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΄Ακουσον άκουσον!
Απανταχού Έλληνες Ομογενείς.

Επαναφορά των Ελληνικών
Σπουδών στο Πανεπιστήμιο
του Τορόντο

Η ζωή έχει και πολλές εκπλήξεις και πολλά σκαμπανεβάσματα. Είναι όμως και κάποια πράγματα
που όταν τ’ ακούς, δεν πιστεύεις ούτε στ’ αυτιά σου ούτε σ’ αυτόν που τα λέει. Στο μικρό μου σπιτάκι
στο χωριό Πλατάνια Ρόδου, από την πρώτη ημέρα που το πήρα κυματίζει καθημερινά η Ελληνική
Σημαία σ΄ένα κοντάρι στην είσοδο του σπιτιού. Φέτος η σημαία έχει ξεθωριάσει και έλεγα στον
γείτονά μου Μανώλη, ότι είναι καιρός να την αλλάξω. Και για να είμαι ειλικρινείς εξέφρασα και τον
πόθο μου αν ήταν δυνατόν να οργανώσουμε μια επιτροπή για να συστήσουμε όλα τα σπίτια στο νησί
να υψώνουν την σημαία στα σπίτια τους.
Καί τι λέτε ότι μου απάντησε ο γείτονάς μου. Ά...! Μου λέει δεν το γνωρίζεις; Aπαγορεύεται
ανάρτηση της Ελληνικής Σημαίας στο σπίτι σου εκτός από μερικές εξαιρέσεις. Έμεινα άναυδος
και του είπα θα κοιτάξω στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ. Πήγα αμέσως στα κομπιούτερ και παρακαλώ διαβάστε
παρακάτω το τί βρήκα.
Κώστας Καρατσίκης

Απαγόρευση ανάρτησης της Ελληνικής Σημαίας στις οικίες!
Απαγόρευση ανάρτησης της Ελληνικής Σημαίας στις οικίες, φαίνεται ότι ενεργοποιείται βάσει
μιας παλιάς διάταξης που
είχε ψηφιστεί στον απόηχο
της “αποκατάστασης της
δημοκρατίας” το 1978.
Με αφορμή την πρόσφατη
απαγόρευση Ελληνίδας να
φωτογραφηθεί με την Ελληνική
Σημαία στη Ακρόπολη και
την ενημέρωσή μας ότι αυτό
απαγορεύεται από σχετικό
νόμο είπαμε να δούμε αν η
απαγόρευση σταματά εκεί.
Και όμως, μετά λύπης
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
απαγόρευση ανάρτησης της
Ελληνικής Σημαίας και στις
οικίες μας.
Πιο συγκεκριμένα με τον
νόμο 851/1978 Αρ.2 παρ. 2α
βλέπουμε ότι η Εθνική Σημαία
δύναται να επαίρεται:
Κατά την διάρκειαν Εθνικού ή
Δημοσίου Πένθους υπό ιδιωτών
εις οικείας, καταστήματα,
γραφεία, επιχειρήσεις και
λοιπούς χώρους ασκήσεως
επαγγέλματος, κατόπιν
αποφάσεως του Υπουργού των
Εσωτερικών.
Στην παράγραφο ένα του ιδίου
άρθρου βλέπουμε ότι βάση
νόμου η Σημαία παραμένει

Στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Τορόντο υπογράφηκε η
συμφωνία, για την επανίδρυση του Προγράμματος Ελληνικών
Σπουδών, στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Το πρόγραμμα
αποκαλείται «Ελληνικές Σπουδές» και ανήκει στο Κέντρο
Ευρωπαϊκών, Ρωσικών και Ευρωασιατικών Σπουδών της Σχολής
Μunk, του Πανεπιστημίου του Τορόντο. Η δωρεά από το Ίδρυμα
Ελληνικής Κληρονομιάς ανέρχεται σε 180.000 δολάρια, για τα τρία
πρώτα χρόνια, με στόχο να συγκεντρωθούν 2 εκ. δολάρια μέσα στα
επόμενα δέκα χρόνια.
Οι Ελληνικές Σπουδές θα ξεκινήσουν από τον Σεπτέμβριο 2014 και
θα καλύψουν :

καθ’ εκάστην ογδόης πρωινής
μέχρι της δύσεως του ηλίου σε
κυβερνητικά κτήρια, δημόσιες
υπηρεσίες, εκπαιδευτήρια και
μονάδες στρατού.
Το άρθρο 3 τέλος αναφέρει για
το υποχρεωτικό της ανάρτησης
της Ελληνικής Σημαίας σε
δημόσια ή μη κτήρια κατά τας
δημόσιας εορτάς και κατά τας
επισήμους τελετάς.
Από τα παραπάνω λοιπόν
συμπεραίνουμε ότι ένας πολίτης
που θέλει να έχει σε ιστό στο
μπαλκόνι του την Ελληνική
Σημαία δε μπορεί γιατί αυτό
βάση νόμου επιτρέπεται μόνο σε
εθνικές εορτές σε εθνικό πένθος
και σε επίσημες τελετές τις
οποίες εκτάκτως αποφασίζει η

Κυβέρνηση.
Βέβαια υπάρχουν και οι ποινικές
κυρώσεις για τους παραβάτες
οι οποίες είναι, κράτηση μέχρι
δύο μηνών, ή προστίμου ή και
τα δύο προηγούμενα. Απορούμε
βέβαια που τόσο καιρό δεν
τον έχουν διυλίσει κάποιοι
ανθέλληνες τον νόμο αυτόν για
να κάνουν καταγγελίες σε όσους
Έλληνες έχουν στο μπαλκόνι
τους την Ελληνική Σημαία.
agioritikovima.gr
Στα δικά μας σπίτια οι σημαίες
κυματίζουν και θα κυματίζουν
μέχρι να μας σκεπάσουν με
αυτές στην τελευταία μας
κατοικία. Κι όποιος θέλει, ας
έρθει να τις κατεβάσει... είπε
ο γείτονάς μου.

- Ελληνική Γλώσσα
- Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική
- Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η γεωπολιτική της θέση
- Υποτροφίες σε 10 φοιτητές των Ελληνικών Σπουδών και
εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ελλάδα
- Πρόσκληση ετησίως σε ένα πανεπιστημιακό ομιλητή κύρους
από την Ελλάδα για διάλεξη
Ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν πέντε χρόνια, από το
Προεδρείο του Συλλόγου των Ελλήνων Φοιτητών του Πανεπιστημίου
του Τορόντο σε συνεργασία με το Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο
Τορόντο, Δημήτρη Αζεμόπουλο.
Στις συνομιλίες με το Πανεπιστήμιο του Τορόντο πρωταγωνιστικό
ρόλο έπαιξε το Ίδρυμα Ελληνικής Κληρονομιάς ( Hellenic Heritage
Foundation ) το οποίο σε στενότατη συνεργασία με το Προξενείο
αποτέλεσε τον συνομιλητή του Πανεπιστημίου προκειμένου να
βρεθούν και να καταβληθούν όχι μόνο οι οικονομικοί πόροι για να
υλοποιηθεί αυτό όνειρο της Ελληνικής παροικίας αλλά και για να
έχει βιωσιμότητα το πρόγραμμα διδασκαλίας σε βάθος χρόνου.
Στην υπογραφή της συμφωνίας στο Ελληνικό Προξενείο για την
επανίδρυση του προγράμματος
Ελληνικών
Σπουδών
στο
Πανεπιστήμιο του Τορόντο,
παρευρέθηκαν ο πρόεδρος
του
Ιδρύματος
Ελληνικής
Κληρονομιάς, Γιώργος Ράιος,
ο πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας Τορόντο, Αντώνης
Αρτεμάκης, ο πρόεδρος της
Πανμακεδονικής
Ένωσης
Δημήτρης Καράς , ο πρόεδρος
των
Ελλήνων
Φοιτητών
Κώστας Κατσανέβας καθώς
και εκπρόσωποι της ΑΧΕΠΑ
και άλλων οργανισμών της
ελληνικής ομογένειας.
Εκ μέρους της ηγεσίας του
Πανεπιστημίου του Τορόντο
παρέστησαν οι καθηγητές Robert Austin ,Randall Hansen και
Jacob Wesolows

Άνω: O Kων/νος Γιαννακλής
χορεύει τον “Μηχανικό” στην
εκδήλωση:”Τερψιχόρη εν χορώ”

(Βλέπετε σελίδα 13)
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Το νέο κυβερνητικό σχήμα:

Υπουργείο Τουρισμού
Υπουργός: Όλγα Κεφαλογιάννη

Πρωθυπουργός
Αντώνης Σαμαράς

Υπουργείο Ναυτιλίας
Υπουργός: Μιλτιάδης
Βαρβτσιώτης

Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργός: Ευάγγελος Βενιζέλος
(αντιπρόεδρος της κυβέρνησης)
Υφυπουργός: Δημήτρης
Κούρκουλας
Υφυπουργός: Άκης
Γεροντόπουλος
Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργός: Γκίκας Χαρδούβελης
Αναπληρωτής υπουργός:
Χρήστος Σταϊκούρας
Υφυπουργός: Γιώργος
Μαυραγάνης
Υπουργείο Άμυνας
Υπουργός: Δημήτρης
Αβραμόπουλος
Αναπληρώτρια υπουργός: Φώφη
Γεννηματά
Υφυπουργός Γ.Λαμπρόπουλος
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργός: Αργ.Ντινόπουλος
Υφυπουργός: Θεόφιλος
Λεονταρίδης
Υφυπουργός: Γ.Ντόλιος
Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Υπουργός: Κυριάκος
Μητσοτάκης
Υφυπουργός: Εύη
Χριστοφιλοπούλου
Υπουργείο Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας
Υπουργός: Νίκος Δένδιας
Υφυπουργός:
Οδ.Κωνσταντινόπουλος
Υφυπουργός: Γεράσιμος
Γιακουμάτος
Υφυπουργός: Νότης Μηταράκης
Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων
Υπουργός: Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης
Υφυπουργός: Μιχάλης
Παπαδόπουλος

Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων
Υπουργός: Ανδρέας Λοβέρδος
Υφυπουργός:
Αλ.Δερμετζόπουλος
Υφυπουργός: Κ.Κουκοδήμος

ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ

Υπουργείο ΜακεδονίαςΘράκης
Υπουργός: Γιώργος Ορφανός

Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού
Υπουργός: Κ.Τασούλας
Υφυπουργός: Αντζελα Γκερέκου
Υφυπουργός Αθλητισμού:
Γιάννης Αδριανός

............ 9.1.1
ÊáëçìÝñá ÆùÞ

ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ

Υπουργός Επικρατείας
Δημήτρης Σταμάτης

....... 9.1.1

ÐÑÙÔÅÓ ÂÏÇÈÅÉÅÓ ..... 9.1.1

Κυβερνητικός εκπρόσωπος
Σοφία Βούλτεψη

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

Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής
Υπουργός: Γιάννης Μανιάτης
Αναπληρωτής υπουργός:
Ν.Ταγαράς
Υφυπουργός: Ασημάκης
Παπαγεωργίου

Η μόδα σε
ρυθμούς...
Μουντιάλ

Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας
Υπουργός: Γ.Βρούτσης
Υφυπουργός: Βασίλης
Κεγκέρογλου
Yφυπουργός: Γ.Πλακιωτάκης
Υφυπουργός: Αντ.Μπέζας

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

Το brand Elizabeth and James των
αδερφών Όλσεν κυκλοφορεί μια
κολεξιόν αφιερωμένη στο Παγκόσμιο
Κύπελλο Ποδοσφαίρου, που μόλις
ξεκίνησε.

4. Greek Senior Citizens Society : 604-737-8070
5. Hellenic Canadian Senior’s Society of Metropolitan
Vancouver : 604-568-3994
The OPINION=ÃÍÙÌÇ, Welcomes letters to
Editor. However the opinions expressed are not
necesserily those of the Editor.

Υπουργείο Υγείας
Υπουργός: Μάκης Βορίδης
Υφυπουργός: Κ.Παπακώστα
Αναπληρωτής υπουργός:
Λ.Γρηγοράκος

Letters must include name, address, and day time
telephone number for verification.
Ο παλμός των ημερών χτυπά στα
γήπεδα της Βραζιλίας. Ο κόσμος
της μόδας φυσικά δεν θα μπορούσε
να μείνει αδιάφορος μπροστά στο
μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της
χρονιάς.

Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υπουργός: Γ.Καρασμάνης
Αναπληρωτής υπουργός:
Π.Κουκουλόπουλος
Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
Υπουργός: Χαράλαμπος
Αθανασίου
Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη
Υπουργός: Βασίλης Κικίλιας

Το διάσημο brand Elizabeth and
James εμπνεύστηκε από τις σημαίες
των χωρών που δίνουν το παρών
στη διοργάνωση και δημιούργησε
T-shirts σε αντίστοιχα χρώματα.
Συνδυάζονται με καυτά σορτς ή
μίνι φούστες και σαγιονάρες, όπως
ακριβώς τα φορούν και τα κορίτσια
στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

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

Η Lotus «μπαίνει» στους 2 τροχούς
Η Lotus μετά από δύο χρόνια βελτιώσεων παρουσίασε για πρώτη
φορά το δίτροχο πρωτότυπο Lotus C-01.
O σχεδιαστής της Bugatti, Daniel Simon υπογράφει και το νέο
πρότζεκτ της Lotus.
Τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι ατσάλι και τιτάνιο και η
1200cc μηχανή βγάζει 200 ίππους.

Ανακαλύψτε τα στο www.shopbop.
com

Ã. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ:
“Ç ÁËËÁÆÏÕÌÅ Ç ÂÏÕËÉÁÆÏÕÌÅ”

«Ç ðñáãìáôéêÞ êõâÝñíçóç äåí åßíáé
óôçí ÁèÞíá. Åßíáé óôéò ÂñõîÝëëåò».
ÁëÝêïò ÁëáâÜíïò
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Κατέσχεσαν 1 τόνο ηρωίνη σε
βίλα στη Φιλοθέη και σε αποθήκη
στο Κορωπί
Απολογούνται την προσεχή εβδομάδα οι έντεκα συνολικά συλληφθέντες
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 13/06/2014
Πηγή: TO BHMA Βυθούλκας Διονύσης

συλληφθέντες, που φέρονται να
εμπλέκονται στην υπόθεση με
τη μεγάλη ποσότητα ηρωίνης,
άνω τους ενός τόνου, που
εντοπίστηκε σε δύο αποθήκες σε
Κορωπί και Φιλοθέη.
Πρόκειται για έξι Έλληνες, εκ
των οποίων και ένας ανήλικος,
οι οποίοι θα απολογηθούν την
Τρίτη και για πέντε Τούρκους
υπηκόους, που θα απολογηθούν
την Τετάρτη.
Οι 11 συλληφθέντες αφού
πήραν προθεσμία από την
εισαγγελία, οδηγήθηκαν κάτω
από αυστηρά μέτρα ασφαλείας
στα κρατητήρια του Κεντρικού
Λιμεναρχείου Πειραιά.
Στους συλληφθέντες,
απαγγέλθηκαν κατηγορίες
για παράβαση του νόμου
περί ναρκωτικών, σύσταση
εγκληματικής οργάνωσης,
σε ότι αφορά τη διάπραξη
κακουργημάτων διακίνησης
ναρκωτικών, διεύθυνση
εγκληματικής οργάνωσης,
επιμέρους διακίνησης
ναρκωτικών κατά συναυτουργία,
με την έννοια δηλαδή ότι
υπάρχει ξεχωριστή κατηγορία
για εισαγωγή, για αποθήκευση
για κατοχή και για μεταφορά

Ποσότητα-ρεκόρ ηρωίνης,

όπως αναφέρεται σε
ανακοίνωση του Λιμενικού,
κατασχέθηκε σε μεγάλη
επιχείρηση με στη συμβολή
υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., του
ΣΔΟΕ και της αμερικανικής
DEA. Στα 1.133,420 κιλά
ανέρχεται η ποσότητα που
κατασχέθηκε στην Αττική
η αξία της οποίας εκτιμάται
στα 30 εκατομμύρια ευρώ.
Οι συλληφθέντες ανέρχονται
στους 11 -αξιοσημείωτο είναι
ότι ανάμεσά τους βρίσκεται
ένας 15χρονος- οι οποίοι λίγο
μετά τις 5:00 το απόγευμα της
Παρασκευής οδηγήθηκαν στον
εισαγγελέα.
Κατόπιν συντονισμένης
επιχείρησης, με αξιοποίηση
πληροφοριών και πολύωρη
παρακολούθηση, διαπιστώθηκε
η μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων
ηρωίνης σε αποθήκη στην
περιοχή Κορωπίου, όπου
συσκευαζόταν σε σάκους
μαρμαρόσκονης, προκειμένου
να διακινηθούν παράνομα με
φορτηγά οχήματα τόσο στον
ελλαδικό χώρο όσο και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Ειδικότερα, ύστερα από έρευνα
που διεξήχθη στη συγκεκριμένη
αποθήκη καθώς και σε ύποπτες
οικίες των βορείων προαστίων,
συνελήφθησαν συνολικά 11
άτομα, εκ των οποίων πέντε
αλλοδαποί, πέντε ημεδαποί και
ένας ανήλικος ημεδαπός.
Κατά πληροφορίες, οι λιμενικοί
παρακολουθούσαν επίσης μια
βίλα στη Φιλοθέη στο πλαίσιο
διερεύνησης της υπόθεσης
καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι
εκεί υπήρχαν ναρκωτικά.
Αρχικά αντιλήφθηκαν βράδυ
της Πέμπτης δύο οχήματα να
εξέρχονται από τη βίλα. Τα

ακολούθησαν και διαπιστώθηκε
ότι είχαν ως προορισμό
την αποθήκη στο Κορωπί.
Τότε αποφασίστηκε να γίνει
επέμβαση και βρέθηκαν
ναρκωτικά στα αυτοκίνητα και
την αποθήκη.
Στη συνέχεια έγινε επιχείρηση
στη βίλα όπου συνελήφθη ο
εφοπλιστής ιδιοκτήτης της
(φερόταν ως άνεργος), η πρώην
σύζυγός του και ο 15χρονος
γιος τους. Μέσα στην πολυτελή
κατοικία βρέθηκαν περίπου 500
κιλά ηρωίνης.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν
στελέχη της Διοίκησης
Ασφάλειας, του γραφείου
Πληροφοριών και του
Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών
ΛΣ-ΕΛΑΚΤ του Κεντρικού
Λιμεναρχείου Πειραιά, στελέχη
της Μονάδας Υποβρυχίων
Αποστολών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ,
υπηρεσιακοί σκύλοι ανίχνευσης
ναρκωτικών ουσιών (Κ-9)
ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, καθώς και η
επιχειρησιακή ομάδα της
Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών
και Λαθρεμπορίου του ΥΝΑ/
ΑΛΣ - ΕΛΑΚΤ, σε συνεργασία
με στελέχη της Υποδιεύθυνσης
Δίωξης Ναρκωτικών του
αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας, του ομοσπονδιακού
γραφείου στην Αθήνα της
αμερικανικής Υπηρεσίας
Δίωξης Ναρκωτικών (DEA)
και του ΣΔΟΕ Αττικής / Τμήμα
Ναρκωτικών και Όπλων.
Κατά τη διάρκεια της
επιχείρησης εντοπίστηκαν και
κατασχέθηκε επίσης ποσότητα
κοκαΐνης, συνολικού βάρους
5,1gr.
Επιπλέον, κατασχέθηκαν
έξι πολυτελή ΙΧΕ οχήματα
τα οποία εμπλέκονται στην
παράνομη μεταφορά των

προαναφερθέντων ναρκωτικών
ουσιών, ένα πιστόλι με μία
γεμιστήρα που περιείχε εννέα
φυσίγγια, το χρηματικό ποσό
των 6.235 ευρώ και λοιπά
αντικείμενα.
Προανάκριση, κατά την
αυτόφωρη διαδικασία,
διενεργείται από το Κεντρικό
Λιμεναρχείο Πειραιά, ενώ οι
κατηγορούμενοι πρόκειται
να προσαχθούν ενώπιον του
εισαγγελέα Πρωτοδικών
Πειραιά. Οι έρευνες για την
υπόθεση συνεχίζονται.
Για την υπόθεση δήλωσε
σχετικά ο υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου κ. Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης: «Εκφράζω τα
θερμά μου συγχαρητήρια στους
άνδρες και τις γυναίκες του
Λιμενικού Σώματος για την
απόλυτα επιτυχή σημερινή
επιχείρηση, που είχε ως
αποτέλεσμα τον εντοπισμό και
κατάσχεση της μεγαλύτερης
ποσότητας ηρωίνης που
έχει εντοπισθεί στη στεριά
μέχρι σήμερα, καθώς και την
εξάρθρωση ενός οργανωμένου
κυκλώματος διακίνησης
ναρκωτικών. Θέλω να συγχαρώ,
επίσης, τις συναρμόδιες αρχές
της Ελληνικής Αστυνομίας,
της αμερικανικής Υπηρεσίας
Δίωξης Ναρκωτικών (DEA),
και του ΣΔΟΕ Αττικής για το
άριστο επίπεδο συνεργασίας.Τα
στελέχη του Λιμενικού Σώματος
εργάζονται καθημερινά με
ζήλο και αυταπάρνηση και θα
συνεχίσουν να το κάνουν για την
ασφάλεια όλων των πολιτών».
Την επόμενη εβδομάδα
απολογούνται οι 11
Προθεσμία για να απολογηθούν
την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη,
σε δύο ομάδες, έλαβαν οι 11

ναρκωτικών ουσιών και για
παράνομη κατοχή οπλισμού.
Σύμφωνα με πληροφορίες,
μεταξύ των εμπλεκομένων,
βρίσκεται και Έλληνας
εφοπλιστής που φέρεται
να είναι κάτοχος τεσσάρων
δεξαμενόπλοιων στο Ντουμπάι,
η πρώην σύζυγός του και ο γιος
του.
Οι συνήγοροι υπεράσπισης
των έξι Ελλήνων, Σάκης
Κεχαγιόγλου και Απόστολος
Καραγιάννης, μιλώντας στο
ΑΠΕ δεν θέλησαν να προβούν
σε δηλώσεις, τονίζοντας ότι
αυτή τη στιγμή ενημερώνονται
για τη δικογραφία.
Οι «ράμπο» της Δίωξης
Ναρκωτικών εκτιμούν ότι η
ηρωίνη ερχόταν από χώρα
της Μέσης Ανατολής μέσω
Τουρκίας με διάφορους τρόπους
και η αξία της ποσότητας
που κατασχέθηκε συνολικού
μικτού βάρους 1.133,420
κιλών ανέρχεται περίπου σε 30
εκατομμύρια ευρώ.
Στελέχη της Δίωξης αναφέρουν
επίσης ότι αν η συγκεκριμένη
ποσότητα ηρωίνης νοθευόταν
δεν αποκλείεται τα κέρδη να
εξαπλασιάζονταν.

Οι Έλληνες
σταμάτησαν να
τρώνε ψωμί
Ισχυρό πλήγμα έχει δεχτεί ο κλάδος τόσο της βιοτεχνικής,
όσο και της βιομηχανικής αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής
από την παρατεταμένη κρίση. Σύμφωνα με σχετική μελέτη
της Infobank Hellas-tat Α.Ε. οι καταναλωτές εν μέσω
ύφεσης περιορίζουν τις δαπάνες ακόμα και είδη πρώτης
ανάγκης όπως το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα.
Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη για λογαριασμό της
Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος από την εταιρεία
MARC A.E., το 2012 το 1/5 των καταναλωτών μείωσε
την κατανάλωση ψωμιού, με αποτέλεσμα περίπου 9
στους 10 φούρνους να σημειώσουν κάμψη εσόδων, με τη
μέση μείωση ανά φούρνο να διαμορφώνεται σε 36,7%.
Η υποχώρηση προέρχεται κυρίως από τα προϊόντα
ζαχαροπλαστικής και τα αρτοσκευάσματα, ενώ η μείωση
της κατανάλωσης ψωμιού είναι μικρότερη.
Η εφαρμογή του Ν. 4072/2012 επέτρεψε στα super market την παραγωγή και πώληση προϊόντων μέσω της
μεθόδου bake off. Η μεταρρύθμιση αυτή επέτρεψε στις
αρτοβιομηχανίες και τις αλυσίδες του λιανεμπορίου να
υλοποιήσουν επενδύσεις ανάπτυξης ανάλογων προϊόντων
και εγκαταστάσεων αντίστοιχα, καταρτίζοντας μεταξύ
τους συνεργασίες. Ωστόσο, η μετάβαση της αγοράς στο
νέο αυτό πρότυπο συνεπάγεται σημαντικές ανταγωνιστικές
πιέσεις στους συνοικιακούς φούρνους.
Σύμφωνα με τον κ. Χρυσόστομο Κάτση, Διευθύνων
Σύμβουλο της Infobank Hellastat, «Η υποχώρηση της
κατανάλωσης έχει οδηγήσει τις μεγάλες βιομηχανίες του
κλάδου σε ανταγωνισμό τιμών και προσφορών, καθώς
και εισαγωγής νέων προϊόντων. Η τιμολόγηση αποτελεί
πλέον σημαντική συνισταμένη ανταγωνισμού απέναντι
στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, η διείσδυση των οποίων
διαρκώς ενισχύεται λόγω των χαμηλότερων τιμών τους».
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Έλληνες ομογενείς έφτιαξαν πρωτοποριακό
αναψυκτικό από ελαιόλαδο
Το Olive Water, ένα νέο, πολλά
υποσχόμενο, αναψυκτικό από
ελαιόλαδο
δημιούργησαν
Έλληνες ομογενείς στις Η.Π.Α.
Οι Ελληνοαμερικανοί Γιάννης
και Θανάσης
Ανδριανός
υπόσχονται ότι το αναψυκτικό
προσφέρει όλα τα οφέλη του
ελαιόλαδου χωρίς το λίπος.
Τα δύο αδέρφια παρατήρησαν ότι
οι Αμερικανοί δεν καταναλώνουν
αρκετό ελαιόλαδο.
«Κανείς εδώ στην Αμερική δεν
έχει αντιληφθεί την διατροφική
αξία του ελαιόλαδου, από την
άλλη οι Αμερικανοί πίνουν πολλά
αναψυκτικά. Προσπαθήσαμε να
συνδυάσει τα δύο αυτά στοιχεί και έτσι γεννήθηκε με Olive Water», λέει ο Γιάννης. ο οποίος γεννήθηκε
στο Λος Άντζελες, αλλά και οι δύο γονείς του κατάγονται από την Ελλάδα.

Αφιέρωμα του CNN
σε τέσσερις Έλληνες
που πέτυχαν παρά τη
κρίση
Αφιέρωμα στις προσωπικές ιστορίες τεσσάρων νέων ανθρώπων
από την Ελλάδα που κατάφεραν παρά την κρίση που βιώνει
η χώρα, να πετύχουν έκανε το αμερικανικό δίκτυο CNN,
επιχειρώντας να σκιαγραφήσει αυτούς που πέτυχαν «επειδή δεν
είχαν να χάσουν κάτι».

Τα διατροφικά οφέλη του αναψυκτικού είναι πολύ παρόμοια με το ελαιόλαδο σύμφωνα με τον εφευρέτη
του. «Είναι εξαιρετικά καλό για το καρδιαγγειακό σύστημα, είναι αντι-φλεγμονώδες, και επίσης είναι
καλό για το δέρμα, τα μαλλιά και τα νύχια« δηλώνει Γιάννης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που
δίνει στο Greek Reporter.
Το προϊόν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Natural Products Expo West. «Οι άνθρωποι είναι
επιφυλακτικοί στην αρχή, αλλά όταν το δοκιμάσουν νιώθουν μια ευχάριστη έκπληξη.
Το πρώτο Olive Water διατίθεται με άρωμα τζίντζερ και λάιμ αλλά η εταιρεία σκοπεύει να προσθέσει
και άλλες γεύσεις στο άμεσο μέλλον.
«Κάθε μπουκάλι του Olive Water έχει την ίδια διατροφική αξία με 1/4 του μπουκαλιού έξτρα παρθένου
ελαιόλαδου, χωρίς τις θερμίδες, το λίπος και τη γεύση» λέει ο νεαρός ορκωτός λογιστής που μετατράπηκε
σε έναν πολλά υποσχόμενο επιχειρηματία»

Αυστραλία: Ελληνόπουλο γεννήθηκε
μόλις 395 γραμμάρια και επέζησε
«Επιστημονικό θαύμα»
χαρακτηρίζουν Αυστραλοί
επιστήμονες το γεγονός ότι ένα
Ελληνόπουλο που γεννήθηκε
πρόωρα βρίσκεται σήμερα στη
ζωή και είναι το μικρότερο
μωρό που γεννήθηκε και
επέζησε στη Βικτόρια.

Κόκα-Κόλα! Μόλις 395 γραμμάρια.

Η περίπτωση του Γιάννη
Μεταξιώτη έγινε πρωτοσέλιδο
θέμα στην εφημερίδα Herald
Sun. Το μικρό ελληνόπουλο
γεννήθηκε μόλις 26 εβδομάδων
στη Μελβούρνη και είχε ύψος
όσο ένα στυλό και βάρος
λιγότερο από ένα κουτάκι

Το παιδί γεννήθηκε με εξωσωματική. Η μητέρα του Πόλα είχε κάνει τρεις αποβολές και 15
αποτυχημένες εξωσωματικές. Η 16η, με την οποία έφερε στη ζωή τον Γιαννάκη, θα ήταν και
η τελευταία.

Πρόκειται για τα αδέρφια Θωμά και Γιώργο Δουζή,
που ξεκίνησαν την εταιρεία Ergon επικεντρώνοντας το
επιχειρηματικό τους στόχαστρο στις ελιές. Όπως αναφέρει το
αφιέρωμα, κατάφεραν να βρουν την καλύτερη πρώτη ύλη στο
Κολυμβάρι στη δυτική Κρήτη, με το επόμενο βήμα τους να είναι
το μέλι επιλέγοντας ως «όχημα» τον τίτλο “Bee’s project”.
Η Ergon η οποία έκανε τα πρώτα της βήματα στην εποχή της
ευημερίας του 2004, είχε καταφέρει να τοποθετηθεί στην
αγορά διαθέτοντας εκτός από ελιές και μέλι, ψάρι σε κονσέρβα,
φασόλια, μανιτάρια και λευκές τρούφες.
Ωστόσο η ανάπτυξη ήρθε μέσα στις μέρες της κρίσης και
πλέον η επιχείρηση έφτασε να έχει 150 υπαλλήλους και επτά
καταστήματα στην Ελλάδα, ένα στο Λονδίνο με το επόμενο
βήμα τους να είναι οι Βρυξέλλες.
Η επόμενη εταιρία η οποία αναφέρεται στο αφιέρωμα, είναι
η εταιρεία Reload που βοηθάει τους Έλληνες μεταπράτες να
βρίσκουν καλύτερες ευκαιρίες στην αγορά.
Το τελευταίο παράδειγμα είναι η εταιρία Customedialabs του
Μάνοςυ Σηφάκη, ο οποίος ξεκίνησε την εταιρεία του στον
ελεύθερο χρόνο του την εποχή που ήταν φαντάρος το 2008.
Πλέον η εταιρεία που δραστηριοποιείται στο multimedia
marketing, έχει γραφεία σε δύο ηπείρους και συνεργάζεται με
εταιρείες-μεγαθήρια όπως η Johnson & Johnson, η ING και η
Exxon Mobile.

τόσο των Άγγλων όσο και των
Σκωτσέζων, καθώς πρόκειται για
μια αντίστοιχη περίπτωση μάχης
«Δαβίδ εναντίον Γολιάθ».
Για τους Σκωτσέζους μάλιστα μια
ενδεχόμενη σφαγή της Ένατης
Λεγεώνας αποτελεί μια ακόμα
σελίδα θριάμβου στην ιστορία
τους για την απόκτηση εθνικής

Η μυστηριώδης εξαφάνιση
της Ένατης λεγεώνας

ταυτότητας, ακόμα και ως
συνέχεια της παράδοσης
του Braveheart, μιας δηλαδή
ιστορίας αντίστασης και
μάχης για την ελευθερία κατά
ενός πανίσχυρου εχθρού.

απώλεια της Ένατης λεγεώνας
ήταν
ένα
πραγματικά...
καταστροφικό
γεγονός.
Η
είδηση συγκαλύπτεται από τον
Αδριανό για τη διασφάλιση της
αυτοκρατορίας.

Σύμφωνα με τον καθηγητή,
το τελευταίο ίχνος των
λεγεωνάριων εντοπίζεται στο
York, όπου σε μια ρωμαϊκή
επιγραφή αναγράφεται ότι η
Ένατη Λεγεώνα επισκεύασε
ένα πέτρινο φρούριο, το 108
μ.Χ.

Ένας

από τους πιο διάσημους
γρίφους της ιστορίας
Σχεδόν 2.000 χρόνια πριν, η
επίλεκτη 9η Λεγεώνα χάθηκε
κάπου στα μακρινά σύνορα της
Βρετανίας.
Ο μύθος της 9ης Λεγεώνας
αποτελεί ένα μεγάλο γρίφο για
την ιστορία:
Πώς 5.000 άριστα εκπαιδευμένοι
στρατιώτες έγιναν άφαντοι.
Το ντοκιμαντέρ του History
Channel, αποκαλύπτει πως η

Ένας καθηγητής από το
πανεπιστήμιο του Bournemouth,
ο Miles Russell, δίνει τη δική του
εκδοχή.
Σύμφωνα με αυτόν, οι επίλεκτοι
στρατιώτες έπεσαν θύματα μιας
βάρβαρης ενέδρας.
Μάλιστα, συνδέει την εξέλιξη

της ενέδρας με τη χάραξη των
συνόρων μεταξύ Αγγλίας και
Σκωτίας.
Η Ένατη Λεγεώνα ξεκίνησε το
ταξίδι της προς το βορρά για
να καταπνίξει μια εξέγερση.
Ήταν οι άρτια εκπαιδευμένοι
και εξοπλισμένοι στρατιώτες
εναντίον μιας ομάδας άτακτων
Βρετανών πολεμιστών.
Η άποψη ότι αυτοί οι
κατατρεγμένοι
πολεμιστές
κατάφεραν να εξαφανίσουν
τη λεγεώνα, στήνοντας μια
επιτυχημένη ενέδρα, περνάει
θετικά στο συλλογικό ασυνείδητο

Εκείνη την εποχή, κατά την
οποία αυτοκράτορας της
Ρώμης ήταν ο Αδριανός,
βίαιες εξεγέρσεις ξεσπούσαν
στο έδαφος της Βρετανίας και
κατά τα φαινόμενα η Ένατη

Λεγεώνα έφερε την ευθύνη
για την κατάπνιξη τους.
Μετά την εξαφάνισή της σε
κάποια θανατηφόρα ενέδρα,
ο Αδριανός θορυβήθηκε
από το χαμό του επίλεκτου
σώματος. Αφού επισκέφθηκε
τη Βρετανία, κατάλαβε ότι
μόνο ένα τείχος μπορεί να
εξασφαλίσει τη σταθερότητα
στη νήσο.
Το τείχος του Αδριανού
χτίστηκε για να κρατά
μακριά τους εισβολείς από
τις ρωμαϊκές κτήσεις, καθώς
η εξαφάνιση της λεγεώνας
σήμαινε ότι κανένα άλλο
στρατιωτικό σώμα δεν θα τα
κατάφερνε στις ομιχλώδεις
βόρειες περιοχές.
Η κληρονομιά της Ένατης
Λεγεώνας, λοιπόν, πέραν του
μύθου, είναι και η χάραξη ενός
μόνιμου συνόρου, που διαιρεί
τη Βρετανία και είχε τη δική
του συμβολή στη διαμάχη των
βασιλείων της Αγγλίας και της
Σκωτίας.
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Ποιος είναι ο στρατιώτης Έντυ Λαμπρός που
πήρε λάφυρο τη σβάστικα, αλλά την επομένη
σκοτώθηκε

89χρονος πήδηξε
με αλεξίπτωτο
στη Νορμανδία

Αυτή τη φορά δεν υπήρχε κίνδυνος να τον πυροβολήσει κάποιος
Γερμανός από το έδαφος
Η 70η επέτειος της απόβασης στη Νορμανδία κρύβει την άγνωστη ιστορία των Ελληνοαμερικανών
στρατιωτών που πολέμησαν τον ναζισμό με αυταπάρνηση και θάρρος. Το πρωτοσέλιδο των New
York Times της 8ης Ιουνίου 1944 έκανε τον γύρο του κόσμου και αεπικονίζει μια ομάδα μαχητών
να κρατούν την ναζιστική σημαία με τον αγκυλωτό σταυρό ως λάφυρο. Ο νεαρός που γελά αριστερά
είναι ο Έλληνας
στρατιώτης του
αμερικανικού
στρατού και έγινε
μαζί με τους
συμπολεμιστές του τα
πρόσωπα της ημέρας.
Την επόμενη ημέρα
σκοτώθηκε.
Το
ελληνοαμερικανικό
ίδρυμα της ημέρας
του ΟΧΙ ( oxi day
foundation) τιμά την
μνήμη των Ελλήνων
της ομογένειας που
συμμετείχαν στην
ιστορική μάχη της
6ης Ιουνίου 1944,
γνωστή ως D-Day και
μας θυμίζει τα όνομα
τα τους. Πρόκειται
για τους Νικόλαο
Μπούρα, Έντυ
Λάμπρο και Ευθύμιο
Τσιμικλή. Η ονομασία
«D-Day» είναι η
κωδική ονομασία
της απόβασης
στη Νορμανδία
και αποτελεί την
εκκίνηση της
μεγάλης προσπάθειας
των Συμμάχων να
απελευθερώσουν την ηπειρωτική Ευρώπη από την Γερμανική κατοχή κατά τον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο. Πάνω από 4000 στρατιώτες των συμμαχικών δυνάμεων έχασαν τη ζωή τους στη
μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση όλων των εποχών, στις ακτές της Νορμανδίας στη Γαλλία.
Ο επισμηναγός Νίκος Μπούρας, είχε διαταγή να πετάξει κάτω από τα σύννεφα για να καταφέρει
να εξουδετερώσει τα πυροβολεία των Ναζί. Η επιτυχία αυτού του βομβαρδισμού επέτρεψε στις
επίγειες δυνάμεις στις οποίες συμμετείχαν ο Λάμπρος και ο Τσιμικλής να έχουν τις μικρότερες
δυνατόν απώλειες. Στην κοντινή παραλία Ομάχα οι Αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις δεν πέτυχαν
με ακρίβεια το στόχο τους με αποτέλεσμα οι Σύμμαχοι να έχουν τεράστιες απώλειες ως 2000
νεκρούς. Ο Έντυ Λάμπρος επέζησε σε εκείνη τη μάχη, αλλά έχασε τη ζωή του δύο μέρες μετά την
απόβαση και μόλις μια μέρα αφού δημοσιεύθηκε η παρακάτω φωτογραφία στους New York Times ,
με τη σημαία των Ναζί ως λάφυρο.
Ο Αντυ Μανάτος, πρόεδρος και ιδρυτής του oxi day Foundation:
«Η πολιτική του Χίτλερ που είχε στο στόχαστρο ανθρώπους με πνευματική ή σωματική αναπηρία,
αλλά και μειονότητες που δεν κατάγονταν από την Άρια φυλή, όπως Ρομά, Αφρικανοί ή Εβραίοι
έχει ξεχαστεί σήμερα. Η σημερινή επέτειος είναι μια αφορμή να θυμηθούμε όλοι μας τη θυσία
όλων των Ελληνοαμερικανών ηρώων αλλά και την Ελλάδα που είναι η μοναδική χώρα που
αναγνωρίστηκε από τις τρεις μεγάλες δυνάμεις, την Αμερική, την Αγγλία και τη Ρωσία για την
συμβολή της στη νίκη κατά της Ναζιστικής Γερμανίας.

Λίγο πριν από τα ξημερώματα της 6ης Ιουνίου 1944 ο
Χάτον,μετείχε στο πρώτο κύμα των συμμαχικών στρατευμάτων
που προσγειώθηκαν στο Γαλλικό έδαφος,
Συμβολικά,και σήμερα προσεδαφίστηκε στο ίδιο χωράφι,
μαζί με τους συναδέλφους του της 13ης ταξιαρχίας
αλεξιπτωτιστών,επαναλαμβάνοντας την πτώση που είχε κάνει
πριν από 70 χρόνια, όταν συμμετείχε στην απόβαση των
συμμάχων.
“Στην ηλικία μου η ζωή μπορεί να είναι κάπως βαρετή, για αυτό
πρέπει να δέχεται κανείς κάθε ευκαιρία που του δίνεται για
να αισθανθεί έντονες συγκινήσεις”, εξήγησε ο 89χρονος Τζοκ
Χάτον λίγη ώρα αφότου πήδηξε με αλεξίπτωτο στη Νορμανδία.
Αυτή τη φορά δεν υπήρχε κίνδυνος να τον πυροβολήσει κάποιος
Γερμανός από το έδαφος
Όμως για λόγους ασφαλείας, δεδομένης και της ηλικίας του,
πήδηξε δεμένος με ένα μέλος των “Κόκκινων Διαβόλων”,του
σώματος των Βρετανών αλεξιπτωτιστών.
Ο βετεράνος και ο συνοδός του προσγειώθηκαν ακριβώς
μπροστά στον πρίγκιπα Κάρολο, ο οποίος περίμενε να
ξελαχανιάσει ο 89χρονος για να του σφίξει το χέρι.
Ως επικεφαλής του τάγματος των αλεξιπτωτιστών, ο διάδοχος
του βρετανικού θρόνου προΐσταται των τελετών προς τιμή των
ανθρώπων που συμμετείχαν στο πρώτο κύμα της απόβασης, τη
νύχτα της 5ης προς την 6η Ιουνίου.
Ο Χάτον πήδηξε στο πλαίσιο μιας επίδειξης στην οποία
συμμετείχαν σχεδόν 300 αλεξιπτωτιστές από τη Βρετανία, τις
ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Γαλλία.
Τα αλεξίπτωτα τους έκρυψαν τον ουρανό πάνω από το Ρανβίλ,
το πρώτο χωριό της ηπειρωτικής Γαλλίας που απελευθερώθηκε
από τους Συμμάχους το 1944.
Την ημέρα της απόβασης “ήταν πολύ σκοτεινά, δεν
βλέπαμε πού πηγαίναμε” αφηγήθηκε ο 89χρονους στους
δημοσιογράφους. “Ψιλόβρεχε και το φεγγάρι εμφανίστηκε
ανάμεσα στα σύννεφα, ήταν σαν να μας καλωσορίζει στη
Γαλλία””, πρόσθεσε.
Όπως και οι συνάδελφοί του, ο Χάτον ήταν φορτωμένος με
ένα σακίδιο βάρους 20 κιλών, κρεμασμένο από τα πόδια του
και έπρεπε, μέσα στο σκοτάδι, να φροντίσει να αποφύγει να
προσγειωθεί πάνω στους πασσάλους που ήταν στημένοι στα
χωράφια.
Ο βετεράνος, που μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο υπηρέτησε
για άλλα 40 χρόνια στις ειδικές δυνάμεις της Ροδεσίας (νυν
Ζιμπάμπουε), αρνήθηκε ότι αισθάνθηκε φόβο, τότε ή σήμερα.
“Σε όλη μου τη ζωή, δεν φοβήθηκα ποτέ. Βλέπεις, είμαι ένας
δύστροπος Σκωτσέζος”, είπε.
Μετά την απόβαση, ο Χάτον τραυματίστηκε στις 22 Ιουνίου
1944 και μεταφέρθηκε στη Βρετανία για νοσηλεία. Αργότεραα
όμως επέστρεψε στην ηπειρωτική Ευρώπη και πολέμησε στην
Ολλανδία.

6 Γνώμη

-1 μικρή ντομάτα, τριμμένη
-½ φλ. έ.π. ελαιόλαδο
-1 σκελίδα σκόρδο, τριμμένη
-1 κ.σ. φρυγανιά, τριμμένη
-αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
-αλεύρι, για το τηγάνισμα
-ηλιέλαιο, για το τηγάνισμα

Τηγανητό φιλέτο γλώσσας με
σπανάκι, μανιτάρια και τζίντζερ
Jean-Claude Amiel
(Προετοιμασία 30΄,
μαγείρεμα 20΄)
Υλικά για 4 άτομα:
2 μεγάλα ψάρια
γλώσσα (θα ζητήσετε
από τον ιχθυοπώλη
να τα ξεκοκαλίσει
και να τα φιλετάρει.
Αν πάρετε κατεψυγμένα, τα ξεπαγώνετε καλά
πριν τα μαγειρέψετε)
800 γραμμ. φρέσκο σπανάκι
3 κ.σ. ελαιόλαδο
400 γραμμ. φρέσκα μανιτάρια, όπως
πλευρώτους, πορτομπέλο κ.λπ. (αν
χρησιμοποιήσετε αποξηραμένα, βάλτε τα να
μουλιάσουν σε χλιαρό νερό τουλάχιστον για
30΄)
1 σκελίδα σκόρδο
50 γραμμ. αλατισμένο βούτυρο
1 λεμόνι
1 κομμάτι τζίντζερ γύρω στο 1,5 εκ.
αλάτι, πιπέρι
1. Ετοιμάζετε τα λαχανικά: Αφαιρείτε τα
κοτσάνια από το σπανάκι, το πλένετε καλά
και το στραγγίζετε. Καθαρίζετε τα μανιτάρια.
Μέσα σε μια κατσαρόλα ζεσταίνετε σε μέτρια
φωτιά 1 κ.σ. ελαιόλαδο και σοτάρετε το
σπανάκι για 3΄-4΄ ανακατεύοντας συνεχώς με
σπάτουλα. Αλατοπιπερώνετε.
Καθαρίζετε και ψιλοκόβετε το σκόρδο. Το
σοτάρετε μαζί με τα μανιτάρια άλλα 5΄ σε 1 κ.σ. ελαιόλαδο και 10
γραμμ. βούτυρο μέσα σε αντικολλητικό τηγάνι, σε δυνατή φωτιά.
Ανακατεύετε, αφαιρείτε το σκόρδο και κρατάτε το τηγάνι στην
άκρη.
2. Ζεσταίνετε 1 κ.σ. ελαιόλαδο σε ένα άλλο αντικολλητικό τηγάνι σε
δυνατή φωτιά και ρίχνετε μέσα τα φιλέτα για 10΄. Ελέγχετε αν είναι
έτοιμα ανοίγοντας λίγο κάθε φιλέτο με τη μύτη ενός μαχαιριού.
3. Καθαρίζετε το τζίντζερ και το ψιλοκόβετε. Αλατοπιπερώνετε τα
φιλέτα γλώσσας, προσθέτετε το τζίντζερ, το υπόλοιπο βούτυρο και
το χυμό λεμονιού. Ανακατεύετε καλά.
4. Μοιράζετε στα πιάτα το σοταρισμένο σπανάκι, από πάνω
τοποθετείτε τα φιλέτα γλώσσας και τα μανιτάρια. Περιχύνετε με
τη σάλτσα βούτυρου-λεμονιού, πασπαλίζετε με μαύρο πιπέρι και
σερβίρετε.

Αρωματικά κεφτεδάκια
Τα κεφτεδάκια θα γίνουν αφράτα με το ξίδι και το καλό ζύμωμα και
πρωτότυπα χάρη στην ντομάτα και στην πιπεριά
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/06/2014 08:00
-½ κιλό μοσχαρίσιο κιμά, 2
φορές περασμένο από τη μηχανή
-1 πιπεριά Φλωρίνης,
ψιλοκομμένη
-1 κρεμμύδι, τριμμένο
-1 αβγό
-2 κ.σ. λευκό ξίδι
-½ ματσάκι μαϊντανό,
ψιλοκομμένο
Φωτογραφία: Παναγιώτης
Μπελτζινίτης, εκτέλεση
συνταγής-food styling: Στέλιος
Μαστοράκος
		
ΥΛΙΚΑ (για 6 άτομα)

-½ ματσάκι φρέσκο δυόσμο,
ψιλοκομμένο
-1 κ.γ. ρίγανη, φρέσκια ή ξηρή
-1 φλ. ψίχα από μπαγιάτικο
ψωμί, βρεγμένο και καλά
στυμμένο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σε ένα μπολ βάζουμε
τον κιμά, την πιπεριά, το
κρεμμύδι, το αβγό, το ξίδι,
τον μαϊντανό, τον δυόσμο, τη
ρίγανη, το μπαγιάτικο ψωμί,
την ντομάτα, το ελαιόλαδο,
το σκόρδο και τη φρυγανιά
και αλατοπιπερώνουμε.
Ζυμώνουμε καλά ώσπου να
ομογενοποιηθούν τα υλικά.
Αφήνουμε το μείγμα του κιμά
στο ψυγείο για 1 ώρα.
Πλάθουμε τον κιμά σε μικρές
μπάλες. Ρίχνουμε σε ένα πιάτο
μπόλικο αλεύρι και περνάμε
τα κεφτεδάκια. Τα τινάζουμε
ελαφρώς για να φύγει το
περιττό αλεύρι. Σε ένα βαθύ
τηγάνι βάζουμε το ηλιέλαιο
και το αφήνουμε να κάψει.
Τηγανίζουμε τα κεφτεδάκια
σε δυνατή φωτιά, ώσπου να
ροδίσουν. Τα τοποθετούμε
επάνω σε απορροφητικό χαρτί
κουζίνας, ως την ώρα του
σερβιρίσματος.
*Δημοσιεύθηκε στο BΗΜΑ
GOURMET το Σάββατο 17
Μαΐου 2014.

Κοτόπουλο
μαριναρισμένο σε σόγια
με μελιτζάνες
(Προετοιμασία 10΄, μαγείρεμα 5΄)
Υλικά για 2 άτομα
2 στήθη κοτόπουλου
2 μικρές μελιτζάνες
1 κ.γ. σουσάμι
1 κ.γ. σπόρους φρέσκου
κόλιαντρου
Για τη μαρινάτα:
1 κρασοπότηρο σόγια σος
1 κ.σ. κρασί λευκό μοσχάτο
1. Ανακατεύετε μέσα σε ένα
μπολ τη σόγια σος και το κρασί.
2. Κόβετε τα στήθη του
κοτόπουλου σε μπαστουνάκια
και τα βάζετε μέσα στο μείγμα
σόγιας-κρασιού.
3. Σε άλλο σκεύος τοποθετείτε
τις μελιτζάνες κομμένες σε
ροδέλες και τις ραντίζετε με λίγη
μαρινάδα.
4. Σε αντικολλητικό τηγάνι
σοτάρετε το κοτόπουλο για 3΄
και τις μελιτζάνες για 1΄ την
κάθε πλευρά.
5. Σερβίρετε ζεστό,
πασπαλισμένο με το σουσάμι
και το κόλιαντρο.

Μελιτζάνα σαγανάκι με
λαδοτύρι Μυτιλήνης
Το λαδοτύρι Μυτιλήνης είναι
ένα σκληρό τυρί, με μεστή και
βουτυράτη γεύση, που ωριμάζει
μέσα σε ελαιόλαδο. Τρώγεται
σαν μεζές αλλά και τριμμένο σε
ζυμαρικά ή σε πίτες
ΥΛΙΚΑ (για 4 άτομα)
2 μελιτζάνες, σε λεπτές φέτες
100 ml έ.π. ελαιόλαδο

-3 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες
-400 γρ. ώριμες ντομάτες,
τριμμένες
-2 κ.σ. πελτέ ντομάτας,
αραιωμένο σε λίγο νερό
-3 κ.σ. φρέσκο θυμάρι,
ψιλοκομμένο
-1 κ.γ. φρέσκο δενδρολίβανο,
ψιλοκομμένο
-250 γρ. λαδοτύρι,
χονδροτριμμένο
-αλάτι, πιπέρι
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Λαδώνουμε και
αλατοπιπερώνουμε τις φέτες της
μελιτζάνας. Τις ψήνουμε στη
σχάρα ή στην γκριλιέρα και από
τις δύο πλευρές για 1-2 λεπτά
και τις τοποθετούμε σε μια
πιατέλα.
Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε
το ελαιόλαδο, ρίχνουμε το
σκόρδο και το σοτάρουμε έως
ότου χρυσίσει. Προσθέτουμε
τις ντομάτες και τον πελτέ
και αλατοπιπερώνουμε.
Μαγειρεύουμε για 35-40 λεπτά,
σε χαμηλή φωτιά, και μόλις
δέσει η σάλτσα, πασπαλίζουμε
με το θυμάρι και το
δενδρολίβανο. Προθερμαίνουμε
τον φούρνο στους 180°C.
Σε ένα τηγάνι, ή 4 ατομικά
σαγανάκια, κατάλληλα για
φούρνο, ρίχνουμε τη μισή
ποσότητα της σάλτσας
ντομάτας και μοιράζουμε από
πάνω τις ψημένες μελιτζάνες.
Προσθέτουμε λίγη ακόμη
σάλτσα και πασπαλίζουμε με
το τυρί. Ψήνουμε για 8-10
λεπτά, ώσπου να λιώσει το τυρί.
Σερβίρουμε με φρεσκοτριμμένο
πιπέρι.
*Δημοσιεύθηκε στο BΗΜΑ
GOURMET το Σάββατο 17
Μαΐου 2014.

Λεμονάτο μπριάμ
Τρώγεται χλιαρό ή και
κρύο, μόνο του αλλά και ως
συνοδευτικό ψαριού ή κρέατος

1 κ.γ. αποξηραμένο δυόσμο
1 κ.γ. αποξηραμένη ρίγανη
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Προθερμαίνουμε τον φούρνο
στους 200°C. Βάζουμε τα
κολοκύθια, τα καρότα, το
σκόρδο, τις πατάτες, τις
μελιτζάνες και το κρεμμύδι
σε μια μεγάλη λεκάνη.
Περιχύνουμε με το ελαιόλαδο
και τον χυμό λεμονιού και
πασπαλίζουμε με το αλάτι,
το πιπέρι, τον δυόσμο και τη
ρίγανη. Ανακατεύουμε πολύ
καλά, να λαδωθούν τα λαχανικά.
Τα βάζουμε, σε λεπτή
στρώση, σε μια λαμαρίνα του
φούρνου. Τα σκεπάζουμε με
λαδόκολλα και στερεώνουμε με
αλουμινόχαρτο. Ψήνουμε για
περίπου 1 ώρα. Ξεσκεπάζουμε
και τα ξαναβάζουμε στον
φούρνο, ώσπου να ροδίσουν και
να ξεροψηθούν ελαφρώς.
*Δημοσιεύθηκε στο BΗΜΑ
GOURMET το Σάββατο 17
Μαΐου 2014.

Γιαουρτόπιτα
Σερβίρεται ως επιδόρπιο
γλυκό, συνοδεύει τον καφέ και
συνδυάζεται υπέροχα με παγωτό
βανίλια ή καϊμάκι

Φωτογραφία: Αναστασία
Αδαμάκη, food styling: Αντωνία
Κατή
ΥΛΙΚΑ (για 1 ταψί διαμέτρου
25 εκ.)
-500 γρ. στραγγιστό γιαούρτι
2% λιπαρά
-200 γρ. ψιλό σιμιγδάλι
-80 γρ. ζάχαρη
-100 γρ. αλεύρι για όλες τις
χρήσεις
-5 γρ. σόδα
-ξύσμα από 1λεμόνι, ακέρωτο
-λίγο αλεύρι και λίγο βούτυρο
για την επάλειψη του σκεύους

Για το σιρόπι
-250 ml νερό
-300 γρ. ζάχαρη
1 ξυλάκι κανέλας
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Φωτογραφία: Γιώργος Δέτσης,
εκτέλεση συνταγής: Βίκυ
Κουμάντου
YΛΙΚΑ (για 4 άτομα)
-10 κολοκυθάκια, σε ροδέλες
-4 καρότα, σε ροδέλες
-8 σκελίδες σκόρδο
-2 πατάτες, σε μέτριους κύβους
-2 μελιτζάνες, σε μέτριους
κύβους
Προς το τέλος του ψησίματος,
μπορείτε να προσθέσετε
κομμάτια φέτας στο ταψί.
-1 κρεμμύδι, σε μέτριους κύβους
-4 κ.σ. έ.π. ελαιόλαδο
-4 κ.σ. χυμό λεμονιού
-1 κ.γ. χονδρό αλάτι
-1 κ.γ. μαύρο πιπέρι,
φρεσκοτριμμένο

Προθερμαίνουμε τον φούρνο
στους 180°C. Βουτυρώνουμε
και αλευρώνουμε το ταψί.
Σε μια μπασίνα ρίχνουμε το
γιαούρτι, το σιμιγδάλι, τη
ζάχαρη, το αλεύρι, τη σόδα και
το ξύσμα και τα ανακατεύουμε
πολύ καλά. Αδειάζουμε το
μείγμα στο ταψί και το ψήνουμε
για περίπου 30 λεπτά, μέχρι να
αποκτήσει ένα ωραίο χρυσαφί
χρώμα.
Σε ένα κατσαρολάκι, σε χαμηλή
φωτιά, ρίχνουμε τα υλικά για
το σιρόπι και 2 λεπτά αφότου
αρχίσει ο βρασμός κατεβάζουμε
από τη φωτιά και αφαιρούμε την
κανέλα. Κόβουμε, αν θέλουμε,
το γλυκό μέσα στο ταψί σε
ρόμβους και το σιροπιάζουμε
αμέσως με το καυτό σιρόπι.
*Δημοσιεύθηκε στο BΗΜΑ GOURMET
το Σάββατο 17 Μαΐου 2014.

7 Γνώμη
VANCOUVER AQUARIUM MARINE MAMMAL
RESCUE CENTRE ADMITS FIRST THREE RESCUED HARBOUR SEAL PUPS OF 2014, NAMED
FOR CHEMICAL ELEMENTS
Vancouver, B.C. – The summer season is off to a busy start for the team at
the Vancouver Aquarium Marine Mammal Rescue Centre, presented by Port
Metro Vancouver, with three rescued harbour seal pups already admitted for
care this week.
June marks the start of pup season along B.C.’s coast. At this time of year,
the newborn pups are often left to rest while their mothers forage for food.
It’s important for concerned beach-goers to observe a pup before taking
action; adult female seals are unlikely to rejoin a pup if there is activity, such
as people and dogs, nearby.
“We always ask those who find a seal pup to simply keep an eye on it and
call us, so we can assess the animal,” said Lindsaye Akhurst, manager of
the Vancouver Aquarium Marine Mammal Rescue Centre. “The mother will
often come back, although unfortunately, that’s not always the case.”
The Rescue Centre team rescues, rehabilitates and releases approximately
100 animals every year. While most of the patients are harbour seal pups,
the veterinary team has also provided medical treatment to elephant seals,
sea otters, sea lions, whales, and porpoises, most of which were successfully
released back into the wild. Fisheries and Oceans Canada determines which
animals are suitable for release. Rescue Centre staff choose names for the
harbour seal patients according to the year’s theme. For 2014, harbour seals
will be named after the periodic table of the elements.
On Monday, it was Nickel admitted as the season’s first, after she was found
along the shoreline of Belcarra Regional Park near Port Moody. A staff
member at nearby Camp Howdy had observed the seal for almost 24 hours
before calling the Rescue Centre. Still covered in the soft white fur of a newborn, called lanugo, and with remnants of her umbilical cord still attached,
she was assessed as just a few days old. The observer brought the pup in his
boat to Deep Cove, where Rescue Centre staff picked her up.
The second seal pup was spotted in Pipers Lagoon Park in Nanaimo; he
was emaciated, also covered in lanugo and with his umbilicus attached. On
Tuesday, the newborn male pup was flown to Vancouver on a donated flight
by Harbour Air, where he was greeted by the Rescue Centre team. He was
soon named Tungsten.
Helium is the third pup, found on a log boom in Bella Coola. The newborn
female arrived in Vancouver on Thursday evening, on a donated flight
from Pacific Coastal Airlines. All three pups are currently being hand-fed a
nutrient-rich formula five times per day and being closely monitored by the
veterinary team.
If you see a stranded marine mammal, do not approach it and keep pets
away. Please call the Vancouver Aquarium’s Marine Mammal Rescue Centre
at 604.258.SEAL (7325) for immediate assistance.
Vancouver Aquarium is a self-supporting, non-profit society and does not
receive ongoing funds to provide around-the-clock care for its rescued and
rehabilitated animals. To make a contribution to the Rescue Centre, please
visit www.vanaqua.org/donate Vancouver Aquarium Marine Mammal Rescue Centre
The Vancouver Aquarium Marine Mammal Rescue Centre, presented by
Port Metro Vancouver and supported by Teekay Shipping, is a hospital for
sick, injured or orphaned marine mammals. The Rescue Centre rescues
stranded marine mammals and rehabilitates them for release back into their
natural habitat. Donate to the Rescue Centre at www.vanaqua.org/mmr

City of Vancouver receives Green
Champion Award
The Federation of Canadian
Municipalities (FCM) honoured
the City of Vancouver as a Green
Champion at its Annual Conference and Trade Show. The City
was recognized in the municipal
category of the “Best Green
Building Policy.”
The awards were announced this
week at a ceremony in Niagara
Falls, Ontario, where Councillor
Andrea Reimer was on hand to
accept the award on behalf of
the City.
The awards were developed to
promote municipal champions,
inspire local governments and
showcase and encourage the exchange of best practices among
Canadian communities.
“Greener building practices are
a central goal of Vancouver’s
Greenest City 2020 Action Plan,
and together we’ve been achieving remarkable progress,” said
Mayor Gregor Robertson. “The
award of Best Green Building Policy from the FCM is an
honour for the City, our worldclass green building industry and
all Vancouver residents, and it
represents important validation
of our innovative work together
to become the Greenest City in
the world.”
The City’s Greenest City 2020
Action Plan establishes the goal
of becoming the greenest city in
the world by 2020, and its initiatives continue to garner worldwide acclaim. Vancouver won
the 2014 Best Overall Policy in
Global Leadership Award from
the World Green Building Council. A strong vision for a sustainable future earned Vancouver
four FCM Sustainable Communities Awards over the past 10
years, most recently in the 2014
transportation category for its
Electric Vehicle Charging<http://
vancouver.ca/streets-transportation/electric-vehicles.aspx>

Infrastructure Pilot Program.
Future plans to advance the
City’s Greenest City efforts
include a comprehensive building retrofit strategy, a demolition

and construction waste diversion
plan and continued expansion
of the City’s organics diversion
program to multi-unit residential
buildings.

Ηealth Canada-Santé Canada
Communications BC
Each year dozens of children in Canada visit emergency rooms
after unintentionally ingesting button-type batteries. These small,
coin shaped batteries power many common household items and
children’s toys. Although button batteries in toys are usually locked
in place, they can be found in unsecured places like remote controls, flashing jewelry, small electronic devices and novelty items.
Button batteries contain harmful substances like acids and heavy
metals that can cause serious internal chemical burns or poisoning
if ingested. The first photo attached is a real x-ray of a child who
has swallowed a button battery. The other photos simulate what
could happen to a child’s body after the battery is ingested.
Health Canada is promoting button battery safety during International Product Safety Week , June 16 to June 20, 2014.
For more information, please visit:
(link news release on button battery safety)
http://healthycanadians.gc.ca/kids-enfants/toy-jouet/batteries-pileseng.php (Healthy Canadians page on battery safety)

RIDE TO CONQUER CANCER
June 10, 2014
I would like
to thank
everyone
for their
generous
donations, in
less than one
week with your help we have raised $4,500, I am $500 away from
my goal of $5,000. If anyone has not yet donated and would like
to please click on the link below, there are only 4 days remaining
before the ride. http://www.conquercancer.ca/goto/billdritsas2014
Thank you all again,
Bill Dritsas

www.contemporaryrailings.com
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Επιλέγουν τη Ζιζέλ αντί της προέδρου Ρουσέφ
για την απονομή του τροπαίου του Μουντιάλ

ÁèëçôéêÜ
13χρονη πρωταθλήτρια μας σήκωσε ψηλά
την Ελληνική σημαία μέσα στην Τουρκία
Μεγάλη διάκριση για την αθλήτρια του Α.Σ Μαχητικών τεχνών Περάματος και της εθνικής ομάδας
sanda Κατερίνα Αποστολίδου στο Βαλκανικό πρωτάθλημα στην Τουρκία, καθώς πήρε την 1η θέση στο
sanda όντας η μικρότερη αθλήτρια sanda της διοργάνωσης παίζοντας στην κατηγορία 15-16 και στα 56
κιλά, ενώ είναι 13,5 και 50 κιλά. Στην Τουρκία πήγε να παίξει sanda κατ’εξαίρεση λόγω της ηλικίας της
και τελικά μετά από μεγάλη προσπάθεια από τον δάσκαλο Γιάννη Λεονταρή που εκτελούσε και χρέη
υπεύθυνου επικοινωνίας με τους διοργανωτές και αφού δεν υπήρχαν αθλήτριες στα 48-52 κιλά, την
έβαλαν στα -56.

Το κύμα δυσαρέσκειας των Βραζιλιάνων προς το πρόσωπο
της προέδρου της χώρας Ντίλμα Ρουσέφ λόγω της απίστευτης
σπατάλης πόρων στην προετοιμασία του Παγκοσμίου Κυπέλλου,
αναγκάζει τους διοργανωτές να αλλάξουν και το πρωτόκολλο της
απονομής του τροπαίου.
Οπως ανέφερε η Boston Globe, την απονομή του Κυπέλλου στον
νικητή του Μουντιάλ στις 13 Ιουλίου θα κάνει, αντί της προέδρου
της χώρας, η διάσημη βραζιλιάνα καλλονή Ζιζέλ Μπύντχεν. Η
αποκάλυψη της είδησης από μια εφημερίδα της Βοστώνης δεν
είναι τυχαία: Η 33χρονη Ζιζέλ μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα
στην πατρίδα της, τη Βραζιλία και την αμερικανική μεγαλούπολη,
όπου ζει με τον σύζυγό της, αστέρα του αμερικανικού φούτμπολ
Τομ Μπρέιντι.
Την είδηση αναμετέδωσαν οι περισσότερες αμερικανικές
εφημερίδες. Σύμφωνα με την Boston Globe οι υπεύθυνοι της FΙFA
αλλά και το επιτελείο της προέδρου Ρουσέφ κατέληξαν πως θα
ήταν προτιμότερο η τελετή να εκπροσωπηθεί με ένα πρόσωπο
ταυτισμένο με τη Βραζιλία παγκοσμίως και «δημοφιλές σε
όλους».
«Η Ντίλμα Ρουσέφ είναι τρομακτικά αντιδημοφιλής αυτή την
εποχή» σημείωσε η Boston Globe.
Πηγή: TA NEA

Εκεί, με 2 καταπληκτικούς αγώνες νίκησε και τις 2 Τουρκάλες αθλήτριες που έπαιξε και πήρε πανάξια
την 1η θέση σηκώνοντας την Ελληνική σημαία, δείχνοντας ότι αν έχεις ταλέντο, ψυχή και έχεις
προπονηθεί σωστά από σωστούς δασκάλους, μπορείς να κάνεις τέτοιες εκπλήξεις. Η Κατερίνα με
αυτές τις εμφανίσεις της (Ο 2ος αγώνας ήταν σεμινάριο sanda για τέτοια ηλικία) άφησε τις καλύτερες
εντυπώσεις σε όλους, προπονητές, αθλητές, πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ της ομοσπονδίας και γονείς,
άνθρωποι που την ήξεραν και την πίστευαν, αλλά εκεί έδειξε πολλά παραπάνω από αυτά που ίσως
περίμεναν με τέτοιας δυναμικότητας και μεγαλύτερες σε ηλικία και βάρος αθλήτριες.
Δηλώσεις του πατέρα της και προπονητή της
“Συγχαρητήρια και σε όλα τα άλλα παιδιά που διακρίθηκαν και πήραν πανάξια 1ες, 2ες και 3ες θέσεις,
αλλά και σε όσους δεν τα κατάφεραν, αφού το σημαντικότερο είναι οι εμπειρίες που πήραν χτίζοντας για
το μέλλον.
Όλο αυτό ήταν σχολείο και για τη μικρή, αλλά και για όλους όσοι ξέρουν την περίπτωση και πάνω
απ’όλα για τα άλλα παιδιά αλλά και για εμένα. Το να δεχτεί ένα κορίτσι 13,5 ετών να πάει εξωτερικό
να παίξει με μεγαλύτερες σε ηλικία (κανονικά η πιο μικρή κατηγορία είναι 15-16) και τελικά να τα
καταφέρει κιόλας κάτω από τόσο αντίξοες συνθήκες (τεράστιο ταξίδι, κούραση, αϋπνία, πείνα αφού
έπαιξε τον 1ο αγώνα στις 11 το
βράδυ και είχαμε πάει από τις 9
το πρωί και ενδιάμεσα από το
άγχος δεν ήθελε να φάει τίποτα),
είναι κάτι που μπορεί να γίνει
παράδειγμα, πως τίποτα δεν είναι
αδύνατο αν προσπαθήσεις πολύ για
αυτό. Χαίρομαι που η Κατερίνα
είναι κίνητρο για τα άλλα παιδιά
της σχολής και βλέπουν μέσω
εκείνης πως μόνο με σκληρή
δουλειά φτάνεις στους στόχους
σου.

Χαίρομαι πάνω απ’όλα που είναι ταπεινή γιατί έτσι έχει μεγαλώσει,
αρκεί να πω ότι σε αυτούς τους αγώνες πανηγύρισε για πρώτη
φορά από τα 7 της που παίζει σε διοργανώσεις με αμέτρητες νίκες,
ενώ μετά τον τελικό ξέσπασε σε κλάματα χαράς, καθώς της έφυγε
όλη η ένταση και ήξερε ότι θα σηκώσει την Ελληνική σημαία
και θα ακουστεί ο εθνικός ύμνος μέσα στην Τουρκία. Ποτέ μέχρι
προχθές δεν είχε σηκώσει καν τα χέρια της ψηλά. Τόσο διαφορετικά
είδε αυτούς τους αγώνες και μπορεί να φανταστεί κανείς τι
συναισθήματα διαχειρίστηκε μέσα του ένα παιδί και τα ξεπέρασε για
να βγει νικητής.
Θέλω να παροτρύνω όλους τους γονείς να στείλουν τα παιδιά τους
στον αθλητισμό, καθώς θα χτίσουν χαρακτήρα (ανάλογα και τον
προπονητή, γι’αυτό ποτέ μην εμπιστευτείτε κανέναν αν δεν μάθετε
καλά ποιος και τι είναι), θα μάθουν να αντιμετωπίζουν τη νίκη χωρίς
εγωισμό και την ήττα χωρίς θυμό (και πάλι θέμα προπονητή) και
πάνω απ’όλα, να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Τη χαρά, τη
λύπη, το θυμό, τον εγωισμό, τον πόνο, το φόβο.”

PLOUTOS ENTERPRISES LTD
Carpets & Interiors

Στη σχολή είμαι μαζί της πιο
σκληρός απ’όλους τους άλλους, δεν
την αφήνω να επαναπαύεται ποτέ
και πάντα μετά από μια νίκη της
επισημαίνω τα λάθη της και την
επόμενη μέρα δουλεύουμε πάνω
σε αυτά, γι’αυτό και ανεβαίνει
συνεχώς από αγώνα σε αγώνα.
Τα μπράβο είναι μόνο την 1η
μέρα και ΑΝ παίξει ανάλογα με
τις δυνατότητές της, καθώς αυτό
είναι το ζητούμενο και ας χάσει.

120 West 3rd Ave, Vancouver, B.C.
Tel: 604-875-6484 & 604-875-9488

Ï ê. Ãéþñãïò Áðïóôïëüðïõëïò
êáé ç åôáéñåßá ôïõ åßíáé ðñüèõìç ìå
ôçí åìðåéñßá ðïõ Ý÷ïõí óôá ÷áëéÜ êáé
óôá ðáôþìáôá îýëïõ, ìðïñåß íá óáò
äþóïõí ôçí ðïëõôéìüôåñç óõìâïëÞ
ôïõò, ðñéí ðÜñåôå ìéá áðüöáóç ãéá ôçí
áëëáãÞ óôá ÷áëéÜ êáé óôá ðáôþìáôá
ôïõ óðéôéïý Þ ôïõ ãñáöåßïõ óáò.
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Σε ηλικία 123 ετών πέθανε
ο γηραιότερος άνθρωπος!
Ευαγγελία Αναστασάκη

Ο Carmelo Flores γεννήθηκε το 1890 στη Βολιβία, όπως αναγράφεται

στην ταυτότητά του, και πέθανε σε ηλικία 123 ετών στο χωριό του κοντά
στη λίμνη Τιτικάκα. Πρόκειται για ιθαγενή που ζούσε σε υψόμετρο 4.000
μέτρων στις Άνδεις και θεωρείται ως ο γηραιότερος άνθρωπος του κόσμου.
Σύμφωνα με επίσημα έγγραφα που είχαν ως βάση το πιστοποιητικό της
βάπτισής του ο Flores είχε γεννηθεί στις 16 Ιουλίου του 1890 αλλά καθώς
η Βολιβία άρχισε να εκδίδει επίσημα πιστοποιητικά γέννησης το 1940,
οι Αρχές δεν ήταν ποτέ σε θέση να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν την
εικαζόμενη ηλικία του Flores.
Ο ίδιος έλεγε ότι όφειλε τη μακροζωία του στη διατροφή του με σπόρους
κινόα και μανιτάρια που έβρισκε δίπλα στο ποτάμι αλλά και στο διαρκές
μάσημα φύλλων κόκας. Έζησε μια λιτή και δύσκολη ζωή, μεγαλώνοντας
παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα, ενώ ο θάνατό του οφείλεται σε φυσιολογικά
αίτια, και πιο συγκεκριμένα σε γηρατειά.

O ΕΞΥΠΝΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
ΠΟΥΛΑΕΙ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ

Ανέκδοτα
Τα μέσα μεταφοράς
Ένας Γάλλος, ένας Γερμανός και
ένας Έλληνας συζητούν για τα
ταχύτατα και εξυπηρετικότατα
συγκοινωνιακά μέσα που
διαθέτουν οι χώρες τους.
“Ο αδελφός μου”, φέρνει
παράδειγμα το Γερμανός....
“είναι δάσκαλος στο Μόναχο
και μένει στο Αμβούργο, 500
χλμ απόσταση.
Τρεις και τέταρτο σχολάει και
με το transtapid τέσσερις και
είκοσι είναι σπίτι.
‘Αυτό δεν είναι τίποτα”,
αντιτείνει με καμάρι ο Γάλλος.
“Ο δικός μου αδερφός είναι
γιατρός στο Παρίσι και μένει
στη Λιόν, 1.000 χλμ απόσταση.
Πέντε σχολάει και το TGV στις
έξι και τέταρτο είναι σπίτι”.
Ατάραχος ο ΄Ελληνας κοιτάει
τους συνομιλητές του με νόημα
και λέει:
“ Ο αδερφός μου είναι δημόσιος
υπάλληλος στους Αμπελόκηπους
στην Αθήνα και μένει στη
Δάφνη, επίσης στην Αθήνα, 10
χλμ απόσταση. Δυόμισι σχολάει.
Με το μετρό μία και τέταρτο
είναι σπίτι”....
.

Έργο τέχνης

Μια κυρία πανάσχημη και
μύωπας τριγυρίζει σε ένα
μουσείο με τον άντρα της και
προσπαθεί να κριτικάρει τα
έργα:
- Και με αυτό εδώ το τέρας, τι
θέλει να πει ο ζωγράφος; ρωτάει
κάποια στιγμή τον άντρα της.
- Μα χρυσή μου, αυτό δεν είναι
πίνακας, είναι....καθρέπτης, της
ψιθυρίζει αμήχανα εκείνος.....

Ρεζίλι στην κοπέλα
-Τη γυναίκα μου τη νοιάζει
μόνο τι θα πει ο κόσμος!!!
...ακόμα κι όταν την απάτησα!!!
-Τι σου είπε;;;
-Αν την πήδηξα καλά ή γίναμε
ρεζίλι στην κοπέλα..

Σεξ
- Μωρό μου από πότε έχουμε να
κάνουμε σεξ;
- Eγώ ή εσύ;

θα μείνεις χωρίς φίλους
Μπαίνει ο σύζυγος
αιφνιδιαστικά στο σπίτι του
και βλέπει την γυναίκα του στο
κρεβάτι με τον καλύτερο του
φίλο.
Βγάζει το πιστόλι και μπαμ
μπαμ καθαρίζει τον φίλο του.
Μετά από μια μικρή σιωπή, λέει
η γυναίκα του:
- Τάκη, έτσι όπως πας σε λίγο θα
μείνεις χωρίς φίλους!

Η ψηλομύτα του τρίτου!
Ο σύζυγος γυρίζει σπίτι
αγριεμένος.
- Τι έχεις; Tον ρωτάει η σύζυγος.
- Άσε με! της λέει αυτός.
Τσακώθηκα με το θυρωρό!
- Για ποιο λόγo;
- Λέει πως έχει πηδήξει όλες
τις γυναίκες της πολυκατοικίας,
εκτός από μία!

Και η σύζυγος:
-Μμμ. Θα είναι εκείνη η
ψηλομύτα του τρίτου!
Θα ήθελα να ζητήσω το χέρι της
κόρης σας!
- Πόσα κερδίζεις το μήνα?
- 1000 ευρώ.
- Αααα! Αγόρι μου,1000 ευρώ δε
φθάνουν ούτε για το χαρτί της
τουαλέτας!
Λίγο αργότερα:
- Λοιπόν, τι σου είπε ο πατέρας
μου;
- Ότι χέζεις πολύ!

Για μερικούς σκέφτομαι:
Θεέ μου, βρέξε μυαλά.
Ή πέτρες.
Αρκεί να τους πετύχεις.

Οδηγός νεκροφόρας
κάνει καμάκι...
-Θέλεις να πάμε βόλτα-Με
τέτοιο αμάξι ;
-Γιατί τι έχει; Άλλοι ψοφάνε για
να μπουν σε ένα τέτοιο.!!!

Αρχαία Ελληνικά
Προχτές έκανα εξάσκηση στα
αρχαία Ελληνικά μιλώντας με
την τράπεζα:
- Πρέπει να μας δώσετε τις
δόσεις που μας χρωστάτε!
- Ουκ αν λάβοις παρά του μη
έχοντος!
- Θα έρθουμε να σου πάρουμε
το σπίτι!
- Μολών λαβέ !
- Θα σου στείλουμε εντολή
πληρωμής!
- Ίνα πέρδεις επί τοις όρχεσίν
μου
-Μωρό μου με πόσες έχεις πάει?
-Με 14.
-11 μου είπες προχθές.....
-Άλλο τότε..

ΒΑΓΓΕΛΗΣ
1η ΚΟΡΗ
-Μπαμπά είμαι λεσβία...
-Οκ επιλογή σου...
2η ΚΟΡΗ
-Μπαμπάκα...και γω λεσβία
είμαι...
-Πφφ τι να πω?!!
3η ΚΌΡΗ
-Και γω λεσβία είμαι!
-Υπάρχει κανείς σ’ αυτό το σπίτι
που να θέλει άντρα?
- Εγώ μπαμπάάά!!
-ΣΚΑΣΕ ΒΑΓΓΕΛΗΗΗ

Σώζω ζωές κάθε μέρα...
Δεν φαντάζεστε εκεί έξω πόσα
άτομα υπάρχουν καθημερινά....
που θέλουν σκότωμα και όλο το
αναβάλω.
Ένας δίδυμος λέει στον άλλον:
Που ‘σαι ρε όλη μέρα, η μάνα
μας με έκανε μπάνιο 2 φορές!

Kάτι σημερινό;
“-Αυτή η τυρόπιτα είναι
σημερινή;
-Όχι, χθεσινή.
-Η σπανακόπιτα;
-Κι αυτή χθεσινή είναι.
-Μα καλά, τι πρέπει να κάνω για
να φάω κάτι σημερινό;

-Έλα αύριο!”

Στο καζίνο
“ Συγνώμη,κύριε. Απαγορεύεται
να μπείτε στο καζίνο με
αθλητικά παπούτσια.
-Μας δουλεύεις ρε φίλε; Αυτός
εκεί είναι μόνο με το σώβρακο!
-Αυτός βγαίνει..”

Οι αντίχριστοι
Με σταμάτησε η τροχαία και
με ρώτησε αν έχω ασφάλεια
αυτοκίνητου.....
Έχω!! τους λέω... και του
δείχνω στο ντουλαπάκι μια
εικονούλα της Παναγίτσας μ ένα
μπουκαλάκι αγιασμό και ένα
φυλαχτό από τον Αη Γιώργη τον
άρμα
Με γράψανε οι αντίχριστοι...

Το πράσινο... πουλί
Σηκώθηκε ένα πρωί από το
κρεβάτι του και πήγε στο
μπάνιο.
Κοιτάζεται στον καθρέφτη και
έντρομος διαπιστώνει ότι το
πουλί του είναι πράσινο.
Ντύνεται γρήγορα και τρέχει
στον γιατρό.
Στον θάλαμο αναμονής
περιμένει κι ένας άλλος τύπος
που κρατάει το κεφάλι του και
ξεφυσάει.
-Τι σας συμβαίνει;,....
τον ρωτάει ο δικός μας.
-Ξύπνησα το πρωί και το πουλί
μου ήταν κόκκινο.
-Κι εγώ το είδα πράσινο.
Εκείνη την στιγμή βγαίνει ο
γιατρός και φωνάζει για εξέταση
αυτόν με το κόκκινο πουλί, ο
οποίος βγαίνει μετά από μερικά
λεπτά όλο χαμόγελα.
-Τι έγινε; τον ρωτάει ο δικός
μας.
-Τίποτα, όλα μια χαρά! Μου ‘πε
να τον πλύνω καλά και θα είναι
μια χαρά! Άντε, και στα δικά
σου.
Μπαίνει μέσα.
-Τι σας συμβαίνει;
-Α τίποτα, απλώς το πουλί μου
είναι πράσινο (όλο άνεση).
-Χμ, λέει ο γιατρός κοιτάζοντάς
το. Νομίζω ότι θέλει κόψιμο.
-Τι λες γιατρέ, αφού ο
προηγούμενος που είχε κόκκινο
πουλί μου είπε ότι δεν είναι
τίποτα.
-Κοίτα να δεις αγόρι μου, λέει ο
γιατρός. Άλλο κραγιόν και άλλο
μούχλα...
Συζητούν δύο παντρεμένοι:
- Εμένα η πεθερά μου είναι
άγγελος, λέει ο πρώτος.
- Α ρε τυχεράκια... Εμένα, ζει
ακόμη...
Πάω στο γυμναστήριο και
κάθομαι στο ποδήλατο...
Πάω στο γυμναστήριο και
κάθομαι στο ποδήλατο, ώσπου
έρχεται ο γυμναστής και μου
λέει:
- Γιατί δεν κάνεις πετάλι;
- Είμαι σε κατηφόρα...

10 Γνώμη

11 Γνώμη
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
του Βαγγέλη Κατεβάτη

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
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

12 Γνώμη

1.
2.
3.

Τρεις νέοι Διάκονοι στην Ι. Μητρόπολη Τορόντο
Τελετή απονομής πτυχίων Θεολογικής Ακαδημίας
Ανοιξιάτικες συνεδριάσεις Μητροπολιτικών Συμβουλίων

Ο Μητροπολίτης Σωτήριος χειροτόνησε σε Διάκονο, τον Ανδρέα Allain, την Κυριακή των Βαϊων, μέσα σε πυκνό εκκλησίασμα στον Ι.Ν.
Αγ. Γεωργίου Halifax (Ανατολικός Καναδάς). Ο Διάκονος Ανδρέας
Allain, γεννήθηκε στο Halifax από Καναδούς γονείς, απόφοιτος της
Θεολογικής μας Ακαδημίας στην οποία έμαθε αρκετά καλά ελληνικά
και άριστα Βυζαντινή μουσική, είναι δε έγγαμος.

Τελετή απονομής πτυχίων Θεολογικής Ακαδημίας
Οπως κάθε χρόνο έγινε η τελετή-δείπνο απονομής πτυχίων της Θεολογικής Ακαδημίας Τορόντο, στο
πολιτιστικό Κέντρο της Ι. Μητρόπολης. Στο δείπνο παρεκάθησαν 650 συνδαιτυμόνες. Ήταν μία βραδιά
με πραγματικά οικογενειακή ατμόσφαιρα. Κύριος ομιλητής της βραδιάς ήταν ο Εντιμ. Γεν. Πρόξενος
της Ελλάδας στο Τορόντο κ. Δ. Αζεμόπουλος. Τον χαιρετισμό της Κύπρου έφερε ο Εντιμ. Γεν. Πρόξενος
της Κύπρου στο Τορόντο, κ. Ι. Κιρακοσιάν και τελευταίος μίλησε ο αριστεύσας της χρονιάς Ιάσπερος
Bendici του οποίου η ομιλία ελληνιστί και αγγλιστί καταχειροκροτήθηκε, (επισυνάπτεται η ομιλία).
Ο δεύτερος απόφοιτος της
Θεολογικής μας Ακαδημίας
ήταν
ο
νεοχειροτονηθείς
Διάκονος Ανδρέας Allain.
Οι δύο αυτοί απόφοιτοι της
Θεολογικής μας Ακαδημίας
αποδεικνύουν περίτρανα το
άριστο έργο το οποίο επιτελεί η
Θεολογική μας Ακαδημία.
Κατά τη διάρκεια του δείπνου
οι φοιτητές και οι απόφοιτοι της
Ακαδημίας, οι ιερείς και όλος
ο λαός τραγούδησαν άσματα
και έψαλλαν ύμνους υπό την
διεύθυνση του Μητροπολίτη
Σωτηρίου, ο οποίος και με
σύντομη ομιλία έκλεισε την
βραδιά.

Ο δεύτερος απόφοιτος της Θεολογικής Ακαδημίας Διάκονος
Aνδρέας Allain λαμβάνει το πτυχίο του από τα χέρια του Γεν.
Προξένου της Κύπρου κ. Ι. Κιρακοσιάν και του Διευθυντή της
Ακαδημίας Αρχιμ. Ι. Δελή.

Ο Μητροπολίτης Σωτήριος πανευτυχής ομιλεί στους 650
συνδαιτυμόνες στην τελετή απονομής πτυχίων της Θεολογικής
Ακαδημίας.

Την Τρίτη, παραμονή της Μεσοπεντηκοστής, στον κατάμεστο από
εκκλησίασμα Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Τορόντο (Κεντρικός Καναδάς), ο
Μητροπολίτης Σωτήριος χειροτόνησε σε Διάκονο τον από το Τορόντο
καταγόμενο και από Ελληνες γονείς, απόφοιτο της Θεολογικής
μας Ακαδημίας, Τιμολέοντα Πράττα ο οποίος είναι έγγαμος. Στην
Θ. Λειτουργία και στην σε Διάκονο χειροτονία του Τιμολέοντα
Πράττα, συμμετείχαν ο Επίσκοπος Χριστοφόρος, 28 ιερείς και ένας
Διάκονος.

Ανοιξιάτικες συνεδριάσεις
Μητροπολιτικών Συμβουλίων

Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο στην ανοιξιάτικη συνεδρίασή του με τον τιμώμενο πρώην
Βουλευτή κ. Δ. Καρύγιαννη.

Από την χειροτονία του Τιμολέοντα Πράττα σε Διάκονο. Ενώ
ψάλλεται το «Ησαΐα χόρευε...» εκείνος με πολλή ευλάβεια
ασπάζεται το επιγονάτιο και το χέρι του Μητροπολίτη Σωτηρίου.
Το Σάββατο 24 Μαΐου στον Ι. Ν. Αγ. Δημητρίου Winnipeg (Δυτικός
Καναδάς), ο Μητροπολίτης Σωτήριος θα χειροτονήσει σε Διάκονο
τον γιατρό και καθηγητή του Πανεπιστημίου κ. Ιωάννη Καρβέλα.
Ο κ. Καρβέλας είναι έγγαμος με τρεις γιους. Μιλάει αγγλικά και
πολύ καλά τα ελληνικά. Για πολλά χρόνια υπηρετούσε ως κατηχητής
στην Κοινότητα Αγ. Δημητρίου Winnipeg. Ο Ιερ. Προϊστάμενος π.
Θ. Παρασκευόπουλος, τον έχει προετοιμάσει και χειροτονούμενος
Διάκονος θα εξακολουθεί να ασκεί τα ιατρικά και καθηγητικά του
καθήκοντα ενώ θα υπηρετεί δωρεάν την Κοινότητα Winnipeg.
Οι τρεις αυτοί Διάκονοι είναι μεγάλη ευλογία για την Ελληνική
Ορθόδοξη Εκκλησία του Καναδά. Φυσικά, οι δύο πρώτοι σύντομα
θα χειροτονηθούν ιερείς για να υπηρετήσουν τις Κοινότητές μας στον
Καναδά. Ευχόμεθα σε όλους το... Αξιος!!!

Το Σάββατο 9 Μαΐου 2014, καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας συνεδρίασε το Μητροπολιτικό
Συμβούλιο Φιλοπτώχου Αδελφότητος. Συμμετείχαν κυρίες και δεσποινίδες προερχόμενες από όλα
τα μέρη του Καναδά, υπό την προεδρία της κας Ευθυμίας Κουτσούγερα. Την εναρκτήρια προσευχή,
το αγιογραφικό ανάγνωσμα και τις κατευθυντήριες γραμμές, έδωσε ο Μητροπολίτης Σωτήριος.
Την Δευτέρα 12 Μαΐου 2014, συνεδρίασε το Μητροπολιτικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του
Μητροπολίτη Σωτηρίου. Προσήλθαν 39 από τα 53 μέλη του από όλο τον Καναδά, από την Victoria
BC μέχρι και το Halifax. Ολες οι επιτροπές παρουσίασαν γραπτές εκθέσεις οι οποίες συνεζητήθησαν
και ελήφθησαν οι ανάλογες αποφάσεις. Στο γεύμα, το Μητροπολιτικό Συμβούλιο τίμησε τον πρώην
Βουλευτή κ. Δ. Καρύγιαννη. Ο κ. Καρύγιαννης υπηρέτησε ως Βουλευτής του Καναδά 25 και μισό
συνεχόμενα έτη και οικειοθελώς παραιτήθηκε. Άνθρωπος τίμιος, υπεστήριξε πάντοτε τα εθνικά μας
δίκαια. Οικογενειάρχης με πέντε κόρες και πιστός Ορθόδοξος χριστιανός, ήταν ο κύριος μοχλός στη
Βουλή του Καναδά που ανεγνώρισε την γενοκτονία των Αρμενίων.
Από το Γραφείο της Ι. Μητρόπολης
14 Μαΐου, 2014
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Από την αρχαία Ελλάδα, οι νέοι
διδάσκονταν ανάμεσα σε άλλα,
κατέχοντας όμως σημαντική θέση,
μουσική και χορό. Πίστευαν ότι
μόνο έτσι θα υπάρχει η αρμονική
συνύπαρξη σώματος και πνεύματος.
Σήμερα, η ανάγκη του ανθρώπου
για χορό είναι πιο επιτακτική.
Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα
εκτονώσουμε την καθημερινή πίεση
και θα χαρίσουμε στον εαυτό μας
την απαραίτητη ψυχοθεραπείαισορροπία. Παράλληλα,
συνεχίζουμε έτσι την διατήρηση των
παραδοσιακών χορών κι εθίμων της
πατρίδας μας, βάζοντας ο καθένας
μας ένα λιθαράκι στη μακραίωνη
πορεία το έθνους μας.
Οι παραδοσιακοί χοροί στην
Ελλάδα παρουσιάζουν μεγάλη
ποικιλία. Κάθε περιοχή ή χωριό
της Ελλάδας έχει τους δικούς του
χορούς, οι οποίοι διαφέρουν από
περιοχή σε περιοχή ή ακόμη και από
χωριό σε χωριό. Αυτή η διαφορά
των χορών οφείλεται σε λόγους
όπως το κλίμα, ο τρόπος ζωής
των κατοίκων, οι πόλεμοι και οι
καταστροφές και άλλοι.
H διδασκαλία των παραδοσιακών
μας χορών, με την σημερινή
εξέλιξή τους ξεκίνησε το 1951 που
συνέπεσε τότε να έρθει στη Ελλάδα
ένα ξένο πολυμελές φολκλορικό
συγκρότημα που αφενός μεν
θεωρήθηκε πρωτοφανές και
αφετέρου για να υπογραμμισθεί
η παντελής έλλειψη παρόμοιου
ελληνικού. Ο τότε καθηγητής του
Πανεπιστημίου Γ. Μέγας ρίχνει την
ιδέα τέτοιας δημιουργίας για την
διάσωση αλλά και διάδοση των
ελληνικών χορών. Η Δόρα Στράτου
αναλαμβάνει την επιμέλεια και ο
Σοφοκλής Βενιζέλος (αντιπρόεδρος
της Κυβέρνησης Πλαστήρα)
αναλαμβάνει να βοηθήσει.
Το 1952 δημιουργείται το
συγκρότημα Ελληνικών Λαϊκών
Χορών και το 1953 αρχίζουν
για πρώτη φορά στην Ελλάδα
οι πρώτες τακτικές θεατρικές
παραστάσεις ελληνικών λαϊκών
χορών και τραγουδιών σε επίπεδο
επαγγελματικών αξιώσεων. Τον ίδιο
χρόνο η Δ.Σ. δημιουργεί κοινωφελές
σωματείο με την επωνυμία «Εταιρία
Ελληνικών Λαϊκών Χορών και
Τραγουδιού» με περιοδείες του
συγκροτήματος πλέον και στο
εξωτερικό δίνοντας παραστάσεις
σχεδόν σε όλες τις Ηπείρους.
Το 1954 δημιουργείται το υπαίθριο
θέατρο Δόρας Στράτου στο αρχαίο
θέατρο του Πειραιά, με καθημερινές
παραστάσεις σε όλη τη θερινή
περίοδο που κράτησε μέχρι το 1964,
οπότε και δημιουργήθηκε το Θέατρο
Κήπου του Θησείου για ένα όμως
χρόνο. Τέλος το 1965 με τη βοήθεια
και συνεργασία του σκηνογράφου
Σπύρου Βασιλείου δημιουργείται το
Θέατρο Δόρας Στράτου στο χώρο
του Φιλοπάππου.
Σήμερα τα μαθήματα ελληνικού
χορού γίνονται στη μεγάλη κλειστή
αίθουσα στο Λόφο Φιλοπάππου,
όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
Λειτουργούν συνολικά 28 τμήματα,
που το καθένα διαρκεί μιάμιση
ώρα (εκτός από τα τμήματα για
παιδιά, τις Κυριακές, που διαρκούν
μία ώρα). Διδάσκονται οι πιο
διαδεδομένοι χοροί από όλες τις
περιοχές της Ελλάδας, φυσικά στην
πιο γνήσια μορφή τους. Διδάσκουν
οι αρχαιότεροι χορευτές του
συγκροτήματος, με πάνω από 500
παραστάσεις στο ενεργητικό του ο
καθένας.
Φέτος είχα την τύχη να παρευρεθώ
στο πρόγραμμα παράστασης
του χορευτικού συγκροτήματος
«Τερψιχόρη» του χωριού Καλυθιές
Ρόδου. Πρόεδρος είναι ο κ. Αντώνης
Μελετίου στον οποίον αξίζουν τα
θερμά συγχαρητήριά μας.
Το ετήσιο χορευτικό εργαστήρι
Καλυθιών Ρόδου με θέμα
«Τερψηχόρη εν χορώ» το Σάββατο

ΤΕΡΨΗΧΟΡΗ ΕΝ ΧΟΡΩ
31 Μαϊου 2014 και ώρα 8:30
μ.μ. στο Δημαρχείο Καλλιθέας
Ρόδου παρουσίασε μια υπέροχη
παράσταση με χορούς από την
Αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα με
παραδοσιακούς χορούς απ΄όλη
την Ελλάδα. Χορευτές και
χορεύτριες όλων των ηλικιών που
αριθμούσαν τους 240 φορώντας
τις παραδοσιακές πολύχρωμες
ενδυμασίες, Καλυθιών, Θράκης,
Πόντου, Μικράς Ασίας, Ηπείρου
και στερεάς Ελλάδας, Κρήτης,
Κέρκυρας, και νήσων του
Αιγαίου χόρευαν για δύο και
περισότερες ώρες, με ερμηνευτάς
παραδοσιακών οργάνων, Λύρα,
Βιολί, Σαντούρι, Καθάρα. Λαούτο,
Ακορντεόν, Τσαμπούνα, Γκάιντα
και Ηπειρώτικο Ντέφι και νταούλια.
Το πλούσιο χορευτικό πρόγραμμα
της παράστασης άρχισε με το
τραγούδι « Μες του Αιγαίου» που
τραγούδισε παίζοντας Σαντούρι
η μικρή Δέσποινα Γιαννακλή.
Ακολούθησε η 1η Χορευτική
Τάξη με χορούς από νησιά,
Χασαποσέρβικο, Καλαματιανό και
Σούστα Ρόδο.

Κατά την έναρξη του προγράμματος
ο Πρόεδρος κ. Αντώνης Μελετίου,
καλοσώρησε το Ιερέα Ευθύμιο
Γιαννακλή τον αντιδήμαρχο της
Ρόδου τον Δημοτικό σύμβουλο,
τους γονείς και κηδεμόνες των
παιδιών και όλων των κατοίκων της
περιοχής για την παρουσία τους. Εν
συντομία ο Πρόεδρος αναφέρθηκε
στην παράσταση του προγράμματος
που άρχισε:
Η 2η Χορευτική Τάξη με χορούς
από Δωδεκάνησα. Μάνα χαρά,
Ροδίτικο Πηδηκτό και Πεντοζάλι
Κω.
2η Χορευτική Τάξη (Β΄τμήμα) με
χορούς από Κρήτη. Λαζώτης, Μικρό
μικράκι, τουρνεράκια και Σούστα.
3η Χορευτική τάξη – Χοροί από
Δωδεκάνησα. Μελαχρινό μου,
Τούρκικο, Μία Κυριακήν Ημέρα,
Σούστα Σύμης, Μηχανικό.
Τμήμα Ενηλίκων – Χοροί από
Αρχαία Ελλάδα. Σύκινης και
Ζευβάκχικος.
Τμήμα Ενηλίκων – Χοροί από
Πόντο, Ομάλ, Ουτσάι, Κοτς,
Πιτσάκ, Τριγώνα.
Τμήμα Ενηλίκων – Χοροί
Ανατολικής Ρωμυλίας, Δυτικής
Θράκη. Ζωναράδικος, Χεριάτικος
Τραμπανιστός, Ξεσυρτός, Σιχτήρ
Χαβάσι.
4η Χορευτική Τάξη – Χοροί από
Μικρά Ασία, Καρσιλαμάς, Τέσσερα
Μάτια (Αρτάκη-Κυζικό) και
Συρτομπάλο.
4η Χορευτική Τάξη – Χοροί από
Ήπειρο. Σαμαρίνα, Τσάμικο, και
Κοφτό Χορό.
Τμήμα Ενηλίκων- Χοροί από
Κρήτη. Βουβό Ανωγειανό,
Πεντοζάλι, Μαλεβιζιώτη και
Σούστα.
Τμήμα Γ΄Ηλικίας – Χοροί από
Ρόδο. Ο χορός της ψυχής, Σούστα
Καλυθιών, (Εκατόλογα της Αγάπης),
Σούστα Ρόδου.
1ο Χορευτικό Τμήμα Ενηλίκων
– Χοροί από Νησιά. Μέρμυγκα,
Αραπίνα, Πλατανιώτικο Νερό.
2ο Χορευτικό Τμήμα Ενλίκων –
Χοροί από Επτάνησα. Περατζάδα,
Μπαλέτες και Φουρλάνα, Αη
Γιώργη, Θιακό Συρτό και Ζακινθινό
Συρτό-Λεβαντίνικο.
Τμήμα Ενηλικών – Μπάλοι- Μάτια
σαν και τα δικά σου, Μπάλος
Κύθνου και Κυκλαδίτικη Σούστα.
Τέλος προγράμματος.
Το παραπάνω πρόγραμμα ήταν
αφιερωμένο στην Ανθή Οργέττα
Μπαλάκη η οποία ήταν μέλος του
χορευτικού και έφυγε σε νεαρή
ηλικία από την ζωή.

Κώστας Καρατσίκης

Άνω: Διακρίνονται ο κ. Καβουσανάκης Τάσος και
η κα Χαντζηαντώνη Φωτεινή χορεύοντας μπάλο.
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Στην Αθήνα ο κινέζος Πρωθυπουργός Ο Ελληνοκύπριος
Χριστόφορος Τουμάζου
Συνάντηση Σαμαρά-Λι
Κετσιάνγκ-Σημαντικές
κορυφαίος εφευρέτης της
διμερείς συμφωνίες στο
χρονιάς στην Ευρώπη
τραπέζι
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 18/06/2014
Πηγή: TO BHMA
Έφτασε στην Ελλάδα λίγο
πριν από τις 15:30 ο κινέζος
πρωθυπουργος Λι Κετσιάνγκ,
ο οποίος θα πραγματοποιήσει
τριήμερη επίσκεψη. Τον κινέζο

Ο Χριστόφορος Τουμάζου κατάφερε μέσω μιας επαναστατικής
συσκευής να αποκωδικοποιήσει σε λιγότερο από μισή ώρα το γενετικό
υλικό ενός ανθρώπου.

πρωθυπουργό υποδέχτηκε στο ΕΛ.Βενιζέλος ο Αντώνης Σαμαράς.
Η επίσκεψη αρχίζει με την κατ' ιδίαν συνάντηση του κινέζου πρωθυπουργού με τον Αντώνη Σαμαρά.

Η Κίνα «θα παραμείνει μακροπρόθεσμος επενδυτής»
για τα ελληνικά ομόλογα
Υπογράφεται πλήθος συμφωνιών μεταξύ των δύο χωρών Συγχαρητήρια για την επιστροφή της Ελλάδας στις διεθνείς
αγορές με την έκδοση ομολόγων έδωσε ο κινέζος πρωθυπουργός
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 19/06/2014
Πηγή: TO BHMA
Η Κίνα «θα παραμείνει
μακροπρόθεσμος επενδυτής» για τα
ελληνικά ομόλογα
Αθήνα
Η φράση «κλειδί» του Κινέζου
Πρωθυπουργού Λι Κετσιάνγκ το
απόγευμα της Πέμπτης στο Μέγαρο
Μαξίμου μπορεί να θεωρηθεί μια
προβολή από το μέλλον: «Όταν η
Ελλάδα θα εκδώσει νέα ομόλογα,
η Κίνα θα συνεχίσει να είναι
μακροπρόθεσμος και υπεύθυνος
επενδυτής» είπε ο Κινέζος ηγέτης,
προαναγγέλλοντας ότι όταν η
ελληνική οικονομία αναζητήσει
χρήματα στις διεθνείς αγορές,
η κινεζική πλευρά θα αγοράσει
ομόλογα.
Η δήλωση αυτή, παρόντος του
Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά,
ήταν μια σαφή στήριξη της
δεύτερης οικονομίας του πλανήτη,
μετά τις ΗΠΑ, προς την ελληνική
οικονομία, ειδικά σε μια χρονική
στιγμή που χρειάζονται τέτοιες
διεθνείς παρεμβάσεις στην πορεία
προς τη μεταμνημονιακή περίοδο.
Το κλίμα ήταν εξαιρετικό στις
διμερείς συνομιλίες των δυο
πλευρών στο Μέγαρο Μαξίμου,
όπου παρουσία υπουργών από τις
δυο κυβερνήσεις και του Ευάγγελου
Βενιζέλου, επισφραγίστηκε με τον
πιο ξεκάθαρο τρόπο η στρατηγικής
σημασία ενίσχυση της οικονομικής
συνεργασίας Ελλάδας και Κίνας σε
πολλούς τομείς.
Η δημόσια δέσμευση του Λι
Κετσιάνγκ ήταν η πιο σημαντική
που έγινε την τελευταία περίοδο
και αιφνιδίασε ευχάριστα την
ελληνική πλευρά και ειδικά
τον Πρωθυπουργό που είδε στο
πρόσωπο του Κινέζου ομολόγου
του, ένα πολύτιμο σύμμαχο στην
μελλοντική προσπάθεια της
Ελλάδας να βαδίσει σε ράγες εκτός
μνημονίου και χωρίς να έχει την
ανάγκη οικονομικής βοήθειας από
τον μηχανισμό στήριξης,
Ανώτατη κυβερνητική πηγή
χαρακτήριζε τις δηλώσεις του
Κινέζου Πρωθυπουργού ως
μια πολύ σημαντική ψήφο
εμπιστοσύνης που δείχνει και την
έμπρακτη στήριξη της Κίνας στην
ελληνική κυβέρνηση. Παράλληλα
εστιάζουν αρκετά στην επισήμανση
του Λι Κετσιάνγκ, ότι «η Κίνα
πάντα είναι ο δυνατός υποστηρικτής
της Ελλάδας» και πως «ποτέ δεν
έχουμε εγκαταλείψει την ελληνική
αγορά ομολόγου αλλά αυξάνουμε
την αγορά μας».
Ο Κινέζος Πρωθυπουργός
διαβεβαίωσε τον κ. Σαμαρά στην
50λεπτη συνομιλία τους, ότι εάν η
ελληνική κυβέρνηση θα εκδώσει
νέα ομόλογα, η Κίνα θα συνεχίσει

να είναι μακροπρόθεσμος και
υπεύθυνος επενδυτής του ελληνικού
ομολόγου.
Υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί
παράγοντες υπογράμμιζαν ότι
όποτε η Ελλάδα αποφασίσει να βγει
στις αγορές η κινεζική πλευρά θα
στηρίξει και θα αγοράσει ελληνικό
ομόλογο, είτε αυτό είναι τριετές,
είτε πενταετές, είτε επταετές.
Το Μέγαρο Μαξίμου επενδύει
πολλά στην ενίσχυση της
συνεργασίας των δυο χωρών,
η οποία σύμφωνα και με τον
Λι Κετσιάνγκ, είναι αμοιβαίως
επωφελής.
Μάλιστα, στο Ζάππειο
υπεγράφησαν 19 εμπορικές
ιδιωτικές συμφωνίες μεταξύ
Ελλήνων και Κινέζων, ενώ ήδη
έχουν υπογράφει και 7 διακρατικές
συμφωνίες. Ο αιφνιδιασμός της
κινεζικής πλευράς που ξάφνιασε
ευχάριστα την ελληνική πλευρά
συνδέεται άμεσα με την επίλυση
το τελευταίο διάστημα κρίσιμων
ζητημάτων.
Ποιες επιχειρηματικές συμφωνίες
θα υπογραφούν
Δεκαεννέα, συνολικά, μνημόνια και
επιχειρηματικές Ελληνοκινεζικές
συμφωνίες θα υπογραφούν στο
πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης
του Κινέζου πρωθυπουργού Λι
Κετσιάνγκ στην Αθήνα.
Ήδη, μνημόνιο Κατανόησης
για την Ενίσχυση της Διμερούς
Οικονομικής και Επενδυτικής
Συνεργασίας υπέγραψαν στο
Μέγαρο Μαξίμου ο υπουργός
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Νίκος Δένδιας και ο υπουργός
Εμπορίου της Κίνας Gao Hucheng,
ενώ παράλληλα, σε εκδήλωση που
πραγματοποιείται το απόγευμα
στο Ζάππειο Μέγαρο, παρουσία
των υπουργών Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, Νίκου Δένδια,
Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη
Βαρβιτσιώτη, του υφυπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
Νότη Μηταράκη και των Gao
Hucheng, υπουργού Εμπορίου
(MOFCOM) και Xu Shaoxi, προέδρου της Εθνικής
Επιτροπής για την Ανάπτυξη και
τις Μεταρρυθμίσεις (NDRC) θα
υπογραφούν σειρά συμφωνιών
μεταξύ Ελληνικών και Κινεζικών
φορέων και επιχειρήσεων.
Οι συμφωνίες αφορούν μεταξύ
άλλων τους τομείς της ναυτιλίας,
των κατασκευών, της ενέργειας, των
τροφίμων κ.ά.

Αναλυτικά, θα
υπογραφούν τα εξής:

- Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της
China Development Bank Corporation και του υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου.

- Μνημόνιο Στρατηγικής
Συνεργασίας και Πλαίσιο
Συμφωνίας μεταξύ της China Development Bank Corporation και της
Costamare Inc. Αξία συμφωνίας 1,5
δις. δολαρίων
- Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της
China Development Bank Corporation και της China Development
Bank Corporation, αξία συμφωνίας
200 εκ. δολαρίων.
- Συμφωνία για την από κοινού
ανάπτυξη του Ελληνικού και την
διερεύνηση περαιτέρω συνεργασίας
στο μέλλον μεταξύ της Lamda Development και της Fosun Group.
- Συμφωνία Πλαισίου Συνεργασίας
Tripartite. Αξία συμφωνίας 1,224
δισ. Δολαρίων Μεταξύ Terna
Energy, ICBC και SINOHYDRO
Corporation.
- Πώληση και επαναμίσθωση 2
Bulkers ξηρού φορτίου και 4 Containerships αξίας 160 εκατ δολαρίων
και 300εκ δολάρια αντίστοιχα
και συμφωνία συνεργασίας για
κατασκευή πλοίων ξηρού 6 φορτίου
και μεταφοράς κοντέινερ σε
κινέζικο ναυπηγείο. Συνολική αξία
συμφωνίας 460 εκατ δολαρίων.
- Μνημόνιο Συμφωνίας (MOU)
μεταξύ είναι oι δύο οργανισμοί να
συζητήσουν την σύναψη Δανειακών
Συμβάσεων Diana Shipping Inc,
με την ICBC, με σκοπό την αγορά
νεότευκτων πλοίων μεταφοράς
ξηρού φορτίου ναυπηγημένων στην
Κίνα καθώς και την χρηματοδότηση
επενδύσεων της Diana Shipping
Inc. εκτός Κίνας όπου θα υπάρχουν
και Κινέζικα επιχειρηματικά
συμφέροντα. Αξία συμφωνίας 200
εκ. δολάρια.
- Δανειακή Σύμβαση μεταξύ της
Thenamaris (Ships Management)
Inc. από την Export- 8 Import Bank
of China. Αξία συμφωνίας 64 εκ.
δολάρια.
- Πλαίσιο Συνεργασίας για τη
συμφωνία χρηματοδότησης της
Thenamaris (Ships Management)
Inc. από την Export-Import Bank
of China. Αξία συμφωνίας 300 εκ.
δολάρια.
- Χρηματοδότηση δύο Capesize
Bulk Carriers. Σύμφωνα με τη
Σύμβαση Δανείου η Τράπεζα
Export-Import Bank of China
συμφωνεί να δανείσει το ποσό των
57,36 εκ δολαρίων στην Oceanbulk Maritime LLC για τη μερική
χρηματοδότηση της αγοράς των υπό
ναυπήγηση φορτηγών πλοίων με
αριθμό H1312 και H1313 τα οποία
κατασκευάζονται στη ναυπηγείο
SHANGHAI WAIGAOQIAO
SHIPBUILDING CO., LTD. Αξία
συμφωνίας 57,36 εκ. Δολαρίων.
- Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ
του Enterprise Greece και του China
State Construction & Engineering
Corporation (CSCEC).
- Συνεργασία της SUMEC και της
EDF για την από κοινού επένδυση
για τη δημιουργία αιολικών πάρκων
στην Ελλάδα. Η EDF θα αναπτύξει
50MW αιολικών την περίοδο
2014-2015 και 150 MW για την
περίοδο 2015-2017. Οι εταιρίες
θα εξετάσουν το ενδεχόμενο

Πρόκειται για ένα καινοτόμο τεστ που αλλάζει τελείως τα δεδομένα
στην ιατρική καθώς χάριν στη συγκεκριμένη ανακάλυψη δεν θα
χρειάζονται πλέον οι χρονοβόρες εργαστηριακές αναλύσεις.
Ο 53χρονος Ελληνοκύπριος ερευνητής πήρε το πρώτο βραβείο,
«European Inventor Award 2014» στο Βερολίνο από το Ευρωπαϊκό
Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και είναι επισήμως ο κορυφαίος εφευρέτης
για το έτος 2014.
Είναι καθηγητής μηχανικής του Imperial College του Λονδίνου και
επικεφαλής επιστήμων στο Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Μηχανικής που
είναι και δημιούργημα του ιδίου.
Η ταχύτατη αυτή εξέταση θα επιτυγχάνεται με τη βοήθεια που θα
παρέχει ένα «τσιπάκι» το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί και σε USB
μεταφέροντας έτσι τα γενετικά ευρήματα στον υπολογιστή.
Μέσω της συγκεκριμένης συσκευής θα μπορούν πλέον οι γιατροί να
δουν τις γενετικές προδιαθέσεις που μπορεί έχει ένας οργανισμός.
Έχει αποκτήσει ευρεσιτεχνίες για πάνω από 50 συσκευές ιατρικών
διαγνώσεων σύμφωνα την Guardian. O Ελληνοκύπριος βραβευμένος
πλέον επιστήμονας έχει σπουδάσει στην Οξφόρδη και έκανε την
μετα-διδακτορική του έρευνα στο Imperial.
Σήμερα είναι διευθυντής του Τμήματος Εμβιομηχανικής και είναι
μέλος της Βασιλικής Εταιρίας Επιστημών, της Βασιλικής Ακαδημίας
Μηχανικής της Βρετανίας, καθώς και της Ακαδημίας Ιατρικών
Επιστημών.
συνεργασίας στα παραπάνω έργα.
Αξία συμφωνίας 273 εκ. δολαρίων.
- “CONTRACT EFFECTIVENESS AGREEMENT” μεταξύ των
εταιριών Veritas Ship Management
Ltd και China National AeroTechnology Corporation Shanghai
Limited Liability Company, για την
κατασκευή 8 x 13 64,000 Deadweight Tons Bulk Carriers στην
Taizhou Kouan της China. Αξία
συμφωνίας 215 εκατ δολαρίων.
Στρατηγική συμφωνία ανάπτυξης
της κατηγορίας του ελληνικού
κρασιού στην Κίνα με έμφαση στις
μάρκες Μπουτάρη (Boutari) και
Κυρ-Γιάννη (Kir-Yianni) και με
στόχο αγορών εντός της επόμενης
πενταετίας που θα ξεπεράσουν
τα 50 εκατομμύρια δολάρια. Τα
δύο μέρη θα χρηματοδοτήσουν
την προβολή και προώθηση του
ελληνικού οίνου και πολιτισμού
αξιοποιώντας ιδιωτικούς και
εθνικούς πόρους για το σκοπό αυτό.
Η συμφωνία προβλέπει επίσης τη
μελλοντική αξιολόγηση περαιτέρω
συνεργασιών και σε άλλους
συναφείς τομείς.
- Η εταιρεία Παυλίδης ΜάρμαραΓρανίτες λατομική επιχείρηση και
βιομηχανία μαρμάρου και γρανίτη

με έδρα τη Δράμα και η εταιρεία
China Light Resources Import &
Εxport Corporation με έδρα το
Πεκίνο της Κίνας συμφωνούν να
πωλήσει η πρώτη στη δεύτερη
25.000 τόνους προϊόντων μαρμάρου
μέσα στην τριετία 2014-2017. Αξία
συμφωνίας 13,65 εκ. Δολαρίων.
- 5ετης συμφωνία αγοράς κρασιού
της εταιρίας «Alpha Estate» από την
«Anhui Wine Mall Trading Co Ltd».
Αξία συμφωνίας 4,11 εκ. δολαρίων.
- Εμπορική συμφωνία πώλησης
εμφιαλωμένων οίνων μεταξύ
της ελληνικής εταιρίας Shanghai
Meditela Commerce and Trade Co.,
Ltd., Mediterra οινοποιητικής Creta
Olympias S.A, μέλος του ομίλου
ΔΕΜΚΟ και της κινεζικής εταιρείας
Shanghai Meditela Commerce
& Trade Co., Ltd. με σκοπό την
προώθηση ποιοτικών Ελληνικών
Κρασιών στην Κινεζική και
Ασιατική Αγορά. Αξία συμφωνίας 1
εκ. Δολάρια.
- “MESA VOUNOS” Ελληνικό
Ελαιόλαδο, μακροχρόνια εμπορική
συμφωνία για την προώθηση
κρητικού - Ελληνικού ελαιολάδου.
Η συμφωνία είναι 10ετής. Αξία
συμφωνίας 13,86 εκ. δολαρίων.
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Με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια
εορτάστηκε η μνήμη του Προφήτη
Αμώς στο Φαληράκι Ρόδου
Με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα τιμήθηκε και φέτος την Παρασκευή 14 Ιουνίου
2014 η μνήμη του Προφήτη Αμώς στο Φαληράκι της Ρόδου παρουσία πλήθους κόσμου ενώ

H ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΗΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
Η Διμυλιά απέχει 34 χιλιόμετρα από την πόλη της Ρόδου και
ανήκει στη Δημοτική Ενότητα του Δήμου Ρόδου. Μαζί με
την Ελεούσα που αποτελεί οικισμό, έχουν έκταση 35.000
στρεμμάτων. Η Διμυλιά και η Ελεούσα κατοικούνται από 515
άτομα, τα περισσότερα από τα οποία ασχολούνται με αγροτικά
και τουριστικά επαγγέλματα.
Το χωριό, που είναι κτισμένο μέσα σε πλούσια βλάστηση πήρε
το όνομά του από τους δύο μύλους που υπήρχαν στην περιοχή
καθώς «Διμύλι» σημαίνει τόπος.

Στο Δημοτικό Σχολείο της Διμυλιάς φοιτούν λίγοι μαθητές και
μαθήτριες από το χωριό Διμυλιά, το χωριό Ελεούσα και το χωριό
Πλατάνια. Το βραδάκι της Τετάρτης 12ης Ιουνίου 2014, κατόπιν
προσκλήσεως παρευρεθήκαμε στην όμορφη γιορτή του σχολείου
που είχε οργανώσει το διδασκαλικό προσωπικό επί της ευκαιρίας
του τέλους της σχολικής χρονιάς.

τελέστηκε Εσπερινός της εορτής του Προφήτη Αμώς χοροστατούντος του σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Ρόδου κ.κ. Κυρίλλου και συνπροσευχόμενου με του σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Άκρα κ.κ. Σάββα.

Ήταν πράγματι μια θαυμάσια γιορτή με ποιήματα για το
καλοκαίρι, τις διακοπές και θεατρικά θέματα από περιστατικά
της ζωής στην Ελλάδα της εποχής του 50. Με το πλούσιο
πρόγραμμα τα παιδιά χάρισαν ευχάριστες στιγμές στους γονείς,
κηδεμόνες, γιαγιάδες και παπούδες που χειροκροτούσαν
ακατάπαυστα τους μικρούς μαθητές.
Βλέπετε μερικά στιγμιότυπα από την γιορτή.

Η Μονή του Προφήτη Αμώς
βρίσκεται 14 χλμ. από την
Ρόδο, κοντά στο Φαληράκι.
Ο Προφήτης Αμώς (από το
Θεκουέ του Ισραήλ) έζησε
800 χρόνια πριν τη γέννηση
του Χριστού και υπήρξε
πατέρας του Προφήτη
Ησαΐα. Σύμφωνα με την
παράδοση ο Προφήτης
Ηλίας, του οποίου το
μοναστήρι βρισκόταν
στην κορυφή του βουνού,
τσακώθηκε με τον Αμώς
και έριξε βράχο για να

Κώστας Καρατσίκης

καταστρέψει το εν λόγω
μοναστήρι. Ο Αμώς
όμως σταμάτησε τον
βράχο τρυπώντας τον.
Λέγεται ότι ο βράχος
αυτός διασώζεται
στη πίσω πλευρά της
Μονής.
Ο ναΐσκος του Προφήτη
Αμώς είναι κτισμένος
πάνω σε ερείπια
παλαιοχριστιανικής
βασιλικής (5ουAπό αριστερά διακρίνεται ο ιερέας π. Γαβριήλ Γιατρού και ο ιερέας
6ου μ.χ. αι.) και
π. Ευθύμιος Γιαννακλής κρατούν την εικόνα του Προφήτη Αμώς κατά
φέρει σπαράγματα
την περιφορά της εικόνας.
τοιχογραφιών
των βυζαντινών και
μεταβυζαντινών χρόνων. Το
μοναστηριακό συγκρότημα με τον ναό και τον περίβολο του κτίσθηκε το 1838.
Η οικονομική κρίση έχει γίνει αισθητή στον Έλληνα στις δημόσιες του εκδηλώσεις. Από τις
θρησκευτικές όμως εκδηλώσεις δεν απουσιάζει και παρευρίσκεται παντού. Φυσικά σήμερα τα
πανηγύρια δεν έχουν τις παλαιές δόξες τους αλλά παραμένουν ζωντανά για τους γλεντζέδες.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΟΔΟ
του Κώστα Καρατσίκη

Άνω: O Μαθητής Γιώργος Κουντουδάκης στο ρόλο
των Κουτσιαβάτηδων χορεύει ζεμπέκικο.
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19 Μαΐου 1919: Η απόβαση

Προκλητική τελετή κατά της Ορθοδοξίας
του Κεμάλ στη Σαμψούντα στην Αγία Σοφία
Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου
Η Γενοκτονία των Ποντίων θεωρείται μια από τις πρώτες σύγχρονες
γενοκτονίες. Η γενοκτονία ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα, το οποίο
η κυβέρνηση των Νεότουρκων έφερε σε πέρας με συστηματικότητα.
Οι μέθοδοι που χρησιμοποίησε ήταν ο ξεριζωμός, η εξάντληση στις
κακουχίες, τα βασανιστήρια, η πείνα και η δίψα, και τα στρατόπεδα
θανάτου στην έρημο.

Σύνθημα της προκλητικής εκδήλωσης που διοργάνωσε ο σύνδεσμος ήταν
«Συναντιόμαστε στην Αγία Σοφία, στην πρωινή προσευχή».
Αντώνης Ανακέφαλος

Ένα εκλεκτό τμήμα του Ελληνισμού ζούσε στα βόρεια της Μικράς
Ασίας, στην περιοχή του Πόντου, μετά τη διάλυση της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας. Η άλωση της Τραπεζούντας το 1461 από τους
Οθωμανές δεν τους αλλοίωσε το φρόνημα και την ελληνική τους
συνείδηση, παρότι ζούσαν αποκομμένοι από τον εθνικό κορμό.
Μπορεί να αποτελούσαν μειονότητα -το 40% του πληθυσμού, αλλά
γρήγορα κυριάρχησαν στην οικονομική ζωή της περιοχής, ζώντας
κυρίως στα αστικά κέντρα.
Η οικονομική τους ανάκαμψη συνδυάστηκε με τη δημογραφική
και την πνευματική τους άνοδο. Το 1865 οι Έλληνες του Πόντου
ανέρχονταν σε 265.000 ψυχές, το 1880 σε 330.000 και στις αρχές
του 20ου αιώνα άγγιζαν τις 700.000. Το 1860 υπήρχαν 100 σχολεία
στον Πόντο, ενώ το 1919 υπολογίζονται σε 1401, ανάμεσά τους και
το περίφημο Φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Εκτός από σχολεία
διέθεταν τυπογραφεία, περιοδικά, εφημερίδες, λέσχες και θέατρα,
που τόνιζαν το υψηλό τους πνευματικό επίπεδο.
Το 1908 ήταν μια χρονιά - ορόσημο για τους λαούς της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. Τη χρονιά αυτή εκδηλώθηκε και επικράτησε το κίνημα
των Νεότουρκων, που έθεσε στον περιθώριο τον Σουλτάνο. Πολλές
ήταν οι ελπίδες που επενδύθηκαν στους νεαρούς στρατιωτικούς για
μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της θνήσκουσας Αυτοκρατορίας.
Σύντομα, όμως, οι ελπίδες τους διαψεύστηκαν. Οι Νεότουρκοι
έδειξαν το σκληρό εθνικιστικό τους πρόσωπο, εκπονώντας ένα
σχέδιο διωγμού των χριστιανικών πληθυσμών και εκτουρκισμού της
περιοχής, επωφελούμενοι της εμπλοκής των ευρωπαϊκών κρατών στο
Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ελληνικό κράτος, απασχολημένο με το
«Κρητικό Ζήτημα», δεν είχε τη διάθεση να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο
με την Τουρκία.
Οι Τούρκοι με πρόσχημα την «ασφάλεια του κράτους» εκτοπίζουν
ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού στην αφιλόξενη
μικρασιατική ενδοχώρα, μέσω των λεγόμενων «ταγμάτων εργασίας»
(«Αμελέ Ταμπουρού»). Στα «Τάγματα Εργασίας» αναγκάζονταν να
υπηρετούν οι άνδρες που δεν κατατάσσονταν στο στρατό. Δούλευαν
σε λατομεία, ορυχεία και στη διάνοιξη δρόμων, κάτω από εξοντωτικές
συνθήκες. Οι περισσότεροι πέθαιναν από πείνα, κακουχίες και
αρρώστιες.
Αντιδρώντας στην καταπίεση των Τούρκων, τις δολοφονίες, τις εξορίες
και τις πυρπολήσεις των χωριών τους, οι Ελληνοπόντιοι, όπως και οι
Αρμένιοι, ανέβηκαν αντάρτες στα βουνά για να περισώσουν ό,τι ήταν
δυνατόν. Μετά τη Γενοκτονία των Αρμενίων το 1916, οι τούρκοι
εθνικιστές υπό τον Μουσταφά Κεμάλ είχαν πλέον όλο το πεδίο
ανοιχτό μπροστά τους για να εξολοθρεύσουν τους Ελληνοπόντιους.
Ό,τι δεν κατάφερε ο Σουλτάνος σε 5 αιώνες το πέτυχε ο Κεμάλ σε 5
χρόνια!
Το 1919 οι Έλληνες μαζί με τους Αρμένιους και την πρόσκαιρη
υποστήριξη της κυβέρνησης Βενιζέλου προσπάθησαν να
δημιουργήσουν ένα αυτόνομο ελληνοαρμενικό κράτος. Το σχέδιο
αυτό ματαιώθηκε από τους Τούρκους, οι οποίοι εκμεταλλεύθηκαν το
γεγονός για να προχωρήσουν στην «τελική λύση».
Στις 19 Μαΐου 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα
για να ξεκινήσει τη δεύτερη και πιο άγρια φάση της Ποντιακής
Γενοκτονίας, υπό την καθοδήγηση των γερμανών και σοβιετικών
συμβούλων του. Μέχρι τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922 οι
Ελληνοπόντιοι που έχασαν τη ζωή τους ξεπέρασαν τους 200.000, ενώ
κάποιοι ιστορικοί ανεβάζουν τον αριθμό τους στις 350.000.
Όσοι γλίτωσαν από το τουρκικό σπαθί κατέφυγαν ως πρόσφυγες στη
Νότια Ρωσία, ενώ γύρω στις 400.000 ήλθαν στην Ελλάδα. Με τις
γνώσεις και το έργο τους συνεισέφεραν τα μέγιστα στην ανόρθωση
του καθημαγμένου εκείνη την εποχή ελληνικού κράτους και άλλαξαν
τις πληθυσμιακές ισορροπίες στη Βόρειο Ελλάδα.
Με αρκετή, ομολογουμένως, καθυστέρηση, η Βουλή των Ελλήνων
ψήφισε ομόφωνα στις 24 Φεβρουαρίου 1994 την ανακήρυξη της
19ης Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία του Ποντιακού
Ελληνισμού.

Τελετή μπροστά στην Αγία Σοφία διοργάνωσε στις τέσσερις το πρωί το Σάββατο 31 Μαΐου, την ώρα
της πρωινής προσευχής, ο «Σύνδεσμος Νεολαίας Ανατολής» στο πλαίσιο της εκστρατείας του για να
επαναλειτουργήσει ο ναός ως τζαμί.Η προσέλευση του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη . Οι διοργανωτές
αναφέρουν για 100.000 πιστούς.
Το θέμα της Αγίας Σοφίας είναι για άλλη μια φορά υπό συζήτηση στην Τουρκία. Αφορμή αυτή τη
φορά αποτέλεσε η πρόταση νόμου που κατέθεσε στην εθνοσυνέλευση ο ανεξάρτητος βουλευτής
Χαμί Γιλντιρίμ (πρώην βουλευτής του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης) για
μετατροπή της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τζαμί καθώς και η 561η επέτειος της Άλωσης της
Κωνσταντινούπολης.
Ο Σύνδεσμος που διοργανώνει την τελετή πρόσκειται στο ρεύμα εκείνο του πολιτικού Ισλάμ που
ακολουθεί την παράδοση του ιστορικού ηγέτη του χώρου Νετζμετίν Ερμπακάν. Ο κομματικός χώρος
του τουρκικού πολιτικού Ισλάμ διασπάστηκε το 2000, με την ιστορική τάση να εκπροσωπείται
σήμερα από το Κόμμα Ευτυχίας και τη λεγόμενη -το 2000- Ανανεωτική Τάση, από το Κόμμα
Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης.
Σημειώνεται, επίσης, ότι ο βουλευτής Χαμί Γιλντιρίμ που κατέθεσε την πρόταση, φέρεται να είναι
προσκείμενος στο τάγμα του Χότζα Φετχουλάχ Γκιουλέν.
Τόσο ο Σύνδεσμος όσο και ο βουλευτής κατηγορούν την κυβέρνηση Ερντογάν για ατολμία στο θέμα
της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Νεολαίας Ανατολής, Σαλίχ Τουράν, σε δηλώσεις που κάνει τις
τελευταίες ημέρες, υποστηρίζει ότι «η Αγία Σοφία είναι το σύμβολο της Άλωσης, είναι η κορώνα
της υπόστασης του Ισλάμ στη Δύση». Προβάλει, επιπλέον, το αίτημα για μετατροπή σε τζαμί,
σημειώνοντας ότι η μετατροπή της Αγίας Σοφίας από τζαμί σε μουσείο το 1934, «ήταν παράνομη»
Στον αντίποδα, το τουρκικό ιδιωτικό «Ίδρυμα Ιστορίας» ετοίμασε ένα κείμενο με τίτλο: «Για ποιο
λόγο η Αγία Σοφία πρέπει να παραμείνει μουσείο» και συγκεντρώνει υπογραφές. Μάλιστα, πριν
από μερικές ημέρες το ίδρυμα οργάνωσε σχετική ημερίδα όπου ο καθηγητής του Πανεπιστημίου
του Βοσπόρου, Σεβκέτ Παμούκ, τόνισε: «Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε μουσείο το 1934 ήταν
μια στάση υπέρ της αδελφοσύνης. Ο Ερντογάν το 2006 είχε πρωταγωνιστήσει στην υπόθεση της
“Συμμαχίας Πολιτισμών”. Ας πράξει το ίδιο κι αι ας γίνει παράδειγμα στον κόσμο».
Ο καθηγητής Ουγούρ Τάνγιελι επισήμανε: «Θεωρούμε ότι η ιστορία της Κωνσταντινούπολης ξεκινά
από το 1453, λες και δεν ήταν η πόλη αυτή Βυζαντινή επί χίλια χρόνια. Στην Κωνσταντινούπολη δεν
υπάρχει καν Βυζαντινό μουσείο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η Αγία Σοφία ήταν εκκλησία».
Τέλος, ο καθηγητής και συγγραφέας Μουράτ Μπελγκέ έκανε λόγο για «ένα είδος ρεβανσισμού»
και τονίζοντας ότι «εξακολουθεί να ισχύει μια αρρωστημένη αντίληψη που θρέφεται με απόψεις
όπως, κάποτε ήμασταν κυρίαρχοι αλλά στη συνέχεια πώς μας κατάντησαν και μας πήραν την Αγία
Σοφία», είπε: «Η προσέγγιση αυτή είναι προέκταση της στάσης που θέλει εκδίκηση. Ταυτόχρονα,
αυτό καθορίζει και τη στάση του Ισλάμ. Η πρόταση για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί
είναι πρόταση που υπογραμμίζει ότι το Ισλάμ δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνυπάρξει με άλλες
θρησκείες».

«Εφοδος» στο Βρετανικό
Μουσείο από έξι
Καρυάτιδες και μία
σοπράνο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:
10/06/2014
Οι Καρυάτιδες και η σοπράνο στην
είσοδο του Βρετανικού Μουσείου
(H φωτογραφία είναι από τον
προσωπικό λογαριασμό της Σόνιας
Θεοδωρίδου στο facebook)
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Greek Day a big success on Broadway Sunday, June 22nd, 2014
This year marks the 40th Anniversary of the first Greek Day in Vancouver. Because there was a little hiatus, it is actually only the 25th Greek Day in Vancouver.
This award-winning family-oriented one day event brings together over a dozen Greek cooking tents, over two dozen artisans, and dozens of local merchants who all cater to the
over 100,000 people who attended. Admission was FREE!
The event runs 11am to 9pm, along West Broadway from Blenheim to Macdonald. The official opening was at 2pm on the main stage at Broadway and Trutch.
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑZ ΣΕΛΙΔΕΣ 17 & 20: ΑΠΟ ΤΑΣΟ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ & ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΑΤΕΒΑΤΗ

18 Γνώμη

Αυτοκίνητα με καφεΐνη αντί για βενζίνη,
χάρη σε βιοκαύσιμα από καφέ
Στο καφεκοπτείο και όχι στο βενζινάδικο μπορεί κάποια μέρα στο
μέλλον να ανεφοδιάζονται τα αυτοκίνητα, αφού βρετανοί ερευνητές
δημιούργησαν βιοκαύσιμα από καφέ. Μάλιστα, αν και οι ιδιότητες
του βιοκαυσίμου ποικίλουν σε ένα βαθμό ανάλογα με την ποικιλία
του καφέ, τελικά οποιοσδήποτε καφές φαίνεται πως είναι κατάλληλος
για την παραγωγή βιοκαυσίμων, ακόμη και ο ντεκαφεϊνέ.

Οι ερευνητές του Κέντρου Βιώσιμων Χημικών Τεχνολογιών του
Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Μπαθ, με
επικεφαλής τον δρα Κρις Τσακ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση
στο περιοδικό για θέματα ενέργειας και καυσίμων Energy and Fuels της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας, εξήγαγαν έλαιο από τα
κατακάθια των αλεσμένων κόκκων του καφέ, αφού τα βούτηξαν σε
έναν οργανικό διαλύτη. Στη συνέχεια, το έλαιο καφέ μετατράπηκε
με την κατάλληλη χημική επεξεργασία (μετεστεροποίηση) σε
βιοκαύσιμα.

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο αυτονομίας 1.800 χλμ!
Από την Ισραηλινή Phinergy και την Καναδέζικη εταιρία Alcoa Canada
Αντώνης Ανακέφαλος
Υπεύθυνες για την καινοτομία
αυτή, μια ισραηλινή και μια
καναδέζικη εταιρία, η Phinergy και η Alcoa Canada.
μπαταρία που επιδείχθηκε στο
Μόντρεαλ και το συνέδριο με τίτλο
«Canadian International Aluminium
Conference», έχει κατασκευαστεί
κυρίως από «πάνελ» αλουμινίου.
Η μπαταρία συνδυάζεται με την
υπάρχουσα μπαταρία λιθίου και
δίνει την εντυπωσιακή εμβέλεια στο
αυτοκίνητο.

Οι εταιρίες, όπως είναι φυσικό, δίνουν
έμφαση και στον περιβαλλοντικό
παράγοντα, αφού τα αυτοκίνητα με
σύστημα κίνησης βασισμένο στις
μπαταρίες θα έχει μηδενικές εκπομπές
βλαβερών ουσιών στην ατμόσφαιρα.
Η ενέργεια απελευθερώνεται μέσω
χημικής αντίδρασης που χρησιμοποιεί οξυγόνο από τον αέρα και νερό για να μετατρέψει το αλουμίνιο σε αλουμίνα.
Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου χρειάζεται να τροφοδοτεί με νερό βρύσης τη μπαταρία μόλις κάθε ένα με δύο μήνες
για να τροφοδοτεί τη χημική αντίδραση!
Οι υπεύθυνοι ευελπιστούν, ότι πλέον ανοίγει
ο δρόμος για την αύξηση της διείσδυσης
των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην αγορά,
παράλληλα με τη δημιουργία δικτύων
επαναφόρτισης των μπαταριών, που θα
οδηγήσει σταδιακά στα αποτελέσματα που
περιγράφονται στην εισαγωγή. Ο χρήστης
δεν θα περιμένει να φορτίσει η μπαταρία του,
αλλά θα την αντικαθιστά με φορτισμένη και θα
αναχωρεί αμέσως!
Το μεγάλο στοίχημα είναι πλέον η σμίκρυνση
των μπαταριών ώστε να καταλαμβάνουν
λιγότερο χώρο και να είναι ελαφρύτερες. Με τη
«φόρα» που έχουν πάρει όμως οι επιστήμονες,
τα αποτελέσματα και σε αυτό τον τομέα θα
έρθουν σύντομα.

Όπως είπε ο Τσακ, «περίπου οκτώ εκατομμύρια τόνοι καφέ παράγονται
παγκοσμίως κάθε χρόνο και τα υπολείμματα του επεξεργασμένου
καφέ περιέχουν έλαιο σε ποσοστό έως 20% ανά μονάδα βάρους. Αυτό
το έλαιο έχει παρόμοιες ιδιότητες με τις ενεργειακές καλλιέργειες που
σήμερα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Όμως ενώ
οι τελευταίες καλλιεργούνται ειδικά για τη δημιουργία καυσίμων, τα
υπολείμματα του καφέ πετιούνται ως άχρηστα.
Αν τα χρησιμοποιήσουμε, υπάρχει πραγματικά η δυνατότητα να
παράγουμε ένα αληθινά βιώσιμο βιοκαύσιμο δεύτερης γενιάς».
Σύμφωνα με τους βρετανούς ερευνητές, ενθαρρυντικό στοιχείο
τόσο για τους παραγωγούς βιοκαυσίμων, όσο και για τους χρήστες
τους, είναι ότι, ανεξάρτητα από το είδος του καφέ («Ρομπούστα»,
«Αράμπικα» κ.α.), σε γενικές γραμμές το παραγόμενο βιοκαύσιμο
έχει τις απαραίτητες προδιαγραφές για ένα αυτοκίνητο.
Οι ερευνητές πιστεύουν ότι στο μέλλον το βιοκαύσιμο από καφέ
θα αποτελέσει (σχετικά μικρό) μέρος του συνολικού ενεργειακού
μίγματος, ενώ θα μπορεί να παράγεται σε μικρή κλίμακα από
καφεκοπτεία, που έχουν άφθονη την πρώτη ύλη, ώστε να παράγουν
μόνα τους καύσιμα για τα αυτοκίνητά τους. Σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις, ένα συνοικιακό καφεκοπτείο μπορεί να παράγει περίπου
δέκα κιλά υπολειμμάτων καφέ ημερησίως, από τα οποία είναι δυνατό
να παραχθούν γύρω στα δύο λίτρα βιοκαυσίμων.
Επίσης, μπορεί να στηθεί ένα δίκτυο συλλογής υπολειμμάτων καφέ
από τα κατά τόπους καφεκοπτεία και η μεταφορά τους σε μια κεντρική
μονάδα παραγωγής βιοκαυσίμων. Εξάλλου, μια όχι αμελητέα
ποσότητα υπολειμμάτων καφέ δημιουργείται από τις βιομηχανίες του
κλάδου, οι οποίες επίσης πετούν ως ακατάλληλους για επεξεργασία
ουκ ολίγους κόκκους καφέ.

Η

Οι λεπτομέρειες είναι ακόμη ελάχιστες,όμως ο Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής της Phinergy Tzidon Αβίβ
επιβεβαίωσε τις κοινές συνομιλίες με τη Renault-Nissan για την προτεινόμενη παραγωγή ηλεκτρικού αυτοκινήτου
κάτω από ιδανικές συνθήκες, το 2017 με τη χρήση εκτεταμένης αυτονομίας της μπαταρίας αλουμινίου-αέρα.
Έτσι, αν τα πράγματα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο,ο Phinergy ελπίζει ότι η μπαταρία αλουμινίου-αέρα μπορεί να
αποδειχθεί το πιο σπουδαίο πράγμα για τις μεταφορές και τη βιομηχανία.
Με βάση τις εργασίες που ξεκίνησαν το Ισραήλ το 2008,η εταιρεία συνεργάζεται με την Alcoa σε αυτό το
οικονομικά-αποδοτικό πρόγραμμα και ασφαλή πηγή ενέργειας.
Όσο για το “κομμάτι” της αναλογίας αλουμινίου,αυτή είναι μια υπεραπλούστευση,ώστε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο
Phinergy να τρέχει απλώς με”αέρα” ή “νερό”.
Σχεδόν μια καταπληκτική, μπαταρία αλουμίνιο-αέρα συνδυάζει απιονισμένο (πόσιμο) νερό σε αλκαλικό διάλυμα
ηλεκτρολυτών και αναπνέει στον αέρα για να δημιουργήσει μια χημική αντίδραση που διαλύει πλάκες αλουμινίου
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εξάγει αξιόπιστα 8,1 κιλοβατώρες ενέργειας - οι μισοί εκ των οποίων είναι
η ηλεκτρική ενέργεια, θερμότητα και το μισό υποπροϊόν - ανά χιλιόγραμμο.
Το αλουμίνιο είναι το πιο άφθονο μέταλλο στο φλοιό της γης και συνήθως θεωρείται ως ένα δομικό υλικό,που
περιέχει πολύ ηλεκτρικό δυναμικό.
Πολλή ηλεκτρική ενέργεια πηγαίνει στη διαδικασία τήξης του και αποθηκεύεται αποτελεσματικά,ενώ μια
ελεγχόμενη αντίδραση απελευθερώνει την ηλεκτρική ενέργεια σε μια διαδικασία με την αντίστροφη επίδραση της
τήξης.Ο σχεδιασμός είναι να χρησιμοποιηθεί η βιώσιμη υδροηλεκτρική ενέργεια στην τήξη του αλουμινίου.
Η έννοια του αλουμινίου αέρα και άλλες ηλεκτρικές στήλες μετάλλου-αέρος δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά η
Phinergy έχει εργαστεί στα σφάλματα και είναι έτοιμη να την θέσει σε παραγωγή - όχι μόνο για τα αυτοκίνητα,
αλλά και ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, στατική αποθήκευση ενέργειας, την άμυνα, τη βιομηχανική και
για άλλα είδη εφαρμογών.
Τι περισσότερο, αφού η μπαταρία αλουμίνιο-αέρα,και χημικά εκχυλίσματα που έχουν αποθηκευθεί από την
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έλκυση ηλεκτρικής ενέργειας από την συνεχή μείωση των πλακών
αλουμινίου,αφήνουν ένα ανακυκλώσιμο υποπροϊόν σε υγρά που μπορούν
εύκολα να μετατραπούν εκ νέου σε φρέσκο αλουμινίου.
Τεχνικά, οι καταναλωτές θα πρέπει να αγοράζουν μόνο την ενέργεια
που αποθηκεύεται σε αλουμίνιο, δεν είναι τόσο το ίδιο το αλουμίνιο που
απλώς διαλύεται σε μια διαφορετική μορφή και έχει ληφθεί μακριά ως ένα
πολύτιμο υποπροϊόν.
Έτσι,το πρωτότυπο αυτοκίνητο της Phinergy κατά κύριο λόγο
τροφοδοτείται από μια μάλλον συνηθισμένη μπαταρία ιόντων λιθίου
και έναν ηλεκτροκινητήρα και της συσκευασίας αλουμινίου-αέρα που
επαναφορτίζεται στο δρόμο.
Η ακριβής σύνθεση του αλουμινίου είναι πατέντα, της Alcoa με την Phinergy και δεν προτείνεται νέα τεχνολογία αντικαταστάσεως των μπαταριών
ιόντων λιθίου, αλλά μάλλον, λέει ο Aviv Tzidon,είναι ένα συμπλήρωμα,με
αποτέλεσμα την κατά πολύ βελτιωμένη αποθήκευση ενέργειας.
Ωστόσο,οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων είναι χρήσιμες για τη δημιουργία
ισχυρών και γρήγορων αυτοκινήτων,που η επαναφόρτισης συνδέεται σε
δίκτυο ή μέσω της αναγεννητικής πέδησης.
“ Το σύστημα αλουμινίου μας δεν μπορεί να το κάνει», παραδέχθηκε, αλλά
αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα, δεδομένου πως οι περισσότεροι άνθρωποι
χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους κατά μέσο όρο οδηγεί μόλις 33 μίλια
ανά ημέρα όταν ένας οδηγός ταξιδεύει 12.000 μίλια ετησίως στατιστικά.
Σε αντίθεση με άλλες μπαταρίες,το αλουμίνιο μπορεί να αποθηκευτεί για
δεκαετίες χωρίς αποικοδόμηση ή ναχρειάζονται φόρτιση συντήρησης.
Ιδανικό σενάριο λέει ο Phinergy,είναι ο οδηγός χρησιμοποιεί το κανονικές
μπαταρίες λιθίου-ιόντων την ημέρα, και όταν χρειαστεί να δαπανήσει
περισσότερη ενέργεια να χρησιμοποιεί τις αλουμινίου.
“Ενέργεια από αλουμίνιο είναι φθηνότερο από τη βενζίνη και κοντά στο
δίκτυο τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας», λέει η εταιρεία σε μια περίληψη.
“Τα συστήματα μπαταρίας, προ βιομηχανική κλίμακα-up, είναι ήδη
φθηνότερα από ό, τι προβλέπεται li-on το 2020.”
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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

Του Νίκου Στρατηδάκη
Την Κυριακή 15ης Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε μια εντυπωσιακή
γιορτή των σχολείων της Ελληνικής Κοινότητας Βανκούβερ στο
Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο, παρουσία των γονέων, παππούδων, και
γιαγιάδων. Συγχαρητήρια στο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Στιγμιότυπο από την περιφορά της εικόνας της Αγίας Τριάδος στο μικρό εκκλησάκι στο Mission B.C.
που εορτάζεται κάθε χρόνο και κατακλύζεται από ομογενείς από το Βανκούβερ και τα περίχωρα.
Διακρίνονται πρώτος ο π. Κώστας Οικονόμου, ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημ. Παρτσάφας που βαστά
την εικόνα, όπισθεν ο π. Ευάγγελος Αραβαντινός και ο π. Κώστας Τσιόλος.

Ετήσιο Golf Tournament της Θεολογικής Ακαδημίας
Καθαρό κέρδος $79.000

Φωτο: Οι παίκτες με τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Θ. Μαντζιάρη και τον Μητροπολίτη Σωτήριο.
Καίτοι πέσαμε στην εβδομάδα του
Mundial του ποδοσφαίρου, το οποίο
γίνεται στη Βραζιλία και αρκετοί
από τους οργανωτές μας βρέθηκαν
στη Βραζιλία, το Golf Tournament
της Θεολογικής μας Ακαδημίας είχε
εξαιρετική επιτυχία και πάρα πολύ
καλά αποτελέσματα.

Ο Μητροπολίτης Σωτήριος
ευλόγησε το δείπνο και έκανε
σύντομη ομιλία.

Γενικός πρόεδρος ήταν ο άφθαστος
Θεόδωρος Μαντζιάρης, ο οποίος
όντως εργάστηκε με τη ψυχή του.
Πλαισιώθηκε με πολλούς άλλους
συμπροέδρους και είχε άριστη
επιτυχία.
Ελαβαν μέρος 152 παίκτες, οι
οποίοι χάρηκαν την ημέρα, παρ’
όλο ότι προς το τέλος είχε και λίγη
βροχή (μία μπόρα).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Μεσσηνιακός Σύλλογος καλεί όλα τα μέλη του Συλλόγου με τις
οικογένειές τους στο ετήσιο καθιερωμένο “PIC NIC”,
στο LOCANO BEACH την ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014.
Φαγητό θα σερβιριστεί στις 1 μ.μ.
Σας υποσχόμεθα με την παρουσία όλων των μελών θα περάσουμε
μια ώραία ημέρα εκδρομής.
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας.

Παρεκάθησαν όλοι στο δείπνο.
Μεταξύ αυτών η κα Christine
Williams αντιπρόεδρος της Bank
of Nova Scotia και η κα Γιολάντα
Τσαμπαλιέρου, της οποίας η
οικογένεια έχει δωρίσει στην Ιερά
μας Μητρόπολη $1.000.000.
Η κα Ευγενία Γουέστ με το
προσωπικό της Ι. Μητρόπολης,
αλλά και με τις εθελόντριες, είχαν
οργανώσει τα πάντα στην κάθε
λεπτομέρεια.
Εγινε δημοπρασία διαφόρων δώρων
και η οποία απέφερε $4.500.
Πραγματική ζωή και ενθουσιασμό
έδωσε στην όλη βραδιά ο πρόεδρος
κ. Θ. Μαντζιάρης, τον οποίο
ευχαριστούμε πάρα πολύ.

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

Εκ του Γραφείου της Ιεράς
Μητρόπολης
19 Ιουνίου 2014
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