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Πρώτο κόμμα η Νέα
Δημοκρατία με 28,67%,129
έδρες και επτά κόμματα
στη βουλή
Μάχη ψήφο με ψήφο για την πρωτιά και αφήνει
το ευρώ σε ισορροπία
Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

Αντώνης Ανακέφαλος

Ποσοστό 30,13% και 130
έδρες καταλαμβάνει η ΝΔ με
καταμετρημένο το 69,19% των
εκλογικών τμημάτων, σύμφωνα
με τα στοιχεία του υπουργείου
Εσωτερικών, ενώ δεύτερο
κόμμα με 26,47% και 70 έδρες
αναδεικνύεται ο ΣΥΡΙΖΑ.
Τα ποσοστά των δύο πρώτων
κομμάτων εμφανίζονται
ενισχυμένα σε σχέση με την
εκλογική αναμέτρηση της 6ης
Μαΐου. Αντίθετα, απώλειες
καταγράφουν τα ποσοστά του
ΠΑΣΟΚ, των Ανεξάρτητων
Ελλήνων και του ΚΚΕ, ενώ τις
δυνάμεις της διατητεί η Χρυσή
Αυγή.
Αναλυτικότερα, τα ποσοστά
και η κατανομή των εδρών
διαμορφώνεται ως εξής:
ΝΔ: 30,13%, 130 έδρες
ΣΥΡΙΖΑ: 26,47%, 70 έδρες
ΠΑΣΟΚ: 12,60%, 34 έδρες
Ανεξάρτητοι Έλληνες: 7,43 %,
20 έδρες
Χρυσή Αυγή: 6,94%, 18 έδρες
Δημοκρατική Αριστερά: 6,05%,
16 έδρες
ΚΚΕ: 4,51%, 12 έδρες
Πρώτη τηλεφωνική συνομιλία
Τσίπρα-Σαμαρά
Αυτό που προέχει είναι να
σχηματιστεί κυβέρνηση, φέρεται
να υπογράμμισε ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, σε
τηλεφωνική συνομιλία που είχε
πριν από λίγο με τον πρόεδρο
της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη
Σαμαρά.
Ο κ. Τσίπρας συνεχάρη τον κ.
Σαμαρά για τη νίκη του και
του ζήτησε να προχωρήσει
στον σχηματισμό κυβέρνησης,
αποκλείοντας την πιθανότητα
συμμετοχής του ΣΥΡΙΖΑ στο
κυβερνητικό σχήμα, αφού,
όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να
υπηρετήσει από τη θέση της
αντιπολίτευσης.
Η ψήφος των αρχηγών
Στην Πύλο άσκησε το εκλογικό
του δικαίωμα ο πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης
Σαμαράς, στις 9:30 το πρωί.
Σε δήλωσή του αμέσως μετά
τόνισε: “Σήμερα μιλάει ο

ελληνικός λαός. Αύριο ξεκινάει
μια καινούργια εποχή για την
Ελλάδα”.
“Το φόβο το νικήσαμε. Σήμερα
ανοίγουμε δρόμο στην ελπίδα,
σε ένα καλύτερο αύριο, με το
λαό μας ενωμένο, αξιοπρεπή
και υπηρήφανο”, τόνισε ο
επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ,Αλέξης
Τσίπρας, μετά την άσκηση του
εκλογικού του δικαιώματος στην
Κυψέλη.
Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την
αισιοδοξία του και υπογράμμισε
ότι το μέλλον ανήκει στους
“κομιστές της ελπίδα”.
Να εξασφαλίσει τη συνοχή της
κοινωνίας και την ενότητα του
έθνους κάλεσε τον ελληνικό
λαό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,
Ευάγγελος Βενιζέλος, αφού
άσκησε το εκλογικό του
δικαίωμα στο 8ο Δημοτικό
Σχολείο Αμπελοκήπων στη
Θεσσαλονίκη.
Ο κ. Βενιζέλος υπογράμμισε
ότι αύριο η χώρα πρέπει να έχει
κυβέρνηση και επανέλαβε ότι η
μόνη κυβέρνηση που μπορεί να
βγάλει τη χώρα από την κρίση
και να της δώσει προοπτική,
είναι μια κυβέρνηση εθνικής
συνευθύνης. Όπως επισήμανε,
“εάν σκεφθούμε τα δεδομένα,
θα δούμε ότι κανένα άλλο
σενάριο δεν προσφέρει τη λύση
που απαιτεί η χώρα”.
“Πρέπει να έχουμε αρραγές
εσωτερικό μέτωπο και διεθνή
αξιοπιστία για να μπορέσουμε,
με την Ελλάδα μέσα στο ευρώ,
να κάνουμε το καλύτερο για
τον Έλληνα και την Ελληνίδα,
κρατώντας όλα τα θετικά της
δανειακής σύμβασης, όλα τα
θετικά της ευρωπαϊκής ιδιότητας
της χώρας, αλλά με ανάπτυξη,
με απασχόληση, με προοπτική”,
κατέληξε ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ.
Στη Ζαρίφειο Παιδαγωγική
Ακαδημία στην
Αλεξανδρούπολη άσκησε το
εκλογικό του δικαίωμα νωρίς το
πρωί της Κυριακής ο πρόεδρος
των Ανεξάρτητων Ελλήνων,
Πάνος Καμμένος ο οποίος

αμέσως μετά δήλωσε: “Ο φόβος
είναι που σε κάνει να κερδίζεις
μία μάχη, η ελπίδα, όμως, σε
κάνει να κερδίζεις τον πόλεμο”.
Και πρόσθεσε ότι για να
παραμείνουμε στο ευρώ
χρειάζεται αυτοπεποίθηση,
ενότητα και αγώνας, τονίζοντας
ότι έτσι κέρδισε και η Εθνική
στον χθεσινό αγώνα του Euro.
“Δυστυχώς δεν θα κάνω μια
δήλωση που πολύ θα ήθελα
να κάνω, καθώς είμαστε
υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε
για το ότι από χθες βράδυ,
σε έναν πλαστό λογαριασμό
της ΚΕ του ΚΚΕ, της Google
στο twitter, που τον έχουμε
καταγγείλει πάρα πολλές φορές,
έχει αναρτηθεί μια δήθεν
απόφαση της ΚΕ η οποία καλεί

τα μέλη, τους φίλους και τους
ψηφοφόρους του κόμματος
να ψηφίσουν άλλο κόμμα, τον
ΣΥΡΙΖΑ” δήλωσε η γγ της ΚΕ
του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα,
μετά την άσκηση του εκλογικού
της δικαιώματος στο Περιστέρι.
“Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες
ψηφίζουν σήμερα με ελπίδα
και χωρίς φόβο”, δήλωσε ο
πρόεδρος της Δημοκρατικής
Αριστεράς, Φώτης Κουβέλης,
αφού άσκησε το εκλογικό του
δικαίωμα στο 2ο Γυμνάσιο και
Λύκειο Περιστερίου.
Ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ
υπογράμμισε, μεταξύ άλλων,
ότι η Ελλάδα μπορεί να
περπατήσει δρόμους προόδου
και προοπτικής.
“Πιστεύω ότι η Ελλάδα θα

παραμείνει στην ευρωπαϊκή
οικογένεια με πράξεις και
όχι μόνο με διακηρύξεις και
η “Δημιουργία ξανά!” θα
συμβάλει σ’ αυτό”, δήλωσε
ο Θάνος Τζήμερος, πρόεδρος
της Δημιουργίας ξανά!, κατά
την έξοδό του από το εκλογικό
κέντρο στο Χαλάνδρι, όπου
άσκησε το εκλογικό του
δικαίωμα.
Στο
6ο
Γυμνάσιο-Λύκειο
Ζωγράφου άσκησε το εκλογικό
της δικαίωμα η επικεφαλής των
Οικολόγων Πράσινων, Ιωάννα
Κοντούλη, η οποία δήλωσε:
“Από χθες η Αττική καίγεται.
Ας μη ρίξουμε στην κάλπη
τα αποκαΐδια του πολιτικού
συστήματος”. Τόνισε ότι η
(Συνέχεια στη σελίδα 3)

Παρέλαβαν οι νέοι υπουργοί και
έθεσαν στόχους και προτεραιότητες
Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012
Σχετική είδηση: Πιάνει δουλειά
από σήμερα η νέα κυβέρνηση
Αποτελεσματικότητα για να
βγει η χώρα από την κρίση
ζήτησε ο Α. Σαμαράς
Την ανάγκη να διασφαλιστεί
η ισορροπία και η νομιμότητα
στην αγορά εργασίας, τόνισε
ο υπουργός Εργασίας Γιάννης
Βρούτσης, επισμαίνοντας ότι
προτεραιότητες αποτελούν το
άνοιγμα του διαλόγου με τους
κοινωνικούς εταίρους για να
αντιμετωπιστούν οι εξελίξεις,
καθώς και η εναρμόνιση των
συλλογικών συμβάσεων και
των μισθών με την ευρωπαϊκή
νομοθεσία. Αμεσος στόχος
είναι η καταπολέμηση της
ανεργίας και της φτώχειας ο
υφυπουργός Εργασίας, Νίκος
Νικολόπουλος.
Προσβλέπουμε στη συνεργασία
με τους ευρωπαίους εταίρους,

Τα νέα τους καθήκοντα ανέλαβαν οι υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί
και υφυπουργοί της κυβέρνησης, θέτοντας τους στόχους και τις
προτεραιότητές τους.

με στόχο τη δημιουργία μιας
ευρωπαϊκης διοίκησης, τόνισε
ο υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης, Αντώνης
Μανιτάκης. Προανήγγειλε
μελετημένες και προσεγμένες
τομές και ρήξεις, με διαφάνεια
και μετά από υπεύθυνο διάλογο
με όλους τους παράγοντες.
Προτεραιότητα στην

εναρμόνιση του θεσμικού
πλαισίου για την ιθαγένεια και
την παράνομη μετανάστευση,
με την κοινοτική νομοθεσία,
προκειμένου να πάψει η
Ελλάδα να αποτελεί αποθήκη
ανθρώπινων ψυχών, εδωσε
ο υπουργός Εσωτερικων
Ευρυπιδης Στυλιανίδης.
(Συνέχεια στη σελίδα 5)
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η απάντηση που έδωσε ο Υπουργός Άμυνας του Καναδά σε
υπερευαίσθητη πολίτη…για τους λαθρομετανάστες.
Η ίδια απάντηση παρακαλούμε
να δίνεται άμεσα και έμπρακτα
στους “ανθρωπιστές” της Ελλάδας,
προκειμένου να αποδεικνύουν το
μεγαλείο ψυχής που διαθέτουν.
Όχι
μόνο
στα
λόγια…Ίσως
είναι η λύση στο πρόβλημα της
λαθρομετανάστευσης στην Ελλάδα.
Όλοι αυτοί που διαδηλώνουν και
συμπαραστέκονται ενεργά υπέρ
των
παρανόμως
εισερχομένων
και παραμενόντων στην Ελλάδα
μεταναστών,
θα
πρέπει
να
αποδείξουν ενεργά και στην πράξη
το ενδιαφέρον για αυτούς. Η λύση
έρχεται από τον Καναδά και δείτε
γιατί.
Μια
ελευθερόφρων
Καναδή
κυρία, έγραψε πολλές επιστολές
προς την Καναδική κυβέρνηση,
διαμαρτυρόμενη
για
την
αντιμετώπιση των αιχμάλωτων
ανταρτών
(τρομοκρατών)
που
κρατούνται στις εγκαταστάσεις
του
Εθνικού
Σωφρονιστικού
Συστήματος
στο
Αφγανιστάν.
Απαίτησε δε μια απάντηση στις
επιστολές της και τελικα έλαβε την
ακόλουθη απάντηση από τον ίδιο
Υπουργό Άμυνας του Καναδά:
National Defence Headquarters
M Gen George R. Pearkes Bldg., 15
NT
101 Colonel By Drive
Ottawa, ON K1A 0K2
Canada
Αγαπητή
συμπολίτισσα,

ενδιαφερόμενη

Σας ευχαριστούμε για την πρόσφατη
επιστολή σας, στην οποία εκφράζετε
την έντονη ανησυχία σας για την
αντιμετώπιση των τρομοκρατών
Ταλιμπάν της Αλ Κάιντα που
συλλαμβάνονται από τις Καναδικές
δυνάμεις,
και
στη
συνέχεια
παραδίδονται στην Κυβέρνηση του
Αφγανιστάν και σήμερα κρατούνται
από Αφγανούς υπαλλήλους στις
εγκαταστάσεις
του
Εθνικού
Σωφρονιστικού Συστήματος του
Αφγανιστάν. Η Διοίκηση μας
λαμβάνει σοβαρά υπόψιν αυτά τα
θέματα και οι απόψεις σας έχουν
ακουστεί δυνατά και ξεκάθαρα εδώ
στην Οττάβα. Θα ικανοποιηθείτε
όταν πληροφορηθείτε, ότι χάρη
στις ανησυχίες πολιτών, όπως εσείς,
δημιουργήσαμε ένα νέο τμήμα, εδώ
στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
το οποίο ονομάζεται πρόγραμμα
«Προοδευτικών Αποδεχόμενων την
Ευθύνη για Δολοφόνους», ή ΠΑΕΔ
για συντομία.
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
γραμμές
του
νέου
αυτού
προγράμματος, έχουμε αποφασίσει
να μεταφέρουμε έναν τρομοκράτη
και να τον θέσουμε υπό την
προσωπική σας φροντίδα. Ο

προσωπικός σας κρατούμενος έχει
επιλεγεί και έχει προγραμματιστεί
για μεταφορά, υπό την συνοδεία
βαριά οπλισμένου φρουρού στην
κατοικία σας στο Τορόντο την
ερχόμενη Δευτέρα.

ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

σώμα και μπορεί να αφαιρέσει
μια ανθρώπινη ζωή με τόσο απλά
αντικείμενα όπως ένα μολύβι ή ένας
νυχοκόπτης. Σας συμβουλεύουμε
να μην του ζητήσετε να επιδείξει
αυτές τις δεξιότητες στην επόμενη
συνεδρίαση της ομάδας σας γιόγκα.
Παρακαλείστε να ενημερώσετε
τυχόν Εβραίους φίλους, γείτονες ή
συγγενείς για τον φιλοξενούμενό
σας, εφόσον θα μπορούσε να
ταραχθεί ή ακόμα και να καταστεί
βίαιος. Αλλά είμαστε σίγουροι ότι
μπορείτε να τον κατανοήσετε. Είναι
επίσης ειδικός στο να κατασκευάζει
μια ευρεία ποικιλία εκρηκτικών
μηχανισμών από κοινά προϊόντα
οικιακής χρήσης, οπότε μπορείτε, αν
θέλετε, να διατηρήσετε τα στοιχεία
αυτά κλειδωμένα, εκτός αν (κατά
τη γνώμη σας) αυτό μπορεί να
προσβάλει την προσωπικότητά του.

Ο Ali Mohammed Ahmed bin
Mahmud (μπορείτε απλά να τον
φωνάζετε Ahmed) πρέπει να
τύχει φροντίδας, σύμφωνα με
τις προδιαγραφές που απαιτείτε
στην προσωπική σας επιστολή
διαμαρτυρίας!
Είναι πιθανόν να χρειαστεί να
προσλάβετε κάποιους βοηθούς
επιβλέποντες.
Εμείς θα διενεργούμε εβδομαδιαίες
επιθεωρήσεις ώστε να εξασφαλιστεί
ότι τα πρότυπα φροντίδας σας για
τον Ahmed είναι ανάλογα με αυτά
που τόσο έντονα συνιστάτε στην
επιστολή σας. Αν και ο Ahmed είναι
αντικοινωνική
προσωπικότητα
και εξαιρετικά βίαιος, ελπίζουμε
ότι η ευαισθησία σας σε αυτό
που περιγράφεται ως “πρόβλημα
συμπεριφοράς” θα τον βοηθήσει να
ξεπεράσει αυτά τα ελαττώματα του
χαρακτήρα του. Ίσως έχετε δίκιο
στην περιγραφή των προβλημάτων
αυτών ως “απλές πολιτιστικές
διαφορές”.

ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ

ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ

Αντιλαμβανόμαστε ότι σχεδιάζετε
να του προσφέρετε συμβουλευτικές
υπηρεσίες
και
εκπαίδευση
στο σπίτι. Ο τρομοκράτης που
υιοθετήσατε
είναι
εξαιρετικά
ικανός στην μάχη σώμα με

(Συνέχεια

στη σελίδα 19)
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Ο Ahmed δεν θα επιθυμούσε πολλά
πάρε-δώσε με εσάς ή τις κόρες
σας (εκτός από τη σεξουαλική
εκμετάλλευση) από τη στιγμή που
βλέπει τις γυναίκες ως υπανθρώπους,
μορφή ιδιοκτησίας που ως εκ
τούτου δεν έχουν δικαιώματα,
συμπεριλαμβανομένης της άρνησης
στις σεξουαλικές του απαιτήσεις.
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα
ευαίσθητο θέμα για τον ίδιο και
έχει το χαρακτηριστικό γνώρισμα
να δείχνει βίαιες τάσεις γύρω από
τις γυναίκες που αποτυγχάνουν
να συμμορφωθούν με το νέο

............ 9.1.1
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3-EëëçíéêÞ Ïñè. Êïéíüôçôá Surrey-Áãßïõ Êùí/íïõ &
ÅëÝíçò: 604-597-2411

4. Greek Senior Citizens Society : 604-737-8070
5. Hellenic Canadian Senior’s Society of Metropolitan
Vancouver : 604-568-3994
The OPINION=ÃÍÙÌÇ, Welcomes letters to
Editor. However the opinions expressed are not
necesserily those of the Editor.
Letters must include name, address, and day time
telephone number for verification.
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12
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13
21
27

7
14
22
28

Letters must not exceed 450 words and edited or
rejected for legality and good taste.

Πως λέμε στην Νοηματική “Έρχεται
η ΤΡΟΙΚΑ στην Ελλάδα”

Αυτό το χρόνο ο Ιούλιος έχει 5 Κυριακές, 5 Δευτέρες και 5
Τρίτες. Αυτό συμβαίνει μια φορά κάθε 823 χρόνια. Αυτή η
χρονιά είναι γνωστή ως "σάκος με χρήματα". Γι'αυτό προωθήστε
αυτό το mail σε φίλους και θα σας έρθουν χρήματα μέσα σε 4
μέρες (κατά τα λεγόμενα του Κινέζικου Feng Shui).
Όποιος δεν το κάνει, θα μείνει χωρίς χρήματα. (Με τέτοια κρίση
το ρισκάρει κανείς;;;)

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò
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(Συνέχεια από σελίδα 1)
Ελλάδα πρέπει να αναγεννηθεί και τους στόχους αυτούς να μετέχουν
σημείωσε ότι χρειάζεται ελπίδα σε κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας.
και προσπάθεια ενώ υπογράμμισε Ο τόπος πρέπει να κυβερνηθεί.
ότι οι Οικολόγοι Πράσινοι θα είναι Η κυβέρνηση πρέπει να φέρει
παρόντες στη νέα Ελλάδα.
ανάπτυξη, θα σεβαστούμε την
υπογραφή και τις δεσμεύσεις της
Να ακολουθήσουν το παράδειγμα χώρας, το κράτος έχει συνέχεια
της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου και συνέπεια. Οι πολίτες μας
κάλεσε τους Ελληνες ψηφοφόρους τίμησαν με την ψήφο τους, θέλω
ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος να ευχαριστήσω τον ελληνικό λαό.
Καρατζαφέρης, μετά από την Είπαμε την αλήθεια στον λαό και μας
άσκηση του εκλογικού δικαιώματός άκουσε. Υπόσχομαι ότι θα τιμήσω
του στο Π. Φάληρο.
πλήρως την εμπιστοσύνη που μας
“Υπάρχουν κάποιοι Έλληνες που έδειξαν οι έλληνες, θα δουλέψουμε
με πίστη και με πείσμα σπάνε τα μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους
προγνωστικά και τώρα νομίζω ότι μας για να συμπληρώσουμε την
οι Έλληνες θα πάρουν παράδειγμα οικονομική πολιτική με ανάπτυξη και
από τα παιδιά της Εθνικής Ομάδας αντιμετώπιση της ανεργίας. Στόχος
στην Πολωνία”, σημείωσε ο κ. μας είναι να βγούμε από την κρίση
Καρατζαφέρης και πρόσθεσε:
με κοινωνική συνοχή με δουλειές,
με δικαιοσύνη και ασφάλεια. Εμείς
“Όλοι οι Έλληνες τώρα καλούνται τηρούμε ότι είπαμε η Ελλάδα πρέπει
να κάνουν το ίδιο. Πιστεύω ότι θα να κυβερνηθεί και θα κυβερνηθεί. Η
ψηφίσουν με πατριωτική συνείδηση ΝΔ ήταν και είναι δύναμη ευθύνης».
και όχι με τις εντολές της κ. Μέρκελ Αλ.Τσίπρας: “Θα είμαστε παρόντες
και της παρέας της”.
ως αξιωματική αντιπολίτευση”
Την ευχή και την ελπίδα του η ψήφος
του ελληνικού λαού να μας οδηγήσει
στο σχηματισμό μιας σταθερής
κυβέρνησης εξέφρασε ο Πρόεδρος
της
Δημοκρατίας,
Κάρολος
Παπούλιας, μετά την άσκηση του
εκλογικού του δικαιώματος στα
Γιάννενα.
“Δεν μπορούμε να κάνουμε
πισωγυρίσματα, ούτε να μείνουμε
στάσιμοι” δήλωσε ο πρώην πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου,
ο οποίος ψήφισε στο Καλέντζι.
Τόνισε ότι τα οράματα του λαού
δεν χτίζονται με μεγάλα και
εύκολα λόγια. “Δεν έχουμε να
ζηλέψουμε τίποτα από κανένα,
αρκεί να πιστέψουμε ότι μπορούμε
να φτιάξουμε την Ελλάδα της
αξιοπρέπειας και της περηφάνιας”
είπε και υπογράμμισε ότι εγγύηση
για αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ.
Με πολύ δουλειά, κόπους και
θυσίες των Ελλήνων, με δύσκολες
αποφάσεις και σκληρές μάχες
βάλαμε τις βάσεις για μια Ελλάδα
της αυτοδυναμίας, πρόσθεσε.
Στη
Θεσσαλονίκη
άσκησε
το εκλογικό του δικαίωμα ο
πρώην πρωθυπουργός Κώστας
Καραμανλής, ο οποίος δεν έκανε
δηλώσεις.
“Χωρίς καμιά αμφιβολία, η ψήφος
του ελληνικού λαού θα σφραγίσει
το μέλλον, τουλάχιστον των δυο
επομένων ελληνικών γενεών. Θέλω
να ελπίζω ότι ο λαός με σύνεση
και ηρεμία θα ψηφίσει σωστά”,
δήλωσε ο επίτιμος πρόεδρος της
ΝΔ, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο
οποίος ψήφισε στο 253o Εκλογικό
ΤμήμαΧανίων.
Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι
“η πρωτιά της ΝΔ δεν ασφαλίζει
μόνο απλώς λύση σε διάρκεια
χρόνου, αλλά προπαντός δίνει αυτό
που περισσότερο από οτιδήποτε
άλλο χρειάζεται ο τόπος: δυνατότητα
να σχηματισθεί κυβέρνηση”.
Πρόσθεσε ότι “όλες οι προβλέψεις
αυτή την ώρα είναι ευνοϊκές για την
ΝΔ. Αλλά, αυτό δεν πρέπει να μας
εφησυχάζει, πρέπει οι οπαδοί και τα
στελέχη της ΝΔ να συνεχίσουν να
μάχονται, μέχρι και την τελευταία
ώρα. Η εκλογή τελειώνει όταν οι
ψηφοφόροι και του τελευταίου
τμήματος έχουν καταμετρηθεί και
έχουν βγει τα αποτελέσματα”.
Ευχήθηκε τέλος “από αύριο θα
ξημερώσει μια καλύτερη ημέρα”.
Σαμαράς: Δεν θα υπάρξουν νέες
περιπέτειες- Ο λαός ψήφισε την
παραμονή μας στο ευρώ
Ο πρόεδρος της ΝΔ προέβη σε
δηλώσεις στο Ζάππειο.
Η Ελλάδα πρέπει να κυβερνηθεί και
θα κυβερνηθεί», δήλωσε ο πρόεδρος
της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς και κάλεσε
όλες τις δυνάμεις που συμφωνούν με
τους στόχους του να συμμετάσχουν
σε κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας.
«O ελληνικός λαός ψήφισε την
ευρωπαϊκή πορεία και την παραμονή
μας στο ευρώ. Ψήφισε τις πολιτικές
που θα φέρουν δουλειές, ανάπτυξη
και δικαιοσύνη στον έλληνα πολίτη.
Δεν θα υπάρξουν άλλες περιπέτειες,
δεν θα τεθεί σε αμφιβολία η θέση
της Ελλάδας στην Ευρώπη. Είναι
σημαντική στιγμή για την Ελλάδα
και για την Ευρώπη. Καλούμε όλες
τις δυνάμεις που συμμερίζονται

Είχαμε απέναντι μας μια ανίερη
συμμαχία των δυνάμεων του χθες
εντός και εκτός της χώρας είπε ο
πρόεδρος του ...
ΣΥΡΙΖΑΑπό τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ
στην
πλατεία
Κουμουνδούρου
έκανε τις δηλώσεις του ο πρόεδρος
Αλέξης Τσίπρας Όπως είπε είμαστε
ευτυχής για την υποστήριξη τόσο
μεγάλου μέρους του λαούς μας
και ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε ένα
μοναδικό επίτευγμα στη νεότερη
ιστορία όλης της Ευρώπης δηλαδή
να πολλαπλασιάσει τα ποσοστά
του μέσα σε μόλις ενάμιση μήνα.
“Είχαμε απέναντι μας μια ανίερη
συμμαχία των δυνάμεων του χθες
εντός και εκτός της χώρας. Αν και
δεν καταφέραμε να πάρουμε την
πρώτη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί τον
βασικό κοσμό της αντιμνημονιακής
πολιτικής του τόπου αυτού.”
Και
πρόσθεσε:
“Τηλεφώνησα
στον κ.Σαμαρά και του έδωσε
συγχαρητήρια και του είπα ότι
έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει
κυβέρνηση βάση των δικών του
προγραμματικών επιλογών που
εξέθεσε στην κρίση του ελληνικού
λαού. Εμείς θα είμαστε παρόντες
από τη θέση της αξιωματικής
αντιπολίτευσης. Δεν πρόκειται να
χαριστούμε σε κανέναν”.
Βενιζέλος: Θα ζητήσω σύγκληση
του συμβουλίου των αρχηγών
Ο ελληνικός λαός ψήφισε σήμερα
μέσα σε ένα σκηνικό τεχνητής
πόλωσης μεταξύ Νέας Δημοκρατίας
και ΣΥΡΙΖΑ. Τα δύο αυτά κόμματα
επένδυσαν στο αμοιβαίο εκλογικό
τους συμφέρον και καλλιέργησαν
στο εκλογικό σώμα το φόβο, ο
καθένας για τη νίκη του άλλου.
Σε αντίθεση με τη γραμμή αυτή, το
ΠΑΣΟΚ επέμενε στη μόνη εθνικά
υπεύθυνη λύση. Στη μόνη λύση που
προσφέρει αξιοπιστία στη χώρα
και ασφάλεια στους Έλληνες: στη
γραμμή της κυβέρνησης εθνικής
συνευθύνης.
Το σημερινό εκλογικό αποτέλεσμα,
όχι απλώς επιβεβαιώνει αλλά
καθιστά επιτακτική την εφαρμογή
της γραμμής αυτής.
Παρά την πίεση προς το ΠΑΣΟΚ,
λόγω του κλίματος της τεχνητής
πόλωσης, η παράταξη άντεξε και
αριθμητικά και κυρίως πολιτικά.
Ευχαριστώ από καρδιάς τους πολίτες
που μας τίμησαν με την ψήφο τους.
Θα τους τιμήσουμε με τη στάση μας.
Είπαμε με απόλυτη σαφήνεια την
αλήθεια για την κατάσταση της
χώρας. Τους τρεις μήνες της μακράς
και διπλής προεκλογικής περιόδου,
με τη χώρα ουσιαστικά ακυβέρνητη,
η κατάσταση επιδεινώθηκε. Και
αυτό αποβαίνει δυστυχώς πάντα, σε
βάρος των πιο αδύνατων.
Δεν υπάρχει ούτε μέρα για χάσιμο.
Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για
κομματικά παιχνίδια.
Αν θέλουμε η Ελλάδα να παραμείνει
πράγματι στο ευρώ και να βγει
από την κρίση προς όφελος κάθε
ελληνικής οικογένειας, πρέπει αύριο
να έχει κυβέρνηση. Κυβέρνηση
ικανή να διασφαλίσει τη λειτουργία
του κράτους, της οικονομίας και
της κοινωνίας. Κυβέρνηση ικανή να
διεξαγάγει με επιτυχία τη δεύτερη
φάση της διαπραγμάτευσης με τους
Ευρωπαίους εταίρους, στο πλαίσιο
των ευρωπαϊκών διαδικασιών και να
οδηγήσει την πατρίδα σε καλύτερο

και όχι σε χειρότερο σημείο.
Τέτοια κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση
εθνικής συνευθύνης με τη συμμετοχή
τουλάχιστον της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ,
του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ.
Καμία σοβαρή απόφαση, καμία
σοβαρή συμφωνία, δεν μπορεί να
διαμορφωθεί και να εφαρμοστεί
γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς
εθνική συστράτευση. Με κάποιους
να περιμένουν στη γωνία, ως
αντιπολίτευση, με μόνο κριτήριο το
κομματικό τους συμφέρον.
Προτείνω στους αρχηγούς των
κομμάτων που δικαιούνται να
λάβουν
διερευνητικές
εντολές
να ζητήσουμε όλοι μαζί από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας να
προχωρήσει αύριο, κατευθείαν, στη
δεύτερη φάση της συνταγματικής
διαδικασίας: Στη σύσκεψη των
αρχηγών των κομμάτων υπό την
προεδρία του, ώστε να σχηματιστεί
αύριο κυβέρνηση. Ο καθένας
έρχεται αντιμέτωπος με την εθνική
και ιστορική του ευθύνη. Εμείς
αναλαμβάνουμε τη δική μας.
Ο τόπος δεν μπορεί να μείνει
ακυβέρνητος και δεν θα μείνει.
Έχουμε πλήρη συνείδηση του
κρίσιμου εγγυητικού μας ρόλου,
αυτού που μας αναγνωρίζουν
πολλοί περισσότεροι από όσους μας
ψήφισαν σήμερα.
Μόλις σχηματιστεί κυβέρνηση,
την
εβδομάδα
αυτή,
στην
πρώτη συνεδρίαση της νέας
κοινοβουλευτικής μας ομάδας, θα
ανακοινωθούν όλες οι πρωτοβουλίες
που σχετίζονται με την ανασύσταση
της παράταξης. Όλα θα γίνουν όπως
αξίζει στην ιστορική διαδρομή,
το πολιτικό εύρος, τις αξιακές
ευαισθησίες και την προοπτική της
παράταξης.
Κουβέλης: Σαφής εντολή για
κυβέρνηση
συνεργασίας
και
παραμονή στο ευρώ
Για σαφή εντολή του ελληνικού
λαού για κυβέρνηση συνεργασίας
που θα εγγυηθεί την παραμονή της
Ελλάδας στο ευρώ, έκανε λόγο στις
πρώτες του δηλώσεις σχετικά με το
εκλογικό αποτέλεσμα ο πρόεδρος
της
Δημοκρατικής
Αριστεράς,
Φώτης Κουβέλης.
«Δεν δώσατε εντολή για μονομερείς
ενέργειες, που θα έθεταν σε κίνδυνο
την παραμονή της χώρας στην
ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή
Ένωση», δήλωσε χαρακτηριστικά
ο κ. Κουβέλης απευθυνόμενος στον
ελληνικό λαό ενώ τόνισε με νόημα
«Καμιά κομματική σκοπιμότητα δεν
μπορεί και δεν πρέπει να θολώσει
την απαίτηση των Ελλήνων για
κυβέρνηση ευρείας συνεργασίας και
κοινωνικής στήριξης».
Αναφορικά με το ποσοστό της
ΔΗΜΑΡ, ο κ. Κουβέλης σημείωσε
ότι το κόμμα του κατάφερε να
ξεπεράσει την πόλωση και να
δυναμώσει την θέση του.
«Θα εργαστούμε για να αποκτήσει
η χώρα κυβέρνηση, σταθερή και
αποτελεσματική με προοδευτικό
πρόγραμμα και φερέγγυα, το
τονίζω, πρόσωπα. Για τη ΔΗΜΑΡ
η αναγκαία προϋπόθεση είναι η
προσήλωση στο μήνυμα του λαού»,
πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ.
Π. Καμμένος: Ισχύει ό,τι είπαμε
προεκλογικά
«Για τους Ανεξάρτητους Ελληνες
αυτά που είπαμε προεκλογικά
ισχύουν και μετά τις εκλογές»,
ανέφερε ο Πάνος Καμμένος σε
δηλώσεις του για το εκλογικό
αποτέλεσμα. «Ό,τι λέμε ισχύει για
πάντα», πρόσθεσε.
Τόνισε ακόμη ότι «οι υπογραφές του
κ. Παπανδρέου και του κ. Σαμαρά
αφορούν τους ίδιους και όχι το λαό».
Οπως είπε, η μόνη υπογραφή που
δεσμεύει το κόμμα του, είναι αυτό
που είπε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης,
ότι «ο θεός υπέγραψε την ελευθερία
της Ελλάδος και δεν παίρνει πίσω
την υπογραφή του».
Τέλος, ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων
Ελλήνων
ευχαρίστησε
τους
ψηφοφόρους σε όλη τη χώρα που
στήριξαν το κόμμα «μέσα σε ένα
κλίμα πόλωσης».
Μιχαλολιάκος: Κυρίες και κύριοι
χάσατε!
Καθισμένος στο γραφείο του, χωρίς
την παρουσία δημοσιογράφων, ο
ΓΓ της Χρυσής Αυγής ευχαρίστησε
όσους δε διόρθωσαν την ψήφο
τους και έδωσε συλλυπητήρια σε
όσους «αγωνίστηκαν» να μειώσουν
το ποσοστό της. Θα ήθελα να
ευχαριστήσω τις δεκάδες χιλιάδες
των Ελλήνων οι οποίοι δεν διόρθωσαν
την ψήφο τους, όπως τους καλούσαν
οι πληρωμένοι κονδυλοφόροι και

οι προπαγανδιστές σε διατεταγμένη
υπηρεσία», ξεκίνησε τις δηλώσεις
του ο επικεφαλής της Χρυσής Αυγής.
«Είμαστε το κόμμα της εθνικής
αντιπολίτευσης», τόνισε ο γενικός
γραμματέας της Χρυσής Αυγής,
Νίκος Μιχαλολιάκος και εξέφρασε
τη βεβαιότητα ότι θα είναι τέταρτο
κόμμα. «Η Χρυσή Αυγή είναι το
μοναδικό κόμμα που δεν υπέχωρησε
στην επίθεση κινδυνολογίας και
αύξησε σε απόλυτο αριθμό τα
ποσοστά της», είπε και πρόσθεσε
πως «θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε
μέσα κι έξω από τη Βουλή για
να καταργηθεί το εθνοκτόνο
μνημόνιο, το οποίο οδήγησε τον
ελληνικό λαό στην εξαθλίωση και
αποτελεί εθνική ταπείνωση για την
πατρίδα μας, αφού εκχωρεί εθνική
κυριαρχία». «Συλλυπητήρια σε
όσους αγωνίστηκαν όχι μόνο να
μειώσουν το πόστο μας αλλά να
βρεθεί και η Χρυσή Αυγή εκτός από
Βουλή. Κυρίες και κυροί χάσατε
κι εσείς και τα συμφέροντά που
εξυπηρετείτε. Ο αγώνας εναντίον σας
συνεχίζεται, ο αγώνας εναντίον της
παραπληροφόρησης των ελληνικού
λαού συνεχίζεται. Υπάρχει πλέον
ένα κόμμα με γερές βάσεις σε όλη
την Ελλάδα και θα δώσει αγώνα για
μια Ελλάδα ελεύθερη και ισχυρή».
«Θα αγωνιστούμε για μια Ελλάδα
που θα ανήκει στους Έλληνες.
Οι επόμενες ώρες θα είναι ακόμη
χειρότερες για τους πολιτικούς μας
αντιπάλους, όταν τα αποτελέσματα
θα ξεπεράσουν τις προβλέψεις των
exit polls», έκλεισε τη δήλωσή του ο
κ. Μιχαλολιάκος.
Παπαρήγα: «Δώσαμε την πιο
δύσκολη μάχη εδώ και 40 χρόνια»
Το εκλογικό αποτέλεσμα σχολίασε η
Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ, κυρία
Αλέκα Παπαρήγα, αναλύοντας τις
τέσσερις αρνητικές πτυχές του.
Σύμφωνα με την κυρία Παπαρήγα, η
αύξηση των ποσοστών της ΝΔ που
βγήκε πρώτη δύναμη, δε σημαίνει
ότι ένα αντιλαϊκό κόμμα θα αλλάξει.
«Τα χειρότερα είναι μπροστά μας
και όχι πίσω μας, όπως υποστήριξε
ο κ. Σαμαράς. Η κυβέρνηση που,
όπως όλα δείχνουν, θα έχει κορμό
τη ΝΔ , δε λύνει, αλλά περιπλέκει τα
προβλήματα».
Ως δεύτερο αρνητικό στοιχείο των
εκλογών, η γ.γ. του ΚΚΕ έφερε την
αύξηση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ
σε σύγκριση με τις εκλογές της 6ης
Μαΐου. Η αύξηση αυτή οφείλεται,
σύμφωνα με την κυρία Παπαρήγα
στο γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «νέρωσε
το κρασί του», αλλάζοντας τις
αρχικές του θέσεις.
Τρίτον, «οι αναμφισβήτητες μεγάλες
απώλειες του ΚΚΕ επιβεβαίωσαν
ότι περιμέναμε πως θα είναι η πιο
δύσκολη και σύνθετη εκλογική
μάχη του κόμματος τα τελευταία 40
χρόνια. Η ΝΔ σπέρνει τρόμο και ο
ΣΥΡΙΖΑ αυταπάτες. Θα κριθούν στο
μέλλον οι θέσεις του ΚΚΕ».
Τέταρτον, «οι ψήφοι και το ποσοστό
της Χρυσής Αυγής προκαλούν
ανησυχία. Το ΚΚΕ είπε την αλήθεια
στο λαό για αυτή την κρίσιμη φάση».
«Το ΚΚΕ θα παραμείνει όρθιο παρά
τις μειωμένες θέσεις και θα στηρίζει
το λαό σε κάθε δύσκολη μάχη. Ο
λαός στην πορεία θα θυμηθεί τις
θέσεις μας, ειδικά όταν η Ελλάδα
εμπλακεί σε πόλεμο μετά τις
αμερικανικές εκλογές», κατέληξε η
κυρία Παπαρήγα.
ΕΛΚ: Ο ελληνικός λαός αποφάσισε
πως το μέλλον του βρίσκεται στην
Ευρωζώνη
Ο ελληνικός λαός αποφάσισε
πως το μέλλον του βρίσκεται
στην Ευρωζώνη, επισημαίνει το
ΕΛΚ (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα)
χαιρετίζοντας το αποτέλεσμα των
εκλογών.
To Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα
χαιρέτισε σήμερα τα αποτελέσματα
των εκλογών στην Ελλάδα,
σημειώνοντας ότι ο ελληνικός λαός
αποφάσισε πως το μέλλον του
βρίσκεται στην ευρωζώνη.
Ο επικεφαλής της ομάδας των
ευρωβουλευτών
του
ΕΛΚ,
Ζόζεφ Ντολ, σε ανακοίνωσή του
συγχαίρει τον Αντώνη Σαμαρά για
τη νίκη της ΝΔ και υπογραμμίζει
πως, σε συνδυασμό με τις θυσίες
του ελληνικού λαού και με την
αλληλεγγύη της ευρωζώνης, η
Ελλάδα θα επιστρέψει στο δρόμο
της ανάπτυξης.
Καρατζαφέρης: “Περιμένει τους
Έλληνες μεγάλος ανήφορος και την
Ελλάδα κατήφορος”
Ο φόβος νίκησε τον θυμό και

ως εκ τούτου πρόσκαιρα θα
κυβερνήσει, επισήμανε σε δήλωσή
του ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος
Καρατζαφέρης, το κόμμα του οποίου
δεν εισήλθε στη Βουλή.
Υποστήριξε ότι κάθε επόμενη μέρα
θα είναι πιο οδυνηρή και ευχήθηκε
σε όλους «να εξαντλήσουν κάθε
απόθεμα αντοχής».
Ο κ. Καρατζαφέρης εκτίμησε ότι
«οι Έλληνες έχουν μεγάλο ανήφορο
και η Ελλάδα κατήφορο», ενώ σε
ό,τι αφορά το κόμμα του τόνισε ότι
«παρά τις προδοσίες θα μείνουμε
όρθιοι και θα δώσουμε τις μάχες στο
Ευρωκοινοβούλιο και όχι μόνο. Ο
αγώνας συνεχίζεται».
Η Κανέλλη τα «πήρε» με τον
Ελληνικό Λαό που ψήφισε Χρυσή
Αυγή - «Ο λαός έκανε ναζιστική
επιλογή ψηφίζοντας Χρυσή Αυγή»
Η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάνα
Κανέλλη αναφερόμενη στα ποσοστά
που συγκεντρώνει η Χρυσή Αυγή
ανέφερε πως οι ψηφοφόροι έκαναν
ναζιστική επιλογή.
Ο λαός έκανε ναζιστική επιλογή.
Φαίνεται ότι κάποιοι καλλιέργησαν
τη βία ως πιθανότητα εξόδου από
την κρίση. Για το κόμμα μου το
αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Το
κόμμα μου δεν αλλάζει τις θέσεις
του με βάση το αποτέλεσματα
Πρόσθεσε «σπανίως θα έρχομαι
πλέον. Διότι η Χρυσή Αυγή θα
έρχεται στα στούντιο και θα έρχεται
με τους όρους της.
Η πρωτοφανής παρέμβαση του ξένου
παράγοντα στις εκλογές πρέπει να
προβληματίσει τους πάντες. Το όλοι
μαζί θα το αφήσω μόνο στον Σάντος,
στον Καραγκούνη και στην εθνική
ομάδα.
Η Χρυσή Αυγή ήταν μαζί με τους
άλλους κατά του Μνημονίου. Μια
προειδοποίηση από εμάς. Το ΚΚΕ
ξέρει να στέκεται όρθιο.
Σε τεχνικά διλήμματα που θα
οδηγήσουν σε εμφυλιοπολεμικές
τακτικές δεν θα συμμετέχουμε.
Αυτοί που ψηφίσαν Χρυσή Αυγή,
είναι εκφασισμένοι ψηφοφόροι. Τα
άλλοθι τελείωσαν».
Κανέλλη: Oι Χρυσαυγίτες έρχονται
σαν πελάτες μπουρδέλου στο
κοινοβούλιο
Αν συναντήσεις τον Κασιδιάρη,
πρόσωπο με πρόσωπο, τι θα του πεις;
«Αν πιστεύεις ότι έχει πρόσωπο,
τότε μπορεί να βρεθούμε πρόσωπο
με πρόσωπο. Αλλά αυτός φοβάται το
πρόσωπο του σε τέτοιο βαθμό, που
θέλει να εξαφανίσει και τα υπόλοιπα
πρόσωπα! Άλλωστε, μπορείς να τον
δεις; Πρέπει να περάσεις μέσα από
10 σάρκινα ογκώδη πυργάκια που
βρίσκονται γύρω του, για να τον
κοιτάξεις.
Η όλη κατάσταση είναι παθογενής
για τη δημοκρατία, αγόρι μου. Αλλά
εγώ αντέχω τη δημοκρατία, αυτοί
όχι. Και σας βαράω συναγερμό!».
-Τα χαστούκια είναι τίτλος τιμής για
σένα, Λιάνα;
«Ναι. Γιατί όταν αντιστέκεσαι και
δείχνεις ποιο είναι το τέρας, κάποια
στιγμή θα σου κληρώσει. Και εμένα
μου κλήρωσε».
-Είχες ξαναδεχτεί επίθεση στο
παρελθόν;
«Τρεις τέσσερις φορές- πάντοτε σε
κόντρα μ αυτούς. Και, τις πιο πολλές
φορές τα τελευταία χρόνια, με το
“κομμούνι κομμούνι, θα σε κάνουμε
σαπούνι”. Σοβαρά; Τίτλος τιμής
είναι αν το φας αυτό το χαστούκι!
Και μάλιστα, υπό τα όμματα των
άλλων. Ώστε να ξέρουν»…
-Παρ’ όλα αυτά, ο Νίκος
Μιχαλολιάκος,
αρχηγός
της
«Χρυσής Αυγής», δήλωσε ότι «το
περιστατικό δεν ήταν η κηδεία, αλλά
η ανάσταση της Χρυσής Αυγής».
«Η απάντησή μου είναι πάρα πολύ
απλή: Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα
κακιά σκουριά δεν πιάνει. Ίσως να
έχει και δίκιο. Στο τέλος μάλιστα
μπορεί να μου στείλουν και
ανθοδέσμη. Γιατί, όπως κάποιος που
βάσταγε τσεκούρι πριν από πολλά
χρόνια έγινε υπουργός, φαίνεται
ότι τώρα του άνοιξα καριέρα του
γεωπόνου».
Τρεις Κεφαλογιάννηδες στη Βουλή
Ποιος είπε ότι έληξε η περίδος
της
οικογενειοκρατίας
στη
ελληνική πολιτική σκηνή; Αρκεί
κανείς να δει την περίπτωση των
Κεφαλογιάνηδων. Πρόκειται για τον
Μανώλη, την Όλγα και τον Γιάννη
Κεφαλογιάννη, τα τρία ξαδέρφια

(Συνέχεια στη σελίδα 12)

4 Γνώμη

Αυστραλία: Ο Έλληνας «Μαγγελάνος» Αλβανία: Εγκαινιάστηκε στα
Τίρανα ο ορθόδοξος καθεδρικός
του ανθρώπινου εγκεφάλου
ναός της Αναστάσεως
25 Ιουνίου 2012
Το Ερευνητικό Κέντρο
Νευροεπιστημόνων της Αυστραλίας
(Neuroscience Research Australia)
εκφράζει με γραπτή του ανακοίνωση
την μεγάλη του ικανοποίηση που η
Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε τον Γ.
Παξινό αντεπιστέλλον μέλος της εξ
Ελλήνων Επιστημόνων του Εξωτερικού
στην Τάξη των Θετικών Επιστημών.
Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι ο ομογενής επιστήμονας θεωρείται
ο «Μαγγελάνος» στον παγκόσμιο χώρο της νευροεπιστήμης, ενώ
ο ίδιος δηλώνει πως οι ερευνητές του εγκεφάλου, όπως και οι
εξερευνητές, «χρειάζονται χάρτες για να ερευνήσουν τον ανθρώπινο
εγκέφαλο και να μοιράζονται τις γνώσεις τους». Ο κ. Παξινός
σημειώνει ότι συνεχίζει τις έρευνές του πάνω στην χαρτογράφηση
του ανθρώπινου εγκεφάλου παρέχοντας έτσι σημαντικές γνώσεις
στους νευροχειρούργους.
Ο Γεώργιος Παξινός γεννήθηκε το 1944 στην Ιθάκη, όπου και
περάτωσε τις γυμνασιακές του σπουδές. Ακολούθως, μετέβη στο
εξωτερικό και σπούδασε στα πιο διάσημα πανεπιστήμια του κόσμου
μέχρι και της οριστικής εγκατάστασής του ως καθηγητή στην έδρα
Ψυχολογίας και Ιατρικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Νέας
Νοτίου Ουαλίας στο Sydney της Αυστραλίας (Scientia Professor,
The University of New South Wales - Διακεκριμένος Καθηγητής),
του οποίου είναι εκλεγμένο μέλος της διοίκησης (Academic Board
and Council of UNSW), και όπου, σήμερα, επιβλέπει 8 ερευνητές με
PhD στο εργαστήριό του
Συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων νευροεπιστημόνων του
κόσμου. Είναι κορυφαίος στον τομέα της Νευροανατομίας και
των συναφών κλάδων. Οπωσδήποτε είναι ο κορυφαίος Έλληνας εσωτερικού και εξωτερικού - επιστήμονας στον ευρύ αυτόν τομέα
και έχει τιμηθεί με σημαντικά βραβεία για την συνεισφορά του στην
νευροεπιστήμη.
Είναι πρόεδρος της Εταιρείας Νευροεπιστήμης της Αυστραλίας,
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Υγείας και Ιατρικής Έρευνας
(NHMRC) της Αυστραλίας, της Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών
τής Αυστραλίας (FASSA), της Αυστραλιανής Ακαδημίας Επιστημών
(FAA). Είναι επίσης, AO (Officer in the General Division of the
Order of Australia for Service to Neuroscience), Επίτιμος Διδάκτωρ
του Πανεπιστημίου Αθηνών, Επίτιμος Πρόεδρος στην Σχολή
Ψυχολογίας του City Unity College (Αθήνα) και συντάκτης σε
διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές.
Ερευνητικό Έργο
Το ερευνητικό του έργο κατατάσσεται σε δύο κατηγορίες:
α) Η πρώτη περιλαμβάνει τη δημοσίευση βιβλίων. Καταγράφονται
42 βιβλία (περιλαμβανομένων των επανεκδόσεων) και 17 CD
ROM. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι γνωστοί ανά τον κόσμο
‘Ατλαντες (στερεοταξικοί ή μη) του μυός του αρουραίου, του
ανθρώπου και των πτηνών, οι οποίοι συνιστούν προσωπικό έργο
ζωής.
β) Η δεύτερη περιλαμβάνει δημοσιεύσεις, επιστημονικά άρθρα με
κριτές και κεφάλαια σε βιβλία. Ο αριθμός αναφορών είναι περίπου
6000. Έξι από τις δημοσιεύσεις του έχουν λάβει πάνω από 1000
αναφορές και άλλες 36 πάνω από 100. Συνολικά, οι εργασίες του
έχουν λάβει 68.421 αναφορές.
Απήχηση του ερευνητικού έργου
Η ευρύτητα όσο και η ποιότητα του έργου του κ. Παξινού έχει
την αντίστοιχη ευρύτητα διεθνούς αναγνώρισης. Κάθε αναφορά
στον εγκέφαλο, είτε ζώου είτε ανθρώπου είναι σε μεγάλο βαθμό
συνυφασμένη με το όνομά του.
Οι περισσότεροι επιστήμονες που εργάζονται πάνω στη σχέση
μεταξύ του ανθρώπινου εγκεφάλου και ασθενειών, όπως
Αλτσχάιμερ, Παρκινσονισμό και σχιζοφρένεια ή μοντέλα σε
πειραματόζωα αυτών των ασθενειών, χρησιμοποιούν τους άτλαντές
του. Ο άτλαντάς του για τον ανθρώπινο εγκέφαλο (που έχει
μεταφραστεί από τα Αγγλικά σε πολλές ξένες γλώσσες μεταξύ
των οποίων Ιταλικά, Κινέζικα, Ιαπωνικά και Ελληνικά) είναι ο πιο
ακριβής για τον εντοπισμό περιοχών του υποφλοιού.
Στον τομέα των νευροεπιστημών, είναι ο συγγραφέας της πιο συχνά
αναφερόμενης δημοσίευσης: Ο Εγκέφαλος του Αρουραίου σε
Στερεοταξικές ορίζουσες (The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates,
Paxinos and Watson, 1986).
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ

25 Ιουνίου 2012
Του ανταποκριτή μας Ιλίρ Πάτσο
Εγκαινιάστηκε την Κυριακή στα Τίρανα, παρουσία
προσωπικοτήτων της πολιτικής και θρησκευτικής
ζωής του τόπου, ο ορθόδοξος καθεδρικός ναός
της Αναστάσεως, με θεία λειτουργία, στην οποια
χοροστάτησε ο αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου
και
πάσης
Αλβανίας,
Αναστάσιος.
Παρέστησαν, ο
Πρόεδρος της
Δημοκρατίας,
Μπαμίρ Τόπι, ο
πρωθυπουργός
Σαλί Μπερίσα και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, Έντι
Ράμα, εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Δημήτριος, ο επικεφαλής
της Αλβανικής Αρχιεπισκοπής της Βοστώνης και
μεγάλος αριθμός των κληρικών, που βοήθησαν στην
αναγέννηση του ναού.
Ο νέος καθεδρικός των Τιράνων κατασκευάστηκε
στον οικοδομικό δακτύλιο, που περιβάλλει την
κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας και ήρθε
να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα κτίρια, που
ανήκουν σε τρεις ιστορικές περιόδους, αυτή της
τουρκοκρατίας, στην οποία χρονολογούνται το
τζαμί του Etem Beu (1794) και ο πύργος ωρολογίου
(1822), εκείνη της «ιταλικής» δεκαετίας ΄30-΄40,
στην οποία ανήκουν το δημαρχιακό μέγαρο και τα
οικήματα των περισσότερων υπουργείων και τα
άλλα της κομμουνιστικής περιόδου, της όπερας, του
εθνικού μουσείου, της κεντρικής τράπεζας κ.α.
Έτσι, ο πύργος του ρολογιού, με ύψος 35 μέτρα, που
αποτελεί σήμα κατατεθέν για τα Τίρανα, δεν θα είναι
πλέον μόνος του, αφού λίγα μέτρα νοτίως, στο ίδιο
ύψος θα φτάνει το καμπαναριό της νέας εκκλησίας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ

Μόσχα: Συγχαρητήρια μηνύματα των
ομογενών της Ρωσίας στον πρωθυπουργό,
Α. Σαμαρά
22 Ιουνίου 2012
του ανταποκριτή μας Θ. Αυγερινού
Τα συγχαρητήριά του για τη νίκη της ΝΔ στις
εκλογές και την ανάληψη της πρωθυπουργίας
απέστειλε στον Αντ. Σαμαρά ο επικεφαλής των
ομογενειακών οργανώσεων της Ρωσίας και
επικεφαλής της 5ης Περιφέρειας τού ΣΑΕ, Ιβάν
Σαββίδης, ο οποίος επισημαίνει ότι «σήμερα η
Ελλάδα όσο ποτέ χρειάζεται μια σαφή θέση ως
προς τον προσδιορισμό του ορθού δρόμου, ο
οποίος είναι απαραίτητος για την έξοδο της χώρας
από την κρίση και ο ελληνικός λαός αναμένει
αλλαγές προς το καλύτερο».
Ο κ. Σαββίδης εκφράζει τις ευχές των ομογενών
της Ρωσίας «για το σχηματισμό κυβέρνησης,
ικανής αποτελεσματικά να ακολουθήσει πολιτική,
που στοχεύει στην οικονομική ανάπτυξη, τη
δικαιοσύνη και την ασφάλεια της ελληνικής
κοινωνίας» και δηλώνει ότι «με πεποίθηση
επιβεβαιώνω την ετοιμότητα, που έχω εκφράσει
και προηγουμένως για να παρασχεθεί στην
Ελλάδα βοήθεια και υποστήριξη».

Σάμος: Κοσμοπολίτικος γάμος δύο
Τούρκων της υψηλής κοινωνίας
25 Ιουνίου 2012
Τη Σάμο επέλεξαν δύο νεαροί δικηγόροι, η Γκοζντέ
Τζανκαγιά και ο Αλί Τζαν Κολάι, γόνοι πλούσιων
οικογενειών από την Κωνσταντινούπολη, για
να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου. Το ζευγάρι
είχε καλέσει 150 άτομα, μεταξύ των οποίων
τον μεγιστάνα Κοτς, τον πλουσιότερο Τούρκο,
με τη σύζυγό του, αστέρες του καλλιτεχνικού
στερεώματος και, γενικότερα, την ελίτ της
τουρκικής κοινωνίας. Οι περισσότεροι έφτασαν
με ιδιωτικά κότερα.
Τον πολιτικό γάμο τέλεσε ο δήμαρχος Σάμου,
Στέλιος Θάνος στο ξενοδοχείο ΔΟΡΥΣΣΑ, όπου
και διέμειναν και τις τρεις ημέρες οι καλεσμένοι,
οι οποίοι αποκόμισαν τις καλύτερες εντυπώσεις
από την άψογη εξυπηρέτηση αλλά και την άρτια
διοργάνωση, που επιμελήθηκαν ο διευθυντής του
ξενοδοχείου και το προσωπικό.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ
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Παρέλαβαν οι νέοι υπουργοί
και έθεσαν στόχους και
προτεραιότητες
(Συνέχεια από σελίδα 1)

Την εμπιστοσύνη του στο
ανθρώπινο
δυναμικό
του
συστήματος υγείας, εξέφρασε
ο νέος υπουργός Ανδρέας
Λυκουρέντζος τονίζοντας ότι θα
αποκρούσει κάθε προσπάθεια
σπίλωσης αλλά και ότι θα
είναι αμείλικτος, όταν δεν
εκπληρώνονται καθήκοντα. Θα
πρέπει να είμαστε αυστηροί,
αλλά και δικαίοι και να αγνοούμε
το κακό παρελθόν, τόνισε ο
υπουργός Υγείας και ανέφερε
ακόμη ότι πρέπει να αποδείξουμε
ότι είμαστε συνεπείς απέναντι
στους εταίρους μας και θα το
πετύχουμε αυτό με σύνεση.
Τη λαθρομετανάστευση και την
ενίσχυση της αστυνόμευσης
σε όλη την Επικράτεια έθεσε
ως προτεραιότητα ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη, Νίκος
Δένδιας, στέλνοντας μήνυμα
στις ακραίες φωνές, ότι η
υποκατάσταση των Σωμάτων
Ασφαλείας δεν προβλέπεται
ούτε από το δικαιακό, ούτε από
το αξιακό μας σύστημα.
Την ανάγκη να διατηρηθεί
το
εκπαιδευτικό
σύστημα
ζωντανό, τόνισε ο υπουργός
Παιδείας
και
Πολιτισμού,
Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος,
διευκρινίζοντας
πως
θα
εφαρμοστούν όσα σχεδίασαν οι
προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες
διότι η κυβερνητική πολιτική
πρέπει να έχει συνέπεια και
συνέχεια.
Στην ανάγκη να ξαναβρεί η χώρα
το κύρος και τη θέση που της
αρμόζει στην Ευρώπη και το
διεθνές περιβάλλον, αναφέρθηκε
ο
υπουργός
Εξωτερικών,
Δημήτρης
Αβραμόπουλος.
Προϋπόθεση
γι’
αυτό,
υποστήριξε, είναι η δημιουργία
εθνικού μετώπου μεταξύ όλων
των πολιτικών δυνάμεων και του
λαού.
Συγκρατημένη αισιοδοξία για την
οικονομία της χώρας εξέφρασε
ο υπουργός Εθνικής Άμυνας,
Πάνος Παναγιωτόπουλος, υπό
την προϋπόθεση -όπως είπε- να
μην υπάρξει πλήγμα σε θεματα
εθνικής ασφάλειας και εθνικής
κυριαρχίας.
Απόλυτη
επιλογή
του
χαρακτήρισε
την
ανάληψη
του ευαίσθητου τομέα της
Δικαιοσύνης ο νέος υπουργός
Αντώνης Ρουπακιώτης που
δεσμεύτηκε στη συνεργασία
με όλους, τονίζοντας ότι αν δεν
προωθηθούν λύσεις, δεν έχει
λόγο να μείνει στο υπουργείο
αυτό.
Θα
προσπαθήσουμε
να
αποκαταστήσουμε την εικόνα
της Ελλάδας στο εξωτερικό
με έκτακτα σχέδια άμεσης
ενεργοποίησης,
τονισε
η
υπουργός Τουρισμου Όλγα
Κεφαλογιάννη. Ο τουρισμός
- πρόσθεσε -πρέπει να γίνει
κεντρικός
πυλώνας
και
πρωταγωνιστής της οικονομίας
και μπορεί να βγάλει την Ελλάδα
από την κρίση.
Δέσμευσή μας, είπε ο νέος
υπουργός
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας
και
Κλιματικής
Αλλαγής, Ευάγγελος Λιβιεράτος,
είναι ότι θα εργαστούμε με
συνέπεια σε μια δύσκολη καμπή

για τη χώρα και με στόχο
τη
διαμόρφωση
συνθηκών
ανάπτυξης
με
ανθρώπινο
πρόσωπο.
Αποφασισμένος να εργαστεί
για την διαφύλαξη της εθνικής
συνεννόησης πάνω στην οποία
είναι στηριγμένη η κυβέρνηση
δήλωσε ο υπ. Ανάπτυξης Κωστής
Χατζηδάκης κατά την τελετή
παράδοσης-παραλαβής θέτοντας
ως πρώτη προετεραιότητά του
την ενίσχση της ρευστότητας
των
επιχειρήσεων.
«Ούτε
ψύλλος στον κόρφο μας»
είπε χαρακτηριστικά ο κ.
Χατζηδάκης
θέλοντας
να
περιγράψει το βαρυ φορτίο
της κυβέρνησης και τόνισε
ότι το σύνολο της πολιτικης
ηγεσίας του Υπ. Ανάπτυξης θα
δουλέψουμε με συγκεκριμένο
σχεδιο και χρονοδιαγράμματα
για την διαμόρφωση του νέου
παραγωγικού μοντέλου της
κοινωνίας.
Ο αγροτικός τομέας πρέπει να
ξαναγίνει πυλώνας ανάπτυξης
αυτού του τόπου και να
στηρίξει κι άλλους τομείς
της παραγωγής σε επίπεδο
μεταποίησης και βιομηχανίας,
δήλωσε ο υπουργός αγροτικής
Ανάπτυξης
και
τροφίμων
Αθανάσιος Τσαυτάρης. Είναι
ευκαιρία -είπε- να ξαναμιλήσει
ο κόσμος για τα ελληνικά
προϊόντα. Ο αναπληρωτής υπ.
Μάξιμος Χαρακόπουλος ζήτησε
την ενεργή συστράτευση όλων
για να βγει η χώρα απο την
κρίση, σημειώνοντας οτι έχουν
διασφαλιστεί οι κοινοτικοί πόροι
για τους αγρότες για το διάστημα
2014-2020.
Στην ιδιαίτερη σημασία που έχει
το επανασυσταθέν υπουργείο
Ναυτιλίας στη διεθνή θέση της
χώρας, αλλά και στον ιδιαίτερο
ρόλο που αποκτά η ναυτιλιακή
πολιτική, με την επαναφορά
του Λιμενικού Σώματος στον
ιστορικό του χώρο, αναφέρθηκαν
ο νέος υπουργός Ναυτιλίας
Κώστας Μουσουρούλης και ο
υφυπουργός Γιώργος Βερνίκος,
κατά τη σημερινή παραλαβή του
νέου χαρτοφυλακίου τους, από
τον πρώην υπουργό Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας
και
Ναυτιλίας, Γιάννη Στουρνάρα. Η
επανασύσταση του υπουργείου
και η επαναφορά του λιμενικού
στον φυσικό του χώρο, όπως
τόνισαν οι ομιλητές, ήταν
πάγιο αίτημα της ναυτιλιακής
κοινότητας που υλοποιήθηκε
από την κυβέρνηση του Αντώνη
Σαμαρά.
Το μήνυμα ότι ο Αθλητισμός
πρέπει να ενώνει και όχι να
χωρίζει, έστειλε η πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας,
Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού
και Αθλητισμού, κατά την
σημερινή τελετή παράδοσης παραλαβής του υφυπουργείου
Αθλητισμού.
Ο
υπουργός
Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος,
ο
αναπληρωτής
υπουργός
Κώστας Τζαβάρας και οι
υφυπουργοί Γιάννης Ιωαννίδης
και Θεόδωρος Παπαθεοδώρου,
ενημερώθηκαν από τον γενικό
γραμματέα Αθλητισμού, Πάνο
Μπιτσαξή -ο οποίος υπέβαλε την
παραίτησή του- “εφ’ όλης της
ύλης” του τομέα Αθλητισμού.
Πηγή: ΝΕΤ FM

Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης

H κρίση χτύπησε και τα βραβεία Νόμπελ

Πρωθυπουργός: Αντώνης Σαμαράς
Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Υπουργός: Αντώνης Μανιτάκης
Υφυπουργός: Μανούσος
Βολουδάκης
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργός: Ευριπίδης Στυλιανίδης
Αναπληρωτής υπουργός:
Χαράλαμπος Αθανασίου
Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργός: Βασίλης Ράπανος
Αναπληρωτής υπουργός: Χρήστος
Σταϊκούρας
Υφυπουργός με αρμοδιότητα τις
δαπάνες: Γιώργος Μαυραγάνης
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργός: Δημήτρης
Αβραμόπουλος
Υφυπουργός: Δημήτριος
Κούρκουλας
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργός: Πάνος
Παναγιωτόπουλος
Αναπληρωτής Υπουργός:
Παναγιώτης Καράμπελας
Υφυπουργός: Δημήτρης
Ελευσινιώτης
Υπουργείο Ανάπτυξης και
Υποδομών
Υπουργός: Κωστής Χατζηδάκης
Αναπληρωτής υπουργός: Σταύρος
Καλογιάννης
Υφυπουργοί: Θανάσης Σκορδάς,
Νότης Μηταράκης
Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής
Υπουργός: Ευάγγελος Λιβιεράτος
Αναπληρωτής υπουργός: Σταύρος
Καλαφάτης
Υφυπουργός: Ασημάκης
Παπαγεωργίου
Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
Υπουργός: Κωνσταντίνος
Αρβανιτόπουλος
Αναπληρωτής υπουργός: Κώστας
Τζαβάρας
Υφυπουργοί: Ιωάννης Ιωαννίδης,
Θεόδωρος Παπαθεοδώρου

Η οικονομική κρίση και η πτώση των
αποδόσεων μακροχρόνιων επενδύσεων
χαμηλού ρίσκου, αναγκάζει το Ίδρυμα
Νόμπελ να μειώσει το χρηματικό έπαθλο
που απονέμεται στους τιμώμενους με το
ομώνυμο βραβείο.
Όπως ανακοίνωσε το Ίδρυμα. το
χρηματικό έπαθλο θα μειωθεί κατά 20%,
από 10 σε 8 εκ. σουηδικές κορώνες (1,12 εκατ. δολάρια).
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι δαπάνες του Ιδρύματος
έχουν ξεπεράσει τα έσοδα από τους τόκους και τις επενδύσεις
του αρχικού κεφαλαίου, καθιστώντας αναγκαία τη μείωση του
χρηματικού επάθλου.

“Zητούνται Έλληνες υπάλληλοι”
στην Αλβανία!
“Ζητούνται Έλληνες υπάλληλοι”! Διαβάσαμε την αγγελία αυτή σε
μαγαζιά των Αγίων Σαράντα και δεν το πιστεύαμε..Πως αλλάζουν
οι καιροί... Παλαιότερα έρχονταν για εργασία στην Ελλάδα κατά
χιλιάδες οι Αλβανοί. Τώρα, μετά την κρίση, ζητούν Έλληνες
υπαλλήλους στην Αλβανία. Και όντως δεν είναι λίγοι αυτοί, που
ψάχνουν, πλέον, δουλειά στη γειτονική χώρα. Το οικονομικό
κατρακύλισμα της Ελλάδας, που συνεχίζεται και δεν έχει τελειωμό,
οδήγησε στην ανεργία εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Στην
Αλβανία αυτή την περίοδο παρατηρείται μια οικοδομική και
τουριστική ανάπτυξη. Και στους δύο τομείς, δηλαδή και στην
οικοδομή και στον τουρισμό, υπάρχουν θέσεις εργασίας.

Eυφάνταστη,αυτοσχέδια πισίνα,στην Ελλάδα
την εποχή του ΔΝΤ
Πλεονεκτήματα:
- Δεν πληρώνεις κατασκευή - Δεν πληρώνεις τεκμήρια - Δεν
ανιχνεύεται από εφορία, Γερμανούς και λοιπές δυνάμεις
- Δεν την εντοπίζει το Google Earth - Είναι μετακινούμενη

Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης
Υπουργός: Γιάννης Βρούτσης
Υφυπουργός: Νίκος Νικολόπουλος
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Υπουργός: Ανδρέας Λυκουρέντζος
Αναπληρωτής υπουργός: Μάριος
Σαλμάς
Υφυπουργός: Φωτεινή Σκοπούλη
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
Υπουργός: Αθανάσιος Τσαυτάρης
Υφυπουργός: Μάξιμος
Χαρακόπουλος
Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
Υπουργός: Αντώνης Ρουπακιώτης
Υφυπουργός: Κωνσταντίνος
Καραγκούνης
Υπουργείο Τουρισμού
Υπουργός: Όλγα Κεφαλογιάννη
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
και Αιγαίου
Υπουργός: Κώστας Μουσουρούλης
Υφυπουργός: Γιώργος Βερνίκος
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Υπουργός: Νίκος Δένδιας
Υπουργείο Επικρατείας
Υπουργός: Δημήτρης Σταμάτης
Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης
Υπουργός: Θεόδωρος Καράογλου
Πρόεδρος της Βουλής
Προτείνεται ο Ευάγγελος
Μεϊμαράκης
Κυβερνητικός εκπρόσωπος
Σίμος Κεδίκογλου

«Ενα είναι το αφεντικό μας:
ο ελληνικός λαός»
«Ψαλίδι» 30%
στους μισθούς
των υπουργών
ανακοίνωσε
ο Αντώνης
Σαμαράς
Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012
Μείωση 30% στους μισθούς των υπουργών
και των υφυπουργών και περιορισμό
στη χρήση των υπηρεσιακών οχημάτων
ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Αντώνης
Σαμαράς, στην πρώτη συνεδρίαση
του Υπουργικού Συμβουλίου της νέας
κυβέρνησης.

6 Γνώμη

Σπαγγέτι με βασιλικό και
σάλτσα λαδολέμονο
•ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 5 λεπτά
•ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ 8-10 λεπτά
•ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 4 άτομα

H μαγεία της μακαρονάδας
Η σύνδεση της απόλαυσης ενός λαχταριστού
ζυμαρικού με την οικογενειακή θαλπωρή
παραπέμπει σε έναν επίγειο παράδεισο.
Κανένα άλλο είδος βασικής τροφής δεν έχει
υποστεί τόσο μεγάλο μετασχηματισμό όσο ο
σίτος, που έγινε ζυμάρι, και το κριθάρι, που
έγινε μπίρα ή ουίσκι. H τέχνη της αρτοποίησης
και της ζύμωσης στη Mεσόγειο αναγράφεται
ήδη στις Πυραμίδες και οι «συνταγές»
παρασκευής μπίρας από κριθάρι και άρτου από
σιτάρι σε τοιχογραφίες.

Yλικά
•350 γρ. σπαγγέτι
•1 φλιτζάνι φυλλαράκια φρέσκου
βασιλικού (πλατύφυλλου)
•3 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
•1/3 φλιτζανιού χυμό λεμονιού
•½ φλιτζανιού τυρί πεκορίνο
τριμμένο
•αλάτι, πιπέρι
•ξύσμα λεμονιού
Eκτέλεση
Bράζουμε το σπαγγέτι σε άφθονο

H μαγεία της μακαρονάδας
Oι ανθρωπολόγοι πιστεύουν ότι κλειδί στην
εξέλιξη του εγκεφάλου στάθηκε η μυρωδιά.
Πράγματι, ο «οσφρητικός εγκέφαλος» οδήγησε
το πρωτόγονο ζώο στην ανεύρεση τροφής.
Tο τμήμα αυτό του εγκεφάλου φαίνεται ότι
αναπτύχθηκε 10 φορές γρηγορότερα αναλογικά
από το υπόλοιπο σώμα και έδωσε την ώθηση
στα πρώιμα θηλαστικά να επιβιώσουν.
Aυτήν τη χαρά της επιβίωσης νιώθει κάθε
οικογενειάρχης όταν, ανοίγοντας την πόρτα
του σπιτιού, τον υποδέχεται η λαχταριστή
μυρωδιά μιας μακαρονάδας. O τρόπος που
συνδέουμε τη θρεπτική αξία του φαγητού με τη
γευστική απόλαυση και την ψυχική γαλήνη της
οικογενειακής θαλπωρής είναι η «χημεία» και η
«μαγεία» του επίγειου παράδεισου.
H διατροφική αγωγή και συμπεριφορά, δηλαδή
η προκαταβολική εκτίμηση κάθε εδέσματος,
αναπτύσσεται μέσα μας σε πολύ μικρή ηλικία.
Eίναι συμπεριφορά που μαθαίνουμε από
συσχετίσεις και κοινωνικές παρατηρήσεις
που κάνουμε σε σχέση με ανθρώπους του
περιβάλλοντός μας. Το σώμα θερμίδες
χρειάζεται. Για τις ανάγκες της ψυχής μας τρώμε? έτσι παχαίνουμε.
Tα «αθώα» μακαρόνια μετατρέπονται σε ιδανικά «θύματα»
συναισθηματικής δια(σ)τροφής!
H μαγεία της μακαρονάδας
Tα σπαγγέτι από σκληρό σιμιγδάλι, με υψηλή περιεκτικότητα
πρωτεϊνών, σίδηρο και βιταμίνη B1, φώσφορο και μαγνήσιο,
συνδυάζονται γευστικά και διατροφικά με ζωικές πρωτεΐνες από
ασπράδια αβγών και τυρί με χαμηλό νάτριο και άφθονη ντομάτα.
Tα σπαγγέτι με παρμεζάνα θυμίζουν ιταλική κουζίνα, ωστόσο
στην Kίνα το 5.000 π.X. τα noodles ήταν ήδη πολύ δημοφιλή (ταν
μέιν=νουντλς με αβγό). Oι Iταλοί για λόγους πατριωτικούς επιμένουν
ότι ο Mάρκο Πόλο έφερε την pasta το 1295 από την Kίνα, αλλά
ένα είδος pasta ήταν γνωστό ήδη από το 400 π.X. στην περιοχή των
Eτρούσκων. O Τόμας Τζέφερσον (1700) «μετέφερε» τη θρεπτική,
φθηνή, οικονομική μακαρονάδα στις H.Π.A. από τη Nάπολη,
στην οποία ήταν τότε πρόξενος. Tο πρώτο εργοστάσιο ζυμαρικών
λειτούργησε στο Mπρούκλιν 150 έτη αργότερα, φυσικά από Iταλούς.
Στην Iταλία, υπάρχουν 600
είδη pasta, ενώ στις H.Π.A.
μόνο 150. Tα 100 γρ. σπαγγέτι
υψηλής πρωτεΐνης περιέχουν
τις μισές θερμίδες από μία φέτα
άσπρο ψωμί 70 γρ. και τον
διπλάσιο αριθμό πρωτεϊνών
και βιταμίνης B1.
Συνήθως, προσλαμβάνουμε το 70% της απαιτούμενης ημερήσιας
ενέργειας από υδατάνθρακες (ψωμί, μακαρόνια, φρούτα, λαχανικά,
πατάτες, ρύζι). Tα ζυμαρικά, λόγω της πολυμορφίας τους, χαρίζουν
ποικιλία και γευστικότητα στο πιάτο μας. Tο πρόβλημα, ωστόσο,
με τα μακαρόνια είναι οι «κακές συναναστροφές» που κάνουν όταν
κυλιούνται μέσα στις λιπαρές σάλτσες! 3
Τα σπαγγέτι ολικού σίτου έχουν λιγότερες θερμίδες, ενώ μας
προσφέρουν την ίδια ποσότητα πρωτεϊνών, σιδήρου και βιταμινών.
Από τον καθηγητή Σ. Καραγιαννόπουλο -Δ/ντή του Τμήματος
Προληπτικής Ιατρικής του Κυανού Σταυρού Αθηνών.

Πένες με σάλτσα «χωριάτικη» σαλάτας
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 5 λεπτά
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ 8-10 λεπτά
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 2 άτομα
YΛΙΚΑ
Πένες με σάλτσα «χωριάτικη» σαλάτας
150 γρ. πένες
100 γρ. φέτα κομμένη σε μικρούς κύβους
2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
ΓIA TH «XΩPIATIKH» ΣAΛATA
2 ντομάτες μέτριες κομμένες σε μικρούς κύβους
1 αγγουράκι μικρό κομμένο σε λεπτές φέτες
½ πιπεριά πράσινη ψιλοκομμένη
1/4 κρεμμυδιού κομμένο σε λεπτές φέτες
4 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
ρίγανη φρέσκια ή ξερή
αλάτι, πιπέρι
EΚΤΕΛΕΣΗ

αλατισμένο νερό, σύμφωνα
με τις οδηγίες του πακέτου.
Xτυπάμε σε ένα μπολ τον χυμό
του λεμονιού με το ελαιόλαδο
ώσπου να ενωθούν τα δύο υλικά.
Προσθέτουμε στο μπολ το
πεκορίνο, τα φύλλα βασιλικού,
αλάτι και πιπέρι. Στραγγίζουμε
το σπαγγέτι, ρίχνουμε τη
σάλτσα, ανακατεύουμε καλά,
πασπαλίζουμε με ξύσμα λεμονιού
και σερβίρουμε αμέσως.
ΕΦΗ ΓΙΑΛΟΥΣΗ

Eτοιμάζουμε τη «χωριάτικη» σαλάτα: Βάζουμε σε μπολ την
ντομάτα, το κρεμμύδι, την πιπεριά και το αγγουράκι. Pίχνουμε
το ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και ρίγανη και ανακατεύουμε
καλά για να βγάλει τα υγρά της. Παράλληλα, βράζουμε τις
πένες σύμφωνα με τις οδηγίες του πακέτου. Σουρώνουμε και
επιστρέφουμε τις πένες στην κατσαρόλα. Περιχύνουμε με τη
«χωριάτικη» σαλάτα, προσθέτουμε τη φέτα και 2 κουταλιές
σούπας ελαιόλαδο, ανακατεύουμε και σερβίρουμε αμέσως.
Tip: Aν σας περίσσεψε σαλάτα, μπορείτε να τη φυλάξετε
στο ψυγείο -αφού της αφαιρέσετε το κρεμμύδι- και να την
προσθέσετε σε μια τέτοια συνταγή με μακαρόνια της αρεσκείας
σας το βράδυ, βάζοντας φρεσκοκομμένο κρεμμύδι.
ΕΦΗ ΓΙΑΛΟΥΣΗ

Πικάντικα μπιφτέκια με μακαρόνια
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: 15 λεπτά
ΑΝΑΜΟΝΗ: 1 ώρα
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ: 1 ώρα και 30 λεπτά
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ: 4 άτομα
Yλικά για τα μπιφτέκια

•
500 γρ. κιμά μοσχαρίσιο
•
¼ φλιτζανιού παρμεζάνα τριμμένη
•
¼ φλιτζανιού πεκορίνο τριμμένο
•
2 αβγά ελαφρώς χτυπημένα
•
1 φλιτζάνι φρυγανιά τριμμένη
•
½ κουτ. γλυκού μαραθόσπορο
τριμμένο
•
¼ κουτ. γλυκού ρίγανη
•
1 κουτ. σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο
•
αλάτι, πιπέρι
•
½ κουτ. γλυκού μπούκοβο
ΓIA TH ΣAΛTΣA
•
150 γρ. λουκάνικο χωριάτικο σε μεγάλα
κομμάτια
•
1 κρεμμύδι μέτριο ψιλοκομμένο
•
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
•
2 ντομάτες ώριμες τριμμένες
•
1 κονσέρβα ντομάτα ψιλοκομμένη
•
½ κουτ. γλυκού ρίγανη
•
½ κουτ. γλυκού θυμάρι
•
1 κουτ. σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο
•
2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
•
αλάτι, πιπέρι

•
1 πακέτο σπαγγέτι
Eκτέλεση
Ανακατεύουμε καλά σε μπολ όλα τα υλικά για τα
μπιφτέκια. Xωρίζουμε το μείγμα σε 10 κομμάτια
και πλάθουμε μπιφτέκια. Tα τοποθετούμε σε ταψί
και καλύπτουμε με μεμβράνη. Ετοιμάζουμε τη
σάλτσα: Ρίχνουμε τα λουκάνικα σε κατσαρόλα
με αρκετό νερό που βράζει, τα αφήνουμε
για 4 λεπτά και σουρώνουμε. Σοτάρουμε το
κρεμμύδι στο ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά για
5 λεπτά ανακατεύοντας συχνά. Προσθέτουμε
το σκόρδο και σοτάρουμε για 1 λεπτό ακόμα.
Pίχνουμε τις ντομάτες (φρέσκες και κονσέρβα)
και τα μυρωδικά και αλατοπιπερώνουμε. Mόλις
πάρει βράση, βάζουμε μέσα τα μπιφτέκια και το
λουκάνικο. Xαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε
και σιγοβράζουμε για 50 λεπτά. Ξεσκεπάζουμε
και συνεχίζουμε το βράσιμο για 10 λεπτά ή μέχρι
να δέσει. Στο σημείο αυτό, βγάζουμε 2 μπιφτέκια
και λίγο λουκάνικο, τα πολτοποιούμε με πιρούνι
και τα ρίχνουμε στη σάλτσα. Μαγειρεύουμε για
5 λεπτά ακόμη και αποσύρουμε από τη φωτιά.
Βράζουμε τα μακαρόνια σύμφωνα με τις οδηγίες
της συσκευασίας. Σερβίρουμε τα μακαρόνια και
τα μπιφτέκια στα πιάτα και προσθέτουμε αρκετή
σάλτσα.
Κώστας Τσίγκας
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GREECE : 3-party Coalition
Gov’t Unveils 5-point Agreement
Posted: 25 Jun 2012
The three parties backing the new coalition government -New
Democracy, PASOK and Democratic Left- unveiled on June 23 a
policy framework agreement. The policy road map focuses on five
points: renegotiation of the memorandum and the bailout agreement, promotion of social protection and growth, taxation and
public health reform, changes in the country’s political system
and public administration and foreign policy priorities. Regarding
the bailout agreement, the three parties seek to extend the fiscal
adjustment period for at least two more years (until 2016), reinstate labour collective contracts and address injustices against low
pensioners.
The agreement also anticipates relief measures for debt ridden
taxpayers, an extension of the unemployment benefit from one year
to two years, a progressive increase of the taxable income ceiling
and the replacement of all property taxes with a single, progressive
charge. In terms of economic priorities, the tripartite agreement
proposes a new taxation system, the abolition and merging of state
organisations and entities without layoffs as well as privatisations
and greater efforts to fight corruption. As far as foreign policy
is concerned, the declaration of an Exclusive Economic Zone in
Greek waters constitutes a top priority of the three-party agreement

227 provincewide.
For the first phase of the
program, the B.C. government
provided more than $2 million
to 23 school districts for new
playground equipment at 41
schools without playgrounds.
Under the second phase, 106
parent advisory councils in
34 school districts were reimbursed over $2.4 million for the
purchase of new playground
equipment.
The addition and renewal of
playground equipment at schools
throughout B.C. will promote
active and healthy lifestyles by
ensuring students and communities have access to safe and modern playground facilities.
With students, parents and
school district officials in attendance, Abbott made today’s
playground funding announcement at F.W. Howay Elementary
school in New Westminster.
Quotes:

THE WHITE HOUSE

George Abbott, Minister of
Education -

June 17, 2012

“Our government is committed
to providing students and communities with safe and modern
playground facilities to promote
play-based learning, physical
activity and healthy lifestyles.”

Office of the Press Secretary
Statement by the Press Secretary
We congratulate the Greek people on conducting their election
in this difficult time. We hope this election will lead quickly
to the formation of a new government that can make timely
progress on the economic challenges facing the Greek people.
As President Obama and other world leaders have said, we
believe that it is in all our interests for Greece to remain in the
euro area while respecting its commitment to reform. Going
forward, we will engage Greece in the spirit of partnership that
has guided our alliance and the friendship between our people.

Ministry of Education
$3.3 million for school playgrounds
NEW WESTMINSTER June
21, 2012 - An additional $3.3
million is being provided
for 80 schools across all 60
school districts for the repair,
improvement and replacement
of playgrounds, Education Minister George Abbott announced

today.
This is the final phase of an
$8-million playground funding
commitment made by Premier
Christy Clark and Abbott last
September, bringing the total
number of schools benefiting
from the two-year program to

“With the final phase of this $8
million investment, our playground
funding program has supported
new and improved playgrounds
at 227 schools across the province.”
Kathy Cassels, executive director of DASH BC (The Directorate of Agencies for School
Health) “Playground activity improves
the health and learning capacity of young students in B.C.
By repairing, improving, and,
where necessary replacing
playgrounds, the B.C. government is promoting, supporting
and facilitating a healthy schools
approach for young learners.”

Ministry of Transportation and Infrastructure Ministry of Environment Transportation Investment Corporation
Young salmon return to Colony Farm after 100 years
COQUITLAM - Collaboration between the Port Mann/
Highway 1 Improvement Project, Metro Vancouver and the
Kwikwetlem First Nation to enhance habitat in Colony Farm
Regional Park has resulted in young salmon returning to the
area for the first time in 100 years.
The newly enhanced habitat is a rearing area for young fish
to help improve their chances of survival. During fish sampling in April 2012, biologists found four species of Pacific
salmon there: Chinook, chum, Coho, and pink. Since salmon
play an important role in the overall ecosystem, this project
will also help increase species diversity in the park.
With the habitat enhancement work substantially complete,
the Wilson Farm area of the park once again has accessible
habitat for juvenile salmon, and better connections to the
Coquitlam River and lower Fraser River ecosystems.
Habitat enhancement features created include widened and
deepened channels, new channels and ponds, and self-regulating tide gates. The gates allow water to flow in and out
of Wilson Farm and create a nursery-like setting similar to
those found in natural, freshwater estuaries. Work is underway to develop an interpretive sign along the popular walking path to explain how the new tidal gates function.
The habitat enhancement at Colony Farm Regional Park is
just one of a number of environmental enhancements that
are part of the Port Mann/Highway 1 Improvement Project.
In addition to the work at Colony Farm, environmental
enhancements are taking place or have been completed in
Burnaby at Still Creek near the Willingdon Interchange, near
the Kensington Interchange, at Buena Vista Creek near the
Gaglardi Interchange, several Burnaby Lake tributaries, and
along the Brunette River; in Coquitlam at Como Creek and
Mundy Creek; in Surrey at Hjorth Creek; and in the Township of Langley at Brae Slough. The project is also working
to create better habitat connections for fish and wildlife passage under Highway 1 at many stream crossings.
The Port Mann/Highway 1 Improvement Project, the largest
transportation infrastructure project in B.C. history, will be
complete and open to traffic in phases. The first and largest phase, which includes opening eight lanes on the new
bridge, widening the highway and rebuilding three interchanges between 160 Street in Surrey and the Cape Horn
Interchange in Coquitlam, is expected to be complete by this
December.

www.contemporaryrailings.com
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Απίστευτο και όμως αληθινό και Ολυμπιακό!
Ο Ολυμπιακός είναι Πρωταθλητής Ευρώπης! Η ομάδα με τους νεότερους παίκτες, με την
μικρότερη εμπειρία, το απόλυτο outsider κατάφερε το απίστευτο! Έκανε την μεγάλη ανατροπή
στον Τελικό της Euroleague με την CSKA! Ενώ έχανε ακόμα και με 19 πόντους, γύρισε το
παιχνίδι, κέρδισε με 61-62 και πανηγύρισε το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία του συλλόγου μέσα
στην Κωνσταντινούπολη!
Οι Ημιτελικοί

Ντελ Μπόσκε: «Περήφανος για τους παίκτες»
Ο προπονητής της Ισπανίας, Βιθέντε
Ντελ Μποσκε, έδωσε συγχαρητήρια
στους παίκτες του, ενώ ο Τσεζαρε
Πραντέλι απέδωσε την ηττα στην
κούραση.
«Συγχαρητήρια στην ομάδα μου.
Είμαι περήφανος για τους παίκτες
μου, έδειξαν την κλάση τους. Είναι μία φοβερή γενιά ποδοσφαιριστών,
από μία χώρα που φαίνεται πως ξέρει να βγάζει παίκτες που ξέρουν
ποδόσφαιρο. Είναι μία σπουδαία εποχή για το ισπανικό ποδόσφαιρο.
Είχαμε απέναντί μας έναν πολύ ικανό αντίπαλο, μία ομάδα που
ωριμάζει κι έκανε ένα εξαιρετικό τουρνουά» είπε ο προπονητής της
Ισπανίας, Βιθέντε Ντελ Μπόσκε.
Ο τεχνικός της Ιταλίας, Τσέζαρε Πραντέλι είπε:
«Είναι σκληρό να χάνεις σε έναν τελικό και το 4-0 είναι βαρύ
σκορ για μας. Η Ισπανία ήταν από την αρχή εμφανώς πιο φρέσκια.
Δεν είχαμε λάθος τακτική προσέγγιση, αλλά από άποψη φυσικής
κατάστασης οι αντίπαλοι ήταν σε άλλο επίπεδο. Εμείς χάσαμε πολλή
ενέργεια στους αγώνες που προηγήθηκαν και δεν είχαμε χρόνο για να
αποκατασταθούμε».

«Χάλκινη» η Κυριακοπούλου
στο Ελσίνκι
Η Νικόλ Κυριακοπούλου κατέκτησε
το χάλκινο μετάλλιο στο επι κοντώ
στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου
στο Ελσίνκι
Η Κυριακοπούλου ανέβηκε στο
βάθρο με επίδοση 4.60μ
Η Κυριακόπουλου είχε περάσει το
4.60μ με την τρίτη προσπάθεια και
για αυτό έμεινε στο χάλκινο μετάλλιο. Είχε την ίδια επίδοση με την Γιρίνα
Πτατσινίκοβα (Τσεχία) που πήρε το χρυσό, αλλά και την γερμανίδα Μαρτίνα
Στρουτζ που πήρε το ασημένιο, με τη διαφορά ότι οι δύο αυτές αθλήτριες
είχαν περάσει τα 4.60μ με την πρώτη και δεύτερη προσπάθεια αντίστοιχα.
Η Κυριακοπουλου, δοκίμασε στα 4.70μ για το χρυσό, χωρίς όμως επιτυχία.
Να σημειώσουμε, ότι ο αγώνας διεξήχθηκε με άσχημες καιρικές συνθήκες.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα έβρεχε, με αποτέλεσμα ο αγωνιστικός χώρος
να έχει νερό και να δυσκολεύει τις προσπάθειες.
«Ετσι όπως εξελίχθηκε το αγώνισμα ήθελα και το χρυσό, αλλά δεν μας
βγήκε. Πάντως, όταν πέρασα τα 4.60μ δεν ήξερα ότι με αυτό το ύψος θα
έπαιρνα μετάλλιο. Απλά, σκεφτόμουν ότι πάω στην επόμενη προσπάθεια.
Είναι πολύ σημαντικό για εμένα αυτό το μετάλλιο και είμαι ευτυχισμένη
που τα κατάφερα με τέτοιες καιρικές συνθήκες. Πρώτη φορά αγωνίστηκα με
τόσο άσχημο καιρό» είπε η Κυριακοπούλου.

Σάντος: «Το δεύτερο γκολ
μας έκοψε τα πόδια»
Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

Στον πρώτο
ημιτελικό, ο
Παναθηναϊκός
αντιμετώπισε το
μεγάλο φαβορί, την
CSKA Μόσχας.
Ο περσινός
Πρωταθλητής
Ευρώπης έχασε από
την Ρωσική ομάδα με
66-64, παρόλο που
βρέθηκε να κερδίζει
και με 14 πόντους.
Οι «πράσινοι» είχαν
πολλά παράπονα
από την διαιτησία
που ήταν ένας
καθοριστικός
παράγοντας για τον
αποκλεισμό της
ομάδας από τον Τελικό.
Στον δεύτερο ημιτελικό, ο Ολυμπιακός σε μια εκπληκτική βραδιά, κέρδισε την Barcelona και
έκανε το πρώτο θαύμα. Με καλύτερους τους Βασίλη Σπανούλη, Γιώργο Πρίντεζη και Κώστα
Παπανικολάου επικράτησε της ομάδας των Navarro, Sada, Huertas και Lorbek με 68-64 και
πήρε το «χρυσό» εισιτήριο για τον μεγάλο Τελικό.
Οι Τελικοί
Στον μικρό τελικό της Κυριακής, ο Παναθηναϊκός εμφανώς απογοητευμένος, δεν κατάφερε να
νικήσει την Barcelona, που επικράτησε με 69-74. Καλύτερος παίκτης των «πρασίνων» ήταν ο
αρχηγός τους Δημήτρης Διαμαντίδης, ενώ από την πλευρά των νικητών, εξαιρετική εμφάνιση
πραγματοποίησε ο Huertas.
Λίγο μετά τη λήξη του μικρού τελικού, ήρθε και η ώρα του κορυφαίου μπασκετικού γεγονότος
της Ευρώπης. Όταν όλα τα βλέμματα στράφηκαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου η CSKA θα
αντιμετώπιζε το μεγάλο outsider, Ολυμπιακό.
Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν νευρικά το παιχνίδι. Στο δεύτερο δεκάλεπτο όμως, η CSKA επέβαλλε
τον ρυθμό της και με τα τρία συνεχόμενα τρίποντα του πρώην «ερυθρόλευκου» Milos Teodosic
εκτόξευσε τη διαφορά στους +12. Χαρακτηριστικό της εμφάνισης του Ολυμπιακού ήταν πως
μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου είχαν σκοράρει μόνο οι Σπανούλης, Παπανικολάου και Antic.
Έτσι, το ημίχρονο τελείωσε με το 34-20, υπέρ των Ρώσων.
Όταν οι ομάδες επέστρεψαν από τα αποδυτήρια, η CSKA συνέχισε στον ίδιο ρυθμό αυξάνοντας
τη διαφορά, και φτάνοντας το σκορ ακόμα και στο 53-34. Ένα λεπτό πριν το τέλος του τρίτου
δεκαλέπτου, και ενώ φαίνονταν όλα να έχουν κριθεί, ο Πρίντεζης με lay-up από αιφνιδιασμό και
ο Μάντζαρης με τρίποντο μείωσαν τη διαφορά σε 53-40.
Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκινά, και ένας «άλλος» Ολυμπιακός μπαίνει στο παρκέ της Sinan
Erdem Arena! Σλούκας, Πρίντεζης και Keselj φτάνουν τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό,
κάνοντας ένα σερί 14-0. Λίγα λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, ο Παπανικολάου βάζει, ίσως το
πιο σημαντικό από θέμα ψυχολογίας, τρίποντο και μειώνει τη διαφορά σε 59-55. Ο Μάντζαρης
σουτάρει και αυτός, αλλά αστοχεί. Ο Kirilenko πετυχαίνει μία βολή και κάνει το 60-55. Ο
Σπανούλης αστοχεί και αυτός από την περιφέρεια, αλλά ο Παπανικολάου είναι εκεί για να
πάρει ένα ακόμα επιθετικό rebound και να κερδίσει foul. Ευστοχεί στη μία βολή κάνοντας το
60-56. Ο Πρίντεζης με lay-up μειώνει στο καλάθι. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, ο Teodosic από τη
γραμμή της «φιλανθρωπίας» πετυχαίνει ένα ακόμη πόντο. Έχουν μείνει 10’’ για το τέλος, και ο
Παπανικολάου βρίσκεται πάλι στη γραμμή των βολών και «γράφει» το 61-60. Ο χρόνος κυλάει
βασανιστικά, ενώ ο Ολυμπιακός κάνει foul στον Siskauskas που χάνει και τις δύο βολές. Η
τελευταία επίθεση ανήκει στους Πειραιώτες. Ο Γιώργος Πρίντεζης πετυχαίνει το κρισιμότερο
καλάθι της καριέρας του! Ο πίνακας γράφει το 62-61, οι διαιτητές σφυρίζουν για τελευταία
φορά και στέλνουν τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Ευρώπης! Ολόκληρος ο «ερυθρόλευκος»
πάγκος ξεσπάει σε πανηγύρια! Παίκτες και φίλαθλοι γίνονται ένα μέσα στην Sinan Erdem
Arena! Λίγα λεπτά μετά, η ώρα της απονομής, εκεί όπου αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης του
Τελικού ο Κώστας Παπανικολάου, με 18 (3/3) πόντους, 4 rebound, 1 steal. Οι τρεις αρχηγοί του
Ολυμπιακού, Βασίλης Σπανούλης, Γιώργος Πρίντεζης και Παναγιώτης Βασιλόπουλος σήκωσαν
το τρόπαιο, υπό τον ήχο του τραγουδιού “We are the Champions” και έκαναν όλους τους
Έλληνες, Ολυμπιακούς και μη, να νιώθουν περήφανοι για την Ελληνική αυτή κατάκτηση!
Μυρτώ Τσιτσιού

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

Ο ομοσπονδιακός μας προπονητής
Φερνάντο Σάντος μετά το τέλος του
αγώνα και την ήττα από τη Γερμανία,
παραδέχθηκε την ανωτερότητα του
αντιπάλου και εστίασε στο γρήγορο 2ο
γκολ των Γερμανών που έκοψε, όπως είπε
τα πόδια των διεθνών μας. Μεταξύ άλλων
είπε ο Πορτογάλος τεχνικός: «Στην
ανάπαυλα ζητήσαμε να διορθώσουμε
κάποιες λεπτομέρειες και να πάρουμε
πρωτοβουλίες για να βάλουμε ένα
γκολ. Το θέμα είναι ότι ενώ κάναμε το
δύσκολο, το γκολ, δηλαδή, δεχθήκαμε
πολύ σύντομα το δεύτερο γκολ που
μας έκοψε τα πόδια. Από εκει και πέρα
δεν καταφέραμε να επιστρέψουμε
στο παιχνίδι. Σίγουρα κρατάμε τα
ψυχικά αποθέματα των παικτών. Θα
προσπαθήσουμε να διορθώσουμε κάποια
πράγματα στο παιχνίδι μας στα επόμενα
φιλικά ματς ενόψει των προκριματικών
του Μουντιάλ.

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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ΒΡΗΚΑ ΜΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ

Πριν έρθω στην Ελλάδα, λόγω της πολιτικής κατάστασης
και των εκλογών του Ιουνίου, είχα όπως και πολλοί άλλοι
μια αγωνία, τι θα γίνει μετά τις εκλογές κι αν θα έχει
κάποια σταθερή κυβέρνηση αυτός ο τόπος.
Έγιναν όπως διαβάζετε οι εκλογές αλλά το αποτέλεσμα,
ψεύτης να φανώ, δεν μετράει και πολύ. Τρία κόμματα
σχηματίζουν την κυβέρνηση, ισχυρή αντιπολίτευση και τα
προβλήματα είναι πολλά και μεγάλα.
Το ΙΚΑ ακόμη ψάχνει να πιάσει τους απατεώνες που
βύζαναν για δεκαετίες τα ταμεία. Νοσοκομεία χωρίς
φάρμακα και προσωπικό, τα φαρμακεία δεν παρέχουν
φάρμακα στους ασθενείς, γιατί τα Ταμεία τους δεν
πληρώνουν τους λογαριασμούς.
Οι τιμές στα τρόφιμα, οι ίδιες και μερικά προϊόντα
ακριβότερα από πέρυσι, ενώ τους μισθούς και τα
επιδόματα τα έχουν κόψει. Δουλειές ανύπαρκτες, το
έγκλημα, οι κλεψιές, τα ναρκωτικά και η πορνεία
οργιάζουν.
Οι παραλίες δεν έχουν τον κόσμο που περίμεναν,
μπήκε Ιούλιος και όλοι που στηρίζονται στον τουρισμό
αγωνιούν, διότι αν βγεί και ο Ιούλιος έτσι μου λένε
καταστηματάρχες δεν θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα
για να πληρώσουν εφορίες και έξτρα χαράτσια που τους
έχουν φορτώσει.
Η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό έχει πάθει μεγάλη
ζημιά, η αξιοπρέπεια της Ελλάδας έχει υποστεί σοβαρό
πλήγμα και είναι ενθαρρυντικό που ο νέος υπουργός
Εξωτερικών κ. Δ. Αβραμόπουλος τόνισε την ανάγκη ενός
«εθνικού μετώπου» για την ανάκτηση του κύρους της
χώρας.
Οι εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012, ήταν ιστορικές, διότι
ο λαός είχε χωριστεί σε μνημόνιο και σε αντιμνημόνιο.
Σε δραχμή ή σε ΕΥΡΩ. Ο φόβος για να μην φύγει
η Ελλάδα από το ΕΥΡΩ κέρδισε, αλλά το μήνυμα
παραμένει το ίδιο. Η οικονομική κρίσι παραμένει για
τους άνεργους, Δημόσιους υπαλλήλους, φτωχούς,
άνδρες, γυναίκες, εισοδηματίες χωρίς αντίκρυσμα
και επιχειρηματίες που αναγκάζονται να κλείσουν τα
καταστήματά τους και τις επιχειρήσεις τους. Άρα το
μήνυμα σ’ αυτές τις κάλπες δεν ήταν μόνο ένα.
Τώρα το ερώτημα είναι αν ο κ. Σαμαράς μπορέσει να
διατηρήσει μια «εθνική ενότητα» ανάμεσα στο ΔΗΜΑΡ
και ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΣΥΡΙΖΑ δεν προτίθεται να
βοηθήσει, αλλά ας ευχηθούμε να λειτουργήσει σαν μια
σοβαρή και υπεύθυνη Αντιπολίτευση.
Πολλοί Έλληνες δεν ελπίζουν να συνεργαθούν για
μακροχρόνια τα τρία κόμματα και η παραμονή της
Ελλάδας στο ΕΥΡΩ δεν φαίνεται να είναι ούτε κι αυτή
μακροχρόνια. Όλα είναι αποτέλεσμα το κατά πόσον ο
ελληνικός λαός θα δεχθεί κι άλλες οικονομικές πιέσεις
που όπως προβλέπεται έρχονται τον χειμώνα.
Το φαινόμενο της «Χρυσής Αυγής» όπως δείχνουν και
τα αποτελέσματα των εκλογών είναι δύο τα αίτια:
Το ένα είναι η έξαρση της εγκληματικότητας, όπως πολύ
σωστά εξηγεί ο Δήμαρχος Κορινθίων κ.Αλέξανδρος
Πνευματικός, στο ΒΗΜΑ της Κυριακής 24ης Ιουνίου,
που παρατηρείται ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια και
το άλλο είναι η μεγάλη ανεργία, κυρίως ανάμεσα στους
νέους. Πολλοί εξηγούν την αύξηση της «Χρυσής Αυγής»
στο κενό που έχει επιφέρει στην κοινωνία η παράλυση
του κράτους, και θεωρούν το πολιτικό κατεστημένο
διεφθαρμένο και ανίκανο να δώσει λύσεις στους
παράνομους μετανάστες.
Κώστας Καρατσίκης

Ανέκδοτα
Ο άντρας γυρίζει στο σπίτι
ενθουσιασμένος και λέει στη
γυναίκα του:
- Γυναίκα, τα έμαθες; Βγήκαν οι
καινούριες ολυμπιακές καπότες...
- Τι εννοείς ολυμπιακές; ρωτάει η
γυναίκα.
- Στα τρία χρώματα των μεταλλίων:
χρυσό, ασημένιο και χάλκινο. Θα
τις
χρησιμοποιήσουμε σήμερα κιόλας!
- Και ποια θα φορέσεις εσύ, άντρα
μου;
- Τη χρυσή, βέβαια.
- Δε φοράς καλύτερα την ασημένια
μήπως και τελειώσεις δεύτερος
καμιά φορά...

Αααααα γεια σου !...
Ένας παππούς 90 χρονών πάει στο
γιατρό... - Είμαι παντρεμένος με
μια 25χρονη και είναι και έγκυος.
Μου ετοιμάζει παιδί... Ο γιατρός Να σας πω μια ιστορία.. Ήταν ένας
φίλος μου κυνηγός, ..ο οποίος αντί
να πάρει το όπλο του, πήρε κατά
λάθος την ομπρέλα. περπατούσε
στο δάσος οταν ξαφνικά βλεπει μια
άγρια αρκούδα. Σηκώνει λοιπόν
την ομπρέλα του και κάνει να
πυροβολήσει, και τσαφ, να σου η
αρκούδα .. πέφτει κάτω νεκρή. Αποκλείεται, κάποιος άλλος θα την
πυροβόλησε..!!! - Αααααα γεια σου
!...

Tο χέρι
- Κύριε Μπάμπη μου, ζητώ το χέρι
της κόρης σας.
- Γιατί, δεν κατάλαβα, εσύ δεν
έχεις χέρι;
- Έχω, κύριε Μπάμπη, αλλά έχω
βαρεθεί πια με το δικό μου χέρι!!!!

Κύριε μου, έχετε σοβαρά
σεξουαλικά προβλήματα
Πάει ένας τύπος στον ψυχίατρο. Ο
ψυχίατρος αρχίζει την εξέταση..
Zωγραφίζει ένα κύκλο και ρωτάει
τον ασθενή :
- Τι είναι αυτό;
- Ενα βυζί, απαντάει ο ασθενής.
Ζωγραφίζει ο ψυχίατρος ένα
τετράγωνο.
- Τι είναι αυτό;
- Ενα βυζί, απαντάει πάλι ο
ασθενής.
Ο ψυχίατρος δοκιμάζει να
ζωγραφίσει ένα τρίγωνο και ρωτάει
:
- Ενα βυζί, απαντάει με
ενθουσιασμό ο ασθενής.
Ο ψυχίατρος τότε σταματάει την
εξέταση και λέει :
- Κύριε μου, έχετε σοβαρά
σεξουαλικά προβλήματα...
Και ο ασθενής :
- Εγώ ή εσύ που ζωγραφίζεις όλο
βυζιά;

H μικρή με τις απορίες!
Η μικρή στην θάλασσα βλέπει ένα
αγοράκι γυμνό και ρωτάει.
-Τι είναι αυτό μαμά;
-Πουλάκι.....
-Πουλάκι.. Και γιατί δεν έχω και
εγώ μαμά;
- Γιατί είσαι κοριτσάκι.......
-Όταν μεγαλώσω θα έχω και εγώ
ένα τέτοιο;
- Αν είσαι καλό κορίτσι, όταν
μεγαλώσεις θα έχεις ένα.
- Και αν δεν είμαι καλό κορίτσι;
- Ε τότε θα έχεις πολλά!!!!!!!!!

Tο πρόβλημα
Το ζεύγος πάει στον σεξολόγο και
βέβαια μιλάει η γυναίκα:
- Γιατρέ μου ο άνδρας μου δεν
μπορεί να με γ@..σει, δεν έχει
στύση!!!!!!
- Περάστε στο ιατρείο κυρία μου.
- Μα ο άντρας μου έχει πρόβλημα!
- Κυρία μου, δεν θα μου μάθετε τη
δουλειά μου.Περάστε στο ιατρείο.
Παρακαλώ γδυθείτε.
- Μα ο άνδρας μου έχει πρόβλημα .
- Γδυθείτε είπα.
- Όλα;
- Ναι και τα εσώρουχα.
- Μα...
- Δεν θέλω μα και μου...!
- Ξαπλώστε ανάσκελα... Γυρίστε
μπρούμητα... Ανοίξτε τα πόδια
σας... Γυρίστε στο πλάϊ ... Λυγίστε
τα πόδια σας... Εντάξει ...
Ντυθείτε και περάστε έξω!
Φωνάζει
τον
σύζυγο,
του
προσφέρει κάθισμα, τον χτυπάει
στον ώμο και λέει :
- Δεν έχεις κανένα πρόβλημα, ούτε
εμένα μου σηκώθηκε!!!!!

Oι τιμές
Χαζεύοντας χθες στις βιτρίνες
βλέπω:
Πουκάμισα: 2 €
Παντελόνια: 3 €
Κοστούμια: 8 €
Μπουφάν: 4 €.....
Τρελάθηκα από την χαρά μου!
Μπήκα
μέσα
και
ήταν
καθαριστήριο...!!!!!

Αν σε θέλει η πουτ@ν@ η
τύχη!
Μπαίνει ένας τύπος φουριόζος στο
σπίτι του και αναφωνεί όλο χαρά…
- Γυναίκα! γυναίκα! Κερδίσαμε!
Κερδίσαμε 2 εκατομμύρια ευρώ στο
λαχείο!
Το ακούει η γυναίκα του έτσι
ξαφνικά,
παθαίνει
καρδιακή
προσβολή και πεθαίνει…
Τη βλέπει ο σύζυγός της και λέει:
- Αν σε θέλει η πουτ@ν@ η τύχη!
:Αγκάλιασα την γυναίκα μου
Το Σάββατο πρωί σηκώθηκα νωρίς,
ντύθηκα ήσυχα, έφτιαξα το πρωινό
μου και πήγα στο γκαράζ.
Έδεσα την βάρκα στο φορτηγάκι,
και έκανα να βγώ από γκαράζ
όταν διαπίστωσα ότι έβρεχε
καταρρακτωδώς.
Πήγα πίσω στο σπίτι, ξεντύθηκα
ήσυχα και ξαναξάπλωσα στο
κρεβάτι.
Αγκάλιασα την γυναίκα μου, τώρα
με διαφορετικές προσδοκίες από την
μέρα, και της ψιθύρισα:
- Έξω βρέχει καταρρακτωδώς!
Και η γυναίκα μου απάντησε: - Και
το πιστεύεις ότι ο άνδρας μου είναι
έξω με αυτόν τον καιρό;

Ο Εβραίος και τα σουτιέν
Ένας Αρμένης πηγαίνει σε έναν
Εβραίο που πουλά σουτιέν και ρωτά
αν έχει σε μαύρο χρώμα το XL.
Ο Εβραίος αρχίζει να του εξηγεί
πόσο σπάνιο είναι αυτό που του ζητά
και πως “ναι, υπάρχει, αλλά είναι
ακριβό Θα του κοστίσει 50€...
Ο Αρμένης αγοράζει 25 κομμάτια
και φεύγει ενώ ο πονηρός Εβραίος
τρίβει τα χέρια του.
Σε λίγες μέρες έρχεται πάλι ο
Αρμένης στο μαγαζί και ζητά το ίδιο
πράγμα.
Α, του λέει ο Εβραίος, τα πράγματα
δυσκόλεψαν
πολύ
με
τους
προμηθευτές μου κι έτσι αυτή τη
φορά θα τα πληρώσεις προς 60€.
Ο Αρμένης παίρνει 30 τεμάχια και
φεύγει τραγουδώντας, ενώ του
Εβραίου γελάνε και τα μουστάκια
του.
Σε μία εβδομάδα εμφανίζεται πάλι
ο Αρμένης αλλά αυτή τη φορά
τα πράγματα δυσκόλεψαν ακόμα
περισσότερο.
Ο Εβραίος ζητά 70€ για κάθε
σουτιέν. Ο Αρμένης αγοράζει όλο το
εμπόρευμα σε σουτιέν, πληρώνει και
πάει να φύγει, οπότε ο Εβραίος τον
ρωτά:
-Πες μου να χαρείς, τόσα σουτιέν τι
τα θέλεις;
Και η απάντηση του Αρμένη:
-Τα κόβω στη μέση και τα πουλώ
προς 100€ το κομμάτι για σκουφάκια
στους Εβραίους!!!

O Μήτσος
Μετά από πάρα πολύ καιρό,
συναντιούνται δυο παλιόφιλοι.
Αγκαλιές, φιλιά, χαρές! Pε να τα
πούμε κάποια στιγμή, προτείνει ο
πρώτος.
- Tι λες για Δευτέρα απόγευμα;
- Δευτέρα δεν γίνεται, πάει ο Μήτσος
για κυνήγι.
- Τότε την Τετάρτη;
- Oύτε την Τετάρτη, ξαναπάει....
ο Μήτσος για κυνήγι.
- Τότε το Σαββατοκύριακο;
- Με τίποτε. Το Σαββατοκύριακο
φεύγει ο Μήτσος για κυνήγι, όλη τη
μέρα!
- Ποιος είναι αυτός ο Μήτσος ρε
μεγάλε; απόρησε ο πρώτος!
- Nα σου πω την αλήθεια εγώ τον
Μήτσο δεν το ξέρω, αλλά όταν
αυτός πάει για κυνήγι εγώ πάω με τη
γυναίκα του!

Εμένα παρά λίγο να με
πιάσουν
Μια ξανθιά, μια μελαχρινή και μια
κοκκινομάλλα δουλεύουν σε ένα
γραφείο όπου η διευθύντρια είναι
γυναίκα. Κάθε μέρα η διευθύντρια
φεύγει νωρίς, οπότε κάποια μέρα

λέει η μελαχρινή:
- Ρε κορίτσια, δε φεύγουμε κι
εμείς.... νωρίς αύριο; Έτσι κι αλλιώς
δε θα το καταλάβει!
Πράγματι την άλλη μέρα φεύγει
η διευθύντρια και αμέσως μετά
φεύγουν κι αυτές.
Η μελαχρινή πάει στο σπίτι της
και καταπιάνεται με τον κήπο της,
η κοκκινομάλλα πηγαίνει σε ένα
μπαρ και η ξανθιά πάει και αυτή
στο σπίτι της όπου όμως βρίσκει
τον άντρα της να κάνει έρωτα με τη
διευθύντρια.
Σιγά-σιγά και χωρίς να την
καταλάβουν η ξανθιά φεύγει από το
σπίτι και γυρίζει πίσω την ώρα που
σχολάει κάθε μέρα.
Την άλλη μέρα λέει η μελαχρινή
στην ξανθιά:
- Ωραία ήταν χθες! Να το
ξανακάνουμε.
- Όχι, όχιιιι! Εμένα παρά λίγο να με
πιάσουν...

2 γειτόνισσες !!!
Ήταν 2 γειτόνισσες και λέει η μια
στη άλλη:
- Είσαι άρρωστη; .....
- Όχι, γιατί ρωτάς;
- Ε να, βλέπω τo γιατρό να
μπαινοβγαίνει.
- Γιατί; Σε εσένα που μπαινοβγαίνει
ο φαντάρος, πόλεμο έχουμε;

Κλείνουν
φυλακή
ένα
Γερμανό, ένα Γάλλο και ένα
Πόντιο ισόβια...
Κλείνουν φυλακή ένα Γερμανό,
ένα Γάλλο και ένα Πόντιο ισόβια.
Αποφασίζουν να τους χώσουν σε
ένα μπουντρούμι και να μην έχουν
επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο για
όλη τους τη ζωή...
Τους επιτρέπουν όμως να πάρουν
από ένα αντικείμενο, δικιάς τους
επιλογής. Διαλέγει λοιπόν ο
Γερμανός ένα σκάκι. ΄΄Μ΄αυτό θα
περνάω τον καιρό μου είναι παιχνίδι
που δεν το βαριέσαι ποτέ..΄΄
Ο Γάλλος διαλέγει μια τράπουλα.
΄΄Μ΄αυτή μπορείς να παίξεις όχι ένα
αλλά πολλά διαφορετικά παιχνίδια
και εγώ τα ξέρω όλα. Σίγουρα θα
είμαι απασχολημένος για πολλά
χρόνια΄΄.
Διαλέγει και ο Πόντιος ένα κουτί
tampon. ΄΄Καλά ρε του λένε οι
άλλοι 2 τι θα κάνεις με αυτό; Χαζός
είσαι; Και τους απαντάει ο Πόντιος
΄΄Τι θα κάνω μ΄αυτό; Διαβάστε εδώ
τι γράφει.. Μπορείτε να κάνετε
ιππασία, κολύμβηση, ορειβασία,
θαλάσσια σπορ...
Ο καλύτερος εραστής του κόσμου
Όσοι παλεύετε για τον τίτλο του
καλύτερου εραστή του κόσμου,
άδικα κουράζεστε. Ο εκλεκτός
βρέθηκε.
Είναι ο Ύπνος! Ναι σωστά
διαβάσατε, και αν σας φαίνεται
κουφό, δείτε το γιατί:
- Τους παίρνει όλους ανεξεραίτως
- Σε παίρνει κάθε βράδυ
- Μπορεί να σε πάρει πάνω από μια
φορά την μέρα
- Σε παίρνει για πολλές ώρες
- Του αρέσουν τα ομαδικά (Μας
πήρε ο ύπνος όλους μαζί)
- Δεν τον ενοχλεί το μέρος (Με
παίρνει ο ύπνος όπου να ‘ναι)
- Αν δεν σε πάρει στεναχωριέσαι
(Δεν με παίρνει ο ύπνος)
- Έχει ιαματικές ικανότητες (Με
πήρε ο ύπνος και συνήλθα)
- Είναι ύπουλος (Μόλις έκλεισα τα
μάτια με πήρε ο ύπνος)
- Ανυπομονείς να σε πάρει (Πότε θα
με πάρει ο ύπνος;)
- Αν σε πάρει για πολλές ώρες είσαι
πιασμένος
- Σε παίρνει όποτε θες εσύ
- Πολλές φορές μας προτρέπουν να
τον πάρουμε (Ξάπλωσε να σε πάρει
ο ύπνος)
- Ζηλεύουμε αν τον παίρνουν μόνο
οι άλλοι (Σε πήρε ο ύπνος; Εμένα
όχι ακόμα.)
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GREEK DAY
JUNE 24, 2012

Photos by: Tasos Papaspyros & Vagelis Katevatis

Above from Left to Right: The Mayor of Vancouver Gregor Robertson, from Hellenic Greek Canadian
Congress of B.C. Nick Panos, Premier of B.C.
Christy Clark, from Hellenic Greek Canadian Congress of B.C. Peter Capadoukas and Jenny Siormanolakis.

More Pictures on page 11

Congratulations to the Hellenic Canadian
Congress of British Columbia for organizing
the Greek Day celebration. Best of luck to
the Greek Community of Vancouver with
the upcoming Greek summer festival.

Christy Clark , MLA

Vancouver–Point Grey

Email: Christy.Clark.MLA@leg.bc.ca
Facebook: facebook.com/ChristyClarkForBC
Twitter: twitter.com/christyclarkbc
Phone: (604) 775 1003

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

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

From VANCOUVER Seat Sales To GREECE
Για ΑΘΗΝΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΠΕΣΙΑΛ ΤΙΜΗ

MEXICO

Puerto Vallarta
Vancouver Departure
Las Palmas by the Sea 3 ½ star
July 14, 21 and 28 departures
One Week all inclusive holiday
CAD 399 plus 340 in taxes

MEXICO

PuertoVallarta
Vancouver Departure
Holiday Inn Puerto Vallarta 4 star
July 14, 21 and 28 departures
One week all inclusive holiday
CAD 399 plus 340 in taxes

MEXICO

Riviera Maya
Vancouver Departure
Grand Sirenis Mayan Beach Le Mirage
5 star
July 15,16,22,23,29 and 30 departures
One week all inclusive holiday
CAD 599 plus 340 in taxes

MEXICO

Riviera Maya
Vancouver Departure
Gran Bahia Principe Akumal Royal
Golden 5 star
July 15, 16,22,23,29 and 30 departures
One week all inclusive holiday
CAD 599 plus 340 in taxes

Από 19 Ιουνίου μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2012 CAN $ 999+Tax
Από 16 Οκτωβρίου μέχρι 14 Δεκεμβρίου 2012 $ 929+ Ταχ

MEXICO
Puerto Vallarta

Vancouver Departure

MEXICO

Puerto Vallarta
Vancouver Departure

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

4 star Sheraton Buganvilias Resort
June 4,11,18 and 25 departures
One week all inclusive holiday
CAD 549 plus 332 in taxes

MEXICO

MEXICO

Mayan Riviera
Vancouver Departure

Riviera Nayarit
Vancouver Departure

5 star Gran Bahia Principe Akumal
June 5,12 and 19 departures
One week all inclusive holiday
CAD 819 plus 332 in taxes

4 star Royal Decameron Complex
June 4,11,18 and 25 departures
One week all inclusive holiday
CAD 329 plus 332 in taxes

12 Γνώμη

ΕΚΛΟΓΕΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

(Συνέχεια από σελίδα 3)
που εκλέγονται στο Ρέθυμνο, την Πρώτο θέμα οι ελληνικές εκλογές
Αθήνα και το Ηράκλειο και στο και το αποτέλεσμά τους στα μεγάλα
εξής, θα είναι μαζί στη Βουλή.
ειδησεογραφικά δίκτυα αλλά και
Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης που στις εφημερίδες τόσο στην....
εκλέγεται συνεχώς στο Ηράκλειο ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ. «Η
από το 1990 βγήκε και σε αυτές τις Ευρώπη μπορεί να πάρει ανάσα
εκλογές.
ανακούφισης.
Η
κεντροδεξιά
Νέα Δημοκρατία, μαζί με το
Η Όλγα Κεφαλογιάννη εξελέγη το ΠΑΣΟΚ, είναι σε θέση να
2007 στο Ρέθυμνο και το 2009 και σχηματίσει κυβέρνηση», τονίζει
μετά πήρε μεταγραφή στην Αθήνα ο απεσταλμένος της ιταλικής
όπου ήταν πρώτη στην Α’ περιφέρεια εφημερίδας
Λα
Ρεπούμπλικα,
και τώρα θα είναι παρούσα.
Έττορε Λιβίνι. «Ο ΣΥΡΙΖΑ πάλεψε
Και
τώρα
ο
νεαρότερος με νύχια και με δόντια μέχρι την
της
οικογένειας,
ο
Γιάννης τελευταία στιγμή και προμηνύει
Κεφαλογιάννης που είναι γιος του μαχητική αντιπολίτευση», εκτιμά η
Αχιλλέα (αδερφός του πρώτην προοδευτική εφημερίδα της Ρώμης.
υπουργού
Ι.Κεφαλογιάννη- Σύμφωνα με τον Λιβίνι «το πρώτο
Τσουρογιάννηκαι
πρώτος βήμα του Αντώνη Σαμαρά θα είναι
εξάδερφος της Όλγας) εξελέγη και μια επίσκεψη στις Βρυξέλλες, όπου
αυτός στο Ρέθυμνο αφού χάθηκε η πρόκειται να ζητήσει, με την βοήθεια
έδρα του ΠΑΣΟΚ και την πήρε η των κομμάτων που τον στηρίζουν,
ΝΔ. Η Ελλάδα και οι οικογένειες της να μαλακώσουν τα μέτρα που
ποτέ δεν πεθαίνουν.
έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα». «Οι
ελληνικές εκλογές, έχουν νικητή:
Εκλέγεται στην Αχαΐα ο Παπανδρέου την κεντροδεξιά Νέα Δημοκρατία,
Ο Γιώργος Παπανδρέου κόντρα που κερδίζει το τεράστιο μπόνους
στα... εκλογικά σημεία των καιρών του εκλογικού νόμου», μεταδίδει ο
καθώς το... κάστρο του ΠΑΣΟΚ Αντόνιο Φερράρι, της εφημερίδας
πέφτει θα είναι στην επόμενη Βουλή Κορριέρε Ντέλλα Σέρα. «Με τους
ως εκπρόσωπος της Αχαΐας.
σοσιαλιστές του ΠΑΣΟΚ, που
Πρόκειται
πάντως
για
μία σημειώνουν πτώση, η κεντροδεξιά
υποψηφιότητα που δημιούργησε μπορεί να συνθέσει κυβέρνηση.
τριγμούς. Και αυτό διότι πολλοί δεν Πρόκειται, ουσιαστικά, για ένα ναι
δέχονται ότι ο πρώην Πρωθυπουργός στο ευρώ, στο μνημόνιο και στις
παίρνει θέση Αχαιών Βουλευτών. δεσμεύσεις της χώρας» προσθέτει
Ακόμα και έτσι πάντως εκείνος η Κορριέρε. «Εντυπωσιάζει το ότι
βγαίνει ενισχυμένος από αυτές τις τουλάχιστο το 30% των Ελλήνων
εκλογές.
εκλογέων, μέσα σε λίγο περισσότερο
από ένα μήνα, άλλαξε πολιτική
Ευρωπαϊκή ανακούφιση
επιλογή. Δυο οι πόλοι έλξης, ο
θυμός, με τον ΣΥΡΙΖΑ, και, με την
Η Γερμανίδα καγκελάριος συνεχάρη Νέα Δημοκρατία, μια προσπάθεια
τηλεφωνικά τον κ. Σαμαρά
να αποφευχθεί το βάραθρο που
φοβίζει», υπογραμμίζει ο Φερράρι.
Η γερμανική κυβέρνηση αντέδρασε «Η Ευρώπη έχει μόνο λίγες ημέρες
με ανακούφιση στο αποτέλεσμα για να αποδείξει ότι διαθέτει την
των εκλογών. Όπως ανέφερε αναγκαία πολιτική βούληση, είναι οι
κυβερνητικός
εκπρόσωπος,
η λίγες ημέρες που αποφάσισαν να τις
καγκελάριος Μέρκελ συνεχάρη διαθέσουν οι Έλληνες ψηφοφόροι»,
τηλεφωνικά τον Αντώνη Σαμαρά γράφει σε ανάλυσή του το ιταλικό
για το καλό αποτέλεσμα και στη ειδησεογραφικό πρακτορείο Ansa.
σύντομη συνομιλία του είπε πως «Η εναλλακτική είναι η δημιουργία
«εκκινεί από την υπόθεση ότι η μιας ισχυρής, πολιτικά, Ευρώπης, με
Ελλάδα θα τηρήσει τις ευρωπαϊκές την παραχώρηση μεγάλου μέρους
της δεσμεύεις».
της κυριαρχίας στις Βρυξέλλες, ή,
Σόιμπλε
η ακινησία, η ουσιαστική παράδοση
των όπλων και η υπερίσχυση των
Ο γερμανός υπουργός Οικονομικών εθνικών εγωισμών», καταλήγει
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε χαιρέτισε από το Ansa. Οι Έλληνες ψηφοφόροι
την πλευρά του το αποτέλεσμα. τάχθηκαν υπέρ του σχηματισμού
“Το ότι οι Έλληνες ανέδειξαν τη μιας
κυβέρνησης
συνεργασίας
ΝΔ ισχυρότερη δύναμη αποτελεί φιλοευρωπαϊκού προσανατολισμού,
ψήφο στις μεταρρυθμίσεις” είπε. Ο τονίζεται
στις
περισσότερες
Σοίμπλε υπενθύμισε ότι ο Αντώνης ανταποκρίσεις των αμερικανικών
Σαμαράς
στο
Γιουρογκρουπ ΜΜΕ από την Αθήνα. Το σημερινό
του
περασμένου
Φεβρουαρίου αποτέλεσμα, όπως αναφέρεται,
δεσμεύτηκε στους στόχους και στα είναι πιθανό να ηρεμήσει τις
πιο σημαντικά μέτρα των μνημονίων. παγκόσμιες αγορές και να διαλύσει
«Το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων τους φόβους ότι η Ελλάδα θα
που επεξεργαστήκαμε από κοινού εγκαταλείψει την ευρωζώνη. Από
με την Ελλάδα έχουν ως σκοπό πλευράς αμερικανικής κυβέρνησης
την επιστροφή της χώρας στο και
Διεθνούς
Νομισματικού
δρόμο της οικονομικής ευμάρειας Ταμείου, όπως εκτιμούν πολιτικοί
και της σταθερότητας. Δεν είναι αναλυτές, διαφαίνεται “ένα είδος
εύκολος δρόμος, ούτε σύντομος, ανακούφισης” για το εκλογικό
αλλά απαραίτητος. Η ευρωζώνη θα αποτέλεσμα και περιμένουν τον
σταθεί στις υποχρεώσεις της και η σχηματισμό κυβέρνησης για να
τρόικα είναι έτοιμη να επιστρέψει υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις και
στην Αθήνα μετά τον σχηματισμό τα συμφωνηθέντα. Μεταξύ άλλων,
κυβέρνησης υπό την προϋπόθεση υπογραμμίζεται ότι αν και υπάρχουν
ότι θα επιστρέψει σε συνθήκες προβλέψεις
για
σχηματισμό
σταθερότητας
κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας
με ΠΑΣΟΚ, την ίδια στιγμή
Ρομπεί και Μπαρόζο
καταγράφεται ο κίνδυνος δυσκολίας
για
σχηματισμό
κυβέρνησης.
Με ανακούφιση για την έκβαση Επίσης, προβάλλεται το γεγονός
των εκλογών αντέδρασε και η Ε.Ε. ότι το αντιμεταναστευτικό και
«Χαιρετίζουμε το θάρρος και την νεοναζιστικό κόμμα Χρυσή Αυγή
αντοχή των Ελλήνων πολιτών» φαίνεται να εδραιώνει και να
δήλωσαν σε γραπτή ανακοίνωση ο αυξάνει τη δύναμή του στη Βουλή,
προεδρεύων της Ένωσης Χέρμαν με τη σημείωση ότι είναι το κόμμα
βαν Ρομπέι και ο πρόεδρος του οποίου ένας εκπρόσωπός του
της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής επιτέθηκε πρόσφατα σε δυο γυναίκες
Μανουέλ Μπαρόζο. «Οι Έλληνες βουλευτές αριστερών κομμάτων,
αποφάσισαν. Σεβόμαστε σε όλη του κατά
τη
διάρκεια
ζωντανής
τη γραμμή αυτή τη δημοκρατική τηλεοπτικής συζήτησης. Τέλος,
εκλογή. Ελπίζουμε ότι το εκλογικό σημειώνεται ότι η “συντριπτική
αποτέλεσμα θα επιτρέψει άμεσα πλειοψηφία” του Ελληνικού λαού
τη συγκρότηση κυβέρνησης. Η ΕΕ επιθυμεί την παραμονή της χώρας
έχει συνειδητοποιήσει τη θυσία του στο ευρώ και ζητά σχηματισμό
ελληνικού λαού. Θα συνεχίσουμε να κυβέρνησης συνεργασίας.
στεκόμαστε κοντά στην Ελλάδα ως
μέλος της Ε.Ε. και της ευρωζώνης».
Κουκουλοφόροι έκαψαν κάλπη σε
Το Γιούρο γκρουπ σε γραπτή εκλογικό κέντρο στα Εξάρχεια
ανακοίνωση αναφέρει ότι ελπίζει Δέκα κουκουλοφόροι εισέβαλαν στις
σε άμεση συγκρότηση κυβέρνησης 18:30, λίγο πριν κλείσουν οι κάλπες,
αποφασισμένης
να
συνεχίσει σε σχολείο που λειτουργούσε
τις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύεται ως εκλογικό κέντρο, στην οδό
να συνεχίσει τη βοήθεια μετά Ιουστινιανού 30 στα Εξάρχεια,
το
σχηματισμό
κυβέρνησης και έβαλαν φωτιά σε κάλπη, με
βεβαιώνοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις αποτέλεσμα
να
καταστραφεί
είναι ο μόνο τρόπος για την Αθήνα ολοσχερώς μαζί με τα ψηφοδέλτια.
για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές Οι δράστες που είχαν μαζί τους
προκλήσεις και περιμένει να κράνη, βαριοπούλες και ξύλα
επιστρέψει άμεσα η τρόικα μόλις επιτέθηκαν και τραυμάτισαν δύο
σχηματιστεί κυβέρνηση.
αστυνομικούς που φρουρούσαν το
Ξένα ΜΜΕ: Οι έλληνες έδωσαν 180ο εκλογικό τμήμα Αθηνών. Αφού
στην Ευρώπη και στο ευρώ ακόμα έβαλαν φωτιά με έφλεκτο υλικό
μια ευκαιρία
στην κάλπη στη συνέχεια τράπηκαν

σε φυγή και αναζητούνται από την
αστυνομία, ενώ οι δύο τραυματίες
μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
Ζάκυνθος: Πυροβόλησε στον αέρα
έξω από εκλογικό κέντρο
Νεαρός, 22 ετών, πυροβόλησε δύο
φορές στον αέρα με κυνηγετικό όπλο
έξω από εκλογικό κέντρο του Λαγανά
στη Ζάκυνθο και εξαφανίστηκε. Το
περιστατικό συνέβη στις 10.30 το
πρωί. Ο 22χρονος αναζητείται, ενώ
η εκλογική διαδικασία συνεχίστηκε
κανονικά
Πατέρας και γιος συνελήφθησαν
για επίθεση κατά δικαστικής
αντιπροσώπου
Στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθησαν
ένας 58χρονος και ο 28χρονος γιος
του για επίθεση κατά της δικαστικής
αντιπροσώπου. Οι συλληφθέντες
διαπληκτίστηκαν με τη δικαστική
αντιπρόσωπο, η οποία τούς έκανε
παρατήρηση, επειδή ήθελαν να
μπουν στο ίδιο παραβάν.
Προτού φύγουν από το εκλογικό
τμήμα, προκάλεσαν φθορά στην
κάλπη, η οποία αντικαταστάθηκε.
Ηράκλειο: Επεισόδια με μέλη της
Χρυσής Αυγής κατά τη διάρκεια της
ψηφοφορίας!
Το επεισόδιο σημειώθηκε το
μεσημέρι, σε ...εκλογικό τμήμα
στην περιοχή των Μεσαμπελιών
στο Ηράκλειο, όταν μέλη της
Χρυσής Αυγής... πήγαν στο
συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα,
όπου και διαπίστωσαν πως δεν
υπήρχαν τα προβλεπόμενα μέλη
της εφορευτικής επιτροπής. Το
συγκεκριμένο γεγονός, προκάλεσε
την έντονη αντίδραση των μελών
της Χρυσής Αυγής, τα οποία για
αρκετή ώρα φώναζαν συνθήματα
κατά της εκλογικής διαδικασίας.
Στη συνεχεία συγκεκριμένα άτομα
αποχώρησαν για να επιστρέψουν
λίγη ώρα αργότερα δημιουργώντας
νέο επεισόδιο. Με την παρέμβαση
των ψυχραιμότερων τα πνεύματα
ηρέμησαν και τα μέλη της Χρυσής
Αυγής αποχώρησαν από το εκλογικό
κέντρο.
Λαμία: Εκλογικός αντιπρόσωπος
αλλοίωνε ψηφοδέλτια. Σε αναμονή
της απόφασης του εισαγγελέα
Συνελήφθη η εκλογική αντιπρόσωπος
της Ν.Δ. στο 128ο εκλογικό τμήμα
στα Γαλανέϊκα.Η συγκεκριμένη
κυρία αλλοίωνε τα ψηφοδέλτια
του ΣΥΡΙΖΑ προς όφελος της
Ν.Δ. ωστόσο έγινε αντιληπτή.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε
ο εισαγγελέας που διέταξε την
σύλληψή της. 50 Χρυσαυγίτες
επιτέθηκαν σε περίπτερο του
ΣΥΡΙΖΑ στον Πειραιά
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες,
περίπου 50 άτομα με μηχανές
επιτέθηκαν στο περίπτερο, όπου
βρίσκονταν συγκεντρωμένοι φίλοι
και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ.
Ορισμένοι
από
τους
συγκεντρωμένους επενέβησαν και
εμπόδισαν τους Χρυσαυγίτες, οι
οποίοι χτύπησαν κάποιους από
τους παρευρισκόμενους και τελικά
αποχώρησαν.
Όπως αναφέρουν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ
εντύπωσηπροκαλεί
η
απουσία
της αστυνομίας, καθώς όπως
σημειώνουν είχαν ενημερώσει από
το απόγευμα το τοπικό αστυνομικό
τμήμα για πιθανές επιθέσεις της

αστυνομικοί διατηρήθηκαν σχεδόν
αμετάβλητα τα ποσοστά της
«Χρυσής Αυγής» και σε ύψος ρεκόρ
για όλη σχεδόν την επικράτεια. Το
νέο αυτό αποτέλεσμα δημιουργεί
προβληματισμό στην ηγεσία της
ΕΛ.ΑΣ αφού όπως χαρακτηριστικά
λένε «φαίνεται πλέον ξεκάθαρα ότι
υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό
των αστυνομικών που αντιμετωπίζει
το ζήτημα της λαθρομετανάστευσης,
των λαϊκών κινητοποιήσεων και
άλλα κρίσιμα θέματα για την
κοινωνική γαλήνη, με την ματιά της
«Χρυσής Αυγής». Σχεδόν η μισή
ΕΛ.ΑΣ φαίνεται ακόμη να έχει την
ίδια αφοριστική αντίληψη για το
πολιτικό σύστημα, με την «Χρυσή
Αυγή». Κι αυτό είναι ένα κρίσιμο
πρόβλημα...».
Τα νέα αυτά συμπεράσματα για
τις κρυφές πολιτικές προτιμήσεις
των ένστολων προκύπτουν από την
ανάλυση των ψήφων σε 11 εκλογικά
τμήματα της Αθήνας στα οποία
ψήφισαν, στις 17 Ιουνίου- με βάση
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους χιλιάδες αστυνομικοί που υπηρετούν
στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση
Αττικής και σε υπηρεσίες όπως η
Άμεση Δράση, η ΔΙΑΣ, η Ασφάλεια
Αττικής και άλλες. Τα τμήματα
αυτά -από το 806 ως και το 816
εκλογικό τμήμα- , βρίσκονται
στα σχολικά συγκροτήματα στην
οδό Αμπελακίων 24 και στην οδό
Πανόρμου, κοντά στο κτίριο της
ΓΑΔΑ, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
Σε όλα αυτά τα τμήματα η «Χρυσή
Αυγή» έλαβε ποσοστό από 17,2%
έως 23,04% που είναι σχεδόν ίδια με
αυτά που είχε λάβει, το ίδιο κόμμα,
στα ίδια τμήματα και στις εκλογές
του περασμένου Μαΐου. Είναι
χαρακτηριστικό ότι σε ένα εξ αυτών
-στο 809- η «Χρυσή Αυγή» έλαβε

ποσοστό 21,7% ενώ στις εκλογές της
6ης Μαΐου το ποσοστό αυτό ήταν
21,06%. Στα υπόλοιπα τμήματα οι
«απώλειες» της «Χρυσής Αυγής»
είναι εξαιρετικά μικρές. Στο 811
τμήμα, στις εκλογές της Κυριακής
η «Χρυσή Αυγή» έλαβε ποσοστό
23,04% έναντι 23,08% τον Μάιο,
στο 814 πήρε 21,58 έναντι 21,88%
και στο 806 21,99% έναντι 22,2%.
Για να γίνει αντιληπτή η μαζικότητα
της «ψήφου» των αστυνομικών προς
την «Χρυσή Αυγή» αναφέρεται
χαρακτηριστικά ότι σε γειτονικά
αστυνομικά τμήματα όπως το 804
και το 805 το ποσοστό αντίστοιχα
της «Χρυσής Αυγής» είναι 5,35 και
6,57%.
Κατά μέσο όρο σε κάθε ένα από
αυτά τα τμήματα, όπως προκύπτει
εξάλλου και από τους εκλογικούς
καταλόγους, ψηφίζουν περίπου
550-700 άτομα και ο αριθμός των
αστυνομικών που ψηφίζουν σε
αυτά κυμαίνεται από 20% ως 30%
επί του συνόλου των ψηφισάντων.
Αν συνυπολογισθεί λοιπόν ότι
στα συγκεκριμένα τμήματα που
ψηφίζουν οι αστυνομικοί το
ποσοστό της «Χρυσής Αυγής» είναι
υπερτριπλάσιο του μέσου όρου του
συγκεκριμένου κόμματος προκύπτει
το συμπέρασμα ότι σε ποσοστό
άνω του 50% των αστυνομικών
υποστηρίζει το συγκεκριμένο κόμμα.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες πολιτικές
προτιμήσεις των αστυνομικών, όπως
προκύπτει από τις ίδιες αναλύσεις,
φαίνεται να δίνεται μαζικά ψήφος στη
Νέα Δημοκρατία. Είναι ενδεικτικό
ότι σε ένα από αυτά τα τμήματα το 814 - με συμμετοχή ένστολων
ψηφοφόρων η ΝΔ έλαβε ποσοστό
33,14% έναντι 16,16 τον περασμένο
Μάιο και ο ΣΥΡΙΖΑ 14,07% έναντι
10,43% πριν δύο μήνες.

THE WHITE HOUSE
Office of the Press Secretary
June 17, 2012
Statement by the Press Secretary
We congratulate the Greek people on conducting their
election in this difficult time. We hope this election will
lead quickly to the formation of a new government that can
make timely progress on the economic challenges facing the
Greek people. As President Obama and other world leaders
have said, we believe that it is in all our interests for Greece
to remain in the euro area while respecting its commitment
to reform. Going forward, we will engage Greece in the
spirit of partnership that has guided our alliance and the
friendship between our people.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ LOG HOUSE

Χρυσής Αυγής.
Ποιο κόμμα πήρε μόνο μια ψήφο;
Προφανώς μόνο εκείνος ψήφισε το
κόμμα του!
Πρόκειται
για
το
κόμμα:
«Ανεξάρτητη Ανανεωτική Αριστερά,
Ανανεωτική Δεξιά, Ανανεωτικό
ΠΑΣΟΚ,
Ανανεωτική
Νέα
Δημοκρατία, Όχι στον Πόλεμο,
Κόμμα
Επιχείρηση
Χαρίζω
Οικόπεδα, Χαρίζω Χρέη, Σώζω…
Ζωές,
Παναγροτικό
Εργατικό
Κίνημα
Ελλάδος
(ΠΑ.Ε.Κ.Ε.)
(Μ.Τζαλαζίδης)».
Σημειώνεται πάντως ότι στις εκλογές
του Μαΐου το κόμμα είχε λάβει 299
ψήφους.
Οι αστυνομικοί ψήφισαν και πάλι
μαζικά «Χρυσή Αυγή»
Όπως συνέβη και στις εκλογές
της 6ης Μαΐου, περίπου ο ένας
στους δύο αστυνομικούς ψήφισε
και πάλι, την Κυριακή, «Χρυσή
Αυγή», δημιουργώντας πλήθος
ερωτηματικών για τις πολιτικές
αντιλήψεις και τις υπηρεσιακές
επιλογές των ένστολων.
Στα εκλογικά τμήματα που ψήφισαν

Πωλείται ημιτελές “Log House” στο χωριό Αρχίπολη της
Ρόδου χτισμένο σε οικόπεδο 3-1/2 στρεμμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε Ελλάδα στο
22413-00946, στο κινητό:6955094503 και ζητείστε τον
Νίκο Καραμανώλη και Καναδά στο 604-435-4580
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Ένταξη στο μηχανισμό στήριξης
της ΕΕ αποφάσισε η Κύπρος

Επιτυχής επέμβαση αποκόλλησης
αμφιβληστροειδούς στον Αντ. Σαμαρά

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

Για καιρό ο πρωθυπουργός έβλεπε με προβλήματα. Η όρασή του από το δεξί μάτι παρουσίαζε σκιές
ενώ συχνά πυκνά εμφανίζονταν λάμψεις ή τα γνωστά “μυγάκια”.
Η κατάσταση της όρασής του επιδεινώθηκε μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση στις 6 Μαΐου
προφανώς λόγω του άγχους και της πίεσης.

Φωτογραφία αρχείου

Αίτημα για βοήθεια προς την ΕΕ υπέβαλλε η Κύπρος
Την απόφασή της να υποβάλει αίτηση προς τις χώρες-μέλη της ζώνης του
ευρώ για οικονομική στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας/Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΤΧΣ/ΕΜΣ),
ανακοίνωσε η Κυπριακή Δημοκρατία. Σκοπός του αιτήματος, αναφέρει
σχετική ανακοίνωση, είναι ο περιορισμός των κινδύνων που αντιμετωπίζει η
κυπριακή οικονομία, «ιδιαίτερα των αρνητικών επιπτώσεων που προέρχονται
από τον τραπεζικό τομέα, λόγω της μεγάλης έκθεσής του στην ελληνική
οικονομία».
Η ανακοίνωση της Κυπριακής Δημοκρατίας
«H Κυπριακή Δημοκρατία έχει σήμερα ενημερώσει τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές
Αρχές για την απόφασή της να υποβάλει αίτηση προς τις χώρες μέλη
της ζώνης του ευρώ για οικονομική στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας/Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας
(ΕΤΧΣ/ΕΜΣ). Σκοπός του αιτήματος είναι ο περιορισμός των κινδύνων που
αντιμετωπίζει η Κυπριακή οικονομία, ιδιαίτερα των αρνητικών επιπτώσεων
που προέρχονται από τον τραπεζικό τομέα, λόγω της μεγάλης έκθεσής του
στην ελληνική οικονομία».
Το ποσό το οποίο ζητεί η Κύπρος από τον Μηχανισμό Στήριξης δεν έγινε
γνωστό.
Μιλώντας στο ΡΙΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφανος Στεφάνου
αναφερόμενος στην απόφαση για υποβολή αίτησης στον Μηχανισμό
Στήριξης, υποστήριξε ότι «η περίπτωση της Κύπρου δεν είναι η ίδια με άλλες
περιπτώσεις ευρωπαϊκών κρατών» και δήλωσε ότι η κυπριακή κυβέρνηση
δεν έχει μιλήσει για τρόικα.
Ανέφερε ότι οι ομάδες των ευρωπαϊκών θεσμών θα έλθουν στην Κύπρο με
στόχο την διαπραγμάτευση αναφορικά με το πλαίσιο της στήριξης και της
βοήθειας, που θα πάρει η Κύπρος, με βασικό στόχο την ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών.
Υπάρχουν όμως, πρόσθεσε, και προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις
τράπεζες και αφορούν την οικονομία τα οποία και θα συζητηθούν.
Στην απόφαση για υποβολή αίτησης στον Μηχανισμό Στήριξης, διευκρίνισε
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν γίνεται καμία αναφορά για τα ποσά, καθώς
«αυτά είναι ζητήματα που θα προκύψουν μέσα από τη διαβούλευση».
Αναφορικά με τους όρους της παροχής του δανείου από τον Μηχανισμό
Στήριξης, ο κ. Στεφάνου είπε ότι αυτό θα είναι προϊόν διαπραγμάτευσης προς
όφελος της Κύπρου, το διάστημα που θα ακολουθήσει μετά την επίσημη
υποβολή της αίτησης βοήθειας τις επόμενες ημέρες.
Όσον αφορά τις προσπάθειες της κυβέρνησης για εξασφάλιση διακρατικού
δανείου, ο κ.Στεφάνου είπε ότι συνεχίζονται με στόχο να χρησιμοποιηθεί το
δάνειο προς όφελος της κυπριακής οικονομίας.
Οι προσπάθειες ωστόσο για την εξεύρεση δανείου κυρίως από τη Ρωσία
εξακολουθούν, όπως εξακολουθούν και οι προσπάθειες για την εξεύρεση
δανείου από την Κίνα, αφού ο υπουργός Εμπορίου κ. Συλικιώτης βρίσκεται
ήδη στο Πεκίνο.
Στην απόφαση της Κύπρου συνέβαλε και το γεγονός ότι ο οίκος Fitch
υποβάθμισε την Δευτέρα την κυπριακή οικονομία από BBB- σε ΒΒ+, με
αρνητική προοπτική. Ο οίκος αποδίδει την υποβάθμιση στη σημαντική
αύξηση των κεφαλαίων που υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν οι κυπριακές
τράπεζες, για ανακεφαλαιοποίηση σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμησή
του τον Ιανουάριο.
Σύμφωνα με τον Fitch, αυτό οφείλεται κυρίως στην έκθεση των τριών
μεγαλύτερων τραπεζών - της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank
(Λαϊκή) και της Ελληνικής Τράπεζας – “στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά
της Ελλάδας και σε μικρότερο βαθμό στην αναμενόμενη επιδείνωση των
ποιότητας των εγχώριων στοιχείων ενεργητικού τους”.
Απαντώντας στην υποβάθμιση του Οίκου το υπουργείο Οικονομικών της
Κύπρου τονίζει ότι η οικονομία της χώρας βασίζεται «σε μακροπρόθεσμα
υγιή και ισχυρά θεμέλια, που θωρακίζουν τις άριστες προοπτικές οι οποίες
καταγράφονται σε αριθμό εκθέσεων διεθνών Οργανισμών», και αναφέρει
πως δεν έχει καμία αμφιβολία ότι με προσεκτικούς και έγκαιρους χειρισμούς,
οι προκλήσεις που ανέκυψαν στην παρούσα φάση, ως αποτέλεσμα της κρίσης
στην ευρωζώνη, θα αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά και θα ξεπεραστούν
σύντομα.
Το υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου σημειώνει επίσης ότι η απόφαση του
Fitch αντικατοπτρίζει τη σημαντική αύξηση κεφαλαίων που ο οίκος εκτιμά
ότι θα χρειαστούν οι κυπριακές τράπεζες, επισημαίνοντας παράλληλα ότι
η δημοσιονομική προσαρμογή που απαιτείται στην περίπτωση της Κύπρου
είναι μικρότερη σε σύγκριση με αντίστοιχες περιπτώσεις άλλων χωρών της
ΕΕ. Επίσης, εκτιμά ότι με τη συγκράτηση του δημοσιονομικού ελλείμματος
κάτω του 3% του ΑΕΠ από το 2013 και μετά, η διασφάλιση της βιωσιμότητας
του δημόσιου χρέους είναι εφικτή.
Πηγή: NET FM, ΑΜΠΕ

Άλλωστε η αποκόλληση αμφιβληστροειδούς
είναι μια οφθαλμική πάθηση κατά την οποία
ο αμφιβληστροειδής αποκολλάται από το
χιτώνα του οφθαλμού, τον χοριοειδή και
η πίεση παίζει βασικό ρόλο ενώ μπορεί να
οδηγήσει σε απώλεια όρασης και τύφλωση.
Τα συμπτώματα της πάθησης είναι μεταξύ
άλλων λάμψεις, μικροί σπινθηρισμοί αλλά
και μυωψίες γνωστά ως “μυγάκια”. Επίσης
εμφανίζονται έντονες θολότητες και σκιές
που σταδιακά προχωρούν προς το κέντρο
του ματιού. Βασικό ρόλο στην εμφάνιση
της αποκόλλησης παίζει και η μυωπία σε
ποσοστό 65 με 70% καθώς και η ηλικία ενώ η
επέμβαση καταρράκτη μπορεί να επηρεάσει
αρνητικά.
Έτσι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο μάτι του στο Αττικό Νοσοκομείο στις 18 Ιουνίου,12
το μεσημέρι του Σαββάτου, με επέμβαση με ολικής νάρκωσης. Τις ευχές τους για ταχεία ανάρρωση
έστειλαν στον πρωθυπουργό οι κύριοι Βενιζέλος, Κουβέλης, Καρατζαφερης και Παπανδρέου,
Τσίπρας, και η Αλέκα Παπαρήγα.
Σε δηλώσεις τους προς τους δημοσιογράφους τόσο ο διοικητής του νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ,
Η. Λαμπίρης, όσο και ο επικεφαλής της ομάδας, που πραγματοποίησε την επέμβαση, Π. Θεοδωσιάδης,
ανέφεραν ότι στόχος της επέμβασης ήταν η πλήρη αποκατάσταση της βλάβης, κάτι που επετεύχθη
και γι αυτό τον λόγο δεν θα χρειαστεί να ακολουθηθεί θεραπεία.
Οι επιστήμονες έκριναν ως σοβαρή την αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς και είπαν ότι ο νέος
πρωθυπουργός έπρεπε να μπει άμεσα στο χειρουργείο, διότι υπήρχε κίνδυνος να αποκολληθεί ακόμη
και η ωχρά, η οποία, σημειώνεται, όταν έγιναν οι εξετάσεις, φάνηκε ότι ήταν ακέραιη.
Οι γιατροί απαγόρευσαν στον πρωθυπουργό το άμεσο ταξίδι στις Βρυξέλλες όπου την Πέμπτη
28-06 συγκαλείται μια απο τις πλέον ουσιαστικές Συνόδους Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αλλά του επέβαλαν για τουλάχιστον ένα δεκαήμερο ακινησία και περιορισμούς στις δραστηριότητες
προκειμένου όπως του επισημάνθηκε με αυστηρότητα για να μην κινδυνέψει η όρασή του.
Λίγο μετά τις 15:00,στις 26-06 ο κ. Σαμαράς έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο “Αττικόν”, έχοντας
λάβει σαφείς και αυστηρές οδηγίες για την υγεία του ματιού του και την θεραπευτική αγωγή που
πρέπει να ακολουθήσει στο σπίτι του όπου θα παραμείνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
Ο θεράπων ιατρός του, διευθυντής της Β’ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του
νοσοκομείου, κ. Πάνος Θεοδοσιάδης, του κατέστησε σαφές ότι η αποκατάσταση της βλάβης στο
μάτι του λόγω της αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς που υπέστη- προϋποθέτει όχι μόνο ότι δεν
θα ταξιδέψει για περίπου 10 ημέρες αλλά δεν θα μετακινείται ούτε εντός της… οικίας του για το
επόμενο διάστημα.
Η ξεκούραση, ο περιορισμός των κινήσεων στις άκρως απαραίτητες αλλά και η εφαρμογή
συγκεκριμένης στάσης του κεφαλιού είναι οι τρεις «εντολές» που έχει δώσει ο καθηγητής στον
ασθενή, με δεδομένο ότι εφαρμόστηκε συγκεκριμένη τεχνική με τη λεγόμενη χρήση αερίου για
την αποκατάσταση του αμφιβληστροειδούς. Σε αυτήν την περίπτωση ο ασθενής πρέπει να διατηρεί
σε συγκεκριμένη θέση το κεφάλι του για μερικές ημέρες έως ότου απορροφηθεί το αέριο από τον
οργανισμό.

Ο Πολύδωρας τα πήρε με
τον Σαμαρά
Από τις ειδήσεις έμαθε ότι δεν θα είναι πρόεδρος της Βουλής- Είχε λάβει
διαβεβαιώσεις ότι θα προταθεί
Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

Αντώνης Ανακέφαλος

Ιδιαίτερα ενοχλημένος για τον άκομψο τρόπο με τον οποίο
του συμπεριφέρθηκε η ηγεσία της ΝΔ είναι ο Βυρων
Πολύδωρας που είχε σαν αποτέλεσμα να γίνει ο πιο
βραχύβιος πρόεδρος Βουλής της σύγχρονης Iστορίας μας.
Ο κ. Πολύδωρας προτάθηκε από την Νέα Δημοκρατία για
την Προεδρία της Βουλής αμέσως μετά τις εκλογές της 6ης
Μαΐου και εξελέγη λίγες μέρες αργότερα. Ωστόσο, η θητεία
του κράτησε μόλις δυο εικοσιτετράωρα αφού η Βουλή
διαλύθηκε. Σε όλο το διάστημα της προεκλογικής περιόδου
αλλά και αμέσως μετά τις εκλογές της προηγούμενης
Κυριακής ο κ. Πολύδωρας λάμβανε διαβεβαιώσεις ότι δεν
είχε λόγο να ανησυχεί πώς δεν θα είναι αυτός η πρόταση της
ΝΔ για την ίδια θέση. Ακόμα και το απόγευμα της Τετάρτης,
όταν άρχισαν να γίνονται γνωστέ τα ονόματα υπουργών και του κ. Μειμαράκη για την προεδρία
της Βουλής ουδείς από την ΝΔ επικοινώνησε μαζί του για να τον ενημερώσει. Αποτέλεσμα ήταν
να πληροφορηθεί την πρόταση της ΝΔ για τον Βαγγέλη Μειμαράκη από τηλεοράσεως όταν
έγιναν ανακοινώσεις από τον Σίμο Κεδίκογλου.
Ο κ. Πολυδωρας θεωρεί προσβλητικό τον τρόπο με τον οποίο του συμπεριφέρθηκε ο Αντώνης
Σαμαράς αλλά σε κατ ιδίαν συζητήσεις λέει πως δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα γιατί είναι
«στρατιώτης της παράταξης». Είναι το δεύτερο στελεχος μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη που
είναι στην πλευρά των δυσαρεστημένων.
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Ορκίστηκε η νέα Βουλή στην Ελλάδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για πρώτη φορά στα μεταπολιτευτικά χρονικά ορκίζεται Βουλή χωρίς την παρουσία του Πρωθυπουργού
Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

Αντώνης Ανακέφαλος

Greek Orthodox Community of Surrey and Fraser Valley
13181 96th Ave.
Surrey, BC
V3V 1Y2
June 18, 2012
Gnome Publications Ltd				
4111 Hastings St.
Box 345
Burnaby, BC
V5C 6I7
Re: Job Posting – Certified Greek School teacher
The Greek Community of Surrey and Fraser Valley is looking for an
elementary Greek School teacher to teach the Greek language, history and culture to elementary aged children in the fall 2012.

Ολοκληρώθηκε η τελετή ορκωμοσίας των 300 βουλευτών που εξελέγησαν στις εκλογές της 17ης
Ιουνίου. Την έναρξη της συνεδρίασης κήρυξε ο πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Τραγάκης, ο
οποίος ανακοίνωσε τις εκλογικές περιφέρειες που επέλεξαν οι αρχηγοί των κομμάτων ως έδρες τους.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα, μέσα σε 15 ημέρες από την ορκωμοσία του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση
υποχρεούται να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής. Η σχετική ψηφοφορία αναμένεται να
ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της 6ης Ιουλίου.

The successful candidate must hold a teaching degree from an accredited University in Greece, have a minimum of 5 years practical
teaching experience in Greece, and be able to plan a curriculum for
Grades 1-6.
Salary offered is competitive and will be negotiated with the Board
of Directors based on the qualifications and experience of the applicant.

Από την τελετή έλειπαν ο
πρωθυπουργός Αντώνης
Σαμαράς, λόγω του γνωστού
προβλήματος υγείας, οι κ.κ.
Δημήτρης Αβραμόπουλος, Κωστής
Χατζηδάκης, Χρήστος Σταϊκούρας
οι οποίοι εκπροσωπούν την χώρα
στην Σύνοδο Κορυφής, αλλά
και οι κ.κ. Ευάγγελος Βενιζέλος
και Γιώργος Παπανδρέου που
βρίσκονται στις Βρυξέλλες για
το συνέδριο των ευρωπαίων
σοσιαλιστών.
Παρόντες στην τελετή ορκωμοσίας
ήταν και ο τέως Πρωθυπουργός κ.
Π. Πικραμμένος, ο πρώην

Please e-mail resume to grkgirl@telus.net

Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Χρ.
Σαρτζετάκης, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΝ κ.Ν. Κωνσταντόπουλος, ο οποίος εισήλθε στο κτίριο μαζί με
τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Αλ. Τσίπρας, τον οποίο αγκάλιασε και φίλησε για την
γέννηση του δεύτερου γιού του.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι διπλωματούχοι/ες
Πανεπιστημίου, να έχουν τουλάχιστον 5 χρόνια προυπηρεσία
διδασκαλίας στην Ελλάδα και να είναι ικανοί/ες να οργανώσουν
πρόγραμμα διδασκαλίας για μαθητές των τάξεων 1ης και 6ης.

Ο απερχόμενος Πρόεδρος της Βουλής κ. Β. Πολύδωρας, ο οποίος δεν κρύβει την δυσφορία του για την
τύχη που του επεφύλαξε ο κ. Σαμαράς αποφασίζοντας να τον αντικαταστήσει με τον κ. Μεϊμαράκη,
μπήκε στην αίθουσα της Ολομέλειας μετά την έναρξη, χαιρέτησε δια χειραψίας τον διάδοχό του, όπως
και τον πρώην Πρωθυπουργό κ.Κ. Καραμανλή, ο οποίος, όπως συνηθίζει, κατευθύνθηκε στα ορεινά
έδρανα της ΝΔ.

Ο μισθός θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα
με την εμπειρία και τις ικανότητες των υποψηφίων.

Only those candidates selected for an interview will be contacted.

Ελληνική Ορθόδοξος Κοινότητα Σούρεη και Φρέϊζερ Βάλεη
13181 96th Ave, Surrey , BC, V3V 1Y2
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ/ΔΑΣΚΑΛΑ
Η Ελληνική Κοινότητα του Σούρεη και Φρέϊζερ Βάλεη
ζητεί Δάσκαλο ή Δασκάλα για το Ελληνικό Σχολείο της Κοινότητας, για την διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας, Ιστορία και
πολιτισμό για τα παιδιά ηλικίας Δημοτικού Σχολείου.

Liberation: Ο Έλληνας αν και χτυπημένος
μέχρι θανάτου πάντα σηκώνεται
http://www.iefimerida.gr/node/39206
Ένα άρθρο «ύμνο» για τον
ελληνικό λαό δημοσιεύει η γαλλική
εφημερίδα «Liberation», η οποία
παρουσιάζει τους Έλληνες ως το
ανάχωμα της Ευρώπης ενάντια στον
οικονομικό ολοκληρωτισμό.
Ο συντάκτης της εφημερίδας τονίζει
ότι «ο ελληνικός λαός σήμερα
ηγείται στον πόλεμο κατά του
οικονομικού ολοκληρωτισμού»,
ο οποίος «καταστρέφει παντού τη
δημόσια περιουσία, και απειλεί την
καθημερινή επιβίωση εκατομμυρίων
πολιτών».
Υπογραμμίζει, μάλιστα, ότι «αν
και χτυπημένος μέχρι θανάτου, ο
Έλληνας πάντα σηκώνεται...».
Ακολουθεί ολόκληρο το άρθρο της
«Liberation»:
«Όχι, αυτό που συμβαίνει στην
Ελλάδα, αν και δραματικό, δεν είναι
μια καταστροφή. Είναι επίσης μια
ευκαιρία.

Γιατί η δύναμη του χρήματος έχει,
για πρώτη φορά, υπερβεί με ένταση
το ρυθμό της μέχρι τότε σταδιακής,
σχολαστικής και προσεκτικά
οργανωμένης καταστροφής του
δημόσιου συμφέροντος και της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και
σε μια χώρα τόσο διάσημη για
τη φιλοσοφία της ζωής, στον
αντίποδα του αγγλοσαξονικού
μοντέλου, και διάσημη για την
ακούραστη αντίσταση που έχει
φέρει στις πολλαπλές μορφές
καταπίεσης που προσπάθησαν να τη
χαλιναγωγήσουν.
Ο Έλληνας δεν χορεύει και δε θα
χορέψει ποτέ στο ένα πόδι, ούτε
θα σκύψει δουλικά, ανεξάρτητα
από τα καθεστώτα που θέλουν να
του επιβάλλουν. Χορεύει με τα
χέρια του, σαν να θέλει να πετάξει
προς τα αστέρια. Γράφει στους
τοίχους αυτό που θα του άρεσε να
διαβάσει κάπου αλλού. Καίει μια
τράπεζα όταν δεν του αφήνουν

πλέον την πολυτέλεια να ψήσει στην
παραδοσιακή του ψησταριά.
Ο Έλληνας είναι τόσο ζωντανός,
όσο η ιδεολογία της απειλής
θανάσιμη. Και ο Έλληνας αν και
χτυπημένος μέχρι θανάτου, στο
τέλος πάντα σηκώνεται.
Ναι, η Ευρώπη της οικονομίας
ήθελε να δημιουργήσει ένα
παράδειγμα.
Αλλά μες τον εκνευρισμό της να
χτυπήσει τη χώρα που φαινόταν η
πιο αδύναμη στη ευρωζώνη, μέσα
στην υπερβολική της βία, η μάσκα
της έπεσε.
Είναι τώρα περισσότερο από
ποτέ, η ώρα να καταδείξουμε το
αληθινό της πρόσωπο: αυτό του
ολοκληρωτισμού. Γιατί πρόκειται
πραγματικά περί αυτού. Και
υπάρχει μόνο μία απάντηση στον
ολοκληρωτισμό: ο αγώνας, επίμονος
και ανυποχώρητος, μέχρι τη μάχη,
αν χρειαστεί, καθώς διακυβεύεται η
ίδια η ύπαρξη.
Έχουμε έναν κόσμο, μια ζωή, και
αξίες να υπερασπιστούμε.
Παντού στους δρόμους, είναι τα
αδέλφια μας, οι αδελφές μας, τα
παιδιά μας, οι γονείς μας, οι οποίοι
έχουν πληγεί μπροστά στα μάτια

Μπορείται να υποβάλεται τις αιτήσεις σας
στο:grkgirl@telus.net
Οι υποψήφιοι/ες που θα κριθούν για συνέντευξη
θα ειδοποιηθούν.

μας, ακόμα και αν είναι μακριά.
Πεινάμε, κρυώνουμε και πονάμε
μαζί τους.
Όλα τα χτυπήματα που δέχονται
μας τραυματίζουν εξίσου. Κάθε
παιδί στην Ελλάδα που λιποθυμά
στο σχολείο του, μας καλεί στην
αγανάκτηση και στην εξέγερση.
Για τους Έλληνες, είναι καιρός να
πούνε όχι, και, για όλους εμάς, ήρθε
ο καιρός να τους υποστηρίξουμε.
Επειδή ο ελληνικός λαός σήμερα
ηγείται της μάχης κατά του
οικονομικού ολοκληρωτισμού, που
καταστρέφει παντού τη δημόσια
περιουσία, απειλεί την καθημερινή
επιβίωση, διαδίδει την απόγνωση,
το φόβο και την αποχαύνωση μέσα
από έναν πόλεμο όλων εναντίον
όλων.
Πέρα από έναν συναισθηματικό
θυμό που εκτονώνεται με την
καταστροφή των συμβόλων της
καταπίεσης, αναπτύσσει έναν
διαυγή θυμό, των αγωνιστών
που αρνούνται να στερηθούν την
ίδια τους τη ζωή προς όφελος της
τραπεζικής μαφίας και της λογικής
της, αυτής του “τρελού χρήματος”.

Με τις συνελεύσεις της άμεσης
δημοκρατίας, το κίνημα της
πολιτικής ανυπακοής, το κίνημα
“Δεν πληρώνω” και τις πρώτες
εμπειρίες της αυτοδιαχείρισης,
μια νέα Ελλάδα αναδύεται
αυτή τη στιγμή, που απορρίπτει
την τυραννία της αγοράς για
λογαριασμό των ανθρώπων.
Δεν γνωρίζουμε πόσο καιρό θα
πάρει για τους ανθρώπους να
ελευθερωθούν από την εθελοντική
δουλεία τους, αλλά είναι βέβαιο ότι,
αντιμετωπίζοντας τη γελοιότητα
της πελατειακής πολιτικής, των
διεφθαρμένων δημοκρατιών, τον
τραγελαφικό κυνισμό του κράτους
των banksters (τραπεζική μαφία),
θα έχουμε μόνο την επιλογή
-ενάντια σε κάθε εκβιασμό- να
διαχειριστούμε τις υποθέσεις μας
εμείς οι ίδιοι.
Η Ελλάδα είναι το παρελθόν μας.
Είναι επίσης το μέλλον μας.
Ανακαλύψτε την ξανά μαζί της!
Το 2012 ας γίνουμε όλοι
Έλληνες!»
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Ο Γ.Στουρνάρας στο υπουργείο
Οικονομικών
Ο καθηγητής Γιάννης Στουρνάρας
αναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών, επωμιζόμενος εξαιρετικά
δύσκολο έργο στην προσπάθεια
δημοσιονομικής σταθεροποίησης,
αναθέρμανσης
της
οικονομίας
και
αναδιαπραγμάτευσης
του
Μνημονίου
Η τοποθέτηση του ανακοινώθηκε
επίσημα από το πρωθυπουργικό
γραφείο.
Ο
κ.
Στουρνάρας
θα παρευρεθεί στην αποψινή
συνάντηση του πρωθυπουργού
με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευ.
Βενιζέλο και τον πρόεδρο της
ΔΗΜΑΡ Φώτη Κουβέλη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, την
επιλογή του νυν προέδρου του
ΙΟΒΕ (και πρώην επικεφαλής
της Εμπορικής Τράπεζας και
του ΣΟΕ) ως νέου “τσάρου της
οικονομίας” πρότεινε ο κ. Σαμαράς.
Ο κ. Βενιζέλος συμφώνησε, ενώ
ο κ. Κουβέλης δεν είχε σοβαρές
αντιρρήσεις.
Παράγοντες του ΠΑΣΟΚ εξέφραζαν
απορία για το γεγονός ότι η ΝΔ
ούτε τώρα πρότεινε κάποιο δικό
της στέλεχος για τη νευραλγική
θέση του υπουργού Οικονομικών,
επιμένοντας να αναζητά λύσεις σε
στελέχη που κατείχαν υψηλές θέσεις
σε
προηγούμενες
κυβερνήσεις
ΠΑΣΟΚ.
Χαιρετίζει
την
επιλογή,
το
ελληνοαμερικανικό επιμελητήριο
Ο νέος υπουργός Οικονομικών
είναι σε βάθος γνώστης της
ελληνικής οικονομίας και χαίρει
μεγίστης εκτίμησης στο εξωτερικό,
επισημαίνει το ελληνοαμερικανικό
επιμελητήριο
σε
σημερινή
ανακοίνωση με την οποία χαιρετίζει
την επιλογή του καθηγητή Γ.
Στουρνάρα για τη συγκεκριμένη
θέση.
«Ο Γιάννης Στουρνάρας είναι
ο κύριος εμπνευστής αλλά και
σχεδιαστής του νέου αναπτυξιακού
προτύπου της χώρας, μόνου
ικανού να ξανακάνει την Ελλάδα
ανταγωνιστική και να ανοίξει
τον δρόμο τόσο προς την έξοδο
από την κρίση όσο και προς την
ανάπτυξη. Η συμπλήρωση της
εθνικής διαπραγματευτικής ομάδας
με τον νέο Υπουργό Οικονομικών
δημιουργεί βάσιμες ελπίδες για να
ανακτήσει η Ελλάδα διεθνώς τη
χαμένη αξιοπιστία της», αναφέρει το
επιμελητήριο.
Ποιος είναι ο Γιάννης Στουρνάρας
Ο Γιάννης Στουρνάρας γεννήθηκε
το 1956 στην Αθήνα. Φοίτησε
στο
Οικονομικό Τμήμα
του
Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβε
Master και Διδακτορικό από το
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.
Είναι Οικονομολόγος, καθηγητής
στο
Οικονομικό Τμήμα
του
Πανεπιστημίου
Αθηνών,
στο
οποίο διδάσκει από το 1989
Μακροοικονομία και Οικονομική
Πολιτική.
Είναι
γενικός
επιστημονικός
διευθυντής
του
Ιδρύματος
Οικονομικών και Βιομηχανικών
Ερευνών (ΙΟΒΕ). Τα επιστημονικά
και επαγγελματικά του ενδιαφέροντα
επικεντρώνονται
στους
εξής
τομείς: μακροοικονομική θεωρία,
οικονομική
πολιτική,
διεθνή
οικονομικά, δημόσια οικονομικά,
νομισματική πολιτική, οικονομικά
των
τραπεζών,
αξιολόγηση
επενδύσεων,
επιπτώσεις
της
Οικονομικής και Νομισματικής
Ένωσης στην οικονομία, στο
τραπεζικό σύστημα και στις
αγορές χρήματος και κεφαλαίου,
επιπτώσεις των ατελειών του
χρηματοπιστωτικού
συστήματος
στην
πραγματική
οικονομία,
ενεργειακά οικονομικά.
Έχει κάνει δημοσιεύσεις σε
επιστημονικά περιοδικά σε τομείς
όπως: Μακροοικονομία, Θεωρία
Άριστης Φορολογίας, Δυναμική
Δημοσίου Χρέους, Οικονομική και

Νομισματική Ένωση, Ενεργειακά
Οικονομικά, Νομισματική Πολιτική, Στρεβλώσεις των Χρηματοπιστωτικών Συστημάτων.
Μετά
την
αποφοίτησή
του
από το Οικονομικό Τμήμα του
Πανεπιστημίου Αθηνών, ξεκίνησε
μεταπτυχιακές
σπουδές
στο
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, από το
οποίο απέκτησε Master (1980) και
Διδακτορικό (1982) με ειδικότητα
στην Οικονομική Θεωρία και
Πολιτική.
Στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης
εργάστηκε από το 1981 έως το
1985 ως Research Fellow και Lecturer στο Κολλέγιο St. Catherine’s.
Παράλληλα εργάστηκε ως ερευνητής
στο
Ινστιτούτο
Ενεργειακών
Σπουδών του ιδίου Πανεπιστημίου
με ειδικότητα στην αγορά πετρελαίου
και τις επιπτώσεις των πετρελαϊκών
κρίσεων στην παγκόσμια οικονομία.
Μετά την επιστροφή του στην
Ελλάδα την περίοδο 1986- 1989
εργάστηκε ως ειδικός σύμβουλος
του υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών σε θέματα Δημοσίων
Επιχειρήσεων και Εισοδηματικής
Πολιτικής. Από το 1989 έως το
1994 ήταν Ειδικός Σύμβουλος
της Τράπεζας της Ελλάδος σε
θέματα Νομισματικής Πολιτικής
και εκπροσωπούσε την Τράπεζα
της Ελλάδος ως αναπληρωματικό
μέλος στις Συνόδους των διοικητών
των Κεντρικών Τραπεζών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από το 1994 έως τον Ιούλιο του
2000 ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου
Οικονομικών
Εμπειρογνωμόνων
του υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών. Από τη θέση αυτή
συμμετείχε στο σχεδιασμό της
μακροοικονομικής και διαρθρωτικής
πολιτικής (ιδιαίτερα στην εκπόνηση
των Προγραμμάτων Σύγκλισης)
και εκπροσωπούσε το υπουργείο
Οικονομίας
και
Οικονομικών
στη Νομισματική Επιτροπή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

SURREY GREEK FOOD FESTIVAL
Η Ελληνική Κοινότητα του Σούρεη διοργανώνει κάθε χρόνο Φεστιβάλ Φαγητού αρχές Ιουνίου για
να μην συμπίπτει με το Φεστιβάλ της Ελληνικής Κοινότητας του Ανατολικού Βανκούβερ και της
Ελληνικής Ημέρας στην Μπρόντγουέη.
Παρ’ όλες τις δυσκολίες που πολλές φορές αντιμετωπίζουν με τις καιρικές συνθήκες που δεν είναι
και τόσο ευνοϊκές μερικές χρονιές, δεν τα βάζουν κάτω. Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εθελοντές
της Κοινότητας εργάζονται και παρουσιάζουν ένα υπέροχο Φεστιβάλ Φαγητού που έχει γίνει πολύ
αγαπητό στην περιοχή του Σούρεη. Μερικά στιγμιότυπα από την προετοιμασία.

Η προετοιμασία και
το δέσιμο των αρνιών
χρειάζονται άτομα με
εμπειρία.
Όπως δείχνει και η
φωτογραφία πρόκειται
για το δέσιμο μερικών
δεκάδων αρνιών.

Ελληνίδα δασκάλα που διδάσκει
σε Δημόσιο Σχολείου του Σούρεη,
έβαλε τους μαθητές της τάξεώς
της και δημιούργησαν τον χώρο
της Ακρόπολης της εποχής του
Περικλέους και την εργασίαν τους
την παρουσίασαν στο Φεστιβάλ της
Κοινότητας.

Από τη θέση αυτή συμμετείχε στις
διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή
της Ελλάδας στην Οικονομική και
Νομισματική Ένωση. Επίσης είχε την
ευθύνη για τις ετήσιες διαβουλεύσεις
με τους διεθνείς οικονομικούς
οργανισμούς, όπως το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και ο Οργανισμός
Οικονομικής
Συνεργασίας
και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
Από το 1994 έως το 1997 ήταν
αντιπρόεδρος
της
Δημόσιας
Επιχείρησης
Αερίου
(ΔΕΠΑ),
ενώ ήταν μέλος στο Διοικητικό
Συμβούλιο
του
Οργανισμού
Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους
(ΟΔΔΗΧ) από το 1998 έως τον
Ιούλιο του 2000.
Από τον Ιούλιο του 2000 μέχρι τον
Μάρτιο του 2004 ήταν πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της Εμπορικής
Τράπεζας και αντιπρόεδρος της
Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών από
τον Οκτώβριο του 2000. Κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου η
Εμπορική Τράπεζα αναδιαρθρώθηκε
με σκοπό την ισχυροποίησή της στο
χώρο της λιανικής τραπεζικής και
σύνηψε στρατηγική συμμαχία με τη
Γαλλική Τράπεζα Credit Agricole.
Διετέλεσε πρόεδρος του Ομίλου
Προβληματισμού
για
τον
Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας μας
(ΟΠΕΚ).
Χρημάτισε διευθύνων σύμβουλος
της ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακής, από
το 2005 έως το 2008. Είναι επίτιμο
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
του σωματείου κλασικής μουσικής
ΕΥΤΕΡΠΗ. Σήμερα είναι γενικός
διευθυντής στο ΙΟΒΕ.
Στις 17 Μαΐου 2012 ανέλαβε για
πρώτη φορά κυβερνητικά καθήκοντα
ως
υπηρεσιακός
υπουργός
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας
& Ναυτιλίας στην κυβέρνηση του
Παναγιώτη Πικραμμένου.

Άνω: Αριστερά ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Σούρεη Γεώργιος Γιαννακόπουλος με
άλλους δύο εθελοντάς τον Ανδρέα και τον Τόνη , στην επίβλεψη του ψησίματος των αρνιών.
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Η πιο όμορφη έφηβη στις ΗΠΑ
είναι Ελληνίδα!

H Ελεάνα Φραντζέτη, η οποία
εξελέγη Miss Teen USA για το
2012 στον ετήσιο διαγωνισμό
ομορφιάς. Είναι Ελληνίδα τρίτης
γενιάς, γεννήθηκε και μεγάλωσε
στη Φλόριντα, ενώ η οικογένειά
της διατηρεί στενές σχέσεις με την
ελληνοαμερικανική κοινότητα. Στα
17 της χρόνια κατάφερε να βγει
πρώτη στο διαγωνισμό, κάνοντας
περήφανη τους γονείς και τους
φίλους της.Η Ελεάνα έχει έρθει
για διακοπές στην Ελλάδα αρκετές
φορές ενώ δεν λείπει ποτέ, τόσο
αυτή όσο και η οικογένειά της από
τις εκδηλώσεις των ομογενών στην
Αμερική. Πριν από λίγες ημέρες εμφανίστηκε με το στέμμα της
Miss Teen στο ετήσιο γκαλά απονομής υποτροφιών που δίνονται

Ο Άρειος Πάγος αθώωσε Εφραίμ και
Αρσένιο για τη λίμνη Βιστονίδας
Αθωωτική ήταν η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον ηγούμενο Εφραίμ και το μοναχό Αρσένιος
καθώς και για τη δικαστή Μαρία Ψάλτη για κατηγορία που αφορά την καθυστέρηση δημοσίευσης
της απόφασης του πρωτοδικείου Ροδόπης που δικαίωνε κατά πλειοψηφία το δημόσιο στη δικαστική
διαμάχη για την κυριότητα της λίμνης Βιστονίδας και των παρόχθιων εκτάσεων.
Το Ποινικό Τμήμα του
Αρείου Πάγου έκρινε ότι
πρέπει να αναιρεθεί η
απόφαση του Πενταμελούς
Εφετείου Θράκης που τους
είχε καταδικάσει σε εξάμηνη
φυλάκιση με αναστολή. Η
Μαρία Ψάλτη είχε κριθεί
ένοχη για παράβαση
καθήκοντος και οι Εφραίμ Αρσένιος για ηθική αυτουργία
στο αδίκημα της παράβασης
καθήκοντος.
Το Ποινικό Τμήμα του
Αρείου Πάγου έκρινε ότι η
καταδικαστική απόφαση δεν έχει την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, περιέχει
ασάφειες, στερείται νόμιμης βάσης και ερμηνεύει εσφαλμένα την εφαρμογή του νόμου. Για αυτό
και δέχθηκε ότι αφού δεν υπάρχει αξιόποινη πράξη πρέπει να κηρυχθεί αθώα η φυσική αυτουργός
της παράβασης καθήκοντος, δηλαδή η δικαστής Μ. Ψάλτη και να κηρυχθούν επίσης αθώοι οι
καταδικασθέντες ως ηθικοί αυτουργοί της.
Σημειώνεται ότι ο αντεισαγγελέας του Αρείου Α. Κονταξής είχε προτείνει να απορριφθούν οι
αιτήσεις αναίρεσης κατά της παραπάνω καταδικαστικής απόφασης, κρίνοντας ότι αυτή έχει νόμιμη
και ορθή αιτιολογία.
Ο Άρειος Πάγος έχει κρίνει και το θέμα της διαρροής του απορρήτου της διάσκεψης, για το οποίο
επίσης είχαν καταδικαστεί η δικαστής, ο ηγούμενος Εφραίμ και ο μοναχός Αρσένιος. Αναιρώντας
την πρώτη καταδικαστική απόφαση σε βάρος της δικαστού, του ηγούμενου και του μοναχού,
το Ανώτατο Δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι δεν στοιχειοθετείται παραβίαση του απορρήτου
της διασκέψεως από την τυχόν γνωστοποίηση του αποτελέσματος μόνο της διάσκεψης ενός
δικαστηρίου (χωρίς τις διεργασίες, τις νομικές σκέψεις κ.κλπ. των δικαστών). Η γνωστοποίηση
αυτή, σύμφωνα με την απόφαση, δεν αποτελεί πλέον αξιόποινη πράξη, αφού πρόκειται για στοιχεία
τα οποία θα περιληφθούν στην απόφαση που θα δημοσιευθεί στη συνέχεια.

σε Ελληνοαμερικανούς φοιτητές. Εκεί, δήλωσε για ακόμη μια
φορά πόσο υπερήφανη είναι για την καταγωγή, ενώ εξέφρασε
και την αισιοδοξία της για την Ελλάδα και την κρίση στην οποία
βρίσκεται η χώρα μας.

Απεβίωσε η ηθοποιός Αν Ράδερφορντ
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών η ηθοποιός Αν Ράδερφορντ, γνωστή
από το ρόλο της ως η νεότερη αδερφή της Σκάρλετ Ο’ Χάρα, στη θρυλική
ταινία «Όσα παίρνει ο άνεμος».
Η Αμερικανοκαναδή καλλιτέχνης αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια
προβλήματα με την καρδιά της.
Η Ράδερφορντ είχε δηλώσει πως ο διευθυντής της εταιρείας
κινηματογραφικών παραγωγών, MGM (Metro-Goldwyn-Mayer),

ΙΚΑ: Είσπραξη με τόκο όλων
των ποσών που καταβλήθηκαν
σε μη δικαιούχους
Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012
Εντόκως προς 5%, θα αναζητήσει στο εξής το
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) κάθε
παροχή (σύνταξη επίδομα κλπ) που καταβλήθηκε
αχρεωστήτως, δηλαδή, χωρίς να τη δικαιούται
ο ασφαλισμένος. Το ΙΚΑ θα «ζητήσει πίσω τα
χρήματά του», και μάλιστα ανεξάρτητα με το αν
διαπιστώνεται ή όχι δόλος από την πλευρά του
ασφαλισμένου.
H προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Ασφαλιστικών Υπηρεσιών Χαρίκλεια Δοντάκη,
απέστειλε προς τις υπηρεσίες του Ιδρύματος
έγγραφο το οποίο επικαλείται νεότερη νομολογία
του Συμβουλίου της Επικρατείας «η οποία δεν
κάνει διάκριση μεταξύ καλόπιστης ή μη είσπραξης,
αλλά αρκείται μόνο στο γεγονός της αχρεώστητης
καταβολής προκειμένου να επιβάλει έντοκη
αναζήτηση».
Μέχρι τώρα, η Διοίκηση του ΙΚΑ βασισμένη,
σε παλαιότερες αποφάσεις των δικαστηρίων,
αναζητούσε σε βάθος δεκαετίας, μετά την
παρέλευση της οποίας παραγράφονται οι
απαιτήσεις, παροχές που καταβλήθηκαν
αχρεωστήτως, μόνο στις περιπτώσεις που μπορούσε
να αποδειχτεί δόλος.

Λούις Μάγιερ, δεν ήθελε αρχικά να της εμπιστευτεί το ρόλο στην
ταινία «Όσα παίρνει ο άνεμος», όμως ενέδωσε όταν εκείνη ξέσπασε σε
κλάματα λέγοντας ότι αγαπούσε πολύ το μυθιστόρημα και ήθελε να το
δει να «ζωντανεύει» στη μεγάλη οθόνη. Εκτός από το ρόλο της νεαρής
Κάρεν, στην επική ταινία του Βίκτορ Φλέμινγκ με την Βίβιαν Λι και τον
Κλαρκ Γκέιμπλ, η Ράδερφορντ είχε ενσαρκώσει τη φιλενάδα του Μίκι
Ρούνεϊ στη σειρά ταινιών «Andy Hardy». Η ηθοποιός αποσύρθηκε από
τον κινηματογράφο το 1976, αλλά το 1989 εμφανίστηκε σε εκδήλωση,
μαζί με άλλους 10 εναπομείναντες ηθοποιούς που παραβρέθηκαν στην
Ατλάντα για να γιορτάσουν την 50ή επέτειο του «Όσα παίρνει ο άνεμος».

Σύμφωνα με «το μέγεθος της οικονομικής ζημίας
του Ιδρύματος, σε συνδυασμό με το δυσμενές
οικονομικό περιβάλλον, υποχρεώνουν τη Διοίκηση
να επανεκτιμήσει τα δεδομένα και να προσαρμόσει
πλέον οριστικά τη θέση του Ιδρύματος στο ισχύον
νομοθετικό και νομολογιακό πλαίσιο». Έτσι στο
εξής, η εκτίμηση, για το εάν η είσπραξη έγινε ή
όχι καλόπιστα «θα καθορίζει μόνο την έκταση της
παραγραφής και τον χρόνο έναρξης επιβολής του
τόκου και όχι το ζήτημα της αναζήτησης».
Η διαφορά είναι ότι όταν δεν διαπιστώνεται δόλος

τα ποσά καταβάλλονται από το χρονικό σημείο
που ο οφειλέτης λαμβάνει γνώση της οφειλής (με
κοινοποίηση της απόφασης καταλογισμού), ενώ
στις περιπτώσεις που υφίσταται δόλος, από τον
χρόνο καταβολής της αχρεώστητης παροχής.
Στο έγγραφο αναφέρεται επίσης ότι υπάρχει η
δυνατότητα του συμψηφισμού των παροχών που
δόθηκαν παράνομα με ενδεχόμενες οφειλές των
ασφαλισμένων.
Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ

Ρόδος: Επέμβαση για
αφαίρεση δονητή με τους
γιατρούς να περιμένουν να
τελειώσει η μπαταρία!
Ντράπηκαν, πήρε τη γυναίκα και εγκατέλειψαν το
νοσοκομείο, αφού ή θα της έκαναν εγχείρηση.. ή
θα περίμεναν να τελειώσουν οι μπαταρίες, οπότε
και θα έβγαινε μόνος τους.. Αυτά παθαίνεις όταν
θέλεις «χοντρό» τρίτο «άνθρωπο» παρέα..Εξαιρετικά
επώδυνο εξελίχθηκε το ερωτικό παιχνίδι ζευγαριού
που κατάγεται από άλλη περιοχή της χώρας αλλά
εργάζεται και διαμένει στη Ρόδο τα τελευταία
χρόνια, με αποτέλεσμα η σύζυγος να καταλήξει στο
νοσοκομείο με αφόρητους πόνους.Όλα ξεκίνησαν το
βράδυ της Τρίτης, όταν το ζευγάρι που διαμένει σε
περιοχή εκτός της πόλεως Ρόδου, χρησιμοποίησε έναν
δονητή.
Ο δονητής εισχώρησε στον πρωκτό της 35χρονης
γυναίκας με αποτέλεσμα να φθάσει μέχρι το
«σιγμοειδές» σημείο του εντέρου και να είναι αδύνατο
να βγει έξω.Οι γιατροί πρότειναν στην 35χρονη
και τον συνοδό της δύο λύσεις: Ή να μπει αμέσως
χειρουργείο και να αφαιρεθεί το ανδρικό ομοίωμα
μέσα από το έντερό της έτσι ώστε να μην δημιουργήσει
άλλες επιπλοκές, ή να περιμένουν (αφού τελειώσει η
μπαταρία και η λειτουργία του) να αποβληθεί από τον
οργανισμό με φυσικό τρόπο.Το ζευγάρι, φοβούμενο
μην πάρει διαστάσεις το θέμα τους, σε συνεννόηση
προφανώς με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές
επέλεξε την δεύτερη λύση και χωρίς να ενημερώσει
κανέναν, αναχώρησε χωρίς εξιτήριο από τον θάλαμο
12 στον οποίο είχε νοσηλευτεί.
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Πρωτοφανής επιτυχία του Golf Classic
της Θεολογικής Ακαδημίας

Έπαιρνε επίδομα τυφλού
ενώ οδηγούσε φορτηγό
Τρίτη 26 Ιουνίου 2012

Αντώνης Ανακέφαλος

Ο ημεδαπός, ο οποίος τα τελευταία οκτώ χρόνια παίρνει επίδομα ως
τυφλός, εντοπίστηκε σε λαϊκή αγορά στο Περιστέρι καθώς πουλούσε
οπωροκηπευτικά και οδηγούσε φορτηγό αυτοκίνητο. Μάλιστα,
εκτός από άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ο 56χρονος διέθετε και
την αντίστοιχη άδεια για μοτοσικλέτα. «Από την διερεύνηση της
υπόθεσης, ύστερα από σχετική καταγγελία προέκυψε ότι για τον
56χρονο είχε γνωματευτεί από το 2004 ποσοστό αναπηρίας 67%
το οποίο στα τέλη του 2007 επεκτάθηκε στο 100%, με γνωμάτευση
υγειονομικής επιτροπής του Ι.Κ.Α. Άργους, στην οποία αναφερόταν
μεταξύ άλλων ότι η αναπηρία του 56χρονου ήταν διαρκής και εφ’
όρου ζωής και πως έχρηζε συμπαράστασης τρίτου προσώπου»
αναφέρει η σχετική ενημέρωση από το γραφείο τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Οι παίκτες με τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Θ. Μαντζιάρη
και τον Μητροπολίτη Σωτήριο.

Έγινε με πρωτοφανή επιτυχία το 11ο ετήσιο Golf Classic της Θεολογικής μας Ακαδημίας.
Δήλωσαν συμμετοχή 160 παίκτες.
Από τους υποστηρικτές και τους παίκτες συγκεντρώθηκε το ποσό των $128.000.
Η πρωτοφανής αυτή επιτυχία οφείλεται στον πρόεδρο κ. Θ. Μαντζιάρη και τους συμπροέδρους: Δ. Άνα,
Γ. Δαγώνα, Φ. Δαλάκη, Θ. Νικολάου, Δ. Ράγκα, Τ. Ρέππα, Γ. Σερέτη και Κ. Σταθάκη, αλλά και στους
εθελοντές οι οποίοι δούλεψαν με την ψυχή τους και την καρδιά τους.
Η καταπληκτική αυτή επιτυχία αποδεικνύει: Α. Τις ικανότητες του προέδρου κ. Μαντζιάρη και των
μελών της Οργανωτικής Επιτροπής. Β. Την πίστη του Ελληνορθόδοξου λαού στην αποστολή της
Θεολογικής Ακαδημίας και Γ. Την εμπιστοσύνη του λαού στο έργο της Ιεράς Μητρόπολης και της
Θεολογικής Ακαδημίας.
Η Ιερά Μητρόπολή μας εκφράζει την ευγνωμοσύνη, τις ευχαριστίες και την ευαρέσκεια της Εκκλησίας
μας, στον πρόεδρο κ. Θ. Μαντζιάρη, σε όλα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, στους εθελοντές, σε
όλους οι οποίοι συμμετείχαν και φυσικά στους υποστηρικτές. Σημειώνεται εδώ, ότι το μεγαλύτερο ποσό
των χρημάτων προέρχεται από τους υποστηρικτές.
Η Θεολογική μας Ακαδημία προχωρεί θαυμάσια. Μέχρι τώρα απεφοίτησαν 39 νέοι από τους οποίους 25
χειροτονήθηκαν και υπηρετούν κοινότητές μας ανά τόν Καναδά. Για το νέο ακαδημαϊκό έτος θα έχουμε
τουλάχιστον τρεις νέους φοιτητές.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Οι παίκτες με τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Θ.
Μαντζιάρη και τον Μητροπολίτη Σωτήριο.
Εκ του Γραφείου της Ι. Μητρόπολης
Τορόντο, 26 Ιουνίου 2012

Μήνυση αστυνομικών της Κοζάνης κατά
της Κανέλλη για τα"φασιστοτσόγλανα"
Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012

Αντώνης Ανακέφαλος

Μήνυση κατά της Λιάνας Κανέλλη κατέθεσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Περιφερειακής
Ενότητας Κοζάνης μέσω του προέδρου της, Αθανάσιου Γκλαβίνα. Η Ένωση κατηγορεί την
βουλευτή του ΚΚΕ για εξύβριση, καθώς σε προ ημερών σε τηλεοπτική της εμφάνιση αποκάλεσε τα
όργανα της τάξης «φασιστοτσόγλανα».
Κατόπιν απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της και με τη σύμφωνη γνώμη της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, κινήθηκε νομικά κατά της Λιάνας Κανέλλη προκαλώντας
την έντονη αντίδραση του ΚΚΕ.
Σε ανακοίνωσή της η Ένωση -μεταξύ άλλωναναφέρει: «Σεβόμαστε και δεχόμαστε κάθε
άποψη. Αυτό που δεν ανεχόμαστε είναι να
μας εξυβρίζουν και να μας προσβάλλουν.
Η συγκεκριμένη φράση μας προσβάλλει
ως άτομα, ως Έλληνες Αστυνομικούς
και ως εκπροσώπους των Αστυνομικών
Υπαλλήλων της Κοζάνης. Μας απογοητεύει
το γεγονός ότι ένας εκπρόσωπος του
Ελληνικού Κοινοβουλίου εκφράζεται με
αυτόν τον τρόπο κατά κρατικών λειτουργών
- ένστολων εργαζομένων. Επισημαίνεται ότι
η διαμαρτυρία μας και η μήνυσή μας αφορά
μία συγκεκριμένη πράξη ενός συγκεκριμένου
προσώπου και δεν θα θέλαμε να αντιμετωπιστεί το θέμα σε λάθος βάση».
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΚΕ "Η μήνυση που αποφάσισε να καταθέσει το ΔΣ της Ένωσης
Αστυνομικών Κοζάνης κατά της βουλευτού Λιάνας Κανέλλη αποτελεί ενέργεια πολιτικά σκόπιμη,
που τα κίνητρά της δημιουργούν ερωτηματικά. Το απόσπασμα της προεκλογικής συνέντευξης την
οποία επικαλούνται έχει ακριβώς το αντίθετο περιεχόμενο από αυτό που αναφέρουν ως βάση της
μήνυσής τους. Η μήνυση κατά της βουλευτού του ΚΚΕ έχει κατ’ επέκταση ως στόχο το ΚΚΕ και
έτσι θα αντιμετωπιστεί".

Σύμφωνα με την ίδια πηγή το ύψος της συνολικής ζημιάς που
προκλήθηκε στο Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων από την
παράνομη καταβολή της σύνταξης, ανέρχεται στις 70.794 ευρώ.
Σε βάρος του 56χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, από το Τμήμα
Κοινωνικής και Ασφαλιστικής Προστασίας της Οικονομικής
Αστυνομίας, για απάτη κατ’ εξακολούθηση, με την οποία οδηγήθηκε
σήμερα στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Στον εισαγγελέα 76χρονος – εισέπραττε
παρανόμως σύνταξη για χρόνια
Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012
Στη σύλληψη 76χρονου προχώρησε η αστυνομία στο Μαρκόπουλο
Αττικής, με την κατηγορία ότι για 11 χρόνια εισέπραττε παράνομα
από το ΙΚΑ, τη σύνταξη της δεύτερης γυναίκας του που έχει
αποβιώσει. Ο 76χρονος καρπώνονταν την κύρια και επικουρική
σύνταξη της θανούσης, χωρίς να την δικαιούται αφού είχε
παντρευτεί για τρίτη φορά το 2001 και δεν το είχε δηλώσει. Το
ΙΚΑ υπολογίζει ότι ζημιώθηκε από την παράνομη καταβολή της
σύνταξης, κατά 130.903,42 ευρώ. Ο 76χρονος οδηγήθηκε στον
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και σε βάρος του σχηματίστηκε
δικογραφία για απάτη κατ’ εξακολούθηση.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

MLS iQTalk, Το πρώτο ελληνικό
smartphone με λειτουργικό Android
H MLS Πληροφορική μας έστειλε δελτίο Τύπου, ανακοινώνοντας
τη δημιουργία του πρώτου ελληνικού κινητού τηλεφώνου με
λειτουργικό σύστημα Android και ενσωμάτωση των τεχνολογιών
αναγνώρισης φωνής που εξελίσσει εδώ και χρόνια. Το MLS iQTalk
θα είναι ένα Android με
οθόνη 4.3 ιντσών και
σύμφωνα με την εταιρεία
θα καταλαβαίνει και
θα… μιλάει ελληνικά.
Η εταιρεία δεν έδωσε
αναλυτικές
τεχνικές
πληροφορίες για το
smartphone, επομένως
θα επιστρέψουμε στο
θέμα μόλις μάθουμε
περισσότερα, αλλά η
κυκλοφορία του δεν
αναμένεται να καθυστερήσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι η MLS
Πληροφορική προτίθεται να το διαθέσει σε προσιτή τιμή.
«Είμαστε ενθουσιασμένοι και περήφανοι που ολοκληρώσαμε την
ανάπτυξη του πρώτου ελληνικού κινητού τηλεφώνου το οποίο
ενσωματώνει άκρως ενδιαφέρουσες καινοτομίες. Προσπαθήσαμε,
ώστε όλοι οι Έλληνες που θα το αποκτήσουν να απολαύσουν ένα
εντελώς καινούργιο επίπεδο επικοινωνίας με το iQTalk και μάλιστα
σε προσιτή τιμή», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της MLS, κ.
Ιωάννης Καματάκης.
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Αεροσκάφος της Ολυμπιακής
σε δάσος του Όρεγκον
Περπατώντας κανείς σε ένα δάσος της Πολιτείας του Όρεγκον των
ΗΠΑ ,στην πόλη Χίλσμπορο θα συναντήσει εκτός από δέντρα και
ζώα, κι ένα παλιό αεροσκάφος Boeing 727 της Ολυμπιακής,
το οποίο δεν βρέθηκε τυχαία εκεί.

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας Μπρους Κάμπελ το αγόρασε το 1998
και, αφού το μετέφερε με τεράστιες νταλίκες πάνω από γέφυρες και
μέσα από ποτάμια, το οδήγησε στην έκτασή του με σκοπό να το
μετατρέψει σε κατοικία, αλλά και σε τουριστικό αξιοθέατο.
Το αεροσκάφος τύπου
Βoeing 727-200
παραδόθηκε στην
Ολυμπιακή Αεροπορία
τον Φεβρουάριο του
1969 και εκτέλεσε
περίπου 43.000
πτήσεις μεταφέροντας
εκατοντάδες χιλιάδες
επιβάτες. Ύστερα
από 30 χρόνια που
παρέμεινε στον στόλο
της Ολυμπιακής,
αποσύρθηκε
και πωλήθηκε
σε αμερικανική εταιρεία η οποία, αφού το «ξεγύμνωσε» από
τον εξοπλισμό που είχε αξία, μεταπώλησε το κέλυφος στον
επιχειρηματία από το Όρεγκον. Το αεροσκάφος, το οποίο υπήρξε
από τα πρώτα τζετ της ΟΑ, κόστισε στον Αμερικανό επιχειρηματία
περίπου 100.000 δολάρια το 1998, ενώ αλλά τόσα στοίχισε η
μεταφορά του από το αεροδρόμιο προς το δάσος.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ
ΓΛΥΞΜΠΟΥΡΓΚ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ!
Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Αντώνης Ανακέφαλος

Συμβολή των οδών
Ζωοδόχου Πηγής και
Σόλωνος, ώρα 13:15.
Ανύποπτοι πολίτες
πίνουν τον καφέ τους
στη γωνιακή καφετέρια,
όταν... ξαφνικά βλέπουν
τον Γλύξμπουργκ να
βγαίνει από εταιρεία
κινητής τηλεφωνίας
συνοδευόμενος από δυο
σωματοφύλακες. Με
έκπληξη τον βλέπουν
να κατευθύνεται
προς το μέρος τους.
Πλησιάζει στην
καφετέρια και αρχίζει
τις δημόσιες σχέσεις
ρωτώντας τον κόσμο
τι κάνει, πως βλέπει
την κατάσταση κλπ. Τότε, εξαγριωμένοι οι θαμώνες άρχισαν να τον .. αποδοκιμάζουν, να τον
ρωτούν τι δουλειά είχε εκεί και να του ζητούν να φύγει. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς πήγαν
προς την κουζίνα αναζητώντας γιαούρτια και ντομάτες. Τους είπε σε έντονο ύφος πως δεν
πρόκειται να φύγει και προς στιγμήν απειλήθηκε σοβαρό επεισόδιο. «Τι ζητάς εδώ; Να φύγεις,
να πας στην πατρίδα σου την Βαυαρία», του είπαν κάποιοι για να πάρουν την απάντηση:
«γιατί εσείς έχετε πατρίδα; Είναι πατρίδα σας η Ελλάδα;». Τα αίματα άναψαν και πάλι με
αποτέλεσμα κάποιοι από τους πολίτες να τον κράξουν άγρια, αποκαλώντας τον «μπάσταρδο
και μούλικο της Φρειδερίκης». Ο τέως τούς απείλησε με μηνύσεις και το επεισόδιο θα έπαιρνε
εκ νέου διαστάσεις εάν ένα πολυτελές αυτοκίνητο με ξενικές πινακίδες δεν παραλάμβανε άρον
– άρον τον ίδιο και τη συνοδεία του.

Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, πάντα ήθελε να ζήσει,
καθώς λατρεύει τα αεροπλάνα, το προβάλλει ως το πιο αντισεισμικό
σπίτι του
κόσμου,
φτιαγμένο
από
διαστημικά
υλικά, με
αντοχές σε
τεράστιες
δυνάμεις,
τυφώνες και
θύελλες.
Μέχρι
στιγμής,
ο Κάμπελ
έχει αφαιρέσει τα περισσότερα καθίσματα και έχει ανακαινίσει
την τουαλέτα, και παρά το γεγονός ότι το έργο θα πάρει καιρό να
ολοκληρωθεί, ο ίδιος δήλωσε στο CNN, που έκανε εκτενές ρεπορτάζ
για το πρωτότυπο σπίτι του, ότι δεν βιάζεται.

Η Φιλόπτωχος του Αγίου Γεωργίου
Βανκούβερ στη γιορτή του πατέρα
πρόσφερε κέικ στους εορτάζοντες.

Απάτη από 680 άτομα
στη Ζάκυνθο με ψεύτικα
επιδόματα τυφλότητας
Στα 682 ανέρχονται μέχρι στιγμής τα άτομα που έπαιρναν επίδομα
τυφλότητας στη Ζάκυνθο με ψευδείς βεβαιώσεις, σύμφωνα με
έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. που
διενεργείται από τον περασμένο Απρίλιο, μετά από εντολή του
εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.
Η έρευνα γίνεται προκειμένου να διακριβωθεί η απάτη από
ιδιώτες και υπαλλήλους, οι οποίοι λάμβαναν επί σειρά ετών
προνοιακά επιδόματα τυφλότητας, χωρίς να το δικαιούνται,
ύστερα από ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις.
Η υπόθεση έχει ξεκινήσει χρονικά από το 1988 και αφορά στον
έλεγχο συνολικά 1.200 φακέλων, προσώπων που λαμβάνουν
προνοιακά επιδόματα. Πολλοί από αυτούς έχουν πεθάνει αλλά
κάποιοι εξακολουθούν να τα εισπράττουν.
Για τις 682 περιπτώσεις που έχουν εξακριβωθεί μέχρι στιγμής
διεξάγεται δικαστική πραγματογνωμοσύνη από οφθαλμίατρους
πραγματογνώμονες του Πρωτοδικείου Πατρών. Στο πλαίσιο της
έρευνας διακριβώνεται και η ζημιά του Δημοσίου.
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Greece… my Birthplace … my Guilt ?
By
Kostas
Nikolaou

Greece’s recent Economic turmoil
has resulted in a real spiritual and
moral conflict within Greek Canadian communities. This conflict centers around the way that we perceive
and accept the Economic trouble that
our beloved birth nation is facing.
It’s difficult to ignore News images
of hardships, followed by the stories of young children passing out in
school as a result of food shortages.
Additionally we are told by our relatives of their struggles with pension
and job cuts. So all of this is constantly running through our minds.
The reality is that Greece is half
a world away, and there’s only so
much we can do.
Perhaps it’s guilt, or from a feeling
of helplessness – or as a result of
genuinely not knowing what to do
– but I can’t seem to let some petty
little things escape my mind and
conscience. Perhaps these are things
that only an Immigrant can understand, but writing them down seems
to make the problem more manageable from the hearts perspective.
So here are my petty things that I
think about when I see our troubled
families and friends in Greece.
I think about the time we came to
Canada.
How we as Immigrants, void of this
nations language and benefit of cultural understanding, were accepting
our fate to work as cleaners, dishwashers, delivery drivers, and avail
ourselves as the supply of cheap
manual labor for the benefit of our
new adopted country. To be lucky
enough to just need one job was
exceptional, but I do remember my
father, his friends and relatives often
needing two or even (laughably now)
three jobs. – But I guess it wasn’t
funny back then.
We understood the value of maximizing resources, living in basements and shared housing. I often
look back at pictures of when we
first came to Canada in the late 60’s /
early 70’s and marvel how happy we
looked with so little.
It seemed irrelevant what you did in
Greece when you left. It was understood when you came to Canada you
were starting with a new slate. Your
Greek education, your experience,
your status meant nothing if you
didn’t have that drive or the desire
to excel and do what was needed to
hold your head up, pay your bills and
strive to rise.
While we now hear of families in
Greece starving, we also know of
Greek families here in Canada who
upon first arrival, who were so poor
that they used coffee creamers from
coffee shops as milk for their children’s breakfast. While Canadians
celebrated Christmas with gifts and
toys under the trees on December
25th, new Greek Canadian parents
would be working that day to make

sure that rent was there six days later
because every day counted.
Unforgettable is the dedication of
our family values. The countless of
fathers who had to take up jobs in
camps and neighboring cities while
mothers awaited home tending to
children for weeks or months at a
time – often with full-time jobs of
their own.
This was the reality of needing to
succeed in a nation that with one
hand welcomed you, and with the
other stacked prejudice, stereo-type,
and language handicap against you.
Other things that won’t leave my
mind is how our relatives and families in Greece perceived us.
We would go to Greece and it
seemed no-one really cared what
we had gone through. Our relatives
and friends seemed insensitive to our
challenges. The common perception
was that we were walking on streets
paved with gold – yet they didn’t
realize we were the ones doing the
paving.
It can’t just me who remembers family members back home sending
shopping lists (want lists) of everything from jeans, clothes and shoes
to electronic devices. We seemed
happy to lug them across two continents in overstuffed suitcases. I
can’t recall any Greek-Canadians
ever complaining, although I am
certain that our willingness and generosity was misinterpreted by the
recipients – as non-impacting on our
“Canadian” lives. We didn’t need to
let them know how hard it was on
us. We didn’t need to let them know
that those jeans we were bringing –
equated to 4 hours of washing dishes,
or that electronic device being sent
was attained by a father not seeing
his family for days. I won’t even go
into the cash that was sent to support
siblings and parents for it was rightfully accepted by “us” as a duty. I
may have been a child when this was
going on, yet I know that it was not
unique to our family.
Later on – as the years progressed
our visits to Greece became ever
complex. I reflect to my 20’s and I
can’t rid the memories of the “fakelakia” , necessity for “metrita”, and the
arrogance of people who I needed
genuine help from. Help with legal ,
citizenship, military and tax matters.
It was like every office in Greece was
using the same low standard for dealing with “Former Greeks”.
I was amazed by the sense of entitlement. It was almost like you
couldn’t escape it.
It has not gone unnoticed that our
birth homes government decided it
was necessary to assist us by ensuring we had Diplomats here to access.
An Embassy and Consulate offices
were established. A commendable
act, albeit an acceptable international
standard. But these offices were (are
still) plagued by the same insensitivity. Often not even recognizing
us as Greek. We exposed ourselves
to being belittled and ridiculed for
not wanting to enlist in the military.
Others were made to pay to defer enlistment. Other were so disheartened
with the process that they changed

O Kαναδάς δίνει την σωστή λύση για
την λαθρομετανάστευση
(Συνέχεια από σελίδα 2)
ενδυματολογικό κώδικα που θα
“συστήσει” ως πιο κατάλληλη
ενδυμασία.
Είμαστε βέβαιοι ότι με αυτή την
συγκυρία και με την πάροδο του
χρόνου θα απολαύσετε την ανωνυμία
που προσφέρει η μπούρκα. Απλά
θυμηθείτε ότι όλα είναι μέρος της
«κουλτούρας του σεβασμού των
θρησκευτικών του πεποιθήσεων»,
όπως περιγράφεται στην επιστολή
σας.
Εκτιμούμε

πραγματικά

όταν

οι

πολίτες μας ενημερώνουν με τον
κατάλληλο τρόπο για να κάνουμε
τη δουλειά μας και να παρέχουμε
φροντίδα για τους συνανθρώπους
μας. Παρακαλούμε να προσέχετε
τον Ahmed και να θυμάστε ότι θα
σας παρακολουθούμε.
Καλή τύχη και ο Θεός να σας
ευλογεί.
Φιλικά,
Gordon O’Connor,
Υπουργός Εθνικής Άμυνας

their names or never returned. It
seemed that if they wanted us to be
Greek – we had to pay for the privilege. Somehow ignoring the money
and political support we were sending back unquestioned over the past
years. There is no question that these
offices, established to be the link
between us and the Greek Government – were actually a catalyst for
a schism of our patriotism from our
hearts.
Perhaps this Economic Crisis will
give the Politicians, Diplomats, and
Unions an opportunity to examine
their failures. Perhaps Greek Citizens will re-examine their attitude
towards their needs and spending.
Perhaps this crisis will do nothing,
for the ones who seem to be suffering are the ones who’ve the least
control. Politicians and Diplomats
will still fly first-class. Unions will
maintain solidarity to keep people at
jobs that are redundant and wasteful.
Ignorant people will still be a burden
to the ones who are self-aware and
conscious of their impact, and children will still not eat because their
parents, grandparents, and uncles
supported “Vouleftes” who were actually frauds and “kleftes”.
The final sign for me that this nation was faltering was on a trip to
Greece in 2007. I was shocked at
how many immigrants were working
at the (new) Airport near Athens. It
seemed everyone had an accent. It
was eye opening. What was even
more shocking was the unemployment level.
But the shock continued at people’s
complacency and reaction when I’d
suggested they apply for cleaner and
maintenance jobs (such as) at the
Airport.
I guess cleaning floors and delivering
pizza was “OK” for my father when
he came to Canada in 1969, but not
“OK” for my cousins in Tripoli in
2007.
So my point is this. I care what happens in Greece. I’ll help wherever I
can with whatever I can afford. It’s
just that Greece has for so long not shown concern for me, and this
makes me feel “OK” when I do the
best I can for my family here – without feeling guilty for what’s happening there.
I hope things change there. I pray
they do. Just like many new Greek
Canadians made it work with multiple odds stacked against them in
the 50’s, 60’s and 70’s - I guess our
counterparts in Greece will have to
do the same.

ΠΕΝΘΗ

ΖΥΓΟΥΡΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ (ΝΤΙΝΑ)
1925-2012

Πέθανε στις 28 Μαϊου 2012 η ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΖΥΓΟΥΡΑ. Είχε γεννηθεί στα
Κύθηρα το 1925.Το τρισάγιο έγινε στις 5 Ιουνίου 2012 στον Ι.Ν. των Αγίων
Νικολάου-Δημητρίου. και η κηδεία έγινε στις 6 Ιουνίου 2012 . Η ταφή
έγινε στο Κοιμητήριο του Μπούρναμπη. Θερμά συλλυπητήρια στον γιό της
Μαργαρίτης (Ρίκ), στις ανηψιές και ανηψιούς της, εξαδέλφια και συγγενείς
στον Καναδά, Αμερική και Καναδά. Στα βαπτηστήρια της Peter Mattis και
Cristie Mattis-Kerasiotis, ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1932-2012

Ο ΓΑΒΡΙΗΛ Στυλιανός, πέθανε στις διακοπές του στην Ελλάδα στις 30
Μαϊου 2012. Ο ΓΑΒΡΙΗΛ Στυλιανός εργάστηκε ως Τρίτος Μηχανικός
στο εμπορικό Ναυτικό και το 1963 ήρθε στον Καναδά και παντρεύτηκε
την σύζυγό του Loraine Began. Εργάστηκε στον Καναδά στην εταιρεία
Canada Dry, Schweppes, Grays beverage, Kamloops bottling works, επίσης
εργάστηκε και στο Venice Bakery ώς μηχανικός. Το 1986 στο EXPO είχε
άνοίξει στο Westminster ένα εστιατόριο. Στην σύζυγό του Loraine, στα
παιδιά του John, Nicholas και Jason και σε όλους τους συγγενείς ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.

ΚΑΝΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πήτερ)

Η κηδεία του έγινε στον Καδεθρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στις 13
Ιουνίου 2012 και η ταφή του έγινε στο κοιμητήριο του Μπούρναμπη. Στη
σύζυγό του Βίκη, στα παιδιά του Jimmy, George και Τάσο, στις νύφες του
Shauna, Melissa και στα εγγόνια του Βικτόρια, Παναγιώτη και Γεωργία
και σ΄ όλους τους συγγενείς ευχόμαστε υερμά συλλυπητήρια.

ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ ΜΑΙΡΗ (ΣΓΟΥΡΑΚΗ)
1932-2012

Πέθανε στο Βόρειο Βανκούβερ στις 21 Ιουνίου 2012 η ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ
ΜΑΙΡΗ.Η κηδεία της έγινε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στις
26 Ιουνίου 2012 και η ταφή της
έγινε στο κοιμητήριο του Μπούρναμπη.

ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΤΟΜ)
1931-2012

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 22 Ιουνίου 2012. Ο ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
γνωστός ως ΤΟΜ .
Γεννήθηκε στο Κλεμέντη Κορίνθου στις 9 Δεκεμβρίου το 1931. Στον
Καναδά πριν εγκατασταθεί στο Βανκούβερ ήρθε στο Lethbridge Alberta το
1957. Είχε για 30 χρόνια την εταιρεία T.G.Gas. Ήταν μέλος της Ελληνικής
κοινότητας Βανκούβερ και υπηρέτησε ως Ταμίας στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Επίσης ήταν ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Κοινότητας Ανατολικού
Βανκούβερ. Το τρισάγιο έγινε στις 26 Ιουνίου 2012 στο κοιμητήριο 306
East 11th Ave. H κηδεία έγινε στις 27 Ιουνίου 2012, στον Ι.Ν των Αγίων
Νικολάου-Δημητρίου. Η ταφή του έγινε στο κοιμητήριο του Μπούρναμπη.
Στην σύζυγό του για 53 χρόνια Νότα, στα παιδιά του, Πήτερ, Ντίνο
(Στέλλα), Τομ (Κάθη) και στα εγγόνια του,Jacob, Bryson, Konstantine και
Danika, στους συγγενείς και φίλους ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Σε όλους εσάς που μας συμπαρασταθήκατε με
οποιονδήποτε τρόπο για την μεγάλη απώλεια
του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού
ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΛΟΥΠΗ
σας ευχαριστούμε θερμά.
Η σύζυγος Σούλα, τα παιδιά και τα εγγόνια.

Konstantin (Kostas ) Nikolaou
604-649-2425
www.nikolaou.ca

ROBIN WΙLLIAMS

«Στην Αγγλία για παράδειγμα, δεν
πήγα πουθενά. Τι να δω; Το παλάτι
του Μπάκιγχαμ; Δεν με νοιάζει.
Όπως κι αν πάω στην Γερμανία,
δεν θα πάω να δω το Τείχος του
Βερολίνου.
Ωστόσο, τη Δήλο, τον Παρθενώνα
και τις Μυκήνες δεν μπορείς να τις
αγνοήσεις.
«Τα οικονομικά δεδομένα αλλάζουν
συνεχώς για όλους. Αυτό που δεν
αλλάζει είναι η κληρονομιά, η
ταυτότητά σας. Ο Παρθενώνας
δεν φεύγει από την Αθήνα. Είναι
ακόμα εκεί για να θυμίζει ότι η
πρόοδος και η ακμή μπορούν
να επιστρέψουν», δήλωσε σε
συνέντευξή του στην εφημερίδα
«Πρώτο Θέμα» ο διάσημος κωμικός
Robin Williams, κάνοντας μας
όλους πραγματικά υπερήφανους!

Funeral-Director: Tony Hicks
Manager-Director: Norman Yates
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GRANDPA J’S
SEASONING

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

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

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

Διατηρήθηκε στον θρόνο
η Ισπανία, 4-0 την Ιταλία
Κυριακή, 01 Ιουλίου 2012

ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ

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

Ðñïìçèåõôáß:
Îåíïäï÷åßùí êáé Åóôéáôïñßùí
Tel: Bus. 604-515-7222, Fax: 604-515-7701
Res:604-525-4957,
Cell: 604-240-0403
6616 BERESFORD STREET, BURNABY, B.C.
Οι παίκτες της Ισπανίας πανηγυρίζουν με το τρόπαιο στην αγκαλιά τους
Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε τον τελικό του Euro η Ισπανία που διέσυρε
με 4-0 την Ιταλία στο «Ολιμπίνσκι» του Κιέβου και κατέκτησε για δεύτερη σερί
φορά (και τρίτη συνολικά στην ιστορία της) το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα απέναντι
στην ομάδα του Πραντέλι που πέταξε «λευκή πετσέτα» μετά το 62΄ όταν έμεινε με 10
παίκτες. Σίλβα στο 14΄, Άλμπα στο 41΄, Τόρες στο 84΄ και Μάτα στο 88΄ οι σκόρερς
των «φούριας ρόχας» που με τους Ινιέστα, Τσάβι και Φάμπρεγας «χόρεψαν» την
ιταλική άμυνα. «Σκιά» του εαυτού της η Ιταλία, δεν μπόρεσε να βρει διαδρόμους
προς την ισπανική άμυνα και αποσυντονίστηκε πλήρως στην μεσαία γραμμή από το
αδιάκοπο pressing και το γρήγορο passing game (αλα Μπαρτσελόνα) των παικτών
του Ντελ Μπόσκε. Η Ισπανία έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία που κατακτά δύο
σερί φορές τον ευρωπαϊκό τίτλο (2008, 2012) και ενδιάμεσα το παγκόσμιο κύπελλο
(2010) και έπιασε στην πρώτη θέση τη Γερμανία με 3 ευρωπαϊκά τρόπαια.

