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Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ
ΚΑΙ Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ!!!
Απέκλεισαν την Βουλή χιλιάδες διαδηλωτές και πλημμύρισαν την Αθήνα 28 και 29
Ιουνίου Λουκέτο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και Κόλαση στο Σύνταγμα με δεκάδες
τραυματίεςΚόλαση στο Σύνταγμα με δεκάδες τραυματίες
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Αντώνης Ανακέφαλος

Η
Αθήνα
για
δεύτερη
συνεχόμενη
ημέρα
είναι
σε πόλεμο. Το κέντρο είναι
φυσικά απροσπέλαστο από την
Λ. Αλεξάνδρας έως και την
Συγγρού και η ατμόσφαιρα είναι
το λίγότερο αποπνικτική!
Οι μάχες εκτείνονται από
την Πανεπιστημίου και την
Αμερικής, έως την Αμαλίας
και την Καραγιώργη Σερβίας.
Τα μέτωπα σήμερα είναι πολλά
και σε πολλούς δρόμους έχουν
στηθεί οδοφράγματα. Πολλοί
από τους κουκουλοφόρους είναι
οπλισμένοι με σφεντόνες.
«Πεδίο μάχης» έγινε το
Σύνταγμα όπου σημειώθηκαν
επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών
και αντρών των ΜΑΤ, ενώ
οι βόμβες μολότοφ έπεφταν
«βροχή» στη Β. Σοφίας ενώ
από τις «μάχες» μεταξύ

αστυνομικών και διαδηλωτών
στην
Αμαλίας
υπήρξαν
τραυματισμοί, ενώ, δυνάμεις των
ΜΑΤ μπλόκαραν τις σκάλες στην
πλατεία Συντάγματος. Σύμφωνα
με πληροφορίες, περίπου 300
διαδηλωτές με αναπνευστικά
προβλήματα ήταν στο Μετρό
Συντάγματος όπου είχει στηθεί
ένα πρόχειρο ιατρείο. Στην
πλατεία έγινε εκτεταμένη χρήση
χημικών, ενώ από τα μεγάφωνα οι
Αγανακτισμένοι προσπαθούσαν
να εμψυχώσουν τον κόσμο
να επιστρέψει μπροστά από
τη Βουλή. Ο πρόεδρος του
Φαρμακευτικού
Συλλόγου
επίσης μετέβη στο Σύνταγμα,
και ζήτησε από τις αστυνομικές
δυνάμεις να σταματήσουν τη
χρήση χημικών.

H κατάσταση ήταν τόσο
επικίνδυνη που η διοίκηση
του ξενοδοχείου King George
ανακοίνωσε οτι αποφάσισε να το
εκκενώσει. Ολη η ανακοίνωση:
«Η Διεύθυνση του ξενοδοχείου
King George Palace με γνώμονα
την ασφάλεια των ενοίκων και
των εργαζομένων ανακοινώνει
την πλήρη εκκένωση του
ξενοδοχείου
λόγω
του
ανεξέλεγκτου χαρακτήρα των
Νωρίτερα, ομάδα διαδηλωτών επεισοδίων που λαμβάνουν χώρα
κατάφεραν να ρίξουν τα κάγκελα στην Πλατεία Συντάγματος».
που είχαν στήσει οι αρχές

Εξελέγη νέα επικεφαλής του ΔΝΤ η Κριστίν Λαγκάρντ
Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011
Εξελέγη πανηγυρικά η γαλλίδα υπουργός
Οικονομικών, Κριστίν Λαγκάρντ, στη
θέση τηςεπικεφαλής του ΔΝΤ,είχε την
υποστήριξη σύσσωμων των χωρών, για
να αντικαταστήσει τον Ντομινίκ Στρος
Καν.
Μάλιστα, ΗΠΑ και Ρωσία, αλλά και
όλη η Ευρώπη, εδώ και καιρό εξήραν

στον Άγνωστο στρατιώτη, ενώ
έγινε και χρήση μολότoφ με
αποτέλεσμα οι αστυνομικοί
να απαντήσουν με χρήση
χημικών.Ένας από τους άντρες
των ΜΑΤ μάλιστα, πέταξε μια
χειροβομβίδα κρότου λάμψης
πάνω στο μαινόμενο πλήθος των
διαδηλωτών.

τις ικανότητες της και την πολύχρονη
εμπειρία της στη διαχείριση των

οικονομικών.
Πρόκειται για μια ιστορική εκλογή,
καθώς είναι η πρώτη γυναίκα που
επιλέγεται για αυτή τη θέση.
«Το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ
επέλεξε σήμερα την Κριστίν Λαγκάρντ
να διατελέσει γενική διευθύντρια του
ΔΝΤ και πρόεδρος του διοικητικού
συμβουλίου για μία πενταετή θητεία
που θα ξεκινήσει από τις 5 Ιουλίου 2011,
ανέφερε ανακοίνωση του ΔΝΤ.

Ψηφίστηκε με 155 «ναι» το
Μεσοπρόθεσμο και η Ελλάδα
είναι πλέον υπό επίσημη πλήρη
οικονομική κατοχή 138 οχι και
πέντε παρών, Οι Καραγκούνης
και Λιανης ήταν απόντες
Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011 Αντώνης Ανακέφαλος
Οι 155 βουλευτές ψηφίζοντας «ναι»
στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα,επί
της ουσίας γνωρίζουν ότι αυτόματα
ενεργοποίησαν
και
αυτόματα
χρονικό ορίζοντα αντίστροφης
μέτρησης το πολύ δύο ετών
για την πολιτική τους καριέρα
λογοδοτόντας στον ελληνικό λαό
και κυρίως στους ψηφοφόρους τους
στις εκλογικές τους περιφέρειες.
ενώ θα ψάχνουν να βρουν ακόμη
και τη δική τους ψήφο στις
επόμενες εκλογές, όποτε κι αν
γίνουν. Ο μόνος που στάθηκε
στο ύψος των περιστάσεων ήταν
«ο Τειρεσίας» της Ελληνικής
Βουλής
Π. Κουρουμπλής,όλοι
οι άλλοι «διαφωνούντες αλλά
συμφωνούντες»
αποδείχτηκαν
«τζάμπα μάγκες»....λέγοντας πολλά
λόγια για το τίποτα.
Το προεδρικό μέγαρο χαρακτήρισε την
εκλογή της Λαγκάρντ στη θέση της
επικεφαλής του ΔΝΤ ως “μία νίκη για
την Γαλλία”, σημειώνοντας ότι η γαλλική
προεδρία χαίρεται για το γεγονός ότι μία
γυναίκα αναλαμβάνει αυτή τη σημαντική
διεθνή ευθύνη.
“Ο πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί θα
συνομιλήσει με την κ. Λαγκάρντ για
να τη συγχαρεί” προσθέτει το γαλλικό
προεδρικό μέγαρο.

«Όχι»ο Κουρουμπλής,«Ναι»η
Παπαδημητρίου
«Όχι» στο Μεσοπρόθεσμο ψήφισε
ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ.
Παναγιώτης
Κουρουμπλής,
μένοντας σταθερός στη θέση του.
Αντίθετα, «ναι» είπε, η βουλευτής
της Ν.Δ, κ. Έλσα Παπαδημητρίου,
η οποία ανεξαρτητοποιείται.
Μετά την ψηφοφορία και το
«όχι» ο κ. Κουρουμπλής εξέδωσε
ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε:
«Πατριωτισμός, κατά την αντίληψη
μου, είναι η σύγκρουση με την
κοινωνική αδικία που δημιουργείται
από την άνιση κατανομή των
βαρών της κρίσης. Η απαξίωση των
βουλευτών στην συνείδηση του
λαού είναι αποτέλεσμα μιας στυγνής
λογικής της περίφημης κομματικής
πειθαρχίας που στραγγαλίζει την
ουσία της πολιτικής. Το πατριωτικό
και κοινωνικό καθήκον απέναντι
στο τόπο και την κοινωνία είναι η
στάση μου αυτή».
Ο κ. Κουρουμπλής διεγράφη
από την κοινοβουλευτική ομάδα
του ΠΑΣΟΚ με απόφαση του

(Συνέχεια στη σελίδα 3)
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Τη Nάντια Αρκουμάνη
καλοσωρίζουμε στην
ομάδα συνεργατών
μας.
Η Νάντια θα μας
στέλνει δικά της
σταυρόλεξα για
την εξυπηρέτησε
των αναγνωστών
μας που αγαπούν τα
σταυρόλεξα.

....... 9.1.1

ÐÑÙÔÅÓ ÂÏÇÈÅÉÅÓ ..... 9.1.1
ÅËËÇÍÉÊÏ ÐÑÏÎÅÍÅÉÏ....681-1381
www.vancouver.grconsulate.ca
Ùñåò ëåéôïõñãßáò ãéá ôï êïéíü:
09:00 ð.ì. Ýùò 1:00 ì.ì.
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2. Θεραπεύσιμο- Αρωματικό ηδύποτο από αμύγδαλοΟικονομικά αγαθά που εισπράττει κάποιος
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5. Δικά σου (αρχ.)- Πρόσταζε βιβλιοφάγους- ΛύπησηΔιπλό σύμφωνο
6. Αρχαίο νόμισμα- Αρχή … γνωστής σειράς- Ναυτικός
Όμιλος Ρεθύμνου- Δέσμη
7. Παχύδερμο θηλαστικό της Αφρικής- Δοχείο λαδιούΎπαρξη
8. Ορυκτό που χρησιμοποιείται και για κατασκευή
ποτηριών- Εμένα (αρχ.)-Κλάμα μωρού
9. Ομηρική σύζυγος- Ιουδαίος βασιλιάς- Στρατιωτικός
γιατρός
10. Παρομοιάζει- Άγιος προστάτης των αρτοποιώνΌχι πολύ
11. Άρθρο- Ομηρικός Άδης- Ύφασμα με μεταλλική
λάμψη- Τουλούμια
12. Χώρα της βόρειας Ευρώπης- Άρθρο- Αριθμός
Στρατολογικού Μητρώου- Είναι και η Λευκάδα
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1. Αυτό που έχει την ικανότητα να απεικονίζειΚομμένη οδός
2. Αλλιώς η τιράντα- Ακάλυπτος χώρος κτισμένου
οικοπέδου
3. Υδρόφιλο δέντρο- Κοινά ο ζύθος
4. Σήμα κινδύνου- Υπομονετικό ζώο- Κατάφαση
5. Λευκά φύλλα- Μενεξέδες
6. Κλωστίτσα (καθ.)- Ο αριθμός 21- Γόνιμη έκταση
στην έρημο (καθ.)
7. Συνθετικό γνωστού αναψυκτικού- Μυθικός γίγαντας
8. Γαλλική κατάφαση- Ωοειδές- Ομάδα εφήβων στην
αρχαία Σπάρτη
9. Σμήνος μελισσών- Ράβεται σε πανί πλοίου
10. Στείρο- Βούλωμα μπουκαλιού
11. Αλλιώς οι μασέλες
12. Θεός αρχαίων Αιγυπτίων- Ομηρικό σπαθί- Ηγέτης
της κινέζικης επανάστασης
13.… Καλέ ,ακροναυπλία- Χουάν Ραμόν … ,Αργεντινός
πρώην ποδοσφαιριστής
14. Υιοθετημένα- Ρότζερ … ,γνωστός … και ως Τζέιμς
Μπόντ- Ο αριθμός 250
15. Μετονομάστηκε στρατονομία- Συμπλεκτικός
σύνδεσμος- Λέξη που δηλώνει μεγάλη ικανότητα

16. Εκτελεί μόνος του μουσικό κομμάτι- Άγιος
17. Όχι διαφορετικό- Μικρό γλύκισμα- Διπλό
γίνεται … παιδικό παιχνίδι
18. Σύμβολο ποιότητας- Μέρος του ποδιού μας

4. Greek Senior Citizens Society : 604-737-8070
5. Hellenic Canadian Senior’s Society of Metropolitan
Vancouver : 604-568-3994
The OPINION=ÃÍÙÌÇ, Welcomes letters to
Editor. However the opinions expressed are not
necesserily those of the Editor.
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To Πρώτο Θέμα είναι διαθέσιμο και στο iPad.
Αγαπητοί συνάδελφοι
Από την Κυριακή 19 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, το Πρώτο Θέμα φέρνει την ομογένεια πιο κοντά στις εξελίξεις
καθώς είναι διαθέσιμο και στο iPad.
Πρόκειται για την πρώτη ελληνική εφημερίδα που θα διατίθεται μέσω του App Store, περιλαμβάνοντας στην τιμή
των 1,59 ευρώ όλα τα ένθετα που κυκλοφορούν με την κανονική έκδοση στο περίπτερο.
Η έκδοση στο iPad περιλαμβάνει όλη την ύλη της εφημερίδας και προσφέρει τις εντυπωσιακές δυνατότητες της νέας
τεχνολογίας που καθιστούν, πλέον, την παραδοσιακή είδηση σε ζωντανό κομμάτι της διαδραστικότητας.
Βίντεο, photo galleries, scroll στα άρθρα, άμεση μετάβαση για ζωντανή ενημέρωση για τα μεγάλα γεγονότα στο
protothema.gr και, βεβαίως, ο διπλός τρόπος ανάγνωσης της ύλης που καθιέρωσε το iPad ως μία πραγματική
επανάσταση στον χώρο των gadgets ειναι διαθέσιμα στην εφαρμογή.
Το Πρώτο Θέμα πρωτοπορεί ξανά και φέρνει τη νέα εποχή στον ελληνικό τύπο!
Από τις 19 Ιουνίου, το Πρώτο Θέμα στο iPad!
Δείτε το σχετικό βίντεο στο http://www.protothema.gr/technology/article/?aid=127266

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò
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Ψηφίστηκε με 155 «ναι» το Μεσοπρόθεσμο και η Ελλάδα
είναι πλέον υπό επίσημη πλήρη οικονομική κατοχή
138 οχι και πέντε παρών, Οι Καραγκούνης και Λιανης ήταν
απόντες
(Συνέχεια από σελίδα 1)

Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, την οποία ανέγνωσε ο
Πρόεδρος της Βουλής Φίλιππος
Πετσάλνικος. Διατηρεί όμως,
την έδρα του ως ανεξάρτητος
βουλευτής.
Η Παπαδημητρίου άνοιξε μόνη
της την πόρτα εξόδου από τη
Νέα Δημοκρατία και πιθανώς την
πόρτα εισόδου στη Δημοκρατική
Συμμαχία της κ Μπακογιάννη(είναι
άλλωστε πολιτική φίλης της
οικογένειας Μητσοτάκη). Με
ένα λόγο καταγγελτικό προς
την “ανευθυνότητα” της Νέας
Δημοκρατίας και των υπόλοιπων
πολιτικών
δυνάμεων
που
αντιστέκονται στα μέτρα της
κυβέρνησης και προσπαθώντας
να αποδείξει ότι αυτή η απόφασή
της συνάδει με την μέχρι τώρα
πολιτική σταδιοδρομία αποφάσισε
να πει ναι στο μεσοπρόθεσμο
αφού μας ενημέρωσε ότι και
στο μνημόνιο το όχι το είπε με
δυσκολία.
Mάλιστα, μετά την απόφαση
της Παπαδημητρίου κάποιοι
χειροκρότησαν.
Αφού πρώτα πέρασε ζωή
χαρισάμενη 20 χρόνια εις υγείαν
των κορόιδων,με αμέτρητα ταξίδια
στο εξωτερικό που πλήρωνε ο
σκληρά εργαζόμενος Έλληνας και
ατέλειωτες ώρες ζωγραφικής στα
βουλευτικά έδρανα,ετοιμάζεται
να κλείσει την πολιτική καριέρα
ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΤΙΠΟΤΕ
,υποθηκεύοντας το μέλλον των
παιδιών μας,με την ψήφιση του
Μεσοπρόθεσμου και μάλιστα
κόντρα στο κόμμα που την έκανε
“μάγκα” 20 χρόνια.
Αφού πρώτα μάθαμε ότι μεγάλωσε
τον Γ.Α.Π στην Αμερική με ένα
περίεργο δημοσίευμα που κάνει
μάλιστα και κομψή αναφορά στα
Ιουλιανά του ‘65 “γέμισε” και το
φιλικό της τύπο με την είδηση
ότι έγινε Επίτιμη Ιμβριώτισα δια
χειρός Πατριάρχη!!!!,να πάει
λοιπόν να μείνει εκεί από αύριο
κιόλας γιατί σε λίγο ίσως να είναι
προβληματική η παραμονή της
στην Αθήνα.
Γιαούρτι στη Λιάνα ΚανέληΛίγο
πριν τις 10 το πρωί και ενώ το
αυτικίνητό της διέσχιζε την Β.
Σοφίας στο ύψος του Χίλτον
διαδηλωτές αντέδρασαν έντονα
μόλις είδαν την βουλευτή και
σταμάτησαν
το
αυτοκίνητό
της. Άρχισαν να χτυπούν το
αυτοκίνητο και να της λένε να μην
ψηφίσει το Μεσοπρόθεσμο ή να
παραιτηθεί από βουλευτής. Όταν
οι περισσότεροι κατάλαβαν οτι
ειναι η Λιάνα Κανέλλη αρχισαν να
φωναζουν «ρε παιδιά η Λιάνα είναι
αφήστε την είναι η μόνη που τα
λέει». Έτσι λοιπόν της επέτρεψαν
να συνεχίσει την πορεία της και η
ίδια τους διαβεβαίωσε ότι δεν θα
ψηφίσει το μεσοπρόθεσμο.
Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα,δέχτηκε επίθεση από άλλη
ομάδα αγανακτισμένων οι οποίοι
της πέταξαν γιαούρτι ενώ εκείνη
αντιδρώντας ψύχραιμα,βγήκε από
το αυτοκίνητό της και τους είπε
φωτογραφίστε με κιόλας τώρα να
το ανεβάσετε στο YouTube.
Προπηλακισμός του βουλευτή
του ΠΑΣΟΚ Αλ. Αθανασιάδη
Επίθεση

από

διαδηλωτές

δέχθηκε ο βουλευτής Κοζάνης
Αλεξ. Αθανασιάδης που ενώ
διαφωνούσε, τελικά ψήφισε “ναι”
στο μεσοπρόθεσμο.

του Μεσοπρόθεσμου στην Ε.Ε.
Την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου
προγράμματος από την ελληνική

ήταν μια εύκολη επιλογή, χαιρετίζει
το κουράγιο όσων υπερψήφισαν
το
σκληρό
αυτό
πακέτο
μεταρρυθμίσεων, ενώ εκφράζει
επίσης ελπίδα για υπερψήφιση αύριο
και του εφαρμοστικού νόμου.

Αναφερόμενη στη στάση των
βουλευτών που υπερψήφισαν το
πρόγραμμα, στο πλαίσιο ομιλίας
της στο Βερολίνο, η Γερμανίδα
καγκελάριος
την
χαρακτήρισε
«γενναία, όσο και αναγκαία».

Από την πλευρά της η κ. Μέρκελ
χαρακτήρισε την ψήφιση του
Προγράμματος ως «πραγματικά
καλή είδηση», σύμφωνα με τον
εκρόσωπο της καγκελαρίας Στέφεν
Ζέιμπερτ.

Σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση
επισήμανε: «Βρίσκω ότι είναι
ιδιαίτερα λυπηρό ότι η ελληνική
κοινοβουλευτική αντιπολίτευση δεν
στηρίζει αυτό το μεταρρυθμιστικό
πρόγραμμα».

ΜΑΤ και κουκουλοφόροι
παρέδωσαν στο χάος την Αθήνα
Εκτεταμένη και αναίτια χρήση χημικών - Δεκάδες τραυματίες
εγκλωβισμένοι στο κέντρο με την πολιτεία απούσα - Καταγγελίες
για άγριο ξυλοκόπημα πολιτών - Βίντεο δείχνει περίεργη
«συνεργασία» ΜΑΤ και κουκουλοφόρων.
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Ο βουλευτής χτυπήθηκε αλλά
σώθηκε
κυριολεκτικά
από
λυντσάρισμα με την παρέμβαση πιό
ψύχραιμων που βρίσκονταν εκεί.
Υποστήριξε ότι ήταν στημένο το
επεισόδιο επίθεσης εναντίον του.
Συγκεκριμένα, δήλωσε στο κεντρικό
δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ότι
κάποιοι τον παρακολούθησαν με
το που βγήκε από τη Βουλή χωρίς
όμως ο ίδιος να τους αντιληφθεί και
στη συνέχεια του επιτέθηκαν.«Έτσι
λειτουργεί η μάζα», τόνισε ο ίσιος
ενώ πρόσθεσε ότι πρόκειται για
αγανακτισμένους πολίτες. Πρόσθεσε
μάλιστα πως χρειάζεται υπομονή
και υπογράμμισε ότι με αυτές τις
ενέργειες μόνο ζημιά γίνεται.
“Δεν έπεσε μόνο μία καρεκλιά.
Με δρόσισαν και με νερό. Με
προπηλάκισαν, αλλά όλα πήγαν
καλά και απετράπησαν τα χειρότερα.
Βγήκα από τη Βουλή και δεν
χρειαζόνταν συνοδεία να φτάσω
μέχρι το ξενοδοχείο μου που ήταν
πολύ κοντά. Δεν μπορούσα να
φανταστώ τί θα επακολουθούσε.
Ενας άνδρας με πορτοκαλί με
κλώτσησε στη μέση, αποκαλώντας με
προδότη και κλέφτη. Δεν μπορούσα
να ακούσω τα όλα τα μηνύματα
καθαρά, μόνο διάσπαρτες βρισιές
και δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για
την τελική απόφασή του να ψηφίσει
το Μεσοπρόθεσμο.
Ας
σημειωθεί
ότι
νωρίτερα
απαράδεκτη ήταν η στάση του
προεδρείου της Βουλής κατά
την κρίσιμη ψηφοφορία για το
Μεσοπρόθεσμο. Ο κ.Πετσάλνικος
άφησε τον μόνο κατ’ όνομα αντάρτη
βουλευτή Αθανασιάδη να βγάλει
λογίδριο λίγο πριν πει το ΝΑΙ.
Το όνομα του κ. Αθανασιάδη
ακούστηκε την ώρα της ονομαστικής
ψηφοφορίας και στην αίθουσα
έπεσε σιγή. Τότε άρχισαν όλοι ν’
αναρωτιώνται που είναι ο βουλευτής.
‘Οσοι δεν ήταν κοντά του, γιατί
τελικά ο κ. Αθανασιάδης ήταν στην
αίθουσα, αλλά ήθελε ως φαίνεται το
ΝΑΙ του να είναι εντυπωσιακό.
‘Ετσι,
κατά
παράβαση
του
κανονισμού της Βουλής και με
ύφος αλαζονικό ο βουλευτής
Κοζάνης εξήγησε τους λόγους
για τους οποίους είπε το ΝΑΙ στο
Μεσοπρόθεσμο και μπήκε στο
πάνθεον της Ιστορίας μαζί με τους
υπόλοιπους αντάρτες κατ’ όνομα.Το
ερώτημα είναι: γιατί το προεδρείο
δεν διέκοπτε τον βουλευτή και
η ψηφοφορία μετατράπηκε σε
ανακοίνωση αποχώρησης από talent
show της τηλεόρασης.
Ικανοποίηση για την ψήφιση

Βουλή χαιρέτισαν ο πρόεδρος
της ΕΕ, Χέρμαν Βαν Ρόμπεϊ,
ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζοζέ
Μανουέλ Μπαρόζο, ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γέρζι
Μπούζεκ, αλλά και η Γερμανίδα
καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ.
Σε κοινή τους δήλωση οι κ.κ.
Μπαρόζο και Ρόμπεϊ υπογραμμίζουν
ότι με τη σημερινή έγκριση του
επικαιροποιημένου
οικονομικού
προγράμματος από την ελληνική
Βουλή, η χώρα έκανε ένα σημαντικό
βήμα μπροστά στην κατεύθυνση της
δημοσιονομικής σταθεροποίησης και
των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
για τόνωση της ανάπτυξης.
Τονίζουν ακόμη ότι η Ελλάδα έκανε
παράλληλα ένα καθοριστικό βήμα
πίσω, από το εξαιρετικά σοβαρό
σενάριο της χρεοκοπίας. Αυτή ήταν
μια ψήφος εθνικής υπευθυνότητας,
σημειώνουν οι κ.κ. Ρομπέι και
Μπαρόζο.
Σημειώνουν επίσης ότι αύριο, τα
βλέμματα της Ευρώπης θα είναι και
πάλι στραμμένα στην Αθήνα, καθώς
οι Έλληνες βουλευτές καλούνται να
εγκρίνουν τον εκτελεστικό νόμο και
προσθέτουν ότι μια δεύτερη θετική
ψήφος θα ανοίξει το δρόμο για την
εκταμίευση της επόμενης δόσης των
δανείων προς την Ελλάδα.
Αυτή η ψήφος θα επιτρέψει
επίσης να προχωρήσουν τάχιστα
οι προετοιμασίες για ένα δεύτερο
πακέτο οικονομικής βοήθειας, που
θα συμβάλει στο να πάει μπροστά η
χώρα και να αποκατασταθεί η ελπίδα
για τον ελληνικό λαό, καταλήγουν.
Σε ανκοίνωσή του, ο κ. Μπούζεκ
σημειώνει ότι η εφαρμογή των
μέτρων που προβλέπονται στο
πρόγραμμα θα συμβάλουν στην
ανάκτηση της εμπιστοσύνης έναντι
της Ελλάδας ώστε να επανέλθει
η χώρα σε βιώσιμη αναπτυξιακή
τροχιά.
Τώρα είναι κοινό μας καθήκον
ως Ευρωπαίοι να υποστηρίξουμε
τις προσπάθειες της ελληνικής
κυβέρνησης και του ελληνικού
λαού, ώστε να αντιμετωπιστεί
το αυξανόμενο δημόσιο χρέος.
Το ελληνικό κοινοβούλιο έδειξε
υπευθυνότητα και τώρα είναι ευθύνη
της ΕΕ να δείξει αλληλεγγύη στον
ελληνικό λαό, τονίζει ο κ. Μπόυζεκ,
προσθέτοντας: «δεν βοηθούμε μόνο
την Ελλάδα αλλά βελτιώνουμε
τη σταθερότητα συνολικά του
οικονομικού τομέα».
Τα επόμενα χρόνια, αυτή η
ψηφοφορία μπορεί να εκληφθεί
ως σημείο καμπή για την Ελλάδα
και την ευρωζώνη, υπογραμμίζει ο
πρόεδρος της Ευρωβουλής.
Καταλήγει επισημαίνοντας ότι δεν

Το απόλυτο χάος επικράτησε στο κέντρο της Αθήνας με την πλατεία
Συντάγματος και τους γύρω δρόμους να θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη.

Φωτιές, λεηλασίες, χημικά και συνεχείς συμπλοκές μεταξύ
κουκουλοφόρων και ΜΑΤ ήταν το κυρίαρχο σκηνικό. Κτήρια
σώθηκαν την τελευταία στιγμή από την φωτιά και την λεηλασία
ενώ καταγγελίες θέλουν αστυνομικές δυνάμεις να επιτίθενται
ανεξέλεγκτα σε πολίτες ακόμα και στο Μοναστηράκι.
Στο κέντρο της πρωτεύουσας για τουλάχιστον εννέα ώρες
επικράτησε το απόλυτο χάος, θυμίζοντας εικόνες από το Δεκέμβρη
του 2008, με την Αθήνα να μοιάζει απροστάτευτη πόλη
Την ώρα που πολλοί μιλούν για σχέδιο «εκκενώστε την πλατεία»,
βίντεο το οποίο δείχνει κουκουλοφόρους να φυγαδεύονται από
δυνάμεις των ΜΑΤ μέσω του φυλακίου στην κάτω είσοδο της
Βουλής, ήρθε να ταράξει τα νερά.
Μετά την κατακραυγή που ξέσπασε, η κυβέρνηση μέσω του
υπουργού Προστασίας του Πολίτη, «έσπασε» τη σιωπή της, με
τον υπουργό να ζητά από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο
Ελευθέριο Οικονόμου, την άμεση και εξονυχιστική έρευνα για την
πλήρη διαλεύκανση, απόψε, της υπόθεσης σχετικά με βίντεο που
προβλήθηκε στο δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ALTER.
Το χρονικό των επεισοδίων
Λίγο μετά το μεσημέρι και αφού ψηφίστηκε το μεσοπρόθεσμο,
ξέσπασαν εκτεταμένες ταραχές στην πλατεία Συντάγματος με τις
αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν πρωτοφανή χρήση χημικών με
αποτέλεσμα χιλιάδες διαδηλωτές να αντιμετωπίσουν αναπνευστικά
προβλήματα.
Εκατοντάδες πολίτες εγκλωβίστηκαν στο σταθμό του μετρό
στο Σύνταγμα. Το πρόχειρο ιατρείο που στήθηκε ήταν γεμάτο
τραυματίες, οι οποίοι δεν μπορούσαν να μεταφερθούν στα
νοσοκομεία.
Οι γιατροί που έσπευσαν να βοηθήσουν μιλούν για φρικαλεότητες.
Γιατροί και διασώστες έκαναν συνεχείς εκκλήσεις για οξυγόνο και
αλοιφές για εγκαύματα αλλά και εθελοντές γιατρούς προκειμένου
να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους δεκάδες τραυματισμένους.
Πάνω από 700 άτομα δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες από το πρόχειρο
ιατρείο στο οποίο αργά το απόγευμα έφτασαν και οι γιατροί του
κόσμου.
Την ώρα που αυτές οι τραγικές εικόνες εκτυλίσσονταν κάτω από
την πλατεία Συντάγματος, πάνω στην πλατεία η εικόνα ήταν ακόμα
χειρότερη. Το ξενοδοχείο King George εκκενώθηκε καθώς η
διεύθυνση του ξενοδοχείου δεν μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια
των εργαζομένων και των ενοίκων.
Από την μανία των κουκουλοφόρων δεν γλίτωσαν τα γραφεία
του ΕΛΤΑ στο Σύνταγμα τα οποία παραδόθηκαν στις φλόγες,
με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή να εκκενωθεί και το υπουργείο
Οικονομικών. Και το κατάστημα των Mc Donald’s λεηλατήθηκε και
έγιναν εκτεταμένες ζημιές με καρέκλες και φούρνους μικροκυμάτων
να χρησιμοποιούνται ως πολεμοφόδια από τους κουκουλοφόρους.
(Πηγή:Newsbeast.gr)
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Ομογενείς της Νέας Υόρκης συμπαραστέκονται
στον ελληνικό λαό

Announcing...

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011
Αθηνά Κρικέλη | Νέα Υόρκη

The Order of AHEPA is proud to announce it is in final preparations
to launch the 2011 Journey to Greece Program in cooperation with
the University of Indianapolis-Athens Campus.

Φωτογραφία Α. Κρικέλη

With the generous assistance of the AHEPA Educational Foundation, and sponsorship from the National Hellenic Society (NHS), the
AHEPA Journey to Greece offers students the opportunity to earn
up to nine transferable college credits by studying about ancient and
modern Greece over two summer sessions.

Σε διαδήλωση συμπαράστασης
κατέβηκαν οι έλληνες που ζουν
και εργάζονται στην Νέα Υόρκη.
Διαδήλωση συμπαράστασης
στον ελληνικό λαό διοργάνωσαν
έξω από το Ελληνικό Προξενείο
στην Νέα Υόρκη την Παρασκευή το πρωί , έλληνες που ζουν και εργάζονται στην Αμερικανική
μεγαλούπολη. Αν και δεν υπήρξε μεγάλη συμμετοχή ήταν μια ειρηνική συμβολική παρουσία ενώ
μοιράστηκαν στους περαστικούς δελτία τύπου στην αγγλική γλώσσα που εξηγούσαν την κατάσταση
που επικρατεί σήμερα στην Ελλάδα.
Μιλώντας στην Ελληνική Υπηρεσία της Φωνής της Αμερικής ο δημοσιογράφος Νίκος Νοταρίδης,
ένας εκ των διοργανωτών, είπε: «Νοιώθω έστω και συμβολικά πως κάνω κάτι και εγώ για την πατρίδα
μου που κινδυνεύει να υποδουλωθεί και να αφανιστεί». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε πως δεν
υπήρξε μεγάλη συμμετοχή γιατί δεν υπήρχε χρόνος να ενημερωθούν οι ομογενείς.

The academic courses, which are combined with cultural and historical elements, make the Journey truly unique in its nature.
The two sessions are scheduled June 27-July 15 and July 9-Aug 5.
The Journey to Greece Program has grown tremendously from a
handful of students since its re-launch in 2006. Entering its sixth
year, the total number of students who have participated since 2006
is 337. They represent 26 states and Canada.
More impressively, students’ credits have been transferred to 63
institutions of higher learning. This is phenomenal and a testament
to the first-class quality of the program and partnership with the
University of Indianapolis-Athens Campus.

Α. Κρικέλη
Ελένη Γκιώκα
Σε δηλώσεις της στην Φωνή της Αμερικής η κοινωνιολόγος
Ελένη Γκιώκα της διοργανωτικής επιτροπής, είπε: «Είναι
ένα αυθόρμητο κάλεσμα, ακομμάτιστο, αχρωμάτιστο,
άκρως ελληνικό, μια φωνή να εκφράσουμε την μεγάλη
αγανάκτηση μας , που βλέπουμε να μην γίνεται τίποτα έξω από τα σύνορα της Ελλάδος. Πήραμε
λοιπόν την πρωτοβουλία, μια επιτροπή εντελώς ανεξάρτητων πολιτών, να διασπείρουμε την είδηση
και να διαμαρτυρηθούμε και εμείς, και να συμπαρασταθούμε στα αδέλφια μας στην Ελλάδα. Είμαστε
ενάντια στο ξεπούλημα της χώρας μας και αποφασίσαμε σήμερα να εντείνουμε την διαμαρτυρία μας
εδώ έξω από το Ελληνικό Προξενείο. Ξέρουμε ότι στο κάλεσμα μας ανταποκρίθηκε και η Χάγη, όπου
αυτή την στιγμή γίνεται αντίστοιχη συγκέντρωση στο εκεί Ελληνικό Προξενείο. Θα συνεχίσουμε έως
ότου ξαναγίνει η πατρίδα μας ελεύθερη, περήφανη και πατρίδα όλων των Ελλήνων».
Ο Ευάγγελος Σταματόπουλος , μέλος της διοργανωτικής επιτροπής, μας δήλωσε: «Είμαι εδώ για να
συμπαρασταθώ στους αδελφούς μας Έλληνες στην Ελλάδα και να διαμαρτυρηθούμε στην ελληνική
κυβέρνηση για την παραχώρηση των Εθνικών μας δικαιωμάτων αλλά και για να προστατεύσουμε τα
κυριαρχικά μας δικαιώματα».
Α. Κρικέλη
Εμμανουήλ Λαμπράκης
Με την σειρά του, ο Ιατρός Χειρούργος Εμμανουήλ
Λαμπράκης γνωστοποίησε στην Ελληνική Υπηρεσία της
Φωνής της Αμερικής πως σύντομα η παγκόσμια ελληνική
οργάνωση END θα γνωστοποιήσει θέσεις και προτάσεις
της.
Συγκεκριμένα ανέφερε πως «οι Έλληνες της Αμερικής,
αλλά και όλου του κόσμου, που είναι οργανωμένοι στην οργάνωση END,η οποία σημαίνει Τέλος
στο Εθνικό Χρέος, είναι έτοιμοι να παράσχουν στους δανειστές εγγυήσεις για τα χρήματα τους
και να κανονίσουν τις δανειακές υποχρεώσεις της Ελλάδος , ούτως ώστε να μπορεί η χώρα να
απελευθερωθεί άμεσα από τον ζυγό του Μνημονίου. Στις επόμενες ημέρες θα έχουμε τα έγγραφα στα
χέρια μας» κατέληξε ο κ. Λαμπράκης.
Α. Κρικέλη
Θεόδωρος Καριώτης

Program Director and Past Supreme President Dr. James F. DImitriou and his committee have worked hard to put forth and create
awareness and market the program to the youth. Moreover, we are
grateful for the dedication of the University’s Dr. Peter Wilkins and
President Vasilis Botopoulos to this program.
What the Journey provides in terms of fulfillment of AHEPA’s mission is significant. Equally important, the Journey help to meet the
challenge of instilling Hellenic pride in our youth.
AHEPA
1909 Q Street, NW Suite 500
Washington, DC 2009
WWW.AHEPA.ORG
Tel: (202) 232-6300
Facebook
Twitter

President Obama Announces the Designation of a Presidential Delegation to Athens,
Greece to Attend the Special Olympics
World Summer Games
White House- June 22, 2011
President Barack Obama today announced the designation of a
Presidential Delegation to Athens, Greece to attend the Special
Olympics World Summer Games.
The Honorable Dr. Jill Biden will lead the delegation.

Στην διαμαρτυρία
συμμετείχε και ο Ακαδημαϊκός
Θεόδωρος Καριώτης από
το Πανεπιστήμιο του Μέρυλαντ, ο
οποίος μιλώντας στην
Ελληνική υπηρεσία της Φωνής της
Αμερικής είπε μεταξύ
άλλων: «Νομίζω η συμπαράσταση
των απόδημων Ελλήνων
είναι πολύ σημαντική σήμερα που η
πατρίδα μας περνά τις πιο
κρίσιμες στιγμές μετά τον εμφύλιο
πόλεμο της δεκαετίας του
1940, όπου τα προβλήματα συνεχώς
μεγαλώνουν και μεγεθύνονται».
Μετά την συγκέντρωση, επιτροπή παρέδωσε Ψήφισμα στην Γενική Πρόξενο με σκοπό να ενημερωθεί
και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

AHEPA Honored with Gabby Award
for “Promotion of Hellenism”
WASHINGTON - The American
Hellenic Educational Progressive Association (AHEPA), a
leading membership-based association for the nation’s American
citizens of Greek heritage and
Philhellenes, was honored with
a 2011 Gabby Award in the
category of “Promotion of Hellenism” on Saturday, June 4, 2011,
at a ceremony on Ellis Island.

Journey to Greece Program 2011

“This is quite an honor because
it comes directly from the community, and I thank everyone
who voted,” said Supreme
President Nicholas A. Karacostas. “The award is a testament
to the hard work and dedication
to the community at large of
the entire AHEPA family. I am
humbled to accept this honor on
their behalf.”

Karacostas commended the
other nominees in the category,
the Stavros Niarchos Foundation
and the PanHellenic Scholarship Foundation, and stated
that all nominees were deserving of an honor. The supreme
president also lauded The Gabby
Awards Organizing Committee, chaired by Gregory Pappas,
for an exceptional ceremony

Members of the Presidential Delegation:
The Honorable Daniel B. Smith, U.S. Ambassador to the Hellenic Republic, Department of State The Honorable Ann Stock,
Assistant Secretary for Educational and Cultural Affairs, Department of State The Honorable Kareem Dale, Special Assistant
to the President for Disability PolicyThe Honorable Micki
Edelsohn, Member, President’s Committee for People with Intellectual Disabilities
Mr. Bart Conner, Olympic Champion in Gymnastics, Special
Olympics Executive Board Member
Mr. Kenneth Melvin, Special Olympics Global Manager
that captured the essence of the
experience of our immigrant
forbearers.
The Gabby Awards, inspired by
the idea of “Greek America’s
Best and Brightest Stars,”
recognize the best and brightest
individuals or organizations that
have excelled in their respective
fields and strive for excellence in
all they do. The Gabby Awards
were created to celebrate and
reward the excellence Greek
Americans have achieved in
various fields. Founded in 2009
to also celebrate the 15th an-

niversary of the launching of
Greek America Magazine, the
Gabby Awards serve as the “Oscars®” of the Greek American
community.
“It was also a thrill to receive
this honor at Ellis Island, the
site where AHEPA received a
special recognition 20 years ago
from the U.S. Department of
Interior for its work to spearhead
the restoration of the Statue of
Liberty and Ellis Island,” said
Karacostas. “It was like we came
full circle.”

5 Γνώμη
Γνώμη
5

Η μεγάλη παρέλαση για την 25η Μαρτίου στη Νέα Υόρκη
ΜΑΤ
και κουκουλοφόροι παρέδωσαν στο χάος την Αθήνα
Κεντρικό σύνθημα της παρέλασης ήταν
«Επισκεφθείτε την Ελλάδα»

Νέα Υόρκη Κυριακή 27 Μαρτίου 2011 Αντώνης Ανακέφαλος

Οι ομογενείς
πλήρωσαν
την παρέλαση!
Στη Νέα Υόρκη, εδώ και πολλές
δεκαετίες, οι Ομογενείς μας για να
την τιμήσουν την Επέτειο της Εθνικής
μας Ανεξαρτησίας, διοργανώνουν
κάθε χρόνο σειρά εκδηλώσεων, με
κορυφαία όλων την παρέλαση επί
της 5ης Λεωφόρου, στο κέντρο του
Μανχάτταν

είναι να δείξουμε πως ο Ελληνισμός
έχει μέλλον, εύχομαι του χρόνου
να μην υπάρχει το σύνθημα “ΔΕΝ
ΞΕΧΝΩ” αλλά το “ΕΙΜΑΣΤΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ” Ο Ελληνισμός έχει
μέλλον και θα τους το αποδείξουμε
ενωμένοι».

Η
τελευταία
πανομογενειακή
συγκέντρωση πριν την παρέλαση
της Κυριακής στην 5η λεωφόρο,
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο
Σταθάκειο κέντρο της Ομοσπονδίας
Ελληνικών Σωματείων Μείζονος
Νέας Υόρκης.
Στη εκδήλωση αυτή παρευρέθηκε
εκπροσωπώντας
το
Ελληνικό
Κοινοβούλιο
ο
Αλέξανδρος
Χρυσανθακόπουλος,
ο
οποίος
χαιρετίζοντας τους παρευρισκομένους
είπε πως ώς μέλος της Επιτροπής
Αποδήμου Ελληνισμού, λειτουργεί
με υπερκομματικό πνεύμα χωρίς
αντιπαλότητες. «Θέλουμε να έχουμε
συνεχή
επαφή
με τον2011
απόδημο
Πέμπτη,
30 Ιουνίου
ελληνισμό», είπε στον χαιρετισμό
του.ΔΕΙΤΕ:
«Βρισκόμαστε
χειρότερη
Τι λέει οστην
γενικός
γραμματέας του ΟΑΣΑ
ιστορική μας στιγμή, βαλλόμαστε
από δικά μας λάθη κυρίως, από
Ένορκη
Διοικητική
λάθος
χειρισμούς
στην οικονομία, Οι ομογενειακές οργανώσεις σε
Εξέταση
διέταξε
ο από παγίδες
από σπατάλες,
αλλά και
Νεα Υόρκη και Φλόριντα ανέλαβαν
υπουργός
προστασίας
του
που έστησε το διεθνές τοκογλυφικό
τελικά τα έξοδα των δεξιώσεων
Πολίτηείπε
για χαρακτηριστικά.
το βίντεο από
σύστημα»
για την επέτειο της 25ης Μαρτίου
Στον
του ο συνπρόεδρος
τα χαιρετισμό
χθεσινά επεισόδια
που
1821 που διοργανώνουν τα εκεί
τηςδείχνει
επιτροπής
παρελάσεως κ.
κουκουλοφόρους
Κρίστοφερ
είπε «Αυτή
να φυγαδεύονται
απότη στιγμή
πουάνδρες
βάλλεται
η
Ελλάδα,
εμείς ως
των ΜΑΤ.
Αμερικανοί και Ελληνοαμερικανοί
πρέπει να δείξουμε τον καλύτερό μας
Δύο από τα άτομα που
εαυτό».

μας επέτειο.
Η απόφαση αυτή είχε δυσαρεστήσει
χιλιάδες
ομογενείς
που
προθυμοποιήθηκαν,
μέσω
των
οργανώσεων τους στις ΗΠΑ, να
αναλάβουν εκείνοι τα έξοδα τόσο
στην πρεσβεία της χώρας στην
Ουάσιγκτον όσο και στα κατά

Πρώην συνδικαλιστές της ΕΘΕΛ
δύο άτομα από το επίμαχο βίντεο
τόπους προξενεία μας. Το αίτημα
αυτό δεν έγινε τότε αποδεκτό.
Φέτος, στην εγκύκλιο που έστειλε
το υπουργείο Εξωτερικών, με
ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 2011,

συνομιλούσαν με τους
αστυνομικούς
ήταν πρώην
Στην
πανομογενειακή
συνεδρίαση
συνδικαλιστέςκαι
της ΕΘΕΛ,
παραβρέθηκαν
οι Γενικοί
Πρόξενοι
τηςστην
Ελλάδας
και της
όπως είπε
τηλεόραση
Κύπρου.
Στονο γενικός
χαιρετισμό της η
του ΣΚΑΪ
Γενική
Πρόξενοςτου
τηςΟΑΣΑ
Ελλάδας στην
γραμματέας
ΝέαΑλέξανδρος
Υόρκη, κ. Κομίνης,
Μπαλτά είπε:
«Η πως είχαν εμπλακεί, για άγνωστο λόγο, σε επεισόδιο με μέλη
εξηγώντας
Ελλάδα πολεμά. Οι Έλληνες δεν το
αριστερών οργανώσεων.

βάζουν κάτω. Πρέπει την Κυριακή
να είμαστε όλοι στην 5η Λεωφόρο.
15 μέλη
της ΕΘΕΛ
είχαν εγκλωβιστεί σε μία στοά και τους βοήθησαν τα ΜΑΤ να
ΔενΠερίπου
μπορούμε
να αφήνουμε
τους
βγουν,
σύμφωνα
με
τον
κ.
Κομίνη,
ο οποίος διευκρίνισε πως αναφέρεται στους δύο άνδρες που
Ιρλανδούς να μας εντυπωσιάζουν με
ένα
άσπρο μπλουζάκι
ένα μπλε και
πως δεν γνωρίζει
την ταυτότητα
που
τηνφορούν
δική τους
παρέλαση»
κατέληξε. και ελληνικά
προξενεία.
Η δεινή
προς όλες του
τις ατόμου
διπλωματικές
και
Μεεμφανίζεται
τη σειρά της στο
η Γενική
Πρόξενος
βίντεο
με καλυμμένο
το
πρόσωπό
,
χωρίς
να
φορά
μπλούζα,
να
κρατά
ένα
λοστό
οικονομική κατάσταση της Ελλάδας έμμισθες προξενικές αρχές, με θέμα
τηςκαι
Κύπρου
Σοφιανού είχε αναγκάσει πέρσι το υπουργείο «Εορτασμός εθνικής επετείου από
να μιλάκ.μεΚούλα
αστυνομικούς.
χαιρετώντας τους παρευρισκομένους Εξωτερικών να καταργήσει τις
είπεΤαπως
μήνυμα
Κυριακής
δεξιώσεις-εκδηλώσεις
τηνκαλύψει
εθνική τα πρόσωπά
(Συνέχεια
στη σελίδα 12)
δύο«το
άτομα
στατης
οποία
αναφέρεται
ο κ. Κομίνης δεν για
είχαν
τους.

MACDONALD REALTY (1974) ltd
2105 West 38th Avenue, Vancouver,
B.C., V6M 1R8

TANIA OIKONOMOY

604-264-6633

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΜΠΕΙΡΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ
Tel: 604-263-1911 (24 Hours) Fax: 604-266-3514
Ç ÔÜíéá Ïéêïíüìïõ åý÷åôáé óôïõò áîéüôéìïõò ðåëÜôåò ôçò,
óõããåíåßò, ößëïõò êáé óå üëç ôçí ÏìïãÝíåéá

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Έρευνα για τη φυγάδευση κουκουλοφόρων από τα ΜΑΤ

6 Γνώμη

Αγκινάρες πιλάφι
Αγκινάρες
πιλάφι

Μπιφτέκια φούρνου αφράτα
Συστατικά
•
1kg κιμάς μοσχαρίσιος, περασμένος
μία φορά από τη μηχανή του κιμά
•
2 μέτρια τριμμένα κρεμμύδια
•
1 νεροπότηρο γάλα φρέσκο
•
2 αυγά
•
1 ματσάκι ψιλοκομμένος μαϊντανός
•
1 νεροπότηρο τριμμένη φρυγανιά
•
1 ποτηράκι του κρασιού κρασί
κόκκινο ξηρό
•
1 κουταλιά της σούπας
ρουμελιώτικη ρίγανη, τριμμένη
•
2 κουταλάκια του γλυκού αλάτι
•
1 κουταλάκι του γλυκού μαύρο
πιπέρι τριμμένο
•
1 κουταλάκι του γλυκού κόκκινο
πιπέρι (γλυκό)
•
1 ποτηράκι του κρασιού ελαιόλαδο
•
ελαιόλαδο για το ταψί
Οδηγίες
1.

Αναμιγνύουμε όλα τα υλικά και
ζυμώνουμε.
2.
Πλάθουμε σε μέτρια μπιφτέκια.
3.
Τοποθετούμε σε λαδωμένο ταψί και
ψήνουμε σε μέτριο προθερμασμένο φούρνο,
για 45 λεπτά ή ψήνουμε στο γκριλ.
Λίγα μυστικά ακόμα
Η συνταγή αυτή είναι από το βιβλίο μου
(Ευδοκία Πατσιλινάκου), “μεζεδάκια για
μερακλήδες”, που κυκλοφορεί από τις
εκδόσεις Κέδρος. (Καμπανά)

Κοτόπουλο με κάππαρη
και φασολάκια

•
•
•
•
•

Συστατικά
•
4 ολόκληρα μπούτια κοτόπουλο
•
ελαιόλαδο
•
1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
750 γρ. πράσινα φασολάκια καθαρισμένα και κομμένα σε
κομμάτια 4-5 εκ.
1/2 φλ. λευκό κρασί
1 φλ. φρέσκιες ντομάτες ξυσμένες στον τρίφτη
3 κ.σ. κάππαρη
1/2 φλ. μαϊντανό ψιλοκομμένο
Οδηγίες

Σε απλωτή κατσαρόλα ζεστάνετε 3 κ.σ. λάδι και σοτάρετε το
κοτόπουλο να ροδίσει από όλες τις πλευρές. Προσθέστε το
κρεμμύδι και σοτάρετε, ανακατεύοντας για 5’, να μαλακώσει.
Βάλτε αλάτι και πιπέρι και περιχύστε με το κρασί.Μόλις πάρει
βράση, προσθέστε τα φασολάκια και τη ντομάτα. Κουνήστε την
κατσαρόλα να πάει παντού η σάλτσα, προσθέστε 1 φλ. ζεστό νερό
και μόλις πάρει βράση ξανά, χαμηλώστε πολύ τη φωτιά, σκεπάστε
και βράστε για 10’.Γυρίστε τα κομμάτια του κοτόπουλου,
σκεπάστε ξανά και βράστε για άλλα 5’. Προσθέστε την κάππαρη
και τον περισσότερο μαϊντανό, κρατώντας λίγο για το στόλισμα
και βράστε για άλλα 5’, δυναμώνοντας τη φωτιά αν το φαγητό έχει
μπόλικα υγρά.
Δοκιμάστε, διορθώστε τη γεύση, πασπαλίστε με τον υπόλοιπο
μαϊντανό και σερβίρετε.
Τσιπούρα ψητή
Υλικά συνταγής
Για τη συνταγή αυτή θα χρειαστούμε...
4 τσιπούρες μετρίου μεγέθους
αλάτι χοντρό
2 λεμόνια
4 κλωναράκια δεντρολίβανο
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
Ψιλοκόβουμε το σκόρδο.
Πλένουμε τις τσιπούρες και βγάζουμε τα λέπια (φορέστε
πανοπλία και καλά ξεμπερδέματα!).
Βάζουμε κάθε μία τσιπούρα ξεχωριστά σε λαδόκολλα, και τις
ρίχνουμε αλάτι και από τις δύο μεριές.
Έπειτα κόβουμε τα λεμόνια σε ροδέλες, τα απλώνουμε και στις
δύο πλευρές του ψαριού και βάζουμε πάνω σε κάθε τσιπούρα από
ένα κλωναράκι δεντρολίβανο.
Τυλίγουμε τις τσιπούρες στις λαδόκολλες και τις βάζουμε σε ένα
ταψί να ψηθούν για τουλάχιστον μιάμιση ώρα.
Στη μιάμιση ώρα, τις βγάζουμε από το φούρνο, τις ξετυλίγουμε,
ρίχνουμε μπόλικο λαδολέμονο, και καλή μας όρεξη!

- Μία συνταγή της Τήνου
Υλικά
4-5 αγκινάρες
1 μέτριο κρεμμύδι
2 φλιτζάνια τσαγιού ρύζι για
πιλάφι
1/2 φλιτζάνι τσαγιού λάδι
Ο χυμός δύο λεμονιών
Αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση
Καθαρίζουμε τις αγκινάρες,
τις περνάμε με λεμόνι για να
μη μαυρίσουν και τις κόβουμε
στα τέσσερα. Καθαρίζουμε το
κρεμμύδι, το κόβουμε σε φέτες,
το σοτάρουμε στην κατσαρόλα
με το λάδι και στη συνέχεια
προσθέτουμε τις αγκινάρες, το
αλατοπίπερο και έξι φλυτζάνια
νερό. Όταν βράσουν οι
αγκινάρες ρίχνουμε το ρύζι και
το αφήνουμε να βράσει.

βράση σβήνουμε το μάτι
και ρίχνουμε το σιρόπι στην
κατσαρόλα που βρίσκεται το
σιμιγδάλι.
Σβήνουμε και αυτό το μάτι
(του σιμιγδαλιού) χωρίς να
αποσύρουμε την κατσαρόλα
απο τη ζεστή εστία και

ανακατεύουμε συνεχώς έως
ότου το μίγμα γίνει πηχτό.
Προσθέτουμε τα καρύδια και
την σταφίδα στο μίγμα μας
και το γυρίζουμε στην φόρμα
σερβιρίσματος.
Σερβίρεται κρύος με
πασπαλισμένο σουσάμι.

Γ. Δημαράς: Εδώ είναι
Ελλάδα. Δεν είναι
…«παίξε γέλασε»
Δημοσίευση 20/06/2011 14:05 Ανανέωση 20/06/2011 14:14
Όταν ο λαός κατεβαίνει στους δρόμους και τις πλατείες μιας χώρας,
το σύστημα στέκεται αμήχανο, καθηλωμένο.
Γι’ αυτό προσπαθεί να
υποβαθμίζει συνεχώς
τη
μαζικοποίηση
της αντίστασης των
Ελλήνων.

Καλιτσούνια με
σπανάκι και μυζήθρα
Περιγραφή
Παραδοσιακή χανιώτικη
συνταγή για (αλμυρά)
καλιτσούνια. Φτιάχνονται
συνήθως το Πάσχα αλλά
και όλο το χρόνο γίνονται
ανάρπαστα είτε σκέτα με χόρτα,
είτε με μυζήθρα, τηγανιτά ή
φούρνου, όπως και να’ναι είναι
πεντανόστιμα!!!!
Συστατικά
Για τη ζύμη
1 κουταλάκι αλάτι
1/2 φλυτζανάκι του καφέ
ελαιόλαδο
1 ποτήρι νερό χλιαρό αλεύρι για
όλες τις χρήσεις όσο σηκώσει
για μιά μαλακή ζύμη
Για τη γέμιση
1 κιλό σπανάκι ψιλοκομμένο
1/2 κιλό μυζήθρα ή αθότυρο
1 ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο
δυόσμο, μάραθο αλάτι, πιπέρι
λίγο λάδι
Για το άλειμμα
1 αυγό χτυπημένο με ελάχιστο
νερό σησάμι

Χαλβάς της Αλέκας
Υλικά συνταγής
Για τη συνταγή αυτή θα
χρειαστούμε...
2 ποτήρια σιμιγδάλι χοντρό
1 ποτήρι καλαμποκέλαιο
3 ποτήρια ζάχαρη
4 ποτήρια νερό
1 ξυλάκι κανέλας
150 γρ. καρύδια καθαρισμένα
και χοντροκομμένα
1 φλιτζάνι τσαγιού σταφίδα
ξανθιά
σουσάμι
1 φλούδα λεμονιού
Μία σούπερ συνταγή για χαλβά
σιμιγδαλένιο απο την Κυρία
Αλέκα.
Υγειινό, γρήγορο και ελαφρύ
γλυκό για όλη την οικογένεια.
Σε μία κατσαρόλα ρίχνουμε
το λάδι και μόλις κάψει
λίγο ρίχνουμε το σιμιγδάλι.
Ανακατεύουμε συνεχώς με
ξύλινη κουτάλα έως να πάρει
ένα χρυσαφί χρώμα.
Ταυτόχρονα σε διπλανό
μάτι φτιάχνουμε το σιρόπι
χρησιμοποιώντας τα 3 ποτήρια
νερού, την ζάχαρη την κανέλα
και την φλούδα λεμονιού.
Μόλις πάρει το σιρόπι μια

τόσο περισσότερο φοβίζει την εξουσία.

Ωστόσο, η δύναμη της
οργής των πολιτών,
όσο πιο απλή και
ακομμάτιστη
είναι,

Ο ελληνικός λαός σηκώθηκε από τον καναπέ και αντέδρασε.
Αγανάκτησε από την ταπείνωση την οποία υφίσταται και γεμίζει
καθημερινά τις πλατείες απλά, ειρηνικά και πολιτισμένα, έξω από
κόμματα και πολιτικές σημαίες.
Η μόνη σημαία που κυματίζει είναι αυτή της αγανάκτησης και του
θυμού. Η μόνη φωνή που αντηχεί στ’ αυτιά όλων είναι η λαϊκή
οργή.
Αυτή τη φορά, η οργή των Ελλήνων φτάνει μέχρι την Ευρώπη
των τοκογλύφων και τους και πλεονέκτες διεθνείς δανειστές
μας. Όλοι αυτοί το μόνο που επιδιώκουν είναι ακόμη μια φορά
να επωφεληθούν από το ελληνικό χρέος. Λες και δεν έχει όλη η
Ευρώπη χρέη.
Ο σκοπός τους ήταν και είναι η οικονομική εξάντληση της
ελληνικής κοινωνίας , ούτως ώστε να ξεπουληθεί στη συνέχεια
ο δημόσιος πλούτος της Ελλάδας και να προωθηθούν «λύσεις»
στα εθνικά θέματα , προς όφελος των Ευρωπαίων «φίλων» μας.
Σκοπός τους είναι ακόμη η απενοχοποίηση των τραπεζών, των
σφετεριστών του δημόσιου χρέους, των ενόχων πολιτικών και των
επιχειρηματιών και η μεταφορά του βάρους της αποτυχίας στους
απλούς ανθρώπους, την κοινωνία.
Η «φωνή των Ελλήνων» στις πλατείες ταρακούνησε βέβαια
και την κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που επιπόλαια –θέλουμε να
πιστεύουμε- υπέγραψε συμφωνίες υποθήκευσης της πατρίδας μας.
Ο Πρωθυπουργός περιέπεσε σε σύγχυση, αμφιταλαντεύτηκε στο
θέμα της παραίτησής του, αλλά επιμένει να μη σέβεται τη βούλησή
του λαού.
Γι’ αυτό αποφεύγει την πλέον δημοκρατική λύση, τις εκλογές,
όπως … «ο διάολος το λιβάνι».
Γιατί τότε, θα δοθεί η εξουσία στον ελληνικό λαό να αποφασίσει
εκείνος για τη λύση που συμφέρει τη χώρα του και παράλληλα
υπάρχει ο «κίνδυνος» να μετατραπεί η αντίσταση των Ελλήνων σε
νέες προτάσεις και λύσεις για να βγει η χώρα μας από το αδιέξοδο.
Κάτι που αντίκειται φυσικά στη λύση του αδιέξοδου μνημονίου.
Τελικά, ο κ. Παπανδρέου επέλεξε να παραμείνει ακόμη στην
εξουσία, αλλάζοντας «περιτύλιγμα» στην κυβέρνησή του.
Ουσιαστικά επιχείρησε να νοθεύσει τη Δημοκρατία αναθέτοντας
εξουσιαστικούς ρόλους σε πολιτικά πρόσωπα. Το αν το πέτυχε ή
όχι, θα φανεί στις μέρες που έρχονται.
Το μόνο βέβαιο ότι, όσοι βυσσοδομούν και επιβουλεύονται την
εθνική μας κυριαρχία , λάθος συμμαχικό στρατόπεδο επέλεξαν.
Εδώ δεν είναι απλά Βαλκάνια.
Εδώ είναι Ελλάδα. Δεν είναι «παίξε γέλασε».
Γιάννης Δημαράς
Ανεξάρτητος βουλευτής
Επικεφαλής του «Πανελλήνιου Άρματος Πολιτών»
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Commitment to 10
per cent HST now law
June 10, 2011
VICTORIA - The Province’s commitment to lower the HST rate
to 10 per cent in two stages will be law today after the Government of Canada amended federal regulations governing British
Columbia’s HST rate.
“We promised to listen to the public and then act on what we
heard from British Columbians on how to improve the HST. This
is exactly why we are proposing reducing the HST to 10 per cent
by 2014,” said Premier Christy Clark. “We want people to know
if they vote to keep the HST that the reduction will take place by
law. Today’s action by the federal government
puts the proposal to reduce the HST in B.C. to 10 per cent into
law. If British Columbians vote ‘No’ to higher taxes in the referendum, then the 10 per cent HST is locked in.”
At the request of the Province, the federal government changed
the law governing the B.C. HST to lower the B.C. portion of the
HST to six per cent on July 1, 2012, and to five per cent on July
1, 2014, subject to a “No” vote in the HST referendum. These rate
reductions mean the combined federal and provincial HST rate in
British Columbia would be 10 per cent on July 1, 2014, which is
lower than the 12 per cent total tax rate under the two-tax
system of the PST plus GST.
“The final decision on the HST will be made by British Columbians. A “No” vote will mean a 10 per cent HST. A “Yes” vote will
mean going back to the 12 per cent PST and GST,” says Finance
Minister Kevin Falcon. “We are confident British Columbians will
agree that a 10 per cent tax rate is better for B.C. families than the
old 12 per cent two-tax PST and GST
system and will vote “No” in the referendum.”
The federal Order to decrease B.C.’s HST rate comes after a
motion passed in the B.C. Legislature on May 31, 2011, committing the Province to reduce the B.C. portion of the HST rate from
seven per cent to five per cent by July 1, 2014. Under the terms
of the binding motion, the Province would also provide one-time
transition payments of $175 per child for families with children
under 18 years old. In addition, low- and modest-income
seniors would receive a one-time transition payment of $175.
“Our government made an iron-clad commitment to the people
of B.C., and that commitment is now law,” says Attorney General
Barry Penner. “It is now a requirement under federal legislation
that B.C.’s combined federal and provincial HST rate drops to
10 per cent on July 1, 2014, but this will only happen if British
Columbians vote “No” in the HST referendum to going back to an
overlapping 12 percent GST and PST.”
Proposed changes to the HST, including transition payments,
would only take effect should British Columbians vote to keep the
HST.

Ministry of Health

Fall prevention resources for seniors and physicians
VICTORIA - June 29, 2011
The Province today unveiled a suite
of multimedia training resources
that will support physicians and
other health professionals to educate
seniors in ways to prevent falls and
stay healthy.
Falls result in serious consequences
to older people and cost the B.C.
health care system approximately
$155 million annually. In 2010,
more than 12,000 seniors were
hospitalized for a fall-related injury
in British Columbia and there were
940 deaths due to falls in 2009.
A history of prior falls, decreased
muscle strength and poor balance
are most strongly associated with
an increased risk of falling among
seniors. Evidence shows that many
of these falls and injuries can be
predicted and prevented.
The fall prevention multimedia
package includes a video as well
as written resources aimed
at engaging both seniors and
doctors. The video highlights
some of the ways to reduce
fall risks, common health
conditions related to falls and
practical assessment tools.
The resources offer safe and
easy-to-follow exercises,
recommendations for good
sleep habits and ways to
make a senior’s home safer to
reduce falls.
The home activity handout
includes seven seated and
standing exercises seniors
can do to help stay healthy
and prevent a fall. When done
routinely and progressively,
these simple exercises are
effective to increase strength
and improve balance.
Health promotion and prevention applies to all ages.
Seniors have a role to play
in the Healthy Families BC
initiative. This $68.7-million strategy will help British
Columbians make healthy
choices and introduce innovative approaches to challenges
facing the health care system.
Healthy Families BC supports
seniors in managing their
health and reducing chronic
disease.

This announcement also reflects the
Premier’s commitment to ensure
that the provision of services,
including access to health care,
is looked at through a rural lens.
Seniors and physicians across B.C.
will have access to the information
that is being made available.
Quotes:
Parliamentary Secretary for Seniors
to the Minister of Health, Dr. Margaret MacDiarmid: “As a doctor,
I see first-hand the damaging and
sometimes fatal effects that falls can
have on seniors. This fall prevention
campaign will provide important
information on how to prevent a fall
and let seniors remain independent.”
Jean Blake, CEO, Alzheimer Society of B.C.:
“Safety is one of the most important
issues when caring for a person
withdementia. As the disease progresses, the risk of falls can increase

and the caregiver must adapt to ongoing changes in the abilities of the
person with dementia. Education and
information is critical to supporting
families on the dementia journey.
We are pleased that the government is taking steps to help promote
safety among our seniors, as well as
to further educate health professionals in supporting their patients.”
Quick Facts:
* One out of three seniors aged 65+
typically fall once or more each year.
* Those who fall are two-to-three
times more likely to fall again.
* There are approximately 12,000
fall-related hospitalizations in B.C.
each
year for seniors aged 65+.
* 95 per cent of all hip fractures
among seniors are due to a fall.
* Seniors’ with fall-related injuries
tend to stay in hospital twice as long
as seniors hospitalized for all other
reasons.
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η πρώτη δεκάδα της βαθμολογία
στο Πρωτάθλημα έχει ως εξής:
Πρώτος βρίσκετε ο Sebastien Loeb με 146 βαθμούς.

ÁèëçôéêÜ
Euroleague: Εξάστερος ο Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός επικρατώντας
αρχικά της Σιένα, του Νίκου Ζήση,
με σκορ 77-69 πήρε το εισιτήριο
για τον 10ο Τελικό του σε Final 4
της Euroleague. Εκεί η ομάδα του
«τριφυλλιού» νίκησε τη Μακάμπι
Τελ Αβίβ του Σοφοκλή Σχορτσιανίτη
με 78-70 και έτσι στέφτηκε
για 6η φορά στην ιστορία της
Πρωταθλήτρια Ευρώπης!
Μέχρι τα μέσα του δεύτερου
δεκαλέπτου
η
ομάδα
του
Ομπράντοβιτς φαινόταν πως είχε
το πάνω χέρι, με τον Νικ Καλάθη
να παίζει υποδειγματική άμυνα
και τους Δημήτρη Διαμαντίδη και
Μάικ Μπατίστ να έχουν εξαιρετικά
ποσοστά στην επίθεση. Όμως όταν
κάποια στιγμή τα ελευθέρα σουτ
δεν έμπαιναν η Μακάμπι κατάφερε
να πλησιάσει στο σκορ και το
ημίχρονο έληξε με το 33-30 υπέρ
του Παναθηναϊκού. Όταν οι ομάδες
γύρισαν από τα αποδυτήρια, απ’
την πλευρά των «πρασίνων» Σάτο
και Νίκολας κράτησαν την ομάδα
ζωντανή με τα «μεγάλα» τρίποντα
τους. Στο τέταρτο δεκάλεπτο
ο Παναθηναϊκός εξ αιτίας της
πιεστικής άμυνας της Μακάμπι
υπέπεσε σε πολλά συνεχόμενα λάθη
που οδήγησαν την Ισραηλίτικη
ομάδα να φτάσει κοντά στο σκορ
για μια ακόμα φορά. Όμως ο
Ομπράντοβιτς και η ομάδα του
δεν είχαν πει ακόμα την τελευταία
λέξη. Ο Διαμαντίδης σε συνεργασία
με τον Μπατίστ πήραν την ομάδα
στις πλάτες τους και έτσι έβαλαν
την σφραγίδα τους σε αυτή τη νίκη
που οδήγησε την Ελληνική ομάδα.
στην αλλαγή των εμφανίσεων της,
καθώς πλέον 6 χρυσά αστέρια στις
στολίζουν! Η χαρά του αρχηγού
Δημήτρη Διαμαντίδη ολοκληρώθηκε
παίρνοντας τον τίτλο του MVP της
φετινής χρονιάς στη Euroleague
αλλά και του Final 4!
Κύπελλο: Κυπελλούχος Ελλάδος ο
Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός κερδίζοντας τον
Πανευρωπαϊκό
Πρωταθλητή
Παναθηναϊκό στέφθηκε για δεύτερη
συνεχόμενη χρονιά Κυπελλούχος
Ελλάδος.
Από την αρχή του αγώνα
ο
Ολυμπιακός
έδειχνε
πιο
προετοιμασμένος και έπαιζε πολύ
καλύτερα από τον Παναθηναϊκό,
που φαινόταν να είχε «ξεχάσει».. το
μυαλό του στην Βαρκελώνη. Όταν
οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν να
προηγούνται με σχεδόν 10 πόντους,
στο πρώτο κιόλας δεκάλεπτο, ο Μάικ
Μπατίστ και ο Κώστας Καϊμακόγλου
αντέδρασαν και έβαλαν, με τις
εξαιρετικές τους επιδώσεις, και πάλι
τον Παναθηναϊκό μέσα στο παιχνίδι.
Από την άλλη πλευρά ο Γιοτάμ
Χαλπερίν και ο Γιάννης Μπουρούσης
τιμωρούσαν τους «πρασίνους» για
κάθε τους λάθος, καθώς βρίσκονταν
σε πολύ καλή φόρμα. Στο δεύτερο
ημίχρονο ο Παναθηναϊκός πήρε μια
μικρή διαφορά 5 πόντων με τρίποντο
του Διαμαντίδη. Αυτό έφτανε για
να αρχίσει το «ξέσπασμά» της η
ομάδα του Πειραιά. Το σερί 12-0
που έκαναν έπαιξε καθοριστικό
ρόλο στην εξέλιξη του παιχνιδιού.
Καθώς μπορεί ο Παναθηναϊκός να
αντέδρασε για μια ακόμα φορά και
να έφτασε το παιχνίδι στον πόντο
(50-51), αλλά οι Πειραιώτες είχαν
το πάνω χέρι από θέμα ψυχολογίας.
Στο τέταρτο δεκάλεπτο μετά από
ένα πραγματικά απίστευτο τρίποντο
του Μίλος Τεόντοσιτς (64-66), και
ενώ είχαν απομείνει λίγα λεπτά για
το τέλος του αγώνα, όλο φαίνονταν

εύκολα για τον Ολυμπιακό. Οι
διαιτητές σφύριξαν, στο ταμπλό
γράφτηκε το σκορ 74-68 και ο
Ολυμπιακός στέφθηκε Κυπελλούχος
Ελλάδος 2011. MVP του αγώνα
αναδείχθηκε ο Μίλος Τεόντοσιτς. Να
σημειωθεί επίσης πως στην απονομή
του Κυπέλλου ο αρχηγός του
Ολυμπιακού, Θοδωρής Παπαλουκάς
ζήτησε από τον υπαρχηγό αλλά
τραυματία, Παναγιώτη Βασιλόπουλο
να σηκώσουν μαζί το Κύπελλο για
να δείξει πως όλη η ομάδα είναι στο
πλευρό του και πως εξακολουθεί
να είναι σημαντικό μέλος του
Ολυμπιακού!
Πρωτάθλημα: Η δυναστεία του
Παναθηναϊκού
Ο Παναθηναϊκός κερδίζοντας τον
Ολυμπιακό στην παράταση 10194 μέσα στο κατάμεστο ΟΑΚΑ
σκέφθηκε για 32η στην ιστορία του
Πρωταθλητής Ελλάδος! Οι Αντώνης
Φώτσης, Μάικ Μπατίστ και Νικ
Καλάθης κάλυψαν άψογα το κενό
του μεγάλου αρχηγού Δημήτρη
Διαμαντίδη ο οποίος υπέστη
διάστρεμμα από το πρώτο κιόλας
λεπτό του αγώνα.
Στον πρώτο αγώνα των τελικών ο
Παναθηναϊκός, σαν στο σπίτι του,
νίκησε τον Ολυμπιακό με σκορ

70-75 και έτσι ανέτρεψε το
μειονέκτημα έδρας. Διαμαντίδης
και Μάριτς ήταν οι καλύτεροι
του αγώνα. Ο Μπατίστ, ο
Διαμαντίδης, ο Νίκολας και
ο Καλάθης οδήγησαν το
τριφύλλι στη δεύτερη νίκη και
κερδίζοντας σχετικά εύκολα τους
Πειραιώτες, ο Παναθηναϊκός
έκανε το 2-0. Στον τρίτο αγώνα
ο Ολυμπιακός κατάφερε να
μειώσει σε 2-1 την σειρά των
τελικών νικώντας με σκορ 7668, χάρη στον Μιχάλη Πελεκάνο
που ήρθε πολύ αποφασισμένος
και προετοιμασμένος από τον
πάγκο. Η ομάδα του Ζέλικο
Ομπράντοβιτς
όμως
δεν
άφησε άλλα περιθώρια στους
«κόκκινους» και έτσι ο τέταρτος
ήταν και ο τελευταίος τελικός του
Πρωταθλήματος του 2011, αφού
το τριφύλλι έφτασε στην νίκη και
έτσι κατέκτησε το 9ο συνεχόμενο
Πρωτάθλημα Ελλάδος!
Μυρτώ Τσιτσιού

Μυρτώ Τσιτσιού

Ακρόπολις
2011: Το Ράλλυ
των θεών!
Μετά από ένα χρόνο απουσίας
το Ράλλυ Ακρόπολις επέστρεψε
στο καλεντάρι του WRC για να
αφήσει αξέχαστες στιγμές σε
οδηγούς και θεατές! Ο Sebastien Ogier με Citroen συνδύασε
ταχύτητα και τακτική και
κέρδισε για πρώτη φορά στην
καριέρα του στο συναρπαστικό
Ελληνικό Ράλλυ! Ο Γάλλος
οδηγός απέφυγε να βγει πρώτος
τις δύο πρώτες μέρες ώστε
να έχει πιο στρωμένο δρόμο
μπροστά του την τρίτη κυρίως
μέρα. Αυτή η τακτική του καθώς
και το οδηγικό του ταλέντο
τον δικαίωσαν τελικά και έτσι
κατάφερε να αφήσει πίσω
του, στη δεύτερη θέση, τον 7
φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή
Sebastien Loeb. Την τρίτη θέση
κατέκτησε ο Mikko Hirvonen.
Ο πολύ αγαπημένος οδηγός
των Ελλήνων και Πρωταθλητής
της Formula 1 το 2007, Kimi
Raikkonen βρέθηκε στην 7η
θέση. Από Ελληνικής πλευράς,
ο Λάμπρος Αθανασούλας
περιορίστηκε στην 19η θέση
καθώς αντιμετώπισε ένα
πρόβλημα με το Ford Fiesta
του από την πρώτη κιόλας μέρα
του Ράλλυ. Παρόλα αυτά
σημείωσε κάποιους πολύ καλούς
χρόνους και έτσι περιμένει
με ανυπομονησία το Ράλλυ
του 2012, ελπίζοντας πως την
επόμενη φορά η ατυχία δε θα
του χτυπήσει την πόρτα.
Μετά από τον Ελληνικό αγώνα

Ακολουθεί ο Mikko Hirvonen
με 129. Τέσσερις βαθμούς πίσω
είναι ο Sebastien Ogier. Στην
τέταρτη θέση βρίσκεται ο Jari
Latvala ο οποίος τα πήγε αρκετά
καλά στο Ράλλη Ακρόπολις.

Πέμπτος είναι ο επίσης πολύ
αγαπημένος οδηγός των
Ελλήνων Petter Solberg. Ο Mads
Ostberg βρίσκεται στην έκτη
θέση. Έβδομος είναι
ο Mattew Wilson.
Ο Kimi Raikkonen
βρίσκεται στην 8η
θέση. Στην 9η θέση
είναι ο Henning Solberg και στην 10η ο
Federico Villagra.
Το Ράλλυ
Ακρόπολις, το
Ράλλυ των θεών
όπως συνήθως
αποκαλείται
άφησε πολύ καλές
εντυπώσεις, σε
οδηγούς και ομάδες
αλλά και στους
χιλιάδες θεατές
που για τρεις μέρες
βρέθηκαν πάνω
στα βουνά για να
απολαύσουν ένα
συναρπαστικό
θέαμα.
Καθώς έμειναν απόλυτα
ευχαριστημένοι, έδωσαν
ραντεβού με τους αγαπημένους
τους οδηγούς έναν χρόνο μετά,
στα ίδια ελληνικά βουνά!

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

Ï ê. Ãéþñãïò Áðïóôïëüðïõëïò
êáé ç åôáéñåßá ôïõ åßíáé ðñüèõìç ìå
ôçí åìðåéñßá ðïõ Ý÷ïõí óôá ÷áëéÜ êáé
óôá ðáôþìáôá îýëïõ, ìðïñåß íá óáò
äþóïõí ôçí ðïëõôéìüôåñç óõìâïëÞ
ôïõò, ðñéí ðÜñåôå ìéá áðüöáóç ãéá ôçí
áëëáãÞ óôá ÷áëéÜ êáé óôá ðáôþìáôá
ôïõ óðéôéïý Þ ôïõ ãñáöåßïõ óáò.
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Η ΩΡΑΙΩΤΕΡΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΙΩΝΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ
Κυριακή, 19 Ιουνίου 2011
Η γυναίκα μου, μου πρότεινε να βγω με μια άλλη γυναίκα.
---Γνωρίζω πολύ καλά πόσο την αγαπάς, μου είπε μια μέρα
ξαφνιάζοντάς με.
Η ζωή είναι πολύ σύντομη, αφιέρωσέ της λίγο χρόνο....
---Μα εγώ ΕΣΕΝΑ αγαπώ της είπα έντονα.
---Το ξέρω μου απάντησε. Εξίσου όμως αγαπάς κι εκείνη.
Και επειδή δεν καταλάβαινα τι ήθελε να πει, μου αποκάλυψε ότι
η γυναίκα την οποία εννοούσε, ήταν η μητέρα μου.... Χήρα εδώ
και χρόνια. Όμως, οι απαιτήσεις της δουλειάς και των παιδιών, με
ανάγκαζαν να την επισκέπτομαι αραιά και που.
Εκείνο το βράδυ της τηλεφώνησα και την προσκάλεσα σε δείπνο κάπου
έξω και μετά για κινηματογράφο.
---Τι συμβαίνει; Είσαι καλά; με ρώτησε.
Η μητέρα μου είναι από τους ανθρώπους που εκλαμβάνει ένα νυχτερινό
τηλεφώνημα ή μια αναπάντεχη πρόσκληση ως αρχή κακών μαντάτων.
---Νόμιζα πως θα ήταν καλή ιδέα να περνούσαμε λίγο χρόνο μαζί, της
απάντησα. ‘Οι δυο μας, μόνοι… Τι λες;’
Αφού σκέφθηκε λιγάκι μου είπε: ‘Θα το ήθελα πάρα πολύ.’
Εκείνη την Παρασκευή, μετα το γραφείο μου, καθώς οδηγούσα το
αυτοκίνητό μου για να πάω να την πάρω, αισθανόμουν περίεργα. Ήταν
ο εκνευρισμός που προηγείται ενός ραντεβού… Και έκπληκτος πρόσεξα
όταν έφθασα στο σπίτι της, πως και η ίδια ήταν φοβερά συγκινημένη!
Με περίμενε στην πόρτα φορώντας το παλιό καλό παλτό της. Είχε
περιποιηθεί τα μαλλιά της και ήταν ντυμένη με το φόρεμα, με το οποίο
είχε εορτάσει την τελευταία επέτειο του γάμου της. Το χαμογελαστό
πρόσωπό της ακτινοβολούσε, όπως το πρόσωπο ενός αγγέλου....
---Είπα στις φίλες μου ότι θα βγω με το γιο μου και όλες τους
συγκινήθηκαν, μου είπε, καθώς έμπαινε στο αυτοκίνητό μου. Και
θα περιμένουν με αγωνία μέχρι αύριο για να μάθουν τα πάντα για τη
βραδινή έξοδό μας, συμπλήρωσε.
Πήγαμε σε ένα εστιατόριο όχι από τα καλά, αλλά με ζεστή ατμόσφαιρα.
Η μητέρα μου με έπιασε από το μπράτσο και περπατούσε καμαρωτά
δίπλα μου σαν να ήταν ΄Η Πρώτη Κυρία της χώρας.΄
Μόλις καθίσαμε, έπρεπε εγώ να της διαβάσω τον κατάλογο με τα
φαγητά, μια και τα μάτια της κουρασμένα από το πέρασμα του χρόνου,
δεν μπορούσαν να διαβάσουν τα ψιλά γράμματα του τιμοκαταλόγου.
Όταν έφθασα στη μέση, σήκωσα το πρόσωπό μου και την κοίταξα. Η
μαμά μου καθόταν στην άλλη άκρη του τραπεζιού και με χάζευε. Ένα
νοσταλγικό χαμόγελο ήταν ζωγραφισμένο στα χείλη της.
---Θυμάμαι, πως εγώ ήμουν εκείνη που σου διάβαζε κάποτε τον
κατάλογο όταν ήσουν μικρός, μου είπε.
---Ήρθε η ώρα λοιπόν να ξεκουραστείς και να μου επιτρέψεις να σου
ανταποδώσω τη χάρη, απάντησα.
Κατά τη διάρκεια του γεύματος είχαμε μια ευχάριστη συζήτηση. Τίποτα
το εξαιρετικό, απλά το πώς περνάει ο καθένας μας κάθε μέρα.
Μιλούσαμε για ώρες, που τελικά χάσαμε την ταινία στον
κινηματογράφο.
---Την Επόμενη φορά που θα βγούμε, αν μου επιτρέψεις , θα σου κάνω
εγώ το τραπέζι... μου είπε η μητέρα μου καθώς αργά γυρίσαμε στο σπίτι.
Την φίλησα, την αγκάλιασα και την καληνύχτισα.
---Πώς πήγε το ραντεβού; θέλησε να μάθει η γυναίκα μου μόλις μπήκα
στο σπίτι εκείνο το βράδυ.
---Πολύ όμορφα, σ΄ευχαριστώ. Περάσαμε περισσότερο καλά απ΄ό,τι
περίμενα, της απάντησα.
Μερικές μέρες αργότερα η μητέρα μου ΄έφυγε΄ από ανακοπή της
καρδιάς. Όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα... Δεν μπόρεσα να κάνω σχεδόν
τίποτα.
Λίγο καιρό μετά, έλαβα έναν φάκελο από το εστιατόριο όπου είχαμε
δειπνήσει με τη μητέρα μου. Μέσα είχε ένα σημείωμα που έγραφε:
‘Το δείπνο είναι προπληρωμένο. Ήμουν σχεδόν βέβαιη πως δεν θα
μπορούσα να παρευρεθώ, κι έτσι πλήρωσα για δύο άτομα, για σένα και
τη σύζυγό σου. Δεν θα μπορέσεις ποτέ σου να αισθανθείς, τι σήμαινε
εκείνη η βραδιά για μένα. Σ’ αγαπώ!’
Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα πόσο πολύ είχα καθυστερήσει , να
της πω εγκαίρως ‘Σ’ ΑΓΑΠΩ’. Συνειδητοποίησα επίσης πόσο σπουδαίο
είναι να δίνουμε στους αγαπημένους μας το χρόνο που τους αξίζει.
Τίποτα στη ζωή δεν είναι και δεν θα είναι πιο σημαντικό, από την
οικογένεια μας...
Γι’ αυτό αφιέρωσε λίγο χρόνο σ΄αυτούς που αγαπάς, γιατί αυτοί δεν
μπορούν να περιμένουν.
Εάν η μητέρα σου ζει...
Απόλαυσε τη κάθε στιγμή μαζί της.
Εάν δεν ζει...
Να τη θυμάσαι πάντα με τρυφερότητα.
Προώθησε κι εσύ αυτό το μήνυμα.
Ίσως κάνεις κάποιους να αισθανθούν κάτι, για εκείνην που ξέχασαν....
Γι’ αυτό το υπέροχο ον που λέγεται… ΜΗΤΕΡΑ!
Και να θυμάσαι πάντα:
Ο χρόνος ποτέ δεν συγχωρεί!
Ούτε μπορεί να γυρίσει πίσω.

Ανέκδοτα
Μόλις με πήραν τηλέφωνο και μου
είπαν ότι η γυναίκα μου με απατάει
Στη Σταδίου ένας τύπος σταματάει
ένα ταξί, μπαίνει βιαστικά μέσα και
λέει στο ταξιτζή:- Μεγάλε γρήγορα
στη οδό ... νούμερο ... Μόλις με
πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι η
γυναίκα μου με απατάει με κάποιον
άλλο.
Πράγματι ο ταξιτζής πατάει γκάζι
και σε λίγο φθάνουν στο σπίτι του.
Οπότε ο τύπος λέει στον ταξιτζή:
- Ρε μεγάλε δεν ανεβαίνεις και εσύ
μαζί μου να σ’ έχω για μάρτυρα.
Και ανεβαίνουν και οι δυο στο
διαμέρισμα του τύπου. Ο τύπος
ανοίγει την πόρτα, πηγαίνει στο
υπνοδωμάτιο και πραγματικά κάτω
από τα κλινοσκεπάσματα είναι η
γυναίκα του με κάποιον άντρα.
Τραβάει τα κλινοσκεπάσματα και
λέει:
- Εσύ ποιος είσαι;
Και ο εραστής:- Εγώ ποιος είμαι;
Εγώ είμαι αυτός που πριν από λίγες
μέρες έδωσα στη γυναίκα σου 3000
ευρώ για να εξοφλήσεις το δάνειο
του αυτοκινήτου σου. Εγώ είμαι
αυτός που κάθε μήνα δίνει στην
γυναίκα σου 800 ευρώ για το νοίκι.
Εγώ είμαι αυτός που κάθε βδομάδα
δίνω λεφτά στην γυναίκα σου για
το Supermarket και για την λαϊκή.
Εγώ είμαι αυτός που κάθε βδομάδα
δίνω λεφτά στην γυναίκα σου για τα
φροντιστήρια των παιδιών σου.
Ο ταξιτζής κοιτάζει έκπληκτος και
πλησιάζει τον απατημένο σύζυγο
και του λέει ψιθυριστά:..
- Ρε αφεντικό, δεν τον σκεπάζουμε
τον άνθρωπο μη μας κρυώσει;
O ΓΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΥΦΤΟΣ
Ένας γύφτος αγοράζει οικόπεδο
δίπλα από το σπίτι ενός γιατρού.
Φωνάζει λοιπόν ένα μηχανικό και
τον βάζει να του κτίσει ένα ίδιο
ακριβώς σπίτι. Όταν τελείωσε το
σπίτι του, ο γύφτος βγαίνει στο
μπαλκόνι και φωνάζει το γιατρό.
- Γιατρέ, γιατρέ!
- Τι είναι ρε παλιόγυφτε; του λέει ο
γιατρός.
- Να, του λέει ο γύφτος, εσύ μπορεί
να μην με χωνεύεις αλλά εγώ είμαι
ίδιος με σένα, γιατί έχουμε το ίδιο
σπίτι!
- Αποκλείεται, του λέει ο γιατρός,
γιατί ... δεν έχουμε τα ίδια έπιπλα...
Σκυλιάζει ο γύφτος παραγγέλνει τα
ίδια ακριβώς έπιπλα με του γιατρού
και ξαναβγαίνει στο μπαλκόνι.
- Γιατρέ, γιατρέ! Ίδιο σπίτι έχουμε,
ίδια έπιπλα, είμαι ίδιος με σένα.
- Τι λες ρε παλιόγυφτε, του λέει ο
γιατρός, έχουμε το ίδιο αυτοκίνητο;;
Και του δείχνει μια πολυτελή Mercedes που είχε στο γκαράζ.
Σκυλιάζει ο γύφτος, βάζει
γραμμάτια παίρνει δάνεια και
αγοράζει μια ακριβώς ίδια Mercedes
και βγαίνει πάλι στο μπαλκόνι.
- Γιατρέ, γιατρέ!
- Τι θες ρε παλιόγυφτε; του λέει ο
γιατρός
- Είμαι ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ από σένα!
- Γιατί ρε; του λέει ο γιατρός.
- Έχουμε
ίδιο σπίτι, ίδια έπιπλα και ίδιο
αυτοκίνητο, συμφωνείς;
- Συμφωνώ αλλά από πού και ως
πού είσαι καλύτερος από μένα; του
λέει ο γιατρός.
- Γιατί εγώ έχω γείτονα γιατρό ενώ
εσύ έχεις γείτονα ΓΥΦΤΟ!!!,
Η παρθένα
Ήταν μια φορά ένας τύπος
Ελληνοαμερικάνος και έψαχνε
στα χωριά απεγνωσμένα για μια
παρθένα προκειμένου να την
παντρευτεί...
Η πρώτη υποψήφια έρχεται και
αυτός της δείχνει τον π…. του και
την ρωτάει...
-Τι είναι αυτό;

-Π…….ς του λέει!!!
Απογοητεύεται , γιατί αυτή σίγουρα
δεν ήταν παρθένα...
Έρχεται η δεύτερη, της δείχνει πάλι
τον π………. του και ρωτάει:
-Τι είναι αυτό;
--Π….ς του απαντάει αυτή, με
φυσικότητα...
Απογοητεύεται..
Φεύγει κακήν κακός ο τύπος και
συνεχίζει να ψάχνει και να ρωτάει
την ίδια ερώτηση και να παίρνει
πάντα την ίδια απάντηση ...
Ώσπου κάποια στιγμή έρχεται μία
χωριατοπούλα που όταν της τον
βγάζει και την ρωτάει:
-Τι είναι αυτό;
-Πουλάκι του απαντάει...
Ικανοποιημένος ο τύπος, -την βρήκα
την παρθένα, σκέφτεται- και την
παντρεύεται.
Την πρώτη νύχτα του γάμου τους
της λέει ....
-Κοίτα να δεις αγάπη μου, αυτό που
βλέπεις δεν είναι πουλάκι ,αλλά
π……ος.
-Τι είναι αυτά που μου λες άντρα
μου;
Αυτό είναι πουλάκι.
Π…….ος είναι του Μήτρου
απ´το χωριό μου, που είναι δυό
παλάμες και περισσεύουν και πέντε
δάχτυλα!!!!!!
Ολυμπιακός
Πριν από λίγα χρόνια, μια
καθηγήτρια του γυμνασίου, οπαδός
του Ολυμπιακού, περήφανη για την
κατάκτηση του πρωταθλήματος
πηγαίνει στο σχολείο με το κασκόλ
της ομάδας.
Δηλώνει μέσα στην τάξη ότι είναι
Ολυμπιακός και ζητάει από όσα
παιδιά είναι κι αυτοί Ολυμπιακοί να
σηκώσουν το χέρι τους.
Όλα τα παιδιά, Ολυμπιακοί και μη,
από φόβο μην πάρουν κακό βαθμό,
σηκώνουν το χέρι τους, δηλώνοντας
Ολυμπιακοί εκτός από την Αννούλα,
ένα συνεσταλμένο κοριτσάκι που
καθόταν στο τελευταίο θρανίο.
- Έκπληκτη η καθηγήτρια ρωτάει με
αυστηρό τόνο :
-”Αννούλα, γιατί δε σήκωσες το χέρι
σου;”
- Αννούλα: “Γιατί δεν είμαι
Ολυμπιακός, κυρία”.
- Καθηγήτρια: “Τι; Δεν είσαι
ερυθρόλευκη; Και τι ομάδα
είσαι δηλαδή για να ‘χουμε καλό
ρώτημα”;
- Αννούλα: “Είμαι υπερήφανη που
είμαι ΠΑΟ, κυρία.
Η καθηγήτρια δεν πίστευε στ’ αφτιά
της.
- Καθηγήτρια: “Αννούλα, κοριτσάκι
μου, τι αμαρτία έπραξες για να ‘σαι
ΠΑΟ;
- Αννούλα: “Η μανούλα μου είναι
οπαδός του ΠΑΟ, ο πατερούλης
μου ΠΑΟ βαμμένος, ο αδελφούλης
μου μέλος της Gate, ε οπότε κι εγώ
είμαι “ΠΑΟ” απάντησε η Αννούλα
καμαρωτή-καμαρωτή.
- “Χμ” είπε η καθηγήτρια εμφανώς
εκνευρισμένη, “κοριτσάκι μου
αυτός δεν είναι λόγος να είσαι
ΠΑΟ.
Δεν πρέπει να κάνεις ότι κάνουν
οι άλλοι και πολύ περισσότερο να
επιτρέπεις στον οικογενειακό σου
κύκλο να καθορίζει τη ζωή σου.
Πρέπει να μάθεις να είσαι ελεύθερη
και ανεξάρτητη.
Αν π.χ η μάννα σου ήταν πρεζόνι
και πόρνη, ο πατέρας σου
αλητάμπουρας, αλκοολικός και
έμπορος ναρκωτικών κι ο αδελφός
σου ξεφωνημένη αδελφή στη
Συγγρού, εσύ τι θα ήσουν;
Αννούλα:
- Σίγουρα Ολυμπιακός!!!!!!!!
Tο μέτρημα!
Ο νεαρός σύζυγος ρωτάει την ακόμη
πιο νεαρή γυναίκα του:
-Πριν με γνώρισεις αγάπη μου, με
πόσους άνδρες είχες κάνει σχέση;
Η γυναίκα δεν απαντάει...

Η ώρα περνάει κι ο σύζυγος αρχίζει
να φοβάται ότι η ερώτηση του την
προσέβαλε.
- Γιατί δεν μιλάς μωρό μου; Μήπως
σε έφερα σε δύσκολη θέση αγάπη
μου;
Κι εκείνη του απαντά:
- Όχι καλέ. Απλά μετράω!!!!!!
Oι ναυαγοί
Τέσσερις ναυαγοί ηλικίας 20, 30,
40 και 60 ετών βρίσκονται σε ένα
νησί και σε απόσταση αναπνοής
στο απέναντι νησί βρίσκονται 4
καταπληκτικά γυμνά φωτομοντέλα.
Ο 20άρης λέει:
- Γρήγορα να κολυμπήσουμε να
πάμε απέναντι στα κορίτσια!
Ο 30άρης του απαντά:
- Καλά μην βιάζεσαι και τόσο!
Ο 40άρης προτείνει:
- Εγώ λέω να κατασκευάσουμε
πρώτα, μία σχεδία!
Λέει κι ο 60άρης:
- Για σταθείτε βρε παιδιά. Γιατί να
τα κάνουμε όλα αυτά; Αφού και από
εδώ βλέπουμε!!!!!!!!!!
Η Ξανθιά με τη Ferrari
Σταματάει μια ξανθιά σε ένα φανάρι
με τη Ferrari της και πάει ένα
γυφτάκι και καθαρίζει το παρμπρίζ
και του δίνει 2€ ευρώ.
Ξεκινάει η ξανθιά με σπιναρίσματα
και μπάντες μετά από λίγο
σταματάει στο φανάρι και βλέπει το
ίδιο γυφτάκι του δίνει πάλι 2€ ευρώ.
Ξεκινάει πάλι με σπιναρίσματα και
μπάντες η ξανθιά σταματάει στο
φανάρι και βλεπει το ίδιο γυφτάκι,
πάει να τρελαθεί η ξανθιά και του
λέει:
- θα σου δώσω 5€ ευρώ να μου πεις
με πόσο τρέχεις!!
και της λέει το γυφτάκι:
-Αν μου δώσεις 10€ θα σου πω, πως
θα φύγεις από την πλατεία!!!
Η εξομολόγηση της Θείας
Λουλούκας
Ο Γιωρίκας στα γεράματα, και λίγο
πριν αποδημήσει εις κύριον ρωτάει
την γυναίκα του
-Λουλούκα τώρα που θα πεθαίνω,
θέλω να μάθω κάτι.
- Τι θες Γιωρίκα μου!
- Πες μου σε παρακαλώ, πόσες
φορές με έχεις απατήσει;
- Τι λες τώρα Γιωρίκα. ΕΓΩ; ΠΟΤΕ!
Ο Γιωρίκας όμως επειδή είχε
κάποιες υποψίες κι επέμενε, λίγη
ώρα αργότερα την έπεισε να
απαντήσει.
- Γιωρίκα σε έχω απατήσει τρεις
φορές όλες κι όλες.
- Με ποιους;
- Θυμάσαι τότε που ήταν να
μπεις στο δημόσιο και σε έβαλε ο
Γιαννίκας;
- Ναι.
- Ε! εγώ τον έπεισα να μας
βοηθήσει.
Ο Γιωρίκας κάγκελο!
- Για πες μου Λουλούκα για τη
δεύτερη φορά...
- Θυμάσαι τότε που είχες
πάρει προαγωγή και είχες γίνει
υποδιευθυντής;
- Ναι.
- Ε! εγώ είχα μιλήσει με το
διευθυντή τον Κωστίκα.
Ο Γιωρίκας τρελαίνεται!
- Για πες μου ρε Λουλούκα και την
τρίτη φορά να τελειώνουμε...
- Θυμάσαι που είχες βάλει
υποψηφιότητα για δήμαρχος και
σου έλειπαν πεντακόσιοι ψήφοι;
- Ναι.
- Ε!....

10 Γνώμη
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Με το δεύτερο Ναι
για το δύσκολο αύριο
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Ψηφίστηκε από τη Βουλή
με 155 ψήφους υπέρ και 136
κατά (και 5 “παρών”), επί της
αρχής, και ο εφαρμοστικός
νόμος
του Μεσοπρόθεσμου
Προγράμματος, που εξειδικεύει
όλα τα μέτρα για φόρους,
εισφορές, δημόσιο, ελαστικό
ωράριο, αποκρατικοποιήσεις και
αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας,
μετά και τις βελτιωτικές αλλαγές
που έγιναν την τελευταία στιγμή.
(Συνέχεια στη σελίδα 19)
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TEL:604-952-4428
FAX:604-952-4438
bill@elegantiron2005.com

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

H ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠ’ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ
Στην πατρίδα μας πολλά αλλάζουν
και πολλά θα πρέπει ακόμα ν’
αλλάξουν. Το δύσκολο είναι ότι
είχαμε μάθει το κράτος να το
βλέπουμε σαν αγελάδα την οποίαν
μπορούμε να αρμέγουμε συνέχεια
και όσο θέλουμε. Αυτή είναι η
αλήθεια. Πέρναμε τα δάνεια και

αντί να τα επενδύσουμε εμείς τα
χρησιμοποιούσαμε για καλοπέραση.
Πιστεύαμε ότι το κράτος υπάρχει
για να δίνει. Όταν λοιπόν ο
κόμπος έφθασε στον κόμπο. Και
οι δανειστές μας είπαν ότι με τον
τρόπο που ξοδεύαμε τα χρήματα
πηγαίναμε για τον γκρεμό και ότι

From VANCOUVER Seat Sales
To GREECE

MEXICO

το κράτος θα πρέπει να βάλει μια
οικονομική σειρά σύμφωνα με την
καπιταλιστική οικονομία που διέπει
όλον τον κόσμο, το παίζαμε πως
δεν καταλαβαίνουμε και ρίχναμε τις
ευθύνες μας σε άλλους. Τώρα όμως
τα ψέματα τελείωσαν και ο καθένας
προσπαθεί να σώσει τον εαυτόν του.

Ενώ λοιπόν η Κυβέρνηση με την
Ε.Ε. εφήρμοσαν και εφαρμόζουν
τα σκληρά μέτρα λιτότητας και η
αδύναμη τάξη των συνταξιούχων,
των υπαλλήλων του δημοσίου
και ιδιωτικού τομέα είναι και
τα θύματα της λιτότητας, οι
βολεμένοι σε ΔΕΚΟ, οργανισμούς
και συντεχνίες κατάφεραν με την
βοήθεια ορισμένων ιδεολόγων να
εμποδίσουν την κυβέρνηση να θίξει
τα προνόμοιά τους.
Οι ρήξεις μέσα στην Κυβέρνηση
και Αντιπολίτευση ανάγκασε τον
Πρωθυπουργό να προσπαθήσει να
βρεί μια λύση με μια «Οικουμενική
Κυβέρνηση». Δεν έγινε, έκανε τον
μετασχηματισμό, αλλά και πάλι οι
εταίροι μας η Τρόϊκα συνεχίζουν
τις ασφυκτικές πιέσεις για την

Από 19 Ιουνίου μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2011
Για ΑΘΗΝΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΠΕΣΙΑΛ ΤΙΜΗ

MEXICO

THAILAND

$

εφαρμογή του μνημονίου. Ο χρόνος
θα δείξει ποια θα είναι η τύχη της
χώρας μας.
Η αλήθεια είναι ότι η σημερινή κρίση
που περνά η Ελλάδα είναι ίσως και
μια ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό
της. Απ’ ότι δείχνουν τα πράγματα
μόνοι μας δεν θέλουμε και δεν
μπορούμε να πετύχουμε χωρίς την
εξωτερική πίεση.
Το δύσκολο είναι να πιστέψει και ο
λαός το κράτος δεν είναι μόνο για να
δίνει, αλλά και για να παίρνει. Και να
πιστέψει ότι το κράτος είμαστε εμείς
ο λαός και ότι δεν μεν μπορούμε,
εμείς το κράτος, να ξοδεύουμε
περισσότερα από τα εισοδήματά
μας.!

1,249+Ταχ
France

Mayan Riviera
Vancouver Departure
4 star Allegro Playacar
August 8 and 15 departures
One week all inclusive holiday
CAD 489 plus 332 in taxes

Phuvareen Resort
Vancouver Departure
9 Day Phuket Getaway
July and August departures
9 days, includes air, hotel,transfers,
Add 3 nights Hong Kong for 390.00
CAD 1790.00 plus taxes

Paris City Package
Vancouver Departure
4 star Hotel Mercure Montmarte
August 7 and 11 departures
8 days includes air hotel and Seine
cruise
CAD 1369 plus 463 in taxes

MEXICO

MEXICO

The Netherlands

France and UK

4 star Royal Decameron Comples
August 18th departure
One week all inclusive holiday
CAD 529 plus 332 in taxes

Vancouver Departure
5 star Valentin Imperial Maya
August 8 & 15 departures
One week all inclusive holiday
CAD 909 plus 332 in taxes

Puerto Vallarta
Vancouver Departure
3 ½ star Friendly Vallarta Cameleon Select
August 18th departure
One Week all inclusive holiday
CAD 489 plus 332 in taxes

Puerto Vallarda
Vancouver Departure

Mayan Riviera

Vancouver Departure
3 star Hotel Ibis Amsterdam
City WestVisit Delft, The
Hague,Madurodam and Edam
July 11,13 and 18 departures
8 days includes air hotel and excursions
CAD 1299 plus 435 in taxes

Paris and London by Train

Vancouver Departure
Hotels in the Marais and Earls Court
July 21 and 28 departures
8 days includes air hotels train and
transfers
CAD 1499 plus 511 in taxes

12 Γνώμη
ΣΤΟ 37ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΉΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΏΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΠΣΗΕ)
- Νέος Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Δημήτριος Κούτουλας -

Pancretan Association District
Conference in Seattle

Με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ολοκληρώθηκε
με επιτυχία το 37ο Συνέδριο της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας
Αμερικής, που πραγματοποιήθηκε στο
(Photo by C.T. Argue)
SEATTLE - District 5 of the Pancretan Association of America held its annual conference at St.
Demetrios Greek Orthodox Church in Seattle in late May, hosted by the local Kritikos Pelagos Chapter. Events included meetings, a glendi with musicians direct from Hania, a memorial service for those
who lost their lives in the Battle of Crete 70 years ago, and an open lecture on the genetic make-up of
Cretans. Participants shown in the photo (Left to Right) are Stilianos Manos, President of the Kritikos
Pelagos Chapter; Fr. Photios Dumont, Proistamenos of St. Demetrios Church, Dr. George Stamatoyannopoulos, University of Washington Professor of Medicine and Genome Sciences who lectured on
“Cretan History and Genes;” Dr. Nick Vidalakis, glendi keynote speaker and a co-founder of Kritikos
Pelagos; Effie Karapidakis, President of the Cretan Association of British Columbia, Canada; George
Tsoutsounakis, PCA District 5 Governor; and Kostas Kostakis, a co-founder and General Supervisor
of the Kritikos Pelagos Chapter. PCA District 5 covers the states of Colorado, Idaho, Montana, New
Mexico, Utah, and Washington.

πραγματοποιηθεί στα Γιάννενα, στο γνωστό ξενοδοχείο Grand
Serai, το Β΄ Τακτικό Παγκόσμιο Συνέδριο των Ηπειρωτών του
Εξωτερικού. Ανακοίνωσε επίσης ότι και φέτος, για τέταρτη συνεχή
χρονιά, θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το Πρόγραμμα Ελληνομάθειας για τους
απόδημους νέους ηπειρωτικής καταγωγής. Κλείνοντας ο κ. Δήμου
ενημέρωσε το κοινό για τις εξελίξεις που υπάρχουν στο θέμα του
«Ηπειρώτικου Χωριού».
Το βράδυ του Σαββάτου κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου
τιμήθηκε από τους Ηπειρώτες της Αμερικής για την προσφορά του
στους απόδημους Ηπειρώτες και στην ιδέα του Πανηπειρωτισμού
γενικά ο πρώην Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας κ.
Ηλίας Μπέζιος.
Σπύρος Κωσταδήμας
Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού(ΠΣΗΕ)
Ο πρόεδρος κ.Δήμου με τον απελθόντα πρόεδρο
κ. Γ. Γκαλίτση και το νέο πρόεδρο κ. Δημήτρη Κούτουλα

ξενοδοχείο «Hilton Frontenac Hotel» στο Σεντ Λούις στο
Μιζούρι στις 20 και 21 Μαΐου 2011. Νέος Πρόεδρος εξελέγη ο
κ. Δημήτριος Κούτουλας, Αντιπρόεδρος ο κ. Ευθύμιος Παππάς,
Γενική Γραμματέας η κ. Αμαλία Παππά-Λώλη, Ταμίας ο κ.
Γεώργιος Νάνης, Βοηθός Γ.Γ. η κ. Στεφανία Τσούμπανου και
μέλη οι κ.κ. Ελεονόρα Μιχοπούλου, Μενέλαος Σωτήρης, Σταύρος
Ζιώγκας, Λάζαρος Γιάννος, Χριστίνα Λένη και η Ελευθερία ΣέκαΦίτζεραλντ.
Τις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξε ο απελθών πρόεδρος κ.
Φώτης Γκαλίτσης, ο οποίος αναφέρθηκε στα πεπραγμένα της
Ομοσπονδίας κατά τα δύο τελευταία έτη.
Στο συνέδριο παραβρέθηκαν και χαιρέτισαν η γενική πρόξενος της
Ελλάδος στη Νέα Υόρκη κ. Ιωάννα Ευθυμιάδου και η επικεφαλής
του γραφείου για θέματα μειονοτήτων της αλβανικής κυβέρνησης
κ. Κωνσταντίνα Μπεζιάνη.
Εκ μέρους του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού
παραβρέθηκε ο κ. Χρυσόστομος Δήμου, ο οποίος στο χαιρετισμό
του τόνισε: «Το ΠΣΗΕ χαιρετίζει κάθε προσπάθεια που
οδηγεί στην ανατροφοδότηση των οργανώσεων με νέο αίμα.
Η προσέλκυση της νεολαίας στους κόλπους των ηπειρωτικών
οργανώσεων είναι επιβεβλημένη αναγκαιότητα. Οι νεολαίοι
πρέπει μόνοι τους να προσαρμόσουν τις οργανώσεις αυτές των
απόδημων Ηπειρωτών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να
ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της παγκοσμιοποίησης».
Τέλος έκανε έκκληση για ενότητα για να ξεπεραστούν οι
προκλήσεις της εποχής που βιώνουμε. Στη συνέχεια ενημέρωσε το
συνέδριο για τις πολλαπλές δράσεις του Παγκοσμίου Συμβουλίου
Ηπειρωτών και ανακοίνωσε ότι στις 29 και 30 Ιουλίου 2011 θα

Ministry of Agriculture

Five great agriculture
adventures for a B.C.
summer
VICTORIA - June 27, 2011

Summer weekends and
holidays are perfect for
family memories and
often involve a journey and
adventure.
A trip to a B.C. farm is
a convenient and greattasting food experience
that offers lessons about
the food we eat and the
people who grow it. Best
of all, a visit to a farm
leads to meals and snacks

that can be enjoyed right
then and there, or later at a
campground, family meal
or barbeque.
Here are five places British
Columbians can visit to get
the full taste of summer,
and the best part is, each
adventure can be experienced in communities all
over B.C.:
1. The patch: Most British Columbians have a

strong childhood memory
of visiting and picking at
a berry patch with friends
and family. Bring the
sunscreen, water bottle and
hat. Leave the recipes for
when you get home!
2. The farm: From new
potatoes and corn, to eggs,
fruits and vegetables, farm
gate sales offer freshly harvested food, directly from
the people who produce it.
3. The artisan: From
cheese and honey, to cider
and wine, many of B.C.’s
producers welcome visitors to learn, observe and
enjoy how their products
are made.
4. The market: Connect
with the families who produce our food by making
regular trips to any of the
province’s approximately
100 farmers’ markets, for
meals, feasts, adventure
or treats. Buying local can
also be done at supermarkets large and small.
5. The tour: Whether
you’re at an Interior ranch,
or coastal retreat, each
region of B.C. produces
unique products and tastes.
Wherever your B.C.
holiday goes this summer,
include some time on a
farm, and eat and enjoy the
local flavours.

13 Γνώμη

ΤΡΑΝΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ
13 Γνώμη

ΜΗΝΥΜΑ Κ. ΚΩΣΤΑ ΜΕΝΕΓΑΚΗ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΣΑΕ ΚΑΝΑΔΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚAIΡΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Δεν είχε αλυσίδες, «αξιοποίησε» τη γυναίκα του!
Αθάνατο ελληνικό -αντρικό- μυαλό…

Τορόντο, 22 Μαρτίου 201

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 καπό του αυτοκινήτου,
ώστε να πατάνε καλά οι
ρόδες του αυτοκινήτου.
Η διαδρομή κράτησε
περίπου στα 7 χιλιόμετρα,
όσο ήταν και το πρόβλημα του δρόμου. Η ιστορία μοιάζει με… ανέκδοτο, αλλά
αν παρατηρήσουμε προσεχτικά τη φωτογραφία, τότε βγάζουμε το καπέλο στον
ευφυέστατο άντρα-οδηγό! Τελικά σε αυτόν τον τόπο υπάρχουν ακόμη ιδέες…

Με την ευκαιρία του εορτασμού της επετείου της Εθνικής Παλιγγενεσίας, αισθάνομαι την ανάγκη να
μοιρασθώ μαζί σας τα πιο ειλικρινή αισθήματα εθνικής υπερηφάνειας.
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
κατέστησαν δυνατή τη δημιουργία του ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους.
Η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρά δημοσιοοικονομικά προβλήματα και για ακόμη μία φορά
καλούμαστε να εορτάσουμε την εθνική επέτειο σε περιβάλλον δυσχερών διεθνών εξελίξεων και
δραματικών γεωπολιτικών και άλλων μεταβολών.
Για τον λόγο αυτόν, ας 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
λαό μας. η Πρωθυπουργός της Βρετανικής Κολομβίας Κρίστη Κλάρκ,
Άνω:σύμβουλο
Δεύτερη στον
από αριστερά

ο Δήμαρχος του Βανκούβερ Γκρέκορ Ρόμπινσον πρώτος από δεξιά, δίπλα του η Τζένη

Το μήνυμα του 1821
στον 21ο αιώνα
το ίδιο «Ελευθερία,
δημοκρατία,
αξιοπρέπεια και
Σιορμανολάκη
καιπαραμένει
ο Πήτερ Καπαδούκας
από τους
διοργανωτές.
ευημερία για όλους τους λαούς του κόσμου».
ολόψυχα στον
απανταχού
Ελληνισμό
της γης,είχε
υγεία,
και κάθεεπιτυχία
προσωπική
και
ΗΕύχομαι
φετινή Ελληνική
Ημέρα
της Δυτικής
Μπροντγουέη
καιευτυχία
τη μεγαλύτερη
σε επισκέπτες,
επαγγελματική επιτυχία.

σύμφωνα με τις πληροφορίες που πήραμε από τους διοργανωτές, ξεπέρασαν τους εκατό χιλιάδες φέτος.
Είχαν στηθεί πάνω από 19 περίπτερα, η κύρια εξέδρα του ΚΡΙΝΟΣ που ήταν και ο κύριος υποστηριχτής,
Mε τους πιο θερμούς πατριωτικούς χαιρετισμούς,
το περίπτερο της ελληνικής φιλοξενίας πρόσφερνε ελληνικό καφεδάκι και τσάη, Καλαμάτας και
Ναυπλίου
ελιές, ελληνικό μέλι, χαλβά, λουκούμια και ελληνικές καραμέλες. Από το περίπτερο του
Κώστας Μενεγάκης,
ΚΡΙΝΟΣ
πέρασαν
Αντιπρόεδρος ΣΑΕείδαν τα εκθέματα και τα δοκίμασαν πάνω από 35 χιλιάδες επισκέπτες. Υπήρχε ο
χώρος
για τα μικρά
παιδιά,Καναδά
όπου άκουγαν ιστορίες από την ελληνική Μυθολογία, έπλεκαν στεφάνια από
Συντονιστής
Περιφέρειας
κλάδους ελιάς και έβγαζαν φωτογραφίες με το καπέλο του Έλληνα ψαρά.
Στην Εξέδρα της μουσικής «Ποτέ την Κυριακή», νεαροί τραγουδούσαν κατά την διάρκεια της
ημέρας. Η Κυπριακή Κοινότητα του Βανκούβερ είχε ένα περίπτερο όπου έπαιζαν τάβλι. Ο Σύλλογος
Κεφαλονιάς είχε έκθεση φωτογραφίας από προηγούμενες εκδηλώσεις της Ελληνικής Ημέρας. Υπήρχαν
πανό με την Ακρόπολη, παραλίες. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η ελληνική αγορά. Δέκα περίπτερα ήταν
γεμάτα από διαφορα πράγματα που πωλούσαν.

ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Αυτή τη χρονιά ελάττωσαν τα σκουπίδια κατά 60% τα οποία θα επεξεργασθούν και θα γίνουν χώμα, και
μόνοΤΡΟΦΙΜΩΝ
το 40% θα πάν στον σκουπιδότοπο. Γενικώς, η Ελληνική Ημέρα ήταν μια τρανή επιτυχία.
“ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ”
3080 West Broadway, Vancouver, B.C. Tel: 604-733-4191
Μετά τις ζημιές που
προκλήθηκαν στο
κατάστημα από άγνωστα
άτομα προ καιρού,
άνοιξε και πάλι για την
εξυπηρέτησε
της πελατείας του.
Ο Ιδιοκτήτης και το προσωπικό εύχονται
στουςπελάτες και σε όλη την ομογένεια

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

GreatProcessing
Gyros
& Pita Ltd.
& Manufacturing
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

Ο Γιώργος και η Ειρήνη Γκοργκούνης εύχονται στους πελάτες
τους και σε όλη την ομογένεια

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

14 Γνώμη

Η γιορτή της Αγίας Τριάδας
στο Mission B.C.
H Γιορτή Αγίας Τριάδας το
γραφικό εκκλησάκι της Αγίας
Τριάδας μέσα στα δένδρα και
στην όμορφη βλάστηση.

Όπως κάθε χρόνο,
λειτούργησε και φέτος
με θρησκευτική ευλάβεια
γιορτάστηκε το Αγιο Πνεύμα
στο εκκλησάκι της Αγίας
Τριάδας στο Mission. Την
ημέρα αυτή έρχονται στο
όμορφο αυτό εκκλησάκι
χριστιανοί από το Βανκούβερ
και τα περίχωρα
Τ
ο Διοικητικό Συμβούλιο
της εκκλησίας των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης του
Σούρεη, ψήνουν σουβλάκια
και μετά την Θεία Λειτουργία
και την περιφορά της εικόνας
γύρω από το εκκλησάκι,
πολλοί φέρνουν από το σπίτι
τους φαγητό, αγοράζουν
σουβλάκια και αναψυκτικά
και περνούν τις απογευματινές
ώρες τους ευχάριστα εάν ο
καιρός το επιτρέπει.
Βλέπετε μερικά στιγμιότυπα
από την Θεία Λειτουργία.
Τις φωτογραφίες μας τις
έστειλε ο κ. Τέρης Κομνηνός.

Εντυπωσιακή ολική έκλειψη σελήνης για 100 λεπτά
Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011 Αντώνης Ανακέφαλος
Μία από τις μεγαλύτερες εκλείψεις
Σελήνης των τελευταίων 100
χρόνων έγινε στις 15 Ιουνίου
καθώς η διάρκειά της ξεπέρασε τη
μιάμιση ώρα. Η έκλειψη ξεκίνησε
στις 20.24 και ήταν ορατή από
την Ελλάδα. Οι παρατηρητές
σε όλη την Ευρώπη έχασαν τα
πρώτα στάδια της έκλειψης επειδή
συνέβησαν πριν από την ανατολή
της Σελήνης.Το φαινόμενο
ήταν εντυπωσιακό, αφού αυτή
την εποχή η Σελήνη παραμένει
διαρκώς χαμηλά στον ορίζοντα,
οπότε φαίνεται μεγαλύτερη από
ό,τι συνήθως λόγω οφθαλμαπάτης.
Η διάρκεια της «ολικότητας», δηλαδή της φάσης στην οποία ολόκληρη η Σελήνη παραμένει τυλιγμένη στη σκιά
της Γης στα 100 λεπτά. και το φαινόμενο έληξε τελικά στις 02.00 το πρωί της Πέμπτης.
Την ώρα της ολικότητας ο σεληνιακός δίσκος σκοτείνιασε αλλά δεν εξαφανίστηκε τελείως συνεχίζοντας να
λάμπει με ένα αμυδρό κόκκινο φως, καθώς φωτίζεται από το λιγοστό ηλιακό φως που διαπερνά την γήινη
ατμόσφαιρα.
Τα τελευταία 100 χρόνια, μόνο τρεις άλλες εκλείψεις Σελήνης έχουν ξεπεράσει αυτή την έκλειψη σε διάρκεια.
Στην Αθήνα, το Εθνικό Αστεροσκοπείο, στο Θησείο, άνοιξε τις πόρτες του στις 20.00 και έως τα μεσάνυχτα
προσέφερε στους επισκέπτες τη δυνατότητα να παρατηρήσουν τη Σελήνη από το διαμέτρου 40 εκατοστών
τηλεσκόπιο «Δωρίδη». Στον λόφο βρίσκονται άλλα 10, μικρότερα τηλεσκόπια της Ελληνικής Αστρονομικής
Ένωσης.

Βρήκαν «κρυφή αποθήκη» με υγειονομικό και
χειρουργικό υλικό στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011 Αντώνης Ανακέφαλος
Στην εισαγγελέα κ. Ράικου θα αποστείλει ο Ανδρέας Λοβέρδος υπουργός Υγείας φάκελο με στοιχεία για παράνομο
στοκάρισμα υλικών στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Αθήνας ,τα υλικά αυτά αφορούν βηματοδότες, βαλβίδες
καθετήρες και χειρουργικά πλέγματα, που ξεπερνούν το ένα εκ. ευρώ. Τόσο η αποθήκη όσο και τα υλικά δεν ήταν
γνωστά στους υπεύθυνους αποθηκάριους. Ο Ανδρέας Λοβέδρος έστειλε μήνυμα σε όλους τους διοικητές της χώρας,
ξεκαθαρίζοντας πως «το πάρτι με τα υλικά τελείωσε».«Δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να κάνει θυσίες και κάποιοι
άλλοι να μην συμμορφώνονται. Η κανονικότητα θα εξαπλωθεί σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας».
Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας εξαπέλυσε επίθεση σε συνδικαλιστές, οι οποίοι έκαναν τους τελευταίους μήνες
λόγο για ελλείψεις υλικών, ενώ στην ουσία οι αποθήκες αρκετών νοσοκομείων είναι γεμάτες με υλικά που
κοστίζουν αρκετά χρήματα.Την αποκάλυψη έκανε ο διοικητής της Α’ Υγειονομικής Περιφέρειας Άρης Μουσιώνης,
διευκρινίζοντας ότι ενώ στις 25 Μαΐου το Ιπποκράτειο είχε υλικά ενός εκ. ευρώ, για την εύρυθμη λειτουργία του
χρειαζόταν υλικά μόλις 200.000 ευρώ.Όπως είπε ο κ. Μουσιώνης οι γιατροί έκαναν χρήση των υλικών κατά το
δοκούν, με τις εταιρείες να μετατρέπουν τα ελληνικά νοσοκομεία σε αποθήκες τους.
Διευκρινίζεται πως τα υλικά αυτά δεν είχαν προπληρωθεί, αλλά αποτελούσαν παρακαταθήκες, άρα ο λογαριασμός
πληρωνόταν μετά χρήση τους.
Τέλος ο κ. Λοβέρδος σε συνέντευξη τύπου που έδωσε έκανε εντονότατες συστάσεις προς την επιτροπή προμηθειών
να μειώσει άμεσα τις τιμές των ορθοπεδικών υλικών.

Απόφοιτος Πανεπιστημίου ετών …99!!!
Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011
Η φράση ‘’Ποτέ δεν
είναι
αργά’’
είναι
γνωστή σε όλους, για
τον
συγκεκριμένο
άνδρα όμως είναι το
μότο της ζωής του. Ο
λόγος για τον 99χρονο
Leo Plass, από το Oregon, που αποφάσισε να
επιστρέψει στις σπουδές
του και να πάρει, έστω και καθυστερημένα, το πτυχίο του.Με λίγους
μόνο μήνες να τον χωρίζουν από τα εκατοστά του γενέθλια, έκανε
το πιο ωραίο δώρο στον εαυτό του, δίνοντας του την ευκαιρία να
αποφοιτήσει από το κολέγιο. Μπορεί να έχει πάρει ήδη το πτυχίο
του από το πανεπιστήμιο της ζωής, θέλησε όμως να υλοποιήσει και
ένα από τα όνειρα που άφησε ανολοκλήρωτα.Το 1932, στη διάρκεια
της Ύφεσης, εγκατέλειψε τις σπουδές του, για να ασχοληθεί με
την υλοτομία. Έπρεπε να επιβιώσει και ο μόνος τρόπος ήταν να
αποδεχθεί την πρόταση ενός φίλου του για να δουλέψει μαζί του.
‘’Δεν ήθελα να αφήσω το κολέγιο, αλλά ο μισθός του δασκάλου
ήταν 80 δολάρια και εμένα μου προσέφεραν 150 δολάρια. Ήταν
λογικό να δεχθώ την προσφορά, μιλάμε για πολλά λεφτά εκείνη την
εποχή’’, δηλώνει ο Plass.Συμπληρώνει ότι ποτέ δε φαντάστηκε ότι
θα γινόταν κάτι τέτοιο. Η ζωή του είχε πάρει διαφορετική τροπή και
κάτι τέτοιο δεν ήταν στα σχέδια του. Όταν όμως με προτροπή του
ανιψιού του έμαθε πως τα μαθήματα που είχε παρακολουθήσει τότε
αντιστοιχούσαν με αυτά του πτυχίου γενικών σπουδών, πήρε τη
μεγάλη απόφαση και επέστρεψε στο East Oregon University.”Μου
πήρε 80 χρόνια για να το πετύχω”, δήλωσε ενθουσιασμένος, λίγες
ημέρες μετά την τελετή της επίσημης αποφοίτησής του από το
πανεπιστήμιο. Ποζάρει χαμογελαστός στις φωτογραφίες, δείχνοντας
ότι τα κατάφερε παρά το προχωρημένο της ηλικίας του.Ο ίδιος
τόνισε πως δεν μετανιώνει που ασχολήθηκε με την υλοτομία γιατί
κέρδισε αρκετά χρήματα και έζησε μια άνετη ζωή και πρόσθεσε
πως αυτό που του έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν οι τεράστιες
πλέον εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου τις οποίες επισκέφθηκε με
καροτσάκι του γκολφ.

Βιονικό μάτι από ομογενή
επιστήμονα!
Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011 Αντώνης Ανακέφαλος
Στο τελικό στάδιο φαίνεται πως
βρίσκεται η προσπάθεια ενός ομογενή
επιστήμονας από την Αυστραλία για
μια νέα παγκόσμια επιστημονική
πρωτιά με την δημιουργία βιονικού
ματιού.
Πρόκειται για τον Ευστράτιο (Σταν)
Σκαφίδα που ηγείται του ερευνητικού
κέντρου NICTA του Πανεπιστημίου
Μελβούρνης, το οποίο συνεργάζεται
άμεσα με το ινστιτούτο «Bionic Vision
Australia»...
Η πρωτοποριακή εφεύρεση του ομογενή
και των συνεργατών του αποτελείται
από μία κάμερα που τοποθετείται σε γυαλιά και η οποία αιχμαλωτίζει
εικόνες. Στη συνέχεια οι εικόνες αυτές μετατρέπονται σε ηλεκτρικά
σήματα τα οποία διεγείρουν τους νευρώνες στον αμφιβληστροειδή χιτώνα.
Ο Σταν Σκαφίδας τελείωσε επιτυχώς το διδακτορικό του ως ηλεκτρολόγος
μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Μελβούρνης το 1997.
Σήμερα ως καθηγητής νανοηλεκτρονικής και διευθυντής του Κέντρου
Μηχανικής Νευρωνικής, ηγείται της έρευνας της νανοηλεκτρονικής του
Πανεπιστημίου -στον τομέα των ηλεκτρονικών μηχανικών αφιερωμένο
στη δημιουργία μικροσκοπικών συστατικών- νέας γενιάς τρανζίστορ και
τσιπ που βρίσκονται στο επίκεντρο των ασύρματων επικοινωνιών τα οποία
συνεχίζουν να μετατρέπουν τον τρόπο που επικοινωνούμε και πώς ζούμε
σήμερα.....
Ο Σταν Σκαφίδας γεννήθηκε το 1971. Οι γονείς του, οι οποίοι έχουν ρίζες
από την Αμαλιάδα και την Καβάλα, εγκαταστάθηκαν στη Μελβούρνη στις
αρχές του 1960.
«Όταν μου έφερναν δώρα στις γιορτές και τα γενέθλιά μου, συνήθιζα να
τα αποσυναρμολογώ αναφέρει στον «Νέο Κόσμο» ο νεαρός καθηγητής.
Πήγε σχολείο στο ελληνορθόδοξο Κολλέγιο «Άγιος Ιωάννης» και συνέχισε
τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Μελβούρνης. Παντρεύτηκε το 1994
και παρακολούθησε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο Cornell της
Αμερικής.
«Το βιονικό μάτι είναι ένα νευρικό εμφύτευμα, το οποίο τοποθετείται πάνω
στην ωχρά κηλίδα του ματιού, στο κέντρο του αμφιβληστροειδούς, και
διεγείρει ηλεκτρικά τα κύτταρα του ματιού, έτσι ώστε να προσφέρει την
αίσθηση της όρασης» είχε εξηγήσει παλιότερα ο δρ Σκαφίδας τονίζοντας
ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα φουτουριστική συσκευή.
«Τροφοδοτείται ασύρματα και αποτελείται από προηγμένα υλικά, όπως
πολυκρυσταλλικά διαμάντια. Ο σχεδιασμός της είναι επίσης πρωτοποριακός
για να της επιτρέπει να έχει την κατάλληλη σκληρότητα αλλά και να
είναι αρκετά μικρή για να μπορούν τα ηλεκτρόδια να εισχωρούν στον
αμφιβληστροειδή και να τον διεγείρουν» είπε ο Ελληνας επιστήμονας,
εξηγώντας ότι ο αμφιβληστροειδής είναι λεπτός σαν χαρτομάντιλο, οπότε
η συσκευή θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ώστε να
εμφυτευθεί στο μάτι χωρίς να τον σκίσει. Επηρεάστηκε από την κουλτούρα
του Πανεπιστημίου Cornell - καθώς όπως αναφέρει, το επίκεντρο δεν
βρισκόταν μόνο στην έρευνα αλλά και στην εμπορικότητά της. Μετά την
ολοκλήρωση των σπουδών του έγινε ο συνιδρυτής της εταιρείας Bandspeed, η οποία έγινε και το όχημα για την εμπορικοποίηση την ερευνάς
του όσον αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή ημιαγωγών και άλλων
προϊόντων για ασύρματα συστήματα.
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Επικράτηση του Ερντογάν
στις εκλογές στην Τουρκία,
με σαρωτική νίκη τρίτη
θητεία
Άγκυρα Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011 - Αντώνης Ανακέφαλος
Σαρωτική νίκη του κυβερνώντος κόμματος AKP έδειξαν οι
κάλπες στην Τουρκία
στις εκλογές που
έγιναν την Κυριακή 12
Ιουνίου, με το κόμμα
του Ταγίπ Ερντογάν
να συγκεντρώνει το
49,90% των ψήφων
και να εξασφαλίζει 325
έδρες, λιγότερες από
αυτές του 2007 (αλλά με
μεγαλύτερο ποσοστό)
χωρίς να είναι σε θέση να
προχωρήσει το ίδιο εύκολα στις ευρείες αλλαγές στο Σύνταγμα.
Στην Εθνοσυνέλευση θα αντιπροσωπεύονται ακόμη το
Ρεπουμπλικανικό κόμμα (CHP) που συγκεντρώνει το 25,9% και
το εθνικιστικό MHP (Γκρίζοι Λύκοι) με 13%. Στο 6,6% είναι το
συνολικό ποσοστό των ανεξάρτητων υποψηφίων, όλα τα υπόλοιπα
κόμματα συγκέντρωσαν λιγότερα από 1,2% και μένουν εκτός
βουλής.
Σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της κατανομής των εδρών, τα
αποτελέσματα δίνουν στο AKP 325 έδρες έναντι 341, στο CHP
135 από 112, στο MHP 54 από 71. Οι βουλευτές εκλέγονται με
λίστα προτίμησης.
Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι, κατά κύριο λόγο Κούρδοι, θα είναι
στη νέα βουλή 36 από 26, αποσπώντας έδρες και από τα τρία
κοινοβουλευτικά κόμματα.

Pan-Macedonian Association, Inc., U.S.A.
Παμμακεδονική Ένωση Ηνωμένων Πολιτειών
www.macedonia.info
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Ένα δυναμικό μήνυμα προς όλες
τις κατευθύνσεις εδόθη από το 65ο
Συνέδριο της Παμμακεδονικής
Ενώσεως ΗΠΑ, στην πόλη του
Worcester
της
Μασαχουσέτης
όπου και διεξήχθη το Συνέδριο
από τις 26 έως τις 30 Μαΐου 2011.
Τη διοργάνωση του συνεδρίου
την ανέλαβε η διοργανωτική
επιτροπή
του
Πολιτιστικού
Κέντρου Χρυσοχωραφιτών Μέγας
Αλέξανδρος με Συντονίστρια την
δυναμική Χρυσοχοραφίτισα κ. Ροδή
Βασιλειάδου Μητκώνη η οποία με
τις επιτροπές της ξεπέρασε κάθε
προσδοκία στην διοργάνωση του
Συνεδρίου.
Το τέλεια διοργανωμένο 65ο
Συνέδριο προσέφερε τα πάντα:
παιδεία, κουλτούρα, διασκέδαση. Η
έναρξη του Συνεδρίου ευλογήθηκε
από τους ιερείς της εκκλησίας
του Αγίου Σπυρίδωνος Πατέρων
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και
Γρηγορίου Χρηστάκου. Ο δε
Δήμαρχος του Worcester, Joseph
C. O’Brien τίμησε με την παρουσία
του και παρέδωσε στους σύνεδρους
επίσημη δήλωση της πόλης του που
αναφερόταν στο πολιτιστικό και
φιλανθρωπικό έργο του συλλόγου
των
Χρυσοχωραφιτών,
καθώς
και της ιστορικής αλήθειας, της
ελληνικότητας της Μακεδονίας.
Στην εκδήλωση στο Μουσείο
Καλών Τεχνών του Worcester εδόθη
η ευκαιρία στους συνέδρους και
τους φίλους και επισκέπτες τους
να θαυμάσουν τα έργα τέχνης του
μουσείου, αλλά και να ακούσουν
ελαφρά ελληνική μουσική από
τον γνωστό μουσικοσυνθέτη και
πιανίστα Παναγιώτη Λιαρόπουλο.
Τα χορευτικά της νεολαίας των

Χρυσοχωραφιτών και των Υιών
και Θυγατέρων του Μεγάλου
Αλεξάνδρου κάτω από την εποπτεία
των χοροδιδασκάλων Χρυσούλας
και Δημήτρη Βασιλειάδη και του
πρώην Υπάτου Προέδρου Γιώργου
Παπαδόπουλου έδειξαν με χάρη και
τέχνη τις χορευτικές τους ικανότητες.
Η πιο τέλεια μορφή ανάδειξης
Τέχνης σε μουσειακό πλαίσιο!
Στο ακαδημαϊκό πάνελ το οποίο
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29
Μαΐου 2011, εισηγήθηκαν οι εξής
εμπειρογνώμονες: Ο Δικηγόρος κ.
Δημήτρης Ιωαννίδης αναφέρθηκε
στο
Ελληνικό,
Εβραϊκό
και
Τουρκικό Λόμπι στην Ουάσιγκτον,
ενώ ο Βαλκανολόγος Μάρκος
Τέμπλαρ εισηγήθηκε για τους
Σλάβους των Νοτίων Βαλκανίων
και ο τίτλος της εισήγησης του
Δρ. Χρήστου Καράτζιου ήταν:
Μακεδονισμός:
Αλήθεια
ή
Φαντασία. Οι εμπειρογνώμονες
έκαναν εκτενείς παρουσιάσεις των
καλά οργωμένων λόμπι γκρουπ
στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, την
αναδρομική πορεία των Σκοπίων
στο βαλκανικό χώρο, αλλά και την
πλημμυρίδα της προπαγάνδας στην
οποία επιδίδονται εδώ και πολλά
χρόνια σε διεθνές επίπεδο. Ο κ.
Ιωάννης Δημητρακάκης, Πρόεδρος
και
Ιδρυτής
του
Ελληνικού
Επιχειρηματικού Δικτύου (Hellenic
Business Network –HBN) με την
παρουσίασή του έδωσε στη Νεολαία
πληροφορίες και κατευθύνσεις
οι οποίες θα είναι χρήσιμες για
μελλοντικές προοπτικές.
Στη δεξίωση η οποία έγινε στο
εστιατόριο Coral Seafood τίμησαν
την οργάνωση με την παρουσία τους
οι ιερείς του Αγίου Σπυρίδωνος, ο

Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης
Βοστόνης κ. Μεθόδιος, καθώς και
ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος
κ. Δημήτριος ο οποίος αναφέρθηκε
στο έργο της Παμμακεδονικής και
την επιμονή των Μακεδόνων, παρά
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν,
στην υποστήριξη της ιστορικής
αλήθειας
της
Μακεδονίας.
Χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος
επισήμανε: «Η Παμμακεδονική
Ένωση ΗΠΑ αποτελεί πατριωτικό
θεσμό, ο οποίος αποτελεί έργο
σημαντικό στην δύσκολη εθνική
και παγκόσμια ιστορική συγκυρία
την
οποία
βιώνουμε...Είσθε
άξιοι πολλών συγχαρητηρίων
για το έργο το οποίο επιτελείτε
ανύστακτα επί πολλά έτη, ενώ
ο Σεβασμιότατος κ. Μεθόδιος
τόνισε: «Σας προτρέπω όπως
εντείνετε τις προσπάθειές σας για
την προάσπιση της εθνικής μας
κληρονομιάς...» Ο Ομοσπονδιακός
Βουλευτής της Μασαχουσέτης κ.
James McGovern επεσήμανε πως
«Αυτή η Οργάνωση εργάστηκε
ασταμάτητα για να διατηρήσει
το Μακεδονικό πολιτισμό από το
1947». Ο Γενικός Πρόξενος εν
Βοστόνη κ. Ηλίας Φωτόπουλος
ανέφερε: «Για όλους εμάς η
Μακεδονία είναι σημείο αναφοράς.
Σημείο αναφοράς είναι ο τόπος
και οι άνθρωποι, η πολιτιστική
κληρονομιά και η πνευματική
παράδοση, η μουσική και ο
χορός, η ιστορία και ο διάλογος
των κοινωνικών ομάδων». Η δε
Συντονίστρια του 65ου Συνεδρίου
κ. Ροδή Βασιλειάδου Μητκώνη,
αναφερόμενη στο βιβλίο Macedonia-Evidence που πρόσφατα
έκδωσε το Μακεδονικό Κέντρο
Σπουδών στη Νέα Υόρκη τόνισε:
«Οι περίπου 400 ιστορικοί,
αρχαιολόγοι
και
ερευνητές
από τα καλύτερα πανεπιστήμια
της υφηλίου δεν έγραψαν την
επιστολή προς τον Πρόεδρο των
ΗΠΑ Ομπάμα υπερασπίζοντας
την ελληνικότητα της Μακεδονίας

(Συνέχεια στη σελίδα 17)
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Βασιλείου Μαρκεζίνη
Ακαδημαϊκού

Σαν προφήτης στην έρημο, περιγράφω εδώ και καιρό τα
προβλήματα της χώρας μας και, ενώ τα κείμενά μου διαβάζονται
από πολυάριθμους αναγνώστες, κανένας Έλληνας πολιτικός δεν
έχει θελήσει να ακολουθήσει τις συμβουλές μου, φοβούμενος ίσως
(αλλά δυστυχώς) το πολιτικό κόστος. Είναι πλέον σαφές πως μόνον
ο λαός μπορεί να σώσει τη χώρα από την άβυσσο. Για να γίνει αυτό,
όμως, ο λαός πρέπει να γνωρίζει την αλήθεια - όσο και αν η αλήθεια,
αντίθετα με τα ψέματα, πονάει. Ιδού λοιπόν η δική μου εκδοχή της
αλήθειας, με τη μορφή δέκα προτάσεων.
1.
Στο τελευταίο μου βιβλίο, Η Ελλάδα των Κρίσεων,
ανέλυσα τις πέντε κρίσεις μας - την οικονομική, τη διπλωματική,
τη μεταναστευτική, τη μειονοτική, αλλά και την κρίση αξιοπιστίας
του πολιτικού κόσμου - και τόνισα, όσο κανείς άλλος, ότι οι κρίσεις
αυτές είναι αλληλένδετες. Toσυγκεκριμένο χαρακτηριστικό καθιστά
τη θέση της χώρας μας πολύ διαφορετική και πολύ πιο επισφαλή από
της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας, οι οποίες συχνά μνημονεύονται
ως ανάλογες περιπτώσεις, ενώ δεν είναι.
2.
Όσο ολέθριες και αν είναι οι οικονομικές μας ασωτίες, η
κακή υπόληψη των πολιτικών μας είναι ο παράγοντας που ενδέχεται
μια μέρα να πυροδοτήσει ακραίες εσωτερικές αντιδράσεις, κατά
τον ίδιο τρόπο που έχει καταβαραθρώσει την αξιοπιστία μας στο
εξωτερικό. Ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος της χώρας
μας υποκρίνονται ότι το πρόβλημα είναι «κατασκευασμένο» ο λαός
όμως συνειδητοποιεί όλο και πιο έντονα ότι το πρόβλημα είναι
απολύτως πραγματικό.
3.
Στη διένεξη εντάχθηκαν πρόσφατα μερικοί
πανεπιστημιακοί μας, οι οποίοι εστίασαν τη συζήτηση στη
συνταγματική μεταρρύθμιση. Αν και είναι καθ’ όλα θεμιτή και ορθή,
η λογική αυτή μπορεί να μας οδηγήσει σε έναν ατέρμονα δαίδαλο
χρονοβόρων νομικών συζητήσεων.
Ως εκ τούτου, δεν είναι αυτή η κατάλληλη η στιγμή για να
αναδείξουμε το εν λόγω ζήτημα ως το πλέον επιτακτικό. Παρότι η
χώρα μας έχει να ωφεληθεί από τις τρέχουσες διαβουλεύσεις για τις
ανησυχίες και τα δεινά της, αν χρειάζεται κάτι επειγόντως είναι
ανθρώπους που θα την κυβερνήσουν με τιμιότητα, ικανότητα και
σύνεση. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να προέλθουν από τις τάξεις των
Ελλήνων μέσης ηλικίας, οι οποίοι έχουν ήδη αποδείξει την αξία τους
στη ζωή - και επ’ ουδενί λόγω από τους κύκλους που μας έφεραν
στο χείλος του γκρεμού.
4.
Στρεφόμενοι στην οικονομική κρίση, οφείλουμε όλοι
να καταλάβουμε ότι στα ζητήματα αυτά δεν υπάρχει «μία λύση».
Όποια λύση και αν υιοθετήσουμε, θα έχει και κόστος και οδυνηρές
συνέπειες. Γι’ αυτό άλλωστε είμαι πεπεισμένος, ότι το «κούρεμα»,
που προχωράει ήδη μυστικά, θα γίνει μια μέρα και ανοικτά,
προκειμένου να καθησυχαστούν οι αγορές. Σε συνδυασμό με τον
πραγματικό -και όχι τον πλασματικό, που καταστρώνεται σήμεραπεριορισμό του αδρανούς κρατικού μηχανισμού, τα μέτρα μπορεί
να οδηγήσουν σε παρατεταμένη εσωτερική αστάθεια, μείωση της
εθνικής κυριαρχίας ή ακόμη και αιματοχυσίες.
Οι κίνδυνοι αυτοί θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποφευχθούν,
εάν ο λαός πειστεί ότι αυτοί που τα προτείνουν (α) πιστεύουν
ειλικρινά στην ορθότητά τους και (β) είναι τίμιοι και δεν θα τα
εκμεταλλευτούν προς ίδιον όφελος. (Τούτο μάς οδηγεί στην έβδομη
πρόταση, κατωτέρω.)
5.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η αμυδρή ελπίδα ότι οι
κρίσεις θα οδηγήσουν σε ειρηνικές διαδηλώσεις του είδους που
βλέπουμε στην Πλατεία Συντάγματος και αλλού στην χώρα μας. Οι
διαδηλώσεις αυτές θα αποδειχθούν θετικές εφόσον. (α) παραμείνουν
ακομμάτιστες. (β) δεν εισχωρήσουν σε αυτές παράγοντες ή
προβοκάτορες της κυβέρνησης. (γ) παραμείνουν ειρηνικές. (δ)
αποκτήσουν σύντομα συγκεκριμένους και εφικτούς στόχους.
Οι απόπειρες των κομμάτων να «χρωματίσουν» το Κίνημα του
Συντάγματος θα μπορούσαν να σκοτώσουν την «Ελληνική Άνοιξη»
και να επιβάλουν εκ νέου την καταστροφική κομματική
κυριαρχία στις συνειδήσεις και τις κινήσεις των αγανακτισμένων.
Τέλος, για να επιβιώσει αυτό το ευπρόσδεκτο (πιστεύω), νεανικό
κίνημα, πρέπει τουλάχιστον να δεκαπλασιαστεί σε μέγεθος
και να μετασχηματίσει εποικοδομητικά τη λογική των συνεχών
συζητήσεων, που φαίνεται να επικρατεί σήμερα.
6.
Εάν πραγματωθούν όλοι αυτοί οι παράγοντες, το ειρηνικό

αυτό κίνημα θα μπορούσε ακόμη και να ρίξει την κυβέρνηση
(πράγμα που έχει ήδη καθυστερήσει να γίνει). Πάντοτε όμως το
κίνημα θα πρέπει να θυμάται μέχρι πού μπορεί να φτάσει, υπό
την παρούσα μορφή του. Διότι, παρ’ όλο που οι ειρηνικοί
διαδηλωτές μπορούν να ανατρέψουν κυβερνήσεις ή ακόμη
και έναν ολόκληρο πολιτικό κόσμο, δεν μπορούν, ως μάζα, να
αναλάβουν το καθήκον της κυβέρνησης.
7.
Έτσι, για το επόμενο βήμα θα χρειαστεί να εμφανιστεί ένας
νέος ηγέτης, ο οποίος όμως εξακολουθεί σήμερα να απουσιάζει.
Η ανάδυση ενός ηγέτη, όπως συνέβη με τον Βενιζέλο το 1910 και
τον Βάτσλαβ Χάβελ στην Τσεχοσλοβακία τη δεκαετία του 1990,
αποτελεί γεγονός απροσδιόριστο και απρόβλεπτο. Οι πολίτες
πρέπει να το καταλάβουν αυτό, μια και ανέκαθεν αυτό υποδείκνυε
η ιστορία. Χωρίς «ηγέτη», οι ομάδες αυτού του είδους μπορούν
μεν να γκρεμίσουν, όχι όμως και να κτίσουν. Αργά ή γρήγορα,
λοιπόν, το κίνημα αυτό θα πρέπει να εγκαταλείψει ή τουλάχιστον
να αναπροσανατολίσει τις σημερινές ιδέες του περί άμεσης
δημοκρατίας. Οι διαδηλωτές οφείλουν επίσης να συνειδητοποιήσουν
ότι η εκλογική αποχή και η λευκή ψήφος είναι απολύτως
ατελέσφορες ως λύσεις.
8.
Όποιο σενάριο και αν επικρατήσει -η βίαιη ή η ειρηνική
αλλαγή-, το υπάρχον κομματικό σύστημα θα βγει εντελώς
διαφορετικό από την όλη διαδικασία, έστω και αν επιβιώσουν
για λίγους μήνες μερικές από τις υπάρχουσες ταμπέλες και
συνθηματολογίες του. Διότι ο «κρατισμός» και οι κομματικοί
διορισμοί θα εξαλειφθούν, και το γεγονός αυτό θα επηρεάσει τη
δομή των κομμάτων, την πηγή της δύναμής τους ή ακόμη και τη
συνθηματολογία που χρησιμοποιούν στις καθημερινές πολιτικές
μάχες. Έτσι, προβλέπω ότι η έμφαση του δημόσιου διαλόγου
θα μετατοπιστεί στα ζητήματα της μετανάστευσης και της
έννομης τάξης, υπό την επιρροή ιδεαλιστικών ή ρεαλιστικών
διακηρύξεων δικαιωμάτων.
9.
Στην πλειονότητά του, ο λαός δεν έχει συνειδητοποιήσει
τη χαώδη κατάσταση της εξωτερικής μας πολιτικής. Οι κίνδυνοι
που ενέχουν η πολιτική ισχύος και οι νέες συμμαχίες που
διαμορφώνονται σήμερα γύρω μας δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε
καν από τους ειδικούς. Ο καινοφανής χαρακτήρας της κατάστασης
σημαίνει ότι στο μέλλον οι σοφές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από
τη διαίσθηση και την εμπειρία. Και οι δύο όμως αυτές ιδιότητες
απουσιάζουν παντελώς από ένα υπουργείο που δεν στερείται μόνον
κεφαλαίων, αλλά και ιδεών. Δεν βλέπω καμία αχτίδα ελπίδας εάν
δεν αναπροσαρμοστεί άμεσα η πολιτική μας απέναντι σε έναν
γείτονα που, ενώ εμείς κοιμόμαστε, αυτός γίνεται όλο και πιο
μεγάλος, πιο ισχυρός, πιο επιθετικός!
10.
Σε τελευταία και βαθύτερη ανάλυση, όλα τα προβλήματα
συνδέονται με τον άνθρωπο που είναι υπεύθυνος για την κυβέρνηση.
Και, πολιτικά και συνταγματικά, ο άνθρωπος αυτός είναι ο
πρωθυπουργός. Η αναποφασιστικότητά του και η διοικητική του
ανεπάρκεια υπερτερούν της εντυπωσιακής κινητικότητάς του, με
αποτέλεσμα να έχουν μειώσει τη δημοτικότητά του στο εσωτερικό
και την αξιοπιστία του στο εξωτερικό. Για ποιον λόγο, όμως, το
κόμμα του, που δεν στερείται χαρισματικών ανθρώπων, αφήνεται
να οδηγηθεί στην ήττα και την ατίμωση; Δεν μπορούν τα μέλη
του να καταλάβουν ότι οφείλουν να αντικαταστήσουν τον αρχηγό
τους άμεσα (αλλά και με αξιοπρέπεια); Και αν το ίδιο ΠΑΣΟΚ
δεν έχει το θάρρος να προβεί σε αυτήν τη «βασιλοκτονία», δεν θα
έπρεπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ορμώμενος ίσως από μια
κοινοβουλευτική ήττα, να προκηρύξει εκλογές; Έτσι τουλάχιστον θα
έχουμε την ελπίδα ότι (α) θα καθαρίσει η δηλητηριώδης ατμόσφαιρα
στην οποία ζούμε σήμερα και (β) θα διευκολυνθεί η συναίνεση,
καθώς θα απομακρυνθεί από τον πολιτικό βίο μας η διανοητική
στειρότητα πολυάριθμων βουλευτών.
Για πόσο ακόμη ο πολιτικός κόσμος που αποτελεί τη βάση της
πυραμίδας του ΠΑΣΟΚ θα ανέχεται ένα τόσο προσωποκεντρικό και
αποτυχημένο σύστημα διακυβέρνησης;
Για πόσο ακόμη τα επικοινωνιακά τεχνάσματα θα υπερέχουν της
ουσίας;
Για πόσο ακόμη ο θνήσκων πολιτικός κόσμος μας θα αποφεύγει την
ανανέωση επιμένοντας να κρατάει ζωντανά με τεχνητό τρόπο τα
νεκρά του μέλη;
To μόνο που μπορώ να προβλέψω είναι ότι όσο πιο πολύ
καθυστερούμε αυτές τις αλλαγές, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το
τίμημα που θα πληρώσουμε!

Η φορολόγηση των μυστικών
Ελληνικών καταθέσεων 30 δις
ευρώ θα αποδώσει 2 δις ευρώ
Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011 Αντώνης Ανακέφαλος

Με την προυπόθεση της
υλοποίησης της διακρατικής
συμφωνίας ανάμεσα σε
Ελλάδα και Ελβετία, το
οικονομικό επιτελείο

στοχεύει στη φορολόγηση
καταθέσεων που διαθέτουν
σε ελβετικές τράπεζες
Έλληνες πολίτες. Όπως
δήλωσε στη Βουλή ο Ευ.
Βενιζέλος, η συμφωνία θα

γίνει με όρους ανάλογους
εκείνων που συμφωνήθηκαν
με το Ηνωμένο Βασίλειο και
τη Γερμανία.
Τα πρώτα στοιχεία κάνουν
λόγο για κεφάλαια 30 δισ.
ευρώ, τα οποία θα αποφέρουν
φόρους 2 δισ. Κατ’ άλλες
εκτιμήσεις, οι καταθέσεις
Ελλήνων στην Ελβετία
ανέρχονται σε 100 δισ ευρώ
και μπορεί να αποφέρουν
φορολογική έσοδα περίπου 6
δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες
οι συζητήσεις που γίνονται
με τις ελβετικές αρχές έχουν
ως βάση την ανωνυμία
των καταθετών. Δηλαδή τα
ονόματα και τα ποσά των
καταθέσεων των Ελλήνων
θα εξακολουθήσουν να
μένουν μυστικά, αλλά θα
φορολογούνται με ευθύνη
των ελβετικών τραπεζών και
θα αποδίδονται στην Ελλάδα.
Οι Έλληνες καταθέτες θα
πληρώσουν έναν «φόρο
βάσης» για το ποσό των
καταθέσεων τους και ετήσιο
φόρο για τις αποδόσεις τους.
Οι ευρωπαίοι καταθέτες
θα πληρώσουν έναν «φόρο
βάσης» για το ποσό των
καταθέσεων τους--όχι
μεγαλύτερο του 20% της
αξίας τους--και ετήσιο
φόρο για τα κέρδη από των
κάθε είδους τραπεζικών
καταθέσεων τους. Τα ποσά
θα συγκεντρώνονται στην
διεύθυνση Φορολογίας της
Ελβετίας η οποία, ανώνυμα,
θα τα στέλνει στην χώρα του
καταθέτη.
Μέσα στο καλοκαίρι θα
υπογραφούν οι σχετικές
συμφωνίες με την Βρετανία
και την Γερμανία, οι πολίτες
των οποίων πιστεύεται ότι
έχουν καταθέσεις 95 δις και
315 δις δολαρίων αντίστοιχα
σε ελβετικές τράπεζες. Θα
ακολουθήσουν συμφωνίες
με την Ιταλία και Γαλλία,
λέγουν ελβετικές πηγές.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν
ενδεικτικά ότι η Γερμανία θα
εισπράξει περί τα 50 δις ευρώ
τον πρώτο χρόνο. Ελβετικές
πηγές προσδιορίζουν
ότι οι «μυστικές και μη
φορολογούμενες» καταθέσεις
Ελλήνων σε ελβετικές
τράπεζες φθάνουν τα 30 δις
δολάρια. Αν, όπως πιστεύουν,
υπάρξει συμφωνία με την
ελληνική κυβέρνηση με
όρους ανάλογους εκείνων
που συμφωνήθηκαν με την
Βρετανία, η φορολόγηση των
ελληνικών καταθέσεων θα
αποδώσει περί τα 2 δις ευρώ
τον πρώτο χρόνο.
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Μέγα Αλέξανδρου απλώς για να
τοποθετηθούν με το μέρος των
Ελλήνων. Έγραψαν την επιστολή για
να προστατέψουν την επιστήμη τους,
να υπερασπιστούν και προστατέψουν
τα ευρήματα και τα μνημεία που
ανακάλυψαν στο χώρο της αρχαίας
Μακεδονίας, να υπερασπίσουν το
αληθές της Ιστορίας».
Επίσης κατά τη διάρκεια του
συνεδρίου προωθήθηκε το βιβλίο
Φάκελος
Μακεδονία-Υπόδουλοι
Έλληνες των Σκοπίων (Macedonia File-Greek Minority in FYROM under Bondage). Αμφότερα
βιβλία προσφέρθηκαν ως δώρα σε
όλους τους πολιτικούς, διπλωμάτες
και επισκέπτες στη δεξίωση.
Η παρουσίαση των δυο βίντεο
στη δεξίωση από τον κ. Βασίλη
Γκατζούλη με τίτλους «Διασπορά»
και «Πώς μπορεί να υπάρχει
Μακεδονία χωρίς την Πέλλα»,
απέσπασε την προσοχή του κοινού.
Επίσης στη δεξίωση παραβρέθηκαν ο
Υποκυβερνήτης της Μασαχουσέτης
κ. Tim Murray, ο Πολιτειακός
Γερουσιαστής Michael Moore,
η κ. Γιούλη Σπυρίδου η οποία
αντιπροσώπευσε τους Σερραίους
της Ελλάδας, η κ. Ελένη ΒιδάληΠρόεδρος της Ελληνοαμερικανική
Ομοσπονδίας Νέας Αγγλίας, ο κ.
Γιώργος Βληκίδης – Συντονιστής
Εκπαίδευσης,
ο
Ελληνικής
καταγωγής Σερίφης του Worcester
Λου Ευαγγελίδης, ο δε Πρόεδρος
της Νεολαίας κ. Στηβ Πηλίδης
ήταν μια υπόσχεση ελπίδας για
την συνέχιση των προσπαθειών
των Μακεδόνων. Τα χορευτικά
συγκροτήματα
του
Ποντιακού
συλλόγου «Παναγία Σουμελά»
Βοστώνης,
του
Πολιτιστικού
Κέντρου Χρυσοχωραφιτών και οι
«Υιοί και Θυγατέρες του Μεγάλου
Αλεξάνδρου» χόρεψαν ελληνικούς
παραδοσιακούς χορούς.
Ο απερχόμενος Ύπατος Πρόεδρος
Δρ.
Αντώνης
Παπαδόπουλος
δήλωσε: «η έννοια να έχουμε ένα
κράτος Μακεδονικό εβδομήντα
χιλιόμετρα από τον Λευκό Πύργο
είναι πρόβλημα», ενώ ο νεοεκλεγείς
Ύπατος Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος
Χατζηστεφανίδης τόνισε: «Είμαι
υπερήφανος που υπηρετώ ένα
Οργανισμό με ιστορία, έχει κάνει
μεγάλο αγώνα εναντίον των
επιδιώξεων των γειτόνων μας για το
όνομα της Μακεδονίας».
Εκδόθηκε επίσης
λεύκωμα
στο οποίο συμπεριλαμβάνονται
μηνύματα, αλλά και η ιστορία των
Χρυσοχωραφιτών στο Worcester
της Μασαχουσέτης. Το καλαίσθητο
αυτό λεύκωμα το επιμελήθηκε η κ.
Ρουμπίνα Κυριακίδου.

Γραμματέας
Σοφία Στρουμπάκη – Ύπατη Ταμίας
Δημήτριος Τασσόπουλος – Βοηθός
Ταμία
Επίσης,
κατά
περιφέρειες
κυβερνήτες εκλέχτηκαν οι εξής:
Ροδή
Βασιλειάδου
Μητκώνη,
Ιορδάνης
Αλεξιάδης,
Στάθης
Πηλίδης, Σοφία Μέσκου, Χρήστος,
Παπαδήμας, Μαρία Χατζηνάκου,
Ιωάννης,
Κωστούλας,
Νίκος
Κομνηνός.
Ευχόμαστε οι πρώην ικανότατοι
κυβερνήτες Γιάννης Κατσαρός,
Μαρίνα
Μουστάκα,
Φώτης
Παπαγερμανός
και
Ευάγγελος
Αμπατζής να ξαναεπανέλθουν στις
επάλξεις
της
Παμμακεδονικής
Ένωσης για να συνεχιστεί ο αγώνας.
Κατά τη διάρκεια του 65ου
Συνεδρίου ελήφθησαν οι εξής
αποφάσεις και δηλώσεις:
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ
Η Παμμακεδονική Ένωση των
Η.Π.Α. σε συνεδρίαση του 65ου
Ετησίου Συνεδρίου που συνήλθε από
τις 26-30 Μαΐου 2011, στο Worcester της Μασαχουσέτης έχοντας υπ’
όψη τις τελευταίες εξελίξεις στην
Π.Γ.Δ.Μ αποφάσισε τα ακόλουθα:
1.
Ποτέ δεν θα δεχτούμε για
τη χώρα της Π.Γ.Δ.Μ οποιαδήποτε
ονομασία που θα περιέχει τον όρο
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ή παράγωγά του.
Παροτρύνουμε τον Ελληνισμό να
ερευνήσει τον προκείμενο κίνδυνο
μιας ονομασίας που θα περιέχει τον
όρο Μακεδονία ή παράγωγα αυτού.
2.
Η Παμμακεδονική Ένωση
ζητεί από την Ελληνική κυβέρνηση,
την πολιτική ηγεσία της Ελλάδας,
την κυβέρνηση των Ηνωμένων
Πολιτειών και την υπόλοιπη Διεθνή
Κοινότητα, όπως η τελική ονομασία
του κρατιδίου της Π.Γ.Δ.Μ ξεχωρίζει
με ακρίβεια τους κατοίκους αυτής
της χώρας από εμάς τους Μακεδόνες.
3.
Η ονομασία Μακεδονία
είναι αναμφίβολα ιστορική και
πολιτιστική
κληρονομιά
της
Ελλάδας. Η ιστορία της Μακεδονίας
και, ειδικά η ονομασία της, δεν είναι
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ και ως
πατρική κληρονομιά δεν δύναται να
παραχωρηθούν σε τρίτους.
4.
Η
μόνιμη
ονομασία
της χώρας της Π.Γ.Δ.Μ οφείλει
να εκφράζει την πολυεθνική της
σύσταση η οποία θα επιτρέψει
σε όλους του κατοίκους της να
συνυπάρχουν ειρηνικά.
5.
Απαιτούμε όπως δοθούν
σε άτομα Ελληνικής προέλευσης
κατοικούντων στην Π.Γ.Δ.Μ όλα τα
ανθρώπινά τους δικαιώματα.

Το αποκορύφωμα και η
ουσία αρμονικής συνεργασίας με
κέφι, μεράκι και υπερηφάνεια για
την πολιτιστική μας κληρονομιά
ήταν ο θεατρικός παραδοσιακός
γάμος του χωριού που παρουσίασαν
το Λύκειο Ελληνίδων, το χορευτικό
συγκρότημα
του
Πολιτιστικού
Κέντρου Χρυσοχωραφιτών Μέγας
Αλέξανδρος και οι Υιοί και Θυγατέρες
του Μεγάλου Αλεξάνδρου κάτω από
την επίβλεψη της χοροδιδασκάλου κ.
Ειρήνης Σάββα η οποία παρουσίασε
το πρόγραμμα. Η παράσταση
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29
Μαΐου κατά τη διάρκεια του πικνίκ
που διοργανώθηκε από την επιτροπή
της διοργανωτικής επιτροπής.

6.
Η Μακεδονική ταυτότητα
είναι πολιτιστικά και ιστορικά
ελληνική.
Δεν
αποδεχόμαστε
οποιαδήποτε έννοια Μακεδονικής
εθνολογικής
ταυτότητας
και
Μακεδονικής γλώσσας.

Στις εκλογές που διεξήχθησαν το
Σάββατο 28 Μαϊου 2011 εκλέχτηκαν
οι κάτωθι:
Κωνσταντίνος
ΧατζηστεφανίδηςΎπατος Πρόεδρος
Δρ.
Παναγιώτης
ΜπαλτατζήςΎπατος Αντιπρόεδρος
Χαράλαμπος
Σταθόπουλος-Β’
Αντιπρόεδρος (Πρόεδρος Νεολαίας)
Δημήτρης
Χατζής
-Ύπατος

9.
Zητούμε όπως η τελική
ονομασία της Π.Γ.Δ.Μ αντανακλάται
στο σύνταγμά της.

7.
Είναι ιερό μας καθήκον
να εξακολουθήσουμε τον αγώνα μας
για τα δίκαια της Μακεδονίας. Το
απαιτεί η Ιστορία.
8.
Ζητούμε την διεξαγωγή
δημοψηφίσματος σε περίπτωση που
η τελική συμφωνημένη ονομασία
της Π.Γ.Δ.Μ. συμπεριλαμβάνει τον
όρο «Μακεδονία», ή τα παράγωγά
του.

10.
Υποστηρίζουμε
την
ύπαρξη του κρατιδίου βορείως
των συνόρων της Ελλάδος με το
ενδιάμεσο όνομα της Π.Γ.Δ.Μ. Θα
υποστηρίξουμε τις προσπάθειές του
να γίνει μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ,

μόνον εφ’όσον το επίσημο όνομα του
δεν θα περιέχει τον όρο Μακεδονία
η παράγωγο του ονόματος αυτού.
Περαιτέρω, δεν τρέφουμε κακία η
δόλο για τους πολίτες του κράτους
αυτού ή της διασποράς του.
Επιπλέον θεωρούμε πως οι καλές
γειτονικές σχέσεις θα αποτελέσουν
ένα περαιτέρω κριτήριο για την
ευρω-ατλαντική του ένταξη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΣΟΥΡΕΗ

Η Παμμακεδονική Ένωση των
Η.Π.Α. σε συνεδρίαση του 65ου
Ετησίου Συνεδρίου που συνήλθε
από τις 26 έως τις 30 Μαΐου του
2011 στο Worcester της Πολιτείας
της Μασαχουσέτης αποφάσισε τα
ακόλουθα:
1. Απαιτούμε όπως η συνεχής
προπαγάνδα
για
αλυτρωτισμό
που εκπέμπεται από την ΠΓΔΜ,
συμπεριλαμβανομένης
της
οικειοποίησης και διαστροφής της
Ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς
της Μακεδονίας, παύσει παντελώς.
2.
Δεν θα δεχθούμε ποτέ
οποιαδήποτε Εκκλησία, που θα
περιλαμβάνει τον όρο «Μακεδονία»
η παράγωγό του στο όνομά της.
3.
Διαφωνούμε με την
χρήση του όρου «Δημοκρατία
της Μακεδονίας» σε οποιοδήποτε
έγγραφο από Ελληνικές επιχειρήσεις
και υπηρεσίες εντός Ελλάδος και
παγκοσμίως.
4.
Εκφράζουμε
τις
θερμές μας ευχαριστίες προς
τους 371 Ακαδημαϊκούς ειδικούς
της
Ελληνορωμαϊκής
εποχής
παγκοσμίως για την διακήρυξη της
ιστορικής αλήθειας της Μακεδονίας.
5.
Το Ελληνικό Κοινοβούλιο
δεν
πρέπει
να
επικυρώσει
οποιαδήποτε συμφωνία για την
αποδοχή των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ
ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, με
οποιοδήποτε όνομα που περιέχει τον
όρο «Μακεδονία», ή παράγωγα του
όρου αυτού.
6.
Συμφωνούμε
με
την
απόφαση των πολιτικών αρχηγών
του 1992, η οποία απέκλεισε τον
όρο «Μακεδονία» και τα παράγωγά
του από οποιαδήποτε μελλοντική
επίσημη ονομασία της Π.Γ.Δ.Μ.
Οποιαδήποτε αλλαγή της απόφασης
αυτής πρέπει να είναι απόφαση των
Ελλήνων μέσω δημοψηφίσματος.
7.
Καταδικάζουμε την
τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της.
8.
Η Τουρκία πρέπει να
σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα
της Κυπριακής Δημοκρατίας, η
οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας. Πρέπει να αποσύρει
αμέσως
όλα
τα
κατοχικά
στρατεύματά της, να αποσύρει τους
παράνομους εποίκους οι οποίοι
μεταφέρθηκαν από την Τουρκική
ενδοχώρα πρέπει να επιστρέψει
όλες τις περιουσίες στους νόμιμους
ιδιοκτήτες και να προβεί σε
αποζημιώσεις προς τους Κυπρίους.
9.
Θεωρούμε τις συνεχείς
διακρίσεις , πράξεις, κανονισμούς και
τακτικές της Τουρκίας ενάντια στο
Οικουμενικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο
της Κωνσταντινούπολης παραβίαση
θρησκευτικής
ελευθερίας κάτι
που τυγχάνει ασυμβίβαστο με τις
φιλοδοξίες της να γίνει μέλος της
ΕΕ. Απαιτούμε την επαναλειτουργία
της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης,
την επιστροφή της κατησχυμένης
περιουσίας
του
Οικουμενικού
Πατριαρχείου και τον σεβασμό των
περιουσιακών δικαιωμάτων των
Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης.
Η τελευταία απόφαση του Ανωτάτου
Τουρκικού Δικαστηρίου να αρνηθεί
την οικουμενικότητα του Πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως αντιτίθεται με
τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
10.
Απαιτούμε από τις
κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της
Τουρκίας να αναγνωρίσουν την
γενοκτονία κατά των Αρμενίων,

Ασσυρίων και Ελλήνων εκ των
οποίων η πλειονότητα ήταν οι
Έλληνες Πόντιοι.
11.
Καταδικάζουμε τις
συνεχείς παραβιάσεις του Ελληνικού
χώρου από την Τουρκία.
12.
Απαιτούμε
την
επιστροφή των ιερών κειμηλίων των
μοναστηριών Δράμας και Σερρών
από τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας.
13.
Απαιτούμε
από
το
Ηνωμένο Βασίλειο την επιστροφή
των Μαρμάρων του Παρθενώνα
στον τόπο της καταγωγής τους.
14.
Οι Καλλάς, είναι Έλληνες,
απόγονοι των στρατευμάτων του
Μεγάλου Αλεξάνδρου από τα βόρεια
Ιμαλάια στην ορεινή περιοχή Χιντου
Κους του Πακιστάν. Ο γηγενής
λαός των Καλλάς κατόρθωσε να
διατηρήσει τον αρχαίο πολιτισμό και
παραδόσεις του από τον 4ο αιώνα
π.χ. αλλά απειλείται με αφανισμό.
Ως αδερφοί Έλληνες, Μακεδόνες,
υποστηρίζουμε τις προσπάθειες τους
να διατηρήσουν την εθνική τους
ταυτότητα και αξίες.
15.

Υποστηρίζουμε

την

πρόταση των Καλλάς “Bring
the Glory Back” (Επαναφέρετε
την Δόξα) η οποία προτρέπει
να εφαρμοστεί ο νόμος του
Μ. Αλέξανδρου ως πρότυπο
λειτουργίας
του
Συμβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών
16.
Η συλλογή των οστών
Ελλήνων στρατιωτών, οι οποίοι
έπεσαν
μαχόμενοι
κατά
το
Δεύτερο
Παγκόσμιο
Πόλεμο,
δεν είναι οικονομική συναλλαγή,
αλλά ανθρωπιστικό ζήτημα και
εθνικό καθήκον μας. Η πορεία της
Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση απαιτεί το Σεβασμό
των
Ανθρωπίνων,
Πολιτικών,
Πολιτιστικών, Θρησκευτικών και
Εκπαιδευτικών Δικαιωμάτων της
Ελληνικής μειονότητας.
17.
Οι Αλβανοί οφείλουν να
σταματήσουν τις προπαγανδιστικές
προσπάθειες των Τσάμηδων, εάν η
Αλβανία επιθυμεί να ενταχθεί στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναρωτιόμαστε για το δεσμό μεταξύ
του Τουρκικού Λόμπι στις ΗΠΑ
και της Ηνωμένης «Μακεδονικής»
Διασποράς.
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Οριστικός χωρισμός για
Παπαρίζου-Μαυρίδη
Σαν «βόμβα» έπεσε στη showbiz η είδηση ότι μετά από 12
χρόνια σχέσης, χώρισαν οριστικά

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

Αντώνης Ανακέφαλος

Εδώ και δυόμιση μήνες ζουν χωριστά και έχουν σταματήσει
τις κοινές τους εμφανίσεις, όμως κρατούν το γεγονός ως
επτασφράγιστο μυστικό.
Η απόφαση του χωρισμού είναι κάτι παραπάνω από οριστική
και έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες να χωρίσουν την κοινή τους
περιουσία.
Ήταν μαζί από τότε που η Έλενα ήτν 18 χρονών και ο Τόνυ την
στήριξε σε όλα της τα καλλιτεχνικά βήμματα και ως μάνατζέρ
της,ήταν δε αρραβωνιασμένοι από το 2004.
Να σημειώσουμε επίσης ότι η Έλενα Παπαρίζου απουσίασε
φέτος από τα βραβεία Mad Music Awards στα οποία βραβεύθηκε
«Γυναίκα Καλλιτέχνης» αλλά και «Fashion Icon» στο video clip:
Baby it’s over.Η τραγουδίστρια ήταν στη Σουηδία και απ’ ότι
ακούγεται αφορμή για την απουσία της ήταν ο χωρισμός της.
Σενάρια για χωρισμό του ζευγαριού είχαν ακουστεί πολλές
φορές, όμως αυτή την φορά πρόκειται για πραγματικότητα. Μια
πραγματικότητα που σίγουρα θα έχει κοστίσει και στους δύο πολύ
συναισθηματικά.

Άθεος γίνεται χριστιανός όταν για να
κοροϊδέψει τη μάνα του ζήτησε από τον
Θεό 1εκατομμύριο δολάρια και την άλλη
μέρα η μάνα του τα κέρδισε στο ΛΟΤΤΟ
Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011 Αντώνης Ανακέφαλος

Μία απίστευτη ιστορία από την Αμερική!
Ένας νεαρός άθεος από το
Long Island της Νέας Υόρκης,
έγινε πιστός, όταν θέλοντας να

χλευάσει το Θεό προσευχήθηκε
ειρωνικά ώστε η μητέρα του να
κερδίσει το λαχείο. Ωστόσο, η
σαρκαστική
του
προσευχή
απαντήθηκε
εκπληκτικά,
όταν την
επόμενη
μέρα η
μητέρα του
κέρδισε 1
εκατομμύρια
δολάρια στο
ΛΟΤΤΟ
της Νέας
Υόρκης.

Ο 28χρονος Sal Bentivegna,
όπως λέει ο ίδιος, δεν πίστευε
στο Θεό. Είπε ειρωνικά
στην πιστή μητέρα του να
«ζητήσεις από τον Θεό σου ένα
εκατομμύριο δολάρια».
Ωστόσο, η μητέρα του Gloria
Bentivegna, που είναι πιστή
καθολική, μένοντας πιστή στις
πεποιθήσεις της αρνήθηκε να
ζητήσει από τον Θεό κάτι τέτοιο.
Συνεχίζοντας την πλάκα ο Σαλ,
πήγε και προσευχήθηκε δυνατά
λέγοντας: «Θεέ μου, δεν ξέρω
αν είσαι πραγματικός ή όχι,
αλλά αν υπάρχεις, σε παρακαλώ
κάνε τη μητέρα μου να κερδίσει
ένα εκατομμύριο δολάρια!»
Και πρόσθεσε: «Αν ο Ιησούς
θέλει να τον πιστέψω, αυτό
πρέπει να κάνει».
Την επόμενη μέρα η μητέρα του
αγόρασε ένα ξυστό λαχείο «Lotto Tree» από τη φιλανθρωπική
δημοπρασία της Εκκλησίας της.
Ο Sal τα έχασε όταν ανακάλυψε
ότι η μητέρα του είχε κερδίσει
ένα εκατομμύριο.
Συνειδητοποιώντας ότι οι
πιθανότητες της νίκης η μητέρα
του ήταν τόσο μηδαμινές, ο Σαλ
πλέον, έχει γίνει πιστός.
Ο ίδιος ομολογεί: “δεν μπορώ να
δεχτώ ότι ο Χριστός δεν έβαλε
το χέρι σε αυτό”.
«Δεν είχα στο μυαλό μου αυτό
όταν έκανα το λογοπαίγνιο,
αλλά ήταν θεόσταλτο», είπε.
Η Gloria Bentivegna,
μελετώντας το τι είχε συμβεί,
δηλώνει ότι είναι ευγνώμων
στο Θεό για τα κέρδη της, αλλά
ακόμη περισσότερο ευγνώμων
για τη μεταστροφή του γιου
της. Είπε: «Ο Θεός έκανε δύο
θαύματα, ένα πραγματικό
θαύμα».
Κερδίζοντας το παιχνίδι New
York’s Sweet Million, η Gloria
Bentivegna θα λαμβάνει τώρα
50.000 δολάρια κάθε χρόνο για
τα επόμενα 20 χρόνια.

Βραβευμένος δημοσιογράφος ζει
παράνομα στις ΗΠΑ επί 20 χρόνια
Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011 Αντώνης Ανακέφαλος
Ο 30χρονος Χοσέ Αντόνιο Βάργκας, βραβευμένος με Πούλιτζερ
δημοσιογράφος, που εργαζόταν στην εφημερίδα “Washington
Post”, αποκάλυψε πως τα τελευταία 20 χρόνια, ζει παράνομα στην
Ηνωμένες Πολιτείες.
Σε άρθρο
του
στο
περιοδικό
“New York
T i m e s
Magazine”,
ο Βάργκας,
που
έχει
καταγωγή
από
τις
Φιλιππίνες
και έφτασε
σ τ η ν
Αμερική
σε ηλικία 12 ετών περίπου, αποκάλυψε, ότι έμαθε πως τα χαρτιά
του ήταν ψεύτικα, σε ηλικία 16 ετών, όταν προσπάθησε να βγάλει
δίπλωμα οδήγησης.
“Τα τελευταία 14 χρόνια πήρα απολυτήριο λυκείου, αποφοίτησα
από το πανεπιστήμιο, έχτισα μία καριέρα δημοσιογράφου και πήρα
συνέντευξη από τις πιο διάσημες προσωπικότητες της χώρας”,
γράφει ο Βάργκας.
“Φαινομενικά δημιούργησα την τέλεια ζωή, ζούσα το αμερικανικό
όνειρο. Όμως έμεινα για πάντα ένας άνθρωπος χωρίς χαρτιά. Και
αυτό σημαίνει ότι ζω σε μία διαφορετική πραγματικότητα. Αυτό
σημαίνει ότι ζω με το φόβο ότι θα με ανακαλύψουν. Αυτό σημαίνει,
ότι δεν έχω εμπιστοσύνη σχεδόν σε κανέναν”, συνέχισε.
Ο Βάργκας, που μέχρι το 2009 εργαζόταν για την Washington Post
και πλέον εργάζεται στον ειδησεογραφικό ιστότοπο “Huffington
Post”, δήλωσε ότι αποκάλυψε ότι είναι παράνομος μετανάστης
διότι “βαρέθηκε να κρύβεται”.
Ο Βάργκας έχει βραβευθεί με Πούλιτζερ για την κάλυψη του
μακελειού στο πανεπιστήμιο Βιρτζίνια Τεκ το 2007.
Ο δημοσιογράφος έχει ζητήσει νομική βοήθεια για να διευθετήσει
το θέμα του.

Πόσο χρονών είναι η Έλλη Κοκκίνου;
Δημοσιεύθηκε: 22.06.11
Τακτική επισκέπτρια της Νάξου είναι η Ελλη Κοκκίνου. Όπως αποκάλυψε
στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη (που αυτή την εβδομάδα βγαίνει από
την Νάξο) τα τελευταία τέσσερα χρόνια πηγαίνει κάθε χρόνο στο νησί,
καθώς εκεί διατηρεί κατάστημα κοσμημάτων ο θείος της κι έτσι εκείνη
βρίσκει συχνά ευκαιρία για ολιγοήμερες αποδράσεις με τον γιο της.
Ανανεωμένη, «φρέσκια» και άκρως «καλοκαιρινή», με ένα μακρύ σομόν
φόρεμα και μεγάλα χρυσά σκουλαρίκια, η Ελλη τραγούδησε την νέα της
επιτυχία με τίτλο «τα γενέθλιά μου», αλλά και παλιότερα τραγούδια της,

ξεσηκώνοντας το κοινό. «Σε λίγο καιρό έχω τα γενέθλιά μου-συγκεκριμένα
στις 24 Ιουλίου-και ο Φοίβος βρήκε την αφορμή να μου γράψει ένα κομμάτι
που συμβολίζει και μια νέα αρχή στην ζωή όχι μόνο την δική μου, αλλά
και κάθε ανθρώπου». Και μπορεί η ίδια να μην έκανε πλήρη... αποκάλυψη,
αλλά ως γνωστόν η Άλλη είναι γεννημένη στις 24 Ιουλίου 1970! Συνεπώς,
η τραγουδίστρια είναι 41 ετών!
Η Έλλη Κοκκίνου, μάλιστα, απάντησε σε ερώτηση της Ελένης Μενεγάκη
εάν νιώθει την ανάγκη να κάνει αλλαγές στην ζωή της συχνά. «Είσαι της
επταετίας, της οκταετίας ή του… οκταμήνου γιατί ακόμη και αυτό το έχω
ακούσει…» της είπε η παρουσιάστρια. «Δεν έχω συγκεκριμένο χρονικό
προσδιορισμό για τις αλλαγές μου», απάντησε εκείνη. Η Έλλη όμως μίλησε
και για τον ρόλο της στην θέση του κριτή του Greek Idol, λέγοντας ότι
δεν αποφάσιζαν τα μέλη της κριτικής επιτροπής για την αποχώρηση ενός
παίκτη ή μιας παίκτριας αλλά την ευθύνη γι’αυτό την είχε αποκλειστικά
και μόνο ο κόσμος. «Οι κανόνες προβλέπουν ότι κάποιος αποχωρεί κάθε
εβδομάδα, συνεπώς εμείς κάναμε απλά κριτική και τίποτα περισσότερο.
Ο κόσμος είναι αυτός που αποφασίζει». Όσο για το εάν το Greek Idol
συνεχιστεί; «Δεν το έχω ακούσει ακόμη και δεν το ξέρω-άλλωστε είναι
νωρίς ακόμη».
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Ενώπιον των Αρχών οι συλληφθέντες για τα στημένα
Ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών βρέθηκαν οι 10 συλληφθέντες για
τα στημένα παιχνίδια.
Κατά την είσοδό του στον χώρο,
ο παράγοντας του Ολυμπιακού
Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, απάντησε
ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους
για τον λόγο της συλληψής του, με
τη φράση: «Η φούσκα του ΠΑΣΟΚ,
η φούσκα του ΠΑΣΟΚ».

Την ίδια ώρα, όπως μετέδωσε το
ΑΠΕ, ο παράγοντας της Ηλιούπολης,
Γιώργος Τσακογιάννης, επιτέθηκε
φραστικά στον πρόεδρο της ΠΑΕ
Παναχαϊκή, δικηγόρο Αλέξη Κούγια,
λέγοντας «για τον Κούγια είμαστε
εδώ...».
Την Τετάρτη, με μία επιχείρηση
που ξεκίνησε αργά το μεσημέρι,
στην Αττική και σε άλλα μέρη της
Ελλάδας έπειτα από εισαγγελική
έρευνα και παραγγελία για στημένα
παιχνίδια του πρωταθλήματος, η
αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη
9 παραγόντων του ποδοσφαίρου
και ενός ακόμη προσώπου ενώ
καταζητούνται
πέντε
ακόμη

πρόσωπα.
Συγκεκριμένα
οι
15
που
κατηγορούνται
για
διάφορα
αδικήματα είναι οι:
Αχιλλέας

Μπέος,
Γιώργος
Τσ α κο γ ι ά ν ν η ς ,
Χρυσόστομος
Ψωμιάδης, Νικόλαος
Ζαμάνης,
Βασίλης
Καρακούλιας,
Ανδρέας Δημόπουλος,
Δ η μ ή τ ρ η ς
Ζαβαντίας, Ιωάννης
Παπαδόπουλος,
Βασίλης Γεωρτσιάκος,
Θανάσης
Ντότσης,
Ν ι κ ό λ α ο ς
Χάλκος,
Μιχάλης
Νικολόπουλος, Νίκος Παντελής,
Σταύρος
Ψωμιάδης,
Ιωάννης
Παπακώστας.
Στους παραπάνω ασκήθηκε ποινική
δίωξη, κατά περίπτωση και αφορά
τα αδικήματα: της εγκληματικής
οργάνωσης,
της
διεύθυνσης
εγκληματικής οργάνωσης, απάτης,
εκβίασης, ξεπλύματος εντός του
πλαισίου εγκληματικής οργάνωσης,
τα οποία αποτελούν κακουργήματα.
Επίσης, ασκήθηκε κατά περίπτωση
δίωξη για τα αδικήματα της
δωροδοκίας
για
αλλοίωση
αποτελέσματος αγώνα, παράνομο
στοίχημα
κατ’
εξακολούθηση,
συμμετοχή σε παράνομο στοίχημα

Έβαλε απόδειξη από μπουρδέλο
στην φορολογική του δήλωση!

κατ’
εξακολούθηση,
ηθική
αυτουργία στις δύο παραπάνω
πράξεις και παράνομη οπλοκατοχή,
που αποτελούν πλημμελήματα.
Οι 10 συλληφθέντες οδηγήθηκαν
στον 9ο τακτικό ανακριτή, ενώ
ποινική δίωξη ασκήθηκε και κατά
75 ακόμη ατόμων κατά περίπτωση,
για όλα τα παραπάνω αδικήματα
καθώς και για απλή συνέργεια
σε εγκληματική οργάνωση, για
νομιμοποίηση εσόδων στο πλαίσιο
εκτός της εγκληματικής οργάνωσης,
για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
εκτός εγκληματικής οργάνωσης και
απλή συνέργεια σε δωροδοκία για
αλλοίωση αποτελέσματος σε αγώνα.
Οι έρευνες της Αστυνομίας, που
πραγματοποιούνται από κοινού με
τις εισαγγελικές Αρχές και το ΣΔΟΕ,
βασίζονται στον φάκελο της UEFA,
στον οποίο αναφέρονται 41 ύποπτα
ποδοσφαιρικά παιχνίδια.
Σε αυτά εμπλέκονται 7 ομάδες από
τη Super League, 12 από τη Β’
Εθνική, 2 από τη Γ΄Εθνική και 4 από
το περιφερειακό πρωτάθλημα.
Ήδη στο Τμήμα Οργανωμένου
Εγκλήματος
της
Γενικής
Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής
έχουν γίνει πολλές προσαγωγές
ανθρώπων, που σχετίζονται με το
ποδόσφαιρο -ανάμεσά τους και
ποδοσφαιριστές- οι οποίοι και
εξετάζονται.
Τι λέει η Αστυνομία
Για εκβιάσεις και απάτες, για
δωροδοκία και δωροληψία με σκοπό

Με το δεύτερο Ναι
για το δύσκολο αύριο
(Συνέχεια από σελίδα 10)

Απίστευτη εξέλιξη είχε ο έλεγχος αποδείξεων πελάτη του, από
γνωστό λογιστή των Τρικάλων.
Μέσα στις αποδείξεις του πασίγνωστου Τρικαλινού επιχειρηματία,
εντόπισε ο λογιστής και αυτή για παροχή υπηρεσιών από οίκο
ανοχής των Αθηνών που,πρόσθεσε στα αιτιολογικά για μείωση του
φόρου εισοδήματος.
Στην απόδειξη των 250 ευρώ, φαίνονται ξεκάθαρα και οι προτιμήσεις
του επιχειρηματία στην συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών.
Προφανώς, τις αποδείξεις, τις κατέγραψε μόνος του ο υπόχρεος,
αφού τις κατέθεσε σε κοινή φορολογική δήλωση που υποβάλλει με
την σύζυγό του.
Έτσι ποτέ η σύζυγος δεν θα μάθει για όλες τις επαγγελματικές
δραστηριότητες του ερωτιάρη συζύγου της στην Αθήνα.
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 2

Ολοκληρώθηκε έτσι ένα κρίσιμο
διήμερο γεμάτο ένταση εντός
και κυρίως εκτός βουλής που
σημαδεύτηκε από τα εκτεταμένα
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας
που
προκάλεσαν
σφοδρές
αντιδράσεις. Οι καταστροφές
στο κέντρο είναι ανυπολόγιστες,
οι χειρισμοί της αστυνομίας
βρέθηκαν
στο
στόχαστρο
ενώ ο υπουργός απέρριψε τις
κατηγορίες περί συνεργασίας
της αστυνομίας με ιδιώτες, με
αφορμή βίντεο που είδε το φώς
της δημοσιότητας.
Απο το βήμα του Κοινοβουλίου,
ο πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης
Σαμαράς
κατηγόρησε
την
κυβέρνηση
ότι
δεν
διαπραγματεύεται
και
ότι
ταυτίζεται με ό,τι προτείνει η
τρόικα, επαναλαμβάνοντας ότι
με αυτή τη συνταγή, γιατρειά
δεν υπάρχει. Τόνισε επίσης
ότι η ΝΔ θα καταψηφίσει και
τη νέα δανειακή σύμβαση. Ο
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
και υπουργός Οικονομικών,
Ευαγγελος Βενιζέλος κατηγόρησε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι
φοβάται
τη
διακυβέρνηση
της χώρας, προέβλεψε οτι τα
κόμματα θα συναντηθούν στο
δρόμο της συναίνεσης, και τόνισε
οτι η Ελλάδα θα προσέλθει στο
συμβούλιο Γιούρογκρουπ της
Κυριακής ισχυρότερη, αλλά οι
δυσκολίες μας δεν τελειώνουν.
Την ίδια ώρα η Γερμανία δια
του υπουργού οικονομικών της,
είπε το ναι στην επαναγορά των
ελληνικών ομολόγων.

την
αλλοίωση
αποτελεσμάτων
αγώνων, για τη διεξαγωγή παράνομου
στοιχήματος μέσω του διαδικτύου
με εταιρείες του εξωτερικού, καθώς
και για νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες πράξεις, κατηγορούνται
οι δέκα συλληφθέντες για την
υπόθεση των «στημένων» αγώνων,
σύμφωνα με ανακοίνωση που
εξέδωσε η Αστυνομία.
Στη ίδια υπόθεση εμπλέκονται
ακόμη 70 άτομα περίπου, για
συναφή αδικήματα, τα οποία δεν
συνελήφθησαν
λόγω
έλλειψης
προϋποθέσεων
αυτόφωρης
διαδικασίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση
της
αστυνομίας
οι
έρευνες
που
διενεργήθηκαν,
παρουσία
εισαγγελικών
λειτουργών,
σε
σπίτια και χώρους εργασίας των
συλληφθέντων βρέθηκαν, μεταξύ
άλλων, και κατασχέθηκαν:
Δύο πιστόλια, εκ των οποίων το ένα
με σιγαστήρα
Πλήθος
φυσιγγίων
διαμετρημάτων

διαφόρων

Μεγάλος αριθμός ηλεκτρονικών
υπολογιστών
και
κινητών
τηλεφώνων

Μεγάλος
αριθμός
κουπονιών
«ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» με διάφορα
ποσά
Αποδεικτικά ανάληψης κερδισμένων
ποσών
Τα χρηματικά ποσά των 18.100
δολαρίων και των 3.250 ευρώ
Στον «αέρα» το πρωτάθλημα
Ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην
πραγματοποιηθεί το πρωτάθλημα
της σεζόν 2011 - 2012, άφησε ο
γενικός γραμματέας αθλητισμού
μιλώντας στον Realfm 97,8 και τον
Νίκο Χατζηνικολάου.
«Μελετάμε με μεγάλη προσοχή αν
υπάρχουν προϋποθέσεις και κάτω
από ποιες μπορεί να διεξαχθούν
αγώνες. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο
αυτή τη στιγμή» είπε ο Π. Μπιτσαξής
και πρόσθεσε: «Θα μελετήσουμε
μέχρι την 25η Αυγούστου αν
υπάρχουν προϋποθέσεις να γίνουν
πρωταθλήματα. Όλα είναι πιθανά».
Ο γ.γ. αθλητισμού υπογράμμισε ότι
«οι Έλληνες πρέπει να γνωρίζουν ότι
έχουμε φερέγγυο και πολιτισμένο
πρωτάθλημα, ότι ο διαιτητής
σφυρίζει αυτό που βλέπει, ό,τι το

(Συνέχεια στη σελίδα 20)

Τα 10 πιο απίστευτα επιδόματα
του Ελληνικού κράτους
Διαβάστε και φρίξτε με το μαύρο
χάλι μας. Το πελατειακό κράτος
σε όλο του το μεγαλείο...
Ας θαυμάσουμε την ευρηματικότητα των ανθρώπων που
αρμέγαν το κράτος, και όλους μας, για πολλές δεκαετίες
10 - Επίδομα προθέρμανσης αυτοκινήτου (ΟΤΕ) 690/μήνα 420
άτομα
09 - Επίδομα πλυσίματος χεριών (ΟΣΕ) 420/μήνα 1987 άτομα
08 - Επίδομα προπέλας (Λιμενικό) 840/μήνα 653 άτομα
07 - Επίδομα κεραίας (ΗΣΑΠ) 1120/μήνα 329 άτομα
06 - Μεταφοράς φακέλου (Δημόσιο) 290/μήνα 6800 άτομα
05 - Επίδομα παραλαβής - παράδοσης λεωφορείων 450/μήνα
1100 άτομα
04 - Επίδομα έγκαιρης προσέλευσης (ΕΘΕΛ) 310/μήνα 1790
άτομα
03 - Επίδομα αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων
(Υπουργείο Δικαιοσύνης) 595/μήνα ?άτομα
02 - Επίδομα Φαξ (ΔΕΗ) 870/μήνα 657 άτομα
01 - Ετήσιο επίδομα χρήσης του κυλικείου, παρότι η χρήση
των εστιατορίων των εγκαταστάσεων είναι δωρεάν (Όμιλος
Ελληνικών Πετρελαίων) 120/μήνα Όλο το προσωπικό !!!!!!

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

Ενώπιον των Αρχών οι συλληφθέντες για τα στημένα
(Συνέχεια από σελίδα 19)
παιχνίδι δεν είναι στημένο. Αν δεν
έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις, όλα
τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά».
Σχετικά με τις αποκαλύψεις για
τα «στημένα» παιχνίδια και τις
συλλήψεις μεγαλοπαραγόντων του
ποδοσφαίρου ο κ. Μπιτσαξής είπε
ότι: «Δεν έχουμε δει ακόμη όλο
το έργο. Θα συνεχίζεται για πολύ
καιρό» και πρόσθεσε: «Ο δρόμος
έχει ανοίξει και δεν έχει επιστροφή».
Π. Γερουλάνος: “Ανοίγουν όλοι οι
φάκελοι της Β’ Εθνικής”
Σαφέστατες εντολές για ολική
εξυγίανση
στον
χώρο
του
ποδοσφαίρου είχε δώσει ο ίδιος ο
πρωθυπουργός όταν ενημερώθηκε,
σε ευρεία σύσκεψη που έγινε στις 5
Μαΐου, και από στελέχη του ΣΔΟΕ,
για τους φακέλους με τα στημένα
παιχνίδια.
Αυτό δήλωσε στη Βουλή ο υπουργός
Πολιτισμού Παύλος Γερουλάνος,

απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση
του βουλευτή της ΝΔ Μανώλη
Κεφαλογιάννη, σχετικά με τη μη
αδειοδότηση της ποδοσφαιρικής
ομάδας του ΟΦΗ.
Ταυτόχρονα, ο κ. Γερουλάνος
προανήγγειλε τη δημοσιοποίηση
όλων των φακέλων αδειοδοτήσεων
των ΠΑΕ της Β’ Εθνικής, πλην των
στοιχείων που αφορούν προσωπικά
δεδομένα,
σημειώνοντας
ότι
συναινεί σε αυτό και η ΟΥΕΦΑ.
«Αυτό που βλέπετε από χθες να
εξελίσσεται, με την παρέμβαση
διωκτικών και δικαστικών Αρχών,
είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής
και σοβαρής προσπάθειας και είναι
απόδειξη ότι εννοούμε όλα όσα
λέμε και τα κάνουμε», τόνισε ο κ.
Γερουλάνος συνδέοντας το θέμα των
στημένων αγώνων με το αίτημα της
κοινωνίας για διαφάνεια παντού και
πρόσθεσε:
«Υπάρχει απόλυτη σύνδεση. Να

πού πήγαν τα λεφτά: Στη διαφθορά,
στην ανομία στα χέρια κάποιων
επιτήδειων».
Σε συνομιλία του με δημοσιογράφους,
ο κ. Γερουλάνος σημείωσε ότι ο
κόσμος του ποδοσφαίρου αρχίζει να
παίρνει το μήνυμα και «ελπίζουμε
να το καταλάβει» και τόνισε πως
αυτά που έγιναν χθες με τις πρώτες
συλλήψεις παραγόντων είναι το
πρώτο βήμα για την εξυγίανση του
ποδοσφαίρου.
«Χρειαζόμαστε
πολλά
βήματα», συμπλήρωσε.

ακόμα

Ακόμη, ανέφερε ότι στο δίλημμα αν
θα πρέπει το ελληνικό ποδόσφαιρο
να παραμείνει εντός ή εκτός του
ευρωπαϊκού πλαισίου, η δική του
εισήγηση προς τον πρωθυπουργό
είναι «έστω και με ρίσκο να μείνουμε
μέσα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα».
Πάντως
ερωτηθείς
από
δημοσιογράφους,
αν
θα
ξεκινήσει
κανονικά
το πρωτάθλημα της
Σούπερ Λιγκ ο κ.
Γερουλάνος είπε ότι
«εμείς δεν θέλουμε να
καθυστερήσει, ίσα - ίσα
θέλουμε να ξεκινήσει
κανονικά,
αλλά
η
απόφαση ανήκει στην
ΕΠΟ».
Από την πλευρά του, ο
κ. Κεφαλογιάννης έκανε
λόγο «για ανθρώπους
με υπόγειες διαδρομές
που έχουν δημιουργήσει
ένα σάπιο σύστημα στον
χώρο του ποδοσφαίρου»,
ζήτησε να επανέλθει ο
ΟΦΗ στην Α’ Εθνική,
γιατί αδικήθηκε επειδή
δεν συμμετείχε στα
στημένα παιχνίδια, ενώ
ένα καλό βήμα για την
εξυγίανσή του, είναι
να συμμετέχουν όλα τα
σωματεία στις εκλογές
της ΕΠΟ.

ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ
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