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Πέθανε ο ηγέτης της αξιωματικής
αντιπολίτευσης,
Τζακ Λέιτον
Την τελευταία του πνοή άφησε, σήμερα (22 Αυγούστου 2011)
τα ξημερώματα, σε ηλικία 61 ετών, ο Καναδός πολιτικός και
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Τζακ Λέιτον, έπειτα
από μάχη με τον καρκίνο.
Ο πρόεδρος του σοασιαλιστικού Νεοδημοκρατικού Κόμματος
που στις εκλογές του περασμένου Μαΐου κατάφερε να ανεβάσει
το κεντροαριστερό κόμμα για πρώτη φορά στη θέση της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναγκάστηκε να παραιτηθεί
προσωρινά από τη θέση του καθώς η κατάσταση της υγείας του
είχε επιδεινωθεί.
Ξεκίνησε ως πανεπιστημιακός, στη συνέχεια ως δημοτικός
σύμβουλος, και τέλος έφτασε στην ομοσπονδιακή πολιτική,
με επόμενο στόχο την πρωθυπουργία, καθώς στις τελευταίες
εκλογές πέτυχε σημαντική άνοδο στην προτίμηση των Καναδών.

Στις 24 Ιουλίου 2011 στον
Ναό των Αγίων ΝικολάουΔημητρίου
του Βανκούβερ
τελέσθηκε ο γάμος
του νεαρού ζευγαριού
Νίκης Καραμεσίνης και
του Κων/νου (Ντίνου)
Χολέβα.

ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Στη σελίδα 10
φωτογραφικό ρεπορτάζ
από την τελετή και
διασκέδαση του
χαρμόσυνου γεγονότος.
Rhodes Greece

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΣΤΗ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΤΗΣ “ΓΝΩΜΗΣ” ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΜΑΝΤΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΗ
ΡΟΔΟ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ.
(Συνέχεια στη σελίδα 18)
Rhodes Greece
Jampika Beach

Photos by Tasos Papaspyros

Rhodes Greece

Το Αιγαίο μετατρέπεται
τον Δεκαπενταύγουστο
σε απέραντη γιορτή

Kolympia Beach

Πηγή: TO BHMA 08:36
Εκατοντάδες περίλαμπρες εκκλησίες, μοναστήρια και ταπεινά
ξωκλήσια που είναι αφιερωμένα στην Παναγία γιορτάζουν
τον δεκαπενταύγουστο.

Antony Queen’s Beach

«Η Παναγιά το πέλαγο κρατούσε στην ποδιά της...». Η Παναγία
δεν έχει μόνο το δικό Της Περιβόλι, τη Χερσόνησο του Αθω, αλλά
και το δικό Της πέλαγος: το Αιγαίο. Οι νησιώτες αισθάνονται τόσο
οικεία τη μητέρα του Χριστού ώστε μόνο σ’ Εκείνη έχουν δώσει τα
δικά τους, ξεχωριστά προσωνύμια: Παναγιά της Αμμου, Παναγιά
του Βουνού, Μυρτιδιώτισσα, Καλαμιώτισσα, Κατευοδώτρα,
Γοργόνα, Θαλασσίτρα, Γουρλομάτα, ακόμη και Θεοτοκάκι.
(Συνέχεια στη σελίδα 4)
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ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ

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

....... 9.1.1
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ΚΑΝΑΔΑΣ: ΣΤΟ 7,2% Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ
Στο 7,2% υποχώρησε το ποσοστό
ανεργίας στον Καναδά τον Ιούλιο
χάρη στη δημιουργία 7.100 νέων
θέσεων εργασίας, σύμφωνα με
τα στοιχεία της στατιστικής
υπηρεσίας της χώρας. Ήταν ο
τέταρτος συνεχόμενος μήνας
που καταγράφηκε αύξηση των
θέσεων εργασίας, αν και ο αριθμός
των νέων θέσεων ήταν αρκετά
χαμηλότερος από τις 15.00020.000 νέες θέσεις που ανέμεναν οι
οικονομολόγοι.
Σύμφωνα με τη στατιστική

υπηρεσία, το ποσοστό της ανεργίας
υποχώρησε καθώς σχεδόν 29.000
άνθρωποι τέθηκαν εκτός εργατικού
δυναμικού και δεν αναζητούν πλέον
ενεργά εργασία.
Ο αριθμός των θέσεων πλήρους
απασχόλησης αυξήθηκαν κατά
25.500, γεγονός που αντιστάθμισε
την πτώση του αριθμού των
εργαζομένων στη μερική
απασχόληση. Οικονομολόγοι
σχολίαζαν επίσης θετικά την ισχυρή
αύξηση της απασχόλησης στον

ιδιωτικό τομέα, όπου προστέθηκαν
94.500 θέσεις εργασίας.
Ο δημόσιος τομέας συρρικνώθηκε
κατά 71.500 θέσεις εργασίας.
Στους τομείς των κατασκευών,
του εμπορίου, των μεταφορών
και της αποθήκευσης σημειώθηκε
η μεγαλύτερη αύξηση της
απασχόλησης.
Οι περισσότερες απώλειες θέσεων
εργασίας κατεγράφησαν στην
εκπαίδευση, την υγειονομική

περίθαλψη και την κοινωνική
αρωγή.

Ομογενείς προσοχή...
Τα ελαιόλαδα (δίπλα), που κυκλοφορούν σε μεγάλες ποσότητες σε ελληνικά
και μη καταστήματα στις ΗΠΑ ειδικά, τρίλιτρης συσκευασίας, ΔΕΝ είναι
αγνά παρθένα ελαιόλαδα όπως διαφημίζονται, αλλά είναι ΝΟΘΕΥΜΕΝΑ
με πυρηνέλαιο και σπορέλαιο.
Ειδικά το ‘’Extra Virgin Olive Oil’’ of Kalamata “ΛΑΚΩΝΙΑ”, κυκλοφορεί
για πολλά χρόνια στην αγορά της Αμερικής σε ιδιαίτερα ελκυστική τιμή,
γιά εισαγόμενο παρθένο ελαιόλαδο. Οι Ομογενείς, αλλά και πολλοί
Αμερικάνοι το επέλεγαν όταν το έβλεπαν πλάι πλάι σε άλλα ελληνικά αγνά
λάδια, σε σχεδόν μισό κόστος. Στη μια πλευρά γράφει: Imported Filiatra
Messinias, PRODUCT OF GREECE. Η ανάλυση του διαπιστευμένου
και αναγνωρισμένου και από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ελαιόλαδου της
Μαδρίτης εργαστηρίου του Γενικού Χημείου του Κράτους, δεν γνωματεύει
για την εθνικότητα του προϊόντος. ‘Ομως με απόλυτη βεβαιότητα η έκθεση
αναφέρει ότι το

δείγμα της τρίλιτρης
συσκευασίας είναι
ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ
με πυρηνέλαιο και
σπορέλαιο Και
παραθέτει όλες τις
παραμέτρους που
αποδεικνύουν, πέραν
πάσης αμφιβολίας,
ότι το λάδι δεν είναι
ούτε παρθένο, ούτε
από... ελιές.
Πηγή: www.kalami.
net

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò
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Αύγουστε, καλέ μου μήνα, νάσουν τρεις φορές το χρόνο …
ΔΙΑΦΟΡΑ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ — By Elliniki Gnomi on August 14, 2011
Καλό και ευχάριστο Δεκαπενταύγουστο 2011
«Μη με μαλώνεις, βρε πουλί, και μη με παραδιώχνεις,
τί εγώ πολύ δεν κάθομαι στον τόπο το δικό σου.
Αν κάτσω Μάη και Θεριστή κι όλον τον Αλωνάρη,
κι αν πάρω κι απ’ τον Αύγουστο, τον Τρυγητή μισεύω,
κι αφήνω γεια στις όμορφες και γεια στις μαυρομάτες
κι εγώ πάγω στον τόπο μου, γυρνώ στους εδικούς μου.»
(Δημοτικό)
Ανταπόκριση από την Ελλάδα
Του Αποστόλη Δίκογλου
Πανάρχαια είναι, φίλοι της
ξενιτιάς, η λαχτάρα του Έλληνα
να ξενιτευτεί. Δεν ήταν πάντα
αιτία η ανέχεια, η φτώχεια και
τα κοντράτα του Βελγίου και
της Γερμανίας του καιρού μας.
Τα παλικάρια, οι Αργοναύτες,
που φεύγουν από την Ιωλκό με
την Αργώ τους για τη μαύρη
θάλασσα, ο απόπλους του
στόλου των ενωμένων Ελλήνων
από την Αυλώνα για την Τροία,
ο Ηρακλής για να φέρει τα χρυσά
μήλα των Εσπερίδων, ο Σόλων
που πάει στην αυλή του Κροίσου,
ο Πυθαγόρας στις Πυραμίδες
και στους ιερείς της Αιγύπτου, ο
Στρατηλάτης Αλέξανδρος στην
Όαση του Σίβα και στους Γιόγκι
των Ινδιών, είναι λίγο-πολύ
γνωστά σε όλους τους Έλληνες
από τη σχολική τους αγωγή
και παιδεία. Οι πρόγονοί μας
ήρωες έχουν ένα κοινό γνώρισμα
μεταξύ τους που εξηγεί και τα
κατορθώματά τους. Πρόκειται
για τη γόνιμη κι ανήσυχη
ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων
που διψούν κυριολεκτικά για το
άγνωστο και το επικίνδυνο της
περιπέτειας.
Σιμά η απορία, η περιέργεια της
θεώρησης του κόσμου. Αδημονεί
ο Έλληνας, να πάθει και να
μάθει από τους σπουδαγμένους.
Το μεράκι της μάθησης και
της γνώσης φλογίζει αδιάκοπα
το νου και την καρδιά. Έτσι
βγαίνει μια μέρα στους δρόμους
του κόσμου. Και ο ποιητής
(Κωνσταντίνος Καβάφης) από
κοντά τον συμβουλεύει: -«Σα
βγεις στον πηγαιμό για την
Ιθάκη/ να εύχεσαι νάναι μακρύς
ο δρόμος/ γεμάτος περιπέτειες,
γεμάτος γνώσεις.» Ενώ ο άλλος
πάλι (Κωστής Παλαμάς) τον
εμψυχώνει: -«Μες στο σεισμό,
το χαλασμό, κάστρο τη γνώμη
σου να στήσεις.»

Από τα εγκαίνια ενός νέου
Υποκαταστήματος της Dresdner
Bank στην περιοχή Lörick-Düsseldorf στα μέσα του 1970. Στη
γερμανική Τράπεζα (δεύτερη
σε όγκο συναλλαγών μετά τη
Deutsche Bank. Την 3 θέση
κρατούσε η Commerzbank και
ακολουθούσε η Τράπεζα των
Συνδικάτων Bank für Gemeinwirtschaft) εργάστηκα από

το 1970 ως το 1984. Από εκεί
μεταπήδησα, μετά από σχετική
πρόταση, στη Handelsbank
GMBH Δυτικής Γερμανίας,
Θυγατρική
της
Εμπορικής
Τράπεζας της Ελλάδος
Μέσα,
λοιπόν,
σ’
αυτό
πανάρχαιο γίγνεσθαι της φυλής
στροβιλιζόμαστε
κι
εμείς
σήμερα, οι Νεοέλληνες. Δεν
υπάρχει γωνιά τούτης της γης
να μην υπάρχει, να μη ζει και να
μην προκόβει ο Έλληνας. Που
πήγαμε και δεν στεριώσαμε, που
μείναμε και δεν δημιουργήσαμε,
που δραστηριοποιηθήκαμε και
δεν μεγαλουργήσαμε! Στην
Αμερική απ’ άκρη σε άκρη,
στην Αυστραλία, στην Ασία των
παλαιών και των νέων χρόνων,
στην Αφρική και τέλος στη
γειτονιά μας, τη γηραιά Ήπειρο,
η οποία φέρει με περισσή
υπερηφάνεια το ωραίο όνομα της
πεντάμορφης
πριγκιποπούλας
Ευρώπης. Ξετρελαμένος, μας
λέει ο Μύθος, από ερωτικό
πόθο ο αλανιάρης θεός των
Ελλήνων Ζευς, μαγεμένος από
την ωραιότητα και τα κάλλη
τής
πριγκιποπούλας,
μην
αντέχοντας άλλο -ας είναι και
θεός- το σαράκι στα σωθικά του,
σοφίζεται την μεταμφίεσή του
σε Ταύρο και την απαγάγει μέρα
μεσημέρι μέσα από την αγκαλιά
των δικών της. Γνωρίζουμε τη
συνέχεια, το άγριο κυνηγητό
από τους αδελφούς τής κοπέλας
και τον κρυψώνα που βρίσκει
αποσταμένος, στα πανύψηλα
και απάτητα βουνά της Κρήτης.
Από την Ευρώπη, λοιπόν, και
το σπέρμα του θεού των θεών
Δία, κρατάει το σόι της γηραιάς
ηπείρου! Γι αυτό κι αυτή
φιλότιμα προσπαθεί, μερικές
δεκαετίες τώρα, να γίνει αυτό
που ήθελε πάντα να γίνει και δεν
το κατόρθωσε ποτέ: μια ενωμένη
ενιαία χώρα, ειρηνική και
ευημερούσα, χωρίς φραγμούς και

σύνορα! Η Ευρώπη! Μια ήπειρος
φορτωμένη ιστορία, γνώση,
επιστήμες και δόξα, αλλά και
φοβερούς πολέμους και βιβλικές
καταστροφές. Ο απαράμιλλος
Πολιτισμός της (και όπου γης
άνθρωποι το γνωρίζουν αυτό)
εκπηγάζει από τις απύθμενες
κι αστείρευτες Δεξαμενές του
Ελληνικού Πολιτισμού, του
Πολιτισμού μας! Είναι ετούτη η

βαριά κληρονομιά και υποθήκη
συνάμα, που κάνει καμιά
φορά εμάς τους απογόνους
να
γινόμαστε
υπέρμετρα
υπερήφανοι και μάλιστα σε
σημείο που να ενοχλούνται οι
ξένοι γύρω μας. Ιδιαίτερα όταν,
πάνω στο δίκαιο θυμό μας,
εκστομίζουμε προς τη μεριά
τους την προσβλητική φράση:
Απολίτιστοι, εμείς σας δώσαμε
τα φώτα και τα πρότυπα για
να οργανώσετε τις πρώτες
κοινωνίες σας! Και όντως έτσι
έχει. Είμαστε οι δωρητές των
μεγάλων ιδανικών, των μεγάλων
εμπνεύσεων και οραμάτων της
ανθρωπότητας!

Στο Κεντρικό Κατάστημα της
Dresdner Bank στην Königsallee είχε στηθεί (αφορμή
μια καμπάνια των τοπικών
Πιστωτικών Ιδρυμάτων υπέρ της
ποδοσφαιρικής ομάδας της πόλης
Fortuna, που πήγαινε από το
κακό στο χειρότερο) μέσα στην
τεράστια αίθουσα συναλλαγών
ένα κανονικό ομοίωμα (Tor, χωρίς
τερματοφύλακα), όπου στη δεξιά
γωνία υπήρχε οπή μεγέθους ενός
καλαθιού. Καθένας, πελάτης και
μη, είχε την εύκαιρα να κερδίσει
διάφορα δωράκια και επαίνους
αν κατόρθωνε με μόνο 3 σουτ
να καρφώσει τη μπάλα στο
δίχτυ. Ο φακός έπιασε και μένα
(ήμουν στο Τμήμα WerbungVerkaufsförderung) τη στιγμή
που δοκίμαζα την ευστοχία του
δεξιού μου ποδιού. Αν θυμάμαι
καλά χωρίς επιτυχία …
Δεν είναι, λοιπόν, υπερβολή τα
όσα γράφονται δωπέρα. Εμείς που
ζούμε σαράντα ολάκερα χρόνια
στη Γερμανία πόσες φορές δεν
γίναμε αυτόπτες μάρτυρες όπου
επιφανείς πολιτικοί, συγγραφείς,
καθηγητές, φιλόσοφοι και άλλοι
διανοούμενοι αναφέρονταν με
αφτιασίδωτους επαίνους στα
αξεπέραστα επιτεύγματα των
προγόνων μας; Πόσες φορές
δεν ακούσαμε με τα ίδια μας τα

αυτιά τα λόγια τα μεγάλα; Οι
Έλληνες είναι εκείνοι που μας
δώσανε δυνατές εμπνεύσεις
για μεγάλα και φωτεινά έργα,
τα Muster-Πρότυπα, για να
οικοδομηθεί έπειτα με υπομονή
αυτό που σήμερα ονομάζουμε
όλοι Ευρωπαϊκό ή Δυτικό
Πολιτισμό. «Εσείς οι Έλληνες
μας έχετε χαρίσει υπέροχες,
θεϊκές, μοναδικές λέξεις με
βαθυστόχαστο και ανεξάντλητο
περιεχόμενο.
Λέξεις
όπως:
αρμονία, νοσταλγία, φιλοσοφία,
αρχιτεκτονική, άλγος, ειρήνη,
θεωρία,
πράξη,
οργάνωση,
διάγνωση, πρόγνωση, αυτοψία,
παθολογία,
δημοκρατία,
ακαδημία, πολιτική, λέξη, βιβλίο,
παιδαγωγική,
μαθηματικά,
αλφάβητο, γραμματική, σύνταξη,
σφαίρα, ατμός, ψυχή, φυσική,
τέχνη, θήκη, λογική, ιδέα,
άτομο, ενέργεια, κοσμοπολίτης,
αθλητής, θρίαμβος, θέατρο,
δράμα, κωμωδία, μουσική,
μελωδία, ψαλμός, ωδή, βιολογία,
ανατομία,
δίαιτα,
λύση,
πρόβλημα, πρόγραμμα, ιστορία,
λυρισμός, ειδύλλιο, ευχαριστία,
ευδαιμονία,
χαρακτήρας,
φιλανθρωπία,
φιλοξενία,
ήρωες, ευθανασία, σύνδρομο,
ψυχανάλυση,
σύνθεση,
ήχος,
σ ύ μ β ο λ ο ,
ψυχοσωματική,
αναιμία,
αέρας,
αγωνία, αναρχία,
τ υ ρ α ν ν ί α ,
φοβία,
πανικός,
καταστροφή!
Χιλιάδες
είναι
οι
λέξεις
από
τη γλώσσα σας
στα λεξικά μας,
θεμέλιοι λίθοι του
γλωσσικού
και
πνευματικού
μας
οικοδομήματος!»
Το ίδιο βέβαια
ισχύει και στις
άλλες
γλώσσες
της Ευρώπης. Και
στο σημείο αυτό
ταιριάζει, νομίζω,
να σας διηγηθώ
μια άγνωστη, για κάποιους ίσως,
ιστορία. Πριν από αρκετά χρόνια
ο γνωστός Τραπεζίτης, και για
ένα διάστημα Πρωθυπουργός
(Οικουμενική Κυβέρνηση1989)
της χώρας, Ξενοφών Ζολώτας,
μίλησε σε Συνέδριο Άγγλων
συναδέλφων του στο Λονδίνο
χρησιμοποιώντας
μόνο
ελληνικές λέξεις που τις είχε
πάρει από την αγγλική. Και ω
του θαύματος! Ο λόγος του
έγινε απόλυτα κατανοητός και
καταχειροκροτήθηκε.
Αυτό
Συνέλληνες, εδώθε και εκείθε
των συνόρων, δεν είναι μύθευμα.
Το κείμενο υπάρχει! Αμέτρητες
φορές έχουμε ακούσει στα
εργοστάσια, αλλά και στην
καθημερινή μας ζωή, να μας
λένε οι Γερμανοί Vorarbeiter:
Jetzt meine Herren machen wir
Pause! Αυτή η χιλιοειπωμένη
λέξη Πάουζε, που την ακούμε
συνεχώς γύρω μας, δεν είναι
άλλη από την ελληνικότατη
λέξη παύσις! Από το ρήμα
παύω. Δηλαδή σταμάτημα,
διακοπή από έναν αέναο ρυθμό,
όπως είναι η εργασία, αλλά
δυστυχώς καμιά φορά και της
ίδιας της καρδιάς μας! Ναι,
έτσι είναι, συμπατριώτες και
συμπατριώτισσες της ξενιτιάς.
Είμαστε, είτε το θέλουν, είτε
δεν το θέλουν κάποιοι, το άλας

της γης! Κι αυτό πρέπει να
παραμείνουμε.
Θα μου πείτε τώρα, φίλε
Δίκογλου, και τι σχέση έχουν
όλα αυτά τα καλά και τα
ωραία που μας λες με τον μήνα
Αύγουστο; Να σας απολογηθώ:
Στα μύχια της ψυχής τού
Έλληνα δεν βρίσκεται μόνο η
λαχτάρα της φυγής, αλλά και
αυτή της νοσταλγίας, ο Νόστος
της επιστροφής στον τόπο που
γεννήθηκε. -Να δω τον καπνό
από το τζάκι του σπιτιού μου,
μονολογούσε ο πολυταξιδεμένος
Οδυσσέας, και έπειτα ας
πεθάνω! Και οι παλαιοί, στα
μαύρα χρόνια της οθωμανικής
σκλαβιάς, σιγοψιθυρίζανε ο ένας
στον άλλο: θέλω να γυρίσω στον
τόπο των δικών μου «στον τόπο
που γεννήθηκα κι ας τον πατούν
οι ξένοι.»
Τον καιρό που δεν υπήρχαν ακόμη
αεροπλάνα, αυτοκίνητα και
κινητά τηλέφωνα, Internet, Facebook κλπ. η λαχτάρα να μάθουμε
κάτι νέο από την μακρινή μας
πατρίδα, ιδιαίτερα αυτονών
που μένανε στην Αμερική,
γινότανε με το να γυροφέρνουν
λιμάνια και σιδηροδρομικούς
σταθμούς με την ελπίδα μήπως
και
συναντήσουν
κάποιον
νεοφερμένο πατριώτη και να
μάθουν απ’ αυτόν τα νέα της
πατρίδας. Κι αν αυτά ήσαν καλά
χαιρόντουσαν σαν τα μικρά
παιδιά και ύστερα σε κάποιο
καπηλειό ευφραίνανε τις καρδιές
τους με ένα ποτήρι κρασί και
κουβεντούλα. Και όταν πάλι αυτά
ήσαν άσχημα και πένθιμα, θλίψη,
βουβαμάρα και μαύρη σκιά
ολόγυρα. Συχνά το παράπονο και
η ανημπορεσιά γινόταν πικρό
δάκρυ για να κυλήσει από τις
κόγχες των ματιών στα μάγουλα.
Αλλά και επί των ημερών μας.
Θυμάστε, στα πρώτα χρόνια
της ξενιτιάς μας, με τις ώρες
γυροφέρναμε κι εμείς μέσα
στους μεγάλους σταθμούς του
Μονάχου, της Στουτγάρδης, της
Φραγκφούρτης, της Κολωνίας,
του
Ντύσσελντορφ,
του
Ντόρτμουντ και του Ανοβέρου.
Από τον Πειραιά ξεκινούσε
το τραίνο των Gastarbeiter για
τη Γερμανία, παίρνοντας μαζί
του από σταθμό σε σταθμό τα
νιάτα της μάνας Ελλάδας. Τί
ήταν ανήμπορη η πατρίδα να
μας χορτάσει ψωμί και παιδεία,
να μας εξασφαλίσει μια θέση
δουλειάς. Κι εμείς παλικαράκια
και•κοπελιές στο άνθος της
ηλικίας μας, χωρίς γλώσσα,
χωρίς χρήματα, χωρίς καν γνώση
του προορισμού μας, νιώθαμε
ένα πικροχαρούμενο συναίσθημα
να βαραίνει την καρδιά μας. Μια
γιατί αφήναμε πίσω μας γονείς,
αδέλφια, φίλους, αγαπητικιά, και
από την άλλη ηδονιζόμασταν από
το άγνωστο που μας περίμενε
στην μακρινή, για κείνα τα
χρόνια, Γερμανία. –«Μανούλα
θα φύγω, μην κλάψεις για μένα, η
μοίρα το γράφει μονάχος να ζω»
τραγουδούσαμε
ασυντόνιστα
το γνωστό λυπητερό τραγούδι
του Στέλιου Καζαντζίδη, μέσα
στα εργατοβαγόνια με σκέψεις
ανάκατες. Το Dortmund ήταν ο
τελευταίος σταθμός! Θυμάστε,
πως τεντώναμε το αυτί, μήπως
(Συνέχεια στη σελίδα 5)
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ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
Μνήμες και συγκίνηση στον Πόντο

Για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία
στην ιστορική Μονή
Ολόκληρο τον χώρο της ιστορικής μονής της Παναγίας Σουμελά είχαν κατακλύσει πιστοί, οι οποίοι
έφθασαν εκεί από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γεωργία, τη Ρωσία αλλά και από την Ευρώπη, την
Αυστραλία και την Αμερική

ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
(Συνέχεια από σελίδα 1)
Εκατοντάδες περίλαμπρες εκκλησίες, μοναστήρια και ταπεινά
ξωκλήσια είναι αφιερωμένα στη χάρη Της, τα περισσότερα από
τα οποία γιορτάζουν τον Δεκαπενταύγουστο, μετατρέποντας το
Αιγαίο σε ένα απέραντο πανηγύρι. Οπου κι αν βρίσκεστε, κάποιο
πανηγύρι θα γίνεται κοντά σας, στο ίδιο πνεύμα, αλλά τελείως
διαφορετικό από αυτό που οργανώνεται στο απέναντι νησί.
Ας κάνουμε λοιπόν ένα μικρό οδοιπορικό στα νησιά και στις
εκκλησίες που γιορτάζουν:

Μήνυμα ελπίδας, ειρήνης, αγάπης και αισιοδοξίας προς όλο τον κόσμο έστειλε χτες από την
ιστορική Μονή της Παναγίας Σουμελά στον Πόντο της Τουρκίας ο Οικουμενικός Πατριάρχης της
Κωνσταντινούπολης κ. Βαρθολομαίος, όπου τέλεσε ανήμερα της Παναγίας για δεύτερη συνεχή
χρονιά τη Θεία Λειτουργία, 89 χρόνια μετά το κλείσιμο της Μονής στη διάρκεια της Μικρασιατικής
καταστροφής. “Οσοι ήρθαμε εδώ δεν ήρθαμε για να θρηνήσουμε απωλείας” είπε ο Πατριάρχης.
Περί τα 700 άτομα ήταν οι “τυχεροί” που παρακολούθησαν την πατριαρχική λειτουργία στο εσωτερικό
της Μονής και στον υπαίθριο χώρο, έξω από το καθολικό του ναού της Παναγίας, που αποτελεί
σήμερα, μαζί και όλη η Μονή, έναν μουσειακό χώρο.
Ομως στο όρος Μελά και στο επιβλητικό μοναστήρι που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.200 μέτρων και
αποτέλεσε στο παρελθόν επί αιώνες το κέντρο του ποντιακού ελληνισμού, έφτασαν αυτές τις μέρες
χιλιάδες άτομα από την Ελλάδα, την Κύπρο, από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ενωσης, της Ευρώπης
αλλά και την Αμερική και την Αυστραλία.
“Εδώ σε πιάνουν τα κλάματα και όποιος δεν το έχει αισθανθεί δεν ξέρει από θαύματα”, είπε ο κ.
Βαρθολομαίος στην ομιλία του, που έγινε τόσο στα ελληνικά όσο και στα τουρκικά , ενώ ευχαρίστησε
τις τουρκικές αρχές για της άδεια που έδωσαν από τον περασμένο χρόνο να τελείται εδώ η λειτουργία
κάθε χρόνο ανήμερα της Παναγιάς
και προσωπικά τον δήμαρχο της
Τραπεζούντας.
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος
συλλειτούργησε χτες με τον
Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο,
τον μητροπολίτη Νεαπόλεως και
Σταυρουπόλεως Βαρνάβα και τον
επίσκοπο Γιαροσλάφ και Ροστόφ
κ. Παντελεήμονα
Για δεύτερη χρονιά υπήρξε επίσης
εκπροσώπηση της Ορθόδοξης
Εκκλησίας της Ρωσίας, με
επικεφαλής τον επίσκοπο
Γιαροσλάφ και Ροστόφ κ.
Παντελεήμονα, ενώ ο κ. Βαρθολομαίος εξέφρασε την ευχή να συλλειτουργήσει κάποια στιγμή στην
Παναγία Σουμελά με τον Πατριάρχη Μόσχας και πασών των Ρωσιών Κύριλλο, μια πρόσκληση που
είχε απευθύνει και στο παρελθόν. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η ξεχωριστή αναφορά του Πατριάρχη
στον ελληνικής καταγωγής Πόντιο βουλευτή της ρωσικής Δούμας, Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος πρωτοστατεί
τα τελευταία χρόνια και ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Κοινοτήτων της Ρωσίας σ’ αυτή
την “επιστροφή” στην Παναγία Σουμελά.
Ο κ. Βαρθολομαίος τον ευχαρίστησε δημόσια και γιατί “διευκολύνει το προσκύνημα όλων αυτών των
ορθοδόξων πιστών αδελφών μας και ευχόμεθα να τους βλέπουμε και να συμπροσευχόμεθα κάθε χρόνο
τέτοια μέρα”, όπως είπε, δείχνοντας ότι έχουν ξεπεραστεί τα όποια προβλήματα είχαν δημιουργηθεί τα
προηγούμενα χρόνια.
Αναφορά
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πατριάρχης και στους Ποντίους, θυμίζοντας ότι ο Μακαριστός Πατριάρχης
Αθηναγόρας τούς χαρακτήριζε ως ένα “υπέροχο, λαμπρό λαό”, τον οποίο θαύμαζε. Στο πλαίσιο
των εορταστικών εκδηλώσεων, προχθές το βράδυ πραγματοποιήθηκε στην Τραπεζούντα Φεστιβάλ
Ποντιακής Λύρας, με τη συμβολική ονομασία “Η Λύρα ενώνει τους λαούς”.
Το φεστιβάλ διοργανώθηκε για πρώτη φορά από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων
Ρωσίας, ενώ συμμετείχαν λυράρηδες και χορευτικά συγκροτήματα από την Ελλάδα, την Τουρκία, τη
Γεωργία και τη Ρωσία.
Πηγή: ΕΘΝΟΣ Τρίτη, 16/8/2011

Στην Τήνο, η Μεγαλόχαρη αποτελεί πανελλήνιο προσκύνημα.
Στην Πάρο, η Εκατονταπυλιανή, ένα από τα σπουδαιότερα
βυζαντινά μνημεία της Ελλάδας, έχει ήδη συμπληρώσει 17 αιώνες
ζωής.
Στη Μύκονο, η Πανάρχα, η περίφημη Παραπορτιανή, το θαύμα
της αιγαιοπελαγίτικης αρχιτεκτονικής. Μια άλλη Παναγία, η
Τουρλιανή, γιορτάζει στις 23 Αυγούστου.
Στη Σαντορίνη, η Παναγιά Επισκοπή ή Παναγιά της Γωνιάς
χτίστηκε τον 11ο αιώνα.
Στη Νάξο, η Παναγιά Απεραθίτισσα και το παλαιό μοναστήρι στην
Αγιά.
Στη Σέριφο, στο χωριό Παναγιά η παλαιότερη εκκλησία του
νησιού, η οποία χτίστηκε ανάμεσα στο 950 και στο 1000 μ. Χ.
Στη Σίφνο, το μοναστήρι με το περίεργο όνομα Παναγιά «Τόσο
Νερό», όπου γίνεται γνήσιο νησιώτικο πανηγύρι.
Στην Ανδρο, η Παναγιά η Θαλασσινή, ένα εκκλησάκι πάνω στον
βράχο, μέσα στη θάλασσα. Εδώ το έθιμο στο πανηγύρι είναι να
παίζουν τα βιολιά ως την ανατολή του ηλίου και να προσφέρονται
η παραδοσιακή ανδριώτικη ομελέτα «φρουτάλια» και το ποτό
σουμάδα.
Στην Αμοργό, η Παναγιά Πανωχωριανή.
Στην Ιο, η Παναγιά η Γκρεμιώτισσα, όπου στήνεται μεγάλο
πανηγύρι.
Στην Κέα, το μοναστήρι της Παναγιάς της Καστριανής, δίπλα
στον Οτζιά, το προσκύνημα των απανταχού Τζιωτών. Είναι
χτισμένο σε απότομο θαλασσοδαρμένο βράχο μέσα σε ένα τοπίο
επιβλητικό λόγω της αγριότητάς του.
Στην Κίμωλο, η Παναγία η Οδηγήτρια.
Στην Κύθνο, το μοναστήρι της Παναγίας του Νίκους, στη Χώρα.
Στο πανηγύρι προσφέρονται ντομάτες γεμιστές, κρέας ψητό και
γίνεται τρικούβερτο γλέντι. Ακόμη μεγαλύτερο πανηγύρι όμως
γίνεται στην Παναγιά την Κανάλα, την προστάτιδα των Κυθνίων.
Στη Φολέγανδρο, η εκκλησία της Κοιμήσεως, το έμβλημα του
νησιού, όπου γίνεται το μεγαλύτερο πανηγύρι και στήνεται κοινό
τραπέζι για όλους τους πανηγυριώτες.
Στη Δονούσα, στο γλέντι προσφέρεται το «πατατάτο», κρέας
κοκκινιστό με πατάτες.
Στη Σχοινούσα, η Παναγιά η Ακαθή. Το γλέντι αρχίζει την
παραμονή και κρατάει δύο ημέρες. Σε κοινό τραπέζι προσφέρεται
μοσχάρι κοκκινιστό.
Στην Ηρακλειά, τα έξοδα για το κρέας με πιλάφι και το κρασί
αναλαμβάνει ο «πανηγυράς».
Στα Κουφονήσια, η λειτουργία γίνεται στο Κάτω Κουφονήσι, στο
μικρό εκκλησάκι του μόλου, και το γλέντι στο Πάνω Κουφονήσι.
Στην Αστυπάλαια, η Παναγία η Πορταΐτισσα, όπου στο τριήμερο
γλέντι προσφέρεται «λαμπριανός», που είναι αρνί γεμιστό.
Στη Λέρο, η Παναγιά του Κάστρου. Οι προσκυνητές πηγαίνουν
στον εσπερινό ανεβαίνοντας εκατοντάδες σκαλοπάτια. Κατόπιν
ακολουθεί γλέντι.
Στη Νίσυρο, η Παναγιά η Σπηλιανή, προστάτιδα του νησιού. Στο
πανηγύρι παίρνει μέρος όλο το νησί.
Στην Πάτμο, η Παναγιά η Ελεημονήτρα.
Στην Κάλυμνο, η Παναγιά η Κυρα-Ψηλή.
Στην Κάρπαθο, η πιο φημισμένη εκκλησία του νησιού, η Παναγία
του χωριού Μενετές. Σ’ αυτό το νησί τα πανηγύρια διατηρούν
αναλλοίωτο το παραδοσιακό τους χρώμα.
Στην Κάσο, το πανηγύρι της Πέρα Παναγιάς είναι το ραντεβού
των ξενιτεμένων Κασιωτών, που φθάνουν τον Δεκαπενταύγουστο
από τα πέρατα του κόσμου. Σερβίρονται τα ονομαστά κασιώτικα
ντολμαδάκια και το πιλάφι, ενώ το γλέντι ανάβουν τα παραδοσιακά
κασιώτικα όργανα, η λύρα και το λαούτο.
Στα Ψαρά, το δυσπρόσιτο μοναστήρι της Κοιμήσεως, ένα από τα
πιο ονομαστά μεταβυζαντινά μνημεία του Αιγαίου.
Στον Αϊ-Στράτη γίνονται παραδοσιακό γλέντι και χοροί.
Στην Ικαρία, γίνεται γλέντι στο Γιαλισκάρι με λαϊκά όργανα
και ικαριώτικο χορό, καθώς και στο χωριό Ακαμάτρα. Επίσης
στο παλαιό κεφαλοχώρι Χριστός Ραχών, όπου προσφέρονται
κατσικίσιο κρέας, ζωμός και ψητά.
Στη Λέσβο, στην Πέτρα, το «κισκέσι», ταύρος βρασμένος με
σιτάρι, μοιράζεται στους προσκυνητές.
Στη Λήμνο, στη Μύρινα και στα χωριά Παναγιά και Τσιμάνδρια.
Στη Σάμο, στον Αγιο Κωνσταντίνο και στους Βουρλιώτες,
το χωριό με τη μεγαλύτερη παραγωγή κρασιού στο νησί.
Προσφέρεται η «γιορτή», κρέας βρασμένο με χοντραλεσμένο
στάρι.
Στη Χίο, στον Βροντάδο η Παναγία Ερυθιανή, στα Καρδάμυλα,
στις Καρυές, στα Μεστά, στο μαστιχοχώρι Μένητα, στο Πυργί,
όπου χορεύεται ο «πυργούσικος».
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την είδα, την μακρινή πατρίδα
Αύγουστε, καλέ μου μήνα,
σου έχω κι εγώ πατρίδα.»
5 Γνώμη
νάσουν
τρεις
φορές
χρόνο
…
Ύστερα
κύλησαν
τα χρόνια,
Η μεγάλη
παρέλαση
γιατοτην
25η Μαρτίου
στη Νέα
Υόρκη

μεστώσαμε στην ξένη γη,
μάθαμε τη γλώσσα τους, το
Κεντρικό σύνθημα της παρέλασης
ήταν
πρώτο εργαλείο για κάθε
«Επισκεφθείτε
την Ελλάδα»
κι αρπάξουμε από κάπου την
Κάρολος Παπούλιας, Κώστας επιτυχία. Έπειτα παρατήσαμε
ελληνική λαλιά, τη λαλιά τη Νικολάου) και άλλοι σε θέσεις τις σίγουρες δουλειές μας στα
Νέα Υόρκη
27 έλειπε.
Μαρτίου 2011Κοινωνικών
Αντώνης Ανακέφαλος
γνώριμη
πουΚυριακή
τόσο μας
Λειτουργών, για ανθρακωρυχεία, στα χυτήρια
και στα εργοστάσια για
τους άλλους αλλοδαπούς, κι
εμείς, με το έμφυτο χάρισμα
της φυλής, ριχτήκαμε στο
εμπόριο, στα γράμματα και τις
επιστήμες, στις τέχνες και στις
χρηματιστηριακές συναλλαγές.
Κάποιοι σκοντάψαμε. Δεν ήταν
Στη Νέα Υόρκη, εδώ και πολλές
δεκαετίες, οι Ομογενείς μας για να
στρωμένος με ροδοπέταλα ο
την τιμήσουν την Επέτειο της Εθνικής
δρόμος της επαγγελματικής
μας Ανεξαρτησίας, διοργανώνουν
ανεξαρτησίας και αυτονόμησης
κάθε χρόνο σειρά εκδηλώσεων, με είναι να δείξουμε πως ο Ελληνισμός μας επέτειο.
που επιλέξαμε. Αρκετοί και
κορυφαία όλων την παρέλαση επί έχει μέλλον, εύχομαι του χρόνου Η απόφαση αυτή είχε δυσαρεστήσει
εκείνοι που χάσανε τις μικρές
της 5ης Λεωφόρου, στο κέντρο του να μην υπάρχει το σύνθημα “ΔΕΝ χιλιάδες
ομογενείς
τους οικονομίες,
που είχανεπου
Μανχάτταν
ΞΕΧΝΩ” αλλά το “ΕΙΜΑΣΤΕ προθυμοποιήθηκαν,
μέσω
των
συγκεντρώσει με στερήσεις
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ” Ο Ελληνισμός έχει οργανώσεων τους στις ΗΠΑ, να
θυσίες
Η
τελευταία
πανομογενειακή μέλλον και θα τους το αποδείξουμε και
αναλάβουν
εκείνοιμάρκο-μάρκο,
τα έξοδα τόσο
από
την
σκληρή
δουλειά
συγκέντρωση
την παρέλαση
Στην
Κολωνίαπριν
4 Απριλίου
1967 την
ενωμένοι».
στην
πρεσβεία
της χώρας
στην
εξυπηρέτηση των Ελλήνων
της από
Κυριακής
στηνπου
5η έμεινε
λεωφόρο,
φάμπρικες.
έξω
το σπίτι
ο Gastarbeiter, με τη μεσολάβηση στις
Ουάσιγκτον
όσο και Μα
στα οι
κατά
πραγματοποιήθηκε
Πέμπτη
στο
επιστήθιος
φίλος (ητην
φιλία
άρχισε
και την πολύπλευρη στήριξη περισσότεροι ανασηκωθήκαμε,
Σταθάκειο
κέντρο
της
Ομοσπονδίας
(αριστερός αυτός δεξιός εγώ) το του Georg Albrecht (ζει στο ορθοποδήσαμε, υπερνικήσαμε
Ελληνικών Σωματείων Μείζονος
Φθινόπωρο 1959 και κρατάει έως Ντύσσελντορφ),
διευθυντικό εμπόδια και δυσκολίες και
Νέας Υόρκης.
τέλος στεριώσαμε για τα
σήμερα)
Γιώργος
Κασμερίδης.
Ο
Στη εκδήλωση αυτή παρευρέθηκε και δραστήριο στέλεχος στο
Γιώργος,
μετά
το
πτυχίο
του
στην
εκπροσωπώντας
το
Ελληνικό Diakonische Werk της τότε καλά. Σήμερα οι Έλληνες της
ΑΣΟΕ,
έκανε εκείνον
τον καρό πανίσχυρης
Κοινοβούλιο
ο
Αλέξανδρος
Ευαγγελικής Γερμανίας, εκτός από ελάχιστες
ευημερούν!
την
διδακτορική του ο διατριβή
Χρυσανθακόπουλος,
οποίος Εκκλησίας
στη
Ρηνανία- περιπτώσεις,
Το δηλώνει αυτό υπεύθυνα
χαιρετίζοντας
τους παρευρισκομένους
στα
Οικονομικά
/ Betrieb- Βεστφαλία
είπε πως ώς στο
μέλοςΠανεπιστήμιο
της Επιτροπής
κάποιος που εργάστηκε 30
swirtschaft,
Αποδήμου
Ελληνισμού,
λειτουργεί
zu Köln. Είχε αγοράσει
μια 0Υπάρχει, φίλοι αναγνώστες, χρόνια σε Πιστωτικά Ιδρύματα
με υπερκομματικό
πνεύμαμάρκα
χωρίς
(γερμανικό και ελληνικό) και
φωτογραφική
μηχανή
αντιπαλότητες. «Θέλουμε να έχουμε και αγαπητές αναγνώστριες, ένα
Exakta
και
μαθαίνοντας συγκινητικό ανέκδοτο επεισόδιο παράλληλα υπήρξε, από το
συνεχή επαφή με τον απόδημο
φωτογράφιζε
έβρισκε και θαρρώ αξίζει να σας το 1974 μέχρι στις μέρες μας,
ελληνισμό», είπε ό,τι
στον χαιρετισμό
διερμηνέας
και
μπροστά
του.
Άτυχος,
βρέθηκα
του. «Βρισκόμαστε στην χειρότερη αναφέρω σήμερα. Σε μια τέτοια, ορκωτός
κιιστορική
εγώ στομαςδρόμο
του.βαλλόμαστε
Όσο για τυχαία, συνάντηση στην πρώτη μεταφραστής στο Εφετείο του
στιγμή,
την
μας είχε
πιάσει
από πίπα:
δικά Τότε
μας λάθη
κυρίως,
από μαζική μεταναστευτική έξοδο των Ντύσσελντορφ. Είναι, όπως
δύο τομείς
το
λάθος χειρισμούς
στην οικονομία,
όλους
η σοσιαλίζουσα
μανία Ελλήνων
Οι ομογενειακές
οργανώσεις
σε ξέρετε,
τόπους οι
προξενεία
μας. όπου
Το αίτημα
προς την Αμερική,
ένας
από σπατάλες,
αλλά και απόΘωμάς
παγίδες απόκληρος
άτομο
αποκρυπτογραφεί
τον
(Μάριος
Νικολινάκος,
Νεα Υόρκη και
Φλόριντα
ανέλαβαν
αυτό
δεν
έγινε
τότε
αποδεκτό.
μετανάστης έφερνε
που έστησεΓιώργος
το διεθνές
τοκογλυφικό τελικά τα έξοδα των δεξιώσεων εαυτό
καιεγκύκλιο
εμπιστεύεται
τον
Φέτος,του
στην
που έστειλε
Ρηνιώτης,
Κασμερίδης,
βόλτες σε μέρη που συνήθως
σύστημα» είπε
χαρακτηριστικά.
για την επέτειο
της
25ης
Μαρτίου
το
υπουργείο
Εξωτερικών,
με
συνομιλητή
του
φανερώνοντάς
Αχιλλέας
Νικολαϊδης,
Γιάννης σύχναζαν
αλλοδαποί. Εκεί στη
Στον χαιρετισμό του ο συνπρόεδρος 1821 πουοι διοργανώνουν
τα εκεί του
ημερομηνία
14
Φεβρουαρίου
2011,
κρυφές
πτυχές
της
ζωής
Χανούμης, Κώστας Νικολάου, γύρα,
για κανένα συμπατριώτη,
της επιτροπής παρελάσεως κ.
του. Στην πρώτη περίπτωση
Βάσος
Μαθιόπουλος,
Κρίστοφερ
είπε «Αυτή Κάρολος
τη στιγμή κάποια στιγμή ρωτάει έναν ξένο
πληροφορίες
για
Παπούλιας
και
άλλοι).
Πρότυπο,
που βάλλεται η Ελλάδα, εμείς ως σε σπαστά αμερικάνικα, που δίνει
εκτός
από τηνκαι
αριστερή
διανόηση, του φάνηκε για Έλληνας, από τα χρήματά του (το πιο
Αμερικανοί
Ελληνοαμερικανοί
υψηλόβαθμα
στελέχη
της SPD
πρέπει να δείξουμε
τον καλύτερό
μας πούθε κατάγεται. Ο ρωτηθείς πολύτιμο αγαθό για πολλούς
εαυτό».
(στο
ζενίθ τότε τής πολιτικής όμως δεν του απαντάει ευθεία, συνανθρώπους μας) και στη
της εξουσίας και αίγλης), όπως ο αλλά αρχίζει να του περιγράφει δεύτερη για τα προσωπικά του
Στην πανομογενειακή
συνεδρίαση
Fraktionschef
Herbert Wehner,
o όσο καλύτερα μπορούσε στην βιώματα, συναισθήματα και
παραβρέθηκαν
και
οι
Γενικοί
προβλήματα. Συχνά έχω την
Vordenker Egon Bahr, o ProfesΠρόξενοι της Ελλάδας και της ξένη γλώσσα τις ομορφιές του
sor Horst Ehmke = αυτός έφερε τόπου του, να του μιλάει για τον εντύπωση ότι όσοι ασκούνε το
Κύπρου. Στον χαιρετισμό της η
επαγγέλματα του τραπεζικού
από
τηνΠρόξενος
Ελλάδατης
στηΕλλάδας
Γερμανία
Γενική
στην καταγάλανο ουρανό, τις γαλάζιες
τον
κρατούμενο
στις
φυλακές
Νέα Υόρκη, κ. Μπαλτά είπε: «Η θάλασσες με τις αμέτρητες -υψηλόβαθμα στελέχη- και αυτό
διερμηνέα-μεταφραστή,
Καθηγητή
Γεώργιο-Αλέξανδρο
Ελλάδα πολεμά.
Οι Έλληνες δεν το ακρογιαλιές, για τα ψηλά βουνά του
περισσότερα
Μαγκάκη),
Karl Wienand,
οι και τις καταπράσινες πεδιάδες, γνωρίζουν
βάζουν κάτω.ο Πρέπει
την Κυριακή
όλοι στην
5η Λεωφόρο. για την ιστορία και τους ήρωες πράγματα κι απ’ αυτούς τους
3να είμαστε
τελευταίοι
πρωτοπαλίκαρα
Δεν μπορούμε
να αφήνουμε
τους της πατρίδας του, τις φιλόξενες ιερείς εξομολόγους. (κι αυτοί
του
χαρισματικού
αρχηγού
Ιρλανδούς
να
μας
εντυπωσιάζουν
τους Willy Brandt. Από τουςμε καρδιές που κατοικούν στη χώρα πηγαίνουν στην Τράπεζα).
την δική τουςδικούς
παρέλαση»
ελληνικά
δεινή Άσε
προςπου
όλες
τις διπλωματικές
οι εξομολογήσεις
δενκαι
παραπάνω
μας κατέληξε.
αρκετοί
ώσπου προξενεία.
ο άλλος δενΗάντεξε.
Με τη σειρά της η Γενική Πρόξενος του,
οικονομική κατάσταση της Ελλάδας είναι
έμμισθες
προξενικές
αρχές,
μεκαι
θέμα
πια
της
μόδας,
αλλά
ευεργετήθηκαν από την SPD Του
να σταματήσει και με
της Κύπρου κ. Κούλα Σοφιανού είχε λέει
αναγκάσει
πέρσι
το
υπουργείο
«Εορτασμός
εθνικής
επετείου
με
θέσεις στη
Welle βουρκωμένα μάτια του απαντάει παλιά, ποτέ οι άνθρωποι δεναπό
χαιρετώντας
τους Deutsche
παρευρισκομένους
Εξωτερικών να καταργήσει τις τα λέγανε όλα στους παπάδες
για
τις «το
ελληνικές
τα λόγια του ποιητή:
«Σώπα,
είπε πως
μήνυμα τηςεκπομπές
Κυριακής με
δεξιώσεις-εκδηλώσεις
για την
εθνική
(Συνέχεια στη σελίδα 12)
(Βάσος
Μαθιόπουλος, τη χώρα που μου λες τη γνώρισα, που τους εξομολογούσαν.
(Συνέχεια από σελίδα 3)

Οι ομογενείς
πλήρωσαν
την παρέλαση!

Στον τραπεζικό όμως λένε τα να αναχωρούμε οικογενειακώς
πράγματα με το όνομά τους: για την αγαπημένη μας πατρίδα
κύριε Νικόπουλε, έχω αυτές κι Ελλάδα. Θα θυμούνται οι
αυτές τις οικονομίες, τι να κάνω; παλαιότεροι, ότι η προσωρινή
δεν θέλω να μάθει τίποτα ο επιστροφή, η ποθητή μας άδεια,
άνδρας μου. Είναι χαρτοπαίκτης, γινόταν στην αρχή οδικώς μέσω
είναι του πιοτού, είναι του Αυστρίας και Γιουγκοσλαβίας
καφενείου, είναι γυναικάς κλπ. που το μήκος της δεύτερης δεν
Και από την άλλη μεριά: το έλεγε να τελειώσει. Ο δρόμος
μάτι της γυναίκας μου γυαλίζει ένας και μοναδικός και σε άθλια
επικίνδυνα, κύριε διευθυντά, κατάσταση. Η κυκλοφορία
REALTY
(1974) ltd
δεν την έχω πια εμπιστοσύνη. MACDONALD
μεγάλη
και
αχαλίνωτη.
2105
West
38th
Avenue,
Vancouver,
Το ποσό αυτό πρέπει να•μείνει Εκατοντάδες κάθε καλοκαίρι τα
B.C., V6Mδυστυχήματα,
1R8
μυστικό στο όνομά μου, για την αυτοκινητιστικά
ώρα την κακιά και τη δύσκολη, πολλές δεκάδες οι νεκροί,
για τα παιδιά, αν όλα δεν πάνε ΓΙΑ
Τούρκοι,
Έλληνες, τουρίστες,
ΤΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΑΣ
TANIA
OIKONOMOY
καλά
με τη γυναίκα
μου και στο ντόπιοι κ.α. Κάθε δυο-τρία
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
τέλος χωρίσουμε. Αχ, βιβλίο χιλιόμετρα και σταυρός, κάθε
604-264-6633
ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ
τρίτομο θα μπορούσε κανείς να χαντάκι
και ένα αυτοκίνητο με
συγγράψει πάνω σ’ αυτό το θέμα. γερμανικά νούμερα. Φτάναμε
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ
ΤΗΝ
ΤΑΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Αλλά
είναι και το καταραμένο το
στον
προορισμό
μας, στο σπίτι
ΕΜΠΕΙΡΗ
ΣΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΚΑΘΕ
ΕΛΛΗΝΑ
απόρρητο που μας καταδιώκει μας, με την ψυχή
στο στόμα.
μέχρι τον τάφο.
Ανάβαμε κερί στην Παναγιά του
χωριούFax:
και την
παρακαλούσαμε
Tel: 604-263-1911 (24 Hours)
604-266-3514
Ο Αύγουστος μήνας, λοιπόν, η Χάρη της να μας συνοδεύει
είναι ο ευλογημένος μήνας των και κατά την επιστροφή μας
Ç ÔÜíéá Ïéêïíüìïõ
åý÷åôáé
ανθρώπων
από τα πολύ
παλιά óôïõò
στη áîéüôéìïõò
χώρα της ðåëÜôåò
εργασίας ôçò,
μας.
óõããåíåßò,
ößëïõò
êáé
óå
üëç
ôçí
ÏìïãÝíåéá
χρόνια. Ο μήνας της ξεγνοιασιάς Έπειτα, όλως ξαφνικά, αλλάξανε
και της αφθονίας, ο μήνας που τα πολιτικά πράγματα και ούτε
ο τζίτζικας σκάει από το πολύ που προφτάσαμε να χαρούμε
τραγούδι και ο μέρμηγκας από την την περίφημη Autoput, τον
πολλή δουλειά. Αυτό το γνώριζαν αυτοκινητόδρομό τους που
φαίνεται οι εργοστασιάρχες στη γινόταν με γοργούς ρυθμούς με
Γερμανία αλλά και αλλού. Το τα χρήματα της Ευρωπαϊκής
ίδιο και εκείνοι που επινόησαν τα Τράπεζας. Φλόγες τυλίξανε
εκπαιδευτικά συστήματα. Έτσι τη γείτονα χώρα. Διαλύσανε
μας έγινε συνήθειο να παίρνουμε
την άδειά μας τον Αύγουστο και
(Συνέχεια στη σελίδα 19)

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ

6 Γνώμη

Φιλέτο Πέρκας
•
500g φιλέτο πέρκας
•
150ml μαγιονέζα Light
•
200g τοματάκι ψιλοκομμένο
•
1 σκελίδα σκόρδο
•
3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
•
2 κουταλιές της σούπας μαϊντανό
•
αλάτι & πιπέρι
Ξεκινάμε!
•
1
Ανακάτεψε
τη μαγιονέζα
, το
ελαιόλαδο
, τα
μπαχαρικά
και τα μυρωδικά κρατώντας την
ψιλοκομμένη τομάτα στην άκρη.
•
2 Άπλωσέ την σε ένα ταψάκι
και από πάνω βάλε το φιλέτο ψαριού να
ξαπλώσει, αφού το αλατοπιπερώσεις.
•
3 Άλειψε το ψάρι με το ωραίο μίγμα
που έφτιαξες και ψήσε για 30 λεπτά. Τόσο
απλά…

Πιπεριές γεμιστές με τυρί & κιμά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 μεγάλες, πράσινες πιπεριές
½ κιλό κιμά μοσχαρίσιο
1 μέτριο κρεμμύδι
300 γρ. τρίμμα ψωμιού
150 γρ. γραβιέρα (ώριμη) κομμένη
σε κύβους
2 κ.σ. ελαιόλαδο
1 τριμμένη “σπιτική τομάτα”
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
Αλάτι
Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
1 κ.σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό

Ξεκινάμε!

•
1 Ξεκίνησε περνώντας σε
ένα τηγάνι τα τρίμματα ψωμιού με
τη μία κουταλιά ελαιόλαδo και το
σκόρδο, μέχρι να χρυσίσουν.
•
2 Γέμιση ετοιμάσου, ήρθε
η σειρά σου! Σόταρε ελαφρώς το
κρεμμύδι σε μια κατσαρόλα και
πρόσθεσε τον κιμά ανακατεύοντας, για να πάρει χρώμα.
•
3 Ρίξε τώρα την τριμμένη τομάτα–τη μισή, όχι όλη- και
άφησε την κατσαρόλα στη φωτιά, μέχρι να απορροφηθούν τα υγρά.
•
4 Την άλλη μισή τριμμένη τομάτα, μαζί με τα τρίμματα
ψωμιού, το τυρί, το υπόλοιπο ελαιόλαδo, το αλάτι και το πιπέρι, ρίξ’
το σε ένα μπολ και ανάμιξε τα υλικά.
•
5 Ας δείξουμε και λίγο ενδιαφέρον για τις πιπεριές που
έμειναν παραπονεμένες: αφού τις πλύνεις, στέγνωσέ τις, κόψ’ τις
στη μέση και αφαίρεσε τους σπόρους.
•
6 Και η στιγμή που περιμέναμε: γέμισε τις πιπεριές, πρώτα
με μια στρώση κιμά και μετά με το μίγμα τυριού.Μπορείς πια να
τις τοποθετήσεις σε ταψάκι, μαζί με μισό ποτήρι νερό και λίγο
ελαιόλαδο
, και να τις ψήσεις για 20 λεπτά σε φούρνο που έχεις προθερμάνει.
Τα υπόλοιπα είναι διαδικαστικά: γαρνίρισμα με ψιλοκομμένο
μαϊντανό και σερβίρισμα!
Καλή όρεξη!

Μπάμιες τηγανιτές
Υλικα
500 γρ. μπάμιες (τις μεγάλες
όμως, όχι τις μικρές-μικρές γιατί
λιώνουν)
- ξύδι
- αλάτι
- αλεύρι
- νερό
- ελαιόλαδο

Εκτελεση
1. Καθαρίζουμε τις μπάμιες
και τις βάζουμε σε ένα
στραγγιστήρι αφού τις έχουμε
ραντίσει με ξύδι για να φύγουν
τα σάλια τους!
2. Τις αφήνουμε ένα μισάωρο
για να φύγουν τα σάλια τους και
τις ξεπλένουμε καλά .

3. Τώρα μπορούμε να τις
μαγειρέψουμε.
4. Βράζουμε λίγο νεράκι
και τις ζεματάμε (δηλαδή
αφήνουμε να πάρει βράση το
νερό και τις ρίχνουμε μέσα να
παρουν 2 βράσεις. Μετά τις
στραγγίζουμε )
5. Καίμε καλά το λάδι,
αλευρώνουμε τις μπάμιες αφού
τις έχουμε αλατίσει.
6. Τις βουτάμε αφού τις
έχουμε αλευρώσει σε νερό
(αυτό το κάνουμε για να
πιάσουν κρούστα) και τις
ρίχνουμε στο τηγάνι.

Kλασικό κέικ καρυδάτο
Προθερμαίνετε το φούρνο
στους 180°C. Βουτυρώνετε
και αλευρώνετε μια μέτρια
μακρόστενη φόρμα, ντύνετε
τον πάτο της με αντικολλητική
λαδόκολλα και την βουτυρώνετε
και αυτή.

Ψιλοκόβετε με μαχαιράκι, ή
βάζετε την καρυδόψιχα στο
πολυμίξερ και την χτυπάτε
για λίγο με διακεκομμένες
κινήσεις του μοτέρ για να την
ψιλοκόψετε (δεν πειράζει αν
αλέσετε και λίγη).
Χτυπάτε με το μίξερ σε ένα
μεγάλο μπολ το βούτυρο
μέχρι να γίνει σαν κρέμα
και προσθέτετε τμηματικά
τη ζάχαρη συνεχίζοντας το
χτύπημα, μέχρι να αφρατέψει.
Ύστερα, προσθέτετε έναένα τα αβγά συνεχίζοντας
το χτύπημα και ύστερα
χαμηλώνετε την ταχύτητα του
μίξερ και προσθέτετε (με τη
σειρά) τμηματικά το αλεύρι,
το αλάτι, το μπέικιν πάουντερ,
την κανέλα, τα αλεσμένα
γαρύφαλλα και το ξύσμα, πάντα
συνεχίζοντας το χτύπημα. Τέλος,
ανακατεύετε μέσα με σπάτουλα
ή κουτάλι την καρυδόψιχα
και αδειάζετε το μίγμα στην
προετοιμασμένη φόρμα.
Ψήνετε το κέικ για 40 περίπου
λεπτά, ή μέχρι που ένα σουβλάκι
που θα μπήξετε στο κέντρο του
να βγαίνει στεγνό. Το αφήνετε
να κρυώσει για 10 λεπτά πάνω
σε μια σχάρα, ύστερα ξεκολλάτε
τον περίγυρό του με ένα πλατύ
μαχαίρι και το ξεφορμάρετε. Το
αφήνετε να κρυώσει εντελώς
πριν το σερβίρετε.
ΥΛΙΚΑ
1 φλ. καρυδόψιχα (όχι
αλεσμένη),
150 γρ. (10 κοφτές κουταλιές ή
ελέγξτε το βάρος του πακέτου) +
λίγο για τη φόρμα,
3/4 φλ. ζάχαρη,
3 αβγά,
1 3/4 φλ. κοσκινισμένο αλεύρι +
λίγο για τη φόρμα,
1 πρέζα αλάτι,
1 κουταλάκι μπέικιν πάουντερ,
1 κοφτό κουταλάκι κανέλα,
1 γερή πρέζα αλεσμένα
γαρύφαλλα,
1 κοφτό κουταλάκι ξύσμα
λεμονιού.

6 ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ:
ΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ!
Όσο τρελές ή οπισθοδρομικές και αν μοιάζουν, οι προλήψεις
είναι βαθιά ριζωμένες στον δυτικό πολιτισμό –και όχι μόνο σε
αυτόν– και μετρούν μερικές χιλιετίες ύπαρξης η καθεμιά. Πώς
και από πού μας προέκυψαν οι… μαζικές φοβίες;
Το νούμερο 13: Μία από τις πιο διαδεδομένες προλήψεις στον
κόσμο, το ότι το νούμερο 13 είναι γρουσούζικο νούμερο, έχει και
τη δική της… φοβία, με το ελληνικότατο όνομα treiskaidekaphobia. Αν βιαστήκατε να γελάσετε, να υπενθυμίσουμε πως κανένα
αεροδρόμιο στον δυτικό κόσμο δεν διαθέτει πύλη νούμερο 13,
σχεδόν σε όλα τα αεροπλάνα η σειρά 14 ακολουθεί την… 12 και
τα περισσότερα ξενοδοχεία δεν έχουν δωμάτιο 13. Δεν μιλάμε,
λοιπόν, για μια απλή φοβία μερικών τρελών, αλλά για βαθιά
ριζωμένη στον δυτικό πολιτισμό πρόληψη. Κατά μία θεωρία, ο
αριθμός 13 θεωρείται γρουσούζικος γιατί ο Ιούδας ήταν ο δέκατος
τρίτος μαθητής του Χριστού. Σύμφωνα με μία άλλη, η εξήγηση
βρίσκεται πολύ πιο πίσω στην ιστορία. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι
πίστευαν ότι η πνευματική ανάληψη (σκεφτείτε την σαν την
Νιρβάνα των Ινδουιστών, αλλά με πεπερασμένο αριθμό σταδίων)
συντελείται σε δώδεκα στάδια σε αυτήν την ζωή, κι ένα δέκατο
τρίτο, το αιώνιο, στην μετά θάνατον. Αν και για τους Αιγύπτιους
το 13 είναι τυχερό νούμερο, οι Δυτικοί μελετητές θεώρησαν
πως συμβολίζει τον θάνατο –εξ ου και η γρουσουζιά. Επίσης,
στο Τραγούδι της Ιστάρ, ένα έπος των Αρχαίων Βαβυλωνίων, η
Θεά των Νεκρών αναφέρεται με το όνομά της στον δέκατο τρίτο
στίχο. Οι Βαβυλώνιοι απέδιδαν στον αριθμό σκοτεινές δυνάμεις:
ο (μεταγενέστερος) κώδικας του Χαμουραμπί περνά από τον νόμο
νούμερο 12 σε εκείνον με το νούμερο 14 –ακριβώς όπως οι σειρές
καθισμάτων των αεροπλάνων.
Η μαύρη γάτα: Στην αρχαία Αίγυπτο, η θεά Bast ήταν μια μαύρη
θηλυκή γάτα. Στην προσπάθεια υποβάθμισης και εν συνεχεία
εξαφάνισης των υπολοίπων θρησκειών –αρχαίων, παγανιστικών,
ειδωλολατρικών κλπ– οι Χριστιανοί έπεισαν τον κόσμο, των
Αιγυπτίων περιλαμβανομένων, πως όλες οι μαύρες γάτες είναι
μεταμφιεσμένοι δαίμονες, που πρέπει να καταστραφούν. Η
αξιοπιστία που προσδίδουν μερικές χιλιετίες ακόμη και στην πιο
τρελή ιστορία είναι ανίκητη.
Η σκάλα: Υπάρχουν δύο θεωρίες που εξηγούν γιατί το να περνάς
κάτω από μια σκάλα θεωρείται γρουσουζιά. Η πρώτη υποστηρίζει
πως το τρίγωνο που σχηματίζει η σκάλα με τον τοίχο και το δάπεδο
συμβολίζει την Αγία Τριάδα, οπότε εισβάλλοντας στον χώρο
προσβάλλεις την υπόσταση του θεού, κι έρχεσαι αντιμέτωπος
με την οργή του. Η δεύτερη θεωρία βασίζεται σε μια παλιά
βρετανική παράδοση, η οποία λέει πως οι δήμιοι των Μεσαίωνα
χρησιμοποιούσαν σκάλα για να κρεμάσουν κάποιον στην κρεμάλα.
Αν περάσεις κάτω από την σκάλα, θα τραβήξεις το βλέμμα του
δήμιου, ο οποίος συμβολίζει τον θάνατο.
Ο καθρέφτης: Για πολλούς αρχαίους λαούς, η αντανάκλαση του
ανθρώπου –στο νερό, αρχικά, και αργότερα σε διαφόρων ειδών
μέταλλα– είναι η αναπαράσταση της ψυχής του. Αν η εικόνα
παραμορφωθεί, ενώ κάποιος καθρεφτίζεται, π.χ., στη λίμνη, αυτό
είναι σημάδι επερχόμενης καταστροφής. Η χρονική διάρκεια της
γρουσουζιάς, τα επτά χρόνια, καθιερώθηκαν ως προκατάληψη
από τους αρχαίους Ρωμαίους, οι οποίοι ήταν και οι πρώτοι που
κατασκεύασαν και χρησιμοποίησαν γυάλινους καθρέφτες. Εκείνοι
πίστευαν πως το ανθρώπινο πνεύμα αναγεννιέται κάθε επτά χρόνια.
Χτύπα ξύλο: Η συγκεκριμένη πρόληψη είναι ελληνικής
προέλευσης. Αγγίζοντας μια βελανιδιά, το ιερό δέντρο του Δία,
οι αρχαίοι Έλληνες ζητούσαν χάρη από τον πατέρα των θεών –ή
απλά επικοινωνούσαν μαζί του. Η πεποίθηση πέρασε σε αρκετές
παγανιστικές θρησκείες, που πίστευαν ότι τα πνεύματα κατοικούν
μέσα στις βελανιδιές, και άρα αγγίζοντας το δέντρο μπορεί κανείς
να επικοινωνήσει μαζί τους και να ζητήσει προστασία. Κάπως έτσι
το «χτύπα ξύλο» έφτασε μέχρι τον 21ο αιώνα.
Το λαγοπόδαρο: Και, αν θέλετε να ξέρετε, όχι οποιοδήποτε
λαγοπόδαρο: το πίσω αριστερό πόδι του λαγού είναι που φέρνει
τύχη στον κάτοχό του –κάπως σαν το, πιο δυσεύρετο, κοκαλάκι της
νυχτερίδας. Η πρόληψη αυτή θεωρείται μία από τις παλαιότερες
του κόσμου: οι μελετητές την χρονολογούν από το 600 π.Χ.
Λέγεται, μάλιστα, πως μεταφέρθηκε στην Αμερική –όπου και έγινε
δημοφιλής, χάρη στο εμπόριο που προέκυψε από αυτήν– μαζί με
τους σκλάβους από την Αφρική, οι οποίοι πίστευαν, όπως και οι
περισσότεροι λαοί, ότι ο λαγός και το κουνέλι συμβολίζουν την
αναπαραγωγή και κατ’ επέκταση την αφθονία. Τα πίσω πόδια
θεωρούνται τυχερά, γιατί όταν ο λαγός τρέχει είναι τα πρώτα που
ακουμπούν το έδαφος. Η υπεροχή του αριστερού έναντι του δεξιού
ποδιού του λαγού ακόμα μελετάται.
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A letter to Canadians from the Honourable Jack Layton
Toronto, Ontario- August 20, 2011
Dear Friends,

Tens of thousands of Canadians have written to me in recent
weeks to wish me well. I want to
thank each and every one of you
for your thoughtful, inspiring and
often beautiful notes, cards and
gifts. Your spirit and love have lit
up my home, my spirit, and my
determination.
Unfortunately my treatment has
not worked out as I hoped. So I
am giving this letter to my partner Olivia to share with you in
the circumstance in which I cannot continue.
I recommend that Hull-Aylmer
MP Nycole Turmel continue her
work as our interim leader until
a permanent successor is elected.
I recommend the party hold a
leadership vote as early as possible in the New Year, on approximately the same timelines
as in 2003, so that our new leader
has ample time to reconsolidate
our team, renew our party and
our program, and move forward
towards the next election.
A few additional thoughts:
To other Canadians who are on
journeys to defeat cancer and to
live their lives, I say this: please

don’t be discouraged that my
own journey hasn’t gone as well
as I had hoped. You must not lose
your own hope. Treatments and
therapies have never been better
in the face of this disease. You
have every reason to be optimistic, determined, and focused on
the future. My only other advice
is to cherish every moment with
those you love at every stage of
your journey, as I have done this
summer.
To the members of my party:
we’ve done remarkable things
together in the past eight years.
It has been a privilege to lead
the New Democratic Party and
I am most grateful for your confidence, your support, and the
endless hours of volunteer commitment you have devoted to our
cause. There will be those who
will try to persuade you to give
up our cause. But that cause is
much bigger than any one leader.
Answer them by recommitting
with energy and determination to
our work. Remember our proud
history of social justice, universal health care, public pensions
and making sure no one is left
behind. Let’s continue to move
forward. Let’s demonstrate in

everything we do in the four
years before us that we are ready
to serve our beloved Canada as
its next government.
To the members of our parliamentary caucus: I have been
privileged to work with each
and every one of you. Our caucus meetings were always the
highlight of my week. It has
been my role to ask a great deal
from you. And now I am going
to do so again. Canadians will
be closely watching you in the
months to come. Colleagues,
I know you will make the tens
of thousands of members of
our party proud of you by demonstrating the same seamless
teamwork and solidarity that
has earned us the confidence of
millions of Canadians in the recent election.
To my fellow Quebecers: On
May 2nd, you made an historic
decision. You decided that the
way to replace Canada’s Conservative federal government
with something better was by
working together in partnership
with progressive-minded Canadians across the country. You
made the right decision then; it
is still the right decision today;
and it will be the right decision right through to the next
(Cont. page 18)

Minister Baird Meets with U.S. Ambassador-at-Large for International Religious Freedom
Washington, D.C.August 3, 2011
John Baird, Canada’s Foreign
Affairs Minister, meets with
Dr. Suzan Johnson Cook, U.S.
Ambassador-at-Large for International Religious Freedom, in
Washington, D.C., on August 3,
2011. The two discussed Canada’s
plan to introduce an Office of Religious Freedom, as promised in the
government’s most recent Speech
from the Throne.
Minister Baird continues to meet with representatives of like-minded countries and other stakeholders
to seek input on how Canada’s Office of Religious Freedom might contribute most effectively to the
global promotion and protection of basic religious freedoms.

AHEPA Journey to Greece Concludes
The 2011 AHEPA Journey to Greece Program has come to a conclusion and by all accounts it was a resounding success. A total of
42 students representing 11 states and Canada will participate over
the programs two sessions: Session One, June 27 to July 15, and
Session Two, July 9 to August 5. The AHEPA Journey to Greece
Program offers students the ability to earn up to nine transferable
college credits by studying about ancient and modern Greece at the
University of Indianapolis, Athens, AHEPA’s partner in the program.
This year’s Journey featured:
• the unique opportunity for students to enroll in a Service Learning course and offer their volunteer services at the Special Olympics Games for credit,
• a land excursion to ancient Greek sites,
• a five-day cruise aboard the Louis Hellenic Cruise Line ship
“Majesty” to the Greek Islands and Turkey made possible through
a generous grant from the National Hellenic Society,
• a foreign policy class sponsored by the American Hellenic Institute Foundation.
Also as part of the curriculum, students visit the American Embassy, the Hellenic Parliament, the Hellenic Ministry of Foreign
Affairs, and the Acropolis Museum. They also get to brush up on
their dancing skills with an evening at the Dora Stratou Greek Folk
Dance Theater where they also taken in a performance. In addition, local AHEPA chapters of Greece provided a number of activities and programs for the students.
Read more about the 2011 Program by visiting its blog, http://journeytogreece2011.blogspot.com/, and download the latest bulletin!
• “Like” the AHEPA Journey to Greece on Facebook, http://www.
facebook.com/pages/Ahepa-Journey-to-Greece/212699755421585
Congratulations to Program Director Dr. Jim Dimitriou, PSP and
Dr. Peter Wilkins, University of Indianapolis, Athens’ coordinator
for the program for putting together another successful season.
In six years, the JTG has 382 alumni from more than 71 universities representing 28 states and Canada.
In their own words…
“This was the most amazing trip, I am so grateful to everyone who
gave their time to put this trip on. I learned so much and made so
many friends, and in addition I really feel that I really was able to
immerse myself into the culture. It was an incredible experience
and nothing could have made this trip more perfect.” – Aletha Vassilakis
No one will ever understand how much this trip meant to me. I
met some of the most wonderful people in the world that I will
never forget. I am so proud to be Greek! I loved working the Special Olympics so I can make a difference in someone’s life. I feel
so honored and privileged to have had such a great experience. I
would do it all again in a heartbeat. I would love to come back as
a chaperone. I miss everyone!” – Kellie Noyes AHEPA would like
to thank The National Hellenic Society (NHS) for their financial
support of the AHEPA Journey, as well as the American Hellenic
Institute (AHI) and Hellenext. The AHEPA Journey to Greece began in 1968. Since 2004 AHEPA has sent close to 400 students to
Greece for College Credit.
Basil N. Mossaidis Executive Director AHEPA
basil@ahepa.org
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Η νέα και ωραία Εθνική!

ÁèëçôéêÜ
Απογειωμένος στον ουρανό με τ’ άστρα
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (Πηγή:Φιλελεύθερος Κύπρου) 24/08/11
YES! Το ξανάκανε. Όπως το 2009. Αυτή τη φορά τα
ευεργετήματα από την πρόκρισή του στις 32 καλύτερες
ομάδες της Ευρώπης είναι πολύ περισσότερα. Αυτή τη φορά
του δίνεται η ευκαιρία να απογειωθεί -με όλη τη σημασία
της λέξης- στον ουρανό με τ’ αστέρια! Από πολλές απόψεις
και ουχί μόνο αγωνιστικά και οικονομικά...
Με ένα σύντομο flash back στο 2009 θα δείτε πως ο ΑΠΟΕΛ
εκείνης της περιόδου δεν είναι ο ίδιος με την τωρινή
ομάδα. Απ’ όλες τις απόψεις. Αν, θυμάστε, τότε η διοίκηση
Ερωτοκρίτου διένυε τους πρώτους μήνες ζωής της, μετά την αποχώρηση του Κυριάκου Ζιβανάρη (αρχές
του χρόνου). Η ομάδα, αν και επαρκώς στελεχωμένη, δεν είχε τη λάμψη και την εμπορική αξία της τωρινής.
Τα οικονομικά της εταιρείας δεν ήταν στα καλύτερά τους και μέσα από την πρόκριση στους ομίλους, της
δινόταν η ευκαιρία να κλείσει τη «μαύρη τρύπα» που έχασκε από καιρό στα ταμεία της. Πράγμα το οποίο
και έπραξε. Όλα αυτά σαφώς και αποτέλεσαν το εφαλτήριο για να δημιουργηθεί η ομάδα, που «πουλάει»
τρέλα στο διάβα της. Αυτό θα πει συνετή οικονομική και αγωνιστική διαχείριση.
Ερχόμαστε τώρα στο σήμερα. Τρίτη 23 Αυγούστου, ώρα 23:41, ο Βίκτορ Κασάι σφυρίζει τη λήξη του
αγώνα, που βρίσκει τον ΑΠΟΕΛ στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. Είκοσι και πλέον χιλιάδες φίλοι των
«γαλαζοκίτρινων», στο γήπεδο και ασφαλώς πολύ περισσότερες, από τα σπίτια, τις καφετερίες, τα pub και
τις μπιραρίες, ξεχύνονται πάλι στους δρόμους. Πορτοκαλί τρέλα. Ό,τι και να πεις, είναι λίγο. Οι φίλοι της
ομάδας έχουν κάθε λόγο να τρελαίνονται και δηλώνουν μεθυσμένοι από το νέκταρ της πρόκρισης, που
τους πρόσφερε για δεύτερη φορά, σε τρία χρόνια, η ομάδα τους. Διοίκηση, τεχνική ηγεσία και μικρότερο
βαθμό οι ποδοσφαιριστές (που κι αυτοί ζούνε στο δικό τους κόσμο, το δικό τους παραμύθι και με όλο τους
το δίκιο) προσπαθούν να διατηρήσουν σώας τας φρένας, αφού βλέπουν πως τα καλύτερα έρχονται και για
να έρθουν πρέπει να συμπεριφερθούν ανάλογα…
Πώς; Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, όπως και πριν από δύο χρόνια. Με τη διαφορά πως, αυτή τη φορά, έχει
έτοιμη και στημένη ομάδα, με μέσο όριο ηλικίας, εμπορική αξία και ποιότητα που μπορεί να τον τραβήξει
για ένα, δύο χρόνια ακόμα. Όπερ εστίν μεταφραζόμενον πως ο ΑΠΟΕΛ μπορεί πλέον άνετα να κοιτάξει
μακριά και να δημιουργήσει ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει για πολλά χρόνια. Φτάνει, επαναλαμβάνουμε,
να κάνει ανάλογη διαχείριση των εκατομμυρίων που θα μπουν στα ταμεία της εταιρείας. Κοντολογίς ο
ΑΠΟΕΛ, χωρίς καμία δόση υπερβολής, αλλάζει επίπεδο (το οποίο επίπεδό του ήταν ένα κλικ πιο μπροστά
από τις υπόλοιπες ομάδες) και από τους ανθρώπους που κρατούν στα χέρια τους τις τύχες της ομάδας
εξαρτάται, αν θα βάλει μπρος για μια νέα χρυσή δεκαετία, όπως ήταν αυτή του 2001 - 2011.

«Ερυθρόλευκος» ο Μακούν!
Tου ΓΙΩΡΓΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΗ
Μια
σπουδαία
μεταγραφή
βρίσκεται προ των πυλών κι
αναμένεται να επικυρωθεί τη
Δευτέρα! Ολυμπιακός και Αστον
Βίλα τα βρήκαν σε όλα κι ο Ζαν
Μακούν έφτασε την Κυριακή
(28/8) το απόγευμα στην Αθήνα.
Λίγες ώρες αργότερα, όπως
ενημέρωναν οι πρωταθλητές,
επήλθε οριστική συμφωνία
και με τον παίκτη και έτσι το
μεσημέρι της Δευτέρας (29/8,
15:30) θα παρουσιαστεί επίσημα,
έχοντας περάσει πρώτα τις
ιατρικές εξετάσεις και υπογράψει
συμβόλαιο συνεργασίας!
Οπως προαναφέραμε λοιπόν,
ο Μακούν βρίσκεται από το
απόγευμα της Κυριακής στην
χώρα μας. Ο Καμερουνέζος
μέσος έφτασε στο «Ελευθέριος
Βενιζέλος» λίγο πριν τις 18:00
με πτήση της British Airways
(ΒΑ 632), συνοδευόμενος από
μάνατζερ και φυγαδεύτηκε από
ανθρώπους του Ολυμπιακού
χωρίς να γίνει αντιληπτός από
τους εκπροσώπους του Τύπου,
κάτι που σημαίνει ότι δεν έγινε
και κάποια δήλωση.
Ο Μακούν θα καταλύσει απόψε
σε ξενοδοχείο κι αύριο (29/8)
θα περάσει από τις απαραίτητες
ιατρικές
κι
εργομετρικές
εξετάσεις κι ακολούθως θα
υπογράψει
συμβόλαιο
για
ένα χρόνο (σ.σ.: με τη μορφή
δανεισμού), με τους Πειραιώτες
να διατηρούν οψιόν αγοράς.
Ετσι κλείνει η μεγαλύτερη
«τρύπα» στο ρόστερ των
«ερυθρόλευκων» που δεν ήταν
άλλη από τη θέση του αμυντικού
χαφ. Με την προσθήκη λοιπόν
του έμπειρου Καμερουνέζου,

ο Ολυμπιακός βρίσκει στο
πρόσωπό του τον παίκτη που
θα ισχυροποιήσει την μεσαία
γραμμή.
Τα ονόματα που ακούστηκαν
ήταν πολλά, τα... άκυρα ακόμα
περισσότερα και η αγωνία
στις τάξεις της διοίκησης, του
Ερνέστο Βαλβέρδε και των
οπαδών
χτύπησε
κόκκινο.

Ωστόσο,
το
καλύτερο
ο
Ολυμπιακός το κρατούσε για το
τέλος.
Οι Πειραιώτες έδειξαν μεγάλη
υπομονή στις διαπραγματεύσεις
-με την Αστον Βίλα στην
προκειμένη- καθώς το ίδιο
έκαναν και στις άλλες υποθέσεις
και τελικά αυτή η υπομονή αλλά
και η επιμονή τους, δικαιώθηκε.
Αν όλα πάνε καλά με τις εξετάσεις,
ο Καμερουνέζος διεθνής (54
συμμ. 3 γκολ) καλείται να
πιάσει αμέσως δουλειά για να
καλύψει το χαμένο έδαφος και
να μπει στο κλίμα της ομάδας
με το στοίχημα του Βαλβέρδε
να αποτελεί η ετοιμότητά του
στην πρεμιέρα των ομίλων
του Champions League με την
Μαρσέιγ στο Καραϊσκάκη στις
13 Σεπτεμβρίου.

Η Εθνική ομάδα Μπάσκετ είναι έτοιμη να
ταξιδέψει στην Λιθουανία για το Eurobasket του 2011 (31/8-18/9)! Η αρχική 16άδα
αλλά και η τελική 12άδα, που ανακοίνωσε
ο καινούριος ομοσπονδιακός προπονητής,
Ηλίας Ζούρος, έκανε σίγουρα εντύπωση!
Η φετινή Εθνική είναι αναμφίβολα μια
ομάδα χωρίς «μεγάλα» ονόματα, χωρίς
«σταρ», αλλά με νέα παιδιά που έκαναν
πολύ καλές εμφανίσεις στις ομάδες τους
την περασμένη σεζόν, με όρεξη και πάθος,
που θέλουν να δουλέψουν σκληρά και να
κατακτήσουν μια θέση στην πρώτη 6άδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
που οδηγεί στους Προολυμπιακούς Αγώνες του 2012!
Η Ελλάδα στην προετοιμασία της πήρε μέρος σε 4 Φιλικά Τουρνουά.
Αρχικά αντιμετώπισε την Ιταλία, το Ισραήλ και τη Ρωσία στο «European Basketball tour - Cyprus 2011» στην Λεμεσό της Κύπρου, από όπου
έφυγε αήττητη! Μετά ταξίδεψε στο Ρίμινι της Ιταλίας. Εκεί κέρδισε την
Πολωνία και τη Βοσνία, όμως δεν κατάφερε να κερδίσει και την γηπεδούχο
Ιταλία. Τρίτος σταθμός της ήταν το Μπάμπεργκ της Γερμανίας. Εκεί έκανε
το 3 στα 3 καθώς κέρδισε Τουρκία, Γερμανία και Βέλγιο. Μια εβδομάδα
πριν ξεκινήσει το Eurobasket, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα
έλαβε μέρος στο Τουρνουά Ακρόπολις! Μετά από πολλά χρόνια όμως δεν
κατάφερε να κερδίσει την πρώτη θέση, καθώς νίκησε το Brigham Young
University και τη Βουλγαρία, αλλά έχασε για δεύτερη φορά από την Ιταλία,
στην δεύτερη παράταση ενός συγκλονιστικού αγώνα.
Η ομάδα που θα ταξιδέψει τελικά στο Βίλνιους της Λιθουανίας αποτελείται
από τους Νίκο Ζήση, Βασίλη Ξανθόπουλο, Κώστα Σλούκα, Νικ Καλάθη,
Κώστα Βασιλειάδη, Κώστα Παπανικολάου, Μάικ Μπράμος, Κώστα
Καϊμακόγλου, Κώστα Κουφό, Δημήτρη Μαυροειδή, Γιάννη Μπουρούση
και τον αρχηγό μας Αντώνη Φώτση! Στην προετοιμασία πήραν επίσης
μέρος ο Βαγγέλης Μάντζαρης, ο Ίαν Βουγιούκας, ο Πατ Καλάθης (αδερφός
του Νικ) και ο Κώστας Χαραλαμπίδης. Ο Ζούρος δεν είχε απ’ την αρχή
στη διάθεσή του τους Δημήτρη Διαμαντίδη, Κώστα Τσαρτσαρή, Θοδωρή
Παπαλουκά και Παναγιώτη Βασιλόπουλο. Ο Βασίλης Σπανούλης και ο
Στράτος Περπέρογλου παρά την θέλησή τους να ενισχύσουν την «Επίσημη
αγαπημένη» τελικά δε τα κατάφεραν λόγο τραυματισμών. Επίσης είχαν
κληθεί αρχικά και οι Λουκάς Μαυροκεφαλίδης και Σοφοκλής Σχορτσιανίτης
οι οποίοι λόγο σοβαρών οικογενειακών προβλημάτων, όπως υποστήριζαν,
δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν την Εθνική.
Η Ελλάδα στην πρώτη φάση του Eurobasket θα αντιμετωπίσει τη ΒοσνίαΕρζεγοβίνη, τη Φιλανδία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο και την Κροατία.
Μυρτώ Τσιτσιού

Χρυσοί οι Κοσμίδης-Τσολακίδης στο Ισραήλ
Κυριακή, 21 Αυγούστου 2011
Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο
πρωτάθλημα ΟΠΕΝ του Ισραήλ στην
ενόργανη γυμναστική, βρέθηκαν οι
Λευτέρης Κοσμίδης και Βασίλης
Τσολακίδης. Ο Κοσμίδης πήρε το
χρυσό μετάλλιο στις ασκήσεις εδάφους
(15.400β.) και ο Βασίλης Τσολακίδης στο δίζυγο (15.360β.), ενώ ο Βλάσης
Μάρας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο μονόζυγο (14.400β.)
Η διοργάνωση, στην οποία συμμετείχαν αθλητές από πέντε χώρες
(Ισραήλ, Ελλάδα, Κροατία, Λευκορωσία και Κύπρος), αποτέλεσε για τους
τρεις πρωταθλητές το πρώτο αγωνιστικό τεστ ενόψει του παγκόσμιου
πρωταθλήματος του Τόκιο (7-16 Οκτωβρίου), όπου θα κυνηγήσουν
την Ολυμπιακή πρόκριση. Επόμενος αγώνας προετοιμασίας θα είναι το
παγκόσμιο κύπελλο της Γάνδης (3-4 Σεπτεμβρίου).
ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ

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

Ο κ . Διακογεωργίου
Ιατρός (τ.
Νομίατρος
Δωδεκανήσου)
στο
βιβλίο του «Τα Σιάννα της Ρόδου»
περιλαμβάνει όλα όσα έχουν σχέση
με την ιστορία,της αρχαιότητες, με
τα βυζαντινά, μεταβυζαντινά και τα
ιπποτικά μνημεία, όπως τα ερείπια του
ιπποτικού κάστρου πάνω στο χωριό,
καθώς επίσης και με όσα έχουν σχέση
με τη γραπτή παράδοση του χωριού του.

Ανέκδοτα

Το αεροπλάνο

Ένας τυφλός που ήταν σε ένα
αεροπλάνο με τον αδελφό του που
ήταν πιλότος, ξαφνικά ο αδελφός
του ο πιλότος έπιασε το στήθος του
και πέθανε.
Μετά από προσπάθειες, ο τυφλός
αδελφός βρήκε το ραδιόφωνο
κάλεσε βοήθεια και τον άκουσε ο
Πύργος ελέγχου του πλησιέστερου
αεροδρομείου.

Τα Σιάννα είναι ένα από τα γραφικά
χωριά της Ρόδου και βρίσκεται χτισμένο
στην πλαγιά του βουνού ΑΚΡΑΜΙΤΗ
σε υψόμετρο 443 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το
όνομα ΣΙΑΝΝΑ προέρχεται από αρχαία εκκλησία της Οσίας Άννας.
Πότε χτίστηκε δεν υπάρχουν πληροφορίες, αλλά το χωριό και το
κάστρο του αναφέρεται από το ΒΟΣΙΟ σ’ ένα διάταγμα του 1474
που οι Τούρκοι ήθελαν να βγάλουν στρατό άταχτο από την παραλία
του χωριού.

«Πρέπει να με βοηθήσετε! Είμαι
τελείως τυφλός, ο πιλότος του
αεοπλάνου είναι νεκρός, και
πετάμε ανάποδα».
Και ο πύργος ελέγχου του απαντά:
«Καταλαβαίνω ότι πέθανε ο
πιλότος και εσύ είσαι τυφλός, αλλά
αφού είσαι τυφλός, πώς ξέρεις ότι
το αεροπλάνο πετάει ανάποδα;
“Γιατί τα σκατά έχουν φθάσει στο
σβέρκο μου».
Με τράβηξε το φως
Στον οφθαλμίατρο:
- Γιατρέ, έχω ένα πρόβλημα. Εδώ
και κάμποσο καιρό νομίζω ότι είμαι
κουνούπι!
- Δεν καταλαβαίνω γιατί ήρθατε σε
μένα. Εσείς χρειάζεστε ψυχίατρο.
- Το ξέρω. Για ψυχίατρο ξεκίνησα
και εγώ, αλλά με τράβηξε το φως
έξω από το ιατρείο σας !!!!!
Με κοροϊδεύουν

Από αριστερά ο συγγραφέας κ.Παντελής Διακογεωργίου, την ώρα που ο κ.
Διακογεωργίου αφιέρωσε το βιβλίο του στον εκδότη της ΓΝΩΜΗΣ Κώστα
Καρατσίκη. Στο μέσον ο Δικηγόρος Ρόδου κ. Γιάννης Κουμπιάδης.

Το βιβλίο του κ. Διακογεωργίου χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Στο
πρώτο κεφάλαιο καταγράφεται συνοπτικά η ιστορία της Ρόδου από
τα προϊστορικά χρόνια μέχρι και την Απελευθέρωση.
Στο δεύτερο κεφάλαιο στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το σημερινό
δημοτικό διαμέρισμα των Σιαννών, ενώ στο δεύτερο μέρος επιχειρείται
η παρουσίαση της διαχρονικής πορείας της περιοχής ξεκινώντας από
τα μεσαιωνικά χρόνια, συνεχίζοντας με τα χρόνια της κατοχής για
να καταλήξει στην Απελευθέρωση και την Ένωση της Ρόδου και της
Δωδεκανήσου με την μητέρα Ελλάδα.
Στο τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται οι αρχαιότητες και τα μνημεία
της περιοχής.
Στο τέταρτο κεφάλαιονκαταγράφονται οι Εκλησίες, τα Μοναστήρια,
τα Πανηγύρια του χωριού, καθώς και μαρτυρίες από τους Κώδικες
των ιερών αυτών ναών. Το πέμπτο κεφάλαιο διασώζει το Λαϊκό
πολιτισμό.
Ένα πολίτιμο βιβλίο για όσους αγαπούν την λαογραφία, τα αρχαία
μνημεία, πλούσιο σε φωτογραφικό υλικό, με κείμενα από επιστολές
περιηγητών, με ανέκδοτα έγγραφα των ιπποτών της Ρόδου του 15
αιώνα, με αφηγήσεις ηλικιωμένων κατοίκων των Σιαννών για ό,τι
αφορά την πολιτιστική κληρονομιά. Μια εργασία πολύτιμη για τους
απογόνους μας.
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Σιάνα Ρόδου, μετά τις γυμνασιακές του σπουδές στο
Βενετόκλειο Γυμνάσιο Ρόδου, φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθήνας και έλαβε το πτυχίο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μεταπτυχιακά φοίτησα στην Πρώην Υγειονομική Σχολή Αθηνών (σημερινή Σχολή
Δημόσιας Υγείας) απ’ όπου έλαβε το πτυχίο του Υγειονολόγου Ιατρού – ειδικότητα
Κοινωνικής Ιατρικής – Δημόσιας Υγείας.
Διατριβή: Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1980. Θέμα διδακτορικής
διατριβής «Μυκητολογική Χλωρίδα της νήσου Ρόδου».
Διατέλεσε Αντιπρόεδρος της Πανελήνιας Ένωσης Ιατρών Υγειονομολόγων –
Δημόσιας Υγείας επί σειρά ετών. Πρόεδρος επί σειρά ετών Α/βάθμιας Υγειονομικής
Επιτροπής Δωδεκανήσου. Πρόεδρος της Α/βάθμιας Επιτροπής Δωδεκανήσου. Μέλος
των Υγειονομικών Επιτροπών Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος. Μέλος
Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής ΙΚΑ Ρόδου. Αντιπρόεδρος της επιτροπής αντι-A.I.D.S.
από την ημέρα ίδρυσης της έως και σήμερα. Σήμερα Νομαρχιακή Επιτροπή αντιA.I.D.S.
Διατέλεσε επίσης Πρόεδρος και μέλος και σε πολλές άλλες οργανώσεις και υπηρεσίες.
Συγγραφικό έργο: «Μυκητολογική Χλωρίδα της Νήσου Ρόδου». Διδακτορική διατριβή.
«Τα Σιάνα της Ρόδου: Συμβολή στην Ιστορία και τη Λαογραφία».

Βιβλίο Ολυμπιονίκη πυγμαχίας Γιώργου
Στεφανόπουλου «Μια Ζωή σαν Ring»
				
Καλημέρα σας από την πολύ ζεστή Ελλάδα

Λέγομαι Γιώργος Στεφανόπουλος και είμαι o
μόνος Έλληνας Ολυμπιονίκης στην πυγμαχία
(Ολυμπιάδα Λος-Άντζελες 1984).
Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο μου
με τίτλο “Μια Ζωή σαν Ring” από τις
εκδόσεις iwrite και είναι αυτοέκδοση. Αν
και το βιβλίο είναι αυτοβιογραφικό θυμίζει
έντονα μυθιστόρημα και γι΄αυτό έχει
μεγαλύτερη απήχηση στους αναγνώστες
μυθιστορημάτων. Δεν είναι αθλητικό βιβλίο
και γι’ αυτό δεν απευθύνεται σε εξειδικευμένο
(Συνέχεια στη σελίδα 19)

-Μαμά, στο σχολείο με
κοροϊδεύουν, με λένε γκέι!
-Και ‘συ τι κάνεις;
-Τους χτυπάω με το τσαντάκι του
μέικαπ...
Μαλακίες των κομμουνιστών
Η κόρη ρωτάει τη μητέρα της:
-Μαμά, τι είναι έρωτας;
Και η μητέρα της απαντάει:
-Έρωτας κορίτσι μου είναι να
γνωρίσεις ένα πλούσιο παλικάρι, να
σου αγοράζει αυτοκίνητα,
σπίτια, να σε πηγαίνει ταξίδια, να
σου χαρίζει κοσμήματα και ρούχα,
να σου πληρώνει τα πάντα και να
είναι και ευτυχισμένος..
-Καλά βρε μαμά, και ο πόθος,
το φιλί, το καρδιοχτύπι, τι είναι;,
ρωτάει με απορία η κόρη.
Και η μητέρα απαντάει:
-Μαλακίες των κομμουνιστών.. για
να πηδάνε τζάμπα!!
O ταχυδρόμος
Ο ταχυδρόμος δουλεύει για
τελευταία ημέρα και μετά θα βγεί
στην σύνταξη.
Όλοι στις γειτονιές, που τόσα
χρόνια παρέδιδε τα γράμματα,
τον ξέρουν και επίσης ξέρουν ότι
αυτή είναι η τελευταία μέρα της
δουλειάς του.
Έτσι, από το πρωί παίρνει διάφορα
δωράκια από τους κατοίκους
της περιοχής, σε κάθε σπίτι που
πηγαίνει..
Στο τελευταίο σπίτι της διαδρομής
του, ανοίγει αυτή η πανέμορφη
ξανθιά γυναίκα, η οποία του λέει:
-Επειδή σήμερα είναι η τελευταία
σου μέρα στην δουλειά, θα ήθελα
να σου φτιάξω το πρωινό.
Ο ταχυδρόμος δέχεται και μπαίνει
στο σπίτι.
Καθώς τρώει το πρωινό του, εκείνη
μπαίνει στην κρεββατοκάμαρα και
φοράει κάτι πιο άνετο, πιο σέξυ και
ξαναπηγαίνει στην κουζίνα.
Όταν έχει τελειώσει το πρωινό
του, τον πιάνει από το χέρι
και τον οδηγεί και πάλι στην
κρεββατοκάμαρά της.
Εκεί ο υπάλληλος απολαμβάνει το
καλύτερο σεξ που είχε κάνει ποτέ
στην ζωή του.
Λίγο αργότερα και καθώς ντύνεται,
η ξανθιά έρχεται και του δίνει 5
ευρώ.
Εκείνος την κοιτάζει απορημένος
και της λέει:
-Μου προσέφερες ένα θαυμάσιο
πρωινό και έκανα μαζί σου το
καλύτερο σεξ της ζωής μου. Αυτό,
τώρα, τι είναι;
Η ξανθιά του εξηγεί:
-Ήξερα ότι σήμερα ήταν η
τελευταία μέρα στην δουλειά σου
αλλά δεν ήξερα τι να σου δώσω.
Έτσι, το πρωΐ, ρώτησα τον άντρα
μου και εκείνος μου είπε:

-Γά…σέ τον μωρέ και δώσ του,ένα
“πεντάευρο”!!!
H τσόντα
Ο σύζυγος κάθεται στον καναπέ στο
σαλόνι κάνοντας συνεχώς ζάπινγκ
ανάμεσα στα κανάλια.
Από το βάθος ακούγεται η φωνή της
συζύγου...
- Μην κάνεις μαλακίες! θα την
κάψεις την τηλεόραση...
- Τι να κάνω ρε γυναίκα; Αφού
βάλανε το μουντιάλ μαζί με την
τσόντα, δεν ξέρω ποιό από τα δυο
να δω...
- Την τσόντα δες! Μπάλα ξέρεις...
Το…πήδημα και το ηθικό
δίδαγμα!
Κάποιος ήθελε να πηδήξει μια
γκόμενα που δούλευε στο ίδιο
γραφείο με αυτόν και του άρεσε
πάρα πολύ, αλλά αυτή είχε γκόμενο
και δεν δεχόταν.
Μια μέρα, ο τύπος παίρνει την
απόφαση και της προτείνει να της
δώσει 100 Ευρώ, αν καθόταν να την
πηδήξει. Αυτή αρνήθηκε.
Τότε της λέει ότι αν τον άφηνε να
την πηδήξει θα ήταν πάρα πολύ
σύντομος. Θα πέταγε τα χρήματα
στο πάτωμα, αυτή θα έσκυβε και
μέχρι να τα πιάσει αυτός θα είχε
τελειώσει.
Η γκόμενα το σκέφτηκε για λίγο και
του είπε ότι θα ήθελε να ρωτήσει
τον γκόμενο της.Έτσι τηλεφώνησε
στον γκόμενο της και του εξήγησε
την περίπτωση.Εκείνος της λέει:
- ΟΚ ζήτησε 200 Ευρώ και πιάσε
πολύ γρήγορα τα λεφτά από το
πάτωμα, ώστε ο τύπος να μην
προλάβει να κατεβάσει ούτε τα
παντελόνια του.
Η γκόμενα λοιπόν λέει στον τύπο
ότι δέχεται την πρόταση για 200
Ευρώ και ο τύπος συμφωνεί.
Μετά από μισή ώρα ο γκόμενος της
κοπέλας περιμένει ακόμη τηλέφωνο
της, για να δει τι έγινε.
Τελικά μετά από 45 λεπτά της
τηλεφωνεί και ρωτάει τι έγινε…
… και αυτή λαχανιασμένη του
απαντάει:
-’Τον πούστη, πέταξε στο πάτωμα
κέρματα’.
ΗΘΙΚΟ ΔΙΔΑΓΜΑ: Για να μην σε
πηδήξουν, να εξετάζεις πάντα σε
βάθος μια επαγγελματική πρόταση
πριν συμφωνήσεις.”
H απορία της ξανθιάς!
Συζητάνε δυο ξανθές και λέει η μία
στην άλλη:
- Άσε είμαι πάρα πολύ
προβληματισμένη...
- Μα γιατί κούκλα μου, τι έγινε
πάλι;
- Να, χτυπάει το κουδούνι προχθές,
ανοίγω και είναι ένας παίδαρος δυο
μέτρα να με ρωτάει:
-ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΡΑΣ ΣΟΥ ΜΕΣΑ;
- Όχι, του απάντησα εγώ....και τότε
ρίχνεται επάνω μου και ...μου πετάει
τα μάτια έξω!
- Και μετά, ρωτάει η άλλη ξανθιά,
γιατί είσαι προβληματισμένη;
- Να, ήρθε ξανά χθές το πρωί,
χτυπάει το κουδούνι και είναι πάλι ο
ίδιος παίδαρος! Με ξαναρωτάει:
-ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΡΑΣ ΣΟΥ ΜΕΣΑ;
Όχι του απάντησα πάλι και ξανά με
πέταξε κάτω και μου ...έβγαλε τα
μάτια!
- Μα και γιατί είσαι
προβληματισμένη, ρωτάει ξανά η
άλλη ξανθιά....
- Που να στα λέω! Ήρθε και σήμερα
το πρωί πάλι! Χτύπησε το κουδούνι
και να πάλι ο παίδαρος!
Με ξαναρώτησε:
-ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΡΑΣ ΣΟΥ ΜΕΣΑ;
Εγώ του είπα πάλι ΟΧΙ και με
ξαναπέταξε τα μάτια έξω...
- Ε ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΓΛΥΚΙΑ
ΜΟΥ; ρωτάει επίμονα η άλλη
ξανθιά....και παίρνει την απάντηση:
-ΑΠΟΡΩ!!! ΤΙ ΝΑ ΘΕΛΕΙ ΤΟΝ
ΑΝΤΡΑ ΜΟΥ;;;;;
ΤΑΞΙΤΖΗΔΕΣ!,
Ο Τοτός και ο πατέρας του παίρνουν
βράδυ ένα ταξί να πάνε επίσκεψη
στη γιαγιά του Τοτού.
Καθώς περνάνε έξω από ένα
μπουρ, βλέπει ο Τοτός το κόκκινο
φως και ρωτάει τον πατέρα του με
περιέργεια:
- Μπαμπά τι μέρος είναι αυτό με το
κόκκινο φωτάκι;
- Α ... αυτό είναι ένα καλό μαγαζί.
- Μπουρ****!, λέει ο ταξιτζής.
- Και τι υπάρχει μέσα σ αυτό το
καλό μαγαζί, μπαμπά;
- Υπάρχουν κάτι καλές κυρίες.
- Πουτά***!, λέει ο ταξιτζής.
- Και τι κάνουν αυτές οι καλές

κυρίες, μπαμπά;
- Εξυπηρετούν κάτι κυρίους.
- Γαμ***νται!, λέει ο ταξιτζής.
- Κάνουν παιδάκια, μπαμπά;
- Ναι, λέει ο πατέρας του.
- Μπάσταρδα!, λέει ο ταξιτζής.
- Και τι γίνονται αυτά τα παιδάκια,
μπαμπά, όταν μεγαλώσουν;
- ΤΑΞΙΤΖΗΔΕΣ!, λέει ο πατέρας
του.
Πως μπορεί να καταλήξει ο
άνδρας
Στο φανάρι σταματά μια Mercedes Benz SLK 2011, την
πλησιάζει κουτσαίνοντας
ένας ζητιάνος με λερωμένα,
σκισμένα ρούχα, ξυπόλυτος,
αξύριστος, φαλακρός, χωρίς μισά
δόντια, απλώνει το χέρι:
-Κύριε σας παρακαλώ δώστε μου
λίγα λεπτά για να πάρω κάτι να
φάω.
Οδηγός τον κοιτάζει με ένα
ξαφνιασμένο βλέμμα, και του λέει:
-Αν θα σου δώσω 50 ευρώ, πες μου
την αλήθεια, θα τα ξοδέψεις στα
ποτά και τα τσιγάρα;
-Μα τι λέτε κύριε, είμαι 48 χρονών
και ποτέ δεν κάπνιζα, ούτε έπινα.
-Καλά,αν θα σου δώσω 100 ευρώ,
και είμαι σίγουρος ότι θα πας στο
μπουρδέλο, θα τα άφηνες όλα στις
πουτ@νες;
-Μα τι λέτε κύριε, είμαι 48 χρονών,
είκοσι χρόνια παντρεμένος με 2
παιδιά, και ποτέ δεν πήγα με άλλη
γυναίκα.
-Τότες άκου θα σε πάω στο σπίτι
μου, και θα πω στη γυναίκα μου να
μας σερβίρει ένα πλούσιο τραπέζι
και στο τέλος θα σου δώσω και 200
ευρο. συμφωνείς;
-Μα κύριε ντρέπομαι, κοιτάξτε τα
χάλια μου, τι θα πει η κυρά σας
όταν με δει;
-Μα εγώ θέλω να δει που
καταλήγουν οι άντρες που δεν
καπνίζουν, δεν πίνουν, και δεν
απατάν τις γυναίκες τους.
Ξανθιά στην πισίνα
Η ξανθιά κάνει μπάνιο στην πισίνα
του ξενοδοχείου και ξαφνικά,
εκεί που έκανε τις απλωτές της,
αντιλαμβάνεται πως της έχει φύγει
το κάτω μαγιό της!!!
Ψάχνει δεξιά, ψάχνει αριστερά,
αλλά μάταια! Το βρακάκι δεν
υπάρχει πουθενά! Λες κι άνοιξε η
πισίνα και το εξαφάνισε!
Τι να κάνει, έτσι μέσα στην
απελπισία, και μην μπορώντας να
πάει στο δωμάτιο, βλέπει δίπλα
από την σκάλα μία ταμπελίτσα.
θα την πάρω σκέφτεται,
θα την βάλω μπροστά, έτσι ώστε να
μην γίνω τελείως ρεζίλι...
Έτσι κι έκανε, αλλά καθώς
περπατούσε στον διάδρομο του
ξενοδοχείου, αντιλαμβάνεται
χαχανητά και διάφορα σχόλια!
Παραξενεμένη, σκέφτεται μήπως
γράφει κάτι η ταμπέλα και
κοιτώντας την την πιάνει τρόμος!!!
Η ταμπέλα έγραφε :
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ! ! !
Θα την γυρίσω από την άλλη
μεριά λέει και μόλις το κάνει,
περισσότερα χαχανητά και πιο
έντονα σχόλια ακούγονται !!!
Υποψιασμένη όμως, σκέφτεται πως
πάλι θα γράφει κάτι η ταμπέλα.
Γυρνάει να την διαβάσει και μένει
ξερή!!!
Γαβγίσματα
Ο Κώστας συζητά με ένα φίλο
του για την οικογενειακή του
κατάσταση:
“ Όταν πρωτοπαντρεύτηκα, ήταν
όλα πανέμορφα.
Όταν γύριζα σπίτι μετά από τη
δουλειά μου, ο σκύλος μου γάβγιζε
από χαρά και η γυναίκα μου, μου
έφερνε την εφημερίδα μου...
...Τώρα όμως άλλαξαν τα
πράγματα.Ο σκύλος φέρνει την
εφημερίδα και η γυναίκα μου
γαβγίζει!!!”
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ: ΓΑΜΟΙ

Την υγεία, την χαρά και την ευτυχία στη ζωή τους ευχόμαστε στο
νεαρό ζευγάρι Νίκη Καραμεσίνη και Ντίνο Χολέβα που με ευλογίες
των γονέων τους και τις καλύτερες ευχές από τους συγγενείς και
φίλους τους συνόδεψαν την λαμπρή ημέρα του γάμου τους που
τελέστηκε στο Βανκούβερ της Βρετανικής Κολομβίας στις 24
Ιουλίου 2011. Νίκη και Ντίνο να ζήσετε και με πολλούς απογόνους.

Photos by:
Sarah Karatsikis-Mathews
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UNIT #3 7424 HUME AVE
DELTA B.C., V4G 1C5

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

Σκίτσα “ΤΑ ΝΕΑ”

From VANCOUVER Seat Sales
To GREECE

MEXICO

Puerto Vallarta
Vancouver Departure
4 star Friendly Vallarta Cameleon
Gold November 12,19,26 departures

One Week all inclusive holiday
CAD 759 plus 332 in taxes

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

MEXICO

Mayan Riviera
Vancouver Departure
4 star Allegro Playacar
November 18,25 and Dec. 2 departures One week all inclusive holiday

CAD 849 plus 332 in taxes

MEXICO

MEXICO

4 star Royal Decameron Complex
October 6 departure
One week all inclusive holiday
CAD 579 plus 332 in taxes

Vancouver Departure
4 star Gran Bahia Principe Akumal
October 2 departure
One week all inclusive holiday
CAD 729 plus 332 in taxes

Puerto Vallarta
Vancouver Departure

Mayan Riviera

Dominican Republic
Punta Cana

$

849+Ταχ

United Kingdom

4 star Holiday Inn Puerto Vallarta
June 4,11,18 and 25 departures
One week all inclusive holiday
CAD 429 plus 332 in taxes

London city Package
Vancouver Departure
3 star President Hotel
September 27,30 and October 2 departure 7 days includes air hotel and
Hop on pass
CAD 789 plus 511 in taxes

Dominican Republic

United Kingdom

Vancouver Departure

Punta Cana
Vancouver Departure
4 star IFA Bavaro Village Resort and
Spa October 13,20 departures

One week all inclusive holiday
CAD 699 plus 376 in taxes

The best of Scotland
Vancouver Departure
City Hopping by Car
September 14,21,28 departures
8 days includes air guest houses and
pass
CAD 999 plus 511 in taxes
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ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΦΑΝΕΣ ΡΟΔΟΥ
Του Κώστα Καρατσίκη

Πολλοί
ντόπιοι
και
επισκέπτες λένε πως το
καλύτερο αξιοθέατο του
νησιού είναι τα... πανηγύρια
του. Σε όλα ακολουθείται
το ίδιο εθιμοτυπικό: Οι
προετοιμασίες αρχίζουν λίγες
ημέρες, με τον εσωτερικό
και εξωτερικό καθαρισμό
της
εκκλησίας.
Λίγες
μέρες ενωρίτερα στήνουν
στον γύρω χώρο τραπέζια,
καρέκλες και ψησταριές,
ηλεκτρικά ψυγεία. Στήνουν
σκηνή για τους μουσικούς και
γίνεται γλέντι. Στήνουν καταστήματα εμπόρων με παιγνίδια, ψιλικατζίδικα, πάγκοι με γλυκά
,μέλι από την περιοχή,
χαλβάδες, λουκούμια και
λουκουμάδες.
Η Ρόδος όπως και όλα
τα
ελληνικά
νησιά
παραμένουν
πιστά
στις παραδόσεις και
προσπαθούν να διατηρούν
τα έθιματά τους. Οι
κάτοικοι του κάθε νησιού
τηρούν με πίστη τα ήθη και
έθιμα που κληρονόμησαν.
Ένα από τα έθιμα που
ξεχωρίζουν στα νησιά
είναι τα πανηγύρια.
Οσοι έχουν ζήσει αυτά τα
πανηγύρια έστω και ως απλοί τουρίστες του καλοκαιριού ξέρουν με πόση αγάπη και φροντίδα
τα περιβάλλουν οι ντόπιοι, μιας και γι΄ αυτούς δεν είναι η αναπαράσταση ενός τυπικού αλλά η
συμπύκνωση των αξιών ενός ολόκληρου κόσμου, με τις παραμυθίες, τις αξίες και τις παραδόσεις
του.
Στη
Ρόδο
φέτος,
παραβρέθηκα
την
παραμονή του Σωτήρος,
στο επώνυμο εκκλησάκι του
μκρού χωριού Φάνες που
βρίσκεται 26 χιλιόμετρα
από τη Ρόδο, και είναι
μεταξύ της Σορωνής και
Καλαβάρδων. Γιόρταζε και
γίνεται κάθε χρόνο ωραίο
πανηγύρι.
Καλά, καλά ο ήλιος ακόμα
δεν είχε βασιλεύσει και
ενώ η ώρα πλησίαζε για
να αρχίσει ο μεγάλος
Εσπερινός, οι κάτοικοι
του χωριού και από τα γύρω χωριά της Ρόδου είχαν πιάσει τις καρέκλες και τα γύρω πεζούλια
έξω από το εκκλησάκι
του Σωτήρος. Ο μεγάλος
Εσπερινός άρχισε με
την άφιξει του σεβ.
Μητροπολίτου Ρόδου κ.
Σάβα, των ιερέων των
εκκλησιών της περιοχής
του
Περιφερειάρχου
Δωδεκανήσου
Γιάννη
Μαχαιρίδη,
Δημάρχου
Ρόδου Στάθη Κουσουρνά
και
δημοτικών
αντιπροσώπων
της
Σορωνής.
Επίσης
παρευρέθηκε
και
ο
γνωστός και φίλος Δρ.
Δημήτρης Κρητικός, που
διετέλεσε και Δήμαρχος
της περιοχής πριν τον
Καλλικράτη.
Οι εξαίρετοι ψάλτες και καλοί γνώστες της Βυζαντινής μουσικής, αν και ο Εσπερινός έγινε
έξω στο προαύλιο της εκκλησίας οι προσκυνητές απόλαυσαν τον Μεγάλο Εσπερινό που
παρακολούθησαν με κατάνυξη και πολλοί περαστικοί τουρίστες. Μετά τον Εσπερινό, ο κόσμος
κατέκλυσε τα στημένα ταβερνάκια, ή επισκέπτονταν τα διάφορα ψιλικατζίδικα και τους πάγκους
με τα γλυκά.

Ministry of Finance

Action plan in place to return B.C. to 12% PST/GST
VICTORIA - Aug. 26, 2011
The Province will reinstate the combined 12 per cent PST and GST
tax system following the referendum decision by British Columbians to extinguish the HST in B.C., Finance Minister Kevin Falcon
announced today.
An action plan has been established to guide the transition process
and help ensure an effective and orderly transition from the HST to
the PST plus GST system in B.C.
The PST will be reinstated at seven per cent with all permanent
PST exemptions. The Province may make some common sense
administrative improvements to streamline the PST.
The transition period is expected to take a minimum of 18 months,
consistent with the report of the independent panel on the HST.
During this period, the provincial portion of the HST will remain
in place at seven per cent. Eligible lower-income British Columbians will continue to receive the B.C. HST Credit until the PST is
re-implemented. The B.C. HST credit will then be replaced by the
re-implemented PST credit.
During the transition period, the Province will provide quarterly
updates on the progress of returning to the PST.
Quote:
Minister of Finance Kevin Falcon “British Columbians have made their choice and we will honour
that decision. Now more than ever, government must provide British Columbians economic stability and focus our attention toward
growing our economy to create jobs and balancing our budget in a
time of global economic uncertainty.
“We will work as quickly as we responsibly can to return to the
PST. We have always been clear that, as the independent panel
found, dismantling the B.C. HST and returning to the PST will take
time to do properly.
“I can assure British Columbians PST will not be applied to such
items as restaurant meals, haircuts, bikes and gym memberships just as it was before the HST was introduced in B.C.”
Learn More:
For more information about the return to the PST, visit: www.gov.
bc.ca/fin
BACKGROUNDER
Action Plan to Re-implement PST
An action plan has been established to ensure an effective and
orderly transition to the PST. Key phases in the transition process
are described here.
Federal Transitional Rules and Systems:
* A letter from the provincial finance minister to the federal finance
minister is conveying the referendum results and advising the federal government that B.C. will re-implement the PST.
* The Province will work with the federal government to develop
HST transition rules and to make any necessary changes to systems
and processes.
* The provincial government will begin discussions with the
federal government about exiting the Comprehensive Integrated
Tax Coordination Agreement (CITCA) including the return of the
funding received for adopting the HST.
Provincial Legislation and Transitional Rules:
* The provincial government will develop legislation and regulations necessary to re-implement the PST in B.C. and may make
some administrative changes to streamline and improve the PST.
* Provincial PST transition rules to mirror federal HST transition
rules will be developed.
* The provincial government will develop other legislation and
administrative programs necessary to support the full reimplementation of the PST (e.g. hotel room tax, etc).
Provincial Systems Development:
* The Province will develop and establish appropriate reporting,
data gathering, billing, remittance/collection, audit, assessment and
appeal processes, and supporting computer systems to properly
administer the PST and other related taxes (e.g. hotel room tax,
etc.) in B.C.
Provincial Administration:
* The Province will re-establish its capacity to administer the tax in
the areas of registration and close of business, field and desk audit,
appeals, rulings, provincial tax information phone lines, billings
and remittances, collections and refunds. This will include staffing, facilities and equipment, and staff training to administer the
PST and related taxes. This also includes developing appropriate
administrative reporting forms and other information and communications material required to support the transition.
Provincial Business Registration and Outreach:
* The provincial government will register approximately 100,000
(Contin. on page 18)
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ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ
ΤΙΣ ΑΓΝΩΣΤΕΣ
ΟΜΟΡΦΙΕΣΣΑΕ
ΤΗΣΚΑΝΑΔΑ
ΡΟΔΟΥ
ΜΗΝΥΜΑ Κ. ΚΩΣΤΑ ΜΕΝΕΓΑΚΗ,
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚAIΡΙΑ ΤΟΥ
ΤουΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
Κώστα Καρατσίκη ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Μαρτίου
201
ΟΤορόντο,
Καναδάς 22
είναι
ένα κράτος
που σε κάνει υπερήφανο να ζεις
Μενατην
ευκαιρία οικογένεια.
του εορτασμού της επετείου της Εθνικής Παλιγγενεσίας, αισθάνομαι την ανάγκη να
και
δημουργείς
μοιρασθώ
μαζί
σας
πιο ειλικρινή αισθήματα εθνικής υπερηφάνειας.
Το Βανκούβερ είναι ητα
πρώτη
Την
25η
Μαρτίου
αποτίνουμε
φόρο τιμής στους αθάνατους ήρωες του 1821, που με την φιλοπατρία,
όμορφη πόλη του κόσμου
γενναιότητα
και
αυτοθυσία
τους,
απελευθέρωσαν την πατρίδα μας από τον τουρκικό ζυγό και
και όσοι Έλληνες ζουν στο
κατέστησαν
δυνατή
τη
δημιουργία
του ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους.
Βανκούβερ περισσότερο από
κάθε άλλο μέρος στον κόσμο,
Η Ελλάδα
σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρά δημοσιοοικονομικά προβλήματα και για ακόμη μία φορά
είναι
πολύ τυχεροί.
καλούμαστε να εορτάσουμε την εθνική επέτειο σε περιβάλλον δυσχερών διεθνών εξελίξεων και
δραματικών
και άλλων μεταβολών.
Αυτό
δεν είναιγεωπολιτικών
δικό μου

θεώρημα. Ενας επισκέπτης του
Για τον λόγο
αυτόν, αςπριν
μην επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει τις αξίες και τα ιδανικά μας και ας
Βανκούβερ
Ολλανδός
αφήσουμε
το
δίδαγμα
του
από δέκα χρόνια, φίλος, του1821 να ενδυναμώνει την πατριωτική συνείδηση όλων και να αποτελεί οδηγό
και καλό
σύμβουλο
στον
φίλου
μου Νίκου
Κάντα
σε λαό
μια μας.
συνάντηση γνωριμίας που είχαν
μήνυματου
τουείπε:
1821 στον 21ο αιώνα παραμένει το ίδιο «Ελευθερία, δημοκρατία, αξιοπρέπεια και
ο Το
Ολλανδός
ευημερία
για
όλους
τους λαούς του κόσμου».
«Οσοι Έλληνες ζείτε στο
Εύχομαι
ολόψυχα
στον
Βανκούβερ είστε οι πιο απανταχού Ελληνισμό της γης, υγεία, ευτυχία και κάθε προσωπική και
παγκοσμίως γνωστές. Και αυτό
γνωστό ως Γλυφάδα Σιανών. Ο
επαγγελματική
επιτυχία.
τυχεροί
του κόσμου.
Ζείτε
αποδεικνύεται και από την
δρόμος ήταν ασφαλτοστρωμένος
στο Βανκούβερ και έχετε
φετινή
αύξηση
του
τουρισμού,
αλλά με πολλές στροφές.
Mετην
τους
πιο θερμούς
χαιρετισμούς,
και
όμορφη
Ελλάδαπατριωτικούς
να
παρά τις οικονομικές δυσχέρειες Περνώντας από το χωριό
επισκέπτεστε».
που έχει η Ελλάδα.
Απόλλωνα σταματήσαμε
Κώστας Μενεγάκης,
να βάλουμε βενζίνα, και
Αντιπρόεδρος ΣΑΕ
συνεχίζοντας περάσαμε από το
Συντονιστής Περιφέρειας Καναδά
χωριό ‘Εμπωνα. Βγαίνοντας
από το χωριό Έμπωνα, δεξιά
βλέπαμε το νησί Χάλκη και την
Αλιμιά που είναι η μεγαλύτερη,
από μια σειρά βραχονησίδες ΒΑ
της νήσου Χάλκης.

ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

“ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ”

Σε μια διασταύρωση
ακολουθήσαμε το δρόμο προς
το χωριό Σιάννα, ανηφορίζοντας
λίγο πιάσαμε την ευθεία
και η θέα της θάλασσας και
οι βραχονησίδες ΒΑ της

Η διάγνωση αυτή από
Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σε
έναν Ολλανδό, που είναι
κάθε ελληνικό νησί υπάρχουν,
ξετρελαμένος, όπως και όλοι
μέρη, παραλίες και άγνωστα
οι Ευρωπαίοι,
την Ελλάδα,
3080 για
West
Broadway,
Vancouver,
λιμανάκια
για πολλούς πουB.C. Tel: 604-733-4191
όταν μου το είπε αυτό ο φίλος
είναι τόσο φανταστικά και τόσο
μου Νίκος Κάντας , για μια
Μετάνατις
ζημιέςκανείς
που λίγες
όμορφα
περάσει
στιγμή κόμπιασα δεν μπήκα
στο του
μέρεςπροκλήθηκαν
από τις διακοπές
στο νόημα. Αλλά όταν το
κατάστημα
από άγνωστα
που
θα του μείνουν
για πάντα
σκέφθηκα και κατάλαβα την
άτομα προ καιρού,
αξέχαστα.
σημασία που είχαν τα λόγια
άνοιξε
καινα
πάλι
για την
Είναι
κρίμα
είμαστε
Έλληνες,
αυτά του Ολλανδού, αισθάνθηκα
εξυπηρέτησε
να ζούμε
στο εξωτερικό και να
μια υπερηφάνεια και τότε
πελατείας
μην της
γνωρίζουμε
τηντου.
Ελλάδα,
ένιωσα το πόσο στερούμαστε
πέρα από το χωριό που
εμείς οι ομογενείς που αντί να
γεννηθήκαμε.
πηγαίνουμε στην Ελλάδα για
Ο Ιδιοκτήτης και το προσωπικό εύχονται
διακοπές, επιλέγουμε άλλα
στουςπελάτες
και σε
την ομογένεια
Σήμερα Κυριακή
21όλη
Αυγούστου
εξωτικά μέρη.
2011, ήρθε από τη Ρόδο στο
χωριό Πλατάνια που περνώ
Χάλκης μας ανάγκασαν
Δεν θέλω να νομίσουν οι
ΚΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΛΟ
ΠΑΣΧΑ για μια
τις διακοπές μου ο ΚΑΙ
Δικηγόρος
να σταματήσουμε
αναγνώστες της ΓΝΩΜΗΣ
Ρόδου κ. Γιάννης Κουμπιάδης,
φωτογραφία. Σε μισό χιλιόμετρο
ότι κάνω προπαγάνδα. Οι
να με πάρει να πάμε σε ένα
βρήκαμε την πινακίδα Παραλία
ομορφιές της Ελλάδος, είναι
παραλιακό μέρος της Ρόδου
Γλυφάδα και στρίψαμε δεξιά.

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

το 1962, και
ο οποίος ήταν
Το σκηνικό έγινε πριν λίγες ημέρες. Καθαρή Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της μεγάλης
γνωστόςΤοτου
κακοκαιρίας, κάπου στην Εθνική οδό κοντά στην Λαμία. Είχε χιονοθύελλα.
οδόστρωμα επικίνδυνο. Τα αυτοκίνητα έπρεπε να κινούνται με αλυσίδες.
Ο δρόμος
κ. Κουμπιάδη
γλιστρούσε.
που με πήρε
Ο οδηγός της φωτογραφίας που παραθέτουμε δεν είχε αλυσίδες. Ε, και; Βρήκε
μαζί του να
αμέσως τη λύση. Τί
γνωρίσω την
σκαρφίστηκε ο άνθρωπος;
Κάτι που τον έκανε...
όμορφη αυτή
μοναδικό! να κατηφορίζουμε
Αρχίζοντας
τοποθεσία.
Έντυσε καλά τη γυναίκα
ανάμεσα
στα πυκνά πεύκα
Με
τον
Αυστραλό
ομογενή
του, της έβαλε κασκόλ
του
δάσους,
ο δρόμος
αρχίσαμε τη συζήτηση για τη
γύρω
από το κεφάλι,
της ήταν
άσφαλτος
και με
κούμπωσε στενός
το μπουφάν
ζωή της Αυστραλίας και Καναδά
και την έβαλε
να κάτσει
πολλές
απότομες
στροφές,
και πιάσαμε ένα τραπέζι κάτω
το καπό του αυτοκινήτου,
που
χρειάζονταν προσοχή
από τον ίσκιο των Αρμιριδίων
ώστε να πατάνε καλά οι
στην
Στο Δρόμο ο
και κοντά στη θάλασσα που
ρόδεςοδήγηση.
του αυτοκινήτου.
κ.ΗΚουμπιάδης
μου μίλησε
διαδρομή κράτησε
έφερνε ένα δροσερό αεράκι που
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…

λίγο για το μικρό ταβερνάκι
που πηγαίναμε για την φυσική
ομορφιά και για την δροσιά
που έχει, να κάθεσαι κάτω
από τον ίσκιο των Αρμιριδίων.
Δένδρα μεγάλα που
μεγαλώνουν στις παραλίες και
κοντά στη θάλασσα.

με ευχαρίστηση φορούσες το
πουκάμισο, χωρίς να κυλάει ο
ιδρώτας στο πρόσωπό σου.

Η ώρα ήταν ακόμη δέκα πρωή,
ζητήσαμε από τον Δημήτρη
Θεοδωράτο να μας φέρει μια
σαλάτα, φέτα, πατάτες τηγανιτές
και για ποτό ένα καραφάκι
Σε λίγο τελειώνοντας οι
σούμα (τσίπουρο). Δίπλα μας
στροφές βγήκαμε σε μια
ήρθαν και άλλα τρία άτομα
θαυμάσια και αναξιοποίητη
γνωστοί του ιδιωκτήτη, ήταν
φυσική παραλία ενός μικρού
ψαράδες. Σε λίγο στην παρέα
κολπίσκου. Ένα μέρος τοίχου
μας στο τραπέζι προστέθηκε
από έναν μεσαιωνικών χρόνων
και ο ιερέας των Σιάνων ο π.
τετράγωνον Πύργου ήταν
Γιώργος Καραντζιάς, που μας
το ψηλότερο κτίσμα κοντά
εντυπωσίασε με τις γνώσεις
στην παραλία. Φθάνοντας
του γύρω από την ιστορία του
στο ταβερνάκι και μπαίνοντας
τόπου. Ο Δημήτρης Θεοδωράτος
μέσα μια μικρή ταμπέλα στην
μας έφερε να δούμε και
είσοδο γράφει τον κατάλογο
ένα πρόσφατο ιστορικό και
φαγητών στα αγγλικά, τα
λαογραφικό βιβλίου του κ
οποία ήταν πατάτες τηγανιτές,
Παντελή Ευστ. Διακογεωργίου,
ομελέτες, σαλάτα, τζατζίκι,
“Τα Σιάννα της Ρόδου”
σαρδέλες αλμυρές, αναψυκτικά
συγγενή του κ. Κουμπιάδη,
και Σούμα (τσίπουρο).
ο οποίος τηλεφώνησε στον
Processing & Manufacturing
Το ταβερνάκι αυτό είναι
συγγραφέα για μια συνάτηση
στέκι σε πολύ καλό κύκλο
και-αφιέρωση
τουProducts
βιβλίου του
Gyros Cones - Loafs - Slices
Filo Pastry
των Ροδίων, που τώρα το
στη ΓΝΩΜΗ. Και η οποία έγινε
Fluffy Pita Bread
καλοκαίρι συναντιόνται
την άλλη μέρα στη Ρόδο.
τα σαββατοκύριακα και
Καταμεσήμερο και ντάλα
#8-13140
- 88th
B.C.,V3W
3K3
αποφεύγουν
τη ζέστη
της Ave, Surrey,
καλοκαίρι
πήραμε το δρόμο
Tel:604-594-4970, Fax:604-594-4980
πόλης.
της επιστροφής. Ανηφορίζοντας
τις στροφές ανεβήκαμε στον
Το εστιατόριο το δουλεύουν
κεντρικό δρόμο για να πάμε στα
δύο ηλικιωμένα άτομα, ο
σπίτια μας. ΄Ηταν μια μικρή
Σάββας Θεοδωράτος με την
αλλά αξέχαστη εκδρομή που δεν
αδελφή του Αναστασία. Φέτος
μπορώ να την ξεχάσω και θα
ήταν και ο αδερφός τους
επισκέπτομαι συχνά αυτή την
Δημήτρης Θεοδωράτος που
όμορφη περιοχή.
Κ Κ.

Great Gyros & Pita Ltd.

H Google αγοράζει τη
Motorola Mobility για
12,5
δισ. δολάρια
Ο Γιώργος και η Ειρήνη Γκοργκούνης εύχονται στους πελάτες
τους και
σε όλη την ομογένεια
Δευτέρα 15 Αυγούστου
2011
Σε συμφωνία για την εξαγορά της Motorola Mobility έναντι 12,5
δισ. δολαρίων φέρονται να έχουν καταλήξει Google και Motorola.
Η συμφωνία έρχεται 7 μήνες μετά την διάσπαση της Motorola
στην Mobility και στην Solutions. Ο κλάδος της Mobility φτιάχνει
κινητά ενώ η Solutions προϊόντα τεχνολογιας.

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

H προσφορά των 12,5 δισ. είναι 63% πάνω από την τιμή της
μετοχής της εταιρείας.
Σε κοινή ανακοίνωση των δυο εταιρειών αναφέρεται πως τα δ.σ.
τους δέχθηκαν ομόφωνα την εξαγορά η οποία αναμένεται να
ολοκληρωθεί το αργότερο στις αρχές του 2012.

14 Γνώμη

Μετά την οριστική αθώωση

Με καθυστέρηση, λόγω σεισμού, θα παραλάβει
το διαβατήριό του ο Στρος-Καν
Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011 (Πηγή:Φιλελεύθερος Κύπρου)

Ο Στρος-Καν και η σύζυγός του.

έγγραφα που θα του επιτρέπουν την έξοδό του από τις ΗΠΑ, μετά την οριστική αθώωσή του από το
δικαστήριο της Νέας Υόρκης για την υπόθεση βιασμού της καμαριέρας Ναφισάτου Ντιαλό.
Εν τω μεταξύ, σε συνέντευξή του στην «Aujourd’hui en France/Le Parisien», ο δικηγόρος του
Ντομινίκ Στρος-Καν, Μπέντζαμιν Μπράφμαν, δήλωσε πως ο πελάτης του δεν έχει καμία πρόθεση να
δώσει χρήματα στην Ντιαλό.
«Πρέπει να καταστήσουμε σαφές ένα πράγμα στους Γάλλους: ο Ντομινίκ Στρος-Καν δεν έχει και δεν
είχε ποτέ πρόθεση να δώσει χρήματα» τόνισε.
Σύμφωνα με τον ίδιο ο πελάτης του είναι αθώος και η υπόθεση στο αστικό δικαστήριο θα καταρρεύσει,
όπως και στο ποινικό.
«Αν οι δηλώσεις αυτής της γυναίκας δεν θεωρήθηκαν μια φορά αξιόπιστες, δεν θα θεωρηθούν την
δεύτερη» είπε χαρακτηριστικά ο Μπράφμαν.
Το γεγονός ότι αποσύρθηκαν οι κατηγορίες εναντίον του Στρος-Καν στην ποινική διαδικασία δεν
σημαίνει το τέλος της δικαστικής του περιπέτειας.
Οι δικηγόροι της Ντιαλό άρχισαν στις αρχές του μήνα μια διαδικασία σε αστικό δικαστήριο του
Μπρονξ της Νέας Υόρκης, για την επιδίκαση αποζημίωσης για την βλάβη που υπέστη η πελάτισσά
τους από την «βίαιη και σαδιστική» σε βάρος της επίθεση.

Μυστήριο η ηλικία της Σελήνης
Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2011
The_MoonΤο μυστήριο της
καταγωγής της Σελήνης έγινε
ακόμα πιο πυκνό. Ο δορυφόρος
της Γης είναι περίπου 200
εκατ. χρόνια νεότερος από
ό,τι πίστευαν μέχρι τώρα οι
επιστήμονες, σύμφωνα με
νέους υπολογισμούς που, αν
επιβεβαιωθούν, τότε ίσως
θα έπρεπε να ξαναγραφεί η
ιστορία του φεγγαριού.
Η Σελήνη πιστεύεται ότι
σχηματίστηκε, κατά την
ταραχώδη πρώιμη φάση
δημιουργίας του ηλιακού
μας συστήματος, πριν από
περίπου 4,5 δισ. χρόνια, μετά
μία σύγκρουση ανάμεσα στον
πλανήτη μας και σε ένα άλλο ουράνιο σώμα, με μέγεθος όσο ο Άρης. Τα καυτά λιωμένα συντρίμμια
της πρόσκρουσης εκτινάχθηκαν στο διάστημα, τέθηκαν σε τροχιά γύρω από τη Γη και, σταδιακά,
ψύχθηκαν και συγκολλήθηκαν σε ένα ενιαίο σώμα.
Τώρα, οι ερευνητές, με επικεφαλής τον γεωχημικό Λαρς Μποργκ του Εργαστηρίου Λόρενς Λίβερμορ
στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, που δημοσίευσαν τη σχετική εργασία στο περιοδικό «Nature», έκαναν
νέες γεωχημικές αναλύσεις σε δείγματα σεληνιακών βράχων, που έφερε το 1972 η αποστολή
«Απόλλων 16», εφαρμόζοντας νέες τεχνικές χρονολόγησης. Υπολόγισαν, έτσι, ότι έχουν ηλικία 4,36
δισεκατομμυρίων ετών (με περιθώριο λάθους συν/πλην τρία εκατ. χρόνια), δηλαδή περίπου 200
εκατ. χρόνια μετά τη δημιουργία των πρώτων στερεών υλικών σωμάτων στο ηλιακό σύστημα. Μέχρι
σήμερα, υπολογιζόταν ότι η Σελήνη δημιουργήθηκε μόνο 30 εκατ. χρόνια μετά τη δημιουργία του
ηλιακού συστήματος, που θεωρείται ότι έχει ηλικία 4,57 δισεκατομμύρια χρόνια.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι είτε η πρόσκρουση από την οποία
προέκυψε το φεγγάρι συνέβη, πιθανότατα, αρκετά αργότερα σε σχέση με τις επικρατούσες θεωρίες,
είτε είναι λανθασμένη η σημερινή κυρίαρχη θεωρία σχετικά με το πώς ψύχθηκε και διαμορφώθηκε ο
πρώτος φλοιός του φεγγαριού, οπότε πρέπει να αναθεωρηθεί η γεωλογική ιστορία του δορυφόρου.
Η καινούρια χρονολόγηση της ηλικίας της Σελήνης είναι ανάλογη της ηλικίας των παλαιότερων
πετρωμάτων που έχουν βρεθεί στη Γη και παραπέμπει στην υπόθεση ότι οι αρχαιότεροι φλοιοί της
Γης και του δορυφόρου της σχηματίστηκαν την ίδια περίπου εποχή, λίγο μετά τη γιγάντια σύγκρουση
με ένα τρίτο ουράνιο σώμα.
Πηγή: ΑΜΠΕ
Επιμέλεια: Σ. Δαματόπουλος

13-08-2011
“Οι κύβος ερρίφθη” και οι ΗΠΑ έδωσαν το “πράσινο φως”
στην αμερικανική εταιρεία Noble Energy να προχωρήσει στις
γεωτρήσεις στν θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου
εντός της κυπριακής ΑΟΖ που είναι περισσότερο γνωστή ως
“οικόπεδο νούμερο 12”, παρά τις τουρκικές απειλές! Έτσι όπως
αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες του defencenet.gr ξεκίνησαν
οι προετοιμασίες του ταξιδιού του γωτρύπανού «Noble Homer
Ferrington», το οποίο αυτή την στιγμή βρίσκεται στην ιισραηλινή
ΑΟΖ, στο κοίτασμα «ΝΟΑ 1».

Νέα Υόρκη: Ο μεγάλος σεισμός 5,8 βαθμών που έπληξε
την Τρίτη την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών
αναγκάζει τον Ντομινίκ Στρος-Καν να περιμένει μία ακόμη
ημέρα, για να πάρει στα χέρια του το διαβατήριό του, καθώς
λόγω του σεισμού όλες οι δημόσιες υπηρεσίες της Νέας
Υόρκης έκλεισαν νωρίτερα.
Έτσι, ο πρώην ισχυρός άνδρας του ΔΝΤ θα περιμένει μέχρι
σήμερα, Τετάρτη, για να παραλάβει τα προσωπικά του

O κύβος ερρίφθη: “Πράσινο φως”
από ΗΠΑ για την γεώτρηση

Το γεωτρύπανο θα αποπλεύσει στις 20 Σεπτεμβρίου με προορισμό
το σημίο όπου θα γίνει η γεώτρηση («Αφροδίτη» είναι ο κωδικός
που του έχουν δώσει οι κυπριακές αρχές για λογαριασμό των
οποίων θα γίνει η γεώτρηση).
Η διάρκεια των γεωτρήσεων, υπολογίζεται σε τέσσερις μήνες, άρα
πριν από τον Φεβρουάριο μια νέα εποχή θα ξεκινά για την Κύπρο,
καθώς θα έχει ανοίξει το υποθαλάσσιο “μονοπάτι” που θα οδηγεί
στο “Ελ Ντοράντο” του φυσικού αερίπου.
Η ασφάλεια του «Noble Homer Ferrington» έναντι των τουρκικών
απειλών, αυτή την στιγμή αποτελεί “πονοκέφαλο” για τέσσερις
χώρες: ΗΠΑ, Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ. Οι Αμερικανοί θεωρούν ότι
παρά τους τουρκικούς “λεονταρισμούς” δεν υπάρχει περίπτωση να
παρενοχλήσουν ένα σκάφος που ανήκει στις ΗΠΑ και να τεθούν
αντιμέτωποοι με τον 6ο Στόλο.
Στο τέσσερα ελληνικά Επιτελεία, (ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ)
επεξεργάζονται διάφορα σενάρια και κάνουν ότι μπορούν για την
αύξηση της ετοιμότητας των τριών Κλάδων (η οποία λόγω των
χαμηλών κονδυλίων που έχουν διατεθεί για τις Ένοπλες Δυνάμεις
τα τελευταία χρόνια, αλλά και των καθυστερήσεων που έχουν γίνει
σε ανταλλακτικά για τα οποία υπήρχαν πιστώσεις, η κατάσταση
απέχει πολύ από το να είναι ικανοποιητική) αφού είναι βέβαιο
ότι μία κρίση στο “οικόπεδο 12”, ουσιαστικά θα φτάσει μέχρι τον
Έβρο.
Το συγκεκριμένο γεωτρύπανο της Noble Energy, είναι σύγχρονο,
θεωρείται «τέταρτης γενιάς», με πλήρη ανακατασκευή και
απόκτηση νέων αισθητήρων το 2004 ενώ ναυπηγήθηκε το 1985.
Μπορεί να εργαστεί σε θαλάσσιο βάθος μέχρι και 7.200 πόδια
(περίπου 2.500 μ.), ενώ μπορεί να τρυπήσει σε βάθος μέχρι
και 30.000 πόδια (10 χλμ. κάτω από το βυθό! Στο οικόπεδο
«Αφροδίτη» τα κοιτάσματα φυσικού αερίου έχουν εντοπιστεί σε
βάθος 1700 μέτρων.
Πάνω από το σημείο όπου θα κάνει τις γεωτρήσεις το «Noble Homer Ferrington» θα περιπολούν επανδρωμένα και μη επανδρωμένα
αεροσκάφη, ενώ στην ευρύτερη περιοχή θα υπάρχει διακριτική
παρουσία πολεμικών σκαφών καθώς και υποβρυχίων των ΗΠΑ,
Ελλάδος, Ισραήλ...

Χειροτονία 40χρονου ιερέα
σε δεσπότη μέσω του internet
Αντώνης Ανακέφαλος
Ήταν διευθυντικό στέλεχος της πολυεθνικής εταιρείας Ericson,
παραιτήθηκε, εντάχθηκε στον κλήρο και σήμερα στα σαράντα
του διδάσκει θεολογία, ενώ σε δύο μήνες θα γίνει ο νεότερος
καθολικός δεσπότης του Καναδά και ο δεύτερος νεότερος της
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στον κόσμο.
Ο πάτερ Τόμας Ντάουντ, θα χειροτονηθεί δεσπότης στις 10
Σεπτεμβρίου 2011 και η τελετή θα μεταδοθεί μέσω Διαδικτύου.Ο
Ντάουντ, απόφοιτος του Εμπορικού τμήματος του Πανεπιστημίου
Κονκόρντια στο Μόντρεαλ έγινε διευθυντής της πολυεθνικής
εταιρείας τηλεπικοινωνιών Ericsson στις αρχές της δεκαετίας του
1990. Παρότι εγκατέλειψε τη δουλειά του για να καταταγεί στον
κλήρο, ο Ντάουντ ποτέ δεν έπαψε να είναι λάτρης της τεχνολογίας
και ειδικότερα του διαδικτύου.Σήμερα διδάσκει θεολογία στο
Concordia University και επικοινωνεί με χιλιάδες νέους μέσα
από το ιστολόγιό του (adventus.org) καθώς και τους ιστότοπους
κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Twitter επιχειρώντας να
προσελκύσει νέους στη θρησκεία.Σύντομα αναμένεται να γίνει
ηγετικό στέλεχος στην Καθολική Εκκλησία του Κεμπέκ, που
βλέπει τους πιστούς της να μειώνονται χρόνο με το χρόνο. Ο
Ντάουντ τονίζει σύμφωνα με την εφημερίδα Boston Globe, ότι
χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα η Καθολική Εκκλησία
μπορεί πλησιάσει περισσότερο τη νεολαία.
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«Κυβέρνηση... ολίγον έγκυος δεν γίνεται»
Μαξίμου και οικονομικό επιτελείο διαμηνύουν ότι πισωγυρίσματα στην εφαρμογή του
Μεσοπρόθεσμου δεν συγχωρούνται
Κυριακή 28 Αυγούστου 2011
Πηγή: TO BHMA
«ΑΠΟ ΄δώ και πέρα πρέπει όλοι
να αναλάβουμε το βάρος της
προσπάθειας που μας αναλογεί
και όσοι δεν το αντέχουν να το
πουν.Δεν γίνεται να δηλώνουμε...
ολίγον έγκυος!». Στελέχη του
Μεγάρου Μαξίμου και της
αντιπροεδρίας της κυβέρνησης
που συντονίζει τον οικονομικό
κύκλο σημαίνουν την έναρξη μια
νέας περιόδου μεταρρυθμιστικής
εγρήγορσης.
Τα πισωγυρίσματα και οι δισταγμοί στην εφαρμογή του
Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος
και του μνημονίου δεν συγχωρούνται,καθώς η κατάσταση της
οικονομίας αλλά και η έκβαση
των διαπραγματεύσεων για τη
νέα βοήθεια οριοθετούν έναν
αναπόδραστο χρονικό ορίζοντα,
ο οποίος εκτείνεται ως το τέλος
του Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με ανώτατες κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός
κ. Γ. Παπανδρέου στην Εθνική
Συνδιάσκεψη και στη ΔΕΘ
θα εκφράσει με τη μέγιστη
καθαρότητα θέσεις για το
μεταρρυθμιστικό και ιδεολογικό
στίγμα της κυβέρνησης και για
την πορεία της χώρας, παρ΄
ότι ενδέχεται να αναφλέγονται
μέτωπα στα πανεπιστήμια, στον
χώρο των δημοσίων υπαλλήλων,
των γιατρών, των ιδιοκτητών
ταξί. Ολα αυτά φαντάζουν μικρά
μπροστά στη μέχρις εσχάτων
μάχη που απειλούν να ξεκινήσουν
οι τραπεζίτες, προκειμένου να
αποφύγουν την ένταξή τους στον
μηχανισμό χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας που ισοδυναμεί
με απώλεια του ελέγχου των
τραπεζών από τους βασικούς
μετόχους τους.
Η κυβέρνηση ακολουθεί αποφασιστική στάση στο παιχνίδι
με τις τράπεζες, το οποίο αποκτά
εκτός από τις οικονομικές και
έντονα πολιτικές διαστάσεις,
καθώς από την πλευρά των
τραπεζιτών
διαδίδεται
ότι
απώτατος και κρυφός στόχος
της κυβέρνησης είναι μέσω της
κρατικοποίησης των τραπεζών
να ελέγξει το επιχειρηματικό
πεδίο αλλά και τον χώρο των
ΜΜΕ. Αρμόδιες κυβερνητικές
πηγές
διαψεύδουν
ως
αστειότητες αυτά τα σενάρια
και διαμηνύουν ότι οι τράπεζες
δεν θα χάσουν τον ιδιωτικό τους
χαρακτήρα. Το θέμα, όπως είναι
φανερό, απαιτεί δύσκολους και
λεπτούς χειρισμούς, γι΄ αυτό τα
νήματα κινούν αποκλειστικά
ο Πρωθυπουργός και ο κ.
Ευ.Βενιζέλος.
Το κλίμα αποτυπώνεται στη
φράση του αντιπροέδρου και
υπουργού Οικονομικών στη
Βουλή ότι αυτό που γίνεται
«μπορεί να μην είναι ευχάριστο
για τους μεγάλους μετόχους,
είναι όμως ευχάριστο για
την
ελληνική
οικονομία».
Ανώτατες κυβερνητικές πηγές
διευκρινίζουν ότι η κεφαλαιακή

της και παρ΄ ότι το έλλειμμα
θα διατηρείται σε υψηλά
επίπεδα (εξαιτίας των υψηλών
απαιτήσεων για τόκους), θα
προκύψουν πρωτογενή πλεονάσματα, εφόσον εφαρ-μοστεί
απαρέγκλιτα το Μεσο-πρόθεσμο
και δεν υπάρξει νέα ύφεση στην
παγκόσμια οικονομία. Στην
περίπτωση που τα πράγματα
δεν εξελιχθούν με αυτόν τον
τρόπο, εναλλακτικό πλάνο δεν
υπάρχει. «Τι σχέδιο να υπάρξει;
Τότε θα χρειαστεί μια κυβέρνηση
ντεσπεράντος για να διαχειριστεί
την κατάρρευση» ομολογεί
έμπειρος πολιτικός του ΠαΣοΚ.
ΔΥΟ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ενίσχυση των τραπεζών με
κοινές μετοχές προβλέπεται
από το μνημόνιο, «αλλά εδώ οι
διοικήσεις είναι ταυτισμένες
με τις τράπεζες, γι΄ αυτό έχουν
ξεσηκωθεί. Πίστευαν ότι θα
αποφύγουν την τσιμπίδα και θα
βγουν καθαροί από τη διαδικασία
της αξιολόγησης, αλλά αυτό
δεν θα συμβεί. Αρκετά μας
ταλαιπώρησαν» επισημαίνουν.
«Δεν θα γίνουμε όμηροι της
συναίνεσης»

για την Παιδεία προκάλεσε
ευφορία, αλλά από την πρώτη
στιγμή κυβερνητικά στελέχη
διευκρίνιζαν ότι πρόκειται για
ένα ad hoc θέμα. «Εμείς έχουμε
το πρόγραμμά μας.Θεωρούμε
θετικό να υπάρξει συμφωνία σε
μείζονα ζητήματα, όπως π.χ. το
φορολογικό
νομοσχέδιο,αλλά
δεν θα γίνουμε όμηροι της
συναίνεσης» σημείωναν.

Αντίστοιχη αντιμετώπιση μεταδίδεται ότι θα υπάρξει και στα
υπόλοιπα μέτωπα που έχει να
αντιμετωπίσει η κυβέρνηση.
Ο
Πρωθυπουργός
στήριξε
με την ομιλία του στη Βουλή
το νομοσχέδιο της κυρίας
Αννας Διαμαντοπούλου για
την τριτοβάθμια εκπαίδευση,
έδωσε εντολή να προχωρήσει
ο κ. Ηλ. Μόσιαλος στην ανακοίνωση του σχεδίου για
την εξυγίανση της δημόσιας
τηλεόρασης, ο κ. Ι. Ραγκούσης
με τα ταξί και ο κ. Α. Λοβέρδος
στη λειτουργία του Εθνικού
Οργανισμού
Πρωτοβάθμιας
Υγείας. Ο υπουργός Υγείας
ενημέρωσε τον κ. Παπανδρέου
για τις κινητοποιήσεις των
γιατρών λίγο πριν από τη ΔΕΘ,
επισημαίνοντας ότι επέρχεται
«καθολική σύγκρουση». «Εφόσον το αίτημα είναι η απόρριψη
της μεταρρύθμισης, εμείς συνεχίζουμε και ας κάνουν ό,τι
θέλουν, όποτε θέλουν» φέρεται
να απάντησε ο Πρωθυπουργός.

Αυτή την εβδομάδα το οικονομικό
επιτελείο θα ξεκινήσει έναν
μαραθώνιο διαπραγματεύσεων
με τους επικεφαλής της τρόικας.
Οι στόχοι του Μεσοπρόθεσμου
Προγράμματος και του μνημονίου βρίσκονται εκτός των
προβλέψεων εξαιτίας της ύφεσης
που κινείται σε επίπεδα πάνω από
4,5%. Ο κ. Βενιζέλος προτίθεται
να ζητήσει να εξεταστούν τα
μακροοικονομικά
δεδομένα
τα οποία έχουν διαμορφωθεί
τους πρώτους οκτώ μήνες του
2011 και επί τη βάσει αυτών να
αξιολογηθούν οι δημοσιονομικές
επιδόσεις της χώρας.

Σε ό,τι αφορά το αίτημα της
συναίνεσης
που
απηύθυνε
σταθερά το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση στην
αντιπολίτευση, η κυβερνητική
«γραμμή» δεν έχει απολύτως
ξεκαθαρίσει. Η επίμονα αρνητική στάση του κ. Αντ. Σαμαρά
προκάλεσε δυσφορία σε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, τα
οποία έλεγαν ότι δεν μπορεί
«να φαίνεται η κυβέρνηση ότι
παρακαλάει.Δεν είμαστε το
κόμμα της συναίνεσης, είμαστε
το κόμμα της πολιτικής». Το
αίτημα της ΝΔ να μη γίνει η
αξιολόγηση
των
τραπεζών
και να μην προχωρήσει η
κυβέρνηση στο πρόγραμμα
ανταλλαγής ομολόγων ξεχείλισε
το ποτήρι, όπως επισημαίνουν
συνεργάτες του Πρωθυπουργού.
Ο κ. Παπανδρέου αλλά και ο κ.
Βενιζέλος ανταπέδωσαν ευθέως
τις προσωπικές επιθέσεις που
δέχθηκαν από την αξιωματική
αντιπολίτευση. Η συναίνεση
που επιτεύχθηκε στο νομοσχέδιο

Η ώρα της τρόικας

Σε απλά ελληνικά, τα κυβερνητικά στελέχη τρέμουν
στην ιδέα ότι θα αναγκαστούν
να πάρουν νέα μέτρα. Στο
οικονομικό επιτελείο γνωρίζουν
ότι τα περιθώρια χαλάρωσης
των δημοσιονομικών στόχων
είναι πολύ μικρά. Οικονομικοί
παράγοντες εκτιμούν ότι το
πολύ-πολύ να συμφωνηθεί η
τροποποίηση του στόχου για το
έλλειμμα από το 7,5% στο 8%•
διότι, αν γίνει κάτι μεγαλύτερο,
αφενός οι αγορές θα το
εκλάβουν ως αρνητικό μήνυμα
και αφετέρου η κυβέρνηση θα το
βρει μπροστά της τον Δεκέμβριο.
Το βέβαιο είναι ότι η Ελλάδα
δεν μπορεί να εμφανιστεί ότι
χαλαρώνει την προσπάθεια,
αντιθέτως πρέπει να βρίσκεται
πολύ κοντά στους στόχους της
για να έχει διαπραγματευτικό
κεφάλαιο. Παράλληλα όμως
είναι αναγκαίο να ολοκληρωθούν
σύντομα οι διαδικασίες στα
ευρωπαϊκά κοινοβούλια για την
εφαρμογή του νέου μηχανισμού
βοήθειας και να ξεκινήσει η
εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων.
Στα
ανώτατα
κυβερνητικά
κλιμάκια υπάρχει η εκτίμηση
ότι, αν κερδηθεί τώρα χρόνος,
θα έχουν τακτοποιηθεί πολλές
εκκρεμότητες ως το τέλος του
έτους. Το 2012 πιστεύουν ότι
η ύφεση θα φθάσει στο τέλος

Στο εσωτερικό της κυβέρνησης
και
της
Κοινοβουλευτικής
Ομάδας ένα ερώτημα κυριαρχεί:
«Πότε θα γίνουν εκλογές;».
Η παράταξη είναι διχασμένη.
Κάποιοι
επιχειρηματολογούν
υπέρ της άμεσης προσφυγής
στις κάλπες,εκτιμώντας ότι όσο
καθυστερούν τόσο χειρότερο θα
είναι το αποτέλεσμα.«Η κρίση
βαθαίνει,η ανεργία καλπάζει και
εμείς είμαστε μόνοι μας,χωρίς
πολιτικές
και
κοινωνικές
συμμαχίες. Πόσο θα αντέξουμε;»

λένε.
Αλλοι θεωρούν ότι είναι
καλύτερα να κερδίσει χρόνο
η
κυβέρνηση,ευελπιστώντας
ότι θα βελτιωθούν οι συνθήκες
το επόμενο έτος,θα αλλάξει η
ατμόσφαιρα και θα καταφέρει
με ένα ισχυρό δίλημμα να
συσπειρώσει σε μια πρόωρη
εκλογική
αναμέτρηση
«το
ριζοσπαστικό κοινωνικό μέτωπο
που στηρίζει τις αλλαγές»
στο οποίο αναφέρονται πολλά
κυβερνητικά στελέχη.
Ο κ.Παπανδρέου στις δημόσιες
τοποθετήσεις του αλλά και
στις ιδιωτικές συζητήσεις του
επισημαίνει ότι οι εκλογές δεν
τον
απασχολούν.Απασχολούν
ωστόσο το επιτελείο του,
στο
οποίο
αναπτύσσονται
οι ίδιοι προβληματισμοί για
τον
καταλληλότερο
χρόνο
προσφυγής
στις
κάλπες.O
Πρωθυπουργός φέρεται διστακτικός να ξεκινήσει αυτή τη
συζήτηση,δεν δίνει το πράσινο
φως στον κ. Χ.Καστανίδη για
τις αλλαγές που θα δώσουν την
τελική μορφή στον εκλογικό
νόμο,επιμένει όμως στην ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για
τη διενέργεια δημοψηφισμάτων.

Η Νέα Υόρκη «τα έβγαλε πέρα»
με τον κυκλώνα Αϊρίν
Ισχυρή βροχή, δυνατοί άνεμοι, χιλιάδες πτώσεις δένδρων χωρίς
σοβαρές , όμως , ζημιές ή θύματα
Νέα Υόρκη
Η Νέα Υόρκη «τα έβγαλε πέρα», δήλωσε το απόγευμα της Κυριακής
ο υπεύθυνος των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας της πόλης, έπειτα από
το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Αϊρίν, κάνοντας ωστόσο λόγο
για πλημμύρες και πολλές πτώσεις δέντρων.

«Μερικά τμήματα της πόλης έχουν πλημμυρίσει, σημειώνονται
βροχές, αλλά συνολικά, νομίζω ότι τα βγάλαμε πέρα», δήλωσε ο
Τζόζεφ Μπρούνο στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.
«Είχαμε πολλές ζημιές στην πόλη», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για
«χιλιάδες δέντρα που έπεσαν στο έδαφος ή έπαθαν ζημιά, πολλά
μπάζα, και πλημμύρες».
Ισχυρή βροχή και δυνατοί άνεμοι ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά
από το πέρασμα της «Αϊρίν» από την πόλη της Νέας Υόρκης,
προκαλώντας διακοπές ρεύματος, πλημμύρες και καθιστώντας
εξαιρετικά δύσκολη την κυκλοφορία στο Μανχάταν και έχοντας
προξενήσει τις προηγούμενες ώρες σημαντικές ζημιές σε νοτιότερα
μέρη των ΗΠΑ.
Οι επιπτώσεις του συστήματος κακοκαιρίας της Αϊρίν, που έφτασε
στην αμερικανική μεγαλούπολη υποβαθμισμένη σε τροπική
καταιγίδα την Κυριακή, είναι μεν έντονες αλλά προς το παρόν δεν
υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές.
Ισχυρή ήταν η βροχή και στην Ουάσινγκτον, η οποία φαίνεται όμως
πως γλίτωσε τον κίνδυνο μεγάλων ζημιών από την κακοκαιρία.
Σημειώνεται ότι η «Αϊρίν» υποβαθμίστηκε το μεσημέρι της
Κυριακής (περί τις 4 μ.μ. ώρα Ελλάδος) σε τροπική καταιγίδα, ενώ
εισερχόταν στην περιοχή της Νέα Υόρκης.
Η πόλη είχε προετοιμαστεί για το χειρότερο, απαιτώντας την
εκκένωση 370.000 ατόμων και κλείνοντας όλα τα μέσα μαζικής
μεταφοράς.
Πηγή: TO BHMA (Κυριακή 28 Αυγούστου 2011)
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Ο 13% Ο ΦΠΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ
«ΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ»
ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ακριβότερο το φαγητό από 1η Σεπτέμβρη για Ελληνες
Της ΕΛΕΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ (Πηγή:Ελευθεροτυπία) Τρίτη 23 Αυγούστου 2011
Φθηνότερα θα κοστίζει το
φαγητό για τον τουρίστα που
θα φοράει... βραχιολάκι, καθώς
η ελληνική κυβέρνηση πήρε
την απόφαση να ενισχύσει
τον
τουρισμό
εισαγωγής,
ενώ βάζει τέλος στα σενάρια
αναβίωσης των αντικειμενικών
κριτηρίων φορολόγησης των
επιτηδευματιών.
Φθηνότερο φαγητό για τους
τουρίστες
με
βραχιολάκι
Φθηνότερο φαγητό για τους
τουρίστες
με
βραχιολάκι
Ο
αυξημένος
συντελεστής
φορολόγησης 23% από 13% στην
εστίαση θα ισχύσει κανονικά
από την ερχόμενη Πέμπτη
1η Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε
χθες ο υπουργός Οικονομικών
Ευάγγελος Βενιζέλος, βάζοντας
τέλος στα όποια σενάρια περί
μη εφαρμογής του μέτρου, που
είχαν διαρρεύσει τελευταία από
την ίδια την κυβέρνηση. Θα
υπάρξουν όμως δύο εξαιρέσεις:
1 Παραμένει στο 13% ο
ΦΠΑ για το φαγητό που
συμπεριλαμβάνεται στα πακέτα
«all inclusive», που κλείνουν
οι tour operators από το
εξωτερικό για διακοπές στην
Ελλάδα. Αφορά ουσιαστικά
τους ξένους, αλλά και τους
Ελληνες τουρίστες που κλείνουν
μέσω
ξένου
τουριστικού
πρακτορείου πακέτα διακοπών,
τα
οποία
περιλαμβάνουν
όλες τις υπηρεσίες: διαμονή
(εντάσσεται σε ΦΠΑ 6,5%),
φαγητό, ποτό (ΦΠΑ 23%) κ.λπ.
Πρόκειται για τους γνωστούς
τουρίστες με τα βραχιολάκια
που κυκλοφορούν τα τελευταία
χρόνια σε τουριστικές μονάδες.
Το φαγητό των πακέτων αυτών
θα συνεχίσει να υπόκειται σε
ΦΠΑ 13%. Το μέτρο, πάντως,
εκτιμάται ότι θα θίξει τα
ελληνικά τουριστικά γραφεία, τα
οποία δεν θα απολαύουν της ίδιας
ευνοϊκής μεταχείρισης, καθώς
και τους Ελληνες που χωρίς τα
βραχιολάκια θα αρχίσουν να
επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%
για το φαγητό τους από την 1η
Σεπτεμβρίου.
2 Διατήρηση στο 13% και
για τα μικτά καταστήματα,
όπου κυριαρχεί η πώληση
συσκευασμένων
τροφίμων.
Δηλαδή, αν σε ένα κατάστημα
πωλούνται
συσκευασμένα
τρόφιμα
και
μαγειρεμένα
τρόφιμα,
όταν
ο
τζίρος
του καταστήματος κατά το
μεγαλύτερο ποσοστό αφορά
την πώληση των πρώτων, τότε
θα επιβάλλεται ο μειωμένος
συντελεστής
ΦΠΑ
13%.
Εντούτοις,
τα
εστιατόρια,
είτε για επιτόπια κατανάλωση

είτε για ντελίβερι, θα πωλούν
τα
μαγειρεμένα
τρόφιμα
με 23% ΦΠΑ από την 1η
Σεπτεμβρίου έναντι 13% μέχρι
31 Αυγούστου. Η διαδικασία
καθορισμού των περίπου 137
μικτών δραστηριοτήτων που θα
συνεχίσουν να υπάγονται στο
13% βρίσκεται σε εξέλιξη και
ο ΦΠΑ που εντέλει θα ισχύσει
θα ανακοινωθεί τις προσεχείς
ημέρες.
Είναι προφανές ότι τα δύο
μέτρα και σταθμά για το ΦΠΑ
στην εστίαση θα προκαλέσουν
αλαλούμ στην αγορά, πέρα
από το ότι θα λειτουργήσουν
επιβαρυντικά για ορισμένους
κλάδους του τουρισμού εντός
Ελλάδας. Αν και χθες το βράδυ
παράγοντες του υπουργείου
επιχείρησαν να μαζέψουν το
όλο θέμα, λέγοντας πως ο
ΦΠΑ 13% θα παραμείνει για
διατροφή που συνοδεύει το
δωμάτιο ξενοδοχείου, χωρίς
όμως να δώσουν και πάλι σαφείς
εξηγήσεις.
Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου,
μετά τη συνάντηση που είχε με
τους παραγωγικούς φορείς, ο κ.
Βενιζέλος ξεκαθάρισε ότι μπορεί
τα πάντα να συζητούνται, αλλά
«τίποτα δεν αναστέλλεται και
δεν ανακόπτεται» ως προς τα
μέτρα του Μεσοπρόθεσμου όσο
διεξάγεται η συζήτηση για τη νέα
φορολογική μεταρρύθμιση, η
οποία θα νομοθετηθεί μέσα στον
Σεπτέμβριο. Οι «3» διευκρινίσεις
που έδωσε αφορούν:
1. Βάζει τέλος στα όποια σενάρια
αναβίωσης των αντικειμενικών
κριτηρίων φορολόγησης των
ελεύθερων επαγγελματιών και
των επιχειρήσεων, που ανέκυψαν
τις τελευταίες ημέρες. Και
παραπέμπει τους επιτηδευματίες
στο φορολογικό έλεγχο που
θα γίνει αυστηρότερος και
θα εντατικοποιηθεί μέσω του
ηλεκτρονικού πόθεν έσχες, της
καταγραφής της περιουσίας,
του ηλεκτρονικού χρήματος και
των μηχανισμών είσπραξης και
απόδοσης του ΦΠΑ.
2. Συζητά μείωση του ΦΠΑ,
με πιθανότατο το σενάριο
περιορισμού του στο 20%
και 10% από 23% και 13%
αντίστοιχα, εφόσον υπάρξει
συμφωνία με τις επιχειρήσεις σε
πρακτική και εφαρμόσιμη λύση
για τον τρόπο είσπραξης και
απόδοσής του.
3. Αναστολή του πόθεν έσχες και
σε άλλες, πλην των ακινήτων,
παραγωγικές
-όπως
τις
χαρακτήρισε- επενδύσεις, για να
αναφερθεί στον επαναπατρισμό

κεφαλαίων.
Επίσης,
έθεσε
και
το
ζήτημα
των
ασφαλιστικών
εισφορών,
λέγοντας
πως θα το εξετάσουν
συνδυαστικά με τους
φόρους, δεδομένου ότι
η μείωση των εισφορών
προκαλεί αύξηση της
κρατικής επιχορήγησης
των
ασφαλιστικών
ταμείων.Ν.Δ.: Πολίτες β’
κατηγορίας οι Ελληνες
Για νέο «κατόρθωμα»
κατηγορεί
τον
Ευάγγελο Βενιζέλο η Ν.Δ. με
αφορμή τον ΦΠΑ εστίασης.
«Κατηγοριοποίησε τους Ελληνες
ως πολίτες β’ κατηγορίας
τιμωρώντας τους να πληρώνουν
ΦΠΑ 23%, σε αντίθεση με τους
τουρίστες από το εξωτερικό,

που θα απολαμβάνουν ΦΠΑ
κατά 10 μονάδες χαμηλότερο,
δηλαδή 13%», δήλωσε ο αν.
τομεάρχης Οικονομικών Γιάννης
Βρούτσης. «Οι υποκριτικές,
μάλιστα, προθέσεις του περί
μείωσης
των
φορολογικών

Επέστρεψαν στον «τόπο
του εγκλήματος» για να
διασκεδάσουν με τα κλεμμένα!
Πέμπτη 18 Αυγούστου 2011 (Πηγή:Δημοκρατική Ρόδος)

STRIPTEASEΤην έκδοση
εντάλματος
σύλληψης
εις βάρος τριών υπηκόων
Ιταλίας που διέρρηξαν στριπτιζάδικο στο Φαληράκι
και την επομένη δύο εξ
αυτών το επισκέφθηκαν
για
να
διασκεδάσουν
(!!!)
εισηγήθηκε
χθες
στην Ανακρίτρια του Γ΄
Θερινού Τμήματος Ρόδου
κ. Έλενα Μπαρκούκη, ο
Αντεισαγγελέας
Πλημμελειοδικών Ρόδου κ. Ι.
Μητσιόπουλος.
Το ιστορικό της υπόθεσης
είναι πραγματικά για γέλια
και για... κλάματα.
Οι τρεις νεαροί Ιταλοί που
διαμένουν σε ενοικιαζόμενα
δωμάτια στο Φαληράκι
περί ώραν 08.30 το πρωί
της Δευτέρας μετέβησαν
στο κατάστημα «ΧΧL Live
Show»
στο
Φαληράκι,
ιδιοκτησίας του κ. Δ.
Βαγιανού του Μιχαήλ και
αφού έθραυσαν γυάλινη
πόρτα στο πίσω μέρος
εισήλθαν εντός αυτού από
αποθήκη και αφαίρεσαν από
το συρτάρι του ταμείου ένα
σημαντικό χρηματικό ποσό,
δύο τηλέφωνα iphone και
δύο ρολόγια χειρός μάρκας
Bendley και Bulgari.
Το κατάστημα διατηρεί στο
χώρο της αποθήκης κύκλωμα
μαγνητοσκόπησης το οποίο
κατέγραψε τους δράστες.
Ο ιδιοκτήτης απευθύνθηκε

στην αστυνομία δίνοντας
φωτογραφίες τους και πριν
αυτοί εντοπιστούν από τις
αρχές ο ίδιος έκπληκτος
διαπίστωσε
ότι
δύο
εξαυτών επισκέφθηκαν τα
ξημερώματα της Τετάρτης,
περί ώραν 04.00, το κατάστημά του, μεθυσμένοι για
να διασκεδάσουν, παρακολουθώντας
το
Live
Show των καλλίγραμμων
στριπτιζέζ!!
Ο κ. Βαγιανός δεν πίστευε
κυριολεκτικά στα μάτια
του. Οι δύο διαρρήκτες
είχαν επιστρέψει στον «τόπο
του εγκλήματος» για να
διασκεδάσουν με τα χρήματα
που του είχαν κλέψει την
προηγούμενη ημέρα!!
Το προσωπικό ασφαλείας
κράτησε τους δύο αλλοδαπούς
και
αμέσως
κλήθηκαν οι αστυνομικοί της
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας
Ρόδου και του Αστυνομικού
Σταθμού Φαληρακίου για να
τους συλλάβουν.
Οι αστυνομικοί πράγματι
τους
προσήγαγαν
και
στην πορεία τους άφησαν
ελεύθερους
λόγω
παρέλευσης του αυτοφώρου.
Χθες ο επιχειρηματίας με τον
δικηγόρο κ. Γ. Κουμπιάδη
ενημέρωσαν σχετικώς τον
κ. Αντεισαγγελέα ο οποίος
ζήτησε τη σύλληψη των
αλλοδαπών με ένταλμα της
Ανακρίτριας.

συντελεστών στο χώρο της
εστίασης
αποδείχτηκαν
απατηλές. Αφού όχι μόνο
δεν αναστέλλει την αύξηση
του ΦΠΑ, αλλά δημιουργεί
νέους
φορολογικούς
λαβύρινθους, που αυξάνουν
τη γραφειοκρατία και το
κόστος στις επιχειρήσεις».

Βελτιώσεις
στο σύστημα
Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011
Κυκλοφόρησε
η
πρώτη
αναβάθμιση του Lion από την
Apple
Η έκδοση του συστήματος
κυκλοφόρησε τον Ιούλιο.
Η έκδοση του συστήματος
κυκλοφόρησε τον Ιούλιο.
Κουπερτίνο:
Την
πρώτη
αναβάθμιση, στην έκδοση 10.7.1,
του νέου λειτουργικού της
συστήματος κυκλοφόρησε η Apple, περιλαμβάνοντας βελτιώσεις
στο σύστημα και σε επιμέρους
λειτουργίες όπως το Wi-Fi.
Το πακέτο διατίθεται δωρεάν
από την εταιρεία και οι χρήστες
του συστήματος μπορούν να
το εγκαταστήσουν μέσω του
προγράμματος Software Update
ή κατεβάζοντας το από το Internet.
Συγκεκριμένα όπως αναφέρει
μεταξύ άλλων η ανακοίνωση
της Apple:Επιλύεται ένα ζήτημα
με την αναπαραγωγή βίντεο που
πάγωνε τον Safari
Διορθώνεται ένα πρόβλημα που
σταματούσε τη λειτουργία του
ήχου όταν οι χρήστες έβγαζαν το
καλώδιο HDMI
Βελτιώνεται η αξιοπιστία των
συνδέσεων Wi-Fi.
Ακόμη υπάρχουν διορθώσεις
που αφορούν τους φορτηγούς
υπολογιστές της Apple (MacBook Air) και ειδικότερα
κάποια
προβλήματα
στη

λειτουργικότητα.

Ταυτόχρονα
κυκλοφόρησε
και η αναβάθμιση για το Lion
Server.
Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, news.in.gr
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Η Τουρκία επιστρέφει τις περιουσίες
των ελληνικών κοινοτικών ιδρυμάτων
Σημαντικές αλλαγές υπέρ των μειονοτικών ευαγών
ιδρυμάτων (βακούφια) προβλέπει η τροποποίηση
τουρκικού νόμου περί βακουφίων.
Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 28-08-11
Σημαντικές αλλαγές υπέρ των μειονοτικών ευαγών ιδρυμάτων
(βακούφια) προβλέπει η τροποποίηση του τουρκικού νόμου
περί βακουφίων, που πραγματοποιήθηκε μέσω κυβερνητικού
διατάγματος στις 22 Αυγούστου και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα
της τουρκικής κυβέρνησης.
Όλα αυτά ενώ οι μη μουσουλμανικές μειονότητες παραθέτουν απόψε
δείπνο στον πρωθυπουργό της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα παρίσταται ο Οικουμενικός
Πατριάρχης Βαρθολομαίος και άλλοι θρησκευτικοί επικεφαλής.
Πρόκειται για το λεγόμενο «ιφτάρ», το δείπνο που λαμβάνει χώρα
κατά την περίοδο του Ραμαζανίου. Παράλληλα, άλλη μία υπόθεση
ελληνικού βακουφίου στην Πόλη έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αξίζει να αναφερθεί ότι
μόνο από τα ελληνορθόδοξα ιδρύματα υπολογίζεται ότι είχαν
αφαιρεθεί πάνω από 10.000 ακίνητα.
Σύμφωνα με την τροποποίηση του νόμου περί βακουφίων θα
επιστραφούν στα ελληνικά κοινοτικά ευαγή ιδρύματα:
-Πρώτον, οι ακίνητες περιουσίες για τις οποίες δεν αναφέρεται ο
κάτοχος του τίτλου ιδιοκτησίας
-Δεύτερον, τα ακίνητα που έχουν περιέλθει στο τουρκικό
Θησαυροφυλάκιο, στη Γενική Διεύθυνση Βακουφίων, στους
δήμους και στις νομαρχίες με τρόπους πέραν της απαλλοτρίωσης,
της πώλησης και της ανταλλαγής και
-Τρίτον τα νεκροταφεία και οι διάφορες πηγές, η διαχείριση των
οποίων έχει περιέλθει στους δήμους.
Και στις τρεις περιπτώσεις πρόκειται για ακίνητα που είχαν δηλώσει
τα μειονοτικά ευαγή ιδρύματα στη δήλωση που είχαν κάνει αυτά το
1936. Με τη νέα του μορφή ο νόμος αναφέρει ότι τα ενδιαφερόμενα
βακούφια θα πρέπει να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις εντός δώδεκα
μηνών, οι οποίες θα ικανοποιηθούν αφού αξιολογηθούν εκ μέρους
της Γενικής Διεύθυνσης Βακουφίων.
-Τέταρτη αλλαγή που επέρχεται είναι η πρόβλεψη καταβολής
αποζημίωσης για τις ακίνητες περιουσίες των μειονοτικών
κοινοτικών ευαγών ιδρυμάτων, οι οποίες έχουν περιέλθει στο
τουρκικό δημόσιο και στη συνέχεια έχουν μεταπωληθεί σε τρίτους.
Η αποζημίωση θα υπολογιστεί εκ μέρους του τουρκικού υπουργείου
Οικονομικών, με βάση την τρέχουσα τιμή των ακινήτων αυτών
και θα καταβληθεί εκ μέρους της Θησαυροφυλακίου ή τη Γενική
Διεύθυνση Βακουφίων.
Ως προς τους τίτλους ιδιοκτησίας όπου δεν αναφέρεται ο κάτοχος,
υπάρχει σημαντικός αριθμός ακινήτων που ανήκουν στα μειονοτικά
βακούφια, αλλά κατά την εγγραφή τους στο κτηματολόγιο, στο
παρελθόν, δεν κατέστη δυνατόν να βρεθεί ο κάτοχος του τίτλου.
Οι υποθέσεις των μειονοτικών βακουφικών ακινήτων με
αδιευκρίνιστο κάτοχο τίτλου κυριότητας, των νεκροταφείων και
των ακινήτων που το τουρκικό δημόσιο έχει μεταπωλήσει σε
τρίτους, ήταν τρία προβλήματα που δεν είχαν λυθεί με το νόμο περί
βακουφίων που είχε ψηφιστεί στις 20 Φεβρουαρίου 2008. Από το
2002 έως το 2008 ο εν λόγω νόμος άλλαξε τρεις φορές λύνοντας
κάθε φορά κάποια από τα προβλήματα των μειονοτικών βακουφίων,
αλλά παρέμεναν κάθε φορά σημαντικά προβλήματα.
Αυτό που δεν ρυθμίζεται με τη νέα τροποποίηση και παραμένει
πρόβλημα, είναι η υπόθεση των λεγόμενων «κατειλημμένων
βακουφίων», δηλαδή των ιδρυμάτων που έχουν περιέλθει στο
τουρκικό δημόσιο με την περιουσία, αλλά και τη διοίκησή τους.
Μεταξύ των μειονοτικών κατειλημμένων βακουφίων, υπάρχουν 24
που ανήκαν στην ελληνική μειονότητα.
Ένα από τα προβλήματα αυτά έχουν πάρει ήδη το δρόμο του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρόκειται για
την υπόθεση της δήμευσης του κτιρίου του ομογενειακού δημοτικού
σχολείου στο Ορτάκιοϊ του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπολη.
Το τοπικό ελληνικό βακούφι έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο, το οποίο πριν από λίγο καιρό, και σύμφωνα με τη
διαδικασία, γνωστοποίησε στους ενδιαφερόμενους ότι αποδέχεται
την προσφυγή.
Ο Γιάννης Κτιστάκης, δικηγόρος που χειρίζεται την υπόθεση στο
Δικαστήριο για λογαριασμό του βακουφίου και λέκτορας της
Νομικής Σχολής Κομοτινής, ανέφερε ότι «πρόκειται για υπόθεση
που εκκρεμεί πλέον στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο» και τόνισε ότι
«αν στο μεταξύ, με βάση και την τροποποίηση του νόμου περί
βακουφίων, δοθεί εντός της Τουρκίας λύση στο πρόβλημα του
σχολείου, θα παραιτηθούμε από την προσφυγή».
Το εν λόγω κτίριο μετά τη δήμευση λειτουργεί ως γραφείο της
τουρκικής Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα σχετικά
εγκαίνια είχαν γίνει το Δεκέμβριο του 2009.
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ιστορική συμφωνία συγχώνευσης τραπεζών
Alpha Bank και Eurobank ενώνουν τις δυνάμεις τους με συμμετοχή κεφαλάιων από το Κατάρ.
Τη Δευτέρα οι επίσημες ανακοινώσεις.
28-08-11
Μία ιστορική συμφωνία που
ανοίγει νέους ορίζοντες στο
ελληνικό τραπεζικό σύστημα
έκλεισε σήμερα, ανοίγοντας το
δρόμο για τη δημιουργία του
μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου
στη χώρα. Όπως έγινε γνωστό,
η Alpha Bank και η Eurobank
ενώνουν τις δυνάμεις τους
συγκροτώντας νέα τράπεζα,
στην οποία θα μετέχουν και
επενδυτικά κεφάλαια από το
Κατάρ.
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Η συμφωνία, αποτελεί την πρώτη
μεγάλη κίνηση στον τραπεζικό
κλάδο στο πλαίσιο των ραγδαίων
αλλαγών που πυροδοτούν η
κρίση χρέους και οι μεγάλες
κεφαλαιακές
ανάγκες
που
προκύπτουν από τη συμμετοχή
των τραπεζών στο πρόγραμμα
ανταλλαγής
ομολόγων
του
ελληνικού δημοσίου και του
ελέγχου που πραγματοποιεί στα
δανειακά τους χαρτοφυλάκια η
BlackRock.

Το 1999 πραγματοποιήθηκε η
εξαγορά του 51% των μετοχών
της Ιονικής Τραπέζης, μια από
τις σημαντικότερες εξαγορές
και συγχωνεύσεις στον εγχώριο
τραπεζικό τομέα που ενίσχυσε
σημαντικά την θέση της Alpha
Bank. Στις 11 Απριλίου 2000
εγκρίθηκε η συγχώνευση της
Ιονικής Τραπέζης με απορρόφηση
από την Alpha Τράπεζα Πίστεως.
Η νέα διευρυμένη τράπεζα που
προέκυψε από την συγχώνευση
ονομάστηκε Alpha Bank.

Η νέα τράπεζα θα έχει ενεργητικό
που θα προσεγγίζει τα 150 δισ.
ευρώ, συνολικές καταθέσεις
80 δισ. ευρώ, δίκτυο που θα
ξεπερνά τα 2.000 καταστήματα
και πελατειακή βάση άνω των 8
εκατ. πελατών.
Στο Δ.Σ. του νέου τραπεζικού
σχήματος θα μετέχουν πέντε
μέλη από κάθε μία τράπεζα, τη
θέση του προέδρου θα αναλάβει
ο νυν πρόεδρος της Alpha Bank
κ. Γιάννης Κωστόπουλος, ενώ
θα προβλέπονται και δύο θέσεις
διευθυνόντων συμβούλων.
Οι επίσημες ανακοινώσεις θα
γίνουν την Δευτέρα το μεσημέρι
σε συνέντευξη Τύπου, μετά την
ολοκλήρωση των συνεδριάσεων
των διοικητικών συμβουλίων
των δύο τραπεζών.
Ιστορική διαδρομή των δύο
τραπεζών
Η Alpha Bank αποτελεί, μετά
την Εθνική Τράπεζα, τη δεύτερη
αρχαιότερη
σε
λειτουργία
τράπεζα στη χώρα μας, ενώ,
από την πλευρά της, η Eurobank
ξεκίνησε τη λειτουργία της στις
αρχές της δεκαετίας του 1990,
ακολουθώντας έκτοτε δυναμική
ανάπτυξη
μέσω
εξαγορών,
συγχωνεύσεων και αυτόνομης
ανάπτυξης.
Η Alpha Bank, που έχει ζωή
132 χρόνων, είναι μία από τις
μεγαλύτερες τράπεζες στην
Ελλάδα. Με δίκτυο άνω των 900
καταστημάτων, ο όμιλος της Alpha Bank δραστηριοποιείται και
στη διεθνή τραπεζική αγορά,
με παρουσία στην Κύπρο, στη
Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στη
Σερβία, στην Ουκρανία, στην
Αλβανία, στην ΠΓΔΜ και στη
Μεγάλη Βρετανία.
Η Alpha Bank ιδρύθηκε το 1879
από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο,
όταν δημιούργησε μια εμπορική
επιχείρηση στην Καλαμάτα. Το
1918 το τραπεζικό τμήμα του
οίκου «Ι. Φ. Κωστοπούλου»
μετονομάστηκε σε «Τράπεζα
Καλαμών». Το 1924 η έδρα της
μεταφέρθηκε στην Αθήνα και η
Τράπεζα ονομάσθηκε «Τράπεζα
Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως».
Το 1947 η επωνυμία άλλαξε σε
«Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως»,
αργότερα, το 1972, σε «Τράπεζα
Πίστεως» και, τέλος, τον Μάρτιο

Τράπεζα Πίστεως.

Η Eurobank ιδρύθηκε το
1990 με αρχική επωνυμία
«Ευρωεπενδυτική
Τράπεζα»
και στόχο την παροχή κυρίως
επενδυτικών
υπηρεσιών.
Με την απελευθέρωση της
αγοράς λιανικής τραπεζικής
στην Ελλάδα, η τράπεζα
επαναπροσδιόρισε
τους
στρατηγικούς της στόχους.
Το 1996 πραγματοποιείται η
εξαγορά της Interbank Ελλάδος,
από τη μητρική εταιρία Consolidated Eurofinance Holdings
(CEH) SA.
Το 1997 γίνεται η συγχώνευση
Eurobank - Interbank ενώ επίσης
πραγματοποιείται η εξαγορά
του δικτύου καταστημάτων της
Credit Lyonnais Grece SA.
Ένα χρόνο αργότερα ακολουθεί
η εξαγορά ποσοστού συμμετοχής
ελέγχου της Τράπεζας Αθηνών.
Το 1998 η CEH εξαγοράζει το
99,8% της Τράπεζας Κρήτης.
Η CEH και η EFG Eurobank εξαγοράζουν από κοινού
ποσοστό 18,4% στην Τράπεζα
Εργασίας.
Το 1999 γίνεται μεταβίβαση
της Τράπεζας Κρήτης στην

EFG Eurobank καθώς και η
συγχώνευση
δραστηριοτήτων
EFG Eurobank - Τράπεζας
Αθηνών με ανταλλαγή μετοχών.
Επίσης το 1999 γίνεται η
Δημόσια προσφορά μετοχών και
εισαγωγή της EFG Eurobank στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
Το 1999 η CEH αποκτά το
50,1% της Τράπεζας Εργασίας
μετά από δημόσια προσφορά,
γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για
την ενίσχυση της Eurobank στον
εγχώριο τραπεζικό χάρτη.
Το 2000 πραγματοποιείται η
συγχώνευση EFG Eurobank
και Τράπεζας Εργασίας και η
μετονομασία σε Τράπεζα EFG
Eurobank Ergasias Α.Ε
Βασικός μέτοχος της Eurobank EFG είναι ο διεθνής
τραπεζικός όμιλος EFG Group
του ομίλου Λάτση. Στα τέλη του
2010 το EFG Group διέθετε,
σε ενοποιημένη βάση, ίδια
κεφάλαια ύψους 6,7 δισ. ευρώ,
σύνολο ενεργητικού 104 δισ.
ευρώ, ανθρώπινο δυναμικό άνω
των 25.000 ατόμων και παρουσία
σε πάνω από 40 χώρες. Οι
λοιποί μέτοχοι ξεπερνούν τους
210.000 συνιστώντας μια από τις
ευρύτερες μετοχικές βάσεις στην
ελληνική αγορά.
w w w. k a t h i m e r i n i . g r μ ε
πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πτώση με πάταγο στη
συντριπτική πλειονότητα
των σχολών
29/08/2011 Οι χειρότερες επιδόσεις των
φετινών υποψηφίων και η συντριπτική
μείωση των αριστούχων οδήγησε σε
μια άνευ προηγουμένου πτώση, μια
πτώση με πάταγο, που είναι από τις
μεγαλύτερες της τελευταίας πενταετίας.
Υψηλόβαθμες και περιζήτητες σχολές
έχουν πτώση που ξεκινάει από τα 150
μόρια και φτάνει μέχρι και τα 700, ενώ
η πλειονότητα των σχολών έχει πτώση
που ξεκινάει από τα 150 μόρια και
φτάνει μέχρι τα 1.300.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ LOG HOUSE

Πωλείται ημιτελές “Log House” στο χωριό Αρχίπολη της Ρόδου
χτισμένο σε οικόπεδο 3-1/2 στρεμμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε στο 22413-00946,
στο κινητό:6955094503 και ζητείστε τον Νίκο Καραμανώλη.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΣΤΗ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΤΗΣ “ΓΝΩΜΗΣ” ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΜΑΝΤΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΗ
ΡΟΔΟ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ.
(Συνέχεια από σελίδα 1)
Lindos Rhodes
Greece

Στο λιμάνι της Ρόδου

Ministry of Transportation and Infrastructure
Port Mann/Highway 1 passes 50 per cent completion
Aug. 27, 2011

COQUITLAM - At a celebration to mark 50-per-cent
completion of Port Mann/
Highway 1 construction,
Premier Christy Clark acknowledged workers for their
contributions to the project,
which when complete, will
improve safety and reliability,
save travel time and improve
the movement of goods for
trade to the Asia Pacific.
“Not only are these 1,500
workers helping to build our
economy, they are helping to
improve the lives of British
Columbians,” said Premier
Clark. “Once complete, commuters will save an hour a
day in travel time. That’s one
more hour a day that people
can spend with their families
instead of stuck in traffic.”

Σε ταβέρνα του χωριού Σορωνή με τον Ιατρό κ. Δημήτρη Κρητικό, στο μέσον, έχοντας αριστερά του την σύζυγό
του Δέσποινα με την σύζυγό μου Μάντη και τον εκδότη της Γνώμης κ. Κώστα Καρατσίκη δεξιά του.

Από αριστερά: Κώστας Kαρατσίκης,Ροδούλα Κουμπιάδη, η σύζυγός μου Μάντη
και ο Δικηγόρος Γιάννης Κουμπιάδης βραδάκι στην παραλία Φαληράκι.
Τάσος Παπασπύρου

The Port Mann/Highway 1
Improvement Project will
create 8,000 jobs and is a key
component of the provincial
Gateway Program to improve
the movement of people,
goods and transit throughout
the Lower Mainland. Infrastructure projects of this
calibre provide the support
that will boost domestic,
cross-border and global export opportunities, including
to the Asia Pacific. Through
this type of investment the
province is accelerating job
creation and growing revenues to support BC families.
“From the iconic design of
the new bridge, to the hours
of traffic management to
ensure that the highway
remains open for use during construction, to keeping

people informed about what’s
happening, work has proceeded safely, with minimal
disruption,” said Minister of
Transportation and Infrastructure Blair Lekstrom. “I also
want to thank bridge users
and highway neighbours for
their patience and support.
I urge everyone to continue
to drive safely and watch for
workers and slower moving
construction vehicles. Safety
is our highest priority as we
move to complete the project
as quickly as possible.”

The new Port Mann Bridge
will open with eight lanes in
winter 2012/13. When the
full 10 lanes are complete,
the 850-metre main span
cable-stay structure will be
the widest in North America
and also one of the longest.
The bridge will also provide for the first bus service
across the Port Mann Bridge
in over 20 years and will
allow for expanded transportation options in the region
including carpooling and
cycling.

Action Plan to Re-implement PST
(Contin. From Page 12)
businesses as tax collectors before the PST is re-implemented and
provide information and training on the tax application, collection,
compliance and reporting rules related to the PST. By the time the
PST is re-implemented, there will be an estimated 30,000 new businesses in B.C. with no PST experience. These businesses will need
to be registered and provided with detailed information and training
to enable them to comply with the tax law.
Business Transition:
* Businesses will need to change their own electronic and manual
systems and processes to assess, collect, report and remit the PST
and other related taxes to the provincial government.
Other Key Stakeholders:
* The provincial government will consult with key administration stakeholders once provincial transition rules are completed.
The Province relies on partner agencies to help ensure efficient tax
collection, reporting and compliance. These agencies will need to
make a number of systems and process changes, as well as receive
information and training to help complete the PST transition.

A letter to Canadians from the Honourable Jack Layton
(Contin. from page 7)
election, when we will succeed,
together. You have elected a superb team of New Democrats to
Parliament. They are going to be
doing remarkable things in the
years to come to make this country better for us all.
To young Canadians: All my life
I have worked to make things
better. Hope and optimism have
defined my political career, and
I continue to be hopeful and optimistic about Canada. Young
people have been a great source
of inspiration for me. I have met
and talked with so many of you
about your dreams, your frustrations, and your ideas for change.
More and more, you are engaging in politics because you want
to change things for the better.
Many of you have placed your
trust in our party. As my time
in political life draws to a close
I want to share with you my belief in your power to change this
country and this world. There
are great challenges before you,
from the overwhelming nature of
climate change to the unfairness
of an economy that excludes so
many from our collective wealth,
and the changes necessary to
build a more inclusive and generous Canada. I believe in you.
Your energy, your vision, your
passion for justice are exactly
what this country needs today.
You need to be at the heart of our
economy, our political life, and
our plans for the present and the

future.
And finally, to all Canadians:
Canada is a great country, one of
the hopes of the world. We can be
a better one – a country of greater
equality, justice, and opportunity.
We can build a prosperous economy and a society that shares its
benefits more fairly. We can look
after our seniors. We can offer
better futures for our children.
We can do our part to save the
world’s environment. We can restore our good name in the world.
We can do all of these things because we finally have a party system at the national level where
there are real choices; where your
vote matters; where working for
change can actually bring about
change. In the months and years
to come, New Democrats will put
a compelling new alternative to
you. My colleagues in our party
are an impressive, committed
team. Give them a careful hearing; consider the alternatives;
and consider that we can be a better, fairer, more equal country by
working together. Don’t let them
tell you it can’t be done.
My friends, love is better than
anger. Hope is better than fear.
Optimism is better than despair.
So let us be loving, hopeful and
optimistic. And we’ll change the
world.
All my very best,
Jack Layton
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Αύγουστε, καλέ μου μήνα,
νάσουν τρεις φορές το χρόνο …
(Συνέχεια από σελίδα 5)

την οντότητά της, μπροστά
στα έκπληκτα μάτια όλου του
κόσμου, μέσα σε λίγους μήνες,
χωρίς να κουνηθεί φύλλοδιαμαρτυρία από πουθενά -εκτός
των ΕΛΛΗΝΩΝ!

Από
τις
Παιδικές
Κατασκηνώσεις στην Καλλιθέα
Δράμας στα τέλη του 50ντα.
Μαθητής
τότε
Γυμνασίου
εργαζόμουν τα καλοκαίρια στις
Κατασκηνώσεις ως βοηθός
του Αποθηκάριου αείμνηστου
πια
Μπάρμπα-Θανάση.
Αρχιμάγειρας ο καλόκαρδος
και σφόδρα καλαμπουρτζής
Βαγγέλης Πίσπας από την
Ήπειρο.
Στη
φωτογραφία
συνοδεύω ομαδάρχισσες με τα
«παιδιά» τους που μεταφέρουν
μέσα σε μεγάλα ταψιά το
μεσημεριάτικο φαγητό από το
φούρνο του χωριού, ιδιοκτησία
κ. Σκαφίδα, στην τραπεζαρία
τής Κατασκήνώσης. Φτωχοί μα
όμορφοι καιροί ...
Αλληλοματώσανε τα χέρια τους
οι πρώην γείτονες ο ένας στη
ζωή του άλλου, το μίσος πήρε
παρανοητικές διαστάσεις και τα
βάσανα των απλών ανθρώπων,
ιδιαίτερα αυτά των Σέρβων,
δεν έχουν τελειωμό μέχρι στις
μέρες μας. Και μέσα σε όλη αυτή
τη θολούρα και τη συμφορά,
νάσου και οι Σκοπιανοί να
αυτοβαπτίζονται «Μακεδόνες»
απόγονοι του Φιλίππου και του

Αλεξάνδρου, του Αμύντα και του
Αριστοτέλη και αναιδέστατοι,
όπως όλοι οι πλαστογράφοι,
να κυκλοφορούν χάρτες της
«Μακεδονίας του Αιγαίου» στους
οποίους συμπεριλαμβάνεται και

το λίκνο του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ,
ο θεϊκός ΟΛΥΜΠΟΣ! Αλλά και
ο τάφος των γονιών μου στη
Δράμα. Μπράβο σας γείτονες, αν
δεν σας κόψουμε τη φόρα, είστε
σε θέση να τυπώσετε και νέους
χάρτες όπου θάναι μέσα και η
Ήπειρος, μια και η μάνα του
Αλέξανδρου ήταν Ηπειρώτισσα,
αλλά και μέρη της Θεσσαλίας
αφού το ξακουστό άλογο του
Στρατηλάτη, ο Βουκεφάλας,
ήταν θεσσαλική ράστα από τα
ξακουστά λειβάδια της.
Όμως τα αδέρφια μας στην
πατρίδα, το Ελληνικό δαιμόνιο
που δεν κοιμάται, κι ας το
νομίζουν κάποιοι ότι είναι
έτσι, αυξήσανε τα δρομολόγια,
ιδρύσανε νέες αεροπορικές
εταιρίες, παραγγείλανε τα πιο
σύγχρονα
και
γοργοτάξιδα
καράβια του κόσμου -περίπατος
είναι πια η θαλάσσια απόσταση
από την Ιταλία για την
Ηγουμενίτσα και την Πάτρα. Κι
εκεί στα σύγχρονα λιμάνια•μας,
περιμένει η Εγνατία Οδός
για να μας φέρει γρήγορα και
ασφαλέστατα στα πατρογονικά
μας, στους ανθρώπους που μας
αγαπούν και μας περιμένουν.

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1865 : ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΕ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΥΜΝΟΣ, Ο ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ
Σαν σήμερα, 4 Αυγούστου 1865,
“Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν”
καθιερώθηκε ως εθνικός ύμνος,
όλων των Ελλήνων.
Οι δυο πρώτες στροφές είναι εκείνες
που ανακρούονται και συνοδεύουν
πάντα την έπαρση και την υποστολή
της σημαίας και ψάλλονται σε
επίσημες στιγμές και τελετές.

Το 1828 μελοποιήθηκε από τον
Κερκυραίο Νικόλαο Μάντζαρο
πάνω σε λαϊκά μοτίβα, για
τετράφωνη
ανδρική
χορωδία.
Από τότε ακουγόταν τακτικά σε
εθνικές γιορτές, αλλά και στα
σπίτια των Κερκυραίων αστών και
αναγνωρίστηκε στη συνείδηση
των Ιονίων ως άτυπος ύμνος της
Επτανήσου.

Έφυγε
ο Λεωνίδας
Κύρκος
Κυριακή 28 Αυγούστου 2011
Ο Λεωνίδας Κύρκος που
αντιμετώπιζε τα τελευταία
χρόνια προβλήματα υγείας
και νοσηλευόταν συχνά στο
νοσοκομείο, απεβίωσε στις

06:25 το πρωί. Η κηδεία του
θα γίνει την Τετάρτη στις
5 το απόγευμα από το Α’
Νεκροταφείο Αθηνών.
Γεννημένος το 1924 στο
Ηράκλειο της Κρήτης, ο
Λεωνίδας
Κύρκος
μαζί
με τον Ι. Πασαλίδη και
άλλες προσωπικότητες της
Αριστεράς ίδρυσαν την ΕΔΑ.
Υπήρξε
πρόεδρος
και
γενικός
γραμματέας
του
ΚΚΕ
Εσωτερικού
μέχρι
τον Απρίλιο του 1987, όταν
εντάχθηκε στην Ελληνική
Αριστερά (Ε.ΑΡ.) στην οποία
και εκλέχτηκε Πρόεδρος.
Μέλος
του
Ελληνικού
Κοινοβουλίου το 1961, 1963
και 1964 εξελέγη με την
ΕΔΑ και η χούντα της 21ης
Απριλίου 1967 τον συνέλαβε
και φυλάκισε για 5 χρόνια.
Επανεξελέγη
βουλευτής
μετά την μεταπολίτευση
το 1974 και το 1977, και
ευρωβουλευτής το 1981 και
το 1985.

Βιβλίο Ολυμπιονίκη πυγμαχίας Γιώργου
Στεφανόπουλου «Μια Ζωή σαν Ring»
(Συνέχεια από σελίδα 9)
- πυγμαχικό κοινό αλλά σε κάθε αναγνώστη. Δεν περιγράφει ψυχρά
πυγμαχικούς αγώνες αλλά φωτίζει το παρασκήνιο της ζωής και τα
βιώματα ενός Ολυμπιονίκη και πώς αυτά επηρεάζουν καταλυτικά
την καριέρα του. Αν και είναι καινούριο βιβλίο πάει πολύ καλά
κι έχει λάβει άριστες κριτικές από τους δημοσιογράφους Μάκη
Τριανταφυλλόπουλο, Αντώνη Πανούτσο, Παύλο Γερακάρη, Ηλία
Μπαζίνα αλλά και από τις εφημερίδες ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ,
ΕΣΠΡΕΣΣΟ, ΕΘΝΟΣ, ΦΙΛΑΘΛΟΣ, FREE SUNDAY...ZOUGLA.
GR και σύντομα θα κυκλοφορήσει η τρίτη χιλιάδα.
Πριν από λίγες μέρες διαφημίστηκε στο www.zougla.gr , στο
ελληνικό σάιτ με την υψηλότερη επισκεψιμότητα, και διαπίστωσα
ότι παρουσιάστηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από Έλληνες της
Αμερικής αλλά κι από τον Καναδά και κυρίως από το Μόντρεαλ
και το Τορόντο και πολλές ακόμα περιοχές. Γι’ αυτό το λόγο θα
αποτελούσε ιδιαίτερη τιμή και θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό για
μένα, αν κάνατε μία αναφορά στο βιβλίο μου ώστε να το γνωρίσουν
και οι υπόλοιποι Έλληνες του Καναδά. Το βιβλίο είναι γραμμένο στα
ελληνικά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα του βιβλίου www.ring.iwrite.gr όπου θα μπορέσετε
να διαβάσετε αποσπάσματα και να αποκτήσετε μία άποψη.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ο Γιώργος Κολλιόπουλος γεννήθηκε στη Ρόδο στις 27.10.1984
σπούδασε Λογιστική στην Πάτρα. Στη συνέχεια αλλάζοντας
πορεία προς το design σπούδασε διακόσμηση εσωτερικών
χώρων (interior design) στην Αθήνα στο ΙΕΚ ΔΟΜΗ για
2 χρόνια. Στη συνέχεια τελείωσε το Master στο Industrial
Design(Βιομηχανικο Σχεδιο) στο Μιλάνο στην σχολή Scuola
Politecnica di design. Τώρα πλεον κατοικει και εργαζεται στο
Μιλανο. www.mandalaki.com
Ένα από τα έργα του Γιώργου Κολλιόπουλου είναι το παρακάτω
που στολίζει την πλατεία της περιοχής Ιαλυσού της Ρόδου.

Για πολλά χρόνια εργάστηκε
για ως δημοσιογράφος και
διευθυντής της εφημερίδας
Αυγή.
Μαζί
με
το
Χαρίλαο
Φλωράκη,
ίδρυσε
τον
Συνασπισμό της Αριστεράς
και της Προόδου, του οποίου
υπήρξε γραμματέας μέχρι το
Μάρτιο του 1991 και υπήρξε
βουλευτής του Συνασπισμού
από το 1989 μέχρι το 1993
από τον οποίο και προτάθηκε
τιμητικά το 2000 για το
αξίωμα του προέδρου της
δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρουσής
του αποδίδονται ορθίως τιμές
στρατιωτικού χαιρετισμού «εν
ακινησία» και χωρίς να έχουμε το
χέρι στο στήθος κατά τα αμερικανικά
νεο- έθιμα.
Χρησιμοποιείται, ως εθνικός ύμνος
της Ελληνικής και της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Το ποίημα γράφτηκε από τον
Διονύσιο Σολωμό τον Μάιο του
1823 στην Ζάκυνθο και ένα χρόνο
αργότερα τυπώθηκε στο Μεσολόγγι.
Το ποίημα συνδυάζει στοιχεία
από τον ρομαντισμό αλλά και
τον κλασικισμό. Οι στροφές που
χρησιμοποιούνται είναι τετράστιχες
ενώ στους στίχους παρατηρείται
εναλλαγή τροχαϊκών οκτασύλλαβων
και επτασύλλαβων.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ
ΣΤΟ ΠΕΔΙ ΣΥΜΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
RENTAL ROOMS
ON THE ISLAND
SYMI-GREECE
ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ

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

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.

Πληροφορίες:

Χατζηπέτρος Γιώργος
Τηλ: 22460-72519 ή
στο Κιν.69322610931

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 more information call:
604-435-4580 .

