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Στο Προεδρικό Μέγαρο

Ορκίστηκε ο υπηρεσιακός
πρωθυπουργός Παναγιώτης
Πικραμμένος
Αθήνα 16 Μαϊου. 2012
Ορκίστηκε στο Προεδρικό
Μέγαρο, ενώπιον
του αρχιεπισκόπου
Ιερώνυμου, ο υπηρεσιακός
πρωθυπουργός
Παναγιώτης Πικραμμένος,

ο οποίος, επικεφαλής της
υπηρεσιακής κυβέρνησης
που θα οριστεί, θα
αναλάβει να οδηγήσει τη
χώρα στις εκλογές της
17ης Ιουνίου.
Μετά την ορκωμοσία
ο κ. Πικραμμένος

Αναλυτικά, η σύνθεση της υπηρεσιακής
κυβέρνησης έχει ως εξής:
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Παναγιώτης Πικραμμένος

κατευθύνθηκε στο Μέγαρο
Μαξίμου όπου παρέλαβε
από τον Λουκά Παπαδήμο.
Ο κ. Παπαδήμος εξέφρασε
τη βεβαιότητά του ότι
ο νέος πρωθυπουργός
κατά τη διάρκεια της
προεκλογικής περιόδου
θα καταβάλλει κάθε
προσπάθεια ώστε
να διαμορφωθούν
συνθήκες ηρεμίας και
μετριοπάθειας.

Στιγμιότυπο από την ορκωμοσία του υπηρεσιακού πρωθυπουργού
Π.Πικραμμένου
Φωτογραφία: Reuters

Παράλληλα, ο κ.
Παπαδήμος τόνισε ότι
«κατά το διάστημα αυτό
έχει ιδιαίτερη σημασία
να εκπληρώσουμε τις
διεθνείς υποχρεώσεις
της χώρας και να
εφαρμοστούν οι πολιτικές
που θα διασφαλίσουν
την εμπιστοσύνη και τη
σταθερότητα».

Από την πλευρά του,
ο κ. Πικραμμένος ότι η
χώρα τελεί υπό ιδιαίτερες
συνθήκες και αναλαμβάνει
δύσκολο ρόλο σε μια
ιδιαίτερα δυσχερή περίοδο,
ενώ εξήρε τη συμβολή του
κ. Παπαδήμου κατά το
προηγούμενο διάστημα.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Παύλος Αποστολίδης
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αντώνιος Μανιτάκης
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γεώργιος Ζαννιάς
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Πέτρος Μολυβιάτης
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Φράγκος Φραγκούλης
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Ιωάννης Στουρνάρας
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Γρηγόριος Τσάλτας
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αγγελική-Ευφροσύνη Κιάου
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Σίμος Σιμόπουλος
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Αντώνιος Ρουπακιώτης
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Χρήστος Κίττας
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ναπολέων Μαραβέγιας
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΩΜΑΤΩΝ
Χρήστος Γεραρής
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Ελευθέριος Οικονόμου
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Τατιάνα Καραπαναγιώτη
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αντώνιος Αργυρός

Συνάντηση αρχιεπισκόπου
Ιερώνυμου και προέδρου Β. Πούτιν
Η μεγάλη
καλλιτέχνης
του Ελληνικού
Τραγουδιού
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
επέστρεψε στο
Βανκούβερ μετά από
10 περίπου χρόνια.
Εκτελόντας
περιοδεία στη Νότιο
και Βόρειο Αμερική
με τον νεαρό
καλλιτέχνη Γιώργο
Λιανό.
Οι θαυμαστές της
πάσης ηλικίας
γέμισαν το Ελληνικό
Κοινοτικό Κέντρο
και απόλαυσαν
την καλλιτεχνική
της φωνή, το κέφι
και την καλή της
διάθεση να τους
ευχαριστήση για την
μεγάλη υποδοχή που
της χάρισαν.

Βλέπετε φωτογραφικό
ρεπορτάζ σελίδα 13

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012
Εθιμοτυπική συνάντηση
γνωριμίας είχε το απόγευμα
της Πέμπτης, στον καθεδρικό
ναό του Σωτήρος στη Μόσχα,
ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και
πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος,
με τον πρόεδρο της Ρωσίας
Βλαντίμιρ Πούτιν, στον οποίον
τον παρουσίασε ο πατριάρχης
Μόσχας και πασών των Ρωσιών
Κύριλλος.
Ο Β. Πούτιν ευχαρίστησε τον
αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο γιατί
ήλθε στη Ρωσία την ημέρα
της ονομαστικής εορτής
του πατριάρχη Μόσχας,
υπενθυμίζοντας ότι ακριβώς
στο κήρυγμα των διαφωτιστών
(Συνέχεια στη σελίδα 2)
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Συνάντηση αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου
και προέδρου Β. Πούτιν

ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

(Συνέχεια από σελίδα 1)
Κυρίλλου και Μεθοδίου
βρίσκεται ο κοινός πολιτισμός
Ελλάδας και Ρωσίας.
«Μια τέτοια ημέρα είναι ακόμη
πιο φανερό, πόσο βαθιές είναι
οι πνευματικές ρίζες, που μας
ενώνουν. Είμαι βέβαιος ότι στη
Ρωσία θα σας αρέσει, χαίρομαι
που σας βλέπω», επεσήμανε ο
Β. Πούτιν υποδεχόμενος τον
προκαθήμενο της Εκκλησίας της
Ελλάδος, που πραγματοποιεί
επίσημη επίσκεψη στη ρωσική
Εκκλησία. Η σχετική αναφορά
δημοσιεύτηκε και στην επίσημη
ιστοσελίδα του Κρεμλίνου
www.kremlin.ru
Ο αρχιεπίσκοπος πέραν των

άλλων και αφού αναφέρθηκε
στην ονομαστική εορτή του
πατριάρχη Κυρίλλου, συνεχάρη
τον Β. Πούτιν για την πρόσφατη
επανεκλογή και ορκωμοσία
του, επισημαίνοντας ότι
αισθάνεται την ανάγκη να πει
πως είναι χαρά για τον ίδιο και
τη συνοδεία του «που ήρθε
στην εξουσία μια τόσο μεγάλη
προσωπικότητα για τη Ρωσία,
όπως εσείς».
Σύμφωνα με την επίσημη
απομαγνητοφώνηση του
Κρεμλίνου ο αρχιεπίσκοπος
συνέχισε λέγοντας ότι «όπως
είπατε οι λαοί μας συνδέονται με
μακρά ιστορία πολλών αιώνων
και οι σχέσεις αυτές χάνονται

Τα 29 κόμματα που διεκδικούν την ψήφο
μας στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012
Tρίτη, 29 Mαϊου 2012

Αντώνης Ανακέφαλος
3) Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό
Διαβάστε αναλυτικά ποια
Κίνημα (ΠΑΣΟΚ) (Ευ.
κόμματα υπέβαλαν δήλωση για
Βενιζέλος)
συμμετοχή στις εκλογές της
4) Ανεξάρτητοι Έλληνες (Π.
17ης Ιουνίου. Ποιοι είναι οι νέοι Καμμένος)
συνασπισμοί
5) Κομμουνιστικό Κόμμα
Στην εισαγγελία του Αρείου
Ελλάδας (Αλ. Παπαρήγα)
Πάγου, υπέβαλαν αίτηση
6) Δημοκρατική Αριστερά (Φ.
συμμετοχής στις εκλογές
Κουβέλης)
της 17ης Ιουνίου, εντός της
7) Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή
προθεσμίας (μεσάνυχτα
Αυγή (Ν. Μιχαλολιάκος)
Δευτέρας, 28 Μαΐου 2012)
8) Ανεξάρτητη Ανανεωτική
27 κόμματα και συνασπισμοί
Αριστερά, Ανανεωτική
κομμάτων.
Δεξιά, Ανανεωτικό ΠΑΣΟΚ,
Οι εκπρόσωποι άλλων δύο
Ανανεωτική Νέα Δημοκρατία,
κομμάτων υπέβαλαν δήλωση
Όχι στον Πόλεμο Κόμμα
την Τρίτη 29 Μαΐου 2012, μετά
Επιχείρηση Χαρίζω Οικόπεδα
τη λήξη της προθεσμίας.
Χαρίζω Χρέη Σώζω Ζωές
Ο Άρειος Πάγος θα ανακοινώσει Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα
εντός των επόμενων ημερών,
Ελλάδος ΠΑ.Ε.Κ.Ε. (Μ.
ποια από αυτά θα συμμετάσχουν Τζαλαζίδης)
τελικά και ποια θα κοπούν.
9) Λευκό (Κων. Ντάλιος)
Αναλυτικά τα κόμματα που
10) ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.
υπέβαλαν αιτήσεις:
Αντικαπιταλιστική Αριστερή
1) Νέα Δημοκρατία (Α.
Συνεργασία για την
Σαμαράς)
Ανατροπή (21μελής Κεντρική
2) Σύριζα Ενωτικό Κοινωνικό
Συντονιστική Επιτροπή)
Μέτωπο (Αλ. Τσίπρας)
11) ΚΕΑΝ Κίνημα Εθνικής
Αντίστασης (Ιπποκράτης

ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ

στο βάθος της ιστορίας, πριν
ακόμη το χριστιανισμό στη
Ρωσία, την εποχή των αποικιών
από αρχαίους Έλληνες στο
έδαφος της χώρας σας, όμως
ακόμη περισσότερο μας
ενώνει η ορθόδοξη πίστη. Θα
θέλαμε ειδικά σήμερα να το
υπογραμμίσω αυτό, ώστε μεταξύ
των ορθοδόξων λαών μας να
υπάρχουν μεγάλοι δεσμοί, γιατί
ειδικά στην εποχή μας όσο ποτέ
χρειάζεται η υποστήριξη του
ενός προς τον άλλον, γι’ αυτό
και πιστεύουμε ότι και εσείς
μπορείτε να μας βοηθήσετε, γι’
αυτό και ελπίζουμε στη στήριξή
σας».

ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ

....... 9.1.1

ÐÑÙÔÅÓ ÂÏÇÈÅÉÅÓ ..... 9.1.1
ÅËËÇÍÉÊÏ ÐÑÏÎÅÍÅÉÏ....681-1381
www.vancouver.grconsulate.ca
Ùñåò ëåéôïõñãßáò ãéá ôï êïéíü:
09:00 ð.ì. Ýùò 1:00 ì.ì.
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EËËÇÍÉÊÅÓ ÊÏÉÍÏÔÇÔÅÓ ÂÁÍÊÏÕÂÅÑ
1-ÅëëçíéêÞ Êïéíüôçôá Âáíêïýâåñ-Áãéïò Ãåþñãéïò:
604-266-7148
2-EëëçíéêÞ Ïñè. Êïéíüôçôá Áí. Âáíêïýâåñ:Áãéïò ÍéêüëáïòÄçìÞôñéïò: 604-438-6432
3-EëëçíéêÞ Ïñè. Êïéíüôçôá Surrey-Áãßïõ Êùí/íïõ &
ÅëÝíçò: 604-597-2411

Πηγή: ΑΠΕ
Σαββούρας)
12) Ε.Λ.Κ.Σ.Ι. Ελληνικό-ΛευκόΚίνημα-Σημερινής-Ιδεολογίας
(Ελ. Δανιηλίδης)
13) Κοινωνία Πολιτική
Παράταξη συνεχιστών του
Καποδίστρια (Μιχ. Ηλιάδης)
14) Π.Α.Μ.Ε. στο Γ.Ε.Σ.Ε.ΕΠ.
(Θεοδ. Κυραγιάννης)
15) Κίνημα Δεν Πληρώνω (Βασ.
Παπαδόπουλος
16) Ένωση Κεντρώων (Βασ.
Λεβέντης)
17) “Παναθηναϊκό Κίνημα”
(ΠΑΝ.ΚΙ.) (Γ. Μπέτσικος)
18) Κόμμα Φιλελευθέρων (Εμμ.
Καλλιγιάννης)
19) Κόμμα Πειρατών Ελλάδας
(Διοικ. Επιτροπή πρ. Ραφ.-Ανδρ.
Παππάς)
20) Οικολόγοι Πράσινοι (6μελής
εκτελεστική επιτροπή)
21) Εθνική Ελπίδα (Γ.
Παπδόπουλος)
22) Λαϊκός Ορθόδοξος
Συναγερμός (ΛΑ.Ο.Σ.) (Γ.
Καρατζαφέρης)
23) Ελλην. Ε.Σ. (Ελλήνων
Ελευθέρων Συνένωση),(Δ.
Μιχάκης)
24) “Δημοβούλιο Πολιτών”Ελληνική Συμπολιτεία
με (‘Αμεση) Δημοκρατία

............ 9.1.1
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4. Greek Senior Citizens Society : 604-737-8070
5. Hellenic Canadian Senior’s Society of Metropolitan
Vancouver : 604-568-3994
The OPINION=ÃÍÙÌÇ, Welcomes letters to
Editor. However the opinions expressed are not
necesserily those of the Editor.
Letters must include name, address, and day time
telephone number for verification.
Letters must not exceed 450 words and edited or
rejected for legality and good taste.
στην Πράξη (Γ. Κόκκας)
(συνδυασμός ανεξάρτητων
υποψηφίων),
25) “Δημιουργία, ξανά!”
(συνασπισμός των κομμάτων
Δημιουργία Ξανά, Δράση και
Φιλελεύθερη Συμμαχία) (Γλ.Αβ. Τζήμερος-Σ. Μάνος-Γρ.
Βαλλιανάτος)
26) ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ
- Εκλογική Συνεργασία
(συνασπισμός) (4μελής
διοικούσα επιτροπή)

27) Τυραννομάχοι (Αθ.
Δασκαλόπουλος) (μεμονωμένος
υποψήφιος).
Τέλος, την Τρίτη, δήλωση
συμμετοχής υπέβαλλαν στην
εισαγγελία του Αρείου Πάγου
οι εκπρόσωποι των εξής
κομμάτων: Περιφερειακή
Αστική ανάπτυξη (μεμονωμένος
υποψήφιος) (Νικ. Κολίτσης)
και Νέο Κόμμα Σωτηρίας
Χριστιανική Δημοκρατία (Αλκ.
Στοΐλης).

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò
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Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Η Ελλάδα σε γιγαντοαφίσες
Ομογενείς αναλαμβάνουν τα έξοδα τουριστικής προβολής της Ελλάδας στις ΗΠΑ
Γιώργος Μπίστης | Ουάσιγκτον Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012
Γιγαντοαφίσα που προβάλει την Ελλάδα
ως φιλόξενο τουριστικό προορισμό
τοποθετήθηκε σε κεντρικό δρόμο της
Ουάσιγκτον με πρωτοβουλία και δαπάνη
μιας ομάδας ομογενών της Αμερικανικής
πρωτεύουσας. Η ομάδα συγκέντρωσε
τα χρήματα που χρειάζονταν για
το πρόγραμμα αυτό από ιδιωτικές
συνεισφορές με στόχο να στείλει σε
Αμερικανούς συμπολίτες της το μήνυμα
πως η Ελλάδα ακόμα και στις δύσκολες
αυτές μέρες παραμένει εξαιρετικά
ελκυστική και προσφέρει στους
επισκέπτες της θαυμάσιες εμπειρίες.

Καλομοίρα

VOA Greek

Η γιγαντοαφίσα στήθηκε στον
Έβδομο Δρόμο, έναν από τους πιο
πολυσύχναστους της Ουάσιγκτον,
ακριβώς στην μέση της 16 οικοδομικών
τετραγώνων διαδρομής που αρχίζει από
το Καπιτώλιο και καταλήγει στον Λευκό
Οίκο. Το κτίριο στο οποίο τοποθετήθηκε
βρίσκεται δίπλα από την είσοδο στην
Κινεζική γειτονιά της πρωτεύουσας, που
μέρα-νύχτα κατακλύζεται από κόσμο.

Νίκος Λαρυγκάκης

Ο Γιάννης Πόλης (John Polis), άλλο
μέλος της ομάδας που έστησε την
γιγαντοαφίσα στην Ουάσιγκτον, δεν
μπόραγε να κρύψει την χαρά του για το
έργο που επιτελεί. Κατά την έκφρασή
του: «Είμαστε κατενθουσιασμένοι που
θα στείλουμε τουρίστες στην Ελλάδα
για να χαρούν τα όμορφα νησιά της και
να αφήσουν εκεί από λίγα ο καθένας
χρήματα για την ενίσχυση της οικονομίας
του τόπου».
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Για την σπουδαιότητα του εγχειρήματος
μας μίλησε ο Νίκος Λαρυγκάκης
(Nick Larigakis), Πρόεδρος του
Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου της
Ουάσιγκτον, ο οποίος και υπογράμμισε:
«Το 15% του ΑΕΠ στην Ελλάδα
προέρχεται από τον Τουρισμό. Λόγω
της γνωστής σημερινής κατάστασης
επιβάλλεται να αυξηθούν τα έσοδα
της χώρας από τον Τουρισμό. Οι
γιγαντοαφίσες με ελληνικά θέματα είναι
ένας προσιτός και αποτελεσματικός
τρόπος προβολής της Ελλάδας στις ΗΠΑ.
Η πρωτοβουλία για την ανάρτησή τους
είναι ευπρόσδεκτη και θα υποστηριχτεί
από το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο».
Τα αποκαλυπτήρια της γιγαντοαφίσας
στην Ουάσιγκτον ήρθε για να προωθήσει
στα Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης η
γεννημένη στην Νέα Υόρκη ομογενής
τραγουδίστρια Καλομοίρα (Σαράντη),
που έχει εξελιχτεί σε ανεπίσημο πρέσβη
του Ελληνικού τουρισμού στις Ηνωμένες
Πολιτείες.

Ράσια

Ράσια: «Η αφίσα με σπρώχνει να μπω
στο Ίντερνετ να μάθω περισσότερα για
την Ελλάδα. Επιθυμία μου ήταν πάντα να
τρέξω εκεί έναν Μαραθώνιο».
Σαμάνθα: «Το έντονο γαλάζιο χρώμα της
αφίσας τραβάει αμέσως την προσοχή.
Θα ήθελα να πάω εκεί και θα πάω μια
μέρα εκεί να απολαύσω τις ελληνικές
παραλίες».

Ο Αρτ Δημόπουλος και οι συνεργάτες του
στην Αμερικανική πρωτεύουσα ανήκουν
σε μια ευρύτερη οργάνωση Ελλήνων
και φιλελλήνων που συγκροτήθηκε στην
Νέα Υόρκη με την επωνυμία Up Greek
Tourism για να βοηθήσει την Ελλάδα
τώρα που αυτή δυσκολεύεται να διαθέσει
κονδύλια για τουριστική προβολή.
Η ομάδα της Νέας Υόρκης τοποθέτησε
πρόσφατα επί 30 συνεχείς ημέρες
μια ηλεκτρονική γιγαντοαφίσα στην
περίφημη πλατεία Τάϊμς Σκουέαρ από την
οποία περνούν δεκάδες χιλιάδες άτομα
την ημέρα. Οι ψηφίδες των μωσαϊκών
εικόνων της αφίσας είναι φωτογραφίες
ομογενών που πλήρωσαν για την
ανάρτησή της.

Γιγαντοαφίσα στην πλατεία Τάιμς
της Νέας Υόρκης Up Greek Tourism
Την συναντήσαμε έξω από το κτίριο στο
οποίο είναι στημένη η γιγαντοαφίσα κι
εκεί η Καλομοίρα δήλωσε στην Ελληνική
Υπηρεσία της Φωνής της Αμερικής:
«Όπως βλέπετε υπάρχει εδώ μια τεράστια
αφίσα για την Ελλάδα. Προσπαθούμε
να σπρώξουμε τουρισμό στην Ελλάδα.
Ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια στην
Νέα Υόρκη και τώρα την συνεχίζουμε
εδώ στην Ουάσιγκτον με μια πολύ καλή
ομάδα και με μεγάλη επιτυχία. Θέλουμε
να βοηθήσετε κι εσείς μέσω του UpGreekTourism.gr».
Ο θετικός αντίκτυπος της πρωτοβουλίας
Up Greek Tourism ήταν κάτι που
χρειάζονταν η Ελλάδα στις Ηνωμένες
Πολιτείες ύστερα από την δημοσιότητα
που έδωσαν τα τηλεοπτικά κανάλια
στις μαζικές διαδηλώσεις και τις βίαιες
συγκρούσεις ανάμεσα σε αστυνομικούς
και αναρχικούς στην Αθήνα, τα τελευταία
δύο χρόνια.

Γιάννης Πόλης

VOA Greek

Τζιμ Στούκερ

VOA Greek

Οι γιγαντοαφίσες στην Ουάσιγκτον, την
Νέα Υόρκη και αργότερα σε άλλα μέρη
των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν ένα και
μόνο σκοπό –να πουν στους Αμερικανούς
ότι η ελληνική κρίση χρέους, την οποία
τους θυμίζουν καθημερινά τα τηλεοπτικά
κανάλια, έχει κάνει τον λαό της
Ελλάδας πολύ πιο φιλόξενο από ότι σε
οποιαδήποτε άλλη περίοδο της ιστορίας
του και έτοιμο να προσφέρει τα πάντα
για να διασφαλίσει πως οι τουρίστες από
τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ζήσουν φέτος
στην χώρα του την μαγεία ενός ονείρου
γεμάτου ιστορία και ομορφιά.

Εισέβαλε σε μαντρί της
Ρόδου για να κάνει σεξ
με... πρόβατο!
Κυριακή, 20 Μαΐου 2012
VOA Greek

Ρεβέκκα: «Μού φέρνει στην σκέψη όλα
τα καλά που έχουνε πει για την Ελλάδα
φίλοι μου που πέρασαν πέρσι εκεί ένα
υπέροχο καλοκαίρι. Είναι μια χώρα που
θέλω κι εγώ να επισκεφτώ».

VOA Greek

Συναντήσαμε εκεί τον Αρτ Δημόπουλο
(Art Dimopoulos), εκδότη του περιοδικού
Οδύσσεια που συντόνισε το στήσιμο της
γιγαντοαφίσας. Μας είπε μεταξύ άλλων:
«Επιδίωξη είναι να αυξήσουμε τον
τουρισμό στην Ελλάδα. Συνεργάστηκαν
μαζί μας πολλά άτομα, η ομογενειακή
εταιρία Capital Outdoor, η ΑΧΕΠΑ, και
το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο. Η
εξαίρετη αφίσα που με τις συνεισφορές
όλων αυτών φτιάξαμε και στήσαμε
εδώ στην καρδιά της Ουάσιγκτον είναι
ένα προσκλητήριο για επίσκεψη στην
Ελλάδα».
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Πως βλέπουνε όμως την γιγαντοαφίσα οι
περαστικοί που δεν έχουνε σχέση με την
Ελλάδα; Το ερώτημα υποβάλαμε σε τρείς
νέες κοπέλες και να τι μας απάντησαν:

Ρεβέκκα

Αρτ Δημόπουλος

και σε άλλες Αμερικανικές πόλεις. Μας
εκμυστηρεύτηκε: «Συζητάμε με την
Βοστώνη, την Ατλάντα και το Σικάγο.
Ελπίζουμε να επεκταθούμε γρήγορα
στις πόλεις αυτές για να βοηθήσουμε
την Ελλάδα και ιδιαίτερα το 20%
των πολιτών της που εργάζονται σε
τουριστικές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμά
μας νομίζω ότι είναι ένας καλός τρόπος
βοήθειας των αδελφών μας στην
Ελλάδα».

Εμπειρογνώμονες λένε πως η προώθηση
του τουρισμού είναι ένα από τα πιο
θετικά πράγματα που μπορούν να γίνουν
για την Ελλάδα. Το ασπάζεται αυτό
πλήρως ο Κωνσταντίνος Γεωργιάδης,
Διευθυντής του Ταξιδιωτικού
Πρακτορείου Αμφιτρύων, στην
Ουάσιγκτον, που δήλωσε στην κάμερά
μας:

Κωνσταντίνος Γεωργιάδης VOA Greek
«Τώρα είναι ο καλύτερος καιρός για
ταξίδι σε Ελληνικά νησιά, από άποψη
τιμών, από άποψη καιρού αλλά και
για την ενίσχυση της οικονομίας. Δεν
χρειαζόμαστε δάνεια. Μόνον τουρίστες
χρειαζόμαστε να έρθουν να γνωρίσουν
την όμορφη χώρα μας».
Ο Τζιμ Στούκερ (Jim Stoucker), που
ανήκει κι αυτός στην ομάδα που
υλοποίησε τα σχέδια για την τοποθέτηση
της αφίσας στην Ουάσιγκτον, ελπίζει
πως το πρόγραμμα θα συνεχιστεί τώρα

Δεν έχει προηγούμενο η
σπαρταριστή... υπόθεση που
αποκαλύφθηκε στη Ρόδο, με
πρωταγωνιστή έναν Τυνήσιο,ο
οποίος εισέβαλε σε μαντρί με
πρόβατα και απείλησε με μαχαίρι
τον κτηνοτρόφο! Όπως ομολόγησε
μετά την περιπετειώδη σύλληψή
του, σκοπός του ήταν να έχει
σεξουαλική επαφή με ένα πρόβατο!
Το απίστευτο περιστατικό
εκτυλίχθηκε όταν ο παράνομος
μετανάστης έγινε αντιληπτός
από τον κτηνοτρόφο μέσα στο
ποιμνιοστάσιό του. Παρά τις
εκκλήσεις του να φύγει, ο Τυνήσιος
του επιτέθηκε και προσπάθησε
να τον χτυπήσει με ένα ξύλο, ενώ
έσπασε το παρμπρίζ ενός παλιού
φορτηγού που ήταν σταθμευμένο
έξω από τη στάνη.
Όταν έφτασαν οι δυο γιοι του
κτηνοτρόφου για να τον βοηθήσουν,
ο Τυνήσιος τους απείλησε με
μαχαίρι, αλλά, έπειτα από σκληρή
πάλη, κατάφεραν να τον δέσουν
και να τον παραδώσουν στους
αστυνομικούς που είχαν ειδοποιηθεί
και φθάσει επί τόπου.
Στο τμήμα όπου οδηγήθηκε,ο
νεαρός αλλοδαπός ρωτήθηκε τι
γύρευε μέσα στον στάβλο και
άφησε άφωνους τους αστυνομικούς,
αποκαλύπτοντας με φυσικότητα ότι
ήθελε να βρει ένα από τα πρόβατα
για να κάνει σεξ!
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Το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανεγνώρισε το πτυχίο της Θεολογικής μας Ακαδημίας
Στην 12η απονομή πτυχίων της Θεολογικής μας Ακαδημίας, το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικός
Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, Ελλάδας) ανεγνώρισε το πτυχίο
της Θεολογικής μας Ακαδημίας. Την ανακοίνωση έκαμε επισήμως ο Πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά
Εξοχ. κ. Ε. Αγγελόπουλος, ο οποίος εργάστηκε πολύ για την αναγνώριση αυτή και τον ευχαριστούμε
θερμά.

Ο Μητροπολίτης Σωτήριος ομιλεί στους 700 και πλέον συνδαιτυμόνες,
οι οποίοι ἐλαβαν μέρος στην τελετή απονομής πτυχίων της Θεολογικής
Ακαδημίας.

Ο αριστεύσας της χρονιάς Νικόλαος Σιρμαλής κρατώντας το πτυχίο του και την εικόνα του
Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου, Προστάτη της Θεολογικής Ακαδημίας, με την οικογένεια του, τον
Μητροπολίτη Σωτήριο, τον Πρέσβη κ. Ε. Αγγελόπουλο, τον Γεν. Πρόξενο κ. Δ. Αζεμόπουλο
και τον Αρχιμ Ιγν. Δελή, Διευθυντή της Θεολ. Ακαδημίας.
Η τελετή απονομής πτυχίων της Θεολογικής μας Ακαδημίας ήταν, όπως κάθε χρόνο, επιτυχής σε όλα.
Επτακόσιοι και πλέον συνδαιτυμόνες παρεκάθησαν στο δείπνο. Κύριος ομιλητής ήταν ο Πρέσβης της
Ελλάδας κ. Ε. Αγγελόπουλος. Άλλοι ομιλητές ήταν ο Δήμαρχος Τορόντο κ. Rob Ford. Η γερουσιαστής
Παναγιώτα Πάππα-Merchant. Ο Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο κ. Δ. Αζεμόπουλος. Ο
Ομοσπονδιακός Βουλευτής κ. Δ. Καρύγιαννης. Ο Ομοσπονδιακός Βουλευτής κ. Κ. Μενεγάκης, ο
οποίος έφερε γραπτό μήνυμα του πρωθυπουργού κ. S. Harper. Ο π. Ιγν. Δελής Διευθυντής της ΤΟΤΑ. Η
πρόεδρος της Φιλοπτώχου Καναδά κ. Ε. Κουτσούγερα. Ο αριστεύσας της χρονιάς κ. Ν. Σιρμαλής και ο
Μητροπολίτης Σωτήριος.
Όπως κάθε χρόνο οι φοιτητές και όλος ο λαός έψαλλαν ύμνους και τραγούδια σε μία οικογενειακή
ατμόσφαιρα.
Το πτυχίο στον αριστεύσαντα ενεχείρησε ο κ. Ανδρέας-Μιχαήλ Χριστοδούλου, αντιπρόεδρος της
Θεολογικής Ακαδημίας, γιος του αείμνηστου Ι. Χριστοδούλου, ιδρυτή της Θεολογικής Ακαδημίας.
Για το νέο πανεπιστημιακό έτος όλα προβλέπονται αισιόδοξα και ο αριθμός των νέων φοιτητών θα είναι
μεγαλύτερος από κάθε άλλη χρονιά.
Εκ του Γραφείου της Ι. Μητρόπολης
15 Μαΐου 2012

ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Στο ελληνικό εστιατόριο “ΚΕΡΚΗΣ” τα μέλη του Συλλόγου των
ηλικιωμένων Grecian Seniors of B.C., γιόρτασαν με μεγάλη
επιτυχία την γιορτή της μητέρας. Η Πρόεδρος του Συλλόγου κα
Νιόβη Στεργίου ακούραστα για αρκετά χρόνια μαζί με το Διοικητικό
της Συμβούλιο με ομόνοια και συνεργασία διατηρούν ακμαίο
και ενεργητικό τον σύλλογο αυτό. Τα περισσότερα περισσεύουν
βλέποντας τις φωτογραφίες από την εκδήλωσή τους.

Στη γιορτή της Μητέρας παρευρέθηκε και ο Πρωτοπρεσβύτερος Δωρ.
Τρυφωνόπουλος με την πρεσβυτέρα, διακρίνονται με την πρόεδρο και μέλη
του Δ. Συμβουλίου του Συλλόγου Grecian Seniors.

Ο Πρέσβης της Ελλάδας κ.
Ε. Αγγελόπουλος εγχειρίζει
στον Μητροπολίτη Σωτήριο
το έγγραφο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,
με το οποίο αναγνωρίζεται
το πτυχίο της Θεολογικής
Ακαδημίας. Στο βάθος
διακρίνεται ο κ. Ανδρέας
Μιχαήλ Χριστοδούλου, ο
οποίος ενεχείρησε το πτυχίο
στον αριστεύσαντα Ν.
Σιρμαλή.

Ο Δήμαρχος Τορόντο
κ. Rob Ford
εγχειρίζει
στον Μητροπολίτη
Σωτήριο
συγχαρητήρια
πλακέτα,
επαινώντας το έργο
της Θεολογικής
Ακαδημίας.
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Oι Ευρυτάνες της Αμερικής
Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Αντώνης Ανακέφαλος

Tιμητική αναγνώριση του
φιλανθρωπικού, εκπαιδευτικού
και πατριωτικού έργου τους
είχαν οι Ευρυτάνες της
Αμερικής καθώς τιμήθηκαν από
την Αρχιεπισκοπή Αμερικής με
το “Μετάλιο Αγίου Παύλου” και
την “Τιμητική Περγαμηνή”.
Στις 6 Μαϊου 2012 στην
Κολομβία, πρωτεύουσα πόλη
της Νότιας Καρολίνας, σε
συνδυασμό με τον εορτασμό των

75 χρόνων της εκεί ελληνικής
κοινότητας Αγίας Τριάδος, στον
εξαίσιο νεόκτιστο Βυζαντινού
ρυθμού Ναό της, έλαβε χώρα,
μετά το τέλος της Αρχιερατικής
Θείας Λειτουργίας, μεγαλειώδης
αναγνώριση και επιβράβευση
του φιλανθρωπικού,
εκπαιδευτικού και πατριωτικού
έργου της ιστορικής Ενωσης
Ευρυτάνων Αμερικής “To
Βελουχι” που εδρεύει στη πόλη
Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας.
Η Ενωση Ευρυτάνων Αμερικής,
με 70 ετών ιστορία, έχει στο
ενεργητικό της κολοσσιαίο
έργο αγαθοεργίας προς όλες
τις κατευθύνσεις, όχι μόνο
στην Αμερική, αλλά και
στη γενέτειρα Ευρυτανία,
όπου έκτισε Γυμνάσιο και
Νοσοκομείο στο Καρπενήσι κι
έκανε την αρχή με έρανο μεταξύ
των μελών της και έπεισε το
ελληνικό κράτος να αναλάβει το
κτίσιμο και τη λειτουργία του
Γηροκομείου στο Καρπενήσι.

Και όχι μόνον!
Προικοδότησε νεανίδες
της Ευρυτανίας, βοήθησε
και βοηθεί Ευρυτάνες που
έχουν ανάγκη ανθρωπιστικής
βοήθειας, χορηγεί ετησίως
υποτροφίες δεκάδων χιλιάδων
δολαρίων σε σπουδαστές
στην Αμερική και Ελλάδα,
ενισχύει οικονομικά τους κατά
διαστήματα επισκεπτόμενους
απομακρυσμένες περιοχές της
Ευρυτανίας
εθελοντές
ιατρούς,
δημιούργησε
και διατηρεί
στην
Ευρυτανία
το αξιόλογο
πρόγραμμα
ενίσχυσης
νέων με
ειδικές
ανάγκες και
ικανότητες
και ενισχύει κατά καιρούς την
Θεολογική μας Σχολή στη
Μασαχουσέτη.
Για τα θεάρεστα αυτά έργα η
Ένωση έχει επισήμως βραβευθεί
με το Μεγαλόσταυρο του
Σωτήρος, την Ακαδημία Αθηνών
και την Κοινωνική Πρόνοια.
Τα τελευταία χρόνια η Ενωση
συνέβαλε δυναμικά και με
μεγάλες χρηματικές εισφορές
των μελών της και στην
ανάπτυξη των πολλών εκταρίων
θαυμάσιου Κέντρου Διακονίας
της Μητρόπολης Ατλάντας στο
Σάλεμ της Νότιας Καρολίνας.
Γνώστες των προαναφερθέντων
έργων, οι Σεβασμιώτατοι
Αρχιεπίσκοπος κκ Δημήτριος
και Μητροπολίτης Ατλάντας
κκ Αλέξιος τίμησαν την Ενωση
απονέμοντας σ΄αυτή το Μετάλιο
Αγίου Παύλου, το οποίον
αποτελεί την ανωτάτη τιμή
που απονέμεται εκ μέρους της
Εκκλησίας.
Το Μετάλιο Αγίου Παύλου
και την Τιμητική Περγαμηνή

Συνεδρίαση Ορθοδόξων &
Προχαλκηδονίων Κληρικών

παρέλαβε από τον Αρχιεπίσκοπο
ο πρόεδρος της Ενωσης κ.
Ιωάννης Γ. Πεσλής παρουσία
πολλών μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, μελών του
συλλόγου από τα διάφορα ανά
την Αμερική τμήματά της και
μελών του Δ.Σ των Θυγατέρων
Ευρυτανίας.
Ιδιαίτερη εντύπωση κατά την
επίδοση του Μεταλίου έκαναν
και τα όλως επαινετικά λόγια,
τόσο του Σεβασμιωτάτου
Αρχιεπισκόπου κκ Δημητρίου
όσο και του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτη Ατλάντας κκ
Αλεξίου. Η Ένωσή σας, είπε
ο Αρχιεπίσκοπος, αποτελεί
παράδειγμα προς μίμηση. Ο
Θεός να ευλογεί το έργο σας και
να χαρίζει υγεία και ευτυχία σε
εσάς και στις οικογένειές σας
προς συνέχιση του αγαθοποιού
σας αυτού έργου.
Με ενθουσιασμό επίσης
αναφέρθηκε στο έργο της
Ενωσης, όπως έκανε και σε
επιστολή του προς την Ενωση, ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Ατλάντας κκ. Αλέξιος. Η
Ενωσή σας, είπε, δικαίως είναι
σεβαστή και εκτιμείται για την
ενίσχυσή της προς τους νέους
καθώς και για τις τόσες άλλες
φιλανθρωπικές της προσπάθειες.
Γι’ αυτό σας το πνεύμα, το
ήθος, και τον χαρακτήρα, αξίως
λαμβάνετε παρά της Εκκλησίας
μας την ανωτάτη αυτή
αναγνώριση, το Μετάλιο του
Αγίου Παύλου. Συγχαρητήρια
και πλούσια την παρά του
Υψίστου ευλογία του έργου
της Ενωσής σας καθώς και των
οικογενειών σας”.
Το Prasia com εύχεται στην
Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής
“ ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ “ θερμά
συγχαρητήρια στην όλη πορεία
τους και στο δυναμικό ΔΣ
του συλλόγου καλή δύναμη.
Θα είμαστε πάντα αρωγοί στο
σημαντικό έργο σας

1. Προβλήματα νεολαίας,
προερχόμενα από άλλες θρησκείες
και φιλοσοφικές ιδεολογίες.
2. Οι κίνδυνοι του διαδικτύου και
οι κοινωνικές δικτυώσεις για τη
νεολαία μας και τους πιστούς.
3. Να μιλάμε με την ίδια γλώσσα
στις κυβερνήσεις του Καναδά.

Την Τρίτη 22 Μαΐου 2012, έγινε η
ετήσια συνεδρίαση των Ορθοδόξων
και των Προχαλκηδονίων
Ορθοδόξων Κληρικών της περιοχής
Τορόντο, στην Ελληνική Ορθόδοξη
Μητρόπολη Τορόντο (Καναδά).
Συμμετείχαν 38 Κληρικοί. Μεταξύ
αυτών ο Αρχιεπίσκοπος Ματθίας,
της Αιθιοπικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας, ο Επίσκοπος
Χριστοφόρος, ο Μητροπο-λίτης
Yurij, της Ουκρανικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας του Καναδά και ο
Μητροπολίτης Σωτήριος.
Ήταν Κληρικοί από τις κάτωθι

Ορθόδοξες Εκκλησίες: Ελληνική,
Ρωσική, Σερβική, Ρουμανική,
Βουλγαρική και Ουκρανική. Και
από τις Προχαλκηδόνιες Εκκλησίες
ήταν κληρικοί από την Αρμενική,
Κοπτική και Αιθιοπική.
Η συνεδρίαση άρχισε με
αναστάσιμο Όρθρο, ο οποίος
τελέσθηκε στον Ι.Ν του Αγ. Ιωάννου
του Θεολόγου από τους Ελληνες
Ορθοδόξους Ιερείς και όλοι οι άλλοι
παρηκολούθησαν.
Της συνεδρίασης προέστη ο
Μητροπολίτης Σωτήριος. Τα θέματα
τα οποία μελετήθησαν ήταν τα
κάτωθι:

4. Αλληλοβοήθεια στα
προγράμματα νεολαίας και χρήση
κοινών βοηθημάτων.
Κάθε Φθινόπωρο γίνεται
ένας Εσπερινός σε μία από
τις Εκκλησίες, σύμφωνα με
την παράδοση της εκκλησίας
αυτής από τους κληρικούς της
Εκκλησίας αυτής και όλοι οι άλλοι
παρακολουθούν. Ο Εσπερινός του
τρέχοντος έτους, θα γίνει την Τρίτη
30 Οκτωβρίου, στον Ι.Ν. Παναγίας
και Αγ. Ιωσήφ της Κοπτικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Η πολύ επιτυχής αυτή συνεδρία
τελείωσε με πασχαλινό γεύμα, το
οποίο παρέθεσε προς όλους η Ιερά
μας Μητρόπολη.
Από το Γραφείο της Ι. Μητρόπολης
23 Μαΐου 2012

O Boris Johnson κατευθύνθηκε
για τον Παρθενώνα
17/5/2012

Στην Αθήνα έφθασε ο δήμαρχος του Λονδίνου προκειμένου να
παραλάβει την Ολυμπιακή Φλόγα. Ωστόσο, πριν εμφανιστεί για την
επίσημη τελετή προτίμησε να ζήσει σαν απλός τουρίστας. Αμέσως
μόλις το αεροπλάνο του προσγειώθηκε στην ελληνική πρωτεύουσα,
ο Boris Johnson κατευθύνθηκε για τον Παρθενώνα όπου απόλαυσε
την ομορφιά των αρχαίων μνημείων.

Δεν δίστασε μάλιστα να στηθεί στην κάμερα του κινητού του και να
φωτογραφηθεί παίρνοντας μαζί τους τις αναμνήσεις μίας σύντομης
αλλά ευχάριστης επίσκεψης. Αργότερα συναντήθηκε με τον David
Beckham και οι δύο άνδρες μαζί τη βρετανική ολυμπιακή ομάδα θα
παραλάβουν σήμερα τη Φλόγα ώστε να τη μεταφέρουν στο Λονδίνο
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
ΠΗΓΗ: DAILY MAIL

Φωτογραφική μηχανή
πωλήθηκε για 2.160.000 ευρώ
Leica O-Serie (νούμερο 116)
Ένα νέο παγκόσμιο
ρεκόρ σε
δημοπρασία για
μια γερμανική
φωτογραφική
μηχανή του 1923
καταγράφηκε,
καθώς μια Leica OSerie (νούμερο 116)
πωλήθηκε έναντι
2.160.000 ευρώ σε
δημοπρασία της Galerie Westlicht στη Βιένη. Η συγκεκριμένη
φωτογραφική μηχανή που διατέθηκε στον πλειστηριασμό στην
αρχική τιμή των 300.000 ευρώ και σύμφωνα με εκτιμητές η αξία
της ήταν μεταξύ 600.000 και 800.000 ευρώ, πωλήθηκε τελικά
1.800.000 ευρώ, ποσό που μαζί με τους φόρους ανήλθε στα
2.160.000 ευρώ.
Το προηγούμενο
παγκόσμιο
ρεκόρ είχε
καταγραφεί
το 2011 με
1.320.000
ευρώ για μια
Leica O-Serie
(νούμερο 117)
που πωλήθηκε
σε δημοπρασία επίσης στη Βιένη του οίκου Βέστλιχτ, ο οποίος
είναι από τους πιο φημισμένους παγκοσμίως στον τομέα
της φωτογραφίας. Παρότι το όνομα του νέου κατόχου της
φωτογραφικής μηχανής δεν δημοσιοποιήθηκε, αυτή η τιμή ρεκόρ,
υψηλότερη κατά 800.000 ευρώ, δείχνει το ολοένα και εντονότερο
ενδιαφέρον για τις παλιές φωτογραφικές μηχανές, μια τάση που
συναντάται και στην αγορά της φωτογραφίας. Το 2007, η πρώτη
Leica O-Serie (νούμερο 107) που τέθηκε σε δημοπρασία από τον
οίκο Βέστλιχτ πωλήθηκε 336.000 ευρώ.

6 Γνώμη

ΚΟΤΟΠΙΤΑ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ

ΣΝΙΤΣΕΛ ΓΕΜΙΣΤΑ
ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΥΡΙΑ
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ
4 σνίτσελ μοσχαρίσια μεγάλα
και λεπτά (εσκαλόπ)
1 ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο
2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα
1 κ.σ. ρίγανη
300 γρ. μανιτάρια κομμένα σε φέτες
200 γρ. τυριά διάφορα τριμμένα
1 φλ. του τσαγιού τυριά τριμμένα
για επικάλυψη
λάδι για το σοτάρισμα
ΡΑΤΑΤΟΥΙΓ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
1 μελιτζάνα φλάσκα κομμένη σε κυβάκια
1 πιπεριά κίτρινη κομμένη σε κυβάκια
1 πιπεριά κόκκινη κομμένη σε κυβάκια
2 καρότα κομμένα σε κυβάκια
2 ντομάτες κομμένες σε κυβάκια
2 κολοκύθια κομμένα σε κυβάκια
1 φύλλο δάφνη
2 σκελίδες σκόρδο
1/2 ποτήρι λευκό κρασί
2 κόκκοι μπαχάρι
λίγο θυμάρι
αλάτι, πιπέρι
ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΤΣΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ
3 κόκκινες πιπεριές Φλωρίνης
1 ξερό κρεμμύδι
300 ml ζωμός κότας λάδι
1 κ.σ. πάπρικα γλυκιά αλάτι,
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Παίρνουμε σνίτσελ καλά χτυπημένα και τα αλατοπιπερώνουμε και από τις δύο πλευρές.
• Σε σκεύος βάζουμε λίγο λάδι (ή βούτυρο) και
σοτάρουμε τα κρεμμύδια και τα μανιτάρια. Τα
αφήνουμε στην άκρη να κρυώσουν και ρίχνουμε τα
200 γρ. τριμμμένα τυριά και τη ρίγανη.
• Γεμίζουμε τα σνίτσελ, τα τυλίγουμε σε ρολό και
κλείνουμε καλά με οδοντογλυφίδες. Σε καθαρό σκεύος ρίχνουμε λάδι και σοτάρουμε τα σνίτσελ σε μέτρια
φωτιά για 10 λεπτά,
γυρίζοντάς τα 3-4 φορές,
μέχρι
να χρυσίσουν, χωρίς να
καούν.
• Τα τοποθετούμε σε πιρέξ, τα
πασπαλίζουμε με τα
υπόλοιπα τυριά και τα
ψήνουμε λίγο πριν σερβίρουμε σε ζεστό γκριλ ή στον
φούρνο, μέχρι να λιώσει το
τυρί.
Ετοιμάζουμε το ρατατούιγ
λαχανικών: Τηγανίζουμε
πρώτα τις μελιτζάνες και στη
συνέχεια ρίχνουμε τα
υπόλοιπα λαχανικά (εκτός από τις ντομάτες) να σοταριστούν μέχρι να μαλακώσουν και στο τέλος βάζουμε το σκόρδο.
• Στο τέλος του σοταρίσματος, σβήνουμε με το κρασί. Προσθέτουμε τις ντομάτες, τη δάφνη και το μπαχάρι. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και βράζουμε για
20 λεπτά, με προσοχή σε μέτρια φωτιά, για να μην
κολλήσουν τα λαχανικά.
Ετοιμάζουμε τη σάλτσα πιπεριάς: Κόβουμε τις πιπεριές και το κρεμμύδι και τα σοτάρουμε σε λάδι μέχρι
να μαλακώσουν.
• Προσθέτουμε τον ζωμό κότας, το θυμάρι, αλατοπιπερώνουμε και βράζουμε για 20-30
λεπτά.
• Πολτοποιούμε το μείγμα στο
multi, ρίχνουμε την πάπρικα και
αν χρειάζεται, την ξαναβάζουμε να
βράσει μέχρι να «δέσει» η σάλτσα.
Συμβουλές: Μπορείτε να διατηρήσετε τη σάλτσα σε γυάλινο βάζο
στο ψυγείο. Ταιριάζει πολύ με ζυμαρικά, κοτόπουλο ή ψάρι.
• Το ρατατούιγ κρατάει περίπου
1 εβδομάδα και, εκτός από σκέτο
(είναι σαν μπριάμ), μπορείτε να το
σερβίρετε με φέτα τριμμένη από
πάνω, ενώ συνοδεύει ψάρι, κοτόπουλο, λουκάνικα και μπιφτέκια.

ΥΛΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΛΟ
4 κούπες αλεύρι
2 κ.σ. ελαιόλαδο
λίγο αλάτι
ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΜΙΣΗ
1 κοτόπουλο ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
1 χουφτίτσα ρύζι
3 χωριάτικα αβγά
3 κρεμμύδια ξερά
κομμένα σε τέταρτα
χυμός λεμόνι και λίγο νερό
αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Ετοιμάζουμε το φύλλο: Ανακατεύουμε όλα τα υλικά
μαζί, τα ζυμώνουμε πολύ καλά, τα κάνουμε μικρά
μπαλάκια, τα αλείφουμε με λίγο λάδι και τα
αφήνουμε όλη νύχτα στο ψυγείο να «ξεκουραστούν».
• Την επόμενη ημέρα, βουτάμε τα μπαλάκια στο
αλεύρι και ανοίγουμε σε πολύ λεπτό φύλλο, με
αλεύρι στη χούφτα μας. Κάθε φύλλο που ανοίγουμε
το βρέχουμε με ελαιόλαδο πριν τοποθετήσουμε το
επόμενο από πάνω.
Θα χρειαστούμε 11 φύλλα.
Για τη γέμιση: Βράζουμε το κοτόπουλο με τα
κρεμμύδια, το ρύζι, μπόλικο αλάτι και φρέσκο πιπέρι,
λίγο λεμόνι και λίγο νερό, μέχρι το φαγητό να
«πιει» τα υγρά του. Μετά το βράσιμο, ξεψαχνίζουμε
το κοτόπουλο και ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί
με λίγο λάδι. Προσθέτουμε τα 3 αβγά.
• Στρώνουμε σε λαδωμένο ταψί 6 φύλλα. Οπως
είναι απανωτά τα παίρνουμε με τον πλάστη και τα
τοποθετούμε στο ταψί. Απλώνουμε τη μισή
γέμιση, από πάνω στρώνουμε 1 φύλλο και βάζουμε
την υπόλοιπη γέμιση.
Σκεπάζουμε με τα υπόλοιπα 4 φύλλα, προσέχοντας
να μην ακουμπάνε στα τοιχώματα του ταψιού.
• Ψήνουμε στον φούρνο στους 200°C για 1 ώρα.
Καλοφάγωτη!
Συμβουλές: Το κόθωρο γίνεται με τα κάτω φύλλα,
που τα απλώνουμε λίγο στα τοιχώματα του ταψιού
όταν τα βάζουμε και τα γυρνάμε μετά, τα τυλίγουμε
σαν πλεξούδα και τα αλείφουμε με λίγο λάδι.
• Τα φύλλα πρέπει να ανοιχτούν πολύ λεπτά, σαν
τσιγαρόχαρτα.

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
ΜΕ ΓΙΑΟΥΡΤΙ
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ
6 μελιτζάνες
4 ντομάτες ώριμες
4 σκελίδες σκόρδο
ψιλοκομμένες
250 γρ. γιαούρτι
πρόβειο ή
στραγγιστό
ελαιόλαδο
100 ml ζωμός κοτόπουλο,μαϊντανός,
Αλάτι,φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Κόβουμε τις μελιτζάνες σε φέτες και τις βουτάμε σε
αλατόνερο για λίγη ώρα, ώστε να ξεπικρίσουν. Τις
στραγγίζουμε και τις τοποθετούμε σε απορροφητικό
χαρτί για να στεγνώσουν.
• Τις τηγανίζουμε σε καυτό λάδι για λίγο, γυρίζοντάς
τις και από τις δύο πλευρές για να πάρουν χρυσαφί
χρώμα. Σε πιατέλα στρώνουμε απορροφητικό χαρτί
και απλώνουμε τις μελιτζάνες για να απορροφηθεί το
επιπλέον λάδι.
• Περνάμε τις ντομάτες από τον τρίφτη και τις
σοτάρουμε σε βαθύ τηγάνι.
• Προσθέτουμε το σκόρδο, ανακατεύουμε ελαφρά
και αλατοπιπερώνουμε. Συμπληρώνουμε με τον
ζωμό και αφήνουμε να δέσει η σάλτσα μας σε μέτρια
θερμοκρασία, σκεπάζοντας το τηγάνι.
• Σερβίρουμε σε πιατέλα βάζοντας τις μελιτζάνες
σε δύο ή τρεις σειρές, περιχύνοντας με τη σάλτσα
ντομάτας. Από πάνω βάζουμε το δροσερό γιαούρτι
και στρώνουμε με κουτάλι.
• Περνάμε τον μαϊντανό από παγωμένο νερό και τον
κόβουμε σε μέτρια κομμάτια. Πασπαλίζουμε πάνω
από το γιαούρτι.

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ
ΥΛΙΚΑ
1 κοτόπουλο κομμένο σε 4 μερίδες
1 κιλό φασολάκια καθαρισμένα
και κομμένα
1/2 κιλό ντομάτες
ξεφλουδισμένες,
ξεσποριασμένες και
κομμένες σε κυβάκια
300 γρ. κρεμμύδι
ψιλοκομμένο
1 σκελίδα σκόρδο
ολόκληρη
1 φύλλο δάφνη
1/2 ματσάκι δυόσμος ψιλοκομμένος
400 ml ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι λευκό φρεσκοτριμμένο

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Αλατίζουμε το κοτόπουλο και το σοτάρουμε σε
κατσαρόλα με 100 ml ελαιόλαδο και σε πολύ δυνατή φωτιά,
μέχρι να ροδοκοκκινίσει και από τις δύο πλευρές.
• Αφαιρούμε το κοτόπουλο από την κατσαρόλα και
προσθέτουμε τα φασολάκια. Σοτάρουμε για περίπου 5
λεπτά. Προσθέτουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο σοτάρουμε
για 5 λεπτά ακόμη και στο τέλος ρίχνουμε την ντομάτα,
τη δάφνη, ανακατεύουμε και βράζουμε για 5 λεπτά.
• Βάζουμε ξανά το κοτόπουλο στην κατσαρόλα,
προσθέτουμε το υπόλοιπο λάδι, σκεπάζουμε με το καπάκι
και σιγοβράζουμε το φαγητό για περίπου 50 λεπτά.
• Στα πρώτα 15 λεπτά, αφαιρούμε τα στήθη από την
κατσαρόλα και θα τα ξαναβάλουμε στο τέλος.
Σημείωση: Αν 15 λεπτά πριν το τέλος του μαγειρέματος το φαγητό έχει πολλά υγρά, ξεσκεπάζουμε την
κατσαρόλα και βράζουμε μέχρι να εξατμιστούν. Το φαγητό
θα πρέπει να μείνει χωρίς καθόλου υγρά. Τότε μόνο
αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε τον δυόσμο και
αλατοπιπερώνουμε.
Συμβουλές: Αφήνουμε το φαγητό στην κατσαρόλα για 30
λεπτά πριν το σερβίρουμε. Αυτό θα του δώσει «σώμα» και
γεύση.
• Την ώρα που σερβίρουμε μπορούμε να σουρώσουμε το
φαγητό για να φύγει το πολύ λάδι. Καλό δε, είναι, όταν
αφαιρεθεί το πολύ λάδι να προσθέσου-με ελάχιστο φρέσκο.

AΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ ΣΤΙΦΑΔΟ
ΥΛΙΚΑ

1 κιλό αγριογούρουνο
κομμένο σε μερίδες με το κόκαλο
1 φλ. του τσαγιού ελαιόλαδο
1/2 κιλό κρεμμυδάκια στιφάδου
1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά
2 ποτήρια λευκό κρασί
1 ολόκληρο σκόρδο
2-3 κ.σ. πελτές ντομάτας
κλωνάρια φρέσκου δεντρολίβανου
νιφάδες μπούκοβο, προαιρετικά

ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΙΝΑΔΑ
1 μπουκάλι κόκκινο
κρασί
2 κλωνάρια σέλερι
1 καρότο
μαύρο πιπέρι
χοντροκομμένο
και κόκκοι διαφόρων
πιπεριών
κόκκοι μπαχάρι
4-5 κόκκοι κάρδαμο
1 ξύλο κανέλα
5-6 καρφάκια γαρίφαλο

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Ετοιμάζουμε τη μαρινάδα και βάζουμε το κρέας
τουλάχιστον από το προηγούμενο βράδυ. Την επομένη, το
στεγνώνουμε με απορροφητικό χαρτί.
• Σε μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και
σοτάρουμε για λίγο το κρέας από όλες τις μεριές. Το
αφαιρούμε από το τηγάνι και στο ίδιο λάδι σοτάρουμε τα
κρεμμυδάκια στιφάδου, αφού πρώτα τα έχουμε πλύνει και
στεγνώσει πολύ καλά. Προσθέτουμε και τη γλυκιά πάπρικα.
• Αφαιρούμε τα κρεμμυδάκια και ξαναβάζουμε το κρέας.
Ρίχνουμε μαύρο χοντροκομμένο πιπέρι, τους κόκκους
πιπεριών και μπαχαριού που είχαμε χρησιμοποιήσει στη
μαρινάδα, καθώς και τα ξύλα κανέλας και τα γαρίφαλα.
• Προσθέτουμε το ολόκληρο σκόρδο, σβήνουμε με το 1
ποτήρι λευκό κρασί, ανακατεμένο με τον πελτέ ντομάτας.
Αφήνουμε για 2 λεπτά, προσθέτουμε τα κρεμμυδάκια
στιφάδου, το δεύτερο ποτήρι κρασί, αλάτι και κλωνάρια
φρέσκου δενδρολίβανου.
Σημείωση: Αν θέλουμε, βάζουμε και λίγο από το ζουμί της
μαρινάδας.
• Σκεπάζουμε την κατσαρόλα ή τη γάστρα και
μαγειρεύουμε σε εξαιρετικά χαμηλή φωτιά (στη θέση 1
ή 2), έως ότου μαλακώσει πολύ το κρέας και μελώσει η
σάλτσα. Σημειώσεις: Κατά τη διάρκεια του ψησίματος
προσθέτουμε λίγο βραστό νερό, αν «σώνεται» η
σάλτσα. Συνήθως δεν χρειάζεται, γιατί βγάζουν νερό τα
κρεμμυδάκια.
• Στα 5 λεπτά πριν από το τέλος προσθέτουμε,
αν θέλουμε, νιφάδες από μπούκοβο.
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VIVA Vancouver transforms city
streets into vibrant summer spaces
Granville, Robson Square among
key areas to be activated for public
Back by popular demand, the City
of Vancouver’s VIVA Vancouver
program kicks off this summer,
transforming street spaces like
Granville and Robson Square
into inviting temporary public
spaces where people can stop, sit
and relax, hang out with friends
and meet their neighbours.
“Building on the success and
popularity of last year’s familyfriendly program, VIVA Vancouver will once again re-imagine
our streets in innovative new
ways,” said Mayor Gregor Robertson. “We know there’s huge
demand from the public to get
out and enjoy our public spaces,
and to do it in new and creative
ways.
“Building strong business and
community partnerships is an
important objective of the VIVA
Vancouver program, and I want
to thank all of our partner organizations who will help bring our
streets to life this summer.”
The free program capitalizes on
Vancouverites’ love of the outdoors by promoting a culture
of walking and spending time
outside in vibrant urban settings
across the city. VIVA Vancouver
provides people of all ages with
opportunities to enjoy themselves
all summer long through new
pop-up plazas, pop-up decks, and
pedestrian streets featuring local
arts and culture. VIVA Vancouver differs from car-free days that
are one-day, large-scale events.
VIVA Vancouver and its key
partners, the Downtown Vancouver Business Improvement Association (DVBIA) and TransLink,
are working with several other
local community and business
organizations to deliver an exciting program.
“We’ve learned you can’t just
‘build it and they will come,’”
says Charles Gauthier, Executive Director of the DVBIA, of
Granville Street. “VIVA Vancouver has been a great partnership

to actively manage the street as a
temporary public space. We look
forward to another great summer.”
Temporary public spaces and activations planned for this summer
include those listed below. VIVA
Vancouver will continue to work
with communities and business
organizations to add other opportunities throughout the summer.
•
As in 2011, downtown
Granville Street (between Smithe
and Hastings streets) will be
transformed into a pedestrian
corridor with full road closures
on weekends. Between June 23
and Labour Day (September 3),
VIVA Granville will feature community events and other unique
activations for people to enjoy.
•
The 800-block of Robson Street, between the Provincial Law Courts and the Vancouver Art Gallery, will become a
temporary pedestrian plaza with
full road closures every day between June 23 and Labour Day.
It will include a unique seating
installation called Pop Rocks.
•
On-street murals will
be painted on the asphalt in Marpole, West End and Mt. Pleasant,
with help from community members. This is being done as part of
the community planning process
in the West End and Marpole and
supports Mt. Pleasant’s existing
Community Plan.
•
Livable Laneways market series, featuring local art, live
music and food returns to Mt.
Pleasant for three Saturday evenings: July 21, July 28 and August 4.
•
Parallel Park, a pop-up
deck, will remain in place in Mt.
Pleasant at E. 14th and Main.
A new pop-up deck, called Hot
Tubs, will be introduced in the
South Hill area.
VIVA Vancouver encourages
sustainable and active transportation by creating safer and more
interesting spaces for walking
and cycling. It aligns with Vancouver’s Transportation Plan and
Greenest City 2020 Action Plan
objectives.

Ministry of Health

Consultations kick off
on seniors advocate
VICTORIA Μay 29, 2012 - Ten
public consultations will take place
throughout the province in the
coming weeks as one of the ways
seniors, their families, service
providers, and other organizations
can help shape the future role of a
seniors advocate.
To register to attend one of the public meetings in person, people
can phone 1 855 356-9614 or email:
SeniorsAdvocate@gov.bc.ca
People unable to attend a consultation can still have their say on
the role of an advocate until the end
of July by emailing or writing.
This input will help define options
for the role and function of the
Office of the Seniors Advocate,
including how the office could
collaborate with existing organizations.
“Through the seniors action plan,
we are changing the way seniors
access and receive care throughout
B.C.,” said Health Minister
Michael de Jong, who kicked off the
public consultations in Victoria.
“But we cannot move forward without consulting the groups most
affected, seniors and their families.
We are listening to what
British Columbians want from a
seniors advocate.”
The commitment to establish an Office of the Seniors Advocate is a
key component of the Province’s
seniors action plan that was
announced on Feb. 14, 2012. An advocate supports the commitment in
that plan to ensure a more accessible, transparent and accountable
approach to seniors care.
“It is important that the role of the
seniors advocate be determined
not just by government, but by seniors and their families, as well as
caregivers and service providers,”
added Parliamentary Secretary for
Seniors to the Minister of Health
Ron Cantelon. “That is why engaging the public to help develop the
Office of the Seniors Advocate is so
important.”

Former Paralympian and computer skills program win 2012
Access and Inclusion Awards
May 29, 2012
A former Paralympic athlete and a computer skills program for people with disabilities are the winners of the City of Vancouver’s 2012
Access and Inclusion Awards.
Mayor Gregor Robertson presented the awards today to Paul Gauthier, a four-time Paralympian and to the Neil Squire Society’s Computer Comfort program during a special City Council meeting ceremony.
“Both of these recipients are outstanding representatives of the spirit
of the Access and Inclusion Awards,” said Mayor Robertson. “Their
efforts to provide help and services to people with disabilities are
invaluable to the City of Vancouver’s ongoing efforts to be one of
the most accessible and inclusive cities in the world.”
The Access and Inclusion Awards recognize individuals and organizations that have demonstrated leadership and commitment to enhancing accessibility, inclusion, universality, and the elimination of
any barriers that may impede full participation of persons with any
type of disability in community life. Gauthier was presented with the
award in the Individual category. A veteran athlete, he has competed
in boccia at an elite level since 1990. Along with his sports achievements, he has been involved in many initiatives that have improved
the lives of people with disabilities and enabled them to fully participate in society.
He serves as the Network Coordinator of the British Columbia Personal Supports Network and has been involved in the Equipment
and Assistive Technology Initiative. He also volunteers with the BC
Coalition of People with Disabilities.
The Computer Comfort program of the Neil Squire Society received
the Organization category award for helping people with significant
physical disabilities develop computer skills. This free program,
available locally and nationally, offers one-on-one computer tutoring in a supportive, volunteer-driven, client-centered environment.
Participants also can benefit from receiving donated home computers and ongoing technical support.
Honourable mentions in both categories were awarded to The Cleaning Solution, an organization that helps individuals recovering from
mental illness return to the workplace, and to mental health advocate
Kim Calsaferri.

The launch of this consultation process is one of the key deliverables
in the seniors action plan. More
information about the plan, including progress on various actions and
a discussion paper on the seniors
advocate, can be found online at:
www.seniorsbc.ca

www.contemporaryrailings.com
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Τρίτος στην Ευρώπη ο Σαμιλίδης
στην κολύμβηση

ÁèëçôéêÜ
Ανησυχία με Νίνη
Με πρόβλημα στην ωμοπλάτη
αποχώρησε από την προπόνηση ο
Σωτήρης Νίνης. Δεν πρόκειται για
κάτι ανησυχητικό κάνουν λόγο οι
πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού
επιτελείου της Εθνικής.
Ο διεθνής μεσοεπιθετικός
διαμαρτυρήθηκε για πόνους και
κρίθηκε σκόπιμο να διακόψει το
πρόγραμμα και να υποβληθεί σε
εξετάσεις.
Οι πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι
ανησυχητικές και πιθανότατα δεν
υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, αλλά
επειδή το Euro πλησιάζει και στις 8 Ιουνίου έχουμε τον αγώνα με την Πολωνία, το τιμ της Εθνικής δεν
θέλει να ρισκάρει με τον ποδοσφαιριστή, πόσο μάλλον ο Φερνάντο Σάντος.

Τζούντο: Χρυσό μετάλλιο στο Γκραν
Σλαμ της Μόσχας ο Ηλίας Ηλιάδης
Κυριακή, 27 Μαΐου, 2012

Το χρυσό μετάλλιο της
κατηγορίας των -90 κιλών
κατέκτησε ο Ηλίας Ηλιάδης,
στο γκραν σλαμ της Μόσχας.
Ο Ελληνας τζουντόκα ήταν
εντυπωσιακός, νικώντας με
χαρακτηριστική άνεση στο
δρόμο για τον τελικό τους
Κομρονσόχ Ουστοπιρίγιον
(Τατζικιστάν), Καμίλ
Μαγκομέντοφ (Ρωσία) και
Μίλαν Ραντλ (Σλοβακία). Στον
τελικό βρήκε απέναντί του
τον Ρώσο Γκριγκόρι Σουλέμιν
και, παρά το γεγονός ότι ο
αγώνας έμοιαζε ισορροπημένος,
μία κίνηση του «χρυσού»
Ολυμπιονίκη της Αθήνας ήταν
αρκετή για να του δώσει τη νίκη
με ippon, 2.45 μετά την έναρξη
της συνάντησης.
Πηγή: ΑΜΠΕ

Χάντμπολ: Το θαύμα
του Διομήδη Άργους
Τρίτη, 29 Μαΐου, 2012
Η κατάκτηση του Τσάλεντζ Καπ
από τον Διομήδη Αργους αποτελεί
αναμφίβολα τη μεγαλύτερη
επιτυχία του ελληνικού χάντμπολ σε
συλλογικό επίπεδο και παράλληλα
το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο
που κατακτά επαρχιακή ομάδα
σε οποιοδήποτε άθλημα. Πέρα
από αυτά, όμως, ο θρίαμβος των
«λύκων» μοιάζει να ανατρέπει κάθε
έννοια λογικής που υπάρχει στον
αθλητισμό: Ομάδα από μία χώρα
που δεν έχει ιδιαίτερη παράδοση
στο χάντμπολ, από ένα μάλλον
αδύναμο πρωτάθλημα, το οποίο
μάλιστα βρίσκεται σε συνεχή πτώση
τα τελευταία χρόνια.
Σωματείο ερασιτεχνικό, με
μπάτζετ πολύ μικρό σε σχέση με
τους αντιπάλους που κλήθηκε να
αντιμετωπίσει. Απουσία έδρας,
αφού το μικρό γηπεδάκι του Αργους
ούτε κατά διάννοια πληροί τις
ελάχιστες προδιαγραφές της EHF.
«Ρούκι» προπονητής, που μέχρι
πέρυσι ακόμη ίδρωνε τη φανέλα της
ομάδας (και άρα προφανώς δεν έχει
προλάβει να... σκοτώσει τον παίκτη
μέσα του). Ελλειψη εμπειριών σε
αυτό το επίπεδο, πλην μεμονωμένων
παικτών, και υστέρηση σε εναλλακτικές λύσεις, πίσω από την
-ομολογουμένως δυνατή- πρώτη
επτάδα.
Κι όμως, αυτή η ομάδα πανηγύρισε
χθες μέσα στο Τουν την κατάκτηση
ενός ευρωπαϊκού τροπαίου, έκανε
υπερήφανη μία ολόκληρη πόλη
και (ίσως) έδειξε ένα διαφορετικό
δρόμο προς την επιτυχία στον
ταλαιπωρημένο -οικονομικά και όχι
μόνο- ελληνικό αθλητισμό.
Πηγή: ΑΜΠΕ

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012
Το δεύτερο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
κολύμβησης που διεξάγεται στο Ντέμπρετσεν πανηγυρίζει
η Ελλάδα, με τον Παναγιώτη Σαμιλίδη που κατέκτησε το
χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των 200μ. πρόσθιο με χρόνο
2:09.72, συντρίβοντας εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε
κάνει στον χθεσινό προκριματικό (2:10.61).
Το χρυσό μετάλλιο πήρε ο ανίκητος Ούγγρος Ντάνιελ
Γκιούρτα με 2:08.60, που αποτελεί και ρεκόρ αγώνων, ενώ
δεύτερος τερμάτισε ο Γερμανός Μάρκο Κοχ με 2:09.26.
Πρόκειται για μία μεγάλη επιτυχία για τον 19χρονο
κολυμβητή του ΑΝΟ Αργυρούπολης Παναγιώτη Σαμιλίδη,
που ανεβαίνει σταθερά καθώς πέρυσι κατέκτησε δύο χρυσά
μετάλλια στο Ευρωπαϊκό εφήβων/νεανίδων και ένα χρυσό
και ένα χάλκινο στο Παγκόσμιο της ίδιας κατηγορίας. Εδωσε
μάλιστα το «παρών» στο Παγκόσμιο της Σανγκάης, όμως
λίγοι περίμεναν τέτοια θεαματική εξέλιξη σε τόσο σύντομο
χρονικό διάστημα. Ο νεαρός πρωταθλητής μας ξεκίνησε
πολύ δυνατά, οδήηγσε την κούρσα στα πρώτα 100μ. και στη
συνέχεια κατάφερε να κρατηθεί κοντά στους Γκιούρτα και
Κοχ, διατηρώντας μάλλον άνετα την τρίτη θέση.
Τα αποτελέσματα του τελικού στα 100μ. πρόσθιο των
ανδρών:
1. Ντάνιελ Γκούρτα (Ουγγαρία)
2:08.60 (ρεκόρ αγώνων)
2. Μάρκο Κοχ (Γερμανία)
2:09.26
3. Παναγιώτης Σαμιλίδης (ΕΛΛΑΔΑ) 2:09.72
4. Κρίστιαν Φομ Λεν (Γερμανία)
2:10.61
5. Φλάβιο Μπιτσάρι (Ιταλία)
2:12.47
6. Ιγκόρ Μπόρισικ (Ουκρανία)
2:12.51
7. Γιανίκ Κέζερ (Ελβετία)
2:13.23
8. Ακος Μόλναρ (Ουγγαρία)
2:13.33
Πηγή: ΕΡΑΣΠΟΡ, ΑΠΕ

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

Ï ê. Ãéþñãïò Áðïóôïëüðïõëïò
êáé ç åôáéñåßá ôïõ åßíáé ðñüèõìç ìå
ôçí åìðåéñßá ðïõ Ý÷ïõí óôá ÷áëéÜ êáé
óôá ðáôþìáôá îýëïõ, ìðïñåß íá óáò
äþóïõí ôçí ðïëõôéìüôåñç óõìâïëÞ
ôïõò, ðñéí ðÜñåôå ìéá áðüöáóç ãéá ôçí
áëëáãÞ óôá ÷áëéÜ êáé óôá ðáôþìáôá
ôïõ óðéôéïý Þ ôïõ ãñáöåßïõ óáò.
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«The Greek run»

Ο δρομέας της «ελληνικής φυγής»
στο πρωτοσέλιδο του Economist
Aθήνα
Μετά τον Αχιλλέα που
έβγαζε το (θανατηφόρο)
βέλος από τη φτέρνα
του προσερχόμενος στην
κάλπη και κοσμούσε το
εξώφυλλο του περασμένου
τεύχους του βρετανικού
Economist, σειρά έχει τώρα
ο δρομέας, ο οποίος καίει
με τη φλόγα της δάδας
του ένα χαρτονόμισμα
των 20 ευρώ. «Η GREXIT
[όπως χαρακτηρίζεται στον
διεθνή Τύπο μία πιθανή
έξοδος της Ελλάδας από το
ευρώ] είναι ένας άσχημος
όρος που μπορεί σύντομα
να καταστεί μία ακόμα πιο
άσχημη πραγματικότητα:
Η έξοδος της Ελλάδας από
την Ευρωζώνη» αναφέρει στην ανάλυσή του ο Economist.
Η εύγλωττη απεικόνιση της πιθανολογούμενης εξόδου της Ελλάδας από το
ευρώ συνοδεύεται από ανάλυση, βάσει της οποίας μία έξοδος της Ελλάδας
από το ευρώ θα ήταν πολύ πιο επώδυνη για τη χώρα από την εσωτερική
υποτίμηση που υφίσταται σήμερα, αλλά και «τραυματική εμπειρία» από
πολιτικής απόψεως, για ένα κράτος το οποίο απαλλάχθηκε μόλις πρόσφατα
από μία δικτατορία.
Ο αμφίσημος πρωτοσέλιδος τίτλος του «The Greek run» παραπέμπει
ταυτόχρονα στον εικονιζόμενο δρομέα (Η Αθήνα παρέδωσε την Πέμπτη την
Ολυμπιακή Φλόγα στο Λονδίνο), στην στην «έξοδο» ή «φυγή» της χώρας από
την Ευρωζώνη, αλλά και στο αγγλικό «bank run», με το οποίο περιγράφεται η
μαζική απόσυρση καταθέσεων απο τις τράπεζες.
•
Διαβάστε το σχετικό άρθρο του Economist
Κατά το βρετανικό συντηρητικό περιοδικό, η ελληνική έξοδος από το ευρώ
μπορεί να επιταχυνθεί σε περίπτωση μαζικών εκροών. «Εάν οι ελληνικές
τράπεζες υποστούν μαζικές εκροές, καθώς ο καταθέτες σηκώνουν τα ευρώ
τους υπό το φόβο ότι θα μετατραπούν σε νέες δραχμές, η τύχη της Ελλάδας
θα καθοριστεί ακόμα πιο σύντομα» γράφει ο Economist.
Το περιοδικό αναφέρεται στους «ανερχόμενους πολιτικούς της Ελλάδας
και ειδικά στον Αλέξη Τσίπρα, επικεφαλής του ριζοσπαστικού αριστερού
κόμματος Σύριζα», οι οποίοι επιθυμούν να καταγγείλουν τη συμφωνία της
Ελλάδας με την ΕΕ και το ΔΝΤ. «Αν στις εκλογές της 17ης Ιουνίου λάβουν
την πλειοψηφία, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, και αν δεν τηρήσουν τα
συμφωνηθέντα, τότε η βοήθεια προς την Ελλάδα θα διακοπεί», εκτιμά ο
Economist.
Eirexit, Porxit, Spaxit και Ixit
«Οι Έλληνες πολιτικοί οφείλουν να είναι ειλικρινείς όσον αφορά του τι
σημαίνει μία έξοδος», τονίζει το περιοδικό, υποστηρίζοντας ότι «ο κ. Τσίπρας
και οι συνάδελφοί του υποδαυλίζουν την άποψη ότι οι Έλληνες μπορούν να
αποφύγουν τη λιτότητα και να μείνουν και στο ευρώ».
«Για την ακρίβεια οι Έλληνες δεν μπορούν να αποφύγουν τη λιτότητα είτε
εντός είτε εκτός ευρώ», υπογραμμίζει ο Economist. «Αποκομμένη από
τα κονδύλια των ξένων, η χώρα θα αναγκαστεί να εισέλθει σε ακόμα πιο
ασφυκτική λιτότητα», με δύσκολες αν όχι καταστροφικές συνέπειες.
«Αν οι Έλληνες ψηφοφόροι ωστόσο δικαιούνται μεγαλύτερης ειλικρίνειας
για την ‘grexit’, το ίδιο και οι υπόλοιποι της Ευρωζώνης. Τι θα πει αυτό;
Μπορεί η Ελλάδα να είναι μία μικρή οικονομία, αλλά μια ελληνική έξοδος
από το ευρώ, υπό συνθήκες δραματικά ασφυκτικές, δεν θα είναι μικρό
γεγονός». Μία έξοδος θα κοστίσει στις ευρωπαϊκές τράπεζες, τις εταιρείες
και τους φορολογούμενους πολλά λεφτά. Κι αυτό χωρίς να υπολογίζεται ο
κίνδυνος μιας γενικότερης εξάπλωσης στις ασθενείς ευρωπαϊκές οικονομίες»
αναφέρει ο Economist.
«Οι καταθέσεις αποσύρονται από τις ελληνικές τράπεζες με αυξανόμενο
ρυθμό. Αν ο πανικός προκαλέσει μία ελληνική έξοδο πριν τις εκλογές, θα
καταστρέψει την αξιοπιστία των δεσμεύσεων ότι οι τράπεζες της Ευρωζώνης
είναι ασφαλείς. Καθώς η ελληνική οικονομία συρρικνώνεται μέσα στο
ευρώ, ...τα κεφάλαια θα έχουν φύγει και το βάρος του χρέους θα προβάλει
μεγαλύτερο. Καθώς η πολιτική σκηνή της Ελλάδας θα έχει χρεοκοπήσει, οι
σειρήνες του λαϊκισμού θα γίνουν ακαταμάχητες» προειδοποιεί το περιοδικό.
Και συνεχίζει: «Αυτοί οι κίνδυνοι απαιτούν άμεση δράση. Πρώτον, η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να εμποδίσει μία μαζική
εκροή, πρέπει να έτοιμη να παράσχει στις ελληνικές τράπεζες ρευστότητααυξάνοντας τις απώλειες για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο αν η Ελλάδα
τελικώς αποχωρήσει. Δεύτερον, για να εμποδίσει την έλλειψη εμπιστοσύνης
που θα προκαλέσει μία ελληνική έξοδος σε άλλες περιφερειακές οικονομίες,
η Ευρωζώνη πρέπει να προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα σε οικονομική
ενοποίηση από όση θέλουν να παραδεχθούν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί».
«Για να προστατεύσουν τις τράπεζες της Πορτογαλίας και της Ισπανίας οι
Ευρωπαίοι πολιτικοί πρέπει να παράσχουν κάποιο είδος εγγυήσεων για τις
καταθέσεις σε όλη την Ευρωζώνη....», υποστηρίζει ο Economist, σχολιάζοντας
καυστικά: «οι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να έχουν αρχίσει να επεξεργάζονται αυτά
τα πράγματα πιο νωρίς φέτος όταν η κρίση κοιμόταν, αλλά η Γερμανία δεν

(Συνέχεια στη σελίδα 19)

Ανέκδοτα
Καλημέρα μωρό μου,
Σου στέλνω το μήνυμα αυτό γιατί
την τελευταία φορά που σε είχα
ρωτήσει αν θα μου κάτσεις μου
είχες πει:
«με καμία κυβέρνηση» και
σκέφτηκα μήπως είναι τώρα η ώρα
... ;
Όλοι το αρπάξαμε!
Ανήσυχος ο πατέρας τηλεφωνεί
στον οικογενειακό τους γιατρό και
του λέει ότι ο δεκαπεντάχρονος γιος
του είχε κάποιο αφροδίσιο νόσημα...
- Λέει ότι δεν είχε σεξ με κανέναν
άλλον εκτός απ την οικιακή βοηθό,
άρα απ αυτήν πρέπει να κόλλησε.
- Καλά, μην ανησυχείς, λέει ο
γιατρός. Συμβαίνουν αυτά τα
πράματα.
- Το ξέρω, γιατρέ, λέει ο πατέρας,
αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι κι
εγώ έχω σεξ μα την οικιακή βοηθό.
Και, απ ότι φαίνεται, έχω τα ίδια
συμπτώματα.
- Ατυχία! σχολίασε ο γιατρός.
- Και δεν είναι μόνο αυτό. Νομίζω
ότι κόλλησα και τη γυναίκα μου.
- Να πάρει ο διάολος, έβαλε τις
φωνές ο γιατρός. Αυτό σημαίνει ότι
όλοι το αρπάξαμε!
Η φορολογική δήλωση και η
γκόμενα !!!
Ένας κρητικός ο Σήφης, όπως κάνει
κάθε χρόνο, έχει συμπληρώσει
τη φορολογική του δήλωση και
πριν την καταθέσει την πάει στον
κουμπάρο του τον λογιστή για ένα
έλεγχο.
Ιδίως φέτος που λόγω τρόικας,
έχουν σφίξει τα πράγματα και έχει
ένα ψάρωμα παραπάνω!
Ο λογιστής τσεκάρει προφορικά
πίνοντας τη ρακή που έχει έρθει
στο τραπέζι, κάνοντας τις συνήθειες
ερωτήσεις: Εβαλες το...σπίτι;
Βέβαια απαντά ο κουμπάρος.
Εβαλες το εξοχικό σπίτι;
Βέβαια απαντά ο κουμπάρος.
Εβαλες τις ελιές? Βέβαια ξαναπαντά
ο κουμπάρος.
Εβαλες το κοπέλι που σπουδάζει
στην Αθήνα;
Ε βέβαια το κοπέλι θα λησμονούσα;
Εβαλες το αγροτικό και το άλλο
αμάξι της γυναίκας σου;
Βέβαια ρε κουμπάρε όπως κάθε
χρόνο!
Εβαλες την γκόμενα που έχεις δηλ.
τη γυναίκα του Μανωλιού;
Κάγκελο ο παίχτης.
Τι εννοείς ρε κουμπάρε ρωτάει.
Απαντά ο γνώστης λογιστής: Από
φέτος όσοι έχουν γκόμενα την
δηλώνουν στην εφορία.
Σκεπτικός ο παίχτης ξύνει το
κεφάλι του αμήχανα για μερικά
δευτερόλεπτα και απαντά
τοποθετούμενος ως εξής:Την
γκόμενα θα τη δηλώσει αυτός που
έχει τη ψιλή κυριότητα, εγώ έχω
μόνο την επικαρπία!
H σάλτσα...
Η σκηνή διαδραματίζεται σ΄ένα
Ελληνικό σπίτι,
όπου στην οικογένεια παντρεύτηκε
η κόρη
και ως συνήθως μετά το γλέντι ο
γαμπρός και η νύφη πάνε για τα
“περαιτέρω”.
Η μάνα της νύφης μένει στο
ισόγειο,
η κόρη στον πάνω όροφο.
Η μάνα φτιάχνει σάλτσα και
ανακατεύει συνέχεια τις ντομάτες.
Ξαφνικά έρχεται η κόρη τρέχοντας
και λέει στη μητέρα της:
-Μαμά ο άντρας μου αρχίζει και
βγάζει τα ρούχα του και δε ξέρω τι
να κάνω.
Η μάνα της λέει:
-Πήγαινε απάνω και θα μάθεις τι
πρέπει να κάνεις.
Σε λίγο κατεβαίνει ξανά η κόρη

και λέει στη μητέρα της: -Τώρα
θέλει να βγάλω εγώ τα ρούχα μου
και δε ξέρω τι να κάνω. Πάλι η
μάνα της λέει: -Πήγαινε απάνω και
θα μάθεις τι πρέπει να κάνεις. Η
μάνα συνέχισε να ανακατεύει τη
σάλτσα. Σε λίγο κατεβαίνει πάλι η
κόρη και της λέει: -Μαμά έβγαλε
τα ρούχα του και έχει ένα πράγμα
(που σαλεύει)εκεί κάτω ίσα με 25
πόντους και δε ξέρω τι να κάνω.
Τότε η μάνα της λέει: -Ανακάτευε
εσύ τη σάλτσα και θα πάω εγώ
επάνω!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Γλιστράνε!!!!
Σε ένα μικρό χωριό ο παπάς που
εξομολογεί τις γυναίκες υποψιάζεται
ότι ο καντηλανάφτης ,που είναι και
μεγάλος κουτσομπόλης , υποκλέπτει
τις εξομολογήσεις. Αποφασίζει
να μαζέψει όλες τις γυναίκες του
χωριού και τους λέει:
- Ακούστε γυναίκες επειδή
υποψιάζομαι ότι κάποιος με
παρακολουθεί τη ώρα που σας
εξομολογώ θα σας δώσω την
παρακάτω συμβουλή :....
Όταν εξομολογείστε το αμάρτημα
της μοιχείας δε θα λέτε «κεράτωσα
τον άντρα μου» αλλά θα λέτε
«γλίστρησα».
Μετά από κάποια χρόνια και ενώ
το τέχνασμα αυτό απέδιδε στην
εντέλεια , ο παπάς αποφασίζει να
αποσυρθεί και να εγκαταλείψει το
χωριό. Ενημερώνει τον πρόεδρο του
χωριού για τη σημασία της λέξης
«γλίστρημα» στη εξομολόγηση και
φεύγει.
Όταν έρχεται ο νέος ιερέας να
αναλάβει καθήκοντα ο πρόεδρος
από αμέλεια δεν του υπενθυμίζει τη
συνθηματική λέξη.
Έτσι όταν ακούει τις γυναίκες του
χωριού να «γλιστράνε» τους δίνει
συμβουλές όπως «μη φοράτε ψηλά
τακούνια» ή «να αποφεύγετε το
περπάτημα μετά τη βροχή» κλπ.
Υποψιάζεται όμως ότι κάτι τρέχει
και τρέχει να πει τα συμπεράσματά
του στον πρόεδρο.
-Πρόεδρε, του λέει ,πρέπει να
βελτιώσεις τα καλντερίμια του
χωριού .Όλες οι πιστές μου
παραπονιούνται ότι γλιστρούν
συνέχεια.
Ο πρόεδρος καταλαβαίνει την
παρεξήγηση που έχει δημιουργηθεί
και βάζει τα γέλια.
-Πρόεδρε μη γελάς, του λέει ο
παπάς, μη γελάς καθόλου. Το
ξέρεις ότι η γυναίκα σου μόνο την
περασμένη εβδομάδα γλίστρησε
τρεις φορές;
Τρεις ξανθιές πανε για...
αστυνομικίνες !!!
Τρεις ξανθιές αποφασίζουν να
γίνουν αστυνομικίνες. Πάνε λοιπόν
στη σχολή και τους λένε ότι για να
γίνουν δεκτές στη σχολή πρέπει να
περάσουν πρώτα από ένα τεστ.
Πηγαίνει λοιπόν η πρώτη ξανθιά
στον εξεταστή και της δίνει μια
φωτογραφία και τη ρωτάει τι
καταλαβαίνει από τον άνθρωπο που
απεικονίζει η φωτογραφία:
- Έχει ένα μάτι, λέει η ξανθιά.
Κοιτάζει τη φωτογραφία ο τύπος
και της λέει:
- Κοπέλα μου η φωτογραφία είναι
προφίλ, τι ένα μάτι μου λες; Πάρε
δρόμο.
Πηγαίνει η δεύτερη ξανθιά, της
δίνει ο τύπος τη φωτογραφία και
τη ρωτάει τι καταλαβαίνει από τη
φωτογραφία:
- Έχει ένα αυτί ο τύπος!

Ο τύπος δαγκώνει τα χείλη του και
αρχίζει να φωνάζει:
- - ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΞΩ!!!!!
Ήρθε η σειρά τώρα της τρίτης
ξανθιάς, ίδιο σκηνικό ρωτάει
ο τύπος για το πρόσωπο στη
φωτογραφία και η ξανθιά του
απαντάει:
- Ο τύπος φοράει φακούς επαφής...
Αφωνος ο τύπος τρέχει μέσα
στα αρχεία, και βρίσκει ότι ο
άνδρας της φωτογραφίας φόραγε
πραγματικά φακούς επαφής.
Πάει στην ξανθιά ενθουσιασμένος
και της λέει:
- Κοπελάρα μου είσαι διάνοια,
δεν έχω λόγια να περιγράψω το
ταλέντο σου. Αλήθεια όμως, για πες
μου πώς το κατάλαβες ότι φοράει
φακούς επαφής;
Και η ξανθιά:
- Ε, με ένα μάτι και ένα αυτί δεν
μπορεί να φορέσει γυαλιά.
Aνεργία
Μπαίνει μια μέρα ένας Άνεργος
μέσα σε ένα μαγαζί και ρωτάει τον
ιδιοκτήτη αν υπάρχει δουλειά.
- Βεβαίως και υπάρχει μια θέση.
Κάθε εβδομάδα θα πρέπει να
έρχεσαι τρεις μέρες και να είσαι
εδώ δύο ώρες.
Ο μισθός σου θα είναι 2500 ευρώ
τον μήνα, με εταιρικό αυτοκίνητο,
κινητό και μία ξανθιά για
γραμματέα.
-Πλάκα μου κάνεις;, ρωτάει ο
άνεργος.
-Δεν φταίω εγώ,εσύ
άρχισες πρώτος, απαντάει ο
μαγαζάτορας!!!!!
Tο κρασί
Λέει ο νεαρός στη φίλη του:
-Αγάπη μου, σήμερα θέλω να πιείς
λίγο κρασί.
-΄Οχι μωρό μου, δε θέλω. Με
πειράζει στα πόδια...
- Σοβαρά; Σου τα πρήζει;
-΄Οχι. Μου τ΄ανοίγει!!!!
H γιαγιά και ο ανώμαλος!
Είναι μία γιαγιά στο σπίτι της και
βλέπει από το παράθυρό της έναν
τύπο στον κήπο της ο οποίος την
παίζει ασταμάτητα.
Παίρνει λοιπόν τηλέφωνο την
αστυνομία:
- Κύριε αστυνομικέ ελάτε
γρήγορα. Είναι ένας ανώμαλος
Νεοδημοκράτης στον κήπο μου και
την παίζει ασταμάτητα.
Και της λέει ο αστυνομικός :
- Καλά, το γεγονός ότι την παίζει
το βλέπετε και σας πιστεύω. Το ότι
πρόκειται για Νεοδημοκράτη πώς
το καταλάβατε;
Και η γιαγιά :
- Αν ήταν Πασόκος θα μας γα….σε
κιόλας!!!!!
Ληστεία
Κάπου στα βόρεια προάστια ένας
καλοντυμένος κύριος περπατάει
αμέριμνος τη νύχτα...
Ξαφνικά, πίσω από ένα δέντρο
πετάγεται ένας μασκοφορεμένος,
του κολλάει ένα πιστόλι στα πλευρά
και του ψιθυρίζει:
-Τα λεφτά σου και γρήγορα...
-Μα τι λες; αντιδράει ο κύριος.
Ξέρεις ποιός είμαι εγώ; Εγώ είμαι
ο Τάδε Ταδόπουλος, Βουλευτής και
πρώην Υπουργός…
-Ε, τότε αλλάζει, λέει ο
μασκοφορεμένος, τα λεφτά ΜΟΥ
και γρήγορα κουφάλα!!!!!!!!!!!

10 Γνώμη

Με μεγαλοπρέπεια γιόρτασε η Ελληνική Κοινότητα του Σούρεη
την ονομαστική εορτή της εκκλησίας Κωνσταντίνου και Ελένης
την Δευτέρα 21η Μαϊου 2012. Επειδή ο καιρός ήταν βροχερός
πολλούς δυσκόλευσε να απολαύσουν την γιορτή αυτή στη μικρή
αίθουσα της κοινότητας, αν ο καιρός ήταν ευμενέστατος ο κόσμος
που προσήλθε στην εκκλησία θα είχε καλύτερη εξυπηρέτηση.

PEDI SYMIS

VISIT GREECE
And come for your hoIidays to the exquisiteIy
beαutifuI and picturesque isIand of Symi, ίn the
Dodekanese.
Our rooms for rent, named Capt. Yiorgos, are situated by the seα, ίn the bay of the tranquiI hamIet
of Pedi, a location which offers you magnificent
views and unique serenity.

www.Captaingeorge-symi.gr
Phone:001-22460-72519
Cell: 6932610931

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

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

Γελιογραφίες
από
ΤΑ ΝΕΑ

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 7, 14 and 21 departures
One Week all inclusive holiday
CAD 399 plus 334 in taxes

MEXICO

Puerto Vallarta
Vancouver Departure

Holiday Inn Puerto Vallarta 4 star
July 7,14 and 21 departures
One week all inclusive holiday
CAD 539 plus 334 in taxes

MEXICO

Riviera Maya
Vancouver Departure

Occidental Grand Xcaret Preference Club 4 1/2 star
July 8, 15 and 22 departures
One week all inclusive holiday
CAD 899 plus 334 in taxes

MEXICO
Riviera Maya

Vancouver Departure

Gran Bahia Principe Akumal
Royal Golden 5 star
July 16, 23 and 30 departures
One week all inclusive holiday
CAD 899 plus 334 in taxes

Από 19 Ιουνίου μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2012 CAN $ 999+Tax
Από 16 Οκτωβρίου μέχρι 14 Δεκεμβρίου 2012 $ 689+ 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
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«The Greek run»

Ο δρομέας της «ελληνικής φυγής»
στο πρωτοσέλιδο του Economist
εμποδίσει μία μαζική εκροή,
πρέπει να έτοιμη να παράσχει
στις ελληνικές τράπεζες
ρευστότητα- αυξάνοντας τις
απώλειες για τον Ευρωπαίο
φορολογούμενο αν η Ελλάδα
τελικώς αποχωρήσει.
Δεύτερον, για να εμποδίσει
την έλλειψη εμπιστοσύνης που
θα προκαλέσει μία ελληνική
έξοδος σε άλλες περιφερειακές
οικονομίες, η Ευρωζώνη
πρέπει να προχωρήσει πολύ
πιο γρήγορα σε οικονομική
ενοποίηση από όση θέλουν να
παραδεχθούν οι Ευρωπαίοι
πολιτικοί».

Aθήνα 17 Μαϊου 2012
Μετά τον Αχιλλέα που
έβγαζε το (θανατηφόρο)
βέλος από τη φτέρνα του
προσερχόμενος στην κάλπη
και κοσμούσε το εξώφυλλο
του περασμένου τεύχους
του βρετανικού Economist,
σειρά έχει τώρα ο δρομέας, ο
οποίος καίει με τη φλόγα της
δάδας του ένα χαρτονόμισμα
των 20 ευρώ. «Η GREXIT
[όπως χαρακτηρίζεται στον
διεθνή Τύπο μία πιθανή
έξοδος της Ελλάδας από το
ευρώ] είναι ένας άσχημος
όρος που μπορεί σύντομα
να καταστεί μία ακόμα πιο
άσχημη πραγματικότητα:
Η έξοδος της Ελλάδας από την
Ευρωζώνη» αναφέρει στην
ανάλυσή του ο Economist.
Η εύγλωττη απεικόνιση της
πιθανολογούμενης εξόδου
της Ελλάδας από το ευρώ
συνοδεύεται από ανάλυση,
βάσει της οποίας μία έξοδος της
Ελλάδας από το ευρώ θα ήταν
πολύ πιο επώδυνη για τη χώρα
από την εσωτερική υποτίμηση
που υφίσταται σήμερα, αλλά
και «τραυματική εμπειρία» από
πολιτικής απόψεως, για ένα
κράτος το οποίο απαλλάχθηκε
μόλις πρόσφατα από μία
δικτατορία.
Ο αμφίσημος πρωτοσέλιδος
τίτλος του «The Greek run»
παραπέμπει ταυτόχρονα στον
εικονιζόμενο δρομέα (Η Αθήνα
παρέδωσε την Πέμπτη την
Ολυμπιακή Φλόγα στο Λονδίνο),
στην στην «έξοδο» ή «φυγή» της
χώρας από την Ευρωζώνη, αλλά
και στο αγγλικό «bank run», με
το οποίο περιγράφεται η μαζική
απόσυρση καταθέσεων απο τις
τράπεζες.
•
Διαβάστε το σχετικό
άρθρο του Economist
Κατά το βρετανικό συντηρητικό
περιοδικό, η ελληνική έξοδος
από το ευρώ μπορεί να
επιταχυνθεί σε περίπτωση
μαζικών εκροών. «Εάν οι
ελληνικές τράπεζες υποστούν
μαζικές εκροές, καθώς ο
καταθέτες σηκώνουν τα ευρώ
τους υπό το φόβο ότι θα
μετατραπούν σε νέες δραχμές, η
τύχη της Ελλάδας θα καθοριστεί
ακόμα πιο σύντομα» γράφει ο
Economist.
Το περιοδικό αναφέρεται στους
«ανερχόμενους πολιτικούς
της Ελλάδας και ειδικά στον
Αλέξη Τσίπρα, επικεφαλής
του ριζοσπαστικού αριστερού
κόμματος Σύριζα», οι οποίοι
επιθυμούν να καταγγείλουν
τη συμφωνία της Ελλάδας
με την ΕΕ και το ΔΝΤ. «Αν
στις εκλογές της 17ης Ιουνίου
λάβουν την πλειοψηφία, όπως
δείχνουν οι δημοσκοπήσεις,
και αν δεν τηρήσουν τα
συμφωνηθέντα, τότε η βοήθεια
προς την Ελλάδα θα διακοπεί»,
εκτιμά ο Economist.
Eirexit, Porxit, Spaxit και Ixit

«Οι Έλληνες πολιτικοί οφείλουν
να είναι ειλικρινείς όσον
αφορά του τι σημαίνει μία
έξοδος», τονίζει το περιοδικό,
υποστηρίζοντας ότι «ο κ.
Τσίπρας και οι συνάδελφοί του
υποδαυλίζουν την άποψη ότι οι
Έλληνες μπορούν να αποφύγουν
τη λιτότητα και να μείνουν και
στο ευρώ».
«Για την ακρίβεια οι Έλληνες
δεν μπορούν να αποφύγουν τη
λιτότητα είτε εντός είτε εκτός
ευρώ», υπογραμμίζει ο Economist. «Αποκομμένη από τα
κονδύλια των ξένων, η χώρα
θα αναγκαστεί να εισέλθει
σε ακόμα πιο ασφυκτική
λιτότητα», με δύσκολες αν όχι
καταστροφικές συνέπειες.
«Αν οι Έλληνες ψηφοφόροι
ωστόσο δικαιούνται
μεγαλύτερης ειλικρίνειας για
την ‘grexit’, το ίδιο και οι
υπόλοιποι της Ευρωζώνης. Τι θα
πει αυτό; Μπορεί η Ελλάδα να
είναι μία μικρή οικονομία, αλλά
μια ελληνική έξοδος από το
ευρώ, υπό συνθήκες δραματικά
ασφυκτικές, δεν θα είναι
μικρό γεγονός». Μία έξοδος
θα κοστίσει στις ευρωπαϊκές
τράπεζες, τις εταιρείες και τους
φορολογούμενους πολλά λεφτά.
Κι αυτό χωρίς να υπολογίζεται
ο κίνδυνος μιας γενικότερης
εξάπλωσης στις ασθενείς
ευρωπαϊκές οικονομίες»
αναφέρει ο Economist.
«Οι καταθέσεις αποσύρονται
από τις ελληνικές τράπεζες με
αυξανόμενο ρυθμό. Αν ο πανικός
προκαλέσει μία ελληνική
έξοδο πριν τις εκλογές, θα
καταστρέψει την αξιοπιστία
των δεσμεύσεων ότι οι τράπεζες
της Ευρωζώνης είναι ασφαλείς.
Καθώς η ελληνική οικονομία
συρρικνώνεται μέσα στο ευρώ,
...τα κεφάλαια θα έχουν φύγει
και το βάρος του χρέους θα
προβάλει μεγαλύτερο. Καθώς η
πολιτική σκηνή της Ελλάδας θα
έχει χρεοκοπήσει, οι σειρήνες
του λαϊκισμού θα γίνουν
ακαταμάχητες» προειδοποιεί το
περιοδικό.
Και συνεχίζει: «Αυτοί οι
κίνδυνοι απαιτούν άμεση δράση.
Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, προκειμένου να

«Για να προστατεύσουν τις
τράπεζες της Πορτογαλίας
και της Ισπανίας οι Ευρωπαίοι
πολιτικοί πρέπει να παράσχουν
κάποιο είδος εγγυήσεων για
τις καταθέσεις σε όλη την
Ευρωζώνη....», υποστηρίζει
ο Economist, σχολιάζοντας
καυστικά: «οι Ευρωπαίοι
θα έπρεπε να έχουν αρχίσει
να επεξεργάζονται αυτά τα
πράγματα πιο νωρίς φέτος
όταν η κρίση κοιμόταν, αλλά η
Γερμανία δεν ήθελε και τώρα
όλα πρέπει να γίνουν βιαστικά».
Μία ψήφος που θα
ταρακουνήσει το λίκνο της
Δημοκρατίας
«Οι ελληνικές εκλογές
αποτελούν στην πραγματικότητα
δημοψήφισμα για το αν η
χώρα θα μείνει στο ευρώ»,
υπόθεση που κατά το περιοδικό
έχει ακόμα ελπίδες. «Ένας
νέος συνασπισμός κομμάτων
ο οποίος έχει δεσμευτεί να
τηρήσει τη συμφωνία, θα λάβει
κάποιου είδους βοήθεια από
την υπόλοιπη Ευρώπη. Και
ταυτοχρόνως, με την υπόσχεση
ενός κοινού τραπεζικού
στηρίγματος και κάποιου είδους
ευρωομολόγου, θα αρχίσει
επιτέλους να διαφαίνεται ότι
το ευρώ μπορεί να επιβιώσει
και ο κίνδυνος της μόλυνσης
να απομακρυνθεί. Και αν η
Ελλάδα είναι ένα απομονωμένο
πρόβλημα, θα είναι πολύ πιο
εύκολο να γίνει και πάλι υγιής».

Δημοσιεύουμε το παρακάτω ποίημα του συνεργάτη μας κ. Βασίλη
Πανταζή, ο οποίος με τα ποιηματά του σε επίκαρα θέματα με τον
τρόπο του καυτηριάζει ή επαινεί τα θέματα που εκφράζουν
τον Έλληνα μετανάστη.

ΠΟΙΗΜΑ

ΕΛΛΑΔΑ ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΣ
Ελλάδα πώς κατάντησες σε τέτοιο μαύρο χάλι
Σου δείχνουνε το δάκτυλο οι Γερμανοί και άλλοι.
Κάποτε σε θαυμάζανε δεν είσαι όπως πρώτα
Γιατ΄ήρθαν τα μνημόνια και σ΄άλλαξαν τα φώτα.
Η ΤΡΟΙΚΑ επέβαλε λιτότητα να πράξεις
Κόπηκαν επιδόματα, μισθοί και οι συντάξεις.
Μπάχαλο σε κατάντησαν χωρίς ντροπή καμία
Ληστείες οργιάζουνε χωρίς Αστυνομία.
Για το κακό που έγινε δεν φτάνε οι πολίτες
Αλλά την εκατάκλεψαν πολιτικοί αλήτες.
Οι Έλληνες υπέστησαν πάρα πολλέ θυσίες
Κι οι βουλευτές βρεθήκανε με πολυκατοικίες.
Ο κόσμος αγανάκτησε και είναι πεινασμένος
Ακόμη και ο Πρωθυπουργός είναι ο «ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ».
Νομίσατε πως το «ΕΥΡΩ» θα τόχατε αιώνια
Ανάθεμα που μπλέξατε με κείνα τα μνημόνια.
Όλοι μαζί τα φάγατε δουλέψτε και λιγάκι
Την τεμπελιά ξεχάστετη, φραπέρ και τσιγαράκι.
Πολλά χρονάκια είχατε «ΕΥΡΩ» να φαν’ κι’ κότες
Τώρα γυρίστε στα χωργιά και γίνετε αγρότες.
Αδιάντροπα δηλώνατε πως είσαστε «ΤΥΦΛΟΙ»
Και μόνο ο ΤΖΟΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟ μπήκε στη φυλακή.
Γιατί ο γερογάϊδαρος ήθελε τριαντάρα
Μαζί μ΄αυτόνκονόμισαν η ΣΑΡΑ και η ΜΑΡΑ.
Ήθελε γάμο πλούσιο στο όμορφο ΠΑΡΙΣΙ
Και πίσω στην πατρίδα του φούρνος να μην καπνίσει.
Τα πάντα διαλυθήκανε χωρίς ντροπή και ΤΣΙΠΑ
Με φούργια όμως έρχεται και θα τα φκιάξ ο ΤΣΙΠΡΑ!!
Ελλάδα με τα χάλια σου σε πήρε ο σκατογένης
Κι αντί για το καλύτερο χειρότερα πηγαίνεις.
Θα ήθελα Ελλάδα μας πολύ να συ Υμνήσω
Μα ένα βήμα πας μπροστά και άλλα δέκα ΠΙΣΩ.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΚΑΝΑΔΑ
22 Μαϊου, 2012.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ LOG HOUSE

«Η Ελλάδα φέρνει στο
προσκήνιο την ώρα της
αλήθειας»
Καυστικός είναι και ο επίλογος,
με αποδέκτη κυρίως τη
Γερμανία. «Η οικονομική
επανεκκίνηση της Ευρώπης
είναι απαραίτητη για τη διάσωση
του ευρώ. Η Ελλάδα φέρνει
στο προσκήνιο την ώρα της
αλήθειας. Και όμως οι πολιτικοί,
ειδικά στη Γερμανία, ακόμα
δεν μπορούν να αποδεχτούν
αυτή τη λογική -πόσο μάλλον
να την εξηγήσουν στους
ψηφοφόρους τους. Η προοπτική
μιας ελληνικής εξόδου σημαίνει
ότι πρέπει να αρχίσουν να το
κάνουν-και μάλιστα γρήγορα»
τονίζει ο βρετανικός Economist.
Πηγή:Newsroom ΔΟΛ

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

13 Γνώμη

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΝΟΥ ΣΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

Οι θαυμαστές και οι θαυμάστριες της ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ και
του Γιώργου Λιανού, εκφράζουν τις ευχαριστίες τους
στον κ. Πήτερ Κερασιώτη και κα Μαρία Στασινοπούλου για
την διοργάνωση αυτής της συναυλίας στο Βανκούβερ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

14 Γνώμη

Επίσκεψη Τσίπρα στο Υπουργείο Άμυνας
Τον συνόδευσαν οι κ. Μ. Γλέζος, Ρ. Δούρου, Π. Τρυγάζης, Δ. Δρίτσας.

Ολοκληρώθηκε η αναμενόμενη
με αυτονόητο ενδιαφέρον
επίσκεψη του προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα από το
υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οι
πρώτες πληροφορίες αναφέρουν
ότι ο νεαρός πολιτικός
αρχηγός αποχώρησε αρκετά
προβληματισμένος, αφενός με
το κλίμα που συνάντησε εκεί
και αφετέρου με όσα είχε την
ευκαιρία να πληροφορηθεί
στην ενδελεχή ενημέρωση
που έτυχε από την πολιτική
και στρατιωτική ηγεσία του
υπουργείου.

Χαρακτήρισε απαράδεκτη
τη μείωση μισθών των
στρατιωτικών και τόνισε ότι
περιβάλλουμε με εμπιστοσύνη
τα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάμεων.

Άδειασε τις προηγούμενες
κυβερνήσεις για τους χειρισμούς
τους στα εξοπλιστικά
κατηγόρησε ο Αλέξης Τσίπρας
κατά την επίσκεψή του στο
υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ
τόνισε ότι είναι πραγμάτευση
προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ
η προάσπιση της εθνικής μας
κυριαρχίας.

Υποδεχόμενος τον Αλέξη
Τσίπρα και την αντιπροσωπεία
του ΣΥΡΙΖΑ στο ΥΕΘΑ ο
Φ.Φράγκος ,είπε ότι “μπορεί
σήμερα να είναι μια αποφράδα
ημέρα για τον ελληνισμό αλλά
μην ξεχνάμε ότι αύριο είναι μια
μέρα ανάτασης”.Αναφερόταν
στην ηρωική πράξη της
Ακρόπολης ,όταν κατέβασαν
τη σβάστικα,μαζί με το Σάντα.
Ο Μανώλης Γλέζος πήρε το
λόγο και θύμισε ότι η πρώτη
πραγματική αντιστασιακή πράξη
δεν ήταν η δική τους αλλά του
νεαρού Μαθιού Πόταγα στη
Βυτίνα.

Όπως είπε ο κ. Τσίπρας οι
χειρισμοί στα εξοπλιστικά δε
δημιούργησαν βιομηχανία
υποδομών στη χώρα αλλά
λειτούργησαν ως ένα
“παρασιτικό στρατιωτικόμεσιτικό πλέγμα”.
«Για εμάς η προάσπιση
της εθνικής ακεραιότητας
αποτελεί αδιαπραγμάτευτη
προτεραιότητα και επ’ ουδενί
δεν θα ολιγωρήσουμε στο να
αντιμετωπίσουμε κινδύνους»,
δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, μετά
την επίσκεψή του στο υπουργείο
Άμυνας, όπου ενημερώθηκε από
την πολιτική και στρατιωτική
ηγεσία και εξέφρασε την
εμπιστοσύνη του στο προσωπικό
και την ιεραρχία των ενόπλων
δυνάμεων.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
αναφέρθηκε στις αμυντικές
δαπάνες και επισήμανε ότι ο
Ελληνικός Λαός έχει καταβάλει
υπέρογκο κόστος για την αγορά
οπλικών συστημάτων, αλλά δεν
δημιουργήθηκαν οι υποδομές
για την επαρκή συντήρησή τους.
Και γι’ αυτό έχουμε χαμηλή
διαθεσιμότητα σε διάφορα
οπλικά συστήματα.
Οι προμήθειες οπλικών
συστημάτων δημιούργησαν
ένα στρατιωτικό-μεσιτικό
πλέγμα διαπλοκής, που δεν
μπορεί να συνεχιστεί. Ωστόσο,
πρόσθεσε ο Α.Τσίπρας, δεν
θα πρέπει να μειωθούν οι
δαπάνες εκείνες που είναι
απαραίτητες για την αμυντική
επάρκεια της χώρας. Η Εθνική
Άμυνα, η εδαφική ακεραιότητα
της πατρίδας και η Εθνική
Ανεξαρτησία, είναι για μας
(ΣΥΡΙΖΑ) αδιαπραγμάτευτες
προτεραιότητες.
Στη συνέχεια ο κ.Α.Τσίπρας
είπε ότι, η Ελληνική Αμυντική
Βιομηχανία, θα πρέπει να
περάσει υπό Εθνικό έλεγχο.

Και για το θέμα της αύξησης ή
μη τη στρατιωτικής θητείας, είπε
ότι αυτό θα γίνει σε συνδυασμό
με τον εξορθολογισμό των
αναγκών σε στρατιωτικό
προσωπικό, ενώ επέμεινε στη
θέση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα
πρέπει να κλείσουν πολλά
στρατόπεδα.

Όσον αφορά τον φερόμενο ως
προβληματισμό του, δεν μπορεί
παρά να συνδέεται είτε με το
«περίπλοκο» της κατάστασης
που διαπίστωσε είτε με την
απρόσμενα φιλική διάθεση που
συνάντησε από όλες τις πλευρές,
από την ηγεσία, τους ένστολους
γενικότερα κάθε βαθμού, αλλά
και τους απλούς πολιτικούς
υπαλλήλους. Το παγωμένο και
γεμάτο περίσκεψη βλέμμα του
προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και της
αντιπροσωπείας του κόμματος
που τον συνόδευε και τα
σφιγμένα χείλη σε μια ένδειξη
μερικής αμηχανίας και έκδηλης
νευρικότητας όσο προχωρούσε η
ενημέρωση για το ζήτημα είναι
χαρακτηριστικό του κατά τα
άλλα πολύ φιλικού κλίματος που
επικράτησε.
Ενδεχομένως κορυφαία στιγμή
της όλης διαδικασίας ήταν
όταν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
ζήτησαν να πληροφορηθούν
για το ποια εξοπλιστικά
προγράμματα είναι εν εξελίξει.
Στην απάντηση ΤΙΠΟΤΑ επί
της ουσίας ακολούθησε το
αυθόρμητο ερώτημα: Και
οι FREMM; Για να λάβουν
άμεσα απάντηση ότι αν και
τυπικά το πρόγραμμα δεν
έχει εγκαταλειφθεί, είναι
«παγωμένο». Παρά τις όποιες
ιδεολογικές αγκυλώσεις που
είναι μέχρις ενός σημείου
κατανοητές όταν δεν έχει κανείς
άμεση εμπλοκή και γνώση
της πραγματικής κατάστασης,
φαίνεται ότι στον ΣΥΡΙΖΑ
έλαβαν σοβαρά τα όσα
ελέχθησαν και αντιλήφθηκαν
ότι η υπόθεση εάν δεν τύχει της

δέουσας προσοχής μπορεί να
οδηγήσει σε περιπέτειες.
Καλούμε λοιπόν τους
καλοπροαίρετους στο φιλόδοξο
κόμμα της Αριστεράς να
συστηματοποιήσουν την
επαφή με το υπουργείο
Εθνικής Άμυνας, όπου και θα
βρίσκουν πάντα τις πόρτες
ανοικτές, διότι όπως έχουν
κατ’ επανάληψη εξηγήσει,
τα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάμεων κυριολεκτικά
εξαρτώνται από τη σχέση με την
πολιτική εξουσία, όπως γίνεται
σε κάθε σύγχρονη δημοκρατική
κοινωνία. Και παρά τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει
η χώρα, δεν μπορεί παρά να
συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την
κατηγορία. Ας δουν πιο ζεστά
τον τομέα και θα αντιληφθούν
ότι εκτός από την επιβίωση της
χώρας μπορεί να αποτελέσει
εργαλείο ακόμα και για την
οικονομική της ανάπτυξη.
Δεδομένου του ότι ευφυΐα δεν
λείπει στον Αλέξη Τσίπρα,
ο προβληματισμός του δεν
μπορεί παρά να αφορά το πόσο
λανθασμένες, επιπόλαιες και
άδικες ήταν οι επανειλημμένες
δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ
για την Εθνική Άμυνα και
τους ανθρώπους της, αλλά
και το πόσο δύσκολο είναι
να «μαζέψει» πειστικά αυτή
την κατάσταση με τόσο λίγο
χρόνο να απομένει για τις
εκλογές χωρίς η στάση του
να ερμηνευτεί ως ευκαιριακή,
ακόμα κι αν οι προθέσεις για
την υιοθέτηση αναπροσαρμογών
ήταν θετικές
Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε
απαράδεκτες τις μειώσεις
μισθών που έγιναν από τις
τελευταίες κυβέρνησης
στους επαγγελματίες οπλίτες,
αλλά και τις δηλώσεις
που καταρράκωσαν, όπως
χαρακτηριστικά ανέφερε,
το ηθικό των στρατεύσιμων
ανδρών και γυναικών της
χώρας. Η εικόνα αυτή θα
αντιστραφεί, διαβεβαίωσε,
«θέλουμε να αποκαταστήσουμε
τις σχέσεις εμπιστοσύνης
πολιτείας και ενόπλων
δυνάμεων. Έχουμε εμπιστοσύνη
στους αξιωματικούς, στην
ιεραρχία των τριών όπλων
και θα βρεθούμε δίπλα τους
προκειμένου να χαράξουμε
μια κοινή στρατηγική για την
προστασία, την προάσπιση των
κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».
Σε ερώτηση τέλος για το θέμα
της θητείας, ο κ. Τσίπρας
σημείωσε πως ο αρχικός
σχεδιασμός που οδήγησε στη
μείωσή της συμπεριελάμβανε
μια άλλη λογική σε σχέση με τις
προσλήψεις και τις απολύσεις
δημοσίων λειτουργών και
δημοσίων υπαλλήλων. Πλέον
και στο βαθμό που η αυστηρή
δημοσιονομική πολιτική
αναγκάζει την ανατροπή αυτού
του σχεδιασμού, συμπλήρωσε,
πρέπει να εξεταστούν όλες οι
δυνατότητες, ωστόσο οι όποιες
τροποποιήσεις πρέπει να γίνουν
ταυτόχρονα με ένα σχέδιο
εξορθολογισμού των αναγκών
και ενδεικτικά ανέφερε πως δεν
υπάρχει ανάγκη για τόσο μεγάλο
αριθμό στρατοπέδων μέσα στα
αστικά κέντρα.
«Οι Έλληνες στρατιώτες,
κληρωτοί και επαγγελματίες

Α. Σαμαράς: Αγωνιζόμαστε
για Ελλάδα ισχυρή, μέσα
στην Ευρώπη
Σάββατο, 26 Μαΐου, 2012
Για πανστρατιά, η οποία δημιουργεί κλίμα αισιοδοξίας για την
επόμενη μέρα, έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς
στη δευτερολογία του, με την οποία έκλεισε τις εργασίες της εθνικής
συνδιάσκεψης του κόμματος που πραγματοποιήθηκε στο ΣΕΦ.
Ο κ. Σαμαράς εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι
όλοι, όπως είπε, δίνουν το “παρών” σε αυτή την κρίσιμη πανστρατιά
και αγωνίζονται για μια Ελλάδα ισχυρή, δημιουργική, αξιοπρεπή,
μέσα στην Ευρώπη.
Ο πρόεδρος της ΝΔ τόνισε πως ξεπεράστηκαν διαφωνίες από το
παρελθόν και επικράτησε η ενότητα μπροστά στην ανάγκη να
διασωθεί η χώρα.
«Δημιουργούμε αληθινά πατριωτικό μέτωπο, γιατί απευθυνόμαστε
και κερδίζουμε ανθρώπους, ανεξάρτητα από κομματικές
προτιμήσεις», τόνισε ο κ. Σαμαράς.
Αλληλοκατηγορίες για «υποκρισία» αντάλλαξαν η ΝΔ και ο
ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στην
συνδιάσκεψη του κόμματός του.
Πηγή:ΑΜΠΕ.

οπλίτες δεν πρέπει να
αισθάνονται αγγαρειοφόροι και
σκοποφύλακες. Πρέπει να είναι
και να αισθάνονται μάχιμοι
και να υπηρετούν το ύψιστο

καθήκον της ασφάλειας και της
ακεραιότητας της πατρίδας»,
κατέληξε στις δηλώσεις του ο
Αλέξης Τσίπρας.

Κ.Λαγκάρντ: “Ήρθε
η ώρα να πληρώσουν
οι φοροφυγάδες
στην Ελλάδα”
Σάββατο, 26 Μαΐου, 2012
Με μια συνέντευξη “έξω από τα δόντια”, στην βρετανική
εφημερίδα Guardian, η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου (ΔΝΤ) Κριστίν Λαγκάρντ, αυξάνει την πίεση προς την
Ελλάδα, δηλώνοντας ότι το ΔΝΤ δεν πρόκειται να προχωρήσει
σε χαλάρωση των όρων του προς την Αθήνα.
«Μην περιμένετε καμία συμπάθεια, ήρθε η ώρα να πληρώσετε
τους φόρους σας» δηλώνει, καθιστώντας σαφές ότι το Ταμείο
δεν πρόκειται να χαλαρώσει τους όρους της σύμβασης.
Απαντώντας σε ερωτήματα αν μπορεί να βγάλει από το μυαλό
της τους γονείς και τις μητέρες που δεν έχουν πρόσβαση σε
φαρμακευτική περίθαλψη, η Γαλλίδα αξιωματούχος δηλώνει:
«Σκέφτομαι πολύ περισσότερο τα παιδιά σε ένα σχολείο σε
μικρό χωριό στο Νίγηρα, που πηγαίνουν στο μάθημα μόνο
για δύο ώρες την ημέρα και αναγκάζονται να μοιραστούν στα
τρία ακόμα και την καρέκλα του θρανίου και προσδοκούν τη
μόρφωση. Τα έχω μονίμως στο μυαλό μου. Γιατί πιστεύω ότι
χρειάζονται πολύ περισσότερη βοήθεια από ό,τι οι άνθρωποι
στην Αθήνα.»
Πηγή:MPE
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H 71Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΙ Η 45Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Στο χορό των Κρητών παρευρέθηκε και ο Πρωτοπρεσβύτερος
π. Δημ. Παρτσάφας με την Πρεσβυτέρα.

Ο Κρητικός Σύλλογος της Βρετανικής Κολομβίας, την Κυριακή 27 Μαίου 2012, στο Ελληνικό
Κοινοτικό Κέντρο, γιόρτασε με τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου την 71η επέτειο της ιστορικής
Μάχης της Κρήτης, και τα 45 χρόνια της ίδρυσης του Συλλόγου.
Σήμερα, η μάχη της Κρήτης θεωρείται η
πρώτη μεγάλη αεραποβατική επιχείρηση
και παραμένει μοναδική στο ότι ο κύριος
αντικειμενικός σκοπός κατελήφθη εξ
ολοκλήρου από αέρος.
Με την ονομασία αυτή έμεινε στην ιστορία
η αεραποβατική επιχείρηση, που επιχείρησε
η Ναζιστική Γερμανία κατά της Κρήτης
στις 20 Μαΐου 1941 και η οποία έληξε
δώδεκα μέρες μετά, την 1η Ιουνίου, με
την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Ήταν
μία από τις σημαντικότερες μάχες του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου. Για τους Κρητικούς
η μάχη αυτή ήταν πολύ σημαντική διότι με
την γενναιότητά τους και τις θυσίες η μάχη
αυτή ονομάστηκε το “Νεκροταφείο των
Γερμανών αλεξιπτωτιστών».
Τα δε 45 χρόνια του Συλλόγου “Cretan
Assotiation of B.C.” είναι γεμάτη δράση
και κοινωνικές δραστηριότητες στην
Ελληνική Παροικία του Βανκούβερ.
Οι χοροί του Συλλόγου από την πρώτη
ημέρα της ιδρύσεώς του είχαν
επιτυχία και ήταν πολλοί αγαπητοί
σε όλους τους ομογενείς. Το
χορευτικό συγκρότημα ήταν και
είναι ακόμα και σήμερα ένα από
τα πιο εντυπωσιακά στο κοινό. Το
Διοικητικό Συμβούλιο είναι και το
μοναδικό που αφιερώνει μεγάλο
ενδιαφέρον για τα παιδιά του
Συλλόγου.
Βλέπετε φωτογαφικό ρεπορτάζ
από την εκδήλωσή τους, που μας
έστειλε ο κ. Νίκος Παπουτσάκης.

Επιτυχία μεγάλη είχε
η χοροεσπερίδα
του συλλόγου Κρητών Β.Κ.
που το διασκέδασαν μέχρι
της πρωϊνές ώρες
με τον Γιάννη Σαχάμη
στο μπουζούκι.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ

Κυριακή 13 Μαϊου 2012, και στις 2 μ.μ στη λέσχη των Ηλικιωμένων
της Βρετανικής Κολομβίας έγινε η ετήσια γενική συνέλευση του
συλλόγου.
Ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Καπερνέκας μετά την ανάγνωση της
ημερησίας διάταξης από τον Γραμματέα κ. Χρήστο Παπαγιάννη,

ζήτησε από τον κ. Νίκο Κάντα να διαβάσει τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης. Μετά την
ανάγνωση των πρακτικών, που πέρασαν με κάποια διόρθωση, ο Γραμματέας διάβασε την έκθεση του
ταμία ο οποίος απουσίαζε λόγω ασθένειας.
Στη
συνέχεια
ο
πρόεδρος αναφέρθηκε
στις εργασίες του
συλλόγου,
στα
αναλώσιμα
της
λέσχης,
επισκευές
και εκτεταμένα στο
θέμα
συμμετοχής
του συλλόγου στην
Ελληνική Ημέρα που
θα γίνει την Κυριακή
24 Ιουνίου 2012.

σύλλογος μέρος στην Ελληνική Ημέρα ή όχι.

Πάνω στο θέμα αυτό
έγινε μεγάλη συζήτηση
διότι δεν υπήρχαν
άτομα αρκετά να βοηθήσουν για την Ελληνική Ημέρα. Στο τέλος αφού υπήρχαν και
άτομα που υποστήριζαν την μίσθωση ατόμων για να ψήσουν τα σουβλάκια, αφέθηκε
το θέμα στον πρόεδρο και στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει, αν θα λάβει ο

Τελειώνοντας η συνεδρίαση, προσφέρθηκε άφθονο φαγητό στα μέλη και φίλους του συλλόγου.
Κ. Καρατσίκης

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΧΕΠΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ
Την Κυριακή 20 Μαϊου
2012, μετά από το
τρισάγιο που έγινε
στον Καθεδρικό ναό
του Αγίου Γεωργίου,
οι αξιωματούχοι και
αντιπρόσωποι των
τριών τμημάτων της
οργάνωσης συνεδρίασαν
στην επάνω αίθουσα
του Ελληνικού Κοινοτικού
Κέντρου.
Μετά την ανάγνωση
των πρακτικών, την
αναφορά του Επαρχιακού
Κυβερνήτου κ. Πώλ
Μιχαέλ του Ταμία, κ.
Ντίνο Κουρτέση, και των
αναφορών των προέδρων
των τμημάτων Gladstone
CJ-6, Burnaby CJ-31
and Victory CJ-6 στη
Βικτόρια, ακολούθησε
η αρχαιρεσία των
αξιωματούχων και το
συνέδριο έληξε στις 3 μ.μ.
Κώστας Καρατσίκης

Από Αριστερά: Πώλ Μιχαέλ, Επαρχιακός Κυβερνήτης ΑΧΕΠΑ Β.Κ.δίδει
στον Πρόεδρο του τμήματος Victory CJ-6, Κώστα Νικήτα, αναμνηστικό 70 ετών
υπηρεσίας στην οργάνωση της ΑΧΕΠΑ 1942-2012 από τον πρώην Πρόεδρο
ΑΧΕΠΑΣ Αμερικής. Καναδά, Αυστραλίας και Ελλάδας, που είχε έρθει
στο Βανκούβερ αρχάς του έτους.
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Επιστήμη
Εκτόξευση το Σάββατο
Δημοσίευση: 17 Μαϊ. 2012.
Πώς θα εξελιχθεί η πρώτη ιδιωτική αποστολή στον Διεθνή
Διαστημικό Σταθμό

του GPS. Σε αυτή τη φάση
ελέγχεται επίσης το σύστημα
ακύρωσης της πτήσης για την
περίπτωση που κάτι πάει στραβά.
Πέρασμα κάτω από τον ISS:
Την τρίτη ημέρα της αποστολής
του, το Dragon θα περάσει 1,5
χιλιόμετρο κάτω από τον σταθμό
και θα αρχίσει να επικοινωνεί
μαζί του. Σε αυτή τη φάση
θα δοκιμαστεί το δευτερεύον
σύστημα GPS και το πλήρωμα
του σταθμού θα στείλει εντολή
για την ενεργοποίηση ενός
φωτεινού σινιάλου από την
κάψουλα.

Αντίο στη φωνή των 70’s

Πέθανε η αγαπημένη ντίβα
της ντίσκο Ντόνα Σάμερ
Ουάσινγκτον 17 Μαϊου. 2012
Η βασίλισσα της ντίσκο Ντόνα Σάμερ, που σφράγισε τη μουσική σκηνή

Ραντεβού: Την επόμενη ημέρα,
το Dragon πλησιάζει εκ νέου
το σταθμό σε απόσταση 2,5
χιλιομέτρων.
Η
απόσταση
μειώνεται σταδιακά στα 250
μέτρα και τελικά στα 10 μέτρα.

To Dragon θα μεταφέρει στον ISS σχεδόν μισό τόνο προμηθειών
To Dragon θα μεταφέρει στον ISS σχεδόν μισό τόνο προμηθειών
(Φωτογραφία: SpaceX )
Ουάσινγκτον
Αν όλα προχωρήσουν σύμφωνα
με το σχεδιασμό, το Σάββατο
θα είναι ημέρα-ορόσημο στην
ιστορία
των
διαστημικών
επιχειρήσεων:
η
εταιρεία
SpaceX εκτοξεύει το Dragon,
το πρώτο ιδιωτικό σκάφος για
τον ανεφοδιασμό του Διεθνούς
Διαστημικού Σταθμού (ISS).
Graph Επιλέξτε εδώ για
να δείτε την εικόνα σε
μεγέθυνσηinfographics
Η SpaceX είναι μία από τις
εταιρείες που εξασφάλισαν
συμβόλαια
της
NASA,
προκειμένου να καλυφθεί το κενό
που άφησε η περυσινή καθήλωση
των διαστημικών λεωφορείων. Η
εταιρεία, την οποία δημιούργησε
ο συνιδρυτής του PayPal Ίλον
Μασκ, θα λάβει 1,6 δισ. δολάρια
για 12 ρoμποτικές αποστολές
στον ISS.
Η κάψουλα Dragon, η οποία θα
μπορούσε να τροποποιηθεί στο
μέλλον ώστε να μεταφέρει και
πληρώματα, θα παραδώσει στον
ISS σχεδόν μισό τόνο τροφίμων,
εφοδίων και επιστημονικών
πειραμάτων.
Τα στάδια της αποστολής όπως
τα παραθέτει το Space.com:

Εκτόξευση: Το Dragon θα
εκτοξευτεί από το Ακρωτήριο
Κανάβεραλ
στη
Φλόριντα
τοποθετημένο στην κορυφή ενός
πυραύλου Falcon 9 της SpaceX.
Η πυροδότηση προγραμματίζεται
για τις 11.55 ώρα Ελλάδας στις
16 Μαΐου.
Διακοπή κύριου κινητήρα /
Διαχωρισμός σταδίων: Περίπου
180 δευτερόλεπτα μετά την
πυροδότηση,
οι
κινητήρες
του κατώτερου σταδίου του
πυραύλου
σταματούν
να
λειτουργούν και το πρώτο στάδιο
πέφτει πίσω στη Γη. Σε αυτό
το σημείο ενεργοποιούνται οι
κινητήρες του δεύτερου σταδίου.
Αποσύνδεση
του
Dragon: Περίπου 9 λεπτά μετά
την εκτόξευση, το Dragon
αποσυνδέεται από το ανώτατο
στάδιο του πυραύλου και τίθεται
σε τροχιά. Η κάψουλα αναπτύσσει
τους ηλιακούς συλλέκτες που θα
την τροφοδοτούν με ηλεκτρική
ενέργεια στις επόμενες φάσεις.
Τροχιακοί έλεγχοι: Αφότου τεθεί
σε τροχιά το Dragon υποβάλλεται
σε ελέγχους, κατά τους οποίους
δοκιμάζεται μεταξύ άλλων το
σύστημα Absolute GPS, το
οποίο επιτρέπει στην κάψουλα
να προσδιορίζει τη θέση της στο
Διάστημα μέσω των δορυφόρων

Πρόσδεση: Σε αυτό το σημείο, το
Κέντρο Ελέγχου στο Χιούστον
δίνει στο πλήρωμα του σταθμού
την άδεια να συλλάβει το Dragon με το ρομποτικό βραχίονα
του τροχιακού συγκροτήματος.
Ο βραχίονας φέρνει τελικά την
κάψουλα στη θυρίδα πρόσδεσης
όπου θα συνδεθεί, στην κάτω
πλευρά της υπομονάδας Harmony του ISS.
Αποσύνδεση:
Έπειτα
από
18 ημέρες παραμονής στον
ISS, το Dragon αποσυνδέεται
και
απομακρύνεται
μερικά
μέτρα με τη βοήθεια του
ρομποτικού
βραχίονα
του
σταθμού. Ενεργοποιεί τότε τους
προωθητήρες του και για να
απομακρυνθεί περισσότερο, σε
απόσταση ασφάλειας.
Επανείσοδος:
Τέσσερις
ώρες μετά την αναχώρησή
του από το συγκρότημα, το
Dragon ενεργοποιεί εκ νέου
τους προωθητήρες του και
εισέρχεται στην ατμόσφαιρα.
Η θερμική ασπίδα προστατεύει
την κάψουλα στα 7 λεπτά της
μετεωρικής καθόδου.
Προσθαλάσσωση: Η κάψουλα
ανοίγει τρία αλεξίπτωτα που
επιβραδύνουν απότομα την
κάθοδο και προσθαλασσώνεται
στον Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου
450 χλμ από τις δυτικές
ακτές των ΗΠΑ. Μετά την
περισυλλογή του, μπορεί να
ξαναχρησιμοποιηθεί.
Newsroom ΔΟΛ

των 70’s, έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη σε ηλικία 63 ετών έπειτα από
μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο.
Η Ντόνα Σάμερ, με πέντε Γκράμι στο ενεργητικό της, αφήνει πίσω
μεγάλες επιτυχίες όπως I Feel Love, Love To Love You Baby, Last Dance,
Hot Stuff και Love’s Unkind.
Μεγάλοι σταρ από την Μαντόνα έως τον Ντέιβιντ Μπάουι και τον
Μπρους Σπρίνγκστιν ήταν θαυμαστές της βασίλισσας της ντίσκο.
Παραγωγός της Σάμερ ήταν ένα άλλο από τα ιερά τέρατα της ντίσκο, ο
Ιταλός Τζόρτζιο Μορόντερ.
Παρά την βεβαρημένη κατάσταση της υγείας της, η Ντόνα Σάμερ
βρισκόταν στη διαδικασία ολοκλήρωσης ενός άλμπουμ στη Φλόριντα.
Η ντίβα της ντίσκο επιθυμούσε να κρατήσει μακριά από τη δημοσιότητα
τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο, όπως δήλωσαν πηγές από το περιβάλλον
της τραγουδίστριας στο δικτυακό τόπο TZM που ασχολείται με τη ζωή
των διασήμων και μετέδωσε πρώτο την είδηση του θανάτου.
Η Σάμερ γεννήθηκε στη Βοστόνη και άρχισε να τραγουδά γκόσπελ στη
χορωδία της εκκλησίας της. Το πρώτο σόλο άλμπουμ της κυκλοφόρησε το
1971, αλλά ανέβηκε στην κορυφή το 1975 μαζί με τον Μορόντερ και το
θρυλικό Love to Love You Baby...
Πηγή: Newsroom ΔΟΛ

$65.500 μέχρι τώρα
η βοήθεια
στην Ελλάδα
Η Ιερά Μητρόπολή Τορόντο Καναδά, είχε αποστείλει
στις 13 Μαρτίου 2012, ποσό $25.000 στην Ιερά Σύνοδο
της Εκκλησίας της Ελλάδας για τα συσσίτια της Ι.
Αρχιεπισκοπής Αθηνών και ορισμένων Μητροπόλεων. Ο
έρανος αυτός συνεχίσθηκε και μέχρι σήμερα έχει αποσταλεί
στην Ελλάδα το συνολικό ποσό των $65.500. Τα χρήματα
αυτά εστάλησαν σε διάφορες Μητροπόλεις, Ιδρύματα, αλλά
και σε μερικά άτομα τα οποία έγραψαν και περιέγραψαν την
δεινή κατάστασή τους, μάλιστα με βεβαιώσεις ιατρών και Ι.
Μητροπόλεων. Ο έρανος συνεχίζεται.
Από το Γραφείο της Ιεράς Μητρόπολης
24 Μαΐου 2012
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Η Σουηδία νικήτρια
της Eurovision 2012
με Loreen

Βρισκόταν στο Αμβούργο

Δεσποτική εικόνα της Παναγίας
ανακτήθηκε απο την Εκκλησία
της Κύπρου
Λευκωσία: Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012
-Δεσποτική εικόνα της Παναγίας
της Οδηγήτριας του 18ου αιώνα
διαστάσεων 95X65 εκ. ανακτήθηκε
από την Εκκλησία της Κύπρου στο
Αμβούργο.
Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση,
την Κυριακή 20 Μαΐου μετέβη
στο Αμβούργο της Γερμανίας ο
Επίσκοπος Νεαπόλεως Πορφύριος,
Διευθυντής του Γραφείου της
Εκκλησίας της Κύπρου στους
Ευρωπαϊκούς
Θεσμούς
στις
Βρυξέλλες, όπου και παρέλαβε την
Δεσποτική Εικόνα της Παναγίας
της Οδηγήτριας του 18ου αιώνα
διαστάσεων 95X65 εκ.
Την εικόνα την είχε εντοπίσει στις
αρχές Μαΐου το Συνοδικό Γραφείο
Μνημείων και Τέχνης της Εκκλησίας
της Κύπρου. Μετά από έρευνα που
διεξήχθη τεκμηριώθηκε η κυπριακή
καταγωγή της εικόνας και θεωρείται
βέβαιο το γεγονός ότι αυτή κλάπηκε
και παράνομα εξήχθηκε στο
εξωτερικό από ναό των κατεχόμενων
περιοχών της Κύπρου μετά την
τουρκική εισβολή του 1974.
Η εικόνα είναι έργο του συγγέλου
Χρυσάνθου, αγιογράφου της σχολής
αγιογραφίας της Μονής Αγίου
Ηρακλειδίου (Πολιτικό).
Η Παναγία εικονίζεται σε χρυσό
βάθος, από την μέση και πάνω
γυρισμένη στα αριστερά στον τύπο
της Οδηγήτριας. Κρατεί τον Χριστό

Κυριακή, 27 Μαΐου 2012
Ανακέφαλος

με το αριστερό χέρι και υψώνει το
δεξί σε δέηση. Φορεί βαθυπράσινο
χιτώνα με χρυσοκονδυλιές και
πορφυρό ιμάτιο με χρυσή παρυφή
και τρείς ακτινόμορφους σταυρούς
στο κεφάλι και στους ώμους. Ο
Χριστός φέρει ροδόχρουν χιτώνα
και χρυσάφι ιμάτιο κοσμημένο με
φυτικό διάκοσμο. Στο αριστερό
χέρι κρατεί κλειστό ειλητό ενώ με
το δεξί χέρι μπροστά στο στήθος
ευλογεί. Πάνω από τον αριστερό
ώμο του Χριστού με κόκκινα
κεφαλαία γράμματα η επιγραφή
‘’ΓΕΓΟΝΕΝ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΚΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ ΕΝ ΤΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΙΧΑΗΛ ΙΕΡΕΩΣ
ΟΥ ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ
ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ.
ΧΕΙΡ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΥΓΓΕΛΟΥ’’.
Παρόμοια και σύγχρονη πάλι
Δεσποτική εικόνα της Παναγίας,
είχε επαναπατρισθεί από το Μόναχο
το 2008 και προερχόταν από
τον κατεχόμενο σήμερα ναό της
Παναγίας στην Λύση.
Τέλος, αναφέρεται στην ανακοίνωση
ότι τα τελευταία δύο χρόνια σε
τέσσερις διαφορετικές υποθέσεις
στην Γερμανία έχουν ανακτηθεί
από την Εκκλησία της Κύπρου
συνολικά ένδεκα εικόνες, ενώ σε
εκκρεμότητα παραμένουν ακόμα: η
έφεση της υπόθεσης του Τούρκου
αρχαιοκάπηλου A. Dikmen στο
Μόναχο και η υπόθεση άλλων έξι
εικόνων στο Augsburg.

Ο δρομέας της «ελληνικής φυγής»
στο πρωτοσέλιδο του Economist
(Συνέχεια από σελίδα 9)
ήθελε και τώρα όλα πρέπει να γίνουν βιαστικά».
Μία ψήφος που θα ταρακουνήσει το λίκνο της Δημοκρατίας
«Οι ελληνικές εκλογές αποτελούν στην πραγματικότητα
δημοψήφισμα για το αν η χώρα θα μείνει στο ευρώ», υπόθεση που
κατά το περιοδικό έχει ακόμα ελπίδες. «Ένας νέος συνασπισμός
κομμάτων ο οποίος έχει δεσμευτεί να τηρήσει τη συμφωνία, θα
λάβει κάποιου είδους βοήθεια από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και
ταυτοχρόνως, με την υπόσχεση
ενός κοινού τραπεζικού
στηρίγματος και κάποιου είδους
ευρωομολόγου, θα αρχίσει
επιτέλους να διαφαίνεται ότι
το ευρώ μπορεί να επιβιώσει
και ο κίνδυνος της μόλυνσης
να απομακρυνθεί. Και αν η
Ελλάδα είναι ένα απομονωμένο
πρόβλημα, θα είναι πολύ πιο
εύκολο να γίνει και πάλι υγιής».
«Η Ελλάδα φέρνει στο
προσκήνιο την ώρα της
αλήθειας»
Καυστικός είναι και ο επίλογος,
με αποδέκτη κυρίως τη
Γερμανία. «Η οικονομική
επανεκκίνηση της Ευρώπης
είναι απαραίτητη για τη διάσωση
του ευρώ. Η Ελλάδα φέρνει
στο προσκήνιο την ώρα της
αλήθειας. Και όμως οι πολιτικοί,
ειδικά στη Γερμανία, ακόμα
δεν μπορούν να αποδεχτούν
αυτή τη λογική -πόσο μάλλον
να την εξηγήσουν στους
ψηφοφόρους τους. Η προοπτική
μιας ελληνικής εξόδου σημαίνει
ότι πρέπει να αρχίσουν να το
κάνουν-και μάλιστα γρήγορα»
τονίζει ο βρετανικός Economist.
Newsroom ΔΟΛ

Αντώνης

Η συμμετοχή της Σουηδίας με το
τραγούδι «Euphoria», που ερμήνευσε
η Loreen, αναδείχθηκε νικήτρια
συγκεντρώνοντας 372 ψήφους
στον τελικό του 57ου Διαγωνισμού
Τραγουδιού της Eurovision, που
πραγματοποιήθηκε στο Μπακού
του Αζερμπαϊτζάν. Σε μία λαμπερή
τελετή έναρξης του διαγωνισμού,
με εντυπωσιακά χορευτικά, οι
20.000 θεατές που βρίσκονταν στο
νεόκτιστο κλειστό γήπεδο Crystal
Hall του Αζερμπαϊτζάν, απόλαυσαν
τις 26 συμμετοχές που πήραν μέρος
στον διαγωνισμό. Η τραγουδίστρια
της νικήτριας Σουηδίας, χώρας
που πήρε την σκυτάλη από το
Αζερμπαϊτζάν, πανηγύρισε τη νίκη
της τραγουδώντας για δεύτερη φόρα
στη σκηνή, το νικητήριο τραγούδι
στην τελετή λήξης του διαγωνισμού.
Κρατούσε στα χέρια το βραβείο της,
ένα κρυστάλλινο μικρόφωνο και ήταν
αισθητά ταραγμένη.Τα σουηδικά
ΜΜΕ πανηγυρίζουν: «Η νίκη της
Λορίν στην Eurovision 2012 ήταν
σαν σεισμός!». Όλοι υπογραμμίζουν,
με πλήρη σεβασμό στις «Γιαγιάδες
από το Μπουράνοβο» (Buranovskye
Babushki) από τη Ρωσία, που
κατέλαβαν τη δεύτερη θέση, πόσο
μεγάλη ήταν η διαφορά από αυτές:
123 βαθμοί. Οι Σουηδοί όλη τη
νύχτα γιόρταζαν τη νίκη της Λορίν
και οι πανηγυρισμοί τους δεν είχαν
όριο. Η μεγαλύτερη απογευματινή
εφημερίδα της Σουηδίας Expressen έγραψε, για παράδειγμα, ότι
αμέσως μετά τα μεσάνυχτα γύρω
από το σιντριβάνι Σέργκελστοργκ
στο κέντρο της Στοκχόλμης άρχισαν
να περιστρέφονται, κορνάροντας
συνέχεια αυτοκίνητα.
Πολλοί θαυμαστές της Λορίν, που
ήρθαν στην πλατεία, έδειχναν τη
χαρά τους με τον παραδοσιακό
τρόπο:
πηδώντας
μέσα
στη
λιμνούλα του σιντριβανιού. «Ήταν
συγκλονιστικό! Γνωρίζαμε ότι έχει
καλές πιθανότητες, αλλά όπως
η Λορίν, ποτέ κανείς άλλος δεν
νίκησε! Είναι ηρωίδα της Σουηδίας!»
ακουγόταν από το πλήθος των
συγκεντρωμένων. Στην πλατεία
ανέμιζαν σουηδικές σημαίες και
εκτοξεύονταν βεγγαλικά.Οι Σουηδοί
οπαδοί της Eurovision έχουν και
άλλη μία αφορμή να χαίρονται: η
νίκη της Λορίν έδωσε στη Σουηδία
το δικαίωμα και πάλι να οργανώσει
ξανά στο έδαφός της αυτό το πιο
δημοφιλές Φεστιβάλ τραγουδιού της
Ευρώπης.

ΠΕΝΘΗ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1928-2012
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 7 Μαϊου
2012 η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΥ.
Γεννήθηκε στην Καλαμάτα
Η
ταφή της θα γίνει στην Καλαμάτα. Το
τρισάγιο έγινε στις 14 Μαϊου 2012 στο
Κοιμητήριο 306-11th Avenue, Vancouver. Η Βασιλική Δικαίου, βοήθησε
πολλούς ομογενείς εδώ στο Βανκούβερ
που δεν γνώριζαν καλά τα Αγγλικά.
Επίσης εξυπηρέτησε, πάρα πολύ την
Ελληνική Κοινότητα του Ανατολικού
Βανκούβερ όταν πρωτοξεκίνησε.
Στις ανηψιές της εδώ και στην Ελλάδα
και σε όλους τους φίλους και συγγενείς ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΠΑΝΤΙΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1947-2012
Πέθανε αιφνιδίως στις 7 Μαϊου 2012 στο
Βανκούβερ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΙΟΡΑΣ.
Εργάστηκε για 33 χρόνια στο εργοστάσιo
μπύρας Molson Breweries.Αγαπούσε τα
ταξίδια στην Ελλάδα, και απολάμβανε το
ημερήσιο καφεδάκι του μαζί με φίλους
στο Brentwood Mall.
Στη σύζυγό του Ντίνα, στα παιδιά του
Βασίλη, Μαριάνθη (Τόνη), και Μίλτο. Στις
εγγόνες του, στα αδέλφια του και στην
αδελφή του στην Ελλάδα και σε όλους τους
συγγενείς και φίλους ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

ΚΑΛΟΥΠΗΣ ΔΗΜΟΣ
1934-2012
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 16 Απριλίου 2012 ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΟΥΠΗΣ.
Το τρισάγιο έγινε στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου στις 21 Μαϊου 2012 στις
7 μ.μ., η κηδεία έγινε στις 22 Μαϊου 2012 και η ταφή του στο κοιμητήριο
του Μπούρναμπη.
Στη σύσυγό του Σούλα, στη κόρη τουΜαρία (John), στο γιό του Πήτερ
(Τινα), στα εγγόνια , στις εγγονές του και σε όλους τους συγγενείς και
φίλους ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Στο κοιμητήριο του Μπούρναμπη δυο κενοτάφια,
το ένα δίπλα στο άλλο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε
στο 604-599-0672

HELLENIC
COMMNITY OF
VANCOUVER
The Hellenic Community of Vancouver is pleased to announce
that this years HCV Golf Tournament will take place on June
29th, 2012 at University Golf Club. Part proceed go towards the
Endocrine research society.

Tee off time is 1:15pm
Greek Scramble
18 Holes of Golf, shared power cart, prize hole entry,
Lunch, Buffet Dinner and much more!
Entry fee $175
Dinner only tickets are $75
For registration please contact the event coordinator
at hcvgus@telus.net or call the HCV office
at 604-266-7148 Monday to Friday 9am - 4pm
Looking forward to seeing you soon,
Gus Karvelis
Event Coordinator

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

20 Γνώμη

GRANDPA J’S
SEASONING

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

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

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

Οι «εκλεκτοί» του Σάντος
17/5/2012
Τους «εκλεκτούς» που
θα πάρει μαζί του στην
προετοιμασία για το
Euro στην Αυστρία
ανακοίνωσε ο Φερνάντο
Σάντος σε συνέντευξή
του σε ξενοδοχείο
της Βουλιαγμένης. Ο
Πορτογάλος τεχνικός
αναφέρθηκε στους
ποδοσφαιριστές που
«έκοψε» από την 25άδα, ενώ στάθηκε και στην προετοιμασία της εθνικής μας
ομάδας η οποία είναι χρονικά περιορισμένη από ό,τι αρχικά είχε υπολογιστεί.
Οι 25 του Σάντος: Χαλκιάς, Σηφάκης, Τζόρβας, Τοροσίδης, Αβραάμ Παπαδόπουλος,
Παπασταθόπουλος, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Μαλεζάς, Χολέμπας, Τζαβέλας,
Τζιόλης, Μάκος, Μανιάτης, Κατσουράνης, Καραγκούνης Φωτάκης, Φορτούνης,
Κονέ, Νίνης, Φετφατζίδης Σαμαράς, Σαλπιγγίδης Γκέκας, Λυμπερόπουλος,
Μήτρογλου.
Η αρχική τοποθέτηση του Φερνάντο Σάντος: «Σήμερα θα δώσουμε τα ονόματα των
ποδοσφαιριστών που θα είναι μαζί μας στην Αυστρία. Στην προετοιμασία που θα
κάνουμε ενόψει του Euro. Πριν δώσω τα ονόματα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους
ποδοσφαιριστές που τελικά δεν θα είναι μαζί αλλά για κάποιους λόγους δεν θα είναι
μαζί μας. Κάποιοι από αυτούς αγωνίστηκαν λίγα λεπτά, κάποιοι περισσότερα αλλά
ανεξαρτήτως του χρόνου η βοήθειά τους ήταν πολύ σημαντική και γι’ αυτό θέλω να
τους ευχαριστήσω για την προσφορά τους. Είναι σίγουρο ότι μπορεί να αισθανθούν
αδικημένοι, όμως αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Είναι δίκαιο για κάποιον και άδικο για
άλλον. Και γι’ αυτό για να αισθανθώ καλά με τον εαυτό μου. Το ότι δεν είναι στην
λίστα δεν σημαίνει ότι δεν τους εμπιστεύομαι».

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.

