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Νομική Σχολή Αθηνών

Δίκαιο του Διαστήματος
Πρωταθλήτρια Ευρώπης
και δεύτερη στον κόσμο!
Πρώτη στην Ευρώπη και δεύτερη στον κόσμο αναδείχθηκε η Νομική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο διαγωνισμό εικονικής δίκης
για το δίκαιο του Διαστήματος Manfres Lachs, που πραγματοποιείται
κάθε χρόνο από το International Institute of Space Law.Σύμφωνα
με την ανακοίνωση.....του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι εκπρόσωποι
του, Κατερίνα Πιτσόλη, Στεφανία Βλάχου και Μελίνα Στρούγγη που
είχαν κερδίσει τον Απρίλιο την πρωτιά στην Ευρώπη, συμμετείχαν
στα Παγκόσμια Τελικά του διαγωνισμού στη Νάπολη και πήραν τη
δεύτερη θέση, ανάμεσα σε 54 χώρες.

OTTAWA - October 29, 2012 - Prime Minister Stephen Harper, David Johnston, Governor General
of Canada, Peter Mackay, Minister of National Defence, and General Walter Natynczyk, former
Chief of Defence Staff, look on as General Tom Lawson, the new Chief of Defence Staff, delivers
remarks at the Canadian War Museum.
								
PMO photo by Jason Ransom

Η συνοχή της κυβέρνησης σε... λεπτό πάγο
ΑΘΗΝΑ 31/10/2012

Οπως ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι τρεις εκπρόσωποί
του, Κατερίνα Πιτσόλη, Στεφανία Βλάχου και Μελίνα Στρούγγη, ήταν
ήδη από τον περασμένο Απρίλιο πρωταθλήτριες Ευρώπης, ενώ τώρα
υπό την επίβλεψη του λέκτορα του Ιδρύματος Γ. Κυριακόπουλου,
συμμετείχαν στα Παγκόσμια Τελικά του διαγωνισμού (Νάπολη,
2-4/10).
Στον διαγωνισμό αυτό, στον οποίο και συμμετείχαν 54 χώρες,
απέκλεισαν στα ημιτελικά την πρωταθλήτρια Αμερική, αγωνίσθηκαν
στον τελικό κατά της πρωταθλήτριας Ασίας και κατέλαβαν τελικά τη
δεύτερη θέση παγκοσμίως.
Ο διαγωνισμός αυτός, εξελίσσεται σε δύο στάδια: αρχικά σε
περιφερειακό επίπεδο με στόχο την ανάδειξη ενός νικητή για κάθε μια
από τις περιοχές Ασίας/Ειρηνικού, Αφρικής, Αμερικής και Ευρώπης
και στη συνέχεια σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ των τεσσάρων
περιφερειακών νικητών- εκπροσώπων των αντίστοιχων περιοχών.
Στον περιφερειακό Ευρωπαϊκό Τελικό, που έλαβε χώρα στο
Βουκουρέστι τον Απρίλιο του 2012, η Νομική Σχολή Αθηνών,
ανακηρύχθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης, αφού επικράτησε διαδοχικά
των Νομικών Σχολών που προέρχονταν από τη Μόσχα, το Λονδίνο,
το Παρίσι (Paris XI) και την Κολονία.
Από 1 έως 5 Οκτωβρίου 2012, η Ελληνική ομάδα συμμετείχε, ως
Πρωταθλήτρια Ευρώπης, στον Παγκόσμιο Τελικό του Διαγωνισμού,
στη Νάπολη της Ιταλίας. Στον ημιτελικό επικράτησε της εκπροσώπου
της Αμερικής και προκρίθηκε στον τελικό, στον οποίο για τελευταία
φορά είχε προκριθεί εκπρόσωπος από την Ευρώπη το 2004.
Η δίκη στον τελικό, διεξήχθη ενώπιον τριών εκ των δικαστών του
Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Η ελληνική ομάδα κατέλαβε
τη δεύτερη θέση στον κόσμο, με νικήτρια την ομάδα της Ινδίας,
εκπρόσωπο της περιοχής Ασίας/Ειρηνικού.
Την ελληνική αποστολή, τόσο στο Βουκουρέστι, όσο και στη Νάπολη,
υποστήριξε το Κοινωφελές Ιδρυμα «Ιωάννη Σ. Λάτση».

Σε λεπτό πάγο βαδίζει
η τρικομματική
κυβέρνηση, καθώς
η συνοχή της
πλέον τίθεται εν
αμφιβόλω, μετά
και τις αντιδράσεις
ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ
στην ανακοίνωση
Σαμαρά ότι “οι
διαπραγματεύσεις
ολοκληρώθηκαν”.
Όπως τονίζεται
στην ανακοίνωση

του πρωθυπουργού,
“κάναμε ό,τι ήταν δυνατό,
πετύχαμε σημαντικές
βελτιώσεις ακόμα και την
τελευταία στιγμή”.
Ο ίδιος θέτει επίσης
όλα τα κόμματα προ
των ευθυνών τους,
υπογραμμίζοντας ότι “το
πρόβλημα δεν είναι εκείνο
ή το άλλο μέτρο αλλά τί
θα συμβεί εάν δεν περάσει
η συμφωνία”.

2)

(Συνέχεια στη σελίδα

H Ρία Τζίμα εκλέχθηκε δικαστής στο πρωτοδικείο του Μπράμπτον
Η ελληνοκαναδικής καταγωγής Ρία Τζίμα, μέχρι πρόσφατα δικηγόρος του θρόνου παρά
την εισαγγελία του Τορόντο, εκλέχθηκε δικαστής του πρωτοδικείου του Μπράμπτον σε
αντικατάσταση του δικαστή M.Χ. Τούλοκ, ο οποίος προάχθηκε σε δικαστή του εφετείου
του Οντάριο. Η κ. Τζίμα πήρε πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Μαγκίλ του Μόντρεαλ το
1988. Στη συνέχεια αποφοίτησε το 1991 από τη Νομική Σχολή του Όζγουντ Χόλ του
Πανεπιστημίου Γιορκ και πήρε Μάστερς στο Αστικό Δίκαιο και τη διευθέτηση διενέξεων
το 1999. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το δίκαιο των αυτοχθόνων, την επίλυση διενέξεων
και το αστικό δίκαιο. Το 1998 προσελήφθη στο Νομικό Γραφείο του θρόνου.
Η νεοδιορισθείσα δικαστής παρέδιδε μαθήματα για το δίκαιο των αυτοχθόνων στη
Νομική του Όζγουντ Χόλ στο πανεπιστήμιο Γιόρκ από το 2009, έχοντας συγγράψει
πολλές μελέτες και διατριβές πάνω στο αντικείμενό της. Η Ρία Τζίμα, που δηλώνει
πάντοτε και με κάθε αφορμή την αγάπη της για την Ελλάδα, είναι η τρίτη Ελληνοκαναδή
δικαστής μετά τη Διονυσία Ζερμπίσιας (Μόντρεαλ) και την Ανδρομάχη Καρακατσάνη
που εκλέχθηκε πρόσφατα δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Καναδά.
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Η συνοχή της κυβέρνησης σε... λεπτό πάγο
(Συνέχεια από σελίδα 1)

Όπως τονίζει, “εφόσον εγκριθεί
η συμφωνία η Ελλάδα θα
παραμείνει στο ευρώ και θα βγει
από την κρίση”.

από τη στάση των Ευρωπαίων
εταίρων μας”.

Μετά από αυτή την εξέλιξη,
όλα τα σενάρια ανοίγουν
και οι επόμενες ημέρες είναι
εξαιρετικά κρίσιμες.
Το ρήγμα που ανοίγει στην
κυβέρνηση είναι εμφανές
και ουδείς γνωρίζει πως θα
επουλωθούν οι πληγές, ακόμα κι
αν τελικώς ψηφιστούν τα μέτρα
και περάσει το πακέτο.

Και κατέληξε λέγοντας:
“Είναι απολύτως αναγκαίο, ο
πρωθυπουργός και ο υπουργός
Οικονομικών να προσέξουν
μέχρι την έσχατη λεπτομέρεια
όσα έχουμε πει”.
Τη θέση της διαχώρισε
και η ΔΗΜΑΡ, η οποία σε
ανακοίνωση της -αμέσως μετά
τη δήλωση Σαμαρά- επανέλαβε
ότι εμμένει στις αρχικές της
θέσεις.

Η επιλογή Σαμαρά να θέσει τα
κόμματα και τους βουλευτές
ενώπιον των ευθυνών τους,
πυροδότησε αντιδράσεις.
Άμεση ήταν η αντίδραση
Βενιζέλου, ο οποίος -σύμφωνα
με πληροφορίες- χαρακτήρισε
“υπονόμευση και απρέπεια”
την ανακοίνωση Σαμαρά,
ενώ επισήμως έκανε λόγο
για “ατυχή και εσπευσμένη”
δήλωση, σημειώνοντας ότι η
διαπραγμάτευση συνεχίζεται.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
απάντησε ότι η κυβέρνηση δεν
θα μπορούσε να πάει με ανοικτό
πακέτο μέτρων στο Eurogroup
και αυτό ο κ. Βενιζέλος το
γνωρίζει.
“Αλλά ούτε για τη βιωσιμότητα
του χρέους, ούτε και για την
επιμήκυνση θα μπορούσε
να ληφθεί απόφαση, αν
προηγουμένως, δεν έχουν
κλείσει τα μέτρα”, πρόσθεσε.
Ο κ. Βενιζέλος, κλείνοντας
τη συνεδρίαση της ΚΟ του
ΠΑΣΟΚ, είπε: “Πρέπει να
αντιληφθεί ο πρωθυπουργός
ότι ο τρόπος λειτουργίας της
κυβέρνησης δεν είναι καθόλου
ικανοποιητικός. Δεν είμαστε
ευχαριστημένοι από την έως
τώρα εξέλιξη. Αλλά ξέρουμε ότι
δεν κυβερνάμε μόνοι μας. Δεν
είμαστε ευχαριστημένοι ούτε

Στελέχη του κόμματος
δηλώνουν ότι πλέον το
δίλημμα για τις εξελίξεις με
επίκεντρο το πακέτο των
μέτρων αφορά στη ΝΔ, ως
πρώτο σε πλειοψηφία κόμμα
της συγκυβέρνησης.
Από την πλευρά του, πάντως,
ο Ευ. Βενιζέλος, μιλώντας
νωρίτερα στην ΚΟ του
ΠΑΣΟΚ, ζήτησε να ψηφιστούν
τα μέτρα, λέγοντας ότι δεν
θέλει να πέσει η κυβέρνηση.
Ωστόσο, στελέχη όπως οι
κύριοι Σκανδαλίδης και
Κασσής εισηγήθηκαν να μην
ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ τα μέτρα.
Τη δική του απάντηση στην
εσωκομματική αντιπολίτευση
έδωσε ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ.
Κρίσιμες ώρες στη Βουλή
Σε αυτό το πλαίσιο, στη
Βουλή θα τεθεί σε ονομαστική
ψηφοφορία το νομοσχέδιο για
τις αποκρατικοποιήσεις και
την κατάργηση του ελάχιστου
ποσοστού συμμετοχής του
ελληνικού δημοσίου, που θα
αποτελέσει την πρώτη δοκιμή
των αντοχών της κυβέρνησης.
Στη συνέχεια, ο υπουργός
Οικονομικών θα καταθέσει
στον Πρόεδρο της Βυλής
το σχέδιο του κρατικού

ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

προϋπολογισμού για το 2013.
Ο κ. Στουρνάρας
επιχείρησε να λειάνει
τις γωνίες λέγοντας: “Σε
όλη τη διαδικασία των
αποκρατικοποιήσεων
αποτελεί αναφαίρετο
δικαίωμα της Βουλής
να ζητήσει, όποτε και
αν παραστεί ανάγκη να
κυρωθούν συμβάσεις
αποκρατικοποίησης ιδιαίτερα
σε εταιρείες κοινής ωφέλειας
και παρασχεθεί η αναγκαία
ασφάλεια δικαίου”.
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Ακολουθεί η τηλεδιάσκεψη
των υπουργών Οικονομικών
της Ευρωζώνης, όπου
αναμένεται να εξετασθεί το
πακέτο των μέτρων.
Κατόπιν ο κ. Στουρνάρας
θα παρουσιάσει τα βασικά
μεγέθη και τις προβλέψεις του
προϋπολογισμού στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους.
Στον προϋπολογισμό
αναμένεται να
περιλαμβάνονται μέτρα
ύψους 9,5 δισ. ευρώ από
το πακέτο των 13,5 δισ.
ευρώ, με περικοπές σε
συντάξεις, επιδόματα και
φοροαπαλλαγές.
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Η ανάσταση του νοήματος του’’ΟΧΙ’’σε χρώμα γαλανόλευκο σήμερα 72 χρόνια μετά

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012

Αντώνης Ανακέφαλος

Στις 6 το πρωί της 28ης Οκτωβρίου
του 1940 οι σειρήνες της
αντιαεροπορικής άμυνας ξύπνησαν
την Αθήνα, τα ανακοινωθέντα
έγραφαν: “ΑιΙταλικαί στρατιωτικαί
δυνάμεις προσβάλλουν από της 5.30
σήμερον τα ημέτερα τμήματα ... Αι
ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του
πάτριου εδάφους”, οι εφημερίδες
ξεσήκωναν τον κόσμο “’Ελληνες
εις τα όπλα!” και οι ‘Ελληνες εν
μέσω ζητοκραυγασμών πανηγύριζαν
στους δρόμους. Αυτό ήταν το
ιστορικό “ΟΧΙ” που γεμάτη
υπερηφάνεια και φιλότιμο φώναξε η
μικρή και φτωχή χώρα μας απέναντι
στην ισχυρή φασιστική Ιταλία του
Μουσσολίνι όταν της ζήτησε να
παραδώσει τα ελληνικά εδάφη.
Είχε έρθει η ώρα της “Μάχης της
Ελλάδας” ...
Οι ‘Ελληνες πολέμησαν με πενιχρά
μέσα απέναντι σε μια πάνοπλη

Έπειτα άρχισαν να φτάνουν οι
υπουργοί, χλωμοί περισσότερο ή
λιγότερο, καθένας κατά την κράση
του. Το υπουργικό συμβούλιο
κράτησε λίγο. Ο Μεταξάς πήγε
αμέσως στο γραφείο του κι έγραψε
το διάγγελμα στο λαό . Το πήραμε
και γυρίσαμε στο υπουργείο
τύπου. Μέσα από τα τζάμια
του αυτοκινήτου, η αυγή μ’ ένα
παράξενο μυστήριο χυμένο στο
πρόσωπό της.
Έγραψα μαζί με το Νικολούδη
το διάγγελμα του βασιλιά. Καμιά
δακτυλογράφος ακόμη. Πήγα
σπίτι μια στιγμή και το χτύπησα
στη γραφομηχανή μου. Η Μαρώ
μου είχε ετοιμάσει καφέ. Γύρισα
στο Υπουργείο καθώς σφύριζαν οι
σειρήνες. Στη γωνία Κυδαθηναίων
μια φτωχή γυναίκα με μια υστερική
σύσπαση στο πρόσωπο. Τώρα
όλοι μαζεμένοι στα υπόγεια της

στρατιά. Και την νίκησαν. Διότι
πολέμησαν με φρόνημα και
λεβεντιά, με ελληνική ψυχή. Όλες
οι αρετές των Ελλήνων μπήκαν και
κέρδισαν εκείνον τον πόλεμο.
“Στο εξής δεν θα λέγεται ότι οι
Έλληνες πολέμησαν σαν ήρωες,
αλλά ότι οι ήρωες πολέμησαν σαν
Έλληνες.” έγραψε η εφημερίδα
“Manchester Guardian” στις 19
Απριλίου του 1941.
Ο Γιώργος Σεφέρης -προιστάμενος
της Διεύθυνσης Εξωτερικού Τύπου
του Υφυπουργείου Τύπου και
Πληροφοριών τότε- έγραφε για τα
γεγονότα της 28ης Οκτωβρίου του
1940.
“Δευτέρα 28. Κοιμήθηκα δύο το
πρωί, διαβάζοντας Μακρυγιάννη.
Στις τρεις και μισή μια φωνή μέσα
από το τηλέφωνο με ξύπνησε:
“έχουμε πόλεμο”. Τίποτε άλλο, ο
κόσμος είχε αλλάξει. Η αυγή, που
λίγο αργότερα είδα να χαράζει πίσω
από τον Υμηττό, ήταν άλλη αυγή:
άγνωστη. Περιμένει ακόμη εκεί
που την άφησα. Δεν ξέρω πόσο θα
περιμένει, αλλά ξέρω πως θα φέρει
το μεγάλο μεσημέρι. Ντύθηκα κι
έφυγα αμέσως.
Στο υπουργείο Τύπου δυο-τρεις
υπάλληλοι. Ο Γκράτσι είχε δει
τον Μεταξά στις τρεις. Του έδωσε
μια νότα και του είπε πως στις
6 τα ιταλικά στρατεύματα θα
προχωρήσουν. Ο πρόεδρος του
αποκρίθηκε πως αυτό ισοδυναμεί
με κήρυξη πολέμου, και όταν έφυγε
κάλεσε τον πρέσβη της Αγγλίας.
Αμέσως μετά τον Νικολούδη
στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο
πρόεδρος ήταν μέσα με τον πρέσβη
της Τουρκίας.
Στο γραφείο του Μαυρουδή, ο
Μελάς έγραφε σπασμωδικά ένα
τηλεγράφημα. Ο Μαυρουδής μέσα
στο παλτό του σαν ένα μικρό
σακούλι. Διάβασα τη νότα του
Γκράτσι. Ο Γάφος κι ο Παπαδάκης
τηλεφωνούσαν. Καθώς ετοίμαζα
το τηλεγράφημα του Αθηναϊκού
πρακτορείου, μπήκε ο Τούρκος
πρέσβης για να ιδεί τη νότα και
σε λίγο ο πρόεδρος με όψη πολύ
ζωντανή.

«Μεγάλης Βρετανίας».
Ο βασιλιάς με ύφος νέου
αξιωματικού. Υπόγραψε το
διάγγελμά του και φύγαμε.
Τηλεφώνησα στο τηλεγραφείο να
σταματήσουν τα τηλεγραφήματα
και των Γερμανών ανταποκριτών.
Οι υπάλληλοι εκεί είναι ακόμη
ουδέτεροι. Δεν μπορούν να
πιστέψουν τη φωνή μου:-είστε
βέβαιος; και των Γερμανών; -Και
των Γερμανών είπα. -Τι δικαιολογία
να δώσουμε; Δεν έχω καιρό για
συζητήσεις: -Πέστε τους πως τώρα
είναι χαλασμένα τα σύρματα με το
Βερολίνο, κι αν φωνάζουν πολύ
στείλτε τους σ’ εμένα. . Πήρα
και έδωσα το πρώτο πολεμικό
ανακοινωθέν μας και κατέβηκα
στους δρόμους για να ιδώ τα
πρόσωπα. Το πλήθος έσπαζε τα
τζάμια των γραφείων της «Αλα
Λιτόρια» .
Χρόνια μετά. Οι σημαίες στα
μπαλκόνια λιγοστεύουν. Η μίνι
φούστα στην πασαρέλα των
παρελάσεων θα κλέψει την
παράσταση. Όλο και περισσότερα
παιδιά οικονομικών μεταναστών
θα βρεθούν φέτος σημαιοφόροι.
Όλο και λιγότερο διχαζόμαστε σε
τέτοια ζητήματα. Κι οι βετεράνοι
του πολέμου λιγοστεύουν. Κι οι
μνήμες σε ανάλογη πορεία. Όλο
και λιγότερες. Ο Σεφέρης θυμόταν
ένα αλλιώτικο ξημέρωμα πριν τον
πόλεμο. Ξενύχτησε διαβάζοντας
Μακρυγιάννη.
“Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς
«εγώ»; όταν αγωνιστεί μόνος του
και φτιάχνει ή χαλάσει, να λέγει
«εγώ»• όταν όμως αγωνίζονται
πολλοί και φτιάχνουν, τότε να
λένε «εμείς». Είμαστε στο «εμείς»
κι όχι στο «εγώ». Και στο εξής
να μάθομε γνώση, αν θέλομε να
φτιάξουμε χωριό να ζήσουμε όλοι
μαζί. Έγραψα γυμνή την αλήθεια,
να δούνε όλοι οι Έλληνες ν’
αγωνίζονται για την πατρίδα τους,
για τη θρησκεία τους• να δούνε και
τα παιδιά μου και να λένε: «Έχομε
αγώνες πατρικούς, έχομε θυσίες
-αν είναι αγώνες και θυσίες. Και
να μπαίνουν σε φιλοτιμία και να

Στο διάστημα από 9 έως
11 Μαρτίου 1941, πενήντα
Τρικαλινοί θυσιάστηκαν ηρωικά,
υπερασπιζόμενοι το ύψωμα. Η
τρίτη μέρα βρίσκει το 5° σύνταγμα
Τρικάλων να έχει χάσει 586 άνδρες,

εργάζονται στο καλό της πατρίδας
τους, της θρησκείας τους και της
κοινωνίας- ότι θα είναι καλά δικά
τους. Όχι όμως να φαντάζονται για
τα κατορθώματα τα πατρικά, όχι να
πορνεύουν την αρετή.
Το Ύψωμα 731 (Οι άγνωστες
Θερμοπύλες του 1940)
Η «Εαρινή Επίθεση» των Ιταλών
απέτυχε. Ο Μουσολίνι έφυγε
ταπεινωμένος. Το ύψωμα 731 έγινε
δόξα και το όνομά του γράφτηκε
στο μνημείο του Άγνωστου
Στρατιώτη: «731».
Μεγάλη συμβολή στον Β’ ΠΠ
είχε και η χώρα μας. Πιο γνωστή
στο ευρύ κοινό, η ελληνο-ιταλική
σύγκρουση και η Μάχη της
Κρήτης (Επιχείρηση Ερμής). Ένα
περιστατικό ηρωικό από το ελληνοαλβανικό μέτωπο που δεν είναι τόσο
πολύ διαδεδομένο, διαδραματίστηκε
κατά την διάρκεια της “Εαρινής
Επίθεσης” των Ιταλών.

περίπου τη μισή του δύναμη.
Τρικαλινός ήταν ο πρώτος νεκρός
στρατιώτης ονόματι Τσιαβαλιάρης
Βασίλειος, Τρικαλινός ήταν και ο
πρώτος νεκρός αξιωματικός ονόματι
Νικόλαος Γεωργούλας».
ΤΟ ΥΨΩΜΑ 731
Ένας τιτάνιος αγώνας διεξήχθη στο
ύψωμα 731 (υψόμετρο) κατά την
«Εαρινή Επίθεση» των Ιταλών στα
μέσα Μαρτίου 1941, προκειμένου
οι ιταλικές φασιστικές δυνάμεις με
την παρουσία του ίδιου δικτάτορα
Μουσολίνι -μετά από τέσσερις
μήνες πόλεμο - να δρέψουν μία νίκη
κατά της Ελλάδας και να κατέβουν
μαζί με τις ναζιστικές δυνάμεις των
Γερμανών «νικητές» στην Αθήνα!
Το 731 όμως, ανέτρεψε τα σχέδια
του(ς). Στο ύψωμα αυτό, καθώς και
στα γειτονικά υψώματα, πολέμησαν
οι άνδρες του 5ου Συντάγματος της
1ης Μεραρχίας πού κατάγονταν

«Το εν λόγω ύψωμα βρίσκεται
περί τα 20χιλ βόρεια της
Κλεισούρας. Ήταν ένα από τα
ισχυρότερα ερείσματα, που
κατέλαβε ο Ελληνικός Στρατός
κατά τους χειμερινούς αγώνες,
που προηγήθηκαν, κλειδί της
όλης τοποθεσίας, στον κεντρικό
τομέα της Αλβανίας. Η παραμονή
σε ελληνικά χέρια του υψώματος
αυτού καταδίκαζε κάθε προσπάθεια
των Ιταλών. Η αρχή της ιταλικής
επίθεσης έγινε νωρίς το πρωί της
9ης Μαρτίου, με σφοδρή δράση
του πυροβολικού με όλμους και
αεροπορικό βομβαρδισμό των
ελληνικών θέσεων.

κυρίως από την Καρδίτσα και τα
Τρίκαλα.
Η Ιστορία για το 731 γράφει: “Επί
7 ημέρες, ως τις 15 Μαρτίου η
μεραρχία δοκιμάστηκε σκληρά,
αλλά απέκρουσε τα κύματα των
επιτιθέμενων αντιπάλων. Οι
επιθέσεις και αντεπιθέσεις άρχιζαν
με πυκνό κανονιοβολισμό που
κατέσκαβε τα υψώματα, για να
καταλήξουν σε συμπλοκές, όπου
το λόγο είχαν η χειροβομβίδα και
η λόγχη. Το ύψωμα 731, μεταξύ
Αώου και Άψου, έμεινε θρυλικό. Ως
τις 19 Μαρτίου, μετά από σχετική
τριήμερη ανάπαυλα, οι Ιταλοί
εξαπέλυσαν κατά του υψώματος

731 όχι λιγότερες από 18 επιθέσεις.
Το «731», όπως έμεινε γνωστό
στην πολεμική ιστορία και των δύο
αντιπάλων, υπήρξε ίσως ένα από
τα πιο αιματοβαμμένα υψώματα
ολόκληρου του παγκοσμίου
πολέμου”. (ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, Εκδοτική
Αθηνών Α.Ε. 1978, τόμος ΙΕ,
σελ.441-442).
Ο λογοτέχνης και ακαδημαϊκός
Άγγελος Τερζάκης, πολεμιστής
του 1940, γράφει: “Ξημερώνει η
10 Μαρτίου 1941 ,ημέρα Δευτέρα,
και το πυροβολικό του Καβαλλέρο
ξαναρχίζει. Ξαναρχίζει από την
Τρεμπεσίνα, με πείσμα διπλό,
γιατί η πρώτη μέρα χάθηκε κι αυτό
είναι άσχημο για μιαν επίθεση, που
πρέπει να το πετύχει στις πρώτες
ώρες της.
Το κανονίδι τώρα απλώνεται
ανατολικά, στο 731. Είναι τέτοιο
που μόνο με τους θρυλικούς
βομβαρδισμούς του Βερντέν,
στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο,
μπορεί να παραβληθεί. Τ’ ακούει
και ζαρώνει περίτρομη η ψυχή
του ανθρώπου. Τα ελληνικά πυρά
της έκοψαν την ορμή, ως που το
μεσημέρι οι Ιταλοί ενισχυμένοι με
νέες δυνάμεις, ξανάρχισαν, όμως,
το πεζικό κατόρθωσε με μόνα τα
δικά του να σπάσει το πρώτο κύμα
του εχθρού. Στις 6 τ’ απόγεμα
οι Ιταλοί άνοιγαν μεγάλη φωτιά
κατά του 731. Χύμηξαν ύστερα
με ταυτόχρονη προσπάθεια να το
υπερκεράσουν από τη δημοσιά,
ενώ έπιαναν και να βομβαρδίζουν
την Τρεμπεσίνα. Είταν η έβδομη
επίθεσή τους για το 731. Το ύψωμα
έμπαινε πια, ζωσμένο με φλόγες
στο θρύλο” (Άγγελος Τερζάκης,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΟΠΟΙΪΑ 19401941, Αθήναι 1964, σελ.177-178).
Στο προσωπικό χειρόγραφο
ημερολόγιο του Ταγματάρχη (τότε)
Δημήτριου Κασλά, από το Πουρί
Ζαγοράς, Διοικητή του ΙΙ (2ου)
Τάγματος του 5ου Συντάγματος
Τρικάλων, που με τους στρατιώτες
του υπερασπίστηκε το ύψωμα 731,

αναφέρει:
“(Ημέρα πρώτη: Κυριακή 9η
Μαρτίου 1941, «έναρξις της
επιθέσεως»)
(Πρωινές ώρες): Την 06:30
ώραν ήρξατο τρομακτικόν και
καταιγιστικόν πυρ του εχθρικού
Πυροβολικού και όλμων. Η
πρώτη ομοβροντία μιας βαρέως
Πυροβολαρχίας ερρίφθη ακριβώς
την 06:30 ώραν επί του υψώματος
731, όπου ο Σταθμός Διοικήσεώς
μου ήτο το σύνθημα της ενάρξεως
της βολής.
Ο βομβαρδισμός συνεχίζεται
με αυξάνουσαν έντασιν. Σμήνη

(Συνέχεια στη σελίδα 5)

4 Γνώμη

Μήνυση κατά των ομογενών με τα 600 δισ.
Μήνυση κατά των ομογενών με τα 600 δισ. καταθέτει
η Bank of Montreal
Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τους ομογενείς που ισχυριζόμενοι ότι έχουν
καταθέσει σε λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας το ποσό των 600 δισ.
ευρώ, έχουν δημιουργήσει αναστάτωση στην κοινή γνώμη που αναρωτιέται
αν υπάρχει έστω και ψήγμα αλήθειας στους ισχυρισμούς τους.
Η ηγεσία της Bank of Montreal είνα βαθύτατα ενοχλημένη με την εμπλοκή
της στην υπόθεση και ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά κατά των ομογενών.
Η Bank of Montreal είναι μία από τις 5 μεγαλύτερες τράπεζες του Καναδά
με καταθέσεις που φτάνουν τα 150 δισ. δολάρια, δηλαδή το ένα τέταρτο
από τα υποτιθέμενα κεφάλαια που κατέθεσαν οι ομογενείς και ως εκ τούτου
οι ισχυρισμοί τους δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα.
Την ίδια ώρα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος της
επιτροπής Αποδήμου Ελληνισμού της Βουλής Αδωνις Γεωργιάδης
ετοιμάζεται να προσέλθει στη Δικαιοσύνη προκειμένου να ζητήσει την
εισαγγελική παρέμβαση για να ξεκαθαρίσει το θέμα και να διωχθούν όσοι
εμπαίζουν τον Eλληνικό λαό.
Να σημειωθεί πάντως ότι απορίες εκφράζονται γιατί τα μέλη της End
προβάινουν σε δηλώσεις μόνον κατά τις πρωινές ώρες στην Ελλάδα.
ορισμένοι εκτιμούν ότι αυτό γίνεται για να αξιοποιείται η διαφορά της ώας
που υπάρχει με την Αμερική και να μην μπορεί να υπάρξει ταυτόχρονη
διασταύρωση των ισχυρισμών τους.
Ε.Ν.D. : κατέθεσαν τα 600 δισ. οι ομογενείς για το χρέος ;
Σε μία κατάμεστη με πάνω από 500 άτομα αίθουσα του ξενοδοχείου PRESIDENT, η ομάδα Ε.Ν.D. (End National Debt –Τέλος Δημόσιου Χρέους),
απαρτιζόμενη από Έλληνες του απόδημου ελληνισμού, παρουσίασε στο
κοινό την δυνατότητά της να εξαγοράσει ακόμη και αύριο, το δημόσιο
χρέος της Ελλάδος.
Το ίδιο μπορεί να κάνει και με το χρέος της Κύπρου.
Οι κ.κ. Σόρας και Λαμπράκης που ηγούνται της προσπάθειας της E.N.D.
έδωσαν και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Έχουν ήδη καταθέσει τα
χρήματα και συγκεκριμένα 600 δισεκατομμύρια δολάρια για την Ελλάδα
και 50 δισεκατομμύρια δολάρια για την Κύπρο, σε τράπεζες του Τορόντο
και του Οντάριο του Καναδά αντίστοιχα.
Στην ομιλία τους η οποία είχε έντονα πατριωτικό χαρακτήρα, τόσο ο κ.
Σόρας όσο και ο κ. Λαμπράκης, τόνισαν ότι απευθύνονται στους ελεύθερους
Έλληνες πολίτες, οι οποίοι θα παραμείνουν ελεύθεροι. «Αυτό τον τόπο δεν
θα τον πτωχεύσουν επειδή το θέλουν κάποιοι. Θα παραμείνει ελεύθερος και
θα διαφεντεύεται από τους Έλληνες».
Ο κ. Σόρας συγκεκριμένα είπε: «Δεν Θα μπορούσαν να πτωχεύσουν την
Ελλάδα, γιατί είναι ήδη κατατεθειμένα 600 δις δολάρια κατατεθειμένα
στο λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας με κάποιους όρους. Ο
βασικός όρος είναι να γίνει εξονυχιστικός λογιστικός έλεγχος για το πού
πήγαν τα λεφτά. Διότι εμένα δεν μου βγαίνει ο λογαριασμός. Και αυτοί
που μαγειρέψανε το έλλειμμα θα λογοδοτήσουν. Μ’ ενδιαφέρει, αυτός που
έφερε εδώ τη χώρα, τι κακό έχει κάνει στη ν χώρα με την υπογραφή του».
Ακόμη ο κ. Σόρας αναφέρθηκε στο δόλιο Μνημόνιο το οποίο υπέγραψαν
ο κ. Παπανδρέου μαζί με τον κ. Παπανκωνσταντίνου και το δόλιο σημείο
όπου απαγορεύεται η εξαγορά του δημόσιου χρέους από τρίτες χώρες. «Δεν
μπορούν να εξαγοράσουν το δημόσιο χρέος της Ελλάδος ούτε Ρώσοι, ούτε
Κινέζοι ούτε κανείς εάν δεν είναι Έλληνας. Αυτό ίσως δεν το σκέφτηκαν οι
δανειστές, γιατί σου λέει, ποιος Έλληνας θα βρεθεί να έχει τόσα λεφτά για
να ξεχρεώσει το χρέος της Ελλάδος. Ε, λοιπόν τους λέμε, εμείς είμαστε εδώ,
είμαστε Έλληνες και τα χρήματα υπάρχουν και τα έχουμε ήδη καταθέσει».
Ο Πρόεδρος της E.N.D κ. Λαμπράκης (φωτό), καθηγητής ιατρικής
χειρουργικής, αφού είπε ότι «οι Έλληνες πατριώτες είναι ώρα να
απελευθερωθούμε, χρησιμοποιώντας το δυναμικό που έχουμε και
κουβαλάμε από τους προγόνους μας ως Έλληνες», τόνισε ότι η Ε.Ν.D.
προσκλήθηκε πριν από μερικές ημέρες στον ΟΗΕ από ομάδα κρατών της
Αφρικής και Καραϊβικής, όπου παρουσίασαν το πρόγραμμά τους. Πήραμε
24 αιτήσεις για χρηματοδότηση κρατών με επιτόκιο 0,5%. Το επιτόκιο αυτό
υπάρχει συμβολικά για να δικαιολογεί τον δανεισμό διότι διαφορετικά θα
θεωρηθεί δωρεά και θα υπάρχουν άλλα θέματα. Για τους Κύπριους όμως που
είναι υποδουλωμένοι, βρίσκονται υπό καθεστώς κατοχής είπαμε, επιτόκιο
0%. Και καταθέσαμε τα χρήματα στον Καναδά. Τα 600 δις δολάρια για την
Ελλάδα είναι και αυτά κατατεθειμένα. Και έχουν ελεγχθεί ως γνήσια»
Ένα σημαντικό θέμα το οποίο έθιξε ο κ. Λαμπράκης και με το οποίο προέβη
σε μεγάλη αποκάλυψη, αφορά στο ίδιο το χρέος της Ελλάδος.
«Μας ρωτούν γιατί παρεμβαίνουμε τώρα. Η Ελλάδα κινδυνεύει να
χρεωκοπήσει τις επόμενες ημέρες και δεν σας το αποκαλύπτουν, το
κρύβουν. Τα 31,2 δις ευρώ που ο κ. Σαμαράς βιάζεται να εκταμιευθούν ως
δόση του δανείου και τα οποία λέει ότι θα πάνε κατευθείαν στην αγορά, δεν
θα πάνε στη αγορά. Είναι χρήματα από ομόλογο που χρωστάει η Ελλάδα
σε ιδιώτη από το 1982 και η ελληνική κυβέρνηση καίγεται να το πληρώσει,
διότι εάν δεν έχει αυτά τα χρήματα από 4-14 Οκτωβρίου τότε η Ελλάδα θα
χρεωκοπήσει. Γι’ αυτό τον λόγο γίνεται όλη αυτή η ιστορία και βιάζεται ο κ.
Σαμαράς να περάσει τα μέτρα, ώστε να του δώσουν οι δανειστές τα 31,2 δις
ευρώ και να μπορέσει να εξοφλήσει το ομόλογο του ιδιώτη»!!!
Ο κ. Λαμπράκης συνεχίζοντας είπε: «Το τρίπτυχό μας είναι Ελπίδα,
Δικαιοσύνη, Παιδεία. Δεν έχουμε καμία κομματική τοποθέτηση ούτε
εκπροσωπούμε καμία θρησκεία. Είμαστε πάνω απ’όλα Έλληνες. Εάν οι
Ορθόδοξοι ιερείς βάζουν πρώτα την Ορθοδοξία και μετά την Ελλάδα θα
μας βρουν απέναντι. Εάν οι αριστεροί βάζουν πρώτα την ιδεολογία τους
και μετά την Ελλάδα θα είμαστε απέναντί τους. Το ίδιο ισχύει και για την
Χρυσή Αυγή. Πρώτα και πάνω απ’ όλα η Ελλάδα».
Ο κ. Λαμπράκης τελείωσε με ένα απόσπασμα από τον πανηγυρικό του
Ισσοκράτη: «Δεν είναι ελληνικόν να ηγούνται οι ξένοι των αυτοχθόνων.
Αυτό τον τόπο οι Έλληνες θα τον διοικούν»!
Τα χειροκροτήματα και ο ενθουσιασμός των παρευρισκομένων έδωσαν τον
μεγάλο παλμό στην εκδήλωση.
Σημαντική επίσης ήταν η αναφορά των δύο υπευθύνων της Ε.Ν.D. στο ότι
η ελληνική κυβέρνηση και ο κ. Σαμαράς δεν έδειξαν –προς το παρόν- το
παραμικρό ενδιαφέρον να συναντηθούν μαζί τους! Σε αντίθεση με τον
Κύπριο Πρόεδρο και σε αντίθεση με τον ΟΗΕ και άλλα κράτη!
Άραγε γιατί; Ο κ. Σαμαράς ποιο ρόλο παίζει;
Πάντως ο κ. Λαμπράκης σε ένα απόσπασμα της ομιλίας του έδωσε
την απάντηση: «Εμείς είμαστε ο αντίποδας της νέας παγκόσμιας τάξης
πραγμάτων. Αυτήν που πρόθυμοι οι κ.κ. Παπανδρέου, Βενιζέλος,
Διαμαντοπούλου και άλλοι, θέλησαν να υπηρετήσουν.

Αντιδράσεις προκαλεί στην Νέα Υόρκη ομογενής δικαστής
γνωστός για την αγωνιστικότητα και το χιούμορ του,
αντιπαρατίθεται με την Πυροσβεστική Υπηρεσία
της Νέας Υόρκης
Οι αποφάσεις του ομογενούς δικαστή, Νίκολας Γκαραούφη, του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού
Δικαστηρίου του Μπρούκλιν, που έχουν εξαναγκάσει την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης να
προσλαμβάνει περισσότερους υποψηφίους που ανήκουν στις μειονότητες, έχει προκαλέσει αντιδράσεις
μεταξύ των λευκών πυροσβεστών.
Οι αποφάσεις αυτές, όπως επισημαίνει σε εκτενές δημοσίευμα ο «Εθνικός Κήρυκας», καταδεικνύουν
παράλληλα την εξέλιξη της σκέψης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στο θέμα της προσπάθειας για
παροχή βοήθειας στις μειονότητες.
Επί τέσσερις ημέρες την περασμένη εβδομάδα ο ομογενής δικαστής έγινε δέκτης των αντιδράσεων
περίπου 150 λευκών πυροσβεστών, που βρέθηκαν απέναντί του στην αίθουσα του δικαστηρίου του
Μπρούκλιν. Οι πυροσβέστες, σύμφωνα πάντα με τον «Εθνικό Κήρυκα», θεωρούν από την πλευρά τους
τις προαναφερθείσες αποφάσεις ως μια «αμφιλεγόμενη προσπάθεια» να δοθεί τέλος στις διακρίσεις.
«Οι εκδηλώσεις αυτών των αντιδράσεων στις αποφάσεις του Γκαραούφη, έχουν αναδείξει τον
ομογενή δικαστή σε κεντρικό πρόσωπο μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες μάχες κατά των διακρίσεων,
των τελευταίων δεκαετιών, στη Νέα Υόρκη», τονίζει η ομογενειακή εφημερίδα, σημειώνοντας ότι
ο δήμαρχος της αμερικανικής μεγαλούπολης, Μάικλ Μπλούμπεργκ, έχει ζητήσει την εξαίρεσή του
από την υπόθεση. Σημειώνει, ακόμη, ότι τα τελευταία περίπου πέντε χρόνια, ο δικαστής Γκαραούφης
έχει γίνει αμείλικτος κριτής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης, χωρίς να φοβάται να
χρησιμοποιήσει την εξουσία του για να προωθήσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την πάταξη
του ρατσισμού.
«Οι δικαστές δεν έχουν την πολυτέλεια να ανησυχούν για το τι σκέφτονται οι άλλοι άνθρωποι γι’
αυτούς», είχε πει ο Γκαραούφης σε μια συνέντευξή του, την οποία είχε παραχωρήσει με τον όρο ότι δεν
θα δεχόταν ερωτήσεις για την υπόθεση των πυροσβεστών.
«Οι υποστηρικτές του ομογενούς δικαστή λένε ότι οι αποφάσεις του ήταν απαραίτητες προκειμένου να
διορθωθεί ένα σύστημα πρόσληψης πυροσβεστών, το οποίο προφανώς και λειτουργεί με ρατσιστικά
κίνητρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης εξακολουθεί κατά 90%
να κατακλύζεται από λευκούς, την ίδια στιγμή που η πόλη έχει αλλάξει ριζικά ως προς τη δημογραφική
της σύσταση, και η πλειοψηφία των κατοίκων της είναι μη λευκοί», τονίζεται στο δημοσίευμα.
Δικαστής με χιούμορ
Αυτή, πάντως, δεν είναι η πρώτη υπόθεση που φέρνει τον ομογενή δικαστή στο προσκήνιο. Στο
παρελθόν είχε διατάξει σαρωτικές αλλαγές στο σύστημα προσφοράς στέγασης σε άτομα με διανοητικά
προβλήματα.
«Κατά την εκδίκαση υποθέσεων ναρκωτικών και μαφιόζων, ο Γκαραούφης γέμιζε την αίθουσα του
δικαστηρίου με εκρήξεις, ανέκδοτα, αλλά και δραματικούς τόνους από τον ίδιο», σημειώνει ο «Εθνικός
Κήρυκας». Και συνεχίζει: «Μια φορά, μία ένορκος στην προσπάθειά της να αποφύγει να προσφέρει τις
υπηρεσίες της, λέγοντάς του ότι διακατέχεται από ρατσιστικές ιδέες, ο Γκαραούφης της επέβαλε τιμωρία
να προσφέρει τις υπηρεσίες της ως ένορκος… εις το διηνεκές».
Σε μια άλλη περίπτωση, ο ομογενής δικαστής έδωσε το πουκάμισο και την γραβάτα του στον γνωστό
λάτρη της μόδας, μαφιόζο Βίνσεντ Μπασκιάνο, με το παρατσούκλι Βίνι Γκόρτζιους, ο οποίος
κατηγορούνταν ότι ήθελε να τον σκοτώσει.
Ο Νίκολας Γκαραούφης, εγγονός Ελλήνων μεταναστών, έχει περάσει το σύνολο σχεδόν της ζωής του
στο Μπέισαϊντ του Κουίνς. Ξεκίνησε την καριέρα του στα τέλη της δεκαετίας του 1970 ως δικηγόρος.
Στο παρελθόν είχε επιδιώξει, ανεπιτυχώς, το αξίωμα του πολιτειακού γερουσιαστή της Νέας Υόρκης.

Επένδυση υψηλής τεχνολογίας Έλληνα στο Waterloo του Ontario
Μία ακόμη απόδειξη της μιζέριας
της ελληνικής γραφειοκρατίας και
της αλλοπρόσαλλης ελληνικής
κοινωνίας αποτελεί η είδηση
που έρχεται από τον Καναδά και
αφορά τον Έλληνα επιστήμονα και

επιχειρηματία Μιχάλη Λαζαρίδη.
Ο ιδρυτής της εταιρείας Research In Motion που ανέπτυξε και
κατασκευάζει τα γνωστά smartphone
BlackBerry ίδρυσε στο Waterloo του
Ontario ένα νέο ερευνητικό κέντρο
το Quantum-Nano Centre για το
οποίο δαπάνησε 100 εκατ. δολάρια.
Στόχος του Έλληνα επιχειρηματία
είναι η συγκέντρωση όσο τον
δυνατό περισσότερων ερευνητών
για την ανάπτυξη και εξέλιξη νέων
τεχνολογιών ακολουθώντας το

παράδειγμα των εργαστηρίων Bell
τα οποία αποτέλεσαν μία από τις
κοιτίδες για την ανάπτυξη νέων
τεχνολογιών στην δεκαετία του
1960.
Το
όραμα
του
Έλληνα
επιχειρηματία
είναι η ανάπτυξη
πρωτοποριακών
τεχνολογιών που
θα
μπορούσαν
να αξιοποιηθούν
για χρήσης στην
καθημερινή μας
ζωή.
Αξίζει
να
σημειωθεί ότι ο
κατασκευαστής
των
BlackBerry ως γνήσιος
Έλληνας Πόντιος στην καταγωγή
σκέφτηκε πριν από 20 χρόνια
να βοηθήσει την πατρίδα του,
την Ελλάδα προτείνοντας στην
τότε κυβέρνηση της ίδρυση στην
Ελλάδα μίας εταιρείας η οποία
θα αξιοποιούσε εμπορικά τις
τεχνολογίες που είχε αναπτύξει στον
τομέα των επικοινωνιών.
Αν και έλαβε την υποστήριξη του
τότε πρωθυπουργού η ελληνική
γραφειοκρατία έκανε το θαύμα της

και η επένδυση του Μ Λαζαρίδη
ουδέποτε προχώρησε. Τελικά ο
Έλληνας επιστήμονας αφού είδε
ότι στην Ελλάδα δεν μπορούσε να
ιδρύσει το εργοστάσιο που επιδίωκε,
επέλεξε τον Καναδά όπου και
συνέβαλε στην μείωση της ανεργίας
της χώρας και στην αύξηση των
καναδικών εξαγωγών.
Σήμερα στην Ελλάδα της οικονομική
κρίσης με την ανεργία να φτάνει στο
25% με τους νέους επιστήμονες
να φεύγουν στο εξωτερικό στην
Ελλάδα όπου τα χρήματα του ΕΣΠΑ
γίνονται επιδοτήσεις για καφετέριες
και εστιατόρια, στην Ελλάδα
που ακυρώνουμε την ίδρυση του
τεχνολογικού πάρκου ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
κανένας δεν σκέφτηκε να καλέσει
αυτόν τον άνθρωπο στην χώρα
μας να ιδρύσει αυτό το ερευνητικό
κέντρο.
Δυστυχώς
κάποιοι
φωστήρες
πιστεύουν ότι οι Έλληνες πρέπει να
είναι μόνο σερβιτόροι, εστιάτορες
και δημόσιοι υπάλληλοι.
Από την άλλη πλευρά, το
“προοδευτικό” μέρος της κοινωνίας
μας κάνει ότι μπορεί για να μην
έρθει στην Ελλάδα καμία επένδυση,
αφού η εξαθλίωση των εργαζομένων
συμφωνεί με την αντίληψη που
έχει για την μελλοντική μορφή της
ελληνικής κοινωνίας.

5 Γνώμη

100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης
Written By ..(Λ).. on Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012 |

Με σημαίες βγήκαν στους δρόμους για να υποδεχτούν τον ελληνικό στρατό!!!

Την κατάληψή της πριν ακριβώς
100 χρόνια ο ευρωπαϊκός
Τύπος χαρακτήριζε ως μία των
μεγαλυτέρων νικών του αιώνος
και έναν αληθινό θρίαμβο των
ελληνικών όπλων, δεδομένου
μάλιστα, ότι η παράδοσή της
επιτεύχθηκε χωρίς αιματοχυσίες
χάρη στην συνετή και έξυπνη
στρατιωτική και πολιτική
τακτική της Ελλάδος. Ας
δούμε όμως τι προηγήθηκε
της απελευθέρωσης της
Θεσσαλονίκης.
Ο Ελληνικός στρατός μετά την
κατάληψη της Βέροιας και των
Γιαννιτσών εξέδωσε την διαταγή
επιχειρήσεων για τη μάχη της
Θεσσαλονίκης.
Εκείνο το πρωϊνό φτάνει
εμπιστευτική πληροφορία
στον Κωνσταντίνο απο τον
γιατρό Φίλιππο Νίκογλου
που υπηρετεί στο βουλγαρικό
στρατό, ότι οι Βούλγαροι
κινούνται για να καταλάβουν
τη Θεσσαλονίκη. Το βράδυ της
ίδιας μέρας, φθάνει και απο την
Αθήνα επείγον τηλεγράφημα
του Βενιζέλου, με το ίδιο
περιεχόμενο, προσθέτοντας
ότι « υπάρχουν σοβαροί
φόβοι ταραχών και σφαγών
εν Θεσσαλονίκη, ένεκα της
κρατούσης αποσυνθέσεως εκεί»
και ζητεί ο στρατός μας «να
φθάση εγκαίρως δια να προλάβη
ταραχάς και σφαγάς».
Ο Κωνσταντίνος που με
τηλεγράφημα του διαβεβαίωσε
ότι μετά από 3-4 μέρες θα
καταλάβει την Θεσσαλονίκη,
ήδη, μετά την κατάληψη
των Γιαννιτσών, εκινείτο με
δυσκολία στον ποταμό Αξιό...
Εν τω μεταξύ στη Θεσσαλονίκη
οι γενικοί πρόξενοι των

(Συνέχεια από σελίδα 3)

αεροπλάνων ρίπτουν συνεχώς τα
φορτία των επί των υψωμάτων
731 και 717. Το ύψωμα 731, όπου
το Τάγμα μου, σείεται συνεχώς,
σκόνη, φωτιά και καπνός, η
ατμόσφαιρα είναι βαρειά, δύσκολα
αναπνέει κανείς από τα αέρια των
εκρήξεων, κόλασις πυρός, μας
περιβάλλαν καπνοί και αι φλόγες,
δεν ημπορούμε να διακρίνουμε τι
γίνεται εις απόστασιν 10 μέτρων.
Το ύψωμα 731 ήτο δασωμένον με
δέντρα ύψους 4-5 μέτρων, εντός
διώρου έμεινε γυμνόν.

Του Τάσου Κ. Κοντογιαννίδη

Η Θεσσαλονίκη, λόγω της
στρατηγικής της θέσεως
προκαλούσε κατά τη διάρκεια
της Τουρκοκρατίας το
ενδιαφέρον των Ευρωπαϊκών
δυνάμεων και των βορείων
Βαλκανικών κρατών.

Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Μεγάλων δυνάμεων άρχισαν
να καταβάλουν προσπάθειες
να παραδοθεί η πόλη στον
ελληνικό στρατό χωρίς
αιματοχυσίες και χωρίς τον
κίνδυνο να σημειωθούν
καταστροφές. Έτσι στις 25
Οκτωβρίου συναντήθηκαν με
αντιπρόσωπο του Ταξίν πασά,
και του υπέβαλαν τις προτάσεις
παραδόσεως του στρατού, υπο
τον όρο να κρατήσει τα όπλα
αλλά να μείνει ουδέτερος.
Το ελληνικό στρατηγείο
δέχτηκε την πρόταση αλλα με
απαράβατο όρο να καταθέσουν
οι Τούρκοι τα όπλα, και θα τα
παραλάβουν μετά τον πόλεμο.
Ο Ταξίν ζήτησε πίστωση
χρόνου για να απαντήσει,
όμως μετά την παρέλευση του,
στις 9.30 το πρωί της 26ης
Οκτωβρίου, το Στρατηγείο
διέταξε την προέλαση του
Ελληνικού στρατού. Και όταν
έφτασε στις προφυλακές των
Τούρκων, ο Ταξίν παρέδωσε
στον Κωνσταντίνο το έγγραφο
«αποδοχής των προτάσεων του».
Τότε, δύο αξιωματικοί, οι
Βίκτωρ Δούσμανης και
Ιωάννης Μεταξάς συνέταξαν
το πρωτόκολλο καταθέσεως
των όπλων και παράδοσης της
πόλεως λίγο πριν το μεσονύχτιο.
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο
Κωνσταντίνος τηλεγραφεί στον
Βενιζέλο:
«Χθές παρεδόθη Θεσσαλονίκη
και τουρκικός στρατός εις εμέ
δια πρωτοκόλλου... Σήμερον
κατέλαβον πόλιν δια Στρατού.
Τουρκικός Στρατός καταθέτει τα
όπλα κατά τα συμφωνηθέντα…»
Στο τηλεγράφημα του ο
Κωνσταντίνος αναφέρει
ύποπτες κινήσεις των
Βουλγάρων που επεδίωκαν
να μοιραστούν τη δόξα της
καταλήψεως της Θεσσαλονίκης
και να καρπωθούν
ωφελήματα. Η πρόθεση
τους για συγκυριαρχία στη
Θεσσαλονίκη εκδηλώθηκε όταν
μία βουλγαρική ταξιαρχία
και μία μεραρχία βρισκόταν

σε απόσταση 35 χιλιομέτρων
από την Θεσσαλονίκη. Ο
Κωνσταντίνος έστειλε επιστολή
στον βούλγαρο στρατηγό
Θεοδωρώφ να συνετισθεί
αλλά εκείνος ατάραχος
προήλαυνε δια της κοιλάδος
του Στρυμόνα, ρίχνοντας και
βολές πυροβολικού εναντίον
των Τούρκων! Μάλιστα,
έφτασε σε προκλητικό σημείο
να στείλει αντιπροσωπεία
στον Ταξίν πασά να υπογράψει
πρωτόκολλο παραδόσεως, αλλά
εκείνος αρνήθηκε λέγοντας ότι
υπέγραψε ήδη με τον ΄Ελληνα
αρχιστράτηγο. Ο Κωνσταντίνος
διαβλέποντας τον διακαή τους
πόθο να εισέλθει βουλγαρικός
στρατός στη Θεσσαλονίκη,
αφού τους ξέκοψε μία και καλή
την συγκυριαρχία που ήθελαν,
επέτρεψε μόνο σ’ ένα τάγμα
να παραμείνει για πολύ μικρό
χρονικό διάστημα.
Η πανηγυρική δοξολογία
στον ΄Αγιο Μηνά Την 28η
Οκτωβρίου ο Κωνσταντίνος
εισέρχεται θριαμβευτικά με την
1η Μεραρχία εν παρατάξει στην
Θεσσαλονίκη. Εμφανίζεται
στον εξώστη του Διοικητηρίου
και χαιρετά το τεράστιο πλήθος
με τις ελληνικές σημαίες.
Μετά σε δοξολογία, στην
εκκλησιά του Αγίου Μηνά
σε συγκινητική ατμόσφαιρα,
ο Μητροπολίτης Γεννάδιος
εκφώνησε λόγο παλλόμενο
απο μεγάλη συγκίνηση για την
απελευθέρωση των υποδούλων
χριστιανών.
«… Ημείς οι ελευθερούμενοι,
δάκρυα χαράς σταλάζοντες
υποδεχόμεθα υμάς
θριαμβευτικώς για την
απελευθέρωση της
πολυστενάκτου και
αιματοβάπτου Μακεδονίας
πρωτεύουσαν και αναβοώμεν:
Ωσαννά τω δαφνοστεφεί
των Ελλήνων στρατηλάτη,
ευλογημένος ο ερχόμενος εν
ονόματι κυρίου…»

Τα συρματοπλέγματά μας
κατεστράφησαν, τα χαρακώματα
ισοπεδώθηκαν, οι στρατιώται
καλύπτονται εις τας οπάς
των οβίδων και αγωνίζονται
απεγνωσμένα να επανορθώσουν τας
ζημίας, ιδίως να προστατεύσουν τα
πολυβόλα και οπλοπολυβόλα από
την καταστροφήν, από τις πέτρες
και χώματα που εγείροντο από τας
εκρήξεις. Τα υπάρχοντα επί του
υψώματος 731 δύο πυροβόλα των
6,5 και αντιαρματικός ουλαμός των
37 κατεστράφησαν ολοτελώς.
Περί την 07:30 ώραν κατόρθωσα
να επικοινωνήσω τηλεγραφικώς δια
λίγα λεπτά με τον Συνταγματάρχην
Κετσέαν, επίσης μετά του
Διοικητού του Συγκροτήματος
Συνταγματάρχου Γεωργούλα
Ν., οι οποίοι αγωνιούσαν να
πληροφορηθούν την κατάστασίν
μας. Με ερώτησαν εάν οι άνδρες
του Τάγματος κρατούν τας θέσεις
των, τους απάντησα ότι οι Λόχοι
ευρίσκονται εις τας θέσεις των.
Μου διεβίβασεν την εξής Διαταγήν
γραπτήν. «Επί των θέσεών σας
θ’ αμυνθήτε μέχρις εσχάτων, Η
Πατρίς, η Ανωτάτη Διοίκησις
απαιτεί να κρατήσητε ψηλά την
τιμήν των όπλων».
...............Του απήντησα
ότιδήποτε και αν συμβή δεν θα
εγκαταλείψωμεν το 731 και έχω
πεποίθησιν ότι δεν θα περάσουν οι
Ιταλοί.
Περί την 8ην ώραν το Πυροβολικόν
του εχθρού ήρχισε να επιμηκύνη
την βολήν του εις τα μετόπισθεν του
Τάγματος και την 08:30 έπαυσεν
την βολήν του επί των υψωμάτων
731 και 717. ΄Ητο φανερόν πλέον
ότι θα ήρχιζεν η επίθεσις των
Ιταλών. Διέταξα τους Λόχους να
ετοιμάσουν τα αυτόματα και να μη
βάλουν από μεγάλας αποστάσεις,
παρά μόνον όταν οι Ιταλοί θα
έφθαναν εις ωρισμένα σημεία του
εδάφους που υπεδείχθησαν επί
τόπου εις απόστασιν περίπου 200
μέτρων.
Περί την 09:30 ώραν οι Ιταλοί
χρησιμοποιούντες τας δεξιά του 5ου
Λόχου βαθείας γραμμάς πλησιάζουν
επικινδύνως και προσεγγίζουν τα
κατεστραμμένα συρματοπλέγματα.
Αρχίζει πλέον ο αγών διά
της χειροβομβίδος. Οι Ιταλοί
δοκιμάζουν με τρόμον και φωνάς τα
καταστρεπτικά αποτελέσματα των
αμυντικών μας χειροβομβίδων.
(Μεσημέρι): Την μεσημβρίαν
προσπαθούν οι Ιταλοί να
επαναλάβουν την επίθεσίν των,
αλλά ευθύς ως αναπτύσσονται
καθηλούνται και διασκορπίζονται
από το Πυροβολικό και τα
Πολυβόλα μας.
(Απόγευμα): Το απόγευμα και
ενώ μέχρι της στιγμής εκείνης τα
εχθρικά πυρά είχον αραιωθή, εκσπά
και νέα επίθεσις μετά σφοδρού
βομβαρδισμού, εφ’ ολοκλήρου
του τομέως της Ι Μεραρχίας και
ανασκάπτεται πάλιν το έδαφος από
το πυροβολικόν και τας βόμβας
αεροπλάνων. Οι στρατιώται
περιμένουν να πλησιάσουν τα
εχθρικά τμήματα πεζικού, τα
παραλαμβάνουν με τα αυτόματα και
τα αποδεκατίζουν με επιτυχείς ριπές
και όταν ο εχθρός χρησιμοποιή τας
βαθείας γραμμάς και προσεγγίζει
τα χαρακώματα, επιτίθενται διά της
χειροβομβίδος και της λόγχης.
Οι Ιταλοί όμως δεν παραιτούνται.
Δοκιμάζουν διά μία ακόμα φοράν,
προτού νυκτώση, να διασπάσουν
τας γραμμάς μας επί του υψώματος

731.Και η προσπάθεια αυτή
αποκρούεται σε σοβαροτάτας
απωλείας.
(Βράδυ): Η νύκτα μας βρίσκει
όλους εξηντλημένους σωματικώς.
Είμεθα όλη την ημέραν νηστικοί.
Εν τούτοις κανείς δεν θέλει να
φάγη. Έχουμε άφθονο κονιάκ.
Οι Λόχοι δεν ζητούν ψωμί
αλλά χειροβομβίδας αμυντικάς
και σκαπανικά εργαλεία. Καθ’
όλην την νύκτα οι ημιονηγοί
του Τάγματος, οι αφανείς αυτοί
ήρωες επηγαινοερχόνταν εις τον
σταθμόν εφοδιασμού διά να μας
φέρουν εκατοντάδας φορτίων
χειροβομβίδων, πυρομαχικών και
λοιπών εφοδίων.
(Ημέρα δεύτερη: Δευτέρα 10
Μαρτίου 1941).
(Πρωινές ώρες): «Την 7ην
πρωινήν ήρχισε πάλιν το ιταλικόν
πυροβολικόν. Εις τας 9 ώρα
αρχίζει η Ιταλική επίθεσις.
Αυτήν την ημέραν κατευθύνεται
προς το αριστερόν μας διά να
υπερφαλαγγίσουν το 731 εκ του
αριστερού. Οι Ιταλοί κινούνται
με μυρίας προφυλάξεις, τους
καταλαμβάνει πρώτον το
Πυροβολικόν μας και τους
αποδεκατίζει. Το Πυροβολικόν των
Ιταλών προσπαθεί να υποστηρίζει
την κινουμένην φάλαγγα. Οι
Ιταλοί προχωρούν κατά διαδοχικά
κύματα με προφανή σκοπόν να
καταλάβουν οπωσδήποτε το 731,
χωρίς να λαμβάνουν υπ’ όψιν τας
απωλείας των. Οι Ιταλοί φθάνουν
εις απόστασιν από 50-100 μ. από
την γραμμήν αντιστάσεως. Διά να
εξαπατήσουν τους στρατιώτας μας
υψώνουν λευκά μανδίλια, προς
στιγμήν υπέθεσαν ότι επρόκειτο
να παραδοθούν. Αντελήφθην εκ
πρώτης στιγμής ότι επρόκειτο
περί απάτης. Επενέβην αμέσως,
διέταξα έντασιν των πυρών
διά χεροβομβίδων και τοπικήν
αντεπίθεσιν. Οι Στρατιώται
κραυγάζοντες την περίφημον
πολεμικήν ιαχήν «αέρα» διά της
λόγχης και των χειροβομβίδων
αιφνιδιάζουν τους Ιταλούς, οι
οποίοι αρχίζουν να τρέχουν προς
τα οπίσω, μεταβαλόντες την
υποχώρησίν των εις πανικόβλητον
φυγήν. Η επίθεσις των συνετρίβη.
(Μεσημέρι): Ολίγον προ της
μεσημβρίας διεξάγεται νέα
προσπάθεια εις το ίδιο σημείον
παρά Ιταλών κατόπιν πάλιν
προπαρασκευής διά σφοδρού
βομβαρδισμού και η επίθεσις αύτη
συνετρίβη προ του ακαμάτου
ηρωισμού των Λόχων, διά της
λόγχης, μέχρι την 12:30 ώραν
τρέπομεν εις νέαν άτακτον φυγήν
τους Ιταλούς.
(Απόγευμα): ... Εις τας 06:30
αρχίζει βομβαρδισμός επί των
υψωμάτων 731 και 717 και μετ’
ολίγον νέα επίθεσις των Ιταλών
και κατά των δύο πλευρών του
υψώματος 731, δηλαδή εναντίον
και των δύο Λόχων μου. Και η
επίθεσις αυτή απεκρούσθη με
βαρυτάτας απωλείας διά τον
εχθρόν.
(Βράδυ): Προς το εσπέρας
νομίζουν ότι θα κλονίσουν το
ηθικόν των στρατιωτών μας,
ρίπτουν δι’ αεροπλάνων χιλιάδας
προκηρύξεις, καλούν τους
στρατιώτας μας να ρίψουν τα όπλα
και να σπεύσουν να παραδοθούν.
Αι προκηρύξεις αυταί μόνον
γέλωτας προσέφερον εις τους
ηρωικούς οπλίτας.
Και η δευτέρα ημέρα της
επιθέσεως έκλεισε με την
απόλυτον διατήρησιν των θέσεών
μας επί του υψώματος 731, καθώς
επίσης και το δεξιά μου ΙΙΙ Τάγμα
επί του υψώματος 717”.
Η «Εαρινή Επίθεση» των Ιταλών
απέτυχε. Ο Μουσολίνι έφυγε
ταπεινωμένος. Το ύψωμα 731
έγινε δόξα και το όνομά του
γράφτηκε στο μνημείο του
Άγνωστου Στρατιώτη: «731».

6 Γνώμη

Πατάτες πικάντικες γεμιστές
με καυτερή φέτα
Yλικά

Κατσικάκι μαγειρευτό στον
φούρνο
Υλικά
Κατσικάκι μαγειρευτό στον φούρνο
1 κατσικίσιο χεράκι (1½ κιλού περίπου)
1 κουτ. σούπας αλάτι
1 κουτ. γλυκού κύμινο τριμμένο
1 κουτ. γλυκού κόλιαντρο τριμμένο
2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
1 κρεμμύδι μεγάλο ψιλοκομμένο
2 καρότα μεγάλα κομμένα σε ροδέλες
4 σκελίδες σκόρδο ολόκληρες
1 φλιτζάνι σέλερι ψιλοκομμένο
1 φλιτζάνι κρασί λευκό
3 φλιτζάνια ζωμό κοτόπουλο σπιτικό
1 κουτ. γλυκού θυμάρι φρέσκο ψιλοκομμένο ή
1 κουταλιά ξερό
1 κουτ. σούπας σπόρους κύμινου
1 κουτ. σούπας σπόρους κόλιαντρου
1 πιπεριά καυτερή μικρή ψιλοκομμένη
2 δαφνόφυλλα
2 κουτ. σούπας χυμό λεμονιού
1 κουτ. σούπας μέλι
1 φλιτζάνι ρεβίθια μουλιασμένα από το
προηγούμενο βράδυ
4 αγκινάρες φρέσκες καθαρισμένες
Εκτέλεση
Αλατίζουμε
από το
προηγούμενο
βράδυ το
κρέας και το
πασπαλίζουμε
με το τριμμένο κύμινο και κόλιαντρο. Βάζουμε
το κρέας στο ψυγείο μέχρι την επόμενη
μέρα. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους
160°C. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μεγάλη
κατσαρόλα που μπορεί να μπει στον φούρνο
και σοτάρουμε το κρέας με το κρεμμύδι, τα καρότα, το σκόρδο
και το σέλερι για 8 λεπτά περίπου, γυρνώντας ενδιάμεσα το κρέας.
Σβήνουμε με το κρασί και μόλις εξατμιστεί, προσθέτουμε τον
ζωμό, το θυμάρι, τους σπόρους του κύμινου και του κόλιαντρου,
την πιπεριά, τη δάφνη, το λεμόνι και το μέλι. Σκεπάζουμε την
κατσαρόλα και τη βάζουμε στον φούρνο. Ψήνουμε το κρέας για 2
ώρες περίπου. Το βγάζουμε, προσθέτουμε τα ρεβίθια, τις αγκινάρες,
ελέγχουμε για αλατοπίπερο και τα ψήνουμε μαζί για μία ώρα
επιπλέον. Σερβίρουμε αμέσως.

Μπρόκολο σουφλέ
Υλικά για 4-6 άτομα
1 κιλό μπρόκολο χωρισμένο σε μπουκετάκια
3 καρότα
200 γρ. σύγκλινο σε κύβους
Για την κρέμα
Μπρόκολο σουφλέ
500 γρ. γάλα
½ φλιτζάνι αλεύρι
3 κουτ. σούπας βούτυρο
6 αβγά
1 σταγόνα λεμόνι
1 φλιτζάνι γραβιέρα χοντροτριμμένη
aλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Εκτέλεση
Pίχνουμε τα καρότα σε κατσαρόλα με αλατισμένο νερό και τα
βράζουμε μέχρι να μαλακώσουν. Στραγγίζουμε, τα κόβουμε σε παχιές
ροδέλες και τα μεταφέρουμε σε πυρέξ. Προσθέτουμε το σύγκλινο.
Eτοιμάζουμε την κρέμα: Zεσταίνουμε το βούτυρο σε κατσαρόλα σε
δυνατή φωτιά, ρίχνουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε για 2 λεπτά.
Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά, ρίχνουμε το γάλα και
ανακατεύουμε γρήγορα και δυνατά. Eπαναφέρουμε την κατσαρόλα
στη φωτιά, προσθέτουμε το τυρί, αλάτι και πιπέρι, ανακατεύουμε
και αποσύρουμε. Pίχνουμε σιγά σιγά τους κρόκους των αβγών
και ανακατεύουμε πολύ καλά. Xτυπάμε τα ασπράδια σε μαρέγκα,
ρίχνουμε το λεμόνι και ενσωματώνουμε σιγά σιγά τη μαρέγκα στην
κρέμα. Προσθέτουμε το μπρόκολο και αδειάζουμε το περιεχόμενο
στο πυρέξ. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C για 45
λεπτά.

8 πατάτες μέτριες καθαρισμένες
100 γρ. φέτα
1 πιπεριά κόκκινη καυτερή
μικρή
1/4 φλιτζανιού γάλα εβαπορέ
2 φέτες μορταδέλα
1 κουτ. γλυκού κύμινο τριμμένο
1/2 κουτ. γλυκού μπαχάρι σκόνη
ελαιόλαδο
αλάτι, πιπέρι
Eκτέλεση
Κόβουμε τις πατάτες κατά μήκος
σε σχήμα παραλληλόγραμμου.
Ανοίγουμε προσεκτικά κατά
μήκος τους ένα «τούνελ» με
το εργαλείο που αδειάζουμε
τα κολοκυθάκια. Τις βάζουμε
σε κατσαρόλα με αρκετό κρύο
νερό και τις βράζουμε για 15
λεπτά περίπου σε μέτρια φωτιά.
Τις βγάζουμε από το νερό και
τις αφήνουμε να στραγγίξουν.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο
στους 200°C. Πασπαλίζουμε τις
πατάτες με τα μπαχαρικά και
αλατοπιπερώνουμε. Χτυπάμε
σε μικρό μπλέντερ τη φέτα
με τη μορταδέλα, το γάλα και
την πιπεριά μέχρι να γίνει σαν
κρέμα. Γεμίζουμε τις πατάτες,
τις οποίες έχουμε τοποθετήσει
όρθιες σε αντικολλητικό ταψάκι.
Περιχύνουμε με λίγο ελαιόλαδο
και ψήνουμε μέχρι να ροδίσουν,
για 20 λεπτά περίπου.

Σαλάτα με Λινγκουίνι,
γαρίδες και pesto
εστραγκόν
Υλικά
400 γρ. λινγκουίνι
20 γαρίδες (χωρίς το κέλυφος)
1 λεμόνι (τον χυμό και το
ξύσμα του)
½ πορτοκάλι (τον χυμό και το
ξύσμα του)
1 ματσάκι σπαράγγια
250 γρ. ρόκα και σπανάκι
(ανάμεικτα)
3 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
αλάτι, πιπέρι
ΓIA TO PESTO
50 γρ. παρμεζάνα τριμμένη
½ ματσάκι μαϊντανό
3 κουτ. σούπας εστραγκόν
φρέσκο ψιλοκομμένο ή 1½ κουτ.
σούπας αποξηραμένο
3 κουτ. σούπας κουκουνάρι
½ φλιτζάνι ελαιόλαδο
αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση
Χτυπάμε όλα τα υλικά του
pesto στο μπλέντερ μέχρι να
γίνουν ομογενές μείγμα και το
αφήνουμε στην άκρη. Βράζουμε
τα ζυμαρικά σε κατσαρόλα με
αλατισμένο νερό. Zεσταίνουμε
το ελαιόλαδο σε τηγάνι και
τσιγαρίζουμε τις γαρίδες για
2 λεπτά, σβήνουμε με τους
χυμούς και προσθέτουμε το
ξύσμα. Διατηρούμε ζεστές
τις γαρίδες. Kαθαρίζουμε
τα σπαράγγια, τα κόβουμε
διαγωνίως σε κομμάτια 4-5
εκατοστών και τα βράζουμε σε
αλατισμένο νερό για 3-4 λεπτά.
Σουρώνουμε και ανακατεύουμε
με τις γαρίδες. Aνακατεύουμε

Η φιλοσοφία του μεζέ
Τα πολλά μικρά πιάτα φέρνουν στο τραπέζι ποικιλία γεύσεων και επιλογών,
ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν στους συνδαιτυμόνες ένα μοναδικό κλίμα
χαράς.
O κύκλος της επιτυχημένης καριέρας που έχει διαγράψει ο Δόξης Μπεκρής
περιλαμβάνει εστιατόρια αστεράτα από το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη μέχρι
το Ντουμπάι. Εμπειρία, φήμη και νέες ιδέες συνοδεύουν τον ταλαντούχο σεφ,
που ο νόστος και οι γλυκές αναμνήσεις θα οδηγήσουν πίσω στα πάτρια εδάφη
της Μεσσηνίας και στο εντυπωσιακό resort Costa Navarino, όπου εργάζεται
ως executive chef από τον περασμένο χρόνο.
Η φιλοσοφία του μεζέ
Η μαγειρική είναι δημιουργία
και
«χρειάζεται
πάθος,
φαντασία,
επιμονή
και
γνώση», υποστηρίζει με πολύ
πάθος και στο πρόσωπό του
διαγράφεται ένα λαμπερό
χαμόγελο. Κοιτάζεις τα χέρια
του έτσι όπως αγκαλιάζουν
τα ματσάκια των μυρωδικών ή στήνουν με ταχυδακτυλουργικές κινήσεις
ένα πιάτο εμπνευσμένο από τα υλικά της τοπικής γης. Δοκιμάζεις τουρσί
από άγρια μανιτάρια σε λάδι και είναι σαν να τρως αυτόν τον μεζέ μέσα
στον μεσσηνιακό καλοκαιρινό ελαιώνα. Η γευστική δύναμη μιας μπουκιάς
ενεργοποιεί τη φαντασία και σε ταξιδεύει στο ανάλογο σκηνικό.
Ποιά είναι η φιλοσοφία του μεζέ;
«Η έννοια του μεζέ είναι διφορούμενη: Να συμπληρώσει και να εμπλουτίσει
τη γεύση του ποτού που είναι συνήθως κρασί, ούζο και ρακή και να συμβάλει
στη δημιουργία κοινωνικών συγκεντρώσεων» υποστηρίζει.
Η εμπειρία του από τις χώρες του εξωτερικού σε σύγχρονες ή παραδοσιακές
τεχνικές με καινούρια ή ξεχασμένα υλικά και προϊόντα τού δίνει τη δυνατότητα
να μας ξεναγήσει στους μεζέδες άλλων χωρών, αφού, όπως αναφέρει ο ίδιος,
“η μεσογειακή διατροφή προάγει τον μεζέ και υφίσταται από τα αρχαία
χρόνια στοιχεία επιρροής από την ελληνορωμαϊκή κουλτούρα και από το
ξηρό κλίμα της Μέσης Ανατολής και όλων των χωρών που βρίσκονται στη
Μεσόγειο αλλά και στα Βαλκάνια, την Κύπρο, τον Λίβανο, την Τουρκία, το
Ισραήλ, την Παλαιστίνη, την Ιορδανία, τη Συρία”
Εμπειρία, φήμη και νέες ιδέες συνοδεύουν τον ταλαντούχο σεφ Δόξη Μπεκρή
Εμπειρία, φήμη και νέες ιδέες συνοδεύουν τον ταλαντούχο σεφ Δόξη Μπεκρή
Ποιοί είναι οι χαρακτηριστικοί μεζέδες της ελληνικής κουζίνας;
«Συνήθως κρύοι αλλά και ζεστοί, ίσως πικάντικοι: Θαλασσινά και ψητό
χταπόδι, διάφορες σαλάτες, τεμαχισμένα ψητά σφιχτά αβγά, ελιές, φάβα,
μελιτζανοσαλάτα, ταραμοσαλάτα, σαγανάκι από διάφορα είδη τυριών,
τηγανητά λουκάνικα με μυρωδικά, κεφτεδάκια και σουτζουκάκια».
Οταν ρωτάς τον πρόσχαρο Δόξη αν θεωρεί ότι οι μεζέδες χωρίζονται σε
γήινους και θαλασσινούς ανάλογα με το συνοδευτικό ποτό τους, εκείνος
απαντά:
«Θεωρώ ότι ο σωστός διαχωρισμός σε γήινους και θαλασσινούς μεζέδες έχει
να κάνει περισσότερο με την προέλευση του κυρίως θέματος του πιάτου και
όχι τόσο με το συνοδευτικό ποτό. Αντίστοιχο διαχωρισμό έχω συναντήσει,
π.χ., στην Ισπανία: Χλόη και Θάλασσα. Σε καμία, όμως, περίπτωση δεν θα
έβαζα τους μεζέδες σε καλούπια».
Ο μεζές πρέπει να έχει καθαρές γεύσεις
Σχετικά με ό,τι αφορά την προετοιμασία τους, ο σεφ μάς προτείνει πώς να
αντιμετωπίσουμε το γαστριμαργικό πανδαιμόνιο.
«Οι μεζέδες πρέπει να έχουν ξεκάθαρες δυνατές γεύσεις, που αφυπνίζουν
τον ουρανίσκο. Τα καλοδιαλεγμένα υλικά, η πικάντικη, η ξιδάτη και η
αλμυρή γεύση, για μένα, είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των μεζέδων»,
υποστηρίζει και δίνει ιδέες για το πώς θα φτιάξουμε μεζέδες που θα κάνουν
τη διαφορά.
«Στη βάση και στην προετοιμασία ενός μεζέ, η αρχή είναι να μην αποκλίνεις
ποτέ από την κλασική συνταγή. Αυτό είναι το άλφα και το ωμέγα. Από κει
και πέρα, η ολοκλήρωση της σύνθεσης του μεζέ μπορεί να εμπλουτιστεί με
οποιαδήποτε μοντέρνα τεχνική παρουσίαση ή και σύνθετη γεύση», λέει ο
Δόξης Μπεκρής και εξηγεί τι πρέπει να προσέχουμε:
«Οι θαλασσινοί μεζέδες πρέπει να σε ταξιδεύουν και να σε κάνουν να
νιώθεις την αλμύρα της θάλασσας. Οι γήινοι μεζέδες πρέπει να έχουν μια
πιο χειμωνιάτικη αίσθηση και πιο ορεινή. Οπως, για παράδειγμα, καπνιστό
άρωμα και έντονες γεύσεις».
Τώρα, αν ήθελε να ανανεώσει το κλασικό ελληνικό «μεζεδολόγιο», ο σεφ
θα προσπαθούσε να διατηρήσει τη βάση και να την εμπλουτίσει με διάφορα
υλικά του τόπου μας. «Η κουλτούρα και η παράδοση δεν αλλάζουν, δεν
ανανεώνονται, απλώς δέχονται ενέσεις τελειοποίησης», σχολιάζει.
Σε αντίθεση με τα ορεκτικά, που προορίζονται για να ανοίξουν την όρεξη
πριν από το γεύμα, οι μεζέδες σερβίρονται διαδοχικά ή και όλοι μαζί σε
παρέες και οικογένειες που τους μοιράζονται. Συχνά πυκνά, αποτελούν και
μια αφορμή για εμάς τους Ελληνες να βγούμε «για έναν μεζέ», έχοντας την
ευκαιρία να μοιραστούμε με το δικό μας χαρακτηριστικό -ίσως και λίγο
θορυβώδη- τρόπο ανάμεικτες γεύσεις, ποτά, συζητήσεις και συναισθήματα.
Νίκη Μηταρέα

σε μεγάλο μπολ τα λινγκουίνι
με 8 κουταλιές από το pesto
εστραγκόν. Προσθέτουμε το
μείγμα γαρίδων και σπαραγγιών.
Aνακατεύουμε απαλά και, λίγο
πριν σερβίρουμε, προσθέτουμε
τα φύλλα ρόκας και σπανακιού.

Tips: Μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε σπαράγγια
κονσέρβας. Δεν θα τα βράσουμε,
απλώς θα τα κόψουμε σε
μικρότερα κομμάτια. Tο
υπόλοιπο pesto μπορούμε να το
φυλάξουμε στο ψυγείο ή στην
κατάψυξη.
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PRIME MINISTER HARPER TO VISIT INDIA

OTTAWA – October 23,
2012 Prime Minister Stephen
Harper today announced that
he will travel to India from
November 3-9, 2012. He
will be accompanied by Ed
Fast, Minister of International
Trade and Minister for the
Asia-Pacific Gateway, Joe
Oliver, Minister of Natural
Resources, Gerry Ritz, Minister of Agriculture and AgriFood, Bal Gosal, Minister of
State (Sport), and Tim Uppal,
Minister of State (Democratic
Reform), along with representatives of the business and
cultural sectors.
“Canada enjoys a strong
working and personal relationship with India but we
must further strenghthen
the links between our two
countries,” said the Prime

Minister. “India is a growing economy with enormous
potential, and expanding our
trade and investment links
with India will create jobs,
growth and long-term prosperity here in Canada.”
During his visit the Prime
Minister will meet with Manmohan Singh, Prime Minister
of India, and other ministers
and officials from the Indian
government. He will also
address the World Economic
Forum on India, an independent international organization committed to improving
the state of the world by
engaging business, political,
academic and other leaders.
Trade between India, one of
the fastest growing economies, and Canada is increas-

ing. The strength of the ties
between the two countries is
also reflected in the estimated
1 million Canadians of Indian
origin and that more than
23,000 Indian students are
currently studying in Canada,
making India the second-largest source of foreign students
to Canada.
This will be Prime Minister
Harper’s second official visit
to India. He will visit Agra,
New Delhi, Chandigarh and
Bangalore.

AHEPA OBSERVES OXI DAY;
FDR’S WORDS ABOUT GREECE’S
DEFIANCE REMEMBERED
WASHINGTON - Supreme President Dr. John Grossomanides issued the
following statement on the 72nd anniversary of “OXI Day” when Greece
issued a defiant “No” to the evils of fascism presented by the Axis powers, and instead, said “Yes” to freedom on October 28, 1940. The Greeks
successfully fought back against the Italian army, pushing the invaders
back into Albania after one week. It would prove to be a costly military
campaign for the Axis power.
“On this day, 72 years ago the citizens of Greece took a courageous stand
against tyranny and fascism and fought tooth and nail to defend their
autonomy.
“This gutsy, noble defense by the Greeks of their beloved homeland, not
just against the Italians but also the Germans, was noted by President
Franklin D. Roosevelt, a member of AHEPA, who told the AHEPA Supreme Lodge in a meeting on April 25, 1941: ‘The heroic struggle of the
Greek people to defend their liberties and their homes against the aggression of Germany after they had so signally defeated the Italian attempt
at invasion has stirred the hearts and aroused the sympathy of the whole
American people.’
“Today, the American Hellenic Educational Progressive Association,
of which many of its members fought heroically behind enemy lines in
Greece during World War II, commemorates the 72nd anniversary of
‘OXI’ Day, observing it as a day to celebrate freedom, justice, liberty, and
the passion of the Hellenic spirit.
“Please take a moment to pause and reflect on this remarkable moment in
our Hellenic history.”

Award-winning B.C. programs champion multiculturalism

DISNEY ON ICE PRESENTS DARE TO DREAM AND HYPE HAIR
STUDIO TEAM UP TO BENEFIT BALDING FOR DOLLARS

VICTORIA - Two unique B.C. programs were honoured at the
Canadian Race Relations Foundation Awards of Excellence in
Halifax last week for their work in promoting multiculturalism
and challenging racism.

WHO/WHAT: In honor of the Vancouver premiere of the new Disney On Ice show featuring Disney’s newest
princess, the long golden-haired Rapunzel (from “Tangled”), Disney On Ice is sponsoring a heartwarming hair
donation campaign partnering with Hype Hair Studio and Balding for Dollars to benefit underserved children
suffering from long-term medical hair loss from any diagnosis. Disney On Ice and Hype Hair Studio are inviting the community to cut and donate their hair from November 5th – November 9th.

The B.C. Hate Crimes Team (BCHCT) is the only provincial program of its kind in Canada. It was recognized for its outstanding
work in challenging racism and hate crimes through the creation
of a more collaborative and integrated approach, which draws
on the skills, experience and best practices of experts from legal
services, policing agencies, victim services, community development and engagement workers, and anti-racism educators.

In appreciation of their kind-hearted gesture, each person donating their hair to charity will receive a free family pack of four tickets valued at $96 (available for the first 50 donations) to a Disney On Ice presents Dare to
Dream show. Featuring the debut of Rapunzel and other classic Disney princesses Tiana and Cinderella, Disney
On Ice presents Dare to Dream will be playing at the Pacific Coliseum in Vancouver, November 21-November
25.

Organizing Against Racism and Hate (OARH) is an example
of this collaborative approach in action. OARH is a three-year
and three-step community development process administered
by EmbraceBC that aims to help communities develop community capacity and skills, foster community engagement and build
community action and sustainability plans to address racism and
hate. It also supports outreach to local police and helps build relationships and networks between communities and the BCHCT.
The Safe Harbour: Respect for All program received an honourable mention for its active, community-based stance against racism. It is active in 887 locations throughout B.C. and provides
resources and training for communities, businesses and agencies
to understand the needs of newcomers and multicultural community members and provides a network of safe, inclusive locations
for people of all cultures.

*Please follow these hair donation guidelines:
- Hair must be clean and dry prior to cutting
- The minimum length for hair donations is 8 inches.
- Curly hair may be pulled straight to measure the minimum 8 inches.
- Hair that has been chemically processed cannot be accepted.
- Grey hair is acceptable.
- Donations must be tightly bound in a ponytail or secured with rubber bands one at each end of the ponytail
and in the middle; and placed in a sealed plastic bag.
The fitted hairpieces require 20 ponytails and are handmade in 40-60 hours. It is estimated that children make
up over 80 percent of the donors, making this a charity where children have an opportunity to help children.
WHERE: Hype Hair Studio
2695 West 4TH Ave., Vancouver, BC, V6K 1P8 – Phone (604)-732-4973
WHEN: Donations accepted between: Monday, November 5th: 10:00am – 7:00pm
Tuesday, November 6th: 10:00am – 8:00pm
Wednesday, November 7th: 10:00am – 6:00pm
Thursday, November 8th: 12:00pm – 8:00pm

Friday, November 9th: 11:00am – 7:00pm

Tickets to Disney on Ice presents Dare to Dream can be purchased at www.ticketleader.ca.

www.contemporaryrailings.com
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Άνοιξε αυλαία το Ελληνικό Πρωτάθλημα

ÁèëçôéêÜ
«Χορταστική» ισοπαλία 10 παίκτες λόγω αποβολής του
Ψυχογιού με δεύτερη κίτρινη κάρτα.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν ιδανικά τον αγώνα καθώς μόλις στο 3’ άνοιξαν το σκορ με το πλασέ στην
κίνηση του Παπαστεργιανού μετά από σέντρα του Αγκάνθο (1-0). Ο Ολυμπιακός όμως στο 8’ κέρδισε
πέναλτι, σε μια φάση που διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι γηπεδούχοι, που υπέδειξε ο Αρετόπουλος, για
χέρι μέσα στην περιοχή μετά από σουτ του Μασάντο. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Τζαμέλ Αμπντούν (9’)
που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Βελλίδη ισοφαρίζοντας σε 1-1.
Ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρία να σκοράρει με τον Μήτρογλου στο 29’, αλλά η γυριστή κεφαλιά
πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Στο 30’ ο Παπαστεργιανός επιχείρησε να πετύχει το δεύτερο προσωπικό
του τέρμα με δυνατό σουτ
από μακριά (άουτ). Το
ημίχρονο έκλεισε με άλλη
μια καλή ευκαιρία για τους
γηπεδούχους, όταν στις
καθυστερήσεις ο Πουλίδο
έπιασε την κεφαλιά και
ο
Κάρολ απέκρουσε
εντυπωσιακά.
Στο δεύτερο ημίχρονο
οι «ερυθρόλευκοι»
μπήκαν πιο δυνατά και
είχαν την κατοχή και
την πρωτοβουλία των
κινήσεων με τον Άρη να
προσπαθεί να «χτυπήσει»
στην αντεπίθεση. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 79’ με το σουτ του Αγκάνθο (2-1), αλλά στο
81’ ο Ψυχογιός αντίκρισε την δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες. Ο
Χολέβας στο 82’ ισοφάρισε για τον Ολυμπιακό με σουτ μέσα από την περιοχή (2-2) μετά από φάουλ
του Μασάντο. Την μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα έχασε ο Μήτρογλου στο 85’ που απέτυχε να
σκοράρει από πολύ κοντά σε άδεια εστία. Στη συνέχεια της φάσης ο Βελλίδης απέκρουσε σωτήρια
την κεφαλιά του Πάντελιτς.

Στη μάχη του Πρωταθλήματος της Α1
Εθνικής κατηγορίας Μπάσκετ ρίχτηκαν οι
12 ομάδες που λαμβάνουν μέρος, στα μέσα
του Οκτώβρη, πανέτοιμες για τη νέα σεζόν
2012-2013, παρά τα οικονομικά προβλήματα
που υπάρχουν. Εκτός από τους «γνωστούς
– αγνώστους » Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό,
Πανιώνιο, ΠΑΟΚ, Κολοσσό Ρόδου, Καβάλα,
Άρη, Περιστέρι, Ίκαρο Καλλιθέα, ΑΓΟ
Ρεθύμνου και ΚΑΟ Δράμας, ο Απόλλων
Πάτρας θα συμμετάσχει για 27η φορά στην
ιστορία του στο μεγάλο Πρωτάθλημα, ενώ
ο Πανελευσινιακός που κατέκτησε την
περσινή σεζόν το Πρωτάθλημα της Α2, κάνει
φέτος την παρθενική του εμφάνιση στην Α1
.

Μυρτώ Τσιτσιού

Στην πρεμιέρα του
Πρωταθλήματος,
ο
Ολυμπιακός κέρδισε
εντός
έδρας
τον
ΠΑΟΚ (89 – 64), ο
Παναθηναϊκός τον Άρη
στη Θεσσαλονίκη(56 –
71), ο Κολοσσός στη
Ρόδο το Ρέθυμνο (82
– 80), ο Ίκαρος τον
Απόλλων (67 – 65). Το
Περιστέρι επικράτησε
του νεοφώτιστου Πανελευσινιακού στο ντέρμπι παραμονής (77 – 75), και
ο Ηλυσιακός πέτυχε μεγάλο διπλό μέσα στην Καβάλα (66 – 68), όπως και ο
Πανιώνιος στη Δράμα επί του ΚΑΟΔ (62 – 64).

Κίτρινες: Ψυχογιός, Αγκάνθο, Γκέσιος, Πουλίδο - Μήτρογλου, Μανιάτης
Κόκκινη: Ψυχογιός (81΄ δεύτερη κίτρινη)
Διαιτητής: Αρετόπουλος (Τρικάλων)
Άρης (Πασσιαλής): Βελλίδης, Ψυχογιός, Πουλίδο, Παντίδος, Μαργαρίτης, Κοέλιο, Παπαστεριανός
(83΄ Ασλανίδης), Οικονομόπουλος, Καζναφέρης (64΄ Γκέσιος), Γιαννιώτας, Αγκάνθο (87΄
Νταμαρλής).
Ολυμπιακός (Ζαρντίμ): Κάρολ, Τοροσίδης (82΄ Πάντελιτς), Μανωλάς, Κοντρέρας, Χολέβας,
Μοντέστο (68΄ Γκρέκο), Μανιάτης, Τάτος (68΄ Λυκογιάννης), Αμπντούν, Μασάντο, Μήτρογλου

Νέα βαθμολογική απώλεια του ΠΑΟ
Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012 19:46
Ακόμη δύο πολύτιμους βαθμούς άφησε ο Παναθηναϊκός στη Κρήτη καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος με τον ΟΦΗ 2-2
για την 8η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκα. Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν δύο φορές στο σκορ με τους Τοτσέ 8’ και
Μαυριά 29’ ενώ ο ΟΦΗ ισοφάρισε ισάριθμες με τους Κουτσιανικούλη 27’ και Παπάζογλου 72’.
Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ στο 8’, από σέντρα του Χουχούμη και λάθος του Σόουζα, ο Τοτσέ με προβολή
βρήκε δίχτυα 0-1. Η απάντηση του ΟΦΗ ήρθε σχετικά γρήγορα καθώς στο 27’ από σέντρα στην περιοχή του
Παναθηναϊκού και ασυνενοησία των Πίντο-Καρνέζη πετάχτηκε ο Κουτσιανικούλης και με κεφαλιά έκανε το
1-1. Δύο λεπτά μετά, όμως, οι παίκτες του Ζεσουάλδο Φερέιρα άλλαξαν όμορφα τη μπάλα έξω από την περιοχή
του Γουναρίδη (Σεϊταρίδης-Ζέκα-Μαρίνος) με τελικό αποδέκτη τον Μαυρία, το σουτ του οποίου «βρήκε» στον
Μονιάκη και κατέληξε στα δίχτυα (1-2).
Ο ΟΦΗ έφτασε πολύ κοντά στην ισοφάριση στο 63’ με την μπαλιά του Παπάζογλου στον Κουτσιανικούλη,
τον οποίο πρόλαβε την τελευταία στιγμή ο Καρνέζης. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 69’, όταν ο
Κουρδάκης «πήρε τη μπουκιά από το στόμα» του Σισοκό, πριν ο τελευταίος πλασάρει τον Γουναρίδη. Το 2-2 για
τους γηπεδούχους ήρθε στο 72’
με την καρφωτή κεφαλιά του
Παπάζογλου, μετά τη σέντρα
του Ζαχαράκη. Ο Παναθηναϊκός
έχασε τεράστια ευκαιρία στο 77’,
όταν ο Βιτόλο βγήκε μόνος του
απέναντι στο Γουναρίδη, πέρασε
τον γκολκίπερ του ΟΦΗ κι έδωσε
έτοιμο γκολ στον Μαρίνο, ο
οποίος μπερδεύτηκε και ούτε καν
μπόρεσε να πλασάρει. Κίτρινες:
Ζαχαράκης, Μονιάκης, Μπανούσης
- Χουχούμης, Τοτσέ, Βιτόλο
Διαιτητής: Τριτσώνης (Αθηνών)
ΟΦΗ (Νίκος Αναστόπουλος):
Γουναρίδης, Ιωαννίδης (46΄
Βιτώρος), Ζαχαράκης, Σόουζα,
Μονιάκης, Βερόν, Λαμπρόπουλος
(85΄ Μπανούσης), Κουρδάκης,
Κουτσιανικούλης, Σίσιτς,
Παπάζογλου (82΄ Περογαμβράκης).
Παναθηναϊκός (Ζεσουάλντο
Φερέιρα): Καρνέζης,
Χουχούμης, Πίντο (67΄ Λαγός),
Βελάσκες, Σεϊταρίδης, Βιτόλο,
Μαρίνος, Σισοκό, Ζέκα (78΄
Χριστοδουλόπουλος), Μαυρίας
(61΄ Κουΐνσι), Τοτοέ.

Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής, ο Πανελευσινιακός νίκησε την
Καβάλα (87 – 74), ο ΚΑΟΔ τον Απόλλωνα στην Πάτρα (89 – 92), ο
Κολοσσός εκτός έδρας τον Ηλυσιακό (49 – 65), ο Πανιώνιος στο Κλειστό
της Νέας Σμύρνης το Περιστέρι (79 – 65), ο ΠΑΟΚ τον Ίκαρο (71 – 48)
και το Ρέθυμνο τον Άρη (68 – 50). Το παιχνίδι που ξεχώρισε όμως, ήταν
το ντέρμπι των «αιώνιων αντιπάλων» Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Οι
«ερυθρόλευκοι» επικράτησαν του «τριφυλλιού» μέσα στο κατάμεστο ΟΑΚΑ
με 60 – 64. Η νεοσύστατη ομάδα του Παναθηναϊκού δεν κατάφερε να
κρατήσει αντίσταση μετά το δεύτερο ημίχρονο (28-38), παρά την σπουδαία
προσπάθεια του αρχηγού Δημήτρη Διαμαντίδη και την πολύτιμη βοήθεια του
Κώστα Τσαρτσαρή. Οι πρώην «πράσινοι» Βασίλης Σπανούλης και Στράτος
Περπέρογλου με τις μεγάλες τους εμφανίσεις οδήγησαν τον Ολυμπιακό στη
νίκη, δίνοντας έτσι στους Πειραιώτες ισχυρό πλεονέκτημα για την πρωτιά
στην κανονική περίοδο.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πεδουλάκης): Διαμαντίδης 19 (3), Ούκιτς 10,
Μασιούλις 6 (1), Πάνκο, Άρμστρονγκ, Κίτσεν, Μπράμος 2, Γιαννόπουλος,
Τσαρτσαρής 10 (2), Σχορτσιανίτης 6, Λάσμε 7, Ξανθόπουλος.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Μάντζαρης 5 (1), Σπανούλης 19 (2),
Παπανικολάου 9 (1), Άντιτς, Ντόρσεϊ 4, Λο 5 (1), Σλούκας, Περπέρογλου 12
(2), Πρίντεζης 6 (2), Χάινς 4, Μαυροειδής.

Μυρτώ Τσιτσιού

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

Ï ê. Ãéþñãïò Áðïóôïëüðïõëïò
êáé ç åôáéñåßá ôïõ åßíáé ðñüèõìç ìå
ôçí åìðåéñßá ðïõ Ý÷ïõí óôá ÷áëéÜ êáé
óôá ðáôþìáôá îýëïõ, ìðïñåß íá óáò
äþóïõí ôçí ðïëõôéìüôåñç óõìâïëÞ
ôïõò, ðñéí ðÜñåôå ìéá áðüöáóç ãéá ôçí
áëëáãÞ óôá ÷áëéÜ êáé óôá ðáôþìáôá
ôïõ óðéôéïý Þ ôïõ ãñáöåßïõ óáò.
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Η αρετή και η τόλμη του ΟΧI

Ανέκδοτα

Εγκύκλιος 28ης Οκτωβρίου

Ο ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΑΔΑΜ

Μητροπολίτη Σωτηρίου

Ο Μήτσος από τη Καρδίτσα όταν
πέθανε, ήταν πολύ αποφασισμένος
να πάει στον Παράδεισο. Δύσκολο
βέβαια, αλλά ο Aγιος Πέτρος
του έβαλε κουίζ. Σε βάζω σε ένα
δωμάτιο με 100 ίδιους Αδάμ, και αν
μου βρεις τον αυθεντικό, η πόρτα
του Παραδείσου, ανοίγει για σένα!
Πράγματι ο Μήτσος μπαίνει στο
δωμάτιο με τους ίδιους Αδάμ, και σε
δύο λεπτά βγαίνει με τον αυθεντικό,
από το χέρι! Έκπληκτος ο Άγιος
Πέτρος ρωτάει να μάθει την μέθοδο
ανεύρεσης. Πάρα πολύ απλό Άγιε
Πέτρε μου!...Ο αυθεντικός Αδάμ δεν
έχει αφαλό!... Φανερά τσαντισμένος
ο άγιος Πέτρος τα βάζει με τα
εξαπτέρυγα, με τα πολυόμματα και
με όλα τα τάγματα των αγγέλων που
δεν του έφτιαξαν πιστά αντίγραφα
του Αδάμ....

Για να ειπείς ένα όχι χρειάζεται να έχεις αρετή. Ηθική ανωτερότητα.
Τόλμη. Συνέπεια. Υπομονή και επιμονή. Θάρρος. Επίγνωση των
δυνάμεών σου.
Δεν μιλάμε εδώ μόνο για το όχι της 28ης Οκτωβρίου 1940. Μιλάμε
και για το όχι το δικό μας που ο καθένας μας πρέπει να λέει σε
ορισμένες περιστάσεις.
Ο Μεταξάς είπε το ΟΧΙ στις 28 Οκτωβρίου 1940 στους Ιταλούς,
γιατί γνώριζε την αρετή, την ηθική ανωτερότητα, την τόλμη και
την συνέπεια του ελληνικού λαού. Μόλις ο Μεταξάς είπε το ΟΧΙ,
σύσσωμο το ελληνικό έθνος έκαμε το καθήκον του. Οι στρατιώτες
βρέθηκαν στις βουκοκορφές. Οι λεβέντισσες γυναίκες κουβάλησαν
τα πυρομαχικά στην πλάτη τους σε απόκρημνους τόπους. Το ελληνικό
έθνος σύσσωμο και με άπειρο ψυχικό μεγαλείο, αντιμετώπισε την
ιταμότητα του εχθρού. Έτσι η Ελλάδα έγραψε χρυσές σελίδες στην
ιστορία της. Έκαμε όλον τον κόσμο να την θαυμάζει. Δεν είναι
υπερβολικό να ειπεί κανείς, ότι η παρεμβολή της Ελλάδας στον
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έκρινε αυτή την τύχη του πολέμου. Έγινε
αυτό, γιατί οι Έλληνες δεν πολεμούσαν σαν ήρωες, αλλά οι ήρωες
πολεμούσαν σαν Ελληνες, όπως είπε ο Τσώρτζιλ.
Η εποποιία του ’40 είναι ανεξίτηλη στην ιστορία της Ελλάδας και της
ανθρωπότητας. Ας μη μείνουμε όμως στην ιστορία. Ας περάσουμε
στην σημερινή εποχή. Στην γενεά την δική μας και στις γενεές που
έρχονται.
Ένα όχι μπορεί να είναι θετικό, μπορεί όμως, να είναι και αρνητικό.
Το όχι στην ηθική παραλυσία είνα θετικό. Το όχι στην ηθική ζωή
είναι αρνητικό. Όταν ειπείς ένα όχι πρέπει να το έχεις σκεφθεί καλά.
Να έχεις σκεφθεί αν είναι θετικό ή αρνητικό. Να έχεις σκεφθεί, ότι
πρέπει να έχεις, κι αν δεν έχεις να αποκτήσεις, την αρετή, την ηθική
ανωτερότητα, την τόλμη, το θάρρος, την επιμονή για να πεις αυτό το
όχι. Δεν πρέπει να ειπείς ένα όχι και ύστερα να λες «τέκνον ποίον έπος
φύγεν έρκος οδόντων;» Παιδί μου ποιον λόγον άφησες να φύγει από
το φράχτη των δοντιών σου. Να βουτήξεις πρώτα πρέπει την γλώσσα
σου στο μυαλό και ύστερα να την αφήσεις να αρθρώσει το όχι.
Ιεράρχης στο λεκανοπέδιο της Αττικής είχε διαφορές με την
Κυβέρνηση που δεν του έδινε άδεια να κτίσει εκκλησία σε ένα
οικόπεδο που είχε. Πήρε την απόφαση και πήγε και κάθησε στο
οικόπεδο και ανακοίνωσε, ότι θα κάνει απεργία πείνας. Μόλις όμως
τον έκαψε ο ήλιος, τα μάζεψε και έφυγε. Σίγουρα ρεζιλεύτηκε. Το
κατάλαβε όμως;
Η Ελλάδα του σήμερα είναι πολύ διαφορετική από την Ελλάδα
του ’40. Αντιμετώπισε τότε τον σοβαρό κίνδυνο της εισβολής
της Ιταλίας με αρετή, με τόλμη και εθαυματούργησε. Σήμερα
αντιμετωπίζει μεγαλύτερο εχθρό. Και είναι μεγαλύτερος ο έχθρός
γιατί είναι εσωτερικός. Νομίζει κανείς, ότι ο σημερινός εχθρός της
Ελλάδας είναι η οικονομία ή είναι οι δανειστές. Όποιος νομίζει
αυτό κάνει μεγάλο λάθος. Οι μεγαλύτεροι εχθροί της Ελλάδας στα
τελευταία τριάντα χρόνια ήσαν οι ηγέτες της που την κατέστρεψαν
οικονομικά, αλλά και ηθικά. Έδωκαν το χειρότερο παράδειγμα στην
σπατάλη. Στον εύκολο δανεισμό. Στην ολίσθηση της ηθικής και της
τιμιότητας. Ο μεγαλύτερος εχθρός της Ελλάδας σήμερα είναι ο κακός
χαρακτήρας του Έλληνας. Για να βγει η Ελλάδα από το πρόβλημά της
και να σωθεί, χρειάζεται να διορθωθεί ο χαρακτήρας του σημερινού
Έλληνα. Με αυτά που λέμε εδώ, δεν σημαίνει ότι όλοι οι Έλληνες
έχουν κακό χαρακτήρα. Υπάρχουν και οι καλοί και αυτοί υποφέρουν
περισσότερο, γιατί είναι οι αδικημένοι.
Ο σημερινός Έλληνας της Ελλάδας, αλλά και ο απανταχού της γης
Έλληνας, πρέπει να έχει αρετή και τόλμη και να ειπεί όχι στον κακό
χαρακτήρα. Όχι στην απάτη. Όχι στην κλεψιά. Όχι στην φοροδιαφυγή.
Όχι στην ανηθικότητα. Όχι στην ανεντιμότητα. Όχι στην απιστία. Όχι
στον χλευασμό του Θεού.
Ειδικότερα ο Έλληνας της διασποράς πρέπει κι αυτός να ειπεί όλα
τα ανωτέρω όχι, αλλά και κάποια άλλα ακόμη όχι. Και μαζί με
τα όχι πρέπει να πει και κάποια ναι. Όχι στην τεμπελιά. Ναι στην
έντιμη εργασία. Όχι στο να ακολουθεί το ρεύμα της κοινωνίας. Ναι
στο να στέκεται σταθερά στις αρχές του, στην πίστη του στο Θεό,
στην Ορθοδοξία. Όχι στο χάσιμο της ελληνικής γλώσσας. Ναι στο να
φοιτά το παιδί του στο ελληνικό σχολείο. Όχι στην αδιαφορία για τα
κοινοτικά μας θέματα. Ναι στην συμμετοχή του στην κοινωνική ζωή.
Καλά κάνουμε και γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου του 1940. Μάς
θυμίζει ηρωϊκές στιγμές. Μάς εμψυχώνει. Μάς ενδυναμώνει. Δεν
αρκούν όμως οι γιορτές. Ο πραγματικός και με νόημα γιορτασμός
της 28ης Οκτωβρίου 1940, είναι με συνείδηση, με αρετή, με ηθική
ανωτερότητα και με τόλμη, να πούμε αυτά τα όχι και αυτά τα ναι τα
οποία ανέφερα παραπάνω.
Καλώ όλους σας, αγαπημένοι μου χριστιανοί, να γιορτάσουμε και
φέτος το ΟΧΙ του 1940 με γιορτές και με πανηγύρια, αλλά και με τον
ιδιαίτερο αυτό τρόπο να ειπούμε τα όχι τα οποία πρέπει και τα ναι τα
οποία πρέπει, και όχι απλώς να τα ειπούμε, αλλά να τα εφαρμόσουμε.
Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940.
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Άκου Μήτσο ήταν πολύ εύκολο
με τον αφαλό, γι’ αυτό θα
ξαναδοκιμάσεις!
Πραγματικά, ο Μήτσος από την
Καρδίτσα, ξαναμπαίνει θέλοντας και
μη στο δωμάτιο και σε δέκα λεπτά
αυτή τη φορά ξαναβγαίνει με τον
πραγματικό Αδάμ!
Έκπληκτος ο Άγιος Πέτρος
τραβάει τα μαλλιά του για το πώς
τα κατάφερε κι αυτή τη φορά
ο Μήτσος από τη Καρδίτσα!
Πάρα πολύ απλό Άγιε Πέτρε
μου! Ο αυθεντικός Αδάμ έχει ένα
πλευρό λιγότερο, καθώς αυτό έχει
χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή της
Εύας!... Κάγκελο ο Άγιος Πέτρος!
Αλλά δεν το βάζει κάτω:
Μπα!... Εύκολο ήταν και αυτή
τη φορά!... Αν το βρεις και τώρα,
μπαίνεις σίγουρα και είναι γνωστό
ότι εγώ σέβομαι τις δηλώσεις
που κάνω στο ακέραιο! Αυτά τα
“πριν αλέκτωρ φωνήσαι τρις θα με
αρνηθείς” τα έγραψε ο Ιωάννης που
ζήλευε την “ως πέτρα” σταθερότητα
των απόψεών μου! Γι’ αυτό με λένε
και Πέτρο!...
Τι να κάνει ο Μήτσος από τη
Καρδίτσα, θα ξαναδοκίμαζε!...
Αυτή τη φορά, αργεί πολύ. Ξαφνικά
μέσα από το δωμάτιο ακούγεται
μεγάλη φασαρία! Φωνές κακό,
αντάρα, χαλασμός, αλλά ο Μήτσος
από τη Καρδίτσα μπλαβιασμένος
από το ξύλο και καταματωμένος
βγαίνει τρεκλίζοντας, αλλά με τον
αυθεντικό Αδάμ από το χέρι!
Άξιος ο μισθός σου Μήτσο από
τη Καρδίτσα! Είσελθε εν τω
Παραδείσω!...
Πες μου μόνο πώς το βρήκες!...
Ε!...Ήταν λίγο δύσκολο Άγιε Πέτρε
μου, αλλά χαλάλι!... Μπαίνοντας
λοιπόν στο δωμάτιο με τους 100
ίδιους Αδάμ, έκανα την εξής
δήλωση: “Μάγκες! Όλονώνε σας
οι μανάδες είναι πουτά***!...
Ε!...99 Αδάμηδες σηκωθήκανε και
με κάνανε μπλέ-μαρέ στο ξύλο! Ο
ένας που δεν με πλάκωσε ήταν ο
αυθεντικός Αδάμ!
Οι 4 γάτες
4 άνδρες συζήταγαν για πόσο
έξυπνες ήταν οι γάτες τους.
Ο Πρώτος άνδρας ήταν Μηχανικός,
Ο Δεύτερος ήταν Λογιστής,
Ο τρίτος Χημικός, και
Ο τέταρτος ήταν Δημόσιος
Υπάλληλος.
Για καυχηθεί στους φίλους του ο
Μηχανικός φωνάζει την γάτα του
και της λέει,...
“Κλιμακόμετρο, δείξε τι αξίζεις.”
Ο Κλιμακόμετρος βάδισε μέχρι το
γραφείο,
έβγαλε λίγο χαρτί και ένα στυλό και
ζωγράφισε χωρίς άλλη καθυστέρηση
ένα κύκλο, ένα τετράγωνο,
και ένα τρίγωνο.
Συμφώνησαν όλοι ότι όντως έξυπνη
ήταν η γάτα του.
Αλλά ο Λογιστής υποστήριξε ότι η
γάτα του ήταν καλύτερη.
Έτσι, φωνάζει την γάτα του και της
λέει,
“Εξελάκι , δείξε τι αξίζεις.”
Ο Εξελάκης πήγε στην κουζίνα και
γύρισε με δυο ντουζίνες μπισκότα.
Τα χώρισε σε 4 ίσους στίβους από 6
μπισκότα έκαστος.
Όλοι χειροκρότησαν το κατόρθωμα
του Εξελάκη.
Όμως ο Χημικός υποστήριξε ότι η
γάτα του ήταν καλύτερη.
Έτσι, φωνάζει την γάτα του και της
λέει,
“Δουσούλα , δείξε τι αξίζεις.”
Η Δοσούλα σηκώθηκε, πήγε μέχρι
το ψυγείο,
έβγαλε ένα λίτρο γάλα, έβγαλε
ένα δοσομετρικό ποτήρι από το
ντουλάπι και

μέτρησε ακριβώς 8 ουγγιές γάλα
χωρίς να χύσει μια σταγόνα.
Όλοι συμφώνησαν ότι ήταν
πράγματι έξυπνη η γάτα.
Τότε γύρισαν και οι τρεις στον
Δημόσιο Υπάλληλο
και τον ρωτούν “Η δική σου η γάτα
τί κάνει;”
Ο Δημόσιος Υπάλληλος φώναξε τον
γάτο του και του λέει,
“Διάλειμμα, δείξε τι αξίζεις.”
Ο Δίαλειμμα πήδηξε όρθιος.......
Έφαγε τα μπισκότα........
Είπε το γάλα........
Έκανε τα κακά του στις ζωγραφιές
του Κλιμακόμετρου...
Πήδηξε τις άλλες τρεις γάτες.
Παραπονέθηκε ότι τραυμάτισε την
πλάτη του κατά το πήδημα...
Κατέθεσε παράπονο για επικίνδυνες
συνθήκες εργασίας...
Εισέπραξε αποζημίωση από το
εργατικό ατύχημα και...
Την κοπάνησε για την υπόλοιπη
ημέρα με αναρρωτική άδεια...
Γι’ αυτό τον λόγο φίλοι μου,
θέλουν όλοι να δουλέψουν στο
ΔΗΜΟΣΙΟ!!
Eίσαι ο 307ος
Ένα ζευγάρι μετά την πρώτη του
φορά, συζητάει ξαπλωμένο στο
κρεβάτι.
- Θα σε λέω Εύα, λέει ο νεαρός.
- Γιατί Εύα; τον ρωτάει η κοπέλα.
- Γιατί είσαι η πρώτη μου, της
απαντάει εκείνος.
- Ωραία, και εγώ τότε θα σε λέω
Peugeot, του λέει η κοπέλα.
- Γιατί Peugeot; την ρωτάει.
- Γιατί είσαι ο 307ος!
Tο πρωί της έβαζε και ο θείος
Κάνει ένα αντρόγυνο έρωτα όταν
ανοίγει την πόρτα ο μικρός τους
γιος και τους λέει:
- Τι κάνετε εκεί;
- Βάζω βενζίνη στην μαμά σου,
απαντάει ο μπαμπάς.
- Πώ πω μπαμπά, η μαμά πρέπει να
καίει πολύ, γιατί το πρωί της έβαζε
και ο θείος...
Και τα τρία παρακαλώ
Ένας άντρας παίρνει το παρακάτω
τηλεγράφημα:
Πεθερά νεκρή. Παρακαλώ
ενημερώστε αν θέλετε ταφή,
αποτέφρωση ή ταρίχευση.’
Οπότε εκείνος στέλνει την
απάντηση:
Ας μην το ρισκάρουμε. Και τα τρία
παρακαλώ,
Κατίνα, την πληρώσαμε την
MasterCard;
Ο Τάκης και η Κατίνα πετούν προς
Αυστραλία για δύο εβδομάδες
διακοπές για να γιορτάσουν την 40ή
επέτειό τους.
Ξαφνικά, ακούγεται ο κυβερνήτης
από τα μεγάφωνα:
“Κυρίες και κύριοι, φοβάμαι ότι έχω
κάποια πολύ άσχημα νέα.
Οι μηχανές μας σταμάτησαν και
θα προσπαθήσουμε να κάνουμε
προσγείωση έκτακτης ανάγκης
Για καλή μας τύχη βλέπω ένα
αχαρτογράφητο νησί κάτω από εμάς
και μάλλον θα καταφέρουμε να
προσγειωθούμε στην παραλία.
Το άσχημο της υπόθεσης είναι ότι
μάλλον δεν μπορέσουν ποτέ να
μας εντοπίσουν και θα πρέπει να
ζήσουμε για πάντα στο νησί”
Χάρη στην ικανότητα του
πληρώματος, το αεροπλάνο
προσγειώνεται με ασφάλεια στο
νησί.
Μετά από μια ώρα, ο Τάκης γυρίζει
στη γυναίκα του και την ρωτά:
“Κατίνα, εξοφλήσαμε την κάρτα της
American Express;”
“Όχι, γλυκέ μου», του απαντά η
Κατίνα.
Ο Τάκης, που είναι ακόμη
ταραγμένος από την προσγείωση,
ρωτά στη συνέχεια:
“Κατίνα, την πληρώσαμε την MasterCard;”
«Ω, όχι! Συγγνώμη. Ξέχασα να
κάνω την κατάθεση», λέει η Κατίνα
“Να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο
ρε Κατίνα. Μήπως θυμάσαι αν
εξόφλησες την Visa αυτό το μήνα;”
“Συχώρα με Τάκη», λέει η Κατίνα
κλαίγοντας, «αλλά ούτε αυτή
πρόφτασα να ξοφλήσω».
Ο Τάκης την αρπάζει και της δίνει
το μεγαλύτερο φιλί εδώ και 40
χρόνια.
H Κατίνα, τραβιέται και τον ρωτά
με απορία, “Τι ήταν αυτό;”
Και ο Τάκης απαντά:
Σωθήκαμε. Θα μας βρούνε !
Ρούχα εφορίας
- “Ρε Γιάννη”, ρωτάει ένα φίλο του,
“θα πρέπει να ντυθώ καλά ή πιο
πρόχειρα για να πάω στην εφορία;”

- “Το καλύτερο”, του απαντάει ο
φίλος του, “θα ήταν να ντυθείς
καλά”.
Ρωτάει και τον Γιώργο.
- “Το καλύτερο”, του απαντάει
ο Γιώργος, “θα ήταν να πας πιο
πρόχειρα ντυμένος να μην σε
περάσουν και για κανένα λεφτά,
εφορία είναι αυτή δεν ξέρεις τι
γίνεται”.
Προβληματισμένος λοιπόν ο τύπος
παει στη γιαγιά του και της λέει τo
πρόβλημα του.
- “Έχεις το ίδιο πρόβλημα”, του
απαντάει εκείνη, “με την αδελφή
σου που με ρώταγε τι κιλοτάκι να
φορέσει πριν το γάμο της.
Να φορέσει άσπρο που είναι πιο
αγνό ή κανένα μαύρο και κάπως πιο
έξαλλο για να φτιάξει τον γαμπρό.
Της απάντησα ότι όποιο και
να φορέσει το γα…σι δεν το
γλιτώνει!!!
Άσπονδοι εχθροί
Δύο άσπονδοι εχθροί, τρακάρουν
άσχημα με τα αυτοκίνητα τους,
τα οποία έγιναν ένα μάτσο
παλιοσίδερα, αλλά κανείς τους δεν
έπαθε τίποτα. Βγαίνουν έξω από το
αυτοκίνητά τους και βλέπουν....
ο ένας τον άλλο, οπότε γυρίζει
ο πρώτος και λέει: - “Παρόλο
που τα αυτοκίνητα μας έγιναν
παλιοσίδερα, εμείς δεν πάθαμε
τίποτα. Και αυτό, πρέπει να
είναι ένα σημάδι από το Θεό,
ότι μπορούμε να ζήσουμε μαζί
ειρηνικά.”
- “Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου”,
απαντά ο δεύτερος. - “Αυτό, πρέπει
να το γιορτάσουμε”, λέει ο πρώτος
και φέρνει από το αυτοκίνητο του,
δύο κουτάκια μπύρας, που τυχαία
δεν είχαν πάθει τίποτα. Δίνει το ένα
στον πρώην εχθρό του και λέει:
- “Ασπρο πάτο”. - “Ασπρο πάτο,
απαντά και ο άλλος και την
κατεβάζει μονορούφι.” Μόλις
τελειώνει, βλέπει τον άλλο να μην
έχει πιει ούτε γουλιά, οπότε τον
ρωτά:
- “Εσύ, δε θα πιεις;” - “Όχι, λέω να
περιμένω να έρθει η αστυνομία.
H επικαρπία
Ένας κρητικός ο Σηφης, όπως κάνει
κάθε χρόνο, έχει συμπληρώσει
τη φορολογική του δήλωση και
πριν την καταθέσει την πάει στον
κουμπάρο του τον λογιστή για
ένα έλεγχο. Ιδίως φέτος που λόγω
τρόικας, έχουν σφίξει τα πράγματα
και έχει ένα ψάρωμα παραπάνω!
Ο λογιστής τσεκάρει προφορικά
πίνοντας τη ρακή που έχει έρθει στο
τραπέζι, κάνοντας τις συνήθειες
ερωτήσεις:
Έβαλες το σπίτι; Βέβαια απαντά
ο κουμπάρος. Έβαλες το εξοχικό
σπίτι: Βέβαια απαντά ο κουμπάρος.
Έβαλες τις ελιές: Βέβαια
ξαναπαντά ο κουμπάρος.
Έβαλες το κοπέλι που σπουδάζει
στην Αθήνα: Ε βέβαια το κοπέλι θα
λησμονούσα:
Έβαλες το αγροτικό και το άλλο
αμάξι της γυναίκας σου: Βέβαια ρε
κουμπάρε όπως κάθε χρόνο!
Έβαλες την γκόμενα που έχεις
δηλ. τη γυναίκα του Μανωλιού:
Κάγκελο ο παίχτης. Τι εννοείς
ρε κουμπάρε ρωτάει. Απαντά ο
γνώστης λογιστής: από φέτος όσοι
έχουν γκόμενα την δηλώνουν στην
εφορία .
Σκεπτικός ο παίχτης ξύνει το
κεφάλι του αμήχανα για μερικά
δευτερόλεπτα και απαντά
τοποθετούμενος ως εξής:
Την γκόμενα θα τη δηλώσει αυτός
που έχει τη ψιλή κυριότητα, εγώ
έχω μόνο την επικαρπία! ομία
πρώτα.”

10 Γνώμη

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΑΜΟΣ

Το Σάββατο 28ης Ιουλίου 2012 τελέσθηκε
ο γάμος της Αντριάννας Τσόνη, κόρης
της κας Φωτεινής και του Διονύση Τσόνη,
με τον κ. Grand Miller, γιός της κας Colleen and Ronald Miller, στον καθεδρικό
Ναό του Αγίου Γεωργίου.
Το Θείο Μυστήριο τέλεσε ο πατήρ
Δημήτριος Παρτσάφας.
Κουμπάρα ήταν η κα Μαρία Καρανάσος.
Ακολούθησε δεξίωση στο Ελληνικό
Κοινοτικό Κέντρο.
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UNIT #3 7424 HUME AVE
DELTA B.C., V4G 1C5

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

ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Cruise the Caribbean with Nick and Maria Panos of the Omega Carlson Wagonlit Travel

A 15 Day Caribbean adventure on board MSC’s Luxurious
Poesia.
Leave Vancouver on United Airlines via Chicago to Fort Lauderdale on 15 February 2013
Where you will overnight and then begin a relaxing 2 week cruise
to the eastern and western Portions of the Caribbean.
This package includes:

2 weeks cruise on board the MSC Poesia in a superior Balcony room.
1 Night stay at the Hilton Fort Lauderdale Marina Hotel.
Transfers from the airport to the hotel, hotel to the port and the port to the
airport. Air fare from Vancouver on United round trip
Price per person CAD 1890.00 plus approximately 480.00 in taxes and port
charges.

12 Γνώμη

H Aegean εξαγόρασε την Olympic Air
Το μονοπώλιο που απέτρεψε η Κομισιόν στην ελληνική αγορά αερομεταφορών, απαγορεύοντας
προ έτους τη συγχώνευση Aegean-Olympic, δημιουργείται τώρα με την εξαγορά της δεύτερης
από την πρώτη. Διαπιστώνοντας ότι δεν μπορεί να οδηγήσει την Olympic σε τροχιά ανάπτυξης
και κερδοφορίας, η μητρική MIG πουλάει ολόκληρο το πακέτο μετοχών της θυγατρικής της στην
ανταγωνίστραι Aegean. Η εισηγμένη εταιρία καθίσταται ετσι απόλυτος κυρίαρχος στις εσωτερικές
αερομεταφορές, διευρύνοντας το μερίδιο της και στις διεθνείς πτήσεις.
Οπως ανακοινώθηκε, η MIG μεταβιβάζει στην Aegean όλες τις μετοχές (100%) της Olympic Air, με
τίμημα 72 εκ ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τμηματικά.

Όπως είχε αναφέρει το Sofokleousin.gr σε σχετικό δημοσίευμα την Παρασκευή η Olympic Air είχε
περιέλθει σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση και οι επιλογές της διοίκησης ήταν πλέον προδιαγεγραμμένες.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Οlympic Air θα καταστεί θυγατρική της Aegean. Οι δυο
αεροπορικές εταιρείες θα διατηρήσουν τα ονόματα και τα σήματα τους, καθώς και διακριτό πτητικό
έργο, στόλο και προσωπικό. Οι διοικητικές υπηρεσίες θα ενοποιηθούν ώστε να προκύψουν οι
απαραίτητες οικονομίες κλίμακας και η βελτιστοποίηση στην αξιοποίηση στόλου και δικτύου.
Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση εγκρίσεώς της από τις Αρχές Ανταγωνισμού, βάσει της οποίας θα
προσδιορισθεί και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της.
Είναι μια θετική εξέλιξη και για τους δύο συμβαλλόμενους, καθώς:
-Η Aegean θα βρεθεί ουσιαστικά χωρίς ανταγωνιστή στα δρομολόγια εσωτερικού, θα ελέγχει μεγάλο
ποσοστό της κίνησης στις διεθνείς πτήσεις από/προς Ελλάδα και παράλληλα θα πετύχει οικονομίες
κλίμακας
- Η ΜIG θα απαλλαγεί από μία ζημιογόνο θυγατρική και θα μπορέσει να αξιοποιήσει το τίμημα της
πώλησης σε αποδοτικές επενδύσεις.
Από την πώληση η MIG θα εγγράψει κάποια λογιστική ζημία.

Βόλτα στο Λος Άντζελες του
Endeavour προτού γίνει
έκθεμα
Χιλιάδες κάτοικοι της μεγαλούπολης είχαν συγκεντρωθεί για να
χαιρετήσουν το Endeavour στο τελευταίο του ταξίδι,με τελικό
προορισμό το Επιστημονικό Κέντρο της Καλιφόρνια, το Endeavour
περνά μέσα από τις λεωφόρους του Λος Άντζελες δεμένο πάνω σε
μία γιγάντια πλατφόρμα, αφήνοντας άφωνους τους κατοίκους της
πόλης, που σπεύδουν να φωτογραφήσουν και να αποχαιρετήσουν
το διαστημικό λεωφορείο της NASA. ωστόσο το διαστημικό
λεωφορείο συνάντησε μερικά απροσδόκητα δέντρα που εμπόδιζαν
τα φτερά του κατά μήκος της διαδρομής, παρά το γεγονός ότι
περισσότερα από 400 δέντρα είχαν αφαιρεθεί από τους δρόμους του
Λος Άντζελες για αυτό το λόγο.

Τα περισσότερα από τα «ενοχλητικά» φυτά δεν γινόταν να κοπούν
λόγω της μεγάλης ηλικίας τους ή για ιστορικούς λόγους, δεδομένου
ότι μερικά από αυτά είχαν φυτευτεί προς τιμήν του ακτιβιστή
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.
Οι υπεύθυνοι για τη μεταφορά του Endeavour χρειάστηκε να
επιστρατεύσουν την εφευρετικότητα τους, μετακινώντας τα φτερά
κάτω από τα κλαδιά ή σηκώνοντας τα πάνω από τους κορμούς των
δέντρων.
Το νεότερο από τα άλλα τρία λεωφορεία που έκαναν διαστημικές
πτήσεις, έφτασε πριν από τρεις εβδομάδες στο αεροδρόμιο του
Λος Άντζελες μετά από αρκετές στάσεις. Είχε απογειωθεί από τη
Φλόριντα.

Ο Πρόεδρος της Aegean Θεόδωρος Βασιλάκης δήλωσε:
«Η Aegean και η Οlympic Air έχουν επενδύσει τα τελευταία χρόνια $2 δις σε καινούργιο στόλο,
οργάνωση και καινοτόμες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας στην Ελλάδα και τους επισκέπτες της ένα
εξαιρετικό επίπεδο υπηρεσιών που αναγνωρίζεται κάθε χρόνο με σημαντικά διεθνή βραβεία.
Παράλληλα συνεισφέρουν στο κράτος 270 εκ ευρώ ετησίως σε φόρους, τέλη και εισφορές.
Η έλλειψη όμως μεγέθους ικανού για να ανταγωνιστούμε σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο
και η έντονη κρίση οδηγούν σε ζημιές και συρρίκνωση. Είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος πλήρους
εξάρτησης της στρατηγικής μας βιομηχανίας του τουρισμού από ξένους αερομεταφορείς με σημαντικές
μακροπρόθεσμες απώλειες στα έσοδα του κράτους και την απασχόληση.
Η Aegean διαθέτει, ακόμη, τα οικονομικά και οργανωτικά αποθέματα για να συνθέσει τις ελληνικές
δυνάμεις προς όφελος του τουρισμού μας, των εσόδων του κράτους, των εργαζομένων και των μετόχων
μας. Οι σημαντικές οικονομικές συνέργειες θα μας επιτρέψουν να προσφέρουμε βελτιωμένη κάλυψη
δικτύου αλλά και ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές στους καταναλωτές. Ελπίζουμε ότι όλοι οι Έλληνες
θα ενισχύσουν αυτή τη δύσκολη, φιλόδοξη και απόλυτα απαραίτητη προσπάθεια».

Ήθελε να μαγειρέψει και να φάει 100 γυναίκες!
Μία απίστευτη αποκάλυψη
έκανε η αστυνομία της Νέας
Υόρκης, ανακοινώνοντας ότι
στους κόλπους της κρυβόταν ένας
επίδοξος κανίβαλος! Ο λόγος
για έναν 28χρονο αστυνομικό
ο οποίος σκόπευε να απαγάγει,
να μαγειρέψει -με ιδιαίτερο και
βασανιστικό τρόπο- και να φάει
τουλάχιστον 100 γυναίκες! Ο
επίδοξος κανίβαλος είχε βρει
τα στοιχεία των υποψήφιων
θυμάτων του από απόρρητη
βάση δεδομένων της αστυνομίας. Οι νοσηρές φαντασιώσεις του Τζιλμπέρτο Βέιλ περιγράφονται
με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες σε αρχεία που διατηρούσε στον υπολογιστή του και σε μηνύματα
που έστελνε σε chat rooms φετιχιστών. Οι αρχές έφτασαν στον Βέιλ με τη βοήθεια της εν διαστάσει
συζύγου του, καταφέρνοντας έτσι να αποτρέψουν τα αρρωστημένα του σχέδια. Σύμφωνα με τις
αρχές, είχε ήδη συναντηθεί για γεύμα με ένα υποψήφιο θύμα. Ο Τζιλμπέρτο Βέιλ κρατείται χωρίς τη
δυνατότητα εγγύησης.

Ζυγίζει 75 τόνους, έχει ταξιδέψει με ταχύτητα 28.160 χιλιομέτρων
ανά ώρα και από το 1992 έχει πραγματοποιήσει 25 διαστημικά
ταξίδια, διανύοντας περισσότερα από 196 εκατομμύρια χιλιόμετρα
και κάνοντας το γύρο του κόσμου σχεδόν 4.700 φορές.
Το διαστημικό λεωφορείο το οποίο κάποτε έφτανε τα 17.000 μίλια
την ώρα μεταφέρεται με ένα τεράστιο τρέιλερ μέσα από τους
δρόμους της πόλης με ταχύτητα μόλις 2 μιλίων την ώρα.
Τελικός προορισμός όπου και θα εκτεθεί είναι το Διαστημικό Κέντρο
της Καλιφόρνια.
Το ταξίδι του Endeavour στην Καλιφόρνια είναι και μια επιστροφή
στην πατρίδα, καθώς το λεωφορείο κατασκευάστηκε στο Παλμντέιλ,
βόρεια του Λος Άντζελες, για να αντικαταστήσει το διαστημικό
λεωφορείο Challenger, το οποίο ανατινάχτηκε λίγο μετά την
εκτόξευσή του το 1986.
Το Endeavour είχε κάνει την τελευταία διαστημική αποστολή του
τον Μάιο του 2011.
Μετά το τέλος του προγράμματος των διαστημικών λεωφορείων
πολλές Αμερικανικές πόλεις ανταγωνίζονται για το δικαίωμα να
φιλοξενήσουν τα διαστημόπλοια.

13 Γνώμη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΧΕΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα
ΚΑΝΑΔΑ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΕΙΠΕ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
ΠΑΡΕΥΡΕΘΗ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ης
Συγγραφέας: Μαρία Αγγελίδου
Εικόνες: Ίρις Σαμαρτζή
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
Μαζί με τα δέντρα ανθίζει και ο

Πόλεμος. Την άνοιξη. Και δίνει
καρπούς άγνωστους, που κρύβουν στα
κουκούτσια τους τις πιο αναπάντεχες
στροφές της Ιστορίας. Συχνά πρέπει
στα πεδία μαχών να ψάξει κανείς για
να βρει το πώς και το γιατί τέλειωσε
μια εποχή ή γεννήθηκε μια άλλη. Κι
ενώ όλα μοιάζουν με την πρώτη ματιά
ανεξιχνίαστα, όποιος αφουγκραστεί
τις ιστορίες του Πολέμου μαθαίνει να
διακρίνει τους λόγους και τις κρυφές αιτίες για ένα σωρό πράγματα.
Και παρόλο που τον κατηγορούν πως είναι άδικος, σκληρός πολύ, και
το χειρότερο ψεύτης, ξέρει να λέει ιστορίες που μερικές φορές είναι
καλύτερες κι απ’ τα παραμύθια.

Όπως κάθε χρόνο ο
εορτασμός της 28ης
Οκτωβρίου 1940,
γίνεται στην Ελληνική
Κοινότητα του Ανατολικού
Βανκούβερ. Μετά την
δοξολογία που έγινε
στον Ι.Ν. των Αγίων
Νικολάου-Δημητρίου,
η ελληνική κοινότητα
παρέθεσε δείπνο στην
αίθουσα της κοινότητας,
όπου παρευρέθηκαν
αντιπρόσωποι των
Ελληνικών αρχών,
προέδροι κοινοτήτων και
ελληνικών οργανώσεων.

Η νέα αυτή σειρά «ιστορικών παραμυθιών» επιχειρεί να καλύψει μια
μεγάλη σε σπουδαιότητα και σε διάρκεια περίοδο της ιστορίας μας, τη
αρχαιότητα, και να πείσει μικρούς και μεγάλους –ιδίως τους μικρούς!ότι…
Η Ιστορία δεν είναι μόνο μάθημα

ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΠΑΝΕ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΜΟΥΣΕΙΟ,
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΒΟΥΛΗ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΗΠΟ

Συγγραφέας και Εικονογράφος: Σοφία Ζαραμπούκα
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Γύρω από τα πιο ωραία κτίρια
της Αθήνας, αλλά και στις
γειτονιές, όπου υπάρχουν λίγα
δεντράκια ζουν τα αδέσποτα.
Κάποια από αυτά βρίσκουν,
αν είναι τυχερά, τον άνθρωπο
τους, γιατί οι σκύλοι, όπως
κι εμείς, θέλουνε κάποιον να
τους αγαπάει, να του κουνάνε
την ουρά, να τον κοιτάνε στα
μάτια.
Οι ελεύθεροι, γι’ αυτό και αδέσποτοι σκύλοι της Σοφίας Ζαραμπούκα
χώνουνε τη μύτη τους παντού, ακόμα κι εκεί που δεν τους σπέρνουν.
Κυκλοφορούν και καθόλου δεν αδιαφορούν για τα όσα συμβαίνουν
γύρω μας.
Σχολιάζουν έτσι που να τους καταλαβαίνουν μόνο τα παιδιά και μερικοί
πολύ περίεργοι μεγάλοι.
Μια σειρά βιβλίων με σκυλίσιες περιπέτειες μπλεγμένες με μερικές
ανθρώπινες.
«Τελικά μπορεί να μην είναι τόσο δύσκολο να ζήσεις με έναν άνθρωπο.
Αν σου λέει παραμύθια».

Ο Πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ
Καναδά κ. Γεώργιος
Βασίλας, στο σύντομο
χαιρετισμό του αναφέρθηκε
στο έργο της ΑΧΕΠΑ
και τόνισε ιδιαίτερα τις
10.00 Ευρώ, που στέλνει
η οργάνωση της ΑΧΕΠΑ
μηνιαίως στα συσσίτια της
Αθήνας.

Αμερικανίδα επιστρέφει στο πανεπιστήμιο
σε ηλικία 102 ετών με πλήρη υποτροφία
Εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο πριν από 80 ολόκληρα χρόνια, την εποχή της μεγάλης ύφεσης στις
ΗΠΑ και επιστρέφει ξανά σε ηλικία 102 ετών σήμερα, η Μάργκαρετ Ντάνινγκ, για να πάρει το
πτυχίο της!
Και όμως πρόσφατα μία εταιρεία κατασκευής
προϊόντων αυτοκινήτων, σημειωτέον ότι η
Ντάνινγκ λατρεύει τα αυτοκίνητά της, έκανε
δώρο στην ηλικιωμένη κυρία μια υποτροφία
στο πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, όπου
φοιτούσε ως νεαρή.
Για πρώτη φορά έμαθε πώς να οδηγεί στη
φάρμα της οικογένειάς της στην ηλικία των
8 ετών,το πρώτο αυτοκινητιστικό δυστύχημα
της (σκαμπίλι στο στάβλο της οικογένειάς
της) έγινε σε ηλικία 10 ετών και πήρε άδεια
οδηγήσεως στην ηλικία των 12 ετών.
Η Ντάνινγκ έχει γίνει διάσημη για την

Μια πρωτότυπη και ευρηματική προσέγγιση στην κοινωνική και
πολιτική αγωγή, τη σύγχρονη ιστορία αλλά και τη ζωοφιλία.

Φυλάκιση 1,5 έτους για τον μπάτλερ του Πάπα
Σε ενάμισι χρόνο φυλάκισης καταδικάστηκε ο πρώην μπάτλερ
του Πάπα Βενέδικτου από δικαστήριο του Βατικανού, κρίνοντάς
τον ένοχο για την κλοπή απόρρητων εγγράφων, ενώ του
αναγνωστίστηκαν ελαφρυντικά στοιχεία. Επίσης, του επιβλήθηκε
η καταβολή των δικαστικών εξόδων.
Το δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του ύστερα από συνεδρίαση
δυόμιση ωρών κατά την τελευταία ημέρα της δίκης του Πάολο
Γκαμπριέλε. Ο εισαγγελέας είχε ζητήσει νωρίτερα την επιβολή
τριετούς ποινής φυλάκισης, ενώ η συνήγορος υπεράσπισης είχε
ζητήσει την αθώωση του Γκαμπριέλε.
Στην τελική του κατάθεση ο Γκαμπριέλε δήλωσε ανέκφραστος
στο δικαστήριο ότι ενήργησε αποκλειστικά και μόνο από “βαθιά”
αγάπη προς τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και τον πάπα για τον
οποίο εργαζόταν.

Margaret Dunning

φροντίδα που παρέχει στο 82 ετών αμάξι της, μια Packard 740 Roadster του 1930, το οποίο αγόρασε το
1949. Παράλληλα, είναι περήφανη ιδιοκτήτρια και άλλων κλασικών αυτοκινήτων.
Η Ντάνινγκ που εγκατέλειψε το πτυχίο της στις επιχειρήσεις, επειδή έπρεπε να βοηθήσει τη μητέρα της
που αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, δηλώνει ενθουσιασμένη στην προοπτική να φοιτήσει ξανά στο
πανεπιστήμιο.
Υπολογίζει ότι θα χρειαστεί περίπου ένας χρόνος για να πάρει το πτυχίο της και ήδη σχεδιάζει τη
μετακόμισή της στην πανεπιστημιούπολη.
Παρόλα αυτά, η ιδέα της επιστροφής στο σχολείο μετά από όλες αυτές τις δεκαετίες, έχει γεμίσει με
Dunning μια βιασύνη του ενθουσιασμού.

Ο 46χρονος άντρας κατηγορείται για κλοπή προσωπικών
απόρρητων εγγράφων του Ποντίφικα, τα οποία στη συνέχεια
προωθούσε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Γκαμπριέλε
ισχυρίστηκε στην αρχή ότι αναγκάστηκε να προβεί σε αυτές
τις πράξεις στην προσπάθειά του να «καθαρίσει» τη διαφθορά
στην έδρα της Ρωμαϊκής Καθολικής Εκκλησίας και ότι ενήργησε
επειδή είδε «κακό και διαφθορά παντού μέσα στην Εκκλησία»
και ήθελε να ξεσκεπάσει τις κακοήθειες, «αφού ο Πάπας δεν ήταν
επαρκώς ενημερωμένος».
Το περιεχόμενο των εγγράφων υποδείκνυαν ότι υπήρχαν
αντιπαραθέσεις μεταξύ των ανώτατων κλιμακίων της Εκκλησίας
ως προς την εξουσία.

14 Γνώμη

O Α.Σαμαράς στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Βουκουρέστι
Η Ελλάδα θα μεταμορφωθεί από μία σύγχρονη τραγωδία σε ένα πετυχημένο
success story

και για να την καταστήσουμε
υπόδειγμα δημοκρατικής
κοινωνίας, με μια μοντέρνα
οικονομία.

Βουκουρέστι 17 Οκτωβρίου 2012

Και υλοποιώντας αυτό το στόχο,
θα καταφέρουμε μια συνολική
επιτυχία για την Ευρώπη! Γιατί
εάν η Ελλάδα μπορέσει να τα
καταφέρει, τότε ολόκληρη η
Ευρώπη μπορεί να βγει πιο
δυνατή από την κρίση. Αν ο πιο
‘’αδύναμος κρίκος’’ αποδειχθεί
αρκετά δυνατός, τότε ολόκληρη
η Ένωση θα βγει πιο δυνατή
απέναντι σε ολόκληρο τον
κόσμο.

Ανδριανός Γιάννου
Μιλώντας στη Σύνοδο του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
ο Πρωθυπουργός Αντώνης
Σαμαράς σε ένα ακροατήριο
στο οποίο βρίσκονταν
πρωθυπουργοί από 15 χώρες

κόσμο».
Για μία ακόμη φορά ο κ.
Σαμαράς έκρουσε τον κώδωνα
του κινδύνου για τη διατήρηση
της κοινωνικής συνοχής:
«Οι κοινωνίες δεν είναι

συμμετέχει ως Πρωθυπουργός
της Ελλάδας ο Αντώνης
Σαμαράς. Στην προηγούμενη
- του Ιουλίου - δεν μπόρεσε
να παραβρεθεί λόγω του
προβλήματος υγείας (όρασης)

Όμως μάθαμε και κάτι ακόμη
από όλες τις δυσκολίες που
περάσαμε τελευταία.
-Πρώτον, ότι η ανάκαμψη
και η ανάπτυξη αποτελούν
ουσιώδη στοιχεία οποιασδήποτε
στρατηγικής προσαρμογής.
Χωρίς ανάκαμψη και ανάπτυξη,
η οικονομία βυθίζεται
περισσότερο στην ύφεση και
στο μεγαλύτερο χρέος.

μεταξύ των οποίων η κ. Μέρκελ,
ο Μαριάνο Ραχόϊ και ο Έντα
Κένι, ζήτησε επί της ουσίας
στήριξη για να προχωρήσει σε
όλες τις αναγκαίες αλλαγές και
μεταρρυθμίσεις τις οποίες έχει
σχεδιάζει για να καταστήσει
την Ελλάδα «υπόδειγμα
δημοκρατικής κοινωνίας
και μοντέρνας οικονομίας».
Συνεχίζοντας είπε ότι η η
Ελλάδα από σύμβολο ενός
αποτυχημένου πολιτικού
συστήματος, γίνεται σύμβολο
μιας θεαματικής επιστροφής:
«Από μια οικονομία σε μια
βαθιά και μακροχρόνια ύφεση
μετασχηματίζεται σε μια
οικονομία που αλλάζει δομικά
και ριζικά σε όλες τις πτυχές
της. Από ένα πρόγραμμα που
απέτυχε, σε ένα πρόγραμμα
που επανέρχεται σε τροχιά.
Από μια σύγχρονη τραγωδία, η
Ελλάδα μεταμορφώνεται ήδη
- μπορώ να σας διαβεβαιώσω
- σε μια ιστορία επιτυχίας»,
και η Ελλάδα από μια «χαμένη
υπόθεση» για μερικούς,
εξελίσσεται σε ένα ελπιδοφόρο
σύμβολο για πολλούς. «Στην
Ελλάδα πετύχαμε κάποια
ρεκόρ Γκίνες, εφαρμόζοντας
την αυστηρότερη λιτότητα
που εφαρμόστηκε ποτέ, μέτρα
περικοπής του ελλείμματος 25%
του ΑΕΠ μέσα σε τρία χρόνια.
Διανύσαμε περισσότερο
από πέντε συνεχόμενα
χρόνια. ύφεσης με συνολική
απώλεια 22% του ΑΕΠ στην
ίδια χρονική περίοδο,ενώ
ταυτόχρονα πραγματοποιήσαμε
εκατοντάδες δομικές αλλαγές
που αποφασίστηκαν και
εφαρμόστηκαν μόνο τα
τελευταία δυο χρόνια,πάντως
έχουμε ακόμα μακρύ δρόμο
μπροστά μας, ωστόσο εάν
η Ελλάδα μπορέσει να τα
καταφέρει, τότε ολόκληρη η
Ευρώπη μπορεί να βγει πιο
δυνατή από την κρίση. «Αν ο πιο
“αδύναμος κρίκος” αποδειχθεί
αρκετά δυνατός, τότε ολόκληρη
η Ένωση θα βγει πιο δυνατή
απέναντι σε ολόκληρο τον

μηχανές για να τις κλείνουμε,
να αντικαθιστούμε τα
ελαττωματικά τους εξαρτήματα,
να τις επιδιορθώνουμε και
μετά να τις συναρμολογούμε
ξανά. Οι άνθρωποι δεν είναι
‘’ανταλλακτικά”. Πρέπει να
διορθώσεις τα προβλήματα ενώ
διατηρείς την κοινωνία ενωμένη
και τη συνοχή της ζωντανή. Οι
άνθρωποι βεβαίως υποφέρουν,
μα πρέπει να διατηρήσουν την
ελπίδα. Γιατί η ελπίδα είναι αυτή
που δίνει νόημα στις θυσίες τους
και προοπτική στο μέλλον τους.
Με την ελπίδα μπορούμε να τα
βγάλουμε πέρα με τις δυσκολίες.
Χωρίς ελπίδα, επέρχεται η
κοινωνική αναταραχή, που
τρέφει τον εξτρεμισμό και το
χάος».
Ο ίδιος παραδέχθηκε
πάντως ότι η προσαρμογή
συνδέεται απόλυτα και με τις
γενικότερες πολιτικές εξελίξεις
προειδοποιώντας όμως ότι
ακόμη η κατάσταση είναι
εύθραυστη παρά την όποια
πρόοδο έχει συντελεστεί.
«Θα κάνω το καθήκον μου,
τολμηρά, αποφασιστικά,
αλλά και με σύνεση.Και
σας ευχαριστώ όλους για τη
στήριξη. Με τη βοήθειά σας
“ο πιο αδύναμος κρίκος” θα
γίνει σύντομα ακρογωνιαίος
λίθος στο ευρωπαϊκό μας
οικοδόμημα» κατέληξε στην
ομιλία του ο κ. Σαμαράς,
ο οποίος χειροκροτήθηκε
θερμά από τους Ευρωπαίους
ομολόγους του.
Ο Πρωθυπουργός στη
Σύνοδο του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στο
Βουκουρέστι, πριν μεταβεί
στις Βρυξέλλες, είχε και μία
ολιγόλεπτη συνάντηση με τη
Γερμανίδα Καγκελάριο Άνγκελα
Μέρκελ,η οποία ξαφνιασμένη
τον υποδέχτηκε με ένα
επιφώνημα χαράς, το οποίο ήταν
ένα παρατεταμένο “αααααα”,
μόλις τον είδε.
Είναι η πρώτη Σύνοδος
Κορυφής της Ε.Ε στην οποία

που αντιμετώπιζε.
Η ομιλία του Πρωθυπουργού
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Εκπροσωπώ εδώ τη χώρα
που πολλοί θεωρούν τον «πιο
αδύναμο κρίκο» της Ένωσής
μας σήμερα - ή τουλάχιστον,
μέχρι πολύ πρόσφατα...
Αλλά είμαι εδώ για να σας πω
ότι η Ελλάδα τώρα αλλάζει
αυτή την εικόνα, αλλά και
την τύχη της. Από σύμβολο
ενός αποτυχημένου πολιτικού
συστήματος, γίνεται σύμβολο
μιας θεαματικής επιστροφής.
Από μια οικονομία σε μια
βαθιά και μακροχρόνια ύφεση
μετασχηματίζεται σε μια
οικονομία που αλλάζει δομικά
και ριζικά σε όλες τις πτυχές
της. Από ένα πρόγραμμα που
απέτυχε, σε ένα πρόγραμμα που
επανέρχεται σε τροχιά. Από μια
σύγχρονη τραγωδία, η Ελλάδα
μεταμορφώνεται ήδη - μπορώ
να σας διαβεβαιώσω- σε μια
ιστορία επιτυχίας.
Από μια ‘’χαμένη υπόθεση’’ για
μερικούς, σε ένα ελπιδοφόρο
σύμβολο για πολλούς.
Στην Ελλάδα πετύχαμε κάποια
ρεκόρ Γκίνες τελευταία:
Εφαρμόσαμε την αυστηρότερη
λιτότητα που εφαρμόστηκε
ποτέ, μέτρα περικοπής του
ελλείμματος 25% του ΑΕΠ
μέσα σε τρία χρόνια. Διανύσαμε
περισσότερο από πέντε
συνεχόμενα χρόνια. ύφεσης
με συνολική απώλεια 22%
του ΑΕΠ στην ίδια χρονική
περίοδο...
Ταυτόχρονα πραγματοποιήσαμε
εκατοντάδες δομικές αλλαγές
που αποφασίστηκαν και
εφαρμόστηκαν μόνο τα
τελευταία δυο χρόνια. Κυρίως
τους τελευταίους μήνες!
Έχουμε κάνει πολλά. Και έχουμε
βεβαίως ακόμα μακρύ δρόμο
μπροστά μας.
Θα κάνουμε όμως ό,τι είναι
απαραίτητο για να φέρουμε
την Ελλάδα στην κορυφή της
ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας

- Δεύτερον, ότι οι κοινωνίες
δεν είναι μηχανές για να τις
κλείνουμε, να αντικαθιστούμε τα
ελαττωματικά τους εξαρτήματα,
να τις επιδιορθώνουμε και
μετά να τις συναρμολογούμε
ξανά. Οι άνθρωποι δεν είναι
‘’ανταλλακτικά». Πρέπει να
διορθώσεις τα προβλήματα ενώ
διατηρείς την κοινωνία ενωμένη
και τη συνοχή της ζωντανή. Οι
άνθρωποι βεβαίως υποφέρουν,
μα πρέπει να διατηρήσουν την
Ελπίδα. Γιατί η ελπίδα είναι
αυτή που δίνει νόημα στις
θυσίες τους και προοπτική στο
μέλλον τους. Με την ελπίδα
μπορούμε να τα βγάλουμε
πέρα με τις δυσκολίες. Χωρίς
ελπίδα, επέρχεται η κοινωνική

αναταραχή, που τρέφει τον
εξτρεμισμό και το χάος.
- Τρίτον, ένα σχέδιο
μακρόχρονης προσαρμογής δεν
είναι μόνο οικονομικής φύσης.
Είναι και πολιτικής. Δεν είναι
μόνο θέμα μακροοικονομίας ή
μικροοικονομίας. Είναι κυρίως
θέμα Πολιτικής Οικονομίας! Και
δεν την αποκαλούν «Πολιτική
Οικονομία» χωρίς λόγο...
Με άλλα λόγια, όταν τα
πράγματα κινούνται προς τη
σωστή κατεύθυνση, η πρόοδος
είναι όλο και περισσότερο ορατή
και κερδίζει έδαφος, δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότιη κατάσταση
είναι ακόμη εύθραυστη!
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Θεωρώ καθήκον προς τη χώρα
μου να ανατρέψω τα πράγματα
και να επιτύχω μια “Ελληνική
επιστροφή’’.
Θεωρώ καθήκον μου προς την
Ευρώπη να καταστήσω την
Ελληνική ιστορία επιτυχίας, μια
ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας,
Θεωρώ καθήκον μου προς το
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να
δείξω σε ολόκληρο τον κόσμο
ότι τα ιδανικά μας μπορούν να
εμπνεύσουν τους ανθρώπους
που υποφέρουν και πως είναι
οι αξίες μας που μπορούν να
βγάλουν τις χώρες από την
κρίση,
Θα κάνω το καθήκον μου,
τολμηρά, αποφασιστικά, αλλά
και με σύνεση.
Και σας ευχαριστώ όλους για τη
στήριξη.
Με τη βοήθειά σας «ο πιο
αδύναμος κρίκος» θα γίνει
σύντομα ακρογωνιαίος λίθος στο
ευρωπαϊκό μας οικοδόμημα».

Λουκέτο για την κατασκευάστρια
εταιρία Αγγλικών ταξί
Διακόπτεται η κυκλοφορία για τα πασίγνωστα μαύρα ταξί του
Λονδίνου, καθώς η κατασκευάστρια εταιρία τους από το 1948,
Manganese Bronze, έβαλε λουκέτο.

Η εν λόγω εταιρία δεν κατάφερε να βρει λύση με τους πιστωτές
της, ούτως ώστε να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση των χρεών
της, με αποτέλεσμα να κηρύξει πτώχευση. Οι άνθρωποι της, αν
και προσπάθησαν να βρουν άλλη λύση προερχόμενη από την
Κίνα, δεν κατάφεραν τίποτα.
Υπενθυμίζουμε ότι πριν από λίγο καιρό, η Manganese Bronze
δέχθηκε μεγάλο πλήγμα, καθώς αναγκάστηκε να προβεί σε
ανάκληση εκατοντάδων αυτοκινήτων, λόγω προβλήματος με το
τιμόνι.
Το κόστος και η λανθασμένη διαχείριση αποτελούν τους
βασικούς λόγους που οδήγησαν την εταιρία στο κλείσιμο, έπειτα
από 64 χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας.
Η Manganese Bronze, η οποία απασχολεί 300 υπαλλήλους,
πέρασε στον έλεγχο της λογιστικής PricewaterhouseCoopers
μετά το ναυάγιο των συζητήσεων με τους μετόχους, κυρίως την
κινεζική Geely, για ένεση διάσωσης.
Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι η «ταχεία απόφαση ανάκλησης
των ταξί παραμένει βασική προτεραιότητα για την εταιρεία»
η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της
χορήγησης.

15 Γνώμη

Απεβίωσε ο καρδιοχειρουργός Παναγιώτης Σπύρου
Σε ηλικία 77 ετών έφυγε από την ζωή την Κυριακή, 14 Οκτωβρίου ένας εκ’ των
κορυφαίων καρδιοχειρουργών της Ελλάδας και παράγοντας του ποδοσφαιρικού και
μπασκετικού Άρη, ο Παναγιώτης Σπύρου.
Φτωχότερη είναι από σήμερα η οικογένεια του Άρη,
αλλά και ο ιατρικός σύλλογος καθώς απεβίωσε σε ηλικία
77 ετών προδομένος από την καρδιά του ο Παναγιώτης
Σπύρου.
O Σπύρου ως καρδιοχειρουργός άνοιξε το δρόμο των
μεταμοσχεύσεων καρδιάς στην Ελλάδα.
Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρότατα
προβλήματα υγείας (εγκεφαλική ανεπάρκεια) και είχε
χάσει κάθε επαφή με το περιβάλλον νοσηλευόταν στην
κλινική Euromedica.
Γεννημένος το 1936 στο χωριό Ανταρτικό της Φλώρινας,
σπούδασε στη Θεσσαλονίκη και μετεκπαιδεύτηκε στην
Αμερική στη χειρουργική θώρακος.
Στα 1983 επέστρεψε στην Ελλάδα και ίδρυσε τη θωρακοκαρδιοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου
Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, το πρώτο καρδιοχειρουργικό κέντρο της χώρας ανακόπτοντας την
μαζική διαρροή ασθενών-καρδιοπαθών σε νοσοκομεία της Μεγάλης Βρετανίας και της Αμερικής.
Υμνήθηκε και λοιδορήθηκε όσο κανείς. Είναι ο μοναδικός πολίτης σε ένδειξη συμπαράστασης του
οποίου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Αριστοτέλους την εποχή που
κατηγορήθηκε –και τελικά αθωώθηκε- για χρηματισμό (φακελάκια). Τη συγκέντρωση διοργάνωσαν
ασθενείς του και οι συγγενείς τους.

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ
Η Λ Ι Α Σ Σ ΤΑΥ Ρ Ι Δ Η Σ
(Επίσημος Μεταφραστής-Διερμηνέας)
35 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΙΡΑΣ

Άδειες Οδήγησης (ICBC) / Διαθήκες, Πιστοπ. Θανάτου
Πωλήσεις, Αγορές Ακινήτων / Πιστοποιητικά Γεννήσεως,
Γάμοι, Διαζύγια, Δικαστικά / Πτυχία, Πιστοπ. Σπουδών
- Φορολογικές Δηλώσεις

604- 876-3661 (9-5 μμ)
604-319-1354 (κινητό)
E-mail: grvoice@telus.net

Μαλλί με μαλλί οι γυναίκες
του Άκη στον Κορυδαλλό!

Ήταν νυμφευμένος και πατέρας δύο παιδιών. Η υγεία του είχε κλονισθεί από το 2006 –μετά το θάνατο
της 26χρονης κόρης του Σοφίας.
Ράγισαν και οι πέτρες στην κηδεία του Παναγιώτη Σπύρου
Το τελευταίο αντίο με δάκρυα είπαν την Τετάρτη,17 Οκτωβρίου μεσημέρι στον “μάγο” της
καρδιοχειρουργικής συγγενείς, φίλοι και εκατοντάδες ασθενείς στους οποίους έδωσε ζωή ο σπουδαίος
γιατρός Παναγιώτης Σπύρου.
Τραγικές φιγούρες η γυναίκα του Αλις και ο γιος του Αλέξανδρος. O κόσμος που έδωσε το παρών στη
Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και συντρόφευσε στο τελευταίο του ταξίδι τον Παναγιώτη Σπύρου δεν ήταν
πολύς, ήταν λαοθάλασσα.
Ηταν εκεί εκπρόσωποι της πολιτικής που πάντα συγκινουσε τον Σπύρου, εκπρόσωποι του αθλητισμού
τον οποίο υπηρέτησε με πάθος αλλά και και όλοι όσοι σώθηκαν από τα ευλογημένα χέρια του. Οι
ασθενείς του άλλωστε τον λάτρευαν, έλεγαν γι΄αυτόν πως είναι η δεύτερη μάνα που τους ξαναγέννησε,
που τους ξανάδωσε ανάσα.

Κατατέθηκε ο Προϋπολογισμός του 2013
ΑΘΗΝΑ 31/10/2012
Σε στικάκι κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, το σχέδιο του Κρατικού
προϋπολογισμού του 2013 με τα πιο σκληρά μέτρα των τελευταίων ετών.
“Το περιεχόμενό του σηματοδοτεί μια μεγάλη προσπάθεια για να τεθεί τέλος στην αμφισβήτηση της προοπτικής
της Ελληνικής οικονομίας, σε ένα περιβάλλον, ωστόσο, βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης, υψηλής ανεργίας και
μεγάλης αβεβαιότητας”, σημειώνει ο κ. Στουρνάρας.
Ο ίδιος προσθέτει ότι “οι εκτιμήσεις που εμπεριέχονται στον Προϋπολογισμό βασίζονται σ’ ένα νέο, πιο δίκαιο,
πιο απλό και σταθερό φορολογικό σύστημα, στην αναδιάρθρωση και στον περιορισμό των δομών του κράτους,
στον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών, στην εξάλειψη της σπατάλης σε όλες τις βαθμίδες του δημόσιου
τομέα, στην εντατικοποίηση των διαδικασιών αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του
Δημοσίου”.
“Ο Προϋπολογισμός του 2013 και το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016
θα συμβάλουν στο να εισέλθει το συντομότερο δυνατόν η Ελληνική οικονομία στον ενάρετο κύκλο της
δημοσιονομικής σταθερότητας και της εξωστρεφούς ανάπτυξης, ώστε να είναι σε θέση μεσοπρόθεσμα να
ανταποκριθεί με όρους ευημερίας και αξιοπρέπειας στην προσπάθεια και τις θυσίες που καταβάλλουν οι Έλληνες
πολίτες. Μια εθνική προσπάθεια την οποία δεν πρέπει καθ’ οιονδήποτε τρόπο να επιτρέψουμε να σπαταληθεί”,
τονίζει.
Ο νέος προϋπολογισμός θα πρέπει να έχει ψηφιστεί έως τις 11 Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με την “Καθημερινή”, η εσπευσμένη κατάθεση του προϋπολογισμού οφείλεται στην απαίτηση της τρόικας
να έχει ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του 2013 πριν την έγκριση για την εκταμίευση της επόμενης δόσης.
Το οικονομικό επιτελείο είχε καταλήξει στο ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα του προϋπολογισμού της γενικής
κυβέρνησης θα είναι του χρόνου πλεονασματικό και θα κυμανθεί στα επίπεδα του 0,4-0,6% του ΑΕΠ.
Το ύψος της ύφεσης εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει το 2013 στο 4,5%.
Τα μέτρα τόσο στο σκέλος των δαπανών, όσο και στο σκέλος των εσόδων αναμένεται να διαμορφωθούν στα 9,2
δισ. ευρώ.
Διαβάστε: Η εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού 2013
Στον προϋπολογισμό του 2013 και στο νέο Μεσοπρόθεσμο προβλέπεται:
1. Κατάργηση των δώρων όλων των συνταξιούχων.
2. Μειώσεις στις συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ μικτά (κύριας και επικουρικής).
3. Περικοπές στα εφάπαξ.
4. Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών για ασφαλισμένους προ του 1993.
5. Αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 2 έτη (στα 67 έτη, αντί των 65 ετών).
6. Κατάργηση των δώρων στους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους.
7. Εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου για τους εργαζόμενους στις ΔΕΚΟ.
8. Κλιμακωτές μειώσεις στις αποδοχές όσων αμείβονται με ειδικό καθεστώς (ειδικά μισθολόγια). Οι περικοπές θα
ξεκινούν από 2% και θα φθάνουν έως και το 35%. Μάλιστα, οι περικοπές θα εφαρμοστούν αναδρομικά από 1η
Αυγούστου.
9. Τοποθέτηση σε καθεστώς διαθεσιμότητας 27.000 δημοσίων υπαλλήλων από τώρα έως το τέλος του 2013 (εκ των
οποίων 2.000 φέτος).
10. Περικοπές στις συμπληρωματικές αμοιβές των εργαζομένων στους ΟΤΑ.
11. Κατάργηση του ΕΚΑΣ για όσους είναι κάτω των 64 ετών.
12. Αντικατάσταση των οικογενειακών και πολυτεκνικών επιδομάτων με ένα νέο που θα δίνεται βάσει
εισοδηματικών κριτηρίων.
13. Κατάργηση των ειδικών επιδομάτων ανεργίας.
14. Νέα μέτρα περικοπής δαπανών για την υγεία (φαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες)

Αρετή Τσοχατζοπούλου και Βίκυ Σταμάτη
Ένα θερμό επεισόδιο εντός των φυλακών Κορυδαλλού
αποκαλύπτει η εφημερίδα Real News στο οποίο η κόρη του
Άκη Τσοχατζόπουλου, Αρετή πιάστηκε «μαλλί με μαλλί» με την
σύζυγο του πρώην υπουργού, Βίκυ Σταμάτη.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η Βίκυ Σταμάτη έχει μετατραπεί
σε προστάτιδα των συγκρατουμένων της τις οποίες και
εξυπηρετεί δίνοντάς τους αντισηπτικά καθώς και άλλα προϊόντα
καθαριότητας. Παράλληλα φαίνεται πως οι σχέσεις της με τον
Άκη Τσοχατζόπουλο έχουν αποκατασταθεί και μιλούν πλέον
κανονικά.
Το εν λόγω επεισόδιο έγινε στο χώρο του διοικητηρίου των
φυλακών μετά την επιστροφή της Αρετής Τσοχατζοπούλου από
την Ευελπίδων όπου και απολογήθηκε συμπληρωματικά.
Οι δύο γυναίκες βρέθηκαν πολύ κοντά η μία στην άλλη και πριν
οι υπάλληλοι προλάβουν να τις πλησιάσουν η Βίκυ Σταμάτη
φαίνεται να όρμησε στην κόρη του πρώην υπουργού. Οι φύλακες
χρειάστηκαν περισσότερα από 10 λεπτά προκειμένου να τις
χωρίσουν αφού είχαν πιαστεί μαλλί με μαλλί.

Μα που πήρε τηλέφωνο;
Λογαριασμός 12 τετράκις
εκατομμύρια!
Φανταστείτε τι έπαθε μια Γαλλίδα, όταν διάβασε τον λογαριασμό
τηλεφωνικής εταιρίας, που της ζητούσε να πληρώσει 12 τετράκις
εκατομμύρια ευρώ!!! Η κοπέλα από το Μπορντό της Γαλλίας
είχε χάσει την δουλειά της και ζήτησε από την εταιρία να της
κόψει την σύνδεση, αφού δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Η
εταιρεία αρχικά της είπε ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για τη
μεγάλη οφειλή της και πρότεινε… να γίνει διακανονισμός για την
πληρωμή του ποσού, που είναι 6.000 φορές μεγαλύτερο από το
ΑΕΠ της Γαλλίας. «Σχεδόν έπαθα καρδιακή προσβολή» δήλωσε η
κοπέλα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και εξήγησε ότι αργότερα η
εταιρεία της ανακοίνωσε ότι είχε κάνει λάθος. Το αρχικό ποσό που
αναγραφόταν στον λογαριασμό ήταν… 11.721.000.000.000.000
ευρώ, ενώ η οφειλή ήταν 117,21 ευρώ!
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6ωρη Επίσκεψη Μέρκελ στην Ελλάδα Καταργείται η άδεια
εξόδου από την Κούβα
Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Αντώνης Ανακέφαλος

Ιστορική απόφαση της Κουβανέζικης κυβέρνησης
μετά πάνω από μισό αιώνα
Αντώνης Ανακέφαλος
Για πρώτη φορά από το Ψυχρό Πόλεμο και πάνω από μισό
αιώνα,η Κούβα δίνει στους υπηκόους της την ελευθερία τους
να φύγουν από τη χώρα χωρίς την άδεια της κυβέρνησης,στο
πλαίσιο μεταρρύθμισης της νομοθεσίας περί μετανάστευσης, από
τις 14 Ιανουαρίου, καταργείται η άδεια εξόδου των Κουβανών
από τη χώρα, για να ενθαρρύνει την περαιτέρω βελτίωση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Ελλάδα υποδέχθηκε την Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ. Από νωρίς το πρωί η Αθήνα
μετατράπηκε σε φρούριο για την αποφυγή επεισοδίων, στους δρόμους της οποίας αναπτύχθηκαν
περίπου 7.000 αστυνομικο
Το αεροσκάφος της κ. Μέρκελ προσγειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 13:30, ενώ στο αεροδρόμιο
βρισκόταν ο κ. Σαμαράς και μέλη της κυβέρνησης για την επίσημη υποδοχή.καθιερωμένη και
ακολουθήθηκε όλο το προβλεπόμενο τυπικό, με την ανάκρουση των δύο εθνικών ύμνων, το τιμητικό
άγημα και την μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού.
Στην υποδοχή παρευρέθησαν σειρά υπουργών: Αβραμόπουλος, Στουρνάρας, Χατζηδάκης, Στυλιανίδης,
Σταϊκούρας και ο διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού Στ. Βασιλόπουλος.
Οι δύο ηγέτες έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου λίγα λεπτά μετά τις 14:00. Στη διαδρομή από το
αεροδρόμιο προς το Μαξίμου συγκεντρωμένοι έξω από το νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν πέταξαν
μπουκάλια στο αυτοκίνητο που τους μετέφερε.
Περίπου τρία τέταρτα διήρκεσε η κατ’ ιδίαν συνάντηση του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με την
Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ.
Ο Α. Σαμαράς, μιλώντας με δημοσιογράφους μετά το τέλος της συνάντησης, είπε ότι αργά ή γρήγορα θα
πάρουμε τη δόση, προσθέτοντας ότι “συζητήσαμε τα πάντα, ακόμα και την επιμήκυνση”.

5th Annual International Che Guevara
Conference in Canada
Με κεντρικό θέμα “Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις της Κούβας: Καπιταλισμός ή Σοσιαλισμός” θα
λάβει χώρα στο Βανκούβερ του Καναδά, μεταξύ 2-5 Νοέμβρη 2012 το 5ο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο
“Τσε Γκεβάρα”. Η συνδιάσκεψη διοργανώνεται από τις κοινότητες αλληλεγγύης προς την Κούβα
που εδρεύουν στο Βανκούβερ ενώ κεντρική ομιλήτρια και επίσημη καλεσμένη είναι η Αλεϊδα
Γκεβάρα, κόρη του θρυλικού επαναστάτη....
Την Παρασκευή 2 Νοέμβρη θα διοργανωθεί
ιδιαίτερη εκδήλωση για τους “Πέντε Κουβανούς”
που βρίσκονται φυλακισμένοι στην Φλόριντα των
ΗΠΑ, ενώ τις επόμενες δύο μέρες θα λάβουν χώρα
ομιλίες, τράπεζες συζητήσεων, ομάδες εργασίας και
διαλόγου. Την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου, στις
5 Νοέμβρη, οι εκδηλώσεις θα μεταφερθούν στην
πόλη Καμλουπς, 350 χιλιόμετρα ανατολικά του
Βανκούβερ.
Το Διεθνές Συνέδριο “Τσε Γκεβάρα” διοργανώνεται,
εδώ και πέντε συναπτά έτη, στον Καναδά. Ξεκίνησε
το 2008 επ’ αφορμή της συμπλήρωσης 80 χρόνων
από τη γέννηση του Τσε. Κάθε ένα από τα συνέδρια
που έλαβαν χώρα είχαν συγκεκριμένη θεματολογία:
- το πρώτο συνέδριο είχε θέμα “Τσε Γκεβάρα:
Στοχαστής και Μαχητής – Είναι οι ιδέες του
χρήσιμες τον 21ο αιώνα;”,
- το δεύτερο συνέδριο (2009) είχε θέμα “50 χρόνια δυναμικής της κουβανικής Επανάστασης”,
- το τρίτο συνέδριο (2010) τιτλοφορούνταν “Κούβα και Επαναστατικός Διεθνισμός”,
- το τέταρτο συνέδριο (2011) είχε θέμα “Η Κούβα Σήμερα: Κατακτήσεις και Προκλήσεις”.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, τα τέσσερα προηγούμενα συνέδρια είχαν αξιοσημείωτη επιτυχία, με
περισσότερους απο 1.700 συμμετέχοντες, 35 ομιλητές και ποικιλία θεμάτων αναφορικά με τον Τσε,
την Κουβανική Επανάσταση και την Κούβα εν γένει.

Παράλληλα, η διάρκεια της παραμονής στο εξωτερικό
παρατείνεται από 11 σε 24 μήνες, σύμφωνα με τον νέο νόμο, ο
οποίος θα τεθεί σε ισχύ 90 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με ανακοίνωση του
υπουργείου Εξωτερικών της Κούβας.
ΗΠΑ αμφίβολη η πρόθεση της Κούβας για την κατάργηση των
ταξιδιωτικών περιορισμών.
Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, ωστόσο, παραμένει
πεπεισμένο ότι οι Κουβανοί θα έχουν τελικά το δικαίωμα να
εγκαταλείψουν τη χώρα τους, και απέκλεισε τυχόν άμεσες
παραχωρήσεις. “Αυτό είναι σίγουρα ένα βήμα, αλλά θα
συμβούλευα ότι ακόμη και σε σχέση με αυτό το βήμα,να
αναμένουμε περαιτέρω πληροφορίες,δήλωσε από το “ State Department η εκπρόσωπος της Victoria Nuland, κατά τη διάρκεια
της καθημερινής ενημέρωσης.
«Πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Για παράδειγμα,
γνωρίζουμε ότι στη σημερινή Κούβα κάτοχοι διαβατηρίων που
δεν έχουν ήδη άδεια εξόδου θα πρέπει να επικυρώνουν εκ νέου τα
διαβατήριά τους πριν από όπου και αν επιτρέπεται να ταξιδέψουν.
“
“Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι η Κουβανική κυβέρνηση δεν
έχει άρει τα μέτρα που έχει για να διατηρήσει αυτό που αποκαλεί
Ανθρώπινο Κεφάλαιο που δημιουργήθηκε από την επανάσταση”,
“Έτσι,το ερώτημα είναι αν και άλλες απαιτήσεις πρόκειται να
συνεχίσουν να περιορίζουν την ικανότητα του κουβανικού λαού
να επωφεληθεί από αυτή την αλλαγή.
Το διάταγμα εξακολουθεί να επιτρέπει στις Κουβανικές αρχές
τη δυνατότητα να αρνηθούν ταξίδι σε πολλούς Κουβανούς για
λόγους άμυνας και «εθνικής ασφάλειας», γεγονός που υποδηλώνει
ότι οι διαφωνούντες μπορούν να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν
περιορισμούς,για γιατρούς, επιστήμονες, αθλητές, μέλη του
στρατού και άλλων, καθώς και εκείνοι που αντιμετωπίζουν
ποινικές διώξεις.
Επί του παρόντος, οι Κουβανοί χάνουν την διαμονή στη χώρα και
τα δικαιώματά τους στην ιδιοκτησία, την κοινωνική ασφάλιση,την
δωρεάν υγειονομική περίθαλψη και δωρεάν εκπαίδευση μετά από
11 μήνες στο εξωτερικό.
Εκτός από την θεώρηση εξόδου, η νέα πολιτική επίσης εξαλείφει
την ανάγκη για μια πρόσκληση από ένα θεσμικό όργανο ή
πρόσωπο στη χώρα προορισμού.
Σύμφωνα με την “υγρή πόδια, ξηρό-πόδι” της πολιτικής, οι
Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπουν σχεδόν όλοι οι Κουβανοί που
φτάνουν έδαφός του να παραμένουν, ενώ εκείνοι που αλιεύονται
στη θάλασσα στέλνονται πίσω και δεν τιμωρούνται. Μόλις την
περασμένη εβδομάδα, τρία μέλη της κουβανικής εθνικής ομάδας
ποδοσφαίρου αυτομόλησαν πριν από έναν αγώνα στον Καναδά
και κατέφυγαν στις ΗΠΑ
Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι της κουβανικής
καταγωγής ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, και πολλές χιλιάδες
άλλοι είναι στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική.
Η μετανάστευση είναι ένα εξαιρετικά πολιτικοποιημένο θέμα
στην Κούβα και πέρα από τα σύνορά της.
Ωστόσο,το τέλος της θεώρησης εξόδου θα μπορούσε να οδηγήσει
σε αύξηση Κουβανούς που ταξιδεύουν σε τρίτες χώρες και
διαμένουν είτε εκεί είτε κάνουν το δρόμο τους προς τις ΗΠΑ Islanders ήδη πετούν συχνά στον Ισημερινό, η οποία δεν απαιτεί
θεώρηση εισόδου.

17 Γνώμη

ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

ΡΟΔΟΣ 08/10/2012
Σχετικά με τα
κέντρα υποδοχής
λαθρομεταναστών,
έχω να δηλώσω τα
εξής.
Σύμφωνα με το σχέδιο
της κυβέρνησης
προβλέπεται να
χρησιμοποιηθούν
εγκαταστάσεις
στρατοπέδων εγκαταλελειμμένων από ετών, χωρίς υποδομές
(τουαλέτες, χώροι σίτισης, αποχέτευση κτλ), τα οποία με την
οποιανδήποτε ανακαίνιση δεν είναι δυνατόν να πληρούν τις
στοιχειώδεις προδιαγραφές για τη φιλοξενία αυτών των ανθρώπων.

ΡΟΔΟΣ 2012

Ο Παπα-Στέργος Mανωλάκος
Στο παραδοσιακό παραλιακό χωριό των Καλυθιών που βρίσκεται στην ανατολική άκρη του νησιού,
13 χιλιόμετρα από την πόλη της Ρόδου και μόνο 2 χιλιόμετρα απόσταση από το ξέφρενο φαληράκι,
γεννήθηκε το 1920 ο παπα-Στέργος Μανωλάκος, ο οποίος από το 1963 που ανέλαβε οργανωτική
θέση υπηρέτησε ως ιερέας στον Ι.Ν. της ‘Υψωσης Τιμίου Σταυρού Καλυθιών για 43 ολόκληρα χρόνια,
πέντε μήνες και δεκαπέντε μέρες. Βγήκε στη σύνταξη λόγω της όρασής του το 2006 και πολύ από το
εκκλησιασμά του στερήθηκαν την άγάπη και το ιερατικό του έργο που πρόσφερε στην μικρή κοινωνία
των Καλυθιών.
Ο Παπα-Στέργος παντρεύτηκε το 1944 με την Δέσποινα το γένος Κοντού και απέκτησαν τρείς κόρες και
έναν γιό. Την Σταματία, την Μαριέτα, την ‘Αννα και τον Ιωάννη που σπούδασε Οφθαλμίατρος και έχει
Οφθαλμιατρείο στη Ρόδο.

Επιπλέον είναι απαραίτητη μια πλήρως επανδρωμένη υγειονομική
υπηρεσία η οποία θα παραλαμβάνει, θα εξετάζει προληπτικά και θα
καταγράφει πλήρως τον κάθε αφειχθεντα.
Εξυπακούεται ότι στους πάσχοντες από μεταδοτική νόσο θα πρέπει
να γίνει η απαραίτητη θεραπεία και παρακολούθηση, αλλά και
ο έλεγχος των υπολοίπων για αποτροπή τυχόν επιδημιών με τα
γνωστά τραγικά αποτελέσματα!
Είναι η Ρόδος έτοιμη σ αυτήν την περίοδο όπου το νοσοκομείο
της και οι άλλες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας παραπαίουν,
μη μπορώντας να ανταποκριθούν στην στοιχειώδη αποστολή
τους, να ανταπεξέλθει σε ένα τέτοιο φορτίο, όταν μάλιστα δέχεται
εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες κάθε καλοκαίρι; Ασφαλώς όχι.
Πως θα αντιδράσουν οι tour operators όταν προκύψει μια επιδημία
μεταδοτικής νόσου στο νησί μας;
Να είστε σίγουροι ότι και οι ακυρώσεις ξενοδοχείων θα είναι
μαζικές, αλλά και δεν θα μπορεί να ελεγχθεί πλήρως η νόσος με
αρνητικά αποτελέσματα αυτών των ίδιων των μεταναστών.
Δεν μιλάμε βεβαίως για τις επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία που θα
έχει η παρουσία ατόμων ανεξέλεγκτων από κάθε άποψη.
Το έγκλημα λοιπόν θα είναι πολλαπλό και η αλυσιδωτή αντίδραση
θα επιφέρει την πλήρη υποβάθμιση και γιατί όχι την καταστροφή
της Ρόδου.
Του πρώτου τουριστικού προορισμού της Μεσογείού!
Είναι πράγματι απορίας άξιον το πως μπορεί να συνδυαστεί , πρώτα
να επιλέγεται η Ρόδος για την διάσωση της Ελληνικής οικονομίας
(αξιοποίηση αεροδρομίου, λιμανιού, golf Αφαντου, Πρασονησιου
), και κατά δεύτερο λόγο να αποφασίζεται η δημιουργία κέντρων
υποδοχής λαθρομεταναστών!
Η Ρόδος λοιπόν δεν μπορεί να τους δεχθεί όχι γιατί είμαστε
ρατσιστές όχι γιατί δεν θέλουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους
πραγματικά αναξιοπαθούντες οι οποίοι διωγμένοι από την
πατρίδα τους ψάχνουν απεγνωσμένα νέα γη νέα πατρίδα. Βεβαίως
αναφέρομαι σ αυτούς οι οποίοι είναι καθ όλα νόμιμοι και σέβονται
πλήρως τους νόμους του κράτους.
Το αυτό συμβαίνει και με τα αλλά τουριστικά νησιά.
Υπάρχει επομένως λύση; Και ποια;
Βεβαίως και υπάρχει.
Υπάρχουν νησιά τα οποία είναι ακατοίκητα και έχουν συνδέσει το
όνομα τους με περιόδους μη δημοκρατικές (Μακρόνησος, Γιουρα),
και τα οποία θα μπορούσαν να μετατραπούν σε ανθρωπιστικά
κέντρα, κέντρα ουσιαστικής και πραγματικής φιλοξενίας
λαθρομεταναστών, με πλήρεις υποδομές υγειονομικών ελέγχων και
θεραπειών και με ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης,οπου εν συνεχεία
μετά τον έλεγχο και την καταγραφή, θα μπορούν να προωθηθούν
αφού πληρουν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις οπουδήποτε.
Έτσι θα αποδείξει η χώρα μας ότι σέβεται και τους πολίτες της
και τους επισκέπτες της και πολύ περισσότερο αυτούς τους
αξιολύπητους ανθρώπους.
Για τους λόγους λοιπόν αυτούς η αντίδραση στην απόφαση της
κυβέρνησης θα πρέπει να είναι μαζική, υπερκομματική, με την
παρουσία όλων των φορέων και ιδιαίτερα των πολιτών,
για να διαφυλάξουμε επιτέλους και το τελευταίο που μας έχει
απομείνει
Τον τίτλο του πιο όμορφου και του πιο φιλόξενου νησιού της Γης!
Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Δημήτρης Γ Κρητικός
πνευμονολόγος
πρ Δήμαρχος Καμειρου Ρόδου

Σήμερα σε ηλικία 92 χρόνων ο παπα-Στέργος, μαζί με την κόρη του Άννα Κ. Γιαννακλή στην
παραλία Φαληρακιού στην καντήνα «ΚΥΜΑ» όπου εργάζεται η οικογένεια της κόρης του όλη την
καλοκαιρινή σαιζόν.
Εκεί λοιπόν γνωρίστηκα με τον σεμνό, καλόκαρδο και καλοσυνάτο ιερέα εδώ και τέσσερα χρόνια.
Τον άκουγα που μιλούσε σε γνωστούς του και τον θαύμαζα για την διαύγεια μνήμης που είχε στις
συζητήσεις του να θυμάται ονόματα και χρονολογίες.
Λίγες μέρες πριν κλείσει η Καντίνα για την σαιζόν τον είχε φέρει η κόρη του Άννα στην παραλία μιας
και ήταν η σειρά της αυτή την εβδομάδα να τον φροντίζει για να απολαύσει την ηλιόλουστη μέρα
του Οκτώβρη. Εκεί βρήκα την ευκαιρία να τον γνωρίσω λίγο περισσότερο και άργησε με άνεση να
μου μιλάει για το ιερατικό του έργο, και περισσότερο για την οικογένεια, και τα εγγόνια του. Μιλούσε
το πόσο ευχαριστημένος ήταν από την ιδιαίτερη φροντίδα που έχει από τις κόρες του, τον οποίον
αναλαμβάνουν να τον περιποιούνται από μία εβδομάδα η κάθε μια. Και έτσι ο ίδιος αισθάνεται ότι δεν
τις κουράζει, ενώ παράλληλα εκτιμά την αγάπη που του δείχνουν όλα τα παιδιά του.
Ήθελα να μείνω περισσότερο μαζί με τον παπα-Στέργο, που είναι μια αστείρευτη πηγή σε ιστορίες και
σε κοινωνικά θέματα. Ο χρόνος μου ήταν περιορισμένος έπρεπε να φύγω.
Κώστας Καρατσίκης

Καλούνται να πληρώσουν κλήσεις δέκα χρόνια μετά την παράβαση
Στα δέκα χρόνια μπορεί να φθάσει το διάστημα ανάμεσα στη διάπραξη μιας οδικής παράβασης και στην
ενημέρωση του οδηγού! Σύμφωνα με έρευνα που έκανε ο Συνήγορος του Πολίτη, οι οδηγοί αργούν πολύ να
ενημερωθούν, ενώ σε πολλές περιπτώσεις, δεν γνωρίζουν καν ότι μπορεί να έχουν κάνει παράβαση. Αυτό οφείλεται
στον ανεπαρκή τρόπο ειδοποίησης των οδηγών, το γνωστό μας χαρτάκι της κλήσης που τοποθετείται κάτω από τον
υαλοκαθαριστήρα. Στο σχετικό πόρισμα που εξέδωσε ο Συνήγορος του Πολίτη, αναφέρονται τα εξής:
1. Η μεγάλη χρονική καθυστέρηση στην ενημέρωση των πολιτών από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού της χώρας, περί των
οφειλών τους που προέρχονται από την επιβολή προστίμων, τα οποία επιβλήθηκαν έως και 23 Φεβρουαρίου του
2007 (ημερομηνία τροποποίησης διατάξεων του παλαιού Κ.Ο.Κ.), λόγω παράβασης διατάξεων του Κ.Ο.Κ. περί
παράνομης στάσης και στάθμευσης.
2. Τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μη ασφαλή τοποθέτηση στα οχήματα, του εντύπου της έκθεσης βεβαίωσης
της παράβασης (εφεξής, κλήσης), με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην λαμβάνουν γνώση της παράβασης- κλήσης.
Όπως αναφέρεται στο πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής, ο βασικός λόγος δημιουργίας όλων των προβλημάτων,
που έχουν καταγραφεί από τη διερεύνηση εξαιρετικά πολλών αναφορών, είναι το μεγάλο χρονικό περιθώριο που
διαθέτουν οι δήμοι, προκειμένου να αναζητήσουν καταρχάς τους οφειλέτες των προστίμων και, στη συνέχεια,
να ολοκληρώσουν τα επόμενα στάδια της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξής τους. Αποτέλεσμα αυτής της
χρονικής ευχέρειας των δήμων είναι, οι «παραβάτες», να καταλήγουν να λάβουν γνώση για πρώτη φορά μιας
παράβασης που φέρονται να είχαν διαπράξει, πολλά έτη μετά από τον χρόνο πραγματοποίησής της (ακόμη και μετά
από δέκα έτη). Συνέπεια αυτής της καθυστέρησης είναι να δημιουργούνται εύλογες αμφιβολίες στους πολίτες, τόσο
για την τέλεση της ίδιας της παράβασης, όσο και για το ενδεχόμενο να έχει ήδη εξοφληθεί το χρέος, αλλά να μην
μπορούν να το αποδείξουν, αφού μετά από τόσα χρόνια είναι λογικό να μην έχουν κρατήσει τη σχετική απόδειξη
πληρωμής. Επιπλέον, διαπιστώθηκε η αδυναμία του πολίτη να υποβάλει ένσταση κατά της πράξης της παράβασης,
καθώς επίσης και η αδυναμία εξόφλησης του ποσού του προστίμου στο ήμισυ. Ο Συνήγορος του Πολίτη στο
πόρισμα που απηύθυνε στον υπουργό Εσωτερικών, προτείνει: - Τη νομοθετική ρύθμιση της υποχρέωσης των
δήμων για βεβαίωση των προστίμων του Κ.Ο.Κ., εντός τριών ετών από την ημερομηνία της παράβασης και την
κτήση της κλήσης, - την αντικατάσταση του εντύπου της κλήσης με έντυπο το οποίο θα επικολλάται στο όχημα
(αυτοκόλλητο), - τη θέσπιση του δικαιώματος του «παραβάτη» για την καταβολή του ποσού του προστίμου στο
ήμισυ, σε συγκεκριμένο διάστημα μετά την ημερομηνία λήψης της πρώτης ατομικής ειδοποίησης από τον δήμο.
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Η πιο παράξενη...διαθήκη που έχετε ακούσει!
O Wellington Burt ήταν ένας πραγματικός Κροίσος, μέσα στου 10
πλουσιότερους Αμερικανούς της εποχής του.
Αντώνης Ανακέφαλος
Γεννήθηκε στις 26,
Αυγούστου 1831 στην
πόλη της Pike,κοντά στο
Ρότσεστερ, Νέα Υόρκη,και
όταν απεβίωσε το 1919
σε ηλικία 87 ετών στο
Μίσιγκαν των ΗΠΑ,όρισε
ότι η περιουσία του δεν θα
μοιραστεί πριν περάσουν
21 χρόνια από το θάνατο
του τελευταίου εγγονού
του.
Ήταν το ένατο από τα
δεκατρία παιδιά φτωχών
αγροτών απο το Pike της
Νέας Υόρκης.
Στην ηλικία των επτά,
η οικογένειά του μετακόμισε στο
Jackson County του
Μίσιγκαν, όπου ο Wellington και τα αδέλφια του, εργάστηκαν στην
οικογενειακή φάρμα. Κατά τη διάρκεια της ζωής του ο Burt έγινε
ένας επιτυχημένος βιομηχανικός βαρώνος, καθιστώντας τα χρήματα
του σε σίδηρο, ομόλογα, τραπεζικές επενδύσεις, αλλά κυρίως στη
βιομηχανία ξυλείας.
Κατά τη διάρκεια της ζωής του παντρεύτηκε δύο φορές και ήταν
πατέρας επτά παιδιών.
Προς το τέλος της ζωής του, έζησε κοντά σε απομόνωση από τον
έξω κόσμο σε ένα τριώροφο αρχοντικό,μόνο με τους υπαλλήλους
του.
Σύμφωνα με τα Νέα Saginaw,κάποτε ήταν μεταξύ των οκτώ
πλουσιότερων Αμερικανών, με εκατομμύρια δολάρια στην
υλοτόμηση του Saginaw Valley και στη συνέχεια με τα ορυχεία
σιδήρου της Μινεσότα. Διετέλεσε δήμαρχος της Saginaw και
αργότερα γερουσιαστής της Πολιτείας του Μίσιγκαν.
Εκτός από κάποια μικρο εισοδήματα που άφησε στα παιδιά του, η
υπόλοιπη περιουσία του δεσμεύτηκε με αυτό το πολύ περίεργο όρο.
Το τελευταίο του εγγόνι, η Marion Lansill, πέθανε το Νοέμβριο του
1989. Έφτασε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου για να εκπληρωθεί η
διαθήκη.
Οι μακρινοί του απόγονοι είναι 12 και κυμαίνονται από 19 έως
94 ετών, θα μοιραστούν δε την τεράστια περιουσία των 100
εκατομμυρίων δολαρίων και αναμένεται να λάβουν από 3 έως 16 εκ.
δολάρια έκαστος, ανάλογα με τη συγγενική σχέση τους.
Η περίπτωση του Wellington Burt ήταν ένα νομικό δράμα από την
ημέρα που πέθανε,και πολύς κόσμος αναρωτιέται τι του έκαναν τα
παιδιά του για να τον κάνουν να πάρει τέτοιου είδους απόφαση.
Πάντως το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας είναι: Ποτέ μην τσαντίσεις
ένα πλούσιο συγγενή.
Ο Patrick McGraw,ο δικαστής που επβλέπει την διαδικασία, είπε ότι
ήταν μια από τις πιο δύσκολες υποθέσεις της 12-ετής καριέρας του.
“Νομίζω ότι ήταν είδος ενός σοφού γέροντα, το είδος της αλεπούς»,
είπε ο δικαστής McGraw στις τοπικές τηλεοπτικές ειδήσεις. “Και
πραγματικά, πιστεύω ότι ήξερε τι έκανε σε μακροπρόθεσμη βάση”.

Felix Baumgartner ελεύθερη
πτώση από τα 130.000 πόδια!
O πρώτος άνθρωπος που σπάει το φράγμα του ήχου σε ελεύθερη πτώση και
ταχύτερος από τον ήχο
Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2012

Αντώνης Ανακέφαλος

Έγραψε ιστορία ο Felix
Baumgartner. Με 8.000.000
κόσμο οn line και με κομμένη
την ανάσα ο Αυστριακός
έκανε ελεύθερη πτώση από τα
130.000 πόδια!
Έχουμε δει ανθρώπους να
κάνουν πράγματα που σου
κόβουν την ανάσα, αλλά
αυτό που έκανε τελικά ο
Felix Baumgartner, δεν έχει
ξαναγίνει. Ο άνθρωπος με την
βοήθεια ειδικής κάψουλας
ανέβηκε στα 130.000 πόδια
κάνοντας ελεύθερη πτώση.
Ναι καλά διαβάσατε, δεν
κάνουμε πλάκα. Υπήρξε
ένας τρελός με την καλή
έννοια φυσικά που έκανε
αυτό που για όλους τους
άλλους κατοίκους αυτού του
πλανήτη φάνταζε αδύνατο. Το
πρόγραμμα Red Bull Stratos
έδειχνε και ήταν απίστευτα
φιλόδοξο, καθώς ήθελε τον
Φέλιξ να ανεβαίνει στα
120.000 πόδια και να πέφτει
στο κενό.
Και μόνο στο άκουσμα
το πρώτο πράγμα που
σκεφτόσουν εκτός από το θα
πρέπει να είναι τρελός, ήταν
πως δύσκολα θα καταφέρει
να την βγάλει καθαρή. Και
όπως το πήδημα του αιώνα
έγινε πραγματικότητα, με τον
Αυστριακό να ανεβαίνει ακόμα πιο ψηλά και να φτάνει τα 130.000 πόδια (39.000 μέτρα), σπάζοντας όλα
τα ρεκόρ, καθώς είχε φτάσει πλέον στην στρατόσφαιρα, ξεπερνώντας την ατμόσφαιρα της γης.
Ξεπέρασε το ρεκόρ του άλματος από το μεγαλύτερο ύψος, με το προηγούμενο να είναι αυτό του Τζο
Κίτλινγκερ από το 1960, όταν είχε κάνει ελεύθερη πτώση από τα 31.333 μέτρα. Ο Φέλιξ επίσης έσπασε
το ρεκόρ ταχύτητας φτάνοντας μέχρι και τα 1173 χιλιόμετρα την ώρα, ξεπερνώντας το φράγμα του
ήχου!!! Ενώ δικό του είναι και το ρεκόρ για την υψηλότερη επανδρωμένη πτήση με αερόστατο.
Η πτώση του κράτησε μόλις 4 λεπτά πριν ανοίξει το αλεξίπτωτο ενώ το ανέβασμά του στην
στρατόσφαιρα, διήρκεσε περισσότερο από 2 ώρες. Την προσπάθεια του Φέλιξ έφτασαν να
παρακολουθούν μέσω του you tube πάνω από 8.000.000 χρήστες, ενώ θυμίζουμε πως η πτώση ήταν σε
συνεργασία της Red Bull με την NASA.
Πριν την πτώση είχε αφαιρεθεί από τον οργανισμό του Αυστριακού
το άζωτο, ενώ όσοι είδαν όλη αυτή την προσπάθεια, δύσκολα θα
ξεχάσουν το πως ζούσε η μάνα του όλο αυτό το απίστευτο εγχείρημα
του γιου της, με τις 2.5 ώρες και κυρίως τα 4 λεπτά πριν ανοίξει το
αλεξίπτωτο να φαίνεται μια ολόκληρη αιωνιότητα.
Το όνομα του Felix Baumgartner θα γραφτεί δικαίως με χρυσά
γράμματα στην ιστορία, μιας και μιλάμε για ένα εντυπωσιακό
επίτευγμα που θα θυμούνται γενιές και γενιές και δείχνει με τον
πλέον ξεκάθαρο τρόπο πως ο άνθρωπος δεν έχει κανένα όριο.
O Φέλιξ είδε τη Γη από 39000 μέτρα ύψος. Και όπως ο ίδιος δήλωσε
δευτερόλεπτα πριν τη βουτιά του στο κενό, «μερικές φορές πρέπει
να ανεβείς πολύ ψηλά για να καταλάβεις πόσο μικρός είσαι».
Ο Αυστριακός πιλότος-αλεξιπτωτιστής, έσπασε το ρεκόρ που
αφορούσε το ύψος που έφτασε ποτέ επανδρωμένο αερόστατο όπως
και το ρεκόρ ταχύτητας ελεύθερης πτώσης αφού ξεπέρασε τα 700
μίλια ανά ώρα (το όριο ήταν τα 690μαο ενώ το προηγούμενο ρεκόρ
ήταν στα 610).
Το ρεκόρ του Τζον Κίττινγκερ όμως, ο οποίος το 1960 πήδηξε
σε άλμα ελεύθερης πτώσης από τα 31 χιλιόμετρα με διάρκεια
4 λεπτών και 31 δευτερολέπτων, έμεινε άθιχτο. Το αλεξίπτωτο
του Αυστριακού ιπτάμενου ήρωα, άνοιξε 1 λεπτό πριν την
προγραμματισμένη ώρα αναδίπλωσης του, κοντά στα 4 λεπτά και
15 δεύτερα. Ίσως μια πράξη σεβασμού στον Κίττινγκερ, ο οποίος να
σημειώσουμε ήταν ο μόνος άνθρωπος που είχε επικοινωνία με τον
Φέλιξ την ώρα της πτήσης αλλά και της πτώσης!
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ΠΕΝΘΗ

ΚΑΟΥΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
1923-2012
Πέθανε στις 29 Αυγούστου 2012 στις 6 Σεπτεμβρίου 2012 και η
ταφή του έγινε στο Burnaby.
στο Βανκούβερ ο ΑΝΔΡΕΑΣ
Η σύζυγός του Μαρία και η
ΚΑΟΥΚΗΣ. Το τρισάγιο έγινε
κόρη του Ρεγκίνα, ευχαριστούν
στις 5 Σεπτεμβρίου 2012 στον
όλους όσους συμπαρασταθήκανε
Ι.Ν. των Αγίων Νικολάουστο βαθύ πένθος της οικογεΔημητρίου. Η κηδεία του έγινε
νείας.

ANNOUNCEMENT
St. George’s Greek Orthodox Cathedral
Philoptochos Ladies Society

ΕΛΕΝΗ BRYSON
1920-2012
Πεθανε στο Βανκουβερ η Ελενη
Bryson συζηγος Αrchibald
Bryson το γενος Κουρη και
Σταυρουλας Κουρακου στις 7
Σεπτεμβριου του 2012
Αφησε συγγενεις τα ανηψια της
Νικη Βλαχια, Βασιλη Βλαχια,
Κωσταντινο Βλαχια, Κατινα
(Βλαχια) Dickson, Ron Dickson,
Alexia Dickson και Alexandros Dickson. Το 40ημερο
Μνημοσυνο ετελεσθη στις 14
Οκτωμβριου 2012 στον ιερο ναο
Αγιου Κωνσταντινου και Ελενης
του Surrey.

WELCOMES ALL to the following events:
November 3

Fall Luncheon 12:00PM Upper Hall

November 12 General Meeting and elections
7:30PM Upper Hall
November 25

Bake and Craft Sale
12:00PM Main Hall

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
1935-2012
Πέθανε στις 16 Οκτωβρίου
2012 στο Βανκούβερ η ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ.

στον αδελφότης Νίκο (Γιώτα)
σε όλους τους συγγενείς και
φίλους, ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.
Η ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ήταν η Μασκότ της παροικίας
μας. Ήταν πανταχού παρούσα,
σ’όλες τις εκδηλώσεις

FOR SALE
2 burial plots (side by side) for sale at Forest Lawn
Memorial Park (Ascension Section) Hellenic section
3789 Royal Oak Avenue
Burnaby, British Columbia
Asking $15,000.00 for each plot
Πωλούνται δυο κενοτάφια το ένα δίπλα στο άλλο
στην ελληνική τοποθεσία στο Μπούρναμπη
Please contact Maria Ursu @
778 389 0452 or 604 513 1811

In Memory of Connie Leger

HOPE TO SEE YOU ALL THERE.

In Memory of Athina Dritsas
From the bottom of our hearts, thank you to all of you that have supported our family during this very difficult time. We thank you for
your thoughts and prayers, for your kind words, the beautiful flowers, donations to the Cancer Agency and most importantly for your
love and support. A special thanks to all of you that attended Athina’s
Prayer and Funeral Services, we were truly amazed by the close to
2000 attendees that came out to honor and pay their respects to our
precious wife and mother. We already knew what an amazing soul she
was – she showed us every single day through her guidance, patience,
devotion and love. But knowing that she touched the lives of so many
other people in her short time here was a true testament to what an
incredible person she was. We take comfort in knowing that her spirit
and memory will live in so many hearts forever.
If you would like to view or sign Athina’s Online Guest Book, please
visit www.legacy.com and select Obituaries and Guest Books.
With our sincere appreciation,
Bill, Michael and Marisa Dritsas

Κοινοτήτων, Φιλοπτώχων, και
οργανώσεων. Μάλιστα είχε
ιδρύσει τον παιδικό σύλλογο
στο Βανκούβερ. Πρόσφερε τις
υπηρεσίες της για πολλά χρόνια
στο σύλλογο Μεσσηνίων Β.Κ.,
η ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
θα λείψει σε όλους μας.

Το τρισάγιο έγινε στις 23
Οκτωβρίου 2012, στον Ι.Ν.του
Αγίου Γεωργίου, η κηδεία
της έγινε στις 24 Οκτωβρίου
2012 και η ταφή της έγινε
στο κοιμητήριο Forest Lawn
Burnaby.
Στις αδελφές της Αλεξάνδρα
(Μιχάλης), Τούλα (Λευτέρης),
Τασία (Κων/νος), Ελένη (Νίκος),

Funeral-Director: Tony Hicks
Manager-Director: Norman Yates
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GRANDPA J’S
SEASONING

Óôéò Ìðñéæüëåò, óôá ÐïõëåñéêÜ
êáé óôá ØÜñéá.
Äßíåé ìéá áñùìáôéêÞ ãåýóç.
Åßíáé öôéáãìÝíï áðü Ýìðåéñá
åëëçíéêÜ ÷Ýñéá.
Èá ôï âñåßôå óôïõò
áíôéðñïóþðïõò ìáò:
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Θρίαμβος του Ολυμπιακού στη Γαλλία
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012
Σπουδαία νίκη για τον Ολυμπιακό στο Τσάμπιονς
Λιγκ. Η ομάδα του Ζαρντίμ ανέτρεψε τα δεδομένα
και το σκορ και έφτασε στο 2-1 επί της Μονπελιέ
με γκολ που πέτυχε στο πρώτο λεπτό των
καθυστερήσεων ο Κώστας Μήτρογλου.
Ο Ολυμπιακός πήρε έτσι τους πρώτους του
βαθμούς στον όμιλο και άφησε πίσω στη
βαθμολογία τη Μονπελιέ. Οπως και την περασμένη
σεζόν, έτσι και τώρα οι έλληνες ποδοσφαιριστές
εξασφάλισαν το «διπλό» προς το τέλος του ματς.

ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ

ÊÅÁÔÁ-ÐÏÕËÅÑÉÊÁ
ΚΡΕΑΤΑ
ÖÑÅÓÊÁ & ÊÁÔÅØÕÃÌÅÍÁ

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, λοιπόν, ο
Αμπντούν ξέφυγε από δεξιά, έβγαλε τη σέντρα και
ο Μήτρογλου με πλασέ από κοντά σημείωσε το
1-2.
Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός πέρασε δύσκολες
στιγμές, καθώς η Μονπελιέ διατήρησε την
πρωτοβουλία στις κινήσεις και μάλιστα
προηγήθηκε στο σκορ. Το 1-0 έγινε στο 49’ με
δυνατό σουτ του Σαρμπονιέ. Ωστόσο, ο Ζαρντίμ
έκανε αλλαγές(λόγω τραυματισμού βγήκε ο
Τζιμπούρ και πέρασε ο Μήτρογλου), ο Αμπντούν
βοήθησε πολύ , ενώ όλοι οι παίκτες κυνήγησαν το
θετικό αποτέλεσμα.
Στο 54’ ο Φουστέρ από κοντά έστειλε κεφαλιά
άουτ, ενώ το 1-1 ήρθε στο 72’ με σουτ του
Τοροσίδη από το ύψος της μικρής περιοχής. Σε
εκείνο το σημείο ο Ολυμπιακός πήρε τον ...αέρα
των Γάλλων και λίγο μετά έβαλε και το γκολ του
θριάμβου.
Στο άλλο ματς του ομίλου, η Σάλκε έφτασε σε σημαντική επιτυχία (2-0) στο Λονδίνο απέναντι στην Αρσεναλ. Τα
γκολ ήρθαν από τους Χούντελααρ (76’ ) και Αφελάι (86’).
Τώρα, ο Ολυμπιακός αγγίζει την τρίτη θέση και μπορεί να διεκδικήσει και πρόκριση στην επόμενη φάση του
Τσάμπιονς Λιγκ.
Η βαθμολογία του ομίλου: Σάλκε 7, Αρσεναλ 6, Ολυμπιακός 3, Μονπελιέ 1.
Διαιτητής: Ορσάτο (Ιταλία).
Κίτρινες: Φουστέρ, Χολέμπας, Χίλτον, Κοντρέρας, Καμαρά.
Μονπελιέ: Πιονέ, Μ’ Μπιβά, Χίλτον, Μπεντιμό, Σταμπουλί, Καμπελά, Μπελχαντά, Σαϊ (85’ Μαρβό), Ουτάκα,
Μουνιέ (61’ Εστράδα), Σαρμπονιέ(68’ Καμαρά).
Ολυμπιακός: Κάρολ, Τοροσίδης, Χολέμπας, Μανωλάς, Κοντρέρας, Μοντέστο, Γκρέκο (60’ Αμπντούν), Μασάντο,
Φουστέρ (87’ Λυκογιάννης), Μανιάτης, Τζιμπούρ (69’ Μήτρογλου).

ÄÉÁÈÅÔÏÕÌÅ ÏËÁ TA ÅÉÄÇ ÄÉÁÔÑÏÖÇÓ
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