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Ορκίστηκε νέα Έλληνική
κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ
Στο νέο κυβερνητικό σχήμα εκπροσωπούνται η ΝΔ
με τριάντα μέλη και το ΠΑΣΟΚ με έντεκα
Τρίτη 25 Ιουνίου 2013
Αντώνης Ανακέφαλος
Μετά από πολύωρες
διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους
Α.Σαμαρά - Ευ. Βενιζέλο,εγεννήθη
η νέα κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.
H oρκωμοσία της νέας κυβέρνησης

αναπληρωτή υπουργό τον Χρήστο
Σταϊκούρα και υφυπουργό τον
Γιώργο Μαυραγάνη.
Εκτός από τον κ. Στουρνάρα, στις
θέσεις τους παρέμειναν συνολικά
άλλοι οκτώ υπουργοί: Ανάπτυξης
Κ. Χατζηδάκης, Παιδείας
Κ.Αρβανιτόπουλος, Εργασίας Γ.

Η G8 δεν κατέληξε σε κοινή
δήλωση για μία Συρία χωρίς
Άσαντ στη Βρετανία
Ο Καναδός πρωθυπουργός, Στ.Χάρπερ, δήλωσε ότι η δήλωση
αποτελεί μια πραγματική αλλαγή στάσης από την πλευρά της Ρωσίας.

Κωστής ΧατζηδάκηςΥφυπουργοί:
Θανάσης Σκορδάς, Νότης
Μηταράκης
-Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών
& Δικτύων-Υπουργός: Μιχάλης
Χρυσοχοϊδης-Υφυπουργός: Μιχάλης
Παπαδόπουλος
-Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Οι ρωσικές διαφωνίες απέτρεψαν τη Σύνοδο της G8 να καταλήξει σε κοινή
δήλωση που να αναφέρεται σε μία Συρία χωρίς Άσαντ.
Η τελική δήλωση των ηγετών της Ομάδας των Οκτώ επανέλαβε ότι στηρίζει
μία πολιτική λύση στην κρίση και εξέφρασε την ελπίδα ότι σύντομα θα
πραγματοποιηθεί η διεθνής διάσκεψη στη Γενεύη.
Αντίγραφο της κοινής δήλωσης αναφέρει ότι οι ηγέτες των οκτώ κρατών
έχουν δεσμευτεί στην επίτευξη πολιτικής λύσης για την κρίση, βασισμένοι
στο όραμα μιας ενωμένης και δημοκρατικής Συρίας.
«Στηρίζουμε ένθερμα την απόφαση να πραγματοποιηθεί το συντομότερο
δυνατόν η διάσκεψη της Γενεύης για τη Συρία» ανέφερε η ανακοίνωση.
Οι ηγέτες της G8 κάλεσαν τις αρχές τις Συρίας και την αντιπολίτευση να
καταστρέψουν όλες τις οργανώσεις που διατηρούν δεσμούς με την Αλ
Κάιντα.
Ωστόσο, η δήλωση απέτυχε να κάνει αναφορά στον ρόλο που ο Μπασάρ
Αλ Άσαντ θα κληθεί ή δεν θα κληθεί να παίξει στο μέλλον, ενώ δεν έγινε
γνωστό ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη διάσκεψη στη Γενεύη.
Σε δηλώσεις του μετά την G8 ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο εξοπλισμός
των ανταρτών στη Συρία που βασίζεται σε μη επιβεβαιωμένα στοιχεία για
τη χρήση χημικών όπλων από το καθεστώς Άσαντ θα μπορούσε να οδηγήσει
σε αποσταθεροποίηση της κατάστασης.
Ο ρώσος πρόεδρος είπε ότι και άλλοι ηγέτες εξέφρασαν την αμφιβολία τους
για τις πληροφορίες ότι το συριακό καθεστώς έχει κάνει χρήση χημικών
όπλων.

πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό
Μέγαρο ενώπιον του Προέδρου της
Δημοκρατίας Καρόλου Παπούλια,
παρουσία του πρωθυπουργού Α.
Σαμαρά και χοροστατούντος του
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης
Ελλάδος Ιερωνύμου.
Η νέα κυβέρνηση αριθμεί 24
υπουργούς και συνολικά 43 μέλη,
ενώ περιλαμβάνει και αλλαγές σε
δομές υπουργείων, με το Ανάπτυξης
να «σπάει» σε Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών,
Μεταφορων & Δικτύων και το
Παιδείας να “σπάει” σε Παιδείας &
Θρησκευμάτων και σε Πολιτισμού
& Αθλητισμού.
Η πολιτική ηγεσία του οικονομικού
επιτελείου μένει ως έχει, με υπουργό
Οικονομικών το Γιάννη Στουρνάρα,

Βλέπετε ένα πλήρες φωτογραφικό
ρεπορτάζ από την Ελληνική Ημέρα
στην Μπρόντγουεη Βανκούβερ
στη σελίδες 12 & 13

Βρούτσης, Αγροτικής Ανάπτυξης
Αθ. Τσαυτάρης, Δημόσιας Τάξης
Ν. Δένδιας, Τουρισμού Όλγα
Κεφαλογιάννη, Μακεδονίας
- Θράκης Θ. Καράογλου και
Επικρατείας Δ. Σταμάτης.
Πριν καν τοποθετηθεί στη θέση
της υφυπουργού Υγείας η Σοφία
Βούλτεψη παραιτήθηκε και στη
θέση της τοποθετήθηκε η βουλευτής
Μαγνησίας Ζέτα Μακρή.
Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης
έχει ως εξής:
-Πρωθυπουργός: Αντώνης Σαμαράς
-Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος
Βενιζέλος
-Υπουργείο Εξωτερικών: Υπουργός:
Ευάγγελος Βενιζέλος-Υφυπουργός:
Δημήτρης ΚούρκουλαςΥφυπουργός: Άκης Γεροντόπουλος
-Υπουργείο Οικονομικών:
Υπουργός: Γιάννης ΣτουρνάραςΑναπληρωτής υπουργός: Χρήστος
Σταϊκούρας-Υφυπουργός: Γιώργος
Μαυραγάνης
-Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: Υπουργός:
Κυριάκος ΜητσοτάκηςΥφυπουργός: Εύη
Χριστοφιλοπούλου
-Υπουργείο Εσωτερικών: Υπουργός:
Γιάννης Μιχελάκης-Αναπληρωτής
υπουργός: Λεωνίδας Γρηγοράκος
-Υπουργείο Εθνικής Άμυνας:
Υπουργός: Δημήτρης
Αβραμόπουλος-Αναπληρωτής
υπουργός: Φώφη ΓεννηματάΥφυπουργός: Αθανάσιος Δαβάκης
-Υπουργείο Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας: Υπουργός:

Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής:
Υπουργός: Γιάννης ΜανιάτηςΑναπληρωτής υπουργός: Σταύρος
ΚαλαφάτηςΥφυπουργός: Ασημάκης
Παπαγεωργίου
-Υπουργείο Παιδείας &
Θρησκευμάτων: Υπουργός:
Κωνσταντίνος ΑρβανιτόπουλοςΥφυπουργοί: Κωνσταντίνος
Γκιουλέκας, Συμεών Κεδίκογλου
-Υπουργείο Πολιτισμού &
Αθλητισμού: Υπουργός: Πάνος
Παναγιωτόπουλος-Υφυπουργός
Αθλητισμού: Γιάννης Ανδριανός
-Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Πρόνοιας: Υπουργός:
Γιάννης Βρούτσης-Υφυπουργός:
Βασίλης Κεγκέρογλου
-Υπουργείο Υγείας: Υπουργός:
Αδωνις Γεωργιάδης-Υφυπουργοί:
Αντώνης Μπέζας, Ζέττα Μακρή
-Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων: Υπουργός: Αθανάσιος
Τσαφτάρης- Αναπληρωτής
υπουργός: Μάξιμος Χαρακόπουλος
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
& Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:
Υπουργός: Χαράλαμπος Αθανασίου
-Υπουργείο Δημόσιας Τάξης &
Προστασίας του Πολίτη: Υπουργός:
Νίκος Δένδιας
-Υπουργείο Τουρισμού: Υπουργός:
Όλγα Κεφαλογιάννη
-Υπουργείο Ναυτιλίας: Υπουργός:
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
-Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης:
Υπουργός: Θόδωρος Καράογλου
-Υπουργός Επικρατείας: Δημήτρης

(Συνέχεια στη σελίδα 2)

Παρά τις πληροφορίες που έκαναν λόγο για απομόνωσή του, ο Βλ.Πούτιν
είπε ότι δεν αισθάνθηκε απομονωμένος, παρά το γεγονός ότι «κάποιος θα
ήθελε να είναι έτσι».
Από την πλευρά του, ο βρετανός πρωθυπουργός, Ντέιβιντ Κάμερον, δήλωσε
ότι οι ηγέτες της G8 κατάφεραν «να ξεπεράσουν σημαντικές διαφορές».
Ο καναδός πρωθυπουργός, Στ.Χάρπερ, δήλωσε ότι η δήλωση αποτελεί μια
πραγματική αλλαγή στάσης από την πλευρά της Ρωσίας.
«Έχουμε ένα πολύ διαφορετικό και πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό
που πιστεύαμε ότι θα έχουμε» δήλωσε μετά τη Σύνοδο. Πριν την G8 ο
Χάρπερ είχε εκφράσει την ανησυχία του ότι η στήριξη του Πούτιν στο
συριακό καθεστώς θα έκανε δύσκολη τη συμφωνία.
«Πιστεύω ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική κίνηση από την πλευρά του
κ. Πούτιν και των Ρώσων» .
“Ο Καναδάς έχει αναγνωριστεί ως παγκόσμιος ηγέτης στην προώθηση
της διαφάνειας και της λογοδοσίας στον τομέα της εξορυκτικής τόσο στο
εσωτερικό όσο και σε όλο τον κόσμο,”
«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω σήμερα ότι περαιτέρω o
Καναδάς υιοθετεί μια πρωτοβουλία της ομάδας G8 που θα απαιτούν από
τις εταιρείες να γνωστοποιούν οποιεσδήποτε πληρωμές που καταβάλλουν
σε ξένες κυβερνήσεις, ανακοίνωσε,σε μια συνάντηση για το πετρέλαιο, το
φυσικό αέριο και την εξόρυξη στελέχη,με τη δημιουργία νέων υποχρεωτικά
προτύπων αναφοράς για τις Καναδικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στον τομέα αυτό.”

Surrey Greek Food Festival
Φωτορεπορτάζ από τον Τάσο Παπασπύρου σελίδα 15
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(Συνέχεια από σελίδα 1)

Σταμάτης
-Υφυπουργός Δημόσιας
Ραδιοτηλεόρασης: Παντελής Καψής
-Κυβερνητικός εκπρόσωπος,
υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ:
Σίμος Κεδίκογλου.
Δεν ορκίστηκε ο υφυπουργός
Εξωτερικών Άκης Γεροντόπουλος ο
οποίος βρίσκεται σε αποστολή στο
Δουβλίνο ενώ η ορκωμοσία του θα
γίνει τις επόμενες μέρες.
Εκτός κυβέρνησης βρέθηκαν
οι Ευριπίδης Στυλιανίδης,
Ανδρέας Λυκουρέντζος,
Ευάγγελος Λιβιεράτος, Κώστας
Μουσουρούλης, Μάριος
Σαλμάς, Κώστας Τζαβάρας,
Μανούσος Βολουδάκης, Γιάννης
Ιωαννίδης, Κώστας Τσιάρας,
Παναγιώτης Καράμπελας,
Δημήτριος Ελευσινιώτης, Κώστας
Καραγκούνης και Κυριάκος
Βιρβιδάκης.
Η Σοφία Βούλτεψη παραιτήθηκε
πριν ακόμη ορκισθεί
Πριν ακόμη φτάσει στην
ορκωμοσία, το νέο κυβερνητικό
σχήμα μετράει την πρώτη απώλεια:
Η βουλευτής της ΝΔ Σοφία
Βούλτεψη που είχε ανακοινωθεί ότι
αναλαμβάνει υφυπουργός Υγείας,
δεν απεδέχθη τελικά τη θέση,
επικαλούμενη προσωπικούς λόγους.
Τη θέση της παίρνει η βουλευτής
Μαγνησίας Ζέτα Μακρή, η οποία
είναι αναπληρώτρια Γραμματέας
Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ.
Μέχρι στιγμής παραμένουν
άγνωστοι οι λόγοι άρνησης της κ.
Βούλτεψη να συμμετάσχει στη νέα
κυβέρνηση. Δεν έχει διευκρινισθεί
επίσης πώς είχε συμπεριληφθεί
στη σύνθεση του νέου υπουργικού
συμβουλίου, ενώ υποτίθεται
ότι προηγήθηκε συνεννόηση με
τον πρωθυπουργό ή με στενούς
συνεργάτες του, στους οποίους θα
είχε γνωστοποιήσει ότι δεν θέλει να
αναλάβει υπουργικό θώκο.
Η άρνηση της κ. Βούλτεψη
γνωστοποιήθηκε τρεις ώρες αφ’
ότου ανακοινώθηκε επίσημα η
σύνθεση της νέας κυβέρνησηςπροκαλέσει ερωτηματικά και
έδωσε τροφή σε ποικίλες εικασίες,

Αφορμή μάλλον για την,άρνηση της
ήταν,όταν έμαθε ποιός θα είναι ο
πολιτικός της προϊστάμενος ,δηλ.ο
Άδωνις Γεωργιάδης. Τότε ήταν που
σήκωσε το τηλέφωνο και είπε στους
συνεργάτες του πρωθυπουργού:
“Ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω...”.
Ομιλία πρωθυπουργού Α. Σαμαρά
στο νέο υπουργικό συμβούλιο.
Η εξάντληση της τετραετίας είναι ο
βασικός στόχος της κυβέρνησης
«Να σας συγχαρώ όλους. Οι
Έλληνες περιμένουν πολλά από
σας», είπε ο πρωθυπουργός στους
υπουργούς του κατά τη διάρκεια
της πρώτης συνεδρίασης του νέου
υπουργικού συμβουλίου μόλις
έκλεισαν οι κάμερες.
«Πρέπει να δικαιώσουμε τις
προσδοκίες του κόσμου», συνέχισε
ο Αντώνης Σαμαράς και κάλεσε τα
μέλη της κυβέρνησής του να βάλουν
σε δεύτερη μοίρα τις κομματικές και
τις προσωπικές προτεραιότητες.
«Να πιάσετε τον ταύρο από τα
κέρατα», είπε χαρακτηριστικά ο
κ. Σαμαράς και συνέχισε: «Εγώ
δουλεύω όλη μέρα και όλες τις
ώρες».
Περιγράφοντας το κώδικα σωστής
συμπεριφοράς ο πρωθυπουργός
είπε στους υπουργούς του:
«Να στηρίζετε την κυβέρνηση.
Να απαντάτε στη Βουλή. Να
με ενημερώνετε για τα σχέδιά
σας. Οποιοδήποτε πρόβλημα να
καταστέλεται εν τη γενέση του».
Ο κ. Σαμαράς έδωσε ιδιαίτερη
έμφαση στις προσωπικές
συμπεριφορές των υπουργών και
υφυπουργών. «Θέλω να έχετε
δωρικό ύφος. Λίγες εμφανίσεις
στην τηλεόραση. Να αποφεύγετε
τις θεατρικότητες. Σεμνά και
λιτά. Προσέξτε την προσωπική
σας συμπεριφορά», είπε κατά
πληροφορίες ο πρωθυπουργός.
Η εξάντληση της τετραετίας είναι
ο βασικός στόχος της κυβέρνησης
δήλωσε ο πρωθυπουργός Α.
Σαμαράς στην πρώτη συνεδρίαση
του νέου υπουργικού συμβουλίου
και πρόσθεσε ότι η σταθερότητα
είναι περισσότερο απαραίτητη από
ποτέ.
Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι
απαιτούνται σταθερά βήματα για
να προωθηθούν οι απαραίτητες
μεταρρυθμίσεις. Δεσμεύτηκε

παράλληλα για καλύτερο
συντονισμό στα τρέχοντα ζητήματα
και σχεδιασμό σε βάθος χρόνου.
«Πρέπει να πετύχουμε τους στόχους
που έχουμε θέσει και να φέρουμε
σε πέρας τις θεσμικές αλλαγές»
σημείωσε ακόμα ο πρωθυπουργός
και έκανε ειδική αναφορά στο
τι πρέπει να γίνει στη μεγάλη
συνταγματική μεταρρύθμιση.
«Δεν έχει η Ελλάδα καιρό
για χάσιμο. Απαιτείται ταχύς
βηματισμός. Ο καθένας διατηρεί
τις ιδέες του αλλά η υπέρτατη
ιδεολογία είναι η σωτηρία του
τόπου» ανέφερε ο πρωθυπουργός.
Μιλώντας για τις προτεραιότητες
της κυβέρνησης είπε ότι έχει
μπροστά της να ολοκληρώσει
τις διαπραγματεύσεις για τη
νέα δόση του δανείου. «Έχουν
γίνει πολλά, αλλά υπάρχουν
ακόμα εκκρεμότητες», είπε ο
πρωθυπουργός και πρόσθεσε
ότι πρέπει να τρέξουμε την
προετοιμασία για την προεδρία της
ΕΕ.
Επίσης ανέφερε ότι πρέπει να
πιάσουμε τους στόχους για το
πρωτογενές πλεόνασμα έτσι ώστε
από του χρόνου να είναι εφικτή
η ανακούφιση εκείνων που έχουν
υποφέρει περισσότερο μέχρι τώρα.
Στις άμεσες προτεραιότητες του
είπε ότι είναι πάντα η ανάκαμψη
της οικονομίας, η αντιμετώπιση
της ανεργίας και η προσέλκυση
επενδύσεων για να αποφύγουμε
τα νέα μέτρα. Υπογράμμισε δε ότι
«πιστεύω ότι είμαστε κοντά σε
αυτούς τους στόχους».
Τέλος είπε ότι στόχος είναι πάντα
να διορθωθούν οι αδικίες των
τελευταίων χρόνων, να στηρίξουμε
τους ασθενέστερους και να
επιμείνουμε στην ασφάλεια του
πολίτη.

Εθνική υποχρέωση η δημιουργία
της κυβέρνησης,αυτό είπε ο
κ. Βενιζέλος κατά την τελετή
παράδοσης-παραλαβής στο
υπουργείο Εξωτερικών.
Έκανε λόγο για εθνική υποχρέωση
που οδήγησε στη δημιουργία της
κυβέρνησης εθνικής ανάγκης
για την οποία προέβλεψε ότι θα
εξαντλήσει την τετραετία.
Πρόσθεσε πως οι θεμελιώδεις
στόχοι της νέας κυβέρνησης
είναι η προώθηση της ανάπτυξης
και η αύξηση της απασχόλησης
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OPINION

ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

επισημαίνοντας ότι πρέπει να
καταστεί σαφές στην Ευρώπη ότι η
Ελλάδα δεν αντέχει άλλα μέτρα.
Αναφερόμενος στο υπουργείο
Εξωτερικών τόνισε ότι επέλεξε
αυτό το υπουργείο με κριτήριο την
κρισιμότητά του.
Εξέφρασε και τη λύπη του για
το γεγονός ότι η ξαφνική αλλαγή
του πολιτικού σκηνικού διέκοψε
το έργο του προκατόχου του κ.
Αβραμόπουλου, με τον οποίο, όπως
σημείωσε, θα έχει στενή συνεργασία
με τη νέα του ιδιότητα.
Η ΔΗΜΑΡ παρούσα με το δικό
της στίγμα
«Η προηγούμενη κυβέρνηση δεν
ήταν επί της ουσίας τρικομματική,
καθώς σε πολλά και σημαντικά
ζητήματα της ασκούμενης
πολιτικής, υπήρξαν χειρισμοί που
περιόρισαν τη δυνατότητα να
αξιοποιείται και να γίνεται σεβαστή
η συμμετοχή της ΔΗΜΑΡ», τόνισε
ο Φώτης Κουβέλης.
Πρόσθεσε, ακόμη, ότι δημόσιες
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Ο κ. Κουβέλης, μιλώντας στη
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Επιτροπής του κόμματος, σημείωσε
ότι το κόμμα «θα κινηθεί στη
γραμμή της προγραμματικής
αντιπολίτευσης» και ανέφερε ότι
«το πρώτο τεστ για το ΠΑΣΟΚ θα
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πράξης νομοθετικού περιεχομένου».
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υποθέσεις, αντιμετωπίστηκαν
με «στενή κομματική και
αντιδημοκρατική αντίληψη», ενώ
επανέλαβε, ότι «η Ελλάδα πρέπει
να δώσει τη μάχη για την παραμονή
στο ευρωπαϊκό πλαίσιο» και ότι «η
ΔΗΜΑΡ θα είναι παρούσα με το
δικό της διακριτό στίγμα».
Ανέφερε δε,ότι η Δημοκρατική
Αριστερά, αναλαμβάνει
πρωτοβουλία για την
ανασυγκρότηση του ευρύτερου
σοσιαλιστικού χώρου,
υποστηρίζοντας ότι δικομματισμός
και ο διπολισμός, μόνο ως
καρικατούρα μπορεί να υπάρξουν
και πάλι.

(GREECE)
(GREECE)

MYRTO TSITSIOU (GREECE)

NAME:.................................................
.............................................................
STREET:..............................................
CITY:....................................................
PROVINCE or STATE:........................
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Πώς έφτασε στη ρήξη ο κ. Κουβέλης

Καταλόγιζε στον κ. Σαμαρά αλαζονική συμπεριφορά
και ότι δεν υπολόγιζε τους εταίρους του
TO BHMA 23/06/2013
εκεινοι που γνωρίζουν καλά
τον πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ τον
περιγράφουν ως έναν άνθρωπο
ήπιων τόνων, πολύ δημοκρατικό,
προσκολλημένο στο γράμμα του
νόμου. Ομως, συμπληρώνουν,
από ό,τι φαίνεται οι ευθύνες
της
συγκυβέρνησης
έγιναν
δυσβάστακτες για τους ώμους του
«Ο Φώτης Κουβέλης εμφανίστηκε
με το ίδιο απόλυτα ψυχρό ύφος
που είχε κατά τη διάρκεια
των διερευνητικών εντολών
τον Μάιο, που οδήγησαν τη
χώρα σε εκλογές. Δεν δεχόταν
τίποτα». Αυτά τα λίγα λόγια λένε ότι ενοχλήθηκε σφόδρα
είπε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ από το ύφος του κ. Σαμαρά
κ. Ευ. Βενιζέλος σε στενούς στην ομιλία του στο ΕΒΕΑ και
συνεργάτες του επιστρέφοντας κυρίως από τη φράση «η Ελλάδα
από το Μέγαρο Μαξίμου την είχε καταντήσει τζουράσικ παρκ
Πέμπτη το βράδυ. Ο κ. Κουβέλης όπου επιβίωναν δεινόσαυροι
αιφνιδίασε τους άλλους δύο απαρχαιωμένων ιδεοληψιών»,
αρχηγούς, αλλά όχι κατά τη την οποία εξέλαβε ως αιχμή
διάρκεια της σύσκεψης στο εναντίον του. Οποια κι αν είναι
Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρόεδρος η αιτία (και σίγουρα μέτρησε η
της ΔΗΜΑΡ ήταν ιδιαιτέρως αντιδημοκρατική μεθόδευση του
ενοχλημένος από την ώρα που Πρωθυπουργού), το αποτέλεσμα
ανακοινώθηκε η απόφαση της ήταν ότι αποχώρησε από την
κυβέρνησης για την ΕΡΤ. Ως την κυβέρνηση, αποσύροντας τους
Τετάρτη οι διαπραγματεύσεις υπουργούς και τα κυβερνητικά
είχαν βρει έναν ρυθμό. Την στελέχη που είχε προτείνει.
Πέμπτη το μεσημέρι ο κ.
Κουβέλης σήκωσε το τηλέφωνο Βουλευτές και στελέχη του
και πυροδότησε τη διάλυση της κόμματος
σχολίαζαν
την
τρικομματικής
κυβέρνησης. Παρασκευή
ότι
φαινόταν
Ενδεχομένως να δυναμίτισε ανακουφισμένος. Προφανώς, η
ταυτοχρόνως και τη ΔΗΜΑΡ.
αποχώρηση από την κυβέρνηση
δεν ήταν μία απόφαση που
Ο κ. Κουβέλης, σύμφωνα με υπαγορεύτηκε από τον σκληρό
τους συνεργάτες του, ήταν πυρήνα της ΔΗΜΑΡ, αλλά μία
ψυχολογικά
πιεσμένος
το επιλογή που του την επέβαλε
τελευταίο διάστημα. Οι χειρισμοί το είναι του. Ο κ. Κουβέλης
του
Πρωθυπουργού
στο δεν άντεχε άλλο την εσωτερική
αντιρατσιστικό νομοσχέδιο και κριτική όταν αναγκαζόταν να
κυρίως ο τρόπος που χειρίστηκε συναινέσει σε αντικοινωνικές
το κλείσιμο της ΕΡΤ ξεχείλισαν αποφάσεις, ομοίως και άλλα
το ποτήρι. «Δεν είναι μόνο η στελέχη του κόμματος, όπως π.χ.
ΕΡΤ. Εχουν μαζευτεί πολλά», ο κ. Ν. Τσούκαλης ο οποίος δεν
έλεγε στους συνομιλητές του τολμούσε να κυκλοφορήσει στον
τις
προηγούμενες
ημέρες. κύκλο του στην Πάτρα.
Καταλόγιζε στον κ. Σαμαρά
αλαζονική συμπεριφορά, ότι δεν Από την Πέμπτη ο πρόεδρος της
υπολογίζει τους εταίρους του, ότι ΔΗΜΑΡ είχε τις περισσότερες
προωθεί μια δεξιά ατζέντα, ότι ώρες κλειστό το κινητό του
δεν διαπραγματεύεται σκληρά και απέφευγε να δώσει σαφείς
με την τρόικα. Ο πόλεμος εξηγήσεις για την απόφασή του
των διαρροών και των φημών στις δημόσιες τοποθετήσεις του,
τον εκνεύριζε, πολλές φορές αλλά ακόμη και στα όργανα του
αναγκάστηκε να υπερασπιστεί κόμματος. Λέγεται ότι για την
τους δύο υπουργούς και τελική του κρίση επηρεάστηκε
προσωπικούς του φίλους κκ. Αντ. από μία ομάδα στελεχών
Ρουπακιώτη και Αντ. Μανιτάκη. (Δ.
Χατζησωκράτης,
Θ.
Ο πρώτος δεχόταν την κριτική Μαργαρίτης, Σ. Παπαθανασίου,
ότι ήταν ο «πιο συντεχνιακός» Χρ.
Μαυροκεφαλίδης,
Π.
υπουργός της κυβέρνησης και ο Παναγιώτου). Ωστόσο, όσοι τον
δεύτερος ότι «δεν προωθούσε τη γνωρίζουν παρατηρούν ότι αν ο
μεταρρύθμιση στο Δημόσιο».
ίδιος δεν ήθελε να πάρει αυτή
την απόφαση δεν θα στηριζόταν
Οσοι γνωρίζουν καλά τον σε αυτά τα στελέχη. Η απόφαση
πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ τον να κινηθεί η ΔΗΜΑΡ στη
περιγράφουν ως έναν άνθρωπο γραμμή της προγραμματικής
ήπιων τόνων, πολύ δημοκρατικό, αντιπολίτευσης, δηλαδή να
προσκολλημένο στο γράμμα του ψηφίζει τα νομοσχέδια τα οποία
νόμου. Ομως, συμπληρώνουν, θεωρεί ότι είναι σύμφωνα με τις
δεν του αρέσουν τα δύσκολα. αρχές της, δεν πέρασε αναίμακτα
Από ό,τι φαίνεται οι ευθύνες από τα όργανα του κόμματος.
της
συγκυβέρνησης
έγιναν Ο στενός του φίλος και
δυσβάστακτες για τους ώμους γραμματέας της ΔΗΜΑΡ κ. Σπ.
του. Ενδεχομένως να έπαιξε Λυκούδης κράτησε αποστάσεις
κρίσιμο ρόλο στην απόφασή από τον πρόεδρο του κόμματος
του ο κ. Μανιτάκης, ο οποίος δηλώνοντας αποχή από την
εκτιμούσε ότι το συνολικό ψηφοφορία. Στάση σιωπής
σχέδιο για τη διαθεσιμότητα και τήρησε και ο εκπρόσωπος
τις απολύσεις στο Δημόσιο δεν Τύπου κ. Α. Παπαδόπουλος. Από
μπορεί να υλοποιηθεί. Μπορεί την Κοινοβουλευτική Ομάδα,
να μέτρησε και το κλίμα στις έντεκα βουλευτές ψήφισαν υπέρ
συναντήσεις του με στελέχη του της απόφασης, δύο κατά (Γρ.
κόμματος.
Ψαριανός, Β. Οικονόμου) και
από την Εκτελεστική Επιτροπή
Η ομιλία Σαμαρά
τέσσερα μέλη ψήφισαν κατά
Ορισμένα στελέχη της ΔΗΜΑΡ

(Ντόρα
Τσικαρδάνη,
Γερ.
Γεωργάτος, Στ. Λειβαδάς, Ι.
Αντωνίου). Επιπλέον, ο κ.
Ψαριανός
κατηγόρησε
τον
πρόεδρο του κόμματος ότι
«η κατάληξη της χθεσινής
συνάντησης ήταν διαφορετική
από τη βάση που είχαμε
συμφωνήσει και με την οποία
συμφωνούσα κι εγώ».
Σχέδια για την ΕΡΤ
Το ερώτημα είναι γιατί δεν
διαχώρισε τη θέση του εξαρχής,
αλλά προτίμησε να μπει σε μια
διαδικασία
διαπραγμάτευσης.
Οι συνεργάτες του δίνουν
την ακόλουθη εξήγηση: Ο κ.
Κουβέλης επέμενε από την αρχή
στην ίδια θέση για την ΕΡΤ και
όσο αυτή δεν αποκλειόταν από
τη συζήτηση εκτιμούσε ότι έχει
περιθώρια
διαπραγμάτευσης.
«Κάποια στιγμή συνειδητοποίησε
ότι ο Σαμαράς είναι “κουφός”
και φοβήθηκε ότι αν δεν
αποχωρήσει τώρα στο μέλλον θα
πολλαπλασιαστούν τα φαινόμενα
αυταρχισμού και αλαζονείας»
σημειώνουν.
Ωστόσο,
από
το Μέγαρο Μαξίμου και από
την Ιπποκράτους η αφήγηση
των γεγονότων διαφέρει: Ο
κ. Κουβέλης συζητούσε τις
βελτιωμένες
συμβιβαστικές
προτάσεις ως την Τετάρτη.
Μάλιστα, στη σύσκεψη των
τριών αρχηγών, εκείνη την
ημέρα, φέρεται να είπε ότι «εμένα
με ενδιαφέρει να προσληφθούν
όλοι οι υπάλληλοι της ΕΡΤ στον
μεταβατικό φορέα, και όχι πόσοι
θα εργάζονται στον καινούργιο».
Την Πέμπτη η στάση του άλλαξε
άρδην και ενισχύθηκε από τη
μεγάλη αντίσταση που βρήκε
από την πλειονότητα της ΚΟ και
της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Η αλήθεια είναι ότι η ΔΗΜΑΡ,
στο πλαίσιο της στήριξης του
μεταρρυθμιστικού έργου της
κυβέρνησης,
επεξεργαζόταν
τους τελευταίους δέκα μήνες
εναλλακτικά σχέδια για την
αναδιάρθρωση της ΕΡΤ, τα οποία
απορρίπτονταν,
παρατηρούν
αρμόδια στελέχη, «την ίδια ώρα
που ο Κεδίκογλου έκανε συνεχώς
διορισμούς».
Η προοπτική της
Κεντροαριστεράς
«Αλμα στο κενό»
Ο κ. Κουβέλης δεν διέλυσε
μόνο
την
τρικομματική
κυβέρνηση, αλλά και την
προοπτική
ενοποίησης
της
Κεντροαριστεράς ή του χώρου
του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού,
την οποία οικοδομούσαν με
προσεκτικά βήματα στελέχη
από το ΠαΣοΚ και τη ΔΗΜΑΡ
επενδύοντας στην κυβερνητική

συνεργασία των δύο κομμάτων.
Με αφορμή το αντιρατσιστικό
νομοσχέδιο και την ΕΡΤ είχε
δοθεί η εντύπωση ότι οι κκ.
Βενιζέλος
και
Κουβέλης
έχουν συμπήξει κοινό μέτωπο
απέναντι στον κ. Σαμαρά.
Επιπλέον, γύρω από τους δύο
αρχηγούς ενεργοποιήθηκαν και
στελέχη των κομμάτων τους,
τα οποία βρίσκονταν σε διαρκή
επικοινωνία και προετοίμαζαν
διάφορα θέματα διευκολύνοντας
τη συνεργασία σε επίπεδο
κορυφής. Πρόκειται για τους
Ι. Μανιάτη, Φώφη Γεννηματά,
Χρ. Πρωτόπαπα, Χρ. Δερβένη,
Οδ. Κωνσταντινόπουλο από το
ΠαΣοΚ και τους Σπ. Λυκούδη, Δ.
Χατζησωκράτη, Ν. Τσούκαλη, Θ.
Μαργαρίτη και Α. Παπαδόπουλο
από τη ΔΗΜΑΡ. «Η πολιτική
μας σχέση είναι πιο ζεστή
απ’ ό,τι ήταν πριν από οκτώ
μήνες» έλεγαν. Η συμπόρευση
σταμάτησε βιαίως και προκάλεσε
κραδασμούς στη ΔΗΜΑΡ.
«Λυπάμαι για τη στάση της
ΔΗΜΑΡ που βολοδέρνει και

όποια και αν είναι η τελική της
επιλογή (π.χ. ανοχή) έχασε το
τρένο και το φάντασμα της
κατάληξης του Καρατζαφέρη
πλανάται πάνω της» σχολίασε
ο κ. Ν. Μπίστης, ο οποίος εδώ
και καιρό διατηρεί αποστάσεις
από την ηγεσία του κόμματος.
Αλλά και τα τέσσερα μέλη της
Εκτελεστικής Επιτροπής της
ΔΗΜΑΡ που διαφώνησαν με
τον κ. Κουβέλη εξέδωσαν μια
ιδιαιτέρως σκληρή ανακοίνωση
στην οποία μιλούν για «άλμα στο
κενό». Με την κίνηση αυτή, λένε,
η ΔΗΜΑΡ «εγκαταλείπει την
εθνική προσπάθεια εξόδου της
χώρας από την κρίση, αποδομεί
την ιδέα της Αριστεράς της
ευθύνης, επιστρέφοντας ουσιαστικά στα ειωθότα του
αριστερού αρνητισμού, ως
μια ήπια εκδοχή ΣΥΡΙΖΑ.
Το αφήγημα της ανοχής και
της προγραμματικής αντιπολίτευσης που θα προβληθεί ως
εναλλακτική στην κυβερνητική
συμμετοχή δεν έχει ακροατήριο
και θα είναι αυτοκτονικό ως
προς τα αποτελέσματά του».

Η αντιπολίτευση για τον ανασχηματισμό

Η ανακύκλωση στα πρόσωπα δεν σώζει
την κυβέρνηση, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ
O

Αθήνα

πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Αλ.Τσίπρας
(Φωτογραφία: Icon )

Για ανακύκλωση στα πρόσωπα που «δεν μπορεί να δώσει τεχνητές
αναπνοές σε μια κυβέρνηση που καταρρέει» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ
σχολιάζοντας τη νέα σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου, το
οποίο θεωρεί «κομμένο και ραμμένο στα μνημονιακά μέτρα». Την
εξουσία ασκούν οι επίτροποι της τρόικας, λένε οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες.
«Το νέο υπουργικό συμβούλιο είναι κομμένο και ραμμένο στα
μνημονιακά μέτρα και αντίστοιχο των σχεδίων της κυβέρνησης
για κλιμάκωση της πολιτικής λεηλασίας των εισοδημάτων και
ξεπουλήματος των δημόσιων αγαθών» αναφέρει σε ανακοίνωσή
του ο ΣΥΡΙΖΑ.
Τονίζει, δε, ότι «η ανακύκλωση στα πρόσωπα, όχι μόνο δεν μπορεί
να κρύψει την καταστροφική αποτυχία του μνημονίου, όχι μόνο
δεν μπορεί να δώσει τεχνητές αναπνοές σε μια κυβέρνηση που
καταρρέει, αλλά σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της».
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν ασχολούνται με τα ονόματα, δήλωσε
ο πρόεδρος του κόμματος Πάνος Καμμένος, σχολιάζοντας τον
ανασχηματισμό.
«Όσο συνεχίζουν να υπάρχουν επίτροποι της τρόικας οι οποίοι
ασκούν την εξουσία που προβλέπεται από το Σύνταγμα για τους
Υπουργούς και το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν έχει σημασία ποιο
όνομα αναγράφεται στον ανασχηματισμό» είπε ο κ. Καμμένος.
Πηγή: Newsroom ΔΟΛ

Αποκλειστική ευθύνη της
Αθήνας το θέμα της ΕΡΤ
λέει η Μέρκελ
Τη θέση της Άνγκελα Μέρκελ ότι η απόφαση για την ΕΡΤ είναι
αποκλειστική ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης μετέφερε
στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της καγκελαρίου της
Γερμανίας.
Ο ίδιος διευκρίνισε πως η Άνγκελα Μέρκελ είναι πλήρως
ενημερωμένη για τις εξελίξεις στην Αθήνα, αλλά δεν έχει
άμεση ενημέρωση από τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
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12ο Ετήσιο Golf Tournament Θεολογικής Ακαδημίας

Κάλεσμα Μεϊμαράκη στους ομογενείς
του Καναδά να επενδύσουν στην Ελλάδα
Αντώνης Ανακέφαλος

Ο καιρός θαυμάσιος. 41 τετράδες. Μεγάλος Ενθουσιασμός.
Συνολικό ποσό $ 121,000.00
Με απόλυτη επιτυχία, έγινε το 12ο Golf Tournament της Ορθόδοξης Θεολογικής Ακαδημίας Τορόντο.
Πρόεδρος της Επιτροπής ήταν ο δραστήριος και καταπληκτικός Θ. Μαντζιάρης. Η Επιτροπή
απαρτιζόταν από τους: Θ. Μαντζιάρη, Φ. Δαλάκη, Τ. Ρέπα, Δ. Ράγκα, Γ. Σερέτη, Τ. Νικολάου, Κ.
Σταθάκη, Δ. Άνα και Φ. Τόπο. Πολύ συνέβαλαν στην επιτυχία της οργάνωσης οι εθελοντές και
εθελόντριες: Ε. Γουέστ, Δ. Λιαγκάκη, Αικ. Hall, Ε. Κουτσούγερα, Λ. Γρηγοριάδου, Β. Ροκκάς, Ε.
Μαρόπουλος, Υ. Κοντογούρη και Ν. Ασημένιος.

Χειραψία μεταξύ του Βαγγέλη Μεϊμαράκη και της
Πρωθυπουργού του Οντάριο, Κάθλιν Γουάιν.
Με την επίσκεψη στην Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ
ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Ευάγγελος Μεϊμαράκης
ολοκλήρωσε την επίσημη επίσκεψη στον Καναδά, όπου είχε επαφές
με πολιτειακούς παράγοντες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της
χώρας, αλλά και των επαρχιακών κυβερνήσεων του Κεμπέκ και
του Οντάριο.

Οι παίκτες με τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Θ. Μαντζιάρη και τον Μητροπολίτη Σωτήριο.
Έλαβαν μέρος, από μέρους των κληρικών, ο διάκονος Χ. Μπιτσακάκης, οι ιερείς π. Ο. Δρόσος, π. Τ.
Πορφύρης, π. Χ. Σαρρής και π. Δ. Αντωνόπουλος, μαζί βεβαίως με τον Μητροπολίτη Σωτήριο, ο οποίος
ανέπεμψε την προσευχή στο δείπνο και ομίλησε στους συνδαιτυμόνες. Τελετάρχης της βραδιάς ήταν ο κ.
Θ. Μαντζιάρης, του οποίου η κόρη Σουσάννα, έλαβε τα περισσότερα βραβεία. Το πρώτο βραβείο έλαβε
η ομάδα «Northeastern Ferrous Inc.
Όλα τα έσοδα διατίθενται για
την λειτουργία της Θεολογικής
μας Ακαδημίας, από την οποία,
ως γνωστό, απεφοίτησαν μέχρι
τώρα 41 νέοι και από αυτούς
22 ήδη χειροτονήθηκαν ιερείς
και υπηρετούν τις Κοινότητές
μας ανά τον Καναδά.
Ευχαριστίες και συγχαρητήρια
εκφράζει ο Μητροπολίτης
Σωτήριος στον πρόεδρο της
Οργανωτικής Επιτροπής κ.
Θ. Μαντζάρη, όλα τα μέλη
της Επιτροπής, όλους τους
Εθελοντές και Εθελόντριες,
όλους εκείνους οι οποίοι
έλαβαν μέρος και έπαιξαν και
όλους τους υποστηρικτές.
Οι πρωτεργάτες της Οργανωτικής Επιτροπής. Από αριστερά:
Νικολάου, Τόπος, Μαντζιάρης, Μητροπολίτης Σωτήριος,
Παπαδάκος, Τόπος, Δαλάκης και Σερέτης.
Λείπουν από την φωτογραφία: Σταθάκης, Άνας, Ράγκας και Ρέπα.
Εκ του Γραφείου της Ι. Μητρόπολης
Τορόντο, 20 Ιουνίου 2013

Αυστραλία-Τιμή στον
ομογενή δημοσιογράφο
Κώστα Νικολόπουλο
Τον ομογενή δημοσιογράφο του «Νέου Κόσμου», Κώστα
Νικολόπουλο, τίμησε η πολιτειακή αστυνομία της Βικτώριας με
το βραβείο «Μυρσίνα Χαλβατζή».
Το βραβείο αυτό, θεσπίστηκε στη μνήμη μιας νεαρής
Ελληνίδας, της Μυρσίνας Χαλβατζή, που δολοφονήθηκε τον
Νοέμβριο του 1997 σε νεκροταφείο της Μελβούρνης ενόσω
επισκεπτόταν τον τάφο της γιαγιάς της, από τον κατά συρροή
δολοφόνο Πίτερ Ντούπας.Ο Κώστας Νικολόπουλος τιμήθηκε
για τη συμβολή του στη διαλεύκανση του συγκεκριμένου
εγκλήματος που συγκλόνισε την αυστραλιανή κοινή γνώμη.

Αποκλειστική
ευθύνη της Αθήνας
το θέμα της ΕΡΤ
λέει η Μέρκελ
Τη

θέση της Άνγκελα
Μέρκελ ότι η
απόφαση για την ΕΡΤ
είναι αποκλειστική
ευθύνη της ελληνικής
κυβέρνησης μετέφερε
στους δημοσιογράφους
ο εκπρόσωπος της
καγκελαρίου της
Γερμανίας. Ο ίδιος
διευκρίνισε πως η
Άνγκελα Μέρκελ είναι
πλήρως ενημερωμένη
για τις εξελίξεις στην
Αθήνα, αλλά δεν έχει
άμεση ενημέρωση από
τον πρωθυπουργό Αντώνη
Σαμαρά.

Μιλώντας σε ανοιχτή συγκέντρωση στην Ελληνική Κοινότητα,
ο κ. Μεϊμαράκης κάλεσε τους ομογενείς να ταξιδέψουν και να
επενδύσουν στην πατρίδα μεταφέροντας μήνυμα αισιοδοξίας
ότι “σε πολύ λίγο η κρίση θα είναι πίσω μας και θα την έχουμε
μετατρέψει σε πραγματική ευκαιρία για την ανοικοδόμηση μιας
νέας, ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς οικονομίας”.
Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων σημείωσε πως το κλίμα έχει
αναστραφεί υπέρ της Ελλάδας και μια σειρά επενδυτικών κινήσεων
δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα.
Ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης εξήρε τον ρόλο της Ελληνικής
Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ, σημειώνοντας τον σπουδαίο
ρόλο που επιτελούν τα ημερήσια δημοτικά σχολεία «Σωκράτης»
και «Δημοσθένης» καθώς αναδεικνύουν τρίγλωσσους μαθητές
οι οποίοι σημειώνουν επιτυχίες στην καναδική αλλά και στην
κοινωνία του Κεμπέκ.
Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων τόνισε πως η Ελλάδα παρά
την κρίση στηρίζει την ελληνόφωνη εκπαίδευση στο Μόντρεαλ
έχοντας αποστείλει ικανό αριθμό εκπαιδευτικών από το υπουργείο
Παιδείας.

Ο κ. Μεϊμαράκης έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από τους Έλληνες
απόδημους του Μόντρεαλ στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο
παρουσία του πρεσβευτή της Ελλάδας στον Καναδά Ελευθέριου
Αγγελόπουλου, του γενικού προξένου Θάνου Καφόπουλου, του
προέδρου της Κοινότητας Νίκου Παγώνη και πλήθους άλλων
επώνυμων και ανώνυμων της παροικίας.
Ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης εξήρε τον ρόλο της Ελληνικής
Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ, σημειώνοντας τον σπουδαίο
ρόλο που επιτελούν τα ημερήσια δημοτικά σχολεία «Σωκράτης»
και «Δημοσθένης» καθώς αναδεικνύουν τρίγλωσσους μαθητές
οι οποίοι σημειώνουν επιτυχίες στην καναδική αλλά και στην
κοινωνία του Κεμπέκ.
Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων τόνισε πως η Ελλάδα παρά
την κρίση στηρίζει την ελληνόφωνη εκπαίδευση στο Μόντρεαλ
έχοντας αποστείλει ικανό αριθμό εκπαιδευτικών από το υπουργείο
Παιδείας.
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ΕΝΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΓΕΜΑΤΟ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ Baptism of Liaros Family
Κώστας Καρατσίκης
Καθώς περνάνε τα χρόνια και
το κουβάρι της ζωής ξετυλίγεται
και πριν φθάσει στο τέλος,
αποφάσισα φέτος πηγαίνοντας
στην αγαπημένη μας πατρίδα,
να εκπληρώσω παιδικές
επιθυμίες, ανεκπλήρωτες που με
βασανίζουν πάνω από σαράντα
χρόνια, να βρεθώ με παιδικούς
φίλους και να επισκεφθώ, στην
ιδιαίτερη πατρίδα μου την
Ευρυτανία χωριά της που σε
φέρνουν πίσω πολλά χρόνια και
σου θυμίζουν δύσκολα χρόνια
αλλά πολύ πιο όμορφα από τα
σημερινά. Στις επιθυμίες μου
αυτές με ενθάρρυναν άλλα δύο
αγαπητά μου πρόσωπα. Ένα
από αυτά τα πρόσωπα είναι ο
συμμαθητής μου Παναγιώτης
Φουρλιάς από το Καρπενήσι
και σήμερα ιδιοκτήτης του
Ξενοδοχείου ΑΜΕΡΙΚΑ στην
Λαμία, ο οποίος είχε εργασθεί
στο Σηάτλ ως οδοντοτεχνίκης
για αρκετά χρόνια, αλλά
εγκαταστάθηκε μόνιμα από
χρόνια στη Λαμία.
Και το δεύτερο πρόσωπο ήταν
ο φίλος για πολλά χρόνια στο
Βανκούβερ Νίκος Χολέβας από
την Λαμία, που φύγαμε μαζί
από το Βανκούβερ την ίδια μέρα
προγραμματίζοντας να κάνουμε
μια επίσκεψη στο Καρπενήσι και
στη συνέχεια να επισκεφθούμε
το χωριό Άμπλιανη της
Ευρυτανίας όπου ο Νίκος έχει
ρίζες πατρικές. Η πατρίδα μας,
οι τόποι καταγωγής μας είναι
τόποι ιστορικοί που δεν θα
πρέπει να ξεχνούμε. Και αν όλοι
μας τιμούσαμε την ιστορικότητα
της καταγωγής μας ίσως να
μην έφθανε η πατρίδα μας
σήμερα να περνά τόσο δύσκολες
οικονομικές συνθήκες.
Φθάνοντας στην Αθήνα, την
άλλη μέρα ήρθε ο ανηψιός του
Νίκου ο Γιώργος Χαμηλός
γνωστός και σε μένα να μας
φέρει στη Λαμία. Στη Λαμία
φθάσαμε το βραδάκι, με άφησαν
στο Ξενοδοχείο ΑΜΕΡΙΚΑ του
συμμαθητού μου Παναγιώτη

Ο Παναγιώτης Φουρλιά και
η σύζυγός του στη Γέφυρα
Γοργοποτάμου
και πριν αποχωριστούμε ο
Παναγιώτης τους είπε ότι
αργότερα θα πηγαίναμε να
δούμε τη γέφυρα Γοργοποτάμου
και θα τους περιμένουμε εκεί.
Εγώ κουρασμένος και με την
αλλαγή της ώρας πήγα στο
δωμάτιό μου, έκανα ένα μπάνιο
και ξάπλωσα για λίγη ώρα.
Κατεβαίνοντας στον προθάλαμο
του Ξενοδοχείου με περίμεναν
ο Παναγιώτης με την σύζυγό
του Αθανασία και μετά από λίγη
ώρα φύγαμε να επισκεφθούμε
και την ιστορική γέφυρα
Γοργοποτάμου. Καλό είναι μαζί
μου να θυμηθούμε λίγα για την
ιστορία της.

Ο Γοργοπόταμος -Ένα από τα
πιο όμορφα χωριά του Νομού
Φθιώτιδας, χτισμένο στους
πρόποδες της Οίτης και σε
ύψος 35 μ. μέσα στο πράσινο,
τις φυσικές ομορφιές και τα
γάργαρα νερά του ποταμού
Γοργοποτάμου. Απέχει 8
χιλιόμετρα από την Λαμία και
έχει 472 κατοίκους.
Ο Γοργοπόταμος έχει συνδεθεί
με την εθνική αντίσταση,
εναντίον των γερμανικών
στρατευμάτων κατοχής. Στις 25
Νοεμβρίου του 1942 ενωμένες
αντιστασιακές δυνάμεις
του ΕΔΕΣ του Ναπολέοντα
Ζέρβα και του ΕΛΑΣ του Άρη
Βελουχιώτη με τη συνεργασία
Άγγλων πρακτόρων ανατίναξαν
την σιδηροδρομική γέφυρα
του Γοργοποτάμου. Στην
επιχείρηση έλαβαν μέρος 86
αντάρτες του ΕΛΑΣ, 52 του
ΕΔΕΣ και 14 Αγγλοι κομάντος
ενώ την γέφυρα υπερασπιζόταν
μία φρουρά αποτελούμενη από
εκατό Ιταλούς στρατιώτες και
πέντε Γερμανούς, οι οποίοι
διέθεταν βαρύ οπλισμό. Η
επιχείρηση της γέφυρας του
Γοργοποτάμου αποτελεί μία
από τις σημαντικότερες πράξεις
αντίστασης, στην κατεχόμενη
Ευρώπη την περίοδο του 2ου
παγκοσμίου πολέμου.

Ο Κρις Γουντχάουζ αναφέρει
στην ομιλία του στις 31
Οκτωβρίου 1984 στο ξενοδοχείο
Holiday Inn... : «Υπάρχει
ένας άλλος μύθος γύρω
από το Γοργοπόταμο, που
πρέπει ν’ ανασκευαστεί. Έχει
υποστηριχτεί ότι ο Άρης μόνος
του επέλεξε το Γοργοπόταμο για
στόχο και ότι κατέστρωσε μόνος
του το σχέδιο της επίθεσης.
Η αλήθεια είναι εντελώς
διαφορετική.

παραγγείλαμε, φάγαμε,ήπιαμε
άλλοι κρασί και άλλοι μπύρες,
απολαμβάνοντας την δροσιά,
την καλή παρέα, ανατρέχοντας
σε άλλες εποχές που μας
παρέσυρε η συζήτηση, χωρίς
το μάτι μας να φεύγει από την
τηλεόραση παρακολουθώντας
και την εθνική μας ομάδα
ποδοσφαίρου που έπαιζε εκείνο
το βράδυ.

On Monday June 24th, 2013 the Greek Orthodox Community of
Victoria participated in a beautiful and historic event. Parish Priest,
Rev. Fr. Constantinos Economos, baptized 5 members of the Liaros
Family at Ypapanti G.O. Church in Victoria, BC.

Πριν φύγουμε από την ταβέρνα
ο Νίκος μου είπε αν ήθελα
την άλλη μέρα να φύγουμε
για περιοδεία Καρπενήσι
και ΄Αμπλιανη, δέχτηκα. Ο
Παναγιώτης ήθελε να μείνω
περισσότερο στη Λαμία και
να πηγαίναμε αργότερα στο
Καρπενήσι, αλλά με βασάνιζε
η περίπτωση του αυτοκινήτου
που έπρεπε να το περάσω από
επιθεώρηση για τα καυσαέρια
διότι έληγε η ημερομηνία σε
λίγες μέρες και έπρεπε να πάω
στη Ρόδο. Αυτό με βασάνιζε
διότι όσο αγαπώ την Πατρίδα
μου, άλλο τόσο αντιπαθώ την
γραφειοκρατία και νόμους που
ενώ δεν εφαρμόζονται για όλους
μπορεί να σε ταλαιπωρούν
όλο τον καιρό που έρχεσαι για
διακοπές.
Την άλλη μέρα τις πρωινές
ώρες με τον συμμαθητή μου
Παναγιώτη με πήρε και πήγαμε

στο διαμερισμά του για πρωινό.
Η κυρία Αθανασία έγινε θυσία,
να ετοιμάσει ένα πλούσιο
πρωινό. Τελειώνοντας το πρωινό
με τον Παναγιώτη και τον
Νίκο κάναμε μια βόλτα στις
πλατείες της Λαμίας, περνώντας
από γνωστές καφετέριες
του Νίκου, αναγνωρίζοντας
φίλους, σταματούσαμε κάναμε
συστάσεις, τα λιμέρια αυτά
γνωστά και σε μένα μιας και τα
χρόνια κατοχής ζούσα στη

Ο Μάγιερς είχε επιλέξει το
Γοργοπόταμο ως στόχο, έπειτα
από μια προσωπική αναγνώριση
επί τόπου, πριν ακόμα ξεκινήσω
για να βρω το Ζέρβα. Ο
Μάγιερς επίσης κατέστρωσε το
σχέδιο της επίθεσης, το οποίο
περιέγραψε στο Ζέρβα μόλις
συναντήθηκαν, δηλαδή την
μέρα από την άφιξη του Άρη. Ο
Ζέρβας αμέσως αποδέχθηκε το
σχέδιο και ανέλαβε τη διοίκηση
της επιχείρησης. Όταν έφτασε
ο Άρης, και αυτός επίσης
συμφώνησε με το σχέδιο και
αποδέχτηκε το Ζέρβα ως το
γενικό αρχηγό».

Με τον Νίκο Χολέβα μροστά
στο άγαλμα του ήρωα Αθ.
Διάκου

Εδώ φθάνοντας βγάλαμε μερικές
φωτογραφίες και καταλήξαμε
σε μια φημισμένη ταβέρνα «Ο
ΤΕΜΠΕΛΗΣ». Ο Παναγιώτης
γνώριζε τον καταστηματάρχη.
Καθήσαμε σε ένα τραπέζι και σε
λίγη ώρα έφθασε και ο Νίκος με
τον ανηψιό του Γιώργο Χαμηλό,

Λαμία φέρνανε στη μνήμη
μου χρόνια δύστυχα για τους
μεγάλους αλλά για μένα που
λόγω ηλικίας δεν μπορούσα να
συνειδητοποιήσω τον κίνδυνο,
αν και άκουγα τις συζητήσεις τα
βράδια στο σπίτι, περίμενα να
ξυπνήσω το πρωή να πάω να

παίξω στο δρόμο απ’ έξω από ένα
σπίτι της γειτονιάς όπου έμειναν
Γερμανοί που κάπου- κάπου
έβγαιναν παίζανε μαζί μας μπάλα
και πολλές φορές μας μοίραζαν
κομμάτια παστοκύδωνο.
Στην πλατεία του Διάκου
σταματήσουμε να βγάλουμε
φωτογραφίες, το μεσημέρι
έφθασε και επιστρέφοντας στο
Ξενοδοχείο πήρα το βαλιτσάκι
μου μπήκαμε σε ένα ταξί να
πάμε σε ένα γκαράζ αυτοκινήτων
παλαιού φίλου του Νίκου, όπου
είχε αφήσει το αυτοκίνητο του
γαμπρού του να αλλάξουν λάδια

και να κοιτάξουν τον αέρα στα
λάστιχα του αυτοκινήτου πριν
φύγουμε για Καρπενήσι, μια
απόσταση από την Λαμία 75
χιλιόμετρα.
Απογευματάκι πια ξεκινήσαμε
με τον Νίκο για Καρπενήσι,
φθάνοντας στην Μακρακώμη,
αναζητήσαμε την ταβέρνα που
μας σύστησε ο αδελφός μου
Ανδρέας. Την βρήκαμε σύντομα
και παραγγείλαμε μια σαλάτα,
φασολάκια και γεμιστά.
Φάγαμε πληρώσαμε 17 ευρώ
και χωρίς απόδειξη συνεχίσαμε
(Συνέχεια στη σελίδα
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Μπιφτεκάκια φούρνου
αφράτα
Υλικά συνταγής
Για τη συνταγή αυτή θα χρειαστούμε...
1/2 κιλό κιμά μοσχαρίσιο
1 αυγό
1 μικρο τριμμενο κρεμμυδι
1/2 ποτήρι γαλα φρεσκο
1 ποτηρακι του κρασιου κρασι κοκκινο ξηρο
1/2 ματσάκι ψιλοκομμένος μαιντανός
1/2 ποτήρι τριμμένη φρυγανιά
1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
1/2 κουταλια της σουπας ριγανη τριμμενη
1 κουταλακι του γλυκου πιπερι
1 ποτηρακι του κρασιου ελαιολαδο
αναμιγνύουμε ολα τα υλικα και
ζυμωνουμε.... πλαθουμε τα μπιφτεκακια , τα
τοποθετούμε σε λαδωμένο ταψι και ψήνουμε
σε μέτριο προθερμασμένο φούρνο για 45
λεπτα μπορειτε να το συνοδέψετε με ρύζι.

Μακαρόνια με κοτόπουλο
στο φούρνο
Υλικά συνταγής
Για τη συνταγή αυτή θα χρειαστούμε...
500γρ μακαρονια
2 φιλετα στηθος κοτοπουλο
3 πράσα
1/3 φλιτζάνι ελαιόλαδο
400 γρ τυρι κρεμα
2 αυγά
λιγο μοσχοκαρυδο
3/4 φλιτζανιού λευκό κρασί
αλάτι
πιπέρι λιγο γαλα
Βράζουμε τα μακαρόνια. Βάζουμε στο τηγάνι το κοτόπουλο να
ψηθεί χωρίς λάδι.
Αφού πάρει λίγο χρώμα το κοτόπουλο ρίχνουμε το λάδι, τα πράσα
και το κρασί. Τέλος το αλατοπιπερώνουμε και το αφήνουμε να πιεί
το ζουμί του. Το τυρί κρέμα το αραιώνουμε σε ένα μπολ με λίγο
γάλα και με μια κουταλιά ζουμί από τα μακαρόνια. Χτυπάμε τα
αυγά και τα προσθέτουμε στο τυρί κρέμα. (Μπορούμε να πάρουμε
λίγο τυρί κρέμα και να βάλουμε το κοτόπουλο που ψήνεται).
Παίρνουμε ένα πυρέξ, στρώνουμε τα μακαρόνια, από πάνω
στρώνουμε το μείγμα του κοτόπουλου, βάζουμε το κοτόπουλο
και τέλος από πάνω σκεπάζουμε με το τυρί κρέμα. Ψήνουμε σε
προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 20 λεπτά.
Για να είναι έτοιμο πρέπει να ροδίσει από πάνω η κρέμα.

Μακαρονάδα με «χωριάτικη»
σάλτσα
Συνταγή Χριστόφορος Πέσκιας
Φωτογραφίες Γιώργος
Δρακόπουλος
Παίρνουμε τα υλικά για την
αγαπημένη μας σαλάτα,
τα ψιλοκόβουμε και τα
ανακατεύουμε, όπως είναι ωμά,
με ζεστά σπαγκέτι. Η γεύση του
ελληνικού θέρους στα καλύτερά
της.
Υλικά
• 500 γρ. σπαγκέτι ή άλλα
ζυμαρικά της αρεσκείας μας
• 1 μεγάλη πράσινη, στρογγυλή
πιπεριά, σε πολύ μικρά κυβάκια
• 2 μικρά αγγουράκια,
καθαρισμένα και κομμένα, σε
πολύ μικρά κυβάκια
• 2 κουτ. σούπας ελιές της
αρεσκείας μας, χωρίς τα
κουκούτσια, ψιλοκομμένες

• 1/2 φλιτζ. τσαγιού
φυλλαράκια φρέσκιας ρίγανης
ή 1 κουτ. σούπας ρίγανη του
βουνού, τριμμένη
• 1 κιλό ντομάτες,
ξεφλουδισμένες και κομμένες σε
μικρά καρέ (δες το video για το
ξεφλούδισμα της ντομάτας)
• 80 ml ελαιόλαδο
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• ξερή μυζήθρα ή κυβάκια
φέτας, για το σερβίρισμα
Μερίδες 4
Προετοιμασία 15΄ Μαγείρεμα
10΄
Διαδικασία Βάζουμε την
πιπεριά, το αγγούρι, τις ελιές,
την ντομάτα και τη ρίγανη σε
ένα μεγάλο μπολ. Προσθέτουμε
το λάδι και αλατοπίπερο,

ανακατεύουμε και αφήνουμε τη
«σάλτσα» να μαριναριστεί για
περίπου 10 λεπτά.
Εν τω μεταξύ, βράζουμε τα
μακαρόνια σε μια κατσαρόλα
με μπόλικο αλατισμένο νερό.
Μόλις γίνουν, τα σουρώνουμε
και, έτσι όπως είναι ζεστά,
τα ρίχνουμε στο μπολ με
τη «χωριάτικη» σάλτσα και
ανακατεύουμε. Τρίβουμε
από πάνω ξερή μυζήθρα ή
προσθέτουμε κυβάκια φέτας και
σερβίρουμε.

Κοτοκεφτέδες με
κολοκύθι και πιπεριά
Συνταγή Νίκη Χρυσανθίδου
Φωτογραφίες Γιώργος
Δρακόπουλος
Καλοκαίρι χωρίς κεφτέ γίνεται;
Δεν γίνεται. Ειδικά αν είναι από
κοτόπουλο.
Υλικά
• 750
γρ. κιμάς
κοτόπουλου (ζητάμε να μας
κόψουν κιμά από φιλεταρισμένο
στήθος και μπούτι κοτόπουλου,
χωρίς τις πέτσες, και να τον
περάσουν μία φορά από τη
μηχανή του κιμά από το χοντρό
κόσκινο, γιατί αλλιώς γίνεται
σαν λάσπη), κατευθείαν από το
ψυγείο, για να μην κολλάει στα
χέρια
• 1 πιπεριά Φλωρίνης,
καθαρισμένη από κοτσάνι
και σπόρια, κομμένη σε ψιλά
κομματάκια
• 1 μεσαίου μεγέθους κολοκύθι,
περασμένο από το χοντρό του
τρίφτη
• 1 μέτριο ξερό κρεμμύδι,
τριμμένο
• 2 - 3 σκελίδες σκόρδου,
πολτοποιημένες
• 2 κουτ. σούπας φύλλα μαϊνταν
ού, ψιλοκομμένα
• 1/2 κουτ. γλυκού κάρι, σε
σκόνη
• 1/2 κουτ. γλυκού κύμινο, σε
σκόνη (προαιρετικά)
• 1 αυγό, κατά προτίμηση
βιολογικό
• 2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• καλαμποκάλευρο ή αλεύρι
απλό για πανάρισμα
• ελαιόλαδο για το τηγάνισμα
Προετοιμασία 20΄ - 25΄
Αναμονή 30΄ Ψήσιμο 10΄ - 15΄
Διαδικασία Σε ένα μπολ
βάζουμε τον κιμά κοτόπουλου
και προσθέτουμε την πιπεριά,
το κολοκύθι, το κρεμμύδι, το
σκόρδο, το μαϊντανό, το κάρι
και το κύμινο (αν βάλουμε), το
αυγό, το λάδι και αλατοπίπερο.
Ζυμώνουμε πολύ καλά ώστε
να αναμειχθούν καλά τα υλικά,
για 7 - 8 λεπτά. Βάζουμε το
μείγμα στο ψυγείο για 30
λεπτά, για να σφίξει και να
αναμειχθούν τα αρώματα. Στη
συνέχεια πλάθουμε κεφτέδες,
φροντίζοντας να βρέχουμε με
νερό τα χέρια μας για να μην
κολλάει πάνω τους ο κιμάς.
Αλευρώνουμε τους κεφτέδες
και τους τινάζουμε να φύγει
το περιττό αλεύρι. Ρίχνουμε
σε ένα μεγάλο τηγάνι με βαρύ
πάτο 2 δάχτυλα ελαιόλαδο

(περίπου 3 εκ.), το βάζουμε
να ζεσταθεί καλά σε μέτρια
φωτιά και τηγανίζουμε τους
κεφτέδες για περίπου 3 λεπτά
από κάθε πλευρά. Δοκιμάζουμε
έναν να δούμε αν έγινε, αλλιώς
συνεχίζουμε το τηγάνισμα
προσέχοντας, όμως, να μην
καούν. Τραβάμε τους κεφτέδες
με τρυπητή κουτάλα και τους
αφήνουμε να στραγγίξουν σε
απορροφητικό χαρτί. Τους
σερβίρουμε συνοδεύοντας
με βραστές πατάτες και

κολοκυθάκια σαλάτα με ένα
λαδολέμονο με μουστάρδα και
μαϊντανό.
Συνοδεύουμε με Ένα πλούσιο,
αρμονικό, με οξύτητα και
σώμα Chardonnay περασμένο
διακριτικά από βαρέλι.
Συμβουλή
• Αν θέλουμε, μπορούμε
να ψήσουμε τους κεφτέδες
κοτόπουλου σε λαδωμένο ταψί
στο φούρνο στους 170 ° C, για
περίπου 20 λεπτά ή μέχρι να
γίνουν.

Ομελέτα με κάππαρη
και ντοματίνια
Καλοκαιρινή ομελέτα, έτοιμη στο πι και φι.
Υλικά
• 2 - 3 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
• το λευκό και τρυφερό πράσινο μέρος από 1 φρέσκο κρεμμυδάκι,
ψιλοκομμένο
• 7- 8 ντοματίνια, κομμένα στη μέση
• 4 αυγά
• 40 ml γάλα
• 2 κουτ. σούπας κάππαρη
• φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• ξερή ρίγανη
Μερίδες 2
Μαγείρεμα 15’
Διαδικασία Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνουμε 2 - 3
κουτ. σούπας ελαιόλαδο και σοτάρουμε για 2 λεπτά το λευκό
και τρυφερό πράσινο μέρος από 1 φρέσκο κρεμμυδάκι,
ψιλοκομμένο, και 7- 8 ντοματίνια, κομμένα στη μέση.
Σε ένα μπολ χτυπάμε 4 αυγά με 40 ml γάλα και αδειάζουμε
στο τηγάνι. Κουνάμε το τηγάνι, ώστε να απλωθεί το αυγό
ομοιόμορφα, και ψήνουμε την ομελέτα για περίπου 3 - 4 λεπτά
από τη μία πλευρά ή μέχρι να ροδίσει και να κάνει ωραία
κρούστα από κάτω.
Προσθέτουμε 2 κουτ. σούπας κάππαρη και φρεσκοτριμμένο
πιπέρι, σκεπάζουμε το τηγάνι με ένα καπάκι (αν δεν έχουμε,
χρησιμοποιούμε το καπάκι από μια μεγάλη κατσαρόλα) και
αποσύρουμε.
Αφήνουμε το τηγάνι σκεπασμένο για 2 - 3 λεπτά ή μέχρι
να σταθεροποιηθεί το μείγμα και από την επάνω πλευρά.
Εναλλακτικά γυρίζουμε την ομελέτα με τη βοήθεια ενός πιάτου
και την ψήνουμε για 2 - 3 λεπτά και από την άλλη πλευρά.
Πασπαλίζουμε με ξερή ρίγανη και συνοδεύουμε με φέτα ή
γιαούρτι της αρεσκείας μας και ψωμί ή φρυγανιές.

Ρύζι μπασμάτι με γαρίδες και
σάλτσα κάρι
Συνταγή Tina Webb
Φωτογραφίες Γιώργος
Δρακόπουλος
Ένα εξωτικό πιάτο για το
ξεκίνημα της εβδομάδας.
Υλικά
• 2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο (ή σησαμέλαιο, αν έχουμε)
• 500 γρ. γαρίδες μικρές (κατεψυγμένες και καθαρισμένες)
• 2 - 3 κουτ. σούπας πάστα πράσινου κάρι (το βρίσκουμε σε
μεγάλα σούπερ μάρκετ -στο τμήμα με τα ασιατικά προϊόντααλλά και σε ντελικατέσεν και καταστήματα με ασιατικά
προϊόντα) ή 1 γεμάτη κουτ. σούπας σκόνη κάρι (στα ράφια με τα
μπαχαρικά)
• 200 - 400 ml γάλα καρύδας (στα σούπερ μάρκετ, στα ράφια με
είδη ζαχαροπλαστικής ή στα ράφια με τα ασιατικά προϊόντα - η
ποσότητα εξαρτάται από το πόσο ζουμερή θέλουμε τη σάλτσα)
• 1½ φλιτζ. τσαγιού ρύζι μπασμάτι
Μερίδες 4
Μαγείρεμα 20’
Διαδικασία Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο ή το σησαμέλαιο σε ένα
τηγάνι και σοτάρουμε τις γαρίδες για μισό λεπτό.
Προσθέτουμε την πάστα πράσινου κάρι ή το κάρι σε σκόνη και το
γάλα καρύδας, μαγειρεύουμε σε δυνατή φωτιά για περίπου 4 - 5
λεπτά και αποσύρουμε από τη φωτιά.
Εν τω μεταξύ, βράζουμε το ρύζι σύμφωνα με τις οδηγίες της
συσκευασίας του. Όταν είναι έτοιμο και το ρύζι, το μοιράζουμε
στα πιάτα, βάζουμε από πάνω τις γαρίδες με τη σάλτσα τους και
σερβίρουμε το φαγητό ζεστό.
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President Obama Announces
More Key Administration Posts

Premier’s statement on National Day of
Remembrance for Victims of Terrorism

WASHINGTON, DC – Today, President Obama announced his
intent to nominate the following individuals to key Administration posts:
•
Denise Bauer – Ambassador to Belgium, Department of
State
•
John Berry – Ambassador to Australia, Department of State
•
Reuben E. Brigety, II – Representative of the United States
of America to the African Union, with rank of Ambassador, Department of State
•
James “Wally” Brewster, Jr. – Ambassador to the Dominican
Republic, Department of State
•
Dan Clune – Ambassador to the Lao People’s Democratic
Republic, Department of State
•
Linda Thomas-Greenfield – Assistant Secretary for African
Affairs, Department of State
•
David Hale – Ambassador to the Republic of Lebanon,
Department of State
•
Michael A. Hammer – Ambassador to the Republic of Chile,
Department of State
•
Terence McCulley – Ambassador to the Republic of Cote
d’Ivoire, Department of State
•
Terrell McSweeny – Commissioner, Federal Trade Commission
•
Brian A. Nichols – Ambassador to the Republic of Peru,
Department of State
•
David D. Pearce – Ambassador to Greece, Department of
State
•
Lori Gilbert – Member, Board of Directors of the Corporation for Public Broadcasting
•
Ann Ravel – Commissioner, Federal Election Commission
•
Jon T. Rymer – Inspector General, Department of Defense
President Obama said, “These men and women have demonstrated knowledge and dedication throughout their careers. I am grateful they have chosen to take on these important roles, and I look
forward to working with them in the months and years to come.

VICTORIA - June 23, 2013

Ambassador David D. Pearce, Nominee for Ambassador to
Greece, Department of State
Ambassador David D. Pearce, a career member of the Senior Foreign Service, Class of Career-Minister, is Senior Deputy Special
Representative for Afghanistan and Pakistan at the Department of
State. Prior to his current role, he was Assistant Chief of Mission
at the U.S. Embassy in Kabul, Afghanistan from 2011 to 2012.
From 2008 to 2011, he served as the U.S. Ambassador to Algeria. From 2005 to 2008, he was the Minister Counselor for Political Affairs at the U.S. Embassy in Rome, during which time he
served on two excursion tours to Iraq in 2007 and 2008 to serve
as a Senior Advisor to Ambassador Ryan Crocker. From 2003
to 2005, Ambassador Pearce was Chief of Mission and Consul
General at the U.S. Consulate General in Jerusalem. Additional
overseas posts include: Deputy Chief of Mission at the U.S. Embassy in Damascus, Syria and Consul General at the U.S. Consulate General in Dubai, United Arab Emirates. Prior to joining the
Foreign Service in 1982, Ambassador Pearce worked for nearly a
decade as a reporter and foreign correspondent. He was a writer
and editor for The National Geographic Society, The Washington
Post, United Press International, The Rome Daily American, and
the Associated Press in Ohio. He received an A.B. from Bowdoin
College and an M.A. from The Ohio State University.”

Premier Christy Clark issued the following statement to mark the National Day of Remembrance for
Victims of Terrorism:
“Twenty-eight years ago today, terrorists set off a bomb on Air India Flight 182 that killed all 329
passengers and crew members aboard, 280 of them Canadians.
“Today, we join together to remember those who lost their lives in this attack, and also to pay tribute
to the memory of victims of other acts of terrorism, including the Sept. 11, 2011 attacks in the U.S.,
and most
recently the Boston Marathon bombings and the terror attack in Woolwich, London.
“Our thoughts and prayers are with all families affected by terrorist acts, those who remain potential
targets and the men and women who risk their lives to stand up against terrorism around the world.”

STATEMENT BY
THE PRIME MINISTER OF CANADA
AT THE G-8 LOUGH
ERNE SUMMIT
Date: June 18, 2013
Prime Minister Stephen Harper delivered the following remarks at the
conclusion of the G-8 Lough Erne
Summit in Enniskillen, Northern Ireland :
“Once again, let me thank Prime
Minister Cameron, and the people of
Northern Ireland for their hospitality.
“We reiterated our commitment to
co-ordinated efforts to address world
economic risks and ensure ongoing
prosperity.
“Leaders agreed on coordinated action on what has been called the 3Ts
agenda - advancing trade, ensuring
tax compliance and promoting greater transparency in the corporate and
government sectors.
“We had frank and constructive exchanges on the deteriorating situation
in Syria.
“I reiterated Canada’s position that
we want to see a democratic government that represents the entire population of that country.
“We also discussed the devastating
humanitarian situation in Syria and
neighbouring countries.
“Canada has announced a significant
new contribution to provide humanitarian assistance to those affected by
this crisis.
“I also took the opportunity to underscore Canada’s continued grave
concerns with international political
and security challenges, particularly
those in Iran and North Korea.”

VIVA Vancouver celebrates the installation of Corduroy Road Unique seating installation ready for
reclining on Robson by June 29
VIVA Vancouver continues to animate the streets downtown with an
installation of a unique public seating area at 800 Robson. With a bright,
deck-like appearance, Corduroy Road will bring a section of the roadway up to curb level and include seating for people to pause, relax and
take in the city. The installation’s name, Corduroy Road, refers to rough
cut plank and log roads once used as temporary passages in the Pacific
Northwest.
Corduroy Road is a collaboration between designers Hapa Landscape
Architecture Collaborative and Fricia Construction, which will build the
structure by June 29.
Now in its fourth year, VIVA Vancouver kicked off last weekend with the
Vancouver International Jazz Festival. The 800-block of Robson Street
between the Provincial Law Courts and the Vancouver Art Gallery is
now closed to road traffic to become a pedestrian plaza until Labour
Day. Granville Street, between Smithe and Hastings Streets, will also
be closed on weekends June 29 to September 2 and transformed into
VIVA Granville, a pedestrian public space with events and attractions.
Bus routes along Granville and Robson streets will be rerouted to nearby
streets for the duration of both closures.
“Vancouver is known worldwide for its lively summer celebrations, with
many of Canada’s best-attended street festivals showcasing our city’s vibrant and diverse character,” said Mayor Gregor Robertson. “The VIVA
Vancouver program presents even more innovative, fun and creative opportunities to enjoy public space in the heart of our dynamic downtown.”
The free VIVA Vancouver program provides people of all ages with opportunities to enjoy themselves all summer long with pop-up plazas,
decks and pedestrian streets featuring local arts and culture. This year’s
Corduroy Road seating installation builds on the success of previous installations Picnurbia (2011), an urban picnic experience comprised of
24-metre wide orange waves and Pop Rocks (2012), which consisted of
a dozen massive soft bean-bag chairs. These temporary plazas provide a
rare opportunity to lounge, rest, or socialize in the middle of a normally
high-traffic road in the heart of downtown.
VIVA Vancouver and its partners, the Downtown Vancouver Business
Improvement Association and TransLink, are working with several other
local community and business organizations to deliver a creative, entertaining summer program.
VIVA Vancouver encourages sustainable and active transportation by
creating safer and more interesting spaces for walking and cycling. It
aligns with Vancouver’s Transportation Plan and the Greenest City 2020
Action Plan objectives. To learn more about VIVA Vancouver activations, please visit vancouver.ca/viva<http://www.vancouver.ca/viva>.

www.contemporaryrailings.com
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Πρωτάθλημα Ελλάδος: Back
to… Green!

ÁèëçôéêÜ

Από τη Μυρτώ Τσιτσιού

59oΡάλλυ Ακρόπολις 2013, 31 Μαΐου-2 Ιουνίου
με νικητές τους Φινλανδούς Γιάρι Μάτι Λάτβαλα-Μίκλα Aντίλα με VW Polo R
WRC Ο Σαμαράς έδωσε την εκκίνηση του στα 46 πληρώματα
Με έκπληξη αντίκρισαν οι φίλοι
του Ράλλυ Ακρόπολις τον Αντώνη
Σαμαρά νωρίτερα στο Ζάππειο.
Ο πρωθυπουργός αμέσως μετά τη
συνάντησή του με τον επικεφαλής
του Eurogroup πήγε στο Ζάππειο
που γίνεται παραδοσιακά η τελετή
έναρξης του Ράλλυ Ακρόπολις και
παρέδωσε την Ελληνική σημαία στο
πρώτο δίδυμο οδηγών που ξεκίνησε
τον διεθνή αγώνα αυτοκινήτων.
Νωρίτερα
ο
πρωθυπουργός
συνομίλησε με τους υπευθύνους
της FIA που διοργανώνει τη διεθνή
αυτή γιορτή της αυτοκίνησης, αλλά
και με τα Ελληνικά πληρώματα ,που
συμμετέχουν στο Ράλι.
Η σκόνη έχει κατακαθίσει και το
Ράλλυ Ακρόπολις 2013 αποτελεί
και επίσημα ακόμα μια σελίδα
στην
59χρονη
ιστορία
του
Ελληνικού γύρου του Παγκόσμιου
Πρωταθλήματος Ράλλυ. Η φετινή
έκδοση αποδείχτηκε μια από τις
σκληρότερες των τελευταίων ετών,
κάτι που δεν επιβεβαιώνεται μόνο
από το γεγονός ότι μόλις 36 (από
τα 46) πληρώματα κατάφεραν να
φτάσουν στον τερματισμό πολλά
εκ των οποίων κάνοντας χρήση του
κανονισμού Rally2-, αλλά από τις
δηλώσεις των ίδιων των οδηγών, οι
οποίοι επί τρεις ημέρες «πάλευαν»
για μια καλή επίδοση, έχοντας πάντα
σαν προτεραιότητα την επιβίωση των
αυτοκινήτων τους.
Αυτό είναι όμως το Ράλλυ Ακρόπολις,
ένας αγώνας με μοναδικό χαρακτήρα
και γι’ αυτό ξεχωρίζει. Δεν είναι
τυχαίο ότι η νίκη επί Ελληνικού
εδάφους έχει ιδιαίτερη σημασία για
κάθε οδηγό, κάτι που επιβεβαίωσε
και ο φετινός νικητής, Jari-Matti
Latvala (VW Polo R WRC) στη
συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα,
όπου, ίσως για πρώτη φορά σε
ανάλογη περίπτωση, έκανε λόγο
για τη δεκάχρονη πορεία του στο
σπορ και για το πόσο δικαιωμένος
αισθάνεται για την επικράτησή του
για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο νικητής
της κατηγορίας WRC-2, Robert Kubica, ο οποίος χαρακτηριστικά δήλωσε:
«Για εμένα που έχω συνηθίσει σε
περιβάλλον πίστας, οι αναγνωρίσεις
που έκανα εδώ ήταν σοκ, το οποίο
χειροτέρεψε όταν ξεκίνησα τον
αγώνα. Ποτέ δεν είχα ξαναδεί ή
οδηγήσει σε τέτοιες συνθήκες. Είναι
ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα και
μια φοβερή εμπειρία».
Οι Φινλανδοί Γιάρι Μάτι Λάτβαλα
Μίκλα
Aντίλα
οδηγώντας
εργοστασιακό VW Polo R WRC
ήταν οι θριαμβευτές του 59ου Ράλι
Ακρόπολις. Οι Φινλανδοί κατάφεραν
να σημειώσουν στον 6ο γύρο του
Πρωταθλήματος την πρώτη τους
φετινή νίκη, η οποία είναι και η
πρώτη τους με τα χρώματα της VW,
ενώ αυτή είναι η όγδοη φορά που το
πλήρωμα ανεβαίνει στο υψηλότερο
σκαλί του βάθρου.
Ο Λάτβαλα εξαπέλυσε την επίθεσή
του νωρίς την 2η ημέρα (Σάββατο
1/6/2013), πιέζοντας τον μέχρι εκείνη
τη στιγμή επικεφαλής της κατάταξης,
Εβγένι Νόβικοβ (M-Sport Qatar
WRT), ο οποίος υπέπεσε σε ένα
λάθος, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο
στον Φινλανδό. Σε εκείνο το σημείο
ο Ντάνι Σόρντο με το Citroen DS3
WRC της Citroen Abu Dhabi WRT
προσπάθησε για την κορυφή, όμως ο
Λάτβαλα ήταν άπιαστος.
Μάλιστα, ο Ισπανός παραδέχθηκε
ότι ο αντίπαλός του ήταν κατά πολύ
ταχύτερός του, και αποφάσισε πολύ
νωρίς να σηκώσει το πόδι από το
γκάζι και να αρκεστεί στη 2η θέση
της γενικής κατάταξης.
Μοναδική αγωνία του Σόρντο ήταν
o Τιερί Nοβίλ που τον ακολουθούσε,
τον οποίο τελικά κατάφερε να
ελέγξει μέχρι το τέλος του αγώνα,
περιορίζοντάς τον στην 3η θέση.
Ο νεαρός Βέλγος οδήγησε συνετά,
απέφυγε τα προβλήματα, δεν
ρίσκαρε στο μεγαλύτερο μέρος του

αγώνα και αποκόμισε τους βαθμούς
του πόντιουμ για τον ίδιο αλλά και
για λογαριασμό της Qatar M-Sport.
Σπουδαία μάχη, όμως, είχαμε για
την 4η θέση της γενικής, ανάμεσα
στους Αντρέας Mίκελσεν και Νάσερ
Aλ Ατίγια, η οποία και κρίθηκε
μόλις την τελευταία ημέρα του
αγώνα. Εντέλει, ο νεαρός Νορβηγός
με το τρίτο VW Polo R WRC ήταν
καταιγιστικός και πραγματοποιώντας
τον ταχύτερο χρόνο στις τρεις από
τις τέσσερις ειδικές διαδρομές, ήταν
ο νικητής της μεταξύ τους μάχης.
Την πρώτη 6άδα συμπλήρωσε ο
Μάντς Όστμπεργκ, ακολουθούμενος
από τον Μίκο Χίρβονεν, ο οποίος
σήμερα κατάφερε να κερδίσει μία
θέση τερματίζοντας 7ος εμπρός από
τον Μάρτιν Πρόκοπ. Ο μεγάλος
πρωταγωνιστής του αγώνα, μέχρι τη
στιγμή που πλήγωσε την ανάρτηση
του Fiesta, Εβγένι Νόβικοβ, αλλά
και ο επικεφαλής της βαθμολογίας
του
Πρωταθλήματος
Οδηγών,
Σεμπάστιαν Οζιέ, έκλεισαν την
πρώτη 10άδα του Ράλι Ακρόπολις
2013.
Ο Γάλλος, που την πρώτη ημέρα
εγκατέλειψε από πρόβλημα στην
πίεση καύσιμου του VW Polo R
WRC, εκτός από τους βαθμούς
της 10ης θέσης, κέρδισε και τους
τρεις της Power Stage, στην οποία
επικράτησε με χαρακτηριστική
ευκολία.
Στο WRC-2 μεγάλος νικητής
αναδείχθηκε ο Ρόμπερτ Κούμπιτσα,
σημειώνοντας την πρώτη του νίκη
στο θεσμό, και μάλιστα σε έναν
τόσο απαιτητικό αγώνα όπως είναι
το Ράλι Ακρόπολις. Στην κατηγορία
των Νέων, το γνωστό JWRC, όπου
όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται
με Ford Fiesta R2, επικράτησε ο
Ισπανός Χοσέ Αντόνιο Σουάρεθ, με
2ο τον Πόντους Τίντεμαντ.
Ανάμεσα στα Eλληνικά πληρώματα,
ταχύτεροι
όλων
αναδείχθηκαν
οι Θέμης Χαλκιάς - Λεωνίδας
Μαχαίρας με το Mitsubishi Lancer
EVO IX και έπειτα από τριήμερο
αγώνα.
Οι Λάμπρος Κύρκος - Γιώργος
Πολυζώης με ίδιο αυτοκίνητο είναι
οι νικητές του διήμερου σκέλους του
Ράλι Ακρόπολις που προσμετρά στο
ελληνικό Πρωτάθλημα.
Τη 2η θέση κατέλαβαν οι επίσης
ταχείς και τις δύο ημέρες του αγώνα
Δημήτρης Ψύλλος - Κώστας Κόντος,
που είχαν τα δικά τους προβλήματα
με το Mitsubishi Lancer EVO X.
Το πρωί οι μηχανικοί τους έκαναν

μεγάλη προσπάθεια προκειμένου
να ολοκληρώσουν την αλλαγή
τουρμπίνας στο αυτοκίνητο, το οποίο
αντιμετώπιζε αυτό το πρόβλημα από
το τέλος της πρώτης ημέρας του
αγώνα,που κινήθηκαν με προσοχή,
για να μην επιδεινώσουν την
κατάσταση του ήδη καταπονημένου
αυτοκινήτου τους, και διασφάλισαν
τη 2η θέση της γενικής κατάταξης
του ελληνικού αγώνα.
Την πρώτη 3άδα συμπλήρωσαν
οι Θέμης Χαλκιάς - Λεωνίδας
Μαχαίρας, που κατάφεραν να
αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις
δύσκολες απαιτήσεις του Ράλι
Ακρόπολις, όντας μεταξύ αυτών
που παράλληλα με το Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα
συμμετείχαν
σε
ολόκληρο τον αγώνα, με ένα Mitsubishi Lancer EVO IX.
Στην
κατηγορία
F2
νικητές
αναδείχθηκαν οι Σάββας Λευκαδίτης
- Βαγγέλης Ακράτος με Peugeot
206 Kit Car. Οι Πρωταθλητές F2
για το 2012 είχαν μια ατυχία στην
τελευταία ειδική διαδρομή, όταν
είχαν κλατάρισμα, με αποτέλεσμα να
χρειαστεί να αλλάξουν το ελαστικό
του αυτοκινήτου τους. Παρ’ όλα
αυτά, το προβάδισμα που είχαν ήδη
δημιουργήσει από τη χθεσινή ημέρα
δεν απειλήθηκε, αφού οι «διώκτες»
τους, Γιάννης Γιώτης - Γιώργος
Βότσης, που είχαν όλη την ημέρα
πρόβλημα με την πίσω ανάρτηση
του Hyundai Accent, είχαν επίσης
κλατάρισμα, με αποτέλεσμα να
χάσουν και αυτοί με τη σειρά τους
πολύτιμο χρόνο.
Η δεύτερη ημέρα του Ράλι
Ακρόπολις,που
προσμετρούσε
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα,
είχε ξεχωριστή βαθμολογία στο
θεσμό. Έτσι, στην άτυπη κατάταξη
της σημερινής ημέρας μεγάλοι
πρωταγωνιστές ήταν οι Πρωταθλητές
Ελλάδος 2012, Γρηγόρης Νιώρας
- Κώστας Κακαλής, που μετά τη
χθεσινή τους ατυχία επανήλθαν

σήμερα, κερδίζοντας τις τρεις
από τις τέσσερις ειδικές της
ημέρας και μαζί τους βαθμούς του

πρώτου για το σημερινό σκέλος.
Νωρίτερα την Κυριακή, ο Αλεξάντερ
Βιλανουέβα έχασε τον έλεγχο του
αυτοκινήτου του με αποτέλεσμα
να χτυπήσει έναν θεατή. Ο άτυχος
θεατής δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες
από τους γιατρούς και μεταφέρθηκε
με ελικόπτερο στο νοσοκομείο.
Για λίγα λεπτά η δεύτερη ειδική
διαδρομή της τελευταίας μέρας του
Ράλι Ακρόπολις διακόπηκε.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στον θρόνο του
Πρωταθλητή Ελλάδος, κερδίζοντας με 3-0
στους τελικούς τον Πρωταθλητή Ευρώπης
Ολυμπιακό!
Στον πρώτο τελικό στο ΣΕΦ, αν και ο Ολυμπιακός είχε το πλεονέκτημα έδρας
δεν το εκμεταλλεύτηκε. Ο Παναθηναϊκός ήταν φανερά πιο ξεκούραστος,
προετοιμασμένος και διαβασμένος. Με υποδειγματική άμυνα και με ηγέτες
τους Γκιστ, Ούκιτς, Λάσμε και Μπράμος οι «πράσινοι» υποχρέωσαν τον
κάκιστο Ολυμπιακό σε ήττα με 51-64 και έκαναν το brake.
Για τον δεύτερο τελικό, οι «αιώνιοι» έδωσαν ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Εκεί, οι
γηπεδούχοι επιβλήθηκαν από την αρχή. Έπαιξαν και πάλι πολύ καλή άμυνα,
αλλά πέτυχαν και μεγάλα τρίποντα. Έτσι με σκορ 63-52 έκαναν το 2-0 στη
σειρά των τελικών.

Ο τρίτος και τελευταίος αγώνας ήταν ο πιο επεισοδιακός. Οι παίκτες των
δύο ομάδων δεν είχαν προλάβει ακόμα να πατήσουν για τα καλά το παρκέ
του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, ενώ οι οπαδοί του Ολυμπιακού είχαν
δημιουργήσει ένταση στις κερκίδες. Μάλιστα, την ώρα της προθέρμανσης
ο Mike Μπράμος τραυματίστηκε ελαφρά από φωτοβολίδα. Παρόλα αυτά,
ο αγώνας ξεκίνησε κανονικά μετά από μερικά λεπτά. Στο πρώτο δεκάλεπτο
ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε (24-17) με εύστοχα σουτ έξω από την γραμμή
των 6,75. Ο Ολυμπιακός, όμως, αντέδρασε για λίγο στις αρχές της δεύτερης
περιόδου. Ωστόσο, το τριφύλλι συνέχισε να προηγείται στο τέλος του
ημιχρόνου (39-35). Αφού οι ομάδες επέστρεψαν από την ανάπαυλα το ματς
φαινόταν να’ναι ένα πραγματικό ντέρμπι, αν και ο Παναθηναϊκός κρατούσε
τα ινία, μέχρι και το 1,27’’ πριν το τέλος του αγώνα. Σ’εκείνο το σημείο,
ο πάγκος των «πρασίνων» δέχθηκε επίθεση από οπαδούς και οι παίκτες
κατευθύνθηκαν προς τα αποδυτήρια. Οι Αστυνομικές Αρχές δήλωσαν πως
ήταν αναγκαίο να εκκενωθεί το γήπεδο για να συνεχιστεί ο αγώνας, επειδή
όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό οι διαιτητές έκλεισαν το φύλλο αγώνα με
το ως τότε σκορ 76-72 υπέρ της ομάδας του Αργύρη Πεδουλάκη. Έτσι, ο
Παναθηναϊκός στέφθηκε για 33η φορά στην ιστορία του Πρωταθλητής
Ελλάδος και έκανε το double για τη σεζόν 2012-2013!
Όσον αφορά την υπόλοιπη βαθμολογία, ο Πανιώνιος κατέκτησε την τρίτη
θέση, αφού έκανε το 3-1 εις βάρος του ΑΓΟ Ρεθύμνου. Στην πέμπτη θέση
είναι ο ΠΑΟΚ και στην έκτη ο Άρης, ενώ την 8άδα συμπληρώνουν ο Ίκαρος
Καλλιθέας και ο Απόλλων Πάτρας. Την 9η θέση καταλαμβάνει ο ΚΑΟ
Δράμας, και μια θέση πίσω βρίσκεται ο Κολοσσός Ρόδου. Ο Πανελευσινιακός
είναι 11ος, ενώ ο Ηλυσιακός αν και έχασε στο ντέρμπι «παραμονής» από το
Περιστέρι με 83-82, αυτή η διαφορά ήταν αρκετή για να τον κρατήσει στην
κατηγόρια. Τη ομάδα των Δυτικών Προαστίων στην Α2 θα ακολουθήσει η
Καβάλα.
Από δω και πέρα, οι Έλληνες παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν
τις καλοκαιρινές τους διακοπές μέχρι τις 24 Ιουλίου οπότε θα ξεκινήσει
η προετοιμασία της Εθνικής ομάδας και το βασικό της πρόγραμμα
θα πραγματοποιηθεί στο Καρπενήσι, ενόψει του Πανευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος της Σλοβενίας.

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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Canadian Multiculturalism Day
On June 27th, Canadian Multiculturalism Day, we celebrate
our country’s rich diversity andthe significant contributions
being made to our society by members of Canada’s multicultural communities.
Canadian Multiculturalism Day was established by the Government of Canada in 2002 torecognize the economic, social
and cultural benefits of multiculturalism.
Multiculturalism is fundamental to our belief that all Canadian citizens, regardless of their racial, ethnic or religious
background, have an equal voice and opportunity to participate fully in Canadian society.
As Canadians, we are proud of our citizenship and value our
rights andfreedoms. Canada’s strength is her people.
The Liberal Party of Canada continues to reach out to all
Canadians to develop lasting relationships with ethnic and
religious communities in Canada. As the Liberal Critic for
Multiculturalism, I join my Party in encouraging all Canadians to participate fully in Canada’s present and future.
Canada is a proud multicultural nation that embraces a wide
variety of cultures, heritages. Canadians of innumerable
heritages help to foster this identity and strengthen the fabric
of our society. Members of the many Diasporas in Canada
have made, and continue to make, significant contributions
in a number of areas including business, the arts, medicine
and public service.
Canada continues to attract people from all over the world.
We will continue to work together to build our nation and
enhance our international reputation. As the Liberal Critic
for Multiculturalism, I look forward to our ongoing work in
building a stronger Canada.
I believe in the power and potential of the human race. We
must Respect our neighbours, Accept our differences, Celebrate our rich diversity and Embrace our heritage.
We live harmoniously under one flag, the Canadian Flag.
We are different from one another, yet we are one – we are
Canada.
Journée canadienne du multiculturalisme
Le 27 juin, Journée canadienne du multiculturalisme, nous
célébrons la riche diversité de notre pays et les contributions
importantes des membres des communautés culturelles à la
société canadienne.
La Journée canadienne du multiculturalisme a été instituée
par le gouvernement du Canada en 2002 pour reconnaître
les avantages économiques, sociaux et culturels du multiculturalisme.

FINANCIAL TIMES «Εντυπωσιακή, αλλά όχι λανθασμένη»

O Σαμαράς δεν είχε άλλη επιλογή, λένε
οι FT για το «λουκέτο» στην ΕΡΤ
Αθήνα: 14 Ιουν. 2013
Την απόφαση του πρωθυπουργού να βάλει λουκέτο στην
ΕΡΤ σχολιάζουν σε δημοσίευμά τους οι Financial Times,
χαρακτηρίζοντάς την «εντυπωσιακή», αλλά όχι «λανθασμένη».
«Είναι αλήθεια ότι ο τρόπος με τον οποίο επέβαλε την απόφαση
ο πρωθυπουργός, ήταν εντυπωσιακός. Παρέκαμψε τη Βουλή,
χρησιμοποιώντας πράξη νομοθετικού περιεχομένου» αναφέρεται
στο σχετικό δημοσίευμα το οποίο υποστηρίζει ότι οι ισχυρισμοί
ότι ο Αντώνης Σαμαράς «κλείνει τις φωνές» που τον επικρίνουν,
είναι λανθασμένοι.
«Η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε άλλη επιλογή» σύμφωνα
πάντα με τους Financial Times: «έπρεπε να βάλει λουκέτο στην
ΕΡΤ όπου ήταν δύσκολο να απολυθούν οι εργαζόμενοι, γιατί
προστατεύονταν υπερβολικά, ενώ τα σωματεία ολιγωρούσαν με
το σχέδιο αναδιοργάνωσης, μην αφήνοντας στην κυβέρνηση άλλη
λύση παρά το λουκέτο στη γηραιά ραδιοτηλεόραση.»
Πάντως, η εφημερίδα δεν βλέπει με ιδιαίτερη αισιοδοξία το
άμεσο μέλλον της Ελλάδας, καθώς η οικονομία αναμένεται να
συρρικνωθεί επιπλέον 4% το 2013 και οι ελπίδες για ανάκαμψη
έχουν περιοριστεί.
Newsroom ΔΟΛ

Ανέκδοτα
Hot dog
2 Πολωνές καλόγριες επισκέπτονται
για πρώτη φορά την Αμερική και
σκέπτονται ότι πρέπει να φάνε.
Πάνε εκεί κοντά σε αυτό που
μοιάζει με περίπτερο και πουλάει
τηγανητές πατάτες.
Το λεξικό φυσικά στο χέρι και
μεταφράζουν λέξη προς λέξη το
μενού :
«Hot dog» δηλαδή καυτός σκύλος,
«Έχεις δοκιμάσει σκύλο εσύ;»
«Όχι βεβαία, αλλά για να
συνηθίσουμε τα ντόπια έθιμα, ας
πάρουμε 2 μερίδες «σκύλο».
Ωραία τις περιποιείται εκεί ο
περιπτεράς, όλα καλά και ωραία,
απομακρύνονται οι καλόγριες μέχρι
το παγκάκι.
Η πιο μεγάλη είναι και περίεργη,
ανοίγει το σάντουιτς για να δει το
περιεχόμενο και φυσικά κοκκινίζει
από ντροπή!
Ρωτάει λοιπόν την συνάδελφο;
«Ποιο κομμάτι σου έτυχε εσένα;»....

Επί Δικτατορίας
Επί δικτατορίας είναι κάποιος
νυχτιάτικα έξω από ένα σπίτι και
φωνάζει:...
-Μωρήηηηη… μωρήηηηηηηη…
Περιμένει λίγο, δεν του απαντάει
κανείς οπότε συνεχίζει:
-Μωρήηηηηη; μωρήηηηηηηηη
Κάποιος περαστικός πλησιάζει από
περιέργεια και ρωτάει:
-Με συγχωρείτε, αλλά ποιόν
φωνάζετε;
-Τη γυναίκα μου να ανοίξει την
πόρτα επειδή ξέχασα τα κλειδιά.
-Δεν θέλω να σας κάνω
παρατήρηση, αλλά το βρίσκετε
σωστό να φωνάζετε μωρή τη
γυναίκα σας;
-Άκουσε να δείς, αν θες φώναξέ την
εσύ Ελευθερία τη λένε

Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων
Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων κάθεται
σε μια καφετέρια και θυμάται τα
νιάτα του.
- Θυμάσαι, λέει ο γέρος στην γριά,
που πρώτοσυναντηθήκαμε πριν
50 χρόνια... σε ετούτη εδώ την
καφετέρια και μόλις βγήκαμε από
εδώ, σε πήγα πίσω στον φράχτη του
διπλανού εργοστασίου και κάναμε
sex;..
- Και βέβαια το θυμάμαι, λέει η
γριά.
- Ε, λοιπόν για χάρη εκείνης της
μέρας, λέω να το ξανακάνουμε
απόψε.
- Βεβαίως, λέει η γριά και
σηκώνονται και οι δυο να βγουν από
την καφετέρια.
Ένας τυπάκος που καθόταν εκεί
δίπλα και άκουσε την συνομιλία,
σκέφτηκε:
“Γούστο θα έχει να πάρω μάτι τα
γερόντια” και τους ακολούθησε.
Βλέπει λοιπόν την γριά να σηκώνει
την φούστα και να πιάνεται στον
φράχτη και από πίσω ο γέρος
έχοντας κατεβάσει τα παντελόνια.
Το τι ακολούθησε μετά δεν
περιγράφεται. Το πιο άγριο σεξ που
είχε δει ποτέ ο ματάκιας! Για 40
λεπτά, χωρίς διακοπή, το ζευγάρι
τιναζόταν έξαλλα, κουνιόταν
σπασμωδικά και οι δυο τους,
ούρλιαζαν με τεντωμένες τις φλέβες
και γουρλωμένα μάτια. Στο τέλος
κατέρρευσαν και έπεσαν στο χώμα.
Ο ματάκιας έπαθε πλάκα. Ποτέ
δεν είχε δει, ούτε ακούσει για τόσο
παρατεταμένο και τόσο άγριο σεξ
πόσο μάλλον από δυο γερόντια.
“Πρέπει να μάθω το μυστικό τους”
σκέφτηκε. Περίμενε να συνέλθουν
και πλησίασε τον γέρο.
- Παππού, χωρίς να το θέλω είδα
το σκηνικό και εντυπωσιάστηκα.
Ποιο είναι το μυστικό σου; Έτσι το
έκανες και πριν πενήντα χρόνια;
- Παιδί μου, απαντά ο γέρος, πριν
πενήντα χρόνια αυτός ο φράχτης δεν
ήταν ηλεκτροφόρος!!!

Το σπουργιτάκι και η μαμά
Μια μέρα προχωρούσε ο μπαμπάς
με τον γιο του στο δρόμο και
ξαφνικά βλέπει ο μικρός ένα...
σπουργιτάκι κάτω με τα ποδαράκια
του ψηλά.
Ρωτάει τον μπαμπά του:
- Tι έπαθε το σπουργιτάκι;
- Πέθανε, του λέει ο μπαμπάς.
- Και γιατί έχει.... τα ποδαράκια του
προς τον ουρανό;
- Έτσι θα έρθει ο Χριστούλης και θα
το πιάσει πιο εύκολα να το ανεβάσει
στον παράδεισο, λέει ο μπαμπάς
του.
- Την άλλη μέρα παίρνει ο μικρός
τηλέφωνο στο γραφείο τον πατέρα
του και μες το κλάμα του λέει:
- H μαμά πήγε να πεθάνει σήμερα.
Τι έγινε παιδί μου; του λέει ο
μπαμπάς!
- Ήταν ξαπλωμένη με τα πόδια
ψηλά και φώναζε:
- «Χριστέ μου έρχομαι», μα ευτυχώς
που έπεσε από πάνω της, ο γαλατάς
που ήταν εκεί και την κράτησε,
αλλιώς θα είχε φύγει κιόλας.

Ένας Αρμένης πηγαίνει
σε έναν Εβραίο
Ένας Αρμένης πηγαίνει σε έναν
Εβραίο που πουλά σουτιέν και ρωτά
αν έχει... σε μαύρο χρώμα το XL.
Ο Εβραίος αρχίζει να του εξηγεί
πόσο σπάνιο είναι αυτό που του
ζητά και
πως “ναι, υπάρχει, αλλά είναι
ακριβούτσικο”. Θα του κοστίσει 50
ΕΥΡΩ.
Ο Αρμένης αγοράζει 25 κομμάτια
και φεύγει ενώ ο πονηρός Εβραίος
τρίβει τα
χέρια του.
Σε λίγες μέρες νάτος πάλι ο
Αρμένης στο μαγαζί και ζητά το ίδιο
πράγμα.
Α, του λέει ο Εβραίος, τα πράγματα
δυσκόλεψαν πολύ με τους
προμηθευτές μου
κι έτσι αυτή τη φορά θα τα
πληρώσεις προς 60 ΕΥΡΩ. Ο
Αρμένης παίρνει 30
τεμάχια και φεύγει τραγουδώντας,
ενώ του Εβραίου γελάνε και τα
μουστάκια
του.
Σε μία εβδομάδα εμφανίζεται πάλι
ο...Αγκόπ, αλλά αυτή τη φορά τα
πράγματα
δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο.
Ο Εβραίος ζητά 70 ΕΥΡΩ για κάθε
σουτιέν. Ο
Αρμένης αγοράζει όλο το στόκ,
πληρώνει και πάει να φύγει, οπότε
ο...Σάϋλοκ
τον ρωτά:
-Πες μου να χαρείς, τόσα σουτιέν τι
τα κάνεις;
Και η απάντηση του Αρμένη:
-Τα κόβω στη μέση και τα πουλώ
προς 100 ΕΥΡΩ το κομμάτι για
σκουφάκια
στους Εβραίους!!

Η πεθαιρούλα μου
Μια νέα γυναίκα έπαθε κάτι
τρομερά εγκαύματα, ειδικά στο
πρόσωπο, σ’ ένα δυστύχημα.
Οι γιατροί δε βρίσκανε δέρμα
άκαυτο επάνω της, για να της
κάνουν πλαστική και να της
φτιάξουν το πρόσωπο κι ο άντρας
της αποφάσισε να της “δωρίσει”
δέρμα απ’ τον πισινό του.
Μετά απ’ την επιτυχημένη
επέμβαση, όλοι συμφωνούσαν ότι η
νέα γυναίκα ήταν πάλι όσο όμορφη
ήταν και πριν το δυστύχημα.
Μια μέρα όμως η γυναίκα ξέσπασε
σε λυγμούς.
- Τι συμβαίνει; ρώτησε ο άντρας της
ξαφνιασμένος
- Έχω πολύ συγκινηθεί απ’ αυτό που
έκανες για μένα, του λέει αυτή.
- Έλα τώρα, μωρό μου. Σ’ αγαπάω
τόσο πολύ, που θα ‘κάνα ό,τι
περνάει απ’ το χέρι μου για σένα,
της λέει αυτός, αγκαλιάζοντάς την.
- Πώς μπορώ να σου ξεπληρώσω
τέτοιο πράμα; ρωτάει αυτή.
- Δε χρειάζεται, της λέει ο άντρας
της. Δεν μπορείς να φανταστείς
τη ικανοποίηση που παίρνω, όταν
βλέπω τη μητέρα σου να σε φιλάει
στο μάγουλο.

Η συμφωνία
Ύστερα από σχεδόν μισό αιώνα
γάμου, εκείνος πεθαίνει και μετά
από λίγο τον ακολουθεί κι εκείνη.
Στον ουρανό τον συναντάει και
τρέχοντας
κοντά του, του λέει:
-Αγάπη μου, τι όμορφα να είμαστε
και πάλι μαζί.
Κι αυτός απαντάει:
- Έλα, κόψε τις μ***κίες! Η
συμφωνία ήταν “Μέχρι να μας
χωρίσει ο θάνατος!”

Εμένα τα νύχια ήρθα να
μου κόψουν
Τρεις σκύλοι συναντιόνται στον
προθάλαμο του κτηνίατρου.
Αρχίζουν κουβεντούλα και ρωτάνε
τον ένα:
Εσύ γιατί είσαι εδώ; - Για
ευθανασία. Άσε, δεν ξέρω τι μ’
έπιασε και μια μέρα που έλειπαν τα
αφεντικά, άρχισα να χέζω και να
κατουράω παντού, να ξεσκίζω τις
κουρτίνες, τις πολυθρόνες, ρημαδιό
το έκανα το σπίτι κι ας πέρναγα
τόσο καλά...
Εσύ; Ρωτάνε τον δεύτερο.
- Κι εγώ για ευθανασία. Και μένα
το μαλάκα κάτι μ’ έπιασε, κι ενώ
πέρναγα μπέικα, μια μέρα που τ’
αφεντικά ετοίμαζαν το πάρτυ τους,
χίμηξα πάνω στα τραπέζια, στους
μπουφέδες, πάνε τα κοτόπουλα,
πάνε τα ζαμπόνια, τα ρήμαξα, πάει
το πάρτυ, ζοχαδιαστήκανε και νά
‘μαι.
Κι εσύ; ρωτούν τον τρίτο.
- Εγώ, μια μέρα ήμουν ξάπλα
στο μαξιλάρι μου, μπαίνει η
κυρία μου μ’ ένα τάνγκα μόνο
και τη σφουγγαρίστρα κι αρχίζει
να σφουγγαρίζει, να σκύβει, να
κουνιέται, δεν ξέρω τι μ’ έπιασε
και της χυμάω από πίσω και
της τον φοράω, τρόμαξαν να με
ξεκολλήσουν από πάνω της.
- Ε, καλά, εσύ δικαίως, την αξίζεις
την ευθανασία.
- Ποια ευθανασία; Εμένα τα νύχια
ήρθα να μου κόψουν...

“Ωχ τα ταξί εδώ πετάνε”!
Ένας Κρητικός ήρθε στην Αθήνα
και τον πήρε ο ύπνος
μέσα στο ταξί. Όταν μισοξύπνησε,
περνούσε πάνω από ...
μια γέφυρα και βλέποντας άλλα
αυτοκίνητα από κάτω λέει:
“Ωχ τα ταξί εδώ πετάνε”!
Πήγε πίσω στο χωριό και το έλεγε
στο καφενείο.
Όλοι γέλαγαν και τον κορόιδευαν.
Όμως εκείνος επέμενε.
Τότε του λέει ένας:
“Εγώ θα πάω το Σάββατο στην
Αθήνα σε μια κουμπαριά,
κι αν τα ταξί πετάνε θα κάτσω να με
*****εις,
αν δεν πετάνε όμως θα σε ******
εγώ”.
“Πάει το στοίχημα”, του λέει ο
άλλος με σιγουριά.
Μπαίνει στο καράβι και το πρωί
παίρνει ένα ταξί
από τον Πειραιά. Τον ρωτάει ο
ταξιτζής κοιτώντας
τον από τον καθρέφτη:
“Φίλε, που να σε πετάξω?”
“Οοοο” λέει ο Κρητικός. “Πήγαινε
στην Βουλιαγμένης”
Τον ρωτάει ο ταξιτζής ξανά:
“Σε τι ύψος?”
Και λέει ο Κρητικός:
“Κουμπάρε, το ***** δεν το
γλιτώνω που δεν
το γλιτώνω, πέτα τουλάχιστον
χαμηλά, να μην σκοτωθούμε
κιόλας!”
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Ο Κώστας Μητρόπουλος σατιρίζει την επικαιρότητα

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.
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Greek Day on Broadway 2013

Left to right are the following: Patrick North, President of the West Broadway BIA, Father Partsafas, Nick
Pogor, Coordinator of Greek Day on Broadway 2013,Tasoula Berggren, Honorary Consul of Cyprus,Nick Panos,
Past Chair of Greek Day on Broadway, Councillor George Affleck Councillor Adriane Carr, Councillor Tony
Tang, His Worship Mayor Gregor Robertson, The Hon. Andrew Wilkinson, Minister of Minister of Technology,
Innovation and Citizens’ Services, David Eby, MLA for Vancouver-Point Grey, Joyce Murray, MP for Vancouver
Quadra, Mr. Elias Kremmydas, Consul General for Greece, Antoni (I forget the Merchant marine’s name - limanarchi), Louise Burgess, Eldorado Gold, Richard Dunn, Encana
PHOTO: Tasos Papaspiros

On April 24th,2013 at the Annual General Meeting of the Hellenic Canadian Congress of BC, a
vote took place to decide whether
Greek Day on Broadway should
go ahead this year. There was
a lot of concern that past situations could lead to enclosed beer
gardens that would change the
very nature of the event. In addition, the longtime Coordinator
of the event, Jenny Siormanolakis was not going to be available
this year to help execute an event
of this magnitude. The many associations present indicated that
they would like for the event to
go on as it provides a big part of
their annual revenues. The past
co-chairs expressed concern for
the tight time-frame. The newly
elected Board wanted to go ahead
and organize the event. In the end,

the vote was in favour of Greek
Day proceeding if and only if the
liquor licensing would allow for
the event to be held as in the past,
and no beer gardens. In addition,
the event would have to remain
free to the public to attend.

federal Ministry of Heritage, the
City of Vancouver, and even the
Government of Greece. Many
other sponsors jumped on board
with smaller, but still valuable
amounts and in kind contributions.

Within a few days the new Board
received the go-ahead for the liquor license to be as in the past,
and within a week a new Coordinator, Nick Pogor was hired. The
tough part was still ahead: the
event required at least six figures
to go ahead. With less than six
weeks until the date, the Greek
Day Committee, headed by Chair
Matthew Bakatsis raised the
money needed. Eldorado Gold
became a title sponsor, and Encana contributed as a major sponsor. Other sponsors included the

The past Co-chairs came on
Board with their wisdom, experience, and lengthy written records.
Mr. Pogor and his assistant Nina
McAuley met with the different
Greek associations, several food
vendors, and the agora vendors.
Some of this information was
not aviailable to them, and they
had to build it from scratch. Time
was limited but they worked hard
on it. The West Broadway Business Improvement Association
came on board with several merchants participating on the street.

The WBBIA Manager, Michelle
Barille helped steer the media
campaign which saw Nick Pogor
appear live on Global TV.
Greek Day on Broadway 2013
was a huge success! Despite the
on-again, off-again rain, and the
competing events around town:
JazzFest and Dragon Boat Fest,
Greek Day managed to bring out
over 80,000 people of all ages
who enjoyed more vendors than
ever before and more activities
than ever in the history of the
event.

Even within such a tight timeline,
the Greek community has proven
that it can pull together and put
on one of the city’s most exciting
annual events!
A big thank you goes out to the
sponsors, the volunteers, the people who attend, and those who set
the foundations for such an event
over the past few decades.
See you all next year!
Sincerely, The Greek Day Committee 2013, part of the Hellenic
Canadian Congress of BC
Rania Hatzioannou

Matthew Bakatsis, Chair of Greek Day on Broadway 2013, Peter Zelis,
MC of the main stage (Photos by Tasos Papaspiros)
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Greek Day on Broadway 2013 -Photo-Reportaz by Tasos Papaspiros

His Worship Mayor Gregor Robertson, with our Foto-reporter

Tasos Papaspiros

Above Left to Right: Nick Panos past President of the Greek Canadian Congress, Consul General for Greece
Elias Kremmidas and His Worship Mayor Gregor Robertson.

Right:
The President
of the Hellenic
Community of
Vancouver at
the Booth of
the Hellenic
Community
at the Greek
Day on Broadway.

14 Γνώμη

ΕΝΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
(Συνέχεια από σελίδα 5)

το ταξίδι μας, σχολιάζοντας
το πώς θα πάει αυτός ο τόπος
μπροστά όταν κανένας δεν
πληρώνει φόρους και δεν δίνουν
αποδείξεις.
Κουρασμένοι από το μακρινό
αεροπορικό μας ταξίδι μετά από
λίγη ώρα οδήγηση στις πρόποδες
του χωριού Τυμβριστός που
είναι στα σύνορα νομού
Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, σε
ένα μοντέρνο τώρα ονομαστό
παλαιό «ΧΑΝΙ» καθήσαμε να
ξεκουραστούμε. Παραγγείλαμε
καφέδες κάναμε μερικά
τηλεφωνήματα και ξεκινήσαμε
για Καρπενήσι. Ανηφορώντας
τις στροφές σιγά-σιγά
ανεβαίναμε όλο και πιο ψηλά,
ο δρόμος Λαμία Καρπενήσι,
όσα χρόνια κι αν περάσανε δεν
έχει αλλάξει ούτε μια στροφή,
εκτός από το ονομαστό μικρό
τούνελ στην ράχη γνωστό
στους ντόπιους πολιτικά
ως «Η τρύπα της Ντόρας».
Ανηφορίζοντας τις πολλές
στροφές φθάσαμε στη κορυφή
«Ράχη» παρακάμπτοντας
το τούνελ εδώ οι πινακίδες
έδειχναν το σταυροδρόμι,μία
προς Καρπενήσι,η άλλη προς
Δομνίστα, Κρίκελο, Αμπλιανη,
και η τρίτη προς Αγία Τριάδα.
Ακολουθήσαμε το δρόμο για
Καρπενήσι, κατηφορίζοντας
τις στροφές απολαμβάναμε
την κορυφή του Βελουχιού
(Τυμβριστός), ο καιρός αρχίζει
να αλλάζει και άρχισαν αραιάαραιά να πέφτουν σταγόνες
βροχής από ένα σύνεφο, ενώ η
θέα με τα καταπράσινα έλατα
και το Βελούχι μας μάγευε.
Κάποια στιγμή με ρώτησε ο
Νίκος αν ανέβηκα στην κορυφή
του Βελουχιού. Του διηγήθηκα
ότι είχα ανέβει μαθητής
χαράματα την κορυφή και με
θάμπωσε η θέα από το μεγάλο
ύψος που μπορούσες να δεις τη
θάλασσα της Στηλίδας, όταν
δεν είχε συννεφιά. Το σύννεφο
της βροχής δεν βάσταξε πολύ
πλησιάζοντας στο Καρπενήσι η
βροχή άρχισε να μειώνεται.
Το Καρπενήσι δεν μου
θυμίζει σήμερα τίποτα από το
Καρπενήσι που γεννήθηκα,
μεγάλωσα και έζησα μέχρι τα
δεκαοκτώ μου χρόνια. Κάθε
φορά που το επισκέπτομαι
αλλάζει και γίνεται μια μικρή
τσιμεντένια πόλης,έχασε την
ομορφιά της μικρής κωμόπολης.
Λίγα για το Καρπενήσι και την
ιστορία του.
Το Καρπενησι είναι μία πόλη
που αναπαύεται νωχελικά
στην αγκαλιά του Βελουχιού,
του αρχαίου Τυμφρηστού, σε
υψόμετρο 960 μέτρων, πνιγμένη
στο έλατο, καλά προφυλαγμένη
από τους δυνατούς βοριάδες
που μαστιγώνουν την κορυφή
του. Καρπενησι, μία πόλη που
έχει να διηγηθεί πολλά στους
επισκέπτες της, κουβαλώντας
στις πλάτες της ζωντανή την
ιστορία. Καρπενησι, μία πόλη
που, μέσα από τις δικές της
στερήσεις και περιπέτειες,
διακρίθηκε για την προσφορά
της στην πατρίδα, καθώς
πρωτοστατούσε πάντα στους
εθνικούς αγώνες. Από το
Καρπενήσι και τις γύρω
περιοχές κατάγονταν μεγάλες
προσωπικότητες, όπως ο
ξακουστός κλεφταρματωλός
Κατσαντώνης, συνώνυμο
της παλικαριάς και της
ανιδιοτέλειας, ο φιλικός και
αγωνιστής του 1821 Θανάσης
Καρπενησιώτης, ο λογοτέχνης

Ζαχαρίας Παπαντωνίου, που
έγραψε το αριστουργηματικό
και διαχρονικό έργο ‘’Τα
ψηλά βουνά’’, ο ακαδημαϊκός
και πολιτικός Κωνσταντίνος
Τσάτσος, ο πολιτικός Παύλος
Μπακογιάννης και πολλοί άλλοι.
Αυτή την περιοχή, που έπνεε τον
αέρα της ελευθερίας, διάλεξαν
για να στήσουν τα λημέρια
τους και να μεγαλουργήσουν
ξακουστοί και γενναίοι άνδρες, ο
Καραϊσκάκης, ο Μπότσαρης, ο
Βελουχιώτης.

όπως σχεδίαζαν. Δυστυχώς κάτι
συνέβη στον Νίκο Ζάνο και
δεν θα πήγαινε στην Άμπλιανη.
Τηληφώνησε όμως στο φίλο
του Παναγιώτη Ντινόπουλο,

ο οποίος είχε το κλειδί του
σπιτιού του, να το ανοίξει για να
κοιμηθούμε εκεί και να ανάψει
το τζάκι, μιας και θα ήταν βράδυ
όταν θα φθάναμε.

Στο βάθος ο Τυμφριστός από τις
βουνοκορφές προς την Άμπλιανη.

Μας πονάει ο τόπος και η
ιστορία του γι’ αυτό και τον
αναζητούμε όσα χρόνια κι αν
περάσουν και όσο κι αν όλα
άλλαξαν από την εποχή μας. Αν
οι αλλαγές δεν μας αρέσουν, δεν
μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
Φύγαμε μακριά, δεν είμασταν
εκεί να σταματήσουμε μεγάλες
και καταστροφικές για την
ομορφιά του τόπου αλλαγές.
Η βροχή είχε σταματήσει
φθάνοντας στην κεντρική
πλατεία του Καρπενησιού,
δυο γκαρσόνια καθάριζαν τις
βρεγμένες καρέκλες. Καθήσαμε
σε ένα τραπεζάκι, κοίταξα
τον πλάτανο, τη βρύση με το
μαρμάρινο κεφάλι λιονταριού,
κοιτάζαμε δεξιά, αριστερά ψυχή
γύρω μας. Απέναντι σε ένα
καφενείο ήταν μια μικρή παρέα.
Εγώ έπαθα ψύχωση δεν θυμάμαι
την πλατεία Καρπενησιού
τόσο άδεια, Σάββατο κανένα
τουριστικό λεωφορείο με άλλα
λόγια νέκρα. Φταίει η κρίση;
Μας πλησίασε μια σερβιτόρα
και μας ρώτησε αν θέλουμε κάτι.
Κοίταξα τον Νίκο στα μάτια και
της είπα να μας αφήσει λίγο να
αποφασίσουμε και έφυγε. Πήρα
τηλέφωνο δεύτερα εξαδέλφια να
δω αν είναι σπίτι να κατεβαίνανε
στην πλατεία να κάναμε λίγο
παρέα και μετά να πάμε στο
Ξενοδοχείο για ύπνο, ας μην
ξεχνάμε, είναι η τρίτη μέρα
στην Ελλάδα που είχαμε έρθει
από το Βανκούβερ Καναδά.
Μετά από αλεπάλληλες κλίσεις
με το κινητό μου δεν βρήκα
κανέναν. Σηκώθηκα από την
καρέκλα και ρώτησα τον Νίκο
αν έχει κουράγιο να οδηγήσει
για να πάμε στην Άμπλιανη
να μείνουμε. Πάμε μου λέει,
μπήκαμε στο αυτοκίνητο και
φύγαμε για Άμπλιανη. Αντίο στο
Καρπενήσι.
Φεύγοντας από την Λαμία ο
Νίκος τηλεφώνησε στο φίλο
του Νίκο Ζάνου, που μένει στη
Λαμία αλλά η καταγωγή του
είναι από την Άμπλιανη και έχει
εκεί το πατρικό του σπίτι αν θα
έρθει κι αυτός στην Αμπλιανη,

Φεύγοντας από το Καρπενήσι
πήραμε το δρόμο επιστροφής
προς Λαμία και ανεβαίνοντας
στη ράχη, στρίψαμε δεξιά για
να πάμε στην Άμπλιανη, η
άσφαλτος από τη βροχή που
έριξε ήταν ζεστή και άχνιαζε, ο
δρόμος πέρνοντας την κατηφόρα
ήταν όλο στροφές. Οι άκρες
του δρόμου ήταν στολισμένες
με άσπρα αγριολούλουδα, και
το τοπίο γεμάτο έλατα. Στη
διαδρομή μας θα περνούσαμε
και από το χωριό Κρίκελο, πριν
φθάσουμε εκεί συναντήσαμε
δεξιά ένα μνημείο και
σταματήσαμε να διαβάσουμε
την πινακίδα τι έγραφε. Η
πινακίδα έγραφε τα εξής: «Εδώ
στο χώρο αυτόν δόθηκε στις
29-10-1942 η πρώτη νικηφόρο
μάχη μεταξύ Ελλήνων ανταρτών
υπό τον Άρη Βελουχιώτη και της
Ιταλικής φάλαγγας. Απώλειες:
Ιταλοί νεκκροί 3, αιχμάλωτοι 15.
Έλληνες: νεκρός 1 (Ο Δημήτρης
Σαξώνης ή Δασκαλάκης).
Σε λίγο φθάσαμε στην
πλατεία του χωριού, μπήκαμε
μέσα σε ένα εστιατόριο και
παραγγείλαμε πάλι καφέδες να
συνέρθουμε από το ξενύχτι.
Μετά από τριάτα λεπτά
ξεκινήσαμε πάλι το δρόμο για
την Άμπλιανη. Κατηφορίζοντας
λίγο ακόμα περάσαμε μια μικρή
γέφυρα και άρχισε ο δρόμος να
ανηφορίζει και να πηγαίνουμε
προσεκτικά γιατί συναντάμε
πέτρες στο δρόμο. Η θέα ήταν
τόσο ομορφη από τα βουνά,
φαράγγια βαθειά, ποτάμια και
πικνή βλάστηση, από έλατα
και βελανιδιές. Μετά από λίγη
ώρα περάσαμε ένα μικρό χωριό
που λέγονταν Στάβλοι εδώ στις
πλαγιές έβοσκαν Αγελάδες και
Μοσχάρια. Μόλις περάσαμε το
χωριό Στάβλοι, είχαμε φθάσει
στην κορυφή του βουνού και
αρχίσαμε να κατεβαίνουμε προς
το χωριό Άμπλιαν. Περάσαμε
ένα εξωκκλήσι που ήταν υπό
ανακαίνιση, κατηφορώντας
περάσαμε το νεκροταφείο του
χωριού και τα πρώτα σπίτια
φάνηκαν στην πλαγιά του
βουνού.
Η Άμπλιανη είναι οικισμός
του Νομού Ευρυτανίας με
255 κατοίκους. Το 1928
μετονομάστηκε σε Σταυροπήγιο,
ενώ το 1984 μετονομάστηκε
ξανά σε Άμπλιανη. Απέχει 62
χλμ από το Καρπενήσι.
Βρίσκεται στα νότια του
νομού και είναι κτισμένη
σε υψόμετρο 1.220 μέτρων.
Ανήκει στον καλλικρατικό
δήμο Καρπενησίου (τέως
καποδιστριακός δήμος

Δομνίστας) και απέχει
περίπου 31 χιλιόμετρα από
το Κρίκελλο. Το τοπωνύμιο
«Σταυροπήγιο» αναφέρεται σε

σταυροπηγιακή μονή, η οποία
υπήρχε στην περιοχή κατά
τους βυζαντινούς χρόνους. Το
σλαβικής προέλευσης όνομα
«Άμπλιανη» οφείλεται στους
πολλούς αμπλάδες (μικρές πηγές
με πολύ νερό) της περιοχής.Πριν
την Επανάσταση του 1821, η

επίσης οι εκκλησίες που
βρίσκονται μέσα και γύρω από
την Άμπλιανη, με κυριότερες
την Αγία Παρασκευή (1867), τον
Άγιο Νικόλαο, την Αγία Σωτήρα
(στο νεκροταφείο), τον Άγιο
Ιωάννη και τον προφήτη Ηλία.
Το νοτιοανατολικότερο Χωριό
της Ευρυτανίας η Άμπλιανη.
Το χειμώνα μπορεί να μή ζή
κανείς εκεί, αλλα το καλοκαίρι
μετατρέπεται σε μικρή πολιτεία.
Οι Αμπλιανίτες επιστρέφουν απο
τη Νέα Άμπλιανη Λαμίας και
απο την Αγριλιά Μεσολογγίου,
όπου μετανάστευσαν, για να
περάσουν το καλοκαίρι στο
πανέμορφο χωριό τους που τόσο
αγαπούν.
‘’Ροκάδες’’ η Αμπλιανίτες, όχι
βέβαια με την ένοια της ρόκ
μουσικής, αλλα της υφαντικής,
της ρόκας. Η Άμπλιανη
φημίζονταν για τα υφαντά της.
Οι πρόγονοί τους, κτηνοτρόφοι,
εκτός των γαλακτοκομικών,
επεξεργάζονταν και το μαλλί.
Οι γυναίκες στους αργαλιούς
και οι άντρες με τη ρόκα στο
χέρι, στο σπίτι, στα μαγαζιά
και στα καφενεία, εξού και το

Άμπλιανη ήταν ο μεγαλύτερος
οικισμός της Ευρυτανίας μετά
το Καρπενήσι. Στην Κατοχή
οι κάτοικοι του χωριού πήραν
ενεργά μέρος στην Αντίσταση,
πληρώνοντας και τις ανάλογες
συνέπειες, καθώς οι Γερμανοί
έκαψαν το χωριό. Σήμερα,
ο πληθυσμός της κατά την
απογραφή του 2001 ανέρχεται
σε 255 κατοίκους, εκ των
οποίων οι μόνιμοι τη χειμερινή
περίοδο είναι ακόμη λιγότεροι.
Η Άμπλιανη είναι γνωστή για
τα υφαντά και τις παραδοσιακές
φορεσιές των γυναικών.

‘’Ροκάδες’’. Ιδιαίτερα επίσεις
χαρακτηριστικά της Άμπλιανης,
η γυναικεία παραδοσιακή τοπική
φορεσιά και ο παραδοσιακός
χορός τους, ο ‘’Στέγκος’’.
Στις 22 Ιουλίου του 1825, ο
Γιώργης Καραϊσκάκης κάλεσε
σε σύναξη εδώ στην Άμπλιανη
τους Οπλαρχηγούς Κ. Τζαβέλα,
Β. Κοντογιάννη, Γ. Βαλτινό,
Α. Σιαφάκα, Χ. Φωτομάρα,
Σαδήμα, κ.ά. όπου κατέστρωσαν
τα σχέδια της επίθεσης
κατά των πολιορκητών του
Μεσολογγίου, με ταυτόχρονη
έφοδο των πολιορκημένων.

Αξιοσημείωτος είναι ο
παραδοσιακός χορός «Στέγκος»,
ο οποίος χορεύεται στην
ομώνυμη τοποθεσία του χωριού
την παραμονή του πανηγυριού
της Αγίας Παρασκευής (26
Ιουλίου). Αξιοθέατες είναι

Μια μαρμαρένια πλάκα στον
πλάτανο στην κεντρική πλατεία
υπενθυμίσει το ιστορικό γεγονός
στον επισκέπτη.
Οι Αμπλιανίτες, έχουν έντονη
παρουσία στα παραδοσικά

(Συνέχεια στη σελίδα 17)

15 Γνώμη
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΟΥΡΕΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Το δεκαήμερο πανηγύρι της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας
Σούρεη, φέτος είχε μια από της μεγαλύτερες επιτυχίες που έχει
διοργανώσει μέχρι σήμερα. Σ’ αυτό βοήθησε πολύ και η καλή
συνεργασία με το Δημαρχείο του Σούρεη που επέτρεψε να σταθμεύουν
τα αυτοκίνητα επί της Λεωφόρου που είναι και η εκκλησία των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης. Ο συνεργάτης μας Τάσος Παπασπύρου με
τον φωτογραφικό του ταπεραμέντο αποθανάτισε την εκδήλωση.

16 Γνώμη

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα
Ο ΦΑΛΤΣΟΣ ΝΑΝΟΣ

Συγγραφέας: Ράνια Μπουμπουρή
Εικονογράφηση: Νίκη Λεωνίδου
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Στον κόσμο των τραγουδιστών ζούσαν
γίγαντες βαρύτονοι και καλικάτζαροι
τενόροι, νεράιδες υψίφωνες και μάγισσες
της μοντέρνας μουσικής. Κι όλοι τους
τραγουδούσαν με κέφι και με μπρίο.
Ήταν λοιπόν ένας νάνος που του άρεσε
πολύ να τραγουδά. Μόνο που υπήρχε
ένα πρόβλημα. Ήταν φάλτσος. Πολύ
φάλτσος. Τόσο φάλτσος που τα κάδρα
στους τοίχους ράγιζαν. Τα φρένα των λεωφορείων στρίγκλιζαν και
όλοι έτρεχαν μακριά για να γλυτώσουν. Ο φάλτσος νάνος λυπόταν
πολύ και ντρεπόταν. Γι’ αυτό και κάθε φορά που του ερχόταν να
τραγουδήσει έκλεινε με το χέρι του το στόμα.
Μια μέρα όμως, σε μια βόλτα του στην εξοχή, κάτι συνέβη. Όχι,
όχι, δεν άρχισε να τραγουδάει ξαφνικά ο νάνος ωραία. Συνέχισε να
είναι φάλτσος αλλά όχι για όλα τα αυτιά!

ΤΟ ΠΑΓΚΑΚΙ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΒΑΡΚΑ
Συγγραφέας: Εύα Ιεροπούλου
Εικονογράφηση: Νίκη Λεωνίδου
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Το παγκάκι στην άκρη της παραλίας… δε
ήθελε να είναι παγκάκι. «Τι αξία έχουν τα
παγκάκια;» σκεφτόταν. «Ενώ οι βάρκες…
Αχ, μακάρι να ήμουν βάρκα!» Κι ένα
βράδυ πήδηξε στο νερό, ελπίζοντας να
γίνει βάρκα και να οργώσει τα κύματα.
Ήταν όμως βαρύ και πήγε κατευθείαν
στον βυθό.
Στην αρχή ένας ροφός και μια πέρκα και
στη συνέχεια όλο και περισσότερα ψάρια,
έκλειναν ραντεβού εκεί. Στο παγκάκι.
Πόσο ρομαντικό! Η περιοχή γύρω από το παγκάκι ονομάστηκε
ελεύθερη ζώνη και κανείς δεν επιτρεπόταν να φάει τον άλλον.
Είχαν μπει όλα τα ψάρια σε πρόγραμμα. Κι ο καρχαρίας ακόμα.
Κάθε ψάρι είχε την ώρα του και ζούσαν ειρηνικά και χαρούμενα.
Όμως τα παγκάκια χαλάνε στο νερό… Και κάτι έπρεπε να γίνει. Ο
αποχωρισμός είναι δύσκολος όταν αγαπάς κάποιον. Αν όμως είναι
για το καλό του, τον αντέχεις.

Απίστευτη αγγελία: Ζητείται
υπάλληλος με βροντερή φωνή για
να διώχνει πολικές αρκούδες»!
Η περίεργη αυτή αγγελία δημοσιεύθηκε σε νορβηγική εφημερίδα.
Πρόκειται για μια δύσκολη δουλειά που απαιτεί και ιδιαίτερα
προσόντα. Συγκεκριμένα «ζητείται υπάλληλος με βροντερή φωνή,
ώστε να διώχνει πολικές αρκούδες»!
Μοναδική αρμοδιότητα του υπαλλήλου είναι να φωνάζει δυνατά
στις πολικές αρκούδες ώστε να απομακρύνονται και να μπορούν οι

ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
10 συμβουλές για καλοκαιρινό στυλ στη δουλειά
1.
Οι τάσεις της μόδας επιτάσσουν χρώμα στις εμφανίσεις σας, οπότε παίξτε με τα χρώματα
αρκεί να συνδυάζονται σωστά μεταξύ τους. Ο συνδυασμός πολλών χρωμάτων σε ένα look είναι
παρακινδυνευμένος, γι’ αυτό θα είναι πιο κομψό να επιλέγετε μέχρι 3. Εάν δεν τολμάτε έντονα
χρώματα, μπορείτε να παίξετε με παστέλ αποχρώσεις και να βάλετε ένα αξεσουάρ λίγο πιο έντονο.
2. Το αυστηρό ντύσιμο
μπορεί εξίσου να είναι
μοντέρνο και chic, αρκεί
να επιλέγετε μονόχρωμα
κομμάτια σε παστέλ,
αλλά και πιο έντονες
αποχρώσεις και να παίζετε
με διαφορετικές υφές και
σχέδια με κομψό ύφος όπως
ένα κοραλλί κρουαζέ ή
τύπου φάκελος φόρεμα. Τα
γεωμετρικά εμπνευσμένα από
τη δεκαετία του ‘60 ρούχα
είναι επίσης κατάλληλα για
εσάς. Αποφύγετε τα εμπριμέ
και τα φλούο χρώματα.
3.
Κάνετε μείξεις στο στιλ
σας. Συνδυάστε ακριβά με πιο οικονομικά κομμάτια ή καινούργια με vintage που τόσο καιρό κρύβατε
στη ντουλάπα και δεν τα φορούσατε. Το αποτέλεσμα θα σας εκπλήξει.
4.
Φορέστε τα αέρινα φορέματά σας με σανδάλια, εσπαντρίγιες, πλατφόρμες, ακόμη και με
μποτάκια που φοριούνται πλέον και το καλοκαίρι και παίξτε με αξεσουάρ για να δώσετε στο look το
στιλ που σας εκφράζει.
5.
Οι παντελόνες είναι μία άνετη και κομψή επιλογή για τη δουλειά, μπορείτε να τις συνδυάσετε
με πουκάμισο ή μπλουζάκι της επιλογής σας από μέσα και πλατφόρμες, μπαλαρίνες ή γόβες. Επίσης
οι ολόσωμες φόρμες, τα τζιν και τα σιγκαρέτ είναι εξίσου μία βολική επιλογή. Συνδυάζονται με τα
πάντα και με τα ανάλογα αξεσουάρ μπορούν να μεταμορφωθούν.
6.
Οι μάξι φούστες επίσης είναι ό,τι πρέπει για την καθημερινότητα, γιατί είναι αέρινες, δροσερές
και ευκολοφόρετες. Αν δεν είστε ιδιαίτερα ψηλές η μάξι φούστα με ένα τακούνι θα σας δείξει πολύ
πιο ψηλή από ότι είσαστε.
7. Οι ψηλόμεσες μίντι και πένσιλ φούστες είναι ακόμη δύο εύκολα και θηλυκά κομμάτια που θα
δώσουν στο look σας τη σοβαρότητα που χρειάζεται και θα σας συνοδεύσουν από το πρωί μέχρι το
βράδυ, με απόλυτο στιλ.
8. Βάλτε τα λουλούδια και τα εμπριμέ τυπώματα, έθνικ και animal prints, στην καθημερινότητά σας.
Από μόνα τους θα δώσουν στιλ σε κάθε κλασικό ντύσιμο και θα σας φτιάξουν τη διάθεση.
9. Αν σας αρέσουν οι μονοχρωμίες, επιλέξτε αξεσουάρ με χρώμα. Μία χρωματιστή τσάντα ή ένα
ζευγάρι φωτεινές πλατφόρμες με ιδιαίτερο σχέδιο, θα δώσουν μοντέρνο ύφος στην εμφάνισή σας.
10.
Μη ξεχνάτε τα κοσμήματα που δίνουν στο look χαρακτήρα και το ορίζουν. Ανάλογα με το
στιλ και την προσωπικότητά σας, επιλέξτε κάποιο μεγάλο τύπου κολάρο για απόλυτα μοντέρνες
εμφανίσεις, κάποιο μακρύ με έθνικ στοιχεία για μποέμ εμφανίσεις, με μεταλλικές λεπτομέρειες για
πιο ροκ διάθεση ή μαργαριτάρια και πέτρες για πιο κλασικό ύφος.

Ελληνικό αυτοκίνητο υδρογόνου
Αυτοκίνητο υδρογόνου, έτοιμο να βγει στην αγορά, κατασκεύασε ομάδα του Πολυτεχνείου
Κρήτης, ωστόσο η ελληνική νομοθεσία εμποδίζει την εμπορική αξιοποίηση του εντός συνόρων!
Το αυτοκίνητο είναι 100% ελληνικής σύλληψης, σχεδίασης και κατασκευής και «γεννήθηκε»
στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης από μια ομάδα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
φοιτητών.
Κινείται με υδρογόνο και με
εξωπραγματικές επιδόσεις στην
εξοικονόμηση ενέργειας, αφού
χρειάζεται ένα λίτρο καύσιμου για 434
χιλιόμετρα !

επιστήμονες να πραγματοποιήσουν ένα σημαντικό έργο.
Όσο και αν ακούγεται απίστευτο, δεν πρόκειται για πλάκα!Μάλιστα,
η ανεύρεση του κατάλληλου για τη θέση είναι επείγουσα,
καθώς στην περιοχή Svalbard της Νορβηγίας οι αρκούδες
φθάνουν τις 3.000 σε αντίθεση με τους ανθρώπους που δεν
ξεπερνούν τους 2.400. Όπως είναι αναμενόμενο οι ερευνητές που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή ανησυχούν ιδιαίτερα για την
ασφάλεια τους, με αποτέλεσμα ο κυβερνήτης της περιοχής Odd
Olsen Ingeο να αναγκαστεί να δημιουργήσει την συγκεκριμένη

Το Eco Racer θα μπορούσε κάλλιστα
να περάσει στη μαζική παραγωγή με
κάποιες τροποποιήσεις, ακόμη και με
κόστος κάτω των 10.000 ευρώ, ώστε να
κατασκευάζεται πλήρως στη χώρα μας
και να εξάγεται, αλλά οι αγκυλώσεις της ελληνικής νομοθεσίας, αποτελούν τροχοπέδη στην
εμπορική του εξέλιξη, ακόμα κι αν εμφανιστεί επενδυτής για να χρηματοδοτήσει το project...
Το αμάξωμα του Eco Racer είναι κατασκευασμένο από ανθρακονήματα για να έχει χαμηλό
βάρος, διαθέτει σασί αλουμινίου από ειδικά κράματα και κινείται από κυψέλες υδρογόνου,
είναι αθόρυβο, και αυτό που παράγει ως αποτέλεσμα της κίνησης του είναι απλώς νερό, δηλαδή
εκπέμπει μηδενικούς ρύπους.
Το όχημα έχει διαπρέψει σε δοκιμασίες ασφάλειας και οικονομίας και έχει πάρει παγκόσμια την
δεύτερη θέση.

17 Γνώμη

ΕΝΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
(Συνέχεια από σελίδα 14)

δρόμενα της Πατρίδας μας.
Δραστήριοι και με αγάπη για το

Χωριό τους, δίνουν το παρών
σε διάφορες εκδηλώσεις, όπως
κάθε χρόνο στο Μεσολόγγι, στις
εκδηλώσεις τιμής της ηρωϊκής
εξόδου της πόλης.

καλημερίζοντας και χαιρετώντας
τους γνωστούς του Νίκου
Χολέβα, περάσαμε από το σπίτι

μικρή βόλτα πήγαμε στο σπίτι
του Παναγιώτη Ντινόπουλου,
ο οποίος είχε ετοιμάσει βραστά

του αδελφού του, εξαδέλφου
του και άλλων γνωστών του.
Αποβραδίς ο Παναγιώτης
Ντινόπουλος μας υποσχέθηκε
να μας κάνει το πρωινό όταν
ξυπνήσουμε. Έτσι μετά από μια

αυγά, τυρί, βούτυρο, μέλι και
τσάη.
Την ΄Αμπλιανη αποχωρήσαμε
μεσημεράκι αφού πρώτα
συναντηθήκαμε με την
παρέα στο καφενείο και

σαγανάκι και κρασί. Μετά
από λίγο ήρθε στην ταβέρνα

και μας συνάντησε άλλος
ένας φίλος του Νίκου
Χολέβα, ο Δάσκαλος Γιώργος
Μπαρτσώκας. Άνοιξαν την
κουβέντα για τα παλιά μέχρι

πριν αποχωριστούμε ήπιαμε,
τσίπουρο, μπύρες έχοντας
μεζέ ντόπιο λουκάνικο.
Φεύγοντας από την Άμπλιανη
με τις καλλίτερες εντυπώσεις,
φθάσαμε απόγευμα στη
Λαμία. Με τον συμμαθητή μου
Παναγιώτη Φουρλιά, τον Νίκο
και τον ανηψιό του το βράδυ
πέρπατήσαμε στην πλατεία
Διάκου και φάγαμε πίτσα.
Φεύγοντας ο συμμαθητής μου
Παναγιώτης Φουρλιάς με πήρε
σπίτι του καθήσαμε στη βεράντα
που είχε θέα προς την Νέα
Αμπλιανη Λαμίας, η σύζυγός
του Αθανασία έφερε μια πιατέλα

με φρούτα της εποχής ενώ εγώ
με τον Παναγιώτη μιλάγαμε για
τα μαθητικά μας χρόνια, και του
συμμοριτοπολέμου που ζήσαμε
στη μάχη του Καρπενησιού το
1949. Για τα

Περνώντας τα πρώτα σπίτια
του χωριού συναντήσαμε τον
Παναγιώτη Ντινόπουλο να
μας περιμένει απ’ έξω από
το σπίτι του Νίκου Ζάνου,
όπου θα διανυκτερεύαμε μια
βραδιά. Παρκάραμε στην

που ήρθε η ώρα να φύγουμε.

Από αριστερά: Νίκος Χολέβας, Παναγιώτης Φουρλιάς και
ο επιχειρηματίας Γιώργος Χαμηλός στην πλατεία Διάκου Λαμίας

Ξεκινήσαμε να ανηφορίζουμε
για το σπίτι. Περνώντας στην
πλατεία του χωριού ήταν άλλο
ένα καφενείο. Καθήσαμε
σε ένα τραπέζι έξω από το

Μήνας Ιούνιος αλλά στην Άμπλιανη το βραδύ είναι αναγκαίο το τζάκι,
όσο και να φαίνεται απίστευτο.
Ο Παναγιώτης Ντινόπουλος
με τον Νίκο Χολέβα.

άκρη του στενού δρόμου,
εγκάρδια μας καλωσόρισε
ο Παναγιώτης Ντινόπουλος
και χωρίς καθυστερήσεις μας
οδήγησε μέσα στο σπίτι όπου
στο μεγάλο τζάκι έκαιγαν
μεγάλα κούτσουρα. Έδειξε στον
Νίκο την αποθήκη που ήταν τα
ξύλα στοιβασμένα για το τζάκι,
έδωσε το κλειδί του σπιτιού και
φεύγοντας μας είπε ότι θα μας
περιμένει στην κάτω πλατεία
του χωριού που έχει μια ταβέρνα
και ενοικιάζει και δωμάτια στο
δεύτερο όροφο.
Πλυθήκαμε λίγο στο πρόσωπο
φέραμε το βαλιτσάκι μας
στο σπίτι, και περπατώντας
κατηφορίσαμε για την ταβέρνα,
όπου και εκεί το τζάκι ήταν
αναμένο, το εστιατόριο το
δούλευε οικογένεια. Εκεί
μας περίμενε ο Παναγιώτης
Ντινόπουλος καθήσαμε στο
ίδιο τραπέζι και σε λίγο μας
πλησίασε ο ιδιοκτήτης της
ταβέρνας συστηθήκαμε και το
μενού ήταν λίγο κατσίκι που
έμεινε από το μεσημέρι που
είχε ψήσει παραγγελία. Δεν
είχαμε μεγάλες επιλογές και
πεινούσαμε μετά από τόσο
δρόμο. Παραγγείλαμε, κατσίκι,
σαλάτα, τυρί κατσικίσιο

καφενείο και παραγγείλαμε
καφέδες, η δε κουβέντα με τα
περασμένα συνεχίστηκε με την
παρέα μέχρι που νυστάξαμε
και πήγαμε για ύπνο, αφού
συμπληρώσαμε με κούτσουρα
το τζάκι που έκαιγε όλες τις
ώρες που δεν ήμασταν εκεί.

Άνω: Στην Άμπλιανη στο μέσον ο Νίκος Χολέβας με το ζεύγος
Κοντούλα στην αυλή τους.

Το πρωή ξυπνήσαμε, το τζάκι
έκαιγε ακόμη. Ο Νίκος είχε
σηκωθεί δυό-τρείς φορές το
βράδυ να βάζει κούτσουρα στο
τζάκι. Ήταν μια ηλιόλουστη
ημέρα, πήραμε το αυτοκίνητο
και κάναμε μια βόλτα στους
στενούς δρόμους του χωριού,

Άνω: Ο συμμαθητής μου και φίλος Παναγιώτης Φουρλιάς στην
είσοδο του ξενοδοχείο ΑΜΕΡΙΚΑ με τον γιό του Αλέκο, και τον
έγγονό του Παναγιώτη, στη Λαμία λίγο πριν αποχωριστούμε.

χρόνια που αυτός έζησε στο
Σηάτλ, και την γνωριμία μας
στο Βανκούβερ. Μεσάνυχτα
ο Παναγιώτης συνοδεύοντάς
εμένα στο Ξενοδοχείου του,
επέμεινε να μείνω περισσότερο
στη Λαμία αλλά δεν μπορούσα.
Ήξερα ότι έπρεπε να έμεινα
περισσότερο. Ήθελα να πήγαινα
στο Καρπενήσι ακόμη μια
φορά με τον Παναγιώτη να
συναντούσα και άλλους παλιούς
συμμαθητές και γνωστούς
μια κι αυτός επισκέπτεται
συχνά το Καρπενήσι. Εύχομαι
να μου δοθεί ο χρόνος να το
πραγματοποιήσω. Η εγκάρδια
φιλοξενία του Παναγιώτη
Φουρλιά, της συζύγου του γιού
του Αλέκου που διαχειρίζεται
το Ξενοδοχείο Αμέρικα, η
καλή παρέα του επιχειρηματία
Γιώργου Χαμηλού και του
Νίκου Χολέβα και των
συγγενών του και φίλων του,
όπως Νίκο Ζάνο, Παναγιώτη
Ντινόπουλο που γνώρισα θα μου
μείνουν αξέχαστοι.
Στις τρείς το απόγευμα ήμουνα
στην Αθήνα. Επισκέφθηκα
για λίγες ώρες τον αδελφό
μου Ανδρέα και στις επτά το
απόγευμα βρισκόμουνα στην
όμορφη Ρόδο.
Κώστας Καρατσίκης
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H μεγαλύτερη Πανσέληνος του έτους

Την Κυριακή 23 Ιουνίου το φεγγάρι «κυριάρχήσε» στον ουρανό
Αθήνα Πηγή: TO BHMA 21/06/2013
Την Κυριακή 23 Ιουνίου θα απολαύσουμε την μεγαλύτερη
Πανσέληνο του έτους
Την Κυριακή, 23 Ιουνίου, είχαμε την ευκαιρία να δούμε ένα αρκετά
ενδιαφέρον φαινόμενο, την μεγαλύτερη Πανσέληνο του έτους.
«Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν λανθασμένα ότι αυτό συμβαίνει
κάθε Αύγουστο, που φυσικά δεν είναι σωστό αφού πρόκειται
απλά για μια οπτική απάτη. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή είναι ότι
στη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών ο Ήλιος βρίσκεται στο
ψηλότερο σημείο της ετήσιας φαινόμενης τροχιάς του στον ουρανό
ενώ αντίθετα η Σελήνη βρίσκεται σχετικά πιο κοντά στον ορίζοντα.
Σ’ αυτή τη θέση η Πανσέληνος μπορεί να συγκριθεί με διάφορα
άλλα χαρακτηριστικά που βρίσκονται εκεί, όπως δέντρα, κεραίες
και διάφορα κτίσματα.
Μ’ αυτόν τον τρόπο ο εγκέφαλος του παρατηρητή παρασύρεται να
πιστέψει ότι η Πανσέληνος είναι μεγαλύτερη ενώ επανειλημμένες
μετρήσεις έχουν αποδείξει ότι το μέγεθος της Πανσελήνου δεν
διαφέρει καθόλου από ώρα σε ώρα. Υπάρχει φυσικά μετρήσιμη
διαφορά του μεγέθους της Σελήνης ανάλογα με το αν βρίσκεται
στο περίγειό της ή στο απόγειό της, κάτι που συμβαίνει μια φορά
κάθε μήνα. Για παράδειγμα το πλησιέστερο περίγειο της Σελήνης το
2013 είναι στις 23 Ιουνίου (357.014 χιλιόμετρα), ενώ το μεγαλύτερο
απόγειο ήταν στις 10 Ιουνίου (406.485 χιλιόμετρα). Αυτό όμως δεν
έχει σχέση με το πόσο μεγάλη φαίνεται όταν βρίσκεται κοντά στον
ορίζοντα, που οφείλεται όπως είπαμε αποκλειστικά και μόνο σε
οπτική απάτη» σημειώνει ο Διονύσης Π. Σιμόπουλος, διευθυντής
του Ευγενιδείου Πλανηταρίου.

Ινδία: Κι άλλη κατάρρευση
κτιρίου στο Μουμπάι με δέκα
νεκρούς

Είναι το δεύτερο κτίριο που καταρρέει μέσα σε μία
εβδομάδα, το τρίτο σε δύο μήνες
Πηγή:TO BHMA 21/06/2013
Τριώροφη πολυκατοικία στα περίχωρα του Μουμπάι στην
Ινδία κατέρρευσε την νύχτα με αποτέλεσμα τουλάχιστον δέκα
άτομα -ανάμεσά τους πέντε παιδιά- να χάσουν τη ζωή τους και
αρκετοί ένοικοι να παγιδευτούν στο εσωτερικό του κτιρίου. Τα
αίτια της κατάρρευσης δεν είναι γνωστά, αλλά δεν αποκλείεται
το περιστατικό να οφείλεται στις ισχυρές βροχές που πλήττουν
τη χώρα.
Η κατάρρευση σημειώθηκε στη συνοικία Τάνε, 35 χλμ από
το κέντρο της Μουμπάι, κοντά στην περιοχή όπου ένα πρώτο
κτίριο κατέρρευσε τον Απρίλιο προκαλώντας τον θάνατο 74
ανθρώπων.
Την περασμένη εβδομάδα ένα ακόμη κτίριο, πέντε ορόφων,
κατέρρευσε στο κέντρο της Βομβάης, στοιχίζοντας τη ζωή 10
ανθρώπων.
Οι καταρρεύσεις κτιρίων υπογραμμίζουν τις πολύ χαλαρές
προδιαγραφές ασφαλείας όσον αφορά την ανέγερση και
κατασκευή στην Ινδία, έναν τομέα που πάσχει όπως και άλλοι
από την διαφθορά, καθιστώντας επιτακτική την ποιότητα των
υλικών και της κατασκευής και τους αυστηρούς ελέγχους.

Τουρκάλα γιαγιά με σφεντόνα κατά των ΜΑΤ
Αντώνης Ανακέφαλος

του κόσμου» για να φύγουν
και πρέπει να αποχωρήσουν
άμεσα γιατί θα βρουν απέναντί
τους την αστυνομία. Σύμφωνα
με τους αναλυτές, ο Ερντογάν
παίρνει ένα ρίσκο με το
δημοψήφισμα καθώς υπάρχει
ο κίνδυνος να γυρίσει εναντίον
του. Επίσης, η κυβέρνηση δεν
φάνηκε πρόθυμη για άλλες
υποχωρήσεις και «διέταξε»
όσους παραμένουν στο πάρκο
Γκεζί να αποχωρήσουν άμεσα,
λέγοντας ότι δεν πρόκειται
να επιτραπεί να συνεχιστεί
επ’ άπειρον η κατάληψη του
πάρκου. «Εκείνοι που έχουν
κακές προθέσεις ή επιδιώκουν
να προκαλέσουν και παραμένουν
στο πάρκο θα βρεθούν απέναντι
στην αστυνομία», δήλωσε ο
Χουσεΐν Τσελίκ, εκπρόσωπος
του Κόμματος Δικαιοσύνης
και Ανάπτυξης. Την ίδια ώρα,
εύθραυστη ηρεμία επικρατεί
στην πλατεία Ταξίμ μετά τις
σφοδρές
συγκρούσεις
που
σημειώθηκαν τη νύχτα της
Τρίτης μεταξύ διαδηλωτών και
δυνάμεων καταστολής.

ΓΙΑ ΤΟKAMAKI
Επειδή στην Ελλάδα το... καμάκι
είναι παράδοση εμπλούτισε τις
γνώσεις σου ανάλογα με την
περίσταση...
Η σκηνοθετημένη
Πλησιάζετε την υποψήφια με ύφος
Leonardo Dicaprio από το Great
Gatsby:
- Συγνώμη μήπως είδες την μπάλα;
-Ποια μπάλα;
-Αυτή που έχασα όταν σε είδα.
Η απλή
-Είσαι για πολλές καλησπέρες.
Η ειλικρινής
-Ωραίος κώλος κοπελιά!
Η χρηστική
-Α, δε σου είπα είμαι ηλεκτρολόγος.
Όποτε θες μπορώ να σου αλλάξω
τα φώτα.
Η φιλόζωη
Αγόρασα μια γατούλα από το
pet shop και μου είπε ότι θέλει
οπωσδήποτε να σε γνωρίσει.

Η μέση απόσταση της Σελήνης από τη Γη (από κέντρο σε κέντρο)
είναι 384.400 χλμ., ενώ στο περίγειό της βρίσκεται περίπου σε
απόσταση 356.400 χλμ. και στο απόγειό της στα 406.700 χλμ.
Υπάρχει δηλαδή μια διαφορά 50.000 χλμ. περίπου μεταξύ περιγείου
και απογείου. Επόμενο είναι ότι στο περίγειό της η Σελήνη φαίνεται
μεγαλύτερη απ’ ότι στο απόγειο, όπως επίσης κάποιο από τα 12
περίγεια ενός έτους θα είναι το πλησιέστερο και άρα η Σελήνη θα
φαίνεται ως μεγαλύτερη του έτους ιδιαίτερα μάλιστα εάν συμπέσει
την ίδια ημέρα να έχουμε και Πανσέληνο, όπως συμβαίνει φέτος
στις 23 Ιουνίου!

H καλλιτεχνική
Στο μπαρ:
-Σ’ αρέσει αυτό το τραγούδι;
-Ναι
-Εγώ το χω γράψει..
Η ενημερωτική
- Ωραία πόδια, τι ώρα ανοίγουν;

Σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί
τις τελευταίες μέρες η πλατεία
Ταξίμ και οι φωτογραφίες που
κάνουν το γύρο του Διαδικτύου
αποτυπώνουν με τον πιο
ρεαλιστικό τρόπο την έκρυθμη
κατάσταση. Αστυνομία, διαδηλωτές, δακρυγόνα, καπνοί,
μάσκες και πέτρες συνθέτουν
το σκηνικό που επικρατεί
στην
Κωνσταντινούπολη.
Aνάμεσα στις εκατοντάδες
φωτογραφίες, ξεχωρίζει μία
όπου μία ηλικιωμένη γυναίκα,
η οποία φορώντας μάσκα στο
πρόσωπο και κρατώντας μία
σφεντόνα
επιτίθεται
στους
αστυνομικούς πετώντας πέτρες.
Εν τω μεταξύ, το ενδεχόμενο
να θέσει σε δημοψήφισμα στην
Κωνσταντινούπολη τα αμφιλεγόμενα σχέδια ανάπλασης
του αστικού πάρκου της
πλατείας Ταξίμ έφερε στο
προσκήνιο ο Ταγίπ Ερντογάν,
προειδοποιώντας
ταυτόχρονα
τους διαδηλωτές που έχουν
κατασκηνώσει
στο
πάρκο
Γκεζί ότι η κυβέρνηση δεν θα
περιμένει «μέχρι τη συντέλεια

Η επαγγελματική
-Έχω δυο επαγγέλματα: Τακουνάς
και μ’ανάβεις
Ατάκα για γυναίκες σωματότυπου
Σκλεναρίκοβα
-Θα μου πεις το όνομα σου να σε
παίξω στον ιππόδρομο;
Η «καφεϊνική»
-Λέγομαι και “καφές” γιατί θα σε
κρατήσω ξύπνια όλη νύχτα.
Η παραδοσιακή, με ένα twist
-Καλησπέρα κούκλα. Ξέρεις πόσο
ζυγίζει μια πολική αρκούδα;
-Πόσο;
-Αρκετά για να σπάσει ο πάγος,
χάρηκα (όνομα).
Η φιλάνθρωπη
-Είμαι δωρητής οργάνων σώματος,
μήπως σου χρειάζεται τίποτα;
Η μεταφυσική
-Πότε επιστρέφεις στον παράδεισο;
Η παραδοσιακή, με ένα twist, No2

-Μωράκι, σου έχει πει ποτέ
κανείς ότι έχω πολύ ωραία
μάτια;
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Ομογενής εστιάτορας
δολοφονήθηκε από το γιο του
Ο 86χρονος Τόνι Κουλάκης
υπήρξε ιδρυτής του περίφημου
εστιατόριου «Κόσμος» στο
Μόντρεαλ, που σέρβιρε τα πιο
πλούσια σε θερμίδες πρωινά από
το 1967
Νεκρός με πολλές με μαχαιριές
βρέθηκε τα ξημερώματα της

Δευτέρας, στο διαμέρισμά του
στο Μόντρεαλ, ο διάσημος

Έλληνας εστιάτορας, Τόνι
Κουλάκης.
Το έγκλημα έχει προκαλέσει σοκ
στην ομογένεια στον Καναδά
καθώς, όπως έγινε γνωστό,
δράστης της επίθεσης ήταν ο
40χρονος γιος του θύματος,

Τζόνι, ο οποίος συνελήφθη από
την αστυνομία με την κατηγορία

Ελληνο-Καναδικός Σύλλογος Αττικής
και Nήσων του Αιγαίου της Βρεττανικής
Κολομβίας
24 Ιουνίου 2013
Αγαπητά μέλη,
Με ευκαιρία την αναμενόμενη έναρξη του καλοκαιριού σας
προσκαλούμε στο καθιερωμένο Ετήσιο Οικογενειακό πικ-νικ
του Συλλόγου μας, την Κυριακή 14 Ιουλίου. Όπως πάντα θα
υπάρχει φαγητό, αναψυκτικά και ομαδικά παιχνίδια για τα παιδιά,
διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους, γι’αυτό πάρτε όλη την
οικογένεια και ελάτε να ξεσκάσετε.
Το φαγητό θα σερβιριστεί από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 το
απόγευμα.
Όσα μέλη δεν έχουν πληρώσει την ετήσια συνδρομή τους θα
μπορούν να το κάνουν την ημέρα αυτή στο πάρκο. Η οικογενειακή
συνδρομή είναι $40.00 και η ατομική $20.00.
Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί και να περάσουμε μία όμορφη
οικογενειακή μέρα μαζί.
Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στα: (604) 725-5033 (Δημήτρης),
(604) 327-4675 (Κατερίνα) η (604) 937-7182 (Ρένα).
Μετά τιμής
Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος
Ελένη Κάρπου-Σπηλιωτόπουλος
Πρόεδρος

Ο φόνος προκάλεσε αίσθηση
στην κοινωνία του Μόντρεαλ,
καθώς το θύμα υπήρξε ιδρυτής
του περίφημου εστιατόριου
«Κόσμος» στο δυτικό
Μόντρεαλ, που σέρβιρε τα
πιο πλούσια σε θερμίδες και
νοστιμιά πρωινά από το 1967.
Μάλιστα είχε γυριστεί ένα
ντοκιμαντέρ γύρω από τον
θρυλικό κρητικό εστιάτορα με
τίτλο «Man of Grease» («Ο
Άνθρωπος του λίπους»).Δεν
εχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι
που οδήγησαν τον 40χρονο να
σκοτώσει τον πατέρα του.
Σύμφωνα με τους γείτονες,
ο συλληφθείς κάνει χρήση
ουσιών, είναι ασταθής και
βίαιος. Τα κίνητρά του πάντως
παραμένουν μέχρι στιγμής
αδιευκρίνιστα.
Ο φόνος προκάλεσε αίσθηση
στην τοπική κοινωνία, καθώς
ο Τόνι Κουλάκης ήταν
ιδιαίτερα αγαπητός. Ήταν
ο ιδρυτής του περίφημου
εστιατόριου «Κόσμος» στο
δυτικό Μόντρεαλ, γνωστό για
τα πλούσια σε θερμίδες και
νοστιμιά πιάτα από το 1967.
«Ο κόσμος ερχόταν από κάθε
γωνιά της πόλης για να φάει στο
Κόσμος» λέει ο Τζον Τζόρνταν,
φίλος της οικογένειας και πρώην
υπάλληλος στο εστιατόριο.
Πελάτες αφήνουν λουλούδια και
συλλυπητήρια μηνύματα έξω
από το εστιατόριο.
«Συγκλονίστηκα από την
είδηση. Ξέρω τον Τόνι πολύ
καιρό. Τρώω εδώ τα τελευταία
20 χρόνια. Ήταν ένας γλυκός
ηλικιωμένος κύριος που ήταν
πολύ περήφανος για την
επιχείρησή του», λέει ένας εκ
των θαμώνων.
Ο Τζόνι Κουλάκης εμφανίστηκε
στο δικαστήριο με χειροπέδες
και έδειξε έκπληκτος που ο
δικαστής δεν τον απελευθέρωσε
αμέσως.

ΣΤΕΡΝΟ ΑΝΤΙΟ
Έφυγε απρόοπτα από
τη ζωή ο ομογενής
μας Ηλίας Σταυρίδης,
γνωστός όχι μόνο στο
Τορόντο αλλά και στο
Βανκούβερ. Ο Ηλίας
με την πένα του τη
δημοσιογραφική ήταν
γραφικός και πολύ
αγαπητός, αμερόληπτος
έγραφε όπως τα έβλεπε,
έκανε κριτική για πολλά
που αυτό δυσαρεστούσε
μερικούς.

B’ Γραμματέας

Dear Members, ________
You are invited to our annual “Omeros” Family Picnic, to kick off
the long awaited summer together on Sunday, July 14th. As usual
there will be plenty of food, refreshments for the kids, activities for
the kids and fun for everyone young and old, so bring the whole
family and come to have good time all together.
Food will be served between 12:00 and 3:00 PM.
Members that did not have a chance to pay the membership fees yet
will be able to do so at the park. Family annual membership fees are
$40.00 and individual fees are $20.00.
We hope to see you there and have a chance to spend a nice family
day together.

Η παντελής έλλειψη
υποστήριξης της
εφημερίδας του
από την παροικία
τον αναγκάστηκε να
σταματήσει την έκδοση
της «Ελληνο-καναδικής
Φωνής», η οποία ήταν η
φωνή που δεν έπαυε να
λέει την αλήθεια με τον
τρόπο της.
Τα τελευταία χρόνια
με τις μεταφράσεις
εξυπηρετούσε την
παροικία, ενώ παράλληλα
δίδασκε Αγγλικά στο
Πανεπιστήμιο. Γνώστης
και ιδεολόγος πολιτικά,
ήταν καλός ομιλητής,
δύσκολος στις ιδέες του,
αλλά πάντα σου μιλούσε
με χαμόγελο ακόμα κι
αν αυτά που σε έλεγε σε
ενοχλούσαν, τα έλεγε
όμως με χαμόγελο.
Η αιφνίδια χειροτέρευση
της υγείας του λύπησε
τους φίλους και γνωστούς
του, αλλά ο ίδιος μέχρι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

For more details please call: (604) 725-5033 (Demetre), (604) 3274675 (Cathy) or (604) 937-7182 (Rena).
Sincerely,
Eleni
2nd Secretary

Θα λειτουργήσει στο οίκημα που είναι στο χώρο της
Εκκλησίας, κάθε Σάββατο
από 9:30 π.μ. μέχρι τις
11:30 το πρωή. Οι ώρες
διδασκαλίας για τους ενήλικους θα ανακοινωθεί
αργότερα.
Οι εγγραφές θα γίνουν στις
14 Σεπτεμβρίου 2013, και
ώρα 9:30 το πρωή. Επίσης,
μπορείτε να ζητήσετε την
αίτηση και ηλεκτρονικά
και την συμπληρώνεται
όποτε
σας
εξυπηρετεί.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο γραφείο της
κοινότητας 604 496 5099,
η στο ηλεκτρονικό της
ταχυδρομείο:
gosurrey@
shaw.ca

ΠΕΝΘΗ

Με την σκληρή αλλά
σωστή κριτική του δεν
μπόρεσε να συνεχίσει την
δημοσιογραφία.

Το Ελληνικό Σχολείου της
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΣΟΥΡΕΗ

_______________________________________________________

Demetre Spiliotopoulos
Karpou-Spiliotopoulos
President

του φόνου δεύτερου βαθμού.
Το 86χρονο θύμα δέχθηκε την
επίθεση από τον γιο του στην
κατοικία τους τα ξημερώματα
της Δευτέρας, και το τραγικό
συμβάν έγινε αντιληπτό από
άλλο μέλος της οικογένειας
λίγες ώρες αργότερα.

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

τελευταία δεν ήθελε να
το βάλει κάτω. Πάλεψε
σκληρά και τίμια και έφυγε
υπερήφανος.
Στην πρώην σύζυγό του
στον γιό του, αδελφό του και
ανήψια ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.
Κώστας Καρατσίκης

20 Γνώμη

Μεσογειακοί: Με βάδην άνοιξε ο χορός των μεταλλίων
Η Ντρισμπιώτη κατέκτησε το χάλκινο στα 20 χλμ βάδην
Η βαδίστρια Αντιγόνη Ντρισμπιώτη άνοιξε τον χορό της κατάκτησης
μεταλλίων για την Ελλάδα στη σημερινή όγδοη ημέρα των Μεσογειακών
Αγώνων της Μερσίνας. Η 29χρονη αθλήτρια του Φωκιανού Καρδίτσας
κατέκτησε την τρίτη θέση.
στα 20χλμ. βάδην. Η ελληνίδα αθλήτρια ολοκλήρωσε τη διαδρομή σε
1 ώρα, 41 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα και πέρασε τρίτη τη γραμμή του
τερματισμού, πίσω από την Ιταλίδα Ελεονόρα Αννα Τζόρτζι (1ωρ.39:13)
και την Ισπανίδα Ρακέλ Γκονζάλεθ Ράμος (1ωρ.41:08). Το μετάλλιο της

Ντρισμπιώτη ήταν το 44ο της ελληνικής αποστολής.

Η ελληνίδα βαδίστρια Αντιγόνη
Ντρισμπιώτη

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.

