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Ιστορική ομιλία του Πάπα Φραγκίσκου
στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών
της Αμερικής
Αντώνης Ανακέφαλος

Επικράτηση ΣΥΡΙΖΑ
με 7,5 μονάδες
διαφορά από τη ΝΔ- Ο
8κομματική Βουλή

Πάπας Φραγκίσκος μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μπαράκ
Ομπάμα,εκφώνησε 55λεπτη ομιλία ενώπιον του Κογκρέσου,της πρώτης που έχει εκφωνήσει προκαθήμενος
της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας σε κοινή συνεδρίαση των δύο σωμάτων του κοινοβουλίου των ΗΠΑ,την οποία
παρακολούθησαν πάνω από 500 βουλευτές και γερουσιαστές μαζί με τα μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου, μέλη της
κυβέρνησης του Ομπάμα και του Αντιπροέδρου Τζο Μπάιντεν.

Η αποχή έφτασε το 36,13% ενώ τα εκτός Βουλής κόμματα
συμπληρώνουν ποσοστό 8,62%
Τσίπρας:Ο λαός μας έδωσε εντολή τετραετίας

Κυβέρνηση με 46 μέλη και 155 βουλευτές

Τα τελικά αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών σε 19.509
από 19.509 τμήματα έχουν ως εξής:
ΣΥΡΙΖΑ: 36,34% 2.246.064 ψήφους (149 έδρες),Ν.Δ.: 27,81%
1.718.815 ψήφους (76 έδρες)
Χρυσή Αυγή: 6,28% 388,447 ψήφους (17 έδρες),Το Ποτάμι:
6,05% 373.868 ψήφους (17 έδρες)
ΚΚΕ:5,47% 338.138 ψήφους (15 έδρες): 4,75% 293.371 ψήφους
(13 έδρες): 4,68% 283.482 ψήφους (13 έδρες)
Αντώνης Ανακέφαλος

Τ

ην τρίτη προσωπική εκλογική νίκη μέσα σε μόλις εννιά μήνες πέτυχε
ο Αλέξης Τσίπρας με 7,5 μονάδες διαφορά από τη ΝΔ και 145
βουλευτές,ενώ έχοντας άλλους 10 από την ΑΝΕΛ,ορκίστηκε με πολιτικό
όρκο Πρωθυπουργός της Ελλάδος ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρτίας
Προκόπη Παυλόπουλου,λίγα λεπτά μετά της 8 το βράδυ της Δευτέρας 2109.
Αμέσως μετά την ορκωμοσία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο
πρωθυπουργός υπέγραψαν το σχετικό πρωτόκολλο.
Μετά την ορκωμοσία,ο πρωθυπουργός μετέβη στο Μέγαρο Μαξίμου όπου
παρέλαβε εκ νέου τα καθήκοντά του από την υπηρεσιακή πρωθυπουργό κ.
Βασιλική Θάνου.
“Επιστρέφω μετά από ένα μήνα σχεδόν έχοντας την ανάμνηση μιας δύσκολης
εποχής πίσω μου, μιας σκληρής διαπραγμάτευσης και μαχών που δώσαμε
σε αυτόν εδώ το χώρο.Έχοντας όμως και την αισιοδοξία και την πίστη πως
όταν κάποια στιγμή κι εγώ θα φεύγω από εδώ, οι αναμνήσεις αυτές θα έχουν
ξεχαστεί και θα έχουν πάρει τη θέση τους καλύτερες πιο δημιουργικές.
Πιστεύω ότι ο τόπος μας μπορεί να βγει από αυτή τη δυσκολία που πέρασε
τα τελευταία πέντε χρόνια και αυτή είναι η δική μας δέσμευση. Να κάνουμε
ότι περνάει από το χέρι μας προκειμένου να μπορέσει να φύγει από αυτή τη
μεγάλη δυσκολία ο τόπος και ο λαός και να γίνει ξανά η χώρα μας ισχυρή,
ισότιμος εταίρος στην ΕΕ και ο λαός μας περήφανος και αξιοπρεπής,
“Θα ήθελα να σας πω ότι παρά το γεγονός ότι μείνατε για μικρό χρονικό
διάστημα,φεύγετε καταγράφοντας μια ιστορική πρωτιά, είσαστε η πρώτη
Ελληνίδα πρωθυπουργός και αυτό είναι ένα μήνυμα για την ανάγκη να υπάρξει
και στα αξιώματα της πολιτείας ίση συμμετοχή και των δύο φύλων”,είπε ο

(Συνέχεια στη σελίδα 2)

Ο Πάπας Φραγκίσκος κάλεσε τους Αμερικανούς κοινοβουλευτικούς να αναλάβουν τις ευθύνες τους σε διεθνές
επίπεδο,υπερνικώντας τους αρνητές της υπερθέρμανσης του πλανήτη,όσους απορρίπτουν τους μετανάστες,αλλά και
κάμπτοντας το διεθνές εμπόριο όπλων.
Η ομιλία του διακόπηκε πολλές φορές από εκδηλώσεις επιδοκιμασίας. Άρχισε την ομιλία του αποτίοντας φόρο τιμής
στη “γη των ελεύθερων και την πατρίδα των γενναίων” και επικαλούμενος το “αμερικανικό όνειρο” και σπουδαίες
μορφές του αμερικανικού έθνους, από τον Αβραάμ Λίνκολν ως τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.
Το όνειρο του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ “συνεχίζει να μας εμπνέει όλους”, είπε χαρακτηριστικά, ενώ έκλεισε την ομιλία
του με τη χαρακτηριστική φράση “ο Θεός να σας ευλογεί” – το 90% των μελών του Κογκρέσου είναι χριστιανοί.
Η υποδοχή των Ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι αποτελούν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο, ήταν ευγενική και δεν
εκδήλωσαν παρά σε πολύ λίγες περιπτώσεις τη διαφωνία τους, για παράδειγμα αρνούμενοι να χειροκροτήσουν όπως
έκαναν Δημοκρατικοί συνάδελφοί όταν ο Φραγκίσκος εκφράστηκε για το ζήτημα του περιβάλλοντος.
Αντίθετα επευφήμησαν ζωηρά το απόσπασμα της ομιλίας του για την οικογένεια,η οποία “απειλείται” όσο ποτέ
άλλοτε,όπως έκρινε αλλά και την “προστασία” της ζωής – μια έμμεση αναφορά στο ζήτημα των αμβλώσεων.

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΦΑΓΗΤΟΥ
ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Επιτυχία σημείωσε και φέτος το
τριήμερο Φεστιβάλ Ελληνικού
Φαγητού που διοργανώνει κάθε χρόνο
στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο η
Ελληνική Κοινότητα.
Οι επίσημοι από την τελετή έναρξης
του Φεστιβάλ Ελληνικού Φαγητού: Οι
ιερείς: π. Κωνσταντίνος Οικονόμου
(του Aγίου Γεωργίου), ο π.Τιμολέων
Πράττας (των Αγίων ΝικολάουΔημητρίου), η κα Joyce Murray, MP
(Member of Parliament, Vancouver
(Συνέχεια στη σελίδα 20)
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(Συνέχεια από σελίδα 1)
Αλέξης Τσίπρας.
Εν συνεχεία συνεχάρη την υπηρεσιακή
κυβέρνηση γιατί παρά το γεγονός
ότι ήταν σύντομη η θητεία της,ήταν
ουσιαστική και αποτελεσματική
και
χειρίστηκε,ως
υπηρεσιακή
κυβέρνηση,μια οξυμμένη κατάσταση
και στο προσφυγικό ζήτημα και
διαχειρίστηκε με άψογο τρόπο και
όλα τα τρέχοντα ζητήματα.
“Η Ελλάδα είναι χώρα πρώτης
υποδοχής και η Ευρώπη μέχρι
σήμερα δυστυχώς δεν είχε φροντίσει
να προστατεύσει τις χώρες υποδοχής

με την εμπιστοσύνη του και σάς
αναθέτει εκ νέου τη διακυβέρνηση
της χώρας, μέσα σε μια περίοδο
ιδιαίτερα κρίσιμη, αφού καλείστε
να αναλάβετε το δύσκολο έργο, δια
της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων
που έχουν ψηφιστεί, να οδηγήσετε τη
χώρα στην έξοδο από την κρίση και
στην οικονομική ανάπτυξη”, είπε.
“Η χώρα έχει ανάγκη σταθερότητα,
ο λαός έχει ανάγκη από ενότητα
και ομοψυχία ώστε όλοι μαζί να
πορευτούμε προς ένα καλύτερο
μέλλον”, είπε η Β. Θάνου η οποία
υπογράμμισε επως η θητεία της ως
υπηρεσιακής πρωθυπουργού είναι

Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος
για θέματα Μεταναστευτικής
Πολιτικής: Γιάννης Μουζάλας
Υφυπουργός αρμόδια για θέματα
Μακεδονίας Θράκης: Μαρία
Κόλλια-Τσαρουχά
2) Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού
Υπουργός: Γιώργος Σταθάκης
Αναπληρώτρια υπουργός αρμόδια
για θέματα Τουρισμού: Έλενα
Κουντουρά
Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα
ΕΣΠΑ : Αλέξης Χαρίτσης
Υφυπουργός αρμόδια για θέματα
Βιομηχανίας: Θεοδώρα Τζάγκρη
3) Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργός: Πάνος Καμμένος
Αναπληρωτής Υπουργός: Δημήτρης
Βίτσας
4) Υπουργείο Παιδείας,Έρευνας και
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από ένα κύμα το οποίο παίρνει
διαστάσεις ανεξέλεγκτες”, είπε ο
πρωθυπουργός και τόνισε, ενόψει
της επικείμενης Συνόδου Κορυφής,
ότι υπάρχει ανάγκη ευθυγράμμισης
των χωρών του νότου που βρίσκονται
αντιμέτωπες πρώτες με τα μεγάλα
κύματα των ροών με βασικό αίτημα
η Ευρώπη να αντιμετωπίσει με
βάση την αξία της αλληλεγγύης
ένα παγκόσμιο διεθνές ευρωπαϊκό
πρόβλημα και να μοιράσει την
ευθύνη σε όλα τα κράτη μέλη.
Η επιτυχία της κυβέρνησης θα
είναι και επιτυχία ολόκληρου
του Ελληνικού λαού,είπε στον
πρωθυπουργό η Βασιλική Θάνου η
οποία συνεχάρη τον κ. Τσίπρα.
“Ο λαός σάς περιέβαλε και πάλι

μια μεγάλη εμπειρία την οποία θα
αξιοποιήσει μόλις επανέλθει στη
θέση της,ως πρόεδρος του Αρείου
Πάγου.

Η νέα κυβέρνηση

Πρωθυπουργός: Αλέξης Τσίπρας
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης:
Δραγασάκης Ιωάννης
1) Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Υπουργός Πάνος Κουρουμπλής
Υφυπουργός Γιάννης Μπαλάφας
Αναπληρωτής υπουργός
αρμόδιος για θέματα Διοικητικής
Μεταρρύθμισης: Χριστόφορος
Βερναρδάκης
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος
για θέματα Προστασίας του Πολίτη:
Νίκος Τόσκας

Θρησκευμάτων
Υπουργός Παιδείας : Νίκος Φίλης
Αναπληρώτρια Υπουργός :
Αναγνωστοπούλου Σία
Αναπληρωτής υπουργός
αρμόδιος για θέματα Έρευνας και
Καινοτομίας: Κώστας Φωτάκης
Υφυπουργός Θεοδόσης Πελεγρίνης
5) Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργός: Νίκος Κοτζιάς
Αναπληρωτής υπουργόςαρμόδιος
για Θέματα Ευρωπαϊκών
υποθέσεων: Νίκος Ξυδάκης
Υφυπουργός Εξωτερικών :
Δημήτρης Μάρδας
Υφυπουργός Εξωτερικών: Γιάννης
Αμανατίδης
6) Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Letters must include name, address, and day time
telephone number for verification.
Letters must not exceed 450 words and edited or
rejected for legality and good taste.

Ο Κώστας Μητρόπουλος σατιρίζει
την επικαιρότητα

(Συνέχεια στη σελίδα 3)

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò
ΤΑ ΝΕΑ 28-09-15
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(Συνέχεια από σελίδα 2)

Υπουργός: Νίκος
Παρασκευόπουλος
Αν. Υπουργός αρμόδιος για
θέματα διαφθοράς: Δημήτρης
Παπαγγελόπουλος
7) Υπουργείο Εργασίας,Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Υπουργός: Γιώργος Κατρούγκαλος
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδια για
θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
Θεανώ Φωτίου
Αναπληρώτρια υπουργός αρμόδια
για την Καταπολέμηση της
ανεργίας: Ράνια Αντωνοπούλου
Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων :
Αναστάσιος Πετρόπουλος
8) Υπουργείο Υγείας
Υπουργός: Ανδρέας Ξανθός
Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας:
Παύλος Πολάκης
9) Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού
Υπουργός : Μπαλτάς Αριστείδης
Υφυπουργός Αθλητισμού : Σταύρος
Κοντονής
10) Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργός: Ευκλείδης Τσακαλώτος
Αναπληρωτής υπουργός : Τρύφων
Αλεξιάδης
Αναπληρωτής υπουργός : Γιώργος
Χουλιαράκης
11)Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
Υπουργός : Πάνος Σκουρλέτης
Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος
για θέματα Περιβάλλοντος: Γιάννης
Τσιρώνης
12) Υπουργείο
Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων
Υπουργός: Χρήστος Σπίρτζης
Υφυπουργός : Δημήτρης Καμμένος
13)Υπουργείο Ναυτιλίας και
νησιωτικής Πολιτικής
Υπουργός : Θοδωρής Δρίτσας
14) Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υπουργός : Βαγγέλης Αποστόλου
Αναπληρωτής : Μάρκος Μπόλαρης
Υπουργός Επικρατείας Νίκος
Παππάς
Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος
για τον Συντονισμό του
Κυβερνητικού Έργου: Αλέκος
Φλαμπουράης
Υφυπουργός παρά τω
Πρωθυπουργώ: Τέρενς Κουίκ
Υφυπουργός παρά τω
Πρωθυπουργώ και Κυβερνητική
Εκπρόσωπος : Όλγα Γεροβασίλη
Η δήλωση παραίτησης του Δημήτρη
Καμμένου:
«Ύστερα από τα σημερινά
δημοσιεύματα και την τεράστια
έκταση που έλαβε το ζήτημα των
υποτιθέμενων δημοσιεύσεων στα
κοινωνικά δίκτυα, επικοινώνησα με
τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
και τον κ. Μανώλη Σφακιανάκη με
εντολή του οποίου ομάδα ειδικών
ήλεγξε τους συγκεκριμένους
λογαριασμούς χωρίς αποτέλεσμα.
Το προηγούμενο δελτίο Tύπου
είναι σε πλήρη ισχύ. Θέτοντας
ως πρωταρχικό στόχο μου το
συμφέρον της πατρίδας, την ομαλή
λειτουργία της νέας κυβέρνησης
και τιμώντας την εμπιστοσύνη του
πρωθυπουργού στο πρόσωπό μου,
δηλώνω την παραίτηση μου από τη
θέση του Υφυπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και
συγχρόνως θα καταθέσω μήνυση
κατ’ αγνώστων και πολύ σύντομα η
αλήθεια θα λάμψει».
Σύμφωνα με πληροφορίες που
μετέδωσε η ΕΡΤ, τη θέση του
Δημήτρη Καμμένου θα πάρει ο
Παναγιώτης Σγουρίδης.
Σχόλια του Ευρωπαικού Τύπου
για τη πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ και
επανεκλογή του Αλέξη Τσίπρα στην
πρωθυπουργία
Tο βρετανικό πρακτορείο Reuters
γράφει ότι ο Αλέξης Τσίπρας
«επέστρεψε με ορμή καταφέροντας
μία εκλογική νίκη που ήταν
απροσδόκητα αποφασιστική».
«Παρά το ότι τον εγκατέλειψε
η ριζοσπαστική πλευρά του
κόμματός του τον Αύγουστο, ο
πιο ηχηρός αριστερός ηγέτης στην

Ευρώπη θα παραμείνει η κυρίαρχη
προσωπικότητα στη χώρα» γράφει.
Η πρώτη του δουλειά μετά τον
σχηματισμό κυβέρνησης, αναφέρει
το βρετανικό πρακτορείο, «θα είναι
να πείσει του πιστωτές πως έχουν
γίνουν αρκετά για την εκταμίευση
της δόσης πριν την αξιολόγηση
που έχει προγραμματιστεί για
τον επόμενο μήνα». Το κλίμα,
ωστόσο, στο ελληνικό εκλογικό
κοινό περιγράφεται ως ατμόσφαιρα
κόπωσης ενώ, καταλήγει, «με
τον Τσίπρα και τους κυριότερους
αντιπάλους του πλέον να έχουν
δεσμευτεί στο μνημόνιοι, το βαθύ
ρήγμα που είχε πολώσει τη χώρα
μοιάζει λιγότερο ακραίο, προς το
παρόν».
Το Αμερικανικό Associated Press
βλέπει τους ψηφοφόρους να «δίνουν
μία δεύτερη ευκαιρία στον Τσίπρα»,
λέγοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ επικράτησε
άνετα παρά τα όσα έδειχναν οι
δημοσκοπήσεις. Το πρακτορείο
παρουσιάζει την ερμηνεία αναλυτή
της JPMorgan, που υποστηρίζει «η
επιλογή που φαίνεται να έγινε είναι
ότι όταν η πίεση φτάσει στα άκρα, ο
ΣΥΡΙΖΑ θα επιλέξει την παραμονή
της χώρας στο ευρώ».

Η νέα κυβέρνηση «θα έχει μόνο
πέντε έδρες πάνω από το όριο
και καθόλου χρόνου για χάσιμο»,
σημειώνει το πρακτορείο,
δείχνοντας στην επόμενη
αξιολόγηση, την τραπεζική
ανακεφαλαιοποίηση αλλά και το
προσφυγικό.
«Οι εκλογές τελείωσαν, η κρίση
όχι» γράφει ο βρετανικός Guardian,
διαπιστώνοντας πως η αριθμητική
έκβαση της κάλπης μπορεί να
μην διαφέρει σημαντικά από τον
Ιανουάριο, αλλά «όλα είναι τόσο
διαφορετικά μετά από οκτώ μήνες».
«Ο ενθουσιαμός και η ευφορία τον
Ιανουάριο έχει πια εξαφανιστεί,
το κλίμα ήταν υποτονικό, οι
αγορές δεν ανησυχούν -και στην
πραγματικότητα δεν έχουν λόγο,
τουλάχιστον προς το παρόν»
σημειώνει η βρετανική εφημερίδα.
Οι εκλογές ωστόσο θα έχουν
επιπτώσεις, συνεχίζει. «Ο Τσίπρας
τα πήγε αρκετά καλά ώστε να
σχηματίσει ένα λειτουργικό
σχήμα συγκυβέρνησης [...] όμως
ο κίνδυνος είναι ότι η λιτότητα
θα μείνει πλήρως σε ισχύ και η
ελάφρυνση του χρέους θα είναι
λιγότερο γενναιόδωρη από όσο
ελπίζει ο Τσίπρας». Η μη επιστροφή
της χώρας σε βιώσιμη οικονομική
πορεία «θα σημαίνει πως η χώρα
θα μείνει στα πρωτοσέλιδα για τους
λάθος λόγους» καταλήγει.
«Η Ευρώπη ελπίζει στον καλό
Έλληνα» βάζει τίτλο στην ανάλυσή
της η γερμανική Frankfurter
Allgemeine Zeitung, λέγοντας πως
«η οικονομική κρίση δεν λύθηκε

ούτε με το τρίτο πακέτο ούτε με τις
τωρινές κάλπες, αλλά οι πιστωτές
είναι πλέον πολύ λιγότερο ανήσυχοι
από ό,τι τον Ιανουαρίο». «Η όχι
εντελώς αδικαιολόγητη ελπίδα
των Βρυξελλών είναι πως η νέα
κυβέρνηση, όποιου σχήματος,
θα θεωρεί εαυτήν δεσμευμένη
στη συμφωνία με τους πιστωτές»
γράφει.
Μεταξύ των πολλών θεμάτων
της για τις ελληνικές εκλογές,
η εφημερίδα φιλοξενεί και
συνέντευξη με την αποτίμηση του
Γενς Μπάστιαν, πρώην μέλους
της task force στην Αθήνα: «Ο
νικητής του σήμερα μπορεί να γίνει
ο χαμένος του αύριο» λέει. «Η
κάλπη έδειξε ότι οι Έλληνες θέλουν
παραμονή στο ευρώ, κινήσεις
όπως του Λαφαζάνη απέτυχαν, η
πολιτική υποχώρηση του Τσίπρα δεν
ευνόησε την αντιπολίτευση και οι
Έλληνες του έδωσαν μια δεύτερη
ευκαιρία» λέει, καταλήγοντας όμως:
«Ο Τσίπρας δεν θα έχει χρόνι να
γιορτάσει τη νίκη του και καθόλου
περιθώριο να χρηματοδοτήσει
μία πολιτική που θα αρέσει στους
ψηφοφόρους, οπότε μπορεί να γίνει
ο ηττημένος του αύριο».

γράφει, ενώ «οι αντάρτες που
είχαν αποσχιστεί από τον ΣΥΡΙΖΑ
τιμωρήθηκαν εκτός Κοινοβουλίου».
«Αυτό όμως είναι θα έπρεπε να
είναι και το μάθημα της κάλπης
προς τους πιστωτές: Ο Τσίπρας
διατήρησε το κύρος του στην
κάλπη σε μία χώρα απογοητευμένη
ακριβώς επειδή επιμένει στην
θέληση και την ικανότητά του
να αμβλύνει τις επιπτώσεις της
συμφωνίας που εξαναγκάστηκε να
υπογράψει» υπογραμμίζει.

«Ο Αλέξης που απογοητεύει»:
Με αυτόν τον τίτλο σε σχόλιό
της τη Δευτέρα, η Sueddeutsche
Zeitung γράφει πως «οι Έλληνες
έδειξαν πως θεωρούν το μνημόνιο

Η Ιταλική Corriere della Sera

έργο που ανατέθηκε στον Τσίπρα,
και τώρα απαιτείται θέληση για
μεταρρυθμίσεις». «Μετά τον
Ιανουαρίο, ο Τσίπρας στέρησε
στους Έλληνες την ελπίδα που τους
είχε δώσει και είχε διαψεύσει τις
ψευδαισθήσεις της χώρας» γράφει,
και λέει «αυτό όμως δεν είναι το
πικρό τέλος, αλλά η αρχή».
«Η κάλπη έφερε ένα ξεκάθαρο
αποτέλεμα, η μεγάλη πλειοψηφία
των πολιτών έχει αποδεχθεί ότι
η Ελλάδα μπορεί να εξυγιανθεί
μόνο εντός της Ευρωζώνης»
συνεχίζει. Και καταλήγει: «Αυτή
τη φορά, η επιλογή δεν ήταν
μεταξύ διαφορετικών πολιτικών
κατευθύνσεων, το πού θα κινηθεί
η πολιτική ητς Αθήνας είναι
γραμμένο στο μνημόνιο και αυτή
είναι το ουσιαστικό πολιτικό
πρόγραμμα, ανεξαρτήτως ποιος θα
γίνει πρωθυπουργός», τονίζει πως
«θα ήταν τεράστια παρεξήγηση να
αισθάνεται οποιοσδήποτε νικήτης
των εκλογών».

μεσολαβήσει, «έναν μικρό
σεισμό, στην πραγματικότητα
σχεδόν γκροτέσκο επειδή, από
άποψη αποτελεσμάτων, δεν
αλλάζει ουσιαστικά τίποτε». «Ο
πρωθυπουργός θα είναι ο ίδιος,
και πιθανότατα και το κόμμα με το
οποίο θα συγκυβερνήσει» αναφέρει.
«Η ακραία αριστερή πτέρυγα του
ΣΥΡΙΖΑ, που είχε προκαλέσει την
κυβερνητική κρίση και τις νέες
εκλογές, απέτυχε παταγωδώς»
τονίζει, ενώ χαρακτηρίζει επίσης
«το πιο ανησυχητικό στοιχείο την
τρίτη θέση στη νεοναζιστική και
ξενοφοβική Χρυσή Αυγή». Την
εικόνα συμπληρώνει στην ανάλυση
της εφημερίδας «η κόπωση των
ψηφοφόρων και η υψηλή αποχή:
Ο ελληνικός λαός φαίνεται να είπε
“ας προχωρήσουμε μπροστά, φτάνει
με τις περιπέτειες και τις πρόωρες
εκλογές».

Η Γαλλική Monde τονίζει πως «για
τρίτη φορά στην κάλπη φέτος, οι
Έλληνες ακολούθησαν τον Αλέξη
Τσίπρα». Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ,
αναφέρει και η Monde, «κέρδισε
το στοίχημα και επανεξελέγη, ενώ
κατάφερε επίσης να ξεφορτωθεί
τους αντάρτες».
«O Τσίπρας κέρδισε το στοίχημα»
βάζει τίτλο η γαλλική Liberation. «Παρά την αποτυχία
των διαπραγματεύσεων με τις
Βρυξέλλες, οι Έλληνες συνεχίζουν
να τον θεωρούν τον πιο ικανό
να αντισταθεί στους πιστωτές»

χαρακτηρίζει την επικράτηση του
ΣΥΡΙΖΑ με την απροσδόκητη
διαφορά, μετά τα όσα έχουν

Η Stampa: «Οι Έλληνες έδωσαν
στον Τσίπρα μία δεύτερη ευκαιρία,
παρά την αθέτηση του μεγάλου
μέρους των προεκλογικών του
υποσχέσεων και του θρίλερ με
τα “μπρος-πίσω” που κατέληξαν
σε τρίτο μνημόνιο» γράφει,
διαπιστώνοντας πως οι ψηφοφόροι
«του συγχώρησαν την στροφή στη
Reapolitik, τον ακολούθησαν στην
τραμπάλα με τους πιστωτές και
επιβεβαιώσαν πως παραμένει ο πιο
αγαπητός πολιτικός».
Κι όμως, η ατμόσφαιρα μετά το
κλείσιμο της κάλπης «παρά την
ηχητική υπόκρουση του Bella Ciao,
περιοριζόταν στην ανακούφιση
κι όχι στην ηλεκτρισμένη
ευφορία του Ιανουαρίου». Ο

ΣΥΡΙΖΑ «θα συνεχίσει να κουνά
την αντισυστημική σημαία,
απορρίπτοντας συνεργασίες με
κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ ή το
Ποτάμι» συνεχίζει, καταλήγοντας
όμως πως «ισχνή πλειοψηφία
πεντε εδρών δεν εγγυάται σταθερή
κυβέρνηση, και μάλιστα όταν
ξεκινά νέα φάση πολύπλοκων
διαπραγματεύσεων με τους
πιστωτές».
Ευάγγελος Μεϊμαράκης
Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης,κατά την
είσοδό του στα κεντρικά γραφεία
του κόμματος, έκανε την ακόλουθη
δήλωση:
Ολοκληρώθηκε μια εκλογική μάχη,
την οποία δώσαμε με σοβαρότητα,
αξιοπρέπεια, πολιτισμένα. Το
εκλογικό αποτέλεσμα φαίνεται ότι
διαμορφώνεται ολοκληρωμένα με
την πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ και του κ.
Τσίπρα. Τον συγχαίρω και τον καλώ
να σχηματίσει την κυβέρνηση που
πρέπει, να έρθει στη Bουλή και όλα
τα υπόλοιπα θα τα πούμε.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Όσον
αφορά τα εσωκομματικά,εσείς θα
παραμείνετε στην ηγεσία της Νέας
Δημοκρατίας ή θα ξεκινήσετε
διαδικασίες;
ΕΥ. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Ένα, ένα.
Καταρχήν να σας πω ότι το
Γενάρη κάποιοι νόμιζαν ότι θα
διαλυθούμε και τώρα νόμιζαν
ότι θα μας τελειώσουν. Η Νέα
Δημοκρατία ούτε διαλύθηκε, ούτε
τελειώνει. Είναι ένα κόμμα που
αποδεικνύει ότι είναι ένας ζωντανός
πολιτικός οργανισμός, πυλώνας
της δημοκρατίας και εγγύηση για
τη σταθερότητα, την ευρωπαϊκή
πορεία της χώρας, το μέλλον του
τόπου και έτσι παραμένει. Έχει τις
διαδικασίες τις δημοκρατικές και
όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στην
ώρα τους. Αυτό που προέχει είναι
να σχηματιστεί μια κυβέρνηση, να
δούμε τα προβλήματα της Δευτέρας
και να προχωρήσουμε.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σε
συνεννόηση για το σχηματισμό
κυβέρνησης θα πάτε κ. Μεϊμαράκη;
ΕΥ.ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Έχετε καμία
τέτοια πληροφορία γιατί εγώ δεν
έχω.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Περιμένατε
τέτοιο αποτέλεσμα;
ΕΥ. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Όταν
ξεκινήσαμε πριν πέντε βδομάδες, το
αποτέλεσμα πιστεύαμε ότι θα ήταν
ακόμα χειρότερο για αυτό, όπως
θυμάστε, δημοσίως είχα πει ότι δεν
χρειαζόντουσαν να γίνουν εκλογές
και να μπει σε ταλαιπωρία η χώρα.
Φαίνεται ότι σε έξι μήνες οι πολίτες
δεν άλλαξαν γνώμη. Φαίνεται ότι
τις τελευταίες τέσσερις- πέντε
βδομάδες η Νέα Δημοκρατία
μπόρεσε και ανέβασε πάρα πολύ το
ποσοστό της από ό,τι καταγραφόταν
δημοσκοπικά. Και σε αυτό θέλω
να ευχαριστήσω κυρίως τους
ανώνυμους νεοδημοκράτες που με
θέρμη, με πίστη, με αυταπάρνηση
έδωσαν αυτή τη μάχη και ανέβασαν
το βαθμό αυτοπεποίθησης και
έδειξαν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι
εγγύηση για το μέλλον.
Φώφη Γεννηματά
Απαντώντας σε ερώτηση
δημοσιογράφου,τόνισε:
Το ΠΑΣΟΚ πριν από τις εκλογές
ανέλαβε σε συνεργασία με την
ΔΗΜΑΡ και Κινήσεις Πολιτών,
την Πρωτοβουλία δημιουργίας
της Δημοκρατικής Συμπαράταξης,
η οποία αναμφισβήτητα πέτυχε
(Συνέχεια στη σελίδα 12)
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Israel Built A 9/11 Άξονας Ελλάδας-ΙσραήλMemorial Out
Αιγύπτου και Ρωσίας κατά
Of Ground Zero της Τουρκίας
Wreckage
Tou Θεόφραστου Ανδρεόπουλου
Ένας άτυπος άξονας ΕλλάδαςΙσραήλ-Ρωσίας-Αιγύπτου
δημιουργείται απέναντι στην
Τουρκία με όποιες δεσμεύσεις
και υποχρεώσεις υπάρχουν
ειδικά της Ελλάδας και του
Ισραήλ απέναντι στις ΗΠΑ οι
οποίες εξακολουθούν να έχουν
διαταραγμένες σχέσεις με την
Άγκυρα.

It is called the 9/11 Living Memorial Plaza.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός
προσγειώνεται εντός των
ημερών στην Μόσχα με
αντικείμενο συνομιλιών
τρόπους εξεύρεσης
αντιμετώπισης του ISIS το
οποίο όταν δεν βομβαρδίζεται
από την Τουρκία εφοδιάζεται
από αυτήν αλλά και για την
αποφυγή “ατυχήματος” για
τα ισραηλινά αεροσκάφη
που θέλουν διαδρόμους στο
συριακό εναέριο χώρο ο οποίος
τουλάχιστον στις ελεγχόμενες
από τον Μ.Άσαντ περιοχές
προστατεύεται πλήρως από
τα ρωσικά αντιαεροπορικά
συστήματα και τα ρωσικά
μαχητικά.
Σημειώνεται ότι η Αίγυπτος αν και σουνιτική χώρα (με κοσμικό καθεστώς όμως) είναι αυτή τη στιγμή ο
μεγαλύτερος γεωπολιτικός αντίπαλος της Τουρκίας από τότε που καθαιρέθηκε ισλαμιστής πρόεδρος Μόρσι
και ανέλαβε την προεδρία μετά από εκλογές ο στρατηγός Α.Σίσι.
Επιβεβαιώθηκε από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Dmitry Peskov ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Binyamin
Netanyahu θα πραγματοποιήσει μια “σύντομη επίσκεψη εργασίας και θα συνομιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο
Β.Πούτιν στην Μόσχα στις 21 Σεπτεμβρίου”

Completed in 2009 for $2 million, it sits on 5 acres of
hillside, 20 miles from the center of Jerusalem.
The memorial is a 30-foot, bronze American flag.
That forms the shape of a flame to commemorate the
flames of the Twin Towers.

Η ανακοίνωση όμως από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην Ιερουσαλήμ έιχε και άλλα στοιχεία:
“Ο πρωθυπουργός θα εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με την απειλή κατά του Ισραήλ σαν αποτέλεσμα των
παραδόσεων σύγχρονου οπλισμού στη Συρία λόγω της πιθανότητας να καταλήξει μέρος του στα χέρια της
Χεζμπολάχ ή άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων”
Οι Ισραηλινοί γνωρίζουν ότι μέρος του οπλισμού θα το οικειοποιηθεί η σιτική Χεζμπολάχ, η στρατιωτική
οργάνωση που το ανα΄γκασε σε βαριά στρατηγική ήττα στην σύγκρουση του Λιβάνου το 2006. Εάν τώρα έχει
στην διάθεσή της νέο ακόμα πιο σύγχρονο οπλισμό θα είναι σε θέση να κάνει πολύ περισσότερα.
Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς υπάρχει πλέον σοβαρό διαφοροποίηση ως προς το ποιους θεωρούν απειλή
ο καθένας ξεχωριστά από τους Αμερικανούς και τους Ρώσους. Για τον Μ.Ομπάμα η μεγαλύτερη απειλή
είναι το ISIS (αν και πολλοί αναλυτές όπως και ό ίδιος ο πρόεδρος Β.Πούτιν θεωρούν το ISIS σύμμαχο των
Αμερικανών και ότι η έχθρα είναι τελειώς θεατρική, καθώς οι Αμερικανοί θέλουν την πάση θυσία ανατροπή
του Μ.Άσαντ), για τον Β.Πούτιν έιναιτο ISIS και όλες οι ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις ιδιαίτερα η
Αλ Νούσρα στην οποία συμμετέχουν εκατοντάδες Τσετσένων τρομοκρατών, ενώ για το Τελ Αβίβ το πρόβλημα
είναι ISIS και Ηizballah που τους κατατάσσουν στο ίδιο επίπεδο.
Ο Νετανιάχου γνωρίζει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι γι’ αυτό. Οι Ρώσοι πήγαν στην Συρία για να μείνουν και
θα συνεχίσουν να στέλνουν οπλισμό,οπότε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα επιδιώξει να ζητήσει κάτι εφικτό
που θα προστατεύει τα ισραηλινά συμφέροντα.
Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς λοιπον θα ζητήσει η ισραλινή Αεροπορία να συνεχίσει να έχει το “ελεύθερο” να
εξουδετερώνει απειλές εντός του συριακού εδάφους και να πετάει στους συριακούς ουρανούς.
Θα χρειαστεί γιαυτό όμως συντονισμός της της ισραηλινής με την ρωσική Αεροπορία και συγκεκριμένα με το
κέντρο διοίκησης της βάσης της Jablah κοντά στο λιμάνι της Λαττάκεια για να μην υπάρξουν ανεπιθύμητες
συγκρούσεις μεταξύ ρωσικών και ισραηλινών μαχητικών αεροσκαφών.
Αυτός o συντονισμός επετεύχθη σιωπηλά μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον σύμφωνα με το Τελ Αβίβ για να
συνεχίσουν τα αμερικανικά μαχητικά να χτυπούν θέσεις του ISIS στη Συρία.
Όμως εδώ οι Ισραηλινοί αναγνωρίζουν ότι έχουν ένα πρόβλημα: Ζητούν το “ελεύθερο” να χτυπούν στόχους
των συμμάχων της Ρωσίας, από το Ιράν και την Χεζμπολάχ ώστε να τους κρατούν σε απόσταση από τα
ισραηλινά σύνορα.

The base of the monument is made of melted steel from
the wreckage of the World Trade Center
And includes this engraving in Hebrew and English.
“This metal remnant was taken from the remains of the
Twin Towers, that imploded on September 11th disaster.
It was sent over to Israel by the City of New York to be
incorperated in this memorial. This metal piece, like the
entire monument, is a manifestation of the special relationship between New York and Jerusalem.”
Surrounding the monument are plaques with the names
of the victims of 9/11.

Μαζί με αυτό θα συζητηθεί και η εκμετάλλευση των ισραηλινών κοιτασμάτων στην Α.Μεσόγειο, από τη
στιγμή που ο αγωγός που θα μεταφέρει το φυσικό αέριο στην Ευρώπη θα βρίσκεται εντός των θαλασσίων
υδάτων του Λιβάνου και της Συρίας, η Ρωσία είναι η μόνη δύναμη που ρεαλιστικά μπορεί να παρέχει
στρατιωτική προστασία
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Georgia Betty (VASILIKI) Cantrell
is the new 2015 Miss America.
Cantrell rode an opera performance of “Tu Tu Piccolo Iddio” from “Madame Butterfly” to the
title in Atlantic City’s Boardwalk Hall on Sunday night, besting 51 other competitors in the
nationally televised pageant. She won a preliminary competition earlier in the week, also with
an opera performance.
The beauty queen is named after her maternal Greek grandmother and lists in her official bio
her singing in her Greek Orthodox Church choir and involvement in her church’s Greek folk
dance group.
“I’m still so overwhelmed, I don’t know what to say other than thank you! “ Cantrell told reporters moments after being crowned Miss America.
She won a $50,000 scholarship along with her title.
Cantrell is due to make the traditional pageant-winner’s frolic in the Atlantic City surf on Monday morning.
The 1st runner-up was Miss Mississippi, Hannah Roberts, who earned a $25,000 scholarship.
Her talent was classical violin. The 2nd runner up was Miss Colorado, Kelley Johnson, who
performed an original monologue and won a $20,000. Scholarship.
Miss Georgia’s win ended New York’s dominance at the Miss America pageant. Last year’s
Miss America, Kira Kazantsev, was the third consecutive Miss New York to win
the title.
Preliminary competition in
talent, interviews, evening
wear and swimsuit competition ran through Thursday.
Contestants from all 50
states, the District of Columbia and Puerto Rico were
vying for the crown.
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Κοντοσούβλι κοτόπουλο
στο φούρνο

Χοιρινό με κυδώνια

Μια πολύ νόστιμη συνταγή για
κοντοσούβλι κοτόπουλο στο
φούρνο που γίνεται πάρα πολύ
εύκολα και με το καλύτερο
αποτέλεσμα!

Συνταγή ΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Φωτογραφίες ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Τα κυδώνια είναι ένα από τα καλύτερα συνοδευτικά
για το χοιρινό κρέας. Το νοστιμότατο αποτέλεσμα, στο
πιάτο σας!

Υλικά
• περίπου 1.600
γρ. χοιρινό (κατά
προτίμηση από μπούτι
ή σπάλα), κομμένο σε
μέτρια κομμάτια
• 1/2 φλιτζ. τσαγιού
αλεύρι
• 100 ml ελαιόλαδο
• 200 ml κόκκινο
κρασί
• 1 μεγάλο ξερό
κρεμμύδι, τριμμένο
• 2 κουτ. σούπας μουστάρδα, της αρεσκείας μας
• 1 ξυλάκι κανέλας
• 1/2 κουτ. γλυκού μπαχάρι, σε σκόνη
• 1 κουτ. γλυκού κόλιανδρος ξερός, τριμμένος
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• 200 ml ζωμός λαχανικών ή νερό
Για τα κυδώνια
• 1½ κιλό κυδώνια
• 1 μήλο, καθαρισμένο, πολτοποιημένο
• 300 ml χυμός πορτοκαλιού
• 1 κουτ. σούπας ζάχαρη καστανή
• 2 κουτ. σούπας βούτυρο αγελαδινό
• ΔιαδικασίαΚυδώνια: Κόβουμε τα κυδώνια
στα τέσσερα, τα καθαρίζουμε και κόβουμε το
κάθε κομμάτι σε 4 φετάκια. Τα βάζουμε σε
ένα μεγάλο, βαθύ αντικολλητικό τηγάνι ή σε
πλατιά και ρηχή κατσαρόλα και τα περιχύνουμε
με το χυμό πορτοκαλιού. Βάζουμε και το
πολτοποιημένο μήλο, σκεπάζουμε το τηγάνι με
ένα καπάκι και σιγοβράζουμε τα κυδώνια για
περίπου 30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν. Τα
πασπαλίζουμε με τη ζάχαρη, προσθέτουμε το
βούτυρο και τα αφήνουμε για 10 λεπτά ακόμη
στη φωτιά να καραμελώσουν. Τα αφήνουμε στην
άκρη μέχρι να ετοιμάσουμε το χοιρινό.
•
• Χοιρινό: Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι
με αλατοπίπερο και τον κόλιανδρο. Περνάμε από
αυτό το μείγμα τα κομμάτια χοιρινού. Τινάζουμε
το κρέας για να αφήσει το περιττό αλεύρι. Σε μια
μεγάλη κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο
και σοτάρουμε το κρέας καλά απ’ όλες τις
πλευρές μέχρι να ροδίσει καλά. Προσθέτουμε το
τριμμένο κρεμμύδι, συνεχίζουμε το σοτάρισμα
μέχρι να γυαλίσει και να μαλακώσει ελαφρώς και

σβήνουμε με το κρασί.
•
•
Ρίχνουμε και 200 ml ζεστό νερό, τo ξυλάκι κανέλας και το
μπαχάρι, και αφήνουμε το κρέας να μαγειρευτεί για περίπου 1½ ώρα ή μέχρι
να γίνει. Αν ενδιάμεσα έχουν σωθεί τα υγρά και το κρέας δεν έχει γίνει,
προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό. Στη συνέχεια βάζουμε πάνω από το κρέας τα
κυδώνια με το ζουμί τους και σιγομαγειρεύουμε σε χαμηλή θερμοκρασία
για περίπου 10 λεπτά, να αναμειχθούν τα αρώματά τους. Ανακινούμε την
κατσαρόλα, χωρίς όμως να ανακατέψουμε το φαγητό, γιατί θα λιώσουν τα
κυδώνια.
•Αποσύρουμε το φαγητό από τη φωτιά, αφήνουμε 5 λεπτά να «ηρεμήσει»
και σερβίρουμε.

Κεφαλλονίτικο κοκκινιστό κοτόπουλο
Υλικά
•
1-1 ½ κιλό μερίδες κοτόπουλο
•
(Από ολόκληρο κοτόπουλο ή το μέρος που προτιμάμε)
•
1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι τριμμένο
•
1 κουτί 500γρμ ντομάτες στο
τριφτή ή πουρέ ντομάτας
•
1 κουταλιά της σούπας πελτέ
ντομάτας
•
1 κουταλάκι ζάχαρη
•
1 ξύλο κανέλλας
•
10-15 κόκκους μπαχάρι
•
1 κύβο φρέσκου ζωμού
κοτόπουλου
•
5 κουταλιές φρέσκο βούτυρο από βάζο για μαγείρεμα
•
1 ποτήρι του κρασιού κονιάκ ή κόκκινο κρασί
•
Αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση
Πλένουμε τις μερίδες. Σκουπίζουμε να φύγουν όποια υγρά έχει από το
πλύσιμο. Αλατοπιπερώνουμε καλά και στη συνέχεια τις τσιγαρίζουμε στο
βούτυρο μέχρι να πάρουν χρώμα από όλες τις μεριές.
Στη συνέχεια προσθέτουμε το κρεμμύδι και μόλις μαλακώσει σβήνουμε με
το κονιάκ και γδέρνουμε καλά τον πάτο να ξεκολλήσουν όσα κρεατάκια και
πετσούλες έχουν κολλήσει από το τσιγάρισμα.
Στη συνέχεια βάζουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά και αφήνουμε να πάρουν
μια βράση. Προσθέτουμε ζεστό νερό ισα να σκεπάζει το κοτόπουλο και
μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να μείνει με την σάλτσα του.
Σερβίρουμε με πατάτες τηγανιτές, μακαρόνια με μπόλικο κεφαλοτύρι, ρύζι ή
πουρέ και καλή σας όρεξη.
Tip
Αν δε θέλουμε να βάλουμε βούτυρο μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με
ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο αλλά θα χάσει πολύ σε νοστιμιά.

Υλικά
•
2 κιλά κοτόπουλο
κομμένο σε μερίδες γιακοντοσούβλι
•
1 ποτήρι λευκό ξηρό
κρασί
•
Μισή κούπα ελαιόλαδο
•
1 κουτ.σούπας μουστάρδα
•
1 μεγάλο κρεμμύδι
ψιλοκομμένο
•
1 πράσινη πιπεριά
κομμένη
•
Αλάτι-πιπέρι
•
1 κουτ.γλ. ρίγανη
Εκτέλεση
Πλένουμε το κοτόπουλο και το
βάζουμε σε μπολ. Προσθέτουμε
όλα τα υπόλοιπα υλικά και
ανακατεύουμε. Βάζουμε
σκεπασμένο στο ψυγείο από το
προηγούμενο βράδυ ή τουλάχιστον
για 1 ώρα
Περνάμε το κρέας από ξυλάκια
για σουβλάκια και το τυλίγουμε σε
λαδόκολλα. Ψήνουμε στο φούρνο
για μιάμιση ώρα
Το κοντοσούβλι κοτόπουλο στο
φούρνο είναι έτοιμο!
Tips
Μπορείς να παραλείψεις τη
μουστάρδα αν δεν σου αρέσει ή να
βάλεις μια πιο πικάντικη ανάλογα
με τα γούστα σου
Πηγή: nostimada

Γρήγορο & λαχταριστό
σουφλέ για το Κυριακάτικο
πρωινό
Υλικά
•
10 φέτες ψωμί του τοστ
χωρίς την κόρα
•
1 φλ. παρμεζάνα τριμμένη
•
1 φλ. κεφαλογραβιέρα
τριμμένη
•
1 1/2 φλ. έμενταλ
τριμμένο
•
1 φλ. ρεγκάτο τριμμένο
•
3 μεγάλα αβγά
•
1 λ. γάλα
•
200 γρ. total
•
200 ml κρέμα γάλακτος
•
1/2 κ. γ. μοσχοκάρυδο
•
Αλάτι και πιπέρι
Εκτέλεση
Κόβουμε το ψωμί σε κύβους.
Αλείφουμε με βούτυρο ένα
πυρίμαχο σκεύος με διάμετρο 22 εκ.
και στρώνουμε το μισό ψωμί.
Βάζουμε όλα τα τυριά σε ένα
μεγάλο μπολ και τα ανακατεύουμε.
Απλώνουμε λίγο τυρί πάνω από το
ψωμί, στρώνουμε πάλι ψωμί και
πάλι τυρί και συνεχίζουμε με αυτόν
τον τρόπο, μέχρι να τελειώσουν όλα
τα υλικά. Φροντίζουμε η τελευταία
στρώση να είναι τυρί.
Με το μίξερ στη μεσαία ταχύτητα
χτυπάμε τα αβγά να αφρατέψουν.
Προσθέτουμε το γάλα, το
γιαούρτι, την κρέμα γάλακτος, το
μοσχοκάρυδο, αλάτι και πιπέρι και
συνεχίζουμε το ανακάτεμα για λίγη
ώρα ακόμα.
Περιχύνουμε την επιφάνεια του
σουφλέ με το μείγμα των αβγών. Το
σκεπάζουμε με διαφανή μεμβράνη
και το αφήνουμε να σταθεί για 1
ώρα.
Προθερμαίνουμε το φούρνο μας
στους 180°C με αντιστάσεις και
ψήνουμε το σουφλέ για 40 λεπτά,
μέχρι να φουσκώσει και να ροδίσει
όμορφα η επιφάνεια.
Πηγή: gourmed

Το τέλειο φαγητό: κοκκινιστά κεφτεδάκια
με μακαρόνια
Πλούσια μακαρονάδα, νοστιμότατη συνταγή και λιγότερο δύσκολη απ’ ότι
ακούγεται. Το ψήσιμο των κεφτέδων στο φούρνο την κάνει πιο ελαφριά.
Υλικά για τους κεφτέδες
•
Ανάμεικτο κιμά: 500 γρ.
•
Αυγό: 1 μέτριο
•
Τριμμένη
παρμεζάνα: 2 κουταλιές
•
Τριμμένο
σκόρδο: 1 σκελίδα
•
Ξερή ρίγανη:
1/2 κουταλάκι
•
Ξερό βασιλικό:
1/2 κουταλάκι
•
Αλάτι: 1
κουταλάκι
•
Τριμμένο ξερό
ψωμί: 4 κουταλιές
•
Πιπέρι: όσο σας
αρέσει
για τη σάλτσα
•
Ψιλοκομμένο κρεμμύδι: 1 μέτριο
•
Ψιλοκομμένο σκόρδο: 2 σκελίδες
•
Ξερή ρίγανη: 1 κουταλάκι
•
Ξερό βασιλικό: 1 κουταλάκι
•
Ελαιόλαδο: 2 κουταλιές
•
Ξεφλουδισμένη και τριμμένη ντομάτα: 700 γρ.
•
Αλάτι, πιπέρι: όσο χρειαστεί
•
Ζάχαρη: 1 πρέζα
για τα μακαρόνια
•
Σπαγγέτι: 500 γρ.
•
Για τηγάνισμα ελαιόλαδο: όσο πάρει
Εκτέλεση
Ζυμώνετε μαζί όλα τα υλικά για τους κεφτέδες και πλάθεται μικρά
κεφτεδάκια. Τα τηγανίζετε σε ελαιόλαδο και τα βγάζετε σε απορροφητικό
χαρτί να στραγγίσουν.
Ζεσταίνετε το ελαιόλαδο και τη σάλτσα και προσθέτετε το κρεμμύδι και
το σκόρδο. Μαγειρεύετε σε χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας για να μην καεί
το σκόρδο. Σε 4 - 5 λεπτά, προσθέτετε τα υπόλοιπα υλικά. Αφήνετε να
βράσουν 5 λεπτά και προσθέτετε τα κεφτεδάκια. Συνεχίζετε το μαγείρεμα
σε χαμηλή φωτιά, μέχρι να δέσει η σάλτσα.
Βράζετε τα μακαρόνια σε μπόλικο αλατισμένο νερό, σύμφωνα με τις
οδηγίες του παρασκευαστή. Τα στραγγίζετε και τα βάζετε σε πιατέλα. Από
πάνω βάζετε τη σάλτσα με τους κεφτέδες και σερβίρετε.
Πηγή: radicio

Αφράτη κοτόπιτα με τυριά
Υλικά
•
1 κοτόπουλο 1½ κιλού περίπου
•
3-4 κρεμμύδια
ξερά (σε λεπτές φέτες)
•
4-5 αβγά
•
100 ml γάλα
•
1 φλιτζ.
τσαγιού τυρί τριμμένο
(γραβιέρα, ρεγκάτο
κ.ο.κ.)
•
αλάτι, πιπέρι,
μοσχοκάρυδο
•
500 γραμ.
φύλλο κρούστας
•
3/4 - 1 φλιτζ.
τσαγιού βούτυρο (λιωμένο)
Εκτέλεση
Πλένετε το κοτόπουλο και το βάζετε σε μια κατσαρόλα με νερό τόσο, ώστε
να το σκεπάζει. Το βράζετε σε μέτρια φωτιά, μαζί με τα κρεμμύδια, μέχρι να
μαλακώσει καλά. Βγάζετε το κοτόπουλο από την κατσαρόλα, το αφήνετε να
κρυώσει και αφαιρείτε τα κόκκαλα και την πέτσα του. Xωρίζετε τα ψαχνά
του σε μικρά κομμάτια με τα χέρια σας.
Στο μεταξύ, συνεχίζετε να βράζετε το ζωμό με τα κρεμμύδια, ώσπου να
γίνουν σαν πυκνός χυλός. Pίχνετε στην κατσαρόλα το γάλα και τα ψαχνά
από το κοτόπουλο. Συνεχίζετε το βράσιμο για μερικά λεπτά, ανακατεύοντας
διαρκώς με ξύλινη κουτάλα, μέχρι να ενωθούν καλά τα υλικά. Αποσύρετε
την κατσαρόλα από τη φωτιά και αφήνετε το μίγμα να γίνει χλιαρό.
Προσθέτετε τα αβγά ελαφρά χτυπημένα, το τυρί, το αλατοπίπερο και το
μοσχοκάρυδο. Ανακατεύετε πολύ καλά. Στρώνετε σε ένα βουτυρωμένο
ταψί τα μισά φύλλα κρούστας, αλείφοντάς τα ένα -ένα με βούτυρο.
Απλώνετε από πάνω το μίγμα της γέμισης και τη σκεπάζετε με τα υπόλοιπα
βουτυρωμένα φύλλα κρούστας, βουτυρώνετε καλά την επιφάνεια της
πίτας και τη χαράζετε με κοφτερό μαχαίρι σε τετράγωνα ή μπακλαβαδωτά
κομμάτια.
Την ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 55-60 λεπτά.
Σερβίρεται χλιαρή.
Πηγή: missbloom
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A Greek Professor uncovers
the Volkswagen emissions trick
			
OR DECADES, AUTOMAKERS HAVE been caught
between building an engine that
squeezes a lot of energy out of the
fuel it burns and one that has low
emissions. It’s not an easy tension
to resolve. “Negotiating both fuel
consumption and emissions is a hard
tradeoff,” says Anna Stefanopolou,
professor of mechanical engineering
at the University of Michigan.

F

Michigan’s Stefanopolou says
computer sensors monitored the
steering column. Under normal driving conditions, the column oscillates
as the driver negotiates turns. But
during emissions testing, the wheels
of the car move, but the steering
wheel doesn’t. That seems to have
have been the signal for the “defeat
device” to turn the catalytic scrubber
up to full power, allowing the car to
pass the test.
Stefanopolou believes the emissions
testing trick that VW used probably
isn’t widespread in the automotive
industry. Carmakers just don’t have
many diesels on the road. And now
that number may go down even
more.
o deal with those emissions, “you
have a whole chemical factory at
the tailpipe that traps the oxides,”
Stefanopolou says. This bumps
the sticker price for diesel cars by
$5,000 to $8,000 per vehicle. (On
the other hand, diesels get better
mileage, especially in highway
driving.)or years, diesel trucks and
buses were the biggest polluters on
the highway. But carmakers adapted
a relatively new technology called
selective catalytic reduction—the
same tech that scrubs pollutants
from factory smokestacks—to the
tailpipe of the diesel engine.
Here’s how it works: Inside a honeycombed chamber, the scrubbing
system sprays a liquid made of 30
percent urea and 70 percent water
into the diesel exhaust. This sets off
a chemical reaction that converts nitrogen oxides into nitrogen, oxygen,
water and small amounts of carbon
dioxide—molecules that aren’t as
harmful to human health. Catalytic
scrubbing was supposed to cut diesel NOx emissions up to 90 percent,
according to the Diesel Technology
Forum, an industry group based
outside Washington. That made diesel engines clean enough to use in
passenger cars, which have stricter
emissions rules.

The scrubbing chemistry is also
what gave away Volkswagen’s
alleged cover-up. In 2013, a small
non-profit group decided to compare
diesel emissions from European
cars, which are notoriously high,
with the US versions of the same vehicles. A team led by Drew Kodjak,
executive director of the International Council on Clean Transportation,
worked with emissions researchers
at West Virginia University to test
three four-cylinder 2.0-liter diesel
cars in the Los Angeles area: a Jetta,
a Passat, and a BMW. Only the
BMW passed.
“We felt that it would be possible
to get low emissions for diesels,”
Kodjak said. “You can imagine our
surprise when we found two of the
three vehicles had significant emissions.”
When engineers at Volkswagen allegedly inserted a few lines of code
into the diesel cars’ electronic brains
to circumvent emissions testing,
they found a solution to this existential automotive conflict. Drivers
got low emissions during the test,
and high performance the rest of the
time. The only problem: It’s way
outside of the rules. The company

might have gotten away with it, too,
if it hadn’t been for those pesky
engineers—and the basic chemistry
of the diesel engine.
According to the US EPA, those
lines of code hid the fact that nearly
half a million diesel VWs in the
US spewed up to 40 times more
nitrogen oxide from their tailpipes
than testing indicated. Volkswagen
has now confirmed that the problem
actually affects approximately 11
million diesel cars worldwide.
Diesel engines use a different mix
of fuel than gasoline engines and
don’t use spark plugs to induce
combustion—relying instead on
highly compressed, heated air and
fuel injected as droplets. If a diesel
engine doesn’t get enough oxygen to
combust the fuel, it’ll emit all kinds
of gunk—nitrogen oxides, uncombusted fuel, and particulate matter
(soot, basically).
All that gunk is a big problem.
Exposed to sunlight, nitrogen oxides
convert to ozone—making smog.
How much depends on a bunch of
variables, like sunlight exposure
and what happens to the hydrocarbon emissions (the uncombusted
fuel), plus the temperature and local
winds.

Public Can Report Scams with
BBB’s New ‘Scam Tracker’
Webpage
Vancouver, BC – BBB has launched
a new initiative to help the public
report, track and share scams affecting them. The new tool allows
consumers and BBB’s to share alerts
about suspected scams, regardless of
whether they lost money or simply
received a questionable phone call.
The Scam Tracker webpage lets you
search scams by name, type, country
or city in Canada and the US.
“This is an easy and effective tool
for the public to use,” says Evan
Kelly, Senior Communications
Advisor for BBB serving Mainland BC. “It’s free and it covers
scams hitting regions all over North
America. Consumers can find details
from people who have had first-hand
experience with a scam, and there is
no limit on how little or how much
you’ve been scammed. If it happened to you, you can let us know.”
The webpage offers a near-real time
interactive map of North America

and pinpoints where and how many
scams are taking place at any given
time.
“It’s a little like crowdsourcing
information on scams,” adds Kelly.
“With this new system it’s hoped the
general public can do a little easy
research to see if they might be dealing with something that is questionable. The goal is to prevent people
from losing money, and BBB’s can
share the information as well which
helps us in educating the public.”
BBB must stress Scam Tracker is
not about filing complaints against
companies.
“BBB has been an advocate for
ethical business practices for over
100 years, we certainly know the
difference between a scam and a legitimate complaint. This is definitely
not a forum for complaints and all
reports of scams will be vetted to
be sure it isn’t just a rant against a

business,” insists Kelly.
Follow the link to BBB serving
Mainland BC’s Scam Tracker Page:
https://www.bbb.org/scamtracker/
mbc/ BBB offers the following
advice to consumers who suspect
fraud:
• Don’t turn over control of your
computer or give your computer
password to someone you don’t
know.
• Do not give banking, credit card
or other personal information to a
strange caller or in response to an
email.

• If a deal sounds too good to be
true, it probably is.
• If you are asked by a caller or
email contact to wire money for fees
or to resolve a debt, it’s probably a
scam. If the person threatens you,
hang up.
• Before you sign a contract or
do business with an unfamiliar
company, check for a BBB Business
Review by going to www.bbb.org.
You also can call BBB to find out
whether an offer is legitimate

PRIME MINISTER HARPER
ANNOUNCES NEW “TAX
LOCK” LAW
September 25, 2015
Prime Minister Stephen Harper today announced that a re-elected
Conservative government will pass legislation imposing a “tax
lock” that prohibits increases to federal income taxes and sales
taxes, and new, discretionary payroll taxes, over the next four
years.
“Our Conservative government believes in lowering taxes
because we know that tax money belongs to Canadians, not the
government,” Prime Minister Harper said. “We have a proven
record of reducing taxes on hardworking Canadians and jobcreating businesses, and a plan to lower them further. This pledge
backs our low-tax commitment with the force of the law.”
Thanks to the actions of the Conservative government, Canadian workers and businesses are enjoying the lowest federal tax
burden in more than 50 years. As a result, Canadians’ take-home
pay is higher, businesses are able to invest in new products and
staff, and Canada’s fragile economy can grow and thrive despite
global economic instability.
“We have cut taxes every year that we have been in Government,” Prime Minister Harper said. “Our low-tax pledge is rooted
in our record – Canadian families know that we do what we say
we’ll do.”
Prime Minister Harper noted that his tax lock legislation would
prohibit any increase to personal or business income tax rates, the
GST, and new, discretionary payroll tax increases like those being
promised by the Liberals and NDP for the next four years. He
also reiterated his plan to continue cutting taxes further for Canadians, including reducing payroll taxes by 20 percent, introducing
a new, permanent Home Renovation Tax Credit, and providing
significant tax relief to single and widowed seniors.
“This is a major difference between our Conservative party and
the Liberals and NDP,” said Prime Minister Harper. “The other
parties have promised some combination of higher taxes on
individuals, families, seniors, and small businesses – including
taking away income splitting and eliminating in whole or in part
Tax-Free Savings Accounts.”
“Only a Conservative government will keep taxes low, our budget balanced, and protect Canada’s fragile economy for the next
four years,” he concluded.

www.contemporaryrailings.com
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Νικηφόρο το πρώτο τεστ του ΠΑΟ στην Κίνα

ÁèëçôéêÜ
Τσάμπιονς Λιγκ: Θρίαμβος του Ολυμπιακού
στο Λονδίνο επί της Αρσεναλ
Ο Ολυμπιακός θριάμβευσε στο Εμιράιτς του Λονδίνου επί της Αρσεναλ με 3-2 στη 2η αγωνιστική του 6ου ομίλου
στο Τσάμπιονς Λιγκ. Ηταν μία σπουδαία εμφάνιση από τους Ερυθρόλευκους που νίκησαν για πρώτη φορά επί
αγγλικού εδάφους!
Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο Euroleague Basketball
Asia Tour. Οι «πράσινοι» δεν συνάντησαν αντίσταση από τους Ζέτζιανγκ
Λάιονς στην πόλη Χανγκζού και έφτασαν άνετα στη νίκη με 83-64 στο
πρώτο από τα δύο φιλικά που θα δώσουν επί κινεζικού εδάφους.
Την Τετάρτη (30/9) το «τριφύλλι» θα αναμετρηθεί με τους Γκουάνγκντονγκ
Τάιγκερς (15:00, Novasports 1 και Νovasports 1 HD) στο Μακάο. Πρώτος
σκόρερ των Κυπελλούχων Ελλάδας ο Σάσα Πάβλοβιτς με 13 πόντους.
Ογκνιεν Κούζμιτς (12π..) και Μίροσλαβ Ραντούλιτσα (11π.) «γέμισαν» τις
δύο ρακέτες, ενώ στους... διψήφιους της αναμέτρησης συμπεριλήφθηκαν
οι Βλάντιμιρ Γιάνκοβιτς (11π.), Αντώνης Φώτσης (10π.). Σοβαρός στην
περιφερειακή του άμυνα και στην δημιουργία ο Νικ Καλάθης, ενώ ο
Δημήτρης Διαμαντίδης εντυπωσίασε και πάλι με το buzzer beater τρίποντο
του στην εκπνοή της τρίτης περιόδου.
Μετά το «jet lag» του πρώτου δεκαλέπτου, οι «πράσινοι» άρχισαν να
βρίσκουν ρυθμό μέσα από την άμυνα και δεν απειλήθηκαν από τους Λάιονς.
Ο Αλεξάνταρ Τζόρτζεβιτς είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει σχήματα και να
μοιράσει το χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες που είχε στη διάθεση
του. Μάλιστα, 1.5 λεπτό πριν από τη λήξη της αναμέτρησης πέρασε στον
αγωνιστικό χώρο (στη θέση του Τζέιμς Φελντέιν) ο 16χρονος Γιώργος
Καλαϊτζάκης.
Τα δεκάλεπτα: 10-18, 26-39, 48-61, 64-83
Ο Μάρκο Σίλβα ξάφνιασε με την επιλογή του ν` αφήσει στον πάγκο τον Μαζουακού και να βάλει στην 11άδα τον
Σαλίνο, ο οποίος μαζί με τον Ελαμπνταλαουί αποτέλεσαν τα άκρα της «ερυθρόλευκης» άμυνας. Στο κέντρο της
άμυνας βρέθηκαν οι Μποτία, Σιόβας, στη μεσαία γραμμή οι Καμπιάσο, Κασάμι, μπροστά τους ο Φορτούνης με τους
Σεμπά και Πάρντο στα άκρα, ενώ στην κορυφή της επίθεση βρέθηκε ο Ιντέγε.
Ο Ολυμπιακός έδειξε διαθέση να προσέξει την άμυνα του από τα πρώτα λεπτά. Με αλληλοκαλύψεις, οι παίκτες
του Σίλβα προσπαθούσαν να κλείσουν τα όποια κενά δημιουργήθηκαν στην «ερυθρόλευκη» άμυνα, με τους
γηπεδούχους να έχουν μόλις δύο σουτ στην αντίπαλη εστία στο πρώτο 20λεπτο. Στο 11` το σουτ του Τσάμπερλεϊν
έφυγε άουτ, ενώ στο 13` το σουτ του Γουόλκοτ απέκρουσε με διπλή προσπάθεια ο Ρομπέρτο. Η πρώτη αξιόλογη
ευκαιρία για τον Ολυμπιακό δημιουργήθηκε στο 23` με το μακρινό σουτ του Φορτούνη που πέρασε άουτ, για να
έρθει η φάση του 33’ που «πάγωσε» το Emirates. Ο Πάρντο μετά από εκτέλεση κόρνερ, έγινε αποδέκτης της μπάλας
έξω από την μεγάλη περιοχή της Άρσεναλ. Η μπάλα από το σουτ που επιχείρησε βρήκε στο πόδι του Τσάμπερλεϊν
και ξεγέλασε τον Οσπίνα δίνοντας έτσι το προβάδισμα στον Ολυμπιακό (0-1).
Η Άρσεναλ κατάφερε να ισοφαρίσει δύο λεπτά αργότερα με το σουτ του Γουόλκοτ από πλάγια που δεν μπόρεσε να
αποκρούσει ο Ρομπέρτο (1-1). Και ενώ η λογική έλεγε ότι η Άρσεναλ θα κυνηγούσε και ένα γρήγορο δεύτερο γκολ,
αυτό ήρθε από την ελληνική ομάδα στο 40`. Ο Φορτούνης εκτέλεσε το κόρνερ, ο Οσπίνα απέκρουσε την μπάλα
όμως στη συνέχεια αυτή πέρασε τη γραμμή (με την υπόδειξη του επόπτη γραμμής) δίνοντας προβάδισμα στον
Ολυμπιακό (1-2).
Οι «κανονιέρηδες» έψαξαν την ισοφάριση, η οποία λίγο έλειψε να έρθει στο 61’, όμως αρχικά ο Ρομπέρτο (σε
σουτ του Καθόρλα) και στη συνέχεια ο Ελαμπνταλαουί (σε σουτ του Σάντσες) γλύτωσαν τον Ολυμπιακό από
τη ισοφάριση. Αυτό έγινε όμως τέσσερα λεπτά αργότερα με κεφαλιά του Σάντσες (2-2). Σε ένα λεπτό όμως, ο
Ολυμπιακός φρόντισε να «απαντήσει» με τον Φινμπόγκασον. Ο Ισλανδός, ο οποίος είχε μπει ως αλλαγή στη θέση
του Ιντέγε με την έναρξη του β` μέρους, έγινε αποδέκτης της εξαιρετικής πάσης του Πάρντο και εκείνος με πλασέ
παραβίασε για ακόμη μία φορά την εστία της Άρσεναλ (2-3).
Οι γηπεδούχοι πίεσαν για να φτάσουν στην ισοφάριση και είχαν δύο σπουδαίες φάσεις για να τα καταφέρουν.
Στο 85`, σέντρα του Γκιμπς από αριστερά, ο Οζίλ πήρε την μπάλα όμως η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι
του Ρομπέρτο. Ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού τρία λεπτά αργότερα είπε «όχι» με εντυπωσιακή απόκρουση στην
απευθείας εκτέλεση φάουλ του Καθόρλα. Το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή Νιχάους χάρισε στον Ολυμπιακό την
πρώτη του νίκη στην «γηραιά αλβιόνα» μετά από 12 σερί ήττες.
ΑΡΣΕΝΑΛ (Βενγκέρ): Οσπίνα, Γκάμπριελ, Κοσιενλί (56` Μερτεσάκερ), Γκιμπς, Μπεγιερίν (86` Κάμπελ),
Καθόρλα, Κοκλέν (60` Ράμσεϊ), Εζίλ, Τσάμπερλεϊν, Σάντσες, Γουόλκοτ.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Σίλβα): Ρομπέρτο, Μποτία, Σιόβας, Ελαμπνταλαουί, Σαλίνο, Καμπιάσο, Κασάμι, Φορτούνης (86`
Βούρος), Σεμπά (73` Ερνάνι), Πάρντο, Ιντέγε (46` Φινμπόγκασον).
***Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Μπάγερν συνέτριψε στο Αλιάντς Αρένα την Ντιναμό Ζάγκρεμπ με 5-0. Η
ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα «καθάρισε» το ματς από το πρώτο ημίωρο, σημειώνοντας τέσσερα γκολ! Χατ-τρικ
πέτυχε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (22’ 28’ και 55’), ενώ τα άλλα δύο γκολ της Μπάγερν πέτυχαν οι Ντάγκλας Κόστα
(13’) και Γκέτσε (25’).
Η βαθμολογία στον 6ο όμιλο
Μπάγερν
8-0 6
Ολυμπιακός 3-5 3
Ντιναμό Ζ. 2-6 3
Αρσεναλ
3-5 0
Πηγή:TA NEA

Ο «Κολοσσός» τράβηξε... άσο
Ρίσκαρε, νίκησε, δικαιώθηκε. Ο
Τραϊανός Δέλλας, που έχει την τύχη
να διαθέτει πολλούς και καλούς
χειριστές της μπάλας, στο τελευταίο
δεκάλεπτο του αγώνα με τη Βέροια
(1-2) έπαιξε τα... ρέστα του και
βγήκε πολλαπλά κερδισμένος.
Κι εκείνος και η ΑΕΚ, που
κατέκτησε το πρώτο της «διπλό»
στο πρωτάθλημα, το πρώτο στη
Σούπερ Λίγκα ύστερα από 31,5
μήνες, επανέφερε την ηρεμία
στα Σπάτα κι έπιασε στην τρίτη
θέση (με 10β.) τον ΠΑΟΚ, ενώ

απέχει μόλις δύο βαθμούς από τον
δεύτερο Παναθηναϊκό και πέντε
από τον Ολυμπιακό, τον οποίο
θα αντιμετωπίσει στο γήπεδο
Καραϊσκάκη τη μεθεπόμενη (8η)
αγωνιστική.
Ο «Κολοσσός» στο 80΄ τράβηξε
τον... άσο. Εριξε στο ματς τον
Ελντερ Μπαρμπόσα, ο οποίος στο
90΄, με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ,
χάρισε τη νίκη (1-2) στην Ενωση,
ασχέτως αν εκείνος ψύχραιμα
αντιμετώπισε την επιτυχία του.

Διαφορετικός και στις δηλώσεις
του: «Δεν με ενδιαφέρει αν θα παίζω
πέντε ή δέκα λεπτά. Να βοηθάω
την ομάδα μου με νοιάζει», τόνισε.
Ακόμα και ο συνήθως εγκρατής Τρ.
Δέλλας στο 2-1 έσφιξε τη γροθιά
του, βλέποντας την προσπάθεια των
παιχτών του να ανταμείβεται.
«Θα ήταν άδικο αν δεν κερδίζαμε»,
τόνισε ο «Τράι», που συνέβαλε
τα μέγιστα για την ανατροπή των
δεδομένων, όπως είχαν διαμορφωθεί
από το 32΄, όταν ο Μπουονανότε,

Ζέτζιανγκ Λάιονς (Τσουν Γιανγκ): Γουέι 1, Ζιγκλόνγκ, Νταπένγκ 3, Χενάν
16 (3), Γαν Χάο 5, Ζιένγκ 6, Μινχούι 2, Γουέν, Πάργκο 10 (1), Χόλμαν 21
Παναθηναϊκός (Τζόρτζεβιτς): Χαραλαμπόπουλος 6 (1), Φώτσης 10 (2),
Διαμαντίδης 9 (1), Παπαγιάννης 2, Κούζμιτς 12, Ραντούλιτσα 11, Καλάθης
6, Φελντέιν 3 (6 ασ), Λούντζης, Καλαιτζάκης, Γιάνκοβιτς 11 (2), Πάβλοβιτς
13 (1).
«Στην άμυνα θα επικεντρωθούμε όλη τη χρονιά»
Στη δυσκολία προσαρμογής των παικτών μετά το κουραστικό ταξίδι, αλλά
και στη σπουδαιότητα της άμυνας εστίασε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού,
Σάσα Τζόρτζεβιτς, αμέσως μετά το νικηφόρο φιλικό με τους Ζέτζιανγκ
Λάιονς, στο πλαίσιο του Euroleague Basketball Asia Tour.
«Το σημερινό ήταν το φιλικό που είμαστε όλοι μαζί και οι παίκτες
αρχίζουν σταδιακά να καταλαβαίνουν ο ένας το παιχνίδι του άλλου», είπε
ο Τζόρτζεβιτς και συνέχισε: «Στην άμυνα δείξαμε σωστά δείγματα γραφής.
Άλλωστε σε αυτή θα επικεντρωθούμε όλη τη χρονιά.
»Οι αντίπαλοι είχαν κάποιους σπουδαίους παίκτες και μας υποχρέωσαν να
παίξουμε δυνατά για να πάρουμε τη νίκη. Επίσης ήταν δύσκολο για μας να
προσαρμοστούμε μέσα σε δύο μέρες μετά από ένα κουραστικό ταξίδι. Το
σημερινό ήταν ένα καλό παιχνίδι για προπόνηση».
Από την πλευρά του ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Σάσα Πάβλοβιτς,
είπε: «Ηταν ένα δύσκολο παιχνίδι για μας. Καταφέραμε να εξασφαλίσουμε
τη νίκη στο τέλος, καθώς οι αντίπαλοι έπαιξαν δυνατά και μας έκαναν
δύσκολη την αποστολή. Ηταν το δεύτερο παιχνίδι που είμαστε όλοι μαζί και
γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα. Το σημερινό ήταν ένα καλό τεστ και
είμαι χαρούμενος που κερδίσαμε».
Πηγή:ΤΑ ΝΕΑ
διαμαρτυρηθείς επίμονα για φάουλ
στο κέντρο του γηπέδου, επέτρεψε
στον Μερεμπασβίλι να κάνει
ανενόχλητος την επέλασή του, να
δώσει την πάσα στον Νέτο, ο οποίος
με σουτ έδωσε το προβάδισμα (1-0)
στη Βέροια.
Κι αν ο δεξιοπόδαρος Νέτο σκόραρε
με το... ζερβό, ο αριστεροπόδαρος
Μπουονανότε, στο 49΄, ισοφάρισε
με το δεξί, γκολ που είναι το τρίτο
του στο πρωτάθλημα.
«Δεν αξίζαμε να χάσουμε»,

σχολίασε ο τεχνικός της Βέροιας,
Χ.Γ. Γεωργιάδης, ενώ ο Π.
Μάνταλος, που επέστρεψε στην
αρχική ενδεκάδα ύστερα από 6,5
μήνες, παραδέχθηκε ότι η εικόνα
της ομάδας του ήταν μέτρια, αλλά
έδειξε και τις... προτιμήσεις του:
«Προτιμώ να μην παίζουμε καλά
και να νικάμε, παρά να συμβαίνει το
αντίθετο».
Πηγή: ΕΘΝΟΣ -AN.
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ
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Αναρωτιέμαι μερικές φορές............
Είμαι εγώ που σκέφτομαι καθημερινά ,πως η ζωή μου είναι μία;
Όλοι οι υπόλοιποι το ξεχνούν; Ή πιστεύουν πως θα έχουν κι άλλες,
πολλές ζωές, για να κερδίσουν τον χρόνο που σπαταλούν;
Ν’ αντικρίζεις τη ζωή με μούτρα. Να περιμένεις την Παρασκευή που
θα φέρει το Σάββατο και την Κυριακή για να ζήσεις. Κι ύστερα να
μη φτάνει ούτε κι αυτό, να χρειάζεται να περιμένεις τις διακοπές.
Και μετά ούτε κι αυτές να είναι αρκετές. Να περιμένεις μεγάλες
στιγμές. Να μην τις επιδιώκεις, να τις περιμένεις.
Κι ύστερα να λες πως είσαι άτυχος και πως η ζωή ήταν άδικη μαζί
σου.
Και να μη βλέπεις ,πως ακριβώς δίπλα σου συμβαίνουν αληθινές
δυστυχίες που η ζωή κλήρωσε σε άλλους ανθρώπους.
Σ’ εκείνους που δεν το βάζουν κάτω και αγωνίζονται.
Και να μην μαθαίνεις από το μάθημά τους.
Και να μη νιώθεις καμία φορά ευλογημένος που μπορείς να χαίρεσαι
τρία πράγματα στη ζωή σου, την καλή υγεία, δυο φίλους, μια αγάπη,
μια δουλειά, μια δραστηριότητα που σε κάνει να αισθάνεσαι ότι
δημιουργείς, ότι έχει λόγο η ύπαρξή σου.
Να κλαίγεσαι που δεν έχεις πολλά.
Που κι αν τα είχες, θα ήθελες περισσότερα.
Να πιστεύεις ότι τα ξέρεις όλα και να μην ακούς. Να μαζεύεις λύπες
και απελπισίες, να ξυπνάς κάθε μέρα ακόμη πιο βαρύς.
Λες και ο χρόνος σου είναι απεριόριστος.
Κάθε μέρα προσπαθώ να μπω στη θέση σου. Κάθε μέρα
αποτυγχάνω.
Γιατί αγαπάω εκείνους που αγαπούν τη ζωή. Και που η λύπη τους
είναι η δύναμή τους.
Που κοιτάζουν με μάτια άδολα και αθώα, ακόμα κι αν πέρασε ο
χρόνος αδυσώπητος από πάνω τους.
Που γνωρίζουν ότι δεν τα ξέρουν όλα, γιατί δεν μαθαίνονται όλα.
Που στύβουν το λίγο και βγάζουν το πολύ.
Για τους εαυτούς τους και για όσους αγαπούν.
Και δεν κουράζονται να αναζητούν την ομορφιά στην κάθε
μέρα, στα χαμόγελα των ανθρώπων, στα χάδια των ζώων, σε μια
ασπρόμαυρη φωτογραφία, σε μια πολύχρωμη μπουγάδα.
Όσο κι αν κανείς προσέχει
όσο κι αν το κυνηγά
πάντα, πάντα θα ‘ναι αργά
δεύτερη ζωή δεν έχει.

(Από Το Παράπονο, του Οδ. Ελύτη)

Irish Joke

Mary Clancy goes up to Father O’Grady
after his Sunday morning service, and she’s
in tears.
He says, “So what’s bothering you, Mary,
my dear?
She says, “Oh, Father, I’ve got terrible
news. My husband passed away last night.”
The priest says, “Oh, Mary, that’s terrible.
Tell me, Mary, did he have any last requests?”
She says, “That he did, Father.”
The priest says, “What did he ask, Mary?”
She says, “He said,’Please Mary, put down
that damn gun!”

Ανέκδοτα

οδηγός του τρένου τον βλέπει…και
φωνάζει:
– Ο κύριος με τη φαλάκρα και το
πούρο να βάλει το κεφάλι του μέσα.

Aνέκδοτα με τον ΤΟΤΟ Ο Πόντιος στο σινεμά
Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του
είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν
πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του
που έκανε δουλειές:
- Μαμά πες μου μια πρόταση.
- Ασε με τώρα δεν μπορώ. Ο Τοτός
τη γράφει. Μετά πηγαίνει στον
αδερφό του που έπαιζε ηλεκτρονικό:
- Αδερφέ μου πες μου μια πρόταση.
- Είμαι ο Μπάτμαν, ο Μπάτμαν, ο
Μπάτμαν.
Πάει και τη γράφει. Μετά πηγαίνει
στον πατέρα του που μιλούσε στο
τηλέφωνο:
- Μπαμπά, πες μου μια πρόταση.
- Ποιον εκείνο το χοντρό με τη
φαλάκρα;
Πάει και τη γράφει. Την άλλη μέρα
στο σχολείο ρωτάει η δασκάλα τον
Τοτό:
- Τοτό έγραψες τις προτάσεις;
- Ναι, κυρία.
- Για πες μου τις.
- Ασε με τώρα δεν μπορώ.
- Τοτό ποιον παριστάνεις;
- Είμαι ο Μπάτμαν, ο Μπάτμαν, ο
Μπάτμαν.
- Τοτό θα σε πάω στο διευθυντή.
- Ποιον εκείνο το χοντρό με τη
φαλάκρα;

Ο Τοτος στη βροχη
Λέει στο Τοτό η μητέρα του:
- “Τοτό, έλα μέσα βρέχει!”
Και ο Τοτός απαντάει:
- “Γιατί έξω τι κάνει;”

Η αριθμητικη
Ο δάσκαλος εξετάζει τον Τοτό
αριθμητική:
- “Τοτό πόσο κάνει 1+1;”
- “Κύριε να πάω στην τουαλέτα;”
- “Να πας Τοτό μου!”
Αφού επέστρεψε:
- “2 κύριε!”
- “Και πόσο κάνει 2+2;”
- “Κύριε να πάω στην τουαλέτα;”
- “Να πας Τοτό μου!”
- “4 κύριε!”
- “Μπράβο Τοτό! Και πόσο κάνει
3+3;”
- “Κύριε να πάω τουαλέτα;
- “Να πας!”
- “Δεν ξέρω κύριε, γιατί ο μανάβης
έχει κλείσει!”
***
Mητσάρας και ο Βαρδινογιάννης
Πάει ο Μητσάρας στα μπουζούκια
και βλέπει τον Βαρδινογιάννη. Τον
πλησιάζει και του λέει:
– Κύριε Βαρδινογιάννη, θέλω
να μου κάνετε μια μεγάλη χάρη.
Να, περιμένω την κοπέλα μου και
θα ήθελα να την εντυπωσιάσω.
Μπορείτε όταν έρθει να περάσετε
μπροστά από το τραπέζι μας και να
μου πείτε: – Για σου ρε Μητσάρα
φίλε μου;
– ʼσε μας ρε φίλε. Και που σε ξέρω
εγώ;
– Έχετε δίκιο Κύριε Βαρδινογιάννη.
Δεν με ξέρετε, μια εξυπηρέτηση
θέλω ο φτωχός. Δεν σας κοστίζει
τίποτα και για μένα σημαίνει πολλά.
Η κοπέλα μου θα με πάρει από καλό
μάτι για τις γνωριμίες που έχω.
– Ωραία, θα σου κάνω τη χάρη.
Κάτσε στο τραπέζι σου και όταν
έρθει, μετά από λίγο θα περάσω.
– Χίλια ευχαριστώ κύριε
Βαρδινογιάννη! Με σώζετε!
Κάθεται λοιπόν ο Μητσάρας
και λίγο αργότερα έρχεται και
η κοπέλα του. Τους πλησιάζει ο
Βαρδινογιάννης και λέει:
– Για σου ρε Μητσάρα! Τι κάνεις
φίλε μου;
Και του απαντάει ο Μητσάρας:
– Αϊ γαμήσου ρε μαλάκα, πάλι
δανεικά θέλεις;

Στο τρένο
Ήταν ένας άνδρας πάνω σε ένα
τρένο.
Εκείνη την στιγμή του ήρθε να χέσει
αλλά το τρένο δεν είχε τουαλέτες.
Έτσι αποφασίζει να βγάζει το
κώλο του έξω στο παράθυρο. Ο

Είναι ένας Πόντιος και πάει και
βλέπει μία ταινία για 10η φορά. Σε
μία σκηνή που ο ήρωας πέρναγε
από μία ριψοκίνδυνη αποστολή τον
ρωτάει ο διπλανός του:
– Θα αντέξει;
Και αυτός απαντάει:
– Ναι.
– Το έχεις ξαναδεί;
– Ναι!
Μετά από λίγο ο ήρωας πεθαίνει,
και ο διπλανός τον ξαναρωτάει:
– Μα καλά δεν μου είχες πει ότι
θα τα κατάφερνε; Είπες ότι είχες
ξαναδεί την ταινία!
– Ε, νόμιζα ότι θα είχε πια μάθει
από τα λάθη που έκανε τις άλλες
φορές…

Τα τρία πτώματα
Τρία πτώματα στο νεκροτομείο,
και τα τρία πτώματα αντρών,
και τα τρία με πλατιά χαμόγελα
στα πρόσωπά τους. Μπαίνει ο
αστυνόμος με έναν αρχιφύλακα να
πληροφορηθεί τι έγινε και πεθάνανε
όλοι τόσο… ευτυχισμένοι και ο
ιατροδικαστής τους εξηγεί:
– Μάλλον – Εγγλέζος, ετών 70.
Πέθανε από ανακοπή, ενώ έκανε
έρωτα με τη μαιτρέσα του, εξ ου και
το χαμόγελο.
– Φυσιολογικό, μουρμουρίζει ο
αστυνόμος και προχωρεί προς το
δεύτερο πτώμα.
– Σκότος, συνεχίζει ο
ιατροδικαστής. Κέρδισε £1000
στο λόττο, τις επένδυσε σε ουίσκι,
το ήπιε όλο και πέθανε απ το
πολύ οινόπνευμα. Γι αυτό είναι
χαμογελαστός.
– Δε μου κάνει εντύπωση, λέει ο
αστυνόμος και πάει παρακάτω.
– Ιρλανδός, συνεχίζει την…
ξενάγηση ο ιατροδικαστής.
Χτυπήθηκε από κεραυνό!
– Καλά, αλλά γιατί χαμογελάει;
απορεί ο αστυνόμος.
θα είχε την εντύπωση ότι τον
φωτογράφιζαν.

Ο Ποντιος Σαμουράι
Κάποτε οι Ιάπωνες αποφάσισαν
να κάνουν διαγωνισμό για τον
καλύτερο σαμουράι.
Κάλεσαν εκτός από τους ντόπιους,
και τους πιο ξακουστούς ξένους
σαμουράι, δηλαδή έναν Αμερικάνο,
έναν Ρώσο και έναν Πόντιο.
Αφού τελείωσαν την επίδειξη οι
ντόπιοι σαμουράι ήρθε και η σειρά
των ξένων.
Ξεκινάει ο Αμερικανός και φωνάζει
στους κριτές:
– Αφήστε ελεύθερη την σφήκα!
Ελευθερώνουν οι κριτές την σφήκα,
και αυτή αρχίζει να πετάει.
Ξαφνικά δίνει 2 σπαθιές ο
Αμερικάνος και την κόβει φέτες.
Οι κριτές του δίνουν 10.
Ξεκινάει ο Ρώσος και φωνάζει
στους κριτές:
– Αφήστε ελεύθερη την μύγα!
Ελευθερώνουν οι κριτές την μύγα,
και αυτή αρχίζει να πετάει.
Δίνει μία σπαθιά ο Ρώσος και την
κόβει σε φέτες.
Οι κριτές του δίνουν 10.
Ξεκινάει και ο Πόντιος:
– Αφήστε ελεύθερο το κουνούπι!
Ελευθερώνουν το κουνουπι, και
αυτό αρχίζει να πετάει.
Δίνει μια σπαθιά ο Πόντιος αλλά το
κουνούπι εξακολουθεί να πετάει.
Οι κριτές του δίνουν 0.
– Γιατί 0; φωνάζει τσαντισμένος ο
Πόντιος.
– Μα το κουνούπι ακόμα πετάει,
λένε οι κριτές.
– Μπορεί να πετάε ι, αλλά ρωτήστε
το… Μπορεί να γα....σει;

– Μπορώ και μυρίζω με το χέρι μου
που βρισκόμαστε.
– Αλήθεια; Ας δούμε λοιπόν. Που
είμαστε;
– Μμμ μυρίζω μακαρονάδα,
σίγουρα είμαστε Ιταλία.
Μετά από λίγο:
– Τώρα;< br>- Μυρίζω τυρί,
Ελβετία.
Και στο τέλος για να μην τα
παραλέμε:
– Που είμαστε αυτήν τη στιγμή;
– Όχι ρε γαμώτο! Μου έκλεψαν
το ρολόι! Πρέπει να είμαστε στην
Αλβανία.

Aπ’ το μπουκάλι
Ο Γιωρίκας συναντά στο δρόμο
ένα τζίνι που του λέει να κάνει μια
ευχή κι
αυτό θα την πραγματοποιήσει.
-Θέλω να κατουράω ουίσκι, λέει
αυτός.
-Μα είσαι σίγουρος; Μπορείς να
ζητήσεις λεφτά, πλούτη ότι θέλεις.
-Όχι εγώ θέλω να κατουράω ουίσκι.
Τι να κάνει το τζίνι, του
πραγματοποιεί την ευχή.
Πάει στο σπίτι ο Γιωρίκας, φωνάζει
την Σουμέλα:
-Γυναίκα, φέρε φιστίκια και δυο
ποτηράκια.
Τα φέρνει παραξενευμένη η
Σουμέλα.
-Τι τα θες; τον ρωτάει. Αφού δεν
έχουμε ποτά.
-Από σήμερα έχουμε όσο ουίσκι
θέλουμε, της λέει αυτός. Και
πραγματικά
γεμίζει τα ποτήρια ουίσκι.
Τσουγκρίζουν, πίνουν ένα, πίνουν
δύο, κάνουν
κέφι……κάνουν κι ένα παιχνιδάκι.
Το άλλο βράδυ τα ίδια.
-Γυναίκα, φέρε φιστικιά και δυο
ποτηράκια.
Κι έτσι περνούσαν τα βράδια
τους. Ένα βράδυ όμως το σκηνικό
άλλαξε.
-Γυναίκα, φέρε φιστικιά κι ένα
ποτηράκι.
-Ένα, γιατί ένα;
-Εσύ σήμερα θα πιεις απ το
μπουκάλι.

Η ξανθιά
-Μια ξανθιά αποφάσισε να κάνει
ένα τρελό πράγμα που δεν είχε
ξανακάνει, κα πηγαίνει στο
κατάστημα να αγοράσει μια κασέτα
βίντεο πορνό.
Ψάχνει, ψάχνει και βρίσκει
έναν τίτλο πολύ ερεθιστικό και
προκλητικό !!!
-Την παίρνει, πάει σπίτι της, ανάβει
κεριά, φοράει κάτι άνετο και βάζει
την κασέτα να παίξει.
Αλλά, τι κρίμα, η οθόνη δεν
εμφανίζει ΤΙΠΟΤΑ..
-Τηλεφωνεί, λοιπόν, στο κατάστημα
για να παραπονεθεί:
«Μόλις αγόρασα μια ταινία για
ενηλίκους και ΔΕΝ παίζει»
«Λυπούμαστε, μερικές έχουν
πρόβλημα, τι τίτλο πήρατε;»
Λέγεται: Head Cleaner»
(καθαριστής κεφαλής)

Oι κότες
Δύο κότες συζητούν.

Ο κοσμομυριστής

– Ξέρεις χρυσή μου, κάνω κάτι αυγά
σαν αχλάδια σε μέγεθος, τα παίρνει
το αφεντικό μου και τα πουλάει στη
λαϊκή 30 δραχμές !!

Πάνε δυο φίλοι σε ένα τρένο και
μετά από λίγη ώρα λέει ο ένας:
– Μιας και είμαστε σε αυτό το
τρένο για μέχρι να πάμε στον
προορισμό μας θα μας κάνει και τον
γύρο του κόσμου και εγώ έχω ένα
χάρισμα.
– Σώπα ρε μεγάλε! Τί χάρισμα έχεις;

– Εγώ χρυσή μου κάνω κάτι αυγά
μεγάλα σαν ροδάκινο λέει η άλλη.
Να φανταστείς ότι τα πουλάει το
δικό μου το αφεντικό 35 δραχμές!!
Οπότε της λέει με ειρωνεία η πρώτη
κότα:
– Μμμ …. σιγά μην σκίσω τον κώλο
μου για ένα τάλιρο ……!!!!!
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Comedy show

Greek Night after 10pm
Dance the Night away
with
ALPHA Video

Greek Night after 10pm
Dance the Night away
with
ALPHA Video

October 16th

October 16th

For Tickets call:
Elleni Asimakis 604-996-3331
Stamati Charalambidis 604-726-6978

.

For Tickets call:
Elleni Asimakis 604-996-3331
Stamati Charalambidis 604-726-6978

.

Doors open 7:30pm Show starts 8:30pm Greek Night after 10:pm
Tickets: Adults $50:00 Kids under 12 $35:00 After 10:00pm $20:00

.

.

Hellenic Community Centre
4500 ARBUTUS ST.
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MIA ΝΕΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΠΕΚΤΗΣΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΜΑΣ

Άνω: Άννα και Γιάννης Παπανικολόπουλος
Τον Μάϊο μήνα ένα νεαρό ζευγάρι Ελλήνων εγκαινίασε στο Λάγκλεη το νέο ελληνικό
Παντοπωλείο με ελληνικά, μεσογειακά προϊόντα για την εξυπηρέτηση της ελληνικής
παροικίας ιδιαίτερα την κοινότητα του Σούρεη, Λάγκλεη και περιχώρων. Βλέπετε δίπλα τα
προϊόντα που μπορείτε να βρείτε στο νέο αυτό παντοπωλείο που άνοιξε θα πρέπει όλοι να
τους βοηθήσουμε με πραγματική πατριωτική αγάπη.
Το Παντοπωλείο GREEK
PANTRY είναι μια θετική
εξέλιξη για την περιοχή του
Λάγκλεη, όπου μπορούν οι
ομογενείς να προμηθευτούν
ελληνικά και μεσογειακά
προϊόντα χωρίς να περνούν
γέφυρες και να οδηγούν
μεγάλες αποστάσεις.
Στο Παντοπωλείο GREEK
PANTRY θα βρείτε μια
αξιόλογη ποικιλία από
προϊόντα πρώτης ανάγκης
για τα καθημερινά σας
μαγειρέματα. Φερμένα από διάφορα μέρη της Ελλάδας κι επιλεγμένα ένα προς ένα, από
ένα νεαρό ζευγάρι, τον Γιάννη Παπανικολόπουλο και τη σύζυγό του Άννα. Θα χαρούν να
σας γνωρίσουν και να διαπιστώσετε και σεις τα επιλεγμένα καλύτερα προϊόντα της χώρας
μας που εισάγουν.
Κώστας Καρατσίκης

ΦΘΗΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

To ταξιδιωτικό γραφείο Omega Travel

Αφοσιωμένοι στο καθήκον με συνέπεια και σεβασμό
στην υπηρεσία τής παροικίας μας για 40 συνεχή χρόνια!
H Διεύθυνση και το προσωπικό εύχαριστεί την ομογένεια που μας προτιμεί
και σας ευχόμαστε καλό φθινόπωρο
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EΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015
(Συνέχεια από σελίδα 3)

να αναδειχθεί τρίτο κόμμα του
δημοκρατικού-ευρωπαϊκού τόξου.
Η Δημοκρατική Συμπαράταξη
είναι το πρώτο μεγάλο βήμα για
την δημιουργία του τρίτου πόλου
αναφοράς και προοπτικής των
δυνάμεων της δημοκρατικής,
μεταρρυθμιστικής, προοδευτικής
παράταξης, των δυνάμεων
της κεντροαριστεράς, του
δημοκρατικού σοσιαλισμού και της
σοσιαλδημοκρατίας.
Στην Δημοκρατική Συμπαράταξη,
το ΠΑΣΟΚ,όπως και η ΔΗΜΑΡ και
οι Κινήσεις Πολιτών,διατηρούν την
αυτοτέλειά τους με σεβασμό σ’ αυτό
που συμβολίζει και εκπροσωπεί ο
κάθε φορέας.
Στο πλαίσιο αυτό θα συνεχισθεί
η προσπάθεια συμπόρευσης και
συνεργασίας και με άλλες δυνάμεις
που βρίσκονται στον ευρύτερο
χώρο μας, με σεβασμό πάντα στην
αυτοτέλεια και την αυτονομία τους.
Σταύρος Θεοδωράκης
«Το Ποτάμι είναι πολύ μακριά
από τους στόχους του» ανέφερε ο
Σταύρος Θεοδωράκης σχολιάζοντας
του εκλογικό αποτέλεσμα. Όπως
είπε «πιστεύαμε ότι η χώρα
μπορούσε να αλλάξει πορεία
αλλά τελικά απ” ό,τι φαίνεται
επιστρέφουμε στον Γενάρη.
Ο ελληνικός λαός αποφάσισε
τη συνέχιση της παλιάς
κυβέρνησης». Ο επικεφαλής του
Ποταμιού ξεκαθάρισε ότι «δεν θα
συμμετέχουμε στην κυβέρνηση από
τη στιγμή που δεν έχουμε τη δύναμη
να καθορίσουμε τις εξελίξεις» και
πρόσθεσε αναφερόμενος στη στάση
που πρόκειται να τηρήσει το Ποτάμι
στην επόμενη Βουλή ότι «η ψήφος
μας κάθε φορά στη Βουλή δεν θα
καθορίζεται από κάποια προσωπική
αντιδικία ή τέλος πάντων από
κάποιο απωθημένο. Θα είναι
πάντα με βάση ποιο θεωρούμε ότι
είναι το κοινό καλό και ποιο είναι
το συμφέρον των περισσοτέρων
Ελλήνων». Τέλος, εξέφρασε την
ελπίδα ότι το Ποτάμι με το 4% που
του έδωσε ο ελληνικός λαός, θα
φανεί εξίσου χρήσιμο. Αναλυτικά η
δήλωση:
Πιστεύαμε ότι η χώρα μπορούσε
να αλλάξει πορεία αλλά τελικά
απ” ό,τι φαίνεται επιστρέφουμε
στον Γενάρη. Ο ελληνικός λαός
αποφάσισε τη συνέχιση της παλιάς
κυβέρνησης. Το Ποτάμι είναι
πολύ μακριά από τους στόχους
του και αυτό μας δημιουργεί τους
αναγκαίους προβληματισμούς
όσον αφορά τα λάθη και κυρίως
δημιουργεί τους αναγκαίους
προβληματισμούς σ” αυτούς
που ευθύνονται για τα λάθη, που
είναι ο επικεφαλής του. Το τι θα
αποφασίσουμε είναι ζήτημα που
θα κριθεί τις επόμενες μέρες. Σε
σχέση με τα σημαντικότερα που
απασχολούν τον ελληνικό λαό
-δηλαδή την πορεία της χώραςφοβόμαστε ότι δεν μπορούμε
να είμαστε αισιόδοξοι μ΄ αυτό
το εκλογικό αποτέλεσμα. Εμείς
θα είμαστε παρόντες στην
αντιπολίτευση βεβαίως, για να
επισημαίνουμε τις λογικές και
προοδευτικές λύσεις που έχει
ανάγκη αυτή η χώρα. Δώσαμε
άλλωστε και με το 6% μια σπουδαία
μάχη η οποία καθόρισε σε μεγάλο
βαθμό την παραμονή της χώρας
στην Ευρώπη. Ελπίζουμε με το
4% που μας δίνει αυτή τη φορά
ο ελληνικός λαός να φανούμε
εξίσου χρήσιμοι. Δεν θα πρέπει
να περάσει απαρατήρητο ότι
περίπου ένας στους δύο Έλληνες
δεν πήγε να ψηφίσει σ” αυτές τις
εκλογές και είναι κάτι που πρέπει
να απασχολήσει το σύνολο του
πολιτικού συστήματος.
Τι εννοείται ότι θα αποφασίσετε τις
επόμενες ημέρες;
Όταν κάτι δεν πάει καλά σ” ένα
κόμμα η ευθύνη βαραίνει κυρίως
τον επικεφαλής. Έχω επίγνωση
λοιπόν των ευθυνών μου και θα
συζητήσω με το κόμμα μου και
με τους βουλευτές τι θα πρέπει
να αλλάξει, τι θα πρέπει να γίνει
καλύτερο. Είναι ένα αρνητικό

αποτέλεσμα που θέλει από εμάς
μια συγκεκριμένη απάντηση προς
τον ελληνικό λαό. Θα πρέπει να
πω ότι νιώθω βαθιά υποχρέωση
στους πολίτες που άντεξαν αυτήν
τη πίεση, στους πολίτες που
επέμειναν και μας έδωσαν αυτό
το 4%. Είμαι βαθιά υπόχρεος
όταν μάλιστα είναι γνωστό ότι το
Ποτάμι δεν είναι ένα επαγγελματικό
κόμμα δεν έχει επαγγελματικά
στελέχη, δεν έχει μηχανισμούς
και αυτό φάνηκε ιδιαίτερα από
τα αποτελέσματα στην ελληνική
περιφέρεια. Όπως θα δείτε στην
ανάλυση των αποτελεσμάτων στην
Αθήνα το Ποτάμι παραμένει τρίτη
δημοκρατική δύναμη της χώρας,
αλλά ηττηθήκαμε στην περιφέρεια
και δεν μπορέσαμε να μεταδώσουμε
εκεί το μήνυμα μας. Και βέβαια το
μεγάλο ευχαριστώ -όπως είπα και
στην τελευταία μας συγκέντρωσηείναι για τους εθελοντές μας που
έδωσαν αυτή τη μάχη, κόντρα
στα προγνωστικά που θέλουν
τα κόμματα να πρέπει να έχουν
επαγγελματικούς στρατούς για να
πρέπει να επιβιώσουν.
Με τον κ. Τσίπρα μιλήσατε;
Δεν μίλησα με τον κ. Τσίπρα και
δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος
ιδιαίτερος λόγος να μιλήσουμε.
Έχει επιλέξει έτσι κι αλλιώς από
πριν ποια κυβέρνηση θέλει. Σε
κάθε περίπτωση εμείς είχαμε πει
ότι θα έχει αξία να συμμετέχουμε
σε ένα εγχείρημα μόνο αν είχαμε
τη δύναμη να το καθορίσουμε.
Δεν θα συμμετέχουμε σε μία
κυβέρνηση, έτσι κι αλλιώς, εάν δεν
έχουμε τη δύναμη να καθορίσουμε
τις εξελίξεις. Είναι βέβαια μια
επιτυχία. Του την αναγνωρίζω και
ελπίζω αυτή τη φορά να σκεφτεί
λίγο καλύτερα για τη χώρα γιατί
οι προηγούμενοι μήνες νομίζω
πως ήταν καταστροφικοί για ένα
πολύ μεγάλο τμήμα της ελληνικής
κοινωνίας. Η ανισότητα έγινε πολύ
πιο βαθιά. Ελπίζω όμως, και ο ίδιος
να βγήκε σοφότερος από αυτή την
εκλογική μάχη.
Η στάση σας στην Βουλή το
επόμενο διάστημα με τους
εφαρμοστικούς νόμους ποια θα
είναι;
Είμαστε ένα κόμμα της
αντιπολίτευσης αλλά είμαστε
και ένα κόμμα της Ευρώπης, της
λογικής και της προόδου. Άρα η
ψήφος μας κάθε φορά στη Βουλή
δεν θα καθορίζεται από κάποια
προσωπική αντιδικία ή τέλος
πάντων από κάποιο απωθημένο.
Θα είναι πάντα με βάση ποιο
θεωρούμε ότι είναι το κοινό καλό
και ποιον είναι το συμφέρον των
περισσοτέρων Ελλήνων. Είμαι το
κίνημα που πολύ γρήγορα πήρε
τις αναγκαίες αποστάσεις από
συμφέροντα κι από συντεχνίες κι
αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
Οι ψήφοι μας στη Βουλή θα είναι
κάθε φορά διαφορετικές. Δεν θα
είμαστε σ” ένα στρατόπεδο. Θα
αποφασίζουμε ανάλογα με το τι
προτείνει η κυβέρνηση κι ανάλογα
με το ποιο είναι το συμφέρον του
ελληνικού λαού.
Ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος
σας σ” αυτή την προεκλογική
εκστρατεία;
Δεν είμαι έτοιμος να πω ποιο
ήταν το μεγαλύτερο λάθος μας.
Δεν θεωρούμε ότι κάναμε ένα
μεγάλο λάθος. Προφανώς κάναμε
κάποια μικρά λάθη. Ίσως -και δεν
θέλω να κρυφτώ- η κοινωνία σε
μια περίοδο κρίσης, να μην έχει
τη δυνατότητα να εκτιμήσει με
ψυχραιμία τα πράγματα και να
δώσει ένα μεγαλύτερο προβάδισμα
στα κόμματα της λογικής και της
προόδου. Μας ανησυχεί η σύνθεση
της επόμενης Βουλής, μας ανησυχεί
ότι πολλοί άνθρωποι συνεχίζουν να
ψηφίζουν με τη λογική της πλάκας
και της απομόνωσης. Ελπίζω ότι
αυτό δεν θα είναι το καθοριστικό
για την πορεία της χώρας το
επόμενο διάστημα.
Συνεχίζεται να θεωρείτε την
κυβέρνηση θνησιγενή όπως την
είχατε χαρακτηρίσει πριν από τις

εκλογές;
Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή
πρέπει να κάνει πάρα πολύ σ”
ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό
διάστημα. Δεν αισθάνομαι καμία
σιγουριά όταν ξέρω ότι αυτή η
κυβέρνηση θα είναι ξανά στα
χέρια του κ. Τσίπρα και του κ.
Καμμένου. Παρ” όλα αυτά -σας
είπα- ελπίζω ως πολίτης ότι έχουν
διδαχθεί από το παρελθόν, ότι δεν
θα επιστρέψουμε στα λάθη του
παρελθόντος, στους κομματικούς
τους διορισμούς και στις αποφάσεις
που κυρίως αποσκοπούσαν στο
να ικανοποιηθούν οι κομματικοί
μηχανισμοί τους.
Ήταν έκπληξη το αποτέλεσμα αυτό;
Το αποτέλεσμα για εμάς ήταν
μια δυσάρεστη έκπληξη. Σας
ευχαριστώ.
Μιχαλολιάκος
Συναγωνιστές και Συναγωνίστριες,
Ελληνικέ Λαέ!
Από το κελί μου των Φυλακών
Κορυδαλλού,χαιρετίζω τη μεγάλη
νίκη του Εθνικιστικού Κινήματος.
Σύμφωνα με το αποτέλεσμα των
σημερινών εκλογών, η Χρυσή Αυγή
αναδεικνύεται στην Τρίτη πολιτική
δύναμη της χώρας, για δεύτερη κατά
σειρά εκλογική αναμέτρηση μετά
τις Ευρωεκλογές του Μαΐου του
2014. Και αυτό ενώ ευρίσκομαι,
τόσο εγώ όσο και οι Συναγωνιστές
- Βουλευτές και άλλα στελέχη της
Χρυσής Αυγής, παράνομα και άδικα
στη φυλακή επί ενάμιση έτος.
Αυτή τη μεγάλη νίκη την
πετύχαμε την ίδια στιγμή που δεν
μπορέσαμε να έχουμε μία ισότιμη
και δημοκρατική, όπως θέλουν να
λένε από το καθεστώς, εκλογική
αναμέτρηση. Αποκλεισμένοι απ’
όλους. Με έναν πόλεμο λάσπης και
συκοφαντιών απ’ όλους. Επιπλέον
όταν όλοι γνωρίζουν ότι είμαστε στη
φυλακή αθώοι και η μεγαλύτερη
απόδειξη γι’ αυτό είναι το περίφημο
βίντεο Μπαλτάκου, όπου κάποιοι
φρόντισαν να εξαφανίσουν από
την δημοσιότητα, όπου κάποιοι
φρόντισαν να μη γίνει καμία έρευνα
σχετικά μ’ αυτό.
Τρίτη πολιτική της χώρας η
Χρυσή Αυγή με την ηγεσία της
στην φυλακή, με παράνομο
αποκλεισμό από τα ΜΜΕ, με
προεκλογική εκστρατεία από ένα
καρτοτηλέφωνο. Έχουμε νωπή
τη λαϊκή εντολή να είμαστε στη
Βουλή, να εκπροσωπήσουμε τον
Ελληνικό Λαό, και όχι στη φυλακή.
Ελπίζουμε ότι δεν θα βρεθούν κι
αυτή τη φορά κάποιοι διεφθαρμένοι
πολιτικοί, οι οποίοι θα κάνουν
παρεμβάσεις στους δημόσιους
λειτουργούς, ώστε να παραμείνουμε
στην φυλακή.
Ασφαλώς και θα λάβουμε, αν
και εφόσον δεν ευδοκιμήσει η
πρώτη και η δεύτερη διερευνητική
εντολή, την εντολή σχηματισμού
κυβερνήσεως γιατί έτσι επιβάλλει ο
νόμος. Και για όσους δεν το ξέρουν,
είμαστε ακόμη υπόδικοι, δεν έχουμε
καταδίκη, είμαστε αθώοι, αλλά αυτό
το ένοχο και αμαρτωλό πολιτικό
σύστημα μας αμφισβητεί ακόμα και

το τεκμήριο της αθωότητας.
Θέλω να ευχαριστήσω τις χιλιάδες
των Αγωνιστών και Αγωνιστριών
της Χρυσής Αυγής, που έδωσαν
τον ωραίο αγώνα, εναντίον
όλων κυριολεκτικά σε αυτή την
προεκλογική περίοδο. Χωρίς
υλικά μέσα. Αποκλεισμένοι από
τα κανάλια των «νταβατζήδων»,
έχοντας να αντιμετωπίσουν όλους
κυριολεκτικά εναντίον μας. Όλοι
πολέμησαν, όλοι αγωνίστηκαν
για να μη βγει η Χρυσή Αυγή
τρίτο πολιτικό κόμμα και τελικά
ηττήθηκαν. Η Χρυσή Αυγή νίκησε.
Θέλω να χαιρετήσω και να
ευχαριστήσω από βάθους της
καρδίας μου τις εκατοντάδες
χιλιάδες των Ελλήνων και των
Ελληνίδων που ψήφισαν Χρυσή
Αυγή για να μπούνε οι κλέφτες στη
φυλακή, για να έρθουν οι Έλληνες
στην εξουσία. Που ψήφισαν την
Χρυσή Αυγή για τις θέσεις της.
Θέσεις για πολιτική κάθαρση, για
καταγγελία του Μνημονίου, για
τη διαγραφή του χρέους, για μία
επανεκκίνηση της πρωτογενούς
παραγωγής, για την εκμετάλλευση
του ορυκτού πλούτου της χώρας,
για να αντιμετωπιστεί το μεγάλο
εθνικό και κοινωνικό πρόβλημα
που είναι οι λαθρομετανάστες. Μας
ψήφισαν γιατί αντιστεκόμαστε,
γιατί δεν συμβιβαστήκαμε σε τόσο
δύσκολους καιρούς. Μας ψήφισαν
γιατί παραμένουμε όρθιοι σε έναν
κόσμο ερειπίων. Χαιρετίζω όλους
και αναφωνώ μαζί τους: Ζήτω η
Νίκη της Χρυσής Αυγής!
Οι εννέα προτάσεις Λεβέντη στον
Τσίπρα
Η ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ του
Βασίλη Λεβέντη έστειλε επιστολή
στον πρωθυπουργό προκειμένου να
τον συγχαρεί για την εκλογή του.
Στην επιστολή παραθέτει και τα 9
σημεία στα οποία έχει δεσμευτεί το
κόμμα απέναντι στους ψηφοφόρους
του.
1. Απόλυση υπαλλήλων της
Βουλής που προσλήφθηκαν με
συγγενικά κριτήρια (νυν και πρώην
βουλευτών)
2. Επιστροφή των αποσπασμένων
του δημοσίου στις υπηρεσίες που
ανήκουν οργανικά
3. Μείωση 50% του
μισθού όλων των αιρετών
(Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Πρωθυπουργός,βουλευτές και
υπουργοί, μητροπολίτες)
4. Μία σύνταξη,κατάργηση των
συμπληρωματικών και αυτή η μία
να μην υπερβαίνει τα 1.500€
5. Απαγόρευση σε κάθε
συνταξιούχο που παίρνει πάνω από
1000€ να εργάζεται
6. Εντοπισμός αργόμισθων του
δημοσίου, δήμων και ΔΕΚΟ και
απόλυσή τους
7. Κατάργηση συντάξεων των
εύπορων Ελλήνων, αν το εισόδημά
τους από άλλες πηγές είναι άνω των
3000€ μηνιαίως
8. Κατάργηση όλων των συντάξεων
όσων χρημάτισαν σε αιρετά κρατικά
αξιώματα
9. Πλαφόν 12 έτη, ήτοι τρεις
τετραετίες, για τη βουλευτική
θητεία και μείωση των βουλευτών

του κοινοβουλίου σε 200.
Λαϊκή Ενότητα: Γιατί χάσαμε
Η Λαϊκή Ενότητα παίρνει θέση για
την αποτυχία της στις εκλογές της
20ης Σεπτεμβρίου, με κείμενο που
δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο iskra.
gr.
Το άρθρο φέρει σαν τίτλο το: “Η
πύρρειος νίκη του Τσίπρα και η
αποχή”. Στο άρθρο, η αποτυχία
εισόδου στη Βουλή που έπεσε σαν
κεραυνός εν αιθρία, αποδίδεται σε
“ομολογημένο σχέδιο εγχώριου
και ευρωπαϊκού κατεστημένου,
με πολιτικό μακρύ βραχίονα τον
Αλ. Τσίπρα” το οποίο εκφράστηκε
σε “εκκαθάριση της κυβέρνησης
και του κόμματος από την
συνεπή αριστερή αντιμνημονιακή
του πτέρυγα και στη συνέχεια
εκκαθάριση της Βουλής από τις
αντιμνημονιακές δυνάμεις”.
Στις αντιμνημονιακές δυνάμεις
δεν εντάσσεται η Χρυσή Αυγή,
γιατί “αντιπροσωπεύει ένα
νεοναζιστικό μόρφωμα για το
οποίο η αντιμνημονιακή ρητορική
συνιστά μόνο το πρόσχημα για
τον εκφασισμό της κοινωνίας, ενώ
το ΚΚΕ, σε πολύ διαφορετική
όχθη, θεωρεί ότι το μνημόνιο –
αντιμνημόνιο είναι άνευ ουσίας και
το πραγματικό επίκαιρο διακύβευμα
είναι καπιταλισμός ή σοσιαλισμός
στο πρότυπο του “υπαρκτού”.
Όλα τα παραπάνω , βεβαίως,
είναι αληθινά αλλά ευτυχώς για
πολλούς λόγους είναι η μία όψη του
νομίσματος”, σημειώνει το άρθρο.
Στη συνέχεια αναλύει την “πύρρειο”
νίκη του Τσίπρα:
“Η νίκη Τσίπρα είναι μια πύρρειος
νίκη , η οποία υφαρπάχτηκε με
αντιδημοκρατικές εκλογές εξπρές
, χωρίς να μπορεί το «ΟΧΙ» να
οργανωθεί στοιχειωδώς και να
παλέψει. Και αυτή η εκτίμηση θα
αποδειχθεί γρήγορα στην πράξη.
Η νίκη Τσίπρα έγινε δυνατή μόνο
χάρις στην επιπλέον, κατά 7%,
«αποχή» του εκλογικού σώματος
στις 20 Σεπτέμβρη σε σχέση με τις
εκλογές του περασμένου Γενάρη.
Αυτό το 7% σίγουρα δεν είναι με τα
μνημόνια και τον Τσίπρα (ΣΥΡΙΖΑ
πια δεν υπάρχει, παρά ο «αρχηγός»
πρωθυπουργός και το πλήθος!) , αν
δεν τα σιχαίνεται και τα σιχτιρίζει.
Αν αυτό το 7%, αποτελούμενο
κυρίως από νέους και νέες, δεν
πήγε να ψηφίσει, αυτό, μάλλον
, οφείλεται στην απογοήτευση
μετά τις διαψεύσεις «σοκ» του
δημοψηφίσματος. Με το 7% στην
κάλπη σίγουρα το αποτέλεσμα και
η πολιτική εικόνα θα ήταν πολύ
διαφορετικά.
Η νίκη Τσίπρα είναι πύρρειος ,
επίσης, διότι τον τόπο αναμένει
από σήμερα ένας μνημονιακός
Αρμαγεδδών, όπως τόνισε ο Παναγ.
Λαφαζάνης στη δήλωσή του την
Κυριακή το βράδυ.
ΑΝΙΣΗ ΜΑΧΗ
Αυτό το «μνημονιακό» σοκ
ελάχιστα είχε συνειδητοποιήσει
ο λαός όταν πήγαινε στις κάλπες
να ψηφίσει , μιας και δεν είχε
(Συνέχεια στη σελίδα 19)
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«ξεφτιλίκι» άνευ προηγουμένου.

Άννα Στεφανοπούλου:
Η Ελληνίδα που εκδικήθηκε τον Β.Σόιμπλε και θα στοιχίσει στην Γερμανία 18 δισ.δολάρια σε
πρόστιμα!
του Θεόφραστου Ανδρεόπουλου

Δείτε τώρα πόσο «αξιόπιστη» είναι
και η γερμανική πολιτική ηγεσία. Το
γερμανικό υπουργείο Μεταφορών
αρνήθηκε σήμερα ότι γνώριζε πως
η Volkswagen χρησιμοποιούσε
τεχνολογία για να παραποιεί τις
μετρήσεις των εκπομπών ρύπων
παρόλο που μόλις πριν από μερικούς
μήνες παραδέχθηκε ότι γνώριζε

την ύπαρξη μιας γενικότερης
διαφοράς μεταξύ των τιμών που
καταγράφονται στις «δοκιμές» και
σε κανονικές συνθήκες οδήγησης,
«είπα, ξείπα» δηλαδή.
Πάντως στο Βερολίνο ο Β.Σόιμπλε
και η Α.Μέρκελ θα το «φυσάνε» και
δεν θα «κρυώνει». Τους ήρθε από
εκεί που δεν το περίμεναν…από μια
Ελληνίδα

Άνοιξε τις πύλες του το μεγαλύτερο
κτίριο του κόσμου στην Κίνα
Το μεγαλύτερο κτίριο του κόσμου βρίσκεται την Κίνα, στεγάζει χώρους
17,6 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων και είναι 20 φορές μεγαλύτερο
από την Όπερα του Σίδνεϊ
Πρόκειται για το Παγκόσμιο Κέντρο του Νέου Αιώνα στην πόλη
Τσενγκντού της νοτιοδυτικής Κίνας που εγκαινιάστηκε τη Δευτέρα.
Το έργο είναι φαραωνικό, οι αριθμοί σχεδόν απίστευτοι. 500 μέτρα
μήκος, 400 μέτρα πλάτος και 100 μέτρα ύψος.
Το Παγκόσμιο Κέντρο του Νέου Αιώνα είναι το μεγαλύτερο (για την
ακρίβεια, το ογκωδέστερο) κτίριο – μη ουρανοξύστης – στον κόσμο.

Μ

ία Ελληνίδα, η Αννα
Στεφανοπούλου, καθηγήτρια
μηχανολογίας στο Πανεπιστήμιο
του Michigan παιρνει εκδίκηση για
όσα υπέφερε ο λαός της από τον
Β.Σόιμπλε και την «παρέα» του,
αφού είναι αυτή που «ξεσκέπασε»
το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων
των εποχών (μέχρι το επόμενο
οι Γερμανοί έχουν δείξει ότι δεν
διαθέτουν «ταβάνι» σε τέτοια
ζητήματα).
Γνωστή για τις μελέτες της πάνω
στους κινητήρες αυτοκινήτων,
συνετέλεσε στην αποκάλυψη του
σκανδάλου, παρατηρώντας την
δυσκολία να συνδυαστεί η απόδοση
των κινητήρων με τόσο χαμηλούς
ρύπους. «Για να επιτευχθεί κάτι
τέτοιο, θα έπρεπε να έχουμε ένα
ολόκληρο χημικό εργοστάσιο στην
εξάτμιση», δήλωσε.
Δηλαδή τα αποτελέσματα που
έβλεπε δεν ταίριαζαν με την
ιπποδύναμη, εκεί κατανόησε ότι
κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά με
τις μετρήσεις.
Το σύστημα των Γερμανων
εστίαζε στο τιμόνι. Αν αυτό ήταν
εντελώς ακίνητο, όπως σε μία
μέτρηση καυσαερίων, έμπαινε σε
διαμόρφωση «χαμηλών εκπομπών».
Αν κινούταν, όπως στην κανονική
χρήση, ο κινητήρας δούλευε
κανονικά.
Οι πρώτες πραγματικές ενδείξεις
φάνηκαν το 2014 όταν το
πανεπιστήμιο της West Virginia
εξέτασε δύο diesel VW και ένα
BMW με το BMW να είναι το μόνο
που πέρασε τη δοκιμή εκπομπών!
Η ΕΡΑ, η υπηρεσία περιβάλλοντος
των ΗΠΑ ενημέρωσε την VW
αμέσως και η εταιρία υποσχέθηκε
να διορθώσει άμεσα το πρόβλημα.
Η μετοχή της VW έπεσε σχεδόν
25% μέσα σε λίγες ημέρες από την
αποκάλυψη του σκανδάλου
Η «παράβαση» αφορά όχι μόνον τα
500.000 οχήματα στις ΗΠΑ, αλλά
11.000.000 σε όλον τον κόσμο!
Το καλύτερο όμως έρχεται
στο τέλος η διοίκηση της VW
παραδέχτηκε ότι το θέμα ήταν σε
γνώση της από το 2014.
Φυσικά ως έχουσες έννομα
συμφέροντα δεν αποκλείεται να
εγείρουν απαιτήσεις απέναντι στην
VW και εταιρείες που έχασαν
πωλήσεις λόγω των χαμηλότερων
εκπομπών των μοντέλων της,
αφού η VW επέβαλλε «αθέμιτο
ανταγωνισμό» με «εξωπραγματικές»
μετρήσεις οδηγώντας εκατομμύρια
αγοραστών να επιλέξουν τα μοντέλα
της έναντι των αυτοκινήτων άλλων
εταιρειών.
Πρόκειται για τη σειρά
4κύλινδρων υπερτροφοδοτούμεων
πετρελαιοκινητήρων της εταιρίας,
που φορούν στις ΗΠΑ τα Golf,

Passat, Beetle, Jetta και Audi
A3, από το 2009 και μετά. Οι
πραγματικές εκπομπές καυσαερίων
των αυτοκινήτων αυτών είναι μέχρι
και 40 φορές μεγαλύτερες από
αυτές που έδειχναν οι μετρήσεις,
παραβιάζοντας ξεκάθαρα το νόμο
«Καθαρού Αέρα» (Clean Air act)!
Προσέξτε το νούμερο, σαράντα
φορές περισσότερο.
Αυτοί (οι Γερμανοί) μας «κουνάνε»
το δάχτυλο ολονών σαν χώρα ότι
είμαστε διεφθαρμένοι,τεμπέληδες
και απροσάρμοστοι στη νομιμότητα.
Ποιοι το λενε αυτό; Αυτοί που
η Siemens, η «ναυαρχίδα» της
γερμανικής βιομηχανίας έχει
«μαυριστεί» από τις ΗΠΑ μέχρι
την…Νιγηρία, εδώ είναι γνωστό
πόσο συμμετείχε στην διαφθορά του
ελληνικού πολιτικού συστήματος,
και σε όλες τις δίκες και τις ποινικές
διώξεις που ασκούνται κατά
φυσικών προσώπων και πολιτικών
(Άκη Τσοχατζόπουλου) εμπλέκονται
γερμανικές εταιρείες αμυντικού
υλικού.
Αυτοί λοιπόν θα έρθουν εδώ στην
Ελλάδα για να μας επιβάλλουν
να γίνουμε «άνθρωποι» και το
χειρότερο υπάρχουν πολλοί Έλληνες
μέσα στα κοινωνικά στρώματα που
«πάτησαν» την «μπανανόφλουδα»
του «καλού» Γερμανού που θα
μας φτιάξει «δομές» και «κράτος»,
αγνοώντας ίσως από την πολύ
παραπληροφόρηση, και την
προπαγάνδα εγχώριων ΜΜΕ, ότι
οι συγκεκριμένοι δεν έχουν κανένα
ηθικό δικαίωμα να μας «διδάξουν»
ΤΙΠΟΤΑ.
Σημειώνεται ότι όπως και στη
Siemens έτσι και στην VW το
σκάνδαλο αποκαλύφθηκε πάλι
στις ΗΠΑ. Δεν είναι σαφές κατά
πόσο αυτό είναι τυχαίο ή στις
ΗΠΑ υπάρχει κάποια προσπάθεια
αποστολής «μηνυμάτων»
δυσαρέσκειας στην γερμανική
ηγεσία ότι θα πρέπει να αρχίσει να
μαζεύεται μέχρι εκεί που φτάνει το
«πάπλωμά» της, άλλωστε θα φανεί
Εάν πάντως είναι ένα είδος
αμερικανικής επίθεσης στην
Γερμανία μετά τις κυρώσεις κατά
της Ρωσίας και τις σχεδιαζόμενες
κυρώσεις κατά της Κίνας για το
ζήτημα των χάκερς, τότε οι ΗΠΑ
ξεκινούν ανεδαφικούς πολέμους
κατά όλων των υπερδυνάμεων
του πλανήτη που είναι εξαιρετικά
αμφίβολο για το αν μπορούν να
τους κερδίσουν, οι εποχές της
απόλυτης παντοδυναμίας έχουν
παρέλθει. Έστω και έτσι όμως η
ζημιά στην εικόνα της Γερμανίας
είναι τεράστια. Η φήμη είναι σαν το
τζαμι έτσι και σπάσει…
Η EPA, η υπηρεσία περιβάλλοντος
των ΗΠΑ, ανακοίνωσε πως
ανακάλυψε ότι ένα σύνολο
αυτοκινήτων του VW Group
χρησιμοποιούσε εσκεμμένα
λογισμικό το οποίο ανίχνευε τις

προσπάθειες μέτρησης εκπομπών
καυσαερίων του οχήματος και το
έθετε σε μία διαμόρφωση «χαμηλών
εκπομπών» για να περνά με άνεση
τη μέτρηση.
Αποτέλεσμα της γερμανικής
«εξυπνάδας»: Μέχρι και 18 δισ. δολ
πρόστιμο! Αυτά τα ποσά θα έχουν
άμεσο αντίκτυπο στην γερμανική
οικονομία.
Φυσικά τίποτα δεν σταματάει εδώ
Η υπηρεσία προστασίας του
περιβάλλοντος της Καλιφόρνιας
(Carb) διεξάγει επίσης τις δικές
της έρευνες για τη Volkswagen, η
οποία είναι επίσης εκτεθειμένη σε
μαζικές αγωγές από αγοραστές των
αυτοκινήτων της οι οποίοι θεωρούν
ότι εξαπατήθηκαν.
Το σκάνδαλο αυτό, το οποίο έχει
προκαλέσει θύελλα στην Ευρώπη,
θα αποτελέσει εξάλλου μέσα στις
προσεχείς εβδομάδες το θέμα
μιας ακροαματικής συνεδρίασης
του αμερικανικού Κογκρέσου,
ανακοίνωσαν δύο βουλευτές που
είναι επικεφαλής της υποεπιτροπής
Ενέργειας και Εμπορίου της
αμερικανικής Βουλής των
Αντιπροσώπων, δηλαδή το θέμα
εξελίσσεται σε καθαρά πολιτικό, και
θα αγίξει είτε το θέλει είτε όχι την
ίδια την Α.Μέρκελ που θεωρείται
η «αγπαπημένη» της γερμανκής
βιομηχανίας.
Έρευνες άρχισαν επίσης στη
Γερμανία και την Ιταλία.
Το βρετανικό υπουργείο
Μεταφορών στέλνει επιτροπή στη
VW. Η κυβέρνηση της Βρετανίας
κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
διεξαγάγει έρευνα όσον αφορά τις
διαδικασίες ελέγχου των εκπομπών
ρύπων των αυτοκινήτων, μετά
την παραδοχή της γερμανικής
αυτοκινητοβιομηχανίας Volkswagen ότι εξαπάτησε τις ρυθμιστικές
αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής.
«Είναι ζωτικής σημασίας η κοινή
γνώμη να εμπιστεύεται τους
ελέγχους των εκπομπών ρύπων των
οχημάτων και καλώ την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να ερευνήσει το ζήτημα
αυτό θεωρώντας το κατεπείγον»,
ανέφερε ο υπουργός Μεταφορών
της Βρετανίας Πάτρικ Μακλάφλιν
σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Η
επιτροπή πρόκειται να συνομιλήσει
με στελέχη της εταιρείας στο
Wolfsburg και να δοθεί στα μέλη
της πρόσβαση σε διάφορα έγγραφα,
διευκρίνισε το υπουργείο σε
ανακοίνωσή του.
Ακόμα και η Νότια Κορέα
ανακοίνωσε ότι θα ελέγξει
τις εκπομπές ρύπων των
πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων
της Volkswagen και της Audi,

Θα στεγάσει γραφεία, αίθουσες συνεδριάσεων, ένα πανεπιστημιακό
συγκρότημα, δύο τεράστια εμπορικά κέντρα, δύο πολυτελή ξενοδοχεία
πέντε αστέρων,
ένα δίκτυο κινηματογραφικών αιθουσών, ένα «μεσογειακό χωριό», ένα
παγοδρόμιο και ένα «πειρατικό καράβι» ως παιδότοπο.
Περίπου 400.000 τετραγωνικά μέτρα είναι αφιερωμένα στα καταστήματα,
τα περισσότερα από τα οποία φιλοξενούν μάρκες πολυτελείας.
Παρ’ όλο που η Τσενγκντού απέχει περίπου χίλια χιλιόμετρα από τη
θάλασσα, το Παγκόσμιο Κέντρο του Νέου Αιώνα έχει ως θέμα τη
θάλασσα,
καθώς περιβάλλεται από ένα τεράστιο υδάτινο πάρκο στο οποίο
αντικατοπτρίζονται οι εξωτερικές του επιφάνειες, διαθέτει σιντριβάνια
και μια τεχνητή παραλία
η οποία στεγάζεται από κυματιστή οροφή. Τα ξενοδοχεία διαθέτουν 1.000
δωμάτια, όλα με θέα στη «θάλασσα».
«Πρόκειται για τη μικρογραφία μιας ωκεάνιας πόλης που χτίστηκε από
τον
άνθρωπο» λένε οι κινέζοι κατασκευαστές.
Αποκρύπτουν βέβαια το γεγονός ότι η ιλιγγιώδης οικονομική ανάπτυξη
της
Κίνας των «κόκκινων καπιταλιστών» έχει πολλές παρενέργειες, μια εκ
των οποίων είναι η τεράστια ρύπανση της ατμόσφαιρας.
Το παχύ στρώμα νέφους που συνήθως καλύπτει την πόλη Τσενγκντού
προκαλώντας μια ομιχλώδη ατμόσφαιρα στην περιοχή γύρω από το νέο
κτίριο-μαμούθ
θα αντιμετωπιστεί με μια νέα τεχνική: Το φως θα αντανακλάται με
τέτοιον τρόπο στις επιφάνειες και θα διαχέεται σε μεγάλο τμήμα του
εσωτερικού του,
που θα δίνει την εντύπωση ότι ο ήλιος «λάμπει» όλη την ημέρα –
επιτρέποντας παράλληλα τον έλεγχο τόσο της φωτεινότητας όσο και της
θερμοκρασίας σε όλους τους χώρους.
Το κτίριο είναι τόσο μεγάλο όσο περίπου 20 Οπερες του Σίδνεϊ ή τρεις
φορές το μέγεθος του μεγάρου του αμερικανικού Πενταγώνου στις ΗΠΑ.
Βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης της
Τσενγκντού, το οποίο σχεδιάστηκε από τη διάσημη βρετανο-ιρακινή
αρχιτεκτόνισσα Ζάχα Χαντίντ.
Οι υπεύθυνοι για την κατασκευή του Παγκόσμιου Κέντρου του Νέου
Αιώνα
ήλπιζαν να το ολοκληρώσουν εγκαίρως προκειμένου να φιλοξενήσει
ένα παγκόσμιο φόρουμ το οποίο διοργανώνεται από το αμερικανικό
περιοδικό «Fortune» και φιλοξενεί ετησίως στην Κίνα για δύο ημέρες
στις αρχές Ιουνίου προέδρους και διευθύνοντες συμβούλους μερικών από
τις μεγαλύτερες πολυεθνικές.
Παρ’ ότι δεν εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες αυτές, η κυβέρνηση της Κίνας
επιμένει στην προσπάθειά της να αναδείξει την πόλη Τσενγκντού ως την
οικονομική πρωτεύουσα της Δυτικής Κίνας. Το ΑΕΠ της Τσενγκντού
έφθασε στα 100 δισ. ευρώ ως το τέλος του 2012, σύμφωνα με τα κρατικά
μέσα ενημέρωσης, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση ανάμεσα στις πιο
εύπορες κινεζικές πόλεις.
«Το Παγκόσμιο Κέντρο του Νέου Αιώνα αποτελεί ένα τοπόσημο που
δεσπόζει στην περιοχή αλλά και σε όλον τον κόσμο προκαλώντας δέος»
δηλώνουν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, οι οποίοι έσπευσαν να
προκαταβάλουν τη «διεθνή σημασία» του νέου κτιρίου, προτού ακόμη
γίνουν τα εγκαίνιά του.
Για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών κατασκευάστηκε μια νέα γραμμή
του μετρό, ενώ ήδη έχουν αρχίσει οι εργασίες για την κατασκευή ενός
νέου διεθνούς αεροδρομίου στην περιοχή, το οποίο προβλέπεται να
λειτουργήσει το 2020
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Τι συζήτησαν Ομπάμα - Τσίπρας
στα δύο τετ α τετ τους
Τρίλεπτη συνάντηση «στα όρθια» με τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα
είχε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στη δεξίωση που παρέθεσε
ο Αμερικανός πλανητάρχης προς τιμήν των ηγετών κρατών
και κυβερνήσεων στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωμένων Εθνών.
Αυτό ισχυρίστηκε κυβερνητική πηγή, η οποία πρόσθεσε ότι η
τρίλεπτη συνομιλία διεξήχθη σε εγκάρδιο κλίμα. Η δεξίωση έγινε
στο ξενοδοχείο New York Palace και κράτησε περίπου δυο ώρες,
όσο διάστημα χρειάστηκε για να βγει η καθιερωμένη φωτογραφία
του αμερικανικού προεδρικού ζεύγους με όλους τους ξένους ηγέτες
και τις συζύγους αυτών. Στη δεξίωση συμμετείχε και ο Πρόεδρος
της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης με τη σύζυγό του Ανδρη. Όταν
ολοκληρωνόταν η διαδικασία της φωτογράφισης οι ηγέτες έφευγαν
από το ξενοδοχείο.
Σύμφωνα με την κυβερνητική πηγή, ο κ. Ομπάμα συνέστησε τον
Ελληνα πρωθυπουργό στη σύζυγό του Μισέλ, στην οποία φέρεται
να είπε ότι έχει κερδίσει απανωτά τις τελευταίες εκλογές.
Η πηγή είπε ότι από εκεί και πέρα, η συζήτηση στράφηκε στην
πολιτική και ο Πρόεδρος Ομπάμα φαίνεται ότι έχει τη βούληση να
στηρίξει την Ελλάδα τόσο στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων
όσο και στην επαναφορά της στην ανάπτυξη και στο θέμα του
χρέους.
Η πηγή είπε ότι ο Πρόεδρος Ομπάμα είπε στον κ. Τσίπρα ότι
κάποιοι φίλοι του πηγαίνουν συχνά διακοπές στην Ελλάδα. Η πηγή
δήλωσε ότι η τρίλεπτη συζήτηση περιλάμβανε το προσφυγικό και το
Κυπριακό.
Δήλωσε ακόμα ότι ο κ. Τσίπρας είχε και ένα τετ-α-τετ με τον
πρόεδρο των Σκοπίων Νικολά Γκρούεφσκι στον οποίο είπε να κάνει
βήματα πίσω για να επιλυθεί το θέμα της ονομασίας.
Σύμφωνα με την πηγή, ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε και ένα μικρό
διάλογο με το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας. Του είπαν ότι η
Ελλάδα είναι όμορφη χώρα και ότι στη χώρα μας πάνε για διακοπές
κάθε καλοκαίρι, συγκεκριμένα στο Πόρτο Χέλι, όπου έχουν σπίτι.
Του είπαν ότι οι ΕΛληνες αντιμετώπισαν με ψυχραιμία τα capital
controls. Ο κ. Τσίπρας τους απάντησε «να το πείτε στον Ρούτε, διότι
κάποιοι θα ήθελαν να μας διώξουν από το ευρώ».
Αστειευόμενοι του απάντησαν: «Όχι, διότι θα χάσουμε και το σπίτι
μας».
Πηγή: TO EΘΝΟΣ Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΝ ΗΞΕΡΑ ΠΟΣΟ ΖΩΑ
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΘΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ
ΑΠΟ ΔΕΚΑΝΕΑΣ
(Στρατηγός Γ. Κονδύλης)

			
O Γεώργιος Κονδύλης ηταν στρατιωτικός και πολιτικός. Το όνομα
του είναι συνδεδεμένο με αμέτρητα κινήματα που προκάλεσε ο ίδιος
ή συμμετείχε και άλλα τόσα που κατέστειλε. Πότε υποστηρικτής
του Βενιζέλου και πότε του Βασιλιά ανάλογα με τις καιροσκοπικές
του διαθέσεις, χωρίς καμία γνώση πολιτικής, οικονομικών και
δημόσοιας διοίκησης. Βουλευτής, Υπουργός, Πρωθυπουργός εως και
Αντιβασιλέας, έχει πολλές παροιμιώδεις φράσεις στο ενεργητικό του.
Όταν το 1935 ρώτησε το οικονομικό του επιτελείο πως θα έβγαιναν
από την κρίση, του έκαναν διάφορες προτάσεις. Αυτός επέλεξε αυτή
του να κόψουν επιπλέον χρήμα. Όταν του είπαν ότι το επιπλέον χρήμα
θα αύξανε τον πληθωρισμό απάντησε ‘Μα εμείς δεν θα το πούμε σε
κανένα’.
Η γνωστότερη είναι εκείνη που είπε μετά την επιτυχία του κινήματός
του εναντίον της δικτατορίας του Πάγκαλου: «Αν ήξερα πόσο ζώα
είναι οι Έλληνες, θα τους διοικούσα από δεκανέας.»
Ο Κονδύλης πέρα από την άγνοια των στοιχειωδών για την έννοια και
τη λειτουργία της Δημοκρατίας ήταν λαϊκός και πάντοτε ενεργούσε με
τις όποιες γνώσεις είχε με γνώμονα το καλό των λαϊκών στρωμμάτων.
Σαν στρατιωτικός και θάρρος είχε αλλά κυρίως είχε εξαίρετες
στρατηγικές ικανότητες και πάρα πολλές νίκες στο ενεργητικό του,
στον Μακεδονικό Αγώνα στους Βαλκανικούς πολέμους, στο Πρώτο
Παγκόσμιο πόλεμο, στις επιχειρήσεις στην Ουκρανία, στο μέτωπο
της Μικράς Ασίας. Μετά την κατάρρευση του μετώπου και την πλήρη
διάλυση του στρατού, ανέλαβε την αναδιοργάνωση της μεραρχίας
Κρήτης στον Έβρο σε χρόνο ρεκόρ για να έχει η Ελλάδα κάποια
επαναδιαπραγματευτική ικανότητα στη Λωζανη
H Ελλάδα χρεάζεται αλλαγή . .
Πόσο δίκαιο είχε ο Στρατηγός Γ. Κονδύλης στις αρχές της
δεκαετίας του 1930 όταν ξεστόμισε την θρυλική φράση.
ΑΝ ΗΞΕΡΑ ΠΟΣΟ ΖΩΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΤΟΥΣ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΑΠΟ ΔΕΚΑΝΕΑΣ !!!!
George Gekas

ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ
ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ
Γράφει η Δικηγόρος Αναστασία Μήλιου*
Τα τελευταία χρόνια το ΙΚΑ αποστέλει στους
ασφαλισμένους-συνταξιούχους καταλογιστικές πράξεις με
τις οποίες ζητάει από αυτούς να του επιστρέψουν ποσά
χιλιάδων ευρώ, που το ΙΚΑ τους κατέβαλε χωρίς να τα
δικαιούνται τα προηγούμενα χρόνια από εσφαλμένο δικό
του υπολογισμό.
Σύμφωνα με τον βασικό κανονισμό του ΙΚΑ «Κάθε παροχή
που καταβλήθηκε αχρεώστητα από το ΙΚΑ επιστρέφεται
εντόκως».
Οι συνταξιούχοι στην περίπτωση αυτή μόλις πραλαμβάνουν
πράξη τέτοιου περιεχομένου θα πρέπει να υποβάλουν
αμέσως ένσταση στο ΙΚΑ, αρνούμενοι την επιστροφή των
χρημάτων αυτών.
Αν δεν υποβάλουν την ένσταση μέσα στην τασσόμενη από
το νόμο προθεσμία, η οποία αναγράφεται και στην πράξη καταλογισμού, τότε χάνουν κάθε δικαίωμα και η
αξίωση του ΙΚΑ γίνεται απαιτητή και οφείλεται στο ακέραιο.
Η νομολογία των ελληνικών διοικητικών δικαστηρίων κρίνει ότι το ΙΚΑ δεν μπορεί να αναζητήσει τις
αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αν συντρέχουν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Η απόφαση 4554/2014 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών όμως, κρίνει ότι αντίκειται στην αρχή της
χρηστής διοίκησης η αναζήτηση περιοδικών ασφαλιστικών εισφορών από το ΙΚΑ μετά την πάροδο ευλόγου
χρόνου από την είσπραξή τους , που δεν μπορεί να είναι μικρότερος της πενταετίας, εκτός αν κριθεί αιτιολογημένα
ότι ο ασφαλισμένος τελούσε κατά την είσπραξή τους σε δόλο. Αν η αναζήτηση στρέφεται κατά προσώπου
διαφορετικού από τον εισπράξαντα, ο δόλος πρέπει να συντρέχει και στο πρόσωπο αυτού.
Όταν π.χ. ασφαλισμένος ελάμβανε το κατώτατο όριο σύνταξης από το ΙΚΑ αν και ήταν συνταξιούχος και
του ΤΕΒΕ, ο οποίος εν τω μεταξύ απεβίωσε και η χήρα αυτοβούλως γνωστοποίησε στο ΙΚΑ την ύπαρξη δύο
συντάξεων. Η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την πενταετία
αντίκειται στις αρχές της χρηστής διοίκησης.
Στην επίδικη περίπτωση με την απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ καταλογίσθηκε σε
βάρος συνταξιούχου ασφαλισμένης, το συνολικό ποσό των 22.376,21 ευρώ, που εισέπραξε αχρεωστήτως, κατά
το χρονικό διάστημα από 1/1/1997 μέχρι 31/3/2006, ο, ήδη αποβιώσας, σύζυγός της, συμπεριλαμβανομένου
και του ποσού των τόκων 5% (κεφάλαιο 17.901,33 ευρώ + τόκοι 4.474,8 ευρώ), με παρακράτηση του 1/4 της
μηνιαίας σύνταξής της.
Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 40 του α.ν. 1846/1951 (Α` 179), κάθε παροχή που καταβλήθηκε
αχρεωστήτως από το ΙΚΑ επιστρέφεται σ’ αυτό εντόκως. Εξάλλου, αντίκειται στην αρχή της χρηστής διοικήσεως
- γενική αρχή που ισχύει στο δίκαιο της κοινωνικής ασφαλίσεως και συμπορεύεται με τη διάταξη αυτή - η
αναζήτηση από τον ασφαλιστικό οργανισμό περιοδικών ασφαλιστικών παροχών μετά την πάροδο εύλογου
χρόνου από την είσπραξή τους, ο οποίος κρίνεται εκάστοτε αναλόγως των συνθηκών της συγκεκριμένης
περίπτωσης και πάντως, ελλείψει αντίθετης ρητής διάταξης, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε ετών, αν
οι παροχές αυτές έχουν μεν καταβληθεί αχρεωστήτως από τον ασφαλιστικό οργανισμό, ο ασφαλισμένος, όμως,
τις έχει εισπράξει καλοπίστως. Η αναζήτηση των παροχών αυτών επιτρέπεται μόνο εφόσον κριθεί ότι αυτός που
έχει εισπράξει τα αναζητούμενα ποσά τελούσε κατά την είσπραξή τους σε δόλο έναντι του οργανισμού, η κρίση
δε για τη συνδρομή του δόλου πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς. Αντίθετα, κατά την έννοια της αυτής διατάξεως,
επιβάλλεται η αναζήτηση από το ΙΚΑ των ποσών αυτών αν το διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της εισπράξεως
και της αναζητήσεως είναι μικρό, εκτός αν αυτός που έχει εισπράξει, παρανόμως, πλην καλοπίστως, τις χρηματικές
ασφαλιστικές παροχές, έχει επικαλεσθεί και αποδείξει ότι η επιστροφή τους στο Ι.Κ.Α. θα επιφέρει σε βάρος
του απρόβλεπτες και δυσμενείς για τη διαβίωσή του συνέπειες . Ο δόλος, που αποτελεί τη νομική βάση της
αναζήτησης και που πρέπει να βεβαιώνεται με πλήρως αιτιολογημένη κρίση, πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο
του εισπράξαντος, από τον οποίο αναζητείται κατ` αρχήν η αχρεωστήτως καταβληθείσα παροχή. Εάν, όμως, η
αναζήτηση στρέφεται κατά τρίτου προσώπου διαφορετικού από τον εισπράξαντα, ο δόλος πρέπει να συντρέχει
και στο πρόσωπο αυτού και, ειδικότερα, πρέπει να αποδεικνύεται ότι αυτός γνώριζε, επεδίωκε και συμμετείχε
στην παράνομη είσπραξη της παροχής. Εξάλλου, δόλια ενέργεια νοείται και η εκ μέρους του ασφαλισμένου
αποσιώπηση ουσιώδους πραγματικού γεγονότος, που θεμελιώνει την διακοπή της περαιτέρω καταβολής των
χορηγούμενων παροχών.
Με βαση όλα τα ανωτέρω το Δικαστήριο έκρινε ότι ναι μεν ο αποβιώσας σύζυγος της προσφεύγουσας,
λάμβανε δύο συντάξεις το άθροισμα όποιων υπερβαίνει τον περιορισμό της παρ. 14 περ.δ του άρθρου 29 του
αν 1846/1951, αλλα αφ’ετέρου αναφορικά με το δόλο του ότι η γενική υπόμνηση που αναφέρεται στο τρίμηνο
ενημερωτικό σημείωμα της υπηρεσίας για τους λόγους διακοπής της σύνταξης, δεν μπορεί να οδηγήσει, μόνη
αυτή, στο συμπέρασμα ότι ο ως άνω ασφαλισμένος τελούσε σε κακοπιστία και δολίως ελάμβανε παραλλήλως
με τη σύνταξη του ΤΕΒΕ την ανωτέρω σύνταξη του ΙΚΑ. Ούτε επίσης προκύπτει ότι το ΙΚΑ ζήτησε από τον
αποβιώσαντα ασφαλισμένο να δηλώσει, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μετά τη συνταξιοδότησή του από το
ΤΕΒΕ, αν λαμβάνει άλλη σύνταξη και, συνεπώς, αν αυτός κατέστη διπλοσυνταξιούχος κατά την έννοια του
νόμου. Εξάλλου, κατά τα κοινώς γνωστά, ενόψει της πολυπλοκότητας και της εκτεταμένης περιπτωσιολογίας
των διάσπαρτων διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας καθίσταται δυσχερές, αν όχι αδύνατο σε πολλές
περιπτώσεις, στον ασφαλισμένο να διακρίνει και να εντοπίσει από μόνος του το είδος και μέγεθος του
ασφαλιστικού του δικαιώματος ή τις συνέπειες παράλειψης ενεργειών του, στις οποίες πιθανόν δεν γνώριζε ότι
θα έπρεπε να είχε προβεί (ΣτΕ 154/2008, ΔΕφΑ 2362/1995). Για τους λόγους αυτούς το Δικαστήριο έκρινε ότι
στο πρόσωπο του αποβιώσαντος συζύγου της προσφεύγουσας, κατά το επίδικο χρονικό διάστημα (1-1-1997
μέχρι 31-3-2006), δεν συνέτρεχε το στοιχείο του δόλου, η συνδρομή του οποίου αποτελεί, σε κάθε περίπτωση,
νόμιμη βάση αναζήτησης, ως αχρεωστήτως καταβληθεισών περιοδικών χρηματικών παροχών. Επιπροσθέτως
και η προσφεύγουσα αυτοβούλως γνωστοποίησε στο διάδικο Ιδρυμα την ύπαρξη δύο συντάξεων (με την αίτησή
της, ενώ από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει ότι έχει προβεί σε άλλη δόλια ενέργεια κατά του ΙΚΑ.
Το Δικαστήριο λοιπόν έκανε δεκτή την προσφυγή για τις καταβλημένες παροχές του ΙΚΑ που έλαβε αχρεωστήτως,
πλην καλοπίστως, ο σύζυγός της προσφεύγουσας το χρονικό διάστημα από 1.1.1997 έως 31.12.2001, δηλαδή
μετά την πάροδο από την είσπραξή τους χρονικού διαστήματος, ,εφόσον υπερβαίνει την πενταετία και αντίκειται
στις αρχές της εύρυθμης και χρηστής Διοίκησης.
Όσον αφορά τις συντάξεις που εισπράχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2002 έως 31.3.2006, δηλαδή
σε χρονικό διάστημα που δεν αφίσταται πολύ από το χρόνο αναζήτησής τους, ενόψει του δεν προσκομίστηκαν
συγκεκριμένα στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται πως η επιστροφή του ένδικου ποσού θα έχει απρόβλεπτες
και δυσμενείς για την διαβίωσή της προσφεύγουσας συνέπειες, το Δικαστήριο έκρινε ότι νομίμως διατάχθηκε η
εν λόγω επιστροφή, με παρακράτηση μάλιστα του 1/4 της καταβαλλόμενης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μηνιαίας σύνταξής
της, το οποίο εξάλλου, ενόψει του περιορισμένου ποσού τη σύνταξης αυτής, δεν είναι ικανό να επηρεάσει
σημαντικά τη διαβίωση της προσφεύγουσας η οποία ανερχόταν σε ποσό άνω των 1.600 ευρώ μηνιαίως.
Αναστασία Μήλιου
Δικηγόρος Παρ’Εφέταις
Τηλ. 6945-028153
e-mail: natmil@otenet.gr, info@legalaction.gr
www.legalaction.gr
fb: Αναστασία Μήλιου
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O Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,στη Σύνοδο Κορυφής
των Ηνωμένων Εθνών για την Αναπτυξιακή Ατζέντα 2015
Τσίπρας:Το ζήτημα του χρέους να αντιμετωπιστεί ως μια διεθνής πρόκληση
O Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, βρίσκεται στη Νέα Υόρκη λίγες ημέρες μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της 20ης
Σεπτεμβρίου που τον ανέδειξε για δεύτερη φορά πρωθυπουργό, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της 70ης
Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Στην ανάγκη να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του χρέους ως μια διεθνής πρόκληση αναφέρθηκε στη Σύνοδο Κορυφής
των Ηνωμένων Εθνών για την Αναπτυξιακή Ατζέντα 2015. Tάχθηκε υπέρ ενός παγκόσμιου και ευρωπαϊκού
οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος, που θα ευνοεί την ανάπτυξη και υπογράμμισε την ανάγκη η
Eλληνική κρίση να λειτουργήσει διδακτικά στο μέλλον.
Ομιλία του πρωθυπουργού Α. Τσίπρα στη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ
Κυρίες και κύριοι, Είναι πολύ σημαντικό, ότι η «Αναπτυξιακή
ατζέντα για μετά το 2015» αντιμετωπίζει τις αλληλένδετες
προκλήσεις της εξάλειψης της φτώχειας και της επίτευξης της
αειφόρου ανάπτυξης, καθιερώνοντας ένα ενιαίο σύνολο νέων
στόχων που απαιτούν ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική,
κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της ανάπτυξης.Όμως, τα
ερωτήματα παραμένουν.
Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα επόμενα δεκαπέντε
χρόνια δεν θα επαναλάβουμε τα ίδια λάθη με τα προηγούμενα
δεκαπέντε, ή τα δεκαπέντε πριν από αυτά;
Γιατί συμβαίνει τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια, να μιλάμε
όλο και περισσότερο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλειψη
της φτώχειας, και ακόμη οι προκλήσεις σε επίπεδο ασφάλειας,
οικονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος που αντιμετωπίζουμε
σε παγκόσμιο και σε περιφερειακό επίπεδο, να παραμένουν ίδιες,
ή να επιδεινώνονται ακόμα περισσότερο;
Η εμπειρία μας στην Ελλάδα θα μπορούσε να είναι διδακτική.
Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο τριών επικαλυπτόμενων
κρίσεων
Μιας οικονομικής κρίσης στην Ευρωζώνη ως αποτέλεσμα
νεοφιλελεύθερων πολιτικών επιλογών που οδήγησαν σε μείωση

25% του ΑΕΠ μας.
Μιας κρίσης ασφάλειας, λόγω της αυξανόμενης αστάθειας σε περιοχές γύρω από την Ελλάδα, στη Βόρεια Αφρική,
τη Μέση Ανατολή και τη Μαύρη Θάλασσα.
Και μιας προσφυγικής κρίσης, που εκδηλώνεται με την μαζική μετανάστευση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, οι
οποίοι αναζητούν μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη.
Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, πρέπει να ορίσουμε και να κατακτήσουμε στόχους, όπως αυτοί που
συζητάμε σήμερα.
Αλλά η εμπειρία μας στην Ελλάδα δείχνει ότι αυτό δεν είναι αρκετό.
Καμία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα, στην Ευρώπη ή ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο,
δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απλώς βάζοντας στόχους και αφήνοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούμε
ανέπαφο και χωρίς συζήτηση.
Δεν μπορούμε να μιλάμε ουσιαστικά για βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες ή για δανεισμό στις ανεπτυγμένες,
εκτός αν αντιμετωπίσουμε το ζήτημα του Χρέους σαν μια διεθνή πρόκληση, στο επίκεντρο του παγκόσμιου
χρηματοπιστωτικού μας συστήματος.
Σε όλα τα φόρα, συμπεριλαμβανομένου και αυτού εδώ, θα πρέπει να μιλήσουμε για το πώς η αναδιάρθρωση ή
αναδιαμόρφωση του, μπορεί να συνδεθεί με την ανάπτυξη.
Η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι η αναδιάρθρωση του χρέους είναι αναγκαία για την ανάπτυξη, ακόμη και για τις
ανεπτυγμένες χώρες, όπως συνέβη για τη Γερμανία το 1953.
Δεν μπορούμε να μιλάμε για εξάλειψη της φτώχειας και της ανεργίας, εκτός αν μπορούμε να συζητήσουμε για το
πώς θα χτίσουμε ή θα βελτιώσουμε κράτη πρόνοιας αντί να τα καταστρέφουμε.
Πρέπει να απομακρυνθούμε από τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη ότι οι αγορές είναι ο μοναδικός κατανεμητής πόρων
στην οικονομία.Και δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ένα σταθερό φορολογικό σύστημα στη βάση ενός παγκόσμιου
χρηματοπιστωτικού συστήματος που ενθαρρύνει τους φορολογικούς παραδείσους και την δημιουργία off shore
εταιρειών.Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, παρά μόνον
εάν οι δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις διατηρούν το δικαίωμα να
αποφασίζουν για αυτό.
Μια βιώσιμη οικονομική ατζέντα μπορεί να θεμελιωθεί μόνο σε ένα
οικονομικό, χρηματοπιστωτικό και πολιτικό περιβάλλον που ευνοεί την
ανάπτυξη.Και η Ελλάδα, ως πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή της, θα
προωθήσει με συνέπεια και θα υποστηρίξει όλες τις προσπάθειες για ένα τέτοιο
παγκόσμιο και ευρωπαϊκό οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα.Ένα
σύστημα που θα επιτρέψει στην Ατζέντα μας να ακμάσει μέσα στα επόμενα 15
χρόνια, αντί να ασφυκτιά, όπως έκανε τα τελευταία 30.
Αυτό δεν θα είναι εύκολο.
Όπως είπε και ένας μεγάλος οικονομολόγος, «η δυσκολία δεν έγκειται τόσο
στο να αναπτύξεις καινούριες ιδέες, όσο στο να ξεφύγεις από τις παλιές.»
Σας ευχαριστώ πολύ.

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ

Τ

ι θα έλεγαν σήμερα οι πρωτεργάτες της ΕυρωπαΊκής ‘Ενωσης, όπως
ο Μιτεράν, ο Κόλ, ο Σμιτ, ο γέρος Καραμανλής και όλοι οι άλλοι που
είχαν οράματα πολύ διαφορετικά από αυτά που διαδραματίζονται σήμερα.
Φυσικά στη σημερινή ζωή της Ελλάδας με την βοήθεια της τεχνολογίας
έγινε μεγάλη ανάπτυξη, θεσμοθετήθηκαν εργατικοί νόμοι. συλλογικές
συμβάσεις, ασφαλιστικά συστήματα. συντάξεις. διακοπές, ρεπό, νυχτερινά,
εξαήμερα εργασίας και τόσα άλλα.
Σήμερα όμως στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Δυστυχώς ντόπιοι
και ξένοι μετέτρεψαν την ζωή σε βρώμικά κέρδη. Η νεολαία ζει στο αβέβαιο
μέλλον, την ανεργία, χωρίς οράματα ανάπτυξης, χωρίς καν το αυτονόητο
της δημιουργίας οικογένειας.
Εμείς οι Έλληνες ας μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο
που είναι θησαυρός από μόνος του. Η γη μας παράγει τα πάντα, ο ήλιος
μας, φτιάχνει τα πάντα. Το υπέδαφός μας είναι πλόυσιο σε θησαυρό. Ο
τουρισμός και τα θέλγητρά του πρωτοστατούν παγκοσμίως. Το κλιμα μας
η ιδιοτροπία μας δημιουργεί νέους επιστήμονες που διαπρέπουν σε όλα τα
επιστήμια και νοσοκομεία.
Η Ελλάδα σήμερα χρειάζεται Έλληνες όπως Βαρβάκη και Σίνα, Ζάππα
και Γεώργιο Αβέρωφ, που δεν θα αφήσουν τα πλούτη της χώρας μας να
τα πάρουν οι ίδιοι απατεώνες και τοκογλύφοι, οι πολυεθνικές και τα ξένα
αρπακτικά. Αλλά ας ελπίζουμε ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν και θα
βρεθούν ΈΛΛΗΝΕΣ που τους περισσεύουν χρήματα, όχι για να τα τρίψουν
στα μούτρα των τοκογλύφων, αλλά για να δημιουργήσουν τη νέα ανάπτυξη
που τόσο έχει ανάγκη η Ελλάδα.
Πιστεύω ότι η ομορφιά της χώρας μας και ο καλός, φιλόξενος και
προοδευτικός Έλληνας, θα υπερτερήσουν από την κατήφεια και το σημερινό
ρεζιλίκι και θα ξαναβρούμε την χαμενη περηφάνιά μας.
Κ.Κατατσίκης

Η ομογενής Βασιλική-Μπέτυ Καντρέλ
στέφθηκε Μis America 2016
Η Ελληνοαμερικανίδα Βασιλική–Μπέτυ Καντρέλ
το βράδυ του Σαββάτου (11/9/2015) αναμετρήθηκε
με 51 άλλες Μις από όλες τις πολιτείες των
ΗΠΑ και στέφθηκε «Μiss America 2016». Ο
διαγωνισμός διεξήχθη στο Ατλάντικ Σίτικαι η
ομογενής εντυπωσίασε τους κριτές και το κοινό
όχι μόνο με την ομορφιά της αλλά και με τα
επιτεύγματά της, ως μια ανερχόμενη τραγουδίστρια
της Οπερα.
Η ομογενής είναι 21 ετών απόφοιτος Σχολής
Καλών Τεχνών και πήρε το όνομα της Ελληνίδας
γιαγιάς της,Βασιλικής.Η 21χρονη γεννήθηκε στην
πολιτεία της Τζόρτζια και κατέκτησε με την ομορφιά της όλη την Αμερική!
Η Μπέτυ Καντρέλ εκτός από τον τίτλο της “Μiss America” και μία
υποτροφία 50.000 δολαρίων
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

Η ΕΒΙΤΑ ΠΟΥ ΝΙΚΗΣΕ ΤΑ ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΙΑ
Συγγραφέας & Εικονογράφος: Κωστής Α.
Μακρής
Σειρά: Σπουργιτάκια
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ
«Τι είναι τα Αποθαρρύνια;», ρωτά τον
παππού η Εβίτα. Κι εκείνος της απαντά:
«Κάτι αχώνευτα καλικαντζάρια που
συνέχεια μας αποθαρρύνουν». Κι όλο λέει
ο παππούς ιστορίες κι η Εβίτα γελά. Όμως
μέσα από τις ιστορίες του παππού μαθαίνει
να νικά τους φόβους της. Και το κυριότερο,
παίρνει αποφάσεις και τις πετυχαίνει.
Άλλωστε δεν είναι μια οποιαδήποτε μέρα.
Είναι η «Επέτιόζμας», η μεγάλη γιορτή του
παππού και της γιαγιάς, Ή μήπως η γιορτή της γιαγιάς; Αφού όλες οι γιορτές
δικές της είναι.
Μια ιστορία γλυκιά σαν τούρτα, σαν πάστα φλόρα και σαν
γαλακτομπούρεκο μαζί. Και μια ιστορία τόσο γλυκιά μόνο καλοφάγωτη
μπορεί να είναι!
Ο ΒΟΡΑΚΑΣ, Ο ΚΟΡΑΚΑΣ ΚΑΙ Η ΣΟΝΑΤΑ ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ
Συγγραφέας: Γεωργία Γαλανοπούλου
Εικονογράφηση: Βαγγέλης Παυλίδης
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ
Σ’ αυτή την ιστορία, θα γνωρίσουμε τη Φανή, που είναι του δίκιου η φωνή.
Θα μάθουμε τη λέξη Πλεονεξία αλλά
και για τον Βόρακα που ήθελε να κάνει
περιουσία. Δέντρα θα κοπούν, καράβια θα
φτιαχτούν και δυστυχώς δεν θα υπάρχει
σωφροσύνη και ούτε λίγη καλοσύνη. Κι
όλα αυτά τα τρομερά έχουν επιπτώσεις,
φυσικά. Κάτι λείπει, μα τι είναι αυτό; Μια
λεξούλα, όμοια με θησαυρό.

Γάτα θα κάνει εγχείριση αλλαγής
φύλου!
Η Mittens είναι μια
χαριτωμένη γάτα από τον
Καναδά που έχει όμως μια
ιδιομορφία, όσο και αν
ακούγεται απίστευτο, είναι
ερμαφρόδιτη.
Η ιδιοκτήτρια της γάτας
δεν είχε ιδέα για το τι
συνέβαινε στο αγαπημένο
της κατοικίδιο, μέχρι τον
περασμένο Οκτώβριο που
την πήγε στον κτηνίατρο για
μια εξέταση ρουτίνας.
Η γυναίκα έμεινε έκπληκτη
όταν ο γιατρός της
ανακοίνωσε ότι η γάτα της
ήταν ερμαφρόδιτη και για
λόγους υγείας και όχι βέβαια
αισθητικής, θα έπρεπε να υποβληθεί σε επέμβαση αλλαγής φύλου.
Η Colleen Clarke-Murphy, ιδιοκτήτρια της γάτας, επιθυμούσε το κατοικίδιό της να είναι θηλυκό, αλλά
ο γιατρός πρότεινε ότι ήταν καλύτερα για το ζώο να διατηρηθούν μόνο τα αρσενικά γεννητικά του
όργανα.
Η επέμβαση έχει κόστος 1.300 ευρώ, αλλά η Colleen είναι αποφασισμένη να τα δώσει προκειμένου
η γάτα της να έχει το σωστό φύλο, αλλά και την υγεία της, αφού σύμφωνα με τον κτηνίατρο το ζώο
αντιμετώπιζε προβλήματα στο έντερο και στο ουροποιητικό σύστημα ως αποτέλεσμα των διπλών
γεννητικών οργάνων.
Η ιδιοκτήτρια της γάτας ανέφερε ότι η κόρη της την πήγε στο σπίτι, όταν την βρήκε αδέσποτη να
περιφέρεται στον δρόμο και υποστήριξε ότι άσχετα με την επέμβαση αλλαγής φύλου,η γάτα της είχε
πάντα «διπλή προσωπικότητα».

Μια ιστορία αλληγορική που πίσω
από τις λέξεις κρύβει νοήματα μεγάλα.
Δεν χρειάζονται πολλά για να αλλάξει
ο κόσμος μας. Μόνο μια φωνή που να
αναζητά το δίκιο. Είναι θρύλος ή μήπως
είναι αλήθεια; Ένα βιβλίο όμοιο με Σονάτα
και οι εικόνες του πίνακες ζωγραφικής.

ΠΟΙΗΜΑ

Το κρύο του πόνου
Φεύγω με το δαδί της προσμονής σβηστό
Με ένα αχ σακατεμένο, πληγωμένο και
έτοιμο να παραδοθεί στην σκλαβιά του θανάτου
Φεύγω με ένα σακί στον ώμο
γεμάτο χλευαστικά βλέμματα,
πικρόχολα σχόλια και σιχαμερές σκέψεις για όνειρα
που ποτέ δεν βύζαξαν πραγματικότητα
Φεύγω με το δάκρυ κρυσταλλωμένο
βαδίζοντας το κρύο του πόνου
Κι ενώ μαδάς τα πέταλα μιας άτυχης μαργαρίτας κομμάτια πετάω απ' την καρδιά μου
με την ελπίδα πως θα ρθεις να με βρείς...

12.000.000 τουρίστες
στην Ελλάδα σε επτά
μήνες
Τα 12 εκατομμύρια άγγιξε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε τη χώρα μας στο επτάμηνο Ιανουαρίου
Ιουλίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο
Ιανουαρίου-Ιουλίου 2015 αυξήθηκε κατά 14,2% και διαμορφώθηκε στις 11.974 χιλιάδες ταξιδιώτες, έναντι
10.487 χιλιάδων ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2014...
Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα τα έσοδα από τον τουρισμό να αυξηθούν εφέτος κατά 6,2% στα 6,7 δισ.
ευρώ.

Τούτο οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση κατά 10,2% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28,
οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4.200 εκατ. ευρώ, και δευτερευόντως στην αύξηση κατά 1,2% των εισπράξεων
από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.610 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 2.504
εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 1,2%, και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της
ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 27,0% και διαμορφώθηκαν στα 1.696 εκατ. ευρώ.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ
ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΡΟΔΟΥ

Ο γείτονάς μου στην Ελλάδα, ο Μανώλης Μιχαλάκης είναι έργολάβος και
πριν την κρίση είχε μια οικονομική άνεση είχε την αξιοπρέπειά του στην
τοπική κοινωνία. Είχε αναλάβει εργολαβικές εργασίες όπως δείχνει και η
φωτογραφία από έργα του που πολλοί ακόμη μιλούν για την εργασία του.

Ο κύριος στην άνω φωτογραφία είναι γνωστός σε πολλούς ομογενείς στο Βανκούβερ. Ήταν διπλωματούχος
Δάσκαλος από την Ελλάδα και δίδαξε στα απογευματινά σχολεία στο σχολείο ΣΩΡΑΤΗΣ και λίγο στο σχολείο
ΓΚΟΡΔΟΝ στο Κιτσιλάνο. Είναι ο Δημήτρης Μαλωνάς από την Ρόδο στη φωτογραφία είναι με τήν σύζυγό του
Άννα, Διευθύντρια στην Εφορία Ρόδου. Ο Δημήτρης είναι συνταξιούχος και κάθε χρόνο που συναντιόμαστε στη
Ρόδο, στη σηζήτηση που κάνουμε θυμάται, ονόματα μαθητών και γονέων και πολύ θα ήθελε να είχε μια επαφή
μαζί τους. Με παρακάλεσε να δημοσιεύσω το τηλέφωνό του και θα χαρεί να μάθει νέα για τους μαθητάς του και
για γονείς που είχε γνωρίσει στο Βανκούβερ. Τηλέφωνο οικίας: 22410-34052 και το κινητό:6979079381.

Αριστερά:

Η οικονομική όμως κατάσταση της πατρίδας μας τον έφερε σε δυσκολία
με αποτέλεσμα σήμερα να είναι οικονομικά καταστραμένος και δύσκολα
να αντιπεξέρχεται. Ευτυχώς που εργάζεται η σύζυγός του και βγάζουν λίγα
έξοδα της καθημερινότητας. Ο γιός του πολιτικός μηχανικός συνεργάζονταν
μαζί του σε έργα μεγάλα. Η κόρη του ακολούθησε τον αρραβωνιαστικότης
στον Καναδά και κάθε μέρα ανησυχούν για την κόρη τους που μέχρι
πριν λίγα χρόνια δεν πίστευαν ότι θα έφευγε από την πατρίδα της και ότι
θα είναι μακριά από κοντά τους. Είναι ένα παράδειγμα που ζουν πολλοί
Έλληνες που έχασαν την δουλειά τους και βλέπουμε σήμερα οικογένειες να
ξαναγυρίζουν στην εποχή του 1950 να αναζητούν εργασία στην ξενητειά για
να μπορέσουν να επιζήσουν.
‘Ολοι οι Έλληνες, όπως έδειξαν και οι εκλογές προ ημερών, έχουν
απογοητευθεί από τους πολιτικούς, έπαψαν να τους εμπιστεύονται και
γι’ αυτό ένα μεγάλο ποσοστό δεν πήγαν να ψηφίσουν στις εκλογές. Ήταν
μεγάλη η αποχή όσο ποτέ άλλοτε. Ο κόσμος δεν βλέπει τα πράγματα να
καλλιτερεύουν και ιδιαίτερα οι οικοδομικές εργασίες.
Είναι μια τραγική κατάσταση για τους άνεργους που είτε λόγω ηλικίας είτε
λόγω μη επαγγελματικής κατάρτησης δεν μπορούν να βρουν εργασία.
Με τις εκλογές και την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ο διχασμός μνημονιακών αντιμνημονιακών που αποτέλεσε βαρίδι για την έξοδο από την κρίση δεν
υφίσταται πλέον.
Το έργο όμως που έχει μπροστά της η νέα Κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα βαρύ.
Οι εκκρεμότητες που απορρέουν από το νέο μνημόνιο είναι πολλές και
καθοριστικές.
Ας ελπίσουμε ο κ. Τσίπρας, να προσπαθήσει να καλλιτερεύσει την
κατάσταση. Οι πολίτες με την ψήφο τους, του έδωσαν την απόλυτη
δυνατότητα να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση,αποδοκιμάζοντας
παράλληλα, όσους από τους συντρόφους του,αμφισβητούσαν αυτή την
επιλογή.

Στην Ταβένα ΑΚΤΗ
στο Φαληράκι με
τον Πνευμολόγο Ιατρό
κ.Δημήτριο Κρητικό και
την σύζυγό του Δέσποινα.
Πριν τρία χρόνια
ο κ. Κρητικός διέγνωσε ότι είχα
πνευμονία και νοσηλεύτικα
στο Νοσοκομείου Ρόδου.

Φαληράκι παραμονή
αναχώρησής μου για
Βανκούβερ.
Στη φωτογραφία δεξιά: από
αριστερά διακρίνονται οι
ιδιοκτήτες της Καντίνας
Κώστας και Άννα Γιαννακλή,
και με τον πατριώτη μου
από το Καρπενήση Θανάση
Νικόπουλο και την σύζυγό του
Βασιλική, που μόλις είχαν έρθει
στην Ρόδο για διακοπές.

Καλό θα είναι ο κ. Τσίπρας να συνεργασθεί και με άλλα μικρά κόμματα
στη Βουλή ώστε να μην έχουμε πάλι σύντομα εκλογές, αλλά μια σταθερή
Κυβέρνηση. Μια Κυβέρνηση που να μπορεί να εφαρμόσει και να
προχωρήσει το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης που έχει ανάγκη η οικονομία
και η κοινωνία.
Kώστας Καρατσίκης

Τέλος για την Sky Greece;
Στον «αέρα» βρίσκονται εκατοντάδες ομογενείς αλλά και άλλοι επιβάτες που
επέλεξαν την νεοσύστατη Sky Greece για τις διακοπές τους ή τις μετακινήσεις
τους στην Ελλάδα. Καναδά, Κροατία και Ουγγαρία. Στις τελευταίες μέρες είχαν
παρουσιαστεί καθυστερήσεις και συμπτήξεις πτήσεων οι οποίες – σύμφωνα με την
διοίκηση – οφείλονταν σε τεχνικά προβλήματα που είχαν προκύψει.
Η σελίδα της Sky Greece στο facebook έχει «κατέβει» ενώ σε μία λιτή και γενικόλογη
ανακοίνωση στο site αναφέρει ότι αναστέλει προσωρινά το σύνολο τω λειτουργιών
της καθώς αντιμετώπισε σειρά οικονομικών προβλημάτων λόγο της τροπής που
πήραν τα πράγματα στην Ελλάδα το καλοκαίρι.

The metropolitan Sotirios reports in person that has NOTHING TO DO with
Sky Greece air line and father Nick Alexandris has not been assigned to any
church since 2010.
George Gekas

Στις φωτογραφίες
ο Παπα-Στέργος
είναι ηλικίας 95
χρόνων και έχει
διαύγεια νεαρού
ιερέα.
Η “ΓΝΩΜΗ”
έχει γράψει
την ιστορία του
σε προηγούμενα
χρόνια.
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Justin, meet Eleni
September 12, 2015 / Alisa Hutton
Written by Alisa Hutton

I would like to introduce you to my
little seven year old friend, Eleni,
aka Miss E. Anybody who has spent
time with Eleni knows she is bold,
bright, perceptive and an incredibly
creative thinker.
This morning, like any other typical
seven-year old would do, Eleni was
watching the morning news and
heard that Justin Trudeau was in
town. Eleni had the day off from
school and decided that she HAD to
see him. She loves Justin Trudeau
by the way and yeah I said Trudeau,
not Bieber. She is seven. She loves
politics. Seven.
So like any typical Mom would do,
her Mom Jenny started working
on figuring out where Mr. Trudeau
would be today so Eleni could meet
him. What? I know what is going on
here? Kids, politics, parents taking
kids on professional development
days to do things like this? Teaching them to be engaged members of
their community, showing them how
it all works. Absurd! Unheard of!
I love it. Brilliant.
Throughout my day I was getting
little updates of the happenings of it
all. Finally after a long and excited
wait, it happened Eleni met her
hero, Mr. Justin Trudeau. eleni
I looked at the pictures and I

thought,
this kid, her
Mom, her
family, they
rock on so
many levels.
Eleni’s proud
and excited
face in the
pictures,
priceless. In
a world that
spends so
much time
on the latest
and greatest
and invest so
much time
and energy
in to so many
things that
will entertain
kids but ultimately teach
them nothing,
they did this.
This gave her
experience,
meaningful
experience
that will shape in her in unbelievable ways.
I sat for a minute and I thought
about my son Noah. Politics have
always been important to me, now

advocates, people who care, think
logically and responsibly. Noah is
going to need voices, strong voices
to stand up for his rights when he
can’t;people who understand that
politics aren’t all about running the
business books, it is about people. I,
need you, to raise good people.
So when I look at Eleni I don’t just
see a kid with an interest in politics,
I see possibility. I see my son’s
future. I see a little seven-year old
who I am going to support and I am
going to tell her that what she thinks
and does is important and matters,
because it does. I am going to tell
her that her meeting Justin Trudeau
was an amazing thing and if she
wants to be the Prime Minister of
Canada, she can and will.
This is why I wanted to introduce
you to Eleni. This is why I wanted
to remind her family, what they
aredoing is good. I wanted to remind
people why the experiences you
give your kids are so important, so
much bigger than us. Whether you
have children, are an aunt or uncle,
or work with children, you have
been given the greatest gift. The opportunity to contribute to a future in
a meaningful way.
You may have never thought about
it before but it means a lot to me, for

today, Eleni’s voice was just as
important. Here are her answers;
Q: Why did you want to meet Justin
Trudeau?
A: Because he looks kind and I really want my Mom to vote for him
Q: What did you like about Justin
Trudeau?
A: He was nice and kind and he
gave me a hand shake and a hug
*not even a mention of the good
hair!?!*
Q: Why do you think politics and
voting are important?
A: It’s for our future
Q: What would you do to make the
world a better place?
A: To make the world a better place
I would be Prime Minister and make
sure the families have money and
make sure no war
Q: What is the best thing about living in Canada?
A: That it is safe and sound here

Q: What advice would you give
politicians?
A: Is tell Justin that the budget
doesn’t balance itself and to tell
Harper be nicer and generous.
Mulcair I’d say stop taking Harper’s
ideas. Elizabeth May I would say
the news needs to talk more about
you.
Q: What do you think makes the
world a happy place?
A: No war, no bad people, no guns,
no smokers and bad chemicals and
no more bad unhealthy food like
soda pop.
Q: What do adults need to do better
at?
A: To take better care of their kids.
From the mouth of a seven-year old.
We need to take better care of kids.
Thank you Eleni. I am sure Justin
Trudeau enjoyed meeting the future
Prime Minister today;)

Office and retail activity drive
commercial real estate sales in
the Lower Mainland
September 17,2015
A record number of office and retail sales kept the Lower Mainland’s
commercial real estate market trending above long-term averages
in the second quarter of 2015, according to data from Commercial
Edge, a commercial real estate system operated by the Real Estate
Board of Greater Vancouver (REBGV).
The total dollar value of commercial sales in the region was $1.9
billion in the second quarter (Q2) of 2015, a 41.2 per cent increase
from Q2 2014.
There were 591 commercial real estate sales in the Lower Mainland
in Q2 2015, according to Commercial Edge. This is a 16.1 per cent
increase compared to the 509 sales recorded in Q2 2014, a 25.7 per
cent increase from the 470 sales recorded in Q2 2013, and a 9 per
cent increase from the 542 sales recorded over the same period in
2012.
“This has been the busiest quarter in terms of commercial sales in
the last five years,” Darcy McLeod, REBGV president said.
Q2 2015 activity by category

that I have Noah they are that
much more important to me, as are
kids and how we are raising them.
Autism;you see things differently
when you have a child with autism.
You see my son’s future is greatly
dependent on how you raise your
kids. You probably don’t think about
that? I do. My son is going to need

my son. I need us, our community
to raise good people, really good
people.
I think Eleni is a perfect example of
a good kid, being raised by a good
family who is going to do some
amazing things. I asked Eleni a few
of her thoughts on life and politics.
I know what Justin Trudeau thinks
is important but I kind of felt like
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Land: There were 191 commercial land sales registered with the
Land Title and Survey Authority of BC (LTSA) in the Lower Mainland in Q2 2015, a 13.7 per cent increase from the 168 land sales in
Q2 2014. The dollar value of land sales in Q2 2015 was $937 million, up 47.7 per cent from $634 million in Q2 2014.
Office and Retail: There were 235 office and retail sales in the Lower
Mainland in Q2 2015, a 21.1 per cent increase from the 194 office
and retail sales in Q2 2014. The dollar value of office and retail sales
in Q2 2015 was $575 million, a 74.2 per cent increase from $330
million in Q2 2014.
Industrial: There were 135 industrial land sales in the Lower Mainland in Q2 2015, which is a 13.4 per cent increase compared to the
119 industrial land sales in Q2 2014. The dollar value of industrial
sales in Q2 2015 was $226 million, a 69.8 per cent increase from
$133 million in Q2 2014.
Multi-Family: There were 30 multi-family sales in the Lower Mainland in Q2 2015, which is up 7.1 per cent from the 28 sales in Q2
2014. The dollar value of multi-family sales in Q2 2015 was $162
million, a 34.5 per cent decline from $247 million in Q2 2014.

ΠΕΝΘΗ
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ΚΟΥΒΑΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (Jack)

Πέθανε αιφνιδίως στις 24 Αυγούστου 2015,
ο γνωστός σε όλη την παροικία ο ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΚΟΥΒΑΛΗΣ σε ηλικία 82 χρόνων.Τρισάγιο έγινε
την Πέμπτη στις 3 Σεπτεμβρίου 2015 στον Ι.Ν. του
Αγίου Γεωργίου και η κηδεία την Παρασκευή 4
Σεπτεμβρίου 2015.Η ταφή του έγινε στο κοιμητήριο
του Forest Lawn.
Στην σύζυγό του Ντζούλια, στα παιδιά του Μαρία (John), Τούλα (Jason),
στα εγγόνια του, Zack και Stefan, ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Camp Metamorphosis BC once again exceeded all expectations ! Since 2010 CAMP MET BC has grown from 25
campers and 8 staff, to 147 campers and 40 staff this summer. Our Summer Camp once again took place at Pioneer
Pacific Christian Camp on beautiful Thetis Island, BC. Camp was lead by Director, Rev. Fr. Constantinos Economos
(St. George, Vancouver), Assistant Director Elleni Asimakis, Programs Director Aphrodite Koseos and a wonderful volunteer staff of young adults. We were blessed to have Fr. Evangelos Aravantinos (Ypapanti, Victoria) and Fr.
Timoleon Prattas (Sts. Nicholas and Demetrios, East Vancouver) spend the entire week with the group. Our theme
this Summer Session was CREATION, which saw each day themed after a day of creation and discussions led on
each topic. A highlight was the amazing Carnival organized by all of our staff. We were also blessed to have V. Rev.
Fr. Demetrios Antonopoulos (Evangelismos, Montreal) and five young adults participate from Montreal. Fr. Demetrios led many discussions and was an asset to our program this year.
Due to the great success of our Summer Camp program we already have begun registrations for Winter Camp,
which is scheduled from Sunday December 27th – Tuesday December 29th, 2015 taking place at the Zajac Ranch
for Children, Mission, BC. Last year we sold out before the end of September. Winter Camp can accommodate 90
campers and 20 staff and it looks like it will be another sold out event. For more info check out our webpage: www.
campmetbc.ca
Thank you to our sponsoring Communities: Hellenic Community of Vancouver, Greek Orthodox Community of East
Vancouver, Greek Orthodox Community of Surrey and the Fraser Valley and Victoria and Vancouver Island Greek
Community.
Thank you to all our donors who help make camp accessible to all our children: St. George Greek Orthodox Cathedral Philoptochos, the Hellenic Canadian Congress of BC, Mount Pleasant Universal Funeral Home, Mr. Antonis
Andreou and Family, The Messinian Brotherhood of BC, G & F Financial Group West Broadway Branch, and Valley
View Funeral Home.
-With love in Christ our Lord,
† Fr. Constantinos Economos
Parish Priest, St. George Greek Orthodox Cathedral - Vancouver, BC
Director,CAMP MET BC
Western Canadian Youth Director
4500 Arbutus St. Vancouver, BC V6J 4A2
t. 604.266.7148 c. 604.761.7148
www.helleniccommunity.org

EΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015
(Συνέχεια από σελίδα 3)

ενημερωθεί επαρκώς ή καθόλου
γι’αυτό και κυρίως γιατί δεν είχε
ζήσει τις συνέπειές του. Άλλωστε
και γι’αυτό το λόγο επισπεύσθηκαν
οι εκλογές. Για να μη γίνουν
αισθητές οι συνέπειες του τρίτου
μνημονίου!
Η Λαϊκή Ενότητα , γεννημένη
αφού προκηρύχθηκαν οι εκλογές
(!) και άρον – άρον σε συνθήκες
έκτακτης ανάγκης , έδωσε ένα πολύ
σκληρό , υπερβολικά άνισο , ακόμα
και για αριστερή δύναμη , και
σχεδόν ηρωικό αγώνα απέναντι σε
θεούς και δαίμονες , χωρίς κανένα
απολύτως οικονομικό μέσο, χωρίς
καμία επικοινωνιακή στήριξη.
Αντίθετα η ΛΑΕ έδωσε τον αγώνα
με όλα τα κυρίαρχα μέσα εναντίον
της σε κατάσταση απόλυτης
εχθρότητας και λάσπης, χωρίς
οργανώσεις και με την υποχρέωση
να εξηγεί και να απαντά σε ένα
περίπλοκο ζήτημα: στη βρώμικη
εκστρατεία κατά «δραχμιστών»,
η οποία ειχει αναχθεί σε κεντρικό
θέμα από τους αντιπάλους της.
Η ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
ΑΠΟ ΚΚΕ
Η Λαϊκή Ενότητα, επιπλέον, δεν
ήταν μόνο ο κύριος στόχος του
Τσίπρα και του μορφώματός του
αλλά δυστυχώς και της , κατά τα’
άλλα, κομμουνιστικής Αριστεράς
, προεξάρχοντος του ΚΚΕ. Το
ΚΚΕ σε αγαστή «σύγκλιση» με
τον Τσίπρα είχαν ως κοινό , υπό
εξόντωση, παρείσακτο εχθρό την
ΛΑ.Ε !

Δεν είναι καθόλου τυχαίο
ότι το ΚΚΕ, με τις λογικές
ότι τα διλήμματα μνημόνιο ή
αντιμνημόνιο και ευρώ ή εθνικό
νόμισμα δεν έχουν καμία σημασία
στον καπιταλισμό (αγνοούσε τη
λειτουργία τους και το μεταβατικό
προοδευτικό πρόγραμμα που
συνόδευε την έξοδο από την
ευρωζώνη και την ακύρωση των
μνημονίων), ευνοούσε καθαρά την
προπαγάνδα Τσίπρα.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο , επίσης,
ότι ο Δημ. Κουτσούμπας έφτασε
στο σημείο να αντιγράψει τυφλά τις
κατηγορίες Τσίπρα προς Λαφαζάνη
ότι μπερδεύει , τάχα, τη Ρωσία με τη
Σοβιετική Ένωση!
Και πολύ περισσότερο υπήρξαν
μελανή σελίδα για το ΚΚΕ οι
λυσσώδεις προσωπικές επιθέσεις
με απρεπείς χαρακτηρισμούς του
Κουτσούμπα και στελεχών του ΚΚΕ
προς τον Λαφαζάνη και συνολικά
τη ΛΑΕ.
Τι απέφεραν όλα τούτα στους
εμπνευστές μιας εξ «αριστερών»
αντι – ΛΑΕ εκστρατείας , η οποία
είχε ως αποκλειστικό, σχεδόν,
αντίπαλο τη ΛΑΕ; Μια τρύπα στο
νερό αν δούμε τα ποσοστά των
επιτιθέμενων και εκστρατευτών.
Τον Τσίπρα και τις μνημονιακές
δυνάμεις μόνο ευνόησαν. Άξιοι!
Μ τους εμφυλίους και τους
φθηνούς ανταγωνισμούς κανένας
στην Αριστερά δεν πάει πουθενά.
Μικραίνει ανιστόρητα όποιος
αστόχαστα αγνοεί τον αντίπαλο και
την ανάγκη γενικής συμπαράταξης
για την αντιμετώπισή του.

ΧΑΣΑΜΕ ΜΙΑ ΜΑΧΗ ΟΧΙ ΤΟΝ
ΠΟΛΕΜΟ!
Η ΛΑΕ έχασε μια απολύτως άνιση
μάχη. Δεν έχασε , όμως, τον πόλεμο.
Ο αγώνας της συνεχίζεται. Από
πολλές απόψεις τώρα αρχίζει!
Η ΛΑΕ θα ξεκινήσει μια μεγάλη
συζήτηση για το εκλογικό
αποτέλεσμα , τις αδυναμίες και τις
ελλείψεις της.
Η ΛΑΕ θα συγκροτηθεί
δημοκρατικά ως ανοικτό μέτωπο
αριστερών προοδευτικών
δημοκρατικών δυνάμεων και κίνημα
λαϊκής βάσης και συμμετοχής.
Η ΛΑΕ από σήμερα θα είναι
εδώ,παρούσα παντού και θα δίνει τη
μάχη σε όλα τα πεδία με κινήματα
και αγώνες, με προτάσεις και θέσεις.
Η ΛΑΕ δεν θα κάνει πίσω και δεν
θα λιποτακτήσει!
Η Ελλάδα χρειάζεται σήμερα
όσο ποτέ αυτά που οι κυρίαρχοι
του παιχνιδιού πιστεύουν ότι
ενταφιάστηκαν με τις εκλογές.
- ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ενάντια στην
τροϊκανή μνημονιακή χούντα και
τους εγχώριους υπαλλήλους της
- ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
ενάντια στην εθνική υπότελεια
και την Ελλάδα ευρωατλαντικό
οικόπεδο
- ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ
ΕΝΑ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΤΥΠΟ ενάντια στην ύφεση
και την παραγωγική ερήμωση
της χώρας εντός της Γερμανικής
ευρωζώνης και ενάντια στον άγριο
νεοφιλεύθερο καπιταλισμό.
- ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ενάντια στο
χρηματιστικό κεφάλαιο και
τη διαπλεκόμενη παλιά και
νέα ολιγαρχία, μαζί με τους
καινούργιους διαπλεκόμενους
πολιτικούς υπηρέτες της”.

Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2015 και ώρα 4 μ.μ. στη λέσχη του συλλόγου
θα συνέλθη η ετήσια Γενική Συνέλευση και παρακαλούνται όλα τα μέλη να
παρευρίσκονται στη συνεδρίαση για να παρθούν αποφάσεις που αποσκοπούν
στην καλή λειτουργία, πρόοδο και ανάπτυξη του συλλόγου.
Επίσης την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015 είναι ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ που θα
γίνει στην αίθουσα της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του Ανατολικού
Βανκούβερ και ώρα 7 μ.μ.
Ελάτε με τις οικογένειές σας και τους φίλους σας για μια πολύ διασκεδαστική
βραδιά που θα χαρίσει ο γνωστός στην παροικίας μας Γιάννη Σαχάμης με το
μπουζούκι και την ορχήστρα του.
Τα εισιτήρια για τους ενήλικες είναι $40.00 και για παιδιά κάτω των 12
χρόνων $10.00
Σας περιμένουμε όλους
Εκ του Δ. Συμβουλίου
Παντελής Νταλαχάνης

Employment Ad

Serano Greek Pastry at 3185- West Broadway,
Vancouver, BC, V6K 2H2 requires full time permanent skilled Greek Style Specialty Baker. Must
have min. 3 years experience in making Greek
specialty items such as Kourabiethes, Ergolavi,
Baklava, Bougatsa, Kataifi, Tsoureki, Melomakarona and many other types of Greek pastries,
cakes and fancy breads Wage: $18.00 per hour
to start.
Please drop-off your resume or mail to above
address or email to esageorgis@gmail.com. No
phone calls please. Only qualified applicants will
be contacted.

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

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΚΟΥ
ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
(Συνέχεια από σελίδα 1)

Quadra and Liberal Candidate for Vancouver Quadra),
o Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Βανκούβερ, κ.
Ηλίας Κρεμμύδας, ο Προξενικός Λιμενάρχης κ. Γεώργιος
Γιαννάκης , ο οποίος αντικαστάθηκε από τον Πλοίαρχο
Λιμενικού Σώματος κ Χαράλαμπο Μουζάκη, η κα
Τασούλα Berggren (Επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής
Δημοκρατίας), η κα Έφη ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ (Πρόεδρος,
Ελληνικής Κοινότητας του Βανκούβερ) κ. Ron McKave
(Πρόεδρος, Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Surrey
και περίχωρα Fraser), η κα Ελένη Αρβανίτης (Πρόεδρος,
Αγίου Γεωργίου Ελληνορθόδοξη Εκκλησία Ἀδελφότητα)
και ο κ. Peter Κλέτας ο οποίος ήταν ο τελετάρχης της
βραδιάς.

