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Σπύρος Γιαννιώτης: Κολυμβητής
από... χρυσάφι

Γεννήθηκε ο τρίτος διάδοχος του θρόνου
της Μεγάλης Βρετανίας Aγόρι έφερε
στον κοσμο, η Δούκισσα του Κέιμπριτζ
Κέιτ Μίντλετον

Από τα δάκρυα στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου στον θρίαμβο του Παγκοσμίου

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Ευτυχώς, μοιάζει στη μητέρα του και
έχει περισσότερα μαλλιά από μένα» - «Ακόμα το σκεφτόμαστε»
απάντησε σε ερώτηση για το όνομα του παιδιού
Nikos Palamaras

Το δάκρυ του Σπύρου Γιαννιώτη μετά την κούρσα των 10 χλμ. κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου συγκλόνισε την Ελλάδα. Ο γεννημένος στο Λίβερπουλ αθλητής
(το 1980), έπειτα από μια σπουδαία πορεία στις πισίνες και στη θάλασσα, επιθυμούσε το πρώτο του
ολυμπιακό μετάλλιο. Η κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου στη Σανγκάη και οι υψηλές προσδοκίες που
είχαν δημιουργηθεί για το «πιο σίγουρο ελληνικό μετάλλιο» στο Λονδίνο, προκάλεσαν ακόμη μεγαλύτερη
απογοήτευση στον Γιαννιώτη, ο οποίος λίγα λεπτά μετά τον τερματισμό και την κατάκτηση της (καθ’ όλα)
τιμητικής τέταρτης θέσης, λύγισε μπροστά στις κάμερες. Με το κεφάλι σκυμμένο και δάκρυα στα μάτια,
ο Γιαννιώτης δήλωσε ότι «πολλοί πίστεψαν σε εμένα αλλά εγώ τους απογοήτευσα».
Αρκετοί πίστεψαν ότι το Λονδίνο θα αποτελούσε την αρχή μιας καθοδικής πορείας για τον κερκυραίο
κολυμβητή, ο οποίος όμως δεν φαινόταν διατεθειμένος να τα παρατήσει. Αλλωστε, παρά την απογοήτευση
που ένιωσε για την απώλεια του μεταλλίου στο Λονδίνο, είχε πει στον επίλογό του: «Δεν θα τα παρατήσω.
Θα συνεχίσω να κολυμπάω, γιατί το αγαπάω και με αγαπάει. Ο Θεός μου έδωσε ένα χάρισμα και θα το
συνεχίσω μέχρι εκεί που μπορώ»...
Εναν χρόνο αργότερα, ο κορυφαίος έλληνας κολυμβητής όλων των εποχών, απέδειξε ότι ακόμη διαθέτει
τα ψυχικά αποθέματα και τις δυνάμεις για να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου. Το ταλέντο του
άλλωστε ποτέ δεν τέθηκε υπό αμφισβήτηση. Ο 33χρονος Γιαννιώτης έπειτα από μια «τρελή κούρσα»,
όπως τη χαρακτήρισε, τερμάτισε πρώτος στα 10 χλμ. ανοιχτής θάλασσας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Υγρού Στίβου στη Βαρκελώνη και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.
Ο ολυμπιονίκης του Λονδίνου και νικητής προ ημερών στα 5 χλμ., Τυνήσιος Ουσάμα Μελούλι, όπως και
το καλοκαίρι του 2012, πήρε προβάδισμα από την αρχή προσπαθώντας να ανεβάσει τον ρυθμό. Ο έμπειρος
Γιαννιώτης μαζί με τον γερμανό συναθλητή και παρόντα σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις Τόμας Λουρτζ
(κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς) δεν παρασύρθηκαν από τον ρυθμό του Μελούλι.
Είναι ενδεικτικό ότι στα 2,5 χλμ. ο έλληνας υπεραθλητής ήταν 46ος, περίπου 20 δευτερόλεπτα πίσω από
τον τυνήσιο πρωταθλητή, που όμως σταδιακά έχανε δυνάμεις.
Στα μισά του αγώνα ο Γιαννιώτης βρισκόταν στην 23η θέση (εννέα δευτερόλεπτα πίσω), ενώ μετά τα 7
χλμ. άρχισε την αντεπίθεσή του αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα. Στα 8 χλμ. ξεπέρασε τον Μελούλι και
έκτοτε δεν έχασε την πρωτοπορία, τερματίζοντας εν τέλει σε χρόνο 1.49.11.8. Ακολούθησε ο Λουρτζ με
1.49.14.5, ενώ ο Μελούλι κατέλαβε την τρίτη θέση με 1.49.19.2.
«Είναι απίστευτο αλλά αληθινό» δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα ο Γιαννιώτης, ο οποίος συμπλήρωσε:
«Ηταν μια πολύ καλή μέρα για εμένα. Ηταν μια τρελή κούρσα, ιδιαίτερα στα τελευταία 2,5 χιλιόμετρα.
Πήγα με μυαλό και ψυχή, συναισθανόμενος αυτό που είχα χάσει πέρυσι στους Ολυμπιακούς. Αφιερώνω
την επιτυχία μου αυτή στον προπονητή μου (σ.σ.: Νίκο Γέμελο), που είναι πάντα κοντά μου, στους γονείς
μου και φυσικά σε όλους τους Ελληνες. Αυτό που ήθελα να τους αφιερώσω πέρυσι, το κάνω έναν χρόνο
μετά».
Ο κορυφαίος αθλητής για το 2011 και το 2012 και σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου κατά την τελετή λήξης, έφτασε συνολικά τα πέντε μετάλλια σε
Παγκόσμια Πρωταθλήματα μετά τις επιτυχίες της Σανγκάης το 2011 (χρυσό στα 10 χλμ. και αργυρό στα 5
χλμ.), της Ρώμης το 2009 (αργυρό στα 5 χλμ.) και της Μελβούρνης το 2007 (χάλκινο στα 5 χλμ.).

London

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν οι κάτοικοι στη Βρετανία μετά την είδηση πως
η Δούκισσα του Κέιμπριτζ γέννησε ένα υγιέστατο αγόρι.Το μωρό ζυγίζει 3,8
κιλά και γεννήθηκε στις 18.24 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος την Δευτέρα, 22
Ιουλίου 2013.Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση ότι ήρθε στο κόσμο το
βασιλικό μωρό.
Η Κέιτ Μιτλετον, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγόρι στη μαιευτική
πτέρυγα Lindo Wing του νοσοκομείου.
Η πρώτη ανακοίνωση από το βρετανικό παλάτι κάνει λόγο για μία
φυσιολογική γέννα.
Αναλυτικά η μικρή ανακοίνωση:
“Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a
son at 4.24pm”.
Η Αυτού Υψηλότης και το βρέφος είναι καλά στην υγεία τους και θα
παραμείνουν στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Πρώτη τα ευχάριστα πληροφορήθηκε τηλεφωνικά η Βασίλισσα Ελισάβετ με
την οποία επικοινώνησε ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ.
Ο τίτλος που θα φέρει ο πρίγκιπας του Κέμπριτζ είναι «Βασιλική Υψηλότης».
Ο πατέρας του Ουίλιαμ, πρίγκιπας Κάρολος, τόνισε πανευτυχής σε δήλωσή
του πως «τόσο ο ίδιος όσο και η γυναίκα του αισθάνονται πανευτυχείς με
την άφιξη του πρώτου τους εγγονού», ενώ ο πρωθυπουργός της Βρετανίας,
Ντέιβιντ Κάμερον, ανέφερε πως πρόκειται για μια μεγάλη ημέρα για το
βρετανικό έθνος.
Η Βρετανία ετοιμάζεται να γιορτάσει το γεγονός με κανονιοβολισμούς (62
από τον Πύργο του Λονδίνου και 41 από το Γκριν Παρκ, κοντά στα Ανάκτορα
του Μπάκιγχαμ). Η βρετανική σημαία θα υψωθεί σε όλα τα δημόσια κτίρια.
Η Δούκισσα του Κέιμπριτζ μεταφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας, στο
νοσοκομείο St. Mary’s, όπου το 1982 γεννήθηκε ο σύζυγός της Ουίλιαμ.
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο αμέσως μετά τη γέννηση του βασιλικού βρέφους
ένας αγγελιοφόρος μετέφερε την πληροφορία για το φύλο του μωρού και την
ώρα της γέννας του, ενώ αμέσως μετά όλα αναρτήθηκαν σε ειδική προθήκη
στην είσοδο του Buckingham Palace.
Το βασιλικό μωρό είναι τρίτο στη σειρά διαδοχής του βασιλικού θρόνου της
Βρετανίας μετά τον Κάρολο και τον Ουίλιαμ.
Η έλευση του τρίτου στη διαδοχή μέλους της βασιλικής οικογένειας (μετά
τον πρίγκιπα Κάρολο και τον Δούκα του Κέιμπριτζ, Ουίλιαμ) σκόρπισε ρίγη
συγκίνησης στους πολίτες που περίμεναν καρτερικά τα χαρμόσυνα νέα.
To παιδί του Ουίλιαμ και της Κέιτ είναι το πρώτο μέλος της βασιλικής
οικογένειας που έρχεται στον κόσμο εν μέσω της τεχνολογικής έκρηξης
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Aγόρι έφερε στον κοσμο,
η Δούκισσα του Κέιμπριτζ
Κέιτ Μίντλετον
(Συνέχεια από σελίδα 1)
του διαδικτύου και των social media. Μάλιστα, δύο ήταν τα πιο
διαδεδομένα hastags στο Twitter:
#royalbaby και #royalbabywatch

«Η Μισέλ και εγώ είμαστε στην
ευχάριστη θέση να ευχηθούμε
στο δούκα και την δούκισσα του

Τα δύο σύμβολα της σύνδεσης του
Καναδά με το βρετανικό στέμμα,
οι περίφημοι καταρράκτες του
Νιαγάρα και ο 553 μέτρων πύργος
του Τορόντο, θα φωτιστούν τη
Δευτέρα το βράδυ με μπλε χρώμα
προς τιμήν του νεογέννητου, που
έφερε στον κόσμο η δούκισσα του
Κέιμπρτζ, Κέιτ,
Ο πύργος που δεσπόζει στην
καναδική οικονομική πρωτεύουσα
θα φωτιστεί με μπλε «μόνο για
απόψε», όπως είπε ένας εκπρόσωπος
των τοπικών αρχών στο Γαλλικό
Πρακτορείο Ειδήσεων, ενώ τα
τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν
ότι οι καταρράκτες του Νιαγάρα,
τουριστικό κέντρο στα σύνορα
Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά,
θα φωτιστούν επίσης με αυτό το
χρώμα.
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Στίβεν Χάρπερ που ευχήθηκε
«υγεία και ευτυχία στους νέους
γονείς».

Η “The Sun” έγινε “The Son”
προς τιμήν του πριγκιπικού
τέκνου
Χιλιάδες ήταν σχόλια στα κοινωνικά
δίκτυα ενώ η είδηση έγινε δεκτή
με πανηγυρισμούς από Βρετανούς
και τουρίστες που από το πρωί
συγκεντρώνονταν μπροστά στα
ανάκτορα του Μπάκινγχαμ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ
Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ,
απέστειλαν τη Δευτέρα τα θερμά
τους συγχαρητήριά, στον πρίγκιπα
Ουίλιαμ και τη σύζυγό του Κέιτ, για
τη γέννηση του γιου τους, ευχόμενοι
προς το πριγκιπικό ζεύγος, κάθε
ευτυχία, ανακοίνωσε ο Λευκός
Οίκος.

Κέμπριτζ, γι αυτή τη χαρμόσυνη
είδηση της γέννησης του πρώτου
παιδιού τους», αναφέρεται στη
σχετική ανακοίνωση.
«Τους ευχόμαστε κάθε ευτυχία και
να είναι ευλογημένοι στα καθήκοντά
τους ως γονείς », σημειώνεται επίσης
στην ανακοίνωση του προεδρικού
ζεύγους των Ηνωμένων Πολιτειών.
«Λαμβάνοντας υπόψη την ειδική
σχέση που υπάρχει μεταξύ μας, οι
αμερικανοί είναι στην ευχάριστη
θέση να γιορτάζουν μαζί με τους
πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου,
τη γέννηση του νεαρού πρίγκιπα»,
κατέληξαν οι Ομπάμα.

Η
ευρείας
κυκλοφορίας
βρετανική εφημερίδα “The Sun”
μετονομάστηκε σε “The Son”,
προς τιμήν του νεογέννητου
παιδιού, του πρίγκιπα Ουίλιαμ
και της δούκισσας του Κέιμπριτζ,
Κέιτ.
Με
ειδικές
εκδόσεις
το
σύνολο του βρετανικού Τύπου
ασχολήθηκε με το χαρμόσυνο
γεγονός της γέννησης του
τρίτου στη σειρά διαδοχής του
βρετανικού θρόνου.
Συγκεκριμένα, η Daily Telegraph, η Daily Star και Daily

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
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Express
κυκλοφόρησαν
με
τον τίτλο «Είναι αγόρι» και με
φωτογραφία της νέας μητέρας.
Από την πλευρά τους οι Times
του Λονδίνου έγραψαν ότι
το Ηνωμένο Βασίλειο και η
Κοινοπολιτεία «θα νιώθουν
«υπερηφάνεια και χαρά» για
τη γέννηση, ενώ, όπως πολλές
εφημερίδες,
προσέφεραν
«συμβουλές» στον μελλοντικό
διάδοχο.
«Η μοναρχία μας είναι ό,τι
έχουμε κοινό και αυτό που μας
διαφοροποιεί από άλλες λιγότερο
τυχερές χώρες σε παραδόσεις
και λιγότερο άνετες με την
ιστορία τους. Η αγάπη μας για
τη μοναρχία δεν είναι άνευ
όρων, αλλά αν ανταμείβεται με
υπερηφάνεια, καθήκον και μια
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πινελιά χιούμορ, είναι σχεδόν
απεριόριστη» έγραψαν οι Times.
Σε διαφορετικό ύφος ήταν το
άθρο
της
κεντροαριστερής
εφημερίδας The Guardian:
«Συγχαρητήρια και τις καλύτερες
μας ευχές για το νέο μωρό. Αλλά
το μωρό του Κέιμπριτζ δεν θα
κληρονομήσει το θρόνο πριν από
τουλάχιστον 50 χρόνια. Ακόμη
και αν η βασιλεία του πατέρα
του και του παππού του, είναι
υποδειγματικές, ακόμη και αν
η συμπεριφορά του, αποδειχθεί
άψογη, το Ηνωμένο Βασίλειο το
2065 θα έχει στην κεφαλή του
κράτους ένα άτομο του οποίου
η πορεία αποφασίστηκε από τη
γέννηση του;».
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Το «βασιλικό μωρό» τρίτο στη σειρά
διαδοχής του βρετανικού θρόνου,
είναι ο «μελλοντικός βασιλιάς του
Καναδά», δήλωσε ο πρωθυπουργός

Στον Καναδά που είναι μέλος
της Κοινοπολιτείας, και έχει
ως επικεφαλής του κράτους
την Ελισσάβετ, η είδηση
της
γέννησης,
προκάλεσε
συναισθήματα
χαράς,
με
εξαίρεση το Κεμπέκ, τη
γαλλόφωνη
επαρχία
που
προσπάθησε κατά το παρελθόν
δύο φορές να κερδίσει την
ανεξαρτησία της.
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Σε πείσμα των υπόλοιπων βρετανικών 39 χρόνια από την τουρκική
στην Κύπρο
εφημερίδων που κυκλοφόρησαν με τον εισβολή
Τριανταεννέα χρόνια από την ημέρα της εισβολής
τίτλο «Αγόρι!», το σατιρικό περιοδικό
του «Αττίλα» στην Κύπρο.
«Private Eye» κυκλοφόρησε μια
ολόλευκη πρώτη σελίδα και τον τίτλο
«Μια γυναίκα γέννησε»
Αθήνα 21 Ιουλίου 2013

Η γέννηση του βασιλικού
μωρού μονοπώλησε τα διεθνή
μέσα ενημέρωσης κυρίως στη
Βόρεια Αμερική, όπου ο Τύπος
ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το μέλλον
του πιθανού μελλοντικού βασιλιά.
«Το μέλλον του μωρού των
Ουίνδσορ είναι λαμπρό αν και κατά
κάποιον τρόπο κλειστοφοβικό»,
σχολίασε η «Globe and Mail»
στο Τορόντο, ενώ η «New York
Post» επισήμανε παράλληλα τον
- παράλογο - ενθουσιασμό των
Νεοϋορκέζων που υποδέχθηκαν
την είδηση με «μπαλόνια, αλκοόλ και στοιχήματα». Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η ηλεκτρονική
έκδοση της γερμανικής «Spiegel» παρατηρούσε πως «πρώτα ο γάμος, τώρα το παιδί: ο πρίγκιπας Ουίλιαμ
και η Κέιτ είναι πηγή ελπίδας για την έωλη βρετανική μοναρχία», ενώ η γαλλική «Liberation» υπογράμμιζε
ότι η γέννηση του βασιλικού μωρού «ξύπνησε το βρετανικό φιλελεύθερο δημοκρατικό στρατόπεδο».
Εντός των βρετανικών τειχών, ελάχιστες ήταν οι εφημερίδες που δεν προσβλήθηκαν από τον πυρετό
που έχουν προκαλέσει τα βασιλικά γεννητούρια. Ανάμεσά τους, η «Γκάρντιαν». «Συγχαρητήρια και τις
καλύτερες μας ευχές για το νέο μωρό. Είναι θαυμάσιο, αλλά το μωρό του Κέμπριτζ δεν θα κληρονομήσει
τον θρόνο πριν από... τουλάχιστον 50 χρόνια», έγραφε στο κεντρικό της άρθρο. Σε εντελώς διαφορετικό
κλίμα, η ταμπλόιντ «Sun» μετονομάστηκε τιμής ένεκεν σε «Son» (Γιος). Οι περισσότερες βρετανικές
εφημερίδες ωστόσο αρκέστηκαν στον απλό και περιεκτικό τίτλο: «Είναι αγόρι!».

Και το όνομα αυτού…
George Alexander Louis
Το βασιλικό μωρό θα είναι γνωστό ως «η Αυτού Υψηλότητα Πρίγκιπας Γεώργιος
του Κέιμπριτζ»
Nikos Palamaras
London
O Δούκας και η
Δούκισσα του Cambridge επιβεβαίωσαν
και αποφάσισαν να
βγάλουν το μωρό
τους Τζορτζ!
Τα αποκαλυπτήρια
έγιναν με ανακοίνωση
που εξέδωσε
το παλάτι του
Κένσιγκτον, αφότου
ο τρίτος κατά σειρά
διάδοχος του βρετανικού θρόνου πήγε βολτούλα με τους γονείς του στους
παππούδες Middleton.
Και τα τρία ονόματα είχαν παιχτεί αρκετά στα στοιχήματα, αν και το φαβορί ήταν
το Τζορτζ.
Το Τζορτζ σημαίνει αγρότης και εργάτης της γης. Είναι ένα πολύ δημοφιλές
όνομα το οποίο είχαν άλλοι έξι βασιλιάδες της Αγγλίας. Θεωρείται λοιπόν
μια ασφαλής επιλογή που συμβολίζει τη συνέχεια της βασιλικής δυναστείας.
Μάλιστα Τζορτζ ονομαζόταν και ο πατέρας της βασίλισσας Ελισάβετ και μ’
αυτόν τον τρόπο ο William και η Kate τιμούν και την γιαγιά τους.
Το Αλεξάντερ σημαίνει προστάτης των ανθρώπων. Είναι ένα όνομα πολύ
δημοφιλές στη Σκοτία, όπου ο Αλεξάντερ ΙΙΙ υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους
ηγεμόνες της χώρας, ενώ γίνονται και συνειρμοί με τον Μέγα Αλέξανδρο.
Το Λούις, που παιζόταν πολύ χαμηλά στα στοιχήματα σημαίνει σπουδαίου
πολεμιστής και έχει μεγάλη σημασία για τον οίκο του Windsor, προς τιμήν
του αγαπημένου θείου του πρίγκιπα Καρόλου, Λόρδου Λούις Μάουντμπάτεν,
ο οποίος δολοφονήθηκε από τον IRA το 1979. Μάλιστα το Λούις είναι και το
τελευταίο από τα τρία μεσαία ονόματα του William.

Τριανταεννέα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το πρωινό της 20ης
Ιουλίου του 1974, που οι ορδές του «Αττίλα» εισέβαλαν στην Κύπρο,
σκορπώντας το θάνατο και την καταστροφή.
Σχεδόν τέσσερις χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, εκατοντάδες αγνοούνται
και διακόσιες χιλιάδες εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους. Επί τριανταεννέα
χρόνια η Τουρκία συνεχίζει να κρατά υπό κατοχή το 40% της Κύπρου.
Στις 05:30, ώρα κατά την οποία άρχισε η τουρκική εισβολή ήχησαν οι
σειρήνες, ενώ οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης παρέστη στην
επιμνημόσυνη δέηση για τους αξιωματικούς και οπλίτες πεσόντες κατά
την τουρκική εισβολή, που εψάλη στο στρατιωτικό κοιμητήριο στον Τύμβο
Μακεδονίτισσας.
Μετά την επιμνημόσυνο δέηση, στην οποία χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος
Χρυσόστομος, ακολούθησε προσκλητήριο πεσόντων. Στη συνέχεια έγινε
κατάθεση στεφάνων από τον πρόεδρο Αναστασιάδη, τον αντιπρόεδρο της
Βουλής των Ελλήνων Ιωάννη Δριβελέγκα, τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τον
πρόεδρο της Βουλής Γιαννάκη Ομήρου, τον τέως πρόεδρο της Δημοκρατίας
Δημήτρη Χριστόφια, τον πρέσβη της Ελλάδος και άλλους.
Κόμματα και οργανώσεις, με ανακοινώσεις τους, καταδικάζουν τη συνέχιση
της κατοχής και τη διαίρεση της Κύπρου.
Τονίζουν την ανάγκη για ενότητα και διακηρύσσουν τη βούληση τους
να αγωνιστούν για δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση, με πλήρη
αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εφαρμογή του διεθνούς
δικαίου.
«Ο τερματισμός της κατοχής και των συνεπειών της, η επανένωση της
Κύπρου μέσω μίας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης στη βάση των
Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της ιδιότητας της Κύπρου ως
Κράτους Μέλους της ΕΕ παραμένει ο στόχος της Ελλάδας για την οποία
το Κυπριακό αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής
της», τονίζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών,
Ευ. Βενιζέλος σε δήλωσή του, με αφορμή την 39η επέτειο της τουρκικής
εισβολής στην Κύπρο.
«Τριάντα εννέα χρόνια έχουν περάσει από την παράνομη τουρκική εισβολή
στην Κύπρο την 20η Ιουλίου 1974 που βύθισε στο πένθος τους συγγενείς των
πεσόντων και μετέτρεψε από τη μία μέρα στην άλλη σε πρόσφυγες χιλιάδες
οικογένειες. Παρά τις αλλεπάλληλες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, η
διεθνής νομιμότητα συνεχίζει να παραβιάζεται στην Κύπρο. Η Κύπρος βιώνει
ακόμα τις συνέπειες της εισβολής με την παράνομη στρατιωτική κατοχή, τις
μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Κυπριακού λαού,
τον παράνομο εποικισμό και τη συνεχιζόμενη καταστροφή της ελληνικής
και ορθόδοξης πολιτισμικής κληρονομιάς της. Επίσης, άγνωστη συνεχίζει να
είναι η τύχη των αγνοουμένων οι συγγενείς των οποίων περιμένουν εδώ και
39 χρόνια απαντήσεις στα ερωτήματά τους» σημειώνει ο κ. Βενιζέλος.
Και προσθέτει: «Σε αυτές τις πλέον αντίξοες συνθήκες η Κυπριακή
Δημοκρατία όχι μόνο απέδειξε όλα αυτά τα χρόνια την αντοχή της αλλά
και εξελίχθηκε σε παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας στην Ανατολική
Μεσόγειο. Η Ελληνική Κυβέρνηση και όλος ο ελληνικός λαός θα συνεχίζει
να στέκεται στο πλευρό της Κύπρου. Όσοι έχουν πιστέψει ότι οι τρέχουσες
οικονομικές δυσκολίες της Ελλάδας και της Κύπρου θα προκαλέσουν
μεταβολή της πολιτικής μας στο Κυπριακό πλανώνται οικτρά».
Σαμαράς: «Ημέρα χρέους»
Ως «ημέρα χρέους» χαρακτήρισε τη σημερινή ο πρωθυπουργός, Αντώνης
Σαμαράς: «Η 20η Ιουλίου είναι, για τους Απανταχού Έλληνες, ημέρα τιμής
και μνήμης. Αλλά και ημέρα ανάδειξης της πραγματικής διάστασης του
κυπριακού προβλήματος. Ημέρα χρέους.
Είναι πρωτίστως, ημέρα τιμής προς τους ηρωικώς πεσόντες και τους εν
ψυχρώ εκτελεσθέντες, τους νεκρούς και τους αγνοούμενους της εισβολής του
Αττίλα.
Είναι πρωτίστως ημέρα μνήμης για τη μεγαλύτερη Εθνική τραγωδία στη
νεότερη Ελληνική Ιστορία. Για την εισβολή και την κατάληψη μεγάλου
τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, την προσφυγοποίηση αδελφών μας
Ελλήνων στην ίδια την Πατρίδα τους, τους βανδαλισμούς μνημείων του
Πολιτισμού και της Εκκλησίας μας.
Είναι, ταυτόχρονα, ημέρα υπόμνησης ότι το Κυπριακό είναι, πρωτίστως,
ζήτημα εισβολής και κατοχής ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους-μέλους
των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ημέρα χρέους του Οικουμενικού Ελληνισμού, αλλά και του Πολιτισμένου
Κόσμου απέναντι στη μαρτυρική Μεγαλόνησο που βρίσκεται, τώρα,
αντιμέτωπη και με την πιο δεινή οικονομική κρίση.
Οι Έλληνες συμπαρατασσόμαστε σε όλους τους αγώνες των αδελφών
Κυπρίων.
Στηρίζουμε, με όλες τις δυνάμεις μας, τη διεκδίκηση λύσης στο πλαίσιο των
αποφάσεων του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
Λύσης που να βάζει τέλος στην κατοχή και να επανενώνει τη Μεγαλόνησο.
Λύσης δημοκρατικής και ευρωπαϊκής.
Λύσης λειτουργικής και πραγματικά βιώσιμης».
www.kathimerini.gr
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Παμμακεδονική Ένωση
U.S.A.
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ
Η Παμμακεδονική Ένωση των Η.Π.Α. σε
συνεδρίαση του 67ου Ετησίου Συνεδρίου
που συνήλθε από τις 8-12 Ιουλίου 2013,
στο Λιτόχωρο, Πιερίας έχοντας υπ’ όψιν
τις τελευταίες εξελίξεις στην Π.Γ.Δ.Μ
αποφάσισε τα ακόλουθα:
1. Ποτέ δεν θα δεχτούμε για τη χώρα
της Π.Γ.Δ.Μ οποιαδήποτε ονομασία
που θα περιέχει τον όρο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,
ή παράγωγά του. Παροτρύνουμε την
εκάστοτε κυβέρνηση της Ελλάδας να
ερευνήσει τον προκείμενο κίνδυνο
μιας ονομασίας που θα περιέχει τον
όρο Μακεδονία ή παράγωγα αυτού.
Η κυβέρνηση της Ελλάδας θα πρέπει
να λαμβάνει υπ’ όψιν ότι σε καμιά
περίπτωση οι Παμμακεδονικές Ενώσεις
Υφηλίου συμπεριλαμβανομένων των
Μακεδονικών Ενώσεων στην Ελλάδα
ποτέ δεν θα αποδεχθούν τον όρο
Μακεδονία και τα παράγωγά του για το
όνομα της γειτονικής χώρας.
2. Επίσης αναγνωρίζουμε την κρίσιμη
οικονομική κατάσταση που υπάρχει στην
Ελλάδα, πλην όμως και τα εθνικά μας
θέματα χρήζουν μεγίστης σπουδαιότητας.
3. Η ονομασία Μακεδονία είναι
αναμφίβολα ιστορική και πολιτιστική
κληρονομιά της Ελλάδας. Η ιστορία της
Μακεδονίας και, ειδικά η ονομασία της,
δεν είναι ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ και
ως πατρική κληρονομιά δεν δύνανται να
παραχωρηθούν σε άλλους.
4. Η Παμμακεδονική Ένωση ΗΠΑ
ζητεί από την Ελληνική κυβέρνηση,
την πολιτική ηγεσία της Ελλάδας, την
κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και
την υπόλοιπη Διεθνή Κοινότητα, όπως η
τελική ονομασία της Π.Γ.Δ.Μ ξεχωρίζει
με ακρίβεια τον πολυεθνικό χαρακτήρα
του πληθυσμού αυτής της χώρας από
εμάς τους Μακεδόνες.
5. Η μόνιμη ονομασία της χώρας
της Π.Γ.Δ.Μ οφείλει να εκφράζει την
πολυεθνική της σύσταση η οποία θα
επιτρέψει σε όλους του κατοίκους της να
συνυπάρχουν ειρηνικά.
6. Απαιτούμε όπως δοθούν σε άτομα
Ελληνικής καταγωγής κατοικούντων
στην Π.Γ.Δ.Μ όλα τα ανθρώπινά τους
δικαιώματα.
7. Η Μακεδονική ταυτότητα είναι
πολιτιστικά και ιστορικά ελληνική.
Δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε έννοια
“Μακεδονικής” εθνολογικής ταυτότητας
και “Μακεδονικής” γλώσσας για άλλους.
8. Είναι ιερό μας καθήκον να
εξακολουθήσουμε τον αγώνα μας για τα
δίκαια της Μακεδονίας. Το απαιτεί η
Ιστορία.
9. Ζητούμε την διεξαγωγή
δημοψηφίσματος σε περίπτωση που
η τελική συμφωνημένη ονομασία της
Π.Γ.Δ.Μ. συμπεριλαμβάνει τον όρο
«Μακεδονία», ή τα παράγωγά του.
10. Zητούμε όπως η τελική ονομασία
της Π.Γ.Δ.Μ αντανακλάται στο σύνταγμά
της.
11. Υποστηρίζουμε την ύπαρξη του
κράτους βορείως των συνόρων της
Ελλάδος με το ενδιάμεσο όνομα της

Π.Γ.Δ.Μ. Θα υποστηρίξουμε τις
προσπάθειές του να γίνει μέλος της ΕΕ
και του ΝΑΤΟ, εφ’ όσον το επίσημο
όνομα του δεν θα περιέχει τον όρο
Μακεδονία η παράγωγο του ονόματος
αυτού. Περαιτέρω, δεν τρέφουμε κακία
η δόλο για τους πολίτες του κράτους
αυτού ή της διασποράς του. Επιπλέον
θεωρούμε πως οι καλές γειτονικές
σχέσεις θα αποτελέσουν ένα περαιτέρω
κριτήριο για την ευρω-ατλαντική του
ένταξη.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Η Παμμακεδονική Ένωση των Η.Π.Α.
σε συνεδρίαση του 67ου Ετησίου
Συνεδρίου που συνήλθε από τις 8 έως
τις 12 Ιουλίου του 2013 στο Λιτόχωρο
Πιερίας αποφάσισε τα ακόλουθα:
1. Απαιτούμε όπως η συνεχής
προπαγάνδα για επεκτατισμό
που εκπέμπεται από την ΠΓΔΜ,
συμπεριλαμβανομένης της
οικειοποίησης και διαστροφής της
Ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς της
Μακεδονίας, παύσει παντελώς.
2. Δεν θα δεχθούμε ποτέ Εκκλησία,
που θα περιλαμβάνει τον όρο
«Μακεδονία» η παράγωγό του στο
όνομά της.
3. Διαφωνούμε με την χρήση του όρου
«Δημοκρατία της Μακεδονίας» σε
οποιοδήποτε έγγραφο από Ελληνικές
επιχειρήσεις και υπηρεσίες εντός
Ελλάδος και παγκοσμίως.
4. Εκφράζουμε τις θερμές
μας ευχαριστίες προς τους 372
Ακαδημαϊκούς ειδικούς της
Ελληνορωμαϊκής εποχής παγκοσμίως για
την διακήρυξη της ιστορικής αλήθειας
για την ελληνικότητα της Μακεδονίας.
5. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν
πρέπει να επικυρώσει οποιαδήποτε
συμφωνία για την αποδοχή της ΠΓΔΜ
στο ΝΑΤΟ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση,
με οποιοδήποτε όνομα που περιέχει τον
όρο «Μακεδονία», ή παράγωγα του όρου
αυτού.
6. Συμφωνούμε με την απόφαση των
πολιτικών αρχηγών του 1992, η οποία
απέκλεισε τον όρο «Μακεδονία» και τα
παράγωγά του από οποιαδήποτε επίσημη
ονομασία της Π.Γ.Δ.Μ.
7. Καταδικάζουμε την τρομοκρατία σε
όλες τις μορφές της.
8. Η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί την
εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής
Δημοκρατίας, η οποία είναι μέλος της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Πρέπει να
αποσύρει αμέσως όλα τα κατοχικά
στρατεύματά της. Πρέπει να αποσύρει
τους παράνομους εποίκους οι οποίοι
μεταφέρθηκαν από την Τουρκική
ενδοχώρα και πρέπει να επιστρέψει
όλες τις περιουσίες στους νόμιμους
ιδιοκτήτες, καθώς επίσης να προβεί σε
αποζημιώσεις προς τους Κυπρίους.
9. Θεωρούμε τις συνεχείς
διακρίσεις, πράξεις, κανονισμούς και
τακτικές της Τουρκίας ενάντια στο
Οικουμενικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο
της Κωνσταντινούπολης παραβίαση
θρησκευτικής ελευθερίας κάτι που
τυγχάνει ασυμβίβαστο με τις φιλοδοξίες
της να γίνει μέλος της ΕΕ. Απαιτούμε
την επαναλειτουργία της Θεολογικής
Σχολής της Χάλκης, την επιστροφή
της κατησχυμένης περιουσίας του
Οικουμενικού Πατριαρχείου και τον
σεβασμό των περιουσιακών δικαιωμάτων
των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης.
Η τελευταία απόφαση του Ανωτάτου
Τουρκικού Δικαστηρίου να αρνηθεί
την οικουμενικότητα του Πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως αντιτίθεται με
τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
10. Απαιτούμε από τις κυβερνήσεις
των ΗΠΑ και της Τουρκίας να
αναγνωρίσουν την γενοκτονία κατά
των Ελληνοποντίων, άλλων Ελλήνων,

Αρμενίων και Ασσυρίων.
11. Καταδικάζουμε τις συνεχείς
παραβιάσεις του Ελληνικού χώρου από
την Τουρκία.
12. Απαιτούμε την επιστροφή των
ιερών κειμηλίων των μοναστηριών
Δράμας και Σερρών από τη Δημοκρατία
της Βουλγαρίας.
13. Απαιτούμε από το Ηνωμένο
Βασίλειο την επιστροφή των Μαρμάρων
του Παρθενώνα στον τόπο καταγωγής
τους.
14. Οι Καλλάς, είναι Έλληνες, απόγονοι
των στρατευμάτων του Μεγάλου
Αλεξάνδρου από τα βόρεια Ιμαλάια
στην ορεινή περιοχή Χιντου Κους του
Πακιστάν. Ο γηγενής λαός των Καλλάς
κατόρθωσε να διατηρήσει τον αρχαίο
πολιτισμό και παραδόσεις του από τον 4ο
αιώνα π.χ. αλλά απειλείται με αφανισμό.
Ως αδερφοί Έλληνες, Μακεδόνες,
υποστηρίζουμε τις προσπάθειες τους να
διατηρήσουν την εθνική τους ταυτότητα
και αξίες.
15. Υποστηρίζουμε την πρόταση
των Καλλάς “Bring the Glory Back”
(Επαναφέρετε την Δόξα του Μεγάλου
Αλεξάνδρου) η οποία έχει υποβληθεί ως
πρότυπο λειτουργίας του Συμβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών
16. Η συλλογή των οστών Ελλήνων
στρατιωτών, οι οποίοι έπεσαν μαχόμενοι
κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,
αποτελεί ανθρωπιστικό ζήτημα και
εθνικό καθήκον μας. Η πορεία της
Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
απαιτεί το Σεβασμό των Ανθρωπίνων,
Πολιτικών, Πολιτιστικών, Θρησκευτικών
και Εκπαιδευτικών Δικαιωμάτων της
Ελληνικής μειονότητας στην Βόρεια
Ήπειρο και στην υπόλοιπη Αλβανία.
17. Η Αλβανική κυβέρνηση να
σταματήσει την προπαγάνδα εναντίον
της Ελλάδας με το θέμα των Τσάμηδων,
εάν η Αλβανία επιθυμεί να ενταχθεί στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
18. Καταγγέλλουμε τη συνεργασία
μεταξύ του Τουρκικού Λόμπι στις ΗΠΑ
και της Ηνωμένης «Μακεδονικής»
Διασποράς εναντίον των συμφερόντων
της Ελλάδας.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!
Οι ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ του γέροντα
Παΐσιου ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ!!!
Συγκλονιστικά και αποκαλυπτικά ήταν
τα όσα ανέφερε ο κ.Δ.Κιτσίκης, γνωστός
Διεθνολόγος και Τουρκολόγος καθηγητής
του Πανεπιστημίου της Οττάβας στον
Καναδα σε εκπομπή της ΕΤ3 με τον
Δημο. Κ.Σαββίδη.
Είπε σχετικά:

Αν και δεν πιστεύω στις προφητείες του
Κοσμά του Αιτωλού και του Παϊσίου
διότι προσεγγίζω μονον επιστημονικά
τα θέματα ,παρόλα αυτά βλέπω με μία
εκπληκτική σύμπτωση να εκπληρώνονται!
Το σχέδιο των ισχυρών είναι ο διαμελισμός
της Τουρκίας,πράγμα το οποίο βλέπουμε
να επληρώνεται με τις συγκρούσεις που
γίνονται στην Τουρκία οι οποίες και
αποτελούν την αρχή ενός μακρόπνοου
σχέδιου διαμελισμού της.
Το ένα τρίτο της Τουρκίας (25 εκατομύρια
,από τα 75 εκατ.) είναι Αλεβίδες όπου
βλέπουν θετικά τον Χριστιανισμό,(Το ένα

τρίτο των τούρκων θα γίνουν Χριστιανοί
όπως έλεγε ο π.Παίσιος) ενώ το άλλο
1/3 θα περιοριστεί στο νέο κράτος του
Κουρδιστάν (θα πάει στην κόκκινη μηλιά
κατά τις προφητείες)το οποίο και θα
αποτελέσει κατόπιν ισχυρή ενεργειακή
δύναμη.
(Για το άλλο 1/3 πραγματικά απευχόμαστε
να ακολουθήσει την προφητεία του
π.Παίσίου ότι έχουν τα κόλλυβά τους στο
ζωνάρι τους)
Όπως ανέφερε ο καθηγητής όλα αυτά τα
διεθνή θέματα είναι για μας υλικό που το
επεξεργαζόμαστε καθημερινά.
Υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια στα
γραφεία
των
Αμερικανών.
εντός
αριθμημένων φάκελων, για κάθε κράτος
(όπως για την Σερβία,Αβγανιστάν ,Ιράκ
κ.α.) όπου περιμένουν σε συγκεκριμένο
χρόνο και την εκπλήρωσή τους.
-Για την Ελλάδα υπάρχει φάκελος;Ρώτησε
ο κ.Σαββίδης.
-Και βέβαια υπάρχει ,αλλά ας μην
αναφέρουμε τι περιέχει γιατί είναι πολύ
δυσάρεστο!
Όμως δεν δίστασε κατόπιν να αποκαλύψει
ότι τα σχέδια των ισχυρών Αμερικάνων
για την Πατρίδα μας είναι
Α)Η έξοδος,δίχως συζήτηση, της Ελλάδος
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Β)Η ανακατανομή της Ανατολικής
Μεσογείου ,όπου και στο Αιγαίο θα
δημιουργηθούν διάφορα νέα Μορφώματα
Γ) Και ο Διαμελισμός της Ελλάδας.»
Όσο όμως και βέβαια να θεωρούνται
από τους ισχυρούς της γής τα περί του
μέλλοντος της Πατρίδος μας, εμείς έχουμε
την σιγουριά μας μονάχα στην Μητέρα
μας Παναγία, αφού μόνον Αυτή είναι « η
Βαστάζουσα τον Βαστάζοντα πάντα».
Θα πάρει λοιπόν πολύ σύντομα την αγία
της σκούπα και θα καθαρίσει κάθε λύθρο
εντός και εκτός της Πατρίδος μας.

Το Eλληνικό γιαούρτι
μπαίνει στα σχολεία των
ΗΠΑ

Έχοντας γνώση ότι η μεσογειακή
διατροφή είναι ωφέλιμη για την υγεία
του ανθρώπου, ο Μπαράκ Ομπάμα
ξεκίνησε την εισαγωγή του ελληνικού
γιαουρτιού στα αμερικανικά σχολεία.
Το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ
ανακοίνωσε χθες ότι θα αρχίσει να
προμηθεύεται ελληνικό γιαούρτι
για τα σχολεία που συμμετέχουν
σε ομοσπονδιακό πρόγραμμα που
επιχορηγεί τα σχολικά γεύματα. Το
πρόγραμμα θα ξεκινήσει σε τέσσερις
πολιτείες: Αριζόνα, Αϊντάχο, Νέα
Υόρκη και Τενεσί.
Εκπρόσωπος του υπουργείου
υποστηρίζει ότι το ελληνικό γιαούρτι,
πλούσιο σε πρωτεΐνες, θα προσφέρει
μία υγιεινή επιλογή στο μενού των
μαθητών.
«Σχολεία στη Νέα Υόρκη και στις
άλλες τρεις αμερικανικές πολιτείες που
συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα,
θα δουν λίαν συντόμως ότι το ελληνικό
γιαούρτι είναι μία οικονομικά προσιτή,
αλλά και υψηλή σε διατροφική αξία
επιλογή στο μενού των μαθητών»
υποστηρίζει ο εκπρόσωπος του
υπουργείου Γεωργίας, Τσαρλς Σάμερ.
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39 χρόνια από την τουρκική
εισβολή στην Κύπρο
Τριανταεννέα χρόνια από την ημέρα της εισβολής του
«Αττίλα» στην Κύπρο.
Αθήνα 21 Ιουλίου 2013
Τριανταεννέα
χρόνια
συμπληρώνονται σήμερα από
το πρωινό της 20ης Ιουλίου του
1974, που οι ορδές του «Αττίλα»
εισέβαλαν
στην
Κύπρο,
σκορπώντας το θάνατο και την
καταστροφή.

της ΕΕ παραμένει ο στόχος
της Ελλάδας για την οποία το
Κυπριακό αποτελεί κορυφαία
προτεραιότητα της εξωτερικής
πολιτικής της», τονίζει ο
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
και υπουργός Εξωτερικών, Ευ.
Βενιζέλος σε δήλωσή του, με
αφορμή την 39η επέτειο της
τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

χρέους.
Είναι πρωτίστως, ημέρα τιμής
προς τους ηρωικώς πεσόντες και
τους εν ψυχρώ εκτελεσθέντες,
τους
νεκρούς
και
τους
αγνοούμενους της εισβολής του
Αττίλα.
Είναι πρωτίστως ημέρα μνήμης
για τη μεγαλύτερη Εθνική
τραγωδία στη νεότερη Ελληνική
Ιστορία. Για την εισβολή και την
κατάληψη μεγάλου τμήματος της
Κυπριακής Δημοκρατίας, την
προσφυγοποίηση αδελφών μας
Ελλήνων στην ίδια την Πατρίδα
τους,
τους
βανδαλισμούς
μνημείων του Πολιτισμού και
της Εκκλησίας μας.

Είναι, ταυτόχρονα, ημέρα
υπόμνησης ότι το Κυπριακό
είναι,
πρωτίστως,
ζήτημα
εισβολής
και
κατοχής
ανεξάρτητου και κυρίαρχου
κράτους-μέλους των Ηνωμένων
Εθνών και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ημέρα χρέους του Οικουμενικού Ελληνισμού, αλλά
και του Πολιτισμένου Κόσμου
απέναντι
στη
μαρτυρική
Μεγαλόνησο που βρίσκεται,
τώρα, αντιμέτωπη και με την
πιο δεινή οικονομική κρίση.
Οι Έλληνες συμπαρατασσόμαστε σε όλους τους αγώνες

των αδελφών Κυπρίων.
Στηρίζουμε, με όλες τις δυνάμεις
μας, τη διεκδίκηση λύσης στο
πλαίσιο των αποφάσεων του
ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού
κεκτημένου.
Λύσης που να βάζει τέλος στην
κατοχή και να επανενώνει τη
Μεγαλόνησο.
Λύσης
δημοκρατικής
ευρωπαϊκής.

και

Λύσης
λειτουργικής
πραγματικά βιώσιμης».
\
www.kathimerini.gr

και

Εληξαν οι εργασίες των Συνελεύσεων της Ι.Μ. Τορόντο
με πλήρη ικανοποίηση για την επιτυχία και αισιοδοξία
για το μέλλον
Αποχαιρέτησε τις Συνελεύσεις της Ι.Μητρόπολης ο Βουλευτής κ. Α. Νεράντζης και εξέφρασε τον ενθουσιασμό
του λέγοντας μάλιστα, ότι φεύγει αναβαπτισμένος στο ελληνικό πνεύμα και την Ορθοδοξία.

Σχεδόν
τέσσερις
χιλιάδες
άνθρωποι
σκοτώθηκαν,
εκατοντάδες αγνοούνται και
διακόσιες χιλιάδες εκδιώχθηκαν
από τις εστίες τους. Επί
τριανταεννέα χρόνια η Τουρκία
συνεχίζει να κρατά υπό κατοχή
το 40% της Κύπρου.
Στις 05:30, ώρα κατά την οποία
άρχισε η τουρκική εισβολή
ήχησαν οι σειρήνες, ενώ οι
σημαίες κυματίζουν μεσίστιες.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης παρέστη
στην επιμνημόσυνη δέηση για
τους αξιωματικούς και οπλίτες
πεσόντες κατά την τουρκική
εισβολή, που εψάλη στο
στρατιωτικό κοιμητήριο στον
Τύμβο Μακεδονίτισσας.
Μετά την επιμνημόσυνο δέηση,
στην οποία χοροστάτησε ο
Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος,
ακολούθησε
προσκλητήριο
πεσόντων. Στη συνέχεια έγινε
κατάθεση στεφάνων από τον
πρόεδρο Αναστασιάδη, τον
αντιπρόεδρο της Βουλής των
Ελλήνων Ιωάννη Δριβελέγκα,
τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τον
πρόεδρο της Βουλής Γιαννάκη
Ομήρου, τον τέως πρόεδρο
της Δημοκρατίας Δημήτρη
Χριστόφια, τον πρέσβη της
Ελλάδος και άλλους.
Κόμματα
και
οργανώσεις,
με
ανακοινώσεις
τους,
καταδικάζουν τη συνέχιση της
κατοχής και τη διαίρεση της
Κύπρου.
Τονίζουν την ανάγκη για ενότητα
και διακηρύσσουν τη βούληση
τους να αγωνιστούν για δίκαιη,
βιώσιμη και λειτουργική λύση,
με πλήρη αποκατάσταση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.
«Ο τερματισμός της κατοχής
και των συνεπειών της, η
επανένωση της Κύπρου μέσω
μίας δίκαιης, βιώσιμης και
λειτουργικής λύσης στη βάση
των Αποφάσεων του Συμβουλίου
Ασφαλείας και της ιδιότητας της
Κύπρου ως Κράτους Μέλους

«Τριάντα εννέα χρόνια έχουν
περάσει από την παράνομη
τουρκική εισβολή στην Κύπρο
την 20η Ιουλίου 1974 που βύθισε
στο πένθος τους συγγενείς των
πεσόντων και μετέτρεψε από τη
μία μέρα στην άλλη σε πρόσφυγες
χιλιάδες οικογένειες. Παρά
τις αλλεπάλληλες αποφάσεις
του Συμβουλίου Ασφαλείας, η
διεθνής νομιμότητα συνεχίζει να
παραβιάζεται στην Κύπρο.
Η Κύπρος βιώνει ακόμα τις
συνέπειες της εισβολής με την
παράνομη στρατιωτική κατοχή,
τις μαζικές παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων του
Κυπριακού λαού, τον παράνομο
εποικισμό και τη συνεχιζόμενη
καταστροφή της ελληνικής
και ορθόδοξης πολιτισμικής
κληρονομιάς
της.
Επίσης,
άγνωστη συνεχίζει να είναι η τύχη
των αγνοουμένων οι συγγενείς
των οποίων περιμένουν εδώ
και 39 χρόνια απαντήσεις στα
ερωτήματά τους» σημειώνει ο κ.
Βενιζέλος.
Και προσθέτει: «Σε αυτές τις
πλέον αντίξοες συνθήκες η
Κυπριακή Δημοκρατία όχι μόνο
απέδειξε όλα αυτά τα χρόνια την
αντοχή της αλλά και εξελίχθηκε
σε παράγοντα ειρήνης και
σταθερότητας στην Ανατολική
Μεσόγειο.
Η
Ελληνική
Κυβέρνηση και όλος ο ελληνικός
λαός θα συνεχίζει να στέκεται
στο πλευρό της Κύπρου. Όσοι
έχουν πιστέψει ότι οι τρέχουσες
οικονομικές
δυσκολίες
της
Ελλάδας και της Κύπρου θα
προκαλέσουν μεταβολή της
πολιτικής μας στο Κυπριακό
πλανώνται οικτρά».
Σαμαράς: «Ημέρα χρέους»
Ως «ημέρα χρέους» χαρακτήρισε
τη σημερινή ο πρωθυπουργός,
Αντώνης
Σαμαράς:
«Η
20η Ιουλίου είναι, για τους
Απανταχού Έλληνες, ημέρα
τιμής και μνήμης. Αλλά
και ημέρα ανάδειξης της
πραγματικής διάστασης του
κυπριακού προβλήματος. Ημέρα

Έληξαν οι συνελεύσεις της Νεολαίας και της Φιλοπτώχου Αδελφότητας και συνεχίστηκαν οι συνεδριάσεις
της Κληρικολαϊκής. Η Πέμπτη
ημέρα των συνεδριάσεων άρχισε με
εισήγηση του π. Κ. Οικονόμου στο
θέμα «Η Ενορία σαν οικογένεια:
Αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ».
Συνεχίστηκε, με εισηγητή τον π.
Π. Μέντη στο θέμα «Θρησκευτική
Παιδεία: Μια ολιστική προσέγγιση».
Και τα δύο θέματα συνεζητήθησαν
εκτενώς από την ολομέλεια
και οι σύνεδροι εξέφρασαν την
ικανοποίησή τους, τόσο για τις
εισηγήσεις, όσο και για τις σκέψεις
που αντηλλάγησαν και τις
αποφάσεις που ελήφθησαν.
Στο βήμα ο π. Π. Μέντης αναπτύσσει το θέμα «Θρησκευτική Παιδεία: Μια
ολιστική προσέγγιση. Ευαγγελισμός».

Στη συνέχεια, έγιναν οι εκλογές του Μητροπολιτικού Συμβουλίου. Διευκρινίζεται εδώ, ότι το Μητροπολιτικό
Συμβούλιο πρέπει να έχει εκπροσώπους από όλες τις επαρχίες του Καναδά. Πρόεδρος βέβαια του Μητροπολιτικού
Συμβουλίου είναι πάντοτε ο Μητροπολίτης.
Το βράδυ έγινε Αρχιερατική Θ. Λειτουργία στον πολύ ευρύχωρο και θαυμάσιο Ι.Ναό Αγ. Γεωργίου Vancouver,
από τον Μητροπολίτη Σωτήριο, τον Επίσκοπο Χριστοφόρο και 43 ιερείς και ένα διάκονο. Την Θ. Λειτουργία
ακολούθησε γεύμα για όλους, το οποίο προσέφεραν τα τρία τμήματα των Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων της
περιοχής Vancouver. Εκεί ο Μητροπολίτης Σωτήριoς παρουσίασε στους συνδαιτυμόνες όλους τους ιερείς που
έλαβαν μέρος, αναφερόμενος στον καθένα ξεχωριστά, αλλά και πού υπηρετεί στον Καναδά.
Στη Θ.Λειτουργία και στο δείπνο συμμετέσχε ο Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας στο Vancouver κ. Η. Κρεμμύδας.
Ο Μητροπολίτης Σωτήριος ευχαρίστησε την οργανωτική επιτροπή των Συνελεύσεων με αρχηγό τον κ. Π.
Κλέτα, όλα τα μέλη της και τις τέσσερις Κοινότητες, Vancouver, Ανατ. Vancouver, Surrey και Victoria, οι οποίες
εργάστηκαν μαζί και η οργάνωση ήταν τόσο πετυχημένη. Ευχαρίστησε επίσης, τις Φιλόπτωχες Αδελφότητες
για το θαυμάσιο δείπνο που παρέθεσαν. Οντως, η φιλοξενία ήταν άριστη και όλοι οι συνδαιτυμόνες έδειξαν την
ικανοποίησή τους με παρατεταμένα χειροκροτήματα. Εδώ έληξαν οι εργασίες της Κληρικολαϊκης Συνέλευσης.

Η φωτογραφία από
το δείπνο μετά την
Θ. Λειτουργία, στο
οποίο επεκράτησε
ζεστή και οικογενειακή
ατμόσφαιρα , όπου
ο Μητροπολίτης,
οι ιερείς και ο λαός
έψαλαν ύμνους και
τραγούδια.

Την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013, έγινε η πνευματική σύναξη των ιερέων, η οποία ασχολήθηκε με
διάφορα θέματα πνευματικού χαρακτήρα, αλλά και οργανωτικά και έγινε και η εκλογή του Συμβουλίου του
συνδέσμου των ιερέων. Πρόεδρος ανεδείχθη ο Αρχιμ. Δ. Αντωνόπουλος. Στη σύναξη των ιερέων ο Μητροπολίτης
Σωτήριος διεβίβασε την αγάπη, τις ευχές και τις ευλογίες του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ.
Βαρθολομαίου και όλοι μαζί έψαλαν την φήμη του. Έληξε η πνευματική σύναξη με κοινή προσευχή.
Ο Μητροπολίτης Σωτήριος εξέφρασε, όχι απλώς ικανοποίηση από την επιτυχία των συνελεύσεων, αλλά και
ενθουσιασμό. Ευχαρίστησε όλους και τον Τρισάγιο Θεό για την μεγάλη Του ευλογία. Έριξε την ιδέα κάποια
Κληρικολαϊκή στο μέλλον, να γίνει στην Ελλάδα.
Εκ του Γραφείου της Ι. Μητρόπολης
Vancouver, 4 Ιουλίου 2013
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ΓΙΟΥΒΕΤΣΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ
ΥΛΙΚΑ

Κουνέλι στιφάδο
Υλικά
1 κουνέλι (ήμερο)
1 κιλό κρεμμύδια ξερά σε μέγεθος μπουκιάς κατά
προτίμηση
αλάτι,πιπέρι,2-3 δάφνη
3-4 ντομάτες φρέσκες η 1 κονσέρβα ντοματάκι
ψιλοκομμένο
3-4 σκελίδες σκόρδο
1/2 κουτ. σούπας λευκό ξύδι
1 ποτήρι του κρασιού λευκό κρασί
ελαιόλαδο
4-5 λιαστές ντομάτες εαν υπάρχουν
1-2 κουτ.σούπας τοματοπελτέ
Οδηγίες
Σε μια λεκάνη βάζουμε τα κρεμμυδάκια με κρύο
νερό να μουλιάσουν.
Έτσι δεν συγκινούμαστε σχεδόν καθόλου όταν τα
καθαρίζουμε.
Αφού καθαρίσουμε τα κρεμμύδια μας τα πλένουμε
και τα στραγγίζουμε καλά.
Στην συνέχεια τεμαχίζουμε το κουνέλι το πλένουμε
με ευλάβεια και το αφήνουμε να στραγγίξει.
Σε μια βαθιά κατσαρόλα ρίχνουμε λάδι και
σοτάρουμε πολύ καλά τα κρεμμύδια μας.
Βγάζουμε τα κρεμμύδια και τα αφήνουμε να
περιμένουν.
Στο ίδιο λάδι σοτάρουμε το κουνέλι μαζί με το
σκόρδο.Όταν σοταριστεί “ελαφρώς” σβήνουμε με
το ξύδι και το λευκό κρασί.Αφήνουμε για λίγο να
φύγει η σπιρτάδα και προσθέτουμε τα υπόλοιπα
υλικά και νερό μέχρι να σκεπαστεί το κουνέλι.
Αφήνουμε να βράσει καλά σε χαμηλή φωτιά.
Ο χρόνος βρασμού εξαρτάται από το μέγεθος και
το βάρος του.Στην διάρκεια του μαγειρέματος να
προσέχετε να είναι επαρκές το νερό.
Αν χρησιμοποιήσετε χύτρα θέλει μόνο 15 λεπτά.
Αφού βράσει το κουνέλι προσθέτουμε και τα
υπομονετικά κρεμμύδια .Συνεχίζουμε τον βρασμό
μέχρι να σωθεί το νερό ,για 20 λεπτά περίπου χωρίς
να ανακατεύουμε με κουτάλα αλλά κουνώντας την
κατσαρόλα μας.
Μικρά tips
Για να ξέρετε αν το κουνέλι που αγοράσατε είναι καλής ποιότητας να
κοιτάτε πριν το αγοράσετε το εσωτερικό του.Να υπάρχουν μέσα συκώτι και
νεφρά.Έτσι αποδεικνύετε η φρεσκάδα και η υγεία του.Το συκώτι καθώς και
τα νεφρά πρέπει να είναι σκούρα και χωρίς στίγματα.Τα στίγματα γενικά
υποδηλώνουν ασθένειες.
Στο ήμερο κουνέλι δεν χρειάζεται μαρινάδα γιατί πολύ απλά δεν μυρίζει.
Μόνο τα αγριοκούνελα και γενικότερα το κυνήγι.
Τέλος να πω ότι το κουνέλι συγκαταλέγεται στην ομάδα των λευκών
κρεάτων (όπως το κοτόπουλο) και είναι ιδανικό για δίαιτες και για όσους
έχουν προβλήματα υγείας.

Μπουρδέτο (Κέρκυρα)

Για την αυθεντική συνταγή για το μπουρδέτο. Τα υλικά που θα
χρειαστείτε είναι:
Υλικά:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 σκορπιούς (περίπου 1 κιλό)
5 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
3 τομάτες ψιλοκομμένες
3 κ.σ. πελτέ τομάτας
1/2 κούπα λάδι
1 κ.γ. αλάτι
1 κ.γ. πιπέρι κόκκινο καυτερό
Κανέλα, γαρύφαλλο
Γλυκιά πάπρικα

Εκτέλεση:
Βάζετε το λάδι με τα κρεμμύδια να σωταριστούν.
Προσθέτετε τις τομάτες, το αλάτι, το πιπέρι και τον πελτέ λιωμένο σε ένα
ποτήρι νερό. Βάζετε ακόμη ένα ποτήρι νερό και βράζετε περίπου για ένα
τέταρτο. Μετά βάζετε τα ψάρια, το αφήνετε να βράσει σε χαμηλή φωτιά
περίπου 15 λεπτά. Πρέπει να μείνει με το λάδι. Αν τα ψάρια έχουν βράσει
και η σάλτσα έχει νερό, βγάλτε τα ψάρια σε μια πιατέλα και αφήστε τη
σάλτσα να βράσει ώσπου να πίει όλο το νερό και να μείνει με το λάδι.
Σε όσους αρέσουν τα καυτερά, είναι ένα πάρα πολυ ωραίο παραδοσιακό
φαγητό.
Αν δεν σας αρέσουν τα καυτερά, βάλτε λιγότερο κόκκινο πιπέρι. Καλή
σας όρεξη και περιμένω εντυπώσεις.
(Ζητείστε από τον ψαρά σας αν μπορεί να σας καθαρίσει τα ψάρια γιατί
είναι λίγο μπελάς.)

ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ
12 μεγάλες γαρίδες Νο 0
250 γρ. καλαμάρια κομμένα σε
λεπτές
φέτες
20 φρέσκα μύδια
400 γρ. μανέστρα
1 λίτρο ζωμός γαρίδας
6 γρ. σχοινόπρασο ψιλοκομμένο
4 φρέσκα κρεμμυδάκια
ψιλοκομμένα
1 ποτήρι του κρασιού Μαλαγουζιά
ελαιόλαδο
θαλασσινό αλάτι
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΥΤΥΡΟ
ΣΚΟΡΔΟΥ
60 γρ. βούτυρο ανάλατο
4 σκελίδες σκόρδο
ελάχιστο γάλα

ΤΡΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

• Πλένουμε προσεκτικά τα μύδια
και τα καθαρίζουμε με βουρτσάκι.
• Σε βαθύ τηγάνι σοτάρουμε σε
ελαιόλαδο τα φρέσκα κρεμμυδάκια
μέχρι να μαραθούν.
• Προσθέτουμε τα καλαμαράκια, τις
γαρίδες και τα μύδια, ανακατεύουμε
καλά
και σβήνουμε με το κρασί.
Αφήνουμε μέχρι να απορροφηθούν
όλα τα
υγρά.
• Παράλληλα βράζουμε σε νερό που
κοχλάζει τη μανέστρα για 2 λεπτά.
Τη σουρώνουμε και τη βάζουμε και
αυτή στο τηγάνι ανακατεύοντας
συνεχώς.
• Συμπληρώνουμε σιγά σιγά
τον ζωμό γαρίδας και βράζουμε
τη μανέστρα για 12 λεπτά.
Ανακατεύουμε καλά και
συμπληρώνουμε λίγο ζωμό, αν
χρειαστεί.
Ετοιμάζουμε το βούτυρο σκόρδου:
Χτυπάμε στο μίξερ το βούτυρο
μέχρι να αφρατέψει. Βγάζουμε τον
πράσινο μίσχο από τις σκελίδες
σκόρδου και τις περνά με 3 φορές
από βραστό νερό διαδοχικά, ώστε
να πετύχουμε ήπια γεύση.
• Ρίχνουμε τα σκόρδα στο βούτυρο
και ανακατεύουμε με ελάχιστο
γάλα. Το αφήνουμε να μείνει για 5
λεπτά.
• Μόλις η μανέστρα είναι
έτοιμη, προσθέτουμε το βούτυρο
σκόρδου και το σχοινόπρασο και
ανακατεύουμε ελαφρά με ξύλινη
κουτάλα. Αλατοπιπερώνουμε.
• Το γιουβετσάκι μας είναι έτοιμο
και γαρνίρουμε με ντοματάκι
χιώτικο σοτέ.

Ριζότο με
σπαράγγια και
λεμόνι
Εκτέλεση:
Ζεσταίνουμε το ζωμό σε μια
κατσαρόλα και τον κρατάμε
δίπλα μας καθώς ετοιμάζουμε
το ριζότο. Ζεσταίνουμε το λάδι
σε ένα μεγάλο, βαθύ τηγάνι και
σοτάρουμε το κρεμμύδι και το
σκόρδο. Όταν μαλακώσουν λίγο
προσθέτουμε τα σπαράγγια.
Σοτάρουμε. Προσθέτουμε στην
συνέχεια το ρύζι, το οποίο
έχουμε πλύνει. Ανακατεύουμε
το ρύζι μέσα στην κατσαρόλα
για 2 λεπτά. Χαμηλώνουμε τη
φωτιά. Προσθέτουμε το κρασί,
ανακατεύοντας συνέχεια. Μόλις
εξατμιστεί,
προσθέτουμε ½ φλιτζάνι ζεστό
ζωμό. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα
μέχρι να πιει τα υγρά. Προσθέτουμε
την φλούδα του λεμονιού και το
σχοινόπρασο.
Μπορούμε να σταματήσουμε το
μαγείρεμα εδώ και να απλώσουμε
το ριζότο σε ένα ρηχό ταψί ή
σε μια πιατέλα για να κρυώσει.

ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ
ΜΕ ΚΙΜΑ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ
ΥΛΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ
1 κιλό κιμάς γαλοπούλας
Νιτσιάκος
250 γρ. κρεμμύδι ψιλοκομμένο
350 γρ. ψίχα από μπαγιάτικο
ψωμί
μουσκεμένη σε γάλα
1 κ.σ. σάλτσα γλυκιά chili sauce
2 κ.σ. φρέσκος χυμός ντομάτας
2 αβγά
χυμός ενός λεμονιού
1 κ.σ. ρίγανη ξερή
1/2 ματσάκι μυρώνια
ψιλοκομμένα
75 ml ελαιόλαδο
αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
αλεύρι για το τηγάνισμα
ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΤΣΑ
400 γρ. στραγγιστό γιαούρτι
1/2 σκελίδα σκόρδο
ψιλοκομμένη
10 φυλλαράκια δυόσμος

30 γρ. μέλι θυμαρίσιο
5-6 σταγόνες χυμός λεμονιού
αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμέν

ΤΡΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Eτοιμάζουμε τα κεφτεδάκια:
Σοτάρουμε το κρεμμύδι με
το ελαιόλαδο για 6-7 λεπτά
σε μέτρια φωτιά. Σε μπολ
ανακατεύουμε όλα τα
υλικά και ζυμώνουμε πολύ
καλά.
• Πλάθουμε κεφτεδάκια
περίπου 30 γρ. το καθένα. Τα
αλευρώνουμε
και τα τηγανίζουμε σε φριτέζα
για 4 λεπτά στους 180°C ή με
μπόλικο λάδι στο τηγάνι.
Ετοιμάζουμε τη σάλτσα:
Βάζουμε όλα τα υλικά σε
μπλέντερ και χτυπάμε για 30
δευτερόλεπτα.
• Περνάμε από ψιλό μεταλλικό
σουρωτήρι και σερβίρουμε σε
μπολ μαζί με τα κεφτεδάκια.

Συνεχίζουμε πάλι 10 λεπτά
πριν το σερβίρουμε. Εάν συνεχίσουμε, όμως, επαναλαμβάνουμε μέχρι
να τελειώσουμε σχεδόν όλο το ζωμό. Ρίχνουμε ½ φλιτζάνι ζωμό,
ανακατεύουμε. Όταν το ριζότο δεν έχει πια υγρά, το αφαιρούμε από τη
φωτιά και προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, το βούτυρο και την παρμεζάνα.
Ανακατεύουμε και σερβίρουμε.
Υλικά για 4 μερίδες
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 φλιτζ. ζωμό κότας ή λαχανικών
3 κ.σ. ελαιόλαδο
1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένη
1 φλιτζ. ρύζι Carolina
10 σπαράγγια, κομμένα σε κομμάτια των 3 εκ.
1/2 φλιτζ. λευκό ξηρό κρασί
2 κ.σ. φλούδα λεμονιού, κομμένη σε πολύ λεπτά μπαστουνάκια
6 κ.σ. ψιλοκομμένο σχοινόπρασο (τσάιβς)
2 - 3 κ.σ. βούτυρο
1/3 – 1/2 κούπα φλιτζ. τριμμένη παρμεζάνα
Αλάτι
πιπέρι

Γαριδομακαρονάδα μεθυσμένη
Απίστευτα νόστιμη γαριδομακαρονάδα!!
Τι χρειαζόμαστε:
1 πακέτο μακαρόνια (της αρεσκείας σας)
•
1 κιλό γαρίδες μεσαίου μεγέθους
•
•
2 μέτρια κρεμμύδια
•
1 σκελίδα σκόρδο
1 1/2 ποτήρι (του κρασιού) λευκό κρασί
•
6 κ.σούπας ελαιόλαδο
•
•
2 ντομάτες ψιλοκομμένες
250 γρ. πολτό ντομάτας
•
•
αλάτι
πιπέρι
•
•
ρίγανη
λίγο ταμπάσκο (προαιρετικά)
•
Καθαρίζουμε τις γαρίδες, τις πλένουμε και τις αφήνουμε να
1)
σταγγίξουν.
Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σωτάρουμε τη σκελίδα σκόρδου
2)
ολόκληρη.
Προσθέτουμε κρεμμύδια ψιλοκομμένα και σωτάρουμε
3)
Προσθέτουμε τις γαρίδες
4)
5)
Σβήνουμε με το κρασί και μόλις εξατμιστεί προσθέτουμε τις
ντομάτες, τον πολτό ντομάτας, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη και το ταμπάσκο
(προαιρετικά).
6) Αφήνουμε να σιγοβράσουν περίπου για 20 λέπτα.
7) Αφαιρούμε τις γαρίδες από τη σάλτσα και τοποθετούμε σε ένα άλλο
σκεύος.
8) Στη σάλτσα προσθέτουμε 1 ποτήρι νερο, αν χρειαστεί κα δεύτερο, και
μέσα σ’αυτή τη σάλτσα βράζουμε τα μακαρόνια.
9) Λίγο πρίν ολοκληρωθεί ο βρασμός τοποθετούμε τις γαρίδες και μολίς
έχει πιεί τελείως τη σάλτσα το φαγάκι μας είναι έτοιμο.

Υλικά

Pina Colada

•
30 ml λευκό ρούμι
•
30 ml Malibu (ρούμι
καρύδας)
•
60 ml γάλα καρύδας
20 ml χυμός πορτοκάλι,
•
φρεσκοστυμμένος
•
2 ροδέλες ανανά, φρέσκο
ή κονσέρβα
•
1 κουτ. γλυκού τριμμένη
καρύδα
•
5-8 παγάκια
Για το σερβίρισμα
•
1/2 ροδέλα ανανά
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The Greek market needs a 20-billion-euro liquidity boost, according
to a feasibility study for an investment fund to prop up small and
medium-sized businesses which
noted that even a rise in funding of
5 to 6 billion euros could increase
the country’s gross domestic product by a percentage point.
The findings of the confidential study carried out by consulting firm
Oliver Wyman and seen by Kathimerini, underline the significance
of the swift creation of the Hellenic Investment Fund to bolster
beleaguered Greek businesses.
The fund is to have initial capital of about 500 million euros with
the bulk coming from European structural funding and Greece’s
public investment program, and around 100 million euros being put
up by Germany’s government-owned development bank KfW, as
confirmed during a visit to Athens last week by German Finance
Minister Wolfgang Schaueble.
The purpose of the fund would be complementary to that of cashstrapped Greek banks which are currently unable to finance businesses because they are in the final phase of recapitalization and of
restructuring their existing loans. Rather than operating like a new
lender, the fund would rather function as a financing tool, curbing
the almost total dependence of Greek businesses on the country’s
systemic lenders.
According to the consultancy’s report, Greece’s economy and its
banks have entered a process of deleveraging as debt levels reduce
but this process is expected to last more than the usual seven years
due to the “poor macro-economic environment.”
The establishment of the fund, which is to be modeled on Germany’s KfW and based in Luxembourg, has fueled some optimism
about the prospects for economic recovery in Greece where a
fourth year of recession has battered the business sector, leading
thousands of businesses to close down and discouraging would-be
entrepreneurs from opening new ones.
The support expressed last week by Schaeuble, despite his refusal
to commit to a second Greek debt haircut in the immediate future,
buoyed the fragile government of Prime Minister Antonis Samaras who is to meet US President Barack Obama in Washington on
August 8.
Ahead of that meeting, US Treasury Secretary Jack Lew was visiting Athens on Sunday for talks with Samaras and other government
officials on his way back from a G-20 summit in Moscow.
ekathimerini.com , Saturday Jul 20, 2013

THE WHITE HOUSE
Office of the Press Secretary
Statement by the Press Secretary on the Visit of Prime
Minister Antonis Samaras
of the Hellenic Republic
July 11, 2013
On Thursday, August 8, President Obama will welcome Prime
Minister Antonis Samaras of the
Hellenic Republic to the White
House. The visit will highlight
the strength of the U.S.-Greek
relationship today – bound
together through enduring ties
of kinship, common interests,
and the NATO Alliance – and
underscore the United States’
ongoing support for Greece’s
efforts to reform its economy
and promote a return to prosperity. The President also looks
forward to discussing with the
Prime Minister a broad array of
mutual interests and challenges,
including U.S.-Greek defense
cooperation, the Transatlantic
Trade and Investment Partnership, regional cooperation,
mutual counterterrorism efforts,
prospects for a settlement in
Cyprus, developments in North
Africa, and Syria.

ΑΗΕPA NEWS
Message from the President
Since 1983, The Daughters of
Penelope Foundation, Inc. has been
committed to promoting the social,
ethical, philanthropic, cultural,
education and intellectual interests
of its members while preserving and
promoting the ideals and traditions
of Hellenism and supporting the
programs and goals of the Daughters
of Penelope. Mandated by the convention delegates it is our obligation
to promote the scholarship program,
acquire funds for new scholarships,
steward scholarship funds, maintain
historical information relating to
scholarships, and enhance the scholarship program.
Under the direction of the Foundation, to date the Daughters of
Penelope has granted approximately
$333,425 in scholarship awards to
women involved and/or related to
the AHEPA Family and graduates of
St. Basil Academy.

Political Action & Updates
AHC members to meet with US Senator Jeanne Shaheen (NH) and
US Congresswoman Judy Chu (CA) in June & July.
In the coming weeks, members of the American Hellenic Council
are scheduled to meet with US Senator Jeanne Shaheen. Senator
Shaheen is a member of the Foreign Affairs Committee as well as
the Small Business Committee. Congresswoman Judy Chu, who
represents California’s 27th district covering large parts of the San
Gabriel Valley, is a member of the US House’s Small Business
Committee.
The meetings will take place in Los Angeles and are part of AHC’s
outreach to inform and educate our elected officials on issues of
concern to the Greek-American and Cypriot-American communities as well as to hear their views.
“Besides issues of foreign policy in the Eastern Mediterranean
that are in the heart of AHC’s agenda and our members care about,
these are two elected officials that are closely involved with small
business. With several Greek-Americans owning and operating
small business and the economic recovery still in a struggling
phase, I think it is useful for our members to hear and exchange
views with people in our government regarding the business environment that affects their and their families’ well-being”, noted
Alex Mizan, Executive Director of the AHC.
For members of the AHC who would be interested in joining any of
these meetings, please contact our offices

OFFICE OF THE LIEUTENANT-GOVERNOR
Lieutenant-Governor’s Statement on the birth of the Duke and
Duchess of Cambridge’s son
VICTORIA - The Honourable Judith Guichon, Lieutenant-Governor of
British Columbia, has released the following statement on the birth of the
Duke and Duchess of Cambridge’s son:
“On behalf of the people of British Columbia, I offer my congratulations
and best wishes to Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Cambridge on the birth of their son. This is a special time for the Duke
and Duchess and I wish them much health and happiness as they embark on
their parenting journey.
“As the third in line, he is the future King of Canada. For Canadians, this
historic occasion is an opportunity to reflect on our strong and enduring
connection to the Crown - an institution that embodies the stable character
of our democracy. It is an important symbol of unity and stability and represents the vitality of our traditions, the permanence of our institutions and
the continuity of national life.
“Let us join together in celebration across the province to mark the birth of
our future King.”
Those who wish to send a congratulatory message to Their Royal Highnesses may do so online by visiting the Governor General’s website: www.
gg.ca
A signing table also will be available at Government House, 1401 Rockland Ave. in Victoria, where members of the public may leave a message.

www.contemporaryrailings.com
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Μπάσκετ: Εθνική Νέων Ανδρών: Πέμπτοι
στην Ευρώπη… Πρώτοι στις καρδιές μας!

ÁèëçôéêÜ

Από την Μυρτώ Τσιτσιού

Η

Γιάννης Αντετοκούνμπο vs Σιδέρης Τασιάδης
Ποιος είναι ο Έλληνας; To ερώτημα δικό μας. Η απάντηση δική σας.
Θανάσης Δαβαλάς
ποτέ δεν μου προσέφερε τίποτα.
Ούτε ένα τηλέφωνο δεν με
πήρε ποτέ ένας υπεύθυνος για
τις κατά καιρούς επιτυχίες μου.
Δεν με διεκδίκησε κανείς. Δεν
βοήθησε την οικογένειά μου,
η οποία μετανάστευσε για να
μπορέσει να με μεγαλώσει
σωστά.

Πρόσφατα είδαμε ένα δικό μας
παιδί τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
από τον Φιλαθλητικό μαζί με
τον αδερφό του να σηκώνουν
την ελληνική σημαία με
πρόδηλο το καμάρι και την
εθνική υπερηφάνεια κατά την
ανακοίνωση της κατάκτησης
εκ μέρους του της θέσης 15
του νταφτ του ΝΒΑ από τους
Μιλγουόκι Μπάκς.
Τι σήμαινε για το παιδί αυτή
η εξέλιξη; Εκτός του ότι
θα αγωνιστεί στο καλύτερο
πρωτάθλημα του κόσμου από
αποδοχές 300 ευρώ περίπου
τον μήνα που έπαιρνε στον
Φιλαθλητικό τώρα και για τα
επόμενα 4 χρόνια θα πάρει
αποδοχές 5,5 εκ ευρώ περίπου.
Ο Γιάννης όμως κάποιοι θα
ισχυριστούν ότι δεν είναι
Έλληνας. Βλέπετε είναι
έγχρωμος. Παρότι όμως το
παιδί θα μπορούσε να ξεχάσει
την Ελλάδα και την πόλη που
μεγάλωσε και τον ανέδειξε,

το Ζωγράφου αυτός μαζί με
τον αδερφό του ανέμιζαν την
ελληνική σημαία.
Ας δούμε λοιπόν μια αντίστοιχη
στάση ενός “καθαρού έλληνα” .
Αυτή του Τασιάδη.
Ο Τασιάδης κατάγεται από τον
Έβρο. Ο πατέρας Τάσος είναι
από τα Κόμαρα, ένα χωριό που
βρίσκεται πιο πάνω από την
Ορεστιάδα, η μητέρα Μαρία
από την περιοχή της Ζώνης,
ελάχιστα χιλιόμετρα πιο νότια.
Μετανάστευσαν οριστικά στην
Γερμανία όταν ο Σιδέρης ήταν
10 χρονών. Δημοσιεύουμε το
διάλογο του με δημοσιογράφο
- «Οι γερμανοί συνάδελφοί
σου με ρώτησαν ακόμα αν θα
κρατήσω και την ελληνική
σημαία μαζί με την γερμανική
εφόσον καταφέρω να κερδίσω
κάποιο μετάλλιο».
- Και ποια ήταν η απάντησή
σου;

Με απώλεια της κορυφαίας
Τσουκαλά

- «Φυσικά και όχι. Θα κρατήσω
μόνο την γερμανική».

Νίκη της Εθνική
πόλο επί του Καναδά
με το βλέμμα στην
5η θέση

- Γιατί; Γιατί όχι και την
ελληνική;
- «Γιατί πολύ απλά, η Ελλάδα

Αντίθετα, η Γερμανία με
ανακάλυψε, με ανέδειξε, μου
έδωσε όλα τα εφόδια για
να αναπτυχθώ αθλητικά. Η
Γερμανία με δέχθηκε και με
αποδέχθηκε, αυτή με έκανε
αυτό που είμαι. Εκεί μένω,
εκεί μεγάλωσα και μεγαλώνω,
εκεί έβγαλα σχολείο, εκεί
προπονούμαι καθημερινά.
Μου παρείχαν προπονητή και
ασφάλεια, μου εξασφάλισαν
και το επαγγελματικό μου
μέλλον εξαιτίας των αθλητικών
επιτυχιών μου. Τον Σεπτέμβριο
θα διοριστώ και επισήμως στην
Αστυνομία και όταν με το καλό
σταματήσω τους αγώνες, ξέρω
ότι θα έχω μια σταθερή δουλειά.
Θα ήταν ασέβεια προς αυτήν την
χώρα να ανεβάσω στο βάθρο
οτιδήποτε άλλο πέρα από την
γερμανική σημαία».
- Δεν νιώθεις Έλληνας μέσα
σου, δεν αισθάνεσαι ότι τρέχει
ελληνικό αίμα;
- «Δεν ξέρω πώς εσύ το
εννοείς, αλλά πάνω από όλα
νιώθω Γερμανός. Μπορεί να
μην αρέσει, αλλά αυτή είναι η
αλήθεια».
Ο ένας φέρει με τιμή και
καμάρι την Ελληνική σημαία. O
άλλος επιθυμεί να υψώσει την
γερμανική σημαία.
To ερώτημα δικό μας. Η
απάντηση δική σας.

Εθνική
ομάδα
Νέων
Ανδρών κατέκτησε την
5η θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under 20 που διοργανώθηκε στο
Ταλίν της Εσθονίας και απέδειξε πως το… αύριο του Ελληνικού Μπάσκετ
δηλώνει παρόν σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις!
Η πέμπτη θέση στην Ευρώπη
σαφώς δεν είναι ένας
εύκολος στόχος. Ωστόσο,
οι προσδοκίες της φετινής
Εθνική μας ομάδας ήταν
πολύ υψηλότερες.
Αυτό,
βέβαια, συνέβη γιατί η γενιά
του ’94 φαίνεται πως…
ακολουθεί τα χνάρια της
γενιάς του ’90! Τα «αγόρια»
του ομοσπονδιακού μας προπονητή Κώστα Μίσσα, οι Δημήτρης Αγραβάνης
(Πανιώνιος), Κώστας Γόντικας (Παναθηναϊκός/ New York University), Φίλιππος Καλογιαννίδης (Ερμής Λαγκαδά), Μιχάλης Καμπερίδης
(Φιλαθλητικός), Γιάννης Καραμαλέγκος (Αμύντας Δάφνης), Γιαννούλης
Λαρεντζάκης (Ίκαρος Καλλιθέας), Πέτρος Μελισσαράτος (Περιστέρι),
Αλέξης \Μήτσιαλος (Ίκαρος Καλλιθέας), Λευτέρης Μποχωρίδης (Άρης),
Ιωάννης
Παπαπέτρου
(University
of Texas), Διαμαντής Σλαφτσάκης
(ΚΑΟΔ) καθώς και ο NBAer Γιάννης
Αντετοκούνμπο
-αποκτήθηκε φέτος
από τους Milwaukee Bucks από την
15η θέση των Draft, την υψηλότερη που
έχει φτάσει ποτέ Έλληνας στο NBAφαίνεται πως μόνο από περισσότερο
ταλέντο και πάθος δεν έχουν ανάγκη!
Όπως είχε δηλώσει άλλωστε ο αρχηγός
της ομάδας Γιαννούλης Λαρεντζάκης
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην εφημερίδα μας
λίγες ώρες πριν την αναχώρηση για την
Εσθονία «Πιστεύω πως η Ελλάδα μπορεί
να πρωταγωνιστήσει στο Ευρωπαϊκό,
μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είμαστε
μια ομάδα δεμένη και πιστεύω πως όλοι
μαζί θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό
μας και θα φτάσουμε ψηλά» και ίσως αυτό το «ψηλά» να ήταν μια επάξια
θέση στα μετάλλια.
Ας δούμε όμως αναλυτικότερα όσα συνέβησαν στο Ταλίν. Στην πρώτη
φάση η Ελλάδα έκανε το 4/4 και κατέκτησε την πρώτη θέση στον όμιλό της,
κερδίζοντας τη Σερβία (79-73), τη Γερμανία (65-56), τη Γεωργία (75-61)
και τη Λιθουανία ( 77-74), με καλές εμφανίσεις από τους Αντετοκούνμπο,
Αγραβάνη, Λαρεντζάκη και Παπαπέτρου. Στη δεύτερη φάση, επικράτησε
με ευκολία της Κροατίας (77-68) και του Μαυροβουνίου (70-47), κάνοντας
το 6/6. Στον τελευταίο αγώνα του ομίλου με την Τουρκία, όμως, παρά την
εξαιρετική προσπάθεια των Μποχωρίδη, Παπαπέτρου και Καμπερίδη, η
Ελλάδα υποχρεώθηκε σε ήττα με 72-70, που την οδηγούσε αντιμέτωπη με
τον μεγαλύτερο ίσως «φόβο» της, την Ισπανία στο knock-out της φάσης
των 8. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ξεκίνησε καλά τον αγώνα και
μέχρι το ημίχρονο ήλεγχε το παιχνίδι (37-40), όμως το τρίτο δεκάλεπτο ήταν
καθοριστικό καθώς η ομάδα έχασε τη συγκέντρωσή της και από κει και πέρα
δεν χειρίστηκε σωστά τον αγώνα. Έτσι μαζί με την ήττα από την Ισπανία με
60-82, χάθηκε και το όνειρο ενός μεταλλίου. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα δεν το
έβαλε κάτω και επέστρεψε στις νίκες. Επικράτησε του Μαυροβουνίου (6752) και πήρε τη ρεβάνς με την Τουρκία (74-60), κλείνοντας με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο την αυλαία του Ευρωπαϊκού!
Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η Ιταλία, ενώ το βάθρο συμπλήρωσαν
η Λετονία και η Ισπανία, η οποία κέρδισε στον «μικρό» τελικό τη Ρωσία. Η
πέμπτη θέση της Ελλάδας, προφανώς και δεν ήταν μια αποτυχία. Αλλά με το
υπάρχον υλικό θα μπορούσε να πάει και πολύ ψηλότερα. Το σίγουρο πάντως
είναι πως η «Επίσημη Αγαπημένη» είχε ένδοξο παρελθόν, έχει δυναμικό
παρόν, αλλά κυρίως ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον!

PLOUTOS ENTERPRISES LTD
Carpets & Interiors
120 West 3rd Ave, Vancouver, B.C.
Tel: 604-875-6484 & 604-875-9488
Την 5η θέση στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα υγρού στίβου
θα διεκδικήσει η εθνική
πόλο των γυναικών μετά τη
νίκη της επί του Καναδά με
12-8 σε αγώνα κατάταξης. Η
Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το
απόγευμα της Παρασκευής
(2 Ιουλίου, 17:30) τον νικητή
της αναμέτρησης ΗΠΑΟλλανδία. Η Εθνική πόλο
επέστρεψε στις εξαιρετικές
εμφανίσεις και επικράτησε
δίκαια του Καναδά με
κορυφαία
παίκτρια
την
Τσουκαλά
που
πέτυχε
τέσσερα γκολ. Πρόβλημα
στον ώμο η Τσουκαλά.

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.

9 Γνώμη

Τζ. Γκάλμπρεϊθ: «Η Ελλάδα
δεν θα τα καταφέρει»
Να αλλάξουν πορεία, διαγράφοντας μέρος του ελληνικού χρέους,
μεριμνώντας για τις ελληνικές τράπεζες, εφαρμόζοντας αναπτυξιακά
μέτρα και διασφαλίζοντας τους αδυνάτους, ζητά από τις ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις ο Αμερικανός οικονομολόγος Τζέιμς Γκάλμπρεϊθ,
εκφράζοντας τον φόβο ότι «η Ελλάδα δεν θα τα καταφέρει.
Ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας δεν παραλείπει να κάνει
αναφορά και στην ΕΡΤ: «Για μένα είναι σαφές ότι η κρίση αλλάζει
πρόσωπο. Από οικονομική κρίση, γίνεται κρίση των κεντρικών θεσμών.
Το ότι έκλεισε τώρα ακόμα και η δημόσια ελληνική τηλεόραση, ένας
θεσμός ελέγχου στη χώρα, δεν είναι καλό σημάδι».

Υποστηρίζει δε ότι η Ευρώπη «βρίσκεται πιο κοντά στην κατάρρευση
παρά στη λύση» και προειδοποιεί για τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης
ολόκληρης της Ευρωζώνης, εάν η Ελλάδα υποχρεωθεί να την
εγκαταλείψει.
«Αλλάξτε ρότα!», καλεί τους Ευρωπαίους ο Αμερικανός οικονομολόγος
σε συνέντευξή του στη Sueddeutsche Zeitung και προτείνει τη δημιουργία
κοινωνικού συμφώνου, το οποίο θα αμβλύνει την ένδεια. «Η Ευρώπη θα
εισέλθει σε μια νέα φάση της κρίσης. Είμαι βέβαιος γι΄ αυτό.
Οι πολιτικοί δεν καταφέρνουν να θέσουν την κρίση υπό έλεγχο. Πολλοί
πολιτικοί δεν φαίνεται να έχουν συνειδητοποιήσει τι πραγματικά
συμβαίνει στην περιφέρεια της ευρωπαϊκής ηπείρου. Κι όμως, αρκεί να
ταξιδέψει κανείς στην Ελλάδα, για να καταλάβει πόσο σοβαρή είναι η
κατάσταση», τονίζει ο Γκάλμπρεϊθ και αναφέρεται στην «τρομερά υψηλή
ανεργία των νέων» αλλά και στην εικόνα των ηλικιωμένων που ψάχνουν
στα σκουπίδια για φαγητό.
«Εκατομμύρια άνθρωποι κατρακυλούν, το σύστημα υγείας καταρρέει.
Βιώνουν μια κοινωνική κρίση, όπως την ξέρουμε μόνο σε αναπτυσσόμενες
χώρες. Κι αυτό συμβαίνει στην καρδιά της Ευρώπης.
Για μένα είναι σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να ανησυχεί πολύ. Φοβούμαι
ότι η Ελλάδα δεν θα τα καταφέρει. Η χώρα κυβερνάται άσχημα, τα
ελλείμματα μεγαλώνουν, οι ελίτ προσπαθούν να πλουτίσουν ακόμα
περισσότερο. Ακόμα και η ελληνική πολιτική έχει χάσει προ πολλού τις
ελπίδες της», προσθέτει.
Αναφερόμενος στο πρόγραμμα λιτότητας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα,
ο οικονομολόγος τάσσεται κατά της πώλησης της ΔΕΠΑ. «Πρέπει γι΄
αυτό να σημάνει συναγερμός σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ένα
μονοπώλιο αερίου αποτελεί μια μηχανή που κόβει χρήμα με σταθερά
κέρδη και τζίρο.
Παραιτείται λοιπόν κανείς από μια σταθερή πηγή εσόδων, για να
εισπράξει σήμερα λίγα χρήματα; Πότε κάνει κάτι τέτοιο μια κυβέρνηση;
Μόνον όταν και η ίδια δεν πιστεύει πλέον ότι θα επιζήσει για πολύ»,
υποστηρίζει και προβλέπει ότι κάποια στιγμή τα πράγματα θα πάψουν να
πηγαίνουν καλά και οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να διασφαλίσουν τα
χρήματά τους.
«Έτσι θα ξεκινήσει μια φυγή τραπεζικών κεφαλαίων», σημειώνει και
εκτιμά ότι τότε θα επιλεγεί μια λύση πιθανόν στο πρότυπο αυτής που
εφαρμόστηκε στην Κύπρο.
«Πολλοί άνθρωποι θα χάσουν περιουσίες και η οικονομία εντελώς
ξαφνικά θα συρρικνωθεί δραστικά. Και αν η Ελλάδα εγκαταλείψει την
Ευρωζώνη, τελικά αυτό μπορεί να σημάνει και την αρχή του τέλους της
ΟΝΕ. Θα είναι δύσκολο να επιβιώσει η πολιτική ένωση, όταν θα έχει
ξεκινήσει αυτή η διαδικασία», αναφέρει.
Απευθυνόμενος στις ευρωπαϊκές ηγεσίες, ο Τζέιμς Γκάλμπρεϊθ προτείνει
τέσσερα βασικά μέτρα: «Η Ευρώπη πρέπει να διαγράψει στην Ελλάδα
περισσότερα χρέη.
Δεν έχει νόημα να κάθεται κανείς και να παρακολουθεί την κλιμάκωση
της κρίσης. Η Ευρώπη πρέπει να μεριμνήσει για τις ελληνικές τράπεζες.
Δεν πρέπει να τις αφήσει απλώς στα χέρια ολιγαρχών.
Πρέπει να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα επενδύσεων για την
Ελλάδα, προκειμένου να ανακάμψει η οικονομία.
Η Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει ένα είδος συμφώνου για τους χαμένους
της κρίσης, μια κοινωνική βασική ασφάλιση και να εγγυηθεί τουλάχιστον
ένα μέρος των περιουσιών και π.χ. των συντάξεων», δηλώνει.
Τονίζει, ωστόσο, ότι οι Βρυξέλλες θα πρέπει να στείλουν τα χρήματα
απευθείας στους αποδέκτες, παρακάμπτοντας την κυβέρνηση, επειδή
«μέχρι τώρα τα χρήματα πήγαν συχνά σε λάθος κανάλια» και προσθέτει:
«Όχι άλλα χρήματα για κακές ή διεφθαρμένες κυβερνήσεις και διοικήσεις.
Το πλεονέκτημα απευθείας καταβολής στον λαό είναι η αύξηση της
κατανάλωσης και η ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας», επισημαίνει.
Αναφέρεται δε στη δράση στην Ελλάδα μιας γραφειοκρατίας, υπό την
έννοια μιας πολύ μικρής ομάδας πολύ πλούσιων ολιγαρχών και κάνει
λόγο για «πολύ παράξενα πράγματα».
Το 40% των αγροτικών εκτάσεων, σύμφωνα με τον Αμερικανό καθηγητή,
έχουν υποθηκευτεί σε μία και μοναδική τράπεζα, η οποία ιδιωτικοποιείται.
«Αν υπάρξει κρίση και δεν εξυπηρετούνται τα δάνεια, θα πάρουν υπό την
κατοχή τους οι επενδυτές σχεδόν τη μισή καλλιεργήσιμη γη της χώρας.
Πώς μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο;», διερωτάται.
Αναδημοσίευση από The Press Project

Ανέκδοτα

Οι άσπρες τρίχες!

- Μπαμπά γιατί έχεις κάποιες
άσπρες τρίχες στο κεφάλι σου;
- Κάθε φορά, παιδί μου, που ο...
γιος κάνει μια βλακεία στο
κεφάλι του μπαμπά του βγαίνει
και μια άσπρη τρίχα!
- Αααα! Τώρα κατάλαβα γιατί
τα μαλλιά του παππού είναι όλα
άσπρα…!!!
Τι έκανε ο εραστής κάτω
από το κρεβάτι;
Μπαίνει ο σύζυγος ξαφνικά
στην κρεβατοκάμαρα και
βρίσκει τη συμβία γυμνή επάνω
στο κρεβάτι και έναν άντρα από
κάτω.
-Τι κάνεις ρε κάτω από το
κρεβάτι μου;
Μούγκα ο τύπος. Ο σύζυγος
γυρνάει στη γυναίκα:
-Τι κάνει αυτός κάτω από το
κρεβάτι μου, ε;
-Να σου πω, κάτω από το
κρεβάτι δεν ξέρω αλλά επάνω
κάνει… θαύματα!
Νυχτερινή βάρδια ταξιτζή
Νυχτερινή βάρδια ο ταξιτζής,
μόνος στην πιάτσα και
περιμένει πελάτη.
Ξαφνικά έρχεται μια κοπέλα
ολόγυμνη και μπαίνει μέσα στο
ταξί και του λέει:
- Πάμε Σύνταγμα.
Ξεκινούν, αλλά ο ταξιτζής όσο
οδηγεί την....
κοιτάζει από πάνω μέχρι κάτω.
Αφού γίνεται αυτό για κάνα
5λεπτο, του λέει η κοπέλα:
-Τι συμβαίνει δεν έχεις ξαναδεί
γυμνή γυναίκα;
-Πως, έχω δει πολλές φορές
γυμνή γυναίκα... πορτοφόλι δεν
βλέπω και ανησυχώ...
Είναι αυτή που δεν γουστάρω
Πάει ο γιος στην μητέρα του
τρεις φωτογραφίες από κοπέλες
και της λέει:
- Μάνα, μια από αυτές τις τρεις
έχω διαλέξει για γυναίκα μου.
Μπορείς να βρεις ποια από τις
τρεις είναι;
Και η μητέρα του απαντάει:
- Είναι αυτή στα δεξιά.
- Μπράβο μάνα, το βρήκες.
Αλλά είμαι περίεργος.
Πώς το κατάλαβες;
Και η μητέρα:
- Απλά είναι αυτή που δεν
γουστάρω.
Οι νιόπαντροι και η αδερφή
Νιόπαντρο ζευγάρι συζητά για
το μέλλον του και σε κάποια
φάση ρωτάει ο σύζυγος την
γυναίκα:
- Αν έφευγα από τον μάταιο
τούτο κόσμο, τι θα έκανες;...
- Ε, τι να έκανα άντρα
μου, θα ήμουν για πάντα
στεναχωρημένη και θα πήγαινα
να μείνω στην αδελφή μου. Εσύ
τι θα έκανες;
- Το ίδιο θα έκανα και εγώ.
- Δηλαδή;
- Θα πήγαινα κι εγώ στην
αδελφή σου!
Ένας άντρας ρωτά το γιατρό
αν θα ζήσει μέχρι τα 100
Ο γιατρός τον ρωτά :
- Πίνεις, καπνίζεις;...
.- Όχι, απαντά ο άντρας.
- Ξενυχτάς, παίζεις χαρτιά;
ξαναρωτά ο γιατρός
- Όχι βέβαια, ποτέ δεν έκανα
κάτι τέτοιο μέχρι τώρα.
- Οδηγείς επικίνδυνα, πας με
άλλη γκόμενα κάθε βράδυ;

- Όχι και ούτε πρόκειται.
- Και τότε γιατί στο διάολο θες
να ζήσεις τόσο πολύ;
Άστο όπως ήταν
Στο κατάστημα μικρών ζώων:
-Γεια σας. Θα ήθελα τρεις
ντουζίνες κατσαρίδες, δυο
ποντίκια και μερικές αράχνες.
-Κάνετε πειράματα; ρωτάει
τον πελάτη απορημένος ο
υπάλληλος.
-Όχι. Μετακομίζω και ο
ιδιοκτήτης του μου είπε να το
αφήσω όπως ακριβώς το βρήκα.
O Superman θέλει sex
Είναι ο Superman και θέλει
απεγνωσμένα να κάνει σεξ.
Εκεί λοιπόν που πετάει βλέπει
τον Batman και του λέει:
-Εεε, φίλε μου Batman, πρέπει
κάτι να κάνω, έχω τρελαθεί.
-Γιατί δεν δοκιμάζεις την Wonder Woman; Κάνει το καλύτερο
κρεβάτι.
-Μμμ, είναι καλή μου φίλη, δεν
γίνεται.
Φεύγοντας, παρακάτω βρίσκει
τον Spiderman, του λέει το
δράμα του και ο Spiderman του
προτείνει και αυτός την Wonder
Woman.
Τί διάολο, σκέφτεται πετώντας,
όλους τους έχει πάρει; Τότε
ξαφνικά βλέπει την Wonder
woman σε ένα χωράφι, με
ανοιχτά τα πόδια και αυτή είναι
σε φάση έκστασης. Το θέαμα
είναι άκρως προκλητικό.
Δε βαριέσαι, σκέφτεται, φίλοι
φίλοι, αλλά και η ανάγκη
μεγάλη. Θα χρησιμοποιήσω
τις υπερδυνάμεις μου και πριν
το καταλάβει θα έχω φύγει.
Πράγματι, πέφτει σαν σφαίρα
πάνω στην Wonder woman
τελειώνει και φεύγει σαν
πύραυλος.
-Τί στο διάολο ήταν αυτό, λέει
η Wonder woman κοιτώντας με
θολό βλέμμα προς τον ουρανό.
-Δεν ξέρω, λέει ο Αόρατος
Ανθρωπος, αλλά ξαφνικά με
πονάει ο κwλ*ς μου!
O τραυλός
Δυο φίλοι ξεκινάνε για ψάρεμα
με την βάρκα τους και τους
πλησιάζει ένας φίλος τους
τραυλός.
- Παι - παι - παι - δια - δια να
- να - να - να ε - ε - ε - ε - ε - ε ρθω μα - μα - μα - μα - ζι σας ;
- Άντε έλα του απαντάνε αυτοί
και μπαίνουν και οι 3 στην
βάρκα και ανοίγονται στο
πέλαγος να ψαρέψουν .
Εκεί λοιπόν που ψαρεύουν
έρχεται ένα καράβι που δεν έχει
δει την βάρκα και πάει κατά
πάνω της . Το βλέπει ο τραυλός
και λέει :
- Παι - παι - παι - δια κα - κα κα - κα - κα .........
Μέχρι όμως να το πει ο τραυλός
το καράβι έχει πλησιάσει
πέφτει πάνω στην βάρκα την
διαλύει και οι 3 βρίσκονται
στην θάλασσα και μετά από
αγωνιώδης προσπάθειες και
πολύ κολύμπι καταφέρνουν να
βγουν στην στεριά .
Μετά από καιρό οι 2 φίλοι
αγοράζουν καινούρια βάρκα
και ετοιμάζονται να πάνε για
ψάρεμα ώσπου εμφανίζεται
ξανά ο τραυλός :
- Παι - παι - παι - δια - δια να
- να - να - να ε - ε - ε - ε - ε - ε ρθω μα - μα - μα - ζι ;
- Μα τι λες ρε ; Την άλλη φορά
κοντέψαμε να πνιγούμε εξ`
αιτίας σου του λένε και οι 2 μαζί
- θα - θα - θα - θα προ - προ προ - σε - χω τω - τω - τω - ρα
λέει αυτός.
Τον παίρνουν λοιπόν μαζί

και ξεκινάνε να ψαρεύουν
μεσοπέλαγα.
Ξαφνικά λέει ο τραυλός :
- παι - παι - παι - δια κα - κα - κα
- κα - κα .......
Μόλις το ακούνε οι άλλοι
2 πέφτουν κατευθείαν στην
θάλασσα και συνεχίζει ο
τραυλός:
- κα - κα - κα - ρχαριας έρχεται...
Ψωνίζει η ξανθιά
Μπαίνει μια ξανθιά σ` ένα
κατάστημα ηλεκτρικών και
ρωτάει τον πρόθυμο υπάλληλο:
- Καλημέρα σας, πουλάτε
τηλεοράσεις;
- Βεβαίως, κυρία μου, απαντάει
ο υπάλληλος πρόθυμα.
- Πόσο έχει αυτή η τηλεόραση;
και δείχνει προς το μέρος τους.
- Δεν πουλάμε σε ξανθιές,
απαντάει ο υπάλληλος.
Φεύγει η πελάτισσα και πηγαίνει
κατευθείαν σ` ένα κομμωτήριο
και βάφει το μαλλί της
κατάμαυρο.
Τη επόμενη μέρα ξαναπηγαίνει
στο ίδιο κατάστημα, στον ίδιο
υπάλληλο και ρωτάει:
- Καλημέρα σας, πουλάτε
τηλεοράσεις;
- Βεβαίως, κυρία μου, απαντάει
ο υπάλληλος πρόθυμα.
- Πόσο έχει αυτή η τηλεόραση;
και δείχνει προς το μέρος τους.
- Δεν πουλάμε σε ξανθιές,
απαντάει ο υπάλληλος.
- Μα δεν είμαι ξανθιά, απαντάει
η πελάτισσα, δεν το βλέπετε,
είμαι κατάμαυρη.
- Και αυτό δεν είναι τηλεόραση,
αλλά φούρνος μικροκυμάτων
Δύο ξανθιές
Μπαίνουν δύο ξανθιές σε ένα
ταξί..Ρωτάει ο ταξιτζής
- Πού πάμε;;και λέει η μία
ξανθιά στην άλλη:
- Τί,θα έρθει και αυτός μαζί
μας;;
Δεν θα είχες χαζέψει;
Σ)Πάει μια δημοσιογράφος σε
ένα χωριό να πάρει συνέντευξη
από έναν κτηνίατρο …
Ρωτάει λοιπόν το γιατρό: Τι
γνώμη έχετε να μας πείτε για
το φαινόμενο των τρελών
αγελάδων;
- Έχουν όλες μουρλαθεί τελείως,
απαντά ο γιατρός.
- Ναι αλλά εσείς, σαν
κτηνίατρος, που αποδίδετε
το γεγονός ότι οι αγελάδες
τρελαίνονται; ρωτάει η
δημοσιογράφος.
- Να σου πω κοπέλα μου λέει
ο κτηνίατρος: Εδώ δίπλα στη
στάνη έχω μια αγελάδα. Ξέρεις
πόσες φορές τον χρόνο μου την
πηδάει ο ταύρος;
- Όχι απαντά η κοπέλα.
- Μια φορά το χρόνο.
Και συνεχίζει ο κτηνίατρος:
- Ξέρεις πόσες φορές την ημέρα
την αρμέγω;
- Όχι απαντά ξανά η
δημοσιογράφος.
- Τέσσερις φορές τη μέρα .
Απαντά ο γιατρός
Έκπληκτη η δημοσιογράφος
λέει.
- Καλά, τι σχέση έχουν όλα
αυτά;
- Τι λες κοπέλα μου; της λέει
ο κτηνίατρος. Εσένα αν σου
έπιαναν τα βυζι@ κάθε μέρα και
σε πηδούσαν μια φορά το χρόνο,
δε θα είχες χαζέψει;
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Του Τάσου Παπασπύρου από το:

GREEK SUMMER FESTIVAL
OF THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF EAST VANCOUVER
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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

Ο Κώστας Μητρόπουλος σατιρίζει την επικαιρότητα

Ιερέας άφησε στη μέση γάμο στη Ρόδο
Άναυδοι έμειναν αργά το
απόγευμα
του
Σαββάτου
δεκάδες Ροδίτες, που ήταν
προσκεκλημένοι
σε
γάμο
ζευγαριού, στον Ευαγγελισμό.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν
συγγενείς του ζευγαριού, ο
ιερέας που τελούσε το μυστήριο,
διέκοψε επιτόπου, τους παράτησε

κι έφυγε χωρίς να επιστρέψει,
επειδή εκνευρίστηκε που φίλοι
του γαμπρού στο «Ησαΐα
χόρευε» τον χτύπησαν δύο φορές
δυνατά στην πλάτη.
«Εδώ δεν είναι ρινγκ», είπε
διακόπτοντας το μυστήριο ο
ιερέας και με μια κίνηση που
ξάφνιασε περισσότερα από

300 άτομα αλλά και το ίδιο το
ζευγάρι, έφυγε από την εκκλησία
διακόπτοντας το μυστήριο.
Το ζευγάρι, οι κουμπάροι,
οι συγγενείς και οι δεκάδες
καλεσμένοι έμειναν άφωνοι.
Τη λύση έδωσε ευτυχώς άλλος
ιερέας που παρίστατο, ο οποίος
ολοκλήρωσε το μυστήριο για το
ζευγάρι.

ΦΘΗΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Los Cabos

7 nights, October 14 – 21
Holiday inn, all inclusive
$589.00 plus tax of $392 total $981.00 per person based
on double occupancy

Honolulu

7 nights, October 10 – 17
Miramar at Waikiki
$819.00 plus tax of $134.00
total $953.00 per person
based on double occupancy

Riviera Maya

7 nights, October 15 – 22
Gran Bahia Principe Coba,
all inclusive $799.00 plus tax
$362.00 total $1161.00 per
person based on double
occupancy

Disneyland

4 nights, October 15 – 19
Holiday Inn and Suites
$399.00 plus tax of $134.00
total $533.00 per person
based on double occupancy

12 Γνώμη

ΗΠΑ: Χρεοκόπησε το Ντιτρόιτ
Το Αμερικανικό όνειρο έγινε εφιάλτης κι επίσημα

Σοκ για την αμερικανική
οικονομία προκαλεί η αίτηση
πτώχευσης που κατέθεσε το
Ντιτρόιτ, μια πολιτεία που
φιλοξενεί την αυτοβιομηχανία
των ΗΠΑ.
Η αίτηση υπαγωγής στο Άρθρο

ανάγκης θα περικοπούν, αν και
υπάρχουν κάποιες προβλέψεις
στο σύνταγμα της πολιτείας
που λειτουργούν ανασταλτικά.
Τα νούμερα όμως ήταν πάντοτε
ο εφιάλτης, άλλο το δικαίωμα
και
άλλο
η
οικονομική
πραγματικότητα
και
στην

9 του αμερικανικού πτωχευτικού
δικαίου αποτελεί ουσιαστικά το
πρώτο βήμα για το μεγαλύτερο
«λουκέτο» σε δήμο των ΗΠΑ.
Οι υποχρεώσεις του Ντιτρόιτ
ανέρχονται
σε
20
δις
δολάρια και οι πρόσφατες
προσπάθειες για εξωδικαστική
αναδιάρθωση του χρέους με
συμφωνία ομολογιούχων και
συνταξιοδοτικών
ταμείων,
κατέληξε σε ναυάγιο.

Ελλάδα το γνωρίζουμε καλά
αυτό…
Το δε γεγονός της χρεοκοπίας
είναι δυνατόν να οδηγήσει σε
επιτάχυνση της οικονομικής
παρακμής της πάλαι ποτέ
μεγαλούπολης, με αποχώρηση
του
ενεργά
οικονομικού
πληθυσμού
προς
άλλους
προορισμούς στις Ηνωμένες
Πολιτείες, προς αναζήτηση μιας
καλύτερης ζωής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το
Ντιτρόιτ τα τελευταία χρόνια έχει
χάσει τον μισό του πληθυσμό ενώ
έχουν αποχωρήσει και πολλές
επιχειρήσεις.

Υπάρχουν βέβαια και παράγοντες
της αγοράς που πιστεύουν ότι
η χρεοκοπία θα οδηγήσει σε
συμφωνία για αποπληρωμή
μέρους του χρέους προς τους
πιστωτές υπό τον φόβο να χαθούν
όλα τα χρήματά τους (εν ολίγοις
«κούρεμα χρέους») και αυτό να
σηματοδοτήσει μια νέα αρχή για
την πόλη η οποία στο τέλος και
θα ανακάμψει.

Το πράσινο φως για την υποβολή
του σχετικού αιτήματος στην
αμερικανική Δικαιοσύνη έδωσε
ο έκτακτος μάνατζερ που
είχε διοριστεί σε μια τελική
προσπάθεια διαχείρισης της
κατάστασης, καθώς επίσης και
ο κυβερνήτης της, Ρικ Σνάιντερ.
Αν και δεν υπάρχει συμφωνία
αναφορικά με το ύψος της
οφειλής της πόλης του Ντιτρόιτ,
οι εκτιμήσεις μιλούν για ένα
ποσό της τάξεων των 18-20
δισεκατομμυρίων
δολαρίων.
Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ
των «The New York Times»,
πρόκειται για μια πόλη που
δημιουργήθηκε
εδώ
και
περισσότερο από τρεις αιώνες,
η οποία επεκτάθηκε θεαματικά
το πρώτο ήμισυ του 20ου αιώνα
παράλληλα με την ανάπτυξη της
αυτοκινητοβιομηχανίας.
Η «κατηφόρα» άρχισε να
παίρνει
το
Ντιτρόιτ
τις
τελευταίες
δεκαετίες,
μια
πορεία παράλληλη με την άνοδο
αρχικά της ιαπωνικής και της
ευρωπαϊκής και στη συνέχεια
της αυτοκινητοβιομηχανίας και
άλλων χωρών. Ενδεικτικό της
παρακμής είναι τα δημογραφικά
στοιχεία: Ενώ τη δεκαετία του
1950 ο πληθυσμός ανερχόταν
στα 1,8 εκατομμύρια, σήμερα
έχει συρρικνωθεί σε 700.000
κατοίκους, ενώ χαρακτηριστικό
γνώρισμα είναι σήμερα τα
εγκαταλελειμμένα κτίρια και
ολόκληρες περιοχές που πλέον
δεν έχουν ζωή.
Οι οικονομικές συνέπειες θα
είναι βαριές και αφορούν τους
εργαζόμενους στις υπηρεσίες
της πόλης, αυτούς που έχουν
πάρει σύνταξη και γενικότερα
κάθε είδους παροχές που εξ

Όπως ενημερώνουν αμερικανικά
μέσα ενημέρωσης, η κατάσταση
είχε οδηγήσει σε σκληρές
διαπραγματεύσεις
με
τους
πιστωτές και τους εργαζόμενους,
η αποτυχία των οποίων δεν
άφησε άλλο περιθώριο από την
επίσημη χρεοκοπία. Ακόμα πιο
ενδιαφέρουσα είναι η «θεωρία
συνωμοσίας» (δεν μπορούμε
να αποφανθούμε επ’ αυτού μη
έχοντας πραγματική γνώση της
κατάστασης), ότι όλη η φασαρία
γινόταν για να «αρπάξουν» την
πόλη οι Ρεπουμπλικάνοι, ενώ
θεωρούνταν προπύργιο των
Δημοκρατικών, με το 80% του
πληθυσμού να αποτελείται από
μαύρους κατοίκους.
Στις αιτίες που οδήγησαν στην
οικονομική κατάρρευση και τη
χρεοκοπία, πολλοί αναφέρουν
το ότι είχε συρρικνωθεί η
φορολογική βάση, ενώ ο χώρος
που καλούνταν οι δημοτικές
αρχές να συντηρήσουν έμενε
σταθερός σε περίπου 220
τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το θέμα
είναι ότι η οικονομική δυσπραγία
φέρνει κι άλλα κακά: Σύμφωνα
με το ρεπορτάζ των «The New
York Times», το 2012 η πόλη είχε
το μεγαλύτερο ποσοστό βίαιων
εγκλημάτων ανάμεσα στις πόλεις
των ΗΠΑ με πληθυσμό άνω των
200.000 κατοίκων.
Το 40% των φώτων της πόλης
είναι εκτός λειτουργίας, ενώ τα
μισά πάρκα έχουν κλείσει.
Το πώς θα εξελιχθεί η
κατάσταση με το Ντιτρόιτ
αφορά πολλές πόλεις στις

ΗΠΑ
που
αντιμετωπίζουν
οικονομικά
προβλήματα
τα οποία προσπαθούν να
επιλύσουν. Το ερώτημα είναι
εάν θα ενθαρρυνθούν να
ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο ή
θα αποτραπούν…
Εν ολίγοις, η παρέμβαση της
ομοσπονδιακής
κυβέρνησης
θα θέσει ένα προηγούμενο το
οποίο από τη μία θα εξυπηρετεί
τους πολίτες, από την άλλη
όμως μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνα οικονομικά αδιέξοδα.
Το
Ντιτρόιτ
χρεοκόπησε.
Αν και ο πρόεδρος Ομπάμα,
τον Οκτώβριο του 2012, είχε
δηλώσει πως δεν πρόκειται να
επιτρέψει κάτι τέτοιο να συμβεί,
όπως φάνηκε δεν μπόρεσε
να κάνει τίποτα. Το Ντιτρόιτ
δεν είναι η πρώτη πόλη που
κατέθεσε αίτηση πτώχευσης,
αλλά είναι η μεγαλύτερη στην
ιστορία των ΗΠΑ. Ολοένα
και
περισσότεροι
στην
απέναντι όχθη του Ατλαντικού
επισημαίνουν πως η αμερικανική
οικονομία
βρίσκεται
στο
χειρότερο σημείο της και η
ενδεχόμενη κατάρρευσή της
θα συμπαρασύρει τους πάντες
και τα πάντα. Στη συνέχεια
ακολουθούν δέκα, από τα
σαράντα, στατιστικά στοιχεία
για την οικονομία των ΗΠΑ που
περιγράφουν αυτή ακριβώς την
άσχημη εικόνα, έτσι όπως τα
έχει συγκεντρώσει το ιδιαίτερα
“σκοτεινό” στις προβλέψεις του
οικονομικό .
Σύμφωνα με την Παγκόσμια
Τράπεζα,
το
2001,
το
αμερικανικό ΑΕΠ αντιστοιχούσε
στο 31,8% της παγκόσμιας
οικονομικής δραστηριότητας.
Το 2011 το ποσοστό είχε πέσει
στο 21,6%.
Από το 2000 μέχρι σήμερα το
χρέος των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά
8 τρισεκατομμύρια ευρώ.
Το 2000 το έλλειμμα εμπορικών
συναλλαγών των ΗΠΑ με την
Κίνα ήταν 63 δισεκατομμύρια
ευρώ. Το 2012 είχε σκαρφαλώσει
στα 240 δισεκατομμύρια ευρώ.
Το 2000 το 64% του ενεργού
πληθυσμού
είχε
εργασία.
Σήμερα έχει μόνο το 58,7%.
Τη δεκαετία του 1980 ο αριθμός
των Αμερικάνων, που δεν
άνηκαν στο εργατικό δυναμικό,
άγγιζε το 1.700.000. Σήμερα
ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια.
Την
τελευταία
τριετία
έκλεισαν περισσότερες από
220.000 χιλιάδες μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.
Το
2000
υπήρχαν
17
εκατομμύρια
δικαιούχοι
κουπονιών φαγητού. Σήμερα
ξεπερνούν τα 47 εκατομμύρια.
Από την πρώτη εκλογή του
Ομπάμα στον Λευκό Οίκο η
τιμή της βενζίνης αυξήθηκε από
1.40 ευρώ τα 3,7 λίτρα, στα 2.77
ευρώ τα 3,7 λίτρα (από 1.85
δολάρια το γαλόνι, στα 3,64
δολάρια).
Κατά τη διάρκεια της πρώτης
θητείας
του
Ομπάμα,
η
Ομοσπονδιακή
Κυβέρνηση
δημιούργησε μεγαλύτερο χρέος
από το χρέος που δημιούργησαν
όλες οι κυβερνήσεις των πρώτων
42 προέδρων, συνδυασμένο.
Σήμερα
ένα
εκατομμύριο
και πλέον μαθητές, οι οποίοι

φοιτούν σε δημόσια σχολεία,
είναι άστεγοι. Αυτό είναι κάτι
που συμβαίνει για πρώτη φορά
στην αμερικανική Ιστορία.
Βαρουφάκης: Σε τι διαφέρει η
πτώχευση του Ντιτρόιτ από αυτή
στην Ελλάδα
Ο οικονομολόγος εξηγεί τις
ομοιότητες και τις διαφορές
Στην πτώχευση του Ντιτρόιτ
αναφέρεται
ο
Γιάννης
Βαρουφάκης με άρθρο του στην
προσωπική του ιστοσελίδα. Ο
γνωστός οικονομολόγος εξηγεί
τα κοινά σημεία και τις διαφορές
μεταξύ της περίπτωσης του
Ντιτρόιτ και της Ελλάδας.
“Όπως και στην περίπτωση
της Ελλάδας, το Ντιτρόιτ
χρεοκόπησε επειδή, κάποια
στιγμή, η ροή επενδύσεων στην
τοπική οικονομία, που έως τότε
κρατούσε τον Δήμο εν ζωή,
σταμάτησε – περί τα 2009, κι ως
αποτέλεσμα της ίδιας ακριβώς
κρίσης που έφερε την ένδεια και
την απόγνωση και στην πατρίδα
μας”, αναφέρει χαρακτηριστικά
στο άρθρο του με τίτλο “Το
νόημα του Ντιτρόιτ”.
Ωστόσο,διαπιστώνει
δύο
διαφορές ανάμεσα στις δύο
οικονομίες: Η πρώτη είναι όσον
αφορά τη χορήγηση του δανείου
και η δεύτερη είναι οι βασικές
ανάγκες των πολιτών.
“Στην Αμερική ρεπουμπλικάνοι
και δημοκρατικοί συμφωνούν
σε κάτι που δεν έχει, δυστυχώς,
γίνει ‘’κτήμα’’ των ευρωπαίων
πολιτικών – ότι δεν αποτελεί
πακέτο διάσωσης ένα μεγάλο
δάνειο που δίνεται υπό τον όρο να
μειωθούν τα έσοδα της πολιτείας,
του δήμου, του κράτους (κάτι
που προκύπτει αβίαστα από την
σκληρή λιτότητα που επιβλήθηκε
στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία
κλπ)”, αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ενώ
αναφερόμενος
στην
δεύτερη βασική διαφορά που
διαπιστώνει, λέει πως “είναι ότι
οι βασικές ανάγκες των κατοίκων
δεν θα βαρύνουν την υπό
πτώχευση αρχή. Τα επιδόματα

ανεργίας θα τα πληρώνει η
Ουάσινγκτον. Το ίδιο ισχύει
για τις ελάχιστες συντάξεις των
ηλικιωμένων καθώς και για
την ιατροφαρμακευτική τους
περίθαλψη. Έργα υποδομών θα
συνεχίσουν να γίνονται και πάλι
με ομοσπονδιακά κονδύλια τα
οποία βέβαια δεν θα προστίθενται
στο χρέος της δοκιμαζόμενης
τοπικής κοινωνικής οικονομίας.
Όπερ μεθερμηνευόμενον, οι
φόροι δεν εκτοξεύονται στα ύψη
σε μια απέλπιδα προσπάθεια
(α λα ελληνικά) να πιαστούν οι
«στόχοι», να αποπληρωθούν οι
πιστωτές κλπ κλπ.”.
“Τίποτα από τα παραπάνω
δεν σηµαίνει ότι οι κάτοικοι
του Ντιτρόιτ δεν υποφέρουν.
Και βέβαια υποφέρουν. Και
βέβαια βλέπουν την πόλη τους
να µαραζώνει, τα νέα παιδιά
να φεύγουν, την δυναµική της
κοινωνίας να εξατµίζεται. Όµως,
η ελπίδα δεν έχει πεθάνει. Και
δεν έχει πεθάνει επειδή, πρώτον,
οι ιθύνοντες είχαν την σοφία να
πουν την αλήθεια: Δυστυχώς
επτωχεύσαµεν και οι πιστωτές
της πόλης µας θα χάσουν ένα
µεγάλο µέρος των δανεικών
που της έδωσαν. Και δεύτερον,
επειδή οι ΗΠΑ διαθέτουν
έναν
πολιτικό
µηχανισµό
ανακύκλωσης
οικονοµικών
ζηµιών και πλεονασµάτων που
υπερβαίνει την αγορά (ιδίως την
τραπεζική) και στέλνει, µέσα
από το φορολογικό σύστηµα και
το σύστηµα πρόνοιας, ένα µέρος
των κερδών που παράγονται σε
πλεονασµατικές περιοχές, όπως
η Ν. Υόρκη, στις χειµαζόµενες
πολιτείες.
Αυτός είναι ο λόγος που
κανείς αµερικανός, ακόµα και
ο θυµωµένος κάτοικος του
Ντιτρόιτ, δεν στρέφει τον θυµό
του προς την Ένωση, προς τις
ΗΠΑ – την ώρα που οι θεσµοί
της «ενωµένης» Ευρώπης, εξ
αιτίας της παταγώδους αποτυχίας
τους, αντιµετωπίζονται από τους
Ευρωπαίους,
ελλειµµατικούς
και πλεονασµατικούς, µε την
περιφρόνηση που τους αξίζει”,
καταλήγει.

Aεροσυνόδος πέθανε από ηλεκτροπληξία
την ώρα που μιλούσε στο iPhone 5
Νεαρή 23χρονη Κινέζα αεροσυνοδός
στην China Southern Airline έχασε τη
ζωή της όταν σήκωσε το κινητό της
τηλέφωνο (iPhone 5), όταν αυτό φόρτιζε
-με γνήσιο φορτιστή- για να απαντήσει σε
εισερχόμενη κλήση.
Η είδηση του θανάτου της Μα Αϊλούν έχει
βάλει τον κολοσσό Apple σε μπελάδες,
ενώ ξεκίνησε έρευνα γύρω από τα αίτια
του θανάτου της.
Σύμφωνα με τους συγγενείς της, η νεαρή
κοπέλα φόρτιζε το κινητό της, με το
ανάλογο γνήσιο αξεσουάρ της εταιρείας,
όταν αυτό χτύπησε. Όταν το σήκωσε, τη
διαπέρασε ηλεκτρικό ρεύμα και παρά το γεγονός πως η διακομιδή της έγινε
αμέσως σε νοσοκομείο, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να την κρατήσουν στη
ζωή.
Μάλιστα, η αδελφή της, σοκαρισμένη από το γεγονός, ανέφερε στο Weibo
(μέσο κοινωνικής δικτύωσης της Κίνας): «Θέλω να πω σε όλους να μην
κάνουν κλήσεις όσο το τηλέφωνό τους φορτίζει».
Λίγο αργότερα, το Weibo είχε γεμίσει με εκατοντάδες αντίστοιχα μηνύματα,
ενώ κάποιοι δεν παρέλειπαν να τονίσουν πως οι χρήστες θα πρέπει να
χρησιμοποιούν μόνο αυθεντικά προϊόντα για τις συσκευές τους.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail, τα κινητά τηλέφωνα έχουν
χαμηλή τάση, η οποία δεν μπορεί να βλάψει τον ανθρώπινο οργανισμό,
ωστόσο, την ώρα της φόρτισης, ένα πιθανό βραχυκύκλωμα μπορεί να
σταθεί μοιραίο.
Ο Τζόνι Σιν Κιν-ον, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ δήλωσε
στη South China Morning Post: «Υπάρχει κίνδυνος αν χρησιμοποιούμε
ηλεκτρική συσκευή την ώρα που φορτίζει η μπαταρία του, είτε πρόκειται
για ξυριστική μηχανή είτε για τηλέφωνο».
Από την πλευρά της εταιρείας, εκπρόσωπός της δήλωσε: «Λυπούμαστε
βαθειά για το τραγικό περιστατικό και θέλουμε να εκφράσουμε τα
συλλυπητήριά μας στην οικογένεια της άτυχης κοπέλας»,όμως,δεν θέλησε
να σχολιάσει τις λεπτομέρειες του τραγικού συμβάντος.

Η Apple ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει την υπόθεση και ότι θα
συνεργαστεί με την αστυνομία.
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Εξελέγη πρόεδρος του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ
ο Αλέξης Τσίπρας με ποσοστό 74,04%
Κυριακή, 14 Ιουλίου 2013

Αντώνης Ανακέφαλος

Με ποσοστό 74,08% εξελέγη
πρόεδρος
του
ΣΥΡΙΖΑ
ο
Αλέξης Τσίπρας από το Ιδρυτικό
Συνέδριο,το οποίο ολοκληρώθηκε
με τις ψηφοφορίες για την ανάδειξη
των οργάνων του ενιαίου πλέον
κόμματος.

Κομμουνιστική
ΤάσηΚομμουνιστική Πλατφόρμα (16)
Παρέμβαση για την Ενότητα (3)
Παρέμβαση των Μελών (2)
Για τη θέση του προέδρου,πέραν του
κ.Τσίπρα, υποψήφιοι ήταν επίσης η
υπεύθυνη φεμινιστικής πολιτικής

από διαπραγμάτευση και λογιστικό
έλεγχο.
Τσίπρας για Γλέζο: Με στενοχώρησες
Μανώλη αλλά δεν κρατώ κακία
Στην ομιλία του Μανώλη Γλέζου
αναφέρθηκε
ο
επικεφαλής

της Κεντρικής Επιτροπής
Πάντως, στα άκρα οδηγείται η
διαμάχη της ηγετικής ομάδας
του ΣΥΡΙΖΑ με την αριστερή
εσωκομματική αντιπολίτευση του
κόμματος, με αφορμή τον τρόπο
εκλογής των συλλογικών οργάνων
και την ύπαρξη των εσωκομματικών
τάσεων.
Το πρόβλημα προέκυψε όταν
τέθηκε το ζήτημα, αν θα υπάρχει
ενιαίο ψηφοδέλτιο για τα μέλη της
Κεντρικής Επιτροπής ή αν στο ίδιο
ψηφοδέλτιο υπάρχουν διαφορετικές
λίστες με συνέδρους που θα
προτείνονται από τις διάφορες
τάσεις για μέλη της ΚΕ.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης
Τσίπρας ζήτησε να εκλεγεί από το
συνέδριο η νέα Κεντρική Επιτροπή
με ενιαία λίστα και να μην υπάρξουν
χωριστές τάσεις. Όποιος δεν θέλει
την ενιαία λίστα, είπε ο κ. Τσίπρας,
ας κατεβάσει χωριστό ψηφοδέλτιο.
Η πρόταση του εγκρίθηκε από την
πλειοψηφία του συνεδρίου, όμως
η αριστερή πτέρυγα επέμεινε να
μην αλλάξει ο τρόπος εκλογής
των οργάνων, αλλά να ισχύει ό,τι
ίσχυε έως σήμερα και απείλησε
να μην θέσουν τα στελέχη της
υποψηφιότητα για τα νέα όργανα.
«Να μη γίνουμε πάλι “παιδική
χαρά”!»

«Ιστορικός σταθμός για την
Αριστερά και τη δημοκρατία»
Σε δήλωσή του ο κ. Τσίπρας
σημείωσε:
«Το ιδρυτικό Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ,
αποτελεί ένα μεγάλο βήμα, έναν
ιστορικό σταθμό για την Aριστερά
και τη δημοκρατία. Τρεισήμισι
χιλιάδες σύνεδροι από όλη την
Ελλάδα έβαλαν τη σφραγίδα τους
στη γέννηση του καινούργιου. Με
ανοιχτό και ζωντανό δημοκρατικό
διάλογο.

του ΣΥΡΙΖΑ, Σίσσυ Βωβού, και ο
σύνεδρος Πάνος Ηλιόπουλος.
Το Σάββατο, 4η ημέρα του συνεδρίου,
ολοκληρώθηκε η συζήτηση για το
καταστατικό του ενιαίου φορέα και
η ψήφιση των άρθρων του.
Νωρίτερα, στο πλαίσιο της συζήτησης
επί του καταστατικού, η πλειοψηφία
ψήφισε πρόταση να δοθεί εύλογος
χρόνος για αυτοδιάλυση, μετά από
διαβούλευση, όσων συνιστωστών
δεν το έχουν κάνει.

του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τον
«στενοχώρησε η ομιλία του».
«Δεν θέλω να παριστάνω τον
ανήξερο… Με στενοχώρησε η ομιλία
του Μανώλη… Στους ανθρώπους
που αγαπάς δεν κρατάς κακία μόνο
στενοχωριέσαι. Δεν στενοχωρήθηκα
για τις απόψεις, αλλά γιατί από αυτό
το ιστορικό βήμα επέλεξε να μιλήσει
ως εκπρόσωπος μιας συνιστώσας και
όχι ως εκπρόσωπος μιας ιστορικής
γενιάς» είπε μεταξύ άλλων ο κ.
Τσίπρας.
Χαιρετίσματα στον ΣΥΡΙΖΑ- Η
σκληρή απάντηση του ΠΑΣΟΚ στην
ομιλία Τσίπρα
Την απάντησή του με καυστικό
τόνο στο δίλημμα «ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ
ή χαιρετίσματα» που έθεσε στην
ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας στο
συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, έσπευσε
να γνωστοποιήσει το ΠΑΣΟΚ
με ανακοίνωση από κύκλους της
Ιπποκράτους.

Με καθαρές αποφάσεις.
»Κάναμε το ιστορικό βήμα. Από
αύριο, με το νέο μας Κόμμα, όλες
και όλοι μαζί, πιο ενωμένοι και
πιο δυνατοί από ποτέ, ξεκινάμε τη
μεγάλη και νικηφόρα πορεία. Για
να σταματήσουμε την κοινωνική
καταστροφή και να ξαναχτίσουμε
την Ελλάδα».
Τα αποτελέσματα
Για την εκλογή του Προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ σε σύνολο συνέδρων 3.430
Ψήφισαν 3.412, από τα οποία
έγκυρα 3.344. 68 ήταν άκυρα.
Έλαβαν:
Αλέξης Τσίπρας 2477, ποσοστό
74,08%
Σίσσυ Βωβού 157, ποσοστό 4,69%
Ηλιόπουλος
Παναγιώτης
22,
ποσοστό 0,66%
Λευκά 688, ποσοστό 20,57%.
Στη διαδικασία για την εκλογή της
Κεντρικής Επιτροπής συμμετείχαν
τα εξής έξι ψηφοδέλτια (στην
παρένθεση
ο
αριθμός
των
υποψηφίων):
Ενιαίο Ψηφοδέλτιο (342)
Αριστερή Πλατφόρμα (293)
Ανένταχτοι εντός ΣΥΡΙΖΑ (18)

Επίσης υπερψηφίστηκε η πρόταση
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να
εκλεγεί από το Σώμα του ιδρυτικού
Συνεδρίου, έναντι της πρότασης για
εκλογή από την Κεντρική Πολιτική
Επιτροπή, καθώς και η πρόταση
σχετικά με την ενιαία λίστα στην
ψηφοφορία της Κυριακής για
την ανάδειξη των μελών της νέας
Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.
Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης είχε
εκφράσει την άποψη ότι με την
επιλογή αυτή θα κυκλοφορούν στο
Συνέδριο διάφορα «χαρτάκια» με
λίστες.
Προτροπή υπέρ μιας ενιαίας λίστας
είχε απευθύνει νωρίτερα ο πρόεδρος
της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης
Τσίπρας. «Το μήνυμα πρέπει να
είναι ότι όλοι μαζί κάνουμε το βήμα,
ειδικά τώρα, που όλη η κοινωνία
είναι στα κάγκελα» επεσήμανε ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Το
Συνέδριο
ενέκρινε
παράλληλα κατά πλειοψηφία την
προγραμματική θέση για διαγραφή
μέρους του χρέους της χώρας, από
κυβέρνηση της Αριστεράς, μετά

Πιθανόν αυτή η κόντρα να εδράζεται
και στην ένταση, που υπάρχει
μεταξύ των δύο κομμάτων, καθώς
η Ιπποκράτους θεωρεί ότι στελέχη
της αξιωματικής αντιπολίτευσης
πρωταγωνίστησαν στα επεισόδια
κατά του Ευάγγελου Βενιζέλου στην
Κρήτη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο κύριος Τσίπρας με την ομιλία
του σήμερα, παρέδωσε μαθήματα
Δημοκρατίας στις συνιστώσες, στον
κ. Λαφαζάνη και στον κ. Γλέζο.
Βεβαίως ξέχασε ότι βασικό στοιχείο
της Δημοκρατίας είναι να μην
εμποδίζεται η ελεύθερη έκφραση
και των άλλων, όπως έγινε χθες
στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στα
Χανιά» σημειώνει το γραφείο τύπου
του Κινήματος και συνεχίζει: «Ο
κύριος Τσίπρας σήμερα επέλεξε τους
εσωκομματικούς του συμμάχους στο
πρόσωπο του κ. Μιχελογιαννάκη, της
κας Κατσέλη, του κ. Καλφαγιάννη
και του κ. Μπαλασόπουλου. Κατά
τα άλλα ο ανένδοτος που κήρυξε
αφορά τις υπόλοιπες συνιστώσες
του. Στο δίλημμα «ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ
ή χαιρετίσματα» που έθεσε σήμερα
ο κ. Τσίπρας διαλέγουμε τα
χαιρετίσματα».
Μετωπική σύγκρουση Τσίπρα με την
αριστερή πτέρυγα για την εκλογή

Έντονες
αντιδράσεις,
αλλά
και
επιδοκιμασίες
προκάλεσε
στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ μια
αποστροφή του κ. Ρούντι Ρινάλντι
κατά τη διάρκεια της ομιλίας του,
όταν υποστηρίζοντας ένθερμα την
άποψη να μετατραπεί ο ΣΥΡΙΖΑ
σε ενιαίο κόμμα, μέσα σε εύλογο
χρονικό διάστημα. Ο κ. Ρινάλντι
υπενθύμισε πως πριν από χρόνια,
όταν σε αυτόν λειτουργούσαν στην
πλήρη έκτασή τους οι συνιστώσες,
τότε «η γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ
ήταν “παιδική χαρά” στην οδό
Βαλτετσίου».
Η συγκεκριμένη φράση ξεσήκωσε
αντιδράσεις
αναγκάζοντας
τον
προεδρεύοντα της διαδικασίας κ.
Βούτση να τον εγκαλέσει για τον
χαρακτηρισμό του. Όταν τελείωσε
την ομιλία του ο κ. Ρινάλντι, η κα
Μαρία Φραγκιαδάκη, ανέβηκε
στο βήμα εκτός διαδικασίας και
εμφανώς φορτισμένη δήλωσε πως
η γραμματεία «δεν ήταν παιδική
χαρά» και δεν μπορεί κανείς να
αντιμετωπίζει έτσι την ιστορία του
ΣΥΡΙΖΑ.
«Όχι» στη διαγραφή του χρέους
Το σώμα των συνέδρων του
ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε επίσης να
απορρίψει την τροπολογία της
Αριστερής
Πλατφόρμας
για
μονομερείς ενέργειες και διαγραφή
του χρέους. Ωστόσο, η Αριστερή
Πλατφόρμα κατέγραψε σημαντική
παρουσία κατά την ψηφοφορία,
μετά την κατάθεση στο συνέδριο της
τροπολογίας.
Κατά τη διαδικασία, τα ξίφη
τους διασταύρωσαν ο κ. Στάθης
Κουβελάκης, ο οποίος υποστήριξε
τη συγκεκριμένη πρόταση και ο κ.
Ευκλείδης Τσακαλώτος, που ζήτησε
να απορριφθεί.
Ειδικότερα, ο κ. Κουβελάκης
υποστηρίζοντας την τροπολογία είπε
πως είναι αναγκαίες οι μονομερείς
ενέργειες, η στάση πληρωμών και
η συνολική διαγραφή του χρέους,
εφόσον οι διαπραγματεύσεις με
τους δανειστές δεν αποδώσουν,
όταν θα τις αναλάβει η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Τσακαλώτος αντίθετα
υποστήριξε πως το πρόβλημα στην
Ελλάδα δεν θα λύσει η διαγραφή
του χρέους, αλλά η αλλαγή του
οικονομικού μοντέλου.
Επίσης, πρότεινε το χρέος
το πληρώσουν οι πλούσιοι
κατέληξε λέγοντας πως «δεν
κάνει αριστερούς το ποσοστό

να
και
μας
του

χρέους που θα διαγραφεί». Τελικά,
η τροπολογία δεν πέρασε όμως
εντύπωση προκάλεσε ο μεγάλος
αριθμός
των
συνέδρων
που
μειοψήφησαν.
«Όχι» στην έξοδο από το ευρώ
Επιπροσθέτως, απορρίφθηκαν άλλες
δύο τροπολογίες και μία προσθήκη
της
Αριστερής
Πλατφόρμας.
Πρόκειται για την τροπολογία που
σχετίζεται με τις εθνικοποιήσεις των
δημόσιων επιχειρήσεων που έχουν
ιδιωτικοποιηθεί, την τροπολογία που
σχετίζεται με τις συνεργασίες και
την προσθήκη που προβλέπει την
έξοδο από το ευρώ, στο πλαίσιο των
αντιδράσεων στην περίπτωση που οι
διαπραγματεύσεις με κυβέρνηση τον
ΣΥΡΙΖΑ δεν ευοδώσουν.
Συγκεκριμένα, σε σχέση με τις
εθνικοποιήσεις,
η
Αριστερή
Πλατφόρμα στο κείμενο της
τροπολογίας
υποστηρίζει
την
επανακρατικοποίηση των δημόσιων
επιχειρήσεων που ιδιωτικοποιούνται
και την υπαγωγή του τραπεζικού
τομέα σε κρατικό έλεγχο.
Οι σύνεδροι που μίλησαν και
διαφώνησαν με τη συγκεκριμένη
τροπολογία είπαν πως το κείμενο
ήδη
συμπεριλαμβάνεται
στο
πολιτικό κείμενο της πλειοψηφίας.
Και ειδικότερα, ο σύμβουλος του
προέδρου του κόμματος κ. Μηλιός
είπε πως το κείμενο της Αριστερής
Πλατφόρμας
στην
καλύτερη
περίπτωση πλατειάζει και στην
χειρότερη κάνει τα πράγματα
να φαίνονται αντιστατικά και
συγκεχυμένα.
Σε σχέση με την τροπολογία για τις
συνεργασίες η Αριστερή Πλατφόρμα
ζήτησε να απευθυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε
πολιτικούς χώρους που εκφράζονται
τα κόμματα της Αριστεράς, ενώ
αντίθετα από την πλευρά της
πλειοψηφίας ζητήθηκε να μην
υποδειχθεί
συγκεκριμένα
ποια
κόμματα πρέπει να απορριφθούν.
Τέλος, αναφορικά με την προσθήκη
για την έξοδο της Ελλάδας από το
ευρώ, οι ομιλητές από την πλευρά
της
πλατφόρμας
υποστήριξαν
την άποψή τους λέγοντας πως
το ευρώ δεν είναι μόνο νόμισμα,
είναι οικονομικές σχέσεις, και πως
εντός της ευρωζώνης δεν υπάρχει
λύση, όπως έγινε στην Κύπρο. Οι
διαφωνούντες υποστήριξαν πως
πρέπει να αποσυνδεθεί η απαλλαγή
της χώρας από τα μνημόνια με την
έξοδο της χώρας από τη ζώνη του
ευρώ.
Όλες οι παραπάνω τροπολογίες
απορρίφθηκαν από το σώμα των
συνέδρων, όμως καταγράφηκε
η
σημαντική
παρουσία
της
Αριστερής Πλατφόρμας μέσω των
συμμετεχόντων στο συνέδριο που
στήριξαν τις προτάσεις της.
Καμμένος για ΣΥΡΙΖΑ: Νέο Σοβιέτ
από τα παλιά
Εμείς
έχουμε
πρόγραμμα
διακυβέρνησης,
επισημαίνει
ο
πρόεδρος των ΑΝΕΛ
Οι θέσεις που ακούστηκαν στο
συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, σε θέματα
όπως οι Ένοπλες Δυνάμεις και η
Εκκλησία, «θυμίζουν νέο Σοβιέτ
από τα παλιά…», σχολιάζει ο Πάνος
Καμμένος.
Ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων
Ελλήνων, σε ανάρτηση που έκανε σε
ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης
αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι
θέσεις του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ
ιδιαίτερα για τις Ένοπλες Δυνάμεις,
την Εκκλησία, ξεπερνούν τις
κόκκινες γραμμές των Ανεξάρτητων
Ελλήνων».
Και καταλήγει: «Είναι η ώρα να
δείξουμε στους Έλληνες, ποιοι
παραμένουμε πιστοί σε ότι έχουμε
πει, ποιοι έχουμε πρόγραμμα
διακυβέρνησης».
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Σόιμπλε: «Δεν θέλουμε μια γερμανική
Ευρώπη»
Αυτό τονίζει ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε και, αναφερόμενος στην σημερινή εικόνα της Ευρώπης
τρία χρόνια μετά την αρχή της κρίσης, εκτιμά ότι η εικόνα είναι
ανάμικτη.

«Σκηνικό Θράκης» στήνουν οι Τούρκοι στη Ρόδο
Θέμα «τουρκικής μειονότητας» θέτουν οι Τούρκοι στη Ρόδο κάνοντας λόγο ότι ζουν στο ελληνικό
αυτό νησί πάνω από 2.500 ομοεθνείς τους.
Ξαφνικά και ενορχηστρωμένα οι τουρκικές εφημερίδες έβγαλαν ταυτόχρονα στη δημοσιότητα
κατασκευασμένα ρεπορτάζ εμφανίζοντας την Ελλάδα δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και
ότι οι ομοεθνείς τους ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια από τη «μητέρα πατρίδα τους»...
Δυστυχώς η ιστορία έχει δείξει ότι όποτε η Ελλάδα περνάει δύσκολες στιγμές, η Άγκυρα δεν αφήνει
ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία να θέσει σε εφαρμογή τα επεκτατικά της σχέδια εφευρίσκοντας ή
δημιουργώντας αφορμές.
Τώρα δημιουργούν περίεργες καταστάσεις στο σμαραγδένιο νησί.
Συγκεκριμένα οι εφημερίδες Milliyet είχαν δημοσίευμα με τον τίτλο «Το τουρκικό σχολείο στη
Ρόδο είναι κλειστό εδώ και 43 χρόνια» και υπέρτιτλο «Αντέδρασε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Αδελφοσύνης και Πολιτισμού των Μουσουλμάνων της Ρόδου», η εφημερίδα Star είχε μεγάλο
θέμα «Οι Τούρκοι της Ρόδου περιμένουν ενδιαφέρον» και ανέφερε ότι οι «Τούρκους» που ζουν στη
Ρόδο, ζήτησαν να εφαρμοστούν και τους ίδιους τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στην Τουρκία,
στις μειονότητες, τα τελευταία χρόνια και ζήτησαν βοήθεια από τον Τούρκο Πρόεδρο κ. Γκιουλ.
Να σημειώσουμε ότι σε καμία διεθνή συνθήκη δεν υπάρχει αναφορά για μουσουλμανική
μειονότητα στα Δωδεκάνησα καθώς αυτά παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα από την Ιταλία.
Ωστόσο το 2000 δημιουργήθηκε ο «Σύνδεσμος Αδελφοσύνης και Πολιτισμού των Μουσουλμάνων
της Ρόδου».

Υπάρχουν πολλά ενθαρρυντικά σημάδια από τις χώρες που έχει
πλήξει η κρίση, αλλά και μια άλλη, αρνητική πλευρά, με την
ανεργία και την ανασφάλεια των πολιτών, υποστηρίζει ο κ. Σόιμπλε,
σε άρθρο του που δημοσιεύεται σε πολλές ευρωπαϊκές εφημερίδες,
μεταξύ των οποίων η «Sueddeutsche Zeitung».
Ο κ. Σόιμπλε στο άρθρο του υποστηρίζει ότι συχνά στην δημόσια
συζήτηση κυριαρχούν οι αμοιβαίες κατηγορίες και οι αντιφάσεις
αναφορικά με αυτό που κάνει ή θα έπρεπε να κάνει η Γερμανία.
«Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η Γερμανία είναι πολύ ισχυρή για
να ταιριάξει στην Ευρώπη και άλλοι ότι είναι πολύ αδύναμη
για να έχει ηγετικό ρόλο στην ήπειρο», σημειώνει ο γερμανός
υπουργός Οικονομικών και υπογραμμίζει ότι «εργαζόμαστε για να
επιτύχουμε ένα λογικό βαθμό σταθεροποίησης, να δημιουργήσουμε
εμπιστοσύνη και με αυτό τον τρόπο να θέσουμε τα θεμέλια για τη
βιώσιμη ανάπτυξη στη Γερμανία και στην Ευρώπη».
Ο γερμανός πολιτικός αναγνωρίζει ότι Ευρώπη σημαίνει ισότιμη
συνύπαρξη των κρατών της και θεωρεί ότι η Γερμανία υιοθετεί
αυτή την άποψη ωστόσο έχει μία «ειδική ευθύνη» έναντι της
αμοιβαία συμφωνηθείσας στρατηγικής για την επίλυση της κρίσης
στην ευρωζώνη. «Αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη σε πνεύμα
συνεργασίας ιδιαίτερα με τους γάλλους φίλους. Από κοινού με τις
άλλες μεγάλες και μικρές χώρες της ευρωζώνης γνωρίζουμε τη
θεμελιώδη σημασία ενός στενού συντονισμού στην πορεία επίλυσης
της κρίσης», αναφέρει.
Ο κ.Σόιμπλε υπενθυμίζει ότι πριν από δέκα χρόνια η Γερμανία
ήταν ο ασθενής της Ευρώπης και χρειάστηκε να διανύσει επίπονη
διαδικασία, έως ότου γίνει σήμερα ατμομηχανή της ανάπτυξης και
άγκυρα σταθερότητας. Απορρίπτει πάντως την άποψη που θέλει
τη Γερμανία να επιδιώκει να διαδραματίσει έναν ειδικό ρόλο,
υποστηρίζοντας ότι αυτός ο ισχυρισμός οφείλεται σε παρανόηση
και διαβεβαιώνει εμφατικά: «Όχι, δεν θέλουμε μία γερμανική
Ευρώπη. Δεν απαιτούμε από τους άλλους να ζουν όπως εμείς. Αυτή
η κατηγορία δεν έχει νόημα, όχι περισσότερο από αυτό που έχουν τα
εθνικά στερεότυπα που βρίσκονται πίσω από τέτοιους ισχυρισμούς».
www.kathimerini.gr 20/07/13

Η δημοτική αστυνομία
σφράγισε τα γραφεία της!
Ρόδος: 3500 Οικογένειες
στον Δρόμο!
ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Συντάχθηκε «έκθεση σφράγισης καταστήματος» που
αναφέρει ως …σφραγιστές α) υπουργούς και β) τρόικα.
Στην θέση της θεώρησης της σφράγισης υπογράφει «Βουλή
των Ελλήνων»
Σε μια εντυπωσιακή κίνηση, που συνάμα προκαλεί
και αίσθηση, προχώρησε το προσωπικό της Δημοτικής
Αστυνομίας Ρόδου, μετά τις γνωστές αποφάσεις για
κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας και απορρόφησή της
από την ΕΛ.ΑΣ.
Συγκεκριμένα το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας
Ρόδου προχώρησε στο σφράγισμα των γραφείων
της, συντάσσοντας μάλιστα και «έκθεση σφράγισης
καταστήματος» όπως συμβαίνει με κάθε κατάστημα που
παρανομεί και έτσι του αφαιρείται η άδεια.
Η έκθεση σφράγισης καταστήματος φέρει ημερομηνία 5
Ιουλίου 2013, υπογράφεται από όλους τους «απολυμένους
υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας» και στη θέση
του διενεργήσαντος την σφράγιση αναγράφονται α) οι
Υπουργοί και β) η Τρόικα, ενώ στη θέση της θεώρησης της
σφράγισης υπογράφει «Βουλή των Ελλήνων»!

Ο φερόμενος πρόεδρος της κ. Μουσταφά Σιγιεχί, υποστήριξε ότι στη Ρόδο ζουν 3.500 «Τούρκοι»
και δήλωσε στα τουρκικά ΜΜΕ: «Έχουμε πολλά προβλήματα.
Εδώ δεν μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας το μάθημα της γλώσσας. Δεν έχουμε σχολείο. Τα
παιδιά μας μεγαλώνουν χωρίς να μαθαίνουν τη γλώσσα τους και τη θρησκεία τους. Το μοναδικό
τουρκικό σχολείο έκλεισε το 1970. Από τότε το σχολείο είναι κλειστό και σε άσχημη κατάσταση».
Ο κ. Σιγιεχί υποστήριξε επίσης ακόμα ότι οι μουσουλμάνοι «Τούρκοι» της Ρόδου μπορούν και
προσεύχονται μόνο σ’ ένα τέμενος και πρόσθεσε:
«Είναι ανεπαρκές το τέμενος του Ιμπραχήμ Πασά. Δε λειτουργεί το τέμενος που είχε γίνει στο
όνομα του Μουράτ Ρεΐς, που ήταν ένας από τους φημισμένους ναυτικούς, όπως ο Πιρί Ρεΐς και ο
Μπαρμπαρός, από την εποχή του… σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή και τώρα έχει γίνει
αποθήκη αχρήστων ειδών.
Όταν πέθανε, πριν από 30 χρόνια, ο μουφτής, το τέμενος κλειδώθηκε. Τα τελευταία δύο χρόνια δε
μπορούμε να πάμε στην Ντάττσα και οι ‘’Τούρκοι’’της Ρόδου θέλουν να πάνε Ντάττσα».
Στην όλη αυτή επιχείρηση προπαγάνδας και προκειμένου να προκληθεί οργή στους Τούρκους
αναγνώστες κ. Μουσταφά Σιγιεχί:
«Για μας εφαρμόζονται διπλά μέτρα και σταθμά. Οι ‘’Τούρκοι’’ δε μπορούν να δουλέψουν στους
δημόσιους θεσμούς. Μπορούν να γίνονται μόνο καθαριστές στο δήμο. Ο αξιότιμος Πρόεδρος
Γκιουλ, όταν ήταν ΥΠΕΞ, είχε έρθει εδώ και του έδωσα μία τετρασέλιδη έκθεση. Εδώ το σχολείο
μας είναι κλειστό. Είναι ανοιχτό μόνο ένα τέμενος και επιθυμούμε να ανοίξει, επιτέλους, ένα
δεύτερο τέμενος».
Σημειώσουμε εδώ ότι τον τελευταίο καιρό ο τουρκικός τύπος ασχολείται με τη Ρόδο και ειδικά με
θέματα που αφορούν διάφορα τεμένη υποστηρίζοντας ψευδώς ότι… καταρρέουν, ενώ είναι γνωστό
ότι στα περισσότερα έχουν γίνει αναστηλώσεις, ενώ σε άλλα βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές
παρεμβάσεις με την φροντίδα και τις δαπάνες του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Αναλυτές αλλά και αξιωματούχοι του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών παρακολουθούν τα
κατευθυνόμενα αυτά δημοσιεύματα αλλά και το σκηνικό που στήνεται στη Ρόδο και δεν κρύβουν
τη σκέψη τους ότι κύκλοι της Άγκυρας επιχειρούν να δημιουργήσουν στην Ρόδο και στην Κω το
«μοντέλο της Θράκης», με σκοπό να δημιουργηθούν παράλληλες δομές στην καθημερινή ζωή των
μουσουλμάνων.
Είναι σαφές ότι το καθεστώς των μουσουλμάνων Ελλήνων πολιτών της Ρόδου και της Κω δεν
διέπεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης και συνεπώς δεν υπάρχει εκεί αναγνωρισμένη μειονότητα.
Παρόλα αυτά το τουρκικό προξενείο στη Ρόδο δραστηριοποιείται υπόγεια και με χρηματισμούς
ντόπιων μουσουλμάνων- μέχρι πρότινος φιλήσυχους- τους στρατολογεί σε ανθελληνικές ενέργειες.
Το Βακούφ Ρόδου, το οποίο βάσει της ελληνικής νομοθεσίας είναι αρμόδιο για τη διαχείριση
μουσουλμανικών τεμενών, νεκροταφείων και ακινήτων στο νησί, έστειλε στις 11 Ιουλίου του 2012
επίσημο αίτημα προς τη Μουφτεία Διδυμοτείχου, ζητώντας τη μετάβαση ενός ιμάμη-θεολόγου για
τις ανάγκες του Ραμαζανίου. Μία ημέρα αργότερα, στις 12 Ιουλίου, σε απάντησή της, η Μουφτεία
ανακοίνωσε ότι επέλεξε τον ιμάμη του τεμένους Φερών κ. Χασάν Καρά Αλή για να μεταβεί στη
Ρόδο.
Δεν είναι τυχαίο ότι η κυβέρνηση Ερντογάν είχε ζητήσει από το Συμβούλιο της Ευρώπης να
συγγραφεί έκθεση για την κατάσταση των μουσουλμάνων σε Ρόδο και Κω έπειτα από την έκθεση
που έκανε το Συμβούλιο για την Ιμβρο και την Τένεδο.

Μια εταιρεία από τα Γιάννενα, συνδράμει
την Ελληνική Πρεσβεία στην Ουάσινγκτον!!!
Η νεοφυής επιχείρηση QReca! με έδρα το Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου στα Ιωάννινα, παραμένοντας
σταθερή στη στρατηγική της πορεία για δυναμική είσοδο στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών,
είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την παραχώρηση των υπηρεσιών της για τις ανάγκες
επικοινωνίας των πολιτών με την Ελληνική Πρεσβεία στην Ουάσινγκτον.Ειδικότερα, παραχωρήθηκε
η πλατφόρμα της εταιρείας για την ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές, η οποία προβάλει
χρήσιμες πληροφορίες για την Πρεσβεία και τις υπηρεσίες που προσφέρει στους Έλληνες υπηκόους.
Η εφαρμογή μπορεί να προσπελαστεί μέσω «έξυπνων» κινητών συσκευών υποβοηθούμενη, από την
τοποθέτηση στην είσοδο της Πρεσβείας, γραμμοκωδίκων (QR Codes).Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά
ο Πρέσβης της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ουάσινγκτον κ. Χρίστος Παναγόπουλος αποτελεί:
«χρήσιμο μέσο εντασσόμενο στη Δημόσια Διπλωματία και στην άμεση επικοινωνία με τους Πολίτες».
Η εταιρεία αναγνωρίζει τον ενεργό και σημαντικό ρόλο των διπλωματικών μας αρχών στο εξωτερικό
και για το λόγο αυτό είναι μεγάλη μας τιμή η εμπιστοσύνη που έδειξε η Ελληνική Πρεσβεία στις
υπηρεσίες μας ιδιαίτερα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.
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ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΑ
Του Κώστα Καρατσίκη
το νησί. Το εξωκλήσι είναι
οικοδομημένο στο όνομα του Αγίου
Σίλα του αχώριστου συνοδοιπόρου
του Αποστόλου Παύλου. Ολόγυρά
του εκτείνεται περιοχή από κατάφυτα
πανύψηλα πεύκα. Εδώ γίνεται ένα
πολύχρωμο παραδοσιακό πανηγύρι
για μικρούς και μεγάλους, με γιορτές
που περιλαμβάνουν ιπποδρομίες,
μουσικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές
συνταγές φαγητών και επιστημονικές
διαλέξεις.
Πάνω στη μοσχομυρισμένη από τα
αναρίθμητα πεύκα και κυπαρίσσια
και όλους τους θάμνους και τα άνθη
που την σκεπάζουν, βρίσκονται τα
σαράντα πέντε χωριά της Ρόδου.
Οι τουρίστες που βρίσκονται εδώ
τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο

απολαμβάνουν τα πανηγύρια και τις
εκδηλώσεις του νησιού. Δεν υπάρχει
χωριό χωρίς μια θρησκευτική γιορτή
και πανηγύρι, ή μια άλλη τοπική
παραδοσιακή εκδήλωση.

Σ’ απόσταση τεσσάρων χιλιομέτρων
του χωριού Σορωνής υπάρχει μικρό
εξωκλήσι το οποίο ονομάζεται
Άγιος Σουλάς όπως τον ονομάζουν

Διαρκεί περίπου δέκα μέρες και
το πανηγύρι αυτό
είναι πολύ
φημισμένο στη Ρόδου. Μου λέγανε
οι ντόπιοι ότι τα παλιά χρόνια, με
τα κάρα και με τα γαϊδουράκια
πήγαιναν στο εξωκλήσι του Αγίου

Σουλά οικογενειακώς και έστρωναν
κουβέρτες, έκοβαν θάμνους, έστηναν
καλύβια και περνούσαν όλες τις
μέρες εκεί. Ακόμα και σήμερα
συνεχίζουν οικογένειες από τα γύρω

χωριά να στήνουν τις καλύβες, άλλοι
να κοιμούνται εκεί και άλλοι λόγω
της ευκολίας των αυτοκινήτων να
έρχονται τις απογευματινές ώρες
να στρώνουν το τραπέζι τους, να

οι ντόπιοι. Η μνήμη του Αγίου Σίλα
γιορτάζεται την 30ή Ιουλίου και

ψήνουν και να διασκεδάζουν.

γίνεται μεγάλο πανηγύρι, κατά τη
διάρκεια του οποίου μαζεύονται
χιλιάδες προσκυνητές από ολόκληρο

Τις
παραμονές της γιορτής
παρευρέθηκα με την παρέα μου στην
παρουσίαση του βιβλίου «Ρεπορτάζ

που δεν έγραψα» του δημοσιογράφου
της Ροδιακής τοπικής εφημερίδας
Μιχάλη Ματσή, που έγινε στο
χώρο του Αγίου Σουλά και την
επόμενη παρακολουθήσαμε
την
επιστημονική διάλεξη «Πρόληψη
και Υγεία», που παρουσίασαν
τρεις Ιατροί: Η
Γυναικολόγος
κα
Βούλα
Παπαστεργή,
ο
Καρδιολόγος κ. Νικήτας Μόσχος
και ο Πνευμονολόγος κ. Δημήτρης
Κρητικός. Και οι τρείς επιστήμονες
ο καθένας με την ειδικότητά του
παρουσίασε το θέμα με διαφάνειες
και μίλησαν για τους κινδύνους
και την προστασία της υγείας με
έναν πολύ απλό αλλά επιστημονικό
τρόπο για να γίνει κατανοητικό απ’
όλους όσους παρακολούθησαν τις
διαλέξεις, μικρούς και μεγάλους. Ο
πατήρ Μιχαήλ Κρητικός στο πέρας
των ομιλιών αφού ευχαρίστησε
τους τρείς επιστήμονες Ιατρούς,
πρόσφερε εκ μέρους της επιτροπής
που διοργανώνει το πανηγύρι από
μία ανθοδέσμη και ένα αναμνηστικό
πιάτο στον κάθε έναν.
Μετά το πέρας των διαλέξεων ο
Ιατρός κ. Δημήτρης Κρητικός, με
κάλεσε με την παρέα μου να πάμε
στην τυπική καλύβα του αδελφού
του Μανώλη, που διατηρεί η
οικογένειά τους όλα τα χρόνια που
ζούσε ο πατέρας τους, για να πιούμε
λίγη Σούμα, κάνοντας παρέα με
την μητέρα του κα Κατερίνα, τον
Καρδιολόγο ιατρό κ. Νικήτα Μόσχο
και την σύζυγό του. Με τον κ.
Μανώλη Κρητικό και την σύζυγό
του κα Σοφία γνωριστήκαμε για
πρώτη χρονιά φέτος.
Η καλύβα δεν ήταν μακριά από το
προαύλιο της εκκλησίας που έγιναν
οι διαλέξεις, η μουσική, οι φωνές
των μικροπωλητών, σου έφερναν
στη μνήμη τα πανηγύρια του χωριού
σου που μικρός περίμενες με τόση
χαρά να έρθει εκείνη η μέρα του
πανηγυριού.
Φθάνοντας
στην
καλύβα, η οποία χώρισε από την
διπλανή καλύβα με κλαδιά που είχαν
κόψει από τα δένδρα στην τυπική
είσοδο που ήταν η ψησταριά με τα
αναμμένα κάρβουνα και τους μεζέδες
να ψήνονται , μας καλωσόρισε ο κ.
Μανώλης Κρητικός με τον κουνιάδο
του κ. Γιώργο Λάο που έψηναν, ενώ
η κυρία Δέσποινα η σύζυγος του
Πνευμονολόγου Ιατρού κ. Κρητικού
και η κυρία Σοφία σύζυγος του
Μανώλη Κρητικού και η κα Τζοάν
Λάος, ετοίμαζαν το τραπέζι για να
καθίσουμε. ΄Ηταν μια οικογενειακή
συνάθροιση, όπως συνηθίζονταν και
στα παλιά χρόνια στα πανηγύρια να
κάθονται οι οικογένειες μαζί και να
διασκεδάζουν.
Πήγα και κάθισα απέναντι από την
κυρία Κατερίνα Κρητικού, μητέρα
του κ. Δημήτρη και κ. Μανώλη
Κρητικού. Σιγά, σιγά άρχισαν να
έρχονται οι σαλάτες, ντολμαδάκια,
τα λουκάνικα, οι χοιρινές μπριζόλες,
και άλλα παραδοσιακά φαγητά. Με
τη σούμα και τις μπύρες δεν άργησε
να ανοίξει η διάθεση όλων και όσο
περνούσε η ώρα γινότανε και τόσο
ευχάριστη η παρέα που όλο και
μεγάλωνε.
Το κέφι έφτασε στο κατακόρυφο
και η εύθυμη βραδιά τέλειωσε μετά
τα μεσάνυχτα, αφού εξαντλήθηκαν
και όλα τα ανέκδοτα που λέγονται
για τους κατοίκους μιας περιοχής,
παρόμοια με τα ανέκδοτα που
λέγονται και για τους ποντίους.
Αυτές οι εκδηλώσεις σήμερα είναι
και το οξυγόνο που δίνει κουράγιο
στους Έλληνες να αντιμετωπίσουν
πολλά άδικα μέτρα που λαμβάνονται
από την κυβέρνηση να καλύψει τις
μεγάλες απάτες που έγιναν όλα αυτά
τα χρόνια από τους πολιτικούς που
κυβερνούσαν την πατρίδα μας, χωρίς
νροπή.

‘Ανω:Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του βιβλίου “Ρεπορτάζ
που δεν έγραψα” μαζί με τον δημοσιογράφο κ. Μιχάλη Ματσή
και οι κύριοι ομιλιτές της βραδιάς.

Άνω: Αριστερά ο φίλος Πνευμονολόγος Ιατρός και πρώην
Δήμαρχος της Καμείρου Ρόδου κ. Δημήτρης Κρητικός με τον
Δημοσιογράφου και συγγραφέα του βιβλίου “Ρεπορτάζ που δεν
έγραψα” Μιχάλη Ματσή.

Άνω: Ο Ιερέας της Σορωνής π. Μιχαήλ Κρητικός την ώρα που συστήνει
τους ομιλητές που θα μιλούσαν για την Πρόληψη και την Υγεία

‘Ανω: από αριστερά ο Δρ. Νικήτας Μόσχος Καρδιολόγος, Δρ.
Βούλα Παπαστεργή Γυναικολόγος, και ο Δρ. Δημήτρης Κρητικός
Πνευμονολόγος.
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Αιματοχυσία και βίαιες συγκρούσεις
στην Αίγυπτο και μια ανάσα απο τον
εμφύλιο
Συνεχείς οι εξελίξεις με εκατοντάδες νεκρούς
Κυριακή 28 Ιουλίου 2013

Αντώνης Ανακέφαλος

Ο Μόρσι ανατράπηκε από
τον στρατό στις 3 Ιουλίου,
κάτι που η Αδελφότητα και οι
υποστηρικτές της χαρακτήρισαν
ως πραξικόπημα. Από την
πλευρά του ο στρατός και οι
υποστηρικτές αυτού κατηγορούν
την Αδελφότητα και τον Μόρσι
για υποκίνηση της βίας στην
Αίγυπτο. Ο πρώην πρόεδρος της
χώρας κρατείται από τον στρατό
σε άγνωστη τοποθεσία.
Σκηνικό πολέμου στο Κάιρο

ΟΗΕ, Μπαν Κι-μουν ζήτησε την
Πέμπτη,25
Ιουλίου,2013,από
τον αιγυπτιακό στρατό, την
απελευθέρωση της ισλαμιστή
έκπτωτου προέδρου, Μοχάμεντ
Μόρσι
και
των
άλλων
φυλακισμένων στελεχών της
Μουσουλμανικής Αδελφότητας,
δήλωσε ο εκπρόσωπός του
Εδουάρδο ντελ Μπούι και ενώ
στην Αίγυπτο συνεχίζονται
οι
μεγάλες
διαδηλώσεις
υποστηρικτών και αντιπάλων

με παράλληλες συγκεντρώσεις
να λαμβάνουν χώρα, μετά
την εμπρηστική έκκληση του
στρατού προς τους υποστηρικτές
του να κατέβουν μαζικά στους
δρόμους για να του δώσουν
εντολή αντιμετώπισης της βίας
και τη διωρία 48 ωρών προς τη
Μουσουλμανική
Αδελφότητα
προκειμένου να υπογράψει τον
“οδικό χάρτη” για την πολιτική
συμφιλίωση στη χώρα.

του Μόρσι.
«Ο Μπαν Κι –μουν παρακολουθεί
στενά και με αυξανόμενη
ανησυχία τα γεγονότα στην
Αίγυπτο», δήλωσε ο εκπρόσωπος
του ΟΗΕ. «Για άλλη μια φορά, ο
Γενικός Γραμματέας καλεί όλα
τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη
αυτοσυγκράτηση. Υποστηρίζει
το δικαίωμα όλων των Αιγυπτίων
να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά»,
δήλωσε ο εκπρόσωπος του Μπαν

Το
υπουργείο
Υγείας
ανακοίνωσε ότι ο τελευταίος
γύρος
συγκρούσεων,
που
εκτυλίχθηκαν στη πρωτεύουσα,
μεταξύ
των
υποστηρικτών
του Μόρσι και των δυνάμεων
ασφαλείας κόστισε τη ζωή σε 65
ανθρώπους, ενώ τουλάχιστον 269
τραυματίστηκαν. Όπως ανέφερε
εκπρόσωπος του υπουργείου
Εσωτερικών,
αντηλλάγησαν
πυροβολισμοί.
Από την πλευρά της η
Μουσουλμανική
Αδελφότητα
δήλωσε ότι τουλάχιστον 200
άτομα έχασαν τη ζωή τους ενώ
περίπου 4.500 τραυματίστηκαν
κατά τη διάρκεια «σφαγής» από
το στρατό και την αστυνομίααναφέρει
το
γερμανικό
πρακτορείοσε
περιοχή
βορειοανατολικά του Καΐρου,
όπου οπαδοί είχαν συγκεντρωθεί
προκειμένου να διαμαρτυρηθούν
για την απομάκρυνση του Μόρσι
από την εξουσία.
ΟΗΕ:
Απελευθερώστε
τον
Μόρσι για να έρθει η τάξη στην
Αίγυπτο
Ο Γενικός Γραμματέας του

Κι-μουν.
«Ο Γενικός Γραμματέας του
ΟΗΕ καλεί τις μεταβατικές
αρχές να διασφαλίσουν το νόμο
και την τάξη, εξασφαλίζοντας
παράλληλα
όλους
τους
Αιγυπτίους»
συμπλήρωσε
ο εκπρόσωπος του ΓΓ του
ΟΗΕ. Ο επικεφαλής του ΟΗΕ
«επαναλαμβάνει την έκκλησή
του για μια ουσιαστική εθνική
διαδικασία
διαλόγου
και
συμφιλίωσης, που δεν αποκλείει
κανέναν. Στόχος της πρέπει να
είναι η χάραξη ενός οδικού χάρτη,
που θα οδηγήσει στην πλήρη
αποκατάσταση του ελέγχου
της χώρας από τους πολίτες,
τη συνταγματική τάξη και τη
δημοκρατική διακυβέρνηση».
Ο
Μοχάμεντ
Μόρσι
κρατείται μαζί με μερικούς
από τους συνεργάτες του σε
άγνωστη
τοποθεσία,
μετά
την απομάκρυνσή του από
την εξουσία, με στρατιωτικό
πραξικόπημα στις 3 Ιουλίου.
Αντιευρωπαϊκό μένος από τον
Ερντογάν: Η ΕΕ απέτυχε να
καταδικάσει τις σφαγές στην
Αίγυπτο

Ο Τούρκος πρωθυπουργός, Ταγίπ
Ερντογάν, εξαπέλυσε δριμεία
επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και άλλων την Κυριακή,
28
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επειδή
«απέτυχαν να καταδικάσουν
σθεναρά»
τις
δολοφονίες
δεκάδων
διαδηλωτών
που
έλαβαν χώρα το Σάββατο στο
Κάιρο της Αιγύπτου, αναφέρει
το πρακτορείο Reuters.
Η επικεφαλής της εξωτερικής
πολιτικής της ΕΕ, Κάθριν
Άστον, εξέφρασε τη βαθιά
θλίψη της για τους θανάτους των
θυμάτων, ενώ έκανε έκκληση για
αυτοσυγκράτηση και τερματισμό
των βίαιων επεισοδίων.
Ωστόσο, ο Ερντογάν, ο οποίος
πρόσφατα είχε αντιμετωπίσει
μαζικές
διαμαρτυρίες
από
Τούρκους
διαδηλωτές
που
ζητούσαν την παραίτησή του,
κατηγόρησε την ΕΕ ότι επέκρινε
τη χρήση δακρυγόνων από τις
αρχές στην Τουρκία, αλλά όχι το
θάνατο δεκάδων ανθρώπων στο
Κάιρο.
«Όσοι έμεινα σιωπηλοί όταν
η εθνική θέληση της Αιγύπτου
σφαγιαζόταν,
παραμένουν
σιωπηλοί ενόσω σφαγιάζονται
ακόμα και άνθρωποι. Τι συνέβη
στην ΕΕ και τις αξίες της, που
είναι αυτοί που συνεχίζουν να
δίνουν μαθήματα δημοκρατίας;»
δήλωσε ο Ερντογάν κατά τη
διάρκεια τηλεοπτικής του ομιλίας
του στην Κωνσταντινούπολη.
«Που είναι τα Ηνωμένα Έθνη;»,
συνέχισε. «Που είναι εκείνοι που
μας επέκριναν όταν η τουρκικές
αρχές χρησιμοποίησαν, με ένα
εντελώς δικαιολογημένο και
νόμιμο τρόπο, αντλίες νερού
και σπρέι πιπεριού. Που είναι
εκείνοι, τώρα που συμβαίνουν
αυτά τα έκτροπα στην Αίγυπτο;»,
είπε.
Κλοιός κατά του βιασμού για τις
γυναίκες,οι άνδρες προστατεύουν
τις Αιγύπτιες διαδηλώτριες
Η εξέγερση στην Αίγυπτο μπορεί
να είναι παλλαϊκή,ωστόσο έχει
πολλά αρνητικά. Ένα από αυτά
είναι η κακοποίηση των γυναικών
που θέλουν να κατεβούν στους
δρόμους να διαδηλώσουν. Μέσα
σε λίγες μόνο μέρες έχουν γίνει
δεκάδες βιασμού γυναικών σε
πολυσύχναστους δρόμους από
πολλούς άνδρες ταυτόχρονα
γεγονός που έχει αμαυρώσει
το
εορταστικό
αλλά
και
επαναστατικό πνεύμα. Ωστόσο
πολλοί ήταν και αυτοί που δεν
ήθελαν να ξαναζήσουν άλλες
Αιγύπτιες τέτοιες στιγμές και
σχημάτισαν κλοιό προκειμένου
να τις προστατεύσουν από τυχόν
επιτήδειους.
Καταδικάζουν οι ΗΠΑ
Oi ΗΠΑ καταδίκασαν τις
αιματηρές συγκρούσεις στην
Αίγυπτο και ζήτησαν επιμόνως
από την ηγεσία της χώρας,
συμπεριλαμβανομένου και του
στρατού, να φροντίσει ώστε να
σταματήσουν τα βίαια επεισόδια
που έχουν στοιχίσει τη ζωή
ανθρώπων στη χώρα.
“Καταδικάζουμε
τα
βίαια
επεισόδια που σημειώθηκαν
στην
Αίγυπτο.Απευθύνουμε
έκκληση σε όλους υπευθύνους
στην Αίγυπτο να καταδικάσουν
τη χρήση της βίας και να
αποτρέψουν
τυχόν
νέες
βιαιότητες των υποστηρικτών

τους”, δήλωσε η εκπρόσωπος
του υπουργείου Εξωτερικών
Τζεν Πσάκι.
Οι
ΗΠΑ “αναμένουν
οι
στρατιωτικοί να εγγυηθούν
τον σεβασμό των δικαιωμάτων
όλων
των
Αιγυπτίων,
συμπεριλαμβανομένου και αυτού
της ειρηνικής συγκέντρωσης και
καλούν όλους τους διαδηλωτές
να εκφράζουν τη διαμαρτυρία
τους ειρηνικά”, πρόσθεσε η
Πσάκι.
“Ο αιγυπτιακός λαός πρέπει να
συναθροίζεται για να επιλύει τις
διαφορές του ειρηνικά, χωρίς
προσφυγή στη βία ή στη χρήση
βίας”, πρόσθεσε η εκπρόσωπος
της αμερικανικής διπλωματίας.
Οι εξελίξεις στην Αίγυπτο
προκαλούν
αμηχανία
στην
Ουάσινγκτον η οποία ενώ
δεν επιθυμεί να καταδικάσει
αυτό που μπορεί να θεωρείται
πραξικόπημα, αναγνωρίζει ότι
ο πρόεδρος Μοχάμεντ Μόρσι,
ο οποίος εξελέγη δημοκρατικά,
απέτυχε να σχηματίσει την
κατάλληλη κυβέρνηση για τη
χώρα.
Δύο πλοία του αμερικανικού
πολεμικού
ναυτικού
που
περιπολούσαν στην περιοχή της
Μέσης Ανατολής, μετακινήθηκαν
πιο κοντά στις ακτές της Ερυθράς
Θάλασσας τις τελευταίες ημέρες,
για προληπτικούς λόγους μετά
την ανατροπή του προέδρου της
Αιγύπτου, Μοχάμεντ Μόρσι,
από τον στρατό της χώρας.
Οι ΗΠΑ συχνά στέλνουν σκάφη
του πολεμικού ναυτικού κοντά
σε χώρες όπου σημειώνονται
ταραχές, για την περίπτωση που
θα χρειαστεί να απομακρύνουν ή
να προστατεύσουν Αμερικανούς
πολίτες ή να παράσχουν
ανθρωπιστική βοήθεια.
Η παρουσία τους στην περιοχή
δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι η
Ουάσινγκτον ετοιμάζεται για
στρατιωτική δράση.
“Η Αίγυπτος βρίσκεται σε κρίση
αυτήν την περίοδο” εξήγησε
ο διοικητής του σώματος των
Πεζοναυτών, στρατηγός Τζέιμς
Έιμος μιλώντας στον όμιλο
προβληματισμού
“Κέντρο
Στρατηγικών
και
Διεθνών
Μελετών”.
Αξιωματούχοι του Πολεμικού
Ναυτικού και του Σώματος
των Πεζοναυτών ανέφεραν
ότι τα δύο πλοία βρίσκονταν
στην περιοχή από τον Μάιο
και έκαναν περιπολίες στην
Ερυθρά Θάλασσα, στο Κέρας
της Αφρικής, στον Κόλπο
και την Αραβική Θάλασσα.
Δεν έχουν λάβει νέες εντολές
να προετοιμαστούν για μια
ενδεχόμενη σύγκρουση στην
Αίγυπτο.
Ο Έιμος διευκρίνισε ότι το
μεταγωγικό USS San Antonio
και το πολεμικό USS Kearsarge
μετακινήθηκαν
βορειότερα
στην Ερυθρά Θάλασσα πριν
από δυο-τρεις ημέρες, ώστε να
είναι σε θέση ανταποκριθούν
άμεσα εάν χρειαστεί. Σύμφωνα
με τους αξιωματούχους των δύο
σωμάτων, η προσέγγιση των δύο
πλοίων στις ακτές θα επιτρέψει
την
ευκολότερη
πρόσβαση
των ελικοπτέρων και άλλου
εξοπλισμού στην ξηρά, στην
περίπτωση που παραστεί ανάγκη
για κάτι τέτοιο.
Το τρίτο πλοίο που έχουν οι ΗΠΑ
στην περιοχή, το USS Carter

Hall, παραμένει στον
Κόλπο, στα ανοιχτά
του Μπαχρέιν.
Για
στοχευμένες
επιθέσεις κάνει λόγο
η
Ανθρωπιστική
Οργάνωση HRW
Η
ανθρωπιστική
ο ρ γ ά ν ω σ η
Παρατηρητήριο
Αν θ ρ ω π ί ν ω ν
Δικαιωμάτων (HRW) κατήγγειλε
σήμερα τον θάνατο άνω των
70 ανθρώπων στη διάρκεια
χθεσινών συγκρούσεων στο
Κάιρο,
κατηγορώντας
τις
αρχές για την «εγκληματική
περιφρόνηση της ανθρώπινης
ζωής».
Η οργάνωση τονίζει στην
ανακοίνωσή της πως πολλά
από τα θύματα των χθεσινών
συγκρούσεων
οπαδών
του
ανατραπέντος
προέδρου
Μοχάμεντ Μόρσι με τις
δυνάμεις της τάξης επλήγησαν
από σφαίρες στο κεφάλι
και στο στήθος. Το ιατρικό
προσωπικό που ερωτήθηκε από
τη HRW «κρίνει πως ορισμένα
από τα θύματα αποτελούσαν
συγκεκριμένο στόχο, δεδομένου
του είδους των τραυμάτων»,
προστίθεται στην ανακοίνωση
που εκδόθηκε από την έδρα της
οργάνωσης στη Νέα Υόρκη.
Οι νεκροί αυτοί αποδεικνύουν
«μία σκανδαλώδη βούληση
από μέρους της αστυνομίας και
ορισμένων πολιτικών υπευθύνων
να αυξήσουν το επίπεδο της
βίας κατά των διαδηλωτών
υπέρ του Μόρσι», υπογράμμισε
ο διευθυντής της HRW για τη
Μέση Ανατολή και τη Βόρειο
Αφρική Ναντίμ Χούρι.
«Είναι σχεδόν αδύνατον να
φαντασθούμε τόσους πολλούς
νεκρούς εάν δεν υπήρχε πρόθεση
να σκοτώσουν, ή για μία
εγκληματική περιφρόνηση για
την ανθρώπινη ζωή», πρόσθεσε
ο ίδιος.
Η οργάνωση κάλεσε παράλληλα
την μεταβατική κυβέρνηση της
Αιγύπτου και την ιεραρχία του
στρατού «να διατάξουν αμέσως
την χρήση όπλων με πραγματικές
σφαίρες, εξόν στην ύστατη
ανάγκη να χρειασθεί κάποιος να
προστατεύσει ανθρώπινες ζωές».
Κάρφωσε ένα μαχαίρι στο κεφάλι
του για να διαμαρτυρηθεί για τον
Μόρσι
Έναν μακάβριο τρόπο βρήκε ένας
ευφάνταστος διαδηλωτής στο
Κάιρο για να διαδηλώσει υπέρ του
έκπτωτου προέδρου Μοχάμεντ
Μόρσι.
Το
«καρφωμένο»
μαχαίρι στο κεφάλι του είναι
το μήνυμα προς το στρατό της
χώρας να πάψει να επεμβαίνει
στα πολιτικά πράγματα όπως
επίσης και να καταστείλει με
βίαιο τρόπο τις διαδηλώσεις στη
χώρα του Νείλου.Παρά τα βίαια
επεισόδια των προηγούμενων
ημερών,
δεκάδες
χιλιάδες
Αιγύπτιοι διαδήλωσαν ειρηνικά
τα ξημερώματα του Σαββάτου
στους δρόμους του Καΐρου
ζητώντας την επιστροφή του
Μοχάμεντ Μόρσι.
Το παιδί και τα τανκς.Τα άρματα
δεν σταματούν την ζωή στην
Αίγυπτο
Μπορεί τα άρματα μάχης
να έχουν βγει και να έχουν
κατακλύσουν τους δρόμους
όλης της χώρας ωστόσο αυτό
δεν σημαίνει πως η ζωή σταματά
για τους Αιγυπτίους. Ο Στρατός
εγγυήθηκε την ομαλή μετάβαση
σε μία νέα δημοκρατική
Αίγυπτο και ο λαός αναμένει τις
εξελίξεις ατενίζοντας το μέλλον
με αισιοδοξία. Αυτό φαίνεται
άλλωστε και από την ξεγνοιασιά
του παιδιού που παίζει με το
πατίνι του ανάμεσα στους
στρατιώτες και τα ογκώδη τανκς.
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30.000 στρέμματα δάσους είναι ο απολογισμός της πύρινης
κόλασης στη Ρόδο. Μάχη δίνουν απο τα ξημερώματα
επίγειες και ενέριες δυνάμεις.
Πηγή Ροδιακή 28-7-2013

Σύμμαχος της τιτάνιας προσπάθειας
ο καιρός, αφού κόπασαν οι άνεμοι.
Δύσκολη ήταν η νύχτα για τους
κατοίκους των χωριών μας
Εξι
πυροσβεστικά
αεροπλάνα,
τέσσερα ελικόπτερα, πάνω απο 250
άνδρες και περισσότερα απο 30
οχήματα, έχουν ξεκινήσει απο τις 5
τα ξημερώματα τιτάνια προσπάθεια
για να μπορέσουν να ελέγξουν τα
μέτωπα του πύρινου εφιάλτη στη
Νότια Ρόδο.
Με σύμμαχο τις καιρικές συνθήκες,
όπως περιέγραψε πριν απο λίγα
λεπτά μιλώντας στη Ροδιακή ο
περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κος
Γιάννης Μαχαιρίδης, δίνεται μια
συντονισμένη μάχη, έτσι ώστε να
χτυπηθούν γρήρορα τα μέτωπα της
φωτιάς.
Μιας φωτιάς που από τις πρώτες
εκτιμήσεις
των
ειδικών
του
δασαρχείου, της πυροσβεστικής και
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
αποτέφρωσε
περισσότερα
απο
30.000 στρέμματα πανέμορφου
δάσους στο νησί της Ρόδου. Μιας
πυρκαγιίας, που έβαλε και βάζει
σε μεγάλη περιπέτεια χιλιάδες
ανθρώπους και επισκέπτες στη Νότια
Ρόδο. Μιας εγκληματικής ενέργειας,
η οποία όπως όλα δείχνουν έχει
συγκεκριμένο αυτουργό, τον οποίο
οι διωκτικές φαίνεται να γνωρίζουν
από παλιά, για παρόμοιες ενέργειες
που έχει διαπράξει.
Όλα ξεκίνησαν χθες στις 4 παρά

20 το απόγευμα, απο την Ίστριο,
όπου κοντά σε αγροικία ξέσπασε
μια περίεργη φωτιά. Το μέτωπο,
βοηθούμενο από τους ισχυρούς
ανέμους, πήρε γρήγορα διαστάσεις
και ξέφυγε από τον έλεγχο των
κατοίκων που αμέσως έσπευσαν
στο σημείο, καθώς επίσης και από
τα οχήματα της Πυροσβεστικής που
έφθασαν στο σημείο.
Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες
απο εδάφους και αέρος η φωτιά
θέριεψε και κατάφερε να διασπαστεί
σε τρία μεγάλα μέτωπα περιμετρικά,
μετατρέποντας σε στάχτη τα πάντα.
ΣΥΜΜΑΧΗΣΕ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 10
ΤΟ ΒΡΑΔΥ Ο ‘’ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ’’
ΑΝΕΜΟΣ
Σε δηλώσεις που έκανε μιλώντας
στη ΡΟΔΙΑΚΗ αργά το βράδυ ο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Aπό την Ιωάννα Μπαμπέτα
ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Στα ίχνη του κρυμμένου θησαυρού
Συγγραφέας: Μαρία Δασκαλάκη
Θέμα: Ταξίδια στην Ελλάδα - Κέρκυρα
Εκδόσεις: ΜΙΝΩΑΣ
Η Αριάδνη και η Γοργώ ταξιδεύουν
κάθε καλοκαίρι στο νησί του παππού
και της γιαγιάς, στην Κέρκυρα,
και περνούν ανέμελα τις διακοπές
μαζί τους, στο παλιό αρχοντικό της
Πλατείας.
Φέτος, όμως, κάτι έχει αλλάξει. Από τη μια το προαίσθημα των
κοριτσιών πως κάτι εξαιρετικό θα τους συμβεί, από την άλλη τα
μισόλογα του παππού για κρυμμένους θησαυρούς… Κι ο παππούς
τους ξέρει τι λέει! Είναι στ’ αλήθεια σοφός!
Η παρέα μεγαλώνει με τα ξαδέρφια που έρχονται από τη Γαλλία
και μαζί ζουν περιπέτειες που κάνουν την καρδιά τους να χτυπά
δυνατά…
Τι κρύβει το μπαούλο; Ένας θησαυρός είναι πραγματικά
ανεκτίμητος όταν περνάει από γενιά σε γενιά. Όταν μας θυμίζει
τις ρίζες μας και μας βοηθάει να γνωρίσουμε την οικογένειά μας.
Ένα βιβλίο που μυρίζει Κέρκυρα. Μια ιστορία που σε ταξιδεύει
χρόνια πίσω και σε γοητεύει.
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Συγγραφέας: Μαρία Ρουσάκη
Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη
Σειρά: ΜΙΚΡΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ 6+
Εκδόσεις: ΜΙΝΩΑΣ
Ο μπαμπάς του Αλέξανδρου, όπως
και οι περισσότεροι μπαμπάδες,
βλέπει συνέχεια ειδήσεις. Ούτε
παίζει με τον γιο του, ούτε του
φτιάχνει τοστάκι, μα ούτε τον αφήνει
να δει την αγαπημένη του εκπομπή.
Ο Αλέξανδρος, όπως και όλα
τα παιδιά, βαριέται τις ειδήσεις.
Βαριέται να περιμένει τον μπαμπά να σηκωθεί από τον καναπέ.
Πηγαίνει στο δωμάτιό του και κάθεται στην αγαπημένη του
γωνιά. Εκεί που είναι το καινούριο, υπερσύγχρονο τηλεσκόπιό
του. Κοιτά τον ουρανό.
Ο Αλέξανδρος ζει μια περιπέτεια τόσο σπουδαία που καταφέρνει
να μπει στις ειδήσεις. Κι ο μπαμπάς τον προσέχει, επιτέλους.
Είναι σίγουρο πως όταν ψάχνεις, κάτι βρίσκεις. Όταν κοιτάς, κάτι
ανακαλύπτεις. Πάντα.

Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
κος Γιάννης Μαχαιρίδης, ο οποίος
απο την πρώτη στιγμή βρίσκεται
στον τόπο της φωτιάς, επισήμανε
ότι η κατάσταση έγινε εξαιρετικά
δύσκολη και ότι αυτό που απαιτείται
είναι ψυχραιμία και συντονισμένες
ενέργειες για αποφευχθούν τα
χειρότερα.
Ο κος Μαχαιρίδης, μίλησε για
αδυναμία πρόσβασης των επίγειων
δυνάμεων τις νυχτερινές ώρες σε
κάποια απο τα μέτωπα της φωτιάς
που έκαιγαν περιμετρικά αφού
η περιοχή είναι δύσβατη, ενώ
διευκρίνισε ότι έχουν εφαρμοστεί
όλα τα επιχειρησιακά σχέδια
που προβλέπονται για να μην
κινδυνεύσουν
άνθρωποι
και
εγκαταστάσεις.
“Το μόνο ευχάριστο από τη νέα
τραγωδία που πλήττει τη Ρόδο - είπε
ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίουείναι ότι ο αέρας έχει κοπάσει λίγο
μετά τις 10 το βράδυ, γεγονός που
θα έδωσε την ευκαιρία στις επίγειες
δυνάμεις να ανασυνταχθούν και να
κινηθούν ευέλικτα στο πλαίσιο να
περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς.
Σημειώνεται ότι περιμετρικά των
χωριών στη Νότια Ρόδου έχουν
ανοιχτεί ζώνες πυρασφάλειας έτσι
ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο
κίνδυνος μετάδοσης της φωτιάς σε
κατοικημένες περιοχές.
Περίπου στις 8 το βράδυ έφθασε
στη Ρόδο ο Υπαρχηγός του
Πυροσβεστικού Σώματος κ. Βασίλης
Παπαγεωργίου ο οποίος βρίσκεται
στο τόπο της φωτιάς, πριν απο
λίγο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση
του συντονιστικού οργάνου για
τον απολογισμό της μέχρι τώρα
κατάστασης και τις ενέργεις που θα
γίνουν κατά τη διάρκεια της νύκτας.
Επίσης όπως έγινε γνωστό, 65
πυροσβέστες και οχήματα διαφόρων
υπηρεσιών θα έρθουν στο νησί μας
από την Θεσσαλονίκη προκειμένου
να συνδράμουν στις προσπάθειες
κατάσβεσης της πυρκαγιάς.
ΑΥΠΝΟΙ
ΕΜΕΙΝΑΝ
ΟΙ
ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΜΑΣ
Η φωτιά είχε φθάσει στο χωριό Βάτι
και οι τοπικοί φορείς έχουν ζητήσει
από τους κατοίκους να είναι έτοιμοι
να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους
και να κατευθυνθούν προς το Μύλο
ώστε να μην διατρέξουν κίνδυνο.
Σχέδιο εκκένωσης υπάρχει και
για τους κατοίκους των περιοχών
Γεννάδιου και Λαχανιάς καθώς η
φορά των ανέμων κατευθύνει προς
εκείνη τη περιοχή τη φωτιά.
Επίσης αρκετοί κάτοικοι από τα
γύρω χωριά είχαν αφήσει τα σπίτια
τους, ενώ πυκνό σύννεφο καπνού
είχε σκοτεινιάσει την περιοχή μέχρι
και την Λίνδο!
Νωρίτερα η πυρκαγιά έκαψε ένα
σπίτι στα περίχωρα του χωριού
Ίστριος, ο ιδιοκτήτης του οποίου
ευτυχώς απουσίαζε.
Οι πύρινες γλώσσες τύλιξαν και
δύο αποθήκες στο ίδιο χωριό, τις
οποίες κατάφεραν με συντονισμένες
προσπάθειες να σώσουν οι κάτοικοι,
ενώ έγλειψαν και σπίτια στο χωριό

Προφύλια.
Επίσης λόγω της μεγάλης δασικής
πυρκαγιάς ο επαρχιακός δρόμος από
Γεννάδι προς Ίστριο είχε διακοπεί
σε ορισμένα σημεία ενώ οι πολίτες
καλούνταν να αποφεύγουν την
ευρύτερη περιοχή Γενναδίου και της
Απολακκιάς.
ΠΩΣ
ΔΙΑΣΠΑΣΤΗΚΑΝ
ΤΑ
ΜΕΤΩΠΑ
Τα μέτωπα της φωτιάς πολύ γρήγορα
επεκτάθηκαν, ένα στην περιοχή
του Ιστρίου, ένα στο Γέρακα και
ένα που κατευθύνεται προς τον ʼη
Γιάννη τον Μύρανο και την περιοχή
που έχει αναδασωθεί από τη μεγάλη
πυρκαγιά του ‘92.
Στην περιοχή έχουν μεταβεί ισχυρές
δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενώ
οι άνεμοι που επικρατούσαν ήταν
εντάσεως 8-9 μποφόρ δυσκολεύουν
το έργο τους. Το ελικόπτερο της
Πυροσβεστικής
που
εδρεύει

στη Ρόδο μαζί με άλλα δύο

πυροσβεστικά
αεροσκάφη
επιχειρούν από αέρα, ενώ στην
κατάσβεση της φωτιάς παίρνουν
μέρος και ιδιώτες με βαρέα
μηχανήματα.
Πάντως
ο
Περιφερειάρχης
Νοτίου
Αιγαίου
Γιάννης
Μαχαιρίδης κάνει έκκληση σε
όσους διαθέτουν βαρέα οχήματα
να σπεύσουν στην περιοχή και
να συμβάλλουν στην κατάσβεση
της πυρκαγιάς η οποία καίει
ενεξέλεγκτα οτιδήποτε βρεθεί
στο πέρασμα της.
Η φωτιά ήταν ορατή από τα
Σιάννα μέχρι και την Κατταβιά
ενώ σε πλήρη ετοιμότητα
βρίσκονται ακόμα όλες οι
δυνάμεις και οι υπηρεσίες του
νησιού για να εφαρμόσουν
έκτακτο σχέδιο προστασίας των
κατοίκων και των επισκεπτών
μας αν κάτι τέτοιο απαιτηθεί.

ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ
ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ ΡΟΔΟΥ

Σαν μαργαριτάρια από πολύτιμο περιδέραιο τα Δωδεκάνησα λικνίζονται
στα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου αρχιπελάγους και μαγεύουν τον
επισκέπτη με τα ανυπέρβλητα φυσικά τοπία, τις μαγευτικές παραλίες,
την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και τον παραδοσιακό τρόπο ζωής.

Από τα αρχαία χρόνια η κοσμοπολίτικη Ρόδος συγκεντρώνει στις μέρες
μας πλήθη επισκεπτών που έρχονται από τα πέρατα του κόσμου για
να θαυμάσουν την ασύγκριτη ομορφιά της και να ζήσουν για λίγο τον
παραδοσιακό τρόπο ζωής των Δωδεκανησίων, ιδιαίτερα τους μήνες Ιούλιο
και Αύγουστο με τα πολλά πανηγύρια σ΄όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου.
Η μουσική, ο καιρός, και τα φυσικά χρώματα του Αιγαίου είναι μαγεία
για τους ντόπιους και για τους τουρίστες που ζουν αυτή την απλότητα
και ξεγνοιασιά της ζωής των νησιών μας,και που προσπαθούν στο λίγο
χρόνικο διάστημα που βρίσκονται στην Ελλάδα να απορροφήσουν την
ζωή των Ελλήνων και το τελευταίο λεπτό της παραμονής τους στην
Ελλάδα.
Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013, στο χωριό που ονομάζεται Καλαβάρδα Ρόδου,
γιορτάζουν την κοίμηση της Αγίας Άννας στο εξωκλήση της Άγίας Άννας,
που βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό με πανήγυρι που γίνεται κάθε χρόνο
και συγκεντρώνεται πολύς κόσμος, όπου μετά το τέλος του πανηγυρικού
εσπερινού, αρχίζει και το παραδοσιακό Δωδεκανήσιο γλέντι.
Από το χωριό που παραθερίζω μέχρι το εξωκλήση της Αγίας Άννας,
είναι μικρή η απόσταση περίπου 12 λεπτά οδήγηση και αποφάσισα να
πάω. Η πανηγυρική ατμόσφαιρα ήταν ολοζώντανη, μικροπωλητές είχαν
στήσει τις πραματείες τους, τα χρωματιστά μπαλόνια, η ψησταριά με τα
σουφλάκια, οι μπύρες και τα αναψυκτικά ήταν στην διάθεση αμέσως
μετά το πέρας του πανηγυρικού εσπερινού.
Το χορό ξεκίνησε τοπικό χορευτικό συγκρότημα που καταχειροκροτήθηκε
από τον κόσμο, και το οποίο παρεκίνησε και παρέες άλλων να χορέψουν,
και να ανάψει το γλέντι ξεχνώντας για λίγο τις δυσκολίες που λίγο πολύ
όλοι σήμερα στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν. Πάντως αν και η διάθεση για
διασκέδαση δεν λείπει από κανέναν, στα τραπέζια δεν βλέπεις σήμερα τα
μποκάλια με τις μπύρες όπως άλλες χρονιές και τα σουβλάκια μετρημένα.
Κώστας Καρατσίκης
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Mαθητής από τη Ρόδο πήρε το χάλκινο μετάλλιο
στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής!
Ένας απόφοιτος μαθητής Λυκείου από τη
Ρόδο ο Σταύρος Ευθυμίου κατάφερε να πάρει
το χάλκινο μετάλλιο στη Διεθνή Ολυμπιάδα
Φυσικής που διοργανώθηκε στη Δανία και να
μας κάνει περήφανους!
Συγκίνηση προκαλεί η στιγμή που ο
Σταύρος φορώντας την Ελληνική σημαία
παραλαμβάνει το χάλκινο μετάλλιο στην
44η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής που
πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη.
Πάνω από 80 χώρες συμμετείχαν στην
Ολυμπιάδα Φυσικής και ο μαθητής από τη
Ρόδο κατάφερε να βγει τρίτος κάνοντας
περήφανη τη χώρα μας.
«Δεν το περίμενα από την αρχή γιατί δεν ήμουν
και σίγουρος πως είχα γράψει αλλά γενικά
προσπαθούσα όλο το χρόνο», λέει ο μαθητής
και συνέχισε «ήταν ωραία επειδή είναι
μαθητές από πάρα πολλές χώρες δηλαδή από
83 χώρες από όλο τον κόσμο. Συναντιόμαστε,
κάνουμε γνωριμίες και γενικά τα θέματα του
διαγωνισμού είναι ιδιαίτερο στυλ».

Οι Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής είναι ιδιαίτερα απαιτητικές αλλά για τον Σταύρο αυτό που κατάφερε
είναι κάτι φυσιολογικό. Η μεγάλη του αγάπη είναι η φυσική και παρά το διάβασμα και τη σκληρή δουλειά
που έκανε όλη τη χρονιά δεν ένιωσε ότι θυσίασε κάτι από την προσωπική του ζωή.
Επισημαίνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο παραπάνω μαθητής διακρίθηκε σε Πανελλήνιους
Διαγωνισμούς Φυσικής. Ο Σταύρος Ευθυμίου ως μαθητής της Α΄ Λυκείου είχε καταλάβει τη δεύτερη
θέση στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής 2011. Επίσης, ο Σταύρος Ευθυμίου ως μαθητής
της Β΄ Λυκείου είχε προκριθεί από όλες τις φάσεις των Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών Φυσικής
2012 και πέτυχε να είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας Φυσικής. Ο Σταύρος εκπροσώπησε τη χώρα μας
λαμβάνοντας μέρος στην 43η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής που πραγματοποιήθηκε στην Εσθονία.
Η Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» συγχαίρει θερμά τον Σταύρο Ευθυμίου για
την υψηλή του διάκριση και του εύχεται κάθε επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις και στους υψηλούς
στόχους που θα θέσει στο μέλλον.

Απίστευτοι νόμοι περί γάμου στις ΗΠΑ!
Πραγματικά τρελοί νόμοι που
ισχύουν σε πολιτείες και πόλεις
των ΗΠΑ. Ο νομοθέτης μάλλον
είχε κάτι διαφορετικό στο μυαλό
του από αυτό που εμείς σήμερα
μπορούμε να κατανοήσουμε…

ενέργεια

Οι παρακάτω απίθανοι νόμοι
μάλλον το χαμόγελο και την
ειρωνία
προκαλούν,
παρά
ρυθμίζουν την ομαλότητα του
έγγαμου βίου.

Σύμφωνα με το νόμο περί
αδικημάτων κατά της ηθικής
και της αξιοπρέπειας που ισχύει
στη Νότια Καρολίνα, θεωρείται
παράπτωμα για έναν άνδρα άνω
των 16 ετών να κάνει πρόταση
γάμου σε μια γυναίκα για να
την…
αποπλανήσει
χωρίς
να θέλει πραγματικά να την
παντρευτεί.

Παντρεύτηκες από πείσμα;
Μπορείς να ανακαλέσεις.
Στο Ντελαγουέαρ ο νόμος
αναφέρει ότι ο γάμος μπορεί να
ακυρωθεί αν ένας από τους δυο ή
και οι δυο συμφώνησαν σε αυτόν
γάμο ως αστείο ή τόλμημα.
Η πρόταση γάμου είναι σοβαρή

Φόρα εσώρουχα ή πιτζάμες
Ίσως η πόλη Σάλεμ στη
Μασαχουσέτη να έχει ξεφύγει
πια από το μύθο περί μαγισσών
για τον οποίο έγινε γνωστή,
ωστόσο έχει διατηρήσει ακόμα
τη σεμνοτυφία της. Σε αυτήν
την πόλη, λοιπόν, θεωρείται

παράνομο για ένα παντρεμένο
ζευγάρι να κοιμάται γυμνό σε
ένα νοικιασμένο δωμάτιο.
Άδεια από το σύζυγο για
τοποθέτηση μασέλας!
Στο Βερμόντ, μια παντρεμένη
γυναίκα θα πρέπει να πάρει τη
γραπτή άδεια του συζύγου της
για να φορέσει μασέλα, διότι αν
το κάνει χωρίς την έγκριση του,
παραβαίνει το νόμο!

νόμο με το μέρος της…
Είσαι άντρας; Απόδειξη!
Στην πόλη Truro στο Cape Cod,
ο μέλλων γαμπρός θα πρέπει να
αποδείξει την αρρενωπότητά του
πριν από το γάμο, κυνηγώντας
και σκοτώνοντας είτε έξι πουλιά,
τις λεγόμενες τσίχλες είτε τρεις
κουρούνες. Είναι ο τρόπος του
να δείξει σε όλους τι αξίζει!
Είσαι μεθυσμένος ή απλώς
χαζός; Σύνελθε προτού δεχτείς
την πρόταση γάμου
Αν στην περιοχή του Μισισιπή
ο υπάλληλος που εκδίδει την
άδεια του γάμου σου θεωρήσει
ότι εσύ ή το ταίρι σου είστε
μεθυσμένοι, παρανοϊκοί ή χαζοί,
έχει δικαίωμα να αρνηθεί την
έκδοση της άδειας του γάμου.
Κι αν αυτό γίνει, καλύτερα να
αποφύγεις κι έναν ενδεχόμενο
γάμο στο Τεννεσί, γιατί αυτός ο
νόμος φτάνει μέχρι εκεί.
Είναι ο τέταρτος γάμος με τον
ίδιο άνθρωπο; Δεν νομίζω!
Αν έχετε παντρευτεί τον ίδιο
άνδρα τρεις φορές κι έχετε
χωρίσει ισάριθμες φορές, ίσως
είναι η ώρα να συνειδητοποιήσετε
ότι δεν πρέπει να είστε με αυτόν
τον άνδρα και να πείτε αντίο. Η
πολιτεία του Κεντάκι βοηθάει
τις γυναίκες της περιοχής να
παίρνουν πιο σοφές αποφάσεις,
γι’ αυτό και απαγορεύει σε μια
γυναίκα να παντρευτεί τον ίδιο
άνδρα και τέταρτη φορά. Ως τις
τρεις είμαστε εντάξει!
Πρώτα ξαδέλφια παντρεύονται
Στη Γιούτα, πρώτα ξαδέλφια
επιτρέπεται να παντρεύονται
μεταξύ
τους
μόνο
στην

περίπτωση που έχουν ξεπεράσει
το 65 έτος της ηλικίας τους.
Για ευνόητους λόγους ισχύει ο
περιορισμός μάλλον!
Γάμοι ανηλίκων
Για μια μικρή χρονική περίοδο
από το 2007 ως το 2008, στο
Αρκάνσας θεωρούνταν νόμιμο
για παιδιά κάτω των 18 ετών να
παντρευτούν με τη συναίνεση
των γονιών τους. Μετά, πήραν το
νόμο πίσω καθώς παρέβλεψαν να
ορίσουν ελάχιστη ηλικία…
Σε αγαπώ όπου και να είσαι
Ορισμένες περιοχές όπως η
Καλιφόρνια, το Κολοράντο,
το Τέξας και η Μοντάνα
έχουν θεσπίσει το θεσμό του
«γάμου
με
αντιπρόσωπο».
Πιο συγκεκριμένα, σε αυτές
τις πολιτείες για να τελεστεί
ένας γάμος ανάμεσα σε έναν
άνδρα που είναι στο στρατό και
στη γυναίκα του, χρειάζεται
η παρουσία κάποιου που θα
αντικαταστήσει τον γαμπρό ή
τη νύφη (ανάλογα που γίνεται ο
γάμος) και θα πάρει τη θέση του/
της στην τελετή. Στη Μοντάνα
επιτρέπονται ακόμα και γάμοι
με δυο αντιπροσώπους, δηλαδή
χωρίς να είναι κανένας από τους
δυο του πραγματικού ζευγαριού
παρών.
Απαγορεύονται τα φιλιά την
Κυριακή
Αν θέλετε να κάνετε μια
ρομαντική βόλτα με το ταίρι
σας την Κυριακή στο πάρκο του
Χάρτφορντ στο Κονέκτικατ,
καλύτερα να αλλάξετε γνώμη.
Πηγαίνετε καλύτερα το Σάββατο
οπότε και επιτρέπεται να δώσετε
κι ένα φιλί στον καλό ή στην
καλή σας δημοσίως, γιατί την
Κυριακή παρανομείτε!

Δάκρυα στο πανελλήνιο για την πράξη
του πατέρα που σκοτώθηκε ο γιος του!

Μια αρκετά συγκινητική ιστορία από έναν πατέρα που μόλις σκοτώθηκε
ο γιος του με μηχανή κάπου στην Στερεά Ελλάδα.
Έπιασε τη μηχανή και την έθαψε... Μάλιστα επάνω σε μαρμάρινη
πινακίδα έγραψε: Εσύ μου έθαψες το γιο, εγώ θα θάψω εσένα”

Να είσαι καλός/ή απέναντι στην
πεθερά σου
Στην πόλη Ουιτσίτα στο Κάνσας
η κακή συμπεριφορά απέναντι
στην πεθερά θα μπορούσε να
αποτελέσει αιτία διαζυγίου για
το ζευγάρι. Η πεθερά έχει το

55χρονη βρέθηκε χτισμένη(!)
μέσα στον τοίχο του σπιτιού της
Σοκ προκαλεί η είδηση ότι μια 55χρονη αγνοούμενη επί 27 χρόνια
στη Νέα Υόρκη βρέθηκε χτισμένη στο υπόγειο του σπιτιού της
από τον άντρα της ο οποίος την είχε δολοφονήσει χτυπώντας την
στο κεφάλι.
Η
Τζοάν
Νίκολσον
είχε
εξαφανιστεί
το
Δεκέμβριο
του 1985 και ο σύζυγός της,
Τζέιμς, πέθανε από φυσικά αίτια
τον περασμένο Δεκέμβρη, σε
ηλικία 82 ετών. Το σκελετό της
άτυχης γυναίκας ανακάλυψε ένα
συνεργείο καθαρισμού, ανάμεσα
σε σωρό σκουπιδιών που
βρισκόταν στο υπόγειο.
Ο σκελετός εξετάστηκε από ιατροδικαστή και διαπιστώθηκε
ότι ανήκε στην 55χρονη δασκάλα του δημοτικού, η οποία είχε
εξαφανιστεί 27 χρόνια πριν. Σύμφωνα με την εξέταση, ο θάνατος
της γυναίκας είχε προκληθεί από χτύπημα στο κεφάλι.
Ως αιτία της εξαφάνισής της, είχε θεωρηθεί τότε ο θάνατος του
25χρονου μοναχογιού της, λίγο καιρό πριν, που της είχε κοστίσει
ψυχολογικά.
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Χήνα «οδηγός» για τυφλό σκύλο!
Ένα παράξενο ζευγάρι προκαλεί όχι μόνο εντύπωση αλλά και
συγκίνηση. Ο Baks είναι ένα αξιαγάπητο μπόξερ που ζει στην
Πολωνία και η Buttons είναι μια χήνα που ζει επίσης στο αγρόκτημα
της Renata Kursa, ιδιοκτήτριας των ζώων.
Μέχρι πριν από έναν
χρόνο ο σκύλος ζούσε
μια φυσιλογική ζωή και
η συναναστροφή του
με τα υπόλοιπα ζώα του
αγροκτήματος
(κότες,
πτηνά, γάτες, κατσίκες
κ.λπ.)
ήταν
άριστη.
Ένα ατύχημα επέφερε
τύφλωση στον Baks και
μέσα σε μια μέρα άλλαξε
όλη η ζωή του. Πλέον δεν
μπορούσε να μετακινηθεί,
τα τρέξει, να προσανατολιστεί…
Όλα ήταν δύσκολα με αποτέλεσμα να κλειστεί στον εαυτό του και να
μαραζώνει μέρα με τη μέρα. Μέχρι που η Buttons τον πλησίασε και
του έδειξε με τον τρόπο της ότι μπορούσε να τον βοηθήσει. Αποτελεί
πλέον τα μάτια του Baks καθώς τον οδηγεί στο σωστό δρόμο είτε
αγκαλιάζοντας με το λαιμό της το πρόσωπό του είτε κάνοντας
διάφορους ήχους για να του επιστήσει την προσοχή σε κάποιο εμπόδιο
ή να του πει προς τα πού πρέπει να πάει.
«Ένας καλός Σαμαρείτης άλλαξε τη ζωή του τυφλού σκύλου, και δεν
είναι άνθρωπος», είπε στην Telegraph η ιδιοκτήτρια.

Ντουμπάι: Ελεύθερη η Νορβηγίδα
που καταδικάστηκε για το βιασμό της

Ελεύθερη αφέθηκε από τις αρχές του Ντουμπάι, η Νορβηγίδα Μάρτε
Ντέμπορα Ντελέλβ.
Η 24χρονη είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών από δικαστήριο
του Εμιράτου, επειδή κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού, ενώ βρισκόταν σε
επαγγελματικό ταξίδι στη χώρα.
S
Η Ντελέλβ άκουσε με ανακούφιση τους εισαγγελείς να της ανακοινώνουν ότι
έλαβε χάρη, από τον ανώτατο άρχοντα της χώρας αυτοπροσώπως.
«Σήμερα θα γιορτάσω με τους φίλους και την οικογένειά μου. Υπάρχουν
αρκετοί άνθρωποι στους οποίους οφείλω ένα ευχαριστώ. Ήταν υπέροχοι. Με
βοήθησαν. Πήρα πίσω το διαβατήριο μου και είμαι ελεύθερη να φύγω», ήταν
οι πρώτες δηλώσεις της νεαρής Νορβηγίδας.
Η Ντελέλβ βρέθηκε κατηγορούμενη για σεξουαλική επαφή εκτός γάμου,
κατανάλωση αλκοόλ και ψευδορκία, όταν κατήγειλε τον βιασμό της.
Η καταδίκη της προκάλεσε τη διεθνή κατακραυγή και διπλωματική ένταση
στις σχέσεις της Νορβηγίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο, για να αποδείξει μία γυναίκα ότι έπεσε θύμα
βιασμού, απαιτείται είτε ομολογία του δράστη, είτε μαρτυρίες τεσσάρων
ανδρών.
Κατάπληξη και έντονες αποδοκιμασίες έχει προκαλέσει στη Νορβηγία η
απόφαση δικαστηρίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που έκρινε ένοχη
μια Νορβηγίδα η οποία είχε καταγγείλει τον βιασμό της στις αρχές της χώρας.
«Φαίνεται πολύ παράξενο κάποιος που καταγγέλλει βιασμό να καταδικάζεται
για πράξεις που στο δικό μας κόσμο δεν αποτελούν ούτε καν πταίσματα»,
δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Έσπεν
Μπαρτ Έιντε.
Η γυναίκα έκανε έφεση και θα ξαναδικαστεί, πιθανότατα στις αρχές
Σεπτεμβρίου. Εν αναμονή, έχει καταφύγει σε μια νορβηγική εκκλησία στο
Ντουμπάι απ’ όπου έκανε έκκληση στην πατρίδα της για οικονομική βοήθεια
αφού ξόδεψε όλες τις οικονομίες της για να πληρώσει τον συνήγορό της.
Ο υπουργός Εξωτερικών επιχείρησε να επικοινώνησα με τον ομόλογό του
των ΗΑΕ για να συζητήσουν την υπόθεση, όμως χωρίς επιτυχία. Σήμερα οι
αρμόδιοι απουσίαζαν επειδή είναι Παρασκευή, η ημέρα της προσευχής.
Η νομική σύμβουλος του υπουργείου, Κάθριν Ράαντιμ, απέκλεισε το
ενδεχόμενο ανάκλησης του πρεσβευτή της Νορβηγίας από τα ΗΑΕ. Κάτι
τέτοιο, εξήγησε, μπορεί να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο τη θέση της
Ντάλελβ. «Πιστεύω ότι είναι προτιμότερο να συνεχίσει η Νορβηγία να έχει
διπλωματική αντιπροσωπεία στη χώρα», πρόσθεσε.
Η αντιπολίτευση κάλεσε επίσης την κυβέρνηση να στηρίξει τη νεαρή
γυναίκα. «Το λιγότερο που μπορούν να κάνουν οι νορβηγικές αρχές είναι να
της επιτρέψουν να μείνει στην πρεσβεία μας στο Άμπου Ντάμπι, όπου δεν θα
μπορούν να την συλλάβουν», είπε ένας βουλευτής του δεξιού Προοδευτικού
Κόμματος, ο Περ Βίλι Άμουνδσεν.
Η πρεσβεία της Νορβηγίας στα Εμιράτα επιβεβαίωσε ότι η Ντάλελβ όχι μόνο
είναι ελεύθερη να φύγει από το Ντουμπάι όποτε θέλει, αλλά μπορεί και να
επιστρέψει, εάν το επιθυμεί.

ΠΕΝΘΗ
ΜΑΡΓΕΛΗ ΒΙΚΗ
1982-2013
Ο Αιφνίδιος θάνατος της νεαρής
ΒΙΚΗΣ ΜΑΡΓΕΛΗ στις 30
Ιουνίου 2013, βύθισε σε θλίψη
την οικογένειά της και όλη την
ομογένεια του Βανκούβερ. Το
τρισάγιο έγινε στις 10 Ιουλίου
2013 στο
M o u n t
Pleasant
Funeral
Home στις
2 μ.μ. και
γιορτή της
ζωής στο
Commodore Ballroom στις
4 μ.μ.
Στην οικογένειά της και σ’
όλους τους συγγενείς ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.

“Εχω αεροσκάφος και
σκάφος...πάμε μια βόλτα
μέχρι την εφορία...”
Επανέρχεται ο φόρος πολυ-τελείας
για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων
μεγάλου
κυβισμού,
σκαφών
αναψυχής, πισίνων και αεροσκαφών
Φόρο πολυτελούς διαβίωσης θα
πληρώνουν από φέτος και πάλι οι
ιδιοκτήτες αυτοκινήτων μεγάλου
κυβισμού,
σκαφών
αναψυχής,
πισίνων και αεροσκαφών.
Ασχέτως του πως θα εξελιχθεί το
θέμα του ΦΠΑ στην εστίαση, ο
φόρος πολυτελείας θα επιβληθεί
ούτως ή άλλως από το τρέχον έτος
και όχι από το 2014, όπως αρχικά
είχε προγραμματιστεί...
Σύμφωνα
με
ρεπορτάζ
της
εφημερίδας “Καθημερινή”, ο φόρος
αφορά αυτοκίνητα άνω των 1.929
κυβικών, πισίνες και αεροσκάφη,
ενώ αναζητείται φόρμουλα για
τα σκάφη αναψυχής, καθώς οι
ιδιοκτήτες τους πληρώνουν τέλος
πλόων.
Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης
αφορά:
- ΙΧ αυτοκίνητα άνω των 1.929
κυβικών εκατοστών:
Ο νέος φόρος ξεκινά από τα 418
ευρώ για αυτοκίνητα 1.929 κυβικών
εκατοστών που δεν έχουν κλείσει
πέντε χρόνια από την ημέρα
ταξινόμησης. Για οχήματα 1.9292.500 κυβικών, ο φόρος ανέρχεται
στο 5% επί της αντικειμενικής
δαπάνης και για αυτοκίνητα άνω
των 2.501 κυβικών στο 10% επί του
τεκμηρίου διαβίωσης.
Ενδεικτικά, για όχημα 2.000 κ.εκ.
που έχει συμπληρώσει πάνω από 5
και μέχρι 10 χρόνια από την πρώτη
κυκλοφορία του στην Ελλάδα, ο
φόρος πολυτελείας θα είναι 308
ευρώ ετησίως. Για όχημα 3.000 κ.εκ.,
ηλικίας έως και 5 ετών, ο φόρος
θα είναι 1.780 ευρώ. Εξαιρούνται
τα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα με
παλαιότητα άνω των 10 ετών και
τα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα
αναπήρων.
- Ιδιωτικά σκάφη αναψυχής:
Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή
10% επί των προβλεπόμενων ποσών
των τεκμηρίων διαβίωσης, χωρίς
να λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη
για την αμοιβή του πληρώματος.
Εξαιρούνται
τα
μηχανοκίνητα
σκάφη ανοιχτού τύπου, ταχύπλοα ή
μη ολικού μήκους μέχρι 6 μέτρα. Στα
σκάφη αναψυχής ανοικτού τύπου
(φουσκωτά) ο νέος φόρος είναι 800
ευρώ για όσα έχουν μήκος 7 μέτρα
και 1.200 ευρώ για τα 9 μέτρα.
Πισίνες
(εσωτερικές
και
εξωτερικές):
Ο φόρος θα επιβάλλεται με
συντελεστή 10% επί του ποσού
του τεκμηρίου διαβίωσης. Ετσι,
σε πισίνα 30 τ.μ. ο φόρος που θα
προκύπτει είναι 960 ευρώ ετησίως
και σε πισίνα 50 τ.μ. είναι 1.600
ευρώ.
Αεροσκάφη,
ελικόπτερα,
ανεμόπτερα:
Ο φόρος θα αντιστοιχεί στο 10% επί
του ποσού του τεκμηρίου διαβίωσης.

«Έφυγε» η μακροβιότερη
δημοσιογράφος με ρεπορτάζ
του Λευκού Οίκου, Έλεν
Τόμας
Ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα αποκάλεσε την Τόμας μια
«πραγματική πρωτοπόρο» που ξεπέρασε τα εμπόδια υπέρ των νέων
γενιών των γυναικών στη δημοσιογραφία.
Η Έλεν Τόμας η μακροβιότερη δημοσιογράφος που κάλυψε το
ρεπορτάζ του Λευκού Οίκου, πέθανε σε ηλικία 92 ετών μετά από
πολύμηνη ασθένεια. Η γυναίκα που εντάχθηκε στο ανδροκρατούμενο
χώρο του τύπου εντός του Λευκού Οίκου το 1961 και άνοιξε το
δρόμο για τις γυναίκες δημοσιογράφους, είδε την καριέρα της να
τερματίζεται «απότομα», αν και σε προχωρημένη ηλικία, μετά από
ένα αμφιλεγόμενο σχόλιο που έκανε εντός του Λευκού Οίκου.
Η
Τόμας
κόρη
λ ι β α ν έ ζ ω ν
μεταναστών, κάλυψε
δημοσιογραφικά
τη
θητεία
10
αμερικανών
προέδρων από τον
Τζον Φ. Κένεντι,
έως και τον τωρινό
ένοικο του Λευκού
Οίκου
Μπαράκ
Ομπάμα. Η Τόμας κάλυψε δημοσιογραφικά τα θέματα της
αμερικανικής προεδρίας, αρχικά ως ρεπόρτερ για το United Press
International και στη συνέχεια ως αρθρογράφος για την εφημερίδα
Hearst.
Η Έλεν Τόμας, πάντα καθόταν στην πρώτη σειρά κατά τη διάρκεια
των συνεντεύξεων τύπου στο Λευκό Οίκου και ήταν γνωστή για
τις ευθείες και σκληρές ερωτήσεις που απηύθυνε στα αμερικανικά
κυβερνητικά στελέχη, ανεξάρτητα αν την προεδρία κατείχαν οι
Δημοκρατικοί ή οι Ρεπουμπλικάνοι.
Ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα αποκάλεσε την Τόμας μια «πραγματική
πρωτοπόρο» που ξεπέρασε τα εμπόδια υπέρ των νέων γενιών των
γυναικών στη δημοσιογραφία. «Αυτό που έκανε η Έλεν, η πρύτανης
του δημοσιογραφικού σώματος στον Λευκό Οίκο, δεν ήταν μόνο
ο χρονικός ορίζοντας της θητείας της, αλλά η πεποίθησή της ότι
η δημοκρατία μας λειτουργεί καλύτερα, όταν ζητάμε με σκληρές
ερωτήσεις από τους ηγέτες μας να αναλάβουν τις ευθύνες τους και
να λογοδοτήσουν », ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος Ομπάμα.
Η Τόμας ενώ συμμετείχε σε μια αμερικανικο- εβραϊκή γιορτή το
Μάιο του 2010 στο Λευκό Οίκο, βιντεοσκοπήθηκε την ώρα που
έλεγε ότι οι Ισραηλινοί, πρέπει να «πάρουν την κόλαση έξω από την
Παλαιστίνη».Το σχόλιο της, προκάλεσε την έντονη επίπληξη από το
Λευκό Οίκο, αλλά και των εβραϊκών οργανώσεων, με αποτέλεσμα
η εφημερίδα στην οποία εργαζόταν να ανακοινώσει απότομα την
απομάκρυνσή της. Η Τόμας τότε είχε πει ότι λυπάται βαθύτατα για
το σχόλιο της.
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Ο Σαβιόλα το ντεμπούτο, ο Ολαϊτάν
τα γκολ στο 2-2 του Ολυμπιακού
Βελτιωμένος αλλά με διακυμάνσεις στην απόδοσή
του παρουσιάστηκε ο Ολυμπιακός, που ανεδείχθη
ισόπαλος 2-2 με τη Σαντχάουζεν στο τελευταίο
του φιλικό παιχνίδι επί γερμανικού εδάφους. Ο
Ολαϊτάν πέτυχε τα δύο τέρματα της ομάδας του
Μίτσελ, που πραγματοποίησε πολλές δοκιμές.
Ντεμπούτο στα «ερυθρόλευκα» για τους Σαβιόλα
και Ρομπέρτο, πολύ καλή εμφάνιση από τον Βάις.
Ο Μίτσελ ξεκίνησε τον αγώνα με 4-4-2,
τον Μέγιερι κάτω από τα δοκάρια και τους
Παπάζογλου (δεξιά), Λυκογιάννη (αριστερά),
Μανωλά και Σιόβα στην άμυνα.
Στην μεσαία γραμμή ήταν οι Μασάντο, Ντε
Βινσέντι, Ολαϊτάν (δεξιά), Φετφατζίδης (αριστερά) και στην επίθεση οι Διαμαντάκος, Μήτρογλου.
Ο Ολαϊτάν ήταν αυτός που ξεχώρισε στο πρώτο ημίχρονο καθώς ήταν αρκετά δραστήριος και άνοιξε το
σκορ για τους Πειραιώτες.
Στο 26’, ο Μασάντο εκτέλεσε φάουλ από το ύψος της μεγάλης περιοχής η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο
δοκάρι και στην επαναφορά ο Ολαϊτάν με κεφαλιά την έσπρωξε στα δίχτυα κάνοντας το 1-0 για τον
Ολυμπιακό.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Μίτσελ επανέφερε το 4-3-3 με τον Ρομπέρτο να κάνει το ντεμπούτο του στην
εστία του Ολυμπιακού. Στο 61’ μπήκε στον αγώνα και ο Σαβιόλα, το σπουδαίο μεταγραφικό απόκτημα
της ομάδας.
Στην άμυνα ξεκίνησαν οι Λυκογιάννης, Παπάζογλου, Μετζανί και Μανωλάς, στην μεσαία γραμμή οι
Φέισα, Σάμαρης Ντομίνγκες και στην τριάδα της επίθεσης οι Φετφατζίδης, Ολαϊτάν και Διαμαντάκος.
Η Σαντχάουζεν κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση στο 55’. Ο Λάις έπιασε μακρινό σουτ, ο Ρομπέρτο
βρήκε με τα ακροδάχτυλα την μπάλα, η οποία χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και ο Μπλουμ στην
επαναφορά έκανε το 1-1.
Τέσσερα λεπτά αργότερα (59’), ο Ολυμπιακός πήρε και πάλι το προβάδισμα με τον Ολαϊτάν να
πετυχαίνει δεύτερο γκολ. Ο Φετφατζίδης έκλεψε την μπάλα από τον Λάις, την κατάλληλη στιγμή έδωσε
στον Ντομίνγκες, ο οποίος την έστρωσε στον Ολαϊτάν και αυτός σε κενή εστία έκανε το 2-1.
Στο 66’ ο Ρομπέρτο έδειξε την κλάση του αποκρούοντας πρώτα σε τετ-α-τετ και μετά σε σουτ από το
ύψος της περιοχής.
Στο 76’, ο Βάις – που πήρε τη θέση του Ολαϊτάν στο 61΄) έκανε μια εκπληκτική ενέργεια πέρασε τρεις
αντιπάλους έστρωσε την μπάλα στον Κάμπελ αυτός στον Μανιάτη ο οποίος έστειλε την μπάλα άουτ.
Η Γερμανική ομάδα ισοφάρισε στο 85’ με τον Κνολ μετά από λάθος του Χολέμπας.
Σαντχάουζεν: Ρίμαν, Λινσμάιερ, Τιντ, Ζαμπάβνικ, Ουλμ, Σαουάτε, Χούμπνερ, Κίστερ, Στίστλερ, Λάις,
Μπλουμ.
Ολυμπιακός: Μέγιερι (46’ Ρομπέρτο), Παπάζογλου (61’ Σαλίνο), Μανωλάς, Σιόβας (46’ Μετζανί),
Λυκογιάννης (61’ Χολέμπας), Μασάντο (46’ Ντομίνγκες), Ντε Βινσέντι (46’ Σάμαρης), Ολαϊτάν (61’
Βαϊς), Φετφατζίδης (61’ Κάμπελ), Διαμαντάκος (61’ Σαβιόλα), Μήτρογλου (46’ Φέισα).
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