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The Obama Administration
Celebrates Strong American
Ties with Greece
Posted by Liz Sherwood-Randall on July 20, 2011
Last weekend I had the opportunity to join Secretary Clinton for
an outstanding set of meetings with Greek political and religious
leaders.
First, Secretary Clinton travelled to Istanbul, where she visited the
Ecumenical Patriarch, His All Holiness Bartholomew I, His Eminence Archbishop Demetrios Trakatellis of America, and Father
Alexander Karloutsos. Each has visited the White House at the
invitation of the President, in 2009, 2010, and this year, and it was
a privilege to visit the Patriarchate and meet in the private office of
His All Holiness. He noted that this was Secretary Clinton’s third
visit to Greece and thanked her for the “excellent” dinner she had
hosted for him in Washington in November 2009. The atmosphere
was extremely positive as they discussed the Obama Administration’s commitment to religious freedom and the importance of
reopening the Halki Seminary. Secretary Clinton also raised this
subsequently in key meetings with Turkish leaders, where she
noted progress made in giving citizenship to a number of Orthodox clerics, which will help ensure succession, and urged further
progress this year, which marks the 20th anniversary of His All
Holiness’ leadership. His All Holiness offered us a special glass
of water with a spoon that had a sweet white fondant on it, which
we enjoyed. Secretary Clinton also lit a candle in the beautiful
Cathedral Church of Saint George, which has been the seat of the
Ecumenical Patriarchate of Constantinople since 1600.

Στην Αθήνα η Χίλαρι Κλίντον
Ισχυρή η στήριξη των Η.Π.Α.στην Ελλάδα
Tετάρτη, 20 Iουλίου 2011

Αντώνης Ανακέφαλος

Την Αθήνα επισκέφθηκε το
βράδυ του Σαββάτου 16.07 η
Χίλαρι Κλίντον. Το αεροπλάνο
που μετέφερε την αμερικανίδα
υπουργό Εξωτερικών από τη
Τουρκία, προσγειώθηκε λίγο
μετά τις 10.30 στο “Ελευθέριος
Βενιζέλος”,για
τριήμερη
παραμονή της στη χώρα
μας,προερχόμενη από την
Τουρκία, όπου συμμετείχε στη
σύνοδο της ομάδας Επαφής για
τη Λιβύη.

τα ζητήματα που απασχολούν το
Οικουμενικό Πατριαρχείο, τις

Σεπτεμβρίου. Ζήτησε μάλιστα
να τεθούν στη διάθεσή της τα

πρωτοβουλίες και τις δράσεις
του. Ιδιαιτέρως συζητήθηκε το
ζήτημα της Θεολογικής Σχολής
της Χάλκης με τον Πατριάρχη
να σημειώνει πως “αρκετά είναι
τα 40 χρόνια “σιωπής” της
Σχολής” ενώ τέθηκε και το θέμα
των κοινοτικών περιουσιών.

πορίσματα των διαλόγων αυτών
που ξεκίνησαν, το 1994, με την
Συνάντηση του Βοσπόρου και
τη Διακήρυξη που υπεγράφη
τότε και συνεχίστηκαν το
2001 στις Βρυξέλλες, το 2004
στην Αθήνα και το 2005 στην
Κωνσταντινούπολη.

Στην Τουρκία επισκέφθηκε
την έδρα της Πρωτόθρονης
Εκκλησίας της Ορθοδοξίας
στο Φανάρι όπου συναντήθηκε
με τον Οικουμενικό Πατριάρχη
Βαρθολομαίο.
Στην υπουργό Εξωτερικών
των
ΗΠΑ
επιφυλάχθηκε
η προβλεπόμενη από την
Πατριαρχική Τάξη υποδοχή από
τον Πρωτοσυγκελεύοντα του
Πατριαρχείου,Μητροπολίτη
Καλλιουπόλεως και Μαδύτου
Στέφανο, τον Αρχιγραμματέα

We travelled onward to Athens to show our strong support for
the courageous economic reforms that the Greek government has
undertaken and our solidarity with the Greek people, who are
weathering tough times. The streets were lined with well-wishers
as our motorcade moved through the city to meet with President
Papoulias, Prime Minister Papandreou, Foreign Minister Lambrinidis, and Finance Minister Venizelos. In all of her meetings, the
Secretary praised Greece for its efforts to tackle its debt and implement tough austerity measures that will put the country back on the
path to economic stability and prosperity. “Greece has inspired the
world before, and I have every confidence that you are doing so
again,” she said.
Secretary Clinton and her delegation also made a visit to the
magnificent new Acropolis Museum, where she enjoyed seeing
the treasures of Greek civilization, signed a cultural cooperation
agreement to prevent illicit trade in archeological artifacts, and
was greeted with applause by those who were surprised to find the
American Secretary of State strolling through the galleries on a
sunny Sunday afternoon!
That evening, Secretary Clinton watched the Women’s World Cup
soccer final and enjoyed Greek seafood and traditional sweets with
our Ambassador to Greece, Dan Smith, his wife Diane, and the
Secretary’s traveling team.
All in all, it was a productive trip – and one that highlighted the
deep cultural ties, shared values, and strong alliance between the
United States and Greece.
Liz Sherwood-Randall is Special Assistant to the President for
National Security Affairs and Senior Director for European Affairs.

της Αγίας και Ιεράς Συνόδου
Αρχιμ.Βαρθολομαίο
Σαμαρά
και την Πατριαρχική Αύλη και
ακολούθως την συνόδευσαν
μέχρι τον δεύτερο όροφο του
Πατριαρχικού Οίκου. Εκεί
την ανέμενε ο Αρχιεπίσκοπος
Αμερικής Δημήτριος ο οποίος
την συνόδευσε μέχρι το
Πατριαρχικό Γραφείο όπου την
υποδέχθηκε ο Οικουμενικός
Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε
σε
θερμή
και
εγκάρδια
ατμόσφαιρα. Η κυρία Κλίντον,
σύμφωνα με πληροφορίες,
έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για

Η υπουργός Εξωτερικών των
ΗΠΑ εξέφρασε την στήριξή της
στα θέματα που απασχολούν το
Πατριαρχείο.
Επίσης
συζητήθηκαν
οι
περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες
του “Πράσινου Πατριάρχη” υπενθύμισε η κυρία Κλίντον
τον ανεπίσημο τίτλο που έχει
αποδοθει στον Προκαθήμενο της
Ορθοδοξίας για το ενδιαφέρον
που δείχνει για την προστασία
της φύσης - καθώς επίσης και οι
πρωτοβουλίες του Θρόνου για την
προώθηση του διαθρησκειακού
διαλόγου, ιδιαιτέρως μετά το
τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης

Ο
Οικουμενικός
Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς
αναφέρθηκε,
κατά
πληροφορίες,
σε
ορισμένα θετικά βήματα
της
Κυβέρνησης
Ερντογάν
ενώ
ευχαρίστησε
την
Κυβέρνηση των ΗΠΑ
για το διαχρονικό και
αμείωτο
ενδιαφέρον
της για τα ζητήματα
της
Πρωτόθρονης
Εκκλησίας
της
Ορθοδοξίας.
Είναι η τρίτη φορά
που η κυρία Κλίντον
συναντάται
με
τον
Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας
στο Φανάρι. Οι προηγούμενες
επισκέψεις της έγιναν με
την ιδιότητα της Πρώτης
Κυρίας, το 1996 μαζί με την
κόρη της Τσέλσι και το 1999
συνοδεύοντας τον σύζυγο της
Μπιλ Κλίντον, τότε Πρόεδρο
των ΗΠΑ.
Η τελευταία τους συνάντηση
είχε γίνει στην έδρα του State
Department, στην Ουάσινγκτον,
το Νοέμβριο του 2009.
Την ισχυρή στήριξη των
Η.Π.Α. στις προσπάθειες που
(Συνέχεια στη σελίδα 4)
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Τη Nάντια Αρκουμάνη
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στέλνει δικά της
σταυρόλεξα για
την εξυπηρέτησε
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σταυρόλεξα.
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10.
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11.
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12.
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13.
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15.
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Ισχυρός στρατηγικός άξονας Ελλάδος-Ισραήλ γεννήθηκε στην Ανατολική
Μεσόγειο στον ενεργειακό-στρατιωτικό τομέα, με καταλύτη το πετρέλαιο
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Μπεγλίτης χαρακτήρισε ‘Στρατηγική επιλογή’ την ανάπτυξη και εμβάθυνση των σχέσεων της χώρας μας με το Ισραήλ. Μια
επιλογή που ξεκίνησε από την κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή ειδικά μετά το 2007 και συνεχίστηκε από τη νυν κυβέρνηση.

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

Αντώνης Ανακέφαλος

Ένας πολύ ισχυρός πολιτικόστρατιωτικός
άξονας
μεταξύ
Ελλάδος-Ισραήλ-Κύπρου
με
τις ευλογίες και την “ομπρέλα”
ασφαλείας
των
ΗΠΑ,έχει
διαμορφώσει
μία
συμμαχία
που μόλις ένα χρόνο πριν, θα
μπορούσε να αποτελέσει σενάριο
ακραίου πολιτικού θρίλερ και
μάλιστα τρελού σεναρίου και όχι
πραγματικότητα,αλλά ο εντοπισμός
ενεργειακών αποθεμάτων σε 1000
γεωτρήσεις που έχουν διενεργηθεί
στην
Ανατολική
Μεσόγειο,
καθώς επίσης και από σεισμικές
καταγραφές σε έκταση 30 χιλιάδων
χιλιομέτρων,το έκανε εφικτό.
Αμερικανικές πηγές πιστεύουν
ότι στις συγκεκριμένες περιοχές
υπάρχουν στοιχεία και ενδείξεις
για την ύπαρξη από 54 έως 170
δισ. βαρελιών πετρελαίου, όταν
τα εναπομείναντα αποθέματα της
Σαουδικής Αραβίας υπολογίζονται
σε 250 δισ. βαρέλια,και η χώρα με τα
μεγαλύτερα αποθέματα στον κόσμο
η Βενεζουέλα έχει 275 δισ. βαρέλια!
ενώ στην Ανατολική Μεσόγειο
μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί σε
πετρέλαιο το 75% των κοιτασμάτων
της Σαουδικής Αραβίας! Άρα το
συμφέρον μας είναι να έχουμε και
να φυλάμε ως κόρη οφθαλμού αυτή
την συμμαχία,με προετοιμασμένες
Ένοπλες Δυνάμεις για να μπορέσουν
όχι να πολεμήσουν, αλλά για να
αποτρέψουν αυτούς που ίσως
σκέπτονται να απαγορεύσουν στην
πατρίδα μας να εκμεταλλευθεί τον
ενεργειακό πλούτο της.
Ο ισχυρός στρατηγικός άξονας
Ελλάδας και Ισραήλ,σφυρηλατείται
συνεχώς καθώς οι στρατηγικές
συνιστώσες των δύο χωρών
συναντώνται και συμπληρώνουν η
μία την άλλη,ενώ πολύ σύντομα θα
δούμε την είσοδο των ισραηλινών
αμυντικών
βιομηχανιών
στην
Ελλάδα.
Την ίδια στιγμή στη Βουλή ο
Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας
Πάνος Μπεγλίτης χαρακτήριζε
“Στρατηγική επιλογή” την ανάπτυξη
και εμβάθυνση των σχέσεων της
χώρας μας με το Ισραήλ. Μια
επιλογή που ξεκίνησε από την
κυβέρνηση Κ.Καραμανλή ειδικά
μετά το 2007 και συνεχίστηκε από
τη νυν κυβέρνηση.
Κατά την παρέμβασή του στη
συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής
Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών
Υποθέσεων
της
Βουλής,
ο
Π.Μπεγλίτης ανακοίνωσε ακριβώς
τα ίδια που διαρρέουν οι Ισραηλινοί:
Ότι σύντομα θα υπογράψει Μνημόνιο
Κατανόησης για την ανάπτυξη
των στρατιωτικών, στρατηγικών,
αμυντικών,
τεχνολογικών
και
βιομηχανικών σχέσεων με τον
Ισραηλινό ομόλογό του.
Τα ΕΑΣ είναι ο πρώτος στόχος των
Ισραηλινών. Η εταιρεία θεωρούν
ότι μπορεί να επιβιώσει και να
αναπτυχθεί πολύ δυναμικά με ένα
συνολικό
αριθμό
προσωπικού
περί τα 500 άτομα. Τα δύο
προγράμματα των πυρομαχικών
των 120 και 155 χλστ., διάφορα
άλλα προγράμματα πυρομαχικών,
αλλά και αντιαρματικών όπλων κλπ.
αποτελούν άριστες επιχειρηματικές
ευκαιρίες είτε για τις Rafael-IMI,
ενώ και η IAI έχει εκδηλώσει
ενδιαφέρον για την ΕΑΒ στην
περίπτωση που υπάρξει ενδεχόμενο
αποκρατικοποίησης της.

Επίσης, σύντομα θα υπογραφεί και
η σχετική διακρατική συμφωνία
αμυντικής
και
στρατιωτικής
συνεργασίας, κυρίως στον τομέα
της συνεργασίας των αμυντικών
βιομηχανιών
και
αμυντικών
εξοπλισμών.

( Ε υ ρ ω κο ι ν ο β ο ύ λι ο , σ υ μ β ο ύ λι ο
υπουργών Εξωτερικών) να θέσουν
στις αρχές του 2011 ανυπέρβλητα
εμπόδια
στην
συνέχιση
της
ενταξιακής της διαδικασίας.

και πλέον ετών και να αποποιηθεί
των ηγεμονικών νέο-οθωμανικών
φιλοδοξιών
της,επιδιώκοντας
ειρηνική ανάπτυξη και καλή
γειτονία.

κοιτασμάτων
θα
διαμορφώσει
μελλοντικά
την
επρχόμενη
παγκόσμια
ενεργειακή
και
γεωστρατηγική ισορροπία.

4.Δεν αναγνώρισε την Κύπρο,και
δεν παρέδωσε την Αμμόχωστο,
αποσύροντας τα στρατεύματά της
από το βόρειο τμήμα, το οποίο θα
καθίστατο μέρος μίας χαλαρής
συνομοσπονδίας με την ελεύθερη
Κύπρο, θα μετέχοντας όμως στην
νομή του ενεργειακού πλούτου.

Αυτή η υπέρβαση θα της επέτρεπε να
εισπράξει ποικιλόμορφα κέρδη από
την συμμετοχή της στον ενεργειακό
άξονα. Αλλά δια κατέχοντας από
εμφανή σύνδρομα ανωτερότητας,
δεν αντέχει στην λογική της
διαπραγμάτευσης επί ίσοις όροις.
Οι αυτοκρατορικές της αναμνήσεις
και οι ηγεμονικές της ψευδαισθήσεις
την ωθούν να υπαγορεύει τους όρους
της ακόμη και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η εξόρυξη φυσικού αερίουπετρελαίου σε χώρο που διεκδικεί
έστω και χωρίς νομικά επιχειρήματα
αποτελεί κόκκινη γραμμή της
τουρκικής εξωτερικής πολιτικής.
Οι αντιδράσεις της επομένως
θα κινηθούν από το επίπεδο
των
διπλωματικών
πιέσεων,
διλημμάτων και απειλών έως
και πιθανά κλιμακούμενα θερμά
επεισόδια. Φυσικά, η αντιπαράθεση
της Τουρκίας με την Δύση και το
Ισραήλ θα έχει τεράστιο κόστος
γι’ αυτήν,διότι ο έλεγχος των

να συμμετάσχει στην διανομή των
κοιτασμάτων,
παρακάμπτοντας
και αποκλείοντας την Ελλάδα, την
Κύπρο και το Ισραήλ, ως απευθείας
συνομιλητής της Δύσης ή και ως
αντίπαλος της Δύσης. Θέλει να
σύρει την Δύση σε διαπραγμάτευση,
εκβιάζοντας την, με «αντίποινα»
με
ειδική
σχέση
ΤουρκίαςΡωσίας ή Τουρκίας-Ιράν ή και
συσπειρώνοντας την Μέση Ανατολή
εναντίον της Δύσης. Απειλώντας
επίσης, ευθέως με γεωστρατηγική
αποσταθεροποίηση στην Ανατολική
Μεσόγειο, στην περίπτωση που
προχωρήσουν
οι
διαδικασίες
αξιοποίησης
των
κοιτασμάτων
από τις δυτικές εταιρείες που ήδη
έχουν υπογράψει συμβόλαια με την
Κύπρο και το Ισραήλ. Αξιοποιεί
το πλαίσιο της «σύγκρουσης των
πολιτισμών»,για να δημιουργήσει
ιδεολογικό επικάλυμμα. Ασφαλώς θα

Η Τουρκία επιδιώκει προκλητικά

Η Ελλάδα θα προσφέρει στο Ισραήλ
το παράθυρο που θέλει στην Ευρώπη
και το Ισραήλ των γεωστρατηγική
στήριξη που χρειάζονται Ελλάδα και
Κύπρος στην Α.Μεσόγειο, όλα αυτά
βέβαια με το αζημίωτο για όλους:
Η αξιοποίηση των κοιτασμάτων
πετρελαίου και φυσικού αερίου
της Α.Μεσογείου περνάνε από την
τριπλή στρατηγική σχέση ΕλλάδαςΚύπρου-Ισραήλ.
Η θέση της ΤουρκίαςΗ Τουρκία
από την πλευρά της στερείται
προσβάσεων
στις
επίμαχες
ενεργειοφόρες
περιοχές
αισθανόμενη
περικυκλωμένη,
διαβλέποντας
την
μελλοντική
της περιθωριοποίηση δίπλα στον
ανερχόμενο ενεργειακό άξονα,αλλά
αυτή η δυσχερής θέση της αποτελεί
αποτέλεσμα δικής της αποκλειστικά
και μόνο επιλογής.
1.Αυτό-αποκλείστηκε
από
την
Ευρωπαϊκή Ένωση, επιδεικνύοντας
προκλητική
αδιαλλαξία
στους
γεωπολιτικούς όρους που ετέθησαν
για την εισδοχή της.
2.Αρνήθηκε να ομαλοποιήσει τις
σχέσεις της με την Ελλάδα (μη άρση
του casus beli) και την Κύπρο (όπου
παραμένει ως κατοχική δύναμη).
3.Συγκρούσθηκε με το Ισραήλ και τις
ΗΠΑ, υποστηρίζοντας το καθεστώς
του Ιράν,εμφανιζόμενη ως ο ηγέτης
των Μουσουλμάνων της Ευρώπης
αλλά και της Μέσης Ανατολής,με
αποτέλεσμα τα αρμόδια όργανα
της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης

5.Να άρει το casus beli έναντι της
Ελλάδος,μηδενίζοντας
αμέσως
κάθε αμφισβήτηση της Ελληνικής
εθνικής κυριαρχίας και τις σχετικές
παραβιάσεις,
υπερπτήσεις,
«αβλαβείς διελεύσεις» και λοιπές
προκλήσεις, όπως και την ανάμειξή
της στην Δυτική Θράκη
6.Να
αναγνωρίσει
την
οικουμενικότητα του Πατριαρχείου.
7.Να επιτρέψει την επαναλειτουργία
της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης,
εγκαταλείποντας την εξωτερική
πολιτική της των τελευταίων πενήντα

(Συνέχεια στη σελίδα 18)

Eγκυμονούσα Carla Bruni

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

Ο φακός εντόπισε τον Nicolas Sarkozy και την εγκυμονούσα σύζυγό του στο νησί Fort de Bregancon, όπου κάνουν ένα διάλειμμα από τα
επαγγελματικά τους.
Εκείνη, με φουσκωμένη κοιλίτσα και με καφέ μπικίνι έδειχνε να
απολαμβάνει στο έπακρον την περίοδο που διανύει, στο πλευρό του τρυφερού συζύγου της.
Αν και επισήμως, η Carla δεν έχει επιβεβαιώσει την πληροφορία
ότι περιμένει δίδυμα, όπως ακούστηκε, (ίσως να μην έχει
επιβεβαιώσει επισήμως καν την εγκυμοσύνη της) η κοιλίτσα, που
μεγαλώνει με ιλιγγιώδεις, ρυθμούς, μαρτυρά ότι ενδεχομένως
οι πληροφορίες για διπλή χαρά στο Μέγαρο των Ηλυσίων να
ευσταθούν.

4 Γνώμη

Υποτροφίες Παγκρήτιας Ένωσης Μελβούρνης
για τη διάδοση της Ελληνικής γλώσσας

Στην Αθήνα η Χίλαρι Κλίντον
(Συνέχεια σελίδα 1)

Αντώνης Ανακέφαλος

Σε μια προσπάθεια της Παγκρήτιας Ένωσης Μελβούρνης να συμβάλει
έμπρακτα και δυναμικά στην προώθηση της Ελληνικής Γλώσσας στην
Αυστραλία, αλλά ειδικά στην Μελβούρνη αποφάσισε να προσφέρει από μια
υποτροφία στο κάθε Ελληνικό δίγλωσσο Ημερήσιο Κολέγιο της παροικίας,
τριετούς διάρκειας και πιο συγκεκριμένα: στο Ελληνικό Ορθόδοξο Κολέγιο
«Αγ. Ιωάννης», στο Ελληνικό Ορθόδοξο Κολέγιο «Αγ. Ανάργυροι» και στο
Alphington Grammar.

καταβάλλει

ο ελληνικός λαός
και η κυβέρνηση, επανέλαβε η
Χίλαρι Κλίντον, κατά τη διάρκεια
της κοινής συνέντευξης Τύπου με
τον υπουργό Εξωτερικών, Σταύρο
Λαμπρινίδη, μετά τις συνομιλίες
που είχαν, στο πλαίσιο των επαφών
της
Αμερικανίδας
υπουργού
Εξωτερικών, στην Αθήνα.
Δεν ήταν εύκολες οι αποφάσεις
της
κυβέρνησης
Παπανδρέου.
Υποστηρίζουμε
όμως
την
αποφασιστικότητά της για τις
μεταρρυθμίσεις. Οι επιπτώσεις της
αδράνειας θα ήταν πολύ χειρότερες
από τις σημερινές δυσκολίες,
τόνισε η Αμερικανίδα υπουργός και
εξέφρασε την πίστη της στη δύναμη
του ελληνικού λαού.

«Σκοπός μας είναι να γίνει η Παγκρήτιος Ένωση Μελβούρνης παράδειγμα
προς μίμηση και για άλλους Ελληνικούς οργανισμούς, να ακολουθούσουν να
προσφέρουν και αυτοί υποτροφίες στα σχολεία της παροικίας μας» τόνισε ο
πρόεδρος της Ένωσης Αντώνης Τσουρδαλάκης.
Η παρουσίαση των υποτροφιών έγινε σε ειδική εκδήλωση στο Κρητικό
Χωριό, στις 26 Ιουνίου, με την παρουσία των διευθυντών των σχολείων,
των μαθητών και των μελών της Παγκρήτιας Ένωσης. Συγκεκριμένα την
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους:
• Συντονιστής του Γραφείου Εκπαίδευσης της Ελλάδος στην Αυστραλία κ.
Χαράλαμπος Λαδόπουλος,
• Eκ μέρους του Ελληνορθόδοξου Κολεγίου του Αγ. Ιωάννη ο πρόεδρος
της Ένωσης Κοινοτήτων και Ενοριών κ. Κώστας Κόντης και τους μαθητές
Ευάγγελο Παπασπυρόπουλο και Μαρία Μίλλιος.
• Εκ μέρους του Ελληνορθόδοξου Κολεγίου των Αγ. Αναργύρων ο διευθυντής
του σχολείου κ. Mark Robertson, η κοσμήτορας του Κολεγίου κυρία Μαρία
Αδάμ και οι μαθητές Μαρίνα Μενδρινός, Σπύρος Χούπης, Βικτώρια
Γιαννετάκης και Έλενα Νικολακάκης.
• Εκμέρους του Alphington Grammar o διευθυντής του σχολείου ο κ. Mike
Smith συνοδευόμενος από τους μαθητές Κωνσταντίνο Νησιώτη, Νικήτα και
Σωτήρη Ρεράκη.
Επίσης την εκδήλωση τίμησαν αντιπρόσωποι της Ελληνικής Κοινότητας
Μελβούρνης κ. Θεόδωρος Μάρκος και Γιώργος Καλλιάνης, ενώ την Κρητική
Ομοσπονδία Αυστραλίας και Νέα Ζηλανδίας εκπροσώπησε ο πρόεδρος της
κ. Ιωάννης Νικολακάκης.
Ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Ένωσης Μελβούρνης κ. Αντώνης Τσουρδαλάκης
στην ομιλία του ανάφερε μεταξύ άλλων:
«Σήμερα κάθε μέλος της Παγκρήτιας Ένωσης Μελβούρνης, κάθε μέλος της
κρητικής πατριάς, κάθε συμπάροικος πρέπει να αισθάνεται υπερήφανος,
όπως αισθάνομαι κι εγώ. Προσωπικά αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος
που η Ένωσή μας, με τους κόπους και τις θυσίες του σημερινού και των
προηγούμενων Διοικητικών Συμβουλίων και των μελών της, είναι σε θέση
να ενισχύει οικονομικά τα σχολεία μας και τα Ελληνόπουλα που αγαπούν
και σπουδάζουν τη γλώσσα μας και τον πολιτισμό μας. Αισθάνομαι ιδιαίτερα
υπερήφανος που η Ένωση μας είναι η πρώτη παροικιακή οργάνωση που
προσφέρει υποτροφίες μέσω των τριών ημερήσιων κολεγίων μας. Και με
τον τρόπο αυτό κάνουμε πραγματικότητα έναν από τους βασικούς στόχους
ύπαρξης και λειτουργίας του οργανισμού μας... τη διατήρηση και διάδοση
της γλώσσας μας και του πολιτισμού μας. Έτσι η σημερινή μέρα είναι μια
ιστορική ημέρα για την Ένωσή μας, διότι επενδύουμε στο μέλλον, επενδύουμε
στην μαθητιώσα νεολαία και στην προώθηση της Ελληνικής μας γλώσσας, η
οποία επένδυση ανέρχεται στις 30-40 χιλιάδες δολάρια για τα έτη 2012-2015.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων και Ενοριών κ. Κώστας Κόντης ο
οποίος είναι και διευθύνων σύμβουλος του Ελληνορθόδοξου Κολεγίου του
Αγ. Ιωάννη, ανέφερε μεταξύ άλλων:
«Χαιρετίζω αυτή την πρωτοποριακή πρωτοβουλία από την Παγκρήτιο
Ένωση και εύχομαι να ακολουθήσουν και άλλοι οργανισμοί την ίδια πορεία.
Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, της θρησκείας και του πολιτισμού
στους νέους του σήμερα θα πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή των στόχων
όλων των σωματείων μας, οι οποίοι θα πρέπει να αγκαλιάσουν την ιδέα και
να προωθήσουν παρόμοιες υποτροφίες στα δίγλωσσα κολέγιά μας».
Ο Διευθυντής του Κολεγίου των Αγ. Αναργύρων κ. Μάρκ Ρόμπινσον,
ανάφερε:
«Είμαι σίγουρος ότι η υποτροφία αυτή, θα δοθεί σε μαθητή που θα σας
βγάλει ασπροπρόσωπους και θα είστε υπερήφανοι για κείνον. Εύχομαι
την πρωτοβουλία σας να μιμηθούν και άλλοι οργανισμοί στην Ελληνική
Παροικία».
Τέλος, ο διευθυντής του Αλφινκτον Γραμμαρ κ. Mike Smith, είπε μεταξύ
άλλων:
«Αναγνωρίζουμε ότι η κατανόηση της τεράστιας συμβολής κατά τη διάρκεια
πολλών αιώνων της Ελληνικής πνευματικής, καλλιτεχνικής και δημιουργικής
παράδοσης στον πολιτισμό είναι απαραίτητη για όλους τους μορφωμένους
ανθρώπους, ανεξάρτητα από την εθνική ταυτότητα. Είμαστε χαρούμενοι
που κτίζουμε γερούς δεσμούς με την Ελληνική Παροικία και ειδικά με την
Παγκρήτια Ένωση Μελβούρνης. Αυτή η υποτροφία είναι ένα παράδειγμα της
δύναμης των δεσμών αυτών».
Ο πρόεδρος της Κρητικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας
κ. Ιωάννης Νικολακάκης, αφού παρέδωσε από ένα βιβλίο της Παγκρήτιας
Ένωσης Μελβούρνης του συγγραφέα κ. Σωκράτη Τσουρδαλάκη ως δώρο
για τις βιβλιοθήκες των σχολείων στους τρεις αντιπροσώπους, είπε: «Ως
πρόεδρος της Κρητικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, είμαι
πολύ περήφανος που είμαι, επίσης, μέλος του Παγκρήτιας Ένωσης και ελπίζω
ότι οι υποτροφίες που ανακοινώσαμε σήμερα είναι μια αρχή και για άλλες
πρωτοβουλίες όπως αυτή, όχι μόνο από τον οργανισμό μας, αλλά ελπίζω
και από την άλλες οργανώσεις. Απώτερος στόχος μας είναι να ενισχυθεί το
κρητικό πνεύμα και οι παραδόσεις για πολλές γενιές ακόμα ειδικά εδώ στην
Αυστραλία. Οι υποτροφίες αυτές δείχνουν την εκτίμησή μας προς τα ΕλληνοΑυστραλιανά σχολεία της Μελβούρνης βοηθώντας του μαθητές, οι οποίοι
έχουν τελικά την επιθυμία και τις γνώσεις για την περαιτέρω εκπαίδευση στα
εκάστοτε σχολεία τους

Ο κ. Λαμπρινίδης, από την πλευρά
του, τόνισε ότι η Ελλάδα του σήμερα
δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα
του παρελθόντος και απαραίτητη
προϋπόθεση για την υπέρβαση
της κρίσης είναι η ευρωπαϊκή
αλληλεγγύη.
Στις
συνομιλίες
που προηγήθηκαν, μεταξύ των
δύο υπουργών, συζητήθηκαν η
οικονομική κρίση και θέματα
εξωτερικής πολιτικής, με επίκεντρο
την Λιβύη, το μεσανατολικό, τα
δυτικά Βαλκάνια, το κυπριακή και
τα ελληνοτουρικά.
Σε θερμό κλίμα η συνάντηση με
τον πρωθυπουργό Τους θερμούς
χαιρετισμούς της οικογένειάς της
μετέφερε
στον
πρωθυπουργό,
Γιώργο Παπανδρέου, η κα Κλίντον,
κατά τη συνάντησή τους στο
Μέγαρο Μαξίμου αμέσως μετά
την συνάντηση της με τον Έλληνα
ομόλογο της.
Η κυρία Κλίντον έδειξε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον
για
τον
πίνακα
ζωγραφικής του Θεόδωρου Στάμου
«Ατέρμονο πεδίο - Δελφοί»,
που κοσμεί το γραφείο του
Πρωθυπουργού, ενώ απαντώντας
σε
ερώτηση
Αμερικανού
δημοσιογράφου για την συμμετοχή
της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου
γυναικών των Η.Π.Α. στον αποψινό
τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου
εναντίον της Ιαπωνίας, δήλωσε
ενθουσιασμένη και σημείωσε ότι ο
αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η
κόρη της Τσέλσι, θα βρίσκονται στο
γήπεδο στη Φρανκφούρτη, για να
υποστηρίξουν την ομάδα τους.
Η ίδια, είπε, ότι θα παρακολουθήσει
τον αγώνα από την Αθήνα, ενώ
ανέφερε ότι το παιχνίδι Η.Π.Α. Βραζιλίας το παρακολούθησε με
ιδιαίτερη αγωνία με τον σύζυγό
της και ήταν, όπως πρόσθεσε
χαρακτηριστικά, το καλύτερο που
έχει δει.
Συνάντηση και γεύμα εργασίας
με τον Γιώργο Παπανδρέου είχε η
Χίλαρι Κλίντον
Με
τον
πρωθυπουργό,
Γ.Παπανδρέου, συναντήθηκε στο
Μέγαρο Μαξίμου η Αμερικανίδα
υπουργός
Εξωτερικών
Χίλαρι
Κλίντον στο πλαίσιο της επίσκεψής
της στην Αθήνα.
Νωρίτερα η κ. Κλίντον είχε
συνομιλίες με τον Έλληνα ομόλογό
της, Σταύρο Λαμπρινίδη και τόνισε
την
αμέριστη
συμπαράσταση
των ΗΠΑ στην προσπάθεια που
καταβάλλει η Ελλάδα για έξοδο
από την κρίση. Τόνισε μάλιστα ότι
εκτιμά την αποφασιστικότητα και τη
δουλειά του κ.Παπανδρέου.
Κατά τη συνάντησή της με τον
πρωθυπουργό η Χίλαρι Κλίντον του
μετέφερε τους θερμούς χαιρετισμούς
της οικογένειάς της.
Η κ. Κλίντον έδειξε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον
για
τον
πίνακα
ζωγραφικής
του
Θεόδωρου
Στάμου «Ατέρμονο πεδίο-Δελφοί»
που κοσμεί το γραφείο του
πρωθυπουργού, ενώ απαντώντας
σε
ερώτηση
Αμερικανού
δημοσιογράφου για την συμμετοχή
της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου
γυναικών των ΗΠΑ στον αποψινό
τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου

εναντίον της Ιαπωνίας, δήλωσε
ενθουσιασμένη και σημείωσε ότι ο
αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η
κόρη της Τσέλσι, θα βρίσκονται στο
γήπεδο στη Φρανκφούρτη, για να
υποστηρίξουν την ομάδα τους.
Η ίδια, είπε, ότι θα παρακολουθήσει
τον αγώνα από την Αθήνα, ενώ
ανέφερε ότι το παιχνίδι ΗΠΑΒραζιλίας το παρακολούθησε με
ιδιαίτερη αγωνία με τον σύζυγό
της και ήταν, όπως πρόσθεσε
χαρακτηριστικά, το καλύτερο που
έχει δει.

Δεκτή από τον Κάρολο Παπούλια
Περίπου μισή ώρα διήρκεσε η
συνάντηση της Χίλαρι Κλίντον
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
Κάρολο Παπούλια.
Ο κ. Παπούλιας αναφέρθηκε στη
γέφυρα φιλίας που υπάρχει ανάμεσα
στους δύο λαούς. Ευχαρίστησε
τον Αμερικανό πρόεδρο, Μπαράκ
Ομπάμα, για την βοήθεια στην
Ελλάδα και δήλωσε αισιόδοξος ότι η
κρίση είναι αντιμετωπίσιμη.
«Συμμερίζομαι
την
αισιοδοξία
σας», δήλωσε από την πλευρά
της η κ.Κλίντον, τονίζοντας ότι η
Ελλάδαβρίσκεται στο σωστό δρόμο.
Ο διάλογος στο Προεδρικό Μέγαρο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Καλωσορίσατε.
Χαίρομαι που είστε μαζί μας σε μια
δύσκολη στιγμή για την Ελλάδα.
Η.CLINTON: Σας ευχαριστώ για τη
φιλοξενία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας υποδεχόμαστε
με χαρά, σαν Υπουργό Εξωτερικών
μιας φίλης χώρας με την οποία η
Ελλάδα διατηρεί ιστορικούς δεσμούς
και υπάρχει μια μεγάλη ανθρώπινη
γέφυρα των δυόμιση περίπου
εκατομμυρίων αμερικανών πολιτών
ελληνικής καταγωγής, καθώς και
οι 5.000 καθηγητές ελληνικής
καταγωγής
σε
αμερικανικά
Πανεπιστήμια, που και αυτό είναι
πολύ σημαντικό. Και επιπλέον, είναι
οι 9 βουλευτές που εξελέγησαν στις
τελευταίες προεδρικές εκλογές.
Είναι πολύ δυνατοί οι δεσμοί των
δύο κρατών μας. Επίσης, θα ήθελα
να ευχαριστήσω για τη βοήθεια του
Προέδρου Ομπάμα στις δύσκολες
αυτές ώρες που περνά η Ελλάδα,
για τις παρεμβάσεις που έκανε τόσο
προς την μεριά της κυρίας Μέρκελ
όσο και του κ. Σαρκοζί και που
εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για να
περάσουμε αυτή την πολύ δύσκολη
για τον ελληνικό λαό περίοδο. Αλλά
ελπίζουμε ότι θα την ξεπεράσουμε.
Ο ελληνικός λαός έχει περάσει
πολλά και νομίζω ότι και αυτή τη
δυσκολία θα την ξεπεράσουμε.
Πάντως, ευχαριστώ ιδιαίτερα τον
Πρόεδρο για την βοήθεια που μας
παρέχει και εσάς βεβαίως.
Η. CLINTON: Κύριε Πρόεδρε,
ευχαριστώ πολύ για τη θερμή
υποδοχή. Είμαι εδώ για να
επαναβεβαιώσω τους ισχυρούς
δεσμούς φιλίας και συνεργασίας των
δύο χωρών μας. Ως σύμμαχοι στο
ΝΑΤΟ έχουμε παλαιές ρίζες, αλλά
αυτό που είναι το πιο σημαντικό
είναι η σχέση μεταξύ του ελληνικού
και του αμερικανικού λαού και
η πολύ ισχυρή και δυναμική
ελληνοαμερικανική Κοινότητα στις
Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει τόσο

σημαντικά εμπλουτίσει και τα δύο
έθνη μας.
Συμμερίζομαι την αισιοδοξία σας ότι
παρά τους δύσκολους καιρούς και τις
σκληρές αποφάσεις που έπρεπε να
ληφθούν η Ελλάδα είναι τώρα σε ένα
δρόμο που θα είναι πολύ θετικός σε
ό,τι αφορά τη μελλοντική ανάπτυξη
και ευημερία της. Κάποιες επώδυνες
θυσίες θα είναι απαραίτητες, αλλά
έχω μεγάλη αισιοδοξία στην αντοχή
και την ευφυία του ελληνικού λαού.
Είμαι εδώ λοιπόν για να δώσω ένα
πολύ ισχυρό μήνυμα στήριξης για
όλη τη δύσκολη δουλειά που σας
περιμένει.
Η κ. Κλίντον επίσης είχε συνάντηση

με τον υπουργό Οικονομικών,
Ευάγγελο Βενιζέλο, ενώ στη
συνέχεια επισκέφθηκε το Μουσείο
της Ακρόπολης,όπου παρουσία
του
υπουργού
Πολιτισμού
Π.Γερουλάνου,
ο
υπουργός
Εξωτερικών Στ.Λαμπρινίδης και
η Αμερικανίδα ομόλογός του
υπέγραψαν από κοινού Μνημόνιο
διμερούς συνεργασίας σχετικά
με την «επιβολή περιορισμών σε
αρχαιολογικό και βυζαντινό υλικό
μέχρι και τον 15ο αιώνα».
Η Χίλαρι Κλίντον από το Μουσείο
της Ακρόπολης δήλωσε σήμερα
τη θερμή συμπαράσταση της
αμερικανικής κυβέρνησης τόσο
«στο μέλλον της Ελλάδας» όσο και
«στην προστασία του παρελθόντος
της».
Η υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ
από την αίθουσα με φόντο τον
Παρθενώνα μαζί με τον υπουργό
Εξωτερικών Σταύρο Λαμπρινίδη
υπέγραψαν από κοινού, παρουσία
του
υπουργού
Πολιτισμού
Π.Γερουλάνου,
ένα
Μνημόνιο
διμερούς συνεργασίας σχετικά
με την «επιβολή περιορισμών σε
αρχαιολογικό και βυζαντινό υλικό
μέχρι και τον 15ο αιώνα».
Επιπλέον,
η
Αμερικανίδα
αξιωματούχος παρατήρησε πως «το
έθνος που έχτισε τον Παρθενώνα και
εφηύρε τη δημοκρατία, μπορεί να
αντιμετωπίσει κάθε δυσκολία».
Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών,
στο
καλωσόρισμά
του
στο
«σύγχρονο αρχιτεκτονικό μνημείο,
που αναδεικνύει την ενότητα
των αρχαίων χώρων» επεσήμανε
πως η Ελλάδα «υποφέρει από τη
λαθραία εκσκαφή και την παράνομη
εμπορία πολιτιστικών αγαθών»,
στην καταπολέμηση της οποίας
θα προσφέρει η συγκεκριμένη
συμφωνία. Ο Σταύρος Λαμπρινίδης
ευχαρίστησε θερμά τον υπουργό
Πολιτισμού Π.Γερουλάνο και τις
αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου
που εργάστηκαν σκληρά για να
είναι σήμερα έτοιμο προς υπογραφή
το Μνημόνιο και απευθυνόμενος
στην Αμερικανίδα ομόλογό του
αναφέρθηκε στα «εκατομμύρια
Αμερικανών επισκεπτών που θα
δουν αυτούς τους θαυμάσιους
θησαυρούς», ενώ παραπέμποντας
σε προηγούμενη αναφορά της Χ.
Κλίντον πως «δεν είναι κοινές μόνον
οι πολιτικές μας, είναι και οι αξίες
μας», καλωσόρισε «στο σπίτι της»
την Κλίντον.
Τέλος,
η
Χίλαρι
Κλίντον
υπογράμμισε πως η διμερής
συμφωνία
θα
προστατεύσει
από κλοπές και λαθρεμπορία τα

(Συνέχεια στη σελίδα 19)

5 Γνώμη

Ευ. Βενιζέλος: «Μπήκε πάτος στο βαρέλι του ελληνικού χρέους»
5 Γνώμη

Η νέα βοήθεια όμως δεν μπορεί να σημαίνει χαλάρωση των προσπαθειών μας, σημείωσε

Η μεγάλη παρέλαση για οτην
25η Μαρτίου στη Νέα Υόρκη
υπουργός

22/07/2011 (TO BHMA)
Κεντρικό

σύνθημα της παρέλασης ήταν
«Επισκεφθείτε την Ελλάδα»

κ.
ΗΝέαεπαναφορά
της27οικονομίας
Υόρκη Κυριακή
Μαρτίου 2011ΟΑντώνης
Ανακέφαλος
σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης
αποτελεί το κρίσιμο στοίχημα της
Κυβέρνησης σύμφωνα με όσα
δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη
Τύπου ο Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης
και
υπουργός
Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλος.

Οι ομογενείς
πλήρωσαν
την παρέλαση!

Στη Νέα Υόρκη,στις
εδώ αποφάσεις
και πολλές
Αναφερόμενος
δεκαετίες,
οι Ομογενείς
μας για
του
Συμβουλίου
Κορυφής
ο να
κ.
την τιμήσουντόνισε
την Επέτειο
Βενιζέλος
πως της
οι Εθνικής
ηγέτες
μας Ευρώπη
Ανεξαρτησίας,
της
«έβαλανδιοργανώνουν
πάτο» στο
κάθε χρόνο
σειρά εκδηλώσεων,
με
βαρέλι
του δημοσίου
χρέους και
κορυφαία όλων
την παρέλαση
επί
παρείχαν
χρηματοδοτική
ανάσα
της 5ης
Λεωφόρου,
κέντρο του
και
στήριξη
στηνστοδιευθέτηση
Μανχάτταν
των
δανειακών υποχρεώσεων
μέσω μια μεγάλης επιμήκυνσης
Η λήξεων
τελευταία
πανομογενειακή
των
κατά 30
έτη και με
συγκέντρωση των
πριν επιτοκίων
την παρέλαση
περιορισμό
στο
της Κυριακής στην 5η λεωφόρο,
5%.

απειλούνται» μιλά ο γαλλικός
Τύπος, ενώ για ένα «ισχυρό και
συνολικό πακέτο» διάσωσης της
ελληνικής οικονομίας γράφουν
οι κυριότερες εφημερίδες στις
ΗΠΑ.
Πιο αναλυτικά, το «Spiegel»
υποστηρίζει ότι μέσω των
αποφάσεων που ελήφθησαν και
κυρίως σε ό,τι αφορά στον ρόλο
του ΕFSF, ο γάλλος πρόεδρος
Νικολά Σαρκοζί προωθεί τη
δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού
Νομισματικού Ταμείου, κατά
τα πρότυπα του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου.

Η απόφαση της Συνόδου
Κορυφής – γράφει το γερμανικό
περιοδικό – προβλέπει τη
συμμετοχή των ιδιωτών σε
μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι
αναμενόταν ( 37 δισ. ευρώ
στο συνολικό πακέτο των 109
αναλάβουν εκείνοι τα έξοδα τόσο δισ. ευρώ) κάτι που μπορεί να
Αρνήθηκε
στην πρεσβείαδε της πως
χώρας οιστην χρεωθεί ως επιτυχία της Αγκελα
παρεμβάσεις
Ουάσιγκτον όσο καιστήριξης
στα κατά Μέρκελ.
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο
των τραπεζών οδηγούν σε
Σταθάκειο
της Ομοσπονδίας
κρατικοποίηση του τραπεζικού
«Η
χθεσινήκέντρο
συμφωνία
των ηγετών
Από την άλλη πλευρά, σημειώνει
Ελληνικών
Σωματείων
συστήματος. «Στόχος μας δεν
της
Ευρωζώνης
αποτελείΜείζονος
μεγάλη
το «Spiegel», η γερμανίδα
Νέας Υόρκης. για την ελληνική
είναι να κρατικοποιήσουμε
ανακούφιση
καγκελάριος δεν είναι ιδιαίτερα
Στη εκδήλωση
αυτή παρευρέθηκε
τράπεζες», ξεκαθάρισε.
οικονομία»,
τόνισε
ευτυχής καθώς η ενισχυμένη
εκπροσωπώντας
το
Ελληνικό
Κοινοβούλιο
ο
Αλέξανδρος
συμμετοχή του ευρωπαϊκού
Χρυσανθακόπουλος,
ο
οποίος
μηχανισμού στήριξης δείχνει
χαιρετίζοντας τους παρευρισκομένους
ότι η ΕΕ κάνει ένα βήμα προς
είπε πως ώς μέλος της Επιτροπής
την περαιτέρω πολιτική και
Αποδήμου Ελληνισμού, λειτουργεί
οικονομική ενοποίηση.
Πολλά,
όπωςχωρίς
γράφουν, εξαρτώνται από την εφαρμογή των αποφάσεων
με υπερκομματικό
πνεύμα
Βενιζέλος αποσαφήνισε πως
οποιαδήποτε αξιολόγηση εκ
μέρους
των ξένων
δεν
είναι να δείξουμε
πως οοίκων
Ελληνισμός
θα
καμμία
έχει έχει
μέλλον,
εύχομαιδευτερογενή
του χρόνου
επίπτωση
και δεν
επηρεάσει
να μην υπάρχει
το θα
σύνθημα
“ΔΕΝ
τους
πολίτεςαλλά
ή τις το
τράπεζες
που
ΞΕΧΝΩ”
“ΕΙΜΑΣΤΕ
θα
εξακολουθήσουν
να έχουν
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ”
Ο Ελληνισμός
έχει
πρόσβαση
μέλλον και θαστην
τους τορευστότητα
αποδείξουμε
της
ΕΚΤ. Μάλιστα, ο ίδιος
ενωμένοι».
υπογράμμισε πως το τραπεζικό
σύστημα της Ελλάδος είναι πλέον
το πιο καλά διασφαλισμένο στην
Ευρώπη.
«Υπάρχει ένα τεράστιο κέλυφος
προστασίας πάνω από τις

ελληνικές
τράπεζες».,
τόνισε,
προαναγγέλλοντας
και
κινήσεις κεφαλαιακής
μας επέτειο.
ενίσχυσης
εκ είχε
μέρους
των
Η απόφαση αυτή
δυσαρεστήσει
τραπεζών
προκειμένου
τα που
χιλιάδες
ομογενείς
εποπτικά
τους κεφάλαια
προθυμοποιήθηκαν,
μέσω νατων
ανέλθουν
στο τους
10%.στις ΗΠΑ, να
οργανώσεων

Τα ξένα μέσα κρίνουν το πακέτο διάσωσης της Ελλάδας

αντιπαλότητες. «Θέλουμε να έχουμε

22/07/2011
Πηγή:
συνεχή επαφή
με EPA
τον απόδημο

ελληνισμό», είπε στον χαιρετισμό
του. «Βρισκόμαστε στην χειρότερη
ιστορική
μας στιγμή,
βαλλόμαστε
Στο
νέο πακέτο
διάσωσης
της
από
δικά
μας
λάθη
κυρίως,
από
Ελλάδας, ύψους 109 δισ. ευρώ,
λάθος χειρισμούς στην οικονομία,
αλλά κυρίως στο τι συνεπάγονται
από σπατάλες, αλλά και από παγίδες
οι αποφάσεις της Συνόδου
που έστησε το διεθνές τοκογλυφικό
Κορυφής
για χαρακτηριστικά.
τη χώρα και την
σύστημα» είπε
Ευρωζώνη,
επικεντρώνεται
την
Στον χαιρετισμό του ο συνπρόεδρος
Παρασκευή
το σύνολο
του ξένουκ.
της επιτροπής
παρελάσεως
Τύπου.
Κρίστοφερ είπε «Αυτή τη στιγμή
που βάλλεται η Ελλάδα, εμείς ως
Αμερικανοί
και Ελληνοαμερικανοί
Στις
αποφάσεις
των οίκων
πρέπει
να
δείξουμε
καλύτερό
μας
αξιολόγησης μετάτον τη
Σύνοδο
εαυτό».

Οι ομογενειακές οργανώσεις σε
Νεα Υόρκη και Φλόριντα ανέλαβαν
τελικά τα έξοδα των δεξιώσεων
για την επέτειο της 25ης Μαρτίου
1821 που διοργανώνουν τα εκεί

των Βρυξελλών αναφέρονται σε
σημερινό τους δημοσίευμα οι «FiΣτην πανομογενειακή συνεδρίαση
nancial
Times», και
υποστηρίζοντας
παραβρέθηκαν
οι Γενικοί
δηκτικά
ότι
έπειτα
από 60 και
χρόνια
Πρόξενοι της Ελλάδας
της
και
άνω ηΣτον
Ελλάδα
θα γίνει
Κύπρου.
χαιρετισμό
της ηη
πρώτη
Γενική αναπτυγμένη
Πρόξενος της δυτική
Ελλάδαςχώρα
στην
ΝέαθαΥόρκη,
κ. Μπαλτά είπε: «Η
που
χρεοκοπήσει.

έχει κηρύξει χρεοκοπία, διότι
οι ομολογιούχοι θα υποστούν
ζημίες, όποιο και από τα
προτεινόμενα σχέδια και αν
Ελλάδα πολεμά. Οι Έλληνες δεν το αποφασίσουν να υιοθετήσουν οι
κάτω. Πρέπει την
Κυριακή ιδιώτες πιστωτές.
Ηβάζουνβρετανική
εφημερίδα
να είμαστε όλοι στην 5η Λεωφόρο.
υπογραμμίζει ότι οι αναλυτές
Δεν μπορούμε να αφήνουμε τους
αναμένουν ότι και οι τρεις Σε άλλο άρθρο η εφημερίδα
Ιρλανδούς να μας εντυπωσιάζουν με
οίκοι
αξιολόγησης
– κατέληξε.
Standard τονίζει ότι η απόφαση της
την δική
τους παρέλαση»
ελληνικά προξενεία. Η δεινή
&ΜεPoor’s,
Moody’s
και
Fitch – Συνόδου για την ανταλλαγή
τη σειρά της η Γενική Πρόξενος
οικονομική κατάσταση της Ελλάδας
αφορά μόνο την
θα
ότι η Σοφιανού
Ελλάδα ομολόγων
της αποφασίσουν
Κύπρου κ. Κούλα
είχε αναγκάσει πέρσι το υπουργείο
και
ότι καταργήσει
η συμμετοχή
χαιρετώντας τους παρευρισκομένους Ελλάδα
Εξωτερικών να
τις
είπε πως «το μήνυμα της Κυριακής

δεξιώσεις-εκδηλώσεις για την εθνική

τόπους προξενεία μας. Το αίτημα
αυτό δεν έγινε τότε αποδεκτό.
Φέτος, στην εγκύκλιο που έστειλε
το υπουργείο Εξωτερικών, με
ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 2011,

του ιδιωτικού τομέα αφορά
μόνο την ελληνική κρίση και
δεν θα χρησιμοποιηθεί για την
αντιμετώπιση των οικονομικών
προβλημάτων άλλων χωρών.
Ο γερμανικός Τύπος στέκεται στη
συμμετοχή των ιδιωτών και στον
διευρυμένο ρόλο του ευρωπαϊκού
προς όλες τις διπλωματικές και
μηχανισμού
στήριξης (EFSF),
έμμισθες προξενικές αρχές, με θέμα
για
«οικονομικό
κατόρθωμα» και
«Εορτασμός εθνικής επετείου από
«ανάσα για τις οικονομίες που
(Συνέχεια στη σελίδα 12)

«Spiegel», στην επιδίωξη του
Νικολά Σαρκοζί να δημιουργηθεί
ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό
Ταμείο. Επισημαίνεται, δε,
ότι η «εξήγηση» της Μέρκελ
γι’ αυτό είναι ότι «παρέχεται
περισσότερη ασφάλεια για το
κοινό νόμισμα και βάση για
συνολική ευημερία».
Ανακούφιση αλλά και αμφιβολίες
εκφράζει ο γαλλικός Τύπος. «Η
συμφωνία αυτή αποτελεί χωρίς
αμφιβολία ένα πραγματικό
οικονομικό κατόρθωμα. Αλλά θα
είναι πολιτικά επαρκής;» γράφει
η οικονομική εφημερίδα «Les
Echos».
«Είναι αρκετό αυτό το σχέδιο;
Η ανάκαμψη της Ελλάδας θα
χρειαστεί αναγκαστικά πολύ
χρόνο» επισημαίνει η «France
Soir».
Η «Tribune» είναι η μόνη
εφημερίδα
που
εκφράζει
τον ενθουσιασμό της για τα
αποτελέσματα της Συνόδου
Κορυφής: «Η Ευρώπη συνήλθε!
Δεν πρόκειται πλέον για πακέτο
διάσωσης της Ελλάδας, αλλά της
ζώνης του ευρώ» γράφει.
Για τη «Figaro», «η λύση
προσφέρει μια βαθιά ανάσα
στις
άλλες
οικονομίες
που
απειλούνται,
όμως
πολλά εξαρτώνται από την
εφαρμογή
των
αποφάσεων
που ανακοινώθηκαν» όπως
υπογραμμίζει.

Η ευελιξία που αποκτά o
ευρωπαϊκός
μηχανισμός
στήριξης τον κάνει να μοιάζει όλο
και περισσότερο με το Διεθνές
REALTY
ltd
Νομισματικό Ταμείο. Σε αυτό το MACDONALD
Η «Liberation»
βλέπει, (1974)
από την
2105
West
38th
Avenue,
Vancouver,
πλαίσιο το «Spiegel» κάνει λόγο πλευρά της, στα αποτελέσματα
B.C., V6M«συγκεκριμένα
1R8
για Ευρωπαϊκό Νομισματικό της Συνόδου
Ταμείο, που προωθείται από σημάδια που αναστατώνουν την
τον Νικολά Σαρκοζί, εξ ου και ο ΓΙΑ
ευρωπαϊκή
διακυβέρνηση». ΣΑΣ
ΤΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
TANIA OIKONOMOY
τίτλος.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΗΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Humanite επιμένει, πάντως,
604-264-6633
Η «Die Welt» επικεντρώνεται στην άποψη ότι «η Δαμόκλειος
στη συμμετοχή των ιδιωτών σπάθη του χρέους συνεχίζει να
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
και κυρίως των ασφαλιστικών κρέμεται πάνω από τα κεφάλια
ΕΜΠΕΙΡΗ
ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ταμείων
και τραπεζών,
στο μας». ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ
νέο πακέτο για την Ελλάδα,
Tel: 604-263-1911
(24 Hours)
Fax:
604-266-3514
φιλοξενώντας
δήλωση
Για την
πρώτη
αναδιάρθρωση
συμβούλου
του
κεντρικού χρέους από μία χώρα της ζώνης
τραπεζίτη
Γερμανίας
Γιόζεφ óôïõò
του ευρώ,
γράφειðåëÜôåò
η «Wall ôçò,
Street
Ç ÔÜíéá της
Ïéêïíüìïõ
åý÷åôáé
áîéüôéìïõò
Ακερμαν, óõããåíåßò,
που υπογραμμίζει
Journal»,
ενώ
οι
«New
York
ößëïõò êáé óå üëç ôçí ÏìïãÝíåéá
«μας χτυπά σκληρά». Πάντως, Times» υπογραμμίζουν: «Επειτα
σημειώνεται ότι πρόκειται για από χρόνια διαφωνιών και σε
καλό συμβιβασμό και κατανομή μία ύστατη προσπάθεια να
βαρών μεταξύ ιδιωτών και προστατεύσουν το ευρώ και να
φορολογουμένων.
ανακόψουν το κύμα οικονομικού
πανικού, οι ευρωπαίοι ηγέτες
Η «Frankfurter Allgemeine συμφώνησαν στη μείωση του
Zeitung» υπογραμμίζει τον ελληνικού χρέους».
διευρυνόμενο ρόλο του EFSF
και κάνει αναφορά, όπως και το

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ
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Μουσακάς με
κολοκυθάκια
Συστατικά συνταγής
•
1 ½ κιλό κολοκυθάκια
•
¾ κιλού μοσχαρίσιος κιμάς
•
1 1/2 κουταλιά πελτέ ντομάτας
•
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
•
¾ κούπας κίτρινα μαλακά τυριά
•
λίγη γαλέτα
•
1 δόση μπεσαμέλ
•
αλάτι
•
πιπέρι
•
λίγο λάδι για το τηγάνισμα
Για την μπεσαμέλ
•
1 κούπα αλεύρι
•
4 κούπες γάλα πλήρες
•
½ κούπα φυτικό λίπος
•
1 κούπα τριμμένα κίτρινα μαλακά
τυρια
•
1 αυγό
•
αλάτι
•
πιπέρι
•
μοσχοκάρυδο
Οδηγίες συνταγής
Αφού πλύνουμε και καθαρίσουμε τα
κολοκυθάκια, τα κόβουμε σε λεπτές φέτες
κατά μήκος. Τα απλώνουμε σε μια λαμαρίνα
με αντικολλητικό χαρτί και ύστερα ρίχνουμε
αλάτι, πιπέρι και τα βάζουμε στο γκριλ μέχρι
να μαλακώσουν!
Για τον κιμά
Σε μια κατσαρόλα τσιγαρίζουμε το
κρεμμύδι μέχρι να πάρει ένα ελαφρύ ξανθό
χρώμα. Ύστερα προσθέτουμε τον κιμά
και τον ανακατεύουμε συνεχώς ώσπου
να καβουρδιστεί. Προσθέτουμε τον πελτέ
ντομάτας, 1 ποτήρι νερό, αλάτι, πιπέρι και
περιμένουμε να βράσει μέχρι να εξατμιστεί
το νερό. Αποσύρουμε από την φωτιά και
προσθέτουμε την φρυγανιά.
Για την μπεσαμέλ
Ζεσταίνουμε το γάλα χωρίς να πάρει βράση.
Βάζουμε το φυτ. λίπος στη κατσαρόλα σε
χαμηλή φωτιά. Μόλις λιώσει το φυτικό λίπος
ρίχνουμε το αλεύρι ανακατεύοντας δυνατά
και γρήγορα ώστε να μην σβολιάσει. Ρίχνουμε
το ζεστό γάλα και ανακατεύουμε ώστε να
γίνουν όλα ένας χυλός. Ρίχνουμε τα αυγά και
ανακατεύουμε ώστε να γίνει ένα ενιαίο μίγμα.
Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και λίγο τριμμένο
μοσχοκάρυδο. Αφήνουμε για 10 περίπου λεπτά να βράσει σε
χαμηλή φωτιά για να δέσει.

Λαζάνια με σπανάκι
Υλικά συνταγής
Για τη συνταγή αυτή θα χρειαστούμε...
1 συσκευασία λαζάνια
500 γρ. κρέμα γάλακτος
1/2 κρεμμύδι τριμμένο
500 γρ. σπανάκι
500 γρ.τυρί τριμμένο
4 κουταλιές φρυγανιά τριμμένη
6 φέτες ζαμπόν ή γαλοπούλα
3 κουταλιές ελαιόλαδο
Αλάτι
πιπέρι
Για να φτιάξουμε τα λαζάνια με σπανάκι ακολουθούμε την παρακάτω
διαδικασία.
Καταρχήν ζεματίζουμε ελαφρά τα λαζάνια. Σε μια κατσαρόλα
βράζουμε λίγο νερό και ρίχνουμε για 2 λεπτά ένα ένα τα λαζάνια.
Τα βγάζουμε απο την κατσαρόλα αλλα φροντίζουμε να μην τα
τοποθετήσουμε το ένα πάνω στο άλλο γιατί θα κολλήσουν.
Σε ένα πυρέξ ρίχνουμε λίγη απο την κρέμα γάλακτος μέχρι να
καλυφθεί η επιφάνεια ώστε να μην κολλήσουν τα λαζάνια στον πάτο
με το ψήσιμο.
Απλώνουμε δύο στρωσεις λαζάνια φροντίζοντας ώστε να καλυφθεί
όλη η επιφάνεια του πυρέξ.
Σε ένα τηγάνι τσιγαρίζουμε στο ελαιόλαδο το κρεμμύδι και το
σπανάκι. Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι. Μόλις το σπανάκι μαλακώσει
απλώνουμε την μισή ποσότητα στο πυρέξ.
Πασπαλίζουμε με λίγο τυρί, απλώνουμε το ζαμπόν και βάζουμε άλλες
δύο στρώσεις λαζάνια.
Απλώνουμε την υπόλοιπη ποσότητα απο το σπανάκι και πασπαλίζουμε
ξανά με λίγο τυρί.
Συνεχίζουμε με δύο στρώσεις λαζάνια.
Σε αυτό το σημείο το φαγητό μας είναι σχεδόν έτοιμο.
Περιχύνουμε με την υπόλοιπη κρέμα γάλακτος και πασπαλίζουμε με
λίγο τυρί.
Στο τελος πασπαλίζουμε την τριμμένη φρυγανιά και ψήνουμε στούς
175 βαθμούς σε προθερμασμενο φούρνο για περίπου 30 ώρα μέχρι να
ροδίσει η επιφάνεια.

Σουτζουκάκια Σμυρνέικα

Γαρίδες Λαδολέμονο

Υλικά συνταγής
Για τη συνταγή αυτή θα
χρειαστούμε...
2-3 φέτες ψωμί μουσκεμένες
1/2 κιλό κιμά μοσχαρίσιο
2 σκελίδες σκόρδο
2 κουταλάκια κύμινο
αλάτι
1/2 pumaro
1 κουταλιά σούπας λάδι από το
τηγάνι
1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη
ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Υλικά συνταγής

Βάζουμε όλα τα υλικά σε μια
λεκάνη και τα ζυμώνουμε όλα
μαζί. Με ένα κουτάλι σούπας
παίρνουμε από το μίγμα, το
πλάθουμε στα χέρια μας και του
δίνουμε μακρόστενο σχήμα.
Τα τηγανίζουμε στο λάδι.
Σε μία κατσαρόλα βάζουμε
το pumaro, μια κουταλιά της
σούπας από το λάδι που τα
τηγανίσαμε, τη ζάχαρη και
λίγο νερό και τα βράζουμε για
λίγα λέπτα. Μετά βάζουμε τα
Σουτζουκάκια μέσα στη σάλτσα
για 10 λεπτά να βράσουν.
Κατηγοριοποίηση συνταγής
Είδος Κουζίνας:
Ελληνική Κουζίνα
Σμυρναΐικη
Χρόνος προετοιμασίας:
10 λεπτά προετοιμασία
Χρόνος ψησίματος:
20 λεπτά
Μερίδες: 4

Σουφλέ λαχανικών με
βασιλικό και ντομάτα
Αν τα παιδιά σας αρνούνται
να φάνε τα λαχανικά που τους
ετοιμάζετε τότε αυτή η συνταγή
για
Μαγείρεμα :30-45 λεπτά
Υλικά Για 6 άτομα
Βασικά συστατικά
κολοκύθι | μελιτζάνα | πιπεριά |
ντομάτα
• 100 γρ. Βιτάμ κλασικό
• 8 φέτες ψωμί του τοστ χωρίς
κόρα
• 3 αβγά
• 280 γρ. κρέμα γάλακτος
• 100 γρ. μοτσαρέλα τριμμένη
• 100 γρ. τυρί ένταμ τριμμένο
• 2 κολοκυθάκια κομμένα σε
ροδέλες
• 1 μελιτζάνα κομμένη σε ροδέλες
•1
πιπεριά
Φλωρίνης
ψιλοκομμένη
• 1 ντομάτα κομμένη σε ροδέλες
• 20 γρ. βασιλικό
• αλάτι, πιπέρι
Διαδικασία
1. Αλείφουμε ένα πυρίμαχο ταψί
με τη μισή ποσότητα Βιτάμ.
2. Μουσκεύουμε τα ψωμάκια
του τοστ και τα τοποθετούμε στο
ταψί.
3. Ψήνουμε τα λαχανικά
(μελιτζάνες,
κολοκυθάκια,
πιπεριές) στον φούρνο στους
200o C για 10 λεπτά περίπου.
4. Τοποθετούμε τα ψημένα
λαχανικά εναλλάξ στο ταψί.
5. Προσθέτουμε τις φέτες
ντομάτας, τον βασιλικό και τα
τριμμένα τυριά.
6. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε
την κρέμα γάλακτος και τα αβγά
μαζί με ανάλογο αλατοπίπερο.
Ρίχνουμε το μείγμα πάνω από τα
τριμμένα τυριά.
7. Λιώνουμε το υπόλοιπο Βιτάμ
και το περιχύνουμε πάνω από το
ταψί.

Για τη συνταγή αυτή θα χρειαστούμε...
1 κιλό γαρίδες
4 κουταλιές της σούπας ξύδι
½ φλιτζάνι του τσαγιού λάδι
Χυμό από ένα λεμόνι
λίγο μαϊντανό
Οι γαρίδες μπορούν να μαγειρευτούν με πολλούς τρόπους. Ένας από
αυτούς είναι ο παρακάτω που είναι και πολύ εύκολος.
Καταρχήν πλένουμε τις γαρίδες καλά και τις βάζουμε σε μία
κατσαρόλα με νερό. Ρίχνουμε το ξύδι και λίγο αλάτι. Τις αφήνουμε
να βράσουν για περίπου 15 λεπτά.
Μόλις βράσουν τα σουρώνουμε και τις καθαρίζουμε από το κέλυφος.
Για να σερβίρουμε τις γαρίδες ανακατεύουμε το λάδι με το λεμόνι σε
ένα βαζάκι και περιχύνουμε τις γαρίδες, Τέλος πασπαλίζουμε με λίγο
ψιλοκομμένο μαϊντανό.
Κατηγοριοποίηση συνταγής
Χρόνος προετοιμασίας:
10 λεπτά προετοιμασία
Χρόνος ψησίματος: 20 λεπτά

Στα γρήγορα, στα πεταχτά!
Μαγείρεμα :15-30 λεπτά
Υλικά Για 4 άτομα
Βασικά συστατικά
•
1 πατάτα βραστή
•
100 γρ. μπέικον
•
125 γρ. τυρί τύπου κρέμα
•
500 γρ. μανιτάρια σε φέτες (ακόμα και κονσέρβας)
•
κόκκινη πάπρικα
•
100 γρ. τυρί τριμμένο τύπου γραβιέρας
•
1 φλ. καφέ κρέμα γάλακτος
•
λίγο αλάτι
Διαδικασία
Μπαίνουμε στο σπίτι μετά από δύο ημέρες δουλειάς, κουβαλώντας
ένα τεράστιο κενό στο στομάχι και μία ανυπονομησία να φάμε ό,τι
υπάρχει στο ψυγείο. Όχι δε θα το κάνουμε, διότι ήρθε το καλοκαίρι
και θα το μετανιώσουμε πικρά… Καλύτερα να μετατρέψουμε δύο
πατάτες σε πατατούδες. Είναι απλό τις βράζουμε και τις γεμίζουμε
ή τις κόβουμε και τις φουρνίζουμε όπως παρακάτω.
Ξεκινάμε, ζεσταίνοντας ένα τηγάνι χωρίς λάδι. Βάζουμε τα
μανιτάρια να βγάλουν τα υγρά τους και τα αφήνουμε στην άκρη.
Στο ίδιο τηγάνι τσιγαρίζουμε το μπέικον, χωρίς πρόσθετα λίπη.
Όταν ψηθεί, το στραγγίζουμε από το λίπος και το ανακατεύουμε
με τα μανιτάρια. Προσθέτουμε την κόκκινη πάπρικα και το τυρί
κρέμα.
Σε ένα πυρίμαχο σκεύος κόβουμε τη βραστή πατάτα σε φέτες
και από πάνω χύνουμε το μείγμα με το μανιτάρι και το μπέικον.
Προσθέτουμε λίγο τυρί τριμμένο και λίγη κρέμα γάλακτος.
Φουρνίζουμε 3 – 4 λεπτά στο φούρνο μικροκυμάτων ή για 10
λεπτά στο ζεστό φούρνο. Σερβίρεται ζεστό.
Καλή όρεξη!

Kαρπουζόπιτα
Παραδοσιακό γλύκισμα απο τη μαγευτική Μήλο
Μαγείρεμα : 45-60 λεπτά
Υλικά Για 8 άτομα
Προσθήκη βασικών συστατικών στα ψώνια μου
Βασικά συστατικά
καρπούζι | μέλι
• 8 μέτριες φέτες
καρπούζι
• 6 κουτ. σούπας ζάχαρη
• 6 κουτ. σούπας μέλι
• 100 γρ. Βιτάμ
• 8 κουτ. σούπας αλεύρι
για όλες τις χρήσεις
• 60 γρ. σουσάμι
• 1 κουτ. γλυκού κανέλα
σκόνη
• 2 κουτ. σούπας ζάχαρη άχνη
Διαδικασία
1. Κόβουμε το καρπούζι και αφαιρούμε τη φλούδα του. Βγάζουμε
από κάθε φέτα τους μαύρους σπόρους.
2. Τις τοποθετούμε μέσα σε ένα σουρωτήρι και πιέζουμε καλά για να
βγει ο χυμός του καρπουζιού.
3. Λιώνουμε τη μισή ποσότητα Βιτάμ και το ανακατεύουμε με
τη ζάχαρη, το αλεύρι, το μισό μέλι και όλη τη στυμμένη ψίχα του
καρπουζιού, μέχρι να γίνει μια ζύμη ούτε πολύ ρευστή ούτε πολύ
σφιχτή.
4. Αλείφουμε ένα μικρό ταψί με το υπόλοιπο Βιτάμ και
πασπαλίζουμε τον πάτο του με σουσάμι έως ότου τον καλύψει καλά.
5. Στρώνουμε τη ζύμη σε όλη την επιφάνεια του ταψιού σε πάχος 2
εκατοστά και πασπαλίζουμε ξανά με το σουσάμι.
6. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180ºC για 45 λεπτά.
7. Όταν ψηθεί και ροδίσει, την περιχύνουμε με το υπόλοιπο μέλι.
Προτού σερβίρουμε, πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη και κανέλα.
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Harper Government Invests in Transformation of Canada’s Forest Industry

Minister Baird meets with Bartholomew I, Archbishop of
Constantinople, New Rome and Ecumenical Patriarch

VANCOUVER — The Honourable Joe Oliver, Minister of
Natural Resources, today announced investments totalling $53.5
million to advance the transformation and evolution of Canada’s
forest industry.

July 16, 2011
Istanbul, Turkey

These investments are part of the Harper Government’s plan to
improve the environmental performance and economic competitiveness of Canada’s forest industry by focusing on innovation
and new product development. This will ultimately expand market opportunities for both traditional and novel Canadian wood
and pulp and paper products, while protecting Canadian jobs.
“We are continuing to invest in areas that will further the
transformation of Canada’s forest sector,” said Minister Oliver.
“Transformation and innovation are integral to building a more
prosperous future for the many communities that depend on our
forest sector.”
While visiting FPInnovations in Vancouver, Minister Oliver announced seven projects for a total of $28 million funded through
the Government’s forest products programs: the Pulp and Paper
Green Transformation program, the Transformative Technologies Research program, the Transformative Technologies – Pilot
Scale Demonstration program and the Investments in Forest
Industry Transformation program.
Today’s announcement in Vancouver also highlights a $25.5-million investment through the Transformative Technologies Research Program to FPInnovations for continued innovative new
product and process development.
“Today’s announcement is a strong commitment on the part of
the federal government to help build and strengthen an innovative and diversified forest sector for Canada that will sustain job
growth and economic development. This strong show of support
for FPInnovations’ research programs is critical to the development and deployment of emerging and breakthrough innovations
necessary to transform the Canadian forest sector,” said Alan
Potter, Vice-President of FPInnovations. “With transformative
technologies and strong partnerships, FPInnovations is contributing to the future of forestry in Canada.”
These investments build on the ongoing national success of
these three government programs. Continued support for broader
forest sector transformation was provided in The Next Phase
of Canada’s Economic Action Plan, which provides $60 million over one year to renew programs that focus on forest sector
innovation and market development. Furthermore, the recent
announcement of the IFIT program’s second Call for Proposals will lead to many more innovative projects such as those
announced today. These initiatives complement previous and ongoing federal initiatives that are helping to sustain and enhance
Canada’s forest industry.

J

John Baird, Canada’s Foreign Affairs Minister, meets with Bartholomew I, Archbishop of
Constantinople, New Rome and Ecumenical Patriarch, in Istanbul on July 16, 2011, to seek
advice on the creation of the Office of Religious Freedoms, as promised in the recent Speech
from the Throne.

Ministry of Public Safety and Solicitor General BC Coroners Service

Clear thinking critical to water safety for all ages
VANCOUVER - Two recent drowning-related fatalities this past weekend are a sobering reminder
that this is the peak season for water-related deaths in the province.
In conjunction with National Drowning Prevention Week (July 16-23), the BC Coroners Service
(BCCS) wants to remind everyone to practise water safety this summer. Statistics show that July
and August have the highest number of drowning deaths. The BCCS reported 43 water-related
fatalities last year.
The majority of incidents involved males (88 per cent) and adults between the ages of 20 and 29
(23 per cent). Almost half of the fatalities took place on lakes, while nearly one-quarter were on
rivers. The majority of deaths occurred while boating (44 per cent) and swimming (25 per cent).
Forty per cent of people who die on the water in B.C. are under the influence of alcohol, drugs or
both.The following are valuable tips for staying safe on the water this summer:
* Never consume alcohol before or during swimming, boating or other water activities.
* When boating, ensure everyone is wearing an appropriately sized PFD/lifejacket, and that the
operator has his or her Pleasure Craft
Operator Card.
* Closely supervise children when swimming, bathing or playing around water - even those who
can swim.
* Be cautious about swimming in currents, and know what to do if you get into trouble.
* If you have a backyard pool, ensure it is fenced on all four sides with a self-closing, self-latching
gate. When not using your pool, clear all toys out of the water and away from the edge, so they cannot tempt children to the water’s edge.
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Νίκησαν την «αρκούδα»!

ÁèëçôéêÜ

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΙΒΟ

Τσάκωνας: Ηξερα για τι είμαι ικανός Χρυσό μετάλλιο
16/7/2011
Ο Λυκούργος Τσάκωνας
κατέκτησε το χρυσό
μετάλλιο στον τελικό των
200μ. στο Πανευρωπαϊκό
Νέων της Οστράβας και
πέτυχε τον στόχο του,
όπως δήλωσε ο ίδιος, μετά
τον τερματισμό.
Παράλληλα,
ο
αθλητής του Γιώργου
Παναγιωτόπουλου
σημείωσε
πανελλήνιο
ρεκόρ, με επίδοση 20,56,
πιάνοντας το όριο για το
Παγκόσμιο του Νταεγού και τους Ολυμπιακούς του 2012 στο Λονδίνο.
“Με το χρυσό μετάλλιο πέτυχα τον στόχο μου. Ημουν καλά, ήξερα για τί
είμαι ικανός και το έκανα”, δήλωσε αρχικά ο Τσάκωνας, και συνέχισε
αναφερόμενος στα πολλά προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισε,
λέγοντας: “Δούλεψα σκληρά για να τα ξεπεράσω και το κατόρθωσα”.

Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Γιαννιώτης!
20/7/2011
Ο Σπύρος Γιαννιώτης
απέδειξε για ακόμη
μία φορά και μάλιστα
με τον πλέον εμφατικό
τρόπο, ότι είναι ένας
από τους κορυφαίους
αθλητές του κόσμου
στη μαραθώνια
κολύμβηση! Στην
κούρσα των 10 χλμ.
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου στη Σαγκάη, ο 31χρονος
κολυμβητής έκανε επιβλητική εμφάνιση και κατέκτησε το χρυσό
μετάλλιο!
Ο Σπύρος Γιαννιώτης έκανε μια καταπληκτική κούρσα και άφησε
πίσω του όλους τους μεγάλους αθλητές της μαραθώνιας κολύμβησης,
φτάνοντας στη μεγαλύτερη επιτυχία της πολύ σπουδαίας καριέρας του.
Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο μοναδικό ολυμπιακό αγώνισμα
της μαραθώνιας κολύμβησης και παράλληλα εξασφάλισε πανηγυρικά την
πρόκρισή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, εκεί όπου θα
διεκδικήσει το πρώτο ολυμπιακό μετάλλιο της Ελλάδας στη μαραθώνια
κολύμβηση.
Για τον κορυφαίο έλληνα κολυμβητή είναι το τρίτο μετάλλιο σε
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, κάτι το οποίο δεν έχει πετύχει κανείς άλλος
έλληνας αθλητής του υγρού στίβου. Είχε προηγηθεί το χάλκινο στα 5
χλμ. στη Μελβούρνη το 2007 και το αργυρό στο ίδιο αγώνισμα, στη
Ρώμη το 2009. Αυτό είναι το δεύτερο χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα
σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου, καθώς είχε προηγηθεί το
χρυσό του Αρη Γρηγοριάδη στα 50 μ. ύπτιο το 2005 στο Μόντρεαλ, ενώ
συνολικά είναι το έκτο για τον ελληνικό υγρό στίβο, καθώς το 2005 η
Εθνική πόλο των ανδρών είχε πάρει το χάλκινο.

η Παπαχρήστου
15/7/2011

Το χρυσό μετάλλιο
στο
τριπλούν
κατέκτησε η Βούλα
Παπαχρήστου,
στο
Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα
Στίβου
Νέων
Ανδρών
Γυναικών.
Η ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε
άλμα στα 14.40μ., στην πρώτη
προσπάθεια,
εξασφαλίζοντας
ουσιαστικά από νωρίς το μετάλλιο,
το οποίο ήταν το 18ο για την Ελλάδα
στη διοργάνωση.
Δεύτερη ήταν η ρουμάνα Κάρμεν
Τομά με 13.92μ. και 3η η πολωνή,
Αννα Γιαγκάτσιακ, με 13.86μ.
Λίγο μετά την επιτυχία της, η
Βούλα Παπαχρήστου, τόνισε: “Οι
οδηγίες του προπονητή μου ήταν
να κάνω στην πρώτη προσπάθεια
ένα απλό και τεχνικό άλμα, ώστε
να ξεμπερδέψουμε με το χρυσό
μετάλλιο. Αυτό κι έκανα. Εγιναν
τα 14,40. Οι άλλες δεν μπορούσαν
να πηδήσουν τόσο. Μετά ρίσκαρα
για το μεγάλο άλμα. Δεν γινόταν,
όμως. Είχαμε πει να ρισκάρω κι αν
βγει, βγήκε. Αν όχι, πάλι χαρούμενοι
είμαστε. Ο αγωνιστικός χώρος ήταν
άσχημος, λόγω της βροχής που είχε
πέσει. Είμαι ευτυχισμένη, που πήρα
για δεύτερη φορά την 1η θέση. Στους
επόμενους αγώνες μου φέτος, θα
προσπαθήσω πολύ να καταρρίψω το
ρεκόρ Ευρώπης. Είχα έλθει με αυτόν
τον στόχο, αλλά δεν βοήθησαν οι
συνθήκες. Κάθε τόσο διακοπές για
τις εκκινήσεις, για τις απονομές.
Είχα κρυώσει. Γι’ αυτό σταμάτησα.
Καλά να είμαι, και πιστεύω πως
μπορώ να πετύχω το ρεκόρ”.
Aργότερα το γραφείο Τύπου
της ΑΕΚ, στην οποία ανήκει
η
ελληνίδα
τριπλουνίστρια,
εξέδωσε ανακοίνωση: “Η Βούλα
Παπαχρήστου δόξασε τηναεκκαι
την Ελλάδα για μια ακόμη φορά σε
Πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η άλτρια της
Ένωσης αναδείχτηκε πρωταθλήτρια
Ευρώπης στο τριπλούν με άλμα
14.40μ
στο
Πανευρωπαϊκό
πρωτάθλημα που διεξάγεται στην
Οστράβα. Η διαφορά της από
την δεύτερη, ήταν σχεδόν μισό
μέτρο!!! Η διοίκηση και ο κόσμος
τηςαεκσυγχαίρουν την «χρυσή»
αθλήτρια για το νέο της άθλο και της
εύχεται να φορέσει ξανά το χρυσό
μετάλλιο στο στήθος και στο μήκος.
Η συγκίνηση μας για την τεράστια
επιτυχία της Βούλας Παπαχρήστου
είναι μεγάλη. Μπράβο Βούλα”.

Προκρίθηκαν οι γυναίκες στο πόλο
Με ελπιδοφόρα απόδοση που επιτρέπει όνειρα ακόμα και για
χρυσό η Εθνική Ομάδα πόλο των γυναικών νίκησε 6-5 την
πανίσχυρη ομάδα της Ρωσίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού
στίβου της Σανγκάης, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στον
όμιλο και εξασφαλίζοντας την απευθείας πρόκριση στην οκτάδα
της διοργάνωσης!
Παίζοντας πολύ καλή άμυνα τα κορίτσια του Μορφέση κράτησαν
το σκορ χαμηλά και τελείωσαν με νίκη το ματς με μία ομάδα που
θεωρείται φαβορί για μετάλλιο.

Στην έκτη θέση το ομαδικό
21/7/2011
Πολύ καλή εμφάνιση έκανε η ελληνική τριάδα στο ομαδικό αγώνισμα
των 5 χλμ. μαραθώνιας κολύμβησης, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού
στίβου στη Σαγκάη.
Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Γιαννιώτης
Χάλκινη η Λυμπερτά
Η ελληνική ομάδα, αποτελούμενη από τον Σπύρο Γιαννιώτη, τον Αντώνη
Φωκαΐδη και τη Μαριάννα Λυμπερτά κατέλαβε την έκτη θέση με χρόνο
59:22.8.
Το πλασάρισμα στην καλύτερη εξάδα του κόσμου είναι ένα σημαντικό
επίτευγμα αν αναλογιστεί κανείς ότι τόσο ο παγκόσμιος πρωταθλητής
στα 10 χλμ., Σπύρος Γιαννιώτης, όσο και η χάλκινη παγκόσμια
πρωταθλήτρια στα 10 χλμ., Μαριάννα Λυμπερτά, προέρχονταν από
επίπονες κούρσες, έχοντας κάνει υπερπροσπάθεια για να κατακτήσουν τα
μετάλλιά τους.
Η πρώτη δεκάδα:
1. ΗΠΑ (Γκέμελ, Ράιαν, Τουίτσελ) 57:00.6
2. Αυστραλία (Γκόρμαν, Μεϊνστόουν, Χερστ) 57:01.8
3. Γερμανία (Βολφγκάρτεν, Λουρτς, Χέρλε) 57:44.2
4. Ιταλία (Φερέτι, Μπολτζονέλο, Μπρούνι) 58:00.5
5. Ρωσία (Ντράτσεφ, Μπολσάκοφ, Σελιβέρστοβα) 58:32.7
6. Ελλάδα (Γιαννιώτης, Φωκαΐδης, Λυμπερτά) 59:22.8
7. Γαλλία (Κατίν, Φρις, Ασπόρ) 1:00:27.3
8. Κίνα (Ζανγκ, Ξου, Φανγκ) 1:01.02.2

9. Αργεντινή (Μπιατζιόλι, Μπέρτολα, Βιγιαγκόις) 1:01:34.2
10. Καναδάς (Γουάινμπεργκερ, Κινγκ, Μπάλας) 1:02:08.7

Ο Σπύρος Γιαννιώτης άφησε πίσω του όλα τα μεγάλα ονόματα του
αθλήματος, που μετείχαν στην κούρσα.
Ο γερμανός 11 φορές παγκόσμιος
πρωταθλητής, Τόμας Λουρτς έμεινε στη
δεύτερη θέση, ενώ στα ...απόνερα του
έλληνα αθλητή έμειναν ο ιταλός Βαλέριο
Κλέρι, ο ρώσος Βλάντιμιρ Ντιάτσιν, ο
βέλγος Μπράιαν Ρίκεμαν, ο νοτιοαφρικανός
Τσαντ Χο κ.ά.
Στο ίδιο αγώνισμα πήρε μέρος και ο
Αντώνης Φωκαΐδης, ο οποίος τερμάτισε
στην 23η θέση με χρόνο 1:55:02.1.
Οι πρώτοι δέκα στα 10 χλμ. (πήραν και την
πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες):
1. Σπύρος Γιαννιώτης (Ελλάδας) 1:54:24.7
2. Τόμας Λουρτς (Γερμανία) 1:54:27.2
3. Σεργκέι Μπολσάκοφ (Ρωσία) 1:54:31.8
4. Αλεξ Μέιερ (ΗΠΑ) 1:54:33.1
5. Κάι Χερστ (Αυστραλία) 1:54:33.9
6. Χοσέ Φρανσίσκο Χοδάρ Ερβας (Ισπανία)
1:54:34.3
7. Μπράιαν Ρίκεμαν (Βέλγιο) 1:54:36.1
8. Ζουλιέν Σοβάζ (Γαλλία) 1:54:37.2
9. Βλάντιμιρ Ντιάτσιν (Ρωσία) 1:54:38.7
10. Αντρέας Βασμπούργκερ (Γερμανία)
1:54:39.8

PLOUTOS ENTERPRISES LTD
Carpets & Interiors
120 West 3rd Ave, Vancouver, B.C.
Tel: 604-875-6484 & 604-875-9488

Ï ê. Ãéþñãïò Áðïóôïëüðïõëïò
êáé ç åôáéñåßá ôïõ åßíáé ðñüèõìç ìå
ôçí åìðåéñßá ðïõ Ý÷ïõí óôá ÷áëéÜ êáé
óôá ðáôþìáôá îýëïõ, ìðïñåß íá óáò
äþóïõí ôçí ðïëõôéìüôåñç óõìâïëÞ
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ôïõ óðéôéïý Þ ôïõ ãñáöåßïõ óáò.

9 Γνώμη

ΣΧΟΛΙΟ

Πέρασε ένας μήνας στην Ελλάδα και προσπαθώ να νοιώσω το πώς
βλέπουν οι κάτοικοι στα χωριά με αυτά που ακούν στα ραδιόφωνα
και στις τηλεοράσεις. Προσπαθώ να μάθω αν ένας απλός Έλληνας
καταλαβαίνει αυτά που ακούει και βλέπει στα Μέσα Ενημέρωσης
και τι προβλέπουν για το μέλλον.
Εκείνο που ο ίδιος προσωπικά αισθάνομαι σαν Έλληνας του
εξωτερικού είναι ότι δεν ξέρω αν ο Έλληνας νόμιζε ότι μπορούσε
να φθάσει τους ρυθμούς ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των
υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών ή αν η Ελλάδα έτρεχε πίσω τους με
το στανιό, όλο αυτόν τον καιρό.Σ
Το πρόβλημα είναι αν ο Έλληνας ήθελε να εργάζεται σαν τους
ευρωπαίους, 11 μήνες δουλειά, δύο ή τέσσερες εβδομάδες άδεια
και πάλι δουλειά. Χωρίς τα τριήμερα, τετραήμερα και βάλε
σαββατοκύριακα.
Φταίει λιγάκι και το μεταναστευτικό, φτενά μεροκάματα, άρχισαν
και οι τράπεζες να δίνουν τα δάνεια για διακοπές στο εξωτερικό στη
Χαβάη, Βέγγας, Σιγκαπούρη, αγορές τζιπάρες, εξοχικά και λέγανε
αφού έτσι ζει ο ευρωπαίος γιατί όχι και εμείς.
Οι δανειστές της Ελλάδας από την δική τους πλευρά ίσως
σκέφτηκαν και λίγο πονηρά, άφησαν τους Έλληνες να καλοπερνάνε
και να γεύονται την γλυκιά ζωή, και της περίοπτης κατανάλωσης
και αργότερα θα δουν ότι για να κρατήσουν αυτά τα αγαθά, θα
καταλάβουν ότι τα αγαθά «κόποις κτώνται».
Οι Έλληνες πολιτικοί δεν παρουσίαζαν ποτέ το αληθινό χρέος που
μεγάλωνε ημέρα με την ημέρα και δώστου αυξήσεις και δώστου
σπατάλες στο δημόσιο.
Αποδείχτηκε ότι τα δάνεια της Ε.Ε. που έπαιρνε ο Έλληνας
χρειάζονταν κανονικά επιτήρηση αυστηρή μέχρι να προσαρμοστεί
στο ΕΥΡΩ. Που έφτασε μια τυρόπιτα να την πληρώνει 2 ευρώ
δηλαδή 670 δραχμές, και τους άφησαν να προσαρμοστούν μόνοι
τους.
Η επιτήρηση αυτή έρχεται τώρα με τα νέα μέτρα που πήρε η Ε.Ε και
το ΔΝΤ. , στις Βρυξέλες.
Μετά ήρθε το χρηματιστήριο και έφθασε μέχρι το Καρπενήσι όπου
είχαν ανοίξει τρία γραφεία χρηματιστηριακά, άφησαν με άλλα λόγια
ακηδεμόνευτο τον απλό λαό να νομίζει ότι το χρηματιστήριο είναι
όπως στα παιγνίδια του πανηγυριού «ένα βάζεις, τρία παίρνεις…».
Με τέτοια λογική υπήρχε περίπτωση να γίνει ο Έλληνας Γερμανός,
Γάλλος, Ολλανδός ή Ιταλός;
Έτσι, βλέπουμε σήμερα τον αγανακτισμένο Έλληνα να βλέπει
να σκάει η μία φούσκα μετά την άλλη και να βλέπει τις σπατάλες
των Κυβερνήσεων που έφτασαν την οικονομία της Ελλάδας στη
φτώχευση.
Βλέπουμε τη μεταχείρηση της Ε.Ε και του ΔΝΤ, προς τον Έλληνα
φορολογούμενο που έχει φτάσει στο κατακόρυφο, με απειλή να
χάσει ο Έλληνας και λίγο ακόμη από την εθνική του κυριαρχία,
όπως είπε ο κύριος Γιούνκερ του Γουρογκρουπ σε μια δήλωσή του
που έκανε πρόσφατα.
Που αυτό τι εννοούσε; Ότι στο μέλλον, θα έχει ο Έλληνας έναν
επίτροπο που θα τον καθοδηγεί σωστά, και θα του λέει τι να φάει,
πότε να φάει, πότε να σηκωθεί, πότε να κάτσει, ώστε να ενηλικιωθεί
και ωριμάσει, και να είναι έτοιμος να διεκδικήσει μετά 40 ή 50
χρόνια κάποια ισοτιμία με την Ε.Ε.
Όλοι αγανακτισμένοι οι απλοί πολίτες αρχίζουν να ψάχνουν να
βρούν λύσεις στα έξοδά τους. Χιλιάδες αφήνουν τα αυτοκίνητα
που είχαν αγοράσει, προσπαθώντας να απαλλαγούν από το δάνειο.
Στα πρατήρια βενζίνης σπάνια να γεμίσουν το ντεπόσιτο βενζίνης.
Αγοράζουν βενζίνη αρκετή για να φθάσει να πάνε στην εργασία
τους.
Πολλοί οδηγούν χωρίς ασφάλεια, σύμφωνα με δηλώσεις των
ασφαλιστικών εταιριών, όπως επίσης και το κλείσιμο μερικών
μικρών ασφαλιστικών εταιρειών, που δεν είχαν αρκετά κεφάλαια.
Τώρα όσο για τα πολιτικά ούτε θέλουν να μιλούν. Άλλα λένε οι
πολιτικοί την μία μέρα και μέχρι να ξημερώσει έχουν αλλάξει τον
νόμο ή τον Υπουργό.
Οι Έλληνες αναζητούν λύσεις μόνοι τους πια.
Έχουν χάσει την εμπιστοσύνη των πολιτικών. Ευτυχώς είναι
καλοκαίρι και με τους τουρίστες, τα μπάνια και με τα πανηγύρια,
θα ξεχάσουν για λίγο τη φορολογία που έρχεται. Αλλοίμονο τον
Σεπτέμβριο.
Κώστας Καρατσίκης

Ανέκδοτα
O Mπόμπos ήταν στην
εκκλησία με τη μητέρα του ,
όταν άρχισε να ζαλίζεται .
- Μαμά, μπορούμε να φύγουμε
τώρα ;
- Όχι .
- Νιώθω πολύ άρρωστος .
Noμίζω άτι θα κάνω εμετό .
- Toτε βγες έξω από την
εκκλησιά , βρες ένα θάμνο να
κάνεις εμετό και έλα πίσω .
O Mπόμποs φεύγει αμέσως , και
σε ένα λεπτό επιστρέφει .
- Έκανες εμετό ; Του λέει η
μητέρα του .
- Nαι .
- Καλά , πότε πρόλαβες να πας
έξω , να κάνεις εμετό και να
γυρίσεις σε ένα
λεπτό ;
- Δεν χρειάστηκε να πάω έξω
, λέει o Mπόμποs , ευτυχώς
κοντά στην είσοδο της
εκκλησίας υπήρχε ένα κουτί
που έγραφε “ Για τους
άρρωστους της ενορίας μας “ !
***
Μάθημα γεωγραφίας σε μια
τάξη με ξανθιές. Η καθηγήτρια
δείχνει ένα σημείο στον χάρτη:
- Μπορεί κάποια να μου πει
ποια χώρα είναι αυτή;
Απόλυτη σιγή στην αίθουσα.
- Ελάτε κορίτσια, θα σας
βοηθήσω, είναι μια μεγάλη
κομουνιστική χώρα της
Ασίας. Έχει δισεκατομμύρια
κατοίκους.
Απόλυτη σιγή. Η καθηγήτρια τα
παίρνει στο κρανίο.
- Είναι η Κίνα κοπέλες μου! Η
Κίνα!
Προσπαθεί να ηρεμήσει και
κάνει μια άλλη δοκιμή.
Δείχνει την Αμερική στον
χάρτη.
- Ποια είναι αυτή η χώρα;
Και γίνεται ένα θαύμα. Η Πόπη
σηκώνει δειλά το δάχτυλο.
- Μπράβο Πόπη, πες μας ποια
χώρα είναι!
- Η Αμερική; λέει η Πόπη.
- Μπράβο Πόπη το βρήκες!
Είναι η Αμερική. Μπορείτε
τώρα να μου πείτε ποιος
ανακάλυψε την Αμερική;
Και όλη η τάξη λέει με
ενθουσιασμό:
- Η Πόπη!!!
Χτύπα το με το σφυρί
Ο δικαστής επαναλαμβάνει την
κατηγορία:
- “Κτυπήσατε τον αρχιεργάτη
με το σφυρί στο κεφάλι και
ισχυρίζεστε ότι αυτός σας το
ζήτησε.”
Μάλιστα κύριε πρόεδρε. Μου
είπε:
- “Τώρα θα βγάλω το σίδερο
από τη φωτιά και μόλις κουνήσω
το κεφάλι μου, εσύ χτύπα το με
το σφυρί.”
***
Ταξί φτάνει σε μπλόκο.
-Αστυνομικίνα με τσιριχτή φωνή
και υπεροπτικό ύφος Κάλαχαν:
«Σας παρακαλώ, κύριε, δεν
μπορείτε να περάσετε από δω».
-Ταρίφας, με ατάραχο βλέμμα
και φωνή μπασαδούρα:
«Γιατί μαντάμ, έχεις
σφουγγαρίσει?!”
***
O Μπίλ Κλίντον πεθαίνει και
πηγαίνει κατευθείαν στην
Κόλαση. Τον υποδέχεται ο ίδιος
ο Διάβολος και του λέει:
- Θα σε αφήσω να διαλέξεις
μόνος σου το πως θα περάσεις
την αιωνιότητα. Η μοίρα σου
βρίσκεται πίσω από αυτές τις
τρεις πόρτες. Ποιά θα διαλέξεις;
Ο Κλίντον λέει: - Ας δούμε τι
είναι πίσω από την πόρτα Νο1.
Ανοίγει η πόρτα Νο1 και βλέπει
τον Ρίτσαρντ Νίξον να βρίσκεται
σε ένα λάκκο και όλους τους
εχθρούς του να τον λιθοβολούν
ξανά και ξανά.
- Α, όχι αυτό είναι φρικτό, ας
δούμε τι είναι πίσω από την

πόρτα Νο2.
Ανοίγει η πόρτα Νο2 και βλέπει
τον Φραγκλίνο Ρούσβελτ
στο αναπηρικό του καρότσι
να τον σπρώχνουν σε έναν
κατήφορο, να συγκρούεται σε
έναν τσιμεντένιο τοίχο και να
διαλύεται. Να τον ξανανεβάζουν
και πάλι τα ίδια.
- Α, όχι και αυτό είναι φρικτό,
ας δούμε τι είναι πίσω από την
πόρτα Νο3.
Ανοίγει η πόρτα Νο3 και βλέπει
την Μόνικα γονατιστή να
ρουφάει το π….ς του εισαγγελέα
Κεν Σταρ του χειρότερου εχθρού
του. Ο Κλίντον παρατηρεί
προσεκτικά και λέει:
- Εντάξει, εδώ μπορώ να μείνω,
θα χαζεύω τις καμπύλες της
Μόνικα και θα περνάει ο καιρός.
- Εντάξει Μόνικα, μπορείς να
φύγεις, λέει τότε ο Διάβολος,
ήρθε ο αντικαταστάτης σου.
***
Ο Αρσένης ο Άκης και ο
Σημίτης πηγαίνουν στον Θεό. Ο
Θεός τους λέει:
- Μέσα σε αυτή την αίθουσα
υπάρχουν 100 καναρίνια από
τα οποία το ένα μόνο είναι
αρσενικό. Όποιος το βρει θα
πάει στον παράδεισο.
Mπαίνει πρώτος ο Αρσένης
και μετά από λίγο βγαίνει με
θηλυκό.
Μπαίνει ο Άκης, και αυτός
βγαίνει με θηλυκό.
Τέλος πάει και ο Σημίτης. Μετά
από λίγο βγαίνει με χαμόγελο,
κρατώντας το αρσενικό.
- Πως τον βρήκες; τον ρωτάει ο
Θεός
- Εε μπήκα μέσα και τους είπα
πως είμαι ο Σημίτης, και αυτός
εδώ μου είπε: Στα τέτοια μου
***
Ο Γιωρίκας και ο Κωστίκας
δουλεύουν στη ΝΑΣΑ
καθαρίζοντας πυραύλους.
Από τη πολύ κούρασή έχουν
τρελαθεί στη δίψα και θέλουν
κάτι να πιούν.
Βλέπουν ένα κουβά με ένα υγρό
και κατεβάζουν ο καθένας από
μισό.
Το βράδυ παίρνει τηλέφωνο ο
Γιωρίκας τον Κωστίκα.
- “Βρε Κωστίκα, ξέρεις τι ήταν
αυτό που ήπιαμε το μεσημέρι;”
- “Νερό, δεν ήταν βρε Γιωρίκα;”
- “Όχι Κωστίκα δεν ήταν νερό
αλλά προωθητικό πυραύλων.”
- “Ε! και τι έγινε δεν πάθαμε
τίποτα.”
- “Δεν πάθαμε τίποτα αλλά μην
κλάσεις, γιατί εγώ τηλεφωνώ
από Τόκιο!”
Ήταν μια φορά μια πεθερά που
είχε 3 γαμπρούς. Ο πρώτος την
αγαπούσε, ο δεύτερος έτσι κι
έτσι και ο τρίτος καθόλου!
Μια μέρα λέει η πεθερά στον
πρώτο «Πάμε παραλία». Πήγαν
στην παραλία, βουτάει στη
θάλασσα η πεθερά και έκανε
πως πνιγόταν. Ο γαμπρός που
την αγαπούσε έτρεξε αμέσως
και την έσωσε. Την άλλη μέρα
βρήκε στην πόρτα του ένα
καινούριο πολυτελές αυτοκίνητο
και μια ανθοδέσμη με κάρτα που
έγραφε «Σε ευχαριστώ που με
έσωσες. Η πεθερά σου».
Την άλλη μέρα είπε στον
δεύτερο να πάνε παραλία.
Πήγαν στην παραλία και πάλι η
πεθερά, αφού βουτάει, κάνει πως
πνίγεται. Ο γαμπρός βουτάει
μετά χωρίς μεγάλη βιασύνη και
τη σώζει. Την επόμενη μέρα,
βρίσκει έξω από το σπίτι του ένα
καινούριο αυτοκίνητο και μια
ανθοδέσμη, η κάρτα της οποίας
έγραφε «Σε ευχαριστώ που με
έσωσες. Η πεθερά σου»
Την άλλη μέρα, λέει και στον
τρίτο που την αντιπαθούσε
να πάνε παραλία. Βουτάει η
πεθερά, κάνει πως πνιγόταν
αλλά ο γαμπρός αδιάφορος.
Έκανε τα στραβά μάτια μέχρι
που τελικά πνίγηκε. Την
επομένη του πνιγμού, ο τρίτος
γαμπρός βρίσκει μπροστά από
το σπίτι του ένα υπερπολυτελές

καινούριο αυτοκίνητο και μια
τεράστια ανθοδέσμη με κάρτα
που έγραφε «Σε ευχαριστώ που
με έσωσες. Ο πεθερός σου».
***
Μια μέρα ο Θεός και ο Αδάμ
συζητούσαν. Ρωτάει λοιπόν ο
Αδάμ το Θεό:
- Γιατί έκανες την Εύα τόσο
απαλή και και τρυφερή;
- Για να την θέλεις.
Ξαναρωτάει ο Αδάμ το Θεό.
- Γιατί έκανες την Εύα τόσο
ελκυστική;
- Για να τη θέλεις, απαντάει ο
Θεός.
Μετά από λίγο ξαναρωτάει ο
Αδάμ τον Θεό:
- Γιατί έκανες την Εύα τόσο
ηλίθια;
- Για να σε θέλει κι αυτή,
απαντάει ο Θεός…
***
Ήταν κάποτε ένας ναυαγός ο
οποίος ήταν σε ένα νησί για
πολλά χρόνια μόνος του με δυο
γυναίκες. Είχε βαρεθεί μόνος
του χωρίς κανένα φίλο άντρα
για να κάνει παρέα.
Επίσης είχε κουραστεί αυτήν
την ρουτίνα της εβδομάδας
του. Τις Δευτέρες, τις Τετάρτες
και τις Παρασκευές έκανε
έρωτα με την πρώτη γυναίκα
και τις Τρίτες, τις Πέμπτες και
τα Σάββατα με τη δεύτερη.
Είχε μόνο την Κυριακή για να
ξεκουράζεται. Έκανε προσευχές
να ναυαγήσει στο νησί ένας
άνδρας για να κουβεντιάζει…
Μια μέρα, ναυαγεί ένας τύπος
στο νησί επάνω σε μία σχεδία.
Τον βλέπουν οι γυναίκες και
φωνάζουν:
- Καλέ, καλέ ένας άνδρας!!!
- Αχ καλέ που; Καλέ που;
αναφωνεί με περίσσεια χάρη ο
τύπος στη σχεδία
Και ο καημένος ναυαγός
απογοητευμένος:
- Φτου ρε γαμώτο. Αδερφή μας
έκατσε. Πάει και η Κυριακή!
***
Ήταν κάποτε ένας που ήθελε να
ανοίξει έναν οίκο ανοχής. Στον
1ο όροφο έβαλε μοντέλα, στον
2ο έβαλε νοικοκυρές και στον
3ο καθηγήτριες.
Την πρώτη βδομάδα λειτουργίας
τα μοντέλα έβγαλαν 1000 ευρώ,
οι νοικοκυρές 1000 ευρώ και οι
καθηγήτριες 3000 ευρώ.
Τη δεύτερη βδομάδα τα
μοντέλα έβγαλαν 800 ευρώ,
οι νοικοκυρές 800 ευρώ και οι
καθηγήτριες 4000 ευρώ.
Το αφεντικό τρελάθηκε… Κάθε
εβδομάδα τα μοντέλα και οι
νοικοκυρές έβγαζαν όλο και
λιγότερα ενώ οι καθηγήτριες
όλο και περισσότερα!!!
Πιάνει και ρωτά έναν πελάτη
που ήταν κάθε μέρα εκεί:
- Γιατί προτιμάς τις
καθηγήτριες;
- Ε, την πρώτη μέρα πήγα
στα μοντέλα. Όλη την ώρα
«Μη το ένα, μη το άλλο,
μη θα μου σπάσει το νύχι».
Βαρέθηκα. Την άλλη μέρα
πήγα στις νοικοκυρές. Αυτές
ήταν συνέχεια «Όχι στο
κρεβάτι, μόλις το έστρωσα.
Όχι στον καναπέ, θα λεκιάσει.
Μην πατάς εδώ, μη θα
χαλάσεις εκείνο». Ενώ οι
καθηγήτριες μόλις τελειώσεις
σε ρωτάνε: «Το καταλάβας, ή
να το ξανακάνουμε για να το
εμπεδώσεις;»

10 Γνώμη

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ TERRY COMNINOY

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

H “ΓΝΩΜΗ” ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΜΗΝ
ΤΗΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

11 Γνώμη

TEL:604-952-4428
FAX:604-952-4438
bill@elegantiron2005.com

UNIT #3 7424 HUME AVE
DELTA B.C., V4G 1C5

Ελεύθερα
τα ταξί!!!
τέρμα το μονοπώλιο
τους, καιρός να πάρουν
και άλλοι μια άδεια
...ταξί

From VANCOUVER Seat Sales
To GREECE

MEXICO

Puerto Vallarta
Vancouver Departure

3 ½ star Friendly Vallarta Cameleon Select
September 10,17 departures
One Week all inclusive holiday
CAD 399 plus 332 in taxes

MEXICO

Puerto Vallarta
Vancouver Departure

4 star Royal Decameron Comples
September 10,17 departures
One week all inclusive holiday
CAD 399 plus 332 in taxes

Από 11 ΣΕπτεμβρίου μέχρι 15 Οκτωβρίου 2011
Για ΑΘΗΝΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΠΕΣΙΑΛ ΤΙΜΗ

MEXICO

Dominican

Mayan Riviera
Vancouver Departure

Republic Punta Cana

4 star Allegro Playacar
September 4,11,18 & 25 departures
One week all inclusive holiday
CAD 549 plus 332 in taxes

4 ½ star Occidental Grand Punta Cana
October 13, 20 departures
One week all inclusive holiday
CAD 699 plus 376 in taxes

MEXICO
Mayan Riviera

Vancouver Departure

5 star Grand Sirenis Mayan Beach
September 4,11,18 & 25 departures
One week all inclusive holiday
CAD 649 plus 332 in taxes

Vancouver Departure

Dominica

Republic Punta Cana
Vancouver Departure

4 star IFABavaro Village Resort and Spa
October 13,20 departures
One week all inclusive holiday
CAD 649 plus 376 in taxes

$

998+Ταχ

GERMANY
Munich City Package
Vancouver Departure

4 star IFABavaro Village Resort and Spa
October 13,20 departures
One week all inclusive holiday
CAD 649 plus 376 in taxes

GERMANY

Frankfurt City Package
Vancouver Departure

4 star Holiday Inn Frankfurt South
August 12, 16 departures
8 days includes air hotel and
Hop on pass
CAD 679 plus 506 in taxes

12 Γνώμη

Η ΦΙΜΩΜΕΝΗ ΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ
ΜΗΝΑ,ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΗΘΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ!!!

Μπροστά η Ν.Δ. κατά 4,4% έναντι του ΠΑΣΟΚ
Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση για τους πολιτικούς αρχηγούς
Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011,

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

Προβάδισμα 4,4% έναντι του ΠΑΣΟΚ,
όσον αφορά την πρόθεση ψήφου,
δίνει στο κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης δημοσκόπηση της
Metron Analysis, που δημοσιεύεται
σήμερα στον «Ελεύθερο Τύπο».

Η δικαστής Γρεβενών κα Μαρία Μαργαρίτη, εκδιώχθηκε
κακήν κακώς από το δικαστικό σώμα, όταν έβγαλε στην φόρα
παρτίδα κονδυλίωνπου προορίζονταν ως οικονομική ενίσχυση
σε σεισμοπαθείς, τα οποία κατασπαράχθηκαν από κρατικούς και
παρακρατικούς φορείς.

Συγκεκριμένα όσον αφορά στην
πρόθεση ψήφου και εκτίμηση ψήφου,
το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 16,2% και
25,6% αντίστοιχα, ενώ η Ν.Δ. 19% και
30%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 7% και
11%, το ΛΑΟΣ με 5,8% και 9,2% και ο
ΣΥΡΙΖΑ με 5,3% και 8,5%.
Όσον αφορά στη δημοτικότητα των αρχηγών κομμάτων, ο πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου
κατέγραψε μεγάλη πτώση από το Μάρτιο μέχρι τον Ιούλιο καθώς από το 35,5% βρέθηκε στο 26,1%,
δηλαδή στην έκτη θέση.
Περισσότερο δημοφιλείς εμφανίζονται ο Γιώργος Καρατζαφέρης και ο Γιάννης Δημαράς με ποσοστό
34% και 33,9%. Ακολουθούν ο Αντώνης Σαμαράς με 29%, ο Φώτης Κουβέλης με 28,4% και ο Αλέξης
Τσίπρας με 26,3%.

Τραγικό δυστύχημα σε ναυτική
βάση της Κύπρου

Παράλληλα, ξεμπρόστιασε ολόκληρο το δικαστικό σώμα,
αποκαλύπτοντας τον ΟΙΚΟ ΑΝΟΧΗΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Εκατοντάδες ανήλικοι έχουν
κακοποιηθεί σεξουαλικά (και πολλές φορές έναντι αμοιβής που
απολαμβάνουν δικαστικοί και άλλοι μεσάζοντες) σε μυστικό χώρο,
ειδικά διαμορφωμένο εντός τωνδικαστηρίων!
Η κα Μαρία Μαργαρίτη, προέβη σε απεργία πείνας έξω από το
Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας την πλήρη αποκατάστασή της και την
ανάδειξη των παραπάνω θεμάτων.

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011
VOA News | Ουάσιγκτον

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο θέμα μέχρι αυτή την
στιγμή ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΗΘΗΚΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ
ΣΧΕΔΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ, παρά
μόνο από το BBC, ενώ στο YouTube η μαζική διανομή του βίντεο
δεν επιτρέπεται (αναγράφεται η ένδειξη ‘Embedding disabled by
request’).

Smoke is seen in front of a damaged building by the power station in Mari on July 11, 2011
after huge explosions, reportedly from seized munitions,
rocked the nearby Greek-Cypriot
“Evangelos Florakis” naval base
leaving several dead and injured.
Φωτογραφία AFP
Στην Κύπρο, τουλάχιστον 12
άτομα σκοτώθηκαν, 68 άλλα
τραυματίστηκαν
και
πάνω
από το μισό νησί παραμένει
δίχως ηλεκτρικό ρεύμα, μετά
από τεράστια έκρηξη που
σημειώθηκε σε ναυτική βάση
της Εθνικής Φρουράς, έξω από
την Λεμεσό. Ο διοικητής του
Κυπριακού ναυτικού Ανδρέας
Ιωαννίδης
περιλαμβάνεται
μεταξύ εκείνων που έχασαν την
ζωή τους. Λίγο μετά την έκρηξη
ο υπουργός άμυνας της Κύπρου
και ο αρχηγός της Εθνοφρουράς
παραιτήθηκαν.
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας
Δημήτρης
Χριστόφιας κήρυξε τριήμερο
επίσημο πένθος κατά την
διάρκεια του οποίου οι σημαίες
σε όλα τα κτίρια του νησιού θα
κυματίζουν μεσίστιες. Επίσης
απέστειλε συλλυπητήρια στις
οικογένειες των θυμάτων και
χαρακτήρισε τα συμβάντα μαύρη
μέρα για την Κύπρο.
Οι αρχές συνέδεσαν την έκρηξη
με δεκάδες εμπορευματοκιβώτια
πυρομαχικών τα οποία είχαν
κατασχεθεί από Ιρανικό πλοίο
που ταξίδευε με προορισμό
την Συρία το 2009. Κατά τις
αρχές φωτιά που είχε εκδηλωθεί
εκεί κοντά επεκτάθηκε και
προκάλεσε την έκρηξη νωρίς το
πρωί της Δευτέρας. Σύμφωνα με
τον εκπρόσωπο οι αρχές έχουν
αποκλείσει το ενδεχόμενο
δολιοφθοράς.
Λίγες ώρες μετά την έκρηξη,

Δυστυχώς η τηλεόραση μόνο ρόλο υπνωτισμού παρέχει στην
κοινωνία μας.
Το μόνο που δείχνουν και το μόνο που μαθαίνουμε είναι το DVD
του Μάκη και ποιος θα γίνει παπάς στη θέση του παπά.

τηλεοπτικά συνεργεία έδειξαν
πτώματα καλυμμένα με λευκά
σεντόνια
να
βρίσκονται
τοποθετημένα
σε
μια
πλαγιά της Ναυτικής Βάσης
Ευάγγελος Φλωράκης, κατά
μήκος της νότιας ακτής του
νησιού. Ασθενοφόρα οχήματα
μετέφεραν
τους
δεκάδες
τραυματίες σε νοσοκομεία
της Λάρνακας
και
της
πρωτεύουσας, Λευκωσίας.
Ο Πρόεδρος Χριστόφιας ζήτησε
από τον υπουργό Άμυνας Κώστα
Παπακώστα και τον αρχηγό της
Εθνοφρουράς Πέτρο Τσαλικίδη
να παραμείνουν στα αξιώματά
τους μέχρι να διοριστούν
αντικαταστάτες τους.
Τα πυρομαχικά που ευθύνονται
για την έκρηξη της Δευτέρας
είχε κατασχέσει το Αμερικανικό
Ναυτικό τον Ιανουάριο 2009
από πλοίο που ταξίδευε από
το Ιράν προς την Συρία. Το
φορτίο αυτό μεταφέρονταν
κατά
παράβαση
εντολής
των Ηνωμένων Εθνών που
απαγορεύει την εξαγωγή όπλων
από το Ιράν.
Κυβερνητικός
εκπρόσωπος
στην Λευκωσία ανέφερε ότι
αρμόδιοι αξιωματούχοι είχαν
πραγματοποιήσει
σύσκεψη

την περασμένη εβδομάδα
να εξετάσουν τρόπους
ασφαλέστερη αποθήκευση
πυρομαχικών στην βάση
Εθνικής Φρουράς.

για
για
των
της

Αν μπορούμε να αντιδράσουμε κάπως με τα εφόδια που
διαθέτουμε, είναι να ενημερώσουμε όσους περισσότερους
μπορούμε μέσω του Internet. Τέτοια
mail πρέπει να γίνονται forward.
Παρακαλώ στείλτε το σε όσους μπορείτε. Αυτή η είδηση ΔΕΝ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΑΦΤΕΙ επειδή το θέλουν τα συμφέροντα τους.
http://tsimiski-nikitara.blogspot.com/2011/06/blog-post_10.
html?spref=fb

Έκλεισαν δύο ελληνικά σχολεία
στη Νέα Υόρκη
Αθηνά Κρικέλη | Νέα Υόρκη
Φωτογραφία Δ. Μανής, VOA
/ Greek
Κλείνει λόγω έλλειψης
μαθητών, αλλά και
οικονομικής κρίσης το
Ελληνικό σχολείο της
κοινότητας των Τριών
Ιεραρχών στο Μπρούκλιν.
Πρόκειται για ένα ιστορικό
σχολείο που ιδρύθηκε
πριν από σαράντα χρόνια.
Σπούδασε και δίδαξε σε
χιλιάδες ελληνόπουλα την
ελληνική γλώσσα, τον
ελληνικό πολιτισμό, τα ήθη
και τα έθιμα. Είναι το δεύτερο
ελληνικό σχολείο που κλείνει
για πάντα τις πόρτες του, μια και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις του. Πριν
από λίγες εβδομάδες έκλεισε και το ελληνικό σχολείο της κοινότητας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
στην Κορόνα της Νέας Υόρκης.
Κάτοικοι της περιοχής τόσο της Κορόνας, όσο και του Μπρούκλιν υποστηρίζουν πως αν και επιζητούν
την συνέχιση του σχολείου δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι για να το υποστηρίξουν.
Αξίζει να σημειωθεί πως τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά αυτά σχολεία υπήρχαν ελάχιστοι έλληνες
μαθητές, ενώ οι περισσότεροι ήταν ρώσοι, ουκρανοί, κινέζοι αλλά και μουσουλμάνοι.
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Του Κώστας Καρατσίκη

προσέγγισε στο λιμάνι της
Παράδεισο
Με την ευκαιρία του εορτασμού της επετείου της Εθνικής Παλιγγενεσίας, αισθάνομαιΣτον
την ανάγκη
να
Μονής Πανορμίτη, πριν από το
έχω
σημαδέψει
ένα νησί,
μοιρασθώ μαζί σας τα πιο ειλικρινή αισθήματα εθνικής υπερηφάνειας.
κύριο λιμάνι της Σύμη.
απαράλλαχτο
εσύ
Την 25η Μαρτίου αποτίνουμε φόρο τιμής στους αθάνατους ήρωες του 1821, που με την
φιλοπατρία,
γενναιότητα και αυτοθυσία τους, απελευθέρωσαν την πατρίδα μας από τον τουρκικό ζυγό και
Εδώ κατεβήκαμε καθώς και το
Οδυσσέας Ελύτης
κατέστησαν δυνατή τη δημιουργία του ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους.
αυτοκίνητο για να συνεχίσουμε
έχτισαν οι ευλαβείς κάτοικοι της
με το αυτοκίνητο την διαδρομή
Στις
αρχές του
Ιουλίου
και
Η Ελλάδα
σήμερα
αντιμετωπίζει
σοβαρά δημοσιοοικονομικά προβλήματα
καιστο
για διάβα
ακόμητου
μίαχρόνου.
φορά
Σύμης,
για το Πέδι. Ευκαιρία λοιπόν
ενώ
βρίσκομαινα
στη
Ρόδο για την εθνική
καλούμαστε
εορτάσουμε
επέτειο σε περιβάλλον δυσχερών
διεθνών
εξελίξεων
και
Την
ονομασία
Πανορμίτης
να προσκυνήσουμε την εικόνα
διακοπές,
με προσκάλεσε
ο και άλλων
δραματικών
γεωπολιτικών
μεταβολών.
οφείλει στο λιμάνι, όπου
του Αρχάγγελου Μιχαήλ και
φίλος Μάνος Κυριακάκης και
χτίστηκε η Μονή.
Γαβριήλ, μια και ονομαστικά
η Για
σύζυγός
του Δέσποινα
τον λόγο
αυτόν, ας να
μην επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει τις αξίες και τα ιδανικά μας και ας

αφήσουμε το δίδαγμα του 1821 να ενδυναμώνει την πατριωτική συνείδηση όλων και να αποτελεί οδηγό
και καλό σύμβουλο στον λαό μας.
Το μήνυμα του 1821 στον 21ο αιώνα παραμένει το ίδιο «Ελευθερία, δημοκρατία, αξιοπρέπεια και
ευημερία για όλους τους λαούς του κόσμου».
Εύχομαι ολόψυχα στον απανταχού Ελληνισμό της γης, υγεία, ευτυχία και κάθε προσωπική και
επαγγελματική επιτυχία.

Δεν είχε αλυσίδες, «αξιοποίησε» τη γυναίκα του!
Αθάνατο ελληνικό -αντρικό- μυαλό…
Το σκηνικό έγινε πριν λίγες ημέρες. Καθαρή Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της μεγάλης
κακοκαιρίας, κάπου στην Εθνική οδό κοντά στην Λαμία. Είχε χιονοθύελλα. Το
οδόστρωμα επικίνδυνο. Τα αυτοκίνητα έπρεπε να κινούνται με αλυσίδες. Ο δρόμος
γλιστρούσε.
Ο οδηγός της φωτογραφίας που παραθέτουμε δεν είχε αλυσίδες. Ε, και; Βρήκε
αμέσως τη λύση. Τί
σκαρφίστηκε ο άνθρωπος;
Κάτι που τον έκανε...
μοναδικό!
Έντυσε καλά τη γυναίκα
του, της έβαλε κασκόλ
γύρω από το κεφάλι, της
κούμπωσε το μπουφάν
και την έβαλε να κάτσει
το ξαναπήρε
καπό του αυτοκινήτου,
την
την εικόνα και
του πληρώματος αν κανένας είχε
ώστε να πατάνε καλά οι
την
έβαλε
πάλι
στο
οικονοστάσι
πάρει τίποτε από το μοναστήρι
ρόδες του αυτοκινήτου.
της
αλλά καικράτησε
πάλι η εικόνα
και ο Πανορμίτης τους εμπόδιζε
Η διαδρομή
περίπουΕίχε
στα 7στενοχωρεθεί
χιλιόμετρα,
έφευγε.
να φύγουν και εκείνοι του
ήταν και
το πρόβλημα
μοιάζει με…
ανέκδοτο, αλλά
η όσο
γυναίκα
που
η εικόνατου
δενδρόμου. Η ιστορία
ομολόγησαν
ότι έσφαξαν
αν παρατηρήσουμε προσεχτικά τη φωτογραφία, τότε βγάζουμε το καπέλο στον
ευφυέστατο άντρα-οδηγό! Τελικά σε αυτόν τον τόπο υπάρχουν ακόμη ιδέες…

Mε τους πιο θερμούς πατριωτικούς χαιρετισμούς,
Κώστας Μενεγάκης,
Αντιπρόεδρος ΣΑΕ
Συντονιστής Περιφέρειας Καναδά

ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
“ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ”
Τα Δωδεκάνησια
Χρονικά,
αυτοί αναφέρονται
στην Αγία
3080 West
Broadway,
Vancouver,
B.C. Tel:
604-733-4191
με φιλοξενήσουν
στο σπίτι
Τόμος
Δ΄
1975
σχετικά
γράφουν
Γραφή. Το μέν όνομα Μιχαήλ
τους στο Πέδι της Σύμης για
τα
εξής
για
το
τι
λέει
η
λαϊκή
σημαίνει
είναιπου
σαν το
Μετά Ποιος
τις ζημιές
δυο μέρες. Στη Σύμη είχα πάει
παράδοση
για
την
ίδρυση
της
Θεό,προκλήθηκαν
το δε Γαβριήλ στο
Δύναμις
πριν τρία χρόνια μια ημερήσια
Μονής
Πανορμίτη.
Μιά
πολύ
Θεού.*174.
κατάστημα από άγνωστα
εκδρομή από τη Ρόδο και
θρήσκεια νοικοκυρά βρήκε κάτω
άτομα προ καιρού,
ενθουσιάστηκα πάρα πολύ όπως
από ένα σχίνο στον Πάνορνο
Πριν
λίγοκαι
είχεπάλι
καταπλεύσει
άνοιξε
για την
και κάθε επισκέπτης της.
την εικόνα του Αρχαγγέλου
άλλο ένα
τουριστικό πλοίο στο
εξυπηρέτησε
Μιχαήλ. Χωρίς να πεί σε
Πανορμίτη
τηςτου
πελατείας
του.και ο
Ο Μάνος είναι εργολάβος και θα λιμάνι
κανένα τίποτα την πήρε και
κόσμος περίμενε με τη σειρά
πήγαινε για δουλειά. φόρτωσε
την έβαλε στο εικονοστάσι του
στην «κλούβα» όπως ονόμαζε το να προσκυνήσει τη λαμπρή
σπιτιού της όπου είχε πάντα
εικόνα του Αρχαγγέλου
Μιχαήλ,εύχονται
κλειστό VAN που οδηγούσε με Ο Ιδιοκτήτης
και το προσωπικό
αναμένο το καντήλι. Αλλά
στην οποίαν και
ήτανσεκρεμασμένα
τα υλικά και το έβαλε στο πλοίο στουςπελάτες
όλη την ομογένεια
την άλλη μέρα η εικόνα του
της εταιρείας ΑΝΕΣ «Πρωτέας». χρυσά και ασημένια τάματα.
Αρχάγγελου Μιχαήλ, δεν ήταν
Μαζί του είχε εκτός από μένα
στο εικονοστάσι. Πηγαίνοντας
Η θαυματουργή Μονή
και την σύζυγο, είχεΚΑΛΗ
τον βοηθό ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΚΑΛΟ
ΠΑΣΧΑ
Πανορμίτη είναι ένα από τα 140 η νοικοκυρά στον Πάνορμο
του, την γυναίκα του και την
βρήκε πάλι την εικόνα στο ίδιο
μοναστήρια, εξωκλήσια και τις
κόρη του Τριανταφυλλιά.
σημείο κάτω από τον ίδιο σχίνο,
14 ενοριακές εκκλησίες, που
Το πλοίο μετά από μία ώρα

ήθελε να μείνει στο σπίτι της
και άρχισε να προσεύχεται, μια
βραδιά είδε στον ύπνο της τον
Αρχάγγελο στην οποία είπε ότι
θέλει να μένει στον Πάνορμο.
Το όνειρό της το είπε στην
πόλη και αυτό έγινε αφορμή
να κτισθεί η Μονή Πανορμίτη.
Αυτή είναι η βασική παράδοση,
που σώζεται με μικρές
παραλλαγές, ότι η γυναίκα
ήταν γριά, ότι ο πνευματικός
της την συμβούλευσε να κτίσει
εκκλησία στον τόπο όπου βρήκε
την εικόνα.

μια χήνα και την έφαγαν.
Μόνο αφού έταξαν στον Άγιο
ασημένια τη χήνα, μπόρεσε το
καράβι να βγεί από το λιμάνι.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η φήμη
του Αγίου μεταφέρθηκε και
έξω από την Ελλάδα. Είναι
γνωστό ένα ακόμη θαύμα
του Πανορμίτη που συνέβη
μετά την απελευθέρωση
της Δωδεκανήσου. Ένας
καραμπινιέρος που είχε
υπηρετήσει στη Σύμη κατά
την περίοδο της Ιταλοκρατίας
και είχε ακούσει για τον
Σήμερα τα θαύματα του
Πανορμίτη, όταν αρρώστησε
Ταξιάρχη Μιχαήλ του
στην πατρίδα του έρριξε στη
Πανορμίτη είναι ευρύτατα
θάλασσα ένα μπουκάλι με
γνωστά και μπορεί ο επισκέπτης όσα χρήματα βρέθηκαν στο
στο μουσείο της μονής του
πορτοφόλι του (150 λιρέττες)
να δεί τα τάματα, που μόνη
και με τη διεύθυνση του
της η θάλασσα έφερε έως το
Πανορμίτη. Ο Ιταλός έγινε καλά
μοναστήρι, μέσα σε μπουκάλια
και το μπουκάλι έφθασε στον
ή ομοιώματα καραβιών.
προορισμό του και εκτίθεται
σήμερα στο μουσείο του
Μπρος στο θαυματουργό
μοναστηριού.
Processing & Manufacturing

Great Gyros & Pita Ltd.
Gyros Cones - Loafs - Slices - Filo Pastry Products
Fluffy Pita Bread

#8-13140 - 88th Ave, Surrey, B.C.,V3W 3K3
Tel:604-594-4970, Fax:604-594-4980

εκόνισμα του Πανορμίτη
Στη μικρό λιμάνι Πάνορμος
κρέμεται ένα χαρακτηριστικό
καθημερινά καταφθάνουν
αφιέρωμα,
μια
ασημένια
χήνα,
τουριστικά
πλοία στους
από τηπελάτες
Ρόδο
Ο Γιώργος και η Ειρήνη Γκοργκούνης
εύχονται
που αναφέρεται σε τους
ένα ανάλογο
και
από
άλλα
νησιά
γεμάτα
και σε όλη την ομογένεια
περιστατικό, που συνέβη
προσκυνητές, να επισκεφθούν
τον περασμένο αιώνα. Είχε,
την ονομαστή και θαυματουργή
σύμφωνα με την παράδοση που
εικόνα του Πανορμίτη και να
λένε στη Σύμη, προσεγγίσει τότε περάσουν λίγες χαρμόσυνες
στο λιμάνι του Πανορμίτη ένα
ώρες στο ευφρόσυνο περιβάλλον
καράβι με ‘Ελληνα καπετάνιο
του.
και τούρκικο πλήρωμα. Σαν
Ανηφορίζοντας με το μικρό
ξεκίνησε το καράβι να φύγει
VAN όλοι στηβασμένοι ο ένας
από το λιμάνι, στάθηκε αδύνατο
να βγεί έξω από αυτό. Τότε ο
καπετάνιος ρώτησε τους άντρες
(Συνέχεια στη σελίδα 15)

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα
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Η εντυπωσιακή ανέλκυση
του Mirage-Δείτε φωτό
Δημοσίευση 22/06/2011
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ανέλκυση του αεροσκάφους
Mirage 2000 το οποίο είχε καταπέσει σε θαλάσσια περιοχή στο
Νοτιοδυτικό άκρο της Σάμου στις 9 Ιουνίου.

Το αεροσκάφος ανελκύθηκε από βάθος εβδομήντα πέντε μέτρων
από τη Μοίρα Κινητών Ομάδων της 206 Πτέρυγας Αεροπορικών
Υποδομών (ΠΑΥ).

Για να φέρουν σε πέρας την αποστολή ανέλκυσης, τα στελέχη
της Πολεμικής Αεροπορίας συνεργάστηκαν με το 4ο ΕΤΕΘ του
Στρατού Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό το οποίο διέθεσε το Ν/ΘΗ
Κ Επιπλέον συμμετείχαν αφιλοκερδώς οι βαθυδύτες κ. Σπυρίδων
Κόλλας και κ. Ανδρέας Ανδρικόπουλος και ο κ. Απόστολος
Κυπραίος, με το επαγγελματικό του αλιευτικό σκάφος.ΑΛΛΙΣΤΩ
και το Α/Γ ΡΟΔΟΣ και το Λιμενικό Σώμα.

Οι πλουσιότεροι Ελληνες για το 2011
Αντώνης Ανακέφαλος

Μπορεί η Ελλάδα να ζει την
εποχή της λιτότητας, όμως, οι
πλούσιοι Έλληνες του εξωτερικού
έγιναν τον τελευταίο χρόνο ακόμα
πλουσιότεροι. Στο Λονδίνο, οι
μεσίτες μιλούν έκπληκτοι για την
ευκολία με την οποία οι «Cash
Greeks», όπως τους αποκαλούν,
αγοράζουν τα πιο ακριβά ακίνητα,
ενώ τα γλέντια που θυμίζουν κάτι
από την παλιά Αθήνα γίνονται το talk
of the town των κοσμικών κύκλων
της βρετανικής πρωτεύουσας.
Η φετινή έκδοση του Greek
Rich List έχει την εξήγηση. Ο
συντάκτης των Sunday Times
Φίλιπ Μπέρεσφορντ που και φέτος
έκανε τη σχετική έρευνα εντόπισε
50 Έλληνες εκατομμυριούχους και
δισεκατομμυριούχους στο Ηνωμένο
Βασίλειο, με τη συνολική τους
περιουσία να αυξάνεται μέσα στο
2010 περίπου κατά 10%, στα 7,5 δισ.
στερλίνες.
Στο σχετικό κατάλογο με τους
“cash Greeks” όπως ονομάζονται
στη Βρετανία οι Έλληνες “με
γεμάτο πορτοφόλι”, σημειώνονται
νέες εμφανίσεις 49 Ελλήνων
(συμπεριλαμβανομένων
και
κατοίκων του εξωτερικού) με
περιουσία πολλών εκατομμυρίων ή
δισεκατομμυρίων ευρώ.
Η συνολική περιουσία των “cash
Greeks” αυξήθηκε κατά 10% την
περασμένη χρονιά αγγίζοντας τα 52

δισ. ευρώ. Στην κορυφή παραμένει
ο Σπύρος Λάτσης, ο οποίος (μαζί
με την οικογένειά του) αύξησε την
περιουσία του στα 3,38 δισ. ευρώ το
2010.
Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται
σχεδόν άγνωστοι Έλληνες, όπως
ο Τζον Πολ Ντε Τζόρια, ο οποίος
είναι αυτή τη στιγμή ο πλουσιότερος
Έλληνας των ΗΠΑ (και δεύτερος
στη λίστα) με περιουσία 2,7 δισ.
ευρώ. Μεταξύ των νεοεισερχόμενων
στην “Greek List” συγκαταλέγεται
η Αριάνα Χάφινγκτον, η οποία στις
αρχές του 2011 πούλησε έναντι 315
εκατ. δολαρίων τη Huffington Post
στον τηλεπικοινωνιακό όμιλο AOL
και κατατάσσεται 45η μεταξύ των
πλουσιότερων Ελληνοαμερικανών.
Λιγότερο γνωστός είναι ένας
άλλος Έλληνας δεύτερης γενιάς, ο
Τζέιμς Χάνος. Πρόκειται για έναν
από τους πλέον αναγνωρίσιμους
επενδυτές των ΗΠΑ, ο οποίος έχει
δημιουργήσει περιουσία με τον πλέον
προσφιλή τρόπο των “ομοτέχνων”
του, ποντάροντας δηλαδή στην
κατάρρευση
χρηματοπιστωτικών
προϊόντων ή αγορών. Το τελευταίο
διάστημα λέγεται ότι “σορτάρει” στο
σκάσιμο της κινεζικής φούσκας.
Με σαφώς πιο αξιοπρεπή τρόπο έχει
πλουτίσει ένας άλλος Έλληνας που
βρίσκεται 5ος στη λίστα, ο Μάικ
Λαζαρίδης, ένας εκ των συνιδρυτών
της Research in Motion η οποία
κατασκευάζει τα κινητά Blackberry.
Η λίστα με τους πλουσιότερους

Έλληνες του κόσμου
Κατάταξη | Όνομα | Περιουσία (σε
εκατ. ευρώ) | Χώρα διαμονής
1 Σπύρος Λάτσης & Οικογένεια
3.380 Ελλάδα
2 Τζον Πολ ΝτεΤζόρια 2.702 ΗΠΑ
3 Οικογένεια Χασιώτη 2.027 ΗΠΑ
4 Άλκης (Δαυίδ 1.543 Ην. Βασίλειο
5 Μάικ Λαζαρίδης 1.486 Καναδάς
6 Τζορτ Π. Μίτσελ 1.351 ΗΠΑ
6 Πίτερ Τζ. Πίτερσον 1.351 ΗΠΑ
8 Μάικλ Ζαχαρής 1.283 ΗΠΑ
9 Τζιμ Ντάβλης & Οικογένεια 1.216
ΗΠΑ
10 Τζον Α. Κατσιματίδης 1.148 ΗΠΑ
11 Τζορτζ Λ. Αργυρός 1.081 ΗΠΑ
11 Άρθουρ Σ. (ημουλάς 1.081 ΗΠΑ
13 Οικογένεια Νιάρχου 850 Γαλλία
14 Στέλιος Χατζηιωάννου &
Οικογένεια 823 Ην. Βασίλειο
15 Ντιν Μητρόπουλος 810 ΗΠΑ
16 Άλεξ Τζ. Σπανός & Οικογένεια
743 ΗΠΑ
17 Κον Μακρής 742 Αυστραλία
18 Τζον Χριστοδούλου 733 Ην.
Βασίλειο
19 Κρις Λαζάρη 728 Ην. Βασίλειο
20 Μιχαήλ Λεμός 680 Ην. Βασίλειο
21 Τζον Π. Κάλαμος 676 ΗΠΑ
22 Οικογένειες Κανελλόπουλου &
Παπαλεξόπουλου Ελλάδα
23 Τζορτζ Ανδρέας 642 ΗΠΑ
24 Οικογένεια Βαρδινογιάννη 636
Ελλάδα
25 Γιώργος Μπεχράκης 625 ΗΠΑ
26 Ευστάθιος (Στιβ) Βαλιώτης 540
ΗΠΑ
27 Σαμ & Βαν Κόλιας 508 Καναδάς
28 Ανδρέας Αποστολόπουλος 507
Καναδάς
29 Τζον Παπατζόν 473 ΗΠΑ
30 Ανδρέας Παναγιώτου 451 Ην.
Βασίλειο
31 Ευθύβουλος Παρασκευαΐδης 450
Κύπρος
32 Τζον Παγιαύλας 439 ΗΠΑ
33 Αθηνά Ρουσσέλ Ωνάση 417
Βραζιλία/Βέλγιο
34 Οικογένεια Πασπάλη 416
Αυστραλία
35 Τζορτζ Σακελλάρης 405 ΗΠΑ
36 Οικογένεια Λανίτη 400 Κύπρος
37 Κέρι Μαρμάνης 396 Αυστραλία
38 Τεντ Λεονσίς 378 ΗΠΑ
39 Άντονι Γκριν & Οικογένεια 367
Ην. Βασίλειο
40 (ρ. Ρόι Βάγγελος 361 ΗΠΑ
41 Οικογένεια Κωστόπουλου 358
Ελλάδα
42 Άντζελο Τσακόπουλος 356 ΗΠΑ
43 Οικογένεια Στασινόπουλου 352
Ελλάδα
44 Σερ Τζον Ζοχώνης 344 Ην.
Βασίλειο
45 Νίκολας & Κρίστιαν Κάντι 338
Ην. Βασίλειο
46 Τεό Καρίδης 334 Αυστραλία
47 Οικογένεια Σταμούλη 329
Αυστραλία
48 Πίτερ Άγγελος 304 ΗΠΑ
48 Τζορτζ Χατσόπουλος 304 ΗΠΑ
48 Τζορτζ Μάρκους 304 ΗΠΑ
48 Τζον Ράνγκος 304 ΗΠΑ

Η...ΗΡΩΪΔΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
« Άρχισε και το ξεπούλημα του ονόματος;; Ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ. Διαβάστε για να φρίξετε. »
Η γυναίκα που εκβίασε το πολιτικό σύστημα με το απατηλό
δίλημμα “συναίνεση ή δραχμή”, συνεχίζει να παίρνει βουλευτική
σύνταξη!
Αναρτήθηκε
από τον/την
olympiada
στο Ιουλίου
6, 2011
230.000
ευρώ ο
βασικός
μισθός της
επιτρόπου
Μ.Δαμανάκη
και 50.000 ευρώ τα έξοδα κίνησης χωρίς τα έσοδα από ακίνητα
κτλπ…Παρόλα αυτά παίρνει και βουλευτική σύνταξη κανονικά
ΚΑΙ ΝΑΙ !!
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΕΙΝΑΙ Η…ΗΡΩΪΔΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ…..ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ
ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ 230.000 ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΕΥΡΩ ΣΥΝ 50.ΟΟΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΝ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 13.ΟΟΟ ΕΥΡΩ!!!
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΑ 500 ΕΥΡΩ ΜΙΣΘΟ ΤΟΝ
ΜΗΝΑ!!! ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΙΝΑΣ
ΚΑΙ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΥ!!! ΔΟΞΑΣΤΕ ΤΗΝ!!! ΚΑΜΑΡΩΣΤΕ
ΤΗΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ, “ΑΓΩΝΙΣΤΕΣΕΠΑΝΑΣΤΑΣΤΕΣ”…
Ο βασικός μισθός ενός Επιτρόπου στην ΕΕ είναι για το 2009 ήταν
230.000 ετησίως (προ φόρων), ενώ οι περισσότεροι κερδίζουν
αρκετά περισσότερα από το ποσό αυτό αναλόγως του τομέα που
εποπτεύουν. Ενδεικτικά, οι περισσότεροι …λαμβάνουν περί τα
7.000 ετησίως για «έξοδα περιποίησης πελατείας» και 35.000 για
“έξοδα στέγασης” – δεύτερο σπίτι στην έδρα της ΕΕ.
Η (αριστερή) κα Δαμανάκη όμως, δεν αρκείται στα ανωτέρω.
Λαμβάνει επίσης 3.391 (καθαρά) μηνιαίως ως.βουλευτική της
σύνταξη, και ακόμη 5.166 (καθαρά) κάθε 3 μήνες από τον ΟΤΕ!!!!
Σύνολο, δηλαδή, πάνω από 280.000 (ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) καθαρά ετησίως!!!
Και βέβαια δεν υπολογίζουμε τυχόν..έσοδα από τη.θητεία της στην
Ηλέκτωρ (Όμιλος Ελληνικής Τεχνοδομικής – Άκτωρα), τα ακίνητα
σε Κρήτη, Διόνυσο Αττικής κλπ.
Και ερωτώ:
1. Στους καιρούς που ζούμε, δε θα ‘πρεπε η «αριστερή» κα
Δαμανάκη, να παραιτηθεί τουλάχιστον της βουλευτικής της
σύνταξης; Τα λεφτά από τον ΟΤΕ, της τα χαρίζουμε, αφού τώρα θα
την πληρώνουν. οι Γερμανοί (αλήθεια, αυτοί το ξέρουν ότι έχουν
επίτροπο της ΕΕ στη μισθοδοσία τους;;;)
2. Πότε λήγει, κα Δαμανάκη, το χρέος του Έλληνα που μοχθεί
για να πληρώνονται τα μισθά σας, για τις υπηρεσίες που
«προσφέρατε» ως «επαναστάτρια του Πολυτεχνείου». Στεγαστικό
να ‘χαμε πάρει για να σας τα χρωστάγαμε από το ’73, θα το ‘χαμε
ξοφλήσει σήμερα, εσάς όμως και το γνωστό παρεάκι από λοιπά
πολιτικά παράσιτα, συνεχίζουμε να σας πληρώνουμε!!
Προκαλώ την Κα Δαμανάκη να διαψεύσει τα ανωτέρω, και θα
επανέλθω με περισσότερες λεπτομέρειες.
Έλλην (βαναύσως) φορολογούμενος – ούτε ψηφοφόρος, ούτε
κατευθυνόμενος, ούτε βλαξ

Ο Jov Bon Jovi με ελληνική σημαία...
Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011, 11:44
Επικράτησε πανικός στο «I’ll be there for you»
Λίγο μετά τις εννέα το βράδυ οι Bon Jovi εμφανίστηκαν
στο ΟΑΚΑ. Αμέσως, οι θαυμαστές του ροκ
συγκροτήματος τους καταχειροκρότησαν και άρχισαν να
τραγουδούν μαζί τους τις επιτυχίες τους.
Όμως, ο Jon Bon Jovi επεφύλαξε και εκπλήξεις για το
ελληνικό κοινό. Άλλωστε, έχει πει ότι μπορεί να μην είχαν έρθει μέχρι χθες για συναυλία στη
χώρα μας, ωστόσο ο ίδιος έχει φίλους σε Αθήνα και Κρήτη.
Γι’ αυτό όταν ερμήνευσε το «I’ll be there for you» κρατούσε συνεχώς την ελληνική σημαία στα
χέρια του. Δεν την άφησε ούτε στιγμή και με τα φώτα στραμμένα πάνω του έκλεψε -για μία ακόμη
φορά- την παράσταση. Και το κοινό του το ανταπέδωσε με το πιο δυνατό χειροκρότημά του.
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ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΜΗ
(Συνέχεια από σελίδα 13)

πάνω στον άλλον, μυρίζοντας
τη ρίγανη και το φασκόμηλο,
σιγά – σιγά, στροφή, στροφή,
απολαμβάνοντας τη γνησιότητα
και μια μορφιά μοναδική
φθάσαμε στην κορυφή του
βουνού. Συνεχίζοντας να
κατηφορίζουμε βρεθήκαμε
σε ένα τοπίο γεμάτο πεύκα
και όπως λένε η Σύμη
είναι υπερήφανη γι αυτό το
περίφημο δάσος. Μετά από
λίγα χιλιόμετρα αντικρύσαμε
το Πέδι, όπου θα περνούσαμε
δυο βραδιές. Κολυμπώντας
στις καθαρές παραλίες της
Σύμης αισθάνεσαι το αλάτι της
θάλασσας στην επιδερμίδα σου.
Ο Μανός παρά την κούραση
που είχε την παραμονή που θα
φεύγαμε πήρε την βάρκα από
τον εξάδελφό του και πήγε
για ψάρεμα, για να μου φέρει
μια μεγάλη τηγανιά φρέσκα
ψάρια. Ήταν ένα θαυμάσιο και
αξέχαστο διήμερο στη Σύμη.
Η φιλοξενεία του Μάνου
Κυριακάκη και της γυναίκας
του Δέσποινας θα μας μείνει
αξέχαστη γι’ αυτό το διήμερο
που μας φιλοξένησαν στο σπίτι
τους στο Πέδι της Σύμης.
Η Σύμη είναι ένα όμορφο και
ορεινό νησί με παράδοση,
ήθη και έθιμα, με το ιδιαίτερο
γλωσσικό της ιδίωμα και
ιστορία. Σχετικά με την
προέλευση του σημερινού
της ονόματος «Σύμη», έχουν
γραφτεί πολλά. Κατά μία εκδοχή
η Σύμη, μυθικό πρόσωπο,
ζευγάρωσε με τον Ποσειδώνα
και γέννησε τον Χθόνιο, αρχηγό
των πρώτων κατοίκων του
νησιού, από όπου και το όνομα.
Μα ο μύθος με τον Γλαύκο
κυριαρχεί. Αναφέρεται ότι
ήταν ο πρώτος κάτοικος, είχε
δε τρομερές ικανότητες, δεινός

ψαράς και κολυμβητής, καλός
ναυπηγός (αυτός κατασκεύασε
το πλοίο ΄Αργώ΄, γνωστό από
την Αργοναυτική εκστρατεία).
Από τη γυναίκα του Σύμη, κόρη
του Ιαλυσού, που την έκλεψε,
πήρε το όνομα και το νησί.
Ο Όμηρος στο Β΄της Ιλιάδας,

στίχοι 671-675, αναφέρει πως
στον Τρωικό πόλεμο, πήρε
μέρος με τρία πλοία και ο
βασιλιάς της Σύμης, Νιρεύς,
που ήταν ωραίος. «Νιρεύς αύ
Σύμηθεν άγε τρείς νήας είσας,..
υπό Ίλιον ήλθεν.». Ο Νιρεύς
σκοτώθηκε στην Τροία. (βλ.

Συνοπτική Ιστορία της Σύμης_
Ιωάννη Βολονάκη.)
Η Σύμη κατακτήθηκε το 1309
από τους βασιλείς του Αγίου
Ιωάννη και κατά την περίοδο
αυτή είχε μια περίοδο ευημερίας
με την ανάπτυξη της ναυτιλίας,
σφουγγάρι εμπορίου, κατασκευή
σκαφών, και άλλες τέχνες.
Τα νεοκλασικά αρχοντικά, τα

ένα Σάββατο στην Σύμη για
κάποια εργασία που είχε και
να επιστρέψουμε Κυριακή.
Επίσης θα επισκεφθούμε και τον
φίλο του Γιώργο Χατζηπέτρο
επιχειρηματία, που έχει χτίσει
παραδοσιακές οικίες τις οποίες
ενοικιάζει και παράλληλα
ασχολείται με την κτηνοτροφία.
Η Σύμη είναι αχόρταγη όσες
φορές και να την επισκέπτεσαι

ποτέ δεν την χορταίνεις.
Στην προβλήτα του λιμανιού
μας περίμενε ο Γιώργος
Χατζηπέτρος, μετά τις τυπικές
συστάσεις γνωριμίας μπήκαμε
στο αυτοκίνητό του και πήγαμε
στο σπίτι του στο Πέδι όπου
γνωρίσαμε την σύζυγό του
‘Αλα. Κατά τη διαδρομή ο
Γιώργος μας διηγήθηκε ότι είχε

αυλή του σπιτιού του Γιώργου
Χατζηπέτρου, όπου η σύζυγός
του Άλα μας πρόσφερε καφέ
στη δροσερή αυλή, με θέα
του Πέδι, απολαμβάναμε τον
ομοιόμορφο χρωματισμό των
κτισμάτων, τη θάλασσα και
τις βαρκούλες δεμένες στην
προβλήτα, και τα κότερα που
ήταν αγκυροβολίμένα στο μικρό
λιμάνι σου έδιναν μια ιδιαίτερη
ευχαρίστηση. Στην παρέα μας
ήρθε και ένα άλλο ζευγάρη, ο
Φιλήμονας και η σύζυγός του
Σουζάν. Ο φιλήμονας φίλος του
Γιώργου Χατζηπέτρου, είναι
ψαράς και η σύζυγός του Σουζάν
είναι ξεναγός και η καταγωγή
της είναι από την Σκοτία, μαζί
τους κάναμε μια καλή παρέα και
καλή συζήτηση.
Ο κ. Χατζηπέτρος άναψε τα
κάρβουνα, να ψήσουμε και η
βραδιά συνοδεύτηκε με ένα
γερό φαγοπότι, μπριζόλες,
κοτόπουλο ψητό, σαλάτα
οικιακής παραγωγής από τον
κήπο που έχουν στο κτήμα

τους. Ο Φιλήμονας, ένας
τύπος γνήσιου νησιώτη και
Συμιακού ψαρά, ήταν πολύ
κατατοπισμένος πολιτικά
κάναμε μια υγιές πολιτική
συζήτηση. Ο Φιλήμονας
εκτός από το ψάρεμα είναι
κτηνοτρόφος και όπως μας
έλεγε Στώρα τελευταία είναι
πολύ δύσκολη η διατήρηση της
κτηνοτροφίας, διότι στο νησί η
μεταφορά τροφής ζώων είναι
πολύ ακριβή. Ο κ. Χατζηπέτρος
έχει κι αυτός λίγα πρόβατα και
ο φίλος του ο Φιλήμονας του
είχε φέρει εκείνη τη βραδιά έναν
τράγο για να τον ζευγαρώσει
με τις προβατίνες του. Έτσι
λοιπόν ο Φιλήμονας πίνοντας
μερικές μπύρες,αποκαλούσε τον
κ. Χατζηπέτρο συμπέθερο και
γελούσαμε.
Η γνωριμίες στη Σύμη, η
καλή παρέα, το μπάνιο, η
εξαίρετη φιλοξενία του Γιώργου
Χατζηπέτρου και της γυναίκας
του Άλα, θα μου μείνουν για
πάντα αλησμόνητοι.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1- Δωδεκανησιακά Χρονικά
τόμος Δ΄-1975
174. Βλ. (Βασίλη Μουστάκη):Οι
βίοι των Αγίων, εκδ. ΑΣΤΗΡ
(1973)
2-Αναμνήσεις από τη Σύμη του
χθές. Αντώνης Φιλήρατου Πάχος
Χορηγός-Αντώνης Β.
Καμπουράκης (Ρόδος 2009)

Τουλάχιστον 90 νεκροί από τη διπλή
επίθεση στη Νορβηγία
23/7/2011

οποία παραμένουν άθικτα μέχρι
σήμερα, και οι περισσότερες
από τις εκκλησίες του νησιού
χτίστηκαν εκείνη την περίοδο.
Τα σπίτια εξαπλώνονται εκτός
της περιοχής του κάστρου και

την ίδια στιγμή, πολλά από τα
μέχρι τότε οι παραδοσιακοί
οικισμοί εγκαταλείφθηκαν.
Η δεύτερή μου επίσκεψη στη
Σύμη έγινε πριν λίγες μέρες
ο φίλος μου ο κ. Γιάννης
Κουμπιάδης, δικηγόρος
Ρόδου, με κάλεσε να πάμε

πάει στην Αυστραλία για 12
χρόνια, αλλά ο νούς του ήταν
να γυρίσει στο νησί, όπως και
έκανε. Φθάνοντας πήραμε τα
κλειδιά των δωματίων μας και
βάζοντας τα μαγιά βουτήξαμε

στην αλησμόνητη γαλανή και
πεντακάθαρη θάλασσα της
Σύμης. Είναι μερικές στιγμές
σαν κι αυτές στη ζωή του
ανθρώπου που μένουν στη
μνήμη του για πάντα.
Μετά το μπάνιο και το
ηλιοβασίλεμα καθήσαμε στην

Διπλό μακελειό στη Νορβηγία
με βομβιστική επίθεση στην
«καρδιά» της πρωτεύουσας που
στοίχισε τη ζωή σε 7 ανθρώπους

κυβερνητικά κτίρια και εκδήλωση
του Εργατικού κόμματος, στην
οποία σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες
πληροφορίες θα παρευρισκόταν ο
πρωθυπουργός.

και τραυμάτισε σοβαρά ακόμη 90,
λίγο πριν από την επίθεση ενόπλου
στο νησί Ουτοέγια, από την
οποία - σύμφωνα με την τελευταία
ανακοίνωση της αστυνομίας σκοτώθηκαν τουλάχιστον 84
ακόμη άνθρωποι.

Η αστυνομία, σύμφωνα με το
Associated Press, ανέφερε ότι
17 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί
σοβαρά. Οι αρχές επιβεβαίωσαν
ότι η έκρηξη στα κυβερνητικά
κτίρια προκλήθηκε από βόμβα.
Ο αξιωματούχος της αστυνομίας,
Τορ Λάνγκλι, είπε ότι «ενδέχεται

Ο τρόμος κυριαρχεί τις τελευταίες
ώρες στην πρωτεύουσα της
Νορβηγίας και η αστυνομία καλεί
τους κατοίκους να μην βγαίνουν
από τα σπίτια τους, ενώ στους
δρόμους έχει βγει ο στρατός. Τα
χτυπήματα φέρονται να είναι μία
συντονισμένη επίθεση εναντίον
της Νορβηγίας, καθώς στόχοι ήταν

να πρόκειται για παγιδευμένο
αυτοκίνητο».
Λίγο αργότερα ένοπλος άνοιξε
πυρ σε συγκέντρωση της νεολαίας
του Εργατικού κόμματος στο
νησί Ουτοέγια, νότια του Όσλο.
Ο άνδρας φορούσε στολή

( Συνέχεια στη σελίδα 17)
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Στρατιωτική παρέλαση για τη Γαλλική Επανάσταση
[kathimerini.gr]
ΠΑΡΙΣΙ. Σε κλίμα συγκίνησης, εξαιτίας του θανάτου έξι Γάλλων στρατιωτών στο Αφγανιστάν,
έγιναν χθες οι εορταστικές εκδηλώσεις και η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Παρίσι,
με αφορμή την εθνική εορτή για την επέτειο της Γαλλικής Επανάστασης. Με το πέρας των
εκδηλώσεων, ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη του κυβερνητικού
συμβουλίου Αμυνας, για τη γαλλική πολιτική στο Αφγανιστάν. Στόχος της, όπως τόνισε, είναι
η δημιουργία νέων συνθηκών ασφαλείας για τους Γάλλους στρατιώτες ενόψει της μεταβατικής
περιόδου μέχρι την αποχώρηση των γαλλικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν. Ωστόσο, ο Σαρκοζί
απέκλεισε πρόωρη
αποχώρηση των
στρατευμάτων και
επανέλαβε ότι ισχύει το
σχετικό χρονοδιάγραμμα
που ανακοίνωσε στην
αρχή της εβδομάδας,
σύμφωνα με το οποίο
η αποχώρηση των
δυνάμεων θα έχει
ολοκληρωθεί μέχρι το
2013.
Η Γαλλίδα υποψηφία
των Πρασίνων στις
προεδρικές εκλογές του
2012, Ευά Ζολί, πρότεινε
να αντικατασταθεί η
στρατιωτική παρέλαση
της 14ης Ιουλίου από
παρέλαση πολιτών που θα τιμά τις αξίες που ενώνουν τους Γάλλους. Την παρέλαση στα Ηλύσια
Πεδία παρακολούθησε πλήθος κόσμου που επεφύλαξε θερμή υποδοχή στους στρατιώτες που
επέστρεψαν από αποστολές στο Αφγανιστάν και την Ακτή Ελεφαντοστού.

Η 14η Ιουλίου σήμερα
Η εορτή της 14ης Ιουλίου γνωρίζει πάντα μεγάλη επιτυχία. Στο Παρίσι, η παραδοσιακή
στρατιωτική παράδοση στα Ηλύσια Πεδία αποτελεί αντικείμενο σχολαστικής προετοιμασίας.
Παντού γίνονται χοροί, φωταγωγίες και βεγγαλικά.

ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΟΥΣ
Από την Thomy Parianou, Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011
Το χάλι αυτό που συμβαίνει ειδικά στο κέντρο της Αθήνας,
οφείλεται εκτός από την αδιαφορία του Κράτους, κυρίως στους
Ελληνάρες αυτούς που λάκισαν για χλιδάτα προάστια και
γέμισαν τα παλιά σπίτια τους στο κέντρο με λαθρομετανάστες
που τους τα νοικιάζουν με το κεφάλι και πλουτίζοντας εις βάρος
και των λαθρομεταναστών αλλά κυρίως όλων των Ελλήνων
κατοίκων του κέντρου που είδαν ξαφνικά τις γειτονιές τους να
μετατρέπονται σε τριτοκοσμικές και άκρως επικίνδυνες ζούγκλες
- γκέτος! Δείτε λοιπόν τι μπορείτε να κάνετε για να βάλετε ένα
φρένο σε όλα αυτά:
Aπό μόνες τους οι υπηρεσίες δεν κάνουν απολύτως τίποτα χωρίς
καταγγελία.

ΣΔΟΕ
Όσοι γνωρίζουν στοιχεία ιδιοκτητών που νοικιάζουν
παράνομα σε λαθρομετανάστες μπορούν να κάνουν ανώνυμη
καταγγελία στο ΣΔΟΕ στο kataggelies@sdoe.gr ή στο Φαξ
210-3239721/6990014. Καλό είναι να έχετε το ΑΦΜ του
ιδιοκτήτη (το βρίσκετε από λογαριασμό της ΔΕΗ) και θα
δώσετε επίσης πληροφορίες για την παράβαση (π.χ. νοικιάζει
σε 10 λαθρομετανάστες). Ζητάτε να ελεγχθούν άμεσα από
τις υπηρεσίες και τα κλιμάκια ελέγχου του ΣΔΟΕ. Ίσως στην
επαρχία που είναι πιο μαζεμένα τα πράγματα μπορείτε να κάνετε
ανώνυμη καταγγελία κατευθείαν στην Εφορία με τηλέφωνο και
να δώσετε μόνο το όνομα και την διεύθυνση του διαμερίσματος
όπου γίνεται η παράνομη ενοικίαση.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
Πιο άμεση παρέμβαση και πιο απλή διαδικασία. Ανώνυμη
καταγγελία στο 1539 με στοιχεία για τον χώρο, όπου υπάρχουν
λαθραίοι. Αναφέρεστε σε υγειονομικές παραβάσεις, όπως
δυσοσμία, σκουπίδια, ακαταστασίες, ακαθαρσίες, νερά,
υπεράριθμοι μέσα στα οικήματα - σπίτια – διαμερίσματα κλπ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
Τσουχτερά πρόστιμα (όπως και της Εφορίας). Πηγαίνετε στο
http://www.poleodomia.gov.gr.
Στα στοιχεία σημειώστε τα στοιχεία του ιδιοκτήτη που
καταγγέλλετε (όσα έχετε). Στο πλαίσιο αναλύετε την
πολεοδομική παράβαση π.χ. νοικιάζει κατάστημα, υπόγεια,
αποθήκες κλπ ως κατοικία, ως χώρο λατρείας κλπ

Οι πρόεδροι της 5ης Δημοκρατίας έφεραν κάποιες αλλαγές στη διεξαγωγή των εορτασμών της
ημέρας. Για να ξανασμίξει με την παράδοση του επαναστατικού Παρισιού, ο Πρόεδρος Ζισκάρ
Ντ’Εστέν έκανε παρέλαση των στρατευμάτων ανάμεσα στην πλατεία της Βαστίλλης και την
πλατεία Δημοκρατίας.
Υπό την προεδρία του Φρανσουά Μιττεράν, η 14η Ιουλίου 1989 υπήρξε μια δυνατή στιγμή του
εορτασμού των διακοσίων χρόνων της Γαλλικής Επανάστασης. Πολλοί ξένοι αρχηγοί κρατών
παρακολούθησαν την « Μασσαλιώτιδα », ένα θέαμα του Ζαν-Πωλ Γκουντ (Jean-Paul Goude).
Το 1994, γερμανοί στρατιώτες του κοινού στρατιωτικού σώματος, Eurocorps, συμμετέχουν στην
παρέλαση στα Ηλύσια Πεδία σε δείγμα συμφιλίωσης.
Από την εκλογή του Προέδρου Σιράκ, πολλοί νέοι απ’όλη τη Γαλλία και στρατιωτικοί, είναι
καλεσμένοι στην δεξίωση που δίνεται στον κήπο του προεδρικού μεγάρου στα Ηλύσια Πεδία μετά
την παρέλαση.
Eoρτασμός της επετείου της Γαλλικής Επανάστασης στην Αψίδα του Θριάμβου

Οριστική απαγόρευση ανέγερσης μιναρέδων στην Ελβετία
Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011 Αντώνης Ανακέφαλος
Ως απαράδεκτες χαρακτήρισε το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου,τις προσφυγές
μουσουλμανικών οργανώσεων,που υποστήριζαν ότι, η απαγόρευση ανέγερσης μιναρέδων στην Ελβετία,
είναι αντίθετη με την Σύμβαση προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων.Με απόφαση του, κατά πλειοψηφία,
το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, απέρριψε, ως απαράδεκτες, τις προσφυγές
μουσουλμανικών
οργανώσεων της
Ελβετίας, στις οποίες
υποστηρίζονταν ότι, η
απόφαση των Ελβετικών
αρχών -που πάρθηκε
κατόπιν δημοψηφίσματοςνα απαγορεύσουν την
ανέγερση μιναρέδων στη
χώρα, είναι αντίθετη με τις
διατάξεις της Σύμβασης
Προστασίας Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
Το Δικαστήριο
κήρυξε απαράδεκτες
τις προσφυγές των
μουσουλμανικών
οργανώσεων, με το
αιτιολογικό ότι τα μέλη
τους δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπήρξαν, άμεσα ή έμμεσα «θύματα» της σχετικής απόφασης των Ελβετικών
αρχών καθώς και ότι, η απαγόρευση για ανέγερση μιναρέδων, δεν συνιστά παραβίαση της θρησκευτικής
ελευθερίας και των διακρίσεων εξαιτίας της θρησκείας.
Στις 29 Νοεμβρίου 2009, η Ελβετική κυβέρνηση διεξήγαγε δημοψήφισμα σχετικά με το εάν το ελβετικό
δίκαιο, θα πρέπει να επιτρέπει την περαιτέρω κατασκευή μιναρέδων στην Ελβετία. Η απάντηση ήταν ένα
ηχηρό «όχι», με 22 από τις 26 επαρχίες της Ελβετίας ψηφίσει υπέρ της απαγόρευσης ή, σε πραγματικούς
όρους, η πλειοψηφία του 57,5%.
Η απαγόρευση θα πρέπει τώρα να προστεθεί στο Σύνταγμα της Ελβετίας. Μόνο τέσσερα τζαμιά στην Ελβετία
έχουν ακόμη και τους μιναρέδες, καθώς και δύο ακόμη είχαν προγραμματιστεί πριν από την απαγόρευση.
Έτσι, η ψηφοφορία δεν ήταν μια αντίδραση σε κάποιο σοβαρό πρόβλημα μιναρέ επηρεάζοντας την ελβετική
κοινωνία.
Οι 400.000 μουσουλμάνοι της Ελβετίας είναι τουρκικής και αλβανικής καταγωγής.

17 Γνώμη

Τουλάχιστον 90 νεκροί από τη διπλή επίθεση στη Νορβηγία του Όσλο, την καταδικάζω με το
(Συνέχεια από σελίδα 15)

μεγαλύτερο σθένος, την κρίνω
αποκρουστική και απαράδεκτη»
ανέφερε στην επιστολή του ο
πρόεδρος της Γαλλίας.Ο υπουργός
Εξωτερικών της Βρετανίας,
Ουίλιαμ Χέιγκ εξέφρασε με γραπτή
δήλωσή του τα συλλυπητήριά του
«σε όσους έχασαν συγγενείς, ή
τραυματίστηκαν στη βομβιστική
επίθεση η οποία έγινε στο Όσλο».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ:

Γεννήσεις

Στις 21 Ιουλίου 2011, H Janelle και ο Δημήτρης Καρατσίκης
απέκτησαν την πρωτότοκη κόρη τους Elleni-marie 8 lbs στο
γενικό Νοσοκομείο στη Βικτόρια. Μητέρα και κόρη χαίρουν
καλής υγείας. Τους ευχόμαστε να τους ζήσει.

«Η Βρετανία καταδικάζει όλες
τις τρομοκρατικές ενέργειες,
συμπαραστέκεται στη Νορβηγία και
τους συμμάχους μας απέναντι σε
παρόμοιες ωμότητες. Δεσμευόμαστε
χωρίς ανάπαυλα να εργαζόμαστε
με τους συμμάχους μας ώστε να
καταπολεμηθεί η τρομοκρατία με
όλες τις μορφές της» κατέληξε ο
Ουίλιαμ Χέιγκ.

αστυνομικού και σύμφωνα με το
νορβηγικό ραδιόφωνο NRK έχει
συλληφθεί.
Μάλιστα, ο Νορβηγός υπουργός
Δικαιοσύνης Κνουτ Στορμπέργκετ,
επιβεβαίωσε λίγο αργότερα τη
σύλληψη, ενώ ανέφερε ότι ο
άνδρας που βρίσκεται στα «χέρια»
των αρχών είναι Νορβηγός.
«Ενας άνθρωπος συνελήφθη. Με
ενημέρωσαν ότι πρόκειται για έναν
Νορβηγό», δήλωσε ο Στορμπέργκετ
σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον
πρωθυπουργό Γενς Στόλτενμπεργκ.
«Δεν ξέρω πολλά για αυτόν»,
πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τα ξένα
ειδησεογραφικά πρακτορεία,
πρόκειται για τον 32χρονο Anders Behring Breivik, ο οποίος
στη σελίδα του στο Facebook
δηλώνει στις πολιτικές πεποιθήσεις
Συντηρητικός, ενώ σύμφωνα με
τη νορβηγική τηλεόραση έχει
διασυνδέσεις με ακροδεξιές
οργανώσεις.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο
NRK ότι είδε περισσότερες από
20 σορούς στη συγκέντρωση, αν
και επίσημα η αστυνομία δεν έχει
δώσει στοιχεία για τη δεύτερη αυτή
επίθεση. Επίσης, σύμφωνα με τις
μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων, ο
άνδρας έφτασε με πλοίο στο νησί
ντυμένος αστυνομικός.
Περπατώντας στην ακτή φώναξε
σε κάποια νεαρά άτομα τα οποία
γυρνώντας να δουν τι ήθελε
αντίκρισαν το όπλο του. Ο άνδρας
άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως
στα νεαρά άτομα που έβρισκε
στον δρόμο του. Εκείνα για να
σωθούν έπεσαν άκόμη και στο
νερό προσπαθώντας να διαφύγουν
κολυμπώντας. Αυτός συνέχισε να
πυροβολεί ακόμη και στη θάλασσα.
Κάποιοι κρύφτηκαν πάνω στα
δέντρα όπου πρόλαβαν να
στείλουν μήνυμα tweet ζητώντας
απεγνωσμένα βοήθεια, όπως
μετέδωσε η βρετανική Sun.
Παράλληλα, εδώ και αρκετές
ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη
επιχείρηση απεγκλωβισμού των
ανθρώπων, που ήταν στα κτίρια
τη στιγμή της έκρηξης. Οι αρχές
εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός
των τραυματιών θα αυξηθεί, καθώς
δεν γνωρίζουν πόσοι παραμένουν
παγιδευμένοι.
Οι New York Times δημοσίευσαν
ότι σύμφωνα με τις πρώτες
πληροφορίες πίσω από την επίθεση
βρισκόταν η τρομοκρατική
οργάνωση, Ansar al-Jihad al-Alami
ή «Βοηθοί της παγκόσμιας τζιχάντ»,
που εξέδωσε ανακοίνωση και
ανέλαβε την ευθύνη. Το μήνυμα

ανέφερε ότι η επίθεση αποτελεί
απάντηση στην παρουσία των
νορβηγικών στρατευμάτων στο
Αφγανιστάν και σε προσβολές
στον προφήτη Μωάμεθ. «Αυτό
που βλέπετε είναι μόνο η αρχή και
θα έρθουν ακόμη περισσότερα»
υπογραμμίζεται στο μήνυμα που
ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί
επίσημα.
Η οργάνωση είναι άγνωστη και
μπορεί και να μην υπάρχει σύμφωνα
με τις αναφορές των Αμερικανών
αρμοδίων, ενώ ο συσχετισμός έγινε
γιατί ο διάδοχος του Οσάμα Μπιν
Λάντεν αλ Ζαουάχρι είχε απειλήσει
τη Νορβηγία λόγω της στήριξης
της χώρας στις αμερικανικές
επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν, όπως
γράφουν χαρακτηριστικά οι New
York Times.
Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας,
Τζενς Στόλτεμπεργκ ανέφερε
ότι «η κατάσταση είναι πολύ
σοβαρή. Ακόμη κι αν είμαστε καλά
προετοιμασμένοι, είναι πάντα

αρκετά δραματικό όταν συμβαίνει
κάτι τέτοιο».
«Είναι σημαντικό να μην αφήσουμε
τους εαυτούς μας να φοβηθούν.
Γιατί σκοπός αυτού του είδους της
βίας είναι να δημιουργήσει φόβο»
κατέληξε ο πρωθυπουργός, που δεν
έχει αποκαλύψει την τοποθεσία που
βρίσκεται.
Καταδίκη από ΗΠΑ, Βρετανία
και Γαλλία
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων
Πολιτειών Μπαράκ Ομπάμα
εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στη
Νορβηγία, που επλήγη από φονικές
επιθέσεις, καλώντας συγχρόνως τη
διεθνή κοινότητα σε «συνεργασία
κατά της τρομοκρατίας.
«Θέλω να εκφράσω τα προσωπικά
συλλυπητήριά μου στους
Νορβηγούς» είπε ο Αμερικανός
πρόεδρος, υποδεχόμενος στο οβάλ
γραφείο τον πρωθυπουργό της Νέας
Ζηλανδίας, Τζον Κέι.
Αυτές οι επιθέσεις ήλθαν να
θυμίσουν σε όλη τη διεθνή
κοινότητα το διακύβευμα, να
εμποδίζονται τέτοιες τρομοκρατικές
ενέργειες, αλλά και την ανάγκη
συνεργασίας στον τομέα των
πληροφοριών, σημείωσε ο Μπαράκ
Ομπάμα.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος
της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί
χαρακτήρισε τη φονική επίθεση
μέσα στο Όσλο «πράξη
αποκρουστική και απαράδεκτη»,
με επιστολή, που απέστειλε στον
πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γενς
Στόλτενμπεργκ.
«Μόλις πληροφορούμαι, με βαθιά
συγκίνηση, τη φονική έκρηξη
σήμερα το απόγευμα στο κέντρο

Σοβαρές καταστροφές έγιναν στο
17 ορόφων συγκρότημα κτιρίων στο
Όσλο που στεγάζεται το γραφείο
του πρωθυπουργού.
Η έκρηξη κατέστρεψε τα
περισσότερα παράθυρα και
κομμάτια μετάλλου έχουν πέσει
στον δρόμο. Ζημιές υπάρχουν και
σε κυβερνητικά κτίρια, όπως το
υπουργείο Ενέργειας.

Η λέξη της εβδομάδας
(λέξεις της παραλίας):
Σαγιονάρα
γράφει ο Γιώργος Δαμιανός
Σαγιονάρα στα γιαπωνέζικα
σημαίνει “αντίο”. Αυτός ο
γιαπωνέζικος χαιρετισμός θα
γίνει γνωστός στη Δύση, μετά
το β’ παγκόσμιο πόλεμο, όταν ο
Αμερικανός συγγραφέας James
Albert Michener (1907; – 1997)
έγραψε το μυθιστόρημα “sayonara”. Η λέξη, όμως, θα φτάσει
στα λαϊκά στρώματα το 1957,
όταν ο σκηνοθέτης Joshua Logan
θα μεταφέρει το μυθιστόρημα
του Michener στη μεγάλη οθόνη
και θα σημειώσει πολύ μεγάλη
επιτυχία για τα δεδομένα της
εποχής του. Πρόκειται για μία
ρομαντική αμερικάνικη ταινία
με τον Μάρλον Μπράντο, στο
ρόλο ενός Αμερικανού πιλότου,
που ερωτεύεται μία γιαπωνέζα
(την Ουμέκι Μιγιόσι). Κατά
το σενάριο ο Μπράντο θα
εγκαταλείψει την αγαπημένη
του, εξ ου και ο “δακρύβρεχτος”
τίτλος “σαγιονάρα” (: αντίο).
Καλά όλα αυτά, αλλά τι σχέση
έχει
ο χαιρετισμός, το μυθιστόρημα
και η ταινία με τα τα υποδήματα/
παντόφλες*; Κατά σύμπτωση
οι γιαπωνέζες ηθοποιοί της
ταινίας φοράνε τα παραδοσιακά
τους υποδήματα που μοιάζουν
με τις παντόφλες (αργότερα,
κυρίως εμεις, οι Έλληνες, θα
ονομάσουμε “σαγιονάρα” ) και
από τότε θα σημειώσουν μεγάλη
εμπορική επιτυχία στη Δύση.
Έπρεπε, βέβαια, να δώσουν και
ένα όνομα σε αυτά τα υποδήματα
και τι το πιο εύκολο από τον
τίτλο της ίδιας της ταινίας :
Sayonara. Φαίνεται πάντως ότι
η λέξη παρέμεινε, κυρίως, στην
Ελλάδα, αφού οι αγγλόφωνοι
τα ονομάζουν: flip-flops, γαλλ.:
Tong, ιταλ: infradito.
Για την Ιστορία της ταινίας,
η Μιγιόσι θα γίνει η πρώτη
Ασιάτισσα που θα πάρει το
βραβείο Όσκαρ. το υπόλοιπο
Cast: Marlon Brando (Lloyd
‘Ace’ Gruver), Patricia Owens
(Eileen Webster), Red Buttons
(Joe Kelly), Miiko Taka (Hanaogi), Ricardo Montalban (Nakamura)
* Η παντόφλα, πιθανόν,
ετυμολογείται από το πάντα +
φελλός (: εξ ολοκλήρου από
φελλό)

AHEPA SCHOLARSHIPS 2011
Deadline for filing applications isOctober 31, 2011
(Except for Ahepa Headquarters-June 10)

GRADUATING HIGH SCHOOL:
Available Scholarships
Sponsors
One Scholarship of $1000
District#26 $500
Daughters of Penelope
$500
One Scholarship of $1000
The Gus Bonnis Memorial*
$1000
One Scholarship of $1000US
Ahepa Headquarters*
$1000US
UNDERGRADUATE/GRADUATE:
Available Scholarships
Sponsors
One Scholarship of $1000 District #26
$1000
One Scholarship of $1000 District #26
$1000
One Scholarship of $1000
Mesotopitis Family $500
The Eleni and Yiannis Daroukakis Memorial $500
ELIGIBILITY:
(a) Resident of British Columbia (includes students from B.C.
studying out of province)
(b)
Minimum B+ average for high school students and B
average for university students
(c)
Applicants must be enrolled and/or accepted to continue
in school in the coming year
(d)
Recipients qualify for a scholarship every other year
(e)
Scholarships with an (*) are available only to a student
who is a member of the junior or senior orders or the child of a
member of the senior orders of Ahepa.
Applications can be obtained from the office of the secretary of the
Hellenic Community of Vancouver and the Greek Community of
East Vancouver or from the members of the Scholarship Committee listed below.
Paul Michael 604 - 732-6145District Governor Dist. #26
Bernadette Falias 604 - 327-4231
Scholarship Committee Chair email-falias01@telus.net
Nikki Roussanidis		
604 - 734-1775 President
Poseidon Chapter #179
Nick Mesotopitis 604 - 224 9249 President Vancouver Chapter
CJ#6
John Preovolos 604 - 522 4857 Secretary Burnaby Chapter CJ31
email-jpreovolos@telus.net
Kosta Niketas 250 - 386-1361 President Victory Chapter #CJ16
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Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου
Βουλευτής Επικρατείας Ν.Δ.
Συνάντηση με Ελληνοαμερικανούς φοιτητές δημοσιογραφίας

ΚΥΠΡΟΣ 1974 : 20 ΙΟΥΛΙΟΥ
1974...Ο ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΥΠΡΟ ΕΧΕΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ
Σήμερα η 37η επέτειος από την τουρκική εισβολή
20/7/2011 11
Συμπληρώνονται σήμερα 37 χρόνια
από τη βάρβαρη τουρκική εισβολή
και τη συνεχιζόμενη κατοχή
μεγάλου τμήματος της Κυπριακής
Δημοκρατίας, από τον τουρκικό
στρατό.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2011
Ελληνοαμερικανούς
φοιτητές, που σπουδάζουν
Δημοσιογραφία
σε
πανεπιστήμια των Ηνωμένων
Πολιτειών και επισκέπτονται
τη χώρα μας στο πλαίσιο
προγραμμάτων
«Reinventing Greece» της Μη
Κερδοσκοπικής Οργάνωσης
“The Next Generation Initiative (HelleNext)” έδωσε η
Βουλευτής Επικρατείας και
Αναπληρώτρια
Τομεάρχης
Περιβάλλοντος, κα. ΔιονυσίαΘεοδώρα Αυγερινοπούλου.
Η πρωτοβουλία HelleNext
ξεκίνησε το 2005 με σκοπό
να προσφέρει σε νέους και
νέες ουσιαστικούς τρόπους
για να συνάψουν σταθερούς,
μόνιμους δεσμούς μεταξύ
τους,
με
κοινοτικούς
ηγετικούς παράγοντες, και
την κληρονομιά τους.
Οι
ομογενείς
φοιτητές,
που αναζητούν μέσα από
συνεντεύξεις και ρεπορτάζ
το σημερινό πρόσωπο της
Ελλάδας, αλλά και τις
δυνάμεις που θα αναδείξουν
τη νέα δυναμική της μετά τη
σημερινή δύσκολη οικονομική
και
πολιτική
συγκυρία,
επικέντρωσαν τις ερωτήσεις

τους στους τρόπους με τους
οποίους η χώρα μπορεί να
βγει από την ύφεση.
Η
κα.
Αυγερινοπούλου
υποστήριξε ότι η ελληνική
οικονομία
πρέπει
να
μετασχηματιστεί υπό νέα
προσέγγιση, η οποία θα
θέτει τους υψηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης σε συγχορδία με
την βιώσιμη ανάπτυξη και
επεσήμανε την ανάγκη για
νέα οικονομικά εργαλεία,
αλλά και για τεχνολογική
καινοτομία προκειμένου να
δημιουργηθούν περισσότερες
θέσεις εργασίας ιδίως για
τη νέα γενιά. Η δε νέα γενιά
δεν πρέπει να αποθαρρύνεται
από τις δυσκολίες που περνά
η χώρα μας και το διεθνές
οικονομικό σύστημα, αλλά θα
πρέπει να δραστηριοποιηθεί,
να συμμετάσχει στα κοινά
και να γίνει συμμέτοχος στη
λύση.
Για
την
προσέλκυση
ξένων επενδύσεων, η κα.
Αυγερινοπούλου επεσήμανε
ότι χρειάζεται πιο ευέλικτη, πιο
γρήγορη, πιο αποτελεσματική
και λιγότερο γραφειοκρατική
δημόσια διοίκηση. Προσέθεσε
δε, ότι ειδικά στον τομέα
της πράσινης οικονομίας

και της αξιοποίησης των
οικοσυστημάτων χρειάζεται
έντονη
προσπάθεια
άρσης νομικών εμποδίων,
συμπύκνωση των νόμων,
ενσωμάτωση και εφαρμογή
του ευρωπαϊκού δικαίου, αλλά
και ριζική αλλαγή του τρόπου
έρευνας των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και έκδοσης των
περιβαλλοντικών αδειών.
Η Αναπληρώτρια Τομεάρχης
Περιβάλλοντος
επεσήμανε
εξάλλου, ότι ακόμη και σε
καιρούς οικονομικής κρίσης
δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι
το μεγαλύτερο προσόν της
χώρας είναι η ίδια η χώρα,
ο φυσικός πλούτος της και
οι πολίτες της. Τέλος, η κ.
Αυγερινοπούλου, η οποία
όταν σπούδαζε κι αυτή στο
εξωτερικό παρακολουθούσε
τις δραστηριότητες του “Reinventing Greece” χαιρέτισε
την
πρωτοβουλία
των
Ελληνοαμερικανών φοιτητών
για την προβολή της χώρας
μας και ευχήθηκε καλή
σταδιοδρομία στους νέους
δημοσιογράφους, ελπίζοντας
να έχουν πάντα καλές
ειδήσεις και καλά πρότυπα να
μεταφέρουν στην κοινωνία.

Ως συνέπεια της συνεχιζόμενης
κατοχής, η Κύπρος είναι η μόνη χώρα
της ΕΕ, η οποία είναι διχοτομημένη
και χιλιάδες πολίτες της ζουν
εκτοπισμένοι από τις πατρογονικές
τους εστίες. Οι διαπραγματεύσεις
για την επίλυση του κυπριακού
συνεχίζονται χωρίς όμως πρόοδο,
λόγω της αρνητικής στάσης της
Τουρκίας.
Όπως αναφέρει σε αφιέρωμα του το
ΑΠΕ στα κατεχόμενα βρίσκεται από
χθες ο Τούρκος πρωθυπουργός, Ταγίπ
Ερντογάν, ο οποίος με δηλώσεις του
δίνει ρεσιτάλ αδιαλλαξίας. Σήμερα
θα παραστεί σε παρέλαση του
τουρκικού στρατού στο κατεχόμενο
τμήμα της Λευκωσίας.
Στις 5.30 το πρωί, ώρα που το 1974
ξεκίνησε η τουρκική εισβολή, στις
ελεύθερες περιοχές της Κύπρου
ήχησαν οι σειρήνες. Ο κυπριακός
Ελληνισμός τιμά τους πεσόντες κατά
την τουρκική εισβολή, καταδικάζει
τη συνεχιζόμενη κατοχή του ενός
τρίτου του εδάφους της Κύπρου και
διατρανώνει την αποφασιστικότητά
του να αγωνιστεί για την
απελευθέρωση και την επανένωση
του νησιού.
Το πρωί, στον Τύμβο της
Μακεδονίτισσας τελέστηκε από
τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο

επιμνημόσυνη δέηση, υπέρ των
πεσόντων αξιωματικών και οπλιτών
κατά την τουρκική εισβολή του
1974.
Στη συνέχεια, στον ιερό ναό
Παναγίας
Φανερωμένης
ο
αρχιεπίσκοπος τέλεσε το μνημόσυνο
όλων των πεσόντων και ανέπεμψε
δέηση για την απελευθέρωση
της Κύπρου και τη διακρίβωση
της τύχης των αγνοουμένων.
Μεταξύ άλλων, παρέστησαν και
κατέθεσαν στεφάνια ο πρόεδρος
της
Κυπριακής
Δημοκρατίας,
Δημήτρης Χριστόφιας, ο υπουργός
Εθνικής Άμυνας, Πάνος Μπεγλίτης
και εκ μέρους της Βουλής των
Ελλήνων ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ,
Ευστάθιος Κουτμερίδης, επικεφαλής
διακομματικής αντιπροσωπείας.
Τα κυπριακά πολιτικά κόμματα με
ανακοινώσεις τους, καταδικάζουν
την τουρκική εισβολή και αποτίουν
φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν
υπερασπιζόμενοι
την
εδαφική
ακεραιότητα
της
Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Καταγγέλλουν, επίσης, την τουρκική
πλευρά για την αδιαλλαξία, που
τηρεί στις συνομιλίες καθώς και
την παράνομη επίσκεψη του
πρωθυπουργού της Τουρκίας στα
κατεχόμενα και τις εμπρηστικές
δηλώσεις του.
Τα κόμματα επισημαίνουν την
ανάγκη για ενότητα και τονίζουν
ότι μόνο με κοινή προσπάθεια θα
καμφθεί η τουρκική αδιαλλαξία,
ώστε να ανοίξει ο δρόμος για λύση
του Κυπριακού.

Ισχυρός στρατηγικός άξονας
Ελλάδος-Ισραήλ
αναζητήσει συμμάχους στον χώρο
της Μέσης Ανατολής, επικαλούμενη
τον κοινό αραβομουσουλμανικό
παρονομαστή. Επίσης είναι βέβαιο
ότι θα επιχειρήσει να εκμεταλλευθεί
πολιτικά και διπλωματικά την
σαρωτική ανατροπή των αραβικών
καθεστώτων της βορείου Αφρικής
και της Μέσης Ανατολής.
Η Τουρκία
ενδεχομένως
θα
μπορούσε να γίνει αποδεκτή στην
ενεργειακή ελίτ που διαμορφώνεται
στην Ανατολική Μεσόγειο, εάν
αναθεωρούσε εκ βάθρων την
συγκρουσιακή της σχέση με
τΣτο μεταξύ, την αποτυχία των
συνομιλιών για την ομαλοποίηση των
διπλωματικών σχέσεων ΤουρκίαςΙσραήλ, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί
μετά την ισραηλινή επίθεση σε
διεθνή ύδατα, τον περασμένο Μάιο
εναντίον του τουρκικού πλοίου Mavi
Marmara, επιβεβαίωσε ισραηλινή
πηγή.
Στο μεταξύ, την αποτυχία των
συνομιλιών για την ομαλοποίηση των
διπλωματικών σχέσεων ΤουρκίαςΙσραήλ, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί
μετά την ισραηλινή επίθεση σε
διεθνή ύδατα, τον περασμένο Μάιο
εναντίον του τουρκικού πλοίου Mavi
Marmara, επιβεβαίωσε ισραηλινή
πηγή.

Σύμφωνα με την πηγή που μίλησε
στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον
όρο της διατήρησης της ανωνυμίας
της, οι εντατικές συνομιλίες
ανάμεσα στις δύο χώρες που
πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη
και στην Γενεύη, δεν έφτασαν σε
κάποιον συμβιβασμό σχετικά με το
αίτημα της Τουρκίας για επίσημη
απολογία και την άρνηση του Ισραήλ
να εκφράσει κάτι περισσότερο από
τη λύπη του για το θάνατο των εννέα
Τούρκων ακτιβιστών.
Ούτε η Τουρκία, ούτε το Ισραήλ
υπέγραψαν την έκθεση του ΟΗΕ για
το περιστατικό, η οποία αναμένεται
να παραδοθεί στον γενικό γραμματέα
των Ηνωμένων Εθνών.
Η άρνηση του Ισραήλ να υπογράψει
την έκθεση εστιάζεται στο ότι η
έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα
ότι οι κομάντος ενήργησαν με τρόπο
“υπερβολικό και αδικαιολόγητο”
απέναντι στο Μαβί Μαρμαρά.
Η επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών
επιβεβαίωσε τη νομιμότητα του
αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας
που έχει επιβληθεί από το Ισραήλ,ως
νόμιμο αμυντικό δικαίωμά του
απέναντι στη τρομοκρατία,σύμφωνα
με Ισραηλινή πηγήο Ισραήλ που
αποτελεί όμως το βασικό χαρτί για
την ανάδειξή της σε περιφερειακή
μουσουλμανική δύναμη.

19 Γνώμη

Στην Αθήνα η Χίλαρι Κλίντον
(Συνέχεια από σελίδα 4)
πολιτιστικά αγαθά, καθώς θα είναι
παράνομη η εισαγωγή τους στις
ΗΠΑ αν δεν υπάρχει προηγούμενη
πιστοποίηση από τις ελληνικές
αρχές, ακυρώνοντας το κίνητρο
της υπεξαίρεσης. Η υπουργός
Εξωτερικών των ΗΠΑ παρατήρησε
πως αυτή είναι η 15η συμφωνία με
το ίδιο αντικείμενο που υπογράφουν
οι Ηνωμένες Πολιτείες («από
την Καμπότζη ως την Κύπρο»)
και έχει αξιολογηθεί ως ιδιαίτερα

αποτελεσματική, ενώ υπογράμμισε
πως οι ΗΠΑ έχουν μακρά (40χρονη)
παράδοση αφοσίωσης στη διατήρηση
της παγκόσμιας κληρονομιάς.
Συναντήθηκαν Χίλαρι Κλίντον Σαμαράς
Περίπου 45 λεπτά διήρκεσε η
συνάντηση του προέδρου της Ν.Δ.,
Αντώνη Σαμαρά, με την υπουργό
Εξωτερικών των Η.Π.Α., Hillary
Clinton.
Στη
συνάντηση
κυριάρχησαν
θέματα που αφορούν στην ελληνική
οικονομία, ενώ η κα Clinton
εξέφρασε και τον θαυμασμό της για
το Μουσείο της Ακρόπολης.
Ο κ. Σαμαράς, από την πλευρά
του, ανέπτυξε τη δική του πρόταση
για τη διαχείριση της ελληνικής
κρίσης χρέους και την ανάπτυξη
της ελληνικής οικονομίας, ενώ
διευκρίνισε ότι η διαφωνία του με
την κυβέρνηση δεν αφορά στους

στόχους, που είναι η μείωση του
χρέους και του ελλείμματος, αλλά
στους τρόπους για την επίτευξή τους.
Στη συνάντηση παρευρέθησαν
ο αντιπρόεδρος του κόμματος,
Δημήτρης
Αβραμόπουλος,
ο
τομεάρχης Εξωτερικών, Πάνος
Παναγιωτόπουλος, και ο διευθυντής
του γραφείου του, Κωνσταντίνος
Αρβανιτόπουλος.
Αντιδράσεις από τα κόμματα

Το ΚΚΕ σχολίασε ότι η υπουργός
εξωτερικών των ΗΠΑ επιβράβευσε
τη
βάρβαρη
πολιτική
της
κυβέρνησης και προώθησε τη
μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας στα
ιμπεριαλιστικά σχέδια και πολέμους
που εξαπολύουν οι ΗΠΑ και οι
σύμμαχοί τους κατά λαών και χωρών
της Αφρικής και της Μ. Ανατολής.
Για τη συνάντηση του πρωθυπουργού
με την επικεφαλής του Στέιτ
Ντιπάρτμεντ, ο Π.Τριγάζης του ΣΥΝ
δήλωσε:
«Οι
‘καλές
υπηρεσίες’
που
υπόσχεται η κυρία Κλίντον στα
εθνικά μας θέματα δεν μπορούν να
παραπλανήσουν κανέναν. Αυτό που
ενδιαφέρει την Αμερικανίδα υπουργό
των εξωτερικών είναι η συνοχή
της νοτιοανατολικής πτέρυγας του
ΝΑΤΟ και η προώθηση των σχεδίων
που απορρέουν από το νέο δόγμα
της ατλαντικής συμμαχίας, το οποίο
είναι σε ευθεία σύγκρουση με την
υπόθεση της ειρήνης στην ευρύτερη
περιοχή μας και στον κόσμο».

H “ΓΝΩΜΗ” ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΜΗΝ
ΤΗΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Η απουσία μου από το
Βανκούβερ και η στέρηση
να αποχαιρετίσω αγαπημένα
πρόσωπα που έφυγαν με
στενοχώρησε
αφάνταστα,
ιδιαίτερα για τον αγαπητό
και αξέχαστο φίλο Νίκο
Στεφανάκη. Ο Νίκος ,η
γυναίκα του Ξανθή και
οι κόρες τους Καλλιόπη
και Παναγιώτα, ήταν η
πρώτη
οικογένεια
που
γνώρησα με την άφιξή μου
στο Βανκούβερ εδώ και
44 χρόνια. Ήταν η πρώτη
οικογένεια που γιόρτασα μαζί
της το πρώτο μου Ελληνικό
Πάσχα στο Βανκούβερ, αν
και ο αείμνηστος ΝΙΚΟΛΑΣ
ταξίδευε εκείνο το πάσχα
με το TUG BOAT, και δεν
ήταν στο Βανκούβερ, η
εξαίρετη γυναίκα του Ξανθή,
γνωρίζοντας το πόσο χαρά
θα μου έδινε να γιορτάσω το
Ελληνικό Πάσχα μαζί τους
δεν δίσταξε να με καλέσει με
την γυναίκα μου να γιορτάσω
το Πάσχα μαζί της και με τις
μικρές τότε κορούλες της.
Γνωρίζοντας τον αείμνηστο
ΝΙΚΟΛΑ, τις ημέρες που
είχε άδεια, δεθήκαμε ακόμη
περισσότερο.
Το
1949
υπηρετούσε στο Καρπενήσι
ως έφεδρος Ανθυπολοχαγός
και ήταν στη γνωστή Μάχη
στο
Καρπενήσι με τον
ανταρτοπόλεμο. Εγώ μικρός
τότε ηλικίας 12 χρόνων,
έζησα τη φρίκη της Μάχης
αυτής με πολλά αποθεμένα
στην παιδική ψυχική ζωή μου
που δεν έχουν ξεχασθεί μέχρι
σήμερα.
Πολλές
φορές
που
ανταμώναμε
πάντα
στο
σπίτι του και με ένα τραπέζι
ποικιλία φαγητών να τρώνε
άλλοι τόσοι από την παρέα
που είμαστε, μιλούσαμε πάντα
για το Καρπενήσι. Πότε να
μιλάει για τις ωραίες παρέες
που είχε με τις ευκατάστατες
κυρίες στο Καρπενήσι, και
πότε να μιλάει το πώς έπεσε
το Καρπενήσι στους αντάρτες

και πώς αυτός κατάφερε να
αποδράσει από τον κλοιό των
ανταρτών και να συνδεθεί
με τις δυνάμεις του εθνικού
στρατού.
Ο Νίκος Στεφανάκης ήταν
τόσο κοινωνικός όσο και η
γυναίκα του Ξανθή. Οσοι
τους
γνώρισαν είχαν τις
καλλίτερες εντυπώσεις μαζί
τους. Αισθάνομαι ένοχος που
τελευταία αν και είμασταν
γειτόνοι, οι οικογενειακές
υποχρεώσεις , μας βάσταξαν
σε απόσταση και τα χρόνια
κύλισαν και τώρα που έφυγε,

έμεινε μέσα μου μια μεγάλη
ενοχή που με ενοχλεί και με
βασανίζει σκεπόμενος ότι τη
ζωή δεν την φιλοσοφούμε
καθημερινά όπως θα πρέπει.
Μας απασχολούν πολλές
φορές ασήμαντα πράγματα και
σπαταλούμε τον χρόνο μας,
αφήνοντας για αργότερα άλλα
πράγματα ποιο σημαντικά
και όταν αντιλαμβάνομε τα
λάθη μας είναι αργά για να
ζητήσουμε συγνώμη.
Αγαπητέ και αείμνηστε φίλε
Νίκο, ελαφρύ να είναι το
χώμα που σε σκεπάζει.
Κώστας Καρατσίκης

ΠΕΝΘΗ
ΙΑΚΟΒΟΥ ΦΙΛΙΟ
1913-2011
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 22 Ιουνίου 2011 η ΙΑΚΟΒΟΥ
ΦΙΛΙΟ. Τρισάγιο έγινε στην εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου
& Ελένης και η κηδεία της στις 23 Ιουνίου 2011. Στα Παιδιά
της, εγγόνια και δισέγγονα ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1926-2011
Στις 12 Ιουλίου 2011 πέθανε στο Βανκούβερ
ο ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
Γεννήθηκε στο Ταντα της
Αιγύπτου στις 6 Δεκεμβρίου
1926. Το τρισάγιο έγινε στις 18
Ιουλίου 2011 στην εκκλησία
των Αγίων Κωνσταντίνου &
Ελένης. Την Τρίτη 19 Ιουλίου
2011, στην εκκλησία των Αγίων
Κωνσταντίνου
&
Ελένης,
έγινε η κηδεία του και η ταφή
του έγινε στο κοιμητήριο του
Μπούρναμπη.
Στη σύζυγό του για 52 χρόνια
Ξανθή, στις δυο κόρες του Καλιόπη (Γιώργο. Κλεοπάτρα,
Χανθή), Παναγιώτα (Γιώργο, Αγορίτσα, Νικόλαος,
Αναστασία,και Ξανθή), στον έγγονό του Θεοφάνη (Brooke,
Γεωργία και Γιάννα) ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
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GRANDPA J’S
SEASONING

Óôéò Ìðñéæüëåò, óôá ÐïõëåñéêÜ
êáé óôá ØÜñéá.
Äßíåé ìéá áñùìáôéêÞ ãåýóç.
Åßíáé öôéáãìÝíï áðü Ýìðåéñá
åëëçíéêÜ ÷Ýñéá.
Èá ôï âñåßôå óôïõò
áíôéðñïóþðïõò ìáò:

* NEPTUNE FOODS
* PARTHENON FOODS
* MEDITERRANEAN SPECALTY FOODS
* SAPUTO FOOD

Tel: 604-828-7252
4660 Hastings Street, Burnaby, B.C. V5C 2K5

Συμφωνία σε όλα για Ζέκα
24/7/2011 Πηγή: Realnews
Ο μάνατζερ του Ζέκα, Κάρλος Γκονζάλβες, αποκάλυψε πως έχουν συμφωνήσει όλες οι πλευρές και
υπολείπονται λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του 22χρονου Πορτογάλου στον
Παναθηναϊκό.
Η διοίκηση της Σετούμπαλ
δεν το επιβεβαιώνει. Το ίδιο
ισχύει και για τον Παναθηναϊκό.
Ωστόσο, υπάρχει ο εκπρόσωπος
του Ζέκα που ούτε λίγο ούτε
πολύ δεν άφησε περιθώρια να
χαλάσει η μετακίνηση του στο
Τριφύλλι: «Η πρόταση που έχει
γίνει είναι πολύ καλή. Μπορώ να
πως ικανοποιεί και τη δική μας
πλευρά και τη Σετούμπαλ».

ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ

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

Επίσης, ανέφερε πως «το θέμα
δεν είναι οικονομικό. Υπάρχουν
ορισμένες λεπτομέρειες
που αφορούν όλες τις πλευρές. Εμείς για παράδειγμα πρέπει να μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά για
τη χρονική διάρκεια του συμβολαίου του Ζέκα και κάποιες άλλες προεκτάσεις. Με τη Σετούμπαλ
υπάρχει επίσης ένα
ζήτημα αναφορικά
με το ποσοστό
μεταπώλησης που
η ομάδα θέλει να
προστεθεί στη
συμφωνία και το
έχει ζητήσει από τον
Παναθηναϊκό.
Είναι βέβαιοι για την
περαιτέρω εξέλιξη
του και θέλουν να
έχουν επιπλέον
όφελος.
Πάντως, ο Ζέκα
ανυπομονεί να έρθει
στην Ελλάδα και
αυτό εάν δεν αλλάξει
κάτι δραματικά, θα
συμβεί μέσα στη
βδομάδα».
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