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Πολιτικό σταυρόλεξο
με απαντήσεις
στις ευρωεκλογές

STATEMENT BY THE PRIME MINISTER
OF CANADA ON THE NATIONAL DAY OF
HONOUR

Αντώνης Ανακέφαλος
Προς το παρόν,το πολιτικό συμπέρασμα από τις εκλογές είναι ότι οι
ψηφοφόροι έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα αποδοκιμασίας και προειδοποίησης
στη Νέα Δημοκρατία και τον κυβερνητικό συνασπισμό με ψήφο
διαμαρτυρίας αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του δεν κατάφερε να την
εκμεταλλευτεί.Το μόνο σαφές μήνυμα από τις κάλπες είναι ότι ο θυμός για
τα πέντε χρόνια σκληρής λιτότητας καθοδηγεί τις επιλογές μεγάλου μέρους
του εκλογικού σώματος.
Στα κομματικά επιτελεία συνεχίζεται η ανάλυση-αποτίμηση των εκλογικών
αποτελεσμάτων και κάθε πλευρά παρουσιάζει τη δική της εκδοχή για την
ερμηνεία τους, ενώ το πολιτικό παζλ γίνεται ακόμη πολυπλοκότερο με
την αβεβαιότητα για τις πολιτικές εξελίξεις να οδηγείται σε φαινομενικό
αδιέξοδο. Αυτό όμως μπορεί να εξελιχθεί την επόμενη Κυριακή στις κάλπες
των ευρωεκλογών σε γόρδιο δεσμό όπου,η δυναμική του ενδέχεται να
δημιουργήσει ανοδικό πολιτικό σπιράλ με μοναδική εκτόνωση τις εθνικές
εκλογές, όπου οι απρόβλεπτες συνέπειες πλήξουν ακόμη και την Ευρωπαϊκή
συνοχή,αν ο ΣΥΡΙΖΑ αναδειχθεί πρώτο κόμμα με αισθητή διαφορά,με
τους επόμενους μήνες ο πολιτικός-κομματικός χάρτης να αλλάξει τελείως.
Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν πιάνει ο “εκβιασμός” που επιχείρησαν οι
Βενιζέλος-Σαμαράς,με την απειλή πτώσης της κυβέρνησης αν κερδίσει ο
ΣΥΡΙΖΑ.
Ένα ακόμη αγκάθι που καλούνται να διαχειρισθούν από κοινού
όμως,κυβέρνηση και αντιπολίτευση είναι η ανοδική πορεία της Χρυσής
Αυγής,ιδιαίτερα του Ηλία Κασιδιάρη στον Δήμο Αθηναίων. Το πρόβλημα
θα γιγαντωθεί αν οι επιδόσεις αυτές αποτυπωθούν και σε εθνικό επίπεδο
στις Ευρωεκλογές.
Ολοκληρώθηκε η τελική καταμέτρηση των ψήφων στο Δήμο Αθηναίων και
σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα,ο Γιώργος Καμίνης συγκεντρώνει το
21,05% των ψήφων και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης το 20%
Ο νυν δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης είναι ο μεγάλος
νικητής του πρώτου γύρου των δημοτικών εκλογών για το δήμο της
Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την τελική εκτίμηση των αποτελεσμάτων.

(Συνέχεια στη σελίδα 7)

Prime Minister Stephen Harper, His Excellency the Right Honourable David Johnston, Governor
General of Canada, Rob Nicholson, Minister of National Defence, and General Thomas J. Lawson, Chief of the Defence Staff, arrive at the Senate Chamber to participate in a memorial service.
Photo by Jill Thompson
OTTAWA -May 9, 2014 Prime Minister Stephen Harper today issued the following statement after
participating in events marking the National Day of Honour, which commemorated and recognized
Canada’s military mission in Afghanistan:
“Throughout our history, Canadians have fought tyranny and evil around the world because it was
the right thing to do.

Συγκλονιστική φωτογραφία:

“Much has changed since the terrorist attacks on the World Trade Towers on 9/11. In response
to those attacks, which killed thousands of civilians including 24 Canadians, the Government of
Canada stood steadfast beside our Allies and responded swiftly to these deadly acts of terrorism.

Σκύλος σώζει γάτα από
τις πλημμύρες στη Βοσνία

“For the last 12 years, more than 40,000 brave men and women of the Canadian Armed Forces,
along with hundreds of courageous Canadian civilians, have fought to help Afghans make their
country a more stable, secure and self-reliant place to live, free from the yoke of terrorists and oppressors.

Την κουβαλάει με μεγάλη προσοχή επάνω στην πλάτη του
Μία συγκλονιστική φωτογραφία από τις φονικές πλημμύρες στη Βοσνία
και Ερζεγοβίνη κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του Διαδικτύου.
Ένας σκύλος ρισκάρει τη ζωή του, για να σώσει μία γάτα, την οποία
κουβαλάει με μεγάλη προσοχή επάνω στην πλάτη του. Τα δύο ζωάκια έχουν
τον τρόμο ζωγραφισμένο στα μάτια τους, ωστόσο έχουν το ένα το άλλο.
Σημειώνεται ότι τουλάχιστον 44 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους στη
Σερβία και τη Βοσνία στις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων 120 ετών,
χιλιάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους για να
σωθούν, ενώ ολόκληρες πόλεις απειλούνται από την άνοδο των υδάτων.

“Our Canadian Armed Forces fought extremely well in Kandahar, arguably the most dangerous
province in Afghanistan. The ingenuity, spirit and strength of our men and women has made a difference in one of the most violent and dangerous parts of the world. Their accomplishments and
attributes have given Afghans the opportunity to build on the work of these brave Canadians in order
to build a better life for themselves. Their contributions are celebrated by Afghans, by our Allies, and
of course by Canadians here at home.

(Cont. on Page 2)
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create a national memorial to those
who served in Afghanistan, in addition to making a new inscription
to commemorate the mission onto
our existing National War Memorial. We will also be renaming ‘La
Promenade Building’ in Ottawa to
‘The Valour Building’ in honour of
their strength and service. I am also
pleased to be announcing today that
eligible units of the Royal Canadian Navy, the Canadian Army,
Royal Canadian Air Force and the
Canadian Special Operations Forces
who played key roles in Afghanistan
have been bestowed with the Arabian Sea or the Afghanistan Theatre
Honour.

Ottawa – Prime Minister Stephen Harper delivers remarks during
the National Day of Honour Ceremony on Parliament Hill. (PMO
photo by Jason Ransom
“Too often in the past our Armed
Forces have returned to Canada
from their trials with little fanfare.
Not so today. Canadians across the
country came out in force, united in
appreciation, to honour the bravery,
heroism, strength and sacrifice of
those who fought for freedom and
security in Afghanistan.
“The entire country watched with
tremendous pride as the Veterans of
this mission marched in the Commemoration Parade. We honoured
those wounded by lining up in communities throughout Ontario and in
Gatineau, Quebec, to watch the Soldier On Afghanistan Relay, and we
were somber during the two minutes
of silence marking a special tribute
to the fallen and their families.
“I had the honour of paying tribute
to the Families of the Fallen in a private ceremony and to hear first-hand
how these remarkable individuals
touched their families, friends and
the entire country.
When the last Canadian flag that
flew at NATO’s International Security Assistance Force headquarters
in Kabul, Afghanistan, was handed
to me, it was a deeply emotional
moment. It reminded me of the
blood, sweat, tears and sacrifice that
Canadians had endured to make
Afghanistan a better place; a place
where a little girl could go to school,
a place where a mother might have
medicine for her child, and a place
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where a woman could vote.
“Most importantly, the entire day,
with its outpouring of love and affection for our troops, reminded me
that a loving and proud nation was
welcoming its military home, with
open arms, after a job so well done.
“To ensure that their contributions
are forever in the hearts and minds
of Canadians, our Government
recently announced that we will

Επέστρεψαν τα κλεμμένα!
Οι κλέφτες ήταν καλά παιδιά κατά βάθος
Πηγή: | E-Radio.gr Daily
Είχαν καλή καρδιά κατα
βάθος κλέφτες στην
Κωνσταντινούπολη, που, αφού
διέρρηξαν σπίτι, έπειτα έδωσαν
πίσω τα κλοπιμαία.
Άφησαν ακόμα κι ένα
σημείωμα, στο οποίο ζητούσαν
συγγνώμη από την ιδιοκτήτρια,
αναφέρουν σημερινά
δημοσιεύματα του τουρκικού
Τύπου.
Οι κλέφτες διέρρηξαν το

σπίτι της Εμριγέ Τσελεμπί
στο Μαλτεπέ, μιας δημόσιας
υπαλλήλου, παίρνοντας από
το σπίτι της τον υπολογιστή
της, μια κάμερα και μια
φωτογραφική μηχανή.
Η γυναίκα δήλωσε στην
αστυνομία τη διάρρηξη, όμως
δεν είχε πολλές ελπίδες. Βέβαια,
ποιος να το φανταζόταν πως θα
επιστρέφονταν τα πράγματά της.
Βρήκε τον φορητό υπολογιστή
και την κάμερά της μπροστά
στην πόρτα της, μαζί με μια
επιστολή συγγνώμης!
«Είμαστε κλέφτες, αλλά
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“It is a testimony to the national
effort that characterized this mission
that every major Canadian Army
regular and reserve infantry and
armoured regiment that sent soldiers
to Afghanistan has been awarded
the Afghanistan Theatre Honour. As
they have done in so many previous conflicts, all of these units have
defended Canada and served their
country and fellow citizens well.
“God Bless the Canadian Armed
Forces and their families and keep
them safe”.
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δεν είμαστε ασυνείδητοι.
Λυπούμαστε πολύ, δεν ξέραμε
πως είστε ανάπηρη, συγχωρήστε
μας», έγραψαν οι μεταμελημένοι
δράστες, όπως έγραψε η

εφημερίδα «Σαμπάχ».
«Δεν μου επέστρεψαν τη
φωτογραφική μηχανή μου,
ελπίζω ότι θα το κάνουν
γρήγορα», δήλωσε η Τσελεμπί.

Ο Κώστας Μητρόπουλος σατιρίζει την επικαιρότητα

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
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“ARTEMIS” Canadian
Hellenic Rod & Gun
Club
OI ΛΑΤΡΕΣ ΤΩΝ OUTDOORS
Το Σάββατο 3 Μαϊου 2014 ο Σύλλογος “ARTEMIS Canadian Hellenic Rod & Gun Club, διοργάνωσε στην αίθουσα
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του Ανατολικού Βανκούβερ μια εκδήλωση για τα μέλη του Συλλόγου.
Ο Σύλλογος αυτός έχει ιστορία μεγάλη στην παροικία μας. Αλλά όπως συμβαίνει και με όλους τους άλλους συλλόγους
της παροικίας μας, δεν υπάρχει το μεγάλο ενδιαφέρον όπως παλαιότερα από πολλά μέλη τους. Και αυτός; Ίσως να
ήταν και ο λόγος που πέρυσι δεν έκαναν τον ετήσιο χορό τους. Φέτος αν και η απουσία πολλών μελών ήταν μεγάλη, η
εκδήλωση έγινε και όλοι έμειναν ευχαριστημένοι από τον πλούσιο μπουφέ που είχαν ετοιμάσει. Ο Πρόεδρος κ. Νίκος
Αδαμόπουλος, λυπήθηκε όπως δήλωσε για την απουσία πολλών μελών, ευχαρίστησε τους παρευρεθέντες και τους
παρακάλεσε να γλεντίσουν και να έχουν μια καλή βραδυά με κέφι και χορό.
Χορηγοί σε τρόφιμα και δώρα ήταν ο Ανδρέας Κοτσίρης, το εστιατόριο Στέφος, και το Ιταλικό Κατάστημα Sporting
Goods.
Ευχόμαστε ο Σύλλογος σύντομα να βρεί τον παλαιό εαυτόν του και να προοδεύει συνέχεια, διότι είναι ωφέλιμος όχι
μόνο για τα μέλη του αλλά και για όλους μας.
Λίγα για τα ωφέλη του συλλόγου.
Ένα θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι ο Σύλλογος αυτός και τα μέλη του φέρνουν τον άνθρωπο κοντά στη φύση.
Οι outdoor εκδηλώσεις τους στο ψάρεμα, στη σκοποβολή, στο κυνήγι, σε αναζωογονούν και όπως λένε «το κυνήγι
αποτελεί μια ψυχαγωγική του ανθρώπου εκδήλωση στην οποία βρίσκει μια διέξοδο ο κρυμμένος εαυτός του. Η εποχή
που ο άνθρωπος κυνηγούσε για να καλύψει τις ανάγκες διατροφής του, έχει μείνει πολύ πίσω.»
Τον άνθρωπο που ψυχαγωγείται κυνηγώντας, πρέπει να τον διακρίνει η περηφάνεια, η γενναιότητα, η τραχύτητα, αλλά
και η μεγαλοψυχία, ο σεβασμός του αντιπάλου και η αγάπη προς τους συναδέλφους του, γνώρισμα όλων όσων κατά
καιρούς, κράτησαν στα χέρια ένα όπλο.
Η φροντίδα τους για το περιβάλλον, είναι η προϋπόθεση για να υπάρξει θήραμα. Χωρίς περιβάλλον δεν υπάρχει
θήραμα κι άρα δεν υπάρχει αντικείμενο για το κυνήγι. Γι’ αυτό λοιπόν στην πράξη και με έργα οι κυνηγοί κάνουνε
αυτή την τεράστια προσπάθεια να προστατεύσουν το περιβάλλον.
Κώστας Καρατσίκης

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση
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Ο ομογενειακός πύργος της Μελβούρνης
Μια ανάσα πριν από το όνειρο
της ολοκλήρωσης του Ελληνικού
πύργου, του ουρανοξύστη
που χτίζεται στο κέντρο της
Μελβούρνης για να στεγάσει
την ελληνική κοινότητα και το
μεγαλύτερο πολιτιστικό κέντρο
εκτός συνόρων της χώρας,
βρίσκεται η ομογένεια.

της νεότερης γενιάς» πρόσθεσε με έμφαση.
Επεσήμανε, τέλος, την πρωτοβουλία και όλες τις ενέργειες που έγιναν από
την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Μελβούρνης για την επίτευξη της
διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας που αφορά στην
τουριστική βίζα με δικαίωμα εργασίας, η οποία πρόκειται να επικυρωθεί
σύντομα.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους -μεταξύ άλλων- η γενική
πρόξενος της Ελλάδας στην Αυστραλία Χριστίνα Σημαντηράκη, ο πρόεδρος
του Αυστραλιανού AFL (της

Ο χρόνος κυλά πλέον αντίστροφα,
με το 90% των εργασιών να έχει
ολοκληρωθεί. Οι εκπρόσωποι
της κοινότητας οργάνωσαν το
βράδυ της περασμένης Τρίτης
την πρώτη εκδήλωση εντός του
υπό κατασκευή κτηρίου επί της
οδού Lonsdale, στην καρδιά της
σύγχρονης μεγαλούπολης.
Έτσι, δεκάδες επιφανείς
εκπρόσωποι της Ελληνικής
κοινότητας είχαν για πρώτη φορά
την ευκαιρία να θαυμάσουν εκ
των ενόντων το κτήριο, το οποίο,
εκτός από τις υπηρεσίες της
Ορθόδοξης Ελληνικής Κοινότητας
Μελβούρνης και Βικτορίας,
φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως
φάρος του Ελληνικού πολιτισμού, της γλώσσας και της κουλτούρας της μητέρας - πατρίδας.
Η εκδήλωση είχε και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, εφόσον αποσκοπούσε στο να αποδώσει τις δέουσες τιμές
πρωτίστως στους ομογενείς, αλλά και στο αυστραλιανό κράτος (σε πολιτειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο), για την
οικονομική τους συμβολή, ώστε το όνειρο να αποκτήσει σάρκα και οστά.
Ιδιαίτερα συγκινημένος, ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Βασίλης Παπαστεργιάδης αναφέρθηκε στη
σημασία την οποία προσδοκούν
να αποκτήσει ο πύργος όταν σε
λίγους μήνες θα τεθεί σε πλήρη
λειτουργία. Όπως τόνισε ο κ.
Παπαστεργιάδης, «η υλοποίηση
αυτού του συλλογικού ονείρου
θα ήταν αδύνατη αν δεν είχαν
πραγματικά πιστέψει σε αυτό
κάποιοι ξεχωριστοί Έλληνες και
δεν έβαζαν βαθιά το χέρι στην
τσέπη, στηρίζοντας εμπράκτως τη
συλλογική προσπάθεια».
Η ανταπόκριση ήταν όχι απλώς
Ο πρόεδρος της Ελληνικής κοινότητας Βασίλης Παπαστεργιάδης
σημαντική, αλλά καταλυτική. Η κατασκευή κοστίζει πολλά εκατομμύρια δολάρια και δεν ήταν λίγες οι φορές που οι
εμπνευστές της αισθάνθηκαν πως οι υποχρεώσεις ξεπερνούσαν τις δυνατότητες.
Τότε ήταν που λειτούργησε το ελληνικό φιλότιμο και εξέχοντες Έλληνες της διασποράς στη Βικτόρια
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και στήριξαν με γενναίες δωρεές την τιτάνια προσπάθεια. Αρωγός, όμως, στάθηκε και
η πολιτική ηγεσία της Αυστραλίας. Πρώτος ανταποκρίθηκε ο πρώην πρωθυπουργός της Βικτορίας Τεντ Μπέλιου,
προσφέροντας δύο εκατομμύρια δολάρια εκ μέρους της πολιτείας.
Σύντομα ακολούθησε το
παράδειγμα η ομοσπονδιακή
κυβέρνηση της Αυστραλίας,
τόσο υπό την ηγεσία της πρώην
πρωθυπουργού Τζούλια Γκίλαρντ
όσο και με τον σημερινό
πρωθυπουργό Τόνι Άμποτ. Η
στάση αυτή της αυστραλιανής
πολιτικής ηγεσίας αποτέλεσε,
όπως τόνισαν κατ’ επανάληψη
οι ίδιοι οι εκπρόσωποί της, «μια
ελάχιστη αναγνώριση στα όσα
έχει προσφέρει η παρουσία τόσων
εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων
μεταναστών στη δημιουργία της
Αυστραλίας όπως τη ζουν και την
απολαμβάνουν σήμερα οι κάτοικοί
της».
Παρουσιάζοντας την εκδήλωση η Ολίβια Νίκου, η πρώτη ελληνικής καταγωγής νομικός της Μελβούρνης, είχε
ιδιαίτερη συγκινησιακή φόρτιση, καθώς -όπως ανέφερε- στον ίδιο χώρο και στο παλιό κτήριο της κοινότητας η ίδια
είχε σταθεί ενώπιον της ομογένειας για να απαγγείλει το πρώτο της ποίημα στα ελληνικά.
Ο καθηγητής Πανεπιστημίου της Μελβούρνης δρα Νίκος Παπαστεργιάδης αναφέρθηκε στη σημειολογία και τον
συμβολισμό του πύργου για τη Μελβούρνη αλλά και την Αυστραλία γενικότερα, ενώ ο Πίτερ Αβραάμ, ο οποίος
συντόνιζε τη βραδιά, υπογράμμισε την καίρια συμβολή των χορηγών και υποστηρικτών, αλλά και τον ρόλο που
ευελπιστούν όλοι στην ομογένεια να διαδραματίσει αυτό το κέντρο πολιτισμού και ελληνισμού.
«Σκοπός μας είναι να φιλοξενούνται, εντελώς ελεύθερα, όλες οι δραστηριότητες της ομογένειας: εκδηλώσεις,
παραστάσεις, σεμινάρια για την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό, την κουλτούρα και τις τέχνες» τόνισε.
«Σκοπός μας είναι οι πόρτες του ελληνικού πύργου να είναι ανοικτές σε όλους, τόσο στους Αυστραλούς όσο και
στα μέλη άλλων εθνοτήτων,που μαζί συναποτελούν το πανέμορφο πολύ-πολιτισμικό μωσαϊκό αυτής της πόλης,
κάνοντάς τη να πρωταγωνιστεί με τα επιτεύγματά της στο διεθνές στερέωμα» πρόσθεσε.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής κοινότητας Βασίλης Παπαστεργιάδης αναφέρθηκε σε καθέναν ξεχωριστά, σε όλες τις
οικογένειες και τα πρόσωπα που συνέβαλαν για να γίνει το όνειρο πραγματικότητα και τους ευχαρίστησε εκ μέρους
όλης της ομογένειας, τόσο των παλαιότερων μελών της όσο και εκ μέρους των - χιλιάδων πλέον- νέων μεταναστών
που έφυγαν από την Ελλάδα της κρίσης αναζητώντας μια καλύτερη ζωή.
«Όλοι θα βρουν τις πόρτες ανοιχτές, είτε για να παρακολουθήσουν τα δρώμενα είτε για να συμβάλουν ή ακόμη
και να παρουσιάσουν τις δικές τους ιδέες και εκδηλώσεις. Κυριότερο, όμως, μέλημά μας με τη λειτουργία του
ελληνικού πολιτιστικού κέντρου είναι η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού ανάμεσα στα μέλη

Ομοσπονδίας του Αυστραλιανού ποδοσφαίρου) Άντριου Δημητρίου, ο
προπονητής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Αυστραλίας Άγγελος
Ποστέκογλου, ο οποίος σε λίγες εβδομάδες θα μεταβεί με τους παίκτες
της Εθνικής στη Βραζιλία για να εκπροσωπήσει την Αυστραλία στον
κορυφαίο ποδοσφαιρικό θεσμό του πλανήτη, δεκάδες επιχειρηματίες,
στελέχη επιχειρήσεων, πλήθος επιφανών Ελλήνων που διαπρέπουν σε όλα
τα επίπεδα της οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής της χώρας
και, βεβαίως, δεκάδες εκπρόσωποι της ομογένειας, οι οποίοι δήλωσαν
εντυπωσιασμένοι από το έργο, αλλά κυρίως από τις προοπτικές του,
τη σημασία του για τον ελληνισμό της διασποράς και την προβολή της
σύγχρονης Ελλάδας.
Το ποσό των 850.000 δολαρίων συγκεντρώθηκε από τις δωρεές των
επιφανών ομογενών επιχειρηματιών για την αποπεράτωση του Ελληνικού
Πολιτιστικού Κέντρου της Κοινότητας της Μελβούρνης.

Φορολογία κατοίκων εξωτερικού
Tο ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού έχει αρχίσει να
μας απασχολεί ιδιαίτερα, όχι εξαιτίας της ήδη και από χρόνια υπάρχουσας
ομογένειας, αλλά κυρίως εξαιτίας της τάσης μετανάστευσης που διακρίνει
την Ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της ολοένα αυξανόμενης
ανεργίας. Βέβαια η φυγή ενός Έλληνα πολίτη δεν τον κατατάσσει αυτόματα
και ως κάτοικο εξωτερικού, καθώς τις περισσότερες φορές είναι σύντομη και
αφορά πρόσκαιρους βιοποριστικούς λόγους.
Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού σύμφωνα με το
moneyguru.gr για ευνόητους λόγους απασχόλησε και τη φορολογική διοίκηση
της χώρας από το 2011 και έπειτα. Η πρώτη ουσιώδης αλλαγή έγινε το Μάρτιο
του 2011 με το νόμο 3943/2011 όπου με το άρθρο 12 τροποποιήθηκαν πολλές
έννοιες και προβλέψεις του κώδικα φορολογίας εισοδήματος αναφορικά με
τους κατοίκους εξωτερικού. Το βασικό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι: «Σε
φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το
οποίο έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα. Σε φόρο για
το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο,
ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του».
Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ως Έλληνες φορολογούμαστε στην Ελλάδα, για
το παγκόσμιο εισόδημα μας, εκτός αν αποδείξουμε ότι είμαστε κάτοικοι
εξωτερικού. Πως ορίζεται όμως ο κάτοικος εξωτερικού; Ο νόμος όπως ισχύει
θεωρεί ως κάτοικο εξωτερικού όποιον η διαμονή του «…η οποία υπερβαίνει
τις εκατόν ογδόντα τρεις ημέρες συνολικά μέσα στο ίδιο ημερολογιακό
έτος». Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε υπόψη μας το βασικό κανόνα, ότι
διαμονή στην Ελλάδα άνω των 183 ημερών το έτος τεκμαίρεται η Ελλάδα
ως φορολογική κατοικία ενώ διαμονή άνω των 183 ημερών ανά έτος στο
εξωτερικό τεκμαίρεται το εξωτερικό ως φορολογική κατοικία. Γιατί όμως
έχει σημασία η εξακρίβωση ή όχι της φορολογικής κατοικίας; Για τον τρόπο
φορολόγησης.
Αυτό συμβαίνει διότι με το άρθρο 8 του Ν.4110/2013, ο νομοθέτης υποχρέωσε
όλους τους κατοίκους εξωτερικού σε υποβολή δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος ακόμη και αν δεν έχουν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα,
αλλά τεκμαρτό, δηλαδή αν έχουν κάποιο περιουσιακό στοιχείο. Ταυτόχρονα
λοιπόν ο αποδειγμένα κάτοικος εξωτερικού απαλλάσσεται από τα τεκμήρια
διαβίωσης για την υποβολή της δήλωσης αυτής. Αλλά ας τα πάρουμε από
την αρχή.
Τι συμβαίνει με όσους έχουν περιουσία στην Ελλάδα
Προφανώς εφόσον δουλεύει στο εξωτερικό, σαφώς θα έχει υποχρέωση
δήλωσης στο κράτος διαμονής του. Όμως εφόσον έχει ένα σπίτι στην Ελλάδα
άρα έχει τεκμαρτά εισοδήματα, οπότε πρέπει να κάνει δήλωση στην Ελλάδα.
Πριν το κάνει αυτό πρέπει να αποδείξει ότι κατοικούσε στο εξωτερικό
περισσότερες από 183 ημέρες μέσα στο 2013.
Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να λάβει από τη χώρα διαμονής του ένα
πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας και να το καταθέσει στις Ελληνικές
φορολογικές αρχές ορίζοντας επίσης υποχρεωτικά αντίκλητο στην Ελλάδα
και μεταφέροντας τις φορολογικές του υποχρεώσεις στην ΔΟΥ κατοίκων
εξωτερικού. Τα βασικά δικαιολογητικά για την απόδειξη περιγράφονται στην
ΠΟΛ 1136/2013 και εν συντομία περιλαμβάνουν: “(α) βεβαίωση από την
αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνουν κάτοικοι, από την
οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι αυτού του κράτους ή (β)
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω
δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική αρχή, τότε απαιτείται βεβαίωση
από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή από
την οποία να προκύπτει η κατοικία του εν λόγω φυσικού προσώπου στην
αλλοδαπή”.
Εφόσον ο φορολογούμενος αποδείξει ότι είναι κάτοικος εξωτερικού, τότε
δεν φορολογείται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημα του και δεν
είναι αναγκασμένος να το δηλώσει στη δήλωση εισοδήματος. Αν φυσικά
δεν έχει ούτε τεκμαρτό εισόδημα στην Ελλάδα, δηλαδή ούτε περιουσία ή
κάποιον καταθετικό ή άλλο λογαριασμό, τότε δεν είναι έχει καν υποχρέωση
υποβολής δήλωσης εισοδήματος. Αν τώρα ένας Έλληνας φορολογούμενος
έχει εισοδήματα από το εξωτερικό, αλλά δεν έχει μόνιμη κατοικία άνω των

(Συνέχεια στη σελίδα 19)
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H ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Μάνα γλυκύτατη, Μάνα ουρανόσταλτη, ατίμητη Μάνα!

Το Σάββατο 10 Μαϊου 2014 στο ελληνικό
εστιατόριο “KERKIS” o σύλλογος Ελλήνων
υπερηλίκων “Grecian Seniors of B.C.”,
ο οποίος κατά το πλείστον τα μέλη του
είναι Ελληνίδες γυναίκες, λειτουργεί πάρα
πολύ καλά και προσφέρει μια αξιόπαινη
υπηρεσία στην παροικία μας. Εκτός από το
Χριστουγεννιάτικο γεύμα, το κόψιμο της
πίτας, το γεύμα στη γιορτή της Μητέρας,
η δραστήρια πρόεδρος, για αρκετά χρόνια
κα Νιόβη Στεργίου, και το Διοικητικό
Συμβούλιο διοργανώνουν επίσης ημερήσιες
και διήμερες εκδρομές, κατά την διάρκεια
του έτους. Στη γιορτή της Μητέρας, όπως
βλέπετε και στο φωτογραφικό μας ρεπορτάζ,
το εστιατόριο ήταν ασφικτικά γεμάτο, πάνω
από 100 άτομα.
Στη γιορτή παρευρέθηκε ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημ. Παρτσάφας με την Πρεσβυτέρα Ειρήνη και η Πρεσβυτέρα
Σταυρούλα του π. Δωρόθεου Τρυφωνόπουλου ο οποίος απουσίαζε από το Βανκούβερ.(Βλέπετε φωτογραφία
στη σελίδα 20) Το κόψιμο της τούρτας έκοψε η Πρόεδρος κα Νιόβη Στεργίου με τον π. Δημ. Παρτσάφα και τις
μεγαλύτερες σε ηλικία παρευρισκόμενες μητέρες. Η εκδήλωσε τέλειωσε με μια κλήρωση που ήταν προσφορά του
συλλόγου για τα μέλη.
Κώστας Καρατσίκης

Telegraph:Ιλιάδα
και Οδύσσεια τα
κορυφαία κλασικά
έργα στον κόσμο

Δεξιά:
Η Πρόεδος
κα Νιόβη
Στεργίου
ακούραστη
και
από τραπέζι
σε τραπέζι
καλοσώριζε
τα μέλη και
τις φίλες
του
συλλόγου.

Τα δύο ομηρικά έπη, η Ιλιάδα
και η Οδύσσεια, φιγουράρουν
στις δύο πρώτες θέσεις των
καλύτερων κλασικών βιβλίων
στον.....
κόσμο, σύμφωνα με τη λίστα
που δημοσίευσε η βρετανική
εφημερίδα Telegraph.
Μάλιστα, στον κατάλογο
των 15 κορυφαίων τα
εννέα είναι ελληνικά,
συμπεριλαμβανομένων του
Συμποσίου και του Φαίδων του
Πλάτωνα, οι Βίοι Παράλληλοι
του Πλούταρχου και τα «Εργα
και Ημέραι» του Ησιόδου.
Ειδικότερα η λίστα έχει ως
εξής:

1. Ομήρου Ιλιάδα
2. Ομήρου Οδύσσεια
3. Μεταμόρφωση (Οβίδιος)
4. Το Συμπόσιο (Πλάτωνας)
5. Η τέχνη της αγάπης
(Οβίδιος)
6. Φαίδων (Πλάτωνας)
7. Το Συμπόσιο (Ξενοφών)
8. Ποιήματα (Σαπφώ)
9. Βίοι Παράλληλοι
(Πλούταρχος)
10. Η Αινειάδα (Βιργίλιος)
11. Εξομολογήσεις (Ιερός
Αυγουστίνος)
12. Η Φύση των πραγμάτων
(Λουκρήτιος)
13. Έργα και Ημέραι
(Ησίοδος)
14. Ηροδότου Ιστορία
15. Τα Γεωργικά (Βιργίλιος)
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και σοτάρουμε το σκόρδο για 20
δευτερόλεπτα, ίσα να σκορπίσει το
άρωμά του - προσοχή μη μαυρίσει
γιατί θα πικρίσει. Προσθέτουμε

Μοσχάρι κοκκινιστό
(οσομπούκο)
Συνταγή ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΣΚΙΑΣ
Φωτογραφίες ΆΛΚΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ
Κάθε άλλο παρά γρήγορη η συνταγή μας, όμως
αν την φτιάξετε δεν θα θέλετε να ξαναφάτε άλλο
κοκκινιστό.
Υλικά
• 4 φέτες από κότσι μοσχαρίσιο (οσομπούκο),
γύρω στα 400 - 500 γρ. η κάθε μία
• 150 ml ελαιόλαδο
• 300 γρ. κρεμμύδια ξερά, ψιλοκομμένα
•
800 γρ. ντοματάκια από κονσέρβα,
ψιλοκομμένα (ή 1.200 γρ. ντομάτες ώριμες,
ξεφλουδισμένες, ξεσποριασμένες και
ψιλοκομμένες - στην εποχή τους)
• 2 σκελίδες σκόρδου, λιωμένες
• 1/2 κουτ. γλυκού ζάχαρη
• 150 ml κρασί λευκό (κατά προτίμηση ξηρό
λευκό Μοσχάτο)
• 250 ml ζωμός κότας ή νερό
• 1 αστεροειδής γλυκάνισος
• 1 δαφνόφυλλο, φρέσκο ή ξερό
• 5 - 6 κλωνάρια θυμάρι (ή 1 κουτ. σούπας
θυμάρι ξερό)
• αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
• 1/4 ματσάκι μαιντανός, ψιλοκομμένος (χωρίς
τα πολύ χοντρά κοτσάνια)
• άγουρο ελαιόλαδο για το τελείωμα
Μερίδες 4

Προετοιμασία 25΄ Αναμονή 10΄ Μαγείρεμα
περίπου 5 ώρες
Διαδικασία
Αφού πλύνουμε καλά τις φέτες του κρέατος, τις
στεγνώνουμε πάρα πολύ καλά με χαρτί κουζίνας. Τις αλατοπιπερώνουμε.
Βάζουμε μια ευρύχωρη κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και μόλις ζεσταθεί
καλά ρίχνουμε το μισό λάδι και σοτάρουμε 2 από τις φέτες του κρέατος για
5 λεπτά από την κάθε πλευρά έτσι ώστε να ροδίσουν καλά. Μεταφέρουμε
το κρέας από την κατσαρόλα σ’ ένα ταψί που να χωράει ίσα-ίσα όλες τις
φέτες. Επαναλαμβάνουμε με το υπόλοιπο λάδι και το υπόλοιπο κρέας. Δεν
σοτάρουμε τις φέτες όλες μαζί γιατί θα πέσει η θερμοκρασία του σκεύους
από τη μεγάλη ποσότητα και το κρέας δεν θα σοταριστεί σωστά.
Στην ίδια κατσαρόλα που σοτάραμε το κρέας ρίχνουμε το κρεμμύδι και το
σκόρδο στο λάδι που έχει μείνει και τα σοτάρουμε σε χαμηλή φωτιά για
περίπου 7-8 λεπτά μέχρι να μαλακώσει καλά το κρεμμύδι. Προσθέτουμε
την ντομάτα, τη ζάχαρη και λίγο αλάτι και μαγειρεύουμε για άλλα 15 λεπτά
σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε το κρασί και το ζωμό και συνεχίζουμε το
μαγείρεμα για 1-2 λεπτά ακόμα.
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 130° C. Ρίχνουμε τη σάλτσα στο ταψί
πάνω από το κρέας. Τακτοποιούμε το δαφνόφυλλο, τα κλωνάρια θυμαριού
και το γλυκάνισο ανάμεσα στις φέτες κρέατος. Σκεπάζουμε το ταψί καλά
δυο φορές με αλουμινοχάρτο (πρέπει να είναι πολύ καλά σκεπασμένο) και
ψήνουμε στο φούρνο στους 130° C για 4½-5 ώρες.
Τα τελευταία 30 λεπτά ξεσκεπάζουμε το φαγητό μας, δυναμώνουμε λίγο
το φούρνο και αφηνούμε τα υγρά να εξατμισθούν και το κοκκινιστό
μας να μελώσει. Το βγάζουμε από το φούρνο και ρίχνουμε το μαϊντανό,
ανακατεύουμε απαλά και το αφήνουμε να ξεκουραστεί για 10 λεπτά πριν
το σερβίρουμε. Σερβίρουμε τις φέτες κρέατος με τη σάλτσα, περιχύνουμε
με λίγο αγουρέλαιο και πασπαλίζουμε με λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
Συνοδεύουμε με πατάτες τηγανητές ή ζυμαρικά και ξερή μυζήθρα,
τριμμένη.

Μανέστρα Σαντορίνης
Η απλή, απλούστατη

ντοματόσουπα της Θήρας, που
τη συναντάμε και με το όνομα
«τσουνιστή», είναι ένα έξοχο
παράδειγμα της ελληνικής cucina
povera.

• 1 κουτ. σούπας πελτές
(προτιμότερο σαντορινιός)
• 4-5 σκελίδες σκόρδου, σε φετάκια
• 4 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• 1 λίτρο ζωμός λαχανικών ή νερό

Υλικά

Μερίδες 4

• 250 γρ. σπαγγέτι, «σπασμένο»
στα 3, ή άλλο ζυμαρικό της
αρεσκείας μας
• 3 ώριμες ντομάτες, τριμμένες
(στην εποχή τους) ή 1 κονσέρβα
ντοματάκια, τριμμένα

Προετοιμασία 10΄ Μαγείρεμα
περίπου 30΄
Διαδικασία Σε μια μεγάλη
κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι
σε μέτρια προς δυνατή φωτιά

τις ντομάτες, τον πελτέ και
αλατοπίπερο και μαγειρεύουμε για
2 λεπτά. Μετά προσθέτουμε το
ζωμό ή το νερό και βράζουμε για
15 λεπτά. Ρίχνουμε τα ζυμαρικά
και βράζουμε για όση ώρα λέει το
πακέτο. Αν η σούπα πήξει πολύ,
αραιώνουμε με λίγο βραστό νερό
από το βραστήρα. Ελέγχουμε το
αλατοπίπερο και σερβίρουμε, με
λίγο ωμό ελαιόλαδο σε κάθε πιάτο.
Συνοδεύουμε με ψωμί και ελιές της
αρεσκείας μας.
Συμβουλές νοστιμιάς
Οι Σαντορινιοί συνήθιζαν να
φτιάχνουν αυτή τη σούπα με νερό
και όχι με ζωμό. Παρόλα αυτά,
με το ζωμό θα γίνει νοστιμότερη.
Αν δεν έχουμε ζωμό μπορούμε να
βάλουμε στο βράσιμο 1 ολόκληρο,
καθαρισμένο κρεμμύδι, 1 ολόκληρο
καθαρισμένο καρότο, 1 δάφνη
και 1 κλωνάρι μαϊντανό. Θα
τα αφαιρέσουμε στο τέλος του
μαγειρέματος.

Μερίδες 4
Προετοιμασία 15΄ Μαγείρεμα 10΄
Διαδικασία Σε μια μεγάλη
κατσαρόλα με αλατισμένο νερό
βράζουμε τα ζυμαρικά αλ ντέντε,
σύμφωνα με τις οδηγίες που
αναγράφονται στη συσκευασία
τους. Τα στραγγίζουμε και τα
μεταφέρουμε σε ένα μεγάλο μπολ.
Προσθέτουμε τις ψιλοκομμένες
λιαστές ντομάτες, το τζίντζερ,
τις ελιές και το ελαιόλαδο και
ανακατεύουμε καλά.
Σερβίρισμα: Μοιράζουμε τα
μακαρόνια στα πιάτα. Πάνω από
κάθε μερίδα τρίβουμε το τυρί στη
χοντρή πλευρά του τρίφτη (εκεί
που τρίβουμε τις ντομάτες) και
σκορπίζουμε τον ψιλοκομμένο
μάραθο (ή άνηθο). Σερβίρουμε
αμέσως.
Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Κροκέτες
μπακαλιάρου με
σάλτσα ταρτάρ
Συνταγή ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕΣΚΙΑΣ
Φωτογραφίες ΆΛΚΗΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ
Υλικά

Για να αρωματίσουμε τη σούπα
μπορούμε στο σερβίρισμα να
προσθέσουμε ψιλοκομμένα
μυρωδικά της αρεσκείας μας (π.χ.
βασιλικό, μαϊντανό, ρίγανη) ή ξερά
τριμμένα. Επίσης, μπορούμε, αν
δεν νηστεύουμε, να προσθέσουμε
σε κάθε μερίδα λίγη τριμμένη
παρμεζάνα ή φέτα.

• 600 γρ. περίπου μπακαλιάρος
(ή γλώσσα ή πέρκα) σε φιλέτο
• 1½ κιλό πατάτες, βιολογικές,
καθαρισμένες
• 2 αυγά (βιολογικά)
• 2 κουτ. σούπας αλεύρι
• 1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
• 1 κουτ. σούπας σπόροι
σέλινου ή 1/3 φλιτζ. φυλλαράκια
σέλινου, ψιλοκομμένα
• 200 ml ελαιόλαδο
• αλάτι, πιπέρι λευκό
φρεσκοτριμμένο

Μακαρονάδα με λιαστές
ντομάτες, ξερό ανθότυρο
και μάραθο

Μερίδες 4 - 6
Προετοιμασία 15’ Αναμονή 30’
Μαγείρεμα 25’

Συνταγή ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕΣΚΙΑΣ
Φωτογραφίες ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αν δεν βρούμε μάραθο, βάζουμε
άνηθο. Θα γίνει λίγο διαφορετική,
αλλά εξίσου νόστιμη η σπαγκετάδα
μας.
Υλικά
• 1 πακέτο (500 γρ.) σπαγκέτι
• 200 γρ. λιαστές ντομάτες από
βαζάκι, συντηρημένες σε λάδι, καλά

στραγγισμένες και ψιλοκομμένες
• 1 κουτ. γλυκού τριμμένο φρέσκο
τζίντζερ ή 1/2 κουτ. γλυκού τζίντζερ
σε σκόνη
• 1½ φλιτζ. τσαγιού πράσινες ελιές,
χωρίς κουκούτσια, κομμένες στη
μέση
• 60 ml ελαιόλαδο (προτιμήστε
ένα κρητικό εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο)
Για το σερβίρισμα
• 150 γρ. ξερός ανθότυρος ή ξερή
μυζήθρα
• 1/2 ματσάκι μάραθος (ή άνηθος),
ψιλοκομμένος
• αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Διαδικασία
Αλατοπιπερώνουμε το φιλέτο του
μπακαλιάρου και το αλείφουμε
με ελαιόλαδο. Βάζουμε ένα
αντικολλητικό τηγάνι σε δυνατή
φωτιά να κάψει και ψήνουμε το
ψάρι για 4 λεπτά από κάθε πλευρά.
Το μεταφέρουμε σε ένα πιάτο και το
αφήνουμε στην άκρη.
Τρίβουμε τις πατάτες στον τρίφτη
του κρεμμυδιού, τις βάζουμε σ’
ένα σουρωτό και τις αλατίζουμε
ελαφρώς. Τις αφήνουμε για μισή
ώρα να αποβάλουν τα υγρά τους,
τις τυλίγουμε σε μια πετσέτα και τις
στύβουμε για να αφαιρέσουμε όση
περισσότερη υγρασία μπορούμε.
Σ’ ένα μπολ ρίχνουμε τα αυγά, τα
χτυπάμε ελαφρώς με ένα πιρούνι
και προσθέτουμε το αλεύρι, το
ψιλοκομμένο κρεμμύδι και τους
σελινόσπορους (ή το ψιλοκομμένο
σέλινο). Ανακατεύουμε μέχρι να
αναμειχθούν καλά τα υλικά και
να γίνουν χυλός. «Μαδάμε» το
φιλέτο του ψαριού και ρίχνουμε
τα κομμάτια στο μπολ με το χυλό.
Προσθέτουμε και τις τριμμένες
πατάτες, αλατοπιπερώνουμε και
ανακατεύουμε.
Ρίχνουμε 50 ml από το μετρημένο
ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι
και το βάζουμε σε δυνατή φωτιά
να κάψει. Μ’ ένα κουτάλι της
σούπας παίρνουμε λίγο λίγο από το
μείγμα και το ρίχνουμε στο τηγάνι
με το καυτό λάδι. Τηγανίζουμε
τις ψαροκροκέτες γύρω στα 3 - 4
λεπτά από κάθε μεριά ή μέχρι να
ψηθούν οι πατάτες. Σε μια πιατέλα
στρώνουμε λίγο απορροφητικό

χαρτί κουζίνας και μόλις η πρώτη
δόση είναι έτοιμη, μεταφέρουμε
εκεί τις κροκέτες και τις αφήνουμε
να στραγγίξουν. Πετάμε το
χρησιμοποιημένο λάδι και βάζουμε

στο τηγάνι 50 ml καινούργιο.
Μόλις κάψει, τηγανίζουμε με τον
ίδιο ακριβώς τρόπο άλλη μια δόση
ψαροκροκέτες. Επαναλαμβάνουμε
την ίδια διαδικασία, χύνοντας
έπειτα από κάθε τηγανιά το
χρησιμοποιημένο λάδι και βάζοντας
καινούργιο, μέχρι να τελειώσει το
μείγμα.
Σερβίρουμε τις κροκέτες
μπακαλιάρου με έτοιμη ή σπιτική
σάλτσα ταρτάρ.
** Σπιτική σάλτσα ταρτάρ:
Αρχικά φτιάχνουμε μαγιονέζα,
ανακατεύοντας σ’ ένα μπολ 3
κρόκους σφιχτοβρασμένων αυγών
(κατά προτίμηση βιολογικών) με 1
λιωμένη σκελίδα σκόρδο και 1 κουτ.
σούπας μουστάρδα τύπου Ντιζόν.
Ενώ ανακατεύουμε, προσθέτουμε
σιγά σιγά 300 ml ελαιόλαδο, 30
ml ξίδι από κόκκινο κρασί, 1/3
ματσάκι ψιλοκομμένο μαϊντανό
(μόνο τα φύλλα) και ίδια ποσότητα
μάραθου ή άνηθου. Ανακατεύουμε
καλά και προσθέτουμε 1 μικρό
κρεμμύδι, ψιλοκομμένο, 3 κουτ.
σούπας αγγουράκια κάππαρης,
ψιλοκομμένα, λίγες σταγόνες
ταμπάσκο, αλάτι και πιπέρι και
ανακατεύουμε μέχρι να αναμειχθούν
καλά όλα τα υλικά.
Συνοδεύουμε μεΜια παγωμένη
μπίρα lager ή αν θέλουμε
οπωσδήποτε κρασί, ένα ξηρό
Ασύρτικο με οξύτητα που τα βγάζει
πέρα με όλα!

Μανιτάρια
στο φούρνο
Υλικά
1 κιλό μανιτάρια
100γρ. τριμμένη γαλέτα
1 μάτσο μαϊντανός
ψιλοκομμένος
1 ποτήρι του κρασιού λάδι
Ο χυμός ενός λεμονιού
Αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση
Κόβουμε τα μανιτάρια σε
κομμάτια μέτριου μεγέθους,
τα αλατοπιπερώνουμε και τα
περιχύνουμε με το χυμό του
λεμονιού ανακατεύοντας καλά.
Με τη γαλέτα, το μαϊντανό και
το λάδι κάνουμε μια πάστα την
οποία αναμειγνύουμε με τα
μανιτάρια. Απλώνουμε το υλικό
σε ένα ταψί και το ψήνουμε σε
170 βαθμούς Κελσίου μέχρι να
ροδίσει.
Πηγή: ‘Παραδοσιακές Συνταγές
της Αρκαδίας’ της Θηρεσίας
Κοντογιάννη, 2η έκδοση
Εκδόσεις ‘Μαϊνάς’, 1999

7 Γνώμη

Πολιτικό σταυρόλεξο με απαντήσεις στις ευρωεκλογές
(Συνέχεια από σελίδα 1η)

Ο Γιάννης Μπουτάρης λαμβάνει
ποσοστό 35,9%, με τον υποψήφιο
της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρο
Καλαφάτη να συγκεντρώνει 26,4%.
Οι δυο τους θα διεκδικήσουν το
δήμο της Θεσσαλονίκης στον
δεύτερο γύρο των εκλογών την
επόμενη Κυριακή.
Στον Πειραιά πρώτος ο Μώραλης
με μια ανάσα από κοντά ο
Μιχαλολιάκος
Αν και αρχικά στο στρατόπεδο
του κ. Μώραλη στον Πειραιά
επικράτησε ενθουσιασμός λόγω
των exit polls τελικά το τελικό
αποτέλεσμα δείχνει πως η διαφορά
με τον κ. Μιχαλολιάκο είναι οριακή.
Με τα exit polls να πέφτουν έξω
τουλάχιστον στη διαφορά των δύο
βασικών αντιπάλων, ο Πειραιάς
σύμφωνα με την εκτίμηση του
εκλογικού αποτελέσματος δείχνει
νικητή τον κ. Μώραλη με 33,5%.
Στη δεύτερη θέση έρχεται ο κ.
Μιχαλολιάκος με την εκτίμηση
να του δίνει 30,9% και έτσι οι
δύο αυτοί παιρνούν στο δεύτερο
γύρο με τον κ. Δρίτσα να είναι
τελικά ο ρυθμιστής του εκλογικού
αποτελέσματος στο δεύτερο γύρο.

Πού παίρνει προβάδισμα
η ΝΔ και πού ο ΣΥΡΙΖΑ
Με τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει κερδίσει
τις εντυπώσεις με τα ποσοστά της
Ρένας Δούρου και του Γαβριήλ
Σακελλαρίδη, αλλά και τη ΝΔ
να ξεπερνά το σοκ της ΑττικήςΑθήνας σημειώνοντας πολύ καλά
αποτελέσματα στις υπόλοιπες
περιφέρειες το πολιτικό ντέρμπι
μεταφέρεται την επόμενη Κυριακή
και στην κάλπη για τις ευρωεκλογές.
Η ΝΔ ναι μεν δεν σημείωσε επιτυχία
στο κέντρο αλλά εμφανίζεται
να κερδίζει τις 7 από τις 13
περιφέρειες. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιτείνει
ότι με το μισό του πληθυσμού
της χώρας στην Αττική-Αθήνα τα
αποτελέσματα στις περιφέρειες
πρέπει να αναγνωστούν στην
σχετικότητα τους.
Πάντως και τα δύο μεγάλα κόμματα
κρατούν μέχρι στιγμής χαμηλούς
τόνους αφού τα αποτελέσματα
δεν δικαιολογούν πανηγυρισμούς.
Ο ΣΥΡΙΖΑ σαφώς και δεν έθεσε
πολιτικό ζήτημα με μόνο ατού την
έκπληξη στην Αττική-αθήνα,ενώ
η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ δηλώνουν
ικανοποίηση και μιλούν για
δυναμική των πολιτικών που
ακολουθήθηκαν.
Για πρώτη φορά μετά από πολύ
καιρό η Χαριλάου Τρικούπη
εμφανίζεται τουλάχιστον μη
προβληματισμένη με στελέχη
της μάλιστα να μιλούν για κόμμα

υπαρκτό ακόμα και καταλύτη στο
πολιτικό σύστημα. Προβληματισμός
υπάρχει πάντως σ όλα τα
στρατόπεδα με τα ποσοστά των
υποψηφίων της Χρυσής Αυγής και
ειδικά με τα ποσοστά Κασιδιάρη.
Νίκη στον ΣΥΡΙΖΑ δίνει μέχρι
αυτή την ώρα η εικόνα της Αττικής,
ωστόσο, σε εννέα Περιφέρειες
προηγείται η Νέα Δημοκρατία
(Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας,
Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου,
Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαιου),
σε δύο Περιφέρειες προηγείται
ο ΣΥΡΙΖΑ (Αττικής και Ιονίων
Νήσων), ενώ σε δύο Περιφέρειες
προηγείται το ΠΑΣΟΚ-Ελιά
(Κρήτης και Δυτικής Ελλάδας).
Αναλυτικά:
Στην Περιφέρεια της Αττικής
προηγείται η υποψήφια του
ΣΥΡΙΖΑ κ.Ρένα Δούρου με
ποσοστό 23,06%, ακολουθεί ο
κ. Σγουρός Γιάννης με ποσοστό
21,4% και ο κ. Κουμουτσάκος
Γιώργος της Νέας Δημοκρατίας
εμφανίζεται με ποσοστό 13,52%.
Ο κ. Παναγιώταρος Ηλίας της
Χρυσής Αυγής έπεται με ποσοστό
11,76%. Ακολουθούν ο κος
Παφίλης Αθανάσιος του ΚΚΕ με
11,32%, ο κ. Χαϊκάλης Παύλος των
Ανεξάρτητων Ελλήνων με 7,68%.
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
μέχρι στιγμής προηγείται ο κ.
Τατούλης Πέτρος με ποσοστό
44,88%, δεύτερος έρχεται ο
κ. Βουδούρης του ΣΥΡΙΖΑ με
ποσοστό 16,57% και τρίτος ο
κ. Δέδες Γεώργιος με ποσοστό
13,03%.
Στην Περιφέρεια της Κεντρικής
Μακεδονίας ο κ. Τζιτζικώστας
Απόστολος προηγείται με ποσοστό
32,27% έναντι του κ. Ιωαννίδη
Γιάννη της Νέας Δημοκρατίας
που μέχρι στιγμής συγκεντρώνει
το 19,10%. Η κ. Χαραλαμπίδου
Δέσποινα του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί
με ποσοστό 11,18% και ο κ.
Μπόλαρης Μάρκος συγκεντρώνει
το 9,45% των ψήφων.
Στην Περιφέρεια της Δυτικής
Ελλάδας ο κ. Κατσιφάρας
Απόστολος προηγείται με 23,55%
έναντι του κ. Κατσανιώτη
Ανδρέα της Νέας Δημοκρατίας
που συγκεντρώνει το 19,84%
μέχρι στιγμής. Ακολουθούν ο κ.
Χατζηλάμπρου Βασίλειος από τον
ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 15,62% ενώ ο
κ. Σώκος με ποσοστό 12,94%.
Στην Περιφέρεια της Δυτικής
Μακεδονίας ο κ. Δακής Γιώργος
της Νέας Δημοκρατίας προηγείται
με ποσοστό 35,95% ενώ ο κ.
Καρυπίδης Θεόδωρος ανεξάρτητος
ακολουθεί με ποσοστό 28,64%.
Έπεται η κα Ζεμπιλιάδου Γεωργία
υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑμε ποσοστό
12,20%, ο κ. Μουμουλίδης
Θεμιστοκλής του ΚΚΕ με 10,21%.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης προηγείται ο
κ. Παυλίδης Γεώργιος με ποσοστό
37,17%, ακολουθεί ο κ. Γιαννακίδης
Αριστείδης με ποσοστό 26,86%
και τρίτος έρχεται ο κ Μορφίδης
Κωνσταντίνος με ποσοστό 11,71%.
Ο Τέρενς Κουίκ βρίσκεται στην
τέταρτη θέση με ποσοστό 8,75%.
Στην Περιφέρεια της Στερεάς
Ελλάδας ο κ. Μπακογιάννης
Κ. προηγείται με 43,12% ενώ
ακολουθεί ο υποψήφιος του
ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 18,71%. Ο κ.
Γιαννόπουλος Αθανάσιος ακολουθεί
με ποσοστό 13,94%.
Στην Περιφέρεια της Ηπείρου
ο κος Καχριμάνης Αλέξανδρος
με συγκεντρώνει ήδη το 50,22%
των ψήφων και ακολουθεί η κ.
Γεροβασίλη Όλγα του ΣΥΡΙΖΑ με
ποσοστό 25,24%.
Στην περιφέρεια της Θεσσαλίας
ο κος Αγοραστός Κωνσταντίνος
προηγείται με ποσοστό 43,17%
έναντι του κ. Τσιλιμίγκα Νικόλαου
που συγκεντρώνει το 17,03% των
ψήφων. Η υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ
Ηρώ Διώτη ακολουθεί με ποσοστό
13,09%.
Στην Περιφέρεια των Ιονίων
Νήσων προηγείται ο υποψήφιος
του ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 21,95%
ενώ ακολουθεί με μικρή διαφορά
ο κ. Σπύρου Σπύρος της Νέας
Δημοκρατίας με ποσοστό 21,38%.
Τρίτη μέχρι στιγμής έρχεται η κ.
Γκερέκου Αγγελική με ποσοστό
15,43%.
Για την Περιφέρεια του Βορείου
Αιγαίου η κ. Καλογήρου Χριστιάνα
από την Νέα Δημοκρατία προηγείται
συγκεντρώνοντας το 31,45 % των
ψήφων. Ακολουθεί ο κ. Γιακαλής
Αθανάσιος με 27,75%, η κ. Κυρίτση
Αγλαΐα από τον ΣΥΡΙΖΑ με 17,40%
ενώ ο κ. Κόρακας Ευστράτιος του
ΚΚΕ συγκεντρώνει το 14,87%.
Στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
προηγείται ο κ. Χατζημάρκου
Γεώργιος της Νέας Δημοκρατίας με
ποσοστό 34,13% και ακολουθεί ο
κ. Μαχαιρίδης Ιωάννης με ποσοστό
34,00%. Ακολουθεί ο υποψήφιος
του ΣΥΡΙΑ με ποσοστό 17,82%.
Στην Περιφέρεια της Κρήτης
ο κ. Αρναουτάκης Σταύρος
προηγείται με ποσοστό 41,70%
ενώ ο κος Τσόκας Σεραφείμ της
Νέας Δημοκρατίας έπεται με
ποσοστό 24,56%. Ακολουθεί ο κ.
Κριτσωτάκης Μιχαήλ του ΣΥΡΙΖΑ
με ποσοστό 18,87% και ο κ.
Στυλιανός του ΚΚΕ με ποσοστό
5,98%.

Ministry of Forests, Lands and
Natural Resource Operations
2014 Hunting Regulations Synopsis now available
VICTORIA May 10, 2014 - The 2014-2016 Hunting and Trapping Regulations Synopsis is now online, and will soon be available in hard copy at Service BC centres and local hunting licence
vendors across the province.
The Hunting and Trapping Regulations Synopsis is published
every two years, and is a summary of the B.C. hunting and trapping regulations made under the Wildlife Act, prepared for the
convenience of hunters and trappers. Hunters should note that the
2014-2016 Hunting and Trapping Regulations Synopsis is effective from July 1, 2014 to June 30, 2016; the 2012-2014 Hunting
and Trapping Regulations Synopsis remains in effect
until June 30, 2014.
This year’s cover photo depicts an outdoorsman looking out on
one of the many amazing vistas in B.C.’s northeast.
For any shutterbugs that want to be similarly immortalized, a
second contest is still underway for the cover of the 2015-2017
Freshwater Fishing Regulations Synopsis. Photos submitted must
be relevant to freshwater angling in British Columbia, and there is
no limit to the number of submissions that can be made.
Photographs for the Fishing Synopsis must be e-mailed to
synopsiscoverphoto@gov.bc.ca Oct. 1, 2014 to be considered.
Completecontest rules can be found online at http://www.env.gov.
bc.ca/fw/photo.html.
Each publication year and 250,000 copies of the Hunting and
Trapping
Regulations Synopsis and 450,000 copies of the Freshwater Fishing
Regulations Synopsis are distributed to outdoor recreation shops
throughout B.C. Both documents are published in two-year intervals.

Learn More:
* The new edition of the Hunting and Trapping Regulations
Synopsis is available at: http://www.env.gov.bc.ca/fw/wildlife/
hunting/regulations/
* The current edition of the Freshwater Fishing Regulations Synopsis is available at:
http://www.env.gov.bc.ca/fw/fish/regulations/

Πάνω από το 40% η αποχή
στις εκλογές
Η μεγάλη αποχή φαίνεται να είναι

(Συνέχεια στη σελίδα 19)

www.contemporaryrailings.com
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ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

ÁèëçôéêÜ

ΠΑΤΕΡΑΣ είναι Όνομα κι όλοι αγαπούμε
Αυτοί που τό΄χουν χαίρονται κι οι άλλοι το νοσταλγούνε.

Ευρωλίγκα: Μακάμπι η νέα
«βασίλισσα» της Ευρώπης

Η ομάδα του λαού, η μεγάλη
Μακάμπι του Μπλατ, με μία
παλικαρίσια εμφάνιση κόντρα
στα προγνωστικά ταπείνωσε την
υπεροπτική Ρεάλ με 98-86 και
σήκωσε την κούπα
Η ψυχή και το πλάνο
κατανίκησαν τα χρήματα και το
ταλέντο. Η Μακάμπι κατέκτησε
την Ευρωλίγκα για έκτη φορά
στην ιστορία της (ισοφαρίζοντας
Παναθηναϊκό και ΤΣΣΚΑ)
νικώντας την υπεροπτική Ρεάλ
στην παράταση με 98-86.
Κατάθεση ψυχής από την ομάδα
του λαού, που καθοδηγούμενη
μαεστρικά από τον Ντέιβιντ
Μπλατ και τον Ταϊρίς Ράις
διέψευσε όλα τα προγνωστικά.
Πολύ καλή παρουσία από τον
Σοφοκλή Σχορτσανίτη, που
όμως αποβλήθηκε νωρίς με
πέντε φάουλ.
Λιγόψυχη η «βασίλισσα»,
τα αστέρια της οποίας πλην
Ροντρίγκεθ και Μπουρούση
εξαφανίστηκαν όταν η μπάλα
άρχισε να καίει, έμεινε στα οκτώ
τρόπαια και θα συμπληρώσει
τουλάχιστον 20ετία μακριά από
την κορυφή της Ευρώπης.
Ματσάρα Γιουλ, Ρούντι,
Ντάρντεν, Μίροτιτς και
Μπουρούσης από τη μια και
Οχαγιόν, Χίκμαν, Πνίνι, Σμιθ
και Σχορτσανίτης από την
άλλη, ήταν οι πρώτες πεντάδες
του τελικού. Οι δύο Έλληνες
σέντερ ήταν πρωταγωνιστές
των πρώτων λεπτών, με τον
«Σόφο» να πετυχαίνει τέσσερις
γρήγορους πόντους και τον
Μπουρούση να μοιράζει τρεις
τάπες. Ένα ξέσπασμα της
Μακάμπι, που θαρρούσε κανείς
πως έπαιζε στο Τελ Αβίβ,
οδήγησε σε ένα επί μέρους σκορ
11-2 και προβάδισμα έξι πόντων
(7-13).
Η «βασίλισσα», που
αντιμετώπιζε σοβαρό επιθετικό
πρόβλημα στο ξεκίνημα του
αγώνα (1/11 σουτ στα πρώτα
επτάμισι λεπτά), αφυπνίστηκε
δια χειρός του εντυπωσιακού-αν
και με πρόβλημα στο δάχτυλοΡούντι και του πολύτιμου
παγκίτη Ρέγες. Έτσι από το
τελευταίο τρίλεπτο της πρώτης
και το πρώτο της δεύτερης

περιόδου έκανε ένα 19-2 και
ξέφυγε με 26-15. Οι Μαδριλένοι
είχαν τον απόλυτο έλεγχο μέχρι
και δύο λεπτά πριν το τέλος
του ημιχρόνου (35-26), αλλά ο
πολύπειρος Μπλου με μεγάλα
σουτ «ροκάνισε» τη διαφορά
στο καλάθι διαμορφώνοντας το
35-33 του χορταστικού πρώτου
μέρους.

Θρίλερ
Παρά το φόρτωμα του
Σχορτσανίτη με τρίτο φάουλ
με δύο μάλλον υπερβολικά
σφυρίγματα, η Μακάμπι δεν
κατέθεσε τα όπλα και με καλάθι
του Χίκμαν πέρασε μπροστά
μετά από 14 αγωνιστικά λεπτά
(40-41). Η Ρεάλ έβρισκε λύσεις
στην επίθεση (45-41), αλλά
ομοίως και η λεοντόκαρδη
ομάδα του Ντέιβιντ Μπλατ
(45-46) με τη σκυτάλη στο
προβάδισμα να αλλάζει διαρκώς
χέρια (50-49).
Ο «Σόφο» απενεργοποιήθηκε
νωρίς με τέταρτο φάουλ και
το γκολ-φάουλ του Ροντρίγκεθ
ολοκλήρωσε το τρίτο δεκάλεπτο
με 55-53.

Ένα τόσο μεγάλο ματς δεν θα
μπορούσε να είναι τέτοιο μέχρι
το τέλος του. Η Μακάμπι με
τρίποντο του Ράις ανέκτησε το
προβάδισμα (58-60), παρότι έξι
λεπτά πριν το τέλος έχασε με
πέμπτο φάουλ τον Σχορτσανίτη.
Ροντρίγκεθ και Μίροτιτς πήραν
την κατάσταση στα χέρια τους
και η ομάδα του Πάμπλο Λάσο
πέρασε με 67-63 στο τετράλεπτο
για το τέλος, αλλά η ομάδα
του λαού χρειάστηκε μόλις ένα
λεπτό για να επαναφέρει την
ισορροπία (67-67) και λίγο μετά
να πάρει το προβάδισμα με
φόλοου-κάρφωμα του Τάιους
(67-69). Μπλου και Ράις με
παλικαρίσια καλάθια έφεραν
τη Μακάμπι στο +4 (69-73)
με μόλις 59’’ να απομένουν.
Οι βολές του Ροντρίγκεθ
έδωσαν ανάσα στη Ρεάλ, ενώ
ο Μπουρούσης με μία καλή
άμυνα και δύο βολές μετά από
επιθετικό ριμπάουντ ισοφάρισε
σε 73-73 στα 21’’ για το τέλος.
Ο Ράις αστόχησε στο τελευταίο
τρίποντο και το θρίλερ πήρε
πεντάλεπτη παράταση, πράγμα
που συνέβη για πρώτη φορά σε
τελικό Final Four.
Μίροτιτς και Μπουρούσης από
τη γραμμή έδωσαν προβάδισμα
στους Μαδριλένους, αλλά ο
Ράις είχε τις απαντήσεις και με
επτά πόντους έβαλε ξανά τη
Μακάμπι στο +4 (77-81). Με
μία ασίστ και δύο βολές του
άλλοτε γκαρντ του Πανιωνίου
οι Ισραηλινοί έφτασαν στους έξι
(79-85) φτάνοντας μέχρι και το
+9 (79-88).
sΗ Ρεάλ πελαγοδρομούσε και
το ποτάμι δεν μπορούσε να
γυρίσει πίσω, με τη Μακάμπι να
θριαμβεύει με 98-86.

Καί φέτος θα γιορτάσουμε το Όνομα ΠΑΤΕΡΑ,
Σ’ όλον τον κόσμο και ντουνιά θά’ ναι μεγάλη μέρα.
Όρθιος παλεύει στη ζωή σε κάθε καταιγίδα
Είναι αυτός που ένδοξα πέφτει για την πατρίδα.
Σκληρά παλεύει στη ζωή να ζήσει τα παιδιά του
Σ’ αυτό βεβαίως τον βοηθά και λίγο η «ΓΡΙΑ» του.
Υπάρχουν όμως άνθρωποι που δεν τον συμπονούμε
κοιτάν να τον ξεκάνουνε για να απαλαγούνε!!!
Πολλές φορές απ’ τα παιδιά βρίσκει αχαριστίες
ξεχνούν πως τα μεγάλωσε με κόπους και θυσίες.
Κι αντί να τον προσέχουνε και να τον αγαπάνε
Με μίσους από το σπίτι του στον δρόμο τον πετάνε.
Και σαν περάσει ο καιρός και έρθουν τα γεράματα
Αρχίζουνε τα βάσανα οι πίκρες και τα κλάματα.
Σε μιά γωνιά τον ρίχνουνε άπλυτο πεινασμένο
Και απ’ τον κόσμο και παιδιά για πάντα ξεχασμένο.
Απελπισμένος και έρημος δεν ξέρει τι να κάνει
παρακαλάει το Θεό γρήγορα να πεθάνει.
Γιατί ρε άπονε ΥΙΕ και σύ μωρ΄ΘΥΓΑΤΕΡΑ
τον δόλιο τον πατέρα σας τον κάνατε πιο πέρα;
Θα έρθει όμως ο καιρός που θα τιμωρηθείτε
Απ’ τα παιδιά κι αγγόνια σας μπροστά σας θα τα βρείτε.
ΠΑΤΕΡΑ είπε κι ο ΧΡΙΣΤΟΣ τότε στον θάνατόν Του
Πριν ξεψυχίσει φώναξε επάνω στο ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΜΑΪΟΣ 20, 2014
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΚΑΝΑΔΑ

Υστερόγραφο:
Ο Βασίλης Πανταζής με τα ποιήματά του πολλές φορές
διά μέσου της «ΓΝΩΜΗΣ» έχει δείξει στους αναγνώστες
μας με τον πατριωτισμό του, το πολιτικό χιούμορ και τα
κοινωνικά θέματα της ζωής,τις ποιητικές του ικανότητες
που όλοι έχουμε αγαπήσει. Λένε ότι η ποίηση είναι
καταφύγιο της ψυχής.
Σχετικά με το ποίημα προς τον ΠΑΤΕΡΑ έχει εμπνευσθεί,
όπως μου έλεγε, από μια περίπτωση μιας οικογένειας στο
χωριό του και κάθησε και έγραψε αυτό το ποίημα που λίγο
πολύ το ζουν σήμερα πάρα πολλοί ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ.
Κώστας Καρατσίκης

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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Ανέκδοτα

12 Μαΐου 2014
κ. Αντώνιο Αρτεμάκη
Πρόεδρο Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο
30 Thorncliffe Park Drive
Toronto, Ontario, M4H 1H8
Αγαπητέ μου κ. πρόεδρε,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Η χάρη του Κυρίου µας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατέρα και η
κοινωνία του Αγ. Πνεύµατος να είναι πάντα µαζί σας.
Ευχαριστώ για την από 7/5/14 επιστολή σας. Δυστυχώς αναγκάζομαι να
σας ειπώ, ότι η επιστολή σας αυτή είναι φλυαρία έξι σελίδων γεμάτη από
αναλήθειες, συκοφαντίες, απειλές-εκβιασμούς και ουτοπίες. Δειγματοληπτικά
μόνο αναφέρω τα κάτωθι:
1. Δίδετε την εντύπωση, ότι για το νήπιο Αλέξανδρος, η Ιερά Μητρόπολη
έδωκε στην Global Angels μόνο $1.450.00 και έτσι συκοφαντείτε την Ιερά
Μητρόπολη.
Η αλήθεια είναι, ότι η Ιερά Μητρόπολή μας για το νήπιο Αλέξανδρος,
έδωκε στην Global Angels Charity $10.000. Εσωκλείω αντίγραφο της από
27/11/2012 επιστολής του κ. Lorne Mitchel της Global Angel Charity και
σε ελληνική μετάφραση, με την οποία ευχαριστεί την Ιερά μας Μητρόπολη
λέγοντας, ότι έλαβε τις $10.000 τις οποίες υποσχέθηκε ο Μητροπολίτης. Η
αλήθεια έχει ως εξής.
Η Ιερά Μητρόπολή μας έκανε τον έρανο όχι μόνο για το νήπιο Αλέξανδρος,
αλλά και για την Ελλάδα. Είχα ειπεί τότε, θα δώσουμε όσα χρήματα
χρειάζονται για την μεταφορά του νηπίου Αλέξανδρος από την Ελλάδα στο
Τορόντο και τα υπόλοιπα θα δοθούν στους δεινοπαθούντες στην Ελλάδα.
Υποσχέθηκα στην Global Angels Charity $10.000 και εκείνοι μου εγγυήθηκαν
ότι θα μεταφέρουν το νήπιο Αλέξανδρος από την Ελλάδα στο Τορόντο. Γιατί
να δώσουμε περισσότερα; Εκείνοι είχαν συγκεντρώσει το υπόλοιπο ποσό
το οποίο χρειαζόταν. Ο έρανος της Ι.Μ. για το νήπιο Αλέξανδρος-Ελλάδα
απέφερε συνολικά $122.971.35. Εδόθησαν $10.000 στην Global Angels
Charity για την μεταφορά του νηπίου Αλέξανδρος από Ελλάδα στο Τορόντο
και τα υπόλοιπα εστάλησαν στην Ελλάδα. Αυτή ειναι η αλήθεια κ. πρόεδρε
και όχι αυτά τα οποία ισχυρίζεσθε σεις και πολλοί ομοϊδεάτες σας οι οποίοι
πολεμάτε την Ιερά μας Μητρόπολη.
.................. Επειδή δεν έχουμε χώρο δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε όλόκληρο
το κείμενο της επιστολής.

Πεθαίνει ο Μήτσος και πάει στον
παράδεισο.
Εκεί βλέπει ένα μέρος γεμάτο με
ρολόγια. Την ίδια στιγμή συναντάει έναν
άγγελο και τον ρωτάει:
- Γιατί είναι όλα αυτά τα ρολόγια εδώ;
-Κάθε ρολόι μετράει τη διαφθορά μιας
χώρας. Όσο πιο γρήγορα κινούνται οι
δείκτες τόσο πιο μεγάλη είναι διαφθορά,
του λέει ο άγγελος.
Αμέσως ο Μήτσος πηγαίνει για να δει
τα ρολόγια.
Βλέπει το ρολόι της Αμερικής και οι
δείκτες κινούνταν κανονικά. Βλέπει
το ρολόι της Γερμανίας και οι δείκτες
κινούνταν κανονικά. Βλέπει το ρολόι
της Ιταλίας και οι δείκτες κινούνταν
κανονικά.
Ψάχνει για το ρολόι της Ελλάδας αλλά
δεν το βρίσκει. Τότε ρωτάει τον άγγελο:
- Ρε άγγελε, το ρολόι της Ελλάδας δεν το
βρίσκω… Πού είναι;
Και του απαντάει ο άγγελος:
- Το ρολόι της Ελλάδας το πήρε ο θεός
για ανεμιστήρα.
Διαγωνισμός Τοξοβολίας
Έγινε κάποτε ένας διαγωνισμός
τοξοβολίας στον οποίο έχουν φτάσει
στον τελικό ένας Άγγλος, ένας Γερμανός
και ένας Πόντιος. Ο στόχος ήταν να
πετύχουν ένα μήλο το οποίο ήταν πάνω
στο κεφάλι ενός ανθρώπου.
Πρώτος ρίχνει ο Άγγλος ο οποίος
πετυχαίνει το μήλο και το κόβει στα
δύο. Τότε γυρνάει πίσω και λέει στους
άλλους:
«I am Robin Hood» (Είμαι ο Ρομπέν των
Δασών) και όλοι τον χειροκροτούν.
Έρχεται η σειρά του Γερμανού, ο οποίος
σημαδεύει σωστά και πετυχαίνει το μήλο
πάνω στο κεφάλι, γυρνάει στο κοινό και
λέει όλο καμάρι:
«I am Wilhelm Tell» (Είμαι ο
Γουλιέλμος Τέλος) και όλοι τον
χειροκροτούν.
Έρχεται και η σειρά του Πόντιου, ο
οποίος σημαδεύει, ρίχνει το βέλος αλλά
αστοχεί και πετυχαίνει το κεφάλι αντί
για το μήλο. Τότε γυρνάει ο Πόντιος
προς το έκπληκτο κοινό και τους λέει:
«I am…… sorry»
Το Πιό Γρήγορο Πράγμα
Τρεις φίλοι, ένας Τούρκος, ένας
Αμερικανός κι ένας Πόντιος, συζητάνε
για το ποιό πράγμα είναι το πιό γρήγορο.
Ξεκινάει ο Τούρκος και λέει:
- Το πιο γρήγορο πράγμα στον κόσμο
είναι το φώς. Τρέχει με 300000χλμ ανά
δευτερόλεπτο.
- Λάθος, το πιο γρήγορο πράγμα στον
κόσμο είναι η σκέψη, αφού μπορώ να
αλλάζω σκέψεις πάρα πολύ γρήγορα,
λέει ο Αμερικάνος.
Και ο Πόντιος απαντάει:
- Κάνετε λάθος και οι δύο. Το πιο
γρήγορο πράγμα στον κόσμο είναι το
κόψιμο. Εμένα, όταν με πιάνει κόψιμο,
ούτε το φώς να ανάψω μπορώ, αλλά
ούτε και να σκεφτώ τίποτα.
Παπάς Στην Κρήτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Αγαπητέ κ. Μαρόπουλε,
Ευχαριστώ για την απάντησή σας με ημερομηνία 8 Νοεμβρίου 2012. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη γιά την
αργοπορημένη απάντηση, διότι στο μεταξύ ήμουν μακριά για προσωπικές υποθέσεις.
Έχουμε λάβει το συνολικό υπεσχημένο ποσό των $10,000.00 CAD, όπως συζητήσαμε και σύμφωνα
με την δέσμευση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Σωτηρίου και είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες
στον Σεβασμιώτατο και στις Ελληνικές κοινότητες γι´αυτήν τη σημαντική συνεισφορά για την ασφαλή
ιατρική επάνοδο στο Toronto Sick Kids Hospital του μικρού Αλεξάνδρου. Οι σκέψεις και οι προσευχές
μας συνεχίζουν να είναι μαζί με τον μικρό Αλέξανδρο, καθώς οδεύει για καλυτέρευση της υγείας του. Οι
εθελοντές μας επί του παρόντος βρίσκονται στην διαδικασία εκδόσεως των αποδείξεων γιά τις δωρεές
και προσωπικές ευχαριστίες προς όλους τους γενναιόδωρους δωρητές που μαζί έκαναν αυτό δυνατό.
Γιά μία ακόμη φορά παρακαλώ να διαβιβάσετε την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες μας στον Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Σωτήριο γιά την βοήθεια και το ενδιαφέρον του για την καλή υγεία του μικρού Αλεξάνδρου.
Σε μία προσωπική σημείωση, μου ήταν ευχάριστο να συνομιλήσω με τον Σεβασμιώτατο προσωπικά και
επίσης με καθένα που συνεργάστηκε γιά την διοργάνωση αυτής της δωρεάς.
Ειλικρινά δικός σας
Lorne Mitchell
Εθελοντής
Global Angel Charity

Ένας παπάς πηγαίνει σε μια εκκλησία
στην Κρήτη, έχει όμως ένα πρόβλημα.
Δεν χωνεύει τους Κρητικούς. Την πρώτη
Κυριακή, λοιπόν, κατά το κήρυγμά του,
λέει στους πιστούς:
- Θα σας μιλήσω σήμερα για τη Μαρία
τη Μαγδαληνή, η οποία ήταν μια πόρνη
από τα Χανιά…
Αμέσως οι πιστοί αντιδρούν για την
προσβολή που δέχθηκαν από τον παπά.
Την επόμενη Κυριακή πάλι τα ίδια ο
παπάς:
- Σήμερα θα σας μιλήσω για την
παραβολή του ασώτου υιού, ο οποίος
ήταν ο γιος ενός βοσκού από το
Ηράκλειο…
Αγανακτούν και πάλι οι πιστοί και
κάνουν παράπονα στον Μητροπολίτη.
Φωνάζει αυτός τον παπά και του λέει:
- Κοίτα… ξέρω ότι δεν συμπαθείς
τους Κρητικούς, προσπάθησε όμως να
είσαι πιο διακριτικός και να μην τους
προσβάλλεις…
Οπότε στην επόμενη κυριακάτικη
λειτουργία λέει ο παπάς στους πιστούς:
- Σήμερα θα μιλήσουμε για το Μυστικό
Δείπνο… Μαζεύει ο Χριστός τους
μαθητές του και τους λέει «απόψε
κάποιος από εσάς θα με προδώσει» και
αμέσως του απαντά ο Ιούδας: «Ιντα λες
μωρέ σύντεκνε»!
Το Φτάρνισμα
Ένας άνδρας και μία γυναίκα κάθονταν

δίπλα-δίπλα στην πρώτη θέση του
αεροπλάνου. Η γυναίκα φταρνίστηκε,
έβγαλε ένα χαρτομάντιλο, σκούπισε
προσεκτικά τη μύτη της και μετά
άρχισε να τρέμει για δέκα – δεκαπέντε
δευτερόλεπτα. Ο άντρας συνέχισε να
διαβάζει.
Λίγα λεπτά αργότερα, η γυναίκα
φταρνίστηκε πάλι, έβγαλε ένα
χαρτομάντιλο, σκούπισε τη μύτη της και
μετά άρχισε να τρέμει ξανά.
Πέρασαν μερικά ακόμη λεπτά όταν η
γυναίκα φταρνίστηκε και πάλι. Όπως και
πριν έβγαλε ένα χαρτομάντιλο, σκούπισε
τη μύτη της, ενώ το σώμα της έτρεμε
ακόμα περισσότερο από πριν.
Ανίκανος να συγκρατήσει την περιέργειά
του, ο άντρας στράφηκε στη γυναίκα
και είπε:
- Δεν μπόρεσα να μην προσέξω ότι
φταρνιστήκατε τρεις φορές, σκουπίσατε
τη μύτη σας και μετά αρχίσατε να
τρέμετε βίαια. Είστε καλά;
- Λυπάμαι αν σας ενόχλησα, αλλά πάσχω
από μία πολύ σπάνια ασθένεια. Όποτε
φταρνίζομαι, έχω οργασμό!
- Παίρνετε κάτι για αυτό;
- Ναι… Πιπέρι…
Ο καφές
Κατά τη διάρκεια της πτήσης από Αθήνα
προς Λονδίνο ο πιλότος καλωσορίζει
τους επιβάτες:
“Αγαπητοί επιβάτες σας μιλάει ο
πιλότος. Βρίσκεστε στη πτήση 220 για
Λονδίνο. Ο καιρός είναι θαυμάσιος και
... Πρόσεχε... πρόσεχε! Θα πέσει!!! Ω
θεέ μου!”
Σιωπή....
Μετά από πέντε λεπτά ακούγεται και
πάλι ο πιλότος να ανακοινώνει:
“Συγγνώμη για πριν που σας τρόμαξα
αλλά μια απρόσεκτη αεροσυνοδός έριξε
τον καφέ πάνω μου. Δεν μπορείτε να
φανταστείτε πως έγινε το παντελόνι μου
από μπροστά”.
Και τότε ακούγεται ένας επιβάτης να
λέει:
“Που να δεις πως έγινε το δικό μου από
πίσω!!!!”
Ασπιρίνες
Πάει να πιάσει μια δουλειά σαν
διευθυντής πωλήσεων σε μία πολυεθνική
εταιρία και εκεί ο γενικός διευθυντής του
έκανε πρώτα ένα interview για να δει αν
ήταν καλός για τη δουλειά. Μετά από
ένα ικανοποιητικό interview του λέει:
- Ξέρετε κύριε Παπαδόπουλε, αν και
έχετε όλα τα προσόντα για το πόστο,
δεν μπορώ να σας βάλω διευθυντή
πωλήσεων γιατί αυτή η θέση έχει να
κάνει με πολύ κόσμο που θα σας βλέπει
και αυτό το τικ στο μάτι σας είναι
πολύ ενοχλητικό και κάποιοι μπορεί να
προσβληθούν κιόλας....
- Α αυτό δεν είναι πρόβλημα, με δύο
ασπιρίνες σταματάει. Μισό λεπτό να σας
δείξω.
Αρχίζει λοιπόν να ψάχνει στις τσέπες
του για το κουτάκι με τις ασπιρίνες.
Αρχίζει και αδειάζει τις τσέπες του, όλες
γεμάτες με προφυλακτικά:
Έγχρωμα,με ραβδώσεις, με γεύσεις, με
περίεργα σχήματα κλπ.
Ο διευθυντής εξαγριώνεται:
- ΚΥΡΙΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕ! Τι αίσχη
είναι αυτά; Δεν μπορώ να δώσω μια
τέτοια θέση σε κάποιον που είναι τόσο
εξαρτημένος από τις γυναίκες.
- Εξαρτημένος από τις γυναίκες; Μα
τι λέτε; Εγώ είμαι οικογενειάρχης
άνθρωπος!
- Τότε τι είναι όλα αυτά τα
προφυλακτικά;
- Έχετε πάει ποτέ σε φαρμακείο για
να πάρετε ασπιρίνες και να κλείνετε
συνεχώς το μάτι σας στο φαρμακοποιό;
Το αγγελάκι.
Ήταν κάποιος που γυρνούσε πολύ αργά
από την δουλειά και την έπεφτε αμέσως
για ύπνο. Κάθε βράδυ λοιπόν στον ύπνο
του, έβλεπε ένα αγγελάκι που ερχότανε
και τον έπιανε από το μάγουλο και του
έλεγε:
- Τσισάκια κάναμε;
- Όχι απαντούσε αυτός, και ονειρευότανε
πως πήγαινε στην τουαλέτα και
κατουρούσε. Το πρωί ξύπναγε και
αντιλαμβανότανε με ντροπή πως είχε
κατουρήσει το κρεβάτι του...
Αυτό γινόταν για αρκετό καιρό, ώσπου
αποφάσισε να πάει σε έναν ψυχολόγο
να του πει το πρόβλημα του. Του λέει ο
ψυχολόγος:
- Αν ξανάρθει σήμερα το αγγελάκι και
σε ξαναρωτήσει, εσύ θα του πεις ΝΑΙ
έκανα!
Πάει σπίτι του και πέφτει για ύπνο.
Έρχεται σε λίγο το αγγελάκι, τον πιάνει
από το μάγουλο και του λέει:
- Τσισάκια κάναμε;

- Ναι κάναμε του απαντάει αγριεμένος
ο τύπος.
Και το αγγελάκι συνεχίζει:
- Τσισάκια κάναμε, κακάκια όμως δεν
κάναμε εεε;;;
Ευνουχισμός η ;
Στον προθάλαμο του Κτηνίατρου ήταν
Τρία σκυλιά δυο μικρά Γιορκσαιρ και
ένα θηριο Ντογκ .
Λέει ο ένας μικρός στον άλλο μικρό “
Γιατί σε φέραν εδώ ;”
“Αχ άστα προχτές μπήκα στου γείτονα
τον κήπο ήταν εκεί η μικρή σκυλίτσα
του ε, τι να κάνω την πήδηξα και σήμερα
με έφερε η κυρά μου να με στείρωση “...
“ Aστα και μένα τα ίδια ήρθε επίσκεψη η
φιλενάδα της κυράς μου με την σκυλίτσα
της ε, έγινε το αναπόφευκτο και σήμερα
είμαι και εγώ για στείρωση “
“ Εσύ Μεγάλε τι έκανες “ Εγώ εχθές
έσκυψε η κυρά μου να σήκωσει κάτι και
εγώ την πήδηξα “
“ Καλά να πάθεις γάιδαρε τώρα θα σου
κόψουν τα @ρχιδι@ για να δεις “
“ Όχι ρε μ@λ@κες εμένα με έφερε η
κυρά μου να μου κόψουν τα νύχια “

Και μη χειρότερα
Δύο κατάδικοι σε θάνατο, ξυπνούν
την ημέρα της εκτέλεσης. Ο πρώτος
βλαστημάει συνέχεια... Τη ζωή του,
την ατυχία του κλπ. Ο δεύτερος
λέει απλώς ...και μη χειρότερα!!!
Οπότε ο πρώτος, τον κοιτάζει
παραξενευμένος και του λέει:
- “Καλά μ@λακας είσαι; Τι
χειρότερα λες; Για κρέμασμα μας
πάνε!”
- “Ποτέ δεν ξέρεις...”, του απαντάει
ο άλλος....
Καθώς πήγαιναν στην αίθουσα που
θα τους εκτελούσαν, ακούν τους δυο
δεσμοφύλακες που τους συνόδευαν
να λένε:
- “Ρε συ, αυτούς για κρέμασμα τους
έχουν. Δεν τους γ@μάμε κιόλας;”,
λέει ο ένας δεσμοφύλακας στον
άλλον.
Γυρνάει ο δεύτερος κατάδικος και
λέει στον πρώτο:
- “Tι σου έλεγα; Να τα χειρότερα!”
Στις γυναικείες τουαλέτες…
Ένας τύπος ήταν σε μία ταβέρνα,
οπότε ήθελε να πάει τουαλέτα!
Όμως όταν έφτασε διαπίστωσε πως
είχε πάρα πολύ ουρά.
Τι να κάνει ο άνθρωπός μας,
σκέφτεται λίγο και αποφασίζει
να πάει στις γυναικείες που είναι
άδειες, γιατί δεν κρατιόταν άλλο…..
Πάει λοιπόν στις γυναικείες, οπότε
μία γυναίκα μπαίνει μέσα τη στιγμή
που ουρεί και του λέει:
- Μα καλά δεν ξέρεις ότι είναι μόνο
για γυναίκες;
Και ο τύπος με το μόριο στο χέρι…
- Ναι, μα και αυτό είναι μόνο για
γυναίκες…
Ο γιατρός και ο υδραυλικός
Ένας γιατρός καλεί κάποτε στο
σπίτι του έναν υδραυλικό για να
του επισκευάσει τη βρύση που είχε
χαλάσει.
Ο Υδραυλικός αφού παιδεύτηκε 15
λεπτά περίπου τελειώνει τη δουλειά
και περιμένει πλέον την αμοιβή του.
Τον ρωτά λοιπόν ο γιατρός:
- “Πόσο κοστίζει η εργασία σας
κύριε;”...
Ο υδραυλικός απαντά: “100 ευρώ”
Και ο γιατρός του αντιλέγει με
αγανάκτηση:
- “Μα εγώ που σπούδασα και
κουράστηκα τόσα χρόνια για να
πάρω το πτυχίο παίρνω 50 την
επίσκεψη και εσύ έρχεσαι εδώ και
μου ζητάς 100;”
Οπότε με μεγάλη αυτοπεποίθηση ο
υδραυλικός ανταπαντά:
“Μην σου φαίνεται περίεργο γιατρέ,
και εγώ όταν ήμουνα γιατρός
50 ζητούσα στην επίσκεψη.”

10 Γνώμη

HELLENIC COMMUNITY OF VANCOUVER
38th GOLD PLATE DINNER
For the past 38 years, the
Hellenic Community has
been proud to host one of
our community’s largest
fundraising events - the
Gold Plate Dinner, took
place on Wednesday May
14th, 2014, at the Hellenic
Community Center 4500
Arbutus street. Reverse
Draw Grand Prize was:
2014 Mercedes C300.
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KOINΩΝΙΚΑ

HAPPY BIRTHDAY MOM
Τα τέσσερα παιδιά του Διονύση και της Ελένης Γκλαβά, ο Γιώργος,
ο Πήτερ, ο Βασίλης και ο Μανώλης διοργάνωσαν στο εστιατόριό
τους GINO’S στο Westminster, μια οικογενειακή εκδήλωση για τα
65 χρόνια της μάνας τους, Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν συγγενείς
και πολλοί στενοί φίλοι της μάνας τους.
Βλέπετε φωτορεπορτάζ της «ΓΝΩΜΗΣ» από την εκδήλωση

O Γιώργος

Ο Μανώλης
Ο Ο Πήτερ

ΦΘΗΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

To ταξιδιωτικό γραφείο Omega Travel
Αφοσιωμένοι στο καθήκον με συνέπεια και σεβασμό
στην υπηρεσία τής παροικίας μας για 40 συνεχή χρόνια!

Ο Βασίλης
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Διάσκεψη για τη Θρησκευτική Ελευθερία και Ασφάλεια
των Χριστιανικών Κοινοτήτων στη Μ.Ανατολή και τη
Ν.Μεσόγειο

Οι άνθρωποι που βλέπουν
τον Ιησού στο ψωμί
του τοστ

Αντώνης Ανακέφαλος

ΑΠΕ-ΜΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 08.05.2014
Δεν πρέπει κανείς να κοροϊδεύει τους ανθρώπους που «βλέπουν»
το πρόσωπο του Ιησού πάνω στη φέτα του τοστ, καθώς πρόκειται
για ένα φαινόμενο που μπορεί να εξηγηθεί φυσικά και ψυχολογικά,
σύμφωνα με μια νέα καναδο- κινεζική νευροεπιστημονική έρευνα.
Η μελέτη ουσιαστικά είναι η πρώτη του είδους της, που μελέτησε
σε βάθος το φαινόμενο.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Τορόντο, δύο κινεζικών
πανεπιστημίων και του Ινστιτούτου Αυτοματισμού της Κινεζικής
Ακαδημίας Επιστημών, με επικεφαλής τον καθηγητή Κανγκ
Λι, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Cortex»
(Φλοιός), πραγματοποίησαν μια σειρά από πειράματα σε 20 άνδρες
εθελοντές ηλικίας 18 έως 25 ετών. Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν
τεχνικές απεικόνισης του εγκεφάλου και νοητικές- συμπεριφορικές
δοκιμασίες (τεστ).

Διάσκεψη για τη Θρησκευτική Ελευθερία και Ασφάλεια των Χριστιανικών Κοινοτήτων στη Μ.
Ανατολή και τη Ν. Μεσόγειο, στο πλαίσιο της Συνεδρίασης της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και
Δημοκρατίας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης
Την έναρξη των εργασιών
της Διάσκεψης για τη
Θρησκευτική Ελευθερία και
Ασφάλεια των Χριστιανικών
Μειονοτήτων στη Μέση
Ανατολή και στη Νότια
Μεσόγειο κήρυξε ο Πρόεδρος
της Βουλής των Ελλήνων,
κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης,7
Μαΐου 2014,στην Αίθουσα
Γερουσίας του Ελληνικού
Κοινοβουλίου.
Η Διάσκεψη πραγματοποιείται
με πρωτοβουλία της
επικεφαλής της Ελληνικής
Αντιπροσωπείας στην
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στο
πλαίσιο Συνεδρίασης της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της Κοινοβουλευτικής
Συνέλευσης.
Στη Διάσκεψη απευθύνθηκε η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της
Ευρώπης, κυρία Anne Brasseur, με θέμα «Ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων στη Μέση
Ανατολή και τη Νότια Μεσόγειο».
Ομιλίες, επίσης, είχαν η κ. Ντόρα Μπακογιάννη, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ.
Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.
Θεόδωρος, καθώς και άλλοι
αρχηγοί θρησκειών.
“Είμαι ιδιαιτέρως χαρούμενη
που στη σημερινή μας
περιφερειακή διάσκεψη, οι
ομιλίες και οι παρεμβάσεις
όλων συνέβαλαν στην
ανάδειξη των πραγματικών
προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι
χριστιανικές και οι άλλες
θρησκευτικές μειονότητες
στην περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω τη δήλωση
του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγγελου Μεϊμαράκη, ότι η κοινοβουλευτική μας
συνέλευση έχει την παράδοση να βρίσκει λύσεις στα προβλήματα βασιζόμενη στα σημεία σύγκλισης
και συμφωνίας”, δήλωσε μεταξύ άλλων η κα. Μπακογιάννη.
Στη Διάσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι των Κοινοβουλίων της Αλγερίας, του Ισραήλ, της Αιγύπτου,
της Ιορδανίας, του Λιβάνου, του Μαρόκου, της Εθνικής Συνταγματικής Συνέλευσης της Τυνησίας
και του Εθνικού Παλαιστινιακού Συμβουλίου.
Η Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του
Συμβουλίου της Ευρώπης θα εξετάσει την κοινοβουλευτική συνεισφορά στην επίλυση της
σύγκρουσης στη Δυτική Σαχάρα,την κατάσταση στο Κόσοβο και τις προκλήσεις που αναδύονται στη
διαμόρφωση μιας ομόσπονδης Ευρώπης.

Οι επιστήμονες επιβεβαίωσαν ότι είναι συνηθισμένο τελικά οι
άνθρωποι να βλέπουν γύρω τους εικόνες (συνήθως διάσημων)
προσώπων, λέξεων κ.α., ανάλογα με το τι περιμένουν να δουν,
πράγμα που ενεργοποιεί συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου
τους, οι οποίες εμπλέκονται στην επεξεργασία των εικόνων.
Ο συνδυασμός ψυχικών παραγόντων (η υποσυνείδητη προσδοκία να
δεις κάτι) και φυσικών- νευροβιολογικών (ο τρόπος που δουλεύει ο
εγκέφαλος) «συνωμοτούν» έτσι ώστε ένας άνθρωπος να νομίζει ότι
βλέπει διάφορες εικόνες στα πιο απίθανα μέρη (όπως ο λεγόμενος
«Ιησούς του τοστ»).
«Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι είναι κοινό στους ανθρώπους να
βλέπουν ανύπαρκτα πράγματα, επειδή οι ανθρώπινοι εγκέφαλοι
είναι “καλιωδιωμένοι” με μοναδικό τρόπο για να αναγνωρίζουν
πρόσωπα, με αποτέλεσμα όταν υπάρχει ακόμη και η παραμικρή
υπόνοια εμφάνισης των χαρακτηριστικών κάποιου προσώπου, ο
εγκέφαλος να σπεύδει αυτομάτως να ερμηνεύσει ως πρόσωπο αυτό
που βλέπει», δήλωσε ο Κανγκ Λι.
Επιστημονικά, το φαινόμενο αυτό ονομάζεται «παρειδωλία
προσώπου» και έχει ως συνέπεια μερικοί άνθρωποι (στην
πραγματικότητα πολλοί άνθρωποι) να βλέπουν από τον Ιησού και
την Παναγία έως τον Έλβις Πρίσλει σε σάντουιτς, στα κατακάθια
του καφέ, στα δέντρα και στα σύννεφα.
«Οι περισσότεροι νομίζουν ότι πρέπει κανείς να έχει κάποιο ψυχικό
ή νοητικό πρόβλημα για να βλέπει τέτοιες εικόνες, με συνέπεια
όταν κάποιος μιλάει γι’ αυτές, να γελοιοποιείται», ανέφερε ο Κανγκ
Λι και τόνισε ότι πρέπει κανείς να δει το φαινόμενο στις σωστές
επιστημονικές διαστάσεις του, δικαιολογώντας τον εγκέφαλο για
τις παρερμηνείες του.
Αν και το φαινόμενο είναι γνωστό εδώ και αιώνες, μέχρι πρόσφατα
οι επιστήμονες δεν είχαν κατανοήσει τους ψυχολογικούς και
νευρωνικούς μηχανισμούς που το εξηγούν.
Η νέα μελέτη τελικά επιβεβαίωσε ότι η παρειδωλία δεν οφείλεται
σε κάποια εγκεφαλική ανωμαλία ή σε ένα απλό παιγνίδι της
φαντασίας. Αντίθετα, προκαλείται από τη δράση του προμετωπιαίου
φλοιού του εγκεφάλου, που ερμηνεύει τις προσδοκίες του ατόμου.
Στη συνέχεια, στέλνει τα ανάλογα σήματα στον οπτικό φλοιό, με
τελικό αποτέλεσμα ο εγκέφαλος να αναδημιουργεί οπτικά στον
εξωτερικό κόσμο αυτό που κατά βάθος θέλει να δει κάποιος (ή που
ο εγκέφαλος νομίζει ότι θέλει να δει κάποιος!).
Έτσι, σύμφωνα με τους ερευνητές, αντί να ισχύει η φράση
«βλέποντας πιστεύω», ισχύει μάλλον το «πιστεύοντας βλέπω».

13 Γνώμη

14 Γνώμη

7 Μαΐου, 2014
Ελληνική Ορθόδοξη Μητρόπολη
Τορόντο (Κανάδα)
1 Patriarch Bartholomew Way (86
Overlea Blvd.)
Τορόντο, Οντάριο
M4H 1C6
Σεβασμιότατε,
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω
για την επιστολή σας της 15ης
Απριλίου, 2014 καθώς και για τις
Πασχαλινές σας ευχές.
Στην επιστολή μας της 9ης
Απριλίου, 2014 αποσαφηνίσαμε
τους όρους της συμφωνίας
μεταξύ της Μητρόπολής και της
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.
Προσπαθήσαμε επίσης να
εξετάσουμε το θέμα της διαφάνειας,
και της υπευθυνότητας αλλά
πάνω από όλα προσπαθήσαμε να
συμμορφωθούμε με τη Νομοθετική
Διάταξη Οντάριο 2010 των Μη
Κερδοσκοπικών Οργανισμών
και στο πλαίσιο λειτουργίας της
Φιλοπτώχου που λειτουργούν
από τις τέσσερις εκκλησίες οι
οποίες ανήκουν στην Ελληνική
Κοινότητα Τορόντο. Είναι ατυχές
το γεγονός ότι στην απάντησή σας,
επιλέξατε να μην αντιμετωπίσετε
τα πραγματικά ζητήματα, αλλά
να σχολιάσετε επιλεκτικά μόνο
μερικά από τα πολλά σημεία που
τέθηκαν στη συζήτησή μας, η οποία
διήρκεσε πάνω από δύο ώρες.
Στην συνάντησή μας στις 7
Απριλίου, 2014 συζητήσαμε πολλά
θέματα και συμφωνήσαμε ότι
διαφωνούμε σε πολλά από αυτά. Σε
καμία στιγμή εγώ ή οι συνεργάτες
μου κάναμε προσωπικές επιθέσεις
εναντίον σας ή εναντίον της Ιεράς
Μητροπόλεως.
Διαπιστώνω με λύπη ότι
χρησιμοποιείτε το μισό μέρος της
επιστολής σας επισημαίνοντας όσα
γράφονται στον Τύπο και στα blogs,
ενώ την ίδια στιγμή καταλήγετε στο
συμπέρασμα ότι οι παρατηρήσεις
τους δεν σας αφορούν ούτε σας
επηρεάζουν. Πραγματικά δεν
δύναμαι να καταλάβω το λόγο για
τον οποίο θέσατε το θέμα στην
επιστολή σας της 15ης Απριλίου
2014!
Θα μπορούσαμε να εστιαστούμε
στο θέμα που πραγματικά μας
ενδιαφέρει; Κατόπιν αιτήματος
σας συναντηθήκαμε με σκοπό
να συζητήσουμε τις πρόσφατες
ενέργειες της Ελληνικής Κοινότητας
Τορόντο που σχετίζονται με τη
λειτουργία της Φιλοπτώχου στις
εγκαταστάσεις μας. Θα επισημάνω
για άλλη μια φορά τους λόγους για
τις θέσεις μας:
1. Διαφάνεια και Λογοδοσία - Η
Ελληνική Κοινότητα Τορόντο
ελέγχεται σε ετήσια βάση από
εξωτερικούς ελεγκτές και πρέπει
να παρέχει όλα τα έσοδα που
προέρχονται από τις δραστηριότητες
που πραγματοποιούνται στις
εγκαταστάσεις της.
2 Συμμόρφωση και τήρηση της
Νομοθετική Διάταξη Οντάριο
2010 αναφορικά με τους Μη
Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς.
3. Η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο
έχει ευθύνη ασφαλιστικής
κάλυψης για τη δραστηριότητα της
Φιλοπτώχου στις εγκαταστάσεις
μας.
4. Παροχή της απαιτούμενης
φιλανθρωπικής απόδειξης δωρεάς

σε όλους τους δωρητές οι οποίοι
προσφέρουν τις χορηγίες τους στις
κυρίες της Φιλοπτώχου.
Η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο
πιστεύει στο αξιοθαύμαστο έργο
που επιτελούν οι Κυρίες της
Φιλοπτώχου μας και να υποστηρίζει
την αποστολή τους. Εμείς,
δουλεύοντας συλλογικά, θέλουμε
να τους βοηθήσουμε να επιτύχουν
ακόμα περισσότερα.
Σεβασμιότατε, η οικονομική
υποχρέωση της Ελληνική
Κοινότητας Τορόντο προς την
Μητρόπολη ανέρχεται στα
160.000 δολάρια ανά έτος για τις
τέσσερις εκκλησίες μας. Κάθε
μήνα γίνεται ένας μεγάλος αγώνας
για την καταβολή των μηνιαίων
πληρωμών προς την Μητρόπολη,
που σύμφωνα με τις δηλώσεις σας
έχει πάνω από 100 εκατομμύρια
δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία.
Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία της
Μητρόπολης έχουν συγκεντρωθεί
χάρη στα εκκλησιάσματα και τα
τέλη που εισπράττονται από όλες τις
Ελληνικές Ορθόδοξες εκκλησίες,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων
που ανήκουν στην Ελληνική
Κοινότητα Τορόντο. Εκτός από τις
αμοιβές σας, η Ελληνική Κοινότητα
Τορόντο πληρώνει τους Ιερείς, τους
μισθούς του προσωπικού, καθώς
και όλα τα έξοδα που σχετίζονται με
τη συντήρηση και λειτουργία των
κτιρίων.
Και αν όλα τα παραπάνω δεν
είναι αρκετά, από καιρό σε καιρό
απαιτείτε επιπλέον κονδύλια από
τις Κυρίες της Φιλοπτώχου για τον
ένα ή τον άλλο λόγο (μόλις την
περασμένη εβδομάδα ζητήσατε 400
δολάρια από την κάθε Φιλόπτωχο
ζητώντας τους να χρηματοδοτήσουν
το δείπνο σας που οργανώσατε
για τον Εξοχότατο Πρέσβη της
Ελλάδα και πολλά άλλα). Θα ήταν
ευλογία αν οι χρηματικές σας
απαιτήσεις σταματούσαν εδώ!
Αλλά εσείς, επιπλέον, απαιτείτε
από τις κυρίες της Φιλοπτώχου
προμήθεια 7% επί των εσόδων τους
και κατευθύνετε τους ιερείς μας να
συλλέξουν ακόμα περισσότερους
πόρους από το εκκλησίασμα
για λόγους, όπως η βοήθεια
προς το βρέφος Αλέξανδρος, τις
Φιλιππίνες, την Ουκρανία, κλπ.
Όλα αυτά αποτελούν αξιόλογους
σκοπούς, αλλά η φιλανθρωπία
πρέπει να αρχίζει στο σπίτι του
καθενός. Η Ελληνική Κοινότητα
Τορόντο πρέπει πρώτα να
πληρώσει το προσωπικό της και
τις άλλες υποχρεώσεις της προτού
να μπορέσει να συμβάλει στη
Μητρόπολη η οποία στη συνέχεια
θα συμβάλει σε φιλανθρωπικούς
σκοπούς όπως οι παραπάνω.
Σεβασμιότατε στα κηρύγματα σας
μιλάτε πάντα για την υποστήριξή
σας στην Ελληνική Κοινότητα
Τορόντο και την ίδια χρονική στιγμή
δηλώνετε σχεδόν περιφρονητικά
«Ποιά είναι η Ελληνική Κοινότητα
Τορόντο; Είναι μια εκκλησιαστική
οργάνωση με μόνο τέσσερις
εκκλησίες».
Δηλώνετε επιπλέον ότι η Ελληνική
Κοινότητα Τορόντο δεν έχει καμία
δουλειά να έχει στην ιδιοκτησία της
Εκκλησίες. Εσείς όμως δεν έχετε
κανένα ενδοιασμό η Μητρόπολη
να έχει στην ιδιοκτησία της και να
λειτουργεί σχολεία, πολιτισμικούς
οργανισμούς και αίθουσες
δεξιώσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
μας ξεκαθαρίσατε το γεγονός ότι
θέλετε να δείτε όλες τις Εκκλησίες
και τις Ελληνικές Κοινότητες να
λειτουργούν υπό την Μητρόπολη
στην οποία εσείς ως Μητροπολίτης
θα έχετε τον κεντρικό ρόλο ως:
1. Πνευματικός Ηγέτης
2. Πολιτικός Ηγέτης
3. Εθνικός Ηγέτης και
4. Διοικητικός Ηγέτης
ενώ την ίδια στιγμή θα έχετε τον
έλεγχο τον οικονομικών και αλλά
και όλων των διαδικασιών λήψης
αποφάσεων.
Η επόμενή σας κίνηση, όπως
δηλώσατε, θα είναι η δημιουργία
Επαρχιακών και Ομοσπονδιακών
Οργανισμών, οι οποίοι θα είναι
φυσικά ΟΛΟΙ κάτω από τον έλεγχο
της Μητρόπολης.
Σε πολλές περιπτώσεις έχετε
δηλώσει ότι η Ελληνική Κοινότητα
Τορόντο πρέπει αν δώσει ΟΛΗ
την ακίνητη περιουσία της στην
Μητρόπολη. Έχετε επισημάνει ότι
«Η ακίνητη περιουσία δεν είναι
δική μου, ανήκει στον Ελληνισμό».
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε
ότι ΟΛΗ η ακίνητη περιουσία
της Ελληνικής Κοινότητας
Τορόντο ανήκει στα μέλη της
και τουλάχιστον στην δική μας
περίπτωση τα μέλη μας είναι αυτά
που παίρνουν τις τελικές αποφάσεις
με την ψήφο τους. Κάτι το οποίο
δεν ισχύει στην περίπτωση της
Μητρόπολης.
Όπως έχω δηλώσει και στο
παρελθόν η λάμψη του Ελληνισμού
και η λάμψη της Ορθοδοξίας
έχουν τη δική τους σημαντική και
ξεχωριστή ταυτότητα. Η συνεργασία
μας θα ήταν η ιδανική προσέγγιση
ώστε οι δύο αυτές μοναδικές αξίες
του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας
να ανθίσουν.
Στην επιστολή σας υπαινίσσεστε ότι
έγιναν «ψευδή και συκοφαντικά»
σχόλια εναντίον σας (από τον
κύριο Γεωργακόπουλο, τον κύριο
Ιορδάνους και από εμένα) κυρίως
σχετικά με τη γνωστοποίηση των
γεγονότων από την Ελληνική
Ορθόδοξη Μητρόπολη σχετικά με
το βρέφος Αλέξανδρο.
Σεβασμιότατε κατά την έναρξη
της ομιλίας σας δηλώσατε ότι
θέλατε ΟΛΕΣ οι Κοινότητες και η
Μητρόπολη να ανθίσουν. Ο κύριος
Γεωργακόπουλος διερωτήθηκε για
το πώς κάτι τέτοιο είναι εφικτό
όταν η Μητρόπολη παρεμβαίνει
στα θέματα της Ελληνικής
Κοινότητας Τορόντο στέλνοντας
επιστολές στους τραπεζίτες της
Κοινότητας χρησιμοποιώντας
το επίσημο επιστολόχαρτο της
Μητρόπολης, τον Ιανουάριο του
2011, εκφράζοντας ενδιαφέρον για
την απόκτηση όλης της ακίνητης
περιουσίας της Κοινότητας
συμπεριλαμβανομένων των
εκκλησιών την ίδια μάλιστα στιγμή
που η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο
κατέβαλλε σημαντικές προσπάθειες
κάνοντας διαπραγματεύσεις με
στόχο τη διαγραφή του υπέρογκου
χρέους της. Σεβασμιότατε επιτρέψτε
μου να σας υπενθυμίσω ότι αυτή
η επιστολή ήρθε υπ’ όψιν της
Ελληνική Κοινότητα Τορόντο
παρουσίας του κύριου Ιωάννη
Δάγωνα, του παρόντος γραμματέα
του Συμβουλίου της Μητρόπολης,

του κύριου Ιωάννη Παπαδάκη και
παρουσία επτά ακόμα μαρτύρων.
Στις 10 Ιουνίου 2014 η Ελληνική
Κοινότητα Τορόντο ειδοποιήθηκε
από τον κύριο Rocco Fabiano,
Αντιπρόεδρο του τμήματος
Ειδικών Λογαριασμών της Scotia
Bank, για το γεγονός ότι η κυρία
Αντιπρόεδρος της Scotia Bank
για την περιοχή του Τορόντο, και
για λογαριασμό της Ελληνικής
Ορθόδοξης Μητρόπολης ζητούσε
αναλυτικές πληροφορίες σχετικά
με τις οικονομικές υποχρεώσεις της
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο
προς την Τράπεζα της Nova Scotia.
Ποτέ δεν δόθηκε καμία τέτοια
άδεια από την Ελληνική Κοινότητα
Τορόντο για την αποκάλυψη αυτών
των στοιχείων και για το λόγο
αυτό ο νομικός σύμβουλος της
Ελληνικής Κοινότητας, κύριος
Γιώργος Μπουγάδης, επικοινώνησε
απευθείας με τον Γραμματέα της
Μητρόπολης, τον κύριο Γιώργο
Παπαδάκη, προκειμένου να
ενημερώσει το Συμβούλιο της
Μητρόπολης ότι θα πρέπει να
μην ανακατεύεται στα οικονομικά
θέματα της κοινότητας διαφορετικά
θα υπάρξουν οι ανάλογες νομικές
συνέπειες.
Όταν ο κύριος Γεωργακόπουλος σας
μίλησε ανοιχτά σχετικά με το θέμα
αυτό το 2011, εσείς αρνηθήκατε
ότι υπογράψατε αυτή την επιστολή
και υποδείξατε ως υπαίτιο τον
αποθανόντα ταμία της Μητρόπολης,
κύριο Κωνσταντίνο Γεωργανά.
Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός
ότι η επιστολή στάλθηκε από την
Ελληνική Ορθόδοξη Μητρόπολη
του Τορόντο (Καναδά) στη Scotia
Bank με σκοπό να εμποδίσει την
διαπραγματευτική δύναμη της
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.
Στις αρχές του Μαΐου 2012,
εβδομάδες πριν την πώληση του
Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου,
ο κύριος Γεωργακόπουλος έλαβε
ένα τηλεφώνημα από αξιόπιστη
πηγή σύμφωνα με την οποία η
Μητρόπολη έχει θέσει επίσημη
προσφορά για τη απόκτηση
της περιουσίας της Ελληνικής
Κοινότητας Τορόντο.
Σεβασμιότατε στις 25 Οκτωβρίου
2012 στο κήρυγμα σας σε ένα κοινό
μεγαλύτερο των 1200 ατόμων στην
εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο
Τορόντο δηλώσατε ότι ήσασταν
απογοητευμένος με 3 θέματα που
συνέβαιναν εκείνη τη χρονική
περίοδο:
1. Για το γεγονός ότι στην Ελλάδα
οι άνθρωποι έκαναν εξεγέρσεις αντί
να προσεύχονται
2. Για μια αβάσιμη μήνυση κατά της
Ελληνική Ορθόδοξης Μητρόπολης
και της Ελληνικής Κοινότητας
Τορόντο για $2,000,000 και
3. Για το γεγονός ότι ο κύριος
Γεωργακόπουλος δεν επέτρεψε τη
περιφορά δίσκου για την συλλογή
χρημάτων υπέρ του βρέφους
Αλέξανδρου.
Αμέσως μετά τη λειτουργία
του Εσπερινού ο κύριος
Γεωργακόπουλος, παρουσία του
Γενικού Προξένου της Ελλάδας
στο Τορόντο, κύριου Δημήτρη
Αζεμόπουλου καθώς και του
κύριου Ιωάννη Κακαγιάννη, σας
είπε ξεκάθαρα ότι «δεν έγινε
ποτέ κανένα σχετικό αίτημα για
την τρίτη παρατήρηση και ότι ο
ισχυρισμός αυτός είναι ψευδής
και παραπλανητικός». Είχατε
ήδη πληροφορηθεί από τους
Αιδεσιμότατους ότι η Ελληνική
Κοινότητα Τορόντο είχε οργανώσει
τη συλλογή χρημάτων για το
βρέφος Αλέξανδρο καθώς και για
το γεγονός ότι τα χρήματα αυτά θα
αποστέλλονταν κατευθείαν στην
οικογένεια.

Η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο
συνέλλεξε $6,864 και στις 29
Οκτωβρίου 2012 έστειλε το ποσό
αυτό με έμβασμα στην οικογένεια,
όπως είχε υποσχεθεί. Σύμφωνα με
την επίσημη φορολογική δήλωση
προς την Καναδική Κυβέρνηση
αναφορικά με τις φιλανθρωπίες της
Ελληνικής Ορθόδοξης Μητρόπολης,
ο οργανισμός «Global Angel Charitable Organization», έλαβε μόνο
$1,450. Εσείς ο ίδιος δηλώσατε στη
συνάντησή μας στις 7 Απριλίου
2014, παρουσία των Σεβαστών
Πατέρων μας και περισσότερων από
25 ατόμων ότι τα όσα δηλώθηκαν
στην φορολογική δήλωση της
Μητρόπολής δεν ήταν ακριβή. Στην
πραγματικότητα παραδεχτήκατε
ότι συγκεντρώθηκαν περισσότερα
χρήματα εκτός από τα $1,450 που
δόθηκαν για το βρέφος Αλέξανδρο,
χρήματα τα οποία δόθηκαν σε
άλλους «κοινωφελείς σκοπούς»,
όπως το θέσατε, στην Ελλάδα.
Προς μεγάλη έκπληξη όλων των
παρευρισκομένων στην συνάντησης
της 7ης Απριλίου 2014 δηλώσατε
ότι είχατε αμφιβολίες για το αν
μεταφέρθηκε ποτέ το βρέφος
Αλέξανδρος στο Τορόντο από την
Ελλάδα από τον οργανισμός Global
Angels ή για το αν ο Αλέξανδρος
Καρανίκας πράγματι νοσηλεύτηκε
στο Νοσοκομείο «Hospital for Sick
Children» στο Τορόντο.
Τα παραπάνω αποτελούν μόνο
μερικά παραδείγματα της
ακατάλληλης δικής σας παρέμβασης
και της Μητρόπολής στα θέματα της
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.
Σεβασμιότατα ειλικρινά πιστεύουμε
ότι είναι ανάρμοστο από μέρους σας
να υπαινίσσεστε ότι συκοφαντούμε
και διαδίδουμε ψέματα για εσάς και
για τις πράξεις σας αναφορικά με
το βρέφος Αλέξανδρο. Μέχρι και
σήμερα δεν έχετε ακόμα δηλώσει τα
χρήματα που έχετε συγκεντρώσει
για το βρέφος Αλέξανδρο αλλά ούτε
και το που είναι αυτά τα χρήματα.
Εσείς ο ίδιος δηλώσατε στην
συνάντησή μας στις 7 Απριλίου ότι
τα χρήματα που συγκεντρώσατε
για το βρέφος Αλέξανδρο
αποστάλθηκαν προς κοινωφελείς
σκοπούς στην Ελλάδα! Είμαστε
βέβαιοι ότι όσοι έδωσαν χρήματα
κατευθείαν στη Μητρόπολη θα
ήθελαν πολύ να μάθουν ότι τα
χρήματα τους χρησιμοποιήθηκαν
για τον σκοπό για τον οποίο
δόθηκαν.
Σεβασμιότατε στην επιστολή
σας ισχυρίζεστε ότι «ο τύπος και
κάποια blogs» γράφουν ψέματα
και συκοφαντικά σχόλια. Πιστεύω
Σεβασμιότατε ότι γνωρίζετε
καλά ότι η Ελληνική Κοινότητα
Τορόντο δεν έχει καμία δικαιοδοσία
ούτε επιρροή στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης.
Επιπλέον στην επιστολή σας της
15ης Απριλίου, 2014 γενικεύετε το
γεγονός ότι στην δική μας επιστολή
της 9ης Απριλίου, 2014 προς την
Μητρόπολη «δεν αντιπροσωπεύεται
η αλήθεια». Σε κανένα σημείο
της επιστολής σας Σεβασμιότατε
δεν προσδιορίζετε ή υποδεικνύετε
αυτές τις δήθεν «μη-αλήθειες». Θα
πρέπει να θυμάστε ότι για όλα τα
θέματα που τέθηκαν υπό συζήτηση
εμείς παραθέσαμε και τα αντίστοιχα
αποδεικτικά στοιχεία.
Εάν στην πραγματικότητα η
επιστολή μας της 9ης Απριλίου
2014 περιείχε ανακρίβειες όπως
ισχυρίζεστε, είμαστε βέβαιοι ότι
θα μας τις είχατε υποδείξει στην
απάντησή σας στις 15 Απριλίου,
2014.
Δηλώνετε ότι « Η Ελληνική
Κοινότητα Τορόντο και η
Μητρόπολη πρέπει να βρουν ένα

(Συνέχεια στη σελίδα 19)
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Aπό την Ιωάννα Μπαμπέτα
Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΚΟΥΜ ΚΟΥΑΤ ΚΑΙ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ
ΧΑΜΟΓΕΛΑ

Συγγραφέας: Λίνα Μουσιώνη
Εικονογράφηση: Μαιρηλία Φωτιάδου
Εκδόσεις: ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ

Η όμορφη πριγκίπισσα Κουμ Κουάτ
μεγαλώνει ξέγνοιαστα σε μια χώρα
με μοσχοβολιστά περιβόλια. Οι
ντουλάπες της γεμάτες φορέματα
πριγκιπικά, παπούτσια, κορδέλες
και στέμματα. Όμως εκείνη δεν
δίνει σημασία σε όλα αυτά. Η Κουμ
Κουάτ φοράει χαμόγελα. Αυτό της
αρέσει. Έχει στη ντουλάπα της
αμέτρητα για όλες τις περιστάσεις.
Μια μέρα όμως συμβαίνει
κάτι τρομερό. Τα χαμόγελα
εξαφανίζονται. Η πριγκίπισσα
θρηνεί και ο πατέρας της που την
υπεραγαπά, κάνει τα αδύνατα δυνατά για να τη βοηθήσει.
Σε όλα τα παραμύθια υπάρχει κι ένα παλικάρι, έτσι και σ’ αυτό
εμφανίζεται ο γενναίος Νεράντζης Λεμονόκαρδος. Δεν θα μαρτυρήσω
τι έγινε στη συνέχεια. Εμφανίζονται πάντως στην ιστορία μάγισσες,
δράκοι και πολλά ακόμα. Στο τέλος όμως θα ζήσουν αυτοί καλά κι
εμείς καλύτερα και σίγουρα στο πρόσωπο όλων μας θα λάμψει ένα
χαμόγελο. Ένα αληθινό χαμόγελο!
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ
Συγγραφέας: Βασίλης Κουτσιαρής
Εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου
Εκδόσεις: ΠΑΡΡΗΣΙΑ
Ένα κομμάτι ύφασμα, ζει
σε μια παραλία. Παρέα
με τον αέρα, τη βροχή
και την άμμο. Ώσπου
μια μέρα, ένα κορίτσι,
η Μαρίνα, το αρπάζει
και το παίρνει μακριά. Η
μαμά του κοριτσιού, με
μια ραπτομηχανή, βελόνα,
ψαλίδι και κλωστή μεταμορφώνει αυτό το πανί σε μια όμορφη
κούκλα. Στην αρχή η κούκλα περνάει καλά, όμως μετά από λίγο καιρό
η Μαρίνα τη βαριέται και την κακομεταχειρίζεται. Μια βροχερή μέρα
πετάει την κούκλα από το παράθυρο. Όμως όπως συμβαίνει στα
παραμύθια και πολλές φορές και στη ζωή, εμφανίζεται κάποιος και
τη σώζει. Ένα άλλο κορίτσι, η Ζωή, την φροντίζει και της προσφέρει
απλόχερα αγάπη και ζεστασιά. Πολλά ακόμα θα συμβούν, όμως στο
τέλος θα νικήσει η αγάπη. Αφού έχει δύναμη και μένει για πάντα.
Ένα τρυφερό βιβλίο, με εξαιρετικές εικόνες που μπορεί να διαβαστεί
από μικρούς και μεγάλους.

Το ανακοίνωσε:

Εγκυος ηθοποιός χωρίζει, γιατί
έπιασε τον άνδρα της να την απατά
με την κολλητή της

Τελευταία στην Ε.Ε.
η ελληνική εκπαίδευση
Τελευταία στην Ευρώπη
των 28 είναι η Ελλάδα
στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την κατάταξη του
εκδοτικού οίκου Pearson, η
οποία συντάχθηκε με βάση
στοιχεία που συνέλεξε
η ερευνητική ομάδα του
περιοδικού The Economist.
Την πρώτη θέση κατέλαβε
η Νότια Κορέα, ενώ η
πρώτη πεντάδα αποτελείται
από τρεις ακόμη ασιατικές
χώρες - την Ιαπωνία, τη
Σιγκαπούρη και το Χονγκ
Κονγκ. Η Φινλανδία κατέλαβε την πέμπτη θέση. Σε υψηλή θέση βρίσκεται, επίσης, και η Μεγάλη
Βρετανία, η οποία έρχεται δεύτερη στην Ευρώπη και έκτη στη γενική κατάταξη. Οι επιδόσεις της
Ελλάδας ήταν χαμηλές, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε παρόμοιο επίπεδο με χώρες όπως η Ινδονησία,
το Μεξικό και η Βραζιλία.
Για τον υπολογισμό του εκπαιδευτικού επιπέδου χρησιμοποιήθηκαν οι επιδόσεις των φοιτητών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ποσοστό των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δύο αμερικανικές
εκπαιδευτικές μελέτες καθώς και τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, όπως αυτά προκύπτουν από τους διαγωνισμούς
της Pisa. Ο υψηλός αριθμός αποφοίτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση που διαθέτει η Βρετανία
ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την υψηλή επίδοση της χώρας. Χαμηλότερα στην κατάταξη βρίσκονται
η Γερμανία, που κατέλαβε τη δωδέκατη θέση, οι ΗΠΑ, που τοποθετήθηκε στη δέκατη πέμπτη θέση,
ενώ η Γαλλία δεν κατόρθωσε να βρεθεί στους πρώτους είκοσι. Η Πολωνία έχει σημειώσει την πιο
εντυπωσιακή άνοδο απ’ όλες τις χώρες, αφού βρέθηκε μέσα στην πρώτη δεκάδα και επικροτήθηκε για
τις επιτυχείς μεταρρυθμίσεις που πραγματοποίησε στην εκπαίδευση μετά το τέλος του κομμουνισμού.
Η αναφορά του οίκου Pearson τονίζει τη μεγάλη επιτυχία που γνωρίζουν τα ασιατικά εκπαιδευτικά
συστήματα σε αντιπαραβολή με την πτωτική πορεία των σκανδιναβικών συστημάτων, αφού μόλις
πέρυσι η Φινλανδία βρισκόταν στην πρώτη θέση της κατάταξης. Οπως αναφέρεται στο σχετικό
κείμενο, οι καλύτερες επιδόσεις των ασιατικών χωρών αντανακλούν μία εκπαιδευτική κουλτούρα
όπου οι καθηγητές και τα σχολεία αποτελούν αντικείμενο σεβασμού, με εκπαιδευτικούς, μαθητές και
γονείς να θεωρούνται συνυπεύθυνοι για την οργάνωση της εκπαίδευσης. Την ίδια στιγμή, ωστόσο,
εκφράζονται αμφιβολίες για τη μακροχρόνια αξία των γνώσεων που λαμβάνουν οι νεαροί Ασιάτες, οι
οποίοι καλούνται να αποστηθίσουν εκατοντάδες σελίδες. Επίσης, ο οίκος παραδέχεται ότι ικανότητες
όπως η δημιουργικότητα και η επίλυση προβλημάτων δύσκολα μπορούν να μετρηθούν, ώστε να
συνυπολογισθούν.
Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του οίκου Pearson, Τζον Φάλον, υπάρχει στενός δεσμός ανάμεσα
στην οικονομική ανάπτυξη και την εκπαίδευση. Για τον ίδιο, οι υπόλοιπες χώρες πρέπει να εμπνευσθούν
από το παράδειγμα των ασιατικών εκπαιδευτικών συστημάτων, αφού στον παγκοσμιοποιημένο
κόσμο, όλοι μπορούμε να μάθουμε ο ένας από τον άλλο, όταν βρισκόμαστε μπροστά σε προκλήσεις
και οικονομικούς περιορισμούς. Αν και περισσότερα από πέντε τρισεκατομμύρια δολάρια διατίθενται
ετησίως σε όλο τον κόσμο για την εκπαίδευση, ο κ. Φάλον υπογραμμίζει ότι πρέπει να εστιάσουμε
στις πρακτικές που αποδίδουν. Η τεχνολογία θεωρείται κεντρικό εργαλείο για τον διαμοιρασμό ιδεών
και την ενίσχυση του ρόλου του καθηγητή, ο οποίος δεν απειλείται από την αυξανόμενη χρήση των
τεχνολογικών μέσων.
Ο οίκος Pearson διαθέτει μία «τράπεζα πληροφοριών» για την εκπαίδευση σε πενήντα χώρες και ο
Τζ. Φάλον υποστηρίζει ότι η εκπαιδευτική κοινότητα βρίσκεται μόνο στην αρχή της αξιοποίησης των
μαθημάτων που προσφέρουν τα διεθνή στατιστικά δεδομένα. «Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται
τεράστιες μεταρρυθμίσεις στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλου του κόσμου και η πιο μεγάλη πρόκληση δεν
είναι να βρεθούν καλοί καθηγητές ή σχολεία με υψηλές επιδόσεις - είναι το πώς θα μοιραστούμε την
επιτυχία και θα την επαναλάβουμε», λέει ο κ. Φάλον. «Εκεί που τα αποτελέσματα στους διαγωνισμούς
της Pisa είναι υψηλά, η δουλειά μας είναι να εντοπίσουμε τον τρόπο να τα αναπαράγουμε σε άλλες
χώρες», προσθέτει.

09 - 05- 201
Ο γενικός διευθυντής του Pearson διαβεβαιώνει ότι η παγκοσμιοποίηση έχει όρια και ότι τα εθνικά
εκπαιδευτικά συστήματα πάντοτε θα διατηρούν την ισχυρή τους ταυτότητα, η οποία θα καθορίζεται
από την τοπική κουλτούρα, την κοινωνία και τη γλώσσα. «Η άνοδος των ασιατικών χωρών, οι οποίες
συνδυάζουν ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα με μία κουλτούρα που ενθαρρύνει και
επιβραβεύει την προσπάθεια περισσότερο από την ευφυΐα, είναι ένα φαινόμενο που οι υπόλοιπες χώρες
δεν μπορούν να αγνοούν πλέον», σχολιάζει ο Μάικλ Μπάρμπερ, σύμβουλος του οίκου.

Αρβανιτόπουλος: Γυρίζουμε σελίδα
Tον χειρότερο πόνο στον κόσμο ανακοίνωσε μέσω Τwitter ότι βιώνει η
35χρονη ηθοποιός Katie Price, καθώς, όπως εξήγησε, έμαθε ότι ο 27χρονος
σύντροφός της την απατά με την 50χρονη κολλητή της φίλη.
Η 35χρονη ηθοποιός πριν από λίγες ημέρες δήλωνε μέσω Τwitter
πανευτυχής, ανακοινώνοντας ότι περιμένει το παιδί του 27χρονου
συντρόφου της Kieran Hayler (πέμπτο για εκείνη, δεύτερο για εκείνον).
Τώρα, λίγες ημέρες μετά, δηλώνει ότι βιώνει τον χειρότερο πόνο στον
κόσμο. «Λυπάμαι που το λέω, αλλά ο Kieran και εγώ παίρνουμε διαζύγιο,
γιατί εκείνος και η καλύτερή μου φίλη, Jane Pountney έχουν φλογερή
σ3ξουαλική σχέση εδώ και 7 μήνες. Η Jane γίνεται 50 ετών του χρόνου
και είναι κολλημένη πάνω μου. Είναι μια πόpvη. Ο Kieran είναι ένας
αηδιαστικός άνθρωπος, που έκανε αυτό τη στιγμή που μόλις γέννησα το
παιδί του και συνέχισε να το κάνει μέχρι που τους εντόπισα. Ο χειρότερος
πόνος στο κόσμο», έγραψε χαρακτηριστικά.
E-Radio.gr Daily

Νέα σελίδα άρχισε να γυρίζει η ελληνική εκπαίδευση από το 2012. Αυτό υποστήριξε χθες ο υπουργός
Παιδείας Κων. Αρβανιτόπουλος, ο οποίος έσπευσε να αποποιηθεί τις ευθύνες του για την κακή εικόνα
της ελληνικής εκπαίδευσης, παρουσιάζοντας «τις μικρές και μεγάλες τομές, αλλαγές και μεταρρυθμίσεις
που επιδιώξαμε τα δύο τελευταία χρόνια, από τον Ιούλιο του 2012». Ετσι, σε μία 629 λέξεων
ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου περιλαμβάνονται συνολικά 12 δράσεις (μεταξύ αυτών κάποιες που
είχαν δρομολογηθεί από προηγούμενες ηγεσίες του υπουργείου) καθώς και η μείωση των λειτουργικών
δαπανών κατά 35%. «Η συγκεκριμένη έρευνα επιβεβαιώνει τη διαπίστωση της πολιτικής ηγεσίας του υπ.
Παιδείας -από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων της- πως το εκπαιδευτικό μας σύστημα,
εδώ και πολλά χρόνια, ήταν χωρίς στρατηγική, αντιπαιδαγωγικό και αντιαναπτυξιακό και αυτό ήταν
μία από τις βασικότερες δομικές αιτίες της κρίσης που βιώνουμε σήμερα», λέει η ανακοίνωση.
Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Οι απελάσεις Ελλήνων από
την Τουρκία το 1964
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΜΑΚΗΣ / 08/05/2014 /
Συγκινητικό ντοκιμαντέρ με αφορμή την συμπλήρωση 50 χρόνων και η αφύπνιση της νέας γενιάς.
ανάπηροι, άρρωστοι, ακόμα και ….
πεθαμένοι!!

.Συμπληρώθηκαν πενήντα
χρόνια από την μαζική απέλαση
Ελλήνων χριστιανών από την
Κωνσταντινούπολη και την
εφαρμογή του προγράμματος
«αφομοίωσης» (eritme programi)
των νησιών Ίμβρος και Τένεδος
(ποσοστό 92% των κατοίκων
Έλληνες χριστιανοί το 1923, σήμερα
1%), με ένα ψυχρό, απάνθρωπο
και μεθοδικό προγραμματισμό της
Τουρκικής κυβέρνησης, η οποία
κουρέλιασε –για πολλοστή φοράτις υποχρεώσεις που ανέλαβε η
Τουρκική Δημοκρατία απέναντι
σε επτά χώρες υπογράφοντας την
Συνθήκη της Λωζάνης.
Το «Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων
Απελαθέντων εκ Τουρκίας»
(ιδρύθηκε το 1964 και είναι μέλος
της Οικουμενικής Ομοσπονδίας
Κωνσταντινουπολιτών –
ΟΙΟΜΚΩ), με αφορμή την
συμπλήρωση 50 χρόνων από τις
μαζικές απελάσεις των Ελλήνων της
Κωνσταντινούπολης και σύνθημα
«Η λήθη του κακού είναι η άδεια για
την επανάληψή του», προχώρησε
στην παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ
(Αφήγηση Μάνια Ζούση, Σενάριο
Λεωνίδας Κουμάκης, Σκηνοθετική
επιμέλεια και μοντάζ Γιώργος
Κουρμούζας, Μουσική επένδυση
κλασσική, αλλά και σύγχρονη
με την ευγενική συναίνεση των
συνθετών Ευανθία Ρεμπούτσικα και
Νότη Μαυρουδή).
Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Οι
απελάσεις Ελλήνων υπηκόων από
την Τουρκία το 1964», διάρκειας
22 λεπτών, είναι μια συγκινητική
καταγραφή της πορείας ξεριζωμού
που εφάρμοσε μεθοδικά, αμέσως
μετά την υπογραφή της Συνθήκης
της Λωζάνης, η εκάστοτε Τουρκική
εξουσία. Οι κυριότεροι «σταθμοί»

στην πορεία του μεθοδικού
αφελληνισμού των αλησμόνητων
πατρίδων υπήρξαν:
• Η απαγόρευση άσκησης
δεκάδων επαγγελμάτων από τους
Έλληνες υπηκόους, κατοίκους της
Κωνσταντινούπολης (1932)
• Η (επιλεκτική) επιστράτευση
είκοσι ηλικιών χριστιανών και
η μεταφορά τους στα βάθη της
Ανατολής για να σκάβουν δρόμους
(1941).
• Η (επιλεκτική) επιβολή ενός
έκτακτου, εξοντωτικού φόρου
περιουσίας σε μη μουσουλμανικούς
πληθυσμούς και η σύλληψη όσων
αδυνατούσαν να πληρώσουν, με
την υποχρέωση να δουλεύουν σε
καταναγκαστικά έργα μέχρι την
εξόφληση του χρέους τους (1942)
• Το άριστα οργανωμένο από την
Τουρκική κυβέρνηση πογκρόμ
εναντίον του Ελληνισμού της
Κωνσταντινούπολης την νύχτα
της 6ης προς την 7η Σεπτεμβρίου
1955 με ανθρώπινα θύματα και
την καταστροφή εκκλησιών,
σπιτιών, καταστημάτων, σχολείων,
εργοστασίων, μειονοτικών
εφημερίδων καθώς και την σύληση
τάφων σε ελληνικά νεκροταφεία.
• Η έναρξη εφαρμογής του
«προγράμματος αφομοίωσης»,
δηλαδή εξόντωσης, του Ελληνικού
πληθυσμού των νησιών Ίμβρος
και Τένεδος και η απέλαση 10.500
περίπου Ελλήνων υπηκόων από
την Κωνσταντινούπολη (οι οποίοι
παρέσυραν μαζί τους άλλους
30.000 Κωνσταντινουπολίτες) με
την κατηγορία της κατασκοπείας
σε βάρος της Τουρκίας (1964).
Μεταξύ αυτών που ασκούσαν
«κατασκοπεία» σε βάρος της
Τουρκίας ήταν πολλοί ηλικιωμένοι,

Με κύρια έμφαση στις απελάσεις
του 1964, το ντοκιμαντέρ κάνει μια
σύντομη αλλά συγκινητική αναφορά
στους βασικούς «σταθμούς»
του μεθοδικού αφελληνισμού
των αλησμόνητων πατρίδων
και τελειώνει με την εικόνα της
περιορισμένης, ειδικής έκδοσης για
τα 50 χρόνια από τις απελάσεις των
Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης
που κυκλοφόρησαν τα Ελληνικά
Ταχυδρομεία στις 7 Μαΐου 2014.
Το «Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων
Απελαθέντων εκ Τουρκίας» διαθέτει
δωρεάν το ντοκιμαντέρ αυτό σε
τηλεοπτικούς σταθμούς τόσο σε
ολόκληρη την Ελλάδα όσο και στον
απόδημο Ελληνισμό, σε ιδρύματα,
Σχολές, Σωματεία κ.α. ώστε η νέα
γενιά να μάθει όσα δεν διδάσκεται
πλέον στα σχολεία μας. Όσοι
ενδιαφέρονται να το αποκτήσουν
μπορούν να απευθύνονται στην
γραμματεία του Σωματείου (Δημ.
Σούτσου 46, Αμπελόκηποι, έναντι
στάσης Μετρό Αμπελοκήπων,
τηλέφωνα: 210 6433750, 210
6424826, e-mail: apelathentes@
yahoo.gr).
Ο στόχος της προσπάθειας των
Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης
δεν είναι η καλλιέργεια της
εχθρότητας ανάμεσα στους
δύο λαούς, αλλά η γνώση του
παρελθόντος που αποτελεί ασφαλή
πυξίδα για την ειρηνική τους
συνύπαρξη στο μέλλον.
Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης
παρακολουθούν με ιδιαίτερη
ικανοποίηση την αφύπνιση της
νέας γενιάς των Τούρκων η οποία
μόλις τώρα μαθαίνει την σύγχρονη
ιστορία της πατρίδας της και
εκφράζεται ιδιαίτερα επικριτικά
για τις απάνθρωπες πρακτικές
αφελληνισμού της Τουρκίας παρά
τις αντίθετες, ρητές δεσμεύσεις που
ανέλαβε η Τουρκική Δημοκρατία
με την Συνθήκη της Λωζάνης. Ένα
πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η
δημοσιογράφος Mutlu Tonbekici η
οποία σε άρθρο της στην εφημερίδα
Vatan (13 Νοεμβρίου 2013) με τίτλο
«Το Cumhuriet Halk Partisi και
οι Δημήτρηδες και οι Γιώργηδες»
γράφει χαρακτηριστικά –μεταξύ
άλλων- και τα εξής:
Μάλλον ξεκίνησε ο διαγωνισμός
«Αν δεν υπήρχε ο Ατατούρκ» και
σαν διαγωνιζόμενοι έγιναν δεκτοί
«εγκέφαλοι» πρώτης δημοτικού.
Ο βουλευτής του Cumhuriet Halk
Partisi Μουχαρέμ Ιντζέ δήλωσε χθες
πως «Αν δεν υπήρχε ο Ατατούρκ, θα
μας έλεγαν Γιώργο και Δημήτρη».
Κάθε άνθρωπος όμως βλέπει τους
άλλους όπως τους κοιτάζει. Δεν
μπορούμε να ξέρουμε πως θα
ήταν τα πράγματα αν η Ελλάδα
είχε κερδίσει τον ελληνοτουρκικό

πόλεμο. Υπάρχουν όμως (με το
ζόρι) Δημήτρηδες και Γιώργηδες
στην (Ελληνική) Δυτική Θράκη;
Ωστόσο εμείς ξέρουμε πολύ
καλά τι έκανε το Cumhuriet Halk
Partisi στους Γιώργηδες και στους
Δημήτρηδες που ζούσαν επί αιώνες
στην Κωνσταντινούπολη και που
από Οθωμανοί έγιναν Τούρκοι
υπήκοοι οι οποίοι, σύμφωνα με την
Συνθήκη της Λωζάνης, έπρεπε να
ζουν ως ισότιμοι πολίτες.
Στην συνέχεια του άρθρου της η
Mutlu Tonbekici αναφέρεται σε
όσα έκαναν στους Γιώργηδες και
στους Δημήτρηδες της Τουρκίας
τα Τουρκικά κόμματα Cumhuriet
Halk Partisi και Demokrat Partisi
καταγράφοντας, κατά χρονολογική
σειρά, μερικά από αυτά (Το 1928
και τις αρχές της δεκαετίας του
1960 τις εκστρατείες «Πολίτη μίλα
Τουρκικά», τον φόρο περιουσίας
και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης
στο Ασκαλέ (1942), την απέλαση
των Ελλήνων υπηκόων σαν
«πρακτόρων» και την τραγωδία της
Ίμβρου (1964), το αδικαιολόγητο
κλείσιμο της Θεολογικής Σχολής
της Χάλκης (1971), την επίσπευση
της «μετανάστευσης» των
Δημήτρηδων και των Γιώργηδων εξ
αιτίας των γεγονότων της Κύπρου
– 1974).

Ένα άλλο παράδειγμα είναι
η ενέργεια ενός ζεύγους
Τουρκοκυπρίων (Koray Basdogrultmaci και Cinel Senem Husseyin)
το οποίο ύψωσε τρεις σημαίες
της Κυπριακής Δημοκρατίας
έξω από το κατάστημά του στην
κατεχόμενη Αμμόχωστο (21
Ιουνίου 2013) σαν έμπρακτη
διαμαρτυρία εναντίον της κατοχής
της Κυπριακής Δημοκρατίας από
στρατεύματα της Τουρκίας. Οι δύο
νέοι που αυτοπροσδιορίζονται σαν
Τουρκόφωνοι Κύπριοι και όχι σαν
Τουρκοκύπριοι, συνελήφθησαν
από τις δυνάμεις κατοχής και
προσήχθησαν σε «δικαστήριο»
τέσσερις φορές μέχρι σήμερα
χωρίς να δικαστούν. Καλούνται
όμως επίμονα από τις «αρχές»

να απολογηθούν με την απειλή
επιβολής μεγάλου προστίμου ή
φυλάκισης αλλά δηλώνουν πως
μόλις συμβεί κάτι από τα δύο
θα προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων εναντίον της
Τουρκικής κατοχής στην Κυπριακή
Δημοκρατία. Υπενθυμίζεται ότι
η Τουρκία, με τα άρθρα 20 και
27 της Συνθήκης της Λωζάνης,
παραιτήθηκε πανηγυρικά από κάθε
δικαίωμα ή απαίτηση πάνω στην
Κύπρο την οποία πούλησε στους
Άγγλους το έτος 1878 (Σχετικό με
το θέμα αυτό είναι το άρθρο μας
11ης Φεβρουαρίου 2014 με τίτλο
«Κυπριακό: Ευκαιρία ή παγίδα;»).
Συμπέρασμα:
Η νέα γενιά τόσο στην Τουρκία
όσο και στην Κύπρο μορφώνεται,
μαθαίνει, κρίνει και εκφράζει
μαχητικά την επιθυμία της για
ειρήνη, ελευθερία, δικαιοσύνη και
δημοκρατία, απελευθερωμένη από
τον θανάσιμο εναγκαλισμό των
πιο σκοτεινών κέντρων εξουσίας
που ήταν συνηθισμένα να την
ελέγχουν πλήρως και να την
κατευθύνουν κατά το δοκούν για
ολόκληρες δεκαετίες. Και η νέα
αυτή πραγματικότητα, σίγουρα
εκπέμπει το πλέον ελπιδοφόρο
μήνυμα για την ειρηνική συνύπαρξη
των δύο λαών τους οποίους η μοίρα
καταδίκασε να ζουν πλάι-πλάι!
Σύντομο Βιογραφικό:
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΜΑΚΗΣ
Γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη
την οποία εγκατέλειψα με τις
μαζικές απελάσεις του Ελληνισμού
από την Κωνσταντινούπολη το
1964. Σπούδασα Νομικά στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών και επί τρεις
δεκαετίες, με την ιδιότητα του
Διευθυντού Εξαγωγών Ελληνικής
Οινοβιομηχανίας, ταξίδεψα στις
4 από τις 5 ηπείρους του πλανήτη
μας, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο
δίκτυο διανομής σε 32 χώρες.
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Τούρκοι αρχαιολόγοι το υποστηρίζουν

Είχαν στο Βυζάντιο... tablets;
09 - 05 – 2014
Το δημοσίευμα της εφημερίδας «Zaman», στις 5 Μαΐου:
Όπως γράφει η τουρκική εφημερίδα «Zaman», σε ανασκαφές που έχουν ξεκινήσει εδώ και 10 χρόνια
στην περιοχή Yenikapı της Κωνσταντινούπολης βρέθηκε ένα ξύλινο σημειωματάριο, στα απομεινάρια
ενός βυθισμένου πλοίου.
Το εύρημα θεωρείται ότι είναι εφεύρεση των Βυζαντινών «παρόμοια με τα tablet της σύγχρονης
εποχής», γράφουν οι Τούρκοι.
Το πλοίο βρέθηκε, μαζί με
πολλά άλλα, στην καρδιά της
Κωνσταντινούπολης και οι
αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι εκεί
βρισκόταν λιμάνι στην εποχή του
Βυζαντίου.
Μιλώντας για τα ευρήματα, ο
καθηγητής Ufuk Kocabas είπε
ότι τα ευρήματα μεγάλης αξίας
βρέθηκαν στο Yenikapı, περιοχή που ήταν γνωστή ως λιμάνι του αυτοκράτορα Θεοδοσίου. Είπε επίσης,
ότι το 60% του πλοίου είναι σε καλή κατάσταση.
Εκτιμούν ότι χρονολογείται από τον 9ο αιώνα και πρόκειται για εμπορικό πλοίο, που έφερνε
εμπορεύματα από την Κριμαία. Ένα τμήμα του πλοίου τράβηξε την προσοχή των αρχαιολόγων. Εκεί
βρήκαν πολύ ενδιαφέροντα αντικείμενα, που ανήκαν στον καπετάνιο και το πλήρωμα.
«Βρήκαμε κάτι σαν τα σημερινα notebook. Είναι κατασκευασμένο από ξύλο και μπορεί να ανοίξει σαν
σημειωματάριο. Έχει μερικές σελίδες, που μπορούσαν να κρατήσουν σημειώσεις χρησιμοποιώντας
κερί», λέει ο Τούρκος αρχαιολόγος.

Αυτά είναι τα σημειωματάρια, τα tablets του Βυζαντίου, που βρήκε
ο αρχαιολόγος:
Πηγή: E-Radio.gr Daily

Φορολογία κατοίκων εξωτερικού
(Συνέχεια από σελίδα 4)
183 ημερών, τότε φορολογείται στην
Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημα
του.
Τι ισχύει για όσους έχουν κρατήσεις
στο εξωτερικό

Ο Τούρκος αρχαιολόγος Κοκαμπάς, μπροστά στο πλοίο που βρέθηκε το «tablet»:

Αυτή είναι η περιοχή Γενικαπί
στην Πόλη. Τα πλοία βρέθηκαν
στη στεριά, μέσα στις
πολυκατοικίες:

Σημείο τριβής είναι ωστόσο το
τι συμβαίνει αν κάποιος έχει
πληρώσει φόρους στο κράτος το
οποίο μετανάστευσε προσωρινά.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει
να ζητήσει και να λάβει από τις
αρχές του κράτους αυτού βεβαίωση
του φόρου που καταβλήθηκε και
φυσικά στην περίπτωση αυτή
έχουν εφαρμογή οι συμβάσεις περί
αποφυγής διπλής φορολόγησης
(ΣΑΦΔ). Αν ο φορολογούμενος έχει
αποκτήσει εισόδημα σε χώρα με την
οποία η Ελλάδα έχει συνάψει ΣΑΔΦ
δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα δηλώσει
το εισόδημα που απέκτησε στην
αλλοδαπή και θα δηλώσει και τον
αντίστοιχο φόρο.
Για τις χώρες χωρίς Σύμβαση
Αποφυγής Διπλής Φορολόγησης

Το Βυζάντιο κάτω από
τις πολυκατοικίες της
Κωνσταντινούπολης. Εδώ είναι
το Γενικαπί, που σκάβουν οι
αρχαιολόγοι και βρίσκουν τα
εμπορικά πλοία:
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Τα προβλήματα ξεκινούν όταν
αποκτήσουμε εισόδημα σε χώρα
δίχως ΣΑΔΦ με την Ελλάδα, όπου
το εισόδημα αυτό μπορεί να διπλοφορολογηθεί στην Ελλάδα ακόμη
και αν έχει κρατηθεί φόρος στην
αλλοδαπή. Παρόμοια αμφισβήτηση
ενδέχεται να προκύψει και την
απόδειξη φορολογικής κατοικίας σε
κράτη μη συνεργάσιμα με την Ελλάδα
για φορολογικούς λόγους. Αυτά
ορίζονται στην σχετική εγκύκλιο της
Διεύθυνσης Οικονομικών Σχέσεων
ΔΟΣ Α 1011408 ΕΞ 20.01.2012
και ο νομοθέτης προβλέπει ότι αν
μεταφερθεί η μόνιμη κατοικία σε
οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες που
δεν συνεργάζονται με την Ελλάδα,
οι Ελληνικές φορολογικές αρχές
θεωρούν ότι ο φορολογούμενος
είναι ακόμη κάτοικος Ελλάδας και
τον φορολογούν στην Ελλάδα για το
παγκόσμιο εισόδημα του.

-

#ALL US TODAY
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Έπειτα από όλα τα παραπάνω είναι
εμφανές ότι οι συμπολίτες μας θα
πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα το
θέμα της μόνιμης κατοικίας τους
στο εξωτερικό, τις συμβάσεις
της Ελλάδας για την αποφυγή
διπλής φορολόγησης καθώς και
τις μη συνεργάσιμες χώρες. Από
και έπειτα, ειδικά μέσα στην Ε.Ε.
δεν πρόκειται να υπάρξει καμία
αμφισβήτηση και είναι όλοι
ελεύθεροι να κινηθούν και να

ψάξουν ένα καλύτερο εργασιακό
μέλλον.
Ευκολότερη η φορολόγηση
ομογενών
Με τέσσερις απλές ρυθμίσεις
στο άρθρο 43 του νόμου 4141, η
ελληνική πολιτεία δίνει άμεση λύση
στο πρόβλημα του φορολογικού
πιστοποιητικού των ομογενών.
Έτσι, όσοι έχουν ή αποκτήσουν
πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα
θα μπορούν τώρα να δηλώσουν
κάτοικοι εξωτερικού και να
υποβάλουν μαζί με τη φορολογική
τους δήλωση, είτε μία βεβαίωση
ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι
άλλου κράτους, είτε εκκαθαριστικό
ή αντίγραφο της εκεί δήλωσης
τους. «Mετά από συστηματικές
προσπάθειες επιλύθηκε το θέμα και
το νέο πλαίσιο παρέχει σημαντική
ευελιξία» είπε, εκφράζοντας την
ικανοποίησή του, με αποκλειστική
δήλωσή του, στη web tv του ΑΠΕΜΠΕ (http://www.amna.gr) o
υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας
Τσιάρας.
Έτσι, πολύ πριν του αναμενομένου,
παίρνει τέλος η αγωνία
εκατοντάδων χιλιάδων ομογενών για
το νέο καθεστώς φορολογίας τους
στην Ελλάδα. Η κραυγή αγωνίας
για τη διευθέτηση της διπλής
φορολόγησης είχε εκφραστεί με
πολύ ένταση από τους ομογενείς, σε
όλες τις περιοδείες του υφυπουργού
Εξωτερικών Κώστα Τσιάρα. Τόσο
στις χώρες της Ευρώπης όσο και
στην Αμερική και κυρίως την
Αυστραλία. Έτσι με τις ρυθμίσεις
αυτές το ζήτημα επιλύθηκε μολονότι
δέκα μέρες πριν, στις 29 Μαρτίου
είχε δοθεί και σχετική παράταση
προθεσμίας των δικαιολογητικών
μέχρι τις 28 Ιουνίου.
«Οι σχέσεις εμπιστοσύνης
μεταξύ της ελληνικής πολιτείας
και της ομογένειας μπορούν να
οικοδομηθούν μόνο πάνω στις
βάσεις της αξιοπιστίας» είπε
σε αποκλειστική δήλωσή του
στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο υφυπουργός
Εξωτερικών και αρμόδιος σε θέματα
αποδήμου ελληνισμού Κώστας
Τσιάρας, αναφερόμενος στις νέες
ρυθμίσεις.
«Ο πρωθυπουργός Αντώνης
Σαμαράς» πρόσθεσε «είχε δεσμευτεί

(Συνέχεια στη σελίδα 19)
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΟΡΟΝΤΟ ΚΑΝΑΔΑ
(Συνέχεια από σελίδα 14)

τρόπο να συνεργαστούν» και
συνεχίζετε λέγοντας ότι «Δυστυχώς
το καθήκον μου απαιτεί να δεχτώ
το γεγονός ότι μετά από πολλά
χρόνια υπηρεσιών διαπιστώνω με
μεγάλο πόνο ότι οι διοικητές της
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο δεν
έχουν δείξει πνεύμα συνεργασίας.
Το τελικό αποτέλεσμα είναι γνωστό
σε ΟΛΟΥΣ. Πού ήταν η Ελληνική
Κοινότητα Τορόντο πριν 30 χρόνια
και που είναι σήμερα;»
Σεβασμιότατε επιτρέψτε μου να
σας υπενθυμίσω ότι η Ελληνική
Κοινότητα Τορόντο είναι ένας
οργανισμός που ιδρύθηκε το
1909 και μαζί με την Ελληνική
Κοινότητα του Μόντρεαλ (1906)
συνέβαλλαν καθοριστικά στο να
φέρουν την Ελληνική Ορθόδοξη
Εκκλησία στον Καναδά. Έχουμε
επιδείξει επανειλημμένα και
διαρκές πνεύμα συνεργασίας. Δεν
μπορεί το ίδιο να ειπωθεί και για
εσάς, που όπως φαίνεται, έχετε
κάνει ανεπίσημο σκοπό σας να
διαλύσετε τις παραπάνω αλλά και
άλλες Ελληνικές Κοινότητες στον
Καναδά.
Οι συζητήσεις σας με την κοινότητα
μας κατά τα τελευταία 40 χρόνια
περιστρέφονται συνεχώς, σε βαθμό
παρενόχλησης, γύρω από το θέμα
των χρημάτων και ειδικότερα
γύρω από τις χρηματοδοτικές
συνεισφορές μας προς την
Μητρόπολη. Έχετε, Σεβασμιότατε,
ποτέ αναρωτηθεί γιατί στη διάρκεια
της σαρανταετούς θητείας σας
δεν υπήρξατε ποτέ σε θέση να
συνεργαστείτε με τους, πάνω από
30 πρόεδρους και τα συμβούλια των
Κοινοτήτων Τορόντο και Μόντρεαλ;
Έχετε σκεφτεί ποτέ το γεγονός ότι
μπορεί να είναι υπερβολικές οι
απαιτήσεις σας;
Σεβασμιότατε επιλέξατε οι
συζητήσεις μας να γίνονται δια των
μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο
θα είναι ευτυχής εάν οι συζητήσεις
μας συνεχιστούν δημόσια πλέον.
Λειτουργούμε και θα συνεχίσουμε
να λειτουργούμε με διαφάνεια σε
ότι κάνουμε.
Είμαστε πρόθυμοι να αναφέρουμε
πλήρως τις ιδιωτικές μας συζητήσεις
των τελευταίων πέντε ετών
συμπεριλαμβανομένων των σχολίων
σας για ορισμένους Αιδεσιμότατους,
για την ανάρμοστη συμπεριφορά
κάποιων άλλων καθώς και για
την πρόταση σας για το κλείσιμο
εκκλησιών.
Στην επιστολή σας εγείρετε την
ανησυχία ότι δεν θα είστε σε θέση
να απαντήστε πριν τις 21 Απριλίου,
2014 όπως ζητήσαμε και συνεχίζετε
λέγοντας ότι «θα έπρεπε να ξέρουμε
καλύτερα» από το να επιβάλλουμε
προθεσμίες καθώς κάτι τέτοιο δεν
είναι ευνοϊκό για εποικοδομητικές
διαπραγματεύσεις. Σεβασμιότατε σε
αυτό το σημείο ας συμφωνήσουμε
ότι διαφωνούμε. Εσείς και η
Μητρόπολη ποτέ στο παρελθόν
δεν είχατε κανένα πρόβλημα
να επιβάλλετε προθεσμίες στην
Ελληνική Κοινότητα Τορόντο.

Μήπως ξεχάσατε την προθεσμία
για την επιβολή του τέλους των
$600,00 για τα μυστήρια που
πραγματοποιούνται στις εκκλησίες
της Ελληνικής Κοινότητα Τορόντο
κατά την χειρότερη οικονομική μας
κατάσταση?
Εάν πράγματι η Μητρόπολη
ενδιαφέρεται να συνεργαστεί ή
να δουλέψει με την Ελληνική
Κοινότητα Τορόντο, κάτι που δεν
έχει συμβεί ποτέ στα 40 χρόνια
της θητείας σας, κάτι τέτοιο θα
μας ενδιέφερε πολύ, υπό τον όρο
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
που αναφέρονται στην επιστολή
μας της 9ης Απριλίου, 2014
και όπως απαιτούνται από τις
Καναδικές φορολογικές αρχές
και το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.
Ποτέ δεν είναι αργά να ξεκινήσει η
συνεργασία μας.
Θα ήμασταν ιδιαίτερα ευτυχείς
να συναντηθούμε μαζί σας
καθώς και με το Συμβούλιο της
Μητρόπολης την Παρασκευή 16
Μαΐου, 2014 στις 7:00μμ όπως
ζητήσατε. Δεν υπάρχει λόγος να
παρευρεθούν στην συνάντηση
οι Κυρίες της Φιλοπτώχου ούτε
και οι Σεβαστοί Πατέρες από τη
στιγμή που όλες οι δεσμευτικές
αποφάσεις λαμβάνονται από την
Ελληνική Κοινότητα Τορόντο, από
εσάς και το Συμβούλιο σας και όχι
από τα Τμήματα της Φιλοπτώχου
της Κοινότητάς μας αλλά ούτε
από τους Σεβαστούς Πατέρες των
Εκκλησιών.
Στο πνεύμα της διαφάνειας θα
προτείναμε, αν σας ενδιέφερε
η ιδέα, να συμμετάσχετε σε μια
ανοιχτή και δημόσια συνάντηση στο
χώρο της Ελληνικής Κοινότητας
Τορόντο όπου το κοινό θα ήταν
ευπρόσδεχτο να παρευρεθεί με την
ιδιότητα του παρατηρητή.
Προσβλέπουμε σε μια παραγωγική
και αμοιβαίως επωφελή συνάντηση.
Ειλικρινά,
Αντώνης Αρτεμάκης
Πρόεδρος, Ελληνική Κοινότητα
Τορόντο
Cc:
Α.Θ. Παναγιότατος Οικουμενικός
Πατριάρχης, Βαρθολομαίος,
Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως
και Νέας Ρώμης
Σεβασμιότατο Πάτερ Κωνσταντίνο
Σιαράπη Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης
Χρυσοβαλάντου
Σεβασμιότατο Πάτερ Φίλιππο
Φιλίππου Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη
Σεβασμιότατο Πάτερ Παναγιώτη
Αυγερόπουλο Καθεδρικός Ναός της
Παναγίας
Σεβασμιότατο Πάτερ Κωνσταντίνο
Παυλίδη Ιερός Ναός Αγίου
Δημήτριου
Ευθυμία Κουτσουγέρας Φιλόπτωχος
Κεντρικής Μητρόπολης
Ελένη Σπυρίδης Φιλόπτωχος
Καθεδρικός Ναός Παναγίας
Ζωή Βερούτη Φιλόπτωχος Ιερός
Ναός Αγίου Δημήτριου
Σούλα Γιαννακοπούλου Φιλόπτωχος
Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη
Σοφία Βλάχος Φιλόπτωχος Ιερός
Ναός Αγίας Ειρήνης
Χρυσοβαλάντου

Φορολογία κατοίκων εξωτερικού
(Συνέχεια από σελίδα 18)

για την αντιμετώπιση ενός
έντονου αιτήματος που αφορούσε
στην έκδοση του φορολογικού
πιστοποιητικού. Με την ευκαιρία
που μου δίνετε, θέλω να ενημερώσω
την ελληνική ομογένεια πως το
θέμα αυτό μετά από συστηματικές
προσπάθειες επιλύθηκε και το
νέο πλαίσιο παρέχει σημαντική

ευελιξία».
«Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία
για τη χώρα» κατέληξε ο κ.
Τσιάρας «η ελληνική πολιτεία
θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν
ώστε να αντιμετωπιστούν κατά
τον καλύτερο δυνατό τρόπο
ζητήματα που απασχολούν την

ελληνική ομογένεια»
Με βάση τη νέα ρύθμιση
αποσαφηνίζεται ότι, όσοι
ομογενείς στην ελληνική
φορολογική τους δήλωση
επιλέξουν να προσκομίσουν
τη βεβαίωση, αυτή θα πρέπει
να έχει χορηγηθεί είτε από την
φορολογική αρχή του άλλου

κράτους, είτε από οποιαδήποτε
δημόσια ή δημοτική ή άλλη
αναγνωρισμένη αρχή. Η
φορολογική τους δήλωση- η
οποία θα αφορά μόνο το
εισόδημά τους που προκύπτει
στην Ελλάδα- μαζί με τα
παραπάνω δικαιολογητικά
πρέπει να είναι απαραιτήτως
εμπρόθεσμη. Σε διαφορετική

Πολιτικό σταυρόλεξο οι Εκλογές 2014
(Συνέχεια από σελίδα 1η)

άλλο ένα στοιχείο που πρέπει να
αξιολογηθεί από τα κομματικά
επιτελεία ενόψει και του δεύτερου
γύρου των εκλογών.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία
του υπουργείου Εσωτερικών με
ενσωματωμένο το 12,3% των ψήφων
σε επίπεδο περιφερειών, η αποχή
δείχνει να ξεπερνάει το 40% καθώς
ψήφισε μόλις το 59,55%.
Αντίστοιχο ήταν πάντως το ποσοστό
της αποχής στον πρώτο γύρο των
αυτοδιοικητικών εκλογών και το
2010 καθώς έφτασε το 39,12%.
Τσίπρας: Τα καλύτερα γκολ μπαίνουν
στο δεύτερο ημίχρονο
«Τα καλύτερα γκολ μπαίνουν στο
δεύτερο ημίχρονο», σχολίασε ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης
Τσίπρας προσερχόμενος πριν από
λίγη ώρα στα γραφεία του κόμματος
στην Κουμουνδούρου. Ο επικεφαλής
του ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε άλλες
δηλώσεις και αναμένεται μια επίσημη
τοποθέτησή του για το αποτέλεσμα
των αυτοδιοικητικών εκλογών αργά
το βράδυ της Κυριακής.
Κεδίκογλου:
Διαψεύδω
κατηγορηματικά το σενάριο για
πρόωρες εκλογές
Πρέπει
«να
θυμηθούμε
ότι
ψηφίζουμε για αυτοδιοικητικές
εκλογές και για ευρωεκλογές»,
τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Κατηγορηματικά
διέψευσε
τα
σενάρια που θέλουν αμέσως μετά τις
ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές
εκλογές αν η Νέα Δημοκρατία
δεν τα πάει καλά να έχουμε και
βουλευτικές
εκλογές,
ο
κυβερνητικός
εκπρόσωπος, Σίμος Κεδίκογλου.
Ο κ. Κεδίκογλου, μιλώντας στον
τηλεοπτικό σταθμό Star, σε
σχετική ερώτηση είπε: «Διαψεύδω
κατηγορηματικότατα», τονίζοντας
πως πρέπει «να θυμηθούμε ότι
ψηφίζουμε για αυτοδιοικητικές
εκλογές και για ευρωεκλογές» και
οποιοδήποτε σενάριο για πρόωρες
εκλογές δεν έχει καμία σχέση με την
πραγματικότητα.
«Είναι πολύ ανησυχητική μία τέτοια
φημολογία», σχολίασε.
«Η επόμενη Κυριακή είναι πολύ
σημαντική. Κάθε κάλπη είναι
διαφορετική. Η εικόνα στην επαρχία,
έστω και σε ένα πολύ μικρό ποσοστό,
είναι διαφορετική από αυτή της
Αττικής. Σε πολλούς δήμους και
περιφέρειες της επαρχίας, θα έχουμε
καλά αποτελέσματα, δήλωσε ακόμη
ο
κυβερνητικός
εκπρόσωπος,
προσθέτοντας ότι την επόμενη
Κυριακή πρέπει να διασφαλιστεί η
σταθερότητα.
Ηλ. Κασιδιάρης: Η Χρυσή Αυγή
πραγματικός νικητής των εκλογών
«Η Χρυσή Αυγή είναι ο πραγματικός
νικητής των εκλογών» δήλωσε για
τα αποτελέσματα των υποψηφίων
του κόμματός του, ο βουλευτής και
υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων
στις χθεσινές εκλογές, Ηλίας
Κασιδιάρης.
Στη βιντεοσκοπημένη του δήλωση,
ο κ. Κασιδιάρης επικαλέστηκε τη
«ραγδαία άνοδο των ποσοστών»
του κόμματός του και ιδιαίτερα τον
τριπλασιασμό τους στην Αθήνα,
τα οποία επετεύχθησαν «μέσα σε
κλίμα τρομοκρατίας, απέναντι σε
παράνομες διώξεις και με τον αρχηγό
και σχεδόν τους μισούς βουλευτές
μας στη φυλακή χωρίς κανένα
απολύτως επιβαρυντικό στοιχείο, με
δολοφονίες νέων παιδιών έξω από
τα γραφεία μας και μέσα σε απόλυτη
συνωμοσία σιωπής».
«Τιμούμε ξεχωριστά κάθε Ελληνίδα
και κάθε Έλληνα που αδιαφόρησε για

την τρομοκρατία και έδωσε το παρόν
στον δίκαιο εθνικό μας αγώνα»
σημείωσε ο Ηλίας Κασιδιάρης
και συμπλήρωσε: «Οι Έλληνες
εκτίμησαν πως γίναμε η δική
τους φωνή - η φωνή της αλήθειας
μέσα στη Βουλή της διαφθοράς.
Εκτίμησαν πως καταγγείλαμε με
ονόματα όσους καταλήστευσαν τα
δημόσια ταμεία. Δεν χαριστήκαμε
σε κανέναν. Είπαμε για πρώτη φορά
τους κλέφτες και τους απατεώνες με
το όνομά τους».
Τέλος, ο κ. Κασιδιάρης θεώρησε
τα σημερινά ποσοστά της Χρυσής
Αυγής, «προοίμιο της μεγάλης νίκης
της 25ης Μαΐου», εξαίροντας τους
υποψήφιους ευρωβουλευτές της,
«διαπρεπείς Έλληνες και Ελληνίδες,
καθηγητές
πανεπιστημίου,
στρατηγούς,
ιατρούς
διεθνούς
κύρους, αλλά και αγρότες, πολύτεκνες
μητέρες και νέους ανθρώπους με

περίπτωση- αν δεν
προσκομίσουν τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά εντός των
συγκεκριμένων ημερομηνιών
που θα ορίσει με απόφασή
του ο υπουργός Οικονομικώνοι υπόχρεοι θα θεωρούνται
κάτοικοι Ελλάδος και θα
υπόκεινται σε φόρο για το
παγκόσμιο εισόδημά τους.

πίστη στην Πατρίδα».
Ψηφοφόρος 102 ετών στη Πρέβεζα!
Ίσως ο μεγαλύτερος σε ηλικία
ψηφοφόρος, άσκησε σήμερα στην
Πρέβεζα το εκλογικό του δικαίωμα,
στο εκλογικό κέντρο του 2ου
δημοτικού σχολείου!
Πρόκειται για τον κ. Ιωάννη Κούρτη,
ο οποίος γεννήθηκε τον Οκτώβριο
του 1912.
Ο κ.Ιωάννης Κούρτης, υπηρέτησε
στο Αλβανικό μέτωπο το 1940
ως Έφεδρος Ανθυπολοχαγός, ενώ
εργάστηκε στο Ελληνικό δημόσιο
ως Γεωπόνος.
27χρονη δήμαρχος στον Αη Στράτη
Μια 27χρονη εξελέγη δήμαρχος
στον ακριτικό Αη Στράτη του Β.
Αιγαίου, κατακτώντας παράλληλα
και τον τίτλο της νεότερης δημάρχου
της χώρας.
Πρόκειται για τη Μαρία Κακαλή που
είναι επικεφαλής του συνδυασμού
«Νέα Αρχή». Έλαβε ποσοστό
58,70% και 145 ψήφους έχοντας
ως μοναδικό αντίπαλο τον Αγαπητό
Ζέρβα που έλαβε ποσοστό 41,30%
και 102 ψήφους.

ΠΕΝΘΗ

ΣΙΡΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Jimmy)
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 17 Μαρτίου 2014
ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΡΣΙΡΗΣ. Την Κυριακή
4 Μαίου 2014 έγινε τρισάγιο στον Ι.Ν. του
Αγίου Γεωργίου και η ταφή του έγινε στον
τόπο καταγωγής του στο Αγρίνιο σύμφωνα με
την επιθυμία του. Στις Κόρες του Κατερίνα
(Αποστόλη) και Βαρβάρα, στα εγγόνια του
Βίβιαν, Άκη, Κώστα και Δημήτρη, στα αδέλφια
του, Γιάννη, Σταν, Νίκο, και Γιώργο καθώς και
σε όλους τους συγγενείς και φίλους ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.

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

20 Γνώμη

ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ

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

The newspaper “Burnaby Now” according to a customer’s servey award the SFINAKI Restaurant
for two years in a row as the Best Greek Restaurant. Congratulations.

Ðñïìçèåõôáß:
Îåíïäï÷åßùí êáé Åóôéáôïñßùí
Tel: Bus. 604-515-7222, Fax: 604-515-7701
Res:604-525-4957,
Cell: 604-240-0403
6616 BERESFORD STREET, BURNABY, B.C.

Από αριστερά: O π.Δημ. Παρτσάφας, η Πρεσβυτέρα Ειρήνη, η Πρεσβυτέρα Σταυρούλα του π. Δωρόθεου Τρυφωνόπουλου και
η Πρόεδρος του Grecian Seniors of B.C. κα Νιόβη Στεργίου στη γιορτή της Μητέρας. 10/05/14

