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Andromache Karakatsanis:
PRIME MINISTER HARPER CELEBRATES
Ελληνίδα δικαστής στον Καναδά MARKETING FREEDOM FOR GRAIN

FARMERS INWESTERN CANADA

Της Τανιας Γεωργιοπουλου

Η Ανδρομάχη Καρακατσάνη εξελέγη στο Ανώτατο Δικαστήριο
της χώρας
Οταν μπήκε την πρώτη ημέρα στην αίθουσα του νηπιαγωγείου του
Καναδά διαπίστωσε ότι διέφερε πολύ από τα υπόλοιπα παιδιά γιατί
απλούστατα δεν μιλούσε καθόλου αγγλικά.
Οι γονείς της Ελληνες μετανάστες στον Καναδά ήταν κάθετοι.
Στο σπίτι μιλάμε μόνο τη γλώσσα της πατρίδας.
Η «ελληνική διαπαιδαγώγηση» είχε και πολλές ακόμα προεκτάσεις
για την Ανδρομάχη Καρακατσάνη, την Ελληνίδα που πρόσφατα
εκλέχθηκε ένας από τους εννέα δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου
του Καναδά.
«Οι γονείς μου ήταν αυστηρότεροι από τους γονείς των άλλων
παιδιών», λέει η ίδια προσθέτοντας ότι δεν την άφηναν να βγει
ραντεβού μέχρι να πάει στο Κολέγιο και βέβαια ούτε λόγος να
επιτρέψουν στους δασκάλους να δώσουν στο όνομά της αγγλική
χροιά για ευκολία.
«Επέμεναν να με φωνάζουν όλοι Ανδρομάχη, το όνομα της γιαγιάς
μου. Πάντως το όνομά μου λειτούργησε πάντα σαν “σύμβολο” της
ελληνικής μου καταγωγής. Ακόμα και σήμερα όταν στο δικαστήριο
ακούω τους αντιδίκους να προσπαθούν να προφέρουν το επώνυμό
μου, «karakatsanis», χαμογελώ».
(Συνέχεια στη σελίδα 2)

Έλληνες τα καλύτερα «μυαλά»
της..... Ευρώπης
Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012
ΠΟΛΛΑ ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Έξι μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου

Prime Minister Stephen Harper stands in a wheat field with Brenda and Robin Walde,
owners of Rosanna Farms Ltd., on Grain Marketing Freedom Day
Date: August 1, 2012
KINDERSLEY, SASKATCHEWAN – Prime Minister Stephen Harper today announced that, as a result
of the coming into force of Bill C-18, the Marketing Freedom for Grain Farmers Act, Western farmers
now have the freedom to sell their wheat and barley on the open market. He was accompanied by Gerry
Ritz, Minister of Agriculture and Agri-food and Minister for the Canadian Wheat Board. The Prime Minister also announced pardons for a group of farmers convicted under the old, unjust Canada Wheat Board
monopoly.
“Our Government is committed to creating open markets that will attract investment, encourage innovation, create value-added jobs and build a stronger economy for all Canadians,” said the Prime Minister.
“The legislation coming into force today enables Canadian grain farmers to choose how they market their
crops and allows the grain sector to evolve, grow and reach its full potential.”
The Marketing Freedom for Grain Farmers Act is an important part of the Harper Government’s comprehensive plan to strengthen and modernize Canada’s grain industry. In conjunction with initiatives to increase investments in grain research and expand international markets, as well as the Rail Freight Service
Review, the Government is doing everything possible to ensure the agriculture sector can reap the rewards
of a dynamic and growing global marketplace.
The Harper Government continues to work with its provincial counterparts, producer groups and the
Canadian Wheat Board (CWB) to ensure an orderly transition to an open and competitive Canadian grain
market. The voluntary CWB remains a viable marketing option for Canadian farmers and is poised to
compete for farmers’ business in this new era of marketing freedom.
The Government’s top priority continues to be the economy, and the agriculture industry plays an important role in creating jobs and keeping the economy strong. Canada is the world’s fifth-largest exporter of
agriculture and food products, with exports hitting an all-time high of more than $40 billion in 2011

CANADA BRONZE
Brent Hayden of Vancouver shows off his bronze medal
in men’s 100-metre freestyle in swimming competition
at the 2012 London Olympic Games, Wednesday, Aug.
1, 2012.
κέρδισαν σημαντικές διακρίσεις στη Μαθηματική Ολυμπιάδα,
αφήνοντας πίσω Γερμανούς, Γάλλους και Ολλανδούς. Ένα Χρυσό,

(Συνέχεια στη σελίδα 2)
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Andromache Karakatsanis:
Ελληνίδα δικαστής στον Καναδά
(Συνέχεια από σελίδα 1)

Σε μία χώρα που σέβεται την
«κληρονομιά» των μεταναστών,
τις μνήμες, τα έθιμα, τις
συνήθειες που κουβαλούν σαν
πολύτιμες αποσκευές από τις
πατρίδες τους φροντίζοντας
ωστόσο να τους εντάξει στην
κοινωνία σαν Καναδούς πολίτες,

η Ανδρομάχη Καρακατσάνη δεν
αισθάνθηκε ποτέ ξένη.
«Οι γονείς μου, έμαθαν πολλά σε
μένα και την αδελφή μου για την
ελληνική μας καταγωγή. Ημουν
πάντα περήφανη που είμαι
Ελληνίδα. Ο Καναδάς είναι μια
χώρα μεταναστών. Σου επιτρέπει
να διατηρείς τα ιδιαίτερα
στοιχεία της καταγωγής σου,
ενώ ταυτόχρονα εντάσσεσαι
στην κοινωνία σαν Καναδός.
Πιστεύω ότι σαν Ελληνοκαναδή
έχω πλεονέκτημα, έχω πρόσβαση
σε δύο κουλτούρες. Γνωρίζοντας
ήδη δύο γλώσσες ήταν πιο
εύκολο να μάθω μια τρίτη, τα
Γαλλικά. Και η κληρονομιά
μου ως μετανάστη με βοήθησε
και στην επαγγελματική μου
ζωή με έκανε περισσότερο
ευαίσθητη στις προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι μετανάστες
και με οδήγησε να αντιμετωπίζω
με μεγαλύτερο σεβασμό τις
διαφορετικές κουλτούρες».
Ούτε όμως λόγω φύλου
αντιμετώπισε
περισσότερες
δυσκολίες.
«Αισθάνομαι ότι όλες οι
ευκαιρίες ήταν ανοιχτές για
μένα ως γυναίκα στον Καναδά.

Αντιμετώπισα
βέβαια
όλες
τις δυσκολίες που έχει ένας
σκληρά εργαζόμενος γονιός,
όπως και ο άνδρας μου που
επίσης είναι δικηγόρος. Είμαστε
τυχεροί γιατί είχαμε βοήθεια
από τις οικογένειές μας. Αλλά
είναι σημαντικό να βάζεις

προτεραιότητες. Εγώ προσέλαβα
νταντά για τα παιδιά ενώ ακόμα
δεν είχαμε έπιπλα».
Σαν παιδί Ελλήνων μεταναστών

που δούλευαν σκληρά, όπως
πολλοί Ελληνες του εξωτερικού
οι γονείς είχαν σουβλατζίδικο,
οι σπουδές, η επαγγελματική
καταξίωση, η επιτυχία ήταν
σχεδόν μονόδρομος.
«Στην πραγματικότητα ποτέ δεν
αποφάσισα συνειδητά ότι θα πάω
στο πανεπιστήμιο, απλώς έτσι
ήταν. Και οι γονείς μου περίμεναν
ότι θα γίνω επαγγελματίας αν και
η απόφαση τι είδους επάγγελμα
θα εξασκούσα τελικά ήταν
φυσικά δική μου. Σκέφτηκα
ότι η Νομική θα μου έδινε τη
δυνατότητα να κάνω τη διαφορά
στις ζωές των ανθρώπων».
Κατά τη διαδικασία αναγόρευσής
της στο Ανώτατο Δικαστήριο του
Καναδά μίλησε ελληνικά. «Ηταν
η πρώτη φορά που ακούγονταν
ελληνικά
στο
Ανώτατο
Δικαστήριο του Καναδά και το
έκανα προς τιμήν των γονιών
μου», λέει με υπερηφάνεια.
«Είμαι
παιδί
Ελλήνων
μεταναστών που ήρθαν στον
Καναδά χωρίς χρήματα, χωρίς
συγγενείς, χωρίς να γνωρίζουν
καν τη γλώσσα, αλλά με μπόλικο
κουράγιο για να παλέψουν για
μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά
τους».

Έλληνες τα καλύτερα «μυαλά»
της..... Ευρώπης
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(Συνέχεια από σελίδα 1)

ένα Αργυρό, τρία Χάλκινα μετάλλια και μια Εύφημη μνεία από
τους Έλληνες Μαθητές στην 53η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα,
που. διοργανώθηκε στην Αργεντινή από τις 4 μέχρι τις 16 Ιουλίου
2012. Στο διαγωνισμό, οι Έλληνες μαθητές αναδείχθηκαν ως τα
καλύτερα μαθηματικά μυαλά στις χώρες της ευρωζώνης, αφήνοντας
πίσω τους Γερμανούς, Ιταλούς, Ολλανδούς, Ισπανούς και μαθητές
άλλων χωρών που έλαβαν μέρος... Το Χρυσό μετάλλιο έπεσε
μάλιστα σε ελληνικά χέρια για δεύτερη συνεχή χρονιά, ενώ αξίζει
να σημειωθεί ότι όλοι οι μαθητές που εκπροσώπησαν τη χώρα
μας διακρίθηκαν. Οι νέοι ‘Έλληνες, με όπλο τους το ταλέντο τους
στα μαθηματικά , συνέχισαν τη μεγάλη παράδοση των επιτυχιών
των ελληνικών ομάδων στις Διεθνείς Μαθηματικές Ολυμπιάδες,
δικαιώνοντας το έργο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
που προετοιμάζει και υποστηρίζει τις προσπάθειες αυτών των
μαθητών πάντα σε εθελοντική βάση. Τους μαθητές συνόδεψαν ο
Αναπληρωτής Καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
κ. Ανάργυρος Φελλούρης και ο Μαθηματικός κ. Ευάγγελος
Ζώτος. Οι μαθητές που διακρίθηκαν: Λώλας Παναγιώτης Τρίκαλα
Χρυσό Μετάλλιο Δημάκης Παναγιώτης Αθήνα Αργυρό Μετάλλιο
Μουσάτωβ Αλέξανδρος Αθήνα Χάλκινο Μετάλλιο Σκιαδόπουλος
Αθηναγόρας Ρόδος Χάλκινο Μετάλλιο Τσίνας Κωνσταντίνος
Τρίκαλα Χάλκινο Μετάλλιο Τσαμπασίδης Ζαχαρίας Κατερίνη
Εύφημη Μνεία

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

Μοναχός καλούσε ροζ γραμμή από το ιερό
Αντώνης Ανακέφαλος
Στήλη άλατος έμεινε μια γυναίκα από την Πάτρα, όταν -πριν από
δύο εβδομάδες- μετέβη σε μοναστήρι γειτονικού νομού για να
προσκυνήσει στο εκκλησάκι και άθελά της άκουσε μοναχό να μιλάει
σε ροζ γραμμή στο κινητό του. Συγκεκριμένα, αφού η γυναίκα μπήκε
στο εκκλησάκι, πλησίασε προς το ιερό φωνάζοντας τον μοναχό,
θέλοντας να του ζητήσει ένα φυλαχτό. Σύμφωνα με πληροφορίες,
ο μοναχός μιλούσε στο κινητό του και το κατέβασε για να την
εξυπηρετήσει. Μόνο που προφανώς κατά λάθος πάτησε το κουμπί
της ανοιxτής ακρόασης, με αποτέλεσμα η γυναίκα να ακούσει μια
αισθησιακή γυναικεία φωνή από. ροζ γραμμή! Ο μοναχός έγινε
κατακόκκινος και κόντεψε να του πέσει η συσκευή από τα χέρια,
ενώ αφού το έκλεισε όσο πιο γρήγορα μπορούσε, ζήτησε απανωτές
φορές συγγνώμη από την πιστή...!

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò
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Αθλιότητες στο Λονδίνο
Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Στο Λονδίνο και κατά την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων
συνέβησαν αθλιότητες σε βάρος της Ελλάδος, που παραδόξως (;) δεν
είδαν το φως της δημοσιότητας. Οι περισσότερες περιγραφές και
τα διάφορα σχόλια έμειναν στην κακουγουστιά της «παράστασης»,
ή στην εκ μέρους των διοργανωτών προπαγανδιστική επιχείρηση
εξιδανίκευσης της αποικιοκρατικής χώρας τους. Ορισμένοι στην
Ελλάδα επιχείρησαν να εκμεταλλευθούν πολιτικά μόνο μία από τις
πολλές αθλιότητες που συνέβησαν. Αυτή ήταν όταν ο Πρόεδρος της
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Ζακ Ρογκ ξέχασε τους ύμνους για
την Ελλάδα στην Αθήνα, κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004,
και προχθές με θράσος ανακοίνωσε ότι «οι Αγώνες γύρισαν στο σπίτι
τους...». Δηλαδή ότι το «σπίτι» των Ολυμπιακών Αγώνων δεν είναι η
Αρχαία Ολυμπία, η Αθήνα και η Ελλάδα, αλλά ...το Λονδίνο!!!
Πέραν όμως από την αθλιότητα αυτή υπήρξαν κι άλλες πιο σοβαρές:
Πρώτον οι διοργανωτές, που είχαν την ευθύνη της τηλεοπτικής
κάλυψης, υποχρεωτικά έδειξαν την ελληνική ομάδα να εισέρχεται
πρώτη στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά την έδειξαν λιγότερο από όλες
τις άλλες ομάδες και δεν παρουσίασαν καθόλου τους Έλληνες στις
θέσεις των επισήμων που την χειροκροτούσαν. Την έδειξαν για
χρόνο λιγότερο ακόμη και από τα μικροσκοπικά κράτη, όπως λ.χ.
τα Βανουάτου και Σαιν Κιτς! Επίσης έδειξαν, παράλληλα με την
παρέλαση της κάθε ομάδας, τις επίσημες εκπροσωπήσεις όλων των
203 συμμετεχουσών χωρών, πλην της ελληνικής!
Δεύτερον δεν έγινε η έπαρση της Ελληνικής Σημαίας μαζί με αυτές
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της διοργανώτριας χώρας.
Η έπαρση της Ελληνικής Σημαίας τυπικά γίνεται πάντοτε προς τιμήν
της χώρας, που είναι η πηγή του Ολυμπισμού. Στο Λονδίνο όμως δεν
έγινε έπαρση της Ελληνικής σημαίας και ως εκ τούτου δεν ακούστηκε
ο Ελληνικός Εθνικός Ύμνος, αλλά μόνο εκείνος της Μεγ. Βρετανίας.
Τρίτον δεν εψάλη ο Ολυμπιακός Ύμνος του Σπύρου Σαμάρα,
σε στίχους του Κωστή Παλαμά, που ακούστηκε στους Πρώτους
Ολυμπιακούς Αγώνες των Αθηνών, το 1896. Το 1958 η Διεθνής
Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε να είναι ο επίσημος Ολυμπιακός
Ύμνος και να ψάλλεται κατά την έναρξη και τη λήξη των Ολυμιακών
Αγώνων. Οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες που εψάλη ήταν αυτοί της
Ρώμης, το 1960, και έκτοτε εψάλλετο ανελλιπώς σε όλους τους
Ολυμπιακούς Αγώνες. Μάλιστα στο Σίδνεϊ, το 2000, εψάλη στα
ελληνικά από ελληνική χορωδία και στο Πεκίνο, το 2008, επίσης στα
ελληνικά, και μάλιστα από παιδική κινεζική χορωδία! Σε όλες τις άλλες
χώρες, όπου έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ο ύμνος εψάλη στη γλώσσα
τους. Ντροπιαστική εξαίρεση αποτελούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του
Μονάχου, το 1972, και τώρα του Λονδίνου, όπου ο Ολυμπιακός
Ύμνος αποδόθηκε μόνο από ορχήστρα, που μάλιστα στο Λονδίνο
ήταν και αθέατη... Γερμανία και Μεγάλη Βρετανία υποτίμησαν τον
Ολυμπιακό Ύμνο, που είναι ένα σημαντικό πολιτισμικό στοιχείο της
σύγχρονης Ελλάδας. Τυχαίο;...
Τέταρτη αθλιότητα. Πριν από τη δήλωση για τη «μεταφορά του
σπιτιού των Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο» ο κ. Ζακ Ρογκ
προέβη σε μία ακόμη αθλιότητα σε βάρος της Ελλάδας. Όταν
ερωτήθηκε κατά πόσο το Λονδίνο είναι έτοιμο να διοργανώσει
με επιτυχία τους Ολυμπιακούς Αγώνες έκανε αναφορά στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, παρέλειψε την Αθήνα και μίλησε
για το Πεκίνο! Είπε συγκεκεριμένα: « Θα ήθελα να πιστεύω ότι από
την άποψη της ετοιμότητας οι αγώνες αυτοί είναι στην ίδια θέση με
αυτή του Σίδνεϊ και του Πεκίνου σίγουρα, για να μιλήσω για τους πιο
πρόσφατους Ολυμπιακούς...». Πάλι ο κ. Ρογκ ξέχασε τους επαίνους
και τους ύμνους προς την Ελλάδα για την επιτυχία της προετοιμασίας
και το άριστα που της έδωσε στον δημόσιο λόγο του κατά την τελετή
έναρξης των Αγώνων στην Αθήνα. Και η εξασθενημένη μνήμη του
έχει τη σημασία της, δεδομένου ότι η Ελλάδα για να επιτύχει στην
διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων σπατάλησε εκατομμύρια
Ευρώ, που την έσπρωξαν ταχύτερα και βαθύτερα στη σημερινή κρίση.
Πέμπτη αθλιότητα. Όταν εισερχόταν η Ολυμπιακή Φλόγα στο
Ολυμπιακό Στάδιο ο εκφωνητής σημείωσε ότι έφτασε εκεί αφού
διέτρεξε μια διαδρομή 22.000 χλιομέτρων... Δεν είπε ούτε λέξη από πού
ξεκίνησε για να φτάσει στο Λονδίνο. Δεν είπε λέξη για την Ολυμπία,
το λίκνο των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο εκφωνητής και όσοι είναι
πίσω από αυτόν εφάρμοσαν τη λογική της Νέας Τάξης Πραγμάτων,
σύμφωνα με την οποία προβάλλονται μόνο οι ιδέες της νέας εποχής
και παραλείπονται οι ρίζες και οι πολιτισμικές παραδόσεις, καθώς και
οι αξίες που τις ξεπερνούν ή/και είναι αντίθετες τους.
Από τον Βάκωνα και τον Νίτσε έως τον Σαίξπηρ και τον Γκαίτε
Άγγλοι, Γερμανοί και γενικά η Δύση δεν μπορούν να αποδεχθούν ότι
ένας ολιγάριθμος λαός, όπως ο Ελληνικός, με τόσα ελαττώματα και
τόσες αδυναμίες που του προσάπτουν, είναι ο απ’ ευθείας απόγονος
και πνευματικός θεματοφύλακας ενός μοναδικού θησαυρού, του
Ελληνικού πολιτισμού, που δεν μπορούν να πλησιάσουν, ούτε
μπορούν να οικειοποιηθούν, όσο κι αν προσπαθούν. Του πολιτισμού
που είναι η βάση και του δικού τους πολιτισμού, όπως τον ερμήνευσαν
μέσα από τη δική τους λογική. Η ευκαιρία φέτος για όλους αυτούς
ήταν μοναδική. Απαξιωμένη από την οικονομική και κοινωνική
κρίση η Ελλάδα, δέχεται με βάναυσο τρόπο την περιφρόνηση
τους, περιφρόνηση που παρουσιάστηκε με όλο το φρικιαστικό της
πρόσωπο στο Λονδίνο, κατά την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων.
Δεν πειράζει. Πρώτον οι Έλληνες πρέπει να πεισματώσουμε και
να ξαναβρούμε τη χαμένη μας αυτοπεποίθηση και τη χαμένη μας
αξιοπρέπεια. Δεύτερον να τους δικαιολογήσουμε τους Άγγλους για
τα συμπλέγματα τους. Είναι πραγματικά αξιολύπητοι. Και τρίτο να
μην ενοχλούμαστε από τη συμπεριφορά τους, γιατί γνωρίζουμε ότι
όσο και να προσπαθήσουν η αλήθεια λάμπει και το ψέμα έχει κοντά
ποδάρια.-

20 Ιουλίου ημέρα μνήμης για
την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο
Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

Αντώνης Ανακέφαλος

Ημέρα μνήμης η 20η Ιουλίου για την Κύπρο, αφού κλείνουν 38 χρόνια από την αιματηρή Τουρκική
εισβολή στη βόρεια Κύπρο που γράφτηκε με μελανά γράμματα στις σελίδες της ευρωπαϊκής ιστορίας.
Στις 20 Ιουλίου του 1974,
περίπου
40.000
Τούρκοι
στρατιώτες, υποστηριζόμενοι
από την αεροπορία και το
ναυτικό,
εισέβαλαν
κατά
παράβαση του καταστατικού
χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,
στη βόρεια Κύπρο, σύμφωνα
με το σχέδιο Αττίλας Ι
καταλαμβάνοντας το 4% του
νησιού
Πέντε μέρες πριν την εισβολή,
στις 15 Ιουλίου του 1974,
είχε εκδηλωθεί στη Κύπρο πραξικόπημα εκ μέρους της Εθνοφρουράς εναντίον του Προέδρου της
Κυπριακής Δημοκρατίας και Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄, ο οποίος τελικά διασώθηκε
και μεταφέρθηκε, μέσω Μάλτας και Λονδίνου στη Νέα Υόρκη και έλαβε μέρος στη σύσκεψη του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 19 Ιουλίου, στην οποία κατήγγειλε την Ελληνική χούντα για
«εισβολή στην Κύπρο».
Ωστόσο στις δηλώσεις του,
ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος,
απέφυγε να αναφερθεί στο
σίγουρο ενδεχόμενο Τουρκικής
εισβολής που πράγματι άρχισε
λίγες ώρες μετά την ομιλία του.
Λιγότερο απο ένα μήνα μετά
ξεκίνησε η δεύτερη εισβολή,
ο Αττίλας ΙΙ. Στις 3.30 τα
χαράματα της 14ης του
Αυγούστου 1974 τελειώνουν
με πλήρη αποτυχία στη Γενεύη
οι τριμερείς διαπραγματεύσεις
(Ελλάδας, Τουρκίας, Βρετανίας)
για την κατάσταση στην Κύπρο
και το κυπριακό πρόβλημα και μία ώρα αργότερα, τα τουρκικά αεροσκάφη βομβαρδίζουν Λευκωσία,
Αμμόχωστο και άλλα σημεία της Κύπρου. Οι Τούρκοι πλέον κατακτούν το 37% της Κύπρου.
Ο απολογισμός της τραγωδίας αριθμεί σχεδόν 4.000 νεκρούς και 1.619 αγνοούμενους, ενώ περίπου
200.000 άνθρωποι εκδιώχθηκαν βίαια από τα σπίτια τους και έγιναν πρόσφυγες στην ίδια τους την
πατρίδα.
Η Τουρκία μέχρι σήμερα υποστηρίζει ότι δεν επρόκειτο για εισβολή αλλά για «ειρηνική επέμβαση»
με σκοπό την επαναφορά του συνταγματικού σκηνικού στην προ του πραξικοπήματος κατάσταση.
Επίσης η Τουρκία είχε ανακοινώσει ότι το δικαίωμα για την επέμβασή της αυτή, ήταν κατοχυρωμένο
στη Συνθήκη Εγγυήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό να
διαφυλάσσει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Στην πραγματικότητα όμως, δεν εγκρίθηκε ποτέ τέτοιο αίτημα από το Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ η
Κυπριακή Δημοκρατία ουδέποτε ζήτησε από την Τουρκία να παρέμβει στρατιωτικά.
Η Κυπριακή Δημοκρατία κάλεσε την Τουρκία, να προσφύγουν και οι δυο χώρες στο Διεθνές
Δικαστήριο της Χάγης για να γνωματεύσει κατά πόσο νόμιμα εισέβαλε ο τουρκικός στρατός στην
Κύπρο, η Τουρκία όμως αρνείται κατηγορηματικά

Mε μαντήλα και οι τουρίστριες στο Ντουμπάι
Μόνο στις παραλίες και στα ξενοδοχεία θα ντύνονται όπως θέλουν
Πρόσφατα έγινε γνωστό πως οι
Αρχές του Ντουμπάι θέλουν να
απαγορεύσουν στις γυναίκες
να εμφανίζονται σε δημόσιους
χώρους χωρίς μαντίλα. Μάλιστα
υποστήριξαν αυτήν την ιδέα πολλοί
κάτοικοι των Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων. Θεωρούν απαράδεκτο
να εμφανίζονται οι γυναίκες με
αποκαλυπτικά ενδύματα στο
δρόμο και τις καλούν να τηρούν
αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα,
σύμφωνα με τους νόμους της
χώρας. Η μοναδική χαλάρωση των
μέτρων θα είναι ότι θα επιτρέπεται
στις γυναίκες τουρίστριες να
ντύνονται όπως θέλουν στις
παραλίες και στα ξενοδοχεία. Η
εξέλιξη αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι οι κάτοικοι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είναι
πολύ θρησκευόμενοι και η εμφάνιση γυναικών στο δρόμο με ρούχα, που δεν ανταποκρίνονται στην
κοσμοθεωρία και τον τρόπο ζωής τους, προσβάλλει την προσωπική τους αξιοπρέπεια.

4 Γνώμη

Από το Λύκειο στη NASA
δύο Έλληνες μαθητές
Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012
Τι λέει ο πρόεδρος της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος,
Κωνσταντίνος Μαυρομμάτης Από το Λύκειο στη NASA για....
εκπαίδευση βρίσκονται δύο Έλληνες μαθητές. Για εννέα μέρες οι
δύο νεαροί που αρίστευσαν στο 17ο Διαγωνισμό Αστρονομίας και
Διαστημικής θα βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της NASA στο Huntsville της Alabama των ΗΠΑ και θα περάσουν τη δύσκολη εκπαίδευση
των αστροναυτών. Ο πρόεδρος της εταιρείας Αστρονομίας και
Διαστήματος, Κωνσταντίνος Μαυρομμάτης μιλάει στο newsbeast.
gr για το πως επελέγησαν οι Νίκος Κουκουφίλιππας και Ιωάννα
Κούρκουλου. Και λέει χαρακτηριστικά: «Αυτοί οι μαθητές ήταν
οι πρώτοι μαθητές που διακρίθηκαν στον Πανελλήνιο Μαθητικό
Διαγωνισμό Αστρονομίας και Διαστημικής που έγινε σε τρεις φάσεις.
Η πρώτη ήταν μέσω διαδικτύου, η δεύτερη φάση έγινε σε όλα τα
Λύκεια της χώρας και η τρίτη φάση των σαράντα καλύτερων από
τις προηγούμενες φάσεις, ήρθαν στο Βόλο, Μάρτιο και έδωσαν
εξετάσεις πάνω σε θέματα αστρονομίας και διαστημικής».

Έλληνας Ολυμπιονίκης
για την Γερμανία!
Οι Γερμανοί, όχι μόνο κουνούσαν πονηρά το δάκτυλο δείχνοντας
τον Σιδέρη Τασιάδη, αλλά δεν έκρυβαν καν ότι αυτός ο αθλητής
θα φθάσει ψηλά. Σε ηλικία μόλις 22 ετών (γεννημένος στις 7
Μαϊου 1990) κατάφερε να ανεβεί στο 2ο σκαλί του βάθρου στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου στο Κανόε Σλάλομ, τα στιγμή
που εμείς στη χώρα μας αναζητούμε ακόμη τον αθλητή ή την
αθλήτρια που θα καταφέρει να μπει σ’ έναν τελικό.
Ο Τασιάδης αντιμετώπισε με τόλμη μεγάλα ονόματα του
αγωνίσματος σε μια δύσκολη πίστα όπως αυτή των Ολυμπιακών
Αγώνων και κατάφερε να κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο,
δείχνοντας τη στόφα ενός μεγάλου αθλητή.
Γεννήθηκε στο χωριό Κόμαρα κοντά στην Ορεστιάδα και σε
ηλικία 10 ετών η οικογένειά του μετανάστευσε στη Γερμανία
από τον ακριτικό Έβρο. Από τότε διαμένει μόνιμα στην πόλη
‘Αουγκσμπουργκ, όπου και προπονείται. Ανήκει στο σύλλογο
«Kanu Schwaben» και γυμνάζεται υπό την επίβλεψη του Κλάους
Γκέμπχαρντ και του Γιούργκεν Κόλλερ. Του αρέσει η μουσική, το
σνόουμπορντ και το μπάσκετ, ενώ μιλά τρεις γλώσσες, ελληνικά,
γερμανικά και αγγλικά.
Αν και μικρός στην ηλικία έχει πολλές μέχρι στιγμής επιτυχίες
στο κανόε σλάλομ, αφού εκτός των άλλων είχε αναδειχθεί μέσα
στο 2012 και πρωταθλητής Ευρώπης. Για τις επιτυχίες του αυτές
οι Γερμανοί τον τίμησαν με τη βοήθειά τους στην προετοιμασία
εντάσσοντάς τον στην προολυμπιακή ομάδα, ενώ μπήκε και στην
αστυνομία, θέση που θα αναλάβει μετά το τέλος της καριέρας του,
αφού τώρα πληρώνεται κανονικά από την ομοσπονδία του.
Ο Τασιάδης αγωνίζεται με τα Γερμανία, γιατί απλά κανείς μέχρι
σήμερα από τη χώρα μας, δεν ενδιαφέρθηκε για την… ύπαρξή
του και δεν ασχολήθηκε μαζί του. Μάλιστα όταν ερωτήθηκε από
Γερμανούς δημοσιογράφους, αν στην περίπτωση που θα πάρει
μετάλλιο στους Ολυμπιακούς, θα κρατά στα χέρια του και τις δύο
σημαίες (και αυτή της Ελλάδας), απάντησε ξεκάθαρα “όχι”. Όπως
έχει δηλώσει, δεν σκοπεύει να επιστρέψει στη χώρα μας, αφού
πλέον νιώθει “σπίτι” του τη Γερμανία, τη χώρα που θεωρεί ότι τον
πρόσεξε και εκτίμησε τις δυνατότητές του και το πάθος που είχε
από μικρή ηλικία για το νερό.

Έλληνες δημιούργησαν 100.000
θέσεις εργασίας στη Βουλγαρία
Περί τις 100.000 θέσεις εργασίας στη Βουλγαρία έχουν
δημιουργήσει οι ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στη χώρα τα τελευταία 20 χρόνια, οπως είπε ο Βούλγαρος
πρόεδρος Ρόσεν Πλέβνελιεφ σε δηλώσεις του στους Βούλγαρους
δημοσιογράφους, μετά τη συνάντηση του με τον πρόεδρο της
Ελλάδας Κάρολο Παπούλια χθες στην Αθήνα.
“Η Ελλάδα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος επενδυτής στη Βουλγαρία”,
τόνισε ο ίδιος, προκειμένου να τεκμηριώσει την εκτίμηση του για
τα “μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης των σχέσεων των δύο χωρών,
που μπορούν να γίνουν κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης στην
ευρύτερη περιοχή”.
Στη συζήτηση με τον Έλληνα πρόεδρο, ο κ. Πλέβνελιεφ
έδωσε έμφαση στην ανάγκη επιτάχυνσης της κατασκευής του
διαμετακομιστή μεταξύ των δικτύων αερίου των δύο γειτονικών
χωρών, στη δυναμικότερη συνεργασία για την ολοκλήρωση του
αυτοκινητοδρόμου “Στρούμα” (Στρυμώνας) και στη διεύρυνση
της συνεργασίας στην κατάρτιση κοινών σχεδίων στο πλαίσιο των
ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Τα βουλγαρικά ΜΜΕ έδωσαν ευρεία δημοσιότητα στο
ελληνοβουλγαρικό διάλογο κορυφής κατά την επίσκεψη στην
Αθήνα του κ. Πλέβνελιεφ, ο οποίος σήμερα επισκέπτεται τη
Θεσσαλονίκη.

Ελληνίδα η εκπρόσωπος Τύπου
του πρίγκιπα Καρόλου!
Η Χριστίνα Κυριάκου υπήρξε
στέλεχος στη βρετανική μουσική
βιομηχανία και για μεγάλο
χρονικό διάστημα ήταν στο team
της τραγουδίστριας Cheryl Cole,
ενώ έχει επίσης «θητεύσει» στους
Take That και τον Gary Barlow.Η
τραγουδίστρια λοιπόν φαίνεται
πως προώθησε την συνεργάτιδά
της στο πλευρό του διαδόχου του
βρετανικού θρόνου!
Όπως αναφέρουν βρετανικά
δημοσιεύματα, η Ελληνίδα
θα εργάζεται τρεις φορές την
εβδομάδα στο Clarence House, ως
βοηθός γραμματέας επικοινωνιών,
φιλόπτωχων ταμείων και
μάρκετινγκ.
Εν ολίγοις, θα συντονίζει την δράση των 17 ιδρυμάτων που έχει ο πρίγκιπας, μιας και η ίδια
προώθησε το έργο του ιδρύματος που έχει η Cheryl Cole για να βοηθά άνεργους νέους του
Νιούκαστλ.

Οι ομογενείς συνεχίζουν τον αγώνα
για το όνομα της Μακεδονίας
Σάββατο, 21 Ιουλίου 2012
Σε έκδοση η Παμμακεδονική Ένωση Αμερικής κυκλοφόρισε η επιστολή των 250
ακαδημαϊκών από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, που απέστειλαν το 2009
προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα, και στην οποία αναφέρονταν στο θέμα
της ονομασίας των Σκοπίων. Εκτός από την επιστολή, στην έκδοση που κυκλοφορεί σε
τέσσερεις γλώσσες (Αγγλικά, Γερμανικά, Ελληνικά και των Σκοπίων, δημοσιεύονται και
άλλα κείμενα και άρθρα επιφανών ακαδημαϊκών, που μιλούν για την ελληνικότητα της
αρχαίας Μακεδονίας και την ελληνική γλώσσα.
Την επιστολή προς τον πρόεδρο Ομπάμα, προσυπέγραψαν καθηγητές ιστορίας –
αρχαιολογίας, στην πλειονότητά τους αμερικανοί, από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του
κόσμου, όπως το Χάρβαρντ, το Πρίνστον και την Οξφόρδης, ζητώντας την παρέμβασή
του «σε αυτή την ανοησία που έχει ξεπεράσει τα όρια», όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά,
ενώ μιλούσαν για ανατροπή της ιστορίας, την οποία οι ΗΠΑ “δεν έχουν αρμοδιότητα να
υποστηρίζουν”. Στην έκδοση αυτή της Παμμακεδονικής Ένωσης Αμερικής, θα αναφερθεί η
πρώην ύπατη πρόεδρός της, συντονίστρια των Παμμακεδονικών Οργανώσεων της Υφηλίου,
Νίνα Γκατζούλη, την προσεχή Κυριακή, 22 Ιουλίου, σε εκδήλωση που διοργανώνεται, από
τις οκτώ έως τις δέκα το βράδυ, στον περιβάλλοντα χώρο του Λευκού Πύργου. «Θεωρήσαμε
αναγκαίο να εκδώσουμε το βιβλίο, για να αναδείξουμε ότι οι επιφανείς ακαδημαϊκοί δεν
έστειλαν την επιστολή αυτή στον πρόεδρο Ομπάμα για να πάρουν το μέρος της Ελλάδας,
αλλά για να υποστηρίξουν την μοναδική, ιστορική αλήθεια», τονίζει η κ. Γκατζούλη.
Οι εκδηλωσεις των Μακεδονικών Οργανώσεων Στην εκδήλωση, που διοργανώνει η
Συντονιστική Επιτροπή των Μακεδονικών Οργανώσεων (εκπροσωπεί περισσότερο από
150 μακεδονικούς συλλόγους), σε συνεργασία με τις Παμμακεδονικές Οργανώσεις του
εξωτερικού, θα εμφανιστεί το χορευτικό συγκρότημα «Υιοί και Θυγατέρες του Μεγάλου
Αλεξάνδρου», της Παμμακεδονικής Νεολαίας Βοστώνης, μαζί με άλλα τέσσερα χορευτικά
συγκροτήματα μακεδονικών συλλόγων της Θεσσαλονίκης. Δεύτερης, τρίτης, ακόμη και
τέταρτης γενιάς, τα μέλη του νεανικού συγκροτήματος μπορεί να μην μιλούν καλά την
ελληνική γλώσσα, ξέρουν όμως να χορεύουν ζηλευτά παραδοσιακούς χορούς της πατρίδας
των παππούδων και των γιαγιάδων τους, αποσπώντας τους καλύτερους επαίνους, κάτι που
απέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο, αυτές τις μέρες, στις παραστάσεις που δίνουν σε δήμους
και κοινότητες της Δυτικής Μακεδονίας.
«Με πολύ αγάπη και ενθουσιασμό, τα παιδιά μας λαμβάνουν μέρος στο χορευτικό μας
συγκρότημα, που ιδρύσαμε πριν από σαράντα χρόνια, με μοναδικό σκοπό να προβάλλουμε
τον ελληνικό πολιτισμό και την ιστορία της Μακεδονίας», τονίζει ο χοροδιδάσκαλος
του συγκροτήματος, πρώην ύπατος πρόεδρος της Παμμακεδονικής Αμερικής, Γιώργος
Παπαδόπουλος. Με καταγωγή από την Ανθούσα Κοζάνης, αν και ήδη έχει «πατήσει» τα
72 του χρόνια, ο κ. Παπαδόπουλος δηλώνει πως αισθάνεται ακμαιότατος και ακολουθεί
παντού το συγκρότημα, το οποίο σήμερα έχει αναλάβει ο γιός του, Αντώνης μαζί με τους
Χαράλαμπο Σταθόπουλο και Νεκτάριο Ριζάκη.
«Κάθε παράσταση είναι ένα ακόμη ξεχωριστό γεγονός» «Κάθε παράσταση είναι ένα
ακόμη ξεχωριστό γεγονός, για τον καθένα ξεχωριστά και για όλους μαζί. Στην Αμερική,
το συγκρότημά μας είναι γνωστό και δίνουμε πολλές παραστάσεις, ακόμη και σε
πανεπιστήμια», λέει ο κ. Παπαδόπουλος. «Ξεκίνησα με οκτώ παιδιά, πριν από σαράντα
χρόνια, και σήμερα έχουμε 70-80 νέους και νέες, ηλικίας από 15 έως 35 ετών». Για τις
παραστάσεις στην Ελλάδα, που και φέτος πραγματοποιήθηκαν με χορηγίες ομογενών της
Αμερικής, οι οποίοι εκτιμούν και στηρίζουν το χορευτικό, έχουν έρθει 14 νέες και νέοι, όλοι
τους φοιτητές πανεπιστημίου. Μεταξύ άλλων, το χορευτικό συγκρότημα της Βοστώνης
χόρεψε και εντυπωσίασε όσους παραβρέθηκαν, το περασμένο Σαββατοκύριακο, στο 2ο
Παμμακεδονικό Αντάμωμα, στη Σιταριά Φλωρίνης.
«Η καρδιά των παιδιών μας είναι εκατό τις εκατό ελληνική, αν και μιλούν σπαστά τα
ελληνικά. Με κάθε τους εμφάνιση νιώθουν ότι πρεσβεύουν την Ελλάδα και ειδικότερα την
Μακεδονία μας, που κλείνουμε στην ψυχή μας», καταλήγει ο κ. Παπαδόπουλος.
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Έλληνας Χρυσός «Ολυμπιονίκης»
ετών 14! Νίκησε 1.000.000 μαθητές
Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012

Η “καρδιά” του Κόσμου χτυπά στο Λονδίνο
Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

Ο Μάριος Χατζηδήμου, ένας 14χρονος μαθητής από τα Γιαννιτσά
είναι ο νικητής του φετινού διεθνούς διαγωνισμού έκθεσης της
Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης (UPU). Το θέμα του φετινού
διαγωνισμού ήταν Γράψτε μια επιστολή σε έναν αθλητή ή μια
μορφή του αθλητισμού που θαυμάζετε, για να εξηγήσετε τι
σημαίνουν για εσάς οι Ολυμπιακοί Αγώνες”..
Στον διαγωνισμό συμμετείχαν περισσότεροι από ένα 1.000.000
νέοι από 55 χώρες, μέσω των ταχυδρομείων των χωρών τους.

Με μια φαντασμαγορική τελετή ξεκίνησε η μεγαλύτερη γιορτή του πλανήτη. Χιλιάδες κατέκλυσαν
στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου για να παρακολουθήσουν την τελετή που διοργάνωσαν οι
Βρετανοί.
Η Βασίλισσα Ελισάβετ της Αγγλίας κήρυξε επίσημα την έναρξη των Ολυμπιακών αγώνων με
την καθιερωμένη φράση, “Κηρύσσω την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου και τον
εορτασμό της 30ης Ολυμπιάδας της σύγχρονης εποχής”.
Με την ελληνική αποστολή να μπαίνει πρώτη στο στάδιο και τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη να
κυματίζει ψηλά την ελληνική σημαία, οι 10.500 αθλητές και μέλη των αποστολών από τις 204 χώρες
που θα λάβουν φέτος μέρος στους αγώνες, παρέλασαν μπροστά από τους θεατές αποσπώντας θερμά
χειροκροτήματα.
Ο επίλογος της τελετής έναρξης γράφτηκε με την παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας, όπου ο
κορυφαίος Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας, ο βρετανός Στίβ Ρεντγκρέιβ παρέλαβε την Ιερή Φλόγα
από τον Ντέιβιντ Μπέκαμ και κατευθύνθηκε προς το στάδιο, δίνοντας τη με τη σειρά του σε 7
νεαρούς αθλητές. Η Φλόγα μεταλαμπαδεύτηκε από τις δάδες σε μια μεταλλική κατασκευή με
204 χοάνες, όσες και οι αποστολές που παίρνουν μέρος στους Αγώνες. Οι χοάνες άρχισαν να
υψώνονται ταυτόχρονα δημιουργώντας μία τεράστια φλόγα, σχηματίζοντας έτσι τον βωμό τον 30ων
Ολυμπιακών Αγώνων.
Στον χαιρετισμό του ο Ζακ Ρογκ, πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής επιτροπής τόνισε ιδιαίτερα
το γεγονός ότι για πρώτη φορά όλες οι χώρες που μετέχουν στους Αγώνες περιλαμβάνουν στις
αποστολές τους και γυναίκες.
Η τελετή έκλεισε με χιλιάδες πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό του Λονδίνου και τον Πολ
ΜακΚάρντεϊ να ερμηνεύει μερικά από τα πιο γνωστά του τραγούδια.
Γιατί η δάδα των φετινών Ολυμπιακών Αγώνων έχει 8.000 τρύπες;
Είναι ολόχρυση, με τριγωνική διατομή και διάτρητη. Το ύψος της είναι 800 χιλιοστά και το βάρος
της μόλις 800 γραμμάρια. Η δάδα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 στο Λονδίνο σχεδιάστηκε
από τους Edward Barber και Jay Osgerby και αποτελεί το καμάρι των Βρετανών. Όπως λένε, είναι
δημιούργημα των καλύτερων σχεδιαστών και μηχανικών της χώρας αποδεικνύοντας τις άριστες
ικανότητες της Αγγλίας στον τεχνικό τομέα (σ.σ.: οι κλιματικές δοκιμές της δάδας έγιναν στα
εργαστήρια της BMW).
Γιατί με 8.000 τρύπες;
Φτιαγμένη από χρυσαφένιο, ελαφρύ κράμα αλουμινίου, παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιείται
στην αεροδιαστημική και την αυτοκινητοβιομηχανία, η ολυμπιακή δάδα έχει διάσπαρτες σε όλη
την επιφάνειά της 8.000 μικρές τρύπες. Η καθεμιά από αυτές αναφέρεται σε κάθε έναν από τους
8.000 λαμπαδηδρόμους που θα τρέξουν μεταφέροντας την ολυμπιακή φλόγα αλλά και στο κάθε ένα
από τα 8.000 χιλιόμετρα της διαδρομής που θα διανυθούν, μέχρι αυτή να πάρει τη θέση της στην
εναρκτήρια τελετή των αγώνων στις 27 Ιουλίου στο Λονδίνο.
Ο συμβολικός αριθμός «3»
Εκτός όμως από τον αριθμό 8 οι σχεδιαστές της δάδας έδειξαν μια ιδιαίτερη προτίμηση και στον
αριθμό
3. Κι αυτό γιατί, όπως εξήγησαν, ο συγκεκριμένος αριθμός εκφράζει πολλά στοιχεία από το όραμα
και τις παραδόσεις των Ολυμπιακών Αγώνων:
Τις 3 ολυμπιακές αξίες του σεβασμού, της αριστείας και της φιλίας.

Ο μαθητής της Δευτέρας Γυμνασίου έγραψε στον αγαπημένο
του τενίστα, Ρότζερ Φέντερερ. “Είμαι ο Μάριος, ένας από τους
χιλιάδες, φαντάζομαι, θαυμαστές σου. Ένας μικρός, ασήμαντος
Μάριος, μπροστά σε έναν γίγαντα του αθλητισμού. Κι ο λόγος
που σου γράφω; Για να σε ευχαριστήσω, που ξύπνησες μέσα μου
την αγάπη για τον αθλητισμό”, έγραψε στην αρχή της έκθεσής
του ο 14χρονος. “Άρπαξα την παρατημένη ρακέτα του αδελφού
μου και αποφασιστικά μπήκα στο γήπεδο, έτοιμος να νικήσω.
Τότε, συνειδητοποίησα πόσο διαφορετικό είναι να βλέπεις τη
ρακέτα στα χέρια του Φέντερερ από το να προσπαθείς να την
κουμαντάρεις στα δικά σου χέρια. Παιδεύτηκα, ίδρωσα, άκουσα
δικαιολογημένα τις φωνές του προπονητή μου, όμως δεν τα
παράτησα. Η μορφή σου στο βάθρο του Ολυμπιονίκη με κρατούσε
εκεί και συνέχιζα...”. “Ε, ναι λοιπόν, για εμένα οι Ολυμπιακοί
Αγώνες δεν σημαίνουν ούτε αναβολικά ούτε πρωταθλητισμό ούτε
οικονομικά συμφέροντα, οικονομική κρίση, αντιζηλίες και μίση.
Σημαίνουν χαρά για τη συμμετοχή, ‘ευ αγωνίζεσαι’, φιλία, ειρήνη
και σε αυτό το πνεύμα εύχομαι να σταθούν οι φετινοί Ολυμπιακοί
Αγώνες”, κατέληγε η έκθεσή του. Ο νικητής θα βραβευθεί την
Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείου στην Ντόχα του Κατάρ, στο
πλαίσιο του 25ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της ΠΤΕ που θα
διεξαχθεί με τη συμμετοχή 149 χωρών.

Γάτα εκλέγεται δήμαρχος
επί 15 χρόνια!
Αντώνης Ανακέφαλος

Δείτε πως τιμούν οι Βρετανοί
την Ολυμπιακή Φλόγα!
Το ζητούμενο είναι κατά το πόσον
έχουν κατανοήσει οι κάτοικοι στην
Γηραιά Αλβιόνα τις αξίες αλλά και την
ιστορία που κουβαλάει το πνεύμα των
Ολυμπιακών Αγώνων.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily
Star, ένας βρετανός (για την ακρίβεια
σκοτσέζος), θεώρησε πως θα
απολάμβανε καλύτερα το τσιγάρο του,
ανάβοντάς το με την Ολυμπιακή Φλόγα!
Ο λαμπαδηδρόμος σταμάτησε να
τρέχει για μερικά δευτερόλεπτα για να
βοηθήσει τον εικονιζόμενο να ανάψει το
τσιγάρο του.
Έτσι τιμούν το Ολυμπιακό Ιδεώδες οι
Βρετανοί;

Σε μια μικρή πόλη της Αλάσκα 900 κατοίκων, πριν από 15
χρόνια αποφάσισαν να ψηφίσουν για επίτιμο δήμαρχο τον
Stubbs.. “Δεν κάνει διακρίσεις με κανέναν. Τους αγαπάει όλους
και τον αγαπάμε και εμείς. Δεχόμαστε συνέχεια ευχητήριες
κάρτες, γράμματα για τον Stubbs” λένε χαρακτηριστικά οι
κάτοικοι και μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. O Stubbs είναι
ένας γάτος ευρωπαϊκής ράτσας και από την πρώτη φορά
επανεκλέγεται διαρκώς. Ο Stubbs κατέβηκε στις εκλογές με
απόφαση των κατοίκων όταν είδαν ότι οι υποψήφιοι δεν τους
αντιπροσώπευαν. Έκτοτε δεν έχει υπάρξει πιο πιστός και
νομοταγής δήμαρχος.
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γιου βετσι
με κεφτεδακια και ΡΥΖΙ
Γεμάτη γεύση, άρωμα λυκίσκου και μαγιάς, η
Amstel είναι η πρώτη
σε κατανάλωση μπίρα στην Ελλάδα, με πάνω
από 45 χρόνια ποιοτικής παρουσίας.
ΣΥΝΤΑΓΕ Σ
ΤΗΣ IΩANNAΣ
ΥΛΙΚΑ
1 κιλό κιμάς
5 φέτες ξερό ψωμί
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 αβγό
θυμάρι
αλάτι, πιπέρι
αλεύρι για το πανάρισμα
ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΤΣΑ
2 ντομάτες κομμένες
σε χοντρούς κύβους
2 σκελίδες σκόρδο
1 φινόκιο κομμένο σε κυβάκια
2 καρότα κομμένα σε ροδέλες
1/2 ματσάκι δυόσμος
1 φλ. του τσαγιού ζωμός κότας
4 εκ. τζίντζερ τριμμένο
4 κ.σ. σάλτσα σόγιας
400 ml χυμός ντομάτας
ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΖΙ
1½ φλ. του τσαγιού ρύζι μπλου μπονέτ
2 κ.σ. βούτυρο
αλάτι, πιπέρι

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Ζυμώνουμε όλα τα υλικά του κιμά, πλάθουμε
κεφτεδάκια, τα πανάρουμε σε αλεύρι και τα
τηγανίζουμε σε μπόλικο λάδι.
• Βράζουμε το ρύζι και το κρυώνουμε με κρύο
νερό.
• Σε κατσαρόλα βάζουμε
το βούτυρο να ζεσταθεί και
σοτάρουμε το ρύζι. Το αφήνουμε
στην άκρη.
• Σε άλλη κατσαρόλα βάζουμε
λίγο λάδι, σοτάρουμε το φινόκιο,
το καρότο και το σκόρδο.
Προσθέτουμε τον χυμό ντομάτας,
τις ντομάτες και στη συνέχεια τον
ζωμό κότας, το τζίντζερ, τη σάλτσα σόγιας και πιπέρι.
• Βράζουμε για 30 λεπτά. Η σάλτσα θα πρέπει να έχει αρκετά υγρά.
Δοκιμάζουμε και, αν χρειάζεται, αλατίζουμε.
• Αραδιάζουμε τα κεφτεδάκια σε πιρέξ, περιχύνουμε με τη σάλτσα
και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρ- νο στους 180° C για 15
λεπτά.
• Προσθέτουμε το βρασμένο ρύζι και τον δυόσμο ψιλοκομμένο και
ψήνουμε για 15 λεπτά ακόμη.
Συμβουλές: Αν θέλετε, προσθέτετε και λίγο τριμμένο τυρί της
αρεσκείας σας.
• Παραλείψτε, αν θέλετε, το τζίντζερ και τη σάλτσα σόγιας.
• Μπορείτε να το σερβίρετε και με λίγο γιαούρτι, για πιο
δροσιστικό.
• Μπορείτε να έχετε τα κεφτεδά- κια έτοιμα και από πριν ή να χρησιμοποιήσετε κεφτεδάκια που σας έχουν μείνει.
• Με τη συγκεκριμένη σάλτσα συνοδεύετε ζυμαρικά.
• Επειδή η σάλτσα σόγιας αλλά και ο ζωμός είναι αλμυρά, μη
βάλετε πολύ αλάτι (ή και καθόλου), για να μη γίνει το φαγητό
αλμυρό.

ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ «ΚΟΡΔΕΛΕΣ»
ΑΓΓΟΥΡΙΟΥ και
ΚΟΛΟΚΥΘΙΟΥ
ΥΛΙΚΑ
2 αγγούρια κομμένα σε λεπτές
«κορδέλες»
3 κολοκύθια κομμένα σε λεπτές
«κορδέλες»
3 κόκκινες πιπεριές Φλωρίνης
10 ντοματίνια
100 γρ. κατίκι Δομοκού

ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΝΕΓΚΡΕΤ
2 σκελίδες σκόρδο
ψιλοκομμένες
1 κ.σ. μουστάρδα Dijon
3/4 φλ. του τσαγιού ελαιόλαδο
6 κ.σ. ξίδι
αλάτι, πιπέρι
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Χτυπάμε όλα τα υλικά για τη
βινεγκρέτ στο multi και βάζουμε μέσα τις «κορδέλες» των

κολοκυθιών. Τα αφήνουμε
για τουλάχιστον 1 ώρα.
• Ταυτόχρονα, ψήνουμε στο
γκριλ ή στον φούρνο τις πιπεριές Φλωρίνης. Τις βάζουμε
σε χαρτοσακούλα να «ιδρώσουν» και αφαιρούμε τις
φλούδες.
• Τις κόβουμε σε λωρίδες και τις
βάζουμε επίσης στη βινεγκρέτ.
• Σε μπολ βάζουμε τις
μαριναρισμένες πιπεριές και τα
κολοκύθια, προσθέτουμε τα
αγγούρια και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε τα ντοματίνια,
ραντίζουμε με τη βινεγκρέτ και
προσθέτουμε το κατίκι Δομοκού.
Συμβουλές: Με το υπόλοιπο της
βινεγκρέτ μπορούμε να
μαρινάρουμε ψητές πιπεριές
Φλωρίνης και να τις κλείσουμε
σε γυάλινο βάζο με λάδι.
• Το κολοκύθι προσδίδει στη
σαλάτα νοστιμιά, ειδικά αν είναι μαριναρισμένο.
• Πρόκειται για μια πολύ
δροσερή σαλάτα, στην οποία
μπορείτε να προσθέσετε κι άλλα
λαχανικά της αρεσκείας σας.
• Αν θέλετε και άλλες επιλογές,
μπορείτε να αντικαταστήσετε το κατίκι Δομοκού με
ανθότυρο ή άλλο λευκό τυρί.

Μοσχαράκι κοκκινιστό με ελιές και γραβιέρα
Νάξου

ΓΟΥΝΕΣ
ΛΙΟΚΑΦΤΕΣ

Συνοδεύουμε με τηγανητές πατάτες ή πουρέ και πράσινη ανάμικτη
σαλάτα.
Καλή σας όρεξη!

ΥΛΙΚΑ
5-6 σκουμπριά ή κολιοί φρέσκοι
αλάτι θαλασσινό
ελαιόλαδο
ρίγανη
χυμός ενός λεμονιού

Υλικά
1 κιλό μοσχάρι από ελιά
1 κόκκινη πιπεριά
1 πράσινη πιπεριά
4 μεγάλες σκελίδες σκόρδο
1 μεγάλο κρεμμύδι
3 ώριμες ντομάτες τριμμένες ή ένα κουτί κον κασέ
1 κοφτή κουταλιά πελτέ
10-15 ελιές καλαμών χωρίς κουκούτσι
1 κούπα (3 γεμάτες χούφτες) γραβιέρα Νάξου σε κύβους
1 νεροπότηρο κόκκινο μπρούσκο κρασί
1 ποτήρι του κρασιού ελαιόλαδο.
αλάτι, πιπέρι
λίγη ρίγανη, 2 φύλλα δάφνης
Εκτέλεση
Ετοιμάζουμε το κρέας τουλάχιστον 3 ώρες πριν το μαγειρέψουμε
ως εξής: Το κόβουμε σε μικρά κομμάτια μεγέθους λίγο πιο μεγάλο
από βερίκοκο. Το βάζουμε σε ένα μπολ και προσθέτουμε το κρασί,
το λάδι, τις πιπεριές ψιλοκομμένες, τις σκελίδες σκόρδου στα
τέσσερα κομμένες, αλάτι, φρέσκο τριμμένο πιπέρι, τη ρίγανη και
τη δάφνη. Σκεπάζουμε το μπολ με το καπάκι του και αφήνουμε το
κρέας να μαριναριστεί για τουλάχιστον 3 ώρες.
Σε ένα τηγάνι καίμε λίγο ελαιόλαδο και τσιγαρίζουμε το κρέας σε
δυνατή φωτιά, μέχρι να ροδίσει λίγο. Προσθέτουμε το κρεμμύδι
ψιλοκομμένο, τις πιπεριές και το σκόρδο που είχαμε στο μπολ
για να μαρινάρουν το κρέας. Αφού μαραθούν λίγο, προσθέτουμε
τις ψιλοκομμένες ντομάτες, λιώνουμε τον πελτέ σε λίγο νερό
και τον προσθέτουμε στο τηγάνι. Μόλις αρχίσουν να βράζουν
προσθέτουμε, ανάλογα πόση σάλτσα θέλουμε να έχει το φαγητό,
από το ζωμό της ‘μαρινάδας’.
Προσθέτουμε κι άλλο αλάτι, πιπέρι και ρίγανη και τη δάφνη που
είχε η ‘μαρινάδα’ και τις ελιές. Σε χαμηλή φωτιά, με σκεπασμένο
το σκεύος, αφήνουμε να βράσει το κρέας έως ότου μαλακώσει.
Πέντε-δέκα λεπτά πριν κλείσουμε τη φωτιά προσθέτουμε τη
γραβιέρα.

Αρνί σούπα αυγολέμονο
Υλικά
1 1/2 κιλό αρνί (μπροστινό πόδι)
4-5 φιλτζανάκια ρύζι καρολίνα ή νυχάκι
αλάτι-πιπέρι
2 αυγά
2-3 λεμόνια
Εκτέλεση

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Καθαρίζουμε τα ψάρια και τα
πλένουμε καλά. Με κοφτερό
μαχαίρι κόβουμε το κεφάλι και
το πετάμε.
• Σχίζουμε το ψάρι στη μέση
ξεκινώντας από την κοιλιά και
προς τα μέσα, ώστε να ανοίξει
στα δύο χωρίς να χωριστεί. Στο
ένα κομμάτι μένει το κόκαλο.
• Πασπαλίζουμε με αλάτι και
ρίγανη.
• Σε ξύλινη τάβλα ή ταψί
στρώνουμε τα ψάρια με το
δέρμα προς τα κάτω, τα βάζουμε
στον ήλιο και τα σκεπάζουμε
με τούλι. Τα αφήνουμε για
τουλάχιστον 12 ώρες.
• Τα ψήνουμε στα κάρβουνα για
λίγο, ώστε να μη στεγνώσουν.
Τα σεβρίρουμε περιχύντάς τα με
ελαιόλαδο.

Κόβουμε το αρνί σε κομμάτια και το βράζουμε με νερό και
αλάτι. Στην αρχή ξαφρίζουμε. Όταν βράσει, βγάζουμε το αρνί, το
τοποθετούμε σε πιατέλα και αλατοπιπερώνουμε. Σουρώνουμε το
ζουμί του, αφαιρούμε το λίπος, προσθέτουμε νερό και όταν πάρει
βράση, ρίχνουμε το ρύζι και ανακατεύουμε πρσοέχοντας να μη
χυλώσει. Στο τέλος χτυπάμε καλά τα αυγά, ρίχνουμε το χυμό των
λεμονιών και αυγοκόβουμε.
Παρασκευάζουμε τη σούπα λίγη ώρα πριν σερβιριστεί στο τραπέζι.
Πηγή: ‘Λευκαδίτικη Κουζίνα’ της Τούλας Σκληρού

Γαλέος Σαγανάκι Ένας
ουζομεζές από το Λασίθι
Υλικά
1/2 κιλό γαλέος σε φέτες
2 τομάτες χοντροκομμένες
1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα
100γρ. θρυμματισμένη φέτα
1 κρεμμύδι χοντροκομμένο
Λίγη ρίγανη
Λίγο μαϊντανό
1 πιπεριά καυτερή
Λίγο παρθένο ελαιόλαδο
Εκτέλεση
Βάζουμε όλα τα υλικά μαζί σε μία κατσαρόλα. Προσθέτουμε
λίγο νερό μόλις για να σκεπαστεί το φαγητό. Μόλις ψηθεί το
κρεμμύδι το φαγητό είναι έτοιμο.
‘Καλή ουζοποτιά’.
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Karygiannis leads Election
Observer Team to Libya

Ministry of Jobs, Tourism and Innovation

TRIPOLI, LIBYA – JULY 5, 2012 The Honourable Jim Karygiannis, Member of Parliament for Scarborough-Agincourt and Liberal Critic for Multiculturalism, is leading a team of 10 Canadians to observe the General National Congress Elections in Libya.
While in Libya Mr. Karygiannis is meeting with various members
of the National Transition Council and the High National Election
Commission.

VANCOUVER - July 20, 2012 - GREE, a mobile social gaming company with a worldwide network of over 230
million users, announced today it will open its first Canadian game development studio in downtown Vancouver.

“The people of Libya fought a courageous battle in order to exercise their democratic right.” said Mr. Karygiannis. “There is an
excitement in the air, campaign posters everywhere and I expect a
high turnout in Saturday’s election.”
This morning Mr. Karygiannis and the team met with Vice President Al-Khouni Mustafa to discuss the role of the Libyan Diaspora
in Canada as Libya moves to gain its rightful place on the world
stage.
Vice President Al-Khouni also stated that Canada is a great friend
of Libya and Mr. Karygiannis’ team’s participation as observers is
greatly appreciated.
“I was pleased to hear the Vice President say that the Diaspora’s
role is important to the development of Libya.” commented Mr.
Karygiannis. “I have always believed that the role of the Diaspora
is extremely important to an emerging nation.”
Mr. Karygiannis also met with Mrs. Nuri Khalifa Al-Abbar, Chairman of the Board of Commissioners for the High National Election
Commission (HNEC) and several other members of the Board.
They discussed the process Libya has taken to ready itself for the
election this included dividing the country into constituencies; establishing polling stations; preparing all necessary election documents; training staff; and, registering voters for the first time in
half a century.
“The Commission has had a monumental task. What they have
done in less than a year is nothing short of miraculous.” Mr.
Karygiannis stated. “The Libyan people should be extremely proud
of what the Commission has accomplished on their behalf.”
Mr. Karygiannis and his team then toured the Data Processing
Center of the HNEC. Mr. Karygiannis was given a personal tour
by Dr. Khalid Ali Al-Sahli, Counsellor, Member of the Board of
Commissioners of the HNEC. Mr. Al-Sahli received his degree in
Industrial Engineering from the University of Toronto.
I was very impressed with the systems that have been put in place
to ensure an accurate count.” Mr. Karygiannis stated. “I told Dr.
Al-Sahli that from what I have seen I believe that the results that he
and his team will produce will be accurate and fair.”
“From all my team and I have observed, I believe that this election, while there has been some hiccups, is being run in a fair and
transparent manor.” Mr. Karygiannis stated. “It is very unfortunate
that the Harper Conservatives did not feel that it was important to
send election observers to Libya at this very important time in its
history.”

Global leader in mobile games to open B.C. studio

GREE Canada will be the Japan-based company’s seventh international studio, creating 10 new jobs in Vancouver
when it launches, with plans to potentially double its presence as its first offerings of
innovative, free-to-play mobile games are developed.
GREE’s expansion into British Columbia has been guided and facilitated by the province’s Ministry of Jobs, Tourism and Innovation and its International Trade and Investment Attraction division. Ministry efforts focused on familiarizing GREE executives with the advantages of setting up in B.C., most notably its large contingent of talented
and highly-skilled workers.
In February 2012, International Trade and Investment Attraction staff worked with the federal government’s Canadian Trade Commissioner Service and DigiBC, the industry association for digital media and wireless, to bring
GREE executives to Vancouver for business-to-business meetings with fellow game developers, educational institutions and service providers.
In Japan, British Columbia’s International Trade and Investment Representative promoted the province and Vancouver as good ecosystems for game development and social networking services in a series of meetings with
GREE officials. British Columbia’s Tokyo-based Investor
Services team subsequently worked closely with the Japanese company and its San Francisco office on the logistics
of opening the GREE Canada studio.
British Columbia is home to a bustling and expanding entrepreneurial cluster of video game studios looking to
capitalize on new trends in mobile devices, social networks and digital distribution. The past year has seen DeNA/
Gameview open a new studio in Vancouver and Gamehouse and Microsoft expand into Victoria.
GREE Canada has already started its recruiting efforts and is currently hiring for engineers and artists.
Quotes:
Minister of Jobs, Tourism and Innovation Pat Bell “We are thrilled to add GREE Canada to the thriving cluster of innovative video game and digital media companies
that have been drawn here by British Columbia’s deep pool of talented workers and
our positive investment climate.”
“In ‘Canada Starts Here: The BC Jobs Plan’, we committed to doubling our overseas presence to promote British
Columbia’s advantages abroad and attract international investment, and that strategy is paying dividends with these
new jobs to support B.C. families.”
Minister of Community, Sport, and Cultural Development Ida Chong “GREE Canada’s arrival in Vancouver is further confirmation of the uniqueness of Vancouver’s digital media talent.”
“Digital media companies know that the competitive advantages offered in Vancouver provide them the opportunity
to grow their businesses and expand their market reach.”
Steve Lin, general manager of GREE Canada “The creative community in Vancouver has made tremendous contributions to the mobile and video game industry
and we are looking forward to tapping into that talent pool and working with a
team of passionate innovators.”
“The goal for GREE Canada is to take our current successes and merge those ideas with more experimental approaches. We want to take some risks and come up with new games and ideas and contribute to the ongoing evolution of the mobile game space.”
Howard Donaldson, president of DigiBC “We are very pleased that GREE, the largest social mobile company in the world, has chosen Vancouver for its next
interactive development studio. British Columbia offers a wealth of digital media talent, quality of living and tax
incentives.”

www.contemporaryrailings.com
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Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε
στο τζούντο ο Ηλίας Ηλιάδης

ÁèëçôéêÜ
Αγκαλιά με την πρόκριση ο ΠΑΟΚ, 2-0 τη Γεχούντα στο Ισραήλ
Ο ΠΑΟΚ πέρασε δια περιπάτου
από το Τελ Αβίβ νικώντας
με 2-0 την Μπνέι Γεχούντα
στον πρώτο αγώνα του 3ου
προκριματικού γύρου του Europa League και μετέτρεψε
σε διαδικαστικού χαρακτήρα
τη ρεβάνς της Τούμπας την
επόμενη Πέμπτη. Τα γκολ για
την ομάδα του Γιώργου Δώνη
πέτυχαν ο Γεωργιάδης στο 62΄
και ο Αθανασιάδης στο 72΄.
Μέτριο ήταν το θέαμα στο πρώτο
ημίχρονο, χωρίς πολλές φάσεις
με τον ΠΑΟΚ να είναι ιδιαίτερα
επιφυλακτικός. Η ομάδα του
Δώνη παρατάχθηκε με 4-42 και είχε μεν την υπεροχή,
όμως πέρασε ανεκμετάλλευτη
απέναντι στην επίσης άνευρη
και νωθρή Μπνέι Γεχούντα που
έπαιξε με σύστημα 4-3-3.
Στο 15’ ο Λίνο έκανε τη σέντρα,
ο Αθανασιάδης δεν «έπιασε»
καλά την κεφαλιά και στην
πορεία ο Γιάννου δεν μπόρεσε
να προλάβει την μπάλα και να τη
στείλει στην άδεια εστία. Τρία
λεπτά αργότερα ο Γεωργιάδης
βρέθηκε στο έδαφος, εντός της
περιοχής, μετά από μαρκάρισμα
του Εντρι, ο διαιτητής έδωσε
συνέχεια στο ματς.
Στο 2ο μέρος οι γηπεδούχοι
μπήκαν πιο ζωηρά στον αγώνα
και στο 53΄ είχαν δύο καλές
ευκαιρίες, στο 53’ , αρχικά, με
τον Μαρίνκοβιτς, μετά από σουτ

Δημήτρης Πέλκας σε μια προσπάθειά του στον αγώνα του Τελ Αβιβ

του οποίου, η μπάλα έφυγε δίπλα
από το δεξί δοκάρι του Γλύκου.
Στο 57’ ο τερματοφύλακας του
«Δικεφάλου»
εξουδετέρωσε
σουτ του Γκαλβάν.
Η «απάντηση» από τον ΠΑΟΚ
ήρθε στο 62’ με όμορφο γκολ
από τον Γεωργιάδη. Ο νεαρός
ακραίος μεσοεπιθετικός με
έξοχη ατομική ενέργεια από
δεξιά, σούταρε και έστειλε την
μπάλα στα δίχτυα. Δέκα λεπτά
αργότερα, ο πολλά υποσχόμενος
Πέλκας με καταπληκτική κίνηση
έδωσε ωραία στον Ρομπέρ
που με την μία έστρωσε στον
επερχόμενο
Αθανασιάδη
ο
οποίος από πολύ κοντά με πλασέ
την έστειλε στα δίχτυα (0-2).
Το γκολ αυτό «έκοψε» τα
πόδια» των Ισραηλινών που δεν
μπόρεσαν να αντιδράσουν μέχρι
το τέλος του αγώνα που βρήκε
τους Θεσσαλονικείς νικητές με
2-0 και μεγάλο φαβορί πλέον για
την πρόκριση στα πλέι οφ του
Europa League.

Aξίζει να σημειωθεί ότι
παρατηρητής της ΟΥΕΦΑ στο
ματς ήταν ο άλλοτε άσσος της
ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, ο
Ούγγρος, Μάρτον Εστερχάζι.
Διαιτητής: Πάβλε Ραντοβάνοβιτς
(Μαυροβούνιο)
Κίτρινες: Αζούζ, Ναούμ Αθανασιάδης, Ετο 37’
Οι συνθέσεις:
ΜΠΝΕΙ
ΓΕΧΟΥΝΤΑ:
Αγιενούγκμπα, Αζούζ, Κοέν,
Μόρι, Έντρι, Ιβασκεβίτσιους,
Μενάσε (46’ Αμπού Ζαϊντ),
Ναούμ (66’ Αγκάγιεφ), Γκαλβάν
(81’
Λεβί),
Μαρίνκοβιτς,
Εντλόβου.
ΠΑΟΚ: Γλύκος, Ετο, Λίνο,
Κουμάλο, Κατσικάς, Γκαρσία,
Λάζαρ (75’ Κάτσε), Γεωργιάδης
(82’ Σαλπιγγίδης), Ρόμπερ,
Αθανασιάδης, Γιάννου (71’
Πέλκας).
Πρόσθετες Πληροφορίες
•
Πηγή: ert.gr, ΑΠΕ

Νέο ξεκίνημα στην ΑΕΚ – Στις 24 Αυγούστου
η
Γ.Σ. των μετόχων
Με τον τίτλο μια νέα εποχή ξεκίνησε για την ΑΕΚ η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση για το πώς οι οπαδοί
θα συμμετάσχουν στην αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου. Για τις 24
Αυγούστου ορίστηκε η έκτακτη
γενική συνέλευση των μετόχων
της ΠΑΕ ΑΕΚ, σήμερα κρίνεται η
τροπολογία ώστε να μπορέσει να
εξασφαλίσει προσωρινή φορολογική
ενημερότητα.
Αναλυτικά η πρώτη ανακοίνωση της
ΠΑΕ ΑΕΚ έχει ως εξής:
«Ο Θωμάς Μαύρος Πρόεδρος της
ΑΕΚ και ο κόσμος μας Μέτοχος.
Η νέα εποχή για την ομάδα μας με
Πρόεδρο τον Θωμά Μαύρο ξεκίνησε.
Από σήμερα τρέχει η αύξηση του
Μ.Κ. ποσού ύψους 2,5 εκ. ευρώ που
αποφασίστηκε στη χθεσινή Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της ΠΑΕ
και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις
30 Αυγούστου 2012.
Όποιος επιθυμεί να αγοράσει
μετοχές -με την τιμή της μετοχής στο
ένα (1) ευρώ- μπορεί να καταθέσει
τα χρήματα που επιθυμεί στον
ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας
Πειραιώς:(Τράπεζα
Πειραιώς
5137-053517-831, ΙΒΑΝ: GR 48
0172 1370 0051 3705 3517 831,
SWIFT CODE: PIRBGRAA) με την
αιτιολογία »Α.Μ.Κ. ΠΑΕ ΑΕΚ».
Με τον τρόπο αυτό βοηθάει την
ομάδα μας στην προσπάθειά της
να συγκεντρώσει το ποσό που
χρειάζεται άμεσα και παράλληλα
γίνεται μέτοχος της ΑΕΚ.
Όσοι φίλοι της ΑΕΚ καταθέσουν
χρήματα αλλά και αυτοί που έχουν
ήδη καταθέσει στο λογαριασμό
σωτηρίας της ΠΑΕ το ποσό που
επιθυμούσαν τις προηγούμενες
ημέρες, μπορούν να επικοινωνήσουν
με τα γραφεία της ΠΑΕ, τηλ.
2106673700, φαξ. 2106673897 και
email : amk@aekfc.gr (κ. Ματίνα
Ευγενίου, κ. Γιώργος Λυκούρης)
προκειμένου να διευκρινίσουν τυχόν
απορίες αλλά και να ενημερωθούν
για τις περαιτέρω διαδικασίες».
Στις 24 Αυγούστου ορίστηκε η

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων.
Παράλληλα με δεύτερη ανακοίνωση
η ΠΑΕ γνωστοποιεί την ημέρα της
Γ.Σ. όπου θα ορισθεί το νέο ΔΣ της
ΠΑΕ κατ΄ απαίτηση και επιθυμία
του Μαύρου. Αναλυτικά επίσης η
ανακοίνωση: «Η Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων με θέμα
την εκλογή νέου Διοικητικού
Συμβουλίου ορίστηκε για τις 24
Αυγούστου 2012 και ώρα 10.00 στα
γραφεία της ΠΑΕ στα Σπάτα».
Κοινή ανακοίνωση-απάντηση των
τερματοφυλάκων της ΑΕΚ
Λίγο αργότερα η ΑΕΚ εξέδωσε και
τρίτη ανακοίνωση η οποία φέρει την
υπογραφή των τεσσάρων γκολκίπερ

της ομάδας! Η οποία είναι εις
απάντηση κάποιων δημοσιευμάτων.
Σε αυτή τονίζεται λοιπόν ότι:«Επειδή
η ομάδα που υπηρετούμε περνάει
μια πολύ δύσκολη φάση και δεν είναι
σωστό να δημιουργούνται θέματα τα
οποία υποδηλώνουν δυσαρέσκεια
και διχασμό στις τάξεις της,
επιθυμούμε να ξεκαθαρίσουμε ότι
δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη
συνεργασία μας με τον προπονητή
τερματοφυλάκων Χρήστο Αρβανίτη.
Ως επαγγελματίες και μέλη της
ΑΕΚ τρέφουμε απόλυτο σεβασμό
για όλα τα μέλη του προπονητικού
επιτελείου και το έργο τους, είμαστε
αποφασισμένοι να δουλέψουμε
σκληρά για το καλό της ομάδας και

Το πρώτο της μετάλλιο στους 30ους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Λονδίνου πανηγύρισε η Ελλάδα στο άθλημα του τζούντο.
Ο Ηλίας Ηλιάδης, στον τελικό των ρεπεσάζ της κατηγορίας των
-90 κιλών, επικράτησε με Yuko από δύο παρατηρήσεις (shido)
του Βραζιλιάνου Τιάγκο Καμίλο και κατέκτησε το χάλκινο
μετάλλιο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Χάλκινο στην κωπηλασία για Γιαζιτζίδου-Τσιάβου
Σάββατο 4 Αυγούστου 2012

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι Χριστίνα Γιαζιτζίδου και Αλεξάνδρα
Τσιάβου, στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών, στην κωπηλασία στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου.
Σε μια πραγματικά φοβερή κούρσα, το ελληνικό πλήρωμα ξεκίνησε πολύ
δυνατά στην 4η διαδρομή και κρατούσε τα ηνία μέχρι και τα 1000 μέτρα.
Στη συνέχεια οι μεγάλες αντίπαλοι των κωπηλατριών μας, Βρετανίδες,
ανέβασαν το ρυθμό του και άρχισαν να ξεχωρίζουν περνώντας στην 1η
θέση. Οι δύο αθλήτριες έδωσαν μάχη και έχασαν το αργυρό μετάλλιο από τις
Κινέζες μόλις λίγα μέτρα πριν τον τερματισμό.
Ο πρωθυπουργός, απέστειλε στις Ελληνίδες αθλήτριες συγχαρητήριο
τηλεγράφημα. «Συγχαρητήρια, κάνατε όλους τους Έλληνες υπερήφανους»,
αναφέρει το τηλεγράφημα του Αντώνη Σαμαρά.
Επίσης, συγχαρητήριο τηλεγράφημα έστειλε και ο πρόεδρος της Βουλής,
Βαγγέλης Μεϊμαράκης.
πιστεύουμε ότι η προσπάθεια που
γίνεται στις προπονήσεις θα φανεί
στο γήπεδο».
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος
Γιάννης Αραμπατζής
Θοδωρής Μοσχονάς
Ηλίας Μακρυωνίτης
Περιμένουν την τροπολογία στην
ΑΕΚ
Η σημερινή ημέρα θεωρείται
σημαντική για την ΑΕΚ, αφού
κρίνεται το ζήτημα της εξασφάλισης
φορολογικής ενημερότητας. Στην
κιτρινόμαυρη ομάδα περιμένουν

την τροπολογία που θα δίνει
την δυνατότητα στον Υπουργό
να χορηγήσει με Υπουργική
Απόφαση προσωρινή φορολογική
ενημερότητα. Με την ψήφιση
η διοίκηση της ΑΕΚ θα πρέπει
να κάνει αγώνα δρόμου για
να συγκεντρώσει τις περίπου
400.000 με 600.000 ευρώ,
επιπλέον, ανάλογα με το ποσό που
χρειάζεται ως προκαταβολή για την
ενημερότητα.
Πρόσθετες Πληροφορίες
•
Πηγή: ΕΡΑΣΠΟΡ

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

Ï ê. Ãéþñãïò Áðïóôïëüðïõëïò
êáé ç åôáéñåßá ôïõ åßíáé ðñüèõìç ìå
ôçí åìðåéñßá ðïõ Ý÷ïõí óôá ÷áëéÜ êáé
óôá ðáôþìáôá îýëïõ, ìðïñåß íá óáò
äþóïõí ôçí ðïëõôéìüôåñç óõìâïëÞ
ôïõò, ðñéí ðÜñåôå ìéá áðüöáóç ãéá ôçí
áëëáãÞ óôá ÷áëéÜ êáé óôá ðáôþìáôá
ôïõ óðéôéïý Þ ôïõ ãñáöåßïõ óáò.
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Ο Μπιλ Κλίντον σ την Αθήνα ως εκπρόσωπος
της Noble Energy συναντήθηκεμε τον
Αντώνη Σαμαρά και συζήτησαν για θέματα
προσέλκυσης επενδύσεων στην Ελλάδα
Κυριακή, 22 Ιουλίου 2012

Αντώνης Ανακέφαλος

Ο Μπιλ Κλίντον, ο πρώην Αμερικανός πρόεδρο ήταν ο επίσημος καλεσμένο
του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά,
Ο πρώην πλανητάρχης συνάντησε επί 55 λεπτά κατ’ ιδίαν τον πρωθυπουργό
και μετά σε ευρεία σύσκεψη των δυο αντιπροσωπειών, με τη συμμετοχή
των υπουργών Εξωτερικών Δημήτρη Αβραμόπουλου, Οικονομικών Γιάννη
Στουρνάρα και Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη, μίλησε για τις προσπάθειες
που καταβάλει η χώρα για να βάλει τέλος στην ύφεση.
Το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κλίντον, κατά τη συνάντηση που
είχε με τον πρωθυπουργό κ. Σαμαρά, παρουσία κυβερνητικών στελεχών και
παραγόντων της ελληνικής ομογένειας στις ΗΠΑ, έχει ως εξής:

Ανέκδοτα
Το προφυλακτικό και η
ουρά στο φαρμακείο...
Ο άντρας ο πολλά βαρύς... Το
διαβάσαμε στο Facebook και
είπαμε να το μοιραστούμε...
«Μπαίνω σε φαρμακείο και
ζητάω 50 προφυλακτικά... 3
κοπέλες πίσω ξεκαρδίζονται
στα γέλια.... Κάντα 53 λέω...
Και μετά απόλυτη ησυχία»

“Από πίσω, για να βλέπω
το ματς”
Ρώτησαν έναν Γάλλο, έναν
Άγγλο και έναν Έλληνα τι
στάση προτιμούν στο σεξ και
για ποιο λόγο...
Ο Γάλλος απάντησε: “Από
πάνω, για να βλέπω τα ωραία
της μάτια”
Ο Άγγλος απάντησε: “Από
κάτω, για να βλέπω τα ωραία
της στήθη”
Ο Έλληνας απάντησε: “Από
πίσω, για να βλέπω το ματς”

«Σας ευχαριστώ κ. πρωθυπουργέ. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι
προφανώς ήρθαμε εδώ, διότι πιστεύουμε σε αυτή τη χώρα και στο μέλλον
της. Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ανθρώπους, σε
πόρους, σε ιδέες, σε κληρονομιά.
Θέλω να συγχαρώ τη δική σας κυβέρνηση συνεργασίας. Σε όλο τον κόσμο
υπάρχουν σύνθετα προβλήματα, τα οποία οι άνθρωποι προσπαθούν να
επιλύουν συνεργαζόμενοι με προοπτική αλληλεγγύης.
Σίγουρα αυτή η κυβέρνηση συνεργασίας δημιουργεί πολλή εμπιστοσύνη
στους Έλληνες της Διασποράς. Το συζητήσαμε αυτό μεταξύ μας. Εμείς
είμαστε εδώ για να σας παρέχουμε την υποστήριξη μας. Όχι γιατί πιστεύουμε
ότι έχουμε τις απαντήσεις, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι μαζί μπορούμε να
κάνουμε κάτι για να σας βοηθήσουμε.
Επίσης θεωρούμε ότι οι θέσεις τις οποίες έχετε στηρίξει, οι μακροπρόθεσμες
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που προωθείτε είναι σημαντικές.
Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν μια ελπίδα για το μέλλον. Οι νέοι άνθρωποι
χρειάζονται κάτι στο οποίο να πιστέψουν. Ξέρουν όλοι ότι διακυβεύεται το
μέλλον τους. Γι’ αυτό εμείς θα σας βοηθήσουμε να επιτύχετε την έξοδο από
αυτή την κρίση».
Σε ερώτηση για το αν υπάρχουν ευκαιρίες στην Ελλάδα, ο κ. Κλίντον
απάντησε συγκεκριμένα: «Ναι αυτό πιστεύω, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες
εδώ και το ίδιο πιστεύουν οι άνθρωποι που φέραμε εδώ».
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε
και άλλους να βοηθήσουν. Πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι μια πλούσια
χώρα. Πλούσια σε ανθρώπους , σε πόρους και δυνατότητες. Είχατε πολύ
μεγάλη λιτότητα και θεωρούμε ότι ήρθε η στιγμή της ευκαιρίας. Ελπίζω να
μπορέσουμε να βοηθήσουμε σε αυτό. Μια Ελλάδα είναι μια πλούσια χώρα,
είχατε πολύ μεγάλη λιτότητα και ήρθε η στιγμή της ευκαιρίας».
Σύμφωνα με πληροφορίες στην εκδήλωση σε κεντρικό ξενοδοχείο της
πρωτεύουσας εξετάσθηκαν οι δυνατότητες επενδύσεων στην Ελλάδα με
έμφαση στην παραγωγή ηλιακής ενέργειας, στα αγροτικά προϊόντα και στον
τουρισμό.
Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα κάνει αυτό που πρέπει, δηλαδή σαρωτικές
μεταρρυθμίσεις για να ανακτηθεί η ανταγωνιστικότητα, έστειλε ο Αντώνης
Σαμαράς, κατά τη συνάντησή του με τον Μπιλ Κλίντον στο Μέγαρο
Μαξίμου. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα περνά μια κρίση άνευ
προηγουμένου σε περίοδο ειρήνης, δηλαδή μια 5ετή ύφεση, την οποία
παραλλήλισε με την «Μεγάλη Ύφεση» στις ΗΠΑ. Ο κ. Σαμαράς τόνισε ότι
η χώρα έχει ανάγκη από αλληλεγγύη και πρωτοβουλίες για την στήριξή της.
Απαντώντας, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον υπογράμμισε ότι
πιστεύει στην Ελλάδα και δήλωσε την ετοιμότητά του να βοηθήσει τη χώρα
να ξεπεράσει την κρίση. Τόνισε, δε, ότι οι άνθρωποι και κυρίως οι νέοι πρέπει
να έχουν μια ελπίδα για το μέλλον, κάτι στο οποίο να πιστέψουν.
Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Αντ.Σαμαρά, ο Αμερικανός πρώην
πρόεδρος συμμετείχε σε διευρυμένη συνάντηση με τους υπουργούς
Εξωτερικών Δημήτρη Αβραμόπουλο, Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα και
Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη και και Ελληνοαμερικανών επιχειρηματιών.
Στη συνέχεια, ο Μπιλ Κλίντον μίλησε σε κλειστή συνάντηση Ελλήνων και
Ελληνοαμερικανών επιχειρηματιών, σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Hellenic Initiative.
Πρόκειται για πρωτοβουλία με στόχο να συγκεντρωθούν περί τα 100 εκατ.
δολάρια για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στην Ελλάδα,
επικεφαλής της οποίας φέρεται ο κ. Αντριου Λιμπέρης.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, στη συνάντηση αυτή ο
πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει δυνατότητες και
επενδυτικές ευκαιρίες. Εκ μέρους των Ελληνοαμερικανών επιχειρηματικών
φαίνεται ότι το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους τομείς της Ενέργειας και
του Τουρισμού.
Σύμφωνα, δε, με τις πληροφορίες του Mega, ο Μπιλ Κλίντον πρόκειται να
επισκεφθεί εκ νέου την Αθήνα, πιθανότατα πριν από το τέλος του έτους.
Η τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά
«Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι
Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να σας καλωσορίσω όλους στην Ελλάδα.
Και ποιος χώρος καταλληλότερος, με τόσους πολλούς Ελληνοαμερικανούς

(Συνέχεια στη σελίδα 19)

Ένας σε ένα μαγαζί με
γυαλιά
Πάει ένας σε ένα μαγαζί με
γυαλιά, και μετά από πολύ
ψάξιμο βλέπει ένα παλιό
ζευγάρι στο βάθος ενός ραφιού.
Τα δοκιμάζει, και αμέσως
αρχίζει να βλέπει την πωλήτρια
γυμνή...
Τα βγάζει, η πωλήτρια φοράει
κανονικά τα ρούχα της. Τα
αγοράζει και ξεκινάει για το
σπίτι του. Σε όλη την διαδρομή
όποτε βάζει τα γυαλιά βλέπει
τους ανθρώπους γυμνούς
και να κάνουν σεξ, μόλις τα
βγάζει είναι στις κανονικές
τους στάσεις...! Φτάνει στο
σπίτι του, ανοίγει την πόρτα,
και βλέπει στον καναπέ την
γυναίκα του να το κάνει με
τον κουμπάρο. Βγάζει τα
γυαλιά, ακόμα τους βλέπει να
το κάνουν. Τα ξαναβάζει, πάλι
σεξ. Τα βγάζει, σεξ... - Ω, ρε
γαμώτο! λέει. Βάλε-βγάλε, τα
χάλασα...!

Ο Μήτσος και η Καίτη
Ο Μήτσος και η Καίτη ήταν
τρόφιμοι σε ένα ψυχιατρείο .
Μια μέρα , καθώς έκαναν
βόλτα , ο Μήτσος έκανε μια
βουτιά στην πισίνα και έπιασε
πάτο...
Η Καίτη αμέσως έπεσε μέσα να
τον σώσει .
Κολύμπησε μέχρι τον πάτο και
τον τράβηξε έξω .
Ο διευθυντής όταν έμαθε την
ηρωική πράξη της Καίτης
αμέσως διέταξε
να αφεθεί πάλι στην κοινωνία
εφόσον ήταν πια υγιής και
ώριμη ..
Όταν πήγε να της το
ανακοινώσει της είπε :
“ Καίτη έχω καλά και κακά
νέα .. Τα καλά νέα είναι ότι θα
αφεθείς πάλι ελεύθερη επειδή
με αυτό που έκανες απέδειξες
ότι είσαι πάλι λογική . Τα
κακά νέα είναι ότι ο Μήτσος,
ο ασθενής που έσωσες ,
κρεμάστηκε με την ζώνη του
στο μπάνιο . Λυπάμαι , αλλά
είναι νεκρός . “

Και του απαντά η Καίτη :
“ Όχι καλέ , δεν κρεμάστηκε ,
εγώ τον έβαλα για να στεγνώσει
!“

O Διαμαντής
Κάποτε πήγε ένας
επιχειρηματίας να κουρευτεί
στον τακτικό του κουρέα.
Την ώρα που τον κούρευε και
συζητούσανε για τα άπειρα
πράγματα που συνήθως λέγονται
από τους κουρείς όταν έχουν
πελάτη για να του σηκώνονται
οι τρίχες και να τον κουρεύουν
ευκολότερα, μπαίνει μέσα στο
μαγαζί ένας πιτσιρικάς με ύφος
ελαφρώς γκαγκά.
Μόλις τον βλέπει ο κουρέας
σκύβει και λέει ψιθυριστά στο
αυτί του επιχειρηματία:
- Αυτός είναι ο Διαμαντής, το
πιο χαζό παιδί που μπορεί να
σου τύχει ποτέ. Τώρα θα σου
δείξω τι εννοώ.
Και λέγοντας αυτά βγάζει από
την τσέπη του ένα ελεεινό και
τρισάθλιο “εικοσάρικο” και
ένα κολλαριστό “πεντάευρω”
και λέει του πιτσιρικά να πάρει
όποιο θέλει.
Ο μικρός τα κοιτάει λίγο
και μετά απλώνει το χέρι
του, παίρνει το κολλαριστό
πεντάευρω και το βάζει στη
τσέπη του.
- Είδες που στα’ λεγα, λέει ο
κουρέας. Πρόκειται για τελείως
βλάκα.
Μετά από το περιστατικό, ο
πιτσιρικάς λουφάζει γελώντας
χαζά σε μια γωνιά και ο κουρέας
τελειώνει επιτέλους το θεάρεστο
έργο του.
Ο επιχειρηματίας φεύγοντας
πλησιάζει τον πιτσιρικά και τον
ρωτάει ψιθυριστά:
- Ρε συ Διαμαντή αγόρι μου,
γιατί πήρες το πεντάευρω
αφού μπορούσες να πάρεις το
εικοσάρικο που είναι πιο πολλά
λεφτά;
O Διαμαντής τον κοιτάει για
λίγο στα μάτια και μετά του
λέει:
- Γιατί άμα πάρω το εικοσάρικο
δε θα μου ξαναδώσει να
διαλέξω.

Πονηρό με Κρητικό
Ο Κρητίκαρος σταματάει ένα
ταξί στα Σφακιά. Με το που
ξεκινάνε, βγάζει ένα πιστόλι
και το κολλάει στο σβέρκο του
ταξιτζή.
- “Μπρος”, του λέει, “κάμε στην
άκρη, επαέ και... τράβα μια
μαλατσία”.
Τρελαίνεται ο ταξιτζής, αλλά τι
να κάνει; Υπακούει.
-”Μπρος”, του λέει πάλι αμέσως
μετά ο Κρητίκαρος...
“τράβα τσι άλλη μία”... Μετά
δώσ’ του ξανά: “Τσι άλλη μία”.
Και δώσ’ του πάλι:
“Τσι άλλη μία”...
Ο ταξιτζής, όμως, έχει... ρέψει
πια και δεν αντέχει:
-”Άμα θες σκότωσέ με”, του
λέει, “αλλά ήμαρτον, δεν αντέχω
πια”.
- “Είσαι σίγουρος, μωρέ, πως
δεν μπορείς;”.
- “Στ’ ορκίζομαι”, λέει ο
ταξιτζής.
- “Ε, τότενες, πάμε πίσω”, του
λέει ο Κρητίκαρος.
Πάνε, λοιπόν, ξανά πίσω, οπότε
ο Κρητίκαρος μπαίνει στο σπίτι,
βγαίνει με την κόρη του έξω και

πριν τη βάλει στο ταξί, της λέει:
-”Εντάξει, Μαρία. Ετούτος
εδώ... θα σε πάει στο Λασίθι”!

Έκλεισα την υπόθεση
Ένας πατέρας, δικηγόρος στο
επάγγελμα, αφού κατάφερε και
έκανε και το γιο του δικηγόρο
για να συνεχίσει το γραφείο του,
άρχισε να του αναθέτει σιγάσιγά κάποιες υποθέσεις απο τις
δικές του, για να πάρει μπρος.
Μετά απο ενα μήνα, έρχεται
ο γιος γεμάτος χαρά και λεει
στον πατέρα ενθουσιασμένος:
- Πατέρα, τελείωσα εκείνη την
υπόθεση που εσύ την παίδευες
για χρόνια!!! - Να βλάκα! Με
αυτή την υπόθεση σε μεγάλωσα!

Ένας τύπος
στον ψυχίατρο
Ένας τύπος εξετάζεται από τον
ψυχίατρο. Κατά την διάρκεια
της εξέτασης: Ζωγραφίζει
ο Ψυχίατρος ένα κύκλο και
ρωτάει τον ασθενή: - Τι είναι
αυτό ; - Βυζί! Απαντάει ο
ασθενής Ζωγραφίζει ο γιατρός
ένα τετράγωνο: - Τι είναι αυτό
; - Βυζί! Απαντά και πάλι ο
ασθενής Ζωγραφίζει ο γιατρός
ένα τρίγωνο: - Τι είναι αυτό ; Βυζί ! Απαντάει με περισσότερο
ενθουσιασμό ο ασθενής. - Κύριε
μου, έχετε σοβαρά σεξουαλικά
προβλήματα! - Εγώ ή εσύ που
που όλο ζωγραφίζεις βυζιά;

Οι τέσσερις ναυαγοί
και τα μοντέλα
Τέσσερις ναυαγοί ηλικίας 20,
40, 50 και 70 ετών βρίσκονται
σε ένα νησί και σε απόσταση
αναπνοής σε ένα άλλο νησί
βρίσκονται ισάριθμα πανέμορφα
μοντέλα. Ο 20άρης λέει:
-Γρήγορα να κολυμπήσουμε να
πάμε απέναντι στα κορίτσια!
Ο 40άρης του απαντά: -Καλά
μην βιάζεσαι και τόσο. Ο
50άρης προτείνει: -Εγώ λέω να
κατασκευάσουμε μία σχεδία
O 70άρης: - Για σταθείτε ρε
παιδιά. Γιατί να τα κάνουμε
όλα αυτά; Αφού κι από εδώ
βλέπουμε!!!
ΜΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Η εφημερίδα που διαβάζεις
στηρίζετε
στην
υποστήριξη
την δική σου. Και αν θέλεις να
συνεχίζεις να την διαβάζεις στείλε
την συνδρομή σου.
Οταν σταματήσει να κυκλοφορεί
θα είναι αργά, όπως έγινε με
την ελληνική τηλεόραση, και
τους ελληνικούς ραδιοφωνικούς
σταθμούς.
Αυτή είναι η πραγματικότητα,
οι μύθοι ότι μας χρηματοδοτεί η
Ελλάδα τώρα το βλέπετε και οι
ίδιοι. Τα παραμύθια τελείωσαν
κι αν θέλετε να την διατηρήσουμε
σύλλογοι και μέλη υποστηρίξατέ
μας.

10 Γνώμη

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Του Τάσου ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

11 Γνώμη

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

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

Photos:
By Tasos Papaspiros

From VANCOUVER Seat Sales to GREECE Για ΑΘΗΝΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΠΕΣΙΑΛ ΤΙΜΗ
Από 19 Ιουνίου μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 2012 CAN $ 999 +tax και Από 16 Οκτωβρίου μέχρι 14 Δεκεμβρίου 2012 CAN $929 +tax

Cruise the Caribbean with Nick and Maria Panos of the Omega Carlson Wagonlit Travel

A 15 Day Caribbean adventure on board MSC’s Luxurious
Poesia.
Leave Vancouver on United Airlines via Chicago to Fort Lauderdale on 15 February 2013
Where you will overnight and then begin a relaxing 2 week cruise
to the eastern and western Portions of the Caribbean.
This package includes:

2 weeks cruise on board the MSC Poesia in a superior Balcony room.
1 Night stay at the Hilton Fort Lauderdale Marina Hotel.
Transfers from the airport to the hotel, hotel to the port and the port to the
airport. Air fare from Vancouver on United round trip
Price per person CAD 1890.00 plus approximately 480.00 in taxes and port
charges.

12 Γνώμη

Αναλογικό σήμα τέλος στην ΑθήναΙστορική ημέρα για την ελληνική
τηλεόραση και για τα 4,6 εκατ. των
Αθηναίων τηλεθεατών Από την Παρασκευή 20 Ιουλίου, σταμάτησε η εκπομπή αναλογικού
σήματος για τα ιδιωτικά κανάλια από τον Υμηττό, ενώ σύντομα έχει
σειρά και η κρατική τηλεόραση.
Η εκπομπή του αναλογικού σήματος για τα ιδιωτικά κανάλια εθνικής
εμβέλειας από το κέντρο εκπομπής του Υμηττού διακόπηκε από τις
03:00.
Η διακοπή του αναλογικού σήματος από τον Υμηττό αφορά άμεσα
περίπου 150.000 νοικοκυριά τα οποία δεν θα έχουν την εναλλακτική
να δουν αναλογικά από το κέντρο εκπομπής της Πάρνηθας.Το
κέντρο εκπομπής του Υμηττού, το οποίο εκπέμπει ήδη το ψηφιακό
σήμα των καναλιών εθνικής εμβέλειας από τον Ιούνιο του 2010.
Για το συγκεκριμένο κέντρο εκπομπής και προκειμένου να δοθεί
ο απαιτούμενος χρόνος στους τηλεθεατές να προσαρμοστούν στην
ψηφιακή μετάβαση, δεν πραγματοποιήθηκε διακοπή του αναλογικού
σήματος το 2010. Ωστόσο, πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση
26337/675/7.6.2012 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1836, 11 Ιουνίου 2012) ορίζει την άμεση διακοπή
του αναλογικού σήματος των καναλιών που εκπέμπουν ήδη ψηφιακά,
στις 20 Ιουλίου 2012.
Πρακτικά, σύμφωνα με την Digea, τον ψηφιακό πάροχο που είναι
αρμόδιος για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, οι τηλεθεατές που
έχουν επιλέξει λήψη τηλεοπτικού σήματος από τον Υμηττό δεν θα
αντιμετωπίσουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Αν δεν έχουν προμηθευτεί
εγκαίρως είτε εξωτερικό αποκωδικοποιητή MPEG4, είτε τηλεοπτική
συσκευή νέας τεχνολογίας, έχουν τη δυνατότητα να στρέψουν για
ακόμη έναν χρόνο την κεραία τους προς το κέντρο εκπομπής της
Πάρνηθας. Εκτός από 120.000 νοικοκυριά, που δεν μπορούν να
πιάσουν σήμα από το συγκεκριμένο κέντρο εκπομπής...
Τα οφέλη; Μεγάλα Αριστος ήχος, καλύτερη εικόνα στην τηλεοπτική
οθόνη, δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού πλοηγού και χρήσης
διαδραστικών υπηρεσιών στο μέλλον.
Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή της
τηλεόρασης δεν συνιστά «πατέντα» ελληνική, ούτε προϊόν πολιτικής
βούλησης της συγκυβέρνησης. Το πέρασμα από την αναλογική στην
ψηφιακή TV είναι επιβεβλημένο παγκοσμίως, ενώ η Ευρωπαϊκή
Eνωση έχει ορίσει το 2012 ως χρονικό ορόσημο για τη μετάβαση
από την αναλογική στην ψηφιακή τεχνολογία. Ως εκ τούτου, από
το 2013 θα πάψει να υφίσταται η επίγεια αναλογική τηλεόραση
και να εφαρμόζεται η ψηφιακή. Κατά συνέπεια, θα πρέπει και στην
Ελλάδα να συντελεστεί η μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία.
Είναι επίσης γνωστό ότι οι συχνότητες της ψηφιακής τηλεόρασης
θα πρέπει προηγουμένως να κατοχυρωθούν στη Διεθνή Eνωση
Τηλεπικοινωνιών. Πρόκειται για χρονοβόρα διαδικασία, που μπορεί
να διαρκέσει αρκετό χρόνο και αυτό διότι η συμφωνία απαιτείται να
γίνει μεταξύ των γειτονικών κρατών για τον συντονισμό συχνοτήτων.

Απεβίωσε ο μακροβιότερος ασκητής του Αγίου Όρους
August 1,2012
Κηδεύτηκε το πρωί ο μακροβιότερος ασκητής του Αγίου Όρους, π. Ιωάννης Χιλανδαρινός ο οποίος
απεβίωσε την περασμένη Κυριακή σε ηλικία 105 ετών. Όπως αναφέρει το “Έθνος”, ο πατέρας
Ιωάννης, σέρβικης καταγωγής βρέθηκε στη Μονή Χιλανδαρίου μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ο μακροβιότερος ασκητής της αθωνικής πολιτείας κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς του 2004
στην αθωνική πολιτεία, έπεσε στη μάχη της κατάσβεσης της πυρκαγιάς και κατάφερε να διασώσει
πολλές και πολύτιμες εικόνες. Ο πατέρας Ιωάννης, γεννήθηκε στο Βελιγράδι και έζησε για πολλά
χρόνια στην Αγγλία πριν αφιερωθεί στον Θεό. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τον περισσότερο χρόνο
της ημέρας τον αφιέρωνε στην προσευχή, πάντα όμως έβρισκε ώρα για να την περάσει στον κήπο της
Μονής Χιλανδαρίου, την ευθύνη του οποίου είχε. Του άρεσε ιδιαίτερα να φορά τσουβάλια στα πόδια,
να φροντίζει τα λαχανικά, με υπομονή και αγάπη, γιατί όπως έλεγε είναι κι αυτά “δημιουργήματα του
Θεού”.
Μάλιστα εξέπληξε τους πάντες όταν στα 103 του χρόνια αγόρασε έναν φορητό υπολογιστή
προκειμένου να μπορεί να αποθηκεύει τα ποιήματα που έγραφε. Γεννήθηκε το 1906, σε ένα προάστιο
του Βελιγραδίου, το Ούμτσαρι, του Δήμου Γκρόκα, δίπλα στις όχθες του ποταμού Ράλια. Μετά το
σχολείο, άνοιξε ένα κατάστημα και ασχολήθηκε με το εμπόριο. Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος τον βρίσκει
μακριά από την πατρίδα, “εξόριστο” σε Ιταλία, Γερμανία και τελικά στην Αγγλία, όπου παντρεύτηκε,
σύντομα όμως έχασε τη σύζυγό του και από τότε αφιερώθηκε στον Θεό. Ενα ταξίδι στο Αγιον Ορος
τού έδειξε τον τόπο όπου ρίζωσε και δεν έφυγε ποτέ. Δεν επισκέφτηκε τη Σερβία, ούτε καν για να δει
αγαπημένα πρόσωπα, συγγενείς και φίλους. “Δεν είναι αυτό που ήξερα, δεν θα μου θυμίσει τα παιδικά
μου χρόνια, ο θρήνος θα είναι μεγάλος. Θέλω να έχω ωραίες αναμνήσεις από την πατρίδα”, έλεγε.
Στο σερβικό μοναστήρι, το Χιλανδάρι, όλοι τον ήξεραν, και οι Σέρβοι επισκέπτες ήθελαν να τον
συναντήσουν και να φωτογραφηθούν μαζί του. Η ιστορία του συγκινούσε χρόνια τώρα, ενώ τελευταία
έλεγε και ξανάλεγε πως περίμενε τον Θεό να τον πάρει κοντά του.
πηγή : newsbomb.gr

Απίστευτη ζημιά από σύγκρουση αεροπλάνου με πουλί
Πουλί, το είδος του οποίου δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί, έπεσε πάνω σε ένα αεροσκάφος Boeing 737
της αεροπορικής εταιρείας United Airlines καθώς αυτό κατέβαινε σε χαμηλότερο ύψος προκειμένου
να προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ.
Από την πρόσκρουση προκλήθηκε μία μεγάλη τρύπα στο ρύγχος του αεροσκάφους. Παρά τη ζημιά,
προσγειώθηκε με ασφάλεια ολοκληρώνοντας χωρίς τραυματισμούς την πτήση 1475 από το Ντάλλας.
Την ώρα της πρόσκρουσης οι πιλότοι σήμαναν συναγερμό και ανέφεραν ζημιές στο σύστημα
οριζόντιας σταθεροποίησης του αεροσκάφους και τους δείκτες ταχύτητας, ωστόσο η προσγείωση έγινε
χωρίς προβλήματα και χωρίς να τραυματιστεί κάποιος από τους 151 επιβάτες ή το πλήρωμα.
Εκτιμάται πως το πουλί που συγκρούστηκε με το αεροσκάφος ήταν πιθανώς μεγάλη χήνα ή πάπια.
Ειδικοί θα εξετάσουν πάντως τα απομεινάρια του άτυχου πουλιού πάνω στο αεροπλάνο για να
αποσαφηνίσουν περί ποιου είδους πρόκειται.
Φωτογραφίες από το Boeing 737 στο Ντένβερ

Απίστευτο θράσος των Τούρκων:
“Η Ολυμπιακή φλόγα είναι δική
μας και βγαίνει από τον δικό μας
Όλυμπο”
Σε μία προκλητική κίνηση προέβη η Τουρκία η οποία ούτε λίγο
ούτε πολύ υποστηρίζει ότι η Ολυμπιακή Φλόγα, το σύμβολο των
Ολυμπιακών Αγώνων, της ανήκει και θα πρέπει να της επιστραφεί!
Τους παραπάνω απίστευτους ισχυρισμούς υποστήριξε από το
Λονδίνο ο Τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν, σε συνάντησή
του με τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Ζαγκ
Ρογκ.
Συγκεκριμένα, οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι σε κοντινή απόσταση
από την Αττάλεια, υπάρχει ένα βουνό με το όνομα Όλυμπος,
στην περιοχή της αρχαίας Λυκίας, όπου το έδαφος πυρακτώνεται
με φυσικούς τρόπους, λόγω ύπαρξης μεθανίου στο υπέδαφος
κι ανάβουν για χιλιάδες τώρα χρόνια. Μάλιστα αναφέρουν πως
σύμφωνα με τον τοπικό μύθο αυτή είναι η περιοχή είναι η αρχική
πηγή της Ολυμπιακής Φλόγας, που καίει στην Αρχαία Ολυμπία!
Αυτό σημαίνει πως οι Τούρκοι έχουν τη δική τους άποψη για την
Ιστορία, αφού όπως είναι παγκοσμίως γνωστό, η Ολυμπιακή Φλόγα
είναι αναπαράσταση της κλοπής φωτιάς του Δία από τον Προμηθέα
και οι ρίζες της βρίσκονται στην αρχαία Ελλάδα, όπου μια φωτιά
κρατούνταν άσβεστη κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.
Ο υπουργό της Τουρκίας για την Νεολαία και τον Αθλητισμό, Σουάτ
Κίλιτς σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη (1/8) από το Λονδίνο
μίλησε για τη συνάντηση Ερντογάν με τον Ζαγκ Ρογκ και έκανε
ειδική αναφορά στο αίτημά τους για την Ολυμπιακή Φλόγα.
“Ο πρωθυπουργός εξήγησε στον Ζαγκ Ρογκ ότι η Τουρκία είναι
η ρίζα της Ολυμπιακής Φλόγας και θέλουμε πίσω στη χώρα μας.
Ανέφερε επίσης, ότι ο ίδιος ο Ζακ Ρογκ και τα μέλη της ΔΟΕ έχουν
δικαίωμα να φέρουν πίσω την Ολυμπιακή Φλόγα στις ρίζες της. Η
Ανατολία περιμένει τη Φλόγα της”, ήταν οι προκλητικές δηλώσεις
του.
Να σημειώσουμε ότι αντιπροσωπεία της Τουρκίας βρίσκεται στο
Λονδίνο, καθώς μαζί με τη Μαδρίτη και το Τόκιο διεκδικεί τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020.

Γυναίκα-μυστήριο παρήλασε
με τους αθλητές της Ινδίας!
Άγνωστη γυναίκα παρήλασε με την αποστολή της Ινδίας
Εξοργισμένη με τα
ελλιπή μέτρα ασφαλείας
στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Λονδίνου
είναι η Ινδία η οποία
κατέθεσε επίσημη
διαμαρτυρία στους
διοργανωτές των
Αγώνων λόγω της
παρουσίας άγνωστης
γυναίκας ανάμεσα στους
αθλητές της κατά τη
διάρκεια της παρέλασης
στην τελετή έναρξης.
Η γυναίκα -ντυμένη με
κόκκινο μπλουζάκι και
μπλε παντελόνι- παρήλασε δίπλα στο σημαιοφόρο της Ινδίας παρόλο που δεν αποτελούσε μέρος
της Ολυμπιακής Αποστολής της χώρας και χωρίς να φέρει κανένα διακριτικό γνώρισμα των
διοργανωτών.

13 Γνώμη

Έλληνας το Α βραβείο διαγωνισμού
ασφαλείας της Microsoft!
Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2012

Η απονομή, που θύμιζε
λίγο από American Idol
όπως αναφέρουν ξένα
ειδησεογραφικά μέσα,
ανέδειξε άλλους δύο νικητές στην δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Τον κροάτη Ivan Fratric από το
Πανεπιστήμιο του Zagreb (που έλαβε $50.000) και τον Jared DeMott ερευνητής ασφάλειας από την
Harris Corp (που έλαβε $10.000).
Οι 3 ερευνητές υπέβαλαν τις ιδέες τους αναφορικά με την επίλυση ενός ιδιαίτερα εξειδικευμένου και
δυσεπίλυτου προβλήματος που ονομάζεται “Return-Oriented Programming” (ROP).

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012
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Γερμανία, όπως έγινε γνωστό σήμερα. Το νοσοκομείο παίδων της
Ζυρίχης αποφάσισε να επιβάλλει μορατόριουμ μετά την απόφαση
του δικαστηρίου της Κολωνίας, στη δυτική Γερμανία το οποίο
απαγόρευσε την περιτομή για θρησκευτικούς λόγους θεωρώντας
ότι αλλάζει με ανεπανόρθωτο τρόπο το σώμα του παιδιού, δήλωσε
στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος του νοσοκομείου
Kinderspital. Στο μεταξύ οι Γερμανοί βουλευτές έχουν καλέσει
την κυβέρνηση να νομοθετήσει σχετικά μέχρι το φθινόπωρο και
να διασφαλίσει το δικαίωμα στην περιτομή για θρησκευτικούς
λόγους όταν δεν συνοδεύεται από «ανώφελο πόνο». «Εξετάζουμε
τη νομική διάσταση του θέματος στην Ελβετία, αλλά και την ηθική
διάσταση. Υπάρχουν για παράδειγμα περιπτώσεις που η μητέρα
επιθυμεί να υποβληθεί σε περιτομή το παιδί της, ενώ ο πατέρας
είναι αντίθετος», εξήγησε ο εκπρόσωπος του νοσοκομείου. Το
νοσοκομείο παίδων της πόλης Σεν Γκαλ, στην ανατολική Ελβετία,
εξετάζει επίσης την κατάσταση και θα λάβει μια απόφαση στη
διάρκεια του καλοκαιριού, όπως μετέδωσε το ελβετικό πρακτορείο
ATS. Τα μορατόριουμ αυτά πάντως δεν αποτελούν εμπόδιο για
την περιτομή για θρησκευτικούς λόγους στην Ελβετία, καθώς η
πρακτική παραμένει μια ιατρική πράξη η οποία μπορεί να γίνει
σε οποιοδήποτε άλλο νοσοκομείο της χώρας, υπογράμμισε ο
εκπρόσωπος του Kinderspital. Στη Γερμανία η πολεμική που
ξέσπασε μετά την απόφαση του δικαστηρίου της Κολονίας
ανάγκασε τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ να πάρει
θέση με τον εκπρόσωπο της Στέφεν Ζάιμπερτ να δηλώνει ότι η
κυβέρνηση «παραμένει δεσμευμένη στο δικαίωμα της ελευθερίας
της θρησκείας».

Μαζικές ενστάσεις για τα τεκμήρια διαβίωσης
Χιλιάδες ενστάσεις έχουν κατατεθεί στις εφορίες σχετικά με τα
τεκμήρια διαβίωσης, καθώς φορολογούμενοι που καλούνται να
πληρώσουν φόρο για το τεκμαρτό εισόδημα αιτούνται απαλλαγή
τους από την τεκμαρτή φορολόγηση και το φόρο που προκύπτει
από αυτήν.
Οι εφορίες άρχισαν να γεμίζουν με τέτοιες αιτήσεις και πολλοί
προϊστάμενοι ΔΟΥ ζήτησαν οδηγίες από την κεντρική υπηρεσία
του υπουργείου για το πώς να τις χειριστούν.
Απαλλαγή από τα τεκμήρια ζητούν κυρίως χαμηλοσυνταξιούχοι,
χαμηλόμισθοι και άνεργοι, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν
τσουχτερό φόρο εισοδήματος, μόνο και μόνο επειδή διαθέτουν
ένα αυτοκίνητο και ένα σπίτι στο χωριό.

Στις Καλλένδες παραπέμπεται για ακόμη μια φορπά το θέμα
της αύξησης της θητείας στις Ενοπλες Δυνάμσεις όπως δήλωσε
σήμερα από τη Λάρισα, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Πάνος
Παναγιωτόπουλος.
Σε δηλώσεις του, ο κ. Παναγιωτόπουλος ανέφερε ότι από την
στιγμή που ανέλαβε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, βρήκε
ομόφωνες εισηγήσεις όλων των επιτελείων για αύξηση της
θητείας. Ωστόσο, όπως είπε, παρότι η θέση της ηγεσίας του
υπουργείου δεν είναι ούτε θετική ούτε αρνητική, προς το παρόν
το θέμα θα πρέπει να παγώσει.

Ο Έλληνας ερευνητής του
Πανεπιστημιου της Columbia, Βασίλης Παππάς έλαβε
την πρώτη θέση και το check
των $200.000 σε μια απονομή
κατα την διάρκεια ενός
πάρτυ στο γνωστό συνέδριο
των hackers, Blackhat, που
πραγματοποιήθηκε αυτή την
εβδομάδα στο Las Vegas.

Μορατόριουμ στις περιτομές για
θρησκευτικούς λόγους στην Ελβετία

Δεν αυξάνεται η θητεία στο Στρατό

Ο υπουργός τόνισε ειδικότερα ότι το θέμα της θητείας έχει
πελώριες κοινωνικές διαστάσεις και αφορά τη νεολαία, το πιο
ευαίσθητοι κομμάτι του ελληνικού λαού, το οποίο έχει υποστεί
μεγάλα δεινά από την οικονομική κρίση μεταξύ των οποίων και η
ανεργία.
«Επιπόλαιοι λοιπόν χειρισμοί από την Πολιτεία σε τέτοιου είδους
ζητήματα, οι οποίοι χειρισμοί μπορούν να επηρεάσουν κατά
δραματικό τρόπο ακόμη και την ψυχολογία των νέων ανθρώπων,
χωρίς να έχει υπάρξει μελέτη εκ των προτέρων όλων των
κοινωνικών δεδομένων και κάθε άλλης κοινωνικής διάστασης
του θέματος, κάθε τέτοιος χειρισμός, θεωρώ ότι δεν ενδείκνυται.
Το θέμα θα το μελετήσουμε, προς το παρόν παγώνει και όταν
υπάρξουν νεότερα θα σας ενημερώσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η άγνωστη σχέση του ισραηλινού
προέδρου Σιμόν Πέρες με την Ελλάδα
Μία άγνωστη πτυχή του
παρελθόντος του αποκάλυψε
ο πρόεδρος του Ισραήλ, Σιμόν
Πέρες, σε συνέντευξή του
στο Mega, τονίζοντας ότι η
Ελλάδα ήταν αυτή που έσωσε
τον πατέρα του κατά τη
διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου.
Ο ισραηλινός πρόεδρος
ανέφερε ότι ο πατέρας
του ήταν αξιωματικός του
βρετανικού στρατού κατά τη
διάρκεια του πολέμου και ένα
μοναστήρι στην Ελλάδα τον έκρυβε επί έναν χρόνο από τους Ναζί που τον αναζητούσαν.
Ο πατέρας του Σιμόν Πέρες, γυρίζοντας στην οικογένειά του, πέντε χρόνια μετά, αισθανόμενος
ευγνωμοσύνη στη χώρα μας, δίδαξε στα μέλη της ελληνικά τραγούδια.

Η επιστροφή στη
δραχμή δεν θα λύσει
κανένα πρόβλημα, λέει
ο «πατέρας» του Ευρώ
Κυριακή, 29 Ιούλιος 2012
Η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα τη γύριζε 20 χρόνια πίσω και θα χρειαζόταν να περάσει μεγάλο
χρονικό διάστημα έως ότου επανέλθει σε επίπεδο ζωής σαν το σημερινό, σημειώνει σε συνέντευξή του
στο «Βήμα», ο Καναδός νομπελίστας οικονομολόγος Ρόμπερτ Μαντέλ, ο αποκαλούμενος «πατέρας»
του ευρώ.Ο ίδιος δεν συμμερίζεται την εκτίμηση της Citigroup για πιθανότητες 90% εξόδου της
Ελλάδας από το κοινό νόμισμα, επισημαίνει ότι αυτές οι πιθανότητες δεν είναι πάνω από 25% και
τονίζει ότι «η άνοδος του ελληνικού ΑΕΠ, αν και ως έναν βαθμό οφειλόταν στις κρατικές δαπάνες,
υπήρξε από τις υψηλότερες πανευρωπαϊκά ως το 2008». «Ο νομπελίστας οικονομολόγος εκτιμά ότι
ακόμα και αν η Ελλάδα επέστρεφε στη δραχμή και την υποτιμούσε έως και 50%, δεν θα έλυνε το
πρόβλημά της, δεδομένου του υψηλού της χρέους.«Κανένα σύστημα, σε καμία χώρα στον κόσμο δεν
μπορεί να διατηρηθεί όταν συνδυάζει υψηλό χρέος και μεγάλα ελλείμματα» εξηγεί.Τέλος, τάσσεται
για άλλη μια φορά υπέρ της έκδοσης ευρωομολόγου, σημειώνοντας πως «είναι ένα μεγάλος άσος
στο μανίκι της ΕΕ. Μπορεί να προσφέρει αίσθηση σταθερότητα και έχει τη δυνατότητα να αποβεί
εξαιρετικά δημοφιλές».* Η εργασία του Μαντέλ περί νομισματικής δυναμικής, τη δεκαετία του 1970
αποτέλεσε το θεμέλιο οικοδόμησης του ευρώ.
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Γράμμα στην εφορία: «Θα γίνω
φονιάς και όχι αυτόχειρας»
Η εφορία τον καλεί να πληρώσει
αναλογικά το 1/4 του πενιχρού
εισοδήματός του που είναι μόλις
2.000 ευρώ!
Αγρότης από την Κρήτη φέρεται να έστειλε
την εξής -τουλάχιστον εντυπωσιακή- επιστολή
στη ΔΟΥ Ιεράπετρας:
Φονιάς παρά.αυτόχειρας προτιμά να γίνει ο πρώην μηχανικός και
νυν αγρότης Νίκος Αρετούλης, ο οποίος κατοικεί στη Ρίζα της
Ιεράπετρας και πριν από λίγες ημέρες παρέλαβε το... μπιλιετάκι της
εφορίας. Ούτε λίγο ούτε πολύ, το κράτος τον καλεί να πληρώσει
αναλογικά το 1/4 του πενιχρού εισοδήματός του που είναι μόλις
2.000 ευρώ!
Διατηρώντας την ψυχραιμία του και επιστρατεύοντας την αίσθηση
του χιούμορ, ο ίδιος απέστειλε τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών
όσο και στη Δ.Ο.Υ. Ιεράπετρας ένα... πρωτότυπο υπόμνημα, με το
οποίο αναλύει για ποιους λόγους ο ίδιος δεν πρόκειται να πληρώσει
ούτε ευρώ για τα χαράτσια της φετινής χρονιάς.
Στο υπόμνημα, ο κ. Αρετούλης, που έφυγε από τη Θεσσαλονίκη
εγκαταλείποντας έναν αστικό τρόπο ζωής για να ζήσει στη νότια
Κρήτη καλλιεργώντας τη γη, περιγράφει με λεπτομέρεια τον
τρόπο και τις συνθήκες ζωής του, αναδεικνύοντας την... απόκλιση
της δικής του πραγματικότητας από τους στείρους αριθμούς
του φοροεισπρακτικού κρατικού μηχανισμού, χαρακτηρίζοντας
τους ιθύνοντες της οικονομικής πολιτικής της χώρας αχρείους,
απατεώνες και ψεύτες.

“ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΔΗΛΩΣΗ
Προς το υπουργείο Οικονομικών, ΔΟΥ Ιεράπετρας
Του φορολογούμενου πολίτη Αρετούλη Γ. Νικολάου,
κατοίκου του Δ.Δ. Ρίζας του Δήμου Ιεράπετρας.
Εις το εκκαθαριστικό σημείωμα που μου αποστείλατε
«προσάπτεται» τεκμαρτό εισόδημα 8.863 ευρώ, ποσό το οποίο εγώ
ποτέ δεν είδα κι ούτε θέλησα να αποκτήσω.
1.Για την οικία μου, αντικειμενικής αξίας 13.653,68 ευρώ (ΕΤΑΚ
10.8.2010), ευρισκόμενη στον οικισμό Πανακιανά του Δ.Δ. Ρίζας
του Δήμου Ιεράπετρας, χωρίς καν ηλεκτροδότηση, θεωρείτε
τεκ¬μαρτό εισόδημα 4.080 ευρώ, περίπου το 1/3 της αξίας της, τη
στιγ¬μή που πολύ καλύτερα σπίτια τα βρίσκει κανείς στην περιοχή
μας με μόλις 150 ευρώ τον μήνα ενοίκιο (1.800/έτος).
2.Θεωρείτε τεκμαρτό εισόδημα διαβίωσης 3.000 ευρώ. Δυστυχώς
για σας, λόγω της αντικαταναλωτικής και οικολογικής ιδεολογίας
και τρόπου ζωής που έχω επιλέξει από το 1995, εγώ και η
σύντροφός μου (2 άτομα) επιζήσαμε με μόλις 2.126,5 ευρώ για
ένα ολό¬κληρο έτος, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων
της βενζίνης του αυτοκινήτου μου, που χρησιμοποιώ κυρίως για
τις αγροτικές εργασίες μου. Δηλαδή ζητάτε για φόρο το 1/4 του
ετήσιου εισοδή¬ματος επιβίωσής μου!!!
3.Όσο για το αυτοκίνητό μου, μοντέλο ‘91 και κυβισμού 750
κ.εκ., με έξοδα ασφάλισης – τελών κυκλοφορίας 300 ευρώ και
συντήρη¬ση από εμένα τον ίδιο (ως πρώην μηχανικός), θεωρείτε
τεκμαρτό εισόδημα 2.000 ευρώ.
Κατόπιν όλων αυτών που ανέλυσα παραπάνω και επικαλούμενος
το τελευταίο άρθρο του Συντάγματος, δηλώνω τα εξής:
α) Μεταξύ της επιλογής να μην τρώω για τρεις (3) μήνες και
να πληρώσω τον φόρο που ζητάτε, θα προτιμήσω να μην
πληρώσω ούτε ένα ευρώ.
β) Μεταξύ της επιλογής να γίνω αυτόχειρας ή φονιάς, θα
προτιμή¬σω να γίνω φονέας σας.
γ) Αν δεν έχετε κάνει κάποιο λάθος με αυτό το εκκαθαριστικό
που μου αποστείλατε, τότε είστε αχρείοι και απατεώνες και
κλέφτες.

Ομιλία Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά,
Στις Προγραμματικές δηλώσεις της Νέας Κυβέρνησης
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Θα σας μιλήσω χωρίς περιστροφές. Χωρίς
γενικολογίες που καλύπτουν τα πάντα,
αλλά δεν λένε τίποτε. Χωρίς εύκολες
υποσχέσεις και ακόμα ευκολότερες
υπεκφυγές, που συνηθίζονται σε αυτές τις
περιπτώσεις. Ο λαός έχει ανάγκη σήμερα
από τέσσερα πράγματα: Από αλήθεια.
Από Προοπτική. Από Ελπίδα. Κι από
κουράγιο. Από ολόκληρη την αλήθεια, όχι
από «μισές αλήθειες». Από χειροπιαστή
προοπτική, όχι από λαϊκίστικες χίμαιρες.
Από ρεαλιστική Ελπίδα, όχι από ψεύτικα
συνθήματα. Κι από το κουράγιο που
μπορεί να εμπνεύσεις μόνο αν δείξεις ότι
έχεις πρόθεση να «σπάσεις αυγά».
Και μπορεί να αντλήσει κουράγιο αυτός
που σ’ ακούει, μόνο αν πιστέψει στη
δική σου ειλικρίνεια και στις δικές του
δυνάμεις. Με δύο λόγια, η Ελλάδα
βρίσκεται, ναι, σε δύσκολη θέση.
Όμως, αυτή η κυβέρνηση είναι
αποφασισμένη να πει την αλήθεια,
να δείξει αποφασιστικότητα και να
εμπνεύσει στο λαό εμπιστοσύνη και
αυτοπεποίθηση.
Η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει! Κι εμείς
είμαστε έτοιμοι να δώσουμε όλες τις
μάχες που θα βγάλουν τη χώρα από την
κρίση.
Η πρώτη μάχη που πρέπει να δώσει
αυτή η κυβέρνηση είναι η μάχη του
προφανούς, του αυτονόητου. Γιατί, επί
χρόνια πολλά, αυτό που παντού αλλού
θεωρούσαν «προφανές», εδώ δεν ήταν
καν ορατό. Τώρα πρέπει να ανοίξουμε τα
μάτια μας και να δούμε το προφανές!
Κι ακόμα περισσότερο, πρέπει να δούμε
πέρα από το προφανές. Γιατί μόνο έτσι θα
χαράξουμε πορεία, ώστε να βγούμε από
την κρίση.
Κι ακόμα περισσότερο, να πούμε όλη την
αλήθεια στον κόσμο.
Κι ακόμα περισσότερο, να τολμήσουμε
όλα εκείνα που πρέπει να γίνουν. Για να
βγει η χώρα από το τέλμα.
Για να κερδίσουμε ως πολιτική ηγεσία
ξανά την εμπιστοσύνη του λαού. Για να
κερδίσουμε ως χώρα ξανά την αξιοπιστία
μας.
Και πως θα τα επιτύχουμε αυτά; Με
όπλο μας την αποφασιστικότητα. Και
με στήριγμα την ενότητα του Ελληνικού
λαού.
Σήμερα, η ενότητα αυτή δεν είναι μια
γενικόλογη ευχή. Είναι μια χειροπιαστή
πραγματικότητα. Και το κυριότερο:
Εκφράζεται από την κυβέρνηση εθνικής
συνεννόησης και εθνικής ευθύνης. Που
την πετύχαμε με εντολή του ελληνικού
λαού.
Θέλω, λοιπόν, πριν απ’ ο,τιδήποτε άλλο,
να χαιρετίσω το σχηματισμό της νέας
Κυβέρνησης, που τη στηρίζουν τρία
κόμματα, διαφορετικής ιδεολογικής
προέλευσης. Και να χαιρετίσω και την
αποφασιστικότητα και το θάρρος των
αρχηγών του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ.
Μιας κυβέρνησης - το τονίζει αυτό η
διακήρυξή της, και το υπογραμμίζω
εγώ από τη θέση αυτή - με πλήρεις
αρμοδιότητες και χρονικό ορίζοντα
τετραετίας.
Μιας κυβέρνησης που οφείλει από την
πρώτη στιγμή να πει αλήθειες. Όπως
είναι αλήθεια, ότι για μιαν ακόμα
φορά, το πρόγραμμα δημοσιονομικής
προσαρμογής έχει, πράγματι, ξεφύγει
από τους στόχους του.
Μιας κυβέρνησης με στόχο να βγάλει
τη χώρα από την κρίση, να διορθώσει τα
λάθη που έγιναν, να καλύψει το χαμένο
χρόνο. Να αλλάξει ό,τι μπορεί και πρέπει
να αλλάξει, να εφαρμόσει εκείνα που
πρέπει να εφαρμοστούν και να ανοίξει το
δρόμο της Ανάπτυξης, ώστε η χώρα να μη
χρειάζεται πια Μνημόνια.
Μιας Κυβέρνησης με στόχο να
διασφαλίσει τη θέση της Ελλάδας στην
Ευρώπη και την ευρωζώνη, θέση που
κάποιοι από το εξωτερικό υπονομεύουν
και κάποιοι μέσα στην Ελλάδα ανεύθυνα
αποδυναμώνουν.
Ξέρουμε ότι δεν θα είναι όλα εύκολα.
Αλλά αυτή τη φορά, έχουμε το όπλο της
ενότητας του ελληνικού λαού. Και γι’
αυτό μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι.
Αισιόδοξος, άλλωστε, είναι αυτός που
βλέπει μια ευκαιρία σε κάθε αναποδιά
που του τυχαίνει. Ενώ απαισιόδοξος
είναι εκείνος που βλέπει μια αναποδιά,
σε κάθε ευκαιρία που του παρουσιάζεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Θέλω ακόμα, από τη θέση αυτή, να
ευχαριστήσω όλους εσάς, τους βουλευτές
του Ελληνικού Κοινοβουλίου - από τους
πολιτικούς αρχηγούς μέχρι τους απλούς
συναδέλφους - απ’ όλες τις πτέρυγες της
Βουλής, που μου συμπαρασταθήκατε για
την πρόσφατη περιπέτειά μου.
Χρειάζεται βέβαια ακόμα κάποια
προσοχή - αλλά πολύ σύντομα, θα έχω
ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα.
Και μια - κάπως πιο προσωπική εξομολόγηση: Τις προηγούμενες μέρες,
όταν το πρόβλημα με την όρασή μου
με ταλαιπωρούσε ακόμα, μου δόθηκε η
ευκαιρία να σκεφτώ ότι δεν βλέπουμε
μόνο με τα μάτια.
Βλέπουμε πιο μακριά και πιο καθαρά με
το μυαλό και την καρδιά.
Βλέπουμε πιο μακριά με το μυαλό, αν
αναλογιστούμε ότι η Ελλάδα βρέθηκε,
κατά το παρελθόν σε δοκιμασίες πολύ
πιο σκληρές από τις τωρινές. Και τις
ξεπέρασε. Αυτό θα συμβεί και τώρα. Μην
έχετε καμία αμφιβολία.
Κι ακόμα βλέπουμε πιο καθαρά με
την καρδιά. Αν σκεφτούμε, ότι το
πρόβλημά μας δεν είναι μόνο κάποιες
μεταρρυθμίσεις, που αναμφίβολα πρέπει
να εφαρμόσουμε, ούτε μόνο κάποιοι
δημοσιονομικοί στόχοι, που αναμφίβολα
πρέπει να πιάσουμε.
Είναι όλα αυτά, ασφαλώς. Αλλά
πέρα από τους γκρίζους αριθμούς και
τους απρόσωπους δείκτες, είναι και
οι άνθρωποι και η κοινωνία. Αυτούς
υπηρετούμε εδώ. Κι αυτούς πρέπει να
σκεπτόμαστε νύχτα μέρα. Αυτοί είναι
το αδιάκοπο κριτήριό μας, για κάθε μας
πράξη.
Δεν μπορούν Έλληνες πολίτες, που
μέχρι χθες είχαν σπιτικό, να είναι
σήμερα άστεγοι, για λόγους που δεν
ευθύνονται οι ίδιοι. Να τρέφονται από
συσσίτια, να κοιμούνται στους δρόμους,
ή να αναζητούν τροφή στους κάδους
απορριμμάτων.
Δεν μπορεί να πολλαπλασιάζονται οι
αυτοκτονίες συμπολιτών μας που δεν
αντέχουν την απότομη κατάρρευση του
βιοτικού επιπέδου και της αξιοπρέπειάς
τους. Αυτά όλα συμβαίνουν γύρω μας.
Δεν μπορούμε να τα αποσιωπούμε.
Δεν μπορεί στη σημερινή Ελλάδα οι
συμπολίτες μας να μη νιώθουν ασφαλείς.
Να ζουν με το φόβο της εγκληματικότητας
που έχει γίνει πια ανεξέλεγκτη. Και για
την έξαρση της οποίας, φταίει πρωτίστως
ένα σύστημα τυφλό. Που δεν ήθελε να
δει το πρόβλημα γύρω του. Κι έκανε
ό,τι μπορούσε να το τροφοδοτεί, αντί να
κάνει ό,τι μπορεί να το αναχαιτίσει.
Αυτή η κυβέρνηση - και νομίζω τώρα ότι
μιλάω εξ ονόματος όλων των πολιτικών
δυνάμεων που συμμετέχουν κι όλων των
βουλευτών που τη στηρίζουν - δεν έχει
πρόβλημα από παρωπίδες, ιδεολογικές ή
κομματικές. Θα πει την αλήθεια. Και θα
τολμήσει το σωστό.
Όσα αναφέρει το πρόγραμμα σύγκλισης
των τριών κομμάτων, της Νέας
Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της
ΔΗΜΑΡ, ισχύουν απολύτως και δεν
θα τα επαναλάβω. Είναι η πυξίδα
των
προγραμματικών
δηλώσεων.
Κι αποτελούν δεσμεύσεις σε βάθος
τετραετίας.
Το τι θα κάνουμε αναλυτικά θα το πουν οι
υπουργοί στις ομιλίες τους. Εγώ θα σας
μιλήσω για τις γενικές κατευθύνσεις. Και
θα σταθώ στα πολύ άμεσα, σε αυτά που
θα δώσουμε άμεση προτεραιότητα. Γιατί
κάθε μεγάλη πορεία αρχίζει με τα πρώτα
αποφασιστικά βήματα. Γι’ αυτά θα σας
μιλήσω σήμερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Κύρια επιδίωξή μας να συγκρατήσουμε
και να αντιστρέψουμε την ύφεση που
παραλύει την οικονομία και γονατίζει την
Ελλάδα.
Σήμερα εγκαινιάζουμε μια νέα πολιτική,
μια πιο επιθετική προσέγγιση. Δεν
επαιτούμε βοήθεια, δεν εκλιπαρούμε για
ελαφρύνσεις.
Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε
μια σειρά από μεγάλες διαρθρωτικές
και μεταρρυθμιστικές τομές, όχι γιατί
μας τις ζητά η δανειακή σύμβαση, αλλά
γιατί πρέπει να τις κάνουμε. Μερικές,
μάλιστα, απ’ αυτές έπρεπε να είχαν γίνει
από χρόνια. Κι αν είχαν γίνει, ίσως δεν
θα φτάναμε ποτέ σε αυτή την κατάσταση.
Θα προχωρήσουμε λοιπόν, σε εννιά
βήματα που δείχνουν αυτή την

αποφασιστικότητά μας.
* Πρώτον, θα δώσουμε έμφαση και
προτεραιότητα στις αποκρατικοποιήσεις.
Κι
όπου
χρειάζεται
νομοθετική
πρωτοβουλία για να τις επισπεύσουμε,
θα την πάρουμε.
* Δεύτερον, θα προωθήσουμε και
αποκρατικοποιήσεις που δεν αποτελούν
άμεσες συμβατικές μας υποχρεώσεις.
Αλλά πρέπει να γίνουν για να φέρουν
επενδύσεις,
θέσεις
εργασίας
και
Ανάπτυξη. Όπως στους σιδηροδρόμους κυρίως στο λειτουργικό τμήμα του ΟΣΕ.
Κι ακόμα στην απελευθέρωση της αγοράς
Ενέργειας, σε όλη την έκταση, όπως
συμβαίνει παντού στην Ευρώπη. Όχι
αποσπασματικά, κομματάκι-κομματάκι.
Οργανωμένα και με επιτελικό σχεδιασμό.
Πράγμα, που περιλαμβάνει ασφαλώς και
τμήματα από το παραγωγικό μέρος της
ΔΕΗ.
Η αποκρατικοποίηση του ΟΣΕ και η
στρατηγικού χαρακτήρα απελευθέρωση
της Ενέργειας, ασφαλώς θα γίνουν με
προσοχή. Με διατήρηση των δικτύων
σε δημόσιο έλεγχο. Με ενίσχυση του
ρυθμιστικού πλαισίου, ειδικά για την
ενέργεια. Με ιδιαίτερη προσοχή για
τα ορυχεία, όπου θα παραχωρηθούν
δικαιώματα
εκμετάλλευσης,
όχι
ιδιοκτησιακό
καθεστώς.
Και
με
περιβαλλοντικές ρήτρες αντίστοιχες με
ό,τι ισχύει στις άλλες χώρες μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μιλώντας για την αποκρατικοποίηση
στους
σιδηρόδρομους
και
την
απελευθέρωση της αγοράς Ενέργειας
θέλω να τονίσω το εξής: δεν τις βλέπουμε
μόνο
ταμειακά, για να καλύψουμε
τρύπες στο έλλειμμα. Τις βλέπουμε
κυρίως αναπτυξιακά: όποιος τις αναλάβει
θα πρέπει να κάνει επενδύσεις. Ώστε να
δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, να
βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της
οικονομίας μας και να αντιμετωπίσουμε
εγκαίρως, από τώρα, τις μεγάλες
αναπτυξιακές προκλήσεις του μέλλοντος.
Από την άλλη πλευρά θα είμαστε ιδιαίτερα
προσεκτικοί με την προγραμματισμένη
αποκρατικοποίηση
των
εταιρειών
υδάτων. Θα λάβουμε ιδιαίτερα υπ’ όψιν
την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρυθμιστικός
έλεγχος του κράτους πάνω στη
διαχείριση των υδάτινων πόρων. Που
αποτελεί προτεραιότητα για μας. Αλλά
και πολύτιμο αναπτυξιακό πόρο σε κάθε
σύγχρονη χώρα.
* Τρίτο, προτεραιότητα σε συμβάσεις
παραχώρησης υποδομών που ήδη
υπάρχουν και υπολειτουργούν, κυρίως
περιφερειακά λιμάνια και αεροδρόμια,
ασφαλώς με την παρουσία δημόσιας
αρχής εποπτείας και ελέγχου. Ήδη από
την στιγμή που - επιτέλους - καταργήθηκε
το cabbotage, εκδηλώνεται ενδιαφέρον
από διεθνείς οίκους κρουαζιέρας για
λιμάνια των νησιών μας. Όπου θα
υπάρξουν επενδύσεις, θα δημιουργηθούν
νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχυθεί η
οικονομία ολόκληρων περιοχών.
* Τέταρτο η αξιοποίηση της ακίνητης
περιουσίας του δημοσίου. Πέρα από
το Ελληνικό, που ήδη προχωρά, θα
δημιουργήσουμε Επενδυτικό Όχημα
Ειδικού σκοπού [το λεγόμενο SPV], για
τη δημόσια περιουσία που βρίσκεται
σε ολόκληρη την περιοχή από το
Φάληρο μέχρι το Σούνιο και παραμένει
αναξιοποίητη.
Και
θα
λάβουμε
νομοθετικές
πρωτοβουλίες, για να καθαρίσουν οι
τίτλοι κυριότητας, να προσδιοριστούν
οι χρήσεις γης και οι συντελεστές
δόμησης. Ώστε, όλα αυτά που σήμερα
μένουν ανενεργά ή απαξιώνονται, να
αποκτήσουν τεράστια αξία. Και μαζί να
δημιουργήσουν υπεραξίες γης για όλες
τις γειτονικές περιοχές και φυσικά για
το Ελληνικό, η αξιοποίηση του οποίου
έχει ήδη ξεκινήσει και θα προχωρήσει
ανεξάρτητα. Κι αυτό το μεγάλης
κλίμακας σχέδιο, θα αποτελέσει πιλότο
για αντίστοιχη αξιοποίηση της ακίνητης
περιουσίας του δημοσίου σε όλη την
επικράτεια.
Φυσικά θα ληφθούν μέτρα ώστε
το
περιβάλλον
να
αναβαθμιστεί
παντού. Θα αποφύγουμε τα λάθη της
υπερεκμετάλλευσης και της αισθητικής
υποβάθμισης που έγιναν σε άλλα μέρη
του κόσμου.
Αλλά δεν μπορεί να κόβονται μισθοί και
συντάξεις, ενώ περιουσιακά στοιχεία
του κράτους μένουν αναξιοποίητα ή
απαξιώνονται. Ή λεηλατούνται. Ή

(Συνέχεια στη σελίδα 18)
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Έλληνας νικητής στις προκριματικές εκλογές στο Τέξας

Ελληνική ομάδα στο Ολυμπιακό χωριό

Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012
Με μεγάλη διαφορά κέρδισε το χρίσμα του Δημοκρατικού
Κόμματος, ως υποψήφιος ομοσπονδιακός βουλευτής της
7ης εκλογικής περιφέρειας του Τέξας, ομογενής, Τζέιμς
Κάργας. Όπως αναφέρει ο «Εθνικός Κήρυκας», ο ομογενής
πολιτικός αναμετρήθηκε με την Lissa Squiers και κέρδισε
με διαφορά 15%, είτε 1641 ψήφους. Οι προκριματικές
εκλογές διεξήχθησαν την Τρίτη το βράδυ, ενώ τα επίσημα
αποτελέσματα ανακοινώθηκαν σήμερα τις πρώτες πρωινές
ώρες. Μιλώντας στον «Εθνικό Κήρυκα» ο εκπρόσωπος
του ομογενή υποψηφίου, Φρανκ Σεντίτα, εξέφρασε την
ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα των προκριματικών,
το θεώρησε αναμενόμενο και εξέφρασε την πεποίθηση ότι
θα κερδίσει και τις γενικές εκλογές. Ο Τζέιμς Κάργας, θα
αναμετρηθεί στις εκλογές της 6ης Νοεμβρίου με τον νυν
Ρεπουμπλικάνο, Τζοπ Κούλμπερσον.

ΗΠΑ: Εγκρίθηκε το φάρμακο Truvada
για την πρόληψη του AIDS
Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012

Αντώνης Ανακέφαλος

Η αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία τροφίμων και φαρμάκων
(FDA) έδωσε την έγκρισή της για την εμπορία του αντιρετροϊκού
φαρμάκου Truvada, του πρώτου σκευάσματος για την πρόληψη
του AIDS. Η FDA έδωσε το «πράσινο φως» για την κυκλοφορία
του σκευάσματος Truvada «προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος
μετάδοσης του ιού HIV σε υγιή άτομα που διατρέχουν υψηλό
κίνδυνο να μολυνθούν», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση. Το
Truvada μπορεί να χρησιμοποιηθεί προληπτικά προτού ο χρήστης
του να έρθει σε επαφή με τον ιό σε συνδυασμό με ασφαλείς
σεξουαλικές πρακτικές, όπως η χρήση προφυλακτικών και άλλων
μέσων, υπογραμμίζει η FDA. Πάντως επισημαίνεται ότι το Truvada
δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις ασφαλείς σεξουαλικές πρακτικές.
Το συγκεκριμένο φάρμακο είχε εγκριθεί από την FDA τον
Αύγουστο του 2004 για χρήση σε συνδυασμό με άλλα αντιρετροϊκά
σκευάσματα για τη θεραπεία ενηλίκων και παιδιών άνω των 12 ετών
που ήταν φορείς του ιού. Μια κλινική δοκιμή από τον Ιούλιο του
2007 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2009 έδειξε ότι το Truvada είχε και
προληπτική δράση καθώς μείωσε κατά 44% τον κίνδυνο μόλυνσης
σε ομοφυλόφιλους άνδρες που χρησιμοποιούσαν ταυτόχρονα και
προφυλακτικό. Αλλη κλινική μελέτη έδειξε ότι το Truvada μειώνει
τον κίνδυνο μόλυνσης έως και 75% σε ετεροφυλόφιλα ζευγάρια,
από τα οποία ο ένας σύντροφος είναι οροθετικός.

Τα κρούσματα διαφθοράς
συνεχίζονται στο ελληνικό
δημόσιο
Πέμπτη, Αυγούστου 02, 2012
Μαρία Σπυριδωνάκου
Μπορεί η οικονομική κρίση να μείωσε το «φακελάκι», ωστόσο
η διαφθορά στο Δημόσιο συνεχίζεται, με τους δήμους, τα
ασφαλιστικά ταμεία και τις εφορίες να διατηρούν σταθερά την
πρωτιά στη λίστα κακοδιοίκησης.
Σύμφωνα με την όγδοη ετήσια έκθεση του γενικού Επιθεωρητή
Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρου Ρακιντζή, ο μεγαλύτερος
αριθμός των υποθέσεων με επίορκους υπαλλήλους προέρχονται
από υπηρεσίες με οικονομικές συναλλαγές.
Ειδικότερα, στο γραφείο του κ. Ρακιντζή, το 2011 κοινοποιήθηκαν
1.900 πρωτοβάθμιες πειθαρχικές αποφάσεις μονομελών
και συλλογικών πειθαρχικών οργάνων. Απ’ αυτές οι 1.245
αφορούσαν τον στενό δημόσιο τομέα, (δημόσιες υπηρεσίες,
νομικά πρόσωπα, δήμοι και περιφέρειες) και οι 655 ΔΕΚΟ και
οργανισμούς.
Συνολικά ο επιθεωρητής εξέτασε 1.403 υποθέσεις και παρέπεμψε
στον εισαγγελέα 393. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν 608 υποθέσεις
για διαφθορά σε εφορίες και άλλες οικονομικές υπηρεσίες,
162 για κρούσματα στον τομέα της Υγείας, 122 υποθέσεις σε
πολεοδομίες και 83 υποθέσεις σε ασφαλιστικά ταμεία.
Ακολούθως ο κ. Ρακιντζής άσκησε συνολικά 13 προσφυγές
κατά τελεσίδικων πειθαρχικών αποφάσεων και 186 ενστάσεις
(ποσοστό 9,8%) κατά αποφάσεων συλλογικών ή μονομελών
πειθαρχικών οργάνων, οι οποίες αφορούσαν στον στενό δημόσιο
τομέα.

Εξωτερική άποψη από τα διαμερίσματα της Ελληνικής ομάδας
στο Ολυμπιακό χωριό του Λονδίνου : λίγο γαλανόλευκο στο
γκρίζο φόντο της Ολυμπιακής πρωτεύουσας !
Φωτογραφία από τα διαμερίσματα της Ελληνικής ομάδας στο
Ολυμπιακό χωριό του Λονδίνου.

Ζεσουάλδο Φερέιρα: «Είμαστε
το φαβορί λόγω ιστορίας»
Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012 21:57
Φαβορί λόγω της ιστορίας
του έχρισε τον Παναθηναϊκό
ο τεχνικός του «τριφυλλιού»
Ζεσουάλδο
Φερέιρα
στη
συνέντευξη Τύπου ενόψει του
πρώτου αγώνα των «πράσινων»
με την Μάδεργουελ για τον
τρίτο προκριματικό γύρο του
Τσάμπιονς Λιγκ. Ο Ζεσουάλδο
Φερέιρα
έχει
καταλήξει
στον τρόπο με τον οποίο θα
παρατάξει την ομάδα, δηλαδή
με ενισχυμένη μεσαία γραμμή,
έτσι ώστε να εκμεταλλευθεί
τις
όποιες
αντεπιθέσεις
παρουσιασθούν κατά την
διάρκεια του αγώνα (21:45).
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Φερέιρα: «Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί λόγω της ιστορίας του.
Στη διάρκεια του χρόνου, οι ομάδες χτίζουν την ιστορία τους, όμως γίνονται και αλλαγές που καμιά
φορά κρύβουν εκπλήξεις. Θεωρώ όμως ότι αυτό που συμβαίνει με την Μάδεργουελ που δεν έχει
εμπειρία στο Τσάμπιονς Λιγκ, αποτελεί ευκαιρία για να γίνει γνωστή στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός
έχει παρελθόν στη διοργάνωση. Άρα θα έλεγα ότι λόγω της καλής πορείας στην Ευρώπη, είναι το
φαβορί. Τα φαβορί, βέβαια, ισχύουν μέχρι να αρχίσει το παιχνίδι, γιατί μετά πρέπει να το δείξουν στο
γήπεδο. Για την Μάδεργουελ επίσης είναι ευκαιρία να δείξει κάποια πράγματα, αλλά και για εμάς που
θέλουμε να κερδίσουμε και να πλησιάσουμε στους ομίλους. Θα έλεγα ότι πρόκειται για δυο αγώνες
και η διαφορά θα είναι στα τέρματα, δηλαδή στα γκολ που θα μπουν και θα δημιουργήσουν το τελικό
αποτέλεσμα. Αύριο περιμένουμε την Μάδεργουελ να είναι επιθετική και φιλόδοξη. Εμείς θα έχουμε
αλληλεγγύη σαν ομάδα με δυνατό και ομαδικό παιχνίδι για να αντισταθούμε στον αντίπαλό μας».
Από την άλλη ο προπονητής της Μάδεργουελ, Στιούαρτ ΜακΚολ, τόνισε πως ο Παναθηναϊκός έχει
το προβάδισμα γιατί έχει μεγαλύτερη εμπειρία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις αλλά και το άγχος για
να πάρει την πρόκριση.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σκωτσέζου τεχνικού: «Δεν πρέπει να είμαστε αφελείς, αφού παίζουμε
απέναντι σε μια πιο έμπειρη ομάδα, αλλά την προσπάθεια μας για την πρόκριση θα την κάνουμε.
Για να έχουμε ελπίδες στην Αθήνα θα πρέπει στην έδρα μας να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Δεν
θα παρατάξω την ομάδα μόνο με αμυντικούς προσανατολισμούς, αφού θέλουμε να διεκδικήσουμε
ό,τι καλύτερο στην επίθεση και να καταφέρουμε να σκοράρουμε. Αν ακούσει κανείς τι λέγεται στο
στρατόπεδο των αντιπάλων μας, θα καταλάβετε πως η πίεση βαραίνει αυτούς, ο καθένας αναμένει
να περάσουν στην επόμενη φάση και δικαίως συμβαίνει αυτό. Όμως νομίζω πως υπάρχει πίεση στον
Παναθηναϊκό λόγω της οικονομικής κατάστασης. Αν ακούσετε κάποιες ιστορίες που βγαίνουν για
το σύλλογο τους, ακούγεται πραγματικά σαν να βρίσκονται σε απελπισία. Θα ήταν φανταστικό από
οικονομικής πλευράς, αν τα καταφέρναμε».
Από τα υπόλοιπα «ζευγάρια» ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Φενερμπαχτσέ-Βασλούϊ, ΚοπεγχάγηΜπριζ, Ντιναμό Κιέβου-Φέγενορντ, Σέλτι-Ελσίνκι και ΑΕ Λεμεσσού-Παρτιζάν Βελιγραδίου.

ΣΔΟΕ: Η Ρόδος “πρωταθλήτρια”στις
παραβάσεις με 85,3%
Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012
Συνολικά 3.256 παραβάσεις διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων του Σ.Δ.Ο.Ε. για τη θερινή
περίοδο, σε περιοχές με. μεγάλη τουριστική κίνηση και αυξημένη οικονομική δραστηριότητα, για το
χρονικό διάστημα από 27.7.2012 μέχρι 30.7.2012. Από.... τους 642 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν
βρέθηκαν συνολικά 367 παραβάτες και το το μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 57,2%.
Αναλυτικά οι παραβάσεις στις περιοχές που ελέγχθηκαν: Μύκονος 51 Θήρα 54 Πάρος - Αντίπαρος
1.675 Κέα 34 Iθάκη 17 Λέσβος-Χίος 47 Ρόδος 88 Κως 49 Χανιά 122 Βόρειος Έβρος 18 Ρέθυμνο 18
Εύβοια 103 Θεσσαλονίκη 141 Χαλκιδική 104 Πιερία 67 Αλεξανδρούπολη 18 Καρδίτσα 201 Τρίκαλα
66 Ιωάννινα 10 Θεσπρωτία-Πρέβεζα 16 Αχαϊα 5 Μεσσηνία 23 Κορινθία 73 Καβάλα-Στρυμωνικός
Κόλπος 95 και Λακωνία 37. Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής, τη δημιουργία κλίματος πρόληψης και την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού.
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Πολλοί μετανάστες στην Ελλάδα
επιστρέφουν στις χώρες τους
Μαίρη Παραπονιάρη 03.08.2012
Μια ιδιαίτερα σημαντική συμφωνία υπεγράφη μεταξύ του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και του Διεθνούς Οργανισμού
Μετανάστευσης. Αφορά την εθελουσία επιστροφή στις χώρες τους
7.000 παρανόμων μεταναστών που συνελήφθησαν στην Ελλάδα.
Το νέο αυτό πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 10 εκατομμυρίων
ευρώ και διάρκεια από την 1η Αυγούστου ως την 1η Ιουλίου του
2013. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι τα επίσημα στοιχεία δείχνουν
πως την τελευταία διετία της κρίσης, πολλοί μετανάστες, κυρίως
αλβανοί, επέστρεψαν στην πατρίδα τους παρόλο που έμεναν νόμιμα
στην Ελλάδα.
Πιο συγκεκριμένα η Ελληνική Στατιστική Αρχή δημοσιοποίησε
επίσημα τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής του 2011,
σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας
μειώθηκε κατά 1.000.000 πολίτες. Το 2001 κατέγραψε 10.964.020
άτομα και το 2011 9.903.268.
Η μείωση αυτή του πληθυσμού κατά κοινή ομολογία συνδέεται με
την κρίση των δύο τελευταίων ετών που οδήγησε μεγάλο μέρος του
εργατικού δυναμικού, στην μετανάστευση. Γερμανικό δημοσίευμα
μάλιστα αναφέρει ότι 25.000 έλληνες εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην
Γερμανία, ενώ πολλοί νέοι κυρίως έφυγαν για την Κύπρο και τις
άλλες χώρες της Ε.Ε.
Σαν «κύμα επιστροφής» χαρακτηρίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ ο
επαναπατρισμός αλβανών που ζούσαν στην Ελλάδα ακόμη και πάνω
από 10 χρόνια, με εργασία και με παιδιά που παρακολουθούσαν
ελληνικά σχολεία. Η πτώση της οικοδομής, η μείωση της αμοιβής
για ημερήσια απασχόληση και γενικότερα η ανεργία που αντίστοιχα
έπληξε και τους μετανάστες, έκανε πολλούς ακόμη και με δικά τους
μέσα να φύγουν για πατρίδες στην Αφρική και την κοντινή Ασία.

Οι πρώτες ένοπλες ομάδες
ασφαλείας από πολίτες
είναι γεγονός!
Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

Το έλλειμμα εσωτερικής ασφάλειας που βιώνει η χώρα ανάγκασε
για πρώτη φορά τους πολίτες μιας επαρχιακής περιοχής να αυτοοργανωθούν σε ένοπλες ομάδες περιφρούρησης των ζωών και των
περιουσιών τους. Οι πρώτες ένοπλες ομάδες αυτοπροστασίας πολιτών
έκαναν την εμφάνισή τους στην περιοχή του Μοσχοχωρίου Λαμίας
και ήρθαν ως αποτέλεσμα επιθέσεων αλλοδαπών σε κατοίκους
της περιοχής και λεηλασίας των αγροτικών τους μηχανημάτων
επί καθημερινής βάσεως! Οι πολίτες έχουν ζητήσει αύξηση της
αστυνομικής παρουσίας, αλλά το αίτημα τους είχε περιορισμένη
ανταπόκριση καθώς δεν υπάρχουν ούτε αρκετοί ατυνομικοί, ενώ και
τα οχήματα που έχουν είναι περορισμένα καθώς λίγα λειτουργούν
λόγω έλλεψης κονδυλίων συντήρησης. Έτσι η αυτοοργάνωση σε
μονάδες αυτοάμυνας ήταν μονόδρομος: Περίπου τριάντα ένοιπλοι
κάτοικοι έχουν οργανώσει ομάδες περιφρούρησης και εκτελούν
περιπολίες με τις κυνηγετικές τους καραμπίνες στα χωράφια για
να εντοπίσουν τους δράστες που προκαλούν μεγάλες φθορές στα
μηχανήματα, ξηλώνοντας τα καλώδια για να βγάλουν μπαταρίες
ή αντλώντας πετρέλαιο από τα ντεπόζιτα ή ξηλώνοντας χάλκινα
καλώδια. Οι ζημιές χρειάζονται τουλάχιστον δυο ή τρεις ημέρες για
να αποκατασταθούν, πέρα από το κόστος αντικατάστασης, αλλά
το μεγαλύερο πρόβημα είναι ότι διακόπτεται η καλλιέργεια και το
πότισμα των χωραφών με αποτέλεσμα οι αγρότες να βρίσκονται στο
χείλος της οικονομικής καταστροφής. Έτσι, αποφάσισαν να πάρουν
το νόμο στα χέρια τους, με απρόβλεπτη κατάληξη στην περίπτωση
που εμπλακούν σε μάχη με τους αλλοδαπούς κακοποιούς. Οι ομάδες
αυτοπροστασίας έχουν στελεχωθεί κυρίως από νέους της περιοχής
που έχουν υπηρετήσει στις ειδικές δυναμεις ή από μεγαλύτερους
που γνωρίζουν καλά την χρήση πυροβόλων όπλων. Οι ομάδες είναι
συνήθως τριών ατόμων και οι περιπολίες τους έχουν μειώσει τις
εκλοπές κατά 80% ήδη από τις πρώτες ημέρες!

Το Μποζόνιο και το Πεδίο του Χιγκς
απαντούν στο πως αποκτούν μάζα τα
σώματα
Και όμως υπάρχει...

Ηταν μια στιγμή θριάμβου χθες το πρωί στη Γενεύη, στο μικρό, κατάμεστο
αμφιθέατρο του CERN. «Επιτέλους, το ’χουμε!» αναφώνησε ο γενικός
διευθυντής Ραλφ Χόγερ αμέσως μόλις ολοκληρώθηκε η ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων που έδειξαν ότι «σίγουρα υπάρχει»
ΡΕΠΟΡΤΑΖ Στέφανος Κρίκης
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Πέμπτη
05 Ιουλίου 2012
Είναι θρίαμβος, όχι μόνο
επειδή αποδείχθηκε ότι το
οικοδόμημα της σύγχρονης
φυσικής πατάει σε στέρεες
βάσεις αλλά επειδή η
ανακάλυψη ενός σωματιδίου
αόρατου αλλά και τόσο
θνησιγενούς μας ανοίγει ένα
παράθυρο για να μπορέσουμε
να καταλάβουμε τι συμβαίνει
μακριά από εμάς στο Σύμπαν
και να δούμε πώς ξεκίνησε
η ιστορία του κόσμου στον
οποίο ανήκουμε.
«Δεν περίμενα ποτέ ότι θα
ζούσα για να δω αυτή τη
στιγμή. Θα ζητήσω από την
οικογένειά μου να βάλει
λίγη σαμπάνια στο ψυγείο»
είπε καταχειροκροτούμενος
ο 83χρονος Πίτερ Χιγκς, ο
άνθρωπος που πριν από 48
χρόνια προέβλεψε την ύπαρξη
του σωματιδίου και χθες ήταν
επίσημος προσκεκλημένος
στο CERN. «Ολοι οι
επιστήμονες εδώ αξίζουν
συγχαρητήρια. Ο Μεγάλος
Επιταχυντής
Αδρονίων
που οδήγησε σε αυτά τα
αποτελέσματα
αποτελεί
σπουδαίο επίτευγμα».
Αυτό το αόρατο σωματίδιο
που ανακαλύφθηκε τους
τελευταίους μήνες στα υπόγεια
τούνελ του CERN, εκεί όπου
βρίσκεται ο πιο περίπλοκος
πειραματικός εξοπλισμός που
κατασκευάστηκε ποτέ, μας
επιβεβαίωσε ότι η μέθοδος
που έχουμε αναπτύξει για να
κατανοήσουμε ένα μεγάλο
μέρος του φυσικού κόσμου,
πάνω και πέρα από τη Γη,
είναι σωστός.
«Είναι δύσκολο να μη
νιώθω
συγκλονισμένος
με τέτοια αποτελέσματα»
είπε ο διευθυντής ερευνών
στο
CERN
Σέρτζιο
Μπερτολούτσι.
Η αγωνία ζωγραφισμένη στα
πρόσωπα όλων που από τις
πέντε το πρωί περίμεναν έξω
από το αμφιθέατρο για να
προλάβουν να πιάσουν θέση!
Ωστόσο ήταν τόσος ο κόσμος
ώστε ο δρ Τομάσο Ντορίγκο,
ερευνητής
στο
CERN,
εξέφρασε τη λύπη του που
«βλέπω τόσο διακεκριμένους

συναδέλφους
μου
να
στριμώχνονται μάταια για μια
θέση στην παρουσίαση, όταν
δούλεψαν 20 χρόνια για να
ανακαλύψουν το μποζόνιο».
Το σωματίδιο Χιγκς όπως
και το πεδίο Χιγκς - αυτά τα
δύο είναι αλληλένδετα - μας
επιβεβαίωσαν μεταξύ άλλων
το γιατί υπάρχει η μάζα στον
κόσμο μας. Τα μικρότερα
συστατικά που αποτελούν
τον μικρόκοσμο, τα αόρατα
σωματίδια που κρύβονται
στο ποτήρι που κρατάμε,
στο κινητό τηλέφωνο που
μεταφέρουμε αλλά και σε
ένα αστέρι που εντοπίζουμε
σε έναν μακρινό γαλαξία,
αποκτούν υπόσταση, μάζα,
χάρη σε αυτό το σωματίδιο
και το πεδίο στο οποίο δρα.
«Είναι συγκλονιστικά τα νέα
που προέκυψαν από έναν
λαμπρό τρόπο άσκησης της
επιστήμης. Χωρίς αμφιβολία
το CERN μας παρέδωσε ένα
σωματίδιο που μοιάζει σε
κάθε του λεπτομέρεια με το
μποζόνιο Χιγκς» ανέφερε ο
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
του
Μάτζεστερ
Τζεφ
Φόρσαου.
Χιλιάδες επιστήμονες εργάζονταν πυρετωδώς στο CERN
τον τελευταίο καιρό. Από
κάθε χώρα της Ευρώπης και
από την Ελλάδα. Από τα
πανεπιστήμια της Αθήνας,
της Θεσσαλονίκης, το Πολυτεχνείο, τον Δημόκριτο και
άλλα ερευνητικά ιδρύματα.
Προσπάθησαν να δημιουργήσουν τις συνθήκες για
να αποδειχτεί η ύπαρξη
ή όχι του σωματιδίου.
Τελικά κατάφεραν να το
ανακαλύψουν όπως όλοι
πια παραδέχονται, και να το
ανακοινώσουν χθες το πρωί
στην παγκόσμια κοινότητα.
«Φτιάξαμε 30.000 ανιχνευτές
τα τελευταία 15 χρόνια για
να το βρούμε» είπε στα
«ΝΕΑ» η καθηγήτρια στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών Χριστίνα Κουρκουμέλη.
Για να ανακαλυφθεί το λεγόμενο σωματίδιο του Θεού
έπρεπε να δημιουργηθεί στο
CERN ένας κόσμος τεράστιων
ενεργειών.
Εκατοντάδες
δισεκατομμύρια
δέσμες
πρωτονίων
συγκρούονταν
καθημερινά με ταχύτητα λίγο

μικρότερη από εκείνη του
φωτός.
Από τη διάσπασή τους
προέκυπταν άλλα σωματίδια
που παγιδεύονταν στους
ογκώδεις ανιχνευτές του
CERN και από τη μελέτη
τους προέκυπταν ίχνη του
άφαντου σωματιδίου. Οπτικά,
δεν θα μπορούσε κανείς να
το αντικρίσει. Ζει μόνο για
ένα εκατομμυριοστό του
δισεκατομμυριοστού
του
δισεκατομμυριοστού
του
δευτερολέπτου.
«Θα σας το πω αλλιώς. Δεν
είμαστε σίγουροι αλλά αν
θέλετε
στοιχηματίζω
το
σπίτι μου ότι πρόκειται για
κάποιο είδος του σωματιδίου
Χιγκς» είπε ο Τζο Ινκαντέλα,
εκπρόσωπος των επιστημόνων
από το πείραμα CMS του
CERN.
Από τα ίχνη που άφηνε πίσω
του φάνηκε πως πράγματι
υπάρχει και πως έχει τη μάζα
που όλοι έλεγαν πως πρέπει
να έχει για να ξέρουμε ότι
πράγματι είναι αυτό και όχι
κάτι άλλο.
Ενας από τους ανιχνευτές
ήταν και ο ATLAS, πίσω
από τον οποίο δούλεψαν
3.000
επιστήμονες
και
πολλοί Ελληνες. Η Φαμπιόλα
Τζιανιότι, επικεφαλής των
ειδικών που δούλεψαν πάνω
στο ATLAS, ανέφερε πως
«χρειάζεται λίγος χρόνος
ακόμη για την οριστικοποίηση
των αποτελεσμάτων. Περισσότερα
δεδομένα
όμως
και εξειδικευμένες μελέτες
θα χρειαστούν για τον
προσδιορισμό των ιδιοτήτων
του νέου σωματιδίου».
Πολλοί επιστήμονες θεωρούσαν δεδομένη την ύπαρξη
του
μποζονίου.
Ελεγαν
πως αργά η γρήγορα θα
εντοπιζόταν. Από εδώ και
πέρα όλα μοιάζουν με τον
κύβο του Ρούμπικ. Βρέθηκε
το σωματίδιο, γύρισε η μία
πλευρά. Απομένει να μπουν
στη θέση τους οι άλλες τρεις.
«Είχα πολύ καιρό στο ψυγείο
μια σαμπάνια. Το βράδυ
θα το ανοίξω το μπουκάλι»
διαβεβαίωσε ο Μπιλ Μάρεϊ,
βρετανός φυσικός στο CERN.

17 Γνώμη

Ολυμπιακό Χωριό του Λονδίνου
Το χωριό έχει 3300 διαμερίσματα και 17.320 κλίνες,16 τετραγωνικά μέτρα
αντιστοιχούν σε κάθε ένα αθλητή.
Κάθε διαμέρισμα διαθέτει τηλεόραση και πρόσβαση στο internet.
Η τραπεζαρία μπορεί να εξυπηρετήσει έως και 5.500 άτομα κάθε φορά.
Υπάρχουν κέντρα διασκέδασης για όλα τα γούστα, ακόμα και ένα σαλόνι
ομορφιάς.
Μια ματιά στο εσωτερικό.....

18 Γνώμη

Ομιλία Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά,
Στις Προγραμματικές δηλώσεις της Νέας Κυβέρνησης
(Συνέχεια από σελίδα 14)

περιμένουν τον καταπατητή τους.
Αυτό θα αλλάξει. Περιμένουμε τεράστια
έσοδα από την αξιοποίηση της δημόσιας
περιουσίας. Κι εμείς εδώ θέλουμε να
δώσουμε όλη την απαραίτητη ώθηση,
ώστε όχι μόνο να πιάσουμε τους στόχους
μας, αλλά να ξεπεράσουμε τους στόχους
μας.
Στέλνουμε το μήνυμα προς όλες τις
κατευθύνσεις: είμαστε μια χώρα που
μπορεί να κάνει άλματα με εξωστρέφεια
και εξαγωγικό προσανατολισμό. Είμαστε
μια χώρα που πρέπει να γίνει φιλική
για επενδύσεις. Γιατί μόνον αυτές
δημιουργούν θέσεις εργασίας. Που
είναι το νούμερο ένα μεγάλο ζητούμενο
σήμερα.
Κι αν στους επόμενους μήνες φέρουμε
επενδύσεις, τότε θα έχουμε κερδίσει πάνω
από το μισό στοίχημα της συνολικής
επιτυχίας. Και θα έχουμε αλλάξει και την
ψυχολογία της αγοράς.
Φτάνει να μην έρχονται κάθε τόσο
κάποιες ατυχέστατες δηλώσεις ξένων
αξιωματούχων να χαλάνε την εικόνα
για την Ελλάδα. Συνήθως απρόκλητα
και χωρίς κανένα λόγο. Αυτό πρέπει να
σταματήσει!
Δεν μπορεί, για παράδειγμα, εμείς να
προσπαθούμε να ξεκολλήσουμε τις
αποκρατικοποιήσεις, να προσελκύσουμε
επενδύσεις και ξένοι αξιωματούχοι
να μιλάνε δημόσια για πιθανότητα.
επιστροφής της Ελλάδας στη δραχμή!
Δεν μπορεί - από αφέλεια, από λάθος ή
ενσυνείδητα - να υπονομεύουν αυτό που
εμείς προσπαθούμε να επιτύχουμε.
Δεν μπορεί να μας «μαλώνουν» κι από
πάνω, ότι δεν κάνουμε εκείνα που, όταν
προσπαθούμε να τα κάνουμε, τα τινάζουν
στον αέρα!
Το λέω από εδώ δημόσια: Αυτό πρέπει να
σταματήσει!
* Το πέμπτο βήμα είναι το ξεμπλοκάρισμα
των κοινοτικών πόρων (του ΕΣΠΑ),
που αφορά 12,5 δισεκατομμύρια
κονδύλια για την Ελλάδα. Εδώ άμεση
προτεραιότητά μας είναι να παρακαμφθεί
η γραφειοκρατία και να εκταμιευθούν
το ταχύτερο. Κύρια κατεύθυνση είναι
η κεντρική αδειοδότησή τους από το
υπουργείο Ανάπτυξης, πρωτίστως σε
ό,τι αφορά τα μεγάλου μεγέθους έργα.
Δεν μπορεί τέτοιοι πόροι να χάνονται
στο λαβύρινθο της απίστευτης ελληνικής
γραφειοκρατίας.
* Το έκτο βήμα άμεσης δράσης
είναι το κλείσιμο ή η συγχώνευση
δεκάδων οργανισμών και φορέων του
δημοσίου. Υπάρχει κατάλογος μερικών
εκατοντάδων τέτοιων οργανισμών. Για
μερικούς έχει αρχίσει η αξιολόγηση.
Για άλλους όχι. Τώρα όλα αυτά θα
επισπευσθούν, ώστε σε λίγους μήνες και πάντως πριν από το τέλος του έτους
- να έχει ληφθεί η απόφαση για τους
περισσότερους.
* Το έβδομο βήμα αφορά μέτρα τη
στήριξη της ρευστότητας με μέτρα
που διευκολύνουν την επιστροφή
καταθέσεων. Η ρευστότητα είναι το αίμα
της οικονομίας. Αν δεν αποκατασταθεί
ό,τι άλλο κάνουμε είναι στο κενό.

Προχωράμε λοιπόν, στη δημιουργία
ηλεκτρονικού
περιουσιολογίου
για
όλους τους φορολογικούς κατοίκους
της Ελλάδας που θα ολοκληρωθεί μέσα
στο 2013 και θα περιλαμβάνει και τις
καταθέσεις. Αυτό εντάσσεται στη μάχη
κατά της φοροδιαφυγής.
Με ειδική νομοθετική ρύθμιση - όπως θα
εξηγήσει ο υπουργός οικονομικών - όσοι
δεν δήλωσαν έσοδα που αποδεικνύονται
από την απόκτηση περιουσιακών
στοιχείων, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,
θα έχουν μια τελευταία ευκαιρία να τα
δηλώσουν και να φορολογηθούν. Όσοι
δεν το κάνουν θα έχουν κυρώσεις.
Κι όσοι απλώς απέσυραν καταθέσεις που
αποκτήθηκαν από δηλωθέντα εισοδήματα
στο παρελθόν, θα μπορέσουν να τις
επιστρέψουν χωρίς κανένα πρόβλημα.
Έτσι θα μπει μια τάξη και η χώρα θα
αποκτήσει, επί τέλους περιουσιολόγιο,
θα ενθαρρυνθεί η επιστροφή καταθέσεων
και θα δημιουργηθεί μια στέρεα βάση για
να ελεγχθεί οριστικά η φοροδιαφυγή. .
Αντίστοιχα μέτρα εφαρμόστηκαν για
περιορισμένο χρόνο σε άλλες χώρες στην Ιταλία και το Βέλγιο για παράδειγμα
- κι είχαν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Η νομοθετική ρύθμιση δεν θα αφορά,
βέβαια, τις περιπτώσεις νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Όπως δεν θα αφορά τους πολιτικούς
καθώς και πρόσωπα που άσκησαν
δημόσια εξουσία από θέσεις ευθύνης.
Φυσικά και οι διακρατικές συμφωνίες
με τρίτες χώρες για τον έλεγχο της
λαθραίας διαρροής εισοδήματος που
παρήχθη στην Ελλάδα, θα προχωρήσουν
ταχύτατα. Η φοροδιαφυγή θα χτυπηθεί.
Αλλά και η ρευστότητα θα ενθαρρυνθεί
να επανέλθει.
* Το όγδοο βήμα αφορά άμεσα μέτρα
για την καταπολέμηση της σπατάλης με
τη βοήθεια εργαλείων της σύγχρονης
τεχνολογίας.
Δεν υπάρχει ουσιαστική
διοικητική
μεταρρύθμιση χωρίς την ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση. Δηλαδή την αξιοποίηση
των νέων τεχνολογιών για την κατάργηση
των γραφειοκρατικών διαδικασιών που
ταλαιπωρούν τον πολίτη.
Αυτό βέβαια, έχει ακουστεί πολλές φορές.
Οι ως τώρα προσπάθειες απέτυχαν γιατί
έπαιρναν ως δεδομένες τις διαδικασίες
του δημοσίου και προσπαθούσαν να
τις κάνουν ηλεκτρονικές. Έτσι αντί
να καταργήσουμε την γραφειοκρατία
τη μετατρέπαμε σε. ηλεκτρονική
γραφειοκρατία!
Τώρα, προσεγγίζουμε το πρόβλημα
εντελώς διαφορετικά: η διοικητική
μεταρρύθμιση σχεδιάζεται και προχωρά
βήμα-βήμα μαζί με την ανάπτυξη της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Κάθε
βήμα διοικητικής μεταρρύθμισης και
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης υλοποιείται
μόνο αν οδηγεί σε άμεσα μετρήσιμη
απλούστευση διαδικασιών. Ενώ όλα τα
βήματα διοικητικής μεταρρύθμισης και
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προχωρούν
με οριζόντια συνεργασία μεταξύ των
Υπουργείων. Ώστε οι προσπάθειες
του ενός να μην ακυρώνονται από

προσπάθειες του άλλου.
Ο συντονισμός μεταξύ των υπουργείων
για την καθημερινή εργασία της
Κυβέρνησης
συνιστά
απόλυτη
προτεραιότητα. Κι αποφασίσαμε να
συγκροτηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός
συντονισμού των υπουργείων. Θα
ορίσω, μάλιστα ανώτατο αξιωματούχο
επικεφαλής αυτού του μηχανισμού.
Που υπ’ ευθύνη μου θα συνεργάζεται
στενά με τους υπουργούς Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Οικονομίας, ώστε
να γίνει πλήρως λειτουργικός ως το
φθινόπωρο.
Και πέρα από το συντονισμό της
καθημερινού
κυβερνητικού
έργου,
συγκροτούμε διϋπουργική επιτροπή για
το σχεδιασμό και την προώθηση της
διοικητικής μεταρρύθμισης. Κι αυτή θα
συνεδριάζει τακτικά υπ’ ευθύνη μου.
Προσωπικά,
θεωρώ
τη
νοσηρή
γραφειοκρατία νούμερο ένα εχθρό του
τόπου! Το κατ’ εξοχήν εμπόδιο που πρέπει
να ξεπεράσουμε για να προσελκύσουμε
επενδύσεις και να ανοίξουμε το δρόμο
της Ανάπτυξης. Και τη γραφειοκρατία δεν
την κατανικάς με αποσπασματικά μέτρα,
αλλά με ολοκληρωμένη στρατηγική
και συστηματική προσπάθεια. Αλλά
χρειάζονται και άμεσα μέτρα για να
την παρακάμψεις πριν καταφέρεις να
την ξεριζώσεις οριστικά. Αλλιώτικα
κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια θα είναι
καταδικασμένη.
Ταυτόχρονα,
εφαρμόζουμε
τις
ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την
προμήθεια και τη διαχείριση υλικού σε
όλο το ευρύτερο Δημόσιο, με απόλυτη
διαφάνεια. Ήδη η εφαρμογή τέτοιων
εργαλείων υπολογίζεται ότι θα φέρει
εξοικονόμηση μέχρι 2 δισεκατομμυρίων
στα πρώτα χρόνια και περίπου τα
διπλάσια αργότερα.
Η πάταξη της σπατάλης και της διαφθοράς
με τη βοήθεια σύγχρονων ηλεκτρονικών
μέσων έχει ήδη αρχίσει. Μόνο τους
τελευταίους μήνες ανακαλύφθηκαν
απίστευτες σπατάλες - άνω του ενός
δισεκατομμυρίου - σε συντάξεις και
επιδόματα μαϊμού. Αυτός ο πόλεμος σε
τέτοιες απίστευτες περιπτώσεις σπατάλης
και διαφθοράς δημοσίου χρήματος θα
συνεχιστεί, θα γίνει πιο συστηματικός
και πιο οργανωμένος. Και υπολογίζεται
ότι θα αποδώσει πολύ περισσότερα.
* Ένατο, θα επισπεύσουμε τη διαδικασία
του συμψηφισμού οφειλών από και προς
το δημόσιο. Ώστε μέσα σε ένα-ενάμιση
χρόνο να έχει ολοκληρωθεί. Δεν μπορεί
επιχειρήσεις να κλείνουν διότι τους
χρωστά το κράτος! Δεν μπορεί το κράτος
να απαιτεί οφειλές από ιδιώτες, όταν το
ίδιο δεν τους πληρώνει! Δεν μπορεί το
κράτος να είναι αυστηρό, χωρίς το ίδιο
να είναι πρώτα δίκαιο.
Ο συμψηφισμός, αν γίνει σωστά, έχει
μηδενικό ταμειακό κόστος, αλλά δίνει
μεγάλη ανάσα στην οικονομία, εξαλείφει
μιαν απίστευτη στρέβλωση και μια
τεράστια αδικία, ενώ σώζει και θέσεις
εργασίας που σήμερα κινδυνεύουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Όλες αυτές οι μεταρρυθμιστικές τομές
θα εφαρμοστούν και θα κριθούν τους
επόμενους μήνες.
Θα δείξουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι
να κάνουμε το σωστό, να κάνουμε τη

διαφορά. Θα αποστομώσουμε όλους
εκείνους που ισχυρίζονται, ότι τάχα «οι
Έλληνες κοροϊδεύουν».
-- Η μείωση του ελλείμματος μέσα από
αποφασιστική περιστολή της σπατάλης
είναι πρωτίστως δικός μας στόχος.
-- Ο έλεγχος του χρέους μέσα από
αποκρατικοποιήσεις και αξιοποίηση
περιουσίας είναι πρωτίστως δικός μας
στόχος.
-- Οι διαρθρωτικές αλλαγές που
βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της
ελληνικής οικονομίας είναι πρωτίστως
δικός μας στόχος.
Είμαστε αποφασισμένοι να τους
επιτύχουμε. Για να τους επιτύχουμε,
όμως, πρέπει να σταματήσουμε την
ύφεση. Γιατί τα δύο τελευταία χρόνια,
δυστυχώς, η ύφεση τρέχει με ρυθμούς
διπλάσιους απ’ ό,τι είχε υπολογιστεί
αρχικά στο Πρόγραμμα.
Θα κάνουμε, λοιπόν, αυτά που πρέπει
να γίνουν και θα τα κάνουμε με το
παραπάνω. Και δείχνουμε από την πρώτη
στιγμή, ότι εννοούμε αυτά που λέμε.
Εκείνο που ζητάμε είναι η καταπολέμηση
της ύφεσης.
Για τα περισσότερα από τα υφεσιακά
μέτρα που ζητάμε να αλλάξουν,
προτείνουμε ισοδύναμα, ώστε να μην
υπάρξει δημοσιονομικό κόστος. Όπως τα
μέτρα για τους χαμηλοσυνταξιούχους και
οι άλλες ακραίες αδικίες που πρέπει να
επανορθωθούν.
Για άλλα προτείνουμε να αναβληθούν.
Και η προσαρμογή -το έχουμε τονίσει όλοι
μας - να γίνει όχι σε δύο χρόνια, αλλά σε
περισσότερα. Κι αν το Πρόγραμμα πέσει
έξω κι άλλο λόγω ύφεσης - προσέξτε αυτό να μην γίνει αφορμή για πρόσθετα
δημοσιονομικά μέτρα, όπως συνέβαινε
ως τώρα. Η ύφεση πρέπει να σταματήσει.
Όχι να ενισχύεται συνεχώς.
Με τα πρόσθετα μέτρα για τις
αποκρατικοποιήσεις που παίρνουμε θα
αντιμετωπίσουμε το πρόσθετο κόστος
του προγράμματος με δικούς μας πόρους.
Άλλωστε, για κάθε μια ποσοστιαία
μονάδα που κερδίζουμε σε ανάκαμψη της
οικονομίας, το έλλειμμα μειώνεται κατά
1 δισεκατομμύριο. Κι έτσι οι ανάγκες
χρηματοδότησης του προγράμματος θα
μειωθούν, αντί να αυξηθούν.
Ενώ ως τώρα, με την ανεξέλεγκτη
ύφεση οι ανάγκες χρηματοδότησης
του προγράμματος αυξάνονται, όπως
δυστυχώς, τόσες φορές προειδοποίησα.
Εμείς πρώτοι θέλουμε να σταματήσει
αυτό... Εμείς πρώτοι θέλουμε να
αρχίσουμε να βγαίνουμε από το
τέλμα. Αυτό είναι το αντικείμενο της
«επαναδιαπραγμάτευσης». Δεν θέλουμε
να αλλάξουμε τους στόχους! Πρέπει να
αλλάξουν όσα εμποδίζουν να επιτύχουμε
τους στόχους μας: Θέλουμε την
καταπολέμηση της ύφεσης!
Το λέμε «επαναδιαπραγμάτευση», για
να υπογραμμίσουμε ότι θέλουμε να
έλθουμε σε συνεννόηση, σε συμφωνία,
με τους εταίρους μας. Απορρίπτουμε
τις μονομερείς ενέργειες! Ζητάμε
«τροποποιήσεις» του προγράμματος,
ιδιαίτερα στα σημεία εκείνα που
επιτείνουν την ύφεση, ακριβώς για να
μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους
του.
Καταλαβαίνουμε ότι κάποια απ’ αυτά
που ζητάμε μπορούν να γίνουν σε βάθος
χρόνου. Υπάρχουν, όμως, άλλα που
επείγουν. Όπως για παράδειγμα, επείγει
η τακτοποίηση των αλλεπάλληλων
φορολογικών επιβαρύνσεων που έρχονται
φέτος σε περισσότερες δόσεις. Γιατί
εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι
δεν θα έχουν τη δυνατότητα να ξοφλήσουν
φέτος τόσες μαζεμένες επιβαρύνσεις από
προηγούμενα χρόνια.
Το ίδιο και η επέκταση του επιδόματος
ανεργίας για μιαν χρονιά ακόμα,
με κοινοτικούς πόρους. Αλλά και η
επέκταση του επιδόματος ανεργίας
σε αυτοαπασχολούμενους. Επίσης με
κοινοτικούς πόρους.
Ταυτόχρονα, πρέπει να αντικατασταθεί
κάθε μέτρο που οδηγεί σε απολύσεις,
είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο
τομέα. Η ανεργία είναι κάτι που πρέπει
να σταματήσουμε με κάθε τρόπο. Όχι
μόνο γιατί κινδυνεύει άμεσα η κοινωνική
συνοχή. Αλλά και γιατί μεγαλώνουν τα
ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων,
ενώ συρρικνώνονται τα φορολογικά
έσοδα.
Η διόγκωση της ανεργίας απειλεί
το έλλειμμα, απειλεί την κοινωνική
συνοχή, απειλεί κάθε εργαζόμενο και
κάθε ελληνική οικογένεια. Αν δεν
σταματήσουμε τη διόγκωση της ανεργίας,
ό,τι άλλο κάνουμε είναι και κοινωνικά
άδικο και μάταιο.
Μέσα στην προγραμματική σύγκλιση
αναφέρεται ρητά και η φορολογική
διάσταση της πολιτικής μας: Αναφέρεται
επί λέξει, «διεύρυνση της φορολογικής
βάσης, ταυτόχρονα με τη σταδιακή
μείωση φόρων και ασφαλιστικών

εισφορών, πάταξη της φοροδιαφυγής και
της παρα-οικονομίας».
Η ύφεση που συνεχίζεται και η
ανεργία που διογκώνεται κάνουν
το ακριβώς αντίθετο: Εκατοντάδες
χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν ήδη βάλει
λουκέτο. Πάνω από εξακόσιες χιλιάδες
εργαζόμενοι έχουν βρεθεί στην ανεργία.
Όλα αυτά συρρικνώνουν συνεχώς τη
φορολογική βάση.
Κακά τα ψέματα, πάνω απ’ όλα οι
μισθωτοί και οι συνταξιούχοι σηκώνουν
το μέγιστο μέρος των θυσιών.
Πολιτικές που πολλαπλασιάζουν την
ανεργία, που βάζουν λουκέτα στα
μαγαζιά, που μειώνουν τους μισθούς
και τις συντάξεις, τελικά τιμωρούν
αυτούς που πληρώνουν τους φόρους
και μειώνουν συνολικά τη φοροδοτική
ικανότητα της οικονομίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Πρόθεσή μας παράλληλα με την
καταπολέμηση της ύφεσης, είναι να
αλλάξουμε άμεσα το πολιτικό σύστημα
και τη δημόσια διοίκηση.
Εδώ δεν υπάρχουν εμπόδια ούτε από τη
δανειακή σύμβαση ούτε από κανένα. Και
θα κινηθούμε αποφασιστικά:
•
Πρώτον, με άμεση πρωτοβουλία
για την αλλαγή του Νόμου περί ευθύνης
υπουργών.
•
Δεύτερον, με πρωτοβουλία για
την τροποποίηση όσων ισχύουν περί
βουλευτικής ασυλίας. Βέβαια, αυτό
απαιτεί συνταγματική αναθεώρηση.
Αλλά ήδη μπορεί να περιοριστεί η
ασυλία μόνο στις περιπτώσεις που
άμεσα συνδέονται με την άσκηση των
βουλευτικών καθηκόντων.
•
Τρίτον, θα περιοριστεί η
χρηματοδότηση των κομμάτων. Θα
εξεταστούν προσεκτικά τα προνόμια
των βουλευτών και θα κοπούν όσα δεν
είναι απολύτως απαραίτητα. Όπως τα
αυτοκίνητα και οι διπλές συντάξεις για
τους νέους βουλευτές.
•
Τέταρτον, θα περιοριστούν οι
σύμβουλοι, ιδιαίτερα των υπουργών.
•
Πέμπτον, θα συγκροτηθεί ειδικό
σώμα που θα εξετάσει το «πόθεν
έσχες» στελεχών των κυβερνήσεων
και αρχηγών κομμάτων από το 1974.
Όπου η δημιουργία περιουσίας δεν
δικαιολογείται, θα υπάρξει πρόβλεψη για
δήμευση.
•
Έκτον, οι συντάξεις θα βγαίνουν σε
σημαντικά λιγότερο από ένα χρόνο. Αυτό
μπορεί να αρχίσει μέχρι το τέλος της
φετινής χρονιάς. Και η πρόβλεψη είναι,
σε ενάμιση χρόνο περίπου, το χρονικό
όριο για την έκδοση συντάξεων να πέσει
ακόμα περισσότερο.
•
Έβδομο, θα υπάρξει άμεση
αναμόρφωση
των
κανόνων
του
«Τειρεσία», προκειμένου να διευκολυνθεί
η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων,
ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης.
•
Όγδοο: η καταπολέμηση της
ακρίβειας με κάθε πρόσφορο μέτρο:
σπάσιμο των καρτέλ, έλεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών, ηλεκτρονική
αγορά αγροτικών προϊόντων και
δημοπρατήρια (να μικρύνει η απόσταση
τιμών από το ράφι στο χωράφι) κλπ.
Εδώ υπάρχουν ήδη πρωτοβουλίες σε
εξέλιξη, δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Και
θα ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια
ακόμα περισσότερο, με την προμήθεια
«εργαλειοθήκης» για την αξιολόγηση
του ανταγωνισμού που έχει αναπτύξει ο
ΟΟΣΑ.
•
Ένατο, άμεση ανακούφιση των
δανειοληπτών, ώστε οι δόσεις τους να
μην ξεπερνούν το 30% του μηνιαίου
εισοδήματός τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Υπάρχουν δύο τελευταία σημαντικά
κεφάλαια στην προγραμματική σύγκλιση
της κυβέρνησης μας:
Το πρώτο αφορά την εγκληματικότητα
που βρίσκεται σήμερα σε έξαρση.
Την ασφάλεια του Πολίτη και
την αντιμετώπιση της παράνομης
μετανάστευσης.
Δεν θα επαναλάβω αυτά που αναφέρονται
εκεί αναλυτικά.
Θα προσθέσω όμως, ότι θα ξεκινήσει
άμεσα ο κοινοβουλευτικός διάλογος
μεταξύ όλων των κομμάτων, για να
υπάρξει αλλαγή του νομικού πλαισίου
για την απόδοση Ιθαγένειας. Και μαζί
για ολόκληρο το νομικό πλαίσιο της
Μεταναστευτικής πολιτικής.
Η ανακοίνωση της προγραμματικής
σύγκλισης αναφέρει κατά λέξη ότι
αυτό θα γίνει «σε συνδυασμό με τις
σύγχρονες εξελίξεις και σε αντιστοίχηση
με τα ισχύοντα σε ευρωπαϊκές χώρες με
παρόμοια προβλήματα, δηλαδή με χώρες

(Συνέχεια στη σελίδα 19)
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Ομιλία Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά,
Στις Προγραμματικές δηλώσεις της Νέας Κυβέρνησης
(Συνέχεια από σελίδα 18)

του Ευρωπαϊκού Νότου».
Πιστεύω απόλυτα ότι μπορούμε να το
επιτύχουμε αυτό με ευρύτατη συμφωνία
των πολιτικών κομμάτων. Κι αυτό θα
επιδιώξουμε.
Και ταυτόχρονα να χτυπήσουμε το
παραεμπόριο, που αποτελεί πλέον
αληθινή μάστιγα για την αγορά, στην
Αθήνα, αλλά και στην περιφέρεια.
Τέλος,
υψίστη
κυβερνητική
προτεραιότητα είναι η ασφάλεια
του πολίτη. Με τις απαραίτητες
προσαρμογές νομικού, επιχειρησιακού
και σωφρονιστικού πλαισίου, ώστε
να ελεγχθεί η εγκληματικότητα και
να σταματήσει η ατιμωρησία. Βασική
αρχή, η προστασία των δικαιωμάτων
των πολιτών, αλλά και η πεποίθηση ότι
η ίδια η Ασφάλεια είναι κι αυτή ουσιώδες
δικαίωμα των πολίτη και υποχρέωση της
δημοκρατικής πολιτείας.
Νομίζω ότι αυτή η προγραμματική
σύγκλιση τα λέει όλα! Και αποτελεί μια
νέα σελίδα για την πολιτική της χώρας.
Η εποχή της ανοχής του εγκλήματος και
της ατιμωρησίας των παρανόμων έχει
περάσει ανεπιστρεπτί.
Τέλος, στα ζητήματα Εξωτερικής
Πολιτικής η προγραμματική σύγκλιση
τονίζει τρία σημεία:
-- Τη συστηματική προετοιμασία για
ανακήρυξη ΑΟΖ στα πλαίσια του
Διεθνούς Δικαίου και της διεθνούς
πρακτικής, ώστε να επισπευσθεί η
εκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτου.
-- Την ενεργό προώθηση κοινής
Ευρωπαϊκής Πολιτικής για όλα τα
περιφερειακά ζητήματα του Ευρωπαϊκού
Νότου.
-- Την ενίσχυση όλων των παραδοσιακών
συμμαχιών της Ελλάδας και την
αναζήτηση
νέων
περιφερειακών
ερεισμάτων, για την κατοχύρωσηπροώθηση
των
εθνικών
μας
συμφερόντων. Η ενεργός διπλωματία
είναι απαραίτητη εν όψει και των
εξελίξεων σε όλη την ευρύτερη περιοχή.
Η Ελλάδα παραδοσιακά επιδιώκει σχέσεις
καλής γειτονιάς με όλο τον περίγυρό της.
Αλλά επιδιώκει και την αναβάθμιση του
ρόλου της χώρας ως σταθεροποιητικού
παράγοντα στην περιοχή της.
Μπορεί να φαίνονται συνοπτικά, αλλά και
τα τέσσερα αυτά σημεία ανοίγουν νέους
δρόμους για την άσκηση εξωτερικής
πολιτικής. Χωρίς να αμφισβητούνται τα
παραδοσιακά ερείσματα και οι συμμαχίες
της Ελλάδας αναζητούνται νέες τοπικές
συνεργασίες, δίνεται έμφαση στην
ανακήρυξη της ΑΟΖ που πρέπει να
γίνει πολύ σύντομα. Προσεκτικά, αλλά
σύντομα. Όπως δίνεται έμφαση και στην
ενεργό διπλωματία.
Δίνεται
ακόμα
έμφαση
στην
περιφερειακή
συνεργασία
του
Ευρωπαϊκού Νότου, πράγμα που αφορά
πρωτοβουλίες μέσα στην Ένωση για την
κρίση χρέους, αλλά και πρωτοβουλίες
της Ενωμένης Ευρώπης προς τα έξω,
για την αντιμετώπιση της παράνομης
μετανάστευσης που έχει «πύλη εισόδου»

τον ευρωπαϊκό νότο.
Να θυμάστε ότι η Ελλάδα είναι
«προπύργιο» της Ευρώπης στη Μέση
Ανατολή. Και κοντεύει να γίνει «αδύναμος
κρίκος» της Ευρώπης. Πολιτική μας
είναι να κάνουμε την Ελλάδα ξανά
«προπύργιο», να θυμίσουμε ότι τα
σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα
της Ευρώπης και να ανακτήσουμε τον
σταθεροποιητικό μας ρόλο σε ολόκληρη
την περιοχή.
Όμως, όλα αυτά για να γίνουν πρέπει να
ενισχυθεί ο θέση μας στην Ευρώπη. Όχι
να απομονωθούμε στην Ευρώπη.
Δεν υπάρχει κανένας λόγος να
ανακυκλώσουμε σήμερα τις προεκλογικές
διαμάχες. Αυτό το κεφάλαιο έκλεισε. Ο
λαός αποφάσισε με τον πιο σαφή τρόπο
να μην τεθεί στον παραμικρό κίνδυνο η
θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και στο
ευρώ.
Εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να
αλλάξουν αυτά που πρέπει να αλλάξουν.
Για να καταπολεμηθεί η ύφεση, για να
πιάσει η χώρα τους στόχους της, για
να βγούμε από την κρίση και από την
ανάγκη του Μηχανισμού στήριξης.
Για να αλλάξουμε το κράτος και την
οικονομία μας, ώστε να μην ξανάχρειαστούμε Μηχανισμό Στήριξης. Αλλά
όλα αυτά θα γίνουν ενισχύοντας τη θέση
μας στην Ευρώπη και στο ευρώ.
Αυτή είναι η αδιαμφισβήτητη λαϊκή
ετυμηγορία. Αυτήν την εντολή υπηρετεί
η κυβέρνησή μας. Αυτή είναι η βάση
της προγραμματικής σύγκλισης που
στηρίζει την κυβέρνησή μας. Αυτή η
προγραμματική σύγκλιση είναι η πηγή
της δύναμής μας. Και το μεγάλο μας όπλο.
Καλώ όλα τα κόμματα να στηρίξουν αυτή
την προσπάθεια. Ακόμα και τα κόμματα
που δεν συμμετέχουν στην κυβέρνηση.
Όλοι οι Έλληνες έχουν μόνο να
κερδίσουν από την επιτυχία αυτής της
προσπάθειας. Και κανένας Έλληνας δεν
θα συγχωρέσει όποιον την πολεμήσει ή
την υπονομεύσει.
Κατά βάθος το ξέρουμε όλοι, το
καταλαβαίνουμε όλοι: Σε αυτή τη
δύσκολη στιγμή, αυτά που μας χωρίζουν
είναι πολύ λιγότερα απ’ όσα ακούγονται
στα προεκλογικά μπαλκόνια. Κι αυτά που
μας ενώνουν είναι τα πάντα: το μέλλον
και η προκοπή αυτού του τόπου. Γι’ αυτό
και παρά τις δυσκολίες θα επιτύχουμε!
Άλλωστε, δεν έχουμε δικαίωμα να
αποτύχουμε. Πολύ περισσότερο που
σήμερα είμαστε ενωμένοι, όσο ποτέ
άλλοτε. Μιλάω για μιαν ενότητα που
γίνεται πηγή έμπνευσης για όλους εμάς.
Και που δίνει κουράγιο και δύναμη στον
Ελληνικό λαό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Εμείς όλοι το βλέπουμε, όλοι το
πιστεύουμε, αλλά και όλοι οι άλλοι το
ξέρουν καλά: Οι Έλληνες, ενωμένοι,
μπορούν να πετύχουν τα πάντα!
Σας ευχαριστώ πολύ.

Ο Μπιλ Κλίντον στην Αθήνα
(Συνέχεια από σελίδα 9)
και έναν σπουδαίο φίλο της
Ελλάδας, κυριολεκτικά στη σκιά του
Παρθενώνα, το πιο εξέχον μνημείο
της ανθρωπότητας, που ταυτίζεται με
την Ελευθερία, τη Δημοκρατία και
τα ιδανικά που μας κάνουν όλα όσα
είμαστε και όσα υπερασπιζόμαστε.
Δεν θα ήθελα όμως τώρα να
αναφερθώ στην Ιστορία. Η Ιστορία
(άλλωστε) είναι παντού γύρω μας.
Μπορείτε απλά να την νιώσετε.
Από τη δεκαετία του τριάντα,
ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε
για
τα
προβλήματα
της
οικονομίας: να επανακάμψουμε,
να
επανεκκινήσουμε
την
οικονομία και να προχωρήσουμε
σε
σαρωτικές
μεταρρυθμίσεις
για να επανανακτήσουμε την
ανταγωνιστικότητά της χώρας μας.
Αλλά θέλω να σας εξηγήσω ότι η
Ελλάδα σήμερα διέρχεται μια κρίση
άνευ προηγουμένου, σε περίοδο
Ειρήνης.
Ανέφερα
ότι
διανύουμε
το
πέμπτο έτος ύφεσης και όλα αυτά
ανασύρουν τις πικρές μνήμες της
Μεγάλης Ύφεσης των Ηνωμένων
Πολιτειών. Και είναι ακριβώς αυτό
που βιώνουμε σήμερα στην Ελλάδα:

τη δική μας εκδοχή της Μεγάλης
Ύφεσης, που ζήσατε εσείς.
Αυτό ακριβώς σκοπεύουμε να
κάνουμε, με την υποστήριξη
του ελληνικού λαού, όπως αυτή
εκφράστηκε στη νωπή λαϊκή εντολή
που δόθηκε για κυβέρνηση Εθνικής
Ευθύνης με στήριξη των τριών
κομμάτων, η οποία αντιπροσωπεύει
ένα ευρύτατο τμήμα του ελληνικού
πολιτικού φάσματος.
Σκοπεύουμε να το πετύχουμε με
την υποστήριξη των Ευρωπαίων
εταίρων μας, με τους οποίους
μοιραζόμαστε ένα κοινό νόμισμα,
κοινές υποχρεώσεις και ένα ισχυρό
αίσθημα αλληλεγγύης, όλα τόσο
πολύτιμα για εμάς.
Και, φυσικά, με τη συνεχή
υποστήριξη πολλών διακεκριμένων
ηγετών
από
την
Ελληνική
Διασπορά, των οποίων οι ενέργειες,
πρωτοβουλίες και ιδέες, είναι πάντα
ευπρόσδεκτες και πάντα χρήσιμες,
τώρα περισσότερο από ποτέ...
Όλοι γνωρίζουμε ότι σε δύσκολους
καιρούς, κ. Πρόεδρε, οι άνθρωποι
χρειάζονται ισχυρή ηγεσία και
Ελπίδα. Εμείς σκοπεύουμε να

παρέχουμε και τα δυο:
Ισχυρή
ηγεσία,
δηλαδή
αποφασιστικότητα, δικαιοσύνη και
αίσθηση καθήκοντος.
Και Ελπίδα, που σημαίνει ότι οι
θυσίες δεν είναι μάταιες, όπως σας
είπα πριν, και θα πρέπει να υπάρχει
φως στην άκρη του τούνελ.
Γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολο.
Αλλά είμαστε αποφασισμένοι να
πετύχουμε. Και επιτρέψτε μου
να πω σε αυτό το σημείο, κύριε
Πρόεδρε, ότι είστε μια πηγή
έμπνευσης για εμάς. Η πρωτοβουλία
σας, η “Παγκόσμια Πρωτοβουλία
Κλίντον”
είναι
παγκοσμίως
αναγνωρισμένη. Οι αξίες σας, οι
αρχές και οι ενέργειές σας έχουν
σημαντική επιρροή σε παγκόσμια
κλίμακα. Γι’ αυτό σας χαιρετίζω
εδώ ως αποδεδειγμένο φίλο και ως
παγκόσμια προσωπικότητα, που
μοιραζόμαστε κοινά ιδανικά.
Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή
την πρωτοβουλία. Εκτιμούμε βαθιά
το ενδιαφέρον σας για την Ελλάδα
και την ισχυρή υποστήριξη σας στις
προσπάθειες μας. Επίσης εκτιμούμε
βαθιά και τις σχέσεις μας με τη
χώρα σας, τις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής, και προσβλέπουμε
στην ενίσχυση των δεσμών μας,
που βασίζονται στις αρχές της
Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά
τα ιδανικά, κ. Πρόεδρε, ξεκίνησαν
στην Ελλάδα περίπου δυόμισι
χιλιάδες χρόνια πριν. Τα ίδια
ιδανικά ενέπνευσαν τη γέννηση
του Αμερικανικού Έθνους, και την
Παλιγγενεσία του Έθνους, περίπου
δύο αιώνες πριν.
Τα έθνη μας μοιράζονται τόσα
πολλά από το παρελθόν. Είμαι
βέβαιος ότι θα μοιραστούν ακόμη
περισσότερα στο μέλλον. Σας
ευχαριστώ κ. Πρόεδρε, που είστε
εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστώ όλους.
Το εκτιμούμε».

Τοποθέτηση Μπιλ Κλίντον
«Σας ευχαριστώ κ. Πρωθυπουργέ.
Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας
ότι προφανώς ήρθαμε εδώ, διότι
πιστεύουμε σε αυτή τη χώρα και
στο μέλλον της. Πιστεύουμε ότι η
Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε
ανθρώπους, σε πόρους, σε ιδέες, σε
κληρονομιά.
Θέλω να συγχαρώ τη δική σας
κυβέρνηση συνεργασίας. Σε όλο
τον κόσμο υπάρχουν σύνθετα
προβλήματα, τα οποία οι άνθρωποι
προσπαθούν
να
επιλύουν
συνεργαζόμενοι
με
προοπτική
αλληλεγγύης.
Σίγουρα αυτή η κυβέρνηση
συνεργασίας δημιουργεί πολλή
εμπιστοσύνη στους Έλληνες της
Διασποράς. Το συζητήσαμε αυτό
μεταξύ μας. Εμείς είμαστε εδώ για να
σας παρέχουμε την υποστήριξη μας.
Όχι γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε τις
απαντήσεις, αλλά γιατί πιστεύουμε
ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι
για να σας βοηθήσουμε.

ΠΕΝΘΗ
ΝΤΑΪΦΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Πέθανε στο Νσοκομείου του ΔΕΛΤΑ στις 5 Ιουλίου 2012
σε ηλικία 72 χρόνων. Η κηδεία του έγινε στον Καθεδρικό
ναό του Αγίου Γεωργίου στις 11 Ιουλίου 2012 και η ταφή
του έγινε στο κοιμητήριο Valley View Memorial Garden.
Στην σύζυγό του Ρήτα στην κόρη του Μαρία στον σύζυγό
της Νίκο και στο γιό του Δημήτρη, ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 6 Ιουλίου 2012 σε ηλικία
83 χρόνων. Η κηδεία του έγινε στον Ι.Ν. των Αγίων
Νικολάου-Δημητρίου στις 12 Ιουλίου 2012 και η ταφή του
έγινε στο κοιμητήριο Forest Lawn, Burnaby. Στη σύζυγό
του Σπυριδούλα στο γιό του Γεώργιο στη σύζυγό του
Ειρίνη, στα εγγονάκια του Κωνσταντίνο και Εmi, και στο
γιό του Λάμπρο, ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γεννήθηκε στις 24 Απριλίου 1931 στην Καλαμάτα.
Πέθανε ξαφνικά στο δωμάτιό του στο Βανκούβερ στις 10
Ιουλίου 2012 σε ηλικία 81 χρόνων. Η κηδεία του έγινε
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στις 29 Ιουλίου
2012 και η ταφή του έγινε στο κοιμητήριο Forest Lawn
Burnaby.
Στην κόρη του Ελένη,στην αδελφή του Αντιγόνη στο
Edmonton Alberta, και στον αδελφό του Γιώργο στην
Καλαμάτα και σ΄όλους τους φίλους του ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πέθανε στον ύπνο του, έχοντας δίπλα του συγγενείς και
φίλους σε ηλικία 76 χρόνων. Γεννήθηκε στον Πειραιά το
1936. Στον Καναδά μετανάστευσε το 1960 και εργάστηκε
για 35 χρόνια στο Νοσοκομείο VGH. Η κηδεία του
έγινε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στις 2
Αυγούστου 2012 και η ταφή του έγινε στο κοιμητήριο Forest Lawn Burnaby.
Στη σύζυγό του Νίκη, στα παιδιά του Αναστάσιο και
Κωνσταντίνο και σ΄όλους τους συγγενείς ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

Επίσης θεωρούμε ότι οι θέσεις
τις οποίες έχετε στηρίξει, οι
μακροπρόθεσμες
διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις που προωθείτε είναι
σημαντικές.
Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν μια
ελπίδα για το μέλλον. Οι νέοι
άνθρωποι χρειάζονται κάτι στο
οποίο να πιστέψουν. Ξέρουν όλοι
ότι διακυβεύεται το μέλλον τους. Γι’
αυτό εμείς θα σας βοηθήσουμε να
επιτύχετε την έξοδο από αυτή την
κρίση».

Award-winning Greek
Company Teams Up With
Greece’s Olympic Women’s
Beach Volleyball Team
the Greek-founded company, Earth
Friendly Products. They are sponsoring
Vicky Arvaniti and Maria Tsiartsiani,
Greece’s number one women’s beach
volleyball team, who will be representing
Greece at the 2012 Olympics in London.
Earth Friendly Products, which is planning to open a new facility in Greece next
summer, is a family-owned business that
was started by Greek immigrant Van Vlahakis in 1967, and is now a leader in manufacturing award-winning eco-friendly
cleaning products.

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

20 Γνώμη

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

Με το ένα πόδι στην επόμενη φάση o ΠΑΟ,
2-0 στη Σκοτία τη Μάδεργουελ
Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012 23:01
Σε τυπική διαδικασία μετέτρεψε ο
Παναθηναϊκός τη ρεβάνς του ΟΑΚΑ για τον
τρίτο γύρο του Champions League, καθώς
η ομάδα του Φερέϊρα φανερώνοντας θετικά
στοιχεία στο παιχνίδι της νίκησε με 2-0
στη Σκοτία την Μάδεργουελ στον πρώτο
αγώνα του 3ου προκριματικού γύρου της
κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Τα γκολ για τους «πράσινους», που
έκαναν συγχρόνως επίσημο ντεμπούτο
για τη νέα σεζόν, πέτυχαν ο πολύ καλός
Χριστοδουλόπουλος στο 14΄ και ο Μαυρίας
στο 76΄. Από τον Παναθηναϊκό ξεχώρισε
επίσης ο Σισοκό, που φαίνεται ότι με την
ταχύτητά του θα αποτελέσει τον κινητήριο
μοχλό στη μεσαία γραμμή και στη επίθεση για το «τριφύλλι». Παρόλα αυτά αμυντικά ο Παναθηναϊκός θέλει ακόμη πολλή δουλειά,
αφού σε αρκετές περιπτώσεις αδράνησε απέναντι στους Σκοτσέζους.
Η Μάδεργουελ που ήταν πολύ κινητική και δραστήρια από το ξεκίνημα του αγώνα, πίεσε τον Παναθηναϊκό και στο 9ο λεπτό από
επικίνδυνη σέντρα από αριστερά του Μέρφι ο Βύντρα έδιωξε σε κόρνερ. Στην εξέλιξη της φάσης η μπάλα στρώθηκε λίγο έξω από
την περιοχή του Παναθηναϊκού στον Κρις Χάμφρει που εξαπέλυσε το σουτ στέλνοντας την μπάλα να περάσει ελάχιστα πάνω από
τη συμβολή των δοκαριών του Καρνέζη.
Στο 14΄ ο Παναθηναϊκός ευτύχησε να ανοίξει το σκορ στην πρώτη του ευκαιρία στον αγώνα: Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος
εκτέλεσε φάουλ από αριστερά, η μπάλα πέρασε απ΄όλους, ο Μπουμσόνγκ την βρήκε λίγο με το «τακουνάκι», ξεγέλασε και τον
τερματοφύλακα και κατέληξε τελικά στην αριστερή γωνία του Ράντολφ (0-1). Το γκολ πάντως η ΟΥΕΦΑ το «χρέωσε» στον Λάζαρο
Χριστοδουλόπουλο. Η Μάδεργουελ που συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, έφτασε πολύ κοντά στην ισοφάριση στο 24΄ με τον Τζαμαϊκανό
Χάμφρεϊ, που από πολύ κοντά δεν μπόρεσε να κοντρολάρει την μπάλα, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Λάσλεϊ έχασε ίσως την μεγαλύτερη
ευκαιρία των Σκοτσέζων: Ο Λάσλεϊ μπήκε σφήνα στην πλάτη της ασταθούς άμυνας του Παναθηναϊκού και μόνος απέναντι από τον
Καρνέζη έστειλε την μπάλα πολύ πάνω από την εστία των «πρασίνων».
Ο Παναθηναϊκός που ήταν εμφανές ότι δεν είναι 100% έτοιμος, ξαναφάνηκε επιθετικά στο 35΄ με μακρινό σουτ του
Χριστοδουλόπουλου που δεν απείλησε πάντως τον τερματοφύλακα της Μάδεργουελ.
Πέντε λεπτά αργότερα ο Ζέκα κινήθηκε έξω από την μεγάλη περιοχή και με όλη του την άνεση σούταρε, όμως ο Ράντολφ με καλά
ρεφλέξ έδιωξε σε κόρνερ. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μια πολύ καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό: Ο Χριστοδουλόπουλος
έφυγε στον αιφνιδιασμό και λίγο έξω από την περιοχή έπιασε το σουτ που έφυγε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι της Μάδεργουελ.
Η «απάντηση» της Μάδεργουελ ήρθε δύο λεπτά αργότερα με σουτ από πλάγια θέση του Χέιτλι που ενώ φαινομενικά ήταν εύκολη
υπόθεση για τον Καρνέζη, η μπάλα γλύστρισε από τα χέρια του (σ.σ. άρχισε να βρέχει στο 2ο ημίχρονο) και πήρε κατεύθυνση προς
τα δίχτυα, όμως με 2η επέμβαση ο Έλληνας τερματοφύλακας μπλόκαρε την μπάλα.
Στο 55΄ ο Σισοκό έδειξε για άλλη μια φορά δείγματα των ικανοτήτων του, καθώς με πανέξυπνη κάθετη μπαλιά έβγαλε τον Βύντρα
σε τετ α τετ με τον Ράντολφ, όμως ο Έλληνας μπακ ήταν σε πολύ πλάγια θέση και το σουτ που επιχείρησε δεν θα μπορούσε να
απειλήσει την εστία των Σκοτσέζων, χτυπώντας την εξωτερική πλευρά των διχτύων.
Το παιχνίδι είχε πια αποκτήσει έναν γρήγορο ρυθμό, οι Σκοτσέζοι που έτσι κι αλλιώς ουδέποτε έχουν παίξει ποδόσφαιρο
σκοπιμότητας, ανοίχτηκαν και στο 59΄ πλησίασαν για άλλη μια φορά απειλητικά προς τα καρέ του Καρνέζη, όμως σωτήρια ο
διακριθείς Μπουμσόνγκ έκοψε σε κόρνερ του σουτ του Λο.
Οι γηπεδούχοι στη συνέχεια πίεσαν ακόμη περισσότερο, καθώς το 0-1 ήταν σχεδόν καταδικαστικό για τη Μάδεργουελ, ωστόσο η
ομάδα του Φερέϊρα κατάφερνε να κρατά μακριά από την εστία της τους κινδύνους, και στο 76΄ εξασφάλισε τη νίκη:
Ο Σισοκό που ήταν στους κορυφαίους της βραδιάς, έφυγε ταχύτατα στον αιφνιδιασμό και την κατάλληλη στιγμή έκοψε την μπάλα
δεξιά για τον επερχόμενο Μαυρία, ο οποίος μπήκε ανενόχλητος στην περιοχή των Σκοτσέζων και σε δυνατό σουτ πέρασε την μπάλα
κάτω από τα πόδια του Ράντολφ (0-2). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χάρης Μαυρίας σκόραρε μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό
του στον αγωνιστικό χώρο αντικαθιστώντας τον Τοτσέ στο 76΄.
Μέχρι το τέλος οι Σκοτσέζοι δεν μπόρεσαν να απειλήσουν τους παίκτες του Παναθηναϊκού και το τελικό σφύριγμα της λήξης του
διαιτητή βρήκε τον Παναθηναϊκό να εξασφαλίζει ουσιαστικά την πρόκριση στην επόμενη φάση του Τσάμπιονς Λιγκ.
Πηγή: ert.gr
Διαιτητής: Πολ φαν Μπέκελ (Ολλανδία)
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