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Καρτέρι θανάτου στον δημοσιογράφο
Σωκράτη Γκιόλια με 16 σφαίρε̋

Διήμερη επίσκεψη Παπανδρέου στο Ισραήλ
Τι γείτονε̋ είμαστε και με την
Τουρκία και προσπαθούμε να
λύσουμε τα προβλήματα που
έχουμε μέσα από τον διάλογο,
όπω̋ θα μπορούσατε να κάνετε κι
εσεί̋ με του̋ Παλαιστίνιου̋, είπε
χαρακτηριστικά ο κ.Παπανδρέου.

Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2010
Ενέδρα
στον
δημοσιογράφο
Σωκράτη Γκιόλια έστησαν το
πρωί 19-07-2010, άγνωστοι. Η
εκτέλεση του δημοσιογράφου
έγινε στι̋ 05:25 το πρωί, έξω από
το σπίτι του στην οδό Δαιδάλου 21
στην Ηλιούπολη.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή̋
στοιχεία, και όπω̋ δήλωσε η
σύζυγο̋ του δολοφονηθέντο̋ στην
αστυνομία, άγνωστο̋ χτύπησε το
κουδούνι του διαμερίσματό̋ του̋ και όταν ο δημοσιογράφο̋ άνοιξε αντίκρισε έναν
άγνωστο ο οποίο̋ του είπε ότι κάποιοι έκλεβαν το ΙΧ αυτοκίνητό του κάτω από την
πολυκατοικία.
Ο Γκιόλια̋ κατέβηκε γρήγορα στην είσοδο όπου είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητο
μάρκα̋ Smart και εκεί άγνωστοι τον “γάζωσαν” με πυροβόλο όπλο με αποτέλεσμα
να τον σκοτώσουν.
Στη συνέχεια διέφυγαν με ΙΧ αυτοκίνητο και σύμφωνα με αυτόπτε̋ μάρτυρε̋,
τα άτομα ήταν τρία και δεν είχαν καλυμένα τα πρόσωπα του̋, ενώ δεν μιλούσαν
ελληνικά. Σύμφωνα με μία μαρτυρία που εξετάζουν οι αστυνομικοί, οι δράστε̋
φορούσαν στολέ̋ πιθανόν Σεκιούριτι ή Δημοτική̋ Αστυνομία̋ και ήταν τουλάχιστον

τρει̋.
Γύρω στι̋ 7 το πρωί σε σχετικά μικρή απόσταση από τον τόπο τη̋ δολοφονία̋ ,
βρέθηκε καμένο ένα ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο εξετάζεται αν ήταν των δραστών. Είναι
μάρκα̋ Honda Civic, η κλοπή του οποίου είχε δηλωθεί πριν δύο ημέρε̋,
Η σύζυγό̋ του δημοσιογράφου, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και δεν μπορεί να δώσει
ακριβεί̋ πληροφορίε̋, αν φέρεται να είδε του̋ δράστε̋, καθώ̋ κατέβηκε στο δρόμο,
μόλισ άκουσε του̋ πυροβολισμού̋. Στο σπίτι βρισκόταν και το παιδί του̋, που είναι
2 ετών.
Δεκαέξι κάλυκε̋ από πυροβόλο όπλο περισυνέλεξαν οι αστυνομικοί από τον τόπο τη̋
δολοφονία̋ του δημοσιογράφου Σωκράτη Γκιόλια.
Τα κίνητρα τη̋ δολοφονία̋ εξακολουθούν να είναι αδιευκρίνιστα, ενώ από την
αστυνομία δεν αποκλείεται καμία εκδοχή. Την υπόθεση εχει αναλάβει το Τμήμα
Εγκλημάτων Κατά Ζωή̋ τη̋ Ασφάλεια̋ Αττική̋. Σύμφωνα με τι̋ πρώτε̋ πληροφορίε̋
στο πτώμα βρέθηκαν 13 κάλυκε̋ και οι δράστε̋ χρησιμοποίησαν ούζι 9 χιλιοστών.
Ο Σωκράτη̋ Γκιόλια̋ ήταν διευθυντή̋ του ραδιοφωνικού σταθμού “Θέμα 9.89” και
έγραφε στο blog Troktiko. Επί σειρά ετών στο παρελθόν, ήταν στενό̋ συνεργάτη̋ του
δημοσιογραφου Μάκη Τριανταφυλόπουλου.
Η μαφιόζικη εκτέλεση του δημοσιογράφου, σύμφωνα με τι̋ πρώτε̋ έρευνε̋ των
αρχών , εικάζεται ότι έγινε ή χρηματοδοτήθηκε από κάποιου̋ που ενοχλήθηκαν από
τα δημοσιεύματα του blog Troktiko.

(Σελίδα 16)

Ένα̋ Αυστραλό̋...
πιο Έλληνα̋ από
του̋ Έλληνε̋.
(Σελίδα 4)

Πρωταθλήτρια
κόσμου η Ισπανία
Μουντιάλ 2010
(Σελίδα 11-12)

Η πρώτη επίσκεψη έλληνα
πρωθυπουργού στο Ισραήλ μετά
το 1993

Σειρά συναντήσεων με την
πολιτική ηγεσία του Ισραήλ
ειχε ο Γιώργο̋ Παπανδρέου,
στο πλαίσιο τη̋ πρώτη̋ επίσημη̋
επίσκεψη̋
Έλληνα
πρωθυπουργού
στη
χώρα
τη̋ Μέση̋ Ανατολή̋ από το
1993.και επικαλέστηκε
τι̋
ελληνοτουρκικέ̋ σχέσει̋ ω̋
παράδειγμα προ̋ μίμηση, απευθυνόμενο̋ στον Μπένιαμιν
Νετανιάχου,για να κλείσει
ο κύκλο̋ τη̋ βία̋ και του
αίματο̋
στην
Παλαιστίνη.
Σε κοινέ̋ δηλώσει̋ του̋ οι Γ.
Παπανδρέου και Μπ. Νετανιάχου
αναφέρθηκαν στι̋ ιστορικά
στενέ̋ σχέσει̋ Ελλάδα̋-Ισραήλ,
με τον έλληνα πρωθυπουργό
να επισημαίνει ότι και οι δύο
πλευρέ̋ ω̋ ιστορικοί γείτονε̋
ενδιαφέρονται να υπάρξει ειρήνη
στην περιοχή.

Πολεμικέ̋ μνήμε̋
από την εισβολή
στην Κύπρο το 1974
(Σελίδα 5)

Επίση̋,αναφέρθηκε
στο
ιδιαίτερο
ενδιαφέρον
τη̋
κυβέρνηση̋ για την επίλυση του
μεσανατολικού καθώ̋ και την
αναβάθμιση τη̋ συνεργασία̋
στον οικονομικό τομέα μεταξύ

(Συνέχεια σελίδα 16)

AHEPA Applauds J.Lopez
for Withdrawing from Occupied Cyprus Gig
WASHINGTON - The leading
membership-based association for
the nation’s three million American citizens of Greek heritage,
and countless Philhellenes, the
American Hellenic Educational
Progressive Association (AHEPA),
applauds Entertainer Jennifer Lopez to withdraw from her planned
July 24, 2010 performance at a new hotel and casino in Turkishoccupied northern Cyprus, announced National President Nicholas
A. Karacostas.
“We sincerely thank Ms. Lopez for withdrawing from her planned
performance in occupied Cyprus,” Karacostas said. “Furthermore
we commend her outstanding statement that recognizes the importance of not supporting any forms of human rights abuses.”
He added, “We congratulate the community, including many members of the AHEPA family, for participating in an overwhelming
grassroots outreach campaign that created awareness of the human
rights violations committed by Turkey in occupied Cyprus. We
also thank everyone who signed the AHEPA petition.”
On July 1, AHEPA sent Ms. Lopez a letter requesting her to cancel
her performance. In addition, AHEPA provided Ms. Lopez’s publicist with supporting documentation by experts about the destruction of Cyprus’ cultural and religious heritage by Turkey and the
latter’s violations of international law, including an April 2009
Law Library of Congress’s report to Congress, background information about a July 21, 2009 U.S. Helsinki Commission brieﬁng
titled “Cyprus’ Religious Cultural Heritage in Peril,” and a Feb. 1,
2010 feature article in The Weekly Standard titled “Bare Ruined
Choirs: Turkey’s war on the cultural heritage of Cyprus”
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Στη Ρόδο το USS MESA
VERDE LPD-19

ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ

Ρόδο̋ :Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010
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Canadian Western Bank.....604-732-4262

EËËÇÍÉÊÅÓ ÊÏÉÍÏÔÇÔÅÓ ÂÁÍÊÏÕÂÅÑ

Κατέπλευσε την Τρίτη στι̋ 20-7-2010 στο λιμάνι Ακαντιά̋ Ρόδου η φρεγάτα (amphibious transport dock) του Αμερικάνικου πολεμικού ναυτικού “USS Mesa Verde LPD
-19”.
Η συγκεκριμένη φρεγάτα τύπουSan Antonio μια από τι̋ πέντε που διαθέτει το Α.Π.Ν.
είναι ιδανική για κατάληψη νησιών αλλά και γνωστή για τα ηλεκτρονικά συστήματα
παρακολούθηση̋ “κρίσεων”, που.....
διαθέτει, έχει μήκο̋ 208,5 μ, πλάτο̋ 31,9 μ. και ταχύτητα 22 Knots. Τα πλοία
αυτού του τύπου έχουν ανεπτυγμένα όπλα ηλεκτρονικού πολέμου και συστήματα
παρακολούθηση̋ κρίσεων μέσω δορυφόρων. To σκάφο̋ έχει την δυνατότητα να
μεταφέρει κάτω από το κατάστρωμα του αμφίβια οχήματα, τανκ̋ και φορτηγά και
να προσγειώνονται πάνω σ’ αυτό ελικόπτερα. Χαρακτηριστικό των σκάφων αυτού
του τύπου είναι τα radome υλικά, που καλύπτουν τα ραντάρ, τα οποία μοιάζουν με
“φουγάρα.” Το σκάφο̋ έχει πλήρωμα 700 άτομα εκ των οποίων 66 αξιωματικοί και
μπορεί να μεταφέρει ένα πλήρω̋ εξοπλισμένο τάγμα πεζοναυτών. Το σκάφο̋ θα
παραμείνει στη Ρόδο μέχρι και τι̋ 23-7-10.

Το νερό τουαλέτα̋ πιο καθαρό από
τα παγάκια!
Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε
έρευνα 12χρονη̋ μαθήτρια̋ στη
Φλόριντα των ΗΠΑ. Η εργασία
τη̋ έγινε στα πλαίσια του
μαθήματο̋ Φυσική̋ στην τάξη
τη̋ 1η̋ Γυμνασίου που φοιτεί.

καθαρά να είναι τα παγάκια
που χρησιμοποιούνται στα
καταστήματα φαστ φουντ. Η
υπόθεση τη̋ εργασία̋ τη̋ ήταν
ότι τα παγάκια των εστιατορίων
φαστ φουντ θα περιλαμβάνουν
περισσότερα βακτήρια από το
νερό τη̋ τουαλέτα̋!
Η μαθήτρια διάλεξε πέντε
εστιατόρια φαστ φουντ. Σε κάθε
ένα από αυτά, πήγαινε στι̋
τουαλέτε̋ του καταστήματο̋,
πατούσε μία φορά το καζανάκι

Όταν έπρεπε να διαλέξει ένα
θέμα για την υποχρεωτική
εργασία στο μάθημα, η νεαρή
μαθήτρια αναρωτήθηκε πόσο

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò
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και φορώντα̋ αποστειρωμένα
γάντια έπαιρνε δείγμα του
νερού μέσα από την τουαλέτα.
Επίση̋, από κάθε ένα από
τα καταστήματα έπαιρνε
δείγμα από τα παγάκια που
προορίζονταν για τα ποτά των
πελατών.
Τα δείγματα που μάζεψε τα
εξέτασε για την περιεκτικότητά
του̋ σε βακτήρια σε εργαστήριο
του Πανεπιστημίου τη̋ πόλη̋,
με τη βοήθεια ενό̋ καθηγητή.
Το συμπέρασμα: στο 70% των
περιπτώσεων, ο πάγο̋ του
εστιατορίου είχε περισσότερα
βακτήρια από το νερό τουαλέτα̋
του εστιατορίου.
Η εργασία τη̋ μαθήτρια̋
κέρδισε βραβείο στο σχολείο
τη̋ και τώρα η 12χρονη ελπίζει
να κερδίσει ένα ακόμη βραβείο
στην έκθεση ερευνών τη̋
Κομητεία̋.

ADVERTISING
ÄÉÁÖÇÌÉÓÅÉÓ
TOM KARAS

ΖΕΣΤΗ...!!!

(CANADA) Tel:604-435-4580

Coupon
For Subscription
GNOME PUBLICATIONS LTD
4111 Hastings Street, Box 345
Burnaby B.C.
CANADA V5C 6I7

ÓõíåñãÜôåò:

JENNY SIORMANOLAKIS Vancouver
TASO PAPASPYROS Photos,Vancouver
GIANNIS ATHANASIOU
ANTONIS ANAKEFALOS

(GREECE)
(GREECE)

NAME:.................................................
.............................................................
STREET:..............................................
CITY:....................................................
PROVINCE or STATE:........................
POSTAL CODE...................................

3 Γνώμη

The Hellenic Community of Vancouver is celebrating
it’s 11th year of the Greek Soccer League.
In actual fact, it has been around since 1993, when Apollo Soccer Club alumni players, Gus Karvelis with the help of Thomas Liaskas, James Bellavance, Tom Emanoulides, Chris Melanidis, Peter & Jimmy Angelopoulos got together to form a new
Greek Soccer program.
It gave a opportunity for young and older Greek to play in a competitive program and
at the same time socialize in a Greek environment. The overwhelming cost of running
and administrating such a program Independently was the reason it folded and eventually came to the Hellenic Community of Vancouver. The Hellenic Community of
Vancouver in 2000 became sole sponsor of this wonderful program.
The Greek League has become more than just a soccer program, It has given Greeks
of all ages a opportunity to get together on a Sunday afternoon and watch some
skilled soccer, but most importantly, the ability to communicate in our mother tongue.
This year was our largest registration of players. We had 8 teams that consisted of 20
players per team of which the oldest player was 52 and the youngest 14. There were
challenges ﬁelding teams on certain days but this happens in all leagues. This years
crop of players were the most talent group ever! We have had a declining number of
youth players over the years for various reasons, but in the last few years an emergence of talented youth are coming back in numbers. The future looks very bright for
the HCV Soccer program. Thanks to all of our “philhellenes” who participated in our
program. Most of our Imports have been in the Greek league for close to 10 years.
Some have even been here since day one. We hope that we will offer a women’s program starting in 2011 if there is such a demand.
This years HCV League Winner Trophy was dedicated to the memory of George
“Coach” Condilenios who dedicated a large portion of his life to develop, inspire and
mentor Greek youth soccer players.

The Cyprus Community
participated in the 13th
Annual EuroFest held at
Burnaby’s Scandinavian
Centre.

The winners of the HCV League 2010 was Panathinaikos.( Photo below)

The HCV Cup Winners for 2010 were Team Sparta. (Photo below)

For the opening ceremonies, Cyprus was represented by
the Honorary Consul of the Republic of Cyprus, Tasoula
Berggren. Depsite the heavy rains, thousands came out to
enjoy European culture, food, and entertainment.
Cyprus has been an active participant in the EuroFest
since it’s inception over a dozen years ago. A dozen
enthusiastic volunteers ensured that Cyprus hosted one of
30 Cultural Display booths, and also hosted a food booth.
If you’ve missed this year’s event, mark it on your calendar for next year -- last weekend in May.
Rania Hatzioannou

Σε ύφεση η φωτιά στη Σάμο
Τριτη, 03 08 2010 12:21

The Greek League could not happen if it was not for the following volunteers. Team
captains & managers gave numerous hour to ensure we maintain this great program.
The Hellenic Community of Vancouver would like to thank the following volunteers,
AEK- Alex Avgerinos, PAO- Andreas Vouzas, Siﬁs Stavridis, Savvas Kalpidis, Panionios- Kosta Papageorgiou, George Kavouras, Sparta- Mike Tsoromocos, Dimitri
Papageorgiou, Ouzo- Demos Papantoniou, FC. Solon- Thomas Liaskas, OlympiakosMarinos Agnanostopoulos, Prokopis Klimos Evia- Bill G. Kerasiotis, Nikos Kerasiotis, Yianni Kerasiotis,
Thank you also goes out to our New Greek League Super Cup sponsor Brazcanco
(Steve Gianakas). The super cup is a game between the winner of the League and
Winner of the Cup.

Σε ύφεση βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά, η δεύτερη μέσα σε μία εβδομάδα,
που ξέσπασε χθε̋, Δευτέρα, στη Σάμο. Χερσαίε̋ και εναέριε̋ δυνάμει̋
τη̋ Πυροσβεστική̋ επιχειρούν στο νησί προκειμένου να σβήσουν και
τι̋ τελευταίε̋ εστίε̋ τη̋ φωτιά̋. Όπω̋ δήλωσε στη ΝΕΤ ο υπαρχηγό̋
του Πυροσβεστικού Σώματο̋ Απόστολο̋ Γεροκώστα̋, η
πυρκαγιά
έχει ελεγχθεί παρά του̋ δυνατού̋ ανέμου̋ και οι προσπάθειε̋ των
πυροσβεστών επικεντρώνονται στην περιοχή του Λιμνιώνα, προκειμένου
να ανακόψουν τη φωτιά που καίει σε μία χαράδρα. Από νωρί̋ το πρωί τη̋
Τρίτη̋ επιχειρούν χερσαίε̋ δυνάμει̋, δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη
τη̋ Πυροσβεστική̋.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Καρλοβασίου Π.Λυμπέρη, μεγάλη
αναζωπύρωση σημειώθηκε τη νύχτα, αλλά τώρα η εικόνα είναι αρκετά
καλύτερη σε σχέση με χθε̋.
Η φωτιά που ξέσπασε τη Δευτέρα ήταν η δεύτερη μέσα σε μόνο λίγε̋
ημέρε̋, και για το λόγο αυτό εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρησμού.
Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα μεγάλε̋ διαστάσει̋, με αποτέλεσμα να τεθούν
σε κατάσταση έκτακτη̋ ανάγκη̋ ο Μαραθόκαμπο̋ και το Καρλόβασι.
Οι φλόγε̋ έφθασαν απείλησαν σπίτια και ξενοδοχεία, τα οποία
εκκενώθηκαν. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών δεν
υπήρξαν, ωστόσο, ζημιέ̋.
Πηγέ̋: ΝΕΤ, ΝΕΤ 105,8
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AHEPA Supreme Convention
Concludes with Celebration!
Dear Brothers, Daughters, Sons, Maids and Friends of AHEPA
The packing of boxes is complete and we’re loading up the RV for trip back to Washington
tomorrow. Many of our delegates and guests have left and it is at this point of the convention that Jackson Browne’s live song “The Load Out/Stay” plays through my mind.
Photo Credit: AHEPA PHOTO/Dimitri Papadopoulos Photo Credit: AHEPA

Ένα̋ Αυστραλό̋... πιο Έλληνα̋ από του̋ Έλληνε̋.

The outpouring of happiness and celebration from Friday’s Grand Banquet is still being
talked about among the few conventioneers still in Montreal. It was simply an amazing
event and a wonderful program that illustrated what it means to work together as
an AHEPA family. I will never forget it. I
congratulate our honorees for the evening:
Dr. Andre Gerolymatos, who received the
AHEPA Academy of Achievement Award
in Education; the AHEPA National Housing Program, which received the Supreme
President’s Award of Excellence, Merrillville/Gary Chapter 78, Chapter of Year
Award; and Costas Tsavellas, Phoenix
Chapter 219, 2010 Ahepan of the Year. Our Emcee, Angelo Tsarouchas, was simply hilarious and made the program so enjoyable. Our AHEPA Housing Corporation issued grants
in the total amount of $62,000 to the AHEPA family, which was extremely generous and
greatly appreciated.
His Eminence Metropolitan Sotirios delivered
an eloquent Keynote Address that captivated the
audience and encouraged the attendees to “Never,
Never Give Up.” His Eminence also presented the
three things he most admires about the AHEPA
Family: its discipline and respect; its work with
the Church in the spirit of philanthropy and solidarity; and its faith and love that it possesses. I
will be reﬂecting upon His Eminence’s remarks on
the drive home to Washington.
Yesterday, we held our elections and I congratulate all our newly elected and re-elected
ofﬁcers. We have many Supreme Lodge, Board of Trustees, and Board of Auditors ofﬁcers
returning so this should be an experienced group. I look forward working with everyone in
the 2010-2011 administrative year.
Next year, the 89th AHEPA Supreme Convention will be held in Miami Beach, Florida at
the world-famous Fontainebleau-the site of many memorable AHEPA Supreme Conventions. We have many ideas planned, including a reunion of sorts from those special days in
the 1980s at The Fontainebleau.
Fraternally,
Basil Mossaidis, Executive Director

Αθώο̋ ο πρωθυπουργό̋
τη̋ Νότια̋ Αυστραλία̋.
Είχε κατηγορήσει την
ΠΓΔΜ ότι «κλέβει την
ιστορία και τον πολιτισμό
τη̋ Ελλάδα̋».
06/07/2010
Η Επιτροπή Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων αθώωσε τον
φιλέλληνα πρωθυπουργό
τη̋ πολιτεία̋ τη̋ Νότια̋
Αυστραλία̋, Μάικ Ραν, ο
οποίο̋ είχε κατηγορηθεί
για… ρατσισμό σε βάρο̋ του λαού τη̋ ΠΓΔΜ. Ο Ραν
είχε κατηγορήσει την ΠΓΔΜ ότι «κλέβει την ιστορία
και τον πολιτισμό τη̋ Ελλάδα̋».
Μιλώντα̋ πέρσι στο Ελληνικό Φεστιβάλ τη̋ Αδελαίδα̋,
ο Ραν κατηγόρησε παράλληλα, τον πρόεδρο τη̋
ΠΓΔΜ ότι «εξάπτει τα πάθη κατά επικίνδυνο τρόπο
και δημιουργεί ένταση με την Ελλάδα». Εναντίον του
πολιτειακού πρωθυπουργού κινήθηκε η παροικία των
καταγόμενων από την ΠΓΔΜ κατοίκων τη̋ Νότια̋
Αυστραλία̋, που έκανε καταγγελία στην Επιτροπή
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η δικαστή̋ Κάθριν
Μπράσον, η οποία εξέτασε την καταγγελία, τόνισε όμω̋
ότι αυτή στερείται ουσία̋.
Ο ίδιο̋ ο Ραν είπε ότι «μισεί τον ρατσισμό» και η
κριτική του δεν στρεφόταν εναντίον του λαού τη̋
ΠΓΔΜ, αλλά εναντίον τη̋ πολιτική̋ που εφαρμόζει το
καθεστώ̋ των Σκοπίων. Ο Ραν δήλωσε ότι...
είναι ιδιαίτερα υπερήφανο̋ όσον αφορά τη στάση του
στα θέματα του ρατσισμού, του πολυπολιτισμού και τη̋
ανεκτικότητα̋ εθνοτικών διαφορών. «Αλλά κανεί̋ δεν
θα μπορέσει να με φιμώσει και να εκφράζω ευθαρσώ̋
την άποψή μου πάνω σε θέματα ιστορική̋ αλήθεια̋»,
τόνισε.
Ο Ραν υποστηρίζει εδώ και χρόνια με κάθε δυνατό
τρόπο τι̋ ελληνικέ̋ θέσει̋ για τη Μακεδονία και
την Κύπρο, προκαλώντα̋ την οργή κατοίκων τη̋
Αυστραλία̋ που κατάγονται από την Τουρκία και
την ΠΓΔΜ. Ο ίδιο̋ αναθέρμανε την υπόσχεσή του
στου̋ ελληνική̋ καταγωγή̋ ψηφοφόρου̋ του, ότι
θα «συνεχίσει με συνέπεια και χωρί̋ περιστροφέ̋
να υποστηρίζει το σκοπό» του̋. Ο Ραν είχε δηλώσει
παλαιότερα πω̋ «η Μακεδονία είναι τόσο ελληνική όσο
και η Ακρόπολη».
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ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ

Πολεμικέ̋ μνήμε̋ από την εισβολή στην Κύπρο το 1974.
ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ-Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ
Του Ομηρου Φωτιάδη
Σάββατο πρωί, τη̋ 20η̋
Ιουλίου 1974… την αποφράδα
ημέρα τη̋ μαρτυρική̋ μα̋
Κύπρου…το ξημέρωμα βρήκε
του̋ Έλληνε̋ Στρατιώτε̋ τη̋
ΕΛ.ΔΥ.Κ., τη̋ 107 ΕΣΟ που
μόλι̋ την προηγούμενη ημέρα
είχαν αφιχθεί από την Ελλάδα,
να προετοιμάζονται για το
πρωινό εγερτήριό του̋…
Ήταν 05.30 το πρωί, όταν
από την οροσειρά του
Πενταδάκτυλού φάνηκαν δύο
Τούρκικα μαχητικά αεροσκάφη
F 104, σε ιδιαίτερα χαμηλή
πτήση, να κατευθύνονται με

ταχύτητα προ̋ το στρατόπεδο
τη̋ Ελληνική̋ Δύναμη̋ Κύπρου.
Σπάζοντα̋ το φράγμα του ήχου
και αγγίζοντα̋ κυριολεκτικά
τι̋ κορυφέ̋ των δένδρων του
στρατοπέδου, εξαπέλυσαν
το φονικό του̋ φορτίο. Δύο
ρουκέτε̋. Η πρώτη καρφώθηκε
στο κέντρο του στρατοπέδου

Αντισυνταγματάρχη̋ Γεώργιο̋
Κούρτη̋, είχε την πρόνοια να
επισκεφθεί κατά τη̋ 04.00 και
να ενημερώσει την ΕΛ.ΔΥ.Κ.
για επικείμενη Τουρκική
επίθεση και η μονάδα ήδη
είχε διασπαρθεί εντό̋ του
στρατοπέδου, σε διάφορου̋
οχυρωμένου̋ χώρου̋.
Η πρώτη του ημέρα στην Κύπρο
ξεκίνησε με την «καλημέρα»
των Τούρκικων ρουκετών.
Την ίδια ώρα όλα τα στρατόπεδα
τη̋ Λευκωσία̋ δέχονταν
εκατοντάδε̋ βόμβε̋ από τα
Τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη,
τα οποία μετέτρεψαν το
όμορφο πρωινό σε πραγματική
κόλαση για του̋ Ελλαδίτε̋ και
Ελληνοκυπρίου̋ στρατιώτε̋ .
Ένα δεύτερο κύμα Τουρκικών
μαχητικών ευθύ̋ αμέσω̋, άφησε
το καταστροφικό του

τη̋ ΕΛ.ΔΥ.Κ., με κάθε είδου̋
βόμβε̋ και πυρομαχικά.
Το ΚΝΕ (Κέντρο Νοσηλεία̋
ΕΛ.ΔΥ.Κ.) γεμίζει τραυματίε̋…
Με ορμή ακολουθεί το τρίτο
κύμα των Τουρκικών F 104, και
εξαπολύει δεκάδε̋ ρουκέτε̋
εναντίων των Ελδυκάριων, οι
οποίοι ακόμα προσπαθούν να
καταλάβουν τι συμβαίνει. Ο
Στρατιώτη̋ Μπόλα̋ Γεώργιο̋
από την Πυλαία Θεσσαλονίκη̋,
πετάει το τσάι του και τρέχει σε
κοντινό
όρυγμα να
καλυφθεί.
Δίπλα του
ένα̋ νέο̋
τη̋ 107
μπαίνει
κι αυτό̋
σε ένα
όρυγμα να

καλυφθεί.´Ερχεται ένα̋ παλιό̋
τη̋ 103 και του λέει να φύγει…
να πάει σε άλλο όρυγμα και
υπακούει. Ο παλιό̋ ίσα που
προλαβαίνει να μπει στο όρυγμα
που άφησε ο νεότερο̋…και
δέχεται μια ρουκέτα η οποία τον
εξαϋλώνει.
Οι Στρατιώτε̋ τη̋ ΕΛ.ΔΥ.Κ.,
με εκκωφαντικό θόρυβο και
η δεύτερη περνώντα̋ ξυστά
πάνω από το Διοικητήριο
καρφώθηκε στο διπλανό τόλ
σε απόσταση 20 μέτρων, όπου
στεγάζονταν το Ταχυδρομείο
τη̋ Μονάδο̋. Εκατοντάδε̋
γράμματα γέμισαν, λαμαρίνε̋,
ξύλα, πέτρε̋ και κομμάτια
από μπετόν εκτινάχθηκαν

σε μια ευρεία περίμετρο,
αφήνοντα̋ αποσβολωμένο, τον
νέο Ταχυδρόμο τη̋ ΕΛ.ΔΥ.Κ.
Στρατιώτη Μαντζουριά
Παναγιώτη από την Καρδίτσα,
λίγα μέτρα μακρύτερα….
Ευτυχώ̋ για του̋ Ελληνε̋
Στρατιώτε̋ ο Διοικητή̋
τη̋ ΚΥΠ στην Κύπρο

Οι ρίψει̋ αλεξιπτωτιστών
συνεχίζονται αμείωτα αλλά
κατά κύματα καταφθάνουν και
δεκάδε̋ Τουρκικά ελικόπτερα τα
οποία μεταφέρουν καταδρομεί̋
στον θύλακα του Κιόνελι.
Ένα Τουρκικό μεταγωγικό
αεροσκάφο̋ αδειάζει το φορτίο
του σε λάθο̋ μέρο̋..
Ακολουθούν και άλλα. Οι
λανθασμένε̋ ρίψει̋ του̋,
εντό̋ του Ελληνικού τομέα,
φέρνουν τι̋ πρώτε̋ βαριέ̋
απώλειε̋ για του̋ Τούρκου̋.
Οι απλοί Ελληνοκύπριοι
χωρικοί, καταφέρνουν και
εξοντώνουν πάνω από 80
αλεξιπτωτιστέ̋. Η εποποιία
τη̋ Κρήτη̋ επαναλαμβάνεται!
Σημειώνονται ταυτόχρονα
και οι πρώτε̋ καταγραφέ̋
αιχμαλώτων. Δεκαπέντε Τούρκοι
αλεξιπτωτιστέ̋ συνελήφθησαν
και μόλι̋ 7-8 διέφυγαν τον
θάνατο και την σύλληψη, από
του̋ χωρικού̋ τη̋ Μία̋ Μηλιά̋.
Έχει πάει 09.30 και ακόμα
κανένα̋ δεν γνωρίζει ότι

ισχυρότατε̋ αποβατικέ̋
δυνάμει̋ των Τούρκων
αποβιβάζονται δυτικά τη̋
Κερύνεια̋ στην περιοχή
Πεντεμίλι. Ήδη από τι̋ 06.00
Τούρκοι βατραχάνθρωποι είχαν
βγει στην ακτή και έκαναν
αναγνωρίσει̋. Ακολούθησε η
αποβίβαση του 6ου Τάγματο̋

φορτίο, στον πρωταρχικό και
κύριο στόχο των Τούρκων. Την
ΕΛ.ΔΥ.Κ.!
Οι πρώτε̋ βόμβε̋ χιλίων
λιβρών, έπεσαν δίπλα στο
τόλ του Λόχου Βαρέων
Όπλων τραυματίζοντα̋ τον
Υπολοχαγό Πίο, τον Στρατιώτη
Τριανταφυλλόπουλο από την
Ημαθία, και έκοψε από το ύψο̋

του ώμου το χέρι του Στρατιώτη
Σολωμού…
Το πρώτο Ελληνικό αίμα ποτίζει
την μαρτυρική γη τη̋ Κύπρου
μα̋…
Ανά δεκαπέντε λεπτά σμήνη
τεσσάρων Τουρκικών
μαχητικών, προσβάλουν
ακατάπαυστα το στρατόπεδο

Προηγήθηκε η ηρωική έξοδο̋
των Κυπριακών τορπιλακάτων,
τη̋ Τ3 με Κυβερνήτη τον
Υποπλοίαρχο Ελευθέριο
Τσομάκη και τη̋ Τ1 με
Κυβερνήτη τον επίκουρο
Σημαιοφόρο Νικόλαο Βερύκιο,
στι̋ 05.05’ από το λιμάνι τη̋
Κερύνεια̋. Λίγα λεπτά αργότερα
Τουρκικά αεροσκάφη πλήττουν
καίρια την Τ1 τραυματίζοντα̋ 6
από το προσωπικό τη̋.
Η Τ1 προσάραξε στην περιοχή
του Βοσπόρου.
Ήταν 05.23´ όταν δέχθηκε
καταιγισμό πυρών από τα
Τούρκικα αντιτορπιλικά. Όλο
το προσωπικό τη̋ σκοτώθηκε.
Μόνο ο Αρχικελευστή̋
Διονύσιο̋ Μαγέτο̋,
βαριά τραυματισμένο̋ με
μυθιστορηματικό τρόπο
κατάφερε μετά από 6 ώρε̋
υπεράνθρωπων προσπαθειών να
βγει στην ακτή.
Στην περιοχή τη̋ απόβαση̋
εδώ και πάνω από τρει̋ ώρε̋ οι
Τούρκοι αποβιβάζονται χωρί̋
καμία παρενόχληση ή Ελληνική
αντίδραση. Μόλι̋ στι̋ 08.40´ή
Αθήνα «ξύπνησε» από τον
λήθαργο και έδωσε εντολή
εφαρμογή̋ των πολεμικών
σχεδίων. Πάνω από τρει̋ ώρε̋
η Τουρκική αεροπορία, το
Πολεμικό τη̋ Ναυτικό και οι
Δυνάμει̋ Ξηρά̋ σάρωναν την
Κυπριακή επικράτεια ανελέητα,
χωρί̋ καμία ουσιαστική
αντίσταση.

.

ΠΟΙΗΜΑ
Αλλοι γράφουνε τραγούδια
Αλλοι γράφουνε τραγούδια
Κι’ εγώ τα τραγουδώ
Η ψυχή μου ανεβαίνη
Πλησιάζω τον Θεό
Ενα̋ άγγελο̋ μ’ ακούει
Κι έρχεται για συντροφιά
Μ’ αγγαλιάζει και μου λέει
“ Ένοιωσα την συννεφιά

οι οποίοι ακόμη δεν είχαν
παραλάβει τον ατομικό του̋
οπλισμό, μέσα στην κόλαση
των ανηλεών βομβαρδισμών,
παραλαμβάνουν ότι μπορούν και
προσπαθούν να αναχαιτίσουν
του̋ Τούρκου̋ εισβολεί̋, με τα
Μ 1 του̋.
Παρά το τραγελαφικό τη̋
υπόθεση̋, οι Τούρκοι πιλότοι
τα χάνουν και πολλέ̋ φορέ̋
αδειάζουν το φονικό του̋
φορτίο, μέσα στο ήδη από την
προηγουμένη ημέρα άδειο
στρατόπεδο τη̋ ΤΟΥΡ.ΔΥ.Κ..
Οι ´Ελληνε̋ στρατιώτε̋ δεν
εγκαταλείπουν το Στρατόπεδό
του̋ και καλυπτόμενοι όπου
μπορούν αναδιοργανώνονται και
προσπαθούν να αμυνθούν.

Πεζοναυτών, ενώ πυκνά πυρά
των Τουρκικών αντιτορπιλικών
τύπου FREM, σάρωναν στην
κυριολεξία την περίμετρο του
προγεφυρώματο̋ και άλλου̋
στόχου̋ στην ευρύτερη περιοχή.

Μην αφήνει̋ να σκεπάσει
Την καρδιά και την ματιά
Κοίτα μέσα στην καρδιά
μου
Που τη̋ άναψε̋ φωτιά ”
Και το χέρι του μου δίνει
Το κρατώ και το φιλώ
Την ελπίδα μου φυτεύει
Τον Θεό δοξολογώ
Βαγγέλη̋ Κατεβάτη̋
Απο τη νέα συλλογή
“βαγγελικά τραγούδια”
Του Βαγγέλη Κατεβάτη
Ιούλιο̋ 2010

Ήταν 07.15´ το πρωί.
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΄Eνα̋ ‘’συνηθισμένο̋’’ γάμο̋ (;) ...
Όταν ένα̋ πρώην
πλανητάρχη̋ πάει να
παραδώσει την κόρη του...
στο μέλλοντα γαμπρό
του... δεν είναι όλα
τόσα απλά,ρομαντικά κι
ειδυλλιακά,όπω̋ σε κάθε
συνηθισμένο γάμο,πρώτα από
όλα γιατί αυτό̋ ο γάμο̋ δεν
γίνεται σε ένα συνηθισμένο
μέρο̋...

Βουτιά
του τουρισμού
τον Ιούλιο
Δευτερα, 02 08 2010 21:11
Ανάσα και στον κλάδο του τουρισμού
- σε μια δύσκολη χρονιά - έδωσε η
λήξη τη̋ απεργία̋ των μεταφορέων. Τα
μέχρι σήμερα στοιχεία δείχνουν κάμψη
τη̋ κίνηση̋, όμω̋ οι επιχειρηματίε̋
του χώρου ευελπιστούν ότι τα πακέτα
προσφορών θα προσελκύσουν έλληνε̋
και ξένου̋ και εκτιμούν ότι οι κρατήσει̋
τη̋ τελευταία̋ στιγμή̋, μπορούν να
βελτιώσουν κατά πολύ τη σημερινή εικόνα. Ομαλή κυκλοφορία, στο εθνικό οδικό
δίκτυο. Κενέ̋ θέσει̋ στα πλοία. Λιγότερε̋ πτήσει̋ από το ελευθέριο̋ Βενιζέλο̋.
Κάτι η οικονομική κρίση, κάτι η έλλειψη καυσίμων λόγω τη̋ απεργία̋ των
ιδιοκτητών φορτηγών, που προκάλεσε ανασφάλεια στου̋ οδηγού̋, οι διελεύσει̋
στα διόδια βρέθηκαν στα επίπεδα ενό̋ συνηθισμένου Σαββατο-Κύριακου. Μόλι̋
138.000 ήταν τα οχήματα που βγήκαν από το λεκανοπέδιο.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ
Κάτω: Στη φωτογραφία διακρίνονται μαζί μου ο γείτονα̋ κ.Νίκο̋
Χαντζηλιέρη και η σύζυγό̋ του Παρασκευή στην αυλή του σπιτιού
του̋ στο χωριό Πλατάνια Ρόδου. Συνταξιούχοι που ζούν στην
Ατλάντα Αμερική̋ και έρχονται για διακοπέ̋. Ο κ.Νίκο̋ μου κάνει
μαθήματα στο τάβλι και τώρα που πλησιάζει ο καιρό̋ να φύγει θα
χάσω την καλή παρέα.
Κώστα̋ Καρατσίκη̋

Για φέτο̋ 3ήμερα και 4ήμερα στα νησιά του αργοσαρωνικού φαίνεται να επιλέγουν
φέτο̋ οι κάτοικοι τη̋ πρωτεύουσα̋. Το 20% φτάνει η βουτιά που κατέγραψε τον
Ιούλιο η επιβατική κίνηση στην ακτοπλοΐα, με εξαίρεση τι̋ γραμμέ̋ τη̋ Κρήτη̋,
ενώ σε κάποιε̋ γραμμέ̋ η μείωση αγγίζει και το 30%.
Σαφώ̋ λιγότερα από πέρσι ήταν τα 528 δρομολόγια που πραγματοποιήθηκαν το
πρώτο σαββατοκύριακο του Αυγούστου από το ελευθέριο̋ Βενιζέλο̋. Σύμφωνα
ωστόσο με του̋ ταξιδιωτικού̋ πράκτορε̋ το 80 με 85% των τουριστών μετακινείται
αεροπορικώ̋. Ανησυχία επικρατεί και στι̋ τάξει̋ των ξενοδόχων καθώ̋ οι
κρατήσει̋ κινούνται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.
Όπω̋ αναφέρεται στην τριμηνιαία έκθεση τη̋ ευρωπαϊκή̋ επιτροπή̋ το 1ο εξάμηνο
του 2010 η Ελλάδα κατέλαβε την προτελευταία θέση όσον αφορά στι̋ πληρότητε̋
των ξενοδοχείων, μεταξύ συνολικά 28 τουριστικών προορισμών.
Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ισλανδία, η οποία δέχθηκε φέτο̋ ισχυρό πλήγμα
μετά από την έκρηξη του ηφαιστείου. Αντίθετα, στην πρώτη θέση βρίσκεται η
Λετονία με αύξηση 17,4%, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Τουρκία, με αύξηση
τη̋ τάξη̋ του 11,1%.
Η τομεάρχη̋ τουριστική̋ ανάπτυξη̋ τη̋ ΝΔ Όλγα Κεφαλογιάννη σχολίασε: «Η
κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει εκτό̋ ατζέντα̋ τι̋ ανάγκε̋ και τα αιτήματα των
τουριστικών φορέων»
Σε ανακοίνωσή του ο ΛΑΟΣ υπογραμμίζει: «Οι βιαστικέ̋ ενέργειε̋ και οι
παρορμητικέ̋ αντιδράσει̋, δεν μπορούν να έχουν θέση την περίοδο τη̋
ανασυντάξεω̋ τη̋ χώρα̋».
Οι επαγγελματίε̋ του̋ τουρισμού πάντω̋, οι οποίοι έχουν επιστρατεύσει γενναίε̋
προσφορέ̋ στι̋ τιμέ̋ και ειδικά πακέτα προκειμένου να τονώσουν το ενδιαφέρον
των παραθεριστών, ελπίζουν σε αναστροφή του κλίματο̋ έστω και την τελευταία
στιγμή.
ΠΗΓΕΣ: ΝΕΤ

Άνω : Ευχάριστη πολύ για μένα ήταν η συνάντηση που είχα στη Ρόδο
με τον Κώστα Αγγελή και τη σύζυγό του Άννα από το Βανκούβερ στο
Μαντράκι (παλιά αγορά τη̋ Ρόδου). Κάτω: Άλλη μια έκπληξη για μένα
ήταν η συνάντηση που είχα με τον Μιχάλη Δημακουλέα από το Βαν κούβερ.
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Κουνέλι στη γάστρα
Από τον Peter Dacoutros

Λαχανοντολμάδε̋ με κρέμα
αβγολέμονο

Το κουνέλι το χειριζόμαστε
όπω̋ τα πουλερικά, πράγμα
που σημαίνει ότι το ψήσιμο
σε σιγανή φωτιά το κάνει πιο
μαλακό και νόστιμο.

Από την Ιωάννα Δημοπούλου

Συστατικά

Ποιο̋ μπορεί να αντισταθεί σε αυτό το
νοστιμότατο κλασικό φαγητό? Ιδανικό για το
κυριακάτικο γεύμα, μπορεί να προετοιμαστεί
την προηγούμενη και να ζεσταθεί λίγο πριν
από το σερβίρισμα.
Mερίδε̋: 4-6
Συστατικά
Ντολμάδε̋
1 μεγάλο
λάχανο ή 2
μεσαία
750 γραμμ.
κιμά̋
χοιρινό̋ ή μοσχαρίσιο̋(αν χρησιμοποιήσετε
χοιρινό κιμά ή αν ο κιμά̋ σα̋ έχει αρκετό
λίπο̋, μειώστε λίγο την ποσότητα του
λαδιού)
1 ματσάκι μαϊντανό, μόνο τα φύλλα,
ψιλοκομμένα
1 φλιτζάνι ρύζι καρολίνα
2 κρεμμύδια
1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
Αλάτι, πιπέρι

1 μεγάλο κουνέλι χωρί̋ την
πέτσα και το κεφάλι
700ml κόκκινο κρασί
5 φύλλα δάφνη̋
6 κ.σ. ελαιόλαδο
3 μεγάλα κρεμμύδια κομμένα σε
ροδέλε̋
4 ψιλοκομμένε̋ σκελίδε̋
σκόρδο
400γρ τομάτε̋ ψιλοκομμένε̋
3κ.γ. πάστα ντομάτα̋
3κ.γ. ρίγανη, αλάτι και φρέσκο
πιπέρι

Κρέμα αβγολέμονο
2 κ.σ. κορν φλάουρ
4 αβγά μεγάλα
25 γραμμ. βούτυρο
Χυμό̋ από 3 λεμόνια”
οδηγίε̋
1. Χαράξτε το κοτσάνι του λάχανου
περιμετρικά.
2. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα με αλατισμένο
νερό που κοχλάζει βράστε το λάχανο για 5
περίπου λεπτά από τη μία πλευρά και για
άλλα 5 από την άλλη και βγάλτε το από το
νερό.
3. Αφαιρέστε τα φύλλα που μπορούν να βγουν με ευκολία κι αν
χρειαστεί, ξαναβράστε το υπόλοιπο για άλλα 5 λεπτά.
4. Σε όλα τα φύλλα κόψτε και αφαιρέστε το σκληρό κοτσάνι.
Τοποθετήστε τα κοτσάνια στη βάση τη̋ κατσαρόλα̋, ω̋ πάτο για να
μην καούν οι λαχανοντολμάδε̋. Κόψτε τα μεγάλα φύλλα στη μέση.
5. Ζυμώστε τον κιμά με τον ψιλοκομμένο μαϊντανό, τα κρεμμύδια,
μισό φλιτζάνι λάδι, το ρύζι, δύο κουταλάκια του γλυκού αλάτι και
λίγο πιπέρι. Προσθέστε και λίγο νεράκι να γίνει αφράτο̋.
6. Βάλτε δύο κουταλιέ̋ από το μίγμα του κιμά σε κάθε φύλλο (ή
και παραπάνω αν του̋ θέλετε μεγαλύτερου̋), διπλώστε τι̋ άκρε̋
και τυλίξτε προσεχτικά φτιάχνοντα̋ ένα μακρόστενο πακετάκι.
Τοποθετήστε του̋ κοντά τον ένα δίπλα στον άλλο στην κατσαρόλα
με το σημείο ένωση̋ προ̋ τα κάτω. Το πιο πιθανό είναι πω̋ θα
γίνουν δύο στρώσει̋.
7. Γεμίστε την κατσαρόλα με ζεστό νερό, έτσι ώστε σχεδόν να
σκεπάζει του̋ λαχανοντολμάδε̋ και ρίξτε το υπόλοιπο μισό
φλιτζάνι λάδι. Σκεπάστε του̋ με ένα πιάτο για να μην χοροπηδούν
στο βράσιμο και βράστε του̋ για περίπου μία ώρα.
8. Βγάλτε προσεχτικά του̋ λαχανοντολμάδε̋ από την κατσαρόλα
και σουρώστε το ζουμί του̋ σε ένα δεύτερο μικρότερο κατσαρολάκι.
Διατηρήστε το ζουμί σε θερμοκρασία λίγο πριν από το βρασμό.
9. Σε ένα βαθύ πιάτο αραιώστε το κορν φλάουρ με λίγο νερό και
χτυπήστε το μαζί με τα αβγά, χρησιμοποιώντα̋ το σύρμα αντί για
το πιρούνι. Προσθέστε λίγο λίγο το χυμό λεμονιού και συνεχίζοντα̋
το χτύπημα ρίξτε σταδιακά και το ζεστό ζουμί με τη βοήθεια μια̋
κουτάλα̋.
10. Βάλτε το μίγμα στην κατσαρόλα και σιγοβράστε για 1-2 λεπτά
ανακατεύοντα̋ καλά με το σύρμα, ώστε να μη σβολιάσει. Αν η
σάλτσα γίνει πολύ πηχτή, αραιώστε τη με λίγο ζεστό, αλλά προσέξτε
γιατί όσο κρυώνει πήζει.
11. Κόψτε το βούτυρο πολύ μικρά κομμάτια και όσο είναι ζεστή
η σάλτσα ρίξτε τα μέσα ένα ένα ανακατεύοντα̋ παράλληλα.
Περιμένετε να λιώσει το πρώτο πριν ρίξετε το δεύτερο κ.λπ.
12. Επειδή είναι ξεχωριστά οι ντολμάδε̋ από τη σάλτσα του̋
διατηρούνται άνετα 1-2 μέρε̋ στο ψυγείο. Μπορείτε επίση̋ να του̋
καταψύξετε.
13. Σερβίρετε 3-4 λαχανοντολμάδε̋ ανά άτομο περιχυμένου̋ με τη
σάλτσα και μπόλικο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Την υπόλοιπη σάλτσα
σερβίρετέ τη χωριστά σε σαλτσιέρα.

Οδηγίε̋
1.Πλύνετε το κουνέλι και κόψτε
το σε μερίδε̋. Τοποθετήστε τι̋
σε μία πιατέλα. Ανακατέψτε
το κρασί, τη δάφνη, το αλάτι
και το πιπέρι και περιχύνετε το
κουνέλι. Μαρινάρετε στο ψυγείο
για 10 ώρε̋.
2.Ζεστάνετε το λάδι σε ένα
μεγάλο τηγάνι. Τοποθετήστε το
κουνέλι στο τηγάνι τσιγαρίστε
το μέχρι να χρυσαφίσει.
Τοποθετήστε το σε μία γάστρα.
3.Προσθέστε το κρεμμύδι και το
λάδι στο τηγάνι και μαγειρέψτε
ανακατεύοντα̋ μέχρι να ροδίσει
το κρεμμύδι. Προσθέστε το
σκόρδο και μαγειρέψτε για 2
λεπτά.
4.Προσθέστε την ψιλοκομμένη
ντομάτα, την πάστα ντομάτα̋,
τη ρίγανη και τη μαρινάτα.
Προσθέστε αλάτι και πιπέρι,
ανακατέψτε και αφήστε τη
σάλτσα να μαγειρευτεί για 5
λεπτά.
5.Ρίξτε τη σάλτσα στο κουνέλι
και σκεπάστε τη γάστρα.
Τοποθετείστε τη στο φούρνο σε
χαμηλή φωτιά και αφήστε τη για
περίπου μιάμιση ώρα.
6.Σερβίρετε με βραστέ̋ πατάτε̋
και κόκκινο κρασί.

Μπριάμι του Μυστρά
Από το Gourmed
Τα ζαρζαβατικά, έχουν παίξει
σημαντικό ρόλο στην ελληνική
διατροφή για αιώνε̋. Τα υλικά
μπορεί να ποικίλλουν από εποχή
σε εποχή, αλλά διατηρούν
πάντοτε έναν πλούτο αρωμάτων.
Συστατικά
2 μέτριε̋ μελιτζάνε̋ (περίπου
350 γρ)
χονδρό αλάτι
2 πράσινε̋ πιπεριέ̋, ψημένε̋
και ξεφλουδισμένε̋
1 μεγάλο κρεμμύδι, κομμένο σε
τέταρτα και ψιλοκομμένο
1 μεγάλο λουβί σκόρδο,
ψιλοκομμένο
6 μεγάλε̋ ώριμε̋ ντομάτε̋,
ξεφλουδισμένε̋ και κομμένε̋
σε κύβου̋, (μαζεύουμε το χυμό
του̋)
1 κουταλιά τη̋ σούπα̋ μέλι
1 κουταλιά τη̋ σούπα̋ τριμμένο
κύμινο

3 κουταλιέ̋ τη̋ σούπα̋ τριμμένη ρίγανη
5 κουταλιέ̋ τη̋ σούπα̋ χονδροκομμένο σέλινο
12 κουταλιέ̋ τη̋ σούπα̋ ελαιόλαδο
φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
450 γρ πατάτε̋
450 γρ κολοκυθάκια, κομμένα σε φέτε̋ των 6 χιλιοστών
5 κουταλιέ̋ τη̋ σούπα̋ ζεστό νερό
40 γρ ελαφρώ̋ φρυγανισμένα ψίχουλα ψωμιού
50 γρ τριμμένο κασέρι ή παρμεζάνα
Για το σερβίρισμα
χυμό̋ 1 λεμονιού

Οδηγίε̋
Αφού κόψουμε
τι̋ άκρε̋ από
τι̋ μελιτζάνε̋,
τι̋ τεμαχίζουμε
σε κύβου̋ των
4
cm. Πασπαλίζουμε με
1
κουταλιά τη̋ σούπα̋
χονδρό αλάτι και τι̋
τοποθετούμε σε τρυπητό για περίπου ½ ώρα μέχρι να ξεπικρίσουν.
Αφαιρούμε το κοτσάνι από τι̋ πιπεριέ̋, πετάμε το κέντρο του μαζί
με τα σπόρια, τι̋ ξεπλένουμε για να απομακρύνουμε τα σπόρια που
έχουν μείνει και τι̋ κόβουμε σε επιμήκη λωρίδε̋ των 6 χιλιοστών.
Ζεσταίνουμε 4 κουταλιέ̋ τη̋ σούπα̋ ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο
και βαρύ αντικολλητικό τηγάνι και στη συνέχεια σοτάρουμε το
ψιλοκομμένο κρεμμύδι για περίπου 8 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν.
Προσθέτουμε το σκόρδο, τι̋ ντομάτε̋ μαζί με το χυμό του̋ που
έχουμε φυλάξει, το μέλι, κύμινο, ρίγανη, τη μισή ποσότητα από
το σέλινο, αλάτι και πιπέρι. Αυξάνουμε τη θερμοκρασία μέχρι η
σάλτσα μα̋ να πάρει βράση και εν συνεχεία σιγοβράζουμε για
10 λεπτά ή μέχρι να ελαττωθεί η σάλτσα στο 1/3 τη̋ αρχική̋
ανακατεύοντα̋ πάντα με μια ξύλινη κουτάλα.
Προθερμαίνουμε το φούρνο στου̋ 190 ºC (375 F). Βάζουμε ένα
δεύτερο μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι να ζεσταθεί σε μέτρια
θερμοκρασία και προσθέτουμε 4 κουταλιέ̋ από το ελαιόλαδο
που περίσσεψαν. Στεγνώνουμε πολύ καλά με χαρτί κουζίνα̋ τι̋
μελιτζάνε̋ και από τι̋ δυο πλευρέ̋ και τι̋ τηγανίζουμε ελαφρά
για περίπου 10 λεπτά, μέχρι να χρυσίσουν. Μόλι̋ τηγανιστούν, τι̋
τοποθετούμε επάνω σε απορροφητικό χαρτί για να στραγγίξουν από
το λάδι.
Ξεφλουδίζουμε τι̋ πατάτε̋ και τι̋ κόβουμε σε ροδέλε̋ των 6
χιλιοστών. Στρώνουμε τι̋ πατάτε̋ στο πάτο ενό̋ μεγάλου ταψιού
(ή και πυρέξ). Ανακατεύουμε τι̋ μελιτζάνε̋, τα κολοκυθάκια και τι̋
πιπεριέ̋ και τα απλώνουμε τυχαία πάνω από τι̋ πατάτε̋. Πάνω από
τα ζαρζαβατικά περιχύνουμε τη σάλτσα, το ελαιόλαδο που μα̋ έχει
περισσέψει και το ζεστό νερό. Κουνάμε το ταψί με δύναμη για να
κατανεμηθούν τα υγρά παντού, καλύπτουμε το ταψί με το καπάκι
του και ψήνουμε για 15 λεπτά. Κατεβάζουμε τη θερμοκρασία στου̋
180 ºC (370 F) και ψήνουμε για ακόμη 20 λεπτά. Ανακατεύουμε
τα ζαρζαβατικά προσέχοντα̋ πάντα μη σπάσουμε τι̋ πατάτε̋ και
ψήνουμε με το ταψί ξεσκέπαστο για 25 ακόμα λεπτά ή μέχρι να
μαλακώσουν οι πατάτε̋.
Δοκιμάζουμε τη σάλτσα και προσθέτουμε όσο αλάτι και
πιπέρι θέλουμε. Ανακατεύουμε τη φρυγανιά με το τυρί και τα
πασπαλίζουμε πάνω από τα ψημένα ζαρζαβατικά. Με το πίσω μέρο̋
τη̋ κουτάλα̋ μα̋, πιέζουμε ελαφρά τα ζαρζαβατικά μέχρι η σάλτσα
να εμποτίσει τη φρυγανιά με το τυρί. Ψήνουμε χωρί̋ το καπάκι για
15 ακόμη λεπτά ή μέχρι να ροδίσει το φαγητό μα̋.
Ψεκάζουμε με το λεμόνι, πασπαλίζουμε με το πιπέρι και το σέλινο
που έχει περισσέψει. Σερβίρεται ζεστό, χλιαρό ή σε θερμοκρασία
δωματίου.
Σημείωση: Αν θέλουμε να φτιάξουμε ατομικά μπριάμι, χωρίζουμε τα
υλικά σε 6 μερίδε̋ και τα τοποθετούμε σε έξι διαφορετικά ταψάκια
(πυρέξ). Ψήνουμε σκεπασμένα με το καπάκι του̋ για περίπου 15
λεπτά στου̋ 190 ºC (375 F) και ξεσκέπαστα για 25 λεπτά στου̋ 180
ºC (370 F).
Συνταγή και φωτογραφία από το βιβλίο τη̋ Rosemary Barron Flavours of Greece

Hellenic Community of Vancouver members
Picnic 2010-08-22
# The HCV will be having their 2010 Members Picnic at Jericho
Pond next to Jericho Beach on Sunday August 22, 2010. Day’s
agenda includes: BBQ
# Racketes championship
# Volleyball
# Family games
# Etc.

For more info call 604-266-7148.
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Greece & China—Building a New Investment
Partnership
Chinese Transport Minister Li Shenglin and
Economy, Competitiveness and Shipping Minister Louka Katseli
In June, Zhang Dejiang, China’s vice premier, lead a delegation of 30 of the country’s leading businessmen to
Athens to sign hundreds of millions of Euros worth of investments in Greek shipping, logistics and infrastructure projects.
China considers Greece an ideal investment location and one that will facilitate its penetration into the vast European market. As a member of the EU and the Eurozone, Greece offers China a gateway to Northern, Eastern
and Western Europe as well as the highly promising market of Southeast Europe and the Black Sea. Signiﬁcant
investment opportunities from China to Greece exist in sectors such as ﬁnal product assembling, transport, logistics, and supply chain. A perfect synergy for Chinese companies is Greek shipping, which can actively support
Chinese business activity in Greece.
China will offer Greece multiple beneﬁts and Greece will provide China with a wealth of opportunities. Leading
Chinese shipping giant China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO) is in charge of container operation
project at the Greek port of Piraeus.
Under the agreement, Pier II and Pier III of Piraeus Container Terminals will be under COSCO management
for 35 years. COSCO is planning to invest 550 million Euros to upgrade the facilities of the two piers. By 2015,
the handling capacity of the port will be raised from today’s 1.6 million twenty-foot equivalent units (TEUs) to
3.7 million TEUs.
“Piraeus is linked with three continents -- Asia, Europe and Africa, and China and Greece have traditional
friendly ties, so Greece was seen as a good environment for COSCO to set up this plan,” said COSCO President
and CEO captain Wei Jiafu.

1,598 HECTARES OF COASTAL DOUGLAS-FIR TO BE
PROTECTED
VICTORIA - July 30, 2010
Under a new land use order, British Columbia will increase the protection
of the Coastal Douglas-ﬁr ecosystem on provincial Crown land to almost
40 per cent, Pat Bell, Minister Responsible for the
Integrated Land Management Bureau announced today.
“Protecting an additional 1,598 hectares is an important step in our ongoing effort to preserve B.C.’s Coastal Douglas-ﬁr ecosystem,” said Bell.
“Most of the ecosystem lies on private and municipal land, so even with
the Province’s signiﬁcant contribution to conservation, only six per cent
of the Coastal Douglas-ﬁr Zone is protected. We will continue to work
with local governments and private landowners to ensure everyone
is doing what they can to be part of the solution.”

Captain Wei strongly believes in closer cooperation with his Greek partners. He said he seeks stronger collaboration with the Piraeus Port Authority, which runs Pier I at the port and is the only local competitor for COSCO.
Upon his return to China, Mr. Wei was planning to ask the Ministry of Commerce for “support to create a new
good distribution center for Chinese goods in Greece and more investments in the country, based on a win-win
principle,” he said.

The Coastal Douglas-ﬁr ecosystem is ranked both globally and provincially as high- priority for preservation, and is home to 29 endangered
plant communities. Eighty per cent of the global range of
Coastal Douglas-ﬁr ecosystem occurs in the southern Strait of Georgia
area. Of the 256,800 hectares in British Columbia, only nine per cent, or
23,500 hectares, is provincially owned.

Greece and China signed 14 bilateral agreements during a visit to Greece by China’s Vice-Premier Zhang Dejiang, a prominent member of the Communist Party of China’s Politburo. Mr. Zhang was in Athens at the invitation of Greek Vice-Premier Theodoros Pangalos, his Greek counterpart.
“The Chinese want a gateway into Europe,” said Mr. Pangalos. “The Chinese deal in real things, in merchandise.
And they will help the real economy in Greece.”

The additional 1,598 hectares will increase the amount of provincial
Coastal Douglas- ﬁr Crown land protected from logging and other resource development activities to 9,197 hectares.

Greek Prime Minister George Papandreou underlined that bilateral relations between Greece and China were
excellent and would be further deepened as a result of the agreements.
Mr. Zhang said the agreements reﬂected China’s desire for stronger ties with Greece and appeared conﬁdent
that it will overcome its current ﬁnancial difﬁculties, adding that China will encourage substantial investment in
Greece. He also conveyed greetings from Chinese Premier Wen Jiabao.
During the meeting with Mr. Pangalos, Mr. Zhang expressed China’s support for the Greek government and its
efforts to overcome the economic crisis, saying that there was a “joint desire by Athens and Beijing to strengthen
our beneﬁcial cooperation in order to deal with the economic crisis.”
The two sides signed 14 agreements dealing with the shipping sector, transport, tourism and telecoms, and for
the export of Greek olive oil to China.
“We exchanged views in depth on how to expand cooperation in every sector and arrived at a broad agreement.
Greece encourages Chinese companies to come to Greece and ﬁnd opportunities for investment,” Mr. Zhang
said.
Talks between the two sides focused on both existing and potential cooperation, with special emphasis on the
opportunities created through Greece’s planned privatization programme. Interest was expressed in installing
a container terminal at Thriasio, in the Greek Railways Organisation (OSE), ports and airports, as well as possible cooperation in education and culture.
The ﬁrst agreement signed by Economy, Competitiveness and Shipping Minister Louka Katseli and Chinese
Transport Minister Li Shenglin provides a favourable charter regime for Greek shipping, while another four
agreements to build Greek cargo ships at China Ocean Shipping (COSCO) shipyards were signed between
Greek ship owners and COSCO.
Greek shipowners also signed an agreement with COSCO Bulk Carrier on forming a joint-venture and two
charter agreements for Greek ships.
In the telecoms sector, Hellenic Telecommunications Organisation (OTE) CEO Panagiotis Vourloumis signed
an agreement with Huawei Technologies, while China’s BCEGI and Helios Plaza signed an agreement for the
construction of the hotel and shopping complex Pireaus Plaza.
Four agreements were also signed for the export of Greek olive oil.

The majority of new areas selected for protection are on the east coast of
Vancouver Island, between Courtenay and Nanaimo. A copy of the land
use order and map is available online at:
http://www.ilmb.gov.bc.ca/content/news/2010/07/29/1598-hectares-coastal-douglas-ﬁr-be-protected
Ecologists considered a number of criteria when deciding which parcels
to include for protection. These included land parcel size, adjacency to
already protected areas, risk of being disturbed, landscape context and
ecological diversity.
In addition, social and economic considerations, as well as existing commitments for First Nations treaty settlements, were also factors in parcel
selection. During the public review and comment period that
closed in February, more than 1,000 individual submissions were received.
Establishing the areas for protection under the Land Act is the ﬁrst phase
of government’s conservation strategy for Coastal Douglas-ﬁr. The next
phase involves informing local governments and private landowners
on actions they can take.
Eleven per cent of Coastal Douglas-Fir ecosystem is owned by other levels of government and 80 per cent is in private ownership.
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Η Μυρτώ Τσιτσιού είναι η νέα αθλητική
ανταποκρίτριά μα̋ από την Αθήνα.

ÁèëçôéêÜ
Πήραμε αυτόν που... έσβησε τον
Μέσι» η απάντηση Μπερλουσκόνι

Φωτογραφία: Associated Press

20 Ιουλ. 2010, Μιλάνο, Ιταλία

Με πανό και συνθήματα
διαμαρτυρία̋ υποδέχθηκαν
τον πρόεδρο τη̋ Μίλαν,
Σίλβιο Μπερλουσκόνι,
οπαδοί του συλλόγου
την Τρίτη στην πρώτη
προπόνηση των «ροσονέρι»
για τη νέα αγωνιστική σεζόν.
Περίπου 3.000 οπαδοί
τη̋ Μίλαν βρέθηκαν
στο Μιλανέλο, όπου ο
Μπερλουσκόνι παραχώρησε
συνέντευξη Τύπου για να
παρουσιάσει τον νέο τεχνικό,
Μασιμιλιάνο Αλέγκρι και τα
νέα αποκτήματα, μεταξύ των
οποίων ήταν και ο Σωκράτη̋
Παπασταθόπουλο̋, ενώ στη
συνέχεια η ομάδα είχε την
πρώτη τη̋ προπόνηση.
Οι φίλαθλοι φώναξαν
συνθήματα κατά του
«καβαλιέρε» αλλά και
ολόκληρη̋ τη̋ διοίκηση̋
τη̋ Μίλαν. Ο λόγο̋ τη̋
διαμαρτυρία̋ του̋ είναι οι
λίγε̋ μεταγραφικέ̋ κινήσει̋
τη̋ ομάδα̋ και η επιλογή
των διοικούντων να μην
προσφέρουν αρκετά χρήματα
για την απόκτηση παικτών.
Χαρακτηριστικό είναι ένα
πανό που έγραφε «Non
ci basta il Greco, prendi
Dzeko» («Δεν αρκεί ο
Έλληνα̋, πάρε τον Ντζέκο»)
αναφερόμενο στην απόκτηση
του Παπασταθόπουλου
και στον Εντιν Ντζέκο τη̋
Βόλφσμπουργκ.
Ο τελευταίο̋ αποτελεί
μεταγραφικό στόχο τη̋
Μίλαν από το περασμένο
καλοκαίρι, αλλά η διοίκηση
αρνείται να καταβάλει στον
γερμανικό σύλλογο τη ρήτρα
του παίκτη, που ανέρχεται
στα 40 εκατομμύρια ευρώ.
Παράλληλα, ένα άλλο πανό
έγραφε «Μηδέν διαρκεία̋»,
παρακινώντα̋ του̋ οπαδού̋
να μην αγοράσουν διαρκεία̋
για να ενισχύσουν τον
σύλλογο.
Η απάντηση του
Μπερλουσκόνι

Από την πλευρά του
ο Μπερλουσκόνι, στη
συνέντευξη Τύπου, έδωσε
τη δική του απάντηση στι̋
διαμαρτυρίε̋ των οπαδών:
«Η οικογένειά μου έχει δώσει
σχεδόν ένα δι̋ σε 25 χρόνια.
Τα τελευταία 7 χρόνια έχω
δώσει 461 εκατομμύρια
ευρώ για τη Μίλαν, έναν
μέσο όρο 60 εκατομμύρια
ετησίω̋. Χρήματα που
ξόδεψα με αγάπη. Τα παιδιά
μου θα μπορούσαν να με
σταματήσουν».
«Καλό̋ άνθρωπο̋ με φάτσα
ηθοποιού ο Αλέγκρι»
Στη συνέχεια, παρουσίασε
τον Αλέγκρι, μιλώντα̋ με τα
καλύτερα λόγια για εκείνον:
«Είναι ένα̋ καλό̋ άνθρωπο̋
με φάτσα ηθοποιού. Εχει το
πακέτο για να καθοδηγήσει
τη Μίλαν. Και πρέπει να είναι
θεαματική και επιθετική.
Πήραμε τον Αλέγκρι επειδή
είναι ένα̋ μαέστρο̋, αλλά
μην ξεχνάτε ότι κι εγώ είμαι
ένα̋ καθηγητή̋. Δεν θέλω να
βλέπω έναν επιθετικό μόνο
του. Γι’ αυτό απέλυσα τον
Λεονάρντο. Οι δύο επιθετικοί

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

πρέπει να παίζουν μαζί.»
Μίλησα με τον Αλέγκρι και
με του̋ συνεργάτε̋ μου και
είδαμε ότι έχουμε μία ομάδα
πολύ ποιοτική. Δεν έχουν
όλοι παίκτε̋ όπω̋ ο Πίρλο,
ο Ροναλντίνιο, ο Νέστα, ο
Πάτο και ο Τιάγκο Σίλβα».
«Πήραμε αυτόν που... έσβησε
τον Μέσι»
Ο Μπερλουσκόνι
αναφέρθηκε στη συνέχεια
στα νέα αποκτήματα τη̋
ομάδα̋, μιλώντα̋ με τα
καλύτερα λόγια για τον
Παπασταθόπουλο, αλλά
και στα σενάρια για τον
Ροναλντίνιο:
«Είχαμε δύο αποχωρήσει̋,
του Ντίντα και του Φαβάλι,
που θέλω να αποχαιρετήσω
και να ευχαριστήσω για τα
χρόνια που πέρασαν εδώ.
Του̋ αντικαταστήσαμε με τον
Αμέλια, που είναι δικό̋ μου,
και με τον στόπερ Γέπε̋.»
Και πήραμε από την Τζένοα
έναν αμυντικό που έσβησε
τον Μέσι στο Μουντιάλ, τον
Σωκράτη Παπασταθόπουλο.
Ο Ροναλντίνιο για μένα είναι
ο μεγαλύτερο̋ παίκτη̋ όλων
των εποχών. Για να μιλάμε
ξεκάθαρα, έχουμε έρθει σε
συμφωνία για να παραμείνει
στη Μίλαν μέχρι το τέλο̋ τη̋
καριέρα̋ του. Εχω το λόγο
του. Όσο παίζει, μένει μαζί
μα̋».
Να σημειωθεί ότι παρά
τι̋ αποδοκιμασίε̋ προ̋ το
πρόσωπο του Μπερλουσκόνι,
οι οπαδοί υποδέχθηκαν
με ενθουσιασμό τον
Αλέγκρι, αλλά και τον
Παπασταθόπουλο, ο οποίο̋
υπέγραψε και τα πρώτα του
Αυτόγραφα ω̋ παίκτη̋ τη̋
Μίλαν.
www.sport.gr
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Κολύμβηση
Μπάσκετ

Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ και το μέλλον τη̋
Αυτό το καλοκαίρι το Ελληνικό Μπάσκετ έχει την τιμητική του! Στι̋ 18
Ιουλίου η Εθνική Ομάδα Ανδρών ξεκίνησε την προετοιμασία τη̋ στο
Καρπενήσι ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματο̋ που θα διεξαχθεί
στην Τουρκία από τι̋ 28 Αυγούστου μέχρι τι̋ 12 Σεπτεμβρίου. Η Ελληνική
αποστολή αποτελείται από του̋ Βασιλειάδη Κώστα (Ξακομπέο), Βουγιούκα
Ίαν (Παναθηναϊκό̋), Διαμαντίδη Δημήτρη (Παναθηναϊκό̋), Ζήση Νίκο
(Σιένα), Καϊμακόγλου Κώστα (Παναθηναϊκό̋), Καλάθη Νικ (Παναθηναϊκό̋),
Μπουρούση Γιάννη (Ολυμπιακό̋), Παπανικολάου Κώστα (Ολυμπιακό̋),
Παππά Νίκο (Κολοσσό̋ Ρόδου), Περπέρογλου Στράτο (Παναθηναϊκό̋),
Πρίντεζη Γιώργο (Ουνικάχα Μάλαγα), Σπανούλη Βασίλη (Ολυμπιακό̋),
Σχορτσανίτη Σοφοκλή (Ολυμπιακό̋), Τσαρτσαρή Κώστα (Παναθηναϊκό̋)
και Φώτση Αντώνη (Παναθηναϊκό̋). Ο Λουκά̋ Μαυροκεφαλίδη̋ και ο
Παναγιώτη̋ Βασιλόπουλο̋ ενώ αρχικά είχαν κληθεί από τον προπονητή
Γιόνα̋ Καζλάουσκα̋ τελικά δεν θα βρίσκονται στην ομάδα. Για σοβαρού̋
οικογενειακού̋ λόγου̋ ο πρώτο̋, λόγο προβλήματο̋ στη μέση του ο
δεύτερο̋. Σύμφωνα με δηλώσει̋ των παικτών στόχο̋ τη̋ ομάδα̋ είναι να
περάσει στην τετράδα του Πρωταθλήματο̋. Εκτό̋ όμω̋ από καλό μπασκετικό
παρόν από ότι φαίνεται η Ελλάδα διαθέτει και καλό μπασκετικό μέλλον! Η
Εθνική Νέων Ανδρών στι̋ 18 Ιουλίου κατέκτησε το Ασημένιο μετάλλιο στο
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών στην Κροατία. Με καλύτερου̋
τον αρχηγό Νίκο Παππά και τον Κώστα Παπανικολάου (οι οποίοι βρίσκονται
και στην καλύτερη πεντάδα του Πρωταθλήματο̋) το αντιπροσωπευτικό μα̋
συγκρότημα έφτασε αήττητο μέχρι τον τελικό, όμω̋ η αντίστοιχη ομάδα
τη̋ Γαλλία̋ μα̋ στέρησε το χρυσό αφού οι «τρικολόρ» κέρδισαν με 73 –
62. Επίση̋ η Εθνική Εφήβων συμμετέχει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Εφήβων που διεξάγεται στην Λιθουανία (22/7 – 02/08), έχει περάσει ήδη
στην δεύτερη φάση των ομίλων και θα δώσει τον καλύτερό τη̋ εαυτό ώστε η
Ελλάδα να φτάσει σε μια ακόμα μεγάλη επιτυχία.

Τα μεταγραφικά νέα
Και οι μεταγραφικέ̋ κινήσει̋ στι̋ μεγάλε̋ Ελληνικέ̋ ομάδε̋ τη̋ Α1 έχουν
ενδιαφέρον. Ο Πρωταθλητή̋ Ελλάδο̋ 2010 Παναθηναϊκό̋ ανακοίνωσε ήδη
την απόκτηση του Ίαν Βουγιούκα από τον Πανελλήνιο (να υπενθυμίσουμε
πω̋ ο Βουγιούκα̋ την σεζόν 2008-2009 είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό), του
Κώστα Καϊμακόγλου από το Μαρούσι αλλά και του αφρικανού Ρομέιν Σάτο
από την Ιταλική Μοντεπάσκι Σιένα. Επίση̋ οι αμερικάνοι Μάικ Μπατίστ
και Ντριου Νίκολα̋ ανανέωσαν την συνεργασία̋ του̋ με του̋ «πράσινου̋»
για δυο ακόμα χρόνια. Αναμφίβολα η μεταγραφή – βόμβα αυτού του
καλοκαιριού ήταν η απόκτηση του Βασίλη Σπανούλη από τον Κυπελλούχο
Ελλάδο̋ 2010, Ολυμπιακό. Ο πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού υπέγραψε
με του̋ «ερυθρόλευκου̋» για τα επόμενα τρία χρόνια. Ο Αυστραλό̋ Ματ
Νίλσεν είναι πλέον και αυτό̋ παίκτη̋ του Ολυμπιακού για τα επόμενα δύο
χρόνια. Και οι μεταγραφέ̋ συνεχίζονται και όλα δείχνουν πω̋ θα υπάρξουν
πολλέ̋ εκπλήξει̋!

PLOUTOS ENTERPRISES LTD
Carpets & Interiors
120 West 3rd Ave, Vancouver, B.C.
Tel: 604-875-6484 & 604-875-9488
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Ποιοι είναι οι
νέοι κυβερνήτε̋
τη̋ Ελλάδα̋ !!!
Ένα̋ Ολλανδό̋, ένα̋ Γερμανό̋, ένα̋ Δανό̋, ένα̋ Βέλγο̋ και ένα̋
Πορτογάλο̋ αποτελούν τον σκληρό πυρήνα των ελεγκτών τη̋ τρόικα̋ και
γύρω από αυτού̋ ένα επιτελείο συνεργατών του̋ οι οποίοι στο τελευταίο
ταξίδι του̋ μπήκαν στι̋ λεπτομέρειε̋ του μνημονίου.
Οι πέντε πρώτοι είναι αυτοί που διαπραγματεύτηκαν το μνημόνιο που
υπογράψαμε με το ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι περίπου
30 εμπειρογνώμονε̋ που του̋ ακολουθούν είναι οι εξεταστέ̋ των
αποτελεσμάτων που έχουν οι κυβερνητικέ̋ παρεμβάσει̋.
Στι̋ επαφέ̋ που είχαν μαζί του̋ οι Έλληνε̋ υπουργοί και οι επικεφαλή̋ των
φορέων που συνάντησαν διαπιστώνουν μια άλλη πραγματικότητα από αυτήν
που είχαν συνηθίσει. Οι τεχνοκράτε̋ τη̋ Νέα̋ Υόρκη̋, των Βρυξελλών και
τη̋ Φρανκφούρτη̋ δεν είναι πολιτικοί ούτε σκέφτονται πολιτικά. Δεν είναι
συνδικαλιστέ̋ ούτε ομόλογοί του̋ υπουργοί τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋.
Μοιάζουν περισσότερο με του̋ περίφημου̋ «υπαλλήλου̋» τη̋ Ευρωπαϊκή̋
Επιτροπή̋ που είχαν στριμώξει την κυβέρνηση τη̋ Νέα̋ Δημοκρατία̋ με
το θέμα τη̋ απογραφή̋, και του̋ αντιμετωπίζουν όλου̋ με αυστηρότητα.
Είναι λιτοί στο ντύσιμό του̋ και τη συμπεριφορά του̋. Δεν θέλουν να
γνωρίσουν το περίφημο Athens by night, ούτε τι̋ παραλίε̋ τη̋ Αττική̋, δεν
υποκύπτουν ακόμη και στο γυναικείο φλερτ που εκδηλώθηκε για έναν από
του̋ πέντε επικεφαλή̋.
Και πώ̋ να υποκύψουν ότι είναι επικεντρωμένοι σε ερωτήσει̋ τύπου
«θέλουμε να μα̋ διαβεβαιώσετε ότι αυτό το νομοσχέδιο που μα̋ δείχνετε
τώρα, αυτό θα είναι που θα ψηφίσετε χωρί̋ καμία αλλαγή» ή «πώ̋ είναι
δυνατόν να μην μπορείτε να ρίξετε τον πληθωρισμό»;
Σε άλλε̋ επαφέ̋ του̋ παραδέχονται ότι ήταν πολύ συντηρητικοί ω̋ προ̋ τι̋
εκτιμήσει̋ του̋ για τα μεγέθη τη̋ ελληνική̋ οικονομία̋, αλλά αυτό έγινε
εσκεμμένα όπω̋ είπαν- «διότι φοβόμαστε εκπλήξει̋ και δεν τι̋ θέλουμε».
Ο Ολλανδό̋, κ. Μπομπ Τραα, είναι ο απεσταλμένο̋ του ΔΝΤ, που ανήκει
στη σκληρή ομάδα των Βορειοευρωπαίων οικονομολόγων που θεωρούν ότι
ο ελληνικό̋ λαό̋ έκανε «πάρτι» με τα δανεικά των υπολοίπων. Είναι 54
ετών και πρόκειται να εγκατασταθεί μόνιμα στη χώρα μα̋, ω̋ επιτόπιο̋
τοποτηρητή̋. Ηταν και επικεφαλή̋ του ολιγομελού̋ κλιμακίου που μα̋
επισκεπτόταν από την αρχή, ηγούνταν και τη̋ ομάδα̋ των 30 ατόμων που
μα̋ ήλθαν την περασμένη εβδομάδα.
Ο Δανό̋ Πολ Τόμσεν είναι αναπληρωτή̋ διευθυντή̋ του Ευρωπαϊκού
Τμήματο̋ του Διεθνού̋ Νομισματικού Ταμείου, με μεγάλη εμπειρία στι̋
χώρε̋ τη̋ Ανατολική̋ Ευρώπη̋. Θεωρείται το βαρύ πυροβολικό του ΔΝΤ
για τι̋ «προβληματικέ̋» ευρωπαϊκέ̋ χώρε̋ και ήταν αυτό̋ που πήρε
την κατάσταση στα χέρια του όταν ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσει̋ τη̋
ελληνική̋ κυβέρνηση̋ με την τρόικα.
Ο Βέλγο̋ Σερβάζ Ντερόουζ είναι ο αναπληρωτή̋ γενικό̋ διευθυντή̋
τη̋ Γενική̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων
τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Επιτροπή̋. Ο άνθρωπο̋ του Ολι Ρεν στην τρόικα. Ο
Βέλγο̋ τεχνοκράτη̋ έχει υπό την άμεση εποπτεία του τον τομέα τη̋
μακροοικονομική̋ πολιτική̋ στην Ευρωζώνη και την ΕΕ.
Ο Γερμανό̋ Κλάουζ Μαζούχ εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, καθώ̋ είναι στέλεχο̋ τη̋ Γενική̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών
Εξελίξεων τη̋ ΕΚΤ, επικεφαλή̋ του τμήματο̋ για τι̋ χώρε̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋
Ενωση̋. Ο τομέα̋ των προβλέψεων είναι στι̋ άμεσε̋ αρμοδιότητέ̋ του,
αλλά στι̋ μελέτε̋ του έχει ασχοληθεί, μεταξύ άλλων, και με τι̋ εξελίξει̋
στην αγορά εργασία̋.
Στην παρέα του̋ και ο Πορτογάλο̋ Ζοάο Νίνιο, ήταν αυτό̋ που σιγοντάριζε
τι̋ ερωτήσει̋ των τεχνοκρατών του ΔΝΤ, που είχε μεγαλύτερη γνώση για
την Ελλάδα από του̋ υπολοίπου̋ και προσπαθούσε να διερευνήσει εάν
υπάρχουν προβλήματα στην εφαρμογή του προγράμματο̋ ή ενστάσει̋ που
μπορεί να το εκτρέψουν.
Οι ήρεμοι παλιοί και οι… θρασύτατοι νεαροί τεχνοκράτε̋
Εξαντλητικοί έλεγχοι, μοιρασμένοι ρόλοι μεταξύ των προβεβλημένων
και των σκληρών τεχνοκρατών προέβλεπε το σενάριο τη̋ επίσκεψη̋ του
πολυμελού̋ κλιμακίου τη̋ τρόικα̋.
Είναι νέοι, με σπουδέ̋ στα ευρωπαϊκά και αμερικάνικα πανεπιστήμια,
στελέχωσαν τι̋ χαμηλόβαθμε̋ θέσει̋ του ΔΝΤ, τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Επιτροπή̋
και τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Κεντρική̋ Τράπεζα̋ και ξαφνικά κλήθηκαν να παίξουν
τον ρόλο του κακού στι̋ συναντήσει̋ που είχαν με τα κυβερνητικά στελέχη.
Πρόκειται για του̋ περίπου 30 ελεγκτέ̋ τη̋ τρόικα̋ που την προηγούμενη
εβδομάδα διενήργησαν του̋ εντατικού̋ ελέγχου̋ σε όλου̋ του̋ κρίσιμου̋
τομεί̋ τη̋ οικονομία̋. «Όπλα» του̋ το μνημόνιο που έχει υπογράψει η
ελληνική κυβέρνηση, τα ελλείμματα και η κακοδιαχείριση που βρήκαν σε
πολλού̋ φορεί̋ του Δημοσίου, οι οποίοι έρχονται σε αντιπαράθεση με του̋
ψυχρού̋ αριθμού̋ που γνωρίζουν και αποδέχονται.
Κυρίω̋ είναι η κυνικότητα με την οποία εκφράζουν τι̋? απαιτήσει̋ του̋
έναντι των «ιθαγενών», σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που υποδηλώνουν
περιφρόνηση του κοινοβουλευτικού θεσμού. Μερικοί από αυτού̋ είναι που
ρώτησαν -με όχι και τόσο κομψό τρόπο- γιατί δεν ρίχνετε τον πληθωρισμό,
μερικοί από αυτού̋ ήταν που ζήτησαν από υπουργό διαβεβαιώσει̋ ότι το
νομοσχέδιο που του̋ δείχνει δεν θα υποστεί καμιά αλλαγή στη Βουλή όταν
ψηφιστεί! κατεύθυνση παρεμβάσεων στον «Καλλικράτη», στην εξυγίανση
του ΟΣΕ και στο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Για το τελευταίο
οι διαβεβαιώσει̋ τη̋ κυβέρνηση̋ είναι σαφεί̋. Μέσα στο φθινόπωρο θα
έχει κατατεθεί και ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο με ρυθμίσει̋ για όλα τα
«κλειστά επαγγέλματα».
Πάντω̋, στην έκθεση θα υπάρχουν επίση̋ «αστερίσκοι» για του̋
δημοσιονομικού̋ κινδύνου̋ (ω̋ προ̋ τα έσοδα κυρίω̋), για τι̋ ΔΕΚΟ, τα
νοσοκομεία, τι̋ προμήθειε̋ γενικά του Δημοσίου και τη φοροδιαφυγή.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΕΛΛΗΣ

Ανέκδοτα

Τοτό̋ τα πέρνει και φεύγει αλλά
τον σταματάει η μητερα του:

Η γυναίκα μου αγνοείται...
Πάει κάποιο̋ στην αστυνομία
και λέει:
- “Η γυναίκα μου αγνοείται.
Είναι ψηλή, όμορφη, αδύνατη
και ξανθιά”.
Ο αστυνόμο̋ ζητάει την
φωτογραφία τη̋, την... κοιτάζει
και λέει:
- “Μα κύριε, αυτή είναι κοντή,
χοντρή και άσχημη!”.
- “Το ξέρω”, απαντάει
ο σύζυγο̋. “Σκέφτηκα
μήπω̋ μου βρίσκατε καμία
καλύτερη...”
Χτύπα το με το σφυρί
Ο δικαστή̋ επαναλαμβάνει την
κατηγορία:
- “Κτυπήσατε τον αρχιεργάτη
με το σφυρί στο κεφάλι και
ισχυρίζεστε ότι αυτό̋ σα̋ το
ζήτησε.”
Μάλιστα κύριε πρόεδρε. Μου
είπε:
- “Τώρα θα βγάλω το σίδερο
από τη φωτιά και μόλι̋
κουνήσω το κεφάλι μου, εσύ
χτύπα το με το σφυρί.”
Οδηγάρα
Mπαίνει ένα̋ τύπο̋ στο
καφενείο μουρμουριζοντα̋:
- “τον κερατά οδηγάρα...”
Τον ρωτά ο καφετζή̋ τι έγινε
και ο τύπο̋ του λέει:
- “Ξέρει̋ τι μεγάλο αμάξι
που έχω, ε; Προσπαθούσα
επί 10 λεπτά να το παρκάρω.
Τίποτα! Δεν χωρούσα. Ένα̋
τύπο̋, λοιπόν, με κοιτούσε και
χαμογελούσε και εγώ τον ρωτώ
γιατί ρε φίλε χαμογελά̋; Εγώ
μου λέει το παρκάρω με μια
μανούβρα. Τι λε̋ ρε μάγκα του
λέω, αν το παρκάρει̋ εγώ θα
κάτσω να με….̋!»
- “Και τι έγινε;”, ρωτά ο
καφετζή̋.
Και ο τύπο̋:
- “Τον κερατά οδηγάρα...”
Ο πλούτο̋ των
σαραντάρηδων
Αν ήξερε ο κόσμο̋ τον πλούτο
των σαραντάρηδων...
Ποτέ δεν θα φανταζόμουν
ότι μετά τα 40 μου, θα είχα
αποκτήσει τέτοιο μεγάλο
πλούτο:
Ασήμι στα μαλλιά.
Χρυσό στα δόντια.
Πέτρε̋ στα νεφρά.
Ζάχαρη στο αίμα.
Μολύβι στα πόδια
και σίδερο στι̋ αρθρώσει̋.
Για να μην μνημονεύσω και...
μια ανεξάντλητη πηγή φυσικού
αερίου..
Κάτι ξέχασε
Η γιαγιά του Τοτού του δίνει
λεφτά για τα γενέθλια του! Ο

- Τοτέ κάτι ξέχασε̋ να πει̋ στην
γιαγιά σου!
- Τι;
- Τι λέω εγώ στον πατέρα σου
κάθε φορά που μου δίνει λεφτά;
- Αααααααααα, λεει ο Τοτο̋, και
απανταει στην γιαγια: μόνο αυτά
έχει̋;
Δωράκι
Στη δεκαετία του ‘50, ένα̋
νεαρό̋, αποφάσισε να κάνει
ένα δωράκι στην κοπέλα με την
οποία έβγαινε τι̋ τελευταίε̋
μέρε̋.
Μετά από πολλή σκέψη,
αποφάσισε να τη̋ δωρίσει ένα
ζευγάρι γάντια, κάτι ρομαντικό
αλλά παράλληλα όχι πολύ
προσωπικό.
Μαζί με την αδελφή τη̋
αγαπημένη̋ του (που του̋
έκανε “πλάτε̋”) πήγαν σε
ένα ειδικευμένο μαγαζί και
αγόρασαν τα γάντια.
Η αδελφούλα αγόρασε και δυο
βρακάκια για τον εαυτό τη̋.
Ενώ η υπάλληλο̋ πακετάριζε τα
πράγματα, τα μπέρδεψε και έτσι
η αδελφούλα πήρε το πακέτο
με τα γάντια, ενώ τα βρακάκια
στάλθηκαν στην αγαπημένη
του νεαρού με το παρακάτω
συνοδευτικό σημείωμα:
“Αγαπημένη μου, τα διάλεξα
γιατί πρόσεξα πω̋ δεν
συνηθίζει̋ να φορά̋ όταν
βγαίνουμε μαζί. Αν δεν ήταν
η αδερφή σου, θα διάλεγα τα
μακριά με τα κουμπιά, αλλά
εκείνη φοράει κοντά που
βγαίνουν και πιο εύκολα. Το
χρώμα του̋ είναι ανοιχτό αλλά
η κυρία που μου τα πούλησε
μου έδειξε αυτά που φοράει
εδώ και τρει̋ εβδομάδε̋ και
δεν έδειχναν καν βρώμικα. Την
έβαλα να δοκιμάσει το δικό
σου ζευγάρι και έδειχναν πολύ
όμορφα επάνω τη̋. Θα ήθελα
να ήμουν μαζί σου όταν θα τα
φορά̋ για πρώτη φορά, γιατί
σίγουρα θα τα πιάσουν και
άλλοι πριν σε ξαναδώ. Όταν τα
βγάζει̋, θυμήσου πω̋ πρέπει
να φυσά̋ μέσα του̋ πριν τα
βάλει̋ στο συρτάρι σου γιατί
υγραίνονται από τη χρήση.
Σκέψου πόσε̋ φορέ̋ θα τα
φιλήσω στι̋ μέρε̋ που έρχονται.
Ελπίζω να τα φορά̋ την
Παρασκευή που θα βρεθούμε.
Υ.Γ. Η τελευταία μόδα είναι να
τα φορά̋ διπλωμένα προ̋ τα
κάτω, ώστε να φαίνεται και λίγη
γούνα από μέσα.”
Ηλεκτρική καρέκλα
Ηταν ένα̋ χημικό̋, ένα̋
βιολόγο̋ και ένα̋ ηλεκτρολόγο̋
μηχανικό̋, καταδικασμένοι σε
θάνατο, και είχε φτάσει η μέρα
τη̋ εκτέλεση̋.
Πάει πρώτα ο χημικό̋, κάθεται
στην καρέκλα, και τον ρωτάει ο
δέσμοφύλακα̋:
- “Υπάρχει κάτι τελευταίο που
θέλει̋ να πει̋ ή κάτι που θέλει̋

να ζητήσει̋;”
- “Όχι” λέει ο χημικό̋
Πάει ο δήμιο̋ στον διακόπτη,
κάνει κλίκ, αλλά τίποτα!
Η ηλεκτρική καρέκλα δε
λειτούργησε! Σύμφωνα με τον
εκεί νόμο, αν η πρώτη δοκιμή
αποτύχει, τότε στον κρατούμενο
χαρίζεται η ζωή. Ετσι ο χημικό̋
για καλή του τύχει αφήνεται
ελεύθερο̋...
Μετά έρχεται η σειρά του
βιολόγου:
- “Υπάρχει κάτι τελευταίο
που θέλει̋ να πει̋ ή κάτι που
θέλει̋ να ζητήσει̋;” ρωτάει ο
δεσμοφύλακα̋.
- “Οχι” λέει ο βιολόγο̋, και ο
δεσμοφύλακα̋ κάνει να γυρίσει
το διακόπτη, αλλά πάλι τίποτα!
Η καρέκλα δεν λειτούργησε,
οπότε γλίτωσε και ο βιολόγο̋!
Τέλο̋ έρχεται η σειρά του
μηχανικού:
- “Υπάρχει κάτι τελευταίο
που θέλει̋ να πει̋ ή κάτι που
θέλει̋ να ζητήσει̋;” ρωτάει ο
δεσμοφύλακα̋.
- “Ναι ρε παιδια... Αν αλλάξετε
τη σύνδεση στο μπλε και το
κοκκινο καλώδιο, μπορεί να
δουλέψει αυτό το ρημάδι...”
Που την πήγε̋;
Μια παρέα αντρών είναι
στο καφενείο και συζητάνε,
στην παρέα του̋ είναι και ο
Ψαραντώνη̋ .......
Θέμα συζήτηση̋ το πω̋ κρατά̋
τη σύζυγο να μην γκρινιάζει
........
Λέει ο πρώτο̋:
Εγώ την πήγα πέρισυ ένα
ταξίδι στην Γαλλία και φέτο̋
σκέφτομαι να την πάω στην
Αυστρία !!!
Λέει ο επόμενο̋...
Εγώ την πήγα στη Νέα Υόρκη
και φέτο̋ θα την πάω στο Λο̋
Αντζελε̋ !!!
Εσύ μωρέ Αντώνη ;;;
Ψαραντώνη̋:
Οπέρισυ την επήγα στο μιτάτο
απάνω στη Νίδα ...........
(οροπέδιο στην κορυφή του
Ψηλορείτη)
Κι οφέτο̋ μωρέ Αντώνη ;;;
Οφέτο̋ μωρέ θα πάω να τήνε
πάρω ..........

Που βρίσκεται ο θεό̋;

Ρωτάει η δασκάλα:
- Που βρίσκεται ο θεό̋;
- Στην τουαλέτα του σπιτιού
μου, πετάγεται ο Τοτό̋.
- Καλά πω̋ σου ήρθε αυτό;
- Να, κάθε πρωί ο πατέρα̋
στέκεται έξω από την
τουαλέτα και φωνάζει: “Θεέ
μου!! Ακόμα μέσα είσαι;”
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Στην κορυφή του κόσμου
η Ισπανία
Δευτερα, 12 07 2010 ERT: Σπυρο̋ Αμπελακη̋
Με γκολ του Ινιέστα στο 116΄ τη̋ παράταση̋ του τελικού του
Παγκοσμίου Κυπέλλου που έγινε στο Γιοχάνεσμπουργκ η Ισπανία
νίκησε με 1-0 την Ολλανδία και στέφθηκε πρωταθλήτρια κόσμου
για πρώτη φορά στην ιστορία τη̋, δύο χρόνια μετά την κατάκτηση
του Euro2008. H τρίτη συμμετοχή των Ολλανδών σε τελικό
Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν έμελλε να είναι και η τυχερή για την
ομάδα του Μαρβάϊκ που τα περίμενε όλα από το εξαιρετικό δίδυμο
Σνάϊντερ-Ρόμπεν. Μοιραίο̋ παίκτη̋ των «οράνιε» ο Ρόμπεν που
έχασε δύο τετ α τετ στο 2ο ημίχρονο απέναντι στον εξαιρετικό
Κασίγια̋. Κακό παιχνίδι και από τι̋ δύο ομάδε̋ που επιδόθηκαν σε
πολλά φάουλ με τον διαιτητή να δείχνει 13 κίτρινε̋ κάρτε̋ και μια
κόκκινη στον Χάϊτινγκα αφήνοντα̋ την Ολλανδία με 10 παίκτε̋ στο
ξεκίνημα του 2ου ημιχρόνου τη̋ παράταση̋.

St. George’s Daycare is scheduled
to open on September 1st, 2010.
This will be a part-time Greek language enriched program.
The daycare will operate 12 months per year and is a full time daycare. At
this time we only have 8 spots available.
The fee is as follows:
Members ($1,000 per child per month) - parents that are members in good
standing for the past 3 years
Non-Members ($1,100 per child per month).
*Members have until August 16th for priority application, after the 16th it
is open to general public on a ﬁrst come ﬁrst serve basis.*
For more information please call 604-266-7148 or
email back to hcvgus@telus.net
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TEL:604-952-4428
FAX:604-952-4438
bill@elegantiron2005.com

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

From Vancouver
Athens Thessaloniki

Seat
Sale

Dominican Republic
Punta Cana
Vancouver Departure

October 28, 2010
4 ½ Star Be Live Grand Bavaro
All Inclusive One week Holiday
CAN 847 plus taxes

Summer Holidays for the Family
6 Nights in Orlando plus a 4 night Bahamas Cruise
Cruise the Bahamas with Royal Caribbean Monarch
Of the Seas.
Includes round trip airfare from Vancouver to Orlando
All transfers from the airport to hotel to pier
6 Nights accommodation at Disney’s All Star Resort
4 Nights Bahamas cruise from Port Canaveral
This Holiday leaves Vancouver on the 27th of August
And returns to Vancouver on the 6th of September
Lead in Price is CAD 898.00 plus 298.00 in taxes
And fees based on 4 people sharing an inside cabin

Aπό 17 Ιουνίου μέχρι 15 Αυγούστου (6 μήνε̋)
$ 1,413 +Ταχ

$ 1,413 +Ταχ

MEXICO

Cancun Riviera Maya
Vancouver Departure
Sep. 5,12 and 19
4 ½ star Gran Bahia Principe Akumal
All Inclusive one week Holiday

CAD 797 plus taxes

MEXICO

Riviera Nayrit
Vancouver Departure
Aug 7,14,21 and 28
4 star Royal Decameron Complex
All Inclusive one week Holiday

CAD 497 plus taxes

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Aπό 16 Αυγούστου μέχρι 4 Οκτωβρίου (6 μήνε̋
$ 1,119 +Ταχ

MEXICO

Puerto Vallart
Vancouver Departure
Aug, Sept, and Oct.
4 Star Holiday Inn Puerto Vallarta
All Inclusive One Week Holiday

CAD 498 plus taxes

MEXICO

Cancun Riviera Maya
Vancouver Departure
Sep 5,12 and 19
5 star Grand Sirenis Mayan Beach
All Inclusive one week Holiday

CAD 798 plus taxes

$ 1,413 +Ταχ

Cruise the Med

in style on the Norwegian Jade
Includes a 7 Day Western Mediterranean
Cruise, airfare from
Vancouver and transfers.
The cruise sails from Barcelona and visits Monte
Carlo, Livorno
for Florence, Civitavec chia for Rome,
Naples and Palma de Mallorca and
returnsto Barcelona.
The cruise sails every Sunday from June
20 to August 8th 2010. Prices start from:
$1,499 for an interior stateroom Oceanview staterooms start at: $1,649.
Balcony staterooms start at: $1,969
Prices do not include taxes
and fees of $483
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AHEPA NEWS OF B.C. DISTRICT
Following the District Convention in May. The District Board remained the same
with;
Paul Michael as the D. Governor C.Christodoulou L.D.Gov. K. Karatsikis Secretary,
Dino Kourtesis Tressurer. Larry Cambanas and Kostas Niketes and Apostolopoulos.
In early June we had the AHEPA Golf Tournment. Thanks to our sponsors and Participant it was very successful. Following are some Picture of the event.

The Greek Day came along
and we all work hart made
some money for our every
day expenses, we could
have done better.
Our District, sent Delegates to the National Convention in Montreal that was very
very successful. Attended by Paul Michel and his wife, Nick Mesotopites and Bill and
Lizete Pappas
The AHEPA Recognized and Honor DR. Gerolimatos for his contributions to the
Hellines in the west.
Some picture from the Convention and with the AHEPA Supreme President Mr. Karakostas that was reelected for a Second Term.

πιστών και τα έσοδα που κάθε
Κοινότητα έχει. Η Κληρικολαϊκή
Συνέλευση του έτου̋ 2007,
νομοθέτησε για το θέμα αυτό και η
απόφασή τη̋ ισχύει μέχρι σήμερα.
Ιδού η απόφαση:
Ομοιόμορφοι
Κανονισμοί
Κοινοτήτων, άρθρο 15, παρ. 3:
«Για τα έτη 2007 έω̋ 2011
συμπεριλαμβανομένων,
κάθε
Κοινότη̋ θα πληρώνει στην
Ελληνική Ορθόδοξο Μητρόπολη
Τορόντο (Καναδά) 15% των
ακαθαρίστων
εσόδων
ετησίω̋
(εξαιρουμένων μόνο κυβερνητικών
επιχορηγήσεων). Το ετήσιο ποσόν δεν
θα υπερβαίνει τι̋ σαράντα χιλιάδε̋
δολλάρια για κάθε εκκλησία, αλλά
δεν θα είναι ολιγότερο από δέκα
πέντε χιλιάδε̋ δολλάρα ετησίω̋,
εκτό̋ και αν η Κοινότητα έχει κριθεί
από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο
ω̋ ιεραποστολική».
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση
τη̋ Κληρικολαϊκή̋ και η Ε.Κ.Μ.Μ.
πρέπει να πληρώνει ετησίω̋
στην Ι.Μ. το αναλογούν ποσό.
Δυστυχώ̋, η Ε.Κ.Μ.Μ. από το έτο̋
1980 και εντεύθεν ουδέποτε έχει
πληρώσει στην Ι.Μ. το αναλογούν
ποσό ετησίω̋. Επί προεδρία̋ Α.
Μαρή, στην δεκαετία του ’80, για
περίπου δέκα χρόνια, η Ε.Κ.Μ.Μ.
δεν επλήρωσε τίποτε στην Ι.Μ.
Ο πρόεδρο̋ κ. Α. Μαρή̋ έλεγε:
«Πρώτα ο Επίσκοπο̋ θα κάμει
αυτό που του λέμε και ύστερα θα
πληρώσομε την Επισκοπή». Λόγω
τη̋ αδιαλλαξία̋ αυτή̋ του κ. Μαρή
και τη̋ Ε.Κ.Μ.Μ., αναγκάστηκε η
Ι. Επισκοπή το 1990 να προσφύγει
στον λαό και εζήτησε από του̋
χριστιανού̋ τη̋ περιοχή̋ Montreal
να γίνονται απευθεία̋ μέλη στην
Ι. Επισκοπή και επέβαλε σ’ αυτού̋
που ήθελαν να τελέσουν γάμου̋, ο
γαμβρό̋, η νύφη και ο κουμπάρο̋
να γίνονται μέλη στην Ι. Επισκοπή
απευθεία̋ και σ’αυτού̋ που ήθελαν
να κάμουν βαπτίσει̋, ο πατέρα̋, η
μητέρα και ο/η ανάδοχο̋ επίση̋,
να γίνονται απευθεία̋ μέλη στη Ι.
Επισκοπή.
(Πρόβλεψη έγινε, ώστε για του̋
αποδεδειγμένω̋
απόρου̋
να
τελούνται τα Ι. Μυστήρια Γάμου και
Βάπτιση̋ εντελώ̋ δωρεάν).

ΘΕΜΑ:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ MONTREAL (E.K.M.M.)
KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ (Ι.Μ.)
Ανακοινωθέν προ̋ τα

2.

Στέγε̋ ηλικιωμένων.

18.

Υποτροφίε̋.

Ελληνοκαναδικά
Η Ελληνική Κοινότητα Μείζονο̋
Μοντρεάλ πρέπει να εκπληρώνει τι̋
οικονομικέ̋ τη̋ υποχρεώσει̋ προ̋
την Ιερά Μητρόπολη, όπω̋ και όλε̋
οι άλλε̋ Κοινότητε̋ του Καναδά.
Η Ι.Μ. προβαίνει στην ανακοίνωση
προ̋ τα Ε.Μ.Μ.Ε., διότι ο
Πρόεδρο̋ τη̋ Ε.Κ.Μ.Μ. κ. Β.
Μπαλαμπάνο̋, έδωκε συνέντευξη
στα Ε.Μ.Μ.Ε. Εκάλεσε όλα τα
Ε.Μ.Μ.Ε. από όλο τον Καναδά
(32 τον αριθμό), προσήλθαν δε
μόνο τρία: (Ο κ. Χ. Μανίκη̋
από το Ελληνοκαναδικό Βήμα,
Μontreal, ο κ. Μ. Καπέλα̋ από την
ραδιοφωνική εκπομπή Radio Centre
Ville, Montreal και ο κ. Ι. Κόντο̋
από το Emphasisworld, Toronto).
Ο κ. Μπαλαμπάνο̋ αναφέρθηκε
στο θέμα των οικονομικών
υποχρεώσεων προ̋ την Ι.Μ. και
παρέδωκε στα Ε.Μ.Μ.Ε. όλη
την αλληλογραφία για το θέμα
αυτό μεταξύ του ιδίου και του
Μητροπολίτη Σωτηρίου. Τόσο
ο κ. Β. Μπαλαμπάνο̋, όσο και
μερικα Ε.Μ.Μ.Ε. δεν παρουσίασαν
ολόκληρη την αλήθεια.
Στην από 15/07/2010 επιστολή του,
ο κ. Μπαλαμπάνο̋ γράφει: «Πέρα
από την υπο-χρέωση που πιστεύουμε
πω̋ έχει η Ι.Μ. να χορηγεί άδειε̋
για τέλεση Ιερών Μυστηρίων και
που εσεί̋ ονομάζετε «υπηρεσίε̋»
που πρέπει να πληρώνονται, δεν
γνωρίζουμε καμία άλλη επ΄αμοιβή
υπηρεσία τη̋ Ιερά̋ Μητροπόλεω̋
προ̋ την Ε.Κ.Μ.Μ.» .
Είναι λοιπόν καιρό̋ να μάθουν όλοι,
ότι η Ι.Μ. προσφέρει τι̋ κάτωθι
υπηρεσίε̋:
1.
Στέγε̋ απόρων.

3.
Γραφείο
Ελληνική̋
Παιδεία̋ υπεύθυνο για ολόκληρο
τον Καναδά.
4.

Βρεφονηπιακοί σταθμοί.

5.
Ημερήσια σχολεία (για
τα οποία δεν παίρνει ουδεμία
χρηματοδότηση από την Κυβέρνηση
του Οντάριο, όπω̋ παίρνει η
Ε.Κ.Μ.Μ. από την Κυβέρνηση του
Quebec.
6.
Διαδικτυακό πρόγραμμα
(iEcclesia).
7.

Ιστοσελίδα.

8.
Διεκκλησιαστικέ̋
σχέσει̋.
9.
Βιβλιοθήκη (περισσότεροι
από 10.000 τόμοι).
10.
Φιλανθρωπία για όλο τον
Καναδά.
11.

Θερινέ̋ κατασκηνώσει̋.

12.

Ληξιαρχείο.

13.

Θρησκευτική Παιδεία.

14.
Σχολή
μουσική̋ για
Ιεροψαλτών.

την

Βυζαντινή̋
κατάρτιση

15.

Κοινωνικέ̋ Υπηρεσίε̋.

16.

Θεολογική Ακαδημία.

17.

Διεύθυνση Νεολαία̋.

19.
Εσωτερική και εξωτερική
Ιεραποστολή.
20.
Μηνιαία
Ορθόδοξη
Εφημερίδα (κυκλοφορεί σε 16.000
αντίτυπα).
21.
Εβδομαδιαίο τηλεοπτικό
πρόγραμμα που μεταδίδεται σε
ολόκληρο τον Καναδά.
(Το διαδικτυακό πρόγραμμα, την
ιστοσελίδα και το τηλεοπτικό
πρόγραμμα τη̋ Ι.Μ. παρακολουθούν
εκατοντάδε̋ χιλιάδε̋ άνθρωποι
ετησίω̋).
22.
Και πάνω από όλα, η Ι.Μ.
ετησίω̋ βοηθεί με αρκετά μεγάλα
χρηματικά ποσά το Οικουμενικό
μα̋ Πατριαρχεῖο.
Όλε̋ αυτέ̋ οι υπηρεσίε̋, δεν είναι
υπηρεσίε̋ προ̋ όλε̋ τι̋ Κοινότητε̋
και συνεπώ̋ και προ̋ την Ε.Κ.Μ.Μ;
Για όλε̋ αυτέ̋ τι̋ ουσιαστικέ̋,
άριστα οργανωμένε̋ και πολύ
πετυχημένε̋ υπηρεσίε̋ τη̋, η
Ι.Μ. εξοδεύει ετησίω̋ περίπου
$1.250.000. (Διευκρινίζεται εδώ,
ότι για τα Ημερήσια Σχολεία,
του̋ Βρεφονηπιακού̋ Σταθμού̋,
τι̋
Θερινέ̋
Κατασκηνώσει̋,
του̋ Οίκου̋ Ευγηρία̋, και την
Θεολογική Ακαδημία πληρώνουν
ορισμένα έξοδα και οι γονεί̋).
Το ετήσιο ποσό των $1.250.000 έχει
αποφασισθεί στι̋ Κληρικολαϊκέ̋
μα̋ Συνελεύσει̋ (αντιπρόσωποι
των 78 Κοινοτήτων μα̋ από όλο
τον Καναδά, τρει̋ λαϊκοί και ένα̋
Κληρικό̋ από κάθε Κοινότητα), ότι
πρέπει ετησίω̋ να καταβάλεται από
όλε̋ τι̋ Κοινότητε̋ κατά αναλογία,
ήτοι ανάλογα με τον αριθμό των

Από το έτο̋ 1990 και εντεύθεν,
τέσσερι̋ φορέ̋ η Ε.Κ.Μ.Μ.
συμφώνησε να πληρώνει ένα
ορισμένο ποσό, όχι ολόκληρο το
ποσό, ετησίω̋ στην Ι.Μ., αλλά να
ανεβαίνει σιγά-σιγά κάθε χρόνο το
ποσό αυτό, ώσπου να φθάσει σε αυτό
το οποίο νομοθέτησε η Κληρικολαϊκή
Συνέλευση. Και τι̋ τέσσερι̋ φορέ̋,
η Ε.Κ.Μ.Μ. δεν ετήρησε την
συμφωνία. Έτσι, αναγκάζεται η
Ι.Μ., ακόμη και σήμερα, να ζητεί
από του̋ χριστιανού̋, όταν θέλουν
να τελέσουν Μυστήρια, να γίνονται
απευθεία̋ μέλη στην Ι.Μ.
Ο Μητροπολίτη̋ Σωτήριο̋, στην
από 31/05/2010 επιστολή του γράφει:
«Για να αποφευχθεί κάθε προστριβή
µεταξύ τη̋ Ι.Μ. και τη̋ Ε.Κ.Μ. στο
παρόν και στο µέλλον, πρέπει να
υπογραφεί συµφωνία έγκυρη και
νοµικά κατοχυρωµένη ώστε η µεν
Ι.Μ. να προσφέρει ανελλιπώ̋ τι̋
υπηρεσίε̋ τη̋ στην Ε.Κ.Μ., η δε
Ε.Κ.Μ. να υποχρεούται να πληρώνει
τι̋ οικονοµικέ̋ τη̋ υποχρεώσει̋
προ̋ την Ι.Μ. για τι̋ υπηρεσίε̋ τι̋
οποίε̋ τη̋ προσφέρει».
Ο Πρόεδρο̋ τη̋ Ε.Κ.Μ.Μ. κ. Β.
Μπαλαμπάνο̋ στην συνέντευξη
στα Ε.Μ.Μ.Ε. στι̋ 21 Ιουλίου
2010, ενώ υποστηρίζει, ότι θέλει
συμφωνία με την Ι. Μητρόπολη,
είπε και τα εξή̋: «Είμαστε έτοιμοι
να φέρουμε πρόταση στο Δ.Σ. και
να υπογράψουμε κάτι. Το ποσό όμω̋
τη̋ δωρεά̋ θα το αποφασίζουν,
όπω̋ και τον προϋπολογισμό, τα
μέλη τη̋ Κοινότητα̋ στη Γενική
Συνέλευση και κανένα̋ άλλο̋ δεν
έχει το δικαίωμα αυτό».
Είναι δυνατόν να υπάρξει συμφωνία
και συνεργασία με αυτό το πνεύμα;
Σήμερα η Ε.Κ.Μ.Μ. αποφασίζει να
δώσει «δωρεά» στην Ι.Μ. $115.000
ετησίω̋, ενώ κανονικά πρέπει να
πληρώνει πολύ περισσότερα από

αυτά, αλλά του χρόνου αποφασίζει
να δώσει μόνο $50.000 και τον άλλο
χρόνο αποφασίζει να δώσει μηδέν.
Παρά την ατυχή αυτή δήλωση
του προέδρου τη̋ Ε.Κ.Μ.Μ. κ. Β.
Μπαλαμπάνου, η Ι.Μ. είναι έτοιμη
να συζητήσει και να υπογράψει
συμφωνία νομικά κατοχυρωμένη.
Μερικά Ε.Μ.Μ.Ε. τα οποία ήσαν
παρόντα στη συνέντευξη του κ.
Μπαλαμπάνου και άλλα τα οποία
δεν ήσαν παρόντα, αλλά από αυτά
τα οποία άκουσαν, έκαμαν κρίσει̋
και σχόλια άδικε̋ για την Ι.Μ. και
μεροληπτικέ̋. Ίσω̋ γιατί δεν ήξεραν
όλόκληρη την αλήθεια. Ελπίζουμε
τούτο το ανακοινωθέν να τού̋
βοηθήσει να ιδούν την αλήθεια
κατάματα.
Το
θέμα
των
οικονομικών
υποχρεώσεων τη̋ Ε.Κ.Μ.Μ. προ̋
την Ι.Μ. είναι καθαρώ̋ θέμα τη̋
Ε.Κ.Μ.Μ. και όχι τη̋ παροικία̋,
όπω̋ το θέτει ο κ. Β. Μπαλαμπάνο̋.
Εφόσον όμω̋, έτσι το θέτει ο κ.
Μπαλαμπάνο̋, ο Μητροπολίτη̋
Σωτήριο̋ είναι έτοιμο̋ να συζητήσει
σε όλου̋ του̋ ραδιοφωνικού̋ και
τηλεοπτικού̋ σταθμού̋ του Montreal, μαζί με τον κ. Μπαλαμπάνο
και τον πρώην Πρόεδρο κ. Α. Μαρή
και να συζητήσουν το θέμα για να
διαφωτισθεί η παροικία. Εάν πάλι,
ο πρόεδρο̋ κ. Β. Μπαλαμπάνο̋
προτιμά να είναι παρών και ο
Εξοχ. Πρέσβη̋ τη̋ Ελλάδα̋ στον
Καναδά, κ. Ν. Μάτση̋, όπω̋ είπε
στη συνέντευξη, ο Μητροπολίτη̋
Σωτήριο̋ δεν έχει καμμία αντίρρηση.
Δεν φανταζόμαστε βέβαια, ο κ.
Μπαλαμπάνο̋ να πιστεύει, ότι
ο Παναγιώτατο̋ Οικουμενικό̋
Πατριάρχη̋ κ.κ. Βαρθολομαίο̋, θα
ερχόταν στον Καναδά για μία τέτοια
συζήτηση!
Όσο για την προσφυγή στα
δικαστήρια, η Ι.Μ. δεν το επιθυμεί,
αλλά ξέρει εκ των προτέρων τα
αποτελέσματα και δεν φοβείται.
Στην τελευταία προσφυγή στα
δικαστήρια εζήτησε συμβιβασμό η
Ε.Κ.Μ.Μ., γιατί ο δικηγόρο̋ τη̋ τή̋
είπε ποια θα ήταν τα αποτελέσματα,
αλλά δυστυχώ̋, ούτε κι αυτόν τον
συμβιβασμό τον ετήρησε. Καλά θα
κάμουν οι νομικοί σύμβουλοι τη̋
Ε.Κ.Μ.Μ. να μελετήσουν όλα όσα
έγιναν στην τελευταία δικαστική
περιπέτεια.
Για τον Μητροπολίτη Σωτήριο,
τον οποίο τόσο κατηγόρησε και
συκοφάντησε ο κ. Α. Μαρή̋, και
άλλοι υπεύθυνοι τη̋ Ε.Κ.Μ.Μ. και
πρόσφατα ο κ. Μπαλαμπάνο̋ στη
συνέντευξη στα Ε.Μ.Μ.Ε., αρκεί να
λεχθούν τα κάτωθι:
Στην αρχιερατεία του Μητροπολίτη
Σωτηρίου, οι Κοινότητε̋ στον
Καναδά, από είκοσι δύο (22) έγιναν
εβδομήντα οκτώ (78). Οργανώθηκαν
όλε̋ οι ανωτέρω αναφερόμενε̋
υπηρεσίε̋. Ιδρύθηκαν
δύο (2)
Μοναστήρια. Αγοράσθηκαν για την
Ι.Μ. δέκα τρία (13) ακίνητα, αξία̋
περίπου $90.000.000 και το χρέο̋
για όλα αυτά τα ακίνητα τη̋ Ι.Μ.
είναι περίπου $1.500.000. (Όλα τα
ακίνητα απεκτήθησαν με δωρεέ̋
μεγάλων ευεργετών, οκτώ εκ των
οποίων έδωσαν περισσότερα από
$1.000.000 ο καθένα̋ και ένα̋ εξ
αυτών $3.500.000, και όλα αυτά τα
ακίνητα είναι στην υπηρεσία του
Ελληνισμού).
Σημειώνεται εδώ, ότι από το 2001
και εντεύθεν, ο Μητροπολίτη̋
Σωτήριο̋ δεν μισθοδοτείται από την
Ι.Μ., αλλά εργάζεται για την Ι.Μ.
εντελεώ̋ δωρεάν.
Η παρούσα ανακοίνωση Ε.Μ.Μ.Ε.
χύνει άπλετο φω̋ για του̋ υγιώ̋
σκεπτομένου̋ και καλόπιστου̋
συζητητέ̋. Η Ε.Κ.Μ.Μ. α̋ μελετήσει
τα ανωτέρω και α̋ αποφασίσει
την πορεία τη̋. Η ελευθερία είναι
θεόσδοτο αγαθό. Ο καθένα̋ μπορεί
να χρησιμοποιεί την ελευθερία του
όπω̋ θέλει, αλλά όμω̋ είναι και
υπεύθυνο̋ για τι̋ συνέπειε̋ των
πράξεών του.
Εκ του Γραφείου τη̋ Ι. Μητρόπολη̋
27 Ιουλίου 2010
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Σχέσει̋ Ελληνική̋
Κοινότητα̋ Μontreal
(Ε.Κ.Μ.)
και Ιερά̋ Μητρόπολη̋
(Ι.Μ.)
Ανακοίνωση Προ̋ τα Ελληνικά Μέσα
Μαζική̋ Ενημέρωση̋ (Ε.Μ.Μ.Ε.)
Επειδή ορισμένα Ελληνικά Μέσα Μαζική̋
Ενημέρωση̋ (Ε.Μ.Μ.Ε.) στην περιοχή Montreal είπαν
και έγραψαν ανεύθυνα και παραπλανητικά για το
θέμα των σχέσεων Ελληνική̋ Κοινότητα̋ Μοντρεάλ
(Ε.Κ.Μ.) και Ιερά̋ Μητρόπολη̋ (Ι.Μ.), η Ι.Μ. δίδει στη
δημοσιότητα τρει̋ από τι̋ πολλέ̋ επιστολέ̋ οι οποίε̋
αντηλλάγησαν μεταξύ Ε.Κ.Μ. και Ι.Μ. τον τελευταίο
καιρό για το θέμα αυτό, ήτοι την από 03/03/09 επιστολή
του Μητροπολίτη Σωτηρίου προ̋ την Ε.Κ.Μ., την από
05/05/10 επιστολή του κ. Β. Μπαλαμπάνου, Προέδρου
τη̋ Ε.Κ.Μ., προ̋ την Ι.Μ. και την από 31/05/10
επιστολή του Μητροπολίτη Σωτηρίου προ̋ την Ε.Κ.Μ.
Ο Μητροπολίτη̋ Σωτήριο̋ στην από 3/3/09
επιστολή του μεταξύ άλλων γράφει:
«Ἡ Ἱερά Μητρόπολη θά δεχθεῖ τό ποσό τῶν $115.000
καλύπτοντα̋ τό χρονικό διάστηµα ἀπό 01/04//09 µέχρι
31/03/10, ἔχοντα̋ ὑπ’ ὄψη τη̋, ὅτι στά ἑπόµενα χρόνια
θά γίνουν οἱ ἀπαραίτητε̋ αὐξήσει̋, σύµφωνα καί µέ
τί̋ ὑποσχέσει̋ τοῦ προέδρου, ὥστε νά φθάνει τό ποσό,
τό προβλεπόµενο ἀπό τήν Κληρικολαϊκή Συνέλευση.
Ἐάν ἡ Κοινότητά σα̋ δέν ἀνταποκριθεῖ σωστά, ἤ ἐάν
οἱ ἐπιταγέ̋ βρεθοῦν χωρί̋ ἀντίκρυσµα, τότε ἡ Ἱερά
Μητρόπολη θά ἐπαναφέρει τό µέτρο τῶν Μυστηρίων
καί θά χρεώνει $600.00 για κάθε Βάπτιση, κάθε Γάµο
καί κάθε Κηδεία».
Πάλι ο Μητροπολίτη̋ Σωτήριο̋ στην από
31/05/10 επιστολή του μεταξύ άλλων γράφει:
«Για να αποφευχθεί κάθε προστριβή µεταξύ τη̋ Ι.Μ.
και τη̋ Ε.Κ.Μ. στο παρόν και στο µέλλον, πρέπει να
υπογραφεί συµφωνία έγκυρη και νοµικά κατοχυρωµένη
ώστε η µεν Ι.Μ. να προσφέρει ανελλιπώ̋ τι̋ υπηρεσίε̋
τη̋ στην Ε.Κ.Μ., η δε Ε.Κ.Μ. να υποχρεούται να
πληρώνει τι̋ οικονοµικέ̋ τη̋ υποχρεώσει̋ προ̋ την
Ι.Μ. για τι̋ υπηρεσίε̋ τι̋ οποίε̋ τη̋ προσφέρει».
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Ι.Μ. είναι έτοιμη να
υπογράψει συμφωνία με την Ε.Κ.Μ. για τι̋ οικονομικέ̋
υποχρεώσει̋ τη̋ Ε.Κ.Μ. προ̋ την Ι.Μ., αλλά μέχρι
στιγμή̋ η Ε.Κ.Μ. δεν έχει απαντήσει στην από 31/5/10
επιστολή του Μητροπολίτη Σωτηρίου.
Η Ι.Μ. αναμένει από όλα τα Ε.Μ.Μ.Ε. να
κάμουν σωστή χρήση των επιστολών αυτών και αν
χρειάζεται και θέλουν να έχουν όλη την αλληλογραφία
μεταξύ Ε.Κ.Μ. και Ι.Μ. για το θέμα αυτό, η Ι.Μ. δεν θα
έχει καμμία δυσκολία να θέσει όλη την αλληλογραφία
στη διάθεσή του̋.
Η Ι.Μ. πιστεύει, ότι οι τρει̋ αυτέ̋ επιστολέ̋
ρίχνουν άπλετο φω̋ στην υπόθεση των σχέσεων
Ε.Κ.Μ. και Ι.Μ. και ο κάθε καλώ̋ σκεπτόμενο̋
άνθρωπο̋ και καλό̋ συζητητή̋, μπορεί να βγάλει τα
σωστά συμπεράσματά του.
Η Ι.Μ. ανήκει σε όλου̋ του̋ Ελληνορθοδόξου̋
του Καναδά και σε όλε̋ τι̋ Ελληνορθόδοξε̋
Κοινότητε̋ του Καναδά. Δεν είναι τσιφλίκι κανενό̋.
Υπηρετεί όλε̋ τι̋ Κοινότητε̋ κατά τον ίδιο τρόπο
και όλε̋ οι Κοινότητε̋ έχουν την υποχρέωση να
στηρίζουν την Ι.Μ. οικονομικά, ανάλογα με τον αριθμό
των πιστών και τα έσοδά του̋. Η Ε.Κ.Μ. ουδέποτε
υπεστήριξε την Ι.Μ. με το ποσό το οποίο αναλογεί στο
μέγεθό̋ τη̋ και στα έσοδά τη̋.
Εκ του Γραφείου τη̋ Ι.Μητρόπολη̋
(Τορόντο, 12 Ιουλίου 2010)

Socrates Greek School
Since 1975

!!"#$%&'()&!*$&'(+%,-."/
Accepting registration for the 2010/2011
School year
Two campuses to choose from:
Vancouver
- Fridays, 4pm to 7pm
- Greek Community of East Vancouver
- 4641 Boundary Road, Vancouver
Surrey
- Saturdays, 1pm to 4:30pm,
- Kwantlen College
- 12666 - 72nd Avenue, Surrey

We offer lessons for children from
Kindergarten to Highschool.
Lessons include written and spoken Greek as well as Greek
Dancing.

For further information
please contact:
info@socratesgreekschool.org
or Vivean @ 604-377-9444
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Αυτή είναι η προκήρυξη τη̋
«Σέχτα̋ Επαναστατών» για τη
δολοφονία Γκιόλια
Τετάρτη, 28 Ιουλίου
Στα εγκληματολογικά εργαστήρια
βρίσκεται η προκήρυξη τη̋ «Σέχτα̋
Επαναστατών», την οποία έλαβε η
εφημερίδα
«ΤΑ ΝΕΑ» και με την οποία γίνεται
η ανάληψη τη̋ ευθύνη̋ για τη
δολοφονία του δημοσιογράφου
Σωκράτη Γκιόλια.
Το πλήρε̋ κείμενο τη̋ προκήρυξη̋
έχει ω̋ εξή̋:
Η Σέχτα Επαναστατών οπλίζεται
ξανά
Στο σημερινό κόσμο το πιο βίαιο
πράγμα είναι να μένει̋ απαθή̋.
Όλη μα̋ η ζωή κατακλύζεται από
τη βία. Και όταν δεν είναι η βία
των μπάτσων, των κρατητηρίων,
των φυλακών, τότε τα πράγματα
είναι ακόμα πιο ύπουλα. Μιλάμε
για μία βία χωρί̋ αίμα. Για τη βία
τη̋ εικόνα̋, των διαφημίσεων,
τη̋ καταναλωτική̋ μαστούρα̋,
των ψυχοαδιέξοδων, τη̋ μοναξιά̋.
Ζούμε σε άθλιε̋ πόλει̋, τρώμε
πλαστικό φαγητό, ενημερωνόμαστε
με
κατασκευασμένε̋
ειδήσει̋,
ψωνίζουμε τυποποιημένα προϊόντα,
εργαζόμαστε
σε
αηδιαστικέ̋
δουλειέ̋, θαυμάζουμε κάλπικα
πρότυπα, φτιάχνουμε τα μικρά
ιδιωτικά κελιά μέσα στα σπίτια μα̋
με τη χαρούμενη επίπλωση.
Εμεί̋ κουραστήκαμε από αυτό το
κενό ζωή̋. Είπαμε φτάνει πια... όχι
άλλε̋ ξοφλημένε̋ μέρε̋... όχι άλλε̋
ταπεινώσει̋ στη δουλειά... όχι άλλε̋
δανεικέ̋ προσευχέ̋ για καληνύχτα...
Έτσι πριν 1,5 χρόνο φτιάξαμε τη
Σέχτα Επαναστατών, που έγινε το
όχημα διαφυγή̋ μα̋ από τη γ... ησυχία
του κόσμου-φυλακή που ζούσαμε.
Δύο-τρία όπλα για αρχή, μερικά
βιβλία και κάποιε̋ παραβατικέ̋
γνώσει̋ από προηγούμενε̋ εμπειρίε̋
του παρελθόντο̋, συνδυάστηκαν με
αρκετά «κιλά» αποφασιστικότητα̋
και τη σιγουριά τη̋ συνείδηση̋ που
έλεγε:
ή άνθρωπο̋ ή γουρούνι, ή μαχητή̋
ή υπόδουλο̋, ή επανάσταση ή
συμβιβασμό̋ με την παραίτηση Κι
έτσι ξεκινήσαμε.
Όταν ζει̋ σε έναν ατέρμονο αγώνα,
σε κάνει να οξύνει̋ τι̋ ικανότητε̋
και τη σκέψη σου, ενώ ταυτόχρονα
σου προσφέρει την ευχαρίστηση
ότι έχει̋ αντιτεθεί στη μοίρα που
προορίζανε για σένα.
Όμω̋ θέλαμε κάτι παραπάνω...
Επιζητούσαμε το άλμα για την
έφοδο στον ουρανό. Μετά το τρίτο
μα̋ χτύπημα, θέσαμε στον εαυτό
μα̋ το ζήτημα τη̋ αναβάθμιση̋ τη̋
δράση̋ μα̋, που εμπεριείχε κάποιε̋
απαραίτητε̋ προϋποθέσει̋.
Έτσι περάσαμε σε μία δημιουργική
αφάνεια με σκοπό να αναδυθούμε
πιο ικανοί, πιο ουσιαστικοί, πιο
επικίνδυνοι. Σε αυτό το διάστημα
αρκετοί από εμά̋ εκπαιδευτήκαμε
στα όπλα, μάθαμε νέε̋ τεχνικέ̋,
διαβάσαμε, ενημερωθήκαμε για
άγνωστε̋ μέχρι τότε καταστάσει̋
αγώνα, ανταλλάξαμε εμπειρίε̋ και
σκεπτικά με άλλου̋ μαχητέ̋ και
ανεφοδιαστήκαμε στον υλικοτεχνικό
τομέα.
Παράλληλα οι υπόλοιποι μαχητέ̋
μα̋
δεν
έμειναν
ανενεργοί.
Δημιούργησαν ένα απαραίτητο
δίκτυο πληροφοριών, συνέλεξαν
στοιχεία, φρόντισαν τη συνειδητή
αεργία μα̋ και πρόσφεραν τι̋
υπηρεσίε̋ του̋ στο σκοπό τη̋
Επανάσταση̋ και την αξιοπρέπεια

του εαυτού του̋.
Έτσι από δω και πέρα θέλουμε να
είμαστε τρομακτικά συνεπεί̋ σε ο,τι
λέμε και να μεταφέρουμε ένα μήνυμα
σε όλου̋ του̋ επιφανεί̋ φορεί̋ τη̋
κοινωνία̋ και του̋ γορίλε̋ του̋. Η
«Σέχτα Επαναστατών δεν θα αφήσει
ούτε ένα χιλιοστό ασφαλού̋ εδάφου̋
στη ζωή σα̋. Τα όπλα μα̋ είναι
γεμάτα και έτοιμα “να μιλήσουν”... Αν
τα επιχειρήματα κάνουν τον ιδρώτα
να κυλάει, οι αποδείξει̋ θα κάνουν να
χυθεί αίμα...»
Πλέον δεν μιλάμε για ένοπλη
προπαγάνδα αλλά την εφαρμόζουμε
στην πράξη. Η πρόσφατη επίθεσή μα̋
δεν στηρίχθηκε σε προπαγανδιστικού̋
λόγου̋ αλλά στην απόφαση να
τερματίσουμε την άθλια καριέρα
αυτού του τύπου.
Ο ένοπλο̋ αγώνα̋ δεν απολογείται
και δεν προφασίζεται την υποκρισία
του ανθρωπισμού και το ιδανικό τη̋
ανθρώπινη̋ ζωή̋. Η επανάσταση
είναι πόλεμο̋ για την οικοδόμηση
ενό̋ αυτόνομου υπαρξιακού κώδικα
μακριά από την υποκρισία του
σύγχρονου τρόπου ζωή̋.
Η ανθρώπινη ζωή είναι μια
μεταβλητή, ένα εμπόρευμα στον
κόσμο του θεάματο̋ που άλλοτε
την κατασπαράσσει εξορίζοντά̋ την
στα μπουντρούμια των φυλακών,
στα μοναχικά αδιέξοδα, στι̋ ουσίε̋
των εξαρτήσεων και άλλοτε την
υπερασπίζεται ω̋ «το ιδανικό» που
χάθηκε απ’ τα όπλα των τρομοκρατών.
Όμω̋ σημασία δεν έχει μόνο αν ζει̋
αλλά και το πώ̋ ζει̋. Η πραγματική
αξία βρίσκεται στι̋ επιλογέ̋ που
κάνει ο καθένα̋ στη ζωή του. Εκεί
κρινόμαστε όλοι. Ο Σωκράτη̋
Γκιόλια̋ έκανε τι̋ επιλογέ̋ του και
εμεί̋ τι̋ δικέ̋ μα̋. Αυτό̋ επέλεξε
να ζήσει σαν τρωκτικό στο βασίλειο
τη̋ λάσπη̋ του άθλιου κύκλου του κι
εμεί̋ ω̋ λύκοι έξω από την αγέλη.
Α̋ δούμε λοιπόν ποιο̋ ήταν
πραγματικά ο «ανυποψίαστο̋» και
«αφύλακτο̋» Σωκράτη̋ Γκιόλια̋.
Από νωρί̋ μπασμένο̋ στα κόλπα
τη̋ δημοσιογραφική̋ πανούκλα̋
θήτευσε για αρκετά χρόνια στο
μετρ
τη̋
δήθεν
ανεξάρτητη̋
«αποκαλυπτική̋»
δημοσιογραφία̋
Μάκη Τριανταφυλλόπουλο ω̋ φίλο̋,
συνεργάτη̋ και αρχισυντάκτη̋ των
εκπομπών του. Παράλληλα διετέλεσε
«στέλεχο̋» τη̋ νέα̋ σχολή̋ του
ελληνικού πρωταθλητισμού. Του
πρωταθλητισμού που είχε ειδίκευση
στο παράνομο εμπόριο ντοπαΐνη̋
(κολλητό̋ του Χρήστου Τζέκου
που ξέρει καλά από «σκόνε̋»), στα
ντοπαρισμένα ρεκόρ (κουμπάρο̋
με τον Κώστα Κεντέρη που του
πρόσφερε δημοσιογραφική κάλυψη
στο γνωστό «ατύχημα» που είχε με
το άλλο αθλοπρεζάκι την Κατερίνα
Θάνου) και φυσικά στο νταραβέρι
αξιωμάτων- αποκατάσταση̋ όλη̋
τη̋ γνωστή̋ πρωταθλητική̋ κλίκα̋
είτε στα σώματα ασφαλεία̋ είτε στον
πολιτικό στίβο (φιλαράκι του αθλητήβουλευτή Κώστα Κουκοδήμου, τη̋
αποτυχημένη̋ υποψήφια̋ Πατουλίδου
και άλλων). Ο καθένα̋ φυσικά μπορεί
να φανταστεί και τι̋ κομπίνε̋ όλων
αυτών με πολύτιμο συνεργάτη τον
Σωκράτη Γκιόλια στην εταιρεία με
την επωνυμία ΣΕΓΑΣ που όλοι οι
παραπάνω αποτελούσαν τι̋ επιφανεί̋
προσωπικότητέ̋ του. Ιδιαίτερα στην
εποχή που μεσουρανούσε το «εθνικό
όραμα» των ολυμπιακών αγώνων
του 2004 στήθηκε στο ΣΕΓΑΣ
το μεγάλο φαγοπότι τόσο με τι̋
«χρυσέ̋» χορηγίε̋ και τι̋ κρατικέ̋

επιχορηγήσει̋ όσο και των μυστικών
οικονομικών συμφωνιών κάτω από
το τραπέζι με μεγαλοεργολάβου̋ και
κατασκευαστικέ̋ εταιρείε̋.
Όμω̋ ο «ανυποψίαστο̋» Σωκράτη̋
Γκιόλια̋ ήταν πολυθεσίτη̋. Ο ίδιο̋
ήταν γνωστό̋ θρησκόληπτο̋ στου̋
κύκλου̋ του και υπήρξε μόνιμο̋
επισκέπτη̋-παράγοντα̋ ακόμα μια̋
γνωστή̋ εταιρεία̋. Ήταν έμπιστο̋
συνεργάτη̋ τη̋ Αθωνική̋ πολιτεία̋
ενώ ταυτόχρονα η ρασοφόρο̋
νυφίτσα Εφραίμ ήταν ο πνευματικό̋
του. Γι’ αυτό όταν ξέσπασε το γνωστό
σκάνδαλο των παπαδερών στο
Βατοπέδι ο Γκιόλια̋ πάντα έμπαινε
μπροστά ω̋ ασπίδα προστασία̋ για να
στηρίξει το παραμάγαζό του̋.
Ο τύπο̋ ήταν κυριολεκτικά με το
σταυρό στο χέρι.
Από κει και πέρα ο βασικό̋ λόγο̋
τη̋ επίσκεψή̋ μα̋ στο σπίτι του
ήταν η κυρίαρχη θέση που κατείχε
στην ηλεκτρονική μορφή τη̋ νέα̋
δημοσιογραφία̋.
Με τη ραγδαία εξάπλωση του
ίντερνετ και την ολοένα αυξανόμενη
προτίμηση ιδιαίτερα των νέων για την
ενημέρωσή του̋ από αυτό, δεν άργησε
και η εκμετάλλευσή του από τα
γνωστά λαμόγια τη̋ δημοσιογραφία̋.
Πέρα από τα επίσημα ειδησεογραφικά
sites που συνήθω̋ είναι ηλεκτρονική
μορφή ήδη γνωστών εφημερίδων
δημιουργήθηκαν και τα πρώτα
ενημερωτικά blogs. Η αμεσότητα τη̋
ενημέρωση̋ που προσφέρουν ήταν
το βασικό χαρακτηριστικό που τα
ανέδειξε σε δημοφιλεί̋ ιστοσελίδε̋.
Αυτή η μεγαλύτερη ελευθερία
έκφραση̋ αξιοποιήθηκε και από
άτομα που ζούσαν σε απολυταρχικά
καθεστώτα σαν προσπάθεια διάρρηξη̋
τη̋ λογοκρισία̋ που επιβαλλόταν
από την κυβέρνηση. Σε αντίθεση
με του̋ παραπάνω ανθρώπου̋, η
ίδια ανωνυμία εκμεταλλεύτηκε από
συστημικού̋ δημοσιογράφου̋ όπω̋
ο Γκιόλια̋, ο Παπαγιάννη̋ κ.α, σαν
μέσο εκβιασμού και συκοφάντηση̋
για τη στήριξη συγκεκριμένων
επιχειρηματικών συμφερόντων που
του̋ χρηματοδοτούν. Η πράξη μα̋
δεν έχει να κάνει με την εναντίωσή
μα̋ στην ανωνυμία των blogs καθώ̋
αντιθέτω̋ την προτάσσουμε και τη
θεωρούμε απαραίτητη σαν ασπίδα
προστασία̋ εχθρών του καθεστώτο̋
και ω̋ υγιή συνθήκη πραγματικά
εναλλακτικών αυτοδιαχειριζόμενων
μέσων ενημέρωση̋. Ο Γκιόλια̋
το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν
συγκαταλεγόταν στου̋ εχθρού̋ του
καθεστώτο̋ αλλά ήταν το αφεντικό
που κρυβόταν πίσω από την ανωνυμία
του blog troktiko ασκώντα̋ από αυτό
τη συστημική προπαγάνδα του.
Ο Γκιόλια̋ πρώην συνεργάτη̋
του
«μαχητικού«
Μάκη
Τριανταφυλλόπουλου αλλά και άξιο̋
συνεργάτη̋ τη̋ δημοσιογραφική̋
σχολή̋ Κωστόπουλου- Αναστασιάδη
(απενοχοποίηση του σύγχρονου lifestyle με κίνητρο την οικονομική
επιτυχία και τον νεοελληνικό
τσαμπουκά) είχε αυτό που χρειαζόταν.
Από τη μία η δημοσιογραφία
τη̋
«κοινωνική̋
ευαισθησία̋»,
των «αποκαλύψεων» και των
«καταγγελιών» κι από την άλλη ο
τσαμπουκά̋ στο σερβίρισμα, ένα
κοκτέιλ θράσου̋, lifestyle με άποψη,
σύγχρονου νεοσυντηρητισμού, ενό̋
κρυμμένου (ή και φανερού) φασισμού,
μια̋ δήθεν σάτιρα̋, όχι απλά απέναντι
στην εξουσία αλλά κυρίω̋ ενάντια
σε αυτού̋ που δεν έχουν φωνή να
απαντήσουν στη λάσπη που εξαπέλυε
εναντίον του̋.
Οι πιο πρόστυχε̋ προσβολέ̋ και τα πιο
συκοφαντικά ψέματα για το αντάρτικο
πόλη̋ μπήκαν στην πρώτη γραμμή
των δημοσιευμάτων του troktikou.

Μέχρι και ο αδελφό̋ του Περικλή̋,
ω̋ διευθυντή̋ τη̋ Prince Oliver,
απάντησε προκλητικά και ειρωνικά
παραφράζοντα̋ τη συνθηματολογία
τη̋ εξέγερση̋ του Δεκέμβρη σε μία
ενέργεια εμπρησμού που είχε ω̋
στόχο την εταιρεία του.
Το ίδιο το αφεντικό του troktikou
είχε ορίσει τον εαυτό του δικαστή
και απένειμε ποινέ̋ σε συλληφθέντε̋
μέσα από το blog του.Μετά το
διαζύγιο από τον μέντορά του Μάκη
Τριανταφυλλόπουλο, ο Γκιόλια̋
αυτόνομο̋ πλέον και με την πιο
ισχυρή θέση στη δημοσιογραφική
blogόσφαιρα
γίνεται
ειδικό̋
σύμβουλο̋
του
Δημήτρη
Κοντομηνά, που συγκαταλέγεται
στην οικονομική μαφία τη̋ Ελλάδα̋,
γνωστό̋ και από την εμπλοκή του
στο σκάνδαλο τη̋ Interamerican.
Επίση̋ το τελευταίο διάστημα
δούλευε ω̋ γενικό̋ διευθυντή̋
του ραδιοσταθμού Θέμα radio
του ξεφτιλισμένου χοντροκοιλαρά
Θέμου Αναστασιάδη. Η απαρίθμηση
των βρόμικων ιστοριών του
δημοσιογραφικού
σιναφιού
όπω̋ και οι εσωτερικέ̋ κόντρε̋
μεγαλοδημοσιογράφων και εκδοτών
με χαρακτηριστικό παράδειγμα την
τριπλέτα Θέμου-Γκιόλια-Κοντομηνά
με το αδελφάτο ΧατζηνικολάουΤριανταφυλλόπουλου-Κουρή
θα
μπορούσαν να γεμίσουν πολλέ̋
σελίδε̋.
Ο δημοσιογραφικό̋ κόσμο̋ είναι
ένα̋ κουβά̋ γεμάτο̋ σκατά που
με την κίνηση μα̋ απλώ̋ τον
ελαφρύνουμε.
Φυσικά το αφεντικό του troktikou ω̋ επαγγελματία̋ ρουφιάνο̋
γνώριζε καλά τι̋ πιθανέ̋ συνέπειε̋
και τα «εργατικά ατυχήματα» που
θα μπορούσαν να του συμβούν.
Ο Σωκράτη̋ Γκιόλια̋ ήταν τόσο
«ανυποψίαστο̋» που είχε φροντίσει
μόνο̋ του να επιβεβαιώσει πω̋
αποτελεί στόχο. Ιδιαίτερα μετά τη
βόμβα στα Πατήσια και το θάνατο
του Αφγανού τόσο ο ίδιο̋ όσο και τα
κωλόπαιδα που είχε για συνεργάτε̋
του χρησιμοποιούσαν το καμουφλάζ
των δήθεν ανώνυμων σχολίων
αναγνωστών στο troktiko ώστε να
απειλήσουν ανοιχτά οποιονδήποτε
εναντιωνόταν στον οχετό ψεύδου̋
που
εξαπέλυαν
συστηματικά.
Συγκεκριμένα και αφού είχαν
προηγηθεί
οι
αποκλειστικέ̋
φωτογραφίε̋ με το σκοτωμένο
παιδί, προνόμιο τη̋ αγαστή̋
συνεργασία̋ του Γκιόλια με την
αντιτρομοκρατική, «αναγνώστη̋»
του troktikou έγραψε σε σχέση με
την οργή που συγκέντρωσε πάνω στο
πρόσωπό του ο «ανυποψίαστο̋»...δηλαδή τι θα έπρεπε να κάνει ο
Γκιόλια̋ και ο κάθε Γκιόλια̋. Να
έχει μαζί του όπλο και να ρίξει
σε όποιον κινείται ύποπτα για να
προστατεύσει τη ζωή του;Αλλά α̋ μη γινόμαστε υπερβολικοί.
Ο
Γκιόλια̋
δεν
χρειαζόταν
να πυροβολήσει ο ίδιο̋ για
να προστατευτεί. Αυτό θα το
αναλάμβαναν οι δύο αστυνομικοί
συνοδοί ασφαλεία̋ που του
είχαν παραχωρηθεί και του̋
χρησιμοποιούσε εναλλάξ μέχρι
το θάνατο του γουρουνιού στην
Κατεχάκη.
Συγκεκριμένα
ο
«αφύλακτο̋»
Γκιόλια̋, ο δημοσιογράφο̋ που
κατήγγειλε το σύστημα προστασία̋
υψηλών προσώπων λέγοντα̋ πω̋ οι
αστυνομικοί πρέπει να είναι μάχιμοι
στο δρόμο και όχι να συνοδεύουν ω̋
Φιλιππινέζε̋ υποψήφιου̋ στόχου̋,
είχε του̋ δικού̋ του ένοπλου̋
γορίλε̋.
Παλιομαλάκε̋
τη̋
αντιτρομοκρατική̋ αν μπορείτε
τώρα διαψεύστε τα παρακάτω
στοιχεία...
Το αφεντικό του troktikou τι̋
καθημερινέ̋ από Δευτέρα έω̋
Παρασκευή κατά τη μετακίνησή
του με το αυτοκίνητο μάρκα̋ smart
με αριθμό κυκλοφορία̋ ΙΗΡ 5121
(το οποίο άλλαξε τι̋ τελευταίε̋
εβδομάδε̋ με άλλο smart με αριθμό

ΙΜΡ 3142) συνοδευόταν πάντα από
μηχανή ασφαλεία̋.
Πιο συγκεκριμένα ο Γκιόλια̋
ξεκινούσε καθημερινά από το σπίτι
του στην οδό Δαιδάλου 21 μεταξύ
12:10-12:25 για να μεταβεί στη
ραδιοφωνική εκπομπή του πάντα
αργοπορημένο̋. Ένα 20λεπτο πριν
πλησίαζε στο σπίτι του και στάθμευε
στην αθέατη γωνία Νυμφών
και Δαιδάλου μηχανή συνοδού
ασφαλεία̋ με τον αναβάτη τη̋ που
ακολουθούσε το smart σε απόσταση
5-10 μέτρων όταν αυτό ξεκινούσε.
Ο Γκιόλια̋ διέθετε δύο Φιλιππινέζε̋γορίλε̋ που άλλαζαν μεταξύ του̋
συνήθω̋ ανά βδομάδα. Ο πρώτο̋
ήταν νεαρό̋ 25-30 χρονών με
ﬁtness στυλάκι, που συνήθω̋
χάζευε παίζοντα̋ με το κινητό
του και χρησιμοποιούσε μηχανή
μαύρη-ασημί μάρκα̋ TDM ενώ ο
δεύτερο̋ ήταν πιο έμπειρο̋, 40άρη̋
γκριζομάλλη̋, είχε αγαπημένη
συνήθεια να διαβάζει εφημερίδα
πάνω στη μηχανή, να περπατάει
σαν να έχει καρπούζια κάτω από
τι̋ μασχάλε̋ ενώ χρησιμοποιούσε
και αυτό̋ μηχανή on-off transalp με
αριθμό κυκλοφορία̋ ΧΧΚ 389.
Τονίζουμε πω̋ ο Γκιόλια̋ για να
μην στιγματιστεί στη γειτονιά ότι
έχει συνοδού̋, του̋ υποχρέωνε
να σταθμεύσουν στη γωνία με τη
Νυμφών που δε γίνονταν αντιληπτοί,
ώστε να μη φανεί κι ο ίδιο̋ ασυνεπή̋
με τα όσα έγραφε.
Τα πράγματα άλλαξαν όταν
ψόφησε ο βλάκα̋ στην Κατεχάκη.
Προφανώ̋ οι νέε̋ οδηγίε̋ καθώ̋
και
η
εξουσιοδότηση
στου̋
συνοδού̋ ασφαλεία̋ να ρυθμίζουν
το πόστο του̋ και τη διαδρομή
του υποψηφίου στόχου, έδωσε
τη δυνατότητα στου̋ γορίλε̋ να
αλλάξουν θέση. Έτσι τον τελευταίο
καιρό η πρώτη συνοδευτική μηχανή
στάθμευε ακριβώ̋ απέναντι από την
πολυκατοικία του troktikou, τσέκαρε
όσου̋ περνούσαν ενώ λίγα λεπτά
πριν ξεκινήσει ο Γκιόλια̋ ερχόταν
και δεύτερη μηχανή. Ο Γκιόλια̋
αφού πλέον καταδεχόταν να του̋
καλημερίσει
ξεκινούσαν
όλοι
μαζί σαν μια ωραία «συντροφιά».
Συνήθω̋ μπροστά το TDM για να
τσεκάρει τη διαδρομή με απόσταση
5-10 μέτρων, στη μέση ο Γκιόλια̋ με
το smart και πίσω ο 40άρη̋ με την
transalp.
Η αρχική μα̋ σκέψη ήταν να του̋
χτυπήσουμε μαζί. Χρησιμοποιώντα̋
βαρύ οπλισμό θα εμβολίζαμε την
πρώτη μηχανή πατώντα̋ το γορίλα
και με διαφορετική δύναμη πυρό̋
θα «ράβαμε» του̋ άλλου̋ δύο.
Περισσότεροι στόχοι, περισσότερη
αποτελεσματικότητα.
Γνωρίζαμε
επακριβώ̋ τη διαδρομή του̋
και η Εθνάρχου Μακαρίου που
ακολουθούσαν μετά τη Δαιδάλου
με τα διαχωριστικά παρτέρια βόλευε
μια χαρά για το «τρακάρισμα» και
τον εγκλωβισμό του̋. Γρήγορα
όμω̋ απορρίψαμε αυτό το σενάριο
γιατί ο συγκεκριμένο̋ δρόμο̋ που
ήταν ιδανικό̋ για τέτοιο καρτέρι έχει
μέτρια προ̋ πυκνή ροή αυτοκινήτων,
περαστικών, και δύο ρεύματα
κυκλοφορία̋ με συνέπεια να υπήρχε
κίνδυνο̋ για άλλου̋ ανθρώπου̋,
γεγονό̋ που δεν επιδιώκουμε ποτέ.
Γιατί είναι άλλο πράγμα η οξεία
κριτική που ασκούμε στην κοινωνική
παρακμή και άλλο η διαδικασία
τη̋ στοχοποίηση̋. Οι στόχοι μα̋
είναι πάντα σαφεί̋ και τα όπλα μα̋
σημαδεύουν συγκεκριμένα κεφάλια,
γι’ αυτό δεν θα ρισκάραμε να υπάρξει
λάθο̋ άνθρωπο̋ χτυπημένο̋. Έτσι
προτιμήσαμε να πάμε εμεί̋ στο σπίτι
του παρά να συμβεί οτιδήποτε σε μια
συμπλοκή στο δρόμο και να χτυπηθεί
κάποιο̋ άσχετο̋. Το τι ακριβώ̋
ειπώθηκε στο θυροτηλέφωνο ώστε
να εξασφαλίσουμε όχι μόνο ότι
θα κατέβει αλλά και ότι θα ‘ρθει
μόνο̋ του χωρί̋ να συνοδεύεται
από τη σύζυγό του είναι κάτι που
δεν χρειάζεται να δημοσιοποιηθεί
για αρκετού̋ λόγου̋. Εδώ όμω̋

(Συνέχεια στη σελίδα 17)
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Η εκτέλεση του
δημοσιογράφου
(Συνέχεια από σελίδα 1)
Ο Σωκράτη̋ Γκιόλια̋ είχε παραδεχτεί
ότι ήταν ένα̋ από του̋ δημοσιογράφου̋
που έγραφαν στο blog, και ήδη από το
απόγευμα τη̋ Κυριακή̋ (18/07), υπήρχαν
αναρτήσει̋ ότι την Δευτέρα (19/07) θα
υπάρξουν αποκαλύψει̋.
Το τελευταίο μήνυμα στο blog,
αναρτήθηκε λίγο πριν την δολοφονία του
και συγκεκριμένα στι̋ 5:16 το πρωί τη̋
Δευτέρα̋ και έγραφε:
«Αύριο θα δείτε πω̋ λειτουργεί το
κράτο̋ τη̋ διαπλοκή̋ μεταξύ σωμάτων
ασφαλεία̋ και επιχειρηματία! Με φωτο
και ντοκουμέντα…»
Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν το θύμα
ήταν ο συντάκτη̋ του ρεπορτάζ αλλά και

τι̋ παραμέτρου̋ τη̋ υπόθεση̋.
Η Αντιτρομοκρατική ανέλαβε τη
δολοφονία
Στα χέρια τη̋ Αντιτρομοκρατική̋
περνά η εξιχνίαση τη̋ δολοφονία̋ του
δημοσιογράφου Σωκράτη Γκιόλια, μετά
την επιβεβαίωση μέσω τη̋ βαλιστική̋
ότι οι σφαίρε̋ από τι̋ οποίε̋ έπεσε νεκρό
το 37χρονο παλλικάρι, προέρχονται από
όπλα τη̋ “Σέχτα̋ Επαναστατών”. Ωστόσο
ο τρόπο̋ που έδρασαν οι δολοφόνοι
θυμίζει πληρωμένα συμβόλαια θανάτου,
παρά τρομοκράτε̋ γεγονό̋ που κάνει το
έργο των αστυνομικών αρχών ακόμη πιο
δύσκολο.
Η
ανησυχία
των
ανδρών
τη̋
αντιτρομοκρατική̋ είναι ακόμη πιο
έντονη καθώ̋ πίστευαν ότι η “Σέχτα”
είχε αποσυρθεί, ενώ με ενδιαφέρον
αναμένεται
η
προκήρυξη
που
πιθανολογείται ότι θα δημοσιευθεί τι̋
προσεχεί̋ ημέρε̋ κατά την πάγια τακτική
τη̋ τρομοκρατική̋ οργάνωση̋.
Η Αντιτρομοκρατική στο πλαίσιο των
ερευνών ξεσκονίζει πάλι την προκήρυξη
που είχε στείλει η οργάνωση στην
εφημερίδα τα “Νέα”, τον Φεβρουάριο του
2009, μετά την επίθεση στον τηλεοπτικό
σταθμό Alter.
Σε εκείνη την προκήρυξη, η “Σέχτα
Επαναστατών”
ανέφερε
μεταξύ
άλλων:”Το απόγευμα τη̋ Τρίτη̋,
17/2/2009 στι̋ 7:15, λίγο πριν το κεντρικό
δελτίο ειδήσεων αρχίσει, χτυπήσαμε
το τηλεοπτικό σταθμό του Αlter.
Πυροβολήσαμε επιλεκτικά τα βαν του
καναλιού στι̋ θέσει̋ του οδηγού και του
συνοδηγού. Χτυπώντα̋ το συγκεκριμένο
κανάλι στέλνουμε ένα τελεσίγραφο σε
όλου̋ του̋ δημοσιογράφου̋. Ο καιρό̋
που είσασταν στο «απυροβόλητο»
τελείωσε.
Δεν αναφερόμαστε στου̋ τεχνικού̋ του
καναλιού. Όχι γιατί του̋ συμπαθούμε,
αλλά αφού είναι τόσο ελεεινοί και
τιποτένιοι που για λίγα φράγκα
ξεπουλάνε τη συνείδηση του̋ και
γίνονται τα τσιράκια των αρχιρουφιάνων,
προτιμάμε να του̋ χρησιμοποιούμε σαν
σάκου̋ του μπόξ σε καμιά πορεία. Δε θα
συνέβαινε βέβαια το ίδιο αν αντικρίζαμε
κάποιο γνωστό δημοσιογράφο. Να είναι
σίγουροι πω̋ μια από τι̋ σφαίρε̋ μα̋ θα
έβρισκε το κεφάλι του.
Α̋ το γνωρίζουν πια οι εντολοδόχοι
του συστήματο̋, ότι καμία πρόφαση
δεν του̋ εξασφαλίζει την ασφάλεια
του̋. Α̋ μάθουν οι γυμνοσάλιαγκε̋ τη̋
μηντιακή̋ δημοσιογραφία̋ ότι εκτό̋
από τα σάλια που αφήνουν πίσω του̋
για να κολακεύουν του̋ καθεστωτικού̋
προϊσταμένου̋ του̋ και τα συμφέροντα
των χορηγών του̋, σύντομα θ´αφήσουν
κι αίμα.
Αυτή η ένοπλη επίθεση όπω̋ και η
προηγούμενη, τι̋ θεωρούμε κινήσει̋
ήπια̋ ένταση̋, προλογίζοντα̋ αυτό που
θα επακολουθήσει. Ήδη το σχέδιο τη̋
μόνιμη̋ απειλή̋ αρχίζει ν´αποδίδει. Μια
μέρα μετά την ένοπλη επίθεση μα̋ στο
Α.Τ. Κορυδαλλού, ο φρουρό̋ του σπιτιού
του αμερικάνου πρέσβη πυροβόλησε
τον ένοπλο σεκιουριτά, τραυματίζοντα̋
τον, υπο το φόβο τη̋ «τρομοκρατική̋»
απειλή̋, δυστυχώ̋ όχι θανάσιμα.
Επίση̋ ένα̋ καθεστωτικό̋ φρουρό̋
των ΜΑΤ αυτοκτονώντα̋, επιβεβαίωσε
τα σενάρια ότι η ζωή ενό̋ μπάτσου

ρουφιάνου̋ δημοσιογράφου̋».
κοστίζει όσο και μια σφαίρα. Κύριοι
δημοσιογράφοι, αυτή τη φορά ήρθαμε
σην πόρτα σα̋, την επόμενη φορά όμω̋
θα μα̋ βρείτε στα σπίτια σα̋”.
Από τι̋ 7:15 20-07-2010 το πρωί,
το troktiko ανέστειλλε προσωρινά
την λειτουργία του. Από χθε̋ που
δολοφονήθηκε ο Σωκράτη̋ Γκιόλια̋
και ειδικώ̋ από τη στιγμή που το
blog παραδέχθηκε ότι η δημιουργία
του τροκτικού, ήταν ένα όραμα του
δολοφονηθέντο̋,
οι
αναρτήσει̋
αφορούσαν αποκλειστικά τη δολοφονία
του δημοσιογράφου. Σήμερα στι̋ 7:15
το πρωί έγινε η τελευταία ανάρτηση που
αναφέρει:”Σήμερα στον ιερό ναό Αγίων
Αναργύρων Ηλιουπόλεω̋ στι̋ 4:30
θα τελεστεί η νεκρώσιμο̋ ακολουθία
του Σωκράτη Γκιόλια. Ανυπότακτο̋,
ελεύθερο̋ και ανεξάρτητο̋ είναι
λίγε̋ λέξει̋ που μπορούν να τον
περιγράψουν. Ο θεό̋ να τον αναπαύσει.
Το troktiko αναστέ-λει την λετουργία του
προσωρινά”.
Την είδηση ότι ο Σωκράτη̋ Γκιόλια̋

ετοίμαζε εφημερίδα και μάλιστα
καθημερινή, δημοσίευσε πριν από λίγο
το ﬁmotro. Ο δημοσιογράφο̋ φέρεται
να είχε κατοχυρώσει τον τίτλο “troktiko”
(ο εμπορικό̋ τίτλο̋ ανήκει στον αδελφό
του Περικλή Γκιόλια) και θα εξέδιδε
εφημερίδα.
Καθημερινό φύλλο με αποκαλύψει̋
και αντίστοιχα ρεπορτάζ. Η εφημερίδα
θα κυκλοφορούσε από Δευτέρα έω̋
Κυριακή με εξαίρεση το Σάββατο και
θα κόστιζε μόνο 0,70 λεπτά. Στόχο̋ του
Σωκράτη ήταν τα 5.000 φύλλα την ημέρα
και 30.000 την Κυριακή.
Τα σχέδια είχαν προχωρήσει. Μάλιστα
η πρώτη συνάντηση τη̋ συντακτική̋
ομάδα̋ θα πραγματοποιείτο στι̋ 17
Αυγούστου. Στόχο̋ να κυκλοφορήσει
στα μέσα Σεπτεμβρίου. Το εγχείρημα
δεν προχώρησε. Οι σφαίρε̋ τελείωσαν
τα πάντα.
Ρίκα Βαγιάννη για Σωκράτη Γκόλια: “Θα
ξεράσω με τι̋ αγιογραφίε̋”
Μια διαφορετική άποψη.
Μια άλλη άποψη εξέφρασε η Ρίκα
Βαγιάννη για την δολοφονία του
Σωκράτη Γκιόλια. Στο portal Protagon που αρθρογραφεί η γνωστή
δημοσιογράφο̋ ανέφερε: “Θα ξεράσω με
τι̋ αγιογραφίε̋.
Ο μακαρίτη̋ είχε πιο φανατικού̋
εχθρού̋ κι από τον Μέριλιν Μάνσον.
Στην καλύτερη και πιο έντιμη περίπτωση
είχε «ορκισμένου̋ πολέμιου̋». Γράψτε
ό,τι θέλετε, (γι αυτό άλλωστε, έχουμε τα
σχόλια παρακάτω) αλλά εγώ δεν μπόρεσα
να καταπιώ ποτέ το είδο̋ δημοσιογραφία̋
που εκπροσωπεί η λογική τη̋ κρυφή̋
κάμερα̋, το ρεπορτάζ- αγιατολλάχ και
η ανώνυμη μπλογκογραφία με σημαία
Λιβερία̋.Τον μακαρίτη (και όλη τη σχολή
που δημιούργησε) τον «συμπαθούσα»
τόσο πολύ, που η πρώτη πρώτη μου,
απαίσια, ομολογώ σκέψη μετά το φονικό
ήταν: «Ποιο̋ μ… τον έκανε ήρωα;»
Η λογική του «Τρωκτικού» είναι το είδο̋
τη̋ ενημέρωση̋ που λατρεύω να μισώ.
Αντιπροσωπεύει όλα όσα μου έμαθαν
ότι δεν είναι δημοσιογραφία: αρλούμπε̋
καταγγελίε̋,
ντεμέκ
αποκαλύψει̋
κουτουρού, κάτι χύμα ανορθογραφίε̋
και κουίζ κυτταρίτιδα̋ σε αμοντάριστα
πλάνα- ο δε όρο̋ «διασταύρωση»;Μόνο
ω̋ σύντομο ανέκδοτο ή σήμα τη̋
Τροχαία̋ λειτουργεί στο μαγαζί αυτών
των παιδιών. Είμαι παλιό κεφάλι και
αγύριστο. Στο μεσόκοπο πλέον μυαλό
μου, που ακόμα δουλεύει με συντακτική
ιεραρχία, τακτοποιημένα κασέ και
μονόστηλα, όλο αυτό ισοδυναμούσε ένα
κακόηχο ψηφιακό παραλήρημα.
Δεν ήξερα να πω ακριβώ̋ τι δουλειά
έκαναν τα παιδιά του Τρωκτικού, πάντω̋
με σιγουριά μπορούσα να δηλώσω
ότι δεν ασκούσαμε το ίδιο επάγγελμα.
Κι όταν άρχισε να σέρνεται γύρω μα̋
αυτό το τοξικό σάλιο, αυτό το χρονικό
μια̋ προαναγγελθείση̋ δολοφονία̋
δημοσιογράφου, ο τελευταίο̋ άνθρωπο̋
που θα μπορούσα να ποτέ σκεφτώ ότι θα
ήταν στόχο̋ των εκτελεστών, ήταν ένα̋
“Τρωκτικό̋”.
Βλέπετε, δεν τον θεωρούσα «έναν από
μα̋». Πώ̋ θα μπορούσα άλλωστε;
Τα μισά του posts χάλαγαν τον
κόσμο γράφοντα̋ ή φιλοξενώντα̋
ανορθόγραφε̋ κραυγέ̋ για του̋ «αλήτε̋,

Διαχώριζε (εκείνο̋ ή η σχολή που
δημιούργησε) πλήρω̋ και απολύτω̋
τη θέση του από το επαγγελματικό μα̋
συνάφι. Εγραφε πολύ συχνά ανώνυμα ή
ψευδώνυμα, πράγμα που αντιλαμβάνεσθε
τι αβύσσου̋ αντιπαλότητα̋ μπορεί
να δημιουργήσει με μια διαδικτυακή
γειτονιά όπω̋ αυτή του Protagon,
α̋ πούμε, όπου αν δεν υπογράφει̋
τα κείμενά σου φαρδύπλατο̋, με τη
φωτογραφία σου φάτσα-φόρα, απλώ̋ δεν
υπάρχει̋. Δεν ήταν «ένα̋ από μα̋».
Και μετά τον εκτέλεσαν. Μπορεί να
πάγωσε το αίμα μου αλλά περιέργω̋,
ξεπάγωσε το μυαλό μου. Σκέφτηκα
«διαφορετικά», που λέμε κι εδώ, στο δικό
μα̋ μαγαζί: σκέφτηκα πώ̋ υπάρχει μόνο
ένα πράγμα που σιχαίνομαι περισσότερο
από τη λογική του ρεπορτάζ-ταλιμπάν, κι
αυτό είναι οι ίδιοι οι Ταλιμπάν.
Υπάρχει ένα πράγμα που με φοβίζει
περισσότερο από την ασύδοτη αρβύλα
στο όνομα τη̋ ελεύθερη̋ έκφραση̋, κι
αυτό είναι η κατάργηση τη̋ ελεύθερη̋
έκφραση̋. Είμαι παλιό κεφάλι, αγύριστο.
Του̋ αντιπάλου̋ μου του̋ θέλω
ολοζώντανου̋, υγιέστατου̋, και στην
καλύτερή του̋ φόρμα, για να μπορώ να
του̋ αντιμάχομαι, με ιδέε̋, πράξει̋ και
επιχειρήματα.
Εκατό χιλιάδε̋ ανώνυμα «τρωκτικά»
να ξεφυτρώσουν, τίποτα δεν μπορεί
να με τρομάξει από τα κείμενά του̋

Αναβρασμό̋ επικρατεί στην ελληνική

«μπλογκόσφαιρα», μία ημέρα μετά
τη δολοφονία του δημοσιογράφου και
εμπνευστή του ιστολογίου Troktiko,
Σωκράτη Γκιόλια.
Εκατοντάδε̋ αναρτήσει̋ και σχόλια
αναγνωστών
αναφέρονται
στο
«μαφιόζικο χτύπημα» εναντίον του
διευθυντή του ρ/σ ΘΕΜΑ 9,89 και
προβληματίζονται για τα κίνητρα των
δραστών, το συμβολισμό τη̋ επίθεση̋
και το μέλλον των ιστολογίων.
«Το...έγκλημα του; Ήταν blogger, είχε το
troktiko», γράφει το ιστολόγιο www.i-reportergr.com, σε ανάρτηση με τίτλο «Πώ̋
η ανωνυμία του Blogger λειτούργησε
σαν...σκανδάλη!». Και διερωτάται: «Και
γιατί οι τρομοκράτε̋ να επιλέξουν τον...
Γκιόλια; Επειδή ήταν άοπλο̋, χωρί̋
φρουρά; Τι σηματοδοτεί; Τον πλούτο;
Την ...λαμογιά; Ποιό μήνυμα θα ήθελαν
ενδεχομένω̋ να...περάσουν;».
Σε δημοσίευση με τίτλο «Για σκέψου να
μην υπήρχαν blogs», το ιστολόγιο press-gr.
blogspot.com, σημειώνει: «Η δολοφονία
του Σωκράτη Γκιόλια, εν τω μέσω τη̋
κρίσεω̋
προκαλεί
προβληματισμό
που ξεπερνά τα όρια τη̋ Ελλάδα̋ και
βαθειά ανησυχία στου̋ συντελεστέ̋
του καθεστώτο̋ (Κυβέρνηση, κυρίαρχο
πολιτικό σύστημα, νταβάδε̋, ΜΜΕ,
διαπλεκόμενου̋ μεγαλοεπιχειρηματίε̋).
Εμεί̋ οι άνθρωποι που πετύχαμε να
διαρρήξουμε τον πολιτικό και κοινωνικό

(εκτό̋ ίσω̋, από το πόσο ανορθόγραφα
τα γράφουν, καμιά φορά!) Αλλά ένα
και μόνο χτύπημα κουδουνιού, σ´ένα
διαμερισματάκι στην Ηλιούπολη, στι̋
πέντε το πρωϊ;
Ένα̋ νέο̋ άντρα̋ που αφήνει

αποκλεισμό μα̋ μέσω των ιστολογίων
δεν
ανησυχούμε…συγκλονιστήκαμε!
«Καθάρισαν» έναν δικό μα̋, ασχέτω̋
αν πολλοί από εμά̋ διαφωνούσαμε με
το εγχείρημά του, το οποίο ενίσχυε
τον τηλεοπτικό λόγο και την χυδαία

ξεψυχώντα̋, τη γυναίκα που αγαπούσε,
μ’ ένα μωράκι στην αγκαλιά κι άλλο
ένα στην κοιλιά; Ναι, ξερνάω με του̋
βαρυπενθούντε̋ κροκοδείλου̋ που θα
έκαναν πάρτυ με βίζιτε̋ στο Αβέρωφ,
αν τον πατούσε, κατά λάθο̋, ένα τρένο.
Ναι, είχε κάργα εχθρού̋. Αλλά αυτό̋ ο
άνθρωπο̋, αγαπητό̋, μισητό̋, συμπαθή̋
ή όχι, ήταν αναπόσπαστο μέρο̋ του
ελληνικού μιντιακού μικρόκοσμού μα̋.
Και φυσικά, ήταν «ένα̋ από μα̋».
Ό,τι κι αν σημαίνει αυτό.
(ΥΓ. Τα βαθύτατα, ειλικρινέστερα,
ολόψυχα συλλυπητήριά μου στου̋
οικείου̋ του θύματο̋. )”

κουλτούρα που συνδέεται με αυτόν».
«Μόλι̋ επέστρεψα από τριήμερε̋
διακοπέ̋ και ανοίγοντα̋ το υπολογιστή
το πρωί παθαίνω σοκ. Δολοφόνησαν
την ψυχή του τρωκτικού! Δολοφόνησαν
τον Σωκράτη Γκιόλια! Δεν μπορώ να το
πιστέψω. Ελπίζω ότι έχω κάνει κάποιο
λάθο̋, ότι ακόμα είμαι από τον ύπνο και
δεν βλέπω καλά. Κι όμω̋ είναι αλήθεια!
Χωρί̋ να ξέρω τον άνθρωπο δεν μπορώ
να συγκρατήσω τα δάκρυα μου», τονίζει
ο συντάκτη̋ του blog mavroseolous.
blogspot.com και προσθέτει:
«Δολοφόνησαν την ελεύθερη φωνή
τη̋ Ελλάδο̋, τον δημιουργό ενό̋ blog

όπου η ‘τηλεθέασή’ του έχει ξεπεράσει
κατά πολύ όλα τα μεγάλα κανάλιαπαπαγαλάκια του συστήματο̋. Νιώθω
ότι δολοφόνησαν την μοναδική μα̋
ελπίδα να γίνει επιτέλου̋ κάτι καλό
στην χώρα μα̋, αφού μέσω του blog του
ακουγόντουσαν οι απόψει̋ του κόσμου οι
οποίε̋ ήταν ράπισμα και φτύσιμο σε όλο
το σύστημα».
«Ο Σωκράτη̋ Γκιόλια̋ δολοφονήθηκε
εν ψυχρώ και κατά μαφιόζικο τρόπο.
Σήμερα ανοίγουν τον κύκλο του
αίματο̋, μεταφέροντα̋ τον αμερικάνικο
γκανγκστερισμό,
και
μέσα
στο
δημοσιογραφικό χώρο, δολοφονώντα̋
δημοσιογράφου̋ που ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ
ΠΟΛΛΑ και έχουν γίνει ενοχλητικοί.
ΣΗΜΕΡΑ έχουν γίνει ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ.
Τόσο αδίστακτοι που δεν κρατάνε ούτε
τα προσχήματα, ούτε ανατρέχουν σε
«επαναστατικά» άλλοθι…
ΣΗΜΕΡΑ μετατρέπουν ολόκληρη την
Ελλάδα σε Σικάγο».
Στο blog stefanogiannis.blogspot.com
διαβάζουμε: «Νέο̋ και φιλόδοξο̋, πολύ
ψηλά στην δημοσιογραφική ιεραρχία,
χωρί̋ φύλαξη, ήταν το ιδανικό θύμα
για του̋ τρομοκράτε̋ που νομίζουν ότι
έτσι θα αλλάξουν τον (βρώμικο) κόσμο
μα̋...».
Στα MME όλου του κόσμου η στυγερή
δολοφονία
Από το CBS έω̋ το κινεζικό Xinhua
Mε εκτενή ρεπορτάζ καλύπτουν
ολοένα και περισσότερα διεθνή Μέσα
Ενημέρωση̋ την εν ψυχρώ εκτέλεση του
Σωκράτη Γκιόλια.
Πρώτο μετέδωσε την είδηση το
αμερικανικό ειδησεογραφικό τηλεοπτικό
δίκτυο FOX News. Στο ρεπορτάζ του
αναφέρει ότι ο 37χρονο̋ δημοσιογράφο̋
διευθυντή̋ ραδιοφωνικού σταθμού στην
Αθήνα εκτελέστηκε από αγνώστου̋ με
15 σφαίρε̋.
Ανάλογα ρεπορτάζ φιλοξενούν και τα
πρακτορεία Αssociated Press, Agence
France Press και το κρατικό κινεζικό Xinhua!
Από τι̋ ηλεκτρονικέ̋ εκδόσει̋ των
μεγάλων διεθνών εφημερίδων και
καναλιών πρώτα μετέδωσαν την είδηση
τα αμερικανικά CBS και New York
Daily News και το γαλλικό France24,
ενώ εκτενέστατο είναι το ρεπορτάζ του
κυπριακού ειδησεογραφικού δικτύου Cyprus News Report.
Ομόθυμη καταδίκη τη̋ στυγερή̋
δολοφονία̋ από τον πολιτικό κόσμο
Σύσσωμο̋
ο
πολιτικό̋
κόσμο̋
καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση,
που στοίχισε τη ζωή του συναδέλφου
μα̋ Σωκράτη Γκιόλια. Ο κυβερνητικό̋
εκπρόσωπο̋ Γιώργο̋ Πεταλωτή̋ αφού
καταδίκασε απερίφραστα για λογαριασμό
τη̋ κυβέρνηση̋ την άνανδρη εν ψυχρώ
δολοφονία του δημοσιογράφου, δήλωσε
ότι «η Δημοκρατία και η ελευθερία
του λόγου δεν φιμώνονται, δεν
τρομοκρατούνται και δεν απειλούνται»
και δεσμεύτηκε, ότι η Πολιτεία θα πράξει
τα δέοντα για τη σύλληψη των δραστών.
Ο υφυπουργό̋ Προστασία̋ του Πολίτη
Σπύρο̋ Βούγια̋ μιλώντα̋ στον ρ/σ
ΘΕΜΑ 98,9, όπου ο Σωκράτη̋ ήταν
γενικό̋ διευθυντή̋, δεσμεύτηκε ότι
«θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια,
ώστε οι δολοφόνοι να τιμωρηθούν
παραδειγματικά». Τον αποτροπιασμό
τη̋ για την εν ψυχρώ δολοφονία του
Σωκράτη Γκιόλια εξέφρασε και η
ΝΔ δια του εκπροσώπου τη̋ Πάνου
Παπαγιωτόπουλου, ο οποίο̋ ζήτησε
από τι̋ Αρχέ̋ να εντοπίσουν και να
συλλάβουν το ταχύτερο δυνατόν του̋
δολοφόνου̋. Μεταξύ άλλων δε τόνισε
ότι «είχε θύμα ένα διακεκριμένο μέλο̋
τη̋ δημοσιογραφική̋ οικογένεια̋, έναν
ρεπόρτερ πολύ ικανό, τον Σωκράτη
τον οποίο όσοι είχαμε την ευκαιρία
και την τιμή να τον γνωρίσουμε,
αντιλαμβανόμαστε και το μέγεθο̋ τη̋
απώλεια̋ για τον δημοσιογραφικό
κόσμο».
Να δημιουργήσει η Πολιτεία συνθήκε̋
προστασία̋
των
δημοσιογράφων,
ζήτησε ο πρόεδρο̋ του ΛΑ.Ο.Σ. Γιώργο̋
Καρατζαφέρη̋, ο οποίο̋ μίλησε για
κτύπημα στην ελεύθερη δημοσιογραφία.
Όπω̋ είπε «είναι μια θλιβερή μέρα
για όλου̋. Δεν δολοφονήθηκε μόνο ο
Σωκράτη̋, δολοφονήθηκε το επάγγελμα
μα̋». Το τρομοκρατικό χτύπημα εναντίον
του Σωκράτη Γκιόλια καταδίκασαν και
τα κόμματα τη̋ Αριστερά̋. Η βουλευτή̋
του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη μιλώντα̋ στον
ρ/σ ΘΕΜΑ 98,9 είπε ότι «την βαριά
μου καρδιά την καταθέτω στα πόδια
τη̋ γυναίκα̋ του, των φίλων του, των
συνεργατών του και κυρίω̋ των παιδιών
του».
Ο εκπρόσωπο̋ Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ
Πάνο̋ Σκουρλέτη̋ μιλώντα̋ στον
ρ/σ ΘΕΜΑ 98,9 είπε ότι «κανεί̋ δεν
δικαιούται με αυτόν τον τρόπο σε μία
ευνομούμενη πολιτεία να “βγάζει απ’
τη μέση” αυτού̋ που δεν θέλει». Την
αποτρόπαιη δολοφονία του συναδέλφου
μα̋ καταδίκασε και ο πρόεδρο̋ τη̋
Βουλή̋ Φίλιππο̋ Πετσάλνικο̋.
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Αυτή είναι η προκήρυξη τη̋
«Σέχτα̋ Επαναστατών» για τη
δολοφονία Γκιόλια
Τετάρτη, 28 Ιουλίου

(Συνέχεια από σελίδα 15)
να προσθέσουμε πω̋ η γνωστή
τηλεπερσόνα Γιάννη̋ Μαρακάκη̋,

δικηγόρο̋ του deal και του Γκιόλια,
που βγαίνει στα τηλεπαράθυρα για
να κλείσει καμιά δουλειά να μην μα̋
τα πρήζει με τι̋ παπαριέ̋ του περί
βιτρίνα̋ τη̋ Σέχτα̋ σε πληρωμένο
συμβόλαιο θανάτου γιατί θα του
χαρακώσουμε το πρόσωπο μια̋ και
οι σφαίρε̋ μα̋ είναι πιο πολύτιμε̋
από τέτοιου̋ ηλίθιου̋.
Επιστρέφοντα̋ να επισημάνουμε
πω̋
απορρίψαμε
επίση̋
το
ενδεχόμενο να διαρρήξουμε την
πολυκατοικία και να εκτελέσουμε
τον Γκιόλια μέσα στο διαμέρισμά
του. Ήταν βασικό μα̋ μέλημα να
μην πάθει το παραμικρό η σύζυγό̋
του και φυσικά το μικρό παιδί.
Ο καθένα̋ έχει το τέλο̋ που του
αναλογεί και τα παραπάνω άτομα
δεν μα̋ φταίνε σε τίποτα. Άλλωστε η
πρακτική των πολιτικών εκτελέσεων
είναι ξεκάθαρη και συγκεκριμένη.
Ποτέ δεν πρόκειται να εμπλακούν
και να κινδυνέψουν από επίθεσή
μα̋ άτομα του οικογενειακού και
συγγενικού περιβάλλοντο̋ ενό̋
στόχου που δεν έχουν συμμετοχή
στι̋ επιλογέ̋ και τα βρώμικα
συμφέροντά του, ακόμα κι αν αυτό
μα̋ υποχρεώνει να ακυρώσουμε το
σχεδιασμό μα̋. Ένα̋ αντάρτη̋ πόλη̋
δεν είναι ένα̋ ψυχρό̋ εκτελεστή̋.
Όταν επιλέξει να πυροβολήσει
δεν χτυπάει το πρόσωπο αυτό
καθαυτό αλλά τι̋ επιλογέ̋ του
συγκεκριμένου
ανθρώπου,
το
αξίωμα που κατέχει, τι̋ αποφάσει̋
που έχει πάρει, τα συμφέροντα που
εξυπηρετεί. Δεν τίθεται ζήτημα απλά
επί του προσωπικού. Ο ένοπλο̋
μαχητή̋ χτυπάει του̋ φορεί̋ του̋
συστήματο̋ που πλέον δεν έχουν
δικό του̋ ξεχωριστό πρόσωπο
αλλά μια συγκεκριμένη θέση
που υπερασπίζονται. Ο ένοπλο̋
μαχητή̋ δεν πυροβολεί ανθρώπου̋,
πυροβολεί ενάντια στο ίδιο το
σύστημα.
Ο Γκιόλια̋ ήταν ένα από τα πολλά
ονόματα
μεγαλοδημοσιογράφων
που έχουμε συλλέξει πληροφορίε̋
για τα σπίτια του̋, τα οχήματά
του̋, τη φύλαξή του̋, τα αγαπημένα
του̋ στέκια-ρεστοράν μέχρι και το
πού παίζουν τένι̋ (το έπιασε̋ το
υπονοούμενο Χατζη-μαλάκα του alter;).
Όλοι αυτοί οι δικαστέ̋ που έχουν
μικρόφωνα και μπροστά στι̋
τηλεοπτικέ̋ κάμερε̋ αγορεύουν,
δικάζουν και καταδικάζουν, θα
μάθουν τι σημαίνει ο φόβο̋ να
περνάει στο δικό του̋ στρατόπεδο.
Γι’ αυτό παράλληλα συμβουλεύουμε
κι όλου̋ του̋ αυτόπτε̋ μάρτυρε̋
η απάντησή του̋ σε κάθε ερώτηση
να είναι μόνο μία: «Δεν ξέρω, δεν
είδα, δεν άκουσα...». Οτιδήποτε
άλλο θα εκληφθεί ω̋ συνεργασία
με την αστυνομία και αυτό δεν είναι
αποδεκτό.
Τέλο̋ θέλουμε να υπενθυμίσουμε πω̋
στην τρίτη μα̋ ανακοίνωση είχαμε
γράψει «Ο υπέρτατο̋ σχεδιασμό̋
και το καθήκον ενό̋ αντάρτη
πόλη̋ είναι να αποδιοργανώσει το
εσωτερικό τη̋ χώρα̋ του, να πλήξει
την εθνική οικονομία, να κιβδηλώσει
τη δημόσια εξωτερική εικόνα...»
Η Ελλάδα εδώ και μήνε̋
βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα
με την προσφυγή στο ΔΝΤ και
το οικονομικό τη̋ έλλειμμα. Μία
από τι̋ πιο προσοδοφόρε̋ πηγέ̋

εισροή̋ χρήματο̋ είναι ο τουρισμό̋
τη̋ καλοκαιρινή̋ περιόδου. Η
εκτέλεση
του
συγκεκριμένου
δημοσιογράφου σε συνδυασμό
με τι̋ αντάρτικε̋ ενέργειε̋ του
τελευταίου χρόνου πιστεύουμε ότι
διαμορφώνει μια αρνητική εικόνα
στο εξωτερικό για την ασφάλεια
τη̋ ελληνική̋ επικράτεια̋ και
χτυπάει την εθνική βιομηχανία του
τουρισμού. Οι τουρίστε̋ πρέπει να
μάθουν ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί
πλέον ασφαλέ̋ μετόπισθεν του
καπιταλισμού. Επιδιώκουμε να
μετατραπεί σε εμπόλεμη ζώνη
επαναστατικών διαδικασιών με
εμπρησμού̋, σαμποτάζ, μαχητικέ̋
πορείε̋, βομβιστικέ̋ επιθέσει̋,
ένοπλε̋ εκτελέσει̋ και όχι σε τόπο
προορισμού διακοπών και αναψυχή̋.
Έχουμε πόλεμο με τη δημοκρατία
σα̋. Όσον αφορά την οικονομική
κρίση και το μοιρολόι τη̋ κοινωνία̋
για το δυσοίωνο μέλλον τη̋, δεν
δίνουμε δεκάρα τσακιστή. Ένα̋
κόσμο̋ που διαμαρτύρεται για τα
νέα δυσβάσταχτα οικονομικά μέτρα
δίχω̋ πρώτα να έχει εξεγερθεί
ενάντια στη νοηματική φτήνια τη̋
ίδια̋ τη̋ ζωή̋ μέσα στο σύστημα,
μα̋ είναι αδιάφορο̋ και άξιο̋ τη̋
μοίρα̋ του. Δεν έχουμε δανειστεί
τίποτα από τον κόσμο σα̋ για
να νιώσουμε ότι το χάνουμε ή το
χρωστάμε. Αν αυτό που διακυβεύεται
στην συνείδηση των ανθρώπων
τώρα είναι η απώλεια ενό̋ σταθερού
μισθού και μια̋ σίγουρη̋ σύνταξη̋
δείχνει ότι αυτό̋ ο κόσμο̋ έχει
ήδη πεθάνει γιατί πρώτα έχασε τι̋
επιθυμίε̋ του, την αξιοπρέπειά του,
τον εγωισμό του, τα όνειρά του, τη
συνείδησή του, τα συναισθήματά του
και τότε δεν νοιάστηκε πραγματικά
κανεί̋. Όταν όμω̋ απειλούνται
οι δανεικέ̋ του προσευχέ̋ για τη
μίζερη ψευδαίσθηση τη̋ ιδιοκτησία̋
του και ξεσηκώνεται τότε οι
μέρε̋ του είναι μετρημένε̋. Γιατί
ζυγιάστηκαν και βρέθηκαν λειψέ̋
και ανάπηρε̋ νοήματο̋. Εμεί̋ ω̋
Σέχτα Επαναστατών πιστεύουμε πω̋
μόνο μέσα από την ολοκληρωτική
καταστροφή του κράτου̋ και των
σημερινών δομών θα μπορέσει να
ανατείλει μια νέα προοπτική ζωή̋.
Μια ζωή νέων ανθρώπινων σχέσεων,
χωρί̋ εξουσία, χωρί̋ σύνορα, χωρί̋
θρησκεία, χωρί̋ διαχωρισμού̋. Μια
ζωή που δεν θα κυβερνά το χρήμα
ούτε θα βασιλεύει η ιδιοκτησία. Μια
ζωή μακριά από ψεύτικα είδωλα,
καταναγκασμού̋ και συμβάσει̋.
Προωθούμε έναν νέο πολιτισμό
που οι αξίε̋ του βρίσκονται στην
ισοτιμία, στην αξιοπρέπεια, στην
τιμή, στον αλληλοσεβασμό, στην
αλληλεγγύη, στην απελευθέρωση.
Ο άνθρωπο̋ μπορεί και πρέπει να
δημιουργήσει έναν νέο τρόπο ζωή̋
και έκφραση̋. Να εναρμονιστεί με το
φυσικό περιβάλλον, να πλημμυρίσει
από συναισθήματα, να αφεθεί στι̋
απολαύσει̋, να γίνει δημιουργό̋ του
κόσμου του...
Η
ανθρώπινη
επικοινωνία
πρέπει να απελευθερωθεί από
τι̋ τηλεφωνικέ̋ γραμμέ̋ και τι̋
επίπεδε̋ οθόνε̋, οι ανθρώπινε̋
χειρονομίε̋
να
αποκτήσουν
ξανά τη ζεστασιά του̋ και να
απαλλαχθούν από τι̋ τυπικότητε̋
και την επαναληψιμότητα, η ζωή
να αποκτήσει μια περιπετειώδη
περιπλάνηση και να απαγκιστρωθεί
από τη γραφειοκρατική τη̋ εκδοχή.
Βέβαια, όλα αυτά ακούγονται

ουτοπικά, αν επενδύει̋ όλη σου τη
δράση σε ένα μελλοντικό όραμα και
αγνοεί̋ το σήμερα. Την απάντηση τη
δίνει ο ίδιο̋ ο καθρέφτη̋...
Μη ρωτά̋ λοιπόν πώ̋ θα αλλάξουν
τα πράγματα. Γίνε εσύ ο ίδιο̋ η
απάντηση στο ερώτημα. Εμεί̋
προτείνουμε τον ολοκληρωτικό
εκμηδενισμό και την ισοπέδωση
των εξουσιαστικών σχέσεων και του
κυρίαρχου πολιτισμού. Μόνο μέσα
από τα χαλάσματα και τα ερείπια
των σύγχρονων αστικών κέντρων
μπορεί να ανθίσει ένα̋ νέο̋ τρόπο̋
ζωή̋. Οι επαναστατικέ̋ οργανώσει̋
είναι οι μικρέ̋ προεικονίσει̋ ενό̋
τέτοιου μέλλοντο̋. Όμω̋, όπω̋
είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο
κείμενό μα̋, ακόμα κι αν δεν έρθει
αυτό το μέλλον, εμεί̋ θα το έχουμε
γευτεί ζώντα̋ με τον δικό μα̋
ανορθόδοξο τρόπο στο σήμερα. Και
αυτή η περιπέτεια το ταξίδι προ̋
την απελευθέρωση αξίζει την κάθε
του στιγμή...
Γι’ αυτό η πρότασή μα̋ στο τώρα
είναι σαφή̋. Όσοι άνθρωποι
θέλουν να αρνηθούν έμπρακτα
την τυραννία του συστήματο̋ α̋
περάσουν από τα λόγια στην πράξη.
Σύντροφοι οργανωθείτε, φτιάξτε
ομάδε̋,
συλλογικοποιήστε
τι̋
επιθυμίε̋ σα̋, οπλιστείτε, διαβάστε,
επικοινωνήστε, αρνηθείτε του̋
ρόλου̋ και τι̋ ηγεμονίε̋, καταργήστε
τη δουλειά και περάστε στη
στρατηγική του ένοπλου αγώνα. Οι
σημερινοί αντάρτε̋ πόλη̋ οφείλουν
να ξεπεράσουν την κοινωνιστική
κληρονομιά του προλεταριάτου και
να ανακηρύξουν ω̋ επαναστατικό
υποκείμενο του̋ ίδιου̋ του̋ του̋
εαυτού̋ του̋, του̋ συντρόφου̋
του̋, και όλου̋ όσου̋ αμφισβητούν
έμπρακτα το πραξικόπημα τη̋
εξουσία̋ στι̋ ζωέ̋ μα̋ δίνοντα̋
ουσιαστικό προβάδισμα στη ζωή
και όχι στι̋ οικονομικέ̋ αναλύσει̋.
Στι̋ διαδικασίε̋ που προωθούν
την ένοπλη πάλη κερδίζουμε
στιγμέ̋ απελευθερωμένου χρόνου,
καθώ̋ μόνο αυτέ̋ επιτρέπουν την
ανάκτηση τη̋ χαμένη̋ αξιοπρέπεια̋
και ανοίγουν το δρόμο για μια
εσωτερική ελευθερία.
Έτσι ο καθένα̋ μπορεί να
αναδιατυπώσει την ατομική του
ταυτότητα μέσα στην κοινωνική ζωή
και να γίνει ένοπλο̋ μαχητή̋ τη̋
επανάσταση̋. «Ω̋ εδώ.- Ο χειμώνα̋
μα̋ γεμίζει θλίψη, η άνοιξη μα̋
μολύνει και το καλοκαίρι νιώθουμε
ασφυξία. Εδώ και καιρό μα̋ πνίγει τα
ρουθούνια η μπόχα από τα γραφεία,
του̋ αντιδραστήρε̋, τα εργοστάσια
και
του̋
αυτοκινητόδρομου̋.
Τα φίμωτρά μα̋ δεν έχουν πια
ωραία γεύση, είναι σαν λουκάνικο
περιτυλιγμένο με πλαστικό καλώδιο.
Η μπύρα που πίνουμε είναι
μπαγιάτικη, ίδια με τη μικροαστική
ηθική. Δεν θέλουμε πια να κάνουμε
σε όλη μα̋ τη ζωή την ίδια δουλειά,
να έχουμε το ίδιο πρόσωπο. Αρκετέ̋
διαταγέ̋ μα̋ έχουν δώσει, αρκετά
έχουν ελέγξει τη σκέψη, τι̋ ιδέε̋,
το σπίτι και τα διαβατήριά μα̋,
αρκετά μα̋ έχουν σπάσει τα μούτρα.
Δεν θα του̋ αφήσουμε άλλο να μα̋
καλουπώνουν, να μα̋ καταστείλουν,
να μα̋ ισοπεδώνουν.- ΤΟΥΣ
ΣΠΑΜΕ ΟΛΟΥΣ ΣΤΟ ΞΥΛΟ-...
ω̋ την παραλία του tun nichts (δεν
κάνω τίποτα...) (κάλεσμα Γερμανών
αυτόνομων).
Υ.Γ.1 Επειδή γνωρίζουμε πω̋
ένα θυμωμένο γουρούνι βρωμάει
περισσότερο από το συνηθισμένο, να
πούμε δυο λογάκια στου̋ μαλάκε̋
τη̋ ομάδα̋ ΔΙΑΣ. «Τσογλανάκια
επειδή το παίζετε ψευτόμαγκε̋,
κάποια στιγμή σε κάποιον τυχαίο
από εσά̋ θα του ανοίξουμε νέε̋
κουμπότρυπε̋ στη στολή του. Και

να έχετε το νου σα̋ γιατί έχουμε
ένα μικρό “πρόβλημα”... είμαστε
τρομακτικά συνεπεί̋ σε αυτά που
λέμε...». Άλλωστε ενδεικτικό των
προθέσεών μα̋ είναι το σημείο
που επιλέξαμε να αφήσουμε την
ανακοίνωσή μα̋, σε απόσταση
30 μέτρων ευθεία̋ βολή̋ από το
φυλάκιο και την πρόσοψη του Α.Τ.
Νίκαια̋.
Υ.Γ. 2 Προ̋ όλου̋ του̋ υπεύθυνου̋
φυλακών, διευθυντέ̋, εισαγγελεί̋,
σωφρονιστικού̋
υπαλλήλου̋
και
κοινωνικού̋
λειτουργού̋,
σα̋ προειδοποιούμε πω̋ αν
δεν αλλάξετε άμεσα τη στάση
σα̋ και δεν σταματήσετε να
ταλαιπωρείτε
βασανισμένου̋
φυλακισμένου̋
ανθρώπου̋
θα
μπείτε στη λίστα προτεραιότητα̋
ώστε να παραδειγματιστούν οι
υπόλοιποι. Ιδιαίτερα για κάποιου̋
από εσά̋ γνωρίζουμε μέχρι και τι
ώρα παίρνετε τα χάπια σα̋. Κόψτε
του̋ τσαμπουκάδε̋ που κάνετε
με την απαγόρευση αδειών και τα
κομμένα επισκεπτήρια, να σέβεστε
του̋ φυλακισμένου̋ και να μην
παραβιάζετε τα δικαιώματά του̋
γιατί σε διαφορετική περίπτωση και
σε ανυποψίαστο χρόνο θα δεχθείτε
επίσκεψη των μαχητών τη̋ Σέχτα̋
Επαναστατών με οριστική μεταγωγή
στον άλλο κόσμο.
Μαχητέ̋ τη̋ Επανάσταση̋ ο εχθρό̋
έχει όνομα, ψάξτε διευθύνσει̋...
ΕΝΟΠΛΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
ΣΕΧΤΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ»

Γιατί στέλνουν την προκήρυξη
σε cd
Για να μην βρει αποτυπώματα των
μελών τη̋ Σέχτα̋ Επαναστατών
η Αστυνομία, οι συντάκτε̋ τη̋
προκήρυξη̋ έχουν πάγια τακτική
να γράφουν τι̋ προκηρύξει̋ του̋ σε
υπολογιστέ̋ και στη συνέχεια να τι̋
αποθηκεύουν σε ηλεκτρονική μορφή
(cd-rom).
Τα μέλη τη̋ τρομοκρατική̋
οργάνωση̋ από την πρώτη επίθεσή
του̋, συντάσσουν τα κείμενά του̋
σε υπολογιστέ̋, τα αποθηκεύουν

σε cd και τα αποστέλλουν σε αυτή
τη μορφή γιατί θεωρούν ότι η
Αστυνομία έχει τόσο σύγχρονα
μέσα που μπορεί να εντοπίσει τα
αποτυπώματά του̋ εάν αναλύσουν
το χειρόγραφο.
Σύμφωνα
με
τελευταίε̋
πληροφορίε̋, η προκήρυξη τη̋
Σέχτα̋ Επαναστατών για τη
δολοφονία του Σωκράτη Γκιόλια
βρίσκεται στην εφημερίδα Τα Νέα..
Δίπλα στο Α.Τ. Νίκαια̋ άφησαν την
προκήρυξη - Η Αστυνομία αρνείται
τα περί φρουρά̋ στο Σωκράτη
Σε πάρκο, μόλι̋ 30 μέτρα μακρυά
από το Α.Τ. Νίκαια̋, μέσα σε κάδο
σκουπιδιών επέλεξαν τα μέλη τη̋
οργάνωση̋ να αφήσουν τον κίτρινο
φάκελο με την προκήρυξη.
Όπω̋ φαίνεται και από την
προκήρυξη,
για
λόγου̋
εντυπωσιασμού, άφησαν το φάκελο
μπροστά στα μάτια των αστυνομικών.
Το εν λόγω αστυνομικό τμήμα,
είχε γίνει γνωστό από την υπόθεση
θανάτου μετανάστη καθώ̋ και για
τι̋ προσαγωγέ̋ που έγιναν τον
περασμένο Δεκέμβριο -παραμονέ̋
των εκδηλώσεων στη μνήμη του
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου- από
αναρχικό στέκι στο Κερατσίνι.
Σε απάντηση του σημείου τη̋
προκήρυξη̋ όπου ο συντάκτη̋
τη̋ αναφέρει ότι δύο αστυνομικοί
συνόδευαν τον Σωκράτη Γκιόλια, το
Αρχηγείο τη̋ Αστυνομία̋, αναφέρει
ότι «πράγματι, ο δημοσιογράφο̋
συνοδευόταν από δύο μοτοσικλέτε̋
τον τελευταίο καιρό, τη μία από
τι̋ οποίε̋ οδηγούσε ιδιώτη̋, ενώ η
άλλη ανήκει σε αστυνομικό».
Για τον τελευταίο, από το Αρχηγείο
διευκρινίζεται ότι πρόκειται για
αστυφύλακα, ο οποίο̋ υπηρετεί
στη φρουρά του προέδρου του
Αρείου Πάγου, αλλά δεν συνόδευε
το δημοσιογράφο με εντολή τη̋
υπηρεσία̋ του, ενώ δεν ήταν
ενήμερη ούτε η Αστυνομία, ούτε ο
πρόεδρο̋ του Αρείου Πάγου.
Ο ίδιο̋, ο οποίο̋ εντοπίστηκε και
ρωτήθηκε από του̋ προϊσταμένου̋
του, δήλωσε ότι προσέφερε
εξυπηρέτηση στον Σωκράτη Γκιόλια
λόγω παλιά̋ φιλία̋ μεταξύ του̋ από
το χώρο του αθλητισμού

Αποζημίωση 160.000
ευρώ στον Έλληνα του
σουηδικού γιαουρτιού
Αποζημίωση άνω των 160.000 ευρώ θα λάβει ο 77χρονο̋ Μηνά̋
Καρατζόγλη̋,από μικρή γαλακτοκομική εταιρεία στη Σουηδία, η
οποία χρησιμοποίησε φωτογραφία του, χωρί̋ την άδειά του, σε
«γιαούρτια τουρκική̋ συνταγή̋».
«Καταλήξαμε σε συμφωνία,
η οποία υπεγράφη απ’ όλε̋
τι̋ πλευρέ̋. Μπορούμε
να χρησιμοποιούμε τη
φωτογραφία του σε
όλα μα̋ τα προϊόντα,
συμπεριλαμβανομένου του
τουρκικού γιαουρτιού”,
δήλωσε ο Τόμα̋ Αξελσον,
διευθυντή̋ πωλήσεων τη̋
οικογενειακή̋ επιχείρηση̋
γαλακτοκομικών προϊόντων
Lindahl στην πόλη Γένκεπινγκ
τη̋ κεντρική̋ Σουηδία̋.
Το ύψο̋ τη̋ αποζημίωση̋ ορίσθηκε ανάμεσα στι̋ 1,5 με 2
εκατομμύρια κορώνε̋ (μεταξύ 160.000 και 212.000 ευρώ),
συμπεριλαμβανομένη̋ τη̋ αμοιβή̋ του δικηγόρου.
Ο 77χρονο̋ συνταξιούχο̋ με το μακρύ παραδοσιακό μουστάκι
του ενημερώθηκε ότι το πρόσωπό του φιγουράρει στα «γιαούρτια
τουρκική̋ συνταγή̋» τη̋ σουηδική̋ εταιρεία̋, την άνοιξη, από
ένα φίλο του που ζει στη Στοκχόλμη. Αρχικά ζητούσε αποζημίωση
περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ επειδή τον παρουσίαζαν ω̋ Τούρκο
και επειδή χρησιμοποιούσαν επί χρόνια το πρόσωπό του στο
δημοφιλέ̋ γιαούρτι που πωλείται σχεδόν σε όλα τα σουπερμάρκετ
τη̋ Σουηδία̋.
Η εταιρία Lindahl υποστηρίζει ότι πρόκειται για παρεξήγηση και ότι
αγόρασε τη φωτογραφία του γενειοφόρου Ελληνα από μια τράπεζα
φωτογραφιών, από την οποία σκοπεύει να ζητήσει αποζημίωση.
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Α̋ αποφύγουμε τι̋
(καλοκαιρινέ̋) τροφικέ̋
δηλητηριάσει̋
19/7/2010 health.in.gr
Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, κυρίω̋
λόγω τη̋ αύξηση̋ τη̋ θερμοκρασία̋, που βοηθά τη
γρήγορη αλλοίωση των τροφίμων, υπάρχει κίνδυνο̋
εκδήλωση̋ ασθενειών, από τροφικέ̋ δηλητηριάσει̋.

Η Οδύσσεια των αδειούχων.

Στενάζουν τουρισμό̋ και αγορά!
Bυτιοφόρα του στρατού στο δρόμο.
Μαρτύριο έχει γίνει για πολλού̋ η μεγάλη καλοκαιρινή έξοδο̋ λόγω τη̋ απεργία̋
των ιδιοκτητών φορτηγών δημόσια̋ χρήση̋
31/07/2010

Οι δηλητηριάσει̋ αυτέ̋, συνήθω̋, οφείλονται,
στην κατανάλωση τροφίμων που προετοιμάζονται,
διατηρούνται ή διατίθενται, χωρί̋ την τήρηση των
απαραίτητων
μέτρων υγιεινή̋.
Πρέπει να
είμαστε ιδιαίτερα
προσεκτικοί, κατά
τη διάρκεια του
καλοκαιριού, τόσο
κατά την αγορά και
διατήρηση των τροφίμων, όσο και κατά την επίσκεψή
μα̋, σε χώρου̋ μαζική̋ εστίαση̋.

Γενικά
* Ελέγχουμε χρώμα, οσμή, γεύση των τροφίμων,
καθώ̋ και την ημερομηνία λήξεω̋ και τι̋ συνθήκε̋
διατήρησή̋ του̋.
* Δεν αγοράζουμε και δεν αφήνουμε τρόφιμα
εκτεθειμένα, στον ήλιο ή στα έντομα.
* Τοποθετούμε τα ευαλλοίωτα τρόφιμα, που
απαιτούν συντήρηση, υπό ψύξη, στο ψυγείο, όσο πιο
γρήγορα γίνεται, μετά την αγορά του̋.
* Πλένουμε τα χέρια μα̋, συχνά, με σαπούνι και
νερό και, πάντα, πριν από κάθε γεύμα.
* Δεν αγοράζουμε γαλακτοκομικά προϊόντα,
παρά μόνον από ελεγχόμενε̋ και οργανωμένε̋
γαλακτοκομικέ̋ επιχειρήσει̋.
* Τρώμε μόνο καλομαγειρεμένο φαγητό και
καλοπλυμένα φρούτα και λαχανικά.
* Δεν τρώμε μισομαγειρεμένο κρέα̋ ή ωμά αβγά.
Τα ωμά θαλασσινά είναι εξαιρετικά επικίνδυνα, για
ανθρώπου̋, οι οποίοι πάσχουν, από κάποια νοσήματα
π.χ. ηπατικέ̋ νόσου̋.
* Δεν αγοράζουμε φαγώσιμα, από πλανόδιου̋.

Χυμοί - Εμφιαλωμένα νερά
* Οι χυμοί και τα εμφιαλωμένα νερά πρέπει να
φυλάσσονται ή σε ψυγεία, ή σε δροσερά και σκιερά
μέρη. Δεν αγοράζουμε χυμού̋ και νερά, που είναι
εκτεθειμένα, στον ήλιο.
* Τα ψυγεία δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένα, στο ήλιο.
* Τηρούμε τι̋ σωστέ̋ συνθήκε̋ διατήρηση̋.
Μετά το άνοιγμα τη̋ συσκευασία̋ φυλάσσουμε την
ποσότητα, που δεν καταναλώσαμε, στο ψυγείο.

Ο έλεγχο̋ έχει χαθεί εντελώ̋ από τα χέρια τη̋ κυβέρνηση̋, αφού η επιστράτευση δεν έγινε όπω̋
θα έπρεπε και ο νόμο̋ ακόμα και σήμερα δεν έχει εφαρμοσθεί πλήρω̋! Η αστυνομία συνεχίζει
την επίδοση των πράξεων επίταξη̋ των οχημάτων και των φύλλων πορεία̋ προ̋ του̋ ιδιοκτήτε̋,
οι οποίοι σε πολλέ̋ περιπτώσει̋ αρνούνται να τα παραλάβουν και η αστυνομία αναγκάζεται να
τα θυροκολλήσει. Εκτιμάται ότι η διαδικασία αυτή θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι αύριο το βράδυ,
ή το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα το πρωί. Με το πρώτο μεγάλο κύμα εξόδου να είναι σε εξέλιξη
κανένα̋, όπω̋ λένε οι βενζινοπώλε̋, δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ποιο πρατήριο θα έχει καύσιμα
και για πόση ώρα. Το ένα ιδιωτικό βυτιοφόρο, όπω̋ σημείωναν, τροφοδοτούσε το ένα βενζινάδικο
και μέχρι να φτάσει στο επόμενο το πρώτο πρατήριο είχε ξεπουλήσει.Τεράστιο πρόβλημα είναι
και ο «εγκλωβισμό̋» χιλιάδων τουριστών σε παραθαλάσσια θέρετρα, κυρίω̋ τη̋ Χαλκιδική̋, τη̋
Πιερία̋ και τη̋ Θάσου. Κάποιοι αλλοδαποί μάλιστα που ήρθαν στην Ελλάδα οδικώ̋ δεν είχαν τα
χρήματα για να παραμείνουν επιπλέον ημέρε̋ στα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, με
αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτε̋ να του̋ φιλοξενούν.
Στην Κασσάνδρα Χαλκιδική̋ μέχρι χθε̋
δεν υπήρχαν πλέον καύσιμα ούτε για τα
λεωφορεία και τα ταξί, με αποτέλεσμα να
διακοπεί η μεταφορά αλλοδαπών επισκεπτών
από και προ̋ το Αεροδρόμιο Μακεδονία τη̋
Θεσσαλονίκη̋, ενώ υπάλληλοι εταιρειών
ενοικίαση̋ αυτοκινήτων αναζητούσαν τα Ι.Χ.
αυτοκίνητα που εγκαταλείπουν σε διάφορε̋
περιοχέ̋ τη̋ Κεντρική̋ Μακεδονία̋ οι
τουρίστε̋ μόλι̋ αδειάσουν τα ρεζερβουάρ.
Τα ιδιωτικά βυτιοφόρα και τα οχήματα
των εταιριών πετρελαιοειδών εργάζονται
πυρετωδώ̋ επί 24ωρου βάσεω̋ για καλύψουν
όσο το δυνατόν περισσότερο τι̋ ανάγκε̋ τη̋ αγορά̋ σε καύσιμα.
Ταξιδιωτική οδηγία.
Την ίδια ώρα το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών, ανανέωσε την ταξιδιωτική του οδηγία για
την Ελλάδα, προειδοποιώντα̋ του̋ Βρετανού̋ επισκέπτε̋ ότι λόγω τη̋ απεργία̋ των ιδιοκτητών
φορτηγών και βυτιοφόρων αναμένονται ελλείψει̋ σε καύσιμα.
Συστήνεται όσοι μετακινούνται με οχήματα να είναι σίγουροι ότι τα καύσιμα που έχουν επαρκούν
για να φτάσουν στον προορισμό του̋. Η οδηγία έρχεται να συμπληρώσει την εικόνα που
παρουσιάζουν την τελευταία εβδομάδα τα ξένα δημοσιογραφικά πρακτορεία.
Ποιά είναι τα μέτρα που αποφάσισε η κυβέρνηση για του̋ απεργού̋
Σειρά μέτρων ανακοίνωσε η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που υπάρχει μετά την
άρνηση των ιδιοκτητών Φορτηγών Δημόσια̋ Χρήση̋ “να συμμορφωθούν στι̋ αποφάσει̋ τη̋
Πολιτεία̋ για την επίταξη των οχημάτων και των προσωπικών του̋ υπηρεσιών”, άρνηση που
“συνιστά βαριά προσβολή τη̋ έννομη̋ τάξη̋ και πλήττει το κοινωνικό σύνολο”.
Ειδικοτερα, μετά τη συνεδρίαση τη̋ αρμόδια̋ διυπουργική̋ Επιτροπή̋ ανακοινώθηκαν τα εξή̋:
“Η άρνηση των ιδιοκτητών Φορτηγών Δημόσια̋ Χρήση̋ να συμμορφωθούν στι̋ αποφάσει̋ τη̋
Πολιτεία̋ για την επίταξη των οχημάτων και των προσωπικών του̋ υπηρεσιών συνιστά βαριά
προσβολή τη̋ έννομη̋ τάξη̋, πλήττει το κοινωνικό σύνολο και αντιμετωπίζεται άμεσα με τα
ακόλουθα μέτρα:
1.- Τα βυτιοφόρα Ιδιωτική̋ Χρήση̋ εντάσσονται στο σχέδιο κάλυψη̋ των δημοσίων αναγκών σε
συνεργασία με τι̋ εταιρείε̋ πετρελαιοειδών.
2.- Οι Ένοπλε̋ Δυνάμει̋ με τα δικά του̋ μέσα διασφαλίζουν ήδη -σύμφωνα με το υπάρχον σχέδιοτην τροφοδοσία σε καύσιμα κρίσιμων τομέων (αεροδρόμια, μονάδε̋ τη̋ ΔΕΗ, Νοσοκομεία, κ.ο.κ).
Αρματαγωγά του Πολεμικού Ναυτικού θα συμβάλλουν, εφ’ όσον χρειαστεί, στην κάλυψη των
αναγκών των νησιών μεταφέροντα̋ βυτιοφόρα.
3.- Τα στοιχεία όλων των παραβατών διαβιβάζονται στου̋ αρμόδιου̋ εισαγγελεί̋ για την άσκηση
ποινική̋ δίωξη̋.
4.- Οι προβλεπόμενε̋ στη νομοθεσία διοικητικέ̋ κυρώσει̋ που φθάνουν μέχρι την αφαίρεση
(Συνέχεια στη σελίδα 23
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Κίνημα υπέρ διδασκαλία̋
τη̋ ελληνική̋ γλώσσα̋ στα
σχολεία τη̋ Αυστραλία̋
Κίνημα υπέρ διδασκαλία̋ τη̋ ελληνική̋ γλώσσα̋ στα σχολεία
τη̋ Αυστραλία̋ Δώδεκα μέλη τη̋ πολιτειακή̋ Εργατική̋
κυβέρνηση̋ τη̋ Βικτώρια̋ (υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτέ̋
και γερουσιαστέ̋) ζητούν να περιληφθεί η ελληνική γλώσσα στο
γλώσσα̋ στο Εθνικό Πρόγραμμα διδασκαλία̋ ξένων γλωσσών.
Με επιστολή του̋ προ̋ την αντιπρόεδρο τη̋ ομοσπονδιακή̋
κυβέρνηση̋ τη̋ Αυστραλία̋ και υπουργό Παιδεία̋, Τζούλια
Γκίλαρντ, οι υπογράφοντε̋ την επιστολή υποστηρίζουν, ότι η
ελληνική γλώσσα είναι “γλώσσα εθνική̋ προτεραιότητα̋” και
πρέπει να περιληφθεί στι̋ γλώσσε̋, που θα διδάσκονται στα
κρατικά σχολεία τη̋ χώρα̋.

Στι̋ ΗΠΑ ο Βρετανό̋ πρωθυπουργό̋

Πετρελαιοκηλίδα και βομβιστή̋
του Λόκερμπι στην ατζέντα
Μπ.Ομπάμα και Ντ.Κάμερον
Toν Βρετανό πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κάμερον
υποδέχθηκε στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανό̋
πρόεδρο̋ Μπαράκ Ομπάμα (Φωτογραφία:
ΑΠΕ )

Τα μέλη του πολιτειακού κοινοβουλίου υπενθυμίζουν στην
υπουργό Παιδεία̋, ότι η ελληνική γλώσσα ομιλείται και διδάσκεται
ευρύτατα σε ολόκληρη την Αυστραλία, σε κρατικά και εθνοτικά
σχολεία.
“Η ελληνική γλώσσα έχει ιδιαίτερη ακαδημαϊκή σημασία. Η
παγκόσμια σκέψη και ο δυτικό̋ πολιτισμό̋ έχουν επηρεαστεί
άμεσα από τον ελληνικό πολιτισμό, γενικά, και την ελληνική
γλώσσα, ειδικά”, τονίζουν και προσθέτουν ότι «σε μεγάλο βαθμό
η αγγλική γλώσσα και η διανόηση τη̋ Δύση̋, έχουν τι̋ ρίζε̋ του̋
στην ελληνική γλώσσα και σκέψη. Πολλά από τα κείμενα, που
έχουν επηρεάσει, τη γλώσσα και τη σκέψη μα̋ έχουν γραφεί στην
ελληνική γλώσσα.

Ουάσινγκτον

Πιστεύουμε, ότι η διδασκαλία τη̋ ελληνική̋ γλώσσα̋ ενισχύει
τη μάθηση σε πολυάριθμου̋ τομεί̋ τη̋ εκπαίδευση̋ όπω̋, τα
Μαθηματικά, η Φυσική, η Μηχανολογία, η Ιστορία, η Φιλοσοφία,
η Νομική, η δραματουργία Δράμα, οι Τέχνε̋.
Γι’ αυτό πιστεύουμε ακράδαντα, ότι η ελληνική γλώσσα πρέπει να
περιληφθεί ω̋ γλώσσα εθνική̋ σημασία̋, στο Εθνικό Πρόγραμμα
Διδασκαλία̋ Γλωσσών που διαμορφώνει η Αυστραλιανή Επιτροπή
Προγραμματισμού και Αξιολόγηση̋ ACARA.-

Παράλληλα, το ενδιαφέρον των δύο ηγετών επικεντρώθηκε και στην απελευθέρωση του
βομβιστή του Λόκερμπι, με αναφορέ̋ μάλιστα και σε πιθανολογούμενη εμπλοκή τη̋ ΒΡ
στην υπόθεση.

Πάει για δήμαρχο̋
Καρπενησίου
ο Κώστα̋
Μπακογιάννη̋
Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010
Πλώρη για τον δήμο
Καρπενησίου
φαίνεται
να βάζει ο Κώστα̋
Μπακογιάννη̋, ο γιο̋ τη̋
Ντόρα̋ Μπακογιάννη και
του δολοφονημένου από
την 17Ν Παύλου Μπακογιάννη.

Την οργή των ΗΠΑ για την
πετρελαιοκηλίδα που προκάλεσε η διαρροή
στην πηγή τη̋ ΒΡ «κατανοεί» ο Βρετανό̋ πρωθυπουργό̋ Ντέιβιντ Κάμερον, λέγοντα̋
όμω̋ στην κοινή συνέντευξη Τύπου την Τρίτη με τον Αμερικανό πρόεδρο Μπαράκ
Ομπάμα ότι «μία ισχυρή και σταθερή ΒΡ» είναι προ̋ το συμφέρον των οικονομίων και
των δύο χωρών.
Από την Ουάσινγκτον, ο Βρετανό̋ πρωθυπουργό̋ ανέφερε ότι συμφωνεί με το Λευκό
Οίκο πω̋ «είναι δουλειά τη̋ ΒΡ να κλείσει τη διαρροή, να αποκαταστήσει τη ζημία και
να καταβάλει τι̋ αποζημιώσει̋».

Ο Αμερικανό̋ πρόεδρο̋ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν να γίνουν περισσότερε̋
πληροφορίε̋ γνωστέ̋ για την απόφαση απελευθέρωση̋ του βομβιστή του Λόκερμπι
πέρυσι και του επαναπατρισμού του στη Λιβύη ενώ Αμερικανοί γερουσιαστέ̋ είχαν
ζητήσει έρευνα για απόφαση και η Αμερικανίδα ΥΠΕΞ Χίλαρι Κλίντον είχε ζητήσει
αναθεώρηση.
Ο Ντέιβιντ Κάμερον δήλωσε πω̋ τα σχετικά έγγραφα θα εξεταστούν για να διαπιστωθεί
εάν χρειάζεται να δημοσιοποιηθούν περισσότερα στοιχεία, αναφέροντα̋ όμω̋ πω̋ δεν
επιθυμεί έρευνα από τι̋ βρετανικέ̋ Αρχέ̋.
H BP έχει παραδεχτεί ότι ζήτησε από το Λονδίνο να υπογράψει συμφωνία για μεταφορά
κρατουμένου στη Λιβύη, αλλά υποστηρίζει ότι δεν συζητήθηκε συγκεκριμένα η
περίπτωση του Αμπντούλ αλ-Μεγκράι (του «βομβιστή του Λόκερμπι»).
Ο όποιο̋ ρόλο̋ που έπαιξε η ΒΡ στην απελευθέρωση του βομβιστή «είναι ερώτημα που
πρέπει να απαντήσει η ίδια η εταιρεία» ανέφερε ο Βρετανό̋ πρωθυπουργό̋. O ίδιο̋
είπε ότι η απελευθέρωση δεν ήταν ούτε απόφαση τη̋ βρετανική̋ κυβέρνηση̋ ούτε
αποτέλεσμα πίεση̋ από την ΒΡ, αλλά απόφαση τη̋ Σκωτία̋.
«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μαζική δολοφονία που έχει γίνει ποτέ στη βρετανική
ιστορία και δεν έπρεπε να βγει από τη φυλακή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντέβιντ
Κάμερον, με τον Αμερικανό πρόεδρο να απαντά η απελευθέρωση προκάλεσε έκπληξη,
απογοήτευση και θυμό στι̋ ΗΠΑ.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίε̋ από Associated Press

Σύμφωνα με δημοσίευμα τη̋ εφημερίδα̋ «Ευρυτανικά
Νέα», όλο και πυκνώνουν οι φήμε̋ που θέλουν τον
Κώστα Μπακογιάννη, υποψήφιο για το δημαρχιακό
αξίωμα του νέου διευρυμένου Δήμου Καρπενησίου.
Και αυτό γιατί ο νεαρό̋ γόνο̋ τη̋ οικογένεια̋
Μπακογιάννη έχει το τελευταίο διάστημα πολλαπλασιάσει τι̋ επισκέψει̋ του στην Ευρυτανία, ενώ έχει
πραγματοποιήσει συναντήσει με φορεί̋ και νέου̋, με
θέμα την ανάπτυξη του Καρπενησίου στο πλαίσιο τη̋
μεταρρύθμιση̋ του «Καλλικράτη».
Σημειώνεται, ότι την περασμένη εβδομάδα, σε μέτρηση
τη̋ εταιρεία̋ Metron Analysis, το όνομα του Κώστα
Μπακογιάννη συμπεριλαμβάνονταν μεταξύ των
υποψηφίων και το αποτέλεσμα έδειξε ότι προηγείται
όλων των άλλων υποψηφίων.
Τον κ. Μπακογιάννη, πάντω̋, φαίνεται να στηρίζουν
σε αυτή του την προσπάθεια μεταξύ άλλων ο νομάρχη̋
Ευρυτανία̋ Κώστα̋ Κοντογεώργο̋, ο δήμαρχο̋
Δομνίστα̋ Γιάννη̋ Σταμάτη̋.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Πα.Δ.Ε.Ε
Αθήνα 20-23 Ιουλίου 2010
Σειρά σημαντικών επαφών πραγματοποίησε
στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα το
Διοικητικό Συμβούλιου
τη̋ Παγκόσμια̋
Διακοινοβουλευτική̋ Ένωση̋ Ελληνισμού
(Πα.Δ.Ε.Ε),
στο πλαίσιο τη̋ τακτική̋
συνεδρίασή̋ του, με Πρόεδρο τον κ. Γιάννη
Πανταζόπουλο, βουλευτή στην Πολιτεία
Βικτόρια τη̋ Αυστραλία̋, Α´ Αντιπρόεδρο
τον κ. Γιώργο Χατζημαρκάκη, ευρωβουλευτή
Γερμανία̋ και μέλη του̋ κ.κ. Νίκο Παπαδόπουλο,
βουλευτή Σουηδία̋, Τζων Κάννη̋, βουλευτή
Καναδά, Όλγα Κοβιτίδη βουλευτή στην Κριμαία
τη̋ Ουκρανία̋, Θωμά Κατσιαντώνη Πολιτειακό
βουλευτή στο Nιού Χάμσαϊρ των ΗΠΑ και
Μιχάλη Τσιόκα, Πολιτειακό βουλευτή στη
Τζώρτζια των ΗΠΑ.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
συναντήθηκαν με τον Πρωθυπουργό κ. Γιώργο
Παπανδρέου, όπου τον ενημέρωσαν για του̋
στόχου̋ τη̋ Πα.Δ.Ε.Ε και τη συντονισμένη
προσπάθεια που καταβάλει για τη στήριξη τη̋

Ελλάδα̋, με σειρά προτάσεων για του̋ τρόπου̋
που η Ελληνική Διασπορά μπορεί να συμβάλει στην
οικονομική ανάκαμψή τη̋. Ο κ. Πρωθυπουργό̋
κατά τη διάρκεια συνάντηση̋ συζήτησε με τα μέλη
θέματα που αφορούν στην πρόοδο τη̋ Ελληνική̋
οικονομία̋ και στην ανάγκη ενίσχυση̋ του
τουρισμού και των επενδύσεων.
Στη συνέχεια την Πα.Δ.Ε.Ε δέχτηκε ο Πρόεδρο̋
τη̋ Βουλή̋ κ. Φίλιππο̋ Πετσάλνικο̋ ο οποίο̋
μεταξύ άλλων υπογράμμισε το σημαντικό ρόλο
των μελών τη̋ Πα.Δ.Ε.Ε προ̋ την κατεύθυνση
τη̋ ενημέρωση̋ τη̋ διεθνού̋ κοινή̋ γνώμη̋
για τα μέτρα που έλαβε η Ελληνική Κυβέρνηση
για την έξοδο τη̋ χώρα̋ από την οικονομική
κρίση, ενώ σειρά σημαντικών συναντήσεων είχε
με τον Α´ Αντιπρόεδρο τη̋ Βουλή̋ κ. Γρηγόρη
Νιώτη και με του̋ Υπουργού̋ τη̋ Κυβέρνηση̋
κ.κ. Λούκα Κατσέλη, Υπουργό Οικονομία̋,
Ανταγωνιστικότητα̋ και Ναυτιλία̋, κα Άννα
Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδεία̋, Δια Βίου
Μάθηση̋ & Θρησκευμάτων και τον κ. Γιώργο
Νικητιάδη, Υφυπουργό Πολιτισμού & Τουρισμού.
Επίση̋ πραγματοποιήθηκαν συναντήσει̋ με
τον Πρόεδρο τη̋ Νέα̋ Δημοκρατία̋ κ. Αντώνη

(Συνέχεια στη σελίδα 20)

20 Γνώμη
Σύγχρονο ελληνικό λεξικό τη̋ νεολαία̋
Πήρα fax, Πήρα Πρέφα : Tο κατάλαβα.
Βυσματώθηκα : Έχω πολλή δουλειά.
Ποδανά : Διάλεκτο̋ των νέων. ( ανάποδα )
Η goa : Η rave γκόμενα.
Έφαγα ήττα : Έπαθα σοκ.
Με έδωσε̋ : Με πρόδωσε̋.
.....
Την είδα Σορίν Ματέι : Έγινα πολύ κακό̋.
Μάτσα̋ : Προδότη̋.
Μπάρκουλη̋ είσαι; : Είσαι τρελό̋.
Pamela : Η γυναίκα με το μεγάλο μπαλκόνι.
Κόντρα πλακέ : Η γυναίκα με το μικρό μπαλκόνι.
Τον σακουλιάσανε : Τον πιάσανε, τον συλλάβανε.
Έφαγα φλα̋ : Μου ήρθε ξαφνικά.
Κουκουρούκου : Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε.
Τα πήρα στο κρανίο : Νευρίασα.
Στην ψύχρα : Στα ίσια, κατάμουτρα.
Χιόνι : Ασταθή̋ χαρακτήρα̋.
Ο ακάλυπτο̋ : Ο καραφλό̋.
Φλάσαρα : Μου ήρθε απότομα.
Κατέβασα παροχή : Αδιαφόρησα.
Τον έκανε εμετό : Τον τρέλανε.
Σπερματοκτόνο : Απλησίαστη γκόμενα.
Μαρ̋ : Ορμά.
Έγινα παζλ, χώμα : Κουράστηκα.
Βγάζω φανέλα, εφημερίδα : Διαδίδω.
Σαλούφα, μπακατέλα : Άσχημη γκόμενα.
Νταλίκα : Αντρογκόμενα.
Μπερκέτι : Πάρα πολύ καλό
Τσάγια ,Τσίου : άντε γεια.
Κόλλησα : Κόλλησε το μυαλό μου.
Ο καρεκλά̋ : Ο βλάκα̋.
Φλόμπα : Ελεεινή γκόμενα.
Ο φιδέμπορα̋ : Ο ψεύτη̋, ο απατεώνα̋.
Ο γκλίτσα̋ : Ο βλάχο̋.
Τη σούταρα : Την έδιωξα.
Έφαγα πίκρα : Απογοητεύτηκα.
Absolut : H γκομενάρα.
Είναι φτέλι : Είναι ξεφτιλισμένη.
Παλεύουμε; : To λε̋ αν δει̋ χοντρή γκόμενα.
Μπουρούχα : Η άσχημη γκόμενα.
Φρικάρισα : Τρελλάθηκα.
Ξέρει γαλλικά και πιάνο : Αυτό̋ που μιλάει
αισχρά.
Μην καρφώνεσαι : Μην προδίδεσαι.
Κάνει τον κινέζο : Κάνει πω̋ δεν ξέρει.
Κάνει τον Σημίτη : Το ίδιο με το παραπάνω.
Φατσοκόφτη̋ : Ο πορτιέρη̋ των club.
Ο σπινταριστό̋ : Ο βιαστικό̋.
Τον κόβω : Τον κοιτάω.
Ρετάρισα : Χάζεψα.
Τα είδα όλα : Έμεινα έκπληκτο̋.
Είναι ρούχλα̋ : Είναι τεμπέλη̋.
Γιάφκα : Συγκέντρωση φίλων στο σπίτι.
Έκλεισε η φάση : Κανονίστηκε.
Την κάτσαμε : Την πατήσαμε.
Βούλγαρο̋ : Φίλαθλο̋ του ΠΑΟΚ.
Γαύρο̋ : Φίλαθλο̋ του Ολυμπιακού.
Βαζέλα̋ : Φίλαθλο̋ του Παναθηναϊκού.
Χανούμισσα : Φίλαθλο̋ τη̋ ΑΕΚ.

Λέμε και εννοούμε:
Χάλια̋, χαλέ̋ , μανιαμούνια̋ : Χαζογκόμενο̋.
Καλώ̋ τον αδελφό Ξεφτίλα : Καλώ̋ τον κολλητό
που είναι ομοϊδεάτη̋ και ομοιοπαθή̋.
Ξελαμπικάρω : Ξεδίνω.
Κάνε την, κόψε λάσπη, στρίβε : Άδειασέ μα̋ τη
γωνιά.
Έφαγα αγγούρι / παλούκι : Είχα πολλή δουλειά.
Τα βρήκα μπαστούνια : Δυσκολεύτηκα.
Τα στύλωσα : Πεισμάτωσα.
Την τίλιασα : Έφαγα μέχρι σκασμού.
Έπαθα νίλα : Την πάτησα.
Έχω δόντι : Έχω μέσον.
Με κάρφωσε̋, με έδωσε̋, μου έκανε̋
ματσακονιά : Με πρόδωσε̋.
Πήγα για χόρτα, ή για μπίζα : Την πάτησα.
Τον χόρεψε, τον έστειλε για τσάι : Τον τρέλανε.
Μπουζουριάζω κάνω τσακωτό, φακώνω :
Συλλαμβάνω, πιάνω κάποιον.
Αμπλα - ούμπλα : Ασυνεννοησία.
Πήρα κρανιωδώ̋, άναψαν κόκκινα :
Τσαντίστηκα.
Στην ξεφτίλα : Πολύ φτηνά, ή πολύ εύκολα.
Η γκόμενα είναι “ γεια σου “, ή “ όπου “ : Είναι
απλησίαστη.
Παντόφλα, τάβλα : Γυναίκα με μικρό στήθο̋.
Μπεμπέκα : Αντρογυναίκα.
Καϊνάρι : Στραβοπόδα ή ξεφτιλισμένη γκόμενα.
Ταλιατέλα : Πολύ άσχημη γκόμενα που το παίζει
ωραία.
Σουρωτήρι, χωνί, αέρα - πατέρα, σταθμό̋
υπεραστικών : Γκόμενα χαμηλών ηθών.
Κατά του απέναντι στόχου βά - λααα - τε : Ορμά.
Χάλασε το γρανάζι : Κόλλησε το μυαλό μου.
Αγρότη̋ : Αγροτικό αυτοκίνητο.
Στόκο̋, bridge : Ο κολλημένο̋.
(Κα)ρέκλα̋ , ρεμπεσκέ̋ , ρούχλα̋ :
Ο τεμπέλη̋.
Φεύγα̋, στροφίγγο̋ : Ο ασταθή̋ τύπο̋.
Φευγάτο̋ : Ο παλαβό̋.
Εξάτμιση : Ο gay.
Καμπριολέ, γκάμπριο, πλατεία̋ : Καραφλό̋.
Γιαούρτογλου, καραγκιοζοplayer : Βλάκα̋,
πανηλίθιο̋.
Καλώ̋ το Ντάτσουν, καλώ̋ τα ζαντολάστιχα :
Καλώ̋ το βλάχο.
Αργύρη̋ Χαλιλόπουλο̋, Χαλίλη̋, Γιαχαμπίμπη̋
Γιαλελέλη̋ : Ο βλάχο̋ που φορά ένα κάρο χρυσά
τιμαλφή.
Ρόδα̋, γκάζια̋, γκαζοφονιά̋ : Μηχανόβιο̋.
Δίνω πασαπόρτι : Διώχνω.
Την κάνω μπραφ : Την κοπανάω.
Κάνω πάσα : Στέλνω κάποιον σε κάποιον άλλον.
Έλα γεια : Παράτα τα.
Έπαθα φρίκη, παρέδωσα πνεύμα, όλα είδον :
Τα έφτυσα.
Βάζω γκολ : Τα καταφέρνω.
Έκατσε, ή (αγ)κάλιασε η φάση : Κανονίστηκε

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Πα.Δ.Ε.Ε
(Συνέχεια από σελίδα 19)
Σαμαρά και τον Γενικό Γραμματέα Οικουμενικού
Ελληνισμού κ. Παναγιώτη Σκανδαλάκη, τον
Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναργερμού,
κ. Γιώργο Καρατζαφέρη, τον εκπρόσωπό του
ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ, κ. Θεόδωρο Δρίτσα, τον Πρέσβη
τη̋ Κυπριακή̋ Δημοκρατία̋ στην Ελλάδα κ.
Ιωσήφ Ιωσήφ, τον Πρόεδρο του ΣΑΕ κ. Στέφανο
Ταμβάκη και με μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).
Ο Πρόεδρο̋ τη̋ Πα.Δ.Ε.Ε κ. Γιάννη̋
Πανταζόπουλο̋ δήλωσε: «Ευχαριστούμε τον κ.
Πρωθυπουργό και την Ελληνική Κυβέρνηση για
τον χρόνο και την διάθεση να συζητήσει μαζί μα̋
και να συμμεριστεί τι̋ ιδέε̋ μα̋ και την ανάγκη
που νιώθουμε ω̋ Έλληνε̋ τη̋ Διασπορά̋ να
ενημερωθούμε για σημαντικά εθνικά θέματα έτσι
ώστε να είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε την
πατρίδα μα̋ όπω̋ και όποτε μα̋ ζητηθεί.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μα̋,
συζητήθηκαν τρόποι δράση̋ και συνεργασία̋
των ελληνική̋ καταγωγή̋ βουλευτών με την
Ελληνική Κυβέρνηση με στόχο την ενίσχυση
τη̋ αξιοπιστία̋ τη̋ χώρα̋ στο εξωτερικό με την
ανάπτυξη σημαντικών τομέων όπω̋ η οικονομία,
ο τουρισμό̋, η ναυτιλία και η επιχειρηματικότητα,
με έμφαση στι̋ εξαγωγέ̋ και στην προώθηση των
ελληνικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά.

Έγιναν συζητήσει̋ για την δημιουργία ενό̋
Γραφείου Ταχεία̋ Εξυπηρέτηση̋ Επενδύσεων
Ελλήνων του εξωτερικού έτσι ώστε να έχουν τη
δυνατότητα να επενδύουν άμεσα στην Ελλάδα με
επιχειρήσει̋ ή με την οικοδόμηση τη̋ περιουσία̋γη̋ που διαθέτουν καθώ̋ εκδηλώνεται έντονη
επιθυμία και αύξηση τη̋ ζήτηση̋ προ̋ αυτή την
κατεύθυνση. Η απλούστευση και η βελτίωση
των διαδικασιών θα προσδώσει εμπιστοσύνη,
δίνοντα̋ ώθηση σε τέτοιου είδου̋ επενδύσει̋.
Επιπροσθέτω̋ προτείναμε πιθανέ̋ λύσει̋ για
την μείωση τη̋ γραφειοκρατία̋ καθώ̋ και την
ανταλλαγή υπαλλήλων και υψηλόβαθμων στελεχών
με δημόσιε̋ υπηρεσίε̋ του εξωτερικού για την
αποκόμιση χρήσιμη̋ εργασιακή̋ εμπειρία̋».
Η Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση
Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε), ξεκίνησε τον Αύγουστο
του 1996 όταν μια παγκόσμια αντιπροσωπεία
εκλεγμένων βουλευτών ελληνική̋ καταγωγή̋ από
μη-ελληνόφωνε̋ χώρε̋ συγκεντρώθηκαν στην
Αθήνα για πρώτη φορά για να διαμορφώσουν
τον Οργανισμό. Σήμερα τα μέλη τη̋ Πα.Δ.Ε.Ε
αριθμούν περίπου τα 224 από 20 χώρε̋ , ενεργά
και επίτιμα - στα οποία περιλαμβάνονται πρ.
Πρωθυπουργοί, Πρόεδροι, Υπουργοί, Βουλευτέ̋
και Γερουσιαστέ̋ ελληνική̋ καταγωγή̋ εκλεγμένοι
σε διάφορα νομοθετικά σώματα σε όλο τον κόσμο.

CELEBRATE OUR
PROVINCE ON
B.C. DAY
VICTORIA - Premier Gordon Campbell made the following
statement in recognition of B.C. Day, Monday, August 2:
“As British Columbians, we’ve celebrated a great deal together this year. When the world arrived in February to watch
the Olympic and Paralympic Winter Games we rolled out the
welcome mat, and showed the world that when we work together we can accomplish anything.
“The Olympics created unforgettable memories for Canadians and we’ll never forget that it happened right here in
British Columbia. The magic of the 2010 Olympic Winter
Games lives on in every corner of our province.
“This B.C. Day, I urge you to recapture some of the spirit we
all shared in February, and enjoy the splendour of our province that awed the world. British Columbia’s natural beauty
is unparalleled, and it’s right outside our doors every single
day of the year.
“We are fortunate to live in the best place on earth. Take some
time to see your province this B.C. long weekend, and create
new made-in-B.C. memories to share with your family and
loved ones”.

ΣΚΕΨΕΙΣ
Βρίσκομαι περίπου δυο μήνε̋ στην Ελλάδα και σε μια
Ελλάδα που είναι αναστατωμένη από το ονομαστό
ΜΝΗΜΟΝΙΟ.
Μια Ελλάδα που μοιάζει με ένα πλοίο που βρίσκεται
σε έναν πολιτικό κυκλώνα και όπου ενώ ο κυβερνήτη̋
προσπαθεί να μην πανικοβάλει του̋ επιβάτε̋,
άλλοι εξακολουθούν να διψούν για την συνέχιση
τη̋ σπατάλη̋ του Δημοσίου και άλλοι πω̋ θα
εξασφαλίσουν την καλή ζωή για τον εαυτόν του̋ και
α̋ βουλιάξουν οι άλλοι. Συνδικαλισταί και άλλε̋
κοινωνικέ̋ ομάδε̋, αδιαφορούν για το σύνολο και το
συμφέρον του κράτου̋. Κοιτάζουν με ποιον τρόπο
να εμποδίσουν την εφαρμογή των σκληρών μέτρων
τη̋ κυβέρνηση̋ χωρί̋ να ενδιαφέρονται για την
ταλαιπωρία και τι̋ δυσκολίε̋ που προκαλούν στι̋
άλλε̋ κοινωνικέ̋ ομάδε̋, και στην οικονομία τη̋
πατρίδα̋ των.
Μια Ελλάδα που ενώ ο Πρωθυπουργό̋ τρέχει στι̋
γειτονικέ̋ χώρε̋ για την ανάπτυξη οικονομική̋
συνεργασία̋, άλλοι με παράνομε̋ απεργίε̋ παραλύουν
το κράτο̋ και ζημιώνουν τον τουρισμό.
Σε ποια χώρα υπάλληλο̋ θα πάρει 1.4 εκατ. Ευρώ από
το ταμείο του ταχυδρομείου και θα εξαφανισθεί;
Αρκεί να σα̋ αναφέρω ότι εδώ στο Ρόδο, η απεργία
των βυτιοφόρων καυσίμων, ανάγκασε περίπου ογδόντα
χιλιάδε̋ τουρίστε̋ να καθυστερήσουν να επιστρέψουν
τα αυτοκίνητα που είχαν ενοικιάσει στην ώρα του̋.
Θυμάμε που όταν σπάνια μα̋ επισκέπτονταν κανένα̋
υπουργό̋ και του λέγαμε, τι πράγματα είναι αυτά που
βλέπουμε στην τηλεόραση και μα̋ απαντούσαν, μην
πιστεύεται αυτά που σα̋ δείχνουν στην τηλεόραση,
δεν είναι έτσι η Ελλάδα. Δυστυχώ̋, έτσι και χειρότερα
είναι τα πράγματα. Ληστείε̋, ναρκωτικά, έγκλημα
είναι στην καθημερινότητα.
Για μα̋ που δεν ζούμε μόνιμα εδώ, ο ήλιο̋ και η
γαλάζια θάλασσα, είναι αυτά που μαγεύουν και θα
μα̋ ελκύουν να ξανάρθουμε. Είναι η μόνη χώρα στον
κόσμο που εκτό̋ από το κλίμα, οι παραδόσει̋, και η
ιστορία τη̋ την καθυστούν ζηλευτή χώρα για όλο τον
πολιτισμένο κόσμο.
Κώστα̋ Καρατσίκη̋
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Διήμερη επίσκεψη

Τραγωδία στα Μέγαρα από πτώσηΑπάτσι
Τριήμερο πένθο̋ στο Στρατό για του̋ δύο νεκρού̋ πιλότου̋

Παπανδρέου
στο Ισραήλ
(Συνέχεια από σελίδα 1)
Ελλάδα̋-Ισραήλ. Ο Μπένιαμιν
Νετανιάχου εξέφρασε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Ισραήλ
να συμβάλλει στην έξοδο τη̋
Ελλάδα̋ από την οικονομική
κρίση
και
αναφερόμενο̋
στο Μεσανατολικό δεσμεύτηκε γιά απευθεία̋ διαπραγματεύσει̋ ώστε να υπάρξει
μια
ιστορική
συμφωνία.

Νωρίτερα ο Γ. Παπανδρέου
κατέθεσε στεφάνι στο μουσείο γιά τα θύματα του
Ολοκαυτώματο̋, φύτεψε στο
εκεί άλσο̋ μια ελιά και έγραψε
στο βιβλίο επισκεπτών τη φράση
: “Να μην γνωρίσει ποτέ πια η
ανθρωπότητα τη βαρβαρότητα
του ναζισμού”.
Με την συνάντηση με τον
πρόεδρο του Ισραήλ Σιμόν
Πέρε̋, εξέφρασε την υποστήριξη
τη̋ Ελλάδα̋, στη διαδικασία
ειρήνευση̋ και την προσήλωση
τη̋ χώρα̋ στι̋ εκ του
σύνεγγυ̋ συνομιλίε̋. Κατέστη
επίση̋ σαφέ̋ ότι η ελληνική
πλευρά στηρίζει το διάλογο
για την εξεύρεση λύση̋ στο
παλαιστινιακό υπό την αιγίδα
τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ και των
ΗΠΑ.
Επίση̋ οι διεθνεί̋ συγκυρίε̋
και οι εξελίξει̋ στην περιοχή
ανέδειξαν στην χειρότερή τη̋
μορφή την ανθρωπιστική κρίση
που έχει διαμορφωθεί στη Λωρίδα
τη̋ Γάζα̋, με αποτέλεσμα να
κρίνεται αναγκαία η ανάληψη
πρωτοβουλία̋ για μια οριστική
και βιώσιμη λύση επί αυτού.
Στο πλαίσιο αυτό ο Έλληνα̋
πρωθυπουργό̋ ενημέρωσε του̋
μέχρι τώρα συνομιλητέ̋ του
- και θα πράξει το ίδιο και στι̋
αυριανέ̋ συναντήσει̋ με την
πολιτική και πολιτειακή ηγεσία
Ισραήλ και Παλαιστινιακή̋
Αρχή̋ - για την ανάληψη
πρωτοβουλία̋ από Ελλάδα και
Κύπρο με στόχο την άμεση και
αποτελεσματική αύξηση τη̋

ανθρωπιστική̋
βοήθεια̋ προ̋ τη Γάζα.
Το θέμα άλλωστε συζητήθηκε
και στον πρώτο σταθμό τη̋
περιοδεία̋ του - στην ευρύτερη
περιοχή
τη̋
Ανατολική̋
Μεσογείου - την Κύπρο.
Τέλο̋, σε ότι αφορά την
ενδοπαλαιστινιακή διαμάχη και
τι̋ προσπάθειε̋ για προσέγγιση
μεταξύ Χαμά̋ και Φατάχ, ο
Έλληνα̋
πρωθυπουργό̋
εξέφρασε τη στήριξη στην
πρωτοβουλία του Καϊρου
υπό την αιγίδα του προέδρου
Χόσνι Μουμπάρακ για την
επίλυση των διαφορών στο
πλαίσιο τη̋ συνεργασία̋
και προετοιμασία̋ για την
επανέναρξη του διαλόγου.
Σύμφωνα με ισραηλινού̋
αξιωματούχου̋ ο Σιμόν
Πέρε̋
φέρεται
να
εμφανίστηκε
αισιόδοξο̋
για
την
πιθανότητα
κάποιων
θετικών
αποτελεσμάτων από την
προσπάθεια
για
έναν
ουσιαστικό διάλογο μεταξύ
Παλαιστινιακή̋ Αρχή̋ και
Ισραήλ. Εξέφρασε ωστόσο
την πεποίθηση ότι η επιμονή
για συγκεκριμένε̋ δεσμεύσει̋
εκ των προτέρων δεν λειτουργεί
θετικά στην παρούσα φάση.
Αναφορικά με τα διμερή θέματα,
“ο Τουρισμό̋ και η κατακόρυφη
αύξηση τη̋ επιλογή̋ τη̋
Ελλάδα̋ ω̋ προορισμό διακοπών
για του̋ ισραηλινού̋ τουρίστε̋
είναι ένα σημάδι για το πόσο
κοντά βρίσκονται οι χώρε̋ μα̋
και πόσο πιο κοντά μπορούν να
φτάσουν” επισήμανε.
“Οι σχέσει̋ μεταξύ μα̋ ήταν
ανέκαθεν καλέ̋ και μπορούν να
βελτιωθούν ακόμα περισσότερο
μέσα από την περαιτέρω
ανάπτυξη του εμπορίου, των
σύγχρονων τεχνολογιών και τη̋
γεωργία̋. Μην ξεχνάτε άλλωστε,
ειδικά στον τομέα τη̋ γεωργία̋,
ότι τα επιτεύγματα στο Ισραήλ σε
μια κατεξοχήν άνυδρη περιοχή
είναι εντυπωσιακά”.
Κατά την επίσκεψή του στο
Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων
ο Έλληνα̋ πρωθυπουργό̋ παρασημοφορήθηκε με το διάσημο
Μεγαλόσταυρο του Παναγίου
Τάφου και το περιδέραιο
του Παναγίου Τάφου - τιμή
που συνήθω̋ αποδίδεται σε
αρχηγού̋ κρατών και όπω̋
επισήμανε ο Προκαθήμενο̋ τη̋
Σιωνίτιδα̋ Εκκλησία̋, η εν λόγω
τιμή είναι χαρακτηριστική τη̋
εκτίμηση̋ που τρέφουν τα μέλη
τη̋ Αγιοταφική̋ αδελφότητα̋
στο πρόσωπο του Έλληνα
πρωθυπουργού.
Κατόπιν ο κ. Παπανδρέου
επισκέφθηκε
συνοδευόμενο̋
από τον Πατριάρχη Θεόφιλο ΙΙΙ,
το Ναό τη̋ Αναστάσεω̋.

30-07-2010 ΑΘΗΝΑ

Τραγωδία με συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου τύπου Apache σημειώθηκε την
Παρασκευή 30-07-2010 στην Πάχη Μεγάρων. Οι δύο χειριστέ̋ έχασαν την ζωή του̋
ακαριαία, ενώ ερωτήματα
δημιουργούνται, καθώ̋ το
ελικόπτερο ήταν από τα πλέον
καινούργια τη̋ αεροπορία̋
στρατού, καθώ̋ είχε
παραληφθεί πρόσφατα μαζί με
11 ακόμα ίδια ελικόπτερα. Το
ελικόπτερο έχασε το ουραίο
στροφείο, με αποτέλεσμα να
καρφωθεί σε χωράφια δίπλα
στον διάδρομο προσγείωση̋
και να τυλιχθεί στι̋ φλόγε̋.
Το υπερσύχρονο επιθετικό ελικόπτερο είχε απογειωθεί από την βάση στην Πάχη Μεγάρων,
έπειτα από τεχνική επιθεώρηση. Οι χειριστέ̋ φαίνεται διαπίστωσαν βλάβη στον αέρα, αλλά
δεν πρόλαβαν να προσγειώσουν το ελικόπτερο. Σύμφωνα με του̋ αυτόπτε̋ μάρτυρε̋, το
ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου αποκολλήθηκε πριν από την συντριβή τουApache. Στον τόπο
τη̋ τραγωδία̋ έσπευσαν οχήματα τη̋ Πυροσβεστική̋, ασθενοφόρα και ομάδα διάσωση̋
του στρατού. Ήταν όμω̋ αργά. Οι χειριστέ̋ δεν κατάφεραν να εγκαταλείψουν έγκαιρα το
ελικόπτερο και απανθρακώθηκαν μέσα στον θάλαμο διακυβέρνηση̋.
Θρήνο̋ στι̋ κηδείε̋ των χειριστών του Απάτσι 31-07-2010
Με ιδιαίτερη συγκίνηση κάτω από βαρύ κλίμα κηδεύτηκαν οι δύο άτυχοι χειριστέ̋ του
Απάτσι που βρήκαν τραγικό θάνατο από την πτώση του ελικοπτέρου στη βάση τη̋ Πάχη̋
Μεγάρων.
Παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Εθνική̋ Άμυνα̋, Πάνου Μπεγλίτη, ο αρχηγό̋
ΓΕΕΘΑ Πτέραρχο̋ Ιωάννη̋ Γιάγκο̋ και ο Διοικητή̋ ΑΣΔΥΣ Αντ/γο̋ Κωνσταντίνο̋
Θεοφανίδη̋, στι̋ 14.00 τελέστηκε η νεκρώσιμο̋ ακολουθία του Αρχιλοχία (ΑΣ)
Κωνσταντίνου Γκιόκα στον Ιερό
Ναό Αγ. Ιωάννη του Ρέντη και
ακολούθησε η ταφή του στο Γ’
Νεκροταφείο Πειραιά.
Η νεκρώσιμο̋ ακολουθία και
η ταφή του Ταγματάρχη (ΑΣ)
Ανδρέα Δερμάρη τελέστηκε
στι̋ 16.30 στον Ιερό Ναό Αγ.
Γεωργίου στα Καλύβια Λαμία̋.
Στην τελετή παραβρέθηκαν
ο Υπουργό̋ Εθνική̋ Άμυνα̋
Ευάγγελο̋ βενιζέλο̋ και
ο αρχηγό̋ ΓΕΣ Φράγκο̋
Φραγκούλη̋.
Παράλληλα σε εξέλιξη
βρίσκεται η διερεύνηση των
αιτιών του τραγικού δυστυχήματο̋ την ώρα που με εντολή του Ευάγγελου Βενιζέλου έχει
κηρυχθεί τριήμερο πένθο̋ στι̋ Ένοπλε̋ Δυνάμει̋.
Στην τελευταία του κατοικία, στη συνοικία Καλύβια τη̋ Λαμία̋, συνόδευσαν το Σάββατο,
συνάδελφοι του στην Αεροπορία Στρατού, συγγενεί̋ και φίλοι, τον 37χρονο ταγματάρχη
Ανδρέα Δερμάρη που ήταν ο χειριστή̋ του μοιραίου ελικοπτέρου.
Το ιδιαίτερα βαρύ κλίμα έγινε περισσότερο φορτισμένο, όταν οι διοικητή̋ τη̋ μονάδα̋ του
αναφέρθηκε στν διαδρομή του και στι̋ ικανότητε̋ του ω̋ χειριστή των ελικοπτέρων.
Συντετριμμένη ήταν η γυναίκα του Μαρία, που είναι έγγυο̋ στον 9ο μήνα και περιμένει το
4ο παιδί του̋.
Ο θρήνο̋ κορυφώθηκε όταν πλησίασαν την σκεπασμένη με την ελληνική σημαία σορό του
άτυχου αξιωματικού τα τρία του παιδία, ενώ σε ένα ατέλειωτο μοιρολόι είχαν ξεσπάσει οι
δύο γονεί̋ του και ο αδερφό̋ του.
Κανεί̋ δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο θάνατο̋ του̋ χτύπησε την πόρτα.
Αμίλητο̋ και ο υπουργό̋ Εθνική̋ Άμυνα̋ Ευάγγελο̋ Βενιζέλο̋ που ήταν παρών στην
εξόδιο ακολουθία και δίπλα του ο αρχηγό̋ ΓΕΣ, αντιστράτηγο̋, Φράγκο̋ Φραγκούλη̋,
ο διοικητή̋ του Β´ Σώματο̋ Στρατού και στη̋ 1η̋ Στρατιά̋ και δεκάδε̋ ανώτατοι και
ανώτεροι αξιωματικοί, όπω̋ και συνάδελφοι του εκλιπόντο̋.
Ο Ανδρέα̋ Δερμάρη̋ ήταν έμπειρο̋ αξιωματικό̋ με πολλέ̋ ώρε̋ πτήση̋ στα ελικόπτερα.
Από του̋ πρώτου̋ που εκπαιδεύθηκαν στα «Απάτσι» και μάλιστα πριν από ένα μήνα είχε
ολοκληρώσει τη μετεκπαίδευση του στι̋ ΗΠΑ.
Στι̋ 14:00 έγινε η κηδεία του αρχιλοχία, Κωνσταντίνου Γκιώκα από το Γ’ Νεκροταφείο
Πειραιά.
Στην τελετή παρέστη ο αναπληρωτή̋ υπουργό̋ Άμυνα̋, Πάνο̋ Μπεγλίτη̋, ο Α/ΓΕΕΘΑ,
πτέραρχο̋, Ιωάννη̋ Γιάγκο̋ και ο διοικητή̋ ΑΣΔΥΣ, αντιστράτηγο̋, Κωνσταντίνο̋
Θεοφανίδη̋
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Ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΙΦΘΗ
Ρόδο̋ 21 Ιουλίου 2010
Τετάρτη 21 Ιουλίου 2010, στην
πλατεία τη̋ Ιαλυσού, ο υποψήφιο̋
δήμαρχο̋
Ρόδου
Γιώργο̋
Χατζημάρκο̋
παρουσία
1500
ατόμων
περίπου
ανακοίνωσε
επίσημα
την
υποψηφιοτητά
του για το δήμο τη̋ Ρόδου. Ο
δήμαρχο̋ Ιαλυσού Σάκη̋ Στάγκα̋
προσφώνησε και απεύθυνε τον
χαιρετισμό του ευχόμενο̋ καλή
επιτυχία.

Άνω: Δεξιά ο κ. Γιάννη̋ Κακλιό̋ Πρόεδρο̋ των Επαγγελματοβιοτεχνών
Δωδεκανήσου, που είναι και το δεξί χέρι του υποψηφίου δημάρχου Ρόδου κ.
Γ. Χατζημάρκου, με τον δικηγόρο κ. Γιάννη Κουμπιάδη και τη σύζυγό του
Ροδούλα, που θα είναι και υποψήφια για σύμβουλο̋ στο ψηφοδέλτιο του κ.
Χατζημάρκου.

Στην αρχή τη̋ ομιλία̋ του ο κ.
Χατζημάρκο̋ δήλωσε ότι η ημέρα
αυτή ήταν ημέρα αποφάσεων και δεσμεύσεων. Και γνωρίζει όπω̋ τόνισε ότι «ο αγώνα̋ είναι
δύσκολο̋ αλλά που αξίζει να τον δώσουμε, για να βρούμε άριστε̋ λύσει̋ για του̋ πολλού̋ και
όχι αρεστέ̋ αποφάσει̋ για του̋ λίγου̋.»
Στην ομιλία του ο κ.
Χατζημάρκο̋
προσπάθησε
να δώσει το μήνυμα ότι η
ανάγκη για τα προβλήματα
και τι̋ ανάγκε̋ του τόπου, δεν
χρειάζονται τον κομματισμό,
αλλά χρειάζεται «ανοιχτή πάντα
γραμμή με την κοινωνία.»

ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΡΟΔΟΥ
κ. Γ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ
θέση του ω̋ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Από την
πρόεδρο̋ του Επιμελητηρίου
Δωδεκανήσου
χειρίστηκε
θέματα που αφορούσαν την
τοπική οικονομία και τι̋
παραγωγικέ̋ τάξει̋ όλων των
νησιών τη̋ Δωδεκανήσου.
Δεξιά : ο υποψήφιο̋ δήμαρχο̋ Ρόδου κ. Γιώργο̋ Χατζημάρκο̋
‘Όπω̋ πληροφορηθήκαμε την
με τον δικηγόρο Ρόδου κ. Γιάννη Κουμπιάδη
περίοδο που στον Πειραιά δεν
επέτρεπαν την αποβίβαση και
επιβίβαση επιβατών στα κρουαζερόπλοια, ήταν ιδέα του κ. Χατζημάρκου, να μην παρεμποδίσουν
τα κρουαζερόπλοια στη Ρόδο και να προσφέρουν μάλιστα στου̋ επιβάτε̋ που έβγαιναν από το
πλοίο λουλούδια και το παραδοσιακό παστέλι το γνωστό για του̋ Ροδίτε̋ Μελιγκούνη. Με
τι̋ εμπειρίε̋ του που απέκτησε ω̋ πρόεδρο̋ του
Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και γνωρίζοντα̋ τα
προβλήματα και τι̋ δύσκολε̋ προκλήσει̋, αλλά
και την προοπτική και τι̋ δυνατότητε̋ που έχει το
κάθε νησί του νομού, συνειδητά εκτίθεται με την
καμπάνια « Με τη Ρόδο ΠΑΝΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! Για
να γίνουμε όλοι ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΞΑΝΑ!

Άνω: Ο σεβ. Μητροπολίτη̋ Ρόδου κ. Κύριλο̋ με
τον υποψήφιο δήμαρχο Ρόδου κ. Γ. Χατζημάρκο (αριστερά)
στο χωριό Πλατάνια.

Κώστα̋ Καρατσίκη̋

Άνω και κάτω: o κ. Χατζημάρκο̋ στο προαύλιο τη̋ εκκλησία̋ του
Αγίου Γεωργίου στο χωριό Πλατάνια, συνομιλεί με του̋ χωριανού̋.
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Για πρώτη φορά έπειτα από
88 χρόνια θα τελεστεί η Θεία
Λειτουργία στην ιστορική Μονή
τη̋ Παναγία̋ Σουμελά στον Πόντο
Για πρώτη φορά έπειτα από 88 χρόνια στι̋ 15 Αυγούστου θα
τελεστεί η Θεία Λειτουργία στην ιστορική Μονή τη̋ Παναγία̋
Σουμελά στον Πόντο, καθώ̋ σύμφωνα με πληροφορίε̋ έφτασε
χθε̋ στο Φανάρι η γραπτή άδεια με την οποία το τουρκικό
υπουργείο Πολιτισμού επιτρέπει στον Οικουμενικό Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαίο να λειτουργήσει στο μοναστήρι, το οποίο με
την πάροδο των ετών έχει μετατραπεί σε μουσείο.
Οπω̋ επισημαίνει στο «Βήμα» ο Μητροπολίτη̋ Δράμα̋ κ.
Παύλο̋, ο οποίο̋ έχει αναλάβει με προτροπή του Οικουμενικού
Πατριάρχη να συντονίσει την όλη προσπάθεια στην Ελλάδα.
«Η γραπτή άδεια έφτασε.Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή,
αφού στο μοναστήρι δεν τελέστηκε επισήμω̋ ούτε μια
λειτουργία όλα αυτά τα χρόνια και είναι η πρώτη φορά
στην ιστορία των 16 αιώνων τη̋ μονή̋ που ο Οικουμενικό̋
Πατριάρχη̋ θα βρίσκεται στην Παναγία Σουμελά στι̋ 15
Αυγούστου, την ημέρα δηλαδή τη̋ Κοιμήσεω̋ τη̋ Θεοτόκου
στην οποία είναι αφιερωμένο το μοναστήρι».
Οπω̋ επισημαίνει ο Μητροπολίτη̋ Δράμα̋, ο οποίο̋ είναι
ο μόνο̋ ποντιακή̋ καταγωγή̋ ιεράρχη̋ τη̋ Εκκλησία̋ τη̋
Ελλάδο̋, «όταν το έμαθα με έπιασαν δάκρυα. Αυτή η στιγμή
δείχνει ότι η ιστορία έχει πολλέ̋ παλίρροιε̋ και σηματοδοτεί
μια νέα περίοδο για την περιοχή και το μοναστήρι, το οποίο
θα γίνει σημείο αναφορά̋ των χριστιανών όλη̋ τη̋ Μαύρη̋
Θάλασσα̋».
Στη συνέχεια ο κ. Παύλο̋ σπεύδει να συστήσει «σύνεση και
σοβαρότητα». «Η επίσκεψη στην Παναγία μα̋», προσθέτει,
«πρέπει να μείνει μακριά από εξάρσει̋ που μπορούν να
σκιάσουν την ιστορική προσπάθεια του Οικουμενικού μα̋
Πατριάρχη. Αντίθετα πρέπει να στηρίξουμε την προσπάθειά του
με απόλυτη σοβαρότητα» . Οι πληροφορίε̋ για τη λειτουργία
τη̋ Παναγία̋ Σουμελά εκτιμάται ότι θα κινητοποιήσουν
χιλιάδε̋ ποντιακή̋ καταγωγή̋ Ελληνε̋ που ζουν στι̋ χώρε̋
τη̋ Ευρώπη̋, στην Αμερική αλλά και σε αυτήν ακόμη την
Αυστραλία. ΠΗΓΗ ΡΟΜΦΑΙΑ

Κίνδυνο̋ εξαφάνιση̋ του
μοναδικού παγετώνα του
Ειρηνικού Ωκεανού
Ο μοναδικό̋ παγετώνα̋ που
βρίσκεται στο δυτικό άκρο του
Ειρηνικού Ωκεανού μπορεί να
εξαφανιστεί μέσα σε διάστημα
μικρότερο των πέντε ετών,
προειδοποίησε σήμερα αμερικανό̋
επιστήμονα̋ που επέστρεψε από
μια αποστολή στον παγετώνα
Πουντζάκ Τζάγια, η κορυφή του
οποίου έχει υψόμετρο 5.000 μέτρα
στην ινδονησιακή Παπούα.Ο καθηγητή̋ Λόνι Τόμσον του πανεπιστημίου
τη̋ Πολιτεία̋ του Οχάιο είπε ότι ο παγετώνα̋ χάνει επτά μέτρα ετησίω̋.
Όπω̋ το βάθο̋ του δεν ξεπερνά τα 32 μέτρα, μπορεί να εξαφανιστεί
στα επόμενα τέσσερα με πέντε χρόνια.”Είναι ο μοναδικό̋ παγετώνα̋
που βρίσκεται στο δυτικό Ειρηνικό που είναι ο πιο θερμό̋ ωκεανό̋ στη
γη. Αν λιώσει, η ιστορία αυτών των μαζών πάγου θα χαθεί για πάντα”,
δήλωσε στη Τζακάρτα μετά μια αποστολή “διάσωση̋” 13 ημερών.”Είναι
ο πρώτο̋ παγετώνα̋ που γνωρίζω όπου μπορεί κανεί̋ να ακούσει το νερό
να τρέχει κάτω από τον πάγο”, πρόσθεσε ο διακεκριμένο̋ εμπειρογνώμων
των παγετώνων υπογραμμίζοντα̋ ότι βρέχει καθημερινά σε αυτή την
περιοχή τη̋ κεντρική̋ Παπούα, μια περιοχή απομονωμένη και με
δύσκολη πρόσβαση.Προκειμένου ίχνη του παγετώνα να διατηρηθούν,
ο Τόμσον και η ομάδα του αφαίρεσαν 88 μέτρα από τι̋ μάζε̋ πάγου,
που θα συμπληρώσουν τι̋ συλλογέ̋ δειγμάτων του πανεπιστημίου του
Οχάιο.Η μελέτη του̋ θα επιτρέψει να εκτιμηθούν οι διακυμάνσει̋ των
θερμοκρασιών στο παρελθόν, στοιχείο που θα χρησιμεύσει στην καλύτερη
κατανόηση των κλιματικών αλλαγών που συμβαίνουν σήμερα, σύμφωνα
με τον Τόμσον.Η μελέτη του αμερικανού επιστήμονα και τη̋ ομάδα̋ του
αναμένεται να δημοσιευτεί το 2011.

ΠΕΝΘΗ
ΚΟΛΟΠΙΣΗ ΑΥΕΡΟ
(ΓΙΑΝΝΟΥ)
1928-2010
Πέθανε
στο σπίτι
τη̋ στην
Πετρούπολη
στη Ελλάδα
στι̋ 23
Ιουνίου
2010, η
ΚΟΛΟΠΙΣΗ
ΑΥΕΡΟ. Γεννήθηκε στη Σάμο
στι̋ 23 Οκτωβρίου 1928.
Το 1946 παντρεύτηκε τον
σύζυγό τη̋ Μιχάλη και το
1957 εγκαταστάθηκαν στην
Βρετανική Κολομβία, όπου
μεγάλωσαν τα παιδιά του̋. Το
1988 μετακόμισαν στην Ελλάδα.
Θερμά συλλυπητήρια στην
οικογένειά τη̋.

Η Οδύσσεια
των αδειούχων.
(Συνέχεια από σελίδα 18
αδειών, θα εφαρμοσθούν
αμέσω̋ σε βάρο̋ των
παραβατών”.
Ανεφοδιασμό̋ απο το
στρατόΤην ίδια ώρα, μετά την
απόφαση τη̋ διϋπουργική̋
επιτροπή̋ να “κατεβάσει” το
στρατό για των ανεφοδιασμό
υπηρεσιών του δημοσίου,
5 βυτοφόρα του στρατού
ανεφοδίασαν το σταθμό
τη̋ ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη.
Ταυτοχρόνω̋, τα υπόλοιπα είναι
σε επιφυλακή 3-6 ωρών και όταν
χρειάζεται, θα δίνεται σήμα απο
το ΓΕΕΘΑ.

Πέθανε στο
Νοσοκομείο
του Βανκούβερ
στι̋ 7 Ιουλίου
2010 ο
ΚΑΝΑΒΑΡΟΣ
Πέθανε στο
ΙΩΑΝΝΗΣ
Νοσοκομείο
είχε γεννηθεί
του
στη Λακωνία.Η κηδεία του
Βανκούβερ
έγινε στον Καθεδρικό ναό του
στι̋ 24
Αγίου Γεωργίου στι̋ 13 Ιουλίου
Ιουνίου
2010 και η ταφή του έγινε στο
2010, ο
κοιμητήριο του Μπούρναμπη.
Στα παιδιά του Νίκο (Νικολέτα),
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΑΠΟΣΟΛΗΣ
Τίνα Benjamin, George (Jew(PAUL)
el), στα εγγόνια, και στου̋
Είχε γεννηθεί στην Αθήνα στι̋
13 Οκτωβρίου το 1964. Η κηδεία συγγενεί̋ και φίλου̋, ευχόμαστε
του έγινε στον Καθερικό Ναό του θερμά συλλυπητήρια.
Αγίου Γεωργίου στι̋ 2 Ιουλίου
2010 και η ταφή του έγινε στο
κοιμητήριο του Μπούρναμπη.
ΚΟΝΤΗΛΕΝΙΟΣ
Στου̋ γονεί̋ του Πελοπίδα και
ΒΛΑΣΙΟΣ
Βασιλική, στον αδελφό του
1950-2010
Τέρη και σ΄όλου̋ του̋ συγγενεί̋
και φίλου̋ ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.
Πέθανε στο Βανκούβερ
στι̋ 14 Ιουλίου 2010, ο
ΚΟΝΤΗΛΕΝΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ.
ΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ
Η κηδεία του έγινε στον Ι.Ν.
1920-2010
των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου
στι̋ 21 Ιουλίου 2010
Πέθανε
Και η ταφή του έγινε στο
στο
κοιμητήριο του Σούρεη.

ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (PAUL)
1964-2010

Βανκούβερ
στι̋ 24
Ιουνίου
2010 η
ΓΚΑΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
η οποία
γεννήθηκε στον Ευαγγελισμό
στην Ελλάδα και μετανάστευσε
στον Καναδά το 1958.
Η κηδεία τη̋ έγινε στον
Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Γεωργίου στι̋ 3 Ιουλίου
2010 καη ταφή τη̋ έγινε στο
κοιμητήριο του Σούρεη. Θερμα
συλλυπητήρια στην οικογένειά
τη̋ και στου̋ συγγενεί̋.

Στην αντεπίθεση οι
απεργοί
Από τη Δευτέρα παιρνούν
στην αντεπίθεση οι απεργοί,
καθώ̋ μετά την απόφαση
για συνέχιση τη̋ απεργία̋
πήραν φωτιά τα τηλέφωνα
των νομικών συμβούλων και
των δικηγόρων. Οι απεργοί
λοιπόν από τη Δευτέρα 02-082010 θα καταθέσουν αίτηση
για ασφαλιστικά μέτρα, για
αναστολή και ανακοπή τη̋
απόφαση τη̋ κυβέρνηση̋ για
επιστράτευση και επίταξη των
οχημάτων και των υπηρεσιών.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 32 τ.μ Γκαρσονιέρα στο Λουτράκι, δίπλα
στην θάλασσα, μοναδική σε θέα και σε απόσταση από τη θάλασσα.
Ιδανικό διαμέρισμα για όσου̋ θέλουν να πηγαίνουν στην Ελλάδα
και να είναι δίπλα στην παραλία.
Για περισσότερε̋ πληροφορίε̋ τηλεφωνήστε στην Ελλάδα:
Mike: 011-30-6974138175 or Kathe: 011-30- 6938739700

ΚΑΝΑΒΑΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ (JOHN)

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

Στην οικογένειά του, στα
αδέλφια του και σ’ όλου̋ του̋
συγγενεί̋ και φίλου̋ ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΝΟ
1936-2010
Πέθανε στι̋ 16 Ιουλίου 2010,
ο ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΝΟ και
κατ’ απαίτηση δεν έγινε κηδεία.
Στην αδελφή του, στο γιό
του, στην κόρη του και στι̋
εγγόνε̋ του ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.
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GRANDPA J’S
SEASONING
Óôéò Ìðñéæüëåò, óôá ÐïõëåñéêÜ
êáé óôá ØÜñéá.
Äßíåé ìéá áñùìáôéêÞ ãåýóç.
Åßíáé öôéáãìÝíï áðü Ýìðåéñá
åëëçíéêÜ ÷Ýñéá.
Èá ôï âñåßôå óôïõò
áíôéðñïóþðïõò ìáò:

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

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

Οι εκλεκτοί του Σάντο̋
Δευτερα, 02 08 2010 16:58 Δημητρη̋ Γιαχανατζη̋
Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά έξι
συνολικά νέα πρόσωπα συμπεριέλαβε
ο Φερνάντο Σάντο̋ στην αποστολή
τη̋ εθνική̋ ενόψει του φιλικού με
τη Σερβία, που θα γίνει την προσεχή
Τετάρτη (11/8, 21:30) στο Βελιγράδι.
Ο Πορτογάλο̋ τεχνικό̋, ο οποίο̋
στο συγκεκριμένο ματ̋ θα κάνει
το ντεμπούτο του στον πάγκο του
αντιπροσωπευτικού συγκροτήματο̋,
κάλεσε για πρώτη φορά του̋ Στέργο
Μαρίνο, Σάββα Γκέντσογλου και
Γιάννη Παπαδόπουλο, ενώ επανέφερε
στην εθνική μετά από περίπου
δυόμισι χρόνια τον Παντελή Καφέ, ο
οποίο̋ είχε αγωνιστεί για τελευταία
φορά με τη γαλανόλευκη φανέλα τον
Φεβρουάριο του 2008, σε τουρνουά
στην Κύπρο.
Ακόμη, ο Σάντο̋ κάλεσε τον Γιάννη
Μανιάτη, ο οποίο̋ είχε κληθεί τον
περασμένο Μάρτιο για το φιλικό με
τη Σενεγάλη, αλλά δεν αγωνίστηκε,

τον Κώστα Μήτρογλου (μία
συμμετοχή με την εθνική ω̋
αλλαγή, στον πρώτο αγώνα μπαράζ
με την Ουκρανία), και τον Γιώργο
Τζαβέλλα, ο οποίο̋ «κόπηκε»
τελευταία στιγμή από την 23άδα
του Μουντιάλ.
Σε σχέση με την αποστολή που
πήγε στη Νότια Αφρική, ο Σάντο̋
άφησε εκτό̋ του̋ Χαλκιά, Μόρα,
Σεϊταρίδη, Τζιόλη, Πατσατζόγλου,
Πρίττα, Καπετάνο και Χαριστέα.
Αναλυτικά η αποστολή, που
θα συγκεντρωθεί το βράδυ τη̋
προσεχού̋ Κυριακή̋ (8/8) σε
παραλιακό ξενοδοχείο, αποτελείται
από του̋ Σηφάκη, Τζόρβα,
Κυργιάκο, Μαλεζά, Μανιάτη,
Μαρίνο, Αβραάμ Παπαδόπουλο,
Παπασταθόπουλο, Σπυρόπουλο,
Τζαβέλλα, Βύντρα, Γκέντσογλου,
Καφέ, Καραγκούνη, Κατσουράνη,
Νίνη,
Γιάννη
Παπαδόπουλο,

Τοροσίδη,
Γκέκα,

Μήτρογλου, Σαλπιγγίδη και Σαμαρά.
Την «παρθενική» κλήση του̋ για
την εθνική ομάδα των ανδρών
έλαβαν σήμερα από τον Φερνάντο
Σάντο̋ ο Γιάννη̋ Παπαδόπουλο̋
και ο Σάββα̋ Γκέντσογλου. Οι δύο
νεαροί ποδοσφαιριστέ̋ αποτελούν
στελέχη τη̋ εθνική̋ ελπίδων και ο
Πορτογάλο̋ τεχνικό̋ αποφάσισε
να του̋ δώσει μία ευκαιρία στη
«μεγάλη» ομάδα, ενόψει του φιλικού
τη̋ επόμενη̋ Τετάρτη̋ με τη Σερβία
στο Βελιγράδι.
Σε δηλώσει̋ που έκαναν στην
ιστοσελίδα τη̋ ΕΠΟ, οι δύο παίκτε̋
έκαναν λόγο για όνειρο ζωή̋. «Είμαι
πολύ χαρούμενο̋ και θα ήθελα να
ευχαριστήσω τον κ. Σάντο̋, ο οποίο̋
με εμπιστεύτηκε και μου
δίνει έτσι την ευκαιρία να
συμβάλλω και εγώ στη
νέα προσπάθεια που κάνει
η εθνική ομάδα. Θα δώσω
όλε̋ μου τι̋ δυνάμει̋
και τον καλύτερό μου
εαυτό,
προκειμένου
να
φανώ
αντάξιο̋
τη̋
εμπιστοσύνη̋
του
προπονητή»
δήλωσε
ο
Γιάννη̋
Παπαδόπουλο̋, ενώ ο
Σάββα̋
Γκέντσογλου
επισήμανε: «Εκτιμώ ότι
κάθε
ποδοσφαιριστή̋
ελπίζει
πω̋
κάποια
στιγμή στην καριέρα του
θα κατορθώσει να κληθεί
στην εθνική ανδρών.
Πλέον το μόνο που μπορώ
να κάνω είναι να δώσω
το 100% των δυνάμεών
μου, ώστε να δικαιώσω
του̋ ανθρώπου̋ που με
πιστεύουν και νομίζω πω̋
όλα θα πάνε καλά».

ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ

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.

