κύριε Πρόεδρε, ότι όλοι
μαζί μπορούμε να ανταποκριθούμε
στην κοινωνία, γιατί ήδη
δημιουργήθηκε μια κοινωνική
συμμαχία ευρύτατη στους πολίτες
κατά αυτών των φαινομένων και θα
πρέπει όλοι μαζί να ανταποκριθούμε
ώστε πράγματι, αφήνοντας τις
επιμέρους διαφορές μας και
προσπαθώντας να καταθέσουμε
διαφορετικές προτάσεις ο καθένας
για την εξεύρεση λύσης στα
προβλήματα που υπάρχουν, να
μην υπάρξει ούτε μια έκπτωση στη

Δημοκρατία μας, στα ατομικά
δικαιώματα, στην ελευθερία του
λόγου και στην προσπάθεια που η
Ελλάδα κάνει αυτή τη στιγμή.
Και πιστεύω ότι η Βουλή, θα
συμβάλλει σε αυτό, θα είναι
πρωταγωνιστής κ. Πρόεδρε. Είναι
ο ναός του δημοκρατικού διαλόγου,
οφείλουμε όλοι να πάρουμε θέσεις.
Ήδη γνωρίζουμε τη συναντίληψη
που υπάρχει και πιστεύω, κ.
Πρόεδρε, ότι θα δώσουμε στους
πολίτες να καταλάβουν ότι τα πάντα
μπορούν τα λυθούν με το διάλογο.
Άλλωστε, όπως βλέπουμε όλοι, η
Δημοκρατία δεν είναι το άριστο
πολίτευμα, αλλά είναι το καλύτερο,
συγκρινόμενο με όλα τα άλλα.
Οφείλουμε, λοιπόν, να βελτιώσουμε
όλα τα άλλα και να μπορέσουμε
να βρούμε τις λύσεις. Ξέρω ότι
ανησυχείτε, γνωρίζω ότι υπό
την άτυπη αιγίδα σας διεξάγεται
ένας ουσιαστικός διάλογος γι’
αυτά τα ζητήματα και πιστεύω
ότι η συμβολή σας σ’ αυτό είναι
καθοριστική και η ιστορία σας και
η διαδρομή σας και ο θεσμικός σας
ρόλος».
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Κάρολος Παπούλιας:
«Κύριε Πρόεδρε χαίρομαι γι’
αυτά που ακούω, γιατί πράγματι
ανησυχώ και γι’ αυτό σας κάλεσα,
γιατί ζείτε σ’ ένα Κοινοβούλιο που
συνυπήρξαμε και μαζί που ήταν ένα
Κοινοβούλιο πιο ήρεμο από αυτό
που είναι σήμερα.
Όχι ότι σήμερα δεν κάνει το έργο
που πρέπει να κάνει, το κάνει όμως
κάτω από δυσκολότερες συνθήκες.
Και αντιμετωπίζετε προβλήματα.
Σας παρακολουθώ και χαίρομαι
γιατί με την ηρεμία σας έχετε
επέμβει πολλές φορές, για να
μπορέσει να προχωρήσει το
νομοθετικό έργο της Βουλής.
Και βέβαια ήταν ένα πλούσιο
νομοθετικό έργο που χωρίς αυτό,
στην παρούσα στιγμή, δεν θα
μπορούσαμε να ανταποκριθούμε
στις ανάγκες που επιβάλλονται
και από το εξωτερικό. Σας κάλεσα
ακριβώς γιατί ξέρω ότι θα είχα από
εσάς μια ειλικρινή και πραγματική
εικόνα του τι συμβαίνει στη Βουλή
και σας ευχαριστώ που ήρθατε και
ανταποκριθήκατε θετικά σε αυτή τη
συνάντηση».

220.000 δολάρια δίνει η Τουρκία
για την Ιερά Μονή Παναγίας
Σουμελά στον Πόντο
Η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε την «εξ ολόκληρου» επισκευή
και αναστήλωση της ιστορικής Μονής Σουμελά και διέθεσε ήδη
ένα κονδύλι 220.000 περίπου δολαρίων για το πρώτο στάδιο των
σχετικών εργασιών. Κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι πρόθεση της
κυβέρνησης είναι να εξασφαλίσει την ένταξη της Μονής στον
πίνακα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η Μονή έχει
εγγράφει από πρόπερσι στην κατηγόρια των υποψήφιων μνημείων
για την ανώτερη βαθμίδα υποστήριξης του διεθνούς οργανισμού.
Η μοναδικότητα των κτισμάτων της Μονής, οι αγιογραφίες στο
εσωτερικό της εκκλησίας και το αρχιτεκτονικό σύμπλεγμα σε ύψος
1.300 μέτρων πάνω σε απόκρημνο βράχο αποτελούν στοιχεία τα
οποία δικαιολογούν την ένταξη της Μονής στον Πίνακα ΑΑ της
UNΕSCO, κατά τη γνώμη του τουρκικού υπουργείου Πολιτισμού
και Τουρισμού.
Το κτιριακό σύμπλεγμα της Μονής, το οποίο διοικητικά υπάγεται
στην επαρχία Μάσκα της Μαύρης θάλασσας, αποτελείται από τον
κυρίως Ναό της Παναγίας, παρεκκλήσια, κουζίνες, σπουδαστήριο,
κελιά και δωμάτια για μελετητές, αίθουσα υποδοχής, βιβλιοθήκη
και ησυχαστήριο για ανώτερους κληρικούς. Τα έργα αποκατάστασης
θα γίνουν σε τρία στάδια. Το πρώτο είναι η χαρτογράφηση και
παραγωγή των σχεδίων του συγκροτήματος επειδή δεν υπάρχουν
τα αρχικά σχέδια κατασκευής της Μονής. Το δεύτερο περιορίζεται
σε αναστύλωση και, το τελικό στάδιο, η πλήρης αποκατάσταση. Θα
απαιτηθούν δυο χρόνια τουλάχιστον για την «πλήρη ολοκλήρωση
του έργου», λένε κυβερνητικές πήγες στην Άγκυρα.

βουλευτών θεωρώ ότι δημιουργικά
συμμετέχει στο διάλογο, ο οποίος
γίνεται για την εξεύρεση λύσεων.
Πάντα βεβαίως υπάρχουν εντάσεις,

και τις ακραίες φωνές, οι οποίες
πολλές φορές, σε αυτές τις έκτακτες
συνθήκες που ζούμε βρίσκουν

Από το 2010 η κυβέρνηση Ερντογάν επέτρεψε τη λειτουργία της
εκκλησίας και το πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου στα πλαίσια
της πολιτικής της για τη «βαθμιαία άρση των περιορισμών στην
θρησκευτική λατρεία».
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Απομακρύνεται η Τουρκία από την Δύση;
Δηλώσεις αξιωματούχων και εκτιμήσεις αναλυτών
27.09.2013
Των Dorian Jones και Jamie Dettmer (Επιμέλεια: Δημήτρης Μανής)
Την έντονη αποστροφή
τους για την ΕΕ εκφράζουν
δημοσίως τις τελευταίες
ημέρες ανώτεροι αξιωματούχοι
της τουρκικής κυβέρνησης
με ορισμένους, μάλιστα, να
υποστηρίζουν ότι η Τουρκία
θα πρέπει να εγκαταλείψει
την προοπτική ένταξης στο

ευρωπαϊκό μπλοκ.
Χαρακτηριστικά είναι τα
όσα ανέφερε πρόσφατα ο
Γιγίτ Μπουλούτ, πρώην
δημοσιογράφος και σήμερα
ανώτατος σύμβουλος του
Πρωθυπουργού Ερντογάν,
οποίος σε άρθρο που
δημοσίευσε, την περασμένη
εβδομάδα, υποστηρίζει
ότι «η Τουρκία θα πρέπει
να εγκαταλείψει άμεσα τα
σενάρια ένταξης της στην ΕΕ
και θα πρέπει να επιδιώξει την
ηγετική της παρουσία στην
Μέση Ανατολή, την κεντρική
Ασία και την Αφρική».
Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο
Εγκεμέν Μπαγίς, ανώτατος
διαπραγματευτής της Άγκυρας
στις συνομιλίες για την
ένταξη της χώρας στην ΕΕ
δήλωσε ότι «η Τουρκία δεν
θα πρέπει να ενταχθεί στο
ευρωπαϊκό μπλοκ εξαιτίας
της προκατειλημμένης
συμπεριφοράς που έχουν
ορισμένες χώρες – μέλη της
Ένωσης απέναντι της» και
πρόσθεσε ότι «η ΕΕ διανύει
μια περίοδο όπου καλείται
να αντιμετωπίσει την
πραγματικότητα».
Ο Πρωθυπουργός της
Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, φέρεται να είναι
εξοργισμένος με τις δυτικές
χώρες εξαιτίας της μη
στρατιωτικής επέμβασης στην
γειτονική του Συρία, κάτι
που ο ίδιος και η κυβέρνηση
του προωθούσε με ιδιαίτερο
σθένος, καθώς επίσης και
για την έντονη κριτική που
άσκησαν όλες οι χώρες του
δυτικού κόσμου στις βίαιες
επιχειρήσεις των τουρκικών
δυνάμεων ασφαλείας σε
βάρος ειρηνικών διαδηλωτών
στο Πάρκο Γκεζί της
Κωνσταντινούπολης.
Προβληματισμό στην
τουρκική ηγεσία έχουν
προκαλέσει και οι εξελίξεις
στην Αίγυπτο, μετά την
επέμβαση του στρατού
και την απομάκρυνση του
Προέδρου Μόρσι, ο οποίος
έχαιρε της υποστήριξης
του κ. Ερντογάν. Ο
Πρωθυπουργός της Τουρκίας

είχε κατηγορήσει τότε τις
δυτικές χώρες για υποκρισία,
ενώ είχε υποστηρίξει ότι το
Ισραήλ ενορχήστρωσε την
απομάκρυνση του Μοχάμεντ
Μόρσι.
Ο τούρκος πολιτικός αναλυτής,
Εμρέ Ουσλού, υποστηρίζει ότι

οι δηλώσεις του κ. Μπουλούτ
αποτελούν ξεκάθαρο δείγμα
της στροφής προς την Μέση
Ανατολή και την Κεντρική
Ασία που επιδιώκει η
τουρκική ηγεσία, αναφέροντας
χαρακτηριστικά ότι «ο κ.
Ερντογάν έχει στόχο να γίνει
ο ηγέτης της Μέσης Ανατολής
και θέλει η Τουρκία να
εξελιχθεί σε υπερδύναμη της
περιοχής», ενώ επισημαίνει
ότι «ο Πρωθυπουργός της
Τουρκίας είναι νοσταλγός της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας».
Στις αρχές του έτους ο ίδιος
ο κ. Ερντογάν είχε δηλώσει
ότι μια εναλλακτική λύση,
σε περίπτωση που δεν
προχωρήσει η ευρωπαϊκή
ενταξιακή πορεία της
Τουρκίας, θα είναι ο
Οργανισμός Συνεργασίας
της Σαγκάης (ΟΣΣ). Στο
συγκεκριμένο οργανισμό
συμμετέχουν τέσσερις χώρες
που έχουν πολλά κοινά με
την Τουρκία. Οι χώρες αυτές
είναι το Καζακστάν, το
Τατζικιστάν, το Κιργιστάν
και το Ουζμπεκιστάν, ενώ το
οργανισμό στηρίζουν η Ρωσία
και η Κίνα.
Ωστόσο, ο Μουράτ
Μπιλχάν, αντιπρόεδρος του
Τουρκο-ασιατικού Κέντρου
Στρατηγικών Μελετών,
υποστηρίζει ότι η συμμετοχή
της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ
καθιστά ανεδαφικές τις όποιες
βλέψεις της τουρκικής ηγεσίας
για στενότερους δεσμούς με
τον Οργανισμό Συνεργασίας
της Σαγκάης.
Όπως λέει «Ούτε ο ΟΣΣ
θέλει την Τουρκία στους
κόλπους του γιατί την θεωρεί
Δούρειο Ίππο της δύσης. Η
Τουρκία θέλει να λάβει ρόλο
παρατηρητή στον Οργανισμό,
αλλά ούτε αυτό της έχει
αναγνωριστεί».
Παράλληλα, ο κ. Μπιλχάν,
υπενθυμίζει ότι η Τουρκία
είχε εντελώς διαφορετική
προσέγγιση όσον αφορά την
επίλυση της συριακής κρίσης
σε σχέση με αυτή που είχαν
οι χώρες του ΟΣΣ, αλλά και
βασικοί υποστηρικτές τους

που είναι η Μόσχα και το
Πεκίνο.
Από την άλλη πλευρά,
ο Τσενγκίζ Ακτάρ,
πολιτικός επιστήμονας και
αρθρογράφος στην τουρκική
εφημερίδα «Ταράφ»
υποστηρίζει ότι δηλώσεις σαν
και αυτές των κ. Μπαγίς και
Μπουλούτ «παραμένουν σε
ρητορικό επίπεδο και αυτοί
που τις κάνουν ευελπιστούν
ότι θα κερδίσουν πόντους
στην κοινή γνώμη, απλά και
μόνο γιατί επιτίθενται στην
ΕΕ».
Είναι γεγονός ότι οι
προτιμήσεις του τουρκικού
λαού σχετικά με το
ενδεχόμενο ένταξης της
χώρας στην ΕΕ έχουν αλλάξει
δραματικά τα τελευταία
χρόνια. Το 2004 το 74%
των τούρκων επιθυμούσαν
ένταξη της χώρας στην ΕΕ
και σήμερα το ποσοστό
αυτό ανέρχεται μόλις
στο 44%. Όσον αφορά το
εσωτερικό της χώρας, οι
λόγοι που οδήγησαν σε αυτή
την αλλαγή πορείας είναι,
μεταξύ άλλων, η οικονομική
ανάπτυξη της Τουρκίας
τα τελευταία χρόνια που
ξύπνησε τον πληθυσμό στο
ανατολικό τμήμα της χώρας,
το οποίο αισθάνεται πολύ
πιο κοντά στην Ασία παρά
στην Ευρώπη, αλλά και το
γεγονός ότι τα τελευταία τρία
χρόνια η τουρκική ηγεσία
δεν κατάφερε να ανοίξει
απολύτως κανένα από τα
κεφάλαια που εμποδίζουν
την ένταξη της στην ΕΕ.
Από τους εξωτερικούς
παράγοντες, καθοριστικό
ρόλο έπαιξε η συνεχιζόμενη
οικονομική κρίση που
βιώνουν πολλές χώρες – μέλη
της Ένωσης και κυρίως
η πολιτική λιτότητας που
εφαρμόζεται στον ευρωπαϊκό
νότο.
Με τις ασιατικές πόρτες
κλειστές και την Ευρώπη να
απομακρύνεται ο Τσενγκίζ
Ακτάρ υποστηρίζει ότι
η Άγκυρα οδηγείται σε
διπλωματική απομόνωση.
Όπως λέει «Όλη αυτή η
αναζήτηση εναλλακτικών
επιλογών δεν έχει απλά
αποτύχει, αλλά έχει βλάψει
και τους υπάρχοντες
στρατηγικούς δεσμούς που
είχε η Τουρκία με το ΝΑΤΟ
και την ΕΕ».
Η ενταξιακή πορεία της
Τουρκίας στην ΕΕ είναι μια
διαδικασία που ξεκίνησε πριν
από 25 χρόνια, αλλά προχωρά
με πολύ αργούς ρυθμούς,
καθώς η κοινή γνώμη στις
χώρες – μέλη της ΕΕ δεν
επιθυμεί την πλήρη ένταξη
της Τουρκίας φοβούμενη
κύμα τούρκων μεταναστών,
αλλά κυρίως γιατί η Ελλάδα
κι η Κύπρος αντιστέκονται
σθεναρά έως ότου βρεθεί
μια αποδεκτή λύση στο
Κυπριακό Πρόβλημα.
Πηγή: “Η φωνή της Αμερικής”

ΣΤΗΝΟΥΝ ΠΑΓΙΔΑ ΣΤΟΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κάθε φορά που γίνεται κάποια συνεδρίαση του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του ΝΑΤΟ οι διεθνείς προστάτες των Σκοπιανών αλλά και
τα γνωστά παπαγαλάκια του ενδοτισμού στα εθνικά θέματα εντός
Ελλάδος, διαρρέουν δήθεν εμπιστευτικές πληροφορίες ότι χάσαμε
το όνομα και ότι είναι μάταιος ο αγώνας των Ελλήνων για την
υπεράσπιση του ονόματος της Μακεδονίας.
Προσπαθούν να μας σπάσουν το ηθικό για να αποδεχθούμε την
ανιστόρητη, απαράδεκτη και επικίνδυνη, για την ειρήνη στα
Βαλκάνια, απαίτησή τους να δεχθούμε τον όρο Μακεδονία στην
οριστική ονομασία της γειτονικής Κεντροβαλκανικής Χώρας .
Τα κάνουν αυτά γιατί γνωρίζουν ότι εάν δεν αναγνωρίσει η ίδια
η Ελλάδα την γειτονική Κεντροβαλκανική χώρα με το όνομα
Μακεδονία αυτή θα είναι πάντα μία «Μαϊμού Μακεδονία» και ας
την έχουν αναγνωρίσει όλες οι χώρες του κόσμου.
Στις ημέρες μας, με αφορμή την ετήσια γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
που πραγματοποιείται εντός του Σεπτεμβρίου στην Νέα Υόρκη, η
γνωστή πρακτική της ψυχολογικής πίεσης ξανατέθηκε σε εφαρμογή
με πολύ ύπουλο τρόπο.
Εχθές 24-9-2013 στην παγκόσμιας εμβέλειας εφημερίδα Financial
Times εμφανίστηκε ένα φαινομενικά καλό για την Ελλάδα άρθρο
του γνωστού φιλοσκοπιανού S. Schwartz, στο οποίο ισχυρίζεται
ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Έλληνας αλλά η γειτονική
Κεντροβαλκανική χώρα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα
Μακεδονία στην οριστική της ονομασία. Με αυτό το άρθρο, εμμέσως
πλην σαφώς, προσπαθούν να ξεγελάσουν τους Έλληνες πολιτικούς να
αναγνωρίσουν ως Μακεδονία την γειτονική Κεντροβαλκανική χώρα,
με τον φερετζέ του επιθετικού προσδιορισμού Άνω, Βόρεια, Ορεινή
κλπ, ο οποίος είναι και ο αντικειμενικός τους σκοπός, υποχωρώντας
στο αυτονόητο ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Έλληνας, για να το
χρησιμοποιήσουν οι Έλληνες πολιτικοί ως δήθεν νίκη στην Ελληνική
κοινή γνώμη.
Επίσης στις 12-9-2013 ο ειδικός διαμεσολαβητής του ΟΗΕ, για
την διένεξη του ονόματος, Μ. Νίμιτς δήλωσε από τα Σκόπια, για
πρώτη φορά τόσο ξεκάθαρα, την εντελώς ανιστόρητη άποψη
ότι η γειτονική Κεντροβαλκανική χώρα αποτελεί ολόκληρη ένα
κομμάτι της Μακεδονίας όπως αυτή διαιρέθηκε με την συνθήκη του
Βουκουρεστίου το 1913 και για αυτό έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί
το όνομα Μακεδονία.
Ο Μ. Νίμιτς κάνει πως δεν ξέρει ότι η συνθήκη του Βουκουρεστίου
πουθενά δεν αναφέρει το όνομα Μακεδονία και ότι στην
πραγματικότητα διαίρεσε τα Ευρωπαϊκά εδάφη της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας.
Ο Μ. Νίμιτς κάνει πως δεν ξέρει ότι η περιοχή των Σκοπίων ποτέ
δεν περιλαμβανόταν μέσα στα όρια της ιστορικής Μακεδονίας και
ότι η πραγματική Μακεδονία φθάνει μόνον μέχρι την νοητή γραμμή
Κρούσεβο, Περλεπέ, Στρώμνιτσα και Μελένικο. Θα μπορούσε η
γειτονική Κεντροβαλκανική χώρα να έχει στα νότια σύνορά της
μία επαρχία με το όνομα Μακεδονία όπως ακριβώς έχει η Ελλάδα
στα βόρεια σύνορά της την περιοχή της Μακεδονίας με καθαρά
γεωγραφική έννοια.
Ο Μ. Νίμιτς κάνει πως δεν ξέρει ότι το όνομα Μακεδόνας για
χιλιάδες χρόνια έχει καθαρά γεωγραφικό χαρακτήρα και μόνον από
το 1944 και μετά ο Τίτο το επέβαλε ως εθνολογικό όρο για πολιτικούς
λόγους.
Με τις παραπάνω μεθοδεύσεις προσπαθούν να αναγκάσουν τον
ίδιο τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Α. Σαμαρά να πάει στην
Νέα Υόρκη και σε στημένη συνάντηση με τον Γκρούεφσκι να τον
ξεγελάσουν να δεχθεί το όνομα Μακεδονία για την ονομασία της
γειτονικής Κεντροβαλκανικής μας χώρας δίνοντάς του ως δήθεν
μεγάλη επιτυχία την αποδοχή από τον Γκρούεφσκι ότι ο Μέγας
Αλέξανδρος είναι Έλληνας για να το πουλήσει ως μεγάλη επιτυχία
στην κοινή γνώμη της Ελλάδος. Τους καίει αφάνταστα όλους τους
καθοδηγητές των Σκοπιανών να περιέχεται ο όρος Μακεδονία στην
ονομασία του γειτονικού Κεντροβαλκανικού κράτους γιατί μόνον
έτσι μπορούν να εκβιάζουν την Ελλάδα.
Μεθοδεύσεις τέτοιου είδους δεν είναι φανταστικές γιατί έγιναν και
στο παρελθόν. Π.χ. Το 1995 οι Αμερικανοί μέσω των απεσταλμένων
τους Χόλμπρουκ και Μίλερ, για να ξεγελάσουν την τότε εξουσία
Παπανδρέου - Λιάνη να αποδεχτεί την ενδιάμεση συμφωνία με
τα Σκόπια, έπεισαν τους Σκοπιανούς (Δήλωση Ρ. Χόλμπρουκ) να
υποχωρήσουν και να αλλάξουν την σημαία τους, γεγονός που
παρουσιάστηκε ως νίκη στην Ελληνική κοινή γνώμη. Τελικά η
ενδιάμεση συμφωνία αποδείχθηκε στην πράξη εντελώς επιζήμια
για την Ελλάδα αφού τους αναγνωρίζαμε ως κράτος χωρίς καμία
ουσιαστική δέσμευση από την μεριά τους, να σταματήσουν την
αλυτρωτική προπαγάνδα, η οποία γιγαντώθηκε στην συνέχεια. Ποιός
δεν θυμάται το εξευτελιστικό γεγονός ένας Αμερικανός διπλωμάτης,
ο Τ. Μίλερ, να ανακοινώνει την ενδιάμεση συμφωνία στο πεζοδρόμιο
έξω από το σπίτι του κ. Α. Παπανδρέου.
Ελπίζουμε στις μέρες μας να μην πέσουμε σε μία ανάλογη παγίδα.
Όλος ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδος γνωρίζει ότι οι Μακεδόνες, με
την συμπαράσταση όλων των Ελλήνων, δεν πρόκειται να αποδεχθούν
το ξεπούλημά τους από κανέναν πολιτικό ή πολιτικό κόμμα.
25 Σεπτεμβρίου 2013
Κίνηση Δημοτών Έδεσσας «Ίων Δραγούμης»
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Νέες αποκαλύψεις από τις τηλεφωνικές
συνομιλίες - Οι ξαφνικές μετακομίσεις
Παππά και Παναγιώταρου, οι κλήσεις του
Γ. Ρουπακιά
Υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί από τους ανακριτές της υπόθεσης
«Χρυσή Αυγή» προκύπτει από τους τηλεφωνικούς διαλόγους που
κατέγραψε με εντολή Εισαγγελέα η Αντιτρομοκρατική υπηρεσία.
Υλικό που απεικονίζει επαρκώς τις δραστηριότητες της οργάνωσης
αλλά και την αντίληψη μελών και στελεχών της.

Από τις συνομιλίες προσώπων
που εμπλέκονται στην υπόθεση
προκύπτουν συγκεκριμένες
δράσεις της οργάνωσης, όπως
«προστασία» νυχτερινών
κέντρων, εμπόριο όπλων,
εκβιάσεις και επιθέσεις κατά
αλλοδαπών και ημεδαπών.
Εντύπωση προκαλούν
καταθέσεις γειτόνων των
Ηλία Παναγιώταρου και
Χρήστου Παππά, σύμφωνα με
τις οποίες οι δύο βουλευτές
«άδειασαν» τα σπίτια τους
μετά τη δολοφονία του Παύλου

επίσης ως «φάουλ» της
οργάνωσης ότι δεν έβαλαν
«δικό τους» ιατροδικαστή ώστε
να «φανεί» ότι ο Ρουπακιάς
ήταν χτυπημένος και επομένως
σε άμυνα αμέσως μετά τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα,
αφού ο ιατροδικαστής που
τον εξέτασε αμέσως μετά τη
σύλληψη δεν εντόπισε σημάδια
συμπλοκής.
Συγγενικό πρόσωπο, επίσης, του
Γιώργου Ρουπακιά αναφέρει
σε τηλεφωνική συνομιλία ότι ο
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Québec City - Prime Minister Stephen Harper inspects the Honour Guard
at La Citadelle de Québec, prior to being made an Honorary Member

Οι συνομιλίες στα κινητά
που «καίνε» τη Χρυσή Αυγή
Κινητικότητα στα τηλέφωνα των μελών της Χρυσής Αυγής φαίνεται
να υπήρξε μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Ντοκουμέντο
αποτελεί η τηλεφωνική συνομιλία ανάμεσα σε δύο μέλη, ένας
εκ των οποίων είναι στους συλληφθέντες, καθώς εκφράζουν την
ανησυχία τους για το αν θα υπάρχει διασύνδεση του ενός με τον
φόνο. Πληροφορίες κάνουν λόγο για τηλεφώνημα Λαγού στον
Μιχαλολιάκο μισή ώρα μετά την δολοφονία.

Φύσσα και ενώ ξεκινούσε η
δικαστική διερεύνηση στον
Άρειο Πάγο για τη δράση της
Χρυσής Αυγής. Στη μαρτυρική
κατάθεση του, πρόσωπο που
διέμενε πάνω από το σπίτι
του Χρήστου Παππά ανέφερε
ότι την περασμένη Κυριακή,
22 Σεπτεμβρίου (ημέρα που
διατάχθηκε η δικαστική έρευνα),
αιφνιδιαστικά ο βουλευτής
με τη σύζυγό του και τα δύο
ανήλικα παιδιά τους φορτώσανε
τα πράγματα από το διαμέρισμά
τους στη Μιχαήλ Γρηγορίου,
αριθμός 21, σε τρία φορτηγά και
μετακόμισαν.
Αντίστοιχα, σύμφωνα με
την ιδιοκτήτρια σπιτιού που
νοίκιαζε ο Ηλίας Παναγιώταρος
στου Παπάγου, ο βουλευτής
στις 21 Σεπτεμβρίου
εγκατέλειψε το διαμέρισμα
χωρίς καμιά προειδοποίηση.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και
καταγεγραμμένες συνομιλίες
του κατηγορουμένου για τη
δολοφονία του 34χρονου
μουσικού στο Κερατσίνι, καθώς
σε μία από αυτές καταφέρεται
σε βάρος της συζύγου του,
αναφέροντας χαρακτηριστικά
ότι «με τις μα.. που κατέθεσε»,
τον έβαλε «δέκα χρόνια μέσα
ακόμη».
Σε συνομιλίες εμπλεκομένων
στην υπόθεση αναφέρεται

κατηγορούμενος τη νύχτα που
μαχαίρωσε τον μουσικό ήταν
με άλλους δύο στο αυτοκίνητο.
Λέει όμως ότι δεν μπορεί «να
μπλεχτεί» και να το πει γιατί
οι δύο συνεπιβαίνοντες «είναι
μακρινοί συγγενείς μου».
Σε συνομιλίες άλλων
εμπλεκομένων γίνεται λόγος
για τους «σαλιάρηδες» της
Μεσογείων (σ.σ. τα κεντρικά
γραφεία του κόμματος), στους
οποίους καταλογίζεται ότι έχουν
καιρό να βγουν για δράση,
«έστω για εφημερίδες, όχι
ξύλο και τέτοια». Στην επίμαχη
συνομιλία αναφέρεται ότι ο
Ρουπακιάς «πήγε στο κυλικείο
στη Μεσογείων γιατί σε αυτό
της Νίκαιας δεν πληρωνόταν».
Ακούγεται ακόμα ότι στη θέση
αυτή ο κατηγορούμενος μπήκε
με «εντολή του Λαγού» καθώς
ο Ρουπακιάς «έχει κουμπαριά
με τον Π..», κατηγορούμενο
στην υπόθεση, πυρήναρχη της
οργάνωσης στη Νίκαια.
Σε άλλη συνομιλία μελών της
οργάνωσης γίνεται αναφορά
στον «Νίκο τον κοντό»
ο οποίος κανόνισε ώστε
κάτοικοι του Κερατσινίου να
πετροβολούν, δίπλα στους
αστυνομικούς των ΜΑΤ,
πολίτες που συμμετείχαν στο
αντιφασιστικό συλλαλητήριο
μετά τη δολοφονία. Στη
δικογραφία περιλαμβάνεται

επιπλέον ανώνυμη επιστολή
στην Εισαγγελία του Αρείου
Πάγου, που έφθασε στις 24
Σεπτεμβρίου, στην οποία ο
γράφων που αναφέρει ότι
είναι πρώην μέλος της Χρυσής
Αυγής, δίνονται στοιχεία
συγκεκριμένων προσώπων,
κατηγορούμενοι ήδη, ως
ενεργά μέλη. Αναφέρεται δε,
ότι τα έσοδα της οργάνωσης
προέρχονται από πωλήσεις
όπλων, εκβιάσεις, λαθρεμπόριο
και παρόμοιες εγκληματικές
ενέργειες.
Ενδεικτική πάντως της
κινητικότητας μελών της
οργάνωσης αμέσως μετά τη
δολοφονία στο Κερατσίνι
είναι η σωρεία κλήσεων στις
οποίες στελέχη μιλούν μεταξύ
τους. Όπως προκύπτει, ο Νίκος
Μιχαλολιάκος την επομένη της
δολοφονίας τηλεφώνησε 15
φορές στον συγκατηγορούμενό
του πλέον για εγκληματική
οργάνωση, Γ. Π., επικεφαλής της
οργάνωσης της Χρυσής Αυγής
στη Νίκαια, και «πυρηνάρχη»
κατά το κατηγορητήριο.
Σε συνομιλία συγγενικού
προσώπου του Ρουπακιά, επίσης
λίγο μετά τη δολοφονία του
34χρονου μουσικού, επικρίνεται
η δήλωση Κασσιδιάρη, ότι ο
κατηγορούμενος δεν είναι μέλος
της Χρυσής Αυγής.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός είναι ο διάλογος των δύο μελών της
Χρυσής Αυγής καθώς αποτυπώνει το κλίμα που υπήρχε μεταξύ τους,
αμέσως μετά τη δολοφονία του Παύλου Φυσσα, στο Κερατσίνι. Ο
ένας εκ των δύο που μετέχουν στο διάλογο συνελήφθη το Σάββατο.
Από το περιεχόμενο της συνομιλίας προκύπτει ότι ανησυχούν για
την εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας και το ενδεχόμενο να βρεθούν
αναμεμειγμένοι. Στη συνομιλία τους εκφράζουν ανησυχία για το
αν θα μπορέσουν μέσα από τις «κάρτες», εννοώντας τις κάρτες
μελών της Χ.Α., να εντοπίσουν εμπλεκόμενα άτομα. Ακολουθεί η
συνομιλία.
Α: ΕΛΑ (ONOMA) ΚΑΛΗΜΕΡΑ.
Β: ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΡΕ ΑΠΕΡΓΕ;
Α ΕΔΩ ΦΟΡΤΩΝΩ.
Β:ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΗ
Α:ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΔΩ ΠΕΡΑ, ΤΟΠΙΚΑ, ΦΟΡΤΩΝΟΥΝΕ
Β: ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΝΟΥΜΕ, ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΦΟΡΤΩΣΑΜΕ
ΚΑΙ ΕΧΩ ΑΡΑΞΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΖΟΜΑΣΤΕ.
Α: Α,ΝΑΙ;
Β:ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΩΡΑ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ
ΑΥΡΙΟ ΚΛΕΙΣΤΑ; ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ,Ε;
Α: ΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΚΛΕΙΣΤΑ, ΝΑΙ.
Β:ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΜΑΛΙΣΤΑ.
Α:ΤΩΡΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΝ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΩΡΑ Η ΕΠΕΙΔΗ
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΥΤΟ ΤΩΡΑ (ΟΝΟΜΑ). ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. ΕΓΙΝΑΝ ΘΕΜΑΤΑ ΧΟΝΤΡΑ
ΤΩΡΑ ΝΑ ΠΟΥΜΕ. ΧΘΕΣ ΝΑ ΦΥΛΑΕΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, Η
ΔΙ.ΑΣ, ΠΑΝΩ ΕΚΕΙ ΠΕΡΑ ΤΑ ΜΑΤ.
Β:ΔΕΝ ΜΟΥ ΛΕΣ; ΕΧΕΙΣ ΘΕΜΑ ΕΣΥ;
Α:Ε;
Β:ΕΧΕΙΣ ΘΕΜΑ ΕΣΥ; ΘΑ ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ;
Α:ΞΕΡΩ ΕΓΩ; ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΩΡΑ ΕΧΩ ΠΑΕΙ ΣΕ
ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΑΜΕ. ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΒΕΒΑΙΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ.
ΚΑΙ Ο ΑΔΕΡΦΟΣ ΜΟΥ ΤΑ ΙΔΙΑ .ΟΣΟΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΔΕΣ ΚΑΙ
ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΛΕΝΕ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΡΑ.
Β: ΑΠΟ ΤΑ….
Α:Ε, ΓΙΑ ΛΑΓΟ ΔΕΝ ΕΧΩ, ΕΝΤΑΞΕΙ, ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΙ, ΕΝΤΑΞΕΙ
Β:ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΤΟΥΛΕΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΤΟΥΛΕΣ;
Α:Ε, ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΟΧΙ.
Β:ΒΡΗΚΑΝΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΩ, ΤΙΣ ΒΡΗΚΑΝΕ;
Α:Ε ΒΡΗΚΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΞΕΡΩ, ΔΕΝ
ΕΧΟΥΝΕ ΠΕΙ ΤΙ ΕΧΟΥΝΕ ΒΡΕΙ. ΠΑΝΩ ΣΤΑ…..Ε, ΠΗΓΑΝ ΣΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ.
Β:ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ;
Α:ΝΑΙ ΤΟ ΞΕΡΩ ΤΟ ΞΕΡΩ ΓΙ’ΑΥΤΟ ΣΟΥ ΛΕΩ. ΑΛΛΑ ΟΙ
ΚΑΡΤΕΣ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑΤΑ
(ONOMA) ΕΧΟΥΝ ΚΩΔΙΚΟΥΣ.
Β:ΝΑΙ.
(Συνέχεια στη σελίδα 18)
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«Με έκαψε η γυναίκα μου» - Τι αποκαλύπτουν οι Οι συνομιλίες στα κινητά
κλήσεις συζύγου, αδερφής και Γιώργου Ρουπακιά που «καίνε» τη Χρυσή Αυγή

Στη δημοσιότητα είναι, πλέον,
οι αποκαλυπτικές συνομιλίες
ανάμεσα στη σύζυγο την αδερφή
και τον Γιώργο Ρουπακιά για τα
επίμαχα γεγονότα. Τι αναφέρουν
για το βράδυ της δολοφονίας
και τους συνεπιβάτες του
Ρουπακιά στο αυτοκίνητο με
το οποίο μετέβη στον τόπο της
δολοφονίας. Τι λένε για τις
απειλές κατά του Ρουπακιά.
Τηλεφωνική συνομιλία Γιώργου
Ρουπακιά (Β) με την αδερφή
του(Α).

Α: Το πρόβλημα μου είναι ότι δε
τους κόβει
Β: Το ξέρω ρε συ Χρυσούλα, το
ξέρω
Α: Η μικρή έχει μόνο γλώσσα
γιατί κάθε φορά βγάζει μεγάλη
γλώσσα
Β: Της το πα και μου λέει θα
ζητήσει συγνώμη, της το πα και
η άλλη να πούμε, σου τα πε, η
άλλη, να πούμε άλλη χαζή, μου
τα έκανε μαντάρα, με έβαλε
δέκα χρόνια μέσα ακόμη να
πούμε, με τις μ... της.
Α: Ποια βρε
Β: Η γυναίκα μου, με τις μ... που

Ο τιμοκατάλογος των ναρκωτικών
στην Ελλάδα
Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με έγγραφό του τον περασμένο Μάϊο προς

την ΓΑΔΑ υπογράμμισε ότι παρατηρείται το φαινόμενο οι αστυνομικοί που καταθέτουν
ως μάρτυρες σε υποθέσεις ναρκωτικών να μην κάνουν πάντα την ίδια εκτίμηση για
το όφελος που θα αποκόμιζαν οι έμποροι ναρκωτικών. Αυτό, είχε ως αποτέλεσμα να
επιβάλλουν τα δικαστήρια ποινές δυσανάλογα αυστηρές ή επιεικείς σε σχέση με τη
βαρύτητα του εγκλήματος.
Για το λόγο αυτό η Δίωξη Ναρκωτικών κατάρτησε μια λίστα με τις τιμές των
ναρκωτικών ουσιών που πωλούνται στην Ελλάδα και έπειτα την έστειλαν σε όλες τις
Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας.
Tο όριο για το προσδοκώμενο οφέλους ορίζονται τα 75.000 ευρώ, με τους δράστες που
το ξεπερνούν να είναι αντιμέτωποι με ισόβια κάθειρη. Αστυνομικές πηγές ωστόσο,
αντιδρούν στη νέα νομοθετική πρόβλεψη καθώς όπως επισημαίνουν δεν μπορεί να
καθοριστεί το προσδοκώμενο όφελος με ευκολία.
Ποιες είναι οι τιμές των ναρκωτικών σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ:
Ακατέργαστη κάνναβη ευρωπαϊκής προέλευσης (υδροπονική καλλιέργεια): 10-20
ευρώ το γραμμάριο
Κάνναβη ακατέργαστη αλβανικής προέλευσης: 3-10 ευρώ το γραμμάριο
Κατεργασμένη κάνναβη: 15-25 ευρώ το γραμμάριο
Κοκαΐνη σε σκόνη: 35-120 ευρώ το γραμμάριο
Αμφεταμίνες σε σκόνη: 5-15 ευρώ το γραμμάριο
LSD: 5-15 ευρώ η δόση
Όπιο: 3-10 ευρώ το γραμμάριο
Καφέ ηρωίνη: 8-45 ευρώ το γραμμάριο
Έκστασι σε δισκία: 5-25 ευρώ το γραμμάριο
Έκστασι MDMA: 50-100 ευρώ το γραμμάριο

πήγε κατέθεσε
Α: Γιώργο είναι βαρύ το
αδίκημα που έχεις κάνει, το χεις
πάρει χαμπάρι
Β: Ρε κατάλαβες τι σου πα, δεν
είναι αυτό. Της είπα να πάει
στο σπίτι και να δώσει στους
αστυνομικούς για να μην τα
κάνουν κ...το σπίτι όλα τα
πράγματα και αυτή έπιασε και
τα έδωσε αλλού, τι μία λέει ότι
τα έκαψε την άλλη λέει έτσι και
στο τέλος κάρφωσε και τους
άλλους και πήγανε στο σπίτι
τους, γιατί να τους μπλέξει τους
άλλους που πήγε τα πράγματα
Α: Έρχεται από πίσω, μη μιλάς
καθόλου
Β: Εντάξει εντάξει
Α: Σήμερα είναι, αύριο θα’ ναι,
μεθαύριο θα’ ναι το πολύ, έχει
γίνει άρση απορρήτου, ξέρουν
τα πάντα με ποιον έχεις μιλήσει,
τι έχεις πει με ποιον
Β: Το ξέρω, όχι τι έχω, δε θέλω
να σου πω, άστο
Α: Όχι τι έχετε πει
Β: Μπράβο ναι
Α: Τηλέφωνα
Β: Ναι ναι ναι ναι εντάξει
Α: Εντάξει αγάπη μου
Β: Ναι ναι, τα γνωρίζω
Α: Θα χεις και παρεούλα
Β: Έλα τα λέμε
Α: Αγάπη μου γλυκιά σε αγαπώ
πολύ, θέλω να προσέχεις και
εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα
Β: Εντάξει έγινε
Α: Απλά κατάλαβε αυτό που
σου λέω
Β: Χρύσα σε ευχαριστώ για όλα
ε
Α: Και εγώ καρδούλα μου, να’
σαι καλά, όποτε μπορείς παίρνε
με
Β: Εντάξει, εντάξει
Α: Γιατί δεν έχω τηλέφωνο να
σε πάρω
Β: Ναι ρε ναι εντάξει
Α: Αυτός είναι ψύχραιμος, οι
άλλοι δεν είναι ψύχραιμοι, να
προσέχεις τα πάντα, του το’ πα
Β: Χαιρετώ τη κυρά Μαρία
Α: Χαιρετίσματα στη ... και στη
..., λέει σ’αγαπάει πολύ φιλάκια
πολλά αγάπη μου
Β: Γεια γεια
Α: Έλα γεια
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(Συνέχεια από σελίδα 17)
Α:ΤΟ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ;

Β:ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΕΧΕΙ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΔΕ ΓΡΑΦΕΙ ΟΝΟΜΑ
Α:ΝΑΙ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ.
Β:Α ΜΠΡΑΒΟ
Α:ΝΑΙ ΑΛΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΕΚΕΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Β:ΝΑΙ ΤΑ ΧΟΥΝ ΤΑ ΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ. ΑΠ’ΟΤΙ ΞΕΡΩ
ΛΕΕΙ ΔΕΝ ΒΡΗΚΑΝ ΤΙΠΟΤΑ ΕΚΕΙ ΠΕΡΑ
Τηλεφώνημα Λαγού στον Μιχαλολιάκο μισή ώρα μετά το φόνο Φύσσα
Τηλεφώνημα στο Νίκο Μιχαλολιάκο, φέρεται να έκανε ο Γιάννης Λαγός
μέσα σε μισή ώρα από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα σύμφωνα
με πληροφορίες, ενώ οι δύο συλληφθέντες αστυνομικοί φέρονται να
συνομίλησαν το βράδυ της δολοφονίας με τον αρχηγό της Τοπικής
Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια, Γιώργο Πατέλη.
Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες η ανθυπαστυνόμος που συνελήφθη
φέρεται να παρέπεμπε στη ΧΑ τους καταστηματάρχες που έκαναν
παράπονα στην αστυνομία σχετικά με μετανάστες.
Παράλληλα, γίνεται λόγος για συνηθηματικές συνομιλίες μεταξύ μελών της
Χρυσής Αυγής με ψευδώνυμα όπως «Βουδας», «Τζονάρα», «Τζί». Σύμφωνα
με πληροφορίες, ο Γιώργος Πατέλης μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα
φέρεται να μιλάει με ένα μέλος και φωνάζει: «Κοίτα τι μου κάνανε ρε φίλε,
παίρνω (τον Λαγό) και δεν μου το σηκώνει. Θα με πετάξουν έξω, θα με
διώξουνε. Δεν μπορώ είμαι πολύ δυστυχισμένος».
Ο συνομιλητής του φέρεται να απαντά: «Ρε Γιωργάρα και εγώ το ίδιο θα
πάθω κι εγώ. Εσύ δεν θα πας μέσα, δεν έχεις κάνει κάτι. Γι’ αυτό σου λέω
μη σπας»

ΟΗΕ: Οι άνθρωποι ευθύνονται
για την κλιματική αλλαγή
Τον 21ο αιώνα θα έχουμε περισσότερους
καύσωνες, ξηρασίες και πλημμύρες
VOA News Σάββατο, Σεπτεμβρίου 28, 2013
Κατά 95% σίγουρη ότι η κλιματική αλλαγή είναι ανθρωπογενής,
δήλωσε σε ανακοίνωση της η Διακρατική Επιτροπή του ΟΗΕ για το
Κλίμα. Στην τελευταία έκθεση της, το 2007 η επιτροπή είχε δηλώσει
ότι είναι κατά 90% σίγουρη ότι ανθρώπινοι παράγοντες ευθύνονται
για την κλιματική αλλαγή.

«Κλήση αφύπνισης» χαρακτήρισε, ο Υπουργός Εξωτερικών
των Ηνωμένων Πολιτειών Τζον Κέρι, την έκθεση του ΟΗΕ. Σε
ανακοίνωση του την Παρασκευή, δήλωσε «Όσοι αρνούνται την
επιστήμη ή επιλέγουν δικαιολογίες αντί της δράσης, παίζουν με τη
φωτιά».
Ο αντιπρόεδρος της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την
Κλιματική Αλλαγή, δήλωσε ότι η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας και
των Ωκεανών έχει αυξηθεί ενώ παράλληλα οι πάγοι και τα χιόνια
μειώνονται αισθητά. Παράλληλα η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει,
ενώ οι συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου αυξάνονται
σημαντικά.
Η Επιτροπή του ΟΗΕ, προβλέπει ότι οι παγκόσμιες θερμοκρασίες
θα αυξηθούν κατά 0,3-4,8 βαθμούς Κελσίου, ενώ η στάθμη της
θάλασσας θα ανεβεί κατά 26-82 εκατοστά κατά την διάρκεια του
αιώνα. Ο πλανήτης θα βρεθεί αντιμέτωπος με περισσότερους
καύσωνες, ξηρασίες και πλημμύρες. Σύμφωνα με την Επιτροπή οι
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα διαρκέσουν περισσότερο από
την διάρκεια της ζωής των σημερινών γενεών.
Τα ευρήματα της Επιτροπής είναι σημαντικά καθώς θέτουν τα
θεμέλια για την επίτευξη συμφωνίας για το κλίμα το 2015. Ωστόσο,
ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο αν οι κυβερνήσεις θα συμφωνήσουν στις
περικοπές αερίων του θερμοκηπίου που είναι απαραίτητες για τον
περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
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ANAΚΟΙΝΩΣΗ

The Greek School of the Greek Orthodox Community of East Vancouver, has the following event announcements:
1) On Sunday, September 15th, Father Evangelos performed Agiasmos for all the students of our community.
2)Greek school lessons started on September 16th.
3) On October 31, at 6:30pm, the children of our community will
celebrate our annual Harvest Festival.
There will be food, games & fireworks.
4) On December 14th, our students will be singing the “Kalanda”
while visiting members’ homes.
5) School Christmas concert on Saturday, December 21st .
6) During the month of December our students will gather at our
community centre for traditional Greek Christmas baking.
Thank you,
School Committee

Το Ελληνικό Σχολείο της Ελληνικηκς Ορθόδοξης Κοινότητας του
Ανατολικού Βανκούβερ ανακοινώνει :
1) Την Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου, τελέσθηκε ο “ Αγιασμός” των
μαθητών της παροικίας από τον Πάτερ Ευάγγελο.
2) Το ελληνικό σχολείο ξεκίνησε μαθήματα στις 16 Σεπτεμβρίου.
3) Στις 31 Οκτωβρίου, 6:30μ.μ,
τα παιδιά της παροικίας μας θα διασκεδάσουν και φέτος
τη γιορτή του Harvest Festival, στο χωλ της κοινότητας.
Θα έχουμε φαγητό, παιχνίδια και πυροτεχνήματα.
4) Το Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου θα πουν τα Κάλαντα οι μαθητές σε
σπίτια ομογενών.
5) Σχολική Χριστουγεννιάτικη εορτή, το Σάββατο,21 Δεκεμβρίου.
6) Κατά τη διάρκεια του Δεκέμβρη, οι μαθητές μας θα μαζευτούν
στο χωλ της κοινότητας να φτιάξουν κουραμπιέδες και
μελομακάρονα.
Thank you,
School Committee

Η ναυμαχία της Σαλαμίνας 480 π.χ.
(Συνέχεια από σελίδα 6)

έγινε το 480 π.Χ. στα στενά
μεταξύ του νησιού της Σαλαμίνας
και των ακτών της Αττικής. Μετά
τις Θερμοπύλες,η μόνη αμυντική
γ ρ α μ μ ή
για
τους
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Κορίνθου.
Ύσ τ ε ρ α
από
τις
συγκρούσεις
σ
τ
ο
Αρτεμίσιο,
τ
η
ν
εκκένωση
της Αθήνας
από
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κατοίκους
της και την
κατάληψη
της από τους
Πέρσες
,
ένα μέρος του ελληνικού στόλου
(350 περίπου τριήρεις με 85.000
άνδρες) υπό την αρχηγία του

Ευρυβιάδη του Λακεδαιμονίου
συγκεντρώθηκε στην Σαλαμίνα.
Οι 180 τριήρεις ήταν Αθηναϊκές,
υπό
την
αρχηγεία
του
Θεμιστοκλή. Ο Περσικός στόλος

(1.200 πλοία με 300.000 άνδρες)
αγκυροβόλησε στο Φάληρο

. Οι αρχηγοί του Ελληνικού
στόλου συσκέφθηκαν για να
αποφασίσουν τον καταλληλότερο
τόπο να ναυμαχήσουν. Ο
Θεμιστοκλής
πρότεινε
τα
στενά της Σαλαμίνας, διότι ο
Ελληνικός στόλος, μικρότερος
από τον Περσικό, μπορούσε
να ελιχθεί καλύτερα και δεν
κινδύνευε να κυκλωθεί από τα
εχθρικά πλοία. Η πλειοψηφία
όμως των στρατηγών πρότεινε
να διεξαχθεί η ναυμαχία στον
Ισθμό, για να υπερασπιστούν
την Πελοπόννησο και σε έσχατη
περίπτωση, αν επικρατούσαν οι
Πέρσες, να έχουν τη δυνατότητα
να διαφύγουν. Σε νέα σύσκεψη
ο Θεμιστοκλής απείλησε ότι αν
δεν ναυμαχούσαν στη Σαλαμίνα,
ο Αθηναϊκός
στόλος
θα
αποσυρόταν και οι αθηναίοι θα
μετανάστευαν στη Σίρι της Κάτω
Ιταλίας. Ο Ευρυβιάδης πείστηκε
και άρχισαν οι ετοιμασίες,
την επόμενη μέρα όμως – και
παραμονή
της
ναυμαχίαςοι γνώμες των στρατηγών
διχάστηκαν : Οι Αθηναίοι,
Αιγινήτες και Μεγαρείς επέμεναν
να ναυμαχήσουν στα στενά ενώ
οι πελοποννήσιοι προτιμούσαν
τον Ισθμό. Τότε ο Θεμιστοκλής,
επειδή
φοβήθηκε
μήπως
επικρατήσει η δεύτερη γνώμη,
έστειλε κρυφά στον Ξέρξη τον
παιδαγωγό των παιδιών του
Σίκκινο, με το μήνυμα ότι ο
ελληνικός στόλος ετοίμαζαν να
διαφύγει, και πως αν ήθελε την
νίκη έπρεπε να επιτεθεί αμέσως. Ο
Περσικός στόλος κινητοποιήθηκε
αμέσως προκειμένου να πετύχει
αιφνιδιασμό. Το μεγαλύτερο
μέρος του περσικού στόλου είχε
συγκεντρωθεί μεταξύ Ψυτάλλειας
και Σαλαμίνος, ενώ τα υπόλοιπα
πλοία είχαν κλείσει όλα τα πιθανά
περάσματα. Οι έλληνες όμως
πληροφορήθηκαν τις κινήσεις
του Περσικού στόλου μέσα στην
νύχτα από τον Αριστείδη που
με κόπο κατόρθωσε να περάσει
ανάμεσα από τα εχθρικά πλοία,
και από τον Τήνο Παναίτιο
Σωσμένους που αυτομόλησε τους
Πέρσες. Ενώ λοιπόν οι Πέρσες
προσδοκούσαν να αιφνιδιάσουν
τους έλληνες και να τους
τρέψουν σε φυγή, μάταια τους
περίμεναν όλοι την νύχτα. Με
την ανατολή του ηλίου άκουσαν
τους ήχους της σάλπιγγας και
τον πολεμικό παιάνα «ω παίδες
Ελλήνων, ίτε, ελευθερούτε
πατρίδα ελευθερούτε δε παίδας ,
γυναίκας , Θεών τε πατρώων έδη
, θήκας τε προγόνων. Νυν υπέρ
πάντων ο αγών.»

ΠΕΝΘΗ
ΒΑΤΟΥΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Πέθανε στο Βανκούβερ μετά από τρία χρόνια παλεύοντας με την
επανεμφάνιση του καρκίνου, ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΤΟΥΓΙΟΣ.
Το τρισάγιο έγινε στις 5 Σεπτεμβρίου 2013 στον Ι.Ν του Αγίου
Γεωργίου και η κηδεία του την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013.
Στην σύζυγό του Beverly και στα παιδιά του Θωμά, Γιάννη, σύζυγό
του Sane και σε όλους τους συγγενείς και φίλους ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ( ΤΑΣΟΣ)
1934-2013
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 17 Σεπτεμβρίου 2013 ο ΤΑΣΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ. Ο Τάσος ήταν αγαπητός σ’ όλη
την παροικία και ιδιαίτερα στους Ρουμελιώτες. Δεν υπήρχε
Ρουμελιώτικο γλέντι στην παροικία χωρίς να είναι στην κουζίνα
ο ΤΑΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ. Πάντα πρόθυμος σε όλους,
χαμογελαστός και ευγενικός. Ο σύλλογος Ρουμελιωτών έχασε ένα
αξιοαγάπητο μέλος. Το τρισάγιο έγινε στις 24 Σεπτεμβρίου 2013
στον Ι.Ν. των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου και η κηδεία του στις
25 Σεπτεμβρίου 2013. Η ταφή του έγινε στο κοιμητήριο Forest
Lawn Burnaby. Στην σύζυγό του για 45 χρόνια Χρηστίνα, στο γιό
του Χάρη, στις κόρες του Amy (Scott), Niki, στον αδελφό του
Δημήτρη και σε όλους τους συγγενείς και φίλους ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

Φάληρο. Οι απώλειες του ήταν
200 πλοία, ενώ οι Έλληνες
είχαν χάσει 40. Η αναλογία σε
άνδρες ήταν πολύ μεγαλύτερη
για τους Πέρσες, γιατί πολλοί
δεν ήξεραν να κολυμπούν.
Επιπλέον, εξοντώθηκε η περσική
φρουρά της Ψυτάλλειας που
την
αποτελούσαν
κυρίως
επιφανείς Πέρσες και εκλεκτοί
πολεμιστές. Η νίκη αυτή των
Ελλήνων, αποτέλεσμα όχι μόνο
της στρατηγικής σκέψης και
της ναυτικής δεινότητας τους,
αλλά της ομοψυχίας και της
γενναιότητας τους, σήμαινε
την αρχή του τέλους για τα
επεκτατικά σχέδια των Περσών.

Η σύγκρουση έλαβε χώρα ακτές
της Σαλαμίνος , όπου ο χώρος ήταν
τόσο στενός , ώστε στο πρώτο
μέτωπο τα περσικά πλοία που
ήταν δυνατόν να παραταχθούν
ήταν ισάριθμα με τα ελληνικά.
Αυτά είχαν παραταχθεί ως εξής :
το αριστερό άκρο καταλάμβαναν
οι αθηναϊκές τριήρεις υπό τον
Θεμιστοκλή απέναντι από του
Φοίνικες, το δεξιό άκρο οι 16
σπαρτιατικές τριήρεις με τον
Ευρυβιάδη απέναντι από τους
Ίωνες. Δίπλα τους οι τριήρεις
των Αιγινητών και στο ενδιάμεσο
τα πλοία των άλλων ελληνικών
πόλεων. Πρώτος επιτέθηκε ο
Αθηναίος Αμεινίας ο Παλληνεύς.
Αμέσως τον ακολούθησαν και τα
υπόλοιπα πλοία και η ναυμαχία
γενικεύτηκε. Και οι δύο αντίπαλοι
αρχικά πολεμούσαν με την ίδια
γενναιότητα, γρήγορα όμως
φάνηκε η υπεροχή του ελληνικού
στόλου και της τακτικής του.
Μέχρι το σούρουπο ο Περσικός
στόλος
είχε
κατατροπωθεί
και αναζήτησε καταφύγιο στο

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

Στη Σαλαμίνα ιδρύθηκαν τάφοι
με επιγράμματα για τους νεκρούς
Σαλαμινομάχους κάθε πόλης.
Στους Δελφούς
στάλθηκαν
πλούσια αφιερώματα και στους
γενναιότερους δόθηκαν βραβεία.
Η νίκη αυτή και η σημασία της
υμνήθηκε από ποιητές, ρήτορες,
και Ιστορικούς με σημαντικότερο
έργο την τραγωδία του Αισχύλου
«Πέρσαι» την πρώτη με ιστορικό
θέμα
Ο Σοφοκλής έφηβος έλαβε
μέρος στα Επινίκια, ενώ ο
τραγικότερος των τριών, ο
Ευριπίδης γεννήθηκε στη
Σαλαμίνα όταν διαδραματιζόταν
το μεγάλο ιστορικό γεγονός.

20 Γνώμη

ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ

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

Ðñïìçèåõôáß:
Îåíïäï÷åßùí êáé Åóôéáôïñßùí
Γιορτή της ελληνικής συγκομιδής της ελιάς
προς όφελος του Ελληνικού Σχολείου της κοινότητάς μας

2nd
Dancing
Tickets: Adults 13+ $40
Children 3-12 $15 / 0 -2 free
Doors Open 5:30, Dinner Served at 6pm

Tel: Bus. 604-515-7222, Fax: 604-515-7701
Res:604-525-4957,
Cell: 604-240-0403
6616 BERESFORD STREET, BURNABY, B.C.

