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ΣΤΟ EΘΝΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΛΥΣΗ

Τ

ο ότι το «Εθνικό»
(Ελληνοκαναδικό
Κογκρέσο) βρίσκεται
σε κρίση, είναι γνωστό.
Αλλωστε πριν λίγους μήνες
είχαμε εκτενέστατα ασχοληθεί
με το θέμα του Κογκρέσου,
και είχαμε εντοπίσει τόσο τα
αίτια όσο και τους αίτιους της
απαράδεκτης κατάστασης στην
οποία βρίσκεται σήμερα το
«Εθνικό.».
Με σειρά παράθεσης
αδιάψευστων στοιχείων και
αποκαλυπτικών άρθρων,
είχαμε αποκαλύψει προ
μηνών ότι η σημερινή
διοίκηση του «Εθνικού» με
απροκάλυπτα δικτατορικές
διαδικασίες, είχε προβεί σε
ασύστολες παραβιάσεις και
του Καταστατικού και των
Εσωτερικών Κανονισμών του.
Μετά την αποκάλυψη αυτών
των στοιχείων, οποιαδήποτε
άλλη Διοίκηση, ή θα επεδίωκε
να απαντήσει υπεύθυνα στα
των αποκαλύψεών μας, ή προ
πολλού θα είχε παραιτηθεί.
Αντ’ αυτού , πληροφορούμεθα
ότι, λόγω του ότι μερικά
στελέχη της σημερινής
διοίκησης του «Εθνικού»
θεωρούν τους εαυτούς
τους αναντικατάστατους
μηχανεύονται τρόπους συνεχούς
και αδιατάρακτης παραμονής
τους στην διοίκηση του
Οργανισμού.

Φυσικά κανένας δεν μπορεί να
τους απαγορέψει το δικαίωμα
να πιστεύουν ότι έχουν γεννηθεί
για να σώσουν το «Εθνικό,» και
κατ’ επέκταση τον Ελληνισμό
του Καναδά. Όμως πριν
επιδιώξουν παράτυπη Γενική
Συνέλευση, τύπου συνάντησης
ημετέρων σε καφενείο, όπου θα
μαγειρέψουν την πανηγυρική
επανεκλογή τους, θα πρέπει
να κάνουν τον κόπο και ως
διοίκηση του «Εθνικού» να
απαντήσουν υπεύθυνα στις
ερωτήσεις που τους έχουμε
υποβάλει. Υπενθυμίζουμε
μερικές από τις ερωτήσεις σε
όσους από αυτούς αισθάνονται
ότι ως εθελοντές, εθελοντικά
και με φιλότιμο υπηρετούντες
έναν Οργανισμό, είναι
υποχρεωμένοι να μην αφήνουν
αναπάντητα τα ερωτήματα που
άπτονται θέματα οικονομικής
διαφάνειας και σεβασμού των
δημοκρατικών υποχρεώσεών
τους.
Ας φροντίσουν να δώσουν
απάντηση στις ακόλουθες
ερωτήσεις

*

Γιατί, παραμένει το
σημερινό Δ.Σ. του
«Εθνικού» πέρα της διετίας
που είναι η θητεία του; Αν τα
μέλη του είχαν δημοκρατική
ευαισθησία, στην καλύτερη
περίπτωση, μετά το 2014, που
έληξε η διετούς διάρκειας θητεία
τους, θα έπρεπε να ενεργούσαν

μόνο σαν «υπηρεσιακό» Δ.Σ.
και το συντομότερο να είχαν
διεξαγάγει νέες εκλογές.

*

Γιατί, παρ’ ότι το σημερινό
υπό τον κ. Γ. Μάνιο
Διοικητικό Συμβούλιο του
«Εθνικού» είναι παράνομο,
προέβη σε παράτυπη, παράνομη
και ετσιθελική αλλαγή του
Καταστατικού καθώς και
Τροποποίηση των Εσωτερικών
Κανονισμών,

*

Γιατί, δεν μας πληροφορούν
βάσει ποίας «εκλογικής
διαδικασίας,» (όπως
χαρακτηρίζεται ο διορισμός
τους σε επιστολή Μάνιου),
επιλέχτηκαν και διορίστηκαν
τέσσερα άτομα από το Κεμπέκ
στην Διοίκηση του «Εθνικού;»

*

Γιατί, η Διοίκηση του
«Εθνικού» συστηματικά
αποφεύγει να αποκαλύψει
τα ονόματα των τεσσάρων
διορισθέντων από το Κεμπέκ
και ποίους Συλλόγους
εκπροσωπεύουν αυτά;

*

Γιατί, δεν δίνουν στην
δημοσιότητα ενυπόγραφους
οικονομικούς απολογισμούς
των τελευταίων ετών της
διοίκησής τους;

*

Γιατί,, σιωπούν ακόμα
και μετά την δημόσια
καταγγελία/αποκάλυψη του
Προέδρου της Εξελεγκτικής
(Συνέχεια στη σελίδα 3)

From a dream...to a dream home!
Βήμα-βήμα προς ηο ζπίηι ηων ονείρων ζας!
For all your mortgage
needs:
> Residential mortgages
> Renovation loans
> Construction loans
> Refinancing
> Renewals

Bill V. Thomopoulos
Mortgage Broker

604-512-3354

Bill.Thomopoulos@mtgarc.ca
www.MortgagesByBill.ca

Σηεγαζηικά δάνεια για
κάθε ζας ανάγκη:
> Αγορά και επιζκεσή
καηοικίας
> Ανέγερζη οικοδομής
> Ανατρημαηοδόηηζης
και ανανεώζεις
Mortgages by Bill | MPRO Mortgage Architects | 1275 West 6th Avenue | Vancouver, BC | V6H 1A6
All mortgage loans subject to client and property approval. Logos, brands, and other trademarks featured or referred to within this advertisement
are the property of their respective trademark holders.

Prime Minister announces
significant support following
UN meeting on refugees and
migrants

Prime Minister Trudeau co-chairs a roundtable on “International Action
and Cooperation on Refugees and Migrants: The Way Ahead” with Her
Majesty Queen Rania Al Abdullah.

The Government of Canada recognizes the significant contributions
migrants and refugees can make to sustainable economic growth
and to building dynamic, inclusive societies. In Canada, migrants
and refugees fill skills gaps and labour market shortages, address
some of the challenges associated with an aging population, increase international trade, and draw in investment from around the
world – all of which strengthen the middle class at home.
“Millions of people around the world are fleeing their homes
because of conflict and persecution. The international community
must come together to address their immediate needs and to help
rebuild their lives. Today’s announcement will help accomplish this
by providing forcibly displaced people with much-needed supplies
and services, like education for young children.”
—Rt. Honourable Justin Trudeau, Prime Minister of Canada
“Canada is a nation built from the ground up by immigrants and
refugees. We have a proud history of opening our arms—and our
borders—to those most in need, and we look forward to welcoming
many more migrants and refugees in the coming years. We will
continue to lead with warm hearts and open minds.”
—Rt. Honourable Justin Trudeau, Prime Minister of Canada

An Editorial by the NATIONAL ETHNIC PRESS AND MEDIA
COUNCIL OF CANADA.

Minister Jaczek’s
Decision to Close
Sheltered Workshop:
mis-guided
There is rising opposition to the
Ontario Government’s autocratic
plan to eliminate provincially
funded workshops where people
with intellectual disabilities do
menial tasks for pennies a day.
During recent investigation of
the situation, by the Toronto
Star, it was reported that many
enjoy the social life and a place
to go during the day, but miss
out on opportunities for real employment and legitimate wages.
It was also noted that they live
on Ontario Disability Support
Program benefits of roughly
$850 a month. According to
critics, those workers do menial

labour that provides negligible
job training.
Community advocates close to
some of the persons associated with sheltered workshops
believe closure of the programme could be devastating.
The high handed action by the
government is seen as closing
the door on some Ontarians who
are unable to help themselves.
Minister of Community and Social Services Helena Jaczek, in
announcing closure of the programme promised to close the
workshops to new admissions. “I
(Cont. on page 7)
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Ποιος είναι ο Ιβάν Σαββίδης

Ο

30ος πλουσιότερος επιχειρηματίας της Ρωσίας – σύμφωνα με το περιοδικό Forbes – είναι από
σήμερα στους μεγάλους κερδισμένους του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες, αφού πλέον
αποκτά το δικαίωμα να «στήσει» το δικό του κανάλι.

Ο προσωρινός υπερθεματιστής, Ιωάννης Βλαδίμηρος Καλογρίτσας δεν κατέβαλε την πρώτη δόση για
την απόκτηση της τηλεοπτικής άδειας και αυτομάτως ο πρώτος επιλαχών, Ιβάν Σαββίδης αποκτά το
δικαίωμα δημιουργίας τηλεοπτικού σταθμού.
Γιος οικογένειας εργατών ελληνικής καταγωγής από τον Πόντο, ο Ιβάν Σαββίδης του Ιγνάτιου,
γεννήθηκε στις 27 Μαρτίου 1959 στο χωριό Σάντα, της περιφέρειας Τσάλκας της πρώην Σοβιετικής
Δημοκρατίας της Γεωργίας και ξεκίνησε την αναρρίχηση του στην ελίτ της ρωσικής επιχειρηματικής
κοινότητας ως απλός καπνεργάτης.
Συγκεκριμένα, το 1980 μετά τη θητεία του στον Κόκκινο Στρατό άρχισε να εργάζεται στο κρατικό
καπνεργοστάσιο του Ντον. Παράλληλα, σπούδαζε στην οικονομική σχολή του Πανεπιστημίου
Δημόσιας Οικονομίας του Ροστόφ, απ’ όπου και αποφοίτησε το 1988. Το γεγονός αυτό του επέτρεψε να
φτάσει μέχρι το βαθμό του υποδιευθυντή του εργοστασίου.
Το 1992, και μετά τη σοβιετική κατάρρευση, η συγκεκριμένη βιομηχανία καπνού ιδιωτικοποιήθηκε ενώ
το 1993 ο Ιβάν Σαββίδης, εκλέχτηκε γενικός διευθυντής της μετοχικής εταιρείας «Ντονσκόι Ταμπάκ»
της οποίας και παρέμεινε επικεφαλής επί 10 χρόνια.
Γύρω από αυτή την εταιρεία ο Ιβάν Σαββίδης έχτισε τον όμιλο AGROCOM, μια πραγματική
επιχειρηματική αυτοκρατορία με πάνω από 40 εταιρείες, 15 χιλιάδες εργαζόμενους και ετήσιο κύκλο
εργασιών άνω του μισού δις ευρώ.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΣ
ΒΟΗΘΕΙΕΣ .................

911
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ .......911
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ..............

911

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ

ΤΗΛ: 604-681-1381
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ:
09:30 π.μ. ΕΩΣ 1:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ

Η πορεία του στην ελληνική πραγματικότητα
Ο Ιβάν Σαββίδης έκανε εντυπωσιακή είσοδο στα δημόσια πράγματα της Ελλάδας όταν στις 10
Αυγούστου του 2012 απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών του ΠΑΟΚ, σώζοντας την
ομάδα της Θεσσαλονίκης από την οικονομική κατάρρευση. Ακολούθησαν εξίσου εντυπωσιακές
επιχειρηματικές κινήσεις όπως η ανάληψη διαχείρισης του ιστορικού ξενοδοχείου Μακεδονία
Παλλάς για 40 χρόνια, η αγορά σημαντικών ακινήτων στην Θεσσαλονίκη και η εξαγορά του 82% της
καπνοβιομηχανίας ΣΕΚΑΠ στην Ξάνθη, με «αντίπαλο» την τουρκική εταιρεία Seba.
Από σήμερα και μετά την ανακοίνωση των νικητών του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες, ο Ιβάν
Σαββίδης καθίσταται ένας από τους νέους παίκτες του μιντιακού τοπίου στην Ελλάδα.

ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
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Letter to the Editor

4500 Arbutus Street,Vancouver, B.C. Canada V6J 4A2
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Dear Editor,

Parish Priest: Fr. Constantinos Economos

Liberals continue to fail at delivering a jobs plan
The previous Conservative Government oversaw Canada achieving the best job creation record among G7 countries, while also reducing the tax burden on Canadians to its lowest level in 50 years.
The current Liberal Government has already hiked taxes on families and small businesses, while countless Canadians are still struggling to find work.
The Government has also unveiled a plan to increase Canada Pension Plan (CPP) payroll taxes, costing a family
with two working parents as much as $2,200 per year.
The Liberal Government promised that if they borrowed tens of billions of dollars, they could grow the economy
and create jobs. Clearly, – the Liberals have no jobs plan. This summer, Statistics Canada showed the largest
month-over-month job loss for our country in five years (June and July 2016).
In addition, more than 100,000 energy sector workers are out of work.
The Liberal Government’s response to Canada’s job crisis has been to delay a decision on TransMountain pipeline, delaying the National Energy Board hearings on Energy East, delaying a decision on Northern Gateway,
delaying a softwood lumber agreement, and delaying the ratification of the TransPacific Partnership.
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When will this Liberal Government take governing seriously and get to work?
Canada’s Official Opposition will continue to push the Government to come up with a real jobs plan to get
hard-working Canadians back to work.
Sincerely,
John Barlow, MP
Deputy Critic for Employment, Workforce and Labour
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ΣΤΟ EΘΝΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΛΥΣΗ
(Συνέχεια από σελίδα 1)
Επιτροπής του «Εθνικού» κ.
Ευάγγελου Κωνσταντακάκου ότι
τα οικονομικά του Εθνικού είναι
«Ταπί;»

*

Γιατί, δεν παρουσιάζουν
ενυπόγραφους οικονομικούς
απολογισμούς και δεν
απαντούν και στην παράπλευρη
ερώτηση, αν έχει γίνει έλεγχος
των οικονομικών του «Εθνικού»
από την Εξελεγκτική Επιτροπή,
αν αυτή έχει συντάξει πόρισμα
και πότε θα δοθεί προς εξέταση
στα Επαρχιακά Κογκρέσα που
απαρτίζουν το «Εθνικό;»

*

ισχύ;»
Καιρός να σταματήσουν οι
δικτατορικές προκλήσεις της
ηγεσίας του «Εθνικού»
Παρ’ ότι η σημερινή Διοίκηση
του «Εθνικού,» τουτέστιν
Γ. Μάνιος και Κ. Πάππας,
έχουν δικτατορικώ τω τρόπω,
οδηγήσει το «Εθνικό» σε πλήρη
απαξίωση, και τα οικονομικά
του σε «κατάσταση Ταπί,» έχουν
την δυνατότητα, να προσφέρουν
μία μεγάλη υπηρεσία.

Γιατί, για να καλύψουν τις
εξόφθαλμες παρανομίες
τους «οχυρώνονται» πίσω
από το σαθρό επιχείρημα, ότι
επειδή τα επαρχιακά Κογκρέσα
του Κεμπέκ και της B.C. δεν
κατέβαλαν την συνδρομή τους,
(δεν είναι δηλαδή ταμειακώς εν
τάξει) απώλεσαν το δικαίωμα
να είναι μέλη του «Εθνικού,»
και επομένως η σημερινή
διοίκηση, ενεργεί όπως θέλει,
κάνει ό,τι θέλει, και λογαριασμό
δεν δίνει σε κανέναν;

Μπορούν να προκηρύξουν το
συντομότερο Γενική Συνέλευση
στην Οττάβα, που βρίσκεται
σε ίση περίπου απόσταση από
τις δύο μεγάλες Παροικίες του
Τορόντο και του Μοντρεάλ.
Αυτή να γίνει σύμφωνα με τους
Εσωτερικούς Κανονισμούς πριν
την παράνομη τροποποίηση
τους και φυσικά σε αυτή θα
λάβουν μέρος αντιπρόσωποι
Συλλόγων και όχι διορισμένα
μέλη που μόνο τον εαυτόν τους
εκπροσωπούν.

Γιατί, αγνοούν το γεγονός
ότι, ναι μεν τα Επαρχιακά
Κογκρέσα του Κεμπέκ και
της Βρετανικής Κολομβίας,
αρνήθηκαν να καταβάλλουν
την συνδρομή τους, αλλά μέσω
επιστολής τους έχουν τονίσει και
διευκρινίσει, ότι αυτό γίνεται
επειδή δεν έχουν εμπιστοσύνη
στην σημερινή Διοίκηση και ότι
θα καταβάλουν όσα οφείλουν
και τους αναλογούν, αμέσως
μετά την παρουσίαση έστω
και στοιχειώδους σοβαρότητας
οικονομικών απολογισμών;

Σε αυτήν την Γ. Σ. θα πρέπει
να γίνει λεπτομερής και
ενυπόγραφος Οικονομικός
Απολογισμός καθώς και
Αναφορά Εξελεγκτικής
Επιτροπής.

*

*

Γιατί, δεν κατανοούν ότι και
μόνο η δημόσια καταγγελία/
αποκάλυψη του Προέδρου
της Εξελεγκτικής Επιτροπής του
«Εθνικού,» ότι «τα οικονομικά
του ‘Εθνικού’ είναι «Ταπί»
δικαιολογεί απόλυτα την άρνηση
των Επαρχιακών Κογκρέσων
Κεμπέκ και B.C. να μην
καταβάλουν την οικονομική
τους συνδρομή στο «Εθνικό;»

*

Γιατί, δεν λαμβάνουν υπ’
όψη τους την επίσημη
τοποθέτηση του Προέδρου
της Ελληνικής Κοινότητος
Μείζονος Μοντρεάλ κ. Νίκου
Παγώνη, τοποθέτηση που
εκφράζει και τον Πρόεδρο
της Κοινότητας του Τορόντο,
καθώς και Προέδρους άλλων
Κοινοτήτων, «ότι ως Κοινότητα
είμαστε, στο πλευρό των
Επαρχιακών Κογκρέσων και
ζητούμε από το «Εθνικό» όχι
μόνο να σταματήσει κάθε
κίνηση αλλαγής του
Καταστατικού και τροποποίησης
των Εσωτερικών Κανονισμών,
αλλά να προβεί και σε ανάκληση
των όσων παράτυπα άλλαξαν
αφού ούτε γίνονται με αυτόν
τον τρόπο, ούτε σεβάστηκαν
τους Εσωτερικούς Κανονισμούς
και το Καταστατικό και φυσικά
οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται
δεν μπορεί να έχει αναδρομική

Σε αυτήν την Γενική Συνέλευση
θα πρέπει να γίνουν και
εκλογές για την ανάδειξη του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου
του «Εθνικού.»
Είναι το ελάχιστο που μπορεί
να κάνει η σημερινή Διοίκηση
του «Εθνικού» προκειμένου
να ενωθεί ο Ελληνισμός, να
αποτραπεί η προσφυγή στην
δικαιοσύνη, αφού σίγουρα δεν
πρόκειται να τους δικαιώσει,
αφού ολοφάνερα διοικούν
παράνομα, και καταπατούν
ασύστολα, το σύνολο ν των
Εσωτερικών Κανονισμών.
Η υπό την σημερινή Διοίκηση
Μάνιου, σύγκληση Γενικής
Συνέλευσης είναι η μοναδική
διέξοδος στο αδιέξοδο που έχουν
οδηγήσει το «Εθνικό.»
Αλλωστε δεν θα πρέπει να
ξεχνάμε ότι σύμφωνα με την
ιδρυτική του προκήρυξη,
το «Εθνικό» ιδρύθηκε
προκειμένου να γίνει: «Ο
πρώτος μη κομματικός,
κοσμικός, εθνικός θεσμός των
Ελλήνων, των κοινοτήτων και
των οργανώσεών τους στον
Καναδά, και είναι αφιερωμένο
να εργάζεται από κοινού για
να προωθεί την δημοκρατία,
τα ανθρώπινα δικαιώματα, την
πολιτική ευθύνη, την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, τη πολιτιστική
πολυμορφία και την οικονομική
δικαιοσύνη για όλους τους
Καναδούς».
Χρήστος Α. Μανίκης
Ελληνοκαναδικό Βήμα
Μοντρεάλ
1 Οκτωβρίου 2016

Η Συνθήκη της Λωζάνης και ο χαλίφης Ερντογάν
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του Λεωνίδα Κουμάκη*

Και ξαφνικά σεισμός: Ο ψευτοχαλίφης Ερντογάν δήλωσε
πως δεν του αρέσει πλέον η
Συνθήκη της Λωζάνης. Γιατί η
Τουρκία «ζημιώθηκε από την
συμφωνία του 1923», γιατί «μας
ανάγκασαν να δεχθούμε τη
Συνθήκη της Λωζάνης» και γιατί
«Παραχωρήσαμε τα νησιά μας»
(εννοεί τα Ελληνικά νησιά του
Αιγαίου). Έτσι απλά.
Μετά από ένα σχεδόν αιώνα από
την υπογραφή της Συνθήκης της
Λωζάνης (24 Ιουλίου 1923) μια πολυμερή Διεθνή Σύμβαση,
η οποία τίθεται υπό την
προστασία της Τουρκίας από την
μια μεριά και υπό την προστασία
της Αγγλίας, της Γαλλίας, της
Ιαπωνίας, της Ιταλίας, της
Σερβίας, της Ρουμανίας και της
Ελλάδος από την άλλη.
Με άλλα λόγια, η Τουρκία, μόνη
αντισυμβαλλόμενη απέναντι σε
6 χώρες μεταξύ των οποίων και
η Ελλάδα, άρπαξε όσα εδάφη
εξασφάλισε με την υπογραφή
της συνθήκης (Ανατολική
Θράκη, τα Ελληνικά νησιά
Ίμβρος και Τένεδος, μια λωρίδα
γης κατά μήκος των συνόρων με
την Συρία και «φουσκωμένα»
σύνορα της Τουρκίας με το
Ιράκ), «απαλλάχτηκε» από
εκατομμύρια χριστιανών της
Μικράς Ασίας, υποχρέωσε
τον Οικουμενικό Πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως να
εγκαταλείψει την επίσημη
ιδιότητα του Εθνάρχη των
Ελλήνων, «μάντρωσε» πολλά
εκατομμύρια Κούρδων και
άλλων εθνοτήτων μέσα στην
«Τουρκική ταυτότητα»,
κατεξευτέλισε συστηματικά όλες
ανεξαιρέτως τις υποχρεώσεις
που ανέλαβε από την Συνθήκη,
αλωνίζει προκλητικά μέσα
στο Αιγαίο, καθοδηγεί με
εντεινόμενη επιθετικότητα
τους πράκτορες της ΜΙΤ τους
οποίους έχει σκορπίσει μέσα
στην Ελληνική Θράκη, δεν
έχασε ευκαιρία πισώπλατης
μαχαιριάς όταν αισθανόταν
ασφαλής και μετά από όλα
αυτά,και πάρα πολλά άλλα,
έρχεται ο ψευτο-χαλίφης της
Άγκυρας ένα πρωινό του
Σεπτεμβρίου 2016 και μας λέει
τώρα πως δεν «συμφέρει» πλέον
στην Τουρκία η Συνθήκη της
Λωζάνης!!
Η επικίνδυνη αυτή κλιμάκωση
της Τουρκικής προκλητικότητας
και η ξαφνική έκρηξη του
ψευτο-χαλίφη της Άγκυρας μόνο
τυχαία δεν είναι.
Η ανατολίτικη πονηριά του
γνωρίζει πολύ καλά ότι η
Τουρκία έχει παραιτηθεί
πανηγυρικά, με τα άρθρα 20 και
27 της Συνθήκης της Λωζάνης,
από κάθε δικαίωμα στην
μαρτυρική Κύπρο ενώ η λύση
του Κυπριακού πλησιάζει, με
ορατό το ενδεχόμενο απόσυρσης
των Τουρκικών στρατευμάτων
κατοχής αλλά και σημαντικού
αριθμού εποίκων.
Γνωρίζει επίσης πολύ καλά
ότι η Συνθήκη της Λωζάνης
επιβάλλει στην Τουρκία
αποστρατικοποίηση της ζώνης
των στενών, κάτι που της
φάνηκε ιδιαίτερα επώδυνο της
περίοδο της κρίσης των σχέσεων
Ρωσίας – Τουρκίας μετά
την κατάρριψη του Ρωσικού
πολεμικού αεροσκάφους.
Τέλος –και πιο σημαντικόγνωρίζει πως η Αιγυπτιακή

κυβέρνηση έχει καταλήξει στην
απόφαση να προχωρήσει σε
υπογραφή συμφωνίας με την
Ελλάδα για την οριοθέτηση των
θαλασσίων συνόρων ανάμεσα
στις δυο χώρες σύμφωνα με
την Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για το δίκαιο της
θάλασσας η οποία επιβάλλει
τον συνυπολογισμό της
επήρειας του Καστελόριζου στις
θαλάσσιες ζώνες. Το γεγονός
αυτό βάζει ταφόπετρα στα
όνειρα της Τουρκίας να καταστεί
αυτόκλητος συνέταιρος της
Ελληνικής και Κυπριακής
υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική
Μεσόγειο.
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α: Στις
7 Σεπτεμβρίου 2016 το άρθρο
μας «Η «προσέγγιση» Ρωσίας
– Τουρκίας» κατέληγε με την
πρόβλεψη πως «η ώρα που η
Ελλάδα και η Κύπρος θα έχουν
την «κατάλληλη ευκαιρία» να
αντιμετωπίσουν άπαξ διαπαντός
την διαρκή νέο-οθωμανική
επιθετικότητα και τον παράλογο
επεκτατισμό της Ισλαμικής
Τουρκίας, πλησιάζει. Και η χώρα
μας πρέπει να είναι έτοιμη σε
όλα τα «μέτωπα» που η Τουρκία
κρατάει ανοιχτά με την απειλή
χρήσης βίας εδώ και δεκαετίες».
Οι δηλώσεις Ερντογάν για
την Συνθήκη της Λωζάνης,
η απόπειρα «εξαγωγής
κρίσης» προς την Ελλάδα και
«συσπείρωσης» του εσωτερικού
μετώπου της Τουρκίας με ένα
διαχρονικά δημοφιλή «στόχο»
ήταν λίγο-πολύ αναμενόμενος
από όσους παρακολουθούν
τις εξελίξεις στην περιοχή
μας. Άλλωστε η γενικότερη
κατάσταση του γειτονικού
γίγαντα με τα γυάλινα πόδια
είναι σε όλους γνωστή:
Η Τουρκία βρίσκεται
απομονωμένη από εχθρούς
και φίλους. Οι γερές «πλάτες»
των «συμμάχων» μας που της
επέτρεψαν να εισβάλλει εκ
του ασφαλούς στην μαρτυρική
Κύπρο, δεν υπάρχουν πλέον.
Επί πλέον, αντιμετωπίζει ένα
αιματηρό εμφύλιο πόλεμο
με ολοένα και μεγαλύτερες
απώλειες νέων, αθώων,
ανθρώπων. Μπήκε στην κόλαση
της Συρίας ελπίζοντας σε
εδαφικά και πολιτικά οφέλη,
παραγνωρίζοντας όμως τους
τεράστιους κινδύνους να
εγκλωβιστεί με δυσανάλογα
μεγάλες απώλειες. Η Τουρκική
οικονομία μετά το τεράστιο
πλήγμα στον τουρισμό και την
αστάθεια από την απόπειρα
πραξικοπήματος της 15ης
Ιουλίου 2016, υποβαθμίζεται
συνεχώς από όλους τους διεθνείς
οίκους αξιολόγησης.
Η εσωτερική κατάσταση
οδεύει επικίνδυνα σε μια
ολοκληρωτική δικτατορία με
συλλήψεις δεκάδων χιλιάδων

Τούρκων κάθε «επαγγέλματος»
– από στρατιωτικούς,
πανεπιστημιακούς
και δικαστικούς μέχρι
δημοσιογράφους, δημόσιους
υπάλληλους ή υπαλλήλους της
ΜΙΤ.
Ένας Τούρκος πολιτικός που
μπήκε στην πολιτική πριν από
20 περίπου χρόνια «ξυπόλητος»,
σήμερα θεωρείται από τους
πλουσιότερους πολιτικούς
του κόσμου (περιοδικό
Forbes), έχοντας μετατρέψει
ολόκληρη την Τουρκία σε μια
προσοδοφόρα οικογενειακή
επιχείρηση, χωρίς να μπορεί να
τον καταγγείλει κανείς.
Συνεπώς όλες οι γενικότερες
συνθήκες είναι ώριμες και
κατάλληλες από κάθε άλλη
φορά. Το κρίσιμο ερώτημα είναι
αν έχουμε προετοιμαστεί σωστά
ώστε να βάλουμε επί τέλους ένα
τέλος στην διαρκή επιθετικότητα
της Τουρκίας που εγκαινιάστηκε
μετά την εισβολή στην Κύπρο
του 1974.
Ευχόμαστε ολόψυχα πολιτική
και στρατιωτική ηγεσία της
χώρας μας να αποδειχτούν
άξιοι των περιστάσεων
που παρουσιάζονται όχι
συχνότερα από κάθε 100
χρόνια. Ευχόμαστε ολόψυχα
να αξιοποιήσουν με επιτυχία
την θετική συγκυρία που
βρίσκεται διαμορφωμένη. Αυτό
άλλωστε, είναι κάτι που θα το
ανακαλύψουμε στην πράξη
πολύ σύντομα…
_________________________
* Ο Λεωνίδας Κουμάκης γεννήθηκε
στην Κωνσταντινούπολη. Τελείωσε
το δημοτικό σχολείο των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης του Πέρα
και στην συνέχεια φοίτησε για δυο
χρόνια στο Ζωγράφειο Γυμνάσιο,
πριν εξαναγκαστεί να εγκαταλείψει
την Κωνσταντινούπολη, λόγω της
απέλασης του πατέρα του, το 1964.
Στην Ελλάδα τέλειωσε το Γυμνάσιο
Παγκρατίου στην Αθήνα και την
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Παράλληλα, από το 1967,
άρχισε να εργάζεται σε ελληνική
βιομηχανία (κλάδος ποτών) στην
οποία παρέμεινε επί 30 συνεχή
χρόνια και της οποίας διετέλεσε
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
και Διευθυντής Εξαγωγών. Την
δεκαετία 2003 - 2013 ασχολήθηκε με
έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις.
Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Το
Θαύμα - Μια πραγματική ιστορία»
(1992) και «Ματιές στις ρίζες του
Ελληνισμού» (1997). Τον Δεκέμβριο
του 1996 κυκλοφόρησε τον σύντομο
«Αποχαιρετισμό».

Πότε κι από ποιόν κτίστηκαν τα ιταλικά κτ
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Ο Στάμος Παπασταματίου, δίνει τις πληροφορίες από το πλούσιο αρχείο του
ΕΡ. Ποια αρχιτεκτονικά στιλ ακολούθησαν;

Είχαν πρότυπα αναγεννησιακά, μπαρόκ, βενετσιάνικα, γοτθικά και αραμπέσκ.
Κτήρια με εκλεκτικό στιλ είναι: το Ταχυδρομείο, η Τράπεζα της Ιταλίας (Τράπεζα Ελλάδος
σήμερα), ο Κεντρικός Στρατώνας (Κτήριο Αστυνομίας δηλαδή Τμήμα Τάξης), Διοικητήριο
(Περιφέρεια) η Καλλιθέα, το Έλλη, ο Ναυτικός Όμιλος, Η Ακαδημία
Κτήρια Αραμπέσκ
Η Νέα Αγορά και το ξενοδοχείο των Ρόδων (πρώτη μορφή)
Φασιστικό Στιλ (Μνημειακό)
Το Δικαστήριο, το Θέρμαι, η Καπνοβιομηχανία, το σημερινό Χημείο (στις 100 Χουρμαδιές),
και το Κτήριο των Προσκόπων (απέναντι από την Ακαδημία).
Διεθνές Στιλ
Αλευρόμυλος με το σιλό, Σαν Φραγκίσκο, Εθνικό Θέατρο, Ενυδρείο.

Πώς θα ήταν η Ρόδος αν δεν είχε τα ιταλικά κτήριά της;
Ρητορικό το ερώτημα!
Οι Ιταλοί κατακτητές έκαναν τη Ρόδο ομορφότερη,
αυτό δεν μπορείς παρά να τους το αναγνωρίσεις. Ροδίτες
δούλεψαν για να τα χτίσουν, αλλά οι αποφάσεις ήταν δικές
τους και οι σχεδιασμοί.
Άλλωστε σήμερα δεν μας ενδιαφέρει η πατρότητα των
κτηρίων, αλλά το ότι υπάρχουν κι οι σύγχρονοι πολλές
φορές δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε να τα συντηρήσουν!
Εδώ είν΄ το θέμα.
Όπως επίσης και το ότι οι Ιταλοί έφτιαξαν Γκολφ, στη
Ρόδο του 1930, κι η Ρόδος του 2016 δεν έχει. Αλλά αυτή
είναι μια ιστορία που θα την πούμε μια άλλη φορά.

ALBERGO DELLE ROSE
ΕΡ. Έχετε τα στοιχεία και είναι πολύ ενδιαφέρον να τα δώσουμε στη δημοσιότητα. Τις
χρονολογίες που χτίστηκαν και τους αρχιτέκτονες που τα επέβλεψαν, με βάση σπάνιες ιταλικές
εκδόσεις που έχετε στην κατοχή σας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την καταγραφή!
Πέρα από τα κτήρια στα οποία θα κάνουμε αναφορά και βρίσκονται στην πόλη της Ρόδου,
έχτισαν πολλά κτήρια και στα χωριά στα οποία δεν θα αναφερθούμε εδώ. Να πούμε μόνο για το
Έλαφος και Ελαφίνα ότι το έχτισαν από το 1928 έως το 1930 από τον αρχιτέκτονα Πετράκο.
Και τον Φιλέρημο από το 1931 έως 1933 πάλι από τον αρχιτέκτονα Πετράκο. Επίσης οι
περισσότεροι από τους Ιταλούς Αρχιτέκτονες ήταν κάτοικοι Ρόδου, εκτός από τους αρχιτέκτονες
του Καστέλο και του Νοσοκομείου για τα οποία θα μιλήσουμε.

Ο Στάμος Παπασταματίου, αρχιτέκτονας με κουλτούρα
Κτήρια
ιταλική και γνώσεις, έχει εξαιρετικό αρχείο που αφορά την Ιταλικά
Το ξενοδοχείο των Ρόδων χτίστηκε από το 1925 έως το 1927
ιστορική μας κληρονομιά. Του ζήτησα να δούμε ένα- ένα
και Φλορεστάνο Ντι Φάουστο
Το Θέρμαι το 1937 με αρχιτέκτονα τον Πετράκο
τα κτήρια της πόλης. Πότε χτίστηκαν κι από ποιόν.
Τις τελευταίες μέρες ήρθε και πάλι το θέμα στην επικαιρότητα!
ΕΡ. Οι Ιταλοί φαίνεται ότι προχώρησαν αμέσως με την άφιξή τους σε καίριες παρεμβάσεις,
που έδιναν εκτός των άλλων και το δικό τους χρώμα και αισθητική στο νησί!
Το αρχιτεκτονικό έργο τόσο σε επίπεδο κτηρίων όσο και σε πολεοδομικές και χωροταξικές
επεμβάσεις και σχέδια, το οποίο παρήχθη κατά την περίοδο της ιταλικής κατοχής, είναι
εντυπωσιακό σε μορφολογία, πληρότητα και όγκο. Εμείς εδώ σήμερα θα μιλήσουμε μόνο
τεχνικά, χωρίς να εξετάσουμε κανένα άλλο παράγοντα: εθνικό, οικονομικό ή άλλο. Οι Ιταλοί,
στην αρχή προσπάθησαν να πείσουν ότι ήρθαν ως ελευθερωτές. Μετά τους καλάρεσε η Ρόδος,
ήταν μια πολύ καλή βάση για να ελέγχουν όλη την Ανατολική Μεσόγειο.
ΕΡ. Ποιό ήταν το πρώτο που έκαναν και άνοιξαν το δρόμο για μεγάλες παρεμβάσεις στις
χρήσεις γης και στην αρχιτεκτονική;
Είναι χαρακτηριστικό ότι όλες οι αποικίες οι Ιταλικές, (Αβησσυνία, Λιβύη και άλλες) ανήκαν
στο υπουργείο Αποικιών της Ιταλίας, ενώ η Δωδεκάνησος ήταν αυτόνομη διοικητικά, υπαγόταν
στο υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας και λεγόταν «Governo dele Isole Italiane Dell Egeo»,
δηλαδή Κυβέρνηση των Ιταλικών Νήσων του Αιγαίου. Από την πρωτη στιγμη της κατοχής
, με διάταγμα του στρατηγού Porta της 28/4/20 η περιοχή γύρω από τα τείχη της παλιάς
πόλης κηρύσσεται “zona monumentale” δηλαδή «μνημειακή ζώνη» με αποτέλεσμα τον
ασφυκτικό έλεγχο οποιασδήποτε κατασκευής και άλλης διακαιοπραξίας καθώς και δικαιωμα
απαλλοτρίωσης.Ο πρώτος πολιτικός διοικητής δε ο Μάριο Λάγκο, ήταν ένας ικανότατος
διπλωμάτης ο οποίος έβγαλε ένα διάταγμα (11 Απριλίου 1924) με το οποίο γινόταν δυνατό να
διαταχθούν απαλλοτριώσεις όλων των εκτάσεων και των κτηρίων τα οποία σχεδόν στο σύνολό
τους είχαν Τούρκοι στην κατοχή τους. Σύμφωνα με αυτό το διάταγμα όλες οι εκτάσεις γύρω από
τα τείχη της Ρόδου, απαλλοτριώθηκαν για λόγους κοινής ωφέλειας.

από τους αρχιτέκτονες Πλατανία

Η Στρατιωτική Λέσχη το 1932 από τον Μπερναμπίτι
Το Κτήριο της Αρχιεπισκοπής από το 1925 έως το 1929 από τον Φλορεστάνο Ντι Φάουστο και
τον Πετράκο
Το Στάδιο, το οποίο ονόμασαν «Στάδιο Μουσολίνι» ξεκίνησε το 1932 από τον αρχιτέκτονα
Μπερναμπίτι. Είχε και ποδηλατόδρομο.
Η Οικοκυρική (Σχολείο) Τότε δίδασκαν καλόγριες μοναχές. Το 1926 από τους Πετράκο και
Φλορεστάνο Ντι Φάουστο
Η Τράπεζα της Ιταλίας (Ελλάδος σήμερα) 1931 έως το 1933 με αρχιτέκτονες τον Φλορεστάνο
Ντι Φάουστο και τον Τζιλ
Banco di Roma (Εθνική τράπεζα στην Παλιά Πόλη) το 1930 από τον Μπερναμπίτι
Λέσχη Προσκόπων Το 1932 από τους Λομπάρντι και Μπερναμπίτι
Λιμεναρχείο 1926 έως 1927 από τον Φλορεστάνο Ντι Φάουστο και τον Μποκαλάτε
Δημαρχείο 1936 έως το 1939 από τον Μπερναμπίτι
Συγκρότημα Λαϊκών Κατοικιών (επί της Κορδικτώνος και σε όλο το τετράγωνο είχαν φτιάξει
λαϊκές κατοικίες) από το 1941 έως το 1942 Πετράκο
Καζέρμα (απέναντι από την Πυροσβεστική το Τμήμα Τάξης) από το 1925 έως 1926
Φλορεστάνο Ντι Φάουστο και Πετράκο

ΕΡ. Ισχύει ότι το κέντρο της πόλης ήταν ένα απέραντο νεκροταφείο κατά την Οθωμανική
κατοχή;
Το 1926 λοιπόν έγινε το Ρυθμιστικό Σχέδιο της πόλης της Ρόδου, ανάλογο μ΄ αυτά που
υπάρχουν σε όλα τα κράτη της Δύσης, αλλά όχι και στην Ελλάδα. Η Ρόδος λοιπόν από το
1926 είχε πολεοδομικό σχεδιασμό που καθόριζε την επεκταση της πόλης και τις χρήσεις
της γης. Έτσι αναδείχτηκε το μνημείο της Παλιάς Πόλης. Μέχρι τότε γύρω από τα τείχη είχε
νεκροταφεία τούρκικα. Τά διάταγματα περί προστασίας του 1920 και 1924 ήταν πρωτοποριακό
πολεοδομικά, ακόμα και για την ίδια την Ιταλία. Περνώντας ο καιρός το διάταγμα αυτό
εφαρμόστηκε και για άλλα σημεία της πόλης της Ρόδου όπως η περιοχή της Ακαδημίας, του
Εθνικού, του Δημαρχείου, κι έτσι απαλλοτριώθηκαν και εκτάσεις ιδιωτών αφού είχαν σχεδιάσει
να χτίσουν μέχρι την περιοχή του Άη Γιάννη, του Νηρέα και μέχρι το Βενετόκλειο. Αρχίζουν
να κάνουν υποδομές: δρόμους, ύδρευση, αποχέτευση, φωτισμούς, και κτήρια διοικητικά και
στρατιωτικά.

Νέα Αγορά
Σχολή Χωροφυλακής 1924 έως 1926 Φλορεστάνο Ντι Φάουστο
Σαν Φραγκίσκο Εκκλησία 1936 έως 1939 Μπερναμπίτι
Ευαγγελισμός 1924 έως 1925 από τους Φλορεστάνο Ντι Φάουστο και Μπερναμπίτι. Πρόκειται
για αντιγραφή της παλιάς εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη που είχαν χτίσει οι Ιππότες μπαίνοντας
από την κεντρική είσοδο του Καστέλο (δίπλα από το Τούρκικο Σχολείο). Χτίστηκε με βάση
γκραβούρες περιηγητών της Ρόδου, του Ρόττιερς του 1828 και Φλαντέν το 1853. Επρόκειτο για

τήρια της Ρόδου!
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τον καθεδρικό ναό των Ιπποτών μέσα στη Μεσαιωνική Πόλη. Ο ναός αυτός
γκρεμίστηκε το 1856 διότι σύμφωνα με καταγεγραμμένες μαρτυρίες έπεσε
κεραυνός ή πάνω σε αυτόν ή δίπλα του όπου οι Τούρκοι είχαν δημιουργήσει
αποθήκη πυρομαχικών.
Κιόσκι Μουσικής (Τρούλος) το 1929 από τον Πετράκο
Νεκροταφεία Καθολικό, Μουσουλμανικό, Εβραϊκό. Το 1924 από τον
Φλορεστάνο Ντι Φάουστο
Λέσχη Κυνηγών (στο πίσω μέρος των Δικαστηρίων στην αυλή με το κιόσκι)
1923 έως 1925 από τον Ντιφάουστο και τον Πετράκο

Ακαίον και Δικαστήριο
Ακταίον 1925 έως 1927 από τον Φλορεστάνο Ντι Φάουστο.
Ολοκληρώθηκε το 1930
Έως τότε το κτήριο που σε ένα μέρος του προϋπήρχε, στέγαζε την Λέσχη
των Ρεφορμιστών Νεότουρκων του Κομιτάτου Ένωση και Πρόοδος (
Κεμαλική Ένωση) που μάχονταν το Σουλτάνο. Με εντολή του Μάριο
Λάγκο το 1924 ο Φλορεστάνο Ντι Φάουστο ξεκίνησε την ανακατασκευή
του κτηρίου και έκανε επεκτάσεις.
Βίλα Κορώνα (κτήριο που λειτουργεί ο Δήμος δίπλα στο Ρόντα). Το 1927
από το Φλορεστάνο Ντι Φάουστο
Κομάντο Μαρίνα (Παλιό Στρατολογικό Γραφείο) Ήταν το Ναυαρχείο στο
οποίο βρισκόταν και το γραφείο του Ιταλού Ναυάρχου Το 1926 από τον
Φλορεστάνο Ντι Φάουστο
Τελωνείο και Λιμεναρχείο (εντός του Τουριστικού Λιμανιού) 1932 έως
1935 από τον Πετράκο
Το κτήριο που στεγάζεται σήμερα η Πυροσβεστική χρησιμοποιείτο ως
Γκαράζ Το 1924 έως το 1928 από τον Φλορεστάνο Ντι Φάουστο
Γκολφ (στην περιοχή Κορακόνερο λίγο μετά από τα νεκροταφεία στο δρόμο
για Καλλιθέα). Το 1928 από τον Μπερναμπίτι
Καλλιθέα 1928 έως το 1930 από τον Μπερναμπίτι και τον Λομπάρντι
Καλλιθέα (το σπίτι του Κηπουρού). Το 1931 από τον Μπερναμπίτι
Ενυδρείο 1934 έως το 1935 από τον Μπερναμπίτι
Σφαγεία (Ήταν και τότε σφαγεία).Το 1925 από τον Φλορεστάνο Ντι
Φάουστο
Αποθήκες (το επιβλητικό κτήριο στην οδό Έρνεστ Μπέβιν).Ήταν γενικές
αποθήκες της Τράπεζας της Ιταλίας
Καπνοβιομηχανία Το 1926 έως το 1927

Μεσαιωνική Πόλη 1929 έως το 1930 από τον Φλορεστάνο Ντι Φάουστο και τον Πετράκο
Ταχυδρομείο (Ήταν Κονάκ Τούρκικο Διοικητήριο) 1927 έως 1928 από τον Φλορεστάνο Ντι
Φάουστο
Ορφανοτροφείο Θηλέων 1923 έως 1924 από τον Φλορεστάνο Ντι Φάουστο και τον Τοράσο
Ακαδημία 1924 έως 1925 από τον Μπουσκαλιόνε και τον Φλορεστάνο Ντι Φάουστο

Νομαρχία
Νέα Αγορά 1925 έως 1926 από τον Φλορεστάνο Ντι Φάουστο
Νοσοκομείο 1924 έως το 1939 χτιζόταν τμηματικά από
εξειδικευμένους αρχιτέκτονες τον Μπουσκαλιόνε και τον Φαβέρο
που έφεραν ειδικά από την Ιταλία
Δικαστήρια 1927 έως 1928 από τον Φλορεστάνο Ντι Φάουστο
Διοικητήριο (Περιφέρεια) 1926 έως 1927 από τον Φλορεστάνο Ντι
Φάουστο
Καστέλλο Ήταν σε κακή κατάσταση, ερείπια, Χρησιμοποιείτο ως
φυλακή από τους Τούρκους «Ζιντάνι». Υπήρχε μόνο το περίγραμμα
και υπολείμματα από το ισόγειο. Το Καστέλο ξαναχτίστηκε από το
1937 έως το 1940 με βάση γκραβούρες και γραπτές μαρτυρίες που
υπήρχαν. Η εντολή δόθηκε από τον Ντε Βέκκι. Αρχιτέκτονας του
έργου ήταν ο Βιττόριο Μεστουρίνο τον οποίο έφερε από την Ιταλία
μαζί με 500 έως 600 οικογένειες Ιταλών λιθοξόων που πελεκούσαν
την πέτρα.
Πιάτσα του Μεγάλου Σιντριβανιού και γύρω κτήρια στην

TEATRO PUCCINI
Πινακοθήκη (Στην Μεσαιωνική Πόλη) 1929 έως 1930 από τον Λομπάρντι και τον Πετράκο
La Ronda (Ήταν συγκρότημα αναψυχής. Εστιατόριο, καφετέρια, γίνονταν δεξιώσεις). Το 1935 από
τον Μπερναμπίτι
ΝΟΡ (Ήταν πεδίο σκοποβολής με αυτόματο εκτοξευτήρα πιάτων) 1931 έως 1932 από τον
Μπερναμπίτι
Θέατρο Puccini Εθνικό Θέατρο 1936 έως 1937 από τον Μπερναμπίτι
Βίλα Ντελγκοβερναντόρε (Ροδιακή Έπαυλη)
Υποθέτουν ότι υπήρχε εκεί τούρκικη κατασκευή. Ανακατασκευάστηκε το 1925 από τον Φλορεστάνο
Ντι Φάουστο και έγινε κατοικία του Μάριο Λάγκο και ύστερα του Ντε Βέκκι. Εκεί φιλοξενήθηκε και
ο βασιλιάς της Ιταλίας Βιττόριο Εμμανουέλε.
Πηγή : Πότε κι από ποιόν κτίστηκαν τα ιταλικά κτήρια της Ρόδου! | Η ΡΟΔΙΑΚΗ http://www.rodiaki.
gr/article/347162/pote-ki-apo-poion-ktisthkan-ta-italika-kthria-ths-rodoy#ixzz4KORJLSs3
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Μοσχάρι κατσαρολάτο
με
πουρέ καρότου
ΝΕΝΑ ΙΣΜΥΡΝΟΓΛΟΥ
Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Υλικά (για 4 άτομα)
Για το μοσχάρι
• 1 κιλό μοσχάρι από ελιά, σε κύβους του 1,5 εκ.
• 500 γρ. ξερά κρεμμύδια, σε μικρά καρέ
• 100 ml ελαιόλαδο
• 200 ml λευκό ξηρό κρασί
• 1 κουτ. σούπας ξερή μαντζουράνα ή ρίγανη, τριμμένα (με
διαφορετικά το καθένα αποτελέσματα)
• 1 κουτ. γλυκού σκόνη κουρκουμά ή γλυκιά πάπρικα
• 1 δαφνόφυλλο
• 1 μικρό κομμάτι από ξύλο κανέλας
• 2 μέτρια καρότα, περασμένα στον χοντρό τρίφτη
• 1 λίτρο ζεστό νερό
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για τον πουρέ καρότου
•
•
•
•
•

500 γρ. πατάτες, με τη φλούδα τους, πολύ καλά πλυμένες
500 γρ. καρότα, καθαρισμένα
50 ml ελαιόλαδο
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
1/4 κουτ. γλυκού μοσχοκάρυδο, φρεσκοτριμμένο, ή 1/4

κουτ. γλυκού κόλιανδρος, σε σκόνη ή μείγμα αυτών (αν αυτά τα μπαχαρικά
• δεν είναι της αρεσκείας μας ή δεν αρέσουν στα παιδιά, τα αντικαθιστούμε
με
• 1/2 κουτ. γλυκού δυόσμο ή ρίγανη, τριμμένα)
• 100 ml ζεστό γάλα
Διαδικασία
Μοσχάρι: Ζεσταίνουμε μια
φαρδιά και ρηχή κατσαρόλα,
κατά προτίμηση με βαρύ
πυθμένα, σε πολύ δυνατή
φωτιά, χωρίς να προσθέσουμε
λάδι, μέχρι να κάψει. Ρίχνουμε
τους κύβους κρέατος, σε
μονή στρώση. Τους αφήνουμε να ψηθούν για όσο χρειαστεί (περίπου 2 - 3
λεπτά), μέχρι να ξεκολλάνε σχετικά εύκολα από τον πυθμένα του σκεύους.
Αρχίζουμε να τους ανακατεύουμε με μια ξύλινη κουτάλα και συνεχίζουμε
το στεγνό ψήσιμο για περίπου 4 - 5 λεπτά. Αυτό το κάνουμε για να μην
ταλαιπωρήσουμε το λάδι που θα βάλουμε στη συνέχεια. Προσθέτουμε τα
ξερά κρεμμύδια, ανακατεύουμε για 1 λεπτό και ρίχνουμε το λάδι.
Σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά για 3 - 4 λεπτά, σβήνουμε με το κρασί και
το αφήνουμε να εξατμιστεί. Ρίχνουμε τον κουρκουμά (ή την πάπρικα),
τη δάφνη, την κανέλα, το καρότο και όσο από το νερό χρειαστεί ώστε
να μισοσκεπαστούν τα κομμάτια του κρέατος. Μόλις το νερό κοχλάσει,
χαμηλώνουμε αρκετά τη φωτιά, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και
σιγοβράζουμε με κλειστό καπάκι, για περίπου 1 ώρα, μέχρι το κρέας να
μαλακώσει καλά και να μείνει με λίγο ζουμί σαν σάλτσα. Αν χρειαστεί, στη
διάρκεια του μαγειρέματος προσθέτουμε ζεστό νερό, για να μη στεγνώσουν
τα κομμάτια του κρέατος και κολλήσουν. Στα τελευταία 5 λεπτά του
μαγειρέματος ρίχνουμε το μυρωδικό και αλατοπιπερώνουμε. Αποσύρουμε
από τη φωτιά.
Πουρές (τον ετοιμάζουμε όση ώρα μαγειρεύεται το κρέας): Σε μια μεγάλη
κατσαρόλα βράζουμε τις πατάτες σε άφθονο αλατισμένο νερό μέχρι να
μαλακώσουν, αλλά να μη διαλύονται. Αυτό μπορεί να πάρει από 25 μέχρι
40 λεπτά, ανάλογα με το πόσο μεγάλες ή βραστερές είναι οι πατάτες.
Τις ελέγχουμε τρυπώντας τες με ένα μαχαίρι - πρέπει να τις διαπερνά με
ευκολία. Περίπου 15 - 20 λεπτά πριν βράσουν οι πατάτες, ρίχνουμε στην
κατσαρόλα και τα καρότα, για να βράσουν κι αυτά μέχρι να μαλακώσουν.
Ξεφλουδίζουμε τις πατάτες, τις περνάμε από το μύλο λαχανικών και στη
συνέχεια περνάμε από το μύλο και τα καρότα. Εναλλακτικά, τα λιώνουμε
με ένα πρες πουρέ ή πολύ καλά με ένα πιρούνι. Ανακατεύουμε τον πουρέ
πατάτας με τον πουρέ καρότου και βάζουμε το μείγμα στην κατσαρόλα
όπου βράσαμε τα λαχανικά (στεγνή και καλά σκουπισμένη). Ζεσταίνουμε
τον πουρέ σε πολύ χαμηλή φωτιά.
Ρίχνουμε το ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, το μπαχαρικό που επιλέξαμε και το
γάλα και ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα επίμονα για περίπου 1 λεπτό.
Αποσύρουμε από τη φωτιά. Αν δεν σερβίρουμε τον πουρέ αμέσως, τον
σκεπάζουμε εφαρμόζοντας στην επιφάνειά του ένα κομμάτι από διάφανη
μεμβράνη, για να μην ξεραθεί και σχηματιστεί «πέτσα». Αν σφίξει πολύ,
ρίχνουμε λίγο ζεστό γάλα και ανακατεύουμε καλά. Σερβίρουμε το κρέας με
τη σάλτσα του και συνοδεύουμε με τον πουρέ.

(βρίσκουμε σε φυτώρια ή σε λίγα
καλά µανάβικα. ∆ιαφορετικά,
βάζουµε 5 φύλλα ξερής λουίζας,
που πωλείται σε µπαχαράδικα, ή
1 κουτ. γλυκού ξερό δυόσµο, µε
διαφορετικό αποτέλεσµα)
• 1 κουτ. σούπας χοντρό αλάτι
• 40 ml ελαιόλαδο
Για τις μπάμιες
• 2 κιλά μπάμιες, καθαρισμένες,
φρέσκες ή κατεψυγμένες (αν είναι
φρέσκες, από το προηγούμενο
βράδυ τις βάζουμε σε βαθύ μπολ με
1 λίτρο νερό, 200 ml ξίδι και 3 κουτ.
γλυκού αλάτι και τις αφήνουμε
στο ψυγείο. Με τον τρόπο αυτό
περιορίζουμε τη βλέννα που
βγάζουν)
• 50 ml ξίδι
• 2 ξερά κρεμμύδια, σε φέτες
• 6 φρέσκα κρεμμυδάκια,
ψιλοκομμένα
• 2 σκελίδες σκόρδου, λιωμένες
• 10 μέτριες ντομάτες, τριμμένες
• τα φύλλα από 1/4 μάτσο
μαϊντανού, ψιλοκομμένα
• 20 φύλλα δυόσμου, ψιλοκομμένα
• 150 ml ελαιόλαδο
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Τσιπούρα με ντομάτα,
κάπαρη και θυμάρι
στη λαδόκολλα
Προθερμαίνετε τον φούρνο στους
190 βαθμούς. Βάζετε κάθε τσιπούρα
πάνω σε δυο μεγάλες λαδόκολλες
που έχετε τοποθετήσει σταυρωτά.
Συστατικά
Μερίδες
• 2 τσιπούρες ολόκληρες
καθαρισμένες
• 2 ντομάτες μικρές κομμένες σε
ροδέλες
• 2 κ. σούπας κάπαρη
• σκελίδες σκόρδο
• 100 ml. λευκό κρασί
• Φρέσκο θυμάρι
• 3 κ. σούπας ελαιόλαδο
Εκτέλεση
Προθερμαίνετε τον φούρνο
στους 190 βαθμούς. Βάζετε κάθε
τσιπούρα πάνω σε δυο μεγάλες
λαδόκολλες που έχετε τοποθετήσει
σταυρωτά. Τις χαράζετε κάνοντας
δυο κάθετες παράλληλες τομές.
Αλατοπιπερώνετε τις τσιπούρες
και ρίχνετε τις ντομάτες, το σκόρδο
και την κάπαρη. Περιχύνετε με
λίγο κρασί και λίγο ελαιόλαδο.
Βάζετε μπόλικο θυμάρι στην
κοιλιά των ψαριών και κλείνετε την
λαδόκολλα σαν φάκελο με σπάγκο
για να κρατήσει τους χυμούς και
τις γεύσεις. Ψήνετε τις τσιπούρες
σε προθερμασμένο φούρνο στους
180 βαθμούς για 20 – 25 λεπτά
περίπου. Ανοίγετε προσεκτικά την
λαδόκολλα και ψήνετε για άλλα 5 –
6 λεπτά. Συνοδεύετε τις τσιπούρες
με χόρτα βραστά και λαδολέμονο

Λινγκουίνι με
θαλασσινά και
σαφράν
Συνταγή: Ηλίας Δεμιρτζόγλου,
Styling: Elena Jeffrey, Food styling:
Μάκης Γεωργιάδης - Ηλίας

Αστέριος Κουστούδης

Υλικά για 6 άτομα
Για το ψάρι
• 1 σφυρίδα περίπου 1½ κιλό,
καθαρισμένη από λέπια και
εντόσθια, ολόκληρη (μπορούμε
να χρησιμοποιήσουμε ροφό ή
και συναγρίδα ή, αν δεν βρούμε,
να χρησιμοποιήσουμε φέτες
ψαριού, μειώνοντας όμως το χρόνο
ψησίματος)

• 2 δαφνόφυλλα
• 10 φρέσκα φύλλα λουίζας

Eκτέλεση
Καθαρίζουμε τις γαρίδες βγάζοντας
το εντεράκι τους και κρατώντας το
κεφάλι και την ουρά. Τρίβουμε τα
μύδια και αφαιρούμε τα μουστάκια
τους. Βράζουμε τα λινγκουίνι σε
μπόλικο αλατισμένο νερό σύμφωνα
με τις οδηγίες του πακέτου.
Τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι και

το σκόρδο σε κατσαρόλα με το
ελαιόλαδο για 5 λεπτά. Σβήνουμε
με το κρασί και προσθέτουμε
το σαφράν, τα μύδια και τις
γυαλιστερές.
Γυρίζουμε για 2-3 λεπτά τα
θαλασσινά και πετάμε όσα κελύφη
δεν άνοιξαν. Προσθέτουμε τις
γαρίδες και ψήνουμε για 3 λεπτά
ακόμη. Ανακατεύουμε με τα
λινγκουίνι, πασπαλίζουμε με πιπέρι
και τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και
σερβίρουμε αμέσως.

Γρήγορα φιλετάκια κοτόπουλου
με μέλι, σκόρδο, ντοματίνια και
βασιλικό
ΝΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΟΥ
Υλικά για 4 άτομα
• 700 γρ. φιλέτο κοτόπουλου από
μπούτι, κομμένο σε λωρίδες (πάχους
2 εκ.)
• 2 σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες
• 20 ντοματίνια, κομμένα στη μέση
• 1 κουτ. σούπας μουστάρδα της
αρεσκείας μας
• 1 κουτ. σούπας μέλι θυμαρίσιο
• 40 ml χυμός λεμονιού
• 2 κουτ. σούπας φύλλα φρέσκου βασιλικού, ψιλοκομμένα
• 80 ml ελαιόλαδο
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Διαδικασία
Σε ένα μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και
σοτάρουμε το κοτόπουλο για περίπου 6 - 7 λεπτά, μέχρι να ροδίσει από
όλες τις πλευρές. Ρίχνουμε τα ντοματίνια, το σκόρδο και αλατοπίπερο, και
συνεχίζουμε το σοτάρισμα για άλλα 2 - 3 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν
ελαφρώς.
Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το μέλι με τη μουστάρδα και το λεμόνι και
περιχύνουμε το κοτόπουλο. Ανακατεύουμε απαλά, σκορπίζουμε το βασιλικό
και μαγειρεύουμε για άλλα 5 λεπτά, μέχρι να μελώσουν τα ντοματάκια και
να γίνει το κοτόπουλο. Συνοδεύουμε με πράσινη σαλάτα και αφράτο ρύζι.
Στο ποτήρι μας: Ενα ξηρό, δροσερό Τraminer.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

Κολιοί με μανιτάρια και σάλτσα
μουστάρδας στο φούρνο
ΝΕΝΑ ΙΣΜΥΡΝΟΓΛΟΥ
Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Υλικά
• 4 κολιοί των 300 γρ. περίπου o
καθένας, καθαρισμένοι
• 4 μεγάλα μανιτάρια πορτομπέλο
ή 300 γρ. μανιτάρια της αρεσκείας
μας, σκουπισμένα με νοτισμένη
πετσέτα και κομμένα στα 4 (αν
χρησιμοποιήσουμε μικρά μανιτάρια,
τα αφήνουμε ολόκληρα)
• αλάτι
Για τη σάλτσα μουστάρδας
• 2 σκελίδες σκόρδου, καθαρισμένες και κομμένες σε λεπτές φέτες
• 1½ κουτ. γλυκού ρίγανη ξερή, τριμμένη
• 50 ml μουστάρδα πικάντικη
• 4 κουτ. σούπας χυμός λεμονιού (ή όσο λεμόνι μάς αρέσει)
• 1/8 κουτ. γλυκού μπούκοβο, καυτερό
• 2 κουτ. γλυκού μπούκοβο, γλυκό
• 70 ml ελαιόλαδο αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Διαδικασία
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 220° C. Αλατίζουμε τα ψάρια, τα
βάζουμε σε μέτριο ταψί και απλώνουμε τριγύρω τους τα μανιτάρια.
Σε ένα μπολ ανακατεύουμε όλα τα υλικά της σάλτσας και περιχύνουμε
ομοιόμορφα τα ψάρια και τα μανιτάρια.

Τι πίνουμε Ερυθρό κρασί με σώμα, όπως Cabernet Sauvignon - Merlot.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

Ολόκληρη σφυρίδα με μπάμιες
και μυρωδικά, στο φούρνο

-1/2 φλιτζάνι μαϊντανό ψιλοκομμένο
-αλάτι, πιπέρι

Βάζουμε στο φούρνο και ψήνουμε για 15 λεπτά, μέχρι να γίνουν τα ψάρια,
αλλά να μη στεγνώσουν.
Δεμιρτζόγλου, Φωτογραφία:
Παύλος Τσοκούνογλου
Προετοιμασία 20 λεπτά
Μαγείρεμα 20 λεπτά
Υλικά για 6 άτομα
Υλικά
-900 γρ. λινγκουίνι
-12 γαρίδες μεγάλες
-12 γυαλιστερές
-1½ κιλό μύδια με το κέλυφος
-2 σκελίδες σκόρδο
-2 κρεμμύδια μέτρια, ψιλοκομμένα
-1 φακελάκι σαφράν (κλωστές)
-1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
-1 φλιτζάνι κρασί λευκό

Σερβίρουμε με δροσερή πράσινη σαλάτα με ελιές και πιπεριές τουρσί. Στο
ποτήρι μας ένα πλούσιο πλην φρέσκο και χωρίς βαρέλι Chardonnay θα τα
καταφέρει μια χαρά.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

Minister Jaczek’s Decision to
Close Sheltered Workshop:
mis-guided
(Cont. from Page 1)

don’t ever want to see someone
who has not been involved in a
sheltered workshop move into
one,” Jaczek was quoted as
saying.

Former Lt.-Governor David
Onley, who now advises the
Ontario government on accessibility issues, shares a story
of home ownership and marriage —about a man with Down
syndrome who worked full time
for a Tim Hortons restaurant in
Scarborough.
“If he hadn’t been given that
chance where would he have

gone?” Onley said. “Somebody in the system would have
decided that he was not capable
of working and he would have
ended up in a sheltered workshop.”

Members of the National Ethnic
Press and Media Council of
Canada are very disturbed by
this unconscionable action. Why
is the Minister of Community
and Social Services moving to
put an end to this effort which
has been offering opportunities
to persons in need. They want
a tangible explanation for this
sudden development. Ironically,

Proposed Empty Homes Tax approved
to go to public consultation City staff to
seek direction on exemptions and tax
rate from Vancouver residents
September 20, 2016
Today (Sept.20, 2016) City Council took next steps on a proposed
new Empty Homes Tax to help relieve pressure on the rental housing
market. City staff will now move forward with public consultation
to provide homeowners with the opportunity to comment on the
proposed tax.
“The main goal of the Empty Homes Tax is to put homes back into
the rental market, at a time when Vancouver’s dangerously low
vacancy rate is putting renters in crisis,” says Mayor Gregor Robertson. “Ultimately, the City’s proposed empty homes tax will affect
a very small number of people using Vancouver’s 10,000+ empty
and underutilized homes as business holdings; with near-zero rental
vacancy and skyrocketing house prices, the City needs to take action
on bringing these empty homes back into the rental market, helping
to ensure the best use of all our housing.”
All homeowners will receive a letter from the City of Vancouver
shortly, with details on the tax and how to participate in the public
consultation process. This consultation will include a series of open
houses in Vancouver and an online survey in for homeowners who
are unable to attend in person.
The City understands there are many different scenarios that may
cause a home to remain empty for a long period of time. Through
this consultation process we hope to learn more from the public
about various situations to determine what exemptions may be
appropriate.
All interested parties are encouraged to participate and can sign-up
for notifications on the tax and public consultation at vancouver.ca/
emptyhomes.

the Ministry of Community and
Social Services, which funds
developmental services, does
not have stats on the number of
existing sheltered workshops or
how many actual participants
work in them. This tells us that
action by the ministry is being
taken without adequate information. Minister Jaczek and
her team cannot provide any
substance regarding what impact
this new, harsh move would
have on the province. A survey
last year of the 370 organizations
that support people with developmental delays had a response
rate of less than half. Of the 170
agencies that reported, there
were 3,463 individuals involved
in 52 “simulated work settings,
including training centres, day
programs, vocational training
and sheltered-workshop-like
programs.”
In a letter to the Minister,
NEPMCC President Thomas S.
Saras brought to her attention
that the announced closure of
these workshops is causing undo
stress to the families involved
“You do not have the right to
undermine the livelihoods of the
least fortunate and vulnerable in
our society without doing your
due diligence and consulting
with all the stakeholders,” Saras
advised.
The President who has been
contacted by affected families
within various ethnic communities warned the minister that he
will fight, tooth and nail, until
this decision is reversed. “The
workshops, including their employees and the customers that
supply work to these workshops
will be devastated by this ill
executed closing,” NEPMCC
President told Minister Jaczek.
“Those with physical and
mental disabilities depend on
these workshops for their social
well-being, and the financial
bonuses they receive from their
work is just that- a bonus,” he
concluded. Critics contend, the
real number of individuals participating in these workshops are

hidden because many sessions
are disguised by new names like
“co-op,” “employment training,”
or “social enterprise.” Most
sheltered workshops are run by
non-profit groups which receive
provincial government unding.
Toronto’s Corbrook, a not-forprofit organization, straddles the
old idea of the sheltered workshops and the more progressive
idea of providing real training.
Corbrook helps people with developmental delays get full and
part-time jobs with companies
like Starwood Hotels or Canlan
Ice Sports. In 2014, 30 out of
255 people in employment training programs at Corbrook got
paying jobs. But it also operates
a busy sheltered workshop in a
strip mall on Trethewey Rd. in
Toronto’s west end. The program
is called Transition to Work. “It
offers employment training,”
executive director Deepak Soni
said. But many of the trainees
have been there for 15 years

or longer. “They don’t want to
leave,” Soni said.
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The decision to bring these
workshops to an end is the
strongest statement yet from the
ministry following a Toronto
Star series exposing the problem. Initially, the government
announced there would be no
new admissions to the workshops, typically located in industrial malls. Now the province
plans to close them forever. We
hope this is not another action
by government to cut costs at the
expense of those who are least
able to afford the mere pleasures
of life. The action falls very far
from fairness and justice in a
society which claims to be one
that thrives on equitable practices. Madam Premier and Minister Zackzek, this is the time to
demonstrate that you really care
about our most vulnerable, in
this Ontario society. We know
you can do better. Reverse this
senseless and unfair decision.

Prime Minister announces gift to mark
the Royal Tour of The Duke and Duchess of Cambridge
Ottawa, Ontario - 1 October 2016
The Prime Minister, Justin Trudeau, today announced the Government of Canada’s official gift to mark the Royal Tour of Their Royal
Highnesses, The Duke and Duchess of Cambridge.
The official gift is a donation of $100,000, which will be divided
equally between two worthy initiatives.
The first $50,000 contribution will go to Prince’s Charities Canada
(PCC), and will be used to promote education in Canada’s Indigenous communities and help more young people reach their full
potential. It will also be used to help preserve Indigenous languages
in Canada.
The second contribution of $50,000 will be given to the Immigrant
Services Society of British Columbia to help assist newcomers with
housing, employment, and language skills.
Canada looks forward to more visits from the Royal Family. We
hope they will be part of the upcoming celebrations to mark our
150thanniversary of Confederation.
“In keeping with tradition, I am honoured to mark the visit by The
Duke and Duchess of Cambridge with a gift that will help both Indigenous youth as well as newcomers to Canada realize their dreams.
Canadians have a real affection for the Royal family which was once
again very much on display during this tour.”
—Rt. Honourable Justin Trudeau, Prime Minister of Canada
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Μπεργκ: «Για πάντα στον Παναθηναϊκό»
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 04/10/2016 (TA NEA)

Ολυμπιακός-ΑΕΚ 3-0:
Ήταν τραγική και τη
διέλυσε!

Την επιθυμία να κλείσει την
καριέρα του στον Παναθηναϊκό
εξέφρασε ο Μάρκους Μπεργκ
με δηλώσεις στη σουηδική
ιστοσελίδα «Viasat». Στην
ερώτηση που του τέθηκε για το
μέλλον του, ο διεθνής στράικερ
απάντησε: «Στο παρελθόν δεν
έχω νιώσει ποτέ καλύτερα
σε ομάδα εκτός Σουηδία.
Πραγματικά ποτέ, όπως στον
Παναθηναϊκό. Μάλλον θα
παραμείνω εκεί μέχρι το τέλος
της καριέρας μου».
Αναφερόμενος στη νέα του συμφωνία με το «τριφύλλι» μέχρι το καλοκαίρι του 2019 ο Μπέργκ
επισήμανε: «Τα έχουμε βρει σε όλα, μένουν μόνο οι υπογραφές».
Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους δύο προπονητές με τους οποίους έχει συνεργαστεί
στον Παναθηναϊκό: «Ο Γιάννης Αναστασίου ήταν πολύ καλός προπονητής, αλλά και ο Αντρέα
Στραματσόνι είναι πολύ έμπειρος και πραγματικά καλός προπονητής. Μου αρέσει που είναι στον
Παναθηναϊκό».

Η

τραγική εικόνα της ΑΕΚ και η «μαύρη-τρύπα» στον άξονα
έδωσαν τη δυνατότητα στον Ολυμπιακό να κάνει πάρτι στο
ντέρμπι με το επιβλητικό 3-0.

Συνεχίζει χωρίς νίκη η Ξάνθη, 0-0 με τον Ατρόμητο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/10/2016 (TA NEA)

Χ

ωρίς νίκη παρέμεινε η
Ξάνθη στο πρωτάθλημα
μετά από 4 αγωνιστικές
(2β.), καθώς παραχώρησε
«λευκή» ισοπαλία στον
Ατρόμητο (0-0) στο ματς με
το οποίο έπεσε η «αυλαία»
της 6ης αγωνιστικής της
Super League.

Μαύρα χάλια η ΑΕΚ στο Φάληρο. Επί της ουσίας δεν κατέβηκε
ποτέ στον αγωνιστικό χώρο και ο Ολυμπιακός που από το ξεκίνημα
έδειξε πως δεν αστειεύεται κυριάρχησε ολοκληρωτικά.
Το τελικό 3-0 μάλλον κολακεύει τους «κιτρινόμαυρους» που
έδειξαν τραγική εικόνα στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Με πολλά
προβλήματα στην κυκλοφορία της μπάλας, θέματα στην άμυνα
και μεγάλη «τρύπα» στη μεσαία γραμμή στο δίδυμο ΓιόχανσονΛαμπρόπουλου.
Ο τελευταίος προτιμήθηκε από τον Κετσπάγια αντί του Σιμόες
και στην πράξη φάνηκε πως η έμπνευση του Τιμούρ δεν βγήκε. Το
πλάνο του Γεωργιανού απέτυχε. Αν υπήρχε δηλαδή κάποιο πλάνο
από την στιγμή που η ΑΕΚ έμοιαζε να μην μπορεί να αλλάξει δύο
πάσες, αλλά και να αντέξει σε συνθήκες αφόρητης πίεσης.
Τα δύο πρώτα γκολ του Ολυμπιακού προήλθαν από παιδικά λάθη
των αμυντικών της χαφ. Ειδικά στο δεύτερο του Μάρτινς η κίνηση
του Λαμπρόπουλου να χάσει τόσο εύκολα την μπάλα σε σημείο
που... καίει ήταν ενδεικτική της τραγικής εικόνας της ΑΕΚ συνολικά
σε όλο το ματς.
Το σκορ άνοιξε μόλις στο 7’ ο Ιντέγε, ενώ ο Μάρτινς στο 64’
σημείωσε το 2-0. Ο Φορτούνης με αρκετή δόση τύχης και με
σουτ έπειτα από κόντρα πέτυχε το 3-0 το οποίο ήταν και το τελικό
αποτέλεσμα.
Έτσι, ένα ακόμα ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης» εξελίχθηκε σε
εφιάλτη για την Ενωση, η οποία στις τελευταίες πέντε επισκέψεις
της στο φαληρικό στάδιο έχει ισάριθμες ήττες και 0-18 τέρματα.
Για την ιστορία η ΑΕΚ θα μπορούσε τουλάχιστον να πετύχει ένα
γκολ, όμως ο Μάνταλος αστόχησε σε τετ-α-τετ στο 82΄ ενώ ο
Μπακασέτας έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι στο 87΄ με σουτ έξω από
την περιοχή.
Όσο για τον Παουλο Μπέντο που ήταν κυριολεκτικά υπό πίεση
οδήγησε την ομάδα του σε μια νίκη που χρειαζόταν τόσο ο ίδιος όσο
και ο Ολυμπιακός.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πάουλο Μπέντο): Καπίνο, Φιγκέιρας, Ντα Κόστα,
Μποτία (46΄ λ.τρ. Βιάνα), Ντε λα Μπέγια, Μιλιβόγεβιτς, Μαρτίνς
(69΄ Καμπιάσο), Σεμπά, Ελιουνούσι, Φορτούνης (81΄ Ντομίνγκες),
Ιντέγε.
ΑΕΚ (Τιμούρ Κετσπάγια): Ανέστης, Γκάλο, Λέσκοτ, Τσιγκρίνσκι,
Ντίντακ, Γιόχανσον, Λαμπρόπουλος, Χριστοδουλόπουλος (72΄
Πλατέλλας), Μάνταλος, Ροντρίγκες (59΄ Πέκχαρτ), Μπακασέτας.

Βασάρας

Πονοκέφαλος για την ΕΠΟ
Ο νέος επιδιαιτητής και η διμερής συμφωνία που επιδιώκει η Ομοσπονδία
Γιάννης Σκόκας | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 04/10/2016 (TA NEA)
Η διαιτησία του Καλογερόπουλου στο ματς του ΠΑΟ με τον Αστέρα και
τα λάθη των βοηθών του κλιμάκωσαν την αμφισβήτηση προς τον Κύρο
Βασάρα, που όμως πρόλαβε και αποχώρησε από τη θέση του επιδιαιτητή

Επιδιαιτητής Βασάρας τέλος! Ούτε μήνα δεν άντεξε στην Επιτροπή
Ορισμού Διαιτητών ο πρώην διεθνής ρέφερι και μέλος της
Επιτροπής Διαιτησίας της..

νίκη τους επί του Αστέρα Τρίπολης (1-0).

Για δεύτερη σερί
αγωνιστική έμειναν
αήττητοι οι Περιστεριώτες
(4β.) μετά την εντός έδρας

ΞΑΝΘΗ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Ζίβκοβιτς, Μπαξεβανίδης, Λισγάρας, Φλίσκας, Χατζητερζόγλου, Ντε
Λούκας, Καμαρά, Ορφανίδης (67’ Λουσέρο), Σολτάνι, Νιέτο (67’ Τριάδης), Γιουνές (75’ Ράνος)
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Γιώργος Κορακάκης): Γκορμπούνοφ, Κιβρακίδης, Λαζαρίδης, Φυτανίδης, Κατράνης,
Κεϊτά, Μπάγκα, Ούμπιντες, Στόιτσεφ (56’ Λημνιός), Τόνσο (82’ Μπρίτο), Παπαδόπουλος (69’ Λε
Ταλέκ)

Στα δίχτυα των ελληνικών Aρχών δύο επικίνδυνοι τζιχαντιστές

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΞΤΡΕΜΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Στη σύλληψη δύο ακραίων ισλαμιστών που θεωρούνται υψηλόβαθμα στελέχη του ISIS προχώρησαν τα τελευταία
24ωρα οι ελληνικές αρχές στη Βόρεια Ελλάδα.
Πρόκειται για δύο τζιχαντιστές ιδιαίτερα επικίνδυνους, τα ονόματα των οποίων βρίσκονταν στη λίστα με τους πλέον
καταζητούμενους εξτρεμιστές του Ισλαμικού Κράτους επί ευρωπαϊκού εδάφους.
Αμφότεροι, βρέθηκαν στην ελληνική επικράτεια με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να υπάρξει μεγάλη
αστυνομική κινητοποίηση, που οδήγησε στην σύλληψή τους.
Ο πρώτος εξ αυτών είναι ένας 30χρονος Γερμανός πολίτης με καταγωγή από τη Συρία, που κατηγορείται ότι είχε
οργανώσει δολοφονική επίθεση στο Ανόβερο εναντίον αστυνομικού.
Την επίθεση με μαχαίρι είχε πραγματοποιήσει μια γυναίκα αραβικής καταγωγής, μέλος τζιχαντιστικού πυρήνα
επικεφαλής του οποίου θεωρείται ο 30χρονος.
Ο ίδιος φρόντισε να εξαφανιστεί από τη Γερμανία και προσπάθησε να ταξιδέψει στη Συρία, προκειμένου να
πολεμήσει στο πλευρό των μαχητών του ISIS. Μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του να περάσει τα σύνορα
Βουλγαρίας-Τουρκίας, στράφηκε στην Ελλάδα όπου συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη στην Ορεστιάδα.
Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ του πέρασαν αμέσως χειροπέδες εφόσον σε βάρος του είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα
σύλληψης.
Είχε προηγηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα η περιπετειώδης σύλληψη ενός 49χρονου Γάλλου, αραβικής καταγωγής, που
θεωρείται ύποπτος για την ανάμειξή του στο αιματοκύλισμα του Παρισιού, τον Νοέμβριο του 2015.
Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Γαλλίας είχε εκδώσει σχετική οδηγία για την διακριτική παρακολούθησή του
και έτσι όταν έκανε την εμφάνισή του στο τελωνείο των Κήπων Έβρου, στις 23 Σεπτεμβρίου, οι ελληνικές αρχές
άρχισαν να παρακολουθούν στενά τις κινήσεις του.
Μετά από δύο ημέρες παραμονής στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης προσπάθησε να ταξιδέψει προς την Ιταλία μέσω
Ηγουμενίτσας, όμως δεν πρόλαβε.
Αντιλαμβανόμενος το όχημα της Αντιτρομοκρατικής που ακολουθούσε κάθε του κίνηση, το εμβόλισε με το
αυτοκίνητό του, κάνοντας μάλιστα και τη γνωστή επίκληση προς τον Αλλάχ «Αλλάχου Άκμπαρ», που αποτελεί
σήμα κατατεθέν των τζιχαντιστών όταν εξαπολύουν δολοφονικές επιθέσεις.
Να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος είχε τεθεί σε κατ’οίκον περιορισμό για αρκετούς μήνες στην Γαλλία ως ύποπτος
για στρατολόγηση νέων τζιχαντιστών αλλά τελικά αφέθηκε ελεύθερος λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων.
Πηγή :Kontranews.gr

O Μανώλης, ο Μίκης, ο Αλέκος και ο Πάνος
23/09/2016

Αντί να πετροβολάνε τον Αλέξη έπρεπε να ήταν δίπλα
του και να τον πίεζαν για να αλλάξει – όσο γίνεται –
πολιτική
ΑΝΤΙ οι παλιοί φίλοι και σύντροφοι του Αλέξη, που διαφώνησαν
μαζί του – και πολύ καλά έκαναν – γιατί και εμείς σε πολλά
διαφωνούμε, πλην όμως χωρίς να είμαστε παλιοί φίλοι του ή
οπαδοί του Συνασπισμού, τον στηρίζουμε, γιατί πιστεύουμε ότι
στην τραγική κατάσταση που βρίσκεται ο τόπος, με ευθύνη ΟΛΩΝ
των παλιών πολιτικών και επομένως και του Μανώλη Γλέζου και
του Μίκη Θεοδωράκη και του Αλέκου Αλαβάνου και του Πάνου
Λαφαζάνη, γιατί και οι τέσσερις τους ΠΑΛΙΟΙ πολιτικοί είναι
και ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ για όλα όσα
συμβαίνουν σήμερα στη χώρα, νομίζουμε ότι δεν θα μπορούσε
κανένας άλλος, να ηγηθεί της προσπάθειας σωτηρίας του τόπου.
Θα ήταν λοιπόν πολύ πιο χρήσιμο, αν όλοι οι παλιοί φίλοι του και
συναγωνιστές του, αντί να πετροβολούν τον Πρωθυπουργό, να τον
επισκέπτονταν συχνά στο γραφείο του, να κουβέντιαζαν μαζί του
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος και να προσπαθούσαν
να τον πείσουν να ΑΛΛΑΞΕΙ γραμμή, εκτός και τους έπειθε αυτός,
ότι η κατάσταση στη χώρα, την είχαν φθάσει σε τέτοιο σημείο οι
προηγούμενοι, που χωρίς υποχωρήσεις και ελιγμούς, ο τόπος θα
κινδύνευε να πάει αύτανδρος.
ΠΑΝΩ από 50 χρόνια δεν βρίσκεται ο Μανώλης Γλέζος στην
πολιτική; Δεκάδες φορές δεν τον βγάλαμε βουλευτή και με την
Αριστερά και με το ΠΑΣΟΚ; Και λοιπόν τι έγινε; Τι έκανε;
ΠΕΡΑΝ της εντιμότητας και του ήθους του, τι άλλο έκανε για τη
χώρα; Γιατί δεν προσπάθησε να γίνει Πρωθυπουργός για να μας
σώσει; Ή γιατί ο κόσμος δεν τον έκανε Πρωθυπουργό, έστω και με
τη… βία αν πίστευε ο λαός ότι θα μας έσωζε…
ΟΤΑΝ τον βγάλαμε Ευρωβουλευτή, μας είχε υποσχεθεί ότι θα
πήγαινε στην Ευρωβουλή και θα την ξεσήκωνε και θα υποχρέωνε
το Ευρωκοινοβούλιο να σταθεί δίπλα στα βάσανά μας. Είδατε
κάτι τέτοιο να συμβεί; Ο Μανώλης έκανε 1-2 περαντζάδες από
την Ευρωβουλή και μετά παραιτήθηκε και εμείς περιμέναμε την…
επανάσταση που θα έκανε...
ΦΙΛΕ Μανώλη, τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα, για όλους
εσάς που φάγατε τις φυλακές με το κουτάλι και με τις ηρωικές
πράξεις σας μας κάνατε υπερήφανους. Άλλο να πολεμάμε στα
βουνά τους κατακτητές και άλλο να ασκούμε υπεύθυνη πολιτική στη
ΣΦΗΚΟΦΩΛΙΑ της Ευρώπης…
Ο ΦΙΛΟΣ μας, ο Μίκης, νομίζει ότι ο λαός μας, παρά την εκτίμηση
και τη λατρεία που του έχει για την προσφορά του στη Μουσική και
τους λαϊκούς και δημοκρατικούς αγώνες του, ξεχνάει ότι ΕΓΙΝΕ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ του αποστάτη Μητσοτάκη και στις κρίσιμες εκλογικές
αναμετρήσεις πήγε πολλές φορές κόντρα στη Δημοκρατική
παράταξη δηλώνοντας το περίφημο εκείνο «Καραμανλής ή
τανκς…».
Ο ΑΛΕΚΟΣ Αλαβάνος, δεν είναι αυτός που μας… ΦΟΡΤΩΣΕ τον
Τσίπρα; Αυτός τον ανακάλυψε και σε αυτόν, ο Αλέκος παρέδωσε
και την ηγεσία του Συνασπισμού, ο οποίος, επί χρόνια… παράδερνε
μεταξύ του 2,5% και 3%, ενώ ο Αλέξης μέσα σε 3-4 χρόνια ανέβασε
την Αριστερά στην εξουσία.
ΑΝ ο Τσίπρας είναι σαν τον… Τσαουσέσκου ή χειρότερος από τη
χούντα, όπως ισχυρίζεται τώρα ο Αλέκος, κανονικά θα πρέπει να
πάει να… πνιγεί για το κακό που μας φόρτωσε!
Ο Πάνος ο Λαφαζάνης για την εντιμότητα και τη… φτώχεια του
οποίου κανένας δεν αμφιβάλλει, πολλές φορές τον βλέπουμε
να τρώει ένα πιάτο φαΐ σε διάφορες συνοικιακές ταβέρνες, δεν
ήταν όμως ο υπασπιστής του Φλωράκη, που το 1990 την εποχή
της συγκυβέρνησης, υπέγραψαν όλοι μαζί την παραχώρηση του
ΟΤΕ στον Κόκκαλη και την Siemens, δίνοντάς του τον τεράστιο
διαγωνισμό με τα τηλεφωνικά κέντρα;
ΔΕΝ μας αρέσει να ξύνουμε πληγές.
ΕΞΟΡΓΙΖΟΜΑΣΤΕ όμως όταν ακούμε να λέγονται ψέματα και
κυρίως να ξεχνάμε τις ευθύνες που έχουν ΟΛΟΙ οι παλιοί πολιτικοί,
δεξιοί και αριστεροί, για να μην θυμηθούμε τώρα τις καταστροφές
και τις ακρότητες που δημιούργησαν στον τόπο με τον εμφύλιο
που έστησε η Δεξιά και σαν μπουνταλάδες έπεσαν στην παγίδα οι
Αριστεροί… Τις συνέπειες όμως αυτές της τραγωδίας του εμφυλίου,
ο τόπος τις πληρώνει ακόμα...
ΓΙΑ άλλη μια φορά επαναλαμβάνουμε ότι ούτε και εμείς είμαστε
ευχαριστημένοι με την κυβέρνηση… Κάνει πολλά λάθη, τους λείπει
ο συντονισμός και έχει πολλά… κοκόρια που μπερδεύουν με τις
δηλώσεις τους το λαό και δίνουν αφορμή στην αντιπολίτευση να
ασκεί σκληρή και άδικη κριτική.
ΚΑΛΗ είναι η δημοκρατία, αλλά όταν μια χώρα δίνει αγώνα για την
επιβίωσή της, … παπαγαλάκια δεν χρειάζονται!
Ο ΔΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ πρέπει να βάλει τα δυνατά του και
να εξηγήσει στους ξένους ότι η σημερινή κατάσταση στη χώρα
δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ… να τους πει δε ότι ο λαός
είναι έτοιμος να… ΠΗΔΗΞΕΙ απέναντι και να ακολουθήσει το
παράδειγμα της Αγγλίας.
Αρθρογράφος
Γιώργος Α. Κουρής
Πηγή:Kontra.gr
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
The Husband Store joke
A store that sells new husbands
has opened in Melbourne ,
where a woman may go to
choose a husband. Among the
instructions at the entrance is
a description of how the store
operates:
You may visit this store ONLY
ONCE! There are six floors
and the value of the products
increase as the shopper ascends
the flights. The shopper may
choose any item from a particular floor, or may choose to go up
to the next floor, but you cannot
go back down except to exit the
building!
So, a woman goes to the Husband Store to find a husband.
On the first floor the sign on the
door reads:
Floor 1 - These men Have Jobs
She is intrigued, but continues to
the second floor, where the sign
reads:
Floor 2 - These men Have Jobs
and Love Kids.
‘That’s nice,’ she thinks, ‘but I
want more.’
So she continues upward. The
third floor sign reads:
Floor 3 - These men Have Jobs,
Love Kids, and are Extremely
Good Looking.
‘Wow,’ she thinks, but feels
compelled to keep going.
She goes to the fourth floor and
the sign reads:
Floor 4 - These men Have Jobs,
Love Kids, are Drop-dead Good
Looking and Help With Housework.
‘Oh, mercy me!’ she exclaims, ‘I
can hardly stand it!’
Still, she goes to the fifth floor
and the sign reads:
Floor 5 - These men Have Jobs,
Love Kids, are Drop-dead Gorgeous, Help with Housework,
and Have a Strong Romantic
Streak.
She is so tempted to stay, but she
goes to the sixth floor, where the
sign reads:
Floor 6 - You are visitor
31,456,012 to this floor. There
are no men on this floor. This
floor exists solely as proof that
women are impossible to please.
Thank you for shopping at the
Husband Store.
Θυμάσαι τότε;
Μια γυναίκα ξυπνάει αργά το
βράδυ και ανακαλύπτει ότι ο
σύζυγός της δεν
είναι στο κρεβάτι.
Φοράει τη ρόμπα της και
κατεβαίνει να τον ψάξει. Τον
βρίσκει να κάθεται στο τραπέζι
της κουζίνας, βυθισμένο σε
βαθιές σκέψεις και απλώς να
κοιτάζει με απλανές βλέμμα τον
τοίχο, έχοντας μπροστά του μια
κούπα καφέ. Εξακολουθεί να
τον κοιτά καθώς αυτός σκουπίζει
ένα δάκρυ από
τα μάτια του και πίνει μια
ρουφηξιά καφέ.
“Τι σου συμβαίνει αγάπη μου;”,
ψιθυρίζει μπαίνοντας στην
κουζίνα,
“γιατί είσαι ξύπνιος τέτοια
ώρα;”
“ που είχαμε πρωτογνωριστεί
πριν από 20 χρόνια, τότε που
ήσουν ακόμη 16 χρονών;”
“Μα φυσικά και το θυμάμαι!”,
του απαντάει.
“Θυμάσαι τότε που μας έπιασε
ο πατέρας σου να κάνουμε
έρωτα στο πίσω κάθισμα του
αυτοκινήτου μου;”
“Ναι, κι αυτό το θυμάμαι!”
“θυμάσαι μήπως και τη στιγμή
που πήρε την καραμπίνα και
μου είπε ότι, ή θα σε παντρευτώ
ή θα με στείλει φυλακή για 20

χρόνια;”
“Ναι αγάπη μου, το θυμάμαι κι
αυτό!”
“Σήμερα θα είχα
αποφυλακιστεί…”,της λέει,
σκουπίζοντας ένα ακόμα δάκρυ
από το πρόσωπο του…
Η εξομολόγηση !!!!
Συζητούσαν δυο φίλοι και
κάποια
στιγμή λέει ο ένας στον άλλον:
- Έχεις εξομολογηθεί τώρα
τελευταία;
- Πού το θυμήθηκες τώρα αυτό
ρε;
- Ε, πώς! Εγώ θα σου πρότεινα
να πας.
- Δε θά’σαι καλά ρε! Από το
δημοτικό έχω να πάω.
- Ε, νά! Σου το ζητάω σαν χάρη.
Να απασχολήσεις για λίγο τον
παπά, γιατί θέλω να πάω με
την... παπαδιά.
- Πες το ντε! Αν είναι έτσι, να
πάω. Και πήγε.
Αρχησε την εξομολόγηση κι
όλο θυμόταν και κάποια άλλη
αμαρτία, κι άλλη, κι άλλη. Αλλά
κάποια στιγμή δεν άντεξε
- Παπά μου, τώρα που
ξεμολογιέμαι,
διαπράττω και νέα αμαρτία.
- Τι εννοείς τέκνον μου;
- Ε, νά! Κάνω πλάτες στον φίλο
μου και σε καθυστερώ για να
πάει αυτός με την παπαδιά σου!
Ήμαρτον!
Και ο παπάς ήρεμος:
- Η γυναίκα σου ζει;;;
- Ναι πάτερ μου!!!
- Τρέξε γρήγορα σπίτι σου τέκνο
μου....
γιατί η παπαδιά έχει πεθάνει εδώ
και 2 χρόνια!!!
Διαγραφη όλων των χρεων της
Ελλαδος
Βλέποντας ο Θεός το τεράστιο
πρόβλημα της Ελλάδας
και τις μεγάλες δυσκολίες
που αντιμετωπίζει ο πιστός
ελληνικός λαός,
αποφασίζει να στείλει τον Υιό
Του και πάλι στη Γη για να
συμπαρασταθεί στους Έλληνες.
Ο Ιησούς εμφανίζεται ενώπιον
της Βουλής των Ελλήνων
και μετά από μια θερμή
ομιλία συμπαράστασης και
υποστήριξης της Ελλάδας,
ανακοινώνει ότι διαγράφει
όλα τα χρέη της χώρας, φέρνει
μεγάλες επενδύσεις, παρέχει
αυξήσεις 100% σε όλους τους
Έλληνες και διαγράφει τα
δάνειά τους.
Όλοι οι Βουλευτές όρθιοι ζητωκ
ραυγάζουν.
Αλαλαγμοί χαράς και
ικανοποίησης από όλες τις πτέ
ρυγες.
Ακόμα και οι δεδηλωμενοι
αθεοι κομμουνιστες
σταυροκοπιουνται.
Τότε ο Ιησούς λέει: «Υπό έναν
όρο!».
Όλοι ησυχάζουν και περιμένουν
να ακούσουν.
«Όλοι σας θα παραιτηθείτε και
κανείς σας δεν θα είναι του
λοιπού υποψήφιος βουλευτής».
Νεκρική σιγή στην αίθουσα.
Κάποιοι του απαντούν ότι
θα πρέπει να συνέλθουν τα
κόμματα για να αποφασίσουν.
«Πολύ καλά. Θα περιμένω την
απάντησή σας αύριο το πρωί»
λέει ο Ιησούς.

Την επομένη ο Πρόεδρος
δίνει στον Ιησού την ομόφωνη
απάντηση όλων των πτερύγων
της Βουλής,με την οποία
«καταγγέλλεται η απαράδεκτη
παρέμβαση του Θεού στα
εσωτερικά ζητήματα της
χώρας»!!!
Ο Ασθενής
Ένας τύπος εξετάζεται από τον
ψυχίατρο. Κατά την διάρκεια
της εξέτασης ζωγραφίζει ο
Ψυχίατρος ένα κύκλο και
ρωτάει τον ασθενή:
- Τι είναι αυτό ;
- Βυζί! Απαντάει ο ασθενής
Ζωγραφίζει ο γιατρός ένα
τετράγωνο:
- Τι είναι αυτό ;
- Βυζί! Απαντά και πάλι ο
ασθενής
Ζωγραφίζει ο γιατρός ένα
τρίγωνο:
- Τι είναι αυτό ;
- Βυζί ! Απαντάει με
περισσότερο ενθουσιασμό ο
ασθενής.
- Κύριε μου, έχετε σοβαρά
σεξουαλικά προβλήματα!
- Εγώ ή εσύ που όλο
ζωγραφίζεις βυζιά;
Ο πλούσιος Αθηναίος και
η Θεσσαλονικιά…
Είναι ένας πλούσιος και
παντρεμένος Αθηναίος και έχει
παράνομη καλοκαιρινή σχέση
με μία Θεσσαλονικιά.
Όταν αυτή του λέει πως είναι
έγκυος μη θέλοντας να χαλάσει
το γάμο του της λέει να γυρίσει
στην Θεσσαλονίκη και θα της
πληρώσει όλα τα έξοδα για την
γέννα και επίσης θα της στέλνει
ένα μεγάλο ποσό για το παιδί
κάθε μήνα.
Όλα αυτά υπό την προϋπόθεση
πως δεν θα επικοινωνήσει
καθόλου μαζί του για να μην
τον πάρει χαμπάρι η γυναίκα
του.
Εκείνη το σκέφτηκε, το
ξανασκέφτηκε και τελικά
συμφώνησε.
Τον ρώτησε όμως πώς θα
επικοινωνήσει μαζί του για να
τον ενημερώσει για τη γέννα.
Εκείνος της λέει:
– Άν όλα πάνε καλά θα μου
στείλεις μία καρποστάλ και θα
γράψεις τη λέξη «μακαρόνια».
Έτσι θα ξέρω πως γεννήθηκε το
παιδί και θα αρχίσω να στέλνω
τα χρήματα.
Μετά από 7-8 μήνες τον
ενημερώνει η γυναίκα πως πως
έλαβε μία περίεργη καρποστάλ
για εκείνον.
Την παίρνει αυτός, ταράζεται,
χλομιάζει και λιποθυμά. Η
κάρτα έγραφε:
– Μακαρόνια, Μακαρόνια,
Μακαρόνια, τα δύο με γαρίδες
το ένα χωρίς!
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Η ΓΙΟΡΤΗ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΙΣ ΦΑΝΕΣ ΡΟΔΟΥ
Για 4η συνεχή χρονιά ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος «Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ» του χωριού Φάνες
Ρόδου διοργάνωσε την γιορτή αμπελιού στο παλαιό εργοστάσιο της C.A.I.R, με ώρα έναρξης στις 6 και
30 μ.μ., η είσοδος ήταν ελευθέρα.
Στούς επισκέπτες εκτός από την
δωρεάν του άφθονου κρασιού
προσφέρθηκαν και εδέσματα.
ξεχωριστή θέση είχαν όπως
βλέπετε τις φωτογραφίες
χορευτικά συγκροτήματα της
Ρόδου, τα οποία δημιούργησαν
ένα όμορφο γλέντι,
διασκεδάζοντας τον κόσμο.
Η Γιορτή Αμπελιού
πραγματοποιήθηκε υπό την
αιγίδα των: Ομοσπονδία
Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου,
Ένωση Αγροτικών Συν/μων
Δωδ/σου, C.A.I.R και Αγροτικός
Συνεταιρισμός Φανών.
Το χωριό Φάνες βρίσκεται
περίπου 22 χιλιόμετρα
Νοτιοδυτικά από την
πρωτεύουσα, στην δυτική
ακτή του νησιού της Ρόδου.
Έχει 895 κατοίκους, από
τους οποίους οι γεροντότεροι
ασχολούνται με την γεωργία
και την κτηνοτροφία ενώ
οι νεώτεροι με τουριστικά
επαγγέλματα. Υποστηρίζεται
ότι πήρε το όνομά του είτε από
τον φανό, τον φάρο που υπήρχε
στην περιοχή, είτε από το Ναό
του Φαναίου Απόλλωνα της
περιοχής, είτε ακόμη από τις
άφανες ένα είδος χόρτου που
φύτρωνε στην περιοχή.
Συνέπησε στο τραπέζι μου να
έρθουν να καθήσουν και δυο
ζευγάρια Γερμανοί τουρίστες,
όπου είχα την ευκαιρία να
τους τα «πω και λίγο χύμα και
σταράτα» για την ελληνική
φιλοξενία και την δωρεάν
διασκέδαση που απολάμβαναν
και την οποίαν δεν βρίσκουν
πουθενά στον κόσμο, τέτοια
κατάσταση να πίνουν δωρεάν,
να έχουν ζωντανή μουσική,
καλλιτέχνικο πρόγραμμα
και να «μπουζουριάζουν,
σταφύλια, μουσταλευριά και
δωρεάν άφθονο κρασί». Αυτά
ζηλεύουν όλοι και δεν μπορούν
να κατανοήσουν ότι οι Έλληνες
δεν το βάζουμε κάτω με τα
ΜΝΗΜΟΝΙΑ. Γιατί έχουμε τον
Ήλιο, τη θάλασσα και τη θέληση
να μπορούμε να μην λυγίζουμε
σε πιέσεις κανενός. Μπορεί
τώρα να μην γίνονται σπατάλες,
στις μπύρες, και στο φαγητό
όπως παλαιότερα, αλλά αυτό δεν
σημαίνει ότι εμείς οι Έλληνες
δεν μπορούμε να μην γλεντάμε
με την λιτότητα.
Κώστας Καρατσίκης

Στη γιορτή αμπελιού, εκτός από το χορευτικό του χωριού
Φάνες, έλαβαν μέρος και άλλα χορευτικά συγκροτήματα, αυτή
την βραδιά ήταν το χορευτικό από το παραδείσι Ρόδου.

Ιερώνυμος: «Τα σπίτια
μας καίγονται κι εμείς
τραγουδάμε»
ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ

«Τα σπίτια μας καίγονται κι εμείς τραγουδάμε, το καράβι βουλιάζει και βουλιάζει για
όλους μας. Υπάρχει μεγάλη αγωνία σε όλους». Με αυτές τις φράσεις ο Αρχιεπίσκοπος
Ιερώνυμος απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση έστειλε σαφές
μήνυμα προς την πολιτική ηγεσία του τόπου λίγο πριν τον αγιασμό για την έναρξη της
νέας συνόδου του κοινοβουλίου.
Εναντι αυτής της εξαιρετικά σπάνιας ως προς την έντασή της παρέμβασης του
επικεφαλής της ελληνικής εκκλησίας ο κ. Βούτσης απάντησε: «Βρισκόμαστε όλοι
στο ίδιο κλαρί και συναποτελούμε ένα δέντρο με μεγάλες και βαθιές ρίζες. Είμαστε
έκθετοι στις διεθνείς συγκυρίες και τα παιδιά μας δεν πρέπει να ζήσουν με μικρότερες
προσδοκίες».
Πηγή : Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (3 Οκτωβρίου 2016)

d

ΦΩΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Δυο Καρπενησιώτες στην Κάμερο Σκάλα Ρόδου.
Με τον επιχειρηματία πατριώτη μου Θανάση Νικόπουλο και την
συζυγό του Βασιλική (πρώτη σειρά στη φωτογραφία). Συναντιώμαστε
στην όμορφο Ρόδο αρχές Σεπτεμβρίου και μας δίδεται η ευκαιρία να
μιλάμε για τις αναμνήσεις του όμορφου χωριού μας το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ.

Το ταξιδιωτικό γραφείο Omega Travel
Μαζί με την παροικία μας γιορτάζουμε 42 χρόνια προσωπικής
φροντίδας και εξυπηρέτησης: Αξέχαστα!

Η Διεύθυνση και το προσωπικό ευχαριστεί την ομογένεια
που μας προτιμεί στα ταξίδεια της.
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Vladimir Putin to
George Soros: Thank
God we kicked you
out of Russia
Russia kicked Soros out of the country last year for good reasons. It
was Soros who helped ruin the Russian and Polish economy in the
early 1990s. Like the great white shark who can forcibly copulate
with a female, Soros moves around and looks for his prey virtually
everywhere. Matt Taibbi of the Rolling Stone said of Goldman Sachs
six years ago:
“The first thing you need to know about Goldman Sachs is that it’s
everywhere. The world’s most powerful investment bank is a great
vampire squid wrapped around the face of humanity, relentlessly
jamming its blood funnel into anything that smells like money.
“In fact, the history of the recent financial crisis, which doubles as
a history of the rapid decline and fall of the suddenly swindled dry
American empire, reads like a Who’s Who of Goldman Sachs graduates.”
Phil Butler puts it well when he says: “George Soros has a finger in
every political pie there is. If there is a crisis on our world, it’s a safe
bet he’s had a hand in it.”
One can say that Soros and Goldman Sachs are ideologically part
of the same brotherhood. Their strategy is a little different, but the
end result is the destruction of lives via the economic system (be it
capitalism or socialism) and political manipulation.
Soros seems to think that he is invincible. He thinks he can move the
political and economic planet in a few blinks of an eye and no one
can tell him to stop. In fact, he writes books such as The Alchemy
of Finance. Soros thinks he can kill political stability throughout
Europe and indeed in America with no challenge.
Soros is certainly old, but he doesn’t want to be obsolete. His
organization has recently been caught conducting covert operations
designed to destabilize Russia. Here is an interesting quote from the
leaked files of Soros’ Open Society Foundation:
“Our inclination is to engage in activities and with actors that will
understand and counter Russian support to movements defending
traditional values…Naming and shaming from us is problematic: we
are also in the business of channeling money into other countries for
political purposes.”
All the talk about helping so-called Syrian refugees, about rescuing
Ukrainians, about so-called “civil rights,” about bringing “democracy” in Russia, was a smokescreen.
According to Butler, this was all Soros’ own infection. Soros wanted
to bring down Russia’s traditional families. He wanted to turn Russia
into a zoo, but he had to use terms such as “democracy” to deceive
the masses.
So, when Soros wrote last February that “Putin is a bigger threat to
Europe’s existence than Isis,” he was marshalling his own diabolical
plan, which arguably is consistent or congruent with what the Khazarian Mafia Listen to Soros very carefully here:
“The leaders of the US and the EU are making a grievous error in
thinking that president Vladimir Putin’s Russia is a potential ally
in the fight against Islamic State. The evidence contradicts them.
Putin’s aim is to foster the EU’s disintegration, and the best way to
do so is to flood Europe with Syrian refugees. “Russian planes have
been bombing the civilian population in southern Syria forcing them
to flee to Jordan and Lebanon. There are now 20,000 Syrian refugees
camped out in the desert awaiting admission to Jordan.”
What was the evidence that Russian planes were deliberately bombing the civilian population? Well, the evidence could be found in
George Soros himself. Whatever comes out of his mouth is the truth.
No further investigation is needed. No rigorous testing is required.
Soros is the alpha and omega, the beginning and the end. And if
evidence points to the other direction, then the evidence must be
rejected, not Soros’ own words. If Russia is still obliterating ISIS in
Syria, then the information is false because Soros did not approve it.
Soros has obviously been making a fool of himself, and he seems to
realize that he is more vulnerable than ever before because he is not
acting according to the dictates of practical reason. In that sense, he
is anti-reason. He aspires to fulfill ideological dogmas and disregard
the truth at any cost.
It is probably true that Soros has been against the Israeli regime, but
what he gives on one hand he takes from the other. It says on paper
that he is against the Israeli regime, but it has been reported that
Soros supported organizations which sought to remove Assad from
power.We have to keep in mind again that the Israeli regime wanted
to kick Assad out since the beginning of the Syrian war.
As we have indicated elsewhere, George Soros proves himself to
be an agent of the New World Order by going after Russia, the very
country that has been obliterating ISIS in Syria. ISIS has been using
chemical weapons in the region, and no one, not even Soros, has said
a word about this.
Russia obviously had enough of this man and eventually forbade him
to enter the country. They eventually called him and his subversive
organizations a “threat to Russian national security. ”“George Soros,
the hedge fund speculator turned self-proclaimed philanthropist, and
his tax-exempt foundations, are an integral part of that pre-emptive
war machine.”
He is obviously right. Thank God Russia was more than willing to
kick Soros out of the country. Thank God Putin was willing to act.

Government of Canada launches call for
proposals to support the social inclusion
of Canadians with disabilities
September 22, 2016
Development Canada

Gatineau, Quebec

Employment and Social

The Government of Canada is working to ensure greater accessibility and opportunities for Canadians
with disabilities in their communities and workplaces. To this end, the Honourable Carla Qualtrough,
Minister of Sport and Persons with Disabilities today invited national not-for-profit organizations with
a focus on disability to apply for funding through the 2016 Social Development Partnership Program –
Disability Component (SDPP-D) call for proposals.
Under this competitive process, eligible national disability organizations are invited to submit funding
proposals over a six week period until November 3, 2016 for innovative projects that identify, develop
and test promising practices and tools that promote the social inclusion of people with disabilities. The
practices and tools may be new or build on existing programs and services.
The SDPP-D supports projects that support disability organizations in their efforts to improve the participation and integration of people with disabilities in all aspects of Canadians society. Organizations are
encouraged to visit the SDPP-D webpage to learn about the application process.

Conde Nast Traveller: Greece is the best
country in the world for vacations in 2016
Greece is the best country for vacations in the world, according to Conde Nast Traveller’s 2016
Readers’ Travel Awards. The leading travel magazine notes that its readers really can’t get
enough of Greece, which continues to capture their imagination with crowd-pleasing scores
across the board. The Readers’ Travel Awards celebrates the best of the best in travel, as voted
for by people who love travel: the readers of Condé Nast Traveller. The complete list of “The
best countries in the world” includes:
1. Greece, 2. Italy, 3. USA, 4. South Africa,5. France, 6. Spain, 7. India, 8. Australia, 9. Thailand,10. Mexico. 11. New Zealand, 12. Portugal, 13. Canada,14. Argentina,15. Sri Lanka,16.
Morocco,17. Indonesia, 18. Ireland , 19. Japan, 20. Vietnam
Source: tornosnews.gr
http://www.cntraveller.com/awards/readers-travel-awards/best-countries-in-the-world

City of Vancouver flag policy
October 3, 2016
The City of Vancouver has a flag policy that applies to all flags flown by the City of
Vancouver. At the discretion of the City Clerk, the City will fly the flags of other sovereign nations, non-profit societies and other local organizations upon request.
Flag raising ceremonies at City Hall are requested by community groups by submitting a request to the City’s Protocol Office. The community group organizes the
event, sends out invites and the City provides the space. As flag raisings are community organized events, it is up to the organizing group on how they promote it, including inviting media. Flags raised to recognise national days remain on the pole up until
sunset on the day of the official national day unless there is a conflict with another
flag raising.
Flag raising ceremonies recognized at City Hall this year include:
•

Feb 15 - 51st Anniversary of Canada Flag

•

March 24 - The Hellenic Republic (Greece) celebrating the 195th Anniversary

of independence
•

May 2 - MS Awareness Month

•

May 26 - Armenian Independence Day

•

May 28 - Azerbaijan Republic Day

•

June 5 – Slovenia National Day

•

June 10 - Philippines Independence Day

•

July 20 – Columbia National Day

•

August 17 – National Day Indonesia

•

August 24 - Ukrainian Independence Day

•

September – UNESCO International Literacy Day

•

September 12 – Mexican Independence Day

•

September 30 – Chinese National Day

The decision to fly the flag of any nation neither implies nor expresses support for the
politics of those nations. To view the City of Vancouver Flag Policy, visit: http://former.vancouver.ca/policy_pdf/AG01301.pdf.

Tα μνημόνια καταστρέφουν
τις αντοχές και ψυχικές
δυνάμεις του Έθνους

Εφιαλτικά είναι τα στοιχεία που έρχονται από διεθνείς Οργανισμούς,
αλλά και από την Τράπεζα της Ελλάδος, ότι:
πάνω από 3.5 εκατομμύρια των Ελλήνων ευρίσκονται κάτω από τα
όρια της πτώχειας, η ανεργία είναι 25%, ενώ εις την πραγματικότητα
υπερβαίνει το 30%. 1 από τους 3 Έλληνες απασχολούμενους είναι
άνεργος, και πάνω από 1 εκατ. άνεργοι χωρίς επίδομα ανεργίας,
1 από τους 3 Έλληνες είναι συνταξιούχος.
η ανεργία των νέων έως 24 ετών υπερβαίνει το 50%,
η φυγή 1/2 εκατ. νέων εις το εξωτερικό
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HELLENIC CANADIAN SENIOR’S SOCIETY 0F METROPOLITAN VANCOUVER
3295 E. 23rd Avenue Vancouver B.C. V5R 1B6
Tel: 604-568-3994

Αγαπητά μας μέλη,

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σας κάνουμε γνωστό ότι η ετήσια Γενική Συνέλευση των ηλικιωμένων του Βανκούβερ και
περιχώρων θα γίνει στις 6 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 4:00 μ.μ. στην Λέσχη του
Συλλόγου 3295 E. 23rd Ave. Vancouver, B.C.
Θα προηγηθεί φαγητό, δωρεάν από τον Σύλλογό μας, για όλα τα μέλη και τους φίλους
του Συλλόγου.
Επίσης ο ετήσιος χορός του Συλλόγου μας θα γίνει την ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, και
ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα του Κοινοτικού Κέντρου της Ελληνικής Κοινότητας Ανατολικού
Βανκούβερ. 4641 Boundary Road.

Η τιμή εισιτηρίου είναι $40.00

Δυσοίωνες είναι και οι εκτιμήσεις που κάνει ο κάθε Έλληνας για το
μέλλον του, όταν βιώνει τις εφιαλτικές εικόνες εις το περιβάλλον του,
τις χιλιάδες αυτοκτονίες, τους συνανθρώπους που ψάχνουν για τροφή
εις τους κάδους και τις λαϊκές αγορές,τους χιλιάδες συμπατριώτες
που σιτίζονται από τους Δήμους, την Εκκλησία και τις φιλανθρωπικές
οργανώσεις,
τα παιδιά εις τα σχολεία τα οποία ούτε θέρμανση διαθέτουν.
Ο καθείς από εμάς που προβληματίζεται να πληρώσει την ΔΕΗ,
τα φάρμακα, τις ιατρικές εξετάσεις, λόγω της κατάρρευσης
των Ασφαλιστικών Ταμείων, τα αναρίθμητα χαράτσια, τους
δυσβάστακτους ληστρικούς φόρους.

Για τραπέζι σας αποταθείτε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Πρόεδρο κ. Γεώργιο
Τσούκα τηλ : 604-644-3837.

Eδώ και 7 χρόνια μας σερβιρουν φρούδες ελπίδες και αισιοδοξίες για
έξοδο από τα Μνημόνια και την κρίση. Ενώ γνωρίζουν, όπως και τα
παιδιά του δημοτικού σχολείου, ότι καμία ανάπτυξη και καμία έξοδος
από την κρίση δεν επιτυγχάνεται, με τέτοια επαχθή μέτρα λιτότητας
και ληστρικής φορολογίας, με την διαρκή οριζόντια μείωση μισθών
και συντάξεων, την δραστική μείωση των προνοιακών επιδομάτων,
την συνεχή υπερφορολόγηση των ακινήτων, την εσωτερική υποτίμηση
και τα πολλαπλά χαράτσια, και την κατάσχεση της περιουσίας των
Ελλήνων. Θανατηφόρα μέτρα τα οποία επιδεινώνουν τη ύφεση,
την αύξηση της ανεργίας και αδήλωτης εργασίας, την περεταίρω
φτωχοποίηση του Λαού μας, την αύξηση του εθνικού χρέους που
οδηγεί εις την αέναη αιχμαλωσία της Πατρίδας μας.

Α) Εκλογή εφορευτικής επιτροπής (3 μέλη) για την εκλογή του νέου Δ/ Συμβουλίου.
Β) Εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής (3 μέλη) για δυο χρόνια
Γ) Εκλογή 11 μελών κατά πλειοψηφία από 1- 11, όπως ορίζει το καταστατικό, οι οποίοι θα είναι
το νέο Δ/Συμβούλιο του Συλλόγου για το 2017 και 2018.

Η πολυεπίπεδη δομική ανομία της Αρχής της Διακρίσεως των
Εξουσιών, των βασικών Οργάνων του Κράτους, αυτό το νοσηρό
συνονθύλευμα και υπόστρωμα της Ελληνικής Πολιτείας, που
κατασπαράζει τα σωθικά του Έθνους, ευθύνεται όχι μόνον για την
εγκληματική εξαπάτηση του Λαού, αλλά και για την κοινωνική και
οικονομική χρεοκοπία της Πατρίδας μας.
Μετά από 7 χρόνια, τα θανατηφόρα 3 Μνημόνια της φτωχοποίησης,
οι οδυνηρές στερήσεις του Ελληνικού Λαού, η διαγραφή χρέους και
το εγκληματικό PSI, το κούρεμα των ομολόγων των Ασφαλιστικών
Ταμείων και των Ιδιωτών, δεν μείωσαν το εθνικό χρέος, ως
ισχυρίζονται με εμμονή οι εγχώριοι εμπνευστές-υποστηρικτές της
εγκληματικής και θανατηφόρας λιτότητας.
.
Ο Λαός μας δεινοπαθεί εις την πτώχεια, την απελπισία, τις
ψευδαισθήσεις, τα ψέματα και φρούδες ελπίδες του κλειστού πολιτικού
συστήματος εξουσίας. Ότι δήθεν με το ξεπούλημα του εθνικού πλούτου
και περιουσίας του Λαού μας, κάποιοι αόρατοι εξώτεροι θα φέρουν
επενδύσεις και την σωτήρια ανάπτυξη. Όμως μέσα εις την απελπισία
και την λιποθυμία αδυνατούμε να συνειδητοποιούμε την οδυνηρή
πραγματικότητα. Ότι π.χ. μία συνεργασία με την Κίνα θα μετατρέψει
την χώρα μας σε αποθήκη και διαμετακομιστικό κέντρο προώθησης
των κινεζικών προϊόντων εις την Ευρώπη, με απειροελάχιστο όφελος
για την Πατρίδα μας. Δυστυχώς, ούτε αυτό είναι εφικτό, λόγω της
τεράστιας αδίστακτης γραφειοκρατίας, της διαφθοράς, διαπλοκής,
ατιμωρησίας, της πολυνομίας και υπερφορολόγησης και του
τόσο αντιαναπτυξιακού φορολογικού συστήματος, αλλά και της
ολοσχερούς τώρα κατάρρευσης της Εθνικής Οικονομίας!
Ενώπιον του θανάσιμου αυτού κινδύνου οφείλουμε ενωμένοι τώρα
να αντισταθούμε εναντίον όλων εκείνων που επιβουλεύονται την
υπόσταση του Έθνους μας.
Γεώργιος Εμ. Δημητράκης

HELLENIC CANADIAN SENIOR’S
SOCIETY 0F METROPOLITAN
VANCOUVER
ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Τιμή εισιτηρίου $40.00
ΩΡΑ:7:00 μ.μ.
Στο Κοινοτικό Κέντρο της Ελληνικής
Κοινότητας Ανατολικού Βανκούβερ
4641 Boundary Road, Vancouver, B.C.
Γιά το τραπέζι σας αποταθείτε στα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου ή
στον Πρόεδρο
κ. Γεώργιο Τσούκα

Tηλ: 604-644-3837

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Έγκριση Ημερησίας Διάταξης
2. Αναφορά Προέδρου επί των πεπραγμένων
3. Οικονομική Αναφορά από τον Ταμία
4.Νέα Θέματα
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για το 2017 και 2018.

Σας περιμένουμε όλους.
Για το Δ/Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Τσούκας

Ο Γραμματέας
Παντελής Νταλαχάνης

Μητσοτάκης: «Η κυβέρνηση επιχειρεί να φιμώσει τις φωνές κριτικής»
Δριμύτατη και εφ’ όλης της ύλης επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης,
κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, πριν από τα
εγκαίνια των νέων γραφείων επί της οδού Πειραιώς, που συμπίπτουν με την επέτειο των 42 χρόνων της ΝΔ.
Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν οι πρώην πρόεδροι του κόμματος, Κώστας Καραμανλής, Αντώνης Σαμαράς,
Βαγγέλης Μεϊμαράκης και Γιάννης Πλακιωτάκης.
«Μόνο με εκλογές θα απαλλαγεί η Ελλάδα από τους ιδεοληπτικούς τυχοδιώκτες που μας κυβερνούν», ανέφερε
ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Κάθε μέρα που παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, η Ελλάδα αδυνατίζει,
μικραίνει, εξασθενεί. Η πολιτική αλλαγή αποτελεί επείγουσα και αναγκαία προϋπόθεση για να ορθοποδήσει η χώρα.
Είναι αναγκαία, όμως, και για να σταματήσει η διάβρωση των θεσμών και ο κυβερνητικός αυταρχισμός. Διότι,
προκειμένου να κρύψουν την αποτυχία τους, επιχειρούν να φιμώσουν και να χειραγωγήσουν τις φωνές κριτικής, τις
ανεξάρτητες Αρχές, τους ανεξάρτητους θεσμούς, τα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης».
Συνεχίζοντας την επίθεση, ο πρόεδρος της ΝΔ τόνισε: «Η κυβερνητική αποτυχία επιτείνει τον κυβερνητικό
αυταρχισμό. Η αποτυχημένη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κάθε μέρα αποθρασύνεται και γίνεται πιο επικίνδυνη.
Αγκαλιασμένοι από τη μια μεριά με τη νέα διαπλοκή που δημιούργησαν και από την άλλη με τον Ρουβίκωνα,
καταλύουν ανενδοίαστα τις βασικές αξίες του πολιτεύματός μας και υπονομεύουν το μέλλον της χώρας. Δεν
υπάρχει, πλέον, καμία αμφιβολία. Πρέπει να φύγουν το συντομότερο. Μόνο με εκλογές θα απαλλαγεί η Ελλάδα από
τους ιδεοληπτικούς τυχοδιώκτες που μας κυβερνούν. Γι’ αυτό, σας καλώ όλες και όλους. Και μαζί με εσάς, όλες και
όλους τους Έλληνες πολίτες σε έναν συνεχή αγώνα για την ενδυνάμωση του μεταρρυθμιστικού μετώπου στη χώρα
μας».
«Η κυβέρνηση διχάζει την κοινωνία, περιορίζει την ελευθερία και αδυνατεί να εξασφαλίσει την ανάπτυξη και
την κοινωνική συνοχή. Η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου διχάζει τον ελληνικό λαό», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης
και σημείωσε: «Η κυβέρνηση πότε βάζει απέναντί της έναν νεοφιλευθερισμό που κανείς δεν υποστηρίζει, πότε
συγκρούεται με την Εκκλησία, ενώ με τις τηλεοπτικές άδειες υφαίνει τον δικό της ιστό διαπλοκής, ανάμεσα σε
τράπεζες, εργολάβους του Δημοσίου και επίδοξους καναλάρχες».
Συγκεκριμένα, για τη διαδικασία αδειοδότησης των καναλιών, υποστήριξε: «Η ιστορία αυτή αποκάλυψε με τον
πιο εμφατικό τρόπο τον αδίστακτο χαρακτήρα μίας κυβέρνησης, που προσπαθεί να χτίσει το δικό της καθεστώς.
Μίας κυβέρνησης που υφαίνει μεθοδικά τον ιδιότυπο ιστό της δικής της διαπλοκής. Οικοδομώντας ένα νέο
τρίγωνο αδιαφάνειας ανάμεσα σε τράπεζες, εργολάβους του Δημοσίου και επίδοξους καναλάρχες. Δρομολογώντας
αντισυνταγματικές διαδικασίες όπως η παράκαμψη του ΕΣΡ».
Ειδική αναφορά έκανε ο πρόεδρος της ΝΔ στις «παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην Δικαιοσύνη»: «Την περασμένη
Παρασκευή, με ανακοίνωση του προέδρου του ΣτΕ, ενημερωθήκαμε ότι ματαιώθηκε η προγραμματισθείσα
διάσκεψη για το ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών “ενόψει του κλίματος το οποίο επιχειρείται να διαμορφωθεί τις
τελευταίες μέρες”.
Εκφράζω δημόσια τον προβληματισμό και την ανησυχία μου γι’ αυτήν την εξέλιξη. Επαναλαμβάνω την άποψή
μου ότι το ανώτατο δικαστήριο έπρεπε να είχε αποφανθεί επί της συνταγματικότητας ή μη του νόμου Παππά πριν
ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός “φιάσκο”. Είμαι βέβαιος ότι το Δικαστήριο θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων
και θα δικάσει την ουσία της υπόθεσης, το συντομότερο δυνατό. Η εκκρεμότητα αυτή έχει τραυματίσει το κύρος
των θεσμών. Καμία άλλη καθυστέρηση δεν επιτρέπεται. Η Δικαιοσύνη πρώτη οφείλει να διαφυλάξει το κύρος
της. Η αυτονόητη ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης απέναντι στην εκτελεστική εξουσία δεν μπορεί να τίθεται σε
διακινδύνευση».
Για τις τελευταίες τουρκικές προκλήσεις, υπογράμμισε: «Η θεσμική, οικονομική και κοινωνική κατρακύλα της
χώρας, προφανώς, γεννά πολλαπλούς κινδύνους. Όχι μόνο εσωτερικούς. Για πρώτη φορά εγείρεται, με τέτοια
ένταση μάλιστα, ζήτημα ισχύος της Συνθήκης της Λωζάνης. Ποτέ στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας δεν
βρεθήκαμε στη δυσάρεστη συγκυρία να πρέπει να διαχειρισθεί έναν τόσο ασταθή και απειλητικό διεθνή περίγυρο
μία τόσο ανίκανη και ιδεοληπτική κυβέρνηση. Η απώλεια της εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της χώρας μας έχει,
δυστυχώς, και γεωπολιτικές προεκτάσεις».
Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην επέτειο ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας και τον ιδρυτή της,
Κωνσταντίνο Καραμανλή, σημειώνοντας: «Σαράντα δύο χρόνια μετά την ίδρυση της μεγάλης μας παράταξης, τα
λόγια του Κωνσταντίνου Καραμανλή είναι περισσότερο επίκαιρα παρά ποτέ. Σαράντα δύο χρόνια μετά, η φλόγα
της Νέας Δημοκρατίας παραμένει δυνατή! Φωτίζει τον δρόμο της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, του σύγχρονου
πατριωτισμού. Συμβολίζει το παρελθόν μας, φωτίζει το μέλλον μας … Από την ίδρυσή μας μέχρι σήμερα, είμαστε
το κόμμα που εμπιστεύεται σταθερά ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού. Είμαστε η πολιτική δύναμη που,
περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, δικαιούται να λέει ότι έχει πραγματικά βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία».
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Συρία: «Κλείνει το μάτι»
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ στη Ρωσία για τη μάχη
κατά της τρομοκρατίας
Δηλητηρίασαν τον αρχηγό του Ισλαμικού Κράτους

Ά

γνωστος αποπειράθηκε να
δολοφονήσει τον 45χρονο
αυτοαποκαλούμενο
χαλίφη του Ισλαμικού Κράτους,
Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι,
καθώς και τρεις άλλους
αξιωματούχους, βάζοντας
δηλητήριο στο φαγητό τους.

Σύμφωνα με το ιρακινό
ειδησεογραφικό πρακτορείο
WAA, το οποίο επικαλείται
ανώνυμη πηγή, οι τέσσερις
τζιχαντιστές υποφέρουν από
σοβαρή δηλητηρίαση και
έχουν μεταφερθεί σε άγνωστη
τοποθεσία υπό αυστηρά μέτρα
ασφαλείας. Η απόπειρα δολοφονίας του ηγέτη και των αξιωματούχων του Ισλαμικού Κράτους έγινε
στην περιοχή Be’aaj νοτιοδυτικά της Νινευή.
Η τρομοκρατική οργάνωση ήδη έχει προχωρήσει σε μια σειρά συλλήψεων για να εντοπίσει τον
υπεύθυνο ή τους υπεύθυνους της απόπειρας δολοφονίας εις βάρος του ηγέτη της. Ο Μπαγκντάντι είναι
ο άνθρωπος που μετέτρεψε μια ομάδα που αποσχίστηκε από την Αλ Κάιντα σε ισχυρή τρομοκρατική
οργάνωση, η οποία θεωρείται η πλουσιότερη στον κόσμο.

Η

Συρία χαρακτήρισε σήμερα τη Ρωσία ως «σοβαρό κι
αξιόπιστο» παίκτη στη μάχη κατά της τρομοκρατίας,
μεταδίδει το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua,
επικαλούμενο το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.
«Οι ρωσικές αεροπορικές επιχειρήσεις στη Συρία έχουν αποδείξει
τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους στη μάχη κατά της
τρομοκρατίας», τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας,
τιμώντας την πρώτη επέτειο από την ανάληψη στρατιωτικού ρόλου
από τη Μόσχα στην πολεμική σύγκρουση της Συρίας.
«Η πολεμική υποστήριξη της Ρωσίας στη Συρία οδήγησε στον
περιορισμό της δράσης των ένοπλων τρομοκρατικών ομάδων,
προλαμβάνοντας την επέκταση της δράσης τους, σε άλλες χώρες»
τόνισε το συριακό ΥΠΕΞ.
Παράλληλα, έδωσε έμφαση στο «στρατηγικό» χαρακτήρα των
σχέσεων με τη Ρωσία, ο οποίος δεν περιορίζεται μόνο στο αμυντικό
σκέλος των επιχειρήσεων, αλλά περιλαμβάνει και τις προσπάθειες
εξεύρεσης πολιτικής λύσης, στην αιματηρή πολεμική διαμάχη.
(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Υπό την ηγεσία του η οργάνωση των τζιχαντιστών επεκτάθηκε το 2013 στην Συρία και αργότερα,
κατέλαβε μεγάλο μέρος από τα εδάφη των σουνιτών στην ενδοχώρα του Ιράκ.
Όπως μεταδίδει το ιρακινό πρακτορείο ειδήσεων, η κατάσταση του Μπαγκντάντι κρίνεται σοβαρή.
Δημοσιεύματα πολλές φορές στο παρελθόν έχουν αναφέρει ότι ο 45χρονος ηγέτης των τζιχαντιστών
έχει τραυματιστεί στο πεδίο των μαχών ενώ νωρίτερα μέσα στο έτος υπήρξαν πληροφορίες ότι
έχει σκοτωθεί στις αεροπορικές επιδρομές του δυτικού συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Οι
πληροφορίες αυτές αργότερα αποδείχθηκαν ανακριβείς.
Ο Μπαγκντάντι γεννήθηκε το 1971 στην πόλη Σαμάρα, βόρεια της Βαγδάτης και ήταν κληρικός σε
τζαμί όταν έγινε η εισβολή των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ, το 2003. Τον Οκτώβριο του 2011
οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν επίσημα τον Μπαγκντάντι «τρομοκράτη» και προσέφεραν 10 εκατ. δολάρια
αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην σύλληψη ή στον θάνατό του.

«ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΥΣ

Με ανέμους στα 230 χλμ
την ώρα ο τυφώνας Μάθιου
σαρώνει την Αϊτή
O σφοδρός τυφώνας
Μάθιου, που σαρώνει
σήμερα τη νοτιοδυτική Αϊτή
συνοδευόμενος από θυελλώδεις
ανέμους που πνέουν με 230
χιλιόμετρα την ώρα, προκάλεσε
ήδη τον θάνατο τουλάχιστον 2
ανθρώπων αλλά και πλημμύρες
με αποτέλεσμα χιλιάδες
κάτοικοι να υποχρεωθούν να
εγκαταλείψουν τις πληγείσες
περιοχές.
ΕΘΝΟΣ On Line Ethnos.gr
Ο Μάθιου, που είναι ο
ισχυρότερος τυφώνας στην
ευρύτερη περιοχή εδώ και
10 χρόνια, απειλώντας επίσης
και την Κούβα, έπληξε την Αϊτή
κοντά στην κοινότητα Λεζ Ανγκλέ
σήμερα στις 07.00 τοπική ώρα
(14.00 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε
το Αμερικανικό Κέντρο
Παρακολούθησης Τυφώνων (NHC)
στο δελτίο που εξέδωσε στις 15.00
ώρα Ελλάδας.
«Εξαιρετικά επικίνδυνος»
σύμφωνα με τους Αμερικανούς
μετεωρολόγους, ο Μάθιου
ενδέχεται να έχει αυξομειώσεις
στην ισχύ του τις επόμενες δύο
ημέρες όμως θα παραμείνει
«ισχυρός έως τουλάχιστον το
βράδυ της Τετάρτης» εγείροντας φόβους περί πρόκλησης σοβαρών ζημιών σε μια χώρα όπου τα
διαθέσιμα μέσα είναι ελάχιστα σε αντίθεση με την φτώχεια.
Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή και οι αρχές εκφράζουν φόβους για εκτεταμένες
καταστροφές.

Η χώρα μετρά ήδη τα πρώτα της θύματα από τα ακραία καιρικά
φαινόμενα. Ένας άνδρας σκοτώθηκε στο ναυάγιο της βάρκας που
επέβαινε την Πρασκευή, ενώ ένας δεύτερος αγνοείται, σύμφωνα με
τις τοπικές αρχές.
Μια άρρωστη γυναίκα υπέκυψε χθες το βράδυ στο Πορ Σαλούτ
(νότια) καθώς δεν κατάφερε να βγει από το σπίτι της για να της
παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, εξαιτίας των πλημμυρών.
Ο Μάθιου αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις όπου το
ύψος του νερού θα ανέλθει μεταξύ 38 και 63 εκατοστών στη νότια
Αϊτή ενώ τα κύματα θα ανέλθουν σε 1 μέτρο, σύμφωνα με το NHC.
Βροχές θα πλήξουν επίσης το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας και την
ανατολική Κούβα με το νερό στα 20-30 εκατοστά και σε ορισμένες
περιπτώσεις τα 50 εκατοστά.
«Μεγάλη άνοδος των υδάτων και κατολισθήσεις που θα μπορούσαν
να στοιχίσουν ανθρώπινες ζωές, είναι πιθανές εξαιτίας των
βροχοπτώσεων στο νότια και βορειοδυτική Αϊτή, τη νοτιοδυτική
Δομινικανή Δημοκρατία και την ανατολική Κούβα» προειδοποιούν
οι μετεωρολόγοι.
Απομακρύνθηκαν παιδιά, κρατούμενοι
Οι αρχές πολιτικής προστασίας γνωστοποίησαν ότι 130 παιδιά
απομακρύνθηκαν με λεωφορεία και μεταφέρθηκαν σε ένα σχολείο
στην πρωτεύουσα, από ένα ορφανοτροφείο στην περιοχή Σιτέ
Σολέιγ, την μεγαλύτερη παραγκούπολη της Αϊτής.
Την ίδια ώρα οι αρχές απομάκρυναν 1000 κρατουμένους από
τουλάχιστον 4 φυλακές προς ασφαλέστερες τοποθεσίες που
αναμένεται να γλυτώσουν από τη σφοδρότητα του τυφώνα.
Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να διαμένουν σε
σκηνές στην Αϊτή μετά τον σεισμό του 2010 όπου σκοτώθηκαν
περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι.

ΠΟΙΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Η ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΑΦΙΑ
Ό λα τα στοιχεία πάρθηκαν από
την κατά καιρούς αρθρογραφία και
το άκρως ενδιαφέρον βιβλίο
του Πάνου Παναγιώτου, Η Υπόθεση
«Ελληνική Κρίση»

1. ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Τράπεζες – Επενδ. Εταιρίες:
GOLDMAN SACHS
NEUBERGER BERMAN
(συμφερόντων Rotschild)
BLACKROCK, U.K.(συμφερόντων
Rotschild)
Οίκοι Πιστοληπτικής Αξιολόγησης:
FITCH
MOODY’s
STANDARD & POOR (S&P)

2. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ:
ΟΙ ΑΠΡΟΣΩΠΕΣ «ΑΓΟΡΕΣ»
ΕΧΟΥΝ ΟΝΟΜΑ
ΕΠΕΝΔ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ
NEUBERGER BERMAN
BLACKROCK, U.K.
Συμφερόντων
Rotschild
Rotschild
Θέσεις Τράπεζα Ελλάδας
Εθνική Τράπεζα
Eurobank Ergasias
Εμπορική Τράπεζα Ελλάδας
Εθνική Τράπεζα
Eurobank Ergasias
Εμπορική

Χρηματιστήριο Αθηνών
1ος μεγαλύτερος διεθνής επενδυτής
στο ΧΑ 2ος μεγαλύτερος
διεθνής επενδυτής στο ΧΑ
Μεγαλομέτοχος σε Goldman Sachs
Goldman Sachs
Μεγαλομέτοχος σε οίκου Fitch
Moody’s και S&P

NEUBERGER BERMAN
Είναι μία από τις εταιρίες που
πρωτοστάτησαν στην επίθεση και
στην πτώση του Χρηματιστηρίου
Αθηνών, πουλώντας 1,7
εκατομμύρια μετοχές της
Εθνικής Τράπεζας, στο διάστημα
Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2009..
Ιδρύθηκε από μέλος της οικογένειας
Ρότσιλντ, της μεγαλύτερης
τραπεζικής δυναστείας του κόσμου.
Ο νυν πρόεδρός της Neuberger
Berman ήταν:
● Πρώην πρόεδρος του
επενδυτικού τμήματος της Lehman
Brothers.
● Πρώην συνεταίρος και πρόεδρος
του επενδυτικού τμήματος της
Goldman Sachs.
● Στενός συγγενής του τέως
προέδρου Τζορτζ Μπους.
Στις 3 Μαρτίου 2010, το Υπουργείο
Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγόρησε
επίσημα ότι οργάνωσαν την επίθεση
στο Ευρώ, τους Τζορτζ Σόρος, Τζον
Πόλσον, Στίβεν Κοέν και Αϊχορν:
1) Τζόρτζ Σόρος: Διεθνής επενδυτής
και κερδοσκόπος.
● Στενός συνεργάτης των
Ρότσιλντ σε πλήθος επενδυτικών
δραστηριοτήτων.
● Μέλη των Δ.Σ. εταιρειών του
Σόρος ήταν μέλη των Δ.Σ. εταιρειών
των Ρότσιντλ (και αντιστρόφως).
● Στο Δ.Σ. της κύριας επενδυτικής
εταιρείας του Σόρος Quantum Fund,
συμμετέχει ο Ρίτσαρντ Κατζ, πρώην
πρόεδρος της Rothschild Italia
S.p.A. και μέλος της Επιτροπής
Εμπορικών Τραπεζών της
● Ο Τζορτζ Σόρος, η τέως

υπουργός Μαντλίν Ολμπράϊτ και ο
τραπεζίτης Τζέϊκομπ Ρότσιλντ είναι
συνεταίροι σε εταιρεία επενδύσεων
στην Αφρική.

κόσμο) είναι βασικοί μέτοχοι
της Rusal, της μεγαλύτερης
εταιρείας παραγωγής αλουμίνιου
στον κόσμο.

2) Τζον Πόλσον: Ο 50ος
πλουσιότερος άνθρωπος στον
κόσμο. Διεθνής κερδοσκόπος και
διαχειριστής του μεγάλου hedge
funds «Paulson & Co». Ο Πόλσον
και ο Ναθάνιελ Ρότσιλντ είναι
βασικοί μέτοχοι της Rusal, της
μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής
αλουμίνιου στον κόσμο.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΡΟΤΣΙΛΝΤ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

3) Στίβεν Κοέν: O 27ος
πλουσιότερος άνθρωπος στον
κόσμο. Ο Κοέν μαζί με την
Atticus Capital της οικογένειας
Ρότσιλντ είναι ο δεύτερος
μεγαλύτερος μέτοχος του
οίκου δημοπρασιών Sotheby’s (που είναι εισηγμένος
στο χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης).
4) Ντέιβιντ Αϊνχορν: Διεθνής
κερδοσκόπος, διαχειριστής του
μεγάλου hedge funds Greenlight
Capital, ο οποίος «έβγαλε» 1,7
δισ. δολάρια σορτάροντας τη
μετοχή της Lehman Βrothers,
● Στις 13 Μαΐου 2010, ο
Πολ Βόλκερ, υποστήριξε στο
Λονδίνο ότι «η Ελληνική Κρίση
δημιούργησε το πρόβλημα μιας
ενδεχόμενης αποσύνθεσης του
Ευρώ», προκαλώντας πανικό
στις «αγορές».
Σημειωτέον ότι ο Πολ
Βόλκερ είναι νυν οικονομικός
σύμβουλος της κυβέρνησης
Ομπάμα και πρώηνδιοικητής
της Ομοσπονδιακής Τράπεζας
των ΗΠΑ-FED. Το 1987 ο
Βόλκερ παρέδωσε τη θέση του
διοικητή της FED στον Αλαν
Γκρίνσπαν και έγινε πρόεδρος
της επενδυτικής τράπεζας J.
Rothschild, Wolfensohn & Co
της οικογένειας Ρότσιλντ.

ΡΟΤΣΙΛΝΤ:

H ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

● Ήταν από τους πρώτους
δανειστές της Ελλάδας. Τα
δάνεια από τους Ρότσιλντήταν
τα πρώτα και από τα μεγαλύτερα
που έλαβε η Ελλάδα μετά το
1821.
● Ήταν οι δημιουργοί του
σύγχρονου τραπεζικού και
νομισματικού συστήματος της
Ελλάδας.
● Ήταν βασικοί χρηματοδότες,
συνιδρυτές και μεγαλομέτοχοι
της Εθνικής Τράπεζαςτης
Ελλάδας (ΕΤΕ).
● Εξέδιδαν δάνεια για τη
δημιουργία έργων υποδομής
και δανειοδότησαν εκατοντάδες
ελληνικές επιχειρήσεις και
βιομηχανίες. Έχοντας το
νομισματικό έλεγχο και τον
έλεγχο της παραγωγής χρήματος
στην Ελλάδα, έπαιξαν σε βάθος
χρόνου και στα δυο επίπεδα.
● Παρέμειναν βασικοί μέτοχοι
της ΕΤΕ μέσω πολλών εταιρειών
(όπως Neuberger Berman).
● Είναι μεγαλομέτοχοι της
Τράπεζας της Ελλάδας (η οποία
πήρε τον ρόλο της Κεντρικής
Τράπεζας της Ελλάδας από την
Εθνική Τράπεζα).
● Η N. M. Rothschild &
Sons ήταν μέχρι πρόσφατα
σύμβουλος του Ελληνικού
Κράτουςγια ιδιωτικοποιήσεις
(της ΔΕΗ και της Δημόσιας
Επιχείρησης Αερίου), και
σύμβουλος δεκάδων τραπεζών
και εταιρειών στην Ελλάδα
(Cosmote, ΕΛΠΕ, Τράπεζα
Εγνατία, Γενική Τράπεζα,
Μυτιληναίος, Eurobank, κ.α.)
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥ
ΤΖΟΤΖΕΦ ΑΚΕΡΜΑΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΡΟΤΣΙΛΝΤ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Σεπτέμβριος 2009:

«Οι Ρότσιλντ μπορούν να
ξεκινήσουν ή να εμποδίσουν
πολέμους. Ο λόγος τους μπορεί
να δημιουργήσει ή να διαλύσει
αυτοκρατορίες».

Ο σκοτεινός κ. Τζότζεφ
Ακερμαν αναγορεύεται επίτιμος
διδάκτορας στο Τμήμα Διεθνών
Οικονομικών και Ανάπτυξης του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης. Ο κ. Τζοτζεφ Ακερμαν,
είναι:

(Chicago Evening American,
3-12-1923)
«Ο Κάιζερ έπρεπε να
συμβουλευτεί έναν Ρότσιλντ
προκειμένου να μάθει εάν
μπορεί να κάνει πόλεμο ή όχι.
Ένας άλλος Ρότσιλντ σήκωσε
όλο το βάρος της διαμάχης που
οδήγησε στην κατάρρευση του
Ναπολέοντα».
(New York Evening Post, 227-1924)
«Οι Ρότσιλντ εισήγαγαν τον
κανόνα του χρήματος στην
ευρωπαϊκή πολιτική. Δεν έχουμε
πλέον έθνη αλλά οικονομικές
επαρχίες».
(New York Times, 8-7-1937)
● Ελέγχουν το μεγαλύτερο
διεθνές δίκτυο εξόρυξης και
εμπορίας διαμαντιών, πολύτιμων
λίθων και μετάλλων (μέσα από
εταιρείες τους όπως η Barick
Gold, η Gold Fields, η De Beers,
η Rio Tinto, κ.α.)
● Είναι από τις μεγαλύτερες
οικογένειες της βιομηχανίας
πετρελαίου.
● Ο Ναθάνιελ Ρότσιλντ
και ο Τζον Πόλσον (50ος
πλουσιότερος άνθρωπος στον

▪ Διοικητής της Deutsche Bank
(η οποία είναι σύμβουλος του
γερμανικού κράτους για τη
διαχείριση της Ελληνικής και
Ευρωπαϊκής χρηματιστηριακής
κρίσης).
▪ Υψηλόβαθμο στέλεχος της
Siemens από το 2003 και Β’
αναπληρωτής πρόεδρος του
Εποπτικού Συμβουλίου της
Siemens σήμερα.
▪ Μέλος του Εποπτικού
Συμβουλίου της Vodafone.
▪ Μη-εκτελεστικός διευθυντής
της Royal Dutch Shell,
πετρελαϊκής εταιρείας
συμφερόντωνΡότσιλντ.
▪ Αντιπρόεδρος της
ασφαλιστικής εταιρείας Zurich Financial Services (η
οποία, μεταξύ άλλων, παρέχει
ασφαλιστικά προϊόντα για την
προστασία από το πιστωτικό και
το πολιτικό ρίσκο).

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΡΟΔΟ ΠΟΥ ΠΕΡΝΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ !
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Η ζωή μας εξελισεται με την καθημερινότητα και ο χρόνος μας
λιγοστεύει. Γι΄αυτό θα πρέπει να μην ξεχνάμε τους ειλικρινείς
φίλους που μας αγαπούν και αγαπούμε όχι για τον πλούτο, αλλά για
τον ατομικό χαρακτήρα που μας προσγειώνει στην πραγματικότητα
και μας υπενθυμίζει ποιοί είμαστε.
Ο Αριστοτέλης είχε χαρακτηρίσει τους αληθινούς φίλους ως «μία
ψυχή, σε δύο σώματα»
Ανώνυμα μερικές όμορφες αναμνηστικές φωτογραφίες από τις
φιλικές παρέες και ζητώ συγνώμη που ο χόρος είναι περιορισμένος
για να συμπεριλάβω όλους.
Κώστας Καρατσίκης

16

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Από την Ιωάννα Μπαμπέτα

ΤΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΝΗΣΙ
Συγγραφέας: Ελένη Γεωργοστάθη
Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη
Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Στον βαλτότοπο όλα τα ζώα φοβούνται
το απέναντι νησί. Ιστορίες λένε πως
εκεί ζουν τρομακτικά τέρατα. Όμως ένα
λαγουδάκι θέλει να μάθει τι είναι αυτό
που όλοι φοβούνται. Και το τολμάει.
Ταξιδεύοντας στη ράχη ενός πελαργού
προσγειώνεται, λίγο ανώμαλα, στο
απέναντι νησί. Κι η έκπληξή του είναι
μεγάλη!
Μια ευφάνταστη ιστορία που μιλά για
τις προκαταλήψεις και πώς μπορούμε να τις καταπολεμήσουμε.
Η συγγραφέας μάς δείχνει, με έμμεσο τρόπο, πως η αναζήτηση
της αλήθειας είναι η λύση. Οι φήμες γιγαντώνονται από στόμα
σε στόμα και στο τέλος κοντεύουν να γίνουν κάγκελα που
όλο και ψηλώνουν. Το λαγουδάκι της ιστορίας καταφέρνει να
απελευθερωθεί και λαχταρά να ψάξει για να διαμορφώσει τη
δική του άποψη. Υπάρχει καλύτερο πρότυπο για τους μικρούς
αναγνώστες;
ΓΙΑΓΙΑ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ
Συγγραφέας: Βούλα Μάστορη
Εικονογράφηση: Ίρις Σαμαρτζή
Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Ο Λέανδρος και ο Φαίδων είναι δυο
αδέρφια που αγαπούν πολύ τη γιαγιά
τους. Προσπαθούν να σκεφτούν τρόπους
για να μην ξεραθεί σαν λουλούδι. Γιατί
κακά τα ψέμματα, οι γιαγιάδες, όπως κι
οι παππούδες, ξεραίνονται κάποια στιγμή.
Με ποιον τρόπο άραγε θα μπορούσαν να
διατηρήσουν τη γιαγιά τους αμάραντη;
Πού θα βρουν το μαγικό βότανο; Μήπως
θα έπρεπε απλά να την αλείψουν με
κρέμα; Μήπως να τη βάλουν στο νερό ή
καλύτερα στο ψυγείο;
Μια τρυφερή ιστορία για τα γηρατειά.
Θα συγκινήσει μικρούς και μεγάλους,
γιατί με τρόπο έξυπνο και χιουμοριστικό,
η συγγραφέας μιλά για τον χρόνο που περνά. Για να έχει κάποιος
μια ολόκληρη ζωή, πρέπει πολύ απλά να γίνει γιαγιά. Ας είναι και
ξεραμένη.

ΠΟΙΗΜΑ
ΜΙΣΩ

«ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ» ΣΤΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ
Γράφει η Δικηγόρος Αθηνών Αναστασία Χρ. Μήλιου*

Σ

ύμφωνα με τις διατάξεις
που ισχύουν αναφορικά
με την λειτουργία του
κτηματολογίου, στην περίπτωση
ανακριβούς πρώτης εγγραφής
μπορεί να ζητηθεί με αγωγή
ενώπιον του αρμοδίου καθ’ ύλην
και κατά τόπο Δικαστηρίου, η
αναγνώριση του δικαιώματος,
που προσβάλλεται με την
ανακριβή εγγραφή και η
διόρθωση, ολικά ή μερικά της
πρώτης εγγραφής.
Η αγωγή, αυτή μπορεί να
είναι είτε αναγνωριστική είτε
διεκδικητική και ασκείται από
όποιον έχει έννομο συμφέρον,
σε αποκλειστική προθεσμία
πέντε (5) ετών, από τη
δημοσίευση στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης της απόφασης του
Οργανισμού Κτηματολογίου.
Κατ’ εξαίρεση, όταν πρόκειται
για διόρθωση αρχικής εγγραφής
με την ένδειξη «αγνώστου
ιδιοκτήτη» και ο δικαιούχος
επικαλείται ως τίτλο κτήσεως
την έκτακτη χρησικτησία, η
αγωγή απευθύνεται κατά του
Ελληνικού Δημοσίου, στο
οποίο θεωρείται ότι ανήκουν
κατά κυριότητα τα ακίνητα
που φέρουν την ένδειξη
«ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ»,
μόλις καταστεί οριστική η
πρώτη έγγραφη.
Σε υπόθεση που εξετάστηκε
από το Μονομελές Πρωτοδικείο
της Λάρισας, επί αγωγής κατά
του Ελληνικού Δημοσίου,
ο ενάγων που ήταν κύριος
διαμερίσματος, το οποίο στο
κτηματολόγιο φερόταν ως
«αγνώστου ιδιοκτήτη», ζήτησε
να αναγνωρισθεί η κυριότητά
του, που προέκυψε από έκτακτη
20ετή και άνω χρησικτησία.
Συγκεκριμένα, διέμενε στο
ακίνητο αυτό χωρίς να έχει
κανονικό συμβόλαιο, παρά
μόνο προσύμφωνο πώλησης και
έκτοτε ασκεί επ’ αυτού πράξεις
νομής και κατοχής, με διάνοια
κυρίου επί χρονικό διάστημα
μακρότερο της 20ετίας, χωρίς
ποτέ να ενοχληθεί από κανέναν.
Ισχυρίστηκε δε ότι εκ
παραδρομής, κατά την εγγραφή

στο κτηματολογικό Φύλλο
του σχετικού βιβλίου
του Κτηματολογικού
Γραφείου Λ., το επίδικο
ακίνητο εγγράφηκε ως
«αγνώστου ιδιοκτήτη»,
ζήτησε δε με την κρινόμενη
αγωγή α) να αναγνωριστεί
ότι είναι κύριος του
επιδίκου ακινήτου και β)
να διορθωθεί η πρώτη
εγγραφή τον επιδίκου
διαμερίσματος με την
ένδειξη «αγνώστου
ιδιοκτήτη» ώστε να
αναγραφεί ο ενάγων ως κύριος
αυτού, με τίτλο κτήσης αυτού
την έκτακτη χρησικτησία.
Το δικάσαν δικαστήριο
έλεγξε για το παραδεκτό της
συζήτησης των αιτημάτων της
αγωγής ότι καταχωρήθηκε η
περίληψη αυτής εμπρόθεσμα
στο τηρούμενο κτηματολογικό
φύλλο του αρμοδίου
Κτηματολογικού Γραφείου Λ.,
δεν θεώρησε όμως απαιτούμενη
την προσαγωγή πιστοποιητικού
ΕΝΦΙΑ (ν. 4223/2013),
καθόσον κατά την κρίση του,
η διάταξη, που καθιερώνει το
απαράδεκτο της συζήτησης της
αγωγής, αν δεν προσκομιστεί
από το διάδικο πιστοποιητικό
ΕΝΦΙΑ, παραβιάζει και έρχεται
σε ευθεία αντίθεση με τη
διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την
προστασία των δικαιωμάτων του
ανθρώπου και των θεμελιωδών
ελευθεριών (ΕΣΔΑ) και τις
διατάξεις των άρθρων 17,
20 και 25 του Συντάγματος
(δικαιώματα ιδιοκτησίας,
δικαίωμα παροχής έννομης
προστασίας και αρχή της
αναλογικότητας), με το σκεπτικό
ότι δεν είναι δυνατόν μία
καθαρά φορολογική διάταξη,
που δεν αφορά στην προστασία
των συναλλασσομένων σε σχέση
με τα ακίνητα ή δεν επιδιώκει
την παροχή δικαστικής
προστασίας, να αποτελεί ειδική
διαδικαστική προϋπόθεση
μιας εμπράγματης αγωγής και
προαπαιτούμενο, προκειμένου
να εκδοθεί απόφαση επί της
ουσίας, καθώς στόχος της
δίκης πρέπει να είναι πάντοτε

η έκδοση της απόφασης επί της
ουσίας και οι διαδικαστικές
προϋποθέσεις πρέπει να έχουν
σκοπό να εξασφαλίσουν την
ομαλή και απρόσκοπτη ροή της
διαδικασίας και να αποτελούν
εγγυήσεις ορθής δικαστικής
απόφασης.
Το Δικαστήριο απέρριψε τη
ένσταση του Δημοσίου ότι το
ακίνητο έχει περιέλθει στην
ιδιοκτησία του «ως αγνώστου
ιδιοκτήτη», καθώς σύμφωνα
με το άρθρου 4 εδαφ. β’ του ν.
3127/2003, σε οικισμούς, που
προϋφίστανται του έτους 1923,
είναι δυνατή η χρησικτησία
έναντι του Δημοσίου, εφόσον
μέχρι την έναρξη του νόμου
αυτού, δηλαδή μέχρι το 2003, ο
δικαιούχος νέμεται το ακίνητο
επί 10 έτη αδιατάρακτα και έχει
ο ίδιος ή οι δικαιοπάροχοί του
νόμιμο τίτλο.
Έτσι έγινε δεκτή η αγωγή και
α) αναγνωρίστηκε το δικαίωμα
κυριότητας του ενάγοντος στο
επίδικο διαμέρισμα, και β)
διατάχθηκε η διόρθωση της
πρώτης εγγραφής του οικείου
Κτηματολογικού Φύλλου
του σχετικού Βιβλίου του
Κτηματολογικού Γραφείου και
ενεγράφη ο ενάγων ως κύριος
του διαμερίσματος.
Αναστασία Χρ. Μήλιου
Δικηγόρος παρ’Εφέταις
Αθηνών
Λεωφ. Μεσογείων 403, Αγία
Παρασκευή
Τηλ. 213-0338950, 6945-028153
e-mail: natmil@otenet.gr, www.
legalaction.gr
fb: Αναστασία Μήλιου

Γιατί μερικοί άντρες έχουν σκύλο και όχι σύζυγο:

Μισώ τις
στιγμές που δεν λένε τίποτα.
Τα φτερά που αρνιούνται να τα φορέσεις.
Τους δρόμους που δεν επιτρέπουν να τους
βαδίσουμε
Μισώ τις ανάσες που δεν χαρίζουν ζωή.
Τα ξημερώματα που κρύβουν τον ήλιο.
Τα δειλινά που διώχνουνε τα άστρα.
Μισώ τα γιγάντια ‘’πρέπει ‘’.
Τα χαζά χαμόγελα και τις δήθεν
συμπάθειες.
Μισώ που μισώ.
Μισώ που λέω ότι μισώ.
Μισώ που δεν μπορώ να κάνω
αλλιώτικα...

1. Οσο πιό πολύ αργήσεις να γυρίσεις σπίτι, τόσο πιό ενθουσιασμένος είναι ο σκύλος οταν σε
βλέπει.
2. Τα σκυλιά δεν παρεξηγιούνται αν τα φωνάξεις με το όνομα άλλου σκύλου.
3. Στα σκυλιά αρέσει να αφήνεις πεταμένα πράγματα στο πάτωμα.
4. Οι γονείς του σκύλου δεν έρχονται ποτέ επίσκεψη.
5. Τα σκυλιά συμφωνούν ότι για να τα κάνεις να καταλάβουν τι λές πρέπει να τους υψώσεις την
φωνή.
6. Δεν χρειάζεται ποτέ να περιμένεις τον σκύλο σου να ετοιμαστεί, για να βγείς εξω. Είναι έτοιμος
24 ώρες το 24ωρο.
7. Τα σκυλιά νομίζουν ότι εχει πλάκα όταν είσαι μεθυσμένος.
8. Στα σκυλιά αρέσει το κυνήγι και το ψάρεμα.
9. Ο σκύλος δεν πρόκειται ποτέ να σε ξυπνήσει μες στη νύχτα για να σε ρωτήσει, “Αν πέθαινα, θα
έπαιρνες άλλο σκύλο?”
10. Αν το σκυλί σου γεννήσει, απλά βάζεις μιά αγγελία στην εφημερίδα και τα δίνεις.
11. Ο σκύλος θα σε αφήσει να του βάλεις κολάρο με καρφιά, χωρίς να σε χαρακτηρίσει ως
διεστραμμένο.
12. Αν ο σκύλος σου μυρίσει επάνω σου την μυρωδιά άλλου σκύλου, δεν τρελλαίνεται. Απλώς του
φαίνεται ενδιαφέρον.
13. Στα σκυλιά αρέσει να κάνουν βόλτες στην καρότσα του φορτηγού.

Χριστίνα Γαλιάνδρα Strada

Και για να κάνετε την δοκιμή: Κλείδωσε στο πορτμπαγκαζ την γυναίκα σου και τον σκύλο σου, για
μιά ώρα. Ανοιξε καιδες ποιός είναι πιό χαρούμενος όταν σε δεί.

Και το καλύτερο από όλα:
14. Αν ο σκύλος σου φύγει, δεν παίρνει τα μισά σου υπάρχοντα.
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Τελετή στην αεροπορική βάση Δεκέλειας

Στην Ελλάδα τα λείψανα 16 Ελλήνων
καταδρομέων που σκοτώθηκαν στην
Κύπρο το 1974
:

AHEPA
GOLDEN WEST DISTRICT
#26
AHEPA FAMILY SCHOLARSHIPS 2016
The deadline for filing an Application, is November 15, 2016
7 Scholarships Offered
Graduating High School Students
Sponsor 					
Scholarship
					
Hellenic Community of East Vancouver		
1 scholarship
of $1500.00
Gus Bonnis Memorial				
1 scholarship
of $1000.00
Dr. Kostas Panagiotopoulos 				
1
scholarship of $1000.00
Ahepa District #26 			
($500)		
1
scholarship of $1000.00
Daughters of Penelope
($500)
Undergraduate/Graduate Students
The Dimitrios and Antonia Bonnis Scholarship
of $1500.00
The Gladstone & District Scholarship
of $1000.00
The Mesotopitis Family Scholarship ($500.00)
of $1000.00
The George Mouzourakis Scholarship ($500.00)

Σε ειδική τελετή που έγινε στο Τατόι, επέστρεψαν σήμερα τα λείψανα των 16 Ελλήνων πεσόντων,
που επέβαιναν το 1974 στο αεροσκάφος της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας Νοράτλας «Νίκη
4» και κατέπεσε στο σημείο όπου βρίσκεται ο Τύμβος της Μακεδονίτισσας, το βράδυ 21ης προς τα
ξημερώματα της 22ας Ιουλίου 1974
Νωρίτερα η Κύπρος είχε γονατίσει ευλαβικά μπροστά στα 16 μικρά ξύλινα φέρετρα σκεπασμένα με
τις σημαίες Ελλάδας και Κύπρου. Στα φέρετρα ήταν τα λείψανα των 16 Ελλήνων καταδρομέων, που
σκοτώθηκαν από τραγικό λάθος της κυπριακής αεράμυνας τα μεσάνυχτα της 20ης Ιουλίου 1974 κατά
την κατάρριψη του αεροσκάφους ΝΟΡΑΤΛΑΣ ΝΙΚΗ 4 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.
«Νιώθω δέος, συγκίνηση, αλλά και περηφάνια για τους ήρωες του έθνους», δήλωσε ο Πρόεδρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. «Η Κύπρος το 1974 περίμενε τον ερχομό της Ελλάδας.
Περίμενε τα ελληνικά φτερά. Ήρθαν μια χούφτα Έλληνες για την τιμή των όπλων», είπε και τόνισε
ο πρόεδρος Αναστασιάδης. «Έγιναν λάθη. Η Κυπριακή πολιτεία εκφράζει μια συγγνώμη σε όσους
πλήγωσε. Λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συγγενείς για την προσφορά των ηρώων».

1 scholarship
1 scholarship
1 scholarship

Eligibility criteria
Please read the eligibility instructions before completing the Application
a) Resident of British Columbia (includes students from B.C. studying out-of-the
Province)
b) Presently enrolled or accepted as a full time student (minimum
24 credits) at an
accredited university or college and will continue in school in
the coming year
c) Minimum B+ average for high school students or B average for
university students
d) Recipients qualify for scholarships every other year
For more details about the criteria and eligibility instructios call
Ahepa brothers in Vancouver B.C. Or look for the AHEPA POSTER.

Τους 16 αποχαιρέτησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος, «Δεχθείτε την συγγνώμη της
ελληνικής πολιτείας για όσα δεν έκανε 42χρόνια».
Η τελετή παράδοσης των λειψάνων έγινε στον Τύμβο της
Μακεδονίτισσας και στο χώρο της θυσίας τελέστηκε τρισάγιο από
τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, Χρυσόστομο. Παρέστησαν αρχηγοί
κομμάτων και συγγενείς των πεσόντων.
Στους συγγενείς ο πρόεδρος Αναστασιάδης απένειμε το Μετάλλιο
Εξαίρετης Προσφοράς.
Πηγή: Ta nea.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
Πρόταση 1. περί έρωτα
Έξυπνος άνδρας + έξυπνη γυναίκα = ειδύλλιο
Έξυπνος άνδρας + χαζή γυναίκα = δεσμός
Χαζός άνδρας + έξυπνη γυναίκα = γάμος
Χαζός άνδρας + χαζή γυναίκα = εγκυμοσύνη
Πρόταση 2. περί εργασίας
Έξυπνο αφεντικό + έξυπνος υπάλληλος = προκοπή
Έξυπνο αφεντικό + χαζός υπάλληλος = παραγωγή
Χαζό αφεντικό + έξυπνος υπάλληλος = προαγωγή
Χαζό αφεντικό + χαζός υπάλληλος = υπερωρίες
Πρόταση 3. περί αγοράς
Ένας άνδρας πληρώνει 2 ευρώ για ένα αντικείμενο που χρειάζεται και
κοστίζει 1 ευρώ.
Μια γυναίκα πληρώνει 1 ευρώ για ένα αντικείμενο που δε χρειάζεται και
κοστίζει 2 ευρώ.
Πρόταση 4. Περί ευτυχίας
Για να είσαι ευτυχισμένη μ ‘ έναν άντρα , πρέπει να τον καταλαβαίνεις πολύ
και να τον αγαπάς λίγο.
Για να είσαι ευτυχισμένος με μια γυναίκα, πρέπει να την αγαπάς πολύ και να
μην προσπαθείς να την καταλάβεις καθόλου.
Πρόταση 5. Περί ανθεκτικότητας
Οι παντρεμένοι άντρες ζουν περισσότερο από τους ανύπαντρους , αλλά
είναι πιο πρόθυμοι να πεθάνουν νωρίτερα.
Πρόταση 6. Περί αλλαγών
Μια γυναίκα παντρεύεται κάποιον ελπίζοντας πως θα τον αλλάξει, αλλά
αυτός δεν αλλάζει.
Ένας άντρας παντρεύεται μια γυναίκα ελπίζοντας πως αυτή δε θ’ αλλάξει,
αλλά,διάολε, αλλάζει !
Πρόταση 7. Περί διαλόγων
Μια γυναίκα έχει την τελευταία λέξη στον καυγά.
Γενίκευση: Ό ,τι πει ένας άνδρας μετά την τελευταία λέξη , είναι η απαρχή
ενός νέου καυγά .

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
“Μέγας Αλέξανδρος”
“ΟΜΗΡΟΣ” - “ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ”
ΞΕΦΑΝΤΩΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τρεις συλλόγοι για πρώτη φορά, Μέγας Αλέξανδρος
Ομηρος & Ρουμελιλιώτες
Στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο Arbutus
Εορτάζoυμε μαζι τις Εθνικές επετείους
της 28ης Οκτωβρίου 1940, της 26ηςΟκτωβρίου 1912
(απελευθέρωση Θεσσαλονίκης), την εορτή
του πολιούχου και προστάτη της Αγίου Δημητρίου
καθώς και την απελευθέρωση των νήσων του Αιγαίου
τον Νοέμβριο του 1912.
Οι πόρτες ανοίγουν στις 6:00 μ.μ.

Τιμή εισητηρίου $ 55.00 (άνω των 12)

Παιδια 5 – 12 χρονών $ 20.00 - Μικρότερα δωρεάν.
Πλούσιο φαγητο και χορός. Μουσική απο το Alpha
Video & Music
Τα τηλέφωνα για κρατήσεις εισητηρίων είναι:
“Μέγας Αλέξανδρος”
“Ρουμελιωτών”
“Ομηρος”
Γιωργία (604) 366-6348 Σταμούλα (604) 733-6780
Ελένη (604) 733-8844
Βασίλης (604) 551-7474 Δημήτρης (604) 725-5033 Ελένη (604) 990-9022
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ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ «ΡΟΛΟΙ» ΤΟΥΣ ΤΡΕΧΕΙ Χαρείτε τη βόλτα. Δεν υπάρχει
εισιτήριο επιστροφής!
ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ
Γιατί μερικοί άνθρωποι πεθαίνουν πιο γρήγορα παρά τον υγιεινό τρόπο ζωής;
Η ζωή δεν είναι δίκαιη για όλους. Ένα εσωτερικό «ρολόι» κάνει μερικούς ανθρώπους να γερνάνε πρόωρα και να
πεθαίνουν πριν την ώρα τους, άσχετα με το αν στη ζωή τους ακολουθούν υγιεινό ή όχι τρόπο ζωής.

ΕΘΝΟΣ On Line , 29/9/2016
Αυτό συμπέρανε μια νέα διεθνής επιστημονική μελέτη, που έρχεται να επιβεβαιώσει προηγούμενα σχετικά
ευρήματα. Μάλιστα, δείχνει ότι το βιολογικό ρολόι συστηματικά τρέχει πιο αργά στις γυναίκες από ό,τι στους
άνδρες, γι’ αυτό οι πρώτες τείνουν να ζουν περισσότερο.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον ειδικό στη βιοστατιστική Στιβ Χόρβαθ του Πανεπιστημίου της ΚαλιφόρνιαΛος ‘Αντζελες (UCLA), που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό “Ageing” (Γήρανση), σύμφωνα με
τη βρετανική «Γκάρντιαν», ανέλυσαν δείγματα αίματος από περίπου 13.000 ανθρώπους. Η ανάλυση έδειξη ότι ο
οργανισμός ορισμένων ανθρώπων εμφανίζει πρόωρη βιολογική γήρανση, άσχετα με το στιλ ζωής.
«Υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν φυτοφαγική διατροφή, κοιμούνται δέκα ώρες τη μέρα, κάνουν δουλειά με
μικρό στρες και παρόλα αυτά πεθαίνουν νέοι. Δείξαμε ότι μερικοί άνθρωποι έχουν ένα πιο γρήγορο εσωτερικό
ρυθμό γήρανσης», ανέφερε ο Χόρβαθ. «Βλέπουμε ανθρώπους στα 20 τους που γερνάνε γρήγορα και, 20 χρόνια
μετά, συνεχίζουν να γερνάνε γρήγορα. Προφανώς πρόκειται για μια εγγενή διαδικασία», πρόσθεσε.
Όσο πιο γρήγορα «χτυπάει» αυτό το βιολογικό ρολόι -άσχετα με την πραγματική χρονολογική ηλικία κάποιουτόσο αυξάνεται η πιθανότητα πρόωρου θανάτου. Για το 5% του πληθυσμού που το εσωτερικό ρολόι «τρέχει» πιο
γρήγορα από τους υπόλοιπους ανθρώπους, ο μέσος κίνδυνος θανάτου αυξάνεται κατά 50% περίπου.
Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι το πόσο γρήγορα κινούνται οι δείκτες του βιολογικού ρολογιού, επιβαρύνουν ένα
ανθυγιεινό τρόπο ζωής. Έτσι, ένας 60χρονος με γρήγορο βιολογικό ρολόι, ο οποίος επιπλέον καπνίζει και κάνει
δουλειά που προξενεί στρες, έχει πιθανότητα 75% να πεθάνει μέσα στην επόμενη δεκαετία. Ενώ ένας συνομήλικός
του 60 χρονος με αργό ρολόι, που επίσης έχει άγχος στη δουλειά του και καπνίζει, έχει κατά 45% αυξημένο κίνδυνο
για πρόωρο θάνατο.
Το βιολογικό ρολόι φαίνεται να τρέχει πιο γρήγορα στους άνδρες από ό,τι στις γυναίκες. Σύμφωνα με τους
ερευνητές, ήδη από την ηλικία των πέντε ετών είναι φανερή η διαφορά ταχύτητας στα «ρολόγια» των δύο φύλων,
ενώ στα 40 η «ψαλίδα» της βιολογικής ηλικίας σε βάρος των ανδρών φθάνει κατά μέσο όρο τα ένα έως δύο έτη.
«Οι γυναίκες πάντα γερνάνε λίγο πιο αργά από τους άνδρες. Δεν πρόκειται για τον τρόπο ζωής τους, αλλά γι’ αυτή
την εσωτερική διαδικασία γήρανσης, που ευνοεί τις γυναίκες», δήλωσε ο Χόρβαθ.
Οι επιστήμονες ελπίζουν πάντως ότι όχι μόνο θα βρουν τρόπους να αναστρέψουν το βιολογικό ρολόι όταν αυτο
τρέχει γρήγορα, αλλά τελικά θα αξιοποιήσουν αυτή τη γνώση για να επεκτείνουν τη μέση διάρκεια ζωής των
ανθρώπων.
πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο George Carlin λέει για τα γηρατειά! (Απόλυτα Διαυγές)
Οι απόψεις του George Carlin’s για τα γηρατειά

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΝΕΟΙ
1. Πετάξτε τους ασήμαντους αριθμούς..Αυτό συμπεριλαμβάνει την
ηλικία, το βάρος και το ύψος. Αφήστε τους γιατρούς να νοιάζονται
γι’ αυτά. Γι’ αυτό τους πληρώνετε άλλωστε.
2. Κρατήστε μόνον τους ευχάριστους φίλους. Οι γκρινιάρηδες σας
ρίχνουν.
3. Να μαθαίνετε συνεχώς! Μάθετε περισσότερα για τους
υπολογιστές, τις τέχνες, την κηπουρική, οτιδήποτε, ακόμη και για
το ραδιόφωνο. Να μην αφήνετε ποτέ τον εγκέφαλο ανενεργό. «Ένα
ανενεργό μυαλό είναι το εργαστήρι του Διαβόλου».Και το επίθετο
του διαβόλου είναι Αλτζχάιμερ.
4.Απολαύστε τα απλά πράγματα.
5.Γελάτε συχνά, διαρκώς και δυνατά. Γελάστε μέχρι να σας κοπεί η
ανάσα.
6.Τα δάκρυα τυχαίνουν... Υπομείνετε, πενθήστε, και προχωρήστε
παραπέρα. Το μόνο άτομο, που μένει μαζί μας για ολόκληρη τη ζωή
μας είναι ο εαυτός μας. Να είστε ΖΩΝΤΑΝΟΙ ενόσω είστε εν ζωή.
7.Περιβάλλετε τον εαυτό σας με ότι αγαπάτε, είτε είναι η
οικογένεια, τα κατοικίδια, η μουσική, τα φυτά, τα ενδιαφέροντά
σας, οτιδήποτε. Το σπίτι σας είναι το καταφύγιό σας.
8.Να τιμάτε την υγεία σας: Εάν είναι καλή, διατηρήστε την. Εάν
είναι ασταθής, βελτιώστε την. Εάν είναι πέραν της βελτιώσεως,
ζητήστε βοήθεια.
9.Μην κάνετε βόλτες στην ενοχή. Κάντε μια βόλτα στα μαγαζιά,
ακόμη και στον διπλανό νομό ή σε μια ξένη χώρα αλλά ΜΗΝ
πηγαίνετε εκεί που βρίσκεται η ενοχή.
10. Πείτε στους ανθρώπους που αγαπάτε ότι τους αγαπάτε, σε κάθε
ευκαιρία.
ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ:
Η ζωή δεν μετριέται από τον αριθμό των αναπνοών που παίρνουμε,
αλλά από τις στιγμές που μας κόβουν την ανάσα
Το ταξίδι της ζωής δεν είναι για να φθάσουμε στον τάφο με
ασφάλεια σ’ ένα καλοδιατηρημένο σώμα, αλλά κυρίως για να
ξεγλιστρούμε προς όλες τις πλευρές, πλήρως εξαντλημένοι,
φωνάζοντας «...ρε γαμώτο.....τί βόλτα».

Γιατί μερικοί άντρες έχουν σκύλο και όχι σύζυγο:
1. Οσο πιό πολύ αργήσεις να γυρίσεις σπίτι, τόσο πιό
ενθουσιασμένος είναι ο σκύλος οταν σε βλέπει.
2. Τα σκυλιά δεν παρεξηγιούνται αν τα φωνάξεις με το όνομα άλλου
σκύλου.
3. Στα σκυλιά αρέσει να αφήνεις πεταμένα πράγματα στο πάτωμα.
4. Οι γονείς του σκύλου δεν έρχονται ποτέ επίσκεψη.
5. Τα σκυλιά συμφωνούν ότι για να τα κάνεις να καταλάβουν τι λές
πρέπει να τους υψώσεις την φωνή.
6. Δεν χρειάζεται ποτέ να περιμένεις τον σκύλο σου να ετοιμαστεί,
για να βγείς εξω. Είναι έτοιμος 24 ώρες το 24ωρο.
7. Τα σκυλιά νομίζουν ότι εχει πλάκα όταν είσαι μεθυσμένος.
8. Στα σκυλιά αρέσει το κυνήγι και το ψάρεμα.
9. Ο σκύλος δεν πρόκειται ποτέ να σε ξυπνήσει μες στη νύχτα για
να σε ρωτήσει, “Αν πέθαινα, θα έπαιρνες άλλο σκύλο?”
10. Αν το σκυλί σου γεννήσει, απλά βάζεις μιά αγγελία στην
εφημερίδα και τα δίνεις.
11. Ο σκύλος θα σε αφήσει να του βάλεις κολάρο με καρφιά, χωρίς
να σε χαρακτηρίσει ως διεστραμμένο.
12. Αν ο σκύλος σου μυρίσει επάνω σου την μυρωδιά άλλου
σκύλου, δεν τρελλαίνεται. Απλώς του φαίνεται ενδιαφέρον.
13. Στα σκυλιά αρέσει να κάνουν βόλτες στην καρότσα του
φορτηγού.
Και το καλύτερο από όλα:
14. Αν ο σκύλος σου φύγει, δεν παίρνει τα μισά σου υπάρχοντα.
Και για να κάνετε την δοκιμή: Κλείδωσε στο πορτμπαγκαζ την
γυναίκα σου και τον σκύλο σου, για μιά ώρα. Ανοιξε καιδες ποιός
είναι πιό χαρούμενος όταν σε δεί.

Greek Orthodox Community of East Vancouver
4641 Boundary Road, Vancouver, B.C. V5R 2N5
Tel: 604-438-6432

Dear Friends:

ΠΕΝΘΗ
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JOHN COLLIAS
1968-2016

As we begin another ecclesiastical and school year at Sts. Nicholas and Dimitrios Church, the Ministry
Team and I would like to invite you to the various programs that will be available to members of all
ages.
Clicking on the following links will gain you access to our programs aimed at Pre-JKs,elementary
school students, high school students, university students and young adults, along with adults and
seniors.
Finally, please find attached the Program of Divine Services for this month along with information
on Re-Catechism: Orthodoxy 101 (a discussion group learning about the Orthodox faith, taking place
every other Wednesday) and our Music Ministry program(free practical and Byzantine music theory
lessons, every other Thursday).
For any questions on our Greek School program, please contact us atgreekschoolstnicholas.dimitri@
gmail.com.
Any questions about the other ministries of our Community can be sent to me atfrprattas@gmail.com.
Hoping to see you during worship and for all our events, I remain,
Yours in Christ,
Fr. Tim
Rev. Fr. Timoleon Prattas | Parish Priest
Sts. Nicholas and Dimitrios Greek Orthodox Community
4641 Boundary Rd. | Vancouver, BC | V5R 2N5
T: 604-438-6432 | F: 604-438-6400
Website | Facebook | Twitter

Η απώλειά σου αγαπητέ Γιάννη είναι δυσβάστακτη για τον πατέρα
σου, την μητέρα σου και για όλη την οικογένειά σου. Αιωνία σου η
μνήμη.
ΜΙΤΣΙΑΔΗΣ ΒΥΡΩΝ
1932-2016
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 3 Σεπτεμβρίου
2016, ο ΒΥΡΟΝ ΜΙΤΣΙΑΔΗΣ. Γεννήθηκε
στο χωριιό Παπίγο της Ηπείρου. Στον
Καναδά ήρθε το 1965 και εργ’αστηκε τα
πρώτα χρόνια στα ορυχεία του Καναδά, και
εργότερα μετακόμισε στο Βανκούβερ και
εργάστηκε ηλεκτρολόγος.
Το τρισάγιο έγινε στον Ι.Ν. του Αγίου
Γεωργίου στις 12 Σεπτεμβρίου στις 7:30
μ.μ.και η κηδεία έγινε την Τρίτη 13
Σεπτεμβρίου 2016. Η ταφή του έγινε στο
κοιμητήριο του Mountain View Bancouver. Στην σύζυγό του
Φρειδερίκη, στα παιδιά του Λίο και σύζυγόν του Βίκη, και Genie και
στον σύζυγό της Νίκο και στα πέντε εγγόνια του, Βύρων, Νικόλα,
Χρήστο, Βύρων και Χρυσούλα, ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΣΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- JAMES
1933-2016
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 11
Σεπτεμβρίου 2016 ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΟΥΡΑΣ. Γεννήθηκε στο χωριό
Κροκύλιο Δωρίδος το 1933.Το
τρισάγιο έγινε στον Ι.Ν. του Αγίου
Γεωργίου στις 14 Σεπτεμβρίου 2016
στις 7:30 μ.μ. και η κηδεία την
Πέμπτη 15 Σεπτεβρίου 2016.
Η ταφή του έγινε στο κοιμητήριο του
Forest Lawn Burnaby.
Στη σύζυγό του Πατρίτσια, στον γιό του Jim (Tanya), στις κόρες του
Άνδρεα και Λιζα (Ερικ) και στα αγαπημένα του εγγόνια Αλεκ,
Τρίσταν, James, Mia, Zoe, και Ηβα και σε όλους τους συγγενείς
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

FOR SALE
One burial plot for sale at Forest Lawn Memorial Park (Ascension Section) Hellenic
section. This is a sold out area and the second part to the Hellenic section. Located by
road on top. Feet away from road. Easy access. One casket. Greek Orthodox faith. 3789
Royal Oak Avenue Burnaby, British Columbia $16,000.00
Prime location.
Please call Maria @ 778 389 0452

Funeral-Director: Tony Hicks
Manager-Director:Norman Yales
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ΚΑΙ ΚΑΦΕΣ ΜΠΡΑΣΙΤΑ

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΑΓΗΤΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Στο φετινό φεστιβάλ είχε έρθει και το χορευτικό συγκρότημα ΕLKELAM από Ελλάδα ήταν πολύ
ωραίοι με χοροδιδάσκαλο τον Βασίλη , ο οποίος έκανε και μερικά μαθήματα στο γκρούπ του Δημήτρη.
Νίκος Στρατιδάκης

Health Canada - It’s Flu Season!

Each year up to 7 million Canadians get the flu.

