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Βαριές κατηγορίες για Α. Τσοχατζόπουλο
από τον εξάδελφό του Ν. Ζήγρα
Δευτέρα, 01 Οκτωβρίου 2012

Νέα επιβαρυντικά στοιχεία για τον προφυλακισμένο πρώην υπουργό
Εθνικής Άμυνας Άκη Τσοχατζόπουλο προκύπτουν από τις συμπληρωματικές
απολογίες των ήδη προφυλακισμένων κατηγορουμένων για την υπόθεση.
Ο εξάδελφός του Νίκος Ζήγρας συνεχίζοντας τις αποκαλύψεις κατονόμασε
τον πρώην υπουργό ως τον πραγματικό ιδιοκτήτη των εταιριών μέσω των
οποίων διακινήθηκαν οι παράνομες προμήθειες από τα εξοπλιστικά και ως
τον άνθρωπο που ήταν πίσω από την εταιρία που εμπλέκεται πίσω από τα
ΤΟΡΜ1.
Επιβαρυντικές για τον Άκη Τσοχατζόπουλο ήταν οι συμπληρωματικές
απολογίες που έδωσαν το Σαββατοκύριακο στον ανακριτή Γ. Μαλλή οι άλλοτε
συνεργάτες του, Νίκος Ζήγρας και η λογίστρια Ευφροσύνη Λαμπροπούλου.
Η προφυλακισμένη λογίστρια «άλλαξε» στάση σε σχέση με την αρχική
της απολογία και πλέον συνέδεσε ευθέως το συγκατηγορούμενό της
πρώην υπουργό με τις εξωχώριες εμπλεκόμενες εταιρείες τις οποίες η ίδια
εκπροσωπούσε φορολογικά.
Σύμφωνα μάλιστα με ασφαλείς πληροφορίες, η λογίστρια δεν άφησε «εκτός
κάδρου» και τον Γιάννη Σμπώκο, μεταφέροντας στον ανακριτή όσα άκουσε
για την ανάμειξη του πρώην διευθυντή Εξοπλισμών του υπουργείου Άμυνας
στη σύσταση εταιρείας-οχήματος για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.
Η Ευφροσύνη Λαμπροπούλου, που υποστηρίζει ότι μετά τις αποκαλύψεις
Ζήγρα δεν έχει λόγο να εμμείνει στην αρχική αρνητική της απολογία,
αναφέρει στη συμπληρωματική απολογία της: «Κατάλαβα ότι οι εταιρείες
«TORCASO» και «BLUEBELL» ήταν του Τσοχατζόπουλου χωρίς ο
υπουργός να το έχει παραδεχθεί μπροστά μου και χωρίς και εγώ να τολμήσω
να επεκταθώ ποτέ σε λεπτομέρειες. Για την εταιρεία NOBILIS, όμως, η ίδια
η ροή των πραγμάτων μου καταδείκνυε την κατάσταση αυτή... Όσον αφορά
την αλληλογραφία, σας είπα ότι ο υπουργός είχε φανερά πλέον εκδηλωθεί
σε εμένα ότι η εταιρεία του ανήκει, μου έστελνε αυτά τα έγγραφα για να τα
στέλνω εγώ ως δήθεν εκπρόσωπος της NOBILIS για να μη φανερωθεί...».
Ο εξάδελφος του Άκη Τσοχατζόπουλου, Νίκος Ζήγρας, φαίνεται να ήταν
περισσότερο διαφωτιστικός για το ρόλο του Γιάννη Σμπώκου, ενώ για τον
πρώην υπουργό επιβεβαίωσε τα νέα στοιχεία που συνέλεξε ο ανακριτής.
Ο κατηγορούμενος, μάλιστα, κατονόμασε τον Άκη Τσοχατζόπουλο ως τον
άνθρωπο που ήταν πίσω από την εταιρεία DRUMILLAN που εμπλέκεται
στην υπόθεση των ΤΟR M1, εμβάσματα από ελβετικό λογαριασμό της
οποίας κατέληξαν στην ιταλική εταιρεία του Γιώργου Σαχπατζίδη.
Ο Ν. Ζήγρας επέμεινε σε όσα ήδη έχει ισχυριστεί περί των προσώπων που
αποτελούσαν την κυρίαρχη ομάδα για το «ξέπλυμα», εντάσσοντας στο στενό
αυτό κύκλο και τον κ. Σμπώκο.
Η βασική ομάδα διακίνησης της άνομης περιουσίας, κατά τον Ζήγρα, φέρεται
να ήταν ο Τσοχατζόπουλος, ο Ιωάννης Σμπώκος, ο Βλάσης Καμπούρογλου,
ο Ντίνος Μιχαηλίδης και ο Άραβας Al Sayad Fouad. Τα μαύρα χρήματα
κατέληγαν όλα στον Τσοχατζόπουλο και στον Σμπώκο.
«Σας επαναλαμβάνω, αναφέρει ο Ζήγρας, ότι έχω ακούσει από τον
Τσοχατζόπουλο να λέει πως τα περισσότερα από τα χρήματά του τα
διαχειριζόταν ο Σμπώκος μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας του πεθερού
του και από εκεί διακινούνταν σε διάφορες επιχειρήσεις μέσω ελβετικών
τραπεζών».
Ο Ν. Ζήγρας μάλιστα ερωτώμενος για συγκεκριμένο λογαριασμό στο όνομά
του σε ελβετική τράπεζα, από τον οποίο εμβάστηκαν ποσά στη Βίκυ Σταμάτη,
απάντησε στον ανακριτή:
«Ο λογαριασμός αυτός δεν είναι δικός μου, δεν ανοίχτηκε από εμένα και η
υπογραφή που υπάρχει στην αίτηση για το άνοιγμά του δεν είναι δική μου.
Ο ίδιος ο Τσοχατζόπουλος χρησιμοποιώντας το διαβατήριό μου, που του
είχα δώσει εγώ δηλώνοντας δήθεν απώλεια και εκμεταλλευόμενος και την
ομοιότητά μας, άνοιξε το λογαριασμό. Από εκεί και πέρα, με δικό του γνωστό
υπάλληλο, διαχειριστή της τράπεζας, έκανε τις όποιες συναλλαγές ο ίδιος».
Πηγή: ΑΠΕ - ΝΕΤ FM Ρεπορτάζ: N.Tσουκαλά

Ο Αβραμόπουλος στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012
Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος
Αμερικής κ. Δημήτριος δέχθηκε
σήμερα το πρωί στην έδρα της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής
τον Υπουργό Εξωτερικών κ.
Δημήτριο Αβραμόπουλο τον
οποίο συνόδευαν ο Υφυπουργός
Εξωτερικών, αρμόδιος για
ευρωπαϊκές υποθέσεις, κ.
Δημήτριος Κούρκουλας και
ο Υφυπουργός Εξωτερικών,
αρμόδιος για εκκλησιαστικές
υποθέσεις και θέματα
αποδήμων, κ. Κωνσταντίνος
Τσιάρας. Στη συνάντηση
συμμετείχαν εκ μέρους της
Αρχιεπισκοπής ο αντιπρόεδρος
του Αρχιεπισκοπικού
Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ
Τζαχάρης και μέλη της
συνοδείας του υπουργού, ο
νέος πρέσβης της Ελλάδος
στις Η.Π.Α. κ. Χρήστος
Παναγόπουλος, ο μόνιμος
αντιπρόσωπος της Ελλάδος στον
Ο.Η.Ε. πρέσβης κ. Αναστάσης
Μιτσιάλης, ο διευθυντής του
πολιτικού γραφείου του κ.
Υπουργού πρέσβης κ. Διονύσιος
Κοδέλας και ο Γενικός
Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα
Υόρκη, κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος.
Συζητήθηκαν θέματα που
αφορούν στον Ελληνισμό
της διασποράς αλλά και στην
δύσκολη κατάσταση που
αυτό τον καιρό αντιμετωπίζει
η Ελλάδα. «Δεν κρύβω την
βαθιά μου συγκίνηση για τα
λόγια συμπαράστασης αλλά
και για τις πρωτοβουλίες που
αναλαμβάνει ο Αρχιεπίσκοπος
κινητοποιώντας την Ομογένεια
της Αμερικής για να
συμπαρασταθεί και να σταθεί
στο πλευρό της μαχόμενης
αυτή τη στιγμή Ελλάδος και
του λαού της που πράγματι
έχει προβεί σε μεγάλες θυσίες

για να μπορέσει η πατρίδα μας να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
της και το κυριότερο να ανακτήσει
το κύρος της, να ξαναβρεί τον
βηματισμό της», δήλωσε μεταξύ
άλλων ο κ. Αβραμόπουλος μετά
την συνάντηση και πρόσθεσε:

Ελληνισμός μένει αναλλοίωτη,
κύριε Υπουργέ, και θέλω να
σας το βεβαιώσω αυτό γιατί
είναι ενδεικτικό του πόσο
ανθεκτικό είναι το στοιχείο το
οποίο έχουμε ως Έλληνες και ως
Ορθόδοξοι παγκοσμίως».

«Ενημέρωσα τον Αρχιεπίσκοπο για Καταλήγοντας δε τόνισε:
όλα όσα γίνονται αυτή την στιγμή, «Μπορούμε να διαβεβαιώσουμε
για τις προσπάθειες που καταβάλει τους αδελφούς μας εδώ και στην
η κυβέρνηση, για τις θυσίες του
Ελλάδα ότι κάνουμε όχι απλώς
Ελληνικού λαού και εστιάσαμε
παν το δυνατόν αλλά και υπέρ το
ιδιαίτερα στην ανάγκη, αυτή η
δυνατόν, προκειμένου η Ελλάδα
εθνική προσπάθεια να έχει την
να βγει το συντομότερο από
στήριξη όλων».
την δυσκολία στην οποία είναι.
Έζησα ως παιδί την Γερμανική
Στις δηλώσεις του ο Αρχιεπίσκοπος κατοχή και την ξεπεράσαμε,
Δημήτριος αφού ευχαρίστησε
ζήσαμε δυσκολίες και τις
τον κ. Αβραμόπουλο και το
ξεπεράσαμε, έτσι θα ξεπεραστεί
επιτελείο του, αναφέρθηκε στη
και η σημερινή δυσκολία,
δημόσια εικόνα της Ελλάδος σε
του Θεού συνεργούντος και
διάφορους χώρους και επίπεδα
βοηθούντος, γιατί είναι πάντοτε
στην Αμερική σημειώνοντας ότι: μαζί μας, μαζί με τον τόπο
«Η στάση σεβασμού γι’ αυτό που μας που έχει μια παγκόσμια
εκπροσωπούμε, Ορθοδοξία κι
αποστολή πάντοτε».

It’s All Greek To Me!
Vancouver’s Original Greek Food Festival
takes place
on October 19, 20 and 21, 2012

2 Γνώμη
WIRTSCHAFTSWOCHE

ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

«Γερμανούς συνταξιούχους εφοριακούς
στην Ελλάδα θέλει το ΔΝΤ»

ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ

Γερμανούς συνταξιούχους εφοριακούς θέλει να επιστρατεύσει το ΔΝΤ θέλει προκειμένου να
οικοδομηθεί ένα λειτουργικό φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα, αναφέρει η εβδομαδιαία οικονομική
επιθεώρηση Wirtschaftswoche, όπως μεταδίδει η Deutsche Welle.

............ 9.1.1
ÊáëçìÝñá ÆùÞ

ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ «σε
μια απεγνωσμένη προσπάθεια
να οικοδομήσει ένα λειτουργικό
χρηματοπιστωτικό σύστημα
στην Ελλάδα, η επικεφαλής
του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ
θέλει να κινητοποιήσει και
γερμανούς συνταξιούχους.
Προκειμένου να δημιουργήσει μια
“εσωτερική δεξαμενή ειδικών”,
το ΔΝΤ αναζητά Γερμανούς
εμπειρογνώμονες με μακροχρόνια
εμπειρία στο πεδίο της φορολογίας
(…)»

....... 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.

Canadian Western Bank.....604-732-4262

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

«Ήδη από το Νοέμβριο του προηγούμενου έτους περίπου 170 εμπειρογνώμονες επί των φορολογικών
από γερμανικές οικονομικές υπηρεσίες (…) βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να ενισχύσουν τις
ελληνικές φορολογικές αρχές.

4. Greek Senior Citizens Society : 604-737-8070
5. Hellenic Canadian Senior’s Society of Metropolitan
Vancouver : 604-568-3994

Κατά τον υφυπουργό Οικονομικών Χάρτμουτ Κόσικ ωστόσο, μόλις επτά γερμανοί δημόσιοι
υπάλληλοι χρησιμοποιήθηκαν στην Αθήνα. Σε διήμερα ή τριήμερα workshops εκπαίδευσαν έλληνες
υπαλλήλους στα πεδία της εφαρμογής, του εξωτερικού ελέγχου αλλά και του τρόπου αντιμετώπισης
των μεγάλων επιχειρήσεων και των πλουσίων πολιτών».

The OPINION=ÃÍÙÌÇ, Welcomes letters to
Editor. However the opinions expressed are not
necesserily those of the Editor.

Ο διευθυντής της OPINION παραδίδει μαθήματα
ψαρέματος σε Καναδέζα τουρίστρια στην Ρόδο...

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.

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò
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90 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ελλήνων Κωνσταντινοπoλιτών και Μικρασιατών
Βρετανικής Κολομβίας, Καναδά

Την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2012, ο Σύλλογος Ελλήνων Κωνσταντινοπολιτών και Μικρασιατών,
μαζί με την Ελληνική Κοινότητα του Βανκούβερ Καναδά, ετέλεσαν στoν Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου,
επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση
στεφάνων, και ενός λεπτού
σιγή, στο μνημείο Ηρώων, στoν
προαύλιο χώρο της Κοινότητος,
για την επέτειο των 90 χρόνων της
Μικρασιατικής Καταστροφής.
Στη συνέχεια ακολούθησε ομιλία,
από τον καθηγητή κ. Ανδρέα
Γερολυμάτο, στον οποίο οφείλουμε
ενα μεγάλο ευχαριστώ, για την
άρτια και ολοκληρωμένη ιστορική
περιγραφή των γεγονότων, την
οποία παρουσίασε με πολύ
ευαισθησία και αντικειμενικότητα.
Επίσης ευχαριστούμε θερμά, τον Αιδεσιμώτατο πατέρα Δημήτριο Παρτσάφα, τον επίτιμο Αντιπρόξενο
του Ελληνικού Λιμεναρχείου, κ. Αντώνιο Μάζη, την επίτιμο Πρόξενο της Κύπρου, κ. Τασούλα
Berggren,την Ελληνική Κοινότητα, γιά την τέλεια συνεργασία, τους Αντιπροσώπους των Οργανισμών,
AHEPA, και
Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, ολους τους Προέδρους, Συλλόγων και Αδελφοτήτων, καθως και τους
Ελληνες της παροικίας μας, που τίμησαν με την παρουσία τους, την εκδήλωση αυτή.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Κωνσταντινοπoλιτών και Μικρασιατών
Βρετανικής Κολομβίας, Καναδά

Βίαιες συγκρούσεις μοναχών στο Άγιο Όρος
Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012
Μια απόφαση του Οικομενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου ήταν αρκετή για να προκληθεί κύμα
αντιδράσεων μεταξύ των μοναχών. Έπειτα από απόφαση του αφαιρέθηκε η ονομασία της Μονής
Εσφιγμένου από μια αδελφότητα 115 μοναχών με επικεφαλής τον γέροντα Μεθόδιο και δόθηκε σε
μια νέα αδελφότητα με 6 μοναχούς.
Τα αποτελέσματα αυτής της
πρωτοβουλίας ήταν οι μοναχοί
της παλαιάς αδελφότητας να
μην θέλουν να εφαρμόσουν
την εντολή του Πατριάρχη
καθώς την χαρακτηρίζουν
παράνομη ενώ παράλληλα
αρνούνται να εγκαταλείψουν
τον χώρο αυτό. Αυτήν τη
στιγμή επικρατεί αναστάτωση
στις Καρυές μετά την εντολή
για αυτοψία στο κελί του
αντιπροσωπείου της Ιεράς
Μονής Εσφιγμένων.
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στις Καρυές και ετοιμάζονται να επέμβουν εάν οι μοναχοί
δε φύγουν οικειοθελώς, ενώ στο σημείο καταφθάνει και εισαγγελέας.
Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν πρόκεται να συμβεί προειδοποιεί o γέροντας Μεθόδιος ο οποίος δηλώνει “Θα
αντισταθούμε με όλους τους τρόπους. Θα κάνουμε οτι χρειαστεί. Η αστυνομία ετοιμάζεται να επέμβει
βιαίως εάν δεν υποχωρησουμε αλλά εμείς δεν πρόκειται να φύγουμε. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι
πρόκειται να συμβεί. Σε μια αναταραχή συμβαίνουν πολλά.
Το 2006 είχαμε μάχες σώμα με σώμα. Μπορεί και τώρα να γίνουν τα ίδια και ακόμη χειρότερα. Ο
Πατριάρχης παράνομα έδωσε την ονομασία στην άλλη αδελφότητα” λέει ο γέροντας Μεθόδιος”.

ΤΗΑΝΚ ΥΟU TO OUR SPONSORS
For the third year in a row Camp Metamorphosis BC, under the direction of Rev. Fr. Constantinos Economos, has continued to grow
and transform the lives of many youth in Western Canada. Camp
Metamorphosis BC began in 2010 with twenty-five campers in
attendance, grew to have sixty-three campers in attendance in 2011
and this year exceeded expectations and had 90 campers attend!
Camp Metamorphosis BC is a program of the Greek Orthodox
Metropolis of Toronto (Canada) and is held annually during the last
week of Summer Holidays right before children go back to school.
This year Camp Met BC was held from August 26th to August
31st, 2012 at Pioneer Pacific Christian Camp on Thetis Island, BC,
just off Vancouver Island. Ninety boys and girls attended from the
Metro Vancouver Area and Vancouver Island. Campers experienced an Orthodox Christian Lifestyle for a week, away from the
commotion and temptations of the world, finding an opportunity to
transform themselves by encountering their FAITH in an innovative way, all while having FUN in a warm and open setting while
making new FRIENDS with other Greek Orthodox Youth. Campers were treated to exciting activities like archery, tubing, canoeing,
swimming and a brand new aquatic park. Campers were assigned
to teams and given a patron Saint, which they learned about and
shared with other campers through skits, songs and performances.
Fr. Constantinos Economos
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Έλληνας μαθητής,1ος σε παγκόσμιο
διαγωνισμό έκθεσης
Διαβάστε την καταπληκτική έκθεσή του
Μια έκθεση με “επίκαιρα”
μηνύματα: “Ολυμπιακοί Αγώνες δεν
σημαίνουν αναβολικά και μίση αλλά
φιλία...ειρήνη¨”
Έλληνας μαθητής της Β’
Γυμνασίου, από τα Γιαννιτσά ήταν
ο νικητής του διεθνούς διαγωνισμού
έκθεσης της Παγκόσμιας
Ταχυδρομικής Ένωσης (UPU).
Το θέμα του φετινού διαγωνισμού
ήταν «Γράψτε μια επιστολή σε
έναν αθλητή ή μια μορφή του
αθλητισμού που θαυμάζετε, για
να εξηγήσετε τι σημαίνουν για
εσάς οι Ολυμπιακοί Αγώνες». Στο
διαγωνισμό πήραν μέρος πάνω από
1 εκατομμύριο νέοι από 55 χώρες,
μέσω των ταχυδρομείων τους και
νικητής αναδείχτηκε ο 14χρονος
Έλληνας.
«Η σύνθεση είναι πρωτότυπη,
πολύ προσωπική και δημιουργική,
ενώ αναδεικνύονται έντονα οι
Ολυμπιακές αξίες», αναφέρει
η διεθνής κριτική επιτροπή
επισημαίνοντας τον απλό και
δημιουργικό τρόπο γραφής του
Μάριου Χατζηδήμου.
Ο νικητής θα βραβευθεί την
Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείου,
δηλ. στις 9 Οκτωβρίου 2012, στην
Ντόχα του Κατάρ, στο πλαίσιο
του 25ου Παγκόσμιου Συνεδρίου
της ΠΤΕ που θα διεξαχθεί με τη

να την κουμαντάρεις στα δικά
σου χέρια. Παιδεύτηκα, ίδρωσα,
άκουσα δικαιολογημένα τις φωνές
του προπονητή μου, όμως δεν τα
παράτησα. Η μορφή σου στο βάθρο
του Ολυμπιονίκη, με κρατούσε εκεί
και συνέχιζα...
Συνέχιζα και ονειρευόμουνα...
Κάποια μέρα, κτυπώντας το
μπαλάκι, εκσφενδονίστηκε μαζί
και η φαντασία μου, μακριά, πολύ
μακριά στον χρόνο και στον τόπο.
Βρέθηκα, λέει, εκεί, στην Αρχαία
Ολυμπία, στην μεγάλη γιορτή
του αθλητισμού, στους πρώτους
επίσημους Ολυμπιακούς Αγώνες.
776 π.Χ.- οι κήρυκες γυρνούν όλη
την Ελλάδα και αναγγέλλουν το
γεγονός. Οι πόλεμοι σταματούν, γιατί
ο αθλητισμός ενώνει και συμφιλιώνει
τους ανθρώπους, έτσι τουλάχιστον
ήταν τότε! Νέοι από κάθε άκρη
της χώρας, καταφθάνουν εκεί με
λεβέντικη ψυχή και σώμα, για ν’
αγωνισθούν τον «καλόν αγώνα»,
το «Ευ αγωνίζεσθαι». Τι υπέροχες
λέξεις, τι φανταστική ατμόσφαιρα!
Ήσουν κι εσύ, λέει, εκεί. Οι ιστορικές
μου γνώσεις σε απορρίπτουν, όμως
η φαντασία μου σε θέλει εκεί. Ν’
αγωνίζεσαι και να στεφανώνεσαι
με την αγριελιά. Να ποτίζεις με τον
ιδρώτα σου, το χώμα της αρχαίας

Αρχαίο ελληνικό θέατρο στη μέση
του Κονέκτικατ
Νέους ορίζοντες ανοίγει για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού τουρισμού στη χώρα μας και την
προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό και ειδικότερα από τις ΗΠΑ η παραχώρηση από τη
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κτιριακού συγκροτήματος στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, προκειμένου
να εξυπηρετήσει τις ανάγκες στέγασης του Εκπαιδευτικού Οργανισμού «Ελληνικός Σύνδεσμος
Παιδεία», που έχει έδρα στην Πολιτεία του Κονέκτικατ των ΗΠΑ. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία
ταυτίζεται χρονικά με τα εγκαίνια, στα τέλη Σεπτεμβρίου, του πρώτου ελληνικού αντιγράφου
αρχαίου ελληνικού θεάτρου εντός του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Κονέκτικατ στην πόλη Στορς.
Ο προϋπολογισμός για το θέατρο, η προσπάθεια για τη δημιουργία του οποίου από τον Ελληνικό
Σύνδεσμο έχει ξεκινήσει εδώ και πέντε χρόνια, ανήλθε σε περίπου 1 εκατ. δολ.
Σύμφωνα με την Καθημερινή
τα κονδύλια συγκεντρώθηκαν
από εισφορές μελών του
Συνδέσμου και χρηματοδότηση
από εκπαιδευτικά
προγράμματα της τοπικής
κυβέρνησης του Κονέκτικατ.
Τα μέλη του Συνδέσμου
είναι Ελληνοαμερικανοί,
Αμερικανοί και Ελληνες.
Τα εγκαίνια του θεάτρου
έχουν προγραμματισθεί να
πραγματοποιηθούν στις 29
Σεπτεμβρίου. Στο θέατρο
θα πραγματοποιούνται
εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και εκθέσεις. Στον περιβάλλοντα χώρο του θεάτρου
έχει χτιστεί και ορθόδοξη εκκλησία των Τριών Ιεραρχών. Η εν λόγω πρωτοβουλία εκτιμάται ότι θα
ενισχύσει το προφίλ του ελληνικού προορισμού σε ομάδες πληθυσμού των ΗΠΑ υψηλού μορφωτικού
επιπέδου. Μάλιστα, έχει αποφασισθεί να προσκληθεί ο κ. Ηλίας Βουδούρης, μαέστρος της Λυρικής
Σκηνής, για να διευθύνει κατά τη διάρκεια των εγκαινίων μουσικά κομμάτια από την αρχαιοελληνική
γραμματεία που θα προτείνει ο ίδιος. Στα εγκαίνια του θεάτρου, μεταξύ άλλων, έχουν προσκληθεί να
παραβρεθούν πολιτικοί από ΗΠΑ, ενώ έχει ζητηθεί και εκπροσώπηση από την ελληνική κυβέρνηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάλογη δράση έχουν ζητήσει να αναπτύξουν και άλλα πανεπιστήμια των
ΗΠΑ, όπως του Ιλινόι, της Φλόριντα και του Ρόντ Αϊλαντ. Ο Ελληνικός Σύνδεσμος που ιδρύθηκε
πριν από πολλά χρόνια από δύο συμμαθητές στη Ρόδο, τους κ. Ηλία Τομάζο, σημερινό πρόεδρό
του και τον Λοΐζο Σορωνιάτη, πρώτο πρόεδρο της μορφωτικής του επιτροπής, πραγματοποιεί κάθε
έτος εκπαιδευτικά ταξίδια για περίπου 700 φοιτητές από τις ΗΠΑ στη χώρα μας, με τη συνεργασία
ελληνικών πανεπιστημίων, όπως του Αιγαίου, της Κρήτης και των Αθηνών. Οι φοιτητές περιηγήθηκαν
και διάφορους ελληνικούς προορισμούς. Με την παράδοση του κτιριακού συγκροτήματος από την
περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου θα αποκτήσει μόνιμη στέγη των
δραστηριοτήτων του. Επίσης, στόχος αποτελεί στο νέο κτίριο να δημιουργηθεί για την εκπαιδευτική
σεζόν 2013 – 2014 χώρος παρακολούθησης μαθημάτων.

συμμετοχή 149 χωρών.
Τον Απρίλιο ο 14χρονος είχε
αναδειχτεί νικητής στον αντίστοιχο
πανελλήνιο διαγωνισμό και η
έκθεση διαβιβάστηκε στο διεθνές
γραφείο της Π.Τ.Ε μέσω των
ΕΛ.ΤΑ, όπου και έγινε η τελική
κρίση των εκθέσεων των μαθητών
από όλες τις χώρες.
Ακολουθεί η έκθεση του Μάριου
Χατζηδήμου:
«Γιαννιτσά, 25/01/12
Κύριο Ρότζερ Φεντερερ,
Tennis sport club of Bussel,
Switzerland.
Αγαπητέ Ρότζερ Φέντερερ,
Είμαι ο Μάριος, ένας από τους
χιλιάδες, φαντάζομαι θαυμαστές
σου. Ένας μικρός, ασήμαντος
Μάριος, μπροστά σ’ έναν γίγαντα
του αθλητισμού. Κι ο λόγος που σου
γράφω; Για να σ’ ευχαριστήσω... να
σ’ ευχαριστήσω, που ξύπνησες μέσα
μου την αγάπη για τον αθλητισμό και
το τένις!
Χρόνια παρακολουθώ τους αγώνες
και τις προσπάθειές σου στα
γήπεδα, χειροκροτώ τις νίκες σου
και θαυμάζω την επιμονή σου στις
δύσκολες στιγμές. Το ανέβασμα σου
όμως στο βάθρο του νικητή στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου,
ήταν το «σερβίς», για την δική μου
είσοδο στο άθλημα.
Άρπαξα την παρατημένη ρακέτα
του αδελφού μου και αποφασιστικά
μπήκα στο γήπεδο, έτοιμος να
νικήσω. Τότε συνειδητοποίησα
πόσο διαφορετικό είναι, να
βλέπεις την ρακέτα στα χέρια του
Φέντερερ από το να προσπαθείς

Ολυμπίας και να δοξάζεσαι μαζί
με τον Διαγόρα της Ρόδου, τον
Πολυδάμα, τον Θεαγένη.
Ναι, είμαι περήφανος, που η δική
μου πατρίδα, η Ελλάδα, έθεσε τα
θεμέλια του σύγχρονου αθλητισμού.
Το αθλητικό πνεύμα, σαρκώθηκε
και μορφοποιήθηκε στους αγώνες
της αρχαιότητας. Η Ολυμπιακή
φλόγα, λαμπρυνόμενη με τις άξιες
του Ελληνικού πολιτισμού, φώτισε
την οικουμένη. Η αγωνιστικότητα,
η ευγενής άμιλλα, ο αυτοέλεγχος, η
συνεργασία, μέσ’ από τον αθλητισμό,
εμπλούτισαν και όλη την στάση του
ανθρώπου απέναντι στην ζωή...
...Στεκόσουν εκεί, στεφανωμένος,
ακτινοβολώντας την χαρά της νίκης,
όταν σε πλησίασα ντροπαλά, σου
έπιασα το χέρι, σε κοίταξα στα μάτια
και σε ρώτησα:
- Πως νοιώθεις, Ρότζερ; Τι
σημαίνουν για σένα όλα αυτά;
- Άκου μικρέ μου, μου απάντησες με
μια φωνή κρυστάλλινη, που ακόμα
αντηχεί στ’ αυτιά μου. «Αγωνίζομαι»
σημαίνει «νικώ», να το θυμάσαι
αυτό. Η συμμετοχή, ο αγώνας, είναι
ήδη μια μεγάλη νίκη, ανεξάρτητα
απ’ το τρόπαιο. Νίκη ενάντια στους
φόβους, τις ανασφάλειες και τις
δυσκολίες του εαυτού σου, ενάντια
στον εγωισμό και την φιλαυτία σου.
Νίκη υπέρβασης του εαυτού σου.
Και κάτι ακόμα: «Νικώ» σημαίνει
«Αγαπώ». Αγαπώ τον συναγωνιστή
μου, που μου έδωσε την ευκαιρία ν’
αγωνιστώ, τον προπονητή μου, που
μου έμαθε τον τρόπω ν’ αγωνίζομαι
και να νικώ, τον κόσμο που με
στηρίζει στην προσπάθεια και στον
δρόμο προς τη νίκη, τον Θεό, που
μου χαρίζει την δυνατότητα ν’

Αυστραλία: Σε κέντρα κράτησης οι Ελληνες
που «δεν πείθουν» για τουρίστες
αγωνίζομαι και να νικώ!
- Άουτ! Μάριε, συγκεντρώσου
επιτέλους στο παιχνίδι! Ήταν η φωνή
του προπονητή μου, που με έβγαλε
ξαφνικά από την ονειροπόλησή μου.
Όμως όχι, εκείνη την ημέρα, δεν
ήταν δυνατόν να συγκεντρωθώ σε
κανένα παιχνίδι. Ήθελα να διηγηθώ,
όλα αυτά που έζησα, στους πρώτους
Ολυμπιακούς αγώνες. Όλοι μαζί,
ο προπονητής και οι συμπαίκτες
μου, γίναμε μια συντροφιά κι
αναβαπτισθήκαμε στο πνεύμα των
Ολυμπιακών αγώνων. Μιλήσαμε
για το περίφημο «Ευ αγωνίζεσθαι»,
αυτό που οι σύγχρονοι άνθρωποι,
μπορούν τέλεια να ερμηνεύσουν
ετυμολογικά, όσον όμως αφορά την
πράξη, δυσκολεύονται από λίγο έως
τραγικά!
Στοχεύοντας αποκλειστικά στον
πρωταθλητισμό, λούζονται στα
βρώμικα κι επικίνδυνα νερά των
αναβολικών, θυσιάζοντας στον βωμό
της εφήμερης δόξας, την καθαρότητα
της ψυχής και του σώματος.
Η εξόντωση του αθλητή και η
δυσφήμιση των αγώνων, είναι το
μόνο αντίτιμο που εισπράττει κανείς
από τέτοιες ενέργειες.
Ε, λοιπόν για μένα οι Ολυμπιακοί
Αγώνες δεν σημαίνουν, ούτε
αναβολικά, ούτε πρωταθλητισμό,
ούτε οικονομικά συμφέροντα,
οικονομική κρίση, αντιζηλίες και
μίση. Σημαίνουν χαρά για την
συμμετοχή, «ευ αγωνίζεσθαι», φιλία,
ειρήνη και σ’ αυτό το πνεύμα εύχομαι
να σταθούν οι φετινοί Ολυμπιακοί
Αγώνες.

Δεκάδες Έλληνες πολίτες, κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων, που
επισκέφθηκαν την Αυστραλία ως τουρίστες οδηγήθηκαν σε προσωρινά
κέντρα κράτησης, πριν σταλούν με την πρώτη διαθέσιμη πτήση πίσω στην
Ελλάδα.
Αυτό προκύπτει από στοιχεία που δόθηκαν στο «Νέο Κόσμο», τα οποία,
όμως, δεν έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως από το αυστραλιανό υπουργείο
Μετανάστευσης. Όπως είναι γνωστό, τον τελευταίο καιρό έχει αυξηθεί
σημαντικά ο αριθμός των Ελλήνων που επισκέπτονται την Αυστραλία είτε
ως τουρίστες, είτε ως μετανάστες, είτε ως ομογενείς (κάτοχοι αυστραλιανών
διαβατηρίων) που.παλιννοστούν.
Η Αυστραλία εφαρμόζει μια ιδιαίτερα αυστηρή μεταναστευτική πολιτική.
Το ίδιο αυστηρή είναι και με όσους δηλώνουν ότι έρχονται στην χώρα για
τουρισμό.
Όχι μόνο πρέπει να έχουν αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή αλλά και να
δείχνουν ότι έχουν αρκετά χρήματα για να ζήσουν για όσο διάστημα τους
χορηγείται η τουριστική βίζα.
Έτσι, όσοι δηλώνουν ότι έρχονται για τουρισμό στην Αυστραλία, αλλά,
κατά την κρίση των ελεγκτών διαβατηρίων στα αεροδρόμια της χώρας «δεν
πείθουν» για τις προθέσεις τους (δεν έχουν χρήματα, διεύθυνση διαμονής ή
δηλώνουν ότι θα ψάξουν για εργασία κ.λπ.), στέλνονται αμέσως πίσω στην
χώρα από όπου προέρχονται. Εάν δεν υπάρχει πτήση οδηγούνται προσωρινά
στα κέντρα κράτησης όπου οδηγούνται και οι λαθρομετανάστες.
Αυτή η τακτική ισχύει, φυσικά, για όλους τους επισκέπτες και όχι μόνο
για τους Έλληνες. Και επειδή τελευταία, λόγω της κρίσης στην Ελλάδα,
αυξήθηκε ο αριθμός Ελλήνων που θέλουν να μεταναστεύσουν στην
Αυστραλία, κάποιοι επισκέπτονται τη χώρα ως τουρίστες, προκειμένου να
εξετάσουν το ενδεχόμενο της μετανάστευσης.
Όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις οι αρχές είναι ιδιαίτερα αυστηρές, καθώς
κρίνουν πως δεν πρόκειται πράγματι για τουρίστες και σκοπεύουν να
μείνουν παράνομα στη χώρα, με αποτέλεσμα να τους στέλνουν πίσω.
«Θύματα» αυτής της τακτικής έχουν πέσει τελευταία αρκετοί Έλληνες,
οι οποίοι έκαναν σημαντικά έξοδα χωρίς να μπορέσουν να δουν την
Αυστραλία.
Κάποιοι, μάλιστα, οδηγήθηκαν και σε κέντρα κράτησης μεταναστών.
Εκτιμάται πως μόνο στη Μελβούρνη οδηγήθηκαν τον τελευταίο καιρό
τουλάχιστον 20 Έλληνες σε τέτοια κέντρα (Detention Centres).
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AHEPA 7th Annual Golf Tournament

Με μεγάλη επιτυχία τελέστηκε και φέτος το ετήσιο Τουρνουά Γκόλφ. Ελαβε μέρος την 16η Σεπτεμβρίου,
στο Grenagress Golf Club, Richmond B.C.
Πενήντα Ελληνες και μη Αθλητές, αγωνίστηκαν κάτω απο τον ηλιόλουστο ουρανό για τα πρωτεία και το
Κυπελο Γκολφ της ΑΧΕΠΑ Β.Κ. Πρώτοι στο καλύτερο σκορ, ήταν ο Παναγιώτης Κατεβάτης και Ιάσονας
Wilkins, ο Μιχάλης Τσιρόγιαννος καλύτερος στο πιό Μακρινό Κτύπημα, ο Στέφανος Αποστολόπουλος
στο πιο Κοντηνό σε τρύπα Κτύπημα και ο δεκαπεντάχρονος Παναγιώτης Ζέλης βραβεύθηκε ο πιο νεαρός
Αθλητής Γκόλφ.
Μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους Αθλητές και Διαφημιστές ( Sponsors ),
για την συμετοχή και οικονομική υποστήριξη αυτού του προγράμματος της ΑΧΕΠΑ.
Βλέπετε στιγμιότυπα από την εκδήλωση.
Παύλος Μιχαήλ
AHEPA Dist Gov. # 26

AHEPA THANKS OUR SPONSORS
Craftsman Collision
THE BARBER SHOP
Mad Greek Restaurant
Canadian Western Bank
Great Giros Food Ltd
Anastase Marangos (WGM Lawyers)
Harry Katevatis
Wordwide Seafood Ltd
CANACCORD Wealth Management
ALPHA Roofing & Sheet Metal Inc
VAN CITY
Kerkis Greek Taverna
Canadian Fresh Linen Supply
Country Tireland
Canada Trust
Ploutos Floors
From the golf commitee
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Μακαρονάδα με
«χωριάτικη»
Σάλτσα

Γιουβέτσι κατσαρολάτο με
κοτόπουλο και δεντρολίβανο
Η Νένα έχει κέφια και έφτιαξε ένα γιουβέτσι
εν τάχει, στην κατσαρόλα, με φιλέτο
κοτόπουλου. Μούρλια το ’κανε...

Υλικά

Υλικά
•
2
μέτρια ξερά
κρεμμύδια,
ψιλοκομμένα
•
2 σκελίδες
σκόρδου,
πολτοποιημένες
•
2 δαφνόφυλλα
•
5 κόκκοι μπαχάρι, τριμμένοι στο μύλο
μπαχαρικών
•
1/2 φλιτζ. τσαγιού ελαιόλαδο
•
700 γρ. φιλέτα από μπούτι
κοτόπουλου, κομμένα σε 2 κομμάτια το
καθένα
•
1/2 φλιτζ. τσαγιού ούζο ή λευκό ξηρό
κρασί
•
3 μέτριες ντομάτες, τριμμένες
•
1 πακέτο κριθαράκι ψιλό
•
1 κουτ. σούπας φρέσκο ή ξερό
δεντρολίβανο ή μαντζουράνα ή ρίγανη
•
600 ml ζεστός ζωμός κοτόπουλου ή
νερό
•
αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Μερίδες 6
Προετοιμασία 20΄ Μαγείρεμα 25΄
Διαδικασία Αλατοπιπερώνουμε το κοτόπουλο,
το βάζουμε σε ένα πιάτο και το αφήνουμε
στο ψυγείο, μέχρι να το χρησιμοποιήσουμε. Σε μια μεγάλη
κατσαρόλα ρίχνουμε το κρεμμύδι, λίγο αλάτι, τη δάφνη, το μπαχάρι
και το σκόρδο και τα σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά, χωρίς λάδι,
ανακατεύοντας συνεχώς με μια ξύλινη κουτάλα. Μόλις αρχίσει να
κολλάει το κρεμμύδι, δηλαδή μετά από περίπου 1 λεπτό, ρίχνουμε
το ελαιόλαδο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για άλλα 3 λεπτά.
Προσθέτουμε τα κομμάτια του κοτόπουλου και τα ροδίζουμε και από
τις δύο πλευρές, για 3 - 4 λεπτά συνολικά. Σβήνουμε με το ούζο ή το
κρασί και, όταν εξατμιστεί, προσθέτουμε την ντομάτα. Αφήνουμε το
φαγητό να πάρει βράση και προσθέτουμε το κριθαράκι, λίγο αλάτι,
φρεσκοτριμμένο πιπέρι και το δεντρολίβανο (ή τη μαντζουράνα ή
τη ρίγανη). Ανακατεύουμε καλά και προσθέτουμε τα 2/3 του ζωμού
ή του νερού. Χαμηλώνουμε τη φωτιά στη χαμηλότερη βαθμίδα της
εστίας μας και σιγομαγειρεύουμε με σκεπασμένη την κατσαρόλα για
περίπου 15 λεπτά, ανακατεύοντας πότε-πότε και προσθέτοντας υγρό,
αν και όταν χρειάζεται, μέχρι να γίνει το κριθαράκι. Αφαιρούμε τα
δαφνόφυλλα και σερβίρουμε αμέσως. Πασπαλίζουμε, αν θέλουμε, με
ψιλοκομμένο μαϊντανό.

Κοτόπουλο λεμονάτο
στην κατσαρόλα
Υλικά
για 4-5 μερίδες
1 κιλό κοτόπουλο σε μερίδες
χωρίς πέτσα (εδώ εγώ
χρησιμοποίησα φτερούγες και
δεν έβγαλα την πέτσα)
4 κ.σ. ελαιόλαδο
3 σκελίδες σκόρδο
1 κ.σ. κοφτή μουστάρδα
2 φύλλα δάφνη
2 λεμόνια
θυμάρι
αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση
Αλατοπιπερώνουμε τα κομμάτια

Συνταγή Χριστόφορος Πέσκιας
Παίρνουμε τα υλικά για την
αγαπημένη μας σαλάτα,
τα ψιλοκόβουμε και τα
ανακατεύουμε, όπως είναι ωμά,
με ζεστά σπαγκέτι. Η γεύση του
ελληνικού θέρους στα καλύτερά
της.

κοτόπουλου.
Τα αραδιάζουμε σε άδεια πλατιά
κατσαρόλα που έχουμε πρώτα
ζεστάνει καλά.
Σοτάρουμε για λίγη ώρα και στη
συνέχεια ρίχνουμε το λάδι και το
αφήνουμε
μέχρι να ροδίσει.
Ένα τέταρτο πριν ολοκληρωθεί
το ψήσιμο του φαγητού
ρίχνουμε και τα
υπόλοιπα υλικά.
Χαμηλώνουμε τη φωτιά και
αφήνουμε να σιγοβράσει για
μισή ώρα ακόμη,
μέχρι να μείνει με το λαδάκι
του.

• 500 γρ. σπαγκέτι ή άλλα
ζυμαρικά της αρεσκείας μας
• 1 μεγάλη πράσινη,
στρογγυλή πιπεριά, σε πολύ
μικρά κυβάκια
• 2 μικρά αγγουράκια,
καθαρισμένα και κομμένα, σε
πολύ μικρά κυβάκια
• 2 κουτ. σούπας ελιές της
αρεσκείας μας, χωρίς τα
κουκούτσια, ψιλοκομμένες
• 1/2 φλιτζ. τσαγιού
φυλλαράκια φρέσκιας ρίγανης
ή 1 κουτ. σούπας ρίγανη του
βουνού, τριμμένη
• 1 κιλό ντομάτες,
ξεφλουδισμένες και κομμένες σε
μικρά καρέ (δες το video για το
ξεφλούδισμα της ντομάτας)
• 80 ml ελαιόλαδο
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο
πιπέρι
• ξερή μυζήθρα ή κυβάκια
φέτας, για το σερβίρισμα
Μερίδες 4
Προετοιμασία 15΄ Μαγείρεμα
10΄
Διαδικασία Βάζουμε την
πιπεριά, το αγγούρι, τις ελιές,
την ντομάτα και τη ρίγανη σε
ένα μεγάλο μπολ. Προσθέτουμε
το λάδι και αλατοπίπερο,
ανακατεύουμε και αφήνουμε τη
«σάλτσα» να μαριναριστεί για
περίπου 10 λεπτά.
Εν τω μεταξύ, βράζουμε τα
μακαρόνια σε μια κατσαρόλα
με μπόλικο αλατισμένο νερό.
Μόλις γίνουν, τα σουρώνουμε
και, έτσι όπως είναι ζεστά,
τα ρίχνουμε στο μπολ με
τη «χωριάτικη» σάλτσα και
ανακατεύουμε. Τρίβουμε
από πάνω ξερή μυζήθρα ή
προσθέτουμε κυβάκια φέτας και
σερβίρουμε.

κατσαρόλα με αλατισμένο νερό
που βράζει και τις αφήνουμε
να βράσουν για 5 λεπτά.
Αποσύρουμε απο την φωτια και
στραγγίζουμε.

2. Σε ένα τηγανάκι σωτάρουμε
με λίγο λάδι τα κρεμμύδια
3. Βγάζουμε τα κεμμύδια
απο το τηγανάκι, αφού έχουν
μαραθεί καλά και προσθέτουμε
τα μανιτάρια. Τέλος, βγάζουμε
τα μανιτάρια και βάζουμε το
μπέικον.
4. Σε ένα μέτριου μεγέθους
πυρέξ, βάζουμε μια στρώση
μανιτάρια, μια κρεμμύδι, μια
μπέικον, μια πιπεριά και μια
πατάτες.
5. Επαναλαμβάνουμε την
διαδικασία μέχρι να τελειώσουν
τα υλικά.
6. Η τελευταία στρώση να
είναι πατάτες.
7. Σε ένα μπώλ έχουμε
ανακατέψει τα υλικά της
σάλτσας.
8. Εχουμε χτυπήσει ελαφρά το
αυγό και το έχουμε ανακατέψει
με το γιαούρτι, το γάλα, την
μουστάρδα, αλάτι και πιπέρι.
9. Περιχύνουμε με την σάλτσα
τις πατάτες και ψήνουμε στους
180οC με αέρα για 20-30 λεπτά.
Λίγα μυστικά ακόμα
Οι ποσότητες των υλικών
διαφέρουν ανάλογα με το πυρέξ
και τα γούστα.
Πατάτες Ογκρατέν - Ρούλα mix

Σπανάκι με κιμά
Συνταγή Μανώλης Θλιβερός
Τρώγεται ως έχει, με το πιρούνι,
συνοδεία ψωμιού, ή ως σάλτσα
σε μακαρόνια ή ρύζι.
Υλικά
400 γρ. μοσχαρίσιος κιμάς
(προτιμότερο από σπάλα ή ελιά)
500 γρ. σπανάκι, καθαρισμένο*
και χοντροκομμένο
1 μεγάλο κρεμμύδι, σε ψιλά
καρέ το λευκό και το τρυφερό
πράσινο μέρος από 1 πράσο, σε
ψιλά καρέ
3 σκελίδες σκόρδου, λιωμένες (ή

όσο σκόρδο θέλουμε)
1 μεγάλη φρέσκια ντομάτα, σε
χοντρά κομμάτια
1 κουτ. γλυκού πελτές
1/2 κουτ. γλυκού πάπρικα
γλυκιά
60 ml ελαιόλαδο λίγο κύμινο,
κοπανισμένο σε σκόνη (αν
θέλουμε) αλάτι, φρεσκοτριμμένο
πιπέρι
γιαούρτι για το σερβίρισμα
Μερίδες 4
Προετοιμασία 10΄ Μαγείρεμα
περίπου 25΄
Διαδικασία Ζεσταίνουμε μια
ευρύχωρη κατσαρόλα με
βαρύ πάτο σε μέτρια προς
δυνατή φωτιά. Ρίχνουμε το
λάδι και αμέσως το κρεμμύδι
και το πράσο. Τα σοτάρουμε
για 2 - 3 λεπτά, ίσα-ίσα να
μαραθούν λίγο. Προσθέτουμε
το σκόρδο και τον κιμά και τον
καβουρδίζουμε για περίπου 10
λεπτά, ανακατεύοντας συνεχώς,
μέχρι να γίνει σπυρωτός
και να αλλάξει χρώμα. Στη
συνέχεια, ρίχνουμε τον πελτέ,
την πάπρικα, το κύμινο (αν
βάλουμε) και αλατοπίπερο.
Ανακατεύουμε 1-2 φορές και
προσθέτουμε τα κομμάτια
της ντομάτας. Ανακατεύουμε,
μαγειρεύουμε για 3-4 λεπτά
(προσθέτοντας αν χρειαστεί
ελάχιστο νερό) και προσθέτουμε
το σπανάκι. Ανακατεύουμε
επίμονα να μαραθεί και να
μειωθεί ο όγκος του και τότε
σκεπάζουμε και μαγειρεύουμε
με ανοιχτή κατσαρόλα μέχρι
να εξατμιστούν τα πολλά υγρά
που θα βγάλει το σπανάκι.
Σερβίρουμε το φαγητό στα πιάτα
και γαρνίρουμε με γιαούρτι
πασπαλισμένο με λίγη πάπρικα
ή το βάζουμε σε ένα μπολ για
να βάλει ο καθένας στο πιάτο
του όσο θέλει. Εναλλακτικά,
το σερβίρουμε ως σάλτσα για
μακαρόνια ή ρύζι ή πουρέ.
Συμβουλές
* Για εξοικονόμηση χρόνου
χρησιμοποιούμε έτοιμο,
καθαρισμένο σπανάκι. Το
βρίσκουμε συσκευασμένο στα
σούπερ μάρκετ και συνήθως δεν
χρειάζεται καν πλύσιμο, είναι
όμως αρκετά ακριβότερο από
το χύμα σπανάκι. Εναλλακτικά,
χρησιμοποιούμε κατεψυγμένο
σπανάκι, έχοντας πάντα κατά
νου πώς θα γλιτώσουμε χρόνο.
Αν το χρησιμοποιήσουμε ως
σάλτσα για μακαρόνια ή ρύζι
ή πουρέ, το φαγητό μπορεί να
ταΐσει άνετα 6 - 8 νοματαίους.

Πατάτες Ογκρατέν Κίνηση ανθρωπιάς από ομογενείς της Αμερικής
- Ρούλα mix
Ως μάννα εξ ουρανού περιμένουν τα νοσοκομεία της Κρήτης τη βοήθεια
Τι χρειαζόμαστε:
• 5-6 πατάτες κομμένες σε
μέτριες φέτες
• 10 φέτες μπέικον
• 1 κονσέρβα μανιτάρια
• 1 πιπεριά κομμένη σε κύβους
• 1 μέτριο ξερό κρεμμύδι
(κομμένο σε λεπτές ροδέλες)
• 10 φέτες τυρί του τοστ
ψιλοκομμένο
• 2 κουτ. της σούπας γιαούρτι
• 1 αυγό
• 2 κουτ. της σούπας
μουστάρδα
• 1 λίτρο γάλα (περίπου)
Πως το κάνουμε:
1. Βάζουμε τις πατάτες σε μια

από την... Αμερική. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα φτάσουν στο νησί τα
κοντέινερ που περιλαμβάνουν τόνους υγειονομικού υλικού για την ενίσχυση
της λειτουργίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του νησιού.
Πρόκειται για μία συνεργασία της Παγκρήτιας Ένωσης Αμερικής, η οποία
σε συνενόηση με τις τοπικές υγειονομικές αρχές αποστέλει σημαντική
βοήθεια με αναλώσιμα υλικά, όπως σύριγγες, βαμβάκι, μέχρι και εργαλεία
που χρησιμοποιούνται στα επείγοντα περιστατικά (στην υγειονομική βοήθεια
περιλαμβάνονται 2,5 χιλιάδες κωδικοί) η αξία των οποίων αγγίζει τις 300
χιλιάδες ευρώ.
Η συγκεκριμένη βοήθεια είναι πολύ σημαντική για τη λειτουργία των
νοσοκομείων επισημαίνει στο prismanews.gr ο υποδιοικητής της υγειονομικής
περιφέρειας Κρήτης, Γιώργος Φραγκιαδάκης. Εμείς μπορεί να συνεχίζουμε
τις παραγγελίες σε αναλώσιμα, ωστόσο η ενίσχυση από τους ομογενείς θα
βοηθήσει τα νοσοκομεία να εξοικονομήσουν χρήματα αλλά και να καλύψουν
τις ανάγκες τους.
Τα κοντέινερ αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες και αφού φτάσουν
στην Κρήτη, η ΔΥΠΕ θα αποφασίσει για την καλύτερη διανομή τους με
βάση τις ανάγκες των νοσοκομείων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία
ανήκει στους ίδιους τους ομογενείς οι οποίοι αναζήτησαν τρόπους βοήθειας
της τοπικής κοινωνίας και συμφώνησαν στην ενίσχυση των υγειονομικών
υπηρεσιών. Μέλη της ένωσης των Κρητικών ομογενών της αμερικής ήρθαν
σε επαφή με τοπικούς φορείς και εξέφρασαν την επιθυμία να βοηθήσουν.
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EU Can-Kicking Is Undermining Greece
Published: Tuesday, 18 Sep 2012
By: Nick Skrekas
Author, Economic Analyst and International Lawyer

Over the last few weeks European
leader have paused on their persistent criticism of Greece, now recognizing it belongs to the Euro family
since there is a new, determined
leadership in place.
They say they can do business with
the new government but such words
are cheap since every so often they

push back the goal posts and the
dates of coming through on their
tangible promises. Inaction and
longer delays will only mean higher
costs in the end.
Greece remains in a five year recessionary free-fall made worse by the
toxic austerity conditions imposed
by it its troika of backstopping lend-

ers of last resort — the European
Commission, the European Central
Bank and the International Monetary Fund. Previous administrative
resistance to reforms and two electoral cycles this year have brought
public finances to their knees, much
like in 2010 when Athens turned to
the international community for help
after being frozen out of borrowing

IT’S ALL GREEK TO ME!
		

ATTENTION
It’s All Greek To Me!
Vancouver’s Original Greek Food Festival takes place on
October 19, 20 and 21, 2012

The Hellenic Community of Vancouver presents “It’s All Greek to Me! Vancouver’s Original Greek Food Festival” – one of the city’s most beloved and
anticipated cultural events of the year. Now in its 35th consecutive year, the
festival will celebrate the tastes, sights and sounds of Greece with special entertainment guests representing cultures from Greece and around the world.
When: Friday, October 19		
5p.m. to 10p.m.
Saturday, October 20		
Noon to 10p.m.
Sunday, October 21		
Noon to 10p.m.
Where: Hellenic Community Centre
4500 Arbutus Street, Vancouver, BC (Corner of Arbutus and Valley Drive)
What: Authentic Greek food and pastries
Greek Entertainers and other Live Entertainment from around the world
Kids Activities and Arts and Crafts
Raffle Prize Draw
Greek “Agora” Marketplace – And Much More!
Media contacts:
Georgia Tsoromocos				
georgia.tsoromocos@hotmail.com		
org
604-999-8341					

Gus Karvelis
gus.karvelis@helleniccommunity.
778-881-9413

Visit: www.helleniccommunity.org

markets.
Recently Prime Minister Antonis
Samaras kicked into a gear an
impressive privatization policy for
the sale of real estate assets and
public enterprises. These include
family silver like holdings in betting monopoly OPAP, undervalued
electricity and water utilities, large
tracts of prime land for development and even long term leases of
uninhabited islands and islet.
However, EU political leaders
themselves knew for the last year
that they were torpedoing the
sale and reform efforts by casting
doubt on the debt-laden Mediterranean country’s place in the euro
common currency. The looming
fear of a return to a heavily devalued Drachma has eased recently,
but troika can-kicking is again
depressing interest and prices.
On top of that, EU lenders are
militant in their case for more
of the policies that have failed
everywhere and piled on misery
across the European periphery. The
three-month old tripartite coalition
government has been thrown in
the deep-end, working overtime to
hammer out an 11.5 billion euro
package of more cuts and taxes on
a weary public at its wits end.
It’s a Herculean task to appease
backstopping lenders while
ameliorating the impact on the
worst-off because the social fabric
is so stretched it could be torn. The
measures are likely to be finalized by Sunday, but the troika and
Europe are doing no more than
shedding some crocodile tears for
the poor and downtrodden.
The hypocrisy is palpable because
Greece has been waiting for many
months for the long promised
31.5 billion euro bailout tranche.
And even though the government
is getting its act together, it may
take two more squandered months
of delays before a single euro is
disbursed. That doesn’t bode well
for the real Greek economy nor
public finances.
Because of the needless delays,
the Mediterranean country can’t
recapitalize its banks so more
businesses will hit the wall for
lack of liquidity, causing avoidable
economic contraction. Choked-off
credit is even impacting nascent
exports. Moreover, the state can’t
count on using about 7 billion
euros of the tranche to stabilize its
needs and also be able to pay the
billions it owes to third-party supplies that are also shedding jobs.
The EU response continues to lack
determination and speed, making
it essentially harder for Greece to
succeed because of the perpetuated
debt-trap. An endless recessionary
spiral means fewer taxes can be

www.contemporaryrailings.com

collected, delaying the achievement
of a primary surplus and thereby
worsening the nation’s debt sustainability profile.
In an effort to help the local
economy stabilize earlier, the Greek
PM Samaras and Finance Minister
Stournaras have had unending but
indeterminate dialogue on gaining
a two-year extension on this second
and final troika program until 2016.
And again we have had conflicting assurances and statements as to
whether this is possible.
The troika and Greece’s euro zone
partners seem unwilling to publicly
recognize the plainly obvious —
that the Greek program is derailed
and has been for two years. That
isn’t only because of Greek inaction
on structural reforms and privatizations, but also because the austerity mix was toxic in potency from
the beginning. Note that Portugal
which moved swiftly on supply side
reforms is also off track because, as
obvious to the non-ideological, the
policy recipe was wrong to begin
with.
What every sensible expert knows
is that Greece cannot meet the 120
percent debt to GDP target by the
end of 2014 or 2020. In fact, it is
likely to come in anywhere between
140 to 160 percent. A two year
extension of the program will also
cost an additional 20 billion to 40
billion euros, not just because of the
extra 24 months of financing, but
also because the depth of the recessionary spiral has persistently been
underestimated.
There are three fairly simple
solutions that are cash neutral for
Europe and the troika which would
also be valuable in assisting a Greek
economic rebound. They can buy
extra time by deferring 21 billion
euros of IMF loans until 2016. The
ECB and national central banks can
forego 13 billion euros in profit on
Greek government bonds without
taking any loss. And the ESM/EFSF
bailout mechanisms can recapitalize
Greek banks directly, like the Spanish model, and this will cut Greek
debt to GDP in one stroke by about
15 percent. These solutions don’t
take genius and there are no good
reasons they should be postponed
for more months.
Whether it is negligent dithering
and posturing, purposive delays for
more leverage to impose more deadend hash austerity on a lab rat, or
supercharging internal deflation so
foreign buyers can snap up cheaper
assets, if one scratches the surface
of modern European solidarity for
Greece there are some worrying parallels to the medieval sin of usury.
Nick Skrekas is Author, Economic
Analyst and International Lawyer.
© 2012 CNBC.com
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Νέα αποτυχία του Παναθηναϊκού, 0-0
με τον Αστέρα

ÁèëçôéêÜ

Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός, 1-0 στο Περιστέρι
Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012 21:05

Σε ακόμη ένα παιχνίδι ο Παναθηναϊκός απογοήτευσε τους φίλους
του που αποδοκίμασαν στο φινάλε της αναμέτρησης με τον Αστέρα
Τρίπολης στο ΟΑΚΑ που έληξε ισόπαλη χωρίς τέρματα (0-0) για την
5η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκα. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν
το ματς με 10 παίκτες, λόγω της αποβολής του

Δεξιά ο Μπρίτο
προσπαθεί να
ξεφύγει από το
μαρκάρισμα του
Μοντέστο

0Το απόλυτο «5 στα 5» έκανε ο Ολυμπιακός που έφυγε με το «τρίποντο» της νίκης από το
Περιστέρι επικρατώντας με 1-0 του Ατρομήτου στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Σούπερ
Λίγκα και διατηρήθηκε μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας. Το γκολ της νίκης
για τους «ερυθρόλευκους» σημείωσε ο Νταβίντ Φουστέρ στο 32ο λεπτό του αγώνα, ενώ
συγχρόνως ο Ατρόμητος του Ντούσαν Μπάγεβιτς υποχρεώθηκε στην πρώτη του φετινή ήττα.
Ο Ατρόμητος μπήκε μεν ορεξάτος στο γήπεδο για να περιορίσει και να απειλήσει το λογικό
φαβορί του αγώνα, όμως δεν μπόρεσε να πλησιάσει με αξιώσεις τα καρέ του Κάρολ που
ουσιαστικά χρειάστηκε να επέμβει μόλις μια φορά στο πρώτο μέρος, σε προβολή του Λαζαρίδη
από κόρνερ του δραστήριου Επστάϊν στο 24΄.
Ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που ευτύχησε να ανοίξει το σκορ στο 32΄ με περιπετειώδη τρόπο:
Από εκτέλεση φάουλ του Χολέμπας από δεξιά η μπάλα έφτασε στη μικρή περιοχή εκεί όπου ο
Μοντέστο με κεφαλιά έδωσε στον Μήτρογλου που με νέα γυριστή κεφαλιά προσπάθησε από
κοντά να σκοράρει, όμως ο Λαζαρίδης στον προσπάθειά του να απομακρύνει έδιωξε έτσαλα
την μπάλα στο δοκάρι. Ο Φουστέρ δεν συγχώρησε το λάθος, πήρε το «ριμπάουντ» και με
γυριστό σουτ έκανε το 0-1, που έμελλε να είναι και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.
Το 1ο ημίχρονο έκλεισε με ένα καλό σουτ του Σκόνδρα στο 41΄ που πέρασε μόλις άουτ, κι
ενώ στο 28΄ ο Ζαρντίμ έκανε αναγκαστική αλλαγή περνώντας τον Γκρέκο στη θέση του
Παπάζογλου, που τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά στον ώμο.
Στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός προτίμησε να χτυπά στις αντεπιθέσεις και να δώσει χώρο
στον Ατρόμητο, που είχε την κατοχή αλλά δεν μπορούσε να πατήσει στην αντίπαλη περιοχή
και να απειλήσει τους φιλοξενούμενους. Αντίθετα, η ομάδα του Ζαρντίμ ήταν εκείνη που
απείλησε για το 0-2, όταν στο 75΄ ο Φουστέρ πάσαρε στον Γκρέκο με κεφαλιά, αλλά ο Ιταλός
μέσος πλάσαρε άουτ στην έξοδο του Ιτάνζ. Ο Ολυμπιακός έχασε άλλη μια καλή ευκαιρία
στο 77΄, όταν ο Μασάντο μπήκε στην περιοχή του Ατρόμητου, ελευθερώθηκε αλλά σούταρε
άστοχα.
Στο 87΄ ο Ατρόμητος είχε μια καλή στιγμή από φάση διαρκείας, όμως το σουτ του Μπρίτο
από το ύψος της περιοχής κόντραρε στον Μασάντο και απομακρύνθηκε ο κίνδυνος για τους
Πειραιώτες που πανηγύρισαν την 5η τους σερί νίκη στο πρωτάθλημα.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Α. Παππάς (Αθηνών)
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σουμπίνιο, Ιγκλέσιας,
Σκόνδρας - Χολέβας, Ντιόγκο
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν
Μπάγεβιτς) : Ιτάνζ, Σκόνδρας,
Φυτανίδης, Γιαννούλης, Λαζαρίδης,
Μπρίτο, Ιγκλέσιας, Επστάιν,
Δημούτσος (78΄ Π. Γκαρσία),
Κούτσι (57΄ Καραμάνος), Σουμπίνιο
(60΄ Μπέλιτς).
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Λεονάρντο
Ζαρντίμ): Κάρολ, Μανιάτης,
Μοντέστο (78΄ Σιόβας), Μασάντο,
Παπάζογλου (28΄ Γκρέκο),
Ιμπαγάσα, Μήτρογλου (Ντιόγκο),
Κοντρέρας, Φουστέρ, Χολέβας,
Μανωλάς.

Τσαμπούρη με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 80ο λεπτό.
Ο Παναθηναϊκός είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πρώτο
μέρος εκτός από ένα δεκάλεπτο όπου ο Αστέρας έκανε αισθητή την
παρουσία του και απείλησε με γκολ. Οι «πράσινοι» στο 10’ ζήτησαν
πέναλτι σε ανατροπή του Χριστοδουλόπουλου από τον Φούλοπ, μετά
την εξαιρετική μπαλιά του Κουΐνσι. Από το ριπλέι της τηλεόρασης
φαίνεται πως ο επιθετικός του Παναθηναϊκού ανατράπηκε καθαρά από
τον Ούγγρο τερματοφύλακα, χωρίς να το αντιληφθεί ο Κουκουλάκης.
Η συνέχεια ανήυκε στον Αστέρα που είχε στο 19’ διπλή χαμένη
ευκαιρία. Ο Καρνέζης αρχικά απέκρουσε σωτήρια με τα πόδια το
σουτ του Ράγιος, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Ουσέρο βρέθηκε
αμαρκάριστος στην «καρδιά» της άμυνας, αλλά η κεφαλιά του ήταν
άστοχη. Η πιο μεγάλη φάση για τον Παναθηναϊκό καταγράφηκε στο
26’. Πάλι από ασίστ του Κουίνσι, ο Χριστοδουλόπουλος έπιασε το
σουτ μέσα από την περιοχή κι έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι
του Φούλοπ.
Στο δεύτερο μισό ο Φερέιρα πέρασε τον Σισοκό στη θέση του Μαυριά
για να φρεσκάρει την ομάδα του και να την κάνει πιο κινητική αλλά
ο Αστέρας ήταν αυτός που έφτασε πρώτος κοντά στο γκολ στο 60’ με
τον Περόνε, αλλά και πάλι ο Καρνέζης ήταν ο νικητής στο τετ-α-τετ
με τον Αργεντινό επιθετικό. Στο 69’ και πάλι ο Καρνέζης μπλόκαρε
το σουτ του Ράγιος μέσα από την περιοχή, ενώ στο αμέσως επόμενο
λεπτό, ο Πετρόπουλος βρέθηκε σε καλή θέση, αλλά το σουτ που
επιχείρησε ήταν άστοχο. Παρά το γεγονός ότι οι Αρκάδες έμειναν με
10 παίκτες στα τελευταία λεπτά, λόγω της αποβολής του Τσαμπούρη
με δεύτερη κίτρινη κάρτα, οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να βρουν το
δρόμο προς τα δίχτυα.
Κίτρινες: Μπαρτολίνι, Σανκαρέ, Τσαμπούρης
Κόκκινες: 80΄ Τσαμπούρης (δεύτερη κίτρινη)
Διαιτητής: Μ. Κουκουλάκης (Ηρακλείου)
Παναθηναϊκός (Ζεσουάλντο Φερέιρα): Καρνέζης, Βύντρα,
Σπυρόπουλος, Πίντο, Τριανταφυλλόπουλος, Βιτόλο, Μαρίνος
(72΄ Ζέκα), Μαυρίας (46΄ Σισοκό), Χριστοδουλόπουλος, Κουίνσι,
Φορναρόλι (61΄ Πετρόπουλος)
Αστέρας Τρίπολης (Σάκης Τσιώλης): Φούλοπ, Πιπίνης, Ουσέρο,
Περόνε (90΄ Γιαλούσης), Ράγιος, Τσαμπούρης, Αλβάρεζ, Σανκαρέ,
Μπαρτολίνι, Ναβάρο (+90’ Καλαντζής), Κουρμπέλης (66΄ Ντε
Μπλάσις)
Πηγή: ΕΡΑΣΠΟΡ, ΑΠΕ

PLOUTOS ENTERPRISES LTD
Carpets & Interiors
120 West 3rd Ave, Vancouver, B.C.
Tel: 604-875-6484 & 604-875-9488
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ôçí åìðåéñßá ðïõ Ý÷ïõí óôá ÷áëéÜ êáé
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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Δέκα σπουδαίοι άνθρωποι
που πέθαναν με χαζό τρόπο...
Είναι πραγματικά απορίας άξιο, πως κατάφεραν τόσο έξυπνοι
και σπουδαίοι άνθρωποι να πεθάνουν τόσο χαζά…
10. Tycho Brahe
Ο Δανός αστρονόμος Tycho Brahe, η έρευνα του οποίου
βοήθησε τον Ισαάκ Νεύτωνα να δημιουργήσει τη θεωρία
της βαρύτητας, πέθανε επειδή δεν πήγε στη τουαλέτα! Ναι
καλά ακούσατε. Εκείνη την εποχή ήταν μεγάλη προσβολή να
σηκωθείς από το τραπέζι για να πας στη τουαλέτα πρωτού
τελειώσει το τραπέζι. Ο Tycho για να μην προσβάλει τον
οικοδεσπότη του, δεν πήγε στη τουαλέτα παρόλο που η κύστη
του δεν άντεχε άλλο. Η ουροδόχος κύστη του έσπασε και μετά
από 11 ημέρες του μαρτυρίου, ο αστρονόμος πέθανε.

Ανέκδοτα
Κολυμπώντας στη λίμνη
Ένας αγρότης είχε ένα πολύ μεγάλο
αγρόκτημα με μια ωραία λίμνη στο
πίσω μέρος του.
Μια μοναχική βραδιά αποφάσισε να
πάει μια βόλτα μέχρι την λίμνη.
Καθώς πλησίαζε, κάνοντας το τρίτο
τσιγάρο, άκουσε φωνές και γέλια.
Όταν έφτασε είδε πολλά γυμνά
νεαρά κορίτσια να παίζουν μέσα στα
νερά.
Μόλις όμως κατάλαβαν την
παρουσία του, πήγαν στα βαθιά για
να μην φαίνονται.
Ένα από τα κορίτσια του φώναξε:
- Δεν πρόκειται να βγούμε αν δεν
φύγεις.
Και απαντάει κι αυτός:
- Ναι σιγά μην ήρθα για να σας δω
να κολυμπάτε γυμνές εγώ απλά
ήρθα να ταΐσω τον κροκόδειλο.

9. Francis Bacon

Το ανέκδοτο που έγινε σλόγκαν

Μεγάλος πολιτικός και φιλόσοφος του 16ου αιώνα, ο Francis
Bacon πέθανε από πνευμονία, την ώρα που μελετούσε πως να
καταψύξει το κρέας.

Πάει κάποιος σε ένα
πολυκατάστημα να ζητήσει
δουλειά σαν πωλητής, βρίσκει το
διευθυντή του λεει τι θέλει και
εκείνος του απαντάει πώς είναι
φουλ δεν χρειάζεται πωλητή.
Ο τύπος επιμένει ο διευθυντής
του επαναλαμβάνει το ίδιο και
ετοιμάζεται να τον διώξει ο τύπος
τότε του λεει πως θα δουλέψει χωρίς
μισθό για ένα μήνα και αν δεν κάνει
τίποτα να τον διώξει.
Συμφωνεί ο διευθυντής και ο
τύπος πιάνει δουλειά. Μετά από 15
μέρες οι πωλήσεις πανε στα ύψη
ο διευθυντής παθαίνει πλάκα και
αποφασίζει να τον παρακολουθήσει
να δει πως τα κατ άφερε. Τον βλέπει
να κουβεντιάζει με ένα πελάτη και
στήνει αυτί . Λέει ο πωλητής στο
πελάτη :
- Για το ψάρεμα χρειάζεσαι πετονιά
καλάμι αγκίστρι και δόλωμα
- Να τα πάρω.
- Τα μεγάλα ψάρια όμως είναι βαθιά
όποτε πρέπει να πάρετε μια βάρκα
με μια δυνατή μηχανή και όλο τον
εξοπλισμό της.
- Να τα πάρω κι αυτά.
- Για να μεταφέρετε όμως τη βάρκα
πρέπει να πάρετε και ένα τρέιλερ
και φυσικά και ένα τζιπ για να
πηγαίνετε όπου σας αρέσει.
- Να τα πάρω κι αυτά κι ότι άλλο
χρειάζομαι.
Κλείνει τη παραγγελία και φεύγει ο
πελάτης.
Ο διευθυντής πλησιάζει τον πωλητή
σαστισμένος και του λεει :
- Καλά βρε συ δεν πιάνεσαι με
τίποτα. Σού ‘ρθε ο άλλος για μια
πετονιά και έφυγε με χίλια είδη;
- Δεν ήρθε για πετονιά κύριε
διευθυντά σερβιέτες ήρθε να πάρει
για τη γυναίκα του και του είπα :
- Δε γ@μάς που δε γ@μάς, δε πας
για ψάρεμα;

8. Jean-Baptiste Lully
Ο συνθέτης του 17ου αιώνα, ο οποίος έγραψε τον ύμνο
για τον Γάλλο βασιλιά της εποχής, πέθανε από υπερβολική
αφοσίωση. Μια φορά, κατά τη διάρκεια μιας πρόβας για μία
συναυλία, θέλοντας να γίνει όσο πιο τέλεια γίνεται για να
ευχαριστήσει το βασιλιά, χτύπησε με δύναμη το μπαστούνι
του στο έδαφος αλλά… βρήκε το πόδι του. Τελικά το έσπασε
και πέθανε λίγες μέρες μετά από δηλητηρίαση αίματος.
7. Harry Houndini
Ο διάσημος μάγος πέθανε όταν κάποιος του έριξε μία μπουνιά
στο στομάχι. Αυτό έγινε κατά τη διάρκεια ενός show οπού
ζητούσε από το κόσμο να του ρίξει μπουνιά καθώς δεν
καταλάβαινε τίποτα. Τελικά πέθανε στο νοσοκομείο από
εσωτερικά τραύματα.
6. Jim Fix
O Jim Fix, συγγραφέας του best seller «Το πλήρες βιβλίο
του αγώνα», που δημιούργησε τη τρέλα για το τζόκινγκ στη
δεκαετία του 1970, πέθανε από καρδιακή προσβολή, ενώ
έκανε τζόκινγκ. Πάντως παρόλο που πέθανε, το τρέξιμο κάνει
καλό.
5. Claude Francois
O Γάλλος τραγουδιστής Claude Francois πέθανε από
καρδιακή προσβολή όταν προσπάθησε να αλλάξει μια λάμπα
ενώ στεκόταν μέσα σε μία μπανιέρα γεμάτη με νερό.
4. Allan Pinkerton
Ο διάσημος ντετέκτιβ Allan Pinkerton πέθανε από γάγγραινα
μετά από δάγκωμα της γλώσσας του, όταν σκόνταψε σε ένα
πεζοδρόμιο.
3. Zachary Taylor
Ο δωδέκατος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Zachary
Taylor, μετά από μία ιδιαίτερα ζεστή μέρα, στις 4 Ιουλίου
1850, έφαγε πάρα πολύ παγωτό, αρρώστησε από δυσπεψία και
πέθανε πέντε μέρες αργότερα! Καλό το παγωτό αλλά με μέτρο
παιδιά!
2. Jack Daniel
Ο Jack Daniel, ο δημιουργός του διάσημου ουίσκι «Jack Daniel’s», πέθανε από δηλητηρίαση του αίματος έξι χρόνια μετά
από το τραυματισμού του ποδιού του: έσπασε το δάχτυλο του
ποδιού του με κλοτσιές στο χρηματοκιβώτιο του.
1. Χρύσιππος
Ο Έλληνας φιλόσοφος Χρύσιππος πέθανε από τα γέλια
βλέποντας το γάιδαρό του να προσπαθεί να φάει σύκα! Ναι!
Πέθανε από τα γέλια!

Σχολείο πήγαμε και δεν θα
ξαναπάμε......;;;
Υπουργός κυβερνώντος κόμματος
κάνει περιοδεία.
Επισκέπτεται ένα σχολικό
συγκρότημα και ακούει τα
παράπονα των δασκάλων και των
μαθητών:
- Κύριε υπουργέ, δεν έχουμε
πετρέλαιο για θέρμανση και έρχεται
βαρύς χειμώνας...
- Κύριε υπουργέ, δεν μας χωράνε
οι αίθουσες, τα μισά θρανία είναι
χαλασμένα, τα περισσότερα τζάμια
είναι σπασμέα...
Αφού ακούει διάφορα τέτοια... και
τους λέει:
- Μήν ανησυχείτε όλα θα γίνουν το
συντομότερο δυνατόν.
Μπαίνει στην μερσεντές και πάει
στον επόμενο σταθμό, στις τοπικές
φυλακές. Ακούει και εκεί πολλά
παράπονα.
- Κύριε υπουργέ, θέλουμε
καλύτερο φαγητό, περισσότερα
κλινοσκεπάσματα, πιο πολύ
προσωπικό γιατί δεν επαρκούμε...
- Θα γίνουν όλα όσα ζητάτε, μην
ανησυχείτε.
Μπαίνει στην Μερσεντές και καθώς
φεύγουν αρχίζει να δίνει οδηγίες
στον γραμματέα του.
- Λοιπόν, Κωστάκη. Στο σχολείο
στείλε ένα συνεργείο να μπαλώσει
μερικές τρύπες, και να βάλει μερικά
τζάμια, αλλά τίποτε άλλο. Μετά
στείλε ένα συνεργείο στις φυλακές
να φτιάξει: πισίνα, χαμάμ, τζακούζι,
σάουνα, αίθουσα για διασκέδαση με
50άρα τηλεόραση, φλίπερ...
- Μένει κάγκελο ο γραμματέας.
- Μα κύριε υπουργέ, τί είναι αυτά
που λέτε;
Και απαντά ο υπουργός:

- Κοίτα Κωστάκη!
Σχολείο πήγαμε και δεν θα
ξαναπάμε.
Στην φυλακή όμως...;;;

ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ
Κόρη:
- Μπαμπά, εχθές ένας νεαρός από
το σχολείο, μου είπε κάτι που δεν
το καταλαβαίνω. Μου είπε ότι έχω
καταπληκτικό σασί, δυο πανέμορφα
αμορτισέρ και δυο φοβερούς
προφυλακτήρες.
Τι εννοούσε;
Μπαμπάς:
- Να πεις στον νεαρό, ότι έτσι κι
ανοίξει το καπό για να μετρήσει
πόσο είναι το λάδι στη μηχανή, θα
του “τσακίσω” την εξάτμιση!

Με αγάπη,ο πεθερός σου!
Ήταν κάποτε τρείς παντρεμένοι
φίλοι.
Ο ένας αγαπούσε την πεθερά του,
ο άλλος ήταν αδιάφορος και ο
τρίτος τη μισούσε.
Μια μέρα λοιπόν, όταν ο ένας από
τους φίλους ερχόταν από τη δουλειά
ακούει φωνές από το ασανσέρ.
Ήταν η πεθερά του που φώναζε
“Βοήθεια, βοήθεια!”.
Ο τύπος λοιπόν, αγαπούσε πολύ
τη πεθερά του, οπότε τρέχει να
τη βοηθήσει. Κατάφερε να την
απεγκλωβίσει και η πεθερά τον
ευγνωμονούσε γι αυτό.
Την επόμενη μέρα, μόλις βγαίνει
απ΄το κτίριο της εταιρίας στην
οποία δούλευε, βλέπει μπροστά
στην είσοδο παρκαρισμένη μια
BMW, με μια επιγραφή στο καπώ
“Με αγάπη, η πεθερά σου!”
Μια άλλη μέρα, ο δεύτερος από
τους τρεις γυρίζει σπίτι.
Μπαίνοντας στην πολυκατοικία,
ξαφνικά ακούει φωνές από το
ασανσέρ. Ήταν η πεθερά του που
φώναζε “Βοήθεια, βοήθεια!”.
Ο τύπος λοιπόν, ναι μεν δεν
συμπαθούσε τη πεθερά του, αλλά
λέει τι στο καλό, μητέρα της
γυναίκας μου είναι, οπότε πάει να
τη βοηθήσει.
Κατάφερε να την απεγκλωβίσει
κι αυτός και η πεθερά τον
ευγνωμονούσε γι αυτό. Για να τον
ευχαριστήσει, την επόμενη μέρα,
μόλις βγαίνει απ΄το κτίριο της
εταιρίας στην οποία δούλευε, βλέπει
μπροστά στην είσοδο παρκαρισμένη
μια Μερσεντές, με μια επιγραφή στο
καπώ “Με αγάπη, η πεθερά σου!”
Μετά από λίγο καιρό, ο τρίτος φίλος
γυρίζει σπίτι από τη δουλειά.
Ακούει τις φωνές της πεθεράς του
από το ασανσέρ. Είχε εγκλωβιστεί
κι αυτή και ζητούσε βοήθεια.
Όμως αυτός την αντιπαθούσε
ιδιαίτερα, οπότε και την άφησε να
πεθάνει από κλειστοφοβία.
Την επομένη στο γραφείο, όλοι σε
κλίμα πένθους, αλλά αυτός ήταν
άνετος κι ωραίος, λές και δεν είχε
πεθάνει η πεθερά.
Βγαίνοντας έξω απ΄το γραφείο,
βλέπει μια Ferrari παρκαρισμένη,
πάνω στο καπώ της οποίας υπήρχε
μια επιγραφή “Με αγάπη, ο πεθερός
σου!”

Ο Έλληνας ζητάει 3
εκατομμύρια
Λοιπόν η NASA θέλει να στείλει
στο διάστημα έναν απλό πολίτη και
δημιουργεί ένα πρόγραμμα να πάνε
τέλος πάντων εκεί οι απλοί πολίτες.
Πάει λοιπόν ένας Γερμανός, ένας
Αμερικανός και ένας Έλληνας.
Πάει ο Γερμανός, τον εξετάζουν,
δίνει συνέντευξη και πληρεί όλες τις
προϋποθέσεις.
Τον ρωτάνε πόσα χρήματα θέλει να
πάρει για να πάει.
Λέει 1 εκατομμύριο.ΟΚ λένε κάτσε
να δούμε και τους άλλους.
Πάει ο Αμερικανός, τον κοιτάνε
είναι κομπλέ και ζητάει 2
εκατομμύρια για να πάει στο
διάστημα.
Όταν τον ρωτάνε τι να τα κάνει
αυτός λέει πως το ένα θα είναι δικό
του και το άλλο της γκόμενάς του.
Πάει λοιπόν και ο Έλληνας και
αφού πληρεί όλες τις προϋποθέσεις
ζητάει 3 εκατομμύρια. Και όταν τον
ρωτάει ο υπεύθυνος τι θα τα κάνει
λέει: Θα πάρω ένα εγώ, ένα εσύ και
ένα ο βλάκας ο Γερμανός που θα
πάει στο διάστημα!!

Το βρακί
Ένας υπάλληλος πηγαίνει στο
διευθυντή του και του λέει :Κύριε διευθυντά , πρέπει να πάω
επειγόντως στο σπίτι μου.
- Πρέπει να υπάρχει σοβαρός λόγος
για να σου δώσω άδεια.

- Υπάρχει, κύριε διευθυντά.
- Πες μου....
- Δεν μπορώ, είναι προσωπικό.
- Δε γίνεται να σου δώσω άδεια αν
δε μου πεις το λόγο.
- Θέλω να βγάλω το βρακί της
γυναίκας μου ...
- Σε καταλαβαίνω, αλλά αυτό
μπορείς να το κάνεις πιο ήρεμα το
απόγευμα.
- Αδύνατον να περιμένω μέχρι τότε
...
- Γιατί;
- Γιατί με στενεύει ...

Όχι ακόμα….
Ένα μικρό αγόρι στην μπανιέρα,
κοιτάει το πουλάκι του και λέει:
- Μαμά, αυτό είναι το μυαλό μου;
Η μητέρα χαμογελά θλιμμένα και
λέει:....
- Όχι ακόμα….

Ο Μήτσος!!
Αγκαλιές, φιλιά, χαρές! «Pε να τα
πούμε κάποια στιγμή», προτείνει ο
πρώτος.
- Tι λες για Δευτέρα απόγευμα; Δευτέρα δεν γίνεται, πάει ο Mήτσος
για κυνήγι. - Τότε την Τετάρτη;
- Ούτε την Τετάρτη, ξαναπάει
ο Mήτσος για κυνήγι. - Τότε το
Σαββατοκύριακο; - Με τίποτε. Το
Σαββατοκύριακο φεύγει ο Mήτσος
για κυνήγι, όλη τη μέρα! - Ποιος
είναι αυτός ο Mήτσος ρε μεγάλε;
απόρησε ο πρώτος! - Nα σου πω
την αλήθεια εγώ τον Mήτσο δεν
το ξέρω, αλλά όταν αυτός πάει για
κυνήγι εγώ πάω με τη γυναίκα του!

Η άρρωστη σύζυγος
Πάει ένα ανδρόγυνο στο γιατρό.
Παίρνει το λόγο η γυναίκα και λέει:
Γυναίκα: Γιατρέ μου έχουμε ένα
πρόβλημα
Γυναίκα: Ξέρετε, εγώ κι ο άνδρας
μου είμαστε παντρεμένοι 20 χρόνια.
Όταν ξυπνήσουμε το πρωί, του
ορμάω, τον βάζω κάτω και κάνουμε
έρωτα.
Γιατρός: Δεν βλέπω πού είναι το
πρόβλημα. Βέβαια, λίγα παλιά
ζευγάρια διατηρούν τόσο έντονη
σεξουαλική ζωή, αλλά δεν θα έλεγα
ότι είναι κάτι το ανησυχητικό.
Γυναίκα: Δεν τελείωσα γιατρέ μου.
Όταν ο άνδρας μου επιστρέψει από
τη δουλειά για μεσημεριανό, πριν
φάμε του ορμάω, τον βάζω κάτω
και του κάνω έρωτα .
Γιατρός: Με εκπλήσσει η έντονη
σεξουαλική σας δραστηριότητα,
ωστόσο σίγουρα δεν ανησυχώ…
Γυναίκα: Μα δεν τελείωσα γιατρέ
μου. Όταν ο άνδρας μου επιστρέψει
το βράδυ από τη δουλειά, του
ορμάω, τον βάζω κάτω και
κάνουμε έρωτα. Πριν πέσουμε να
κοιμηθούμε του ορμάω, τον βάζω
κάτω και κάνουμε έρωτα. Τη νύχτα
ενώ κοιμάται, τον ξυπνάω του
ορμάω, τον βάζω κάτω και κάνουμε
έρωτα…
Γιατρός: Οφείλω να ομολογήσω
ότι δεν έχω ξανακούσει τέτοια
περίπτωση, αλλά εύχομαι να
συνεχίσετε έτσι. Αφού σας προίκισε
η φύση με τέτοια αντοχή, χαρείτε
το όσο είναι καιρός!
Άνδρας: Δεν τελείωσε γιατρέ μου.
Αφού φύγω για τη δουλειά, έρχεται
ο γαλατάς. Του ορμάει, τον βάζει
κάτω και κάνουν έρωτα. Έρχεται ο
ταχυδρόμος του ορμάει, τον βάζει
κάτω και κάνουν έρωτα. φωνάζει
τον θυρωρό, του ορμάει, τον βάζει
κάτω και κάνουν έρωτα. Έρχεται ο
μπακάλης με τα ψώνια, του ορμάει,
τον βάζει κάτω και κάνουν έρωτα.
Έρχεται ο χασάπης, του ορμάει,
τον βάζει κάτω και κάνουν έρωτα.
Αν πάλι έρθει ηλεκτρολόγος του
ορμάει, τον βάζει κάτω και κάνουν
έρωτα. Αν έρθει υδραυλικός, του
ορμάει, τον βάζει κάτω και κάνουν
έρωτα…
Γιατρός: Α, εσείς κυρία μου είστε
άρρωστη!
Γυναίκα: Βλέπεις, μωρό μου! Δεν
είμαι πουτάνα!!!
Άρρωστη είμαι Α-ΡΡΩ-ΣΤΗ!

10 Γνώμη

11 Γνώμη

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

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

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

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

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

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

12 Γνώμη

Τι δήλωναν στην εφορία οι σταρ
της πίστας
Πεινάνεεεεεε: Δες πόσα δήλωναν στην εφορία οι σταρ της
πίστας τα προηγούμενα χρόνια
- Η Άννα Βίσση δήλωσε 3.223€ το 2009 και η Δήμητρα Γάλανη 4.786€ το
2008
- Ποιος τραγουδιστής είχε το μεγαλύτερο καθαρό εισόδημα και τη
μεγαλύτερη ακίνητη περιουσία
- Πως καταφέρνουν να μην πληρώνουν το φόρο που πρέπει και πως
κρύβουν πολλοί τα ποσά που παίρνουν στ’ αλήθεια
- Γιατί το χαμηλό δηλωθέν εισόδημα δεν αποτελεί απαραίτητα και στοιχείο
ανειλικρίνειας
Λαός και Κολωνάκι, φτωχαδάκια και λεφτάδες... Την ώρα που μισθωτοί και
συνταξιούχοι «ματώνουν» και περιμένουν (καρτερικά) και το νέο τσεκούρι
της τρόικας υπάρχουν ορισμένοι που εξακολουθούν να φοροδιαφεύγουν και
να γελούν εις βάρος των άλλων.
Όλα αυτά ενώ τα όσα δήλωσαν το 2008 και το 2009, ως φυσικά πρόσωπα,
γνωστοί τραγουδιστές προκαλούν τουλάχιστον αίσθηση. Μεγάλη
τραγουδίστρια με ετήσιο εισόδημα λίγο πάνω από 3.000 ευρώ; Γνωστοί
τραγουδιστές χωρίς ΚΑΘΟΛΟΥ εισοδήματα για έναν ολόκληρο χρόνο;
Τη σχετική λίστα, για τα εισοδήματα των καλλιτεχνών για το 2008 και
το 2009 (που δηλώθηκαν το 2009 και το 2010) δημοσιεύει η εφημερίδα
Τα Νέα. Πρόκειται για μια περίοδο όταν τα νυχτερινά μαγαζιά δούλευαν
τέσσερις ημέρες την εβδομάδα.
Ο πιο... πλούσιος τραγουδιστής είναι ο Γιάννης Πλούταρχος, που δήλωσε
667.121€ το 2008 και 822.059 το 2009, σύνολο καθαρό εισόδημα 1.489.180
ευρώ, ενώ η ακίνητη περιουσία του φτάνει το 1,32 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί
ο Πασχάλης Τερζής με καθαρό εισόδημα 609.355€ το 2008 και 472.613€ το
2009, σύνολο 1.081.968€.
Ο Νότης Σφακιανάκης, που όπως και ο Γιάννης Πλούταρχος, έχει βρεθεί
παλιότερα στο στόχαστρο της εφορίας, είχε εισοδήματα 638.665€ (262.995€
το 2008 και 375.670€ το 2009).
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΔΟΕ, η Άννα Βίσση έχει πρόβλημα...
επιβίωσης. Το 2008 δήλωσε καθαρό εισόδημα 30.751€ και το 2009 3.223€.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, αυτό δεν αφορά τις αμοιβές της που «πέρασαν»
στην εταιρία που φέρεται να έχει μαζί με τον Νίκο Καρβέλα.
Ο Γιάννης Κότσιρας, το 2008 είχε ετήσιο καθαρό εισόδημα 24.281 ευρώ
αλλά μηδενικό το 2009. Ο γνωστός τραγουδιστής έχει εταιρία στην οποία
περνούν οι αμοιβές και τα έξοδά του και φαίνεται πως δεν είχε κέρδη που
από τον εταιρικό λογαριασμό να καταχωριστούν στον προσωπικό του και να
φορολογηθούν ξανά.Κάπως έτσι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εξηγείται και
η δήλωση της Έλλης Κοκκίνου, που το 2008 είχε καθαρό εισόδημα 4.447€
και το 2009 μηδενικό.
4.786€ και 6.753€ το 2008 και το 2009 δήλωσε η Δήμητρα Γαλάνη, η οποία
έχει ακίνητη περιουσία με αντικειμενική αξία 407.212€.
Ο Σάκης Ρουβάς δήλωσε το 2008 καθαρό εισόδημα 69.216€ και το 2009
67.628€, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε το 2008 καθαρό εισόδημα 65.586€
και το 2009 45.176€.
Η Πέγκυ Ζήνα (που μαζί με τον σύζυγό της βρέθηκαν στο επίκεντρο τις
προηγούμενες ημέρες με αφορμή δημοσιεύματα για φοροδιαφυγή 4,2 εκατ.
ευρώ) δήλωσε το 2008 79.231€ και το 2009 125.682€.
Ο Γιάννης Πλούταρχος είναι ο πιο πλούσιος τραγουδιστής και σε
ακίνητη περιουσία. Ακολουθεί η Ελευθερία Αρβανιτάκη με περιουσία
η αντικειμενική αξία της οποίας φτάνει τα 982.910 ευρώ, ο Νότης
Σφακιανάκης (923.224€), ο Πασχάλης Τερζής (855.288€), η Έλλη Κοκκίνου
(564.247€).
ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
Πως «έκρυβαν» τα νυχτοκάματα...
Τη διετία 2008-2009 τα... «πρώτα ονόματα» της νύχτας έπαιρναν –σύμφωνα
με πληροφορίες των Νέων- από 8.000€ έως 12.000€ το βράδυ, στο χέρι,
«μαύρα», ενώ για κάποιους άλλους το νυχτοκάματο ήταν 5.000-6.000€ το
βράδυ.
Που σημαίνει ότι το βδομαδιάτικο μπορούσε να φτάσει τα 48.000€, το
μηνιαίο τα 192.000€ και το ετήσιο 960.000€. Μόνο που αυτά τα ποσά
φαίνεται πως δεν έχουν δηλωθεί από κάποιους.
Σε αυτά τα ποσά δεν υπολογίζονται οι έκτακτες εμφανίσεις ή οι συναυλίες.
Για εκείνους που έκαναν συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και δεν εργάστηκαν
σεν νυχτερινά μαγαζιά, τα αντίστοιχα εισοδήματα ήταν 8.000€ έως 10.000€,
ενώ για τα μεγάλα ονόματα έφταναν και τις 25.000€ το καλοκαίρι του 2010.
Μεγάλο όνομα της νύχτας, που το όνομά του δεν βρίσκεται στη λίστα,
δήλωνε νυχτοκάματο 4.000 ευρώ το 2009 και 2.000 πέρυσι, ενώ η αλήθεια
είναι πως έπαιρνε τα διπλά.
Υπάρχουν βέβαια και συνάδελφοί του που έχουν ιδρύσει off shore εταιρίες
με έδρα την Κύπρο ή άλλες χώρες για να μην πληρώνουν υψηλούς φόρους
στο ελληνικό κράτος.
Ανάλογα με τον τύπο της εταιρίας, υπάρχουν καλλιτέχνες που αποδίδουν
στο ελληνικό Δημόσιο 5%-10% φόρους. Σε off shore βρίσκεται και η
ακίνητη περιουσία ορισμένων καλλιτεχνών γι’ αυτό και δε μπορεί να
φορολογηθεί.
Αρκετές περιπτώσεις βρίσκονται υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών,
που ψάχνουν να βρουν αν τα χαμηλά εισοδήματα που έχουν δηλωθεί από
πολλούς, δικαιολογούνται από τις υψηλές αμοιβές που «ακούγονταν» για το
χώρο εκείνο το διάστημα.
Σημειώνεται πάντως ότι το χαμηλό δηλωθέν εισόδημα δε σημαίνει
αυτόματα και στοιχείο ανειλικρίνειας. Στον καλλιτεχνικό χώρο είναι
διαδεδομένη η σύσταση εταιρίας (και με τη μορφή off shore) ώστε τα έξοδα
και οι αμοιβές των σταρ να φορολογούνται με χαμηλότερο συντελεστή.

O χρυσός της θάλασσας
Μιλάμε φυσικά για το ανεπεξέργαστο θαλασσινό αλάτι!
Στέλλα Η. Σαρηπαναγιώτου, Διατροφολόγος
Master Practitioner in Eating Disorders and Obesity
Δεν πρόκειται για το πολύ φτηνό αλάτι που βρίσκετε σχεδόν αποκλειστικά στα ράφια των
super market. Αλλά για το φυσικό αλάτι της θάλασσας που στην ετικέτα του επιβάλλεται να
γράφει ΜΗ ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟ, δηλαδή όχι βιομηχανικά επεξεργασμένο.
Δυστυχώς αποτελούσε είδος πολυτελείας που μόνο οι καλοί σεφ γνώριζαν και
χρησιμοποιούσαν. Όμως τα τελευταία χρόνια αρχίζει να αναγνωρίζεται και πάλι η θρεπτική
αξία του που αν και ελαφρώς πιο ακριβό από το ραφιναρισμένο, μπαίνει ξανά στην κουζίνα
της νοικοκυράς.
Γιατί όμως τόσο
ενδιαφέρον για το γνήσιο
θαλασσινό αλάτι;
Είναι το μόνο είδος
αλατιού που με σιγουριά
το κατατάσσουμε στα
θρεπτικά αρτύματα αφού
περιέχει 92 στοιχεία
του περιοδικού πίνακα
(μέταλλα και ιχνοστοιχεία)
που είναι απαραίτητα για
την υγεία των κυττάρων
μας!
Βοηθάει σημαντικά στην
απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από τον βλεννογόνο του λεπτού εντέρου, ισορροπεί
τα επίπεδα σακχάρου, προστατεύει τα εγκεφαλικά κύτταρα, έχει αντιαλλεργική δράση,
προστατεύει από κράμπες το μυϊκό σύστημα, δυναμώνει τα οστά κι ενισχύει την καλή
ερωτική διάθεση.
Και το σημαντικότερο, ρυθμίζει την πίεση του αίματος και δεν προκαλεί κατακράτηση υγρών!
Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με ό,τι μας έλεγαν μέχρι τώρα οι γιατροί και οι διαιτολόγοι
για το αλάτι και η εξήγηση είναι απλή:
Η βασικότερη αιτία της υπέρτασης και των κατακρατήσεων είναι η υψηλή λήψη νατρίου. Το
ραφιναρισμένο αλάτι είναι εμπλουτισμένο σε νάτριο κατά 40% περίπου περισσότερο από
την αρχική του φυσική μορφή. Λόγω της επεξεργασίας, του έχουν απομείνει μόνο 2 από τα
92 στοιχεία, δηλαδή το νάτριο και το χλώριο (χλωριούχο νάτριο είναι η χημική ονομασία του
ραφιναρισμένου αλατιού-NaCl). Σε κάποιες περιπτώσεις είναι εμπλουτισμένο με ιώδιο και
κάλιο αλλά ακόμα κι έτσι δεν έχει τίποτα από την αρχική του θρεπτική αξία.
Το αποτέλεσμα είναι η διαταραχή της ηλεκτρολυτικής ισορροπίας των κυττάρων. Αυτή είναι
η ικανότητα του κυττάρου να διατηρεί ισορροπία στα υγρά του μέσα και έξω από αυτό και η
οποία προάγει την ομοιόστασή του, δηλαδή την μόνιμη ομοιογένειά του.
Η αυξημένη συγκέντρωση νατρίου επομένως προκαλεί κακή υγεία στα κύτταρα που
μεταφράζεται σε κατακρατήσεις, υπέρταση, αθηροσκλήρωση, καρδιακά νοσήματα,
εγκεφαλικά επεισόδια ενώ φαίνεται πως πυροδοτεί ακόμα και τη νόσο Αλτσχάιμερ.
Αρα να προτιμάτε τη χρήση του θαλασσινού μη ραφιναρισμένου αλατιού όπως π.χ. το φυσικό
αλάτι από τις αλυκές των Κυθήρων ή της Καλλονής στη Μυτιλήνη ή του Μεσολογγίου, που
σε συνδυασμό με μια πληθώρα άλλων ανεπεξέργαστων τροφών στην καθημερινή διατροφή
αποτελεί το μέσον για μια άριστη σωματική και ψυχική υγεία.
Δεδομένου ότι έχει φυσική, έντονη γεύση, μισό κουταλάκι του γλυκού αρκεί για το φαγητό
μιας 4 μελής οικογένειας . Συστήνεται και σε υπερτασικούς με τη συγκατάθεση πάντα του
γιατρού.
Επειδή είναι σε χοντρές νιφάδες, χρησιμοποιείστε έναν μύλο πιπεριού. Κυκλοφορεί επίσης
και σε υγρή μορφή που είναι αρκετά εύχρηστη. Θα το βρείτε πια όχι μόνο στα καταστήματα
με βιολογικά αλλά και σε μεγάλα super market και οι τιμές ποικίλουν από 1,60¤ έως και 4¤
ανάλογα με τη συσκευασία και τον τόπο προέλευσης.

Αναστέλλει τις διπλωματικές σχέσεις
με το Ιράν ο Καναδάς
Την πρεσβεία του στο Ιράν κλείνει ο Καναδάς και απελαύνει τους Ιρανούς διπλωμάτες
Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012
Τέλος στις διπλωματικές σχέσεις με την Τεχεράνη βάζει η Οτάβα, με μία αιφνιδιαστική
απόφαση. Σύμφωνα με το Reuters, o Καναδός υπουργός Εξωτερικών Τζον Μπερντ,
ανακοίνωσε ότι η χώρα έκλεισε την πρεσβεία της στο Ιράν και θα απελάσει όλους τους Ιρανούς
διπλωμάτες μέσα σε πέντε ημέρες.
Σύμφωνα με τον Μπερντ, ο Καναδάς προχώρησε σε αυτή την κίνηση εξαιτίας του πυρηνικού
προγράμματος της Τεχεράνης και της υποστήριξης στο συριακό καθεστώς.
«Η ιρανική κυβέρνηση είναι η πιο σημαντική απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και την
ασφάλεια στον κόσμο σήμερα» είπε χαρακτηριστικά ο Καναδός ΥΠΕΞ.
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Συνάντηση Σαμαρά με τον Πάπα
Βενέδικτο και με τον πρωθυπουργό
της Ιταλίας Μάριο Μόντι

Η Olympic Air υποδέχτηκε με τιμές
την Παραολυμπιακή Ομάδα
Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» βρέθηκε πλήθος κόσμους για
να υποδεχθεί τους Έλληνες αθλητές, ανάμεσα του και ο υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γιάννης
Ιωαννίδης, η Γενική Γραμματέας Αθλητισμού, Κυριακή Γιαννακίδου, ο
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Κουρουμπλής,
και ο βουλευτής Γιώργος Πάντζας.

Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012,
Αντώνης Ανακέφαλος
Με μεγάλη υπερηφάνεια και συναισθηματισμό η Olympic Air,ως επίσημος
χορηγός της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής ,υποδέχτηκε την
Παραολυμπιακή ομάδα που επέστρεψε από το Λονδίνο όπως ακριβώς είχε
υποσχεθεί: με «υπέρβαρο» διακρίσεων και μεταλλίων στις αποσκευές της.
Στις 4.00 το απόγευμα αεροσκάφος τύπου Airbus A320 της Olympic Air,
μετέφερε με ειδική πτήση από τη βρετανική πρωτεύουσα την Παραολυμπιακή
Ομάδα, η οποία με τη συμμετοχή της στους Παραολυμπιακούς αγώνες του
Λονδίνου χάρισε στη χώρα μας 12 μετάλλια : 1 χρυσό, 3 αργυρά και 8
χάλκινα.

Ο πρωθυπουργός,έγινε δεκτός το μεσημέρι στη θερινή κατοικία του Πάπα Βενέδικτου ΙΣτ’,
ο οποίος εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία για τις διαστάσεις που λαμβάνει η κρίση στην
Ευρώπη,και επισήμανε την ανάγκη επίλυσης της κρίσης με «ανθρωποκεντρικά κριτήρια».
Στο περιθώριο της συνάντησης,ο κ. Σαμαράς είχε την ευκαιρία να έχει κατ’ ιδίαν συνομιλίες
με τον Ιρλανδό ομόλογό του Έντα Κένι, αλλά και τον Ισπανό πρωθυπουργό Μαριάνο Ραχόι.
Ο πρωθυπουργός εμφανίζεται ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα του ταξιδιού του και
από τη συνάντηση που είχε και με τον πρωθυπουργό της Ιταλίας Μάριο Μόντι, καθώς
κατάφερε να εξασφαλίσει τη στήριξή του για την ακολουθούμενη πολιτική στην Ελλάδα.

Η υποδοχή των αθλητών, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Olympic Air στο Κτίριο 57 του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, σε μια εκδήλωση
όπου επικράτησε έντονος ενθουσιασμός περηφάνεια και συγκίνηση από
όλους τους παρευρισκόμενους.
Ο πρόεδρος της ΕΠΕ, κ. Γιώργος Φουντουλάκης, ευχαρίστησε την Olympic Air για την πολύτιμη, όπως είπε υποστήριξή της στην αποστολή της
Παραολυμπιακής Ομάδας στους Αγώνες του Λονδίνου και κάλεσε την
επίσημη πολιτεία να σταθεί δίπλα στην Ομάδα και την επόμενη ημέρα: «Θα
θέλαμε οι θρίαμβοι του Πεκίνου και του Λονδίνου να γίνουν η αφορμή για
την ενεργότερη στήριξη της Παραολυμπιακλής Επιτροπής και των αθλητών
της».

Σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης αναφέρεται πως ο Ιταλός πρωθυπουργός «εκθείασε
το έργο που ο Έλληνας πρωθυπουργός επιτελεί» και ενθάρρυνε την ελληνική κυβέρνηση
να συνεχίσει σε αυτήν
την κατεύθυνση,
εφαρμόζοντας όλες τις
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις
που αποτελούν
απαραίτητη προϋπόθεση
για την επιστροφή στην
οικονομική ανάπτυξη
και για την στήριξη της
απασχόλησης.

Ο Υφυπουργός Αθητισμού κ. Γιάννης Ιωαννίδης συνεχάρη και αυτός την
αποστολή όχι μόνο για τις αθλητικές της επιδόσεις, αλλά και τη γενικότερη
στάση ζωής: «Εσείς είστε οι πραγματικοί αγωνιστές και νικητές της ζωής.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω από την πλευρά της πολιτείας ότι θα συνεχίσουμε
να είμαστε δίπλα σας για να έχετε τις απαραίτητες αθλητικές εγκαταστάσεις
με την αντίστοιχη προσβασιμότητα.»
Επίσης ευχαρίστησε την Olympic Air και από την πλευρά της πολιτείας
για τη συμβολή της στην υλοποίηση της σημαντικής αυτής αθλητικής
αποστολής ενώ αποκάλυψε ότι στα άμεσα σχέδια της κυβερνησης βρίσκεται
η προώθηση του θεσμού του αθλητικού σχολείου το οποίο θα προάγει
ειδικά τους μαθητές που έχουν ιδιαίτερη κλίση προς τα σπορ.
Από την πλευρά της Olympic Air, o διευθυντής Εμπορικής Ανάπτυξης κ.
Τάσος Μάης απευθυνόμενος προς τα μέλη της ομάδας, δήλωσε: «Οι αγώνες
και το πείσμα σας μας συγκίνησαν. Η προσπάθειά σας και η πίστη σας μας
έδωσαν δύναμη. Οι νίκες σας μας έκαναν υπερήφανους. Μας διδάξατε ότι
όλοι μας πρέπει α παλεύουμε προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας.
Νιώσαμε δυνατοί σαν κι εσάς και πιστέψαμε ότι η Ελλάδα μπορεί να πάει
ψηλά».

Ο Μάριο Μόντι έδειξε
έντονο ενδιαφέρον
για την πορεία των
διαπραγματεύσεων με την
τρόικα και συμφώνησε
με τον πρωθυπουργό ότι, παράλληλα με την δημοσιονομική σταθερότητα, θα πρέπει να
υπάρξει μέριμνα για την κοινωνική συνοχή. Οι δύο πρωθυπουργοί θεωρούν σημαντικό να
αποφασιστούν σε κεντρικό επίπεδο πολιτικές που να τονώσουν την ανάπτυξη στις χώρες της
ΕΕ. Ο Ιταλός πρωθυπουργός εμφανίστηκε κατηγορηματικά αντίθετος σε κάθε συζήτηση για
την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, κάτι που τόνισε και στην ανακοίνωσή του μιλώντας για
«ακεραιότητα της ευρωζώνης».
Οι δύο αρχηγοί συμφωνούν στην ανάγκη να τονωθεί η ρευστότητα στην Ελλάδα και
γενικότερα στην ευρωζώνη, θέμα που συνδέεται με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Κορυφής
της ΕΕ. Επίσης τάσσονται υπέρ της διάθεσης πόρων για την ανάπτυξη της ευρωζώνης μέχρι
το 2020 από την οποία η χώρα μας θα αποσπάσει σημαντικά ποσά.
Στη συζήτηση ήταν και η δημιουργία κοινής τραπεζικής ένωσης στην ΕΕ και η εγγυήση των
καταθέσεων από την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα κινήσεις που θα δώσουν θάρρος στις
αγορές.
Ο πρωθυπουργός πάντως είπε ότι δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η επιβολή φόρου
στα ακίνητα και απέκλεισε την περικοπή στα αναπηρικά επιδόματα. Μετά την ολοκλήρωση
των διαπραγματεύσεων με την τρόικα το πακέτο θα έλθει προς ψήφιση στην Βουλή πιθανόν
μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
Ο κ. Σαμαράς δεν ανησυχεί για την σταθερότητα της κυβέρνησης, θεωρεί ότι οι δύο άλλοι
πολιτικοί αρχηγοί θα στηρίξουν τις αποφάσεις, ενώ όπως λένε οι συνεργάτες του δεν συζητά
ανασχηματισμό ή τοποθέτηση αντιπροέδρων.

Η ενθουσιώδης ανταπόκριση του ελληνικού κοινού αλλά και των επιβατών
της Olympic Air αποτυπώθηκε στην επίσημη σελίδα της Olympic Air στο
facebook η οποία κατακλύστηκε από χιλιάδες μηνύματα τις ημέρες των
Παραολυμπιακών αγώνων. Η διευθύντρια Marketing & Δημοσίων Σχέσεων
κυρία Ρένα Σωτηριάδου παρουσίασε ενδεικτικά μερικά από τα posts που
γράφτηκαν για να τιμήσουν τους αγώνες των αθλητών μας. Για την Ανθή
Καραγιάννη: «Yiannis P. OTI KAI NA ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΕΡΗΦΑΝΗ.
ΜΠΡΑΒΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΑΣ.»
Μετάλλια Ελλάδας Παραολυμπιάδα 2012
Δώδεκα μετάλλια ήταν ο ελληνικός απολογισμός, ακριβώς τα μισά σε
σχέση με το Πεκίνο, αλλά σε συνθήκες τελείως διαφορετικές σε σχέση με
αυτές που υπήρχαν πριν από το 2008.
Απολογισμός ικανοποιητικός, όπως και το γεγονός ότι μέσα από τους
Αγώνες του Λονδίνου «ξεπήδησαν» κάποια από τα παιδιά της νέας γενιάς
όπως ο Παναγιώτης Σουλάνης στα μπότσια, ο Αριστείδης Μακροδημήτρης
στην κολύμβηση, η Στέλλα Σμαραγδή στον στίβο, η Χρυσούλα Αντωνιάδου
στην κολύμβηση, ο Ευστράτιος Νικολαίδης στον στίβο, ο Μανώλης
Στεφανουδάκης στο στίβο κ.α.
Ο Αριστείδης Μακροδημήτρης ήταν ο αθλητής με τα περισσότερα μετάλλια
σε ατομικό επίπεδο (συνολικά τρία), ενώ στο βάθρο των νικητών ανέβηκαν
και αθλητές με μεγάλη εμπειρία από Παραολυμπιακούς Αγώνες, όπως ο
Χαράλαμπος Ταϊγανίδης, η Ανθή Καραγιάννη, ο Χρήστος Ταμπαξής και η
Αλεξάνδρα Δήμογλου.
Αθλητές Μετάλλια Άθλημα - Αγώνισμα
Γρηγόρης Πολυχρονίδης
Νίκος Πανανός Χρυσό Μπότσια - Ζευγάρια BC3
Μαρία Ελένη Κορδαλή
Πασχάλης Σταθελάκος Ασημένιο Στίβος - Δισκοβολία
Αριστείδης Μακροδημήτρης Ασημένιο Στίβος - 50μ. ύπτιο
Χρήστος Ταμπαξής Ασημένιο Κολύμβηση - 50μ. ύπτιο
Αριστείδης Μακροδημήτρης Χάλκινο Κολύμβηση - 100μ. ελεύθερο
Αλεξάνδρα Δήμογλου Χάλκινο Στίβος - 400μ.
Χαράλαμπος Ταϊγανίδης Χάλκινο Κολύμβηση - 100μ. ύπτιο
Πασχάλης Σταθελάκος Χάλκινο Στίβος - Σφαιροβολία
Αριστείδης Μακροδημήτρης Χάλκινο Κολύμβηση - 50μ. ελεύθερο
Ανθή Καραγιάννη Χάλκινο Στίβος - Άλμα εις μήκος
Μανώλης Στεφανουδάκης Χάλκινο Στίβος - Ακοντισμός
Παύλος Μάμαλος Χάλκινο Άρση Βαρών σε πάγκο - 90 κιλά
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Μ.Βρετανία:

To ηφαίστειο της Σαντορίνης φουσκώνει

Καρκινοπαθής ανακάλυψε θαυματουργή δίαιτα και σώθηκε!

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το «φούσκωμα» του μάγματος έχει όγκο έως
15 φορές μεγαλύτερο από το Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου - Η διόγκωση
του μάγματος οδήγησε σε ανύψωση της επιφάνειας του νησιού κατά 8 έως
14 εκατοστά στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Ανακάλυψε θαυματουργή δίαιτα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως ο Άλαν Τέηλορ
δεν είχε καμία επιθυμία να πεθάνει και πως βρισκόταν σε μια κατάσταση που θα
προσπαθούσε να κάνει τα πάντα για να αποτρέψει το αναπόφευκτο.
Τον
περασμένο
Απρίλιο
οι γιατροί
διέγνωσαν
καρκίνο σε
προχωρημένο
στάδιο στον
Τέηλορ
και του
ανακοίνωσαν
πως δεν
υπάρχει καμία μέθοδος για να γιατρευτεί. Ο καρκίνος τον είχε χτυπήσει στο παχύ
έντερο και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα.
Ο Τέηλορ, που ήταν μηχανικός σε πετρελαϊκή εταιρία στη Μεγάλη Βρετανία, δεν
παραδόθηκε στην μοίρα του και άρχισε να ψάχνει τα πάντα για την αρρώστια
μέσω του ίντερνετ. Αυτό που ξεκίνησε άμεσα ήταν να αλλάξει το διαιτολόγιό
του αρχίζοντας μια δραστική δίαιτα που δεν περιλάμβανε καθόλου κρέας και
οποιοδήποτε φρέσκο προϊόν αλλά αντίθετα ξεκίνησε να καταναλώνει δέκα μερίδες
φυτικές τροφές και μερικά δισκία σελήνιο την μέρα.
Ο καρκίνος εξαφανίστηκε
Στις 6 Αυγούστου 2012 το νοσοκομείο του έδωσε την πιο ευχάριστη ανακοίνωση της
ζωής του: Ο καρκίνος δεν υπήρχε πια!
Δεν υπάρχει αμφιβολία στην αρχική διάγνωση, όχι μόνο γιατί στο νοσοκομείο είχε
πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, αλλά και για ένα άλλο λόγο.
Στο παρελθόν είχε υποστεί εγχείρηση για αφαίρεση καρκινικών όγκων και των
μεταστάσεών τους.
Πρόκειται για μια ίαση θαύμα και για μια θαυματουργή τακτική που όμοιά της δεν
υπάρχει καταγεγραμμένη στα ιατρικά χρονικά. Οι γιατροί μελετούν το φαινόμενο
για να εξαγάγουν επιστημονικά συμπεράσματα πριν αναγνωρίσουν την θαυματουργή
«δίαιτα Τέηλορ».

Άθλιες προκλήσεις και παράνοια
πρώην Αλβανού πρέσβη
Οι Θεοί του Ολύμπου μιλούσαν …Αλβανικά ! - Να προσαρτήσουμε την Ήπειρο
γιατί δεν είναι Ελληνική!
Εντωμεταξύ το Ελληνικό Υπεξ δεν αντιδρά, προσπερνώντας το καζάνι του ανθελληνικού
κλίματος που βράζει,υποτιμώντας ( όπως έχει γίνει για δεκαετίες) γεγονότα, καταστάσεις,
ανθελληνικές καμπάνιες επιχορηγούμενες από κράτος και παρακράτος…
Ως »εντιτόριαλ» στην γνωστή ανθελληνική εφημερίδα «Γκαζέτα Σπιπτάρε» παρουσιάζεται
σήμερα μακροσκελέστατο άρθρο του πρώην Αλβανού πρέσβη στην Αθήνα (κάπου στα
τέλη της δεκαετίας του 90) Qazim Tepshi. O Tepshi, που υπηρέτησε όλα τα χρόνια σε
σημαντικές θέσεις στην αλβανική διπλωματία και πολιτική, ως προς το πνεύμα και τα
ανθελληνικά μηνύματα, δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα αρθρογράφο ή πολιτικό
αναλυτή.
Και τι δεν λέει και γράφει ο κ. Τέπσι: πως στα εδάφη που σήμερα αποκαλούνται Ελλάδα
ομιλούν ταν η αλβανική, πως όσοι σήμερα θεωρούνται ήρωες στην Ελλάδα είναι Αλβανοί,
πως για όλη φταίει η Ορθόδοξη Εκκλησία που πληρώνει τα πάντα, πως οι αρβανίτες και οι
Αλβανοί στην Ελλάδα εκδιώχθηκαν ως μουσουλμάνοι στην Τουρκία, πως έγινε γενοκτονία
κατά των Αλβανών γύρω από τη Θεσσαλονίκη, Αττική, Πελοπόννησο, Τσαμουριά…
Και το πλέον ανήκουστο: γράφει ο Τέπσι: Οι Αλβανοί είναι το μόνο έθνος που μιλάει την
αρχαία του γλώσσα, την θεϊκή γλώσσα που μιλούσαν οι Θεοί του Ολύμπου, που τη γράφει
και ο αρχαίος Όμηρος… Έλεος…
Ο διπλωμάτης Τέπσι δεν έχει σταματημό: τον ενοχλούν οι ελληνο-σερβικές σχέσεις,
κατηγορεί για πολλοστή φορά την Εκκλησία η οποία σύμφωνα με αυτόν ακολουθεί τις
οδηγίες της Μόσχας, αναφέρεται στο Βενιζέλο και στη Β. Ήπειρο όπου σημειώνει πως η
Ήπειρος ιστορικά δεν ήταν ποτέ ελληνική επισημαίνοντας μάλιστα «πως εγώ συμφωνώ να
αποσπάσουμε την Ήπειρο από την Ελλάδα γιατί ποτέ δεν της ανήκε…
Τον Τέπσι τον ενοχλούν τα νεκροταφεία των ελλήνων πεσόντων, που η Ομόνοια
κάνει δική της απογραφή…, που η Ελλάδα δεν έχει αναγνωρίσει το Κόσοβο…, που
προηγήθηκαν οι συνομιλίες έλληνα Υπεξ με τον ιταλό ομόλογό του για τον αεραγωγό ΤΑΡ
και στη συνέχεια να ενημερώσει και να διεξάγει πολιτικές συνομιλίες με την Αλβανία…
Εντωμεταξύ το ελληνικό Υπεξ κοιμάται, προσπερνώντας το καζάνι του ανθελληνικού
κλίματος που βράζει,υποτιμώντας ( όπως έχει γίνει για δεκαετίες) γεγονότα, καταστάσεις,
ανθελληνικές καμπάνιες επιχορηγούμενες από κράτος και παρακράτος.

Ο υπόγειος θάλαμος
του μάγματος
(των λιωμένων
πετρωμάτων) κάτω
από το ηφαίστειο
της Σαντορίνης
επεκτάθηκε
σημαντικά, κατά
περίπου 10 έως
20 εκατομμύρια
κυβικά μέτρα,
μεταξύ Ιανουαρίου
2011 και Απριλίου
2012, σύμφωνα
με Βρετανούς επιστήμονες των πανεπιστημίων της Οξφόρδης και του
Μπρίστολ, που μελετούν το φαινόμενο.
Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το «φούσκωμα» του μάγματος έχει όγκο έως
15 φορές μεγαλύτερο από το Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου. Η προσθήκη
αυτού του μάγματος, από άποψη όγκου, θεωρείται η σημαντικότερη που έχει
λάβει χώρα από το 1955, λίγο μετά την τελευταία έκρηξη του ηφαιστείου.
Οι ερευνητές με επικεφαλής τον καθηγητή ηφαιστειολογίας Ντέηβιντ Πάιλ
και την ηφαιστειολόγο Μισέλ Παρκς του Τμήματος Γεωεπιστημών της
Οξφόρδης, καθώς και την Τζούλιετ Μπιγκς του Τμήματος Γεωεπιστημών του
Μπρίστολ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό “Nature Geoscience”, υπολόγισαν ότι η διόγκωση του μάγματος οδήγησε σε ανύψωση
της επιφάνειας του νησιού κατά 8 έως 14 εκατοστά στο ίδιο χρονικό
διάστημα.
Οι επιτόπιοι υπολογισμοί στη Σαντορίνη έγιναν με τη βοήθεια εικόνων από
δορυφορικά ραντάρ που παρείχαν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος
(ESA) και η Γερμανική Υπηρεσία Διαστήματος (DLR), καθώς και
μετρήσεων GPS από το έδαφος. Αν και τα νέα στοιχεία ρίχνουν περισσότερο
φως στη λειτουργία του ηφαιστείου (το οποίο γύρω στα 1600 π.Χ. σημείωσε
μία από τις μεγαλύτερες εκρήξεις στην παγκόσμια ιστορία, οδηγώντας
πιθανώς στην καταστροφή του Μινωικού πολιτισμού), σύμφωνα με τους
ερευνητές, δεν διαφωτίζουν για το μείζον ερώτημα: πότε το ηφαίστειο θα
εκραγεί ξανά.
Το «ζωντάνεμα» του ηφαιστείου καταγράφηκε στην αρχή του 2011 με
μικρούς σεισμούς, που τράβηξαν την προσοχή των Ελλήνων και ξένων
επιστημόνων, καθώς για περίπου 25 χρόνια επικρατούσε σχετική ησυχία
στην καλδέρα. Οι μικρο-σεισμοί συνοδεύτηκαν από ορισμένες άλλες
περιστασιακές ενδείξεις, όπως αλλαγές στο χρώμα του νερού σε ορισμένα
σημεία και έκλυση αερίων με χαρακτηριστική οσμή.
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η ποσότητα λιωμένων πετρωμάτων (μάγματος)
που έχει σωρευτεί κάτω από το ηφαίστειο κατά το περασμένο έτος,
ισοδυναμεί με περίπου 10 έως 20 έτη ανάπτυξης του ηφαιστείου.
Επισημαίνουν όμως πως αυτό δεν σημαίνει ότι επίκειται κάποια έκρηξη,
αντίθετα, όπως τονίζουν, η σεισμική δραστηριότητα έχει σαφώς υποχωρήσει
κατά τους τελευταίους μήνες.
Οι ερευνητές σημειώνουν ότι το ηφαίστειο της Σαντορίνης εμφανίζει δύο
διαφορετικών ειδών εκρήξεις στο πέρασμα του χρόνου: αφενός μικρές
εκρήξεις που συμβαίνουν σχετικά συχνά και εκλύουν λάβα και, αφετέρου,
μεγάλες εκρήξεις που συμβαίνουν σπάνια, ανά περίπου 10.000 έως 30.000
χρόνια. Και οι δύο τύποι εκρήξεων θεωρείτο ότι «εκκολάπτονται» σε ένα
ρηχό θάλαμο μάγματος, ο οποίος τροφοδοτείται σε συνεχή βάση από μικρές
ποσότητες λιωμένων πετρωμάτων, οι οποίοι ανεβαίνουν από κάτω προς τα
πάνω.
Όμως, όπως αναφέρει η νέα μελέτη, γεωλογικές (ορυκτολογικές) μελέτες
δείχνουν ότι τουλάχιστον το 15% του υλικού που εκτινάχθηκε κατά την
Μινωική έκρηξη του ηφαιστείου, έφθασε στον θάλαμο του μάγματος
λιγότερο από 100 χρόνια πριν την έκρηξη, δηλαδή όχι σταδιακά και σε βάθος
χρόνου, αλλά σε πολύ πιο σύντομο χρόνο. Σύμφωνα με τους ερευνητές, είτε
το ηφαίστειο της Σαντορίνης βρίσκεται στην πιο συνηθισμένη (αργή) φάση
συσσώρευσης λάβας, είτε στην πιο σπάνια (και γρήγορη) εκρηκτική φάση
του, ο ρηχός θάλαμος του μάγματος τροφοδοτείται περιστασιακά με ταχείας
ροής ποσότητες μάγματος.
Η χρονική διάρκεια αυτών των περιόδων τροφοδότησης του μάγματος είναι
σύντομη σε σχέση με τις ενδιάμεσες περιόδους ηρεμίας, ενώ το πότε θα
συμβούν αυτές οι περιστασιακές ανατροφοδοτήσεις, δηλαδή ο χρονισμός
τους, εξαρτάται από την υπόγεια δυναμική που αναπτύσσεται στο ακόμα
βαθύτερο τμήμα του μάγματος κάτω από τη Σαντορίνη.

20,88% οι Eλληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ
Αύξηση 20,88% σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ το πρώτο φετινό
εξάμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, σε 588,5 εκατ. δολάρια
από 453,7 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής στατιστικής
υπηρεσίας.Την τελευταία διετία οι ελληνικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ έχουν
ανακάμψει κατά 8,4%.
Παράλληλα, πέρυσι οι αμερικανικές εξαγωγές προς τη χώρα μας μειώθηκαν κατά
2,1% σε 1,10 δισ δολάρια σε σχέση με το 2010, ενώ το πρώτο φετινό εξάμηνο
μειώθηκαν κατά 10,87% σε ετήσια βάση, από 505,5 εκατ. δολάρια σε 450,6 εκατ.
δολάρια.
Στο εξάμηνο ο λόγος των εξαγωγών μας προς τις εισαγωγές από ΗΠΑ έφτασε
σχεδόν το 1:1.
Μάλιστα για πρώτη φορά οι εξαγωγές μας είναι λίγο περισσότερες από τις εισαγωγές
μας, ήτοι το διμερές εμπορικό ισοζύγιο είναι για πρώτη φορά πλεονασματικό για τη
χώρα μας κατά 98 σχεδόν εκατ. δολάρια.
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Συλλαλητήρια πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη
χώρα ενάντια στο νέο πακέτο σκληρών μέτρων
Έντεκα τραυματίες,100 προσαγωγές, 20 συλλήψεις στο κέντρο της Αθήνας

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012
Ακόμη μια ειρηνική διαδήλωση
καταλήγει με επεισόδια,
μολότοφ και τραυματισμούς
.Τρεις τραυματίες είναι μέχρι

Αντώνης Ανακέφαλος
αναρχικοί που βρισκόταν
περίπου στο μέσον της πορείας
ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ. Άλλες ομάδες
αντιεξουσιαστών με κουκούλες

Ολυμπίου Διός να εγκλωβίσουν
τους ταραξίες στην Οθωνος με
αποτέλεσμα τα επεισόδια να
επεκταθούν σε όλη την περιοχή

σιδερένιο φράχτη έχει ανάβει
ένας από τους απεργούς και δεν
λέει να κατέβει με τίποτα ενώ
οι υπόλοιποι τον παροτρύνουν
να κατέβει έτσι ώστε να μην
πέσει σε περίπτωση που κάποιος
κουνήσει τον φράχτη.
Νωρίτερα, αντικείμενα όπως
μπουκάλια εκτόξευσε ένα
κομμάτι των εργαζομένων,
χωρίς όμως οι αστυνομικοί να
απαντήσουν.
στιγμής ο απολογισμός από
την πορεία που διοργάνωσαν
ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ στο πλαίσιο
της 24ωρης πανελλαδικής
απεργίας ως αντίδραση κατά
των σκληρών μέτρων.
Με δύο ασθενοφόρα
μεταφέρονται στο ΚΑΤ ενώ
σιγά-σιγά αποκαθίσταται η
κυκλοφορία γύρω από το
Σύνταγμα.Μολότοφ, μπουκάλια,
πέτρα, δακρυγόνα. Έκαψαν
ακόμη και το κιόσκι του
Χαμόγελου του Παιδιού. Ενώ

έβαλαν και φωτιά στα δέντρα
στον Εθνικό Κήπο.
Μια διαφορά σε σχέση με
άλλες φορές: αυτή τη φορά
ήταν ξεκάθαρα ένας “πόλεμος”
κουκουλοφόρων-αστυνομίας.
Δεν πείραξαν επιχειρήσεις,
μαγαζιά ή τράπεζες.
Αίσθηση όμως προκαλεί
ένα περιστατικό που
καταγγέλλουν διαδηλωτές.
Λένε πως άνδρες της ομάδας
ΔΕΛΤΑ τους επιτέθηκαν
όταν εκείνοι θέλησαν να
διαμαρτυρηθούν γιατί, όπως
υποστήριξαν, προσήχθησαν όχι
κουκουλοφόροι αλλά νεαροί που
μετείχαν απλά στην πορεία.
Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν,
οι αστυνομικοί τους έσπρωξαν
και δε δίστασαν να τους
ψεκάσουν με σπρέι.
Τα επεισόδια ξεκίνησαν λίγο
μετά τις 2.00 το μεσημέρι
όταν μπήκε στην πλατεία
Συντάγματος από τη Σταδίου

και μαντήλια που είχαν φτάσει
λίγη ώρα νωρίτερα και περίμενα
κάτω από τα δέντρα της
πλατείας Συντάγματος.
Οι πρώτες μολότοφ έπεσαν
μπροστά στο ξενοδοχείο Athens Plaza, όπου εκδηλώθηκε
και μικρή πυρκαγιά, αλλά οι
ταραξίες απωθήθηκαν προς την
πλατεία με χρήση χημικών από
την Αστυνομία.
Χωρισμένο στα δυο το πλήθος,
οι μισοί διαδηλωτές στην
Αμαλίας προς τον Εθνικό

Κήπο και οι άλλοι μισοί προς
τα Προπύλαια και τη Σταδίου.
“Κλαίνε” από τα δακρυγόνα
όσοι βρίσκονται στη μέση των
επεισοδίων
Οι συγκρούσεις με τα ΜΑΤ
συνεχίστηκαν πάνω στην
πλατεία, με εφόδους που
εκδηλώνονταν εκατέρωθεν από την Αστυνομία με χρήση
χημικών και από τις ομάδες
των διαδηλωτών με τα μαύρα
μαντήλια με μολότοφ, πέτρες,
μπουκάλια και κάθε είδους
αυτοσχέδια «πυρομαχικά».
Οι ρίψεις μολότοφ και χημικών
επικεντρώθηκε στη συμβολή
της Όθωνος με την Φιλελλήνων,
όπου συγκρούονταν για ώρα
μεγάλη ομάδα αντιεξουσιαστών
με τις δυνάμεις των ΜΑΤ
που προσπαθούσαν να
τους απωθήσουν έχοντας
ανακαταλάβει τη Γεωργίου Α’
μπροστά από τα ξενοδοχεία του
Συντάγματος.
Δυνάμεις των ΜΑΤ επιχείρησαν
με κυκλωτική κίνηση από
την πλευρά των στύλων του

από τον Εθνικό Κήπο - όπου
πήραν φωτιά και κάποια δέντρα
(έσπευσε η Πυροσβεστική
να σβήσει τις φλόγες προτού
απειληθεί ο Κήπος) - μέχρι
και τα Προπύλαια, όπου
εναλλάσονταν μολότοφ με
χημικά.
Στα δύο διαδοχικά
συλλαλητήρια συμμετείχαν
χιλιάδες διαδηλωτές. Πρώτο
ξεκίνησε από την Ομόνοια
του ΠΑΜΕ, που ανέβηκε την
Σταδίου με κατεύθυνση το
Σύνταγμα, ενώ αυτή την ώρα
ξεκινά από το Πεδίο του Άρεως
και το συλλαλητήριο των ΓΣΕΕ
- ΑΔΕΔΥ.
Μάλιστα επικεφαλής των
υπολοίπων διαδηλωτών στο
συλλαλητήριο ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ
πρότειναν να τεθούν οι ένστολοι
διαδηλωτές από τα τρία σώματα
ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε
ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ.
Χρήστος Φωτόπουλος, ώστε
όταν καταλήξουν στο Σύνταγμα
οι ένστολοι να βρεθούν μπροστά
στο φράκτη μεταξύ των
συναδέλφων τους στα ΜΑΤ και
των διαδηλωτών.
Η αστυνομία έχει προχωρήσει
σε δεκάδες προσαγωγές,
ενώ χιλιάδες αστυνομικοί
περιφρουρούν σε όλο το κέντρο
της Αθήνας. Έκπληξη, πάντως,
προκάλεσε η παρουσία του
νέου αποκτήματος της ΕΛ.ΑΣ.,
ενός σιδερένιου φράχτη.0
Μικρο ένταση στη Β. Σοφίας
μπροστά από τον φράχτη.Μέλη
της ΠΟΕ ΟΤΑ σπρώχνουν το
φράχτη και αποδοκιμάζουν τους
αστυνομικούς είχαν γίνει και
οι πρώτες προσαγωγές νεαρών,
οι οποίοι προσέρχονταν από
τις γειτονιές της Δάφνης και
του Ζωγράφου με σακίδια,
που κρίθηκαν ύποπτα στα
συλλαλητήρια. Ομάδες
συλλήψεων της ΕΛΑΣ, που
συμμετέχουν στο μέτρα
ασφαλείας μετέφεραν στη
ΓΑΔΑ τουλάχιστον εικοσιπέντε
νεαρούς, οι οποίοι προσήχθησαν
από το σταθμοί του μετρό στη
Δάφνη και από την πλατεία
Γαρδένια στου Ζωγράφου.
Εντωμεταξύ, πάνω στον

Πάνω από 100.000 κόσμου
στο συλλαλητήριο, εκτιμά
η ΓΣΕΕ. Σύμφωνα με την
Συνομοσπονδία η συμμετοχή
στην απεργία κυμαίνεται από το
80% έως το 100%Οι σημερινές
διαδηλώσεις αποτελούν πρόβα
τζενεράλε εν όψει της ψήφισης

του πακέτου των 11,5 δις
ευρώ στη Βουλή. Στοίχημα
των διοργανωτών παραμένει η
συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή
του κόσμου στις μελλοντικές
κινητοποιήσεις.
Απεργία και… στη Βουλή!
Και οι βουλευτές απεργούν.
Όχι φυσικά με δικά τους
αιτήματα, αλλά.δείχνουν
συμπαράσταση στους απεργούς
και όπως συνηθίζουν τελευταία
κατεβαίνουν στο δρόμο μαζί
με τους διαδηλωτές, κάνοντας
τις περισσότερες φορές ότι δεν
ακούν τα γιούχα εναντίον τους.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έκαναν
την αρχή για τη σημερινή
απεργία, αποχωρώντας από τη
Βουλή, προκειμένου όπως να
συμμετάσχουν στην απεργία.

Η Ελληνική φέτα σε άνοδο
87,1% σ τις ΗΠΑ
Εντυπωσιακή άνοδο σε αξία, κατά 87,1%, έχουν σημειώσει οι εξαγωγές
της ελληνικής φέτας στις ΗΠΑ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012,
φθάνοντας τα 5,039 εκατ. δολάρια, έναντι 2,693 εκατ. δολ. συγκριτικά με
την ίδια περίοδο του παρελθόντος έτους και η σημαντική αυτή ενίσχυση
οδήγησε στην άνοδο της χώρας μας στην τρίτη θέση του σχετικού πίνακα,
υπερσκελίζοντας τις γειτονικές Βουλγαρία και Ιταλία. Αυτά αναφέρονται
σε σχετικό ενημερωτικό έγγραφο του προϊσταμένου και γραμματέα Β`
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του γενικού προξενείου μας
στη Νέα Υόρκη, Ζήση Ζαμουήλ. Σημειώνεται πως οι εισαγωγές φέτας
των ΗΠΑ δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με απόλυτη ακρίβεια,
καθώς στη συγκεκριμένη δασμολογική κλάση (0406905700) υπάγονται
πέντε συνολικά μαλακά τυριά (μανούρι, χαλούμι, λαδοτύρι, ρικότα, φέτα).
Ομως, σύμφωνα με στοιχεία του National Cheese Institute, οι πωλήσεις
φέτας σε μεγάλα
σούπερ
μάρκετ
το 2011 έφθασαν
τους 8 χιλ. τόνους
(7,892 εκατ. κιλά),
με συνολική αξία
πωληθέντων
τα 171,7 εκατ.
δ ο λ ά ρ ι α ,
σημειώνοντας
αύξηση 6,4% εν
συγκρίσει με το
2010.
Η πλειονότητα των πωλήσεων αφορά σε εγχωρίως παραχθείσα φέτα,
η οποία, όπως έχει επισημανθεί σε προηγούμενη έρευνα γραφείου μας,
κυριαρχεί στην εγχώρια κατανάλωση σε ποσοστό που φθάνει το 90%.
Οπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, στην αμερικανική αγορά, πρώτη
σε πωλήσεις τυριού τύπου φέτας έρχεται η εταιρεία με την επωνυμία Athenos (δραστηριοποιείται και στην παραγωγή ελληνικού τύπου γιαούρτης),
θυγατρική της Kraft Foods με έδρα την πολιτεία του Wisconcin, και εν
συνεχεία ακολουθούν η εταιρεία Boar`s Head και η εταιρεία Klondike Cheese of Monroe. Γνωστές ελληνοαμερικανικές εταιρείες, που
δραστηριοποιούνται στην εγχώρια παραγωγή και εμπορία φέτας είναι,
μεταξύ άλλων, η Krinos, η Fantis Foods, η Kontos Foods, η Altamira
foods και η Boboris Imports. Στο σύνολό τους, οι εισαγωγές των τυριών
τύπου φέτας στις ΗΠΑ εμφανίζονται ενισχυμένες σε αξία κατά 21% κατά
το α` εξάμηνο του 2012, προσεγγίζοντας τα 30 εκατ. δολάρια. Αντίστοιχα,
σε ποσότητα παρατηρείται άνοδος κατά 19,7%, στα 3,877 εκατ. κιλά.
Προοπτικές Οσον αφορά στις προοπτικές αύξησης του μεριδίου αγοράς
μας, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, αυτό μπορεί να επιτευχθεί
μέσω του σχεδιασμού μιας συνεκτικής στρατηγικής προώθησης της
ελληνικής φέτας στις ΗΠΑ, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων,
με στόχο την ενημέρωση του μέσου Αμερικανού καταναλωτή για τις
σημαντικές ποιοτικές διαφορές μεταξύ του αυθεντικού προϊόντος και των
αντίστοιχων απομιμήσεων που κυκλοφορούν στο εμπόριο.

16 Γνώμη

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Από την Ιωάννα Μπαμπέτα
ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
Συγγραφέας: Αθηνά Μπίνιου
Εικονογράφος: Έφη Λαδά
Εκδόσεις: Πατάκη
Δεν είναι λόγια του αέρα τα
παραμύθια. Είναι μνήμες
και σημάδια. Είναι πύργοι
και μονοπάτια. Θαύματα και
περιπέτειες, που γεννήθηκαν από
πραγματικά γεγονότα.
Σε αυτό το βιβλίο η Αθηνά Μπίνιου, με τις υπέροχες εικόνες της
Έφης Λαδά, μας αφηγείται τρία παραμύθια από τη Μάνη. Στην
ιστορία «Το θαυματουργό αηδόνι και η Πανώρια» καταλαβαίνουμε
την έννοια της ευγνωμοσύνης. Θυμόμαστε πως ο λόγος μας είναι
συμβόλαιο και πως κάποιες φορές πρέπει να βλέπουμε με την
καρδιά και όχι με τα μάτια.
Στη δεύτερη ιστορία «Άνθρωπος πρώτα να γενείς»
παρακολουθούμε τις περιπέτειες αλλά και των λυτρωμό του
άτακτου γιου. Με δολοπλοκίες και πονηριές δεν γίνεσαι ποτέ
ευτυχισμένος.
Στην τρίτη ιστορία «Το δικαστήριο των ζώων», η αχαριστία και η
τσιγκουνιά βασιλεύει. Οδηγεί όμως σε μοναξιά και δυστυχία.
Αυτό είναι άλλωστε το ωραίο στα παραμύθια, στο τέλος όλοι ζουν
καλά κι εμείς καλύτερα!

ΤΟ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟ ΠΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Συγγραφέας: Άννα Δαμιανίδη
Εικονογράφος: Ντανιέλα Σταματιάδη
Εκδόσεις: Ποταμός
Ποιο είναι το ωραιότερο
πράγμα του κόσμου; Δύσκολο
να το βρεις και να το
αποκτήσεις. Δεν ξέρεις καν με
τι μπορεί να μοιάζει, τι μπορεί
να είναι, αν χωράει σε τσάντα,
αν έχει ρόδες, αν μεταφέρεται.
Θα μπορούσε να είναι η κούκλα
που μας χάρισαν στα έξι. Ή
ένα κοχύλι που βρήκαμε στην
αμμουδιά. Κι όταν είμαστε πεινασμένοι όμως ένα απλό καρβέλι
ψωμί μας κάνει ευτυχισμένους. Είναι τόσα πολλά τα όμορφα
πράγματα που υπάρχουν στον κόσμο και μας δίνουν χαρά. Αρκεί
να τα βρούμε. Να τα προσέξουμε.
Έξι παραμύθια που μιλούν για παιδιά που αγαπούν το χορό και
για άλλα που μαγειρεύουν φακές. Για αστέρια που λαχταρούν να
γίνουν πιο φωτεινά και για παππούδες που ανυπομονούν να δουν
τα εγγόνια τους. Φορέματα που μιλούν, χωριά που μοιάζουν με
χούφτες και πολλά ακόμα μας αφηγείται σε αυτό το βιβλίο η Άννα
Δαμιανίδη.
Η εικονογράφηση από τη Ντιανέλα Σταματιάδη είναι μαγική.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: Η Βίκυ χαστούκισε 2
φορές τον Άκη!

Η φουσκωμένη κοιλίτσα της Καλομοίρας!
To Kαλομοιράκι, έγραψε σχετικά:
“I’m starting to get bigger guys!! (Άρχισα να
φουσκώνω παιδιά)” και
πραγματικά η γλυκιά
τραγουδίστρια δείχνει πιο
ευτυχισμένη και ήρεμη από
ποτέ!
Η Καλομοίρα, που
τον Ιούνιο αποκάλυψε
ότι περιμένει δίδυμα,
μοιράστηκε στο Twitter
την πρώτη φωτογραφία της
με εμφανή τα σημάδια της
εγκυμοσύνης της.
«Άρχισα να φουσκώνω,
παιδιά!!!», έγραψε
χαρούμενη η γλυκιά
τραγουδίστρια, που για να
προστατέψει την υγεία των
μωρών της άφησε τα μαλλιά
της στο φυσικό τους χρώμα
και παίρνει βιταμίνες για
την εγκυμοσύνη.
Στο πλευρό της Καλομοίρας
βρίσκεται η μητέρα του
συζύγου της, Γιώργου
Μπούσαλη, που μένει μαζί
με το ζευγάρι: «Μένω
στο σπίτι της πεθεράς μου
γιατί έχω πολλές ζαλάδες
και εμετούς. Εκείνη μου
μαγειρεύει και με βοηθάει πολύ», είχε δηλώσει η Καλομοίρα στο περιοδικό OK! ‘m starting to get
bigger guys!! (Άρχισα να φουσκώνω παιδιά)” και πραγματικά η γλυκιά τραγουδίστρια δείχνει πιο
ευτυχισμένη και ήρεμη από ποτέ!

Εξαφάνιση-μυστήριο λίστας με 2.000
υποψήφιους Έλληνες φοροφυγάδες
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012
Την παρέμβαση του Οικονομικού Εισαγγελέα Γρηγόρη Πεπόνη προκάλεσε η λίστα με τα
ονόματα περίπου 2000 Ελλήνων με συνολικές καταθέσεις 1,5 δισ. ευρώ στην ελβετική τράπεζα
UBS. Η επίμαχη λίστα είχε παραδοθεί στα τέλη του 2010 στον τότε υπουργό Οικονομικών,
Γιώργο Παπακωνσταντίνου από την τότε ομόλογό του της Γαλλίας, Κριστίν Λαγκάρντ. Ο
πρώην υπουργός διαβίβασε αρχικά στο ΣΔΟΕ τα στοιχεία 20 προσώπων με τις μεγαλύτερες
καταθέσεις προκειμμένου να διερευνηθεί εάν ήταν προϊόν φοροδιαφυγής, ενώ φεύγοντας από το
υπουργείο φέρεται να παρέδωσε ολόκληρη τη λίστα. Ωστόσο έκτοτε η λίστα αυτή “αγνοείται”
κι ο οικονομικός εισαγγελέας ζητά πλέον να διαπιστωθεί ποια είναι η... τύχη της. Μεταξύ των
αδικημάτων που «ψάχνει» ο εισαγγελέας είναι και αυτό της υπεξαγωγής εγγράφων σε βαθμό
κακουργήματος, καθώς δεν θεωρείται απίθανο κάποιοι να επιχειρούν να προστατεύσουν
φοροφυγάδες. Σε περίπτωση που εντοπιστεί η περιβόητη λίστα ο κ. Πεπόνης ζητά να
πληροφορηθεί ποιες ενδεδειγμένες ενέργειες έχουν γίνει.

“Είσαι μαλάκας, άχρηστος και ανίκανος”...;

Οι ευτυχισμένες στιγμές του ζευγαριού, με τον παραμυθένιο γάμο και τα
αμύθητα πλούτη, ανήκουν οριστικά στο παρελθόν. Η Βίκυ Σταμάτη έχει
“σκυλιάσει”. Κι όχι μόνο, άρχισε να τον βρίζει σαν... οικοδόμος, μέχρι
που τον χαστούκισε!
Άλλη ζωή ήθελε, και είχε. Μόνο που η πτώση ήταν μεγάλη και απότομη.
Δεν μπορεί από τα ψηλά στον πάτο του βαρελιού και πλέον χρεώνει την
κατάντια τους στον Άκη, τον οποίο και χαστούκισε δις σε μία από τις
κατ’ ιδίαν συναντήσεις τους.
Την Κυριακή (02/09/12) ο Άκης Τσοχατζόπουλος είχε την εβδομαδιαία
συνάντηση με την σύζυγο του Βίκυ Σταμάτη παρουσία δεσμοφυλάκων.
Το ζευγάρι άρχισε την συζήτηση με θέμα την νέα απόρριψη από το
δικαστικό συμβούλιο να εξεταστεί η κ. Σταμάτη από ιατροδικαστικό
ψυχίατρο.
Η Βίκυ, η αποκαλούμενη και “βλαχάρα”, ήταν πολύ εκνευρισμένη και
άρχισε να μαλώνει τον σύζυγό της ότι δεν είναι ικανός να την βγάλει
από την φυλακή. Ο διάλογος είναι χαρακτηριστικός, σύμφωνα με τους
αυτήκοους μάρτυρες:
Βίκυ: Τι υπουργός είσαι και δεν μπορείς να με βγάλεις από εδώ μέσα,
φώναζε.
Άκης: Κάνω ότι μπορώ, έστειλα επιστολές, διαμαρτύρομαι...
Βίκυ: Είσαι μαλάκας, πολύ μαλάκας, είσαι άχρηστος, είσαι ανίκανος...
Και με τα λόγια αυτά χίμηξε εναντίον του και του έδωσε δύο ηχηρά
χαστούκια ουρλιάζοντας.
Αμέσως παρενέβησαν οι φύλακες και την απομάκρυναν ενώ ο Άκης
έλεγε: « Ότι και να κάνεις είσαι το πλάσμα μου».
Το επεισόδιο αυτό διαδόθηκε στις φυλακές και έχει γίνει το ανέκδοτο
του Κορυδαλλού.

Καναδάς:Κακοποιούσαν 16χρονο
αλυσοδεμένο στη Νέα Σκοτία
Συγκλονισμένη είναι τοπική κοινωνία στον Καναδά, από ένα 16χρονο αγόρι που έπεσε
θύμα απάνθρωπης κακοποίησης στη Νόβα Σκότια, καθώς το κρατούσαν αλυσοδεμένο
και κακοποιούταν σεξουαλικά από δύο άνδρες επί 10 έως 14 ημέρες, ένας εκ των οποίων
έχει επαναλάβει τέτοιες πράξεις και στο παρελθόν.
Το αγόρι κατόρθωσε τελικά να δραπετεύσει και ζήτησε βοήθεια από γειτονικά σπίτια. Οι
περίοικοι κάλεσαν την Αστυνομία και ο 16χρονος υπέδειξε το οίκημα όπου κρατούσαν
από τους δύο δράστες.
Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δύο ανδρών, ένας εκ
των οποίων είχε διωχθεί ποινικά και κατά το παρελθόν, επειδή κακοποίησε σεξουαλικά
δύο αγόρια το 2010.
Ο 16χρονος, ο οποίος είναι άστεγος, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου οι ιατροί
διαπίστωσαν ότι η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο.
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Ο Γιάννης του Harvard...
TΟΥ ΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ο Γιάννης είναι μια από τις τυχερές περιπτώσεις της σημερινής
νέας γενιάς, που γλίτωσε το ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο.
Πολύ καλός μαθητής, με έφεση στις ξένες γλώσσες και
ενδιαφέρον για τα δημόσια πράγματα, είχε την τύχη στα 18
του να φύγει με υποτροφία για το Harvard, όπου μέσα σε τρία
χρόνια τελείωσε τις σπουδές του στον τομέα της Βιολογίας.
Τον είδα το καλοκαίρι και μου διηγήθηκε τον μέχρι
στιγμής απολογισμό των σπουδών του, αλλά και τα άμεσα
επαγγελματικά του σχέδια. Στη διάρκεια της φοίτησής του
είχε τη δυνατότητα να εργασθεί σε διάφορες δουλειές που
είχαν σχέση με αυτό που σπουδάζει και με τα ενδιαφέροντά
του, αποκομίζοντας ένα καλό χαρτζιλίκι για τα προς το ζην,
αλλά και κερδίζοντας σημαντικές εμπειρίες πάνω στον
επιστημονικό τομέα που τον ενδιαφέρει.
Αυτά λίγο έως πολύ τα ήξερα. Τα φρέσκα που έμαθα έχουν
να κάνουν με τον τρόπο που λειτουργούν οι ιδιωτικές
εταιρείες στο εξωτερικό και πώς το Πανεπιστήμιο συνδέεται
με τον ιδιωτικό τομέα. Ούτε προσωπικά δεδομένα ζητούν
από τα Πανεπιστήμια, ούτε τίποτα κρυφά μυστικά από τις
διοικήσεις τους. Απλά ο ιδιωτικός τομέας είναι παρών σε
όλες τις σημαντικές εκδηλώσεις κάθε έτους των καλών
Πανεπιστημίων. Για παράδειγμα, όταν δίνονται τα βραβεία
της χρονιάς, καταγράφουν τα ονόματα των σπουδαστών που
ξεχωρίζουν. Γιατί από αυτούς θα προκύψουν τα μελλοντικά
τους στελέχη.
Κάπως έτσι έπεσαν πάνω στον Γιάννη τρεις πολυεθνικές
εταιρίες, όταν άκουσαν ότι είναι ένας από τους καλύτερους
της χρονιάς του. Μάλιστα το πρέσινγκ ήταν τόσο μεγάλο που
του έκαναν ακόμη και το τραπέζι για να εξασφαλίσουν το
«ναι» σε μελλοντική συνεργασία.
Έτσι ο Γιάννης από τη Θεσσαλονίκη βρέθηκε στα 22 του
σε μεγάλη αμερικανική πολυεθνική εταιρεία παροχής
συμβουλών να ξεκινά μια καριέρα με μεγάλες προοπτικές. Με
μισθό που θα ζήλευαν ακόμη και πολλοί Ευρωπαίοι μάνατζερ
μεγαλύτερης ηλικίας και με την προοπτική σε δύο χρόνια
- οπότε τελειώνει το συμβόλαιό του - να κάνει τις σπουδές
ιατρικής που επιθυμεί, έτσι ώστε να διευρύνει το γνωστικό
του πεδίο και να ανεβάσει ακόμη πιο πολύ την αξία του.
Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα, όπου ο δημόσιος χαρακτήρας
του Πανεπιστημίου έχει αγιοποιηθεί, οι πανεπιστημιακοί μας,
αλλά και σχεδόν όλα τα κόμματα φοβούνται ακόμη και την
αξιολόγηση.

Δίνει 65.000.000$ σε όποιον
παντρευτεί την κόρη του
Ψάχνει γαμπρό για την μονάκριβη κόρη του και προσφέρει 65
εκατομμύρια δολάρια ως γαμήλιο δώρο.
Ο λόγος για τον μεγιστάνα ακινήτων Cecil Chao-Sze Tsung ο οποίος
προσφέρει αυτά τα χρήματα για όποιον συγκινήσει τη λεσβία κόρη
του, τόσο ώστε να τον... παντρευτεί.
Ο Chao-Sze Tsung ανακοίνωσε την προσφορά του στο Χονγκ
Κονγκ μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η ........
33χρονη κόρη του Gigi Chao, απόφοιτη του Πανεπιστήμιου του
Μάντσεστερ, είχε παντρευτεί τη σύντροφο της στη Γαλλία.
“Δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι πλούσιος ή φτωχός. Σημασία έχει να
είναι καλόκαρδος”, δήλωσε ο Chao-Sze Tsung, χαρακτηρίζοντας
“ψευδή” τα δημοσιεύματα ότι η κόρη του παντρεύτηκε γυναίκα.
Ο δαιμόνιος επιχειρηματίας έκανε αυτή την εξωφρενική προσφορά
επειδή θέλει να βοηθήσει τον μελλοντικό μνηστήρα της κόρης του,
στη δημιουργία επιχείρησης
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Bussiness Insider o πατέρας της
33χρονης τόνισε ότι το χρηματικό έπαθλο ήταν “ένα κίνητρο για να
προσελκύσει κάποιον που έχει το ταλέντο, αλλά όχι το κεφάλαιο για
να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση”.
“Η Gigi είναι μια πολύ καλή γυναίκα με ταλέντα και εμφάνιση.
Είναι γενναιόδωρη και κάνει εθελοντική εργασία”, πρόσθεσε
Ωστόσο μιλώντας στην Post South China Morning, ο Chao αρνήθηκε
ότι θα ανάγκαζε την κόρη του να παντρευτεί έναν άνδρα παρά τη
θέλησή της.

Ελληνικά νησιά: Από πού
πήραν το όνομά τους;
Ξέρατε ότι ο Νάξος ήταν ο θρυλικός ηγεμόνας των πρώτων αποίκων του ομώνυμου νησιού;
Το ίδιο ήταν και ο Πάρος, για την Πάρο, ο Θάσος για την Θάσο, ο Ζάκυνθος για την Ζάκυνθο και ο
Κέφαλος για την Κεφαλονιά. Γνωρίζατε ότι η Κρήτη ονομαζόταν μία από τις νύμφες των Εσπερίδων, που
φύλαγαν τα χρυσά μήλα στον κήπο των
θεών, στη χώρα του Άτλαντα;
Η δε Σύμη ήταν μία άλλη
νύμφη, συζύγου του Γλαύκου,
πρώτου κάτοικου του νησιού,
ενώ ο Φολέγανδρος ήταν γιος
του Μίνωα. Το ότι έπαιξε η
αρχαία ιστορία ρόλο στην
ονομασία των ελληνικών
νησιών
δεν
μας
κάνει
εντύπωση. Ενδιαφέρον, όμως,
παρουσιάζουν ονόματα νησιών
που η ιστορία τους προσπερνά
μία εμβληματική -και πιθανώς
μυθική- φιγούρα.
Όπως τα παρακάτω:
Σύρος: Το όνομα Σύρος
προέρχεται από τους πρώτους
κατοίκους του νησιού, τους
Φοίνικες. Σήμερα υπάρχουν δύο εκδοχές για την ονομασία αυτή. Σύμφωνα με την πρώτη, το όνομα
προέρχεται από τη λέξη «ουσύρα» που σημαίνει ευτυχής, ενώ σύμφωνα με τη δεύτερη, προέρχεται από
το «συρ» που σημαίνει βράχος.
Σκύρος: Το νησί πήρε την ονομασία του από το άγριο πετρώδες έδαφός του. «Σκίρον» ή «σκύρον»
σημαίνει «συντρίμμια πέτρας».
Ανάφη: Η Ανάφη διατήρησε αναλλοίωτο το όνομά της από την αρχαιότητα και μάλιστα από την αρχαία
μυθολογία. Σύμφωνα με αυτήν, οι Αργοναύτες επιστρέφοντας στη πατρίδα τους από την Κολχίδα έπεσαν
σε καταιγίδα και παρασύρθηκαν στο ανοικτό πέλαγος, όπου ναυαγοί πλέον στη θάλασσα άρχισαν να
εκλιπαρούν τον θεό Απόλλωνα να τους σώσει. Ο Απόλλωνας ανταποκρινόμενος στις εκκλήσεις τους
διέχυσε φως υπό μορφή κεραυνού οπότε είδαν μπροστά τους να ξεπροβάλει από τη θάλασσα ολόκληρο
νησί το οποίο κατάφεραν να προσεγγίσουν. Εκεί οι Αργοναύτες ανήγειραν βωμό προς τιμή του Απόλλωνα
του «Αιγλήτη» (= αυτού που λάμπει, Αίγλη) και ονόμασαν το νησί Ανάφη (εκ του ρήματος αναφαίνω).
Μύκονος: Η ονομασία Μύκονος, γνωστή από αρχαία νομίσματα και επιγραφές, αποδόθηκε από την
παράδοση στον επώνυμο ήρωα Μύκονο, απόγονο του μυθικού βασιλιά της Δήλου Ανίου, γιου του
Απόλλωνος και της νύμφης Ροιούς, κόρης του Διονύσου.
Σαντορίνη: Το όνομα της νήσου «Θήρα» προέρχεται από τον αρχαίο Σπαρτιάτη Θήραν που αποίκησε
πρώτος το νησί. Το δε όνομα «Σαντορίνη», όμως, προέρχεται από τους διερχόμενους Φράγκους
Σταυροφόρους οι οποίοι κατά το πέρασμα τους στέκονταν για ανεφοδιασμό κοντά σε εκκλησία της Αγίας
Ειρήνης (Σάντα Ειρήνη) η οποία υπήρχε στο νησί.
Ικαρία: Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για την προέλευση της ονομασίας του νησιού. Μία από αυτές
αναφέρεται στην φοινικική ρίζα «-καρ» και στον λαό των Κάρων, της Μικράς Ασίας. Σύμφωνα με την
ελληνική μυθολογία, όμως, το νησί ονομάζεται Ικαρία από τον μύθο του θρυλικού Ικάρου, που με τον
θάνατό του εκεί έδωσε το όνομά του στο Ικάριο πέλαγος.
Σκιάθος: Το όνομα της Σκιάθου, φημολογείται ότι προέρχεται από τις λέξεις «σκιά» και «Άθως», καθώς
το νησί βρίσκεται γεωγραφικά -και μεταφορικά- στην σκιά του Αγίου Όρους.
Αλόννησος: Το όνομα Αλόννησος δόθηκε επί Όθωνα, το 1838, με πρόταση του τότε Υπουργείου
Εσωτερικών σε αντικατάσταση του προηγουμένου ονόματος Λιαδρόμια ή Ηλιοδρόμια, καθώς έτσι
αναφερόταν στη Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας του 1828. Από μετέπειτα έρευνα αυτό διαπιστώθηκε
ως λάθος, δεδομένου ότι κατά την αρχαιότητα η Αλόννησος ήταν άλλο νησί (άγνωστο το ποιο). Παρά
ταύτα το όνομα παραμένει ως έχει για το νησί, το οποίο κατά τους αρχαίους Έλληνες λέγονταν «Ίκος».
Λήμνος: Η λέξη Λήμνος κατά μία εκδοχή -των φοινικιστών- είναι φοινικική και σημαίνει λευκή, άσπρη,
λαμπερή. Όμως ουδεμία σχέση μπορεί να έχουν αυτές οι ονομασίες με το ηφαιστειογενές νησί. Άλλες
εκδοχές υποστηρίζουν πως το όνομα Λήμνος προέρχεται είτε από την ομηρική λέξη «λήιον», που
προσδιορίζει το σπαρμένο χωράφι, τον αγρό, ή από τις αρχαίες ελληνικές λέξεις «ληίς» (που σημαίνει
κοπάδι) + «μήλο» (που σημαίνει πρόβατο), δηλαδή νήσος κοπαδιών αιγοπροβάτων. Η τελευταία αυτή
εκδοχή φέρεται και η επικρατέστερη, επειδή η Λήμνος είναι το πεδινότερο νησί του Αιγαίου με μεγάλη
παραγωγή αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, ήδη από την αρχαιότητα.
Λέρος: Το μεγαλύτερο μέρος της Λέρου είναι σχετικά επίπεδο και με χαμηλά βουνά (το υψηλότερο σημείο
είναι το Κλειδί 320 μ.). Για αυτό το νησί πήρε το όνομά του από την αρχαία ελληνική λέξη «λέρος» που
σημαίνει ομαλός, επίπεδος.
Ρόδος: Από την αρχαία εποχή έχει επικρατήσει ο συσχετισμός του ονόματος με το ομώνυμο λουλούδι,
ιερό στον θεό Ήλιο. Γι’αυτό και τα νομίσματα της Ρόδου παρίσταναν από το ένα μέρος του κεφάλι του
Ήλιου και από το άλλο το Ρόδον.
Κέρκυρα: Σύμφωνα με πολλούς μελετητές το όνομα οφείλεται στην νύμφη Κέρκυρα, κόρη του ποταμού
Ασώπου. Ο θεός Ποσειδώνας αγάπησε την όμορφη κοπέλα, την έφερε στο νησί και του έδωσε το όνομά
της. Από τον έρωτά τους έφερε στη ζωή τον Φαίακα, τον μυθικό γενάρχη των Φαιάκων.
Πολλοί μελετητές πιστεύουν ότι ο μύθος της νύμφης Κέρκυρας συνδέεται ετυμολογικά με την λέξη
«κορυφώ» από την ακρόπολη που βρίσκεται απέναντι από το σημερινή πρωτεύουσα. Από την λέξη
«κορυφώ» προήλθε στην συνέχεια η λατινογενής ονομασία Corfu, με την οποία είναι γνωστό το νησί στο
εξωτερικό.
Κύθηρα: Αρκετές φορές τα Κύθηρα άλλαξαν ονομασία. Οι κατά καιρούς ηγεμόνες του νησιού του
προσέδιδαν διάφορα ονόματα. Τον μεσαίωνα λεγόταν Κυθουρία και Τσερίγο ή Τσιρίγο, όνομα που του
έδωσαν οι Ενετοί ναυτικοί. Λεγόταν και Φοινικούντα κάποτε, γιατί πολύ παλιά υπήρξαν τα Κύθηρα
αποικία των Φοινίκων. Η ονομασία «Κύθηρα» τους δόθηκε από την Αφροδίτη, την προστάτιδα του
νησιού κατά την αρχαιότητα, που εδώ την έλεγαν Κυθήρια ή Κυθέρεια, από το ρήμα «κεύθω», το οποίο
σημαίνει «κρύπτω τον έρωτα στην κοιλία».
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Έλληνες ακαδημαϊκοί στο στόχαστρο Εικόνες που σοκάρουν:
Ιερέας βάζει παιδιά να
αλβανικών και βουλγαρικών
γλείφουν σαντιγί από
πανεπιστημίων
τα γυμνά του πόδια
Έλληνες πανεπιστημιακοί δέχονται δελεαστικές προσφορές από σχολές της Αλβανίας και της
Βουλγαρίας από τη στιγμή που οι μισθοί στην Ελλάδα περικόπτονται δραματικά. Ειδικά τα αλβανικά
πανεπιστήμια προσφέρουν καλές αποδοχές και συνθήκες, επιδιώκοντας να στελεχώσουν τα επτά
ιδιωτικά τους ΑΕΙ που ακολουθούν ευρωπαϊκά ή αμερικανικά προγράμματα. Τα πάνω-κάτω έρχονται
και στον χώρο της Παιδείας στην Ελλάδα, αφού ακόμη και οι Έλληνες εκπαιδευτικοί έχουν αρχίσει να
μεταναστεύουν, σε μια προσπάθεια να έχουν καλύτερες αποδοχές και συνθήκες εργασίας.

Σύμφωνα, μάλιστα, με σημερινό δημοσίευμα, καθηγητές κεντρικών ιδρυμάτων, έχοντας ήδη λάβει
τριετή άδεια άνευ αποδοχών, έχουν εγκατασταθεί και διδάσκουν σε πανεπιστήμια της Τζέντα της
Σαουδικής Αραβίας και στο Κατάρ, με παχυλούς μισθούς. Συγκεκριμένα, σε κρούσεις που έχουν
γίνει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων οι εκπρόσωποι των αλβανικών ιδρυμάτων αναζητούν καθηγητές
γιατρούς, για να διδάσκουν κάποιες ημέρες της εβδομάδας. Στην Αλβανία λειτουργούν επτά ιδιωτικά
πανεπιστήμια τα οποία ακολουθούν ευρωπαϊκό ή αμερικανικό πρόγραμμα σπουδών, στο πλαίσιο
συνεργασιών με αντίστοιχα ΑΕΙ του εξωτερικού. Πρόκειται για νέα ιδρύματα που προσπαθούν να
εδραιώσουν τη θέση τους και να προσελκύσουν φοιτητές από άλλες βαλκανικές χώρες. Στα ιδρύματα
αυτά λείπουν θέσεις εξειδικευμένων πανεπιστημιακών, τους οποίους αναζητούν στην Ελλάδα. Η
προσφορά των αλβανικών ιδρυμάτων, εκτός από καλό μισθό, περιλαμβάνει διαθέσιμο αυτοκίνητο
από την Κακκαβιά για τους πανεπιστημιακούς από το ΑΕΙ Ιωαννίνων και πληρωμένα όλα τα έξοδα
διατροφής και στέγασης. Από την πλευρά τους, βουλγαρικά ΑΕΙ έχουν καταθέσει ανάλογες προτάσεις
σε καθηγητές της ιατρικής και ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης, η οποία έχει έδρα την Αλεξανδρούπολη.

Έλληνες:Σεξ μια φορά την εβδομάδα,ρεκόρ
στα προκαταρκτικά
Από τους πιό δραστήριους λαούς είναι οι Έλληνες στο... κρεβάτι - ή τουλάχιστον αυτό... δηλώνουν - όπως
προκύπτει από τα στοιχεία πρόσφατης παγκόσμιας έρευνας που διενεργήθηκε για λογαριασμό της εταιρίας
Durex.
8 στους 10 Έλληνες δήλωσαν στην έρευνα ότι κάνουν σεξ τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, στοιχείο που
τους κατατάσσει στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως.
Έχουμε όμως κι ένα παγκόσμιο ρεκόρ: Ξοδεύουμε τον περισσότερο χρόνο από όλους στα... προκαταρκτικά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι Έλληνες αφιερώνουν κατά μέσο όρο 21,2 λεπτά για «προθέρμανση».
Ακολουθούν οι Βραζιλιάνοι (20,8 λεπτά) και οι Μεξικανοί (20,5 λεπτά). Πιό “βιαστικοί” από όλους είναι οι
Ταϊλανδοί, που αφιερώνουν στα προκαταρκτικά μόλις 11,2 λεπτά.
Πόση ώρα διαρκεί η κυρίως πράξη; Σύμφωνα με την έρευνα, οι Έλληνες και εδώ βρίσκονται ιδιαίτερα ψηλά στη
διαβάθμιση, με 25,3 λεπτά, κοινώς αργούν... Ο μέσος όρος παγκοσμίως είναι 19,2 λεπτά για την κυρίως πράξη,
έναντι των 16,9 λεπτών που διαρκούν τα προκαταρκτικά.
Ανεξάρτητα από το πόσο συχνά ή για πόση ώρα διαρκεί το σεξ, η ολοκλήρωση αποτελεί απόλαυση μόνο για το
53% του παγκόσμιου πληθυσμού, που δηλώνει ότι πάντα ή σχεδόν πάντα βιώνει οργασμό κατά την σεξουαλική
επαφή.
Η Ευρώπη κατέχει και τις 3 πρωτιές σε αυτό το θέμα, με τους Ούγγρους (75%), τους Έλληνες (71%) και τους
Ισπανούς (70%) να εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά.
Στο άλλο άκρο συναντάμε τους Κινέζους και τους Νοτιοκορεάτες: Το σεξ αποτελεί απόλαυση μόλις για το 23%
και 25% αντίστοιχα.
Όσον αφορά τη χρήση προφυλακτικού, η Κίνα είναι εκείνη που εμφανίζει τα μεγαλύτερα ποσοστά (77%),
ακολουθούμενη από το Χονγκ Κονγκ (73%) και την Ινδία (71%).
Οι Ευρωπαίοι πολίτες στην πλειοψηφία τους κάνουν χρήση προφυλακτικού (56%). Περισσότερο απ’ όλους οι
Ιρλανδοί (70%), Οι Έλληνες βρίσκονται περίπου στο μέσο της λίστας (62%). Στο τέλος της λίστας, όχι μόνο της
ευρωπαϊκής αλλά και της παγκόσμιας βρίσκονται οι Κροάτες και οι Πορτογάλοι, με μόλις έναν στους δύο να
παίρνουν προφυλάξεις κατά τις σεξουαλικές τους επαφές.

Παγκόσμιο σάλο έχουν προκαλέσει οι φωτογραφίες από σχολείο της
Πολωνίας, όπου ιερέας αναγκάζει μαθητές να περπατάνε στα τέσσερα
και να γλείφουν σαντιγί από τα γυμνά του πόδια!
Το περιστατικό, που προκαλεί αηδία, σημειώθηκε στο σχολείο Salesians High School στο Lubin και το περίεργο της υπόθεσης είναι πώς
οι γονείς των παιδιών υποστηρίζουν τον ιερέα!!
Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι μέρος μιας παραδοσιακής τελετής
μύησης, όμως ακόμα και ο εκπρόσωπος της πολωνικής κυβέρνησης
δήλωσε συγκλονισμένος από τις σοκαριστικές εικόνες.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την 26ην του μηνός
Σεπτεμβρίου 2012 στο χωριό
Πλατάνια Ρόδου και στον
ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου
Πλατανίων Ρόδου τελέσθηκε
9μηνο μνημόσυνο υπέρ της
αναπαύσεως της ψυχής του
λατρευτού συζύγου, πατέρα,
παππού και θείου

ποτέ από το πρόσωπό του, με
καλημέριζε και μερικές φορές,

όταν είχε χρόνο ανέβαινε τα
σκαλιά πίναμε καφεδάκι και η
παρέα του για μένα ήταν πολύ
ευχάριστη.

ΛΟΥΚΑ ΑΘΗΝΑ
1927-2012
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 2 Αυγούστου 2012, η ΑΘΗΝΑ ΛΟΥΚΑ. Το
τρισάγιο έγινε στις 7 Αυγούστου 2012, στον καθεδρικό ναό του Αγίου
Γεωργίου και η κηδεία της έγινε στις 8 Αυγούστου 2012 .Η δε ταφή
της έγινε στο κοιμητήριο Forest Lawn Burnaby. Στα παιδιά της Στηβ
(Μαίρη), Σπύρο (Γεωργία) και Λάμπρο, στις κόρες της Ελένη, Ντόροθη,
στα εγγόνια και σ΄όλους τους συγγενείς ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
Πρεσβυτέρου

ΡΟΚΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
1937-2012
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 28 Αυγούστου 2012, ο ΑΝΔΡΕΑΣ
ΡΟΚΑΝΑΣ σε ηλικία 76 χρόνων. Το τρισάγιο έγινε στις 4 Σεπτεμβρίου
2012 στον ιερό Ναό των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου και η κηδεία του
στις 5 Σεπτεμβρίου 2012. Η ταφή του έγινε στο κοιμητήριο Mountain
View στο Σούρεη. Στη σύζυγό του Ανίτα, στα παιδιά του Νικόλαο, Jim
(Lisa), στις εγγόνες και δισέγγονα, στα αδέλφια του Γιώργο (Λίτσα),
Κώστα (Μαρία), στις αδελφές του Αργυρό (Αντώνη), Κατίνα, Νάνση
(John), Διάνα (Γιώργο), Ιφιγένεια, στις 26 ανηψιές, ανήψια και στα 21
δισέγγονα, ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

Τον πατήρ Δημήτριο τον
γνώρισα πριν από μερικά
χρόνια όταν πρωτοήρθα στο
χωριό Πλατάνια και άνοιξε την
εκκλησία να προσκυνήσω την
εικόνα του Αγίου Γεωργίου η
οποία είναι παλαιά και έχει την
ιστορία της.

ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
1945-2012

‘Όταν επισκεύαζα το σπίτι που
κατοικώ στο χωριό Πλατάνια
κάθε φορά που έρχομαι στη
Ρόδο, ο πατήρ Δημήτριος όταν
περνούσε για να πάει στην
εκκλησία και ήμουνα στην αυλή,
με ένα πλούσιο χαμόγελό που
ήταν χάρισμα και δεν έσβηνε

ANOUNCEMENT
GREEK COMMUNITY EAST VANCOUVER
There is still space still available for Pre School & Greek School at
the Greek Community of East Vancouver
Classes available
Preschool (DAY PROGRAM !!!)
Monday & Wednesday 9:30am - 12:00pm & 12:00pm - 2:30pm
Tuesday & Thursday 9:30am - 12:00pm & 12:00pm - 2:30pm
Kindergarten
Wednesday 4:00pm - 6:30pm
Grade 1
Monday 4:00pm - 6:30pm
Grade 2
Saturday 9:30am - 12:30pm
Grade 3
Monday 4:00pm - 6:30pm
Grade 4 & 5
Wednesday 4:00pm - 6:30pm
Call 604 438 6432
*****
Άρχισαν τα μαθήματα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ της
Ελληνικής Κοινότητας του Ανατολικού Βανκούβερ
Προσφέρονται οι τάξεις :
ΠΡΟΝΗΠΙΟ :
Δευτέρα + Τετάρτη: 9:30πμ-12:00μμ
Δευτέρα + Τετάρτη:12:00μμ-2:30μμ
Τρίτη + Πέμπτη:
9:30πμ-12:00μμ
Τρίτη + Πέμπτη :
12:00μμ-2:30μμ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ:

GREEK COMMUNITY OF SURREY & FRASER VALLEY
“H Κοινοτητα του Σουρη με χαρα σας ανακοινωνει οτι ανοιξε και
λειτουργει φετος οπως και παλαιοτερα Ελληνικο σχολειο στην
κοινοτητα μας. Το σχολειο θα λειτουργει καθε Παρασκευη απο
τις 4 - 6 για τα παιδια, και απο της 6 - 7:30 για ενηλικες. Εχουμε
πεπειραμενους εκπαιδευτικους που θα διδαξουν στην διευθηνση
της εκκλησιας του Σουρη, 13181 96 Avenue.
Για περισσοτερες πληροφοριες παρακαλω τηλεφωνηστε
στο 604 583 - 4624.”

ΠΕΝΘΗ

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 10 Σεπτεμβρίου 2012, ο ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΣΟΓΚΑΣ από το Σοφικό Κορινθίας. Στο Βανκούβερ εγκαταστάθηκε το
1972. Το τρισάγιο έγινε στον ιερό Ναό των Αγίων Νικολάου- Δημητρίου
στις 16 Σεπτεμβρίου 2012 και η κηδεία του στις 17 Σεπτεμβρίου 2012.
Η ταφή του έγινε στο κοιμητήριο Valley View στο Σούρεη. Στη σύζυγό
του Ελένη, στα παιδιά του Μαργαρίτα (John), Στάθη, Γιάννη και στις
δυο ανηψιές του Αλεξάνδρα και Βικτόρια, στα αδέλφια του Πήτερ
(Ελένη), Κώστα (Ειρήνη) και σ’ όλους τους συγγενείς ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.
ΔΡΙΤΣΑ ΑΘΗΝΑ (nee Deligiannidis)
1966-2012

Οι ιστορίες του για το χωριό, οι
αγώνες του για την εκκλησία,
το μεγάλο ενδιαφέρον του για
το εκκλησίασμα και όλους
τους χωριανούς. Τα όμορφα
τοπικά ανέκδοτα, που ήταν και
τα αγαπημένα μου ακούγοντας
την ροδίτικη προφορά, και
περιστατικά από το αγαπημένο
του χωριό Αρχίπολη που είναι
περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά
από το χωριό Πλατάνια, ήταν
μια απόλαυση να κάθεσαι να τον
ακούς.
Ο πατήρ Δημήτριος ήταν
αγαπητός όχι μόνο από τους
δικούς του αλλά και απ’ όλη
τη Ρόδο. Μια μέρα στην
παλαιά πόλη στη Ρόδο πήγα
να αγοράσω ένα καπέλο σε
ένα κατάστημα και όταν ο
καταστηματάρχης με ρώτησε
που μένω και του είπα το όνομα
του χωριού, με παρακάλεσε να
μεταβιβάσω τους χαιρετισμούς
του στον πατήρ Δημήτριο και
με παρακάλεσε να του πω να
πάει να τελέσει αγιασμό στο
μαγαζί του.

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 13
Σεπτεμβρίου 2012, μετά από έναν
γενναίο αγώνα που έδωσε με την
ανίατη ασθένεια η ΑΘΗΝΑ ΔΡΙΤΣΑ,
σύζυγος του κτηματομεσίτη Βασίλη
Δρίτσα. Η ΑΘΗΝΑ έφυγε γρήγορα
από τη ζωή και βύθισε την πόλη του
Βανκούβερ στο πένθος. Η Αθηνά με
το γνωστό της χαμόγελο, ήταν πάντα
πρόσχαρη και ευχάριστη στις παρέες
της. Δεν απουσίαζε από τις εκδηλώσεις
της παροικίας, της άρεσε η ελληνική
μουσική και τα μπουζούκια. Αγαπούσε
τα ταξίδια στην Ελλάδα, Μεξικό και Λας Βέγκας. Η απουσία της από
τους χορούς, και τις κοινωνικές εκδηλώσεις θα γίνει αισθητή σε όλους
μας στο Βανκούβερ. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που την σκεπάζει. Το
τρισάγιο έγινε στον ιερό Ναό των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου στις 20
Σεπτεμβρίου 2012 και η κηδεία στις 21 Σεπτεμβρίου 2012. Η ταφή της
έγινε στο κοιμητήριο Forest Lawn Burnaby. Στον σύζυγό της Βασίλη,
στα παιδιά της Μιχάλη και Μαρίσα, στην μητέρα της Μαίρη, στον
πεθερό της Μιχάλη, στην πεθερά της Κατερίνα, στα αδέλφια της Χάρη
και Βασίλη, στις ανηψιές της Κάτη και Σοφία και σ’ όλους τους συγγενείς
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

Ο π. Δημήτριος Θεοδωράκης
υπηρέτησε το χωριό Πλατάνια
35 ολόκληρα χρόνια. Πριν έρθει
στα Πλατάνια υπηρέτησε και
το γειτονικό χωριό Ελεούσα
περίπου 12 χρόνια. Γεννήθηκε
το 1929 και αναπαύθηκε στις 26
Οκτωβρίου το 2011.
Το μνημόσυνο τέλεσε ο
Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος από
τη Ρόδο με τον ιερέα του
Αγίου Γεωργίου Πλατανίων
πάτερ Ευάρεστο. Πρωτοψάλτης
ήταν ο κ. Κώστας Ζορμπάς
από τον Πειραιά, ο οποίος
ήταν επισκέπτης στη Ρόδο και
γνωστός στον Αρχιμανδρίτη
Νεκτάριο. Η δε ψαλμωδία τους
εύφραινε τις καρδιές όλων των
παρευρισκομένων.
Κώστας Καρατσίκης

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

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

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

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

Καταιγίδα ήταν ο ΠΑΟΚ 4-1 τον Άρη
Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012
Με... καταιγίδα έμοιαζε ο ΠΑΟΚ
στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στον
Άρη τον οποίο νίκησε εύκολα στη
Τούμπα με 4-1 για την 5η αγωνιστική
της Σούπερ Λίγκα. Τα τέρματα του
ΠΑΟΚ πέτυχαν οι Λόρενς (12’),
Κατσικάς (24’), Φωτάκης (30’),
και Αθανασιάδης (43’), ενώ για τον
Άρη μείωσε ο Αγκάνθο στο 39’. Οι
γηπεδούχοι τελείωσαν το ματς με
εννιά παίχτες λόγω αποβολής στις
καθυστερήσεις των Λόρενς και Κατσικά, ενώ ο Άρης ολοκλήρωσε το παιχνίδι με δέκα καθώς αποβλήθηκε επίσης
στις καθυστερήσεις ο Γιαννιώτας με δεύτερη κίτρινη.

ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ

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

Ένα ημίχρονο ή για την ακρίβεια... 31 λεπτά χρειάστηκε ο ΠΑΟΚ για να φτάσει στην ευρεία νίκη επί του Άρη και να
μετατρέψει το ντέρμπι σε υγιεινό περίπατο. Από το 12’ έως το ημίωρο η ομάδα του Γιώργου Δώνη είχε παραβιάσει
τρεις φορές την εστία του Βελίδη, παίζοντας πολύ δυνατά απέναντι σε έναν αντίπαλο που έδειχνε να τα έχει χαμένα.
Στο 12’οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ, με τον Λόρενς, ο οποίος με καταπληκτικό σουτ πάνω στην κίνηση από
σέντρα του Ρομπέρ έκανε το 1-0. Στο 24’ ο Κατσικάς με καρφωτή κεφαλιά πέτυχε το 2-0, για να έρθει και το τρίτο
γκολ στο 30’ με το σουτ του Φωτάκη (3-0). Ο Άρης, που μέχρι τότε...δεν υπήρχε στο γήπεδο βγήκε από την περιοχή
του και στο 39’ από κόρνερ και κεφαλιά του Αγκάνθο μείωσε σε 3-1. Την τελευταία λέξη στο πρώτο μέρος, όμως,
είχε ο Αθανασιάδης με το εκπληκτικό γκολ που πέτυχε στο 43’ με βολ πλανέ, μετά από ασίστ του Ρομπέρ (4-1).
Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ «κατέβασε ταχύτητα» αλλά και πάλι έλεγχε πλήρως τον ρυθμό του αγώνα. Στο 49’
ο Αθανασιάδης βρέθηκε τετ α τετ με τον Βελίδη αλλά κατάφερε να αστοχήσει! Μεγάλη ευκαιρία είχε και ο Άρης
στο 61’ με τον Πουλίδο να μην μπορεί να στείλει από πολύ κοντά τη μπάλα στα δίχτυα του Γλύκου. Ο ρυθμός του
ματς έπεσε κατακόρυφα στο δεύτερο μισό και το θέαμα έδωσε τη θέση του στα νεύρα και στις... κοκορομαχίες των
παιχτών. Από το 82’ μέχρι το 88’ οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων μαζεύτηκαν στον χώρο του κέντρου και ο
ένας απωθούσε τον άλλο, με αποτέλεσμα το ματς να διακοπεί και ο Κάκος να μοιράσει τέσσερις κάρτες. Κι ενώ τα
πράγματα έδειχναν να ηρεμούν, στις καθυστερήσεις ο Κατσικάς είδε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, ενώ αμέσως μετά το
σκληρό φάουλ του Γιαννιώτα στον Λόρενς είχε ως αποτέλεσμα την αντίδραση του Ιρλανδού, γεγονός που ανάγκασε
τον Κάκο να τους αποβάλλει (με απευθείας κόκκινη τον Λόρενς). Η εξέλιξη αυτή εκνεύρισε τον Γιώργο Δώνη, ο
οποίος αποβλήθηκε από τον Κερκυραίο ρέφερι.
Κίτρινες: Κουμάλο, Κάτσε, Γεωργιάδης, Φωτάκης, Σταφυλλίδης, Κατσικάς - Καζναφέρης, Καπετάνος, Πουλίδο,
Γιαννιώτας, Παπαστεργιανός, Αγκάνθο
Κόκκινες: 90+ Κατσικάς (δεύτερη κίτρινη), 90+ Λόρενς - 90+ Γιαννιώτας (δεύτερη κίτρινη)
Διαιτητής: Αναστάσιος Κάκος (Κέρκυρας)
ΠΑΟΚ (Γιώργος Δώνης): Γλύκος, Κατσικάς, Κουμάλο, Λίνο, Έτο, Κάτσε (67΄ Γεωργιάδης), Λάζαρ, Φωτάκης,
Ρομπέρ (80΄ Σαλπιγγίδης), Λόρενς, Αθανασιάδης (90΄ Πέλκας)
Άρης (Θωμάς Κατσαβάκης): Βελίδης, Παπαζαχαρίας, Πουλίδο, Ψυχογιός, Καζναφέρης (63΄ Αγγελούδης),
Νταμαρλής (46΄ Παπαστεργιανός), Κοέλιο, Σουνάς (46΄ Μαργαρίτης), Γιαννιώτας, Καπετάνος, Αγκάνθο
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πηγή: ΕΡΑΣΠΟΡ, ΑΠΕ

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.

