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«Άμεση και άνευ όρων κατάπαυση
του πυρός στη Γάζα», αποφάσισε
το Συμβούλιο Ασφαλείας
28 July 2014 | Από το ΘΕΜΑ

Την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα είχε ζητήσει
χθες και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα - Ισραήλ:
Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την επίθεση στο σχολείο καταφύγιο στη Γάζα
Την ώρα που ο αριθμός των νεκρών Παλαιστινίων από τις επιδρομές
του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας αυξάνεται, μία ακόμα έκτακτη
συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ πραγματοποιήθηκε
με στόχο «την άνευ όρων και άμεση ανθρωπιστική εκεχειρία στη
Γάζα».

Φόρος ακινήτων: Έχασαν
την «μπάλα» χιλιάδες
νοικοκυριά
Πώς να εκτυπώσετε το εκκαθαριστικό για τον ΕΝΦΙΑ - Για να... βγάλετε άκρη, θα
χρειαστεί να «κατεβάσετε» δύο και τρία εκκαθαριστικά, ένα για το κάθε μέλος της
οικογένειας που έχει δικαιώματα σε ακίνητα

Έχασαν το λογαριασμό με τον ΕΝΦΙΑ τα νοικοκυριά
1 Αύγουστος 2014
του Κωστή Πλάντζου

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το
CNN, αποφάσισε συγκεκριμένα την άμεση και άνευ όρων κατάπαυση
του πυρός στη Γάζα, έπειτα από ολονύκτια σύσκεψη στη Νέα
Υόρκη. Το Συμβούλιο Ασφαλείας καλεί το Ισραήλ και τη Χαμάς να
παρατείνουν την εκεχειρία καθ’ όλη τη διάρκεια της μουσουλμανικής
γιορτής Αϊντ του τέλους του Ραμαζανιού «και πέραν αυτής».
Περίπου 1.030 Παλαιστίνιοι, κυρίως άμαχοι και πολλά παιδιά, έχουν
σκοτωθεί κατά τις 20 ημέρες που μετρά πλέον η ισραηλινή επιχείρηση.
Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα αναθεώρησε το βράδυ της Κυριακής
προς τα κάτω, σε 1.031 από 1.060, τον απολογισμό των νεκρών που
είχε ανακοινώσει νωρίτερα. Το Ισραήλ αναφέρει ότι 43 στρατιώτες
του και τρεις άμαχοι έχουν σκοτωθεί.
Εν τω μεταξύ, την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας
ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα κατά τη διάρκεια
τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε αργά το βράδυ της Κυριακής με
τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
Στην τηλεφωνική επικοινωνία ο Μπαράκ Ομπάμα τόνισε την ανάγκη
για μια άμεση και χωρίς όρους ανθρωπιστική εκεχειρία στη Γάζα,
ενώ κάλεσε για μόνιμο τερματισμό των συγκρούσεων στη βάση
της συμφωνίας του 2012 και πρόσθεσε σύμφωνα με το Reuters
πως για την επίτευξη μιας βιώσιμης ειρήνης στη Λωρίδα της Γάζας
προϋπόθεση είναι ο αφοπλισμός των «τρομοκρατικών οργανώσεων»
και η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.
Ο Ομπάμα ακόμη επανέλαβε τη θέση των ΗΠΑ ότι το Ισραήλ έχει
δικαίωμα να υπερασπίζεται τον εαυτό του και καταδίκασε τη χρήση
ρουκετών και υπόγειων στοών από τη Χαμάς για να διαπράττονται
επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.
Επίσης ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε τη σοβαρή και εντεινόμενη
ανησυχία της κυβέρνησής του για τον αυξανόμενο αριθμό των θανάτων
Παλαιστίνιων αμάχων όπως και την απώλεια ζωών Ισραηλινών,
καθώς και για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη
Λωρίδα της Γάζας.
Παρά τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας τόσο η Χαμάς όσο
και το Ισραήλ δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για κατάπαυση του
πυρός.
Το Σαββάτο όταν το Ισραήλ ανακοίνωσε παράταση της κατάπαυσης
του πυρός η Χαμάς που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας δεν την
αποδέχθηκε και έπληξε με ρουκέτες το Ισραήλ.
Την Κυριακή η Χαμάς ανακοίνωσε πως συμφώνησε σε κατάπαυση
του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό
να τοποθετείται αρνητικά.
Σε συνέντευξή του στο CNN ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η Χαμάς
παραβίασε την εκεχειρία το Σάββατο το βράδυ με την εκτόξευση
ρουκετών κατά του Ισραήλ.
Σε ερώτηση για το εάν το Ισραήλ θα αποδεχθεί τη νέα πρόταση
της Χαμάς, ο Νετανιάχου απάντησε: «Η Χαμάς δεν αποδέχεται την
εκεχειρία που η ίδια έχει εξαγγείλει και συνεχίζει να βάλει εναντίον
μας ακόμη και τώρα».
Επίσης ο Νετανιάχου είπε παραδέχθηκε πως μοναδική επιλογή είναι
η ειρηνευτική πρωτοβουλία με τη διαμεσολάβηση της Αιγύπτου και
πρόσθεσε ότι στόχος του Ισραήλ είναι η αποστρατιωτικοποίηση της
Γάζας.
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ 2)

Να καταλάβουν τι ΕΝΦΙΑ
θα πληρώσουν και γιατί,
προσπαθούν πλέον χιλιάδες
νοικοκυριά. Από σήμερα
αναρτώνται σταδιακά και τα
πλήρη εκκαθαριστικά.
Ο κάθε φορολογούμενος πρέπει
να μπει με τους κωδικούς του
στην ιστοσελίδα www.gsis.gr, να
επιλέξει “Υποβολή Δηλώσεων
Ακινήτων Ε9” και στη συνέχεια
να πατήσει “Εκτύπωση
εκκαθαριστικού τελευταίας
εκκαθάρισης έτους 2014”
για να εμφανιστεί το πλήρες
εκκαθαριστικό, για να ελέγξει αν
όλα τα στοιχεία αναγράφονται

σωστά ή αν υπάρχουν λάθη.
Για να βγάλουν άκρη όμως με
τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ,
τα νοικοκυριά θα χρειαστείνα
“κατεβάσουν” 2 και 3
εκκαθαριστικά, ένα για το κάθε
μέλος της οικογένειας που έχει
δικαιώματα σε ακίνητα.
Ενώ δηλαδή για την πληρωμή
του ΕΕΤΗΔΕ ερχόταν ένας
λογαριασμός ρεύματος για
κάθε ακίνητο, με τον ΕΝΦΙΑ
εκδίδεται ένα εκκαθαριστικό
για κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά.
Για να μπορέσουν λοιπόν
να κάνουν σύγκριση με τον
φόρο ακινήτων που πλήρωναν

φέτος και να καταλάβουν αν
βγαίνουν κερδισμένοι ή χαμένοι
από τις αλλαγές που έγιναν,
θα πρέπει να “αθροίσουν”
το εκκαθαριστικό συζύγων,
παιδιών, αδελφών κλπ που
είναι συνιδιοκτήτες σε κάποια
ακίνητα ή μοιράζονται την
επικαρπία κλπ.
Με τα δεδομένα αυτά θα πρέπει
μνα αναζητήσουν και αν έχουν
υπάρξει και λάθη στο Ε9 που
οδηγούν σε “φουσκωμένο”
ΕΝΦΙΑ του 2014. Τα
συνηθέστερα λάθη αφορούν
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 19)
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Βρήκαν 17 σορούς 68 χρόνια μετά
τη συντριβή ενός Douglas C-124

αναγνώρισε 17 από τις σορούς
των θυμάτων, ανακοίνωσε χθες
το Πεντάγωνο.

ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

Το αεροσκάφος, το οποίο
στις 22 Νοεμβρίου του 1952
πετούσε ανατολικά του
Άνκορατζ, συνετρίβη σε βουνό,
αλλά η κακοκαιρία εμπόδισε
τη διεξαγωγή επιχείρησης
διάσωσης.

Περισσότερα από 60 χρόνια
μετά τη συντριβή ενός

ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ

ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ

Εμπειρογνώμονες του
Αμερικανού στρατού
χρησιμοποίησαν ειδικά μέσα για
την αναγνώριση των 17 σορών,
οι οποίες θα επιστραφούν
στις οικογένειές τους και θα
ταφούν με στρατιωτικές τιμές,
ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Η
αναζήτηση για τον εντοπισμό
των υπόλοιπων σορών
συνεχίζεται.

αμερικανικής αεροπορίας, κατά
την οποία σκοτώθηκαν και οι

52 επιβαίνοντες, το αμερικανικό
υπουργείο Άμυνας εντόπισε και

«Άμεση και άνευ όρων κατάπαυση
του πυρός στη Γάζα», αποφάσισε
το Συμβούλιο Ασφαλείας
(Συνέχεια από σελίδα 1)
Ισραήλ: Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την επίθεση στο σχολείο καταφύγιο στη Γάζα
Το Ισραήλ αρνείται κάθε ευθύνη για την επίθεση στο σχολείο καταφύγιο του ΟΗΕ στη Γάζα, σύμφωνα με σημερινό ρεπορτάζ του
CNΝ, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 16 άνθρωποι
και να τραυματιστούν εκατοντάδες.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το σχολείο που λειτουργούσε
υπό την αιγίδα της UNRWA βομβαρδίστηκε τουλάχιστον τέσσερις
φορές, ωστόσο εκπρόσωπος του υπουργείου Αμύνης υποστηρίζει ότι
από τα μέχρι τώρα στοιχεία κάτι τέτοιο δεν μπορεί να υποστηριχθεί
και ζητεί την πλήρη και ανεξάρτητη έρευνα για το περιστατικό.

Η εγγονή ενός από τα θύματα
αναζητούσε επί 12 χρόνια ίχνη
του αεροπλάνου μέχρι που ο
στρατός την ενημέρωσε ότι μία
τέτοια επιχείρηση θα κόστιζε
πολύ. Πριν από δύο χρόνια,
η Εθνοφρουρά της Αλάσκας
ανακάλυψε τα συντρίμμια του
αεροπλάνου σε παγετώνα που
απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα
από τον τόπο της συντριβής του.
«Ο παγετώνας ουσιαστικά
κρατούσε τα συντρίμμια μέσα
σε μία κάψουλα», δήλωσε
εκπρόσωπος του Πενταγώνου
στην εφημερίδα όταν
εντοπίστηκαν τα συντρίμμια.

....... 9.1.1

ÐÑÙÔÅÓ ÂÏÇÈÅÉÅÓ ..... 9.1.1
ÅËËÇÍÉÊÏ ÐÑÏÎÅÍÅÉÏ....681-1381
www.vancouver.grconsulate.ca
Ùñåò ëåéôïõñãßáò ãéá ôï êïéíü:
09:00 ð.ì. Ýùò 1:00 ì.ì.

Canadian Western Bank.....604-732-4262

EËËÇÍÉÊÅÓ ÊÏÉÍÏÔÇÔÅÓ ÂÁÍÊÏÕÂÅÑ
1-ÅëëçíéêÞ Êïéíüôçôá Âáíêïýâåñ-Áãéïò Ãåþñãéïò:
604-266-7148
2-EëëçíéêÞ Ïñè. Êïéíüôçôá Áí. Âáíêïýâåñ:Áãéïò ÍéêüëáïòÄçìÞôñéïò: 604-438-6432
3-EëëçíéêÞ Ïñè. Êïéíüôçôá Surrey-Áãßïõ Êùí/íïõ &
ÅëÝíçò: 604-597-2411
496-5099

Σύμφωνα με δημοσίευμα
της εφημερίδας «Los Angeles Times» του 2012, τα
συντρίμμια του αεροσκάφους
εγκλωβίστηκαν σε παγετώνα
και με αποτέλεσμα τα σωστικά
συνεργεία που αναζητούσαν
ίχνη του αεροσκάφους στο τέλος
του 1952 να μη βρουν τίποτα.
στρατιωτικού αεροπλάνου
τύπου Douglas C-124 της
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Αναπτύσσονται οι στρατηγικές εταιρικές σχέσεις Ελλάδας - Κίνας
Συμφωνία για συντήρηση κινέζικων πολεμικών στην Κρήτη - Σι
Τζινπίνγκ: «Η Ελλάδα είναι η πιο αξιόπιστη χώρα για την Κίνα στην
Ευρώπη»
Monday, 14 July 2014

Στην περαιτέρω ανάπτυξη της
στρατηγικής σχέσης Ελλάδας
και Κίνας αναφέρθηκε ο
πρωθυπουργός Αντώνης
Σαμαράς και ο πρόεδρος τη
Κίνας κ. Σι Τζινπινγκ κατά την
συνάντησή τους την Κυριακή 13
Ιουλίου 2014 στην Ρόδο.

μας για την παροχή χρήσιμων
υπηρεσιών υποστήριξης,
συντήρησης και επισκευών
και στα Κινεζικά πολεμικά
πλοία που κινούνται στην
ευρύτερη περιοχή. Εξήγησε ο
πρωθυπουργός: “Παραδείγματος
χάρη, στην Κρήτη υπάρχουν
όλες οι κατάλληλες υποδομές

πολεμικών πλοίων. Και ένα
άλλο παράδειγμα, στον τομέα
της καταπολέμησης της
πειρατείας, όπου τα συμφέροντα
των δύο λαών μας ταυτίζονται”.
Εξέφρασε στον Πρόεδρο την
βαθύτατή μας εκτίμηση της
Ελλάδα, για την τεράστια
μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία
που έχει αναλάβει από την
ανάληψη των καθηκόντων
του και σημείωσε ότι εμείς
θα μπορούσαμε, ίσως, και να
συνδράμουμε στην προσπάθεια
αυτή, αξιοποιώντας μία
σημαντική τεχνογνωσία που
έχουμε αποκτήσει. Αναφέρθηκε
ειδικότερα στην παροχή
τεχνογνωσίας, σε σχέση με
την ατμοσφαιρική ρύπανση,
την πράσινη ανάπτυξη και τα
περιβαλλοντολογικά θέματα, σε
επίπεδο νομοθετικό.
Ο κ. Σαμαράς εξέφρασε
τον θαυμασμό του για τον
οικονομικό της δυναμισμό, τις
επιδόσεις της στις Τέχνες και
στην Τεχνολογία και σημείωσε
ότι “ επιζητούμε και εμείς να
έχουμε μία ακόμα στενότερη
σχέση μαζί της”.

Στην προσφώνησή του ο κ.
Σαμαράς αναφέρθηκε στην
βοήθεια που πρόσφερε η χώρα
μας για την απομάκρυνση
των κινέζων πολιτών κατά
την κρίση της Λιβύης για να
προσθέσει ότι “η Ελλάδα
γεωστρατηγικά αποτελεί έναν
πυλώνα σταθερότητας σε μία
περιοχή με πολύ υψηλό πολιτικό
δείκτη αστάθειας. Και θέλω
να σας πω ότι πιστεύω βαθειά
ότι η στρατηγική εταιρική μας
σχέση θα διευρύνεται συνεχώς,
όσο και η παρουσία της χώρας
σας θα διευρύνεται στο διεθνές
προσκήνιο”.

ανεφοδιασμού, συντηρήσεων
και επισκευών για τις μονάδες
Ναυτικού της δικής σας χώρας.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για
τις δυνατότητες που δίνει η
γεωγραφική θέση της χώρας

Υπάρχει δυνατότητα για
συνεργασία, παραδείγματος
χάρη, κοινές περιπολίες των

Τέλος εξέφρασε την εκτίμηση
της ελληνική κυβέρνησης “γιατί
κατά την τελευταία κρίση στην
Ελλάδα και στην Ευρωζώνη,
έδειξε η Κινεζική ηγεσία φιλία,
υπευθυνότητα και υποστήριξε
τις προσπάθειες της Ελλάδας
για έξοδο από την κρίση και
αυτό είναι άλλη μία υπεύθυνη
απόδειξη του εποικοδομητικού
ρόλου της Κίνας στο παγκόσμιο

Ο κινέζος πρόεδρος Σι
Τζινμπίνγκ στην αντιφώνησή
του επισήμανε ότι με τόσους
πολλούς υπουργούς στις δύο
αντιπροσωπείες μοιάζει με
επίσημη επίσκεψη στην Ρόδο.
Υπογράμμισε ότι “ η Ελλάδα
είναι η πιο φιλική και η πιο
αξιόπιστη χώρα μέσα στην
Ευρώπη για την Κίνα. Όπως
αναφέρατε, κ. Πρωθυπουργέ,
όσον αφορά τα πολύ σημαντικά
συμφέροντα της χώρας μας,
μας υποστηρίζετε πάντοτε
και ταυτόχρονα, όταν έχουμε
δυσκολίες, όπως αναφέρατε
για την εκκένωση Κινέζων
πολιτών από τη Λιβύη, και
όταν έχει δυσκολία η Ελλάδα
όπως είναι η αντιμετώπιση
της οικονομικής κρίσης, εμείς
αλληλοϋποστηριζόμαστε”.
Επισήμανε ότι “οι
Ελληνοκινεζικές σχέσεις
βρίσκονται στο πιο άριστο
επίπεδο ανάπτυξης, στην πιο
άριστη εποχή. Και αυτό μας
έχει φέρει πολύ σημαντικές
και περισσότερες ευκαιρίες για
συνεργασία. Η Κίνα αποδίδει

μεγάλη σημασία στη σχέση της
με την Ελλάδα. Θέλουμε πολύ
να κάνουμε κοινές προσπάθειες,
μαζί με την ελληνική πλευρά
να ανοίξουμε τη νέα εποχή
για τις διμερείς μας σχέσεις,
όσον αφορά τις συνολικές
στρατηγικές εταιρικές σχέσεις
Κίνας – Ελλάδας”.
Ο κ. Σι αναφέρθηκε στην
συνάντησή τους κατά την
επίσκεψη του Έλληνα
πρωθυπουργού στην Κίνα:
“Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου
που έχω την ευκαιρία να σας
συναντήσω, κ. Πρωθυπουργέ
Σαμαρά, στην όμορφη Ρόδο.
Επειδή θυμάμαι μέχρι σήμερα τη
συνάντησή μας εκεί στο Πεκίνο,
θυμάμαι ότι μου έκανε βαθειά
εντύπωση οι γνώσεις σας, όσον
αφορά τους φιλόσοφους της
Κίνας, μου έκανε πάρα πολύ
βαθειά εντύπωση. Και αυτήν
τη φορά η πολύ σημαντική και
ιδιαίτερη διοργάνωσή σας, που
ήρθατε εδώ στην Ρόδο, να με
υποδεχτείτε και βέβαια, ο κ.
Πρόεδρος, ήρθατε στην Ρόδο
να με συναντήσετε, όλα αυτά με
συγκίνησαν πάρα πολύ”.

Ευαγγελισμός: Πέθανε ο ασθενής που
κατήγγειλε τον καρδιοχειρουργό για
«φακελάκι»
Monday, 14 July 2014

Εχασε τη μάχη για τη ζωή ο 67χρονος τη Δευτέρα στη MEΘ του νοσοκομείου,
όπου και νοσηλευόταν - Είχε χειρουργηθεί από άλλο γιατρό μετά την
καταγγελία - Σύμφωνα με ιατρικές πηγές ο 66χρονος υπέστη έμφραγμα
μετά την επέμβαση ανοιχτής καρδιάς - Η Αστυνομία ζήτησε να διενεργηθεί
νεκροψία-νεκροτομή και ιστολογική εξέταση.
Ο 67χρονος ασθενής, η ιστορία του οποίου ήρθε στο προσκήνιο την
περασμένη Πέμπτη, έχασε τη μάχη για τη ζωή τη Δευτέρα στη Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου, όπου και νοσηλευόταν έπειτα από
επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.
Σύμφωνα με ιατρικές πηγές του νοσοκομείου ο 66χρονος υπέστη έμφραγμα
μετά την επέμβαση ανοιχτής καρδιάς. Ο συνταξιούχος καρδιοπαθής είχε
πέσει θύμα εκβιασμού από τον καρδιοχειρουργό του Ευαγγελισμού, ο οποίος
δεν δεχόταν να τον χειρουργήσει επί 18 ημέρες εάν δεν έπαιρνε τα χρήματα
που ζητούσε.
Ο άτυχος άντρας έπρεπε να υποβληθεί σε εγχείρηση ανοιχτής καρδίας. Έπειτα
από την καταγγελία για χρηματισμό του καρδιοχειρουργού το μπάι-πας
ανέλαβε να διενεργήσει άλλος χειρουργός της καρδιοχειρουργικής κλινικής,
ωστόσο, λίγες ώρες μετά την επέμβαση, ο συνταξιούχος ξεψύχησε μέσα στην
εντατική.
Οι συγγενείς του καταγγέλλουν ότι η καθυστέρηση του χειρουργείου ήταν
μοιραία για τη ζωή του. Μάλιστα, μετά τον θάνατό του του 67χρονου, ο
οποίος υποβλήθηκε σε τετραπλό μπάι-πας -μία ιδιαίτερα βαριά επέμβασηεπικοινώνησαν με την Ελληνική Αστυνομία προκειμένου να ενημερώσουν τις
αρχές ότι ο άνθρωπός τους κατέληξε, ενώ όπως έγινε γνωστό, οι αστυνομικοί
ζήτησαν να γίνει νεκροψία-νεκροτομή καθώς και ιστολογική και τοξικολογική
εξέταση.
Πάντως, ο άντρας είχε κάνει δηλώσεις στον τηλεοπτικό σταθμό Mega για
το περιστατικό και είχε αναφερθεί στον 60χρονο χειρουργό, λέγοντας ότι
πρόκειται για έναν «κοινό εκβιαστή».
Ο συνταξιούχος ασθενής, περιγράφοντας την περιπέτειά του είπε ότι πήγε
στον Ευαγγελισμό με έμφραγμα, και την κρίσιμη εκείνη ώρα για τη ζωή του, ο
καρδιοχειρουργός του ζήτησε 1.500 ευρώ προκειμένου να τον χειρουργήσει!
Όπως σημείωσε, εξήγησε στο γιατρό ότι παίρνει μόνο μια σύνταξη, και δεν
μπορεί να βρει τέτοιο ποσό, αλλά ο αδίστακτος γιατρός δεν συγκινήθηκε
ούτε τότε, αλλά συνέχισε να ζητά εκβιαστικά τα χρήματα, λέγοντας στον
συνταξιούχο πως δεν θα τον χειρουργούσε διαφορετικά.

σύστημα – εκτός από τη φιλία
μας – και για σταθερότητα και
για ειρήνη”.

Σημειώνεται ότι σε βάρος του γιατρού ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό
κακουργήματος για δωροληψία κατ’ εξακολούθησιν από υπάλληλο που
ενεργεί κατ’ επάγγελμα. Ο ίδιος πάντως, όταν οδηγήθηκε ενώπιον του
εισαγγελέα, φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι τα
χρήματα που είχε πάνω του ήταν δικά του και τα είχε μαζί του, για να τα
δώσει κάπου.

4 Γνώμη

Γιατί o “Ηρακλής” Δεν Γύριστηκε στην Ελλάδα Χαρτονόμισμα του Αφγανιστάν
by Τάσος Παπαποστόλου - Jul 25, 2014
έχει τυπωμένα Ελληνικά
HERCULES_MOVIE

Ακόμα μια Αμερικάνικη παραγωγή με μια καθαρά ελληνική ιστορία που θα εξαργυρώσει
στις κινηματογραφικές αίθουσες δεν κατάφερε να κάνει ούτε μια ημέρα γύρισμα στην
Ελλάδα. Πρόκειται για την νέα ταινία με θέμα τη ζωή του Ηρακλή που υποδύεται ο
“βράχος” Dayne Johnson.

Χαρτονόμισμα κοπής 1939 του Αφγανιστάν. Στο πίσω μέρος
χαρτονομίσματος του Αφγανιστάν,που σημειωτέον φέρει στο επάνω
μέρος του ελληνικότατους μαιάνδρους, υπάρχει και η αποτύπωση
μιας παράστασης με επιγραφή στα Ελληνικά που με το όνομα που
αναφέρεται εκεί μας οδηγεί στα χρόνια της παρουσίας των επιγόνων
του Έλληνα Μακεδόνα στρατηλάτη, του Μεγάλου Αλέξανδρου.
Η επιγραφή γράφει στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ (όχι στα σλάβικα ούτε στην
κατά φαντασία γλώσσα «μακεντονίστικα») «ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΕΥΚΡΑΤΙΛΟΥ».

Και αυτή η παραγωγή όπως και δεκάδες άλλες (βλ. Μέγας Αλέξανδρος, Ωνάσης, Τροία
κ.α.) “έφαγε πόρτα,” από ένα κράτος και τους κατέχοντες, επικίνδυνους για τη διεθνή
εικόνα της χώρας αλλά και των ανθρώπων της. Γιατί εδώ το θέμα δεν είναι πολιτικό, είναι
απλά ανθρώπινο. Όταν καποιος σoυ χτυπάει την πόρτα – όποιος και αν είναι – συνήθως δεν
τους κλείνουμε την πόρτα στη μούρη. Όπως μας αποκάλυψε ο σεναριογράφος της ταινίας,
Εβαν Σπηλιωτόπουλος, όταν οι παραγωγοί, αλλά και ο ίδιος ο Dwayne, έκαναν το λάθος να
σκεφτούν να κάνουν γυρίσματα στον τόπο του Ηρακλή, δυστυχώς “έφαγαν πόρτα.”
Και κάποιος θα μπορούσε να πεί μα γιατί ασχολείστε τώρα με αυτό το θέμα; Δεν έχει ποιο
σοβαρά προβλήματα η χώρα που μαστίζεται από την ανεργία, τους προυπολογισμούς που
βγαίνουν με δανεικά, αλλά και τις υπόλοιπες κοινωνικές συνέπειες της οικονομικής
κρίσης ;
Ασχολούμαστε γιατί αυτό το μικρό παράδειγμα είναι αντιπροσωπευτικό της κουλτούρας
αυτών που υπερψηφίζονται τα τελευταία χρόνια να κυβερνούν την χώρα, αλλά και να την
βγάλουν από την κρίση. Δείχνει την ανεπάρκεια τους να δημιουργήσουν μία θετική εικόνα
για τη χώρα – πέρα από την φυσική ομορφιά που την βρήκαν έτοιμη – αν είναι δυνατόν να
παίρνουν εύσημα επειδή ο ήλιος φέρνει τουρίστες;

Όταν λοιπόν σοβαροί άνθρωποι
που τυχαίνει να μην είναι
Έλληνες και να μην ξέρουν
την ελληνική πραγματικότητα
έρχονται σαν επισκέπτες ωστε
να προσπαθήσουν να βρουν ό,τι
χρειάζεται για να γίνει μία ταινία
(ή μερος της) στην Ελλάδα,
αυτοί οι αντιπρόσωποι μας και
οι συνεργάτες τους, (δεν ξέρω
καν ποιοι είναι, μπορεί να είναι
το κέντρο κινηματογράφου,
το υπουργείο πολιτισμού,
τουρισμού, αλλά ακόμα και
ιδιωτικές εταιρείες παραγωγής
που θα μπορούσαν να
ενδιαφερθούν από μόνες τους)
αντιμετωπίζουν αφ’ υψηλού σε
αυτούς που ήρθαν να αφήσουν
χρήματα στην χώρα και να την
προβάλλουν.

νιώσει ένας Έλληνας όταν
αξιόλογοι παραγωγοί ταινιών
και κορυφαίοι ηθοποιοί του
Χόλιγουντ, του λένε ο ένας
μετά τον άλλον ότι έφαγαν
πόρτα στην Ελλάδα! Μπράβο,
ρίξαμε πόρτα στον Ηρακλή
και πήγε Βουδαπέστη, όπως
γίνεται και με πολλές άλλες
παραγωγές και με ακόμα
περισσότερες επενδύσεις εκτος
κινηματογράφου που έρχονται
και φεύγουν από την χώρα.

Είναι ανθρώπινο το ερώτημα
εδώ: που είναι η φιλοξενία μας;
Γιατί κανένας δεν μπορούσε
να βοηθήσει, έστω να πάρει
αυτους τους ανθρώπους από το
χέρι και να τους συστήσει σε
κάποιες εταιρείες παραγωγής
στην Ελλάδα, και ας έφευγαν
μόνοι τους, αλλά όχι να τους
ρίχνουμε και πόρτα; Ποιοι
νομίζουμε ότι είμαστε δηλάδή;
Μήπως ακόμα και τώρα εν
μέσω κρίσης καποιοι φέρονται
σαν ψωνισμένοι απόγονοι των
γαμάτων Αρχαίων;

Όσες πόρτες και αν ρίξετε,
επειδή απλά η ιστορία είναι
πολύ ποιο σημαντική από
την ματαιοδοξία και την
νεοελληνική κουλτούρα
του “είμαστε οι μάγκες της
Μεσογείου”, ο κόσμος θα
συνεχίσει να επεξεργάζεται και
να διαδίδει τις ελληνικές αξίες
είτε θέλουμε, είτε όχι.

Και ναι, να είμαστε περήφανοι
για την ιστορία μας, αλλά
να μην την ντροπιάζουμε.
Γιατι μόνο ντροπή μπορει να

Πόσο δύσκολο είναι να βρεθούν
κάποιοι άνθρωποι που θα
δείξουν ένα σοβαρό πρόσωπο
σε αυτους που θέλουν να
προβάλουν την χώρα, και μετά
αφήστε τους άλλους να κρίνουν
το προιόν;

Πιστεύω θα είναι με το μέρος
μας να είμαστε παρόντες – όπως
μπορούμε – στις παραγωγές που
σχετίζονται με την ιστορία και
την πολιτιστική παρακαταθήκη
που μας άφησαν αυτοί που
αν ζούσαν σήμερα θα είχαν
εξοστρακίσει ολόκληρο τον
πολιτικό κόσμο της χώρας.

Πρόκειται για αποτύπωση της μιας πλευράς νομίσματος της
ελληνιστικής εποχής, που έκοψε ο Ευκρατίδης, βασιλιάς της Βακτρίας
και της Ινδίας. («ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΚΡΑΤΙΔΟΥ»), με ένα
ορθογραφικό λάθος , το «Δ» στο όνομα «Ευκρατίδου» έγινε «Λ».
Είναι προφανές ότι οι Αφγανοί, θέλησαν να αποτυπώσουν στο
χαρτονόμισμά τους ένα αρχαίο νόμισμα της περιοχής αυτής, που
ανήκει σε μια περίοδο της ιστορίας τους που σίγουρα τη θεωρούν
ένδοξη, χωρίς ενδεχομένως οι περισσότεροι να καταλαβαίνουν περί
τίνος πρόκειται, τι παριστά και πολύ περισσότερο τι αναγράφει.
Επίσης στην εικόνα υπάρχει η μεγαλοπρεπή αψίδα, απομεινάρι των

Και ναι, έχει λεφτά η δουλειά,
αλλα και θέσεις εργασίας!
Αν ο Ηρακλής έκανε γυρίσματα
στην Ελλάδα, οι συντελεστές θα
άφηναν πολλά, και θα έφερναν
και τουρίστες, όπως τότε που
το “Mammia Mia” βούλιαξε τη
Σκιάθο. Άλλο αν οι παραγωγοί
πέρασαν πολλά δεινά για να
γυρίσουν την ταινία τους στην
Ελλάδα. Σε μία Ελλάδα που όχι
μόνο δεν δίνει απολύτως κανένα
κίνητρο σε παραγωγές, αλλά
από πάνω κάποιοι ψωνισμένοι
δεν καταδέχονται να μιλήσουν
στους παραγωγούς της Paramount.
Η επιστροφή ΦΠΑ (αμέσως
και όχι μετά από χρόνια), η
παροχή χώρων γυρισμάτων,
η εύκολη έκδοση αδειών για
εξωτερικά γυρίσματα κ.α., είναι
δεδομένα στις χώρες που ξέρουν
να εκμεταλλευτούν την εικόνα
τους.
Μπράβο μας λοιπόν, ρίξαμε
πόρτα στον Dwayne και την
παρέα του, αλλά αυτοί ακόμα
μιλούν με τα καλύτερα λόγια για
μας. Ποιος είναι ποιο Έλληνας
τώρα;

ένδοξων εποχών του Ελληνισμού,από την εκπολιτιστική εκστρατεία
του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτός ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, ο
Μέγας Μακεδόνας Έλληνας που έφερε τον ελληνικό πολιτισμό στα
βάθη της Ασίας.
Στην άλλη πλευρά με την αψίδα, υπάρχει, στο αριστερό τετράγωνο
με γαλάζιο φόντο, γεωμετρικός διάκοσμος που συνιστά μια γνήσια
Μακεδονική – Ηπειρώτικη – Θεσσαλική σύνθεση των δύο μυθικών
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ συμβόλων, του Κηρυκείου του Ερμή και του θεού –
ποταμού Αχελώου (Ασπροπόταμου) που απαντάται σε αφθονία στα
Μετσοβίτικα και λοιπά Ελληνικά υφαντά και κεντήματα από τους
προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα.
Ο Ευκρατίδης ο Α΄ ήταν Ελληνικής καταγωγής βασιλιάς της
Βακτριανής – Βακτρίας Ινδίας που περιελάμβανε και το σημερινό
Αφγανιστάν από το 167 π.Χ. μέχρι το 159 π.Χ.. Δημιούργησε ένα
τεράστιο κράτος,Κατέχοντας τις πιο εύφορες περιοχές της κεντρικής
Ασίας και ελέγχοντας τον εμπορικό δρόμο που συνέδεε την ανατολική
Ασία με τη Μεσόγειο, ο Ευκρατίδης αναδείχθηκε στον ισχυρότερο
μονάρχη της κεντρικής Ασίας. Ίδρυσε, όπως αναφέρει ο Στράβων,
νέα πρωτεύουσα, την Ευκρατίδεια. Το χρυσό νόμισμα που είχε κοπεί
στην εποχή του θεωρείται και το σπανιότερο στον κόσμο.

Συνελήφθη ο Μαζιώτης
5 Γνώμη
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Συνελήφθη στο Μοναστηράκι ο Νίκος Μαζιώτης μετά από συμπλοκή
του με αστυνομικούς. Σε ανταλλαγή πυροβολισμών τραυματίστηκε ο
ίδιος, ένας άνδρας της ομάδας ΔΙΑΣ και πολύ ελαφρά δύο τουρίστες.
Συνελήφθη στο Μοναστηράκι ο Νίκος Μαζιώτης μετά από συμπλοκή
του με αστυνομικούς. Σε ανταλλαγή πυροβολισμών τραυματίστηκε ο
ίδιος, ένας άνδρας της ομάδας ΔΙΑΣ και ελαφρύτερα δύο τουρίστες.
Όλα ξεκίνησαν στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Ερμού, όταν η
Αστυνομία ειδοποιήθηκε για ύποπτο άτομο που έφερε όπλο μέσα

σε κατάστημα. Όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ επιχείρησαν να του κάνουν έλεγχο, πυροβόλησε
εναντίον τους και ξεκίνησε ανταλλαγή πυροβολισμών. Ακολούθησε καταδίωξη μέσω της οδού
Πανδρόσου έως την Μητροπόλεως (αρ.44 - στο ύψος της Καπνικαρέα) και δεύτερη συμπλοκή, κατά την
οποία τραυματίστηκε ο αστυνομικός και ο συλληφθείς.
Ο αστυνομικός φέρει τραύμα
στον μηρό και μεταφέρθηκε στο
401 στρατιωτικό νοσοκομείο και
ο Μαζιώτης διακομίστηκε στον
Ευαγγελισμό, καθώς χτυπήθηκε
από σφαίρα στον δεξί ώμο. Το
τραύμα του κρίνεται σοβαρό και
χρήζει χειρουργικής επέμβασης,
καθώς έχει υποστεί τρώση
τραχειωνίου αρτηρίας.
Για την ώρα βρίσκεται
φρουρούμενος στο
Θωρακοχειρουργικό Τμήμα,
στα Επείγοντα Περιστατικά του
νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»,
φρουρούμενος, ενώ όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, από στιγμή σε στιγμή πρόκειται να χειρουργηθεί για
οστεοσύνθεση βραχίονα.
Τα μέτρα ασφαλείας στο νοσοκομείο είναι ισχυρά, ενώ έχει τροποποιηθεί η εφημερία και όλα τα
επείγοντα περιστατικά στο Θωρακοχειρουργικό μεταφέρονται σε άλλα τμήματα.
Αν ο Νίκος Μαζιώτης χρειαστεί να νοσηλευθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, υπάρχει πρόβλεψη,
ενώ υπενθυμίζεται ότι στον 10ο όροφο υπάρχει δωμάτιο που είναι διαμορφωμένο ειδικά για τέτοιου
είδους περιπτώσεις, από την περίοδο της νοσηλίας του Σάββα Ξηρού.
Οι δύο τουρίστες -ένας Αυστραλός και ένας Γερμανός- μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να τους
παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ τραυματίστηκαν «εντελώς
ελαφρά».
Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο συλληφθείς φορούσε περούκα και ότι στην ανταλλαγή πυροβολισμών ενεπλάκησαν ακόμη δύο άτομα, τα οποία κρατούσαν χειροβομβίδες.
Σε επίσημη ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει ότι «σήμερα στις 12.35 εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας στην οδό Μητροπόλεως ο καταζητούμενος Νικόλαος Μαζιώτης,
ο οποίος μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς τραυματίστηκε και συνελήφθη».
Υπενθυμίζεται ότι ο συλληφθείς θεωρείται ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης «Επαναστατικός Αγώνας» και παρέμενε άφαντος από το 2011, μετά την αποφυλάκισή του, λόγω
της παρέλευσης του 18αμηνου της προσωρινής του κράτησης.
Η Αστυνομία έκανε το τελευταίο διάστημα έρευνες στο κέντρο της Αθήνας καθώς είχε στη διάθεσή της πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο υπ’ αριθμόν 1 καταζητούμενος τα
τελευταία τρία χρόνια,βρισκόταν στην πρωτεύουσα.
Σε βάρος του εκκρεμεί απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθήνας, με την οποία έχει καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης 50 ετών για τη συμμετοχή του
στον «Επαναστατικό Αγώνα».
Τον περασμένο Ιανουάριο επικηρύχθηκε από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ενώ έχει ταυτοποιηθεί ως ένας εκ των δραστών της ένοπλης ληστείας στο υποκατάστημα της
Εθνικής Τράπεζας στα Μέθανα Τροιζηνίας τον Ιούλιο του 2013.
ΜΑΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ

Η Αυλωναρίτισσα που
κάνει Διάσημη την Ελλάδα
στο Μεξικό!
Ονομάζεται Σταυρούλα και για χρόνια ζει και εργάζεται στο Μεξικό.Της αρέσει πολύ η χώρα μας και
της λείπει. Λόγω των υποχρεώσεων δεν υπάρχει χρόνος για να βρεθεί στο Αυλωνάρι που τόσο πολύ
αγαπά.
Η ίδια όμως μετέτρεψε το μαγαζί της σε Ελλάδα. Στην φωτογραφία την βλέπουμε έξω από την
επιχείρηση της με την Ελληνική σημαία. Μάλιστα η ονομασία της ταβέρνας είναι “Αυλωνάρι”.
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ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ
ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΤΥΡΙ
ΜΑΣΤΕΛΟ® & ΔΥΟΣΜΟ
ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: 20΄
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ: 1 ώρα
ΚΟΣΤΟΣ: 3,30€
ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Υλικά
1 κιλό μοσχάρι (ποντίκι ή χτένι*), σε
μεγάλους κύβους
2 κ.σ. αλεύρι (για το πασπάλισμα)
5 κ.σ. έ.π. ελαιόλαδο
2 κ.σ. βούτυρο γάλακτος ή μαργαρίνη
1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
1 σκελίδα σκόρδου, ψιλοκομμένη
2 κ.σ. πελτέ ντομάτας
1 ποτηράκι του κρασιού λευκό ξηρό κρασί
6 ώριμες ντομάτες, τριμμένες
1 κ.σ. ζάχαρη
1 φύλλο δάφνης
1 ξυλάκι κανέλας
3 γαρίφαλα (μοσχοκάρφια)
2 καυτερές πιπερίτσες (τσίλι)
250 ml ζωμός κότας (ψυγείου ή από
βιολογικό κύβο)
250 γρ. μαλακό τυρί Μαστέλο®,
χοντροτριμμένο
αλάτι & πιπέρι
5-6 φύλλα δυόσμου, ψιλοκομμένα (για το
σερβίρισμα)
* Το χτένι είναι κομμάτι της σπάλας ιδανικό
για μαγειρευτά, καθώς είναι ιδιαίτερα
μαλακό και περιέχει ζελέ (κολλαγόνο) το
οποίο βοηθάει να δένει ωραία η σάλτσα.
Εκτέλεση
Σε ένα μπολ ρίχνουμε το κρέας και το
πασπαλίζουμε παντού με το αλεύρι. Σε μια
φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι και το βούτυρο σε δυνατή
φωτιά και σοτάρουμε το κρέας για 5-7 λεπτά, μέχρι να ροδίσει
ομοιόμορφα από όλες τις πλευρές. Προσθέτουμε το κρεμμύδι και
το σκόρδο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 1 λεπτό. Ρίχνουμε
τον πελτέ και ανακατεύουμε δυνατά με ξύλινη κουτάλα, τρίβοντας
τον πάτο της κατσαρόλας. Σβήνουμε με το κρασί και περιμένουμε
1 λεπτό να εξατμιστεί το αλκοόλ. Ρίχνουμε τις ντομάτες, τη
ζάχαρη, τη δάφνη, την κανέλα, τα γαρίφαλα, τις πιπερίτσες, τον
ζωμό και πιπέρι. Χαμηλώνουμε τη φωτιά (από δυνατή σε χαμηλή),
σκεπάζουμε και μαγειρεύουμε για περίπου 1 ώρα, να μαλακώσει το
κρέας και να εξατμιστούν τα περιττά υγρά της σάλτσας. Λίγο προτού
σβήσουμε τη φωτιά (1-2 λεπτά πριν) και αποσύρουμε, προσθέτουμε
τo μαλακό τυρί Μαστέλο® και ανακατεύουμε καλά ώστε να
λιώσει και να ομογενοποιηθεί με τη σάλτσα. Το σερβίρουμε ζεστό
πασπαλίζοντας με τον δυόσμο.

ΓΑΡΙΔΕΣ ΜΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΤΑ
ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: 15΄
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ: 4΄
ANAMONH: 10΄
ΣΥΝΤΑΓΗ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: WWW.STUDIOM.GR
FOOD STYLING: ΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Υλικά
1 κιλό γαρίδες μετρίου μεγέθους
240 γρ. κορν φλάουρ
500 ml σόδα ή ανθρακούχο
μεταλλικό νερό
αλάτι & πιπέρι
½ κ.γ. ξύσμα λάιμ, ακέρωτου
½ κ.γ. ξύσμα λεμονιού,
ακέρωτου
½ κ.γ. φρέσκο βασιλικό,
ψιλοκομμένο ή ξερό, τριμμένο
½ κ.γ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο
1 λίτρο ηλιέλαιο

Εκτέλεση
Καθαρίζουμε τις γαρίδες
αφαιρώντας τα ποδαράκια, το
κεφάλι, την ουρά, το κέλυφος
και το εντεράκι από τη ράχη
τους. Τις πλένουμε καλά και
τις στεγνώνουμε πάνω σε
απορροφητικό χαρτί. Σε ένα
μεγάλο μπολ ρίχνουμε το κορν
φλάουρ, τη σόδα, 1 κ.σ. αλάτι, 1
κ.γ. πιπέρι, το ξύσμα (λεμονιού
και λάιμ), τον βασιλικό και

τον μαϊντανό. Ανακατεύουμε
καλά, μέχρι να δημιουργηθεί
ένας παχύρρευστος χυλός,
βουτάμε μέσα τις γαρίδες και
τις αφήνουμε για 10 λεπτά.
Σε βαθύ τηγάνι ή κατσαρόλα
ζεσταίνουμε το λάδι σε
μέτρια φωτιά. Ρίχνουμε μία
μία τις γαρίδες στο λάδι και
τηγανίζουμε για 3-4 λεπτά, μέχρι
να πάρουν χρώμα. Αποσύρουμε
με τρυπητή κουτάλα και
σερβίρουμε αμέσως.
TIP: Για να αφαιρέσουμε το
μαύρο εντεράκι από τη ράχη
της γαρίδας, είτε το τραβάμε με
οδοντογλυφίδα, είτε κάνουμε
μια μικρή τομή με κοφτερό
μαχαίρι στη ράχη και το
αφαιρούμε με τα δάχτυλα.

Μπουγιουρντί
Σαλονικιώτικο
Επιμέλεια ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕΣΚΙΑΣ
Φωτογραφίες ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Υλικά
200 γρ. φέτα, σε ένα κομμάτι
100 γρ. κασέρι (προτιμότερο
πικάντικο - π.χ. Σοχού ή
Ξάνθης), τριμμένο
2 ντομάτες, σε κυβάκια
1 πιπεριά κέρατο καυτερή, σε
λεπτές φέτες (με τα σπόρια)
ελάχιστο μπούκοβο
1 κουτ. σούπας φύλλα φρέσκιας
ρίγανης, ψιλοκομμένα (σε
γλαστράκια, σε ορισμένα μόνο
σούπερ μάρκετ) ή 1/2 κουτ.
σούπας ξερή, κοπανισμένη
30 ml ελαιόλαδο

Δείτε με ποιες τροφές μπορείτε
να μειώσετε το στρες
Κι όμως υπάρχουν τροφές που αποδεδειγμένα μάς κάνουν να
νιώθουμε καλά.

Οι καιροί ομολογουμένως είναι δύσκολοι. Η δουλειά, οι
προσωπικές σχέσεις, η καθημερινότητα είναι μόνο μερικοί
από τους λόγους που μας προκαλούν άγχος και στρες και
δε μας αφήνουν να απολαύσουμε απλές, όμορφες στιγμές.
Τι θα λέγατε, λοιπόν, αν σας λέγαμε ότι υπάρχουν φαγητά
που βοηθούν στη μείωση και στον έλεγχο όλης αυτής της
κατάστασης;

Γλυκοπατάτες
Οι
γλυκοπατάτες
φημίζονται
για την
ικανότητά
τους να
μειώνουν το
στρες. Είναι
γεμάτες με
Β-καροτίνη
και πολλές
άλλες βιταμίνες καθώς επίσης και την ίνα που βοηθά στην
επεξεργασία των υδατανθράκων με αργό και σταθερό τρόπο.

Αβοκάντο
Πλούσια σε βιταμίνη Β και Ε, Β-καροτίνη και γλουταθειόνη
μπορεί και μπλοκάρει την απορρόφηση συγκεκριμένων λιπών που
προκαλούν οξειδωτική βλάβη. Δεδομένου, όμως, του ότι περιέχουν
μεγάλη θερμιδική συγκέντρωση, προσέξτε την ποσότητα που
καταναλώνετε.

Μούρα
Τα μούρα είναι γεμάτα με αντιοξειδωτικά, όπως η ανθοκυανίνη,
παρέχοντας πολλά οφέλη για την υγεία. Η πλούσια περιεκτικότητά
τους σε βιταμίνη C είναι ίσως ο βασικότερος παράγοντας που τα
κάνει να μειώνουν το στρες.

Γαλοπούλα
Η L-τριπτοφάνη, το αμινοξύ που περιέχεται στη γαλοπούλα,
ενεργοποιεί την απελευθέρωση της σεροτονίνης, η οποία είναι ένα
χημικό του εγκεφάλου που μας κάνει να νιώθουμε καλά. Αυτός είναι
κι ο λόγος που οι άνθρωποι που τρώνε γαλοπούλα νιώθουν ήρεμοι
και χαλαροί ακόμη κι αν είναι κουρασμένοι.

Μερίδες 6

Προετοιμασία 15΄
Ψήσιμο 15΄
Διαδικασία Προθερμαίνουμε
το φούρνο στους 200°C. Σε ένα
μικρό πυρίμαχο σκεύος βάζουμε
τη φέτα, από πάνω την ντομάτα,
την πιπεριά και το μπούκοβο.
Καλύπτουμε με το κασέρι και
ψήνουμε για περίπου 15 λεπτά
ή μέχρι να λιώσουν τα τυριά.
Πασπαλίζουμε με τη ρίγανη,
περιχύνουμε με το ελαιόλαδο
και σερβίρουμε.
Η λέξη μπουγιουρντί σήμαινε
αρχικά την έγγραφη διαταγή
αξιωματούχου της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας. Είναι όμως και
αυτός ο πικάντικος και καυτερός
μεζές της σαλονικιώτικης
κουζίνας.
Δεν είναι τυχαίο ότι τα βασικά
συστατικά του, οι καυτερές
πιπεριές και το μπούκοβο, είναι
υλικά ιδιαίτερα δημοφιλή, που
παράγονται σε αφθονία στην
ευρύτερη περιοχή της Βόρειας
Ελλάδας.

Κάσιους
Είναι μία εξαιρετική πηγή για ψευδάργυρο, γνωστό για την
ικανότητά του να μειώνει το άγχος και την κατάθλιψη και δεδομένου
ότι τα σώματά μας δεν έχουν τρόπο να αποθηκεύουν ψευδάργυρο,
είναι καλό να προσλαμβάνουμε λίγο κάθε μέρα.
Μαύρη σοκολάτα
Η κατανάλωση μαύρης σοκολάτας βοηθά στη χαμηλότερη πίεση του
αίματος, οδηγώντας έτσι σε μία αίσθηση ηρεμίας. Περιέχει επίσης
περισσότερες πολυφαινόλες από ορισμένα φρούτα και λαχανικά.
Φυσικά, δεν πρέπει να γίνεται υπερβολές στην ποσότητα γιατί, όπως
και να το κάνουμε, παραμένει σοκολάτα.

Γάλα
Σύμφωνα με μελέτες, ένα ποτήρι γάλα πριν τον ύπνο καταπολεμά
την αϋπνία και την υπερκινητικότητα, εξαιτίας της περιεκτικότητάς
του σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες Β2 και Β12, πρωτεΐνη και κάλσιο.
Επίσης βοηθά στη μείωση της πίεσης του αίματος και στη χαλάρωση
των μυών.

Σολωμός
Τα Omega-3 λιπαρά οξέα βοηθούν στη διατήρηση της κορτιζόλης
και της αδρεναλίνης όταν αισθανόμαστε ένταση ενώ παράλληλα
προστατεύει από καρδιακές ασθένειες.
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“Hercules” Premiere: Dwayne Johnson, Irina Shayk,
Evan Spiliotopoulos Talk from the Red Carpet
by Anastasios Papapostolou - Jul 24, 2014
Dwane_Johnson_The_Rock_
Hercules_Premiere
The stars of the upcoming
“Hercules” epic walked the black
carpet for the film’s Hollywood
premiere on Wednesday, July 23.
We caught up with the cast and
crew to talk about the making of
the film and their love for Greek
mythology.
The action-adventure, which hits
U.S. theaters on July 25, centers
on Hercules as he travels ancient
Greece with five faithful companions, selling his services for gold and using his legendary reputation to
intimidate enemies. When the benevolent ruler of Thrace and his daughter seek Hercules’ help to defeat
a savage and terrifying warlord, Hercules finds that in order for good to triumph and justice to prevail,
he must again become the hero he once was.
On the carpet, Hercules himself, Dwayne “The Rock” Johnson, told us about how he really wanted to
have the film’s premiere in Athens,and why it ultimately ended up in Hollywood. Supermodel-turnedactress Irina Shayk also talked about her frequent vacations in Mykonos.

Statement by the Prime Minister of Canada to
mark the second annual Korean War Veterans
Day
July 27, 2014
Ottawa, Ontario
Prime Minister Stephen Harper
today issued the following statement to mark the second annual
Korean War Veterans Day:
“Today, we honour the more
than 26,000 Canadians who
fought to defend the freedom
of the people of Korea during
the Korean War, as well as the
approximately 7000 Canadians
who continued to serve there to
deter further aggression in the
years following the Armistice.
“These brave members of the
Canadian Army, the Royal Canadian Air Force and the Royal
Canadian Navy played an important role, along with Commonwealth and other allied troops, in
defending the Republic of Korea

against Communist aggression.
“Our troops fought in difficult
conditions – from the bitter cold
of the Korean winters to the
scorching heat of its summers –
but they persevered.
“Places like Kapyong, Chail-li
and Hill 355 are replete with
stories of Canadian blood,
sweat and valour. At the Battle
of Kapyong, Canadians won
widespread recognition holding Hill 677 against seemingly
insurmountable odds. Wave
upon wave of enemy troops attacked the heavily outnumbered
and exhausted Canadians, but
they held strong in the face of
great adversity to help prevent
a potentially devastating defeat

for the South Korean and allied
forces. For their gallant stand,
the 2nd Battalion of Princess
Patricia’s Canadian Light Infantry received the United States
Presidential Unit Citation and
the Republic of Korea Presidential Unit Citation.
“2014 also marks the 100th anniversary of the PPCLI and the
Royal 22nd Regiment (the Van
Doos), who fought valiantly in
Korea.
“The Canadian sacrifices were
great during the Korean War,
with more than 1,500 casualties,
including 516 who gave their
lives. Many lie buried in Korean
soil.
“I encourage Canadians to
pause today to remember those
brave Canadians who served
in the Korean War and to learn
more about this amazing part of
our history which both we and
the Korean people continue to
honour.”

G-7 Leaders Statement on Ukraine
July 30, 2014
Ottawa, Ontario
We, the leaders of Canada, France, Germany, Italy, Japan,
the United Kingdom, the United States, the President of the
European Council and the President of the European Commission, join in expressing our grave concern about Russia’s
continued actions to undermine Ukraine’s sovereignty, territorial integrity and independence. We once again condemn Russia’s illegal annexation of Crimea, and actions to de-stabilize
eastern Ukraine. Those actions are unacceptable and violate
international law.
We condemn the tragic downing of Malaysia Airlines Flight
17 and the deaths of 298 innocent civilians. We demand a
prompt, full, unimpeded and transparent international investigation. We call upon all sides to establish, maintain and fully
respect a cease-fire at and around the crash site, as demanded
by UN Security Council resolution 2166, so that the investigators can take up their work and to recover the remains of all
victims and their personal possessions.
This terrible event should have marked a watershed in this
conflict, causing Russia to suspend its support for illegal
armed groups in Ukraine, secure its border with Ukraine, and
stop the increasing flow of weapons, equipment and militants
across the border in order to achieve rapid and tangible results
in de-escalation.
Regrettably however, Russia has not changed course. This
week, we have all announced additional coordinated sanctions on Russia, including sanctions on specific companies
operating in key sectors of the Russian economy. We believe
it is essential to demonstrate to the Russian leadership that it
must stop its support for the separatists in eastern Ukraine and
tangibly participate in creating the necessary conditions for the
political process.
We remain convinced that there must be a political solution to
the current conflict, which is causing rising numbers of civilian casualties. We call for a peaceful settlement of the crisis in
Ukraine, and underline the need to implement President Poroshenko’s peace plan without any further delay. To this end,
we urge all parties to establish a swift, genuine and sustainable
general cease-fire on the basis of the Berlin Declaration of 2
July with the aim of maintaining Ukraine’s territorial integrity.
We call upon Russia to use its influence with the separatist
groups and ensure effective border control, including through
OSCE observers. We support the OSCE and the Trilateral
Contact Group as central players in creating the conditions for
a ceasefire.
Russia still has the opportunity to choose the path of de-escalation, which would lead to the removal of these sanctions. If
it does not do so, however, we remain ready to further intensify the costs of its adverse actions.

www.contemporaryrailings.com
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ÁèëçôéêÜ
Ψηφίστηκε στη Βουλή με νόμο η ρύθμιση
για το γήπεδο της ΑΕΚ
Με τις ψήφους της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, των ΑΝΕΛ, της ΔΗΜΑΡ και της Χρυσής
Αυγής, έγινε δεκτό το νομοσχέδιο επί των άρθρων, αλλά και στο σύνολο των
τροπολογιών που έγιναν και η Ένωση έχει πια το δικαίωμα να χτίσει το νέο της
σπίτι στη Ν. Φιλαδέλφεια. Ενάντια στην ψήφιση του νομοσχεδίου τάχθηκαν ο
ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ.

Το τελευταίο εμπόδιο για την
κατασκευή της «Αγιάς Σοφιάς»,
του γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα
Φιλαδέλφεια, ξεπεράστηκε
με την ψήφιση της σχετικής
ρύθμισης στη Βουλή. Η κόντρα
δεν έλειψε ανάμεσα στην

κυβέρνηση και την αξιωματική
αντιπολίτευση, με τον υπουργό
ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη να
κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για
«ακατανόητο μπρος- πίσω» στο
θέμα.
Η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, δια
των κοινοβουλευτικών τους
εκπρόσωπων καταλόγισαν
στον ΣΥΡΙΖΑ ότι λειτουργεί
πολιτικάντικα και ο Νίκος
Βούτσης ζήτησε «από κοινού»
νομοθέτηση για ένα μικρότερο
γήπεδο εκεί που ήταν να γίνει το
γήπεδο. Μετά από όλα αυτά, η
επίμαχη ρύθμιση ψηφίστηκε από
το Β’ Θερινό Τμήμα.

λόγο για «ακατανόητο μπροςπίσω» του ΣΥΡΙΖΑ και είπε
πως ενώ είχε δώσει εντολή
στις υπηρεσίες να αναμένουν
τροπολογίες εκ μέρους της
αξιωματικής αντιπολίτευσης,
ουδέποτε κατατέθηκε κάποια.
«Ελάτε να νομοθετήσουμε

από κοινού ομόφωνα για να
φτιαχτεί το γήπεδο στο έδαφος
που παραχωρήθηκε κι εδώ και
δεκαετίες ήταν το γήπεδο της
ΑΕΚ και δεν έσταξε η ουρά
αν έχει δύο- τρεις χιλιάδες
λιγότερους καθήμενους»,
κάλεσε ο Νίκος Βούτσης εκ
μέρους του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επιτέθηκε
στο κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης κατηγορώντας
το ότι πολιτεύεται με το δόγμα
«να τα έχουμε καλά με όλους».
«Άλλα έλεγε η κυρία Δούρου
προεκλογικά και άλλα
μετεκλογικά. Άλλα έλεγε ο κ.
Στρατούλης, άλλα το κόμμα.
Άλλα ψήφιζαν στην έναρξη
της Επιτροπής άλλα στη λήξη
της. Άλλα υποσχόταν ο κ.
Τσίπρας τη Δευτέρα κι άλλα
έλεγε την Τρίτη», ανέφερε ο
κ. Γεωργιάδης στο ίδιο μήκος
κύματος με τον κοινοβουλευτικό
εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Ο δε
Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος
ανέφερε ότι υπάρχει ένα
ζήτημα με την πολιτική τακτική
του ΣΥΡΙΖΑ, αφού στην
πραγματικότητα δεν αποδίδει
παρά μόνο μικροπολιτικά,
μικροκομματικά και
βραχυπρόθεσμα οφέλη.
Από τους Ανεξάρτητους Έλληνες
ο Τέρενς Κουίκ δήλωσε ότι
στηρίζει τη ρύθμιση λέγοντας:
«θα την στηρίξουμε γιατί το
γήπεδο της ΑΕΚ πρέπει να
γίνει». Ο δε κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ,
Δημήτρης Αναγνωστάκης και
η εισηγήτρια Νίκη Φούντα
επίσης στήριξαν τη διάταξη,
έπειτα από την υιοθέτηση από
τον υπουργό των βελτιωτικών
αλλαγών που πρότειναν, όπως,
άλλωστε, θετική ψήφο έδωσαν
και στο Ρυθμιστικό της ΑθήναςΑττικής.

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

Η ρύθμιση αναμένεται να
εγγραφεί άμεσα στο Φύλλο της
Κυβερνήσεως αποκτώντας ισχύ
νόμου, αφού το νομοσχέδιο
για το Νέο Χωροταξικό Σχέδιο
Αθήνας - Αττικής στο οποίο
περιείχετο ψηφίστηκε και στο
σύνολό του.
Εκτός του ΣΥΡΙΖΑ, κατά
της διάταξης τάχθηκε και το
ΚΚΕ, ενώ προηγήθηκε έντονη
αντιπαράθεση κατά τη συζήτησή
της στο Τμήμα.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος,
Γιάννης Μανιάτης, έκανε

Ï ê. Ãéþñãïò Áðïóôïëüðïõëïò
êáé ç åôáéñåßá ôïõ åßíáé ðñüèõìç ìå
ôçí åìðåéñßá ðïõ Ý÷ïõí óôá ÷áëéÜ êáé
óôá ðáôþìáôá îýëïõ, ìðïñåß íá óáò
äþóïõí ôçí ðïëõôéìüôåñç óõìâïëÞ
ôïõò, ðñéí ðÜñåôå ìéá áðüöáóç ãéá ôçí
áëëáãÞ óôá ÷áëéÜ êáé óôá ðáôþìáôá
ôïõ óðéôéïý Þ ôïõ ãñáöåßïõ óáò.
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Το νέο trend της Αμερικής...τα
οπίσθια από τις Παρανύφες!!!
Το ξεκίνησε ένας φωτογράφος και έγινε μόδα σε όλη την Αμερική.
Αν και δεν το ακολουθούν όλες με την ίδια… χαρά, πρόκειται για
ένα στυλ φωτογράφισης που… λόγω της ημέρας, και της όρεξης
για αταξία (!), υιοθετήθηκε από νύφες και παράνυφες! δείτε μερικές
χαρακτηριστικές πόζες με τις σηκωμένες φούστες και τα νυφικά, ή
ακόμα και το πώς μερικές από αυτές το απέφυγαν με τακτ!

Ανέκδοτα
Ο Κωστίκας τελειόφοιτος
Ο Γιωρίκας και ο Κωστίκας,
φοιτητές, πηγαίνουν για προφορικές
εξετάσεις.
Ο Γιωρίκας που ήταν πιο έξυπνος,
μπαίνει πρώτος. Τον ρωτάει ο
καθηγητής:
- Ποιος νικήθηκε στο Βατερλό;
- Ο Ναπολέων Βοναπάρτης.
- Πότε έγινε η άλωση της
Κωνσταντινούπολης;
- Το 1453.
- Υπάρχει ζωή στον Αρη;
- Οι επιστήμονες το μελετούν.
Βγαίνοντας ο Γιωρίκας ψυθιρίζει
στον Κωστίκα:
- “Ναπολέων Βοναπάρτης, 1453, Οι
επιστήμονες το μελετούν”.
Μόλις μπαίνει ο Κωστίκας τον
ρωτάει ο καθηγητής:
- Πώς λέγεσαι παιδί μου;
- Ναπολέων Βοναπάρτης.
- Πότε γεννήθηκες;
- Το 1453.
- Καλά τρελός είσαι;
- Οι επιστήμονες το μελετούν.
Στη μέση...
Ένας μάγκας πηγαίνει σ’ ένα
καφενείο για να αράξει και να
σκοτώσει την ώρα του.
Μπαίνει λοιπόν, κάθεται και
περιμένει μέχρι να έρθει ο καφετζής
να πάρει παραγγελία.
- «Tι θα πάρετε παρακαλώ;», τον
ρωτάει.
- «Πού ‘σαι, φίλε», του λέει ο
μάγκας....
«θέλω ένα καφεδάκι περιποιημένο.
Δεν θέλω να είναι ούτε πολύ
γλυκός, αλλά ούτε και πολύ πικρός.
Τσακ στη μέση. Δεν θέλω να έχει
ούτε πολλές φουσκάλες, αλλά
ούτε και λίγες. Τσακ στη μέση. Το
φλιτζάνι στο οποίο θα το βάλεις, δεν
θέλω να είναι ούτε πολύ μεγάλο,
αλλά ούτε και πολύ μικρό. Τσακ στη
μέση».
O καφετζής αγανακτισμένος φεύγει.
- «E! Φίλε πού πας;», του λέει ο
άλλος, «δεν τελείωσα ακόμα. Άκου
λοιπόν. Μαζί με τον καφέ θέλω και
κουλουράκια. Δεν τα θέλω ούτε
πολύ μεγάλα, αλλά ούτε και πολύ
μικρά. Τσακ στη μέση. Δεν θέλω
να έχουν ούτε πολύ σουσάμι, αλλά
ούτε και λίγο. Τσακ στη μέση. Και
τώρα σπάσε, είσαι ελεύθερος».
- «Mάλιστα, κύριε», απαντάει πυρ
και μανία ο καφετζής και φεύγει.
H ώρα περνούσε, το μαγαζί άδειασε
και ο μάγκας δεν είχε πάρει ακόμα
τον καφέ του. Έτσι λοιπόν, μετά
από περίπου μιάμιση ώρα, λέει στον
καφετζή:
- «E! Φίλε! Tι θα γίνει με τον
καφέ;»
Και ο καφετζής του απαντάει:
- «Aκου, μεγάλε! Δεν σε έχω
γραμμένο ούτε πολύ δεξιά, ούτε
πολύ αριστερά αλλά.... Τσακ στη
μέση!!!».
Λάθος σκέψη
Ένας παπάς κι ένας καλόγερος
στέκονται στην άκρη του δρόμου
κρατώντας ένα πανό που γράφει:
“Το τέλος είναι κοντά. Αλλάξτε
δρόμο πριν να είναι πολύ αργά!”
Περνάει το πρώτο αυτοκίνητο κι ο
οδηγός του βγάζει το κεφάλι έξω απ
το παράθυρο και φωνάζει:
-Τραβάτε σπίτια σας
μουρλοπαπάδες, και πατάει γκάζι .
Δεν περνάνε 5 δευτερόλεπτα και
ακούγεται φρενάρισμα και στο
τέλος ένα τρομερό τρακάρισμα,
οπότε γυρίζει ο παπάς στον
καλόγερο και λέει:
-Ρε συ, μήπως θα έπρεπε να
γράψουμε καλύτερα: “Προσοχή,
πεσμένη γέφυρα”;
Αγγελία μοναχικής κυρίας
Εύπορη, μοναχική κυρία δημοσιεύει
αγγελία ζητώντας σύντροφο:
“Κυρία σεβαστής ηλικίας με
αμύθητα πλούτη (κινητά, ακίνητα,
καταθέσεις κλπ) ζητά κύριο να τη
συντροφέψει στο υπόλοιπο της ζωής
της ο οποίος θα τηρεί τις εξής 3
προϋποθέσεις:
1. Δε θα την εγκαταλείψει ποτέ,

2. Δε θα την χτυπήσει ποτέ,
3. Στο κρεβάτι θα είναι...ταύρος.”
Η αγγελία δημοσιεύεται, η
κυρία περιμένει 1 εβδομάδα,1
μήνα,1εξάμηνο,1 χρόνο....
Έχει πια απελπιστεί:
“Τι να τα κάνω τα πλούτη όταν δεν
έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου! Θα
με φάει η μαύρη μοναξιά!”.
Κι ενώ η κυρία μοιρολογεί χτυπάει
το κουδούνι της πόρτας.
Η κυρία ακούει το κουδούνι και
τρέχει να ανοίξει.
Έκπληκτη αντικρίζει έναν κύριο σε
αναπηρικό καρότσι χωρίς χέρια και
πόδια.
- “Γεια σας”, λέει ο κύριος. “Ήρθα
για την αγγελία!!”.
Η κυρία μένει έκπληκτη αλλά
προσπαθεί να φανεί ψύχραιμη.
- “Δεν ξέρω αν το προσέξατε
αλλά υπήρχαν και κάποιες
προϋποθέσεις”.
- “Το γνωρίζω”
- “Ναι, αλλά χωρίς να θέλω να σας
προσβάλω, εσείς δεν έχετε πόδια”
- “Άρα δεν πρόκειται να φύγω ποτέ
μακριά σας”
- “Ε, ναι....Ίσως έχετε δίκιο αλλά
και πάλι χωρίς να θέλω να σας
στενοχωρήσω εσείς δεν έχετε και
χέρια...”
- “Άρα δεν πρόκειται ποτέ να σας
χτυπήσω!”
-”Ίσως έχετε και πάλι δίκιο αλλά
δεν ξέρω αν προσέξατε ότι υπήρχε
και τρίτη προϋπόθεση!”
- “Και πως νομίζεις ότι χτύπησα το
κουδούνι;...”
Πωλητής της Coca-Cola
Ένας πωλητής της Coca-Cola
γυρνάει από την αποστολή του στη
Μέση Ανατολή απογοητευμένος.
Ένας φίλος τον ρωτάει:
Γιατί δεν είχες επιτυχία με τους
Άραβες?
Ο πωλητής εξήγησε:
Όταν πήγα στη Μέση Ανατολή,
πίστευα ότι θα έκανα καλές
πωλήσεις, καθώς η Coca-Cola δεν
είναι πολύ γνωστή εκεί.
Αλλά, είχα ένα πρόβλημα.
Δεν ήξερα να μιλάω Αραβικά.
Έτσι, σχεδίασα να περάσω το
μήνυμα μέσω τριών πόστερ.
Στο πρώτο πόστερ: Ένας άνθρωπος
ξαπλωμένος στη ζεστή άμμο της
ερήμου... πλήρως εξουθενωμένος,
πεσμένος κάτω...
Δεύτερο πόστερ: Ο άνθρωπος πίνει
Coca-Cola
Τρίτο πόστερ: Ο άνθρωπός μας
τώρα πλήρως αναζωογονημένος και
γεμάτος ενέργεια...
Και αυτά τα τρία πόστερ
κολλήθηκαν σε όλα τα μέρη…
“Τότε αυτό πρέπει να δούλεψε!!!”
είπε ο φίλος.
Όντως, θα έπρεπε!!! είπε ο
πωλητής…
“Δεν ήξερε όμως, ότι οι Άραβες
διαβάζουν από τα Δεξιά προς τα
Αριστερά?!!!”...
Σπουδάζει ΛΥΚΟΣ
Τρεις συμμαθητές βρέθηκαν σε μια
ταβέρνα 30 χρόνια μετά το σχολείο
και έλεγαν τα δικά τους. Ρωτούν
τον πρώτο αν παντρεύτηκε και
αυτός απάντησε ναι, έχω και δυο
παιδιά, ο μεγάλος τελείωσε πιλότος
και διορίστηκε σε αεροπορική
εταιρεία με καλό μισθό. Ρωτούν
τον δεύτερο και απάντησε ότι και
αυτός παντρεύτηκε και ο μεγάλος
του γιος σπούδασε στο Λονδίνο
λογιστής αλλά έμεινε στο Λονδίνο
και εργάζεται σε Λογιστικό γραφείο
με καλό μισθό.
Ο τρίτος σκεφτικός δεν απάντησε.
Τον ρώτησαν ξανά αν παντρεύτηκε
και αν έχει παιδιά αλλά σκεπτόταν
τι να απαντήσει. Και απάντησε
ότι ο μεγάλος του γιος σπουδάζει
στο Λονδίνο. Αυτοί τον ρώτησαν
τι σπουδάζει και απαντάει
<<Λύκος>>. Τι σημαίνει Λύκος?
Και αυτός απαντάει: ναι Λύκος,
διότι δεν τελείωσε τίποτα ακόμα.
Τι είναι αυτές οι σπουδές? Και ο
συμμαθητής απαντάει: ναι Λύκος,
διότι μου έφαγε τρία κοπάδια
πρόβατα μέχρι σήμερα, και ακόμα
δεν τελείωσε τις σπουδές του.
Σήμερα ψήφισες

Μια μέρα, περπατώντας στο δρόμο,
ένας μεγάλος πολιτικός αρχηγός
κόμματος χτυπήθηκε από ένα
φορτηγό και πέθανε.
Η ψυχή του ανέβηκε στον
παράδεισο (μάλλον κατά λάθος)
και βρέθηκε μπροστά από τον Άγιο
Πέτρο.
- Καλώς ήρθατε στον παράδεισο!
είπε ο Άγιος Πέτρος, και συνέχισε:
Έχουμε ένα πρόβλημα. Βλέπετε,
ένας πολιτικός του αναστήματος
σας σπάνια περνάει από εδώ και δεν
ξέραμε τι να κάνουμε με σας. Έτσι
σκεφτήκαμε το εξής:
Θα περάσετε μια μέρα στην κόλαση,
και μία στον παράδεισο, και εμείς
θα σας αφήσουμε να επιλέξετε πού
θα περάσετε την αιωνιότητα.
Ο άνδρας οδηγήθηκε στον
ανελκυστήρα, ο οποίος τον
κατέβασε στην κόλαση.
Οι πόρτες άνοιξαν και ο άντρας
βρέθηκε ακριβώς στη μέση ενός
γηπέδου γκολφ, κομψό και πράσινο.
Λίγο μακρύτερα είδε μια λέσχη
και μπροστά πρώην συναδέλφους
του κόμματος και φίλους του
επιχειρηματίες, που είχαν ήδη
πεθάνει, ντυμένους κομψά και πολύ
ευχαριστημένους.
Έτρεξαν να τον χαιρετήσουν,
τον αγκάλιασαν και άρχισαν να
θυμούνται τα καλά χρόνια, όταν
πλούτιζαν εις βάρος του λαού.
Έπαιξαν χαρούμενοι μια παρτίδα
γκολφ, στη συνέχεια δείπνησαν
στον σύλλογο, διασκεδάζοντας και
τρώγοντας χαβιάρι, και το βράδυ
συντροφιά με μια όμορφη νεαρή .
Συναντήθηκε ακόμη και με τον
Διάβολο, ο οποίος αποδείχθηκε ότι
είναι ένας συμπαθητικός τύπος,
διασκεδαστικός, είπαν ανέκδοτα και
χόρεψαν.
Ήταν τόσο καλά που δεν κατάλαβε,
όταν ήρθε η ώρα να φύγει. Όλοι τον
ξεπροβόδησαν.
Ανέβηκε μέχρι την πύλη του
Παραδείσου, όπου ο Άγιος Πέτρος
τον περίμενε:
- Τώρα είναι η ώρα να πάς στον
παράδεισο!
Ο πολιτικός, πέρασε τις επόμενες
ώρες πετώντας από το ένα σύννεφο
στο άλλο, χαϊδεύοντας μια άρπα και
τραγουδώντας παιδικά τραγουδάκια.
Οι 24 ώρες πέταξαν, και ο Άγιος
Πέτρος ήρθε: – Περάσατε μια
μέρα στην κόλαση και μία στον
παράδεισο, είναι η ώρα να
επιλέξετε!
Ο άνθρωπος το σκέφτηκε για μια
στιγμή, και στη συνέχεια είπε:
- Ο παράδεισος είναι πολύ όμορφος,
αλλά νομίζω ότι θα ένιωθα
καλύτερα στην κόλαση.
Ο Άγιος Πέτρος τον συνόδευσε στον
ανελκυστήρα και κατέβηκε στην
κόλαση.
Όταν άνοιξε την πόρτα, βρέθηκε
στη μέση μιας ερήμου, που
καλύπτονταν με κάθε λογής
σκουπίδια.
Είδε τους φίλους του ρακένδυτους
κι αξιολύπητους, να σκάβουν μέσα
στα σκουπίδια για να βρουν κάτι να
φάνε.
Ο Μέγας Διάβολος τον υποδέχτηκε
και τον χάιδεψε στον ώμο.
- Δεν καταλαβαίνω, είπε ο
πολιτικός, χθες ήμουν εδώ και ήταν
όμορφες γυναίκες, γκολφ, έφαγα
από όλα τα καλά και διασκέδασα
πολύ.
Τώρα το μόνο που έχετε είναι ένα
ξερό μέρος, γεμάτο σκουπίδια,
και οι φίλοι μου φαίνονται
κακομοίρηδες και αξιοθρήνητοι.
Ο Μέγας Διάβολος χαμογέλασε και
του είπε:
- Χθες ήταν η προεκλογική
εκστρατεία! ΣΗΜΕΡΑ ΨΗΦΙΣΕΣ
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Greek Summer Fest 2014
By Rania Xatzioannou
The 2014 Greek Summer Fest was eleven days of fun, dancing,
celebrations, and especially FOOD!
One of the highlights this year was a chance for soccer fans to watch
a World Cup game outdoors on a big screen. A few hundred people
sat together to cheer on Greece vs Costa Rica. The final score favoured Costa Rica, and the crowds cleared just as the rain poured on
the festival.
Overall the weather held well. Daily attendance was steady, and
many chose to gather at the festival for dinner rather than cook at
home. Chicken souvlaki proved more popular than pork. This year,
over 9500 chicken souvlakia were consumed, and over 5500 pork.
And lamb? Who doesn’t love lamb? Three hundred and twelve
lambs were sold.
Stage entertainment included bouzoukia on the weekends, and great
Greek dancing daily. Greeks are always a hospitable group. Almost
20 non-Greek dance groups showcased their traditional dances and
costumes. These groups represented over a dozen nations.
Diaspora Hellenic Dance Group wore new costumes they recently
obtained directly from Greece. The costumes are from Epirus, from
the village of Zitsa. They are wool. The girls have three layers with
an apron (or “pothia”). They’re one of the most popular costumes
among dance groups. The heat made it a bit challenging for the many
layers and wool, but the ladies braved it all in the name of looking
authentic.

In attendance at opening ceremonies were Jason Pires, Sportscaster CTV, Elias Kremidas,
Consul General of Greece in Vancouver, George Giannakis, Maritime attache of Greece, Tasoula
Berggren, Honorary Consul of the Republic of Cyprus, Nick Panos, Omega Travel and long time
supporter of Greeks in Vancouver, Don Davies, Member of Parliament for Vancouver Kingsway, Peter
Kassaris, President of the Greek Orthodox Community of East Vancouver, Effie Kerasiotis, President
of the Hellenic Community of Vancouver, Rev. Father Evangelos Aravantinos of Saints Nicholas
and Demetrios Church, Peter Diamantopoulos, Vice-President of the Greek Orthodox Community of
Surrey & Fraser Valley, Rev. Father Dorotheos Tryfonopoulos and Rev. Father Kostantinos Tsiolas of
Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Church.

The festival welcomed The Beat 94.5 on site and CTV’s sponsorship, with a live appearance by Jason Pires from CTV, who emceed
the opening ceremony.
The popular raffles sold out three days prior to the end of the festival.
A special shout-out must be made to the wonderful volunteers who
year after year work long hours to put on such a great event for the
community at large. This includes the ladies from the Philoptochos,
and all other volunteers, some who have been with the festival since
the 80s and others who joined just this year. There are even two and
three generations of volunteers from some families.
The organizers look forward to seeing everybody again next year!

(Continued on page 11)
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Photo-Reportaz from the Greek Summer Fest 2014
by Tasos Papaaspyros and Vagelis Katevatis

ΦΘΗΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

To ταξιδιωτικό γραφείο Omega Travel

Αφοσιωμένοι στο καθήκον με συνέπεια και σεβασμό
στην υπηρεσία τής παροικίας μας για 40 συνεχή χρόνια!
Με ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ η Διεύθυνση και το προσωπικό εύχεται σ’ όλη την ομογένεια
ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
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Σαμπέγια: «Θλίψη και υπερηφάνεια!»

Ο εκλέκτορας της Αργεντινής
μπορεί να ήταν στεναχωρημένος,
αλλά δεν θα μπορούσε να μην
αποθεώσει τους παίκτες του.
Ο Αλεχάντρο Σαμπέγια όπως
ήταν αναμενόμενο είχε δύο
κυρίαρχα συναισθήματα και
προφανώς το πρώτο ήταν και το
πιο έντονο: “Αισθάνομαι μεγάλη
θλίψη που δεν κατακτήσαμε τον
τίτλο. Από την άλλη όμως είμαι
τόσο υπερήφανος για αυτή την
ομάδα που έκανε συγκλονιστική
προσπάθεια, τα έδωσε όλα και το
ίδιο θα πρέπει να σκέφτονται και
όλοι οι Αργεντινοί”.

Kαι στο τέλος
κερδίζουν... οι
καλύτεροι!

Ο Μιχάλης Τσαμπάς γράφει για
την δικαιοσύνη που υπήρξε στον
τελικό, για την Γερμανία που
είχε στείλει το... μήνυμα εδώ και
χρόνια, για την Αργεντινή της
υπέρβασης και το «ρεζιλίκι» με
την... χρυσή μπάλα!

Το ποδόσφαιρο δεν είναι πάντα
δίκαιο. Γι’ αυτό είναι και
όμορφο. Γιατί είναι απρόβλεπτο.
Όμως στην περίπτωση του
Μουντιάλ της Βραζιλίας ήταν
πέρα για πέρα δίκαιο.
Η Γερμανία από την πρώτη...
εκκωφαντική εμφάνιση της
στο Μουντιάλ με την τεσσάρα
επί της Πορτογαλίας μέχρι και
το τελευταίο σφύριγμα του
Ριτσόλι ήταν απλά η καλύτερη
ομάδα και γι’ αυτό έφτασε στο
4ο Παγκόσμιο Κύπελλο της
ιστορίας της. Μια ομάδα με
κεφαλαία όλα τα γράμματα. Με
σοβαρότητα, πειθαρχία, αλλά

και πλάνο στο παιχνίδι της.
Φαντασία και κέφι, κάτι που
είχε... περάσει στην ομάδα ο
Γιούργκεν Κλίνσμαν στα δικά
του χρόνια στον πάγκο των
«πάντσερ» και που ακολούθησε
πιστά ο «κολλητός» του, τότε
βοηθός και στην συνέχεια
ομοσπονδιακός τεχνικός Γιόακιμ
Λεβ!
Άλλωστε η τετράκις (πλέον)
παγκόσμια πρωταθλήτρια δεν
ήρθε... από το πουθενά για
να το σηκώσει! Μετά από
τα 2 αποτυχημένα Μουντιάλ
στις ΗΠΑ και την Γαλλία,
σήκωσε κεφάλι! Στην Ιαπωνία
έφτασε τελικό αλλά το έχασε
από την Βραζιλία. Κοινός
παρονομαστής από εκεί την
φουρνιά ο Μίροσλαβ Κλόζε

που στην Βραζιλία κρέμασε
τα... εθνικά του παπούτσια
έχοντας περάσει στο club των
μεγάλων! Ακολούθησε το
Μουντιάλ της Γερμανίας εκεί
που τα «πάντσερ» πήραν την 3η
θέση, ενώ το ίδιο τερμάτισαν
και στην Νότια Αφρική. Για μια

μεγάλη ομάδα που έδειχνε ότι...
ξανάρχεται οι μικροί τελικοί δεν
της έφταναν!
Οι βάσεις είχαν μπει όμως και
έτσι χτίστηκε μια ομάδα που
νομοτελειακά έφτασε στην
κορυφή του κόσμου. Μια ομάδα
που έβαλε την σφραγίδα της
στην Βραζιλία για μια σειρά
από λόγους. Γιατί ο Κλόζε έγινε
ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία
των Μουντιάλ, γιατί έριξε 7
στην διοργανώτρια Βραζιλία,
γιατί πήρε το 4ο τρόπαιο
φτάνοντας την Ιταλία και γιατί
έγινε η πρώτη χώρα από την
Ευρώπη που κατακτά Μουντιάλ
που γίνεται στην Αμερική!

Νότια, Βόρεια και Κεντρική...
Όλα τα παραπάνω μεγάλωσαν
ακόμη περισσότερο μια μεγάλη
ομάδα που δείχνει ότι το μέλλον
της ανήκει. Άλλωστε αν ρίξει
κανείς μια ματιά στο ρόστερ
της καταλαβαίνει ότι και στην
Ρωσία οι περισσότεροι από τους
νυν πρωταθλητές κόσμου θα
είναι πάλι πρωταγωνιστές!
Από την άλλη η μεγάλη χαμένη
της βραδιάς... Η Αργεντινή.
Αν το δει κανείς ψυχρά έκανε
την υπέρβαση της φτάνοντας
στον τελικό. Από την φάση των
ομίλων ακόμη, παρά το 3 στα 3
έδειξε ότι δεν είναι η ομάδα που
μπορεί να κάνει το... μπαμ στο
Μαρακανά! Όταν ασθμαίνοντας
κερδίζει το Ιράν στο 93’ και την
Ελβετία στο 118’ η παρουσία
της στον τελικό μετά από
24 χρόνια είναι εξ’ ορισμού
επιτυχία. Όταν όμως φτάνεις ως
εκεί και το χάνεις τότε όπως είπε
και ο Μασεράνο «ο πόνος θα
διαρκέσει για πάντα»!

Είχε τις ευκαιρίες της.

Μεγάλες... Με τον Ιγκουαίν
από το... δωράκι του Κρος
και με τον Παλάσιος. «Πάρτο
βάλτο» ήταν και οι δύο. Δεν το
έβαλαν όμως, κάτι που έκανε ο
Γκέτσε με θεαματικό τρόπο. Η
«αλμπισελέστε» έβγαλε ψυχή
αλλά αυτό δεν έφτανε.
Από το 60’ περίπου είχε έναν
Μέσι που περπάταγε στο
γήπεδο. Ο Σαμπέγια έκανε
όλες τις αλλαγές του, αλλά
τον κράτησε στην μάχη
περιμένοντας το... κάτι από
την κλάση του. Δεν το έκανε
ποτέ και στο φινάλε απλά του
χάρισαν την «χρυσή μπάλα»
του Μουντιάλ άγνωστο γιατί.
Κάνοντας όμως όλο τον
ποδοσφαιρικό πλανήτη να
γελάσει κι απλά να σκεφτεί
ότι από την στιγμή που...
συναποφασίζουν και οι εταιρίες
μπορούμε να τα περιμένουμε
όλα.
Παράλληλα ο Μέσι που τόσο
πολύ οι πάντες του είχαν
φορτώσει και το... βάρος του
Μαραντόνα δεν τα κατάφερε
ακόμη κι όταν παραμονές του
τελικού πήρε την «ευχή του
Θεού». Ίσως να περιμένει το
επόμενο Μουντιάλ της Ρωσίας.
Ίσως η Αργεντινή όπως χρόνια
τώρα ξέρει να κάνει να βρει
έναν άλλο σπουδαίο παίκτη που
θα τον... βαφτίσει «διάδοχο του
Ντιέγκο» και θα ακολουθήσει
και όλο το σύστημα. Ποιος
ξέρει...
Πάντως η χρυσή βίβλος έγραψε
ότι το Μουντιάλ της Βραζιλίας
το πήρε η Γερμανία. Το πήραν
οι καλύτεροι. Ένα υπέροχο
Μουντιάλ έφτασε στο τέλος.
Παρά ένα γκολ δεν ήταν το
παραγωγικότερο όλων των
εποχών. Ισοφάρισε το πρώτο.
Αυτό της Γαλλίας το 1998.
Ήταν ένα Παγκόσμιο Κύπελλο
που άφησε γλυκιά γεύση γιατί σ’
αυτό πέτυχε και η Ελλάδα. Μας
έκανε για περίπου 2 εβδομάδες
να πάρουμε μέρος στο πάρτι
αυτό... Τώρα για όλους τους
ποδοσφαιρόφιλους που για ένα
μήνα είχαν... ρουφήξει κάθε
στιγμή του Μουντιάλ θα είναι
δύσκολα. Τουλάχιστον θα
βρουν χρόνο για περισσότερο
ύπνο!

Ανακαλύφθηκε Χριστιανική Εκκλησία
1000 ετών με Ελληνικές επιγραφές στο
Νότιο Connecticut
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ!
(Το άρθρο αυτό είναι παρμένο από το περιοδικό “ Orthodox Heritage” ( Ορθόδοξη Κληρονομιά) , τόμος 2, τεύχος 6, σελ.8-9)
Είχαν φθάσει εκεί,1.000 χρόνια πριν από τον Χριστόφορο Κολόμβο
Οι Διάφορες σκέψεις για το μυστηριώδες ταξίδι τους.
Μέσα στην σιγή τού δάσους Cockaponset State Forest στο Νότιο
Connecticut, κοντά στο χωριό Guilford, βρίσκεται ή αρχαιότερη
Χριστιανική Εκκλησία τής Νοτίου Αμερικής, αριστοτεχνικά
σκαλισμένη από πέτρα. Οι επιγραφικές αποδείξεις την σημειώνουν
να έχει κτισθεί στα 1500 χρόνια από σήμερα, από Ορθόδοξους
Χριστιανούς μοναχούς προερχομένους από το Ελληνικό Βυζάντιο,
πού διέφυγαν με πλοία από την Βόρειο Αφρική κατά τις επιδρομές
των Βανδάλων. Υπάρχουν πολλά Ελληνικά κύπελλα ( σε σχήμα
μικρής κούπας ) πλαισιωμένα με καθαρά χριστιανικά σύμβολα
ή μονογράμματα τού Χριστού, με βαπτιστήρια, κηροπήγια,
Δεσποτικός θρόνος ή καθέδρα επισκοπική, και ένα Ιερό Βήμα.
Ένα πρώτο συμπέρασμα είναι, ότι δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με
κάποιες επιγραφές, αλλά με έναν συγκεκριμένο τόπο Ορθόδοξης
Χριστιανικής λατρείας στην αρχαία Αμερική, εκατοντάδες χρόνια
πριν βρεθεί αυτή, στα 1504 από τον Χριστόφορο Κολόμβο !! Τα
κομψοτεχνήματα αυτά, παραλληλίζονται και με άλλα ευρήματα
πού εντοπίσθηκαν το 1926 σε μια Όαση τού Μαρόκο, στην Βόρεια

Αφρική.
Ένας ειδικός ερευνητής, ό Frederick J. Pohl μελετώντας τις
επιγραφές τοποθέτησε την άφιξη των μοναχών στην Βόρειο
Αμερική, γύρω στα 480 μ.χ. σε μια εποχή μεγάλων ανακατατάξεων
στην Βόρειο-Αφρικανική Ήπειρο. Είναι ιστορικώς γνωστό ότι
μέχρι ατό 430 μ.χ. πολλοί Επίσκοποι λειτουργούσαν στην Βόρειο
Αφρική, και πιο πολύ στην Τυνησία και στην Καρχηδόνα όπου και
μέχρι σήμερα διασώζονται ερείπια. Ήταν περίοδος διωγμών από
Βανδάλους αιρετικούς – Αρειανιστές πού και οι ίδιοι κυνηγημένοι
από τούς βαρβάρους λαούς τής Βόρειας Ευρώπης είχαν καταφύγει
στην Αφρική.
Από την άλλη πλευρά, υπήρχε ό μοναχισμός στην Βόρεια Αφρική
από την εποχή τού Αγίου Αυγουστίνου, Επισκόπου Ιππώνος στην
Καρχηδόνα, γύρω στα 388 μ. χ. Οι μοναχοί ερχόμενοι σε σύγκρουση
πίστεως με τούς τότε έξη Βανδάλους μονάρχες πού κυβερνούσαν
την περιοχή, καταδιώχθηκαν απηνώς απ΄ αυτούς με αποτέλεσμα
να σκορπιστούν στην έρημο και τα βουνά τής Ανατολικής Λιβύης
και από εκεί να διαφύγουν με πλοία ” στην γη πού δύει ό ήλιος…” ,
δηλαδή την σημερινή Βόρειο Αμερική.

ΕΝΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ
Ένα χειρόγραφο ενός μοναχού πού επέστρεψε στην πατρίδα του
μετά την ήττα των Βανδάλων το 534 μ.χ. επί Ιουστινιανού, εξηγεί
το ταξίδι των συνασκητών του στην Βόρειο Αμερική. Ειδικότερα
αναφέρεται στην καταστροφή από φωτιά, την λεηλασία, και την
τελική διαφυγή τής χριστιανικής κοινότητας προς ” την γη πού δύει
ό ήλιος ” στο Asq Sammal ή στην γη τού Βορρά, με πολλά καράβια.
Στο χειρόγραφο γίνεται λόγος για μια ” βορειοδυτική πορεία από το
Μαρόκο…”.
Στα ευρήματα τού Κονέκτικατ βρέθηκαν και τα ακόλουθα,
1) Ένα σύνολο από 96 τρύπες ή σκαλίσματα με Χριστιανικά
σύμβολα ή μονογράμματα τού Χριστού και τής Παρθένου
Θεομήτορος. μερικά έχουν σχήμα ψαριού με γράμματα ΙΧΘΥΣ (
από τα αρχαία χριστιανικά Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ ).
2) Ένα κηροπήγιο από 14 τρύπες για τοποθέτηση κεριών και
λαμπάδων με χαραγμένα επάνω του Βυζαντινά γράμματα IC , και με
ενδιάμεσο σύνδεσμο μεταξύ τού I και τού C ώστε να σχηματίζουν
(Συνέχεια στη σελίδα 19)
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Περικοπές στα σχολεία
της Ελληνικής Κοινότητας
του Μόντρεαλ
Σταδιακή μείωση που θα οδηγήσει
στην πλήρη κατάργηση της
επιχορήγησης για τη μεταφορά
μαθητών αποφάσισε για τα
ελληνόφωνα σχολεία «Σωκράτης
- Δημοσθένης» της Ελληνικής
Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ
(ΕΚΜΜ) το υπουργείο Παιδείας,
Αναψυχής και Αθλητισμού του
Κεμπέκ (MELS).
Ειδικότερα, ο υπουργός Παιδείας ενημέρωσε
τα ιδιωτικά σχολεία του Κεμπέκ ότι ανάμεσα
στις περικοπές που έχουν προγραμματισθεί από
την παρούσα κυβέρνηση, περιλαμβάνονται και
αυτές στις επιχορηγήσεις για τη μεταφορά των
μαθητών, οι οποίες θα μειωθούν κατά 33% για το
σχολικό έτος 2014- 15, 66% για το 2015- 16 και
θα καταργηθούν οριστικά το 2016- 17.

«Η ανακοίνωση της διακοπής της επιχορήγησης
μεταφοράς των μαθητών απειλεί την ίδια
την επιβίωση των σχολείων μας καθώς η
πλειονότητα των παιδιών χρησιμοποιούν
τα σχολικά λεωφορεία και με τη σημαντική
αύξηση του κόστους που θα επιβαρύνει τους
γονείς, θα τους οδηγήσει τελικά να επιλέξουν
κάποιο δημόσιο σχολείο», επισημαίνει σε
δελτίο Τύπου η ΕΚΜΜ, καλώντας τους
Έλληνες ομογενείς του Μόντρεαλ σε
συσπείρωση για αγώνα.

Αλβανία: Εγκαινίασε εκκλησία
στο Πόγραδετς ο Αρχιεπίσκοπος
Αναστάσιος
02 August 2014 | Από το ΘΕΜΑ

Ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων,
Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας
Αναστάσιος, εγκαινίασε τον
Ιερό Ναό της Αναστάσεως του
Χριστού στην πόλη Πόγραδετς,
της Ιεράς Μητροπόλεως
Κορυτσάς.
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Επιβεβαιώνοντας το... διάσημο ρητό του Γκάρι Λίνεκερ, η
Γερμανία στέφθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, επικρατώντας με
σκορ 1-0 στην παράταση της Αργεντινής, στο μεγάλο τελικό του
“Μαρακανά”. Σκόρερ του νικηφόρου τέρματος ο Μάριο Γκέτσε
στο 113’.
Το παιχνίδι από τα πρώτα λεπτά είχε πολύ καλό ρυθμό, με τη
Γερμανία να έχει την κατοχή της μπάλας και την Αργεντινή να
καθιστά εξ αρχής σαφές πως σκοπεύει να απειλήσει ως επί το
πλείστον στην κόντρα.
Αλλάζοντας πολλές πάσες στο χώρο τις μεσαίας γραμμής, τα
“πάντσερ” προσπάθησαν να δημιουργήσουν ρήγματα προς την
εστία του Ρομέρο, όμως οι παίκτες του Σαμπέγια ήταν ιδιαίτερα
προσεκτικοί στο ανασταλτικό κομμάτι.

Ήδη από το 2008 το σχολείο «ΣωκράτηςΔημοσθένης» υφίσταται σταδιακή απώλεια των
επιδοτήσεων, όπως συμβαίνει στα γαλλόφωνα
ιδιωτικά σχολεία του Κεμπέκ.

Πρόκειται για ένα έργο που
άρχισε να χτίζεται το 1994
με την φροντίδα και την
οικονομική μέριμνα του ίδιου
του Αρχιεπίσκοπου - Δεκάδες
ορθόδοξοι πιστοί από την πόλη
και τα γύρω χωριά συμμετείχαν
στα εγκαίνια

Γερμανία-Αργεντινή 0-0
(1-0 παρ.): Και στο τέλος
κερδίζουν οι Γερμανοί!

που σηματοδοτεί την πορεία
κανονικής ανασυγκρότησης της
εκκλησίας.
Χαιρετώντας και συγχαίροντας
τους πιστούς ο Αρχιεπίσκοπος
επεσήμανε ότι με το οικονομικό
της έργο η εκκλησία όχι απλά
απέκτησε τις απαραίτητες
υποδομές για την πνευματική
και κοινωνική της λειτουργία,
αλλά χάρισε στην πόλη
και τα χωριά όμορφα από
αρχιτεκτονικής άποψης έργα.

Πρόκειται για ένα έργο που
άρχισε να χτίζεται το 1994
με την φροντίδα και την
οικονομική μέριμνα του ίδιου
του Αρχιεπίσκοπου.
Δεκάδες ορθόδοξοι πιστοί από
την πόλη και τα γύρω χωριά
συμμετείχαν στα εγκαίνια.
Το Σάββατο ήταν ιδιαίτερα
σημαντική ημέρα για την
Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη
Εκκλησία της Αλβανίας
καθώς συμπληρώνονται 22
χρόνια από την ενθρόνιση του
Αρχιεπισκόπου Αναστασίου

“Η Ορθόδοξος Εκκλησία
δύναται να παίξει σημαντικό
ρόλο και αυτό κάνει για την
κατανόηση και την συμφιλίωση
των λαών στην περιοχή
που βρισκόμαστε” τόνισε ο
Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος.
Την Κυριακή, ο Αρχιεπίσκοπος
Αναστάσιος θα λειτουργήσει
το πρωί στο καθεδρικό ναό της
Κορυτσάς και θα ασχοληθεί σύμφωνα με πληροφορίες- με
θέματα σχετικά με την παιδεία.
Ας σημειωθεί ότι από πέρσι δια
του ιδρύματος “Πνοή Αγάπης”
ο Αρχιεπίσκοπος ανέλαβε
την πρωτοβουλία ίδρυσης
και λειτουργίας του κλασικού
λυκείου “Πλάτων” στην
Κορυτσά.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή στον αγώνα ανήκε στην Αργεντινή. Στο
21’, ο Τόνι Κρόος προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα με το κεφάλι
προς τα πίσω, ο Ιγκουαΐν έγινε κάτοχος της και βγήκε ολομόναχος
τετ-α-τετ με τον Νόιερ, αλλά αστόχησε χάνοντας τεράστια
ευκαιρία να βάλει την ομάδα του μπροστά στο σκορ.
Με τη συμπλήρωση του ημιώρου, η “αλμπισελέστε” έφτασε ξανά
μια ανάσα από το 1-0. Ο Λαβέτσι ήταν αυτός που επιχείρησε τη
σέντρα από τα δεξιά, ο Ιγκουαΐν με σουτ μέσα από την περιοχή
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά ο βοηθός έχει ήδη σηκώσει το
σημαιάκι του, υποδεικνύοντας σε θέση οφσάιντ τον επιθετικό της
Νάπολι.
Παρά τις αρκετές διακοπές -μεταξύ αυτών και η αναγκαστική
αλλαγή του Κράμερ στο 32’- το ματς είχε καθ’ όλη τη διάρκεια
του πρώτου μέρους γρήγορο τέμπο, με τη Γερμανία να απειλεί
κυρίως από στημένες φάσεις και την Αργεντινή να “χτυπά” με
αντεπιθέσεις, εκμεταλλευόμενη το γεγονός πως η γερμανική
άμυνα ήταν αρκετά ψηλά.
Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου η ομάδα του Γιόακιμ Λεβ
έφτασε πολύ κοντά στο γκολ, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ
του Τόνι Κρόος, ο Χέβεδες με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο
αριστερό δοκάρι του Ρομέρο. Έτσι, οι δύο ομάδες πήγαν στα
αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς τέρματα.
Στην επανάληψη το σκηνικό του αγώνα δεν άλλαξε ιδιαίτερα,
με τη Γερμανία να έχει καλύτερη κυκλοφορία, την Αργεντινή να
αμύνεται και τον Σαμπέγια να προβληματίζεται, βλέποντας τον
Μέσι να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο μηρό.
Οι μεγάλες ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος δεν ήταν πολλές, με
τον επιθετικό της Μπαρτσελόνα να είναι ο πρωταγωνιστής στην
καλύτερη από πλευράς Αργεντινής, όταν στο 47’ μπήκε στην
περιοχή και πλάσαρε, αλλά η μπάλα να πέρασε ελάχιστα εκατοστά
άουτ.
Στο 82’ οι Γερμανοί έφτασαν ξανά κοντά στο γκολ όταν ο Οζίλ
γύρισε από τα δεξιά την μπάλα στον Κρόος, ο οποίος αστόχησε
από το ύψος της περιοχής.
Με το παιχνίδι στα 90 λεπτά να λήγει ισόπαλο 0-0, οι δύο ομάδες
κλήθηκαν να λύσουν τις διαφορές τους στο έξτρα 30λεπτο.
Όπως και το 2010 στη Νότια Αφρική, έτσι και τώρα, ο
Παγκόσμιος Πρωταθλητής κρίθηκε στην παράταση. Μετά από
κούρσα και σέντρα του Σούρλε από τα αριστερά, ο Γκέτσε
κοντρόλαρε και πλάσαρε μέσα από την περιοχή με το αριστερό,
στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Ρομέρο.
Μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του Ριτσόλι τίποτα δεν άλλαξε,
με την Αργεντινή να χάνει τη μεγάλη ευκαιρία να στεφθεί
Πρωταθλήτρια μέσα στο “Μαρακανά” και τα “πάντσερ” να
κερδίζουν δίκαια το τρόπαιο, πιάνοντας την Ιταλία στη δεύτερη
θέση με τέσσερις κατακτήσεις.

Οι συνθέσεις των ομάδων:
Γερμανία (Γιόακιμ Λεβ): Νόιερ, Λαμ, Μπόατενγκ, Χούμελς,
Χέβεδες, Κράμερ (32’ Σούρλε), Σβαϊνστάιγκερ, Κρόος, Οζίλ (120’
Μερτεζάκερ), Μίλερ, Κλόζε (88’ Γκέτσε)
Αργεντινή (Αλεχάντρο Σαμπέγια): Ρομέρο, Ζαμπαλέτα,
Ντεμικέλις, Γκαράι, Ρόχο, Μασεράνο, Μπίλια, Πέρες (86’
Γκάγκο), Μέσι, Λαβέτσι (46’ Αγκουέρο), Ιγκουαΐν (78’ Παλάσιο)
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ
Συγγραφέας: Αγαθή Δημητρούκα
Εικονογράφηση: Νικόλας Ανδρικόπουλος
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ

Γιατί o “Ηρακλής” Δεν
Γύριστηκε στην Ελλάδα
by Τάσος Παπαποστόλου - Jul 25, 2014
HERCULES_MOVIE

«Για πάντα, ποτέ!» είναι οι
πρώτες λέξεις που πρόφερε
καθαρά ο μικρός Δομήνικος.
Όλοι τον πείραζαν, αλλά
εκείνος συνέχισε να μονολογεί
ξανά και ξανά την ίδια φράση.
Οι γονείς ανησυχούσαν, αλλά
ο γιατρός τους καθησύχασε
πως το παιδί είναι μια χαρά
και πολύ έξυπνο.
Η γιαγιά για να το γιατρέψει
όμως το πήγαινε στις
εκκλησίες και στα μοναστήρια και σαν από θαύμα, ο Δομήνικος
σταμάτησε να επαναλαμβάνει την ίδια φράση. Κι έτσι πέρασαν
τα χρόνια, έγινε 25 χρονών και η φράση απλά επανήλθε.
Μια ιστορία για τη ζωή του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου,
γνωστού αργότερα ως Ελ Γκρέκο που τελειώνει με τη φράση:
«Το καλό για πάντα! Το κακό ποτέ!»

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕΣ ΣΤΗ ΒΑΛΙΤΣΑ
Συγγραφέας: Μιχάλης Μακρόπουλος
Εικονογράφηση: Μαρία Τσαφαντάκη
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ

Ο παππούς Χρίστος αφήνει με
τη διαθήκη του μια βαλίτσα στον
συνονόματο εγγονό του. Μια
βαλίτσα διαφορετική. Κι αυτό
γιατί μπορεί να πετάει όπως τα
αεροπλάνα, να πλέει σαν βάρκα,
να κυλάει σαν αυτοκίνητο.
Ο Χρίστος μπαίνει μέσα της
και κάνει ένα απίστευτο ταξίδι.
Οι περιπέτειες πολλές και οι
χώρες που επισκέπτεται άλλες
τόσες. Με την επιστροφή του
διηγείται τα πάντα στους γονείς
του, οι οποίοι είχαν τρελαθεί από την αγωνία τους. Όμως δεν
τον μαλώνουν. Καταλαβαίνουν πως για να ζήσεις οποιαδήποτε
περιπέτεια αρκεί απλά να μπεις σε μια βαλίτσα.

Ελληνίδα στο North York κέρδισε 50 εκατ.
δολάρια στο Λόττο
Η Σοφία Ριζαβά άφησε την Ελλάδα πριν 44 χρόνια αναζητώντας καλύτερη
τύχη στον Καναδά. Δεν περίμενε ότι αυτή θα της χτυπήσει την πόρτα στα 63
της, με τη μορφή ενός δελτίου Λόττο.
Εργαζόταν ως καθαρίστρια σε νοσοκομείο μέχρι την στιγμή που δέχθηκε
το τηλεφώνημα που της άλλαξε την ζωή, ην ειδοποίησαν πως κέρδισε 50
εκατομμύρια δολάρια
στην τελευταία
κλήρωση του τυχερού
παιχνιδιού.
Η γυναίκα δήλωσε
ότι δεν πρόκειται
να αλλάξει τις
προτεραιότητες
στη ζωή της παρότι
πρόκειται για ένα
τεράστιο ποσό. «Μου
αρέσει έτσι όπως ζω.
Λατρεύω το σπίτι μου, το αυτοκίνητό μου, δεν θέλω να αλλάξω τίποτα
γιατί είμαι ευτυχισμένη», είπε η κ. Ριζαβά που αποκάλυψε ότι της πήρε ώρα
για να πείσει το σύζυγό της ότι δεν έκανε πλάκα όταν του ανακοίνωσε ότι
κέρδισαν το Λόττο.
Ακόμη και ο υπάλληλος του πρακτορείου μπερδεύτηκε, πιστεύοντας πως η
τυχερή του πελάτισσα είχε κερδίσει μόλις 10.000 δολάρια. Εκείνη επέμενε
πως ήταν 50.000 το κέρδος της. Και η διαφωνία δεν θα τελείωνε, αν δεν
τηλεφωνούσαν από τα κεντρικά του οργανισμού διεξαγωγής της λοταρίας
με σκοπό να ξεκαθαρίσουν πως το ποσό ήταν τόσο μεγάλο, ώστε να αλλάξει
για πάντα τη ζωή της..
Όπως ανέφερε σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα της για να βοηθήσει
ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη.
“Ελπίζω να έχω υγεία τόσο εγώ όσο και η οικογένεια μου, και αυτή θα είναι
η καλύτερη χρονιά της ζωής μου” ανέφερε η μητέρα δύο κορών και δύο
εγγονιών.
Έχοντας παντρευτεί πριν από 49 χρόνια στην Ελλάδα ο σύζυγος της
ανέφερε ότι “ η χρυσή επέτειος ξεκινάει από τώρα.

Ακόμα μια Αμερικάνικη παραγωγή με μια καθαρά ελληνική ιστορία που θα εξαργυρώσει στις
κινηματογραφικές αίθουσες δεν κατάφερε να κάνει ούτε μια ημέρα γύρισμα στην Ελλάδα. Πρόκειται
για την νέα ταινία με θέμα τη ζωή του Ηρακλή που υποδύεται ο “βράχος” Dayne Johnson.
Και αυτή η παραγωγή όπως και δεκάδες άλλες (βλ. Μέγας Αλέξανδρος, Ωνάσης, Τροία κ.α.) “έφαγε
πόρτα,” από ένα κράτος και τους κατέχοντες, επικίνδυνους για τη διεθνή εικόνα της χώρας αλλά
και των ανθρώπων της. Γιατί εδώ το θέμα δεν είναι πολιτικό, είναι απλά ανθρώπινο. Όταν καποιος
σoυ χτυπάει την πόρτα – όποιος και αν είναι – συνήθως δεν τους κλείνουμε την πόρτα στη μούρη.
Όπως μας αποκάλυψε ο σεναριογράφος της ταινίας, Εβαν Σπηλιωτόπουλος, όταν οι παραγωγοί, αλλά
και ο ίδιος ο Dwayne, έκαναν το λάθος να σκεφτούν να κάνουν γυρίσματα στον τόπο του Ηρακλή,
δυστυχώς “έφαγαν πόρτα.”
Και κάποιος θα μπορούσε να πεί μα γιατί ασχολείστε τώρα με αυτό το θέμα; Δεν έχει ποιο σοβαρά
προβλήματα η χώρα που μαστίζεται από την ανεργία, τους προυπολογισμούς που βγαίνουν με
δανεικά, αλλά και τις υπόλοιπες κοινωνικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης ;
Ασχολούμαστε γιατί αυτό το μικρό παράδειγμα είναι αντιπροσωπευτικό της κουλτούρας αυτών που
υπερψηφίζονται τα τελευταία χρόνια να κυβερνούν την χώρα, αλλά και να την βγάλουν από την
κρίση. Δείχνει την ανεπάρκεια τους να δημιουργήσουν μία θετική εικόνα για τη χώρα – πέρα από
την φυσική ομορφιά που την βρήκαν έτοιμη – αν είναι δυνατόν να παίρνουν εύσημα επειδή ο ήλιος
φέρνει τουρίστες;
Όταν λοιπόν σοβαροί άνθρωποι που τυχαίνει να μην είναι Έλληνες και να μην ξέρουν την ελληνική
πραγματικότητα έρχονται σαν επισκέπτες ωστε να προσπαθήσουν να βρουν ό,τι χρειάζεται για να
γίνει μία ταινία (ή μερος της) στην Ελλάδα, αυτοί οι αντιπρόσωποι μας και οι συνεργάτες τους,
(δεν ξέρω καν ποιοι είναι, μπορεί να είναι το κέντρο κινηματογράφου, το υπουργείο πολιτισμού,
τουρισμού, αλλά ακόμα και ιδιωτικές εταιρείες παραγωγής που θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν από
μόνες τους) αντιμετωπίζουν αφ’ υψηλού σε αυτούς που ήρθαν να αφήσουν χρήματα στην χώρα και
να την προβάλλουν.
Είναι ανθρώπινο το ερώτημα εδώ: που είναι η φιλοξενία μας; Γιατί κανένας δεν μπορούσε να
βοηθήσει, έστω να πάρει αυτους τους ανθρώπους από το χέρι και να τους συστήσει σε κάποιες
εταιρείες παραγωγής στην Ελλάδα, και ας έφευγαν μόνοι τους, αλλά όχι να τους ρίχνουμε και πόρτα;
Ποιοι νομίζουμε ότι είμαστε δηλάδή; Μήπως ακόμα και τώρα εν μέσω κρίσης καποιοι φέρονται σαν
ψωνισμένοι απόγονοι των γαμάτων Αρχαίων;
Και ναι, να είμαστε περήφανοι για την ιστορία μας, αλλά να μην την ντροπιάζουμε. Γιατι μόνο
ντροπή μπορει να νιώσει ένας Έλληνας όταν αξιόλογοι παραγωγοί ταινιών και κορυφαίοι ηθοποιοί
του Χόλιγουντ, του λένε ο ένας μετά τον άλλον ότι έφαγαν πόρτα στην Ελλάδα! Μπράβο, ρίξαμε
πόρτα στον Ηρακλή και πήγε Βουδαπέστη, όπως γίνεται και με πολλές άλλες παραγωγές και με
ακόμα περισσότερες επενδύσεις εκτος κινηματογράφου που έρχονται και φεύγουν από την χώρα.
Πόσο δύσκολο είναι να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι που θα δείξουν ένα σοβαρό πρόσωπο σε αυτους
που θέλουν να προβάλουν την χώρα, και μετά αφήστε τους άλλους να κρίνουν το προιόν;
Όσες πόρτες και αν ρίξετε, επειδή απλά η ιστορία είναι πολύ ποιο σημαντική από την ματαιοδοξία
και την νεοελληνική κουλτούρα του “είμαστε οι μάγκες της Μεσογείου”, ο κόσμος θα συνεχίσει να
επεξεργάζεται και να διαδίδει τις ελληνικές αξίες είτε θέλουμε, είτε όχι. Πιστεύω θα είναι με το μέρος
μας να είμαστε παρόντες – όπως μπορούμε – στις παραγωγές που σχετίζονται με την ιστορία και
την πολιτιστική παρακαταθήκη που μας άφησαν αυτοί που αν ζούσαν σήμερα θα είχαν εξοστρακίσει
ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο της χώρας.
Και ναι, έχει λεφτά η δουλειά, αλλα και θέσεις εργασίας! Αν ο Ηρακλής έκανε γυρίσματα στην
Ελλάδα, οι συντελεστές θα άφηναν πολλά, και θα έφερναν και τουρίστες, όπως τότε που το “Mammia Mia” βούλιαξε τη Σκιάθο. Άλλο αν οι παραγωγοί πέρασαν πολλά δεινά για να γυρίσουν την
ταινία τους στην Ελλάδα. Σε μία Ελλάδα που όχι μόνο δεν δίνει απολύτως κανένα κίνητρο σε
παραγωγές, αλλά από πάνω κάποιοι ψωνισμένοι δεν καταδέχονται να μιλήσουν στους παραγωγούς
της Paramount. Η επιστροφή ΦΠΑ (αμέσως και όχι μετά από χρόνια), η παροχή χώρων γυρισμάτων,
η εύκολη έκδοση αδειών για εξωτερικά γυρίσματα κ.α., είναι δεδομένα στις χώρες που ξέρουν να
εκμεταλλευτούν την εικόνα τους. Μπράβο μας λοιπόν, ρίξαμε πόρτα στον Dwayne και την παρέα
του, αλλά αυτοί ακόμα μιλούν με τα καλύτερα λόγια για μας. Ποιος είναι ποιο Έλληνας τώρα;
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Ο ομογενής Νικ Κύργιο νίκησε
τον Ναδάλ στο Γουίμπλεντον
Ο Ράφα Ναδάλ δεν έχει τύχη στο Γουίμπλεντον
τα τελευταία χρόνια.

Η Ομηρική Ελληνική Γλώσσα
Εργασία βασισμένη σε Μελέτη της ομογενούς καθηγήτριας Αναστασίας
Γονέου , Με τίτλο «Ελληνική Γλώσσα – τροφός όλων των γλωσσών», η
Αναστασία Hellas-now
Η Ομηρική (Ελληνική) Γλώσσα, αποτελεί τη βάση επάνω στην οποία
στηρίχτηκαν πλήθος σύγχρονων γλωσσών. Ακόμα κι αν δεν υπήρχε καμία
άλλη αναφορά.. ακόμα κι αν δεν είχε διασωθεί κανένα προκατακλυσμιαίο
μνημείο, θα αρκούσε η Ελληνική Γλώσσα ως απόδειξη της ύπαρξης στο
παρελθόν, μίας εποχής μεγάλου πολιτισμού…
Στη γλώσσα μας είναι εμφυτευμένη όλη η γνώση που κατέκτησε ο
άνθρωπος, έως την παρούσα στιγμή. Κάθε ελληνική λέξη-όρος φέρει ένα
βαρύ φορτίο νόησης, φορτίο που οι προγενέστεροι ‘εξόδευσαν’, για να
κατακτήσουν γνωστικά τη συγκεκριμένη έννοια και να την ‘βαπτίσουν’ με
το συγκεκριμένο όνομα-λέξη».

Παραδείγματα:

Φέτος την έπαθε από Έλληνα, έναν 19χρονο Αυστραλό από Έλληνα πατέρα και μάνα από τη
Μαλαισία, τον Νικ Κύργιο.
Ο Κύργιος επικράτησε με 7-6 (7-5), 5-7, 7-6 (7-5), 6-3 του κορυφαίου τενίστα στον κόσμο
στον 4ο γύρο του Γουίμπλεντον.
Βρίσκεται στο Νο144 στον κόσμο, πολλά υποσχόμενος τενίστας που αγωνίζεται με wild card
από τους διοργανωτές (σ.σ. κάρτα ελεύθερης συμμετοχής στο κυρίως ταμπλό).
Έχει βγάλει με το παραπάνω την υποχρέωση. Στον προηγούμενο γύρο απέκλεισε τον Ρισάρ
Γκασκέ και ενώ ο αντίπαλος του είχε ΕΝΝΙΑ ευκαιρίες να πάρει τη νίκη. Στο κεντρικό κορτ
του “All England Club” ο Κύργιος σέρβιρε 37 άσους, έκανε 70 winners και είχε και 31
αβίαστα λάθη.
Όσοι δεν τον γνώριζαν -και είναι οι περισσότεροι, θα τον έχουν μάθει για τα καλά. Άλλωστε
όλα τα διεθνή ΜΜΕ έχουν πάθει παράκρουση με τον Ελληνοαυστραλό Νικ Κύργιο που
διέλυσε τον Ραφαέλ Ναδάλ στα προημιτελικά του Γουίμπλετον. Μπορεί η Αυστραλία να
απέκτησε αίφνης έναν νέο ήρωα, αλλά η Ελλάδα μπορεί με τη σειρά της να υπερηφανεύεται
για το άξιο τέκνο της διασποράς. Ο πατέρας του, Γιώργος έφυγε για την Αυστραλία για να βρει
μια καλύτερη τύχη, εκεί γνώρισε τη Νορλάιλα από την Μαλαισία, παντρεύτηκαν και ρίζωσαν
στην Αυστραλία.
Ο πατέρας του Νικ είναι ελαιοχρωματιστής και η μητέρα του μηχανικός κομπιούτερ, ενώ έχει
άλλα δύο αδέρφια, τον Χρήστο που είναι δικηγόρος και την Χαμιλά που είναι ηθοποιός. Ο Νικ
είναι ο μικρότερος της οικογένειας,γεννήθηκε στην Κανμπέρα της; Ασυτραλίας, και από νωρίς
είχε κλίση προς τον αθλητισμό. Ο Κύργιος μέχρι τα οκτώ πήγε στο Κολέγιο Ράντφορντ και
στα 12 του μετακόμισε στο Daramalan College στην Καμπέρα. Μάλιστα, το πρώτο άθλημα
με το οποίο ασχολήθηκε ήταν το μπάσκετ και όλοι έλεγαν πως ήταν εκκολαπτόμενο αστέρι.
Ωστόσο στα 14 του αποφασίζει να ακολουθήσει το τένις και μετά από δύο χρόνια λαμβάνει
πλήρη υποτροφία από το αυστραλιανό ινστιτούτο των σπορ. Η αγάπη του για το μπάσκετ,
βέβαια, παραμένει καθώς είναι φαν των Μποστον Σέλτικς. Δεν τον χαλάει, όμως, καθόλου να
βλέπει και ποδόσφαιρο. Πολύ πρόσφατα είχε ανεβάσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο
Twitter σχόλια υπέρ της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου και τις επιτυχίες της στο Μουντιάλ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι πανηγύριζε σαν γνήσιος Έλληνας. Κάποιος άλλος στη θέση του,
έχοντας τρεις εθνικότητες να διαχειριστεί, θα είχε μπερδευτεί. Ο Νικ Κύργιος λέει πως αγαπάει
και τις τρεις χώρες από τις οποίες έλκει την καταγωγή του: την Ελλάδα, τη Μαλαισία και την
Αυστραλία. Αυτή τη στιγμή από το Νο144 βρέθηκε απέναντι στον Ραφαέλ Ναδάλ και δεν τον
φοβήθηκε. Μάλιστα, αποκάλυψε πως το βασικό του κίνητρο ήταν η έλλειψη πίστης από τη
μεριά της μητέρας του. Μια ημέρα πριν από τον αγώνα, η μητέρα του είχε αποφανθεί πως ο
Ναδάλ είναι πολύ μεγάλο εμπόδιο για τον γιο της. Όταν το διάβασε αυτό ο Νικ τσατίστηκε και
έτσι βρήκε κίνητρο για να νικήσει τον Ισπανό.

ΑFTER = Από το ομηρικό αυτάρ= μετά. Ο Όμηρος λέει: “θα σας διηγηθώ τι
έγινε αυτάρ”.
AMEN = λατινικά: amen. Το γνωστό αμήν προέρχεται από το αρχαιότατο ή
μήν = αληθώς, (Ιλιάδα Ομήρου β291-301), ημέν. Η εξέλιξη του ημέν είναι
το σημερινό αμέ!
BANK = λατινικά pango από το παγιώ, πήγνυμι. Οι τράπεζες πήραν την
ονομασία τους από τα πρώτα ‘τραπέζια’ (πάγκους) της αγοράς…
BAR = λατινικά: barra από το μάρα = εργαλείο σιδηρουργού.
BOSS = από το πόσσις = ο αφέντης του σπιτιού.
BRAVO = λατινικό, από το βραβείο.
BROTHER = λατινικά frater από το φράτωρ.
CARE = από το καρέζω.
COLONIE από το κολώνεια = αποικιακή πόλη.
DAY = Οι Κρητικοί έλεγαν την ημέρα ‘δία’. Και: ευδιάθετος = είναι σε
καλή μέρα.
DISASTER = από το δυσοίωνος + αστήρ
DOLLAR = από το τάλλαρον = καλάθι που χρησίμευε ως μονάδα μέτρησης
στις ανταλλαγές. π.χ. «δώσε μου 5 τάλλαρα σιτάρι». Παράγωγο είναι το
τάλληρο, αλλά και το τελλάρo!
DOUBLE = από το διπλούς – διπλός.
EXIST = λατινικά ex+sisto από το έξ+ίστημι= εξέχω, προέχω.
EXIT = από το έξιτε = εξέλθετε
EYES = από το φάεα = μάτια.
FATHER = από το πάτερ (πατήρ).
FLOWER = λατινικά flos από το φλόος.
FRAPPER = από το φραγκικό hrappan που προέρχεται από το (F)ραπίζω =
κτυπώ (F= δίγαμμα).
GLAMO UR = λατινικό gramo ur από το γραμμάριο. Οι μάγοι
παρασκεύαζαν τις συνταγές τους με συστατικά μετρημένα σε γραμμάρια
και επειδή η όλη διαδικασία ήταν γοητευτική και με κύρος, το gramo ur
-glamou r , πήρε την σημερινή έννοια.
HEART, CORE = από το κέαρ = καρδιά.
HUMOR = από το χυμόρ = χυμός (Στην ευβοϊκή διάλεκτο, όπως
αναφέρεται και στον Κρατύλο του Πλάτωνος, το τελικό ‘ς’ προφέρεται ως
‘ρ’. Π.χ. σκληρότηρ αντί σκληρότης).
I = από το εγώ ή ίω, όπως είναι στην βοιωτική διάλεκτο.
ILLUSION = από το λίζει = παίζει.
ΙS = από το είς.
KARAT = εκ του κεράτιον, (μικρό κέρας για τη στάθμιση βάρους).
KISS ME = εκ του κύσον με = φίλησέ με ( …;είπε ο Οδυσσέας στην
Πηνελόπη).
LORD = εκ του λάρς. Οι Πελασγικές Ακροπόλεις ονομάζονταν Λάρισσες
και ο διοικητής τους λάρς ή λαέρτης. Όπως: Λαέρτης – πατέρας του
Οδυσσέα).
LOVE = λατινικό: love από το ‘λάFω’. Το δίγαμμα (F) γίνεται ‘αυ’ και ‘λάF
ω ‘ σημαίνει “θέλω πολύ”.
MARMELADE = λατινικά melimelum από το μελίμηλον = κυδώνι.
MATRIX = από το μήτρα.
MATURITY = λατινικά: maturus από το μαδαρός= υγρός.
MAXIMUM = λατινικά: maximum από το μέγιστος.
MAYONNAISE = από την πόλη Mayon, που πήρε το όνομά της από το
Μάχων = ελληνικό όνομα και αδελφός του Αννίβα.
ME = από το με.
MEDICINE = λατινικά :medeor από το μέδομαι, μήδομαι = σκέπτομαι,
πράττω επιδέξια. Και μέδω = φροντίζω, μεδέων = προστάτης.
MENACE = από το μήνις.
MENTOR = από το μέντωρ.
MINE = από το Μινώαι (= λιμάνια του Μίνωα, όπου γινόταν εμπόριο
μεταλλευμάτων. «Κρητών λιμένες, Μίνωαι καλούμεναι». (Διοδ.
Σικελ.Ε’84,2).
MINOR = λατινικά: minor από το μινύς = μικρός. Στα επίσημα γεύματα
είχαν το μινύθες γραμμάτιον, ένα μικρό κείμενο στο οποίο αναγραφόταν τι
περιελάμβανε το γεύμα. Παράγωγο το …; menu!
MODEL = από το μήδος= σχέδιο (η ίδια ρίζα με τη μόδα (= moda ).
MOKE = από το μώκος = αυτός που χλευάζει.
MONEY = λατινικό: moneta από το μονία = μόνη επωνυμία της Θεάς
Ήρας: Ηραμονία. Στο προαύλιο του ναού της Θεάς στη Ρώμη ήταν το
νομισματοκοπείο και τα νομίσματα έφεραν την παράστασή της, (monetae).
MOTHER = από το μάτηρ, μήτηρ.
MOVE = από το ομηρικό αμείβου = κουνήσου!
MOW = από το αμάω = θερίζω.
NIGHT = από το νύχτα.
NO = λατινικό: non, ne εκ του εκ του νη: αρνητικό μόριο (“νέ τρώει, νέ
πίνει”), ή ( νηπενθής = απενθής, νηνεμία = έλλειψη ανέμου.
PAUSE = από το παύση.
RESISTANCE = από το ρά + ίστημι.
RESTAURANT = από το ρά + ίσταμαι = έφαγα και στηλώθηκα.
RESTORATION = λατινικά restauro από το ρά+ίστημι, όπου το ρά δείχνει
συνάρτηση, ακολουθία, π.χ. ρά-θυμος, και ίστημι = στήνομαι.
SERPENT = λατινικά serpo από το έρπω (ερπετό). H δασεία (‘) προφέρεται
ως σ = σερπετό.
SEX = από το έξις. Η λέξη δασύνεται και η δασεία μετατρέπεται σε σίγμα
και = s + έξις.
SIMPLE = από το απλούς (η λέξη δασύνεται).
SPACE = από το σπίζω = εκτείνω διαρκώς.
SPONSOR από το σπένδω = προσφέρω ( σπονδή).
TRANSFER από το τρύω (διαπερνώ) + φέρω. Transatlantic = διαπερνώ τον
Ατλαντικό.
TURBO = από το τύρβη = κυκλική ταραχώδης κίνηση.
YES = από το γέ = βεβαίως.
WATER = από το Ύδωρ (νερό), με το δ να μετατρέπεται σε τ.
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ΑΠΟ ΤΗ ΡΟΔΟ
Κώστας Καρατσίκης
ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΑΣ (ΣΟΥΛΑΣ)

Προ-παραμονή της γιορτής του
Αγίου Σίλα (Σουλά) Δευτέρα 28
Ιουλίου μας κάλεσε ο γιατρός
και πρώην Δήμαρχος Σορωνής
Δρ. Δημήτρης Κρητικός να πάμε
να παρακολούθησουμε μία από
τις πολιτιστικές εκδηλώσεις

στο Άλσος Αγίου Σουλά, όπου
έπαιζε η υπέροχη Μαντολινάτα
της Κρεμαστής και η οποία
καταχειροκροτήθηκε από
το πλήθος του κόσμου
που παρακολούθησαν την
εκδήλωση.Οι εκδηλώσεις αυτές
πολιτιστικές και αθλητικές
που γίνονται διαρκούν επί ένα
δεκαήμερο,παράλληλα με το
μεγάλο πανηγύρι μέχρι της
γιορτής του Αγίου Σουλά που
είναι στις 30 Ιουλίου.
Από χρόνια πολλές οικογένειες
από χρόνια έχουν ένα μικρό
μέρος μέσα στο Άλσους, όπου
πήγαιναν με την οικογένειά
τους και με τα ζώα τους και
κατασκήνωναν μέχρι την εορτή.
Αυτή την συνήθεια τη δατηρούν
μέχρι σήμερα, όπου πηγαίνουν
τώρα με τα αυτοκίνητα και όχι
με τα ζώα. Έτσι η οικογένεια
και φίλοι συγκεντρώνονται
ψήνουν και πίνουν μέχρι αργά
την νύχτα. Φιλοξενηθήκαμε
και εμείς στο οικογενειακό
κατάλυμα της οικογένειας του
Δρ. Δημήτρη Κρητικού και
άλλων καλεσμένων.

Λίγα για την ιστορία
του Αγίου Σίλα
(Σουλά)
της Εκπαιδευτικού Αναστασίας
Χατζηαντωνίου
«Νότια του χωριού Σορωνή
υπάρχει μια πεδιάδα, η οποία
εκτείνεται ανάμεσα σε δύο
λοφοσειρές και φτάνει μέχρι
τους πρόποδες του όρους
Περιόλι. Συναντιέται με την
κοιλάδα της Διμυλιάς την οποία
διασχίζει κατά μήκος η κοίτη του

χειμάρρου Πλατή.
Μέσα στην κοιλάδα αυτή και σ’
απόσταση τεσσάρων χιλιομέτρων
του χωριού Σορωνής υπάρχει
μικρό εξωκλήσι το οποίο
ονομάζεται Άγιος Σουλάς. Το
εξωκλήσι είναι οικοδομημένο

στο όνομα του Αγίου Σίλα του
αχώριστου συνοδοιπόρου του
Αποστόλου Παύλου. Ολόγυρά του
εκτείνεται περιοχή από κατάφυτα
πανύψηλα πεύκα.
Ο ναΐσκος είναι ρυθμού
Βασιλικής, έχει μήκος 7,70
μέτρων, πλάτος 2,70μ. και ύψος
3μ Είναι άγνωστο πότε κτίστηκε.
Στο επάνω μέρος της εισόδου
υπάρχει ανάγλυφος σταυρός με
ημερομηνία 1836. Θεωρείται
βέβαιο ότι οικοδομήθηκε κατά
τους πρώτους χριστιανικούς
αιώνες πιθανόν κατά το 100-150
μ.Χ.
Μέσα στο ναό και απέναντι
από την είσοδο στη βόρεια
πλευρά υπάρχει πηγή νερού μέσα
σε τεχνητό σπήλαιο. Το αγίασμα
θαυματουργεί θεραπεύοντας τα
διάφορα δερματικά νοσήματα και
ιδίως τη ψώρα.
Σύμφωνα με την τοπική
παράδοση όταν ο Απόστολος
Παύλος ήρθε στη Ρόδο, προς
διάδοση του Χριστιανισμού,
συνοδευόταν από το Σίλα.
Η ιστορία της ιατρικής
αναφέρει τον Σίλα, ως ιατρό
δερματολόγο, ο οποίος θεράπευε
πολλούς πάσχοντες από διάφορα
νοσήματα λέπρας, κνιδώσεως,

ψώρας, εκζεμάτων κ.τ.λ.
Ενώ ο Απόστολος Παύλος
εργαζόταν στη Λίνδο για να
οργανώσει τη διοίκηση της
νεοϊδρυθείσης Εκκλησίας, ο
Σίλας περιόδευε στα διάφορα
χωριά του νησιού για να διδάξει
τη νέα θρησκεία.
Έφθασε στη σημερινή θέση
του Αγίου Σουλά κοντά στην
οποία υπήρχε συνοικισμός με
ιερό βωμό. Άρχισε να κηρύττει τη
θεότητα του Ιησού Χριστού στους
κατοίκους. Επειδή όμως έβλεπε
ότι οι ακροατές του ήταν πολύ
δύσπιστοι, άρχισε να σκέπτεται
με ποιο τρόπο θα μπορούσε να
αποδείξει τη Χριστιανική πίστη
κατά της ειδωλολατρικής πλάνης.
Μ’ αυτές τις σκέψεις ο Σίλας
παρατήρησε ότι απέναντι από
την κοινότητα στη θέση Νικολού
που μέχρι σήμερα ονομάζεται
«στου ψωριάρη» βρισκόταν
ασθενής που έπασχε από ψώρα.
Είχε απομακρυνθεί προνοητικά
από τους κατοίκους για να μη
διαδοθεί η αρρώστια.
Ο Σίλας αποφάσισε να στηρίξει
τη θεότητα της χριστιανικής
θρησκείας. Επανέλαβε τη
διδασκαλία του και είπε :
«Επειδή βλέπω ότι δε
μπορείτε να καταλάβετε ποια
από τις δύο θρησκείες είναι η
αληθινή και ποια η ψεύτικη,
προτείνω να φέρουμε εκείνο τον
απομονωμένο ασθενή, ο οποίος
πάσχει από ψώρα και να τον
αφήσουμε κοντά στο βωμό.
Μετά να προσευχηθούν οι
ιερείς σας και να παρακαλέσουν
τους θεούς σας να τον
θεραπεύσουν. Αν ο ασθενής
θεραπευθεί, αυτό θα σημαίνει ότι
οι θεοί σας είναι αληθινοί και
θα πιστέψω σ’ αυτούς κι εγώ. Αν
όμως ο ασθενής δεν θεραπευτεί,
τότε να προσευχηθώ κι εγώ, να
παρακαλέσω το Θεό μου για
τη θεραπεία του αρρώστου. Αν
τότε αυτός γίνει καλά, αυτό θα
σημαίνει ότι η θεότητα του Ιησού
Χριστού είναι βεβαία και οι θεοί
τους οποίους εσείς λατρεύετε
είναι ψεύτικοι».
Η πρόταση του Σίλα έγινε
δεκτή και έφεραν κοντά
στο βωμό τον ασθενή.
Άρχισαν πρώτα οι ιερείς των
ειδωλολατρών τις παρακλήσεις
τους υπέρ του ασθενή, αλλά
αυτός δεν έγινε καλά.
Μετά απ’ αυτούς προσευχήθηκε
και ο Σίλας και αφού
επικαλέσθηκε την παρά του Ιησού
θεραπεία του ασθενή, πήρε νερό
από την πηγή η οποία βρισκόταν
κοντά στο βωμό. Έλουσε τον
ασθενή και αμέσως αυτός έγινε
εντελώς καλά.
Βλέποντας οι κάτοικοι το
θαύμα πίστεψαν ότι ο Ιησούς
Χριστός είναι ο μόνος αληθινός
Θεός και τον παρακάλεσαν
να διδάξει τη Χριστιανική
θρησκεία....»

Μερικά στιγμιότυπα από το πανηγύρι
του εορτασμού του Αγίου Σίλα (Σουλά)

Ο Δρ. Δημήτρης Κρητικός, πρώην Δήμαρχος Σορωνής απονέμη
αναμνηστικό πιάτο στην διευθύντρια της Μαντολινάτας
της Κρεμαστής.

Ο Ιερέας της Σορωνής π. Μιχαήλ Κρητικός προσφέρει
στην Διευθύντρια της Μαντολινάτας μια ανθοδέσμη λουλούδια.

ΣΧΟΛΙΟ

ΕΛΛΑΔΑ:ΦΤΩΧΕΙΑ, ΑΝΕΡΓΙΑ, ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
Στη φτώχεια ζουν 3.795.100 άτομα στην Ελλάδα που έχει πρωτιά
στην Ευρωζώνη. Την ίδια ώρα που το 1/3 της κοινωνίας βυθίζεται στη
φτώχεια και την εξαθλίωση, η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου (ΔΝΤ) αναφέρεται σε αύξηση των περιθωρίων κερδοφορίας
για τους εξαγωγείς. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η Ελλάδα
βρίσκεται στις 10 πρώτες θέσεις του «αναπτυγμένου κόσμου» με
την πιο άνιση κατανομή εισοδήματος. Το πλουσιώτερο 20% των
νοικοκυριών κατέχει 6.6 φορές μεγαλύτερο μερίδιο εισοδήματος
απ’ ό,τι το φτωχότερο 20%, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης είναι 5.1 για
το σύνολο των χωρών της ΕΕ.
Η έξαρση της φτώχειας «κτυπάει κόκκινο» γράφουν οι εφημερίδες.
Πίσω από τους αριθμούς και τα στατιστικά στοιχεία υπάρχουν
οι ψυχές των ανθρώπων που δίνουν καθημερινά τον αγώνα της
επιβίωσης σε μια ανάστατη κοινωνία.
Μια κοινωνία που μόνο αποβλέπει στο κέρδος και όχι στις ανάγκες
των ανθρώπων. Τα μνημόνια, η μείωση των μισθών, η αύξηση
των φόρων χωρίς τελειωμό, και η αποκοπή κοινωνικών δαπανών
αποτελούν τους κυριώτερους παράγοντες της φτώχειας και
εξαθλίωσης των νοικοκυριών.
Η κρίση γίνεται καθημερινά μεγαλύτερη με την ληστρική
αναδιανομή του πλούτου αρπάζοντας ακόμα και τα σπίτια των
φτωχών με τα κατασχετήρια αποστελλόμενα με ρυθμό 4.000 ανά
ημέρα.
Ενώ οι συντάξεις μειώνονται και οι φόροι αυξάνονται οι τιμές
των τροφίμων αυξάνονται. Η απελπισία στα νοικοκυριά φθάνει
στο κατακόρυφο. Τα σισίτια τριπλασιάστηκαν και οι άστεγοι
πολλαπλασιάστηκαν. Που είναι το φώς στο τούνελ;
K.K.
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ENA ΣΥΝΤΟΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ ΡΟΔΟ
του Κώστα Καρατσίκη

Παραλία Γλυφάδα, Ρόδος
Συνεχίζοντας το οδοιπορικό μας με τους φίλους Γιάννη και
Ροδούλα Κουμπιάδη, τελειώνοντας η Θεία Λειτουργία στον Άγιο
Παντελεήνωνα στα Σιάνα και αφού μας κέρασαν τον καφέ στο
Καφενείο του χωριού, πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Μετά από
λίγα χιλιόμετρα είδαμε την επιγραφή που έγραφε «προς παραλία
Γλυφάδα» κατηφορώντας τον στενό και πολλές στροφές δρόμο της
γεμάτης πεύκα πλαγιάς, φθάνοντας παραλία το δροσερό αεράκι που
έφερνε η θάλασσα μας δρόσισε και ξεχάσαμε την ζέστη της ημέρας.
Κάποιος μου έλεγε ότι το μέρος αυτό είναι το πιό δροσερό σημείο
της Ρόδου.

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
Σε απόσταση περίπου 50
χιλιόμετρα από την Πόλη της
Ρόδου και σε παρακλάδι του
όρους «Αττάβυρος» είναι το όρος
Προφήτης Ηλίας σε υψόμετρο
800 μέτρων, γεμάτο από πεύκα
και κυπαρίσσια. Στην κορυφή του
υπάρχει το εκκλησάκι «Προφήτης
Ηλίας». Στιγμιότυπο από τον Μέγα
Εσπερινό της παραμονής της
εορτής Προφήτου Ηλία.

Καθήσαμε σε ένα τραπέζι δίπλα στη θάλασσα σε ένα πολύ απλό
μαγαζί, δεν μπορώ να το ονομάσω εστιατόρειο, που σερβίριζε μόνο
ομελέτες, σαλάτα, πατάτες τηγανιτές, ούζο, και αναψυκτικά από δύο
υπερήλικα πρόσχαρα άτομα. Εκεί καθήσαμε περισσότερο από δύο

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ ΣΙΑΝΑ
Ανήμερα της εορτής του Αγίου Παντελεήμωνως,
27 Ιουλίου 2014 πέρασε από το χωριό Πλατάνια
Ρόδο μαζί με την σύζυγό του ο φίλος μας κ.
Γιάννης Κουμπιάδης Δικηγόρος Ρόδου και μας
πήρε να πάμε στο χωριό Σιάνα. Η διαδρομή είναι
μαγευτική, διασχίζοντας τα χωριά Απόλλωνα και
Έμπονα στους πρόποδες του Αττάβυρου μέσα
στους αμπελώνες και στις γεμάτες πεύκα πλαγιές,
πήγαμε να ανάψουμε κερί στον Ιερό Ναό του
Αγίου Παντελήμωνως πολιούχου του χωριού
Σιάνα.
Τα Σιάννα είναι ένα πανέμορφο χωριό της Ρόδου.
Απόσταση από Ρόδο 77 χλμ. Το χωριό είναι
φιλοτεχνημένο σε υψόμετρο 445 μέτρων και το
διασχίζει ο δρόμος που πάει από τη Ρόδο στο
χωριό Μονόλιθος. Τα Σιάννα είναι ένα ημιορεινό
χωριό κτισμένο στους πρόποδες του Αττάβυρου.
Είναι ένα παραδοσιακό χωριό με όμορφα σπίτια
και πολύ πράσινο που γεμίζει τους επισκέπτες του όμορφες εικόνες. Διακρίνεται για την ανεπτυγμένη
μελισσοκομία του. Το αγνό μέλι της περιοχής θεωρείται το καλύτερο του νησιού. Πολιούχος του χωριού
είναι ο Άγιος Παντελεήμων.
ΣΤΙΓΜΙΌΤΥΠΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΩΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
ΣΙΑΝΑ

Αριστερά και στο
μέσον διακρίνεται
ο Αρχιμανδρίτης
Νεκτάριος Πόλιας
και πίσω του με το
λευκά γένι διακρίνεται
ο πρώην Νομίατρος
Ρόδου Δρ. Παντελής
Διακογεωργίου,
συγγραφέας του
ιστορικού και
λαογραφικού βιβλίου
που έχει τίτλο “ΤΑ
ΣΙΑΝΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ”
Ένα σπουδαίο βιβλίο
που θα πρέπει να έχει
κάθε ελληνικό σπίτι.

ώρες και φύγαμε όταν είδαμε ότι οι γυναίκες είχαν κρυώσει από το
δροσερό αεράκι που έφερνε η θάλασσα.
Ιδού τι γράφει ο τουριστικός οδηγός για την όμορφη παραλία
Η βραχώδης παραλία Γλυφάδα βρίσκεται 72 χιλιόμετρα περίπου
Νοτιοδυτικά από την πρωτεύουσα, στο κέντρο της Δυτικής ακτής
της Ρόδου και απευθύνεται σε όποιους θέλουν καθαρή θάλασσα,
μακριά από τους πολλούς. Η παραλία έχει μεγάλα βότσαλα και
συνήθως είναι καλυμμένη με πολλά φύκια που οι δυνατοί άνεμοι
βγάζουν συνεχώς στην ακτή. Επίσης άλλο χαρακτηριστικό της είναι
ότι τα βράχια δυσκολεύουν κάπως την είσοδο στο νερό. Μα, τότε θα
ρωτήσετε, γιατί κάποιος να επιλέξει αυτήν την παραλία για μπάνιο.
Μα σας είπαμε, ότι αν θέλετε κοσμική ζωή θα πάτε στο Φαληράκι, ή
στην πόλη της Ρόδου, αλλά αν για τους δικούς σας λόγους ο κόσμος
σας ενοχλεί, ή αγαπάτε την μοναξιά, ή γράφετε κάποιο βιβλίο,
τότε εδώ θα βρείτε την γαλήνη, την ηρεμία και την ησυχία σας,
δίπλα στην θάλασσα. Εξάλλου εδώ έρχονται μόνον όσοι θέλουν να
«αποφύγουν» τους πολλούς, ή και όλους!
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“Είμαι όμορφη, 25 ετών και ψάχνω πλούσιο γαμπρό”! ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Και η απάντηση που της έδωσε ένας φραγκάτος τύπος;;;

θα ήταν κακή απόφαση να σας
παντρευτώ. Η εξήγηση είναι
πολύ απλή, οπότε επιτρέψτε μου
να την αναλύσω.

Το παρακάτω κείμενο
δημοσιεύτηκε σε ένα forum για
ραντεβού, από τη νεαρή γυναίκα
που βλέπετε στη φωτογραφία,η
οποία έχει θέσει ως μοναδικό
στόχο της ζωής της να
παντρευτεί έναν πλούσιο άντρα.
Και είναι τόσο αποφασισμένη να
πετύχει τον σκοπό της, που δεν
διστάζει να ζητήσει συμβουλές
για το πώς θα καταφέρει να τον
«τυλίξει». Ωστόσο, σίγουρα δεν
περιμένει την απάντηση που
λαμβάνει από έναν άνδρα που
πληροί τα τυπικά προσόντα που
ζητά, και που τυχαίνει να είναι
ο Διευθύνων Σύμβουλος της JP
Morgan.

Διαβάστε το ποστ της
25χρονης κοπέλας:
Θα είμαι ειλικρινής για το τι
θέλω να σας πω. Είμαι 25 ετών.
Είμαι πολύ όμορφη, έχω στυλ
και καλό γούστο. Θα ήθελα να
παντρευτώ έναν άντρα με ετήσιο
μισθό 500.000 δολάρια και
πάνω. Ίσως με χαρακτηρίσετε
άπληστη, αλλά ένας ετήσιος
μισθός 1 εκ δολαρίων, θεωρείται
ως μεσαία τάξη στη Νέα Υόρκη.
Η απαίτησή μου δεν είναι
υψηλή. Υπάρχει κάποιος σε
αυτό το φόρουμ με ετήσιο
εισόδημα 500.000 δολάρια; Και
αν είστε όλοι παντρεμένοι, θέλω
να σας ρωτήσω: Τι πρέπει να
κάνω για να παντρευτώ έναν
πλούσιο σαν εσάς;
Ανάμεσα στους άνδρες με τους
οποίους έχω βγει ραντεβού στο
παρελθόν, ο πιο πλούσιος έβγαζε
250.000 δολάρια το χρόνο
και αυτό είναι το χαμηλότερο
όριό μου. Αν κάποιος θέλει να
ζήσει σε μια καλή περιοχή, το

εισόδημα αυτό δεν είναι αρκετό.
Ετσι απευθύνω σε εσάς
ορισμένες ταπεινές ερωτήσεις:
Πού συχνάζουν οι πλούσιοι
εργένηδες; (Παρακαλείσθε
να αναφέρετε τα ονόματα και
τις διευθύνσεις των μπαρ,
εστιατορίων, γυμναστηρίων).
Σε ποια ηλικιακή ομάδα θα
πρέπει να στοχεύω;
Γιατί οι περισσότερες γυναίκες
πλουσίων ανδρών είναι
μέτριες εμφανισιακά; Γνώρισα
μερικά κορίτσια που δεν
έχουν την εμφάνιση και δεν
έχουν ενδιαφέρον, ωστόσο
παντρεύτηκαν πλούσιους
άνδρες.
Πώς αποφασίζετε ποια μπορεί
να γίνει γυναίκα σας, και ποια
μπορεί να γίνει μόνο φίλη σας;
(Ο στόχος μου τώρα είναι να
παντρευτώ).
(υπογραφή) Όμορφη

Διαβάστε την απάντηση
που της έστειλε
ο Διευθύνων Σύμβουλος
της JP Morgan:
Αγαπητή κυρία Ομορφη,
Διάβασα την επιστολή σας με
μεγάλο ενδιαφέρον. Υποθέτω
ότι υπάρχουν πολλά κορίτσια
εκεί έξω που έχουν παρόμοιες
απορίες με τη δική σας.
Παρακαλώ επιτρέψτε μου να
αναλύσω την κατάστασή σας ως
επαγγελματίας επενδυτής.
Το ετήσιο εισόδημά μου είναι
πάνω από 500.000 δολάρια και
ικανοποιεί τις ανάγκες σας, έτσι
πιστεύω ότι δεν χάνω τον χρόνο
μου εδώ.
Ως άνθρωπος των επιχειρήσεων,

Βάλτε στην άκρη τις
λεπτομέρειες, αυτό που
προσπαθούμε να κάνουμε εδώ
είναι μια ανταλλαγή «ομορφιάς»
και «χρήματος»: Το πρόσωπο Α
παρέχει την ομορφιά και το Β
πληρώνει γι ‘αυτήν, τόσο απλά.
Ωστόσο, υπάρχει ένα σοβαρό
πρόβλημα εδώ. Η ομορφιά
σας θα εξασθενίσει κάποτε,
ενώ τα χρήματα μου δεν θα
εξαφανιστούν (τουλάχιστον όχι
χωρίς κάποιο σοβαρό λόγο).
Λογικά το εισόδημά μου θα
αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο,
αλλά εσείς δεν θα είστε πιο
όμορφη καθώς τα χρόνια θα
περνούν.
Ως εκ τούτου, από την άποψη
των οικονομικών, εγώ είμαι ένα
περιουσιακό στοιχείο που η αξία
του θα αυξάνεται, ενώ η δική
σας αξία θα φθίνει.
Αν η ομορφιά είναι το μόνο
περιουσιακό στοιχείο σας,
η αξία σας θα είναι πολύ
χειρότερη μετά από 10 χρόνια.
Με τους όρους που
χρησιμοποιούμε στην Wall
Street, σε κάθε διαπραγμάτευση
υπάρχει και η εμπορική αξία.
Αν η εμπορική αξία ενός
περιουσιακού στοιχείου δεν
είναι καλή ιδέα να το κρατήσει
κάποιος για μεγάλο χρονικό
διάστημα. Το ίδιο ισχύει και με
το γάμο που θέλετε να κάνετε.
Καθένας με εισόδημα πάνω
από 500.000 δολάρια ετησίως
δεν είναι ανόητος. Θα βγαίναμε
μαζί σας αλλά δεν θα σας
παντρευόμασταν.
Θα σας συμβούλευα να
εγκαταλείψετε την αναζήτηση
στοιχείων και συμβουλών για
να παντρευτείτε πλούσιο άνδρα.
Και στην τελική, θα μπορούσατε
να γίνετε εσείς η ίδια το άτομο
που κερδίζει τα 500.000 δολάρια
το χρόνο. Είναι πιο πιθανό
από το να βρείτε έναν ηλίθιο
πλούσιο.
Εύχομαι αυτό να σας βοηθήσει.
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Του ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Το οικογενειακό “PIC NIC” του Συλλόγου Μεσσηνίων την Κυριακή
27η Ιουλίου 2014 στο LOCANO BEACH είχε επιτυχία.
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Φόρος ακινήτων: Έχασαν την «μπάλα» Ανακαλύφθηκε
Χριστιανική Εκκλησία
χιλιάδες νοικοκυριά
(Συνέχεια από σελίδα 1)

σε παραλείψεις στη δήλωση
του ορόφου ή του είδους
του κτίσματος, στον ακριβή
εντοπισμό του ακινήτου και
στην αξία γης της περιοχής,
στην ηλικία του επικαρπωτή
κλπ.
Με βάση τις οδηγίες
που έχουν δοθεί από την
ΓΓΔΕ, θα δοθεί χρόνος για
διορθωτικές δηλώσεις Ε9
χωρίς πρόστιμο, εφόσον
η διόρθωση αφορά στον
ΕΝΦΙΑ. Αν λόγω του λάθους
που θα εντοπιστεί στον
ΕΝΦΙΑ, διαπιστωθεί ότι
υπήρχε το ίδιο και πρέπει να
αλλάξει και στις δηλώσεις
Ε9 των ετών 2011-2013, τότε
προκύπτει θέμα επιβολής
προστίμου με τον ΦΑΠ των
ετών αυτών.
Σύμφωνα με παραδείγματα
που επικαλείται το Mega,
διαμέρισμα 90 τ.μ., 17
ετών, 2ου ορόφου στην
Αγ. Βαρβάρα, που πέρσι
επιβαρύνθηκε με Έκτακτο
Τέλος 252 ευρώ, φέτος θα
επιβαρυνθεί με ΕΝΦΙΑ 200
ευρώ.
Διαμέρισμα 120 τ.μ.,
25ετών, 3ου ορόφου
στη Θεσσαλονίκη, που
επιβαρύνθηκε με ΕΕΤΑ 63

ευρώ, φέτος θα επιβαρυνθεί
με ΕΝΦΙΑ 588 ευρώ.
Για ξενοίκιαστο διαμέρισμα
90 τ.μ., 20 ετών, 2ου ορόφου
στη Γλυφάδα, ο ιδιοκτήτης
του πέρσι απαλλάχθηκε από
το ΕΕΤΑ και πλήρωσε μόνο
ΦΑΠ 428 ευρώ ενώ φέτος
θα πληρώσει ΕΝΦΙΑ 1.228
ευρώ.
Για οικόπεδο 500 τ.μ. στο
Καβούρι, ο ιδιοκτήτης του θα
επιβαρυνθεί με ΕΝΦΙΑ 2.000
ευρώ.
Για οικόπεδο 3 στρεμμάτων
και αγροτεμάχιο 20
στρεμμάτων στην Άρτα,
ο ιδιοκτήτης του θα
επιβαρυνθεί με ΕΝΦΙΑ 138
ευρώ.
Για αγροτεμάχιο 100
στρεμμάτων στη Λάρισα, ο
ιδιοκτήτης θα πληρώσει για
πρώτη φορά φόρο 242 ευρώ.
Πηγή: Έχασαν το
λογαριασμό με τον ΕΝΦΙΑ
τα νοικοκυριά | newmoney.
gr http://www.newmoney.
gr/article/60938/ehasanlogariasmo-me-ton-enfia-tanoikokyria#ixzz39GPPLFAW

1000 ετών με
Ελληνικές επιγραφές
στο Νότιο Connecticut
(Συνέχεια από σελίδα 12)

το όνομα “Ιησούς”, και με ένα
βυζαντινό σύμπλεγμα επάνω
τους. Ή βάση τού κηροπήγιου
είναι σε Ελληνικό Δωρικό ρυθμό
!
3) Ένα άλλο σχέδιο από
κύπελλο φέρει τα Βυζαντινά
γράμματα ” ΜΡ” για το
“Μήτηρ” πού αναφέρεται
στην λέξη “Μητέρα”, για την
Θεοτόκο Μαρία.
4) Βρέθηκαν ακόμη 2 εξαιρετικά
εντυπωσιακά βαπτιστήρια, ένα
ορθογώνιο κει ένα σε σχήμα
φλόγας( σύμβολο τού Αγίου
Πνεύματος πού λαμβάνεται στο
βάπτισμα),και με 9 τρύπες για
κεριά. Οκτώ, για την 8η μέρα
μετά την Σταύρωση, πού έχουμε
την Ανάσταση, και ή 9η για την
πασχαλινή λαμπάδα, συμβολική
τού Χριστού.
5) Υπάρχουν επίσης
αναπαραστάσεις με νερά και
ψάρια πού ξεχύνονται στον
Ωκεανό, συμβολικό των νέοβαπτισθέντων Χριστιανών
γνωστών ως “μικρών ψαριών”
πού αναδύονται από τα νερά τής
αιωνίου ζωής, μετά το βάπτισμα.
5) Ένας σκαλιστός θρόνος,
δίπλα στο βαπτιστήριον,είναι
και ό επισκοπικός θρόνος
επιβλέποντος τού επισκόπου στα
τού βαπτίσματος.
Όλα αυτά, ή Εκκλησία και τα
ευρήματα, αποτελούν μια ισχυρή
μαρτυρία γιο την εμφάνιση τής
Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστης
στην Αμερική, πριν ακόμη και
από την επίσημη εύρεσή της
,στα 1492 , από τον Χριστόφορο
Κολόμβο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Hellenic Canadian senior’s Society
of Metropolitan Vancouver
Eίναι μεγάλη μας χαρά και υποχρέωση να ευχαριστήσουμε
όλους τους φίλους και τα μέλη που μας βοήθησαν
στην εκδήλωση της Ελληνικής ημέρας (Greek Day)
στους λουκουμάδες, ιδιαίτερα της κυρίες της Φιλοπτώχου
της εκκλησίας των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου που πάντα
είναι πρόθυμες να μας βοηθούν σε κάθε εκδήλωση.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
Σας ευχαριστούμε θερμά
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Τσούκας

Farewell and Appreciation Dinner
Please join us as we wish
Fr. Kostantinos Tsiolas, Presvytera Antonia and Agapi
Good luck on their new endeavors at St. Demetrios Greek
Orthodox Church, Winnipeg Manitoba
Saints Constantine and Helen G.O. Church
13181 96th Ave, Surrey,
Saturday, August 16 @ 5pm
Dinner
$30.00 per adult
$15.00 per child 3 - 11
Tickets will not be available at the door
for ticket information please contact:
Peter and Eleni Diamantopoulos 604 597 3901 Peter and Betty
Stratidakis 604 583 1537

ΠΕΝΘΗ
TΣΑΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1946-2014
Πέθανε στο Βαανκούβερ στις 30 Μαϊου 2014
ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΕΛΑΣ. Ο Γεώργιος
Τσαπέλας μεγάαλωσε στο Κτσιλάνο, γαπούσε
την μουσική και από 16 χρόνων έπαιζε το
Bass στο Buddha Cabaret, αργότερα έπαιζε
με διάφορες μουσικές μπάντες μέχρι το 2000.
Ασχολήθηκε ως επαγγελματίας μέχρι το 2010,
όπου του παρουσιάαστηκε καρκίνος.
Στην σύζυγό του Λόρη, στο γιό του Νικόλα και στην κόρη του Σάρα
και σε όλους τους συγγενείς ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ WILLIAM (Billy)
1958-2014
Πέθανε στο Βόρειο Βανκούβερ στις 31 Μαϊου
2014 ο BILLY ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ. Το τρισάγιο
έγινε στις 21 Ιουνίου 2014 στο First Memorial
Funeral Services 1505 Lillooet Road, North Vancouver. Στην σύζυγό του Jana στα παιδιά του Curtis and Amanda, ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΚΙΛΛΑΣ ΚΟΣΤΙΕ JAMES
1954-2014
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 12 Ιουνίου 2014
ο ΚΟΣΤΙΕ ΚΙΛΛΑΣ, γιός του Δρ. Κώστα και
της Ελένης Κίλλας. Ευχόμαστε στην μητέρα
του Ελένη, στην κόρη του Eden στις αδελφές
του Penny and Daphne. And his best friend and
partner for life Tomie, θερμά συλλυπητήρια.

ΠΥΡΓΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
1914-2014
Πέθανε σε ηλικία 100 χρόνων στις 2
Ιουλίου 2014, η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΥΡΓΟΣ.
Είχε γεννηθεί στην Αγγλία και πήρε το ΒΑ
δίπλωμα Γαλλικών στο Λονδίνο το 1940. Το
1950 παντρεύτηκε τον Νικόλαο Πύργο στην
Ελλάδα και μετανάστευσαν στο Βανκούβερ
Καναδά. Δίδαξε Γαλλικά στο σχολείο Crofton House School for Girls.

Cretan Association
of BC
Board of Directors 2014-2015
Below are the newly elected
Board of Directors for 20142015 for the Cretan Association
of BC
Kallergis, Iraklis President
hkallergis@shaw.ca Karapidakis, Effie Vice President
ekarapidakis@gmail.com
Katsanikakis, Niko 2nd
Vice President kaliviane@hotmail.com
Papoutsakis, Niko Secretary
minotavro@hotmail.com
Katsamakis, Christina Treasurer ckatsamakis@gmail.com
Vranakis, George Deputy Treasurer gvranakis1@gmail.com
Board Member
Antonopoulos, Athena
Atsalakis, Terpsi
Fasoulakis, Manolis
Hatsispiru, Geore
Katsamakis, Niko
Katsanikakis, Kyriakos
Kolakis, Niko
Michandas,
Andreas
Michandas, Maria
Schoinoplokakis, Iakovos

Funeral-Director: Tony Hicks
Manager-Director: Norman Yates
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ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ!

H Ελληνική Ομάδα στο Μουντιάλ της Βραζιλίας 2014

ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ

ΚΡΕΑΤΑ
ÊÅÁÔÁ-ÐÏÕËÅÑÉÊÁ
ÖÑÅÓÊÁ & ÊÁÔÅØÕÃÌÅÍÁ
ÄÉÁÈÅÔÏÕÌÅ ÏËÁ TA ÅÉÄÇ ÄÉÁÔÑÏÖÇÓ

Ðñïìçèåõôáß:
Îåíïäï÷åßùí êáé Åóôéáôïñßùí
Tel: Bus. 604-515-7222, Fax: 604-515-7701
Res:604-525-4957,
Cell: 604-240-0403
6616 BERESFORD STREET, BURNABY, B.C.

Η Γερμανική Ομάδα Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του 2014

