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Συνάντηση του πρωθυπουργού
κ.Σαμαρά με την Γερμανίδα
καγκελάριο, κ.Μέρκελ,
στο Βερολίνο
Σαμαράς: Θα φέρουμε αποτέλεσμα εάν ανασάνουμε - Μέρκελ:
Θέλουμε την Ελλάδα στο ευρώ
Παρασκευή, 24 Aυγούστου 2012
Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του
πρωθυπουργού Αντώνη Σαμάρα
με τη Γερμανίδα καγκελάριο
Αγκελα Μέρκελ στο Βερολίνο.
Η κ. Μέρκελ συνάντησε τον
Έλληνα
πρωθυπουργό
στη
καγκελαρία με χειραψία και
χαμόγελα, και όπως προβλέπεται
από το πρωτόκολλο, υποδέχθηκε
τον κ. Σαμαρά στο προαύλιο
του κτιρίου και οι δύο ηγέτες
βάδισαν μαζί στο κόκκινο χαλί.
Έγινε παρουσίαση των δύο
αντιπροσωπειών,
ανάκρουση
των εθνικών ύμνων και κατόπιν
επιθεώρηση του στρατιωτικού
αγήματος.
«Θέλουμε να στηρίξουμε την
Ελλάδα να παραμείνει στο ευρώ»
δήλωσε σε κοινή συνέντευξη
τύπου με τον Αντ. Σαμαρά η
Γερμανίδα καγκελάριος. Ο
Έλληνας πρωθυπουργός δήλωσε
πως η χώρα θα τηρήσει τις
δεσμέυσεις της στο ακέραιο
μιλώντας με πράξεις. Τόνισε
ακόμη πως στις σχέσεις Ελλάδας
- Γερμανίας έγινε ξεκίνημα από
σήμερα για μια νέα αρχή.
Η συνάντηση διήρκησε περίπου
μια ώρα και από την ελληνική
πλευρά συμμετείχαν οι κύριοι
Στουρνάρας,
Σταϊκούρας,
Παπασταύρου και Λαζαρίδης.
Συγκεκριμένα στη διάρκεια
της
προγραμματισμένης
συνέντευξης Τύπου μετά την
ολοκλήρωση της συνάντησης
η
γερμανίδα
Καγκελάριος
λαμβάνοντας τον λόγο εξέφρασε
τη χαρά της για την επίσκεψη του
Αντώνη Σαμαρά. Αναφερόμενη
στη
συνάντηση
είπε
ότι

Αντώνης Ανακέφαλος
«πληροφορήθηκα από τον κ.
Σαμαρά για τις ενέργειες της
ελληνικής κυβέρνησης και
είμαι σίγουρη ότι η ελληνική
πλευρά θα κάνει τα πάντα.
Ξέρουμε ότι είναι δύσκολες οι
στιγμές για την Ελλάδα» είπε.
Σύμφωνα με την ίδια
«απαιτούνται πολλές θυσίες.
Πέντε χρόνια ύφεσης είναι
πολλά αλλά η Γερμανία θα
στηρίξει την προσπάθεια της
χώρας. Θέλουμε να μείνει η
Ελλάδα στο ευρώ γιατί το
ευρώ είναι κάτι παραπάνω από
ένα νόμισμα. Είναι η βούληση
της Ευρώπης. Αυτός είναι
ο οδηγός μου, μια ενωμένη
Ευρώπη» τόνισε.
Ωστόσο η κ. Μέρκελ τόνισε
ότι το Βερολίνο περιμένει την
έκθεση της τρόικας η οποία
όπως είπε θα αποτελέσει
θεμέλιο για οποιεσδήποτε
μελλοντικές αποφάσεις.
Εξάλλου όπως είπε η
ευρωπαϊκή κρίση χρέους έχει
να κάνει με την εμπιστοσύνη.
«Πρέπει να ανακτήσουμε
την εμπιστοσύνη. Πρέπει
η Ελλάδα να τηρήσει τις
δεσμεύσεις της» είπε η κ.
Μέρκελ και τόνισε ότι η
εκπλήρωση των δεσμεύσεων
σημαίνει ότι και η Ελλάδα
μπορεί να περιμένει βοήθεια
από τη Γερμανία.
Μάλιστα σύμφωνα με την κ.
Μέρκελ υπάρχουν ένα σωρό
τομείς, όπως χαρακτηριστικά
είπε, στους οποίους Ελλάδα
και Γερμανία μπορούν να
συνεργαστούν. Απαντώντας
σε ερώτηση δημοσιογράφου

σχετικά με το πώς αντιμετωπίζει
τα δημοσίευματα που κατά
καιρούς
αναφέρονται
στη
χώρα μας αλλά και στη
στάση της Γερμανίας, είπε
ότι καθημερινά διαβάζει μια
επισκόπηση του ελληνικού
τύπου. Σύμφωνα με την ίδια,
αυτή τη στιγμή κυριαρχούν δύο
πραγματικότητες: Η ελληνική
βάσει της οποίας υπάρχουν
πολλοί όροι που έχουν επιβληθεί
στη χώρα και η γερμανική
βάσει της οποίας το Βερολίνο
έχει δώσει πολλά στην Ελλάδα
αλλά τελικά δεν έχουν γίνει τα
όσα συμφωνήθηκαν. «Πρέπει
αυτές οι δύο πραγματικότητες
να γίνουν μία» είπε η γερμανίδα
Καγκελάριος εξηγώντας ότι αυτή

είναι η αποστολή του Βερολίνου.
«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε
όλες τις γνώμες, ωστόσο πρέπει
να μάθουμε να αναγνωρίζουμε
τις προσπάθειες των άλλων»
είπε.
Από την πλευρά του ο κ. Σαμαράς
είπε ότι είχε μια εποικοδομητική
συζήτηση με τη γερμανίδα
καγκελάριο. Η Ελλάδα θα μείνει
συνεπής στις δεσμεύσεις και θα
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
της. «Είμαι βέβαιος ότι η έκθεση
της τρόικας θα σηματοδοτεί ότι
η νέα κυβέρνηση στην Ελλάδα
θα φέρει αποτέλεσμα» είπε και
τόνισε αποφασιστικά ότι «θα
φέρουμε αποτέλεσμα».
Παράλληλα
όπως
είπε

«εξαλείφουμε δύο ελλείματα:
Πρώτον το δημοσιονομικό και
δεύτερον της αξιοπιστίας».
Η ανάκαμψη της οικονομίας
είναι κρίσιμη είπε ο Έλληνας
πρωθυπουργός και τόνισε ότι
«είμαστε περήφανος λαός, δεν
μας αρέσει να εξαρτώμαστε από
δανεικά. Θα σταθούμε στα πόδια
μας».
Εξάλλου όπως είπε δεν ζήτησε
από την κ. Μέρκελ άλλα
χρήματα, αλλά «αναπνοές σε
αυτό το μακροβούτι που κάνουμε
για να φτάσουμε στο στόχο μας».
«Κανείς δεν περιμένει να λυθούν
τα προβλήματα από το πρώτο
(Συνέχεια στη σελίδα 3)
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Το κελί του Άκη Τσοχατζόπουλου

ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν τέσσερις νέες φωτογραφίες από το κελί του Άκη Τσοχατζόπουλου
στις φυλακές Κορυδαλλού.

ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ

Τις φωτογραφίες
δημοσιεύθηκαν στο pheme.
gr και δείχνουν το κελί στο
οποίο...διαμένει ο πρώην
υπουργός, ενώ σε μία από
αυτές ο Ακης Τσοχατζόπουλος
φαίνεται να συνομιλεί στο
κοινόχρηστο τηλέφωνο.

............ 9.1.1
ÊáëçìÝñá ÆùÞ

ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ

....... 9.1.1

ÐÑÙÔÅÓ ÂÏÇÈÅÉÅÓ ..... 9.1.1

Στις υπόλοιπες φωτογραφίες
φαίνεται το κρεβάτι του
πρώην υπουργού και σε ένα
ράφι υπάρχουν βιβλία και
διάφορα έγγραφα. Δίπλα
ακριβώς βρίσκονται δύο
ανεμιστήρες κι ένα μηχάνημα
ψύξης προκειμένου να
αντιμετωπίσει ο δύσκολες ημέρες του καλοκαιριού ο Ακης Τσοχατζόπουλος.
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Editor. However the opinions expressed are not
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Αντί για μπομπονιέρα δίνουν βοήθεια
στους συγχωριανούς τους!
Αξιέπαινη είναι η ιδέα-που έγινε πράξη- ενός νεόνυμφου
ζευγαριού από το χωριό Χουδέτσι στην Κρήτη. Το εν λόγω ζευγάρι
επέλεξε να δώσει χαρά σε μερικούς ανθρώπους που έχουν ανάγκη,
καθώς τα χρήματα που επρόκειτο να διαθέσουν για να αγοράσουν
τις μπομπονιέρες για το γάμο τους, τα έδωσαν για να ενισχύσουν
το σχέδιο δημιουργίας ταμείου αλληλοβοήθειας των κατοίκων
του Χουδετσίου που έχουν πληγεί βαθιά από την κρίση. Η κρίση,
ως φαίνεται, φέρνει νέα ήθη και νέες λογικές, που ενισχύουν την
ανθρωπιά μας!

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò
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Σαμαράς: Θα φέρουμε αποτέλεσμα
εάν ανασάνουμε - Μέρκελ: Θέλουμε
την Ελλάδα στο ευρώ

(Συνέχεια από σελίδα 1)
βήμα, αλλά θα προχωρήσουμε επαναδιαπραγμάτευση πνίγηκαν
με σταθερά βήματα στο εξής» στα «κύματα συμπάθειας» της κ.
πρόσθεσε.
Μέρκελ προς τον ‘δοκιμαζόμενο’
ελληνικό λαό, αλλά και την
Καταλήγοντας ο κ. Σαμαράς αναμονή της Έκθεσης της
είπε ότι υπάρχει αναξιοποίητος Τρόικα.
πλούτος και τόνισε ότι η χώρα Ο κ. Σαμαράς, απλώς, δήλωσε
μας χρειάζεται μια ευκαιρία για ‘υπερήφανα και αξιόπιστα’ την
ανάπτυξη. «Η Ελλάδα έχει πηγές υποταγή του στη γερμανική
που δεν έχει χρησιμοποιήσει, ακαμψία που διαλύει μέσω
αυτές θα εκμεταλλευτούμε στο των ακραίων αντικοινωνικών

της Ελλάδος”, επισημαίνει στην
τοποθέτησή της η Χρυσή Αυγή.
“Τις δεσμεύσεις για τις οποίες
έκαναν λόγο οι Σαμαράς Μέρκελ ο ελληνικός λαός δεν
πρέπει να τις θεωρεί και δικές του.
Έχει συμφέρον να ξεσηκωθεί,
να προχωρήσει σε μεγάλες
αγωνιστικές
κινητοποιήσεις,
να οργανωθεί διευρύνοντας
τη συμμαχία του και να κάνει
υπόθεσή του την αποδέσμευση
από την ΕΕ και τη διαγραφή
του χρέους με τον πλούτο που
παράγει στην ιδιοκτησία του”,
υπογραμμίζει το ΚΚΕ.

Στο Μέγαρο των Ηλυσίων
για συνάντηση με τον Ολάντ
ο Αντώνης Σαμαράς
Σάββατο, 25 Αυγούστου 2012

Αντώνης Ανακέφαλος

Ολάντ: «Η Ελλάδα είναι και πρέπει να παραμείνει στο ευρώ», διεμήνυσε ο
Πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ, υποδεχόμενος τον Πρωθυπουργό
Αντώνη Σαμαρά στο Παρίσι.

μέλλον» είπε και επανέλαβε
ότι χρειάζεται περιθώριο για να
ανακάμψουμε.
Αναφερόμενος στα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για
έξοδο της χώρας από το ευρώ
ο κ. Σαμαράς εξέφρασε τη
δυσαρέσκειά του, λέγοντας
ότι «την ώρα που ένας λαός
περνάει τόσες μεγάλες θυσίες,
οι “τοξικές“ δηλώσεις - απ΄ όπου
κι αν προέρχονται - μόνο κακό
κάνουν».
Σε ερώτηση δημοσιογράφου για
το αν αναγνωρίζει προσωπικές
ευθύνες για την εξέλιξη της
κατάστασης
στην
Ελλάδα
απάντησε χαρακτηριστικά ότι
«κανένας αναμάρτητος» και
συνέχισε λέγοντας ότι «είμαι
οικονομολόγος και κατ΄επέκταση
τάσσομαι υπέρ της ανάπτυξης».
«Είμαι αποφασισμένος να έλθουν
σε πέρας όσα χρειάζονται για
δημοσιονομική
προσαρμογή»
είπε ο πρωθυπουργός και ανέφερε
ότι στις άμεσες πρωτοβουλίες
της κυβέρνησης είναι να δοθεί
ένα τέλος σε προβλήματα μάστιγες όπως η φοροδιαφυγή
και να υπάρξει ένα πιο αισιόδοξο
αύριο.
Αντιδράσεις για τη συνάντηση
Σαμαρά - Μέρκελ στο Βερολίνο
από την αντιπολίτευση
“Τίποτα το νέο δεν προέκυψε από
τη συνάντηση του πρωθυπουργού
με την Γερμανίδα καγκελάριο,
κ. Μέρκελ. Μάταια ο ελληνικός
λαός περίμενε να ακούσει κάτι
που να θυμίζει την έννοια της
επαναδιαπραγμάτευσης
από
τα χείλη του πρωθυπουργού.
Αντ’ αυτού, επαναλήφθηκαν
για άλλη μια φορά όρκοι
πίστης
στην
απαρέγκλιτη
εφαρμογή της αποτυχημένης
και κοινωνικά καταστροφικής
μνημονιακής πολιτικής, και
ιδιαίτερα
στην
επιτάχυνση
των
ιδιωτικοποιήσεων
και
της εκποίησης του δημόσιου
πλούτου της χώρας χάριν των
δανειστών.
Η θρυλούμενη επιμήκυνση και

νεοφιλελευθέρων
πολιτικών
την
Ελλάδα,
αποδομώντας
συνολικά και την Ευρώπη. Ο
πρωθυπουργός τα δίνει όλα και
δεν παίρνει τίποτα. Κανείς δεν
τον έχει εξουσιοδοτήσει για
το ξεπούλημα της δημόσιας
περιουσίας.
Δεν
υπάρχει
προοπτική ανάπτυξης και εξόδου
της χώρας από την κρίση όσο
εξακολουθεί να εφαρμόζεται η
μνημονιακή πολιτική για αυτό
και πρέπει να ανατραπεί το
συντομότερο δυνατό”, σημείωσε
σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.
“Ο
κ.
Σαμαράς
εξελέγη
με
τη
σημαία
της
επαναδιαπραγμάτευσης,
την ξέχασε αμέσως μετά.
Την αντικατέστησε με την
επιμήκυνση,
πήγε
σήμερα
στην κα Μέρκελ με «δωράκι»
τη διευθέτηση των χρεών της
SIEMENS και ξέχασε την
επιμήκυνση. Άραγε μια ώρα
μέσα τι συζητούσαν; Μόνο για
την έκθεση της τρόικας που
περιμένουνε; Η μήπως για το
πωλητήριο των βραχονησίδων
του Αιγαίου; Η μήπως για
την εκποίηση της ελληνικής
περιουσίας και του ορυκτού
πλούτου της χώρας; Η χώρα δεν
έχει τίποτε ποια να περιμένει
από αυτή την κυβέρνηση του
κ. Σαμαρά, του κ. Βενιζέλου
και του κ. Κουβέλη”, είναι η
θέση που εξέφρασε ο Κώστας
Μαρκόπουλος
από
τους
Ανεξάρτητους Έλληνες.
“Η Μέρκελ - σαν καλή
τοκογλύφος - επανέλαβε πως
μας έχουν δώσει πολλά λεφτά
και θα πάρουν πίσω ακόμα
περισσότερα. Ο κ. Σαμαράς
δεν είπε λέξη για τους χιλιάδες
Έλληνες
που
αυτοκτονούν
και για το αίμα που έχει χυθεί
προς χάριν του μνημονίου. Δεν
είπε λέξη για το παράνομο και
επαχθές χρέος, τη ληστρική
πολιτική
της
ευρωπαϊκής
κεντρικής τράπεζας, το κατοχικό
δάνειο και τις γερμανικές
αποζημιώσεις. Για να λυθεί το
ελληνικό πρόβλημα απαιτείται
στιβαρή εθνική ηγεσία που θα
διεκδικήσει δυναμικά τα δίκαια

Πρώτο θέμα στα Γερμανικά
ΜΜΕ η επίσκεψη Σαμαρά
Αφθονούν και σήμερα τα
δημοσιεύματα του γερμανικού
Τύπου για την Ελλάδα, εν όψει
της σημερινής επίσκεψης του
Έλληνα πρωθυπουργού, Αντώνη
Σαμαρά, στο Βερολίνο, όπου
θα συζητήσει με τη Γερμανίδα
καγκελάριο, Αγκέλα Μέρκελ,
το ενδεχόμενο παράτασης του
ελληνικού προγράμματος.
Προβάλλοντας το γερμανικό
παράδειγμα, η Neue Westfälische Zeitung ζητεί να δοθεί
περισσότερος
χρόνος
στην
Ελλάδα για την υλοποίηση των
αναγκαίων
μεταρρυθμίσεων:
«Τα πράγματα δεν ήταν πάντα
τόσο καλά στη Γερμανία όσο
σήμερα. Πριν από 10 χρόνια η
ανεργία ήταν στα ύψη, ενώ τα
αυξανόμενα κόστη απειλούσαν
να πνίξουν το κοινωνικό κράτος.
Τότε η κυβέρνηση Σρέντερ
ανακάλυψε
τους
νόμους
«Χαρτς». Αυτοί συνέβαλαν σε
σημαντικό βαθμό στο να γίνει
η Γερμανία η ατμομηχανή της
Ευρώπης».
Αναδρομή
στην
Ελληνική
πολιτική σκηνή των τελευταίων
δεκαετιών και αναφορά στο
παράδειγμα της Τουρκίας κάνει η
Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Η Ελλάδα μπορεί να σωθεί
μόνον εάν οι δανειστές φανούν
ανυποχώρητοι και πάρουν από
το χέρι της κυβέρνησης το κέρας
της αμάλθειας που διασφάλιζε
στο παρελθόν την εξουσία τους»,
καταλήγει το δημοσίευμα.
Πιο ακραία στάση κρατά
το
περιοδικό
Focus,
με
το
δημοσίευμά
του
που
τιτλοφορείται «Ο Έλληνας
πρωθυπουργός σε περιοδεία
ελεημοσύνης στην καγκελαρία».
Σε ανάλογο πνεύμα κινείται και
η Bild, η οποία αναφερόμενη στη
συνέντευξη που παραχώρησε ο
Αντώνης Σαμαράς προ ημερών,
ζητεί γραπτά τις δεσμεύσεις της
ελληνικής πλευράς.

Στο Μέγαρο των Ηλυσίων σε πολύ θερμό κλίμα, υποδέχτηκε ο Ολάντ,
τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Γάλλος Πρόεδρος, κατέβηκε τα σκαλοπάτια του
Μεγάρου, και βγήκε να προϋπαντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό με
χειραψία, με πολλούς να σχολιάζουν πως δεν είθισται ο Γάλλος Πρόεδρος να
κατεβαίνει μέχρι τα χαλίκια προκειμένου να χαιρετήσει!
Οι δυο ηγέτες, μετά από την τριών τετάρτων συνάντηση τους, εξέφρασαν σε
πολύ φιλικό κλίμα, την πρόθεση τους για μεταρρυθμίσεις αλλά και την κοινή
τους πεποίθηση για ανάκαμψη.
Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τον Γάλλο πρόεδρο για τη δεδομένη
αποφασιστικότητα του ιδίου και της κυβέρνησης να φέρουν εις πέρας της
υποχρεώσεις της χώρας από τη δανειακή σύμβαση.
Κατά την έξοδο τους από τα Ηλύσια, ο γάλλος πρόεδρος χαιρέτισε τις
προσπάθειες του ελληνικού λαού τα τελευταία 2,5 χρόνια, τονίζοντας πως
πρέπει να έχουμε επίγνωση του τι έχει ήδη γίνει.
Τόνισε δε,πως ΔΕΝ τίθεται πλέον θέμα εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ:
«Δεν τίθεται θέμα εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Είναι μέλος της
ευρωζώνης και πρέπει να παραμείνει. Πρέπει ν΄αναγνωρίσουμε τις θυσίες
του ελληνικού λαού» δήλωσε ο Ολάντ.
Και πρόσθεσε, πως αυτό που περιμένει τώρα η Ευρώπη, είναι η έκθεση της
τρόικα:
«Περιμένουμε την έκθεση της τρόικα να επιβεβαιώσει ότι τηρούνται οι
δεσμεύσεις και οι διαρθρωτικές αλλαγές. και τότε η Ευρώπη πρέπει να κάνει
αυτό που οφείλει. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο και από τις δυο πλευρές»
είπε, δίνοντας τη σκυτάλη των εξελίξεων, στο συμβούλιο Κορυφής της
Ευρώπης, που θα γίνει τον Οκτώβρη, υπενθυμίζοντας για ακόμα μια φορά
τους στενούς δεσμούς και την αλληλεγγύη ανάμεσα σε Ελλάδα και Γαλλία.
Ο Αντώνης Σαμαράς από την πλευρά του, έκανε την πρώτη του δήλωση στα
γαλλικά, λέγοντας πως:
«Είμαι εδώ για να διαβεβαιώσω τον γάλλο πρόεδρο ότι η Ελλάδα είναι
αποφασισμένη να τα καταφέρει και θα τα καταφέρει! Μια τέτοια επιτυχία θα
παίξει ευρύτερο ρόλο και για την Ευρώπη να δείξει ενωμένη».
Τόνισε ακόμα, πως «μοιραζόμαστε με τον γάλλο πρόεδρο την ίδια πεποίθηση,
ότι στόχος είναι η ανάκαμψη, η ανάπτυξη και η φορολογική δικαιοσύνη.
Θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας στο ακέραιο. Να κλείσει άμεσα ο
φαύλος κύκλος της ύφεσης».
Τέλος, έστειλε σαφές μήνυμα σε Ευρώπη και δανειστές, λέγοντας πως
«είμαστε περήφανος λαός. Δεν μας αρέσει να δανειζόμαστε και να
εξαρτώμαστε από δανεικά χρήματα. Οι κοινωνίες που δοκιμάζονται έχουν
ανάγκη να κρατήσουν όρθια τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια τους ώστε
να υπάρξει κοινωνική συνοχή».
Το κλίμα στο Παρίσι ήταν ιδιαίτερα θερμό για τον έλληνα πρωθυπουργό,
καθώς ο Γάλλος Πρόεδρος παραμένει σταθερός υποστηρικτής της Ελλάδας
στην προσπάθεια της για εξυγίανση της οικονομίας της χώρας, το οποίο
επιβεβαίωσε και στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο σε τηλεφωνική
επικοινωνία μαζί του το απόγευμα της Παρασκευής.
Η συνάντηση του προέδρου της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, με τον
πρωθυπουργό της Ελλάδας,ξεκίνησε στις 11.30 ώρα Ελλάδος. Ο Σαμαράς
οποίος βρίσκεται στο Παρίσι σε συνεχεία των επαφών του με Ευρωπαίους
ηγέτες για την αλλαγή του κλίματος δυσπιστίας προς την ελληνική πλευρά.
Ο Αντώνης Σαμαράς και το επιτελείο του συνεχίζουν τις προσπάθειες για να
δείξουν ότι η ελληνική πλευρά είναι έτοιμη να προχωρήσει στις απαραίτητες
μεταρρυθμίσεις για την εξυγίανση της οικονομίας της. Το κλίμα στην
επικείμενη συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες αναμένεται να είναι σαφώς
καλύτερο σε σχέση με το αντίστοιχο που επικρατούσε με την Καγκελάριο της
Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ.
Ο επικεφαλής των Σοσιαλιστών έχει επανειλημμένα εκφράσει την υποστήριξή
του στην Ελλάδα, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι οποιαδήποτε βοήθεια προς την
ελληνική πλευρά συνδέεται άμεσα με την τήρηση των συμφωνηθέντων.
Τον Αντώνη Σαμαρά συνοδεύουν στο ταξίδι του ο υπουργός Οικονομικών,
Γιάννης Στουρνάρας, ο αναπληρωτής Χρήστος Σταϊκούρας, ο βουλευτής
Χρύσανθος Λαζαρίδης, ο επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου,
Σταύρος Βασιλόπουλος και ο σύμβουλος για Ευρωπαϊκά Θέματα, Σταύρος
Παπασταύρου.

4 Γνώμη

30η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ
ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΙΩΝΑ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
‘’Λευκή ας βαλθεί όπου έπεσες κολώνα,
[πως έπεσες, γραφή να μην το λέει],
λευκή, με της Πατρίδας την εικόνα,
μόνο αυτή ταιριάζει να σε κλαίει,
βουβή, μαρμαρωμένη, να σε κλαίει.’’
Νεκρική Ωδή του Κωστή Παλαμά, στον Ιωνα Δραγούμη.

Την Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012,
και με πρωτοβουλία της «Επιτροπής
Μνήμης ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ»,
πραγματοποιήθηκε,
για
30η
συνεχόμενη χρονιά, η συγκέντρωση
μνήμης και τιμής για την επέτειο της
δολοφονίας του μεγάλου Έλληνα
οραματιστή Ιωνα Δραγούμη (317-1920). Όπως κάθε χρόνο, από το
1983 και μετά, η εκδήλωση αυτή
πραγματοποιείται
με
συνέπεια
μπροστά στην λευκή στήλη (όπως το
είχε ζητήσει ο εθνικός μας ποιητής
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ) επί της
οδού Βασιλίσσης Σοφίας, έναντι
του Ξενοδοχείου Χίλτον, εκεί όπου
ο Ι.Δ. έπεσε νεκρός, χτυπημένος από
τις σφαίρες του Εθνικού Διχασμού,
Η συγκέντρωση αυτή ήταν εντελώς
ακηδεμόνευτη, με μόνο γνώμονα
την αγνή και άδολη αγάπη για την
ΕΛΛΑΔΑ. Κεντρικός παρουσιαστής
της εκδήλωσης ήταν ο γνωστός σε
όλους μας αγωνιστής ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑΣ, εκδότης των
‘Εκδόσεων ΠΕΛΑΣΓΟΣ’, ο οποίος
απεύθυνε ένα σύντομο χαιρετισμό
στους παρευρισκομένους, και είπε

(περιληπτικά) τα εξής :
«Ο Ίωνας Δραγούμης, για μας
τους Έλληνες Εθνικιστές, είναι ένα
σταθερό σημείο αναφοράς στην
Ελληνική διαχρονικότητα. Είναι
ένας άνθρωπος που δημιούργησε
τα γεγονότα ακόμα και με τον
θάνατό του, ένας Έλληνας ο οποίος
ήθελε το έθνος ολόκληρο να είναι
δυνατό, ένας Έλληνας έξω από την
έννοια του κράτους, όταν το Κράτος
στραγγαλίζει το Έθνος. Η διχόνοια,
που στοίχισε την ζωή στον ΊΔ, είναι
κάτι που πάντα υπάρχει στην πορεία
του Ελλ. Έθνους. Οι Εθνικιστές
πρέπει να βρίσκουν πάντα έναν
τρόπο να βρίσκονται πάνω από
την διχόνοια και να βλέπουνε το
μεγάλο όραμα, την μεγάλη εικόνα
της Πατρίδος, την μεγάλη εικόνα
του Έθνους. Στην διάρκεια της
30χρονης πορείας της, η εκδήλωση
αυτή πέρασε από πολλά, ας πούμε,
στέγαστρα, αλλά το στέγαστρο που
είναι το υποστρέγαστρο όλων είναι
ο Ελληνικός Εθνικισμός, και έτσι
παραμένει».
Τελειώνοντας ο κ. Ι.Γ. έδωσε
τον λόγο στο μέλος της Επιτροπής,
μουσικοσυνθέτη
κ.
ΠΑΝΟ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ο οποίος είπε
τα εξής
«Η αποψινή εκδήλωση μνήμης
στον Δραγούμη γίνεται κάτω από
πολύ δύσκολες συγκυρίες. Σήμερα,
αν ζούσε αυτός ο αγνός αγωνιστής,
ακόμη και αν ήξερε πως κάπως
έτσι θα τελείωνε πάνω στην γη, και
πάλι θα έπραττε ακριβώς τα ίδια.
Εμείς οι πατριωτικά σκεπτόμενοι
‘Ελληνες, πρέπει είμαστε ενωμένοι,

και να έχουμε έναν στόχο:
ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΆΛΗΨΗ
ΤΗΣ
ΠΑΤΡΙΔΑΣ.
Ο πατριωτικός
χώρος πρέπει να ζήσει και θα ζήσει
Το καλύτερο μνημόσυνο για τον
Δραγούμη. και για όλους τους ήρωες
που πότισαν με το αίμα τους αυτήν
την γη είναι η δική μας σύμπνοια.
Και τελειώνω με μία στροφή από
ένα ποίημά μου “ Την ζωή σου μην
ντροπιάζεις και μην ζεις μες την
σκλαβιά, αν στα χαμηλά κοιτάζεις,
δεν σου πρέπει λευτεριά” Καλό και
τίμιο αγώνα, ΑΘΑΝΑΤΟΣ».
Ο επόμενος ομιλητής
ήταν
ο
κ.
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ο
οποίος είπε ότι, παράλληλα με τον
Δραγούμη, θα πρέπει να τιμηθεί και
ο ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑΣ,
ο οποίος πριν 30 χρόνια ξεκίνησε
μόνος του, μαζί με λίγους
συναγωνιστές, την εκδήλωση αυτή
και την κρατάει μέχρι σήμερα
ζωντανή. Απαντώντας σε κάποια
σχόλια και υποδείξεις που του έγιναν
‘περί πολιτικής καριέρας’ είπε «Για
τους Eθνικιστές, η έννοια ‘πολιτική’
και ‘καριέρα’ δεν πηγαίνουνε

μαζί και η έννοια της πολιτικής
υπάρχει μόνο ως στάση ζωής. Ο Ιων
Δραγούμης έλεγε ότι οι ενεργητικοί
άνθρωποι δεν μπορεί παρά να είναι
Εθνικιστές. Εμείς θα βρισκόμαστε
εδώ πέρα, όλοι οι συναγωνιστές
ενωμένοι, ανεξαιρέτως κομματικών
και πολιτικών επιλογών, κάθε χρόνο
κάτω από αυτήν εδώ την στήλη.
Θα προσπαθούμε να μην βλέπουμε
μπροστά μας δυσκολίες και να
γίνουμε άνθρωποι σαν αυτούς που
έλεγε ο Ιωνας, οι οποίοι, όταν βάλουν
ένα σκοπό μπροστά τους, δυσκολίες
δεν βλέπουν, εμπόδια δεν βλέπουνε
μπροστά τους, ακόμα και αν κάποια
στιγμή τους προδώσει η ολιγοψυχία,
ακόμα και αν αισθανθούν λύπη
και αηδία και κούραση, τίποτα δεν
τους σταματά. ‘Όπως προσέφερε
την ζωή του και ο Ι.Δ. , έτσι, αν
χρειασθεί, θα την δώσουμε και εμείς,
πιστοί στις ιδέες του Ελληνικού
Εθνικισμού, κραυγάζοντας, όπως με
το παράδειγμά του κραύγασε ο Ι.Δ.
ότι “απλώνεται μπροστά μας ένας
δρόμος ζωής και πολέμου, αν θέλετε
πάρετέ τον, ειδεμή, σαπίστε εκεί που
είστε”. Καλή νίκη, αδέλφια»!!!
Μετά τον Γ.Π., ο κ Ι.Γ. κάλεσε
στο βήμα αυτόν που θεωρεί σταθερό
συμπαραστάτη της εκδήλωσης,
τον κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ο
οποίος είπε ότι καταρχήν πρέπει
να πούμε ένα ευχαριστώ στον
Ι,Γ., γιατί αυτός είναι η ψυχή της
εκδήλωσης εδώ και 30 χρόνια.
Εμείς όλοι πρέπει να καταλάβουμε
ότι ο μοναδικός εχθρός του Έλληνα
είναι η διχόνοια: αυτή σκότωσε

τον Δραγούμη, αυτή προσπαθεί
να σκοτώσει και τον Eθνικισμό.
Όμως εμείς ως Εθνικιστές πρέπει να
υπερασπιστούμε την χώρα μας τώρα,
που με την απειλή της χρεοκοπίας
μας απειλούν να μας τα πάρουν όλα.
Ορισμένοι, που δεν έχουν μέσα τους
την Ελλάδα, αυτοκτονούν πηδώντας
από τα μπαλκόνια,, εμείς όμως θα
σταθούμε όρθιοι και, αν χρειασθεί,
θα πεθάνουμε όπως ο Ιωνας
Δραγούμης.
Μετά τον Λεωνίδα Γεωργιάδη,
ο Ι.Γ., κάνοντας μία μικρή ιστορική
αναδρομή, μας πληροφόρησε ότι,
αυτή η εκδήλωση δημιουργήθηκε
το 1983 από το Ενιαίο Εθνικιστικό
Κίνημα (ΕΝ.Ε.Κ.) και ξεκίνησε
υπό την αρχηγία του ΠΟΛΥΔΩΡΑ
ΔΑΚΟΓΛΟΥ, στον οποίον έδωσε,
στην συνέχεια, τον λόγο. Ο κ. Π.Δ.
είπε τα εξής :
«Δεν έχω μάθει να αιφνιδιάζομαι,
αλλά μια και μου δόθηκε το
μικρόφωνο, θα το πάρω για να
δηλώσω ότι διαφωνώ με τους δύο
προηγούμενους ομιλητές ( Γ.Π.
και Λ.Γ.). Δεν είμαστε εδώ για να
δώσουμε την ζωή μας, όπως ο Ίων
Δραγούμης. γιατί ο Δραγούμης
δεν έδωσε την ζωή του, του την
ΑΦΑΙΡΕΣΑΝ την ζωή του. Εμείς
την ζωή μας την δίνουμε κάθε μέρα
εδώ, στον καθημερινό αγώνα. Αυτή
την ζωή δεν θα αφήσουμε να μας την
αφαιρέσουνε. Την ζωή μας θυσία ,
με τέτοιον τρόπο, δεν ονειρεύομαι
εγώ να την κάνουμε. Είμαστε λίγοι,
ξεχωριστοί, επίλεκτοι, αλλοίμονό
μας αν ξεκινάμε και λέμε “Πάμε να
πέσουμε”, όχι “Πάμε να νικήσουμε”,
λέμε. Και θα κλείσω λέγοντας αυτό
που γράφει ο Δραγούμης. “Καθένας
από εμάς είναι ένας κόκκος άμμου
ξεχωριστός, πιο σκληρός, πιο
δυνατός. Εγώ θα σώσω το Έθνος”.
Γι αυτό λοιπόν δεν είναι ώρα για
θυσίες, αλλά για αγώνες και για
νίκες».
Και οι ομιλίες τελείωσαν με
ένα ποίημα στην μνήμη του Ιωνα
Δραγούμη, που έστειλε ο Eθνικιστής
αγωνιστής κ, Νικόλαος Τζιόπας,
από την Νέα Ζηλανδία, και το
οποίο διάβασε μία κυρία από τους
παρισταμένους
ἼΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Βασίλειος Πλιάτσικας, Χρήστος
Χαρίτος και Απόστολος Μπαμίχας,
ο τ. Πρόεδρος της Κίνησης για την
Αναγέννηση Βορείου Ηπείρου κ.
Δημήτρης Περδίκης, η λογοτέχνης κ.
Ελίνα Μαστέλου – Γιαννάκενα, ο ΓΓ

του Εθνικού Μετώπου κ. Μανώλης
Κώνστας,.κ.α.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης,
εψάλη, όπως πάντα , ο Εθνικός
Ύμνος
ΘΩΜΑΊ΄Σ ΠΑΡΙΑΝΟΥ

To σύγχονο θαύμα του Μωυσή
Αντώνης Ανακέφαλος
Το νησί Jindo είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί στην Κορέα, δίπλα
στα νησιά Jejudo και Geojedo. Αποτελείται από 250μικρότερα
νησιά, και είναι διάσημο για την εμφάνιση ενός στεγνού δρόμου
στη μέση της θάλασσας, κοντά στο τέλος του Φεβρουαρίου
και τα μέσα Ιουνίου του σεληνιακού ημερολογίου. Δεδομένου
ότι μοιάζει με απόσπασμα της Παλαιάς Διαθήκης στο βιβλίο
της Εξόδου, η εκδήλωση ονομάζεται «Το θαύμα του Μωυσή».
Όταν αποσύρονται τα νερά δημιουρείται ένας δρόμος περίπου
30-40 μέτρων σε πλάτος και 2,8 χιλιόμετρα σε μήκος, ο οποίο
παραμένει για περίπου μία ώρα πριν χαθεί και πάλι κάτω από
τα νερά της θάλασσας. Σύμφωνα με το θρύλο, πολύ καιρό πριν,
υπήρχαν πολλές τίγρεις στο νησί Jindo.

Όταν οι τίγρεις άρχισαν να εμφανίζονται συχνά στο χωριό,
οι άνθρωποι αναζήτησαν καταφύγιο στο νησί Modo. Το νησί
ουσιαστικά εκκενώθηκε και έμαινε μόνο μια ηλικιωμένη

Ἀκούραστος ἐσύ, ἐργάτης
σ΄ἕνα Σκοπό ἱερό ταγμένος,
τή μάχη ἔδινες
λές κι ἤσουν ὁ στερνός
πού θά ΄σωνε τό ἔθνος
Τά λόγια σου
ἀέρας δροσερός, Ἑλληνικός
φύσηξε μέσα μου
κι ἐγώ πνευματικό παιδί σου,
Μεγάλε Ἴδα!
Ὁ σπόρος φύτρωσε!
Θά ΄μαι ὡραῖο δεῖγμα Ἕλληνος
Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων,
ως εξής :
- Για το Ινστιτούτο Εθνικών και
Κοινωνικών
Μελετών
“ΙΩΝ
ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ”
ο κ. ΦΩΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ
- Για τις ‘Εκδόσεις Γεωργιάδη’, ο κ.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
- Για τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο
Μαχητών και Φίλων της Εθνικής
Αντιστασιακής
Οργανώσεως ‘Χ’, ο Αντιπρόεδρος
κ. ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
- Για την ‘Άσβεστη Εθνική Φλόγα
‘ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΖΕΡΒΑΣ’, ο κ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΟΥΛΑΣ
- Για την ‘Επιτροπή Μνήμης
Ίωνος Δραγούμη’, ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑΣ
Στην εκδήλωση συμμετείχαν
επίσης ο στρατηγός κ.Ιωάννης
Ζαφειρόπουλος, ο Πανεπιστημιακός
Καθηγητής κ. Χρήστος Κουμέλης.
οι δημοσιογράφοι Πέτρος Μυλωνάς,
Αργύρης Σιδέρης και Βασίλειος
Στυλιανέσης,
οι
πολιτευτές

γυναίκα, η Bbyong, η οποία προσευχόταν καθημερινά στο
Yongwang, θεό του ωκεανού, να την αφήσει να δει ξανά την
οικογένειά της και πάλι. Γύρω από τον Φεβρουάριο, Yongwang εμφανίστηκε στο όνειρό της και της είπε, «θα στείλω ένα
ουράνιο τόξο στη θάλασσα αύριο. Βάδισε πάνω σε αυτό και

θα διασχίσεις τη θάλασσα». Την επόμενη μέρα η γριά Bbyong
βγήκε στη θάλασσα και προσευχήθηκε ξανά, και καθώς το
ουράνιο τόξο εμφανίστηκε, το θαλασσινό νερό διαχωρίστηκε
και δημιουργήθηκε ο δρόμος. Μέσα από αυτό το δρόμο, η
οικογένειά της και οι άλλοι χωρικοί γύρισαν πίσω στο νησί. Από
τότε, όταν η θάλασσα υποχωρεί και δημιουργείται ο δρόμος,
οι άνθρωποι γιορτάζουν το φαινόμενο, με γιορτή προς τιμήν
του θεού Yeongdeung και θυμούνται τη γριά Bbyong. Κατά τη
διάρκεια της γιορτής, εκτελούνται παραδοσιακοί χοροί και το
νησί Jindo προσελκύει πολλούς τουρίστες.
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Με κατάνυξη και μεγαλοπρέπεια τίμησαν την
Παναγιά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας,αντλώντας
δύναμη σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για όλους
Τετάρτη, 15 Αυγούστου 2012

Σε κλίμα κατάνυξης και με
λαμπρότητα γιορτάζεται σε
όλη τη χώρα η Κοίμηση της
Θεοτόκου, με την Πάρο, την Τήνο
και το Βέρμιο να βρίσκονται στο
επίκεντρο.

Αντώνης Ανακέφαλος
Κεφαλονιάς, όπου εμφανίζονται
τα «φιδάκια της Παναγιάς»:
μικρά φίδια εμφανίζονται στον
τρούλο της εκκλησίας και,
σύμφωνα με τον μύθο, πρόκειται
για καλόγριες ενός παλιού

της Θάσου, στην Εύβοια, στην
Κάρπαθο και στα Κουφονήσια.
Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας,
ο κόσμος τίμησε την μητέρα
Παναγιά, αντλώντας δύναμη σε
μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη
για όλους.
Ο Δεκαπενταύγουστος
των πολιτικών

Την τιμητική της είχε η Τήνος,
όπου χιλιάδες πιστοί πήγαν να
προσκυνήσουν την θαυματουργή
εικόνα. «Όλοι μαζί μπορούμε να
βγάλουμε την Ελλάδα μπροστά»,
είπε ο υπουργός Άμυνας,
Δημήτρης Αβραμόπουλος, που
εκπροσώπησε την κυβέρνηση
στις εκδηλώσεις για την
Μεγαλόχαρη, αλλά και τον
τορπιλισμό της «Έλλης».
Χιλιάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν
στις
εκκλησίες
για
να
παρακολουθήσουν την Θεία
Λειτουργία και την Δοξολογία
για την Παναγία, αποτίνοντας
φόρο τιμής και ευλάβειας στην
Μεγαλόχαρη.

μοναστηριού που, για να μην
πέσουν στα χέρια πειρατών,
ζήτησαν από την Παναγία να τις
μεταμορφώσει σε φίδια.
Πάνω σε άλογα παρακολουθεί
πλήθος πιστών την Θεία
Λειτουργία στην Σιάτιστα της
Κοζάνης, την ώρα που στο
μοναστήρι της Παναγίας στην
Πάτμο η ατμόσφαιρα είναι
καθαρτική, όπως και στη Σκιάθο
όπου οι πιστοί ψάλουν όλοι μαζί
τα εγκώμια της Θεοτόκου.

Στην ιδιαίτερη πατρίδα του,
τη
Μεσσηνία,
βρίσκεται
ο
πρωθυπουργός
Αντώνης
Σαμαράς, ο οποίος συναντήθηκε
με παράγοντες της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ενώ εγκαινίασε
δύο εκθέσεις στο κάστρο της
Πύλου και στην οικία του
Ολυμπιονίκη
Τσικλητήρα.
Σε χαλαρούς ρυθμούς, εκτός
πρωτοκόλλου κι επισημοτήτων
τίμησε την εορτή της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου. Ο πρωθυπουργός
συνοδευόμενος από την σύζυγό
του Γεωργία προσκύνησε την
Παναγία την Μυρτιδιώτισσα και
παρακολούθησε την πανηγυρική
Θεία Λειτουργία που τελέστηκε
για την Θεομητορική εορτή της
Κοιμήσεως.
Μετά το πέρας της Θείας
Λειτουργίας ο κ. Σαμαράς πήγε
στην πλατεία της Πύλου για καφέ
κι ευχήθηκε σε συμπατριώτες του

«Θα έρθουν καλύτερες μέρες
για τον χειμαζόμενο ελληνικό
λαό», δήλωσε ο Κάρολος
Παπούλιαςαπό το μοναστήρι
του Θεοτοκίου στην Άρτα,
όπου
μερίδα
προσκυνητών
τον αποδοκίμασε κατά την
άφιξή του.Στην Παναγία την
Μυρτιδιώτισσα στη Μεσσηνία
παρέστη ο Αντώνης Σαμαράς,που
στη συνέχεια επισκέφθηκε χωριά
τις ιδιαίτερης πατρίδας του.
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά
ήχησαν οι καμπάνες της Παναγίας
Σουμελά στην Τραπεζόντα, όπου
χοροστάτησε ο Οικουμενικός
Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ενώ
πολλοί πιστοί συγκεντρώθηκαν
στοΒέρμιο όπου χοροστάτησε
ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας
Θεόδωρος Β’.
Μετά την
Θεία Λειτουργία ακολούθησε
κατάθεση
στεφανιών
στην
προτομή
του
Αλέξανδρου
Υψηλάντη και περιφορά της
εικόνας της Παναγίας Σουμελά,
παρουσία πλήθους πιστών και
εκπροσώπων της κυβέρνησης
και των πολιτικών κομμάτων.
Η Εκατονταπυλιανή της Πάρου
είναι ακόμα ένας πόλος έλξης
προσκυνητών, όπου και εκεί
γίνεται περιφορά της εικόνας της
Παναγιάς. Μετά τον θρησκευτικό
εορτασμό ακολουθεί μεγάλο
πανηγύρι με νησιώτικη μουσική,
ενώ η Κοίμηση γιορτάζεται
και στη Νάουσα, όπουκαΐκια
με ανάμενες δάδες γεμίζουν το
λιμανάκι.
Ξεχωριστό έθιμο λαμβάνει χώρα
στο χωριό Μαρκόπουλο της

Οι «νιαμερίτισσες» στη Νίσυρο
κορυφώνουν σήμερα το έθιμό
τους: από τις 6 Αυγούστου
πηγαίνουν στο μοναστήρι της
Παναγιάς της Στυλιανής και η
σημερινή λειτουργία ξεκινά από
τις 07:00.
Στη Λέσβο οι προσκυνητές
περπατούν
25
χιλιόμετρα
για
να
φθάσουν
στην
εκκλησία
τηςΠαναγίας
της
Αγιασώτισσας, στους Λειψούς
τοποθετούνται κρινάκια στην
εικόνα τηςΠαναγίας του Χάρου
(ονομάζεται έτσι επειδή κρατά
τον εσταυρωμένο και όχι το θείο
βρέφος) τα οποία ξεραίνονται
και ανθίζουν ξανά τον Αύγουστο.
Ιδιαίτερες εκδηλώσεις με ήθη και
έθιμα που χάνονται στο βάθος
των χρόνων γίνονται επίσης στις
Φέρες του Έβρου, στη Βίτσα και
το Τσεπέλοβο στα Ζαγοροχώρια,
στην Παναγία Κρεμαστή της
Ρόδου,
στον
Παλαιόπυργο
Ιωαννίνων
(ξεχωρίζει
το
έθιμο του ντόλη πασά, όπου
τσουγκρίζονται ποτήρια με
κρασί και αφιερώνονται ευχές
και τραγούδια), στηνΠαναγία

κι επισκέπτες, που βρίσκονται
στην περιοχή κάνοντας διακοπές,
χρόνια πολλά με την βοήθεια της
Παναγιάς.
Ο αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης,
Αλ.Τσίπρας
συνεχίζει τις διακοπές του στην
Κρήτη.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,
Ευάγγελος Βενιζέλος βρίσκεται
στη Σκόπελο με τη σύζυγό του,
ενώ στα Τρίκαλα πραγματοποιεί
οικογενειακές
διακοπές
ο
πρόεδρος της Δημοκρατικής
Αριστεράς, Φώτης Κουβέλης.
Ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων
Ελλήνων Πάνος Καμμένος,
βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα
της συζύγου του, την Ικαρία.
Στα Χανιά, με την οικογένειά
του,
βρίσκεται
ο
πρώην
πρωθυπουργός
Γιώργος
Παπανδρέου για τον εορτασμό
του Δεκαπενταύγουστου.
Ο πρόεδρος της Χρυσής Αυγής
Νίκος Μιχαλολιάκος, στην
Πάτρα.

Στην Παναγία Εκατονταπυλιανή
της
Πάρου,
ο
υπουργός
Εργασίας Γιάννης Βρούτσης
εκπροσωπώντας την κυβέρνηση.
Παπούλιας:
Θα
έρθουν
καλύτερες μέρες
Ο κ. Παπούλιας χαρακτήρισε
το Δεκαπενταύγουστο «μεγάλη
ημέρα της Ορθοδοξίας, μια
ημέρα πίστης και ελπίδας»
προσθέτοντας ότι «ενωμένοι όλοι
θα ξεπεράσουμε αυτή την κρίση.
Θα έρθουν καλύτερες μέρες για
τον χειμαζόμενο ελληνικό λαό».
Νωρίτερα, κατά την άφιξη του
Προέδρου της Δημοκρατίας στην
εκκλησία, επικράτησε ένταση
έξω από τον Ιερό Ναό. Ορισμένοι
από τους παρευρισκόμενους
αποδοκίμασαν τον κ. Παπούλια.
Μάλιστα,
η
αστυνομία
απομάκρυνε έναν ηλικιωμένο
άνδρα και στη συνέχεια τα
πνεύματα ηρέμησαν και ο
πρόεδρος της Δημοκρατίας
παρακολούθησε τη λειτουργία.
Ιερώνυμος: «Μην περιμένουμε

τις λύσεις από τους ξένους»
Στην ανάγκη της ενότητας
του λαού αναφέρθηκε ο
Αρχιεπίσκοπος
Ιερώνυμος
κατά το κήρυγμά του στον
προσκύνημα της Παναγίας στην
Λέσβο.
Ο Αρχιεπίσκοπος μίλησε για
το φιλάνθρωπο πρόσωπο της
Παναγίας,
ενώ
επισήμανε
την ανάγκη της ενότητας
προκειμένου να αντιμετωπιστούν
τα προβλήματα.
«Ας μην περιμένουμε λύσεις
από τους ξένους, οι ξένοι
πάντοτε κοίταγαν τα δικά
τους συμφέροντα» τόνισε ο κ.
Ιερώνυμος, που χοροστάτησε
μαζί με τους μητροπολίτες
Μυτιλήνης και Ικονίου στο
χιλιόχρονο προσκύνημα της
Αγιάσου.Στον εορτασμό την
κυβέρνηση
εκπροσώπησε
ο
αναπληρωτής
υπουργός
Εσωτερικών,
Χαράλαμπος
Αθανασίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Σύλλογος Ελλήνων Κων/πολιτών –Μικράς Ασίας- της
Βρετανικής Κολομβίας σε συνεργασία με την Ελληνική
Κοινότητα του Βανκούβερ, για την επέτειο των 90
χρόνων της Μικρασιατικής καταστροφής, διοργανώνουν
εκδήλωση μνήμης, με επιμνημόσυνη δέηση ,και
κατάθεση στεφάνου,

την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου Βανκούβερ.
Θα ακολουθήσει ομιλία,από τον καθηγητή κ. Ανδρέα
Γερολυμάτο, Διευθυντή του Ιδρύματος “Σταύρος
Νιάρχος”,των Ελληνικών Σπουδών του SIMON FRASER UNIVERSITY
Παρακαλούμε τους Προέδρους και τα Διοικητικά
Συμβούλια,των Κοινοτήτων,Οργανισμών,
Συλλόγων, καθώς και όλους τους Ελλληνες της
παροικίας μας,να τιμήσουν με την παρουσία τους την
ανωτέρω εκδήλωση.

Στη συνέχερια θα δωθεί καφές και γλυκό,στο Κοινοτικό
Κέντρο.
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Xταπόδι κοκκινιστό με μελιτζάνες
Ψυχούλη Ελένη
Φωτογραφία Παύλος Τσοκούνογλου.
Υλικά για 4 άτομα
2 κονσέρβες χταπόδι, σε φυσικό χυμό
2 μελιτζάνες φλάσκες, μεγάλες
¾ φλ. έ.π. ελαιόλαδο
3 σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες
1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
3 ώριμες ντομάτες, ξεφλουδισμένες,
ξεσποριασμένες και ψιλοκομμένες

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
1 κ.γ. ζάχαρη
1 ματσάκι μαϊντανό ή βασιλικό,
ψιλοκομμένο
λίγο επιπλέον έ.π. ελαιόλαδο για τις
μελιτζάνες
Εκτέλεση
Στραγγίζουμε το χταπόδι από τον χυμό του.
Αφαιρούμε τα κοτσάνια από τις μελιτζάνες,
τις κόβουμε στη μέση κατά μήκος και τις
αφήνουμε για 30 λεπτά σε αλατισμένο
νερό. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους
200°C. Τις στύβουμε καλά, τις βάζουμε σε
ταψάκι, χαράζουμε την ψίχα σε ρόμβους, τις
αλατίζουμε, τις αλείφουμε με ελαιόλαδο και
τις ψήνουμε για 30 λεπτά.
Σε ένα φαρδύ τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε
ελαφρώς το σκόρδο και το κρεμμύδι. Ρίχνουμε το χταπόδι,
σοτάρουμε για άλλα 2 λεπτά και προσθέτουμε τη ντομάτα, το
αλατοπίπερο και τη ζάχαρη. Χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε με
καπάκι (να μην πιτσιλίσει η ντομάτα) και αφήνουμε τη σάλτσα να
απορροφήσει τα υγρά της και να μείνει μόνο με το λάδι. Στο τέλος
προσθέτουμε τον μαϊντανό.

Σβήνουμε
με το κρασί και προσθέτουμε το
ξύσμα λεμονιού.
• Βάζουμε τις ντομάτες,
αλατοπιπερώνουμε και
βράζουμε για 3-4
λεπτά. Αν χρειαστεί,
προσθέτουμε και λίγο νερό.
• Αποσύρουμε από τη φωτιά
και ρίχνουμε τις σταφίδες, τα
κουκουνάρια, τον δυόσμο και το
παξιμάδι.
• Με το μείγμα αυτό γεμίζουμε
τα καλαμάρια και τα κλείνουμε
με
οδοντογλυφίδα.
• Σε φαρδύ τηγάνι με λάδι
σοτάρουμε ελαφρά τα
καλαμάρια, τα
σβήνουμε με το κρασί της
σάλτσας και τα τοποθετούμε σε
φαρδιά
κατσαρόλα.
• Ρίχνουμε το λάδι με το
«σβησμένο» κρασί, τον χυμό
ντομάτας και
νερό μέχρι να σκεπαστούν τα
καλαμάρια. Προσθέτουμε το
θυμάρι,
τον χυμό λεμονιού και
αλατοπιπερώνουμε.
• Βράζουμε σε μέτρια φωτιά για
περίπου 30 λεπτά ή ώσπου να
μαλακώσουν τα καλαμάρια.
Συμβουλές: Εκτός από
μαγειρευτά στην κατσαρόλα,
μπορείτε να τα
ψήσετε σκεπασμένα σε πιρέξ
στον φούρνο.
• Μπορείτε να βάλετε το ρύζι
και ωμό. Προτιμάμε να το
βράσουμε,
για να μη βράσουμε πολύ τα
καλαμάρια, ώστε να κρατήσουν
το σχήμα τους και να μην ανοίξουν.
• Γενικά, η δυνατή φωτιά δεν
κάνει καλό στα μαλάκια, γιατί
σφίγγουν.
• Το φαγητό αυτό συνοδεύεται
με ουζάκι και τρώγεται και
κρύο.

ΨΑΡΙ ΦΟΥΡΝΙΣΤΟ
ΜΕΣΟΓΕΙΤΙΚΟ

Βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα το χταπόδι από τη σάλτσα. Με ένα
πιρούνι ανοίγουμε τη σάρκα της κάθε μελιτζάνας και γεμίζουμε με
το χταπόδι. Βάζουμε τις μελιτζάνες στο τηγάνι, τις περιχύνουμε με
τη σάλτσα και μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά για 5-6 λεπτά.

Η συνταγή είναι της Μάρθας
Συριανάκη, συγγραφέως
του βιβλίου μαγειρικής «Τίποτα
δεν πάει χαμένο», εκδόσεις
Φίλντισι

ΓΕΜΙΣΤΑ ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ

ΥΛΙΚΑ
2 κιλά καλαμαράκια
μέτριου μεγέθους καθαρισμένα
1 ποτήρι ημίγλυκο κρασί
2 κρεμμύδια ξερά ψιλοκομμένα
2 ντομάτες κομμένες σε
κυβάκια
1 φλ. του τσαγιού ρύζι
βρασμένο
1/2 ματσάκι δυόσμος
1 παξιμάδι ολικής αλέσεως
τριμμένο
60 γρ. κουκουνάρια
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
3 φρέσκα κρεμμυδάκια
ψιλοκομμένα
100 γρ. σταφίδες ξανθές
ξύσμα ενός λεμονιού
λάδι
αλάτι, πιπέρι
ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΤΣΑ
1 φλ. του τσαγιού
χυμός ντομάτας

χυμός ενός λεμονιού
1 ποτήρι του κρασιού
ημίγλυκο κρασί
θυμάρι
ελαιόλαδο
αλάτι, πιπέρι
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

• Ψιλοκόβουμε τα πλοκάμια των
καλαμαριών και τα σοτάρουμε,
μαζί με τα κρεμμύδια και το
σκόρδο, σε λάδι.
• Ρίχνουμε το βρασμένο ρύζι
και τα φρέσκα κρεμμυδάκια.

• Καθαρίζουμε το ψάρι από τις
πέτσες
και τυχόν κόκαλα και το
τοποθετούμε
σε πυρίμαχο σκεύος.
• Προσθέτουμε από επάνω το
κρεμμύδι,
την τριμμένη ντομάτα, τον
ψιλοκομμένο μαϊντανό
και τις φέτες ντομάτας.

• Ραντίζουμε με ελαιόλαδο
και πασπαλίζουμε με το θυμάρι,
το θαλασσινό αλάτι και το
πιπέρι.
• Ψήνουμε σε προθερμασμένο
φούρνο
στους 180°C για 25 λεπτά.
• Σερβίρουμε το ψάρι πάνω σε
στρώμα μαϊντανού.
Real Newsgr.real taste&style

Γαρίδες γιουβέτσι
Υλικά για 6 άτομα
500 γραμμ. γαρίδες, μέτριες προς μεγάλες, καθαρισμένες, με το
κεφάλι
½ φλιτζ. έ.π. ελαιόλαδο
2-3 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
3-4 σκελίδες σκόρδου, λιωμένες
1 πιπεριά κέρατο, ψιλοκομμένη
1 πράσινη καυτερή πιπεριά, ψιλοκομμένη (προαιρετικά)
3 ντομάτες, μεγάλες, ξεφλουδισμένες, σε κύβους
1 κ.γ. αλάτι
½ κ.γ. μαύρο πιπέρι
½ φλ. άνηθο, ψιλοκομμένο
½ φλ. μαϊντανό,
ψιλοκομμένο
200 γρ. φέτα,
χοντροτριμμένη ή χαλούμι
σε κύβους
1 χούφτα παξιμάδι
κριθαρένιο, χοντροτριμμένο
1 κ.γ. γλυκό κόκκινο πιπέρι
Εκτέλεση
Πλένουμε τις γαρίδες και τις αφήνουμε να στραγγίξουν.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C. Σε ένα βαθύ
τηγάνι ζεσταίνουμε το μισό ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα
κρεμμύδια, το σκόρδο και τις πιπεριές. Ρίχνουμε την ντομάτα και
αλατοπιπερώνουμε.
Μόλις πάρει 2-3 βράσεις προσθέτουμε τον άνηθο, τον μαϊντανό
και τις γαρίδες. Μόλις πάρει ακόμα μία βράση, αδειάζουμε το
μείγμα σε ένα πυρίμαχο σκεύος, ρίχνουμε από πάνω το τυρί,
το παξιμάδι, λίγο κόκκινο γλυκό πιπέρι, το υπόλοιπο λάδι και
ψήνουμε για περίπου 20 λεπτά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΟ ΠΑΓΩΤΟ
Για να φτιάξουμε παγωτό, χρειαζόμαστε μία παγωτομηχανή ή μία σορμπετιέρα. Αν, όμως, δεν διαθέτουμε, ας δούμε
πώς μπορούμε να το φτιάξουμε με άλλον τρόπο, ο οποίος
εφαρμόζεται σε όλες τις συνταγές που ακολουθούν.
• Χρησιμοποιούμε ένα σκεύος από inox, το οποίο τοποθετούμε στην κατάψυξη.
• Οταν ετοιμάζουμε το μείγμα του παγωτού μας, το ρίχνουμε στο παγωμένο σκεύος και το βάζουμε στην κατάψυξη για περίπου 1 ώρα.
• Ρίχνουμε το μείγμα στο μίξερ και το χτυπάμε μέχρι να γίνει κρεμώδες. Ξαναρίχνουμε το μείγμα στο μεταλλικό σκεύος και το ξανατοποθετούμε στην κατάψυξη για 1 ώρα.
• Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία άλλες 2 φορές. Το
παγωτό είναι έτοιμο.
• Βγάζουμε το παγωτό από την κατάψυξη περίπου 30
λεπτά πριν το σερβίρουμε

ΣΟΡΜΠΕ ΒΥΣΣΙΝΟ
4 φέτες ψάρι πέρκα ή σφυρίδα
1 ώριμη ντομάτα
φρεσκοτριμμένη
4 φέτες φρέσκιας ντομάτας
πάχους 1 εκ.
1 μέτριο κρεμμύδι κομμένο σε
ροδέλες
1/2 ματσάκι μαϊντανός
ψιλοκομμένος
1/2 ματσάκι μαϊντανός
χοντροκομμένος
4 κ.σ. ελαιόλαδο
θυμάρι τριμμένο
αλάτι θαλασσινό
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 1 ΛΙΤΡΟ
500 γρ. βύσσινα
250 ml νερό
200 γρ. ζάχαρη
χυμός 1/2 λεμονιού
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Σε κατσαρολάκι βάζουμε το νερό με τη ζάχαρη. Μόλις
πάρει βράση, χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε την
κατσαρόλα για 3 λεπτά.
• Στη συνέχεια προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού και τα
βύσσινα.
• Δυναμώνουμε τη φωτιά μέχρι να βράσει. Το αφήνουμε
περίπου 4 λεπτά και το περνάμε στο μπλέντερ.
• Αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει και στη συνέχεια το
ρίχνουμε στην παγωτομηχανή

7 Γνώμη

PRIME MINISTER HARPER CONGRATULATES BENOÎT HUOT AND SUMMER
MORTIMER ON PARALYMPIC MEDALS
Date: August 30, 2012
OTTAWA – Prime Minister Stephen Harper today congratulated swimmers
Benoît Huot and Summer Mortimer on their medal winning performances
at the 2012 Summer Paralympic Games in London. Benoît Huot won a
gold medal, setting the new world record, in the men’s 200-metre individual medley (SM10) and Summer Mortimer took home a silver medal in
the women’s 200-metre individual medley (SM10).
“Canada’s athletes have proven that they have the talent and drive to excel
on the world stage,” said the Prime Minister. “I am proud to congratulate
Mr. Huot and Ms. Mortimer on their impressive achievements today, and
for becoming Canada’s first medalists at the London Paralympic Games.”
Benoît Huot, of Longueuil, Quebec, is a veteran Paralympic swimmer.
This is Mr. Huot’s fourth Paralympic Games, and his 17th Paralympic
medal. At the Sydney Games in 2000, Mr. Huot took home three gold medals and three silver medals. Four years later in Athens, he won five gold
medals and one silver medal, and at the 2008 games in Beijing, Mr. Huot
won four bronze medals.
Summer Mortimer, of Ancaster, Ontario, is a first time Paralympian and
this is her first Paralympic medal. Ms. Mortimer is the world record
holder in the 50-metre freestyle, 100-metre freestyle, 50-metre backstroke,
100-metre backstroke and 200-metre backstroke. Four of those records
were established in her 2010 season which included four gold medals at
the International Paralympic Committee Swimming World Championships.
At the Paralympic swim trials this past spring, Ms. Mortimer beat her
world mark in the 50-metre freestyle.
The 2012 Summer Paralympic Games are being held from August 29 to
September 9 in London, United Kingdom. Canada is being represented by
more than 145 athletes who are competing in 15 sports. More than 4,000
athletes from 125 countries are participating in the largest ever Paralympic
Games.

Karygiannis condemns shooting at Sikh Temple in Oak Creek, Wisconsin
Statement by the Honourable Jim Karygiannis,
Member of Parliament for Scarborough-Agincourt
and Liberal Critic for Multiculturalism
I was shocked to learn of the shooting on Sunday at a Sikh Temple in Oak
Creek, Wisconsin, United States of America. A gunman entered the Temple
during prayers and opened fire - killing six people and critically injuring
three others.

A Labour Day tribute to B.C.’s blue-collar workers
By John Cummins
Blue-collar workers are the backbone of British Columbia’s economy.
That fact may not be as well-known or self-evident on Labour Day, 2012, as it was a few generations ago, but it remains true nonetheless. In recent years it seems that the contribution of blue-collar workers has been overshadowed by newer, perhaps more-glamorous professions - medical specialists, investment managers, computer programmers, special-effects technicians, and the like. But
ask yourself: where would our province be without the women and men who go to work each day wearing a tool-belt, a hard-hat or
steel-toed boots, exchanging their labour for an hourly or weekly wage to provide for their families? B.C.’s blue-collar workers toil
in the forest industry - in sawmills, pulp mills and paper mills - in the mining sector, and on oil rigs in the North. They put in long
shifts at construction sites and manufacturing facilities, on road and maintenance crews, and in machine and repair shops.
Their work always is physically demanding - and often dangerous and life-threatening.
I’ve been privileged to witness first-hand the enormous contribution British Columbia’s blue-collar workers have made to our
province. As a young man in my twenties, I moved to B.C. to work on a construction crew, working underground to build the
WAC Bennett Dam. Years later, after working as a public-school teacher, I bought a fishing boat. On both the Peace River and the
Pacific Ocean, I was fortunate to meet and work alongside diligent, honest British Columbians who played by the rules and toiled
everyday to support their loved ones.
The last decade, however, has not been easy for B.C.’s blue-collar workers.
BC Liberal and New Democratic Party MLAs often have appeared more interested in taking care of senior bureaucrats in the
public service and high-flying executives at Crown corporations - as well as themselves - than in enacting policies that benefit
everyday British Columbians. In 2008, the government gave massive pay hikes to deputy ministers and assistant deputy ministers.
The former saw their salaries boosted to an average of almost $218,000 annually, while the latter had theirs lifted to a yearly average of $158,000. Last month it was learned that the number of senior executives at ICBC who made in excess of $200,000 per year
had exploded from 13 in 2007, to 54 in 2011. I did my own calculations, based on annual returns filed by ICBC under the Financial
Information Act, and found that while total compensation for executives making $75,000 or more each year had skyrocketed in just
four years by a whopping $72.2 million, the pay for front-line workers actually fell over the same period by more than five million
dollars.
And who can forget David Hahn, the ex-CEO at BC Ferries, who was paid about $1 million a year - even as the publicly-owned
corporation was annually losing thousands of passengers and millions of dollars?
So, how to describe our MLAs’ attitude toward your tax dollars? In July, B.C.’s Auditor General reported that legislative
record-keeping was in a shambles. He wrote that “there are significant deficiencies in the financial control and governance of the
Legislative Assembly’s financial affairs,” adding that the legislature “was consistently unable to provide documentation to support
Members’ travel expenses.”
Has the provincial government done anything for B.C.’s blue-collar workers? Well, consider the Harmonized Sales Tax, which, as
a former aide to ex-Premier Gordon Campbell wrote recently, transferred $2 billion - yes, Billion - in taxes each year from large
corporations to middle-income residents.
Last year, British Columbians voted to get rid of the supposedly “fiscally neutral” HST. But it remains in place to this day, collecting an additional $800 million annually from the very families who can least afford it.
Blue-collar incomes, meanwhile, remain stagnant, battling the twin ravages of inflation and government-imposed fee increases.
n closing, I want to repeat the sentiment which began this column: blue-collar workers are the backbone of British Columbia’s
economy. It’s time we had a government in Victoria that recognized that fact.

Media Contact:
James Mitchell

Ministry of Community, Sport and Cultural Development

Province celebrates B.C. Paralympic medal winners
VICTORIA - Sept. 1, 2012 - The British Columbia government is extending hearty congratulations to B.C. Paralympic medallists Brianna Nelson, Nathan Stein and Michelle Stilwell for their success in London.

My thoughts and prayers, and those of my Liberal colleagues, are with the
friends and families of those who were killed and with those who were
injured and we wish them a speedy recovery.

Stilwell, a medal favourite from Nanoose Bay, captured gold in the women’s 200-metre (T52) track event with
a time of 33.80 seconds, setting a new Paralympic record in the process. Belgium won the silver medal and the
U.S. claimed bronze.

This vicious attack, perpetrated by a lone gunman, who was later killed by
police, has sent shock waves through the Sikh community in Canada and
around the world. Members of the Canadian Sikh community and, indeed
Canadians of all faiths, are outraged and saddened that this attack occurred
in a holy place while people were at worship.

Stilwell is a veteran Paralympic champion. She won gold medals at the 2008 Beijing Games in both the 100 and
200 metres. She also won a gold medal in wheelchair basketball at the 2000 Paralympics in Sydney.

The right to practice one’s faith in peace and security is a basic human right.

Nelson, a swimmer who trains at Saanich Commonwealth Place in Greater Victoria, won a silver medal in the
women’s 50-metre butterfly (S7) with a time of 36.07 seconds. Australia won gold and China took bronze. This is
Nelson’s second appearance at a Paralympic Games
and her first medal.

Presently, arrangements are being made for vigils of remembrance to pray
for those who perished and for peace. My colleagues and I will pay our
respects.

Nathan Stein’s medal also came in swimming. He earned a silver in the men’s 50-metre freestyle (S10) with a
time of 23.58 seconds. That race saw Brazil take gold and Australia win the bronze. This is Stein’s first Paralympic Games.

www.contemporaryrailings.com
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Το καλοκαίρι των χαμένων ονείρων

ÁèëçôéêÜ
Άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού στο «Καραϊσκάκη»
Κυριακή, 02 Σεπτεμβρίου 2012
Το σκορ της αγωνιστικής πέτυχε
ο Ολυμπιακός στο «Καραϊσκάκη»
κερδίζοντας άνετα τον Λεβαδειακό
με 4-0 πετυχαίνοντας την δεύτερη
νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στη
Σούπερ Λίγκα. Οι «ερυθρόλευκοι»
πέτυχαν από δύο τέρματα σε κάθε
ημίχρονο με τους Σιόβα (5’),
Τζιμπούρ (38’, 74’) και Μανιάτη
(63’).
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε
με
τους καλύτερους οιωνούς καθώς
μόλις στο 5ο λεπτό κατάφερε
να ανοίξει το σκορ με γκολ του Σιόβα. Ο Χολέμπας εκτέλεσε το φάουλ, η μπάλα βρήκε στο τείχος, ο
Σιόβας ευνοήθηκε από τις κόντρες και με κοντινό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κυριακίδη
(1-0). Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και προσπάθησαν για το δεύτερο τέρμα, αλλά μια καλή
προσπάθεια του Αμπντούν (19’) και μια σέντρα του Ιμπαγάσα στον Μανιάτη, με τον τελευταίο να πιάνει
την κεφαλιά αλλά να στέλνει την μπάλα άουτ δεν απείλησαν ιδιαίτερα τον Κυριακίδη. Τελικά το γκολ
ήρθε στο 38’ όταν ο Μασάντο εκτέλεσε φάουλ στην περιοχή, ο Κυριακίδης δεν μπόρεσε να ελέγξει τη
μπάλα κι ο Τζιμπούρ με δυνατό σουτ έκανε το 2-0.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει να πιέζει και στο 63’ ήταν η σειρά του
Μανιάτη να σκοράρει. Ο Αμπντούν γύρισε από αριστερά για τον Έλληνα διεθνή, ο οποίος πετάχτηκε
στο πρώτο δοκάρι και με προβολή έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα (3-0). Δώδεκα λεπτά αργότερα μετά
από αντεπίθεση που ξεκίνησε πίσω από την σέντρα, ο Αμπντούν έκανε κούρσα από αριστερά, έβγαλε σε
κενή εστία τον Τζεμπούρ και ο Αλγερινός δεν δυσκολεύτηκε να σκοράρει (4-0), πετυχαίνοντας το 3ο του
τέρμα στο φετινό πρωτάθλημα που τον φέρνει στην πρώτη θέση των σκόρερ.
Κίτρινες: Σιόβας - Πόι, Χοσέμι
Διαιτητής: Δημητρόπουλος (Φθιώτιδας)
Ολυμπιακός (Λεονάρντο Ζαρντίμ): Κάρολ, Χολέμπας, Σιόβας, Παπάζογλου, Τοροσίδης, Μανιάτης,
Μοδέστο, Ιμπαγάσα (73΄ Φουστέρ), Μασάντο, Αμπντούν (81΄ Φετφατζίδης), Τζεμπούρ (86΄ Πάντελιτς).
Λεβαδειακός (Γιώργος Παράσχος): Κυριακίδης, Μεντί, Λισγάρας, Χοσέμι, Μαχαίρας, Κόρμπος,
Ζησόπουλος (70΄ Κοτίτσας), Ροτζέριο, Πόι (57΄ Ναπολεόνι), Ακόστα, Βασιλείου (76΄ Σαχπεκίδης).

Σούπερ Λίγκα: Το πανόραμα της 2ης αγωνιστικής
Κυριακή, 02 Σεπτεμβρίου 2012
Δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια μετρούν στο ενεργητικό τους οι Ολυμπιακός, Αστέρας Τρίπολης και Πανιώνιος που
οδηγούν τη κούρσα του φετινού πρωταθλήματος.
Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν άνετα στο «Καραϊσκάκη» τον Λεβαδειακό με 4-0 πετυχαίνοντας το σκορ της
αγωνιστικής. Ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε άνετα στην έδρα του της Κέρκυρας με 3-0, ενώ ο Πανιώνιος
ζευγάρωσε τις επιτυχίες του επικρατώντας στη Βέροια της τοπικής ομάδας με 1-0. Στον αντίποδα, η Βέροια, ο
Λεβαδειακός, η Κέρκυρα, ο Πανθρακικός αλλά και η ΑΕΚ είναι οι ομάδες που δεν έχουν βαθμό στη συγκομιδή
τους μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Η «Ένωση» ηττήθηκε στη Ξάνθη από την ακριτική ομάδα με 1-0 μένοντας
με δέκα παίχτες στο τελευταίο εικοσάλεπτο. Με δέκα παίχτες έμεινε και ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ για περίπου
35 λεπτά στο παιχνίδι με τον ΠΑΣ Γιάννινα που άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής, στο οποίο οι «πράσινοι»
έμειναν στο 1-1 έχοντας την πρώτη βαθμολογική απώλεια της σεζόν. Ο Πλατανιάς πανηγύρισε τη πρώτη του νίκη
στη Σούπερ Λίγκα καθώς κέρδισε τον Πανθρακικό με 2-0. Τέλος στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ο Άρης με τον ΟΦΗ
έμειναν στο 0-0. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα με τον αγώνα Ατρόμητου ΠΑΟΚ (20:30)
Συνοπτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερς της 2ης αγωνιστικής:
Παναθηναϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα 1-1 (28’ Βελάσκες - 45’+ Ντε Βινσέντι)
Πλατανιάς-Πανθρακικός 2-0 (30’ Αναστασάκος, 43’ Μαραγκουδάκης)
Βέροια-Πανιώνιος 0-1 (49’ Μενδρινός)
Ξάνθη-ΑΕΚ 1-0 (58’ Μαρκόβσκι)
Άρης-ΟΦΗ 0-0
Αστέρας Τρίπολης-Κέρκυρα 3-0 (60’
αυτ. Χαμπλ, 73’ Περόνε, 77’ Πιπίνης)
Ολυμπιακός-Λεβαδειακός 4-0 (5’
Σιόβας, 38’, 74’ Τζεμπούρ, 63’
Μανιάτης)
Ατρόμητος-ΠΑΟΚ 3/9

Η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Λονδίνου ήταν το φετινό όνειρο
της Εθνικής Ανδρών, που χάθηκε στο
ΠροΟλυμπιακό Τουρνουά του Caracas
της Βενεζουέλας. Ο ομοσπονδιακός μας
προπονητής, Ηλίας Ζούρος, επέλεξε τους
Αντώνη Φώτση, Γιάννη Μπουρούση (Armani Milano), Νίκο Ζήση (Siena), Βασίλη
Σπανούλη, Γιώργο Πρίντεζη, Κώστα
Παπανικολάου, Κώστα Σλούκα, Βαγγέλη
Μάντζαρη (Ολυμπιακός), Νικ Καλάθη,
Κώστα Καϊμακόγλου, (Παναθηναϊκός),
Κώστα Βασιλειάδη, Δημήτρη Μαυροειδή
(Bilbao) και Mike Bramos (Gran Canaria) για να στελεχώσουν την ομάδα.
Η Ελλάδα ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο το Τουρνουά, καθώς κέρδισε
σαν σε προπόνηση την Ιορδανία με 107-63, και καλύτερους παίκτες τους
Παπανικολάου (19 points, 5 rebounds, 3 assists), Πρίντεζη και Μαυροειδή.
Στον δεύτερο αγώνα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε
του Πουέρτο Ρίκο 98-84. Με πρώτο σκόρερ τον Σπανούλη (27 points, 5
assists, 1 steal) και τους Πρίντεζη και Μπορούση να ακολουθούν η Ελλάδα
πέρασε στους «8» ως πρώτη στον όμιλό της. Στον Προημιτελικό η Εθνική
ομάδα αντιμετώπισε τη Νιγηρία, από την οποία γνώρισε ήττα-σοκ, με 7980. Το καθαρό foul που έγινε στο τελευταίο δευτερόλεπτο σε σουτ τριών
πόντων του Βασίλη Σπανούλη ήταν αυτό που στέρησε από την Ελλάδα
το «εισιτήριο» για το Λονδίνο. Έτσι, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της
«Επίσημης Αγαπημένης» τελείωσαν πρόωρα το φετινό καλοκαίρι.
Στο Τουρνουά Μπάσκετ των Ολυμπιακών Αγώνων θα λάβουν μέρος η
Πρωταθλήτρια Κόσμου
ΗΠΑ, η Ισπανία και
η Γαλλία ως οι δύο
πρώτες του Eurobasket
του 2011, η Αργεντινή
και η Βραζιλία από το
αντίστοιχο Τουρνουά της
Αμερικανικής Ηπείρου,
η Κίνα, η Τυνησία και
η Αυστραλία από τα
Τουρνουά Ασίας, Αφρικής
και Ωκεανίας, αντίστοιχα.
Από το ΠροΟλυμπιακό
Τουρνουά προκρίθηκαν
οι Ρωσία, Λιθουανία και
Νιγηρία και η δωδέκατη
ομάδα του Ολυμπιακού
Τουρνουά θα είναι η
διοργανώτρια
Μεγάλη
Βρετανία.
Εκτός όμως από την
Ανδρική ομάδα και η Εθνική Νέων Ανδρών δεν κατάφερε να εκπληρώσει το
όνειρό της και να φτάσει στον Τελικό του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
Under20 στη Σλοβενία. Στην πρώτη φάση των ομίλων κέρδισε την
Ουκρανία (89-86) και την Εσθονία (91-69) και έχασε από τη Ρωσία (6664). Στη δεύτερη φάση των ομίλων, που πέρασε ως τρίτη, ηττήθηκε από
τη Γερμανία (90-68) και από την Σερβία (86-69) αλλά κέρδισε τον πιο
κρίσιμο αγώνα με τη Γαλλία (72-55) και πέρασε στους «8» καλύτερους
της Ευρώπης. Στον Προημιτελικό δεν κατάφερε να κερδίσει την πανίσχυρη
Λιθουανία που επικράτησε με 79-43. Η Ελλάδα είχε δύο ακόμα ευκαιρίες
να φτάσει μέχρι και την πέμπτη θέση της κατάταξης, αλλά έχασε στις
λεπτομέρειες από την Λετονία (76-74) και έπειτα από την «οικοδέσποινα»
Σλοβενία (80-61) και έτσι περιορίστηκε στην 8η θέση. Στον Τελικό του
Πρωταθλήματος η Λιθουανία κέρδισε τη Γαλλία με 50-49 και σκέφθηκε
Πρωταθλήτρια Νέων. Οι καλύτεροι παίκτες του Τουρνουά από Ελληνικής
πλευράς ήταν ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο Πέτρος Μελισσαράτος, ο
Τάσος Αντωνάκης και ο Σπύρος Μοτσενίγος. Η έλλειψη εμπειριών από το
Ελληνικό Πρωτάθλημα -που δημιούργησε άγχος και πίεση- ήταν ένα από
τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα των Ελλήνων αθλητών. Επίσης, η απουσία
σημαντικών παικτών όπως του Σωκράτη Ψαρόπουλου (λόγω τραυματισμού
στους κοιλιακούς) αλλά και του Λίνου Χρυσικόπουλου ήταν αισθητή στην
Εθνική U20 και τα υπόλοιπα παιδιά δεν κατάφεραν να καλύψουν τα κενά.
Παρόλα αυτά έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και έδειξαν πως το ταλέντο
υπάρχει και το μέλλον τους ανήκει!
Μυρτώ Τσιτσιού

PLOUTOS ENTERPRISES LTD
Carpets & Interiors

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 6
2. Πανιώνιος 6
3. Αστέρας Τρίπολης 6
4. Πλατανιάς 4
5. Ξάνθη 4
6. Ατρόμητος 3 -1αγ.
7. ΠΑΟΚ 3 -1αγ.
8. Παναθηναϊκός 2
9. ΠΑΣ Γιάννινα 2
10. ΟΦΗ 2
11. Αρης 1
12. Βέροια 0
13. Λεβαδειακός 0
14. ΑΕΚ 0
15. Πανθρακικός 0
16. Κέρκυρα 0

Πανιώνιος-ΟΦΗ
ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός
Πλατανιάς-Ατρόμητος

120 West 3rd Ave, Vancouver, B.C.
Tel: 604-875-6484 & 604-875-9488

Ï ê. Ãéþñãïò Áðïóôïëüðïõëïò
êáé ç åôáéñåßá ôïõ åßíáé ðñüèõìç ìå
ôçí åìðåéñßá ðïõ Ý÷ïõí óôá ÷áëéÜ êáé
óôá ðáôþìáôá îýëïõ, ìðïñåß íá óáò
äþóïõí ôçí ðïëõôéìüôåñç óõìâïëÞ
ôïõò, ðñéí ðÜñåôå ìéá áðüöáóç ãéá ôçí
áëëáãÞ óôá ÷áëéÜ êáé óôá ðáôþìáôá
ôïõ óðéôéïý Þ ôïõ ãñáöåßïõ óáò.
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Καιρός για αλλαγή Ανέκδοτα
Μητροπολίτη Σωτηρίου

Κροίσοι διαφορετικών
θρησκευμάτων συζητούν business

Κουραστήκαμε. Μπουχτίσαμε. Αγανακτήσαμε. Δεν πάει
άλλο. Καιρός για αλλαγή.

Πρώτος ο Καθολικός λέει :..
- Εχω τεράστια περιουσία και
σκέφτομαι να αγοράσω την ΗΡ!
Τότε ο Προτεστάντης απαντά : Και εγώ έχω τεράστια περιουσία,
οπότε σκέφτομαι να αγοράσω την
Apple ! O Μουσουλμάνος, τότε,
προσθέτει: - Αν είναι έτσι, εγώ που
είμαι διεθνούς φήμης ζάπλουτος,
θα αγοράσω την Microsoft! O
Εβραίος, αποτελειώνει τον καφέ
του και ενώ όλα τα μάτια είναι
καρφωμένα επάνω του, ακουμπά το
κουταλάκι στο πιάτο και δηλώνει
ήρεμα: - Κύριοι, δεν πουλάω!!!!

Η οικονομική κρίση μάς συνθλίβει. Τα λάθη μας μάς
πλακώνουν. Το βάρος της αμαρτίας μάς κυρτώνει. Μάς
καμπουριάζει. Μάς υποχρεώνει να βλέπουμε μόνο προς την
γη. Δεν μάς επιτρέπει να βλέπουμε προς τον ουρανό. Δεν
πάει άλλο. Πρέπει να αποτινάξουμε αυτόν τον ζυγό. Ζήσαμε
σάν να είμαστε μόνο γήινοι. Ξεχάσαμε την καταγωγή μας.
Ξεχάσαμε από που ήρθαμε και που πηγαίνουμε. Χάσαμε τον
προσανατολισμό μας. Δεν βλέπουμε τον αληθή προορισμό
μας. Καιρός για αλλαγή.

Χαμπάρι δε σε πήρε κανένας

Οι υποσχέσεις της πλουτοκρατίας για επίγειο παράδεισο
απεδείχθησαν ψεύτικες. Πολλοί κυβερνήτες, αντί να είναι
υπουργοί, υπηρέτες του λαού, έγιναν τύραννοι. Ζουν
σε χλιδή. Σπαταλούν το βιό μας κι εμείς υποφέρουμε.
Στενάζουμε. Φυτοζωούμε. Καιρός για αλλαγή.
«Oὐκ ἔχοµεν ὧδε µένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν µέλλουσαν
ἐπιζητοῦµεν». Τι φωνή είναι αυτή; Από πού προέρχεται;
Τίνος φωνή είναι;
Προέρχεται από τον ουρανό. Είναι η φωνή του
ουρανοβάμωνος Παύλου. Πρέπει να την προσέξουμε.
Ξέρουμε ποιοι εἴμαστε; Ξέρουμε ποιος μάς έφτιαξε; Ξέρουμε
από τι μάς έφτιαξε; Ξέρουμε τα συνθετικά μας; Ξέρουμε,
γιατί ο Δημιουργός μας μάς προόρισε;
Κάπου στον δρόμο, χάσαμε τον δρόμο. Ξεχάσαμε, ότι δεν
είμαστε μόνο ύλη, αλλά και πνεύμα. Ξεχάσαμε, ότι δεν
είμαστε μόνιμοι κάτοικοι της γης. Ξεχνούμε, ότι υπάρχει
θάνατος. Ξεχνούμε ακόμη, ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος.
Δεν ενθυμούμαστε, ότι ο θάνατος είναι απαρχή νέας ζωής.
Ο θάνατος είναι η πύλη που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Στην
καθαρότερη ζωή. Στην πνευματικότερη ζωή. Στην καλύτερη
μέθεξη στην δόξα και την την μακαριότητα του Δημιουργού
μας Θεού.
Στην αρχή της καινούργιας χρονιάς καλώ τον καθένα σας
να σκεφθούμε και να πάρουμε στα σοβαρά το νέο σύνθημά
μας «οὐκ ἔχοµεν ὧδε µένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν µέλλουσαν
ἐπιζητοῦµεν».
Να ισοζυγίσουμε και να ισορροπήσουμε την σωματική και
πνευματική ζωή μας. Να μη αδικήσουμε την ουράνια και την
επίγεια υπόστασή μας. Να ζούμε εργαζόμενοι επί της γης,
αλλά κατεργαζόμενοι συγχρόνως τα της ουράνιας ζωής μας.
Η ψυχοσωματική μας υπόσταση απαιτεί αυτή την ισορροπία.
Μόνο με αυτή την ισορροπία θα βρούμε πραγματική
ευτυχία.
Και τώρα το πρακτικό μέρος. Για την ισορροπία αυτή που
φέρνει ευτυχία, κάμε το σπίτι σου εκκλησία. Η οικογένεια
να προσεύχεται μαζί. Να τρώει μαζί. Να διασκεδάζει μαζί.
Να πηγαίνει στην εκκλησιά κάθε Κυριακή και μεγάλη γιορτή
μαζί.
Τα παιδιά να φοιτούν στο κατηχητικό σχολείο. Πουθενά
αλλού δεν θα μάθουν την ορθόδοξη πίστη μας, για την
ουράνια και επίγεια υπόστασή μας.
Όλα τα παιδιά να φοιτούν στα ελληνικά σχολεία,
απογευματινά, σαββατιανά αλλά κυρίως ημερήσια. Οι γονείς
να ξοδεύουν τα λεφτά τους για την σωστή μόρφωση των
παιδιών τους. Τι θα τα κάνεις τα λεφτά αν χάσεις τα παιδιά
σου στα ναρκωτικά, στην ασωτεία, στην αμαρτωλή ζωή;
Όλοι μας να ζούμε στη γη, αλλά να σκεφτόμαστε και τον
ουρανό. Γιατί αληθώς«οὐκ ἔχοµεν ὧδε µένουσαν πόλιν,
ἀλλὰ τὴν µέλλουσαν ἐπιζητοῦµεν».
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Μετά την ερωτική πράξη ρωτάει η
γυναίκα:
- Μήπως είσαι καταδρομέας ;;;
- Γιατί ;;; Ρωτάει αυτός με ένα
πλατύ χαμόγελο !
- Ξέρω ‘γω .... Μπήκες - βγήκες ....
Χαμπάρι δε σε πήρε κανένας !!!
Να ευχαριστήσω τον άνθρωπο!
Χτυπάει το τηλέφωνο σε μια
ραδιοεκπομπή.
- Χτες βρήκα ένα πορτοφόλι, είχε
μέσα 520 ευρώ, 2000 δολάρια, 600
λίρες
Αγγλίας και κάρτα του ιατρού
Τσιλιμίρδα Ιωάννη με διεύθυνση...,
τηλέφωνο..., κινητό....
Βάλτε του ένα καλό τραγούδι να
τον ευχαριστήσω τον άνθρωπο!
Η κυρία και ο ταύρος
Μια κυρία πηγαίνει στο Γιατρό.
- Γιατρέ μου θα ήθελα ο άνδρας
μου να γίνει πιο...πιο, ξέρετε εσείς,
πιο Ταύρος, τέλος πάντων..!
Και ο Γιατρός:
- Κυρία μου γδυθείτε... Ας
αρχίσουμε από τα κέρατα.
Στη ζυγαριά
Η σύζυγος στο σύζυγο:
- Κοίτα, με το να ρουφάς την
κοιλιά σου την ώρα που ζυγίζεσαι,
δεν πρόκειται
να δείξει λιγότερα κιλά η ζυγαριά!
- Το ξέρω, βρε Μαρίκα!
- Τότε γιατί τη ρουφάς;
- Για να δω τι γράφει η ζυγαριά!
Τώρα θα ζούσαμε και οι δύο
Πεθαίνουν δυο άνθρωποι ο
ένας από συγκοπή, ο άλλος από
πνευμονία.
Συναντιούνται στον παράδεισο και
λέει ο δεύτερος στον πρώτο:
- Πώς πέθανες;
- Από συγκοπή. Εσύ πως πέθανες;
- Από πνευμονία. Πώς την έπαθες
τη συγκοπή;
- Ήμουν στο γραφείο και με
παίρνει ένας άγνωστος τηλέφωνο
και μου λέει: η γυναίκα σου σε
κερατώνει. Παρατάω τη δουλειά,
παίρνω το αμάξι και πηγαίνω
στο σπίτι. Μπαίνω στην
κρεβατοκάμαρα...τίποτα.. Στο
μπάνιο τίποτα. Στοπατάρι τίποτα.
Στο γκαράζ τίποτα και στη κουζίνα
τίποτα και από τη χαρά μου
έπαθα συγκοπή.
- Πάρτα βλάκα! Αν άνοιγες το
ψυγείο τώρα θα ζούσαμε και οι
δύο!
Η εξαφανισμένη σύζυγος
Πάει μια γυναίκα για ψώνια στην
αγορά, αλλά δεν γυρίζει ποτέ.
Ανήσυχος ο άντρας της, πηγαίνει
μετά από 3 ημέρες στην αστυνομία
για να δηλώσει την
εξαφάνιση. Μόλις όμως γυρίζει
σπίτι, βλέπει την γυναίκα του εκεί.
- Καλά βρε γυναίκα, που χάθηκες
τόσον καιρό;
- Άστα άντρα μου. Με έπιασαν
τρεις άντρες, με πήγαν σε μια
ερημιά και με βίαζαν επί 4
συνεχόμενες ημέρες!
- Μα καλά, αφού εσύ 3 μέρες

λείπεις;
- Ε, θα πάω και αύριο!
Μακριά από τα μπούτια του
Ένας φουκαράς αποκοιμήθηκε μέρα
μεσημέρι στην πλαζ και ο ήλιος τού
κατάκαψε τα μπούτια. Τον πάνε στο
νοσοκομείο σε κακά χάλια.
Το δέρμα του ήταν κατακόκκινο,
γεμάτο φουσκάλες και οτιδήποτε
άγγιζαν τα μπούτια του και του
προκαλούσε φοβερό πόνο.
Ο γιατρός τού έγραψε ενδοφλέβιες
ενέσεις με νερό και ηλεκτρολύτες,
ένα ήπιο ηρεμιστικό και Βιάγκρα.
Ξαφνιασμένη η νοσοκόμα ρώτησε:
- Τι καλό θα τού κάνει το Βιάγκρα
σ` αυτή την κατάσταση;
Και ο γιατρός:
- Θα κρατάει το σεντόνι μακριά από
τα μπούτια του.
Θα μείνεις χωρίς φίλους
Μπαίνει ο σύζυγος αιφνιδιαστικά
στο σπίτι του και βλέπει την
γυναίκα του στο
κρεβάτι με τον καλύτερο του φίλο.
Βγάζει το πιστόλι και μπαμ μπαμ
καθαρίζει τον φίλο του.
Μετά από μια μικρή σιωπή, λέει η
γυναίκα του:
- Τάκη, έτσι όπως πας σε λίγο θα
μείνεις χωρίς φίλους!!!!!
Απόφοιτος του Harvard
Ένας φρέσκος απόφοιτος του
Harvard στα οικονομικά, πάει
για συνέντευξη σε μια τράπεζα
προκειμένου να τον προσλάβουν.
Εκεί που τελείωνε η συνέντευξη,
τον ρωτάει ο διευθυντής: «Και
για να κλείσουμε, σε τι επίπεδο
θα ήθελες να κυμαίνεται ο μισθός
σου;» «Κοιτάξτε, γύρω στα
8.000 ευρώ το μήνα, καθαρά,
λαμβάνοντας υπ όψη και τα
διάφορα προνόμια που θα μου
παρέχετε.» «Ωραία κοίτα, τι θα
έλεγες για 5 εβδομάδες το χρόνο
άδεια, 14 μισθούς το χρόνο,
πλήρης ασφαλιστική κάλυψη και
αυτοκίνητο της εταιρείας, μια
BMW Ζ4 καμπριολέ;» «Ουάου,
θα αστειεύεστε!» «Ναι, αλλά εσύ
άρχισες!!!!»
Δεν έχεις τα κότσια
Ο αρχινονός της νύχτας
κατευθύνεται με τον δικηγόρο του
σε ένα απομονωμένο σπίτι όπου
κρατείται αιχμάλωτος κάποιος
που έκλεψε λεφτά από την Μαφία.
Μπαίνοντας στον χώρο, φωνάζει
εκνευρισμένος ο αρχινονός: Πες μου που έχεις κρύψει τα 3
εκ. ευρώ; Καμία απάντηση. Πιο
δυνατά και φανερά εκτός εαυτού
αυτήν την φορά: - Θα σου τινάξω
τα μυαλά στον αέρα αν δεν μου
πεις που έχεις τα 3 εκ. ευρώ! Ο
δικηγόρος τον διακόπτει… - Κύριε,
δεν σας καταλαβαίνει γιατί είναι
κωφάλαλος! Μπορώ να συνεννοηθώ
μαζί του με νοήματα αν θέλετε. Ωραία, ρώτησέ τον που έχει κρύψει
τα 3 εκ. ευρώ. Ο δικηγόρος κάνει
νοήματα και με τον ίδιο τρόπο ο
αιχμάλωτος του «απαντά»: «Δεν
λέω τίποτα!» - Τι είπε τώρα; Κύριε, λέει ότι δεν θα μιλήσει! Ο
αρχινονός, βγάζει ένα όπλο και του
το βάζει στο κεφάλι! - Και τώρα
ξαναπές του πως αν δεν μου πει,
θα τον εκτελέσω! Ο δικηγόρος
με νοήματα του μεταβιβάζει και
εκείνος με τον ίδιο τρόπο «απαντά»
φοβισμένος: «Εντάξει, εντάξει! Τα
έχω κρύψει στην εκκλησία, μέσα
στο καμπαναριό!» Ο αρχινονός
περιμένει με αγωνία. - Τι σου είπε;
Ο δικηγόρος ξεροκαταπίνει και
απαντά: - Λέει ότι δεν έχετε τα
κότσια να τον πυροβολήσετε!!
Η εξέλιξη του Άνδρα
Όταν ο Θεός δημιούργησε το
γάιδαρο του είπε - Θα δουλεύεις
από το πρωί ως το βράδυ και θα
κουβαλάς βαριά πράγματα στην
πλάτη σου. Θα τρως χόρτα και θα
έχεις πολύ λίγη νοημοσύνη. Θα
ζεις 50 χρόνια. Τότε ο γάιδαρος του
απάντησε: - 50 χρόνια τέτοια ζωή,
είναι πολύ σκληρό. Δώσε μου μόνο
30 χρόνια. Έτσι κι έγινε. Μετά ο
Θεός δημιούργησε το σκύλο και του

είπε: - Σαν σκύλος, θα φυλάς την
ιδιοκτησία του ανθρώπου και θα
είσαι ο πιο αφοσιωμένος φίλος του.
Θα τρως ότι περισσεύει από τον
άνθρωπο και θα ζεις για 25 χρόνια.
Τότε ο σκύλος του απάντησε: Θεέ μου, 25 χρόνια τέτοια ζωή,
δεν αντέχεται. Δώσε μου μόνο 10
χρόνια. Έτσι κι έγινε. Μετά ο Θεός
δημιούργησε τον πίθηκο και του
είπε: - Θα πηδάς από δέντρο σε
δέντρο και θα συμπεριφέρεσαι σαν
βλάκας. Θα κάνεις το γελωτοποιό
και θα ζεις για 20 χρόνια. Τότε ο
πίθηκος του απάντησε: - Θεέ μου,
20 χρόνια σαν γελωτοποιός του
κόσμου, πάει πολύ. Δώσε μου μόνο
10 χρόνια. Έτσι κι έγινε. Τελικά ο
Θεός, δημιούργησε τον άντρα και
του είπε: - Είσαι άντρας. Το μόνο
λογικό ον που θα κατοικεί στη γη.
Θα χρησιμοποιείς τη νοημοσύνη
σου για να επιβάλλεσαι στα αλλά
δημιουργήματα. Θα εξουσιάζεις
τη γη και θα ζεις για 20 χρόνια.
Τότε ο άντρας του απάντησε: - Θεέ
μου, να είμαι άντρας μόνο για 20
χρόνια δεν αρκεί. Δώσε μου σε
παρακαλώ τα 20 χρόνια που άφησε
ο γάιδαρος, τα 15 χρόνια που
άφησε ο σκύλος και τα 10 χρόνια
που άφησε ο πίθηκος. Έτσι κι έγινε.
Από τότε ο άντρας ζει, 20 χρόνια
σαν άντρας, μετά παντρεύεται και
δουλεύει 20 χρόνια σαν γάιδαρος
και από το πρωί ως το βράδυ
κουβαλά τα βάρη. Μετά, αποκτά
παιδιά και ζει 15 χρόνια σαν
σκύλος φρουρώντας το σπίτι και
την περιουσία του, τρώγοντας ότι
περισσεύει από την οικογένεια. Και
αφού γεράσει πια, ζει σαν πίθηκος,
συμπεριφέρεται σαν βλάκας και
κάνει το γελωτοποιό στα εγγόνια
του.
Τι λέμε;
Μια φορά πήγαν στην παραλία η
Αννούλα, η μητέρα της και η γιαγιά
της. Η γιαγιά της δίνει λεφτά για
να πάρει παγωτό. Η Αννούλα κάνει
να φύγει, αλλά την σταματάει η
μητέρα της και της λέει: - Αννούλα,
τί λέμε όταν μας δίνουν κάτι; Η
Αννούλα δεν ξέρει τι να πει και
τότε η μαμά της την βοηθάει λίγο.
- Τι λέω εγώ στον μπαμπά όταν
μου δίνει λεφτά; – Ααα!!! λέει η
Αννούλα. «Τί μόνο αυτά έχεις;»
Ο παπάς και η καλόγρια
Ένας παπάς και μία καλόγρια
χάνονται σε μία χιονοθύελλα κι
εκεί που περπατούσαν εντελώς
αποπροσανατολισμένοι ξαφνικά
βλέπουν ένα ωραίο σπίτι.
Ανοίγουν την πόρτα και μπαίνουν
μέσα, αλλά δεν ήταν κανείς. Δεν
πειράζει σκέφτηκαν και πήγαν
να κοιμηθούν, αλλά υπήρχε μόνο
ένα κρεβάτι κι έτσι ο παπάς το
παραχώρησε στην καλόγρια και θα
κοιμόταν ο ίδιος στο πάτωμα μέσα
σε έναν υπνόσακο. Εκεί που είχε
ξαπλώσει αυτός και είχε κλείσει
και το φερμουάρ του υπνόσακου,
του λέει η καλόγρια: - Πάτερ,
κρυώνω. - Αδερφή, κάτσε στο
κρεβάτι, θα πάω να σου φέρω
εγώ να σκεπαστείς. Πάει μέσα,
ανοίγει τη ντουλάπα, της φέρνει μία
κουβέρτα. Ξαναπέφτει για ύπνο στο
πάτωμα, όταν μέσα σε δύο λεπτά:
- Πάτερ, ακόμα κρυώνω. - Αδερφή,
μην ανησυχείς, θα σου φέρω εγώ
κουβέρτα. Πάει πάλι μέσα, ανοίγει
τη ντουλάπα και της φέρνει κι άλλη
κουβέρτα. Ξαναπέφτει για ύπνο,
οπότε γυρνάει σε ένα λεπτό πάλι η
καλόγρια: - Πάτερ, κάνει πολύ κρύο
γιατί εγώ ακόμα κρυώνω. - Αδερφή,
κοίτα. Είμαστε μόνοι μας στη μέση
του πουθενά και δεν μας βλέπει
κανένας. Θα σε πείραζε για απόψε
να κάνουμε σαν να ήμασταν ένα
παντρεμένο ζευγάρι και να κάνουμε
ότι κάνει ένα παντρεμένο ζευγάρι;
- Όχι πάτερ, δεν θα με πείραζε. - Ε
τότε σήκω πάνω και πάρε την μόνη
σου την καταραμένη την κουβέρτα!
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Ξεκίνησαν οι 14οι Παραολυμπιακοί αγώνες 2012
Ολυμπιακός… «Διαφωτισμός» - Κεντρικό
πρόσωπο ο Στίβεν Χόκινγκ
Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

Αντώνης Ανακέφαλος

Με τη θεωρία του “BIG BANG” ξεκίνησε η 14η τελετή των Παραολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο διάρκειας
3,5 ωρών σε ένα κατάμεστο ολυμπιακό στάδιο και ταξίδεψαν τους 80.000 θεατές που βρίσκονταν μέσα στο
στάδιο καθώς και τους 1 δισεκατομμύριο τηλεθεατές στο θαύμα της επιστήμης, η οποία άλλαξε την κοσμοθεωρία
του κόσμου στο πέρασμα των χρόνων.Η φωνή της RIHANNA και τα χορευτικά των “Flowless” άνοιξαν το
stage! Φαντασμαγορικές σκηνές, πολύ τραγούδι και ρυθμός, στόλισαν την φαντασμαγορική τελετή έναρξης που
ολοκληρώθηκε γύρω στη 01:30!
Η Ελλάδα μπήκε 61η με 61 αθλητές
στην αποστολή της…σε αυτό το
σημείο να τονίσουμε ότι το γήπεδο
ήταν γεμάτο και οι διοργανωτές ήταν
ευχαριστημένοι αφού δεν υπήρχε
εισιτήριο ούτε για δείγμα.
Οι αθλητές παρέλασαν πολύ
χαρούμενοι και υπερήφανοι και ο
κόσμος τους αποθεώνει!Ήταν μια
πραγματική γιορτή του αθλητισμού
και της δύναμης, αυτών των περίπου
4.200 αθλητών.
Ο Στίβεν Χόκινγκ, ο σπουδαιότερος
Βρετανός αστροφυσικός, ο οποίος
πάσχει από ασθένεια του νευρομυϊκού
συστήματος και βρίσκεται σε
αναπηρικό αμαξίδιο, ήταν το κεντρικό πρόσωπο της τελετής έναρξης των 14ων Παραολυμπιακών Αγώνων «Λονδίνο
2012». Η τελετή, τίτλος της οποίας ήταν «Διαφωτισμός», σηματοδότησε την έναρξη του δεύτερου μεγαλύτερου
αθλητικού γεγονότος του πλανήτη για το 2012, αφού σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 4.200 αθλητές και
αθλήτριες από 166 χώρες.
Η παρολυμπιακή σημαία εισήλθε στο στάδιο στα χέρια οκτώ μελών της βρετανικής εθνικής ομάδα μπάσκετ με
αμαξίδιο.
Ξεχωριστή στιγμή ήταν το φιλμ μικρού μήκους του ανάπηρου
σκηνοθέτη, Λου Μπιρκς το οποίο εμφανίστηκε στις κεντρικές
οθόνες του σταδίου όταν ακουγόταν ο Παραολυμπιακός Ύμνος.
Η τελετή, που έγινε παρουσία της βασίλισσας Ελισάβετ, μετέφερε
τους 80.000 θεατές και τo σχεδόν ένα δισεκατομμύριο των
τηλεθεατών σε όλον τον κόσμο, στην περίοδο του Διαφωτισμού,
μια εποχή εξελίξεων και δημιουργίας του κόσμου στον οποίο
ζούμε σήμερα. Μετέφερε τους θεατές σε ένα ταξίδι ανακάλυψης
μέσα από το θαύμα της επιστήμης, η οποία άλλαξε την
κοσμοθεωρία του κόσμου στο πέρασμα των χρόνων. Μέσα από
τα μάτια της Μιράντα, του κεντρικού πρωταγωνιστή της τελετής,
ενός κοριτσιού καθισμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο και το οποίο
βρισκόταν στην κορυφή της σφαίρας που απεικόνιζε τον πλανήτη
γη, οι θεατές είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις
διανοητικές και συναισθηματικές απαντήσεις στα πράγματα που
ανακάλυπτε. Από το μήλο του Νεύτωνα, το παγκόσμιο βιβλίο της
διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.α.
Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής «Λονδίνο 2012»,
Σεμπάστιαν Κόου καθώς και ο πρόεδρος της Διεθνούς
Παραολυμπιακής Επιτροπής, Φίλιπ Κρέιβεν, κατά τη διάρκεια
της ομιλίας τους αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στη σημασία
των Παραολυμπιακών Αγώνων, στις Παραολυμπιακές αξίες
και ιδεώδη, στην επιστροφή των Αγώνων στη χώρα όπου
«γεννήθηκαν» κ.α.
Οκτώ μέλη της βρετανικής εθνικής ομάδα μπάσκετ με καρότσι νέων, μετέφεραν στο χώρο του σταδίου την
παραολυμπιακή σημαία, ενώ κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του Παραολυμπιακού Ύμνου, στις κεντρικές οθόνες
του σταδίου παιζόταν ένα φιλμ μικρού μήκους του ανάπηρου σκηνοθέτη, Λου Μπιρκς.
Η Φλόγα αφού πέρασε από τους Παραολυμπιακούς αθλητές, Τζο Τάουνσεντ στον Ντέιβιντ Κλαρκ, κατέληξε στην
κάτοχο του χρυσού μεταλλίου στους αγώνες της Ρώμης το 1960, Μάργκαρετ Μάουγκαν, η οποία και άναψε το
βωμό.
Γνωστοί καλλιτέχνες έντυσαν μελωδικά και χορευτικά την τελετή. Στην επαγγελματική ομάδα συμμετείχαν 73
κωφοί και ανάπηροι καλλιτέχνες. Οι εθελοντές που συμμετείχαν στην τελετή έφτασαν τους 3.250 από όλον τον
κόσμο και από ηλικία από 10 έως 80 ετών. Μεταξύ αυτών και 75 παιδιά που επιλέχθηκαν από τρία σχολεία έξι
διαφορετικών περιοχών του Ανατολικού Λονδίνου, αλλά και ο Ρότζερ Γουίνφιλντ, ο οποίος ως παιδί συμμετείχε
ως σημαιοφόρος και στους θερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες του 1984 στο Στόουκ Μάντεβιλ. Μεταξύ των
εθελοντών συμπεριλαμβάνονται επίσης 27 χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου, εννέα με νοητική αναπηρία, 27
κωφάλαλοι, τρεις με σύνδρομο Down, ένας με ακρωτηριασμό και ένας αυτιστικός.
Η ελληνική ομάδα παρέλασε 61η με σημαιοφόρο τον Χρήστο Ταμπαξή, ενώ στην 38η θέση παρέλασε και η Κύπρος
με σημαιοφόρο την Καρολίνα Πελενδρίτου. Σημαιοφόρος της Νοτίου Αφρικής ήταν ο Όσκαρ Πιστόριους.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΟΝ ΈΛΛΗΝΑ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟ
Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός, κ. Αντώνης Σαμαράς, ενόψει των 14ων Παραολυμπιακών Αγώνων που ξεκινούν την
Παρασκευή στο Λονδίνο, απέστειλε επιστολή στον Ολυμπιονίκη Χρήστο Ταμπαξή, σημαιοφόρο της Ελληνικής
αποστολής.
Προς τον
Ολυμπιονίκη Χρήστο Ταμπαξή,
Σημαιοφόρο της Ελληνικής αποστολής στους 14ους
Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου.
Αγαπητέ Χρήστο,
Σε λίγες ώρες, μαζί με τους συναθλητές σου, κρατώντας τη Γαλανόλευκη σημαία μας, θα κάνετε την είσοδό σας,
πρώτοι μεταξύ των πρώτων, στο στάδιο του Λονδίνου, για την ωραία μάχη των 14ων Παραολυμπιακών αγώνων.
Ο δικός σας, όμως, αγώνας ξεχωρίζει, γιατί είναι αγώνας γενναιότητας, ψυχής, θάρρους, αγάπης για τον αθλητισμό
και πίστης στα ιδεώδη που γέννησε η Πατρίδα μας. Πάνω από όλα, όμως, είναι για όλους μας μάθημα και θετικό
παράδειγμα!
Είμαι βέβαιος ότι θα τιμήσετε, με δύναμη και αξιοπρέπεια, επάξια την Πατρίδα, σε μία σπουδαία μάχη.
Εύχομαι σε όλη την Ελληνική Αντιπροσωπεία,
Καλή Επιτυχία.
Ο Πρωθυπουργός
Αντώνης Κ. Σαμαράς».
Η κυπριακή συμμετοχή
Με σημαιοφόρο τη χρυσή παραολυμπικονίκη της Αθήνας 2004 και του Πεκίνο 2008, κολυμβήτριά μας Καρολίνα
Πελενδρίτου, παρέλασε η κυπριακή αποστολή στην τελετή έναρξης.
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UNIT #3 7424 HUME AVE
DELTA B.C., V4G 1C5

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

ΘΕΜΑ: Η γιαγιά Έκθεση της μαθήτριας Ν.Κ. - Γ’ τάξη
Δημοτικού - Σχολικό έτος 2011-2012 στις 08/02/2012
Όταν ο μπαμπάς έκλεισε το μαγαζί
(γιατί κανείς δεν έμπαινε πια να
ψωνίσει κι έτσι δεν μπορούσε να
πληρώνει νοίκι και ΤΕΒΕ) κι η μαμά
απολύθηκε, ήρθε να μείνει μαζί
μας η γιαγιά απ’ το χωριό. Η γιαγιά
είναι πολύ καλή και πολύ πλούσια.
Παίρνει 300 ευρώ σύνταξη απ’ τον
ΟΓΑ και τώρα που μένει μαζί μας
μας τα δίνει κι είμαστε κι εμείς πολύ
πλούσιοι.
Χτες φάγαμε ψάρια, που είναι

καλό και ακριβό φαί. Είμαστε όλοι
χαρούμενοι και δεν καταλάβαμε γιατί
η Μαμά είπε στον Μπαμπά θυμωμένη
«Μα για όνομα! Χρυσόψαρα θα
φάμε, βρε Σταμάτη;». Κι ο Μπαμπάς
(που η Μαμά τον λέει Σταμάτη) είπε
«όλα τα κινέζικα είναι πιο φτηνά,
ακόμα και τα ψάρια. Με τη σύνταξη
της μάνας μου τι ήθελες να φάμε;
Μπαρμπούνια;» Και μετά η Μαμά
δεν είπε τίποτα και καθήσαμε όλοι
στο τραπέζι να φάμε τα χρυσόψαρα.

Μετά η γιαγιά πέθανε. Δεν ξέρω αν
έφταιγε το χρυσόψαρο που έφαγε
ή αν πέθανε από μόνη της, ξέρω
μονάχα πως ο Μπαμπάς και η Μαμά
πολύ λυπηθήκανε και κλαίγανε
και λέγανε «τι θα κάνουμε, τώρα,
χωρίς την σύνταξη, Παναγία μου;»
και η Παναγία τους λυπήθηκε και
τους είπε να βαλσαμώσουμε τη
γιαγιά, όπως ο θείος Λεωνίδας είχε
βαλσαμώσει εκείνο το κεφάλι από το
γουρούνι το άγριο που είχε σκοτώσει
στο κυνήγι και το είχε βάλει στον
τοίχο της σάλας, στο σπίτι του στο
χωριό. Εμείς της γιαγιάς δεν της

βαλσαμώσαμε μόνο το κεφάλι.
Ολόκληρη τη βαλσαμώσαμε γιατί,
όπως είπε κι ο Μπαμπάς «δική μας
είναι η γιαγιά κι ό,τι θέλουμε την
κάνουμε».
Έτσι τώρα έχουμε τη γιαγιά
συνέχεια μαζί μας και παίρνουμε
και τη σύνταξη του ΟΓΑ και
είμαστε πάντα πλούσιοι. Μόνο που
τα βράδυα, όταν μαζευόμαστε τα
παιδιά κοντά στο τζάκι, η γιαγιά δεν
μας λέει παραμύθια, παρά κάθεται
ακούνητη, αμίλητη κι αγέλαστη,
όπως ο Μπέρνυ στην ταινία «Τρελλό
γουηκέντ στου Μπέρνυ», που είχα
δει στην τηλεόραση, όταν έπαιζε.
Τώρα δεν παίζει γιατί μας έχουνε
κόψει το ρεύμα. Όμως τον Μπέρνυ
δεν τον είχανε βαλσαμώσει καλά και
μάζευε μύγες, ενώ εμείς τη γιαγιά
τέλεια την κάναμε!

Καμιά φορά, για να την βλέπει η
γειτονιά (έτσι λέει ο Μπαμπάς), την
βγάζουμε έξω και την στήνουμε
όρθια δίπλα στην αυλόπορτα.
Μοιάζει, τότε, η γιαγιά μ’ εκείνον
τον ξύλινο ινδιάνο που στήνουν έξω
από τα καπνοπωλεία στην Αμερική.
Και μια φορά ξεχάσαμε να τη
μαζέψουμε κι έβρεξε πολύ κι έγινε
μούσκεμα. Και ύστερα τη βάλαμε
κοντά στο τζάκι να στεγνώσει, αλλά
μάλλον τη βάλαμε πολύ κοντά κι
άρπαξε φωτιά. Ευτυχώς ο Μπαμπάς
πρόλαβε και την έσβησε γρήγορα,
αλλά μας μάλωσε γιατί «κοντέψαμε
να αφανίσουμε το μοναδικό μας
εισόδημα».

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

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

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

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

Απίστευτος θάνατος 30χρονης ομογενούς
Την έπνιξε το νυφικό της!

Απαγορεύθηκε σε Έλληνες υπηκόους να αγοράζουν σπίτια και
οικόπεδα στην Κωνσταντινούπολη, στην Ανδριανούπολη και
στη μικρασιατική ακτή, δηλαδή την ιωνική γη που φυσικά είναι
ελληνική από το 1500 π.Χ., με νόμο της κυβέρνησης Ερντογάν!
Την στιγμή που κάποιοι ( δηλαδή ποιοι κάποιοι, σχεδόν όλοι) οι
Έλληνες πολιτικοί που καταλαμβάνουν θέσεις πρωθυπουργών,
υπουργών Εξωτερικών, υπουργών Άμυνας, υπουργών
Οικονομικών κλπ. κάνουν επίδειξη ραγιαδισμού στις σχέσεις
με την Άγκυρα και συναγωνίζονται στην προέκλυση τουρκικών
επενδύσεων φτάνοντας στο ησμείο να πούλάβε οι ξεφτιλισμένοι
ακόμα και ακριτικά λιμάνια, στην Τουρκία, περιέλαβαν τους
Έλληνες στην κατηγορία των χωρών οι οποίοι απαγορεύεται
να αποκτούν περιουσία εντός Τουρκίας. Ποιες είναι οι άλλες
χώρες; Συρία, Αρμενία και Βόρειος Κορέα! Η Άγκυρα έστειλε
επιστολή σε όλες της τις πρεσβείες στο εξωτερικό προτρέποντας
τις διπλωματικές της αποστολές να προωθήσουν το πρόγραμμα
προσέλκυσης επενδύσεων ενώ πρόκειται να επιστρατευτούν μέχρι
και αστέρια του σινεμά της χώρας σε μία προσπάθεια να φέρουν
από τις αραβικές χώρες αλλά και αυτές του Κόλπου πετροδολάρια.
Οι πολίτες της Ελλάδας δεν θα μπορούν να επενδύσουν σε 28
παράκτιες επαρχίες στη Μικρά Ασία, συμπεριλαμβανομένης της
Κωνσταντινούπολης ενώ δεν υπάρχει καμία ανάλογη απαγόρευση
για τους Τούρκους υπηκόους, οι οποίοι μπορούν ελεύθερα να
αγοράσουν τα πάντα στην Ελλάδα, αρκεί να πληρώσουν! Και
δεν περιορίζονται μόνο στην απαγόρευση αγοράς, αλλά ακόμα
και στις γονικές παροχές. Σύμφωνα με τον Αττίλα Λοκ, δικηγόρο
της Κωνσταντινούπολης «οι Έλληνες πολίτες δεν επιτρέπεται
να αγοράσουν περιουσία στην παράκτια περιοχή γύρω από
την Τουρκία κι εάν ένας Έλληνας κληρονομούσε περιουσία θα
έπρεπε να τη διεκδικήσει δικαστικά μέσα σε ένα μήνα, καθώς
δεν δικαιούταν να έχει περιουσία εκεί». Στην χώρα των ραγιάδων
αγοράζουν τουρκικά σίριαλ κατά κόρον τα ιδιωτικά κανάλια που
εκπέμπουν από συχνότητες που αποτελούν δημόσια περιουσία,
στο Αιγαίο, μέχρι τις ακτές της Μακεδονίας, Θεσσαλίας ακόμα και
Πελοποννήσου, ακούγονται τουρκικοί ραδιοσταθμοί (τεράστια η
ισχύς των πομπών τους) και όλα μας προετοιμάζουν για την νέα
“τουρκοκρατία” έστω άλλη μορφής, πιο “μοντέρνας”... Τμήμα
ειδήσεων defencenet.gr

Σάββατο, 25 Αυγούστου 2012

Αυξάνονται οι Ελληνίδες
που κάνουν παιδί μετά τα 40
Οι περισσότερες Ελληνίδες πλέον, είτε δεν κάνουν καθόλου παιδιά
είτε περιμένουν μετά τα 40 προκειμένου να γίνουν μητέρες. Μη
φανταστείτε πάντα ότι η ανάγκη για καριέρα και η επιθυμία να
ζήσουν τη ζωή τους είναι τα κίνητρα αυτής της καθυστέρησης.
Αυτό το φαινόμενο, όχι μόνο είναι επικίνδυνο για την υγεία των
γυναικών καθώς το σώμα δυσκολεύεται σημαντικά να φέρει σε
πέρας μία πρώτη εγκυμοσύνη σε αυτή την ηλικία αλλά εντείνει
και το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Σε έθνος υπερηλίκων
εξελίσσεται η Ελλάδα, κρούουν των κώδωνα του κινδύνου οι ειδικοί.
Η οικονομική στενότητα δυσκολεύει πάρα πολύ τους ρυθμούς ζωής
των νεαρών ζευγαριών, τα οποία θέτουν ακόμη και την απόκτηση
ενός παιδιού, συχνά στο περιθώριο- ενώ η απόκτηση μεγάλης
οικογένειας καθίσταται πλέον σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
Οι περισσότερες κυήσεις σε αυτή την ηλικία, οι πρώτες τουλάχιστον
συχνά πρέπει να διακοπούν ενώ οι δυσκολίες στη σύλληψη είναι
μεγάλες. Δεν είναι λίγες οι φορές που τα όχι και τόσο νεαρά πια
ζευγάρια που επιθυμούν την απόκτηση ενός παιδιού, καταφεύγουν
στην τεχνητή γονιμοποίηση- όχι όλα- μιας και τα χρήματα και για
αυτή τη λύση ξεπερνούν τις δυνατότητες των περισσοτέρων. Τέλος,
εκτός από χώρα υπερηλίκων, η Ελλάδα αποτελεί και επίτιμο έθνος της
καισαρικής. Ναι μεν αρκετοί μαιευτήρες τη συνιστούν προκειμένου
να βγάζουν περισσότερα χρήματα και να μην ταλαιπωρούνται με
πολύωρες γένες... σε αυτή την ηλικία όμως συνήθως κρίνεται
απαραίτητη.

Ποιο απωθητικό
μαγιό δεν γίνετε !!!

Αντώνης Ανακέφαλος

Μια νεαρή Ελληνίδα πνίγηκε πέφτοντας κατά λάθος σε ποταμό την ώρα που πόζαρε για
φωτογραφίες του γάμου της.
Η αστυνομία επιβεβαίωσε πως η
30χρονη Μαρία Πανταζόπουλος
από το Λαβάλ πνίγηκε σε
ποταμό του Κεμπέκ κατά τη
φωτογράφιση με το νυφικό της.
Σύμφωνα με την αναφορά
της αστυνομίας, η Μαρία
Πανταζόπουλος στεκόταν 15 με
30 εκατοστά από το ποτάμι καθώς
πόζαρε για φωτογραφίες.
Παραπατώντας έπεσε στο ποτάμι
αλλά δεν μπόρεσε να κολυμπήσει
γιατί το νυφικό της με τα βαριά
στολίσματα και το πλούσιο
ύφασμα την βύθισε αμέσως.
Σοκαρισμένος ο φωτογράφος
άρχισε να φωνάζει για
βοήθεια, ούτε όμως ο βοηθός
του κατάφερε τίποτα. Οταν
η κοπέλα έχασε τις δυνάμεις
της και εγκατέλειψε την
προσπάθεια να σωθεί, ο
Παγάκης βούτηξε ξανά και
ξανά για να τη βρει, χωρίς
όμως να το καταφέρει.
Λίγη ώρα αργότερα η
αστυνομία είχε καταφθάσει
επιτόπου και δύο αστυνομικοί
βούτηξαν στα νερά για να
εντοπίσουν την 30χρονη.
Τελικά, τη μακάβρια
ανακάλυψη έκανε αυτοδύτης
της περιοχής που άκουσε για το συμβάν κι έσπευσε να βοηθήσει. Οσο για τον φωτογράφο και τον
βοηθό του, μεταφέρθηκαν σε κατάσταση σοκ σε τοπικό νοσοκομείο.
Η αστυνομία του Κεμπέκ την εντόπισε 4 ώρες μετά το τραγικό ατύχημα, καθώς ένας δύτης την
ανέσυρε από τα νερά του ποταμού,.
Η κοπέλα είχε παντρευτεί στις 9 Ιουνίου αλλά ήθελε περισσότερες φωτογραφίες με το νυφικό της
στο ποτάμι. Φίλοι της λένε ότι συμμετείχε σε μια καινούρια μόδα που λέγεται Trash The Dress,
σύμφωνα με την οποία οι νύφες ποζάρουν καταστρέφοντας το νυφικό τους σε διάφορα τοπία, όπως
θάλασσες, λίμνες, ποταμούς.
Η Μαρία Πανταζόπουλος, που ήταν κτηματομεσίτρια, φοίτησε στο ημερήσιο σχολείο Δημοσθένης
του Λαβάλ και ήταν ένα πολύ ζεστό και φιλικό κορίτσι, δήλωσε στο ΑΜΠΕ η πρώην συμμαθήτριά
της Αθηνά Διαμάντη.
Και είναι τραγική ειρωνεία το γεγονός ότι, σύμφωνα με μαρτυρία ενός άλλου φωτογράφου, το ίδιο
περιστατικό είχε συμβεί σε άλλη νύφη πριν από λίγο καιρό, εκείνη όμως κατάφερε να σωθεί.

To σύγχονο θαύμα του Μωυσή
Το νησί Jindo είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί στην Κορέα, δίπλα στα νησιά Jejudo και Geojedo. Αποτελείται
από 250μικρότερα νησιά, και είναι διάσημο για
την εμφάνιση ενός στεγνού δρόμου στη μέση της
θάλασσας, κοντά στο τέλος του Φεβρουαρίου και
τα μέσα Ιουνίου του σεληνιακού ημερολογίου.
Δεδομένου ότι μοιάζει με απόσπασμα της Παλαιάς
Διαθήκης στο βιβλίο της Εξόδου, η εκδήλωση
ονομάζεται «Το θαύμα του Μωυσή». Όταν
αποσύρονται τα νερά δημιουρείται ένας δρόμος
περίπου 30-40 μέτρων σε πλάτος και 2,8 χιλιόμετρα
σε μήκος, ο οποίο παραμένει για περίπου μία ώρα
πριν χαθεί και πάλι κάτω από τα νερά της θάλασσας.
Σύμφωνα με το θρύλο, πολύ καιρό πριν, υπήρχαν
πολλές τίγρεις στο νησί Jindo.

Όταν οι τίγρεις άρχισαν να εμφανίζονται συχνά στο χωριό,
οι άνθρωποι αναζήτησαν καταφύγιο στο νησί Modo. Το νησί
ουσιαστικά εκκενώθηκε και έμαινε μόνο μια ηλικιωμένη
γυναίκα, η Bbyong, η οποία προσευχόταν καθημερινά στο
Yongwang, θεό του ωκεανού, να την αφήσει να δει ξανά την
οικογένειά της και πάλι. Γύρω από τον Φεβρουάριο, Yongwang εμφανίστηκε στο όνειρό της και της είπε, «θα στείλω
ένα ουράνιο τόξο στη θάλασσα αύριο. Βάδισε πάνω σε αυτό
και θα διασχίσεις τη θάλασσα». Την επόμενη μέρα η γριά
Bbyong βγήκε στη θάλασσα και προσευχήθηκε ξανά, και
καθώς το ουράνιο τόξο εμφανίστηκε, το θαλασσινό νερό διαχωρίστηκε και δημιουργήθηκε ο δρόμος. Μέσα από
αυτό το δρόμο, η οικογένειά της και οι άλλοι χωρικοί γύρισαν πίσω στο νησί. Από τότε, όταν η θάλασσα υποχωρεί
και δημιουργείται ο δρόμος, οι άνθρωποι γιορτάζουν το φαινόμενο, με γιορτή προς τιμήν του θεού Yeongdeung
και θυμούνται τη γριά Bbyong. Κατά τη διάρκεια της γιορτής, εκτελούνται παραδοσιακοί χοροί και το νησί Jindo
προσελκύει πολλούς τουρίστες.

13 Γνώμη

Ελλάδα-Ισραήλ.Η Ισχυρή Συμμαχία που
θα σημάνει την έξοδο απο την κρίση

Συλλήψεις στο Πανεπιστήμιο
του Μόντρεαλ

Αντώνιος Γ. ΜΠ. Υποστράτηγος (ε.α.)

Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

Ο Ενεργειακός Παγκόσμιος χάρτης έχει δείξει πλέον ότι οδεύει προς επικαιροποίηση και απο ότι
φαίνεται , πόλο ενδιαφέροντος του Δυτικού Κόσμου , ώς προς τα νέα ενεργειακά κοιτάσματα , αποτελεί η
Μεσόγειος και ειδικά η θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου και της Κρήτης . Έχουμε εξηγήσει σε παλαιότερο
άρθρο ότι η ύπαρξη κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στα χωρικά ύδατα της Ελλάδος ,
την καθιστά αυτομάτως στρατηγικό εταίρο των συμμάχων μας Ισραηλινών , Αμερικανών , Άγγλων και
του επονομαζόμενου Δυτικού Κόσμου εν γένει . Είναι πραγματικά λυπηρό ότι ορισμένοι κρατικοδίαιτοι
δημόσιοι υπάλληλοι , φορείς κρατικής εξουσίας και διαπλεκόμενα δημοσιογραφικά συμφέροντα , που
έχασαν τα προνόμιά τους αρχικά απο τις Κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Παπαδήμου , και όλως τυχαίως
ανήέχουν συγκεντρωθεί στο χυδαίο σχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ του προδοτικού ΚΚΕ και φυσικά της
γραφικής ΧΑ , έχουν θέσει στο τραπέζι λαικίστικων συζητήσεων το τεράστιο αυτό πλεονέκτημα μας .

Σε συλλήψεις προέβη η αστυνομία για την αντιμετώπιση των
ταραχών σήμερα το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ,
στον Καναδά. Η αστυνομία επενέβη για να διαλύσει διαδήλωση
πολλών δεκάδων φοιτητών, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για

Ενώ ο Ελληνικός λαός , πρόθυμα , έχει κατεβάσει το κεφάλι και δίνει τον αγώνα του , το περίσσευμά
του για να διασωθεί τόσο η χώρα απο την χρεοκοπία , όσο και η Ευρωπαϊκή της προοπτική , έχουμε
κάποιους ΣΥΡΙΖΑΙΪΚΗΣ νοοτροπίας και αντιλήψεων δημόσιους υπαλλήλους , κρατικούς λειτουργούς
δημοσιογράφους κλπ οι οποίοι να θεωρούν ότι πρέπει να κατασπαταλήσουμε τα ενεργειακά κοιτάσματα
της Ελλάδος , ποντάροντας στο γιγαντισμό του ογκώδους δημόσιου τομέα , σε παχυλά εφάπαξ και
εξωπραγματικές συντάξεις που αργότερα θα μετατραπούν σε προίκες και τζίπ. Είναι η ώρα να δείξουμε
επιτέλους , την ύστατη στιγμή έστω υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση . Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε
για το κρυφό μας χαρτί στην διαπραγμάτευσή μας με τις ξένες εταιρείες και το κράτος του Ισραήλ με
τόσο απαξιωτικό τρόπο . Τα ενεργειακά μας κοιτάσματα , πραγματικά θείο δώρο θα έλεγα , είναι η
προίκα μας στην Ελληνο – Ισραηλινή νέα συμμαχία που έχει προκύψει στην περιοχή και αποτελεί την
μοναδική νησίδα σταθερότητας σε μια διαρκώς κλιμακούμενη ένταση που έχει ξεσπάσει σε αραβικές
χώρες στην περιοχή ή στην διαφαινόμενη χρεοκοπία των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου . Η συμμαχία
σε όλους τους τομείς ( εμπορική , στρατιωτική κλπ ) με το Ισραήλ , την συγκεκριμένη χρονική στιγμή
αποτελεί ένα ισχυρό χαρτί σωτηρίας για εμάς τους Έλληνες . Αξίζει να θυσιάσουμε την (ανύπαρκτη ,
μεταξύ μας) γεωπολιτική μας κατάσταση και τα (ανούσια , για να είμαστε δίκαιοι) “πλεονεκτήματα”
που έχουμε στα χέρια μας για τα επόμενα 100 χρόνια για να πάρουν εφάπαξ και συντάξεις οι δημόσιοι
υπάλληλοι .

Αντώνης Ανακέφαλος

την αύξηση των διδάκτρων, σύμφωνα με δημοσιογράφο του
Γαλλικού Πρακτορείου. Περίπου 100 αστυνομικοί, με κράνη,
ασπίδες, ρόπαλα και δακρυγόνα, εγκλώβισαν τους διαδηλωτές
μεταξύ του 3ου και του 4ου ορόφου πανεπιστημιακού κτηρίου
και τους οδήγησαν στην έξοδο, χωρίς να προκληθεί κάποιο
περιστατικό.

Πραγματικά , είμαστε έτοιμοι να γίνουμε στρατηγικοί εταίροι του Ισραήλ και κατ´ επέκταση της ΗΠΑ
και θα το θυσιάσουμε επειδή μερικοί τεμπέληδες Δημόσιοι Υπάλληλοι θέλουν να κοπροσκυλάνε στα
γραφεία τους βαρώντας σφραγίδες στα γεμάτα ορθρογραφικά λάθη έγγραφα που οι ίδιοι τυπώνουν;
Έλεος πλέον . Σκεφτείτε το μέλλον.

Γιατί οι Έλληνες δεν μαθαίνουν
Αρχαία Ελληνικά στο σχολείο;
Ευρυδίκη Βουτσινά Φιλόλογος
Ο βασικός λόγος που τα
ελληνόπουλα δεν μαθαίνουν Αρχαία
Ελληνικά στο σχολείο είναι διότι το
υπουργείο παραπαιδείας εδώ και
δεκαετίες έχει θέσει ως σκοπό του
να μην διδάσκεται σωστά η Αρχαία
Ελληνική Γλώσσα. Η γλώσσα
είναι εργαλείο σκέψεως. Όσο πιό
πολλές λέξεις χρησιμοποιούμε,
όσο πιό αφηρημένες έννοιες
συλλαμβάνουμε, όσο πιό καλή
σύνταξη προτάσεων οικοδομούμε,
τόσο περισσότερο ακονίζουμε την
σκέψη μας. Όποιος δεν χρησιμοποιεί
σωστά την γλώσσα, δεν μπορεί να
μεταφέρει τις σκέψεις του στον έξω
κόσμο. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει
με τους γύρω του, δεν μπορεί
να ενεργήσει γρήγορα. Αυτός
μάλλον πρέπει να είναι ο σκοπός
του υπουργείου παραπαιδείας
για να διδάσκει με τέτοιο
βασανιστικό τρόπο την Αρχαία
Ελληνική Γλώσσα στα δύσμοιρα
ελληνόπουλα. Επιβάλλει στους
μαθητές να μαθαίνουν αμέτρητους
τύπους, καταλήξεις και κανόνες.
Αυτό αποτελεί σαδομαζοχιστική
τάση. Μετά 3 χρόνια διδασκαλίας
οι Έλληνες μαθητές δεν μπορούν
να καταλάβουν τί θέλει να πει ένα
απλό Αρχαίο Κείμενο. Και ακόμη
χειρότερα: Οι μαθητές δεν μπορούν
να γράψουν ένα απλό κείμενο
στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα,
αλλά ούτε και να μιλήσουν Αρχαία
Ελληνικά. Αλλά αυτός ακριβώς
είναι ο βασικός σκοπός εκμαθήσεως
μίας γλώσσης, το να γράφεις, το
να σκέφτεσαι και το να μιλάς με
αυτή την γλώσσα. Και όχι απλώς
να γνωρίζεις τους γραμματικούς
κανόνες και το συντακτικό. Γιατί
λοιπόν τα ελληνόπουλα δεν
μαθαίνουν την Αρχαία Ελληνική
Γλώσσα; Διότι απλούστατα το
υπουργείο
παραπαιδείας
δεν
ακολουθεί κανόνες διδασκαλίας
που ισχύουν για όσους μαθαίνουν

μία ξένη γλώσσα ή κανόνες που
ακολουθούνται για τα νήπια. Για
παράδειγμα όποιος πηγαίνει σε ένα
φροντιστήριο ξένων γλωσσών για
να μάθει την αγγλική γλώσσα, μετά
από 3-4 μαθήματα ο καθηγητής ζητά
από τον μαθητή να προφέρει κάποιες
λέξεις. Να συντάξει μία απλή
πρόταση, πχ «This is a cat». Του ζητά
να συντάξει μία μικρή παράγραφο
με την χρήση της αγγλικής γλώσσης.
Δηλαδή από τις πρώτες εβδομάδες
ένας καθηγητής ξένων γλωσσών
προσπαθεί να χρησιμοποιήσει όλους
τους αισθητήρες του εγκεφάλου για
να κάνει τον μαθητή να μιλήσει την
ξένη γλώσσα. Οι καλοί καθηγητές
ξέρουν ότι ο μαθητής πρέπει να
διαβάζει δυνατά μία λέξη για να
μαθαίνει την προφορά της, να την
αντιγράφει σωστά για να μαθαίνει
την ορθογραφία της, και να
σχηματίζει προτάσεις έτσι ώστε η
γλωσσική του μνήμη να συμπλέκει
συνεχώς λέξεις με εικόνες για να
αρχίσει ο μαθητής να σκέφτεται
στην ξένη γλώσσα αντί απλώς να
μεταφράζει από την μητρική του
γλώσσα το νόημα που θέλει να
εκφράσει. Άρα το βασικό κλειδί για
να μάθουμε μία γλώσσα είναι από
την πρώτη ημέρα ει δυνατόν, να την
μιλάμε, να την μιλάμε, να την μιλάμε,
να την μιλάμε, να την μιλάμε!!!
Πότε επιτέλους θα κατανοήσει το
υπουργείο παραπαιδείας ότι με την
διδασκαλία ατελείωτων συντακτικών

και γραμματικών
κανόνων
δεν
πρόκειται
ποτέ
να μιλήσεις μία
γλώσσα; Ακόμη και
αν κάποιος μαθητής
απομνημονεύσει
όλους
τους
γραμματικούς
κανόνες
η
ψυχολογία διδάσκει
ότι μετά από κάποιο
χρονικό διάστημα
θα τους ξεχάσει. Οτιδήποτε δεν
χρησιμοποιείς, το ξεχνάς. Γιατί δεν
σκέπτονται οι κύριοι του υπουργείου
παραπαιδείας
πώς
τα
νήπια
μαθαίνουν τα Νέα Ελληνικά; Μήπως
οι μητέρες στέκονται πάνω από την
κούνια τους και αρχίζουν να τους
μαθαίνουν τις χρονικές καταλήξεις
των ρημάτων; Προφανώς όχι.
Αρχίζουν και τους προφέρουν
λέξεις τις οποίες τα βρέφη σιγάσιγά συνδυάζουν στο μυαλό τους με
εικόνες, αντικείμενα, μορφασμούς
προσώπων κλπ. Τα νήπια δεν
καταλαβαίνουν αφηρημένες έννοιες
αλλά κατανοούν αντικείμενα όπως
τόπι, νερό, μαμά, κούκλα, κ.α.
Έτσι ακριβώς θα μάθουν και τα
ελληνόπουλα τα Αρχαία Ελληνικά,
συνδυάζοντας λέξεις με αντικείμενα
και εικόνες. Στην χώρα μας τα
τελευταία χρόνια εισήλθαν πολλοί
ξένοι, νόμιμοι και παράνομοι.
Ωρισμένοι από αυτούς έμαθαν
τα Νέα Ελληνικά σε πολύ καλό
επίπεδο. Πώς τα έμαθαν; Μήπως
με την μέθοδο του υπουργείου
παραπαιδείας; Μήπως άρχισαν
να μαθαίνουν συντακτικό και
γραμματική; Ή μήπως η πρώτη λέξη
που έμαθαν ήταν «δουλειά»;
Οι ξένοι άρχισαν να μαθαίνουν
μικρές προτάσεις όπως «θέλω
δουλειά», «ψάχνω για σπίτι», «πού
είναι το ταχυδρομείο;», «ήρθε ο

Η αστυνομία συνέλαβε 5 διαδηλωτές, ενώ νωρίτερα σήμερα
είχε συλλάβει 11 διαδηλωτές έπειτα από διενέξεις, οι οποίες
προκαλούσαν προβλήματα στη διεξαγωγή των μαθημάτων στο
πανεπιστήμιο για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, στο πλαίσιο των
διαμαρτυριών για την αύξηση των διδάκτρων. Από τους 11
που συνελήφθησαν το πρωί, οι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ οι
άλλοι πέντε θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για πράξεις
βίας κατά των ανδρών της ασφάλειας, ανακοίνωσε η αστυνομία
του Μόντρεαλ. Οι δυνάμεις της τάξης επενέβησαν έπειτα από
αίτημα του πανεπιστημίου.
Παράλληλα κανένα περιστατικό δεν αναφέρθηκε στο
Πανεπιστήμιο του Κεμπέκ στο Μόντρεαλ, όπου επίσης
γίνονται διαμαρτυρίες για την αύξηση των διδάκτρων, οι οποίες
πραγματοποιούνται εδώ και περισσότερο από έξι μήνες.
λογαριασμός της ΔΕΗ» κλπ. Έτσι
άρχισαν οι ξένοι να μαθαίνουν
την νεοελληνική γλώσσα. Έτσι θα
μάθουν και τα ελληνόπουλα την
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Πρέπει
να την μιλήσουν. Αυτό το έγκλημα
έχει διαπράξει το υπουργείο
παραπαιδείας. Δεν επιβάλλει στο
αναλυτικό πρόγραμμα την ΟΜΙΛΙΑ
της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης
μέσα στην σχολική τάξη. Όταν ένας
μαθητής αρχίζει να επαναλαμβάνει
«τίς βούλεται αγορεύειν;» τότε
αρχίζει
να
μαθαίνει Αρχαία
Ελληνικά. Στην αρχή δεν χρειάζεται
ανάλυση υποκειμένου, αντικειμένου,
ρήματος και απαρεμφάτου. Αυτά θα
γίνουν πολύ αργότερα, για όσους
ενδιαφέρονται. Οι περισσότεροι
Έλληνες αγρότες είναι αγράμματοι,
δεν ξέρουν τί σημαίνει απαρέμφατο,
και όμως μιλούν τα Νέα Ελληνικά.
Δεν
χρειάζονται
ατελείωτοι
γραμματικοί κανόνες για να μιλήσει
κάποιος την Αρχαία Ελληνική.
Απαιτείται να την χρησιμοποιεί
στην ομιλία του. Απαιτείται η
καθημερινή χρήση της Αρχαίας μας
Γλώσσης στην οικία, στο σχολείο,
στην εργασία. Μικρές προτάσεις
στην αρχή, με απλά νοήματα. Δεν
είναι δυνατόν τα νήπια, οι ξένοι

που μαθαίνουν Νέα Ελληνικά, και
όσοι Έλληνες διδάσκονται ξένες
γλώσσες να ακολουθούν αυτή
την βασική μέθοδο διδασκαλίας,
ενώ οι μαθητές των Ελληνικών
σχολείων να διδάσκωνται ανουσίους
γραμματικούς
κανόνες,
επειδή
έτσι αρέσει σε κάποιους ημιμαθείς
γραφειοκράτες του υπουργείου
παραπαιδείας. Και φυσικά μετά
από ένα χρόνο, αφού τελειώσουν το
λύκειο, οι μαθητές δεν θυμούνται
τίποτε. Και το χειρότερο είναι ότι
δεν δύνανται να συντάξουν ούτε
μία πρόταση στα Αρχαία Ελληνικά.
Είναι χαρακτηριστικό ότι όσοι
πηγαίνουν να δώσουν εξετάσεις για
ένα πτυχίο σε μία ξένη γλώσσα,
εκτός από το να διαβάσουν ένα
κείμενο και να το αναλύσουν, τους
ζητούν να γράψουν ένα κείμενο
και να δώσουν μία προφορική
συνέντευξη. Όμως αυτό δεν ισχύει
στις εξετάσεις για τα Αρχαία
Ελληνικά. Επί δεκαετίες δεν ζητείται
από τους μαθητές να γράψουν ένα
κείμενο στα Αρχαία Ελληνικά ούτε
να δώσουν συνέντευξη στα Αρχαία
Ελληνικά. Κάτι που το κάνουν
όσοι δίνουν εξετάσεις για μία ξένη
γλώσσα ακόμη και από το πρώτο
τρίμηνο διδασκαλίας.
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ΥΠΟΔΟΧΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΣ
ΟΣΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ)
Ο Ιερός Καθεδρικός
Ναός της Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος στον Δήμο
Μεταμόρφωσης Αττικής, σε
συνεργασία με πολιτιστικούς
φορείς, διοργανώνει κάθε χρόνο
τα ‘ΣΩΤΗΡΙΑ’. Πρόκειται γιὰ
θρησκευτικὲς καὶ πολιτιστικὲς
ἐκδηλώσεις ποὺ έχουν ὡς
ἐπίκεντρο τὴν ἑορτὴ τῆς
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
(6η Αυγούστου), ημέρα που
πανηγυρίζει ὁ Ἱερὸς ναός, και
διαρκούν μίαν εβδομάδα (31
Ιουλίου – 6 Αυγούστου). Τα
«Σωτήρια» αφιερώνονται σὲ
κάποιον πνευματικό άνθρωπο
που ανέδειξε η Εκκλησία μας
κατά τους τελευταίους χρόνους.
Για τα εφετινά ‘ΣΩΤΗΡΙΑ’,

ο άνθρωπος αυτός ήταν η
Ποντιακής καταγωγής Οσία
Σοφία, η οποία ασκήτεψε
στην Ιερά Μονή Γενεθλίου
της Παναγίας Κλεισούρας
και αγιοποιήθηκε από το
Πατριαρχείο και την Ιερά
Σύνοδο. Στις 31 – 7 – 2012,
ο Σύλλογος Ποντίων
Μεταμόρφωσης ‘Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ
ΠΟΝΤΟΣ’ επιμελήθηκε
της τελετής Υποδοχής και
Μεταφοράς των Λειψάνων
της Οσίας Σοφίας, από
τα γραφεία του Συλλόγου
(Κ.Βάρναλη 12) στον Ιερό
Ναό της Μεταμορφώσεως.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα
της τελετής είχε ως εξής:
-YΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ
ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ
Στις 7.00 μ.μ. τα λείψανα
της Οσίας, μέσα σε μία
ασημένια θήκη έφθασαν
στα γραφεία του Συλλόγου,
συνοδευόμενα από πομπή
ιερέων, πρωτοστατούντων των
Μητροπολιτών Καστορίας
Σεραφείμ, Μιχαλουπόλεως
Γεωργίου (Εκκλησία Τσεχίας
και Σλοβακίας) και Κηφισίας,
Αμαρουσίου και Ωροπού
Κυρίλλου. Εκεί τελέστηκε
δέηση και αγιασμός του κτιρίου
από τους ιερείς και ο Πρόεδρος
του Συλλόγου κ. Θεόδωρος
Αμανατίδης απηύθηνε σύντομο
χαιρετισμό, ευχαριστίες και
ευχές στους παρευρισκομένους.
Μετά έδωσε τον λόγο στον
Μητροπολίτη Καστορίας, στην
δικαιοδοσία του οποίου ανήκει η
Μονή Κλεισούρας, στην οποίαν
ασκήτεψε η οσία.
Ο κ.Σεραφείμ είπε ότι
αποδέχθηκε με χαρά του το
αίτημα του κ.Κυρίλλου, στην
δικαιοδοσία του οποίου ανήκει

ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος, για μεταφορά του
ιερού λειψάνου, στα πλαίσια
του εορτασμού των Σωτηρίων.
Επίσης πληροφόρησε το κοινό
για την άφιξη του Πατριάρχου
Βαρθολομαίου στην Καστοριά
(30/6 – 3/7/2012) και την
τελετή Αγιοκατατάξεως της
Οσίας Σοφίας, που έγινε εκεί.
Ακολούθως αναφέρθηκε στον
βίο καθώς στην ανθρωπιστική
και παρηγορητική δράση της
οσίας.
Στην τελετή υποδοχής στα
γραφεία του Συλλόγου παρέστη
και ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης
κ. Μιλτιάδης Καρπέτας.
Τον λόγο μετά πήρε το
εκλεκτό μέλος του Συλλόγου,
ο κ.ΘΩΜΑΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ

ο οποίος αναφέρθηκε στην
βιογραφία της οσίας. Εξήρε
το γεγονός ότι ο κ. Σεραφείμ,
με δική του πρωτοβουλία,
αποφάσισε να εισηγηθεί στον
Οικουμενικό Πατριάρχη κ.
Βαρθολομαίο και στην περί
αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο,
την κατάταξη της Οσίας Σοφίας
στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης

Εκκλησίας μας. Και στην
συνέχεια, έκανε μία σύντομη
αναδρομή στους αγίους, όσιους
και μάρτυρες από τον Πόντο.
Από τα αρχαία χρόνια, μέχρι
το 1922 που έγινε ο ξεριζωμός,
ο Ποντιακός Ελληνισμός
ήκμασε όχι μόνο στο εμπόριο,
αλλά και στις τέχνες και τα
γράμματα και τον πολιτισμό.
Όταν άρχισε ο διωγμός του
Ελληνικού στοιχείου από την
Μικρά Ασία, ο Πόντος έδωσε
τους περισσότερους αγίους και
μάρτυρες στην εκκλησία του
Χριστού.
Πρώτη αναφορά για τη
διάδοση του Χριστιανισμού
στον Πόντο κάνει ο
Ευαγγελιστής Λουκάς στις
Πράξεις των Αποστόλων. Από
αυτές πληροφορούμεθα ότι
την ημέρα της Πεντηκοστής

ο απόστολος Πέτρος μίλησε
στα συγκεντρωμένα πλήθη και
μετεστράφησαν στην πίστη του
Χριστού 3.000 ψυχές. «Πάρθοι
και Μήδοι και Ελαμίται,
και οι κατοικούντες την
Μεσοποταμίαν, Ιουδαίαν τε και
Καππαδοκίαν, Πόντον και την
Ασίαν…. Ακούομεν λαλούντων
αυτών ταις ημετέραις γλώσσαις
τα μεγαλεία του Θεού». (Πραξ.
Β, 9).
Εκτότε και μέχρι πριν
την Τουρκική κατάκτηση, οι
Χριστιανοί του Πόντου έχουν
να επιδείξουν μία πλούσια
χριστιανική παράδοση και ένα
αναρίθμητο πλήθος αγίων,
οσίων και μαρτύρων. Αλλά
και κάτω από την βάρβαρη
Τουρκική κατοχή, η μεγάλη
χριστιανική παράδοση
μεταδίδεται από γενιά σε γενιά,
και αποτελεί ένα άσβεστο
θρησκευτικό συναίσθημα, που
φανάτισε ακόμη περισσότερο
την βαρβαρότητα των Τούρκων
και ήταν η αιτία για τις σφαγές
τους, από το 1914 έως το 1916
και από το 1919 ως το 1922. Το
στυγερό αυτό έγκλημα πάνω
στον χριστιανικό πληθυσμό
αριθμεί 353.000 εντελώς
αδικοχαμένες ψυχές. ‘Όλοι
αυτοί που πέθαναν γιατί ΔΕΝ
αρνήθηκαν την πίστη και την
πατρίδα τους, είναι μάρτυρες
της χριστιανικής πίστης, μαζί
και εθνομάρτυρες και αξίζουν
την αντίστοιχη αναγνώριση
από την πλευρά της εκκλησίας
μας, καθώς δεν βρήκαν την
δικαίωση που τους αξίζει, ούτε
σε Ελληνικό, ούτε σε διεθνές
επίπεδο
- ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΧΟΡΟΣ
Μετά το πέρας της
ομιλίας του κ. ΘΩΜΑ

ΑΚΡΙΤΙΔΗ, ο Σύλλογος
Ποντίων Μεταμόρφωσης, ως
απότιση φόρου τιμής προς
την Οσία Σοφία του Πόντου
προγραμμάτισε , πριν από την
έναρξη της πομπής προς τον
Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του
Σωτήρος, να παρουσιάσει τον
πανάρχαιο χορό του Πόντου
‘Πυρρίχιος’, στον χώρο έξω από
τα γραφεία του Συλλόγου.
- ΠΟΜΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ
ΛΕΙΨΑΝΩΝ
Οι πιστοί, μαζί με τους
ιερείς και με συνοδεία από την
μπάντα του δήμου και ένστολων
Πόντιων χορευτών με λύρες
και νταούλια, ακολούθησαν
την μεταφορά των λειψάνων
της Οσίας μέχρι τον Ι.Ν.
Μεταμορφώσεως Σωτήρος,
όπου και αυτά εναποτέθηκαν

για λαϊκό προσκύνημα και
ευλογία, μέχρι την λήξη των
εκδηλώσεων στις 6 Αυγούστου.
- ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / ΔΕΗΣΗ
Ευθύς μετά την άφιξη
των ιερών λειψάνων στον
Ι.Ν.Μεταμορφώσεως, τελέσθηκε
Δέηση προς τιμήν της
Οσίας Σοφίας, παρουσία του
Δημάρχου Μεταμορφώσεως,
κ. Μιλτιάδη Καρπέτα και
του Αντιπεριφερειάρχη κ.
Κωνσταντίνου Μανιάτη,
και τα λείψανα τέθηκαν για
προσκύνηση από τους πιστούς.
Ακολούθησε προσφώνηση
του Μητροπολίτη Κηφισίας,
Αμαρουσίου και Ωροπού
κ. Κυρίλλου, ο οποίος

αναφέρθηκε στην απόφαση του
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
να αφιερώσει τα ‘Σωτήρια
2012’ στην Οσία Σοφία
Κλεισούρας και ευχαρίστησε
τον Μητροπολίτη Καστορίας
κ.Σεραφείμ για την βοήθειά
του. Στην αντιφώνησή του ο
κ.Σεραφείμ, ευχαρίστησε με
την σειρά του τον κ.Κύριλλο,
αναφέρθηκε στον βίο της Οσίας
και την πνευματική ωφέλεια των
πιστών από την προσκύνηση
των τιμίων λειψάνων.
Το βράδυ από τις 9:00 μ.μ.
τελέστηκε Ιερά Αγρυπνία,
στην οποία ιερούργησε ὁ Σεβ.
Καστορίας κ. Σεραφείμ με
πλειάδα ιερέων, την οποία
παρακολούθησε πλήθος πιστών.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
Τα βιογραφικά αυτά, όπως τα κατέγραψε στις 15 Απριλίου 1992,
ο πρωτανηψιός της, έχουν ως ακολούθως:
«Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
ΧΟΤΟΚΟΥΡΙΔΟΥ, ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΟΥ ΣΑΟΥΛΙΔΟΥ»
Έγεννήθη το έτος 1883
εις το χωρίον Σαρή-ποπά της
επαρχίας Αρδάσης Τριπόλεως,
Νόμου Τραπεζούντας του
Πόντου. Κατά το έτος 1907
ενυμφεύθη τον Ιορδάνη
Χοτοκουρίδην εις Χωρίον
Το(γ)ρούλ (Άρδασαν).Το
1910 απέκτησε τέκνον με τον
Ιορδάνην.Το 1912 το παιδί
απέθανεν και τον πατέρα του
τον επεστράτευσαν οι Τούρκοι
εις την Ορντού. Το 1914
κηρύσσεται ο Α’ Παγκόσμιος

Πόλεμος και χάθηκαν τα ίχνη
του Ιορδάνη, επίσης η Σοφία
έφυγε από το χωριό Λετσούχ και
πήγε στο γιαλό στην Ορντού.
Στα χειμαδιά το καλοκαιρι, στο
χωριό τους χειμώνες. Στο γιαλό
η Σοφία τότε χάθηκε. Το 1915
έγινεν η σφαγή των Αρμεναίων
τον πατέρα της Σοφίας τον
πήραν οι Τούρκοι για αγγαρείες,
μεταφορά πυρομαχικών
του στρατού στα βάθη της
περιφερείας Τριπόλεως, στο
Κιουρτούν. Εκεί έγινεν η
εξόντωσις των Αρμεναίων. Το
1916 η Σοφία έφυγε από την
(Συνέχεια στη σελίδα 19)
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Η συμβολή των Ελλήνων στη νευροεπιστήμη Ιατρικό θαύμα από Έλληνα
Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012
γιατρό της Μελβούρνης
Η συμβολή των Ελλήνων στην παγκόσμια
νευροεπιστήμη είναι ανεκτίμητη. Αυτό
υποστηρίζει ο ομογενής Γιώργος Παξινός,
καθηγητής
Ψυχολογίας
και
Ιατρικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου της Νέας
Νοτίου Ουαλίας (Σίδνεϊ Αυστραλίας) που πριν
από 30 χρόνια εξέδωσε τον «‘Ατλαντα του
ανθρώπινου εγκεφάλου» και έχει χαρακτηριστεί
«Μαγγελάνος της νευροεπιστήμης» και
«χαρτογράφος του ανθρώπινου εγκεφάλου». Ο
καθηγητής Παξινός θα μιλήσει στην αίθουσα
των Ιθακησίων με αυτό ακριβώς το αντικείμενο.
Θα αναφερθεί ιστορικά στην συμβολή των
Ελλήνων στην παγκόσμια νευροεπιστήμη από
την προ-Σωκράτη εποχή έως την περίοδο του
Κωνσταντίν Φον Εκόνομο.
Σημειώνεται ότι η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε
στην Ολομέλεια της 14ης Ιουνίου 2012 τον
Καθηγητή Παξινό ως Αντεπιστέλλον μέλος
της εξ Ελλήνων Επιστημόνων του Εξωτερικού
στην Τάξη των Θετικών Επιστημών. Ο κ.
Γεώργιος Παξινός γεννήθηκε το 1944 στην
Ιθάκη, όπου και περάτωσε τις Γυμνασιακές του
σπουδές. Ακολούθως, μετέβη στο εξωτερικό και
σπούδασε στα πιο διάσημα Πανεπιστήμια του
κόσμου μέχρι και της οριστικής εγκατάστασής του ως Καθηγητού στην έδρα Ψυχολογίας και Ιατρικών
Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νοτίου Ουαλίας στο Sydney της Αυστραλίας (Scientia Professor,
The University of New South Wales - Διακεκριμένος Καθηγητής), του οποίου είναι εκλεγμένο μέλος της
διοίκησης (Academic Board and Council of UNSW), και όπου, σήμερα, επιβλέπει 8 ερευνητές με PhD
στο εργαστήριό του. Ο Καθηγητής Παξινός, συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων νευροεπιστημόνων
του κόσμου. Είναι ο κορυφαίος στον τομέα της
Νευροανατομίας και των συναφών κλάδων.
Από το 1968 έως σήμερα έχει τιμηθεί με
σημαντικά βραβεία για την συνεισφορά του
στην νευροεπιστήμη. Είναι Πρόεδρος της
Εταιρείας Νευροεπιστήμης της Αυστραλίας,
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Υγείας και
Ιατρικής Έρευνας (NHMRC) της Αυστραλίας,
της Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών τής
Αυστραλίας (FASSA), της Αυστραλιανής
Ακαδημίας Επιστημών (FAA). Είναι επίσης,
AO (Officer in the General Division of the Order of Australia for Service to Neuroscience),
Επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών,
Επίτιμος Πρόεδρος στην Σχολή Ψυχολογίας
του City Unity College (Αθήνα) και συντάκτης
σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές.
Το ερευνητικό του έργο κατατάσσεται σε δύο
μείζονες κατηγορίες: α) Η πρώτη κατηγορία
περιλαμβάνει
τη
δημοσίευση
βιβλίων.
Καταγράφονται 42 βιβλία (περιλαμβανομένων
των επανεκδόσεων) και 17 CD ROM. Στην
κατηγορία αυτή εντάσσονται οι γνωστοί ανά
τον κόσμο ‘Ατλαντες (στερεοταξικοί ή μη) του
μυός του αρουραίου, του ανθρώπου και των πτηνών, οι οποίοι συνιστούν προσωπικό έργο ζωής. β) Η
δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει δημοσιεύσεις, επιστημονικά άρθρα με κριτές και κεφάλαια σε βιβλία. Ο
αριθμός αναφορών είναι περίπου 6000. Έξι από τις δημοσιεύσεις του έχουν λάβει πάνω από 1000 αναφορές
και άλλες 36 πάνω από 100. Συνολικά, οι εργασίες του έχουν λάβει 68.421 αναφορές. Η ευρύτητα όσο
και η ποιότητα του έργου του κ. Παξινού έχει την αντίστοιχη ευρύτητα διεθνούς αναγνώρισης. Κάθε
αναφορά στον εγκέφαλο, είτε ζώου είτε ανθρώπου είναι σε μεγάλο βαθμό συνυφασμένη με το όνομά
του. Οι περισσότεροι επιστήμονες που εργάζονται πάνω στην σχέση μεταξύ του ανθρώπινου εγκεφάλου
και ασθενειών, όπως Αλτσχάιμερ, Παρκινσονισμό και σχιζοφρένεια ή μοντέλα σε πειραματόζωα αυτών
των ασθενειών χρησιμοποιούν τους άτλαντές του. Ο άτλαντάς του για τον ανθρώπινο εγκέφαλο (που
έχει μεταφραστεί από τα Αγγλικά σε πολλές ξένες γλώσσες μεταξύ των οποίων Ιταλικά, Κινέζικα,
Ιαπωνικά και Ελληνικά) είναι ο πιο ακριβής για τον εντοπισμό περιοχών του υποφλοιού. Στον τομέα
των νευροεπιστημών, είναι ο συγγραφέας της πιο συχνά αναφερόμενης δημοσίευσης: Ο Εγκέφαλος του
Αρουραίου σε Στερεοταξικές ορίζουσες (The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates, Paxinos and Watson,
1986). «Είναι ωραία να αναγνωρίζεται η δουλειά σου -και είχαν να διαλέξουν μεταξύ πολλών καλών
ανθρώπων, γι αυτό και είμαι ικανοποιημένος που θεώρησαν αξιόλογο το έργο μου», λέει ο κ. Παξινός. «Οι
ερευνητές του εγκεφάλου, όπως και οι εξερευνητές, χρειάζονται χάρτες για να ερευνήσουν τον ανθρώπινο
εγκέφαλο και να μοιράζονται τις γνώσεις τους», είπε ο ομογενής επιστήμονας και πρόσθεσε: «Είναι πολύ
πιο εύκολο να μελετήσεις μια ασθένεια αν υπάρχει το αντίστοιχο μοντέλο της σε ζώο», επισημαίνει ο κ.
Παξινός

Αυστραλία: Μια Χιώτισσα στη Βουλή της Βικτώριας
Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012
Κέρδισε την έδρα της στη Μελβούρνη με το Εργατικό κόμμα.
Τι είπε στους Έλληνες ψηφοφόρους της.Από την Βολισσό της
Χίου έλκει την καταγωγή της η ομογενής Τζένιφερ Κάνις που
πρόσφατα εξελέγη μέλος του κοινοβουλίου της Βικτώριας. Η
κα Κάνις κέρδισε την, έδρα της Μελβούρνης, για λογαριασμού
του Εργατικού κόμματος σε επαναληπτικές εκλογές και μόλις
την περασμένη εβδομάδα έκανε την παρθενική της ομιλία στο
πολιτειακό κοινοβούλιο. Μέσα στην ευφορία της για τη νίκη, η κ.
Κάνις δεν ξέχασε τους Έλληνες ψηφοφόρους της έδρας της. ‘’Τους
ευχαριστώ όλους θερμά για τη συμπαράστασή τους και τα καλά τους λόγια κατά την είσοδό τους στα
εκλογικά κέντρα που περιόδευε. Τους διαβεβαιώνω, ότι θα κάνω πράξω όλα όσα έχω υποσχεθεί’’ είπε. Η
Τζένιφερ Κάνις είναι το έκτο ελληνικής καταγωγής μέλος του πολιτειακού κοινοβουλίου. Οι άλλοι πέντε
είναι οι Νίκος Κότσιρας (υπουργός σήμερα), Γιάννης Πανταζόπουλος και Ανδρέας Κάτος στη Βουλή και
οι Τζένι Μικάκος και Λι Ταρλάμης στη Γερουσία.

Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012
Εφαρμόζοντας

μία

επαναστατική

μέθοδο,

ο

ομογενής

νευροχειρούργος του Παιδικού Νοσοκομείου Monash της
Μελβούρνης, Χρήστος Ξένος, κατάφερε να αφαιρέσει όγκο,
μεγέθους όσο μία ποδοσφαιρική μπάλα από το κεφάλι του 14
μόλις μηνών Ivan Joe Leo και να χαρίσει στο νεαρό αγοράκι το
δικαίωμα στη ζωή. Το επιστημονικό αυτό επίτευγμα του ομογενή
νευροχειρούργου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί
κανείς ότι προσέφερε όλες τις υπηρεσίες του αφιλοκερδώς. Ο
εφιάλτης της Τζόσελιν Σάρι, από την Παπούα-Νέα Γουϊνέα,
άρχισε πριν από περίπου 18 μήνες. Ήταν μόλις τριών μηνών ο
Ivan Joe όταν η μητέρα του, νοσοκόμα στο επάγγελμα, άρχισε
να βλέπει ένα εξόγκωμα στο κεφάλι του μωρού της το οποίο
μεγάλωνε μέρα με τη μέρα. Μέσα σε έξι μήνες από τότε, το
εξόγκωμα είχε πλέον φτάσει το μέγεθος μιας μπάλας του τένις
και τίποτα δεν έδειχνε ότι θα υποχωρούσε. Όπως ανέφερε ο κ.
Ξένος στο «Νέο Κόσμο», το θέαμα που αντίκρισε όταν είδε για
πρώτη φορά τον Ivan, ήταν πρωτόγνωρο. «Ο μικρός Ivan όντως
φαινόταν να έχει δύο κεφάλια», είπε. Η διάγνωση του ομογενή
νευροχειρούργου για το τι μπορεί να προκάλεσε τον όγκο ήταν
ότι ο μικρός ανέπτυξε κρανιακή εγκεφαλοκήλη λόγω κατάγματος
στο κρανίο του κατά τη διάρκεια του τοκετού. «Προκειμένου να
σωθεί το παιδί, που χειροτέρευε ώρα με την ώρα, έπρεπε, αρχικά,
να αφαιρέσουμε το υγρό από τον όγκο» λέει ο κ. Ξένος, ο οποίος
στην κυριολεξία άνοιξε το κρανίο του παιδιού και «φύτεψε»
σωληνάκι με ειδική βαλβίδα στον εγκέφαλο του παιδιού, το οποίο
κατέληγε στο στομάχι του παιδιού, προκειμένου το υγρό του
όγκου να αποβληθεί από τον οργανισμό του μικρού. «Για πάνω
από έξι εβδομάδες το κεφάλι του Ivan έμοιαζε περισσότερο με
κρατήρα ηφαιστείου» μας λέει ο κ. Ξένος. Αυτές, όμως, οι έξι
εβδομάδες στάθηκαν αρκετές για να αρχίσει η μερική ανάρρωσή
του. Ο όγκος «στέγνωσε» και εξαφανίστηκε. Ήταν φανερό, πλέον,
ότι ο εγκέφαλος του Ivan άρχισε να λειτουργεί κανονικά καθώς
ο μόλις 19 μηνών νεαρούλης άρχισε να μιλά για πρώτη φορά, να
κουνά τα χεράκια και τα ποδαράκια του και να ανταποκρίνεται στα
ερεθίσματα που δεχόταν. Η δουλειά του χαρισματικού ομογενή
νευροχειρούργου δεν σταμάτησε όμως εδώ. Σε συνεργασία με
τον πλαστικό χειρούργο, Charles Baillieu, και ομάδα τεσσάρων
ακόμα χειρούργων, κατάφεραν να κλείσουν τον «ανοικτό»
εγκέφαλο του παιδιού και να χτίσουν πάλι τα οστά του κρανίου
του με οστικά μοσχεύματα, από άλλα σημεία του κρανίου του
παιδιού. Οκτώ ώρες και πάνω από 50 βιοδιασπώμενες βίδες και
πλάκες χρειάστηκαν να χρησιμοποιήσουν οι δύο επιστήμονες
προκειμένου να συναρμολογήσουν το κρανίο του μικρού Ivan
και όπως μας λέει ο κ. Ξένος, με τον καιρό όλα τα οστικά κενά
που υπάρχουν στο κρανίο του Ivan θα κλείσουν. Σήμερα ο Ivan
έχει αρχίσει να μπουσουλάει, μιλά και εξελίσσεται σε ένα άτακτο
δίχρονο αγοράκι προς μεγάλη έκπληξη και ευχαρίστηση των
γονιών του και, σίγουρα, του δρ Χρήστου Ξένου.

ΕΒΓΑ: Το πρώτο παγωτό ξυλάκι στην Ελλάδα
Ήταν καλοκαίρι του ‘36 όταν για πρώτη φορά οι Έλληνες έφαγαν παγωτό σε ξυλάκι.
Το πρώτο παγωτό ξυλάκι στην Ελλάδα, με άδεια ευρεσιτεχνίας σε δύο αδέρφια που
είχαν επιστρέψει από την Αμερική, τους αδερφούς Σουραπά, οι οποίοι είχαν ιδρύσει
την Εθνική Βιομηχανία Γάλακτος, όπως ήταν η πρώτη επωνυμία, στον Βοτανικό.
Το παγωτό ήταν στην αρχή μόνο γεύση βανίλια. Το ξυλάκι με επικάλυψη σοκολάτας
ήρθε αργότερα!
Ελλείψει ψυγείων το παγωτό το
έβρισκε κανείς μόνο από πλανόδιους
παγωτατζήδες που γυρνούσαν στις
γειτονιές με τρίκυκλα καρότσια.
Η διαφήμιση ήταν χαρακτηριστική της
εποχής, την οποία είχε δημιουργήσει
η εταιρία «Αλέκτωρ» του Τάκη
Θεοφιλόπουλου. Η αφίσα βρισκόταν
στα γαλακτοπωλεία που είχαν ανοίξει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας με την ονομασία
«ΕΒΓΑ της γειτονιάς».
Το 1953 η ΕΒΓΑ ήταν η πρώτη που χρησιμοποίησε πλαστικό για τις συσκευασίες του
γιαουρτιού και των παγωτών της, ενώ το 1955 επεκτείνει τη δραστηριότητά της και
στον κλάδο της σοκολατοποιίας, έχοντας τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα τα οποία
έφτιαχναν σοκολάτες ελβετικού τύπου γάλακτος, αμυγδάλου κ.ά.
Με τα χρόνια η ΕΒΓΑ άλλαξε, συνεργάστηκε, επένδυσε και σε άλλα προϊόντα, όμως θα
τη θυμόμαστε πάντα για τα πρώτα της βήματα...

16 Γνώμη

12 ΧΡΟΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ ΕΠΕΣΕ ΘΥΜΑ
ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΒΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ 8 ΜΗΝΕΣ
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΣΠΑΣΤΕΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ
Σάββατο, 4 Αυγούστου 2012
Οι βιαστές δεν έχουν συλληφθεί λόγω της συμμετοχής τους σε
μαχητική μουσουλμανική οργάνωση του Πακιστάν! Σύμφωνα
με την ασιατική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (AHRC)
οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές αρνούνται να προβούν σε
οποιαδήποτε ενέργεια – αρνούνται ακόμα και τον απαραίτητο
ιατρικό έλεγχο που απαιτείται μετά από καταγγελία βιασμού- και
ο λόγος είναι πως ένας από τους βιαστές του κοριτσιού ισχυρίζεται
ότι …έχει παντρευτεί το κορίτσι κατά τη διάρκεια της απαγωγής
του!!! Η αλήθεια είναι ότι η αστυνομία δεν διώκει τις Ισλαμικές
μαχητικές οργανώσεις και αυτού του είδους οι απαγωγές έχουν
πλέον καθιερωθεί! Το 12χρονο κοριτσάκι αρνείται ότι κάποιος
γάμος έλαβε χώρα κατά την 8μηνη απαγωγή του.
Το αποκορύφωμα της αδιαφορίας των πακιστανικών αρχών είναι
ότι η αστυνομία …προειδοποίησε τους γονείς του κοριτσιού να …
παραδώσουν το κορίτσι τους στον ‘νόμιμο’ σύζυγό του ώστε να
αποφύγουν την ποινική δίωξη που ενδέχεται να κατατεθεί εναντίον
τους από τον βιαστή (!!!). Η Άννα μεταφέρθηκε σε ένα σπίτι όπου
βιάστηκε. Μετά από δυο ημέρες, κάποιες γυναίκες συγγενείς των
βιαστών, της έφεραν μερικά έγγραφα τα οποία της είπαν να τα
υπογράψει αν ήθελε να ελευθερωθεί.
Τελικά η 12χρονη υπέγραψε τα έγγραφα με δισταγμό αλλά δεν την
απελευθέρωσαν. Τα έγγραφα αφορούσαν τον …γάμο της με έναν
από τους δράστες, τον Muhammad Irfan. Τη μετέφεραν σε διάφορα
μέρη όπου της ασκούσαν πίεση να ασπαστεί το Ισλάμ. Όταναρνι
όταντηνκακοποιούσανκαιτηνχτυπούσαν.Η μικρή Άννα (το επίθετο
παρακρατείται), είναι μια 12χρονη χριστιανή, κόρη του Arif Masih,
οδοκαθαριστή στην Lahore, την πρωτεύουσα της επαρχίας Punjab.
Η Άννα απήχθει από δύο Μουσουλμάνους στις 24 Δεκεμβρίου 2010,
μία ημέρα πριν από τα Χριστούγεννα. Σύμφωνα με την έκθεση που
έστειλε η Μειονοτική Κίνηση του Πακιστάν, εκείνη την ημέρα το
πρωί η φίλη της Νίδα, η οποία ζει στη γειτονιά της, ήρθε στο σπίτι
της και της ζήτησε να πάνε για ψώνια. Σύμφωνα με το σχέδιο των
δραστών, η φίλη της την πήγε σε ένα δρόμο όπου περίμεναν στο
αυτοκίνητο.
Η Νίδα σύστησε το δράστη ως θείος της. Παρόλο που ο πατέρας της
αμέσως κατήγγειλε την απαγωγή της κόρης του, η αστυνομία δεν
πήρε κανένα μέτρο για …8 μήνες!

FT για παραμονή Ελλάδας στο ευρώ: Όχι από
Γερμανούς, ναι από Ιταλούς και Ισπανούς
Δευτέρα, 03 Σεπτεμβρίου 2012
Μόλις το ένα τέταρτο των Γερμανών θεωρεί ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στην ευρωζώνη
ή να λάβει περαιτέρω οικονομική βοήθεια από τις άλλες χώρες- μέλη της, σύμφωνα με μία
δημοσκόπηση η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα. Σύμφωνα με έρευνα των Financial Times/Harris,
οι διαθέσεις των Γερμανών είναι σχεδόν διαμετρικά αντίθετες με αυτές στην Ιταλία και στην
Ισπανία, όπου όσοι ερωτήθηκαν εμφανίστηκαν πολύ πιο διστακτικοί στο να συμφωνήσουν με το
ενδεχόμενο αποπομπής της Ελλάδας από την ευρωζώνη.
Η δημοσκόπηση σε δείγμα 1.000 ενηλίκων στη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Γαλλία και
τη Βρετανία κατέδειξε ότι μόλις ένα 26% των Γερμανών πιστεύει ότι η Ελλάδα «θα αποπληρώσει
ποτέ τα δάνειά της», έναντι ενός 77% των Ιταλών και του 57% των Ισπανών. Σχεδόν οι
μισοί Γερμανοί οι οποίοι ερωτήθηκαν δεν νομίζουν ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να προβεί σε
οικονομικές μεταρρυθμίσεις που να είναι επαρκείς ώστε να απαλλαγεί από την ανάγκη να δέχεται
διεθνή οικονομική βοήθεια. Αντιθέτως το 88% των Ιταλών και το 70% των Ισπανών δήλωσε
«σχετικά σίγουρο» ότι η κυβέρνηση στην Αθήνα θα μπορέσει να προχωρήσει σε οικονομικές
μεταρρυθμίσεις.
Η δημοσκόπηση έρχεται στη δημοσιότητα καθώς η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ
αντιμετωπίζει ένα εσωτερικό πολιτικό δίλημμα για το εάν και κατά πόσον θα έπρεπε να
συμφωνήσει να δοθεί περισσότερος χρόνος ή περισσότερα χρήματα στην Ελλάδα για να
επανέλθει σε πορεία εκπλήρωσης των όρων της δανειακής σύμβασης ύψους 174 δισεκατ. ευρώ
που είχε συνάψει.
Όχι και από Αυστριακούς για νέα βοήθεια
«Οι Αυστριακοί είναι στο τέλος της υπομονής τους με την Ελλάδα», υποστηρίζει στο σημερινό
της φύλλο η αυστριακή λαϊκίστικη εφημερίδα «Heute», που δημοσιεύει δημοσκόπηση, σύμφωνα
με την οποία, δύο στους τρεις Αυστριακούς (το 65%) τάσσονται κατά της παροχής νέας βοήθειας
προς την Ελλάδα. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ακόμη πως ούτε το ένα τρίτο των Αυστριακών
υποστηρίζει επιπλέον βοήθεια για την Ελλάδα και οι γυναίκες εμφανίζονται πιο «σκληρές», καθώς
σε αυτές το ποσοστό που τοποθετείται αρνητικά φτάνει στο 72%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των
ανδρών είναι στο 58%.
Η εφημερίδα αυτή, που διανέμεται δωρεάν και συνδέεται άμεσα με την μεγαλύτερης κυκλοφορίας
-και επίσης διαβόητη για τον λαϊκισμό της- αυστριακή εφημερίδα «Κρόνεν Τσάιτουνγκ» (μέση
ημερήσια κυκλοφορία, ένα εκατομμύριο φύλλα), δεν αφήνει ευκαιρία να μην καταφερθεί κατά
της Ελλάδας.

Το κορίτσι τελικά κατάφερε να δραπετεύσει τον Σεπτέμβριου του
2011 και να καταφύγει στο σπίτι της. Ωστόσο…οι βιαστές μέσω της
θρησκευτικής τους οργάνωσης, επικοινώνησαν με την αστυνομία
και δήλωσαν ότι το κορίτσι εγκατέλειψε τον σύζυγό του με
αποτέλεσμα ολόκληρη η οικογένεια να κρύβεται από τους δράστες!
Η ειρωνεία είναι πως η αστυνομία ποτέ δεν ρώτησε τους δράστες
και την θρησκευτική ομάδα τους, πως ένα 12χρονο θα μπορούσε να
παντρευτεί όταν σύμφωνα με το νόμο ο γάμος κάτω από τα 16 είναι
παράνομος!

Τα αρνητικά για την Ελλάδα πρωτοσέλιδά της, γίνονται άμεσα βορά για τα διεθνή πρακτορεία
ειδήσεων, όπως συνέβη σήμερα και με αυτήν τη δημοσκόπηση. Υπενθυμίζεται πως τον
περασμένο Ιούλιο, η «Χόιτε» είχε προκαλέσει τεράστιο σάλο με σειρά πρωτοσέλιδων, που έφεραν
το ελληνικό νησί Ικαρία να θέλει την απόσχισή του από την Ελλάδα και την προσχώρησή του
στην Αυστρία.
Πηγή: ΑΜΠΕ

Απλή απόδειξη της δύναμης που ασκούν στην κυβέρνηση της χώρας
η φανατικές ισλαμικές οργανώσεις. Στο Πακιστάν οι απαγωγές
με σκοπό τον γάμο και την μεταστροφή στο Ισλάμ, είναι κοινή
πρακτική! Οι αρχές ποτέ δεν ασκούν το νόμο όταν πρόκειται για
Ισλαμικές οργανώσεις επειδή οι ομάδες αυτές επιτελούν τεράστιο
έργο υπέρ του Ισλάμ.

Εκτός νόμου έθεσαν οι Γερμανικές
Αρχές τρεις νεοναζιστικές οργανώσεις
με επιχείρηση σκούπα

300 θέσεις εργασίας παρέχει
ελληνική εταιρία στο εξωτερικό

Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012
Οι Αρχές στο ομόσπονδο κρατίδιο Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία αποφάσισαν να θέσουν εκτός
νόμου τρεις νεοναζιστικές οργανώσεις ενώ η αστυνομία έκανε έρευνες σε 150 τοποθεσίες στην
μεγαλύτερη επιχείρηση πάταξης των ακροδεξιών εξτρεμιστών
στην ιστορία του. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών του κρατιδίου, η αστυνομία κατέσχεσε
όπλα, μια προτομή του Αδόλφου Χίτλερ, έγγραφα από την Αδελφότητα της Γης του Άαχεν, την
Εθνική Αντίσταση της Ντόρτμουντ και την Αδελφότητα Χαμ, οργανώσεις που τέθηκαν εκτός
νόμου.

Η μεγαλύτερη επιχειρηματική επιτυχία στην ιστορία πίσω από
την τρίτη καλύτερη μάρκα γιαουρτιού στις Ηνωμένες Πολιτείες,
γνωστή ως Chobani, θα ξεκινήσει τις πωλήσεις και στη Βρετανία.
Συγκεκριμένα, η εταιρία Chobani έχοντας πάρει τον έλεγχο πριν
επτά χρόνια από την Kraft Foods, μια ελληνική μικρή εταιρία
παραγωγής φέτας, τώρα με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες θα
μεταφέρει την ιδέα και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Το γεγονός ότι τα γιαούρτια της επιχείρησης Chobani, πωλούνται
σε 200 καταστήματα, φαίνεται να ανοίγει το δρόμο για τη
δημιουργία μιας επιχείρησης παραγωγής γιαουρτιού στη Βρετανία
που θα δημιουργήσει έως και 300 θέσεις εργασίας!
Όταν ο ιδιοκτήτης της Chobani, ξόδεψε 18 μήνες ερευνώντας την
ελληνική αγορά του γιαουρτιού, είχε προσλάβει πέντε υπαλλήλους
από την Kraft και τώρα έχει φτάσει σε σημείο να διαθέτει 1.200
υπαλλήλους! Παράλληλα, ο επιχειρηματίας Ulukaya, σκοπεύει
στο μέλλον να ανοίξει ένα κατάστημα και στο Λονδίνο.

Περίπου 900 αστυνομικοί συμμετείχαν στις εφόδους, κατά τις οποίες δεν έγιναν συλλήψεις.
Οι αρχές στην Γερμανία έχουν αυξήσει την πίεση στις οργανώσεις της ακροδεξιάς μετά
την αποκάλυψη της περασμένης χρονιάς πως εννέα δολοφονίες, κυρίως μεταναστών
καταστηματαρχών, που είχαν διαπραχθεί από το 2000 ως το 2006 ήταν έργο μιας νεοναζιστικής
συμμορίας, της NSU.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε σπρέι πιπεριού, ρόπαλα και άλλα όπλα στην διάρκεια
των ερευνών που έγιναν σε 10 πόλεις γύρω από την Άαχεν και την Ντόρτμουντ.
Ένας εκπρόσωπος του ΥΠΕΣ του κρατιδίου ανέφερε ότι οι οργανώσεις αυτές εξυμνούσαν το
ναζιστικό καθεστώς της Γερμανίας από το 1933 ως το 1945 και εκθείαζαν τον Χίτλερ.
Ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου Ραλφ Γέγκερ εκτίμησε σε δηλώσεις του πως η
ανακάλυψη στο χώρο που χρησιμοποιούσε η μια από τις οργανώσεις στο Ντόρτμουντ περίπου
1.000 αφισών του ακροδεξιού Εθνικού Δημοκρατικού Κόμματος (NPD) αποτελεί στοιχεία των
σχέσεων ανάμεσα στο κόμμα και στους εξτρεμιστές.
Το NPD έχει καταλάβει έδρες σε δύο τοπικά κοινοβούλια κρατιδίων στην Γερμανία, αλλά
ουδέποτε έχει εισέλθει στην ομοσπονδιακή βουλή.
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Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για το Σαμαρά ΣΔΟΕ: Υδραυλικός με καταθέσεις

«Θα προχωρήσουμε και δεν κάνουμε πίσω»
η φράση-κλειδί για τον πρωθυπουργό
«Θα προχωρήσουμε και δεν
κάνουμε πίσω». Αυτή η φράση
κυριαρχεί στο Μέγαρο Μαξίμου
και αποτελεί τον οδηγό του
Πρωθυπουργού κ. Αντ. Σαμαρά
ενόψει της οριστικοποίησης του
πακέτου των μέτρων και την
επιτάχυνση των διαδικασιών για
ψήφισή τους.
Ο κ. Σαμαράς, εν μέσω
συνθηκών
γενικευμένης
ρευστότητας στις τάξεις των
κυβερνητικών
εταίρων,
με
ενδεχόμενα
αναδιατάξεων
ακόμη και εντός κοινοβουλίου,
εμφανίζεται διατεθειμένος να
αναλάβει ο ίδιος προσωπικά το
πολιτικό κόστος, έχοντας ως
βασικό γνώμονα, όπως λέει σε
συνομιλητές του, το εθνικό συμφέρον.
Ο Πρωθυπουργός, που δεν αποκλείεται να συναντηθεί με τους κυβερνητικούς εταίρους, τους προέδρους του
ΠαΣοΚ και της ΔΗΜΑΡ, τους κκ. Ευ. Βενιζέλο και Φ. Κουβέλη, πριν την έλευση της τρόικας για να κλειδώσει το
πακέτο των μέτρων, δεν επιθυμεί να έχει απώλειες σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, ώστε μετά να επιχειρήσει πολιτικά
και επικοινωνιακά το Μέγαρο Μαξίμου να διαχειριστεί τις αντιδράσεις στο κοινωνικό πεδίο.
Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, πολλά στελέχη, υπογραμμίζουν με νόημα ότι με βάσει τους συσχετισμούς που θα
διαμορφωθούν στην ψηφοφορία, όταν αυτή αποφασισθεί να γίνει, θα δρομολογηθούν και οι ευρύτερες πολιτικές
εξελίξεις στη χώρα.
Το ερώτημα που κυριαρχεί σε πολλούς κύκλους είναι εάν θα επιδείξει αντοχές το σύστημα, εάν θα είναι σε
θέση να αντεπεξέλθει στα δεδομένα που θα διαμορφωθούν ή αν θα διαλυθεί αργά ή γρήγορα υπό την πίεση μη
αναστρέψιμων αποφάσεων και δραματικών κοινωνικών συνθηκών.
Κατόπιν αυτού, η κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται να διαμηνύσουν ότι οι κοινοβουλευτικές
δυνάμεις θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους στο κρίσιμο διάστημα που ακολουθεί.
Στο πρωθυπουργικό επιτελείο εκτιμούν ότι θα υπάρξει ασφαλή κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να περάσουν τα
μέτρα, ενώ υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη μιλούν για μεμονωμένες διαφοροποιήσεις.
Παράλληλα αρνούνται να συζητήσουν σενάρια για ενδεχόμενη οριζόντια ανατροπή των πολιτικών δεδομένων στη
Βουλή και στη χώρα και για σπάσιμο των κομματικών γραμμών.
Ο φόβος όμως είναι υπαρκτός και σχετίζεται με τη συνοχή της κυβέρνησης και τη στάση των κκ. Βενιζέλου και
Κουβέλη, την καταψήφιση των μέτρων από βουλευτών και των τριών κομμάτων του κυβερνητικού σχηματισμού,
τις κοινωνικές αντιδράσεις και μια ενδεχόμενη άρνηση των πιστωτών να…«δωρίσουν» την επιμήκυνση του
χρόνου δημοσιονομικής προσαρμογής.
Θερμό φθινόπωρο με κινητοποιήσεις
Το κλίμα στην κοινωνία αρχίζει να γίνεται βαρύ και προμηνύεται θερμό φθινόπωρο. Οι αντιδράσεις γενικεύονται,
πριν ακόμα ανακοινωθεί το επώδυνο πακέτο των μέτρων, ενώ μια πρόγευση των κινητοποιήσεων θα πάρει η
κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το προσεχές Σάββατο, με την πορεία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ
και άλλων οργανώσεων που έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα, λίγες ώρες μετά τη σύντομη επίσκεψη του κ.
Σαμαρά για τα εγκαίνια.
Ήδη, οι ένστολοι, τους οποίους υπερασπίζονται και πολλοί βουλευτές της Ν.Δ. προανήγγειλαν κινητοποιήσεις
καθώς ο υπουργός τους ανακοίνωσε περικοπές της τάξεως του 6,5%- 7% εφέτος και 12% το 2013.
Παράλληλα, επιθετική στάση τηρούν οι πανεπιστημιακοί καθηγητές, οι φαρμακοποιοί δεν δίνουν φάρμακα με
πίστωση, οι ιατροί του ΕΟΠΠΥ δεν εξετάζουν τους ασφαλισμένους, οι δάσκαλοι έχουν αποφασίσει απεργία και ο
χορός μόλις άρχισε.
Το πολιτικό σύστημα της χώρας και ειδικά η τρικομματική κυβέρνηση, για πρώτη φορά, μετά τις εκλογές της
17ης Ιουνίου, είναι στο σημείο καμπής και βρίσκεται εν αναμονή καταιγιστικών εξελίξεων στο εξωτερικό και στο
εσωτερικό και εν όψει της λήψης αποφάσεων καθοριστικών για το μέλλον της Ελλάδας.
Με το όπλο της κομματικής πειθαρχίας
Στο πρωθυπουργικό περιβάλλον συζητούνται οι τρόποι αντίδρασης έναντι όσων βουλευτών αντιδράσουν στα νέα
μέτρα και δεν ψηφίσουν. Στην αρχή, όπως γίνεται συνήθως αναμένεται να τεθούν προ του μείζονος διλήμματος οι
βουλευτές, μερικοί εκ των οποίων θέτουν το ερώτημα, εάν θα υπάρξει ανταπόδοση από την πλευρά των πιστωτών
μετά την ψήφιση των μέτρων.
Ήδη το δίλημμα αυτό περιγράφεται και είναι σαφές για τους περισσότερους βουλευτές: ή ψηφίζουν το νέο
πακέτο μέτρων και υφίστανται τις συνέπειες (κατά τους περισσότερους καταλυτικές, καθώς στο πακέτο θα
περιλαμβάνονται δύσκολες και επώδυνες ρυθμίσεις για χιλιάδες εργαζομένους και συνταξιούχους) ή καταψηφίζουν
και αναλαμβάνουν την ευθύνη για την έξοδο της χώρας από το ευρώ.
Υπό αυτές τις συνθήκες, και με δεδομένη την εμπειρία των διαδικασιών που προηγήθηκαν στις εκταμιεύσεις
των προηγούμενων δόσεων, οι βουλευτές που στηρίζουν την κυβερνητική πλειοψηφία αντιλαμβάνονται ήδη την
ένταση του ψυχολογικού ή και ευθέως εκβιασμού που θα δεχθούν για την κοινοβουλευτική υποστήριξη του νέου
πακέτου.
Από την άλλη πλευρά στο Μέγαρο Μαξίμου, τονίζουν την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να αναλάβει το
κόστος που της αναλογεί και επιμένουν ότι το πακέτο των μέτρων, που πρέπει να ψηφισθεί χωρίς απώλειες, είναι
άμεσα συνδεδεμένο με την έκθεση της τρόικας και άρα με την ομαλή χρηματοδότηση της χώρας.
Για να υποστηριχθεί η ψήφιση των μέτρων, ενεργοποιούνται υπουργοί, οι περισσότεροι εκ των οποίων παραμένουν
στη σκιά και έχουν επιλέξει τη σιωπή. «Κανένας από εμάς δεν είναι ευτυχής όταν καλείται να υιοθετήσει “σκληρά”
μέτρα» τόνισε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκης, αναφερόμενος στο νέο πακέτο
περικοπών, κατά τα εγκαίνια της δεύτερης πεζογέφυρας στο Μαρούσι, στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με
την οδό Αναβρύτων.
Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε πως αξίζει να κάνουμε αυτή την προσπάθεια, «αξίζει να κάνουμε και το τελευταίο μίλι»
και πρόσθεσε ότι οι εβδομάδες που μεσολαβούν μέχρι τις 18 Οκτωβρίου που είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «είναι
επτά ιστορικής σημασίας εβδομάδες, που θα κρίνουν τη μοίρα αυτού του τόπου».
Ο υπουργός Παιδείας κ. Κ. Αρβανιτόπουλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη στήριξης των μέτρων και είπε με έμφαση,
«δεν θα υπάρξουν ριψάσπιδες στην ψηφοφορία για τα μέτρα».

στη Γαλλία και πατωματζής με
250.000 σε τράπεζα της Ελβετίας
Κυριακή, 26 Αυγούστου 2012

Η φοροδιαφυγή φαίνεται πως δεν κάνει διακρίσεις σε επαγγέλματα.
Αστρολόγοι, κομμωτές μέχρι και υδραυλικό έβγαλαν στο εξωτερικό
υπέρογκα ποσά χωρίς να τα δικαιολογήσουν
Φάκελος με τα ονόματα 737 φορολογουμένων που έβγαλαν στο
εξωτερικό μεγάλα ποσά τα οποία δεν δικαιολογούνται από τα
εισοδήματά τους είχε παραδοθεί στον επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννη
Διώτη, λίγο πριν αντικατασταθεί. Όπως αναφέρει η Καθημερινή της
Κυριακής, δυο εβδομάδες μετά την κατάθεση του φακέλου από τη
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων, η επεξεργασία των στοιχείων δεν έχει αρχίσει ακόμα.
Μάλιστα, όπως αναφέρει το Πρώτο Θέμα, η λίστα περιλαμβάνει
ονόματα και επαγγέλματα υπεράνω κάθε υποψίας. Ειδικότερα,
η λίστα περιλαμβάνει τέσσερις γνωστούς αστρολόγους οι οποίοι
δήλωναν από 20.000 έως 30.000 ευρώ κατ’ετος με καταθέσεις στο
εξωτερικό από 500.000 έως 800.000. Παράλληλα, υπάρχουν τρεις
κομμωτές οι οποίοι δήλωναν ακόμα και ζημία και εμφανίστηκαν με
καταθέσεις από 700.000 έως 1.000.000 ευρώ έκαστος. Μεταξύ των
φοροφυγάδων, υπάρχουν 350 δικηγόροι, 300 γιατροί, 500 μηχανικοί
και μεγαλοεργολάβοι, 300 επιχειρηματίες και ένας υδραυλικός ο
οποίος δηλώνει 7.000 το χρόνο αλλά έχει 300.000 στην Credit Agricole στη Γαλλία, αλλά και ένας πατωματζής με 250.000 σε τράπεζα
της Ελβετίας ενώ δηλώνει κάθε χρόνο 11.000 ευρώ. Παράλληλα,
στις υπηρεσίες του ΣΔΟΕ, ιδιαίτερα στην Περιφερειακή Διεύθυνση
Αττικής, εκκρεμούν σοβαρές φορολογικές υποθέσεις που αφορούν
υπεράκτιες εταιρείας ακινήτων – μερικές δεκάδες ανήκουν σε δυο
πρώην υπουργούς- τριγωνικές συναλλαγές φαρμακευτικών και
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ιλιγγιώδεις καταθέσεις ελεύθερων
επαγγελματιών (γιατρών, δικηγόρων, εισαγωγέων), υποθέσεις ΦΠΑ
αγροτών και λίστα 3.000 φορολογουμένων που έχουν παίξει και
κερδίσει από πιστοποιητικά αντιστάθμισης κινδύνου CDS.

Βενιζέλος: «Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ με
την υποχρέωση να φανταστεί και να
σχεδιάσει το μέλλον»
Ο αρχηγός του ΠαΣοΚ στην ομιλία
της 38ης Επετείου της Διακήρυξης
της 3ης του Σεπτέμβρη
Εντονα ιδεολογικό ήταν το περιεχόμενο της ομίλιας του προέδρου του
ΠαΣοΚ κ. Ευ. Βενιζέλου στην 38η επέτειο της Διακήρυξης της 3ης
του Σεπτέμβρη. Η ομιλία περιελάμβανε, ακόμη, σημεία αυτοκριτικής
αλλά και ανάδειξης του νέου στίγματος και της φυσιογνωμίας του
ΠαΣοΚ

Οπως ανέφερε ο κ. Βενιζέλος, στο ξεκίνημα της ομιλίας του, η
Διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη ήταν μια «ιστορική πράξη που
συμβόλιζε τη ριζοσπαστική μεταπολίτευση». Σε αναφορά του στον
Ανδρέα Παπανδρέου, σημειώνει ότι: «εισήγαγε στον ελληνικό
δημόσιο βίο μία νέα διάσταση. Διαμόρφωσε ένα νέο συλλογικό
υποκείμενο. Αυτό τελικά προσδιόρισε περισσότερο από κάθε άλλο
τη νέα εποχή, την εποχή της Μεταπολίτευσης». «Η Διακήρυξη
της 3ης Σεπτέμβρη» ανέφερε «ήταν μια κραυγή για την ανάγκη
αναδρομικής αποκατάστασης ιστορικών αδικιών και αποκλεισμών»
λίγες εβδομάδες μετά την κατάρρευση της Δικτατορίας.
Ο κ. Βενιζέλος παρουσιάζει και τον νέο ήλιο του ΠΑΣΟΚ, με επτά
ακτίνες, όπως και το 1974, αντί των εννέα που έχει σήμερα. Οι ακτίνες
αυτές συμβολίζουν τις βάσεις για την ανασύσταση της παράταξης.
Με τη φράση «Έλα Γιώργο, καλωσήρθες, σε συνεχάρην στην αρχή
της ομιλία μου για την επανεκλογή σου στην Σοσιαλιστική Διεθνή»
υποδέχτηκε ο κ. Βενιζέλος τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος
βρισκόταν στη Νότια Αφρική.
Στη συνέχεια της ομιλίας του αναφέρεται στις δύσκολες ώρες που
περνά το κόμμα, λέγοντας: «Αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ. Αντιμέτωπο
με τα βάρη του παρελθόντος, τις μεγάλες ευθύνες για τη διαχείριση
(Συνέχεια στη σελίδα 18)
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Επανεξελέγη πρόεδρος της Σοσιαλιστικής
Διεθνούς ο Γ. Παπανδρέου
Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

Παμψηφεί και δι” ανατάσεως των

χειρών επανεξελέγη πρόεδρος
της Σοσιαλιστικής Διεθνούς ο
Γιώργος Παπανδρέου, στο 24ο
Συνέδριο της οργάνωσης που
διεξάγεται στο Κέιπ Τάουν,
στη Ν. Αφρική. Η διαδικασία
της εκλογής αποφασίστηκε να
πραγματοποιηθεί με αυτόν τον
τρόπο καθώς ο κ. Παπανδρέου
ήταν ο μοναδικός υποψήφιος για
την προεδρία.
Νωρίτερα ο κ. Παπανδρέου
μιλώντας
στη
συνεδρίαση
υποστήριξε ότι τόσο από την
Ευρώπη, όσο και διεθνώς,
απουσιάζει
η
πολιτική

βούληση για να προχωρήσει
σε προοδευτικές αλλαγές. Ο
πρώην πρωθυπουργός,
είπε
ότι ο ίδιος πάλεψε για αλλαγή
και πως η αδράνεια συνεχίζει
να «σακατεύει» την παγκόσμια
οικονομία.
«Είδα τον ιδεολογικό δογματισμό,
τις λανθασμένες υποθέσεις
και τα ειδικά συμφέροντα
που
αντιπροσωπεύουν
οι
συντηρητικές
δυνάμεις»,
ανέφερε και σημείωσε ότι «μια
ολιγαρχία μερικών τραπεζιτών
είναι σήμερα πιο ισχυρή από
εκλεγμένες
κυβερνήσεις,

Εξηνταοχτάχρονη Ελληνίδα σπάει
σπάει τα ρεκόρ της άρσης βαρών στην
Αυστραλία
Σάββατο, 18 Αυγούστου 2012
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια της Αυστραλίας Ελένη Κωνσταντίνου, έχει
σπάσει στα 68 της χρόνια, 60 παγκόσμια ρεκόρ στην άρση βαρών και
συνεχίζει ακάθεκτη. Ενδεικτικά, στο τρίτο ρεκόρ που έσπασε στη Γαλλία
πρόσφατα, σήκωσε 132 κιλά, ενώ η ίδια ζυγίζει 61 κιλά! Μόλις επέστρεψε
από τη Γαλλία όπου πήρε μέρος σε αγώνες τριών διαφορετικών κατηγοριών
άρσης βαρών και έσπασε και τα τρία ρεκόρ που, ούτως ή άλλως, κρατούσε
η ίδια. «Όταν μπαίνω στο στάδιο, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αισθάνομαι να
με κυριεύει μια φοβερή δύναμη. Αισθάνομαι ότι μπορώ να επιτύχω τα
πάντα. Οι άλλοι εκπλήσσονται με μένα κι εγώ με τον εαυτό μου. Είναι μια
εσωτερική δύναμη, του μυαλού περισσότερο, που ξέρω ότι δεν πρόκειται
να μ’ εγκαταλείψει όσο ζω. Σε δυο χρόνια γίνομαι εβδομήντα και μπαίνω
σε μια νέα κατηγορία. Εκεί καταγράφονται απλά οι επιδόσεις, αλλά εγώ
σκοπεύω ν’ αλλάξω τα πράγματα. Θα πρέπει να αναβαθμιστεί το παιχνίδι
και σ’ αυτή την ηλικιακή ομάδα, γιατί οι άνθρωποι σήμερα είναι τόσο
νέοι, όσο νοιώθουν. Η ηλικία δεν θα πρέπει να είναι ούτε ταμπέλα, ούτε
πρόσκομμα σ’ αυτά που επιθυμούμε να κάνουμε».
Προσωπικά, τίποτε δεν έχει αλλάξει στο σώμα και τη ψυχική μου
δύναμη, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Ούτε και σκοπεύω ν’ αφήσω κάτι να
ανακόψει την πορεία μου. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος μπορεί να επιτύχει τα
πάντα, φτάνει να το λέει η ψυχή του» λέει η κ. Κωνσταντίνου.
«Βλέπω τα προβλήματα ως προκλήσεις για να δείξει ο καθένας τη δύναμή
του, τις ικανότητές του, τη θέλησή του ν’ αλλάξει τα πράγματα. Από μας
εξαρτάται, μου έχει διδάξει η ζωή, να κάνουμε το λεμόνι πορτοκάλι. Να
πούμε στον εαυτό μας εδώ σε θέλω τώρα να κάνεις τα καλά σου. Βρίσκω
ότι δουλεύει» προσθέτει.
Απόδειξη ότι ένα σοβαρό ατύχημα που είχε πριν από χρόνια και είχε
τραυματιστεί σοβαρά στη μέση, αντί να τη γονατίσει, όπως θα πει, της
έδωσε δύναμη όχι μόνο να το ξεπεράσει, αλλά να σηκώνει σήμερα βάρη
πολύ μεγαλύτερα από το σωματικό της βάρος.
Για όσους θέλουν να μάθουν ποια είναι τα μικρά πρακτικά μυστικά που
την κρατούν δυνατή θα πει ότι γυμνάζεται τρεις φορές τη βδομάδα,
περπατάει γρήγορα για μισή ώρα τη μέρα -εκτός Σαββατοκύριακουτρώει προσεκτικά και λιτά, αλλά όχι… Σπαρτιάτικα.

πρωθυπουργούς ή ακόμα και
κράτη-έθνη».
Ο κ. Παπανδρέου είπε ότι
τα τελευταία χρόνια, σε μια
υπερσυντηρητική
Ευρώπη,
βρήκε συμπαράσταση από τις
προοδευτικές, σοσιαλιστικές και
δημοκρατικές δυνάμεις ανά τον
κόσμο, οι οποίες κατανόησαν ότι
ο αγώνας του ως πρωθυπουργού
δεν ήταν για να επιβάλει την
ύφεση ως σκοπό, αλλά ότι αυτή
ήταν περισσότερο «μια δύσκολη
αναγκαιότητα, σε ένα εχθρικό
περιβάλλον, ώστε να δοθεί
χρόνος και ελπίδα προκειμένου
η Ελλάδα να κάνει βαθύτερες,
αναγκαίες αλλαγές».
«Καθώς μια εθνική τραγωδία
ξεπρόβαλε, πάλεψα για το λαό
μου, μαζί με αυτόν. Απέναντι
σε όλες τις αντιξοότητες,
παραμείναμε
ζωντανοί
και
περήφανοι»,
σημείωσε
και
υποστήριξε ότι οι αξίες που
πρεσβεύει η ΣΔ μπορούν να
επικρατήσουν και ότι με αυτές
μπορούν να δημιουργηθούν, όχι
μόνο στην Ελλάδα, βιώσιμες και
δίκαιες κοινωνίες», είπε.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το
παιχνίδι «απόδοσης ευθυνών»
του ενός προς τον άλλο στην
Ευρώπη
είναι
επικίνδυνο,
υπονομεύει τη δημοκρατία,
καλλιεργώντας εθνικισμό και
φασισμό και πως ενώ ο καθένας
ευθύνεται για την κατάσταση
στη χώρα του, η προκατάληψη
αποκρύπτει τα πραγματικά
ζητήματα.
Αναφερόμενος στην περίοδο
διακυβέρνησής του είπε ότι
εφαρμόστηκαν σε τρία χρόνια
περισσότερες
μεταρρυθμίσεις
από
οποιαδήποτε
άλλη
εξελιγμένη χώρα και πως «εμείς
οι σοσιαλιστές στην Ελλάδα
κληρονομήσαμε
τεράστιο
έλλειμμα και χρέος από τη
Δεξιά».
Ο κ. Παπανδρέου ανέφερε ότι
ο λόγος που η προοδευτική
εναλλακτική
πρόταση
δεν

έχει
καταφέρει
να
επικρατήσει
παγκόσμια παρά τη
σκληρότερη
κρίση
του
καπιταλισμού
από
τη
Μεγάλη
Ύφεση, είναι ότι
πολύ πιο δύσκολα
εφαρμόζονται αυτές
οι αλλαγές σε εθνικό
επίπεδο
σε
μια
παγκοσμιοποιημένη
οικονομία και συνεπώς, πρότεινε
συνεργασία και συντονισμό.
«Το πραγματικό ερώτημα είναι
ποιος φτιάχνει τους κανόνες της
αγοράς και ποιοι επωφελούνται
από αυτούς», είπε, για να
σημειώσει ότι «εμείς είμαστε
εκείνοι που πρέπει και μπορούν
να ορίσουν τις αξίες που πρέπει
να υπηρετούν οι αγορές».
Ο κ. Παπανδρέου αναφέρθηκε
στις προτάσεις της Σοσιαλιστικής
Διεθνούς και των κομμάτωνμελών της στην Ευρώπη για φόρο
επί των χρηματοοικονομικών
συναλλαγών,
ευρωομόλογα,
ευρωπαϊκό οίκο αξιολόγησης,
ένωση τραπεζών κτλ
Η
φοροδιαφυγή
και
η
μετακίνηση
κεφαλαίων
σε
φορολογικούς
παραδείσους
αποτελεί ληστεία εις βάρος των

πολιτών, επεσήμανε και τόνισε
ότι η Ελλάδα υποφέρει από
αυτή την πρακτική και πως εάν
αυτό μόνο είχε αντιμετωπιστεί
δεν θα χρειαζόταν πακέτο
διάσωσης. Πρόσθεσε δε ότι
παρά τις εκκλήσεις του προς την
Ευρώπη, του G8, τους G20 και
το τραπεζικό σύστημα, δεν έχουν
κάνει τίποτα για να το αλλάξουν.
«Χρειαζόμαστε
σωστές
ρυθμίσεις της αγοράς και
παγκόσμια διακυβέρνηση που
θα προωθήσει νέο μοντέλο
βιώσιμης, υγιούς ανάπτυξης»,
ανέφερε ο κ. Παπανδρέου,
παραπέμποντας στις προτάσεις
που έχει παρουσιάσει κατά
καιρούς η Οργάνωση, ενώ
υπογράμμισε ότι η σημερινή
δημοκρατική πρόκληση είναι η
ενδυνάμωση των πολιτών μέσω
αναδιανομής δύναμης, γνώσης
και δυνατοτήτων.
Tο Συνέδριο της Σοσιαλιστικής
Διεθνούς έγινε για πρώτη φορά
στην αφρικανική ήπειρο και
συμπίπτει με τα 100 χρόνια από
την ίδρυση του Αφρικανικού
Εθνικού Κογκρέσου το οποίο
ήταν ο κεντρικός φορέας του
αγώνα κατά του απαρτχάιντ,
με ιστορικό ηγέτη τον Νέλσον
Μαντέλα και είναι πλήρες μέλος
της Σοσιαλιστικής Διεθνούς.

Βενιζέλος: «Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ
με την υποχρέωση να φανταστεί
και να σχεδιάσει το μέλλον»
(Συνέχεια από σελίδα 17)
του παρόντος, αλλά και με την υποχρέωση να φανταστεί και
να σχεδιάσει το μέλλον».
Στην εκδήλωση της επετείου ήταν παρόντες οι κ.κ.
Κώστας Σημίτης, πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του
ΠαΣοΚ,πρώην υπουργοί, όπως οι Γιάννος Παπαντωνίου,
Βάσω Παπανδρέου, Θεόδωρος Πάγκαλος, Κώστας Λαλιώτης,
Απόστολος Κακλαμάνης, Γιώργος Ρωμαίος και Γιώργος
Λιάνης.
Ακόμη παρέστησαν οι κ.κ. Γ. Μπιρδιμήρης, Στ. Μπένος, Σωκ.
Κοσμίδης, Σπ. Μερκούρης, Χρ. Ροκόφυλλος, Παρ. Αυγερινός,
Ι.Κουκιάδης, Π.Κρητικός, Ν. Φλώρος, Γ. Χαραλάμπους και
άλλοι.
Στην εκδήλωση δεν παρέστησαν οι κ.κ. Ανδρέας Λοβέρδος,
Μ. Χρυσοχοϊδης, Γ. Ραγκούσης , Αννα Διαμαντοπούλου και
Χρ. Παπουτσής.
Απουσίασε ακόμη ο κ. Αλ. Παπαδόπουλος, ο οποίος, σύμφωνα
με συνομιλητές του, δεν επιθυμεί να είναι μέρος της συνολικής
πολιτικής κατάστασης.
Σε ότι αφορά τις ευθύνες για την πολιτική και οικονομική
κατάσταση της χώρας ο κ. Βενιζέλος ανέφερε «...ζούμε
μάλιστα μετά τις εκλογές Ιουνίου και το σχηματισμό της
Κυβέρνησης συνεργασίας μια νέα εκδοχή του ελληνικού
παράδοξου:
Μέχρι της εκλογές, όσο σηκώναμε το βάρος της διαχείρισης
της κρίσης ουσιαστικά μόνοι μας, όλοι, αριστεροί και δεξιοί
όλων των αποχρώσεων και βέβαια οι σημερινοί μας εταίροι
μας ασκούσαν κριτική από τα “αριστερά” στο όνομα μιας
αντιμνημονιακής δημαγωγικής ρητορείας που είχε έτοιμες
εύκολες εναλλακτικές λύσεις.
Τώρα υφιστάμεθα κριτική και από τα “δεξιά”, επειδή τολμάμε
να κατανοούμε τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς συσχετισμούς.
Επειδή θεωρούμε υποχρέωση μας να λέμε την αλήθεια στον
ελληνικό Λαό για τους κινδύνους.
Και κυρίως επειδή τολμάμε να γνωρίζουμε και να θυμόμαστε».
Ο κ. Βενιιζέλος στην ομιλία του απηύθυνε, ακόμη,
προσκλητήριο για ένα νέο κοινωνικό συνασπισμό δυνάμεων,
ειδικά όμως, απήυθυνε πρόσκληση για έναν ισότιμο, ανοικτό
και απροκατάληπτο διάλογο με τη ΔΗΜΑΡ.
Οπως, δεν, δήλωσε ο ίδιος το Συντακτικό συνέδριο του ΠαΣοΚ
θα πραγματοποιηθεί περί τα τέλη του Νοεμβρίου.
Πηγή:ΤΟ ΒΗΜΑ
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ Ρόδος: Μουσουλμάνοι
(Συνέχεια από σελίδα 14)
Ορντού και χάνονται τα ίχνη
της.
Το 1919 το Πάσχα με το
πλοίον ήρθαμεν, ήρθαμεν στον
Πειραιάν τα καράβια. Τον
Αύγουστον, από τον Πειραιάν
στην Θεσσαλονίκη, στον Σταθμό
των τρένων, στο Χαρμάνκιοϊ.
Λέγω στον πατέρα, θα πάγω να
βρω την θεία μου. Ο πατέρας
δεν με αφήνει, εγώ είμαι 14
χρονώ, θα χαθείς, με λέει.
Καταυλισμός 300 οικογένειες
στο Σταθμό. Για αναχώρηση,
για χωριά Πτολεμαΐδος. Εγώ δεν
άκουσα τον πατέρα μου, πήγα
ξυπόλυτος στην Καλαμαριά.
Εκεί βρήκα πρόσφυγες γυναίκες,
ρωτώ για την θεία μ’. Την είχαμε
χαϊδεμένη, την λέγαν Τσόφα,
εγώ ήξερα Τσόφα. Γενομένη
συζήτηση, έγινε σύγχυση μεταξύ
γυναικών, ανάμεσα μία κυρία
λέγει στην άλλη Τσόφα είναι
η Σοφία. Αυτού σταματήσαμε.
Με ρωτάει αν ξέρω ολίγα
γράμματα, λέγω κάτι ξεύρω.
Από εδώ θα κατεβείς στο
Ντεπώ με τα πόδια, εκεί θα
βρεις το τραμ, θα ανεβείς στο
τραμ, θα μετράς έως 6 στάσεις.
Θα κατεβείς και θα βρεις την
εκκλησία την Ανάληψη, θα
κατεβείς-αν δεν μπορείς να
κατεβείς, ο τραμιέρης θα σε
πει. Μπήκα στην είσοδο της
εκκλησίας, στο βάθος βλέπω
έναν κύριο, τον φωνάζω ε,
θείο, θείο. Ήλθε κοντά μου,
με ρωτά τί θέλεις, παιδί μου;
Την θεία μου Σοφία. Από τότες
μετ’ ολίγον πέρασε η Σοφία
από τη μια μεριά στην άλλη.
Με τα ράσα, κρατούσε ψωμί
και μισό καρπούζι. Ήλθε κοντά
μου, με ρωτά, με λέγει ποιος
είσαι, παιδί μου; Την λέγω ο
Ισαάκ. Ο Ισαάκ, παιδί μου, που
είσθε; Τώρα εδώ είμαστε στο
Σταθμόν, κοντά στο Εύοσμον.
Που είναι ο πασά μ’, η μάννα,
ο πατέρας και άλλοι συγγενείς
μας; Όλοι πέθαναν από την
χολέραν. Η θεία ελιγώθηκε
από τον πόνο και πέφτει στο
χώμα. Βρέθηκαν περαστικοί
και την συνέφεραν. Πήγαμε
στο κελλί της. Μετά δυο ώρες
την παίρνω και πήραμε άδεια
από τον επιστάτη. Βαδίζαμε.
Με το τραμ έως το Βαρδάρ και
εκεί με τα πόδια στο Εύοσμον
Σταθμόν. Φτάσαμε περί 11
ώραν νυκτερινήν. Όλη νύκτα οι
χωριανοί όλοι όλο ρωτούσαν.
Για τους δικούς τους. Αύγουστος
1919. Φεύγουμε για Καϊλάρια,
νέο όνομα Πτολεμαΐδα.
Φτάσαμε στην Άρδασα, μετά
στην Αναρράχη, παλαιόν όνομα
Τεπρέ, ο μπαμπάς, η θεία κι εγώ.
Ο Αβραάμ έμεινε στην Αθήνα
για να φέρει την αδερφή της
Σοφίας.
Το 1924 ήλθε ο Αβραάμ
παντρεμένος. Για 18 μήνες μας
κύταζε η Σοφία, το φαγητό,
μας έπλενε τα ρούχα. Το 1925
φεύγει η Σοφία με ένα μικρόν
μπόγον, τα ρουχαλάκια της, και
πηγαίνει στην Φλώρινα, στον
Άγιον Μάρκον, έως το 1927.
Τότε ονειρεύεται την Παναγία
πού της είπε, η θέση σου είναι
άλλου, θα πάς στο χωριό σου.
Δίπλα στο βουναλάκι είναι η
Παναγία η Κλεισούρα. Τον
Αύγουστο του 1927 η Σοφία
έρχεται στο χωριό και μας ζητάει
να την πάμε στο μοναστήρι.

Σε δέκα ήμερες πήγαμε εκεί,
στην μνήμη της Παναγίας.
Εκεί βρήκαμε τον ηγούμενο
και μία ηγουμένισσα, Πελαγία,
παράλυτη από τον πόλεμο
και τας υγράς φύλακας στην
Καστοριά. Από το 1927 ζούσε
η Σοφία στο μοναστήρι στην
Κλεισούρα. Στον πόλεμο το
1940 κρατούσε το μοναστήρι
μόνη της με 30 δωμάτια έως
να τελειώσει ο πόλεμος το
1941. Άρχισε ο ανταρτικός
πόλεμος το 1944. Στο χωριό την
Κλεισούρα, στη θέση Νταούλι
οι αντάρτες σκοτώνουν έναν
γερμανό αγγελιοφόρο που
ερχόταν με το μηχανάκι από το
Αμύνταιο. Κόπτουν τα όργανα
του και τα βάζουν στο στόμα
ωσάν τσιγάρο. Εκεί έφτασαν οί
Γερμανοί από το Αμύνταιο και
την Καστοριά. Βάζουν φωτιά
στο χωριό και καίνε περί τα
350 άτομα. Κατεβαίνουν στο
μοναστήρι, εκεί ψάχνουν για
τους αντάρτες και η βενζίνη
έτοιμη στα πετόνια. Η Σοφία
αγρυπνεί με την εικόνα της
Παναγίας στην αγκαλιά.
Γονατίζει τους φιλάει τα πόδια,
σέρνεται στο χώμα. Μη, λέει, η
Παναγία θυμώνει και κλαίει η
εικόνα μπροστά στο τάγμα. Ο
αξιωματικός τη διώχνει, αυτή
πίσω δεν κάνει και λιγοθυμάει
καταγής. Τότες ο αξιωματικός
μετάνιωσε και την άκουσε.
Έψαξαν σε όλους τους τόπους,
ταβάνια, υπόγεια για αντάρτες.
Η ζωή της Σοφίας ήταν
όλον τον καιρό με χόρτα και
σαρδέλλες, παστά. Κρεββάτι
δεν γνώρισε, στο τζάκι δίπλα
και το κορμί της το σκέπαζε με
φύλλα. Όσοι την επισκέπτονταν
τους έψηνε καφέ. Όταν τελείωσε
ο εμφύλιος πόλεμος, πήγαμε
τα ανήψια στο μοναστήρι,
πήγαμε στο δωμάτιο της, τί
να δούμε, γεμάτο πελεκούδια.
Υπήρχε φόβος να καεί το
μοναστήρι. Την ώρα πού έλειπε,
τα πελεκούδια τα πετάξαμε,
από κάτω είχε 7 δοχεία λάδι.
Επειδή ήταν μαζώματα η
Επιτροπή τα έδωσε στις φτωχές
οικογένειες στην Κλεισούρα.
1974 Μάιος. Κοιμήθηκε η
Σοφία(6 Mαϊου 1974). Η
Μητρόπολις Καστοριάς και
Κοζάνης και εμείς τα ανήψια το
ανακοινώσαμε στο κοινό. Την
Σοφία την ετοίμασαν 14 ιερείς
και αρχιμανδρίτες, περιφέρειας
Πτολεμαΐδος και Αμυνταίου και
μία μοναχή από τα νησιά μας.
Έγινε με πολύν κόσμο. Εκάναμε
την κηδεία, τα 40, το χρονικόν.
Μετά 8 χρόνια την ξεθάψαμε.
Παραβρέθηκαν οι κάτοικοι της
Κλεισούρας. Στον τάφο επάνω
είχαν ρίξει 25 πόντους τσιμέντο
με πέλματα. Όταν έσπασε το
τσιμέντο βγήκε ένα άρωμα,
μας είπαν οι γυναίκες από την
Κλεισούρα. Έγινε ολονυκτία με
αρκετόν κόσμο, ήταν και από
την Αναρράχη μερικοί. Τα οστά
της είναι σε ασφαλές μέρος.
Στα τελευταία της η Σοφία
παρέδωσε το ένα κλειδί πού
είχε, το άλλο το είχε ο Σύλλογος
Κλεισουριέων.
Όσα θυμήθηκα εγώ ο ανεψιός
της
Ισαάκ Κων/νου Σαουλίδης

βαφτίζονται Χριστιανοί
Τετάρτη, 15 Αυγούστου 2012

Συνεχίζει ακάθεκτος το κοινωνικό
του έργο ο Παπά Χρήστος του
Αγίου Παντελεήμονα της Παλιάς
Πόλης παρά τα προβλήματα
υγείας που αντιμετώπισε πριν
από λίγο καιρό. Το συσσίτιο
προς 50 οικογένειες που
αντιμετωπίζουν
προβλήματα
είναι σταθερό και μέσα στο
Σεπτέμβριο θα προχωρήσει και
πάλι σε μοίρασμα τροφίμων προς
τους ανθρώπους που δύσκολα
τα βγάζουν πέρα. Όμως ο Παπά
Χρήστος δεν σταματά σε αυτά.
Ήδη ετοιμάζεται να βαπτίσει
χριστιανούς,
μουσουλμάνους
που συνεργάζονται μαζί του
στο σημαντικό έργο που
προσφέρει στη κοινωνία μας,
όπως διαβάζουμε στο verena.
gr. Εδώ και καιρό έχει ξεκινήσει
την κατήχηση στην Οικογένεια
του μουσουλμάνου καπετάνιου
Τσετίν Καραοσμάν, του ψαρά
που δίνει απλόχερα συχνάπυκνά ψάρια που ψαρεύει στην
ενορία του Αγίου Παντελεήμονα
και μέσα στον Σεπτέμβριο θα
γίνουν οι βαπτίσεις. Μέσα από
τη βοήθεια που προσφέρει
στους συμπολίτες του ο Τσετίν
Καραοσμάν ήρθε κοντά στο
Χριστιανισμό
και
σύντομα
θα ανήκει στο πλήρωμα της
εκκλησίας. Όμως δεν είναι μόνο
η οικογένεια Καραοσμάν, είναι
και μια άλλη μουσουλμάνα από
το Μαρμαρίς που έρχεται για
κατήχηση και αυτή τον Άγιο
Παντελεήμονα από τον παπά
Χρήστο. Θέλει να γίνει χριστιανό
και αυτό θα πραγματοποιηθεί
σύντομα, αφού ολοκληρωθεί
στο στάδιο της κατήχησης.
Μέσα σε όλα αυτά η ενορία του
Αγίου Παντελεήμονα ανέλαβε να
ανακαινίσει ένα μικρό, ιδιωτικό
εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας
που βρίσκεται κοντά στη Κόκκινη
Πόρτα της Παλιάς Πόλης. Ο
ιδιώτης το παραχώρησε στην
ενορία και ο Παπά Χρήστος έχει
αναλάβει να το ανακαινίσει και
να το παραδώσει τους πιστούς.

«Χάλκινοι» Μακροδημήτρης, Ταϊγανίδης
και Δήμογλου στους Παραολυμπιακούς
«Χάλκινος» ο Μακροδημήτρης στην κολύμβηση
Λίγα λεπτά αργότερα, η Ελλάδα πήρε και το δεύτερο μετάλλιό
της στους 14ους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, καθώς
ο Αριστείδης Μακροδημήτρης στα 100μ. ελεύθερο κατηγορίας S2
κατέκτησε το χάλκινο με επίδοση 2:21.04.
O Έλληνας πρωταθλητής είχε περάσει τέταρτος το πρώτο 50άρι
με 1:06.62 (έναντι 1:03.93 του Μαμιστβάλοφ που έμεινε εκτός
μεταλλίων), ωστόσο στο δεύτερο ήταν εξαιρετικά καλός με
αποτέλεσμα να έρθει το μετάλλιο, το πρώτο για την ελληνική
κολύμβηση σε αυτούς τους Αγωνες.
Το χρυσό μετάλλιο, με παγκόσμιο ρεκόρ πήρε ο Κινέζος Γιανγκ
Γιανγκ με 2:03.71, ενώ τον ακολούθησε ο Ντμίτρι Κοκάρεφ με
2:16.46.
Χάλκινο το δέκατο μετάλλιο του Ταϊγανίδη
Στο τρίτο σκαλί του βάθρου των Παραολυμπιακών Αγώνων ανέβηκε
και ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης. Ο 31χρονος κολυμβητής τερμάτισε
τρίτος στα 100μ. ύπτιο στην κατηγορία S13 με χρόνο 1:01.10.
Αυτό είναι το δέκατο παραολυμπιακό μετάλλιο στην παραολυμπιακή
καριέρα του Θεσσαλονικιού κολυμβητή και το πρώτο στο Λονδίνο.
Το χρυσό μετάλλιο, με παγκόσμιο ρεκόρ, κατέκτησε ο Ιχάρ Μπόκι
από τη Λευκορωσία με 56.97, ενώ δεύτερος κατετάγη ο Τσάρλς
Μπόουερ από τη Νότια Αφρική με 59.92.

ΠΕΝΘΗ
ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΗΤΗ
1925-2012

Πέθανε στο Βανκούβερ η ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΗΤΕΣ, κόρη του
Μιχάλη και της Ειρήνης Τσίκητη, όπου υπήρξαν για πολλά
χρόνια μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Βανκούβερ. Αιωνία η
μνήμη της.

ΑΘΗΝΑ ΛΟΥΚΑ
1927-2012

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 2 Αυγούστου 2012 η ΑΘΗΝΑ
ΛΟΥΚΑ. Το τρισάγιο έγινε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Γεωργίου στις 7 Αυγούστου και την Τετάρτη 8 Αυγούστου
2012 έγινε η κηδεία της η δε ταφή της έγινε στο κοιμητήριο
του Μπούρναμπη.
Στα παιδιά της Steven (Mary), Σπύρο (Γεωργία), Λάμπρο
και στις κόρες της Ελένη και Ντόροθη, ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

Σαράντα έξι χιλιάδες
δολάρια την ώρα χρεώνει
ο Γ. Παπανδρέου για μια
ομιλία
Περιζήτητος στη λίστα του πλέον
διάσηµου... µεσιτικού γραφείου
προσωπικοτήτων, όπως ο Μπιλ
Κλίντον και ο Κόφι Ανάν, είναι
ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος
κλείνει
απανωτές
συµφωνίες
για οµιλίες και διαλέξεις σε
πανεπιστήµια,
εκδηλώσεις
και
συνέδρια ανά τον κόσµο.
Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει το
Πρώτο Θέμα, που «προσέλαβε» από
το συγκεκριμένο γραφείο τον πρώην
πρωθυπουργό για ένα υποτιθέμενο
συνέδριο τον Οκτώβριο στην Κύπρο,
ο κ. Παπανδρέου, κοστολογεί τον
εαυτό του στα 46.000 δολάρια την
ώρα ή, αν προτιµάτε, περίπου στα
40.000 ευρώ.
Η µόνη «προσφορά» που κάνει
ο πρώην πρωθυπουργός είναι η
παρουσία του χωρίς επιπλέον αµοιβή
σε γεύµα, δείπνο ή εκδήλωση που θα
διοργανωθεί προς τιµήν του αµέσως
µετά την οµιλία του.

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

20 Γνώμη

GRANDPA J’S
SEASONING

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

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

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

Υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης η εκπληκτική Ατλέτικο Μαδρίτης

Τσέλσι-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-4
Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ

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

Ðñïìçèåõôáß:
Îåíïäï÷åßùí êáé Åóôéáôïñßùí
Tel: Bus. 604-515-7222, Fax: 604-515-7701
Res:604-525-4957,
Cell: 604-240-0403
Με απόλυτο πρωταγωνιστή το Ρανταμέλ Φαλκάο που σημείωσε χατ-τρικ, η Ατλέτικο Μαδρίτης
συνέτριψε 4-1 την Τσέλσι και κατέκτησε το σούπερ καπ Ευρώπης.
Μόλις στο 4’ ήρθε το πρώτο δοκάρι από τον Φαλκάο με κοντινό πλασέ (οριζόντιο), ενώ στο 7’
κατάφερε να ανοίξει το σκορ με αριστερό πλασέ από το ύψος της περιοχής, από την πάσα του Γκάμπι,
νικώντας τον Πετρ Τσεχ στο τετ-α-τετ
Το δεύτερο γκολ το πέτυχε στο 19’ με καταπληκτικό αριστερό πλασέ, στέλνοντας την μπάλα απέναντι
στο δεξί “γάμα” του Τσεχ, ενώ στο 35’ είχε το δεύτερο δοκάρι του με κοντινή κεφαλιά.
Ο Φαλκάο συμπλήρωσε το χατ-τρικ του στο 45’ και πάλι με αριστερό πλασέ, έπειτα από την
εξαιρετική πάσα του Αρντά Τουράν.
Το 0-4 έκανε ο Μιράντα στο 60’ από κοντά μετά από φάση διαρκείας και με παρόμοιο τρόπο μείωσε ο
Γκάρι Κέιχιλ στο 75’ για το τελικό 1-4.
Θυμίζουμε ότι η Ατλέτικο είχε κατακτήσει το UEFA Super Cup και πριν από δύο χρόνια, νικώντας την
τότε πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ίντερ.
ΤΣΕΛΣΙ: Τσεχ, Ιβάνοβιτς, Νταβίντ Λουίζ, Γκάρι Κέιχιλ, Άσλεϊ Κόουλ (90’ Μπέρντραντ), Όμπι
Μίκελ, Λάμπαρντ, Ραμίρες (46’ Οσκάρ), Μάτα (81’ Στάριτζ), Αζάρ, Τόρες.
ΑΤΛΕΤΙΚΟ: Κουρτουά, Χουανφράν, Μιράντα, Γκοντίν, Φελίπε Λουίς, Μάριο Σουάρεθ, Γκάμπι,
Κόκε (81’ Ραούλ Γκαρθία), Αντριάν Λόπεθ (56’ Κριστιάν Ροντρίγκες), Αρντά Τουράν, Φαλκάο (87’
Εμρέ Μπελόζογλου).

6616 BERESFORD STREET, BURNABY, B.C.

