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Νέα διαδήλωση των
«Αγανακτισμένων»
στη Γουόλ Στριτ

Σαρκοζί: «Οικονομική υποχρέωση
της ΕΕ η στήριξη της Ελλάδας»
Παπανδρέου: «Θα τηρήσουμε όλες τις δεσμεύσεις μας»

«Οι τραπεζίτες είναι όλοι ναζί» φωνάζουν 2.000 αμερικανοί
στο κέντρο της οικονομικής δραστηριότητας στη Νέα Υόρκη

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 01/10/2011 “TO
BHMA”
Protestors march past Federal Hall
on Wall Street, Monday, Sept. 26,
2011, in New York. The “Occupy
Wall Street” protest is in its second
week, as demonstrators speak out
against corporate greed and social inequality. (AP Photo/Louis Lanzano)
Νέα Υόρκη
Περίπου
2.000
άνθρωποι
διαδήλωσαν και πάλι στη Νέα
Υόρκη, διαμαρτυρόμενοι για τις
συνέπειες της οικονομικής κρίσης.
Ακολούθησε πορεία από τη Γουόλ
Στριτ μέχρι το αρχηγείο της
Αστυνομίας της Νέας Υόρκης.
Η διαδήλωση, θορυβώδης αλλά
ειρηνική, ήταν η σημαντικότερη μετά
την κατάληψη, πριν από αρκετές
ημέρες, της πλατείας Λίμπερτι από
τους διαδηλωτές που δηλώνουν
ότι αντιτίθενται στο «σημερινό
οικονομικό και πολιτικό κλίμα».
«Οι τραπεζίτες είναι όλοι ναζί»,
«οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη»,
«η αστυνομία προστατεύει τους
εκατομμυριούχους και τη Γουόλ
Στριτ» ήταν ορισμένα από τα
συνθήματα που φώναζαν οι

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 30/09/2011 “TO BHMA”
Η στήριξη της Ελλάδας είναι ηθική αλλά και οικονομική υποχρέωση
της ΕΕ, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί, επικαλούμενος
με νόημα τις συνέπειες που είχε η κατάρρευση της Lehman Brothers
για την παγκόσμια οικονομία μετά τη συνάντηση που είχε με τον
Γιώργο Παπανδρέου στο Παρίσι.
Protestors march past Federal Hall on Wall Street, Monday, Sept. 26, 2011, in
New York. The “Occupy Wall Street” protest is in its second week, as demonstrators speak out against corporate greed and social inequality. (AP Photo/
Louis Lanzano)

διαδηλωτές, υπό την επιτήρηση
ισχυρής δύναμης της αστυνομίας.
Την 24η Σεπτεμβρίου, περίπου 80
διαδηλωτές είχαν συλληφθεί.
Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση
αναφέρουν στον ιστότοπο www.
occupywallst.org ότι εκπροσωπούν
«συνδικάτα, φοιτητές, δασκάλους,
οικογένειες και ανέργους».

Δράση σε παναμερικανικό επίπεδο
Σε συντονισμένη δράση για την
συμβολική
κατάληψη,
εκτός
από τη Νέα Υόρκη, και άλλων
μεγάλων πόλεων των ΗΠΑ καλούν
για το Σάββατο οι ομάδες των
ακτιβιστών που μετέχουν στο κίνημα
διαμαρτυρίας

Ancient Greek Theater
in Robson Square
For the third year in a row, the residents of Vancouver have had an opportunity to experience the rich tradition of the ancient Greek theater.
This year’s production of Euripides’ Ifigenia in Tauris was a spectacular
presentation held in the core of downtown Vancouver, in Robson Square.
On Thursday September 15, 2011,
the troupe of critically acclaimed
theater and film director Leonidas
Loizidis presented this classic Greek
tragedy in an open air forum, much
like it had been presented over 2,500
years ago in the open air theaters of
ancient Greece.

Προανήγγειλε μάλιστα στο πλαίσιο αυτό νέα συνάντηση την
ερχόμενη εβδομάδα με τη καγκελάριο της Γερμανίας, Άνγκελα
Μέρκελ, για τον καθορισμό μεθόδων και μέσων για την ολοκλήρωση
τις διακυβέρνησης της Ευρώπης και τη διαφύλαξη του κοινού
νομίσματος.
Δεδομένου ότι πριν από τη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό
είχαν διαρρεύσει φήμες ότι επίκειται νέο γαλλογερμανικό σχέδιο για
την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ευρωζώνη και την αποκατάσταση
της ισορροπίας στις αγορές, ίσως αυτή η δήλωση προϊδεάζει για
σημαντικές ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα.
Πάντως για το συγκεκριμένο θέμα δεν υπήρξε καμία άλλη αναφορά,
ούτε από το Γάλλο πρόεδρο ούτε από τον Έλληνα πρωθυπουργό.
Την αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης για αλλαγές και
μεταρρυθμίσεις επιβεβαίωσε ο Γιώργος Παπανδρέου και ζήτησε από
τη Γαλλία τεχνική βοήθεια μέσω της αποστολής εμπειρογνωμόνων
που συμβάλλουν στην υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών.
«Τονίζω την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να τηρήσουμε
απολύτως τις δεσμεύσεις μας και κάνουμε όλες τις απαραίτητες
μεταρρυθμίσεις με οποιοδήποτε τίμημα και κόστος γιατί θέλουμε
εμείς οι ίδιοι να αλλάξουμε τη χώρα» είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός
και υπογράμμισε ότι «είμαστε απόλυτα αποφασισμένοι».
(Συνέχεια στη σελίδα 3)

Peter Kletas, President of
the Hellenic Community
of Vancouver

Like in past years, the actors in Mr.
Loizidis’ troupe presented a wonderful rendition of this ancient
Greek tragedy. Despite the rain in the morning, by the time the
theater presentation started at 4:15 in the afternoon, the sun had
come out and gave spectators the opportunity to see this wonderful masterpiece of ancient Greek tradition. The steps in front of
the art gallery filled with spectators that had come to watch the
presentation and from above the square you would see passersby
Photos: by Vangelis Katevatis

«Η αποτυχία της Ελλάδας σημαίνει αποτυχία της Ευρώπης», είπε
χαρακτηριστικά αναφέροντας πολλές φορές τη λέξη «αλληλεγγύη»
και σημειώνοντας την ανάγκη για άμεση υλοποίηση των αποφάσεων
της 21ης Ιουλίου.

(Continued on Page 2)

DATE:
OCTOBER 21,22 and 23, 2011

FREE ADMISSION

A WEEK OF GREEK CUISINE, ARTS, ENTERTAINMENT
LOCATION: HELLENIC COMMUNITY CENTRE
4500 Arbutus Street, Vancouver, B.C.
WWW.HELLENICCOMUNITY.ORG
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Ancient Greek Theater
in Robson Square
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............ 9.1.1
ÊáëçìÝñá ÆùÞ

ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ
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ÐÑÙÔÅÓ ÂÏÇÈÅÉÅÓ ..... 9.1.1
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www.vancouver.grconsulate.ca
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Canadian Western Bank.....604-732-4262

EËËÇÍÉÊÅÓ ÊÏÉÍÏÔÇÔÅÓ ÂÁÍÊÏÕÂÅÑ
1-ÅëëçíéêÞ Êïéíüôçôá Âáíêïýâåñ-Áãéïò Ãåþñãéïò:
604-266-7148
2-EëëçíéêÞ Ïñè. Êïéíüôçôá Áí. Âáíêïýâåñ:Áãéïò ÍéêüëáïòÄçìÞôñéïò: 604-438-6432
3-EëëçíéêÞ Ïñè. Êïéíüôçôá Surrey-Áãßïõ Êùí/íïõ &
ÅëÝíçò: 604-597-2411
stopping to take in the performance.

4. Greek Senior Citizens Society : 604-737-8070
5. Hellenic Canadian Senior’s Society of Metropolitan
Vancouver : 604-568-3994

At the performance was the Ambassador for Greece in Canada
Eleftherios Anghelopoulos, who
was visiting from Ottawa. In
addition, present at the performance was the Consul General
of Greece in Vancouver, Georgios Ayfantis, Vice-Consul for
Maritime Affairs, Antonios Mazis, President of the Hellenic
Community of Vancouver, Peter
Kletas, and District Governor
for AHEPA, Paul Michael.

The OPINION=ÃÍÙÌÇ, Welcomes letters to
Editor. However the opinions expressed are not
necesserily those of the Editor.
Letters must include name, address, and day time
telephone number for verification.
Letters must not exceed 450 words and edited or
rejected for legality and good taste.

This year’s production coincided
with the large donation presented by the Stavros Niarchos to
Simon Fraser University which
created the new Stavros Niarchos Foundation Centre for Hellenic Studies.
This year’s sponsors for the
event were the Consulate General of Greece in Vancouver, the
Hellenic Community of Vancouver, the Stavros Niarchos
Foundation Centre for Hellenic
Studies and “Omeros} Associa-

Κι ένα ευχάριστο νέο για τους άντρες !

tion of the Attica and the Aegean
Islands and the Hellenic Canadian
Congress of BC. A special thank
you goes out to all those that volunteered their time that day and
helped with the set-up of the production.

This year’s presentation of Ifigenia in Tauris was the first stop in
a North American tour by Leonidas Loizidis’ group. The tour
continued the next day towards
Seattle and Portland and will
visit cities throughout the United
States.

Με μεγάλη μας ικανοποίηση και περηφάνια, είμαστε στην
ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουμε ότι, ο πρώτος τόμος του
“Βασικού Εγχειριδίου για το πως θα Καταλαβαίνετε
τις Γυναίκες”, είναι τώρα διαθέσιμος...!

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò
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Συμφωνία για είσοδο του Κατάρ
στα μεταλλεία χρυσού στη
Χαλκιδίκη
Γ. Παπανδρέου: Η Ελλάδα αποκτά αναπτυξιακές ευκαιρίες
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 01/10/2011, “TO BHMA”
«Έκλεισε» το απόγευμα του Σαββάτου, στο Μέγαρο Μαξίμου, η συμφωνία για την είσοδο
κεφαλαίων του Κατάρ στην εταιρεία Μεταλλεία Χαλκιδικής «Ελληνικός Χρυσός». Στις δηλώσεις
μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον εμίρη του Κατάρ, ο κ. Παπανδρέου ανέφερε ότι η
συμφωνία στέλνει μήνυμα στη
διεθνή κοινότητα ότι η Ελλάδα
αποκτά αναπτυξιακές ευκαιρίες
μετά τις μεταρρυθμίσεις που
προωθεί η κυβέρνηση.
Τόσο ο Έλληνας πρωθυπουργός
όσο και ο εμίρης του Κατάρ Αλ
Θάνι τόνισαν ότι υπάρχουν
σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα
στις δύο χώρες.
Η Ελλάδα είναι μία εν δυνάμει
πλούσια χώρα, που μέχρι τώρα
έκανε κακή διαχείριση των
πόρων της και του πολύ ικανού
ανθρώπινου δυναμικού της,
ανέφερε ο κ. Παπανδρέου.
Συμπλήρωσε ότι σκοπός είναι
μια νέα μεταλλευτική πολιτική
σε λατομεία και ορυχεία της
χώρας, με έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στο θαλάσσιο χώρο, με προώθηση επενδύσεων σε
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συνολική αξιοποίηση των φυσικών πόρων.
Αυτή είναι μια βιώσιμη στρατηγική, είπε ο πρωθυπουργός και σύμπληρωσε ότι δεν θα αργήσει η ώρα
που οι επενδυτές και όλοι οι Έλληνες θα βιώσουν την οικονομική ανάταξη της χώρας.
Αναφέρθηκε στην πρόσφατη συμφωνία μεταξύ της Alpha Bank και της Eurobank για συγχώνευση με
βασικό μέτοχο το Κατάρ και κατέληξε λέγοντας ότι η Ελλάδα αλλάζει.
Από την πλευρά του ο εμίρης του Κατάρ τόνισε η χώρα του είναι μικρή και δεν έχει πολιτική
ατζέντα πίσω από τις επενδύσεις που επιλέγει, ενώ αναφέρθηκε και στα οικονομικά προβλήματα που
αντιμετώπισε πρόσφατα• «και εμείς περάσαμε δύσκολα, αλλά καταφέραμε και ανατρέψαμε αυτές τις
καταστάσεις» είπε χαρακτηριστικά.
Εξέφρασε την εμπιστοσύνη του τόσο στη συνεργασία με τους Έλληνες όσο και στις μεταρρυθμίσεις
που προωθεί η κυβέρνηση ενώ δήλωσε βέβαιος ότι το Κατάρ θα καταφέρει σύντομα να αυξήσει τις
εξαγωγές σε φυσικό αέριο.

Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας
Νίκος Μάρτης (Πρώην Υπουργός 20-9-2011)
Ο κ. Πρωθυπουργός δήλωσε
πρόσφατα ότι αρχίζουν σύντομα
διερευνητικές γεωτρήσεις για
υδρογονάνθρακες (πετρέλαιο και
φυσικό αέριο) στο Ιόνιο και τη
Νότια Κρήτη.
H διαδικασία θα απαιτήσει
χρόνο. Κανένας δεν αναφέρεται
στο μεγάλο συνολικό ορυκτό
πλούτο που έχει η Ελλάδα.
Να υπενθυμίσω ότι η πρώτη
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ του
1981, ανήγγειλε ως οριστική την
απόφαση θεμελιώσεως Μονάδας
Μικτών Θειούχων.
Η Μονάδα θα παρήγαγε 3
τόνους χρυσού ετησίως, 150
τόνους αργυρού και 40.000
τόνους μολύβδου, 40.000 τόνους
ψευδαργύρου, 800.000 τόνους
θειϊκού οξέως. Εάν μετά το 1983
θεμελιωνόταν η Μονάδα αυτή
και λειτουργούσε έστω το 1990,
σήμερα (μετά από 20 χρόνια) θα
είχαμε 60 τόνους χρυσού, 3.000
τόνους αργυρού και κατ’ έτος 20
τόνους μολύβδου, ψευδαργύρου,
αρσενικού και θειϊκού οξέως.
Στα
ανωτέρω
πρέπει
να
προστεθούν και τα Μικτά
Θειούχα εκτός από τη Χαλκιδική,
τη Θάσο και τη Δυτική Θράκη
(που θα εφοδίαζαν με πρώτη
ύλη τη Μονάδα του Στρυμώνα)
και από Παγγαίο, Κιλκίς και

Λακωνία.
Ως Υπουργός Βιομηχανίας 19581961, εισηγήθηκα και ψηφίστηκε
ο πρώτος Νόμος για έρευνα
υδρογονανθράκων.
Κήρυξα
έκπτωτο τον Ελληνοαμερικανό
Χέλη, ο οποίος το 1932 σύναψε
Σύμβαση με το Ελληνικό
Δημόσιο
και
δέσμευσε
όλη τη χώρα για έρευνα και
εκμετάλλευση επί 100 χρόνια,
ενώ μέχρι το 1959 έκανε
γεωτρήσεις μόνο στην Ηλεία.
Κατόπιν προσκλήσεώς μου, που
διαβιβάστηκε από την Ιταλική
Πρεσβεία των Αθηνών, ο πολύ
γνωστός διεθνώς Πρόεδρος της
Κρατικής Ιταλικής Εταιρείας
Πετρελαίου
(ΕΝΙ)
Ματέϊ,
διέκοψε αεροπορικό του ταξίδι
στην Περσία, για να έχουμε μια
πρώτη συζήτηση, με βάση στις
προτάσεις μου για ενδεχόμενη
συνεργασία στον τομέα των
ερευνών, για την ανεύρεση
υδρογονανθράκων στη χώρα μας.
Κατά τη συζήτηση, που έγινε
σε αίθουσα του αεροδρομίου
Αθηνών,
συμφωνήσαμε
να επακολουθήσει και νέα
συνάντηση για την διατύπωση
συμφωνίας συνεργασίας, την
οποία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
δέχθηκε. Δήλωσε, ότι η αρχή
των ερευνών θα γινόταν στο
Ιόνιο Πέλαγος, όπου πίστευε

ότι υπήρχαν πιθανότητες για
αξιόλογα
εκμεταλλεύσιμα
κοιτάσματα πετρελαίων και
φυσικών αερίων.
Δυστυχώς ο βίαιος θάνατος του
μετά τρίμηνο σε αεροπορικό
δυστύχημα, που θεωρήθηκε
αποτέλεσμα σαμποτάζ, ματαίωσε
τη συνεργασία αυτή.
Ακολούθως εισηγήθηκα να
μεταβεί στη Ρώμη ειδικός, γιά
να ερευνήσει εάν υπάρχουν
στοιχεία για υδρογονάνθρακες
στο Ιόνιο. Πρότεινα να γίνει
έρευνα και στην περιοχή
ανατολικά της Θάσου, όπου
η εταιρεία Western Geophysical είχε κάνει σειρά σεισμικών
ερευνών
για
λογαριασμό
της Εταιρείας NAPC τα έτη
1970-1972-1973-1974-1982,
συνολικού βάθους 4.783 χλμ.
, από τις οποίες εντοπίστηκαν
ευνοϊκές
τεκτονικές
δομές
και τους δόθηκαν τα ονόματα
Μπάμπουρα, Σταυρός και Λυδία.
Η
Ελλάδα
έχει
ουράνιο
(βεβαιωμένα
αποθέματα
7
τόνους), νικέλιο, χρυσό, άργυρο,
χρώμιο, βωξίτες, λευκόλιθο,
μαγγάνιο,
μικτά
θειούχα,
μόλυβδο, σιδηροπυρίτη κοινό και
χαλκούχο και άλλα βιομηχανικά
ορυκτά όπως σμύριδα, βαρυτίνη,
καολίνη, μπενζονίτη, περλίτη,
κίσσηρη, στεατίτη, φθορίτη,
μάρμαρα, θηραϊκή γη, γύψο,
λιγνίτες, πυριτικό οξύ κ.α.
Εάν αξιοποιηθεί βιομηχανικά
ο πλούσιος ορυκτός πλούτος

Σαρκοζί: «Οικονομική
υποχρέωση της ΕΕ η στήριξη
της Ελλάδας»
(Συνέχεια από σελίδα 1)

Την πρόθεση αυτή της ελληνικής κυβέρνησης χαιρέτησε ο Γάλλος
πρόεδρος τονίζοντας σαφώς ότι η τήρηση των συμφωνηθέντων από
την Ελλάδα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την όποια βοήθεια
από την Ευρώπη.
Ο Γάλλος πρόεδρος αναγνώρισε ότι οι Έλληνες έχουν υποφέρει
πολύ το τελευταίο διάστημα, προσθέτοντας όμως ότι αυτό
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι επί χρόνια καθυστερούσε η
υλοποίηση απαραίτητων αλλαγών.
Θετικός εμφανίστηκε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος στην παροχή
τεχνικής βοήθειας από την Ευρωζώνη στην Ελλάδα μέσω
εμπειρογνωμόνων που, όπως είπε, θα παρακολουθήσουν
λεπτομερώς τις διαδικασίες για την πιστή εφαρμογή του
οικονομικού προγράμματος.
Συνάντηση ΜΣέρκελ - Σαρκοζί επί γερμανικού εδάφους
Τρόπους γρήγορης εφαρμογής των αποφάσεων της 21ης Ιουλίου
και επιτάχυνσης της σύγκλισης στην Ευρώπη θα συζητήσουν ο
Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί με τη Γερμανίδα καγκελάριο σε
συνάντησή τους, επί γερμανικού εδάφους, την ερχόμενη εβδομάδα.
Όπως ανέφερε την Παρασκευή ο Γάλλος Πρόεδρος μετά τη
συνάντησή του με τον Γιώργο Παπανδρέου στο Παρίσι, θα
μεταβεί στη Γερμανία τις προσεχείς μέρες για να συνεχίσει με την
καγκελάριο Μέρκελ «τη συνεργασία και το συντονισμό ανάμεσα
στη Γαλλία και τη Γερμανία, που επέτρεψε να εξασφαλίσουμε την
προστασία της Ευρώπης».
Υπάρχει σήμερα ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία, τόνισε, «μια
απόλυτη ταύτιση απόψεων για να αντισταθούμε στην κερδοσκοπία
και την αποτυχία και να προστατεύσουμε την Ευρώπη».
Με την Μέρκελ «συζητούμε για τους δρόμους και τα μέσα που
θα βοηθήσουν να επιταχύνουμε την οικονομική σύγκληση στην
Ευρώπη και για να θέσουμε σε ισχύ όσο το δυνατό πιο γρήγορα τα
μέτρα που αποφασίσθηκαν στις 21 Ιουλίου» κατέληξε ο Ν.Σαρκοζί.
Η γαλλική προεδρία δεν έχει ακόμη δώσει λεπτομέρειες για το πότε
ή πού θα γίνει η συνάντηση.

της Ελλάδας, έστω μόνο τα
μικτά θειούχα, η οικονομική
κατάσταση της χώρας μας θα
είναι διαφορετική. Σε άρθρο
των FINANCIAL TIMES του
1978 (Βιομηχανική Επιθεώρηση,
Απρίλιος 1978, σελ. 257),
αναφέρεται: «Όταν η Ελλάδα
γίνει το δέκατο μέλος της ΕΟΚ,

ο εκτεταμένος Ορυκτός της
πλούτος θα προμηθεύσει την
Κοινή Αγορά με μία μεγάλη
ποικιλία πρώτων υλών, που θα
συμβάλλουν στην εξασφάλιση
ουσιαστικής αυτάρκειας της
Κοινότητας ως προς πολλά
προϊόντα».

Δεκαπέντε νεκροί από μολυσμένα πεπόνια στις ΗΠΑ
Αλλοι 84 αμερικανοί πολίτες υποβάλλονται σε αντισηπτική
θεραπεία
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 30/09/2011 “TO BHMA”
Ουάσινκτον
Δεκαπέντε πολίτες έχασαν
ως τώρα τη ζωή τους
από την κατανάλωση
μολυσμένων
πεπονιών
σε οκτώ αμερικανικές
Πολιτείες, συγκεκριμένα
στο Νέο Μεξικό (5), στο
Κολοράντο (3), στο Τέξας
(2), στο Κάνσας (1), στο
Μέριλαντ (1),
στο Μισούρι (1), στη Νεμπράσκα (1) και στην Οκλαχόμα (1).
Από την πλευρά τους, οι ομοσπονδιακές υγειονομικές αρχές
αναφέρουν ότι είναι 19 συνολικά οι Πολιτείες των οποίων οι
αρμόδιες Αρχές έχουν ήδη αναφέρει ένα από στα τέσσερα κλασικά
συμπτώματα σηψαιμίας, την οποία προκαλεί η
κατανάλωση μολυσμένου τροφίμου.
Εξάλλου, αναφέρουν ότι είναι 84 ως τώρα οι πολίτες που, για τον
ίδιο λόγο, υποβάλλονται ήδη σε εντατική αντισηπτική θεραπεία σε
πολλά νοσοκομεία των ΗΠΑ.

4 Γνώμη

28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Υπό αντιστράτηγου ε.α. Καραμπελιά Γεωργίου

Η 28η Οκτωβρίου 1940, είναι η μια από τις δύο Εθνικές επετείους της πατρίδας μας και
καθιερώθηκε, για να αποδίδουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης, στους γενναίους υπερασπιστές των
συνόρων μας.
Κάθε άνθρωπος και κάθε λαός, γίνετε
άξιος της ιστορικής αποστολής του, όσο
περισσότερο εμπλουτίζει τη συνείδηση του
με την καλλίτερη γνώση της ιστορίας και
παράδοσης του.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΚΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΥ
ΕΠΕΣΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟ
ΠΟΛΕΜΟ
Ο Υπλγός Αλέξανδρος Διάκος, από την Δωδεκάνησο, επιτιθέμενος με τον
Λόχο του στην Τσούκα Πίνδου, πέφτει ηρωικά μαχόμενος. Είναι ο πρώτος
πεσών ‘Ελληνας Αξιωματικός του Στρατού Ξηράς κατά τον Ελληνοϊταλικό
Πόλεμο.
γραφει ο Κώστας Τριανταφυλλίδης πολεμικός ανταποκριτή ς(1940-41)

Η μετάδοση αυτής της γνώσης αποτελεί
ιερό χρέος από εμάς τους μεγαλύτερους,
σαν οικογένεια, σχολείο και συντεταγμένη
κοινωνία προς τους επερχόμενους, γιατί
αυτοί θα είναι οι συνεχιστές των ιστορικών
θησαυρών που παραλάβαμε από τους
προγόνους μας. Θησαυροί, οι οποίοι και πολλοί είναι και λαμπροί, όπως οι ιστορικές μνήμες της
28ης Οκτωβρίου 1940, που αποτελούν μια από τις καλλίτερες σελίδες της ιστορίας μας.
Τα ιστορικά γεγονότα της εποχής, τα οποία έχουν καταγραφεί από Έλληνες και ξένους ιστορικούς
και έχουν σχολιαστεί από ειδικούς ιστορικών γεγονότων, κατόπιν προσεκτικής μελέτης, μας οδηγούν
στο συμπέρασμα ότι καλώς η 28η Οκτωβρίου χαρακτηρίστηκε Εθνική επέτειος. Ορισμένοι από τους
λόγους είναι και οι παρακάτω:
Το ΟΧΙ της Ελλάδας, δια του Πρωθυπουργού της Ιω. Μεταξά, εκφράζοντας την επιθυμία του
συνόλου του Ελληνικού λαού, ήταν το ΟΧΙ της χώρας του πνεύματος, του φωτός, της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας και ελευθερίας, που κατέπληξε την ανθρωπότητα με το σύγχρονο “Μολών Λαβέ”=
ενώ ως νέος Δαυίδ εναντίον του Γολιάθ, έδωσε θάρρος στους τότε συμμάχους να αρνηθούν την
υποταγή στην επερχόμενη λαίλαπα του μαύρου ολοκληρωτισμού.
Αποδείχθηκε, για μια ακόμα φορά ότι οι Έλληνες ενωμένοι κάνουν θαύματα, δίδοντας μεγαλόφρονη
απάντηση στη βία και αλαζονεία του νεοκαίσαρα Μουσολίνι με ιερό πείσμα, θάρρος ακαταγώνιστο
και πνεύμα αυτοθυσίας.
Η Ελλάδα δεν υπέκυψε στην άνανδρη επιβολή και με αυτοπεποίθηση για το δίκαιο του αγώνα της
υπέρ της Εθνικής κυριαρχίας, διακήρυξε στα άλλα έθνη την απόφαση της να πολεμήσει <<υπέρ
βωμών και εστιών>>.
Με τη σθεναρή άμυνα των Ελλήνων στο μέτωπο της
Ηπείρου και με τις επιθετικές ενέργειες τους μέχρι
το Αργυρόκαστρο, τη Χειμάρα και την Κορυτσά η
Ελλάδα δεν επέτρεψε να πραγματοποιήσει ο Ντούτσε
το σχεδιασμένο περίπατο του μέχρι την Αθήνα, διέλυσε
το μύθο περί του αήττητου και της παντοδυναμίας
του Άξονα, αποκάλυψε την τρωτότητα του και
δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις και συνθήκες στις
συμμαχικές δυνάμεις να ενεργήσουν ανάλογα και να
αντιστραφεί υπέρ τους, η όλη εξέλιξη του Δεύτερου
Παγκοσμίου Πολέμου.
Κατάφερε θανάσιμο πλήγμα στον έναν από τους δύο
συνεταίρους του Άξονα, την Ιταλία, η οποία δεν συνήλθε
ποτέ από τις επιπτώσεις της ήττας της στην Β. Ήπειρο.
Καθυστέρησε για περίπου δύο μήνες την επίθεση
εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης, με μοιραία
επακόλουθα, αφού ο φοβερός χειμώνας πρόλαβε τα
Γερμανικά στρατεύματα στα πρόθυρα της Μόσχας, του
Λένινγκραντ, του Στάλινγκραντ και του Καύκασου και
δεν επέτρεψε το αποφασιστικό χτύπημα του Χίτλερ κατά
των Ρώσων. Παράλληλα δίνοντας ο Μουσολίνι όλο το
Έλληνες στρατιώτες στο Αλβανικό μέτωπο
βάρος
στο μέτωπο της Ηπείρου, επέτρεψε στους Άγγλους
γιορτάζουν την Πρωτοχρονιά του 1940
που υποχωρούσαν στην Αίγυπτο, να ενεργήσουν επιθετική
επιστροφή, να σώσουν τη Μέση Ανατολή, να εκκαθαρίσουν
την εστία της Αιθιοπίας και να εδραιωθούν στη Μεσόγειο.
Άσκησε αποφασιστική επίδραση στην αμφιλεγόμενη στάση διαφόρων κρατών, όπως η
Γιουγκοσλαβία που αν και είχε προσχωρήσει στον άξονα υπαναχώρησε, της Ισπανίας και της
Τουρκίας που έμειναν ουδέτερες και τέλος της Γαλλίας του Πεταίν που αρνήθηκε να συνεργαστεί με
τις δυνάμεις του Άξονα κατά της Αγγλίας.
Προκάλεσε εσωτερικές διαμάχες στους φασιστικούς κύκλους της Ρώμης που έφθειραν το
δικτατορικό καθεστώς, μείωσαν την μαχητική ισχύ των Ιταλικών στρατευμάτων, με αποτέλεσμα την
ανατροπή του Μουσολίνι και την έξοδο της Ιταλίας από τον άξονα.
Η Ελλάδα συνέχισε τον αγώνα της και μετά την τριπλή κατοχή της (Γερμανοί-Ιταλοί-Βούλγαροι)
με την ποιοτική και με ειδικό βάρος αντίσταση της κατά του κατακτητή, ώστε σε όλη τη διάρκεια
της η αναμέτρηση των Μεγάλων Δυνάμεων να περιέλθει σε δευτερεύουσα μοίρα και ολόκληρη η
ανθρωπότητα να στρέψει την προσοχή της, με έκπληξη και σεβασμό, στον ασίγαστο αγώνα των
Ελλήνων για το δίκαιο και την Ελευθερία.
Οι Έλληνες μαχητές του Σαράντα, τα παιδιά της Ελλάδας, πολεμώντας στις βαρυχιονισμένες
κορυφές της Πίνδου, απέδειξαν ότι φέρουν αναλλοίωτες από την πάροδο του χρόνου, τις βαθιές
κληρονομικές ρίζες, με κύρια χαρακτηριστικά τα ιδανικά της ελευθερίας, του δικαίου και της
φιλοπατρίας.
Έχουμε λοιπόν το δικαίωμα να υπερηφανευόμαστε για τους προγόνους μας και την ιερή υποχρέωση
να γονατίσουμε με ευλάβεια, στρέφοντας την σκέψη μας προς τη δόξα, τιμή και μνήμη των ηρώων
νεκρών που με το αίμα τους έγραψαν το Βόρειο- ηπειρωτικό Έπος.
Οφείλουμε σαν συνεχιστές του έργου τους, να θυμόμαστε ότι με την ενότητα και την Εθνική
ομοψυχία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία οποιαδήποτε σύγχρονη ασύμμετρη απειλή και
επιβολή για εξασφάλιση της Εθνικής ανεξαρτησίας και της ελευθερίας της πατρίδας μας, ειδικότερα
σήμερα που διερχόμαστε καιρούς χαλεπούς.

«.Ψηλά
πάνω
στο
Λυκοκρέμασμα,
καθώς
μεσημέριαζε και ο ουρανός
καθάριος πια και ολογάλανος,
γελούσε σαν ανοιξιάτικος,
και η φάλαγγα ξετυλιγμένη
στη βουνοκορφή, συνέχιζε τη
γρήγορη πορεία της, αντήχησε
ακόμη ψηλότερα, στο δροσερό
αέρα, ένα βουητό που ολοένα
ζύγωνε και δυνάμωνε. Φτερά
μετάλλινα αστράψανε στον
ήλιο.
Φαντάροι, πυροβολητές και
καβαλλάρηδες, με σηκωμένο
το
βλέμμα,
κοιτούσανε
περίεργοι και ανήσυχοι.
-Τι να είναι τάχα; Δικά μας ή
εχθρικά;
-Έχουνε σταυρό στην ουρά.
ελληνικά είναι!..
-Είναι ιταλικά βομβαρδιστικά, είπε με ήρεμη βεβαιότητα ένας μελαχρινός
νέος.
Στις επωμίδες του είχε τα δυο αστέρια του υπολοχαγού και από την ανοιχτή
χλαίνη του, στο χιτώνιό του επάνω, φαινότανε το σήμα με τα ανοιχτά φτερά
του επίκουρου παρατηρητή.
-Καλυφθήτε όλοι γρήγορα ! Πρόσταξε.
Οι άντρες κάμανε να σκορπίσουν.
-Μη φοβάστε! Φώναξε κάποιος. Προκηρύξεις ρίχνουν.
-Καλυφθήτε! Βομβαρδίζουν! Υψώθηκε επιτακτικότερη η φωνή του
υπολοχαγού.
Τα άσπρα πραματάκια που, σα φυλλαράκια χαρτί, είχαν αιωρηθή για μια
στιγμή κάτω από το αεροπλάνα, χαθήκανε ξαφνικά από το μάτι. Ένας
στριγγός ήχος ξέσκισε τον αέρα κι έπειτα το βουνό δονήθηκε από τις
εκρήξεις. Πέρα από τη στράτα, στην απότομη πλαγιά, οι βόμβες σκάσανε,
ταράζοντας τους αντίλαλους ως τη Στρούντζα και το Τάλιαρο. Μέσα στα
δέντρα και στους ψηλούς θάμνους είχανε σκορπίσει τώρα αξιωματικοί και
στρατιώτες. Οι καβαλλάρηδες τραβούσανε τ’ άλογά τους και οι πυροβολητές
τα μουλάρια τους, για να τα καλύψουν.
Στο μονοπάτι επάνω έστεκε μόνος ο υπολοχαγός, με το βλέμμα στυλωμένο
στα τρία αεροπλάνα, που απομακρύνονταν προς την ανατολή. Θα
ξαναγυρίζανε τάχα να ρίξουνε κι άλλες βόμβες, να πυροβολήσουν; Ή
μήπως είχαν άλλη αποστολή, σπουδαιότερη αλλού; Ο νεαρός αξιωματικός
δεν έλεγε να ξεκολλήσει το βλέμμα από τα τρία σημάδια, που σβήνανε
τώρα, χάνονταν στον ορίζοντα.
Από τα Δωδεκάνησα, από τη Χάλκη και τη Ρόδο, είχε χρειαστεί να
κάμει πολύ δρόμο για να αντικρύσει πάλι τον εχθρό, το μισητό τύραννο.
Δώδεκα χρόνια είχε βαστάξει η πορεία για να φτάσει ο Αλέκος Διάκος
από την ηλιολουσμένη και ήμερη και σκλαβωμένη πατρίδα στην άγρια
Πίνδο, που τολμούσε τώρα να την πατήσει ο Ιταλός. Από ψηλά, πάλι στα
σίγουρα, ο εχθρός του έδινε το πρώτο χτύπημα. Όμως, η μεγάλη στιγμή της
ανταποδόσεως δεν μπορούσε, βέβαια, να βρίσκεται μακρυά.
Και ήταν, αλήθεια, πολύ κοντά η μεγάλη αυτή στιγμή, που η μοίρα του
Διάκου την ήθελε λαμπρή και δοξασμένη, στιγμή αποθεώσεως..
».Η στράτα που ανεβάζει από τη Ζούζουλη στη Τσούκα, μόλις βγει από
το χωριό, χώνεται σε μια δασωμένη ρεματιά και την ακολουθεί ως
μισή ώρα δρόμο, μέχρις ένα εικονοστάσι, όπου φτάνεις ύστερα από μια
δύσκολη ανηφοριά. Απ΄ εκεί συνεχίζεις, σκαρφαλώνοντας σε πλαγιές και
ξαναπέφτοντας μέσα σε ρεματιές ως ένα διάσελο, που το περνάς αφήνοντας
αριστερά σου και σε μικρή απόσταση τη ράχη Τσούκα, για να τραβήξεις πια
κατά τη Φούρκα.
Στο εικονοστάσι ο υπολοχαγός Αλέκος Διάκος, διοικητής του 2 ου λόχου
του 1/4, είχε στήσει τις προφυλακές του, κρατώντας πιο πίσω, μέσα στη
ρεματιά, το λόχο ολόκληρο. Το παγερό σκοτάδι εκεί μέσα έκανε και τα
κόκαλα ακόμα να αναριγούν.
- Ν’ ανάψουμε φωτιές, κύριε υπολοχαγέ, είχανε ρωτήσει δειλά οι φαντάροι.
Φωτιές; Οι κανονισμοί το απαγόρευαν. Σε κάθε στιγμή μπορούσε να
παρουσιασθεί ο εχθρός και οι φωτιές ήταν ενδεχόμενο να προδώσουνε τις
θέσεις των τμημάτων. Η ρεματιά όμως ήτανε βαθιά. Και το ρουμάνι που
τη γέμιζε πυκνό ούτε ανταύγεια θ’ άφηνε να περάσει. Εξάλλου, ολόκληρη
νύχτα μέσα σε τέτοια παγωνιά θ’ αχρήστευε το λόχο.
- Ανάψτε όσες φωτιές θέλετε, απάντησε ο Διάκος.
.Ήτανε μεσάνυχτα περασμένα. Γερμένοι γύρω από τις φωτιές οι φαντάροι
κοιμόνταν. Μόνο ο ρόγχος της ρεματιάς και κάπου-κάπου μακρυά, το
σκούξιμο κανενός αγριμιού ταράζανε τη σιωπή.
Καθισμένος ανάμεσα στους κοιμισμένους στρατιώτες του, κοντά σε μιαν
από τις φωτιές, με το βλέμμα χαμένο στη φλόγα που τρεμόπαιζε, ο Διάκος
αγρυπνούσε.. Σε λίγες ώρες, σε λίγα λεπτά ίσως, μια άλλη φωτιά θ’ άναβε.
Χρόνια τώρα, από μικρό παιδί, προς αυτή βάδιζε. Ποιος ξέρει, μπορεί να
ήτανε και το τέρμα του ταξιδιού. Θα έπρεπε όμως να είναι ωραίο το τέρμα.
Η φλόγα μπροστά του πέταξε μια μεγάλη διπλή γλώσσα που άνοιξε σαν
αυλαία. Η στυλωμένη ματιά του είδε, σαν μέσα σε κρυστάλλινη μαγική
σφαίρα, το νησάκι δίπλα στη Ρόδο ν’ ασπροβολάει στον ήλιο της Μεσογείου,
αγκαλιασμένο από τα γαλανά νερά. Εκεί στη Χάλκη, πριν από εικοσιεννιά
χρόνια είχε αρχίσει το ταξίδι.
Όλα εκεί κάτω ήτανε λευκά και γαλανά. Σαν τη Σημαία - την Ελληνική
Σημαία. Όλα εκεί κάτω τα είχανε κάμει οι Θεοί ελληνικά. Κι όμως, τόσα
χρόνια - τόσα χρόνια! - η καταχνιά της σκλαβιάς πάσχιζε να σβήσει μέσα
στις ψυχές τ’ άχραντα χρώματα. Το λευκό και το γαλάζιο.
Η μνήμη λοξοδρόμησε λίγο κι αμέσως μια άλλη σημαία έκαμε να ξετυλιχθεί
και να ανεμίσει ανάμεσα στις πύρινες γλώσσες που ξάφνου ξανασήκωνε
η φωτιά. Ήτανε στη Ρόδο. Κι αυτός ήτανε μαθητής στο Βενετόκλειο
Γυμνάσιο. Ένα πρωινό, το σχολείο είχε γεμίσει από Καραμπινιέρους, που
φωνάζανε και χειρονομούσαν.

(Συνέχεια στη σελίδες 14 & 19)

5 Γνώμη

Πούτιν:
Η επιστροφή του Συνεχείς επιχειρήσεις κατά Κούρδων
5 Γνώμη
στηΝέα
νοτιοανατολική
Τουρκία
Η μεγάλη παρέλαση
την 25η ποτέ
Μαρτίου στη
Υόρκη
τσάρου
που δενγιαέφυγε
Κλιμακώνεται η εμπόλεμη κατάσταση Κεντρικό
σύνθημα
της παρέλασης ήταν
Ο Ντάνιελ Τρέισμαν,
καθηγητής
πολιτικών
Νεκροί δύο τούρκοι στρατιώτες
«Επισκεφθείτε
την Ελλάδα»
επιστημών στο Πανεπιστήμιο
της Καλιφόρνιας
και
συγγραφέας βιβλίων για τη σύγχρονη Ρωσία, μιλάει

Νέα Υόρκη Κυριακή
27 Μαρτίου 2011στο
Αντώνης
Ανακέφαλος
αποκλειστικά
«Βήμα»

Οι ομογενείς
πλήρωσαν
την παρέλαση!
Στη Νέα Υόρκη, εδώ και πολλές
δεκαετίες, οι Ομογενείς μας για να
την τιμήσουν την Επέτειο της Εθνικής
μας Ανεξαρτησίας, διοργανώνουν
κάθε χρόνο σειρά εκδηλώσεων, με
κορυφαία όλων την παρέλαση επί
της 5ης Λεωφόρου, στο κέντρο του
Μανχάτταν

είναι να δείξουμε πως ο Ελληνισμός
έχει μέλλον, εύχομαι του χρόνου
να μην υπάρχει το σύνθημα “ΔΕΝ
ΞΕΧΝΩ” αλλά το “ΕΙΜΑΣΤΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ” Ο Ελληνισμός έχει
μέλλον και θα τους το αποδείξουμε
ενωμένοι».

Η
τελευταία
πανομογενειακή
συγκέντρωση πριν την παρέλαση
της Κυριακής στην 5η λεωφόρο,
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:
“TO
πραγματοποιήθηκε01/10/2011
την Πέμπτη
στοBHMA”
Σταθάκειο κέντρο της Ομοσπονδίας
«Η
σχεδιαζόμενη
«επιστροφή»
του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο δεν
Ελληνικών
Σωματείων
Μείζονος
ήταν
έκπληξη για κανέναν. Ούτε μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε
Νέαςβέβαια
Υόρκης.
επιστροφή,
αφούαυτή
ο Πούτιν
δεν έφυγε ποτέ. Στα τρισήμισι χρόνια της
Στη εκδήλωση
παρευρέθηκε
προεδρίας
του Μεντβέντεφ,
ο Πούτιν ήταν πρωθυπουργός και κινούσε τα
εκπροσωπώντας
το
Ελληνικό
νήματα
για όλες τις
αποφάσεις. Το παιχνίδι με τις μουσικές
Κοινοβούλιο
ο σημαντικές
Αλέξανδρος
καρέκλες
έχει στόχο ναο δώσει
την ψευδαίσθηση της αλλαγής χωρίς
Χρυσανθακόπουλος,
οποίος
να
αλλάζει τίποτα
σημαντικό στη δομή της εξουσίας» λέει μιλώντας
χαιρετίζοντας
τους παρευρισκομένους
αποκλειστικά
o Ντάνιελ Τρέισμαν, καθηγητής πολιτικών
είπε πως ώς στο
μέλος«Βήμα»
της Επιτροπής
επιστημών
Πανεπιστήμιο
της Καλιφόρνιας στο Λος Αντζελες και
Αποδήμου στο
Ελληνισμού,
λειτουργεί
συγγραφέας
του βιβλίου
«Η επιστροφή:
Το ταξίδι της Ρωσίας από τον
με υπερκομματικό
πνεύμα
χωρίς
Γκορμπατσόφ
Μεντβέντεφ»
(«The Return: Russia’s Journey from
αντιπαλότητες.στον
«Θέλουμε
να έχουμε
συνεχή επαφή
με τον απόδημο
Gorbachev
to Medvedev»).
ελληνισμό»,
είπετιςστον
χαιρετισμό
«Το
παιχνίδι με
μουσικές
καρέκλες ανάμεσα στον Πούτιν και τον
του. «Βρισκόμαστε
στηνναχειρότερη
Μεντβέντεφ
έχει στόχο
δώσει την ψευδαίσθηση της αλλαγής χωρίς
ιστορική
μας στιγμή, βαλλόμαστε
στην
πραγματικότητα
να αλλάζει τίποτα σημαντικό στη δομή της
από δικά συνεχίζει
μας λάθη
κυρίως, από
εξουσίας»
ο καθηγητής
Τρέισμαν.
λάθος χειρισμούς στην οικονομία, Οι ομογενειακές οργανώσεις σε
απόπροοπτική
σπατάλες, άλλων
αλλά και
παγίδες
«Η
έξιαπό
- ή ίσως
δώδεκα
- ετών
εξουσίας
του Πούτιν
στο
Νεα
Υόρκη
και Φλόριντα
ανέλαβαν
που
έστησε
το
διεθνές
τοκογλυφικό
ανώτατο αξίωμα έχει προκαλέσει μια προβλέψιμη
έκρηξητων
κατακραυγής
τελικά τα έξοδα
δεξιώσεων
σύστημα»
είπε χαρακτηριστικά.
από
τους πολλούς
επικριτές του στη για
Δύση,
τηνκάποιοι
επέτειο από
της τους
25ης οποίους
Μαρτίου
Στον χαιρετισμό
του ο συνπρόεδρος
αρέσκονταν
να φαντάζονται
ότι ο Μεντβέντεφ
ήταν
ένας “φιλελεύθερος
1821 που
διοργανώνουν
τα εκεί
της ντουλάπας”,
επιτροπής που
παρελάσεως
κ. για τα πολιτικά δικαιώματα και
της
μαχόταν κρυφά
Κρίστοφερ
«Αυτή Κάποιοι
τη στιγμή
την
ανοιχτή είπε
πολιτική.
έχουν προβλέψει εντατικοποίηση της
που βάλλεται η Ελλάδα, εμείς ως
καταστολής».
Αμερικανοί και Ελληνοαμερικανοί
πρέπειπραγματικότητα,
να δείξουμε τον καλύτερό
μας
Στην
με δεδομένη
τη βαθιά εμπλοκή του Πούτιν
εαυτό».
στη λήψη αποφάσεων τα τελευταία χρόνια, η αλλαγή θέσεων ανάμεσα

στους δύο ισχυρούς άνδρες της Ρωσίας δεν πρόκειται να αλλάξει πολλά.
Στην ήλπισαν
πανομογενειακή
συνεδρίαση
«Οσοι
σε ένα δραματικό
άνοιγμα πολιτικής στη δεύτερη θητεία
παραβρέθηκαν
και
οι
Μεντβέντεφ, αντιμετωπίζουνΓενικοί
την δύσκολη δουλειά να εξηγήσουν γιατί
Πρόξενοι
και Είναι
της σαφές ότι ο Πούτιν ενέκρινε την
δεν
συνέβη της
ποτέΕλλάδας
κάτι τέτοιο.
Κύπρου. Στον
χαιρετισμότωντης
η
επιχείρηση
αναθέρμανσης
σχέσεων
με τη Δύση - το λεγόμενο κουμπί
Γενική
Πρόξενος
της
Ελλάδας
στην
“επανεκκίνησης”. Ετσι, εκτός και αν οι δυτικοί ηγέτες αποφασίσουν να
Νέατιμωρήσουν
Υόρκη, κ. επειδή
Μπαλτάεπιστρέφει
είπε: «Η στο Κρεμλίνο, δεν υπάρχει λόγος να
τον
Ελλάδα πολεμά. Οι Έλληνες δεν το
πιστέψουμε ότι αυτή η πολιτική θα αντιστραφεί» εξηγεί ο αμερικανός
βάζουν κάτω. Πρέπει την Κυριακή
πανεπιστημιακός.
να είμαστε όλοι στην 5η Λεωφόρο.
Δεν μπορούμε να αφήνουμε τους
Και καταλήγει: «Η μεγάλη πρόκληση για τη Ρωσία στα επόμενα χρόνια
Ιρλανδούς να μας εντυπωσιάζουν με
- όπως αναγνωρίζουν τόσο ο Πούτιν όσο και ο Μεντβέντεφ - είναι η
την δική τους παρέλαση» κατέληξε.
προξενεία.
Η Γιαδεινή
διαχείριση της οικονομίας της χώρας ελληνικά
σε πολύ δύσκολες
εποχές.
να
Με τη σειρά της η Γενική Πρόξενος οικονομική κατάσταση της Ελλάδας
προασπίσουν τον πληθυσμό από τον πόνο
της παγκόσμιας οικονομικής
της Κύπρου κ. Κούλα Σοφιανού είχε αναγκάσει πέρσι το υπουργείο
κρίσης στη διάρκεια των δύο τελευταίων
ετών, αύξησαν τις δημόσιες
χαιρετώντας τους παρευρισκομένους Εξωτερικών να καταργήσει τις
δαπάνες από το 34 ως το 39% του ΑΕΠ».
είπε πως «το μήνυμα της Κυριακής δεξιώσεις-εκδηλώσεις για την εθνική

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 30/09/2011 “TO BHMA”
Αγκυρα, Τουρκία
Τουλάχιστον δύο τούρκοι στρατιώτες
σκοτώθηκαν σε ενέδρα Κούρδων
ενόπλων, την ώρα που σε όλη την
νοτιοανατολική Τουρκία έχουν ενταθεί
οι συγκρούσεις και κλιμακώνονται
οι στρατιωτικές εκκαθαριστικές
επιχειρήσεις.
Οι Κούρδοι αντάρτες τοποθέτησαν
νάρκη σε δρόμο στην επαρχία
μας
επέτειο.
Σιρνάκ
από όπου διερχόταν φάλαγγα
Ενας τούρκος στρατιώτης περνάει μπροστά από
Ηστρατιωτικών
απόφαση αυτή είχε
δυσαρεστήσει
οχημάτων
αργά το
ένοπλο κούρδο βοσκό σε περιοχή της νοτιοανατολικής
χιλιάδες
ομογενείς
που
βράδυ της Πέμπτης. Στη συνέχεια
προθυμοποιήθηκαν,
μέσω
των
Τουρκίας (AP Photo/Ibrahim Usta)
άνοιξαν πυρτους
και ακολούθησε
ανταλλαγή
οργανώσεων
στις ΗΠΑ, να
πυροβολισμών
σκοτώνοντας τρία άτομα.
αναλάβουν
εκείνοικαι
τα ανθρωποκυνηγητό,
έξοδα τόσο
Πέντεπρεσβεία
στρατιώτες
από την έκρηξη, σύμφωνα με επίσημες αναφορές, ενώ δύο
στην
της τραυματίστηκαν
χώρας στην
Ουάσιγκτον
και στα
από αυτούς όσο
υπέκυψαν
στα κατά
τραύματα τους. Πάντως, όπως υποστηρίζουν οι Κούρδοι, οι νεκροί
στρατιώτες είναι τρεις και οι τραυματίες πέντε.
Εν τω μεταξύ σε επαρχίες της νοτιοανατολικής Τουρκίας συνεχίζονται οι επιχειρήσεις του
στρατού κατά των Κούρδων ανταρτών.
Η στρατοχωροφυλακή διέταξε την Παρασκευή την υποχρεωτική και άμεση εκκένωση
τεσσάρων χωριών στο όρος Κάτο που βρίσκεται στην επαρχία Χακάρι. Η επίσημη δικαιολογία
είναι η προστασία των αμάχων από τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Στην περιοχή έχουν μετακινηθεί δεκάδες θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς στρατιωτών.
Από τα μέσα του καλοκαιριού οι τουρκικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει επιχειρήσεις κατά των
Κούρδων ανταρτών οι οποίοι την ίδια ώρα εξακολουθούν να πραγματοποιούν αιφνιδιαστικά
επιθέσεις. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη χωρίς να λείπουν τα περιστατικά αψυχολόγητης
βίας.
Στην επαρχία Μπινγκέλ στρατιώτες πυροβόλησαν και τραυμάτισαν βαριά 30χρονη γυναίκα
μητέρα επτά παιδιών επειδή δεν σταμάτησε το αυτοκίνητό της όταν της το ζήτησαν. Η
MACDONALD
(1974) ltd
κουρδικής καταγωγής γυναίκα δεν γνώριζε τουρκικά. Προ ημερών,
σε ένα άλλο REALTY
περιστατικό
2105
West
38th
Avenue,
Vancouver,
έγκυοςπροξενεία
οκτώ μηνών
τόπους
μας. σκοτώθηκε
Το αίτημα από πυρά τούρκων στρατιωτών, όπως καταγγέλλουν
B.C., V6M 1R8
αυτό
δεν έγινε τότε
αποδεκτό.
φιλοκουρδικά
μέσα.
Φέτος, στην εγκύκλιο που έστειλε
το υπουργείο Εξωτερικών, με
ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 2011,

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ
Θα σε ξανάβρω με κεσέδες..
TANIA OIKONOMOY
παρουσιάζουμε:
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αναρτήθηκε από τον/την olympiada
στο Σεπτεμβρίου 3, 2011

Θα σε ξανάβρω με κεσέδες……
604-264-6633
ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Μόνο να τρέχεις για κονόμα,
χωρίς δουλειά
με καθισιό,
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ
ΤΗΝ
ΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
μια Μερσεντές τα όνειρά σου,
3η του Σεπτέμβρη σήμερα…ΕπέτειοςΕΜΠΕΙΡΗ
ίδρυσης
ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ
στη Μύκονο με φουσκωτό.
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ένα ιστορικό στέλεχος
Θα σε ξανάβρω με κεσέδες,
του, κάνοντας μια μικρή ανασκόπηση των
Tel: 604-263-1911 (24 Hours) Fax: 604-266-3514
τρεις του Σεπτέμβρη να περνάς,
πεπραγμένων του “κινήματος” τα τελευταία 30
γιαούρτια πρόβεια και καφέδες,
χρόνια είχε πει:
Ç ÔÜíéá Ïéêïíüìïõ
óôïõò áîéüôéìïõò
βροχήåý÷åôáé
θα σου ‘ρχονται
μεμιάς. ðåëÜôåò ôçò,
“Σπαταλήσαμε την πρώτη τετραετία για óõããåíåßò, ößëïõò êáé óå üëç ôçí ÏìïãÝíåéá
Της κρίσης το στενό γεφύρι
να βγάλουμε γκόμενες, την δεύτερη για να
θα το περάσουμε μαζί;
βγάλουμε λεφτά και την τρίτη για να πάμε
εγώ θα λέω ασιχτίρι,
φυλακή…“
κι εσύ με γιοτ στην Κορσική.
Θα σε ξανάβρω με κεσέδες,
Επειδή το τραγούδι «Θα σε ξανάβρω στους
τρεις του Σεπτέμβρη να περνάς,
μπαξέδες»
πλέον και
να χρησιμοποιεί
προς
όλες δεν
τις μπορεί
διπλωματικές
εσύ να αδειάζεις τους μπουφέδες,
έμμισθες
προξενικές
αρχές, με θέμα
το ΠαΣοΚ
στις κομματικές
του συγκεντρώσεις
και να μας λες πως κυβερνάς….
«Εορτασμός
εθνικής
επετείου από
αποφασίσαμε
να δημιουργήσουμε
κάτι
αντίστοιχο που να εμπνέει στο μέλλον
(Συνέχεια στη σελίδα 12)
Μάριος Ιορδανίδης
τους αγώνες του «κινήματος» και σας το

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ

6 Γνώμη

Κεφτεδάκια με
κολοκυθάκια, καρότα
και φορμαέλα

Κοκκινιστό μοσχάρι με μελιτζάνες
Οταν το κρέας «παντρεύεται» με μελιτζάνες και
περιχύνεται με φρέσκια σάλτσα ντομάτας, το
αποτέλεσμα είναι απογειωτικό!
YΛΙΚΑ
► 1 κιλό μοσχάρι κιλότο κομμένο σε μέτριους
κύβους
► 1 κιλό μελιτζανες τσακώνικες
► 1/2 κιλό ντομάτες ώριμες και περασμένες απο
το τρίφτη
► 1 κ.γ. κοφτό ζάχαρη
► 150 ml ελαιόλαδο
► 1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
► 1 σκελίδα σκόρδο
► λίγο μπαχάρι
► 2 κ.σ. πελτέ ντομάτας
► αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για 25 κεφτεδάκια

ΥΛΙΚΑ
* 2 μεγάλα τριμμένα κολοκυθάκια
* 2 μεγάλα τριμμένα καρότα
* ½ φλιτζάνι αλεύρι
* 1 αβγό
* 1 κρόκος
* 2 κουτ. σούπας ψιλοκομμένος
άνηθος
* 1 κουτ. σούπας ψιλοκομμένη
φρέσκια μαντζουράνα ή 1 κουτ.
γλυκού ξερή
* 150 γρ. τριμμένη φορμαέλα
* αλάτι
* πιπέρι
* σπορέλαιο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Πλένουμε τις μελιτζάνες και τις αφήνουμε με
λίγο αλάτι να ξεπικρίσουν. Σε μια κατσαρόλα
τσιγαρίζουμε το κρέας με 50 ml ελαιόλαδο,
προσθέτουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο.
Μόλις τσιγαριστεί το μοσχάρι απο όλες τις
πλευρές προσθέτουμε το χυμό ντομάτας, το
πελτέ, τη ζάχαρη και νερό μέχρι να το σκεπάσει.
Προσθέτουμε το μπαχάρι, το πιπέρι, χαμηλώνουμε
τη φωτιά και αφήνουμε να σιγοψηθεί. Εν τω
μεταξύ ξεπλένουμε τις μελιτζάνες, τις σκουπίζουμε
καλά, τις κόβουμε κομμάτια πάχους 4 εκατοστών,
τις αλείφουμε με λάδι και τις ψήνουμε στο
γκρίλ του φούρνου μέχρι να μαλακώσουν λίγο.
Αν θέλετε μπορείτε να τις τηγανίσετε αν και με
την εναλλακτική του φούρνου, χρησιμοποιείτε
λιγότερο λάδι. Λίγο πριν το μοσχάρι ψηθεί
(υπολογίστε ενα δεκάλεπτο) προσθέτουμε στη
κατσαρόλα τις μελιτζάνες (τακτικά, στη μια
πλευρά το κρέας, στην άλλη οι μελιτζάνες!).
Στο σερβίρισμα, μπορείτε επίσης να “τυλίξετε”
το κρέας μέσα σε κάθε ροδέλα μελιτζάνας.
Απολαύστε το πιάτο ζεστό, αλλά και κρύο και
συνοδέψτε με ρύζι ή πατάτες τηγανιτές και
σαλάτα.

Βάλτε τα κολοκυθάκια και τα καρότα
σε ένα σουρωτήρι, αλατίστε τα και
αφήστε τα για μισή ώρα. Πιέστε
τα μετά για να στραγγίσουν από τα
υγρά τους και βάλτε τα σε ένα μπολ.
Προσθέστε το αλεύρι, το αβγό, τον
κρόκο, τον άνηθο, τη μαντζουράνα
και τη φορμαέλα. Πασπαλίστε
με λίγο πιπέρι και ανακατέψτε
το μείγμα. Αν είναι πολύ υγρό,
προσθέστε 2-3 κουταλιές αλεύρι και
ανακατέψτε. Βρέξτε με λίγο λάδι τα
χέρια σας και πλάστε τα κεφτεδάκια.
Τηγανίστε τα στο σπορέλαιο και
βγάλτε τα σε απορροφητικό χαρτί για
να στραγγίσουν πριν τα σερβίρετε.
Συνοδέψτε με γιαούρτι χτυπημένο
με λίγο λάδι, αλάτι και μπούκοβο.

Σκορδομακάρονα
Η νοστιμιά βρίσκεται πολλές φορές στις πιο απλές συνταγές.
Απολαύστε σκορδομακάρονα, που γίνονται πανεύκολα, με ελάχιστα
υλικά, ό,τι πρέπει για το καλοκαιράκι!
ΥΛΙΚΑ
► 6-8 μεγάλες σκελίδες σκόρδο ολόκληρες ή στην πρέσα
► 1/2 κ.γ. αλάτι
► 6 κ.σ. ελαιόλαδο
► 3 κ.σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο
► 2 κ.γ. χυμό λεμονιού
► 1/4 κ.γ. πάπρικα γλυκιά
► παρμεζάνα ή κεφαλοτύρι για το πασπάλισμα
► 1 πακέτο μακαρόνια βρασμένα σε άφθονο νερό με 1 κ.σ. ελαιόλαδο
και 1 κ.σ. αλάτι
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σοτάρουμε σε ευρύχωρο σκεύος τις 5-7 από τις σκελίδες του σκόρδου
(ολόκληρες ή περασμένες από την πρέσα,όπως μας αρέσει) σε 3
κουταλιές από το ελαιόλαδο και το 1/2 κ.γ. αλάτι.
Όταν πάρει χρώμα το σκορδάκι κατεβάζουμε το σκεύος από τη φωτιά
(αν έχουμε βάλει ολόκληρο το σκόρδο το αφαιρούμε και κρατάμε το
αρωματισμένο λάδι).
Βράζουμε τα μακαρόνια μας στο νερό με το λάδι και το αλάτι.
Τα σουρώνουμε και κρατάμε 3/4 κούπας από το νερό τους. Βάζουμε τα
μακαρόνια στην κατσαρόλα με το αρωματισμένο λάδι. Προσθέτουμε
το μαϊντανό,το χυμό λεμόνι,την πάπρικα,τις άλλες 3 κ.σ. ελαιόλαδο
(ωμό) και την τελευταία σκελίδα σκόρδο περασμένη από την πρέσα.
Τέλος,προσθέτουμε 1/2 κούπας από το νερό των μακαρονιών που
έχουμε κρατήσει. Ανακατεύουμε τα μακαρόνια καλά,χωρίς να τα
ταλαιπωρήσουμε.
Αν χρειαστεί,προσθέτουμε λίγο ακόμη από το νερό των μακαρονιών.
Σερβίρουμε αμέσως,πασπαλισμένα με μπόλικο τυράκι της επιλογής
μας.
Απλά υπέροχα!

Συνταγές και food styling: Βαγγέλης
Δρίσκας Φωτογραφίες: Ανδρέας
Ευσταθίου

Παγωτογιαούρτι ή
γιαουρτοπαγωτό!
Θέλετε να ξεγελάσετε τον εαυτό σας
για παγωτό; Θέλετε να ξεγελάσετε
τα μικρά
σας να φάνε
γιαούρτι;
Δοκιμάστε
το παγωτόγλειφιτζούρι! Εύκολο και δροσερό,
χωρίς πολλές θερμίδες για να μην
έχετε και τύψεις, θα αρέσει σε
μικρούς και μεγάλους.

ΥΛΙΚΑ
► 200γρ. γιαούρτι στραγγιστό
2%
► 150γρ. μασκαρπόνε
► 30γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
► μαρμελάδα φράουλα όση
θέλουμε(αν έχουμε χωρίς
ζάχαρη, ακόμα καλύτερα)
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ανακατεύουμε με τον αυγοδάρτη
το γιαούρτι,μασκαρπόνε και ζάχαρη
και μετά ρίχνουμε κουταλιές από τη
μαρμελάδα και ανακατεύουμε με
πιρούνι να κάνει σχέδια.
Γεμίζουμε μικρά πλαστικά
ποτηράκια. Τοποθετούμε στην
κατάψυξη και μετά από λίγη
ώρα που θα έχει πήξει ελαφρά,
ξαναβγάζουμε για να βάλουμε
ένα ξυλάκι ή καλαμάκι ώστε να
στερεωθεί καλά και ξαναβάζουμε
κατάψυξη. Όταν θα έχουν παγώσει
αφαιρούμε τα κυπελάκια.
(Tip: Για να βγάλουμε πιο εύκολα
τα κυπελάκια, κάνουμε μικρές
ψαλιδιές στο πάνω μέρος του
ποτηριού ώστε μετά να μπορούμε
να το τραβήξουμε πιο εύκολα.)

Rickard’s Beer-Butt Turkey
(NC)—Hosting the Thanksgiving feast this year? Why not free up the
oven for freshly baked pies and use the grill to roast a beer-butt turkey.
Inspired by the flavours of fall, this recipe is made with Rickard’s Dark,
an English-style porter with a hint of Canadian maple syrup.
Ingredients:
• 1 whole 8 pound turkey
• 1/4 cup vegetable oil
• 1/4 cup Cajun seasoning
• 1/4 cup salt and pepper (equal parts)
• 1 Rickard’s Dark tall boy can
Tools:
• Grill with full tank of gas / propane
• Meat thermometer
Preparation:
1 Preheat barbecue on high.
2 Remove neck and giblets. Rinse turkey inside and out then pat dry with
paper towels. Rub the turkey lightly with oil, then inside and out with
salt, pepper and Cajun seasoning.
3 Open your Rickard’s Dark and place on a solid surface. Grabbing a
turkey leg in each hand, plunk the bird ‘cavity’ over the beer can. Cover
tips of drumsticks with foil to avoid burning. Insert digital thermometer
into the thigh of the turkey.
4 Turn one side of the barbecue burner completely off and the other side
to a medium-high heat. Place the Rickard’s Dark beer-butt turkey on the
side of the grill that is turned off so it is cooked by indirect heat. Balance
the bird on the grill with its two legs acting as support.
5 Close the lid and grill over medium indirect heat for approximately 1
1/4 hours, or until the internal temperature reaches 170° F (77 °C) in the
breast area and 180 °F (83 °C) in the thickest part of the thigh.
6 Carefully remove from grill, cover and let rest for 12-15 minutes before
removing the Rickard’s Dark can. Be careful not to spill, contents will be
hot. Carve turkey and serve immediately.
www.newscanada.com

Chef Lynn Crawford’s Thanksgiving feast celebrates the best of Canadian food and wine
(NC)—When planning her Thanksgiving menu, Canadian chef Lynn
Crawford, host of the Food Network show “Pitchin’ In”, likes to keep it
close to home. Crawford passionately seeks out the best that Canadian
farmers have to offer. Her local love affair also extends to the grapegrowing wine producers of Niagara-on-the-lake and the Okanagan
Valley. She found particular inspiration for this year’s Thanksgiving feast
when visiting the Inniskillin vineyard, the original estate winery that has
been producing premium wines from premium grapes for over 35 years.
“There is such a rich history at Inniskillin, which began with the founding fathers of Canadian Wine, Karl Kaiser and Donald Ziraldo obtaining
the first license since prohibition in 1975,” says Crawford. “It reminded
me that when we are celebrating a harvest season and building a menu
that celebrates local ingredients, food isn’t the only consideration. Wine
selection is an integral part of the mix.”
Crawford worked with Inniskillin’s Winemaker Bruce Nicholson and
Chef David Penny to create the following food and wine pairing that
celebrates the best we have to offer in Canada this harvest season.
For more information about Inniskillin wines, please visit www.innikillin.com.
Lynn Crawford’s Berkshire Pork Chops with Apple Thyme Chutney
Wine Pairing: Inniskillin VQA Unoaked Chardonnay
Serves 4
• 4 boneless center-cut pork chops, cut 1 1/2 ” thick
• 3 tbsp butter
• 2 garlic cloves, crushed
• 2 sprigs thyme
• 1 large onion, diced
• 4 green apples peeled, cored, and cut into 1/2” dice
• 2 tbsp brown sugar
• 1/4 cup cider vinegar
• 1 tsp thyme, chopped
• 1 tbsp grainy mustard
• Salt and pepper
Preheat oven to 375* F. Heat 2 tablespoons olive oil in an ovenproof pan
over medium-high heat. Season pork chops with salt and pepper. Sear
chops on both sides until golden brown, about 2 minutes per side. Add
the butter, garlic and thyme to the pan. Baste the chops with the butter
then finish roasting in the oven for 8-10 minutes.
Meanwhile, in a pan, heat remaining 1 tablespoon of butter over medium
heat. Add the onions and cook until caramelized, about 8 minutes. Add
the apples, brown sugar, vinegar, chopped thyme and mustard. Stir well
to combine and cook for about 3 minutes until the apples have softened.
Season with salt and pepper. Serve chutney over pork chops.
www.newscanada.com
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Careless drivers on Halloween
are the scariest monsters
(NC)—Trick-or-treaters, beware. The scariest place to be on Halloween isn’t a cemetery or haunted house: it’s on the road with an
impaired or distracted driver. Safety experts warn that with so many
children outside in the dark and many adults attending parties, the
consequences of careless driving are even more severe.

Foster families open hearts, homes
By Mary McNeil
Minister of Children and Family
Development
Sept. 30, 2011
This October marks the 21st year of
celebrating Foster Family Month in
British Columbia - an important
chance to honour the incredible
work of
foster families across the province.
Every child and teen is unique and
everyone needs, and deserves, a safe
and welcoming home. Foster families take on one of society’s most
important jobs - caring for children
and youth at a time when they need
it the most.
To all the foster parents and families
in British Columbia, I want to
extend our profound thanks. Your
love and care give children and
youth
in difficult situations the support
they need to develop into strong,
confident adults. It truly takes someone special to be a foster parent.

“Halloween is really the perfect storm,” says Karen Benner, spokesperson for Allstate Insurance Company of Canada. “You have low
light conditions, large groups of excited children in the street, adults
who have been celebrating and drivers who may not be paying full
attention.” Benner’s fears are not unfounded: recent statistics show
that 80 per cent of car collisions are caused by distracted drivers, and
20 per cent of traffic fatalities among children occurred after they ran
into the street.
According to MADD Canada, four Canadians are killed and 190 are
injured each day in impaired driving crashes. “These actions, and
their tragic consequences, are 100 per cent preventable,” says Denise
Dubyk, national president of MADD Canada.
“If you’re hosting a party, provide options for safe travel home
directly on the party invitations: public transit, taxi services or having a dedicated designated driver for guests are great options,” says
Dubyk. “As a guest, make your feelings about impaired driving
known—friends don’t let friends drink and drive.”
Parents can help keep their trick-or-treaters safe this Halloween by
ensuring they are visible to drivers. Allstate Canada offers these
safety tips from goodhandsadvice.ca:
• Bring a flashlight with you;
• Make sure Halloween costumes and masks don’t obstruct your
child’s vision;
• Stick reflective tape to shoes, gloves, costumes and candy bags;
• Stay close to your kids at all times and keep clear of the road.
www.newscanada.com

Every day across British Columbia,
around 3,300 foster families open
their hearts and their homes to about
5,900 vulnerable children and
youth. However, B.C., like so many
other jurisdictions in the world,
always needs more foster families of
all cultural, social and ethnic
backgrounds. Anyone 19 years or
older can make the decision to open
their home to a child or youth in
need of care. The most important
qualifications for a foster parent are
a strong desire to make a
positive difference in a child’s life,
and a commitment to provide a
safe, nurturing, stable home for children when they are not able to live
with their family. I encourage anyone interested in becoming a foster
parent to call the Foster Line at
1-800-663-9999.
Foster parents bring different life
experiences to their role and have
different reasons for doing the work
they do. But from Agassiz to Atlin,
and Kimberley to Kitwanga, B.C.
foster parents all have one thing in
common - they are ordinary citizens
engaged in extraordinary acts of
kindness.
The B.C. government supports a
continuum of services that help
children
and youth who are separated from

their families through the different
challenges and stages of life, but it
is truly foster families who make
the difference, by providing them
with a safe, nurturing place to live.
In doing so, foster parents help not
only the young people for whom
they are caring. They perform an

invaluable community-wide service
for all of us.
I am grateful for the important work
undertaken by foster families and
agencies such as the B.C. Federation
of Foster Parent Associations and
the Federation of Aboriginal Foster
Parents that support them. I hope
you will join me in celebrating foster families now and throughout the
year.

Mayor Robertson’s statement on the InSite ruling
Sept. 30, 2011
Vancouver Mayor Gregor Robertson today made this statement following
the Supreme Court of Canada’s ruling on InSite:
“I am very pleased to see today’s ruling from the Supreme Court of
Canada in favour of Insite. The decision to uphold the B.C. Court of
Appeal ruling regarding the continuation of InSite bolsters our efforts to
improve the lives of our most vulnerable citizens.
“This legal ruling allows us the opportunity to focus on the service that
InSite provides -- harm reduction that saves lives and improves health
outcomes for those living with addictions.
“Addiction is a health issue, not a criminal issue. Research, and now the
law, confirms our position that safe injection sites such as InSite perform
an important health care role in the lives of people living with chronic
addiction-related problems. InSite connects people to detox treatment
services, counselling and medical help, while saving lives, reducing overdoses and reducing HIV and other infections.
“I am pleased this legal battle has now concluded and the uncertainty is
at last removed. I continue to support harm reduction facilities like InSite
and the promotion of health care, prevention and treatment. I also want to
recognize and thank the members of the community who have fought tirelessly to advocate for Insite and ensure that it remains open - your hard
work has paid off.”

ANNOUNCEMENT
Greek-speaking Caregiver in Vancouver
We are in need of a Greek-speaking Caregiver in
Vancouver for a senior citizen lady, and I was wondering if you could tell me a good place to look/advertise
please.
Premier Homecare Services
Suite 402 – 1788 West Broadway
Vancouver, BC V6J 1Y1
Phone: 604-636-1902
Fax: 604-636-1903
emacdonald@homecarephs.com
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Eurobasket 2011: Αποστολή
εξετελέσθη!

ÁèëçôéêÜ

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία! Στην 6η θέση η Ελλάδα!

Υποβιβάστηκε στη Β’ Εθνική ο Αστέρας Τρίπολης
Με 13 ομάδες απομένει η Σούπερ Λίγκα - Αθώοι ΟΦΗ και ΠΑΣ
ΓιάννιναΥποβιβάστηκε στη Β’ Εθνική ο Αστέρας Τρίπολης
Με 13 ομάδες απομένει η Σούπερ Λίγκα - Αθώοι ΟΦΗ και ΠΑΣ Γιάννινα
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 30/09/2011 “TO BHMA”
Πέρασε ένα καλοκαίρι αλλάζοντας
κατηγορίες, την περασμένη σεζόν
υποβιβάστηκε στη Β’ Εθνική,
ξεκίνησε τη σεζόν στη Σούπερ
Λιγκα, αλλά όπως όλα δείχνουν,
ο Αστέρας Τρίπολης θα συνεχίσει
τελικά στη Β’ Εθνική
Η Πειθαρχική Επιτροπή της Σούπερ
Λίγκας επέβαλε την ποινή του
υποβιβασμού στον Αστέρα Τρίπολης
για την εμπλοκή του στην υπόθεση
των «στημένων» αγώνων. Για τον
ίδιο λόγο επιβλήθηκε απαγόρευση
ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο
για τρία χρόνια στον πρόεδρο
της αρκαδικής ΠΑΕ κ. Γιώργο
Μποροβήλο, ενώ αθωωτικές ήταν
οι αποφάσεις για τον ΟΦΗ και τον
ΠΑΣ Γιάννινα.
Με τον υποβιβασμό του Αστέρα η
Σούπερ Λίγκα... ξεμένει πλέον με
13 ομάδες, ενώ ουδείς γνωρίζει τι
θα ισχύσει με τα αποτέλέσματα που
σημειώθηκαν κατά τις προηγούμενες
αγωνιστικές σε ό,τι αφορά τα
παιχνίδια της αρκαδικής ομάδας.
Σημειωτέον πάντως ότι απόφαση
είναι εφέσιμη. Μάλιστα, σε
αντίστοιχη
περίπτωση,
ο
Ολυμπιακός Βόλου και η Καβάλα
μολονότι αρχικά είχαν τιμωρηθεί για
εμπλοκή στα «στημένα» με ποινή
υποβιβασμού, στη δευτεροβάθμια
επιτροπή η ποινή τους μετατράπηκε
σε αφαίρεση βαθμών, προτού
αποβληθούν από το πρωτάθλημα
διότι δεν εξασφάλισαν άδεια από
την Επιτροπή Επαγγελματικού
Αθλητισμού...
Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής
Επιτροπής
Αναλυτικά
η
Πρωτοβάθμια
Πειθαρχική Επιτροπή πήρε τις
παρακάτω αποφάσεις :
Α)
Γ.Μποροβήλο
(Πρόεδρο),
ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης: «Βάσει
των αναφερομένων στην από
22/9/2011 πειθαρχική δίωξη του
Ποδοσφαιρικού Εισαγγελέα της
ΕΠΟ, η οποία σας συγκοινοποιείται,
καλείσθε
ενώπιον
μας
την
Παρασκευή, 30-9-2011 και ώρα
13:00, προς απολογία για όσα
περιλαμβάνονται στην ως άνω
πειθαρχική δίωξη». «Δέχεται ότι
ο 1ος εγκαλούμενος τέλεσε (σε
απόπειρα) την αποδιδόμενη σ΄ αυτήν
πράξη (δωροδοκία) και επιβάλλει σ΄
αυτόν τις εξής πειθαρχικές ποινές α)
απαγόρευση εκτέλεσης απ΄ αυτόν
οποιασδήποτε δραστηριότητας που
σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για
τρία (3) χρόνια, β) χρηματική ποινή
τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ
και γ) απαγόρευση εισόδου στους
αγωνιστικούς χώρους για τρία (3)
χρόνια.
Δέχεται ότι η 2η εγκαλουμένη
τέλεσε την αποδιδόμενη σ΄ αυτήν
πράξη και επιβάλλει την ποινή του
υποβιβασμού στην αμέσως κατώτερη
κατηγορία και χρηματική ποινή
τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00)
ευρώ.»
Β)
ΠΑΕ
ΟΦΗ,
Η.Νυχτάρη
(Μεγαλομέτοχο και αφανή ιδιοκτήτη
της ΠΑΕ ΟΦΗ), Ν.Μαχλά (Πρόεδρο)
: «Βάσει των αναφερομένων
στην από 22/9/2011 πειθαρχική
δίωξη
του
Ποδοσφαιρικού
Εισαγγελέα της ΕΠΟ, η οποία σας
συγκοινοποιείται, καλείσθε ενώπιον

μας την Παρασκευή, 30-9-2011
και ώρα 13:00, προς απολογία
για όσα περιλαμβάνονται στην ως
άνω πειθαρχική δίωξη». «Κρίνει
ατιμώρητο τον 1ο εγκαλούμενο
ελλείψει δικαιοδοσίας λόγω του
ότι δεν απεδείχθη η ιδιότητα
του ως αφανούς εταίρου της 3ης
εγκαλουμένης.
Απαλλάσσει
τον 2ο εγκαλούμενο διότι δεν
απεδείχθη η συμμετοχή του στις
αποδιδόμενες σ΄ αυτόν πράξεις.
Απαλλάσσει την 3η εγκαλουμένη
διότι δεν απεδείχθη συμμετοχή
της στις αποδιδόμενες σ΄ αυτήν
πράξεις».
Γ)
ΠΑΕ
ΠΑΣ
Γιάννινα,
Γ.Χριστοβασίλη(Πρόεδρο)
:
«Βάσει
των
αναφερομένων
στην από 22/9/2011 πειθαρχική
δίωξη
του
Ποδοσφαιρικού
Εισαγγελέα της ΕΠΟ, η οποία
σας συγκοινοποιείται, καλείσθε

ενώπιον μας την Παρασκευή, 30-92011 και ώρα 13:00, προς απολογία
για όσα περιλαμβάνονται στην ως
άνω πειθαρχική δίωξη».
«Κρίνει εαυτήν αναρμόδια προς
εκδίκαση της υπόθεσης ως προς τους
1ο (Κωνσταντίνο Χαραλαμπίδη),
2ο (Χρήστο Κανελλάκη) και 5η
(ΠΑΕ ΙΩΝΙΚΟΣ) και παραπέμπει
την υπόθεση ως προς αυτούς στον
αρμόδιο Ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα
για την εισαγωγή της υπόθεσης
στην αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή
της κατηγορίας στην οποία
αγωνίζεται η 5η εγκαλουμένη ΠΑΕ.
Απαλλάσσει τον 3ο εγκαλούμενο
διότι δεν απεδείχθη συμμετοχή του
στις αποδιδόμενες σ΄ αυτόν πράξεις.
Απαλλάσσει την 4η εγκαλουμένη
λόγω του ότι δεν απεδείχθη
συμμετοχή της στην αποδιδόμενη
σ΄ αυτήν πράξη»

Ανατροπή και νίκη για τον Ολυμπιακό
Κυριακή, 02 Οκτωβρίου 2011
Ανατροπή του σκορ και νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι της 5ης
αγωνιστικής της Σούπερ Λίγκα στο «Γ. Καραϊσκάκης» κερδίζοντας τον
ΠΑΟΚ με 2-1. Οι «ερυθρόλευκοι» αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ από το
τέρμα του Μπαλάφα στο 25’, πήραν τους βαθμούς της νίκης με τα γκολ
των Φουστέρ (35’) και Τζιμπούρ (42’).
Το πρώτο μέρος ήταν αρκετά χορταστικό με τον Ολυμπιακό να μπαίνει
δυνατά και για ένα δεκάλεπτο να έχει κλείσει τον ΠΑΟΚ στην περιοχή του.
Ωστόσο ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που πήρε προβάδισμα στο σκορ στην πρώτη
αντεπίθεση που έκανε. Στο 25’, σε γύρισμα του Λίνο από αριστερά, ο
Χολέμπας προ του Σαλπιγγίδη πρόλαβε και έδιωξε σε κόρνερ. Το εκτέλεσε
ο Γκαρσία, ο Κοστάντσο έδιωξε άτσαλα την μπάλα και ο Μπαλάφας από
κοντά άνοιξε το σκορ 0-1.
Ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει την πρωτοβουλία και τον έλεγχο των
κινήσεων και έψαχνε το γκολ της ισοφάρισης. Στο 35’ και σε σέντρα του
Τοροσίδη από δεξιά, ο Φουστέρ με κεφαλιά «ψαράκι» ισοφάρισε 1-1. Στο
38’ ένα δυνατό σουτ του Φέισα απέκρουσε με δυσκολία ο Κρέσιτς και στο
42’, ο Μιραλάς σέντραρε από αριστερά και ο Τζιμπούρ με κεφαλιά έκανε
το 2-1 πετυχαίνοντας την ανατροπή του σκορ.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε κατακόρυφα, καθώς οι δύο ομάδες
ίσως επηρεάστηκαν από τη κούραση λόγω των πρόσφατων ευρωπαϊκών
αγώνων που έδωσαν. Ο Ολυμπιακός γύρισε στα μετόπισθεν και
προσπαθούσε να βγει στην επίθεση παίζοντας στη κόντρα, ενώ ο ΠΑΟΚ
αν και είχε καλύτερα πατήματα στο γήπεδο από ότι στο πρώτο ημίχρονο,
δεν μπορούσε να δημιουργήσει επιθέσεις αξιώσεων και φυσικά ούτε λόγος
να πλησιάσει στη περιοχή του Κοστάντσο. Οι φάσεις ελάχιστες στην εστία
του Κρέσιτς με κάποια σουτ που έφυγαν άουτ, όπως του Τζιμπούρ στο
64’ και του Τοροσίδη στο 74’. Η τελευταία φάση του αγώνα ήταν για τον
ΠΑΟΚ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Γεωργιάδη να πλασάρει
χλιαρά και τον Κοστάντσο να μπλοκάρει.

Το καλύτερο δυνατό έκανε η Εθνική
μας ομάδα Μπάσκετ στο Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα της Λιθουανίας, κατακτώντας
την 6η θέση που οδηγεί στο Προολυμπιακό
Τουρνουά του 2012! Μια καινούρια ομάδα,
χωρίς μεγάλους παίκτες με εμπειρία, παρά
μόνο με τους «3 σωματοφύλακες»: Φώτση,
Ζήση, Μπουρούση! Με νέα παιδιά, χωρίς
εμπειρία, που με το πάθος τους όμως έκαναν
την υπέρβαση, όπως ο Καλάθης, ο Κουφός,
ο Παπανικολάου, ο Μπράμος! Με έναν
καινούριο προπονητή, τον Ηλία Ζούρο που έδωσε τον καλύτερο εαυτό
του! Η Ελλάδα ανέτρεψε την αρχική ιδέα των περισσοτέρων, που πίστευαν
πως δεν θα περάσει καν στη δεύτερη φάση! Έδειξε πως και όταν λείπουν
οι «σταρ», η ομάδα έχει ποιότητα! Συνεχίζει να είναι ανταγωνιστή! Και
φυσικά πέτυχε τον στόχο της και κρατάει στα χέρια της το εισιτήριο που
μπορεί να της δώσει μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου!

Επτά νίκες και τέσσερις ήττες, ο τελικός απολογισμός. Ίσως η ήττα από τα
Σκόπια, στην πρώτη φάση του Eurobasket, «πονάει» γιατί θα μπορούσε
να έχει αποφευχθεί αλλά και γιατί ακολουθούσε την ομάδα μέχρι το τέλος.
Σίγουρα όμως η ήττα από τη Γαλλία στα προημιτελικά ήταν αυτή που
θα μείνει.. Μια Γαλλία που φαινόταν ανίκητη μέχρι τον αγώνα με την
Ελλάδα. Όμως η Εθνική μας μπόρεσε να τη λυγίσει! Δυστυχώς όμως στο
τέλος δε κατάφερε να κρατήσει την πρωτοπορία και οι σαφώς καλύτεροι
Γάλλοι πέρασαν στα ημιτελικά. Μετά από αυτό όμως το αντιπροσωπευτικό
μας συγκρότημα έπρεπε να αντιμετωπίσει τη Σερβία για να μπει στην
6άδα. Ένας αγώνας που φόβιζε πολλούς, αφού θα ήταν η πρώτη φορά
που οι δύο ομάδες θα βρίσκονταν πάλι εντός παρκέ μετά το επεισοδιακό
παιχνίδι στο Τουρνουά Ακρόπολις 2010. Όμως οι Έλληνες δεν υπολόγισαν
τίποτα! Μπήκαν στο παρκέ, έπαιξαν καλό μπάσκετ, δεν στάθηκαν στις
«κοκορομαχίες» που πήγαν να ξεκινήσουν οι Σέρβοι, κέρδισαν με 10
πόντους (87-77) και πλέον μπορούσαν να χαμογελάσουν καθώς ο στόχος
επιτευχθεί!
Όσο αναφορά τους ημιτελικούς, οι «τρικολόρ» αντιμετώπισαν με επιτυχία
τη Ρωσία. Η Ισπανία στον άλλο ημιτελικό κέρδισε εύκολα τα Σκόπια. Οι
δύο ηττημένοι αγωνίστηκαν για το Χάλκινο Μετάλλιο, το οποίο τελικά
κέρδισαν οι Ρώσοι. Τελικός: Γαλλία - Ισπανία. Πολλοί περίμεναν ένα
δυνατό παιχνίδι. Ντέρμπι μέχρι το τέλος! Όμως οι Ισπανοί δεν άφησαν
περιθώρια, ο αγώνας είχε κριθεί από νωρίς. Το τελικό σκορ; 98-85 και οι
Juan Carlos Navarro, Rudy Fernandez, Felipe Reyes, Ricky Rubio, Jose
Calderon, Pau και Marc Gasol και τα υπόλοιπα παιδιά της Ισπανικής
ομάδας επέστρεψαν στον θρόνο τους! Το ήθελαν, το ζήτησαν, το πήραν!
Και φάνηκε πως ήξεραν καλά τον τρόπο! Δεύτερη συνεχόμενη φορά στο
ψηλότερο σκαλί του βάθρου του Eurobasket! Και προφανώς τους αξίζει!
Μυρτώ Τσιτσιού

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

Φθινόπωρο όλοι έχουν γυρίσει από τις διακοπές και
μπαίνουμε στις γνωστές μας συνήθειες. Οι Κοινότητες, οι
Συλλόγοι, σιγά –σγά ανασυγκροτούνται και αρχίζουν τις
τακτικές τους εργασίες.
Η Ελληνική Κοινότητα του Βανκούβερ ετοιμάζεται για το
φεστιβάλ φαγητού, του Οκτωβρίου, αλλά οι εκδηλώσεις
στο Ελληνικό Κέντρο έχουν ελαττωθεί σημαντικά και
σύμφωνα με πληροφορίες το Day Care δεν έχει αρκετά
παιδιά. Δεν υποστηρίζεται ούτε από τα μέλη της κοινότητας
μου είπανε, πώς να πάει μπροστά η Κοινότητα. Παράπονα
για την διαχείρηση του Κέντρου ακούμε συνεχώς τον
τελευταίο καιρό. Είναι καιρός το Διοικητικό Συμβούλιο,
να ζητήσει και την βοήθεια παλαιοτέρων μελών που
υπηρέτησαν στην Κοινότητα, να βρούν κάποια λύση
οικονομική για την διαχείρηση του Κέντρου. Προσωπικό
έχουν, διευθυντές, μάγειρος, κάτι πρέπει να γίνει ώστε το
Κέντρο να γίνει φορέας οικονομικώς για την κοινότητα και
όχι να την ζημιώνει.

***
Η Κοινότητα του Σούρεη, απ’ ότι ακούμε πάει καλά, το
Διοικητικό Συμβούλιο με τον πρόεδρό του εργάζονται
ακατάπαυστα. Ήδη έχουν βγάλει και πωλούν λαχνούς για
την Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση της Κοινότητας. Με την
σιδερέλια περίφραξη της εκκλησίας και του προαυλίου, που
ήταν δωρεά της οικογένειας ΒΑΣΙΛΗ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗ, έχει
σημαντικά καλωπισθεί ο χώρος και αξίζουν συγχαρητήρια
σε όλα τα μέλη, τον ιερέα , τον πρόεδρο και το Διοικητικό
Συμβούλιο.
***
Για την Ελληνική Ανατολική Κοινότητα δεν ακούμε κάτι
το καλό. Παρατήθηκε ο νεαρός πρόεδρος, ανέλαβε πάλι
άλλος νεαρός πρόεδρος, τον οποίον είχα την τύχη να τον
συναντήσω πρόσφατα σε κάποια κοινωνική εκδήλωση
και αφού του ευχήθηκα καλή πρόοδο, του ζήτησα να μας
στείλει τα οικονομικά αποτελέσματα από το πανηγύρι του
καλοκαιριού για να τα δημοσιεύσουμε σ’ αυτό το φύλλο,
αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν είχαμε καμία απάντηση.
Αλλά θα επιμείνουμε να μας στείλουν τον οικονομικό
απολογισμό του πανηγυριού για να μάθουν τα μέλη και οι
υποστηριχτές αυτής της Κοινότητας το τί γίνεται και πως
πάει η Κοινότητα. Τους ευχόμαστε καλή πρόοδο.

***
Δεν ξέρω όπως και όλοι μας πού θα καταλήξη η οικονομική
κρίση της πατρίδας μας.
Για κάθε πτώση των χρηματοστηρίων, η αιτία είναι η κρίση
της Ελλάδας λένε οι ειδήσεις. Οι κλοπές καταστημάτων,
νοικοκυριών ακόμη και πολλοί φόνοι έχουν ανέβει
και η αστυνομία παλεύει να πιάσει τους ληστές που
πολλαπλασιάζονται καθημερινά στην Ελλάδα.
Η οικονομία στην Κίνα και στις Ινδίες έχει ανέβει στο
κατακόρυφο, μας μεταδίδουν τα τηλεοπτικά κανάλια και
τα ραδιόφωνα. Μιά ράτσα σκυλιών στην Κίνα έδειχνε
προχθές το CNN πωλούνται μέχρι ενός εκατομμυρίου.
Άλλες οικόνες της Κίνας μας δείχνουν φτώχεια και μιζέρια.
Τί να πούμε.
Το ίδιο και για την Ινδία, άμα έχει τόση γερή οικονομία
που μας λένε γιατί βλέπουμε στα τηλεοπτικά κανάλια
τόση φτώχεια, άστεγους, ζητιάνους και ένα σωρό άλλα
προβλήματα;
Δεν ξέρω από οικονομία αλλά αυτά που βλέπω και αυτά
που μας λένε τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δεν είναι
σύμφωνα με την δική μου γνώμη.
Μαζί όμως φαίνεται κατά κάποιο τρόπο να συμφωνεί και
ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Γ. Παπανδρέου, όπως
γράφουν οι ελληνικές εφημερίδες απαντώντας σε έναν
Υπουργό που του ανέφερε για αλλαγές ή κατάργηση των
συλλογικών συμβάσεων, αν κατάλαβα καλά, που ζήτησε
η Τρόϊκα από τον Υπουργό Εργασίας ο κ. Παπανδρέου
απάντησε : «Δεν θα γίνουμε Ινδίες».
΄Αλλοι όμως μιλάνε για μεγάλη οικονομική ανάπτυξη στις
Ινδίες. Αντίθετα ο λαός υποφέρει.
Κώστας Καρατσίκης

Ανέκδοτα
Ο Γιωρίκας στο ΙΚΑ
Ο Γιωρίκας πήγε να κάνει τα
χαρτιά του για να πάρει την
σύνταξη γήρατος από το ΙΚΑ, η
κοπέλα στο γκισέ τον ζήτησε την
ταυτότητά του για να δει την ηλικία
του, ψάχνει ο Γιωρίκας τις τσέπες
του, όμως διαπίστωσε ότι είχε
ξεχάσει το πορτοφόλι του σπίτι.
Λέει λοιπόν την κοπέλα να
περιμένει να πάει σπίτι για να πάρει
την ταυτότητά του και να ξανάρθει
αργότερα.
Τότε η υπάλληλος του ΙΚΑ του
λέει να βγάλει το μπλουζάκι του,
απορημένος ο Γιωρίκας βγάζει το
μπλουζάκι του, και μόλις βλέπει
το στήθος τον λέει η υπάλληλος
ότι εγκρίνετε η σύνταξή του, γιατί
η άσπρες τρίχες του στήθους του
μαρτυρούν την ηλικία του και έτσι
προώθησε τα χαρτιά του.
Μόλις πήγε σπίτι λέει την Σουμέλα
αυτό ακριβώς που του συνέβη στο
ΙΚΑ και εκείνη του λέει:
- Αναθεμάσε παλαλέ!!! Ας εβγάλνες
και το παντελόνις, θα εδούνανέ σε
και επίδομαν αναπηρίας!!!

Ο Γύφτος και η μοντέλα
Πλησιάζει ο γύφτος ένα μανεκέν
στο Κολωνάκι, που κοιτάζει τη
βιτρίνα με κοσμήματα Λαλαούνη
και της λέει:
- Μπορείς να ντιαλέξει όποιο τέλει,
πληρώνει εγκώ.
Η κούκλα τον κοιτάει καλά καλά,
τελικά αφού το καλοσκέφτηκε
“τσίμπησε” και άρχισε να ψάχνει.
- Αυτό μ΄αρέσει, αλλά... να, είναι
πολύ ακριβό, 700 ευρώ...
- Κάτι πιο ακριβό να πάρει!
Μάστορα, φέρε μας το πιο ακριβό
κόσμημα!!!
Κατεβάζει ο Λαλαούνης τις
κασετίνες και δείχνει ένα κόσμημα
με πετράδια. Τρέμουν τα χέρια της
“μοντέλας” καθώς το κοιτάει...
- Μ΄αρέσει, αλλά θα είναι πολύ
ακριβό...
- 25.000 ευρώ, λέει ο Λαλαούνης.
Τα το πάρουμε, λέει ο γύφτος και
βγάζει τον μπλοκ επιταγών, γράφει,
υπογράφει, κόβει την επιταγή και
τη δίνει στο Λαλαούνη. Εκείνος
την παίρνει στα χέρια του, αλλά
κοντοστέκεται...
- Δεν θέλω να σας προσβάλω,
αλλά ξέρετε επειδή είναι Σάββατο,
πρέπει να τσεκάρω αν η επιταγή
είναι εντάξει, όμως η τράπεζα είναι
κλειστή...
- Κανένα πρόμπλεμα, λέει ο
γύφτος. Κράτα τη επιταγκή, κράτα
και το κόσμημα, δευτέρα πρωί,
τσεκάρει με τη τράπεζα και έρχεται
η κοπέλα και τα πάρει το κόσμημα.
Αν έκει πρόμπλεμα, παίρνει εμένα
τελέφωνο.
Δευτέρα πρωί, ο Λαλαούνης καλεί
το γύφτο στο κινητό:
-Ξέρετε, έχουμε πρόβλημα, η
Τράπεζα λέει ότι η επιταγή είναι
ακάλυπτη...
- Ε, και; Το κόσμημα ντεν το έχει;
- Το έχω...
- Κράτα το κόσμημα, σκίσε και τη
επιταγκή. Εγκώ... κοπέλα ήτελα
και το έκανα!

Η Νεράιδα και το
ηλικιωμένο ζευγάρι
Ένα παντρεμένο ζευγάρι γύρω στα
60 γιορτάζει την 35η επέτειο γάμου
σε ένα πολύ όμορφο, ήσυχο και
ρομαντικό εστιατόριο.
Ξαφνικά, μία μικρή και όμορφη
νεράιδα εμφανίζεται στο τραπέζι
λέγοντας...
-Είσαστε ένα εξαίρετο παντρεμένο
ζευγάρι και επειδή αγαπάτε
πραγματικά ο ένας τον άλλον θα
πραγματοποιήσω μία ευχή από τον
καθένα σας!
-Εγώ θέλω να ταξιδέψω σε όλον
τον κόσμο με τον αξιολάτρευτο
άντρα μου! λέει η γυναίκα.
Η νεράιδα κινεί το μαγικό ραβδάκι
και... Πουφ! Να δύο εισιτήρια για
κρουαζιέρα!!!
Ο άντρας σκέφτεται για μία στιγμή
και λέει στην γυναίκα του.
-Λοιπόν, όλα αυτά είναι πολύ
ρομαντικά αλλά μία ευκαιρία
σαν αυτή δεν θα ξαναέρθει. Με

συγχωρείς καλή μου γυναίκα αλλά
η ευχή μου είναι να έχω μία γυναίκα
30 χρόνια νεότερη από μένα!
Η γυναίκα λοιπόν και η νεράιδα
απογοητεύονται βαθύτατα αλλά
η ευχή είναι ευχή και η νεράιδα
πρέπει να την πραγματοποιήσει
Έτσι η νεράιδα κινεί το μαγικό
ραβδάκι της και... πουφ! Ο άντρας
γίνεται 92 χρόνων!!!
Ηθικό δίδαγμα:
Άντρες που είναι αχάριστοι δεν
πρέπει να ξεχνούν ότι οι νεράιδες
είναι γένους θηλυκού

Κάμπινγκ στο Βουνό
Ένα ζευγαράκι πηγαίνει κάμπινγκ
στα βουνά για ρομαντικό
Σαββατοκύριακο στην φύση.
Όταν φτάνουν εκεί ο άνδρας πάει
να κόψει μερικά ξύλα. Γυρίζοντας
πίσω λέει:
- Αγάπη μου, τα χέρια μου έχουν
παγώσει τελείως!
- Αγάπη μου, βάλτα ανάμεσα στα
πόδια μου, και θα ζεσταθούν.
Το κάνει αυτός, και γρήγορα
ζεσταίνεται.
Μετά το γεύμα ο άνδρας πάει
να κόψει μερικά ακόμα ξύλα.
Γυρίζοντας πίσω λέει:
- Αγάπη μου, τα χέρια μου έχουν
παγώσει τελείως!
- Αγάπη μου, βάλτα ανάμεσα στα
πόδια μου, και θα ζεσταθούν.
Το κάνει αυτός, και γρήγορα
ζεσταίνεται.
Μετά το δείπνο ο άνδρας πάει να
κόψει και άλλα ξύλα για την νύχτα.
Γυρίζοντας πίσω λέει:
- Αγάπη μου, τα χέρια μου έχουν
παγώσει τελείως!
Αυτή τον κοιτάζει και λέει:
- Μα αν είναι δυνατόν! Τα αυτιά
σου δεν παγώνουν ποτέ;!

Ο Γιωρίκας στο
σουβλατζίδικο
Αργά το βράδυ, στο σουβλατζίδικο
της γειτονιάς, μπαίνει ο Γιωρίκας
και λέει στο σουβλατζή:
- Φτιάξε ρε μεγάλε δυο σουβλάκια.
- Φίλε, να περιμένεις τη σειρά σου,
του απαντάει.
Τότε ο Γιωρίκας κοιτάει γύρω
του και διαπιστώνει ότι το μαγαζί
είναι άδειο. Τότε ξαναλέει στον
μαγαζάτορα:
- Έλα ρε μεγάλε, φτιάξε μου τώρα
δύο σουβλάκια και πεινάω.
- Να περιμένεις τη σειρά σου,
απαντάει με πιο επιτακτικό τρόπο
αυτή τη φορά.
Ο Γιωρίκας κοιτάζει ξανά το άδειο
μαγαζί.
“είσαι κόπανος”, ακούγεται.
- Ποιός το ‘πε αυτό ρε; ρωτάει
ο σουβλατζής τον Γιωρίκα
αγριεμένος.
Και ο Γιωρίκας:
- Που να ξέρω, ρε φίλε; Της
πουτάνας γίνεται εδώ μέσα!

Πως μπορεί να καταλήξει
ο άνδρας
Στο φανάρι σταματά μια Mercedes
Benz SLK 2011, την πλησιάζει
κουτσαίνοντας ένας ζητιάνος
με λερωμένα, σκισμένα ρούχα,
ξυπόλυτος, αξύριστος, φαλακρός,
χωρίς μισά δόντια, απλώνει το χέρι:
-Κύριε σας παρακαλώ δώστε μου
λίγα λεπτά για να πάρω κάτι να
φάω.
Οδηγός τον κοιτάζει με ένα
ξαφνιασμένο βλέμμα, και του λέει:
-Αν θα σου δώσω 50 ευρώ, πες μου
την αλήθεια, θα τα ξοδέψεις στα
ποτά και τα τσιγάρα;
-Μα τι λέτε κύριε, είμαι 48 χρονών
και ποτέ δεν κάπνιζα, ούτε έπινα.
-Καλά, αν θα σου δώσω 100 ευρώ,
και είμαι σίγουρος ότι θα πας στο
μπουρδέλο, θα τα άφηνες όλα στις
γυναίκες;
-Μα τι λέτε κύριε, είμαι 48 χρονών,
είκοσι χρόνια παντρεμένος με 2
παιδιά, και ποτέ δεν πήγα με άλλη
γυναίκα.
-Τότες άκου θα σε πάω στο σπίτι
μου, και θα πω στη γυναίκα μου να
μας σερβίρει ένα πλούσιο τραπέζι
και στο τέλος θα σου δώσω και 200
ευρο. συμφωνείς;
-Μα κύριε ντρέπομαι, κοιτάξτε τα
χάλια μου, τι θα πει η κυρά σας όταν
με δει;
-Μα εγώ θέλω να δει που
καταλήγουν οι άντρες που δεν
καπνίζουν, δεν πίνουν, και δεν
απατάν τις γυναίκες τους.

Ξανθιά στην πισίνα
Η ξανθιά κάνει μπάνιο στην πισίνα

του ξενοδοχείου και ξαφνικά,
εκεί που έκανε τις απλωτές της,
αντιλαμβάνεται πως της έχει φύγει
το κάτω μαγιό της!!!
Ψάχνει δεξιά, ψάχνει αριστερά,
αλλά μάταια! Το βρακάκι δεν
υπάρχει πουθενά! Λες κι άνοιξε η
πισίνα και το εξαφάνισε!
Τι να κάνει, έτσι μέσα στην
απελπισία, και μην μπορώντας να
πάει στο δωμάτιο, βλέπει δίπλα
από την σκάλα μία ταμπελίτσα. θα
την πάρω σκέφτεται, θα την βάλω
μπροστά, έτσι ώστε να μην γίνω
τελείως ρεζίλι...
Έτσι κι έκανε, αλλά καθώς
περπατούσε στον διάδρομο του
ξενοδοχείου, αντιλαμβάνεται
χαχανητά και διάφορα σχόλια!
Παραξενεμένη, σκέφτεται μήπως
γράφει κάτι η ταμπέλα και
κοιτώντας την την πιάνει τρόμος!!!
Η ταμπέλα έγραφε : ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ! ! !
Θα την γυρίσω από την άλλη μεριά
λέει και μόλις το κάνει, περισσότερα
χαχανητά και πιο έντονα σχόλια
ακούγονται !!! Υποψιασμένη όμως,
σκέφτεται πως πάλι θα γράφει κάτι
η ταμπέλα. Γυρνάει να την διαβάσει
και μένει ξερή!!!
Η ταμπέλα έγραφε : “ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΒΑΘΟΣ 2,5 ΜΕΤΡΑ”

Ο Μήτσος
στον παράδεισο
Γυρνάει ο Μήτσος ξημερώματα
σπίτι, τύφλα στο μεθύσι ξαπλώνει
στο κρεββάτι και πεθαίνει στον
ύπνο του. Στον Παράδεισο που
φτάνει, διαμαρτύρεται...
- Δεν θέλω να πεθάνω, δεν θέλω να
πεθάνω, αφήστε με, θέλω να γυρίσω
πίσω!
Ο Άγιος Πέτρος στη ρεσεψιόν του
παραδείσου του λέει, δεν γίνονται
αυτά τα πράγματα, αφού ήρθες εδώ,
τελείωσε τώρα.
Ο Μήτσος όμως συνεχίζει να
χτυπιέται και να ζητάει να γυρίσει
πίσω...
-Για στάσου του λέει ο Άγιος
Πέτρος, κάτι μπορούμε να κάνουμε
θα γυρίσεις πίσω, αλλά θα είσαι
κότα, θα σε στείλω σε μια φάρμα
κοντά στο σπίτι που έμενες.
Ο Μήτσος απογοητευμένος δέχεται
και σε λίγο αρχίζει να βγάζει φτερά,
λειρί και να, βρέθηκε κοτόπουλο σε
φάρμα στη παλιά του γειτονιά.
Μετά από λίγο αισθάνεται ένα
βράσιμο στη κοιλιά του και, πλουπ,
γεννάει ένα αυγό! το κοιτάζει
παραξενεμένος και σε λίγο να ένα
αυγό ακόμα βγαίνει από μέσα του!
Ενθουσιασμένος που αισθάνθηκε τη
χαρά της μητρότητας, σφίγγεται να
κάνει και άλλο αυγό.
Και τότε αισθάνεται μια γερή
σφαλιάρα και τη φωνή της Γυναίκας
του, να του φωνάζει:
- Ξύπνα ρε Μαλάκα! δεν φτάνει που
κακαρίζεις όλη τη νύχτα, μας έχεσες
κιόλας!

Εγκλωβισμένος βαθιά
Ένας άντρας με την κοπέλα του
είναι μες στο αυτοκίνητό τους.
Επειδή ο άντρας δεν έχει δει ποτέ
την κοπέλα του γυμνή, της προτείνει
να παίξουν ένα παιχνίδι.
Για πέντε χιλιόμετρα που θα οδηγεί,
εκείνη θα βγάζει κι από ένα ρούχο
της. Σε χρόνο μηδέν σανιδώνει
αυτός το γκάζι και η κοπέλα μένει
θεόγυμνη.
Τότε ο άντρας χάνει τον έλεγχο του
αυτοκινήτου και πέφτουν πάνω
σ΄ένα δέντρο η κοπέλα δεν χτύπησε
αλλά ο άντρας εγκλωβίστηκε μέσα
στο αυτοκίνητο, σφηνωμένος στο
αυτοκίνητο την λέει:
-Βγες στον δρόμο και ζήτα βοήθεια
Εκείνη του απαντά:
-Μα!!! είμαι γυμνή!
Βγάζει τότε το παπούτσι του και της
λέει να το βάλει μέσα στα πόδια της
και να πάει.
Στο δρόμο σταματάει έναν
φορτηγατζή και του λέει:
-Βοηθήστε με, ο φίλος μου κόλλησε
και δεν μπορώ να τον βγάλω από
μέσα.
Τότε ο φορτηγατζής βλέποντας την
γυμνή μ’ ένα παπούτσι ανάμεσα στα
πόδια της της απαντά:
-Εάν είναι τόσο βαθιά χωμένος, έχει
χαθεί
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Sponsor of the Greek Food Festival

Come for your hoIidays to the exquisiteIy beαutifuI and picturesque
isIand of Symi, ίη the Dodekanese.
Υου wiII be delighted by the traditionaI architecture , with it’s houses
buiIt οη the hiIIsides above the
harbour Iike αη amphitheαtre.
The port of Symi entrances and
surprises the visitor from the very
first moment you arrive here. The
views are stunning from every angIe
ίη this most romantic eηvironment,
and at suηset the surrounding

mountains change coIour, to shades
of purpIe and IίIac, and the effect is
mirrored by the tranquiI seα around
the isIand’s shores.
Wander ίη the narrow winding Ianes
of the viIIage, Chorio,and see the
picturesque white churches. Visit
the monastery of ArchangeI MichaeI
ίη Panormitis set ίn the beαutifuI
horse-shoe shaped bay ίη the south

If you have never been to the beautiful and magical island
of Symi, we must urge you to consider visiting the island.
Symi is a very friendly island with a population of only
around 2,500, which has not been spoilt by mass tourism,
and still retains the traditional Greek island way of life and
hospitality. Wonderful sea view from the house.

For special rates if you book now
call: 604-435-4580 and ask for Kosta

of Symi, one feeIs ίn awe when
saiIing into this perfect setting, such
an idyllic pIace is rareIy found ίn
αΙΙ of the Mediterraneαn.
Ιn a caique boat you can saiI
around the isIand for a day, enjoying refreshments and typicaI food
prepared οn board, visiting the many
bays and coves to swim ίthe

Α day trip which willbe οne of your
most treasured memories of your
holiday .
Our rooms for rent, named Capt.
Yiorgos, are situated bythe seα,
ίn the bay of the tranquiI hamIet
of Pedi, a location which offers
you magnificent views and unique
serenity.
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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

Γιάννη Καλαϊτζή

Ελευθεροτυπία

Στάθη

From VANCOUVER Seat Sales
To GREECE

Από 16 Οκτωβρίου 2011 μέχρι 10 Δεκεμβρίου 2011
Για ΑΘΗΝΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΠΕΣΙΑΛ ΤΙΜΗ

MEXICO

MEXICO

5 star Luxury Choice on the beach
January 8 and 15th departures
One Week all inclusive holiday

Mayan Riviera
Vancouver Departure
5 star Luxury Choice on the beach
January 4 and 11th departures
One week all inclusive holiday

CAD 835 plus 330 in taxes

CAD 1095 plus 330 in taxes

Vancouver Departure
5 star Luxury Choice on the beach
January 20 and 27th departures
One week all inclusive holiday
CAD 995 plus 330 in taxes

MEXICO

CUBA

MEXICO

Puerto Vallarta
Vancouver Departure

MEXICO

Huatulco
Vancouver Departure
4 star+ Luxury Choice on the beach
January 10,17 and 24th departures
One week all inclusive holiday
CAD 965 plus 330 in taxes

Mazatlan

Vancouver Departure
5 star Luxury Choice on the beach
January 5 and 12th departures
One week all inclusive holiday
CAD 835 plus 330 in taxes

Los Cabos

Varadero
Vancouver Departure
5 star Luxury Choice on the beach
January 7 and 15th departures
One week all inclusive holiday
CAD 1045 plus 276 in taxes

$

879+Ταχ
CUBA

Cayo Santa Maria
Vancouver Departure
4 star+ Luxury Choice on the beach
January 10, 17 and 24th departures
One week all inclusive holiday
CAD 895 plus 276 in taxes

JAMAICA
Vancouver Departure
5 star Luxury Choice on the beach
January 6 and 13th departures
One week all inclusive holiday
CAD 1395 plus 340 in taxes
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Ιατρική Στήλη

Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
Δημήτρης Γ. Κρητικός

Ιατρός Πνευμονολόγος πρ. Δήμαρχος
Καμείρου Ρόδου

Αποτελεί την τέταρτη αιτία
θανάτου στον πλανήτη, όμως
μπορεί να ελεγχθεί πλήρως με τη
διακοπή του καπνίσματος.
Σε «εξολοθρευτή» του ανθρωπίνου
γένους, με «φονικό όπλο» το
τσιγάρο, εξελίσσεται χρόνο με
χρόνο η Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Σε ετήσια
βάση η πάθηση στερεί τη ζωή σε
περισσότερους από 3.000.000
συνανθρώπους μας παγκοσμίως,
ενώ το πλέον ανησυχητικό είναι
ότι η επίπτωση της έχει σταθερά
αυξητική πορεία.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
κατατάσσει τη Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια ως τέταρτη αιτία
θανάτου διεθνώς, μετά δηλαδή
τη στεφανιαία νόσο, τα αγγειακά
εγκεφαλικά επεισόδια και τις οξείες
λοιμώξεις του αναπνευστικού. Η
δραματική αύξηση της συχνότητας
της ΧΑΠ δείχνει ότι μέχρι το 2020
η πάθηση θα είναι τρίτη αιτία
θανάτου.

Πως προκαλείται
Η Χ.Α.Π. προκαλείται από πολλούς
παράγοντες, όμως δύο είναι οι
σημαντικότεροι, το κάπνισμα
και η μόλυνση της ατμόσφαιρας
ή του περιβάλλοντος εργασίας.
Υπάρχουν βεβαίως και περιπτώσεις
κληρονομικού εμφυσήματος αλλά
όλες οι υπόλοιπες αιτίες πλην των
δύο που προαναφέρθηκαν είναι
σπάνιες και αυτό δείχνει πόσο
σημαντικό ρόλο παίζει ο σημερινός
τρόπος ζωής μας, και ιδίως το
κάπνισμα, στην ανάπτυξη της
νόσου.

Τι είναι
Πρόκειται για φλεγμονή των
πνευμόνων που δημιουργείται
ύστερα από χρόνια έκθεση
σε βλαπτικά ερεθίσματα, το
κυριότερο από τα οποία -αλλά όχι
το μοναδικό- είναι ο καπνός του
τσιγάρου. Η ασθένεια αυτή δεν
είναι ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ
κοινό και αυτό δεν συμβαίνει μόνο
στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές
άλλες χώρες. Η άγνοια όμως αυτή
μπορεί να οδηγήσει στο λανθασμένο
συμπέρασμα ότι η Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια
είναι σπάνια νόσος. Αντίθετα, είναι
πολύ συχνή. Τόσο πολύ μάλιστα που
δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ο
καθένας μας έχει στο οικογενειακό,
επαγγελματικό ή κοινωνικό του
περιβάλλον κάποιους ανθρώπους
που πάσχουν από αυτή, αλλά
πιθανόν να μην το ξέρουν ούτε οι
ίδιοι γιατί δεν έχουν επισκεφτεί
ακόμη τον πνευμονολόγο.

Τα συμπτώματα
Τα αρχικά συμπτώματα της νόσου
είναι:
•
Ο βήχας.
•
Η αποβολή πτυέλων.
•
Η δύσπνοια (ύστερα από
μερικά χρόνια).
Η δύσπνοια στην αρχή ενοχλεί
τον ασθενή μόνο στην άσκηση,
στο γρήγορο ανέβασμα σκάλας
ή ανηφόρας, αλλά σιγά-σιγά
χειροτερεύει και οι ασθενείς με
σοβαρή νόσο δεν μπορούν να βγουν
από το σπίτι λόγω δύσπνοιας ενώ
αισθάνονται μεγάλη δυσφορία
ακόμα και σε δραστηριότητες
όπως το ντύσιμο, το πλύσιμο, το

συνοδεύονται από πυρετό

φαγητό κ.ά. Πρόκειται για ένα
βασανιστικό σύμπτωμα που μπορεί
να χειροτερέψει τόσο πολύ που
ίσως χρειαστεί να γίνει εισαγωγή σε
νοσοκομείο. Η ζωή του αρρώστου
και της οικογένειας του είναι πλέον
δύσκολη, με πολλά φάρμακα,
ιατρικά μηχανήματα στο σπίτι
(συσκευές οξυγόνου, νεφελοποιητές
κ.λπ.) που συνοδεύονται από
αυξημένο κόστος και μεγάλη
ταλαιπωρία στο ασφαλιστικό
ταμείο, συχνά πήγαινε-έλα σε
γιατρούς και εφημερεύοντα
νοσοκομεία, μειωμένη δυνατότητα
για κοινωνικές υποχρεώσεις πόσο
μάλλον για διακοπές ή μια εκδρομή.
Η νόσος χειροτερεύει προοδευτικά,
ιδιαίτερα αν ο ασθενής συνεχίζει
να καπνίζει και δεν λαμβάνει
θεραπεία. Σε κάποια φάση μάλιστα
οδηγεί και στις επιπλοκές της, που
είναι η αναπνευστική και καρδιακή
ανεπάρκεια. Στην κατάσταση
αυτή λοιπόν η μόνη θεραπευτική
παρέμβαση που επιβραδύνει πολύ
αυτή τη φθίνουσα πορεία και
χαρίζει χρόνια αλλά και ποιότητα
ζωής στον άρρωστο είναι η διακοπή
του καπνίσματος, που όσο πιο νωρίς
γίνεται τόσο καλύτερα είναι τα
αποτελέσματα.
Η έγκαιρη διάγνωση: Κλειδί για
την αποτελεσματική αντιμετώπιση
της: Για να διαγνωστεί εγκαίρως
και σε αρχική φάση η ασθένεια,
πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένος
ο κόσμος και να προστρέξει στον
πνευμονολόγο εάν απαντήσει
καταφατικά σε 3 ή περισσότερες
από τις παρακάτω ερωτήσεις:
•
Βήχετε μερικές φορές τις
περισσότερες ημέρες;
•
Έχετε πτύελα τις
περισσότερες ημέρες;
•
Σας πιάνει δυσκολία
στην αναπνοή (άσκηση, ανηφόρες,
σκάλες) πιο εύκολα από άλλα άτομα
της ηλικίας σας;
•
Είστε πάνω από 40 ετών;
•
Είστε τωρινός ή πρώην
καπνιστής;

Η Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια, ειδικά στην
αρχική φάση της, δεν έχει ευρήματα
ούτε στην ακρόαση των πνευμόνων
ούτε στην ακτινογραφία.
Εφόσον λοιπόν κάποιος απαντήσει
καταφατικά σε 3 τουλάχιστον από
τις παραπάνω ερωτήσεις, πρέπει να
υποβληθεί σε σπιρομέτρηση.
Η πρώιμη διάγνωση της Χ.Α.Π.
αποτελεί το κλειδί της επιτυχούς
αντιμετώπισής της και σίγουρα
χαρίζει στον ασθενή μία μοναδική
ευκαιρία να αλλάξει τον τρόπο
ζωής του. Ο χρόνιος επίμονος
βήχας, ιδίως ο πρωινός βήχας, δεν
αποτελεί «φυσικό» επακόλουθο
του καπνίσματος και δεν
πρέπει να αφήνει τον καπνιστή
αδιάφορο. Στις περισσότερες
των περιπτώσεων, γύρω στην
ηλικία των 45 ετών παρατηρείται
δυσκολία στη αναπνοή κατά την
διάρκεια σωματικής άσκησης
όπως το ανέβασμα μιας ανηφόρας
ή μιας σκάλας. Αυτή η δυσκολία
δεν οφείλεται στην ηλικία, ή στην
έλλειψη άσκησης όπως πολλοί
πιστεύουν αλλά είναι δυσκολία
στην αναπνοή εξ’ αιτίας της
χρόνιας φλεγμονής των βρόγχων
και αποτελεί ένα από τα πρώτα
στάδια της νόσου. Ακόμη, τέτοιοι
ασθενείς υποφέρουν από μεγάλη
επιδείνωση στην αναπνοή τους
κατά την διάρκεια λοιμώξεων
του αναπνευστικού. Απότομη
αύξηση του βήχα, αύξηση των
εκκρίσεων και δύσπνοια με ολοένα
λιγότερη σωματική κόπωση ίσως
να υποδηλώνουν κάποια λοίμωξη
και δεν είναι απαραίτητο να

Η θεραπεία
Στόχος της θεραπείας είναι να
επιβραδυνθεί η επιδείνωση της
νόσου και να περιοριστούν η
δύσπνοια και τα άλλα ενοχλητικά
συμπτώματα. Θεραπευτικές λύσεις
που βελτιώνουν σήμερα την
ποιότητα ζωής ενός ασθενούς με
Χρόνια Αποφρακτική

Πνευμονοπάθεια είναι:

Τα φάρμακα: πρόκειται για αρκετά
δραστικά φάρμακα που ελαττώνουν
τα συμπτώματα και βελτιώνουν την
ικανότητα του ασθενή να κινείται
και να λειτουργεί στην καθημερινή
του ζωή. Τέτοια φάρμακα
είναι κυρίως τα εισπνεόμενα
βρογχοδιασταλτικά, καθώς επίσης
και εκείνα που βοηθούν στην
αποβολή πτυέλων. Υπάρχουν και
οι εισπνοές κορτιζόνης οι οποίες
λαμβάνονται από τον ασθενή μετά
από αξιολόγηση του ιστορικού
του και των αποτελεσμάτων της
σπιρομέτρησης. Να αναφέρουμε

εδώ ότι αυτού του είδους η αγωγή
πρέπει να συστήνεται πάντα από
πνευμονολόγο.
Η καθημερινή άσκηση: παρόλο
που η δύσπνοια περιορίζει τους
ασθενείς που πάσχουν από Χρόνια
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια,
αντίθετα από ό,τι θα πίστευε κανείς
το καθημερινό περπάτημα και η
σωματική άσκηση κάνουν καλό.
Σχετικές μελέτες έχουν δείξει ότι,
όταν οι ασθενείς με αυτή τη νόσο
ακινητοποιούνται και κλείνονται
μέσα στο σπίτι για να αποφύγουν
τη δύσπνοια, χειροτερεύουν την
κατάσταση τους. Γιατί; Διότι με
την ακινησία ατροφούν οι μύες
του υπόλοιπου σώματος -οι οποίοι
ζητούν περισσότερο οξυγόνο από
τους πνεύμονες- με αποτέλεσμα να
αυξάνει η δύσπνοια σε οποιαδήποτε
προσπάθεια για κίνηση.

Η χειρουργική θεραπεία:
η αφαίρεση μη λειτουργικών
τμημάτων των πνευμόνων και η
μεταμόσχευση πνευμόνων αποτελεί
λύση για μερικούς ασθενείς.
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
ακόμη ότι:

Ο ασθενής με χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια είναι επιρρεπής
στις λοιμώξεις του αναπνευστικού,
οι οποίες επειδή χειροτερεύουν
παροδικά την κατάσταση του συχνά
τον αναγκάζουν να νοσηλευτεί.
Ο ασθενής με Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια -από τα αρχικά
στάδια της νόσου ακόμη- πρέπει να
εμβολιάζεται κάθε χρόνο για τον ιό
της γρίπης και κάθε 5 χρόνια για τον
πνευμονόκοκκο.
Επειδή η Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια επηρεάζει και την
καρδιακή λειτουργία, θα πρέπει να
αξιολογείται και η λειτουργικότητα
της καρδιάς των ασθενών, ειδικά
εάν το οξυγόνο του αίματος τους
είναι μειωμένο.
Η μέτρηση του οξυγόνου στο αίμα
θα δείξει επίσης και κατά πόσο
ο ασθενής χρειάζεται να παίρνει
οξυγόνο στο σπίτι.
Ο ασθενής με Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια δεν πρέπει να
απομονώνεται στο σπίτι, γιατί
μπορεί να γίνει καταθλιπτικός
ή επιθετικός και ευέξαπτος,
χειροτερεύοντας έτσι περισσότερο
την ποιότητα ζωής του ίδιου αλλά
και της οικογένειας του.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ
Γεννήθηκε στο χωριό Σορωνή της Ρόδου.
Της πρώτες γνώσεις του δημοτικού έλαβε στην παιδαγωγική Ακαδημία Ρόδου εν
συνεχεία στο Βενετόκλειο γυμνάσιο Ρόδου ενω
πήρε το απολυτήριο του Γυμνασίου απο το χωριό του στο οποίο ιδρύθηκε τότε
εξατάξιο γυμνάσιο όπου μαζί με τους συμμαθητές του απετέλεσαν τους πρώτους
τελειόφοιτους.
Εν συνεχεία εγγράφεται στην ιατρκή σχολή του πανεπιστημίου Ρώμης απ΄ όπου
αποφοίτησε με άριστα.
Υπηρέτησε τον Ελληνικό στρατό για 2,5 χρόνια σαν αξιωματικός ιατρός
(ανθυπίατρος).
Μετά απο πενταετή περίπου θητεία σε διάφορα νοσοκομεία της Αθήνας λαμβάνει την ειδικότητα του Πνευμονολόγου
ιατρού.
Απο το 1990 δουλεύει σαν ιατρός στο ΙΚΑ Ρόδου και στο ιδιωτικό του ιατρείο.
Εχει λάβει μέρος σε πολλά εθνικά και διεθνή συνέδρια και είναι μέλος πολλών πνευμονολογικών εταιρειών.
Απο τα φοιτητηκά του χρόνια ασχολείται ενεργά με τα διάφορα προβλήματα του κλάδου του εκλεγόμενος συνεχώς στα
συνδικαλιστικά ιατρικά όργανα.
Το 1996 δημιουργεί μια καθαρά υπερκομματική παράταξη την “Κάμειρος Ενωτική Αναγέννηση”, διεκδικώντας
στις δημοτικές εκλογές τον Δημο Καμείρου τον οποίο κερδίζει με 65,5%.
Παραλαμβάνει ένα Δήμο με τεράστια οικονομικά προβλήματα τον οποίο μετά από τέσσερα χρόνια παραδίδει με χωρίς χρέη
σε ασφαλιστικά ταμεία πλήρως οργανωμένο και με αποπεράτωση πολλών έργων υποδομής.(Βιολογικός καθαρισμός, δίκτυα
αποχέτευσης, αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης αμιάντου,κτηνοτροφικό πάρκο, ασφαλτοστρώσεις αγροτικών
δρόμων, χλοοτάπητες σε 4 γήπεδα ποδοσφαίρου, ανάπλαση της περιοχης Νύμφης Σαλάκου, ανάπλαση της Αρχαίας
Καμείρου και πολλά άλλα στα 7 χωριά του Δήμου.

Αποσύρονται τα ρετρό αυτοκίνητα στην Κούβα
Η κουβανική κυβέρνηση άναψε πράσινο φως στην αγοραπωλησία οχημάτων
που κατασκευάστηκαν μετά το 1959, στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που έχει
δρομολογήσει από τον περασμένο Απρίλιο ο πρόεδρος Ραούλ Κάστρο.
Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε μία σειρά κανονισμών που
καθορίζουν τους όρους της....«μεταβίβασης της κυριότητας των οχημάτων με
αγορά, πώληση ή δωρεά» μεταξύ Κουβανών που ζουν στο νησί και αλλοδαπών που
είναι μόνιμοι ή προσωρινοί κάτοικοι.
Μέχρι σήμερα, οι Κουβανοί
δεν μπορούσαν να
αγοράζουν ή να πωλούν
παρά μόνον οχήματα που
είχαν ταξινομηθεί στο νησί
πριν από Επανάσταση του
1959.
Δεκάδες χιλιάδες
επαγγελματίες που
μπόρεσαν να αγοράσουν,
στο πλαίσιο της εργασίας
τους, σοβιετικά αυτοκίνητα
μέχρι το έτος 1990 μπορούν πλέον να τα πουλήσουν σε οποιονδήποτε Κουβανό ή
ξένο, δημιουργώντας έτσι μία αγορά χωρίς προηγούμενο στην Κούβα.
Η αγορά και η πώληση οχημάτων είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα των
περίπου 300 μεταρρυθμίσεων που εγκρίθηκαν τον Απρίλιο στο ιστορικό συνέδριο
του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας.
Ένα άλλο σημαντικό μέτρο που προωθείται αφορά στην αγοραπωλησία ακινήτων,
αλλά περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στο τέλος του έτους.
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επαναστατικό
και
ολίγον
«ΜΗΝΥΜΑ
Τι θέλουν επιτέλους;
ή εμφύλιο;
Κ. ΚΩΣΤΑ Χούντα
ΜΕΝΕΓΑΚΗ,
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
ΣΑΕ
ΚΑΝΑΔΑ
τρέντυ. Μου
έρχεται
στο μυαλό
Economist:
Οι ελληνικές
είναι…ΤΗΣτο25ΗΣ
σήμα τηςΜΑΡΤΙΟΥ
Φερράρι, που σας
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚAIΡΙΑ
ΤΟΥτράπεζες
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
είναι και οικείο.
για λύπηση! »
- Απαγόρευση του ντιν νταν
Τορόντο, 22 Μαρτίου 201

κατά τις εκλογές, ως συμβόλου - Κατάργηση διχαστικών
Δεν είχε και
αλυσίδες,
«αξιοποίησε»
τη γυναίκα
του!
διχαστικού
παρωχημένου.
τοπωνυμίων,
τύπου Σταυρός
Αθάνατο ελληνικό -αντρικόμυαλό… Παρασκευής,
Αγίας
- Αφαίρεση του σταυρού ως Σταυρούπολη, Σταυροχώρι
έμβλημα
απόπριντον
Ερυθρό
κλπ
Το σκηνικό έγινε
λίγες ημέρες.
Καθαρή
Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της μεγάλης
Σταυρό.
Επίσης
να αφαιρεθεί
κακοκαιρίας,
κάπου στην
Εθνική οδό κοντά στην Λαμία. Είχε χιονοθύελλα. Το
οδόστρωμα
επικίνδυνο.
Τα αυτοκίνητα
κινούνται με αλυσίδες. Ο δρόμος
και
από την
ονομασία
του. έπρεπε
- Νανααπαγορευτούν
γλιστρούσε.
Οπότε
θα λέγεται ‘ερυθρός’. τα
σταυροδρόμια,
τα
Ο οδηγός της φωτογραφίας που παραθέτουμε
δεν είχε αλυσίδες.
Βρήκε
Σκέτο.
σταυρόλεξα,
ταΕ, και;
σταυρωτά
αμέσως τη λύση. Τί
φιλήματα, οι σταυροβελονιές,
σκαρφίστηκε ο άνθρωπος;
- Κάτι
Κατάργηση
της
χρήσεως
οι σταυρόκομποι και τα
που τον έκανε...
των
ονομάτων ‘Σταύρος’ και σταυροκατσάβιδα.
μοναδικό!
‘Σταυρούλα’.
Έντυσε καλά τη γυναίκα
του, της έβαλε κασκόλ
Να
απελαθούν
οι
από το κεφάλι, της ανάλογων σταυραετοί.
- γύρωΚατάργηση
κούμπωσε το μπουφάν
επιθέτων
τύπου Σταυρόπουλος,
και την έβαλε να κάτσει
Σταυρίδης,
Σταυράκης κλπ.
Αυτά τα ολίγα για αρχή.
το καπό του αυτοκινήτου,
- ώστε
Απαγόρευση
προβολής
όλων Ύστερα βλέπουμε. Εύχομαι
να πατάνε καλά
οι
των
ταινιών
του Σταυρίδη, για καλή συνέχεια στο έργο σας
ρόδες
του αυτοκινήτου.
Η διαδρομή
κράτησε
τους
παραπάνω
λόγους.

των καμπανών.
- Απαγόρευση της περιφοράς
Ψαριανέ,
Σταυρό,
προσευχή,
Μεκ.την
ευκαιρίακαταργείστε
του εορτασμούτα
τηςόλα:
επετείου
της Εθνικής
Παλιγγενεσίας,
αισθάνομαι
τηνδρόμους
ανάγκη νακαι
Επιταφίων
στους
ότι κάτσει…
μοιρασθώ μαζί σας σημαία…
τα πιο ειλικρινή
αισθήματα εθνικής υπερηφάνειας.στις πλατείες, προς αποφυγήν
Την 25η Μαρτίου αποτίνουμε φόρο τιμής στους αθάνατους ήρωες του εντάσεων
1821, που με
την φιλοπατρία,
μεταξύ
μειονοτήτων
Αναρτήθηκε και
απόαυτοθυσία
το Πατριωτικό
του Σεπτεμβρίου
22, 2011
γενναιότητα
τους,Μέτωπο
απελευθέρωσαν
την πατρίδα
μας από(Ελλήνων)
τον τουρκικόκαι
ζυγόντόπιων
και
(οι
υπόλοιπες φυλές).
κατέστησαν δυνατή τη δημιουργία του ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους.
- Απαγόρευση του σταυροΑναδημοσιεύουμε ανοιχτή επιστολή προς τον κ. Ψαριανό,
κοπήματος
σε μίαδημόσιους
Η Ελλάδατου
σήμερα
αντιμετωπίζει
δημοσιοοικονομικά
προβλήματα
και για ακόμη
φορά
βουλευτή
ΣΥΡΙΖΑ,
από τοσοβαρά
μπλόγκ
“Κόκκινος
χώρους.
Για
τους
ίδιους
λόγους.
καλούμαστε
να
εορτάσουμε
την
εθνική
επέτειο
σε
περιβάλλον
δυσχερών
διεθνών
εξελίξεων
και
Ουρανός”. Μια “επιστολή”, που αξίζει τον κόπο να
Αφαίρεση
όλων
των
σταυρών
δραματικών
γεωπολιτικών
της
ρίξουμε μια
ματιά. και άλλων μεταβολών.
από πλατείες, μνημεία, ηρώα,
βουνά και λαγκάδια.
Για τον λόγο αυτόν, ας μην επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει τις αξίες
και τα ιδανικάτου
μας και
ας
- Κατάργηση
σημείου
Αξιότιμε
κύριε βουλευτά,
αφήσουμε το δίδαγμα του 1821 να ενδυναμώνει την πατριωτική συνείδηση
όλων
και
να
αποτελεί
οδηγό
του σταυρού στα ψηφοδέλτια
και καλό σύμβουλο στον λαό μας.
περίπου στα 7 χιλιόμετρα,
Συγκινήθηκα ιδιαιτέρως για και
των
σταυρών
από
όσο ήταν και το πρόβλημα του δρόμου. Η ιστορία μοιάζει με… ανέκδοτο, αλλά
τις πρόσφατες ερωτήσεις σας δημόσιους χώρους.
αν παρατηρήσουμε προσεχτικά τη φωτογραφία, τότε βγάζουμε το καπέλο στον
Το μήνυμα του 1821 στον 21ο αιώνα παραμένει το ίδιο «Ελευθερία, δημοκρατία, αξιοπρέπεια και
στη Βουλή, όπου ζητήσατε την - Κατάργηση του παρωχημένου
ευφυέστατο άντρα-οδηγό! Τελικά σε αυτόν τον τόπο υπάρχουν ακόμη ιδέες…
ευημερία για
όλους
τους λαούς
κόσμου».
κατάργηση
του
αγιασμού
και τουκαι
διχαστικού
τρόπου
Εύχομαι
ολόψυχαστα
στονΣχολεία
απανταχού Ελληνισμό της γης, υγεία, ευτυχία και κάθε προσωπική και
της
προσευχής
χρονολόγησης ‘προ Χριστού’
επαγγελματική
επιτυχία.
και την κατάργηση του και ‘μετά Χριστόν’.
σώματος των στρατιωτικών - Απαγόρευση χρήσεως σε
Mε τουςΕίναι
πιο θερμούς
πατριωτικούς
χαιρετισμούς,
ιερέων.
παρήγορο
ότι δημόσιους
χώρους, φράσεων
#107-2609 E. 49th Avenue, Vancouver, B.C. V5S 1J9 Tel:604-568-3994
άτομα οξυδερκή σαν και εσάς όπως ‘Θεός Φυλάξοι’, ‘Χριστός
αντιλαμβάνονται
ότι δεν είναι και Παναγιά’, ‘Χριστός και
Κώστας Μενεγάκης,
δυνατόν
τον ελληνικό
Αντιπρόεδρος
ΣΑΕ λαό να τον Απόστολος’ ‘τραβώ τα πάθη
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
απασχολούν
ήσσονος
Συντονιστής θέματα
Περιφέρειας
Καναδά του Χριστού’, ‘Δόξα τω Θεώ’
σημασίας, όπως η οικονομική και ‘(με βάρεσε στο) Δόξα
κρίση, οι περικοπές των πατρί’.
Αγαπητά μας μέλη,
μισθών και των συντάξεων, η Απαγόρευση
δημόσιου
ανεργία, οι απολύσεις και λοιπά στολισμού χριστουγεννιάτικων
ανούσια, μικρά και ασήμαντα δέντρων,
Σας κάνουμε γνωστό ότι η ετήσια Γενική Συνέλευση των ηλικιωμένων του
φατνών,
πράγματα, την στιγμή που το τραγουδίσματος
καλάντων,
Βανκούβερ και των περιχώρων θα γίνει στις 30 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα
καυτό πρόβλημά μας σήμερα, μασήματος κουραμπιέδων και
και ώρα 7:00 μ.μ. στο Κοινοτικό Κέντρο της Ανατολικής Κοινότητας 4641
είναι η αδικαιολόγητη εμμονή λοιπών μισαλλόδοξων εθίμων.
Boundary Road, Vancouver B.C.
των Ελλήνων σε αναχρονιστικά - Κατάργηση όλων των
και
παρωχημένα
μοντέλα παρωχημένων
χριστιανικών
που καθιστούν την σύγχρονη εορτών. Χριστούγεννα, Πάσχα,
Στις 6:00 μ.μ. θα προηγηθεί φαγητό, δωρεάν από τον Σύλλογό μας, για όλα τα
πολυπολιτισμική Ελλάδα ένα Δεκαπενταύγουστο,
Αγ.
μέλη και τους φίλους του Συλλόγου.
‘θεοκρατικό καθεστώς’, όπως Πνεύματος, των Φώτων, του
πολύ σωστά είπατε.
Θωμά, της Τυροφάγου κλπ.
Στην θέση τους θα μπορούσαν
Επίσης ο ετήσιος χορός του Συλλόγου μας θα γίνει στο ίδιο μέρος
Θα
σας
ήθελα
όμως να μπουν νέου ύφους γιορτές
την
Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 7:00 μ.μ. Για το τραπέζι σας
πιο
ριζοσπαστικό.
Πιο που θα αντιπροσωπεύουν τη
αποφασισμένο.
Πιο Broadway,
φάιτερ. νέα πολυπολιτισμική
αποτανθείται στα μέλη του Δ/Συμβουλίου ή στον πρόεδρο κ. Γεώργιο Τσούκα
ζωήB.C.
μας. Tel: 604-733-4191
3080 West
Vancouver,
Διότι με την κατάργηση Θα μπορούσε να θεσπιστεί η
τηλ: 604-644-3837.
του
αγιασμού
και
των γιορτή του χαλάλ, του Κεμάλ,
Μετά
τις
ζημιές
που
στρατιωτικών ιερέων δεν του Αχμέντ, του Πανούση, του
προκλήθηκαν στο
λύνεται
το
πρόβλημα. Ραγκούση,
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
του Αμπντουλάχ,
κατάστημα
απότης
άγνωστα
Χρειάζονται δυναμικά μέτρα, του ταμ ταμ,
αφγανικής
άτομα προτης
καιρού,κινέζικης
αποφασιστικές αλλαγές και μπούρκας,
1.
Έγκριση Ημερησίας Διάταξης
άνοιξε και πάλι
ριζικές λύσεις.
παντόφλας,
τηςγια την
αραβικής
2.
Αναφορά Προέδρου επί των πεπραγμένων
πίτας, εξυπηρέτησε
της ινδικής καρύδας,
Προτείνω
λοιπόν
σειρά της της
πελατείαςφούντας,
του.
αλβανικής
του
3.
Οικονομική αναφορά από τον Ταμία
μέτρων, που θα βγάλουν την βρεγμένου
σφουγγαριού,
4.
Νέα θέματα.
χώρα μας από τον Μεσαίωνα της τσάντας μαϊμού και του
του σκοταδισμού και της (κλεμμένου) πορτοφολιού.
και το προσωπικό εύχονται
θρησκευτικότητας και θα τηνΟ Ιδιοκτήτης
- Κατάργηση του σταυρού
στουςπελάτες
και σε όλη την ομογένεια
οδηγήσουν στην φωτισμένη από την ελληνική
σημαία, ως
Processing & Manufacturing
εποχή του εκσυγχρονισμού και συμβόλου
αναχρονιστικού,
Ο Πρόεδρος
της πολυπολιτισμικότητας.
παλαιολιθικού, και σαφώς
Γεώργιος
Gyros Cones - Loafs - Slices - FiloΓραμματέας
Pastry Products
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΛΟ
ΠΑΣΧΑΤσούκας
διχαστικού. Στο ΚΑΙ
κενό που
θα
Παντελής
Νταλαχάνης
Ιδού τα μέτρα:
Fluffy
Pita
Bread
μείνει, θα μπορούσε να μπει ένα
- Αφαίρεση όλων των εικόνων σύμβολο πρωτότυπο, μοντέρνο,

HELLENIC CANADIAN SENIOR’S SOCIETY
OF METROPOLITAN VANCOUVER

ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

“ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ”

Σας περιμένουμε
όλους.
Great Gyros
&

Pita Ltd.

#8-13140 - 88th Ave, Surrey, B.C.,V3W 3K3
Tel:604-594-4970, Fax:604-594-4980

ΠΩΛΕΙΤΑΙ LOG HOUSE

Ο Γιώργος και η Ειρήνη Γκοργκούνης εύχονται στους πελάτες
τους και σε όλη την ομογένεια

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα
Πωλείται ημιτελές “Log House” στο χωριό Αρχίπολη της
Ρόδου χτισμένο σε οικόπεδο 3-1/2 στρεμμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε Ελλάδα στο
22413-00946, στο κινητό:6955094503 και ζητείστε τον
Νίκο Καραμανώλη και Καναδά στο 604-435-4580
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΚΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ ΚΑΤΑ
ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ
(Συνέχια από σελίδα 4)

Ιταλική - λέγανε - είναι η
Δωδεκάνησος. Ιταλική για πάντα
και τούτο έπρεπε να το νιώσουνε
καλά όλοι. Και τα σχολεία ήτανε
ιταλικά κι έπρεπε να σηκώσουνε την
ιταλική σημαία. Αμέσως δάσκαλοι
και μαθητές υποχρεωθήκανε να
μαζευτούνε για να χαιρετίσουνε την
έπαρση του λαβάρου που συμβόλιζε
τη σκλαβιά τους.
Στην πορτοκαλιά ανταύγεια της
φωτιάς τ’ όμορφο πρόσωπο του
Έλληνα αξιωματικού πήρε μια
σκληράδα, φάνηκε ν΄ αγριεύει.

. Τη στιγμή που η τρίχρωμη
μπαντιέρα υψωνόταν στο κοντάρι,
κάτι ασυγκράτητο είχε ξεσπάσει
μέσα του. Την οργή του την είχε
φωνάξει. Τον πιάσανε αμέσως
οι Ιταλοί και τον σύρανε στην
καραμπινιερία.
-Μικρό παιδί είναι, άμυαλο και δεν
ξέρει τι κάνει..
Τα παρακάλια αυτά των φρονίμων
και των τρομαγμένων τον είχαν
επαναστατήσει περισσότερο από
κάθε τι άλλο. Θα προτιμούσε να
μείνει χρόνια στο μπουντρούμι παρά
να ιδεί δικά του αγαπημένα πρόσωπα,
Έλληνες, να εξευτελίζονται για να
σωθούν. Θα ερχόταν όμως η μέρα
της εκδικήσεως, που θα ήταν και η
μέρα του λυτρωμού. Το ήξερε - και
με πόση βεβαιότητα! - από τότε.
Τώρα ένιωθε πως η μέρα δεν θα
μπορούσε να είναι μακρυά. Κι ας
φαινόταν ο ουρανός τόσο σκοτεινός
τώρα. Κι ας βάραινε τις ψυχές η
αγωνία. Αυτός ένιωθε πως η μεγάλη
ώρα ζύγωνε.

Τότε τον πλησίασε ένα παλικάρι.
-Λέτε να μας έρθουν απόψε οι
Ιταλοί, κύριε υπολοχαγέ;
-Ποιος ξέρει Λευτέρη, αποκρίθηκε ο
Διάκος.
-Μακάρι. Όσο νωρίτερα αρχίσει
το πανηγύρι, τόσο το καλύτερο. Τα
νεύρα σπάει αυτή η αβεβαιότητα.
-Μη στεναχωριέσαι δε θα βαστάξει
πολύ.
Ο Διάκος κοίταξε συλλογισμένος το
νεανικό πρόσωπο του συντρόφου
του, που σκυμμένος ανασκάλευε
τη φωτιά. Φαινότανε γερό
παλληκάρι ο Λευτέρης Ντάσκας,
έφεδρος
ανθυπολοχαγός,
διμοιρίτης στο 2ο λόχο του
1\4 . Θα πολεμούσε τάχα σαν
αληθινό παλληκάρι1 Τούτο η
μάχη μόνο θα το έδειχνε. Στη
μάχη φανερώνονται οι άνδρες.
Το
βλέμμα
του Διάκου
ξαναχάθηκε μέσα στις φλόγες.
Η μια απορία είχε φέρει την
άλλη: Ο ίδιος - ο Αλέκος Διάκος
από τη Δωδεκάνησο - ο ίδιος τι
θα έκανε τάχα όταν θ’ άναβε η
μάχη; Πρώτη φορά θα γνώριζε
αληθινό πόλεμο. Η μεγάλη
και αποφασιστική δοκιμασία
ανάμεσα σε ποιους θα τον έταζε;
Δε θέλησε να βασανίσει πολλή
ώρα τη σκέψη του, Ξένοιαστα
έδιωξε την απορία . Ήταν η
αποστολή του, δυνατότερη
από κάθε τι άλλο, αίσθημα ή
περίσταση, να πολεμήσει. Ήτανε
το καθήκον του, που ελεύθερα
αυτός, δίχως καμιά επιφύλαξη,
το είχε δεχτή όταν έδινε τον όρκο,
ως εύελπις πρώτα το 1930, ως
αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού
αργότερα το 1934. Περήφανες μέρες
εκείνες! Τ’ όνειρο των παιδικών
χρόνων γινόταν πραγματικότητα.
Θυμήθηκε πως είχε φύγει το 1929
από τη Ρόδο.
Πως μέχρι την τελευταία στιγμή
έτρεμε η καρδιά του μήπως οι Ιταλοί
μαντέψουνε το μυστικό του και τον
κρατήσουνε για πάντα αιχμάλωτο
στα σκλαβωμένα νησιά. Θυμήθηκε
έπειτα τη σκληρή μελέτη στην
Αθήνα, για να μπει στη Σχολή. Τις
εξετάσεις, την επιτυχία: Εύελπις,
ανθυπολοχαγός,
υπολοχαγός,
επίκουρος
παρατηρητής
της
αεροπορίας. Το χέρι του γλύστρησε
κάτω από τη χλαίνη και χάιδεψε το
σήμα με τ’ ανοιχτά φτερά. Ήτανε
και τούτο μια επιτυχία, μια τιμητική
διάκριση. Τον είχανε ξεδιαλέξει
ανάμεσα στους πολλούς για να του
το δώσουν.

Τα βλέφαρά του είχαν αρχίσει να
βαραίνουν, Οι φλόγες μπροστά του
παίρνανε παράξενα σχήματα.
Η νύχτα έπρεπε να είναι πολύ
προχωρημένη. Τα μάτια του Διάκου
σφάληξαν.
.Μια ντουφεκιά έπεσε, έπειτα
μια άλλη, κι έπειτα ξέσπασε
ένα
βρόντημα,
σαν
έκρηξη
χειροβομβίδας,
που
το
ακολουθήσανε ριπές και πυκνότερο
ντουφεκίδι.
Τα ξαπλωμένα κορμιά, γύρω από τις
φωτιές ανακάθισαν.
Οι Ιταλοί!
Ο Διάκος ήτανε κιόλας ορθός
κι έτρεχε προς τις προφυλακές,
φωνάζοντας στους διμοιρίτες του να
συγκεντρώσουν τους άντρες.
Στο εικονοστάσι επάνω, οι λάμψεις
των πυροβολισμών ξεσχίζανε τη
νύχτα. Ένας λοχίας κατατόπισε
γρήγορα το Διάκο. Μέσα στο
σκοτάδι και τη σιγή, βήματα και
ομιλίες ακατάληπτες είχαν ακουστή
πάνω στη στράτα. Στο πρόσταγμα
του σκοπού καμιά απόκριση δεν
είχε δοθεί. Σαν έπεσαν όμως οι
πρώτες ντουφεκιές από τη δική μας
πλευρά, οι νυχτερινοί επισκέπτες
είχαν απαντήσει με χειροβομβίδες
και αυτόματα.
Τώρα ωστόσο καμιά αντίδραση
δεν εκδηλωνόταν στα πυρά του
φυλακίου. Ο Διάκος πρόσταξε
να σταματήσει το ντουφεκίδι. Ο
Ντάσκας έφτανε κιόλας με τους
άντρες του.
Αμίλητοι όλοι περίμεναν, κρατώντας
την ανάσα τους, με τ’ όπλο έτοιμο
στο χέρι. Κάπου, μακρυά, προς το
Γάβρο, ακούστηκαν ντουφεκιές
και ριπές. Κι εκεί όμως τα πυρά
σταματήσανε γρήγορα. Πέρασε ώρα,
ο ουρανός στην ανατολή άρχισε
να γαλακτώνει, δίχως τίποτα να
ξαναταράξει την ησυχία των βουνών.
Κανένας όμως δεν είχε ξαναγυρίσει
στις φωτιές, που έσβηναν αργά μέσα
στη ρεματιά.
Η Τσούκα όρθωνε τώρα τη
δασωμένη ράχη της μπρος στους
φαντάρους του 2 ου Λόχου του 1/4
Τάγματος. Εδώ και κάμποσα λεπτά
τα πολυβόλα είχανε σωπάσει εκεί
πάνω. Κάτι θα είχανε παρατηρήσει
οι Αλπίνι και, ταμπουρωμένοι στις
ψηλές πλαγιές, κρυμμένοι μέσα στα
δέντρα και πίσω από τους βράχους,
περίμεναν..
Γρήγορα σκαρφάλωναν οι φαντάροι,
ακροβολισμένοι, με το Διάκο
μπροστά. Αμίλητοι όλοι, μ’ εκείνο
το σφίξιμο στην καρδιά, που νιώθει
και ο πιο γενναίος, σαν περιμένει
(Συνέχια στη σελιδα 19)

ΜΙΑ ΖΩΗ ΤΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ
ΤΗΝ ΓΛΕΝΤΙΣΟΥΜΕ..!
Στη Ρόδο με πρωτοβουλίες φίλων που
βλέπουν τη ζωή από την χαρούμενη πλευρά,
ξεχνώντας τις καθημερινές σκοτούρες, τα
πολιτικά προβλήματα και ό,τι άλλο κουράζει
την διαύγειά τους, έχουν οργανώσει μια ομάδα
από φίλους ερασιτέχνες και επαγγελματίες
καλλιτέχνες τις μουσικής που διοργανώνουν,
εκδηλώσεις σε γνωστές
ταβέρνες όπου
γλεντούν μαζί και με άλλους φίλους.
Τα άτομα αυτά δεν είναι τυχαία και ούτε
επιδιώκουν να βγάλουν μεροκάματο. Είναι
άτομα απ’ όλα τα κοινωνικά στρώματα,
από επιστήμονες, δημόσιους και ιδιωτικούς
υπαλλήλους και γενικά είναι άτομα που
κατέχουν μια αξιοπρεπέστατη θέση στο νησί της Ρόδου και ό,τι κάνουν το κάνουν από αγάπη στη μουσική. Η
Πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε από μικρές συναθροίσεις σε φιλικά σπίτια, και ταβερνάκια. Έχουν παίξει και σε
χώρους να παρευρίσκονται μέχρι τριακόσια άτομα. Το όνομα της ορχήστρας δεν έχει αποφασισθεί ακόμη. Πάντως
μου υποσχέθηκαν να είμαι εκεί στα «βαπτίσια».
Λίγες μέρες πριν φύγω από τη Ρόδο, με κάλεσε ο Πνευμονολόγος Ιατρός κ. Δημ. Κρητικός, ο οποίος είναι μέλος αυτής
της ορχήστρας και παρευρέθηκα στην πρώτη τους φθινοπωρινή συνάντησει που έγινε στην ταβέρνα «Ανθούλα» που
βρίσκεται στην περιοχή Κολύμβια της Ρόδου.
Είχαν έρθει περίπου πενήντα άτομα, αυτή τη βραδιά. Τίποτα δεν έδειχνε το ερασιτεχνικό, ενισχυτές, μεγάφωνα,
μικρόφωνα τα πάντα έδειχναν ότι ήταν μια επαγγελματική ορχήστρα. Αρχίζοντας να παίζουν τα όργανα και το
τραγούδι άρχισε να ζεσταίνεται και η ατμόσφαιρα. Έτσι σιγά σιγά η ώρα περνούσε και το πλούσιο ρεπερτόριο των
τραγουδιών σε έφερναν σε παλιές εποχές που έζησες. Οι αναμνήσεις από τα παλιά σου θύμισαν χρόνια και το κάθε
τραγούδι είχε και τη σημασία του.
Έλαβαν μέρος: Καλλιτεχνική διεύθυνση Κυριάκος Χατζηκυριαζής, Μιχάλης Μαλλιαράκης.
Δημήτρης Κρητικός τραγούδι, Τακης Πασχάλης μπουζούκι, Μανώλης Χατζησάββας κιθάρα τραγούδι,
Αλέκος Δημητριάδης τζουράς τραγούδι, Κώστας Καϊκης τραγούδι.
Κώστας Καρατσίκης

Eίναι τύχη που γεννήθηκες
Έλληνας..!!!!
Με δεδομένο ότι είναι τύχη που γεννήθηκες Έλληνας και όχι
Πακιστανός αγρότης ή Ινδός κατώτερης κάστας ή ακόμα,
ουραγκοτάγκος του Βόρνεο, υπάρχουν κι άλλοι λόγοι που θεωρείται
τύχη να είσαι Έλληνας.
Πρώτα απ΄ όλα, μιλάς Ελληνικά, όπως και τα υπόλοιπα δέκα
εκατομμύρια συμπατριωτών σου. Που σημαίνει ότι συνεννοείσαι άνετα
όπου και να πας στη χώρα σου.
Βρίσκεις στη λαϊκή ό,τι θέλεις, από αρακά μέχρι παντόφλες.
Οι συγγενείς σου είναι όλοι λευκοί κι αν όχι τελείως, κυμαίνονται σε ένα
φάσμα χρωμάτων από ανοιχτό καφέ μέχρι εκρού, γεγονός που βοηθάει
αν τους χάσεις νύχτα.
Οι νεκροί είναι ίδιοι με αυτούς των προηγμένων χωρών, ομοίως οι
σκύλοι, οι γάτες, οι κατσαρίδες και οι φαλάκρες.
Έχεις το μοναδικό προνόμιο να απολαμβάνεις και φραπέ και τσάι, κάτι
που δεν συμβαίνει σε Αγγλία, Κίνα, Ινδία, Θιβέτ και ολόκληρη την
Ασία.
Βρέχεσαι γύρω-γύρω από θάλασσα, που βρέχεται από πλαστικές
σαγιονάρες.
Τρως μαριδάκι ψιλό, ένα άλυτο μυστήριο για τους Σκανδιναβούς
ψαράδες, που ψαρεύουνε μονίμως ρέγκες, γκαστρωμένες με αυγά.
Οι φουρνάρηδες πιάνουν το ψωμί με γάντια, με τα οποία παίρνουν
τα λεφτά και σου δίνουν ρέστα, χωρίς ποτέ να αρρωστήσεις ή να
παραπονεθείς για κάτι, τη στιγμή που ο πλανήτης υποφέρει από τη γρίπη
των χοίρων, των πουλερικών, τις τρελές αγελάδες, τα φύτρα και τα τιγρέ
κουνούπια.
Σου πλένει η μάνα, η γυναίκα ή η γκόμενα τα σώβρακα, κάτι που
αρνούνται πεισματικά να κάνουν οι Γαλλίδες.
Αν είσαι γυναίκα, αρνείσαι πεισματικά να κάνεις σεξ με αυτόν που του
πλένεις τα σώβρακα.
Στην ουρά, στις τράπεζες και τις δημόσιες υπηρεσίες, δεν έχεις άγχος
μην αργήσεις, θα αργήσεις.
Οι μετανάστες, οι χρήστες ουσιών και τα αδέσποτα ζώα, απολαμβάνουν
μια ελευθερία, που δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα του κόσμου.
Δεν έχεις βιομηχανία, έχεις όμως Κομμουνιστικό κόμμα που εκφράζει
την εργατιά στις φάμπρικες. Άρα, μηδενικοί ρυπογόνοι παράγοντες,
που σε συνδυασμό με πολιτικούς κρατούμενους σαν τον Ψωμιάδη,
δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον για κάθε πικραμένο.
Τα παιδιά σου από έξι χρονών κάνουν download την ορθογραφία στον
υπολογιστή.
Η κρίση άγγιξε και σένα, άρα υπάρχεις, πέθανε η μεσαία τάξη, οπότε σε
δανείζει όποιος έχει.
Και το σημαντικότερο;
Δεν ελπίζεις τίποτα, δεν φοβάσαι τίποτα, είσαι Έλληνας.

15 Γνώμη

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ:ΓΑΜΟΣ
Το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2011, στον Καθεδρικό
Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Βανκούβερ, τελέσθηκε
ο γάμος του νεαρού ζευγαριού Νίκης Λιάπη, κόρη του
Νίκου και της Rose Λιάπη, με τον Claudio Chisani.
Η δεξίωση έγινε στο Ξενοδοχείο Rosewood Hotel Georgia. Μετά τα καθιερωμένα τα του γάμου, ευχές φαγητό
και ομιλίες, άρχισε το όμορφο γλέντι που κράτησε
μέχρι τα μεσάνυχτα. Βλέπετε στιγμιότυπα
από το γλέντι.

16 Γνώμη
Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Δημήτρη Γ. Κρητικού ιατρού
πνευμονολόγου και πρώην Δημάρχου της Καμείρου Ρόδου
στην ροδιακή εφημερίδα ΠΡΟΟΔΟΣ για το πώς βλέπει
την κατάσταση των Δήμων με την εφαρμογή του ¨Καλλικράτη».

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔO
-Κύριε Κρητικέ, να ξεκινήσουμε
τη συνέντευξη από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, την οποία
υπηρετήσατε ως δήμαρχος
Καμείρου, την τελευταία
τετραετία πριν την εφαρμογή
του «Καλλικράτη». Με τη
δημιουργία του ενιαίου δήμου
Ρόδου, πώς βλέπετε το νέο
τοπίο που διαμορφώθηκε;
Δυστυχώς επαληθευτήκαν οι φόβοι
μου.
Η κατάσταση είναι χειρότερη από
ποτέ .Υπάρχει έλλειψη συντονισμού
ενώ η αναμενόμενη παροχή
υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων
απέναντι στον πολίτη είναι
ανύπαρκτη. H καθημερινότητα
έχει γίνει για τους περισσότερους
δυσκολότερη. Αμέσως μετά
την έναρξη λειτουργίας των
Καλλικρατικων Δήμων είναι
ολοφάνερο ότι ο θεσμός παραπαίει
και οδηγείται σε πρωτοφανή
αποτυχία.
Η εφαρμογή του δημιούργησε
τεράστια λειτουργικά προβλήματα
και έφερε τα πάνω κάτω στις
τοπικές κοινωνίες.
Η περιβόητη προίκα των τεσσάρων
δισεκατομμυρίων ευρώ που θα έδινε
ο Ραγκουσης στον Καλλικράτη,
ήταν ένα μεγάλο ψέμα και οι δήμοι
και ειδικά οι τοπικές και δημοτικές
κοινότητες δεν έχουν ούτε χαρτί για
να βγάλουν φωτοτυπιες.
Το πετρέλαιο ως καύσιμο έγινε
δυσεύρετο, δεν μιλάμε βεβαίως
για την πάγια προκαταβολή των
κοινοτήτων, την αποκομιδή των
σκουπιδιών, τις κοινωνικές δομές
(βρεφονηπιακοί και βοήθεια στο
σπίτι ) οι οποίες κινδυνεύουν να
κλείσουν.Χαρακτηριστικα σας
αναφέρω ότι εμείς στο Δήμο
Καμειρου εξυπηρετούσαμε μέσω τις
βοηθείας στο σπίτι περίπου ογδόντα
άτομα και τώρα έχουν ενταθεί μονό
τρια!!!Επισης τα έργα υποδομής
έχουν σταματήσει με αποτέλεσμα
να κινδυνεύουμε να χάσουμε
τις χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ.
Ειδικα για τη Ρόδο ο Καλλικράτης
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως
ταφόπλακα μιας και χάσαμε όλα
σχεδόν τα προνόμια που είχαμε εδώ
και αιωνες.
Η Ρόδος από πρωτεύουσα του
Αιγαίου ακόμα και την περίοδο των
κατακτητών κατάντησε ένα τοπικό
διαμέρισμα των Κυκλάδων με ότι
αυτό συνεπάγεται. Το θεωρώ σαν
απώλεια τοπικής κυριαρχειας.Το
έχει καταγράψει η ιστορία.
-Μπήκαμε ήδη στον 8ο μήνα
εφαρμογής της νέας διοικητής
μεταρρύθμισης και φαίνεται πως
πολλά διαδικαστικά ζητήματα
παραμένουν σε εκκρεμότητα.
Πού εντοπίζετε τα μεγαλύτερα
προβλήματα;
Η πορεία υλοποίησης του
σχεδίου «Καλλικράτης» στην
Αυτοδιοίκηση από την αρχή της
εφαρμογής του έως σήμερα, δεν
εμφανίζει τα αποτελέσματα που
όλοι επιθυμούσαμε, ως πολίτες, ως
άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, ως
φορείς. Υλοποιείται ένα σχέδιο,
χωρίς στην ουσία σχέδιο. Δήμοι
υπερχρεωμένοι, αρμοδιότητες
που ακόμη δεν έχουν καθορισθεί,
προβλήματα λειτουργικής φύσεως
που προκαλούν τριβές, είναι τα
χαρακτηριστικά που συνθέτουν την

εικόνα της αυτοδιοίκησης σήμερα.
Οι Δήμοι ακόμη δεν έχουν
ολοκληρώσει τη θεσμική τους
μετάβαση και την ενσωμάτωση
των διαφόρων καποδιστριακών
δήμων που μπήκαν μέσα στο
οργανόγραμμά τους. Ακόμα και
αυτοί που δεν είναι καλλικρατικοί
δεν έχουν καταφέρει να
μετασχηματίσουν τις υπηρεσίες
τους, ώστε να λειτουργούν
σύμφωνα με τις επιταγές του
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Έχουν περικοπεί όλα τα
περιφερειακά προγράμματα
χρηματοδότησης των δήμων, έχουν
φορτωθεί νέες αρμοδιότητες, δεν
μπορούν να προσλάβουν προσωπικό
για να τις εξυπηρετήσουν.
Αναφέρω εδω , το μεγάλο
πρόβλημα το οποίο δημιουργείται
με το βίαιο και απάνθρωπο
περιορισμό του Προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι», του οποίου
η κοινωνική ανάγκη θα είναι πολύ
μεγαλύτερη τώρα που βιώνουμε
την οικονομική κρίση, που στερεύει
το οικογενειακό εισόδημα. Όμως,
περιορίστηκε το «Βοήθεια στο
Σπίτι» στο 10% των δικαιούχων. Τι
είναι το «Βοήθεια στο Σπίτι»; Είναι
η βοήθεια στον αναξιοπαθούντα
άνθρωπο.
Αν δεν είναι αυτός ο ρόλος της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τότε
ποιος είναι; Αν δεν είναι η
Τοπική Αυτοδιοίκηση το πρώτο
ανάχωμα, το χέρι της πολιτείας
δίπλα στον πολίτη που έχει
ανάγκη, τι είναι τότε; Η εφαρμογή
κανόνων διαφάνειας οι οποίοι δεν
υπηρετούνται;
Δυστυχώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση
σήμερα στην Ελλάδα με τον
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ έχει αναλάβει
αρμοδιότητες πολύ μεγαλύτερες
από ότι μπορεί να φέρει σε
πέρας και είναι η μικρότερη σε
χρηματοδότηση σε όλη την Ευρώπη.
Μόλις το 3,1% του ΑΕΠ, πάνε προς
την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Γι αυτό ο
Καλλικράτης είναι καταδικασμένος
σε αποτυχία.

-Πολλοί εκτιμούν, ακόμα και
μέχρι πρότινος υποστηρικτές του
εγχειρήματος, ότι η εφαρμογή της
νέας διοικητικής μεταρρύθμισης
πραγματοποιείται σε λάθος χρονική
περίοδο λόγω της οικονομικής
κρίσης και της προσπάθειας για
περικοπή κονδυλίων. Συμμερίζεστε
αυτή την άποψη;
Απόλυτα.
Στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στην
Κυλλήνη το 2007 επί κυβερνήσεως
ΝΔ,ο υπουργός εσωτερικών τότε
ήταν έτοιμος να προχώρηση
στον Καποδιστρια 2, όμως
δέχτηκε την εισήγηση όλων των
αυτοδιοικητικων της χώρας και έτσι
μετετέθη για εφαρμογή το 2014. Ο
Προκόπης Παυλοπουλος κατάλαβε
τη δυσκολία του εγχειρήματος μη
διαθέτοντας τους ανάλογους πόρους
αλλά και τον απαιτούμενο χρόνο για
ένα επιτυχημένο μεταρρυθμιστικό
σχέδιο.
Το Πασοκ όμως διακατεχόμενο
από άκρατο κομματικό σοβινισμό,
προχώρησε τάχιστα, χωρίς
πρόγραμμα και χωρίς να λάβει υπ
όψιν του τις ιδιαιτερότητες του
κάθε Δήμου η Περιφέρειας, χωρίς
πόρους, αντίθετα με περικοπή
πόρων στους καποδιστριακούς

Δήμους, ψηφίζοντας τον
Καλλικράτη τον Ιούνιο για να
εφαρμοστεί άμεσα στις εκλογές του
Οκτώβριου.
Η πρόταση μου τότε ήταν να
ψηφιστεί μεν αλλά να εφαρμοστεί
από την επόμενη αυτοδιοίκητη
περίοδο δηλαδή το 2014 ώστε
να υπάρξει η ανάλογη περίοδος
προσαρμογής με πρόγραμμα
εξυγίανσης των υπερχρεωμένων
Δήμων, πρόγραμμα ενοποίησης
υπηρεσιών, μετάταξης υπαλλήλων
κτλ ούτως ώστε να φτάσουμε
έτοιμοι στην επόμενη φάση της
επιτυχημένης πλέον εφαρμογής.
Ως στέλεχος της ΝΔ, πιστεύετε ότι
οι πρόωρες εκλογές τις οποίες ζητά
ο πρόεδρος του κόμματός σας,
μπορούν να δώσουν λύσεις στα
σημερινά προβλήματα της χώρας;
Είμαι της άποψης ότι εκλογές
πρέπει να γίνονται στο τέλος της
τετραετίας όπως άλλωστε εισηγείται
και η ειδική επιτροπή της ΝΔ για τη
συνταγματική αναθεώρηση. Όμως
εδώ έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα.
Το Πασοκ παρέλαβε τον Οκτώβριο
του 2009 ένα δημόσιο χρέος ως
ποσοστό του ΑΕΠ στο 115%. Μέσα
σε ενάμιση χρόνο με τους σωτήρες
του ΔΝΤ και της ΕΕ το έφτασε
στο 165% με τις τόσες θυσίες των
Ελλήνων κυρίως των μικρομεσαίων
και των συνταξιουχων.Εχουν
ψηφιστεί δυο μνημόνια μέχρι
στιγμής, με πλήρη αδυναμία
εφαρμογής των και ετοιμάζεται
και τρίτο το οποίο θα ψηφιστεί
το φθινόπωρο κατ απαίτηση
των ηγετών της ευρωζώνης, που
θα περιλαμβάνει καινούργια
αιματηρά μετρά λιτότητας που
θα εφαρμοστούν όσο διαρκεί η
αποπληρωμή των δανείων δηλαδή
μέχρι το 2050.
Θα έχουμε δηλαδή ένα φαύλο
κύκλο λιτότητας – φτώχειας –
συρρίκνωσης δημοσίων εσόδων
ο οποίος σίγουρα οξύνει και δεν
επιλύει την κρίση.
Σ αυτό λοιπόν το αδιέξοδο νομίζω
ότι την λύση θα πρέπει να την δώσει
ο λαός.
Θα είστε υποψήφιος βουλευτής,
όπως φημολογείται εντόνως το
τελευταίο διάστημα;
Εάν κάποτε γίνω βουλευτής θα γίνω
πρώτα για να υπηρετήσω τον τόπο
μου και μετά το κόμμα μου.
Το Πασοκ υποβάθμισε τη
Δωδεκάνησο εξαφάνισε τη Ρόδο
χωρίς να ύπαρξη η στοιχειώδης
αντίδραση από τους διάφορους
φορείς.Σε λίγο δεν θα υπάρχει
υπηρεσία στη Ρόδο δεν θα υπάρχει
διεύθυνση και κινδυνεύουν το
Πανεπιστήμιο, η Τουριστική σχολή
και πάει λέγοντας.
Οι επιπτώσεις θα είναι οδυνηρές για
τον τόπο μας.
Η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να
αποκαταστήσει αυτές τις αδικίες.
Ο Αντώνης Σαμαράς σαν ηγέτης ο
οποίος έχει επίγνωση της σημασίας
και του ρόλου που έπαιζε και παίζει
η Δωδεκάνησος και ειδικά η Ρόδος
στο πολιτικοοικονομικό γίγνεσθαι
της ανατολικής Μεσογείου θα
πρέπει να δεσμευτεί γι αυτή την
αποκατάσταση.
Μόνο και μονό τότε θα συζητήσω
την υποψηφιότητα μου ως
βουλευτής.
Εγώ βουλευτής να τρώω μόνο
σουβλάκια στα πανηγύρια
κοροϊδεύοντας τον κόσμο δεν θα
γίνω ποτέ.
Δημήτρης Γ Κρητικός

ιατρος πνευμονολογος
πρ Δήμαρχος Καμειρου Ρόδου
kritikos2000@gmail.com

ΔΩΡΕΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΗ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗ
Μια γενναιόδωρη δωρεά
της οικογένειας Βασίλη
Μαυριτσάκη προς στην
Ελληνική Ορθόδοξη
Κοινότητα του Σούρεη
και των περιχώρων, που
περιέφραξε την εκκλησία
και διαμόρφωσε την
εμφάνιση της εκκλησίας
και του προαυλίου της,
είναι άξια αναφοράς και παράδειγμα προς μίμηση όλων
μας. Συγχαρητήρια.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ:ΓΑΜΟΣ
Το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2011, στον Καθεδρικό Ναό
του Αγίου Γεωργίου Βανκούβερ, τελέσθηκε ο γάμος του
ζευριού Ηρακλή (Eric) Μεσοτοπίτη, γιός του αειμνήστου
Χρυσόστομου (Jimmy) και Μαρίας Μεσοτοπίτη, με την
Jocelyne Nervana Velando, κόρη της κας Carmelitas Velando. Κουμπάρος ήταν ο Νίκος και η Σούλα Λιάπη.
Η δεξίωση έγινε στο Ξενοδοχείο Fairmont, όπου οι
καλεσμένοι απόλαυσαν τους μεζέδες και τον πλούσιο
μπουφέ, που ήταν εξαιρετικά και επιλεκτικά στολισμένος
με μεγάλη ποικιλία, φαγητών για κάθε γούστο.
Το γλέντι πήρε μεγάλο κέφι στο χορό με το παραδοσιακό
σπάσιμο πιάτων, από τον γαμπρό και τους συγγενείς.
Βλέπετε στιγμιότυπα από το χορό και το κέφι.
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Το μεροκάματο της παραλίας

Σε μια γωνιά
της όμορφης
και παγκόσμια
γνωστής
παραλίας
της Ρόδου
με το όνομα
Φαληράκι,
είναι και το
αναψυκτήριο
καφενεδάκι
«ΤΟ ΚΥΜΑ».
Απαρατήρητος τον πρώτο
καιρό σύχνασα εκεί με τους
οικογενειακούς μου φίλους,
Γιάννη και Ροδόλου Κουμπιάδη
αν κι αυτοί ήταν πολύ γνωστοί
τους, εγώ ήμουνα ένας
καλοκαιρινός τους πελάτης, που
λίγα γνώριζαν για το άτομό μου.
Οι ιδιοκτήτες είναι ο Κώστας και
η σύζυγός του Άννα Γιαννακλή
από τις Καλιθιές Ρόδου, οι
οποίοι όπως έμαθα αργότερα
είχαν εργασθεί πριν από πολλά
χρόνια στο Κάλγκαρη. Με
την απόκτηση της κόρης τους
Δέσποινας, μου είπε η Κα
Άννα Γιαννακλή, χωρίς να έχει
κανέναν άλλο συγγενή στον
Καναδά αποφάσισε να γυρίσει
στη Ρόδου, ενώ ο σύζυγός της
Κώστας εργάστηκε λίγα ακόμη
χρόνια, μάζεψε λίγα χρήματα
και γύρισε κι αυτός σύντομα
κοντά της. Στη Ρόδο ρίχτηκαν
με τα μούτρα στην αγροτική
δουλειά, στα κτήματά τους για
λίγα χρόνια. Σιγά-σιγά με την
τουριστική ανάπτυξη στη Ρόδου,
ενοικίασαν από συγγενή τους
ένα μικρό μέρος στην παραλία
πήραν την άδεια αναψυκτηρίου
και με την βοήθεια των παιδιών
τους - τρείς οικογένειες εργάζονται ακατάπαυστα από τις
πρωϊνές ώρες 6 το πρωή μέχρι
στις 10 και 11 το βράδυ, κι αυτό
από τον Απρίλιο έως το τέλος

Οκτωβρίου.
Οι πρώτοι πρωϊνοί τους
πελάυτες είναι οι ιδιοκτήτες και
ιδιοκτήτριες που ενοικιάζουν
τις ομβρέλλες της παραλίας,
καθώς και μερικοί γείτονες που

δύο μεγάλες ομπρέλλες, οι
λουώμενοι βγαίνοντας από
την θάλασσα ξεκουράζονταν
απολαμβάνοντας με την θέα
της παραλίας, το καφεδάκι
τους, ή την κρύα μπύρα. Αν και
όλα φαίνονται πολύ απλά και

Μια φωτογραφία μου μαζί με την οικογένεια του Σάββα και
της Δέποινας Βαγιανού με την κόρη τους ‘Αννα φοιτήτρια Φιλολογίας και
τον γιό τους Γιώργο. Την ημέρα βοηθούν τους γονείς τους και το βράδι
στην ψαροταβέρνα “Το Δόλωμα”.

ή να δείχνει νευριασμένος,
ό,τι και στραβό να γίνει. Η
Δέσποινα με την μάνα της την
Κα Άννα και τον πατέρα της κ.
Κώστα πιάνουν εργασία από
ενωρίς το πρωή και κάνουν
την προετοιμασία. Ο κ.
Κώστας έχει τον μεγαλύτερο
πονοκέφαλο διότι κάνει τις
παραγγελίες, προετοιμασία,
παρασκευή και μερικές φορές
σερβίρει και τους πελάτες.
Ο άνδρας της Δέσποινας ο

τους εξυπηρετήσουν.
Αργότερα που γνωρίστηκα
καλά με όλους και είχα γίνει και
εγώ ένας της γνωστής παρέας
που συχνάζαμε εκεί, όταν τους
έβλεπα να βάζουν να φάνε
στην ανάπαυλα της εργασίας,
και να κάθονται όλοι μαζί,
τους θαύμαζα. ‘Εβλεπα πόσο
καλά δεμένη είναι η οικογένεια
αυτή, που στη σημερινή
κοινωνία δυσκολεύεσαι να

Μαζί με την κα Άννα και τον κ. Κώστα Γιαννακλή
στην παραλία Φαληράκι Ρόδου, μπροστά στο αναψυκτήριο.

το καλοκαίρι το περνούν στο
εξοχικό τους σπίτι κοντά στην
παραλία Δίπλα τους είναι ένα
ξενοδοχείο, του οποίου πολλοί
πελάτες του είναι και δικοί τους
πελάτες. λόγω της θέσης που
έχει το αναψυκτήριό όδουτους.
Οι λουώμενοι στη θάλασσα,
βγαίνοντας πιάνουν ένα
τραπεζάκι να πιούν μια μπύρα,
ή ένα καφεδάκι ή να πάρουν
κάτι να φάνε. Έτσι στα λίγα
τραπεζάκια τους που τα
περισσότερα είναι κάτω από
τον ίσκιο μιας μεγάλης γέρικης
μουριάς, και τα υπόλοιπα
τραπέζια καλύπτονται από

εύκολα, η πραγματικότητα είναι
άλλη.
Ο κ. Κώστας Γιαννακλής,
κάνει τις περισσότερες
προετοιμασίες, βοηθούμενος
από την σύζυγό του Άννα, την
κόρη του Δέσποινα και τον
σύζυγό της Σάββα Βαγιανό.
Επίσης βοηθούνται στο
αναψυκτήριο από τον γιό τους
που είναι και ιερέας ο πατήρ
Ευάγγελος Γιαννακλής και
από την πρεσβυτέρα Φωτεινή.
Όλα αυτά τα άτομα με βάρδιες
εργάζονται στο παραλιακό αυτό
αναψυκτήριο συστηματικά και
χωρίς κανένας να βαρυγκομεί

Μια ακόμη φωτογραφία μου με την οικογένεια του ιερέα
π. Ευάγγελο Γιαννακλή, την πρεσβυτέρα Φωτεινή και τα παιδιά
τους Κωστάκης και Δέσποινα έξω στο αναψυκτήριο, όπου βοηθούν
τους γονείς τους Άννα και Κώστα Γιαννακλή. Ο π. Ευάγγελος είναι
ιερέας στον Ι.Ν. Εισόδια Θεοτόκου Κοσκινού.

Σάββας, έχει ένα ψαροκάϊκο
και πηγαίνει καθημερινά
για ψάρεμα. Επιστρέφοντας
έρχεται και βοηθεί στο
αναψυκτήριο.
Το μεσημέρι που
κορυφώνεται και η εργασία,
καταφθάνει και η νύφη της
Κας Άννας η Πρεσβυτέρα
Φωτεινή μαζί με τα δύο μικρά
παιδιά της, τον Κωστάκη
και την Δέσποινα. Ο πατήρ
Ευάγγελος, ανάλογα με το
εορτολόγιο είναι κι αυτός
εκεί να βοηθήσει βγάζοντας
τα ράσα. Μετά το σερβίρισμα
των πελατών το μεσημέρι
φεύγει η Δέσποινα το ίδιο
και ο σύζυγός της Σάββας να
πάνε να ξεκουρασθούν για
να ανοίξουν την δική τους
ψαροταβέρνα που έχουν λίγο
πιο πέρα και ονομάζεται «ΤΟ
ΔΟΛΩΜΑ».
Παρακολουθώντας λοιπόν
όλα αυτά τα πρόσωπα για
περίπου ένα μήνα και χωρίς
να γνωρίζω την αναμεταξύ
τους συγγένεια, είχα
εντυπωσιασθεί για την αγάπη
που είχε ο ένας για τον άλλον,
την ομόνοια, τον σεβασμό,
και με εντυπωσίαζε η μεγάλη
προθυμία που έδειχναν στους
πελάτες όταν πήγαιναν να

βρεις οικογένειες αγαπημένες
σαν του Κώστα και της Άννας
Γιαννακλή.
Σήμερα από το Βανκούβερ
θέλω να ευχαριστήσω όχι μόνο
αυτές τις οικογένειες, αλλά και
την οικογένεια του Δικηγόρου
κ. Γιάννη Κουμπιάδη, για την
αγάπη τους που μου έδειξαν
σαν να ήμουνα ένας δικός τους
συγγενής. Κάνοντας παρέα.
στην παραλία δεν αισθανόμουνα
να είμαι ένας ξένος, ή ένας
απλός πελάτης. Χίλια ευχαριστώ
σε όλους.
Τους σκέπτομαι καθημερινά και
κάπου κάπου θα τους τηλεφωνώ
νατους δίνω κουράγιο.
Διότι στην Ελλάδα πολλές
οικογένειες σαν του κ. Κώστα
Γιαννακλή δουλεύουν σκληρά
για το μεροκάματο και δεν
είναι τεμπέλιδες οι Έλληνες
όπως πολλοί Γερμανοί μας
κατηγορούν.
Κώστας Καρατσίκης
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΚΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟ
ΠΟΛΕΜΟ
(Συνέχεια από σελίδα 14)
ν’ ακούσει την πρώτη σφαίρα να
σφυρίζει.
Και ξαφνικά, πάνω από τους
φαντάρους
που
προχωρούσαν,
ξέσπασε, δαιμονικό, το κροτάλισμα
των ιταλικών οπλοπολυβόλων και
πολυβόλων. Μελίσσι φτάσανε από
παντού οι ριπές, σπαράζοντας τον
αέρα. Οι σφαίρες θερίζανε τα φύλλα
των δέντρων και τσακίζανε μ’ ένα
ξερό κρότο τα κλαριά.
Δυο-τρεις φαντάροι σωριαστήκανε
με
βογγητά.
Οι
άλλοι
κοντοσταθήκανε
διστακτικοί,
Μερικοί κάμανε να καλυφτούν.
Η φωνή του Διάκου ακούστηκε
επιτακτική, άγρια:
-Μη σταματάτε παιδιά!
Ο ίδιος τάχυνε το βήμα. Δίπλα του,
τρέχοντας, σκαρφάλωνε ο Λευτέρης
Ντάσκας.
Οι φαντάροι ακολούθησαν.
Τα πυρά του εχθρού γίνονταν
ολοένα
πυκνότερα.
Οι
Αλπίνι
προσπαθούσανε
τώρα
να
δημιουργήσουνε
αποτελεσματικότερο
φραγμό
ρίχνοντας χειροβομβίδες.
-Παιδιά εφ’ όπλου λόγχη! Πρόσταξε
ο Διάκος.
Άστραψε το Ελληνικό ατσάλι.
Έλαμψε και η μορφή του Διάκου.
Ναι, αυτή τη στιγμή - αυτή τη στιγμή!
- ονειρευόταν πάντα: Αυτός μπροστά
και από κοντά οι στρατιώτες του, τα
παλληκάρια του, με τη λόγχη στ’
όπλο για την Ελλάδα!
Πρώτος ρίχτηκε μέσα στις εκρήξεις
των
ιταλικών
χειροβομβίδων.
Οι φαντάροι χυμήξανε μαζί του,
πατήσανε τις ιταλικές θέσεις.
Ανεβοκατεβήκανε τα όπλα με τις
λόγχες. Ύστερ από λίγα λεπτά ο
Διάκος έπιανε την κορφή.
Δεν πρόλαβε όμως να ξανασάνει
ο Λόχος, να εγκατασταθεί πάνω
στη ράχη. Με μανία οι Αλπίνι
ανταποδώσανε
το
χτύπημα.
Οι Έλληνες δεν μπορέσανε να
κρατηθούνε στις θέσεις που μόλις
είχανε καταλάβει.
Στα ριζά του βουνού, ο Διάκος
μάζεψε τους φαντάρους του. Τα
μάτια του, φλογισμένα φαίνονταν
μεγαλύτερα.
-Πρέπει να το ξαναπάρουμε το
ύψωμα, είπε. Δεν είναι μόνο ζήτημα
φιλότιμου να μην αφήσουμε τους
Ιταλούς να μας εξευτελίσουν.
Αλλά στη μάχη αυτή κρίνεται ίσως
η τύχη της Πατρίδας. Ο Δαβάκης
δεν μπορεί να προχωρήσει αν εμείς
δεν καθαρίσουμε το βουνό. Πάμε,
παιδιά! Πρέπει να δείξουμε πως
είμαστε αληθινοί Έλληνες!
-Πάμε, κύριε υπολοχαγέ!
Πάλι με τη λόγχη οι φαντάροι
ακολούθησαν.
Η Τσούκα κυριεύτηκε για δεύτερη
φορά.
Ο Διάκος βιαζότανε τώρα να
στεριώσει καλά πάνω στην κορφή.
Αλλά και πάλι δεν πρόλαβε. Το
ιταλικό πυροβολικό από τη Φούρκα
και οι όλμοι του εχθρού κάμανε
για κάμποση ώρα τη ράχη της
Τσούκας κόλαση, όπου κανένας δεν
μπορούσε να σηκώσει το κεφάλι
του. Κι αμέσως έπειτα οι Αλπίνι
εξαπολύσανε
νέα
λυσσασμένη
αντεπίθεση και ξηλώσανε και αυτή
τη φορά τους φαντάρους του 1/4 από
την κορφή.
Κάτω από τα πυρά των ιταλικών
αυτομάτων όπλων, που χτυπούσανε
καταιγιστικά τις προσβάσεις της
Τσούκας, ο Διάκος ανασυγκρότησε
τις διμοιρίες του και τις παρέσυρε
σε τρίτη έφοδο προς την κορφή.
Εκεί πάνω κατάραχα, οι φαντάροι
ήρθανε στα χέρια με τους Ιταλούς.
Γαντζωμένοι στα βράχια, οι Αλπίνι
πολεμήσανε με άγριο πείσμα. Τη
στιγμή που λυγίζανε, τους ήρθαν
ενισχύσεις. Ο Διάκος και ο Ντάσκας
κάνανε σα θηρία στην προσπάθειά
τους να κρατηθούνε με το λόχο πάνω
στην Τσούκα. Οι Ιταλοί όμως τους
σπρώξανε προς τη βορειοανατολική
πλαγιά του βουνού, όπου τελικά τους
έριξαν.
Λαχανιασμένος,

με

ξαναμμένο

πρόσωπο,
με
το
χιτώνιο
ξεσχισμένο, ο Αλέκος Διάκος
ξαναμάζεψε για τρίτη φορά τους
στρατιώτες του.
Ο ίδιος κρατούσε τώρα το μάνλιχερ
ενός σκοτωμένου φαντάρου.
Όσοι από σας είστε άντρες ,
θάρθετε μαζί μου!
Τα ιδρωμένα πρόσωπα των
φαντάρων φανερώνανε κούραση
και αποκαρδίωση. Δεν είναι μικρή
δουλειά να κυριέψεις τρεις φορές
την ίδια θέση, τρεις φορές να τη
χάσης, κάθε φορά να έχεις αφήσει
εκεί κορμιά συντρόφων σου και να
σου λένε αμέσως να ξαναρχίσεις .
-Να
ξανασάνουμε,
κύριε
Υπολοχαγέ. μουρμούρισε κάποιος.
Ούτε στιγμή! Αν ξανασάνουμε
εμείς,
θα ξανασάνουν και οι Ιταλοί.
Και τότε δεν θα την πάρουμε
ποτέ την Τσούκα. Μια τελευταία
προσπάθεια χρειάζεται παιδιά!
Μην την αρνηθήτε..
Αναπτυχθήκανε ξανά οι φαντάροι
και. Αργά, κινήσανε κατά πάνω,
προς τα ιταλικά οπλοπολυβόλα,
που δε λέγανε να σταματήσουνε
ούτε στιγμή.
Η ώρα ήτανε δώδεκα. Ένας
ολόχρυσος ήλιος μεσουρανούσε..
Η φωνή του Διάκου αντήχησε πάλι:
Εμπρός με τη λόγχη!
Μόνο ο Ντάσκας και λιγοστοί
φαντάροι τον ακολούθησαν τούτη
τη φορά. Ο λόχος είχε χάσει την
ορμή του.
Αυτό λοιπόν θα ήτανε το τέλος,
το άδοξο τέλος; Θα μένανε εκεί
κουρνιασμένοι, με τους Ιταλούς
νικητές από πάνω τους; Όχι! Δεν
μπορούσε να γίνει αυτό.
Εμπρός παιδιά! Εμπρός! Για μιαν
Ελλάδα ! Για μια μεγάλη Ελλάδα
! Για μιαν ελεύθερη Δωδεκάνησο !
Η κραυγή δεν έμοιαζε να βγαίνει
από ανθρώπινα στήθια. Ήτανε κάτι
αλλόκοτο.
Για μια μεγάλη Ελλάδα, για μιαν
ελεύθερη Δωδεκάνησο !
Οι φαντάροι ορθώθηκαν όλοι.
Μαζί σου λεβέντη!
Η πρώτη γραμμή των Αλπίνι
σαρώθηκε.
Ο Διάκος βρέθηκε κατάφατσα με
ένα ιταλικό πολυβολείο.
Προσέξτε
κύριε
υπολοχαγέ!
Φώναξε ο Ντάσκας.
Ένα κροτάλισμα ακούσθηκε.
Δίπλα στο Διάκο ένας φαντάρος
έπεσε.
Θέριεψε ο Διάκος. Πίσω από τις
πέτρες που είχανε στήσει με τη
συνηθισμένη μαστοριά τους οι
Αλπίνι, φαίνονταν οι χειριστές του
Φίατ. Ορθός ο Διάκος σημάδεψε
με το τουφέκι κι έριξε. Έπειτα
όρμησε.
Το ξερό κροτάλισμα αντήχησε
πάλι..
Ο Διάκος σταμάτησε. Τ’ όπλο του
έφυγε από τα χέρια..
Για την Ελλάδα. για τη Δωδεκάνησο
- την πάλλευκη Δωδεκάνησο μέσα
στη γαλάζια θάλασσα.
Το πολυβόλο εξακολουθούσε
να βάλλει. Ο Διάκος τέντωσε
το ανάστημά του. Κάτι πήγε να
φωνάξει - μια τελευταία ίσως
προσταγή στους φαντάρους του.
Από τα χείλη του όμως δε βγήκε
φθόγγος. Απότομα, σα να τον
είχε χτυπήσει κεραυνός, ο ήρωας
σωριάστηκε άψυχο κορμί - πρώτος
Έλληνας αξιωματικός που έπεφτε
στη μάχη της Πίνδου, στη μάχη της
Ελλάδος.
Μας φάγανε τον υπολοχαγό!
Φώναξε ο Ντάσκας.
Ήταν οι τελευταίες λέξεις που
πρόφερε. Καθώς ριχνόταν κατά το
μέρος όπου είχε πέσει ο Διάκος,
μια ριπή τον σώριασε και αυτόν
νεκρό..
Η Τσούκα έμεινε τη μέρα εκείνη
στα χέρια των Ιταλών. Η νίκη όμως
ανήκε στο Διάκο.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Οι φίλοι της οικογένειας
Αθανασίου Καραμεσίνη
(Τομ Καρά) για τον θάνατο
του μεγαλύτερου
της οικογενείας αγαπημένου
αδελφού Χαραλάμπου
(Χάρη) Καραμεσίνη, που
ζούσε στην Ελλάδα, εκφράζουν
τα θερμά τους συλλυπητήρια
στις οικογένειές τους.

Public Service Announcement
Volunteers Needed
Surrey- Progressive Intercultural Community Services Society (PICS) seeks volunteers
for a volunteer resource based
program which will provide
skilled workers/individuals
an excellent opportunity to
gain experience to develop the
necessary skills for employment. The program is mainly
focused on helping businesses
in lower mainland to access
skilled workers who are willing to contribute their skills,
resources and services. All
volunteers will receive reference for future positions, volunteer certificate and multiple
volunteer placements. This is
also a great way to meet excellent, enthusiastic employers
and to learn new skills and
applying existing skills on the
job. To register for volunteer
opportunities submit your
resume by email at kamaljit.
bal@pics.bc.ca. For more
information, please contact
Kamaljit Bal at 604-596-7722,
ext. 162.

«Έφυγε» ο
γηραιότερος
Έλληνας της
Αυστραλίας Θα
ταφεί στην ιδιαίτερη
πατρίδα του,
τη Λακωνία

ΠΕΝΘΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1923-2011
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 8 Ιουλίου 2011, ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ. Γεννήθηκε στη χώρα Τριφυλλίας στις 16 Αυγούστου 1923.
Το τρισάγιο έγινε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου Βανκούβερ
στις 11 Ιουλίου 2011και η κηδεία του στις 12 Ιουλίου 2011, η ταφή του
έγινε στο κοιμητήριο στο Forest Lawn Cemetery, Burnaby.
Στη σύζυγό του Γεωργία. στον γιό του Τομ, στα εγγόνια του Γιάννη και
Χρήστο, και στην κόρη του Αλέκα, ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΚΑΡΤΣΟΝΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
1936-2011
Πέθανε στο Βανκούβερστις 16 Ιουλίου 2011, ο ΚΑΡΤΣΟΝΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ. Η κηδεία του έγινε στο κοιμητήριο Mount Pleasant Home
306 East 11th Ave, Vancouver στις 2 Αυγούστου 2011. Στην οικογένειά
του ευχόμαστε υερμά συλλυπητήρια.

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
1937-2011
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 23 Αυγούστου
2011, ο ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ. Γεννήθηκε
το 1937 στην Αθήνα όπου έζησε μέχρι που
παντρεύτηκε την σύζυγό του Βίκη και
μετανάστευσε στον Βανκούβερ το 1973.
Το τρισάγιο έγινε στις 30 Αυγούστου 2011
στον καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου
Βανκούβερ και η κηδεία του στις 31 Αγούστου
2011.
Στη σύζυγό του Βίκη, στα παιδιά του Ειρήνη, Γεωργία,Άννα και Γιώργο,
και σε όλους τους συγγενείς ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΚΟΥΤΣΟΓΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 23 Αυγούστου 2011, ο ΚΟΥΤΣΟΓΟΥΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ.
Το τρισάγιο έγινε στις 29 Αυγούστου 2011 στο κοιμητήριο Valley View
Funeral Home η κηδεία έγινε στις 30 Αυγούστου 2011 στον Ι.Ν. των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Σούρεη.
Στη σύζυγό του Έφη, στο γιό του Δημήτριο, στις κόρες του Βίκη
(Nick), Ελένη (Θανάση), τα εγγόνια του Σoφία (Lui), Μαρία (Paul),
and Βασίλη. Επίσης στα δισέγγονά του Νικόλα και Γιάννη, ο οποίος τα
υπεραγαπούσε. Ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΣΕΛΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1939-2011
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 9 Σεπτεμβρίου
2011, ο ΣΕΛΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ..
Η κηδεία του έγινε στις19 Σεπτεμβρίου 2011,
στο κοιμητήριο του PoCo.
Στον γιό του Γάννη, στην αδελφή του Μαρία και
στα αδέλφια του Δημήτρη, Στέφανο, Φωκίον,
στα ανήψια του Τάσο, Petty και σε όλους τους
συγγενείς ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου
2011 Αντώνης Ανακέφαλος
Σε ηλικία 106 ετών απεβίωσε
ο ομογενής Αργύριος Νίκιας
ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν
ο γηραιότερος Έλληνας της
Αυστραλίας.
Ο Αργύρης Νίκιας
καταγόταν από το Βρονταμά
Λακωνίας, έναν τόπο που
λάτρευε, και επιθυμούσε να
«επιστρέψει» μετά το θάνατό
του. Ο 68χρονος γιος του
Παναγιώτης είπε ότι θέλησε
να ικανοποιήσει την επιθυμία
του πατέρα του.
«Σκέφτηκα να ενταφιαστεί
εδώ για να μπορώ να του
ανάβω το καντήλι. Όμως
εκείνος ήθελε να πάει στο
σπίτι του, στο χωριό μας,
δίπλα στην σύζυγό του και
μάνα μου, στα λατρευτά
χώματά μας. Ικανοποιώ,
λοιπόν και αυτή του την
επιθυμία και η σορός του θα
μεταφερθεί στην Ελλάδα για
ενταφιασμό» είπε
ο κ. Παναγιώτης Νίκιας.

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

20 Γνώμη

GRANDPA J’S
SEASONING

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

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

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

Σισέ: Μια μέρα θα επιστρέψω στον Παναθηναϊκό
Ο Τζιμπρίλ Σισέ δεν ξεχνά τον Παναθηναϊκό και
την Ελλάδα
		
Ο γάλλος σούπερ σταρ επανακλήθηκε στην εθνική Γαλλίας

Την επιθυμία
να επιστρέψει
κάποια μέρα στον
Παναθηναϊκό και την
Ελλάδα εξέφρασε ο
γάλλος σέντερ φορ της
Λάτσιο Τζιμπρίλ Σισέ.
Ο πρώτος σκόρερ στο
ελληνικό πρωτάθλημα
την περασμένη διετία μίλησε στο γαλλικό περιοδικό «France Football» για
την ελληνική εμπειρία, την παρουσία του στο Τριφύλλι και τη σχέση του με
τους οπαδούς
της ομάδας,
εξήγησε γιατί
αποφάσισε να
συνεχίσει την
καριέρα του στο
Καμπιονάτο
με τη φανέλα
των Λατσιάλι,
αρνούμενος
μάλιστα μυθική
πρόταση ύψους
20 εκατ. ευρώ
από την Κίνα (!)
και αναφέρθηκε
στον…
διακαή πόθο
της εθνικής
Γαλλίας.

ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ

ÊÅÁÔÁ-ÐÏÕËÅÑÉÊÁ
ΚΡΕΑΤΑ
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.

