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Μπουντρούμ (Αλικαρνασσού) και
ανήκουν στην Τουρκία.
9 Ιανουαρίου 1996: Το ελληνικό
Υπουργείο Εξωτερικών απαντά με
καθυστέρηση, απορρίπτοντας τη
διακοίνωση.
15 Ιανουαρίου 1996: Παραιτείται
ο
πρωθυπουργός
Ανδρέας
Παπανδρέου, που νοσηλεύεται στο
“Ωνάσειο”.

PM announces Auto Innovation Fund
investment in Southwestern Ontario
23 January 2013
Cambridge, Ontario

16 Ιανουαρίου 1996: Το Υπουργείο
Εξωτερικών αντιλαμβανόμενο το
παιγνίδι των Τούρκων και ζητά
αυξημένα μέτρα επαγρύπνησης στην
περιοχή των Ιμίων από το Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας.
19
Ιανουαρίου
1996:
Η
κοινοβουλευτική
ομάδα
του
ΠΑΣΟΚ εκλέγει νέο πρωθυπουργό
τον Κωνσταντίνο Σημίτη.

Ίμια και η θυσία
τριών αξιωματικών
Ύστερα από 16 χρόνια, οι μνήμες
παραμένουν ζωντανές! Ζωντανά
παραμένουν και τα «καυτά»
ερωτήματα για όσα συνέβησαν
εκείνη τη νύχτα, δίχως απαντήσεις
ακόμα.
Η κοινή γνώμη αναρωτιέται τι
συνέβη και κόπηκε το νήμα της
ζωής τριών νεαρών και φερέλπιδων
αξιωματικών
του
Πολεμικού
Ναυτικού.
Η ανατολή του 1996 βρήκε
την Ελλάδα.... ανέτοιμη για τη
μεγαλύτερη στρατιωτική πρόκληση
μετά το 1974, η έκβαση της οποίας
μπορεί να έδινε οριστικό τέλος
στις φανταστικές θεωρίες του
«Στρατηγικού βάθους» και της
«Οθωμανικής κληρονομιάς» από
τους Τούρκους.
Η πολιτική ατολμία της τότε
κυβέρνησης υπό την ηγεσία του κ.
Κώστα Σημίτη ενίσχυσε τη βουλιμία
του τουρκικού πολιτικοστρατιωτικού
κατεστημένου, το οποίο υποστήριξε
με διάφορα μυθεύματα τη θεωρία
των «Γκρίζων Ζωνών» στο Αιγαίο.
Μετά τη λήξη του επεισοδίου
ειπώθηκαν πολλά. Συνέβησαν πολλά
περισσότερα στο Μέγαρο Μαξίμου,
στο υπουργείο Εξωτερικών, σε
διαβαθμισμένης
προσπελάσεως
υπόγεια του ελληνικού Πενταγώνου
και σε άλλα κρίσιμα σημεία.
Το σίγουρο είναι ότι ηθικώς και
επιχειρησιακώς, η ελληνική πλευρά
διέθετε ισχυρότατο πλεονέκτημα.
Τα αποτελέσματα είναι λίγο – πολύ
γνωστά και προφανή.
Ας δούμε μέρα με την ημέρα τι
οδήγησε στην παραλίγο σύρραξη, η
οποία θα μπορούσε να προκαλέσει
ένα ισχυρό πλήγμα στο τουρκικό
Ναυτικό:

Το χρονικό της κρίσης
25 Δεκεμβρίου 1995:
Το τουρκικό φορτηγό πλοίο «Φιγκέν
Ακάτ» προσαράζει σε αβαθή
ύδατα κοντά στην Ανατολική Ίμια
και εκπέμπει σήμα κινδύνου. Ο
πλοίαρχός του αρνείται βοήθεια από
το Λιμενικό, υποστηρίζοντας ότι
βρισκόταν σε τουρκική περιοχή και
ότι οι μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές
της χώρας του.
26
Δεκεμβρίου
1995:
Το
Λιμεναρχείο Καλύμνου ενημερώνει
το Υπουργείο Εξωτερικών και
αυτό με τη σειρά του το Τουρκικό
Υπουργείο Εξωτερικών ότι αν δεν
παρέμβει ρυμουλκό, το τουρκικό
πλοίο θα κινδυνεύσει.
27
Δεκεμβρίου
1995:
Το
Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών
ενημερώνει την ελληνική πρεσβεία
ότι, ανεξαρτήτως του ποιος θα
ανελάμβανε τη διάσωση του πλοίου,
υπήρχε θέμα γενικότερα με τις
βραχονησίδες.
28 Δεκεμβρίου 1995: Δύο ελληνικά
ρυμουλκά αποκολλούν το τουρκικό
φορτηγό και το οδηγούν στο λιμάνι
Κιουλούκ της Τουρκίας. Το πρωί
της ίδιας μέρας ένα τουρκικό
μαχητικό αεροσκάφος συντρίβεται
στα ελληνικά χωρικά ύδατα, στην
περιοχή της Λέσβου, ύστερα από
εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά.
Με ελληνική βοήθεια, ο Τούρκος
πιλότος διασώζεται.
29
Δεκεμβρίου
1995:
Το
Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών
εκμεταλλεύεται την κατάσταση και
επιδίδει ρηματική διακοίνωση στο
αντίστοιχο ελληνικό, στην οποία
αναφέρεται ότι οι βραχονησίδες
Ίμια είναι καταχωρισμένες στο
κτηματολόγιο Μουγκλά του νομού

26
Ιανουαρίου
1996:
Ο
δήμαρχος Καλύμνου, Δημήτρης
Διακομιχάλης, θορυβημένος από
το γεγονός της αμφισβήτησης της
ελληνικότητας των Ιμίων, υψώνει
την ελληνική σημαία στο ένα νησί,
συνοδευόμενος από τον αστυνομικό
διευθυντή Καλύμνου, τον ιερέα
και δύο κατοίκους του νησιού. Θα
κατηγορηθεί αργότερα από τους
συντρόφους του στο ΠΑΣΟΚ ότι
ήταν αυτός που έριξε λάδι στη
φωτιά.
27
Ιανουαρίου
1996:
Δύο
δημοσιογράφοι της εφημερίδας
“Χουριέτ” στη Σμύρνη μεταβαίνουν
με ελικόπτερο στη Μεγάλη Ίμια.
Υποστέλλουν την ελληνική σημαία
και υψώνουν την τουρκική. Η όλη
επιχείρηση βιντεοσκοπείται και
προβάλλεται από το τηλεοπτικό
κανάλι της “Χουριέτ”, με τους
Τούρκους να πανηγυρίζουν για την
ελληνική αποτυχία.
28 Ιανουαρίου 1996: Το περιπολικό
του
Πολεμικού
Ναυτικού
“Αντωνίου” κατεβάζει την τουρκική
σημαία και υψώνει την ελληνική.
Το βράδυ Έλληνες βατραχάνθρωποι
αποβιβάζονται στη Μεγάλη Ίμια,
χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από
τα παραπλέοντα εκεί τουρκικά
πολεμικά. Η πολιτική εντολή προς
τους Έλληνες στρατιωτικούς είναι
να αποφευχθεί κάθε κλιμάκωση της
ένταση.
29 Ιανουαρίου 1996: Ο νέος
πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης,
στις
προγραμματικές
του
δηλώσεις στη Βουλή, στέλνει
μήνυμα προς τη Τουρκία, ότι σε
οποιαδήποτε πρόκληση η Ελλάδα θα
αντιδράσει άμεσα και δυναμικά. Η
πρωθυπουργός της Τουρκίας Τανσού
Τσιλέρ ζητά διαπραγματεύσεις για
το καθεστώς των βραχονησίδων
του Αιγαίου. Τουρκικά πολεμικά
παραβιάζουν τα ελληνικά χωρικά
ύδατα και πλησιάζουν τα Ίμια.
Γίνονται διαβήματα από την Ελλάδα
σε Ε.Ε. και ΗΠΑ.

Prime Minister Stephen Harper announces an Automotive Innovation
Fund investment in Toyota Motor Manufacturing Canada at TMMC’s
facility.

Prime Minister Stephen Harper today announced an Automotive Innovation Fund investment in Toyota Motor Manufacturing Canada
(TMMC) for an initiative that is creating jobs, growth and long-term
prosperity. The Prime Minister made the announcement at TMMC’s
Cambridge facilities. He was accompanied by Diane Finley, Minister
of Human Resources and Skills Development, Gary Goodyear, Minister of State (Science and Technology)(Federal Economic Development Agency for Southern Ontario, Dalton McGuinty, Premier of Ontario, and Brad Duguid, Ontario’s Minister of Economic Development
and Innovation.
“Our Government is committed to helping Canada’s automotive
sector remain globally competitive and prosperous,” said the Prime
Minister. “Today’s support will allow Toyota Motor Manufacturing
Canada to produce a hybrid version of the Lexus Sport Utility Vehicle
in Cambridge, the first hybrid model ever built in Canada. This milestone initiative to build greener more fuel efficient cars will advance
Canadian innovation and increase our ability to compete internationally resulting in more high-paying, stable jobs.”
The project will generate approximately 400 jobs at TMMC’s Cambridge facility, and will involve building a new blended assembly line
that will permit increased production of the current Lexus model. Production of the RX 450h hybrid is expected to begin in 2014.
Federal funding for the project is provided through the Automotive
Innovation Fund (AIF), a $250-million, five year program that supports strategic, large-scale research and development projects in the
automotive sector. Introduced in 2008, and renewed for another five
years in January 2013, the AIF is designed to help automotive firms
strengthen their capacity for innovation and to position them to compete successfully in the global economy.

Ο ΕΤΗΣΙΟΣ
ΧΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ Β.Κ.
ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ
ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ

30 Ιανουαρίου 1996: Ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης έχει

(Συνέχεια στη σελίδα 12)
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Διαβάστε
το μήνυμα
για την
Ελλάδα
που
συγκίνησε
το Hollywood
Η είδηση έκανε τον γύρο του
κόσμου και πολλοί ήταν εκείνοι
που είδαν με διαφορετικό μάτι
τη χώρα μας!
Ο Tommy Lee γεννήθηκε στην
Αθήνα αλλά μεγάλωσε στο Los
Angeles.
Έγινε γνωστός όχι μόνο για τη
μουσική του αλλά και για τη
σχέση του με την σεξοβόμβα
Pamela Anderson.
Πρόσφατα κοινοποίησε στην
προσωπική του σελίδα στο
facebook ένα κείμενο για την
Ελλάδα το οποίο αγκαλιάστηκε
από τους θαυμαστές του από την
πρώτη στιγμή.
«Επειδή είμαστε μια μικρή,
φτωχή χώρα γεμάτη από
ανθρώπους με μεγάλες καρδιές
Επειδή ποτέ δεν επισκεπτόμαστε
κάποιον με άδεια χέρια
Επειδή δεν υπάρχει τρόπος
να εξηγήσεις σε έναν ξένο τη
σημασία της λέξης «καψούρα»
Επειδή υπάρχει ακόμη κάτι
πολύτιμο στις ελληνικές
οικογένειες
Επειδή πάντα τα καταφέρνουμε,
έστω και την τελευταία στιγμή
Επειδή ήμασταν σκλαβωμένοι

για 400 χρόνια, αλλά δεν το
χρησιμοποιούμε ως δικαιολογία
για την παρούσα κατάσταση
Επειδή είμαστε διασκορπισμένοι
σε όλο τον πλανήτη
Επειδή έχουμε τη λέξη
«φιλότιμο» που δεν υπάρχει
πουθενά αλλού στον κόσμο
Επειδή όταν οι ξένοι δεν
μπορούν να βρουν λέξη για
κάτι, χρησιμοποιούν μια δική

μας Επειδή προτιμάμε να
μοιραζόμαστε τα προβλήματά
μας στις δύσκολες ώρες με
φίλους και την οικογένειά μας
και όχι με ψυχίατρους
Επειδή ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας
και ο Αριστοτέλης ήταν Έλληνες
Επειδή ανακαλύψαμε το θέατρο
Επειδή γεννήσαμε τη
Δημοκρατία
Επειδή ανακαλύψαμε τη λογική
Επειδή από εμάς ξεκίνησε η
επιστήμη
Επειδή είμαστε περήφανοι για
τον πολιτισμό μας, όχι τους
πολέμους μας
Επειδή όταν φτιάχναμε τον
Παρθενώνα, οι άλλοι κοιμόνταν
στα δέντρα
Επειδή καταλαβαίνουμε τη
διαφορά μεταξύ του έρωτα
(eros) και της αγάπης (love)
και τα βιώνουμε και τα δύο με
πάθος
Επειδή ο Έρωτας ήταν Έλληνας
θεός
Επειδή δώσαμε τον όρκο
«Ελευθερία ή Θάνατος»
Επειδή είχαμε υφασμάτινα
λουριά όταν οι άλλοι ακόμη
έλκονταν από τα τομάρια των

λύκων
Επειδή «Οι Έλληνες δεν
μάχονται σαν ήρωες, αλλά οι
ήρωες μάχονται σαν Έλληνες»
(Ουίνστον Τσόρτσιλ 1941)
Επειδή δώσαμε το αρχαίο μας
αλφάβητο στους Ρωμαίους και
το μεσαιωνικό στους Σλάβους
Επειδή δεν ντρεπόμαστε όταν
κλαίμε
Επειδή χορεύουμε όταν είμαστε
θλιμμένοι
Επειδή
δουλεύουμε
για να ζήσουμε
και δεν
ζούμε για να
δουλεύουμε
Επειδή το 97%
των αστεριών
έχουν
ελληνικά
ονόματα
Επειδή αν
κάποιος
φωνάξει «αδελφέ» ή «ξάδελφε»
κάποιος θα γυρίσει σε
οποιαδήποτε γωνία
Επειδή οι εκκλησίες μας
δεν είναι σκοτεινές, αλλά
πλημμυρίζουν από ένα
ξεχωριστό φως
Επειδή οι γονείς δεν ξεχνούν την
ύπαρξή μας όταν γινόμαστε 18
χρονών
Επειδή όταν θέλουμε να
μαυρίσουμε απλά πεταγόμαστε
στην κοντινότερη παραλία
Επειδή δεν «μασάμε», ούτε
δυσκολευόμαστε με κάθε μορφή
χιούμορ
Επειδή οι Ολυμπιακοί Αγώνες
γεννήθηκαν στην Ελλάδα
Επειδή όταν ενωνόμασταν κάτω
από τη φλόγα των Ολυμπιακών,
στέλναμε μήνυμα ενότητας και
ειρήνης
Επειδή ο ουρανός μας είναι
γαλανόλευκος
Επειδή το 40% των λημμάτων
του λεξικού της Οξφόρδης είναι
λέξεις ελληνικές
Επειδή ξέρουμε τι σημαίνει κέφι
και πώς να ζήσουμε με αυτό.»
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Ανακοίνωση της πρωθυπουργού της Αυστραλίας Julia Gillard
Η Αυστραλία λέει ΟΧΙ - Είναι η δεύτερη φορά που το κάνει!
Οφείλει κανείς να παραδεχτεί
και να εκτιμήσει την πίστη
της στα δικαιώματα των
συμπατριωτών της. Είναι
παρήγορο να βλέπει κανείς
κάποιον πραγματικό ηγέτη.
Όλος ο κόσμος χρειάζεται
τέτοιους ηγέτες!
Οι μουσουλμάνοι που θέλουν να
ζήσουν σύμφωνα με τον Ισλαμικό
νόμο Sharia, ενημερώθηκαν
ότι πρέπει να φύγουν από την
Αυστραλία, καθώς η Κυβέρνηση
έχει στοχοποιήσει όλους τους
εξτρεμιστές στην προσπάθεια της
να αντιμετωπίσει τις εν δυνάμει
τρομοκρατικές επιθέσεις.
Επί πλέον, η Gillard εκνεύρισε
μερικούς μουσουλμάνους με
την δήλωση της ότι υποστηρίζει
πλήρως τις ενέργειες των
μυστικών
υπηρεσιών
στην
παρακολούθηση των τζαμιών σε
όλη την επικράτεια.
Ανακοίνωση της πρωθυπουργού
της Αυστραλίας Julia Gillard - Australia σε ελεύθερη
μετάφραση:
“ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΟΧΙ ΟΙ
ΑΥΣΤΡΑΛΟΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΥΝ....”
Είτε σας αρέσει είτε όχι. Έχω
κουραστεί από την ανησυχία
αυτού του έθνους μήπως
ενοχλούμε μερικούς ανθρώπους
ή την κουλτούρα τους. Από
την εποχή των επιθέσεων στο
Bali, έχουμε παρατηρήσει μια
αύξηση του πατριωτισμού στην
πλειονότητα των Αυστραλών.

σας και τις γκρίνιες σας για την
Σημαία μας, τα Χριστιανικά
μας πιστεύω ή τον τρόπο ζωής
μας, σας συνιστώ ολόθερμα
να εκμεταλλευτείτε μια άλλη
μεγάλη Αυστραλιανή ελευθερία:
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ.
‘Αν δεν είστε ευτυχείς εδώ τότε
ΦΥΓΕΤΕ. Δεν σας υποχρεώσαμε
να έλθετε. Εσείς ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ
να έλθετε εδώ. Επομένως
ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ την χώρα που
ΕΣΕΙΣ επιλέξατε.”
Οι περισσότεροι Μουσουλμάνοι
δεν είναι ευτυχισμένοι...
Δεν είναι ευτυχισμένοι στην
Γάζα. Δεν είναι ευτυχισμένοι
στην Αίγυπτο. Δεν είναι
ευτυχισμένοι στην Λιβύη. Δεν
είναι ευτυχισμένοι στο Μαρόκο.
Δεν είναι ευτυχισμένοι στο Ιράν.
Δεν είναι ευτυχισμένοι στο Ιράκ.
Δεν είναι ευτυχισμένοι στην
Υεμένη. Δεν είναι ευτυχισμένοι
στο Αφγανιστάν. Δεν είναι
ευτυχισμένοι στο Πακιστάν. Δεν
είναι ευτυχισμένοι στην Συρία.
Δεν είναι ευτυχισμένοι στον

Λίβανο

Που είναι λοιπόν ευτυχισμένοι;
Είναι
ευτυχισμένοι
στην
Αυστραλία. Είναι ευτυχισμένοι
στην Αγγλία. Είναι ευτυχισμένοι
στον Καναδά. Είναι ευτυχισμένοι
στις ΗΠΑ. Είναι ευτυχισμένοι
στην Γαλλία. Είναι ευτυχισμένοι
στην
Γερμανία.
Είναι
ευτυχισμένοι στην Σουηδία.
Είναι
ευτυχισμένοι
στην
Νορβηγία.Είναι
ευτυχισμένοι
στην Δανία
Είναι ευτυχισμένοι σε κάθε χώρα
που δεν είναι μουσουλμανική και
ποιόν κατηγορούν;
Όχι το Ισλάμ ! Όχι τους ηγέτες
τους ! Όχι τους εαυτούς τους !
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ
ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΖΟΥΝ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ
ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΙΣ
ΑΛΛΑΞΟΥΝ,
ΩΣΤΕ
ΝΑ
ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ
ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΔΥΣΤΥΧΕΙΣ

Η εκπληκτική φωτογραφία παπά στο
μετρό της Αθήνας που κάνει το γύρο
του κόσμου μέσω του Guardian
Το γύρο του διαδικτύου κάνει από χθες η φωτογραφία του Άρη Μεσσήνη
που με ένα κλικ της μηχανής κατάφερε να συμπυκνώσει λιτά έναν ολόκληρο
κόσμο νοημάτων και παραδόσεων καλλιτεχνικών, θρησκευτικών, κοινωνικών
Θα μπορούσε να γράψει κανείς εκατοντάδες γραμμές κειμένου σχολιάζοντας
τις εμφανείς και λανθάνουσες σημασίες της συγκεκριμένης φωτογραφίας,
την οποία όμως αφήνουμε να μιλήσει από μόνη της...

Η κουλτούρα μας έχει εξελιχθεί
για περισσότερο από δύο αιώνες
με αγώνες, προσπάθειες και
επιτυχίες από εκατομμύρια
ανδρών και γυναικών που
κατέκτησαν την ελευθερία.
Μιλάμε κυρίως ΑΓΓΛΙΚΑ, όχι
Ισπανικά, Λιβανέζικα, Αραβικά,
Κινέζικα, Γιαπωνέζικα, Ρωσσικά
ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.
Οπότε, αν επιθυμείτε να γίνετε
μέρος της κοινωνίας μας, να
μάθετε την γλώσσα μας.
Οι περισσότεροι Αυστραλοί
πιστεύουν στο Θεό. Αυτό δεν
είναι κάποια Χριστιανική, δεξιά
πολιτική προπαγάνδα, αλλά
ένα γεγονός, επειδή Χριστιανοί
άνδρες και γυναίκες βασισμένοι
στα Χριστιανικά ιδεώδη, ίδρυσαν
αυτό το έθνος, και αυτό είναι
πλήρως εξακριβωμένο. Εάν ο
Θεός μας σας ενοχλεί, τότε σας
προτείνω να σκεφτείτε κάποιο
άλλο μέρος του πλανήτη σαν την
νέα σας πατρίδα, γιατί ο Θεός
είναι μέρος της κουλτούρας μας.
Θα
αποδεχτούμε
τις
πεποιθήσεις σας, και δεν θα τις
αμφισβητήσουμε. Αυτό που
επιθυμούμε εκ μέρους σας είναι
να αποδεχτείτε τις δικές μας
πεποιθήσεις και να ζήσετε σε
αρμονία και ειρήνη μαζί μας.
Αυτή είναι η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ,
Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ και Ο ΤΡΟΠΟΣ
ΖΩΗΣ ΜΑΣ και θα σας
επιτρέψουμε κάθε ευκαιρία να
τα απολαύσετε όλα. Αλλά, αφού
τελειώσετε με τις διαμαρτυρίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα Αγίου Γεωργίου διοργανώνει στις 9
Φεβρουαρίου 2013 το ετήσιο γεύμα για τα μέλη της (Membership Lunch), στη μικρή αίθουσα του Ελληνικού Κέντρου 4500
Arbutus Street. Νέα μέλη είναι ευπρόσδεκτα να έρθουν και θα
χαρούμε ιδιαίτερα να γνωρισθούμε.

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ
Για οικογενειακή του υπόθεση ο κ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
του Ηλία και της Σπυριδούλας, καταγωγή ΣΠΑΤΑ Αττικής.
Παρακαλείται όποιος τον γνωρίζει να τηλεφωνήσει στο γραφείο
μας και να αφήσει το τηλέφωνό του. Το τηλέφωνό μας είναι:
604-435-4580.
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Ένας έλληνας γράφει ιστορία Λονδίνο:Oι Financial Times αποθεώνουν
σε τεχνολογικές ανακαλύψεις Eλληνικό εστιατόριο
στην μακρινή Αυστραλία
Διθύραμβοι για την ελληνική κουζίνα, από τους Financial Times. Η Θεσσαλονικιά Χριστίνα Μουράτογλου
Ο oμογενής επιστήμονας, Σταν (Ευστράτιος) Σκαφίδας ψηφίστηκε από
την εφημερίδα «The Age» ως μια από τις κορυφαίες προσωπικότητες
της Αυστραλίας που... «θα γράψουν ιστορία στα χρόνια που έρχονται»,
χάρη στο γενετικό τεστ που ανακάλυψε και το οποίο μπορεί να
προβλέπει
αν ένα παιδί
διατρέχει
τον κίνδυνο
να
είναι
αυτιστικό.
Σύμφωνα
με την ανακάλυψη, το
γενετικό αυτό
τεστ θα είναι
διαθέσιμο
σε
πέντε
χρόνια
και
θα προβλέπει με ακρίβεια 70% αν ένα παιδί διατρέχει τον κίνδυνο
να είναι αυτιστικό, επιτρέποντας έτσι την έγκαιρη παρέμβαση
της επιστήμης για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η σχετική
μελέτη δημοσιεύτηκε στην ιατρική επιθεώρηση «Molecular Psychiatry». Ο Σταν Σκαφίδας γεννήθηκε το 1971 στη Μελβούρνη και
το «μικρόβιο» της τεχνολογίας το είχε από παιδί γι’ αυτό, όπως
αναφέρει, τα δώρα που ζητούσε είχαν πάντα σχέση με ηλεκτρονικές
μηχανές και υπολογιστές. Επισκέπτεται πολύ συχνά την Ελλάδα,
όπου ζουν οι περισσότεροι συγγενείς του, ενώ αναφέρει ότι και
οι δύο γονείς του είναι από την Ελλάδα. Σημειώνεται ότι ο Σταν
Σκαφίδας είναι σήμερα επικεφαλής της έρευνας στο NICTA (εθνικό
ερευνητικό κέντρο της Αυστραλίας) και κατέχει βραβεία αριστείας σε
τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. Το NICTA είναι σήμερα
το μεγαλύτερο κέντρο έρευνας για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς
προθέσεων διέγερσης του αμφιβληστροειδούς, δηλαδή του βιονικού
ματιού. Ο Σταν Σκαφίδας είναι, επίσης, ο συνεφευρέτης του AFH,
ενός κρίσιμου συστατικού της τεχνολογίας συνύπαρξης Bluetooth.
Μέχρι σήμερα, η AFH τεχνολογία έχει ενσωματωθεί σε πάνω από ένα
δισεκατομμύριο συσκευές Bluetooth και ο αριθμός αυτός αυξάνεται
συνεχώς. Κατέχει πάνω από είκοσι διπλώματα ευρεσιτεχνίας στον
τομέα της μικροηλεκτρονικής, στα ασύρματα και σε άλλα συστήματα
επικοινωνίας. Ο ίδιος λέει ότι ο πιο φιλόδοξος στόχος του είναι η
παροχή βιονικής όρασης μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Ο κ.
Σκαφίδας παραδέχεται ότι «χρειάζεται πολύ περισσότερη δουλειά»
αλλά «οι ανθρώπινες δοκιμές δεν είναι πολύ μακριά για μια συσκευή
που θα μπορούσε πραγματικά να χαρακτηριστεί πραγματικά θαύμα».

Έλληνας ναύαρχος Αρχηγός
του Βρετανικού Ναυτικού
Από τον Απρίλιο το Βρετανικό
Ναυτικό θα έχει Έλληνα
Αρχηγό! Ο Sir George Zambellas επελέγη για να αναλάβει
το τιμόνι του Βασιλικού
Ναυτικού,παραλαμβάνοντας
από τον Sir Mark Stanhope. Ο
George Zambellas που είναι
ελληνικής καταγωγής, από την
αεροδιαστημική
βιομηχανία
υπηρετεί στο Βασιλικό Ναυτικό
από το 1980 ενώ υπήρξε πιλότος
ελικοπτέρων το 1982.

Μαγική στιγμή! Η “χειραψία”
βρέφους με τον γιατρό την ώρα
της γέννας!
Ένα από τα μικρά θαύματα της καθημερινότητας που σε αφήνει
άναυδο. Μια φωτογραφία που κάνει τον γύρο του κόσμου μέσω
facebook από την στιγμή που ένα μωράκι βγαίνει από την κοιλιά
της μάνας του!
Η φωτογραφία τραβήχτηκε κατά την διάρκεια καισαρικής
για να γεννηθεί η μικρή Ναβέα. Χιλιάδες έχουν μοιραστεί την
φωτογραφία όταν η μικρή έπιασε το δάχτυλο του γιατρού!
Πως την μοιράστηκαν; Οι περήφανοι γονείς, την ανέβασαν στο
facebook για να την μοιραστούν με τους φίλους τους και πλέον
την μοιράζονται με όλο τον κόσμο.
Η Αλίσια Ατκινς από την Αριζόνα γέννησε την μικρή Νεβέα με

και ο σύντροφος της είναι ιδιοκτήτες του ελληνικού εστιατορίου “Mazi” που βρίσκεται στο Λονδίνο και
έχει τραβήξει τα βλέμματα και τις γαστρονομικές προτιμήσεις πολλών Βρετανών και όχι μόνο. Και όλα
αυτά, μέσα σε ένα μόλις χρόνο.
Το άρθρο κάνει λόγο για τη
ζωή του ζευγαριού και για
την επιτυχία του εστιατορίου
τους, ξεκινώντας από μια
“ελληνική” εικόνα. Ο πατέρας
της Χριστίνας, βρίσκεται
στο εξοχικό της οικογένειας
έξω από τη Θεσσαλονίκη και
καλλιεργεί κρίταμο, το αλμυρό
πράσινο χόρτο. Το κρίταμο,
αποστέλλεται στο Λονδίνο,
στο εστιατόριο που έχει η κόρη
του μαζί με τον σύντροφό της,
τον Γάλλο Adrien Carre στο
Notting Hill.

Οι Financial Times, αφού περιγράφουν τα μυστικά επιτυχίας του εστιατορίου, παρουσιάζουν και μια
“αποκλειστική” είδηση.
Το εστιατόριο καθιερώνει από τις 2 Φεβρουαρίου και brunch με αγαπημένο έδεσμα τη μπουγάτσα.
Μεταξύ άλλων θα σερβίρονται το ελληνικό hot dog (χοιρινό λουκάνικο με γραβιέρα, γλυκό μπέικον και
μαρμελάδα ντομάτας), πράσινη σαλάτα με ξερά σύκα και μανούρι.
“Όλα απέχουν τόσο από τα στεγνά άγευστα εδέσματα του πρωινού που σερβίρεται στις διακοπές μας στην
Ελλάδα”, αναφέρει το δημοσίευμα, που καλεί τους αναγνώστες του να βρεθούν στο χώρο του εστιατορίου,
αλλά και στη μικρή αυλή που διαθέτει.
Μια βραδιά στο Notting Hill
Το Μazi έχει γίνει αγαπημένο στέκι δημοσιογράφων και κριτικών τέχνης που δεν σταματούν να γράφουν
για αυτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι δημοσιεύματα για το εστιατόριο του Notting Hill υπάρχουν και σε
διεθνείς τίτλους που εκδίδονται στην Ταϊβάν, την Ολλανδία, Χονγκ Κόνγκ κ.α.
Επιπλέον, η Standard το συμπεριέλαβε στα 10 καλύτερα εστιατόρια της χρονιάς στο Λονδίνο, ενώ μπήκε
και στον κατάλογο του Michelin 2013 για τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία του Λονδίνου. Το περιοδικό
Οlive ανακήρυξε την Χριστίνα Μουράτογλου γυναίκα του μήνα στο τεύχος Νοεμβρίου.
Κοντά στο ελληνικό εστιατόριο, βρισκόταν παλιά το Κυπριακό “Costas Grill”. “Σαν Ελληνίδα που ζει στο
Λονδίνο, μου έλειπε η ελληνική κουζίνα. Δεν υπήρχε ούτε ένα ελληνικό εστιατόριο για να μπορώ να πάω
να φάω”, δηλώνει η ιδιοκτήτρια του “Mazi”.
Καινοτομία και παράδοση
Το εστιατόριο, πέραν από ελληνική κουζίνα για την οποία είναι υπεύθυνοι οι σεφ Γιώργος Βενιέρης και
Αθηναγόρας Κωστάκος (νικητής του “Top Chef” του ΑΝΤ1), προσφέρει μια μεγάλη γκάμα από ελληνικά
κρασιά, στα οποία συμπεριλαμβάνεται το Βινσάντο Σαντορίνης. Παράλληλα, στο μενού υπάρχει η
μαστίχα Χίου και τσάι από τον Όλυμπο.
Στα κυρίως πιάτα, τα signature dishes, υπάρχουν μπακαλιάρος φρικασέ, αστακός με πάστα αρωματισμένη
με βασιλικό και Μεταξά μπράντι.
Το ζευγάρι επενδύει στη λογική των μεζέδων που μπορούν να μοιραστούν οι παρέες, ενώ έχει εισάγει
την πρωτότυπη ιδέα των jars. Πρόκειται για βάζα μαρμελάδας που χρησιμοποιούνται για να σερβίρουν
διαφορετικούς μεζέδες:
Ντολμάδες, ταραμοσαλάτα, τη δική τους σπανακόπιτα (φύλλα κρούστας με σπανάκι και φέτα), γίγαντες
Πρεσπών με παστουρμά κ.ο.κ. Τα πιάτα αλλάζουν συνεχώς ανάλογα και με την εποχή.
Η οικονομική κρίση και στο Λονδίνο
Εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης, το ζευγάρι παραδέχεται ότι λαμβάνει καθημερινά βιογραφικά Ελλήνων
που θέλουν να εργαστούν ως σερβιτόροι.
Οι ίδιοι τονίζουν μάλιστα, ότι τα ελληνικά υλικά που χρησιμοποιούν όπως το λάδι και η φέτα, είναι
ιδιαιτέρως ακριβά. Η επιτυχία τους πάντως, τους έχει φέρει προτάσεις από ξενοδοχεία και άλλα εστιατόρια
για να συνεργαστούν και να επεκτείνουν την επιχείρηση τους. “Δεν είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο
ακόμα”, λέει η κ. Μουράτογλου στους FT.
καισαρική στις 9 Οκτωβρίου.
Ο
σύζυγός
της
Ράντι
απαθανάτισε την στιγμή που
το μωρό τους “πιάστηκε” από
το χέρι του γιατρού για να βγει
στην κόσμο!
“Ο γιατρός με φώναξε και
μου είπε: “Ε! Μου άρπαξε το
δάχτυλο!”, είπε ο πατέρας και
έτρεξε πήρε την φωτογραφική
μηχανή και τράβηξε την
φωτογραφία.
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Μνημόνιο είναι νεκρό Αυτόν τον Αλέξη κάπου
τον ξέρουμε ...
και θα το θάψουμε

Τσίπρας: Το
REPORTER | 28.01.2013
Ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε
στις επιθέσεις που δέχεται
από τη Νέα Δημοκρατία
τονίζοντας πως δεν λέει άλλα
μέσα κι άλλα έξω από την
Ελλάδα, για να υπογραμμίσει
πως επιμένει στη θέση του για
κατάργηση του Μνημονίου.

Σε συνέντευξη που έδωσε
στη ΝΕΤ και την Έλλη
Στάη, ο πρόεδρος της
Αξιωματικής αντιπολίτευσης
τόνισε
μάλιστα
πως
ακριβώς αυτό είπε και στις
ΗΠΑ, όπου βρέθηκε τις
προηγούμενες ημέρες. “Τους
είπα πως το Μνημόνιο είναι νεκρό και θα το θάψουμε”, τόνισε, προσθέτοντας ακόμη πως θα υπάρξει
επαναδιαπραγμάτευση για τη Δανειακή σύμβαση.
Ακόμη τόνισε χαρακτηριστικά πως «…θα είχα τρελαθεί, εάν έπαιρνα στα σοβαρά την κριτική, που μου
ασκούν για τα ταξίδια που κάνω».
«Η δική μας θέση είναι σταθερή σε όλα τα μήκη κα πλάτη του πλανήτη, να υπερασπιστούμε τη χώρα»,
είπε ακόμη ο κ. Τσίπρας.
Για τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν τη ΝΔ πάνω από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε πως τον
προβληματίζουν, αλλά δήλωσε βέβαιος πως το κόμμα του θα είναι ο νικητής των επόμενων εκλογών.
Στο θέμα της βίας, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως δεν θα δείξει καμία ανοχή σε κάθε μορφή παραβατικότητας,
υποστηρίζοντας, πάντως, πως το θέμα που δημιουργήθηκε με τις Βίλες ήταν καθαρά επικοινωνιακό.
Σε ερώτηση για τις απεργίες τόνισε πως είναι αντίθετος με την τακτική της κυβέρνησης και στηρίζει
τους εργαζόμενους, οι οποίοι προσπαθούν να διασφαλίσουν τα κεκτημένα τους.
Για το ζήτημα που προέκυψε με τη δήλωση Κουράκη για τους μισθούς των ιερωμένων, ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε πως ήταν απλώς μία πρόταση στο πλαίσιο ενός συνεδρίου, που είχε θέμα
τις σχέσεις του Κράτους με την Εκκλησία. Πρόσθεσε ακόμη πως με ανάλογο τρόπο πληρώνονται οι
κληρικοί σε χώρες, όπως η Ιταλία και η Γαλλία.
Ο κ. Τσίπρας είπε, πάντως, πως αυτή δεν είναι η θέση του κόμματός του, το οποίο έχει αποφασίσει να
κάνει διάλογο με την ηγεσία της Εκκλησίας για να δώσει λύση στο συγκεκριμένο θέμα.
Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως στόχος του είναι να ενώσει τον Ελληνικό λαό και όχι να τον
διχάσει, όπως κάνει σήμερα η Κυβέρνηση.
Κλείνοντας, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε πως ζητάει εκλογές, υποστηρίζοντας πως όσο πιο γρήγορα
γίνουν, τόσο καλύτερο θα είναι για τον Ελληνικό λαό. Δήλωσε σίγουρος για νίκη του κόμματός του
και είδε συνεργασίες με νέες δυνάμεις της κεντροαριστεράς που είναι σίγουρος πως θα δημιουργηθούν.

Επίδειξη μόδας για παπάδες!
Το ράσο μπορεί να μην κάνει
τον παπά, αλλά μπορεί σίγουρα
να κάνει τη στιλιστική διαφορά!
Αυτό τουλάχιστον απέδειξε η
επίδειξη πρωτότυπων αμφίων
που
πραγματοποιήθηκε
σε
έκθεση ιερατικού εξοπλισμού
στη Βρετανία. Πέντε εφημέριοι
παρουσίασαν τα νέα σχέδια
εκκλησιαστικού ενδύματος που
κάλυπταν όλα τα χρώματα, αλλά
και όλες τις περιστάσεις που
περιέχονται στο εκκλησιαστικό
ημερολόγιο. Τα τολμηρά σε
χρώματα και σχέδια ράσα έγιναν
δεκτά με ενθουσιασμό από
τους εκατοντάδες ιερείς που
παρευρέθηκαν στην επίδειξη
όπου παρουσιάστηκαν επίσης και
σταυροί, όπως και άλλου είδους
ιερατικά περιδέραια. Επίσης, δεν έλειψαν και οι στιλιστικές προτάσεις για πιο «πρόχειρα ράσα» που
απευθύνονται στους πολυάσχολους και αεικίνητους ιερείς. Ο υπεύθυνος της έκθεσης, που έγινε στο
Μπρίστολ και διήρκεσε δύο μέρες, Στιβ Γκόνταρ επιβεβαίωσε ότι το ενδιαφέρον του κοινού ήταν πολύ
μεγάλο για τα πρωτότυπα άμφια, οι τιμές των οποίων κυμαίνονται από 35 έως 1.200 ευρώ. «Τα άμφια
που παρουσιάστηκαν σχεδιάστηκαν από ανθρώπους που ειδικεύονται στο ιερατικό ένδυμα. Σχεδιάζουν
οτιδήποτε χρειάζονται οι ιερείς, από τις πουκαμίσες τους και τα κολάρα τους μέχρι τα αρχιεπισκοπικά
άμφια» προσέθεσε. Στο σόου παρουσιάστηκαν συνολικά είκοσι κομμάτια που έφεραν την υπογραφή
των Hayes and Finch, αλλά και της Juliet Hemingray, η οποία δημιουργεί ιερατικό ένδυμα εδώ και
τριάντα τρία χρόνια και σχεδίασε μεταξύ άλλων τα άμφια για την ενθρόνιση του πρώην αρχιεπισκόπου
του Κάντερμπερι, Τζορτζ Κάρεϊ. Οσο για τα... μοντέλα, πρώτη βγήκε στην πασαρέλα η 24χρονη Μπεθ
Αλισον, εκπαιδευόμενη ιερέας, φορώντας ένα περιδέραιο της εταιρείας ιερατικών κοσμημάτων Silverfish
Jewellery κι ένα μεταξωτό μοβ φαιλόνιο της Hemingray. Την ακολούθησε ο συνταξιούχος αιδεσιμότατος
Τομ ΜακΜίκιν, ο οποίος φορούσε ένα χρυσό φαιλόνιο της ί [Τα ράσα του ιερέα, με τα ανοιξιάτικα
μοτίβα, έκλεψαν την παράσταση.] ίδιας δημιουργού, στολισμένο με κρύσταλλα Swarovski. Ο ιερέας,
όπως αποκάλυψε, πάντα πίστευε ότι οι ιερείς πρέπει να φορούν ανοιχτά και λαμπερά χρώματα και όχι
τα καταθλιπτικά μαύρα. Τις εντυπώσεις ωστόσο έκλεψε και το πασχαλινό άμφιο που παρουσίασε ένας
άλλος ιερέας, το οποίο είναι στολισμένο με σκηνή της ανοιξιάτικης υπαίθρου, στην οποία κυριαρχούν
πεταλουδίτσες, λαγουδάκια και προβατάκια..

Του Δημήτρη Ρομποτή*

Εις τον απόηχον της επισκέψεως του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλέξη
Τσίπρα, στις ΗΠΑ θά’λεγα πως είναι σχετικά νωρίς για μία ολοκληρωμένη
πολιτική αποτίμηση, καθότι ακόμη τελούν εν ισχύη οι αρχικές εντυπώσεις.
Ουσία προκύπτει εφόσον εξανεμιστούν και μπορέσουμε να δούμε τί έχει
μείνει, ποιό είναι το «εκστράκτ», η γρανίτα, αν θέλετε. Ωστόσο, υπάρχουν
περιθώρια για κάποιες διαπιστώσεις εφόσον δεν αρκεστεί κανείς στην
πεπατημένη των προσεγγίσεων και προσπαθήση να δη πτυχές οι οποίες μένουν
στο απυρόβλητο του λεγομένου δημοσίου λόγου διότι δεν εξυπηρετούν
την ανούσια ανακύκλωση έωλων ηλιθιοτήτων οι οποίες υποβιβάζουν τη
νοημοσύνη της κοινής γνώμης στο επίπεδο των κομμάτων που υποτίθεται ότι
την εκπροσωπούν (παρεπιπτόντως, το ίδιο ισχύει και για τις ΗΠΑ)!
Με βάση λοιπόν το δείγμα γραφής, φοβάμαι πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν
πέρασε τις εξετάσεις, δεν εκμεταλλεύτηκε τη δυνατότητα που του παρήχε η
επίσκεψη και οι επαφές για να εκπέμψη το είδος σήματος που θα έπειθε τους
συνομιλητές του αφενός αλλά και Ελληνες ψηφοφόρους καχύποπτους μα και
αρκετά καλοπροαίρετους «to give him a chance», ότι έχει τις δυνάμεις και τη
βούληση να αποτινάξη τα λέπια του παλαιοκομματισμού από όπου κι’ο ίδιος
προέρχεται, είτε του αρέσει είτε όχι, και να εκφέρη όχι απλά μια αλλιώτικη
πρόταση, αλλά μια επαναστατική εκδοχή η οποία για να είναι τέτοια θα
αρκούσε να εξέφραζε ...τα αυτονόητα! Μπορεί σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων
το τεστ να αφορούσε στο αν θα έπειθε την αμερικανική πολιτική τάξη ότι
δεν είναι το «τέρας» που τον εμφανίζουν τα μέσα ενημερώσεως, πως δεν
εμφορείται από ιδέες που απειλούν να βάλουν ...Μολότωφ στα αβαθή θεμέλια
της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ενωσης και ότι γενικά δεν είναι ο απρόβλεπτος
παράγοντας Χ που μπορεί να προκαλέση χίλια μύρια προβλήματα. Ωστόσο,
αν ήρθε με σκοπό κυρίως να διασκεδάση αυτές τις εντυπώσεις, μάλλον έχασε
τον χρόνο του γιατί οι Αμερικανοί γνωρίζουν ότι πρόκειται για «μούφα»,
περί διαφημιστικών μηνυμάτων για εσωτερική κατανάλωση από μια μερίδα
Ελλήνων ψηφοφόρων που δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί αν η Αριστερά
είναι μάνα, γυναίκα ή ερωμένη! Για τους Αμερικανούς ο διαλακτικότερος
Τσίπρας της επισκέψεως δεν ήταν παρά επιβεβαίωση της γνώμης που είχαν,
σε καμμία περίπτωση έκπληξη ... Ο αγαπητός, λοιπόν, Αλέξης κατέδειξε
ότι δεν είναι τίποτα από όσα του προσάπτουν, αλλά ένας ακόμη απόλυτα
προβλέψιμος φέρελπις της εξουσίας στα ίδια μέτρα και σταθμά με τους
προκατόχους του. Ο λόγος, η ευφυία, η επαναστατική (και μ’αυτό δεν
εννοώ φυσικά κουκουλοφόρους, εξεγέρσεις, εκρήξεις ή βόμβες Μολότωφ)
προσέγγιση των σημερινών προβλημάτων, έξω και πέρα από τα πλαίσια της
καθεστηκυίας μετριότητας, εξέλιψε πλήρως και αντ’αυτού προέκυψε μια
ανασημένη έκθεση ιδεών Γ’ Γυμνασίου σε συνδυασμό με μία γενναιόδωρη
δημοσιοσχεσίτικη στροφή για να μην αφήση αμφιβολία στους Αμερικανούς
ότι το παλαιό ΠΑΣΟΚ μετεμψυχώθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ! (Ολοι οι προκάτοχοί
του πριν γίνουν χαλίφηδες στη θέση του χαλίφη ακούγονταν ακριβώς το ίδιο
όταν έρχονταν στις ΗΠΑ. Τους παρακολουθώ από το 1988.)
Αν η εξουσία φθείρη όπως λένε, τότε και η προοπτική της εξουσίας
διαφθείρει. Αυτό είναι κατανοητό και κανείς δεν θα περίμενε από τον κ.
Τσίπρα να αποδειχτή υπεράνθρωπος. Ο Οδυσσέας για να αντέξη το τραγούδι
των Σειρήνων είπε στους συντρόφους του να τον δέσουν στο κατάρτι του
πλοίου. Ο Αλέξης έχει μεν συντρόφους αλλά δεν έχει πλοίο, μόνο πλοιάρια
που συνιστούν τον ΣΥΡΙΖΑ, κανένα από τα οποία δεν είναι αρκετά μεγάλο
για να σηκώνη κατάρτι. Υπ’αυτή την έννοια είναι κατά πολύ πιο ευάλωττος
στις διάφορες Σειρήνες. Το πλοιάριο επί του οποίου επιβαίνει είναι μάλλον
αναψυχής παρά μπουρλότο ...
Εν προκειμένω όμως, φαίνεται ότι δεν υπάρχει ούτε η πρόθεση για κάτι
ουσιαστικά διαφορετικό, ανήκει ολοκληρωτικά στο σύστημα που τον
ανέδειξε, το «ντισέντ» του είναι προκάτ! Μοιάζει σαν γιαλαντζί άθεος που
εργάζεται σε θρησκευτική οργάνωση για να βγάζη το ψωμί του. Μιλώντας
στο εν Νέα Υόρκη Γραφείο Τύπου της Ελλάδος παρομοίασε τον ΣΥΡΙΖΑ με
τους καταδιωγμένους διανοούμενος του Μεσαίωνα χωρίς να αντιλαμβάνεται
ότι ανήκει κι’αυτός στους «ιεροεξεταστές» και το μόνο που απαιτεί είναι
το «δικαίωμα» να δικάση και να καταδικάση! Ο λόγος του είναι βαθύτατα
«θρησκευτικός» όχι ριζοσπαστικός, γεμάτος κοινότοπα αξιώματα και
απριορισμούς που θα έπνιγαν κάθε συνειδητά ελεύθερο άνθρωπο.
Βέβαια, δεν θα είναι ο πρώτος στη σύγχρονη ελλαδική ιστορία που από
βάρκα θα κληθή να κουμαντάρη υπερωκεάνειο καθ’οδόν προς το παγόβουνο.
Αφήστε δε το πλήρωμα που θα πρέπη να μάθη από το επερχόμενο ναυάγιο
αντί να το αποφύγη. Η πορεία του μοιάζει προδιαγεγραμμένη και όπως
του είπαν κατά τη συνάντηση με τη συντακτική ομάδα των Τάιμς της Νέας
Υόρκης θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος! Θαυμαστή πορεία,
αν σκεφτή κανείς πως μέχρι πέρυσι αγωνιούσε αν το κόμμα του θα μπή στη
Βουλή. Ομως κι’ο Σαμαράς έφτασε στο χείλος της πολιτικής εξαφάνισης
αλλά τώρα είναι πρωθυπουργός. Στις κατ’ουσίαν τριτοκοσμικές χώρες τέτοια
«θαύματα» είναι στην ημερήσια διάταξη κι’όσο πιο φελός είναι κανείς τόσο
μεγαλύτερες πιθανότητες έχει να κρατηθή στην επιφάνεια. Επιπλέον, στο
κομματικό παιχνίδι η πρωθυπουργία με τη συνταγματικά κατωχυρωμένη
παντοδυναμία της είναι η πεμπτουσία όχι η αρχή της εκλογικής επιτυχίας.
Για αυτό ένας ένας που βγαίνει ψάχνεται αμήχανος και ζυγίζει εσωκομματικά
βάρη αντί να τα αφήση να πέσουν όπως το έρμα που αφήνει το αερόστατο να
πετάξη. Σου λέει (το κάθε ψώνιο) και δυο μέτρα να σηκωθή από το έδαφος,
πτήση είναι ...
Ωστόσο, έχει ακόμα καιρό να μας εκπλήξη ο Αλέξης Τσίπρας αν το θελήση
κι’αν καταφέρη να βγη από το «τράνς» του φλερτ με την εξουσία. Μέχρι
τώρα πάντως, το έργο το έχουμε ξαναδεί και εν αντιθέσει με τις δυνατότητες
που παρέχει η ελλαδική τηλεόραση, δεν μπορούμε να γυρίσουμε το κανάλι
στα ...τούρκικα!
Ο Δημήτρης Ρομποτής είναι δημοσιογράφος και εκδότης του περιοδικού
ΝΕΟ (neomagazine.com) με έδρα τη Νέα Υόρκη.
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Μοσχαράκι με κολοκύθα, κονιάκ
και πορτοκάλι στην κατσαρόλα
11.01.2013
Συνταγή Νένα Ισμυρνόγλου
Φωτογραφίες Γιώργος Δρακόπουλος
Η Νένα έχει κέφια και φτιάχνει ένα εξαίσιο
μαγειρευτό μοσχάρι. Χάρμα ιδέσθαι και
γεύεσθαι.
Υλικά
• 1.200 γρ. μοσχαρίσια ελιά, κομμένη σε
κομμάτια των 100 γρ.
• 1½ κιλό κολοκύθα, καθαρισμένη και
κομμένη σε κομμάτια περίπου 3x3 εκ.
(υπάρχει και έτοιμη, καθαρισμένη κολοκύθα
σε δισκάκια στο τμήμα μαναβικής μεγάλων
σούπερ μάρκετ)
• 2 μέτρια ξερά κρεμμύδια, σε ψιλά καρέ
• 3 σκελίδες σκόρδου, χοντροκομμένες
• 1/3 φλιτζ. τσαγιού ελαιόλαδο
• 2/3 φλιτζ. τσαγιού κονιάκ
• 2 φλιτζ. τσαγιού χυμός πορτοκαλιού
• χυμός από 1 λεμόνι
• 1 γαρίφαλο
• 1 μικρό ξυλάκι κανέλα
• 1 φύλλο δάφνης
• 1/4 κουτ. γλυκού τριμμένο μοσχοκάρυδο
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Μερίδες 4
Προετοιμασία 30΄ Μαγείρεμα 1½ ώρα
Διαδικασία Αλατοπιπερώνουμε το κρέας, το
σκεπάζουμε με μεμβράνη και το αφήνουμε
στο ψυγείο να τραβήξει το αλάτι και να
νοστιμίσει, μέχρι να το χρησιμοποιήσουμε.
Ζεσταίνουμε το λάδι σε μια φαρδιά
κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά και ρίχνουμε
τα κρεμμύδια, το γαρίφαλο, την κανέλα,
τη δάφνη, αλάτι και φρεσκοτριμμένο
πιπέρι. Σοτάρουμε για περίπου 3 λεπτά,
ανακατεύοντας. Με μια τρυπητή κουτάλα
μεταφέρουμε τα κρεμμύδια σε ένα πιάτο
και βάζουμε στην κατσαρόλα το κρέας. Το
σοτάρουμε να πάρει χρώμα από όλες τις
πλευρές (για περίπου 4-5 λεπτά). Προσθέτουμε το σκόρδο και τα
σοταρισμένα κρεμμύδια, συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 2-3 λεπτά
και σβήνουμε με το κονιάκ. Οταν εξατμιστεί, μετά από 2-3 λεπτά,
προσθέτουμε το χυμό
λεμονιού, το 1 φλιτζ.
τσαγιού χυμό πορτοκαλιού
και 1/2 φλιτζάνι νερό.
Μόλις τα υγρά πάρουν
μια καλή βράση,
χαμηλώνουμε τη φωτιά,
σκεπάζουμε με το καπάκι
και σιγοβράζουμε για
περίπου 1 ώρα. Κατά τη
διάρκεια του μαγειρέματος
ελέγχουμε και, αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό.
Οταν περάσει η 1 ώρα μαγειρέματος του κρέατος, δυναμώνουμε τη
φωτιά, τακτοποιούμε τα κομμάτια της κολοκύθας στην κατσαρόλα,
προσθέτουμε το μοσχοκάρυδο και τον υπόλοιπο χυμό πορτοκαλιού
και, όταν πάρει πάλι μια γερή βράση το φαγητό, χαμηλώνουμε τη
φωτιά και σιγοβράζουμε με ξεσκέπαστη κατσαρόλα για 15 - 20
λεπτά ακόμα ή μέχρι να μαλακώσει η κολοκύθα και να δέσει η
σάλτσα. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό. Αφήνουμε το
φαγητό μας να ξεκουραστεί για λίγο, πετάμε την κανέλα, τη δάφνη
και το γαρίφαλο και σερβίρουμε. Συνοδεύουμε με ζεστό χωριάτικο
ψωμί.
Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Εύκολη τυρόπιτα χωρίς φύλλο
08.01.2013
Επιμέλεια Ντίνα Νικολάου
Φωτογραφίες Γιώργος
Δρακόπουλος
Ελαφριά, αρωματική και
πεντανόστιμη, χωρίς ζυμώματα
και άνοιγμα φύλλου. Μέσα σε
20 λεπτά είναι έτοιμη για τον
φούρνο.
Υλικά
• 750 γρ. γάλα

• 1 φλιτζ. τσαγιού πολέντα
(σιμιγδάλι καλαμποκιού - στα
ράφια με τα άλευρα μεγάλων
σούπερ μάρκετ)
• 1½ φλιτζ. τσαγιού λευκό
τυρί άλμης με χαμηλά λιπαρά,
θρυμματισμένο
• 1 φλιτζ. τσαγιού κατίκι
• 1 κουτ. γλυκού μπέικιν
πάουντερ

• 200 γρ. ρεγκάτο με χαμηλά
λιπαρά, τριμμένο
• 3 αυγά, προτιμάμε βιολογικά,
ελαφρώς χτυπημένα
• 1 φλιτζ. τσαγιού φύλλα
μαϊντανού, ψιλοκομμένα
• 1 κουτ. γλυκού δυόσμος ξερός,
τριμμένος
• 100 ml ελαιόλαδο
• αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
• πάπρικα σε νιφάδες
Μερίδες 4-6
Προετοιμασία 20΄ Ψήσιμο 40΄45΄
Διαδικασία
Προθερμαίνουμε το φούρνο
στους 180° C. Σε ένα μεγάλο
μπολ ανακατεύουμε με τον
αυγοδάρτη τα αυγά με το λευκό

τυρί και το κατίκι. Σε ένα άλλο
μπολ ανακατεύουμε την πολέντα
με το μπέικιν πάουντερ. Σε
ένα κατσαρολάκι ζεσταίνουμε
το γάλα σε χαμηλή φωτιά και
ρίχνουμε σιγά-σιγά το μείγμα
πολέντας-μπέικιν πάουντερ,
ανακατεύοντας συνεχώς με
έναν αυγοδάρτη. Μόλις πήξει
το μείγμα, το αδειάζουμε στο
μπολ με τα αυγά και τα τυριά,
προσθέτουμε το μαϊντανό,
το δυόσμο και την πάπρικα,
αλατοπιπερώνουμε και
ανακατεύουμε. Αλείφουμε με το
μισό ελαιόλαδο ένα μέτριο ταψί,
απλώνουμε μέσα το μείγμα,
πασπαλίζουμε με το τριμμένο
ρεγκάτο και περιχύνουμε με
το υπόλοιπο ελαιόλαδο για να
κάνει κρούστα. Ψήνουμε για 4045 λεπτά. Την σερβίρουμε ζεστή
σε κομμάτια και συνοδεύουμε
με μια λαχανοσαλάτα.
Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ποιοτικές Κατηγορίες
Ελαιολάδου
Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι
του Κοινοτικού Κανονισμού
865/04 «σχετικά με την Κοινή
Οργάνωση Αγοράς Ελαιολάδου
και Επιτραπέζιων Ελιών» οι
ποιοτικές
κατηγορίες
των
ελαιολάδων και των πυρηνελαίων
επιτρέπεται να διακινούνται και
να πωλούνται ενδοκοινοτικά,
εφόσον
περιγράφονται
και
ορίζονται ως εξής:
1. Παρθένα Ελαιόλαδα
Έλαια που λαμβάνονται από τον
ελαιόκαρπο μόνο με μηχανικές
μεθόδους ή άλλες φυσικές
επεξεργασίες, με συνθήκες που
δεν προκαλούν αλλοίωση του
ελαίου και τα οποία δεν έχουν
υποστεί καμία άλλη επεξεργασία
πλην
της
πλύσης,
της
μετάγγισης, της φυγοκέντρισης
και της διήθησης. Εξαιρούνται
τα έλαια που λαμβάνονται με
διαλύτες, με βοηθητικές ύλες
παραλαβής που έχουν χημική ή
βιοχημική δράση, ή με μεθόδους
επανεστεροποίησης ή πρόσμειξης
με έλαια άλλης φύσης. Τα
έλαια αυτά κατατάσσονται και
ταξινομούνται αναλυτικά με τις
ακόλουθες ονομασίες:
α)
Εξαιρετικό
Παρθένο
ΕλαιόλαδοΤο ελαιόλαδο, του
οποίου η περιεκτικότητα σε
ελεύθερα λιπαρά οξέα (οξύτητα),

δεν υπερβαίνει τα 0,8 g ανά 100
g (0,8%) και τα άλλα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά
του
είναι
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
για την κατηγορία αυτή.
β) Παρθένο Ελαιόλαδο
Το ελαιόλαδο η οξύτητα του
οποίου δεν υπερβαίνει το
2,0% και τα άλλα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά
του
είναι
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
για την κατηγορία αυτή.
γ) Ελαιόλαδο Λαμπάντε
Το ελαιόλαδο του οποίου η
οξύτητα είναι μεγαλύτερη του
2,0% και τα άλλα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά
του
είναι
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
για την κατηγορία αυτή.
2. Εξευγενισμένο Ελαιόλαδο
Το ελαιόλαδο που λαμβάνεται
από τον εξευγενισμό παρθένων
ελαιολάδων, η οξύτητα του
οποίου δεν υπερβαίνει το
0,3 % και τα άλλα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά
του
είναι
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
για την κατηγορία αυτή.
3.
Ελαιόλαδο-αποτελούμενο
από εξευγενισμένα ελαιόλαδα
και παρθένα ελαιόλαδα.
Το έλαιο που λαμβάνεται από
ανάμειξη
εξευγενισμένου
ελαιολάδου και παρθένων
ελαιολάδων,
εκτός
από
το
ελαιόλαδο
λαμπάντε,
η οξύτητα του οποίου δεν
υπερβαίνει το 1,0% και τα
άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του είναισύμφωνα με τα
προβλεπόμενα για την κατηγορία
αυτή.
4. Ακατέργαστο Πυρηνέλαιο
Το έλαιο που λαμβάνεται από
τους πυρήνες της ελιάς,κατόπιν
επεξεργασίας
με
διαλύτες
ή με φυσικά μέσα ή το
έλαιο που αντιστοιχεί (με
εξαίρεση ορισμένα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά) σε ελαιόλαδο
λαμπάντε.

5. Εξευγενισμένο Πυρηνέλαιο
Το έλαιο που λαμβάνεται από τον
εξευγενισμό του ακατέργαστου
πυρηνελαίου, η οξύτητα του
οποίου δεν υπερβαίνει το
0,3% και τα άλλα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά
του
είναι
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
για την κατηγορία αυτή.
6. Πυρηνέλαιο
Το έλαιο που λαμβάνεται από
ανάμειξη
εξευγενισμένου
πυρηνελαίου και παρθένων
ελαιολάδων, εκτός
από το ελαιόλαδο λαμπάντε,
η οξύτητα του οποίου δεν
υπερβαίνει το 1,0% και τα
άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
τουείναι σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα για την κατηγορία
αυτή.
Σήμανση του Ελαιολάδου
στο στάδιο του λιανικού
εμπορίου
Οι περιγραφές στη σήμανση και
οι ορισμοί του ελαιολάδου είναι
υποχρεωτικοί, χρησιμοποιούνται
δε εκτός από το ενδοκοινοτικό
εμπόριο και στο εμπόριο με τις
τρίτες χώρες, εφ΄ όσον είναι
συμβατές με τους διεθνείς
υποχρεωτικούς
κανόνες
(Εμπορικό Πρότυπο Διεθνούς
Συμβουλίου Ελαιολάδου ΔΣΕ,
Codex Alimentarius). Σύμφωνα
με το άρθρο 4§2 και το παράρτημα
I του Κανονισμού 865/04, στο
στάδιο του λιανικού εμπορίου
επιτρέπεται να διατίθενται μόνο
τα ελαιόλαδα των παρακάτω
ποιοτικών κατηγοριών:
- Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο
- Παρθένο Ελαιόλαδο
- Ελαιόλαδο – αποτελούμενο
από εξευγενισμένα
Ελαιόλαδα
και
παρθένα
ελαιόλαδα.
- Πυρηνέλαιο.

Συνθήκες παραγωγής του ελαιολάδου
«Εξαγωγή εν ψυχρώ» «Cold Extraction»
Αναγράφεται μόνο για τα εξαιρετικά παρθένα και τα παρθένα
ελαιόλαδα που λαμβάνονται σε θερμοκρασία μικρότερη από
270 C, από τα σύγχρονα φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία.
2.2.2 Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά Οι ενδείξεις των
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών
–Panel Test (άρωμα, γεύση, κλπ), μπορούν να αναγράφονται
μόνο αν βασίζονται σε αποτελέσματα που πιστοποιούνται
μέσω της προβλεπόμενης μεθόδου του Καν. (ΕΟΚ) 2568/91.
(Αφορά μόνο τα Εξαιρετικά Παρθένα και τα Παρθένα
Ελαιόλαδα).
Η δυνατότητα αναγραφής της ένδειξης αυτής αρχίζει από την
1η Ιουλίου 2008.
Οξύτητα, κλπ.
Η αναγραφή της οξύτητας (ή της ανώτατης οξύτητας) επιτρέπεται
μόνο αν συνοδεύεται από τις ενδείξεις του δείκτη υπεροξειδίων,
της περιεκτικότητας σε κεριά και της απορρόφησης στο
υπεριώδες φως (Κ), στο ίδιο πεδίο και με χαρακτήρες του αυτού
μεγέθους.
Διευκρινίζεται ότι οι μέγιστες οξύτητες για τις επί μέρους
ποιοτικές κατηγορίες ελαιολάδου, ισχύουν ως εξής:
- Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Max 0,8%
σε ελαϊκό οξύ
- Παρθένο Ελαιόλαδο Max 2,0%
σε ελαϊκό οξύ
- Ελαιόλαδο - αποτελούμενο… Max 1,0%
σε ελαϊκό οξύ
- Πυρηνέλαιο Max 1,0%
σε ελαϊκό οξύ
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Letter to Editor

Charging municipalities for
disaster relief deplorable
to gnomi
Dear editor,
When faced by natural disasters that put their lives at risk, Canadians depend on and expect our troops to protect them—yet the
Conservative government is sending mixed messages about charging municipalities and provinces when it provides this life-saving
emergency help.
Protecting Canadians has always been one of the core responsibilities of the Canadian Forces, who have proudly helped communities
faced with flooding, wildfires, hurricanes and other natural disasters. Troops helped to fight major forest fires in British Columbia
in 2003. Communities depend on the troops to provide assistance
quickly on a scale and with expertise no one can match.
Yet the Conservative government made a secret decision last July
to force local governments to foot the bill for emergency assistance. They never told municipalities or the public.
It’s part of the fiscal restraint announced in the last budget, cuts that
the Conservatives claimed were to “the back office” have turned
out to be to essential services. They need to be reminded that there
is only one taxpayer. The policy of billing a municipality that just
suffered a disaster is fiscal foolishness. The Conservatives know
the cost of everything and value of nothing.
Amid a growing outcry, Defence Minister Peter MacKay issued a
press release late at night claiming that there had been no change in
policy, neglecting to mention that his Department will now be creating a bill and forwarding it to another department for collection.
The effect is that the municipality or province will still be paying
twice – once through their general taxes, and a second time to the
federal government. While this policy may have already been on
the books, previous governments recognized that charging disasterstricken Canadians twice for the same service is unfair.
These mixed messages must stop. Canadians take care of one another in times of emergency, no questions asked. The Conservative
government must reverse this poorly thought-out policy immediately and give assurance to Canadians that it will not be stuck with
a bill from their own army when the next disaster strikes.
John McKay, MP
Liberal Party Defence Critic
john.mckay@parl.gc.ca

2013 Auto Show Drives
into the Vancouver
Convention Centre
March 26-31
Vancouver, BC – The Vancouver
International Auto Show, the
most important event for the
auto industry in British Columbia, returns to the Vancouver
Convention Centre, March
26-31, 2013. The leading global
manufactures will be onsite
showcasing the hottest models
and trends, with the latest design
and technology innovations.
The Vancouver Convention Centre offers patrons a spectacular
visual setting that is the perfect
showcase for the world-class
displays from the most powerful
brands on the road today. The
Auto Show is the largest single
event inviting consumers to literally get hands-on with the new
models.
Special features include the
SuperCars, a selection of exotic
cars designed for both luxury
and speed; Classic Alley, a
tribute to our shared automotive history and the summer’s
collector car shows; TruckCity, celebrating the latest truck
models and technology; and the
Red Line Stage, offering special
guest speakers and events.
Show Dates: March 26-31, 2013
Location: Vancouver Convention
Centre West
Show Hours: Tuesday – Thursday: 12:00pm – 10:00pm
Friday – Saturday: 10:00am –
10:00pm
Sunday: 10:00am – 6:00pm
Admission: General Admission:
$15.00
Seniors (65+): $10.00
Students (valid ID required):
$10.00 Children 7-12 (when accompanied by an adult): $4
Family Pass (2 adults and 2
children 12 and under): $30
Multi-Day Pass (good for any 2
days): $25
More Information: www.VancouverInternationalAutoShow.
com

More B.C. seniors to benefit from Better at Home
LANGLEY - Minister of State for Seniors Ralph Sultan joined the
United Way of the Lower Mainland to announce that the Better at
Home program is more than tripling the number of sites, adding
38 new locations including First Nations communities around the
province.
The Better at Home program is designed to help seniors age 65 and
older live in their own homes longer by providing simple services
delivered by local non-profit agencies. The program is managed by
the United Way of the Lower Mainland and funded by the government of British Columbia.
“Our government is committed to supporting seniors so that they
can stay at home as long as possible because that is what they
want,” said Sultan. “Better at Home is a program funded by this
government that helps seniors live at home longer - among friends,
family and neighbours - by providing simple services such as grocery shopping, friendly visits or snow removal.”
Better at Home will be developed and delivered by non-profit organizations, selected through a community engagement process. Five
communities have completed the community engagement process,
selected a non-profit operator and will be ready to offer services to
seniors this spring:
* Kamloops - Seniors Outreach Society. Projected start date for
some services: February 2013.
* Langley - Langley Senior Resources Society. Projected start date
for some services: April 2013.
* New Westminster - Seniors Services Society. Projected start date
for some services: April 2013.
* Penticton - Penticton and District Community Resources Society in partnership with South Okanagan Seniors Wellness Society.
Projected start date for services: April 2013.
* Sunshine Coast - Sunshine Coast Community Services Society.
Projected start date for some services: May 2013.
“We want to help seniors age with dignity and maintain their
quality of life,” said Michael McKnight, president and CEO of the
United Way of the Lower Mainland. “Better at Home helps seniors
stay engaged and independent. By providing seniors with the support they need, United Way helps prevent isolation, loneliness and
related health problems.”
Simple services provided by Better at Home may include friendly
visits, yard work, home repair, transportation to appointments,
snow shovelling, housekeeping, and grocery shopping. The
services are non-medical in nature and are supplemental to home
support services provided through health authorities such as personal hygiene assistance and help with medical needs or mobility.
Services are provided by a mix of volunteers and paid staff. Seniors
who receive services will pay a fee based on their income.
As part of Improving Care for B.C. Seniors: An Action Plan, the
B.C. government provided the United Way with $15 million to
establish and manage Better at Home. The community initiative is
a key part of the provincial Seniors Action Plan to respond to the
needs of seniors and an aging population in B.C.
Seniors will be able to access Better at Home services in 56 communities throughout British Columbia. For a full list of locations,
visit: www.betterathome.ca

www.contemporaryrailings.com
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Μπάσκετ: Πρωταθλητής χειμώνα ο Ολυμπιακός

ÁèëçôéêÜ
Ευρωλίγκα. Νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013
Ο Ολυμπιακός πέτυχε την τρίτη νίκη του στο Τοπ 16 της
Ευρωλίγκας, αφού επικράτησε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας της
Φενερμπαχτσε με 82-71.
Ο Ολυμπιακός έπαιξε καλό μπάσκετ κατά διαστήματα, είχε γενικά
καλή άμυνα και οι παίκτες του χαλάρωσαν στα τελευταία οκτώ
λεπτά, όταν η διαφορά ήταν στο +20. Βέβαια, οι παίκτες του
Ολυμπιακού ασφαλώς θα είχαν στο μυαλό τους και το ματς της
Δευτέρας με τον Παναθηναϊκό.
Τα προβλήματα των Ερυθρολευκων στην περιφέρεια έγιναν κατά τη διάρκεια του αγώνα περισσότερα.
Ο Βαγγέλης Μάντζαρης θα χάσει όπως είναι γνωστό όλη τη χρονιά λόγω του τραυματισμού του, αλλά
και στο 17’ σημειώθηκε επεισόδιο μεταξύ Λο και Σάτο με αποτέλεσμα και οι δυο να αποβληθούν με
ντισκαλιφιέ.
Ο Λο στο σημείο της αποβολής του (17’ ) είχε ήδη 12 πόντους (με 4/4διπ, 1/2 τρ, 1/2β) σε 12’41’’. Παρ’
όλα οι Ερυθρόλευκοι είχαν ένα εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο και έφτασαν τη διαφορά ακόμα και στο +20
(63-43 στο 28’).
Οι Ερυθρόλευκοι είχαν καλά ποσοστά στα δίποντα (24/38), αλλά ήταν αστοχοι στα σουτ τριών πόντων
(6/22) αλλά και τις βολές (16/27)! Επίσης, κυριάρχησαν κάτω από τα καλάθια (28-13 έναντι 23-7), είχαν έξι
κλεψίματα (ένανντι τεσσαρων), δέκα λάθη (΄’εναντι εννέα) και 15 ασιστ (έναντι επτά). Η Φενερμαπχτσε
τέλειωσε το ματς με 18/37 διπ, 7/20 τρίπ και 14/18 βολές.

Μυρτώ Τσιτσιού

Αήττητος τερμάτισε στην κορυφή της
βαθμολογίας του Πρωταθλήματος Ελλάδος ο
Ολυμπιακός, μετά το τέλος της πρώτης φάσης.
Με δύο βαθμούς λιγότερους και στη δεύτερη θέση
είναι ο Παναθηναϊκός, που εκτός της ήττας του
από την ομάδα του Πειραιά, τον ακολουθεί και
το «στραβοπάτημα» εναντίον του Ικάρου. Τρίτος

είναι ο Πανιώνιος, στην καλύτερη σεζόν της ιστορίας του συλλόγου
τα τελευταία 19 χρόνια, καθώς είχε 10 νίκες και μόλις 3 ήττες.
Μια θέση πίσω βρίσκεται
ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα του
ΑΓΟ
Ρεθύμνου
είναι
πέμπτη. Άρης και Ίκαρος
Καλλιθέας
ισοβαθμούν
στην έκτη θέση. Την 8άδα
συμπληρώνει το Περιστέρι,
σε μια επίσης πολύ καλή
σεζόν, καθώς έχει καταφέρει
να κερδίσει ματς-θρίλερ στο
τελευταίο δευτερόλεπτο και
να προσφέρει πολύ θέαμα.
Έπονται στη βαθμολογία
ο
ΚΑΟ
Δράμας,
ο
Απόλλων
Πάτρας,
ο
Κολοσσός Ρόδου και ο
Ηλυσιακός. Ενώ η Καβάλα
και ο Πανελευσινιακός
βρίσκονται στη ζώνη του υποβιβασμού.
MVP του πρώτου γύρου αναδείχθηκε ο Νίκος Παππάς. Ο 22χρονος
play-maker του Πανιωνίου, από την τρίτη κιόλας αγωνιστική, στην

Τα δεκάλεπτα: 23-24, 43-37, 68-49, 82-71
Ολυμπιακός: Χαινς 10, Λο 12(1), Αντιτς 4, Σπανούλης 14 (2/6τρ, 5ασ), Περπέρογλου 5(1), Σερμαντίνι 8,
Σλούκας 9, Πάουελ, Γκετσεβίτσιους 1, Πρίντεζης 13(1), Παπανικολάου 5 (1)
Φενέρμπαχτσε: Μακ Κάλεμπ 19 (2), Ερμίς 4, Σάτο, Τρίπκοβιτς 5 (1), Άντερσεν 18 (2), Πεκέρ 2, Σαβάς,
Μπατίστ, Κάραμαν 2, Μπογκντάνοβιτς 20 (2).

6η μεταγραφή ο ΠΑΟΚ - πήρε και τον Ολίσε
Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013
Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και
επίσημα ο Σεκού Ολίσε, σύμφωνα
με την επίσημη ανακοίνωση
της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η
έκτη μεταγραφή στην χειμερινή
περίοδο για τον ΠΑΟΚ και

την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για τον
δανεισμό, ως τις 30.06.2013, του
ποδοσφαιριστή Σεκού Ολίσε. Ο
Ολίσε, που επέλεξε το Νο 62 για
τη φανέλα του, γεννήθηκε στις 5
Ιουνίου 1990 στην Μονρόβια της

Λιβερίας και εκεί έκανε τα πρώτα
του ποδοσφαιρικά βήματα με
την ομάδα Εμπέντεϊ, πριν πάρει
το δρόμο για την Ευρώπη με
πρώτο σταθμό τη Δανία και την
Μίντιλαντ. Πολύ γρήγορα ήρθε
ο δανεισμός του στην ΤΣΣΚΑ
Μόσχας το καλοκαίρι του 2009
και λίγους μήνες αργότερα
αποκτήθηκε από την ρωσική
ομάδα με την οποία υπέγραψε
συμβόλαιο 5ετούς διάρκειας.
Στις 5 Σεπτεμβρίου 2010 έκανε
το ντεμπούτο του με την Εθνική
Ομάδα της Λιβερίας στον αγώνα
εναντίον της Ζιμπάμπουε (1-1)
και μέχρι σήμερα μετράει 12
συμμετοχές και 2 γκολ».
Πηγή: ΕΡΑΣΠΟΡ, ΑΠΕ

δεν προκύπτει μάλιστα αν θα
είναι και η τελευταία ως τις 8
το βράδυ που ολοκληρώνεται
η μεταγραφική περίοδος του
χειμώνα.
Ο
22χρονος
Λιβεριανός
επιθετικός της ΤΣΣΚΑ Μόσχας
προετοιμάζονταν με την ομάδα
της Μάλαγα μετά την συμφωνία
των δυο ομάδων για δανεισμό
του παίκτη για το επόμενο
πεντάμηνο.
Ο
Λιβεριανός
ποδοσφαιριστής έχει δώσει 19
παιχνίδια από τα τέλη Μαϊου
μέχρι σήμερα. Τα έντεκα
αφορούν το ρωσικό πρωτάθλημα
(σε όλα πέρασε ως αλλαγή),
δυο για το κύπελλο Ρωσίας, και
πέντε με τη φανέλα της Λιβερίας.
Τελευταίο επίσημο παιχνίδι του
στις 9 Δεκεμβρίου 2012.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
αναφέρει τα εξής:
«Η ΠΑΕ Π.Α.Ο.Κ. ανακοινώνει
την επίτευξη συμφωνίας με

αναμέτρηση στην Καβάλα έδειξε ποίος θα είναι ο… «αρχηγός»
καθώς είχε 32 πόντους, 8 rebound και 9 κερδισμένα foul. Μέχρι την
αυλαία της πρώτης φάσης, κατάφερε
να ξεπεράσει άλλες δύο φορές τους
30 πόντους. Στο πλαίσιο της τέταρτης
αγωνιστικής, απέναντι στον Κολοσσό,
στη Νέα Σμύρνη (31pts, 6reb, 5ass,
3st) και στο παιχνίδι στης Πάτρα που
κρίθηκε στη δεύτερη παράταση, για
την ένατη αγωνιστική (31pts, 5reb,
4ass). Μέσο όρο είχε 18 πόντους, 4
rebound, 3 assist και 2 κλεψίματα ανά
αγώνα. Δεύτερος καλύτερος παίκτης
ήταν ο συμπαίκτης του Παππά,
Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς, κι αυτός
κομμάτι της «χρυσής» γενιάς του
’90, ο οποίος είχε 13 πόντους, 7 rebound, 2 assist, 1 κλέψιμο και…
τουλάχιστον 1 θεαματικό κάρφωμα μέσο όρο ανά αγώνα!

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

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

Eλληνορθόδοξη παιδεία, κοντολογίς να πούµε, σηµαίνει
αξιοπρέπεια στον εαυτό µας. Σεβασµός στους προγόνους
µας. Αγάπη στην πατρίδα µας. Διορατικότητα. Σοβαρή και
προγραµµατισµένη ενατένιση του µέλλοντος, για να µη χαθεί
η γλώσσα µας. Η φυλή µας. Ο πολιτισµός µας. Η αλήθεια της
Ορθόδοξης πίστης µας.
Στον παγκόσµιο χάρτη σήµερα, η Ελλάδα γεωγραφικά είναι
µια πολύ µικρή χώρα. Μικρή χώρα, αλλά µε ένδοξη ιστορία.
Με απαράµιλλο πολιτισµό. Χώρα που έδωσε φως σε όλο τον
κόσµο. Ποια άλλη χώρα στον κόσµο µπορεί να καυχηθεί για
τόσο πανάρχαιο πολιτισµό; Για Οµήρους, για Σωκράτηδες, για
Πλάτωνες; Για τόσο λογική και σωστή γλώσσα;
Η παγκοσµιοποίηση έρχεται µε όλα της τα αγαθά και όλα της τα
κακά. Ολόκληρη η γη µε την πρόοδο της τεχνολογίας, ιδιαίτερα
στα Μέσα Ενηµέρωσης, έχει γίνει µια γειτονιά. Μέσα σ’αυτή την
παγκοσµιοποίηση -ίσως πολλοί δεν το καταλαβαίνουν- γίνεται
µια φοβερή πάλη. Πάλη για την επικράτηση των ιδεών, των
πολιτισµών, των γλωσσών. Δεν φαίνεται ότι τελικά θα επικρατήσει
σε όλο τον κόσµο µία γλώσσα, αλλά εάν επικρατήσει, γιατί να µην
είναι η Ελληνική, η οποία είναι η πιο σωστή και η πιο λογική.
Ξενητευτήκαµε για λόγους πολλούς και διάφορους. Δεν είναι του
παρόντος να τους αναφέρουµε. Στις νέες πατρίδες να θυµούµαστε
πάντοτε την στιγµή του αποχωρισµού µας από την Ελλάδα και την
ευχή της µάνας µας. Τις σκέψεις που είχαµε τότε. Τις υποσχέσεις
που δώσαµε.
Τα σηµερινά προβλήµατα της πατρίδας Ελλάδας είναι γνωστά σε
όλους. Και το µεγαλύτερο πρόβληµα δεν είναι το οικονοµικό, όπως
νοµίζουν οι πολλοί. Το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι ο φιλαυτισµός
των πολλών. Η έλλειψη αγάπης προς την Πατρίδα. Σεβασµού προς
τους προγόνους. Αξιοπρέπειας στους εαυτούς τους.
Γραµµατισµένοι και Μέσα Ενηµέρωσης –όχι όλοι βέβαια- που
θα έπρεπε να είναι οι φύλακες της γνησιότητας της ελληνικής
γλώσσας, επιτρέπουν την νοθεία της. Όχι µόνο την επιτρέπουν,
κάµνουν την νοθεία οι ίδιοι. Τους βλέπουµε και τους ακούµε
καθηµερινά, στις τηλεοράσεις που φθάνουν κι εδώ στις µακρινές
µας νέες πατρίδες.
Οταν βλέπεις και ακούς αυτά στα Ελληνικά Μέσα Ενηµέρωσης,
πώς να συγκρατήσεις εδώ την νέα γενιά, τα παιδιά; Όταν είσαι
επωµισµένος µε το µεγάλο καθήκον, να διδάσκεις την εκµάθηση
της ελληνικής γλώσσας, την εµπέδωση της Ορθόδοξης Πίστης, την
αγάπη στην Πατρίδα, τον σεβασµό στους προγόνους, αισθάνεσαι
σαν τον Σίσυφο.
Τούτος ο λόγος σήµερα εκφράζει αγωνία. Κρούει τον κώδωνα
του κινδύνου. Καλεί σε συναγερµό µικρούς και µεγάλους. Να
δουλέψουµε όλοι πρέπει. Όχι για την διάσωση, αλλά για την
επικράτηση του ελληνικού πολιτισµού. Για την επικράτηση του
φωτός της Ορθοδοξίας που είναι η Αλήθεια προσωποποιηµένη.
Η φωνή µας είναι µικρή. Ίσως δεν θα την ακούσουν αυτοί που
πρέπει. Συ όµως ο Ελληνοκαναδός, µείνε σ’ αυτά που διδάχθηκες
και έµαθες. Θυµήσου αυτά που υποσχέθηκες φεύγοντας από την
πατρίδα σου. Κράτησε και ζήσε την Ορθοδοξία σου. Κράτησε
και χρησιµοποίησε την ελληνική σου γλώσσα. Φρόντισε να την
διδάξεις στα παιδιά σου, στα εγγόνια σου, στους απογόνους
σου. Έτσι µόνο έχεις πραγµατική αγάπη στη πατρίδα σου,
την απαράµιλλη Ελλάδα. Σεβασµό στους προγόνους σου που
εδοξάσθησαν και δοξάζουν και σένα. Αξιοπρέπεια στον εαυτό σου
και αγάπη και σεβασµό στους απογόνους σου.
Ελληνορθόδοξε του Καναδα, µη πλανιέσαι από τις σειρήνες του
κόσµου. Μείνε Ελληνορθόδοξος. Κράτησε τα παιδιά σου και τους
απογόνους σου Ελληνορθοδόξους. Έτσι, όχι µόνο δοξάζεις την
πατρίδα σου, αλλά συνεχίζεις να είσαι φως του κόσµου. Βαδίζεις
και οδηγείς στην κορυφή της πυραµίδας, στην σωτηρία. Πρόσεχε,
µη αποκάµεις στον δρόµο. Η νίκη είναι δική σου. Καλή επιτυχία.
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ανέκδοτα
Ήταν μια φορά ένας Γερμανός,
ένας Ιταλός κι ένας Έλληνας
μηχανικός αυτοκινήτων. Ήθελαν
να παντρευτούν γι’ αυτό πήγαν
στον Πάτερ. Ο Πάτερ τους είπε:
«Θα δώσω μία γυναίκα στον
καθένα. Όποιος την κάνει να
φωνάξει περισσότερο την πρώτη
νύχτα του γάμου, θα του δώσω
1.000.000.» Μετά την πρώτη
νύχτα του γάμου πάνε όλοι στον
Πάτερ.
Πρώτος ο Γερμανός λέει: -Εχθές
έδωσα στην γυναίκα μου ένα
δαχτυλίδι. Αυτή φώναξε και την
άκουσε όλη η πολυκατοικία.
Δεύτερος ο Ιταλός λέει: -Εχθές
χάρισα στη γυναίκα μου ένα
εξοχικό. Αυτή φώναξε και την
άκουσε όλο το τετράγωνο.
Τελευταίος ο Έλληνας
μηχανικός λέει: -Τι λέτε ρε
ηλίθιοι; Εγώ έπλυνα τη μηχανή
μου, άλλαξα τα λάδια της και
μετά σκούπισα τα χέρια μου στις
λευκές κουρτίνες.
Η γυναίκα μου ακόμα φωνάζει.
Ο Μητσάρας και ο Πάπας
Ήταν που λετε ο Μητσάρας
πορτιέρης σε ένα μπαρ.
Την 1η μέρα δουλειάς ηταν
μαζι του και το αφεντικό του
για επιτηρηση. Σε μια στιγμή
καταφτάνει στο μπαρ ο Σαμαράς
- Επ Μήτσάρα τί γίνεται?
- Μια χαρά ρε Αντωνάκη εσύ?
Ξαφνιασμένο το αφεντικό
του τον ρωτάει πού ξέρει τον
Σαμαρά
- Ε καλά τον Αντώνη δεν ξέρω?
λέει ο Μητσάρας
Μετα από κανά μισάωρο να σου
στο μπαρ και ο Παπανδρέου.
- Επ Μητσάρα! πού χάθηκες ρε
συ?
- Ε δουλειες ρε Γιώργο...
Πάλι έκπληκτο το αφεντικό
ρωτάει το ίδιο πράμα και
εισπράτει την ίδια απάντηση.
Μετά από καμμιά ώρα φτάνει
στο κλαμπ ο Μπάρακ Ομπάμα
- Οοο! Μητσάρας my friend,
how are you?
- Ο Μπάρακ πόσο χαίρομαι που
σε ξαναβλέπω...
Α, δεν πάμε καλά λέει το
αφεντικό. Άμα ξέρεις και τον
Πάπα θα αυτοκτονήσω κι όλη
μου η περιουσία θα σου ανήκει.
Σήκω και πάμε στο Βατικανό με
το ιδιωτικό μου τζετ.
Φτάνουν που λέτε στο Βατικανό
και κατευθείαν χαιρετιούνται ο
Πάπας με τον Μητσάρα.
Ανεβαίνει πάνω στην εκκλησία
ο Μητσάρας και αρχίζει να μιλά
με τον Πάπα.
Σε μια στιγμή βλέπει κάτω το
αφεντικό του ταβλιασμένο.
- Όχι ρε π…στη μου λέει ο
Μητσάρας αφού του είπα πως
σε ξέρω και δε με πίστευε.
Κατεβαίνει κάτω, συνεφέρνει το
αφεντικό του και του λεει:
- Ρε Boss αφού σε
προειδοποίησα οτι γνωρίζομαι
με τον Πάπα....
- Δεν λιποθύμησα γι’αυτό ρε συ.
Απλά όπως μιλούσατε πέρασε
ένας Κινέζος και με ρώτησε:
- Ρε φίλε ποιός είναι αυτός με τα
άσπρα δίπλα στον Μητσάρα?
Άδοξο τέλος
Πάνε τρεις άντρες στον
παράδεισο και λέει ο Άγιος
Πέτρος…

- Μόνο όποιος είχε σκληρό
θάνατο θα περάσει μέσα.
Πάει ο πρώτος:
- Εγώ γύρισα από τη δουλειά
πιο νωρίς γιατί νόμιζα πως
η γυναίκα μου με απατάει.
Μπαίνω μέσα στο σπίτι και
δεν ήταν κανείς. Βγαίνω στο
μπαλκόνι και βλέπω έναν να
κρέμεται επειδή πίστεψα πως
ήταν ο εραστής της γυναίκας
μου του πάτησα τα χέρια για να
πέσει κάτω, αλλά σώθηκε κι έτσι
καθώς πήγαινα να του πετάξω το
ψυγείο για να σκοτωθεί παθαίνω
καρδιακό και πεθαίνω.
- Είχες πολύ σκληρό θάνατο.
Μπες μέσα. Ο επόμενος
Πάει ο δεύτερος:
- Εγώ έκανα γυμναστική στο
μπαλκόνι μου στον έκτο όροφο.
Σε μια στιγμή σκόνταψα και
έπεσα άλλα πιάστηκα από τα
κάγκελα του πέμπτου. Κι ενώ
ζητάω βοήθεια βγαίνει ένας
άντρας έξω και μου πατάει
τα πόδια. Τότε πέφτω σε ένα
θάμνο και σώζομαι άλλα βγαίνει
τότε εκείνος ο άντρας και μου
πετάει ένα ψυγείο. Και τότε
σκοτώνομαι.
- Είχες κι εσύ σκληρό θάνατο.
Πέρνα μέσα. Ο επόμενος!
Πάει κι ο τρίτος:
- Εγώ το μόνο που θυμάμαι είναι
ότι μπήκα σε ένα ψυγείο!
Ξανθιά και μελαχρινή βάζουν
στοίχημα!
Είναι μια ξανθιά και μια
μελαχρινή και βλέπουν ειδήσεις.
Το δελτίο είναι σχετικά με
ένα τύπο που απειλεί να
αυτοκτονήσει πηδώντας από ένα
ουρανοξύστη. Μετά από λίγο
μπαίνουν σπόντα διαφημίσεις:
λεει η ξανθιά: -Βάζω στοίχημα
20 χιλιάρικα ότι δεν θα πηδήξει.
-Πάει! Γυρνάμε στο δελτίο όπου
μετά από λίγη ώρα ο τύπος
πηδάει. -Ορίστε, πάρε τα 20
χιλιάρικά σου. -Δεν μπορώ να
τα δεχτώ. Παρα ήταν εύκολο.
-Μα επιμένω! -Κοίτα, για να
σου πω την αλήθεια, είχα δει το
ίδιο πράγμα στο δελτίο των έξι
και έτσι ήξερα ότι θα πηδήξει.
-Κι εγώ το είχα δει αλλά δεν
πίστευα ότι είναι τόσο ηλίθιος
να πηδήξει και δεύτερη φορά…
Ο μικρός προφήτης!
Πάει ο πατέρας στο κρεβάτι
του παιδιού του, για να το
καληνυχτίσει και το ακούει να
λέει: - Θεούλη μου, θέλω να
έχεις καλά τη μαμά μου, το
μπαμπά μου, τη γιαγιά μου και
δώσε χαιρετίσματα στον παππού
μου! Το ακούει ο πατέρας αλλά
δε δίνει σημασία! Την επόμενη
μέρα χτυπάει το τηλέφωνο
και είναι η γιαγιά. Πέθανε ο
παππούς!!! Το ίδιο βράδυ πάει
πάλι ο πατέρας να καληνυχτίσει
το παιδί και ακούει: - Θεούλη
μου, θέλω να έχεις καλά τη
μαμά μου, το πατέρα μου και
δώσε χαιρετίσματα στη γιαγιά
μου! Το ακούει ο πατέρας αλλά
και πάλι δε δίνει σημασία!
Την επόμενη μέρα πέθανε η
γιαγιά! Ο πατέρας τα είδε όλα!
Το βράδυ πήγε επίτηδες να
κρυφακούσει: - Θεούλη μου,
θέλω να έχεις καλά τη μαμά
μου και δώσε χαιρετίσματα
στον μπαμπά μου! Με το που
το ακούει αυτό ο πατέρας
τρελαίνεται! Την επόμενη μέρα
φεύγει απ’ το σπίτι νωρίς για

τη δουλειά και γυρίζει αργά
το βράδυ ευτυχισμένος που
μέχρι στιγμής ήταν ζωντανός!
Μπαίνει στο σπίτι καλησπερίζει
τη γυναίκα του και της λέει:
- Συγνώμη αγάπη μου, που
άργησα αλλά είχα μια πολύ
άσχημη μέρα… Και η γυναίκα
του λέει: - Μιλάς εσύ; Εγώ τι
να πω που πέθανε ο κουμπάρος
μπροστά στην πόρτα μας;
H γιαγιά μου δεν ξέρει
αγγλικά!
Η δασκάλα του Τοτού ρωτάει
τους μαθητές της: - “θέλω να
μου φτιάξεται μια πρόταση
που να έχει μέσα τη λέξη
μάλλον.” Σηκώνει το χέρι
η Ελενίτσα. - “Πες μας
Ελενίτσα,” λέει η δασκάλα. “Χθες πήγαμε με τους γονείς
μου σε μια ταβέρνα, μάλλον
πεινούσαμε.” - “Μπράβο
Ελενίτσα,” λέει η δασκάλα.
Σηκώνει το χέρι ο Κωστάκης.
- “Πες μας Κωστάκη,” λέει
η δασκάλα. - “Προχθές πήγα
με την οικογένεια μου στη
παραλία, μάλλον έκανε ζέστη.”
- “Μπράβο Κωστάκη,” λέει
η δασκάλα. Απ` το τελευταίο
θρανίο ο Τοτός σηκώνει το
χέρι: - “Κυρία, κυρία να πω
και εγώ;” - “Πες Τοτέ,” λέει η
δασκάλα. - “Πριν μια βδομάδα
πήγαμε με τους γονείς μου στο
χωριό. Ξαφνικά βλέπω τη γιαγιά
μου να βουτάει τους Ταϊμς του
λονδίνου και να ανηφορίζει το
βουνό. Μάλλον πήγαινε για
χέσιμο,.... γιατί η γιαγιά μου δεν
ξέρει αγγλικά!!”
Ποιον Θα Φάνε Τα Λιοντάρια;
Ήταν ένας Άγγλος ένας
Γερμανός και ένας Πόντιος
στη ζούγκλα,και περπατούσαν
αμέριμνοι… Ξαφνικά πετάγεται
μπροστά τους ένα λιοντάρι και
έμειναν κόκκαλο!!!
-Μην κινείστε, λέει ο Άγγλος,
αρπάζει μια πέτρα, σημαδεύει
το κεφάλι του λιονταριού και
το σκοτώνει! Χειροκροτήματα,
χαμός οι άλλοι δύο, ήρωα μας,
μας έσωσες και τέτοια…
Συνεχίζουν να περπατούν
αμέριμνοι και ξαφνικά
πετάγεται μπροστά τους άλλο
λιοντάρι και ξαναέμειναν
κόκκαλο!!
-Μην κινείστε, λέει ο Γερμανός,
αρπάζει μια πέτρα, σημαδεύει
το κεφάλι του λιονταριού και το
σκοτώνει και αυτό!
Χειροκροτήματα, χαμός οι
άλλοι δύο, ήρωα μας, μας
έσωσες και διάφορα άλλα…
Συνεχίζουν να περπατούν
αμέριμνοι και ξαφνικά
πετάγεται μια αγέλη με 100
λιοντάρια!!
Ταράζονται ο Άγγλος με τον
Γερμανό και ανεβαίνουν πάνω
σε ένα δέντρο, ενώ ο Πόντιος
έμεινε ατάραχος κάτω!
-Ανέβα βρε πάνω στο δέντρο μη
σε φάνε τα λιοντάρια!!
-ΓΙΑΤΙ ΡΕ; ΕΓΩ ΠΕΤΑΓΑ ΤΙΣ
ΠΕΤΡΕΣ ΠΡΙΝ;

10 Γνώμη

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ: ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Την Κυριακή 13η Ιανουαρίου
2013 και στο εστιατόριο
ΣΦΗΝΑΚΙ, οι ιερείς π.Ευάγγελος Αραβαντινός και ο π.
Δωρόθεος Τρυφωνόπουλος,
τέλεσαν τους αρραβώνες του
κ. Διονύση (Denni) Καραμεσσίνη, και της δεσποινίδας
Crystal Goguen. Τα δακτυλίδια άλλαξε ο πατέρας
του Διονύση, κ. Αθανάσιος
(Τομ) Καραμεσσίνης. Στους
αρραβώνες
παρευρέθηκαν
συγγενείς και φίλοι των
οικογενειών.
Μερικά στιγμιότυπα από
το ευχάριστο γεγονός.

11 Γνώμη

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

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

ΦΘΗΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ταξιδέψετε την Αλάσκα με τον αιδ.Κωνσταντίνο Τσιόλα από την Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινότητα του Surrey και Fraser Valley και την Ελένη
Διαμαντοπούλου από το Omega Carlson Wagonlit Travel.
Αλάσκα –Σπάνια και Μαγική

Καμπίνα με θέα στον ωκεανό από $1,476.00 το άτομο, βασισμένο σε δίκλινο
δωμάτιο. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες καμπίνας.
Περίλαμβάνονται: η 7ήμερη κρουαζιέρα με καμπίνα με θέα στον ωκεανό, όλα τα
γεύματα και μια ιδιωτική δεξίωση.

7ήμερη κρουαζιέρα μέσα στι Εσωτερικό Πέρασμα με το
κρουαζερόπλοιο Zuiderdam της Holland America.

Μέρος των εσόδων: $100.00 από κάθε καμπίνα θα δωθούν ως δωρεά
στην Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Surrey & Fraser Valley.

6 με 13 Ιουλίου 2013, ταξίδι με επιστροφή από το Βανκούβερ

Δεν περιλαμβάνονται φόροι και λιμενικά τέλη (κόστος $152.68), φιλοδωρήματα
καθώς και όλες οι περιηγήσεις.

12 Γνώμη

Ίμια και η θυσία
τριών αξιωματικών

ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΤΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Συνέχεια από σελίδα 1)
τηλεφωνική επικοινωνία με τον
Αμερικανό πρόεδρο Μπιλ Κλίντον.
Του εκφράζει την ελληνική θέση
ότι η χώρα μας δεν επιθυμεί την
ένταση, αλλά εφόσον προκληθεί θα
αντιδράσει δυναμικά.
Η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να
αποσύρει το άγημα, όχι όμως και την
ελληνική σημαία. Στα Ίμια σπεύδουν
τα πολεμικά πλοία «Ναυαρίνο»
και «Θεμιστοκλής». Ο Τούρκος
Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει
ότι υπάρχουν και άλλα νησιά του
Αιγαίου με ασαφές νομικό καθεστώς
και δεν αποδέχεται την ελληνική
πρόταση (αποχώρηση του αγήματος,
όχι και της σημαίας).
31 Ιανουαρίου 1996 00:00:
Συγκαλείται σύσκεψη στο γραφείο
του Πρωθυπουργού. Ο Υπουργός
Εξωτερικών, Θεόδωρος Πάγκαλος,
φθάνει καθυστερημένα, επειδή
παίρνει μέρος σε τηλεοπτική
εκπομπή.
01:40: Στο ΓΕΕΘΑ καταφθάνουν
πληροφορίες ότι Τούρκοι κομάντος
αποβιβάζονται στη Μικρή Ίμια.
04:30: Ελικόπτερο του Ελληνικού
Πολεμικού Ναυτικού απογειώνεται
από τη φρεγάτα «Ναυαρίνο» για
να επιβεβαιώσει την πληροφορία.
Επικρατούν
άσχημες
καιρικές
συνήκες.
04:50: Το πλήρωμα του ελικοπτέρου
αναφέρει ότι εντόπισε περί τους 10
Τούρκους κομάντος με τη σημαία
τους. Δίνεται εντολή να επιστρέψει
στη βάση του κι ενώ πετά μεταξύ των
βραχονησίδων Πίτα και Καλόλιμνος
αναφέρει βλάβη και χάνεται από τα
ραντάρ.
Το τέλος
Αργότερα θα ανασυρθούν νεκρά
και τα τρία μέλη του πληρώματος,
ο υποπλοίαρχος Χριστόδουλος
Καραθανάσης, ο υποπλοίαρχος
Παναγιώτης Βλαχάκος και ο
αρχικελευστής Έκτορας Γιαλοψός,
σκοτώθηκαν. Σχετικά με τις αιτίες
πτώσης του ελικοπτέρου έχουν

διατυπωθεί διάφορες απόψεις, χωρίς
μέχρι σήμερα να έχει εκφραστεί μία
σίγουρη απάντηση.
Η επίσημη άποψη του ελληνικού
κράτους ήταν ότι το σκάφος
κατέπεσε λόγω κακοκαιρίας και
απώλειας προσανατολισμού του
πιλότου.
Ωστόσο, στην Ελλάδα υπάρχει
ευρέως διαδεδομένη η άποψη ότι το
ελικόπτερο καταρρίφθηκε είτε από
το Τουρκικό Ναυτικό είτε από τους
Τούρκους καταδρομείς που υπήρχαν
πάνω στο νησί και ότι το γεγονός
αποκρύφτηκε, προκειμένου να λήξει
η κρίση και να μην οδηγηθούν οι
δύο χώρες σε γενικευμένη σύρραξη
ή ακόμα και σε πόλεμο.
06:00: Οι Αμερικανοί διά του
Υφυπουργού Εξωτερικών Ρίτσαρντ
Χόλμπρουκ επιβάλλουν και στις δύο
πλευρές τη θέληση τους. «No ships,
no troops, no flags» διαμηνύουν ή
σε πιο κομψή διπλωματική γλώσσα
να ισχύσει το status quo ante. Μέχρι
το μεσημέρι της 31ης Ιανουαρίου
1996 τα πλοία, οι στρατιώτες και
οι σημαίες είχαν αποσυρθεί από τα
Ίμια.
Η Κρίση των Ιμίων δεν είχε
συνέπειες ως προς το καθεστώς των
νησιών. Ωστόσο, έδωσε αφορμή
στην Τουρκία να θέσει ζήτημα
“Γκρίζων Ζωνών” στο Αιγαίο,
αμφισβητώντας την κυριαρχία της
Ελλάδας σε αρκετά νησιά και να
θέσει ένα ακόμη θέμα στην ατζέντα
των ελληνοτουρκικών διαφορών.
Τα γεγονότα στα Ίμια κλόνισαν
την αξιοπιστία της ελληνικής
κυβέρνησης,
ειδικά
όταν
ο
πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης
ευχαρίστησε από το βήμα της
Βουλής τους Αμερικανούς για
τον καταλυτικό τους ρόλο στην
αποκλιμάκωση της έντασης.
Πολλοί έκαναν λόγο για προδοσία...
Άλλοι πάλι μίλησαν για κυβερνητικά
παιχνίδια με εξιλαστήρια θύματα
τους τρεις αξιωματικούς...

Μαθηματικό πρόβλημα για δυνατούς λύτες
Ένας αναγνώστης μας βάζει ένα Μαθηματικό πρόβλημα για
δυνατούς λύτες...
Θεόδωρος Πάγκαλος...
Σεπτέμβριος 2010 Εισόδημα: 640.632,2 ευρώ + Σύζυγος
Εισόδημα: 206.538,07 ευρώ = 847.170,27 ευρώ (για του λόγου
το αληθές tanea.gr/ellada/article/?aid=4595128)
Έχει Καταθέσεις: 17.693,86 ευρώ + Σύζυγος Καταθέσεις:
15.168,49 ευρώ = 32.862,35 ευρώ και δηλώνει τον Σεπτέμβριο
του 2011 ότι δεν έχει αγοράσει ακίνητα αλλά είναι κληρονομιά
και ότι δεν έχει 7.500 ευρώ για το χαράτσι ( για τους δύσπιστους
- protothema.gr/politics/article/?aid=148874
Να βρεθούν:
α) Πως ξοδεύτηκαν τα χρήματα του 2010 και δεν του έμεινε
τίποτα για το χαράτσι
β) Πως είναι δυνατόν να μην αγοράζει ακίνητα, να βγάζει μαζί
με τη γυναίκα του κάτι λιγότερο από 1 εκατομμύριο το χρόνο και
παρόλα αυτά να του περισσεύουν μόνο 33 χιλιάδες
Δίνονται σαν δεδομένα:
1) Ότι οι Έλληνες τα τρώνε μαζί του
2) Ότι οι Έλληνες είναι είτε Κομουνιστές, είτε Φασίστες, είτε
Μαλάκες
[Υπόδειξη: Πάρτε σαν δεδομένο ότι τρώτε κουτόχορτο]

Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013 τελέσθηκε στον Ι.Ν. των Αγίων ΝικολάουΔημητρίου Μέγας Ἀρχιερατικὸς Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός μετ’ αρτοκλασίας,
χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, Σωτηρίου, του ιερού
κλήρου του Βανκούβερ και Βικτώριας, των τοπικών αρχών του τόπου μας και
πλήθους κόσμου.
Μετά τον εσπερινό στην αίθουσα της κοινότητας προσφέρθηκε καφές και
αναψυκτικά, όπου ο Αρχιεπίσκοπος κ. Σωτήριος μίλησε για την γιορτή των
Τριών Ιεραρχών στους επίσημους προσκαλεσμένους και σε όσους παρευρέθηκαν
στον εσπερινό και στη συνέχεια φωτογραφήθηκε με τα παιδιά του σχολείου της
Κοινότητας.
Βλέπετε μερικά στιγμιότυπα που λάβαμε από τον κ. Κώστα Νικολάου

13 Γνώμη

Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Β.Κ. ΚΑΙ
ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ
Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2013, στην αίθουσα του Ελληνικού
Κοινοτικού Κέντρου, ο Κρητικός Σύλλογος της Βρετανικής
Κολομβίας διοργάνωσε τον ετήσιο χορό για τα μέλη του. Επίσης την
βραδιά αυτή ο σύλλογος έκοψε και την παραδοσιακή πίτα.
Παρευρέθηκαν 250 άτομα και με τον γνωστό καλλιτέχνη στο
μπουζούκι Γιάννη Σαχάμη και την ορχήστρα του είχαν μια ευχάριστη
βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Τα παιδιά από το χορευτικό συγκρότημα
του συλλόγου με το χορό ενθουσίασαν τους πάντες. Συγχαρητήρια.

O ΚΑΦΕΣ ΦΡΑΠΕ
Τα καφεόδεντρα βγάζουν τον
καρπό τους έτοιμο προς
κατεργασία.
Οι
εταιρείες
μεταφέρουν τους καρπούς στα
εργοστάσια, καθαρίζουν τα
χρήσιμα μέρη και τα συνθλίβουν.
Αυτός είναι ο γνήσιος καφές.
Από κει και πέρα παίρνει η

πετιούνται αλλά ψήνονται! Οι
γνώστες του αντικειμένου, τα
αποκαλούν κατακάθια του
καφεόδεντρου και παλαιότερα τα
πετούσαν.
Αργότερα άρχισαν να τα
διοχετεύουν ως ρόφημα καφέ σε

Έχοντας αφήσει κατά πολύ πίσω
τις τριτοκοσμικές χώρες σε
κατανάλωση φραπέ!
Το δε τμήμα της Αφρικής αλλά
και της Βραζιλίας που παράγουν
τον καφέ δεν καταναλώνουν
καθόλου φραπέ!
Αυτά τα ολίγα πληροφοριακά
μετά από 17 χρόνια δουλειάς
στην παραγωγή καφέ.
Τα προϊόντα της Ολλανδικής
Nestle: NES CAFE (με δομή
απορρυπαντικού - σαπουνιού)
SMARTIES (πολύχρωμα κουφετάκια, ή αλλιώς πολύχρωμες
χάντρες)
KIT KAT (Σοκολατί - γκοφρέτες)
MAGGI (συμπληρώματα γεύσης)

κάθε εταιρεία αρώματα και
προσθέτει στο πρώτο μείγμα
έτσι ώστε τα χαρμάνια να έχουν
το δικό τους ξεχωριστό
άρωμα ανά εταιρεία (Λουμίδης Μπράβο κλπ). Αυτά για
τον γνωστό ελληνικό καφέ.
Καθώς καθαρίζονται οι καρποί
και τα χρήσιμα μέρη πάνε
για άλεση, τα άχρηστα δεν

τριτοκοσμικές χώρες και έπειτα ο
μεγαλύτερος αγροτικός
συνεταιρισμός που εδρεύει στην
Ολλανδία και ονομάζεται
Νestle προσέθεσε το χημικό που
αποδίδει αφρό.
Έτσι η Ελλάδα σήμερα είναι
πρώτη σε κατανάλωση των
“σκουπιδιών” του καφεόδεντρου
με την προσθήκη του χημικού
για τον αφρό!

HAAGEN DANZ (Παγωτά)
PURINA
FRISKIES
(σκυλοτροφές και ανατροφές

καταστρέφουν
την υγεία του
κατοικίδιου
σας)
Παγωτά
Nestle (AlomarBoss-MagnumNirvana-PauloCrunch κ.ά.)
Δημητριακά
πρωινού (Fitness-Clusters-Cheerios-Cookie
Crisp) Νερό (Κορπή- Perrier).

Αποφεύγουμε τα Ολλανδικά
προϊόντα και για πολλούς ακόμη
λόγους, .....αλλά και γιατί έχουν
μισέλληνα υπουργό οικονομικών
και όχι μόνο γι αυτό, αλλά γιατί
οι Ολλανδοί έχουν προβάλλει
veto στην ΕΕ, ώστε κανείς να
μην κάνει ελέγχο στις πρώτες
ύλες που χρησιμοποιούν για την
παρασκευή των τροφίμων,όπως
επίσης και με τι θρέφονται τα
ζώα που εμπορεύονται το κρέας
τους.
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Η συσκευή “Ψυχρής Σύντηξης”
Η Ελληνική εφεύρεση του αιώνα εγκατέλειψε την Θράκη και
πάει Καναδά..Γιατί βαρέθηκε να περιμένει το κράτος
Οι Τούρκοι, που μας έβαλαν στο
τραπέζι μια επιταγή 100 εκατ. ευρώ,
ζητώντας μόνο να μεταφερθεί η
έδρα στην Τουρκία και να λέμε ότι η
τεχνολογία είναι τουρκική...
Η συσκευή “Ψυχρής Σύντηξης”για
αστείρευτη
ενέργεια,
έφυγε
από την Ξάνθη και πηγαίνει
στον Καναδά – Η Εταιρεία
“ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ” κουράστηκε να
περιμένει συμπαράσταση από το
Κράτος – Εκατό (100) εκατομμύρια
Ευρώ πρόσφεραν οι Τούρκοι
για να μεταφερθεί η έδρα της
Εταιρείας στην Τουρκία – Η ΝΑSA
ενδιαφέρεται, η Ελλάδα όχι… Τόπος
των χαμένων ευκαιριών δεν είναι
μόνον η Αλεξανδρούπολη αλλά και
η Ξάνθη.
Θα
θυμούνται
ασφαλώς
οι
αναγνώστες της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ τα ρεπορτάζ που είχαμε
δημοσιεύσει για την ίδρυση
Εργοστασίου στην ΒΙ.ΠΕ Ξάνθης
που θα συναρμολογούσε επιβατικά
και αγροτικά αυτοκίνητα. Επρόκειτο
για μια πολύ μεγάλη επένδυση
σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, που
όμως έμεινε στα χαρτιά. Και μην
την είδατε και μην την ακούσατε.
Άλλη μια παρόμοια περίπτωση
που πριν από ένα χρόνο είχαμε
παρουσιάσει, ήταν η επένδυση της
Εταιρείας “ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ” για
κατασκευή οικιακών συσκευών
“Ψυχρής σύντηξης” που θα παρείχαν
αστείρευτη ενέργεια. Για την
συνέχεια και την κατάληξη αυτής
της ιστορίας διαβάστε τι έγραψε
“ΤΟ ΒΗΜΑ” Η Ελλάδα της κρίσης
μοιάζει απελπιστικά με το κουτί της
Πανδώρας: μύρια κακά και μόνο ένα
καλό – η ελπίδα – ήρθαν στο φως.
Η έσχατη τραγωδία μας είναι
πως ακόμη και αυτή την ελπίδα
αποδεικνυόμαστε ανίκανοι να την
κρατήσουμε στα χέρια μας και τη
διώχνουμε στα πέρατα της Γης. Για
τι πράγμα μιλάμε; Για το καυτότερο
μυστικό του πλανήτη, την πηγή
αστείρευτης ενέργειας. Πρόκειται
για την «ψυχρή σύντηξη» που, όπως
σας αποκαλύψαμε έναν χρόνο πριν
είχε πολλές πιθανότητες να
υλοποιηθεί στην Ελλάδα, από
την εταιρεία Δευκαλίων (Defkalion Green Technologies SA).
Τώρα, έπειτα από πολλές δοκιμές
και κρίσεις τρίτων παρατηρητών,
«Το Βήμα» επισκέφθηκε το
εργαστήριό της και είδε ιδίοις
όμμασι την εισαγόμενη ενέργεια να
εξαπλασιάζεται στην έξοδο! Ομως
δεν πρόκειται να «δει το θαύμα»
κανένας άλλος στη χώρα μας: την
επόμενη ημέρα η Δευκαλίων τα
μάζεψε κι έφυγε για το Βανκούβερ
του Καναδά. Είχε κουραστεί πια να
περιμένει αυτό το άψυχο κράτος να
της δώσει πλαίσιο λειτουργίας Αξίζει
πολλαπλά να διαβάσετε τη συνέχεια
αυτής της ιστορίας, όχι μόνο για την
ευκαιρία να ξανασχηματίσετε το
γνωστό πενταδάχτυλο σχήμα αλλά
και διότι είναι μάλλον ο πρόλογος
ενός νέου κεφαλαίου στην ιστορία
της ανθρωπότητας!
Το 1751 ο γερμανός βαρόνος Axel
Frederik Cronstedt έψαχνε σε ένα
ορυχείο να βρει χαλκό. Αντ’ αυτού
ανακάλυψε ένα καινούργιο μέταλλο,
που το ονόμασε τσαντισμένος
«kupfernickel», δηλαδή «χαλκό
του Διαβόλου». Το λευκό αυτό
μέταλλο είναι το γνωστό νικέλιο,
που βρίσκεται άφθονο και στη χώρα
μας. Η αλχημεία του «χαλκού του
Διαβόλου» Πολύ αργότερα, και
ενόσω το νικέλιο έπαιρνε τη θέση
του στη βιομηχανική επανάσταση με
τις ποικίλες εφαρμογές του, κάποια
περίεργα φαινόμενα απρόσμενης
μεταστοιχείωσης
άρχισαν
να
διαπιστώνονται στα εργαστήρια των
επιστημόνων.
Συγκεκριμένα, στο τεύχος Ιουλίου
του 1905 του περιοδικού The Physical Review ο βρετανός χημικός Clarence Skinner έγραψε: «Κατά την
πειραματική μελέτη της εμβάπτισης

διαφόρων μετάλλων σε ήλιο
παρατηρήθηκε ότι όσο προσεκτικά
κι αν καθαρίζαμε το αέριο
εμφανιζόταν επίμονα ακτινοβολία
υδρογόνου
στην
κάθοδο».
Ακολούθησαν δεκάδες άλλοι με
όμοιες διαπιστώσεις, σε βαθμό που
ο καθηγητής του Πολυτεχνείου της
Καλιφόρνιας (Caltech) Robert Millikan δήλωσε λίγο μετά τη βράβευσή
του με το Νομπέλ Φυσικής –
το 1923 – πως «οι πυρηνικές
μεταστοιχειώσεις
κατά
την
ηλεκτρική εκκένωση είναι ένα από
τα εξόχως ενδιαφέροντα προβλήματα
της σύγχρονης φυσικής». Το 1926 οι
καθηγητές Fritz Paneth και Κ. Peters
αποφάνθηκαν ότι το παλλάδιο ήταν
αυτό που επέφερε μεταστοιχείωση
του υδρογόνου σε ήλιο κατά τα
πειράματά τους, σε θερμοκρασία
δωματίου. Ο επιστημονικός κόσμος
όμως ξέχασε τα επόμενα χρόνια
να ψάξει άλλο το θέμα και…
ξαφνιάστηκα περίεργα όταν άκουσα
τον τεχνικό διευθυντή της Δευκαλίων
Γιάννη Χατζηχρήστο να μου λέει –
σχεδόν έναν αιώνα μετά – πως «δεν
συζητάμε για πυρηνική ενέργεια
αλλά για χημική ενέργεια που
προέρχεται από μεταστοιχείωση».
«Δηλαδή τι κάνετε και πώς φθάσατε
σε αυτήν;» τον ρώτησα. Μου
απάντησε πως έφθασαν διά της «εις
άτοπον απαγωγής»: Ο ιταλός χημικός
Andrea Rossi είχε εντοπίσει τυχαία
το φαινόμενο σύντηξης νικελίου και
υδρογόνου αλλά, μη κατανοώντας
το σε βάθος, δεν κατόρθωνε να
ελέγξει και να σταθεροποιήσει
τη διαδικασία. Η ανεπάρκεια
αυτή
και
το
επιχειρηματικό
του ολίσθημα να δώσει στην
αμερικανική εταιρεία Ampenergo
τα δικαιώματα μεταπώλησης στον
Καναδά οδήγησαν στο «διαζύγιο»
του
περσινού
καλοκαιριού
μεταξύ της Δευκαλίων και της
εταιρείας Leonardo Corp. του
Andrea Rossi. Τότε, «έχοντας
διαβάσει όλη τη βιβλιογραφία των
πυρηνικών αντιδράσεων χαμηλής
ενέργειας (LENR)», μου είπε ο κ.
Χατζηχρήστος, «αποφασίσαμε πως
έπρεπε να δοκιμάσουμε αυτό που
δεν είχε σκεφθεί κανένας άλλος.
Φτιάξαμε μια ολότελα δική μας νέα
μέθοδο, που επιτρέπει τη σύντηξη
του υδρογόνου με το νικέλιο σε
απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες».
Ήμασταν εκεί, στη δοκιμή! Το ότι
τα λεγόμενά του ανταποκρίνονταν
στην πραγματικότητα το διαπίστωσα
ο ίδιος, στον βαθμό που μου
επέτρεπαν οι γνώσεις μηχανικού,
όταν επιτέλεσαν για χάρη μου το
πείραμα. Μια διάταξη δημιουργίας
πλάσματος θέρμαινε νανοσκόνη
νικελίου στους 500 βαθμούς
Κελσίου, επιφέροντας αλλοιώσεις
στη δομή των ισοτόπων του νικελίου.
Τότε, τρεις καταλύτες εισάγονταν
στον θαλαμίσκο της αντίδρασης
και ακολουθούσε ο διαχωρισμός
του
συμπιεσμένου
διατομικού
υδρογόνου σε ατομικό, μέσω
ηλεκτροδιέγερσης. Στην επόμενη
φάση το μονοατομικό υδρογόνο
πολωνόταν, μέσω επιμήκυνσης
της τροχιάς του μοναδικού του
ηλεκτρονίου – πράγμα που επέφερε
και εκπομπή ακτινοβολίας γάμμα.
Ακολουθούσε
η
απορρόφηση
της ακτινοβολίας γάμμα και η
μετατροπή της σε θερμότητα. Από
την έναρξη αυτής της αντίδρασης και
εφεξής δεν χρειαζόταν η περαιτέρω
θέρμανση του νικελίου (σε αντίθεση
με τη μέθοδο του Rossi) και η
«καύση» μπορούσε να διαρκέσει
μήνες. Αρκούσε η εισαγωγή
αερίου αργού για να διατηρείται
το εσωτερικό του θαλαμίσκου στη
σωστή πίεση. Αξιοσημείωτο ήταν
και το ότι η διαδικασία κλεισίματος
του συστήματος ήταν ακαριαία,
με απλό κλείσιμο της παροχής
υδρογόνου, ενώ η διάταξη του Rossi
απαιτούσε ώρες. Το τελικό προϊόν
της αντίδρασης ήταν φωτόνια
στην υπέρυθρη κλίμακα, δηλαδή
θερμότητα. Η εξαγόμενη ενέργεια
που είδα από το συγκεκριμένο
πείραμα ήταν εξαπλάσια της

εισαγόμενης. «Είναι η τελική;»
ρώτησα τον κ. Χατζηχρήστο.
«Εχουμε φθάσει έως και 14πλάσια,
αλλά δεν το ρισκάρουμε πριν
βεβαιωθούμε ότι οι κεραμικές
μονώσεις που χρησιμοποιούμε
την αντέχουν» απάντησε. «Πόσο
νικέλιο απαιτείται για καύσιμο;»
ξαναρώτησα. «Τα τρία γραμμάρια
που βάλαμε στις 16 Ιουνίου, απ’
ό,τι βλέπεις, δεν έχουν εξαντληθεί
ως σήμερα (21 Νοεμβρίου) και
έχουν την ίδια απόδοση. Το
μόνο που χρειάζεται είναι δύο
λίτρα υδρογόνο στο εξάμηνο»
απάντησε ο Αλέξανδρος Ξανθούλης
αφοπλιστικά.
Αυτό
τυπικά
ισχύει,
όμως
γνωρίζουμε από την προϊστορία με
τον Rossi ότι τόσο η διαστημική
υπηρεσία των ΗΠΑ όσο και το
ερευνητικό κέντρο του Πολεμικού
Ναυτικού των ΗΠΑ παρακολουθούν
από κοντά τα τεκταινόμενα. Διάβασα
το πρακτικό της εν λόγω δοκιμής και
είδα ότι ο Nelson επιβεβαίωνε την
επίτευξη περίσσειας ενέργειας στην
έξοδο, έστω και τριπλάσιας
– έναντι της εξαπλάσιας που είδα
εγώ. Αλλά σημείωνε και έναν των
τριών καταλυτών που η Δευκαλίων
κρατούσε μυστικούς: ανθρακικό
κάλιο. Σκέφθηκα ότι οι άλλοι δύο
θα ήταν βάριο και στρόντιο, αλλά
ήταν μόνο μια εικασία. Για το αν
όντως εικάζουμε σωστά πως αυτό
είναι το θεωρητικό υπόβαθρο της
μεταστοιχείωσης που συμβαίνει
στον αντιδραστήρα της Δευκαλίων
δεν θα μπορούμε να γνωρίζουμε πριν
η εταιρεία καταθέσει την αίτηση
κατοχύρωσης της ευρεσιτεχνίας της
για τη μέθοδο της κύριας αντίδρασης.
Αλλά αυτό δεν πρόκειται να το
πράξει, για ευεξήγητους λόγους,
παρά αφού πρώτα καταθέσει τις
έξι πατέντες που έχει αναπτύξει
για τα κεραμικά και το μπουζί του
σπινθήρα πλάσματος και μόνο τον
μήνα της εμπορικής κυκλοφορίας
του πρώτου προϊόντος της. Και
αυτό προβλέπεται για το ερχόμενο
καλοκαίρι. Γιατί έφυγαν από την
Ελλάδα Συζήτησα αρκετά με
τον διευθύνοντα σύμβουλο της
Δευκαλίων Αλέξανδρο Ξανθούλη,
τον τεχνικό διευθυντή της Γιάννη
Χατζηχρήστο και τον διευθυντή
μάρκετινγκ Συμεών Τσαλίκογλου για
το τι συνέβη ώστε «να τα μαζέψουν
και να φύγουν από την Ελλάδα» και
το τι σχεδιάζουν να κάνουν εφεξής.
Μου αφηγήθηκαν όλες τις πτυχές της
18μηνης αναμονής τους να λάβουν
από την Πολιτεία την ελάχιστη
στήριξη που ζητούσαν: αναγνώριση
του τομέα ερευνών τους ως μιας
ακόμη πράσινης τεχνολογίας και ένα
απλό δάνειο για την ολοκλήρωση
των ερευνών και δοκιμών. Ολες οι
υποσχέσεις αποδείχθηκαν φρούδες,
είτε από ανικανότητα των αρμοδίων
να κατανοήσουν το θέμα είτε από
«εσκεμμένη αδιαφορία» ή από
σύγκρουση συμφερόντων με τους
νυν ενεργειακούς προύχοντες της
χώρας. Μου είπαν ονόματα για όλη
αυτή την ψυχοφθόρα λιτανεία που
έζησαν, αλλά επέμειναν στο off
the record. Μόνο σε ένα ξέσπασμά
του ο Γιάννης Ξανθούλης μού είπε:
«Λίγο μετά το περσινό σας άρθρο
στο “Βήμα” μάς ήλθαν για έλεγχο
κατόπιν επώνυμης καταγγελίας
ότι κατασκευάζουμε παράνομες
γεννήτριες. Όταν ο έλεγχος τελείωσε
αποδεικνύοντας το ψευδές της
καταγγελίας,
ρωτήσαμε
ποιος
την έκανε και τότε, αυτομάτως, η
καταγγελία βαφτίστηκε ανώνυμη».
Τον ρώτησα αν όντως η κυβέρνηση
είχε
θεωρήσει
σοβαρή
την
προσπάθειά τους. Μου είπε: «Αν η
τεχνολογία μας δεν τους έπειθε, δεν
τους έπεισε το ότι μας επισκέφθηκε
ο ίδιος ο διευθυντής της Υπηρεσίας
Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ
(NSA) για να ενημερωθεί; Δεν
πήραν είδηση την επίσκεψή του
όταν έκλεισαν τους δρόμους της
Γλυφάδας για να φθάσει ως εδώ;
Ή ότι μου ζήτησε ενημέρωση ο
Μπαρόζο;». Πλειοδότες οι Τούρκοι!
«Αλήθεια», τον ρώτησα, «ποιοι ξένοι
σάς επισκέφθηκαν πρώτοι και πόσοι
άλλοι μετά;». «Πρώτοι ήρθαν οι

Κινέζοι» μου είπε, «αλλά τα ήθελαν
όλα δικά τους. Ακολούθησαν… οι
πάντες.
Σχεδόν όλα τα μεγάλα βιομηχανικά
κράτη. Τα λιγότερα ζήτησαν οι
Τούρκοι, που μας έβαλαν στο
τραπέζι μια επιταγή 100 εκατ. ευρώ,
ζητώντας μόνο να μεταφερθεί η
έδρα στην Τουρκία και να λέμε
ότι η τεχνολογία είναι τουρκική.
Μας πρόσφεραν αυτά τα λεφτά
όταν ακριβώς τα χρειαζόμασταν
περισσότερο, αλλά δεν μας πήγαινε
η καρδιά να δεχθούμε». «Και τώρα;
Γιατί στον Καναδά;». «Γιατί εδώ
όχι μόνο δεν μας βοήθησε κανένα
από τα ερευνητικά ινστιτούτα
που απευθυνθήκαμε», είπε ο κ.
Ξανθούλης, «αλλά έφθασε ο
βουλευτής Κοντός της Ξάνθης να
κάνει επερώτηση την άνοιξη στη
Βουλή για τα… πυρηνικά απόβλητα
που θα αποθηκεύαμε στο λιμάνι της
Καβάλας!
Αντίθετα, ο Καναδάς μάς δέχθηκε
χωρίς όρους.
Και όχι μόνο μας επιχορηγεί και
μας δίνει επίσημη άδεια λειτουργίας
με την πιστοποίηση ότι δεν
πρόκειται για συμβατική πυρηνική
τεχνολογία, αλλά και μας διαθέτει
δωρεάν τα εθνικά του ενεργειακά
εργαστήρια για ό,τι χρειαστούμε».
«Πάντως», πρόσθεσε, «στον Καναδά
μετακομίζουμε μόνο προσωρινά,
μέχρι να ολοκληρωθεί η φάση
πρωτοτυποποίησης, βιομηχανικών
δοκιμών και έγκρισης παραγωγής και
διάθεσης βιομηχανικού προϊόντος.
Επειτα από το πολύ τρία χρόνια
σχεδιάζουμε
να
επιστρέψουμε
στην πατρίδα μας. Αλλωστε ο
συνολικός σχεδιασμός μας είναι για
μια εταιρεία με θυγατρικές σε όλες
τις ηπείρους του πλανήτη, καθώς ο
στόχος μας είναι να αδειοδοτούμε
την κατασκευή των συστημάτων μας
από τρίτους. Εμείς θα παρέχουμε
μόνο την πρώτη ύλη, την ειδικά
διαμορφωμένη
νανοσκόνη
νικελίου». Και όντως, διαβάζοντας το
επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας
είδα ότι έχουν τόσο τις προδιαγραφές
άνετης προετοιμασίας στον Καναδά
όσο και της μετέπειτα εμπορικής
επιτυχίας: Για κάθε δολάριο που θα
ξοδεύουν ως εταιρεία στον Καναδά,
η τοπική κυβέρνηση της Βρετανικής
Κολομβίας θα βάζει άλλα τρία.
Οσο για τις προοπτικές, με κόστος
μεγαβατώρας (MWh) λιγότερο
από 5 ευρώ με τον αντιδραστήρα
της (έναντι 107 ευρώ/MWh των
φωτοβολταϊκών), η Δευκαλίων
προσδοκά στο πενταετές πλάνο
της να έχει το 2017 καθαρά κέρδη
ύψους 19 δισ. ευρώ! Ηδη έχουν
συνάψει προκαταρκτικές συμφωνίες

για αδειοδότηση κατασκευής με
εταιρείες από 80 χώρες. Αλλά και
οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές
αεροπλάνων,
αυτοκινήτων,
σιδηροδρόμων και πλοίων του
πλανήτη έχουν ήδη ζητήσει κοινή
έρευνα και ανάπτυξη κινητήρων
για τους τομείς τους. «Και οι
πετρελαιάδες;» ρώτησα. «Δεν θα
σας πολεμήσουν;». Η απάντηση
του κ. Ξανθούλη ήταν: «Αν είχαμε
ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία 10
χρόνια πριν, θα ήμασταν τώρα
νεκροί. Αλλά τώρα, όπως μου είπε ο
ίδιος ο αντιπρόεδρος της Exxon, δεν
μας βλέπουν ανταγωνιστικά. Πολύ
απλά, όπως μου είπε, σε δύο-τρία
χρόνια θα μας κάνουν μια προσφορά
εξαγοράς που δεν θα μπορούμε να
αρνηθούμε».
Διασταύρωσα
αυτή
τη
νέα
προσέγγιση των πολυεθνικών του
πετρελαίου με μια κίνηση της Shell:
μέσω του προγράμματος «Shell
GameChanger» επιζητεί συνεργασία
με ερευνητές της ψυχρής σύντηξης.
Προφανώς, τους βλέπει πολύ
πιο σοβαρά απ’ ό,τι οι δικοί μας
ιθύνοντες. Το «μαγικό» κουτί «Για
εμάς, τους απλούς καταναλωτές
ενέργειας, ποιο θα είναι το τελικό
όφελος;». «Οτι αγοράζοντας με
5.500 ευρώ ένα κουτί μισού κυβικού
μέτρου των 45 KW θα ξεχάσετε το
κόστος ενέργειας του σπιτιού σας»
μου απάντησε. Το μόνο που έμεινε
αναπάντητο στον νου μου ήταν
πόσο θα ισχύσει η διακηρυγμένη
εμμονή της Δευκαλίων στη «μη
χρήση της τεχνολογίας της για
στρατιωτικούς σκοπούς». Απ’ ό,τι
έμαθα εκ των υστέρων, μία από τις
άδειες χρήσης που της ζήτησαν στον
Καναδά ήταν για αξιοποίηση τέτοιας
πηγής ενέργειας σε υπερελαφρά
τηλεκατευθυνόμενα αεροπλανάκια
(UAV). Και τότε θυμήθηκα μία
ακόμη στιχομυθία μου με τον
τεχνικό διευθυντή της Δευκαλίων:
«Αν υποψιάζομαι σωστά», του είχα
πει, «η τεχνολογία σας δεν ανατρέπει
απλά την ενεργειακή οικονομία του
πλανήτη αλλά επιτρέπει ακόμη και
το όνειρο για διαστρικά ταξίδια».
Μου απάντησε: «Γιατί νομίζεις ότι
η NASA ενδιαφέρεται τόσο πολύ
για εμάς;». *** Σημείωση Ε.Θ.
Επιφυλάξεις για την επένδυση της
Εταιρείας ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
στην
Ξάνθη είχαν διατυπωθεί, από την
πρώτη στιγμή της εξαγγελίας,
κυρίως από εφημερίδες της Ξάνθης.
Υπήρξαν μάλιστα και ειρωνικά και
υποτιμητικά δημοσιεύματα γι’ αυτήν
την εφεύρεση του Αιώνα. Τώρα η
Εταιρεία φεύγει από την Ελλάδα,
των… τοπικών κοινωνιών που
λένε ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ. Και εμάς τους
Θρακιώτες μας δέρνει η φτώχεια και
η ανεργία. Άξιος ο μισθός μας.

Τα πλεονεκτήματα όταν εχεις δυο γυναίκες
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

ΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Η Πρόεδρος
της Φιλοπτώχου
Αδελφότητας των Αγίων
Νικολάου Δημητρίου κα
Γιάννα Νεοφύτου και
ο Πρόεδρος της
Ανατολικής Κοινότητας
κ. Πήτερ Κάσαρης,
κόβουν την παραδοσιακή
πίτα της Φιλοπτώχου

Άνω: Στιγμιότυπο από το κόψιμο της Πιτας της Φιλοπτώχου
Αδελφότητας του Αγίου Γεωργίου.

Αδελφότητας των Αγίων
Νικολάου-Δημητρίου,
της Ελληνικής Ορθοδ.
Κοινότητας Ανατολικού
Βανκούβερ.

Ο Σύλλογος Ρουμελιωτών Β.Κ. κόβει
την πίτα για τα μέλη του συλλόγου.
Άνω: Στιγμιότυπο από το κόψιμο της Πίτας της Φιλοπτώχου
Αδελφότητας των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης της
Ελληνικής Κοινότητας Surrey & Fraser Valley

Το Σάββατο 19ης Ιανουαρίου 2013 στην μικρή αίθουσα του Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου
Βανκούβερ, διοργάνωσε με επιτυχία την Γενική Συνέλευση του συλλόγου, όπου έγιναν εκλογές για
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια έκοψαν την παραδοσιακή πίτα του συλλόγου.
Το νέο Δ. Συμβούλιο έχει ως εξής: Πρόεδρος: Άννα Ταραβήρα, Αντπρόεδρος: Γεώργιος Πουλάκης,
Α΄Ταμίας: Νίκος Σούδας, Β΄Ταμίας: Σταμούλα Παπαγεωργίου, Α΄Γραμματέας: Σοφία Μιτζέλος,
Β΄Γραμματέας: Γεωργία Αδαμάκη.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Αθανάσιος Αραβαντινός, Βίκη Κουλούρη, Παντούλα Γκρουμούτη, Δήμετρα Γεωργά, Βασίλης
Λακουμέντας, Γιάννης Μιτζέλος, Κώστας Ταραβήρας, Ελένη Λουκοπούλου, και ο Αλέκος
Λουκόπουλος.

Στον κ. Νίκο Χαντζιωάννου και στη σύζυγό του Σταυρούλα,
που πρόσφατα γιότασαν την 52α επετειο των γάμων τους.
Να ζήσουν ευτυχισμένοι και να τα εκατοστήσουν.

Η Νέα Πρόεδρος του συλλόγου Ρουμελιωτών της Βρετανικής Κολομβίας που εκλέγει για το
έτος 2013 είναι η κα Άννα Ταραβήρα σύζυγος του κ. Κώστα Ταραβήρα, η οποία ανάμεσα στα
μέλη του Δ. Συμβουλίου στην κάτω φωτογραφία κόβει την παραδοσιακή πίτα.

Κι όμως,υπάρχει χώρα στον κόσμο που
γεμίζεις το ντεπόζιτο του αυτοκινήτου σου
με...1ευρώ!
Σύμφωνα με λίστα του Bloomberg, ένα λίτρο αμόλυβδης βενζίνης κοστίζει
2,06 ευρώ στη Νορβηγία και λιγότερο από 0,02 ευρώ στη Βενεζουέλα.
Έτσι, ένα ρεζερβουάρ, 50 λίτρων, γεμίζει με 1 ευρώ στη Βενεζουέλα και με
103 ευρώ στη Νορβηγία.
Αν ληφθούν υπ’ όψιν και εισοδηματικά κριτήρια, τότε η ακριβότερη βενζίνη
διατίθεται στην Ινδία, όπου το ένα λίτρο κοστίζει 1,10 ευρώ, ενώ το μέσο
ημερήσιο εισόδημα ανέρχεται στα 3,07 ευρώ.
Η Νορβηγία είναι η μοναδική πετρελαιοπαραγωγός χώρα με πανάκριβα
καύσιμα. Το λίτρο κοστίζει εκεί 2,06 ευρώ. Τα έσοδα από το πετρέλαιο
διατίθενται στην εκπαίδευση και στη βελτίωση των υποδομών. Το μέσο
ημερήσιο εισόδημα ανέρχεται στα 210 ευρώ.
Η βενζίνη κοστίζει 1,00 ευρώ στην Κίνα, όπου το μέσο ημερήσιο εισόδημα
ανέρχεται στα 12,30 ευρώ.
Στην Ινδία τα καύσιμα κοστίζουν 1,10 ευρώ το λίτρο, ενώ το μέσο ημερήσιο
εισόδημα ανέρχεται στα 3,07 ευρώ.
Η σούπερ αμόλυβδη βενζίνη κοστίζει 0,76 ευρώ στη Ρωσία και το μέσο
ημερήσιο εισόδημα ανέρχεται στα 30 ευρώ.
Στις ΗΠΑ η βενζίνη κοστίζει όσο και στη Ρωσία, δηλαδή 0,76 ευρώ το
λίτρο, όμως το μέσο ημερήσιο εισόδημα εδώ ανέρχεται στα 105 ευρώ.

Μέλη
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Η απόλυτη εξαθλίωση!!!

Αεροπλάνα κρίθηκαν ανασφαλή!

Έκαναν καυσόξυλα την ιστορική-Ιερή ελιά του Πλάτωνα

Στην καθηλώση των νέων Boeing 787 Dreamliner προχωρούν αρκετές
χώρες μετά το νέο πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο μοντέλο κατά
τη διάρκεια πτήσης στην Ιαπωνία.

Οι σημερινοί Έλληνες δεν έχουν καμία σχέση με τον Πλάτωνα - γιατί να έχουν με την ελιά του;
Μία δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή και είναι μαθηματικά βέβαιο ότι, σύντομα θα κάνει τον γύρο του
κόσμου διασύροντας εκ νέου τη χώρα
Είναι η απόλυτη παρακμή μίας κατεστραμμένης,
άνευρης και κυρίως ανιστόρητης κοινωνίας,
για τη συντριβή της οποίας την κύρια ευθύνη
φέρει η Πολιτεία η οποία έχει εγκαταστήσει το
Βασίλειο της Εξαθλίωσης στην Ελλάδα προς
τέρψιν των πιστωτών της.

Μετά την απόφαση των ιαπωνικών εταιρειών να «δέσουν» τα
αεροσκάφη τους, οι αρχές πολιτικής αεροπορίας ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής
Ένωσης, Ινδίας και Χιλής διέταξαν την καθήλωση των αεροσκαφών
μέχρι να επιβεβαιωθεί πως το μοντέλο είναι ασφαλές.
Ένα από τα καινούργια 787 Dreamliner της Japan Airlines, το οποίο
είχε παρουσιάσει διαρροή καυσίμων,βρέθηκε και πάλι να χάνει
καύσιμα στις δοκιμές που πραγματοποιεί η εταιρεία.

Άγνωστοι ξερίζωσαν την ελιά του Πλάτωνα
στην Ιερά Οδό προκειμένου να την
χρησιμοποιήσουν για καυσόξυλα! Η ελιά
βρισκόταν στον Βοτανικό, κοντά στο σημερινό
Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και σύμφωνα
με τα όσα έχουν γίνει γνωστά ξεριζώθηκε από άγνωστους.
Κάτω από το ιστορικό δέντρο ο Πλάτωνας δίδασκε τους μαθητές του τον 5ο αιώνα π.Χ. Ωστόσο το 1978
καταστράφηκε από χτύπημα λεωφορείου, ένα μέρος του μεταφέρθηκε και διατηρείται στο Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο ενώ ο κορμός του παρέμενε μέχρι σήμερα στην περιοχή.

Ο μύθος πίσω από το γηραιό δέντρο που ξεριζώθηκε από την Ιερά Οδό
Η Ιερή Ελιά του Πλάτωνα, η οποία έμεινε στην ιστορία των Αθηνών ως το δέντρο στη σκιά του οποίου
ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος δίδασκε του μαθητές του κατά τον 5ο π. Χ. αιώνα και που μετά από
εκατοντάδες χρόνια ξεριζώθηκε σήμερα για να γίνει, όπως φαίνεται, καυσόξυλα, κουβαλάει ένα μεγάλο
μύθο. Αυτόν της γέννησης της ίδιας της Αθήνας.
Το δέντρο αυτό, που μέχρι
σήμερα οι τεράστιες ρίζες
του βρίσκονταν κοντά στο
Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών στην Ιερά Οδό, κατά
πολλούς ήταν μια από τις
12 ελιές της Ακαδημίας που
αντιστοιχούσαν στις δώδεκα
πύλες της κι από τις οποίες
δημιουργήθηκε ο περίφημος
Ελαιώνας των Αθηνών, που
έδωσε και το όνομά του στην
περιοχή. Αυτά τα δώδεκα
ελαιόδεντρα ήταν, σύμφωνα
με το μύθο, κλώνοι της Ιερής
Ελιάς που έκανε δώρο η θεά
Αθηνά στην πόλη ώστε να αναδειχθεί προστάτιδα της, σε μια μάχη έναντι του Ποσειδώνα. Όπως κι έγινε,
με αποτέλεσμα η πόλη να λάβει το όνομά της. Κι έτσι γεννήθηκε η Αθήνα!
Σύμφωνα με άλλη άποψη πάντως το δέντρο, αποτελούσε απομεινάρι των δενδροστοιχιών της Ακαδημίας,
που όμως και πάλι προέκυψαν από εκείνα τα πρώτα δώδεκα μυθικά ελαιόδεντρα. Το γηραιό δέντρο
βρισκόταν όρθιο εκεί μέχρι το 1978, οπότε ένα λεωφορείο έπεσε επάνω με αποτέλεσμα να το σπάσει. Ο
κορμός του τότε μεταφέρθηκε και βρίσκεται μέχρι σήμερα σε ειδική προθήκη στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών. Στη θέση που υψωνόταν η ελιά, παρέμεινε όμως η τεράστια ρίζα της που είχε ξεκινήσει μάλιστα
να πετάει καινούρια βλαστάρια.
Αυτή την τεράστια ρίζα, η οποία σύμφωνα με επαγγελματία μαραγκό που εδρεύει κοντά στο σημείο,
αποτελούσε το 20% του συνολικού δέντρου και πρέπει να ζύγιζε 500 - 700 κιλά. Όπως είπαν στο Βήμα
οι περίοικοι, είναι πολύ πιθανό εκείνοι που ξερίζωσαν τον κορμό, να τον είχα δει στη διάρκεια του
καθιερωμένου παζαριού που γίνεται ακριβώς απέναντι από το σημείο. Κατόπιν, έφτασαν εκεί σε ώρα που
δεν τους έβλεπε κανείς και τον πήραν.

Το νέο περιστατικό έρχεται δύο μέρες μετά την απόφαση της
Aμερικανικής κυβέρνησης να ξεκινήσει έρευνα για την ασφάλεια του
νέου, «πλαστικού» αεροπλάνου της Boeing, έπειτα από αλλεπάλληλες
βλάβες στα ηλεκτρικά και άλλα συστήματα αρκετών αεροσκαφών.
Τα προβλήματα πάντως δεν απείλησαν τους επιβάτες πτήσεων και οι
αμερικανικές αρχές διευκρίνισαν ότι θεωρούν το αεροπλάνο ασφαλές.
Επίσης εντοπίστηκε διαρροή καυσίμου και σε ένα Dreamliner στη
Βοστόνη, αναφέρει το πρακτορείο Reuters. Λόγω μιας βαλβίδας
που είχε μείνει ανοιχτή, το καύσιμο έτρεξε από ένα ακροφύσιο
στο αριστερό φτερό, το οποίο χρησιμοποιείται κανονικά για την
απάντληση καυσίμου.
H διαρροή 150 λίτρων κηροζίνης ήταν εξάλλου η αιτία για την
καθήλωση του συγκεκριμένου αεροπλάνου.Σε εκείνη την περίπτωση
το πρόβλημα εμφανίστηκε όταν άνοιξε μια διαφορετική βαλβίδα,
οπότε το καύσιμο έτρεξε από μια δεξαμενή καυσίμου σε μια άλλη.
Όταν η δεξαμενή αυτή γέμισε, το καύσιμο χύθηκε σε μια δεξαμενή
υπερχείλισης και από εκεί στο διάδρομο τροχοδρόμησης.
Η έρευνα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπλοΐας (FAA) φέρνει
τώρα νέο πονοκέφαλο στη Βoeing, έπειτα από τα προβλήματα που
είχαν οδηγήσει σε τριετή αναβολή της παράδοσης του νέου μοντέλου
μέχρι το 2011, καθώς και σε συμβιβασμούς στον αρχικό φιλόδοξο
σχεδιασμό.
Το 787 Dreamliner είναι το πρώτο επιβατικό αεροπλάνο με άτρακτο και
φτερά που αποτελούνται από πλαστικό ενισχυμένο με ανθρακόνημα.
Σύμφωνα με τη Boeing, η αντικατάσταση του συμβατικού αλουμινίου
μείωσε το βάρος και την κατανάλωση κατά περίπου 20%.

Έδεσαν χειροπόδαρα επιβάτη
αεροπλάνου στη θέση του

Όλοι επικρίνουν το γεγονός ότι δεν είχε τοποθετηθεί μια στοιχειώδης περίφραξη, ώστε ο χώρος να μην
καταντήσει αρχικά σκουπιδότοπος κι εν συνεχεία να αποτραπεί το απαράδεκτο αυτό γεγονός.

Ενδιαφέρον από Κατάρ για αεροδρόμια και μαρίνες
REPORTER | 30.01.2013
Επενδυτικό ενδιαφέρον για τα υπό
παραχώρηση περιφερειακά αεροδρόμια
της χώρας και την αξιοποίηση των
μαρίνων εξέφρασαν τουριστικοί φορείς
του εμιράτου του Κατάρ στις συναντήσεις
που είχαν με την Όλγα Κεφαλογιάννη.
Σύμφωνα με πληροφορίες ιδιαίτερο
ενδιαφέρον επέδειξαν και για την ελληνική
γαστρονομία, προγραμματίζοντας για
το επόμενο διάστημα διμερείς επαφές
και εκδηλώσεις για την προώθηση των
ελληνικών προϊόντων και της μεσογειακής
διατροφής στο Εμιράτο.

Μια απίστευτη φωτογραφία με έναν επιβάτη αεροπλάνου
δεμένου στη θέση του κάνει το γύρο του διαδικτύου Όπως
έγινε γνωστό ο επιβάτης πτήσης από Ισλανδία στη Νέα
Υόρκη, τα είχε τσούξει με αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια
της πτήσης να φωνάζει ότι το αεροπλάνο θα πέσει... Σε
κάποια στιγμή επιτέθηκε και σε μια γυναίκα! Οι υπόλοιποι
επιβάτες τον έδεσαν με ταινία στη θέση του μέχρι να
φτάσουν στο αεροδρόμιο όπου τον παρέλαβαν οι αρχές.
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ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
«ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΧΑΝΔΡΟΣ» ΕΛΛΗΝΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Β.Κ.
Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013 στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο
ο σύλλογος των Μακεδόνων διοργάνωσε μια χοροεσπερίδα για
τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου επ’ ευκαιρία του κόψιμου
της παραδοσιακής πίτας. Με μουσική το ΑΛΦΑ ΒΙΝΤΕΟ, και
με εξαιρετικό μπουφέ ποικιλίας φαγητών τα περίπου 150 άτομα
πέρασαν μια ευχάριστη βραδιά, με χορούς ποντιακούς, καλαματιανά,
τσάμικο και ζεμπέκικο. Λόγω απουσίας ιερέα από την εκδήλωση την
προσευχή έκαναν ο Λευτέρης Κομνηνός και ο Παύλος Καλτσίδης.Το
παραδοσικό φλουρί της πίτας βρήκε η κα Ελήν σύζυγος του Σάββα
Κόττα.
Στιγμιότυπα από την εκδήλωση
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

Η ΜΕΛΠΩ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ
Συγγραφέας: Μαρία Ρουσάκη
Εικονογράφηση: Πωλίνα Παπανικολάου
Εκδόσεις: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Δυσαρεστημένη με τη στολή που
αναγκάζεται να φοράει κάθε μέρα
στο σχολείο, η Μέλπω θέλει να
νιώσει ξεχωριστή. Με τη βοήθεια
του παλιού μπαούλου της μαμάς
επιχειρεί να γίνει διαφορετική
από τα άλλα παιδιά. Πότε με ένα
μεγάλο κόκκινο καπέλο, πότε με
πεταλουδωτά γυαλιά και πότε
με στολίδια φανταχτερά για τα
μαλλιά. Ολόκληρο το σχολείο
αναστατώνεται. Οι δάσκαλοι την
μαλώνουν ενώ οι συμμαθητές της
προσπαθούν να τη μιμηθούν.
Μήπως όμως η μοναδικότητά της
δε βρίσκεται στο μπαούλο της
μαμάς αλλά κάπου αλλού;
Θα νιώσει τελικά η Μέλπω μοναδική;
Μια ιστορία τρυφερή και αστεία που μιλάει για την ανάγκη του
παιδιού να βρει την ταυτότητά του και να ξεχωρίσει από τους
άλλους.
Το βιβλίο κυκλοφορεί και στον Καναδά, μεταφρασμένο στα
αγγλικά, με τίτλο «Unique Monique».

ΤΟ ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ
Συγγραφέας: Αλεξάνδρα Μητσιάλη
Εικονογράφηση: Ραφαέλλα Τσάτσι
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ

Ο Νικόλας μπορεί να κάνει τα πάντα για την Άννυ. Εκείνη όμως
τον περιφρονεί. Ίσως γιατί μένει σε ημιυπόγειο, ίσως γιατί η
μαμά του καθαρίζει ξένα σπίτια και μαγαζιά. Ίσως όμως επειδή
δεν ξέρει καλά τη γλώσσα της. Γι’ αυτό αποφασίζει να της
γράψει ένα γράμμα όπου θα της
μιλήσει για τα πάντα. Για την
Ελλάδα, την πατρίδα του και πιο
συγκεκριμένα για το νησί του,
την Κάρπαθο. Για το σπίτι του με
τα κεραμίδια. Για τις μουριές και
τον πλάτανο. Και κάνει όνειρα
πως η Άννυ πηγαίνει στο νησί
του, στον δικό του παράδεισο.
Όμως για να γράψει αυτό το
γράμμα πρέπει πρώτα να πετύχει
έναν δύσκολο στόχο. Θα τα
καταφέρει. Το υπόσχεται.
Ένα τρυφερό και συγκινητικό
βιβλίο που μιλάει για την οικονομική μετανάστευση και τις
δυσκολίες που βιώνει το παιδί αφήνοντας την πατρίδα και
πηγαίνοντας να ζήσει μαζί με τους γονείς του, στον Καναδά.

FUNDRAISING
AHEPA is organizing an event to raise funds for Camp Metamorphosis. Camp Metamorphosis is a youth program which is
geared at creating a better connection between youth and their
Hellenic Culture and Orthodox faith.
This fundraiser will be held March 16, 2013 at Simpatico
restaurant t in Vancouver;
$40/per ticket which will include a dinner an appetizers. Dinner service will be between 7:00PM – 9:00PM;Yiannis Saxamis and
All proceeds will benefit Camp Metamorphosis and make the program more affordable for all children who wish to attend.
For more information call Paul Michael 604-837-6145. and Dino Kourtesis 604-771-8184
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ
ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Φωτορεπορταζ: Nίκος Στρατιδάκης
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ΠΕΝΘΗ
ΠΑΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1919-2012

Πέθανε στο Βανκούβερ
στις 29 Δεκεμβρίου 2012 ο
ΠΑΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Η κηδεία του έγινε στον Ι.Ν.
του Αγίου Γεωργίου στις 8
Ιανουαρίου 2013 και η ταφή του
στο κοιμητήριο Forest Lawn
Memorial Park Royal Oak Avenue.
Στους συγγενείς και φίλους ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (John)
1929-2013
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 6 Ιανουαρίου
2013 ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ. Το
τρισάγιο έγινε στις 13 Ιανουαρίου 2013
στο Mount Pleasant Funeral Home 306
E. 11th Ave. Η κηδεία του έγινε στις 14
Ιανουαρίου 2013 στον Ι.Ν. των Αγίων
Νικολάου-Δημητρίου και η ταφή του στο
κοιμητήριο Forest Lawn Burnaby. Στη
σύζυγό του Βασιλική, στις κόρες του Δήμητρα (Θανάση). Αρετή
(John), στα εγγόνια του στον αδελφό του, ανήψια και συγγενείς
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΜΗΤΣΙΑΔΗΣ ΚΙΜΟΝ
1925-2013
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 8 Ιανουαρίου 2013, ο ΜΗΤΣΙΑΔΗΣ
ΚΙΜΟΝ.
Το τρισάγιο έγινε στις 15 Ιανουαρίου 2013 στον Ι.Ν. των Αγίων
Νικολάου-Δημητρίου, και η κηδεία του στις 16 Ιανουαρίου 2013. Η
ταφή του έγινε στο κοιμητήριο Forest Lawn Burnaby.
Στη σύζυγό του Αθανασία, στα παιδιά του Genie (Angelo), Michael (Linda) στα εγγόνια του και συγγενείς ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
1925-2013
Πέθανε στο Βανκούβερ
στις 11 Ιανουαρίου 2013 η
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ.
Το τρισάγιο έγινε στον Ι.Ν.του Αγίου
Γεωργίου στις 15 Ιανουαρίου 2013 και
η κηδεία στις 16 Ιανουαρίου 2013. Η
ταφή της έγινε στο κοιμητήριο του Forest Lawn Burnaby.
Στα παιδιά της, στα εγγόνια της και στους συγγενείς ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1940-2013
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 13 Ιανουαρίου
2013, ο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
Η νεκρολογία για τον ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟ έγινε στις 19 Ιανουαρίου 2013 στο
Lansdowne Kingdom Hall Westminster.
Θερμά συλλυπητήρια στους συγγενείς.

AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ «ΑΡΗ» ΜΕΛΛΙΟΣ
1966-2013
Ο ξαφνικός θάνατος
του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
«ΑΡΗ» ΜΕΛΛΙΟΥ
στις 23 Ιανουαρίου
2013, βύθισε την
παροικία σε βαρύ
πένθος. Ο Άρης ένας
γεμάτος ζωή νεαρός
με ένα χαμόγελο που
δεν έσβηνε από το
πρόσωπό του ποτές, έφυγε τόσο
ξαφνικά που είναι δύσκολα, όχι
μόνο για τους δικούς του να το
πιστέψουν αλλά και για όλους
τους φίλους. Έφυγε ο Άρης
τόσο απότομα που άφησε πίσω
του πολλά ανεκπλήρωτα όνειρα.
Έφυγε χωρίς να προλάβει να δει
τα παιδιά του να σταδιοδρομούν,
να τα παντρέψει, να δει
εγγονάκια, να τα πάει στο πάρκο
να παίξουν, να χαρεί αυτό που
λέμε ζωή. Γι’ αυτό και ο θάνατος
περιβάλλεται από ένα μεγάλο

μυστήριο. Αλλά είναι
και μια αναπόφευκτη
πραγματικότητα
που όλοι θα
αντιμετωπίσουμε
κάποια στιγμή. Αλλά
όταν βλέπεις ένα
παλικάρι γεμάτο ζωή,
χαμόγελο και ξαφνικά
φεύγει από κοντά σου
δεν μπορείς να το πιστέψεις
και ο πόνος και η θλίψη σε
αποκαρδιώνουν.
Στο τρισάγιο που έγινε την
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013
στις 7 μ.μ στον Ι.Ν. των
Αγίων Νικολάου-Δημητρίου,
παρευρέθηκαν πάνω από 500
άτομα. Η κηδεία του έγινε την
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013.
Στην νεκρώσιμο ακολουθία ήταν
ο Αρχιεπίσκοπος κ. Σωτήριος,
οι ιερείς από το Βανκούβερ,
Σούρεη, Βικτώρια και πλήθος

κόσμου που ήρθαν να τον
αποχαιρετίσουν. Η ταφή του
έγινε στο κοιμητήριο του Forest
Lawn Burnaby.
Στη σύζυγό του, στα παιδιά του,
στους γονείς του, στα αδέλφια
του, στα πεθερικά του, στους
θείους του, θείες του, στα
εξαδέλφια του, και σ’ όλους τους
φίλους του ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια και ελαφρύ να
είναι το χώμα που τον σκέπασε.
ΑΡΗ θα μας μείνεις αξέχαστος.
Η θλίψη μας είναι μεγάλη για
τον άδικο χαμό σου.
Κώστας Καρατσίκης

Τρίκαλα: Παππούς 95
ετών «κλέφτηκε» με
την καλή του!
Ο ζωηρός παππούς ζούσε, μετά
της συζύγου του, σε χωριό κοντά
στα Τρίκαλα. Είχαν μάλιστα
παιδιά, εγγόνια, δισέγγονονα.
Ο ίδιος ήταν αρκετά γνωστός σε
όσους από την περιοχή έζησαν τα
γεγονότα του εμφυλίου, καθότι
υπήρξε συναγωνιστής του Άρη
Βελουχιώτη. Μάλιστα είχε την
ευκαιρία να αφηγηθεί πολλά
από εκείνη την εποχή όταν τον
παρουσίασε
αυτοπροσώπως
η εκπομπή της ΕΤ3 «Αληθινά
Σενάρια».
Στα 95 του χρόνια όμως ήρθε ο...
έρωτας!
Μια «πιτσιρίκα... κοντά στα 60
πρόκειται, η οποία μπαινόβγαινε
στο σπίτι του ζεύγους στο
χωριό και η επαφή τους άρχισε
να γίνεται πιο στενή. Τόσο
στενή που αποφάσισαν να...
δραπετεύουν και να ζήσουν
αλλού. Ο παππούς εγκατέλειψε
την γιαγιά, ακούγωντας την...
καρδιά του και πήρε την μεγάλη
απόφαση. Το σκασε από το
χωριό μαζί με την κυρία και
εγκαταστάθηκαν σε διαμέρισμα
στα Τρίκαλα!
Πρόσφατα όμως, λόγω της
υποψίας ότι κάτι τρέχει με τα
περιουσιακά του ηλικιωμένου,
προσέφυγαν στα δικαστήρια
-έστω και αν η εξηντάχρονη
διατείνεται ότι έχει αγαθές
προθέσεις και δεν την ενδιαφέρει
τίποτα σχετικό.

έχοντας στην κατοχή του ένα
χαρτονόμισμα των πενήντα
ευρώ. Ακολούθησε
έρευνα
στο τυπογραφείο του και οι
αστυνομικοί στην κυριολεξία
έμειναν άναυδοι από όσα
αντίκρισαν μπροστά τους.

10 λόγοι που μου… αρέσει η οικονομική κρίση!
Μου αρέσει που όταν λέω για αύξηση στο αφεντικό μου...
1 δεν με αγριοκοιτάζει πια, αλλά λιώνει στα γέλια. Άσε που έδιωξε μερικούς
που δε μου άρεσε η φάτσα τους.
2 Μου αρέσει που πολλοί φίλοι μου μετανάστευσαν για καλύτερο μέλλον,
γιατί έτσι θα έχω extra προορισμούς διακοπών στο εξωτερικό.
3 Μου αρέσει που ακρίβυνε η βενζίνη και χρησιμοποιώ λιγότερο το
αυτοκίνητο. Γιατί αυτό σημαίνει ότι θα το έχω περισσότερα χρόνια και
κάνω καλό και στην καρδιά μου, αφού περπατάω περισσότερο. Άσε που
όταν πάμε βόλτα με τους φίλους μου όλοι πια τσοντάρουν για βενζίνη ενώ
παλιά έκαναν τον «Κινέζο».
4 Μου αρέσει που τα καφενεία έχουν γεμίσει άνεργους επιστήμονες με 2
μεταπτυχιακά. Πλέον πας για ουζάκι και αντί για μπάλα συζητάς για μαύρες
τρύπες τουλάχιστον!
5 Μου αρέσει που το μέλλον της χώρας είναι αβέβαιο, γιατί σε όλους μας
έλειπε λίγο πολύ η περιπέτεια στη ζωή μας.
6 Μου αρέσει που βλέπω αυτούς που αποταμίευαν τόσα χρόνια να χάνουν
τα λεφτά τους, γιατί νιώθω καλύτερα που εγώ τα χάλαγα πάντα μέχρι
τελευταίο ευρώ και τώρα από «σπάταλος» έγινα «προνοητικός», γιατί
τουλάχιστον πρόλαβα και τα χάρηκα.
7 Μου αρέσει που αν πω ότι δουλεύω 2 φορές τη βδομάδα με κοιτούν με
συμπάθεια και μου λένε κουράγιο, ενώ πιο παλιά σκεφτόντουσαν «Ρε τον
τεμπέλη»…
8 Μου αρέσει που θα έχω και γω μία ιστορία πόνου και δυστυχίας να λέω
στις επόμενες γενιές για το παρελθόν της χώρας, όπως εμείς ακούγαμε για Χούντα
και Κατοχή.
9 Μου αρέσει ο καφές που κερδίζω στο τάβλι με φιλαράκια γιατί αποτελεί το 2%του
μισθού μου, που σημαίνει ότι σε 50 παρτίδες έχω βγάλει έναν μισθό.
10 Μου αρέσει που είμαι σίγουρος πλέον ότι οι γυναίκες δεν με θέλουν για τα
λεφτά μου.

ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΗ ΣΙΩΠΗ;
Πριν λίγο καιρό ο ιερέας της Ελληνικής Κοινότητας στη
Βικτώρια π. Κωνσταντίνος Καλτσίδης αντικαταστάθηκε από
τον ιερέα π. Κωνσταντίνο Οικονόμου. Σε πρόσφατη επίσκεψή
μας στη Βικτώρια ρωτήσαμε τι συνέβη και ο π. Κωνσταντίνος
Καλτσίδης δεν λειτουργεί και τα αισθήματα των ομογενών είναι
ανάμικτα.
Ενώ όλοι μιλούν το πόσο καλός ήταν και ότι όλοι ήταν
ευχαριστημένοι μαζί του, άλλοι αν και δεν θέλουν να αναφέρουν
ονόματα λένε μόνο «τον φάγανε». ‘Αλλοι, λένε αρρώστησε.
Απορούμε ποιο είναι το πρόβλημα και δεν βγάζουν οι αρμόδιοι,
Πρόεδρος, Δ. Συμβούλιο ή η ίδια η Αρχιεπισκοπή μια ανακοίνωση
το τι συμβαίνει να μάθει ο κόσμος την αλήθεια.

Τυπογραφείο είχε
μετατραπεί σε
εργαστήριο πλαστών
χαρτονομισμάτων
Ιανουαρίου 10, 2013
Σε… νομισματοκοπείο πλαστών
είχε μετατρέψει το τυπογραφείο
του ένας 60χρονος στην πόλη
της Πρέβεζας. Ο 60χρονος

ταλαιπωρούσε τις αρχές για μία
δεκαετία περίπου. Στο διάστημα
των πολλών ετών υπήρχαν
υπόνοιες, υποψίες, ενδείξεις,
είχαν γίνει έλεγχοι χωρίς όμως
να βρεθούν τα απαραίτητα
πειστήρια.
Αυτή τη φορά όμως ήταν η αρχή
του τέλους.
Ο

60χρονος

εντοπίστηκε

Συνολικά εντόπισαν 1712
χαρτονομίσματα των πενήντα
ευρώ, σε 856 φύλλα χαρτιού…
Ο 60χρονος ιδιοκτήτης του
τυπογραφείου ήταν έτοιμος να
πλασάρει ο ίδιος ή συνεργάτες
του στην αγορά ένα τεράστιο
ποσό.

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

20 Γνώμη

GRANDPA J’S
SEASONING

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

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

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

ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ

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

Ðñïìçèåõôáß:
Îåíïäï÷åßùí êáé Åóôéáôïñßùí
Tel: Bus. 604-515-7222, Fax: 604-515-7701
Res:604-525-4957,
Cell: 604-240-0403
6616 BERESFORD STREET, BURNABY, B.C.

