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∆ίπλα στη θάλασσα 
που τόσο αγαπούσε, 
άφησε την τελευταία 

του πνοή, σε ηλικία 77 
ετών, ο πρώην υπουργός 
του ΠΑΣΟΚ Λευτέρης Βερυ-
βάκης. Όπως µετέδωσε το 
Αθηναϊκό Πρακτορείο, ενώ 
βρισκόταν σε διακοπές στο 
Μπαλί Ρεθύµνου, αισθάν-
θηκε αδιαθεσία. Άµεσα του 
προσφέρθηκαν οι πρώτες 
βοήθειες, αλλά καθ’ οδόν 
προς το νοσοκοµείο Ρεθύ-
µνου έφυγε από τη ζωή, 
µέσα στο ασθενοφόρο του 
ΕΚΑΒ. Ο πρόεδρος του ΠΑ-
ΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, 
για το θάνατο του Λευτέρη 

Βερυβάκη, έκανε την ακό-
λουθη δήλωση: «Εκφράζω 
την βαθιά µου λύπη για 
τον ξαφνικό θάνατο ενός 
µεγάλου αγωνιστή της ∆η-
µοκρατίας, ενός ήρωα της 
αντίστασης, µιας ιστορικής 
προσωπικότητας της δηµο-
κρατικής παράταξης, του 
Λευτέρη Βερυβάκη».

Τη λύπη τους για το θά-
νατο του Λευτέρη Βερυβά-
κη εξέφρασαν τα κόµµατα, 
το υπουργείο Παιδείας, ο 
πρώην πρωθυπουργός Γ. 
Παπανδρέου, ο πρόεδρος 
της Βουλής Ευ. Μεϊµαράκης 
και ο πρόεδρος του ∆ΣΑ Γ. 
Αδαµόπουλος.

Απεβίωσε ο πρώην υπουργός 
του ΠΑΣΟΚ Λ. Βερυβάκης

Στη νέα δυναµική των σχέσεων 
Ελλάδας-Ισραήλ σε όλους τους 
τοµείς αναφέρθηκαν ο πρόε-

δρος του Ισραήλ, Σιµόν Πέρες και 
ο Κάρολος Παπούλιας, στο επίσηµο 
δείπνο της Προεδρίας της ∆ηµοκρα-
τίας. «Ελλάδα και Ισραήλ ξεκίνησαν 
µαζί µακρά πορεία προς το µέλλον 
και έναν πολλά υποσχόµενο ορίζοντα 
στις σχέσεις τους» τόνισε ο κ. Πέρες.

Ο ίδιος µίλησε για την ελληνική 
κρίση και το µεγάλο βάρος που καλεί-
τε να σηκώσει ο λαός, τονίζοντας πως 
«ο πόνος της ανάρρωσης αξίζει τον 
κόπο ως το τίµηµα της θεραπείας».

Ο πρόεδρος του Ισραήλ αναφέρθη-
κε στο παρελθόν και την «κατάρρευση 
και αναγέννηση» που βίωσαν τα δύο 
έθνη πληρώνοντας «βαρύ τίµηµα χω-
ρίς να καµφθεί το ηθικό µας». 

Ο ίδιος τόνισε τη σηµασία της ανά-
γκης για υψηλή τεχνολογία σήµερα 
αναφέροντας ότι «έχει έρθει η ώρα 
τώρα να ζήσουµε ως φίλοι πολιτικά 
και να συνεργαστούµε σαν επιστηµο-
νικά κράτη» καθώς η Ελλάδα έχει «τις 
αναγκαίες δυνατότητες και µια άριστη 
νέα γενιά, έτοιµη να το πράξει».

Ο κ. Πέρες στη συνέχεια µίλησε για 
την σύσφιξη των διµερών σχέσεων 
των δύο χωρών, όπως αυτό «εκφρά-
ζεται µέσα από ένα ευρύ πεδίο συνερ-
γασίας σε σηµαντικούς τοµείς, όπως 
η εξωτερική πολιτική και η ασφάλεια, 
η οικονοµία και το εµπόριο, οι πο-
λιτιστικές σχέσεις και οι αθλητικές 
διοργανώσεις, η επιστήµη και η τε-
χνολογία και οι ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας» εκφράζοντας την πεποίθη-
ση ότι «αποµένουν πολλά να γίνουν 
τόσο για την προώθηση των πολιτι-
κών και των οικονοµικών µας σχέσε-

ων όσο και για την εµβάθυνσή τους 
στο µέλλον». «Σκοπός της επίσκεψής 
µου είναι η ενθάρρυνση και η ενί-
σχυση αυτών των εξελίξεων προς 
όφελος και για την πρόοδο των δύο 
λαών µας» κατέληξε. Από την πλευ-
ρά του, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατί-
ας, Κάρολος Παπούλιας, µίλησε για 
την οικονοµική κρίση που βιώνει η 
Ελλάδα, µία κρίση συστηµική της 
ευρωζώνης, όπως είπε, εκφράζοντας 
παράλληλα και τη δυσφορία του για 
τις «εύκολες δηλώσεις εταίρων µας» 
που «το µόνο αποτέλεσµα που έχουν, 
είναι να υπονοµεύουν την ευρωζώνη 
και να ευνοούν τους διεθνείς κερδο-
σκόπους». ∆εν παρέλειψε, επίσης, να 
αναφερθεί στο Κυπριακό, το Μεσανα-
τολικό, τη Συρία, αλλά και το µείζον 
θέµα της τροµοκρατίας τονίζοντας ότι 
η χώρα µας έχει «µηδενική ανοχή».

Ειδικότερα, ο κ. Παπούλιας ανέ-
φερε ότι η στρατηγική συνεργασία 
µεταξύ των δύο λαών, ακόµη και της 
διασποράς, «µπορεί να αποδειχθεί 
πολύτιµη και για τους ίδιους αλλά και 
για τα εθνικά µας κέντρα», κάνοντας 
αναφορά στα κοινά βιώµατα και µνή-
µες του ολοκαυτώµατος και του κοι-
νού αγώνα κατά του ναζισµού.

Στο πλαίσιο αυτό ο Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας επισήµανε ότι δυστυ-
χώς σήµερα «ο φασισµός στην Ευ-
ρώπη, µε οσµή ρατσισµού, αρθρώνει 
πολιτικό λόγο. Οι λαοί µας πρέπει 
να θυµούνται. Αλλά αυτό δεν αρκεί. 
Πρέπει ταυτόχρονα να προβάλλουµε 
τα διδάγµατα της ιστορίας αλλά και να 
επιδεικνύουµε µηδενική ανοχή στο 
µίσος, στη µισαλλοδοξία, στον ρατσι-
σµό και στον αντισηµιτισµό».

Ο κ. Παπούλιας είπε ότι οι σχέσεις 

των δύο χωρών έχουν αναβαθµιστεί 
τα τελευταία χρόνια και θα µπορού-
σαν να αναδειχθούν «σε στρατηγικό 
µέγεθος το οποίο εκτός από αµοιβαία 
επωφελές, έχει όλες τις προϋποθέ-
σεις να λειτουργήσει ως παράγοντας 
σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου».

Η σύγκλιση συµφερόντων στην 
Ανατολική Μεσόγειο, είπε ο Πρόε-
δρος της ∆ηµοκρατίας, δίνει τη δυ-
νατότητα οικοδόµησης µιας στρατηγι-
κής σχέσης, µε αναπόσπαστο κοµµάτι 
την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, καθώς «η 
ανακάλυψη σηµαντικών υποθαλάσ-
σιων κοιτασµάτων φυσικού αερίου, 
η δυνατότητα µεταφοράς του ισρα-
ηλινού και του κυπριακού φυσικού 
αερίου στην Ευρώπη µέσω Ελλάδας, 
αλλάζουν το γεωοικονοµικό και κατ’ 
επέκταση και το γεωπολιτικό πλαίσιο 
στην ευρύτερη περιοχή µας». 

Αναφερόµενος στην οικονοµική 
κρίση που αντιµετωπίζει η χώρα µας 
ο κ. Παπούλιας τόνισε ότι η Ελλάδα 
«οφείλει και πρέπει να υλοποιήσει µια 
αξιόπιστη πολιτική εξόδου από την 
κρίση αυτή» καθώς είναι «ζωτική ανά-
γκη από αποφάσεις που παράγουν βι-
ώσιµο οικονοµικό αποτέλεσµα αλλά 
και ταυτοχρόνως επιµερίζουν δίκαια 
το κοινωνικό κόστος» γιατί η «οικο-
νοµική πολιτική που ρηγµατώνει την 
κοινωνική συνοχή οδηγεί στην κατα-
στροφή» αλλά από την άλλη πλευρά 
υπογράµµισε ότι «εύκολες δηλώσεις 
εταίρων µας που αποπνέουν είτε µία 
οσµή επίδοξου κηδεµόνα είτε φθηνές 
πολιτικάντικες σκοπιµότητες το µόνο 
αποτέλεσµα που έχουν, είναι να υπο-
νοµεύουν την ευρωζώνη και να ευνο-
ούν τους διεθνείς κερδοσκόπους».

Νέα δυναµική στις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ 
«βλέπουν» Σιµόν Πέρες και Κάρολος Παπούλιας

Από τη συνάντηση των δύο ανδρών   

To Εκπαιδευτικό Τμήμα
της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ

Στην εκδήλωση που διοργανώνεται στο πλαίσιο 
του Μήνα της ΑΧΕΠΑ. Ένας αιώνας μνήμης από  

την απελευθέρωση της Μακεδονίας - Θεσσαλονίκης.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στα:
8509 5274 - 0418 258 760 ΛΙΤΣΑ ΔΙΑΚΟΒΑΣΙΛΗ

9311 7333 - 0425 310 065 ΛΟΥΙΣΑ ΜΕΛΑ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
ΛΙΤΣΑ ΔΙΑΚΟΒΑΣΙΛΗ - Περιφερειακή Πρόεδρος
ΛΟΥΙΣΑ ΜΕΛΑ - Πρόεδρος τμήματος ΑΡΕΤΗ

ΤΕΛΕΤΑΡΧΗΣ: Γιάννης Θεοδωρίδης 
  Πολιτειακός πρόεδρος

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Θα προσφερθούν καφές και εδέσματα.

στην αίθουσα της ΑΧΕΠΑ
394-396 Princes Highway, Rockdale. 

την Κυριακή 12 Αυγούστου 2012,  
και ώρα 6 μ.μ.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ 
ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΗΡΩΑ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟ
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ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ


