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Της Συρίας…στη G20,Ρώσοι σε Κάμερον
Και τι είναι η Βρετανία; Ένα νησάκι που
ενδιαφέρει μόνο τον Αμπράμοβιτς
«Και τι είναι η Βρετανία; Ένα μικρό νησί που κανείς δεν του δίνει σημασία εκτός από τους ολιγάρχες
που έχουν αγοράσει την Τσέλσι», φέρεται να είπε ο εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο
της G20 στην Αγία Πετρούπολη, όταν τα λαμπερά φώτα από τα μίντια έσβησαν και βγήκαν τα μαχαίρια...
Το καρφί του εκπροσώπου αφορούσε στον Ρώσο μεγιστάνα Αμπράμοβιτς ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της
βρετανικής ομάδας Τσέλσι.

Στο Τόκιο οι
Ολυμπιακοί
Αγώνες 2020
“Άκυρο” ξανά για
την Κωνσταντινούπολη

Σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον δεν απάντησε στην
προσβολή σεβόμενος την ρωσική φιλοξενία. Πάντως Ρώσοι αξιωματούχοι κατηγορηματικά αρνήθηκαν
ότι έγιναν οι παραπάνω παρατηρήσεις- που αποδίδονται στον επίσημο εκπρόσωπο του Βλαντιμίρ
Πούτιν, Ντιμίτρι Πεσκοβ.
Πηγή από τη Downing Street ανέφερε ότι η Ρωσία, ως οικοδεσπότης των επισκεπτών από τις
ισχυρότερες χώρες του κόσμου θα πρέπει να διευκρινήσει τα σχόλια που έγιναν “ιδιαίτερα σε μια G20
όπου υπερισχύει η βρετανική ατζέντα με κυρίαρχα θέματα τους φόρους και το εμπόριο.
Βρετανός διπλωμάτης από τη μεριά του σχολίασε ότι βρετανική οικονομία είναι ισχυρότερη από αυτή
της Ρωσίας.
Μπορεί στις φωτογραφίες να δείχνουν όλοι χαμογελαστοί και ευγενικοί αλλά όταν οι κάμερες και τα
μικρόφωνα έσβησαν, στη Σύνοδο Κορυφής της G20 βρήκαν… μαχαίρια! Αφορμή, φυσικά, η Συρία.
Λένε πως η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκκαλα τσακίζει. Αυτό λοιπόν έγινε και στην Αγία
Πετρούπολη. Είχε φανεί το κλίμα από το… πρωί! Το ψυχροπολεμικό κλίμα κατά την άφιξη Ομπάμα, η
αμήχανη χειραψία και η στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος εξοστρακίστηκε τρεις θέσεις μακριά από τον
Ρώσο ομόλογό του!

To Τόκιο θα διοργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες
του 2020. Η Κωνσταντινούπολη ήταν ανάμεσα στα
“φαβορί”, όμως τελικά δεν άκουσε το όνομά της στην
ανακοίνωση.Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Ζίνζο Άμπε,
σχετικά με τη ραδιενεργό μόλυνση είπε πως είναι “υπό
έλεγχο”, τονίζοντας:
“Επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω η κατάσταση είναι
υπό έλεγχο. Δε θα προκαλέσει κάποια ζημιά στο Τόκιο”
Είναι η δεύτερη φορά (η πρώτη ήταν το 1964) που η
συγκεκριμένη πόλη θα φιλοξενήσει τη μεγαλύτερη
γιορτή του αθλητισμού. Ήταν από την αρχή το μεγάλο
φαβορί για την ανάληψη της διοργάνωσης και τελικά
έλαβε τις περισσότερες ψήφους από τα μέλη της ΔΟΕ
στη σύνοδο που έγινε στο Μπουένος Άιρες.

Παρά το γεγονός ότι είχε έτοιμο το 80% των
εγκαταστάσεων η Μαδρίτη ήταν η πρώτη από την
τριάδα που αποκλείστηκε κι έμειναν το Τόκιο και η
Κωνσταντινούπολη. Στη δεύτερη ψηφοφορία-ξαφνικό
Και φυσικά ο… πόλεμος νεύρων από τον Αμερικανό πρόεδρο, που καθυστέρησε μισή ώρα να φτάσει στο θάνατο η τουρκική πρωτεύουσα συγκέντρωσε 49 ψήφους
γεύμα.
έναντι 45 της Μαδρίτης.
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δε δίστασε να χαρακτηρίσει ψεύτη τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζον Κέρι.
Τον κατηγόρησε πως είπε ψέματα για την ανάμειξη της αλ Κάιντα στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας.
«Λένε ωραία ψέματα, φυσικά. Παρακολούθησα τις συνεδριάσεις του Κογκρέσου. Ένας γερουσιαστής
ρώτησε τον Κέρι αν η Αλ Κάινταβρίσκεται στη Συρία και εκείνος λέει: Όχι, σας δηλώνω υπεύθυνα
πως όχι», είπε ο Ρώσος πρόεδρος σημειώνοντας ότι οι δηλώσεις αυτές «τον ξάφνιασαν και τον
δυσαρέστησαν».

Το Τόκιο έχει πληθυσμό 13.230.000 κατοίκους, έκταση
2.188 τ.χλμ. και βρίσκεται στο κεντρικό νησί της χώρας
Χόνσου. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός είναι 2,6 δισ.
ευρώ, ενώ στα 6,3 δισ. ευρώ ανέρχεται το εκτιμώμενο
κόστος κατασκευών και ανακατασκευών. Η ιαπωνική
πρωτεύουσα, είχε θέσει υποψηφιότητα και για τους
Ως «παράλογη» απέρριψε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ τη δήλωση Πούτιν για τον Τζον Κέρι.
«Όπως γνωρίζετε όλοι, ο υπουργός είναι ένας παρασημοφορημένος βετεράνος πολέμου. Τον έχουν βάλει Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016.
στο στόχαστρο με κάτι περισσότερο από λέξεις», σχολίασε η Τζεν Ψάκι, αναφερόμενη στη θητεία του
Κέρι στο Βιετνάμ.
«Για αυτό δεν χάνει τον ύπνο του για ένα τέτοιο παράλογο σχόλιο που βασίστηκε σε μια ανακριβή
παράθεση» των λεγομένων του, πρόσθεσε.

(Συνέχεια στη σελίδα 2)

Για την Κωνσταντινούπολη, ήταν η τρίτη αποτυχημένη
προσπάθεια μετά από αυτές του 2000 και 2008, όπως
και για την Μαδρίτη που είχε επιχειρήσει το 2012 και το
2016, αλλά και πολύ παλαιότερα το 1972.
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ακριβώς πάνω από το κατάστημα,
που ειδικεύεται στο εμπόριο
εξωτικών ζώων και ερπετών. Ήταν
γύρω στις 6:30 τοπική ώρα όταν η
αστυνομία κλήθηκε να μεταβεί στο
διαμέρισμα, όπου εντόπισε νεκρά
τα δύο παιδιά, ανακοίνωσε η τοπική
αρχή σύμφωνα με το newsbeast.

ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ

Σύμφωνα με την προκαταρκτική
έρευνα, ένα εξωτικό φίδι
δραπέτευσε κατά τη διάρκεια
της νύχτας και πέρασε μέσω του
συστήματος εξαερισμού στο
διαμέρισμα, ανέφερε η έκθεση της
αστυνομίας. Σε αυτό το στάδιο της
έρευνας, η αστυνομία πιστεύει ότι
τα δύο αγόρια στραγγαλίστηκαν
από το φίδι. Εκπρόσωπος της
αστυνομίας δεν θέλησε όμως
να αποκαλύψει εάν τα σημάδια
στραγγαλισμού στα δυο παιδιά,
ήταν ορατά, ούτε διευκρίνισε το
μέγεθος του ερπετού.

(Cont. from Page -1)

ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ

Με δύο υπουργούς σε έλκει προς
σφυρί το σπίτι μηνύματά του,
Harper κατέστησε σαφές ότι
μια στρατιωτική επέμβαση είναι

απαραίτητη κατά της Συρίας?
Και ότι οι χώρες θα πρέπει να
ορίσει αμετάκλητα στόχους για
τη μείωση των χρεών τους, όπως
ο Καναδάς κάνει τώρα.
Στη Συρία, ένα ζήτημα στα
χείλη όλων, αν και δεν είναι
στην ατζέντα της συνόδου
κορυφής, υπουργός Εξωτερικών
John Baird δήλωσε την Πέμπτη
υπήρξε μικρή προοπτική κοινό
έδαφος με όλα τα κράτη της
G20. Αυτό συμβαίνει παρά την
προσθήκη μιας συνάντησης
των περίπου εννέα υπουργούς
Εξωτερικών αυτή την εβδομάδα.

Πύθωνας έπνιξε δύο παιδιά
στο Campbellton
Ένας πύθωνας διέφυγε από pet shop
και σκότωσε δύο παιδιά ηλικίας 5
και 7 ετών στον ύπνο τους,τον5year-old Noah Barthe και 7-year-old
Connor Barthe,.τα ξημερώματα
της Δευτέρας 5 Αυγουστου στο

Campbellton του New Brunswick,
ανακοίνωσε η βασιλική καναδική
αστυνομία (RCMP).
Τα δύο αγόρια κοιμόταν μαζί
με ένα φίλο τους, σε δωμάτιο
διαμερίσματος στον δεύτερο όροφο,
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Πάντως ερευνητές και ειδικοί
εμπειρογνώμονες ήταν πολύ
προσεκτικοί στις δηλώσεις τους και
αναμένουν πρώτα τα αποτελέσματα
της αυτοψίας «στα σώματα των δύο
αγοριών» που θα γίνει την Τρίτη.

Harper σταθερή θέση
διακύβευμα για τη Συρία, την
εξόφληση του χρέους
Ο πρωθυπουργός Στίβεν
Χάρπερ κέρδισε μια σταθερή
θέση σε δύο αμφιλεγόμενα
ζητήματα στη σύνοδο κορυφής
της G20 του τρέχοντος έτους,
με μικρή ελπίδα επίτευξη
ευρύτερης συναίνεσης με τους
συναδέλφους τους ηγέτες του σε
κάθε μέτωπο.
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Μεταξύ των ειδικών, επικρατεί
σκεπτικισμός, καθώς το φαινόμενο
ένα ερπετό να επιτεθεί σε δυο
αγόρια στον ύπνο τους και να τα
πνίξει, θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο.

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

Ο Ντείβιντ Ροντρίγκεζ, διευθυντής
του Μουσείου Ζώων στο Μόντρεαλ,
εξέφρασε αμφιβολίες μιλώντας
στο Ράδιο Καναδά. Είναι δύσκολο
να το πιστέψει κανείς, αυτό το
είδος του ατυχήματος θα ήταν μια
μεμονωμένη, ιδιαίτερη και πολύ
απίθανη περίπτωση.

The OPINION=ÃÍÙÌÇ, Welcomes letters to
Editor. However the opinions expressed are not
necesserily those of the Editor.

Ο εμπειρογνώμονας σημείωσε ότι
ο πύθωνας είναι ένα ερπετό που
δαγκώνει για να υπερασπιστεί τον
εαυτό του και στραγγαλίζει το
θήραμά του, μόνο για να τραφεί.

Letters must not exceed 450 words and edited or
rejected for legality and good taste.

Από την πλευρά της η δημοτική
αρχή της μικρής πόλης των
7000 κατοίκων, φαίνεται ότι
ενστερνίζεται την αστυνομική
έρευνα, με τον αναπληρωτή
δήμαρχο να δηλώνει ότι ο νόμος
που επιτρέπει το εμπόριο τέτοιων
ζώων είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να
αναθεωρηθεί.
Tα αδελφάκια να παίζουν με τα
φίδια πριν τα πνίξει ο πύθωνας

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».

Letters must include name, address, and day time
telephone number for verification.

Η μητέρα τους ανάρτησε τις
φωτογραφίες στο facebok
Η τραγική ιστορία του
πύθωνα που έπνιξε τα δύο
αδελφάκια,συγκλονίζει και εγείρει
ερωτήματα σχετικά με το ποιος
ευθύνεται για τον θάνατό τους.
Τις τελευταίες ώρες κάνουν τον
γύρο του Διαδικτύου φωτογραφίες
των δύο παιδιών ηλικίας 4 και 6
ετών στις οποίες τα δύο αγοράκια
απεικονίζονται να καθαρίζουν το
κλουβί του ζώου που τους πήρε τη
ζωή μαζί με τον γείτονά τους και γιό
του ιδιοκτήτη του πύθωνα.
Ο πύθωνας διέφυγε από το pet shop
του εν λόγω άνδρα.

ακριβώς πάνω από το κατάστημα,
που ειδικεύεται στο εμπόριο
εξωτικών ζώων και ερπετών.

Τα δύο αγόρια κοιμόντουσαν στο
σπίτι του φίλου τους, σε δωμάτιο
διαμερίσματος στον δεύτερο όροφο,

Σύμφωνα με πληροφορίες τα
παιδιά λάτρευαν τα ζώα και κυρίως
τα φίδια που είχε ο μπαμπάς του
καλύτερού τους φίλου…

Σύμφωνα με την προκαταρκτική
έρευνα, ο πύθωνας δραπέτευσε κατά
τη διάρκεια της νύχτας και πέρασε
μέσω του συστήματος εξαερισμού
στο διαμέρισμα στραγγαλίζοντας τα
ααδελφάκιαστον ύπνο τους.
Στις παρακάτω φωτογραφίες τις
οποίες ανάρτησε στο Facebook η
μητέρα των παιδιών,τα αδικοχαμένα
αγοράκια εμφανίζονται να
καθαρίζουν τα κλουβιά των φιδιών
στο κατάστημα με τα ερπετά.

ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò
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Eυχαριστίες προς τον Έλληνα Πρόξενο,
Νικόλαο Πλεξίδα, στο Ντίσελντορφ
Αντώνης Ανακέφαλος

Θα ήθελα να εκφράσω τις
ευχαριστίες μου προς τον
Έλληνα Πρόξενο,Νικόλαο
Πλεξίδα, της Γερμανικής
πόλης του Ντίσελντορφ
και τους υπαλλήλους
του προξενείου οι οποίοι
κατέβαλαν κάθε δυνατή
προσπάθεια ώστε να
παραλάβω τα διαβατήρια
πριν την αναχώρησή μας
στην Ελλάδα.

εθνικές μας θέσεις.

Από εκεί και πέρα, σε
καμία περίπτωση δεν
πρέπει να ξεχνάμε το
γεγονός ότι η ελληνική
κυβέρνηση (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ)
κλείνει προξενεία για
να μειώσει τα έξοδα
του ελληνικού κράτους
με αποτέλεσμα να
ταλαιπωρούνται χιλιάδες
συμπατριώτες μας
σε διάφορα μέρη του
κόσμου αλλά και να μην
προωθούνται οι ελληνικές

Όσο αφορά τον Έλληνα πρέσβη στο Βερολίνο,ακόμη να απαντήσει στο e-mail που του είχα
αποστείλει. Καλά ξυπνητούρια κύριε πρέσβη.
Πάμε και στο Υπουργείο Εξωτερικών όπου μετά από μία εβδομάδα ζήτησε να τους
ενημερώσω για το δικό μου πρόβλημα. Μια εβδομάδα καθυστέρηση για τα ελληνικά
δεδομένα θεωρώ ότι είναι μια άμεση και γρήγορη απάντηση!!!
Κύριοι της κυβέρνησης αλλά και των συναφών υπουργείων βρείτε τρόπους να λύσετε πρώτα
τα θέματα των Ελλήνων υπηκόων και των ελληνικών συμφερόντων και όχι πρώτα τους
ξένους με τα ξένα συμφέροντα.
Επί τη ευκαιρία,εάν οι Γερμανοί και οι ξένες τράπεζες δεν θέλουν να μας δίνουν λεφτά, ας
μην μας δώσουν και να μας διώξουν από την Ε.Ε.. Αλλά ακόμη και η γιαγιά μου ξέρει, πώς
τα συμφέροντα τόσο των Γερμανών όσο και των άλλων διεθνών τραπεζών είναι να μην μας
διώξουν. Γιατί άραγε; Γιατί μας θέλουν εντός Ευρωζώνης χρεωμένους και πτωχευμένους; Αν
γνωρίζει ο ανίκανος πρωθυπουργός, μαζί με τον άλλον τον ευτραφή, που συγκυβερνούν, ας
μας απαντήσουν.
Από την άλλη πλευρά μην μου πείτε ότι οι ξένοι το κάνουν με την καλή τους την καρδιά….
Πρώτα οι Έλληνες υπήκοοι, ο λαός μας και τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και στην
συνέχεια εάν υπάρχουν περίσσια χρήματα θα τα κάνουμε έμβασμα προς τις ξένες τράπεζες.
Και να πείτε στον ανίκανο πρωθυπουργό και στον ευτραφή συνάδελφό του ότι τα ελληνικά
κοιτάσματα πετρελαίου είναι Ελληνικά και όχι Ευρωπαϊκά.
Τελειώνοντας το κείμενο μου, όπως ακριβώς άρχισα, ευχαριστώ πολύ τον πρόξενο του
Ντίσελντορφ κύριο Νικόλαο Πλεξίδα και τους συνεργάτες του που κατάφερα να έχω τα
διαβατήρια μια μέρα πριν ταξιδέψω οδικός για την Ελλάδα ώστε να βαφτίσω το παιδί μου 10
μηνών βρέφος.
Εύχομαι με πολύ αγάπη σύντομα η πατρίδα μας να ανακάμψει δείχνοντας τον σωστό δρόμο
και στα άλλα έθνη.

Ο Ελληνισμός της Κολωνίας αποχαιρέτησε
τον τελευταίο του Γενικό Πρόξενο
Ο Νικόλαος Πλεξίδας όμως μετετετέθει Πρέσβης της Ελλάδος στην Σλοβακία και ο
διπλωμάτης-καλός άνθρωπος θα τους λείψει.
Το ανωτέρω γράμμα ευχαριστιών του ΑΠΛΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ δεν είναι καθόλου
τυχαίο
Η Ελληνική Ομογένεια του Βανκούβερ είχε την τύχη να γνωρίσει και αυτή αυτόν
τον ΣΕΜΝΟ ΥΠΗΡΕΤΗ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και συνηγορεί με τα λεχθέντα.

Ο Bill Vander Zalm αποκαλύπτει...
Ο Wilhelmus Nicholaas Theodore Marie “Bill” Vander Zalm (γεννηθείς 29η
Μαΐου του 1934),για όσους δεν τον θυμάστε, είναι πολιτικός και επιχειρηματίας
στο British Columbia στον Καναδά . Ήταν ο 28ος πρωθυπουργός της British
Columbia 1986-1991. Ο Bill Vander Zalm απέστειλε την ακόλουθη επιστολή
προς δεκάδες πολιτικούς σε όλη την Βρετανική Κολομβία (British Columbia)
και το υπόλοιπο του Καναδά.
ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ:
Μας λένε ότι η «υπερθέρμανση
του πλανήτη», βολικά ονομάζεται
“Κλιματική Αλλαγή”,και αποτελεί
απειλή για τη γεωργία και, επομένως,
ένα θέμα εθνικής ασφάλειας. Ως
ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ό, τι κάνουν
για την καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής, μένουν εκτός του δημόσιου
τομέα.
Για πολλά χρόνια, οι άνθρωποι έχουν παρατηρήσει τα λεγόμενα, “Con-Trails”
(“ίχνη συμπύκνωσης ατμού” που αφήνει o κινητήρας του αεροσκάφους),
αλλά διαφορετικά από τα contrails που συνηθίζαμε να βλέπουμε.
Αντί να διαλύεται γρήγορα, εξαπλώνεται και παραμένει στην ατμόσφαιρα
για παρατεταμένη περίοδο, αν και πολλά από αυτά, διασταυρώνονται,
προκαλώντας ένα πιο θολό ουρανό. Στο Pacific Northwest, που συχνά
υφίσταται συννεφιά, τα αποδεικτικά στοιχεία δεν είναι πάντα ορατά, αλλά
πολλοί άνθρωποι εδώ, όπως και αλλού, αναφέρονται στο σύννεφο που
σχηματίζουν τα μονοπάτια που αποκαλούνται «Chem-Trails”, και δεν είναι
μονοπάτια που προκαλούνται από τη συμπύκνωση του νερού, αλλά μονοπάτια
γεμάτα τοξικά ουσίες για την καταπολέμηση δήθεν της υπερθέρμανσης του
πλανήτη.
Στους κυβερνητικούς κύκλους αναφέρεται ως “Γεωμηχανική”, είναι το
σύστημα χειρισμού των καιρικών συνθηκών στη γη. Τρομακτικά πράγματα,
ειδικά αν λάβουμε υπόψη τις τεράστιες δυνατότητες της τεχνολογίας HAARP.
Για τους σκοπούς της υποβολής μας, να αναζητήσουν πληροφορίες, η Γεωμηχανική και οι χημικές ουρές ορίζονται ως ένα στρατιωτικό-βιομηχανικό
πρόγραμμα συνεργασίας με ιδιωτικές εταιρείες και ενδεχομένως μεγάλους
προμηθευτές καυσίμων και τις αεροπορικές εταιρείες, όπου τα αεροπλάνα
ψεκάζουν τα σωματίδια στην ατμόσφαιρα που ούτως η αλλιώς δεν ήταν πρίν
εκεί.
Μπορεί να φαίνεται «τραβηγμένο» σε κάποιους, αλλά πρόσφατα
ανακαλύψαμε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος μπορεί να δει ένα ανθρώπινο
πρόσωπο στο έδαφος, από τα 10.000 πόδια επάνω, ότι η κυβέρνηση μπορεί να
παρακολουθεί κάθε τηλεφώνημα που κάνουμε και κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που στέλνουμε, και ένας τρομοκράτης μπορεί να πυροδοτήσει
μια βόμβα, χρησιμοποιώντας ένα κινητό τηλέφωνο από μίλια μακριά.
Τα χημικά μονοπάτια αποτελούνται από μικροσκοπικά σωματίδια με πολύ
βλαβερές τοξίνες, απο αλουμίνιο και βάριο. Οι τοξίνες που εισπνέετε,
δηλητηριάζουν το νερό μας και σκοτώνουν το έδαφος. Μπορούμε να
αποφύγουμε τον καρκίνο που προκαλεί το παθητικό κάπνισμα, αλλά δεν
υπάρχει κανένας τρόπος να αποφευχθούν τα πολύ πιο τοξικά σωματίδια,
που πέφτουν από τον ουρανό. Ήδη ασθένειες όπως ο καρκίνος, η νόσος
Αλτσχάιμερ, Lou Gehrichs, Huntingtons, Πάρκινσον, αυτισμός και οι
ασθένειες των οστών είναι στο υψηλότερο επίπεδο όσο ποτέ άλλοτε, τα οποία
θα μπορούσαν να συνδέονται άμεσα με το αλουμίνιο.
Κάθε φορά που ο άνθρωπος χειρίζεται τη φύση, είτε πρόκειται για το κέρδος
ή την πολιτική, το κόστος και οι συνέπειες είναι τρομακτικές. Γεγονότα όπως
οι τυφώνες στην Ανατολή, οι ανεμοστρόβιλοι στην Mid-West, οι πλημμύρες
στο Τορόντο, η άνευ προηγουμένου πλημμύρες στο Κάλγκαρι, η απώλεια
των εκατομμυρίων δένδρων π.Χ. λόγω μιας επιδημίας απο το σκαθάρι του
πεύκου, όλα θα αποδοθούν στη “Μητέρα Φύση “και την αλλαγή του κλίματος
και όχι σε μια αναφορά της γεωμηχανικής.
Θα ήθελα να συστήσω ιδιαίτερα ότι όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες,
ελέγξτε το διαδίκτυο για τον γνωστό Νευροχειρούργο Δρ Russell L. Blaylock που μας λέει για την Κοινωνική Μηχανική από τους ελιτιστές, που
χρηματοδοτούνται από τα ιδρύματα “Ροκφέλερ”, τη Ford και Carnegie.
Σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιεύθηκαν από την Εθνική Ακαδημία
Επιστημών, η CIA χρηματοδοτεί μια επιστημονική μελέτη για να προσδιορίσει
τη σκοπιμότητα της μεταβολής του κλίματος του πλανήτη, προκειμένου να
εξορκίσει την αλλαγή του κλίματος. Όταν μια κυβερνητική υπηρεσία κάνει
μια μελέτη, θα μπορούσαν κάλλιστα να δικαιολογήσουν τις δραστηριότητες
που έχουν ήδη στο παιχνίδι.
Καμία τέτοια δραστηριότητα, όπως ψεκάζοντας την ατμόσφαιρα με τοξικές
χημικές ουσίες δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεση
της κυβέρνησης, Ομοσπονδίας, κράτους ή επαρχείας και χωρίς μια λεπτομερή
συμφωνία που διέπει χρόνους, τόπους και υλικά που χρησιμοποιούνται. Η
κυβέρνηση του Maui, στη Χαβάη εξετάζει τώρα ένα διάταγμα (νόμο) που
απαγορεύει την κυκλοφορία των αερολυμάτων και άλλα σωματίδια στην
ατμόσφαιρα χωρίς την ενημέρωση και τη συγκατάθεση του λαού της Maui.
Καμία ομοσπονδία, ούτε κράτος ή Επαρχιακή κυβέρνηση έχει ανακοινώσει
ποτέ ένα τέτοιο «πρόγραμμα ελέγχου του κλίματος» ούτε αρνήθηκε ότι
υπήρχε.
Γνωρίζω ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εξορθολογισμού σε περίπλοκα
προβλήματα θα χαρακτηριστεί, από τους ελιτιστές και αυτούς που ελέγχουν,ως
θεωρίες συνωμοσίας, και μερικές θα είναι, αλλά αυτό χρησιμοποιείται έπειτα
για να σταματήσει όλες τις προσπάθειες στη δημιουργία μιας δημόσιας
συναίσθησης.
(1) Εγώ, ο Bill Vander Zalm, αιτούμαι μέσω της “Ελευθερίας στην
πληροφόρηση»,και ομοσπονδιακά και επαρχιακά, όλες τις πληροφορίες στα
αρχεία για τα «προγράμματα ελέγχου του κλίματος” απο την κυβέρνηση ή
από τα υπουργεία της.
(2) Εγώ, ο Bill Vander Zalm, αιτούμαι από τα Δημοτικά και περιφερειακά
συμβούλια, να περάσει ένα ψήφισμα που θα λέει ότι “δεν θα υπάρξει καμία
σωματιδιακή ύλη για τον έλεγχο του κλίματος που θα πρέπει να ψεκάζεται
στην ατμόσφαιρα πάνω στην αρμοδιότητα τους, χωρίς ενημέρωση και
συγκατάθεση» και ότι το θέμα θα παρουσιαστεί στο ετήσιο συνέδριο της
Ένωσης Δήμων για συζήτηση και εξέταση το Σεπτέμβριο.
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Βραβείο στον ομογενή
δημοσιογράφο Γ.Μεγαλογένη
Αντώνης Ανακέφαλος
Με ένα ακόμη βραβείο τιμήθηκε
ο διακεκριμένος ομογενής
δημοσιογράφος Γιώργος Μεγαλογένης,
αυτή τη φορά με το βραβείο
λογοτεχνίας του Γραφείο του
αυστραλού πρωθυπουργού, στην
κατηγορία δοκίμιο, για το τελευταίο
του βιβλίο The Australian Moment.
Ο Μεγαλογένης, ο οποίος έως
πρόσφατα ήταν σχολιαστής στην
παναυστραλιανής κυκλοφορίας
εφημερίδα The Australian, είχε
τιμηθεί και με το κορυφαίο βραβείο
της αυστραλιανής δημοσιογραφίας
(Walkley Award) για την πολύχρονη
προσφορά του στον χώρο.
Ο Μεγαλογένης, έχει γράψει και άλλα
βιβλία τα οποία καταπιάνονται με τη
μετανάστευση στην Αυστραλία και πώς αυτή άλλαξε το αυστραλιανό έθνος
προς το καλύτερο.
Ο ίδιος εκφράζει την απογοήτευσή του που, σήμερα, τόσο η κυβέρνηση
όσο και η αντιπολίτευση έχουν ταχθεί κατά της «μεγάλης Αυστραλίας»
μέσω της μετανάστευσης, κυρίως επειδή φοβούνται το πολιτικό κόστος και
αποκαλύπτει πως η πλειονότητα των Αυστραλών δεν ήθελε τους Έλληνες
μετανάστες στην Αυστραλία το 1951 όπως προκύπτει από δημοσκόπηση της
εποχής.

Το CNN επέλεξε τους εννέα Eλληνικούς
“παραδείσους”...
Σε αφιέρωμά του το αμερικανικό δίκτυο CNN παραθέτει τα εννέα πιο όμορφα
Eλληνικά νησιά το καθ’ ένα από τα οποία διακρίνεται για κάτι χαρακτηριστικό,
καλύπτοντας έτσι όλα τα γούστα...
Το CNN αναφέρει ότι τα 1.400 νησιά της Ελλάδας αποτελούν τους πιο όμορφους
προορισμούς της Μεσογείου, ωστόσο ο αρθρογράφος εκτιμά ότι στην κορυφή της
λίστας δεσπόζουν οι Κυκλάδες και τα νησιά που περικλείονται από αυτές.
Στο άρθρο φιλοξενούνται τα εννέα νησιά για τα οποία γίνεται ξεχωριστή αναφορά,
για το τι μπορεί να δει κανείς σε αυτά, τι πρέπει να επισκεφθεί και που μπορεί να
μείνει, ενώ παράλληλα τους δίδεται και ένας τίτλος με το χαρακτηριστικό που τα
κάνει ξεχωριστά.
Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το άρθρο του CNN.
Ομορφότερα τοπία: Σαντορίνη
Καλύτερη νυχτερινή ζωή: Μύκονος
Καλύτερη ζωή σε χωριό – Πιο παραδοσιακός προορισμός: Νάξος
Καλύτερο νησί για θαλάσσια παιχνίδια: Πάρος
Καλύτερες παραλίες: Μήλος
Ιδανικός προορισμός για φυσιολάτρες: Ικαρία
Καλύτερος προορισμός για «Ροβινσώνες Κρούσους»: Κουφονήσια
Καλύτερος προορισμός για ζευγάρια: Φολέγανδρος
Καλύτερο φαγητό: Κρήτη

Το πρώτο βραβείο λογοτεχνίας δόθηκε φέτος στη Μισέλ Ντε Κρέτσερ για
το μυθιστόρημά της Questions of Travel.
Ο Μεγαλογένης παρουσιάζει το βιβλίο του με μια τολμηρή αξίωση:’’ Τι θα
συμβεί αν είμαστε «η τελευταία καλύτερη ελπίδα στη Γη» ... Το έθνος που
αντανακλά τα καλύτερα του κόσμου πίσω σε αυτό’’ Ο ισχυρισμός αυτός
βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε ανώτερη διαχείριση; η οικονομία κατά
τα τελευταία 40 χρόνια, μια’’ ρεαλιστική εκδοχή της’’ απορρύθμισης.
Το μεγαλύτερο μέρος της The Australian Moment, όμως είναι μια
λεπτομερής και μάλλον οικονομολογική λογαριασμό της πολιτικής του
ainstream κατά τη διάρκεια των τελευταίων 40 ετών.
Ο Μεγαλογένης είναι ένας από τους πιο λογικούς πολιτικούς
δημοσιογράφους της χώρας, με μια πραγματική ικανότητα να αναλύουν,
χωρίς τις προκαταλήψεις προκαταλήψεις πολλών stablemates. Αλλά στο
τέλος οι απόψεις του εκφράζουν την κυρίαρχη συναίνεση των κατηγοριών
φλυαρία: Hawke είναι το καλύτερο μετά Menzies ηγέτης γιατί άνοιξε το
δρόμο στην απορύθμιση της οικονομίας.
Υπαινίσσεται ότι υπήρχαν - και παραμένουν - το κόστος για την
απορρύθμιση, συνήθως μέσω μάλλον ασαφών ισχυρισμών σχετικά με την
αυξανόμενο εγωισμό της Αυστραλιανής κουλτούρας.
Αυτό που λείπει είναι η σχέση μεταξύ των κυβερνητικών πολιτικών που
θαυμάζει και την αυξανόμενη ανισότητα για την οποία ο ίδιος πρεσβεύει με
κάποια ανησυχία, και η Wayne Swan πρόσφατα προσπάθησε να εισαγάγει
στην πολιτική συζήτηση.
Στο τελευταίο κεφάλαιο του ισχυρίζεται ότι οι τρεις μεγάλες αλλαγές τις
τελευταίες δεκαετίες έχουν εμπλοκή μας με την Ασία, η θηλυκοποίηση
του εργατικού δυναμικού και τις αλλαγές στην τεχνολογία των μέσων
ενημέρωσης. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου έχει πολύ λιγότερο
να πει για αυτές τις αλλαγές από
ότι για τα επιτόκια,τις τιμές των κατοικιών και το μέγεθος του swing σε
κάθε ομοσπονδιακές εκλογές από το 1969 (τα οποία θα μπορούσαν να είχαν
συμπιεστεί πολύ πιο χρήσιμα σε ένα γράφημα).
Είναι πιο ενδιαφέρον η εξερεύνηση για μακροπρόθεσμες τάσεις, αλλά
ανάλυση που ταιριάζει καλά με το αναλυτικό χρονολόγιο των εκλογών
και των προϋπολογισμών. Η συζήτηση της αλλαγής των πολιτιστικών και
κοινωνικών ηθών βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα δοκίμιο που έγραψε
πριν από λίγα χρόνια στο μυθιστόρημα Χρήστος Τσιόλκας « Το χαστούκι,
στην οποία μίλησε για τον αντίκτυπο των γυναικών’’ και’’ wogs στη
πολιτική κουλτούρα μας.
Ενώ προτρέπει μεγαλύτερη προσοχή στο’’ Πεκίνο και τη Βομβάη’’, στις
ΗΠΑ μοιράζονται την ενασχόληση με την εγχώρια Αμερικανική πολιτική
και την ιστορία της και ένα μεγάλο μέρος της πολιτικής ελίτ μας. Αυτό
οδηγεί σε ιδιόμορφες αποφάσεις, όπως στον ισχυρισμό ότι ο Μπαράκ
Ομπάμα και ο Kevin Rudd’’ ήταν ουσιαστικά το ίδιο πρόσωπο’’- και η
πολύ λανθασμένη εξίσωση των αυτοχθόνων Αυστραλών με των ΑφροΑμερικανοί.
Η καλή δημοσιογραφική γραφή δεν είναι επαρκής για να στηρίξει ένα
βιβλίο περίπου 400 σελίδων, και ενώ υπάρχουν λάμψεις με διορατικότητα,
είναι πολύ επιρρεπείς να γλιστρήσουν σε στερεότυπα και γενικεύσεις:’’
Οι Αυστραλοί είναι,από διάθεση, ένας υπάκουος λαός. Τους αρέσει να
οδηγούνται και θέλουν την κυβέρνηση να τους φροντίζει.’’ Σε αντίθεση,ας
πούμε,με τους Malaysians ή Δανούς;
Η διατριβή του The Australian Moment είναι συναρπαστική, αλλά αξίζει μια
πολύ πιο μελετημένη επιχειρηματολογία και ένα κάτι που να αναγνωρίζει τις
δίκαιες απαιτήσεις των χωρών, όπως η Βραζιλία ή την Τουρκία που φαίνεται
πιο πιθανό από την Αυστραλία να θεωρηθούν ως παγκόσμια πρότυπα.
Ο Μεγαλογένης αντανακλά ruefully στις απαιτήσεις κατά το τρέχον μέσο
για την παραγωγή σταθερών ειδήσεων και αναλύσεων.
Είναι ατυχές το γεγονός ότι δεν υπάρχει περισσότερος χρόνος για
την καλύτερη δημοσιογραφία να κάνει ένα βήμα πίσω,στο παρελθόν
αντανακλώντας περισσότερο χρήσιμα στοιχεία και με γράψιμο πιο αργό.
Προσπαθεί όμως να εξηγήσει πώς καταφέραμε να επιβιώσουμε τα τελευταία
τρία χρόνια με τις «σούπερ συντριβές της ψηφιακής εποχής».Θα το
επιτύχει αποφεύγοντας τις συνήθεις κομματικές ιστορίες ηθικής, με πλήρη
εσωκομματική αντιπαλότητα, σχετικά με ποια πλευρά της πολιτικής μπορεί
να λάβει πίστωση για τις επιτυχίες μας,η ποιός φταίει για τις αποτυχίες μας.
Η Αυστραλιανή στιγμή είναι αναμφισβήτητα από τα πιο σημαντικά έργα
για την Αυστραλιανή οικονομία και την σύγχρονη πολιτική ιστορία της
σημερινής γενιάς

Θύμα δολοφονίας
η πριγκίπισσα
Νταϊάνα;
Πληροφορίες που κάνουν λόγο για δολοφονία της πριγκίπισσας Νταϊάνα το 1997 φέρεται να εξετάζει
η βρετανική αστυνομία!
Η Μητροπολιτική Αστυνομία
του Λονδίνου δεν ανέφερε ποιες
ακριβώς είναι οι πληροφορίες
που διαθέτει, ούτε την πηγή
από όπου προήλθαν, αλλά το
βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο
Sky News μετέδωσε ότι οι
πληροφορίες προέρχονται
από τα πεθερικά ενός πρώην
στρατιώτη, που πέρασε από
τη Βασιλική Στρατιωτική
Αστυνομία.
Σύμφωνα με τα μέσα
ενημέρωσης, της Μεγάλης
Βρετανίας ο νέος ισχυρισμός
για το θάνατο της Νταϊάνα
αναφέρει ότι η πριγκίπισσα
δολοφονήθηκε από ένα μέλος
των βρετανικών ενόπλων
δυνάμεων. Το βρετανικό
υπουργείο Άμυνας, αρνήθηκε να
σχολιάσει τις πληροφορίες.
Τόσο το βρετανικό πρακτορείο
ειδήσεων Press Association
(PA), όσο και ο τηλεοπτικός
σταθμός Sky News, μετέδωσαν
ότι τα νέα αυτά στοιχεία
δόθηκαν στην Σκότλαντ Γιαρντ,
από τη Βασιλική Στρατιωτική
Αστυνομία.
Σε ανακοίνωση της η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε απλά ότι εξετάζει τις
πληροφορίες τις οποίες ελέγχει για την αξιοπιστία τους. «Δεν πρόκειται για επανέναρξη της έρευνας»
ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι η αναθεώρηση των νέων πληροφοριών δεν είναι μέρος
της «Επιχείρησης Paget» που ήταν η κωδική ονομασία, που δόθηκε στην αστυνομική έρευνα
σχετικά με τις θεωρίες συνωμοσίας για αυτό το αυτοκινητιστικό ατύχημα. Η έρευνα κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι όλες αυτές οι θεωρίες ήταν αβάσιμες.
Η Νταϊάνα, πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Καρόλου, διαδόχου του βρετανικού θρόνου, και
ο σύντροφός της Ντόντι αλ-Φαγέντ γιος του αιγύπτιου επιχειρηματία Μοχάμεντ αλ-Φαγέντ
σκοτώθηκαν σε αυτοκινητικό δυστύχημα στις 31 Αυγούστου του 1997 στο Παρίσι. Ο πατέρας του
Ντόντι, και πρώην ιδιοκτήτης των πολυκαταστημάτων Harrods, ισχυρίστηκε ότι το ζευγάρι είχε
σκοτωθεί μετά από διαταγή του βρετανικού κατεστημένου.
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AHEPA GOLF TOURNAMENT
On sunday July 28,2013, district
26 of the order of ahepa, sponsored
the 9th annual golf tournament at
Morgan Creek Golf Course. It was
a great success.

Προηγείται ο Κασιδιάρης
για δήμαρχος της Αθήνας!
Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει στα επιτελεία των κομμάτων
μυστική δημοσκόπηση για τις δημοτικές εκλογές στην Αθήνα που
φέρνει στην πρώτη θέση τον υποψήφιο της Χρυσής Αυγής Ηλία
Κασιδιάρη. Στη δημοσκόπηση για τη δημαρχία της Αθήνας, ο
Ηλίας Κασιδιάρης προηγείται με 37%, ενώ ακολουθεί ο Νίκος
Δένδιας με 23%.

I would like to thank all the members that helped out at this event,
and especially George and Stephan
Apostolopolous for their hard work
. We would also like to thank Pluto
Ent. as a major sponsor as well
as all the other sponsors and the
participating players.
Golfers enjoying the view at Morgan Creek Golf Course

Golfers enjoying
the dinner
in the Morgan
Creek Golf Club’s
dining room

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης έχουν σοκάρει τα στελέχη
της Νέας Δημοκρατίας και στη Συγγρού επικρατεί μεγάλη
αναστάτωση.
Ο Αντώνης Σαμαράς σκέφτεται σοβαρά να αποσύρει τον Νίκο
Δένδια και να χρίσει υποψήφιο δήμαρχο Αθήνας τον Μάκη Βορίδη,
ο οποίος έχει τα προσόντα και το παρελθόν για να αντιμετωπίσει
στα ίσα τον φασίστα υποψήφιο της Χρυσής Αυγής.
Στον ΣΥΡΙΖΑ, παρακολουθούν τις εξελίξεις με αμηχανία, αφού
δεν έχουν αποφασίσει ακόμα αν υποψήφια για τη δημαρχία της
Αθήνας θα είναι η Ρένα Δούρου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ή η
Σοφία Σακοράφα.
Mέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν φωνές που υποστηρίζουν πως
υποψήφιος του κόμματος για τη δημαρχία της Αθήνας θα πρέπει
να είναι ο Πέτρος Τατσόπουλος.
Ο Πέτρος Τατσόπουλος θεωρείται ιδανικός ως υποψήφιος για
την δημαρχία της Αθήνας, αφού είναι γνωστές σε όλους οι
στενές προσωπικές σχέσεις που έχει αναπτύξει με μεγάλο αριθμό
Αθηναίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κουμουνδούρου, υπάρχει
η πίστη πως ο Πέτρος Τατσόπουλος θα εκλεγεί πανηγυρικά
δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή, αν κατέβει στις εκλογές με το
σύνθημα «Έχω πηδήξει τη μισή Αθήνα αλλά υπόσχομαι να την
πηδήξω όλη».
Μπροστά στον κίνδυνο να εκλεγεί ο Ηλίας Κασιδιάρης και η
Αθήνα να γίνει η πρώτη πρωτεύουσα του πλανήτη που θα έχει
νεοναζιστή δήμαρχο, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ
εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να στηρίξουν από κοινού την
υποψηφιότητα της Γιάννας Αγγελοπούλου.
Η Γιάννα Αγγελοπούλου είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να
αντιμετωπίσει τον Ηλία Κασιδιάρη, αφενός επειδή οι χρυσαυγίτες
είναι δουλοπρεπείς και γλείφτες με τους εφοπλιστές και τους
άλλους εκπροσώπους της οικονομικής ελίτ, και αφετέρου επειδή
η Γιάννα Αγγελοπούλου έχει τόσα πολλά χρήματα που μπορεί να
αγοράσει την Χρυσή Αυγή και να προσλάβει τον Κασιδιάρη για να
της γυαλίζει τα παπούτσια και να της ανάβει τα πούρα.

The best foursome
Peter Panago, Gavin Landreth, Tom Karabelas, Mike Vulgaris

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2014 ψηφίζουν για
την ανεξαρτησία της Σκωτίας
Tην ανεξαρτησία ή όχι της Σκωτίας από τη Βρετανία, θα κληθούν
να αποφασίσουν με δημοψήφισμα στις 18 Σεπτεμβρίου 2014, πέντε
εκατομμύρια Σκωτσέζοι.
Η ψηφοφορία αφορά την αμφιλεγόμενη, όπως έχει χαρακτηριστεί
από πολλούς, πρόταση για ανεξαρτησία από τη Βρετανία, και
την ημερομηνία διεξαγωγής της, ανακοίνωσε την ο σκωτσέζος
Πρωθυπουργός Αλεξ Σάλμοντ, υπό τις επευφημίες των βουλευτών
του τοπικού Κοινοβουλίου του Χόλιρουντ.
«Εχω την τιμή να ανακοινώσω ότι την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου
2014 θα διοργανώσουμε δημοψήφισμα για τη Σκοτία, μία ημέρα
που μέλλει να είναι ιστορική για τους κατοίκους, οι οποίοι θα
αποφασίσουν για το μέλλον της Σκωτίας», δήλωσε ο Σάλμοντ.
Το ερώτημα που θα τεθεί στα πέντε εκατ. των κατοίκων που θα
προσέλθουν στις κάλπες θα είναι: «Η Σκωτία θα πρέπει να γίνει μία
ανεξάρτητη χώρα;»

Longest drive - Sa
And closest to the pin - Gavin Landreth

Τα τρία μεγαλύτερα κόμματα στην πολιτική σκηνή της
Βρετανίας —οι Συντηρητικοί, οι Εργατικοί και οι Φιλελεύθεροι
Δημοκράτες— έχουν ανακοινώσει πως θα οργανώσουν
προεκλογική εκστρατεία στη Σκοτία επικεντρωμένη στο όχι στην
ανεξαρτησία.
Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το ένα τρίτο των
Σκοτσέζων τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας, έπειτα από 300
και πλέον χρόνια από την προσάρτηση της χώρας στο βρετανικό
στέμμα.
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Σουβλάκια κοτόπουλου
με πορτοκάλι, μέλι και
πάπρικα

Κοτόπουλο με χυλοπίτες
πικάντικο
Υλικά συνταγής
Για τη συνταγή αυτή θα χρειαστούμε...
8 μπουτάκια κοτόπουλο
1/2 κιλό χυλοπίτες χωριάτικες
1 κουταλιά ντοματοπελτέ
1/2 κιλό ντομάτες ψιλοκομμένες
1/2 ποτήρι κόκκινο κρασί
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 σκελίδα σκόρδο
3/4 κούπας ελαιόλαδο
1 ξυλάκι κανέλας
1 φύλλο δάφνης
3 καρφάκια γαρύφαλλο
αλατοπίπερο
γραβιέρα για το σερβίρισμα
Με αυτή τη συνταγή θα φτιάξουμε ένα
καταπληκτικό κοτόπουλο με χυλοπίτες και
πικάντικη γεύση, σκέτη μούρλια!!!
Καταρχήν, αλατοπιπερώνουμε τα μπουτάκια
και τα τσιγαρίζουμε σε χαμηλή φωτιά σε
μια κατσαρόλα όπου έχουμε βάλει το μισό
ελαιόλαδο. Σωτάρουμε καλά μέχρι να
ροδίσουν.
Συνεχίζουμε προσθέτοντας το κρεμμύδι,
το σκόρδο, την κανέλα και το γαρύφαλλο.
Σιγοβράζουμε μέχρι να μαλακώσει το
κοτόπουλο και ανακατεύουμε συνεχώς για
να μην «αρπάξουν».
Προσθέτουμε το κρασί, τις ντομάτες και το
ντοματοπελτέ και αφήνουμε να βράσει για
περίπου μισή ώρα. Τρυπάμε με ένα πηρούνι
τα μπουτάκια για να δούμε εάν είναι έτοιμο.
Στο μεταξύ, βράζουμε τις χυλοπίτες για
10-12 λεπτά ή σύμφωνα με τις οδηγίες
της συσκευασίας και τις σωτάρουμε με το
υπόλοιπο ελαιόλαδο.
Σερβίρουμε τις χυλοπίτες, τα μπουτάκια με μπόλικη σάλτσα και
πασπαλίζουμε με την τριμμένη γραβιέρα.
Καλή μας όρεξη!!!

Μπιφτέκι ταψιού γεμιστό
Συνταγή ΕΥΗ ΒΟΥΤΣΙΝΑ
Φωτογραφίες ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Δοκιμάστε το και έτσι το μπιφτέκι•
είναι εύκολο και ωραίο. Είναι 6 καλές
μερίδες.
Υλικά
•
500 γρ. κιμά, μοσχαρίσιο
•
1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι,
τριμμένο στον τρίφτη
•
1 αυγό, κατά προτίμηση
βιολογικό
•
1/3 μάτσο μαϊντανό, ψιλοκομμένο
•
3 φρυγανιές, μουλιασμένες σε νερό και καλά στυμμένες
•
αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο
•
2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
•
2 κουτ. σούπας ξίδι
Για τη γέμιση
•
250 γρ. φέτα, χονδροθρυμματισμένη
•
4 – 5 ξερά σύκα ψιλοκομμένα (προαιρετικά)
Μερίδες 6-8
Προετοιμασία 20΄ Ψήσιμο 20΄- 30΄
Διαδικασία Σε ένα βαθύ μπολ, βάζουμε τον κιμά και όλα τα άλλα
υλικά και τα ζυμώνουμε να ενωθούν καλά και να έχουμε ένα
αφράτο μείγμα. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180° C και
λαδώνουμε ελαφρώς το ταψί. Παίρνουμε το μισό από το μείγμα
και το απλώνουμε πιέζοντας με τις παλάμες μας να καλύψει τον
πυθμένα του ταψιού ισόπαχα. Από πάνω σκορπίζουμε ομοιόμορφα
την φέτα και τα σύκα. Στρώνουμε μια λαδόκολλα στην επιφάνεια
εργασίας και απλώνουμε το υπόλοιπο μείγμα. Το πλάθουμε έτσι,
ώστε να έχει ακριβώς το μέγεθος του ταψιού. Αναποδογυρίζουμε
με προσοχή το λαδόχαρτο για να πέσει το μείγμα πάνω στη
γέμιση. Διορθώνουμε με το χέρι αν έχει μείνει κενό, ραντίζουμε με
λίγο λάδι και ψήνουμε για περίπου 20 – 30 λεπτά, μέχρι να κάνει
κρούστα και να πάρει χρυσαφένιο χρώμα. Το κόβουμε σε 6 ή 8
κομμάτια, σαν τούρτα.
Συνοδεύουμε με Ρύζι ή με μια φρέσκια σαλάτα.

Άναψε το γκριλ, βάλε τις μπίρες να
παγώνουν, φτιάξε και μια ωραία
σαλάτα. Έχουμε souvlaki party...
Υλικά
• 800 γρ. φιλέτα από μπούτι
κοτόπουλου, κομμένα σε μπουκιές
(περίπου 2,5 εκ.)
• 60 ml ελαιόλαδο
• χυμός από 1 πορτοκάλι
• χυμός από 1/2 λεμόνι
• 1/2 κουτ. γλυκού ξύσμα
πορτοκαλιού
• 1 κουτ. σούπας μέλι θυμαρίσιο
• 1 κουτ. σούπας μουστάρδα
(προτιμότερο πικάντικη)
• 2 κουτ. γλυκού θρούμπι ή θυμάρι
ξερό, τριμμένα
• 1 σκελίδα σκόρδου, λιωμένη
• 1/2 κουτ. γλυκού πάπρικα
καπνιστή ή γλυκιά της αρεσκείας
μας
• αλατοπίπερο
Προετοιμασία 10΄ Αναμονή 30΄
Ψήσιμο 12΄-15΄
Διαδικασία Σε ένα μπολ
ανακατεύουμε καλά με το σύρμα
το λάδι, το χυμό λεμονιού, το
χυμό και το ξύσμα πορτοκαλιού,
το μέλι, τη μουστάρδα, το θυμάρι
ή το θρούμπι, την πάπρικα και το
σκόρδο. Βάζουμε μέσα στο μπολ
τα κομμάτια του κοτόπουλου,
σκεπάζουμε το μπολ και το
αφήνουμε στην άκρη (εκτός
ψυγείου) να μαριναριστεί για
περίπου 30 λεπτά. Ιδανικά, το
μαρινάρουμε γύρω στις 2-3 ώρες,
όμως σε αυτήν την περίπτωση θα
βάλουμε το μπολ στο ψυγείο.
Προθερμαίνουμε το γκριλ .
Στραγγίζουμε ελαφρώς τα κομμάτια
του κοτόπουλου και τα περνάμε
σε σουβλάκια. Ψήνουμε στην πιο
ψηλή σκάλα για περίπου 12-15
λεπτά, γυρνώντάς τα από όλες τις
πλευρές. Ελέγχουμε αν έγιναν,
κόβοντας ένα κομμάτι: πρέπει να
μην είναι ροζ στο εσωτερικό του.
Αν είναι, ψήνουμε για λίγο ακόμη.
Τα βγάζουμε, τα αλατοπιπερώνουμε
και τα πασπαλίζουμε, αν θέλουμε,
με λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό.
Συνοδεύουμε με ζεστές αραβικές
πίτες και γιαούρτι.

Πλιγούρι µε λαχανικά
και δυόσµο
Tο πλιγούρι, το χοντροσπασµένο
σιτάρι δηλαδή, έχει την ιδιότητα
να «τραβάει» τα υγρά, γι’ αυτό
φροντίστε να βάλετε αρκετό ζωµό,
ώστε να µη γίνει στεγνό το φαγητό
ΥΛΙΚΑ (για 4-6 άτοµα)
100 ml έ.π. ελαιόλαδο
50 γρ. κρεµµύδι, ψιλοκοµµένο
150 γρ. κόκκινες πιπεριές, σε µικρά
καρέ
150 γρ. κίτρινες πιπεριές, σε µικρά
καρέ
αλάτι
150 γρ. πλιγούρι
250 ml ζωµός κοτόπουλου, σπιτικός
ή ψυγείου
150 γρ. κολοκύθια, σε µικρά καρέ
150 γρ. λιαστές ντοµάτες,
ψιλοκοµµένες
50 γρ. φρέσκο κρεµµυδάκι,
ψιλοκοµµένο
µαϊντανός, ψιλοκοµµένος
δυόσµος, ψιλοκοµµένος
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ζεσταίνουµε µια κατσαρόλα σε
µέτρια φωτιά, ρίχνουµε το µισό
ελαιόλαδο και σοτάρουµε ελαφρώς
το κρεµµύδι και τις πιπεριές.
Αλατίζουµε, προσθέτουµε το
πλιγούρι και σοτάρουµε για 1 λεπτό.
Ρίχνουµε τον ζωµό, αλατίζουµε
και φέρνουµε σε βρασµό.
Χαµηλώνουµε τη φωτιά αµέσως,
σκεπάζουµε και µαγειρεύουµε σε
πολύ χαµηλή θερµοκρασία, µέχρι
να απορροφηθεί ο ζωµός και να
µαγειρευτεί το πλιγούρι.
Προσθέτουµε τα υπόλοιπα υλικά
και ανακατεύουµε. Αλατίζουµε αν
χρειάζεται.

Φαχίτας με χοιρινό

15-30’
Εύκολο
Αυτό το πιάτο έκανε το Μεξικό γνωστό σε όλο τον κόσμο. Άντε και ο
Πάντσο Βίλα
Σιγουρέψου ότι έχεις:
• Συστατικά σάλτσας για μαρινάρισμα:
• 2 κουταλιές σούπας ξύδι
• 2 κουταλιές σούπας χυμό ροδάκινο
• 2 κυβάκια μυρωδικών Knorr σκόρδο
• 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη
•1/2 κουταλάκι του γλυκού κύμινο
•1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
• 1/4 κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο
• Για το τηγάνισμα:
• 500gr άπαχο χοιρινό κρέας χωρίς κόκκαλο
• 1 κουταλιά σούπας ελαιόλαδο αλτις κλασικό
• 1 μέτριο κρεμμύδι κομμένο σε λεπτές φέτες
• 1 μέτρια πράσινη πιπεριά
• 1 πακέτο τορτίγιες
• κομμένο μαρούλι
• φρέσκο κρεμμυδάκι
• 2 τομάτες κομμενες σε ψιλες φέτες
• 100gr τυρί τσένταρ τριμμένο
Ξεκινάμε!
• 1 Για αρχή κόψε το κρέας σε λωρίδες πάχους 1 περίπου εκατοστού και
μήκους τόσο ώστε να χωράει στο στόμα.
• 2 Τώρα φτιάξε τη σάλτσα που θα μαρινάρεις το κρέας. Σε ένα βαθύ
μπωλ ανακάτεψε το ξύδι, τον χυμό ροδάκινου, τα κυβάκια μυρωδικών
σκόρδου, την ρίγανη, το κύμινο, το αλάτι και το μπούκοβο
• 3 Βάλε το χοιρινό στο μπωλ με τη μαρινάδα και ανακάτεψε έτσι ώστε η
σάλτσα να απλωθεί παντού. Άφησε το κρέας για τουλάχιστον 30 λεπτά.
• 4 Σε ένα μεγάλο τηγάνι, ζέστανε το λάδι
σε ψηλή φωτιά για 1 λεπτό περίπου. Πρόσθεσε το χοιρινό, το κρεμμύδι
και την πιπεριά. Τηγάνισε ανακατεύοντας για 5 περίπου λεπτά ή μέχρι
το χοιρινό να μην είναι πια ροζ και τα λαχανικά να είναι τραγανά και
μαλακά.
• 5 Πάμε να σερβίρουμε τις φαχίτας τώρα. Πάρε την τορτίγια και γέμισέ
την με το μείγμα χοιρινού. Πρόσθεσε το μαρούλι, το πράσινο κρεμμύδι,
λίγο τριμμένο τυρί τσένταρ και κομμένη ντομάτα και είσαι έτοιμος!
Καλή όρεξη!

Καροτόσουπα

Εκτέλεση:
Ζεσταίνουμε το λάδι σε μια μεγάλη κατσαρόλα και σοτάρουμε το
κρεμμύδι, το φινόκιο και τα καρότα. Αλατοπιπερώνουμε. Προσθέτουμε
τα μπαχαρικά, το σκόρδο και τις πατάτες. Ρίχνουμε 6 φλ. νερό, τη φλούδα
και λίγο αλατοπίπερο. Σιγοβράζουμε με σκεπασμένη την κατσαρόλα
μέχρι να μαλακώσουν τα καρότα και οι πατάτες, γύρω στα 35-40 λεπτά.
Αφαιρούμε τη σούπα από τη φωτιά και πολτοποιούμε με μπλέντερ χειρός.
Προσθέτουμε το μέλι, το ξύδι και το γιαούρτι και ανακατεύουμε με το
σύρμα μέχρι να ενσωματωθούν όλα τα υλικά και να γίνει η σούπα λεία.
Αραιώνουμε με επιπλέον νερό αν χρειαστεί. Σερβίρουμε σε ατομικά μπολ
και γαρνίρουμε με λίγη πάστα ελιάς και λάδι από πάνω. Εναλλακτικά με
φέτα και κριθαρένιο παξιμάδι ή γιαούρτι με λεπτή φέτα πορτοκαλί.
Υλικά για 4 - 5 μερίδες
•
1 κιλό καρότα χοντροκομμένα
•
3-4 κ.σ. ελαιόλαδο
•
2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
•
1 μέτριο φινόκιο ψιλοκομμένα
•
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
•
1 πατάτα κομμένη σε κύβους6 φλ. νερό
•
1 κοφτό κ.γ. κύμινο
•
1/2 κ.γ. κάρυ
•
1 κ.γ. τζίντζερ σε σκόνη
•
6-8 φλ. νερό
•
1 φλούδα πορτοκαλιού
•
2 κ.σ. μέλι
•
1-2 κ.σ. ξύδι μπαλσάμικο
•
2-3 κ.σ. στραγγιστό γιαούρτι8 κ.γ. πάστα ελιάς
•
Αλάτι
•
Πιπέρι

Γουακαμόλε για όλα τα γούστα
Σερβίρεται ως ντιπ με τορτίγιες ή ακόμη
συνοδεύει ψητό κρέας και κοτόπουλο
Υλικά
3 αβοκάντο
2 ξερά κρεμμύδια, ψιλοκομμένα
2 μέτριες ντομάτες, ξεσποριασμένες και
κομμένες σε κυβάκια
λίγα φυλλαράκια κόλιαντρου ή μαϊντανού, ψιλοκομμένα
χυμός από 1 λεμόνι ή μοσχολέμονο (λάιμ)
λίγες σταγόνες ταμπάσκο (ανάλογα με το πόσο καυτερό το θέλετε)
2 κ.σ. έ.π. ελαιόλαδο
αλάτι
Εκτέλεση
Καθαρίζουμε τα αβοκάντο από τη φλούδα και τα κουκούτσια και τα
κόβουμε σε κύβους κρατώντας μισό αβοκάντο στην άκρη. Σε ένα μπολ
ρίχνουμε τα κομμένα αβοκάντο, τα κρεμμύδια, τις ντομάτες και τα
φυλλαράκια κόλιαντρου ή μαϊντανού. Χτυπάμε στο multi το μισό αβοκάντο
με τον χυμό λεμονιού, το ταμπάσκο, το λάδι και το αλάτι για λίγο, ίσα να
ενωθούν τα υλικά. Αδειάζουμε το περιεχόμενο του multi στο γουακαμόλε
και ανακατεύουμε καλά.
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THE WHITE HOUSE
Office of the Press Secretary
August 8, 2013

REMARKS BY PRESIDENT OBAMA
AND PRIME MINISTER SAMARAS OF GREECE
AFTER BILATERAL MEETING
Oval Office 3:48 P.M. EDT
THE PRESIDENT: I want
to welcome Prime Minister
Samaras and his delegation to
the Oval Office and the United
States. It goes without saying
that the friendship, the bonds
between the United States and
Greece are as deep and as broad
as any relations that we have.

growing, those countries where
employment is high and people
are increasing their productivity and feel as if the economy is
moving forward, those countries
have an easier time reducing
their debt burdens than countries
that -- where people are feeling
hopeless.

Our government owes a great
debt to Greece, our form of government. The Greek American
community here are incredible
business people and political
leaders and community leaders,
and great friends of mine. And
that bond that extends beyond
governments but goes to our
peoples I think is what makes
Greek-American relations so
special.

And I think Prime Minister Samaras is committed to taking the
tough actions that are required,
but also, understandably, wants
to make sure that the Greek people see a light at the end of the
tunnel. And what I expressed
to him is that the United States
wants to continue to be helpful and supportive in what will
be a challenging process. But
we’re confident that Greece can
succeed. And the stakes are high
for not only Greece, but also
Europe and the world economy.

Prime Minister Samaras
comes here at a time when I
think we’re all aware Greece is
going through incredible challenges. And so far, the Prime
Minister has taken some very
bold and difficult actions to
initiate the structural reforms
that can help reduce the debt
burden that Greece experiences,
but even more importantly, can
unleash the incredible talents of
the Greek people so that they
are effectively competing in this
new world economy.
We had an extensive discussion about the challenges that
remain and I’m confident that
Prime Minister Samaras is committed to continuing on these
structural reforms. What we
also agreed to is that in dealing
with the challenges that Greece
faces, we cannot simply look to
austerity as a strategy. It’s important that we have a plan for
fiscal consolidation to manage
the debt, but it’s also important
that growth and jobs are our focus, because we know from history that those countries that are

We also discussed the strong
bilateral military and intelligence cooperation between
our two countries. Greece is a
NATO ally. They have worked
with us in preventing terrorist
threats from actually happening.
We have partnered on a whole
range of issues. They are host
for some of our very important
military personnel and assets,
and we are very grateful to them
for that.
And we also had an opportunity to discuss the general
environment around the Mediterranean and in the Balkans.
As the Prime Minister put it,
sometimes it’s a challenging
neighborhood, and Greece can
play an important stabilizing
role and partnership role as we
address the issues in the Middle
East and North Africa, as we
address issues in the Balkans.
There’s a great opportunity as
we speak for the decades-long

conflict and tensions that exist
in Cyprus to be resolved, and
I think we’re both encouraged
by the messages that have been
coming out of the Greek and
Turkish Cypriot communities.
And we’re going to be I think
working very closely together to
see if we can make progress on
those fronts.
So this has been an excellent
conversation. We are very proud
of the friendship and partnership
that we have with the Greek people. We want to be as helpful
as we can during this period of
challenge, and we’re confident
that the Prime Minister recognizes what needs to be done and
is going to be working very hard
to accomplish it.
So, welcome.
PRIME MINISTER SAMARAS: Thank you very much,
Mr. President.
We had a very good conversation with the President and
analysis on different areas. I,
first of all, want to say that our
two peoples and our two countries have been more than allies.
Not only did they fight next to
each other throughout history,
always for a noble cause, but
they cherished and they supported the same values like freedom,
democracy and independence.
So it’s good to be here.
In terms of the economy,
yes, we have gone through thick
and thin. The sacrifices made
by the Greek people are huge,
but they are not going to be
in vain, because what we now
need is development of jobs
and growth. Of course, we are
going to do what has to be done
as far as structural changes are
concerned, but our emphasis
has to be on growth and on the
creation of new jobs, especially
for the youth, because as I told
the President, in Greece, the
unemployment for the youth has
reached the incredible numbers
-- 60 percent; and total unemployment of 28 percent. And
the Greek people have sacrificed
more than a quarter of their GDP
only in the last four years. So,
by definition, emphasis is on
growth creation.

Η συνάντηση του κ. Σαμαρά με τον Μπαράκ Ομπάμα
πραγματοποιήθηκε σε ιδιαιτέρως θερμό κλίμα και με απαρτία
του προεδρικού επιτελείου, παρ’ ότι τον Αύγουστο
η Ουάσιγκτον αδειάζει.
But the other thing I want to say
is that if Greece succeeds -- and
it will succeed -- our success story is going also to be a European
success story. And I believe
this is very important. On the
other hand, we are trying to do
as much as we can to stabilize a
very destabilized environment
where we live. I believe that
the region has many problems.
We are going to try and solve as
much as we can, establish this
cooperation, which I think is
important, on the areas that you
have described, being always
an advocate of international law
wherever there are problems
around.
I believe that the problems
have to do with illegal immigration, internal turbulence in
various countries, and even,
unfortunately, the problem of
terrorism. And I think that
there’s a lot of synergies that
we can have together in order to
try and solve as much as we can
those problems, including, as
you said, the problem of Cyprus,
which after the new proposals of
the Greek President, opens up a
window of opportunity as long
as we always, as I said, abide by
the international laws and the
decisions of the United Nations.
I would also like to say that
I told the President that we have
found huge energy resources in
a critical region. Cyprus, Israel
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and Greece can realign those
resources in order to be able to
satisfy the European demand,
especially for natural gas.
And last but not least, I told
the President that we will try
to do as much as we can during the Greek presidency in
the first semester of next year
in order to -- with the help of
the Italian presidency that will
follow -- in order to be able to
conclude the Transatlantic Trade
and Investment Partnership,
which I think is very important because, as you know, Mr.
President, Europe and the U.S.
together in this trade account, as
you’ve said before, more than
50 percent of the world GDP.
And therefore, it’s important,
especially for Europe, to liberalize that potential and create
new jobs, because I think jobs
for everyone is the number-one
priority, especially to our youth,
because everything we are doing has to do with our younger
generation.
Again, I want to thank you
very, very much for this meeting
and I’m very glad I’m here.
THE PRESIDENT: Thank you.
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“Σφαλιάρα” από Φινλανδία
και... τρέχουμε!

ÁèëçôéêÜ
Χάλκινοι οι παίδες
του Χάλκινου Μεταλλίου αυτά τα
16χρονα παιδιά έχουν χαρακτήρα,
έχουν καρδιά να πολεμάει κάθε
φάση, να δίνει τον καλύτερό της
εαυτό. Έχουν συνέχεια, όπως και
ολόκληρο το Ελληνικό Μπάσκετ.

Εθνική Ανδρών:
Πανέτοιμη για το Eurobasket

Η Εθνική ομάδα των Παίδων,
ξεπερνώντας την απογοήτευση
απ’ την ήττα στον ημιτελικό με τη
Σερβία, επικράτησε επί των Ιταλών
και πανηγύρισε την κατάκτηση του
χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα της Ουκρανίας!
Τα
«παιδιά»
του
Μάνου

Μανουσέλη, οι Αντώνης Κόνιαρης,
Θανάσης
Ντουζίδης,
Νίκος
Καμάρας, Δημήτρης
Φλιώνης,
Γιάννης Μιχαλούτσος, Αντώνης
Πεφάνης, Διονύσης Σκουλίδας,
Θεόδωρος Ψυχίδης, Δημήτρης
Φραγκιαδάκης, Βασίλης Μουράτος,
Γιώργος Παπαγιάννης, Βασίλης
Χαραλαμπόπουλος
έκαναν
μια εξαιρετική εμφάνιση στο
Πανευρωπαϊκό U16 στο Κίεβο!
Ολοκλήρωσαν
αήττητα
την
πρώτη φάση, καθώς κέρδισαν τη
Λευκορωσία με σκορ 63-52, τη
Ρωσία με 68-60, αλλά και την
Ισπανία –τον μόνιμο μεγάλο φόβο
των Εθνικών μας ομάδων- με αρκετή
άνεση (57-43). Στην δεύτερη φάση
η Ελλάδα συνέχισε ασταμάτητη
να κερδίζει! Η Λιθουανία (68-65),
η Γερμανία (68-47) και η Τουρκία
(53-44) στάθηκαν κατώτερες των
περιστάσεων και ηττήθηκαν. Έτσι,
η Εθνική προκρίθηκε στα knock-out
παιχνίδια της διοργάνωσης. Σε ένα
ματς με πολύ μικρό σκορ (42-38) η
Ελλάδα επικράτησε της Γαλλίας και
πέρασε στις τέσσερεις κορυφαίες
ομάδες της Ευρώπης. Ωστόσο,
στον ημιτελικό οι Παίδες, εμφανώς
κουρασμένοι, δεν κατάφεραν να
κερδίσουν τη Σερβία, η οποία
επιβλήθηκε με 49-65 και πέρασε
στον Τελικό. Η Ελλάδα, όμως, δεν το
έβαλε κάτω και άρπαξε την ευκαιρία
της κατάκτησης ενός μεταλλίου.
Στον «Μικρό» Τελικό η ομάδα
αναδιοργανώθηκε,
κέρδισε την
Ιταλία με 78-50, κάνοντας επίδειξη
δύναμης και ανέβηκε στο τρίτο
σκαλί του βάθρου! Στον Τελικό του
Ευρωπαϊκού, η Ισπανία αναδείχθηκε
Πρωταθλήτρια Ευρώπης, αφού
κέρδισε στην παράταση τη Σερβία
με σκορ 65-63. Στην καλύτερη
πεντάδα της διοργάνωσης, μάλιστα,
βρέθηκε και ο Έλληνας center
Γιώργος Παπαγιάννης που είχε 14,3
πόντος και 10,4 rebound μέσο όρο
ανά αγώνα. Όπως ανέφερε εμφανώς
συγκινημένος ο προπονητής Μάνος
Μανουσέλης μετά την κατάκτηση

Η Εθνική ομάδα Ανδρών τελείωσε
την προετοιμασία της ενόψει του
Πανευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος
και σε λίγες μέρες θα αναχωρήσει
για τη Σλοβενία. Στην τελική 12αδα
του Αντρέα Τρινκέρι βρίσκονται
οι Γιάννης Μπουρούσης, Νίκος
Ζήσης,
Βασίλης
Σπανούλης,
Στράτος Περπέρογλου, Αντώνης
Φώτσης, Κώστας Παπανικολάου,
Λουκάς Μαυροκεφαλίδης, Κώστας
Καϊμακόγλου, Michael Μπράμος,
Γιώργος
Πρίντεζης,
Κώστας
Σλούκας και Βασίλης Καββαδάς.
Αρχικά η Ελλάδα μετέβη στη Γαλλία
όπου πήρε μέρος στο Τουρνουά του
Στρασβούργου. Εκεί, επιβλήθηκε

τόσο της Κροατία (87-85) και
της Γερμανίας (80-52),όσο και
της οικοδέσποινας Γαλλίας (7967). Έπειτα, η ομάδα επέστρεψε
στην Ελλάδα και αγωνίστηκε
με το Πανεπιστήμιο της Florida,
που κέρδισε 87-75 και με την
Αγγλία, που επικράτησε σαν σε
προπόνηση με 95-62 στην Κρήτη.
Για το τελευταίο Τουρνουά εκτός
συνόρων η Εθνική μας ομάδα πήγε
στο Ουλμ της Γερμανίας. Στο SuperCup 2013, αρχικά ηττήθηκε από
την ΠΓΔΜ με 77-75, αλλά και από
τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη με 90-84.
Στον τελευταίο αγώνας όμως έδειξε
χαρακτήρα και επικράτησε και
πάλι της Γερμανίας με 78-62. Στη
συνέχεια, η Εθνική επέστρεψε στην
Αθήνα για τελευταία φορά πριν την

αναχώρηση για το Eurobasket, για
να λάβει μέρος στο 26ο Τουρνουά
Ακρόπολις. Στην πρώτη μέρα του
Τουρνουά η Ελλάδα πήρε τη ρεβάνς
από την Βοσνία – Ερζεγοβίνη με
88-71. Ο Κώστας Παπανικολάου,
ένα από τα αστέρια του φετινού
Πανευρωπαϊκού, δήλωσε στην
εφημερίδα μας για την διαφορετική
εμφάνιση της Ελλάδας απέναντι
στη Βοσνία λίγο μετά το τέλος του
αγώνα «Δεν άλλαξε κάτι ουσιαστικά.
Το πόσο συγκεντρωμένος είσαι
στο κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό.
Στο προηγούμενο παιχνίδι κάναμε
πολλά λάθη, στις λεπτομέρειες,
στα μικρά πράγματα και δεν

Με... dream team έμοιαζε η Φινλανδία μπροστά στην Εθνική μας!
Υστερα από κάκιστη εμφάνιση, η ομάδα μας ηττήθηκε με 77-86
από τους Φινλανδούς και θα πάει στο β’ γύρο του Εurobasket χωρίς
βαθμό!

Αυξάνεται κατά πολύ ο βαθμός δυσκολίας για πρόκριση στην
8άδα, αφού στη Λιουμπλιάνα, όπου θα διεξαχθεί η δεύτερη φάση,
δεν θα μεταφέρουμε καμία νίκη!
Ο Κόπονεν και η παρέα του έκαναν ό,τι ήθελαν την ελληνική
άμυνα. Είναι ενδεικτικό ότι οι Φινλανδοί ξεπέρασαν κατά 20
πόντους τον μ.ό. που είχαν στο τουρνουά (68π.).

ήμασταν συγκεντρωμένοι ώστε να
σταματήσουμε τον καλύτερό τους
παίκτη, τον αφήσαμε να αποκτήσει
ρυθμό. Σήμερα όμως τα παιδιά
καταφέρανε να κάνουν καταπληκτική
δουλειά, και περιορίστηκε σε
λιγότερο από 6 πόντους. Ωστόσο,
αυτό που έχει σημασία σε κάθε
παιχνίδι, όπως είπα, είναι τα μικρά
πράγματα, οι λεπτομέρειες που
θα σου δώσουν το παιχνίδι.» Στο
δεύτερο ματς επικράτησε της
Λιθουανίας με 80-62. Την τελευταία
μέρα του ιστορικού θεσμού η
Ελλάδα νίκησε και την Ιταλία με 7965 και κατέκτησε το Ακρόπολις του
2013. Ο άνθρωπος των ημερών στην
Εθνική, Βασίλης Καββαδάς, που
κόντρα στις προβλέψεις επιλέχθηκε
στην τελική 12αδα μοιράστηκε μαζί
μας μερικές από τις σκέψεις του για
την πορεία της προετοιμασίας και
το επερχόμενο Eurobasket. «Εμένα
μ’ αρέσει η φιλοσοφία του coach
Τρινκέρι. Μου ταιριάζει. Έχω τον
ρόλο μου στην ομάδα. Μου ζητάει
πράγματα που θέλει να κάνω
μέσα στο παρκέ, από την πρώτη
ως την τελευταία μέρα και έτσι
συνεχίζουμε.» είπε χαρακτηριστικά
ο 21χρονος center. Τελειώνοντας
ανέφερε για τους στόχους της
«Επίσημης Αγαπημένης» όλων των
Ελλήνων: «Αυτό που έχω να πω είναι
ότι δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό
σε κάθε φιλικό, σε κάθε προπόνηση.
Στο Ευρωπαϊκό θα βλέπουμε τα
παιχνίδια ένα ένα ξεχωριστά και θα
προσπαθήσουμε να πετύχουμε το
καλύτερο για τη χώρα μας!»
Μυρτώ Τσιτσιού

Δήμιος της ομάδας μας ήταν ο Κόπονεν με 29 πόντους, 15 είχε ο
Μούρινεν και 14 ο Κοτί. Για την ελληνική ομάδα 19 είχε ο Ζήσης
και 17 ο Σπανούλης, που εμφανίστηκε ωστόσο επηρεασμένος από
τον τραυματισμό του (7 λάθη).
►Στον όμιλό μας στη β’ φάση θα είναι Ιταλία, Φινλανδία, Ελλάδα,
Ισπανία, Σλοβενία και Κροατία. Η Ιταλία θα έχει 2β., οι υπόλοιποι
(αν οι Κροάτες νικήσουν την Τσεχία) θα έχουν από έναν και εμείς
μηδέν!
►Λογικά, ο πρώτος μας αντίπαλος την Πέμπτη (12/9) θα είναι η
Ισπανία.
Τα αμυντικά προβλήματα έγιναν... ορατά από την πρώτη κιόλας
περίοδο, αφού δεχτήκαμε 22 πόντους από τη Φινλανδία, που
επιθετικά τουλάχιστον είναι (ήταν) μια από τις χειρότερες ομάδες
του τουρνουά. Εστω κι έτσι η ομάδα μας ήταν μπροστά με 23-22,
ενώ στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου βρέθηκε στο +7.
Εκεί, κατέβηκε ο... γενικός. Ανέλαβε δράση ο Κόπονεν και...
πυροβολώντας το ελληνικό καλάθι, οδήγησε την ομάδα του στα
αποδυτήρια για το ημίχρονο με έναν πόντο μπροστά στο σκορ (3635).
Η εμφάνισή μας ήταν εφιαλτική στην 3η περίοδο, τόσο αμυντικά
όσο και επιθετικά. Χαμένες μάχες στα ριμπάουντ, χαμένες μάχες
στις προσωπικές μονομαχίες και με επιμέρους σκορ 21-12 η
Φινλανδία πήγ στο +10!
Χρόνος υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε καθαρό μυαλό και... γρήγορα
πόδια. Η Εθνική μας το μόνο που κατάφερε ήταν να πλησιάσει
μέχρι τους 6π., αλλά και αυτό το μίνι ξέσπασμα αποδείχτηκε ότι
ήταν απλώς και μόνο μία αναλαμπή.
Το τελικό 86-77 υπέρ των Φινλανδών κρίνεται απόλυτα δίκαιο.
Πηγή:Sports.gr
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Αλμπέρτα: διαρκής και ανεξήγητη
διαρροή από την πετρελαιοφόρο άμμο
Έντονο προβληματισμό προκαλεί στις καναδικές αρχές και στην Κοινή
Γνώμη η αποκάλυψη για διαρροές από την πετρελαιοφόρο άμμο, στη
βορειοανατολική Αλμπέρτα, οι οποίες συνεχίζονται εδώ και εβδομάδες
χωρίς κανείς να γνωρίζει πώς να τις σταματήσει.
Η πρώτη διαρροή αναφέρθηκε στις 20 Μαΐου και αποδίδεται από τη
διαχειρίστρια Canadian Natural Resources Ltd. (CNRL) σε “μηχανικές
βλάβες σε γεωτρήσεις παρακείμενες στις περιοχές που επηρεάστηκαν”.
Παρότι
η
εταιρεία δεν
αποκάλυψε
την ποσότητα
που
έχει
διαρρεύσει,
καναδικά μέσα
ενημέρωσης
επικαλούνταν
την περασμένη
εβδομάδα
έγγραφα που έκαναν λόγο για 26.000 βαρέλια πίσσας με νερό και άλλες
4.500 βαρέλια καθαρής πίσσας.
120 άτομα έχουν αναλάβει τον περιορισμό της διαρροής και τον
καθαρισμό της περιοχής, ωστόσο σύμφωνα με κυβερνητικό επιστήμονα
που βρίσκεται στο σημείο και συμμετέχει στις προσπάθειες, “όλοι έχουν
τρελαθεί με αυτό που συμβαίνει. Δεν καταλαβαίνουμε τι έγινε”. Ο ίδιος
παραδεχόταν μιλώντας ανώνυμα στην Toronto Star ότι “κανείς δεν
καταλαβαίνει πραγματικά τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει η διαρροή
και, αν κάποιος καταλαβαίνει, τότε δεν έχουν εφαρμοστεί τα κατάλληλα
μέτρα.”
Mέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων και εκπρόσωποι κοινοτήτων
ιθαγενών πραγματοποίησαν διαμαρτυρία έξω από τα γραφεία της CNRL
στο Κάλγκαρι ζητώντας της να κοινοποιήσει περισσότερες πληροφορίες
για τις διαρροές. “Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παίζουμε στα ζάρια
την υγεία του περιβάλλοντος ή των κοινοτήτων μας”, έλεγε εκπρόσωπος
του τοπικού παραρτήματος της Greenpeace.
Ανάλογη διαρροή είχε αναφερθεί πριν από τέσσερα χρόνια, όμως τα
αίτια της δεν έγιναν ποτέ γνωστά. Εκφράζονται φόβοι ότι οι μέθοδοι
που, κατά τη CNRL, χρησιμοποιούνται εδώ και τριάντα χρόνια για την
εξαγωγή πετρελαίου από την “άμμο πίσσας” δεν είναι αρκετά ασφαλείς,
ενώ και η έγκριση των εργασιών εξόρυξης δεν βασίζεται σε αυστηρές
προδιαγραφές.

Αγωγή σε αμερικάνικο
ομοσπονδιακό Δικαστήριο
κατά της ελληνικής
κυβέρνησης, γιά το
ζήτημα της παράνομης
(διπλής) φορολόγησης
Ελλήνων ΟμογενώνΑμερικανών πολιτών,
στην Ελλάδα
( Σημ.: To ‘’K’’ πιστοποιεί ότι έχει αντίγραφο της
αγωγής που κατάθεσε Ομογενής στο ‘’United
States District Court - District of New Jersey’’,
με ημερομηνία κατάθεσης 20 Αυγούστου 2013...
Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονται και άλλες
αγωγές γιά το ίδιο ζήτημα, από Ομογενείς )
- Με γραπτή καταγγελία του, επίσης, στα
υπουργεία Δικαιοσύνης, Οικονομικών και
Εξωτερικών των ΗΠΑ, ζητεί να καταγγελθεί το
καθεστώς των Αθηνών, γιά παράνομες πράξεις
και ειδικά γιά παραβίαση της Διακρατικής
Συμφωνίας περί διπλής φορολόγησης.
- ‘Ηδη έχουν δρομολογηθεί αγωγές σε
ομοσπονδιακά Δικαστήρια ΗΠΑ και γιά το
παράνομο ‘’κούρεμα’’ ομολόγων στην Ελλάδα.

Ανέκδοτα
*Κουφά*
Πάει ο τύπος στον γιατρό: - Γιατρέ
μου, έχω σοβαρό πρόβλημα. Πέφτω
το βράδυ
να κοιμηθώ και βλέπω κάτι
απίστευτα όνειρα, με ποντίκια να
παίζουν μπάλα.
Όση ώρα κοιμάμαι, αυτά παίζουν
μπάλα. Αν κοιμηθώ μισή ώρα
παραπάνω, παίζουν
παράταση και μετά βαράνε και
πέναλτι. Πολλά πέναλτι.
Με τις ώρες! Τα ποντίκια παίζουν
μπάλα!!!! - Πρώτη φορά ακούω κάτι
τέτοιο!
Μήπως πρέπει να κάνετε
απολύμανση στο σπίτι και σας έχει
γίνει έμμονη ιδέα;
Κάντε μια απολύμανση κι ελάτε την
άλλη εβδομάδα να σάς ξαναδώ...
Μία εβδομάδα αργότερα... - Γιατρέ
μου, έκανα και απολύμανση, αλλά
τα ποντίκια παραμένουν. Κάθε
βράδυ, μόλις κλείσω τα μάτια μου,
βλέπω τα ίδια: Πάσες,σέντρες,
σουτ.- Μήπως τρώτε βαριά το
βράδυ. Να κόψετε το βραδινό και να
τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα.
Την επόμενη εβδομάδα.- Γιατρέ
μου, έχασα πέντε κιλά, αλλά τα
ποντίκια δεν λένε να φύγουν! Κάθε
βράδυ στα όνειρά μου τα βλέπω.
Τι να κάνω; - Λοιπόν, θα σάς δώσω
μια συνταγή με ηρεμιστικά. Θα
παίρνετε ένα κάθε βράδυ, από
απόψε και για μία εβδομάδα.
Πιστεύω ότι θα σας βοηθήσουν. Καλά, αλλά μήπως θα μπορούσα
να αρχίσω τη θεραπεία από αύριο;Γιατί;- Έχει τελικό απόψε!!!
*Η σοφή γιαγιά*
Ο Κωστάκης ήθελε να πάει στην
εφορία... Ρε Γιάννη, ρωτάει ένα
φίλο του, θα πρέπει να ντυθώ καλά
ή πιο πρόχειρα για να πάω ;
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 πάει στη γιαγιά του και της
λέει το 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.
*Συζητήσεις στο... μέρος*
Ήταν ένας τύπος που καθόταν στην
τουαλέτα σε μια καφετέρια και
έκανε την... μεγάλη του ανάγκη
όταν ξαφνικά ακούει:..
- Γεια, τι γίνεσαι;
Ξαφνιασμένος που του μίλησε
κάποιος από την διπλανή τουαλέτα
απαντάει:
- Όλα καλά.
- Τι κάνεις τώρα; Ξαναρωτάει ο
διπλανός του.
- Τι να σου πω...ότι και εσύ
φαντάζομαι! Του απαντάει ο τύπος
έκπληκτος.
- Μπορώ να έρθω από εκεί;
Ξαναρωτάει ο διπλανός του.
Ο τύπος μένει άναυδος με την
ερώτηση που ακούει αλλά
παραμένει ψύχραιμος
και απαντάει:
- Μπααα! Δεν θα το έλεγα! Είμαι
πραγματικά απασχολημένος αυτή τη
στιγμή....
Τότε λέει ο τύπος από την διπλανή
τουαλέτα:
- Ελενάκι σε κλείνω και θα σε
ξαναπάρω σε λίγο. Είναι εδώ ένας
μυστήριος που κάθε φορά που σε
ρωτάω κάτι μου απαντάει αυτός!
*Το σφουγγάρι*
Ο Γιαννάκης μπαίνει στο μπάνιο και
βλέπει τη μαμά του γυμνή.
-Μαμά, τι είναι αυτό; ρωτάει
δείχνοντας ανάμεσα στα πόδια της.
-Εεεε, αυτό είναι απλά ένα μαύρο
σφουγγάρι!
Την άλλη μέρα και αφού έκανε μια
μικρή έρευνα στο μπάνιο, πηγαίνει
στην
κουζίνα και ρωτάει τη μαμά του.
-Μαμά που είναι το μαύρο
σφουγγάρι που είχες χθες;
-Εεε δεν ξέρω, κάπου εδώ γύρω θα
είναι. Πήγαινε τώρα έξω να παίξεις.
Ο Γιαννάκης, φεύγει και επιστρέφει
καταχαρούμενος σε λίγα λεπτά.
-Μαμά, μαμά, το βρήκα το

σφουγγάρι σου!
-Αλήθεια; Και πού είναι;
-Πρέπει να το δάνεισες στην
κυρία Μαρία δίπλα. Κοίταξα από
το παράθυρό της και την είδα να
σκουπίζει το πρόσωπο του
μπαμπά με αυτό.
*Ο άπειρος χειρουργός!*
Με τη χολή σου εντάξει; Την έκανες
την επέμβαση που έλεγε…
-Μπα, όχι. Μπήκα στο χειρουργείο,
αλλά δεν άντεξα. Φοβήθηκα. Πριν
με ναρκώσουν οι γιατροί, τους την
κοπάνησα και βγήκα έξω.
-Δεν είμαστε καλά. Τι φοβήθηκες
μωρέ; Πιο απλή επέμβαση από
τη χολή δεν υπάρχει. Είναι πιο
απλή κι από τις αμυγδαλές και την
σκωληκοειδίτιδα.
-Δεν αντιλέγω αλλά, να, ήταν
επάνω από το κεφάλι μου και δύο
νοσοκόμοι και ο αναισθησιολόγος
και όλο αυτό έλεγαν και
ξανάλεγαν… «μη σε νοιάζει», «όλα
καλά θα πάνε», «μια γελοία
επέμβαση είναι, θα δεις»…
-Καλά σου έλεγαν. Έτσι είναι.
Συνεχίζω και δεν σε καταλαβαίνω.
Εσύ γιατί φοβήθηκες;
-Φοβήθηκα γιατί δεν τα έλεγαν
σε μένα. Στον γιατρό που θα με
χειρουργούσε τα λέγαν…
*Πεοκιστάν*
Ο σύζυγος έμαθε ότι στο
Πεοκιστάν,λόγω λειψανδρίας,το
κράτος δίνει σε κάθε
άντρα μετά από κάθε πή**μα, χίλια
ευρώ.
“ Γυναίκα, “ φωνάζει, “ ετοίμασε τη
βαλίτσα μου. Αύριο φεύγω για το
Πεοκιστάν. Πάω να δουλέψω. Θα
γυρίσω πλούσιος ! “
Την άλλη μέρω βλέπει στο Χολ
έτοιμες τρεις βαλίτσες.
“ Τι συμβαίνει; Γιατί τόσες πολλές
βαλίτσες; “ ρωτά.
“ Θα έρθω κι εγώ μαζί σου “ του
λέει η γυναίκα του.
“ Μα γιατί,τι θα κάνεις εσύ εκεί ; “
“ Για να δω πώς θα μπορέσεις να
περάσεις έναν ολόκληρο μήνα με”
χίλια ευρώ.
*Aργοπίνοντας το ποτό της*
Αργοπίνοντας το ποτό της, η
ελεύθερη από τις τρεις φίλες λέει:
«Την περασμένη Παρασκευή,
μετά...τη δουλειά, πήγα στο γραφείο
του φίλου μου που δούλευε ως
αργά, φορώντας μόνο ένα δερμάτινο
πανωφόρι. Πριν χτυπήσω την
πόρτα, έβαλα μια μάσκα, άφησα
το πανωφόρι να γλιστρήσει από
πάνω μου, και έμεινα με ένα
δερμάτινο κορσάζ, κάλτσες μαύρες
νάιλον και ψηλά τακούνια.
Ο φίλος μου ερεθίστηκε τόσο που
κάναμε παθιασμένο έρωτα πάνω στο
γραφείο του». Η αρραβωνιασμένη
αφήνει ένα νευρικό γελάκι και λέει:
« Περίπου τα ίδια είχα κι εγώ! Όταν
ο αρραβωνιαστικός μου ήρθε την
Παρασκευή, με βρήκε
να φοράω μια μαύρη μάσκα
δερμάτινο κορσάζ, μαύρες νάιλον
κάλτσες και ψηλοτάκουνες γόβες.
Ερεθίστηκε τόσο, που κάναμε
έρωτα όλη τη νύχτα, και τώρα θέλει
να επισπεύσουμε την ημερομηνία
του γάμου».
Η παντρεμένη αφήνει αργά το
ποτήρι της στο μπαρ και λέει:
«Εγώ το σχεδίασα πολύ καλά.
Άφησα τα παιδιά στη μητέρα μου,
έκανα ένα αρωματισμένο μπάνιο,
έβαλα ένα σφιχτό δερμάτινο
κορσάζ, ζαρτιέρες και μαύρες
νάιλον κάλτσες και δωδεκάποντες
γόβες. Τελείωσα την προετοιμασία
μου με μια μαύρη μάσκα. Όταν
ο άντρας μου επέστρεψε από τη
δουλειά του, πήγε στο ψυγείο
και πήρε μια μπύρα, πήρε το
τηλεκοντρόλ, με κοίταξε, κάθισε
στον καναπέ και είπε: «Δεν μου
λες, Μπάτμαν, τι έχει να φάμε για
βράδυ;»
*Στις πύλες του παραδείσου*
Μετά από μακρά ασθένεια, η
σύζυγος πεθαίνει και φτάνει στις
Πύλες του Ουρανού...
Ενώ περιμένει τον Άγιο Πέτρο,
βλέπει μέσα από τα κάγκελα τους
γονείς της, τους φίλους της και
όλους όσους είχαν φύγει πριν από
εκείνη να κάθονται σε ένα τραπέζι
και να απολαμβάνουν ένα υπέροχο
γεύμα.
Όταν έρχεται ο Άγιος Πέτρος, του
λέει:
- Πω πω, τι ωραίο μέρος! Τι πρέπει
να κάνω για να μπω;
- Θα σου πω μια λέξη. Αν την
προφέρεις γράμμα γράμμα σωστά
με την πρώτη φορά, θα μπεις.
Αν κάνεις λάθος, θα πας κατευθείαν
στην κόλαση, απάντησε ο Άγιος

Πέτρος.
- Οκ, Ποια είναι η λέξη;
- Ε Ρ Ω Τ Α Σ, είπε ο Άγιος Πέτρος.
Εκείνη την πρόφερε σωστά και
πέρασε στο Βασίλειο των Ουρανών.
Ένα χρόνο μετά, ο Άγιος Πέτρος της
ζήτησε να φυλάξει τις Πύλες.
Και εκείνη τη μέρα, ω της
εκπλήξεως, εμφανίστηκε ο επί της
γης σύζυγός της.
- Γεια, τι έκπληξη!, είπε εκείνη. Τι
κάνεις;
- A, ήμουν μια χαρά από τότε που
πέθανες.
Παντρεύτηκα εκείνη την ωραία
νοσοκόμα που σε φρόντιζε,
κέρδισα το Λόττο και έγινα
εκατομμυριούχος.
Τότε πούλησα το σπίτι όπου
ζούσαμε και αγόρασα μια βίλλα
στην περιοχή που πάντοτε σου
άρεσε.
Ταξίδεψα με τη γυναίκα μου
στην Ευρώπη, στην Ασία και την
Αυστραλία.
Hμασταν διακοπές στις Άλπεις και
τότε αποφάσισα να κάνω σκι.
Έπεσα..., τα σκι μου έπεσαν στο
κεφάλι και να’μαι τώρα εδώ.
Για πες μου, τι πρέπει να κάνω για
να μπω, αγαπημένη μου;
- Θα σου πω μια λέξη. Αν την
προφέρεις γράμμα γράμμα σωστά
με την πρώτη
φορά, μπορείς να μπεις.
Αν όχι, θα πας κατευθείαν στην
κόλαση του απάντησε εκείνη.
- OK, είπε αυτός. Ποια είναι η λέξη;
- SCHWARZENEGGER!
*Δύο ξανθιές κάθονται στο κλαδί
ενός δέντρου*
Η μία από αυτές πριονίζει το κλαδί
στο οποίο κάθονται
Μια γριά που τυχαίνει να περνά από
κάτω τις βλέπει και τους φωνάζει:
- Καλέ κορίτσια τι κάνετε εκεί; Θα
πέσετε βρε!
Οι ξανθιές αδιαφορούν και
συνεχίζουν ώσπου το κλαδί σπάεi,
πέφτουν κάτω, και οδηγούνται στο
νοσοκομείο με βαρύτατες κακώσεις
σε όλο το σώμα.
Καθώς βρίσκονται σε διπλανά
κρεβάτια η μία από τις δύο
βλέπει τη γριά που είχαν δει
όταν βρίσκονταν στο δέντρο να
περιφέρεται μέσα στο νοσοκομείο.
Έντρομη γυρίζει στη φίλη της και
της λέει:
- Κοίτα, κοίτα το μέντιουμ…
Mου ‘δωσες λάθος κλειδί!
Ήταν ένας ιππότης που ζούσε με τη
γυναίκα του και τους υπηρέτες του
στο μεγάλο πύργο του.
Κάποτε τον κάλεσε ο βασιλιάς να
πάρει μέρος σε μια σταυροφορία.
Μαζεύει λοιπόν τα πράγματα του,
κλειδώνει και τη γυναίκα του με
ζώνη αγνότητας και καλεί τον πιο
έμπιστο υπηρέτη του και του λέει:
- Σου εμπιστεύομαι το κλειδί της
ζώνης αγνότητας της γυναίκας μου.
Αν δε γυρίσω μέσα σε ένα χρόνο θα
πει πως έχω σκοτωθεί, ξεκλείδωσε
την τότε να πορευθεί.
Ξεκινάει για το ταξίδι και μετά από
λίγο βλέπει πίσω του ένα άλογο να
καλπάζει προς το μέρος του και
ακούει τη φωνή του υπηρέτη του να
του φωνάζει: - Aφεντικό! αφεντικό!
Μου ‘δωσες λάθος κλειδί!
Pέστα ένα 20άρι!
Παντρεύεται ένας ναυτικός και
παίρνει μια όμορφη κοπέλα και
μάλιστα από έρωτα. Ο καπετάνιος
(και κουμπάρος) του, του λέει ότι
θα τους πάει στη Βενετία ταξίδι
του μέλιτος. Έτσι και γίνεται.
Τους αφήνει εκεί και μετά από 3
δρομολόγια πάει να τους βρει και
τους βλέπει να μην μιλιούνται!
Πιάνει τον κουμπάρο του και
τον ρωτάει.- Τι έγινε μωρέ; εσείς
ήσαστε μέλι γάλα όταν σας άφησα!
- Να τα έκανα θάλασσα! Θες το
ξενοδοχείο λιμανίσιο, θες το πολύ
τονταλαβέρι το βράδυ, ξεχάστηκα
και από συνήθειο της έδωσα πρωί
πρωί... 50 Ευρώ! - Έλα μωρέ θα
καταλάβει! Αμα το συζητήσετε
δεν θα έχει πρόβλημα. Ναυτικός
ήσουνα, εργένης ήσουνα, έ! το τι
έκανες πριν όλος ο κόσμος το ξέρει
δα! - Δεν το έχει αυτή το πρόβλημα
εγώ το έχω! - Γιατί μωρέ!!!
- Γιατί κι αυτή πάνω στη νύστα της,
μου έδωσε... ρέστα ένα 20άρι!
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ: ΓΑΜΟΣ
Το Σάββατο 31ης Αυγούστου 2013 στον Ιερό Ναό των Αγίων
Νικολάου – Δημητρίου Βανκούβερ, ο Διονύσης Καραμεσσίνης,
γιός της Παναγιώτας και του Αθανασίου (Τομ) Καραμεσσίνη
και η Crystal Goguen, παντρεύτηκαν καθώς αποφάσισαν να
ενώσουν τις ζωές τους και να τραβήξουν κοινό δρόμο στη ζωή.
Το Μυστήριο τελέσθηκε από τους Ιερείς: π. Δωρόθεο
Τρυφωνόπουλο, π. Δημήτριο Παρτσάφα και π. Ευάγγελο
Αραβαντινό. Κουμπάρα ήταν η κα Γεωργία Λιάπη.
Ο Διονύσης (Ντένης) και η Κρύσταλ ενώθηκαν το Σάββατο
31η Αυγούστου 2013 με τα ιερά δεσμά του γάμου παρουσία
γονέων και συγγενών, που ήρθαν από Ελλάδα, Τορόντο και
άλλες πόλεις του Καναδά, και πολλών φίλων. Η νύφη Crystal
Goguen εντυπωσίασε με το όμορφο νυφικό της. Ο γαμπρός
Διονύσης (Ντένης) Καραμεσσίνης φορούσε ένα κομψότατο
κοστούμι, ενώ η κουμπάρα κα Γεωργία Λιάπη τέλεσε άψογα τα
καθήκοντά της.
Η δεξίωση έγινε στο Italian Cultural Centre, όπου παρευρέθηκαν
περίπου 300 άτομα και το γλέντι κράτησε μέχρι της πρωινές
ώρες.
Ευχόμαστε στον Διονύση και στην Κρύσταλ να είναι πάντα
ευτυχισμένοι όπως τους είδανε στο γάμο, στη διάρκεια της πιο
γλυκιάς μέρας της ζωής τους.
Ο γάμος είναι το Ιερό Μυστήριο της αγάπης και της ένωσης
δύο ανθρώπων “...εις σάρκα μίαν” και όχι μόνον ένα κοσμικό
γεγονός. H αμοιβαία συγκατάθεση του άνδρα και της γυναίκας
είναι πράξη ιερή και αγία.

(Συνέχεια στη σελ. 20)
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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
Στις σελίδες 16 & 20
συνεχίζουμε το
φωτογραφικό
ρεπορτάζ από
το γάμο
του Διονύση
και της Κρύσταλ
Καραμεσσίνη

ΦΘΗΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Los Cabos

7 nights, October 14 – 21
Holiday inn, all inclusive
$589.00 plus tax of $392 total $981.00 per person based
on double occupancy

Honolulu

7 nights, October 10 – 17
Miramar at Waikiki
$819.00 plus tax of $134.00
total $953.00 per person
based on double occupancy

Riviera Maya

7 nights, October 15 – 22
Gran Bahia Principe Coba,
all inclusive $799.00 plus tax
$362.00 total $1161.00 per
person based on double
occupancy

Disneyland

4 nights, October 15 – 19
Holiday Inn and Suites
$399.00 plus tax of $134.00
total $533.00 per person
based on double occupancy
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H παναγια
Της Βασιλίκας Σαριλάκη
σαν τον
Κωνσταντίνο
Παρθένη, τον
Νικηφόρο
Λύτρα,
τον Σπύρο
Παπαλουκά,
τον Φώτη
Κόντογλου, τον
Πολύκλειτο
Ρέγκο
που έχουν
αγιογραφήσει
ναούς.

Με αφορμή τον
Δεκαπενταύγουστο αλλά
και την ενδιαφέρουσα
έκθεση Ιστορώντας
την Υπέρβαση, Από
την παράδοση του
Βυζαντίου στη νεώτερη
τέχνη (- 29 Σεπτ,
Μουσείο Γουλανδρή
Άνδρου), αναδημοσιεύω
μια μελέτη που έκανα
για την απεικόνιση
του αρχέτυπου της
Μεγάλης ΜητέραςΠαναγίας στους
νεοέλληνες ζωγράφους
που δημοσιεύτηκε
στην Κυριακάτικη
Καθημερινή στα πλαίσια
ένθετου με τίτλο Μήτηρ
Θεού, μητέρα των
ανθρώπων σε επιμέλεια
Νίκου Ξυδάκη.
********
Η λατρεία της Παναγίας στην
Ορθόδοξη και δη την Ελληνική
παράδοση είναι πάρα πολύ
σημαντική κι εκφράζεται με
μια πλειάδα απεικονίσεων
που ως λατρευτικές εικόνες
βρίθουν απ’ άκρη σ’ άκρη
της ελληνικής γης.. Στην
πραγματικότητα, η Παναγία
συνοψίζει στο πρόσωπό της
πάρα πολλούς συμβολισμούς
όχι μόνον του αρχέτυπου
της Μεγάλης Μητέρας αλλά
διαθέτει ιδιαίτερες ιστορικές,
τοπικές, κοινωνικοψυχολογικές
σηματοδοτήσεις και γι’ αυτό
έχει περίπου δέκα χιλιάδες
προσωνύμια.
Οι πιο καθιερωμένοι τύποι
αγιογράφησης της Παναγίας
είναι: η Πλατυτέρα των
ουρανών ή του Πάθους, η
Μήτηρ Κυρίου, η Κεχαριτωμένη
κι η Βρεφοκρατούσα. Πολλούς
τύπους απεικονίσεων έχει να
επιδείξει φυσικά κι η καθαρά
κοσμική ζωγραφική. Τις
αγιογραφήσεις φιλοτεχνούν
αγιογράφοι αλλά και κοσμικοί
ζωγράφοι. Στο διάβα του
20ου αιώνα έχουμε μάλιστα
σημαντικές προσωπικότητες

πρότυπο της Παναγίας άλλαξε.
Οι εικόνες εκκοσμικεύτηκαν,
έγιναν πλέον τρισδιάστατες,
πολύχρωμες και δόθηκε
έμφαση στα χαρακτηριστικά
της θηλυκότητας . Τα νέα
πρότυπα συνέχισαν να εμπνέουν
ιερότητα και πνευματικότητα
αλλά εξέφραζαν πλέον ένα
είδος «ανθρωποποίησης» του
ιερού, μια εξοικείωση μαζί
του. Ασφαλώς είχαμε πολλές
διαφορετικές εικονιστικές
εκδοχές κι ανάλογες αναγνώσεις

Από το
Βυζαντινό
δέος στην
Αναγεννησιακή
τρυφηλότητα.
Σύμφωνα με
την παράδοση,
την πρώτη
εικόνα της Παναγίας ζωγράφισε
ο Ευαγγελιστής Λουκάς και σ’
αυτόν οφείλεται το εικονιστικό
της πρότυπο που ακολουθήθηκε
για δύο χιλιετίες μετά.. Την
εποχή του Βυζαντίου, καθώς
και την μεταβυζαντινή περίοδο
καθιερώθηκε ένα λιτό πρότυπο
Παναγίας Βρεφοκρατούσας,
με ολιγόχρωμους τονικούς
χειρισμούς, ευσπλαχνικό πλην
σοβαρό ύφος που απέπνεε

σεμνότητα. Οι σχηματοποιήσεις
στο πρόσωπο ήταν συχνά αδρές,
το φόντο συνήθως χρυσό ή
κίτρινο, κι η δισδιάστατη εικόνα
απέπνεε πραότητα, δέος και
πνευματικότητα.
Με την έλευση της
Αναγέννησης, το εικονιστικό

του πνευματικού κι ιερού
στοιχείου στην απεικόνιση της
Παναγίας.
Για παράδειγμα, η
Παναγία του Raphael
αναδίδει περισσότερο το
συγκρατημένο ύφος μιας
αριστοκράτισσας παρά την
σοβαρή πνευματικότητα
μιας βυζαντινής Παναγίας.
Οι Φλωρεντιανές Μαντόνες
είναι πιο εκκοσμικευμένες και
πληθωρικές.
Ο Leonardo τόσο στην
Παρθένο των Βράχων, όσο
και στον Ευαγγελισμό της
Θεοτόκου μας δείχνει μια
αέρινη, εξαϋλωμένη, ένθεη
Παναγία, που είναι ωστόσο
οικεία και λιτή… ενώ η Pieta
του Michelangelo, με την
δυνατή εσωτερική της δόνηση
και χάρη, κλέβει την παράσταση
ακόμη κι από τον ίδιο τον
αποκαθηλωμένο Χριστό που
κρατάει στην αγκαλιά της.
Σε όλες τις
περιπτώσεις,
στην περίοδο της
Αναγέννησης,
παρότι διαθέτουμε
ποικιλία
απεικονίσεων
η χρωματική,
απόδοση των
ρούχων παραμένει
συμβολική όπως
και η σύνθεση
των μορφών που
ακολουθεί πιστά
την λεγόμενη ιερή
γεωμετρία. Έτσι,
τόσο η Παρθένος
των Βράχων του
Leonardo, όσο κι
η Παρθένος με το
βρέφος του Raphael,
αλλά κι η Pieta
του Michelangelo,
εντάσσονται στο

λεγόμενο ιερό τρίγωνο, που
κορυφή έχει το κεφάλι της
Παναγίας, υποδεικνύοντας την
πνευματικότητα, αλλά και την
μεταφυσική ιδέα πως ο Νους και
το Πνεύμα είναι που γεννούν
την ύλη..
Η Ελληνική αφετηρία κοσμικής
απεικόνισης της Παναγίας.
Ο El Greco (1541-1614) διαθέτει
μια γκάμα εικονογράφησης της
Παναγίας που ποικίλει. Από
την αρχική βυζαντινότροπη,
όπως μας δείχνει
η Κοίμηση της
Θεοτόκου στην
Σύρο, έργο
της κρητικής
περιόδου, μέχρι
την Παναγία
του Ελέους,
μεταγενέστερο
έργο, ή τον
τελευταίο του
Ευαγγελισμό
όπου σπάει
κάθε τυπολογία
και κώδικα,
ακολουθώντας
πλέον μετά
το 1570 την
δυτικοευρωπαϊκή
τεχνοτροπία (
όπως υποστηρίζει
ο καθηγητής Ν.
Χατζηνικολάου)
ο El Greco
διαφοροποιεί με
μεγάλη τόλμη
την εικόνα της
Παναγίας. H
τόλμη του αυτή θα αποτελέσει
παράδειγμα στους κατοπινούς
Έλληνες του 20ου, κυρίως τον
Γύζη και τον Παρθένη, αλλά και
τον Λύτρα, τον Κόντογλου και
τον Εγγονόπουλο.
Από την Σχολή του Μονάχου
ο Νικόλαος Γύζης (1842–
1901) έχει απεικονίσει την
Παναγία με έναν ιδιαίτερα
πνευματικό κι εντυπωσιακό
τρόπο. Στο έργο του Παναγία
με το Βρέφος διακρίνουμε μια
δραματική όσο κι επιβλητική
τονική ζωγραφική, που αποδίδει
με αφαιρετικό πλην απόλυτο
τρόπο την αλληγορική διαφορά
σκότους - φωτός με αποτέλεσμα
ένα εμβληματικό κι επιβλητικό
έργο. Ακόμη πιο δυνατή είναι
η «Προσκύνηση των Αγγέλων»
του 1898 (αριστερά) όπου η
Παναγία κάθεται στον θρόνο, ως
Πλατυτέρα με ευδιάκριτο πίσω
της τον Σταυρό του μαρτυρίου
και δύο φωτεινούς Αγγέλους
εκατέρωθεν. Η παρουσία του
βρέφους-Χριστού ως θείο Φως
καθώς κι ο ηττημένος όφις
στο κάτω μέρος της σύνθεσης
υπερτονίζουν την μυστικιστική
ατμόσφαιρα, ενώ παράλληλα
παραπέμπουν στην επιθυμία
του Γύζη να αποτυπώσει
τον θρίαμβο της Δευτέρας
Παρουσίας.
Ο Νικηφόρος Λύτρας (1832 –
1904), επίσης από την Σχολή
του Μονάχου έχει φιλοτεχνήσει
με κλασσικό Βυζαντινό τρόπο
αλλά και κάποιες δυτικότροπες
παραλλαγές την Παναγία
Πλατυτέρα στο τέμπλο του
ναού του Αγίου Γεωργίου στο
Χαϊδάρι ...
20ος αιώνας: Τι οδήγησε
στην δυτική στροφή την
εκκλησιαστική και κοσμική
ζωγραφική;

Τα 300 ονόματα
της παναγίας
Στων Ελλήνων όλες τις κοινότητες στην
εορτή της Παναγίας γίνονται μεγάλα
πανηγύρια και μαζεύονται σ’ αυτά όλοι,
από όπου κι αν ζουν, από κάθε μέρος του
πλανήτη.
Η πίστη, η αγάπη, η γόνιμη σκέψη
και η εφευρετικότητα όχι μόνο των
καλλιτεχνών και των λογίων, αλλά
και του απλού πιστού λαού προς την
Παναγία φαίνεται και από τις επωνυμίες
που της έχουν δώσει, που ξεπερνούν
τις τριακόσιες και που μπορούν να
χωριστούν σε οκτώ κατηγορίες:
Από την παράσταση της Παναγίας στην
εικόνα.
Τέτοια ονόματα είναι της
Βρεφοκρατούσας, της Γλυκοφιλούσας,
της Γαλακτοτροφούσας, της Πλατυτέρας
των Ουρανών, της Οδηγήτριας, της
Εσφιγμένης και άλλα. Είναι ακόμη το
επίθετο “Δεξιοκρατούσα”, ή “Δεξιά”,
όταν κρατάει τον Χριστό στο δεξί της
χέρι και όχι προς το μέρος της καρδιάς
της. Ακόμη “Μεγαλομμάτα”, όταν
ο εικονογράφος έχει ιστορήσει την
Παναγία με μεγάλα μάτια. Υπάρχουν
και ονόματα που συνδυάζονται με μιαν
ιερή ιστορία. Λ.χ. Το όνομα της Εικόνας
“Αξιον Εστί”, που είναι θησαυρισμένη
στο Ναό του Πρωτάτου, στις Καρυές
του Αγίου Όρους και πήρε το όνομα από
το θαύμα που επιτελέσθηκε από τον
Αρχάγγελο Γαβριήλ.
Κατά την Παράδοση ο Αρχάγγελος
έψαλε τον γνωστό ύμνο “Αξιον εστίν..”
σε πλάκα και έγινε άφαντος. Επίσης το
επίθετο “Τριχερούσα” το πήρε η εικόνα
από το ότι υπάρχει σ’ αυτήν ένα τρίτο
χέρι, που συμβολίζει το θαύμα που
συνέβη στον υμνητή και δογματίσαντα
για την Παναγία Άγιο Ιωάννη τον
Δαμασκηνό. Το δεξί χέρι του το έκοψαν
Μουσουλμάνοι και θαυματουργικά
αποκαταστάθηκε. Η Παναγία η
“Εσφαγμένη” ονομάστηκε έτσι γιατί
κατά την Παράδοση μοναχός θύμωσε
μαζί της και με μαχαίρι κτύπησε την
εικόνα της Παναγίας στο πρόσωπο. Τότε
από την εικόνα άρχισε να τρέχει αίμα,
ενώ ο μοναχός τυφλώθηκε και έκανε ως
τρελός.
Ο μοναχός ζήτησε συγγνώμη και
συγχωρήθηκε, αλλά το χέρι που
κτύπησε την Παναγία τιμωρήθηκε,
αφού έμεινε άλυωτο μετά τον θάνατο
του μοναχού. Υπάρχει ακόμη η Παναγία
η ” Πυροβοληθείσα”, στη Μονή
Βατοπεδίου, αφού την εικόνα της την
κτύπησαν με όπλο Τούρκοι. “Σφαγμένη”
είναι και η εικόνα της Παναγίας της
Πορταϊτισσας, της Μονής Ιβήρων, που
ονομάστηκε έτσι με το θαύμα που έκανε
η Παναγία, να φανερώσει τη θέληση της
να παραμείνει στην είσοδο της Μονής
ως θυρωρός, για να την προστατεύει…
Από τον τόπο της:
Ετσι υπάρχει η Παναγία η Αθηνιώτισσα,
η Βουρλιώτισσα, η Κυκκώτισσα, η
Καστριώτισσα, η Κάμπου, η Πυργιανή, η
Εγκλειστριανή ( από τη Μονή του Οσίου
Νεοφύτου του Εγκλείστου στην Κύπρο),
η Σπηλιανή, η Μεγαλοσπηλαιώτισσα (
του Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων),
η Τουρλιανή, η Θαλασσινή, η Καλαμού,
η Καμινιώτισσα, η Βλαχερνίτισσα,
η Ολυμπιώτισσα, η Σουμελιώτισσα,
η Πλατανιώτισσα, η Καταπολιανή,
η Χοζοβιώτισσα ( στην Αμοργό
από τη Μονή Χοζεβά των Αγίων
Τόπων), η Νεαμονήτισσα της Χίου,
η Παμμακάριστος ( από τη Μονή της
Κωνσταντινούπολης), η Αγία Σιών,
η Μακεδονίτισσα στη Λευκωσία, η
Έλωνη, η Τροοδίτισσα, η Κυκκώτισσα,
η Μαλεβή ( από το όρος Πάρνων, που
λέγεται και Μαλεβός), των Χαλκέων
(χαλκουργών) στη Θεσσαλονίκη, η
Αμπελακιώτισσα στη Θεσσαλία.
Από την τεχνοτροπία του Ναού της:
Τέτοια επίθετα είναι η Θολοσκέπαστη,
η Μολυβδοσκέπαστη, η Πελεκητή, η
Κρεμαστή, η Μαρμαριώτισσα.
Από το όνομα του κτίτορα του Ναού ή
της Μονής της:
Τέτοια επίθετα είναι Παναγία η Παχειά,
η Γλυκειά ( από το επίθετο Γλυκύς), η
Περλιγκού, η Λυκοδήμου, η Κοροβιλιά,
η Καπνικαρέα.
Από τον μήνα που εορτάζεται η
Παναγία:
Σοτομπριανή, Βρεχούσα, Αυγουστιανή
και Δεκαπεντούσα, Τριτιανή,
Μεσοσπορίτισσα, Βροντού, Ακαθή ( από
τον Ακάθιστο Ύμνο).
Από τα θαύματα της Παναγίας:
Γοργοϋπήκοος, Ελεούσα, Ελεήστρα,
Γιάτρισσα, Θεραπεία, Αιματούσα ή
Γαιματούσα ( σταματά την αιμορραγία),
Υγεία, Υπακοή, Ψυχοσώστρα,
Παραμυθία, Παρηγορήτρα, Παυσολύπη,
Φανερωμένη, Μυροβλύτισσα.
Εγκωμιαστικά από την έξαρση
της αγάπης των πιστών. Συνήθως
χρησιμοποιείται επίθετο με πρώτο
συνθετικό τον χρυσό:
Χρυσοκελλαριά, Χρυσοσπηλιώτισσα,
Χρυσοπηγή, Χρυσογαλούσα,

(Συνέχεια στη σελίδα 14)
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ΤΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΛΩΝΑ

Έπειτα από αρκετά χρόνια

αναζήτησης ενός παλαιού φίλου,
που είχαμε να ανταμώσουμε
από το 1980 περίπου, τελικά
και από σύμπτωση φέτος
ανταμώσαμε. Ο φίλος αυτός
είναι πολύ γνωστός στην
Ελληνική Ομογένεια και
σε πολλά από τα παιδιά που
σήμερα είναι της ηλικίας 40 και
άνω θα πρέπει να τον θυμούνται,
διότι ήταν δάσκαλός τους στα
Ελληνικά σχολεία Γκόρντον
και «Σωκράτης». Είναι ο κ.
Δημήτρης Μαλωνάς. Γνώριζα
ότι ήταν από την Ρόδο, αλλά
για οκτώ περίπου χρόνια τον
αναζητούσα και δεν μπορούσα
να τον εντοπίσω.΄Οπου τελικά
με βρήκε αυτός από ένα
δημοσίευμα ενός φίλου Ιατρού
στην τοπική εφημερίδα της
Ρόδου.
Πριν φύγω για διακοπές
ανταλλάξαμε τηλέφωνα σπιτιού
και κινητά και έτσι φέτος
ανταμώσαμε κατακαλόκαιρο
και για ώρες μιλούσαμε για το
Βανκούβερ και για γνωστούς της
παροικίας. Υπάρχουν ονόματα
γνωστών της παροικίας που δεν
μπορεί να ξεχάσει ποτές του ο
Δημήτρης.
Τώρα είναι συνταξιούχος και
μάλιστα όταν ανταμώσαμε στη
Ρόδο, είχε υποβάλλει τα χαρτιά
του και στον Καναδά διότι είχε
πάνω από δέκα χρόνια που είχε
δουλέψει, και στα χαρτιά ο
Καναδάς ήθελε και ένα γνωστό
όνομα που τον γνώριζε ότι
εργάστηκε στον Καναδά και του
έδωσα την διεύθυνσή μου. Λίγες
μέρες πριν φύγω από την Ρόδο,
με κάλεσε ο Δημήτρης σε ένα
σπίτι παραθαλάσσιο που έχει
στο χωριό Αρχάγγελο και στην
περιοχή «Στεγνά», να κάνουμε
μπάνιο και να φάμε.
Εκεί ο Δημήτρης μου
ανακοίνωσε ότι έλαβε και τα
πρώτα χρήματα της σύνταξης
του Καναδά και ήταν πολύ
χαρούμενος, αν και το ποσό δεν
είναι μεγάλο, με την σύνταξη
την Ελληνική που δεν γνωρίζει
και πότε θα την πάρει, η
σύνταξη από τον Καναδά είναι
ένα καλό χαρτσιλίκη.
Ρώτησα τον Δημήτρη καθώς
πίναμε τις μπύρες πώς ήρθε

στον Καναδά και άρχισε να
μου εξιστορεί την περιπέτειά
του. Αποφοιτώντας από την
Παιδαγωγική Ακαδημία,
και χωρίς μέλλον εργασίας
στην Ελλάδα, τα καλά τα
σημερινά, όπως και άλλοι νέοι
αναζητούσαν εργασία σε άλλη
χώρα.
Ηρθε στο Βανκούβερ το 1974
ως τουρίστας, διότι είχε δυο
γνωστούς συγχωριανούς από
το χωριό Άρχάγγελο της Ρόδου,
οι οποίοι ήταν τότε ιδιοκτήτες
του κτιρίου «Πήτερ Παν» επί
της Μρόντγουεη, και οι οποίοι
για ένα μικρό χρονικό διάστημα
τον φιλοξένησαν. Κάποια μέρα

τον άφησε τον Δημήτρη να
επιβλέπει και έτσι βουλέυτηκε
καλά για λίγο διάστημα. Κάποια
μέρα όμως και από καρφί από
κάποιον Φαίδων, πήγαν δυο του
Ιμικρεσίου και αφού κάθησαν
στο τραπέζι, άρχισαν να του
κάνουν ερωτήσεις . «Ελάτε τους
λέει ο Δημήτρης, ξέρω ποιοι
είστε,πέστε μου τι να κάνω».
Με ευγένεια οι αξιωματικοί τον
ρώτησαν πόσα χρήματα έχει,
και που τα βρήκε. Κατόπιν του
είπαν θα πρέπει να σε πάρουμε
στο γραφείο του Ιμικρεσίου
και εκεί τον ρώτησαν αν έχει
κανέναν Έλληνα γνωστό.

Ο Δημήτρης με τον γιό του Γιώργο, στην πρόχειρη
ψησταριά στο εξοχικό τους στα “Στεγνά” στο χωριό
Άρχάγγελος
να απαντήσει, του εξήγησε ο
υπάλληλος της Πρεσβείας, ότι ο
Υπουργός έδωσε εντολή να του
ετοιμάσουν τα χαρτιά να γυρίσει
στον Καναδά. Τότε ο Δημήτρης
κατάλαβε ότι ο Ευάγγελος
Πάπας που είχε καλές φιλίες
με τον Υπουργό, θα τον
παρακάλεσε να του επιτρέψουν
να έρθει. Πράγματι Νοέμβριο
το 1974 ο Δημήτρης Μαλωνάς,
απόφοιτος της Παιδαγωγικής
Ακαδημίας, ξαναγυρίζει στον
Καναδά ως νόμιμος μετανάστης
και εργάζεται ως Δάσκαλος στο
Ελληνικό Σχολείο Γκόρντον,
και αργότερα στο σχολεό
«Σωκράτης».

Άνω: Ο Δημήτρης με την οικογένειά του. Αριστερά στο μέσον η σύζυγός του Άννα,
δίπλα του η κόρη του Δέσποινα και ο γιός του Γιώργος.

Εργάστηκε επίσης στην
εταιρεία “Papas Furs” και σε
ένα εργοστάσιο Ξυλείας στο
Vancouver Island Tahsis.
Επιστρέφοντας στην Ελλάδα,
διορίστηκε Δάσκαλος στη
Ρόδο, παντρεύτηκε την σύζυγό
του Άννα και απέκτησαν τον
γιό τους Γιώργο και την κόρη
τους Δέσποινα. Ο γιός τους
Γιώργος αποφοίτησε φέτος και η
Δέσποινα συνεχίζει το σχολείο.
Ο δε Δημήτρης σήμερα
συνταξιούχος ασχολείται με τα
κτήματά του, τις ελιές, και τα
φρουτόδενδρα, χωρίς να ξεχνά
και τα καλά χρόνια που έζησε
στον Καναδά.

Σε λίγη ώρα στην παρέα ήρθε και ο εξάδελφος του Δημήτρη,
Κώστας Μαλωνάς με την σύζυγό του και την εγγόνα τους.
βαδίζοντας στο Ντάουν Τάουν
επί της οδού Ντέβιτ, άκουσε
να μιλούν ελληνικά σε ένα
υπόγειο. Κατέβηκε και είδε
ότι έπαιζαν χαρτιά και πίνανε
καφέδες. Εκεί γνώρισε και
τον ιδιοκτήτη τον μακαρίτη
τον Αναστόπουλο, ο οποίος
του πρόσφερε εργασία, διότι
αυτός τότε είχε προβλήματα
οικογενειακά και έτρεχε σε
δικηγόρους. Αφού λοιπόν
τον συμβούλεψε τι να κάνει,

Τότε ο Δημήτρης ανέφερε τον
Ευάγγελο Πάπα και τον Γιώργο
Ζερμπίνο.
Πράγματι τα δυο αυτά
άτομα ενδιαφέρθηκαν να
τον κρατήσουν τον Δημήτρη
στον Καναδά για Δάσκαλο
στο Ελληνικό Σχολείο του
Γκόρντον. Δυστυχώς έπρεπε
να φύγει και να επιστρέψει
στη Ρόδο, Αλλά μέσα σε δυο
μήνες περίπου, λαβαίνει ο

Δημήτρης ειδοποίηση από την
Καναδική Πρεσβεία, να πάει να
περάσει ιατρούς για να έρθει
στον Καναδά. Ξαφνιάστηκε ο
Δημήτρης αλλά και ήταν όλο
χαρά που θα ξαναγύριζε στο
Βανκούβερ. Ανεβαίνοντας
στην Αθήνα να περάσει
ιατρούς, ένας υπάλληλος της
Πρεσβείας τον ρώτησε πώς
γνωρίζει τον Υπουργό National
Revenue Ron Basford; Και ο
Δημήτρης μην γνωρίζοντας τι

Είμαι σίγουρος ότι η ομογένεια
διαβάζοντας αυτά τα λίγα για
τον φίλο Δημήτρη Μαλωνά, να
αναγνωρίζει και την προσφορά
του στην εκπαίδευση και στην
προσπάθειά του να διδάξει κάτω
από τόσο δύσκολες συνθήκες
Ελληνικά γράμματα στα παιδιά
μας. Όσο δε για τον ίδιο,
αναγνωρίζει και εκτιμά όλους
όσους τον βοήθησαν και του
πρόσφεραν την φιλία τους τα
χρόνια που έζησε στον Καναδά
και με ρωτούσε ονομαστικά για
πάρα πολλούς ομογενείς του
Βανκούβερ και της Βικτώριας.
Κώστας Καρατσίκης

14 Γνώμη

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΥ

“ Ας θυμηθούμε τα παλιά..”
Του Χαράλαμπου Μελεούνη

Aπό την Ιωάννα Μπαμπέτα

ΈΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ
Συγγραφέας: Ιωάννα Μπουλντούμη
Εικονογράφηση: Αιμιλία Κονταίου
Σειρά: Βατόμουρο 7 – 8 ετών
Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Το μόνο κοινό που έχει η Βούλα με το
βούρτσισμα των δοντιών της είναι τα
τρία πρώτα γράμματα. Δίνει λοιπόν
αφορμή στις αδελφές Τερηδόνα και
Ουλίτιδα να κάνουν ανενόχλητες τη δουλειά τους μέσα στο στόμα
της. Μέχρι τη στιγμή που ο ερχομός ενός καινούριου συμμαθητή
στο σχολείο θα ανατρέψει τα δεδομένα…
Θα καταφέρει η Βούλα να κάνει «έξωση» στις δυο κατεργάρες
αδελφές; Θα αφήσει τη βούρτσα των μαλλιών για να πιάσει την
οδοντόβουρτσα; Για ποιο λόγο τα λέει «έξω από τα δόντια» στο
συμμαθητή της; Με πολύ χιούμορ, τα παιδιά μαθαίνουν για τη
σωστή φροντίδα των δοντιών αλλά και τη σημασία της εσωτερικής
ομορφιάς.
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΟΥΜΠΟΪΚΕΣ ΜΠΟΤΕΣ
Συγγραφέας: Μαρία Ρουσάκη
Εικονογράφηση: Πωλίνα Παπανικολάου
Σειρά: Μπανάνα 2 – 4 ετών
Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Μια μέρα η νονά μου μού έφερε
τις πιο φανταστικές μπότες
του κόσμου. Ήταν κόκκινες,
κατακόκκινες καουμπόικες
μπότες. Με αυτές ταξιδεύω στην
Άγρια Δύση καβάλα στο άλογό
μου. Γνωρίζω Ινδιάνους και πίνω
γάλα σε σαλούν. Κάνουν κι έναν
τέλειο ήχο ΚΛΑΠΑ-ΚΛΟΥΠΑ,
ΚΛΑΠΑ-ΚΛΟΥΠΑ! Γιατί, όμως,
μου τις βγάζει η μαμά; Γιατί μου
τις κρύβει; Αφού με τις κόκκινες
καουμπόικες μπότες μου ταξιδεύω και ονειρεύομαι…
Μια όμορφη ιστορία για τα μικρά παιδιά που ενθουσιάζονται με
ένα δώρο και δεν θέλουν να το αποχωριστούν ούτε καν το βράδυ
μέχρι να πάρουν στα χέρια τους το επόμενο δώρο που θα τους
ενθουσιάσει περισσότερο.

Κατά τις δακοπές μου στη Ρόδο, με τον γείτονά μου και φίλο Σάββα Μιχαλάκη συνταξιούχο ο
οποίος κατοικεί στη πόλη Ρόδο και τρεις με τέσσερες μέρες τις περνάει στο χωριό Πλατάνια που
έμεινε μικρός με τους γονείς
του. Τις μέρες λοιπόν αυτές
που έρχεται στο χωριό
ανταμώναμε τα βραδάκια
και πίναμε στην βεράντα του
καφεδάκι. Έτσι ένα βράδυ,
μου είπε ότι στην παραλία
που πήγαινε για μπάνιο,
γνωρίστηκε με τον αξιόλογο
εκπαιδευτικό Θεολόγο κ.
Χαράλαμπο Μελεούνη ο
οποίος του χάρισε το βιβλίο
του που έχει τίτλο «Ας
θυμηθούμε τα παλιά…», και
του έδωσε και ένα αντίγραφο
για μένα.
Το βιβλίο αυτό του κ.
Μελεούνη, ο οποίος
γράφοντας ξαναζεί τα παιδικά
του χρόνια, τις στερήσεις και
τα όμορφα και τα δύσκολα
χρόνια. Καταγράφει με
απλότητα, ιστορικά μνημεία,
τα τοπωνύμια, τα ήθη και τα
έθιμα του χωριού, με όλες
τις παιδικές του αναμνήσεις
που έζησε στο χωριό
Απολακκιά της Ρόδου. Ένα
θαυμάσιο βιβλίο,με σπάνιο
φωτογραφικό υλικό, που
ευχαριστεί όχι μόνο τους
χωριανούς του, αλλά και κάθε
άλλον αναγνώστη.
Κώστας Καρατσίκης
Σημείωση: Ο Χαράλαμπος Μελεούνης, γεννήθηκε το 1929 στην Απολακκιά της Ρόδου από γονείς
Απολακκιάτες. Τα χρόνια της βασικής εκπαίδευσης συνέπεσαν με τη μετατροπή των Ελληνικών σε
Ιταλικά σχολεία. Μετά την απελευθέρωση τελείωσε την Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή με βαθμό
«Αριστα» και τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «Λίαν Καλώς». Δίδαξε σε
διάφορα Γυμνάσια και Λύκεια της Σάμου, της Δωδεκαννήσου και των Νέων Λιοσίων Αττικής, καθώς
και στην Παιδαγωγική Ακαδημία Ρόδου. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος στους Συλλόγους: α)
Σύνδεσμος Αγάπης, β) Αποφοίτων και φίλων της Πατμιάδας και γ) Απολακκιατών Ρόδου.

Τα τριακόσια ονόματα της Παναγίας

Χρυσοποδαρίτισσα, Χρυσοχεριά…
Υπάρχουν όμως και άλλα, όπως
Αγγελόκτιστη, Αερινή, Αναφωνήτρα,
Επίσκεψις, Παντάνασσα, Τρανή,
Χιλιαρμενίτισσα, Ανθοφορούσα,
Ασπροφορούσα.
Αυτά που τις έδωσαν οι Υμνογράφοι της
Εκκλησίας. Κυρίως προέρχονται από τον
Ακάθιστο Ύμνο:
Αμόλυντος, Υψηλοτέρα, Καθέδρα,
Κλίμαξ, Σκέπη, Πόλη, Παράκλησις,
Επίσκεψις, Καταφυγή, Κεχαριτωμένη,
Χώρα του Αχώρητου, Όρος Αλατόμητον,
Ρόδο το Αμάραντον, Αρουρα
Βλαστάνουσα και άλλα.
Τα προσκυνήματα στον Ελληνισμό
Τα προσκυνήματα διακρίνονται
στα Πανελλήνια και στα τοπικά
προσκυνήματα της Παναγίας, που οι
προσκυνητές προστρέχουν σε όλη τη
χώρα τις ημέρες αυτές του “Πάσχα του
καλοκαιριού”, όπως χαρακτηρίζεται η
εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Το πρώτο σε προσέλευση πιστών
είναι της Μεγαλόχαρης της Τήνου,
με περίπου 1.000.000 προσκυνητές
ετησίως, της Σουμελά, στο Βέρμιο, με
500.000 προσκυνητές ετησίως και της
Εκαντοταπυλιανής Πάρου, με 300.000
περίπου πιστούς.
Σημαντικά τοπικά προσκυνήματα της

Παναγίας είναι:
Στη Θράκη:
Στις Φέρρες η Παναγία
η Κοσμοσώτειρα
και στη Σαμοθράκη
η Παναγία η
Κρημνιώτισσα και η
Καμαριώτισσα.
Στην Κομοτηνή η
Μονή της Παναγίας
της Φανερωμένης.
Στην Ξάνθη η Παναγία
η Αρχαγγελιώτισσα και
η Παναγία η Καλαμού.
Στη Μακεδονία:
Στη Δράμα η
Εικοσιφοίνισσα.
Στο Κιλκίς η Παναγία
η Φιλαδελφειώτισσα.
Στη Μηχανιώνα η
Παναγία η Φανερωμένη
Στην Καστοριά η Παναγία η
Μαυριώτισσα
Στη Θεσσαλονίκη η Παναγία η
Δεξιά, η Παναγία η Ελεούσα, η
Παναγία η Φανερωμένη, η Παναγία
η Γοργοϋπήκοος, η Παναγία η
Βρεφοκρατούσα, η Παναγία των
Χαλκέων.
Στις Πρέσπες η Παναγία η Πορφυρά
Στη Σιάτιστα η Παναγία του
Μικρόκαστρου
Στην Ηπειρο:
Στην Άρτα εικόνες περίπυστες είναι
της Παναγίας Ροβελίστης, Κυρίας
Πεφανερωμένης, Παναγίας Γεροντίσσης,
Βρεφοκρατούσης, και Σκουληκαριάς.
Στην Παραμυθιά η Κοίμηση Θεοτόκου
των Παγανιών και του Γηρομερίου.
Στην Κόνιτσα η Μολυβδοσκέπαστη
Στην περιοχή Τζουμέρκων (Ιωαννίνων) η
Παναγία Τσούκας.
Στα Ιόνια Νησιά:
Στην Κέρκυρα της Μυρτιδιωτίσσης, της
Παλαιοκαστριτίσσης, της Πλατυτέρας,
της Κυράς των Αγγέλων.
Στους Παξούς στο Νησάκι της Παναγίας.
Στην Κεφαλληνία Υπεραγίας
Θεοτόκου Άτρου, Αγριλίων, Θεμάτων,
Κηπουραίων, και Παλαιοχέρσου. Επίσης
η Παναγία η Φιδούσα.

Στη Λευκάδα η Φανερωμένη.
Στη Ζάκυνθο εικόνες περίπυστες της
Αναφωνήτριας, της Σκοπιωτίσσης, της
Χρυσοπηγής, της Λαουρένταινας, της
Γαλανούσας, της Μυρτιδιωτίσσης,
της Παναγούλας, της Σπηλούλας, της
Βιγλατσούρας, της Σγουροπουλιάς, της
Θαλασσομαχούσας.
Στα Κύθηρα η Μυρτιδιώτισσα.
Στη Θεσσαλία:
Στη Μαγνησία η Παναγία η Ξενιά.
Στην Καλαμπάκα η Κοίμηση Θεοτόκου
Σταγιάδων και η Κοίμηση Θεοτόκου
Βυτουμά.
Στα Τρίκαλα η Κοίμηση Λαγκαδιάς
Στα Φάρσαλα Παναγία η
Δεμερλιώτισσα.
Στη Σκιάθο η Παναγία η Εικονίστρα
Στην Ελασσώνα η Παναγία η
Ολυμπιώτισσα
Στη Στερεά Ελλάδα:
Στο Καρπενήσι η Παναγία η Προυσού
και η Παναγία Τατάρνης.
Στο Μεσολόγγι η Αγία Ελεούσα.
Στη Ναύπακτο η Παναγία η
Αμπελακιώτισσα.
Στη Θήβα η Μεγάλη Παναγιά και η
Παναγία η Σκριπού Ορχομενού.
Στην Αθήνα η Κοίμηση Θεοτόκου
Πεντέλης, Ρόμβης, και Παντανάσσης
(Μοναστηράκι). Επίσης η Παναγία η
Ελευθερώτρια, στην Κηφισιά.
Στη Σαλαμίνα Παναγία η Φανερωμένη.
Στη Φθιώτιδα οι Μονές Αγάθωνος και
Δαμάστας
Στη Φωκίδα η Παναγία της Βαρνακόβης.
Στη Χαλκίδα εικόνες περίπυστες
Παναγίας της Φανερωμένης Αρτάκης,
της Χιλιαδούς, της Ντινιούς στην
Ιστιαία, της Κοιμήσεως Θεοτόκου
Μάτζαρη Οξυλίθου.
Στην Πελοπόννησο:
Στην Κόρινθο η Παναγία η Φανερωμένη
Χιλιομοδίου.
Στα Καλάβρυτα της Μονής Μεγάλου
Σπηλαίου. Επίσης περίπυστες
εικόνες Παναγίας της Τρυπητής, της
Μακελλαριάς και το Προσκύνημα της
Παναγίας της Πλατανιώτισσας.
Στην Πάτρα η Κοίμηση του
Γηροκομείου.
Στην Ηλεία η Κοίμηση Θεοτόκου

Κρυονερίου Αγίας Ελεούσης
Βαρθολομιού και Χρυσοπηγής Δίβρης.
Στη Μεσσηνία η Κοίμηση της Θεοτόκου
Μονής Βουλκάνου.
Στη Λακωνία η Παναγία η
Χρυσαφίτισσα στη Μονεμβασία και η
Παναγία η Παντάνασσα στον Μυστρά.
Στην Αρκαδία η Παναγία η Έλωνη, της
Αρτοκωστάς, της Παλαιοπαναγιάς, της
Μαλεβής. Επίσης η Κοίμηση Θεοτόκου
Κερνίτσης και Μπούρα.
Στα Νησιά του Αιγαίου:
Στην Τήνο η Παναγία η Ευαγγελίστρια.
Στην Πάρο η Εκατονταπυλιανή.
Στη Σαντορίνη η Παναγία Επισκοπής
Στην Αμοργό η Χοζοβιώτισσα
Στην Ανάφη η Παναγία η Καλαμιώτισσα
Στην Ίο η Παναγία η Γκρεμιώτισσα
Στην Άνδρο η Θεοσκέπαστη και Παναγία
η Φανερωμένη
Στην Σάμο η Παναγία Καρλοβάσου.
Στη Λέσβο η Παναγία Αγιάσου, ή
Αγιασώτισσα.
Στη Χίο εικόνα περίπυστη της Παναγίας
της Βρεφοκρατούσας.
Στην Ίμβρο η Παναγιά η Μπαλωμένη
Στη Σχοινούσα η Παναγία η Ακαθή
Στην Κέα η Καστριανή.
Στην Αλόννησο του Βουνού.
Στην Κύθνο η Παναγία η Κανάλα.
Στη Μύκονο η Παραπορτιανή.
Στη Νάξο η Αργοκοιλιώτισσα.
Στη Δωδεκάνησο:
Στη Νίσυρο Παναγία η Σπηλιανή
Στη Ρόδο η Παναγία της Φιλερήμου,
η Παραμυθία, της Τσαμπίκας και η
Φανερωμένη Ιξιάς
Στη Λέρο Παναγία του Κάστρου και η
Παναγία η Γουρλομάτα.
Στην Αστυπάλαια Παναγία η
Πορταΐτισσα.
Στην Κάρπαθο η Παναγία η
Λαρνιώτισσα και η Παναγία η
Ολυμπίτισσα.
Στους Λειψούς η Παναγία του Χάρου.
Στη Σύμη η Παναγία η Αληθινή.
Στην Κάλυμνο η Βλυχάδια και η
Γαλατιανή
Στην Κρήτη:
Στο Ηράκλειο η Κοίμηση Θεοτόκου
Αγκαράθου, Καλυβιανής και Παληανής.
Στην Ιεράπετρα η Παναγία η

Φανερωμένη.
Στη Νεάπολη η “Μεγάλη Παναγιά”.
Στον Κίσσαμο Παναγία η Κυρά
των Αγγέλων και η Παναγία η
Χρυσοσκαλίτισσα.
Στα Σφακιά η Παναγία στ’ Ασφένδου.
Στην Κωνσταντινούπολη:
Η Παναγία των Βλαχερνών, η
Παμμακάριστος, η Μπαλουκλιώτισσα,
η Κυριώτισσα, η Καμαριώτισσα, η
Κουφατιανή Γαλατά, η Περίβλεπτος
στα Ψωμαθειά, η Μουχλιώτισσα,
των Ουρανών Σαλματομβρουκίου, η
Χαντσεργιώτισσα, της Σούδας, Βεφά
– Σωφρακίου, η Παραμυθιώτισσα
( Παραμυθία, Παρηγορίτισσα,
Θεραπεία), η Κουμαριώτισσα
Νεοχωρίου και η Κοίμηση
Διπλοκιονίου.
Στη Μεγαλόνησο Κύπρο:
Στην Κύπρο η Παναγία η Κυρά,
στα Λειβάδια Καρπασίας, έχει
καταστραφεί από τους Τούρκους
εισβολείς, όπως και πολλά ακόμη
προσκυνήματα στα κατεχόμενα
εδάφη της. Σημαντικό προσκύνημα
είναι η Παναγία η Ασπροφορούσα,
όπως και η Γλυκιώτισσα, και τα
δύο κοντά στην Κερύνεια. Ονόματα
πολλά της Παναγίας και στη
Μεγαλόνησο. Παγκύπριο προσκύνημα
η Παναγία η Κυκκώτισσα. Επίσης
σημαντικά προσκυνήματα η
Τροοδίτισσα, η Σκουριώτισσα, η
Kουσουλιώτισσα, η Αιματούσα (
ή του Αμπελιού) της Αραδίππου, η
Παγκριώτισσα στη Λευκωσία, του
Μεγάλου Αγρού, της Αμιρούς, της
Αμασγού, της Ασίνου, του Γλωσσά,
η Σφαλαγγιώτισσα, η Ιαματική του
Αρακαπά, η Χρυσαλινιώτισσα,
η Χρυσοσπηλιώτισσα στην
Κάτω Δευτερά, η Στάζουσα,
η Χρυσοκουρδαλιώτισσα, της
Αυγασίδας – στο κατεχόμενο χωριό
Μηλιά Αμμοχώστου, η Βορινή, η
Βοναριώτισσα, η Παναγία η Διπλή
στη Λευκωσία, και στην Πάφο η
Χρυσορρογιάτισσα, η Λιμενιώτισσα
( ερείπια), η Χρυσοπολίτισσα, η
Χρυσελεούσα και η Θεοσκέπαστη.

15 Γνώμη

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΕΝΑΣ ΜΕΡΑΚΛΗΣ
ΣΤΗΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ

Το σπίτι του Βασίλη
Γεωργιλά, βρίσκεται στο
Δέλτα και κάθε επισκέπτης
που θα πάει να τον επισκεφθεί
νιώθει ότι βρίσκεται σε ένα
ελληνικό περιβάλλον. Στη
βεράντα του και σε ένα

τις ντομάτες, τα μυρωδικά,
Δενδρολίβανο, Βασιλικό,
Ρίγανη, Μαϊντανό, Άνιθο,
Μέντα και κάθε άλλο που
χρησιμοποιούμε στη μαγειρική
και στα γλυκά. Προχθές με
πήρε ο Βασίλης τηλέφωνο να

Πληθώρα τα Ακτινίδια
υψηλό κοντάρι κυματίζει η
ελληνική σημαία. Το δε σπίτι
του είναι περιτριγυρισμένο
με οπωροφόρα δένδρα, και
κλίματα. Όλα τα δένδρα, και
όλα τα κηπουρικά είναι με

να βγαίνει στη βεράντα του
και να βλέπει τα οπωροφόρα
δένδρα σαν να είναι παιδιά
του. Τα κλίματα, κόκκινο και
άσπρο σταφύλι , είναι το καμάρι
του. Αλλά τα ρακούν, τα έχουν
σακατέψει. Εκείνο που μου
κάνει εντύπωση στον κήπο του
Βασίλη, είναι ότι δεν βλέπω
ένα αγριόχορτο, βλέπεις μόνο
λάχανα και μαρούλια ελληνικά,
παντζάρια ή μυρωδικά.
Απόλαυσα την επίσκεψη με
έναν ζεστό καφέ και προς
έκπληξή μου είχε ετοιμάσει και
μια επαγγελματική σαλάτα με
σολομό, μαρούλια και ντομάτες
από τον κήπο του, και λίγη πίτα
με χόρτα που μάζεψε όλα από
τον κήπο του. Αφού κάθησα και
γευμάτισα μαζί του, κάναμε μια

Μιά από τις Κυδωνιές γεμάτη κυδώνια

πάω για καφέ. Πριν φύγω
για διακοπές ο Βασίλης είχε
στο πίσω μέρος του σπιτιού
σκάψει και είχε βγάλει μια
σειρά από δένδρα που ήταν
κοντά στο φράχτη του σπιτιού
πολύ καλή και ενδιαφέρουσα
συζήτηση για το μεράκι της
κηπουρικής.
Η γεύση που είχαν οι ντομάτες
του, είναι κάτι που δεν
περιγράφεται, θα πρέπει να τις
γευθείτε οι ίδιοι στο στόμα σας.
Βασίλη συγχαρητήρια.
Κώστας Καρατσίκης

Η Αχλαδιά

Το δένδρο Λωτός και ο καρπός του, ποιός θα
το πίστευε ότι καρποφορεί και στο Βανκούβερ.
μεράκι περιποιημένα.
Είναι πράγματι το σπίτι
του περιτριγυρισμένο με
ένα περιβόλι προσεκτικά
μελετημένο που θα το
ζήλευαν πολλοί επαγγελματίες
κηπουροί. Εχει δένδρα, από
Βάγιες, Συκιές, Μηλιές,

του για να φυτέψει οπωροφόρα
δένδρα κατά το πλείστον
μηλιές. Πηγαίνοντας σπίτι του
προχθές βρήκα όλο αυτόν τον
χώρο καλυμμένο με μηλιές ,
και δεν το πίστευα. Η δουλειά
που έχει κάνει ο Βασίλης
Γεωργιλάς στα δένδρα και
στην κηπουρική, το κάνει όχι

Μηλιά

Και κάτι ακόμα απίστευτο. Μουσμουλιά
με Μούσμουλα στο Βανκούβερ.
Κυδωνιές, Ροδιές, Μουσμουλιές,
Λωτούς, Ακτινίδια, ακόμη και
μια μικρή ελιά.
Οι κυδωνιές φορτωμένες
κυδώνια, τα ακτινίδια και αυτά
είναι φορτωμένα, ο κήπος με

μόνο για την υγεία του αλλά
πολύ περισσότερο για την
ιδιαίτερη αγάπη που έχει στα
οπωροφόρα δένδρα και στα
κηπουρικά, που καλλιεργεί
χωρίς φυτοφάρμακα.
Είναι ένα μεράκι του Βασίλη,

Άλλη μια Κυδωνιά με Κυδώνια

16 Γνώμη

Συνεχίζουμε το φωτογραφικό ρεπορτάζ από
το γάμο
του Διονύση και της Κρύσταλ Καραμεσσίνη

17 Γνώμη

Στην τρελή χαρά μου θύματα!!!
Μετά το Νταχάου η Άνγκελα
Μέρκελ το έριξε στα μπιρόνια!
Αντώνης Ανακέφαλος
Η επίσκεψή της στο στρατόπεδο
του Νταχάου την 20 Αυγούστου
2013 στη μέση της προεκλογικής
της εκστρατείας διάρκειας μίας
ώρας περίπου,ήταν κατά αρχήν

ιστορική. Ποτέ ξανά καγκελάριος
της Γερμανίας δεν είχε πάει στον
τόπου του μαρτυρίου για χιλιάδες
Εβραίους. Όμως μετά,και για να
«πνίξει» τον πόνο της, η Άνγκελα
Μέρκελ,ένα τέταρτο της ώρας μετά
την επίσκεψή της στο στρατόπεδο
συγκέντρωσης το έριξε στις μπύρες!
Στην 65η επέτειο για την ύπαρξη
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας
της Γερμανίας,-πρόκειται για
καινοτομία- για πρώτη φορά
συμμετείχε καγκελάριος,σε
στρατόπεδο συγκέντρωσης,ενώ
πάνω από 60 χρόνια χρειάστηκε να
το επισκεφθεί ένας υψηλόβαθμος
Γερμανός πολιτικός, καταθέτοντας
και στεφάνι προς τιμήν των
θυμάτων.Την επίσκεψη της
στο στρατόπεδο του Νταχάου
ακολούθησε προεκλογική ομιλία.
Και μέσα στο γενικότερο κλίμα
της τρελής χαράς της για το θέατρό
της-είχε και μια καταπληκτική

σκηνική παρουσία-μια και
προηγείται στις δημοσκοπήσειςδεν άντεξε-παραμερίζοντας τα
δήθεν συγκινησιακά συναισθήματα
συμπόνοιας που μπορεί να πήγαν

να της δημιουργηθούν στο
Νταχάου,λόγω του περιβάλλοντος
χώρου, ύψωσε το μπιρόνι της της
βυθισμένη μέσα στη τρελή χαρά
της,στα θύματα!!!
Μόνο θλίψη-απογοήτευση και
ανεπιτυχή σκηνική παρουσία-λίαν
επιεικώς-μπορεί κάποιος να το
χαρακτηρίσει.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ
ΛΥΠΗ ΣΤΗΝ ΤΡΕΛΛΗ ΧΑΡΑ
Από το στεφάνι στα
μπιρόνια,άπαικτος συνδυασμός
Η Μέρκελ εξέφρασε μεν τη«βαθιά
θλίψη και ντροπή της»για τα
εγκλήματα του ναζιστικού
καθεστώτος,κατά τη διάρκεια
της ιστορικής επίσκεψης στο
Dachau,γενόμενη η πρώτη
καγκελάριος της Γερμανίας
που το επισκέφθηκε το πρώην
στρατόπεδο,συνομίλησε με
επιζώντες του Ολοκαυτώματος
και περιγράφοντας τη ναζιστική
εποχή ως «μια φρικτή και άνευ

προηγουμένου κεφάλαιο της
ιστορίας μας»,συνέδεσε την πράξη
της μνήμης αυτή με τις ανησυχίες
της σχετικά με την αύξηση του
νέου ακροδεξιού εξτρεμισμού στην
Ευρώπη,”Για μένα αυτή η επίσκεψη
είναι μια ιδιαίτερη στιγμή.Η μνήμη
αυτών για την μοίρα τους με
γεμίζει με βαθιά θλίψη και ντροπή
ενώ την ίδια στιγμή, αυτό το μέρος
είναι μια συνεχής προειδοποίηση:
πώς η Γερμανία είχε φτάσει στο
σημείο να αφαιρεί το δικαίωμα
των ανθρώπων να ζουν, λόγω της
καταγωγής τους, τη θρησκεία τους
ή του γενετήσιου προσανατολισμού
τους;»,την ίδια στιγμή, αυτό
το μέρος είναι μια συνεχής
προειδοποίηση: πώς η Γερμανία να
φτάσει στο σημείο της αφαιρώντας
το δικαίωμα των ανθρώπων να
ζουν, λόγω της καταγωγής τους,τη
θρησκεία τους ή του γενετήσιου
προσανατολισμού τους;».αλλά
αντιμετώπισε επικρίσεις για το
χρονοδιάγραμμα του ταξιδιού της.
Ο Renate Künast,πρόεδρος της
κοινοβουλευτικής ομάδας του
κόμματος των Πρασίνων της
αντιπολίτευσης,επέκρινε την
απόφαση της να το επισκεφθεί
στη διάρκεια προεκλογικής
συγκέντρωσης και εν συνεχεία

να το συνδυάσει με μια
σκηνή μπύρας στην ομώνυμη
πόλη,χαρακτηκτηρίζοντας την
ως “άγευστο και εξωφρενικό
συνδυασμό”.”Εάν είστε σοβαρή
για την ανάμνηση σε ένα τέτοιο

μέρος της φρίκης,τότε δεν
πραγματοποιούν, μια τέτοια
επίσκεψη κατά τη διάρκεια
προεκλογικής εκστρατείας,” δήλωσε
στην εφημερίδα
Ωστόσο,η κ.Μέρκελ υπερασπίστηκε
από τον Charlotte Knobloch,ηγέτη
της Εβραϊκής κοινότητας στο
Μόναχο,ο οποίος περιέγραψε
την ενέργεια της ως «αξιέπαινη».
Ο κ.Mannheimer 93 ετών και
πρόεδρος της επιτροπής του
στρατοπέδου Νταχάου,δήλωσε ότι
η επίσκεψή της ήταν «ένα σημάδι
του σεβασμού προς τους πρώην
κρατουμένους».
Ο Max Mannheimer,ένας επιζών του
στρατοπέδου,ήταν εκείνος ο οποίος
κάλεσε τη Γερμανίδα ηγέτιδα να το
επισκεφθεί, χαρακτηρίζοντας την
κίνηση αυτή ως «ιστορική»..
Ο Harold Marcuse,καθηγητής της
σύγχρονης Γερμανικής ιστορίας
στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας
στη Σάντα Μπάρμπαρα,και ο
συντάκτης των Κληροδοτημάτων
του Νταχάου,δήλωσε στην
εφημερίδα Daily Telegraph ότι
οι προηγούμενοι πρυτάνεις είχαν
«αποφύγει εσκεμμένα” το Νταχάου.
«Το site θεωρείται τοξικό για

τους περισσότερους Γερμανούς
πολιτικούς, ειδικά στη δεξιά,
μέχρι και πρόσφατα.” Ο ιστορικός
υποστήριξε ότι οι Γερμανοί
πολιτικοί έχουν δείξει απροθυμία να
το επισκεφθούν επειδή διατηρείται

καλύτερα από ότι άλλα στρατόπεδα,
όπως το Μπέλσεν,το οποίο κάηκε
μετά την απελευθέρωση. “Επίσης,
επειδή το όνομά του στη Γερμανία
πλέον συνώνυμο με το σύστημα
τρόμου του ναζισμού»
Στη τελευταία εβδομαδιαία
δημοσιογραφική ενημέρωσή της
της η κ.Μέρκελ προειδοποίησε
την ανάγκη για επαγρύπνηση κατά
των αρνητών του Ολοκαυτώματος
από τους ακροδεξιούς “Εμείς
ποτέ δεν πρέπει να επιτρέψουμε
τέτοιες ιδέες να έχουν μια θέση
στην δημοκρατική Ευρώπη
μας»,προσθέτοντας ότι θα ταξιδέψει
στο Νταχάου με “αισθήματα
ντροπής και απογοητεύσεως».
Ο διευθυντής των ιστορικών
μνημείων της Βαυαρίας, Karl
Freller, είπε ότι ο αριθμός των
επισκεπτών στο πρώην στρατόπεδο
συγκέντρωσης είχε αυξηθεί μετά
από την έναρξη μιας δίκης,ενός
νεοναζί που κατηγορείται για
ρατσιστικές δολοφονίες στο
Μόναχο το τρέχον έτος του Beate
Zschaepe,μοναδικού επιζώντα
μιας ακροδεξιάς ομάδας που
είναι γνωστή ως το Εθνικό
Σοσιαλιστικό Underground
κατηγορείται για συνενοχή σε δέκα
δολοφονίες,κυρίως μεταναστών
καταστηματαρχών.”Είναι προφανές
ότι η δίκη είχε ως αποτέλεσμα ότι
οι άνθρωποι έχουν γίνει πιο έντονα
που ασχολούνται με το θέμα του
εθνικοσοσιαλισμού»,είπε στην
εφημερίδα Die Welt.
«Μια μεγαλύτερη αντίθεση μπορεί
να δώσει δύσκολα”
Για την Μέρκελ, προφανώς
δεν αποτελεί πρόβλημα: «Μια
μεγαλύτερη αντίθεση δύσκολα
μπορεί να είναι», είπε στην αρχή της
ομιλίας της για την σκηνή με την
μπύρα στο Νταχάου. “Απόσταση
αναπνοής από εδώ,” πρώτα ήταν το
μνημείο στρατόπεδο συγκέντρωσης
- «και τώρα είμαι σε αυτή την
γιορτή της ευτυχίας και της ζωής.”η
Μέρκελ τόνισε: “Ακόμα και εκείνη
τη στιγμή το στρατόπεδο ήταν
ανάμεσά μας.

Το Ιράν απειλεί
τον Ομπάμα:
Αν επιτεθείς στη Συρία θα
βιάσουμε την κόρη σου
Σοκ προκαλεί η απειλή Ιρανός πρώην αξιωματούχου κατά του
Αμερικανού προέδρου Μπαράκ Ομπάμα ότι σε περίπτωση που
οι ΗΠΑ επιτεθούν στη Συρία τότε θα υπάρξουν μαζικές απαγωγές
Αμερικανών υπηκόων καθώς και θα βιαστεί και δολοφονηθεί μια από
τις δύο κόρες του προέδρου Ομπάμα.
Οι πρωτοφανείς απειλές που εκτοξεύει το Ιράν...
κατά της Ουάσινγκτον, εν όψει της κρίσιμης ψηφοφορίας στο
Κογκρέσο για τη συριακή κρίση έρχονται από τον Αλιρέζα Φοργκάνι,
πρώην κυβερνήτης της νότιας επαρχίας του Ιράν, Kις και αναλυτής,
με ειδίκευση σε θέματα στρατηγικής, στο επιτελείο του ανώτερου
θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «the Daily Caller», την οποία επικαλείται
και η Daily Mail, o πρώην Ιρανός αξιωματούχος στέλνει το δικό του
μήνυμα στην Ουάσινγκτον προειδοποιώντας:
«Ελπίζω ο Ομπάμα να είναι τόσο αγύριστο κεφάλι και να επιτεθεί
στη Συρία και μετά θα δούμε τις απώλειες των αμερικανικών
συμφερόντων (μέσω τρομοκρατικών επιθέσεων). Σε 21 ώρες μετά
την επίθεση στη Συρία, θα απαχθεί ένα μέλος από την οικογένεια
Αμερικανού υπουργού, πρέσβη και στρατιωτικού σε όλο τον κόσμο.
Και 18 ώρες αργότερα, τα βίντεο με τον αποκεφαλισμό τους θα
δοθούν στην δημοσιότητα», δήλωσε πριν λίγες ημέρες ο Φοργκάνι.
Υπενθυμίζεται πως ο επικεφαλής της ης επίλεκτης μονάδας των
ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, Γάσεμ Σολεϊμάνι, έχει υποστηρίξει πως
το Ιράν θα υποστηρίξει «μέχρι τελικής πτώσεως» τη Συρία απέναντι
σε ενδεχόμενο χτύπημα των ΗΠΑ.
Παράλληλα σύμφωνα με την «Wall Street Journal , Aμερικανοί
αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι σε περίπτωση που η
Ουάσινγκτον αναλάβει στρατιωτική δράση κατά Συρίας, η Χεζμπολάχ
θα εξαπολύσει επίθεση εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στη
Βαγδάτη.

18 Γνώμη

Ο τάφος της Παναγίας

Η Παναγία, σύμφωνα με την
Ορθόδοξη παράδοση, κοιμήθηκε

στα Ιεροσόλυμα και τάφηκε στην
Γεσθημανή, δέκα χρόνια μετά τη
Σταύρωση του Ιησού.
Τρεις ημέρες μετά την Κοίμησή
Της, η Παναγία μετέστη στον
ουρανό...
Στα χρόνια που ακολούθησαν
διατυπώθηκαν πολλές διαφορετικές
απόψεις σχετικά με το μέρος που
είχε ταφεί η Θεοτόκος.
Η ορθόδοξη Εκκλησία αποδέχθηκε
το γεγονός ότι ο τάφος ήταν στη
Γεσθημανή, ήδη από τους πρώτους
μεταχριστιανικούς αιώνες.
Ωστόσο, η Καθολική Εκκλησία,
αμφισβητώντας το γεγονός,
προσπάθησε να μεταθέσει
την τοποθεσία του τάφου,
χρησιμοποιώντας ως τεκμήριο
εκκλησιαστικά κείμενα που, κατά
την Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν ήταν
έγκυρα.
Σήμερα, η Ορθόδοξη Εκκλησία
υποστηρίζει την παραδοσιακή
εκδοχή, ότι δηλαδή η Παναγία
πέθανε και τάφηκε στη Γεσθημανή,
βασιζόμενη στα κείμενα των
υμνογράφων της Εκκλησίας.
Διάφοροι κανόνες γνωστών
ποιητών, ύμνοι αφανών και
επιφανών υμνογράφων και άλλα
έργα της θρησκευτικής ιστορίας,
αλλά και οι ευαγγελιστές Ματθαίος
και Μάρκος αναφέρονται στον ίδιο
τόπο.Ο ναός έχει τριάντα μέτρα
μήκος και οκτώ μέτρα πλάτος. Είναι
λαξεμένος.

Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον
Εις την Γεθσημανή (εβραϊστή: getsemanin = ελαιοτριβείον ή κήπος,
Ιωάν. 18, 1), πλησίον του κήπου
της αγωνίας του Κυρίου, εκηδεύθη
το πανσεβάσμιον και πανακήρατον
Σώμα της θεομήτορος, αφού το
μετέφεραν εκ της Αγίας Σιών οι
άγιοι Απόστολοι.
Ο ιερός αυτός Τόπος, που
ενεταφιάσθη υπό των αγίων
Αποστόλων η Αειπάρθενος Μαρία,
ανήκει εις το Ελληνορθόδοξον
Πατριαρχείον μας. Οι σπουδαίοι
δε Πατέρες της Αγιοτραφιτικής
Αδελφότητας φυλάττουν αυτόν ως
«κόρην οφθαλμού» και ατίμητον
θησαύρισμα. Κατά τον Δ’ αιώνα
ανηγέρθη προς τιμήν της Θεοτόκου
σταυροειδής Ναός, εις το μέσον του
οποίου ευρίσκεται το Κουβούκλιον
του θεομητορικού Μνήματος.
Εις το μέσον του Χειμάρρου των

Κέδρων ευρίσκεται ο Τάφος της
Θεοτόκου (αραβιστί: Σίτκ Μαριά =
ο Τάφος της Μαρίας) [Ο Χείμαρρος
των Κέδρων σχηματίζεται εκ
των βρόχινων υδάτων. Ξεκινά
εκ δυσμών της Πόλεως περνά εξ
ανατολών, στρέφει προς νότον,
περνά απέναντι του όρους Μαρία,
της κοιλάδας Εννώμ, του φρέατος
Νεεμίου, της ερήμου του Άγιου
Σάββα και εισβάλλει στην Νεκρά
Θάλασσα. Μέρος των υδάτων των
αρχαίων Κέδρων εχύνετο στον
χείμαρρο αυτόν εκ του Ναού δια
πολλών ρυάκων. Ίσως δι’ αυτό, ο
Προφήτης Ιεζεκιήλ αλληγορικώς
τον παριστάνει ως τον μέλλοντα
ποταμόν της Χάριτος (Ιεζ. μζ’
1-12)]. Ο Τάφος σήμερον, όπως
διαπιστώνει ο προσκυνητής,
ευρίσκεται μέσα στη γη, λόγω των
επιχωματώσεων. Από τον μεταξύ
του Μνήματος και Μονής Αγίου
Στεφάνου δρόμο κατεβαίνει κανείς
24 σκαλοπάτια και ευρίσκεται εις
την αυλή του Ναού (15X15 μ.).

σημειώνει σύγχρονος αγιοταφίτης
ιεράρχης και ιστοριοδίφης, «το
σεμνόν τούτο και σεβάσμιον
ιερόν προσκύνημα, ανεγερθέν
κατά τους χρόνους της παλαιάς
αρχαιότητος . . . υπενθυμίζει
τας κατακόμβας της διωκόμενης
Εκκλησίας των μαρτύρων της
πίστεως και δια μέσου των αιώνων
μάλλον διετηρήθη ανέπαφον,
εκτός ελαχίστων ανακαινίσεων και
μεταβολών». [Ιακώβου Καπερνά,
Μητροπολίτου Διοκαισαρείας,
Οι Άγιοι Τόποι της Παλαιστίνης
και το Τάγμα των Αγιοταφιτών,
Ιεροσόλυμα 1982,

Περί της εν Γεθσημανή ταφής της
θεομήτορος και του ανεγερθέντος
εις αυτήν Ναού, κάμνει αναφοράν
ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων
Μόδεστος (632-634) [Μόδεστου
Ιεροσολύμων, Εγκώμιον εις
την Κοίμησιν της Υπεραγίας
Θεοτόκου, εν P.G. 86, 2, 3293
εξ.], ο οποίος, αφού ανεζήτησεν
την ακριβή ιστορικήν παράδοσιν
περί της τοπογραφίας των Ιερών
Προσκυνημάτων, ανακαίνισεν
αυτά από τις καταστροφές των
Περσών κατά την κατάληψιν
της Ιερουσαλήμ υπ’ αυτών (20

Εισερχόμενοι δια της καμαρωτής
εισόδου στον Τάφο - Ναό,
κατεβαίνουμε άλλα 48 σκαλοπάτια.
Εις το μέσον περίπου της κλίμακας
αυτής, ευρίσκονται δεξιά μεν οι
Τάφοι των άγιων και δικαίων
Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης,
αριστερά δε ο Τάφος του αγίου
μνήστορος Ιωσήφ. Οι Τάφοι αυτοί
σήμερον είναι άγια θυσιαστήρια.
Στο τέρμα της κλίμακας υπάρχει μια
μικρά άγια Τράπεζα (Παρεκκλήσιον
του αγίου Νικολάου).
Ο κυρίως χώρος του Τάφου - Ναού
είναι σταυροειδής. Προς δυσμάς
υπάρχει μικρόν θυσιαστήριον των
Κοπτών, προς βορράν παρεκκλήσιο
του άγιου Στεφάνου και εις το
βάθος κρύπτη των Ορθοδόξων
Κληρικών. Προς ανατολάς
ευρίσκεται εντός λιθόκτιστου
κουβουκλίου ο πανσέβαστος Τάφος
της θεομήτορος.
Ο Τάφος της Κυρίας ημών
Θεοτόκου είχε λαξευθεί σε λίθινον
βράχον. Εις το κουβούκλιον
εισέρχεται κανείς από την δυτικήν
μικράν θύραν και εξέρχεται από την
βορείαν, έναντι της οποίας υπάρχει
ένα μικρό λαξευτό εις τον βράχον
του σπηλαίου προσκυνητάριον
των Συριανών (Ιακωβιτών).
Όπισθεν του Κουβουκλίου και
προς ανατολάς, είναι το Καθολικόν
του Ιερού Ναού - Τάφου.
Προς τ’ αριστερά η Πρόθεσις
και περίπου εις την Κόγχην,
Μαρμάρινον Εικονοστάσιον
με την θαυματουργόν . πως

Η αρχική ‘Εκκλησία εις τον
τόπον, που ευρίσκεται ο Τάφος της
θεομήτρος, ανηγέρθη το βραδύτερον
κατά τον Δ’ αιώνα. [Ο Νικηφόρος
Κάλλιστος ανάγει την ίδρυσιν
του εν Γεθσημανή Ναού εις την
Αγίαν Ελένην. Τιμοθέου θέμελη, Η
Ιερουσαλήμ και τα Μνημεία αυτής,
Τόμ. Α’, Εν Ιερουσολύμοις, 1932,
σελ. 317. Ο σήμερον υπάρχων Ναός
μάλλον ανηγέρθη επί Θεοδοσίου
μεταξύ των ετών 339-386. Η
χρονολογία αυτή συμφωνεί με σα
αναφέρονται εις το χρονικόν του
Πατριάρχου Αλεξανδρείας Ευτυχίου
(+ 967)]. Τούτο βεβαιώνεται και υπό
του Ιερωνύμου εις το μεταφρασθέν
υπ’ αυτού έργον του Ευσεβίου
Καισαρείας «Ονομαστικόν». Η
μετάφρασις του «Ονομαστικού»
έγινε το 379. Εκεί ο Ευσέβιος ομιλεί
δια την αναγειρομένην Εκκλησίαν
[Ευσεβίου Καισαρείας, Εις τον
βίον Κωνσταντίνου του Βασιλέως,
Γ 43] της Γεθσημανής, η οποία,
απ’ ότι βεβαιώνουν οι ερευνητές,
δεν είναι η υπό της Αγίας Ελένης
ανεγερθείσα μεγάλη Εκκλησία
εις τον τόπον της προσευχής και
της αγωνίας του Ιησού Χριστού
[Ευσεβίου Καισαρείας, Ευαγγελική
Απόδειξις Ι, 3 εν ΒΕΠΕΣ 28, 63. 3
και Erich Klosterman, Eusebious
das «Onomastikon» der biblischen
Ortsnamen, Leipzig 1904].

Μαΐου 614 έως 12 Δεκεμβρίου
627). Ο διάδοχος του Μόδεστου
εις τον θρόνον των Ιεροσολύμων,
άγιος Σωφρόνιος (638), εις τα
«Ανακρεόντεια» [Σωφρονίου
Ιεροσολύμων, Ανακρεόντεια ΙΑ’
77-78, εν P. G. 87, 3784 εξ. και 14,
55-80, P. G. 87, 3805 εξ. ] αυτού,
αναφέρεται εις τον εν Γεθσημανή
Τάφον της Θεοτόκου. Αλλά και ο εν
Ιεροσολύμοις καρείς μοναχός και
εν τη Αγία Γή διακονίσας Ανδρέας ο
Κρήτης (740), άριστος γνώστης της
τοπογραφίας της περιοχής, εις τους
τρεις λόγους του εις την Κοίμησιν
της Θεοτόκου, μας πληροφορεί
ότι εις την Γεθσημανή ταυτίζεται
και κατά τον Ζ’ αιώνα ακμάσας εκ

θηβαΐδος της Αιγύπτου συγγραφεύς,
φερόμενος ως Ιππόλυτος. Εις το
ημιτελές έργο του, «Ιπολλύτου
του θηραίου εκ του χρονικού
αυτού συντάγματος περί της
συγγενείας του Κυρίου ημών Ιησού
Χριστού» [εν P.G. 117, 1028-1056]
ευρίσκονται οι πληροφορίες που
αναφέρθησαν. Εις την περίοδον
αυτήν πρέπει να συγκαταλέξωμεν
και τις πληροφορίες που παρέχει
ο Αρκούλφος (π. 670 μ. Χ),
που επεσκέφθη την Αγία Γή και
αναφερόμενος εις τον Ναόν της
Γεθσημανής γράφει ότι απετελείτο
από δύο Εκκλησίας, την μια πάνω
στην άλλη.
Σήμερον, προφανώς σώζεται μόνον
η ισόγειος, δηλαδή η υπόγειος,
όπου και ο Τάφος της θεομήτορος.
Από το «Εγκώμιον Β’ εις την
πάνσεπτον Κοίμησιν της Θεοτόκου»
[εν P. G. 96, 729 B-C] του αγίου
Ιωάννου του Δαμάσκηνου (750),
πληροφορούμεθα την ύπαρξιν του
Τάφου της Παναγίας εις Γεθσημανή
ως επίσης και το ενδιαφέρον
του Αυτοκράτορας Μαρκιανού
(450-457) περί αυτού, το οποίον
εκδηλώθηκε κατά τις εργασίες της
Δ’ εν Χαλκηδόνι Οικουμενικής
Συνόδου εις τον τότε Πατριάρχην
Ιεροσολύμων Ιουβενάλιον (422458). Τις πληροφορίες αυτές ο άγιος
Πατήρ τις αντλεί εκ της λεγομένης

«Ευθυμιακής Ιστορίας» [Ιακώβου
Καπενεκά, ένθ. άνωτ.
Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός
γράφει τα εξής: «Μετακαλεσάμενοι
(δηλ. ο αυτοκράτωρ Μαρκιανός
και η Πουλχερία) Ιουβενάλιον τον
Ιεροσολύμων Επίσκοπον, και τους
από Παλαιστίνης επισκόπους τότε
εν τη βασιλευούση ενδημούντας
πόλει, δια την τον τηνικαύτα εν
Χαλκηδόνι γενομένην σύνοδον,
λέγουσιν αυτοίς. Ακούομεν είναι
εν Ιεροσολύμοις την πρώτην
και εξαίρετον της παναγίας
Θεοτόκου και αειπαρθένου
Μαρίας Εκκλησίαν εν χωρίω
καλουμένω Γεθσημανή ένθα το
ζωηρόν αυτής σώμα κατετέθη
εν σορώ. Βουλόμεθα τοίνυν το
λείψανον αναγαγείν ενταύθα εις
φυλακτήριον της βασιλευούσης
ταύτης πόλεως. Υπολαβών δε
Ιουβενάλιος απεκρίθη. Τη μεν
άγια και θεοπνεύστω Γραφή ουκ
εμφέρεται τα κατά την τελετήν της
αγίας Θεοτόκου Μαρίας, εξ αρχαίας
δε και αληθέστατης παραδόσεως
παρειλήφαμεν, ότι εν τω καιρώ της
ένδοξου κοιμήσεως αυτής, οι μεν
άλλοι σύμπαντες απόστολοι. . . εν
καιρού ροπή μετάρσιοι συνήχθησαν
εις Ιεροσόλυμα. . .
Το δε θεοδόχον αυτής σώμα
μετ’ αγγελικής και αποστολικής
υμνωδίας εκκομισθέν και κηδευθέν
εν σορώ εν τη Γεθσημανή κατετέθη.
Μετά τρεις ημέρας της αγγελικής
υμνωδίας παυσαμένης παρόντων
των αποστόλων, ενός αυτοίς
απολειφθέντος Θωμά, και μετά
την τρίτην ημέραν ελθόντων, και
το θεοδόχον σώμα προσκυνήσαι
βουληθέντων, ήνοιξαν την
σορόν. Και το μεν σώμα αυτής
το πανύμνητον ουδαμώς ευρείν
ηδυνήθησαν, μόνα δε αυτής τα
εντάφια κείμενα ευρόντες. . .
ησφαλίσαντο την σορόν».
Οι πληροφορίες αυτές βεβαιώνουν
ότι ο Ναός εις τον Τάφον της
θεομήτορος ανοικοδομήθη προ
του 450. Τα
ανωτέρω
βεβαιώνει και
ένας άγιος της
Εκκλησίας και
μεγάλος Πατήρ
της Δύσεως, ο
Ιερώνυμος εις
εγκωμιαστικόν
του λόγον
εις την
Κοίμησιν που
εξηφωνήθη το
386 μ. Χ.
Με τις μαρτυρίες των όσων
αναφέραμε συμφωνεί και το
Τυπικόν της Εκκλησίας των
Ιεροσολύμων (Ζ’ αιών). Εις αυτό
αναφέρεται ότι την 22α Οκτωβρίου
η Εκκλησία της Ιερουσαλήμ
εορτάζει τα «μεγάλα εγκαίνια εν
Γεθσημανή, εν τω ευκτηρίω του
Αυτοκράτορας Μαρκιανού».
Σήμερον παρ’ όλες τις δυσκολίες
που αντιμετωπίζει η Σιωνίτιδις
Εκκλησία, το Γένος των Ρωμιών
έχει σχεδόν τα πλήρη δικαιώματα
εις το θεομητορικόν Μνήμα. Οι
Αγιοταφίτες Πατέρες καθημερινώς
αγωνίζονται και εν μέσω
κινδύνων και διώξεων υψώνουν
το λάβαρον της Ρωμιοσύνης εις
τον ευλογημένον αυτόν τόπον και
νυχθημερόν αναπέμπουν δεήσεις
και ικεσίες προς την Παναγίαν μας
υπέρ των ευσεβών προσκυνητών
της Αγίας Γης και του ευσεβούς
Λαού της Ελλάδος.
Εν τή Γεννήσει τήν παρθενίαν
εφύλαξας, έν τή Κοιμήσει τόν
κόσμον ού κατέλιπες Θεοτόκε,
Μετέστης πρός τήν ζωήν, μήτηρ
υπάρχουσα τής ζωής,
καί ταίς πρεσβείαις ταίς σαίς
λυτρουμένη, εκ θανάτου τάς ψυχάς
ημών.

19 Γνώμη

ΠΕΝΘΗ

Νεκρός βρέθηκε ο
Μιχάλης Ασλάνης

ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
1941-2013

ΦΙΛΙΑΣ ΧΑΡΗΣ (Bobby)
1932-2013
Πέθανε ξαφνικά στις 9 Ιουλίου 2013 και ενώ βρίσκονταν
σε διακοπές στην Κούβα, ο ΜΠΑΜΠΗΣ ΦΙΛΙΑΣ όπως οι
περισσότεροι τον γνωρίζαμε. Ηταν γιος του Γιώργου και της
Αργυρός Φίλια.Γεννήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 1932 στην
Καλαμάτα. Ηταν γνωστός σε όλους στο Βανκούβερ και στο Λόντον
Οντάριο. Η κηδεία του έγινε στην εκκλησία Holy Trinity Greek
Orthodox Church, στις 25 Ιουλίου 2013, και η ταφή στο Woodland
Cemetry London, Ontario. A tree will be planted, by the Logan
Funeral Home, as a living memorial to Harry Bobby Filias. Στους
συγγενείς και φίλους ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

Πνευμονικό οίδημα η προσωρινή
αιτία θανάτου του Ασλάνη
«Η ζωή είναι μικρή για να είναι
θλιβερή», έγραφε ένα κάδρο στο
ατελιέ του
Πνευμονικό οίδημα είναι η
(προσωρινή) αιτία θανάτου του
γνωστού σχεδιαστή Μιχάλη
Ασλάνη. Σύμφωνα με το πόρισμα
του ιατροδικαστή Σωτήρη
Μπουζιάνη ο σχεδιαστής κατέληξε
από πνευμονικό οίδημα, χωρίς
ωστόσο, να υπάρχει σαφής εικόνα
για το αν ο Μιχάλης Ασλάνης είχε
πάρει χάπια νωρίτερα.
Φως στα αίτια του θανάτου του,
που βύθισε στη θλίψη την showbiz, θα ρίξουν τα εργαστηριακά
αποτελέσματα, τα οποία όμως θα
γίνουν γνωστά σε 15 με 20 ημέρες.
Ο Ασλάνης βρέθηκε μέσα στο
διαμέρισμά του που βρίσκεται
στην οδό Σκουφά Σκουφά 21
στο Κολωνάκι.έχοντας λυγίσει
από τις οικονομικές δυσκολίες.
Ο σχεδιαστής, όπως λένε
οι πληροφορίες έγραψε στο
ημερολόγιό του λεπτομερώς τι
πρέπει να κάνουν ο δικηγόρος και οι
συνεργάτες του για να συνεχίσει να
λειτουργεί ο οίκος μόδας στον οποίο
αφιερώθηκε επί 40 χρόνια.
Ο Μιχάλης Ασλάνης ήταν ένας από
τους πιο αγαπητούς ανθρώπους
στο χώρο της ελληνικής μόδας.
Με πολλές διακρίσεις τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ο
Ασλάνης θεωρείτο επί επί πολλά
κάτι σαν «εθνικός σχεδιαστής» της
Ελλάδας.
Είχε μικρασιατική καταγωγή.
Γεννήθηκε όμως στην Χαλκίδα, από
όπου έφυγε σε πολύ μικρή ηλικία
για την Αθήνα.
Εκεί σπούδασε στη σχολή
«ΒΑΚΑΛΟ» διακόσμηση, γραφικές
τέχνες, ιστορία τέχνης και θεάτρου,
στο πλάι σπουδαίων καθηγητών,
όπως οι ζωγράφοι Τέτσης,
Μοσχίδης, Γούναρης, Πρέκα και
Βακαλό.
Ο πρόσχαρος χαρακτήρας του, η
αγάπη του για το γυναικείο φύλο το
οποίο φρόντιζε πάντα να κολακεύει
με τις δημιουργίες του και η φιλική
συμπεριφορά του, ήταν ο λόγος
που ήταν από τους ελάχιστους
ανθρώπους που δεν είχε κάνει
ιδιαίτερους εχθρούς.
Μια συνεργάτιδα του Μιχάλη
Ασλάνη ήταν αυτή που βρήκε νεκρό
τον διάσημο σχεδιαστή μόδας το
μεσημέρι της Τετάρτης.
Δίπλα στο άψυχο κορμί του
σχεδιαστή υπήρχαν άδεια κουτιά
από φάρμακα καθώς και τέσσερις
σελίδες στις οποίες ο Ασλάνης
είχε αποτυπώσει τις τελευταίες του
σκέψεις.
Στο χειρόγραφό του, που είναι
γραμμένο στα ελληνικά και στα
γαλλικά, κατά πληροφορίες,
περιγράφει το προσωπικό
του αδιέξοδο μετά το σοβαρό
οικονομικό πρόβλημα που
αντιμετώπισε και εξαιτίας
του οποίου υποχρεώθηκε να
μεταναστεύσει στη μακρινή
Βραζιλία, καθώς και τους
προβληματισμούς του για την
οικονομική και κοινωνική
κατάσταση των τελευταίων ετών
στην Ελλάδα.

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Steve)
1951-2013
Πέθανε στις 10 Αυγούστου 2013 στα 61ένα
του χρόνια ξαφνικά ο ΣΤΗΒ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ
Καθηγητής του ΤΑΙ ΤΣΙ. Ο θάνατός του,
ξαφνιασε και βύθισε σε πόνο,την σύζυγό του
Κλέαρ, τα παιδιά του Ντανιέλ, Νάθαν, και
Μάχ, και όλους τους συγγενείς και φίλους.
Στις 23 Αυγούστου 2013 στην εκκλησία
Canadian Memorial έγινε γιορτή της ζωής του
ΣΤΑΥΡΟΥ. Θερμά συλλυπητήρια στη σύζυγό του, τα παιδιά του και
σε όλους τους συγγενείς και φίλους.

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1928-2013

συλλυπητήρια.

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 21 Αυγούστου 2013, ο
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ σε ηλικία 85 χρόνων. Το
τρισάγιο έγινε στις 13 Αυγούστου 2013 στον Ι.Ν.
του Αγίου Γεωργίου, και η κηδεία την Τετάρτη 14
Αυγούστου 2013. Η ταφή έγινε στο κοιμητήριο του
Forest Lawn Burnaby. Στη σύζυγό του Αντιγόνη,
στα παιδιά του Δημήτρη και Γιάννη και στις
συζύγους των Μάγδα και Βάσω, και σε όλα τα
εγγόνια, αδέλφια και αδελφές, ευχόμαστε θερμά

ΜΟΣΧΟΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
1952-2013

Πέθανε στο Β. Βανκούβερ
στις 24 Αυγούστου
2013, ο ΣΠΥΡΟΣ
ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ. Ο
θάνατος του ΣΠΥΡΟΥ εκτός
του βαθύ πόνο που έφερε
στην οικογένειά του, λύπησε
βαθύτατα και όλους όσους
τον είχαν γνωρίσει από
κοντά. Το τρισάγιο έγινε στον
Ι.Ν των Αγίων Νικολάου –
Δημητρίου στις 4 Σεπτεμβρίου
2013 και η κηδεία στις 5
Σεπτεμβρίου 2013. Η ταφή
έγινε στο νεκροταφείου του Β.
Βανκούβερ.
Στη σύζυγό του Μαρία, στο γιό του Μιχάλη,στην κόρη του Βάλια
και στην εγγόνα του Σοφία, ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
Ο ΣΠΥΡΟΣ, όταν ήταν σε παρέα, με το χιούμορ του και το τραγούδι
με την αγαπημένη του κιθάρα έκανε όλους να ξεχνούν τα πάντα
και να διασκεδάζουν, όσο ο ΣΠΥΡΟΣ έπαιξε την κιθάρα του. Τον
γνώρισα από κοντά κι αυτόν και την αξιολάτρευτη γυναίκα του
Μαρία τα τελευταία 10 χρόνια, στους φίλους του Πόπη και Νούλη
Σιορμανωλάκη που έχουν το εστιατόρο ΡΟΜΑΝΑ. ΣΠΥΡΟ ΚΑΛΟ
ΤΑΞΙΔΙ θα σε θυμάμαι πάντα. Κώστας Καρατσίκης

ΚΑΤΣΙΑΜΙΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1938-2013
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 25 Αυγούστου
2013, ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΑΜΙΤΑΣ.
Το τρισάγιο έγινε στον Ι.Ν. των Αγίων
Νικολάου-Δημητρίου στις 29 Αυγούστου
2013, η κηδεία στις 30 Αυγούστου 2013 και
η ταφή στο κοιμητήριο του Μπούρναμπη.
Στη σύζυγό του Αθηνά, στα παιδιά του
Αρεστία (Δημήτριο), Ασπασία (Joseph),
Αριστείδης (Dawn), στα εγγόνια και σε
όλους τους συγγενείς και φίλους ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.

ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ)
1930-2013

Στο Νοσοκομείο του Λάνκγλεη πέθανε
στις 14 Αυγούστου 2013, η ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΟΣΧΟΝΑ. Ο θάνατος της Σταυρούλας
βύθισε σε βαθύ πένθος την ελληνική
κοινότητα του Σούρεη και όλη την
ελληνική ομογένεια. Η οποία πάλεψε με
την ασθένειά της ολόκληρα τρία χρόνια.
Γεννήθηκε στην Ελλάδα και ήρθε στον
Καναδά όταν παντρεύτηκε τον σύζυγό
της Πήτερ τον Ιανουάριο το 1976,
όπου άνοιξαν μια επιχείρηση και μεγάλωσαν την οικογένειά τους.
Το τρισάγιο έγινε στις 20 Αυγούστου 2013 στον Ι.Ν. των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης. Η κηδεία της έγινε στις 21 Αυγούστου
2013 και η ταφή της έγινε στο Valley View Memorial Gardens Surrey.
Στο σύζυγό της Πήτερ, στα παιδιά της Τίνα (Γιώργο Κωστόπουλο),
Γιώργο, (Αφροδίτη), Νίκολα (Λίτσα Mattarolo), και σε όλα τα
εγγόνια, συγγενείς και φίλους ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 29
Αυγούστου 2013 ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ
(ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ). Το τρισάγιο
έγινε στον Ι.Ν. των Αγίων ΝικολάουΔημητρίου στις 3 Σεπτεμβρίου 2013,
η κηδεία στις 4 Σεπτεμβρίου 2013
και η ταφή έγινε στο κοιμητήριο
του Μπούρναμπη. Στην σύζυγό του
Αγγελική, στα παιδιά του Νίκο (Τασία),
Πήτερ (Τούλα) και Κώστα (Ελένη), στον
αδελφό του και στα εγγόνια του, ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
1926-2013
Πέθανε στις 22 Αυγούστου 2013
η ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ.
Το τρισάγιο έγινε στις 3
Σεπτεμβρίου 2013 στον Ι.Ν. των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης,
η κηδεία στις 4 Σεπτεμβρίου 2013
και η ταφή έγινε στο κοιμητήριο
του Σούρεη . Στα παιδιά της,
εγγόνια, αδέλφια και αδελφή
, και σε όλους τους συγγενείς
και φίλους ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.

ΣΑΪΝΑΣ ΠΗΤΕΡ “Put”
1926-2013
Πέθανε στο Βανκούβερ
στις 22 Αυγούστου 2013 ο
ΠΗΤΕΡ ΣΑΪΝΑΣ. Γεννήθηκε
στο Κάμλουπς Β.Κ. το
1926. Η γιορτή της ζωής
για τον ΠΗΤΕΡ έγινε στις
Σεπτεμβρίου 2013. Στον
γιό του Στηβ (Τάνα), στα
εγγόνια του, στον αδελφό
του Γιώργο και αδελφή
του Μπέση και όλους τους
φίλους του, ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.
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