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Ικανοποιημένος ο Ομπάμα με τις αποφάσεις για την Ελλάδα

Η Ευρώπη έβαλε τα θεμέλια
για την επίλυση της κρίσης
Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011 Αντώνης Ανακέφαλος

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσαν “ένα κρίσιμο
θεμέλιο” για την επίλυση της κρίσης χρέους της ευρωζώνης
με τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν κατά τη σύνοδό
τους, εκτιμά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
“Περιμένουμε με ανυπομονησία την πλήρη ανάπτυξη και τη γρήγορη
εφαρμογή του σχεδίου τους”,«Αναμένουμε με ανυπομονησία
την εξέλιξη και την γρήγορη εφαρμογή του σχεδίου»,αναφέρει ο
Μπάρακ Ομπάμα σε ανακοίνωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα
από τον Λευκό Οίκο.

Perth, Australia - Prime Minister Stephen Harper and his wife Laureen are joined by Willy Telavi,
Prime Minister of Tuvalu, and his wife as they depart Australia.
PMO photo by Jason Ransom

STATEMENT BY THE PRIME MINISTER OF
CANADA AT THE CLOSE OF THE COMMONWEALTH HEADS OF GOVERNMENT MEETING
October 30, 2011
Prime Minister Stephen Harper
today made the following remarks at the close of the Commonwealth Heads of Government Meeting:

This will strengthen the Commonwealth’s ability to take early
action in defence of core values
such as human rights, democracy, and the rule of law.

“Good afternoon. I want to begin
by thanking the Government of
Australia for the warm welcome
they gave us and for graciously
hosting this Commonwealth
Heads of Government Meeting.

“Canada has also rejoined the
Ministerial Action Group. We
intend to use our membership to
be staunch defenders of democratic values. The summit also
considered the report of the
Eminent Persons Group. Many
of their recommendations have
been accepted by Leaders, and
most others will be moved forward by Ministers in the months
ahead. We look forward to Commonwealth foreign ministers
successfully concluding their
work on the Charter in particular.

“Canada was here to encourage
the Commonwealth to refocus
on core values of democracy and
human rights and to support key
reforms. We are pleased that
progress has been made. The
Commonwealth Ministerial Action Group report was adopted.
The Daughters of Penelope Poseidon
Chapter #179 of Vancouver, British
Columbia are very happy to announce
that with our recent donation to the
B.C. Children’s Hospital our grand
total has brought us up to $25,000.00.

Donation to the B.C.
Children’s
Hospital

Our members have raised this money
from doing different fundraisers
throughout the year: Luncheons, Wine
& Cheese parties, Silent Auctions,
“Gold Parties” where the ladies bring
(Presenters in the photo are Nikki
any gold that they may not use or
Roussanidis, Irene Sideris & Christina
Georgas)

“I would like to especially recognize and thank Senator Hugh
Segal for his tremendous contribution to the work of the Eminent Persons Group. Senator
Segal championed the core values Canadians believe in, values
that must remain at the heart of
the Commonwealth if it is to remain relevant.
“A consensus based organization like the Commonwealth
does not always move as quickly as we would like, but overall,
progress has been made. We
are particularly pleased that the
Leaders agreed to recognize religious freedom as essential to the
development of free and democratic societies.”
is broken and they receive good
money for it and the chapter gets a
percentage of the total sold for the
night.
We would like to thank all our members and supporters that have helped
throughout the year to make this a
very worth while cause to donate to.
Irene Sideris
Corresponding Secretary
Daughters of Penelope
Poseidon Chapter #179

“Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ΕΕ και τους Ευρωπαίους
συμμάχους μας στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την κρίση
αυτή καθώς συνεργαζόμαστε για να υποστηρίζουμε την παγκόσμια
ανάκαμψη”, στις προσπάθειές τους για την επίλυση της κρίσης,
καθώς συνεργαζόμαστε για την σταθεροποίηση μιας παγκόσμιας
λύσης, για να ξαναθέσουμε τους ανθρώπους στις δουλειές τονίζει ο
Αμερικανός πρόεδρος.
Ο ίδιος θα συναντήσει τους ευρωπαίους ηγέτης σε λίγες μέρες στις
Κάνες, όπου θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος των G-20.
Ο αμερικανός πρόεδρος, Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε σήμερα ότι
οι Ευρωπαίοι ηγέτες έβαλαν «ισχυρές βάσεις» για την επίλυση
της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης, με τις αποφάσεις της χτεσινής
Συνόδου Κορυφής.

«Η Ελλάδα είναι θύμα στερεότυπων μύθων»
Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

Αντώνης Ανακέφαλος

“Η Ελλάδα είναι θύμα κάποιων στερεότυπων μύθων”, υποστηρίζει η
Ελληνίδα γενική πρόξενος της Μελβούρνης, Ελένη Λιανίδου, σύμφωνα
με δημοσίευμα της ημερήσιας
εφημερίδας Herald Sun.
Η
κα.
Λιανίδου
ενημέρωσε
την
Πέμπτη
δημοσιογράφους
αυστραλιανών εφημερίδων για τα
αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής
της....Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέρος
των δηλώσεών της δημοσιεύονται
στη μεγαλύτερη ημερήσια εφημερίδα
της χώρας.
Η γενική πρόξενος υποστήριξε ότι σε αντίθεση με αυτά που ισχυρίζονται
ορισμένοι, οι Έλληνες εργάζονται σκληρά, έχουν πληγεί και υποφέρουν
από τα μέτρα λιτότητας, προκειμένου να αντιμετωπίσει η χώρα το
πρόβλημα χρέους της.
Η κα. Λιανίδου είπε πως λόγω της οικονομικής κατάστασης περίπου
δυο χιλιάδες Ελληνοαυστραλοί που είχαν εγκατασταθεί στην Ελλάδα
επέστρεψαν πίσω στη Μελβούρνη και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από
Έλληνες πτυχιούχους νέους να μεταναστεύσουν στην Αυστραλία.
Όπως τονίστηκε, οι ελληνόφωνες εφημερίδες και ραδιοφωνικοί σταθμοί
κατακλύζονται από μηνύματα Ελλήνων που ζητούν πληροφορίες για να
μεταναστεύσουν στην Αυστραλία
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Θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή την Παρασκευή
Παπανδρέου: Δημοψήφισμα για τη νέα σύμβαση

ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011 (TA NEA)
Αθήνα: 31/10/2011

ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ

Το «μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι»
στη νέα συμφωνία της Ελλάδας
με την Ευρώπη θα κληθούν
να πουν οι πολίτες, δήλωσε
ο
Πρωθυπουργός
Γιώργος
Παπανδρέου, προαναγγέλλοντας
τη διενέργεια δημοψηφίσματος
για την κύρωση ή μη της νέας
δανειακής
σύμβασης
από
τον ελληνικό λαό. «Έχουμε
εμπιστοσύνη στους πολίτες», η
εντολή τους θα μας δεσμεύσει
όλους, τόνισε ο κ. Παπανδρέου
και συμπλήρωσε: Λέμε ‘’όχι’’
στις εθνικές εκλογές τώρα
γιατί θα ήταν υπεκφυγή και
θα οδηγούσε σε διχόνοιες.
Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι
θα ζητήσει την παροχή ψήφου
εμπιστοσύνης. Η ψηφοφορία
θα διεξαχθεί τα μεσάνυχτα της
Παρασκευής.
Ο κ. Παπανδρέου χαρακτήρισε
την διεξαγωγή δημοψηφίσματος
ύψιστη πράξη δημοκρατίας και
πατριωτισμού.
«Ας δώσουμε το λόγο στο λαό
και στους πολίτες. Να τιμήσουμε
το λαό και να τον κάνουμε
συμμέτοχο στις αποφάσεις.
Να υπάρχει κρυστάλλινη θέση
για ένα θέμα που οριοθετεί το
παρόν και το μέλλον», ανέφερε
χαρακτηριστικά.
«Είναι η ώρα να απαντήσει
ο πολίτης υπεύθυνα. Θέλει
να την υλοποιήσουμε ή να
την απορρίψουμε (σ.σ. την
σύμβαση). Αν δεν την θέλει ο
λαός δεν θα εφαρμοστεί. Εάν ναι,
θα προχωρήσουμε», ανέφερε ο κ.
Παπανδρέου κατά τη συνεδρίαση
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
του ΠΑΣΟΚ.
Το δημοψήφισμα τοποθετείται
χρονικά στις αρχές Ιανουαρίου.
Συγκεκριμένα, θα γίνει όταν

η οποία θα ολοκληρωθεί την
Παρασκευή τα μεσάνυχτα.

θα είναι έτοιμη η νέα δανειακή
σύμβαση, κάτι που όπως είπε -στο
Mega- ο υπουργός Εσωτερικών
Χάρης Καστανίδης θα συμβεί
περί τα τέλη Νοεμβρίου ή στα
μέσα Δεκεμβρίου.
Αν το δημοψήφισμα γίνει πριν
η δανειακή σύμβαση πάει στη
Βουλή για ψήφιση, πρέπει
να συμμετέχει το 40% των
πολιτών για είναι δεσμευτικό το
αποτέλεσμα. Αν το δημοψήφισμα
πρόκειται να γίνει μετά την
ψήφιση στη Βουλή, τότε πρέπει
να εγκριθεί η διεξαγωγή του
από 180 βουλευτές και να
συμμετάσχει σε αυτό το 50% των
πολιτών.
Ψήφος εμπιστοσύνης
Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός θα
ζήτησει να κινηθεί η διαδικασία
για
ψήφο
εμπιστοσύνης
από τη Βουλή, εν όψει των
επόμενων αλλαγών, λέγοντας
ότι «περισσότερο από ποτέ,
είναι αναγκαία και η έκφραση
της εμπιστοσύνης προς την
κυβέρνηση».
Η
κυβέρνηση,
τόνισε
ο
Πρωθυπουργός, διαθέτει την
δεδηλωμένη και έχει δύο χρόνια
μπροστά της για να υλοποιήσει
τις δεσμεύσεις της.
Η συζήτηση της Τρίτης στη
Βουλή ματαιώνεται και την
Τετάρτη θα αρχίσει η συζήτηση
για
την
παροχή
ψήφου
εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση

ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ

«Όχι» σε πρόωρες εκλογές
Νωρίτερα, ο κ. Παπανδρέου
είχε
απορρίψει
τα
περί
πρόωρων εκλογών, λέγοντας
ότι «θα κριθούμε στο τέλος της
τετραετίας. Δεν μπορούμε να
παρατήσουμε τον αγώνα στη μέση
γιατί έτσι συμφέρει ορισμένους».
Παράλληλα
απέρριψε
σενάρια συγκυβέρνησης και
συγκατοίκησης.

«Η συμφωνία των Βρυξελλών
απομακρύνει την ανασφάλεια
και
μας
επιτρέπει
να
κοιτάξουμε το μέλλον», τόνισε
ο
Γιώργος
Παπανδρέου,
μιλώντας στη συνεδρίαση της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
ΠΑΣΟΚ.
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Πρότεινε όμως να υπάρξει
συνεννόηση σε ένα πρόγραμμα
βασικών αλλαγών -από τον
εξορθολογισμό του κράτους έως
την καταπολέμηση της ανομίας
και τις αλλαγές στην Παιδείατο οποίο θα εφαρμόσει μετά τις
κάλπες όποια κυβέρνηση και
εάν εκλεγεί, με τη στήριξη της
αντιπολίτευσης.
«Η συμφωνία απομακρύνει την
ανασφάλεια»

............ 9.1.1
ÊáëçìÝñá ÆùÞ

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.
Letters must include name, address, and day time
telephone number for verification.
Letters must not exceed 450 words and edited or
rejected for legality and good taste.

Η απόφαση της Συνόδου
Κορυφής
της
περασμένης
Τετάρτης ανοίγει νέα εποχή για
την Ευρώπη και την Ελλάδα,
δήλωσε
ο
Πρωθυπουργός.
«Τίποτε δεν θα είχε επιτευχθεί
αν η Κοινοβουλευτική Ομάδα
του ΠΑΣΟΚ δεν είχε σταθεί στο
ιστορικό ύψος των στιγμών»,
τόνισε, ευχαριστώντας τους
(Συνέχεια στη σελίδα 19)

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò
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Αποχώρησε ο Παπούλιας από την παρέλαση στη
Θεσσαλονίκη και έγινε λαϊκή παρέλαση χωρίς
Πρόεδρο και στρατό

Αποχωρούν οι επίσημοι από το
χώρο.
11:41
Ο
Πρόεδρος
της
Δημοκρατίας, σε μία συγκινησιακά
φορτισμένη δήλωση, τονίζει πως
δεν θέλει να αποχωρήσει από την
παρέλαση, αλλά θα το κάνει, γιατί

Δεν
έχει
προηγούμενο
αυτό που συνέβη στη
Θεσσαλονίκη,
καθώς
γράφτηκε μαύρη ιστορία
τόσο για την πόλη όσο
και για την χώρα.Για
πρώτη φορά στην ιστορία,
αναγκάστηκε ν΄αποχωρήσει
οργισμένος, απογοητευμένος
και λυπημένος από την
στρατιωτική παρέλαση, ο
Πρόεδρος της Ελληνικής
Δημοκρατίας,
εν
μέσω
έντονων αποδοκιμασιών και
υβριστικών
συνθημάτων,
πολλά εκ των οποίων τον
αποκαλούσαν μέχρι και
προδότη!

Οι αστυνομικοί έσπευσαν αρχικά
να απομακρύνουν τον κόσμο,
τοποθετώντας μάλιστα κλούβες
αρκετά μέτρα μακρυά από την
εξέδρα.
Οι διαδηλωτές όταν αντίκρισαν τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, έσπασαν
τα κάγκελα και μπήκαν στον δρόμο
όπου θα περνούσαν τα οχήματα και
οι στρατιώτες. Μάλιστα, υπήρχαν
ρίψεις μπουκαλιών, γιαουρτιών
και αυγών προς την εξέδρα των
επισήμων.
Η Αστυνομία είχε πάρει ισχυρά
μέτρα ασφαλείας αφού την εξέδρα
των επισήμων δεν μπορούσε να
πλησιάσει
άνθρωπος.
Πολλές
κλούβες και άνδρες του ΜΑΤ, αλλά
δεν πλησιάζουν τους διαδηλωτές για
να μην γίνουν επεισόδια.

Άλλοι
διαδηλωτές
φώναζαν
συνθήματα και πετούσαν αυγά
και ποτήρια με καφέ. Ταυτόχρονα,
περίπου είκοσι άτομα κινήθηκαν
πεζοί στον αρχαιολογικό χώρο της
Ακρόπολης κρατώντας πανό που
έγραφε «Όχι μια ζωή». Πάντως η
υπουργός στις δηλώσεις της αμέσως
μετά αγνόησε τα περιστατικά, ενώ
εξήρε τους μαθητές που παρέλασαν.
διάφορα σωματεία) παρέλασαν
μπροστά από τον κόσμο,με τον
κόσμο να τους χειροκροτεί έχοντας
παραμείνει στο δρόμο.
Δηλώσεις Παπούλια πριν την
αποχώρηση
“Πολέμησα για την πατρίδα από τα
15 μου”
Σε δηλώσεις του προς τους
δημοσιογράφους,
ο
πρόεδρος
της Δημοκρατίας εξέφρασε τη
δυσαρέσκειά του για τις αντιδράσεις
των διαδηλωτών, που έκλεισαν το
δρόμο, μη επιτρέποντας τη διενέργεια
της στρατιωτικής παρέλασης.
Μετά
την
αποχώρηση
του
Προέδρου της Δημοκρατίας, οι
παρευρισκόμενοι άνοιξαν “δίοδο”
στην υπό κατάληψη λεωφόρο,
επιτρέποντας την παρέλαση των
Μακεδονομάχων και των πολιτικών
τμημάτων.
“Λυπάμαι πάρα πολύ, είναι ντροπή.
Ήρθα να τιμήσω την πόλη. Είναι
ντροπή να ακούγονται τέτοια
υβριστικά μηνύματα. Είναι ντροπή
να με αποκαλούν προδότη, όταν εγώ
πολέμησα για την πατρίδα από τα 15
μου”, είπε εμφανώς συγκινημένος ο
πρόεδρος της Δημοκρατίας.

δεν ανοίξει ο δρόμος θα πάρω τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα
φύγουμε”.

Στη συνέχεια κατέβηκαν στο
δρόμο και άλλες ομάδες όπως
εργαζόμενοι βοήθειας στο σπίτι,
μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, ομάδες της
εξωκοινοβουλευτικής
αριστεράς,
οπαδοί
του
Ηρακλή
και
αγανακτισμένοι.
Παρά το γεγονός ότι επίσημοι
αποχώρησαν, ορισμένα πεζοπόρα
τμήματα
(Μακεδονομάχοι
και

Ο κ. Παπούλιας σχολιάζοντας την
απόφαση της Συνόδου Κορυφής,
για το “κούρεμα” του χρέους,
σημείωσε ότι διακρίνει θετικά
στοιχεία,και κάλεσε όλους τους
Έλληνες να δώσουν τη μάχη με
όλες τους τις δυνάμεις, ώστε “να
καθαρίσουμε το σπίτι μας”, όπως
είπε χαρακτηριστικά.
Λίγο νωρίτερα, ο υπουργός Εθνικής
Άμυνας,
Πάνος
Μπεγλίτης,
απευθυνόμενος στους αρχηγούς
των Ενόπλων Δυνάμεων, είπε
χαρακτηριστικά:
“Εδώ ξεφτιλιζόμαστε κι εσείς δεν
κάνετε τίποτα. Αν σε 10 λεπτά

Πειραιάς
κάποιοι “επιθυμούν να αμαυρώσουν
αυτήν την εκδήλωση”.

Η Γραπτή δήλωση Παπούλια για τα
γεγονότα στη Θεσσαλονίκη
«Οσα
συνέβησαν
σήμερα
στη
Θεσσαλονίκη
αποτελούν
ευκαιρία να σταθούμε λίγο και
να
συλλογιστούμε:
Πατριώτες
είναι εκείνοι που αμαυρώνουν μια
εθνική επέτειο; Αγωνιστές είναι
όσοι προσβάλλουν; Δίκιο έχει
όποιος φωνάζει περισσότερο; Είναι
δημοκράτες όσοι αντιμετωπίζουν το
δημόσιο χώρο ως ιδιοκτησία τους;
Και πώς μετριέται η πλειοψηφία;
Με τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις
διαμαρτυρίας ή με τις εκλογές που,
με βάση το Σύνταγμα, γίνονται
κάθε τέσσερα χρόνια; Υπάρχει
το δικαίωμα και η κατάχρησή
του, υπάρχει η δίκαιη οργή και ο
εκφυλισμός της, υπάρχει καθαρό
όριο ανάμεσα σε μια ευνομούμενη
πολιτεία και σε μια κοινωνική
οργάνωση χωρίς κανόνες, χωρίς
δημοκρατικό υπόβαθρο.

Παρελάσεις οργής σε όλη την
Ελλάδα

Κάνω τις επισημάνσεις αυτές
πιστεύοντας ότι η έξοδος της
πατρίδας μας από την κρίση δεν
είναι μόνο ζήτημα αριθμών αλλά
υπόθεση βαθιά πολιτική, βαθύτερα
πολιτισμική».
Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη, 26
Οκτωβρίου, λίγο πριν τη δοξολογία
για τον εορτασμό του πολιούχου της
Θεσσαλονίκης, ο υπουργός Άμυνας
και ο υφυπουργός Υποδομών,
Γιάννης Μαγκριώτης, έγιναν στόχος
έντονων αποδοκιμασιών πολιτών.

Μουσικοί
της
μπάντας
του
Δήμου Αθηναίων αποφάσισαν να
κρεμάσουν μαύρες κορδέλες στα
όργανά τους, προκαλώντας την οργή
του Δημάρχου Αθηναίων Γ. Καμίνη,
ο οποίος τους είχε προειδοποιήσει
ότι εάν ότι αν κατέβαιναν στην
παρέλαση με μαύρες κορδέλες θα
τους παραπέμψει τη Δευτέρα στο
πειθαρχικό με το ερώτημα της
απόλυσης.

Το χρονικό
Παπούλια

Στο στόχαστρο των διαδηλωτών
μπήκε τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο
υπουργός Αμυνας Πάνος Μπεγλίτης,
οι οποίοι εισέπραξαν υβριστικά
συνθήματα.
Ο κ. Παπούλιας αποχώρησε εμφανώς
ενοχλημένος από την εξέδρα.

Ως αποτέλεσμα, όπως διεμήνυσε
και σήμερα ο δήμαρχος Αθηναίων,
Γιώργος
Καμίνης,
τα
μέλη
της μπάντας θα περάσουν από
πειθαρχικό συμβούλιο με την απειλή
της απόλυσης.
Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν
μπροστά στη «Μεγάλη Βρετανία»,
καθώς η πλατεία Συντάγματος,
μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη
ήταν αποκλεισμένη από δυνάμεις
των ΜΑΤ, κάγκελα και αστυνομικές
κλούβες.

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011
Αντώνης Ανακέφαλος
Σε κλοιό διαδηλωτών βρέθηκε από
τις 10 το πρωί η λεωφόρος Μεγάλου
Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη,
με
ομάδες
διαδηλωτών
να
καταλαμβάνουν το χώρο μπροστά
από την εξέδρα των επισήμων και
να φωνάζουν συνθήματα κατά της
πολιτικής της κυβέρνησης.

Αρκετοί μαθητές δεν γύρισαν το
κεφάλι δεξιά όταν πέρασαν μπροστά
από την εξέδρα των επισήμων, ενώ
και η μπάντα του Δήμου Αθηναίων
φόραγε μαύρα περιβραχιόνια.

της

αποχώρησης

11:20 - Τη στιγμή που ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας έφτασε στην εξέδρα
των επισήμων, διαδηλωτές σπάνε
τα κάγκελα και καταλαμβάνουν το
δρόμο, από όπου θα περνούσαν τα
στρατιωτικά οχήματα. Αμέσως ο
δρόμος αποκλείεται από κλούβες
των ΜΑΤ, που μπαίνουν κάθετα στο
δρόμο. Διμηρίες και αστυνομικοί,
που συνόδευαν τον Πρόεδρο
κινήθηκαν προς το σημείο.

Το σκηνικό που παίχτηκε στη
Θεσσαλονίκη ήταν παρόμοιο και σε
αρκετές μαθητικές παρελάσεις σε
όλη την Ελλάδα.
Αθήνα
Σε τεταμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας
η μαθητική παρέλαση, παρουσία
της υπουργού Παιδείας Άννας
Διαμαντοπούλου.
Οι μαθητές δύο σχολείων έστρεψαν
το κεφάλι τους αρνούμενοι να
χαιρετίσουν συμβολικά την υπουργό
Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου και
τους υπόλοιπους επίσημους, ενώ οι
μαθητές ενός σχολείου σήκωσαν
το χέρι τους σε σχήμα γροθιάς
τυλιγμένη σε μαύρο περιβραχιόνιο.

Από νωρίς το πρωί είχε αναπτυχθεί
ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ
προς στιγμήν δημιουργήθηκε ένταση
έξω από τη Μεγάλη Βρετανία όταν
ομάδα πολιτών ανήρτησε πανό
και άρχισε να φωνάζει συνθήματα
κατά της οικονομικής πολιτικής.
Αστυνομικοί προσπάθησαν να τους
απωθήσουν, προκα-λώντας την
αντίδραση των παρευρισκομένων.
Σε κλοιό διαδηλωτών η μαθητική
παρέλαση στην Αθήνα, με την
αστυνομία να αποκλείει την
πρόσβαση στο χώρο απέναντι από
την εξέδρα των επισήμων.

11:34 - Η λεωφόρος Μεγάλου
Αλεξάνδρου
παραμένει
υπό
“κατάληψη” από διαμαρτυρόμενους
πολίτες, που φωνάζουν συνθήματα
και πετούν αυγά προς τους
επισήμους.

Η μπάντα του Δήμου Αθηναίων
παρέλασε με μαύρες κορδέλες στα
μουσικά όργανα. Πολλοί μαθητές
φορούσαν μαύρα περιβραχιόνια,
ενώ δεν γύρισαν το κεφάλι προς την
εξέδρα των επισήμων.

11:36 - Κλούβες των ΜΑΤ κρατούν
αποκλεισμένο το τμήμα της
λεωφόρου Αλεξάνδρου μπροστά
από την εξέδρα των επισήμων.

Ομάδες διαδηλωτών, φώναξαν
συνθήματα κατά της κυβέρνησης και
ιδιαίτερα κατά της υπουργού Άννας
Διαμαντοπούλου.

Ένταση και στην παρέλαση στον
Πειραιά, όπου πολίτες φώναξαν
συνθήματα κατά της κυβέρνησης,
αλλά και των επισήμων που
βρίσκονταν στην εξέδρα.
Μαθητές σχολείου φορούσαν μαύρα
περιβραχιόνια,και για λίγο, στο τέλος
της παρέλασης, υπήρξε ένταση.
Επιπλέον ο βουλευτής Β’ Πειραιά
του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Διαμαντίδης,
κατήγγειλε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για
τη διαμαρτυρία που οργανώθηκε έξω
από το σπίτι του, στον Κορυδαλλό.
Ο κ. Διαμαντίδης χρησιμοποίησε
ιδιαίτερα
σκληρές
εκφράσεις
-μιλώντας
σε
τηλεοπτικούς
σταθμούς- κάνοντας λόγο για
«χυδαιότητες από αποβράσματα»
και είπε ότι αναγνωρίζει στα
πρόσωπα αυτών που οργάνωσαν τη
διαμαρτυρία γνωστούς δημοτικούς
συμβούλους του ΣΥΙΖΑ από τον
Κορυδαλλό.
Επεισοδιακή ήταν η παρέλαση στο
Ηράκλειο της Κρήτης, όπου άνεργοι,
απλοί πολίτες και «Αγανακτισμένοι»
είχαν συγκεντρωθεί στο χώρο
απέναντι από την εξέδρα.
Οι πολίτες φώναζαν συνθήματα κατά
των επισήμων, ενώ έπεσαν και αβγά
με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν οι
επίσημοι.
Πάτρα
Κλίμα έντασης επικράτησε και
στην Πάτρα, όπου στόχος έντονων
αποδοκιμασιών έγινε ο υφυπουργός
Εθνικής
Αμυνας
,Κώστας
Σπηλιόπουλος. Αναγκάστηκε να
αποχωρήσει από την εξέδρα των
επισήμων πριν αρχίσει η παρέλαση,
όπως επίσης και οι άλλοι επίσημοι.
Παρέλασαν μόνο οι μαθητές και όχι
τα Σώματα Ασφαλείας.
Βόλος
Στην παραλία του Βόλου η παρέλαση
διακόπηκε λίγο μετά την έναρξή
της, καθώς πάνω από 1000 οπαδοί
του τοπικού Ολυμπιακού εισέβαλαν
στο χώρο, φωνάζοντας συνθήματα
κατά της κυβέρνησης και ειδικά
κατά του υπουργού Π. Γερουλάνου,
τον οποίο θεωρούν κύριο υπεύθυνο
για την εξελισσόμενη διάλυση της
ομάδας τους.
Επενέβησαν δυνάμεις των ΜΑΤ,
ρίχνοντας χειροβομβίδες κρότου
– λάμψης και δακρυγόνα, αλλά οι
συγκρούσεις δεν έλαβαν μεγάλη

(Συνέχεια στη σελίδα 12)

4 Γνώμη

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΣΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ
ΤΗΣ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ
Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Αντώνης Ανακέφαλος

Στις 25-10-2011 στο Προξενείο της Στουτγάρδης συγκεντρώθηκαν
μαθητές του μοναδικού Γυμνασίου της πόλης μας και του ελληνικού
Λυκείου,για να διαδηλώσουν και να εκφράσουν ενεργά την αντίθεσή
τους στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας,το οποίο ψηφίζεται
αυτές της μέρες στη Βουλή.
Συμπαραστάτες στο πλευρό των μαθητών είναι οι γονείς τους και

οι Σύλλογοι της Βάδης Βυρτεμβέργης,οι οποίοι συμμερίζονται
τις ανησυχίες και τα προβλήματα των μαθητών τους,μιας και το
νομοσχέδιο ισοπεδώνει όλη την ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο
κρατίδιο.
Ειδικότερα οι μαθητές του Γυμνασίου είναι αυτοί που πλήττονται
περισσότερο καθώς το Υπουργείο Παιδείας κλείνοντας τα Λύκεια
τους αφαιρεί το δικαίωμα να μετέχουν της ελληνικής Παιδείας.
Οι μαθητές του δίγλωσσου Γυμνασίου επέλεξαν να φοιτήσουν
σε σχολείο της κατώτατης βαθμίδας Εκπαίδευσης (Hauptschule)
διδασκόμενοι τα βασικά μαθήματα στα Ελληνικά,παρόλο ότι είχαν
την δυνατότητα να εγγραφούν σε Real ή Gymnasioum,γιατί μόνο
έτσι θα μπορούσαν να προετοιμαστούν καλύτερα για τη φοίτησή
τους στο Λύκειο και συμμετέχοντας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις να
εισαχθούν στην τριτοθάθμια Εκπαίδευση τόσο της Ελλάδας όσο και
της Γερμανίας.
Το νομοσχέδιο τουΥπουργείου Παιδείας τους στερεί ακόμα και την
ύπαρξη ενός μεταβατικού σταδίου,ώστε να μην αχρηστευτούν τα
χρόνια που επένδυσαν φοιτώντας στο δίγλωσσο Σχολείο.Σύμφωνα με
το άρθρο 5 παρ. 4 του νομοσχεδίου τα Λύκεια από τη σχολική χρονιά
2012-2013 παύουν να δέχονται μαθητές στην Α΄ Λυκείου. Αυτό
πρακτικά σημαίνει ότι όσα παιδιά αποφάσισαν να ακολουθήσουν
την ελληνόγλωσση Εκπαίδευση, μετα την ψήφιση του νομοσχεδίου
θα αντιμετωπίζονται ως πολίτες ξένης χώρας και θα μαθαίνουν την
ελληνική γλώσσα σαν ξένη γλώσσα στα γερμανικά Σχολεία.
Τα άρθρα αυτά που ευτελίζουν και υποβαθμίζουν την ελληνόγλωσση
Εκπαίδευση στο εξωτερικό βρίσκουν αντίθετους τους Έλληνες
της Ομογένειας, οι οποίοι αγωνίζονται σύσσωμοι με κάθε τρόπο
ενάντια στην ψήφιση του νομοσχεδίου και καλούν το Υπουργείο να
αναλογιστεί την ευθύνη και το βάρος μιας τέτοιας απόφασης.
Παρά τη δυναμική παρουσία μαθητών και γονέων ο Πρόξενος της
Στουτγάρδης επέλεξε να μην εμφανιστεί,να μην αφουγκραστεί να μην
συμμεριστεί τούς φόβους των παιδιών.Άραγε γιατί; Που βρίσκεται η
επίσημη Πολιτεία όταν η Παιδεία καταβαραθρώνεται;
Φαίνεται ότι η φράση του Υπουργείου “ΠΡΩΤΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ”
είναι μόνο λόγια ή περιορίζεται αυστηρά στα σύνορα του ελληνικού
Κράτους.

H Αθήνα και τα περίχωρά της, αρχίζουν να
θυμίζουν περιοχές του Τρίτου Κόσμου!
Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

Αντώνης Ανακέφαλος

Ο πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου στην Ελλάδα,Νικήτας Κανάκης,έχει ήδη αναλάβει ανθρωπιστική διασωστική
δράση στην χώρα μας, μετά την είσοδό της στο ΔΝΤ! Το ΔΝΤ έχει προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση και η χώρα μας,
η Αθήνα και τα περίχωρά της, αρχίζουν να θυμίζουν περιοχές του Τρίτου Κόσμου! Οι γιατροί του Κόσμου, που μέχρι
σήμερα παρείχαν βοήθεια στην υποσαχάρια Αφρική, σήμερα αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να....
στραφούν στις ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες που εξαθλιώνονται από την εγκληματική πολιτική
λιτότητας που επέβαλΑΝ τρόϊκα και ΔΝΤ.
Ο Νικήτας Κανάκης σε πρόσφατη συνέντευξή του δήλωσε: «Το βάρος των Γιατρών του Κόσμου, πέφτει πλέον
στα προγράμματα που γίνονται στην Ελλάδα. Θα τολμούσα να πω ότι αντιμετωπίζουμε πλέον την Ελλάδα σαν μια
αποστολή στον Τρίτο Κόσμο. Έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες που έρχονται κοντά μας, γεγονός που είναι θλιβερό».
Και συνέχισε: «Αυξήθηκε πολύ ο αριθμός των ασθενών που έρχονται στις δικές μας δομές. Θυμίζω ότι στα ιατρεία
των Γιατρών του Κόσμου βλέπουμε, εντελώς δωρεάν, ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας και
χωρίς φαρμακευτική κάλυψη. Ο αριθμός, λοιπόν, έχει πολλαπλασιαστεί, αλλά επίσης μεταβλήθηκε, με την έννοια ότι
έχουμε πλέον πολύ περισσότερους Έλληνες από αυτούς που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια».
Οι «Γιατροί του Κόσμου» κάνουν πλέον έκκληση για βοήθεια και αποστολή φαρμάκων.
Η πρόσφατη συνέντευξή του Νικήτα Κανάκη
Λίγες μέρες μετά την εγκατάσταση της τρόικας στην Ελλάδα, ο πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου άρχισε να δέχεται
ορισμένα περίεργα τηλεφωνήματα. Ανθρωπιστικές οργανώσεις από ολόκληρο τον κόσμο ρωτούσαν αν ξέσπασε ήδη
η ανθρωπιστική κρίση που ακολουθεί με μαθηματική ακρίβεια όλες τις αποστολές του ΔΝΤ.
Ο Νικήτας Κανάκης έχει μάθει να αναγνωρίζει μια ανθρωπιστική κρίση όταν τη βλέπει και ξέρει πολύ καλά ότι το
κέντρο της Αθήνας αρχίζει να θυμίζει περιοχές του Τρίτου Κόσμου. Η οργάνωσή του, που μέχρι σήμερα παρείχε
αρωγή σε περιοχές της υποσαχάριας Αφρικής, επιστρέφει τώρα στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας για να αντιμετωπίσει
την εξαθλίωση της μνημονιακής λιτότητας.
- Γνωρίσαμε τους Γιατρούς του Κόσμου από τις αποστολές τους σε χώρες του Τρίτου Κόσμου. Τι κάνετε στην Αθήνα;
- Οι Γιατροί του Κόσμου, όταν ξεκινούσαν πριν από είκοσι χρόνια, κύριο στόχο είχαν να εκφράσουν την ελληνική
ιατρική αλληλεγγύη στον Τρίτο Κόσμο. Για πολλά χρόνια, αυτό ήταν και το κύριο αντικείμενό μας. Την τελευταία
δεκαετία αρχίσαμε να δραστηριοποιούμαστε και στην Ελλάδα, γιατί είχαμε το μεταναστευτικό ρεύμα που ήταν και οι
κύριοι «πελάτες» μας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Η εικόνα αυτή μεταβλήθηκε ριζικά τα τελευταία δύο χρόνια, και
κυρίως τους τελευταίους μήνες. Το βάρος πέφτει πλέον στα προγράμματα που γίνονται στην Ελλάδα. Θα τολμούσα
να πω ότι αντιμετωπίζουμε πλέον την Ελλάδα σαν μια αποστολή στον Τρίτο Κόσμο. Έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες
που έρχονται κοντά μας, γεγονός που είναι θλιβερό.
- Ποιες αλλαγές παρατηρείτε στο διάστημα μετά την εφαρμογή του Μνημονίου;
- Αυξήθηκε πολύ ο αριθμός των ασθενών που έρχονται στις δικές μας δομές. Θυμίζω ότι στα ιατρεία των Γιατρών του
Κόσμου βλέπουμε, εντελώς δωρεάν, ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας και χωρίς φαρμακευτική
κάλυψη. Ο αριθμός, λοιπόν, έχει πολλαπλασιαστεί, αλλά επίσης μεταβλήθηκε, με την έννοια ότι έχουμε πλέον πολύ
περισσότερους Έλληνες από αυτούς που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, παλιότερα βλέπαμε ανθρώπους
που ήταν οι συνήθεις άστεγοι ή ασυλοποιημένοι, ενώ τώρα βλέπουμε μικροσυνταξιούχους και μακροχρόνια άνεργους.
Δηλαδή, φτωχούς Έλληνες που πριν από λίγα χρόνια θα ήταν αστείο να έλεγες ότι θα έρχονταν σε μια οργάνωση
σαν τους Γιατρούς του Κόσμου. Βλέπουμε, επίσης, ανθρώπους που μας ζητούν τρόφιμα και αυτό συμβαίνει για
πρώτη φορά. Συναντάμε παιδιά, κυρίως μεταναστών αλλά και Ελληνόπουλα, τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
Συναντάμε ανθρώπους απελπισμένους. Είναι μια εικόνα που ενισχύεται σταθερά τους τελευταίους μήνες και δε σας
κρύβω ότι μας έχει τρομάξει κι εμάς.
- Αληθεύει ότι ανθρωπιστικές οργανώσεις του εξωτερικού έδειξαν ενδιαφέρον για την Ελλάδα μόλις έμαθαν για την
άφιξη του ΔΝΤ στη χώρα;
- Από την πρώτη μέρα που έμαθαν ότι προσφύγαμε στο ΔΝΤ υπήρξε ενδιαφέρον καταρχήν από την πλευρά των
αδελφών οργανώσεων των Γιατρών του Κόσμου. Ρωτούσαν τι γίνεται στην Ελλάδα και αν χρειαζόμαστε βοήθεια.
Τους επόμενους μήνες, πολύ περισσότερες οργανώσεις, κυρίως από τη Βόρεια Ευρώπη, άρχισαν να ρωτάνε και
κάποιες ετοιμάζονται να δραστηριοποιηθούν στη χώρα μας.
Και δε σας κρύβω ότι πολύ σύντομα φοβάμαι ότι θα μιλάμε για αποστολές σε ελληνικές γειτονιές, με τον ίδιο τρόπο
που μιλάμε για αποστολές σε πόλεις της Αφρικής. Ήδη εμείς αντιμετωπίζουμε το κέντρο της Αθήνας σαν να βρίσκεται
σε ανθρωπιστική κρίση. Έχουμε όλα τα χαρακτηριστικά: ανθρώπους που πεινάνε, άστεγους, ανθρώπους που δεν
έχουν φάρμακα και γιατρό. Και ανθρώπους που περιφέρονται στις πλατείες. Δεν είναι πολύ διαφορετική η εικόνα από
αυτό που βλέπουμε σε πόλεις του Τρίτου Κόσμου.
- Ποιες αλλαγές συντελούνται σε μια χώρα, από ανθρωπιστικής άποψης, μετά την άφιξη του ΔΝΤ; Συνδέονται αυτές
οι αλλαγές και με τις μεταρρυθμίσεις που συνήθως επιβάλλει ο συγκεκριμένος οργανισμός στο σύστημα δημόσιας
υγείας;
- Σε χώρες που πήγε το ΔΝΤ υπήρξε, λόγου χάρη, αύξηση της φυματίωσης. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί η
φυματίωση είναι η νόσος των φτωχών. Νομίζω θα δούμε σε λίγα χρόνια πόσο θα πέσει το προσδόκιμο ζωής.
Εκείνο που παρατηρούμε αυτή τη στιγμή εμπειρικά είναι η μείωση σε εξετάσεις (από το σύστημα υγείας), το οποίο
σημαίνει λιγότερες διαγνώσεις. Ακόμα, παρατηρούνται μεγαλύτερα προβλήματα σε μακροχρόνια ασθενείς, όπως π.χ.
σε διαβητικούς, που δεν μπορούν να βρουν φάρμακα. Γενικότερα, υπάρχει πολύ μειωμένη πρόσβαση στο σύστημα
υγείας. Και σκεφτείτε ότι εμείς βλέπουμε τους πιο φτωχούς των φτωχών. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ακόμα
κάποια ασφαλιστικά δικαιώματα, αλλά δε φτάνουν. Δεχόμαστε καθημερινά τηλεφωνήματα από ανθρώπους που δεν
μπορούν να κάνουν εξετάσεις. Δε βρίσκουν όλα τα φάρμακα ή δεν μπορούν να τα αγοράσουν. Όπως χαρακτηριστικά
μου είπε μια μικροσυνταξιούχος, δηλαδή μια γυναίκα των 500 ευρώ: «Ή θα πάρω τα φάρμακα ή τα τρόφιμα. Kαι τα
δυο δεν μπορώ».
- Ποιες αποστολές σας στο εξωτερικό σάς θυμίζει η σημερινή κατάσταση;
- Όσο κι αν φαίνεται υπερβολικό, κάποιες καταστάσεις αρχίζουν να θυμίζουν πόλεις της Αφρικής. Τις εικόνες
ανθρώπων που δεν έχουν τρόφιμα και ψάχνουν στα σκουπίδια τις είχαμε συναντήσει σε αποστολές μας στην πρώην
Σοβιετική Ένωση. Οι άνθρωποι που συνωστίζονται να δουν γιατρούς δε διαφέρουν πολύ από την εικόνα που
έχουμε στο νοσοκομείο μας στην Ουγκάντα. Βεβαίως, αυτή η εικόνα αφορά κυρίως τους ξένους. Και πάλι, όμως,
οι περισσότεροι από αυτούς, αν και είναι μετανάστες, ζούσαν στην Ελλάδα. Και, για τα δικά τους δεδομένα, ζούσαν
σχετικά καλά. Είναι, δηλαδή, νόμιμοι μετανάστες, οι οποίοι είναι πλέον απελπισμένοι.

Ελευθεριάδου Μαρία Πρόεδρος του Σ.Γ.κ.κ. Των γλωσσικά
ομοιογενών τάξεων του Jakob-Heusteigschule

Βλέπουμε, επίσης, πολλές ομοιότητες με αυτά που κοροϊδεύαμε… Πριν από λίγα χρόνια θα ήταν ανέκδοτο να μιλάμε
για άστεγους στην Αθήνα, όταν τη συγκρίναμε με το Λονδίνο ή το Παρίσι. Νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή η
κατάσταση είναι πολύ χειρότερη.

ARKADI MEMORIAL SERVICES

Τώρα που κουβεντιάζουμε, μάλιστα, απευθύνουμε έκκληση για φάρμακα και το κάνουμε με τον ίδιο τρόπο που πριν
από ένα χρόνο το κάναμε για την Αϊτή.

Memorial services will be held on Sunday, November 20th, 2011 at
St. George’s Greek Orthodox Church (4500 Arbutus Street, Vancouver) for those members who have departed this life and for those
Cretans who lost their lives during the HOLOCAUST OF ARKADI.
The services will begin immediately after the liturgy followed by the
serving of coffee in the Hellenic Community Centre

- Αναγκαστήκατε να περιορίσετε τη δράση σας στο εξωτερικό για να αντιμετωπίσετε τις νέες συνθήκες στην Ελλάδα;
- Ναι, βέβαια. Σε άλλες εποχές θα έπρεπε, λόγου, χάρη να συζητάμε για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για το
μεγάλο τσουνάμι στην Ιαπωνία ή θα είχαμε ήδη στείλει εθελοντές στη Λιβύη. Αυτή τη στιγμή όμως η πρώτη μάχη
είναι εδώ, στην Αθήνα. Και δεν είναι μόνο το δικό μας ενδιαφέρον, είναι και η πίεση από τους χορηγούς μας, δηλαδή
τον απλό κόσμο. Όταν μιλάμε για αποστολές στο εξωτερικό όπου έχουμε παρουσία για χρόνια, μας λένε: «Καλά εκεί,
αλλά εδώ τι κάνετε;»

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΔΕΗΣΗ
Την Κυριακη 20, Νοεμβριου 2011, στον Ιερο Ναο του Αγιου
Γεωργιου και αμεσως μετα τη Θεια Λειτουργια, θα ψαλλει
επιμνημοσυνος δεησης για τους θυσιασθεντας στο ολοκαυτωμα
του Αρκαδιου και για ολα τα μελη του Συλλογου μας που εχουν
αποδημησει εις Κυριον τα τελευταια χρονια. Η παρουσια ολων των
μελων ειναι απαραιτητη, για να προσευχηθουμε ολοι μαζι για την
αναπαυση των ψυχων αυτων. Μετα το περας θα προσφερθει καφες
στη Αιθουσα του Κεντρου

Η έμφαση δίνεται πλέον εδώ, στην Αθήνα, στα ιατρεία μας στο Πέραμα και στη Θεσσαλονίκη. Αλλάξαμε
προσανατολισμό.
- Πόσους ασθενείς υποδέχεστε πλέον;
- Το 2010 κλείσαμε με περίπου 20.000 νέους ασθενείς και περισσότερες από 90.000 επισκέψεις. Πρόκειται για
ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας, από τους οποίους 8.000 είναι παιδιά. Αυτό μεταφράζεται
σε περίπου 150 με 200 ασθενείς τη μέρα. Αν συνυπολογίσουμε και αυτούς που έχουν εξεταστεί σε κάποιο δημόσιο
νοσοκομείο και έρχονται να ζητήσουν φάρμακα, ουσιαστικά το πολυϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου λειτουργεί
σαν ένα μέσο νοσοκομείο. Υπολογίστε, επίσης, τη ζήτηση που έχει ο ξενώνας, ο οποίος, βέβαια, αφορά κυρίως τους
αιτούντες άσυλο, αλλά δεν παύει να αποτελεί τεράστιο ζήτημα. Ή, ακόμα, τις κινητές μονάδες που κάνουν street
medicine, οι οποίες πέρυσι είδαν περίπου 6.000 άρρωστους, κυρίως χρήστες και περιφερόμενους. Φέτος ο αριθμός
πολλαπλασιάζεται. Ακόμα δεν μπορούμε ούτε εμείς να τον μετρήσουμε. Τρομάζουμε να τον μετρήσουμε. Νομίζω ότι
η χρονιά θα κλείσει με περίπου 30.000 νέους ασθενείς.

5 Γνώμη

Συνεδρίαση Μητροπολιτικού Συμβουλίου

•
Διεκκλησιαστικές σχέσεις:
Τορόντο: Αρχιμ. Ιγν. Δελής
π. Π. Αυγερόπουλος
•
ΑΧΕΠΑ: κ. Γ. Βασσίλας
5 Γνώμη
Κληρονομιά/Δημόσιες και
•
Αδελφότητα
Παναγία •
Κυβερνητικές σχέσεις:
Συνήλθε στην πρώτη του συνεδρίαση
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Συμβούλιο Στη συνεδρίαση του Μ.Σ.
•
Κ α ν α δ ο ε λ λ η ν ι κ ό κα Λούση Γρηγοριάδου
•
Νομικές υποθέσεις: κ. Ν.
(Μ.Σ.), μετά τη νέα σύνθεσή του, συμμετείχαν: Η Συντονίστρια
Κογκρέσσο: κ. Γ. Μανολικάκης
υπό την προεδρία του Μητροπολίτη Ελληνικής Παιδείας στο Προξενείο
•
Κληρικολαϊκή Συνέλευση: Παυλάκης/
κ. Χ. Τζέκας / κ. Δ. Σμυρνιός
Σωτηρίου.
Σεβ. Μητροπολίτης κ. Σωτήριος
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Θερινές κατασκηνώσεις
•
Σύνδεσμος Ιερέων: π. Θ. •
«Μεταμόρφωση»: π. Θ. Δράκος
Παρασκευόπουλος
Νέα Υόρκη Κυριακή 27 Μαρτίου 2011 Αντώνης Ανακέφαλος
Φιλόπτωχος Αδελφότητα
•
Θυγατέρες της Πηνελόπης: •
Καναδά: κα Ε. Κουτσούγερα
κα Χρ. Andrews
Ιεραποστολή: κ. Β. Ροκκάς
•
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•
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Στη Νέα Υόρκη, εδώ και πολλές
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Ελληνοκαναδική Ομοσπ. Μουσικής: π. Χ. Ελλές
δεκαετίες, οι Ομογενείς μας για να
•
Κοινωνικές Υπηρεσίες: π.
Οντάριο: κ. Σ. Δαλακούρας
την τιμήσουν την Επέτειο της Εθνικής
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Ελληνικό Γηροκομείο: κ. Χ. Σαρρής/Λ. Γρηγοριάδου
μας Ανεξαρτησίας, διοργανώνουν
•
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•
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«Ελληνική Παρασκευόπουλος
κορυφαία όλων την παρέλαση επί έχει μέλλον, εύχομαι του χρόνου Η απόφαση αυτή είχε δυσαρεστήσει Ελπίδα»: κ. Γ. Δάγωνας
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ως Οι σύνεδροι προέρχονται από όλο
ανάγνωσμα
αμέσωςεμείς
μετά
καθώς και σχετική φωτογραφία.
Ενημέρωσης, σε όλη την υφήλιο. Όλος ο κόσμος μιλάει περιφρονητικά
Αμερικανοί και
ενεκρίθησαν
τα Ελληνοαμερικανοί
πρακτικά της τον Καναδά από το Halifax μέχρι
ΤΑΝΙΑΓιατί
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
γιαΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ
την Ελλάδα και τον ΈλληναΤΗΝ
της σήμερον.
φθάσαμε εκεί;
πρέπει να δείξουμε
τον καλύτερό
μας και το Vancouver και μάλιστα ο
προηγούμενης
συνεδρίας
του. Στη
Από το Γραφείο της Ιεράς
Φθάσαμε
εκεί,
γιατί
ξεχάσαμε
τα
ιδανικά
μας.
Γιατί
ξεχάσαμε την
ΕΜΠΕΙΡΗ
ΣΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΚΑΘΕ
ΕΛΛΗΝΑ
εαυτό». εξελέγη η Εκτελεστική καθένας πληρώνει άπαντα τα έξοδά
συνέχεια
Μητρόπολης
πίστη
μας
στον
αληθινό
Θεό.
Γιατί
μερικοί
θέλουν
να
επιστρέψουν
του Επιτροπή η οποία αποτελείται του.
18 Οκτωβρίου 2011
στους Θεούς
του
Ολύμπου.
Γιατί
εγκαταλείψαμε
τις
ηθικές
μας αρχές
Στην τον
πανομογενειακή
από
Μητροπολίτη συνεδρίαση
Σωτήριο,
Tel: 604-263-1911 (24 Hours) Fax: 604-266-3514
και
αξίες.
Γιατί
ξεχάσαμε
ότι
και
στον
καιρό
της
ειρήνης
πρέπει να
παραβρέθηκαν
καιΧριστοδούλου,
οι Γενικοί Υπάρχουν στο Μητροπολιτικό
πρόεδρο,
τον κ. Μ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Πρόξενοι της
της Συμβούλιο 28 επιτροπές οι οποίες
αντιπρόεδρο,
τον Ελλάδας
κ. Δ. Άνα,καιταμία
λέμε το ΟΧΙ και να κάνομε πολλές θυσίες.
Κύπρου.
χαιρετισμό
της η δίδουν γραπτές εκθέσεις. Ουδείς
ÇΓια
ÔÜíéá
Ïéêïíüìïõ
åý÷åôáé óôïõò
ðåëÜôåò
ôçò,
και
τον κ. Ι.Στον
Παπαδάκη,
γραμματέα.
να συνεχίσει
απρόσκοπτη
η ζωή áîéüôéìïõò
της πατρίδας,
αλλά και
του
1.
Προσευχή, αγιογραφικό
Γενική Πρόξενος
Ελλάδας στην
Σύμφωνα
με τουςτης
κανονισμούς
ο γίνεται δεκτός να δώσει προφορική
óõããåíåßò,
ößëïõò
êáé
óå
üëç
ôçí
ÏìïãÝíåéá
ανάγνωσμα
κάθε Έλληνα, πρέπει και στον καιρό της ειρήνης να λέμε το ΟΧΙ.
Νέα Υόρκη, κ.δενΜπαλτά
είπε:
«Η έκθεση.
Μητροπολίτης
εκλέγεται,
αλλά
2.
Ανάγνωση
πρακτικών ΟΧΙ στη χλιδή. ΟΧΙ στη σπατάλη. ΟΧΙ στη φοροδιαφυγή. ΟΧΙ στο
Ελλάδα
πολεμά.
Οι Έλληνες
δεν το
είναι
πάντοτε
ο πρόεδρος
του Μ.Σ.
προηγούμενης συνεδρίασης
γρηγορόσημο. ΟΧΙ στην τεμπελιά. ΟΧΙ στην κατεργαριά και στην
βάζουνσυνεδρίαση
κάτω. Πρέπει
την Κυριακή
Στην
έλαβαν
μέρος: Οι
3.
Θέματα που προέκυψαν καπατσοσύνη. ΟΧΙ στην απιστία. ΟΧΙ στην έκλυση των ηθών. ΟΧΙ
εργασίες
διεξήχθησαν
είμαστε όλοι
5η Λεωφόρο.
Ονα πρόεδρος
ΣΑΕστην
Καναδά,
κ. Γ. με απόλυτη συνεργασία και
από την προηγούμενη συνεδρίαση
στο «φάγωμεν, πίωμεν αύριο γαρ αποθνήσκομεν».
Δεν μπορούμε
να αφήνουμε
τους κατανόηση. Άπαντες οι σύνεδροι
Δάγωνας,
ο πρόεδρος
της ΑΧΕΠΑ
4.
Αλληλλογραφία
Και δεν φθάνουν μόνον τα ΟΧΙ. Χρειάζονται και στον καιρό
Ιρλανδούς
ναΒασσίλας,
μας εντυπωσιάζουν
με έμειναν πλήρως ικανοποιημένοι.
Καναδά,
κ. Γ.
η πρόεδρος
5.
Αναφορά
Μητροπολίτη
της
ειρήνης τα ΝΑΙ. ΝΑΙ στην κατά συνείδηση εργασία μας. ΝΑΙ
την δική
τους παρέλαση»
κατέληξε. Διαπιστώθηκε
των
Θυγατέρων
της Πηνελόπης
ελληνικά προξενεία.
Η δεινή Σωτηρίου
προς όλες τις διπλωματικές και
η μεγάλη πρόοδος
Με τη σειρά
η Γενική
Πρόξενος της
Καναδά,
κα Χ.της
Andrews,
ο πρόεδρος
οικονομική
κατάσταση
Ελλάδας 6.έμμισθεςΕκλογή
προξενικές αρχές,
με θέμα στην δημιουργία καλού χαρακτήρα. ΝΑΙ στην τιμιότητα. ΝΑΙ στην
Εκτελεστικής
Ι.Μ. Νέο
πνεύμα της
επικρατεί
της Καναδοελληνικού
Κύπρου κ. Κούλα
Σοφιανού στα
του
Κογκρέσσου,
είχε ζητήματα
αναγκάσει της
πέρσινεολαίας
το υπουργείο
«Εορτασμός εθνικής επετείου από ειλικρίνεια. ΝΑΙ στην καλή, τίμια και ειλικρινή συνεργασία με τον
Επιτροπής
με
χαιρετώντας
τους παρευρισκομένους
κ.
Γ. Μανολικάκης,
και ο πρόεδρος τα
Εξωτερικών
να καταργήσει
Αναφορές Τμημάτων:
συνέδρια νεολαίας
τα οποίατις 7.
πλησίον μας. ΝΑΙ στην θυσία. ΝΑΙ στην οικονομία, γιατί μόνο η
είπεΟμοσπονδίας
πως «το μήνυμα
της Κυριακής
της
του Οντάριο,
κ. Σ. οργανώνονται
δεξιώσεις-εκδηλώσεις
για την εθνική •
Θεολογική
Ακαδημία
(Συνέχεια
στη σελίδα
12)
και τις επιτυχημένες
οικονομία ενίκησε την φτώχεια.
Δαλακούρας.
(Συνέχεια στη σελίδα 18)
θερινές
κατασκηνώσεις.
Προγραμματίστηκαν όλα τα έργα της
Ι.Μ. για τα επ¬όμενα δύο χρόνια.
Αυτή τη στιγμή η Ι.Μ. χτίζει
την εκκλησία στην Oshawa και
διαμορφώνει τους χώρους για τις
θερινές κατασκηνώσεις στο Jack
Lake. Η Ι.Μ. βρίσκεται σε πολλή

Η μεγάλη παρέλαση για την 25η Μαρτίου στη Νέα Υόρκη
Κεντρικό σύνθημα της παρέλασης ήταν
«Επισκεφθείτε την Ελλάδα»

Οι ομογενείς
πλήρωσαν
την παρέλαση!

ΟΧΙ και ΘΥΣΙΑ εν καιρώ ειρήνης
Εγκύκλιος 28ης Οκτωβρίου

604-264-6633

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ

6 Γνώμη

ΠΑΒΛΟΒΑ
ΜΕ ΣΤΑΦΥΛΙΑ

ΦΑΒΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ
1 φλ. του τσαγιού φάβα Σαντορίνης ΠΟΠ
3 φλ. του τσαγιού νερό
ένα μέτριο ξερό κρεμμύδι
δάφνη
αλάτι, πιπέρι
αγουρέλαιο
χυμός μισού λεμονιού
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Σε κατσαρόλα με δροσερό νερό βάζουμε τη
φάβα και το κρεμμύδι.
• Την τοποθετούμε στην κουζίνα σε μέτρια
θερμοκρασία, μέχρι να
αρχίσει το βράσιμο. Τότε χαμηλώνουμε τη
θερμοκρασία, ώστε η
φάβα να σιγοβράσει για περίπου μία ώρα.
Είκοσι λεπτά πριν από
το τέλος, προσθέτουμε τη δάφνη.
• Οταν η φάβα είναι έτοιμη, την περνάμε από
το μπλέντερ να
γίνει σαν κρέμα.
• Την περιχύνουμε με το αγουρέλαιο και τον
χυμό λεμονιού.
• Ανακατεύουμε ελαφρά με πιρούνι. Δίνουμε
το σχήμα που θέλουμε, χρησιμοποιώντας ακόμα και φόρμα για
μία πιο εκλεπτυσμένη
παρουσίαση.
• Σερβίρουμε με ψιλοκομμένο φρέσκο
κρεμμύδι, κάππαρη και ρίγανη.
ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
κάππαρη
ρίγανη
1 φρέσκο κρεμμυδάκι

ΠΑΤΑΤΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙΕΣ
ΥΛΙΚΑ
6 μεγάλες πατάτες
200 γρ. διάφορα μαλακά τυριά
1 φλ. του τσαγιού κρέμα γάλακτος
2 πιπεριές χρωματιστές
πολύ ψιλοκομμένες
6 μανιτάρια
ψιλοκομμένα
4 φέτες μπέικον
λίγο σαλάμι, ρόκα
(για τη γαρνιτούρα
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Πλένουμε καλά τις πατάτες, τις τυλίγουμε με αλουμινόχαρτο και
τις ψήνουμε
στον φούρνο για 60-70 λεπτά. Τις κρατάμε ζεστές μέσα στο
αλουμινόχαρτο.
• Χαράζουμε τις πατάτες και με κουτάλι αδειάζουμε από καθεμία
την ψίχα.
• Σοτάρουμε τις πιπεριές, τα μανιτάρια και το μπέικον
ψιλοκομμένο. Προσθέτουμε τις χοντροκομμένες πατάτες (την ψίχα που αδειάσαμε)
και την
κρέμα γάλακτος. Βράζουμε λίγο να πιει τα υγρά - εάν έχει.
• Αφήνουμε το μίγμα να κρυώσει και ρίχνουμε τα τυριά.
• Γεμίζουμε πάλι τις πατάτες και, όπως είναι στο αλουμινόχαρτο,
τις βάζουμε στον φούρνο να γκρατιναριστούν και να λιώσουν τα τυριά.
• Διακοσμούμε με σαλάμι και ρόκα.
Συμβουλές: Αυτές οι πατάτες κάνουν εκτός από ορεκτικό και για
γαρνιτούρα
ενός ψητού.
• Αφού τις ψήσουμε, μπορούμε να τις κρατήσουμε στο ψυγείο για
1 εβδομάδα

4 ασπράδια αβγών
1 κ.γ. κορν φλάουρ
225 γρ. ζάχαρη
1 κ.γ. ξίδι από λευκό κρασί
50 γρ. ψιλοκομμένα αμύγδαλα
και φιστίκια
ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΜΙΣΗ
600 γρ. σταφύλια
150 ml κρέμα γάλακτος
3 κ.σ. ζάχαρη άχνη
300 γρ. γιαούρτι στραγγιστό
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Χτυπάμε στο μίξερ τα ασπράδια
πολύ καλά και προσθέτουμε το ξίδι, το κορν φλάουρ και τη
ζάχαρη. Συνεχίζουμε το χτύπημα για να γίνει μαρέγκα. Για
να καταλάβουμε ότι η μαρέγκα
είναι έτοιμη, σηκώνουμε το
σύρμα από το μίξερ και όταν το
μίγμα στέκεται, η μαρέγκα είναι
έτοιμη.
• Σε λαδόκολλα κάνουμε έναν
κύκλο 23 εκ. και απλώνουμε λίγη
μαρέγκα να σχηματιστεί μία
βάση. Την υπόλοιπη μαρέγκα την
ακουμπάμε κουταλιά κουταλιά
τη μία δίπλα στην άλλη και τη
μία πάνω στην άλλη, ώστε να
σχηματίσουμε μία φωλιά πουλιών με κενό στη μέση.
• Πασπαλίζουμε με τους ξηρούς
καρπούς και ψήνουμε στους
100°-120°C για 1 ώρα και 45
λεπτά.
• Με το αργό ψήσιμο γίνεται
τραγανή απ’ έξω και μαλακή στο
εσωτερικό της.
• Αφήνουμε τη μαρέγκα να
κρυώσει. Στο μεταξύ, χτυπάμε
την κρέμα γάλακτος με τη ζάχαρη
άχνη να γίνει σαντιγί και προσθέτουμε
το
γιαούρτι,
ανακατεύοντας απαλά να γίνει
ομοιογενές το μίγμα.
• Γεμίζουμε με το μίγμα τη
μαρέγκα και γαρνίρουμε με τα
σταφύλια.
Σημείωση:
Μπορούμε να καραμελώσουμε
τα σταφύλια. Σε αυτή την
περίπτωση, βάζουμε σε τηγάνι
3 κ.σ. ζάχαρη και 3 κ.σ. κονιάκ.
Μόλις αρχίσουν να βράζουν,
προσθέτουμε τα σταφύλια έως
ότου αρχίσουν να «δένουν».
• Τα αφήνουμε να κρυώσουν και
προσθέτουμε λίγα μέσα στη
σαντιγί, ενώ στολίζουμε από
πάνω με τα υπόλοιπα το γλυκό.
Συμβουλές: Το γλυκό αυτό έγινε
προς τιμήν μιας Ρωσίδας μπαλαρίνας, της Αννας Πάβλοβα.

ΜΟΥΣΤΑΛΕΥΡΙΑ
ΥΛΙΚΑ
8 ποτήρια του νερού μούστος
έτοιμος 1 ποτήρι του νερού ψιλό
σιμιγδάλι ολόκληρα αμύγδαλα
άψητα, ξεφλουδισμένα
τρίμμα αμυγδάλου κανέλα
τριμμένη σε σκόνη
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Προμηθευόμαστε από
οινοποιείο μούστο.
Σημείωση: Να τον ζητήσετε
έτοιμο «βρασμένο» ή
«κομμένο», ώστε να μην
κάνετε όλη τη διαδικασία του
«βρασίματος».
• Σε μπολ βάζουμε 1 ποτήρι
μούστο και με το σύρμα χτυπάμε
δυνατά το σιμιγδάλι, ώστε να
διαλυθεί εντελώς και να μην
κάνει σβόλους.
• Σε κατσαρόλα βάζουμε τα
αμύγδαλα, τον υπόλοιπο μούστο
και το σιμιγδάλι που έχουμε διαλύσει με το 1 ποτήρι
μούστο.
• Βράζουμε το μίγμα σε μέτρια
θερμοκρασία για περίπου 1 ώρα,
ανακατεύοντας συνεχώς
με ξύλινη κουτάλα.
• Μόλις αρχίσει να κάνει
μεγάλες φουσκάλες, είναι η
στιγμή που παράλληλα θα
αρχίσει να παίρνει ένα όμορφο
χρυσαφί χρώμα.
• Δοκιμάζουμε και αδειάζουμε
τη μουσταλευριά σε κανάτα.
Πρέπει να βιαστούμε για
να μη σφίξει.
• Σερβίρουμε σε βαθιά πιάτα ή
μπολάκια.
Αν θέλουμε, συμπληρώνουμε
και επιπλέον ολόκληρα
αμύγδαλα, τα οποία ρίχνουμε με
δύναμη πάνω στη μουσταλευριά
για να βυθιστούν στο
παχύρρευστο μίγμα.
• Πασπαλίζουμε με την κανέλα
και τα τριμμένα αμύγδαλα.
• Αφήνουμε να κρυώσει σε
δροσερό μέρος ή στο ψυγείο.
• Η μουσταλευριά είναι έτοιμη
και τα φίνα αρώματα του
θεϊκού χυμού του σταφυλιού,
του αμύγδαλου και της
κανέλας πλημμυρίζουν το
σπίτι!
Συμβουλές:
Η μουσταλευριά μπορεί να γίνει
απολαυστική με αλεύρι σταρένιο ή νισεστέ.

• Προσέχουμε, όταν χωρίσουμε
τα ασπράδια από τους κρόκους, να μην πέσει ούτε ίχνος
κρόκου στα ασπράδια.

• Προτιμήστε μούστο από
σαββα-τιανό σταφύλι και ροδίτη.

• Μπορείτε, αντί για σταφύλια,
να βάλετε όποια φρούτα προτιμάτε.
• Αντί για μεγάλη πάβλοβα,
μπορείτε να φτιάξετε ατομικές
μικρές ή πολύ μικρές μπουκίτσες
για μπουφέ.
• Γεμίζετε τις μαρέγκες λίγο πριν
τις σερβίρετε, γιατί πανιάζουν από την υγρασία και
μαλακώνουν.
• Αντί για φωλιά, απλώνετε τη
μαρέγκα σε λαδόκολλα και ψήνετε όπως στη συνταγή. Μόλις
κρυώσει, ανακατεύετε όλα τα
υλικά και σπάτε σε κομματάκια
την ψημένη μαρέγκα. Με τη
σαντιγί, τα φρούτα και τη
σπασμένη μαρέγκα δημιουργείτε
ένα γλυκό σαν βραχάκι.
• Μπορείτε να φυλάξετε τις
μαρέγκες
σε
αεροστεγώς
κλεισμένο σκεύος στο κάτω ράφι
του ψυγείου για μερικές μέρες.

• Τα αμύγδαλα χαρίζουν φίνα
γεύση, αν και μπορούν να
αντικατασταθούν από καρύδια ή
φιστίκι Αιγίνης.
ΜΟΥΣΤΑΛΕΥΡΙΑ
• Χτυπάμε 1 ποτήρι μούστο
με σιμιγδάλι δυνατά, ώστε να
διαλυθεί εντελώς.
• Σερβίρουμε τη μουσταλευριά
σε βαθιά πιάτα με ολόκληρα
αμύγδαλα και σκόνη κανέλα.
Οι συνταγές είναι του Κώστα
Δαρεμά, ιδιοκτήτη της γνωστής
ομώνυμης αρτοποιίας στο
Μαρκόπουλο

ώρα... για ΓΛΥΚάκ ι
ΠΑΓΩΤΟ
ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ
ΜΠΙΣΚΟΤΑ
Φορτίζει γρήγορα τον
οργανισμό με ενέργεια χάρη
στην υψηλή περιεκτικότητα σε
υδατάνθρακες. Γλυκιά πρόταση,
πλούσια σε ασβέστιο, ιδανική
για την ενίσχυση της υγείας
των δοντιών και των οστών.
Βελτιώνει το μυϊκό σύστημα
και την πνευματική διαύγεια
χάρη στις πρωτεΐνες υψηλής
βιολογικής αξίας και
τις βιταμίνες του συμπλέγματος

Β.ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ
2 ακτινίδια ή 2 ροδάκινα ή 10
φράουλες
250 ml κρέμα γάλακτος
1/2 κούπα ζάχαρη
1 βανίλια
μπισκότα της αρεσκείας σας
παγωτό της αρεσκείας σας
λικέρ της αρεσκείας σας
ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΡΟΠΙ
2 φλ. του τσαγιού ζάχαρη
2 φλ. του τσαγιού νερό
1 φλούδα λεμονιού
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Κόβουμε τα φρούτα σε
κομμάτια ή ροδέλες και τα
τοποθετούμε όρθια σε ποτήρια.
• Βάζουμε όλα τα υλικά για το
σιρόπι σε κατσαρολάκι για 5
λεπτά.
• Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος
με τη ζάχαρη να γίνει σαντιγί και
τη βάζουμε σε κορνέ.
• Σε κάθε ποτήρι ρίχνουμε λίγο
από το σιρόπι και 1 κουταλιά
της σούπας λικέρ. Από πάνω
τρίβουμε λίγο μπισκότο.
• Απογεμίζουμε τα ποτήρια
με παγωτό. Για το τελείωμα,
κάνουμε μία «δαντέλα» από
σαντιγί και τρίβουμε λίγο
μπισκότο.
Συμβουλές:
Αυτή είναι μία πολύ εύκολη
λύση για κέρασμα ή για το
τελείωμα ενός απολαυστικού
γεύματος.
• Αποφύγετε το λικέρ μέντα
και το Curaçao, γιατί έχουν
έντονη γεύση. Ταιριάζουν ωραία
τα λικέρ μαστίχα, ακτινίδιο ή
φράουλα. Επίσης, το κιρς με
σταφύλια και το μπράντι.
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B.C.’s first Euro-bond offering another win for B.C.

Coptic community. Meanwhile, Liberals will continue to call for action
from this ‘all talk, no action’ Conservative government.”

VICTORIA - The B.C. government’s first foray into the Euro-bond
market was fully subscribed by a German asset manager who acquired the EURO 40-million (C$ 56.4 million equivalent), 27-year
issue, Finance Minister Kevin Falcon announced today.

Premier announces $353
million for new schools

The offering follows the minister’s successful European investor tour
earlier in October and meeting with the investor, and continues a
trend set earlier this year with other B.C. bond offerings receiving
strong interest from European investors.

SURREY - Students will benefit
from new or expanded schools, as
the Province rolls out a $353-million
school capital plan, Premier Christy
Clark announced today.

Purchase of this long-dated security shows the strong confidence
European investors have in B.C. and its fiscal management approach.
This most recent bond offering resulted in significant savings to B.C.
taxpayers. Swapping the Euros into Canadian dollars generated a
saving of about 11 basis-points compared to the Province’s domestic
cost of borrowing, which translates into a saving of $1.67 million
over the term of the bond.
In this fiscal year to date, the Province has borrowed US $2.25 billion from the global bond market in 5- and 10-year terms. Each issue
received a strong favourable response from investors due to the high
value placed on the B.C. AAA credit rating and its reputation for
sound fiscal management and economic performance.
Falcon travelled to continental Europe and London earlier this month
to brief investors on B.C. as a safe harbour for investment encourage
participation in major capital projects and private sector opportunities that will drive job creation in the decade ahead. Investor interest
was sparked by the uncertainty they face at home and B.C.’s favourable and credit story.

Karygiannis Calls on Conservatives to
Stop Delaying Parliamentary Debate on
the Plight of Egyptian Coptic Christians
TORONTO - Liberal Multiculturalism Critic Jim Karygiannis made
the following statement today on the
plight of Egyptian Coptic Christians:
“The Liberal Party of Canada stands
with the Canadian Coptic Community as we grieve the victims of the
ongoing violence against Coptic
Christians in Egypt.
We have taken steps in Parliament to
support the community in demanding that the Government of Canada
ask the United Nations Human
Rights Commission to conduct an
open and transparent investigation

into the plight of Egyptian Coptic
Christians and issue a public report
on its findings.
Unfortunately, the Conservatives
have yet to act.
Liberals were the first to call for a full
Parliamentary debate on this issue,
and the debate was to take place this
coming Monday. When the Conservative Party tried to use procedural
tactics in the House of Commons to
delay this important debate, Liberals
(including my colleagues John McCallum and Massimo Pacetti) flatly
refused their request.
It is clear Jason Kenney and Peter
Van Loan would rather politicize and
wedge the matter by issuing misleading press releases than support the

“There are school districts in our
province that have experienced
tremendous
student
enrolment
growth in recent years, and are in
need of funds to expand current
schools or build new ones. That’s
why we are taking action today,” said
Premier Christy Clark. “This investment will
also create more jobs, which is great
news for B.C. families.”
Projects approved for funding include:
* Six new elementary schools.
* One new middle school.
* Two new secondary schools.
* Four school additions.
* Six school site purchases - four of
which are for future schools.

MALAMAS: PRIORITY MUST
BE ON NEW REVENUE
SOURCES
PORT MOODY – Port Moody council candidate Jimmy Malamas says
looking at new revenue sources has to a be the city’s priority.
“For years now, the question for Port Moody residents has not been IF
taxes would increase, just by how much,” Malamas says. “It’s time for
the city to seriously explore new revenue opportunities so we can ease
the burden for Port Moody residents.”
Malamas says he will do this using the same experience, entrepreneurial
spirit and business acumen he applies to his own small business, and has
contributed to many of his volunteer roles.
“We can’t continue to assume that new services will be paid for via tax
increases,” Malamas claims. “Our city deserves a strategic review of
current expenses, as well as a serious look at new revenue stream opportunities—the same way any
business owner would review
his or her enterprise.”
He says he enjoys the collaboration process, but when
it’s time to make a decision for
the betterment of his fellow
Port Moody residents, he’s not
afraid to do it and get the job
done.

The new capital plan focuses on highpriority projects. For example,the
fastest-growing B.C. school district
- Surrey (SD 36) - has been approved
for eight new projects, including two
new elementary schools, two secondary school additions, and the purchase of land for four future schools
to accommodate projected growth.

This no-nonsense approach has served Jimmy Malamas well over the
years. He is a successful business owner, has raised four children and has
held numerous executive, coaching and management positions with the
local minor hockey, lacrosse, softball associations. He has volunteered
with the Port Moody Fingerling Festival and is a long-time supporter of
the food bank.

“The Surrey school district is the
fastest-growing district in the
province, and there is no doubt thathese eight new projects will help alleviate some of the pressures they’ve
been facing,” said Finance Minister
and MLA for Surrey-Cloverdale
Kevin Falcon. “These schools
will become an important part of our
community, and will help create
jobs right here in Surrey.”

“I was shocked to learn that only 22% of voters cast a vote in the last
civic election,” he explains.

Premier Clark made the announcement at Hazelgrove Elementary
school in Surrey today. Meanwhile,
across the Georgia Strait on Vancouver Island, students in the Sooke
school district (SD 62) celebrated
the news with Education Minister
George Abbott as they learned that
they would be getting not one, but
two new secondary schools to help
with future secondary growth in the
district, and to replace the current
Belmont Secondary school.
“We’re investing in our children’s
education by making sure they have
the right environment to support
their learning,” said Abbott. “These
are investments that will support students for years to come, while easing
some of the immediate enrolment
pressures facing school districts like
Surrey and Sooke.”
The Province is working in partnership with the Surrey school district,

What’s the most important issue facing Port Moody today? He knows
candidates will hang their hats on important issues regarding transportation, housing and taxes. However, voter turnout tops the list for Malamas, as he promotes the upcoming November 19th election date.

“I travel the world with my job,” says Malamas. “Nothing beats coming
home to the great city of Port Moody.”
“Voting, to me, is a ticket to have our concerns addressed and our voices
heard. That’s why I’m not only encouraging Port Moody voters to get to
the polls on November 19th, but I’m anxious to make a great thing even
better by serving as a member of the next Port Moody City Council.”
which has committed approximately
$23 million to these projects, and
the Sooke school district, which has
committed approximately $30
million from the future sale of the
current Belmont Secondary site, for
a total of $53 million.
“Our board is thrilled to be able to
move ahead in such a significant way
to address our rapid growth and I
sincerely thank the provincial government for its responsiveness,” said
Laurae McNally, chair of the Surrey
board of education. “Surrey trustees
have worked very hard in
communicating a solid business case
to the Province and in engaging the
community and our partners - who
have all been wonderfully supportive -

and our board looks forward to building on our experience and success to
see that these schools and additions
are up and running ASAP.”
“This is incredible news for the students and staff at Belmont
Secondary school, as well as the
families in the Sooke school district
who will benefit from two new secondary schools,” said Wendy Hobbs,
chair of the Sooke board of education. “The new secondary school
in Royal Bay and the replacement
school for Belmont Secondary will
support our growing community and
I know the students of the WestShore are looking forward to the day
they see these two wonderful schools
open.”

ects.
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Μπάσκετ: Καινούρια αρχή για
Πρωτάθλημα και Euroleague!

ÁèëçôéêÜ
Στένεψαν τα περιθώρια
Χρήστος Παπαντωνόπουλος 1/11/2011
Χωρίς βαθμό στις αποσκευές
του επιστρέφει από τη Γερμανία
ο Ολυμπιακός, που ηττήθηκε
με 0-1 στο Βεστφάλεν από την
Μπορούσια του Ντόρτμουντ για
την 4η αγωνιστική του Champions League. Η ομάδα του Ερνέστο
Βαλβέρδε στάθηκε αρκετά καλά,
πάλεψε, αλλά πλήρωσε ουσιαστικά
το νωθρό της ξεκίνημα, το οποίο
εκμεταλλεύτηκε ο Κρόσκρουτζ
και χάρισε τη νίκη στην ομάδα
του από το 7’. Οι ερυθρόλευκοι,
που έμειναν τέταρτοι στον όμιλο,
δεν κατάφεραν να διασπάσουν
την γερμανική άμυνα και πλέον
θέλουν δύο τρίποντα με Μαρσέιγ
στη Μασσσαλία και Αρσεναλ στο
Καραϊσκάκη για να ελπίζουν σε
πρόκριση. Διαμαρτύρονται για
πέναλτι οι ερυθρόλευκοι, φαίνεται
όμως πως έχει σφυρίξει φάουλ στον
τερματοφύλακα ο διαιτητής. Η
ομάδα του Ντεσάμπ, που απέσπασε
0-0 στο Emirates, επόμενη αντίπαλος
του Ολυμπιακού.
Ο
Ολυμπιακός
φοβήθηκε
περισσότερο απ` ότι θα έπρεπε και
ο Βαλβέρδε έστησε μια ομάδα για
να αντιμετωπίσει μια Ντόρτμουντ,
που τελικά δεν αντιμετώπισε... Οι
πρωταθλητές Ελλάδας μπορούσαν,
αλλά δεν άξιζαν να πάρουν κάτι
καλύτερο (χωρίς ευκαιρία στο 2ο
ημίχρονο) - Θ.Ρ.
Αυτή τη φορά πλήρωσε το νωθρό
ξεκίνημα
Ξεκίνημα καρμπόν με αυτό του
Καραϊσκάκη είδαμε και στο
Βεστφάλεν, με τη διαφορά ότι αυτή
τη φορά ο Ολυμπιακός το πλήρωσε.
Οι γερμανοί μπήκαν δυνατά έχασαν
σημαντική ευκαιρία με τον Πέρισιτς
στο 3’, αλλά βρήκαν δίχτυα στο 7’.
Προηγήθηκε μία μίνι πολιορκία
στα καρέ του Μέγερι, ο οποίος
δεν μπορούσε να κάνει τίποτα στο
δυνατό σουτ του Κρόσκρουτζ,
τον οποίο δεν πρόλαβε να κλείσει
κανείς. Για μερικά λεπτά οι παίκτες
του Βαλβέρδε έδειξαν επηρεασμένοι
και η Ντόρμτουντ κυριαρχούσε.
Ωστόσο μετά το γκολ δεν απείλησε
σε καμία άλλη περίπτωση, με τον
Αβραάμ να απομακρύνει κάθε
κίνδυνο, αλλά και τον Μέγερι, που
αρχικά φάνηκε νευρικός, να είναι
σταθερός και να μπλοκάρει όποιες
σέντρες επιχείρησαν οι γηπεδούχοι.
Ανέβηκε ο Ολυμπιακός, απείλησε
με στημένα
Η πρώτη καλή φάση για τον
Ολυμπιακό καταγράφηκε στο 15’
με τον Μιραλάς να μην μπορεί να
νικήσει τον Βαϊντενφέλερ. Από αυτό
το σημείο οι ερυθρόλευκοι ανέβασαν
την απόδοσή τους, άρχισαν σταδιακά
να κυκλοφορούν καλύτερα και σιγά
σιγά έφεραν την Μπορούσια σε
θέση άμυνας. Στα αρνητικά ο Φέισα,
που έδειξε ανέτοιμος, αλλά κι ο
εκτός ρυθμού Ιμπαγάσα. Τζιμπούρ
και Μιραλάς είχαν εγκλωβιστεί,
αλλά ο Ολυμπιακός κατάφερε να
απειλήσει με στημένα. Στο 29’
έφτασε κοντά στην ισοφάριση με
τον Μοντέστο, ενώ η φάση του 43’,
όπου ο Μέλμπεργκ σημάδεψε με το
κεφάλι λίγο άουτ, σταμάτησε για
φάουλ στον τερματοφύλακα. Στην
ίδια φάση η μπάλα έχει βρει στο
χέρι του Χάμελς και οι πειραιώτες
διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι, αλλά
η φάση ήταν ως μη γενόμενη.
Πρωταγωνιστής

και

παραλίγο

μοιραίος ο Χολέμπας.

Στην επανάληψη ο Ολυμπιακός
ξεκίνησε με ένα καλό σουτ του
Χολέμπας, ο οποίος ήταν μαχητικός
και αρκετά δραστήριος, ενώ είχε
και άλλη μία καλή στιγμή στο
62’. Την κατοχή όμως την είχε
ανακτήσει η Μπορούσια, που
φαινόταν πιο συγκεντρωμένη από
το α’ μέρος και ήλεγχε, κλείνοντας
παράλληλα σωστά τους διαδρόμους.
Ο ελληνογερμανός πάντως λίγο
έλλειψε να γίνει μοιραίος όταν ο
Λεβαντόφσκι
εκμεταλλεύτηκε
λάθος γυρισμά του και σούταρε στο
δοκάρι στο 60’. Λίγο νωρίτερα είχε
προηγηθεί και η πρώτη κίνηση του
Βαλβέρδε, που αντικατέστησε τον
αρνητικό Φέισα με τον Μακούν,
ενώ στη συνέχεια ο βάσκος θέλησε
να δώσει περισσότερη ώθησε έριξε
στη μάχη τον Αμπντού, αντί του
Μαρκάνο.
Ακαρπες οι κινήσεις από τον πάγκο
Πλησιάζοντας προς το τέλος το
ματς πήγε στη δύναμη, με πολλές
μονομαχίες, αλλά τον Ολυμπιακό
να μην μπορεί να απειλήσει
ουσιαστικά την Μπορούσια, που
είχε φέρει το ματς στα μέτρα της
και σιγά σιγά οπισθοχωρούσε για
να κρατήσει το σκορ. Μην έχοντας
άλλη επιλογή, ο Βαλβέρδε ρίσκαρε
ακόμα περισσότερο περνώντας
τον Πάντελιτς στη θέση του
Ιμπαγάσα, που δεν ήταν στα καλά
του. Ούτε αυτή η κίνηση όμως
βοήθησε
τους
ερυθρολεύκους,
καθώς δεν βρήκαν τρόπο για να
διασπάσουν
την
καλοστημένη
άμυνα των γηπεδούχων, που τελικά
πανηγύρισαν τη νίκη, φέρνοντας
σε πολύ δύσκολη πλέον τους
πρωταθλητές Ελλάδας.

Πρωτάθλημα

Μια ανάσα απ΄ τους
«16» ο ΑΠΟΕΛ
Τετάρτη, 02 Νοεμβρίου 2011
Το κυπριακό ποδόσφαιρο ζει το
όνειρό του με την εκπληκτική
πορεία του ΑΠΟΕΛ και την
διαφαινόμενη πρόκριση στους
«16» του Τσάμπιονς Λιγκ, καθώς η
ομάδα της Λευκωσίας ύστερα από
έναν συγκλονιστικό αγώνα που
έσπασε καρδιές νίκησε με 2-1 την
Πόρτο εντός έδρας και διατηρήθηκε
στην κορυφή του 7ου ομίλου
της κορυφαίας διασυλλογικής
διοργάνωσης.
Ο ΑΠΟΕΛ πήρε τη νίκη στην
εκπνοή του αγώνα με τον γνώριμό
μας Μαντούκα, ενώ ένα λεπτό πριν,
στο 89΄, η Πόρτο είχε ισοφαρίσει σε
1-1 με τον Χουλκ. Στον άλλο αγώνα
του 7ου ομίλου η Ζενίτ νίκησε
1-0 τη Σαχτάρ και αναπτέρωσε τις
ελπίδες της για την πρόκριση.
Σόου Μέσι είχαμε στην Τσεχία,
όπου η Μπαρτσελόνα με χατ τρικ
του Αργεντίνου σταρ πέρασε δια
περιπάτου 4-0 επί της Βικτόρια
Πλζεν για τον 8ο όμιλο. Ο Μέσι
με τα τρία γκολ που πέτυχε έπιασε
στην 6η θέση των σκόρερ του
Τσάμπιονς Λιγκ τον Ντελ Πιέρο.
Γερά στο παιχνίδι της πρόκρισης
από τον 5ο όμιλο μπαίνει η
Βαλένθια που κέρδισε με 3-1 τη
Μπάγερ Λεβερκούζεν, την ώρα
που η Τσέλσυ σκόνταφτε με 1-1
στο Βέλγιο με τη Γκενκ. «Γκέλα»
της Μίλαν στην Λευκορωσία, όπου
παρεχώρησε ισοπαλία 1-1 στην
άσημη Μπάτε Μπορίσοφ.
Τα αποτελέσματα
5ος όμιλος
Βαλένθια – Λεβερκούζεν 3-1 (1΄
Γιόνας, 65΄ Σολδάδο, 75΄ Ραμί - 31΄
Κίεσλινγκ)
Γκενκ (Βέλγιο)-Τσέλσι (Αγγλία)
1-1(61΄ Βόσεν - 26΄ Ραμίρες)
Βαθμολογία
Αγ. Ν Ι Η Τερμ. Β.
Τσέλσι
4 2-2-0 9-2 8
Λεβερκούζεν 4 2-0-2 5-6 6
Βαλένθια
4 1-2-1 5-4 5
Γκενκ
4 0-2-2 1-8 2
7ος όμιλος
ΑΠΟΕΛ – Πόρτο 2-1 (42΄πεν.
Αΐλτον, 90΄ Μαντούκα - 89΄πεν.
Χουλκ
Βαθμολογία

Το φετινό Πρωτάθλημα της Α1 άρχισε
μετά από μια βδομάδα καθυστέρησης.
Και αυτό γιατί υπήρχαν διαφωνίες
ανάμεσα στους προέδρους των ομάδων
και του Κρατικού καναλιού για τις
μεταδόσεις των αγώνων. Εν τέλει όμως
βρέθηκε η λύση ανάμεσα στις δύο
πλευρές και έτσι η πρώτη αγωνιστική της
Α1 διεξήχθη κανονικά την προηγούμενη
βδομάδα. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε
τον Άρη στο κεκλεισμένων των θυρών ΟΑΚΑ με σκορ 84-72.
Ο Ολυμπιακός έφυγε από την Πυλαία με νίκη επί του ΠΑΟΚ
με 52-65. Το Περιστέρι, ο Ηλυσιακός, ο Κολοσσός Ρόδου και ο

νεοφώτιστος ΑΓΟ Ρεθύμνου ήταν οι άλλες ομάδες που ξεκίνησαν
με το δεξί τις υποχρεώσεις τους καθώς κέρδισαν τον ΚΟΑ Δράμας
(73-65), την Καβάλα (68-67), τον Πανιώνιο (72-67) και τον Ίκαρο
Καλλιθέας (76-63) αντίστοιχα.
Το Μαρούσι είχε ρεπό καθώς
στο φετινό Πρωτάθλημα δεν
υπάρχουν 14 ομάδες, διότι ο
Πανελλήνιος δεν πήρε έγκριση
ώστε να συμμετάσχει.

Euroleague
Ο Ολυμπιακός
φάνηκε
ανέτοιμος στην πρεμιέρα
του πρωταθλήματος όπου
ηττήθηκε από την Μπιλμπάο
με σκορ 76-61. Στη δεύτερη
αγωνιστική της Euroleague οι
Πειραιώτες έκαναν μια μεγάλη
ανατροπή
και
κέρδισαν
την Φενέρμπαχτσε με 8174! Ο Γιώργος Πρίντεζης
και ο Βασίλης Σπανούλης ήταν οι καλύτεροι της βραδιάς. Ο
Παναθηναϊκός ξεκίνησε ιδανικά τη σεζόν κερδίζοντας με το άνετο
98-77 την Μάλαγα, με καλύτερους τον «Μήτσο» και τον «Saras»!
Έτσι ο Πρωταθλητής Ελλάδας και Ευρώπης έθεσε τις βάσεις για
μια πολύ καλή συνέχεια!
Μυρτώ Τσιτσιού
Ζενίτ – Σαχτάρ 1-0 (45΄Λομπέρτς)
Βαθμολογία

Αγ. Ν Ι Η Τερμ.
Β.
ΑΠΟΕΛ
4 2-2-0 6-4
8
Ζενίτ Αγ. Πετρ. 4 2-1-1 7-5 7
Πόρτο
4 1-1-2 5-7 4

Σαχτάρ Ντόνετσκ 4 0-2-2
2

4-6

8ος όμιλος
Βικτόρια Πλζεν - Μπαρτσελόνα
0-4 (24΄, 45΄+1πεν.90΄+1 Μέσι,
72΄ Φάμπρεγας
Μπάτε Μπορίσοφ – Μίλαν 1-1
(55΄ Μπρεσάν – 22΄ Ιμπραΐμοβιτς)

PLOUTOS ENTERPRISES LTD
Carpets & Interiors
120 West 3rd Ave, Vancouver, B.C.
Tel: 604-875-6484 & 604-875-9488
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ôçí åìðåéñßá ðïõ Ý÷ïõí óôá ÷áëéÜ êáé
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Τράπεζα Πειραιώς..!!..
Συγκλονιστικó
Μπροστά στην τράπεζα Πειραιώς, στην
συμβολή της Τσιμισκή με την Εθνικής Αμύνης
αυτοπυρπολήθηκε ένας πολίτης αντιδρώντας
στις απειλές της τράπεζας ότι θα του πάρει το
σπίτι.

Ανέκδοτα
Πώς γίνονται τα παιδιά [Τοτός]
Μία φορά η δασκάλα του Τοτού
ζήτησε από τους μαθητές να
γράψουν μία εργασία για το πώς
γίνονται τα παιδιά...
Ο Τοτός μόλις πήγε στο σπίτι του
επειδή δεν ήξερε πως γίνονται
ρώτησε την μητέρα του.
Η μάνα του επειδή ντρεπόταν, του
είπε ότι έτσι όπως παίρνεις την
πατάτα και την ανοίγεις έτσι γίνονται
και τα παιδιά.
Ο Τοτός πήρε μία πατάτα για να τη
δείξει στην κυρία.
Την επόμενη μέρα στο σχολείο η
κυρία ρώτησε τον Τοτό.
-Τοτέ παιδί μου για πες μας πως
γίνονται τα παιδιά;
-Μισό λεπτό κυρία να σας δείξω.
-Όχι, όχι λέει η δασκάλα μην μας
δείξεις!
Τότε απαντά ο Τοτός.
-Ααα κυρία, να την τρώτε σας αρέσει,
να την βλέπετε δεν σας αρέσει..
Εγκλωβισμένος βαθιά
Ένας άντρας με την κοπέλα του είναι
μες στο αυτοκίνητό τους. Επειδή ο
άντρας δεν έχει δει ποτέ την κοπέλα
του γυμνή, της προτείνει να παίξουν
ένα παιχνίδι.
Για πέντε χιλιόμετρα που θα οδηγεί,
εκείνη θα βγάζει κι από ένα ρούχο
της. Σε χρόνο μηδέν σανιδώνει
αυτός το γκάζι και η κοπέλα μένει
θεόγυμνη.
Τότε ο άντρας χάνει τον έλεγχο του
αυτοκινήτου και πέφτουν πάνω
σ΄ένα δέντρο η κοπέλα δεν χτύπησε
αλλά ο άντρας εγκλωβίστηκε μέσα
στο αυτοκίνητο, σφηνωμένος στο
αυτοκίνητο την λέει:
-Βγες στον δρόμο και ζήτα βοήθεια
Εκείνη του απαντά:
-Μα!!! είμαι γυμνή!
Βγάζει τότε το παπούτσι του και της
λέει να το βάλει μέσα στα πόδια της
και να πάει.
Στο
δρόμο
σταματάει
έναν
φορτηγατζή και του λέει:
-Βοηθήστε με, ο φίλος μου κόλλησε
και δεν μπορώ να τον βγάλω από
μέσα.
Τότε ο φορτηγατζής βλέποντας την
γυμνή μ’ ένα παπούτσι ανάμεσα στα
πόδια της
της απαντά:
-Εάν είναι τόσο βαθιά χωμένος, έχει
χαθεί
Oλυμπιακές καπότες
– Mωρό μου,τα έμαθες ; Βγήκαν οι
καινούργιες ολυμπιακές καπότες …
- Τι εννοείς ολυμπιακές;
Στα
τρία
χρώματα
των
μεταλλίων,χρυσό,ασημένιο
και
χάλκινο
- Και ποια θα φορέσεις εσύ;
- Τη χρυσή,βέβαια!
- Δε φοράς καλύτερα την
ασημένια,μήπως και τελειώσεις
δεύτερος καμιά φορά…
Εξομολόγηση του γέρου
μαυραγορίτη
Ένας γεράκος πάει στην εκκλησία
και θέλει να εξομολογηθεί.
- Πάτερ, έχω αμαρτήσει!
- Εντάξει Πες μου! λέει ο Παπάς
- Λοιπόν, παπά, το 1943 τότε που οι
Γερμανοί κυνηγούσαν τους Εβραίους
άκουσα δυνατά χτυπήματα στην
πόρτα μου. Δεν φοβόμουνα τους
Γερμανούς ούτε τους Γκεσταπίτες
γιατί ήμουν μαυραγορίτης. Ανοίγω
και τι να δώ! Μιά όμορφη κοπελιά
16-17 χρονών.
Μου είπε ότι είναι Εβραία.
Μάρτυρας μου ο Θεός την πίστεψα.
Την έκρυψα στο μαγαζάκι -πάνω
στο πατάρι-, την τάιζα, την πότιζα,
την έντυνα, αλλά κάποια στιγμή
μπήκε ο πειρασμός και φτάσαμε στα
ανεπανόρθωτα... καταλαβαίνεις ε;
Και μετά το συνεχίζαμε σχεδόν κάθε
βράδυ...
- Εντάξει εντάξει, λέει και ο παπάς.
Αυτά είναι ανθρώπινα! Νέοι και
οι δυό σε συνθήκες πολέμου! Και
πείνας και στέρησης... Μήν το
σκέφτεσαι πια καθόλου!
- Ευχαριστώ πάτερ, αλλά τώρα που
γεράσαμε και δεν μπορώ πλέον να
κάνω τίποτα να της πω ότι ο πόλεμος
τέλειωσε εδώ κι 60 χρόνια;
Στο κρεβάτι ή στο πάτωμα;
Αφού τελείωσε το πανεπιστήμιο
ένας ωραίος νεαρός δεν μπορούσε να
βρει δουλειά, και δεν είχε καθόλου
χρήματα ούτε για το ενοίκιο.
Τον ήρθε μια φαεινή ιδέα!
Έγραψε έξω από την πόρτα του
σπιτιού του με μεγάλα γράμματα:
Στο κρεβάτι: 100€

Στον καναπέ: 50€
Στο πάτωμα: 25€
Μια Θεία περνώντας έξω από την
πόρτα του σταμάτησε και διάβασε
την πόρτα.
Γύρισε γρήγορα στο σπίτι της,
μάζεψε όλες τις οικονομίες της και
γρήγορα πίσω στο σπίτι του νεαρού.
Όταν έφτασε στο σπίτι τον έδωσε
όλα τα χρήματα στον νεαρό,
βλέποντάς τα ο νεαρός αισθάνθηκε
αμήχανα στην αρχή, αλλά πάντως
μέτρησε τα χρήματα: 100€!
Φίλησε την Θεία και την ρώτησε
-Στο κρεβάτι φαντάζομαι...
Χαμογελώντας η Θεία του είπε:
- Μην γίνεσαι μαλάκας...
Οι απορίες τις Αννούλας
H
μικρή
Αννούλα
φανερά
προβληματισμένη ρωτά τη μαμά της:
- Μανούλα μου καλή πες μου σε
παρακαλώ τι είναι έρωτας;
- Έρωτας κοριτσάκι μου είναι να
βρεις ένα καλό παιδί, να σου κάνει
δώρα, να σε πηγαίνει ταξίδια, να σου
πάρει γούνα και κοσμήματα, κάνα
αυτοκίνητο για να κινείσαι άνετα,
να σου γράψει κάνα σπίτι στ’ όνομα
σου, να σου έχει έναν τραπεζικό
λογαριασμό για να καλύπτεις
τα έξοδα σου... Καταλαβαίνεις
κοριτσάκι μου;... ΑΥΤΟ είναι
ΕΡΩΤΑΣ!
- Μα καλά μαμά, εγώ νόμιζα πως
έρωτας είναι να περπατάς χεράκι
χεράκι στην παραλία, να μαζεύεις
λουλουδάκια στο λιβάδι, να βλέπεις
αγκαλιά το ηλιοβασίλεμα, να σε
λούζει το φως του φεγγαριού...
Η μάνα αλλάζει χίλια χρώματα και
περιέρχεται σε έξαλλη κατάσταση...
- Τι λες κοριτσάκι μου! Αυτά
είναι μαλακίες που λεν οι παλιό
κομμουνιστές για να γα**νε τζάμπα!
Ένοχη συνείδηση...
Ένας
40άρης
οικογενειάρχης
ψωνίζει στο σούπερ μάρκετ. Κάποια
στιγμή παρατηρεί μια εντυπωσιακή
ξανθιά και ασυναίσθητα τη χαζεύει.
Η ξανθιά του γυρίζει το βλέμμα. Την
ξανακοιτάει πιο έντονα, τον κοιτάζει
και αυτή. Αυτό τραβάει κάμποση
ώρα και αποφασίζει να της μιλήσει:
- Συγνώμη, της λεει, μήπως
γνωριζόμαστε;
- Βέβαια, του απαντάει. Ένα από τα
παιδιά μου είναι δικό σας!
Ο τύπος σαστίζει, σκέφτεται και
ξαφνικά θυμάται τη μοναδική φορά
που απάτησε τη γυναίκα του.
Τη ρωτάει λοιπόν:
- Μήπως είστε εκείνη η στριπτιζέζ
που είχανε καλέσει σε ένα
μπάτσελορ πάρτι στην Πεύκη
πρόπερσι την άνοιξη και είχαμε
καταλήξει να κάνουμε άγριο σεξ
στην κουζίνα; Μου είχατε δέσει τα
χέρια με χειροπέδες και μου χώσατε
και ένα καρότο στον κώλο!
Συνοφρυωμένη αυτή του απαντάει:
- Όχι, είμαι η φιλόλογος του γιου
σας...
Κάθε βράδυ τα ίδια...
Δυο μεθυσμένοι, που είναι και οι
μοναδικοί πελάτες, κάθονται στο
μπαρ αργά τη νύχτα.
Κάποια στιγμή ρωτά ο ένας τον
άλλον:
- Δε μου λες ρε φίλε, πού μένεις;
- Στην Κυψέλη, απαντά ο άλλος.
- Κοίτα σύμπτωση! Κι εγώ εκεί
μένω. Σε ποιον δρόμο;
- Στην Φ. Νέγρη.
- Μη μου πεις! Κι εγώ στον ίδιο
δρόμο μένω. Σε ποιον αριθμό;
- Στο 24.
- Δεν το πιστεύω. Κι εγώ στο νούμερο
24 μένω. Και σε ποιον όροφο;
- Στον τρίτο.
- Δεν είναι δυνατόν, κι εγώ στον
τρίτο μένω. Και πώς σε λένε;
- Παπαδόπουλο.
- Για κοίτα να δεις! Και μένα
Παπαδόπουλο με λένε.
Ξαφνικά ακούγεται η βαριά χοντρή
φωνή του μπάρμαν:
- Ρε δεν πάτε στον διάολο πατέρας
και γιος κάθε βράδυ τα ίδια μου
κάνετε!
Αμφιβολίες...
Κάποιος, κάπου, κάποτε είχε ένα
θεματάκι: όπου κι αν πήγαινε,
από τη δουλειά μέχρι το καφενείο,
με ένα «καλώς τον κερατά» τον
υποδέχονταν και με ένα «γεια σου,
ρε τάρανδε» τον αποχαιρετούσαν.
Μια, δυο, τρεις και χίλιες δεκατρείς,
πήγε να πέσει σε κατάθλιψη ο
άνθρωπος. Μέχρι που μια μέρα δεν
άντεξε και τον έπνιξε το παράπονο
μπροστά σε έναν παιδικό του φίλο
που είχε έλθει να τον δει από το
εξωτερικό.
- Τι έχεις, ρε Μήτσο; Γιατί είσαι
έτσι; Δεν μπορώ να σε βλέπω, μου
μαύρισες την ψυχή.

- Τι να ‘χω, ρε φίλε; Να, όπου πάω κι
όπου σταθώ, κερατά με ανεβάζουνε,
κερατά με κατεβάζουνε. Γελάει όλη
η πόλη μαζί μου.
- Τι λες τώρα! Και εσύ τι κάνεις;
Τους πιστεύεις;
- Τι να σου πω, ρε φίλε. Πολλά
λένε, πολλοί τα λένε, αλλά έχω
τις αμφιβολίες μου. Δεν έχω κάτι
χειροπιαστό για να πιστέψω.
- Κοίτα να δεις τι θα κάνουμε.
Εμένα η γυναίκα σου δεν με ξέρει.
Κανείς εδώ δεν με ξέρει παρά μόνο
εσύ. Θα στηθώ έξω από το σπίτι
σου την ώρα που φεύγεις, θα την
παρακολουθήσω και θα δω πού θα
πάει και τι θα κάνει. Μετά θα έλθω
να σου πω. Αν είναι ένοχη, δεν
μπορεί, μια, δυο, τρεις, κάπου θα
την πιάσω.
- Αν το κάνεις αυτό για το φίλο σου,
θα σου έχω μεγάλη υποχρέωση.
Πράγματι, την άλλη μέρα το
πρωί στήνεται ο φίλος έξω από
το σπίτι του κολλητού του. Λίγη
ώρα αργότερα, τον παίρνει στο
τηλέφωνο.
- Έλα, έχω νέα. Πρέπει επειγόντως
να σε δω.
- Καλά ή κακά; Πες μου, με τρώει
η αγωνία.
- Έλα και θα σου πω.
Ύστερα από λίγο συναντιούνται στο
καφενείο.
- Λέγε, λέγε, δεν αντέχω.
- Τι να σου λέω; Περιβόλι η κυρία.
- Δηλαδή;
- Με το που βγαίνει από το σπίτι,
την παίρνω στο κατόπι. Δυο στενά
πιο κάτω, την περιμένει ένα αμάξι.
Μέσα είναι δύο τύποι. Μπαίνει
μέσα και φεύγουν.
- Και μετά και μετά;
- Από πίσω κι εγώ με το μηχανάκι.
Δέκα λεπτά αργότερα, σταματούν
σε ένα ξενοδοχείο. Ξέρεις τι
ξενοδοχείο. Απ’ αυτά τα «πονηρά».
- Και μετά και μετά;
- Μετά ανεβαίνουν και οι τρεις
πάνω. Ορμάω κι εγώ, χαρτζιλικώνω
το ρεσεψιονίστ και μου δίνει το
διπλανό δωμάτιο.
- Και μετά και μετά;
- Στην αρχή δεν ακούω τίποτα. Λίγο
μετά, ακούω κάτι λαχανιάσματα και
μετά κάτι βογκητά. Δίνω μία, πηδάω
από το μπαλκόνι μου στο δικό τους
και κρυφοκοιτάω πίσω από τις
κουρτίνες. Και τι να δω, ρε Μήτσο;
- Τι είδες; Πες μου, τρελαίνομαι!
- Η δικιά σου, γυμνή πάνω στο
κρεβάτι. Ο ένας ξαπλωμένος δίπλα
της και ο άλλος όρθιος αρχίζει να
γδύνεται, εμφανώς ξαναμμένος.
- Και μετά και μετά;
- Τι και μετά και μετά, με το που
γδύνεται ο δεύτερος και ξαπλώνει
κι αυτός, ο άλλος κάνει μια με το
χέρι του και σβήνει το φως. Πίσσα
το σκοτάδι, όσο και να προσπάθησα,
ρε Μήτσο, δεν μπόρεσα να δω κάτι
παραπάνω.
- Ααααχ, είδες τι σου έλεγα, ρε φίλε;
Αυτές οι ρημάδες οι αμφιβολίες
είναι που θα με φάνε…!!!
Αγάπη μου δεν μπορώ απόψε.
Το ζευγάρι ξαπλώνει στο κρεβάτι,
η γυναίκα κλείνει το φως, ο άντρας
όμως έχει διάθεση για οπότε ανάβει
το φως κ αρχίζει να χαϊδεύει και να
φιλάει την γυναίκα του.
Αυτή νυστάζει, δεν έχει όρεξη και
για να τον σταματήσει του λέει:
- Αγάπη μου δεν μπορώ απόψε.
Αύριο θα πάω στο γυναικολόγο, και
κλείνει ξανά το φως.
Ο άντρας όμως όσο και να
προσπαθεί δε μπορεί να κοιμηθεί...
Αλλιώς το είχε προγραμματίσει.
Οπότε γυρνάει και την ρωτάει:
- Δε μου λες αγάπη μου, μήπως θα
πας και στον οδοντίατρο αύριο;

***
Μπαίνει ένας άνδρας σε ένα
μαγαζί με ηλεκτρικά και λέει στην
πωλήτρια:
- Θα ήθελα ένα δώρο για την
πεθερά μου.
- Έχουμε ηλεκτρική σκούπα,
ηλεκτρικό σίδερο και ηλεκτρική
κουζίνα. Τι προτιμάτε;
- Ηλεκτρική καρέκλα έχετε;
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΤΈΛΕΣΑΝ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ π. Δημήτριος
Τρυφωνόπουλος και Ευάγγελος Αραβαντινός στον Ι.Ν. των Αγίων
Νικολάου και Δημητρίου. Ακολούθησε γεύμα στην αίθουσα
της Κοινότητας και χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Κοινότητας.

Come for your hoIidays to the exquisiteIy beαutifuI and picturesque
isIand of Symi, ίη the Dodekanese.
Υου wiII be delighted by the traditionaI architecture , with it’s houses
buiIt οη the hiIIsides above the
harbour Iike αη amphitheαtre.
The port of Symi entrances and
surprises the visitor from the very
first moment you arrive here. The
views are stunning from every angIe
ίη this most romantic eηvironment,
and at suηset the surrounding

mountains change coIour, to shades
of purpIe and IίIac, and the effect is
mirrored by the tranquiI seα around
the isIand’s shores.
Wander ίη the narrow winding Ianes
of the viIIage, Chorio,and see the
picturesque white churches. Visit
the monastery of ArchangeI MichaeI
ίη Panormitis set ίn the beαutifuI
horse-shoe shaped bay ίη the south

If you have never been to the beautiful and magical island
of Symi, we must urge you to consider visiting the island.
Symi is a very friendly island with a population of only
around 2,500, which has not been spoilt by mass tourism,
and still retains the traditional Greek island way of life and
hospitality. Wonderful sea view from the house.

For special rates if you book now
call: 604-435-4580 and ask for Kosta

of Symi, one feeIs ίn awe when
saiIing into this perfect setting, such
an idyllic pIace is rareIy found ίn
αΙΙ of the Mediterraneαn.
Ιn a caique boat you can saiI
around the isIand for a day, enjoying refreshments and typicaI food
prepared οn board, visiting the many
bays and coves to swim ίthe

Α day trip which willbe οne of your
most treasured memories of your
holiday .
Our rooms for rent, named Capt.
Yiorgos, are situated bythe seα,
ίn the bay of the tranquiI hamIet
of Pedi, a location which offers
you magnificent views and unique
serenity.
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Το υπουργικό συμβούλιο στηρίζει το δημοψήφισμα
το οποίο θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν

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

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

ΝΔ: «Ο κ. Παπανδρέου πέταξε σαν κέρμα στον αέρα την παραμονή
την Ελλάδας στην Ευρώπη»
Αθήνα: 31/10/2011
«Ο κ. Παπανδρέου είναι αδίστακτος και επικίνδυνος. Σαν κέρμα στον αέρα πέταξε την παραμονή
την Ελλάδας στην Ευρώπη», σχολίασε η Νέα Δημοκρατίας αναφερόμενη στην πρόθεση
του Πρωθυπουργού να διενεργηθεί δημοψήφισμα για την κύρωση ή μη της νέας δανειακής
σύμβασης από τον ελληνικό λαό. Ο Αντώνης Σαμαράς συναντάται την Τρίτη με τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας.

From VANCOUVER Seat Sales
To GREECE

MEXICO

Puerto Vallarta
Vancouver Departure

Ουάσιγκτον Tρίτη, 01 Νοεμβρίου 2011
Τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου στην
Ελλάδα εκφράζουν υποστήριξη για το σχέδιο
του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου να
προκηρύξει δημοψήφισμα επί της συμφωνίας
αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε, μετά το
τέλος μαραθώνιας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου τις πρώτες πρωινές
ώρες της Τετάρτης, ότι το δημοψήφισμα θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο
δυνατόν, αμέσως μετά την διαμόρφωση των βασικών σημείων της συμφωνίας. Ο
κ. Παπανδρέου δήλωσε στο υπουργικό συμβούλιο ότι οι Έλληνες θα ερωτηθούν αν
θέλουν να παραμείνει η χώρα στην Ευρωζώνη και επεσήμανε ότι η οποιαδήποτε
συμφωνία θα εφαρμοστεί μόνο με την συγκατάθεση του ελληνικού λαού. Επίσης
ο κ. Παπανδρέου εξέφρασε την ελπίδα ότι η αναταραχή που προκλήθηκε από την
ξαφνική ανακοίνωση του θα είναι προσωρινή.
Πάντως η ανακοίνωση του κ. Παπανδρέου οδήγησε σε βουτιά τις χρηματαγορές
παγκοσμίως την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στην έντονη αβεβαιότητα για
το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Από 1η Νοεμβρίου 2011 Μαϊου μέχρι 10 Δεκεμβρίου 2011 και
από 24 Δεκεμβρίου 2011 μέχρι τις 6 Μαίου 2011 Για ΑΘΗΝΑ και
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

MEXICO

Mayan Riviera
Vancouver Departure

MEXICO
Riviera Maya

Vancouver Departure

$

849+Ταχ

Dominican

Republic Punta Cana
Vancouver Departure

Friendly Vallarta Cameleon Gold 4 star
Dec. 3 and 10th departures
One Week all inclusive holiday

CAD 499 plus 332 in taxes

Allegro Playacar 4 star
Dec. 2 and 9th departures
One week all inclusive holiday
CAD 699 plus 332 in taxes

Gran Bahia Principe Coba 5 star
Dec. 2 and 9th departures
One week all inclusive holiday
CAD 949 plus 332 in taxes

Be Live Grand Bavaro 4 ½ star
Nov. 28 and Dec. 05 departures
One week all inclusive holiday
CAD 649 plus 376 in taxes

MEXICO

MEXICO

CUBA

Dominican

Royal Decameron Complex 4 star
Dec. 3 and 10th departures
One week all inclusive holiday
CAD 569 plus 332 in taxes

Vancouver Departure
Grand Bay Hotel Isla Navidad Resort 5 star
Dec. 6th departure
One week all inclusive holiday
CAD 799 plus 332 in taxes

Riviera Nayarit
Vancouver Departure

Manzanillo

Varadero
Vancouver Departure
TRYP Peninsula Varadero 4 ½ star
Dec. 2 and 9th departures
One week all inclusive holiday
CAD 669 plus 265 in taxes

Republic
Vancouver Departure

Barcelo Punta Cana Prestige Class 4 ½ star
Nov. 28 and Dec. 05 departures
One week all inclusive holiday
CAD 789 plus 376 in taxes

12 Γνώμη

Αποχώρησε ο Παπούλιας
από την παρέλαση της Θεσσαλονίκης
(Συνέχεια από σελίδα 3)
έκταση, αφού οι επίσημοι (δήμαρχος
Βόλου,
αντιπεριφερειάρχης
Θεσσαλίας και η γεν. γραμματέας
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)
αποχώρησαν αμέσως.
Ομάδες πολιτών κατέστεψαν την
ξύλινη εξέδρα και πέταξαν κομμάτια
της καθώς και πολλές από τις
πλαστικές καρέκλες στη θάλασσα.
Στη συνέχεια, μέλη του κινήματος
«Δεν πληρώνω» αλλά και άλλοι
αγανακτισμένοι πολίτες έκαναν τη
δική τους παρέλαση στο χώρο της
παραλίας.
Ηράκλειο
Στο Ηράκλειο οι μαθητές δεν
χαιρέτησαν τους επισήμους, ενώ
ομάδα πολιτών εκτόξευσε αυγά στην
εξέδρα.
Ρέθυμνο
Πορεία του συλλόγου γονέων
κηδεμόνων
νομού
Ρεθύμνου,
της ΕΛΜΕ,φορέων και ομάδας
αγανακτισμένων
πολιτών,
πραγματοποιήθηκε στην πόλη του
Ρεθύμνου πριν την έναρξη της
επίσημης παρέλασης.
Αρκετοί πολίτες αποδοκίμασαν
φραστικά τους επίσημους, ενώ η
βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας
Όλγα Κεφαλογιάννη αποχώρησε
πριν την έναρξη της μαθητικής
παρέλασης. Πολίτες κρέμασαν ένα
γιγάντιο πανό από την ταράτσα του
κτιρίου της Εθνικής Τράπεζας όπου
ενέγραφαν συνθήματα όπως: «Όχι
στη φτώχεια που μας επιβάλλετε,Δε
θα πληρώσουμε εμείς την κρίση».
Αρκετοί μαθητές από τα σχολεία
της πόλης, έστρεψαν το κεφάλι τους
και αντί των επισήμων κοίταξαν
τους ανάπηρους πολέμου που
βρισκόντουσαν απέναντι από την
εξέδρα των επισήμων.
Αλικαρνασός
Ανάλογα γεγονότα σημάδεψαν
την παρέλαση και στην Νέα
Αλικαρνασό. Όταν οι μαθητές
έφτασαν στην εξέδρα των επισήμων,
τα τύμπανα “σίγησαν” επιδεικτικά
ενώ ακολούθως, οι μαθητές γύρισαν
την πλάτη στους βουλευτές. Όταν η
παρέλαση τελείωσε, πολίτες άρχισαν
να πετούν αυγά προς την εξέδρα των
επισήμων.
Καλαμάτα
Στην Καλαμάτα ομάδες πολιτών
φώναζαν υβριστικά και υποτιμητικά
συνθήματα προς τους επισήμους,
ενώ κατά την προσέλευσή τους
εκτοξεύθηκαν και δύο αυγά.
Όσον αφορά στους μαθητές,
παρέλασαν εν μέσω των συνθημάτων.
Αρκετοί, από διάφορα σχολεία
φορούσαν μαύρα περιβραχιόνια,
ενώ όλοι σχεδόν περνώντας από
την εξέδρα των επισήμων έστρεφαν
απέναντι το κεφάλι τους.
Με την ολοκλήρωση της μαθητικής
παρέλασης δύο ομάδες διαδηλωτών
περικύκλωσαν την εξέδρα των
επισήμων και άρχισαν να τους
εκτοξεύουν τομάτες κι αυγά, ενώ
σημειώθηκαν και μικροεπεισόδια.
Οι επίσημοι αποχώρησαν υπό την
προστασία της αστυνομίας.
Η παρέλαση διεκόπη για 10 με
15 λεπτά κια ολοκληρώθηκε
με
παρέλαση
προσκόπων,
συλλόγων, οργανώσεων κι ενός
τμήματος της σχολής Ικάρων που
καταχειροκροτήθηκαν.
Πύργος
Στον Πύργο ο κόσμος από νωρίς
το πρωί φώναζε συνθήματα κατά
του πολιτικού συστήματος. Η
αστυνομία συγκράτησε μία ομάδα
η οποία προσπάθησε να πλησιάσει
στην εξέδρα των επισήμων, ενώ
οι αποδοκιμασίες κορυφώθηκαν
όταν έκανε την εμφάνισή του, ο
περιφερειάρχης. Τελικά η παρέλαση

ξεκίνησε αλλά διεκόπη, από
πρωτοφανή επεισόδια.
Τρίκαλα
Στα Τρίκαλα η παρέλαση διακόπηκε
όταν ομάδες πολιτών έσπασαν
τον ισχυρό αστυνομικό κλοιό
και επιτέθηκαν στην εξέδρα των
επισήμων.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες,
όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο
βουλευτής Τρικάλων του ΠΑΣΟΚ
Χρήστος
Μαγκούφης
δέχτηκε
επίθεση από νεαρό, ο οποίος
συνελήφθη, και οδηγήθηκε σε
αστυνομική κλούβα. Αποτέλεσμα
αυτής της
εξέλιξης ήταν να
εξαγριωθεί
το συγκεντρωμένο
πλήθος το οποίο απαίτησε με
συνθήματα και δυναμική αντίδραση
να απελευθερωθεί ο νεαρός όπως
και έγινε.Τελικά οι
επίσημοι
αποχώρησαν από το χώρο της
παρέλασης.
Τρίπολη
Στην Τρίπολη οι συγκεντρωμένοι

Αμέσως μετά ομάδες οργισμένων
πολιτών, κρατώντας πανό και
φωνάζοντας συνθήματα κατά της
κυβέρνησης και του Μνημονίου,
ανέβηκαν
στην
εξέδρα
των
επισήμων, οι οποίοι υποχρεώθηκαν
να αποχωρήσουν άρον άρον.

Σύρος
Στη
Σύρο
η
παρέλαση
πραγματοποιήθηκε
κανονικά,
αφού
ο
κόσμος
κρατούσε
πανό διαμαρτυρίας, αλλά δεν
σημειώθηκαν επεισόδια.

Μεσολόγγι
Στο Μεσολόγγι στην εξέδρα των
επισήμων δεν υπήρχε κανένας
βουλευτής, αλλά οι πολίτες
αποδοκίμασαν
τους
γενικούς
γραμματείς.

Βόλος
Στο Βόλο η παρέλαση δεν
πραγματοποιήθηκε, αφού ομάδα 300
και πλέον ατόμων, αλλά και οπαδοί
του Ολυμπιακού Βόλου, με το που
τελείωσε η δοξολογία, άρχισαν να

στον Άγιο Νικόλαο δημιουργήθηκε
κλίμα έντασης από παριστάμενους
πολίτες προς τους επισήμους και
εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου.

Ναύπλιο
Αποδοκιμασίες
πολιτών
προς
πολιτικούς υπήρξαν και στην
παρέλαση που διεξήχθη στο
Ναύπλιο. Μετά την ολοκλήρωση
της
παρέλασης
οι
επίσημοι
αποχώρησανμε τον υφυπουργό
Περιβάλλοντος Γιάννη Μανιάτη υπό
την προστασία ισχυρής αστυνομικής
δύναμης.

Σπάρτη
Καλύτερη ήταν η ατμόσφαιρα
στην Σπάρτη, κατά την διάρκεια
της παρέλασης. Ελάχιστοι ήταν οι
πολίτες που φώναξαν συνθήματα,
ενώ πολλοί μαθητές δεν γύρισαν
το κεφάλι τους στην εξέδρα των
επισήμων.
Παρέλασαν οι ρώσοι
στην Αλεξανδρούπολη.

αποδοκίμαζαν και φώναζαν υβριστικά
συνθήματα κατά βουλευτών και του
υπουργού Δικαιοσύνης, Μιλτιάδη
Παπαϊωάννου, ενώ οι μαθητές
την ώρα της παρέλασης κοίταζαν
αλλού, όταν διέρχονταν από την
εξέδρα των επισήμων. Μετά το
τέλος της παρελάσεως, ο υπουργός
Δικαιοσύνης αποχώρησε συνοδεία
αστυνομικών.

Ρόδος
Επεισόδια
σημειώθηκαν
στην
παρέλαση που πραγματοποιήθηκε
στην πόλη της Ρόδου από ομάδες
αγανακτισμένων
πολιτών,
οι
οποίοι διέσπασαν τον αστυνομικό
κλοιό και κινήθηκαν εναντίον
της εξέδρας των επισήμων, όπου
βρισκόταν ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης κ.Κώστας Σκανδαλίδης,
οι βουλευτές κ.Δημ.Κρεμαστινός
του ΠΑΣΟΚ, και Μίκα Ιατρίδη της
ΝΔ, και οι εκπρόσωποι των τοπικών
αρχών.
Η παρέλαση διεκόπη και οι επίσημοι
αποχώρησαν με την προστασία
της αστυνομίας και μετέβησαν στο
κτίριο της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου.

Κέρκυρα
Στην Κέρκυρα,ο γεν. γραμματέας
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Σπ.
Σπύρου έδωσε εντολή να μην γίνει
η παρέλαση λόγω της τεταμένης
κατάστασης που επικρατούσε από
νωρίς στην κεντρική πλατεία της
πόλης.
Η παρουσία του εκπροσώπου
της κυβέρνησης, γεν. γραμματέα
Εμπορίου Στ. Κομνηνού, προκάλεσε
έντονες αντιδράσεις των πολιτών
που από νωρίς είχαν συγκεντρωθεί
απέναντι από την εξέδρα των
επισήμων. Ο κ. Κομνηνός θέλησε
να συνομιλήσει μαζί τους, όμως
ακολούθησαν αποδοκιμασίες και τον
φυγάδευσε η Αστυνομία.

φωνάζουν συνθήματα κατά των
πολιτικών.
Λάρισα
Στη Λάρισα πολίτες άνοιξαν μόνο
πανό διαμαρτυρίας και η παρέλαση
ξεκίνησε κανονικά. Οι μαθητές όταν
έφταναν στην εξέδρα των επισήμων
γύριζαν το κεφάλι τους στην
αντίθετη κατεύθυνση.
Κέρκυρα
Στην Κέρκυρα, οι πολίτες έδιωξαν
τους πολιτικούς, ενώ στη Λαμία οι
πολίτες ζήτησαν να αποχωρήσουν
οι επίσημοι για να ξεκινήσει η
παρέλαση.

Σέρρες
Ομάδες πολιτών αποδοκίμασαν
πολιτικούς κατά την έναρξη των
εορταστικών εκδηλώσεων. Αυτό είχε
ως συνέπεια μετά τις αλλεπάλληλες
διακοπές
της
παρέλασης,
αστυνομικοί να απομακρύνουν τους
πολιτικούς από την εξέδρα των
επισήμων.Η παρέλαση διεξήχθη
τελικά μόνο με τους τοπικούς
άρχοντες.
Πολίτες αποδοκίμασαν φραστικά
τους επίσημους, ενώ αρκετοί
μαθητές από τα σχολεία της πόλης
του που παρέλασαν έστρεψαν το
κεφάλι τους και αντί των επισήμων
κοίταξαν τους ανάπηρους πολέμου
που βρισκόντουσαν απέναντι από
την εξέδρα των επισήμων.

Βέροια
Ματαιώθηκε η παρέλαση όταν
ομάδες ατόμων από διάφορους
επαγγελματικούς χώρους, κρατώντας
πανό και φωνάζοντας συνθήματα,
πραγματοποίησαν
πορεία
και
κατέλαβαν το χώρο μπροστά από την
εξέδρα των επισήμων.

Άγιος Νικόλαος Λασιθίου
Κατά τη διάρκεια της Παρέλασης

Το κλίμα στην Αλεξανδρούπολη ήταν
τελείως διαφορετικό από τις άλλες
πόλεις της Ελλάδας. Μπορεί κι εδώ
να μην έλειψαν οι αποδοκιμασίες
των κυβερνητικών, αλλά η παρουσία
των Ρώσων πεζοναυτών λειτούργησε
κατευναστικά και όλοι περίμεναν
να δουν την γαλάζια «χιαστί»
σημαία του ρωσικού Ναυτικού
να παρελαύνει στους δρόμους της
πόλης. Με εντυπωσιακό βηματισμό
και τα ΑΚ-74 χιαστί, το τμήμα
των Ρώσων πεζοναυτών έστειλε
ηχηρό μήνυμα στην Ανατολή. Οι
πεζοναύτες ανήκουν στο αποβατικό
σκάφος (LST) Tsesar Kunikof. το
οποίο έχει δέσει στο λιμάνι της
Αλεξανδρούπολης ως προπομπός της
Ομάδας Μάχης Αεροπλανοφόρου
«Ναύαρχος
Κουζνέτσοφ»
.Με
δύναμη 150 Ρώσων πεζοναυτών
και. δεκάδες τροχοφόρα ΤΟΜΑ
BTR-80
διαφόρων
εκδόσεων,
μεταξύ των οποίων και στην σπάνια
έκδοση SHORAD με βλήματα SA16, BRDM κλπ, το Tsesar Kunikof,
αποτελεί ένα σχετικό σύγχρονο
αποβατικό σκάφος. Φυσικά και
εδώ δεν λείψανε οι αγανακτισμένοι
πολίτες που ειρηνικά φώναξαν
συνθήματα κατά των βουλευτών του
ΠΑΣΟΚ.
“Όχι λέει ο λαός πάρτε την τρόικα
και μπρος”
“Λαέ πεινάς γιατί χειροκροτάς”
“Εμπρός λαέ ή τώρα ή ποτέ”
O Eυάγγελος Βενιζέλος δήλωσε:
«Ο Ελληνικός Λαός ξέρει πολύ
καλά να διαχωρίζει οποιαδήποτε
πολιτική διαφωνία και οποιαδήποτε
μορφή κοινωνικής διαμαρτυρίας
από την ανάγκη σεβασμού της
ιστορικής μνήμης του Έθνους
και των πολιτειακών θεσμών
που συμβολίζουν την Εθνική μας
ενότητα και υπόσταση. Αυτοί που
σήμερα, ημέρα εθνικής εορτής,
ύψωσαν τις μικρές κομματικές
και συνδικαλιστικές τους σημαίες,
αμαύρωσαν μια κορυφαία εκδήλωση

τιμής προς την ιστορία του τόπου
και προσέβαλαν τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, δεν εκφράζουν -γιατι
ούτε το μπορούν, ούτε το θέλουντο πραγματικό φρόνημα και την
αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού.
Ο Αντώνης Σαμαράς υποστήριξε: «Η
κυβέρνηση παρακολουθεί αμήχανα
τις κοινωνικές εκρήξεις, που η ίδια
η πολιτική της πυροδότησε.Όμως,
όσοι χαίρονται που τραυμάτισαν την
εθνική μας γιορτή, να ξέρουν ότι
οι ίδιοι πλήγωσαν την εθνική μας
υπερηφάνεια, οι ίδιοι αμαύρωσαν
την εικόνα όλων των Ελλήνων,
οι ίδιοι πρόσβαλαν τη μνήμη των
ηρώων μας.Σε μια στιγμή που η χώρα
μετράει τις πληγές της και προσπαθεί
να σταθεί στα πόδια της, δεν θα
έπρεπε να μπερδεύουν τα εθνικά μας
σύμβολα και την ελληνική ιστορία
με μια καταστροφική κυβέρνηση.
Μόνον οι εχθροί μας θα μας ήθελαν
σήμερα διχασμένους».
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, το
ΚΚΕ αναφέρει: «Στις παρελάσεις,
τόσο στις κεντρικές σε όλες τις
πόλεις όσο και σε αυτές που έγιναν
στις λαϊκές συνοικίες, καταδείχθηκε
πόσο μεγάλη είναι η λαϊκή οργή
και αντίθεση προς την κυβερνητική
πολιτική.Κάτω η κυβέρνηση και τα
κόμματα της πλουτοκρατίας. Όλοι
στον αγώνα για τη λαϊκή συμμαχία
της αντεπίθεσης και της ανατροπής.
Η λαϊκή αντίθεση εκφράστηκε με
πολλούς και διάφορους τρόπους.
Με μαζικές διαδηλώσεις κατά των
βάρβαρων μέτρων και με συμβολικές
κινήσεις αντίθεσης των μαθητών
που συμμετείχαν στις παρελάσεις,
παρόλο που η κυβέρνηση «εξαίρεσε»
από αυτές τα σχολεία που είχαν
κινητοποιηθεί κατά της πολιτικής
της. Αυτή η μαζική λαϊκή αντίδραση
δεν μπορεί ούτε να συκοφαντηθεί,
ούτε να στιγματιστεί από τη δράση
ορισμένων θυλάκων που δεν
εκφράζουν τα λαϊκά συμφέροντα και
δρουν ενάντια σε αυτά, για δικούς
τους σκοπούς. Το αν έγινε ή δεν
έγινε η στρατιωτική παρέλαση στη
Θεσσαλονίκη είναι ένα δευτερεύον
ζήτημα, μπροστά στο δράμα που
ζει ο λαός και τα χειρότερα που
του φέρνουν κυβέρνηση - ΕΕ πλουτοκρατία.
Οι αγώνες του λαού τιμώνται από
τον ίδιο το λαό, καθώς αγωνίζεται
για το δίκιο του. Είναι αναφαίρετο
δικαίωμά του να διαδηλώνει την
αντίθεσή του και να παλεύει με όρους
μαζικού κινήματος για να ανατρέψει
την πολιτική και την εξουσία που
τον θυσιάζει για τα συμφέροντα των
εκμεταλλευτών του. Όπως καθήκον
και υποχρέωση του αγωνιζόμενου
λαού είναι να επαγρυπνεί και να
παραμερίζει από το δρόμο του κάθε
είδους παγίδα και προβοκάτσια που
επιτρέπει στην κυβέρνηση και στις
συντηρητικές και συμβιβασμένες
δυνάμεις να διασπούν και να
συκοφαντούν το λαϊκό κίνημα για
να το αποδυναμώσουν. Ο λαϊκός
αγώνας μπορεί να γίνει ισχυρός,
αποτελεσματικός και νικηφόρος
μόνο αν πατήσει γερά στα
εργοστάσια, στους κλάδους, στις

(Συνέχεια στη σελίδα 16)
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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.
‘Ανωκράτησε
αριστερά η κα Ρούλα Λιάσκα με την νέα πρόεδρο
Η διαδρομή
του συλλόγου κα Κατερίνα Μπασταρδή.
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
δημιουργία
του ανεξάρτητου
Ελληνικού
κράτους.
Ο
ετήσιος χορός
του τη
Συλλόγου
«Μεγάλου
Αλεξάνδρου»
των Ελλήνων
της Βόρεια Ελλάδος, κάθε χρόνο
γιορτάσει την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης 26 Οκτωβρίου
1912
και τον
εορτασμό
του Αγίουσοβαρά
Δημητρίου
Πολιούχου της Θεσσαλονίκης.
Η Ελλάδα
σήμερα
αντιμετωπίζει
δημοσιοοικονομικά
προβλήματα και για ακόμη μία φορά
καλούμαστε
να
εορτάσουμε
την
εθνική
επέτειο
σε
περιβάλλον
δυσχερών
διεθνών
εξελίξεων
και
Ο Σύλλογος των Μακεδόνων είναι ένας δραστήριος σύλλογος της
παροικίας
μας και
όλες οι εκδηλώσεις
δραματικών
γεωπολιτικών
καιτοάλλων
μεταβολών.
του
έχουν πάντα
επιτυχία. Για
ιστορικό
της ημέρας μίλησε η κα Ρούλα Λιάσκα πρώην Πρόεδρος του
συλλόγου, η οποία στη συνέχεια σύστησε την νέα πρόεδρο κα Κατερίνα Μπασταρδή. Η κα Μπασταρδή
ευχαρίστησε
τα μέληαςτου
καισεόλους
τουςνα παρευρεθέντες
στηνκαι
εκδήλωση
Για τον λόγο αυτόν,
μην συλλόγου
επιτρέψουμε
κανέναν
απειλήσει τις αξίες
τα ιδανικάγια
μαςτην
καιθερμή
ας
υποστήριξη
και
ευχήθηκε
με
την
βοήθεια
όλων
να
εργασθούν
για
την
πρόοδο
του
Συλλόγου.
αφήσουμε το δίδαγμα του 1821 να ενδυναμώνει την πατριωτική συνείδηση όλων και να αποτελεί οδηγό
και καλό
σύμβουλο
στονολαό
μας. Παρτσάφας με την Πρεσβυτέρα και ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Την
εκδήλωση
τίμησε
π. Δημ.
Κοινότητας κ. Πήτερ Κλέτας.
Το μήνυμα του 1821 στον 21ο αιώνα παραμένει το ίδιο «Ελευθερία, δημοκρατία, αξιοπρέπεια και
ευημερία για όλους τους λαούς του κόσμου».
Εύχομαι ολόψυχα στον απανταχού Ελληνισμό της γης, υγεία, ευτυχία και κάθε προσωπική και
επαγγελματική επιτυχία.
Mε τους πιο θερμούς πατριωτικούς χαιρετισμούς,
Κώστας Μενεγάκης,
Αντιπρόεδρος ΣΑΕ
Συντονιστής Περιφέρειας Καναδά

ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
“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
Άνω ο Γιώργος Γκέμος με τη νέα στολή
που θα φορούν οι μάγειροι και βοηθοί
μαγείρου στο Ελληνικό Κέντρο.

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

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ ΤΟ ΦΕΤΙΝΌ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΣΤΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ

φωτογραφίες:Τάσος Παπασπύρου

MP JOYCE MURRAY
AT THE OPENING OF
THE FOOD FESTIVAL

15 Γνώμη
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΤΥΧΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Του Τάσου Παπασπύρου

Βουλγαρία:Ο Πλεβνέλιεφ εξελέγη πρόεδρος της χώρας με 52%
Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011
Ο Ρόσεν Πλεβνέλιεφ, τον
οποίο στήριζε ο συντηρητικός
πρωθυπουργός Μπόικο
Μπορίσοφ, εξελέγη πρόεδρος
της Βουλγαρίας χθες Κυριακή
μετά τον δεύτερο γύρο
των προεδρικών εκλογών,
σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα
αποτελέσματα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
που ανακοίνωσε η Εκλογική
Επιτροπή, με καταμετρημένο το
90% των ψήφων, ο Πλεβνέλιεφ
συγκεντρώνει 52% και ο
σοσιαλιστής αντίπαλός του
Ιβάιλο Κάλφιν το 47,4%, στην
εκλογική αναμέτρηση που
θεωρείται ως ένα τεστ για την
δημοτικότητα του Μπορίσοφ.

ΑΙΜΙΛΙΑ ΝΤΙΜΟΒΑ
Ο Πλεβνέλιεφ διαδέχεται στον
προεδρικό θώκο τον Σοσιαλιστή
Γκεόργκι Παρβάνοφ, ο οποίος

ολοκλήρωσε την παρουσία του
στο αξίωμα με δύο θητείες
Οι χθεσινές προεδρικές στη
Βουλγαρία ήταν οι πρώτες που
διεξήχθησαν βάσει του νέου
εκλογικού νόμου (2011) και
οι πρώτες που διεξήχθησαν
ταυτόχρονα με τις δημοτικές
εκλογές.

Συνολικά, 6.933.748 ψηφοφόροι
είχαν δικαίωμα συμμετοχής
στις προεδρικές εκλογές και
6.514.917 στις δημοτικές
εκλογές, καθώς στις πρώτες
έχουν δικαίωμα ψήφου και οι
Βούλγαροι που διαβιούν στο
εξωτερικό.
Ως τις 5 μμ, η συμμετοχή
κυμαινόταν στο 39,67% για
τις προεδρικές εκλογές και
στο 41,03% για τις δημοτικές.
Δόθηκε, δε, παράταση μιας
ώρας, λόγω της αυξημένης
προσέλευσης των ψηφοφόρων
προς το τέλος της διαδικασίας,
αλλά και της διπλής κάλπης.

Τρισέ: Μια ευγενής αμέλεια έβαλε την Ελλάδα στο ευρώ
Αποτέλεσμα ενός κλίματος “ευγενούς αμέλειας” ήταν η είσοδος της
Ελλάδας στην ευρω-ζώνη δηλώνει σε συνέντευξή του στο BBC ο
απερχόμενος πρόεδρος της ΕΚΤ, Ζαν Κλοντ Τρισέ.
Τρισέ: Μια ευγενής αμέλεια έβαλε την Ελλάδα στο ευρώ
“Ήταν η ευγενής αμέλεια…των αγορών, η ευγενής αμέλεια των
κυβερνήσεων, μεμονωμένα και συλλογικά, που το επέτρεψε (την
είσοδο της Ελλάδας στην ευρωζώνη)”, δήλωσε ο Τρισέ μιλώντας στο
BBC, προσθέτοντας ότι οι κυβερνήσεις της ευρωζώνης θα έπρεπε να
εφαρμόσουν αυστηρά τους κανόνες προτού αποδεχθούν ως μέλος την
Ελλάδα.
Σε άλλη συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, ο
Τρισέ εκτιμά ότι ήταν πολλοί οι ευρωπαίοι ηγέτες που υποτίμησαν τη
σοβαρότητα της κατάστασης με το ελληνικό χρέος, παρά την πολυετή
αποτυχία της χώρας να ανταποκριθεί στους κανόνες δανεισμού.
“Πρέπει να πω ότι από την αρχή, ήταν κάτι πολύ σημαντικό, και ότι δεν
θα έπρεπε να υποτιμηθεί η σοβαρότητα της κατάστασης”, δήλωσε ο
απερχόμενος διευθυντής της ΕΚΤ στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο
CNBC.
Τα γεγονότα των τελευταίων ετών έχουν δείξει ότι ένα πέταγμα της
πεταλούδας έχει συνέπειες, ανέφερε ο Τρισέ. “Μια ελάχιστη μεταβολή
των συνθηκών μπορεί να πυροδοτήσει μεγάλες αλλαγές μετά από μια
συγκεκριμένη χρονική περίοδο”, είπε.

16 Γνώμη

Αποχώρησε ο Παπούλιας
από την παρέλαση της Θεσσαλονίκης
(Συνέχεια από σελίδα 12)
λαϊκές συνοικίες, διαμορφώνοντας
μια ισχυρή λαϊκή συμμαχία που
έχει ξεκάθαρο στόχο να ανατρέψει
την πολιτική, την εξουσία των
μονοπωλίων. Με λαϊκή εξουσία να
μετατρέψει σε λαϊκή περιουσία τις
μεγάλες επιχειρήσεις, τον ορυκτό και
φυσικό πλούτο, να αποδεσμεύσει τη
χώρα από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ και
να διαγράψει μονομερώς το χρέος.
Αυτός είναι ο δρόμος για να βάλει
ο λαός τέλος στις άγριες θυσίες που
χωρίς τέλος του επιβάλλουν για τα
κέρδη, την κρίση και το χρέος της
πλουτοκρατίας».
Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ
τονίζει: «Η πάνδημη και αυθόρμητη
παρέμβαση
του
λαού
της
Θεσσαλονίκης προς τους επίσημους
εκπροσώπους
της
κυβέρνησης
ακύρωσε την στρατιωτική παρέλαση
για τον φετινό εορτασμό της 28ης
Οκτωβρίου. Το μήνυμα ήταν
σαφές να σταματήσει η εξόντωση
της κοινωνίας, να σταματήσει ο
κατήφορος της πατρίδας μας, να
αγωνιστούμε για την αξιοπρέπεια
μας. Η μετατροπή τελικά της
παρέλασης σε μια αυθόρμητη λαϊκή
εκδήλωση ιερής αγανάκτησης και
οργής είναι αντάξια των καλύτερων
αγωνιστικών
παραδόσεων
του
λαού μας για εθνική αξιοπρέπεια
,
κοινωνική
δικαιοσύνη
και
δημοκρατία.
Οι
σημερινές
αυθόρμητες λαϊκές αντιδράσεις
σε όλη την Ελλάδα δεν μπορεί να
αγνοηθούν. Αποτελούν το καλύτερο
φόρο τιμής σε αυτούς που έδωσαν
τη ζωή τους για αυτό το τόπο . Η
κυβέρνηση έσπειρε ανέμους και
θερίζει θύελλες».
O πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος
Καρατζαφέρης
κάλεσε
την
κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες
της απέναντι στο έθνος και ζήτησε
την παραίτηση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη, Χρήστου
Παπουτσή.
Η ΔΗΜΑΡ αναφέρει: «Είναι
δικαιολογημένη η αγανάκτηση
των πολιτών και δημοκρατικό
δικαίωμα οι διαληλώσεις κατά της
κυβερνητικής πολιτικής. Αυτό,
όμως, είναι διαφορετικό από το να
εμποδίζεται η παρέλαση, η οποία
αναφέρεται στην τιμή και στη μνήμη
του αντιφασιστικού αγώνα του
ελληνικού λαού. Είναι ενέργειες που
τραυματίζουν τη δημόσια εικόνα
της χώρας, αλλά και προσβάλουν
μια σημαντική μέρα όπως η
σημερινή που συμβολίζει το μεγάλο
αντιφασιστικό αγώνα».
Η
Δημοκρατική
Συμμαχία,
υποστηρίζει: Είναι δικαιολογημένη
η αγανάκτηση των πολιτών
και δημοκρατικό δικαίωμα οι
διαληλώσεις κατά της κυβερνητικής
πολιτικής. Αυτό, όμως, είναι
διαφορετικό από το να εμποδίζεται
η παρέλαση, η οποία αναφέρεται
στην τιμή και στη μνήμη του
αντιφασιστικού
αγώνα
του
ελληνικού λαού.Είναι ενέργειες που
τραυματίζουν τη δημόσια εικόνα
της χώρας, αλλά και προσβάλουν
μια σημαντική μέρα όπως η
σημερινή που συμβολίζει το μεγάλο
αντιφασιστικό αγώνα».

Δήλωση Χρήστου Παπουτσή
Την ημέρα μνήμης και σεβασμού των
ηρώων που έπεσαν για την Ελευθερία
και τη Δημοκρατία, ορισμένοι,
ελάχιστοι, με μειωμένη κοινωνική
και
πολιτική
υπευθυνότητα,
επέλεξαν να οργανώσουν τη δράση
και τις πράξεις τους επιχειρώντας
την ταπείνωση των θεσμών, του
Έθνους και του λαού.

Φασίζουσες μειοψηφίες επέλεξαν
τη σημερινή μέρα του ΟΧΙ στο
φασισμό, να επιβάλλουν με τη
βία την παρουσία τους. Επέλεξαν
να σπείρουν το διχασμό σε μια
εποχή που χρειάζεται όσο ποτέ
η ενότητα του λαού. Επέλεξαν
να προσβάλλουν τον Πρόεδρο
της Ελληνικής Δημοκρατίας ,
κορυφαίο θεσμό του πολιτεύματος.
Τον Κάρολο Παπούλια, μία
προσωπικότητα, που σε ολόκληρη
τη ζωή του ταυτίστηκε πάντοτε με
τους αγώνες του λαού για ελευθερία,
δημοκρατία, εθνική αξιοπρέπεια και
κοινωνική δικαιοσύνη. Και, κάποιοι
εξ αυτών τελικά, εξέφρασαν την
απογοήτευσή τους γιατί απεφεύχθη
η γενικευμένη σύγκρουση και το
αιματοκύλισμα από την ψύχραιμη
στάση των αστυνομικών δυνάμεων.
Όσοι καλλιεργούν και καλύπτουν
πολιτικά αυτά τα φαινόμενα, έχουν
βαρύτατες ευθύνες. Το αυγό του
φιδιού επωάζεται στα χέρια τους.
ΕΛ.ΑΣ: Δεν θέλαμε να τα κάνουμε
χειρότερα
Εξηγήσεις για τη σημερινή στάση
της αστυνομίας επιχείρησε να δώσει
η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση
Θεσσαλονίκης...
Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι
«οργανωμένες ομάδες ατόμων»
παρέσυραν και άλλους πολίτες στο
μαζικό ξέσπασμα οργής και αφού
έλαβε υπόψιν της τούς σοβαρούς
κινδύνους πρόκλησης σωματικών
βλαβών αλλά και το ενδεχόμενο
«αμαύρωσης
της
επετείου»
αποφάσισε να μην επέμβει.
Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:
«Την 11.00΄ ώρα σήμερα (28-102011), στη Λεωφόρο Μεγάλου
Αλεξάνδρου
Θεσσαλονίκης,
είχε προγραμματιστεί παρέλαση
πολιτικών
και
στρατιωτικών
τμημάτων,
στο
πλαίσιο
του
εορτασμού της Εθνικής Επετείου
της 28ης Οκτωβρίου 1940, με
τιμώμενο πρόσωπο τον Πρόεδρο της
Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κάρολο
Παπούλια.
Πριν την άφιξη του Προέδρου
της Δημοκρατίας, οργανωμένες
ομάδες ατόμων, που πρόσκεινται
η μία σε πολιτικό κόμμα και οι
λοιπές σε κοινωνικούς, αθλητικούς
και εθνικιστικούς χώρους, είχαν
συγκεντρωθεί ανάμεσα στο πλήθος
των θεατών της παρέλασης.
Στα σημεία αυτά είχαν τοποθετηθεί
κιγκλιδώματα,
καθώς
και
αστυνομικές δυνάμεις λήψης των
απαραίτητων μέτρων ευταξίας.
Αμέσως μετά την άφιξη του
Προέδρου της Δημοκρατίας, οι
οργανωμένες αυτές ομάδες ατόμων,
λειτουργώντας
αιφνιδιαστικά,
απέρριψαν βίαια τα κιγκλιδώματα,
απώθησαν τις αστυνομικές δυνάμεις
και μετακινήθηκαν στο οδόστρωμα.
Ταυτόχρονα,
στο
οδόστρωμα
μετακινηθήκαν
και
αρκετές
χιλιάδες λαού, ακολουθώντας τις
προσκλήσεις και προτροπές τους
να καταλάβουν το χώρο, που θα
πραγματοποιούταν η παρέλαση των
τμημάτων.
Οποιαδήποτε αστυνομική επιχείρηση
στην προκειμένη περίπτωση θα
εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους
πρόκλησης σωματικών βλαβών,
ιδίως σε ευάλωτες και ευαίσθητες
ηλικιακές ομάδες προσώπων, αλλά
και θα αμαύρωνε τις ιστορικές
εθνικές επετειακές εκδηλώσεις.
Οι χώροι τέτοιων εκδηλώσεων,
όπου τιμώνται εθνικοί αγώνες και οι
πεσόντες στο καθήκον, δεν μπορούν
να αποτελούν πεδίο αστυνομικής
επιχείρησης αποκατάστασης τάξης».

Τα ξένα ΜΜΕ
Στα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη και
στην αποχώρηση του Προέδρου
της Δημοκρατίας, αναφέρονται τα
ξένα μέσα ενημέρωσης, τα οποία
γράφουν ότι η δυσαρέσκεια των
πολιτών έχει αυξηθεί, εξαιτίας των
μέτρων λιτότητας που ζητούν οι
ξένοι πιστωτές.
«Έλληνες διαδηλωτές αποκαλούν
τον πρόεδρο “προδότη”, διακόπτουν
την παρέλαση» γράφει το πρακτορείο
Reuters, λέγοντας ότι διαδηλωτές
αντιδρώντας στα μέτρα λιτότητας

που ζητούν οι ξένοι πιστωτές
εμπόδισαν μεγάλη παρέλαση.
Το πρακτορείο αναφέρεται και στις
μαύρες κορδέλες που φορούσαν
πολλοί διαδηλωτές, λέγοντας ότι
εκφράζει την οργή για την υψηλή
φορολογία και τις μειώσεις των
μισθών που ζητούν ΕΕ και ΔΝΤ,
προκειμένου
να
αποφευχθεί
χρεοκοπία.
Το
ότι
τον
και

Associated Press αναφέρει
οι διαδηλωτές αποδοκίμασαν
πρόεδρο Κάρολο Παπούλια
άλλους αξιωματούχους που

βρίσκονταν στην παρέλαση, ενώ
αναφέρει ότι «αναρχικοί έφτυσαν
απόστρατους αξιωματικούς».
«Η ανυπακοή των πολιτών αυξάνεται
εξαιτίας της λιτότητας» είναι ο τίτλος
πολλών ξένων μέσων ενημέρωσης.
«Οι διαδηλωτές αποτελούνταν από
Αριστερούς, αναρχικούς, νεο-ναζί,
ανθρώπους που έχουν κουραστεί
από τις πολιτικές λιτότητας της
κυβέρνησης, καθώς και από οπαδούς
της τοπικής ομάδας Ηρακλής που
“έπεσε” από την πρώτη κατηγορία,
εξαιτίας οικονομικών παρατυπιών»
αναφέρει η Washington Post.

Κατσικίσιο, το (πιο ελαφρύ) γάλα
Προσφέρει διατροφικό καταφύγιο σε όσους πάσχουν από αλλεργίες ή άσθμα
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: TO BHMA 14/10/2011
Έχουν περάσει αρκετές δεκαετίες
από την εποχή που κάθε νοικοκυριό
είχε την… κατσίκα του. Το
κατσικίσιο γάλα και τα προϊόντα
του δεν έχασαν ωστόσο το κοινό
τους, που ενισχύεται σταθερά
καθώς γίνονται ολοένα και πιο
γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες
τους για τον ανθρώπινο οργανισμό.

λαμβάνετε υπόψη σας είναι ότι
το κατσικίσιο γάλα δεν πρέπει να
καταναλώνεται άβραστο (αμέσως
μετά το άρμεγμα) καθώς και ότι
πρέπει να είναι παστεριωμένο. Ως εκ
τούτου, θα πρέπει να εμπιστεύεστε
τα τυποποιημένα.

Συγκριτικά με το αγελαδινό,
περιέχει
εξάλλου
αρκετά
μεγαλύτερο ποσοστό ινοσιτόλης,
ουσίας σχετικής με τον μεταβολισμό
των λιπαρών οξέων_ για τον λόγο
αυτό είναι και πιο εύπεπτο.

Η γεύση και το χρώμα του
Πάσχετε
από
σιδηροπενία;
Υποφέρετε από οστεοπόρωση; Το
κατσικίσιο γάλα θεωρείται ιδανική
«λύση», καθώς συμβάλλει στον
καλύτερο μεταβολισμό μεταλλικών
στοιχείων, όπως το ασβέστιο,
ο φώσφορος, ο σίδηρος, και τη
βαθύτερη απορρόφησή τους από
τον οργανισμό.
Τρία λιπιδικά οξέα διαμορφώνουν
τη γεύση του κατσικίσιου γάλακτος:
το καπρικό, το καπρυλικό και το
καπροϊκό οξύ. Το ολόλευκο χρώμα
του, το οφείλει στην έλλειψη
καροτενοειδών χρωστικών. Στην
πραγματικότητα, η σύσταση του
κατσικίσιου γάλακτος εξαρτάται
από τη «φυλή» της κατσίκας, αλλά
και από την εποχή του χρόνου που
έχει αρμεχτεί το γάλα_ το καλοκαίρι,
το γάλα είναι περισσότερο και η
περιεκτικότητά του σε λίπος και
πρωτεΐνες χαμηλότερη, σε αντίθεση
με τον χειμώνα.
Αυτό που πρέπει ωστόσο να

Τα
υπόλοιπα
αναγνωρισμένα
τυριά καθώς και τα περίπου 50
είδη που παρασκευάζονται στην
Ελλάδα προέρχονται από πρόβειο
ή κατσικίσιο γάλα ή από μείγμα
των δύο.
Από τα τυριά ΠOΠ, το κατίκι
Δομοκού - το μαλακό, σαν αλοιφή,
λευκό τυρί με την υπόξινη γεύση
και τους φανατικούς οπαδούς
παρασκευάζεται
σχεδόν
αποκλειστικά από κατσικίσιο γάλα
(κάποιες φορές συνδυάζεται με
πρόβειο).

Φανατικοί λάτρεις του κατσικίσιου
γάλακτος, δεν βάζουν στο στόμα
τους ούτε σταγόνα αγελαδινού.
Η χαμηλότερη περιεκτικότητα
λακτόζης το κάνει πιο ελαφρύ,
εύκολα εύπεπτο, με αποτέλεσμα να
είναι για πολλούς αναντικατάστατο.

Την ίδια στιγμή προσφέρει
διατροφικό
καταφύγιο
σε
όσους πάσχουν από αλλεργίες
ή άσθμα, σε αντίθεση με άλλα
είδη γάλακτος. Έρευνες που
διεξήχθησαν στο Πανεπιστήμιο
Davis της Καλιφόρνιας έδειξαν ότι
η γαλακτοαλβουμίνη, πρωτεΐνη που
εμπεριέχεται στο αγελαδινό γάλα
και ενοχοποιείται για αλλεργίες,
στο κατσικίσιο εμφανίζεται με
διαφορετική δομή, η οποία και δεν
προκαλεί παρενέργειες.

παρασκευή της κοπανιστής.

Στην αγορά κυκλοφορούν κυρίως
εισαγόμενα κατσικίσια γάλατα, από
τα οποία καλύτερα να επιλέξετε
τα
πιστοποιημένα
βιολογικά,
εφόσον σας παρέχουν περισσότερες
εγγυήσεις σχετικά με τη διατροφή
των ζώων.
Υπάρχει βεβαίως και εγχώρια
παραγωγή_
σχετικά
προϊόντα
μπορείτε να βρείτε στα περισσότερα
σούπερ μάρκετ. Αρκετές φορές
τα κατσίκια που δίνουν το γάλα
εκτρέφονται σε χώρους ελευθέρας
βοσκής, ενώ σε περιόδους ξηρασίας
ή βροχών τρέφονται με ζωοτροφές
φυτικής προέλευσης, μη γενετικά
τροποποιημένες.
Γεγονός πάντως είναι ότι το
κατσικίσιο γάλα δεν επιβαρύνει τον
οργανισμό μας με επιπλέον θερμίδες,
όπως κάποιοι θέλουν να πιστεύουν:
έχει περίπου όσες και το αγελαδινό.
Τυρί από τον τόπο σου…
Γνωρίζατε ότι η συντριπτική
πλειονότητα των τυριών που
παράγονται
στην
Ελλάδα
προέρχονται
από
αιγοπρόβειο
γάλα;
Σήμερα
αριθμούνται
περίπου 20 ελληνικά τυριά ΠOΠ
- Προστατευόμενης Oνομασίας
Προέλευσης, από τα οποία μόνον
δυο (η Γραβιέρα Νάξου και το Σαν
Μιχάλη της Σύρου) παράγονται
αποκλειστικά με αγελαδινό_ το
Μετσοβόνε μπορεί να περιέχει
ένα μικρό ποσοστό πρόβειου ή
γίδινου, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις
χρησιμοποιείται αγελαδινό και στην

Αποκλειστικά από κατσικίσιο γάλα
είναι το περίφημο «ανεβατό»,
που παρασκευάζεται στο νομό
Γρεβενών και στα χωριά του Βοΐου,
στην Κοζάνη. Η όψη του αλλά
και η γεύση του θυμίζουν αρκετά
το κατίκι, που στην Ευρυτανία
και στην Αιτωλοακαρνανία θα το
συναντήσετε με το χαρακτηριστικό
όνομα «τσαλαφούτι».
Το γαλοτύρι, το μανούρι και η
χαρακτηριστική των Κυκλάδων
κοπανιστή, που ξεχωρίζει για τη
πικάντικη γεύση της, μπορούν
επίσης να προέρχονται από
κατσικίσιο γάλα.
O μπάτζος είναι ακόμη ένα ακόμη
είδος κατσικίσιου τυριού, με τόπο
«καταγωγής» την Κεντρική και
Δυτική Μακεδονία, καθώς και τη
Θεσσαλία. Ημίσκληρο έως σκληρό
με γεύση υπόξινη, ιδιαίτερα
αλμυρή και ελαφρά πικάντικη,
θεωρείται ότι κάνει καλό σαγανάκι
σε συνδυασμό με τηγανητά αυγά.
Μεγάλο του πλεονέκτημα, είναι ότι
περιέχει 25% λιπαρά, άρα μπορείτε
να το καταναλώνετε χωρίς πολλές
ενοχές όταν κάνετε δίαιτα.
Η
φορμαέλα Αράχοβας,
η
ικαριώτικη καθούρα, το αρμόγαλο
της Σάμου, το κρασοτύρι των
Δωδεκανήσων, το κατσικίσιο του
Μετσόβου, ο τελεμές, το οικιακής
παραγωγής «κλοτσοτύρι» είναι
τυριά που αποδεικνύουν την αξία
του κατσικίσιου γάλακτος.
Ο κατάλογος δεν τελειώνει
εδώ. Προσθέστε την περίφημη
ξινομυζήθρα Κρήτης, όπως και
ακόμη ένα ΠOΠ, το πηχτόγαλο
Χανίων. Το άθροισμα θα σας
ανταμείψει γευστικά!

E-mail: hicks732@telus.net
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H Ελλάδα 5η στις εισαγωγές όπλων
Αγορά όπλων 2005-2009
Στις ΗΠΑ και τη Ρωσία αναλογούν από κοινού περισσότερες από τις μισές πωλήσεις όπλων που έγιναν
στον κόσμο την περίοδο 2005-2009, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα των εισαγωγέων
όπλων στον κόσμο, σύμφωνα με έκθεση που έδωσε στις 15/3 στη δημοσιότητα το Διεθνές Ινστιτούτο
Ερευνών για την Ειρήνη (SIPRI), που εδρεύει στη Στοκχόλμη.
Ο όγκος των παγκοσμίων πωλήσεων όπλων αυξήθηκε κατά
22% την πενταετία αυτή σε σύγκριση με την προηγούμενη
2000-2004, σημειώνει το SIPRI. Στις ΗΠΑ αναλογεί το
30% των παγκοσμίων εξαγωγών όπλων την περίοδο αυτή σε
περίπου 100 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των συμμάχων
της στο 28μελές ΝΑΤΟ.
Από αυτές τις πωλήσεις όπλων, περίπου οι μισές αφορούν
μαχητικά αεροσκάφη και “συναφή όπλα και εξαρτήματα”,
διευκρινίζει το SIPRI. Στη Ρωσία αναλογεί περίπου το ένα τέταρτο των παγκόσμιων πωλήσεων όπλων
και είναι ο κύριος προμηθευτής της Κίνας και της Ινδίας, που ήταν κατά την πενταετία αυτή οι δύο
πρώτοι εισαγωγείς όπλων στον κόσμο, αλλά και της Αλγερίας και της Μαλαισίας, οι οποίες αγόρασαν
μαχητικά αεροσκάφη.
Το ένα τέταρτο του όγκου των διεθνών πωλήσεων όπλων αφορά τα μαχητικά αεροσκάφη, προσθέτει
επίσης το SIPRI, σημειώνοντας ότι “οι παραγγελίες και οι παραδόσεις αυτών των ενδεχομένως
αποσταθεροποιητικών οπλικών συστημάτων έχουν προκαλέσει ανησυχίες για μια κούρσα εξοπλισμών”
στη Μέση Ανατολή, τη βόρεια Αφρική και τη Λατινική Αμερική.
Τρίτη παγκοσμίως στις πωλήσεις όπλων είναι η Γερμανία, στην οποία αναλογεί ένα 11% των
παγκοσμίων πωλήσεων και τέταρτη η Γαλλία, με ένα ποσοστό 8%.
Το SIPRI επισημαίνει τέλος ότι η Νότια Κορέα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ελλάδα είναι οι
άλλες τρεις χώρες που βρίσκονται στις πέντε πρώτες θέσεις των μεγαλύτερων εισαγωγέων συμβατικών
οπλικών συστημάτων στον κόσμο.

Camp Metamorphosis BC was a huge success this year!
In 2010 we had 25 campers, this
year CAMP MET BC grew to 63
campers! Because of our large
growth we found a new camp site
on Keats Island which can accommodate up to 200 campers. CAMP
MET BC 2011 took place from
August 28th – September 2nd, 2011
and was enjoyed by all! Campers

were treated to fun activities like
archery, rock climbing, kayaking,
canoeing, swimming and tubing!

Camp is a magical time away from
the commotion of the world where
campers learn about their faith, their
culture and most importantly about
themselves.
I would like to thank His Eminence Metropolitan Sotirios for his
unwavering support and for pushing
for this camp
to happen, the
clergy of BC,
the counsellors,
the parents who
sent their children to camp
and our wonderful campers!
A special thank
you to all our
sponsors who
made camp
possible and
allowed us to make camp accessible
to as many children as possible. We
thank and acknowledge the follow-

ΔΡΙΜΕΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Βαρύ λάθος το δημοψήφισμα
“Είμαι έκπληκτος και αγανακτισμένος” δήλωσε ο επίτιμος
πρόεδρος της ΝΔ για την απόφαση του πρωθυπουργού να προτείνει
δημοψήφισμα για τη νέα δανειακή σύμβαση, χαρακτηρίζοντας
την ενέργειά αυτή ως μια “πράξη ακραίας ανευθυνότητας και
παραλογισμού”.
Μητσοτάκης: Βαρύ λάθος το δημοψήφισμα
“Πρόκειται για βαρύ λάθος που θα πληρωθεί” είπε χαρακτηριστικά
ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό
ΣΚΑΙ και πρόσθεσε ότι μοναδική του ελπίδα είναι να πέσει η
κυβέρνηση, κάτι που όπως είπε μπορεί να γίνει μόνο από τους
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
“Το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδα πλέον δεν είναι οικονομικό
αλλά πολιτικό” ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός και εκτίμησε
ότι εάν οδηγηθούμε σε φάση εμφυλίου, τότε θα χρειαστεί μισός
αιώνας μέχρι να ξαναπάρει μπροστά το κράτος.
Ασκησε επίσης σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι
“ήταν αδέξια και απέτυχε στο έργο της”, ενώ σημείωσε ότι η
μόνη λύση που μπορεί να υπάρξει για την έξοδο από την παρούσα
συγκυρία, θα ήταν ο σχηματισμός κυβέρνησης επειγούσας
ανάγκης, υποστηρίζοντας ότι εκλογές δεν μπορούν να γίνουν
μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία για τις αποφάσεις που
πάρθηκαν.

ing individuals and organizations
not only their great financial sponsorship but their love and support:
- Mount Pleasant Funeral Home
- Omeros, Hellenic Canadian Association of Attica and Aegean Islands
of BC
- Presentation of the Lord Greek
Orthodox Church, Victoria, BC
- The Cretan Association of BC
- Andreou Family of White Rock,
BC
We pray that God blesses and guides
them! We hope we can count on
their support for the continued
future of CAMP MET BC and hope
that others will follow their selfless
example.
Finally we all need to thank God
for this wonderful experience. We
all have been blessed to be a part of
CAMP MET BC and each and every
one of us, clergy, counselors and
campers all have gained so much
from it!
We’ll be back again next year and
have set a goal of 100 campers!
With love in Christ,
† Fr. Deacon Constantinos Economos
Director, Camp Metamorphosis BC
Western Canadian Youth Director

HELLENIC CANADIAN SENIOR’S SOCIETY OF
METROPOLITAN VANCOUVER
Παρουσία 60 μελών του συλλόγου ηλικιωμένων Βανκούβερ και
περιχώρων, έγινε η ετήσια γενική συνέλευση στην αίθουσα της
Ελληνικής Κοινότητας του Ανατολικού Βανκούβερ. Πριν την
έναρξη της γενικής συνέλευσης προσφέρθηκε στα μέλη μακαρονάδα
με αρνί κοκκινιστό.
Αρχίζοντας την γενική συνέλευση ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Τσούκας
αναφέρθηκε στην πρόοδο του συλλόγου και στην οικονομική
επιτυχία στην εκδήλωση της Ελληνικής Ημέρας στην Μπρόντγουεη,
του ετήσιου χορού και των δωρεών ομογενών.
Στη συνέχεια ακολούθησε η αναφορά του Ταμία κ. Αλέκου Τσουκαλά.
Ο οποίος μέχρι σήμερα χάρη των εκδηλώσεων καταφέρνουν και
πληρώνουν τα έξοδα του συλλόγου.
Κατά την διάρκεια της συνέλευσης ψηφίστηκε αίτημα μελών να
ανακοινώνονται σε πίνακα πρόσβασης των μελών τα έσοδα και τα
έξοδα κάθε εκδήλωσης που γίνεται για την οικονομική ενίσχυση του
συλλόγου.
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Γέρασε μέσα σε
μερικές ημέρες

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ ΣΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

Επώνυμο. Μάζης
Ημ/νία γέννησης.10 Ιανουαρίου
1969 Βαθμός. Αντιπλοίαρχος
Λιμενικού Σώματος. Τόπος
γέννησης. Γερμανία
Τηλέφωνο.604 440 7858
FAX.604 689 0103
E-MAIL. plxvancouver@gmail.com
Οικογενειακή κατάσταση. Έγγαμος
με δύο παιδιά
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Απόφοιτος του Τμήματος
Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου

Πανεπιστημίου το έτος 1992.
Απόφοιτος της Σχολής
Λιμενικών Δοκίμων το έτος 1995
.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1995-2006 Υπηρέτησε σε
Επιτελικές θέσεις του Κεντρικού
Λιμεναρχείου Κέρκυρας.
2006-2010 Λιμενάρχης του
Λιμεναρχείου Κεφαλληνίας.
2010-2011 Υπολιμενάρχης
του Κεντρικού Λιμεναρχείου

ΟΧΙ και ΘΥΣΙΑ εν καιρώ ειρήνης
Εγκύκλιος 28ης Οκτωβρίου

Αντώνης Ανακέφαλος

Κέρκυρας.
2011
Ναυτιλιακός Ακόλουθος
Βανκούβερ Καναδά.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Κάτοχος Διπλώματος First Certificate In English.

(Συνέχεια από σελίδα 5)

Όσα γράψαμε παραπάνω, μη νομίσει κανείς ότι αφορούν μόνον τα
επίγεια. Αφορούν και τα επουράνια. Αφορούν και την μετά θάνατον
ζωή. Όποιος δεν πιστεύει στην μετά θάνατον ζωή και την τελική
απόδοση δικαιοσύνης, έχει χάσει το νόημα και το σκοπό της ζωής
απ’την αρχή. Έχει χάσει την πυξίδα της ζωής του. Παραπαίει και
αργά ή γρήγορα γίνεται ο περίγελος των πάντων.
Σήμερα, λόγω του ότι δεν εμάθαμε στον καιρό της ειρήνης να
λέμε το ΟΧΙ και να κάνομε θυσίες, υποφέρει όχι μόνο η Ελλάδα
και ο Έλληνας γενικά, αλλά υποφέρουν και μερικές Κοινότητές μας
εδώ στον Καναδά. Ευτυχώς ελάχιστες. Μαζί με την Ελλάδα και τον
Έλληνα γενικά, πρέπει κι αυτές οι Κοινότητες να μάθουν να κάνουν
αυτά που περιγράψαμε παραπάνω.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εφθάσαμε στο κατώτατο σημείο. Στο
ναδίρ. Τι θα κάνομε; Θα απογοητευθούμε; Θα παραδοθούμε άνευ
όρων; Θα προχωρήσομε και θα δεχθούμε την τελική καταστροφή
μας; ΟΧΙ ! ! !
«Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει». Θα αναγνωρίσομε τα λάθη μας.
Θα αλλάξομε πορεία. Θα ανασκουμπωθούμε και θα δουλέψομε.
Με πίστι στο Θεό. Στον εαυτό μας και στον επιδιωκόμενο σκοπό,
όχι μόνο θα επιζήσομε, αλλά και θα επανακτήσομε την υλική και
πνευματική ευημερία. Θα αποδείξομε στους εαυτούς μας και στον
κόσμο ότι η Ελλάδα ξανά προς την δόξα τραβά.
Με μετάνοια. Με αλλαγή πορείας. Με τίμια προσπάθεια και
θυσίες. Σαν Ελλάδα και σαν Έλληνες θα ξαναπάρομε τη θέση που
μας ανήκει μέσα στον κόσμο. Ήμασταν η ενδοξότερη φυλή στον
κόσμο και εκεί είναι η θέση μας. Με αυτή την αλλαγή πορείας, την
ειλικρινή προσπάθεια και τις θυσίες, και προπαντός με την χάρη του
Θεού θα κατακτήσομε και τον Ουρανό. Θα κάνομε κτήμα μας την
αιώνια Βασιλεία του Θεού.
Με αυτές τις σκέψεις, χωρίς απογοήτευση, με αισιοδοξία
ατενίζοντας το μέλλον, καλώ όλους σας να γιορτάσομε την 28η
Οκτωβρίου του 1940. Ποτέ δεν είναι αργά. Το παρόν και το μέλλον
μας ανήκει. Η συμπαράσταση του Θεού είναι δεδομένη. Χρειάζεται
η δική μας προσπάθεια. Όμως, να χρησιμοποιούμε το ΟΧΙ και την
ΘΥΣΙΑ στην καθημερινή μας ζωή. Στον καιρό της ειρήνης. Αυτό
μόνο μας ταιριάζει.
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Τα πρώτα φλας για
την Τζούλια Σαρκοζί

Αυτό και αν είναι απίστευτο! Μια 23χρονη κοπέλα από
το Βιετνάμ κυριολεκτικά γέρασε μέσα σε μερικές ημέρες.
Ενώ έσβησε 23 κεράκια στην τούρτα γενεθλίων της με έναν
«μαγικό» τρόπο βρέθηκε 50 χρόνια μπροστά, σε ηλικία
δηλαδή 73 ετών!
Η νεαρή κοπέλα όταν είδε το σώμα της να αλλάζει και εκεί
που ήταν όμορφη και …νέα, ξαφνικά έγινε …γιαγιά, πήγε
στο νοσοκομείο. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να πιστέψουν
αυτό που έβλεπαν και την έβαλαν να υποβληθεί σε μια σειρά
εξετάσεων.
Τελικά το μόνο που μέχρι τώρα έχουν καταλάβει είναι ότι
αυτή η γυναίκα δεν μεγάλωσε μόνο εμφανισιακά αλλά
και σωματικά, καθώς πάσχει από αρθρίτιδα κα γενικότερα
ασθένειες που έχουν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας.

Οι πρώτες φωτογραφίες
της μόλις πέντε ημερών
Τζούλια Σαρκοζί είδαν το
φως της δημοσιότητας,
όταν η Κάρλα Μπρούνι
βγήκε από το μαιευτήριο,

κρατώντας αγκαλιά τη μικρή
της κόρη,ενώ η Γερμανίδα
καγκελάριος χάρισε στον
Νικολά Σαρκοζί ένα...

αρκουδάκι.
Στις φωτογραφίες η
Μπρούνι εμφανίζεται να
κρατά το μωρό σε τυλιγμένο
σε μία μπλε κουβερτούλα.
Το πρόσωπο ωστόσο της
μικρής δεσποινίδος Σαρκοζί
δεν κατόρθωσε να το δει
κανείς.

Γιατροί από την Αμερική και την Ευρώπη καταφθάνουν
στο συγκεκριμένο νοσοκομείο για να δουν τι συνέβη στην
23χρονη, ωστόσο όχι μόνο δεν εμφανίζονται αισιόδοξοι
αλλά πιστεύουν ότι η κοπέλα δεν πρόκειται να ξανα βρει τα
χαμένα της χρόνια.
Ωστόσο ο άντρας της, Nguyen Thanh Tuyen, ξυλουργός στο
επάγγελμα δηλώνει ότι αυτό δεν έχει επηρεάσει την αγάπη
του για την άλλοτε πανέμορφη, όπως λέει γυναίκα του!
Η ίδια φοράει μάσκα όταν βγαίνει έξω, για να αποφεύγει τα
περίεργα βλέμματα, αλλά τώρα αποφάσισε να αναζητήσει τη
βοήθεια των ειδικών, για να δει αν μπορούν να αντιστρέψουν
τη διαδικασία γήρανσης!
Κοιτώντας τις φωτογραφίες από το γάμο της το 2006, όταν
ήταν 21 ετών, η Nguyen λέει: «Πριν από πέντε χρόνια δεν
ήμουν και τόσο άσχημη όπως τώρα, ε;».
Η ίδια πιστεύει ότι η περίπτωσή της οφείλεται στην αλλεργία
της στα θαλασσινά και προσθέτει ότι το 2008 είχε υποστεί
αλλεργικό σοκ.
«Ένιωθα έντονη φαγούρα σε όλο μου το σώμα και ξυνόμουνα
στον ύπνο μου». Η Phuong είπε ότι αγόρασε από μόνη της
κάποια φάρμακα χωρίς να πάει στο νοσοκομείο επειδή εκείνη
και ο σύζυγός της ήταν πολύ φτωχοί και δε μπορούσαν να
ανταποκριθούν στα έξοδα.
«Μετά από ένα μήνα σταμάτησε λίγο η φαγούρα, αλλά
είχα ακόμη εξανθήματα στο δέρμα και στράφηκα στην
παραδοσιακή ιατρική. Τότε εξαφανίστηκαν όλα τα σημάδια
και η φαγούρα, αλλά το δέρμα μου άρχισε να χαλαρώνει και
να κάνει ρυτίδες» εξομολογείται.
Στη συνέχεια πήρε άλλο φάρμακο της παραδοσιακής
ιατρικής για να αντιμετωπίσει τα σημάδια του γήρατος, αλλά
δεν είχαν αποτέλεσμα.
Οι γιατροί αναφέρουν ότι αυτά τα φάρμακα μπορεί να
ευθύνονται για την κατάστασή της, καθώς αυτά συνήθως
έχουν πολλά κορτικοειδή. Αυτά τα στεροειδή επιταχύνουν
τις επιπτώσεις των ανεξέλεγκτων θεραπειών και ακόμη
μπορεί να προκάλεσαν μια σπάνια δερματική ασθένεια που
ονομάζεται μαστοκυττάρωση.
Το ζευγάρι δε θυμάται τι φάρμακο πήρε ή από ποιο
φαρμακείο.
«Πιστέψαμε ότι ήταν γραμμένο στη μοίρα μας και σταμάτησα
τη θεραπεία το 2009. Τώρα φοράω πάντα μάσκα όταν βγαίνω
έξω» λέει η Nguyen.
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The Canadian Hellenic Congress congratulates
Honourable Andromache Karakatsanis, as the first Greek
Canadian judge to the Supreme Court of Canada.
Friday, October 21, 2011
The Canadian Hellenic Congress congratulates Honourable Andromache
Karakatsanis, of the Ontario Court of Appeal, who was appointed a judge
to the Supreme Court of Canada.
Prime Minister Stephen Harper appointed Mr. Justice Michael J. Moldaver
and Madam Justice Andromache Karakatsanis, both of the Ontario Court
of Appeal, to the Supreme Court of Canada. Judge Karakatsanis, who is
fluent in English, French and Greek, would be the Supreme Court’s
first Greek-Canadian judge. Honourable Karakatsanis’ involvement with
the Greek community has been an extensive one and her volunteerism,
knowledge and fairness have made an impact on the younger
generation of Greek Canadians. The Canadian Hellenic Congress, the only
platform organization to represent the interests of more than 350,000 Canadians of Greek descent is the main body to express the collective voice
of Greek Canadians in Canada.
As the president to this historic organization I want to express our members’ congratulations and feelig of pride to Honourable Andromache Karakatsanis for her newest appointment . We would also like to assure her that
the Canadian Hellenic Congress with its board of directors and
members will be on her side. Georges Manolikakis

President
Canadian Hellenic Congress

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Χρήστος Παπαγιάννης και η οικογένειά του,
θέλουν να ευχαριστήσουν, όλους τους συγγενείς
και φίλους που συμπαραστάθηκαν στον βαθύ πόνο
τους για τον θάνατο
της πολυαγαπημένης του συζύγου και μητέρας.

Θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης
από τη Βουλή την Παρασκευή
(Συνέχεια από σελιδα 2)
βουλευτές της συμπολίτευσης
που ψήφισαν το πολυνομοσχέδιο.
«Θέλω να ευχαριστήσω όλους
για τον αγώνα που δίνουμε μαζί,
κάθε βουλευτή τον τιμούμε για
την επιμονή και την αντοχή του
σε αυτές τις δύσκολες στιγμές»,
ανέφερε.
«Δεν κινδυνεύουν συντάξεις και
καταθέσεις»
Ο κ. Παπανδρέου επανέλαβε ότι
δεν κινδυνεύουν οι συντάξεις και
διαβεβαίωσε ότι το τραπεζικό
σύστημα και οι καταθέσεις είναι
απολύτως διασφαλισμένα.
Ο κ. Παπανδρέου τάχθηκε κατά
των «κηρύκων της μιζέριας»,
όπως είπε, τονίζοντας πως δεν
θα μας απαγορεύσει κανείς να
χαιρόμαστε και δεν πρόκειται
να δεχτούμε αμφισβήτηση του
πατριωτισμού μας από κανέναν.
Κανείς δεν πανηγυρίζει γιατί
το μέλλον έγινε ξαφνικά
ρόδινο, έγινε όμως πιο εύκολο,
συμπλήρωσε.
Εξάλλου, ο κ. Παπανδρέου
τόνισε ότι «δεν δικαιολογώ σε
κανένα σημείο τη βία, μπορώ
να συμμεριστώ όμως την οργή
του κόσμου», ενώ στηλίτευσε τη
συμπεριφορά όσων «για δικούς
τους λόγους καλλιεργούν φόβους,
μιζέρια και ανασφάλεια».
«Νέο τοπίο από τις αρχές του

2012»
Από τις αρχές τους 2012 θα
υπάρχει ένα νέο τοπίο. Θα
μπορούμε να πάμε με όλες μας
τις δυνάμεις όχι πια στην άμυνα,
αλλά στην επίθεση: στις μεγάλες
αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος,
πρόσθεσε.
«Ο δρόμος αυτός δεν είναι
στρωμένος με πέταλα, έχει
όμως ένα τέλος» πρόσθεσε ο κ.
Παπανδρέου επιχειρώντας να
δείξει κάποιο φως στην άκρη
του τούνελ. Παραδέχτηκε όμως
ότι «δεν μπορούμε να μιλήσουμε
για αυξήσεις μισθών αυτήν
την στιγμή», μπορούμε όμως
-όπως πρόσθεσε- να μιλήσουμε
για επενδύσεις και νέες θέσεις
εργασίας.
«Θέλει η πλειοψηφία αστάθεια
και αναρχία; Θέλουμε τον εθνικό
διχασμό; Θα είναι αυτή λύση
για την Ελλάδα;» αναρωτήθηκε
ο κ. Παπανδρέου και πρόσθεσε
ότι εάν συμπεριφερόμαστε με
βία απέναντι στους εκλεγμένους
εκπρόσωπους του ελληνικού
λαού, εάν χωρίζουμε ο ένας
τον άλλο σε εθνικόφρονες και
μιάσματα, αυτό δεν υπηρετεί την
πατρίδα.
«Η βία, ο διχασμός και η
λασπολογία δεν υπηρετεί την
πατρίδα. Αν στήναμε εθνικά
δικαστήρια θα λυνόταν τα
προβλήματα μας;» συμπλήρωσε.

ΜΗΝΥΜΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΣΑΕ
ΚΑΝΑΔΑ Κ. ΙΩΑΝΝΗ
ΔΑΓΩΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚAIΡΙΑ
ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ 28ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Τορόντο, 21 Οκτωβρίου 2011
Με
την
ευκαιρία
του
εορτασμού
της
Εθνικής
Επετείου της 28η Οκτωβρίου
και εκ μέρους όλων των
μελών του Συντονιστικού
Συμβουλίου
του
ΣΑΕ
Περιφέρειας Καναδά σας
εύχομαι ολόψυχα Χρόνια
Πολλά.
Η 28η Οκτωβρίου είναι
ημέρα
εορτασμού
και
εθνικής υπερηφάνειας και
αποτελεί φωτεινό ορόσημο
στην
λαμπρή
ιστορική
πορεία του Ελληνικού λαού
ενάντια στην υποδούλωση
και την καταπάτηση των
δημοκρατικών αξιών και
ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Ο αδελφός Κυπριακός λαός
μέσα σε εντελώς διαφορετικές
συνθήκες από εκείνες του
πολέμου κατά του φασισμού,
συνεχίζει σήμερα το δικό
του αγώνα για μια δίκαιη,
ειρηνική και βιώσιμη λύση
του Κυπριακού Προβλήματος.
Σήμερα, το μήνυμα για εθνική
ενότητα και πίστη σε αρχές
και αξίες είναι πάλι επίκαιρο,
αφού για ακόμη μία φόρα,
καλείται ο Ελληνικός λαός να
πιστέψει στον εαυτό του και να
αγωνιστεί σύσσωμος για μια
καλύτερη ζωή, για μια ισχυρή
και οικονομικά ανεξάρτητη
Ελλάδα. Στον αγώνα αυτό,
όλοι μας εμπνεόμαστε από
τα ιδανικά της εθνικής
ομοψυχίας, αλτρουισμού και
αυτοθυσίας, που ενέπνευσαν
τους μαχητές του 1940 και της
Εθνικής Αντίστασης.

ΠΕΝΘΗ
ΒΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1929-2011

Πέθανε στις 5 Οκτωβρίου 2011 στο Βανκούβερ, ο ΒΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
Γεννήθηκε στις 2 Απριλίου 1929 στην Ελλάδα στο χωριό Μαλάματα της
Ελλάδας. Στον Καναδά ήρθε τον Δεκέμβριο
του 1951 και άρχισε να εργάζεται ως βοηθός
σερβιτόρου.
Αργότερα
εργάστηκε
στο
σιδηρόδρομο CNR Railways πριν έρθει στο
Βανκούβερ, όπου άνοιξε το ένα από τα τρία
εστιατόριά του. Το 1954 παντρεύτηκε την
σύζυγό του Κούλα , την οποία είχε γνωρίσει
στην Ελλάδα Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΙΡΑΣ ήταν ο
μεγαλύτερος από τα επτά αδέλφια του και μία
αδελφή. Αργότερα έφερε στον Καναδά και τα
επτά αδέλφια του.
Με την σύζυγό του απέκτησε δύο αγόρια τον
Γιώργο και τον Κώστα και μια κόρη την Βίκη.
Το τρισαγιο έγινε στον Καθεδρικό Ναό του
Αγίου Γεωργίου την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011, και η κηδεία του την Τετάρτη
12 Οκτωβρίου 2011. Η ταφή του έγινε στο Forest Lawn Cemetery Royal Oak
Ave. Burnaby, B.C.
Στη σύζυγό του στα παιδιά του και σ’ όλα τ’ αδέλφια του και τους συγγενείς
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΓΚΛΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
1927-2011
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 15 Οκτωβρίου
2011, ο ΓΚΛΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ. Γεννήθηκε
στις 6 Φεβρουαρίου 1027, στη Μεθώνη
Πελοπονήσος. Το τρισάγιο έγινε στον
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου την
Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2011 και η κηδεία έγινε
την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2011. Η ταφή του
έγινε στο Forest Lawn Cemetery, Burnaby.
Στη σύζυγό του γαι 54 χρόνια Ατα, στα παιδιά
του Βασίλη (Ματούλα), στον Δημήτρη (Φιλία),
στα εγγόνια του Αμάντα, Μαρίσσα, Νικόλας,
Σοφία και Μελίνα, καθώς στους συγγενείς και φίλους, ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΤΡΟΥ ΘΩΜΑΣ
1979-2011
Πέθανε στο βανκούβερ από ατύχημα στις 17 Οκτωβρίου 2011, ο
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Στον πατέρα τουΝίκο την μητέρα του Sharon
Skarlatos, στην αδελφή του Alaini (Sarantis) Vlassopoulos, στον αδελφό του
Γιάννη (Jennie) Skarlatos, και στα ανήψια του Alexi, Kristia, Serena.
Ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

Announcement
Here are the November Events for Philoptohos
Monday November 7 at 7:30pm General Meeting in Small Hall
Saturday November 12 at 12:30pm Fall Luncheon in Small Hall
Sunday November 27 after church services Annual Bazaar in Large
Hall
If there are any questions please call the President Mrs. Arvanitis
at 604.736 4096

Κατά το ιστορικό έπος του
‘40, οι Έλληνες έδειξαν σ’
όλη την ανθρωπότητα με
τη στάση τους, ότι ξέρουν
να
διαφυλάσσουν
την
αξιοπρέπειά τους, αψηφώντας
τις όποιες δυσκολίες και
κινδύνους.
Είναι πολύ σημαντικό να
συνεχίσουμε να γιορτάζουμε
συνειδητά
την
Επέτειο
της 28ης Οκτωβρίου, να
αγωνιζόμαστε για το καλό
της Πατρίδας και να είμαστε
περήφανοι για την ένδοξη
ιστορία μας.
Τιμή
και
δόξα
στους
αγώνες και τους αγωνιστές
της ελευθερίας, οι οποίοι
πολέμησαν
για
την
ανεξαρτησία, τη δικαιοσύνη,
την αξιοπρέπεια.
Mε τους πιο θερμούς
πατριωτικούς χαιρετισμούς
Ιωάννης Δάγωνας

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

Εισιτήριο
στην ελπίδα
Με καρδιοχτύπι αλλά και
ανατροπή η Εθνική μας πήρε
στη Γεωργία πανάξια πρόκριση,
και μάλιστα αήττητη, στα
τελικά του Εuro 2012

ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ

ÊÅÁÔÁ-ÐÏÕËÅÑÉÊÁ
ΚΡΕΑΤΑ
ÖÑÅÓÊÁ & ÊÁÔÅØÕÃÌÅÍÁ
ÄÉÁÈÅÔÏÕÌÅ ÏËÁ TA ÅÉÄÇ ÄÉÁÔÑÏÖÇÓ
Στο πανηγυρικό κλίμα του 2004
γύρισε τους Ελληνες το γκολ του
Αγγελου Χαριστέα, με το οποίο
η Εθνική νίκησε 2-1 τη Γεωργία
στην Τιφλίδα και σφράγισε το
εισιτήριο για την τελική φάση
του Euro 2012!
Πριν
από
την
έναρξη του αγώνα,
η εξασφάλιση του
βαθμού
για
την
απευθείας πρόκριση
στα
γήπεδα
της
Πολωνίας
και
της Ουκρανίας το
ερχόμενο καλοκαίρι
έμοιαζε
εύκολη
υπόθεση.
Στο
πανηγυρικό
κλίμα
του
2004
γύρισε τους Ελληνες
το γκολ του Αγγελου
Χαριστέα, με το οποίο
η Εθνική νίκησε 2-1
τη Γεωργία στην
Τιφλίδα και σφράγισε
το εισιτήριο για την
τελική φάση του Euro
2012!

Ðñïìçèåõôáß:
Îåíïäï÷åßùí êáé Åóôéáôïñßùí
Tel: Bus. 604-515-7222, Fax: 604-515-7701
Res:604-525-4957,
Cell: 604-240-0403
6616 BERESFORD STREET, BURNABY, B.C.

