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Ξένα ΜΜΕ: Διθύραμβοι για τη συμφωνία Επίσκεψη εργασίας
Τσίπρα Ζάεφ
Κυριακή 17/06/2018
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν
τα διεθνή μέσα ενημέρωσης,
για την ιστορική συμφωνία
Αθήνας – Σκοπίων, που επιλύει το
ονοματολογικό.
Εν γένει, τα σχόλια των ξένων
δημοσιογράφων ήταν θετικά, καθώς
επίσης δεν λείπουν αναφορές στον
ιστορικό χαρακτήρα της συμφωνίας
και σχόλια θαυμασμού για τον
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και
τον Σκοπιανό ομόλογό του, Ζόραν
Ζάεφ.
Το Γαλλικό Πρακτορείο, με
εκτενές ρεπορτάζ, φιλοξενεί
τις δηλώσεις και των δύο
πρωθυπουργών, αναφέρει
λεπτομερή βιογραφικά στοιχεία του
Ζάεφ και επισημαίνει ότι οι Τσίπρας
και Ζάεφ, «έχουν διαφορά μόλις
λίγων μηνών και είναι αμφότεροι
γεννημένοι το 1974», και ότι,
«ενώ αντιμετώπισαν τις έντονα
εχθρικές αντιδράσεις στην πατρίδα
τους προχώρησαν και οι δύο στην
υπογραφή της συμφωνίας».
Το πρακτορείο Reuters, κάνει
ειδική αναφορά στον ειδικό
διαμεσολαβητή του ΟΗΕ Μάθιου
Νίμιτς, καθώς έχει ασχοληθεί με
το ονοματολογικό ζήτημα και την
επίλυσή του για περισσότερα από

25 χρόνια. Το Reuters, παραθέτει
τις δηλώσεις Νίμιτς, στις οποίες
χαρακτηρίζει τη συμφωνία
«αξιέπαινη» και εξυμνεί τους
δύο πρωθυπουργούς και τους
υπουργούς Εξωτερικών, λέγοντας
πως είναι παράδειγμα του, «πώς
οι γείτονες μπορούν να επιλύσουν
ένα πρόβλημα αν ασχοληθούν
πραγματικά με αυτό».
«Έπειτα από σχεδόν τρεις δεκαετίες
διαμάχης, ο βόρειος γείτονας
της Ελλάδας θα ονομάζεται
σύντομα Δημοκρατία της Βόρειας
Μακεδονίας. Ένας ηλικιωμένος
άνδρας στο κοινό κάνει ένα νεύμα
και χαμογελάει. Αυτός είναι ο
Μάθιου Νίμιτς, ο διαπραγματευτής
των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος
πέρασε ένα τέταρτο του αιώνα
προσπαθώντας να βρει μια κοινά
αποδεκτή λύση και για τις δύο
χώρες», σχολίασε ο ανταποκριτής
του βρετανικού BBC στα Βαλκάνια,
Γκάι Ντε Λόνεϊ.
Πρώτο θέμα στη γερμανική FAZ,
η υπογραφή της συμφωνίας στη
λίμνη των Πρεσπών. “Μετά από
ένα τέταρτο του αιώνα, Ελλάδα και

Εκλογές Τουρκία: Πανηγυρίζει
ο Ερντογάν για τη νίκη του με
52,8% – Αμφισβητεί
η αντιπολίτευση
24 Ιουνίου 2018

πΓΔΜ υπέγραψαν συμφωνία για
την επίλυση του ονοματολογικού”
γράφει η FAZ, τονίζοντας ότι «οι
υπουργοί Εξωτερικών των δύο
χωρών υπέγραψαν μια ιστορική
συμφωνία, που ανοίγει το δρόμο για
τη Βόρεια Μακεδονία να ενταχτεί
στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ».
«Η πρώην Γιουγκοσλαβική

Με βάση τα τελευταία επίσημα αποτελέσματα που μεταδόθηκαν από
τουρκικά τηλεοπτικά κανάλια, με καταμετρημένο το 95,1% των ψήφων, ο
Ερντογάν συγκεντρώνει ποσοστό 52,8%.
Ο εκπρόσωπος του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Μπουλένβτ
Τεζτσάν, επέμεινε, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ότι είναι πολύ νωρίς
για να κηρυχθεί νικητής των προεδρικών εκλογών ο Ερντογάν, καθώς οι
ψήφοι των μεγάλων πόλεων δεν έχουν ακόμη καταμετρηθεί και πρόσθεσε
ότι η προεδρική εκλογή θα κριθεί σε δεύτερο γύρο.

(Συνέχια στη σελίδα 2)

Θα συναντηθεί με τον υπουργό Οικονομικών Όλαφ Σόλτς
Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 (ΤΟ ΒΗΜΑ)

Δημοκρατία θα πρέπει στο εξής να
αποκαλείται Βόρεια Μακεδονία»
γράφει η FAZ.
Η Γερμανική εφημερίδα σημειώνει,
τη ρήση του Αλέξη Τσίπρα ότι,
«Κάναμε ένα ιστορικό βήμα»,
καθώς ανοίγει μια νέα εποχή
συνεργασίας και σταθερότητας για
τις δύο γειτονικές χώρες.
Ο Ζόραν Ζάεφ, τόνισε ότι «πρέπει
να ξεχάσουμε το παρελθόν και να
κοιτάξουμε προς το μέλλον». Οι δύο
ηγέτες, τόνισαν ότι «η συμφωνία
αυτή αποτελεί πρότυπο, για το πώς
θα μπορούσαν να ξεπεραστούν
οι διαφορές αυτού του είδους»,
καταλήγει το δημοσίευμα της FAZ.
«Συμφωνία για τη διαφωνία
στο ονοματολογικό» γράφει η
Γερμανική Die Zeit. «Καθώς μια
ελληνική περιφέρεια ονομάζεται
Μακεδονία, η γειτονική χώρα, η
ΠΓΔΜ, θα πρέπει να μετονομαστεί.
Μόνο η μία χώρα διατηρεί σκέτο το
όνομα Μακεδονία».
Το Ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων
ANSA με τηλεγραφήματά του
αναφέρεται στη συμφωνία της
Ελλάδας με την ΠΓΔΜ για το
ονοματολογικό και στις δηλώσεις
του πρωθυπουργού της ΠΓΔΜ ότι,
τόσο ο ίδιος όσο και ο Έλληνας
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
«είναι υπερήφανοι για την απόφασή
τους».
Το Ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων
Sputnik, μετέδωσε την είδηση
της υπογραφής της συμφωνίας
μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ με
τίτλο «Η Αθήνα και τα Σκόπια
υπογράφουν ιστορική συμφωνία»
και αναφέρθηκε στην απευθείας
μετάδοση της τελετής υπογραφής
από την ΕΡΤ.Το Ρωσικό
πρακτορείο, μεταξύ άλλων, κάνει
αναφορά στις πολιτικές διαφωνίες
και στους λόγους που μπλόκαραν
την υπογραφή συμφωνίας μέχρι
σήμερα.«Καθοριστική η παρουσία
του Ζάεφ στην πρωθυπουργία»,
σημειώνει το

«Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κέρδισε τις προεδρικές εκλογές» ανακοίνωσε ο
εκπρόσωπος της τουρκικής κυβέρνησης.

του Μητσοτάκη
στο Βερολίνο

Ρωσικό RT.
«Η Αθήνα και τα Σκόπια
υπογράφουν ιστορική συμφωνία
για το ονοματολογικό» είναι ο
τίτλος, του εκτενούς ρεπορτάζ που
φιλοξενεί στην ιστοσελίδα της,
η γαλλική εφημερίδα Le Monde,
η οποία παραθέτει τα πολιτικά
γεγονότα που προηγήθηκαν της
υπογραφής.«Ελλάδα και ΠΓΔΜ
υπέγραψαν συμφωνία που βάζει
τέλος στην χρόνια διαμάχη για το
όνομα», σημειώνει το Associated
Press.

Επίσκεψη εργασίας πραγματοποιεί σήμερα, Τετάρτη στο Βερολίνο ο
Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Αντικαγκελάριο και υπουργό
Οικονομικών Όλαφ Σολτς (SPD), με τον υπουργό Εσωτερικών και Αρχηγό
των Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών (CSU) Χορστ Ζεεχόφερ, με τους
αντιπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών
και των Χριστιανοκοινωνιστών για δημοσιονομικά και ευρωπαϊκά θέματα,
Ραλφ Μπρίνκχαους και Κάτια Λάικερτ αντίστοιχα.
Ακόμη, θα συναντηθεί και με τον Αρχηγό των Φιλελευθέρων (FDP),
Κρίστιαν Λίντνερ και τον Αντιπρόεδρο του κόμματος Αλεξάντερ
Λάμπσντορφ.

Canada Day - Celebrate Canada days 2018

This is an opportunity to gather in our communities, from coast
to coast, and to proudly celebrate all we have in common. It is an
opportunity to celebrate our achievements, which were born in the
audacious vision and shared values of our ancestors, and which are
voiced in nearly all of the languages of the world through the contribution of New Canadians.
Canada Day is a time to celebrate the heritage passed down to us
through the works of our authors, poets, artists and performers. It is a
time to rejoice in the discoveries of our scientific researchers, in the
success of our entrepreneurs, and to commemorate our history – a
history in which each new chapter reveals itself to be more touching,
more fascinating than the last.
As we look ahead, we have every reason to show our pride in being
Canadian and to face the future with confidence and enthusiasm.
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Εκλογές Τουρκία: Πανηγυρίζει ο Ερντογάν για τη νίκη του με 52,8%
– Αμφισβητεί η αντιπολίτευση
(Συνέχεια από σελίδα 1)
Τόσο το Ρεπουμπλικανικό
Λαϊκό Κόμμα (CHP), όσο και
το φιλοκουρδικό Κόμμα της
Δημοκρατίας των Λαών (HDP),
υποστηρίζουν ότι το κρατικό
πρακτορείο«Anadolu», η μοναδική
επίσημη πηγή μετάδοσης των
αποτελεσμάτων, παραποιεί τα
στοιχεία.
Ο εκπρόσωπος του CHP, Μπουλέντ
Τεζτσάν, σε συνέντευξη Τύπου
που παραχώρησε στην έδρα του
κόμματος στην Άγκυρα, είπε ότι το
κόμμα καταμέτρησε 10.000 κάλπες
που δείχνουν ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν προηγείται με ποσοστό
λίγο πάνω από 46%. Ο Μουχαρέμ
Ιντζέ, ο υποψήφιος του CHP για την
προεδρία, συγκεντρώνει ποσοστό
40%.
«Το πρακτορείο Anadolu παραποιεί
(τα αποτελέσματα). Καλώ τους
εκπροσώπους μας στα εκλογικά
τμήματα να μην εγκαταλείψουν, να
μην αφήσουν ποτέ τις κάλπες» ήταν
το μήνυμα που ανάρτησε ο ίδιος ο
Ιντζέ στο Twitter.
«Καλούμε όλους τους πολίτες στις
81 επαρχίες να πάνε μπροστά από
την έδρα των τοπικών εκλογικών
επιτροπών.
»Σταθείτε φρουροί στην Άγκυρα
μέχρι νωρίς το πρωί» είπε από την
πλευρά του ο Τεζτσάν.
Με βάση τα στοιχεία της τουρκικής
υπηρεσίας του BBC, το κρατικό
πρακτορείο ειδήσεων «Anadolu» και το ανεξάρτητο δίκτυο
παρατηρητών Fair Elections
δίνουν στον Ταγίπ Ερντογάν το
προβάδισμα στην καταμέτρηση των
ψήφων, με ποσοστά μεγαλύτερα του
αναγκαίου 50% των ψήφων (53,6%
και 52,84% αντίστοιχα),
Σύμφωνα με το live blog της
εφημερίδας «The Guardian»,
το «Anadolu» αναφέρεται σε
καταμέτρηση του 86,5% των
ψήφων, ενώ η πλατφόρμα
Free Elections βασίζεται στο
43,3% καταμετρημένων ψήφων.
Ταυτόχρονα, το τηλεοπτικό δίκτυο
TRTWORLD ανακηρύσσει τον
Ταγίπ Ερντογάν νικητή, ωστόσο δεν
έχει γίνει επίσημη ανακοίνωση από
την ανώτατη εκλογική επιτροπή και
η αντιπολίτευση δηλώνει ότι έχει
καταμετρηθεί λιγότερο του 50% των
ψήφων.
Όπως αναφέρει ο «Guardian», βουλευτές του Λαϊκού
Ρεπουμπλικανικού Κόμματος
δηλώνουν ότι υπάρχει μεγάλη
διαφορά ανάμεσα στον αριθμό των
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καλπών που έχουν ανοιχθεί και
στον αριθμό των ψήφων που έχουν
καταμετρηθεί κι έχουν εισέλθει στο
ηλεκτρονικό σύστημα της εκλογικής
επιτροπής.
«Οι εκλογές δεν έχουν τελειώσει»
υποστηρίζει το live blog της «Hurriyet Daily News».
Όπως αναφέρει, «τη στιγμή
που πολλά μέσα ενημέρωσης
ισχυρίζονται ότι ο Ερντογάν
κέρδισε τις εκλογές με άνετη
διαφορά και υποστηρικτές του
AKP πανηγυρίζουν στους δρόμους,
η αντιπολίτευση επιμένει ότι
εκατομμύρια ψήφων δεν έχουν
ακόμη καταμετρηθεί».
«Μόνο το 56,7% των καλπών
έχουν ανοιχθεί μέχρι στιγμής. Ο
Ερντογάν προηγείται με το 44% και
ο Ιντζέ ακολουθεί με 40%» δήλωσε
ο βουλευτής του CHP Χαλούκ
Πεκσέν..
Στις βουλευτικές εκλογές, με
καταμετρημένο το 90,17% των
ψήφων, το Κόμμα Δικαιοσύνης και
Ανάπτυξης (AKP) λαμβάνει 43,1%,
το CHP 22,3%, το HDP 10,64% και
το Κόμμα Εθνικιστικού Κινήματος
(MHP) 11,37%.
Το HDP, που πέρασε το όριο του
10% για να μπει στο κοινοβούλιο,
κάλεσε επίσης τους υποστηρικτές
του «να μην αφήσουν τις κάλπες,
να προστατεύσουν τις ψήφους μέχρι
την τελευταία στιγμή».
Ερντογάν για τη νίκη του στις
τουρκικές εκλογές: Ευχαριστώ
τον λαό που έδωσε μάθημα
Δημοκρατίας
Πανευτυχής ο Ταγίπ Ερντογάν
στις πρώτες του δηλώσεις μετά
την μεγάλη του νίκη στις εκλογές
στην Τουρκία μίλησε για μαθήματα
δημοκρατίας από τον λαό του.
Αναφέρθηκε πολλές φορές στο
αποτυχημένο πραξικόπημα και
τόνισε ότι από εδώ και στο εξής
με πιο δυναμικό τρόπο θα αλλάξει
τα πάντα ώστε ο λαός να περάσει
καλύτερες ημέρες.
Αναλυτικά είπε
«Θέλω να ευχαριστήσω όλους
αυτούς που συμμετείχαν, όλους τους
υποψήφιους. Κανένας για να κρύψει
την αποτυχία του, ρίχνοντας σκιά
στα αποτελέσματα των εκλογών,
ελπίζω δεν θα ρίξει καμία σκιά.
»Ο κόσμος με έκανε περήφανο. Η
Τουρκία με ποσοστό 80% περίπου
συμμετείχε στις εκλογές κι έδωσε
μάθημα Δημοκρατίας.
»Όταν γίνονται εκλογές με 30%
και 40%, προσπαθούν να δώσουν

μάθημα στην Τουρκία οι χώρες
που βγάζουν αποτελέσματα με
λιγότερο από 50% συμμετοχή, τους
προσκαλώ να πάρουν μαθήματα από
τις τουρκικές εκλογές.
»Το έθνος μας έκανε αυτό που
έπρεπε. Μας έδωσε μια κατεύθυνση.
Από εδώ και πέρα, με τον
πρωθυπουργό και τη Βουλή, πρέπει
να προχωρήσουμε.
»Ήρθε η ώρα να φύγουν οι
διαφωνίες που είχαμε στην
προεκλογική περίοδο. Με όλους
τους κανόνες θα ακολουθήσουμε
το δρόμο μας με ακόμη μεγαλύτερη
αποφασιστικότητα.
»Τα τελευταία 16 χρόνια μας,
με τους πραξικοπηματίες, με
όλους αυτούς που παλέψαμε
στην κυβέρνησή μας, αντίθετα θα
συνεχίσουμε τους αγώνες μας σε
όλη την Τουρκία.
»Όλοι όσοι περιθωριοποιήθηκαν, θα
είναι άνθρωποι πρώτης κατηγορίας
και θα απολαύσουν τις παροχές του
κράτους.
»Να πλουτίσουμε περισσότερο
τον λαό μας, με δίκαιο τρόπο να
μοιράσουμε. Θα δώσουμε την
απάντησή μας στους τρομοκράτες.
»Σήμερα δεν βγάλαμε μόνο 600
βουλευτές, αλλά ένα νέο σύστημα
μπαίνει στην πράξη με την
αναθεώρηση του Συντάγματος.
»Σήμερα θα τα αναθεωρήσουμε
και θα τα πραγματοποιήσουμε. Θα
φέρουμε εις πέρας τους στόχους μας
και το 2023.
»Θα παρακολουθήσουμε όλα τα
θέματα με λεπτομέρεια και με ζήλο.
»Με την αυτοκινητοβιομηχανία, με
την σταθερότητα, θα δουλέψουμε
μέρα – νύχτα.
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»Με το Σύνταγμά μας και
τα αποτελέσματα του νέου
συστήματος, θα συνεχίσουμε το
έργο μας. Θα κάνουμε τα επόμενα
βήματα για ανεξάρτητο τρόπο
διοίκησης. Με την εντολή του λαού
θα συνεχίσουμε.

Parish Priest: Fr. Constantinos Economos

»Σώσαμε την Τουρκία από
τους πραξικοπηματίες. Δεν θα
σταματήσουμε. Θα συνεχίσουμε
χωρίς ανάσα.

THΛ: 604-438-6432

»Όπως μας λέει κι ο ποιητής,
πιστεύουμε ότι θα υπογράψει σε
μεγαλύτερες επιτυχίες η χώρα μας.
»Εύχομαι να είναι θετικό για τη
χώρα.

4641 Boundary Road, Vancouver, B.C. Canada V5R 2N5

»Θέλω να ευχαριστήσω ξανά
αυτούς που κόπιασαν για όλα
αυτά. Θα συνεχίσουμε για ένα πιο
φωτεινό δρόμο σ’ αυτή τη χώρα. Γι’
αυτή τη βοήθεια που μου δώσατε
σας ευχαριστώ πολύ».
Πηγή: tribune.gr
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Η κακοκαιρία «χτυπά» την Μάνδρα
για δεύτερη ημέρα - Χείμαρροι και
πάλι οι δρόμοι
Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική για παροχή βοήθειας

νερού σε ορισμένους δρόμους
έχει σημειώσει απειλητική
άνοδο.
Όσον αφορά ιδιαίτερα
στην πόλη της Μάνδρας, ο
κεντρικός δρόμος Κοροπούλη
«φούσκωσε» εκ νέου από
το ορμητικό ρεύμα που
«κατεβαίνει» από το όρος
Πατέρα, ανεβάζοντας επικίνδυνα
τη στάθμη.
Ωστόσο το νερό κυλά και
απομακρύνεται χωρίς να
εμποδίζεται από οχήματα ή
άλλα βαριά αντικείμενα καθώς
οι κάτοικοι προνόησαν και
τα απομάκρυναν έγκαιρα.
Τα φερτά που κατεβαίνουν
από το βουνό παρασύρουν τα
ελαφρά αντικείμενα όπως και
τα υλικά για τα υπό κατασκευή
πεζοδρόμια.

Αγανάκτηση κατοίκων
Εξαγριωμένοι δηλώνουν οι
κάτοικοι για την απουσία για
ακόμη μια φορά των Αρχών,
ζητώντας να βρεθεί άμεσα
λύση προκειμένου να μην
περιορίζεται το έργο στην
υπογραφή προγραμματικών
συμβάσεων, σε προκηρύξεις
έργων κι άλλα διαδικαστικά,
αναγκαία σαφώς, αλλά όχι ικανά
να λύσουν τα προβλήματα στην
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική
ως αυτή την ώρα λόγω της
ισχυρής βροχόπτωσης στην
ευρύτερη περιοχή Μάνδρας Μαγούλας έχει δεχθεί 70-75
κλήσεις για αντλήσεις υδάτων
και 35 κλήσεις για παροχή
βοήθειας.
Στη περιοχή επιχειρούν 95
πυροσβέστες με 40 οχήματα.
Σε επιφυλακή ασθενόφορο
ΠΣ, ερπυστριοφόρο όχημα και
σωστική λέμβος με δύτες.
Επιπλέον εστάλησαν 10
πυροσβεστικά οχήματα (5
από Στερεά Ελλάδα και 5
από Πελοπόννησο) με 24
πυροσβέστες και ειδικά
μηχανήματα.
Στο σημείο επίσης το κινητό
επιχειρησιακό κέντρο
της Πυροσβεστικηςς & 2
γερανοφόρα οχήματα.
Εξακολουθεί η διακοπή της
κυκλοφορίεας των οχημάτων
λόγω συσσώρευσης υδάτων:
Αθηνών - Κορίνθου στο 29,5
χλμ ρεύμα προς Κόρινθο,
ανοιχτές δύο λωρίδες
κυκλοφορίας)
Αττική Οδός έξοδος πρις
Μάνδρα
Οοός Στρατηγού Ρόκα στο ύψος
της συμβολής με την οδό Δούκα
ρεύμα προς Μάνδρα
οδός Λ. Στάμου στο ύψος του
κόμβου Μάνδρας - Μαγούλας
οδός καταδρομένων προς Αγ.
Αικατερίνη Μάνδρας στα
Μέγαρα

Ωρες αγωνίας στη Μάνδρα
Αττικής απο την κακοκαιρία
Ώρες αγωνίας ζουν και πάλι
-για δεύτερη συνεχή ημέρα- οι
κάτοικοι σε Μάνδρα και

Μαγούλα εξαιτίας νέας
καταιγίδας που σημειώθηκε,
δημιουργώντας σοβαρά
προβλήματα. Στα δύο «κόπηκε»
η νέα Εθνική Οδός Αθηνών –
Κορίνθου. Εξαγριωμένοι με την
απουσία των Αρχών οι κάτοικοι.

γιατρό, ερπυστριοφόρο, όχημα
της ΕΜΑΚ και δύτες με
σωστική λέμβο.

Ήδη η Πυροσβεστική έχει
δεχτεί δεκάδες κλήσεις για
εγκλωβισμένους σε σπίτια,
καταστήματα και αυτοκίνητα,
ενώ οι δρόμοι έχουν μετατραπεί
για άλλη μια φορά σε
χειμάρρους.

Σοβαρά προβλήματα έχουν
παρουσιαστεί λόγω της σφοδρής
κακοκαιρίας, με ορμητικά νερά
να έχουν «κόψει» στα δύο την
Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου.

Τοπικοί παράγοντες, συνεργεία
του δήμου, πυροσβεστική,
αστυνομία αλλά και οι κάτοικοι
βρίσκονται επί ποδός.
Στο Κέντρο Επιχειρήσεων
της Πυροσβεστικής έχουν
γίνει δεκάδες κλήσεις για
πλημμυρισμένα σπίτια και
καταστήματα, παρά τα
συνεργεία που βρίσκονται εκεί
και επεμβαίνουν απευθείας όπου
χρειάζεται.
Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να
επέμβουν σε 20 περιπτώσεις
για να απεγκλωβίσουν
πολίτες από αυτοκίνητα
που ακινητοποιήθηκαν και
σπίτια, ενώ σε 30 περιπτώσεις
επενέβησαν για απάντληση
υδάτων. Στο σημείο επιχειρούν
80 πυροσβέστες με 40 οχήματα.
Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες
που δείχνουν τις προσπάθειες
των Πυροσβεστών να
διασώσουν τους κατοίκους, οι
οποίοι δηλώνουν έντρομοι, στη
Μαγούλα.
Συνολικά έχουν γίνει 70 κλήσεις
για αντλήσεις υδάτων σε
Μάνδρα - Μαγούλα. Πλέον όλο
ο βάρος της πυροσβεστικής έχει
επικεντρωθεί στις αντλήσεις
υδάτων καθώς δεν έχουν
δεχτεί τηλεφωνήματα για
απεγκλωβισμούς.
Στην περιοχή βρίσκεται σε
επιφυλακή ασθενοφόρο με

Χείμαρρος «έκοψε» στη μέση
την εθνική οδό ΑθηνώνΚορίνθου

Ειδικότερα, σύμφωνα με την
αστυνομία, έχει διακοπεί η
κυκλοφορία στη νέα εθνική οδό
από το 29,5 χλμ προς Κόρινθο
και στην παλαιά από το 33ο χλμ
έως τα ναυπηγεία Ελευσίνας,
καθώς και στις εξόδους της
Αττικής οδού προς Μάνδρα και
Μαγούλα.
Η αστυνομία επισημαίνει στους
οδηγούς ότι θα πρέπει να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί και να
αποφεύγουν τις μετακινήσεις
στις συγκεκριμένες περιοχές.
Απειλητική άνοδος της στάθμης
του νερού – Προβλήματα και σε
Ασπρόπυργο
Όπως ενημέρωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ
ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής
Αττικής, Γιάννης Βασιλείου,
από το άτυπο Συντονιστικό που
έχει συγκληθεί στα γραφεία της
Περιφερειακής Ενότητας, έχει
κλείσει ο δρόμος προς Κόρινθο
στο ύψος της Λουτρόπολης.
Λόγω δε της «σφοδρότητας
της καταιγίδας, πλημμυρικά
φαινόμενα παρουσιάζονται στον
Ασπρόπυργο και στη Μαγούλα,
καθώς οι όγκοι του νερού
διοχετεύτηκαν και σε άλλους
χείμαρρους με αποτέλεσμα να
επεκταθούν τα φαινόμενα αυτά
τόσο σε νέες περιοχές όσο και
κατά μήκος της Εθνικής Οδού»
δημιουργώντας μιας κατάσταση
που δυσχεραίνει το έργο
της Πυροσβεστικής η οποία
αναγκάζεται να μεταβαίνει
περιφερειακά στην περιοχή της
Μαγούλας όπου η στάθμη του

πράξη.
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Μετά τη χθεσινοβραδινή
εφιαλτική ισχυρή καταιγίδα
που είχε ως αποτέλεσμα για
μια ακόμα φορά οι δρόμοι
να μετατραπούν σε ορμητικά
ποτάμια και τους κατοίκους
να βρίσκονται σε απόγνωση,
η κακοκαιρία επέστρεψε
σήμερα για δεύτερη συνεχή
ημέρα, με τις επόμενες ώρες
να προμηνύονται εξαιρετικά
δύσκολες για την περιοχή.
Επτά ολόκληροι μήνες μετά
την τραγωδία που στοίχισε τη
ζωή σε 24 ανθρώπους και το
μόνο που ακούνε οι κάτοικοι
είναι υποσχέσεις για εξεύρεση
λύσεων σε προβλήματα ήδη
γνωστά εδώ και πολλά χρόνια
(αυθαίρετη δόμηση, ελλιπή
δημόσια έργα, μπαζωμένα
ρέματα και χείμαρροι) που
επεσήμαναν όλοι αλλά για άλλη
μια φορά κανείς δεν ανέλαβε
την ευθύνη να τα εξαλείψει.
Την ίδια ώρα, η περιφερειάρχης
Αττικής εξέδωσε ανακοίνωση
με την οποία κάνει λόγο
για πρωτόγνωρα καιρικά
φαινόμενα που σχετίζονται
με… την κλιματική αλλαγή,
προσπαθώντας να δικαιολογήσει
τα αδικαιολόγητα.
Πηγή: TO BHMA 27-06-2o18

Ντιμιτρόφ: Οι μακεδονικές ντομάτες
είναι οι πιο νόστιμες του κόσμου
Τρίτη 26/06/2018

Ο υπουργός Εξωτερικών της πΓΔΜ, Νικολά Ντιμιτρόφ, διαφημίζει
τα “μακεδονικά” προϊόντα, όπως τα αποκαλεί και συγκεκριμένα
τις ντομάτες, τις οποίες προτίθεται να στείλει ως δώρο σε όποια
χώρα υποστηρίξει την πΓΔΜ στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις.
“Οι πιό νόστιμες ντομάτες του κόσμου χωρίς ανταγωνισμό! Όποια
χώρα υποστηρίξει την “Μακεδονία” την επόμενη βδομάδα, θα σας
στείλουμε ένα πακέτο μακεδονικές ντομάτες με το ταχυδρομείο”
έγραψε ο κ. Ντιμιτρόφ στον λογαριασμό του στο Facebook
Δείτε την ανάρτηση:
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Ελληνική Κοινότητα Τορόντο Γιορτή για το τέλος
της χρονιάς του Eλληνικού Σχολείου του Αγίου
Δημητρίου
Γιορτή για τη λήξη της σχολικής
χρονιάς, των ελληνικών σχολείων
του Αγ. Δημητρίου, της Ελληνικής
Κοινότητας Τορόντο, διοργάνωσε ο
σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του
σχολείου.
Τα παιδιά-μαθητές βρέθηκαν εκεί
και γιόρτασαν με σουβλάκια και
χορούς το τέλος της σχολικής

χρονιάς. Το γεγονός κατέγραψε με την κάμερά του ο ομογενής
δημοσιογράφος Πήτερ Γαλιάτσος για λογαριασμό του ΙΟΝΙΑΝ
ΤΒ και θα το παρακολουθήσετε στη συνέχεια…
https://www.youtube.com/embed/cfnyRJmyQoM”

AHEPA Toronto

1315 Lawrence Avenue East Suite #502 Toronto, Ontario M3A 3R3		
				

Tuesday, June 12, 2018

TORONTO, ON – On Monday, June 11, 2018,
the AHEPA Toronto Lord Byron CJ1 Chapter
gathered for its general meeting and elections of
the new 2018-2019 Executive. The outgoing Executive held their final general meeting, where
they reported on the business and finances of the
Chapter and presented an overall final account
of the work that was done throughout the year.
The new Executive for the 2018-2019 will
consist of Br. Anastasios Moussas as President,
Br. Dimitrios Voudouris as Vice-President, Br.
Demetrios Fabrikis as Secretary and Athletics
Director. Also, this year’s Executive will include
Br. Antony Mavromaras as VP of Civic ResponBr. Anastasios Moussas sibility and Br. Byron Yankou, as VP of Hellenism. The installations of the new Executive will
be held on June 13, 2018 at 6:00 pm at this year’s June Reunion Dinner at
the Bluffers Restaurant (7 Brimley Road South, Scarborough).
Br. Moussas thanked the outgoing Executive for all their hard work and success and asked for more active participation and support from the members
and stressed the importance of solidarity in the future activities and overall
workings of the Chapter.
The incumbent president Br. Moussas promised to work hard for a productive and successful upcoming year and embarked in setting an agenda in advancing this year’s priorities which include the increase of membership and
Chapter growth; the successful holding of the annual golf tournament; the
organizing of fundraisers for the allocation of scholarships and the launching
of educational initiatives.
Our Chapter President has a Bachelor of Arts degree in Political Science
with specialization in International Politics and in Policy Making Process in
the private, public and community sectors from Concordia University and
a Master’s in public policy, Administration and Law (MPPAL) from York
University. In September of 2013 he obtained a Diploma in Immigration
Consultant with honours from Herzing College.
In the professional realm, Br. Moussas has been employed by the Government of Canada at the Ministry of Defense, the Hellenic Republic at the
Consulate General of Greece in Montreal, the Consulate General of Greece
in Toronto and at the World Council for Hellenes Abroad (SAE) as the Executive Director for the Region of Canada. Since June of 2007, he operates
Integrated Consulting Services (ICS), a Consulting Firm, specializing in
the provision of business and legal consulting in Greece, as well as Greek
Language Consulting Services, such as translation, interpretation, document
production and writing.
The mission of the Order of the American Hellenic Educational Progressive
Association is to promote the ideals of Hellenism: Education, Philanthropy,
Civic Responsibility and Family and Individual Excellence.
For more information, please contact:
Br. Demetrios Fabrikis, Chapter Secretary
E-mail: ahepatoronto@gmail.com

Διαßάστε εδώ εξαγωγικές
‘’πρωτιές’’ της χώρας
Μαγνήσιο: Ο µαγνησίτης που εξάγει η χώρα µας, καλύπτει το
46% της συνολικής παραγωγής της Δυτικής Ευρώπης.
Αλουµίνιο: Εδώ και µερικά χρόνια η Γαλλία ελάττωσε την
παραγωγή της σε αλουµίνιο και η Ελλάδα πλέον είναι πρώτη
στην Ευρώπη σε παραγωγή του αλουµινίου, µε χιλιάδες
εφαρµογές.

Επιστράφηκε στην Ισπανία κλεμμένη επιστολή
του Χριστόφορου Κολόμβου του 1493
7 Ιουνίου 2018
Μετά από πολυετείς έρευνες, οι αμερικανικές Αρχές επέστρεψαν στην Ισπανία το αντίγραφο της περίφημης
επιστολής του Χριστόφορου Κολόμβου του 1493 που είχε κλαπεί από την εθνική βιβλιοθήκη της Καταλονίας.
Το έγγραφο που κλάπηκε ήταν ένα από τα 16 αντίγραφα που είχαν γίνει την εποχή εκείνη, κατόπιν αιτήματος του
ίδιου του Κολόμβου, της επιστολής στην οποία ο θαλασσοπόρος εξερευνητής παρουσίαζε στο ισπανικό στέμμα
τις ανακαλύψεις του.
Η επιστολή παραδόθηκε το βράδυ της Τετάρτης στον πρεσβευτή της Ισπανίας στην Ουάσιγκτον, κλείνοντας έτσι
μια έρευνα που κράτησε πάνω από επτά χρόνια και στην οποία ενεπλάκησαν επίσης η Γαλλία και η Βραζιλία,
όπως ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας του Ντέλαγουερ.
Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, η έρευνα ξεκίνησε το 2011, αφού ένας πληροφοριοδότης ενημέρωσε τις
αμερικανικές Αρχές ότι πολλά αντίγραφα αυτής της περίφημης επιστολής είχαν κλαπεί από ευρωπαϊκές
βιβλιοθήκες και είχαν αντικατασταθεί με πλαστά.
Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι το αντίγραφο της βιβλιοθήκης της Βαρκελώνης είχε πουληθεί για πρώτη φορά
το 2005 έναντι 600.000 ευρώ από Ιταλούς παλαιοβιβλιοπώλες.
Το 2011 βγήκε και πάλι στην «αγορά» και πουλήθηκε ξανά έναντι 900.000 ευρώ.
Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις, ο «ιδιοκτήτης» της επιστολής, που δεν κατονομάστηκε, δέχτηκε να την
παραδώσει στις αμερικανικές Αρχές που απευθύνθηκαν σε ειδικούς και πιστοποίησαν την αυθεντικότητά της.
«Είναι πραγματικά τιμή μας να επιστρέψουμε αυτό το ιστορικά σημαντικό έγγραφο στην Ισπανία, τον νόμιμο
ιδιοκτήτη της», υπογράμμισε κατά τη διάρκεια της τελετής ο εισαγγελέας Ντέιβιντ Γουάις.
Ο πρεσβευτής της Ισπανίας Πέδρο Μορένες χαιρέτισε τους «δεσμούς» μεταξύ της Μαδρίτης και της Ουάσινγκτον
και την συνεργασία των αμερικανικών Αρχών με τις ισπανικές που επέφερε καρπούς και οδήγησε «στην
επιστροφή αυτού του πολιτιστικού αγαθού στην Ισπανία».

Βωξίτης: Η Ελλάδα είναι η µεγαλύτερη ßωξιτοπαραγωγός χώρα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ßωξίτης χρησιµοποιείται και στην
κατασκευή
αεροσκαφών, ηλεκτρικών συσκευών, µεταλλικών κατασκευών
και αλλού.
Σµηκτίτες: Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στον κόσµο µετά τις
Ηνωµένες Πολιτείες στην εξόρυξη σµηκτιτών, οι οποίοι έχουν
µεγάλο εύρος
εφαρµογών, όπως η διάθεση αποßλήτων, τα φάρµακα, τα
καλλυντικά και άλλα.
Νικέλιο: H Ελλάδα είναι η µοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως µε σηµαντικά κοιτάσµατα νικελίου στοτο υπέδαφός
της. Υπάρχει ένα συγκρότηµα παραγωγής νικελίου, του
µεγαλυτέρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εξάγεται στο
εξωτερικό όπως και όλα σχεδόν τα υπόλοιπα όσα εξορύσσονται.
Η Ελλάδα είναι 3η στην παγκόσµια παραγωγή ελιάς και λαδιού
Η Ελλάδα είναι 15% της παγκόσµια παραγωγής (ελιά-λάδι)
Η Ελλάδα είναι 3η σε παραγωγή κρόκου. (saffron)
Η Ελλάδα είναι 5η σε εξαγωγες σπαραγγιων
Η Ελλάδα είναι 7η παγκοσµίως σε εξαγωγές ßαµßακιού
Η Ελλάδα είναι 11η σε παραγωγή ßαµßακιού
Η Ελλάδα είναι 14η σε αφίξεις τουριστων. 18,2 εκ
Η Ελλάδα είναι 16η σε εξαγωγές τυροκοµικών προιόντων
Η Ελλάδα είναι 1η στην παγκόσµια ναυτιλία
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Το Ορθόδοξο Βάπτισμα

Ίσως ακατάλληλο για αναγνώστες
με κλειστά μυαλά.
Γραφει ο Καθηγητης Γιωργος Γκεκας
με ράντισμα η με άλλες παρόμοιες
πράξεις.
Το Βάπτισμα τελείται στο όνομα της
Αγίας Τριάδος, «του Πατρός και του
Υιού και του Αγίου Πνεύματος» σε
κάθε κατάδυση και ανάδυση.

Τ

ο Ορθόδοξο Βάπτισμα,
Μοιράζομαι λοιπόν μαζί σας τις
σκέψεις μου σχετικά με τη βάπτιση
αφού όλοι σας έχετε βαπτιστεί και
βαφτίσατε παιδία και εγγόνια.
Το Βάπτισμα είναι ένα από τα
κορυφαία Μυστήρια της Ορθόδοξου
Εκκλησίας που τελείται μόνο
μια φορά στη ζωή του ανθρώπου
(«ομολογώ εν Βάπτισμα).
Το Βάπτισμα είναι αιτία χαράς για
την πνευματική αναγέννηση και
σωτηρία του Βαπτιζομένου. Το
βάπτισμα εισάγει το βαπτιζόμενο
στην Εκκλησία του Χριστού.
Επίσης, το Βάπτισμα καθαρίζει
τον άνθρωπο από το προπατορικό
αμάρτημα, που όλοι μας
κληρονομούμε με τη γέννησή μας.
«ομολογώ εν Βάπτισμα εις αφισών
αμαρτιών», όπως διακηρύσσουμε
στο Σύμβολο της Πίστεως.
Όταν πρόκειται κάποιος να
βαπτισθεί, προσέρχεται στον Ναό
ενώπιον του Ιερέως, που θα τελέσει
το Βάπτισμα, μαζί με τον Ανάδοχό
του (Νουνός).
Με τη πρακτική του
Νηπιοβαπτισμού, που ισχύει
σημερα ο Ανάδοχος αλλά και οι
γονείς του Βαπτισμένου, είναι οι
υπεύθυνοι για την κατήχησή του
βαπτιζομένου ώστε να γνωρίσει
καλά την Ορθόδοξη πίστη.
Η Ακολουθία του Βαπτίσματος
αρχίζει με τους εξορκισμούς στην
είσοδο της εκκλησίας . Πρόκειται
για ευχές, με τις οποίες φυγαδεύεται
ο διάβολος και ο άνθρωπος
απελευθερώνεται από την δαιμονική
κυριαρχία.
Ακολουθεί η Ομολογία ότι
«αποτάσσεται τω σατανά» (δεν
θέλει να έχει καμία σχέση μ’ αυτόν
και με κάθε δαιμονικό έργο) και ότι
«συντάσσεται τω Χριστώ» .
Στη συνέχεια ο Ανάδοχος (ε
ο/η κουμπάρα) εν ονόματι του
βαπτιζομένου απαγγέλει το Σύμβολο
της Πίστεως. Με τον τρόπο αυτό
δηλώνει ότι αποδέχεται ολόκληρη
τη χριστιανική διδασκαλία, χωρίς
μεταβολές, η προσθήκες.
Ακολουθεί η απέκδυση, (γδύσιμο)
του βαπτιζομένου . Η κίνηση είναι
συμβολική ο Βαπτιζόμενος αφήνει
τα ρούχα του εγκαταλείπει τον
παλαιό του εαυτό, για να «ενδυθεί»
τον Ιησού Χριστό.
Μετά το εισαγωγικό αυτο μέρους
του Μυστηρίου, ο Ιερεύς έρχεται
ενώπιον της κολυμβήθρας του αγίου
Βαπτίσματος. Διαβάζει ευχές,
και αγιάζει το νερό, στο οποίο θα
γίνει το Βάπτισμα. Επίσης διαβάζει
μια ευχή, και αγιάζει το λάδι, που
προσφέρεται για την επάλειψη του
Βαπτιζομένου.

Εξερχόμενος από το νερό, ο
Βαπτιζόμενος είναι πλέον πλήρες
και μόνιμο μέλος της Εκκλησίας. Ο
Βαπτιζόμενος, κατά κάποιον τρόπο
«ενδύεται» τον Χριστό: «Όσοι εις
Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν
ενεδύσασθε»
Η τριπλή κατάδυση και ανάδυση
συμβολίζει την Ταφή και στην
Ανάσταση του Χριστού. Μέσα
στο νερό πεθαίνει και θάπτεται ο
παλαιός άνθρωπος, και γεννιέται
ένας νέος Χριστιανός. Το Βάπτισμα
δηλαδή αποτελεί πραγματική
«αναγέννηση» γέννηση για δεύτερη
φορά .
Ακολουθεί η σφράγιση με το
άγιο Μύρο, (το Μυστήριο του
Χρίσματος).
Ο Βαπτιζόμενος ενδύεται με λευκά
ενδύματα, σύμβολο της ψυχικής
καθαρότητας. Ο Βαπτιζόμενος
ενδύεται «χιτώνα φωτεινών», τον
οποίο πρέπει να διατηρεί κατά το
δυνατό λευκό και αμόλυντο στη ζωη
του.
Στη συνέχεια γίνεται ο πανηγυρικός
χορός γύρω από την Κολυμβήθρα.
Η αναμμένη λαμπάδα, συμβολίζει
το φως και τη Χάρη του αγίου
Βαπτίσματος.
Ο Σταυρός που φορά ο ιερέας στο
βαπτιζόμενο είναι ένδειξη ότι είναι
Χριστιανός.
Η κοπή μέρους των μαλλιών της
κεφαλής του, βαπτιζόμενου είναι η
αφιέρωση του στο Χριστό.
Το Βάπτισμα συνδέεται με το
«δόσιμο» τού ονόματος στο
παιδί. Ο νόμος παρέχει στον
γονέα το δικαίωμα να δηλώσει στο
Ληξιαρχείο το ονομα τού παιδιού
και πριν από τη βάπτιση του. Το
όνομα πού δίδεται στο παιδί με
επισημότητα κατά την Βάπτιση
πρέπει απαραιτήτως να είναι
χριστιανικό η αρχαίο Ελληνικό .
Δεν επιτρέπεται να γίνουν
ανάδοχοι δεδηλωμένοι άθεοι ,οι
μη ορθόδοξοι, έστω και αν είναι
χριστιανοί , οι μη όντες σε θέση να
απαγγείλουν το «πιστεύω» και τα
πολύ μικρά παιδιά, ηλικίας κάτω
των 10 ετών λόγω ανωριμότητας.
Αυτοί δεν είναι σε θέση να
αναλάβουν το έργο τού αναδόχου
πού είναι έργο πίστεως ευθύνης, και
αγωγής.

Με το λάδι αυτό, ο Ιερεύς
σημειώνει το σημείο του Σταυρού
στα σημαντικότερα μέρη του
σώματος του Βαπτιζομένου,
επαλείφεται ολόκληρος ο
Βαπτιζόμενος από τον Ανάδοχό
του. Η πράξη αυτή συμβολίζει ότι ο
βαπτιζόμενος θα έχει την προστασία
του Θεού.

Δυο λόγια για το Βάπτισμα με
ράντισμα που επικρατεί στις
δυτικές χριστιανικές θρησκείες. Η
εννοιολογική σημασία της λέξης
«βάπτισμα» σημαίνει κατάδυση
και ανάδυση και όχι «ράντισμα». Ο
Κύριος βαπτίσθηκε στον Ιορδάνη
ποταμό και ολες οι μαρτυρίες της
αρχαίας Εκκλησίας αναφέρονται
σαφώς σε Βάπτισμα σε νερό.
Βεβαία μαρτυρείται και Βάπτισμα
με τριπλή επίχρυση ύδατος, αλλά
μόνο για περιπτώσεις ανάγκης
. Το «δια ραντισμού βάπτισμα»
αλλοιώνει τον τύπο του αγίου
Βαπτίσματος: που πρέπει να γίνεται
με κατάδυση.

Ακολουθεί η κάθε αυτού Βάπτιση
με τριπλή κατάδυση και ανάδυση
στο νερό. Η πράξη αυτή είναι το
κύριο συστατικό του Βαπτίσματος
και δεν μπορεί να αντικατασταθεί

Ακόμα η Ορθόδοξη Εκκλησία
δέχεται το Βάπτισμα στον αέρα
(αεροβάτησα) σε περιπτώσεις
ανάγκης όπως αν κινδυνεύει η ζωη
ενός αβάπτιστο μωρού.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας
δέχθηκε πολύ νωρίς την πράξη του
Νηπιοβαπτισμού (το Βάπτισμα
στη νηπιακή ηλικία). Άλλες
Χριστιανικές θρησκείες διαφωνούν,
ισχυριζόμενες ότι το νήπιο δεν έχει
ακόμη κρίση για να εκφράσει την
πίστη του, Και βεβαία τα νήπια δεν
έχουν κρίση . Όμως, ο Κύριος δεν
απαιτεί την πίστη από τα νήπια . Η
Εκκλησία βαπτίζει τα νήπια, γιατί
υπάρχει περίπτωση να πεθάνουν
αβάπτιστα.
Άλλωστε, δεν ρωτάμε τα βρέφη
ούτε για την φυσική τους γέννηση,
αν συμφωνούν με τον εμβολιασμό
τους, για να παραμείνουν στη
ζωη, η αν θέλουν να πανε
σχολειό. Για όσους ισχυρίζονται
ότι με τον νηπιοβαπτισμό
παραβιάζεται η ελευθέρια τού
ανθρώπου, επειδή το παιδάκι
βαπτίζεται χωρίς να ερωτηθεί
καί συγκατανεύσει, η απάντηση
είναι ότι ό νηπιοβαπτισμός όπως
και τα παραπάνω παραδείγματα
εντάσσονται στο καλώς νοούμενο
συμφέρον του παιδιού. Τέλος η
Εκκλησία βαπτίζει τα νήπια με τη
θέληση και την ευθύνη των γονέων
έτσι το Βάπτισμα ούτε παραβιάζει
την ανθρώπινη ελευθερία, ούτε
σώζει αναγκαστικά, όταν δεν
συγκατατίθεται ο Βαπτιζόμενος.
Η ονοματοθεσία δεν είναι μια
απλή ληξιαρχική πράξη, είναι
εκκλησιαστική πράξη. Αυτό
γίνεται εθιμικά γιατί σύμφωνα
με την Εκκλησιαστική παράδοση
το όνομα δίδεται στο παιδί την
8η ήμερα από τη γέννηση του.
Ονοματοθεσία την όγδοη μέρα
στηρίζεται στα όσα έγιναν την
όγδοη ημέρα στο βρέφος Ιησού
Χριστό, ο οποίος υπέστη τότε την
περιτομή και « εκλήθη το όνομα
αυτού Ιησούς ». Επίσης, η εκλογή
της όγδοης ημέρας, ως της ημέρας

της ονοματοθεσίας έχει βαθύτερη
θεολογική σημασία. Βιβλικά ο
αριθμός επτά είναι το σύμβολο
του κόσμου που δημιούργησε ο
Θεός « καλόν λίαν ». Η έβδομη
είναι η ημέρα κατά την οποίαν ο
Δημιουργός αναπαύθηκε και την
ευλόγησε. Η ημέρα αυτή είναι
μια διακοπή της εργασίας. Για την
ημέρα που είναι πέρα από το επτά
το οκτώ γίνεται πλέον σύμβολο του

νέου «χρόνου της πληρότητας» .
Το οκτώ υποδεικνύει τη δυναμική
προοπτική για την υπέρβαση του
φθοροποιού χρόνου, των επτά
ημερών. Τοποθετώντας λοιπόν η
Εκκλησία την ονοματοθεσία κατά
την όγδοη ήμερα το βρέφος γεύεται
την όγδοη ημέρα ως ημέρα πέρα
από το χρόνο, ως συμμετοχή στην
ανέσπερη ημέρα της Βασιλείας των
ουρανών.

Ιστορική επέτειος, 26 Ιουνίου...
250 χρόνια ελληνικής
παρουσίας στην Αμερική
Oι πρώτοι ‘Ελληνες μετανάστες, περίπου 400 από την
Πελοπόννησο και νησιά του Αιγαίου, έφτασαν στην σημερινή
επικράτεια των ΗΠΑ,
στις 26 Ιουνίου 1768
(επί οθωμανικής
κατοχής/υποδούλωσης
στην Ελλάδα), στον
άγιο Αυγουστίνο
βορειοανατολικής
Φλόριδας, γιά να
εργαστούν σε φυτείες,
γύρω από την -υπό
δημιουργία- πόλη
‘’Νέα Σμύρνη’’,
νοτιότερα. Μετά από κακουχίες, επέστρεψαν στον άγιο
Αυγουστίνο γιά μόνιμη εγκατάσταση. Επίσημα, είναι οι πρώτοι
‘Ελληνες μετανάστες στην αμερικάνικη ‘Ηπειρο.
Ο Ιωάννης Γιαννόπουλος, με καταγωγή από την Αρκαδία,
δημιούργησε και το ‘’ξύλινο σπίτι’’, που αργότερα έγινε το πρώτο
σχολείο στην επικράτεια των ΗΠΑ (άγιο Αυγουστίνο).
Εορταστικές εκδηλώσεις γιά να τιμηθεί η ιστορική επέτειος, έχουν
προγραμματιστεί γιά το διήμερο 22-23 Σεπτεμβρίου 2018, με την
παρουσία της πολιτικής ηγεσίας Ελλάδας και ΗΠΑ. Παράλληλα,
προγραμματίζονται και εκδηλώσεις, το ίδιο διήμερο, σε πόλεις
των ΗΠΑ, με μεγάλες ελληνικές παροικίες.
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Οδηγίες για «ψητά» χοιρινά του τηγανιού
Γαστρονόμος

Κανελόνια με Μπεσαμέλ
22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Υλικά
•
1 κουτί
κανελόνια
•
½ κιλό
σπανάκι
•
120 γρ. ξερό
κρεμμύδι
•
100 γρ.
κρεμμύδι φρέσκο
•
2 σκελίδες σκόρδο
•
1/2 ματσάκι άνηθο (ψιλοκομμένο)
•
100 γρ. ελαιόλαδο
•
Αλατοπίπερο
•
100 γρ. γραβιέρα
•
250 γρ. ανθότυρο
•
100 γρ. πάριζα
•
100 γρ. γαλοπούλα
•
100 ml κρασί λευκό
•

•
2 φάκελοι Μπεσαμέλ ΓΙΩΤΗΣ
1.500 ml γάλα

Διαδικασία
Σοτάρετε τα κρεμμύδια, το πράσο και το σκόρδο στο ελαιόλαδο,
σβήνετε με κρασί και αλατοπιπερώνετε. Αφού πιει όλα τα νερά
ρίχνετε και το σπανάκι και συνεχίζετε το ψήσιμο μέχρι να
εξατμιστούν όλα τα υγρά. Προσθέτετε τα υπόλοιπα υλικά, εκτός
της Μπεσαμέλ ΓΙΩΤΗΣ. Γεμίζετε τα κανελόνια με το μείγμα και
τα τοποθετείτε σε βουτυρωμένο πυρέξ. Γεμίζετε τα ¾ του πυρέξ με
500 ml γάλα. Φτιάχνετε τη Μπεσαμέλ σύμφωνα με τις οδηγίες της
συσκευασίας, προσθέτετε 1.000 ml γάλα κα την απλώνετε πάνω από
τα κανελόνια. Πασπαλίζετε με λίγο τυρί τριμμένο. Τέλος, ψήνετε
στους 200 με αέρα για 30΄και στους 250 για 15-30΄ μέχρι να πάρει
λίγο χρώμα.
Πηγή: www.sintages-jotis.gr

Kρεμμυδάτη ρεβιθάδα στην κατσαρόλα
με φρέσκια ντομάτα
13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Συνταγή: Νένα Ισμυρνόγλου Φωτογραφία: Jessica Morfis
Υλικά
•
250 γρ. ρεβίθια (μουλιασμένα αποβραδίς)
•
4 ξερά κρεμμύδια, ψιλοκομμένα
•
2 μέτρια καρότα, σε κυβάκια 1 εκ.
•
300 γρ. ώριμες ντομάτες, ξεφλουδισμένες και
ψιλοκομμένες
•
1 κουτ. σούπας χυμός λεμονιού
•
1 κουτ. σούπας πάπρικα γλυκιά
•
1/3 κουτ. γλυκού πάπρικα καυτερή
•
1 κουτ. δεντρολίβανο ξερό, καλά κοπανισμένο
•
70 ml ελαιόλαδο
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Διαδικασία
Στραγγίζουμε τα ρεβίθια, τα βάζουμε σε μια κατσαρόλα μαζί με 1
λίτρο νερό και βράζουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου 1 ώρα, μέχρι
να μαλακώσουν (δεν τα σουρώνουμε).
Παράλληλα, σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε το μισό λάδι σε δυνατή
φωτιά και σοτάρουμε τα κρεμμύδια και τα καρότα για περίπου
3-4 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν ελαφρώς. Προσθέτουμε την
ντομάτα, αλατοπιπερώνουμε και μαγειρεύουμε για άλλο 1 λεπτό,
ανακατεύοντας.
Ρίχνουμε το μείγμα λαχανικών στα ρεβίθια (μόλις περάσει η 1 ώρα
μαγειρέματός τους), προσθέτουμε τις πάπρικες, δυναμώνουμε τη
φωτιά και μαγειρεύουμε για άλλα 10 λεπτά, ώστε να αναμειχθούν
οι γεύσεις και να εξατμιστούν τα περισσότερα υγρά. Αποσύρουμε
από τη φωτιά. Χτυπάμε στον πολυκόφτη 1/2 κουτάλα ζουμί από το
φαγητό μαζί με λίγα ρεβίθια, το υπόλοιπο ελαιόλαδο και τον χυμό
λεμονιού μέχρι να σχηματιστεί μια λεία σάλτσα.
Περιχύνουμε με τη σάλτσα τα ρεβίθια με τα λαχανικά,
πασπαλίζουμε με το δεντρολίβανο, ανακατεύουμε και σερβίρουμε.
Στο ποτήρι μας μια ρετσίνα ή μια red ale.

Ποια μέρη του χοιρινού κάνουν για
τηγάνι;
Για ψήσιμο στο τηγάνι ενδείκνυνται
οι μπριζόλες, το ψαρονέφρι και οι
πανσέτες (αν και αρκετά λιπαρές).
Συγκεκριμένα:
Μπριζόλες λαιμού: Πολύ μαλακές
και με αρκετό λίπος, που φτάνει
από 20% έως 40% ανάλογα με
το ζώο. Γίνονται πολύ νόστιμες
ως τηγανιά, γιατί διατηρούν την
τρυφερότητά τους. Κατά το ψήσιμο
δεν προτείνεται να προσθέσουμε
κάποια λιπαρή ουσία.
Προτιμάμε να τις ψήνουμε σε
μέτρια φωτιά, ώστε να βγάλουν
σιγά-σιγά το λίπος τους και να
ψηθούν μέσα σε αυτό. Θα πρέπει να
έχουν πάχος μέχρι 1,5 εκ., ώστε να
ψηθούν και να μείνουν μαλακές.

για πολύ νόστιμες και γρήγορες
σάλτσες. Βγάζουμε την μπριζόλα
από το τηγάνι και την αφήνουμε σε
ένα πιάτο να «ξεκουραστεί». Για να
πάρουμε τα νόστιμα υπολείμματα
από το ψήσιμο του κρέατος,
χρειαζόμαστε κρασί ή άλλο αλκοόλ
Πώς ψήνουμε τις μπριζόλες
της αρεσκείας µας. Με το τηγάνι
•
Μια µπριζόλα βάρους
σε μέτρια φωτιά, ρίχνουμε σιγάπερίπου 200 γρ. και πάχους 1,5 - 2
σιγά το υγρό και αρχίζουμε να
εκ. υπολογίζουµε πως χρειάζεται
«ξύνουμε» µε μια ξύλινη σπάτουλα
περίπου 12 - 25 λεπτά ψήσιµο σε
την επιφάνεια του σκεύους ώστε
µέτρια φωτιά (αναλυτικότερα βλ.
να διαλυθούν τα καμένα λίπη.
πίνακα στη διπλανή σελίδα). Στην
αρχή χρειάζεται πολύ δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε λίγη μουστάρδα,
μέλι, μυρωδικά και μπαχαρικά της
Πριν τις βάλουµε µέσα, ελέγχουµε
αρεσκείας μας και φτιάχνουμε μια
αν το σκεύος έχει κάψει καλά.
νόστιμη σάλτσα για την μπριζόλα
•
Αν πρόκειται για
µας σε µόλις 10 λεπτά. Αν θέλουμε,
µπριζόλες κόντρα ή άλλα µέρη που
έχουν λιγότερο λίπος, θα χρειαστούν μπορούµε πριν από το τέλος του
μαγειρέματος να βάλουµε την
λιγότερο ψήσιµο για να µη
μπριζόλα μέσα στη σάλτσα µαζί
στεγνώσουν. Γι’ αυτά τα κοµµάτια
µε τα υγρά που έχει αφήσει στο
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
πιάτο, ώστε να συμμαγειρευτεί για 2
Ο χρόνος ψησίματος εξαρτάται από το πάχος των φετών - βλ. τον κάτωθι πίνακα.
που βρίσκεται κοντά στο οστό (το
οποίο είναι και το πιο παχύ) δεν
θα έχει ψηθεί, ενώ η υπόλοιπη
µπριζόλα µπορεί να έχει ήδη
στεγνώσει.

Σπαλομπριζόλες: Θεωρούνται
ιδανικές για τηγάνι, είναι μέτρια
λιπαρές, με λίπος από 10% έως
30%. Ιδανικό πάχος για να μη
στεγνώσουν κατά το μαγείρεμα
είναι από 1,5 έως 2 εκ., ώστε
να προλάβουν να ψηθούν στο
εσωτερικό τους και να παραμείνουν
ζουμερές.
Μπριζόλες κόντρα: Εχουν ελάχιστο
ενδομυϊκό λίπος, γι’ αυτό γίνονται,
κατά προτίμηση, μαγειρευτές. Στο
τηγάνι χρειάζεται προσοχή για να
μη στεγνώσουν, οπότε προτιμάμε να
τις κάνουμε σοτέ, σε ρηχό σκεύος
κλεισμένες με καπάκι, για να
διατηρούνται οι υδρατμοί κατά το
μαγείρεμα. Το ιδανικό πάχος είναι
1 εκ. Επίσης, μπορούν να γίνουν
πολύ νόστιμες ξεκοκαλισμένες,
κομμένες σε λεπτές φέτες, σκέτες ή
παναρισμένες (σνίτσελ).
Πανσέτες: Τις προτιμάμε
κομμένες σε πάχος περίπου 1,5
εκ., που τους επιτρέπει να γίνουν
τραγανές και να είναι καλοψημένες
αλλά ζουμερές στο εσωτερικό
τους. Επειδή έχουν πολύ λίπος, δεν
χρειάζεται να προσθέσουμε λιπαρή
ουσία στο τηγάνι. Τις ψήνουμε σε
σκεύος που έχουμε ζεστάνει σε
μέτρια φωτιά, για να προλάβει το
λίπος να ξεροψηθεί μέχρι να γίνουν
στο εσωτερικό τους.
Μπριζόλες με ή χωρίς κόκαλο;
Συνηθίζουμε να ψήνουμε τις
µπριζόλες µε το κόκαλο, ωστόσο
µπορούµε να ζητήσουµε από τον
κρεοπώλη να το αφαιρέσει, ώστε να
εξασφαλίσουµε το ψήσιµο ακόµη
και στα πιο δύσκολα σηµεία, εκεί
όπου το κρέας είναι «κολληµένο»
πάνω στο οστό. Το παίρνουµε,
όµως, για να το προσθέσουµε στο
σκεύος κατά το µαγείρεµα, ώστε
να αναβαθµίσουµε τη σάλτσα που
θα φτιάξουμε μετά το ψήσιμο ή να
το χρησιµοποιήσουµε για άλλες
παρασκευές (ζωµούς κ.λπ).
Αν δεν το αφαιρέσουµε, θα ήταν
καλό να ελέγξουµε αν το πάχος της
µπριζόλας είναι ίδιο µε το πάχος του
οστού.
Αν δεν είναι, ζητάµε από τον
κρεοπώλη να το φέρει σε ίδιο
µέγεθος, διαφορετικά κατά τη
διάρκεια του ψησίµατος το κοµµάτι

ρηχές κατσαρόλες (τύπου πλασοτέ)
ή βαθιά τηγάνια µε καπάκι. Το
καπάκι θα συγκρατήσει τους
υδρατµούς στο σκεύος και δεν θα
αφήσει το κρέας να στεγνώσει.
Ακόµη, µέσα στο σκεύος θα
δηµιουργηθεί µια πολύ νόστιµη
σάλτσα από τα υγρά του ίδιου του
κρέατος.
•
Μόλις τις βάλουµε
στο τηγάνι, µετριάζουµε τη
θερµοκρασία. Όταν περάσουν
περίπου 7 - 8 λεπτά (ανάλογα και
με το είδος της μπριζόλας), τις
γυρίζουµε για να ψηθούν και από
την άλλη. Πρέπει να ροδίσουν
καλά προτού τις γυρίσουμε. Αν
χρειαστούν περισσότερο ψήσιµο,
συνεχίζουµε µε συχνότερα
γυρίσµατα. Στο τέλος του
καθορισµένου χρόνου ελέγχουµε
µε ένα µαχαίρι στο εσωτερικό (στο
κέντρο της µπριζόλας και κοντά
στο κόκαλο) και, αν χρειάζεται, την
ψήνουµε λίγα λεπτά ακόµη. Σηµάδι
πως δεν έχουν ψηθεί σωστά είναι
κάποια ροζ σηµεία στο εσωτερικό
τους.
•
Είναι σηµαντικό να
βάλουµε στο σκεύος µόνο όσες
µπριζόλες χωράνε άνετα. Αν τις
στριµώξουµε, η θερµοκρασία θα
πέσει απότοµα στο σκεύος και,
αντί να κάνουν ωραία κρούστα
και να ψηθούν σωστά, θα βγάλουν
τα υγρά τους και θα µοιάζουν σαν
βρασµένες. Οπότε, αν χρειαστεί, τις
ψήνουµε σε δόσεις.
•
Οι χοιρινές µπριζόλες
στεγνώνουν γρήγορα µετά το
ψήσιµο και γίνονται σκληρές, οπότε
πρέπει να καταναλωθούν αµέσως.
Σάλτσες στη στιγµή
Τα καμένα υπολείμματα που έχουν
μείνει μετά το ψήσιμο του κρέατος
στο τηγάνι µπορούν να γίνουν βάση

λεπτά και να πάρει τα αρώματα της
σάλτσας.
Πώς ψήνουμε το ψαρονέφρι στο
τηγάνι;
Ολόκληρο: Βάζουμε ένα μεγάλο
τηγάνι (προτιμότερο) αντικολλητικό
σε δυνατή φωτιά και το αφήνουμε
να κάψει. Λαδώνουμε ελαφρώς το
ψαρονέφρι, το αλατοπιπερώνουμε
από όλες τις πλευρές και το
βάζουμε στο καυτό σκεύος. Το
σοτάρουμε για περίπου 6 - 7 λεπτά,
μέχρι να ροδίσει ομοιόμορφα από
όλες τις πλευρές. Στη συνέχεια
χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε
με καπάκι (αν το τηγάνι μας δεν
έχει, χρησιμοποιούμε το καπάκι
από μια μεγάλη κατσαρόλα) και
συνεχίζουμε το ψήσιμο για άλλα
10 - 12 λεπτά, γυρίζοντάς το 2 3 φορές, ή μέχρι το ψαρονέφρι
να γίνει στο εσωτερικό του. Για
να βεβαιωθούμε πως δεν έμεινε
άψητο, βυθίζουμε ένα θερμόμετρο
ψητού στο κέντρο του φιλέτου,
στο σημείο με τη μεγαλύτερη
διάμετρο. Το φιλέτο είναι έτοιμο
όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει
τους 68° C. Καλό είναι όμως να
μην ξεπεράσει τους 72° C, για να

μη στεγνώσει. Αν δεν έχουμε
θερμόμετρο, κάνουμε μια μικρή
τομή στο φιλέτο στο πιο χοντρό
σημείο του με ένα μαχαίρι. Αν
δούμε ότι είναι ροζ το ψαχνό
στο εσωτερικό, τότε θέλει λίγο
ψήσιμο ακόμη.

Αν έχει απλώς μια ροζέ
γυαλάδα, δεν χρειάζεται να το
ψήσουμε περισσότερο, γιατί η
θερμοκρασία που θα έχει στο
εσωτερικό του θα συνεχίσει να
το ψήνει και αφού το βγάλουμε.
Σε φέτες: Ροδίζουμε τις φέτες
του φιλέτου σε καυτό τηγάνι
με λίγο λάδι και από τις δύο
πλευρές.
Χαμηλώνουμε τη φωτιά και
συνεχίζουμε το ψήσιμο με
σκεπασμένο σκεύος για λίγα
λεπτά, μέχρι να ψηθεί το κρέας.

News release by the Ministry of Municipal
Affairs and Housing, and City of Vancouver

WITH CANNABIS LEGALIZATION AROUND THE CORNER, FEDS
SHOULD HEED SENATE CALL FOR THIRD-PARTY OVERSIGHT:
SENATOR LANKIN

June 20, 2018
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Province provides better housing as City closes Regent Hotel

Frances Lankin, P.C.
ISG - (Ontario)

The Government of British Columbia is working with the City of Vancouver
to move people living at the Regent Hotel into safer, more secure accommodations.
“Everyone deserves a healthy place to call home,” said Selina Robinson,
Minister of Municipal Affairs and Housing. “Getting those most in need into
safe, supported homes is just one of the ways we’re tackling the housing
crisis, and making life better for all British Columbians.”
The City of Vancouver’s chief building official has determined that, due to
decades of underinvestment and mismanagement by the building owners,
the structural and life-safety deficiencies at the Regent Hotel, 160 E Hastings St., constitute an unsafe condition.
An order was issued on Wednesday, June 20, 2018, directing that occupancy
of the Regent cease, as of June 28, 2018. This action is based on city-commissioned third-party engineering assessments of the building.
Given the urgent need for alternative and affordable housing for Regent residents, the provincial government has stepped in with funding through the
Building BC: Supportive Housing Fund. The Province has purchased two
buildings on Main Street, called the Jubilee Rooms, with space for nearly 80
of the Regent residents.
The Jubilee Rooms were purchased for $12.5 million. A recent market
appraisal valued the property at $13.25 million.
While general security and cleanliness of the Regent has improved since
non-profit housing operator, Atira Women’s Resource Society, took over
management of the building, the closure follows years of health and safety
violations that were not addressed by the owners. With the support of Atira
and other service providers, including RainCity Housing, approximately
50 Regent tenants already have moved to other locations in the past several
weeks.
The City has issued numerous orders to the owners to correct deficiencies
and, to date, has referred more than 400 bylaw violations for prosecution.
Those charges are making their way
through the courts. In addition, the City has attempted to work with the
owners to hire professionals to work on the structural and safety issues with
the building. Work was started, but has not been completed.
“After many years of deplorable negligence by the owners of the Regent
Hotel, the City and Province must intervene for the safety and well-being
of tenants,” said Vancouver Mayor Gregor Robertson. “The City’s frequent
safety inspections at the Regent resulted in over 1,000 outstanding bylaw
violations, of which 445 were referred to prosecution. In the coming days
and weeks, city staff will work closely with BC Housing, Vancouver Coastal
Health, Atira and RainCity to support people moving out of the Regent and
into their new, safe homes at the Jubilee Rooms.”
RainCity Housing will manage the Jubilee Rooms where tenants will live
in renovated rooms, have working washrooms, a meal program and 24/7
support services.
The safety and well-being of the Regent tenants, and ensuring all tenants
have the housing they need, is the top priority. While it is the owners’ legal
obligation to support tenants with relocation and compensation under the
Residential Tenancy Act, the City, BC Housing, Vancouver Coastal Health,
and other community partners will provide supplemental support to help
tenants move to better housing, and are working to ensure they receive
compensation.

Cannabis legalization is coming. Canadians voted for it. And Senators—
who are now debating this important
piece of legislation—should not
stand in their way. That being said,
I am convinced that continued
oversight will be key to the success
of legalization.
At this point, the case for legalization is clear—prohibition simply
isn’t working.
The federal government has argued
that a market for recreational cannabis would help reduce use among
young people, improve the handling
of public health issues, and work to
eliminate the illegal market.
But developing sound public policy
is no easy feat.
Ending decades of cannabis prohibition is riddled with complexities,
both legal and social. Moreover,
there’s little precedent to work with.
Canada is only the second country
to attempt cannabis legalization
on a national level—the first being
Uruguay, a country with the same
population as Toronto.
As a result of this complexity, Bill
C-45 was conceptualized by an
independent task force, headed by
Anne McLellan, a former deputy
prime minister.
Since the legislation cleared the
House of Commons, senators
have pored over it—Bill C-45 was
considered by six separate Senate
committees, each inviting a host of
subject-matter experts.
Here’s one of the main takeaways:
our understanding of cannabis,
from a public health perspective,
is evolving, and will continue to
evolve, after recreational cannabis
is legalized. The science just isn’t
conclusive yet. Committee witnesses reported that prohibition made
proper research almost impossible.
In fact, new studies published over
the course of the Senate study
of C-45—particularly relating to
impacts on the developing brain and
mental health in general—call some
of the more alarmist testimony into
question.
As a result, Senators’ approach
ought to be cautious, as opposed to

restrictive, in our recommendations.
By that same logic, senators are suggesting better oversight, monitoring
and evaluation once the legal market
is rolled out. As our understanding
as a society of the effects of cannabis increases, better policy solutions
will become clearer.
That’s why the Senate Committee
on Social Affairs, Science, and Technology recommended the creation
of an independent task force, made
up of content experts and tasked
with monitoring the rollout of this
legislation.
Moreover, access to non-partisan
insight will benefit how Canadians,
academics, and other countries come
to understand this exceedingly bold
step.
Senators and others have done their
best to identify and improve on
problem areas in this legislation;
however, it would be naive to suggest it is perfect. It is reasonable to
expect that we will learn more about
the benefits and drawbacks of legalization through lived experience.
A third-party task force would serve
as an accessible repository of the
information we collect and promote

the sharing of best practices in
cannabis policy in a manner that is
accessible to all levels of government.
By the same token, there is no
justifiable reason for further delay,
as some are calling for. Cannabis
use is widespread in Canada. A
new approach is clearly needed to
help address the very real issues of
substance abuse and mental illness
which we often see associated
with—though not necessarily caused
by—cannabis use.
While there will surely be bumps
along the road, I am convinced the
government is serious about the
public health approach set out in
Bill C-45. However, this will only
work if we can identify and adapt
along the way. If Canadians can’t
keep an eye on what we’re passing,
the honest objectives of this bill may
go up in smoke.
Frances Lankin is a senator representing Ontario. She previously
served as Ontario’s Minister of
Government Services, Minister of
Health and Minister of Economic
Development and Trade.
This article appeared in the June 5,
2018 edition of The Hill Times.

Greek Orthodox Community of East Vancouver
Special message from President of the Greek Orthodox Community
of East Vancouver, Kostas Nikolaou
Dear Friends, Members and Parishioners of Saints Nicholas and Dimitrios Greek Orthodox Church and the Greek Orthodox Community of East
Vancouver
As many of you know, Our Summerfest Society is getting ready for our
Annual Vancouver Greek Summerfest to be held July 5 to 15th. Of course
the Society welcomes your participation and volunteer efforts.
But we want to remind you that the Greek Orthodox Community of Surrey
has started their Festival today and will run until Sunday June 17th.
Let’s support them as best we can, especially since the weather outlook is
not in their favor for the next week.
Their website is here: http://www.surreygreekfoodfest.com/
Their community Facebook page is here: https://web.facebook.
com/Greek-Orthodox-Community-of-Surrey-and-Fraser-Valley-1769642913259015/
Their Facebook event page is here: https://web.facebook.com/
events/2043868929187904/
Warm regards
-Konstantin (Kostas) Nikolaou
President
Greek Orthodox Community of East Vancouver
1-604-649-2425 Mobile
1-855-999-0062 Ext 8 - Toll Free

*Aluminum Railing *Glass Railing *Patio Covers *Fences & Motorized Gates * Window Guards

18521 - 97th Avenue, Surrey, B.C., V4N 3N9
E-Mail : info@contemporaryrailings.com

O Έλληνας ιδιοκτήτης με πάνω από 40 χρόνια ειδικότητα στις κατασκευές με αλουμινένια
κάγκελα, για βεράντες, μπαλκόνια και φράκτες, και αυτόματες πόρτες.
’Εχει εξαιρετικές τιμές και είναι πολύ ειλικρινής στην εργασία του.

FOR
FREE ESTIMATE

CALL: Steve Schismenos

Tel:604-455-0703
Fax:604-455-0723
Cell: 604-816-1367
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Μπραντ), Κεντίρα (58’ Γκόμες),
Κρόος, Οζίλ, Ρόις, Γκορέτσκα (63’
Μίλερ), Βέρνερ
Πηγή: Η Καθημερινή 27-06-2018

Πρωταθλητής Ευρώπης
στο πόλο ο Ολυμπιακός

Πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο στέφθηκε ο Ολυμπιακός.
Με μία συγκλονιστική εμφάνιση και κορυφαίους τους Πάβιτς και
Φουντούλη, ο Ολυμπιακός νίκησε 9-7 την Προ Ρέκο στον τελικό του
final-8 της Γένοβας και κατέκτησε πανάξια το Champions League στην
υδατοσφαίριση, για δεύτερη φορά στην ιστορία του.
Τα οκτάλεπτα: 2-1, 2-3, 3-2, 2-1
Ολυμπιακός (Βλάχος): Πάβιτς, Μυλωνάκης, Δελακάς, Γενηδουνιάς 1,
Φουντούλης 4, Νικολαΐδης, Δερβίσης 1, Μπούσλιε 1, Μουρίκης, Γούνας 1,
Αργυρόπουλος, Ομπράντοβιτς 1, Γαλανόπουλος
Προ Ρέκο (Βουγιασίνοβιτς): Τεμπέστι, Ντι Φούλβιο 2, Μάντιτς 1, Αλεσιάνι
1, Μολίνα 1, Μποντέγας, Ίβοβιτς 1, Ετσενίκε 1, Φιγκάρι, Φιλίποβιτς,
Αϊκάρντι, Τζίτο, Βολάρεβιτς
Συγχαρητήρια Γ. Βασιλειάδη
Συγχαρητήρια στην ομάδα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού έδωσε με
ανάρτησή του στο twitter ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης.
«Ο Ολυμπιακός έγραψε ακόμη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του
ελληνικού πόλο κατακτώντας για 2η φορά την κορυφή της Ευρώπης. Θερμά
συγχαρητήρια στα παιδιά του Θ. Βλάχου για το σπουδαίο αυτό επίτευγμα
& ευχές να συνεχίσει αυτή η ομάδα να κρατά ψηλά τη σημαία της Ελλάδας
στην Ευρώπη», επισημαίνει στην ανάρτησή του ο κ.Βασιλειάδης.
Πηγή: Η Καθημερινή

Εκκωφαντικός αποκλεισμός
της Γερμανίας
Μουντιάλ 2018
δεν κερδίζουν πια». Τάδε έφη
Γκάρι Λίνεκερ στο twitter,
μερικά δευτερόλεπτα μετά τον
εκκωφαντικό αποκλεισμό της
παγκόσμιας πρωταθλήτριας
Γερμανίας.
Για πρώτη φορά στην ιστορία της
στα Παγκόσμια Κύπελλα από το
1938 (16 ομάδες), η Γερμανία
δεν θα βρίσκεται στους «16» της
διοργάνωσης, έπειτα από την ήττα
σοκ με 2-0 με την Νότιο Κορέα,
ακολουθώντας την «κατάρα» των
τροπαιούχων των Μουντιάλ στις
επόμενες διοργανώσεις. Η Σουηδία
ως πρώτη και το Μεξικό ως δεύτερο
συνεχίζουν το ταξίδι στα γήπεδα της
Ρωσίας και στην επόμενη φάση.
Η Γερμανία ήθελε την νίκη για να
«κλειδώσει» την πρόκριση αλλά δεν
κατάφερε να βρει ούτε ένα γκολ.
Από το ξεκίνημα, η Κορέα πατούσε
καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο
και έψαχνε το γκολ. Η Γερμανία
λίγο έλειψε να πληρώσει το λάθος
του Νόιερ η στο 19ο λεπτό. Ο
Τζουνγκ από μακριά εκτέλεσε
με δύναμη το φάουλ για τους
Κορεάτες, ο τερματοφύλακας της
Γερμανίας έκανε λάθος εκτίμηση
και δεν κατάφερε να μπλοκάρει την
μπάλα με την πρώτη προσπάθεια,
διώχνοντας την με τις «γροθιές»
στην συνέχεια. Οι Κορεάτες δεν
σταμάτησαν εκεί και στο 25’ είχαν
νέα καλή στιγμή με το σουτ-βολέ
του Σον να φεύγει άουτ.
Μόλις μια ευκαιρία είχε στο
πρώτο 45λεπτο η Γερμανία με την

Επιμέλεια: Κώστας
ΧολίδηςΔημοσίευση: 28 Ιουν.
2018

Τρία μετάλλια κατέκτησαν οι
Ελληνίδες αθλήτριες του στίβου
στους Μεσογειακούς Αγώνες με
την Ραφαέλα Σπανουδάκη (2η στα
100μ.), τη Νικόλ Κυργιακοπούλου
(3η στο επί κοντών) και την
Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου (3η
στη δισκοβολία).
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«Και στο τέλος οι Γερμανοί

Τρία μετάλλια από τον στίβο
στους Μεσογειακούς Αγώνες

προσπάθεια του Χούμελς στην
μικρή περιοχή (40’). Στο β’ μέρος η
Γερμανία απείλησε από το ξεκίνημα
και με την καρφωτή κεφαλιά του
Γκορέτσκα (48’) και το σουτ του
Βέρνερ (51’) πλησίασε στο 1-0.
Μπορεί η Γερμανία να έψαχνε
το γκολ της πρόκρισης, αλλά η
Κορέα είχε μεγάλη φάση στο 66’. Ο
Μουν βγήκε στην αντεπίθεση αλλά
άργησε και έχασε την μπάλα. Στο
τελευταίο εικοσάλεπτο η Γερμανία
είχε και τους δέκα παίκτες της πάνω
από την σέντρα, ψάχνοντας το
πολύτιμο γκολ.
Στο 78’ η Ν. Κορέα με το σουτ
του Σον απείλησε στην αντεπίθεση
και λίγο έλειψε να… κάνει την
ζημιά στους Γερμανούς. Για την
Γερμανία, τα σουτ των Ρόις (83’)
και Κρος (84’) «έφυγαν» λίγο άουτ.
Τεράστια ευκαιρία έχασε ο Χούμελς
με τον ώμο στο 87’, αλλά η μπάλα
δεν του έκανε το χατίρι. Εν τέλει η
Γερμανία όχι μόνο δεν κατάφερε να
κερδίσει αλλά δέχτηκε και δύο γκολ
στις καθυστερήσεις τερματίζοντας
τέταρτη στον όμιλο. Με τον Γκβον
(90+4) και τον Σον (90+6) η Κορέα
πήρε μια ιστορική νίκη κόντρα στην
παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2014.
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ: Τζο, Λι Τζονγκ,
Γιουν, Σον Χεούνγκ-μιν, Κου
(56’ Χουάνγκ, 79’ Γκο), Χονγκ,
Τζουνγκ, Λι Τζαεσούνγκ, Μουν (69’
Τζου), Κιμ, Τζανγκ.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Νόιερ, Κίμιχ,
Χούμελς, Ζίλε, Χέκτορ (78’

H Ραφαέλα Σπανουδάκη (κεντρική
φωτογραφία) χάρισε στη χώρα
μας το πρώτο μετάλλιο στα
αγωνίσματα του στίβου, στους
18ους Μεσογειακούς Αγώνες στην
Ταραγόνα. Η νεαρή αθλήτρια
παρότι δεν έφυγε όσο καλά θα
ήθελε κατάφερε να τερματίσει σε
11.53 και να πάρει στο φώτο φίνις
το ασημένιο μετάλλιο, από την Αννα
Μπονγκόρνι, που τερμάτισε με τον
ίδιο χρόνο.
Νικήτρια ήταν η Ορλαν Ομπισά με
11.29. Η Σπανουδάκη πανηγύρισε
σήμερα το πρώτο σπουδαίο
μετάλλιο της καριέρας της και πλέον
κάνει σχέδια για το Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα του Βερολίνου.
Οπως και το 2013 στην Μερσίνα
έτσι και σήμερα στην Ταραγόνα,
η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου
κατάφερε να ανέβει στο βάθρο των
νικητριών στους Μεσογειακούς
Αγώνες. Η 26χρονη είχε καλύτερη
βολή στα 58,95 μ., επίδοση που της
έδωσε το δικαίωμα να πανηγυρίσει
το χάλκινο μετάλλιο, όπως και πριν
δύο χρόνια. Η Αναγνωστοπούλου
είχε ακόμη βολές στα 55,45 μ.,
57,24 μ., 58,53 μ., 57,22 μ. και
58,45 μέτρα. Νικήτρια του αγώνα,
όπως και στην προηγούμενη
διοργάνωση ήταν η σπουδαία κυρία
του αγωνίσματα, Σάντρα Πέρκοβιτς
με 66,46 μ., ενώ δεύτερη η Λιλιάνα
Κα (Πορτογαλία) με 60,05 μέτρα.
Το τρίτο μετάλλιο ήρθε στο επί
κοντώ. Η Νικόλ Κυργιακοπούλου
κατέλαβε την τρίτη θέση παρά
το γεγονός ότι έμεινε μακριά από
τον καλό της εαυτό. Η Ελληνίδα
πρωταθλήτρια ολοκλήρωσε τον
αγώνα της με 4,31μ. και στη
συνέχεια είχε δύο άκυρες στα 4,41μ.
και μία στα 4.46μ. Πρώτη ήταν η
Γαλλίδα, Νινόν Γκιγιόν Ρομαρίν με
4,46μ. και δεύτερη η Σλοβένα, Τίνα
Σουτέι με 4,41μ.
Το φετινό του ρεκόρ βελτίωσε
ο Παναγιώτης Τριβυζάς στα
200 μέτρα. Ο έμπειρος αθλητής
τερμάτισε τρίτος σε 20.78, σε μια
κούρσα όπου ήταν ιδιαίτερα καλός
στο πρώτο μισό της και προκρίθηκε
στον αυριανό τελικό. Νικητής
στην ίδια σειρά ήταν ο Ιταλός
Ντεσαλού με 20.25 και νέο ατομικό
ρεκόρ. Ο Ιταλός έδειξε ιδιαίτερα
δυνατός και έτοιμος να διεκδικήσει
μετάλλιο στον αυριανό τελικό. Ο
Τούρκος Ραμίλ Γκουλίγεβ επέλεξε
να κάνει ...περίπατο και σχεδόν σαν
σταματημένος ήταν νικητής στη
δεύτερη σειρά με 20.50.
Η Γρηγορία Κεραμιδά στην πρώτη
δυνατή της κούρσα στη σεζόν
στα 200 μ. τερμάτισε σε 23.79
και πήρε την πρόκριση για τον
αυριανό τελικό. Η Ελληνίδα, η
οποία βελτίωσε το φετινό της ρεκόρ
τερμάτισε στην τέταρτη θέση της
πρώτης ημιτελικής σειράς.
Την έβδομη θέση στον τελικό
τω 400 μ. τερμάτισε η Ειρήνη
Βασιλείου με 53.20, σε μια κούρσα,
όπου πρωταγωνίστρια ήταν η
Κύπρια Ελένη Αρτυματά, η οποία
τερμάτισε πρώτη σε 51.19. H
32χρονη πέτυχε νέο ρεκόρ Κύπρου
και έδειξε έτοιμη και ανταγωνιστική
ενόψει του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος στο Βερολίνο.

Ο Χρήστος Κοτίτσας τερμάτισε
στην έκτη θέση της πρώτης
ημιτελικής σειράς των 800 μ. με

1.52.22 και ολοκλήρωσε την
παρουσία του στη διοργάνωση.
Ο Κοτίτσας δέχθηκε κάποια

σπρωξίματα στα πρώτα 200
μέτρα της κούρσας κι έμεινε
πίσω, ενώ στη συνέχεια δεν
μπόρεσε να ακολουθήσει τον
γρήγορο ρυθμό που έδωσαν οι
προπορευόμενοι δρομείς.

Μουντιάλ 2018: Τα ωραία
της κερκίδας στους αγώνες
[εικόνες]
Στο τέλος της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ το ποδόσφαιρο
περνάει σε δεύτερη μοίρα. Οι περισσότερες ομάδες είτε έχουν
προκριθεί είτε έχουν αποκλειστεί και παίζουν χωρίς άγχος. Πολλές
φορές κιόλας δεν παίζουν. Γι΄αυτό το ενδιαφέρον μετατοπίζεται
στις ωραίες παρουσίες της κερκίδας αλλά και στους ιδιόρρυθμους
φιλάθλους που ντύνονται λες και είναι σε αποκριάτικο πάρτι.

THE GOLDEN RULE EVEN NATURE
BUILDS ON THE GOLDEN RULE!
The genius of Ancient Greeks mesmerizes us today!
ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ: Όταν με την τέχνη και την επιστήμη, η Αρχαία
Ελλάδα αγγίζει την ΓΝΩΣΗ
Την χρυσή τομή εισήγαγε και υπολόγισε ο Πυθαγόρας, (-585
έως -500) που γεννήθηκε στη Σάμο, και ίδρυσε σημαντικότατη
φιλοσοφική σχολή στον Κρότωνα της Μεγάλης Ελλάδας (Κάτω
Ιταλία). Η χρυσή τομή συμβολίζεται με το γράμμα Φ προς τιμήν του
Φειδία, ίσως τον γνωστότερο γλύπτη της Ελληνικής Αρχαιότητας,
και τον σημαντικότερο της κλασικής περιόδου.
Ο χρυσός λόγος ήταν γνωστός στους Πυθαγορείους. Στο μυστικό
τους σύμβολο, την πεντάλφα, ο χρυσός λόγος εμφανίζεται στις
πλευρές του αστεριού. Με βάση το χρυσό λόγο δημιουργήθηκαν
πολλά έργα της κλασσικής εποχής, όπως ο Παρθενώνας, και της
αναγεννησιακής εποχής, όπως είναι ζωγραφικά έργα του Λεονάρντο
ντα Βίντσι. Ακόμη και σήμερα χρησιμοποιείται για την απόδοση
της αρμονίας σε έργα, ή στην πλαστική χειρουργική για την
ωραιοποίηση του ανθρώπινου προσώπου.
Αν οι άνθρωποι επιλέγουν τη Χρυσή Τομή για αισθητικούς λόγους,
τι μπορούμε να πούμε για τη φύση, που επιλέγει τη λογαριθμική
σπείρα για να «κατασκευάσει» μια πληθώρα από δομές;
Οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει με έκπληξη ότι η λογαριθμική
σπείρα εμφανίζεται σε σχήματα φυσικών αντικειμένων με εντελώς
διαφορετικές ιδιότητες. Στη μικρότερη κλίμακα εμφανίζεται στα
όστρακα πολλών θαλάσσιων οργανισμών, όπως για παράδειγμα
είναι ο ναυτίλος. Στην ενδιάμεση κλίμακα εμφανίζεται στο
σχήμα των κυκλώνων, όπως αποτυπώνεται χαρακτηριστικά
στις φωτογραφίες των μετεωρολογικών δορυφόρων. Τέλος
στη μεγαλύτερη δυνατή κλίμακα εμφανίζεται στο σχήμα των
σπειροειδών γαλαξιών, τεράστιων σχηματισμών από εκατοντάδες
δισεκατομμύρια αστέρια, τους οποίους μπορούμε να απολαύσουμε
στις φωτογραφίες των σύγχρονων τηλεσκοπίων.
Ποιος είναι άραγε ο βαθύτερος λόγος που κάνει έναν αριθμό,
κατασκευασμένο με βάση μια αφηρημένη μαθηματική ιδιότητα,
να έχει τόσο σημαντικές εφαρμογές στη φύση, και μάλιστα σε
τόσο διαφορετικά συστήματα; Τα όστρακα, οι κυκλώνες και οι
γαλαξίες δεν έχουν καμία κοινή ιδιότητα και διέπονται από εντελώς
διαφορετικούς φυσικούς νόμους. Η ανάπτυξη των οστράκων
επηρεάζεται από τον διαθέσιμο χώρο. Η δημιουργία των κυκλώνων
οφείλεται στη ροή του υγρού αέρα από περιοχές υψηλής πίεσης
σε περιοχές χαμηλής. Λόγω της περιστροφής της Γης, τα ρεύματα
του αέρα αποκλίνουν από την ευθεία, έτσι ώστε στο βόρειο
ημισφαίριο όλοι οι κυκλώνες να περιστρέφονται αντίθετα από
τη φορά των δεικτών του ρολογιού ενώ στο νότιο ημισφαίριο
αντίστροφα. Τέλος οι σπείρες είναι περιοχές ενός γαλαξία όπου
υπάρχει συγκέντρωση αστέρων, σκόνης και αερίων, οι οποίες
δημιουργούνται όταν κάποιος άλλος γαλαξίας περάσει σε κοντινή
απόσταση. Φαίνεται λοιπόν ότι η Χρυσή Τομή αποτελεί έναν αριθμό
με «παγκόσμιες»ιδιότητες, παρόμοιο με τον αριθμό π = 3,14 ο
οποίος ισούται με το πηλίκο της περιφέρειας ενός κύκλου δια τη
διάμετρο του.
Οι Αρχαίοι Έλληνες για τις αποστάσεις χρησιμοποιούσαν σαν
μονάδα μέτρησης το “στάδιο”.
Υπάρχει μία απίστευτη Γεωγραφική συμμετρία των αποστάσεων
ή των γεωμετρικών σχημάτων που σχηματίζουν σημαντικά
μνημεία της Ελληνικής Αρχαιότητας π.χ Σχηματίζεται ένα
ισοσκελές τρίγωνο μεταξύ της Ακρόπολης της Αθήνας, με τον
ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο και τον ναό της Αφαίας Αθηνάς
στην Αίγινα με απόσταση 242 στάδια.
Σε κάθε γνωστό μνημείο της Αρχαίας Ελλάδας (π.χ μαντείο των
Δελφών, το ιερό νησί της Δήλου , το ιερό της Δωδώνης κ.λπ.)
όταν “χαράξουμε” Κύκλο με κέντρο το μνημείο και ακτίνα ένα
άλλο μνημείο , τότε η νοητή περιφέρεια του κύκλου θα περάσει
και από άλλο ένα μνημείο ή πόλη ! (πχ κέντρο “την Δωδώνη” και
ακτίνα κύκλου “την Αθήνα” .... τότε η περιφέρεια του Κύκλου
θα περάσει από την Σπάρτη! Κέντρο η “οι Δελφοί” - ακτίνα η
Αθήνα - θα περάσει η περιφέρεια και από την Ολυμπία..., Δήλος Αργος - Μηκύνες .... και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα...) .
Η Χαλκίδα απέχει απ’ την Θήβα και το Αμφιάρειο, 162
(Φ*100) στάδια (το ίδιο). Η απόσταση Θήβας - Αμφιαρείου
είναι 262 στάδια (162 x 1.62 = 2.62 αλλά και 100 x φ2= 262)
το τρίγωνο υπακούει στην αρμονία του χρυσού αριθμού φ. Η
Χαλκίδα ισαπέχει επίσης απ’ την Αθήνα και τα Μέγαρα 314
στάδια. Δηλαδή παρουσιάζονται ο χρυσός αριθμός φ και το π
εκατονταπλασιασμένα.
Η Σμύρνη ισαπέχει απ’ την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη
(1620 στάδια). (Φ x 1000) . Εκτός από την Ιερή Γεωγραφία
της Αρχαίας Ελλάδος, είναι γνωστό ότι το Παρθενώνας έχει
κατασκευαστεί με αναλογίες και συνδυασμούς του ΧΡΥΣΟΥ
αριθμού Φ = 1,618034 και του π =3,1415927.
Είναι τυχαίο ότι θεωρείται από το πιο λαμπρά μνημεία στην
ιστορία της ανθρωπότητας;
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Ένας ονομαστός καρδιολόγος
πέθανε και στην κηδεία του
παρευρίσκονται παρά πολύ
καρδιολόγοι και γενικά γιατροί. Οι
φίλοι του λοιπόν καρδιολόγοι έχουν
παραγγείλει ενα τεράστιο στεφάνι
με λουλούδια σε σχήμα καρδιάς
απ όπου θα περάσει το φέρετρο
πριν τοποθετήθει στον τάφο. Την
στιγμή λοιπόν που το φέρετρο
περνά απο αυτήν την καρδιά
ένας παρευρισκόμενος γιατρός
έχει ξακαρδιστει στα γέλια. Σε
παρατήρηση δε παρευρισκόμενου
συναδέλφου απαντά: είμαι
γυναικολόγος και φαντάζομαι απο
τη είδους ....στεφάνι θα περνούσε το
δικό μου φέρετρο.
Ο Γιωρίκας και η Γαλλίδα
Ο Γιωρίκας είναι ένας έμπορος
επίπλων και έφτασε στην Γαλλία για
επαγγελματικό ταξίδι.
Εκεί στο ξενοδοχείο που διέμενε
γνώρισε μια πολύ όμορφη Γαλλίδα.
Όμως το πρόβλημα ήταν ότι αυτός
μιλούσε μόνο αγγλικά και η άλλη
μόνο γαλλικά έτσι ήταν αδύνατο να
συνεννοηθούν με τα λόγια.
Έτσι αυτός έβγαλε ένα μπλοκάκι
και ένα στυλό και ζωγράφισε ένα
ταξί. Αυτή του χαμογέλασε και
πήραν ένα ταξί και πήγαν μια βόλτα
σε ένα πάρκο.
Αργότερα ζωγράφισε ένα τραπέζι σε
ένα εστιατόριο και ένα ερωτηματικό
από δίπλα, αυτή συμφώνησε και
έτσι πήγαν και για δείπνο.
Μετά το δείπνο, ζωγράφισε δυο
χορευτές και αυτή ενθουσιάστηκε.
Όλο το βράδυ γυρνούσαν στα
κλαμπ και όταν ξημερώματα πια
γύρισαν στο ξενοδοχείο, η Γαλλίδα
του ζήτησε το μπλοκάκι. Αυτός
της το έδωσε και αυτή ζωγράφισε
ένα μεγάλο κρεβάτι και ένα
ερωτηματικό και του το έδειξε
χαμογελώντας με νόημα…
Από τότε πέρασαν δυο μήνες και
ο Γιωρίκας ακόμη αναρωτιέται
πως κατάλαβε η Γαλλίδα ότι ήταν
έμπορος επίπλων...
Tο μηχάνημα που τα βρίσκει όλα
Κάποιος τύπος βλέπει έναν φίλο του
στο δρόμο και του λέει:
- Άσε είμαι χάλια. Έχω φοβερούς
πόνους στο δεξί μου αγκώνα. Δεν
ξέρω τι είναι. Πρέπει επειγόντως να
δω έναν γιατρό.
- Φίλε μου έχω νέα για σένα. Στο
φαρμακείο στη γωνία έχει ένα
μηχάνημα τρομερό. Με ένα μικρό
δείγμα ούρων, μπορεί να σου
διαγνώσει οτιδήποτε. Άλλωστε τι
έχεις να χάσεις, 10 ευρώ στοιχίζει
όλο κι όλο.
- Φίλε μου τι έχω να χάσω. Θα πάω.
- Πάει σπίτι λοιπόν, γεμίζει ένα
ουροδοχείο με λίγα ούρα και μια
και δυο πάει στο φαρμακείο με το
θαυματουργό μηχάνημα. Ρίχνει
στην υποδοχή τα ούρα του, βάζει
και δέκα ευρώ στην υποδοχή
και περιμένει. Σε ένα λεπτό
το μηχάνημα αρχίζει να κάνει
θορύβους, λαμπάκια αρχίζουν να
αναβοσβήνουν και τελικά βγαίνει
ένα χαρτάκι που λέει:
«Πάσχεις από tennis elbow,
ασθένεια των τενιστών. Θα πρέπει
να ξεκουράσεις το χέρι σου, να
κάνεις θερμά λουτρά, να αποφύγεις
το σήκωμα βαριών αντικειμένων. Σε
δύο εβδομάδες θα είσαι καλύτερα».
Το ίδιο βράδυ, ο φίλος μας
δε μπορούσε να χωνέψει
τις δυνατότητες αυτού του
μηχανήματος και πως είναι δυνατόν
να κάνει τόσο ακριβή διάγνωση.
Σκεπτόταν πόσο προχωράει η
επιστήμη και αν είναι δυνατόν να
κοροϊδέψει το μηχάνημα.
Παίρνει λοιπόν λίγο νερό βρύσης,
λίγο αίμα από το σκύλο του,
ούρα από τη γυναίκα του και την
κόρη του και τέλος αυνανίζεται,
τα ανακατεύει καλά και πάει στο
μηχάνημα. Βάζει το δείγμα στην
υποδοχή, πετάει και το δεκάευρω
και περιμένει. Σε ένα λεπτό
το μηχάνημα αρχίζει να κάνει
θορύβους, λαμπάκια αναβοσβήνουν
και τελικά βγαίνει ένα χαρτάκι που
του λέει:
«Το νερό της βρύσης σου είναι πολύ
σκληρό. Πάρε αποσκληρυντικό.
Ο σκύλος σου πάσχει από
αβιταμίνωση. Δώσε του βιταμίνες.

Η κόρη σου παίρνει ναρκωτικά.
Βρες κλινική αποτοξίνωσης. Η
γυναίκα σου είναι έγκυος. Δίδυμα
κορίτσια. Δεν είναι δικά σου. Βρες
δικηγόρο. Και συ αν δε σταματήσεις
να αυνανίζεσαι συνεχώς με το δεξί
χέρι, ο αγκώνας σου δε θα γίνει
ποτέ καλά».
Τα μεξικανικά σύνορα και
ο μπερδεμένος φρουρός
Ένας τύπος με μηχανή πάει να
περάσει τα μεξικανικά σύνορα με
δύο σάκους να ισορροπούν στους
ώμους του.
Φρουρός: Τι έχεις στους σάκους;
Τύπος: Άμμο!
Ο φρουρός τον κατεβάζει από τη
μηχανή, ψάχνει τους σάκους...
γεμάτοι άμμο. Ο τύπος τα μαζεύει,
ανεβαίνει στη μηχανή και φεύγει.
Μετά από δύο εβδομάδες, πάλι τα
ίδια...
Φρουρός: Τι έχεις εκεί;
Τύπος: Άμμο!
Φρουρός: Κατέβα να σε ψάξουμε.
Τα ίδια... τίποτα παρά άμμος και
ο τύπος ανέβηκε στη μηχανή και
έφυγε.
Κάθε δύο εβδομάδες, επί έξι μήνες,
οι έρευνες συνεχίστηκαν. Τελικά,
μια εβδομάδα ο τύπος δε φάνηκε.
Ωστόσο, τον πέτυχε ο φρουρός
στο κέντρο της πόλης και του
λέει: Κολλητέ, μας είχες τρελάνει.
Ξέραμε ότι κάτι πέρναγες λαθραία
πάνω - κάτω. Δε θα πω τίποτα σε
κανέναν... τι περνούσες λαθραία
από τα σύνορα;
Κι ο τύπος απαντά: Μοτοσικλέτες...
Επιδόσεις για... πτυχίο
Μια φορά ήταν τρεις φοιτητές που
έμεναν σε ένα σπίτι. Λέει την μια
μέρα ο ένας:
- Παιδιά σήμερα φύγετε από το
σπίτι γιατί θα φέρω κοπέλα.
Φεύγουν οι άλλοι δυο και πάνε
σινεμά. Γυρίζουν μετά από μια
ώρα σπίτι και βλέπουν το σπίτι
ανάστατο. Ψάχνουν το φίλο τους
και τον βλέπουν στο κρεβάτι τέζα.
Του λένε:
- Τι έγινε ρε τρελέ πως πήγε;
- Η τύπισσα μέχρι 30 φορές και εγώ
10.
Τρελαίνονται οι φίλοι του. Μια
άλλη μέρα λέει ο άλλος φίλος:
- Παιδιά σήμερα φύγετε γιατί θα
φέρω κοπέλα.
Φεύγουν οι φίλοι και πάνε σινεμά.
Γυρίζουν μετά από μια ώρα και
βλέπουν το φίλο τους τέζα στο
κρεβάτι. Του λένε:
- Τι έγινε ρε φίλε πως πήγε;
- Άσε η κοπέλα 40 και εγώ 15.
Τα παίζουν οι φίλοι του. Μια άλλη
μέρα λέει ο τρίτος:
- Παιδιά σήμερα θα φύγετε σήμερα
θα φέρω κοπέλα. Φεύγουν οι φίλοι
του, πάνε σινεμά, γυρίζουν μετά από
μια ώρα, βλέπουν το σπίτι ανάστατο
και το φίλο τους τέζα στο κρεβάτι
και του λένε:
- Τι έγινε εδώ πέρα τι κάνατε;
- Άσε μέχρι 20 φορές!
- Και η κοπέλα;
- Δεν ήρθε…
Η απάντηση του άπιστου
- Γιώργο νομίζω ότι με απατάς!
- Γιατί το λες αυτό;
- Τι γιατί ρε Γιώργο! Έχεις κραγιόν
στο πουλί σου!
- Έλα Χριστέ και Παναγία... ούτε
κραγιόν δεν μπορούμε να βάλουμε

στο πουλί μας...
Είναι πολλά που δεν ξέρουν ο ένας
για τον άλλον
Ένας άντρας και μια γυναίκα
γνωρίζονται πάνω από ένα τραπέζι
ρουλέτας στο Λας Βέγκας.
Ερωτεύονται παράφορα, και
μετά από ένα βράδυ γεμάτο σεξ
και αλκοόλ, οδηγούνται σε ένα
διανυκτερεύουν παρεκκλήσι
και παντρεύονται. Την επόμενη
μέρα, αφού χαρούν τον έρωτα
τους, αποφασίζουν να κάνουν ένα
διάλειμμα και να ξεκουραστούν
στην πισίνα του roof garden.
Πράγματι, φτάνουν εκεί και
ξαπλώνουν νωχελικά σε δύο
ξαπλώστρες. Κάποια στιγμή, ο
άντρας σηκώνεται και λέει:
- Αγάπη μου, με συγχωρείς, πάω
λίγο να ξεμουδιάσω.
Ο τύπος ανεβαίνει στον βατήρα
τριών μέτρων για τις βουτιές.
Πλησιάζει στην άκρη, κάνει ένα
άλμα, περιστρέφεται μιάμιση
φορά γύρω από τον εαυτό του και
καταλήγει στο νερό εντελώς κάθετα,
χωρίς να πεταχτεί σχεδόν ούτε
σταγόνα. Οι παρευρισκόμενοι το
σχολιάζουν χαμογελαστά, εκείνος
βγαίνει από το νερό και ανεβαίνει
στον βατήρα των δέκα μέτρων.
Πηδάει, κάνει δύο τούμπες, μια
περιστροφή γύρω από τον άξονα
του και καταλήγει στο νερό όπως
και πριν, άψογα.
Καθώς ο κόσμος τον
καταχειροκροτεί εκστασιασμένο,
ο τύπος επιστρέφει χαλαρά στην
ξαπλώστρα του, σκουπίζεται και
ξαπλώνει.
Η νέα του σύζυγος του λέει:
- Ξέρεις αγάπη μου, με
εντυπωσίασες.
- Είναι πολλά που δεν ξέρεις για
μένα, της απαντά εκείνος.
- Δηλαδή;
- Χρυσός ολυμπιονίκης καταδύσεων
στο Σύδνεϋ, της λέει με το χαμόγελο
του επιτυχημένου.
- Μπράβο αγάπη μου. Αλλά κι εγώ
πιάστηκα λίγο, λέω να ξεμουδιάσω
του λέει εκείνη και σηκώνεται.
Πλησιάζει την άκρη της πισίνας,
μπαίνει μέσα και αρχίζει να
κολυμπάει γρήγορα την πισίνα
πάνω-κάτω, πάνω-κάτω! Αυτό
συνεχίζεται για πέντε, δέκα, είκοσι,
τριάντα λεπτά, με την τύπισσα να
μην κόβει καθόλου ρυθμό αλλά
να συνεχίζει ακούραστη. Περίπου
μια ώρα μετά, και ενώ όλοι οι
παρευρισκόμενοι έχουν χαζέψει,
ξαφνικά πλησιάζει τη σκάλα
και βγαίνει, χωρίς να έχει καν
λαχανιάσει.
Μέσα σε αποθέωση από τον κόσμο,
σκουπίζεται και ξαπλώνει δίπλα
στον καλό της, ο οποίος την κοιτά
απορημένος.
- Και εσύ με εντυπωσίασες, αγάπη
μου, της λέει.
- Είναι πολλά που κι εσύ δεν ξέρεις
για μένα, του απαντά ήρεμα αυτή.
- Δηλαδή;
Και εκείνη, ατάραχη:
- Π%@#να στη Βενετία!
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Burnaby Heights Dental Center

4330 Hastings Street, Burnaby, V5C 2J9
Tel: 604-3207321, 604-2991601
Fax:604-320-7380
www:burnabydental.ca
Για λεπτομερείς εργασίες οδοντιατρικής
η Ελληνίδα Οδοντίατρος
Δρ. Καίτη Αναγνώστου με
την εμπειρία της θα χαρεί να
σας δεί να σας
συμβουλεύσει καί με
την εργασία της να
αποκτήσετε ένα χαμόγελο
γεμάτο υγεία.

ΓΙΑ:

Θεραπείες και
καθαρισμό των δοντιών

Σφραγίσματα

Απονευρώσεις
Εμφυτεύματα
Μακρά εμπειρία
στις
οδοντοστοιχίες
Λεύκανση δοντιών
Θήκες δοντιών
ΔΩΡΕΑΝ οδοντιατρικό έλεγχο-συμβουλή και
ακτινογραφίες σε όποιον έρχεται και προσκομίσει το
κουπόνι από την εφημερίδα.
Επίσης 50$ off- έκπτωση σε οποιαδήποτε εργασία
που χρειάζεστε.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΤΟ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 20

ΔΩΡΕΑΝ οδοντιατρικό έλεγχο-συμβουλή και
ακτινογραφίες σε όποιον έρχεται και προσκομίζει
το κουπόνι από την εφημερίδα.
Επίσης 50$ off - έκπτωση σε οποιαδήποτε
εργασία που χρειάζεστε.

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 και εύχονται καλά ταξίδεια το 2018.
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Λατινοαμερικάνικου τύπου καρτέλ ναρκωτικών εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ Ελεγχόμενα κέντρα υποδοχής

Δ

ίκτυο τύπου λατινοαμερικάνικου καρτέλ, με σπίτια- παρατηρητήρια, αποθήκες, «καβάτζες» σε
διάφορα σημεία, με μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις μεταξύ τους, με φύλακες, βαποράκια και
διακινητές σε όλη την Αττική, αλλά και στην Πάτρα, διέθεταν οι «βαρόνοι» των ναρκωτικών
της Δυτικής Αττικής, που έπεσαν στα χέρια των αστυνομικών, μετά τη μεγάλη επιχείρηση που
πραγματοποιήθηκε χτες από την Ασφάλεια Δυτικής Αττικής, με τη συνεργασία της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ
και όλων σχεδόν των υπηρεσιών της ΓΑΔΑ, στους καταυλισμούς Ρομά, της Αγίας Σωτήρας και της
Αυλίζας Αχαρνών.
Το πιο χαρακτηριστικό όμως είναι
ότι είχαν διαμορφώσει ειδικούς
χώρους, όπου οι τοξικομανείς
έκαναν επιτόπου χρήση των
ναρκωτικών που προμηθεύονταν,
ούτως ώστε να μην πέφτουν πάνω
στα αστυνομικά μπλόκα έξω
από τους καταυλισμούς, έχοντας
στην κατοχή τους ποσότητα
ναρκωτικών και αναγκάζονταν
να αποκαλύψουν από πού την
αγόρασαν.

μεταναστών, «πλατφόρμες
αποβίβασης» και ενίσχυση
εξωτερικών συνόρων της
ΕΕ αποφάσισε η Σύνοδος
Κορυφής

Ποια είναι τα βασικά σημεία της συμφωνίας των 28 ευρωπαίων ηγετών στις
Βρυξέλλες

Η εξιχνίαση της υπόθεσης,
θεωρείται από την ΕΛΑΣ μεγάλη
επιτυχία, καθώς ξηλώθηκε ένα από
τα σημαντικότερα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική και τα αποτελέσματα αυτά είναι
απόρροια μεθοδικής έρευνας και δουλειάς μηνών. Για το σκοπό αυτό είχε συσταθεί ειδική ομάδα από
την Ασφάλεια Δυτικής Αττικής.
Ο συνολικός απολογισμός της επιχείρησης ήταν η σύλληψη 24 ατόμων, μελών της εγκληματικής
οργάνωσης και άλλων εμπλεκόμενων, ηλικίας από 20 έως 71 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε
δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις που αφορούν τους
νόμους για τα ναρκωτικά και τα όπλα.
Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμα άλλα επτά άτομα, ηλικίας από 19 έως 42 ετών, που κατηγορούνται
για διάφορα συναφή αδικήματα.
Παράλληλα η επιχείρηση επεκτάθηκε στις περιοχές Βούλας, Αμαρουσίου, Νίκαιας, Κορωπίου και
Πάτρας.
Σύμφωνα με ανακοινώσεις που
έκανε σήμερα ο εκπρόσωπος της
ΕΛ.ΑΣ, Θεόδωρος Χρονόπουλος,
το κύκλωμα αποτελείτο από δύο
οργανωμένες υποομάδες, με πολύ
στενή σχέση μεταξύ τους, με
«στρατηγείο» το σπίτι 40χρονης
Ρομά στην Αυλίζα, η οποία
φαίνεται πως είχε και το γενικό
πρόσταγμα στην πρώτη ομάδα, η
οποία δραστηριοποιείτο αυστηρά
μέσα στους καταυλισμούς της
Αυλίζας και της Αγιά Σωτήρας.
Το σπίτι ήταν χτισμένο σε ύψωμα,
με ανοιχτό ορίζοντα, ώστε να μην
μπορεί να πλησιάσει κανείς χωρίς να γίνει αντιληπτός και εκεί πήγαιναν οι χρήστες για να αγοράσουν
τη δόση τους, ενώ ακριβώς δίπλα ήταν ειδικά διαμορφωμένος χώρος για να κάνουν αμέσως χρήση και
να φεύγουν χωρίς να έχουν πάνω τους τίποτα που θα μπορούσε να ενοχοποιήσει του εμπόρους του
θανάτου.
Τα ναρκωτικά φυλάσσονταν σε πολλά σπίτια και αποθήκες, απ’ όπου έβγαιναν μόνο σε μικρές
ποσότητες, ενώ ακόμα η «κεντρική αποθήκη» δεν έχει εντοπιστεί, γι’ αυτό οι έρευνες συνεχίζονται.
Η δεύτερη υποομάδα είχε ως αρχηγό έναν Αλβανό και η δράση της επεκτεινόταν και εκτός Δυτικής
Αττικής, τόσο στην περιοχή της Νίκαιας, όσο και στην περιοχή του Αμαρουσίου.
Επίσης, διέθετε δύο σπίτια – «καβάντζες» στα οποία διέμεναν άτομα με διττό ρόλο τόσο του φύλακα
όσο και του μεταφορέα - διακινητή, οι οικίες αυτές βρίσκονταν σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής
και με μεγάλη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ τους.
Στις κατ’ οίκον έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
• 847,2 γραμμάρια ηρωίνης,
• 486,2 γραμμάρια κοκαΐνης,
• 10.762 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
• 1.113 ναρκωτικά δισκία,
• τέσσερα πιστόλια και περίστροφο,
• δύο χειροβομβίδες αμυντικού τύπου,
• τρεις κυνηγητικές καραμπίνες,
• δυο αεροβόλα όπλα,
• 124 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
• το χρηματικό ποσό των 93.270 ευρώ,
• επτά Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,
• τέσσερις πλάστες σφραγίδες ιατρών,
• δεκαοκτώ ζυγαριές ακρίβειας και
• διάφορα κοσμήματα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου
να διακριβωθεί όλο το εύρος της παράνομης δραστηριότητας της εγκληματικής οργάνωσης.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 30-06-2018

«Πλατφόρμες αποβίβασης» προσφύγων και μεταναστών, «ελεγχόμενα
κέντρα», ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων: τα κύρια σημεία της
συμφωνίας στην οποία κατέληξαν οι ευρωπαίοι ηγέτες έπειτα από
ολονύκτιες συνομιλίες:
«Πλατφόρμες αποβίβασης»
Οι 28 ζητούν «ταχεία επεξεργασία» της ασαφούς ακόμη έννοιας
«περιφερειακές πλατφόρμες αποβίβασης» των προσφύγων και μεταναστών
που διασώζονται στη θάλασσα εκτός της Ευρώπης σε συνεργασία με την
Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τον Διεθνή Οργανισμό
Μετανάστευσης για να αποτραπεί ο διάπλους της Μεσογείου.
Καμία τρίτη χώρα δεν έχει μέχρι στιγμής προσφερθεί να φιλοξενήσει τέτοια
κέντρα υποδοχής για διασωθέντες στα διεθνή ύδατα, κέντρα στα οποία θα
γίνεται ο διαχωρισμός ανάμεσα σε παράτυπους μετανάστες και αιτούντες
άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ενωση, «εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου».
Το Μαρόκο και η Αλβανία έχουν ήδη γνωστοποιήσει ότι δεν θα δεχθούν την
εγκατάσταση τέτοιων κέντρων στο έδαφός τους. Αλλωστε τα ίδια τα κέντρα
αυτά υποδοχής που ονομάζονται «πλατφόρμες» προκαλούν αμφιβολίες
στις ευρωπαϊκές χώρες για το αν η αποβίβαση διασωθέντων στην θάλασσα
ανθρώπων συνάδει με το διεθνές δίκαιο.
«Ελεγχόμενα κέντρα»
Το κείμενο της συμφωνίας προβλέπει ότι οι διασωθέντες στην θάλασσα
θα μπορούν να τοποθετούνται σε «ελεγχόμενα κέντρα» στο έδαφος της
Ευρωπαϊκής Ενωσης από όπου θα μπορούν να κατανεμηθούν εντός της
Ενωσης όταν θα δικαιούνται ασύλου ή να επαναπροωθούνται στις χώρες
τους στην αντίθετη περίπτωση.
Ομως, η σύσταση τέτοιων κέντρων, που θα λειτουργούν με ευρωπαϊκά
μέσα, επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών και κατά τον
ίδιο τρόπο η κατανομή των προσφύγων «θα πρέπει να γίνεται σε εθελοντική
βάση».
Η Ιταλία εξέφρασε ικανοποίηση για την πρόταση αυτή, αλλά δεν
διευκρίνισε αν θα δημιουργήσει τέτοια «ελεγχόμενα κέντρα» στο έδαφός
της. Στο κείμενο της συμφωνίας γίνεται λόγος για «ελεγχόμενα» και όχι
«κλειστά» κέντρα, όπως πρότεινε η Γαλλία. Ωστόσο, η έννοια «ελεγχόμενα»
δεν προσδιορίζεται.
«Δευτερογενείς κινήσεις»
Η συμβιβαστική συμφωνία περιλαμβάνει μία παράγραφο που αφορά την
αντιμετώπιση των μετακινήσεων των προσφύγων και μεταναστών μεταξύ
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης χωρίς να περιμένουν την απόφαση
για την χορήγηση ασύλου στην χώρα άφιξής τους. Αυτές οι μετακινήσεις
ονομάζονται «δευτερογενείς».
«Τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν όλα τα αναγκαία εσωτερικά
νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν τέτοιες
μετακινήσεις και να συνεργασθούν στενά μεταξύ τους με αυτόν τον στόχο».
Οι «δευτερογενείς μετακινήσεις» είναι η αιτία της έντασης ανάμεσα στην
καγκελάριο Αγγελα Μέρκελ και τον κύριο σύμμαχό της στον κυβερνητικό
συνασπισμό, την Χριστιανοκοινωνική Ένωση (CDU) της Βαυαρίας, που
απειλεί να επαναπροωθήσει από τα νότια σύνορα της Γερμανίας πρόσφυγες
και μετανάστες που έχουν καταγραφεί σε άλλη χώρα, αν δεν υπάρξει
ευρωπαϊκή λύση στο πρόβλημα.
Εξωτερικά σύνορα
Η συμφωνία προβλέπει την ενίσχυση των μέσων του Frontex παρέχοντάς
της μεγαλύτερη χρηματοδότηση (χωρίς συγκεκριμένα ποσά) και μία
ευρύτερη εντολή.
Προβλέπει επίσης την ενίσχυση της υποστήριξης της λιβυκής
«ακτοφυλακής» και καλεί «όλα τα πλοία που επιχειρούν στην Μεσόγειο»
να σεβασθούν την κείμενη νομοθεσία και να μην παρεμποδίζουν τις
επιχειρήσεις της λιβυκής ακτοφυλακής. Η παράγραφος αυτή έδωσε

(Συνέχεια στη σελίδα 19)

Μετά από 100 χρόνια έχουμε νέα
«ελληνοαλβανική προσέγγιση»
– Τι λέει ο Ράμα – Το σχέδιο των
1881-1912
23 Ιουνίου 2018

Η Αλβανία απαγκιστρώνεται από
την τουρκική επιρροή και στρέφεται
στον φυσικό της σύμμαχο, την
Ελλάδα, αφού όπως φαίνεται η
πολιτική ελίτ της χώρας αποφάσισε
να ακολουθήσει ευρωπαϊκή
πορεία και να μην είναι άλλο ένα
πρωτόγονο τουρκικό προτεκτοράτο.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα
της αλβανικής εφημερίδας
«Πανοράμα», ο Έντι Ράμα
αναφέρθηκε την Παρασκευή στις
διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα,
ενώ ο Ντιτμίρ Μπουσάτι βρισκόταν
στη Ρόδο, συμμετέχοντας στη
Διάσκεψη της Ρόδου για την
Ασφάλεια και τη Σταθερότητα.
Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του
στους Αγίους Σαράντα, όπου
συναντήθηκε και με τους κατοίκους
της γηγενούς Ελληνικής Εθνικής
Μεινότητας -εξάλλου και ο Έντι
Ράμα είναι Έλληνας Χειμαρριώτης
από τη μητέρα του και Βλάχος
από τον πατέρα του-, ο Αλβανός
πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι
η περίοδος των εντάσεων με την
Ελλάδα αποτελεί πλέον παρελθόν.
Όπως είπε, οι συζητήσεις με
την Αθήνα πέρασαν από μια
περίοδο εξαιρετικής έντασης
και πρόσθεσε ότι η αλβανική
κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει
όλες τις τεταμένες σχέσεις
που δημιουργήθηκαν μετά την
κατάρρευση του κομμουνιστικού
καθεστώτος.
«Έχουμε δεσμευτεί με σκοπό
να χτίσουμε μια μακρόχρονη
στρατηγική σχέση με την Ελλάδα.
»Δεν ήταν εύκολο, έχουμε περάσει
από μια εξαιρετική ένταση, όχι
επειδή αποσκοπούσαμε στη διακοπή
των σχέσεων με την Ελλάδα αλλά,
για να διορθωθούν όλες οι πηγές
εντάσεων που δημιουργήθηκαν μετά
την αλλαγή καθεστώτος, ανοίγοντας
με αυτόν τον τρόπο τους δρόμους
του μέλλοντος.
»Για εκείνους που γνωρίζουν
τα εμπόδια που είχε αυτή η
σχέση, τα οποία φέρουν το βάρος
των εμποδίων στη διαδικασία
συνεργασίας και αλληλεπίδρασης
με τους γείτονες, καταλαβαίνουν ότι
τα βήματα που έχουμε κάνει είναι
ιστορικά».
Ο Έντι Ράμα απάντησε και
στις κατηγορίες της αλβανικής
αντιπολίτευσης, ότι παραχώρησε και
«πούλησε» ΑΟΖ στην Ελλάδα.
«Η θαλάσσια συμφωνία θα
αποτυπωθεί οπτικά στο χάρτη.
Θα έχουν όλοι την ευκαιρία με
το μυαλό τους και όχι μέσω των
κομμάτων ή αυτών που διασπείρουν
αναληθείς ειδήσεις, να κρίνουν
μεταξύ της εικόνας της θάλασσας
που υπήρχε πριν τη συμφωνία
και αυτής που θα υπάρχει με τη
συμφωνία».
Στη συμφωνία με την Αλβανία, η
ελληνική διπλωματία φαίνεται ότι
επιχειρεί μια νέα «ελληνοαλβανική
προσέγγιση», η οποία πριν ένα
αιώνα είδε άδοξο τέλος, εξαιτίας της
ανάμιξης τότε ξένων δυνάμεων που
δεν ήθελαν τη συμμαχία μεταξύ των
δύο κρατών.
Ελληνοαλβανική προσέγγιση
(1881-1912)
Ως Ελληνοαλβανική προσέγγιση
(1881-1912) νοούνται οι
συνεννοήσεις, μυστικές ή μη,
το χρονικό διάστημα εκείνο
μεταξύ των εκάστοτε ελληνικών
κυβερνήσεων και επιφανών
αλβανικών προσωπικοτήτων, που
είχαν ως σκοπό την σύσφιξη των
σχέσεων μεταξύ των δύο εθνών και
τη δημιουργία συμμαχίας που θα
μπορούσε να καταλήξει σε ευρύτερη
συμφωνία με την επικείμενη

Αλβανών Καθολικών, αναπτύχθηκε
στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
σοβαρή προσπάθεια συνεργασίας
μεταξύ Ελλήνων και Αλβανών.
Στις 13 Μαΐου 1911, ο Αλβανός
Φαϊκ Κονίτσα, πράκτορας των
Μαλισόρι στην Αμερική, ζήτησε
από τον Έλληνα επιτετραμμένο
στην πρεσβεία της Ουάσιγκτον,
Λυσίμαχο Καυτατζόγλου,
οικονομική βοήθεια για τους
αντάρτες.
Ο Καυτατζόγλου έσπευσε να πείσει
την ελληνική κυβέρνηση να δώσει
την απαιτούμενη βοήθεια, αλλά πριν
μπορέσουν να φθάσουν τα χρήματα,
υπογράφτηκε συμφωνία που έδωσε
τέλος στην εξέγερση.
Ο Κονίτσα συνέχισε τις συζητήσεις
με τον Καυτατζόγλου και στις 26
Οκτωβρίου 1911 του παρουσίασε
επίσημα προτάσεις του για
συνεννόηση και συνεργασία
Ελλήνων και Αλβανών.

δημιουργία ενός αλβανικού κράτους
από τον οθωμανικό ζυγό.
Τότε μάλιστα διατυπώθηκαν μέχρι
και σκέψεις και για τη δημιουργία
δυαδικού ελληνοαλβανικού
κράτους, στα πρότυπα της
Αυστροουγγαρίας.
Πρώτες συνεννοήσεις
Στην Ελλάδα κατά την περίοδο
1881-1908, πολιτικοί κύκλοι
είχαν επανειλημμένα εκφράσει
τη σκέψη για τη δημιουργία
ενός ελληνοαλβανικού δυαδικού
κράτους, στα πρότυπα της
Αυστροουγγαρίας.
Μέσα σε αυτή την ομοσπονδία,
το κάθε έθνος θα είχε δική του
δικαιοσύνη και στρατό, ενώ οι
κάτοικοι θα διατηρούσαν την
θρησκεία, τη γλώσσα, τα ήθη,
τα έθιμα και τις εθνικές τους
παραδόσεις.
Καθώς όμως πολύ γρήγορα άρχισε
να αναπτύσσεται κάποια αλβανική
εθνική συνείδηση, η ελληνική
κυβέρνηση άρχιζε να αναθεωρεί την
πολιτική της προς την Αλβανία: η
δημιουργία ενός δυαδικού κράτους
δεν ήταν εφικτή, εφόσον οι Αλβανοί
εθνικιστές, όπως και οι άλλοι
βαλκανικοί λαοί, αγωνίζονταν για
ανεξαρτησία ή αυτονομία και όχι
για ένα δυαδικό κράτος.
Η ελληνική κυβέρνηση για τους
λόγους αυτούς προσπάθησε από
νωρίς να έρθει σε συνεννόηση με
διάφορους Αλβανούς, όπως με τον
Ισμαήλ Κεμάλ.
Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο
Αλβανός Ισμαήλ Κεμάλ, διέθετε
μεγάλο γόητρο και επιρροή στους
αλβανικούς κύκλους.
Κατάγονταν από οικογένεια
μπέηδων του Αυλώνα και είχε
σπουδάσει σε γυμνάσιο των
Ιωαννίνων.
Στην εφημερίδα που τύπωνε σε
τρεις γλώσσες: αλβανική, ελληνική
και τουρκική, υπερασπίζονταν
με επιμονή τα συμφέροντα του
αλβανικού λαού, που θεωρούσε ότι
ταυτίζονταν με αυτά των Ελλήνων.
Αυτή η κοινότητα συμφερόντων
ώθησε τον Κεμάλ να συνάψει
στις 22 Ιανουαρίου 1907 μυστική
συμφωνία, ονομαζόμενη και ως
Δήλωση Συνεννόησης, με τον
Έλληνα πρωθυπουργό Γεώργιο
Θεοτόκη, η οποία συντάχθηκε
από τον ίδιο τον Κεμάλ, παρουσία
του Θεοτόκη και του Λάμπρου
Κορομηλά.
Η Ελλάδα αναλάμβανε ουσιαστικά
να «υποστηρίξει την αλβανική
υπόθεση στην βόρεια Αλβανία
και να βοηθήσει στην δημιουργία
ανεξάρτητου αλβανικού κράτους».
Η συμφωνία αυτή, δηλαδή μεταξύ
ενός ιδιώτη και της ελληνικής
κυβέρνησης, οπωσδήποτε δεν ήταν
δυνατόν να αποτελέσει δέσμευση
για μια μελλοντική αλβανική
κυβέρνηση.
Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση
πίστευε ότι ο Κεμάλ, εξέχουσα
προσωπικότητα με μεγάλη επιρροή
στην Αλβανία, θα κατόρθωνε
να πείσει τον λαό του να δεχθεί
την συμφωνία, αφού η ελληνική

πλευρά συναινούσε στην ιδέα μιας
ανεξάρτητης Αλβανίας, αλλά ακόμη
περισσότερο αναλάμβαναν την
υποχρέωση να βοηθήσουν στην
δημιουργία της.
Για την Ελλάδα, η οποία ήταν τότε
διπλωματικά απομονωμένη και
δεν διέθετε ουσιαστικό στήριγμα,
μία ανεξάρτητη Αλβανία θα ήταν
εξαιρετικά χρήσιμη ως σύμμαχος
εναντίον της Βουλγαρίας σε
επικείμενη διαβαλκανική πολεμική
εμπλοκή μετά από πιθανή
κατάρρευση της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας.
Η θέση των Νεότουρκων
Το 1908 η επανάσταση των
Νεότουρκων άλλαξε εντελώς
την θέση των Αλβανών στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία, δίνοντας
το σύνθημα για την έκρηξη του
αλβανικού εθνικισμού.
Μέσα σε λίγους μήνες ιδρύθηκαν
αλβανικά σχολεία, πολιτιστικοί
σύλλογοι λέσχες καθώς και
εκδόθηκαν αλβανόφωνες
εφημερίδες και περιοδικά έντυπα.
Οι Νεότουρκοι όμως έσπευσαν
άστοχα να καταπνίξουν αυτές
τις ενέργειες, με αποτέλεσμα
να σημειωθούν πλήθος βίαιων
ενεργειών που στόχευαν στον βίαιο
εκτουρκισμό των αλβανόφωνων
περιοχών.
Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής
ήταν ότι από το καλοκαίρι του 1909
ως τις παραμονές των Βαλκανικών
πολέμων, μεγάλες περιοχές της
Αλβανίας ήταν σε συνεχή σχεδόν
κατάσταση εξέγερσης.
Οι αντάρτες αυτοί ήλπιζαν
ότι το επαναστατικό κίνημα
θα εξαπλώνονταν και ότι θα
επακολουθούσε διεθνή μεσολάβηση
και αναγνώριση της Αλβανίας.
Αλλά οι νότιες περιοχές
της μετέπειτα Αλβανίας δεν
συμμετείχαν σε αυτές τις
εξεγέρσεις.
Η επιθυμητή ελληνοαλβανική
συνεννόηση βασίζονταν βέβαια
στην υπόθεση ότι η ευρωπαϊκές
κτήσεις της Τουρκίας θα
πέρναγαν στα χέρια των διαφόρων
βαλκανικών εθνών.
Στην πραγματικότητα, όσο η
Τουρκία παρέμενε στα Βαλκάνια
δεν θα επέτρεπε μια προσέγγιση
μεταξύ Ελλήνων και Αλβανών.
Παρά τις προσπάθειες που έγιναν
από τους Αλβανούς εθνικιστές
δεν έγινε δυνατό να υποκινηθεί
γενική εξέγερση και μεταξύ των
Ελλήνων της Ηπείρου οι οποίοι θα
λειτουργούσαν σε συνδυασμό κατά
των οθωμανικών Aρχών και με την
υποστήριξη του ελληνικού κράτους.
Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών,
σε σημαντική εγκύκλιό που έστειλε
σε όλα τα προξενεία στην Ήπειρο
και την Αλβανία (30 Ιουνίου
1911), τόνιζε ότι η δημιουργία
ανεξάρτητου Αλβανικού κράτους
ήταν μέσα στα συμφέροντα της
Ελλάδας, γιατί από ανάγκη θα ήταν
πιστοί φίλοι και σύμμαχοι.
Συνεννοήσεις τις παραμονές των
Βαλκανικών πολέμων
Κατά την διάρκεια της εξέγερσης
των Μαλισόρι, δηλαδή των

Ζήτησε να σταλεί το πρωτότυπο
του υπομνήματος στον βασιλέα
Γεώργιο, επειδή πίστευε ότι το
κύρος του θα ανάγκαζε και τις
επόμενες ελληνικές κυβερνήσεις να
τηρήσουν την συμφωνία.
Οι προτάσεις του Κονίτσα
προέβλεπαν τη δημιουργία ενός
δυαδικού ελληνοαλβανικού
κράτους, όπως εκείνο της
Αυστροουγγαρίας, με κοινή
εξωτερική και αμυντική πολιτική,
αλλά με ξεχωριστή διοίκηση.
Το σχέδιό του ωστόσο προσέκρουσε
στο γεγονός στο ότι οι Αλβανοί,
ως μωαμεθανοί κατά πλειοψηφία,
κατείχαν προνομιακή θέση
στην οθωμανική κοινωνία,
συμμετέχοντας ενεργά στην τοπική
εξουσία, ενώ ταυτόχρονα είχαν
αξιοσημείωτη τοπική αυτονομία.
Η ελληνική κυβέρνηση (Αντώνης
Σαχτούρης, Λάμπρος Κορομηλάς)
συμφώνησε γενικά με τις προτάσεις
του Κονίτσα για προσέγγιση.
Ήταν όμως αντίθετη προς την
δημιουργία ενός δυαδικού κράτους,
ως μη πρακτικού και ρεαλιστικού
και αντιπρότεινε να προωθηθεί
η ιδέα συνεργασίας Ελλήνων
και Αλβανών στο πλαίσιο της
συνεννόησης των εθνοτήτων.
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Σε ένδειξη των φιλικών διαθέσεων,
ήταν πρόθυμοι να δεχτούν τη
διδασκαλία της αλβανικής γλώσσας
στα ελληνικά σχολεία στις περιοχές
της Αλβανίας, ήταν όμως αντίθετοι
στην αλβανική απαίτηση για την
εισαγωγή της αλβανικής γλώσσας
στην εκκλησία.
Ο Φαϊκ Κονίτσα, σε συνεργασία
με τον κληρικό Φαν Νόλι,
συμφώνησαν με τις ελληνικές
προτάσεις και πληροφόρησαν
τον Καυτατζόγλου (9 Αυγούστου
1912) ότι θα εξακολουθήσουν να
εργάζονται για την ελληνοαλβανική
προσέγγιση.
Ήταν όμως φανερό ότι οι
συνθήκες, μετά τον χαρακτηρισμό
από τους Οθωμανούς μιας
ιδιαίτερα ευρύτερης περιοχής της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως
αλβανικής (βιλαέτια Σκόδρας,
Ιωαννίνων, Κοσυφοπεδίου,
Μοναστηρίου) ότι αυτού του είδους
η προσέγγιση ήταν πλέον δύσκολη.
Παράγοντες που οδήγησαν σε
αποτυχία των προσεγγίσεων
1. Από τα κυριότερα εμπόδια
που οδήγησαν σε αποτυχία τις
ελληνοαλβανικές προσεγγίσεις
(1881-1912) υπήρξαν τα εξής:
2. Η έλλειψη Αλβανών ηγετών με
αναγνωρισμένο κύρος σε όλη τη
χώρα.
3. Οι συνεχείς προσπάθειες των
Νεότουρκων να οξύνουν την
καχυποψία μεταξύ Ελλήνων και
Αλβανών.
4. Η Ιταλοαυστριακή παρέμβαση,
που αποσκοπούσε στην
αποτροπή κάθε ελληνοαλβανικής
συνεργασίας, επειδή θα γίνονταν
εμπόδιο για τις δικές τους
φιλοδοξίες στην περιοχή.
5. Διεκδικούνταν από Έλληνες
και Αλβανούς οι ίδιες περιοχές
και ιδιαίτερα αυτές της Βορείου
Ηπείρου.
6. Η ελληνική κυβέρνηση
ενθάρρυνε την δημιουργία ενός
ανεξάρτητου αλβανικού κράτους
αλλά εκτός Ηπείρου και ταυτόχρονα
αναγνώριζε τον κίνδυνο ότι θα
μπορούσε να μεταβληθεί σε όργανο
της Αυστρίας και της Ιταλίας.

Ανακαλύψεις στον Δρόμο του Μεταξιού
XINHUA
ΠΕΚΙΝΟ. Την ύπαρξη του ξεχασμένου κράτους του Τσιουκί, στον
Δρόμο του Μεταξιού, αποδεικνύει η επιστημονική έρευνα χάρη σε
δορυφορικές παρατηρήσεις.
Η ομάδα του δρος Γκούο Ζικί του Ινστιτούτου Αεροναυπηγικών
Ερευνών επέτρεψε σε αρχαιολόγους να εντοπίσουν με ακρίβεια την
τοποθεσία του κράτους του Τσιουκί, που ήκμασε πριν από 2.000
χρόνια στη σημερινή αυτόνομη περιοχή των Ουιγούρων στην επαρχία
Σιντζιάνγκ στη βορειοδυτική Κίνα. Οι δορυφορικές παρατηρήσεις της
επιστημονικής ομάδας επέτρεψαν έτσι τον εντοπισμό των τειχών του
Τσιουκί, καθώς και τον υπολογισμό του εύρους τους, αλλά και του
βάθους στο οποίο βρίσκονται.
Το κράτος του Τσιουκί υπήρξε ένα από τα 36 κρατίδια των Δυτικών
Περιοχών, όρος της δυναστείας των Χαν (202 π.Χ. - 220 μ.Χ.) που
αναφέρεται στη σημερινή δυτική Κίνα και τμήματα της Κεντρικής
Ασίας. Το Τσιουκί βρισκόταν πάνω στον αρχαίο Δρόμο του Μεταξιού,
φιλοξενώντας στα μεσαιωνικά χρόνια Κινέζους, Ινδούς, μουσουλμάνους
και Ευρωπαίους εμπόρους.
Κατά τη διάρκεια της ακμής του, που διήρκεσε μία χιλιετία, το Τσιουκί
παρήγαγε σπάνια πολιτιστικά επιτεύγματα στους τομείς της μουσικής,
του χορού, των εικαστικών τεχνών και της λογοτεχνίας. Η αρχαία πόλη
παρήκμασε και χάθηκε, με τα επιβλητικά της τείχη να καταστρέφονται
από πλημμύρες και την ανθρώπινη δραστηριότητα.
Κινέζοι αρχαιολόγοι αναζητούσαν εδώ και τρία χρόνια την ακριβή
τοποθεσία της αρχαίας Τσιουκί. Το βραχώδες έδαφος της περιοχής,
όμως, και η άναρχη δόμηση εμπόδιζαν το έργο της αρχαιολογικής
σκαπάνης. Η αρχαία Τσιουκί εντοπίστηκε, όμως, χάρη σε ειδική
συσκευή ραντάρ, ικανή να καταγράφει με μεγάλη ακρίβεια τη
μορφολογία του υπεδάφους.
Οι δορυφορικές παρατηρήσεις και το ειδικό ραντάρ διαπίστωσαν ότι τα
τείχη του Τσιουκί είχαν πάχος 15 με 18 μέτρα, με τα ισχυρότερα οχυρά
του να φθάνουν ακόμη και τα 30 μέτρα σε πάχος.
«Εκτιμώ ότι η μέθοδός μας, που αφορά τον συνδυασμό δορυφορικών
παρατηρήσεων με νέες τεχνολογίες απεικόνισης, μπορεί να βοηθήσει
τους αρχαιολόγους σε Μεσοποταμία και Αίγυπτο. Παρότι ειδικότητά
μου είναι οι δορυφόροι, πιστεύω ότι είμαι σε θέση να βοηθήσω την
προαγωγή των ανθρωπιστικών επιστημών», λέει ο δρ Γκούο.
Πηγή: Η Καθημερινή 28-06-2018
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ταξιδιωτική οδηγία ΗΠΑ: Μην πηγαίνετε
στην Τουρκία – Προσοχή! Συλλαμβάνουν
Αμερικανούς και σκάνε βόμβες
29 Ιουνίου 2018

Θέμα ασφαλείας για τους
Αμερικανούς ταξιδιώτες στη
Τουρκία, συνεχίζει να εγείρει
το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καθώς
με νέα ταξιδιωτική οδηγία
που εξέδωσε τη Πέμπτη
καλεί τους πολίτες των ΗΠΑ
να «επανεξετάσουν» την
απόφαση τους να επισκεφτούν
τη γειτονική χώρα λόγω των
τρομοκρατικών επιθέσεων
αλλά και τον «αυθαίρετων κρατήσεων» ξένων πολιτών στις τουρκικές
φυλακές.
Σχετικά με τη τρομοκρατία, η έκθεση παρουσιάζει μια λίστα
συγκεκριμένων περιοχών, τις οποίες χαρακτηρίζει ως υψηλού κινδύνου.
Παράλληλα, επισημαίνει πως οι δυτικοί ταξιδιώτες βρίσκονται υψηλά στη
λίστα των στόχων για επιθέσεις απαγωγής και δολοφονιών των διάφορων
τρομοκρατικών οργανώσεων.
«Οι τρομοκρατικές ομάδες συνεχίζουν να σχεδιάζουν πιθανές επιθέσεις
στη Τουρκία.
»Οι τρομοκρατικές οργανώσεις στοχεύουν ξεκάθαρα δυτικούς τουρίστες
και απόδημους για απαγωγές και δολοφονίες.
»Οι τρομοκράτες μπορούν να επιτεθούν με μικρή ή καθόλου
προειδοποίηση σε τουριστικές τοποθεσίες, κομβικά σημεία μεταφοράς,
αγορές/εμπορικά κέντρα, εγκαταστάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης,
ξενοδοχεία, κλαμπ, εστιατόρια, χώρους λατρείας, πάρκα, μεγάλες
αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, και σε κοινόχρηστους χώρους».
Η έκθεση, ωστόσο, προειδοποιεί τους ταξιδιώτες ότι μπορεί να βρεθούν
και στο στόχαστρο των τουρκικών αρχών ασφαλείας, καθώς υποστηρίζει
ότι συνεχίζουν να κρατούν πολλούς ξένους πολίτες για πολιτικούς λόγους.
Μάλιστα γίνεται ειδική σύσταση στους ταξιδιώτες να μην συμμετέχουν
σε διαδηλώσεις που δεν έχουν εγκριθεί από τη κυβέρνηση αφού, όπως
υποστηρίζει, διατρέχουν τον κίνδυνο να συλληφθούν.
«Στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, οι δυνάμεις ασφαλείας
έχουν φυλακίσει δεκάδες χιλιάδες άτομα, συμπεριλαμβανομένων και
πολιτών των ΗΠΑ, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για προσχώρηση σε
υποτιθέμενες τρομοκρατικές οργανώσεις με βάση ελάχιστα ή μυστικά
αποδεικτικά στοιχεία για λόγους που φαίνεται ότι εμπεριέχουν πολιτικά
κίνητρα.
»Οι υπήκοοι των ΗΠΑ έχουν επίσης υποβληθεί σε ταξιδιωτικές
απαγορεύσεις που τους εμποδίζουν να αναχωρήσουν από την Τουρκία.
»Η συμμετοχή σε συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις που δεν έχουν εγκριθεί
ρητά από την κυβέρνηση της Τουρκίας μπορεί να οδηγήσει σε κράτηση ή
σύλληψη».

Η βασίλισσα Ελισάβετ επικύρωσε
το νόμο για το Brexit
Τρίτη 26/06/2018
Η βασίλισσα Ελισάβετ της
Βρετανίας επικύρωσε σήμερα
τον νόμο της πρωθυπουργού
Τερέζα Μέι για το Brexit, τερματίζοντας μήνες
συζητήσεων για τη νομοθεσία
που θα θέσει τέλος επίσημα
στη συμμετοχή της χώρας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο πρόεδρος της Βουλής των
Κοινοτήτων Τζον Μπέρκαου
δήλωσε ότι η νομοθεσία
για την αποχώρηση από την
ΕΕ, που ψηφίστηκε και από τα δύο σώματα του κοινοβουλίου την περασμένη εβδομάδα,
υπογράφηκε από τη βασίλισσα, σε μια ανακοίνωση που έγινε δεκτή με επευφημίες από
βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος.
«Πρέπει να ενημερώσω το Σώμα, σύμφωνα με τη Πράξη Βασιλικής Έγκρισης του 1967 ότι η
Αυτής Υψηλότητα έδωσε την έγκρισή της στην ακόλουθη δέσμη νόμων…Πράξη Αποχώρησης
από την Ευρωπαϊκή Ένωση 2018», δήλωσε ο Μπέρκαου σε βουλευτές κατά τη διάρκεια
συνεδρίασης της βουλής.
Πηγή: kontranews.gr

Ελεύθερες να οδηγούν οι γυναίκες
στη Σαουδική Αραβία – Ξεχύθηκαν
στους δρόμους
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Πηγή:tribune.gr

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Σκοπιανό: Η συμφωνία
των Πρεσπών θα ωφελήσει και τις δύο χώρες
Τη στήριξή του στη συμφωνία που επετεύχθη ανάμεσα στην Ελλάδα και
την πΓΔΜ για την επίλυση της διαφωνίας του ονοματολογικού εκφράζει
το Στέιτ Ντιπάρτμεντ μετά την ολοκλήρωση της κρίσιμης συνόδου
των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ που συμφώνησε ότι το 2019 θα
αποφασιστεί η ημερομηνία έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων
για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για το αν η μη χορήγηση
ξεκάθαρης ημερομηνίας για την έναρξη των ενταξιακών
διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την έκβαση
του δημοψηφίσματος στη πΓΔΜ, αξιωματούχος του αμερικανικού
υπουργείου Εξωτερικών επισήμανε πως η υλοποίηση της συμφωνίας θα
ενισχύσει το «κοινό ευρωπαϊκό μέλλον».
«Όπως έχουμε πει πριν, οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν την
ιστορική συμφωνία για την επίλυση της διαφωνίας του ονοματολογικού.
Η συγκεκριμένη συμφωνία θα ωφελήσει τις δύο χώρες και θα ενισχύσει
τη περιφερειακή ασφάλεια, ευημερία και κοινό ευρωπαϊκό μέλλον. Οι
πρωθυπουργοί Ζάεφ και Τσίπρας επέδειξαν όραμα, θάρρος και επιμονή
στην προσπάθειά τους για την εξεύρεση μια αμοιβαίας αποδεκτής
λύσης».
Στο ίδιο μήκος κύματος είχε κινηθεί νωρίτερα και ο Αμερικανός
υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Ευρώπης και Ευρασίας
Γουές Μίτσελ κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Εξωτερικών
Υποθέσεων της Γερουσίας.
«Αυξάνουμε επίσης την εμπλοκή των ΗΠΑ στα Δυτικά Βαλκάνια.
Μέσω μιας ενεργητικής αμερικανικής διπλωματίας και σε στενό
συντονισμό με την ΕΕ υποστηρίξαμε τους οραματιστές ηγέτες
πρωθυπουργούς Τσίπρα και Ζάεφ στη προσπάθεια επίτευξης μιας
πιθανόν ιστορικής συμφωνίας στην ονοματολογική διαφωνία»,
υποστήριξε ο Γουές Μίτσελ κατά τη διάρκεια της ακροαματικής
διαδικασίας.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ιουνίου 2018
Αίρεται από σήμερα, Κυριακή 24 Ιουνίου, η απαγόρευση της οδήγησης για τις γυναίκες, η οποία
ίσχυε εδώ και δεκαετίες στη Σαουδική Αραβία και συγκινημένες δεκάδες γυναίκες οδηγοί βγήκαν
αμέσως στους δρόμους του Ριάντ με τα αυτοκίνητά τους.
«Είναι ένα ιστορικό γεγονός για κάθε γυναίκα στη Σαουδική Αραβία», δήλωσε η Σαμπίκα Αλ
Ντοσάρι, μια παρουσιάστρια της σαουδαραβικής τηλεόρασης αναφερόμενη στην ιστορική αυτή
απόφαση στη Σαουδική Αραβία, την μόνη χώρα στον κόσμο όπου απαγορευόταν στις γυναίκες να
οδηγούν.
«Αισθάνομαι ελεύθερη σαν πουλί», δήλωσε παράλληλα στο AFP η Σαμάρ Αλμογκρέν, οδηγώντας το
αυτοκίνητό της κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ριάντ.
Το μέτρο αυτό, αίτημα εδώ και καιρό ακτιβιστριών που έχουν καταλήξει ακόμη και στη φυλακή
επειδή τόλμησαν να αψηφήσουν την απαγόρευση, τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 00.00 τοπική ώρα,
ωθώντας δεκάδες γυναίκες να βγουν στους δρόμους με τα αυτοκίνητά τους.
Πολλές γυναίκες της σαουδαραβικής ελίτ που μπορούσαν να οδηγούν στο Λονδίνο ή το Ντουμπάι,
αλλά όχι στο Ριάντ, είχαν αψηφήσει την απαγόρευση στη Σαουδική Αραβία, όμως συλλαμβάνονταν.
«Είναι μια μεγάλη επιτυχία», σχολίασε σήμερα ο δισεκατομμυριούχος Αλ Ουάλιντ Μπεν Ταλάλ.
Η ιστορική αυτή αλλαγή στη Σαουδική Αραβία, η οποία είχε ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο του
2017, ήταν ιδέα του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ Μπεν Σαλμάν και ανήκει σε ένα ευρύ σχέδιο
εκσυγχρονισμού της πλούσιας σε κοιτάσματα πετρελαίου χώρας.
Στο πλαίσιο αυτού του φιλόδοξου σχεδίου οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων με ορίζοντα
το 2030 και στόχο να περιοριστεί η εξάρτηση του Ριάντ από το πετρέλαιο, έχει αποφασιστεί να
χαλαρώσουν κάποιοι περιορισμοί που επιβάλλονται στις γυναίκες στη χώρα αυτή, όπου βρίσκονται
υπό την κηδεμονία ενός άνδρα της οικογένειάς τους, συνήθως του πατέρα, του αδελφού ή του
συζύγου τους, προκειμένου να μπορέσουν να ταξιδέψουν ή να σπουδάσουν.

Τα «φαντάσματα» της Πρέσπας
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΙΜΑΣ
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City creates 1,000 childcare spaces, surpassing target 1,064 new spaces across
Vancouver have been committed in the
past four years

Today, (June 26) the City of Vancouver announced that the target of 1,000
new childcare spaces from the Capital Plan for 2015-2018 has been surpassed. Within the last four years, the City has built and committed 1,064
new childcare spaces, 374 of which are currently in operation. The remaining spaces are in various stages of development, with the majority expected
to be open by 2021. Accessible and adequate childcare centres are essential
to creating a livable city for all Vancouverites. Quality childcare contributes
to the development of healthy children, as well as playing a crucial role in
the city’s economic stability.
“Today’s announcement that we’ve surpassed our target of one thousand
new childcare spaces is great news for families across Vancouver,” says
Mayor Gregor Robertson. “We’ve taken big steps to make sure that more
families have access to high-quality, affordable childcare – our investment
of $30 million in the last capital plan was ten times the amount set aside in
2008. Making sure that families have access to affordable childcare is a key
part of building a healthy, inclusive city and helps set our kids up for success
now and down the road.”

ΠΡΕΣΠΕΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Χθες το βράδυ, ο Αλεξης Τσίπρας και ο Ζόραν Ζαεφ, κοιμήθηκαν με τα φαντάσματα της
ιστορίας. Στον ύπνο τους, ήρθαν ο Παύλος Μελάς, Γερμανός Καραβαγγέλης, Καπεταν Κώττας, Μάρκος Βαφειάδης,
Νίκος Ζαχαριάδης,Βαγκελ Γκοτσεφ, Τέμπο, Νταμε Γκρουε, Γκότσε Ντελτσεφ, μορφές όλοι, ο κάθε ένας για την
πλευρά του, του ένοπλου αγώνα για την μοιρασιά της Μακεδονίας και έδωσαν “ραντεβού” στις Πρέσπες, για να
σφίξουν, τούτη τη φορά, τα “χέρια”.
Δεν επελέγη τυχαία, ο περίφημος υγροβιότοπος για την υπογραφή, στο χωριό Ψαράδες, μιας από τις
σημαντικότερες συμφωνίες στην νεότερη πολιτική ιστορία της Ελλάδας.
Κουβαλάει βαρύ ιστορικό φορτίο, αυτή η ακριτική γωνιά όπου σήμερα, εκτός απροόπτου, θα είναι στραμμένα
τα βλέμματα όλων των Ελλήνων, των γειτόνων της FYROM, αλλά και της διεθνούς κοινότητας, παράγοντες της
οποίας αναμένεται να είναι εκεί για να βάλου και εκείνη με την παρουσία τους την δική του “βούλα” στη συμφωνία.

Almost three quarters of the 1,064 new spaces were made possible through
development contributions such as Development Cost Levies (DCLs), a
fee paid by property developers which contributes to City facilities, and
Community Amenity Contributions (CACs), cash or in-kind contributions
provided by property developers when City Council grants development
rights through rezoning.
These development contributions accommodate growth in neighbourhoods
throughout the City by building and expanding facilities in the form of
childcare centres, community centres, neighbourhood houses and more.

Στο ορεινό της ανάγλυφο, αλλά και στα νερά των πανέμορφων λιμνών της, παρακάτω στην Φλώρινα και την
Καστοριά, στο Βίτσι, γράφτηκε, στον εμφύλιο πόλεμο 1947-1949, η τελευταία αιματηρή σελίδα για το Μακεδονικό.

An expanded partnership with the Vancouver School Board (VSB) has
allowed for 345 new spaces in five schools undergoing seismic replacement.
With up to 50 schools needing seismic upgrades or replacement over the
next fifteen years, the ongoing partnership between the City and the VSB
will provide opportunities to integrate more full-time childcare facilities in
schools.

Αναμφίβολα τα φώτα της δημοσιότητας θα λούσουν τους πρωταγωνιστές αυτής της συμφωνίας την στιγμή που
θα μπαίνουν οι υπογραφές, παρουσία ξένων ισχυρών αξιωματούχων, σαμπάνιες θα ανοίξουν, τα χαμόγελα θα
περισσέψουν, και οι Πρέσπες θα κάνουν μέσω της τηλεοπτικής εικόνας τον γύρω του πλανήτη.

Another innovative approach to the creation of new childcare spaces is the
creative reuse of underutilized sites and buildings, such as on the top of
City-owned parkades.

Πίσω όμως από τις λαμπερές φιέστες, τα απομεινάρια μιας τραγωδίας που βίωσε ο τόπος στην ακριτική περιοχή,
οι αδιάψευστοι μάρτυρες ενός βίαιου ξεκαθαρίσματος “εθνικών λογαριασμών” για τη Μακεδονία, το οποίο
συνεχίζεται ακόμα και σήμερα, με ειρηνικούς, ευτυχώς, τρόπους, θα προβάλλουν ως γκρίζες σκιές ερχόμενες από
ένα όχι και τόσο μακρινό, αλλά δύσκολο παρελθόν, που άλλοι θέλουν να ξεχάσουν και μερικοί να κρύψουν..

While the City has made significant progress towards increasing the number
of quality childcare spaces, there is still a great deal to be done. In this
respect, continued and enhanced partnerships with senior levels of government are essential to continuing to create more quality childcare spaces, and
ensuring affordability for parents and caregivers.

Είναι τα ερημωμένα και ερειπωμένα σλαβόφωνα χωριά με τα πλινθόκτιστα σπίτια(βγαλμένα, λες, από την
προϊστορία) και τα αλλαγμένα ονόματα στην λεκάνη της Πρέσπας και έξω από αυτήν, λίγο παρακάτω στα
Κορέστεια της Καστοριάς, που αναγκάστηκαν να τα εγκαταλείψουν οι κάτοικοί τους και να περάσουν στην
Γιουγκοσλαβία, άλλοι για να σωθούν και αρκετοί για να ζήσουν το όνειρο της “δικής τους Μακεδονίας”. Σε
κάποια απο αυτά υπάρχουν στους τοίχους χαλασμάτων από την εποχή εκείνη συνθήματα όπως “Ζήτω ο Μάρκος”,
“αυτόνομη Μακεδονία” και τοίχοι σπιτιών γαζωμένοι από- τις σφαίρες.
Είναι οι περιουσίες που άφησαν πίσω τους εκείνοι που εκδιώχθηκαν ή έφυγαν με την προσδοκία να γυρίσουν
κάποτε και οι οποίες δεσμεύτηκαν από το κράτος και δόθηκαν σε οικογένειες άλλων Ελλήνων από την Ήπειρο
και την Πελοπόννησο που μετακόμισαν στην περιοχή και άλλες που καταπατήθηκαν από συγγενείς τους οι οποίοι
τώρα διεκδικούν, και η σημερινή κυβέρνηση ετοιμάζει νομοθετική ρύθμιση, τίτλους ιδιοκτησίας.
Είναι το αρχηγείο του Νίκου Ζαχαριάδη και του Μάρκου στο χωριό Πύλη, όπου πιθανότατα θα υπογραφεί
η συμφωνία, οι οποίοι ενέταξαν ένοπλα τμήματα σλαβόφωνων στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας έναντι
υποσχέσεων για αυτόνομη Μακεδονία και παρακάτω στο Βροντερό το νοσοκομείο του ΔΣΕ την περίοδο που οι
πολεμικές συγκρούσεις είχαν μεταφερθεί από τον Γράμμο στο Βίτσι.
Είναι οι ελάχιστες ανθρώπινες φιγούρες σε κάποια χωριά, που επέστρεψαν από τον προσφυγιά, καθώς δεν τους
είχε αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια, όπως σε πολλούς με σλαβομακεδονική συνείδηση, ή την μετανάστευση στην
Αμερική, και οι οποίοι σπάνια μιλούν για τη δύσκολη εκείνη περίοδο.
Μέχρι και την μεταπολίτευση, χώριζαν την Πρέσπα από την υπόλοιπη Ελλάδα μπάρες που για να τις περάσει
κανείς έπρεπε να είναι εφοδιασμένος με άδεια και βεβαίως να ελέγχονται τα στοιχεία του.
“Θυμάμαι ότι για να πάμε να δούμε στο Πισοδέρι την ποδοσφαιρική ομάδα της ΑΕΚ που την έφερε εκεί για
προετοιμασία τα καλοκαίρια ο γιουγκοσλάβος προπονητής της Μπρανκο Στανκοβιτς, έπρεπε να έχουμε, παιδιά τότε,
άδεια υπογραμμένη από την ασφάλεια”, θυμάται ο πολιτικός μηχανικός από τη Φλώρινα Τάσος Βασιλείου.
Ήταν ακόμα πιο σκληρός ο εμφύλιος στην περιοχή των Πρεσπών γιατί ενεπλάκησαν εκτός από τα πολιτικά και τα
ταξικά μίση και εκείνα που κληρονομήθηκαν από το παρελθόν μέσα από τις αιματηρές συγκρούσεις περασμένων
αιώνων για την Μακεδονία.
Άδειασαν οι Πρέσπες, μια περιοχή που έσφυζε από ζωή, με την λήξη του εμφυλίου πολέμου το 1949 και έκτοτε δεν
συνήλθαν ποτέ.
Από τους δώδεκα χιλιάδες κάτοικους στα είκοσι χωριά της σήμερα είναι ζήτημα εάν ξεπερνούν τους χίλιους
πεντακόσιους. Και η διαμάχη για το Μακεδονικό ήταν η αιτία για το άδειασμα της περιοχής από το
σλαβομακεδονικό στοιχείο. Ζώστηκαν πολλοί σλαβομακεδονικής συνείδησης κάτοικοι της περιοχής τα όπλα και
πολέμησαν μέσα από τις γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, για “αυτόνομη Μακεδονία”, προοπτική που
τους υποσχόταν μέχρι κάποια στιγμή το ΚΚΕ που ‘έβλεπε σε αυτό τον κόσμο μια καλή δεξαμενή η στρατολόγησης
μαχητών.
Ιδρύθηκε τότε και σλαβομακεδονική οργάνωση “Εθνικο Απελευθερωτικό Μέτωπο” (Nacional Osloboditelen Front)
ως NOF με ένοπλο δικός της τμήμα που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της αριθμούσε 14.000 μαχητές.
Όταν όμως ο Νίκος Ζαχαριάδης τα έσπασε με τον Τίτο, τα ένοπλα τμήματα της NOF αναγκάστηκαν
να αποχωρήσουν από τον ΔΣΕ και να καταφύγουν στην Γιουγκοσλαβία και όταν ο εμφύλιος έληξε, το
σλαβομακεδονικό στοιχειό της περιοχής πλήρωσε σκληρό τίμημα και για τους στόχους που είχε θέσει.
Σύμφωνα με στοιχεία από το βιβλίο “Ιστορία του Μακεδονικού Ζητήματος” του ιστορικού Γεωργίου Μιντση το
1949 έφυγαν από την ελληνική Μακεδονία, την Δυτική κυρίως, 35.000 σλαβόφωνοι με σλαβική συνείδηση.
Άνθρωποι στήθηκαν στα εκτελεστικά αποσπάσματα, περιουσίες όσων εξ αυτών πρωταγωνίστησαν για την
αυτονομία ή και την ανεξαρτησία της Μακεδονίας, δημευτήκαν, ιθαγένειες αφαιρέθηκαν, οικισμοί εκθεμελιώθηκαν,
χωριά άλλαξαν ονόματα, έκτακτα δικαστήρια καταδίκασαν αρκετούς για δοσιλογισμό με την κατηγορία ότι στην
Κατοχή συνεργάστηκαν με την βουλγαρική Οχρανα, αρκετοί που έμειναν πίσω ξενιτευτήκαν στην Αμερική και την
Αυστραλία.
Το αποτυπώματα αυτής της δύσκολης εποχής θα “στοιχειώνουν” σήμερα όσους θα σπεύσουν στους Ψαράδες,
χωριό όπου θα υπογραφεί η συμφωνία, δια της οποίας οι δυο πλευρές φιλοδοξούν να θέσουν τέλος σε αυτή την
ιστορική διαμάχη, που όμως έχει πτυχές, όπως αυτή των Πρεσπών, οι οποίες δύσκολα θα απαλειφθούν.
Πηγή: H Καθημερινή (17-06-2018)

“B.C. parents are struggling to find quality, licensed child care for their
kids, and big projects like this one will make such a difference to Vancouver
families,” said Minister of State for Child Care Katrina Chen. “Government
is making record investments to improve the child care system in B.C., and
we’re happy to have partners like the City of Vancouver working with us to
strengthen supports for child care providers, build new child care spaces,
and help save parents money.”
The City’s draft Capital Plan for 2019-2022, expected to be considered by
City Council by the end of July, proposes renewing the 1,000 childcare
space target to ensure more children have access to quality childcare, a key
goal under Vancouver’s Healthy City Strategy. Continued partnerships with
senior levels of government are important for creating additional future
childcare spaces.

Canada’s Conservatives Urge Liberal
Government to Reduce Internal Trade
Barriers
June 29, 2018
OTTAWA, ON – John Nater, Conservative Shadow Cabinet Secretary for Interprovincial Trade and the Sharing Economy and Member
of Parliament for Perth—Wellington, today issued the following
statement in response to recent developments in the beer and wine
industries:
“As many Canadians look forward to enjoying a glass of beer or
wine over the Canada Day long weekend, our small Canadian
breweries and wineries continue to suffer as a result of the Liberal
government’s failure to reduce interprovincial trade barriers.
“With continued uncertainty surrounding the North American Free
Trade Agreement (NAFTA), now more than ever a renewed focus
on internal trade is needed. However, instead of addressing the
concerns of craft breweries, wineries and distilleries, the Liberals’
escalator tax on alcohol is making it harder for these local businesses
to remain competitive. Justin Trudeau continues to prioritize raising
taxes, over building a strong national economy.
“Canadians are frustrated by the outdated rules that govern the sale
of alcohol. Meanwhile, Premiers have indicated a willingness to
speed up efforts to reduce trade barriers. The Liberals should build
off of this momentum and ensure that Canadians breweries and wineries can finally sell their quality products across the country.
“Canada’s Conservatives will continue to advocate for reduced
interprovincial trade barriers and free trade within Canada. It’s time
to Free The Beer and Cork The Tax!”
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα
Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ
Συγγραφέας: Κατερίνα Ανωγιαννάκη
Εικονογράφηση: Πετρούλα Κρίγκου
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Η Χαρά διαφέρει από τα άλλα
κορίτσια. Δεν είναι ούτε τόσο
λεπτή, ούτε τόσο ψηλή. Αγαπά
το ποδόσφαιρο και καθόλου, μα
καθόλου, το μπαλέτο. Τα πράγματα
είναι ξεκάθαρα στο μυαλό της,
μέχρι που έρχεται ο Ορέστης και τα
κάνει κουβάρια. Κι η Χαρά θέλει
να γίνει σαν τα άλλα κορίτσια. Να
γίνει σαν τις μπαλαρίνες εκείνες που
θαυμάζουν τα αγόρια. Προσπαθεί
και κάνει κάποιες θυσίες. Στο τέλος,
πάντως, θα καταφέρει να χορέψει τον
Χορό της Χαράς. Κι είναι αυτό μια
νίκη σπουδαία! Η σπουδαιότερη.
Μια χιουμοριστική ιστορία, με την οποία θα μπορέσουν να
ταυτιστούν πολλές αναγνώστριες. Η Χαρά τα λέει ωραία και όσα
λέει είναι σωστά. Η συγγραφέας μιλά για τα κοινωνικά πρότυπα που
καθορίζουν τη ζωή μας. Μόνο αν αποδεχτούμε οι ίδιοι τον εαυτό
μας και τον αγαπήσουμε θα μας αποδεχτεί και ο περίγυρός μας. Και
μόνο τότε θα καταφέρουμε κι εμείς να χορέψουμε τον Χορό της
Χαράς.
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ
Συγγραφέας: Ιουλία Κωστοπούλου
Εικονογράφηση: Ρένια Μεταλληνού
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Το καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος
του και ο ψαράς του μικρού χωριού
εξαφανίζεται. Το αγόρι αποφασίζει
να δράσει και να γίνει ντετέκτιβ.
Πρώτο στοιχείο ένα κομμάτι ύφασμα,
δεύτερο μια οικεία μυρωδιά και τρίτο
μια φωτογραφία. Το αγόρι καταφέρνει
τελικά να βρει τον ψαρά; Ποιος ξέρει.
Ψάχνοντας ίσως να βρει και κάτι άλλο,
πιο σημαντικό. Και αυτό το κάτι να
φορά φούξια, να τρώει καραμέλες
κανέλας και να κάνει το καλοκαίρι του
αλλιώτικο.
Μια τρυφερή, καλοκαιρινή ιστορία που
μυρίζει καλοκαίρι! Η συγγραφέας, μαζί με την εικονογράφο μας
μιλούν για τις στιγμές εκείνες στη ζωή ενός παιδιού που περνούν
απαρατήρητες από τα μάτια ενός μεγάλου. Κι είναι στιγμές γεμάτες
μυστήριο και ομορφιά. Στιγμές που το παιδί θα θυμάται για πάντα!

ΠΟΙΗΜΑ

ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΠΟΝΟ
Μην σκορπάτε τα φύλλα μου.
Τις ρίζες που έχω να μην ενοχλείται
και μην χαράζετε τον κορμό μου έτσι άσκοπα.
Μην αφήνετε τους καρπούς να σαπίζουν.
Μην χαλάτε τις φωλιές νεοσσών π’ αναθρέφω
και μην πετροβολάτε τα κλαδιά μου.
Χέρια είναι , γυμνά , για τον ίσκιο σας.
Εγώ το δέντρο της αγάπης
αναγκάστηκα να μιλήσω
μετά από χρόνια σιωπής και να πω...
Μην ξοδεύετε το οξυγόνο που σας δίνω
σε αποπνικτικές αποδράσεις
και μην βαρυγκομάτε για τον χώρο μου
στον κήπο της καρδιά σας.
Ξερό τον βρήκα και άνθισα .
Άνυδρο μα βλάστησα.
Νεκρό και του ‘δωσα χάρη λέγοντάς τον...ΖΩΉ!!!!
Χριστίνα Γαλιάνδρα - Strada
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ Ποίησης με θέμα ‘’Η αγάπη σε όλες τις μορφές’’
Ε.Π.Ο.Κ. 8ος Παγκόσμιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός

ΒΙΒΛΙΟ 05.06.2018 (Καθημερινή)
André Gerolymatos: «Εμφύλιος - Ελλάδα
1943-1949, ένας διεθνής πόλεμος»
Ένα βιβλίο συναρπαστικό σαν
ταινία, όπου ο διακεκριμένος
ιστορικός δρ André Gerolymatos ξεκινάει από τις ρίζες του
Εθνικού Διχασμού και φτάνει μέχρι
τις εκκωφαντικές κραυγές που
ακούγονται σήμερα στη Βουλή
των Ελλήνων για Μελιγαλά και
Γράμμο.
Το Βιβλίο
Ένα ιστορικό θέμα που είναι εν
πολλοίς γνωστό και όλοι θεωρούν
ότι το κατέχουν, αναλύεται μέσα
από μία μοναδική και πρωτότυπη
αφήγηση που βασίζεται σε μέχρι
πρόσφατα απόρρητα έγγραφα από την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις βρετανικές μυστικές
υπηρεσίες. Ο συγγραφέας αποδεικνύει ότι ο Εμφύλιος ήταν –πάνω απ’ όλα– ένας διεθνής πόλεμος και
η πρώτη πράξη του Ψυχρού Πολέμου. Ο πιο αιματηρός πόλεμος στην ιστορία της Ελλάδας γίνεται
αντικείμενο μιας ψύχραιμης και συστηματικής μελέτης, αποκτώντας κινηματογραφική ματιά.
Το βιβλίο «Εμφύλιος - Ελλάδα 1943-1949, ένας διεθνής πόλεμος»του δρ André Gerolymatos
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα.
Είπαν για το βιβλίο
«Ο συγγραφέας, με γλαφυρές περιγραφές και αμεσότητα στη γραφή, επιτυγχάνει να μεταφέρει το
αναγνώστη σε αυτή την ταραχώδη στιγμή της ελληνικής ιστορίας και σχεδόν να τον μετατρέψει σε
αυτόπτη μάρτυρα των γεγονότων.»
Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας
«Μια αποτύπωση που προκαλεί δέος και ελπίζω ταυτόχρονα να οδηγήσει την καρδιά και τον νου σε μια
ειλικρινή επανεξέταση της τότε ελληνικής τραγωδίας και τελικά σε μια σχέση χωρίς φανατισμούς αλλά
γαλήνια, με την Ιστορία μας, και του αδελφού με τον αδελφό.»
Κώστας Γαβράς, σκηνοθέτης
«Μετά 75 χρόνια από την ουσιαστική έναρξη του ελληνικού Εμφυλίου, ήταν ώρα να κυκλοφορήσει στα
ελληνικά ένα ιστορικό έργο που όχι μόνον παρουσιάζει τα γεγονότα της εποχής αλλά και τα εντάσσει
στο διεθνές πλαίσιο. Σε αντίθεση με τις διαφορετικές ιστορικές εκδοχές νικητών και ηττημένων, ο
Gerolymatos αξιοποιεί πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές για να ανασυνθέσει μια πλήρη, ψύχραιμη
αφήγηση.»
Κατερίνα Σώκου, Δημοσιογράφος Καθημερινή
Τίτλος Εμφύλιος - Ελλάδα 1943-1949, ένας διεθνής πόλεμος
Συγγραφείς Andre Gerolymatos
ISBN 978-960-605-414-3
Τιμή με ΦΠΑ (€) 17.70
Σελίδες 448
Κατηγορία ΙΣΤΟΡΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ
Οπισθόφυλλο
Όταν αναφέρεται η λέξη «Εμφύλιος» συνήθως προκαλούνται δύο ειδών αντιδράσεις: Κάποιοι επιλέγουν
να αλλάξουν θέμα συζήτησης ή να αποτραβηχτούν αμήχανα. Άλλοι το βλέπουν ως αφορμή για να
εκφράσουν τα πιστεύω τους και συχνά η συζήτηση εκτροχιάζεται σε φλογισμένες αντιπαραθέσεις.
Ωστόσο, πόσο καλά γνωρίζουμε αυτή την τραγική περίοδο, η οποία αποτελεί μέχρι σήμερα το κομβικό
σημείο της σύγχρονης Ιστορίας μας; Γιατί συνεχίζουμε να την αποφεύγουμε ή να την προσεγγίζουμε
με δηκτικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντί να τη μελετήσουμε με ψυχραιμία και
αντικειμενικότητα; Σε ένα βιβλίο συναρπαστικό σαν ταινία, ο διακεκριμένος ιστορικός δρ André Gerolymatos αναλύει όχι μόνο τα λίγα χρόνια των μαχών, αλλά ξεκινάει από τις ρίζες του Εθνικού Διχασμού
και φτάνει μέχρι τις εκκωφαντικές κραυγές που ακούγονται σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων για
Μελιγαλά και Γράμμο. Με μοναδική, πρωτότυπη αφήγηση, που βασίζεται σε μέχρι πρόσφατα απόρρητα
έγγραφα από την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες, ο συγγραφέας
αποδεικνύει ότι ο Εμφύλιος ήταν –πάνω απ’ όλα– ένας διεθνής πόλεμος και η πρώτη πράξη του Ψυχρού
Πολέμου. Και, αγνοώντας τις σειρήνες της πολιτικολογίας, αποκαλύπτει μια έξοχη τοιχογραφία του πιο
αιματηρού πολέμου της χώρας μας. Μια τοιχογραφία που προκαλεί δέος, δίνει τροφή για σκέψη και
προσφέρει την αφορμή για να πάμε μερικά βήματα μπροστά.
Ο δρ André Gerolymatos είναι διευθυντής του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος και καθηγητής Ιστορίας. Επίσης, κατέχει την Έδρα Ελληνικών Σπουδών του Ελληνοκαναδικού
Κογκρέσσου της Βρετανικής Κολομβίας στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser. Παράλληλα, είναι επισκέπτης
καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Νανκάι της Κίνας, ενώ υπήρξε μέλος του Καναδικού
Συμβουλευτικού Σώματος για θέματα εθνικής ασφάλειας. Το συγγραφικό έργο του πραγματεύεται
ζητήματα που αφορούν την ελληνική Ιστορία, ενώ κείμενά του έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά
στρατιωτικών σπουδών, διπλωματίας και κατασκοπείας. Μεταξύ άλλων, έχει συγγράψει τα βιβλία
Castles Made of Sand: A Century of Anglo-American Espionage and Intervention in the Middle East
(St. Martin’s Press, 2010), το οποίο έχει μεταφραστεί στα αραβικά, με επιπλέον τρία κεφάλαια (All
Prints Publishers, 2012)· Κόκκινη Ακρόπολη, Μαύρος Τρόμος: Από την Αντίσταση στον Εμφύλιο,
1943-1949 (Κοχλίας, 2005)· Κατασκοπεία στην Αρχαία Ελλάδα (Κάκτος, 2001) και Guerrilla Warfare and Espionage in Greece, 1940-1944 (Pella Publishing Co., 1992). Ο δρ André Gerolymatos έχει
λάβει πολλά βραβεία και τιμητικές διακρίσεις, όπως τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικος
της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη συνεισφορά του στον ελληνικό πολιτισμό (2011), το Μετάλλιο του
Αδαμάντινου Ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ ως αναγνώριση της σημαντικής συμβολής του στην
εθνική ασφάλεια του Καναδά (2012) και το Προεδρικό Βραβείο του Πανεπιστημίου Simon Fraser για τις
υπηρεσίες του στο πανεπιστήμιο μέσω της συμμετοχής του στο δημόσιο γίγνεσθαι και της σχέσης του
με τα ΜΜΕ (2012).

Συνελήφθη πρώην σωματοφύλακας
του Οσάμα Μπιν Λάντεν
Δευτέρα 25/06/2018
Ο άνδρας λάμβανε κοινωνικά
επιδόματα, αν και οι υπηρεσίες
πληροφοριών τον θεωρούσαν
ενδεχόμενο κίνδυνο.
Ένας φερόμενος ακραίος
Ισλαμιστής, που κάποτε διετέλεσε
σωματοφύλακας του Οσάμα Μπιν Λάντεν συνελήφθη σήμερα στη
Γερμανία, ανακοίνωσε η αστυνομία.
Η υπόθεση του 42χρονου Τυνήσιου, με όνομα Σαμί Α, πυροδότησε
κατακραυγή τον Απρίλιο, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα των
γερμανικών μέσων ενημέρωσης, ο άνδρας λάμβανε κοινωνικά επιδόματα,
αν και οι υπηρεσίες πληροφοριών τον θεωρούσαν ενδεχόμενο κίνδυνο.
Οι Αρχές στη δυτική πόλη Μπόχουμ ζήτησαν από την Αστυνομία να
συλλάβει τον Σάμι Α. και ο άνδρας δεν προέβαλε αντίσταση, τόνισε ένας
εκπρόσωπος της αστυνομίας.
Η εφημερίδα Bild ανέφερε, χωρίς να επικαλεστεί τις πηγές της, ότι ο Σάμι
Α. πρόκειται πλέον να απελαθεί. Η Αστυνομία δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει
το δημοσίευμα, παραπέμποντας στις Αρχές του Μπόχουμ.
Ο υπουργός Εσωτερικών Χορστ Ζεεχόφερ έδωσε εντολή στις
μεταναστευτικές Αρχές να επισπεύσουν τις διαδικασίες που θα επιτρέψουν
την Γερμανία να απελάσει τον Σάμι Α.
Η γερμανική μεταναστευτική υπηρεσία ήρε την απαγόρευση για την
απέλασή του, καθιστώντας πιθανή την επιστροφή του στην Τυνησία.
Παντρεμένος και πατέρας ο άνδρας ζει στο Μπόχουμ από το 2005. Οι
γερμανικές Αρχές προσπαθούν από το 2006 να απελάσουν τον άνδρα, αλλά
ο κίνδυνος να υποστεί βασανίστηρια στην πατρίδα το έχουν αποτρέψει,
σύμφωνα με παλιότερο δημοσίευμα της Bild.
Το 2015 ένα γερμανικό δικαστήριο απεφάνθη ότι ο Σάμι Α. υποστήριξε
τον αλ Κάιντα και συμμετείχε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 σε ένα
στρατιωτικό κέντρο εκπαίδευσης στο Αφγανιστάν.
Κατά τη διάρκεια εκείνης της περίοδου διετέλεσε σποραδικά
σωματοφύλακας του πρώην ηγέτη της αλ Κάιντα, που σκοτώθηκε από
Αμερικανούς πεζοναύτες το 2011.
Ο ίδιος αρνήθηκε αυτές τις κατηγορίες και τόνισε ότι είχε λάβει
θρησκευτική εκπαίδευση στο Πακιστάν εκείνη την περίοδο.
Πηγή: kontranew.gr

Τέλος στη συμπόρευση με το
ΚΙΝΑΛ αποφάσισε στο Ποτάμι
1 Ιουλίου 2018
Την αποχώρηση του Ποταμιού
από το Κίνημα Αλλαγής
αποφάσισαν βουλευτές και
στελέχη του.
Υπέρ της αποχώρησης
ψήφισαν 97 στελέχη ενώ
«κατά» ετάχθησαν 16.
Υπήρξαν επίσης πέντε λευκά.
Αποσύρθηκε τελικά και δεν τέθηκε προς ψηφοφορία η πρόταση του Μιχάλη
Κύρκου για παραμονή του Ποταμιού στο ΚΙΝΑΛ υπό όρους.
Η πρόταση του επικεφαλής του Ποταμιού, Σταύρου Θεοδωράκη, προβλέπει
συνέδριο τον Οκτώβριο για την έγκριση πολιτικών θέσεων, την πολιτική
συνεργασιών και εκλογή νέων ηγετικών οργάνων. Ο ίδιος ο κ. Θεοδωράκης
είχε νωρίτερα διαψεύσει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συνεργασίας με
τον ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι είναι «υβριστικό να λέγεται ότι το Ποτάμι θα
αντικαταστήσει τους ΑΝΕΛ στην κυβέρνηση».
Οι περισσότεροι βουλευτές του Ποταμιού στήριξαν την πρόταση του Στ.
Θεοδωράκη περί αποχώρησης, κάνοντας ταυτόχρονα την αυτοκριτική τους.
Ο Γ. Αμυράς είπε ότι θα πρέπει στις επόμενες ευρωεκλογές το Ποτάμι
να μην είναι με τους Σοσιαλιστές και τους Δημοκράτες, αλλά με τους
Φιλελεύθερους ή τον Μακρόν.
O Σπ. Δανέλλης έκανε την αυτοκριτική του και είπε ότι υπερέβαλε στις
τελευταίες εμφανίσεις του και η θέση του παραμένει σταθερή για ένα
ενωμένο δυνατό Ποτάμι.
Ο Γρηγόρης Ψαριανός επιτέθηκε στην ψευδεπίγραφη αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ
και είπε ότι θα παραμείνει σε ένα Ποτάμι που θα επιστρέψει στις αρχές του.
O Σπ. Λυκούδης είπε ότι δεν θα μείνει ούτε μια ώρα σε ένα κόμμαεννοώντας το Κίνημα Αλλαγής-, που του λένε ότι όλα τα αποφασίζει
ο αρχηγός και διευκρίνισε ότι «τις επόμενες μέρες θα συγκληθούν οι
Μεταρρυθμιστές της Αριστεράς για να αποφασίσουν πώς θα συγχρονίσουν
το βήμα τους με το Ποτάμι».
Υπέρ της παραμονής στο Κίνημα Αλλαγής τάχθηκαν ο Παναγιώτης Βλάχος
(της κίνησης «Μπροστά»), ο Παναγιώτης Καρκατσούλης κι άλλα στελέχη.
«Σας καλώ να μην τα παρατήσουμε. Να μην ενδώσουμε τόσο εύκολα σε
ένα νέο ‘όχι’, σε μια πορεία χωρίς στρατηγική, σε ένα άλμα στο κενό» είπε
χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της κίνησης «Μπροστά».
Ο ευρωβουλευτής Μίλτος Κύρκος και ο Γιάννης Μεΐμάρογλου με κείμενό
τους είχαν προτείνει την παραμονή του Ποταμιού στο Κίνημα Αλλαγής, υπό
συγκεκριμένους προγραμματικούς όρους που αφορούν σε πέντε βασικές
μεταρρυθμίσεις (Δημόσια Διοίκηση- Διακυβέρνηση, Άρση Εμποδίων
Επιχειρηματικότητας, Γεωργία, Τουρισμός, Ενέργεια).
Πηγή: Η Καθημερινή

Οι «σταθμοί» για την ολοκλήρωση
της συμφωνίας των Πρεσπών
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΕΔΟΣ
Διαδήλωση κατά της συμφωνίας
μπροστά από το Κοινοβούλιο των
Σκοπίων.
Από τρεις έως έξι μήνες θα
μπορούσε να διαρκέσει το
χρονοδιάγραμμα μέχρι την τελική
επικύρωση της συμφωνίας των
Πρεσπών, με κινήσεις οι οποίες
πρέπει να γίνουν κατά κύριο λόγο
από την πλευρά της ΠΓΔΜ. Είτε
ξεπεραστεί είτε όχι η απόφαση
των Γάλλων να παραπέμψουν την
απόφαση για την διεύρυνση της
Ε.Ε. με τα Σκόπια στις ελληνικές
καλένδες, ακολουθούν ορισμένα
ακόμα σημαντικά βήματα στην πορεία υλοποίησης της συμφωνίας. Κατ’ αρχάς, μετά και την αναπομπή
της συμφωνίας από τον πρόεδρο της ΠΓΔΜ Γκιόργκι Ιβάνοφ, αναμένεται μια δεύτερη ψηφοφορία, η
οποία υπολογίζεται στις 5 Ιουλίου. Κατόπιν, σε περίπου δύο εβδομάδες ακολουθεί η Σύνοδος Κορυφής
του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες (10-11 Ιουλίου), όπου θα αποφασιστεί η –υπό αίρεση– πρόσκληση της
ΠΓΔΜ για συμμετοχή στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Σημειώνεται ότι, λόγω της εκκρεμότητας που
υπάρχει ακόμα, καθώς η συμφωνία δεν έχει επικυρωθεί, η επιστολή της Αθήνας στο ΝΑΤΟ για τα
Σκόπια, δηλώνει τις προθέσεις της Ελλάδας έναντι της ΠΓΔΜ με το σημερινό, προσωρινό, όνομά της
και όχι με το «Βόρεια Μακεδονία» της συμφωνίας των Πρεσπών.
Σύμφωνα με υπολογισμούς, ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ θα ανακοινώσει τη διενέργεια
του δημοψηφίσματος μεταξύ 15 και 17 Ιουλίου. Για τον χρόνο προετοιμασίας της κοινής γνώμης,
το σύνταγμα της ΠΓΔΜ προβλέπει μια περίοδο μεταξύ δύο και τριών μηνών. Εν ολίγοις, με τον
πλέον ταχύ βηματισμό, το δημοψήφισμα στην γειτονική χώρα δεν θα μπορούσε να διεξαχθεί πριν
από τις 16 Σεπτεμβρίου. Ορισμένες πηγές περιγράφουν ως πιθανότερη ημερομηνία διεξαγωγής του
δημοψηφίσματος την 23η Σεπτεμβρίου, αν και δεν αποκλείεται κάποια Κυριακή στις αρχές Οκτωβρίου.
Τυπικά δεν έχει ακόμη αποφασιστεί αν ο χαρακτήρας του δημοψηφίσματος θα είναι δεσμευτικός για την
κυβέρνηση ή συμβουλευτικός. Πρακτικά, ωστόσο, όπως έχει φανεί και από τις επανειλημμένες δημόσιες
δηλώσεις του κ. Ζάεφ, το δημοψήφισμα θα είναι καθοριστικό όχι μόνο για τη συμφωνία των Πρεσπών,
αλλά και το πολιτικό μέλλον του πρωθυπουργού της ΠΓΔΜ.
Συνταγματική αναθεώρηση
Εφόσον ο κ. Ζάεφ κατορθώσει να κερδίσει το δημοψήφισμα του φθινοπώρου, τότε θα ενεργοποιήσει
τις διαδικασίες συνταγματικής αναθεώρησης. Υπενθυμίζεται ότι η Βουλή της ΠΓΔΜ απαρτίζεται από
120 βουλευτές και η συνταγματική αναθεώρηση απαιτεί τη θετική ψήφο των 80 από αυτούς (2/3).
Ως αυτή τη στιγμή, η καταγεγραμμένη, υπέρ της συμφωνίας, κοινοβουλευτική ισχύς των κομμάτων
της κυβέρνησης Ζάεφ και ορισμένων μικρότερων εκτός αυτής, φθάνει στους 69 βουλευτές. Για την
ολοκλήρωση της συνταγματικής αναθεώρησης, ίσως απαιτηθούν ακόμη και δύο μήνες. Ως εκ τούτου,
ευλόγως γίνεται αντιληπτό ότι η Βουλή των Ελλήνων θα κληθεί να επικυρώσει τη συμφωνία των
Πρεσπών στην καλύτερη περίπτωση στα τέλη Δεκεμβρίου. Πιθανότερο, ωστόσο, μοιάζει η Βουλή των
Ελλήνων να την επικυρώσει τον Ιανουάριο. Εφόσον, βεβαίως, ο κ. Ζάεφ προηγουμένως έχει κατορθώσει
να υπερκεράσει όλα τα διόλου βατά εμπόδια που του απομένουν.
Πηγή: Η Καθημερινή 27-04-2018

Συνελήφθησαν 2 στελέχη της ΝΔ για
κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων
Πέμπτη 28/06/2018
Το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας συνέλαβε δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα
οποία εμπλέκονται σε κυκλώματα παράνομων ελληνοποιήσεων.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για “άριστους”, προβεβλημένα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης,
ένας εκ των οποίων είναι πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου, εκλεγμένος με τη ΝΔ, και ο άλλος στέλεχος της ΝΔ,
πρώην αντιδήμαρχος, νυν πρόεδρος σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Συνολικά συνελήφθησαν 23 άτομα, ενώ στο κύκλωμα συμμετείχαν 7 δικηγόροι, 5 δημόσιοι υπάλληλοι στελέχη
της περιφέρειας καθώς και ένας υπάλληλος δημόσιου νοσοκομείου.
Σημειώνεται επίσης ότι ο σύζυγος μίας εκ των δικηγόρων που συνελήφθησαν είναι μέλος της φρουράς του
βουλευτή της Χρυσής Αυγής Κέρκυρας, Ιωάννη Αϊβατίδη.
Επίσης, συνελήφθησαν και 2 Αιγύπτιοι πλαστογράφοι, οι οποίοι χορηγούσαν έγγραφα σε αλλοδαπούς.
Το κύκλωμα μάλιστα μετέφερε αλλοδαπούς από την Αθήνα στις «φιλικές» πόλεις και κυρίως στο
Μεσολόγγι, όπου τους εμφάνιζε να εργάζονται, και με την «συνεργασία» των συλληφθέντων στελεχών της
τοπικής αυτοδιοίκησης, υπέβαλλαν τα σχετικά έγγραφα, τα οποία θεωρούνταν ως γνήσια και λάμβαναν τις
ελληνοποιήσεις χωρίς να γίνονται οι σχετικοί έλεγχοι.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εμπλέκονται και άλλα στελέχη της περιφέρειας, κυρίως από τη ΝΔ.
Εκτός από το Μεσολόγγι και την Αθήνα , η επιχείρηση της ΕΛΑΣ έλαβε χώρα στη Λευκάδα, τη Λάρισα, τα
Τρίκαλα και την Αλεξανδρούπολη, με το κύκλωμα να έχει επιχειρήσει πρόσβαση και σε Πρέβεζα, Καρπενήσι,
Καστοριά και άλλες πόλεις.
Πρόκειται για την τρίτη επιχείρηση από τον Μάρτιο με την εξάρθρωση κυκλωμάτων όπου συμμετείχαν από
δημόσιοι υπάλληλοι, μέχρι αστυνομικοί.
Η πρώτη αφορούσε παράνομες εξόδους από το Ελευθέριος Βενιζέλος και οδήγησε στη σύλληψη 12 ατόμων,
ενώ η δεύτερη αφορούσε πλαστά διπλώματα και οδήγησε στη σύλληψη 15 ατόμων, με τον προϊστάμενο της
εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαμίας, Χαράλαμπο Λακαφώση να έχει συντάξει ογκωδέστατη δικογραφία.

Πηγή: kontranews.gr

ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΡΟΔΟΥ
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α Πλατάνια Ρόδου είναι ένα
μικρό χωρό της Ρόδου που
σήμερα οι μόνιμοι κάτοικοι είναι
λιγότεροι από 100. Έχει υψόμετρο
798 μέτρα και βρίσκεται στους
ανατολικούς πρόποδες του
βουνού Προφήτης Ηλίας και είναι
37 χιλιόμετρα από το κέντρο της
Ρόδου. ‘Εχει υγιεινό κλίμα και
φυσική ομορφιά περικυκλωμένο
από πεύκα, Η εκκλησία του
χωριού είναι αφιερωμένη στον
Άγιο Γεώργιο και χρονολογείται
το 1850.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
ΑΠΟ ΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
του Νίκου Στρατηδάκη

Εκτός από την ταβέρνα «Πέραμα»
και το παραδοσιακό μαγαζί που λέγεται «Πέτρινη Σπηλιά» δεν υπάρχει τίποτα άλλο Η συγκοινωνία είναι
μια φορά την ημέρα για την πόλη και δυο φορές από την πόλη στο χωριό.
Πρόεδρος του χωριού είναι ο κ.
Ιωάννης Πετράς που προσπαθεί
πολλές φορές μόνος του και με
λίγη βοήθεια να βοηθήσει στις
ανάγκες του χωριού λόγω της
κρίσης.
Το Σάββατο 23 Ιουνίου 2018
στις 8 το βράδυ στην πλατεία του
χωριού ο πολιτιστικός σύλλογος
Αρχαγγέλου «Ο Αίθωνας» σε
συνεργασία με τον πολιτιστικό
σύλλογο «Πλατάνια» έδωσαν μια
κωμική θεατρική παράσταση με
έργο που είχε τίτλο
«Για Στέργκος το μωρό, αλγκιώς
Γάμος γιοκ...»
Την παράσταση παρακολούθησαν
οι: Κάλλιστος Διακογεωργίου
από την Περιφέρεια, ο Αγαπητός
Πάλλας, Αντιδήμαρχος Ρόδου, ο
Πρόεδρος του χωρού Πλατάνια
Ιωάννης Πετράς , τα μέλη
του πολιτιστικού συλλόγου
«Πλατάνια», η Πρόεδρος Μαρία
Ισκά, ο Μανώλης Μιχαλάκης, η
Δέσποινα Μιχαλάκη, η Τσαμπίκα
Μιχαλάκη,η Ιωάννα Κατσιδώνη,
ο Στέφανος Σαβέλλος, η Αντιγόνη
Ηλία, ο Μανώλης Πουλλής και
άλλα 80 άτομα.
Προσφέρθηκαν αναψυκτικά, νερό
και πατατάκια από τον πολιτιστικό
σύλλογο «Πλατάνια».
Κώστας Καρατσίκης

ΠΕΝΤΕ ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ
ΑΔΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
Πρόκειται για τους:
1. ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΣΚΑΪ
2. ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – STAR
3. ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ. –
4. ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕPSILON
Αυτό σημαίνει πρακτικά πως μένουν δύο άδειες αδιάθετες
οι οποίες ανά πάσα στιγμή, εάν και εφόσον εκδηλωθεί
ενδιαφέρον θα μπορούν να δημοπρατηθούν

Ελεγχόμενα κέντρα υποδοχής μεταναστών, «πλατφόρμες αποβίβασης»
και ενίσχυση εξωτερικών συνόρων της ΕΕ αποφάσισε η Σύνοδος
Κορυφής
(Συνέχεια από σελίδα 12)
ιδιαίτερη ικανοποίηση στην Ιταλία
και την Μάλτα.
Οι 28 συμφώνησαν να
αποδεσμεύσουν την δεύτερη
δόση του πακέτου των 3
δισεκατομμυρίων ευρώ της
βοήθειας προς τους πρόσφυγες στην
Τουρκία και να χρηματοδοτήσουν
το ταμείο της Ευρωπαϊκής
Ενωσης για την Αφρική, ώστε
να καταπολεμηθούν τα αίτια της
μετανάστευσης.
Κανονισμός του Δουβλίνου:
«Συναίνεση πρέπει να υπάρξει
για τον Κανονισμό του Δουβλίνου
ώστε να μεταρρυθμισθεί με βάση
την ισορροπία ανάμεσα στην
υπευθυνότητα και την αλληλεγγύη»,
αναφέρεται στο κείμενο της
συμφωνίας, στο οποίο ωστόσο δεν
υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την
μεταρρύθμιση.
Αρχικά, αυτή η ευρωπαϊκή
σύνοδος κορυφής επρόκειτο να
ασχοληθεί με την εξεύρεση αυτής
της συναινετικής λύσης για την
μεταρρύθμιση του Κανονισμού του
Δουβλίνου, αλλά οι διαφωνίες είναι
ακόνη πολύ έντονες σχετικά με τις
τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν
σε αυτήν την ευρωπαϊκή νομοθεσία,
που αναθέτει την ευθύνη για την
διαχείριση κάθε αίτησης ασύλου
στην χώρα εισόδου στο έδαφος της
Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει
την άρση αυτής της ρύθμισης σε
περιόδους κρίσης, με την εφαρμογή
υποχρεωτικής κατανομής των
αιτούντων άσυλο. Αλλά χώρες
όπως η Αυστρία και η Πολωνία ,
υποστηριζόμενες από την Αυστρία,
είναι κατηγορηματικά αντίθετες με
την ιδέα.
Η Ιταλία ζητεί από την πλευρά της
μόνιμο σύστημα κατανομής και την
πλήρη εγκατάλειψη της αρχής της
ευθύνης της χώρας εισόδου.
Το πλήρες κείμενο των
συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου
Το πλήρες κείμενο των
συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου της 28ης-29ης Ιουνίου
2018, προς το παρόν είναι διαθέσιμο
μόνο στην αγγλική γλώσσα (δείτε το
κείμενο εδώ).
Ωστόσο παρακάτω ακολουθούν τα
βασικά σημεία του κειμένου:
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
«επαναβεβαιώνει ότι προϋπόθεση
για μια λειτουργική πολιτική
της ΕΕ είναι μια συνεκτική
προσέγγιση» στο ζήτημα της
μετανάστευσης, η οποία «συνδυάζει
τον πιο αποτελεσματικό έλεγχο των
εξωτερικών συνόρων της ΕΕ». Αυτή
«δεν είναι μια πρόκληση που αφορά
ένα κράτος μέλος μόνο, αλλά την
Ευρώπη ως σύνολο».
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «είναι
αποφασισμένο» να «αποτρέψει
την επάνοδο των ανεξέλεγκτων
ροών» προσφύγων και μεταναστών,
όπως είχε συμβεί το 2015, αλλά
και «να αναχαιτίσει περαιτέρω την
παράνομη μετανάστευση σε όλες
τις υπάρχουσες και προκύπτουσες
οδούς».
• Ως προς την θαλάσσια οδό
της κεντρικής Μεσογείου, «οι
προσπάθειες για να εμποδιστούν οι
διακινητές να δρουν» με ορμητήριο
«τη Λιβύη» και άλλες χώρες «πρέπει
να εντατικοποιηθούν περαιτέρω».
Η ΕΕ δεσμεύεται να συνεχίσει «να
στέκει στο πλευρό της Ιταλίας και
άλλων χωρών της πρώτης γραμμής

ως προς το ζήτημα αυτό».
* Όσον αφορά την οδό
της ανατολικής Μεσογείου,
«χρειάζονται επιπρόσθετες
προσπάθειες για να εφαρμοστεί
πλήρως η Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας,
να αποτραπούν νέες διελεύσεις από
την Τουρκία και να σταματήσουν
οι ροές (…)». Ακόμη, είναι
«επειγόντως απαραίτητες
περισσότερες προσπάθειες για
να εξασφαλιστούν οι ταχείες
επαναπροωθήσεις και να αποτραπεί
η ανάπτυξη νέων θαλάσσιων ή
χερσαίων οδών (…) Υπό το φως
της πρόσφατης αύξησης των
ροών στη δυτική Μεσόγειο, η
ΕΕ θα υποστηρίξει, οικονομικά
και με άλλους τρόπους, όλες τις
προσπάθειες των χωρών μελών,
ειδικά της Ισπανίας, και των χωρών
προέλευσης και διέλευσης, ειδικά
του Μαρόκου, για να εμποδίσουν
την παράνομη μετανάστευση».
• Για να τρωθεί το
«επιχειρηματικό μοντέλο των
διακινητών» μεταναστών
και προσφύγων και άρα να
«αποτρέπονται οι τραγικές απώλειες
ζωών», είναι «απαραίτητο να
εξαλειφθούν τα κίνητρα για τα
επικίνδυνα αυτά ταξίδια. Αυτό
απαιτεί μια νέα προσέγγιση»,
που θα βασίζεται σε «κοινές
ή συμπληρωματικές ενέργειες
των χωρών μελών» ως προς την
αποβίβαση «όσων σώζονται
σε αποστολές έρευνας και
διάσωσης». «Σε αυτό το πλαίσιο,
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί
(…) να εξεταστεί η ιδέα να
δημιουργηθούν περιφερειακές
πλατφόρμες αποβίβασης, σε στενή
συνεργασία με τρίτες χώρες, την
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες (UNHCR) και τον
Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης
(ΔΟΜ). Αυτές οι πλατφόρμες θα
πρέπει να λειτουργούν λαμβάνοντας
υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις,
με πλήρη σεβασμό του διεθνούς
δικαίου».
• Στην επικράτεια της ΕΕ,
εκείνοι που διασώζονται, βάσει
του διεθνούς δικαίου, θα πρέπει
να αναλαμβάνονται, εντός των
ορίων μιας «κοινής προσπάθειας»,
από «ελεγχόμενα κέντρα που
θα δημιουργηθούν σε κράτη
μέλη, μόνο σε εθελοντική βάση,
όπου η ταχεία και ασφαλής
επεξεργασία θα επιτρέπει, με
την πλήρη υποστήριξη της ΕΕ,
να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ
των παράτυπων μεταναστών,
που θα επαναπατρίζονται, και
εκείνων που χρειάζεται διεθνή
προστασία, για τους οποίους
μπορεί να έχει εφαρμογή η αρχή
της αλληλεγγύης». Τα μέτρα για
αυτά «τα ελεγχόμενα κέντρα» θα

ληφθούν «σε εθελοντική βάση»,
χωρίς αυτό «να προκαταλαμβάνει τη
μεταρρύθμιση του (κανονισμού του)
Δουβλίνου».
• Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
«συμφωνεί στην εκταμίευση της
δεύτερης δόσης του Μηχανισμού
για τους Πρόσφυγες στην
Τουρκία και ταυτόχρονα, τη
μεταφορά 500 εκατομμυρίων
ευρώ από το 11ο αποθεματικό του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης
στο Καταπιστευματικό Ταμείο
Υποδομών της ΕΕ για την Αφρική».
Η αντιμετώπιση του προβλήματος
της μετανάστευσης «στην καρδιά
του προϋποθέτει μια εταιρική σχέση
με την Αφρική», με σκοπό «την
κοινωνικοοικονομική μεταμόρφωση
της Αφρικανικής ηπείρου».
• Ενόψει «του επόμενου
Πολυετούς Δημοσιονομικού
Πλαισίου (ΠΔΠ), το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο υπογραμμίζει την
ανάγκη για ευέλικτα εργαλεία που
θα επιτρέπουν ταχεία εκταμίευση
ώστε να καταπολεμηθεί η παράνομη
μετανάστευση» και καλεί να
προβλεφθούν ποσά αφιερωμένα
«στην εσωτερική ασφάλεια,
την ολοκληρωμένη διαχείριση
των συνόρων, το άσυλο και τη
μετανάστευση».
• Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
υπενθυμίζει «την ανάγκη τα
κράτη μέλη να εγγυηθούν τον
αποτελεσματικό έλεγχο των
εξωτερικών συνόρων της ΕΕ,
με την οικονομική και την
υλική υποστήριξη της ΕΕ», ενώ
υπογραμμίζει «την ανάγκη να
επιταχυνθούν οι αποτελεσματικοί
επαναπατρισμοί των παράτυπων
μεταναστών».
• Όσον αφορά την «κατάσταση
εσωτερικά στην ΕΕ, οι
δευτερογενείς μετακινήσεις
αιτούντων άσυλο μεταξύ κρατών
μελών θέτουν σε κίνδυνο
την ακεραιότητα του Κοινού
Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου
και του κεκτημένου (του χώρου)
Σένγκεν», επομένως οι χώρες
μέλη «πρέπει να λάβουν όλα τα
απαραίτητα εσωτερικά νομικά
και διοικητικά μέτρα για να
σταματήσουν αυτές τις κινήσεις και
να συνεργαστούν πιο στενά προς
τον σκοπό αυτό».
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EΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ “GREEK DAY”
Την ώρα που η ΓΝΩΜΗ πήγαινε για εκτύπωση
πληροφορηθήκαμε για το παρακάτω γεγονός
Άκουσον , Άκουσον... Ομογενείς πληροφορηθήκαμε ότι
οι εισπράξεις από την πώληση λουκουμάδων του συλλόγου
υπερηλίκων του Ανατολικού Βανκούβερ έκαναν ΦΤΕΡΑ,
χάθηκαν μάθαμε όλο το ποσόν που υπερέβη τις 20,000.
- ΩΧ μανούλα μου.
- Άν είναι δυνατόν.
-Τα μέλη του συλλόγου με έκπληξη πληροφορήθηκαν την
εξαφάνιση της είσπραξης από την εκδήλωση του GREEK DAY
την άλλη μέρα.
Το γεγονός αυτό δείχνει ότι υπάρχουν άτομα που υποτιμούν την
νοημοσύνη της Ομογένειας. Εδώ εξαφανίζονται πάνω από 20,000
δολλάρια και απάντηση λογική ποτέ δεν θα πάρουν ούτε τα
μέλη, αλλά ούτε και ο λαουτζίκος αυτός, που ας μην λησμονούμε,
έχει κάθε δικαίωμα να γνωρίζει την ΑΛΗΘΕΙΑ.
Τα μέλη θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οπωσδήποτε θα γίνονται
ενέργειες να θαφτεί η ουσία του θέματος αποπροσανατολίζοντας
και θα στρέψουν την προσοχή των απλών μελών σε δικαιολογίες
που δεν θα έχουν καμμιά νομική υπόσταση.
Είναι ντροπής διότι δεν είναι το πρώτο τέτοιου είδους συμβάν για
την Ομογένεια του Βανκούβερ.
Ας μην ξεχνάμε παλαιότερα από το Φεστιβάλ της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας του Ανατολικού Βανκούβερ που
χάθηκαν, εξαφανίστηκαν, έκαναν φτερά 7,000 δολλάρια χωρίς να
τιμωρηθεί κανένας.
Ας μην ξεχνάμε και την κατάχρηση χρημάτων
του χορευτικού που έκανε αξιωματούχος της Ελληνικής
Κοινότητας του Σούρεη και τί έγινε; Πήγαν στο δικαστήριο
και από τις 45,000 δολλάρια που ζητούσε η Κοινότητα
δικάστηκε να πληρώσει ένα μικρό ποσό με δώσεις.
Κατάντησε γάγγρινα αυτό γιατί κανένας δεν έχει τιμωρηθεί όπως
έπρεπε και κάπως εδώ θα πρέπει να σταματήσει αυτή η γάγγρινα
και ο μόνος τρόπος είναι αν δεν βρεθούν τα χρήματα
ο υπεύθυνος ή οι υπεύθυνοι να καταβάλλουν το ποσό
των χρημάτων στο ταμείο.
Κώστας Καρατσίκης

• Όσον αφορά «τη μεταρρύθμιση
για το νέο Κοινό Ευρωπαϊκό
Σύστημα Ασύλου, έχει επιτευχθεί
σημαντική πρόοδος (…)», αλλά
χρειάζεται να υπάρξει «συναίνεση
για τη μεταρρύθμιση του
Κανονισμού του Δουβλίνου» που θα
βασίζεται σε «ισορροπία μεταξύ της
ευθύνης και της αλληλεγγύης».

Οι εκδότες μετά από έναν τριακονταετή αγώνα συνεχίζουν
να εκδίδουν την ΓΝΩΜΗ και να προβάλλουν την Ελληνική
Παροικία και τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Όμως χρειαζόμαστε και την οικονομική υποστήριξει όλων των
οργανώσεων, των κοινοτήτων και των Ομογενών, άν θέλετε να
την συνεχίσουμε παρακαλούμε βοηθήστε με οιονδήποτε τρόπο
μπορείτε.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

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

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΡΕΥ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
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