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ΤΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ
ΤΟΥ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ «ΝΙΚΗ»
ΠΟΥ ΔΩΡΗΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΣΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

Το Σάβατο 26 Απριλίου
1.00 μμ έγιναν τα επίσημα
αποκαλυπτήρια του χάλκινου
αγάλματος της ΝΙΚΗΣ έργο του
καλλιτέχνη Γλύπτη κ. Παύλου
Κουγιουμτζή, που μετά από
τρία χρόνια διαπραγμάτευσης
της οργάνωσης ΑΧΕΠΑ,
Προξενείου, Ελληνικής
Κοινότητας και Αρχών του
Δήμου, τοποθετήθηκε το
άγαλμα επί των οδών Thurlow και Cordova. Στην
τελετή για τα αποκαλυπτήρια
παρευρέθηκαν, ο Δήμαρχος
του Βανκούβερ Gregor Robertson, o Γενικός Πρόξενος της
Ελλάδας στο Βανκούβερ κ.

Η Ι. Μ. Τορόντο ετίμησε
τον Πρέσβη Ε. Αγγελόπουλο

Δημήτριος Παρτσάφας, η
Πρεσβυτέρα, η Πρόεδρος της
Ελληνικής Κοινότητας κα
Εφφη Κερασιώτη, ο Πρόεδρος
της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας Ανατολικού
Άνω: Μερικοί από τους επισήμους της βραδιάς, έχοντας στη μέση τον εξοχώτατο Πρέσβη
κ. Αγγελόπουλο και τον Μητροπολίτη Σωτήριο.

Άνω: Αριστερά διακρίνεται ο κ. Άγγελος Κουγιουμτζής, ο Γενικός
Πρόξενος κ. Ηλίας Κρεμμύδας και δεξιά, ο Δήμαρχος Βανκούβερ
κ. Grecor Robertson, την στιγμή των αποκαλυπτηρίων του
αγάλματος ΝΙΚΗ.
Ηλίας Κρεμμύδας, ο γιός του
Γλύπτη Αγγελος Κουγιουμτζής,
ο Πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ
Καναδά κ. Γεώργιος Βασσίλας,
ο Προξενικός Λιμενάρχης
Γεώργιος Γιαννάκης,
ο Πρωτοπρεσβύτερος π.

Βανκούβερ κ. Πήτερ Κάσαρης,
ο κ. Νίκος Πάνος αντιπρόσωπος
του Ελληνο-καναδικού
Κογκρέσσου Β.Κ., ο Πρόεδρος
(Συνέχεια στη σελίδα 3)

Στιγμιότυπα από τους επιταφίους και την περιφορά τους βλέπετε
σελίδα 10.

Την Πέμπτη 24/4/14, η Ι.
Μ. Τορόντο ετίμησε τον
εξοχώτατο Πρέσβη της
Ελλάδας στον Καναδά κ.
Ελευθέριο Αγγελόπουλο, ο
οποίος αναχωρεί από τον
Καναδά και μαζί ετίμησε τους:
Δ. Αζεμόπουλο, Γεν. Πρόξ.
της Ελλάδας στο Τορόντο,
Ο. Καφόπουλο, Γεν. Πρόξ.
της Ελλάδας στο Μόντρεαλ,
Ι. Κιρακοσιάν. Γεν. Πρόξ.
της Κύπρου στο Τορόντο, Χ.
Γρίμπα, Εμπορικό Ακόλουθο
της Ελλάδας στο Τορόντο και
Ν. Σπυράτο, εκ του προσωπικού
του Γ. Προξενείου Τορόντο,
οι οποίοι εντός των προσεχών
μηνών μετατίθενται.
Το δείπνο έγινε στο θαυμάσιο
Πολιτιστικό Κέντρο της Ι. Μ.
Τορόντο. Προσεκλήθησαν,
έλληνες Γερουσιαστές,
Υπουργοί και Βουλευτές και

Δημοτικοί Σύμβουλοι, καθώς
επίσης, οι πρόεδροι των
μεγάλων οργανώσεων, ΣΑΕ,
Αχέπα, Ελληνοκαναδικού
Κογκρέσου, Παμμακεδονικής,
Παμποντιακής και όλων των
άλλων εθνικών οργανώσεων,
οι ιερείς, οι πρόεδροι των
Κοινοτήτων, των Φιλοπτώχων
Αδελφοτήτων, της Νεολαίας, οι
Άρχοντες του Πατριαρχείου μας
και πολλοί άλλοι. Σχεδόν 300
προσκεκλημένοι παρεκάθησαν
στο δείπνο.
Ομιλητές ήσαν, οι τρεις
Πρόξενοι, Δ. Αζεμόπουλος, Ο.
Καφόπουλος Ι. Κιρακοσιάν, ο
Πρέσβης κ. Αγγελόπουλος και ο
Μητροπολίτης Σωτήριος.
Ο Μητροπολίτης Σωτήριος
χαρακτήρισε το γεγονός αυτό
ως οικογενειακή βραδιά και
όντως υπήρξε οικογενειακή
ατμόσφαιρα. Άπαντες οι

ομιλητές ομίλησαν από καρδιάς,
με πολλή αγάπη για την Ελλάδα
και την Κύπρο και θαυμασμό
για την Ομογένεια στον Καναδά.
Ο Πρέσβης κ. Αγγελόπουλος
αναφέρθηκε στις επιτυχίες των
Διπλωματών στον Καναδά, στην
άριστη συνεργασία με τους
φορείς της Ελληνοκαναδικής
Ομογένειας και ιδιαίτερα της Ι.
Μητρόπολης και της Εκκλησίας
γενικά και στις θαυμάσιες
σχέσεις μεταξύ Ελλάδας
και Καναδά. Ευχαρίστησε
την Ομογένεια για την καλή
συνεργασία και ομίλησε
με θαυμασμό για το έργο
της Ι. Μητρόπολης και του
Μητροπολίτη Σωτήριου.
Ο Μητροπολίτης Σωτήριος
ομίλησε με πολλή αγάπη και
θαυμασμό για όλους τους
τιμηθέντες, ιδιαίτερα όμως
(Συνέχεια στη σελίδα 2)
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Η Ι. Μ. Τορόντο ετίμησε
τον Πρέσβη Ε. Αγγελόπουλο

ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

(Συνέχεια από σελίδα 1)
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Άνω: Η κατάμεστη αίθουσα με όλους τους συνδαιτυμόνες, ψάλλοντες το Χριστός Ανέστη και τους
Εθνικούς Ύμνους. Μπροστά – μπροστά διακρίνονται από αριστερά: ο Γ. Πρόξενος Δ. Αζεμόπουλος,
η Γερουσιαστής Pana Papas Merchant, ο Πρέσβης κ. Αγγελόπουλος, η Πρόεδρος της Φιλοπτώχου
Αδελφότητας Καναδά κα.΄Εφη Κουτσούγερα και ο Γ. Π. της Κύπρου κ. Ι. Κιρακοσιάν.

τον Πρέσβη κ. Αγγελόπουλο,
για τον οποίο χαρακτηριστικά
είπε: «Σας γνώρισα και σας
έζησα σαν ακέραιο χαρακτήρα,
άριστο Διπλωμάτη, άνθρωπο
συνεργασίας, που πρέπει να
σας μιμούνται όλοι, ειλικρινή
συνεργάτη της Εκκλησίας και
ειλικρινή φίλο. Σας εκφράζω την
αγάπη, την ευαρέσκεια και την
ευγνωμοσύνη της Εκκλησίας
μας και θα σας ενθυμούμαι
πάντοτε με ευγνωμοσύνη και
αγάπη και θα προσεύχομαι για
σας».
Σε όλους τους τιμηθέντες,
ο Μητροπολίτης Σωτήριος
προσέφερε ως δώρο εικόνα του
προστάτου αγίου του καθενός,
αγιογραφηθείσα στην Ι. Μονή
Πατροκοσμά της Ιεράς μας
Μητρόπολης.
Κάπου ενδιάμεσα, ο κ.
Τ. Clark, Συντηρητής του
Καναδικού Μουσείου,
παρουσίασε επτάλεπτο
πρόγραμμα με τίτλο «Οι

Έλληνες: Από τον Αγαμέμνονα
στον Μέγα Αλέξανδρο». Έκθεση
η οποία προσεχώς θα έλθει στον
Καναδά.
Η όλη βραδιά άρχισε με
το Χριστός Ανέστη και τους

Εθνικούς Ύμνους Ελλάδας
και Καναδά και την ευλογία
της τράπεζας και τελείωσε
πάλι με το Χριστός Ανέστη
σε μια ατμόσφαιρα απόλυτα
οικογενειακή και συγκινητική.
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ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ «ΝΙΚΗ» ΠΟΥ
ΔΩΡΗΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
υπερηλίκων Μετροπολιτικού
Βανκούβερ κ. Γ. Τσούκας,
χορευτικά συγκροτήματα των
ελληνικών οργανώσεων με τις
εθνικές τους ενδυμασίες, πολλοί
ομογενείς και άλλοι Καναδοί
θεατές.
Τελετάρχης της έναρξης της
τελετής ήταν ο Δικηγόρος
κ.Νίκος Πρεόβολος, ο
οποίος αμέσως μετά τους
εθνικούς ύμνους που έπαιξε η
Φιλαρμονική του 15th Regiment Band, κάλεσε με την σειρά
να μιλήσουν, ο Δήμαρχος, ο
Γενικός Πρόξενος, και ο γιός
του Γλύπτου. Στη συνέχεια
έγιναν τα αποκαλυπτήρια
του αγάλματος, καθώς η
Φιλαρμονική έπαιζε το Olympic Hymn and Fanfare. Στη
συνέχεια μίλησε η Πρόεδρος
της Ελληνικής Κοινότητας
και ο Πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ
Καναδά. Ο Άγγελος ο γιός του
κ. Κουγιουμτζή, χάρισε στον
Δήμαρχο και στον Πώλ Μιχαήλ
μικρά αντίγραφα του αγάλματος
ως δώρο. Ο Πώλ Μιχαήλ, επί
της Προεδρίας του της ΑΧΕΠΑ
Β.Κ., που ανέλαβε για την
υπόθεση της τοποθέτησης του
αγάλματος εργάστηκε πολλές
ώρες, μήνες και χρόνια μαζί με
λίγους συνεργάτες μέχρι την
σημερινή ημέρα και αξίζουν τα
συγχαρητήριά μας. Η τελετή
των αποκαλυπτηρίων έληξε με
δυο χορούς από τα χορευτικά
συγκροτήματα των τοπικών μας
συλλόγων.
Το βράδυ ακολούθησε δεξίωση
στο ελληνικό εστιατόριο MAD
GREEK στο Richmond, όπου
παρευρέθηκαν 120 άτομα. Στην
δεξίωση τελετάρχης συνέχησε
να είναι ο κ. Νίκος Πρεόβολος
που σύστησε τους επισήμους,
μεταξύ των οποίων ήταν και ο
καθηγητής της αρχαιολογίας
κ. Hector Williams του
Πανεπιστημίου UBC, με την
σύζυγόν του και ο οποίος μίλησε
στους παρευρισκομένους για την
ιστορία του αρχαίου αγάλματος
της Νίκης της Σαμοθράκης.
Βλέπετε φωτογραφικά
στιγμιότυπα στη συνέχεια,
ώς επίσης και την ιστορία της
Νίκης της Σαμοθράκης, που
εμπνεύστηκε με το άγαλμά
του ο γλύπτης κ. Παύλος
Κουγιουμτζής.

(Συνέχεια από σελίδα 1)
στις 11 Μαΐου του 1864, αλλά
με σημαντικές ελλείψεις. Είχε
βρεθεί σε πολλά κομμάτια, γιατί
οι καλλιτέχνες της ελληνιστικής
περιόδου συνήθιζαν να
φτιάχνουν το γλυπτά σε τμήματα
και να τα ενώνουν μετά.

Λούβρο υπάρχει άλλο ένα
στο αρχαιολογικό μουσείο της
Σαμοθράκης και ένα ακόμη
ρωμαϊκό αντίγραφο σε μουσείο
της Βιέννης.
Η Νίκη είναι απόδειξη της
λεηλασίας των ελληνικών
γλυπτών από πολλούς
τυχοδιώκτες, οι οποίοι απλά δεν
ήταν τόσο ξεδιάντροποι όσο ο

Όταν ο Σαμπουαζό πήρε τη
Νίκη απ’ τη Σαμοθράκη, είχε
αφήσει πίσω την πλώρη στην
οποία πατούσε το άγαλμα,
γιατί πίστευε ότι ανήκε σε άλλο
γλυπτό. Χωρίς την πλώρη,
όμως, το άγαλμα δεν μπορούσε
να σταθεί όρθιο. Ήταν έτσι
δημιουργημένο απ’ τον γλύπτη,
που χρειαζόταν να στέκεται
στην πλώρη, για να υπάρχει η
απαραίτητη ισορροπία.
Το πρόβλημα έλυσαν
Αυστριακοί αρχαιολόγοι το
1875, όταν συνειδητοποίησαν
ότι τελικά η πλώρη ήταν μέρος
της σύνθεσης της Νίκης.
Ο Σαμπουαζό κατάφερε να
πάρει και αυτό το κομμάτι στη
Γαλλία.
Η Νίκη της Σαμοθράκης
εκτίθεται στο Λούβρο από το
1884. Το όνομα του ιδιοφυή
γλύπτη παραμένει άγνωστο,
αλλά η φήμη του αγάλματος έχει
φτάσει στα πέρατα του κόσμου.
Υπολογίζεται ότι δημιουργήθηκε
τον 2ο αιώνα π.Χ. και κοσμούσε
το Ιερό των Μεγάλων Θεών στη
Σαμοθράκη.
Πολλοί λένε ότι ήταν αφιέρωμα
του Δημήτριου του Πολιορκητή,
που νίκησε τον στόλο του
Πτολεμαίου το 290 π.Χ.
Μια άλλη εκδοχή λέει ότι το
αφιέρωσαν οι Ρόδιοι, όταν
νίκησαν τον Αντίοχο Γ’ της
Συρίας σε ναυμαχία.
Eκτός από το άγαλμα στο

Λόρδος του Έλγιν.
Αυτοί έκλεβαν από ανασκαφές
σε όλο τον κόσμο και δεν
κατέστρεφαν όπως ο Βρετανός
διπλωμάτης
Η αποκατάσταση του αγάλματος
με προσφορές ιδιωτών
Την αποκατάσταση της Νίκης
της Σαμοθράκης σχεδιάζει το
μουσείο του Λούβρου. Έχει
συγκεντρώσει 1.000.000 ευρώ
από ιδιωτικές δωρεές, μέσω της
καμπάνιας «Όλοι Μαικήνες».
Η καμπάνια ξεκίνησε τον
Σεπτέμβριο και είχε στόχο
τη συγκέντρωση τους ενός
εκατομμυρίου ευρώ μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου.
Το συνολικό ποσό των
επισκευών ανέρχεται στα
4.000.000 ευρώ, αλλά 3.000.000
είχαν ήδη προσφερθεί από
χορηγίες.
Συμμετείχαν περίπου 6.700
ιδιώτες, οι οποίοι προσέφεραν
από 1 μέχρι και 8.500 ευρώ.
Οι επισκέπτες του Λούβρου θα
μπορούν να αντικρίσουν ξανά
το άγαλμα από τις αρχές του
καλοκαιριού του 2014, γιατί η
κλίμακα Νταρού, στην οποία
φιλοξενείται, είναι κλειστή για
ανακαίνιση.
Σύμφωνα με το Κέντρο
Έρευνας και Αποκατάστασης
των Μουσείων της Γαλλίας, το
άγαλμα ήταν βαμμένο με χρώμα.
[mixanitouxronou.gr]

Πως βρέθηκε η Νίκη
της Σαμοθράκης.
«Κύριε, εύραμεν μια γυναίκα!»
Στις 15 Απριλίου του 1865, η
αρχαιολογική αποστολή του
Γάλλου υποπρόξενου Καρόλου
Σαμπουαζό, έκανε ανασκαφές
στα βόρεια της Σαμοθράκης.
Τότε ένας Έλληνας εργάτης
αναφώνησε «Κύριε, εύραμεν μια
γυναίκα»!
Είχε βρει τα πόδια και τον κορμό
της Νίκης της Σαμοθράκης.
Η Σαμοθράκη βρισκόταν
ακόμα υπό την κυριαρχία της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
και ο Σαμπουαζό χρειαζόταν
την άδεια της Υψηλής Πύλης,
για να μεταφέρει το γλυπτό στη
Γαλλία.
Το άγαλμα έφτασε στο Λούβρο

Άνω: H Πλακέτα που είναι στο άγαλμα της Νίκης γράγει ότι είναι
η Θεά των αρχαίων Ελλήνων που αντιπροσώπευε την ΝΙΚΗ.
Το όνομα του Γλύπτη και ότι είναι δώρο της Αρχαίας Ολυμπίας
στο Βανκούβερ για τους Ολυμπιακους Χειμερινούς Αγώνες του
2010 και στήθηκε με την υποστήριξη της Οργάνωσης ΑΗΕΠΑ,
Ελλήνων της Β.Κ., και S & B Industrial Minerals S.A.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ “ΓΝΩΜΗΣ” ΑΠΟ
ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΔΕΞΙΩΣΗ (Βλέτε σελιδες 5, 11και 12)

4 Γνώμη

ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΙΕΡΩ ΚΛΗΡΩ ΚΑΙ ΤΩ ΕΥΣΕΒΕΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ
ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Τέκνα ἐν Κυρίῳ Ἀγαπητά,
Εἰς τήν Βενετίαν, τήν πόλιν τῶν
ὀνείρων καί τῶν Δόγηδων, τήν
πόλιν τῶν θαλασσομάχων καί
τῶν κατακτήσεων, τήν πόλιν τῆς
τέχνης καί τῆς ἔρευνας, τήν ἄλλοτε
πρωτεύουσαν τῆς Repubblica Serenissima, τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως,
φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας, φῶς τῆς
σωτηρίας, τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ,
φωτίζει τό ἱεραποστολικόν καί
πολιτιστικόν ἔργον τῆς Ὀρθοδόξου
Μητροπόλεως Ίταλίας καί Μελίτης,
τό ὁποῖον, τώρα, ἤνοιξε δρόμον
ἐλεύθερον, ὁ ὁποῖος ἡγιάσθη καί
ηὐλογήθη ἀπό τόν Θεόν, διά νά
ὁδήγησῃ τό Ὀρθόδοξον τέκνον
της νά φθάσῃ εἰς τήν «ἀνέσπερον
Ἡμέραν τῆς Βασιλείας».
Ὅμως, ὁ ἄνθρωπος τῶν καιρῶν μας, ἐγωιστής, ἀδιάφορος,
εὐθυνόφοβος καί προδότης τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, παρακολουθεῖ
ἀνίσχυρος καί ἀσυμβίβαστος, ἰδιοτελής καί κερδομανής, τούς
θανατηφόρους πολέμους, τήν πεῖναν τῶν συνανθρώπων του, τάς
καταστροφάς καί τό κλάμα τῶν πονεμένων.
Γενικά, ἡ ὡραιότης τοῦ κόσμου καταστρέφεται, ἐλλείψει σεβασμοῦ
καί ἀγάπης πρός τήν δημιουργίαν τοῦ Θεοῦ, συγκεκριμένα πρός τόν
ἄνθρωπον, τό περιβάλλον, λόγῳ ἀσυνεπείας καί ἀγνωμοσύνης πρός
τόν Δημιουργόν Θεόν, ὁ ὁποῖος ἐδώρησε τήν θεϊκήν φῦσιν. Ἀλλά
καί τό ἱστορικόν καί περίφημον «Editio Mediolanum» (Διάταγμα
Μεδιολάνων), μετά ἀπό 17 αἰῶνας, μόνον εἰς θεωρίαν λειτουργεῖ,
χωρίς νά ἀπολαμβάνῃ ὁ ἄνθρωπος τά θεοφρούρητα ἀγαθά τοῦ
Διατάγματος τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, τήν θρησκευτικήν
ἐλευθερίαν, τήν προσωπικότητα καί ἀξιοπρέπειάν του, τήν ὑπόληψιν
καί τήν θεϊκήν του καταγωγήν.
Δυστυχῶς, ἡ τοιαύτη ἀσεβής συμπεριφορά καί διαγωγή τοῦ ἀνθρώπου
ὁδηγεῖ αὐτόν εἰς μίαν πορείαν συγχύσεως καί ἀπραξίας, εἰς μίαν
πορείαν ἀνώμαλον καί δυστυχισμένην, εἰς ἕνα τέλος ἀνησυχίας,
ἀχρηστεύσεως καί αὐτοκτονίας. Τί θά γίνῃ ἀπέναντι εἰς αὐτά τά
δεινά, τά ὁποῖα ἔχουν ἐκμηδενίσει τόν ἄνθρωπον καί τόν ἔχουν
ἐξουθενώσει; Εἶναι τρανή ἀλήθεια ὅτι οὗτος δέν παράγει πλέον,
δέν ἀποδίδει, δέν ἐπάταξε τήν ἀθλιότητα καί τήν διαφθοράν, εἶναι
πνευματικά, ἠθικά καί ἀνθρώπινα ἄρρωστος, διότι ἀπεμακρύνθη ἀπό
τόν Θεόν, διότι δέν ἁπλώνει τό χέρι του νά ἀγγίξῃ ἐκεῖνο τοῦ Θεοῦ,
τό ὁποῖον εἶναι πάντοτε ἕτοιμον νά τό ἀγκαλιάσῃ, νά τό ἐλευθερώσῃ
καί νά τό σώσῃ.

Ο κρόκος Κοζάνης διατίθεται σε 23 χώρες του εξωτερικού

Η Ελλάδα η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα
κρόκου στην Ευρώπη
16 Apr 2014

Την πρώτη θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης ως προς την παραγωγή κρόκου κατέχει
η Ελλάδα που έχει εισέλθει δυναμικά στην παγκόσμια αγορά του ακριβότερου μπαχαρικού
στον κόσμο καθώς χρειάζονται περίπου 150.000 άνθη κρόκου για ένα κιλό αποξηραμένων
στιγμάτων! Και μπορεί ο μεγαλύτερος όγκος παραγωγής στην υφήλιο να αποδίδεται στο Ιράν
ωστόσο η υψηλή ποιότητα του ελληνικού κρόκου ενισχύει διαρκώς τη φήμη του.
Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τη διεθνώς αναγνωρισμένη διαδικασία του ISO (3632
TS) μέσα από την αξιολόγηση των συγκεντρώσεων της κροκίνης, της πικροκροκίνης και της
σαφρανάλης, ο κρόκος Κοζάνης διαθέτει χρωστική δύναμη 66 βαθμούς υψηλότερη από το
ελάχιστο διεθνές πρότυπο γεγονός που τον τοποθετεί στην κορυφή.
Τα παραπάνω επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός διευθυντής της “Προϊόντα Κρόκου
Κοζάνης” Άγγελος Μάρκου, ο οποίος γνωστοποιεί ότι τα εν λόγω προϊόντα διατίθεται σε 2500
σημεία στην Ελλάδα και σε συνολικά 23 χώρες του εξωτερικού. Ανάμεσά τους βρίσκονται το
Κουβέιτ, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αυστραλία, η Ιαπωνία, το
Χονγκ Κονγκ, η Αμερική και ο Καναδάς! Στην Ευρώπη, οι χώρες στις οποίες “ταξιδεύουν” τα
προϊόντα με κρόκο Κοζάνης είναι η Κύπρος, η Αγγλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Βουλγαρία,
η Δανία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Ελβετία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ρωσία και η
Σλοβενία.
“Η προσπάθεια ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι συνεχής. Βρισκόμαστε σε διαρκή
αναζήτηση νέων αγορών που ταιριάζουν με το προφίλ των συγκεκριμένων προϊόντων και
διαθέτουν το κατάλληλο δίκτυο διανομής” σχολιάζει ο κ. Μάρκου και διευκρινίζει ότι το
δίκτυο διανομής περιλαμβάνει φαρμακεία, καταστήματα βιολογικών προϊόντων, ντελικατέσεν,
ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφέ αλλά και χώρους spa.
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι η εταιρεία “Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης” ιδρύθηκε το 2008 ως
αποτέλεσμα της συνεργασίας του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης
και της “Κορρές”, η οποία επενδύει στα ελληνικά βότανα λόγω των ευεργετικών για τον
οργανισμό χαρακτηριστικών του και κυρίως των αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων του. Σύμφωνα
με την παραδοσιακή ιατρική, στις ευεργετικές ιδιότητες του κρόκου συμπεριλαμβάνονται,
επίσης, η αντισηπτική, αντισπασμωδική και χωνευτική δράση, ενώ νέες μελέτες απέδειξαν
ότι τα στίγματά του διαθέτουν ουσίες με ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες που προστατεύουν
από τις ελεύθερες ρίζες.
Σε ό,τι αφορά το “μερίδιο” των εξαγωγών τη συνολική παραγωγή του κρόκου Κοζάνης αυτό
φτάνει το 45% των συνολικών πωλήσεων ενώ για το άμεσο μέλλον προτεραιότητα αποτελούν
οι ευρωπαϊκές αγορές και η Αμερική.

Ἡ ὅλη σημερινή πνευματική ὑπόστασις τοῦ ἀνθρώπου τόν προδίδει
καί τόν παρουσιάζει χωρίς ἀληθινήν πίστιν, προσευχήν καί ἀγάπην.
Ἰδού τά τρία ἄφθαρτα καί ἀθάνατα Δῶρα - Ἀγαθά, ἡ Πίστις, ἡ
Προσευχή καί ἡ Ἀγάπη, τά ὁποῖα ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά βιώσῃ διά
νά λύσῃ τά προβλήματα, τάς ἀνησυχίας καί τάς ἀμφιβολίας του καί
τά ὁποῖα δωρίζει ὁ Ἀναστάς Χριστός μέ τήν Ἀνάστασίν Του: «Αὐτός
γάρ ἐστίν ἡ ζωή, καί τό φῶς καί ἡ εἰρήνη τοῦ κόσμου».

Ερωτηθείς για το στοιχείο εκείνο που έδωσε την απαραίτητη ώθηση στις εξαγωγές, ο κ.
Μάρκου αναφέρεται στα καινοτόμα προϊόντα όπως τα βιολογικά αφεψήματα με κρόκο
Κοζάνης, η συσκευασία των οποίων απέκτησε νέα διακριτή αισθητική που συνέβαλε στις
στρατηγικές κινήσεις επέκτασης στις διεθνείς αγορές μέσα από στοχευμένα, κατάλληλα
κανάλια διανομής.

Προσευχόμεθα, ὅλως ἰδιαιτέρως, κατά τάς ἁγίας καί ἱερωτάτας
ἡμέρας τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου καί τῆς «Ἑορτῆς τῶν Ἑορτῶν» καί
«Πανηγύρεως τῶν Πανηγύρεων», τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος
μας Χριστοῦ ὑπέρ τῶν ἀσθενῶν, αἰχμαλώτων, φυλακισμένων, ὑπέρ
πάντων τῶν ἐχόντων ἀνάγκην. Προσευχόμεθα ἐν κατανύξει καί
εὐλαβείᾳ πολλῇ ὑπέρ τῶν Μεταναστῶν, Ὀρθοδόξων καί μή, καί
δεόμεθα ὑπέρ αὐτῶν τῷ Ἀναστάντι Χριστῷ. Χαιρετίζομεν μέ τόν
Πασχάλιον Χαιρετισμόν «Χριστός Ἀνέστη» ὅλους τούς Ὀρθοδόξου
Ἐπισκόπους τῶν ἄλλων κατά Τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τούς
Ἐκπροσώπους αὐτῶν καί ὅλους τούς Ὀρθοδόξους ἀδελφούς μας καί
εὐχόμεθα ἐγκαρδίως εἰς αὐτούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σειρά αφεψημάτων με Κρόκο Κοζάνης και επιλεγμένα βότανα έδωσε
νέα εμπορική διάσταση στην πολύτιμη αυτή α’ ύλη, δημιουργώντας μια νέα ευκαιρία για
επέκταση της παρουσίας στην Ελλάδα και παράλληλα μία νέα προοπτική για εξαγωγές και
συνεπώς για την ενίσχυση του εισοδήματος των κροκοπαραγωγών. Πρόκειται για τα μοναδικά
αφεψήματα στο είδος τους διεθνώς, καθώς πρώτη φορά ένα από τα πολυτιμότερα και με
επιστημονικά αποδεδειγμένα οφέλη καρύκευμα, συνδυάζεται με πλήθος άλλων βιολογικών
βοτάνων, δημιουργώντας μοναδικές συνταγές, που μετατρέπουν τον κρόκο Κοζάνης σε
καθημερινή διατροφική συνήθεια -ελληνικά προϊόντα που συνδυάζουν την ποιότητα και την
καινοτομία με την ευεργετική για τον οργανισμό δράση. Η εξισορροπημένη σχέση ποιότηταςτιμής τα κατέστησε απόλυτα ανταγωνιστικά στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Ἡ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις Ἰταλίας καί Μελίτης, μέ ὑψωμένην τήν
ἀναστάσιμην λαμπάδα της, καλεῖ ὅλα τά τέκνα της, ὅλους τούς φίλους
της, κάθε ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως, διά τούς ὁποίους προσεύχεται
καί ἀγαπᾷ καί ἀναμένει πάντοτε εἰς τήν πατρικήν καί ἀδελφικήν
ἀγκαλιά της ψάλλουσα μέ ἀγαλλίασιν καί βυζαντινήν μεγαλοπρέπειαν:
«Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός, ἀπό τήν δύναμιν τῆς
πίστεως, ἀπό τήν θεϊκήν ἐπικοινωνίαν, ἀπό τήν ἀγάπην, ἡ ὁποία εἶναι
Αὐτός ὁ Θεός. Χριστός Ἀνέστη! Ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθώμεν,
χαίροντες χαράν μεγάλην σφόδρα»!
Θεοτίμητον Ποίμνιον τῆς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, χαίρε
ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι τῷ Σωτῆρι ἡμῶν!
Θεοστήρικτε Κλῆρε καί Λαέ τοῦ Θεοῦ, μετά τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόμου, ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ πατρός τῆς
ἀγάπης, τοῦ διαλόγου, τῆς φιλανθρωπίας καί τῆς ἑνότητος, εἴπωμεν:
«Ἀνέστη Χριστός καί πεπτώκασι δαίμονες, Ἀνέστη Χριστός καί
χαίρουσιν Ἄγγελοι, Ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται, Ἀνέστη
Χριστός καί νεκρός οὐδεῖς ἐπί μνήματος. Χριστός γάρ ἐγερθείς ἐκ
νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο. Αὐτῷ ἡ δόξα καί τό
κράτος εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν»
Ἐν Βενετίᾳ Πάσχα 2014
† Ὁ Μητροπολίτης Ὁ Ἰταλίας καί Μελίτης Γεννάδιος
Γεννάδιος

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε φακελάκι, λόγω της υψηλής ποιότητας του κρόκου, δίνει
400ml ροφήματος, διατηρώντας αναλλοίωτα τα βασικά χαρακτηριστικά αρώματος, γεύσης,
χρώματος και βέβαια τη δράση των ευεργετικών ουσιών των βοτάνων και ιδιαίτερα του
κρόκου. Επίσης, με τρία φακελάκια την ημέρα, καλύπτεται, σύμφωνα με έρευνες, η ημερήσια
συνιστώμενη δόση σε αντιοξειδωτικές ουσίες που περιέχει ο κρόκος.
Στο μεταξύ, οι βραβεύσεις από επίσημους, αξιόπιστους διεθνείς φορείς, όπως το International Taste & Quality Institute, επισφραγίζουν τη δυναμική και τις ορθές επιχειρηματικές
πρακτικές μίας ελληνικής εταιρείας με ισχυρό εξαγωγικό προφίλ και επιβεβαιώνουν την
υπεροχή και προστιθέμενη αξία των προϊόντων της. Συγκεκριμένα, απονεμήθηκε στη σειρά
των ροφημάτων το Βραβείο Ανώτερης Γεύσης ενώ το βιολογικό Αρωματικό Ρόφημα με
κρόκο Κοζάνης & Φασκόμηλο απέσπασε μία ακόμα διάκριση στο πλαίσιο των βρετανικών
Great Taste Awards 2010.
Την ίδια στιγμή, οκτακόσιες οικογένειες εξακολουθούν να ασχολούνται με την καλλιέργεια
του κρόκου με προοπτικές διεύρυνσής της ενώ σε ερευνητικό επίπεδο η “Προϊόντα Κρόκου
Κοζάνης” συμμετέχει σε προγράμματα που εστιάζουν στις ευεργετικές ιδιότητες των ουσιών
που περιέχονται στον κρόκο Κοζάνης. Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται σε συνεργασία με
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Τμήμα Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Παραγωγών Χωρών Σαφράν
που στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ευρωπαϊκού Κρόκου (COST Saffronomics).
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ “ΓΝΩΜΗΣ” ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΞΙΩΣΗ

Ο καθηγητής Αρχαιολογίας του UBC
Dr, Hector Williams

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 12)
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ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΜΕ ΛΕΜΟΝΙ -MQUALLI
-TAJINE-(MSHERMEL
ΥΛΙΚΑ
ΓΙΟΥΒΕΤΣΙ ΜΕ ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ
Ή
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
Γεμάτη γεύση, άρωμα λυκίσκου και μαγιάς, η
Amstel είναι η πρώτη σε κατανάλωση μπίρα
στην Ελλάδα, με πάνω από 45 χρόνια ποιοτικής
παρουσίας.
ΥΛΙΚΑ
ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ
2 ψαρονέφρια
ή 400 γρ. φιλέτο κοτόπουλο
2 ντομάτες κομμένες σε κυβάκια
300 γρ. έτοιμη σάλτσα ντομάτας
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 σκελίδα σκόρδο τριμμένη100 γρ.
κεφαλογραβιέρα τριμμένη
3/4 συσκευασίας κριθαράκι χοντρό
1 ποτήρι λευκό κρασί,λάδι,αλάτι, πιπέρι
Η μπίρα Amstel συνοδεύει «δυνατά» το
γιουβέτσι με τη μεστή γεύση.
TΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Κόβουμε σε κομμάτια το κρέας και τα
σοτάρουμε σε λίγο λάδι να πάρει χρώμα.
Ρίχνουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο,
ανακατεύουμε και σβήνουμε με το κρασί.
• Προσθέτουμε τους κύβους ντομάτας, τη
σάλτσα ντομάτας και λίγο νερό και
βράζουμε το φαγητό για 10 λεπτά.
• Σε άλλη κατσαρόλα βράζουμε το κριθαράκι
σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Το
κρυώνουμε με νερό της βρύσης, το στραγγίζουμε
καλά από τα
υγρά και το προσθέτουμε στο κρέας.
• Ανακατεύουμε καλά και ρίχνουμε το τριμμένο
τυρί. Βάζουμε το φαγητό σε πυράντοχο σκεύος
και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους
180°C για 10 λεπτά

Συμβουλές: Ενα εκπληκτικά γρήγορο και
οικονομικό φαγητό. Μάλιστα, το ψαρονέφρι δεν
είναι ακριβό κρέας, ενώ επειδή δεν έχει ίνες και
δεν το βράζουμε
πολύ γιατί σκληραίνει, κρατά τον όγκο του.
• Για το γιουβέτσι πάντοτε βράζουμε το
κριθαράκι για να φεύγει η κόλλα του.
Με αυτόν τον τρόπο δεν στεγνώνει το φαγητό μας.
• Η έτοιμη σάλτσα ντομάτας είναι σάλτσα μαγειρεμένη και φυλαγμένη
στο ψυγείο μας. Στην περίπτωση που δεν έχετε έτοιμη, βάζετε ντοματάκια
κονσέρβας ή πασάτα με 1 φύλλο δάφνη, 2 κόκκους μπαχάρι και
αλατοπίπερο.
• Το φαγητό μπορεί να γίνει και με μοσχάρι. Το κόβετε σε λεπτές φέτες
(φιλετίνια) και τα χτυπάτε με σφυράκι για σνίτσελ. Με τον τρόπο αυτό
σπάνε οι ίνες και το κρέας μαγειρεύεται πολύ γρήγορα.

TΡΑΧΑΝΑΣ
ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΝΤΟΜΑΤΑ
ΥΛΙΚΑ
2 φλ. του τσαγιού τραχανάς
3 μεγάλες ντομάτες ώριμες
1 κ.σ. πελτές ντομάτας
6 φλ. του τσαγιού νερό ζεστό
2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
1 σφηνάκι ούζο
ελαιόλαδο
150 γρ. τυρί φέτα χοντροκομμένη (προαιρετικά)
λίγο μπούκοβο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Περνάμε από τον τρίφτη τις ντομάτες. Τις στύβουμε για
να φύγουν τα πολλά υγρά και κρατάμε τον χυμό.
• Σε κατσαρόλα σοτάρουμε σε λίγο ελαιόλαδο τα κρεμμύ
δια και τις ντομάτες.
• «Σβήνουμε» με το ούζο και προσθέτουμε τον πελτέ και
τον χυμό από τις ντομάτες για να ζωηρέψει το χρώμα.
• Ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα. Προσθέτουμε τον τρα
χανά και το νερό, σκεπάζουμε με το καπάκι την κατσαρό
λα και αφήνουμε το φαγητό να σιγοβράσει για 20 λεπτά.
• Στο τέλος προσθέτουμε και το μπούκοβο. Σερβίρουμε σε
σουπιέρα με τη φέτα και διακοσμούμε με τουρσί

4 μπούτια κοτόπουλο Νιτσιάκος
κομμένα στη μέση
50 ml ελαιόλαδο
350 γρ. κρεμμύδια ψιλοκομμένα
1/2 ματσάκι κόλιανδρος, μόνο
τα φύλλα
1/2 ματσάκι μαϊντανός, μόνο τα
φύλλα
60 γρ. τζίντζερ τριμμένο
2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες
30 γρ. τουρμερίκ φρέσκο
ψιλοκομμένο
200 ml ζωμός κότας
10 ίνες σαφράν
150 γρ. ελιές πράσινες τσακιστές
κομμένες στη μέση
1 λεμόνι κονφί ή σάρκα
ψιλοκομμένη και φλούδα
κομμένη σε λεπτά
μπαστουνάκια, αλάτι, πιπέρι
φρεσκοτριμμένο.
ΤΡΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Σε κατσαρόλα σοτάρουμε στο
ελαιόλαδο το κοτόπουλο να
πάρει χρώμα και από τις δύο
μεριές.
• Αφαιρούμε το κοτόπουλο
από την κατσαρό λα, πετάμε το
περίσσιο λάδι και προσθέτουμε
το κρεμμύδι, το τζίντζερ, το
τουρμερίκ, το σκόρδο και
σοτάρουμε για 2 λεπτά σε
χαμηλή φωτιά.
• Μουλιάζουμε σε 30 ml ζεστό
νερό το σαφράν και το ρίχνουμε
στην κατσαρόλα.
• Προσθέτουμε το κοτόπουλο
και τον ζωμό, σκεπάζουμε την
κατσαρόλα και μαγειρεύουμε σε
πολύ χαμηλή φωτιά για 45
λεπτά.
• Προσθέτουμε τις ελιές, το
λεμόνι κονφί και μαγειρεύουμε
για 1 λεπτό ακόμη.
Προσοχή!
Δεν πρέπει να μείνουν πολλά
υγρά.
• Αποσύρουμε από τη φωτιά και
προσθέτουμε τον
κόλιανδρο, τον μαϊντανό και
αλατοπιπερώνουμε.
• Αφήνουμε το φαγητό να
«σταθεί» για 10 λεπτά
και σερβίρουμε με κους κους.

ΠΑΕΓΙΑ (Ισπανία)
YΛΙΚΑ
300 γρ. μπούτι φιλέτο
κοτόπουλο Νιτσιάκος κομμένο
σε κύβους
200 γρ. κρεμμύδι ψιλοκομμένο
2 σκελίδες σκόρδο
ψιλοκομμένες
150 γρ. λουκάνικο chorizo
κομμένο
σε μικρούς κύβους
60 ml ελαιόλαδο
20 ίνες σαφράν
1 κ.γ. πάπρικα
600 ml ζωμός κοτόπουλο
200 ml ζωμός γαρίδας
100 ml κρασί λευκό
300 γρ. ρύζι arroz bomba
(ισπανικό ρύζι για παέγια)
100 γρ. πιπεριές Φλωρίνης
κομμένες σε κυβάκια
2 πιπεριές κέρατο γλυκές
κομμένες σε κυβάκια
100 γρ. αρακάς

20 γαρίδες καθαρισμένες
500 γρ. μύδια
1 ματσάκι μαϊντανός μόνο τα
φύλλα, αλάτι, φρεσκοτριμμένο
πιπέρι

ΤΡΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
• Σε ρηχή και φαρδιά κατσαρόλα
(ιδανικά
σε παελιέρα) και σε δυνατή
φωτιά σοτάρουμε το κοτόπουλο
με το ελαιόλαδο μέχρι να πάρει
χρώμα.
• Αφαιρούμε το κοτόπουλο και
σοτάρουμε το κρεμμύδι και το
choriζο για 2 λεπτά σε χαμηλή
φωτιά. Προσθέτουμε το σκόρδο
και σοτάρουμε για 1 λεπτό.
• Βάζουμε το σαφράν και την
πάπρικα και σοτάρουμε για 1
λεπτό ακόμη. Προσθέτουμε τους
ζωμούς και το κρασί και
όταν ξεκινήσει ο βρασμός
ρίχνουμε το ρύζι και βράζουμε
σε χαμηλή φωτιά για 15 λεπτά.
• Στη συνέχεια, βάζουμε τον
αρακά, το κοτόπουλο και τις
πιπεριές και βράζουμε για 5
λεπτά. Στο τέλος, προσθέτουμε
τις γαρίδες και τα μύδια και
βράζουμε για 2-3 λεπτά ή ώσπου
να ανοίξουν τα μύδια (όσα δεν
ανοίξουν, τα πετάμε).
• Αποσύρουμε από τη φωτιά,
προσθέτουμε τον μαϊντανό,
αλατοπιπερώνουμε και
σερβίρουμε.
Σημείωση:
Ο καθαρισμός των μυδιών θέλει
προσοχή! Τα πλένουμε καλά
μαζί με το κέλυφος κάτω από
το νερό βρύσης, τρίβοντάς τα
προσεκτικά με βουρτσάκι ή με
σύρμα κουζίνας. Πιάνουμε
γερά το μύδι με το ένα χέρι και
τραβάμε το «γένι» του με
το άλλο ή με τη βοήθεια ενός
μαχαιριού. Αν βρούμε μύδια που
έχουν σπάσει ή έχουν

ΓΑΜΟΠΙΛΑΦΟ ΜΕ ΚΟΤΑ
ΥΛΙΚΑ
550 γρ. ρύζι για πιλάφι
1.800 ml ζωμός από κότα
150 γρ. κρεμμύδια ψιλοκομμένα
1 σκελίδα σκόρδο λιωμένη
100-200 ml ανθόγαλο
60 ml ελαιόλαδο
αλάτι, πιπέρι λευκό
φρεσκοτριμμένο
ΓΙΑ 2 ΛΙΤΡΑ ΖΩΜΟ ΚΟΤΑΣ
1 κότα γύρω στα 2 κιλά
1 κεφάλι σκόρδο ολόκληρο
1 κρεμμύδι καθαρισμένο
ολόκληρο
1 φύλλο δάφνη φρέσκο
1 κλωναράκι δενδρολίβανο
1 κλωναράκι θυμάρι
20 κόκκοι πιπέρι μαύρο
250 ml κρασί λευκό Ασύρτικο
1 κ.γ. αλάτι
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Ετοιμάζουμε τον ζωμό κότας:
Τοποθετούμε την κότα σε
μεγάλη κατσαρόλα, σκεπάζουμε
με νερό, προσθέτουμε το αλάτι
και βάζουμε δυνατή φωτιά,
ώσπου το νερό να ξεκινήσει να
βράζει.
• Τότε τη χαμηλώνουμε και
ξαφρίζουμε.
Σημείωση:
Η κότα θα βγάλει πολλούς
αφρούς και πρέπει να

ξαφρίζουμε περίπου για μισή
ώρα.
• Προσθέτουμε τα υπόλοιπα
υλικά για τον ζωμό,
δυναμώνουμε τη φωτιά μέχρι
να ξαναξεκινήσει ο ζωμός να
βράζει και τη χαμηλώνουμε.
Σιγοβράζουμε για 2-2½ ώρες.
Σημείωση:
Αν θέλουμε ο ζωμός να
είναι λιγότερο λιπαρός, τον
τοποθετούμε στο ψυγείο
για ένα βράδυ. Την επόμενη
μέρα το λίπος θα έχει ανέβει
στην κορυφή του
δοχείου (είναι πιο ελαφρύ από
το νερό), θα έχει στερεοποιηθεί
και το αφαιρούμε εύκολα.
• Σε κατσαρόλα σοτάρουμε σε
χαμηλή φωτιά τα κρεμμύδια και
το σκόρδο
με το ελαιόλαδο για 2-3
λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν.
Προσθέτουμε το ρύζι
και σοτάρουμε για άλλα 2 λεπτά.
• Ρίχνουμε τον ζωμό και
σιγοβράζουμε για 20-25 λεπτά,
μέχρι το ρύζι να
είναι έτοιμο. Αλατοπιπερώνουμε
και στο τέλος προσθέτουμε το
ανθόγαλο.
• Σερβίρουμε με τη βραστή
κότα.
ΠΙΤΑ Του Αγρού
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΛΟ
1/2 κιλό αλεύρι (κόκκινο)
3/4 φλ. του τσαγιού
ελαιόλαδο
1 σφηνάκι ξίδι, λίγο αλάτι
χλιαρό νερό όσο πάρε
ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΜΙΣΗ
2 κιλά σπανάκι
1/2 κιλό πράσα
2 ματσάκια καυκαλήθρες
ψιλοκομμένες
1 πιπεριά Φλωρίνης
ψιλοκομμένη
2 ματσάκια μυρώνια
ψιλοκομμένα
2 ματσάκια λάπατα
ψιλοκομμένα
2 φινόκιο ψιλοκομμένα
λίγα φρέσκα κρεμμυδάκια
1 ματσάκι μάραθος
ψιλοκομμένος
3 αβγά
400 γρ. φέτα
1 κ.σ. σιμιγδάλι χονδρό
λίγο λάδι πιπέρι
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Ετοιμάζουμε το φύλλο:
Βάζουμε το αλεύρι σε λεκάνη,
κάνουμε μία λακκουβίτσα στη μέση
και βάζουμε το αλάτι, το λάδι,
το ξίδι, ανακατεύουμε και
προσθέτουμε χλιαρό νερό, μέχρι να
γίνει μία μαλακή ζύμη χωρίς να
κολλάει στα χέρια.
Ετοιμάζουμε τη γέμιση:
Ζεσταίνουμε σε φαρδιά και βαθιά
κατσαρόλα το λάδι, προσθέτουμε
τα φρέσκα κρεμμυδάκια, τα πράσα,
τον μάραθο, τις καυκαλήθρες, τα
μυρώνια, τα λάπατα, το φινόκιο
και το σπανάκι, λίγο πιπέρι και τα
τσιγαρίζουμε ελαφρά.
• Αποσύρουμε από τη φωτιά και
αφήνουμε να κρυώσει ελαφρά το
μείγμα.
• Λαδώνουμε ένα μεσαίου μεγέθους
ταψί. Μοιράζουμε τη ζύμη και
ανοίγουμε 2 φύλλα.
Στρώνουμε το ένα στη βάση του
ταψιού, ώστε να καλύπτονται και τα
πλαϊνά του. Το αλείφουμε με λάδι
με ένα πινελάκι.
• Ρίχνουμε στη γέμιση τη φέτα
τριμμένη, τα αβγά, την πιπεριά
Φλωρίνης και το σιμιγδάλι,
τα ανακατεύουμε και τα απλώνουμε
ομοιόμορφα πάνω στο φύλλο.
Σκεπάζουμε με το δεύτερο φύλλο
και το αλείφουμε με λάδι.
• Χαράζουμε σε κομμάτια και
ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο
στους 180°C χωρίς αέρα
για περίπου 1½ ώρα.
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PM to commemorate Canada’s 12-year military engagement in Afghanistan at National Day of Honour Ceremony

in Afghanistan. It also provides an opportunity to thank
family members, friends and
all Canadians for their tremendous support. Finally, the day
recognizes the sacrifices made
by the Families of the Fallen.

Ottawa, Ontario- April 28,
2014
Prime Minister Stephen Harper will participate in events
marking the National Day of
Honour on May 9, 2014, to
commemorate and recognize
Canada’s military mission in
Afghanistan. The Prime Minister will be joined by His Excellency the Right Honourable
David Johnston, Governor
General of Canada, and General Thomas J. Lawson, Chief
of the Defence Staff.

chair athlete who has raised
millions of dollars for spinal
chord research, rehabilitation
and quality of life initiatives
through the Foundation that
bears his name. For his athletic prowess and philanthropic
endeavours, Mr. Hansen has
received numerous accolades,
including Companion of the
Order of Canada, honorary
university degrees and being
made an honorary colonel of
the Canadian Armed Forces’
Joint Personnel Support Unit.

The National Day of Honour is
being commemorated through
a series of events across Canada. In the National Capital Region, the National Ceremony
will begin with a parade that
will travel from the CanadianWarMuseum to Parliament
Hill. This will be followed by
two minutes of silence, a twopart fly-by salute and a public
viewing of the Afghanistan
Memorial Vigil in the Hall of
Honour in the Centre Block
on Parliament Hill.

Prime Minister Harper today
announced that Rick Hansen
has agreed to act as emcee for
the National Day of Honour.
Rick Hansen is an internationally recognized wheel-

The National Day of Honour
commemorates the service
and sacrifice of the members
of the Canadian Armed Forces
and employees of the Public
Service of Canada who served

During Canada’s 12-year mission in Afghanistan, more than
40,000 brave men and women
of the Canadian Armed Forces, along with hundreds of
courageous Canadian civilians and international allies,
worked to defeat terrorism
and give Afghans a chance at
a better future. In the course
of the mission, terrorist sanctuaries were destroyed, the
Afghan security forces were
built-up to defend their country, schools were built to allow
more children access to education and critical infrastructure
has been constructed to enable
development and business.

Harper Government addresses Supreme
Court ruling on Senate Reference
Ottawa, ON (April 25, 2014) – The Honourable Pierre Poilievre, Minister of State for Democratic Reform, today commented on the Supreme Court’s opinion on the Senate reference.
“Our Government asked the Supreme Court of Canada for a legal instruction manual on how to proceed with Senate reform. We now have
that manual.
“On February 1, 2013, six questions were put to the Supreme Court
to clarify which of the amending procedures in the constitution were
appropriate to bring much needed change to the Upper Chamber.
“Canadians overwhelmingly believe the Senate must be reformed.
Our Government has always been committed to reforming the Senate. Unfortunately, the Supreme Court has decided Parliament cannot
make meaningful reforms.
“Our Government does not have any intention of reopening constitutional debates at this point. We will continue to do everything we
can to minimize costs in the Senate and make it more transparent and
accountable to Canadians.
“We remain committed to making the Senate a more accountable institution.”

These great achievements
came at a significant price.
Our country lost lives, including 158 military personnel,
one diplomat and a number
of civilians in this mission to
make the world a safer place.
Their sacrifice is one of the
many things that continually
inspire servicemen and women to push forward and to continue serving their country.

Ministry of Justice
STATEMENT

Statement by Attorney General and Minister of Justice Suzanne Anton on the Senate reference case
VICTORIA - April 25, 2014-Attorney General and Minister of
Justice Suzanne Anton has issued the following statement on the
Senate reference case:
“While we are still reviewing the decision, I can say that we are
pleased with the outcome, as we believe that British Columbians
deserve to have a say in any decision to reform the Senate.
“While B.C. did not feel that unanimity was necessary for Senate
abolition, we are happy with this decision, as it upholds our belief
that British Columbians should be able to participate in the decision-making process. We do recognize that unanimity will make it
more difficult to abolish the Senate.
“The Supreme Court of Canada has determined that a 7/50 formula is required for changing the Senate appointment process and
term limits for senators. B.C. supported a 7/50 formula for both of
these questions because they impact the powers of the Senate and
method of selecting senators. B.C. is pleased that it would require
at least
seven provinces representing half of the population of all the provinces, as it reflects our recommendation to the court.
“The Senate Reference has confirmed that the provinces must be
consulted and recognizes them as equal stakeholders in future
constitutional change.”

Ministry of Community, Sport and Cultural Development

Almost $13 million granted for arts
and culture in B.C.
VICTORIA - April 25, 2014- Key community cultural organizations
and events, including local arts councils, art galleries, theatres, museums and arts festivals throughout British Columbia shared nearly $13
million in BC Arts Council grants, Community, Sport and Cultural
Development Minister Coralee Oakes said today.
The $12.993 million in funding comes from a record-high $24 million the BC Arts Council received from the Government of British
Columbia to support artists, arts activities and culture in 2013-14. For
a list of recipients, visit: http://www.bcartscouncil.ca/mediaroom/recipients.htm
Approved grants also help organizations that provide services for artists and cultural activities around the province, including ArtsBC, ArtStarts in Schools, BC Touring Council, British Columbia Drama
Association/Theatre BC, the Federation of British Columbia Writers
and the Craft Council of BC.
Arts festivals with a focus on film, music, literature, theatre and art for
children have received support, as well as media arts organizations.
As B.C.’s lead agency for arts funding and development, council enlists the expertize of British Columbia’s artists to evaluate grant applications through a peer review process independent of government.

www.contemporaryrailings.com
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σουτ στη γωνία του Γλύκου,
έγραψε το τελικό 4-1 με τους
22.000 πράσινους στις εξέδρες
να εκστασιάζονται και να
αποθεώνουν τα «μωρά» του
Αναστασίου!

ÁèëçôéêÜ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 1-4
Μία νίκη σε τελικό που θα μείνει στην ιστορία!
Με γκολ του Μπεργκ στο 15’, το 50’ και το 88’ και του Καρέλη στο 54’, ο Παναθηναϊκός ενώ ο
ΠΑΟΚ μειώνει σε 1-4 με πέναλτι του Βούκιτς στο 70’
έπιασε!
Κι όνειρο να έβλεπε ο
Παναθηναϊκός τόσο τέλειο δεν
θα μπορούσε να το περιμένει.
Κι απ’ την άλλη, ούτε στον
χειρότερό του εφιάλτη δεν θα
προσμονούσε τέτοια εξέλιξη ο
ΠΑΟΚ. Διότι μέσα σε τέσσερα
λεπτά, η… σεμνή τελετή
(φάνηκε) να λαμβάνει τέλος.

Φίλοι και… αντίπαλοι
υποκλίθηκαν στο μεγαλείο του
Παναθηναϊκού, προσκύνησαν
τον Μπεργκ και με το σαρωτικό
1-4 επί του ΠΑΟΚ, βάφτηκε…
πράσινο το κύπελλο! Τρία γκολ
ο σπουδαίος Σουηδός, μοιραίος
ο Σαλπιγγίδης!
Ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλος
του Παναθηναϊκού δεν περίμενε
έναν τέτοιο τελικό!
Το σαρωτικό 1-4 με το οποίο οι
«πράσινοι» πήραν το κύπελλο
είναι το επιστέγασμα μιας
εκπληκτικής χρονιάς που έκαναν
και έφτασαν ως την κατάκτηση
του τροπαίου! Από το πρώτο
λεπτό και στο μεγαλύτερο
διάστημα του αγώνα ο
Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος,
οι παίκτες του Αναστασίου
έχασαν ελάχιστες μονομαχίες
και δικαιούνταν απόλυτα αυτό
που με το τελευταίο σφύριγμα
του Κάκου πήραν. Τον τίτλο,
που ήταν ο πρώτος μετά από το
νταμπλ του 2010 και ο πρώτος
στην εποχή Αλαφούζου που
στο τέλος της ημέρας μπορεί
να νιώθει δικαιωμένος για όλες
τις επιλογές του περασμένου
καλοκαιριού και κυρίως των
Αναστασίου και Νταμπίζα!

Το ματς

«Αγριεμένος» μπήκε στον
αγώνα ο Παναθηναϊκός. Όχι
τόσο για την μεγάλη ευκαιρία
στα πρώτα δευτερόλεπτα του
Ζέκα, όσο για το ασφυκτικό
πρέσινγκ που ασκούσε στον
ΠΑΟΚ και δεν του άφηνε να
επιτεθεί. Οι πράσινοι ήταν
απόλυτα διαβασμένοι στον
αγωνιστικό χώρο, Μέντες
και Αμπέντ έκοβαν τα πάντα
πίσω, ενώ οι συμπαίκτες τους
έφευγαν… σφαίρα σε κάθε
δυνατότητα αντεπίθεσης. Οι
Θεσσαλονικείς δεν πατούσαν
καλά και τελικά το πλήρωσαν.
Σε μια αμυντική τους αδράνεια,
ο Μπεργκ δεν τιμώρησε το
λάθος και με «βολίδα» από
κοντά άνοιξε το σκορ μόλις στο
15’. Το επόμενο τέταρτο είχε

παρόμοια σχεδόν εικόνα, με
τον «Δικέφαλο του βορρά» να
έχει πάρει λίγο τα πάνω του και
τον Γλύκο να λέει «όχι» στον
Πράνιτς!
Απ’ τον άξονα, ο ΠΑΟΚ δεν
μπορούσε να κάνει παιχνίδι.
Και του είχαν μείνει τα άκρα.
Και από εκεί ξεκίνησε σιγάσιγά να ανεβάζει στροφές,
με τον Στοχ να είναι σε
εξαιρετική κατάσταση και
τον Τριανταφυλλόπουλο
να αντιμετωπίζει πολλά
προβλήματα στο μαρκάρισμά
του. Έπρεπε, πάντως, να
φτάσουμε στο 36’ για την πρώτη
στιγμή των «ασπρόμαυρων»,
με τον Κοτσόλη να μην
αιφνιδιάζεται στη σέντρασουτ του Λούκας. Και μέχρι
να φτάσουμε στο ημίχρονο,
ο Παναθηναϊκός μπορεί να
αισθάνεται τυχερός και ο ΠΑΟΚ
(σούπερ) άτυχος. Διότι σε δύο
περιπτώσεις ο Σαλπιγγίδης
έχασε τα… άχαστα. Αρχικά στην
κεφαλιά απ’ το 1,5 μέτρο που
σταμάτησε στο δοκάρι και στη
συνέχεια στην προβολή πάλι
από τόσο κοντά που δεν την

Η άμυνα των Θεσσαλονικέων
εκτέθηκε σε ακόμα μια
περίπτωση, μην μπορώντας
να απομακρύνει την μπάλα, η
οποία έφτασε στον Μπεργκ που
έδειξε εκ νέου την κλάση του.
«Ψάρωσε» τον Γλύκο… πως
θα πάει για σέντρα, είδε την
κλειστή γωνία του ανοιχτή και
τον «εκτέλεσε» για το 2-0. Και
σα να μην έφτανε αυτό, στο 54’
(κι αφού ο Πράνιτς είχε ήδη
χάσει νέα μεγάλη ευκαιρία), ο
Καρέλης με δυνατή κεφαλιά
έβαλε το τρίτο τέρμα της ομάδας
του μέσα σε πανδαιμόνιο!
Οι παίκτες του Γεωργιάδη δεν
είχαν πλέον την ψυχολογία
να γυρίσουν το ματς. Και δεν
μπορούσαν… Οι αλλαγές του
Έλληνα τεχνικού προς στιγμήν
έδωσε μια φρεσκάδα. Αλλά
ως εκεί. Γιατί το πέναλτι που
κέρδισε ο Λίνο και μετουσίωσε
σε γκολ ο Βούκιτς (70’) δεν
μπορούσε να αλλάξει την
μοίρα του αποψινού αγώνα.
Και ο τρελόΣουηδός του
Παναθηναϊκού έπρεπε να βάλει
το κερασάκι στην τούρτα.
Όπως κι έγινε. Στο 88’ έκανε
νέα εκπληκτική ενέργεια
στην «διαλυμένη» άμυνα του
ΠΑΟΚ και με εξίσου φοβερό

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων
ΠΑΟΚ (Γιώργος Γεωργιάδης):
Γλύκος, Κίτσιου, Τζαβέλλας,
Βίτορ, Ινσαουράλδε, Λάζαρ (55’
Βούκιτς), Κάτσε, Σκόνδρας,
Λούκας (55’ Λίνο), Στοχ,

Σαλπιγγίδης.
Στον πάγκο: Γιακουμής,
Κουλούρης, Χουσέν,
Σπυρόπουλος, Νίνης.
Παναθηναϊκός
(Γιάννης Αναστασίου):
Κοτσόλης, Σίλντενφελντ,
Νάνο, Κουτρουμπής,
Τριανταφυλλόπουλος, Πράνιτς,
Μέντες, Αμπέντ (75’ Λαγός),
Ζέκα, Μπεργκ, Καρέλης (71’
Ατζαγκούν)

Μίτσελ: “Μιλάμε με
τέσσερις παίκτες”
O προπονητής του Ολυμπιακού
Μίτσελ παραχώρησε συνέντευξη
Τύπου για τον σχεδιασμό των
“ερυθρόλευκων” τη νέα σεζόν.
Επιβεβαίωσε τις πληροφορίες
ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται
σε συζητήσεις με τον Πουλίδο
και αναφερόμενος στους
μεταγραφικούς στόχους της
ομάδας τόνισε ότι υπάρχουν
διαπραγματεύσεις με
ποδοσφαιριστές που έχουν όρεξη
να προσφέρουν και όχι μόνο γνωστούς ποδοσφαιριστές.
Αναφέρθηκε στην περίπτωση της επιστροφής του Αντώνη
Νικοπολίδη, ενώ για τον Ολαϊτάν τόνισε ότι θα ήταν ο παίκτης
που θα έφερνε ξανά στον Ολυμπιακό.
Αποχωρούν οριστικά οι κ.κ. Βίκτορ και Μοράλες; Ποιος είναι
ο λόγος που αποχωρούν;
«Είναι αλήθεια πως δεν θα συνεχίσουν τη νέα σεζόν. Δεν
υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος, ούτε ότι δεν είμαστε
ευχαριστημένοι, ούτε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Απλώς είναι
μία αλλαγή. Είμαι ευχαριστημένος με τη δουλειά τους και στις
προηγούμενες ομάδες που δουλέψαμε μαζί όπως τη Χετάφε και
τη Σεβίλλη, όμως πολλά πράγματα στη ζωή χρειάζονται αλλαγές.
Δεν έχουμε μαλώσει για την τακτική στο Ολντ Τράφορντ, δεν
τσακωθήκαμε γιατί δεν ερχόμαστε μαζί με το αυτοκίνητο από
το Ρέντη, δεν μου είπε ο Πρόεδρος να φύγουν και όλα αυτά
που ακούγονται (γέλια). Μου βάζετε ιδέες! Είναι όπως με τους
ποδοσφαιριστές που πολλές φορές γράφετε ονόματα που δεν
έχω σκεφθεί ούτε εγώ. Χτες το βράδυ κάποιος δημοσιογράφος
τηλεφώνησε στο γιο μου ότι θα μπορούσε να έρθει στον
Ολυμπιακό! Καταφέρατε να με κάνετε να τσακωθώ με τη γυναίκα
μου (γέλια...). Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα
με τους κ.κ. Βίκτορ και Μοράλες».
Οι αντικαταστάτες;
«Ακόμα ψάχνουμε, είναι δύο υποψήφιοι στην Ισπανία με τους
οποίους μιλάμε, ο ένας θα έρθει. Επίσης συζητάμε την επιστροφή
του Νικοπολίδη. Αν είχα ήδη πάρει την απόφαση θα σας το έλεγα,
αλλά ακόμα συνεχίζονται οι συζητήσεις, θα συναντηθώ με τους
υποψήφιους βοηθούς στην Ισπανία όταν θα πάω εκεί και μετά θα
αποφασίσω».

PLOUTOS ENTERPRISES LTD
Carpets & Interiors
120 West 3rd Ave, Vancouver, B.C.
Tel: 604-875-6484 & 604-875-9488
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Αμερικανίδα έβαλε αγγελία
ψάχνοντας άλογο για…

Στη σύλληψη μιας 22χρονης που είχε βάλει αγγελία αναζήτησης
αλόγου και ό,τι… προκύψει, προχώρησαν οι Αρχές της Αριζόνα.
Σύμφωνα με τους Phoenix New Times, η γυναίκα που πιστεύεται
ότι είναι τρανσέξουαλ, ήθελε να κάνει επίδειξη των γλωσσικών
ικανοτήτων της πάνω σε ένα άλογο! «Είμαι 22 ετών και θέλω να
παίξω με ένα αρσενικό άλογο. Τόσο απλό. Αν έχετε πρόσβαση
σε ένα αρσενικό άλογο και μπορείτε να με φέρετε κοντά του,
παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου ;) θα σας το ανταποδώσω»,
ανέφερε χαρακτηριστικά η αγγελία. Ένας αστυνομικός τότε, έπειτα
από καταγγελία, υποδύθηκε τον ενδιαφερόμενο, συλλαμβάνοντας
τη γυναίκα που επίσημα γυρίζει το κεφάλι στο Donald Waelde.
Η Waelde κατηγορείται για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη
κτηνοβασίας, η οποία έχει απαγορευθεί στην Αριζόνα από το 2006.

Αθήνα-Αυστραλία
σε 5 ώρες

Ανέκδοτα

Μια φορά ο Σέρλοκ Χολμς και ο
φίλος του ο Ουάτσον πήγαν για
κάμπινγκ. Έστησαν τη σκηνή τους
και έπεσαν να κοιμηθούν. Μερικές
ώρες αργότερα ο Χολμς ξυπνάει τον
φίλο του και του λέει:
- “Ουάτσον κοίτα στον ουρανό και
πες μου τι βλέπεις.”
Tότε ο Ουάτσον του απαντά:
- “Βλέπω εκατομύρια αστέρια.”
Χολμς: “Και τι σου λέει αυτό;”
Ο Ουάτσον σκέφτεται μερικά λεπτά
και λέει:
- “Αστρονομικά, μου λέει ότι
υπάρχουν εκατομύρια γαλαξίες
και πιθανότατα δισεκατομύρια
πλανήτες. Αστρολογικά, μου λέει
ότι ο Κρόνος είναι στον Κριό.
Ωρολογιακά, μου λέει ότι η ώρα
πρέπει να είναι τρεις παρά τέταρτο.
Θεολογικά, είναι απόδειξη ότι ο
Θεός είναι παντοδύναμος και όλοι
εμείς είμαστε μικροί και ασήμαντοι.
Μετεωρολογικά, φαίνεται ότι θα
έχουμε μια θαυμάσια μέρα αύριο.”
-- “Τι λέει σε εσένα όμως;”
Τότε ο Χολμς μετά από μερικά
λεπτά σιωπής του απαντά:
- “Ουάτσον είσαι ηλίθιος! Κάποιος
μας έκλεψε τη σκηνή
Ο σύζυγος και το μέντιουμ...
Πάει ο σύζυγος σε ένα μέντιουμ να
μάθει το μέλλον του. Με τα πολλά
το μέντιουμ του λέει:
-Βλέπω η γυναίκα σου να πεθαίνει
με βίαιο θάνατο...
Και αυτός απαντά:
-Καλά, αυτό το ήξερα. Πες μου
όμως, θα με αθωώσουν στο
δικαστήριο;
Οι πολιτικοί
Συζητάνε δύο φίλοι:
Γιάννη γιατί οι πολιτικοί δεν
παραιτούνται όταν γεράσουν;;
Τι τη θέλουν την εξουσία γέροι
άνθρωποι;;;
Φαίνεται, λέει ο Γιάννης ,ότι .....
μετά τα εξήντα, η εξουσία μπαίνει
στη θέση του σεξ...
Δηλαδή;;; ρωτά ο Βασίλης
Να μωρέ, ότι δεν μπορούν να
κάνουν στη γυναίκα τους,το κάνουν
στη χώρα!!
Ο δικηγόρος

Με το Α2, το αεροσκάφος του... “κοντινού” μέλλοντος
22 Apr 2014

Το Α2 της Reaction Engines
Ένα επιβατηγό αεροσκάφος που θα διανύει την απόσταση ΕυρώπηςΑυστραλίας σε πέντε ώρες παρουσίασαν πρόσφατα Βρετανοί
μηχανικοί.
Το κωδικό όνομα του αεροσκάφους είναι Α2 και είναι το αποτέλεσμα
κατασκευής της εταιρείας Reaction Engines που βρίσκεται στο
Oxfordshire της νότιας Αγγλίας. Ανάμεσα στους χρηματοδότες
συμπεριλαμβάνεται και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος.
Το αεροσκάφος αυτό θα έχει την δυνατότητα μεταφοράς 300
επιβατών, με ανώτατη ταχύτητα 6.400 χιλιομέτρων την ώρα, που
μεταφράζεται σε πέντε φορές την ταχύτητα του ήχου. Το πότε ακριβώς
θα μπορέσει να τεθεί σε λειτουργία και να ξεκινήσει δρομολόγια δεν
έχει διευκρινισθεί ακόμη, ίσως όμως η πραγματοποίηση να μην είναι
και πολύ μακριά.
Το Α2 έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να απογειώνεται από το Διεθνές
αεροδρόμιο των Βρυξελλών και να ταξιδεύει υποηχητικά πετώντας
μέχρι τον Ατλαντικό με ταχύτητα ενός Mach (που αντιστοιχεί σε
1.225 χλμ. την ώρα). Κατευθυνόμενος προς τον Νότιο Πόλο με τελικό
προορισμό τον Ειρηνικό και την Αυστραλία η ταχύτητά του θα φτάνει
τα 5 Mach ανά ώρα.
Από την Αθήνα θα φθάνει εδώ σε λιγότερη ώρα.
Το αεροσκάφος έχει μήκος 143 μέτρα και μπορεί να πετάξει προς τον
τελικό του προορισμό χωρίς ενδιάμεση στάση διανύοντας συνολική
απόσταση 20.000 χιλιομέτρων. Λειτουργεί με υγρό υδρογόνο που
θεωρείται φιλικό προς το περιβάλλον καθώς εκπέμπει νερό και
νιτρώδες οξείδιο, αντί για διοξείδιο του άνθρακα.
Οι επιβάτες ταξιδεύουν χωρίς παράθυρα, εξαιτίας της υπερθέρμανσης
που προκαλείται από τις υψηλές ταχύτητες. Στην θέση των παραθύρων
θα τοποθετηθούν οθόνες τηλεόρασης, ούτως ώστε οι επιβάτες να
έχουν την αίσθηση ότι βλέπουν απ’ έξω.
Η μέση τιμή του εισιτηρίου θα κυμαίνεται στα 7.660 δολάρια. Η
πτήση Βρυξέλλες - Αυστραλία θα διαρκεί 4 ώρες και 40 λεπτά. Κάτι
που μπορεί με τα σημερινά δεδομένα να μοιάζει αδιανόητο, αλλά,
κατά τα φαινόμενα είναι πολύ πιθανόν.

Ένας πατέρας, δικηγόρος το
επάγγελμα, αφού κατάφερε και
έκανε και το γιο του δικηγόρο για
να συνεχίσει το γραφείο του, άρχισε
να του αναθέτει σιγά-σιγά κάποιες
υποθέσεις από τις δικές του, για να
πάρει μπρος.
Μετά από ένα μήνα έρχεται ο γιος
γεμάτος χαρά και λέει στον πατέρα
ενθουσιασμένος
- Πατέρα, τελείωσα εκείνη την
υπόθεση που εσύ την παίδευες για
χρόνια!!!
- Να βλάκα! Με αυτή την υπόθεση
σε μεγάλωσα!
Η τουρίστρια
Ήταν μια ξένη τουρίστρια και ήθελε
να ταξιδέψει για την πατρίδα της με
το πλοίο αλλά δεν είχε χρήματα για
εισιτήρια.
Έτσι κανόνισε με το καπετάνιο σε
κάθε λιμάνι που θα έφταναν θα
την έπαιρνε όλο το πλήρωμα αντί
εισιτηρίου.
Πράγματι μετά από 20 λεπτά
ακούγεται από το πλήρωμα:
“Λιμάνι! Λιμάνι!”
Έτσι όλο το πλήρωμα άρχισε να
παίρνει την τουρίστρια.
Δεν πρόλαβαν να περάσουν 30
λεπτά και ακούει πάλι: “Λιμάνι!
Λιμάνι!” οπότε αναγκάστηκε πάλι
να την πάρει όλο το πλήρωμα
Το παραπάνω συνεχίζονταν πολλές
φορές κάθε 30 λεπτά έπρεπε να
την παίρνει όλο το πλήρωμα.
Αγανακτισμένη πηγαίνει στον
καπετάνιο και του λέει:
- “Μα καλά κάθε 20 λεπτά σε λιμάνι
θα σταματάμε;”
- “Μα και εσύ κορίτσι μου στη
γραμμή ΡΙΟ-ΑΝΤΙΡΙΟ βρήκες να
μπεις;”, της λέει ο καπετάνιος.
Το ενυδρείο
Ήταν ο Κωστίκας κι ο Γιωρίκας

στην πλατεία της Τραπεζούντας και
κουβέντιαζαν. Κάποια στιγμή λέει ο
Γιωρίκας:
- Ρε Κωστίκα, ήρθε ο Παυλίκας από
την Αμερική.
- Σώπα ρε! του λέει ο Κωστίκας.
- Και τι έκανε;.
- Σπούδαζε.
- Τι;
- Δεν ξέρω πάω να τον ρωτήσω....
Μια και δυο πάει ο Γιωρίκας και
βρίσκει τον Παυλίκα.
- Τι έγινε ρε Παυλίκα; Τι έκανες
στην Αμερική;
- Σπούδαζα.
- Τι;
- ΓΝΩΣΤΙΚΟΛΟΓΙΑ!
- Τι είναι αυτό;
- Άκου, του λέει. Πρέπει να σου
δώσω ένα παράδειγμα. Έχεις
ενυδρείο σπίτι σου;
- Ναι.
- Αρα σου αρέσει το νερό.
- Ναι.
- Αρα σου αρέσει η θάλασσα.
- Ναι.
- Αρα σου αρέσει η παραλία.
- Ναι.
- Αρα σου αρέσουν οι γυναίκες που
ξαπλώνουν στην παραλία.
- Ναι.
- Αρα ΕΙΣΑΙ ΑΝΤΡΑΣ!
Τρελαίνεται ο Γιωρίκας, τρέχει και
βρίσκει τον Κωστίκα.
- Τρομερός επιστήμονας
ο Παυλίκας, του λέει. - Τι
σπούδασε ρε; τον ρωτάει. ΓΝΩΣΤΙΚΟΛΟΓΙΑ!
- Και τι είναι αυτό;
Παίρνει το περισπούδαστο ύφος ο
Γιωρίκας και λέει:
- Πρέπει να στο πω με ένα
παράδειγμα. Έχεις ενυδρείο σπίτι
σου;
- Όχι.
- Ε, είσαι π**στης!
Στο φαρμακείο
Μια γριά κυρία, άνω των 90, αλλά
καλοστεκούμενη, μπαίνει σ’ένα
φαρμακείο.
- Καλημέρα σας κύριε, έχετε
ασπιρίνες;
- Ναι, χωρίς αμφιβολία.
- Έχετε παυσίπονα ;....
- Βεβαίως. Κανένα πρόβλημα.
- Έχετε αντιρρευματικά;
- Είναι βέβαιο ότι έχουμε….
- Έχετε Viagra;
- Βεβαιότατα.
- Έχετε χάπια για τις ρυτίδες;
- Έχουμε και τέτοια.
- Έχετε αλοιφή για τις αιμορροΐδες;
- Προφανώς.
- Έχετε σόδα για το στομάχι;
- Βεβαίως έχουμε.
- Έχετε φάρμακα για το συκώτι;
- Μάλιστα.
- Έχετε αγχολυτικά;
- Μάλιστα χωρίς αμφιβολία..
- Έχετε υπναγωγά;
- Ναι, Ναι, έχουμε.
- Έχετε φάρμακα για την μνήμη;
- Ναι…Μερικά !
- Έχετε μπαστούνια;
- Προφανώς.
- Έχετε στρώματα για τους
ηλικιωμένους;
- Μα , φυσικά.
- Έχετε ….
- Επιτέλους Κυρία μου…. είμαστε
ένα επαγγελματικό φαρμακείο!
Έχουμε όλα τα απαραίτητα
προϊόντα! Ποιο είναι το πρόβλημά
σας;
- Στο τέλος του μήνα, παντρεύομαι
τον Δαμιανό, που είναι 95 ετών.Θα
θέλαμε να ξέρουμε αν μπορούμε να
δηλώσουμε λίστα γάμου σε σας….
Το παπαδοπαίδι
Ο γιος του παπά της ενορίας, μόλις
πήρε την άδεια οδήγησής του,
και ρώτησε τον πατέρα του αν θα
μπορούσε πλέον να οδηγεί το αμάξι
της οικογένειας.
Ο παπάς μόλις το ακούει αυτό του
λέει:
- Άκου γιε μου, θα κάνουμε μια
συμφωνία: Όταν περάσεις όλα τα
μαθήματα που χρωστάς στη σχολή
σου, βγάλεις το σκουλαρίκι και
κόψεις τα μαλλιά σου, θα σου δώσω
το αμάξι.
Περνάει λοιπόν κανένα δίμηνο, και
ο γιος ξαναρωτάει τον πατέρα του
για το αμάξι, οπότε ο πατέρας του
του λέει:
- Ξέρεις γιε μου, είμαι πολύ

περήφανος για σένα! Στην
εξεταστική πέρασες όλα τα
μαθήματα, έβγαλες το σκουλαρίκι,
αλλά δεν έκοψες τα μαλλιά σου!
- Ξέρεις μπαμπά... απαντάει ο
γιος, το ξανασκέφτηκε αυτό με τα
μαλλιά, και είδα ότι και ο ίδιος ο
Χριστός και οι μαθητές του είχαν
μακριά μαλλιά...
Και συμπληρώνει ο πατέρας του:
- ...Ναι, και όπου πήγαιναν,
πήγαιναν με τα πόδια.
Τι εθνικότητος είναι ο Αδάμ και
η Εύα
Ένας Γερμανός, ένας Γάλλος,
ένας Άγγλος και ένας Έλληνας
σχολιάζουν έναν πίνακα του Αδάμ
και της Εύας στον Παράδεισο...
Ο Γερμανός λέει:
-Κοιτάξτε την τελειότητα στα
σώματα: εκείνη ψηλή και ευκίνητη,
εκείνος μ’ αυτό το αθλητικό κορμί,
τους καλογυμνασμένους μύες...
Πρέπει να είναι Γερμανοί.
Αμέσως, ο Γάλλος αντέδρασε:
- Δεν το πιστεύω, είναι ξεκάθαρος
ο ερωτισμός που εκλύεται και
από τις δυο φιγούρες... Εκείνη
τόσο θηλυκή... Αυτός τόσο
ανδροπρεπής... Γνωρίζουν ότι
σύντομα θα έλθει ο πειρασμός...
Πρέπει να είναι Γάλλοι.
Κουνώντας αρνητικά το κεφάλι ο
Άγγλος σχολιάζει:
- Παρατηρείστε... Την ηρεμία στα
πρόσωπά τους, την λεπτότητα στη
στάση τους, την νηφαλιότητα της
κίνησης. Μόνο Άγγλοι μπορεί να
είναι. Μετά από μερικές στιγμές
συγκέντρωσης,
ο Έλληνας φώναξε:
Δεν συμφωνώ. Κοιτάξτε καλά:
Ο Αδάμ ξεβράκωτος, ξυπόλητοι,
κοιμούνται κάτω από ένα δένδρο,
έχουν μόνο ένα φτωχό μήλο για
να φάνε, δεν διαμαρτύρονται και
επιπλέον οι μ@λ@κες πιστεύουν
ότι είναι στον Παράδεισο. Αυτοί
είναι Έλληνες!!!
Η άτακτη κόρη...
Η 19 χρονη κόρη ομολογεί στον
πατέρα της ότι είναι έγκυος. Φωνές,
κακό >> Και μετά από λίγο ξύλο
ο μπαμπάς συμφωνεί να δει τον
ένοχο για την >> Εγκυμοσύνη να
συζητήσουν την κατάσταση. Το
Σάββατο το απόγευμα στημένος >>
Ο πατέρας στο παράθυρο περιμένει
τον προκομμένο να έρθει, οπότε σε
Κάποια φάση βλέπει μια Φερράρι να
στρίβει από τη γωνία, να σταματά
μπρος στο σπίτι και από μέσα να
βγαίνει ένα κουστουμαρισμένος
Κύριος, 50αρης, με ρολόι γυαλιά
και ότι άλλο αξεσουάρ σινιέ και
πανάκριβο
. Μπαίνει στο σπίτι ο κύριος του
βάζουν ποτό και ξεκινά η κουβέντα.
- ‘Ακούστε κύριε », λέει ο ώριμος
κύριος” για γάμο ούτε κουβέντα
. Αποκλείεται.Είμαι άλλωστε
παντρεμένος και δεν σκοπεύω να
χωρίσω.
Μα - «τι πράγματα είναι αυτά ....’
ξεκινάει ο πατέρας. . .
<Όπως ακριβώς σας τα λέω.Θα
αναγνωρίσω, βέβαια, το παιδί,
και αν είναι Αγόρι του δίνω δύο
εργοστάσιά μου, ένα στην Πάτρα
και ένα στην Λάρισα.
Του δίνω επίσης τρεις πολυκατοικίες
στο Κολωνάκι για τα νοίκια, δύο
Εξοχικά στη Μύκονο, τρία εξοχικά
στην Κρήτη και ένα ιδιόκτητο
σκάφος.
Αν είναι κορίτσι, βέβαια, δεν
μπορώ να δώσω τα εργοστάσια
γιατί πως θα τα δουλεύει, αλλά τα
αντικαθιστώ με δέκα πολυκατοικίες
στα βόρεια Προάστια, και κάμποσα
άλλα ακίνητα για προίκα. Αν τώρα η
κοπέλα Αποβάλλει ....’
-’’Ε καλά! ‘’, διακόπτει ο μπαμπάς.
‘’Αν αποβάλλει στη φέρνουμε
Και την ξαναπηδάς !!!!’ ‘’

10 Γνώμη

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Η Μεγάλη Παρασκευή είναι η μέρα που γίνεται η κορύφωση του Θείου Δράματος, όπου κορυφώνονται
τα Πάθη του Χριστού και γίνεται η σταύρωση του Χριστού το ξημέρωμα τις ίδιας μέρας.
Το μεσημέρι της ίδιας μέρας ο Χριστός αποκαθηλώνεται και τοποθετείται στον Επιτάφιο τον οποίον
στολίζουν στις εκκλησίες νεαρές κοπέλες και το βράδυ γίνεται η περιφορά του. Βλέπετε φωτογραφικό
ρεπορτάζ από τους επιταφίους των εκκλησιών της παροικίας μας και άλλων.

Στιγμιότυπα από τον επιτάφιο του Καθεδρικού Ναού Αγίου
Γεωργίου Βανκούβερ και την περιφορά του.
Φωτογραφίες - Νίκος Στρατηδάκης.

Άνω: Ο Επιτάφιος Αγίου Μάρκου
Φλώριδας ΗΠΑ

Παράδειγμα προς μίμηση
Μέχρι τέλους παρέμειναν
οι πιστοί (ομογενείς) στην
Ανάσταση, στην εκκλησία του
Αγίου Μάρκου στη Φλώριδα!
Είναι γνωστό το “έθιμο” των
σύγχρονων Χριστιανών, που
έστω και μια-δυο φορές τον
χρόνο πάνε εκκλησία. Το βράδυ
της Ανάστασης με το που ο
παπάς ψάλλει το ΧΡΙΣΤΟΣ
ΑΝΕΣΤΗ,ανταλλάσσουν ευχές
φιλιά και e-mail, και μαζικά
αποχωρούν για το σπίτι η τα
ξενυχτάδικα. Μόνο μερικές
γριούλες παραμένουν να κάνουν
“παρέα” στο ιερέα για να μην
τελειώσει την ιερά λειτουργία
μόνος του.
Κι όμως υπάρχουν εξαιρέσεις.
Στην Ελληνική κοινότητα στη
Boca Raton FLORIDA, οι
(Συνέχεια στη σελίδα 18)

Άνω: Αριστερά διακρίνεται ο Γεν. Πρόξενος κ. Ηλίας Κρεμμύδας, ο
Πρωτοπρεσβύτερος Δωρόθεος Τρυφωνόπουλος, και ο Πρόεδρος της
Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας Ανατ. Βανκούβερ κ. Πήτερ Κάσσαρης,
κατά την περιφορά του Επιταφίου του Ι.Ν. των Αγίων ΝικολάουΔημητρίου.

Άνω: Ο Επιτάφιος του Ι.Ν. των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας Σούρεη και περιχώρων.

11 Γνώμη
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΩΝ
ΤΟΥ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ “ΝΙΚΗ” ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ THURLOW KAI CORDOVA

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
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

12 Γνώμη

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ “ΓΝΩΜΗΣ” ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΞΙΩΣΗ

Στη δεξίωση, μετά την ομιλία του Καθηγητή κ. Hector Williams, μίλησε ο Πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ Καναδά
κ. Γεώργιος Βασσίλας, που ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον
Πώλ Μιχαήλ, την Δήμητρα Μπίζο, και άλλα μέλη της
οργάνωσης ΑΧΕΠΑ που βοήθησαν για την διοργάνωση.
Επίσης μίλησε και ο κ. Αγγελος Κουμιουτζίδης και
ευχαρίστησε όλους.
Τέλος ο Γενικός Πρόξενος κ. Ηλίας Κρεμμύδας,δεξιά
στη φωτογραφία, τόνισε ιδιαίτερα στους ομογενείς τον
σύνδεσμο του αγάλματος αυτού με την πατρίδα και τον
τόπο που μας φιλοξενεί.
Εδώ τελείωσε η ημέρα των αποκαλυπτηρίων μετά από
μακροχρόνιες συναντήσεις με τους υπεύθυνους
του Δημαρχείου.

Οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
1. Αναγνωστοπούλου Σία,
αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας
στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
και Ιστορίας του Παντείου
Πανεπιστημίου, γεννήθηκε και
μεγάλωσε στην Πάτρα.
2. Αρσένης Κρίτων, Μηχανικός
Χωροταξίας, είναι ευρωβουλευτής
από το 2009 και η «ατζέντα» του
επικεντρώνεται στο Περιβάλλον.
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
είναι μέλος των επιτροπών
Περιβάλλοντος και Υγείας, Αλιείας
και Διεθνούς Ανάπτυξης.
3. Αρχοντόπουλος Γιώργος,
εργάζεται στην Εταιρεία Ύδρευσης
& Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης,
τεχνολόγος μηχανικός οχημάτων,
είναι γραμματέας του Σωματείου
Εργαζομένων της ΕΥΑΘ από το
2000 και πρόεδρος του σωματείου
από το 2012.
4. Βαρνάβας Δημήτρης,
οφθαλμίατρος, πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών
Γιατρών (ΟΕΝΓΕ).
5. Γλέζος Μανώλης, ως μαθητής
δημιούργησε αντιφασιστική ομάδα
με στόχο την απελευθέρωση
της Δωδεκανήσου και την
αποτίναξη της Δικτατορίας της
4ης Αυγούστου. Με τον Απόστολο
Σάντα κατέβασε από την Ακρόπολη
τη ναζιστική σημαία στις 30 Μαΐου
1941, ενώ εξακολούθησε την
αντιστασιακή του δράση μέχρι το
τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Τόσο για τη δράση του αυτή όσο
και για τους μεταγενέστερους
κοινωνικοπολιτικούς του αγώνες,
πέρασε 16 χρόνια σε φυλακές
και εξορίες, ενώ τρεις φορές
καταδικάστηκε σε θάνατο.
Για την πολύπλευρη δράση του
έχει βραβευθεί, μεταξύ άλλων,
από την Ακαδημία Αθηνών, από
το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης
και έχει λάβει το Χρυσό βραβείο
«Λένιν» για την Ειρήνη.
Δούλεψε 4 χρόνια ως
φαρμακοϋπάλληλος για να
σπουδάσει. Εργάστηκε ως

δημοσιογράφος σε πολλές
εφημερίδες και διατέλεσε
Διευθυντής σε τέσσερις.
Ανακηρύχθηκε επίτιμος Δημότης
σε 32 Δήμους και επίτιμος
Διδάκτορας στα Πανεπιστήμια
Πατρών, Θεσσαλονίκης, Αθηνών
και στο Ε.Μ.Π., για την προσφορά
του αντίστοιχα στις επιστήμες
της Υδρογεωλογίας, Υδραυλικής,
Γλωσσολογίας και Μεταλλουργίας
6. Γολέμης Χαράλαμπος
(Χάρης), διευθυντής του
Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς
και νόμιμος εκπρόσωπος του
Ευρωπαϊκού Δικτύου transform!
Οικονομολόγος, εργάστηκε στη
Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών
της Τράπεζας Ελλάδος.
7. Θεοδωρακοπούλου Νατάσα,
σπούδασε οικονομικά στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών, εργάστηκε
στην Αγροτική Τράπεζα μέχρι
την εξαγορά της από τη Τράπεζα
Πειραιώς.
8. Καλύβης Αλέκος, μέλος της
Πολιτικής γραμματείας του
ΣΥΡΙΖΑ καθώς και μέλος της
επιτροπής επεξεργασίας του
προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ και
έχει την ευθύνη του Πολιτικού
σχεδιασμού .
9. Κανάκης Νικήτας, σπούδασε
οδοντιατρική στο Πανεπιστήμιο
της Αθήνας, αποτελεί ιδρυτικό
μέλος της Κοινωνικής Συμφωνίας
της οποίας είναι σήμερα Γενικός
Γραμματέας.
10. Καραμεσίνη Μαρία,
καθηγήτρια οικονομικών στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο, με
ειδίκευση σε θέματα αγοράς
εργασίας και κοινωνικής πολιτικής
και διευθύντρια του Εργαστηρίου
Σπουδών Φύλου του Τμήματος
Κοινωνικής Πολιτικής.
11. Κατρούγκαλος Γιώργος,
συνταγματολόγος, καθηγητής
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης.

12. Κοτσιφάκης Θέμης, πρόεδρος
της ΟΛΜΕ, εκπαιδευτικός
της Τεχνικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης.
13. Κούλογλου Στέλιος,
δημοσιογράφος, διετέλεσε
ανταποκριτής στο Παρίσι και
στη Μόσχα και ήταν ειδικός
απεσταλμένος στον πόλεμο
στη Γιουγκοσλαβία. Από το
1995 παρουσίαζε στην ΕΡΤ την
βραβευμένη εκπομπή «Ρεπορτάζ
Χωρίς Σύνορα». Το 2008 ίδρυσε το
ενημερωτικό site tvxs.gr.
14. Κούνεβα Κωνσταντίνα,
πτυχιούχος ιστορίας του
πανεπιστημίου «Αγ. Κύριλλος
και Αγ. Μεθόδιος» στο Βελίκο
Τέρνοβο και μητέρα ενός παιδιού.
Στις 23.12.2008 καθώς επέστρεφε
αργά το βράδυ από τη βάρδια της
κι ενώ είχε ήδη υποστεί απειλές
για τη δράση της, δέχτηκε αιφνίδια
επίθεση με καυστικό οξύ (βιτριόλι).
Επέζησε χάρη στη μεγάλη φροντίδα
των ιατρών και του νοσηλευτικού
προσωπικού, ιδιαίτερα του
Ευαγγελισμού, όπου νοσηλεύτηκε
επί μήνες αλλά και χάρη στη μεγάλη
συμπαράσταση των Ελλήνων που
βοήθησαν την οικογένεια της να
αντέξει τις συνέπειες, από αυτό
το αναπάντεχο χτύπημα και των
συναδέλφων της στο σωματείο που
επέδειξαν μεγάλη αλληλεγγύη.
Ξέρει από πρώτο χέρι πόσο
σημαντική είναι για τη ζωή όλων
μας η αλληλεγγύη.

εργάτρια στην Βαμβακουργία
Βόλου. Από το 1998 εργάστηκε
ως καθαρίστρια του Υπουργείου
Οικονομικών, στη ΔΟΥ Ν. Ιωνίας
Βόλου. Στις 18 Σεπτεμβρίου 2013,
τέθηκε σε διαθεσιμότητα, μαζί με
τις υπόλοιπες 594 καθαρίστριες του
Υπουργείου Οικονομικών.
18. Μάρταλης Σωτήρης, καθηγητής
στη Δημόσια δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και μέλος της Κ.Ε. του
ΣΥΡΙΖΑ.
19. Μεστάν Οσμάν Ουμίτ,
γεννήθηκε και μεγάλωσε στο
Σούνιο Ξάνθης. Σπούδασε
Μοριακή Βιολογία και Γενετική
στο Δ.Π.Θ. και από το 2008 είναι
ελεύθερος επαγγελματίας. Ήταν
μέλος της Νεολαίας Συνασπισμού
και μετέπειτα του ΣΥΡΙΖΑ καθώς
και μέλος της Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ
Ξάνθης.
20. Μηλιός Γιάννης, καθηγητής
Πολιτικής Οικονομίας στο Ε.Μ.
Πολυτεχνείο και διευθυντής του
περιοδικού Θέσεις από το 1982.
Είναι μέλος της Γραμματείας του
ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυση του μέχρι
το Φεβρουάριο του 2008. Είναι
μέλος της ΚΕ και της Πολιτικής
Γραμματείας του Συνασπισμού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς,
υπεύθυνος Οικονομικής Πολιτικής,
θέση στην οποία εξελέγη στο 1ο
Ιδρυτικό Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ
(Ιούλιος 2013).

16. Λάσκος Χρήστος, εργάζεται ως
καθηγητής στο 5ο Γενικό Λύκειο
Θεσσαλονίκης. Είναι πτυχιούχος
Φυσικής και Οικονομικών.

21. Μπένος Αλέξης, είναι γιατρός,
καθηγητής Υγιεινής, Κοινωνικής
Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας στην Ιατρική του
ΑΠΘ.
Είναι πρόεδρος της Διεθνούς
Ένωσης για την Πολιτική Υγείας
(IAHP) από το 2000 έως το 2004
και μέλος της διοίκησης της
μέχρι και σήμερα όπως και του
παγκόσμιου Κινήματος των Λαών
για την Υγεία (PHM). Σήμερα είναι
μέλος της Οργάνωσης Μελών
Κέντρου Θεσσαλονίκης και της
Γραμματείας της Θεματικής Υγείας
του ΣΥΡΙΖΑ.

17. Μανώλη Δήμητρα, εργάστηκε
από μικρή ηλικία ως βιομηχανική

22. Μπουρνούς Γιάννης,
σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στη

15. Κυρίτσης Γιώργος, εξαρχειώτης
με καταγωγή από την Ήπειρο
και την Αχαΐα. Σπούδασε στο
Πάντειο. Από το 1988 εργάζεται
ως δημοσιογράφος στην Αυγή και
από το 2007 στο Κόκκινο 105,5.
Είναι ιδρυτικό μέλος και πρώην
μέλος της ΚΠΕ του Συνασπισμού.
Ιδρυτικό μέλος και πρώην της ΚΕ
του ΣΥΡΙΖΑ.

Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και
έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην
Πολιτική Επικοινωνία & τις Νέες
Τεχνολογίες, στο Τμήμα ΕΜΜΕ του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα
είναι επιστημονικός συνεργάτης
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
ΣΥΡΙΖΑ για θέματα ευρωπαϊκής
πολιτικής. Από το 2010 εκπροσωπεί
το ΣΥΡΙΖΑ στην Εκτελεστική
Επιτροπή του Κόμματος
Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ).
23. Νικολόπουλος Ηλίας,
καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Στις
εκλογές του 2002 και του 2006
εξελέγη νομαρχιακός σύμβουλος
Αθηνών. Είναι από τα ιδρυτικά
μέλη του ΔΗΚΚΙ και μέλος της
τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής
του.
24. Ξυδάκης Νίκος, σπούδασε
γραφικές τέχνες (ΤΕΙ Αθήνας, 197677), χωρίς να τις ολοκληρώσει.
Πήρε πτυχίο από την Οδοντιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
(1984). Έκανε μεταπτυχιακές
σπουδές ιστορίας τέχνης
στη Φιλοσοφική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών (19992004). Από το 1987 εργάζεται ως
δημοσιογράφος.
25. Παπαδημούλης Δημήτριος,
αποφοίτησε από τη Βαρβάκειο
Πρότυπο Σχολή και τη σχολή
Πολιτικών Μηχανικών του
Ε.Μ.Π. Τον Ιανουάριο του
2013 εξελέγη Αντιπρόεδρος της
Ευρωομάδας «Ενωμένη Ευρωπαϊκή
Αριστερά» στην Κοινοβουλευτική
Συνέλευση του Συμβουλίου της
Ευρώπης. Είναι τακτικό μέλος
της ελληνικής αντιπροσωπείας
της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης
(IPU).
Τον Απρίλιο του 2014 εξελέγη
υποψήφιος ευρωβουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ, διεκδικώντας μια νέα
θητεία στο Ευρωκοινοβούλιο.
26. Παπαδόγιαννη Σόφη, σπούδασε
Κοινωνιολογία στη Γερμανία,
στο πανεπιστήμιο της Λειψίας.

(Συνέχεια στη σελίδα 19)
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Σαμαράς: «Η νέα Ελλάδα
που σήμερα χτίζουμε
προχωρά με βήματα
σταθερά»
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 29/04/2014 Πηγή: TA NEA –APE-MPE

Τέλος στην παράνομη κυκλοφορία
πολυτελών ΙΧ με ξένες πινακίδες
στην Ελλάδα
Τι προβλέπει απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 29/04/2014 | Πηγή: TA NEA
Τέλος στα κόλπα επιτήδειων οι
οποίοι έφερναν και κυκλοφορούσαν
στην Ελλάδα πολυτελή αυτοκίνητα
είτε από τη Βουλγαρία είτε από
άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξένες
πινακίδες βάζει το υπουργείο
Οικονομικών.
Ο
υφυπουργός
Οικονομικών
κύριος Γιώργος Μαυραγάνης με
μία κατ΄επείγουσα απόφαση βάζει
φρένο σε όσους έχουν εφαρμόσει
στην Ελλάδα ένα παράνομο
καθεστώς.

«Οι ενδείξεις για τον ενεργειακό πλούτο της χώρας είναι εξαιρετικά
ευοίωνες» δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μιλώντας
στο συνέδριο του Greek Energy Forum και πρόσθεσε ότι όλο και
περισσότεροι ευρωπαίοι τονίζουν την σημασία του ενεργειακού
πλούτου της χώρας.
«Το λέω όχι μόνο σαν γνώμη αλλά σαν γνώση» υπογράμμισε ο
Πρωθυπουργός και αναφέρθηκε στην σημασία των πηγών για την
ενεργειακή ασφάλεια της χώρας με γεωστρατηγικές προεκτάσεις. Τα
ενεργειακά ζητήματα αναδεικνύουν τον ρόλο της Ελλάδας είπε ο κ.
Σαμαράς και πρόσθεσε ότι μπορεί να γίνει πολύ μεγάλος κόμβος για
παραγωγή και μεταφορά ενέργειας.
«Κάποιοι έλεγαν ότι δεν θα βγούμε από την κρίση» ανέφερε ο κ.
Σαμαράς και πρόσθεσε: «Μόνο από την ενέργεια μπορούμε να
πετύχουμε ανάπτυξη που θα πετύχει κάθε στόχο. Φυσικά δεν θα
βασιστούμε μόνο στην ενέργεια. Όλα αυτά προϋποθέτουν επενδύσεις,
σταθερότητα, σοβαρότητα σχεδιασμού, συνέπεια εφαρμογής,
εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, επικοινωνία με ανοιχτούς ορίζοντες της
Ελλάδας με τον κόσμο και σταθεροποιητικό ρόλο της Ελλάδας στην
περιοχή μας και όχι συμπεριφορές απομονωτισμού».
«Η ενέργεια είναι το κατ΄ εξοχή ζήτημα που αντανακλά στρεβλώσεις
της ελληνικής οικονομίας» είπε ο κ. Σαμαράς και αναφέρθηκε «στις
αλλαγές που προσπαθήσαμε και κάναμε τα τελευταία δύο χρόνια, τις
αλλαγές που κάνουμε τώρα και ανοίγουν τον δρόμο για μακροχρόνια
ανάπτυξη, τις άμεσες επιπτώσεις του ενεργειακού χάρτη της Ελλάδας
στις προοπτικές ολόκληρης της Ευρώπης».
«Η Ελλάδα σχεδιάζει από την αρχή την ενεργειακή της πολιτική σε
μία εποχή που η Ευρώπη ανασχεδιάζει την δική της πολιτική.
Έδωσε έμφαση στην ανάγκη να υπάρξει διαφοροποίηση ενεργειακών
πηγών εφοδιασμού, ανάπτυξη πηγών μέσα στην Ευρώπη ώστε να
μειωθεί η εξάρτηση από έξω, ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς
ενέργειας στην Ευρώπη», υπογράμμισε ο κ. Σαμαράς.
Σημείωσε ότι οι εξελίξεις στην Ουκρανία αποδεικνύουν την ανάγκη
ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και πρόσθεσε ότι ο αγωγός ΤΑΠ
διασφαλίζει την εναλλακτική διέλευση αερίου της Κασπίας που θα
διοχετεύεται στην Ευρώπη. «Η Ελλάδα για πρώτη φορά μπαίνει στον
παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη» επισήμανε ο πρωθυπουργός.
Παράλληλα ανέφερε πως είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για
υδρογονάνθρακες στον χώρο της Ελλάδας με θετικά μέχρι στιγμής
αποτελέσματα και προοπτικές.
«Μέχρι πρόσφατα η Ελλάδα ήταν χώρα ελλειμματική στην ενέργεια
με δυσανάλογα μεγάλο κόστος που είχε συνέπεια την απώλεια
ανταγωνιστικότητας και το έλλειμμα της ενεργειακής ασφάλειας»
είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε:
«Πετύχαμε την μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας και
μειώσαμε την τιμή του φυσικού αερίου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Στον πιο μακροχρόνιο ορίζοντα αλλάζουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο
και υιοθετούμε ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη του
ανταγωνισμού. Η Ελλάδα έχει επάρκεια παραγωγής ενέργειας αλλά
αυτό δεν είναι λόγος εφησυχασμού. Προβλέπουμε την ενέργεια που
θα καλύπτει τις ανάγκες μίας οικονομίας που θα αναπτύσσεται με
ταχείς ρυθμούς και σε βάθος εικοσαετίας».

Ειδικότερα, καθορίζονται νέες
προϋποθέσεις και δικαιολογητικά
για την κυκλοφορία αυτοκινήτων από πρόσωπα με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που εργάζονται σε
άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και χρησιμοποιούν επιβατικό όχημα ταξινομημένο στο άλλο αυτό κράτος στο
όνομα εταιρίας που εδρεύει σε αυτό.
Το «κόλπο» έγινε γνωστό εδώ και μερικούς μήνες και αφορύσε το φαινόμενο της κυκλοφορίας πολυτελών
Ι.Χ. στην Ελλάδα με ξένες πινακίδες κυρίως Βουλγαρίας.
Τζιπ μεγάλου κυβισμού δηλώνονταν σε εταιρείες Βουλγαρίας και κυκλοφορούσαν ελεύθερα στην Ελλάδα
καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν απαγορεύει σε εργαζόμενους στη Βουλγαρία (κράτος-μέλος της Ε.Ε.)
να κινούνται στην Ελλάδα
.
Το ΣΔΟΕ απέδειξε ότι επιτήδειοι προχωρούσαν στη σύσταση μιας επιχείρησης - σφραγίδα, γειτονικής
χώρας, και αμέσως αποκτούσαν ένα πολυτελές όχημα. Στη συνέχεια επέστρεφαν στην Ελλάδα και
κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα χωρίς να καταβάλλουν τα προβλεπόμενα τέλη κυκλοφορίας, το φόρο
πολυτελούς διαβίωσης κτλ.

Τι προβλέπει η νέα απόφαση
Προϋπόθεση για τη νόμιμη κυκλοφορία από Έλληνες κατοίκους αυτοκινήτων ΙΧ με ξένες πινακίδες,
είναι να εργάζονται σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να χρησιμοποιούν στην Ελλάδα
επιβατικό όχημα, που είναι ταξινομημένο στο όνομα εταιρείας που εδρεύει στο άλλο κράτος- μέλος.
Επίσης, στην περίπτωση άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ξένη χώρα από Έλληνα κάτοικο
θα πρέπει να αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα η δραστηριότητα της εταιρείας (βεβαιώσεις καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών κ.α.).
Για την απόδειξη της ιδιότητας αυτής ο εργαζόμενος, κατά τον έλεγχο, θα πρέπει να προσκομίζει στην
αρμόδια Αρχή ελέγχου, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:
1. Νόμιμα μεταφρασμένη και επικυρωμένη έγγραφη σύμβαση εργασίας με εταιρεία εγκατεστημένη σε
άλλο κράτος- μέλος, η οποία προβλέπει τη χορήγηση αυτοκινήτου ως πρόσθετη παροχή και στην οποία
αναφέρονται οι όροι της σύμβασης εργασίας, προκειμένου για μισθωτούς εργαζόμενους.
2. Νόμιμα μεταφρασμένη και επικυρωμένη συμφωνία μη μισθωτού εργαζόμενου με εταιρεία εγκατεστημένη
σε άλλο κράτος- μέλος, η οποία προβλέπει τη χορήγηση αυτοκινήτου ως πρόσθετη παροχή και περιγράφει
την επαγγελματική του σχέση ή συνεργασία του με την εταιρεία.
Σε κάθε περίπτωση προσκομίζονται στην αρμόδια Αρχή ελέγχου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την έδρα της εταιρείας και την πραγματική επιχειρηματική
δραστηριότητά της στο άλλο κράτος- μέλος όπου είναι εγκατεστημένη.
β) Βεβαιώσεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα του άλλου κράτους- μέλους, στον οποίο υπάγεται
ο εργαζόμενος, καθώς και του ασφαλιστικού φορέα στην Ελλάδα αντίστοιχα, εφόσον υπάρχει.
γ) Φορολογικές δηλώσεις που έχει υποβάλει ο ελεγχόμενος, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο κράτος- μέλος
όπου είναι εγκατεστημένη η εταιρεία, η οποία του έχει παραχωρήσει το επιβατικό όχημα.

Αρκτούρος: Μία νέα ζωή για τη Ζωή
Ενα αρκουδάκι δυόμισι
μηνών εντοπίστηκε στο
Δημοτικό Διαμέρισμα
Αυγής
Η μοναχική περιπλάνηση στα
δάση της Καστοριάς τελείωσε
την περασμένη Παρασκευή για
το δυόμισι μηνών αρκουδάκι
της φωτογραφίας.
Η Ζωή, όπως ονομάστηκε
το αρκουδάκι από τους
υπαλλήλους της Δασικής
Υπηρεσίας που εντόπισαν στο
Δημοτικό Διαμέρισμα Αυγής, μεταφέρθηκε στον Κτηνιατρικό Σταθμό Περίθαλψης Αγριας Ζωής του
Αρκτούρου, όπου και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Αν και ήταν ελαφρώς υποσιτισμένη, η κατάστασή της είναι σταθερή και δεν εμπνέει καμία ανησυχία.
Παρ’ όλα αυτά τα πρώτα 24ωρα της περίθαλψης είναι τα πιο κρίσιμα και τα αποτελέσματα των
λεπτομερών κτηνιατρικών εξετάσεων θα δώσουν σαφή εικόνα για την κατάσταση της υγείας της.

14 Γνώμη

Μπάγερν - Ρεάλ 0-4
Επιμέλεια: Φώντας Σέμπρος Δημοσίευση: 29 Απρ. 2014

Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 4-0
την Μπάγερν μέσα στο Μόναχο,
έτσι με συνολικά τέρματα 5-0
προκρίθηκε στον τελικό του Champions League για πρώτη φορά
μετά από 12 χρόνια (είχε πάρει το
τρόπαιο το 2002 στον τελικό με την
Λεβερκούζεν και την γκολάρα του
Ζιντάν).
Μεγάλος πρωταγωνιστής (αρχικά)
ήταν ο Σέρχιο Ράμος, ο οποίος
με δύο κεφαλιές στο 16’ και στο
20’ πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ
και “τελείωσε” την “υπόθεση
πρόκριση”, παίρνοντας το... αίμα του πίσω για το χαμένο πέναλτί του με την Μπάγερν στα ημιτελικά και
πάλι (στην διαδικασία των πέναλτι) πριν δύο χρόνια.

Σπουδαία ανακάλυψη στην Αίγυπτο:
Βρέθηκε τάφος με 50 μούμιες στην
Κοιλάδα των Βασιλέων
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 28/04/2014 Πηγή:TA NEA

Το 0-3 ήρθε στο 34’ με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος με αυτό το γκολ έγινε ο πρώτος στην ιστορία
της διοργάνωσης που φτάνει τα 15 σε μία αγωνιστική περίοδο, σπάζοντας το ρεκόρ των Ζοζέ Αλταφίνι
(Μίλαν) και Λιονέλ Μέσι με 14.

Μία από τις πρώτες φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα
από τον τεράστιο τάφοΠηγή: REUTERS

Ο Πορτογάλος μάλιστα με το δεύτερο στο 90’ έφτασε τα 51 γκολ στο Champions League σε 50 εμφανίσεις
με την Ρεάλ, ενώ έχει και 15 με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (έχει και ένα στα προκριματικά), έτσι
συνολικά έφτασε τα 66 και μετρά ένα λιγότερο από τον Μέσι (67), με τον Ραούλ να είναι στην κορυφή
με 71.

Περίπου 50 μούμιες, μεταξύ των οποίων και κάποιες νεογέννητων
παιδιών, βρέθηκαν σε έναν τεράστιο αρχαίο τάφο στην Κοιλάδα
των Βασιλέων, στο Λούξορ της Αιγύπτου, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο
υπουργός Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου Μοχάμεντ Ιμπραχίμ.

Η Μπάγερν δεν κατάφερε έτσι να
φτάσει στον τελικό για 4η φορά
σε 5 χρόνια, αλλά και να γίνει
η πρώτη ομάδα που θα πάρει το
τρόπαιο για δεύτερη σερί χρονιά
με την Μίλαν το 1990.
Η Ρεάλ θα παίξει στον τελικό της
24ης Μαΐου στην Λισαβόνα με
αντίπαλο είτε την συμπολίτισσά
της Ατλέτικο, είτε με την Τσέλσι
του πρώην προπονητή της, Ζοζέ
Μουρίνιο.
Επειδή όμως ποτέ δεν είναι όλα
ρόδινα, αυτό τον τελικό θα χάσει
ο Τσάμπι Αλόνσο, καθώς πήρε

Ξύλινες σαρκοφάγοι και νεκρικές μάσκες βρέθηκαν δίπλα στα
λείψανα που πιθανότατα χρονολογούνται από την εποχή του Νέου
Βασιλείου, μετέδωσε το πρακτορείο MENA επικαλούμενο δηλώσεις
του υπουργού.

μία ανόητη κίτρινη κάρτα και μάλιστα όταν το σκορ ήταν ήδη στο 0-3.
Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Ρεάλ νικάει την Μπάγερν στην Γερμανία και η πρώτη εντός έδρας ήττα
του Πεπ Γκουαρντιόλα σε νοκ-άουτ ματς, ενώ η “βασίλισσα” θα παίξει σε τελικό για 13η φορά στην
ιστορία της.

Η Μπάγερν ήταν η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης τα τελευταία δύο χρόνια, όμως αυτό δεν ισχύει πλέον
όχι γιατί δέχτηκε απλά 4 γκολ από την Ρεάλ στο Μόναχο, αλλά διότι γενικά είναι κακή το τελευταίο
διάστημα με αποκορύφωμα αυτό το ματς που ήταν απαράδεκτη και έχασε με... κατεβασμένα τε χέρια.
Σκόρερς: 16’ και 20’ Σέρχιο Ράμος, 34’ και 90’ Κρ. Ρονάλντο
Γήπεδο: “Fußball Arena München”, Μόναχο
Διαιτητής: Πέδρο Προένσα (Πορτογαλία)
Η πρώτη σπουδαία ευκαιρία στο ματς χάθηκε από την Ρεάλ, έπειτα
από το λάθος του Μάνουελ Νόιερ. Ο Γερμανός τερματοφύλακας
βρήκε από την περιοχή του και έδιωξε την μπάλα με το κεφάλι
μετά την βαθιά μπαλιά του Φάμπιο Κοεντράο, αλλά η μπάλα πήγε
στον Μπέιλ, ο οποίος σούταρε από μακριά με το τέρμα ακάλυπτο,
αλλά το σουτ ήταν κακό και πέρασε ψηλά άουτ στο 9’.
Το σουτ του Άνχελ ντι Μαρία στο 12’ πέρασε άουτ, αλλά τέσσερα
λεπτά αργότερα οι Ισπανοί έπιασαν στον... ύπνο την γερμανική
άμυνα και ο Σέρχιο Ράμος άνοιξε το σκορ.
Από την εκτέλεση κόρνερ του Λούκα Μόντριτς ο κεντρικός αμυντικός της “βασίλισσας” βρέθηκε
αμαρκάριστος στην καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με κεφαλιά έκανε το 1-0.
Ο Σέρχιο Ράμος στο 20ό λεπτό “χτύπησε” ξανά, καθώς πέτυχε και δεύτερο γκολ, επίσης με κοντινή
κεφαλιά, αυτήν την φορά έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Άνχελ ντι Μαρία και πρώτη κεφαλιά προς τα
πίσω από τον Πέπε.
Το πρώτο σουτ για την Μπάγερν ήρθε στο 25’ με τον Ριμπερί, αλλά ήταν άστοχο, όπως και αυτό του
Κριστιάνο Ρονάλντο δύο λεπτά αργότερα στην απέναντι εστία.
Μιας και η πρόκριση φάνταζε πλέον δεδομένη, ήρθε η ώρα για διασκέδαση, καθώς 34’ ο Κριστιάνο
Ρονάλντο έκανε το 0-3, φτάνοντας τα 15 γκολ φέτος στην διοργάνωση, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ,
σπάζοντας αυτό των Αλταφίνι (Μίλαν) και Μέσι (Μπαρτσελόνα) με 14.
Οι φιλοξενούμενοι βγήκαν στην αντεπίθεση με τον Μπενζεμά να κάνει φανταστική πάσα στον Μπέιλ,
αυτός τράβηξε την άμυνα πάνω του και έδωσε έτοιμο γκολ στον Ρονάλντο, ο οποίος νίκησε στο τετ-α-τετ
τον Νόιερ.
Ο Γερμανός τερματοφύλακας τρία λεπτά αργότερα βγήκε από το τέρμα και λίγο έλειψε να τον “κρεμάσει”
ο CR7 από πολύ μακριά.
Στο 38’ ο Τσάμπι Αλόνσο έκανε ένα ανόητο φάουλ στον Μπάστιαν Σβάινσταιγκερ και πήρε κίτρινη κάρτα,
η οποία θα του κοστίσει την συμμετοχή στον τελικό.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι ομάδες απλά περίμεναν να περάσει η ώρα για την λήξη, μέχρι που φτάσαμε στο
90’, όταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο με απευθείας εκτέλεση φάουλ, περνώντας την μπάλα κάτω από το τείχος,
διαμόρφωσε το τελικό 0-4 με το 16ο γκολ του φέτος.
ΜΠΑΓΕΡΝ: Νόιερ, Λαμ, Τζερόμ Μπόατενγκ, Ντάντε, Αλάμπα, Σβάινσταϊγκερ, Κρόος, Ρόμπεν, Ριμπερί
(72’ Γκέτσε), Τόμας Μίλερ (72’ Πισάρο), Μάντζουκιτς (46’ Χάβι Μαρτίνεθ).
ΡΕΑΛ: Κασίγιας, Καρβαχάλ, Πέπε, Σέρχιο Ράμος (75’ Βαράν), Φάμπιο Κοεντράο, Τσάμπι Αλόνσο,
Μόντριτς, Ντι Μαρία (84’ Καζεμίρο), Μπέιλ, Κρίστιανο Ρονάλντο, Μπενζεμά (80’ Ίσκο).
16 γκολ Κριστιάνο Ρονάλντο (Ρεάλ)
Πηγή:Sport24.gr

Το Νέο Βασίλειο περιλαμβάνει τη 18η, τη 19η και την 20ή
Δυναστεία των φαραώ που κυβέρνησαν την Αίγυπτο από το 1567
μέχρι το 1056 π.Χ.
Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, στον τάφο αυτό, ο οποίος είχε
λεηλατηθεί στο παρελθόν από τυμβωρύχους, είχαν τοποθετηθεί
επίσης οι σοροί πριγκίπων και πριγκιπισσών.
Η ανακάλυψη έγινε από μια ομάδα ελβετών αρχαιολόγων του
ελβετικού Πανεπιστημίου της Βασιλείας σε συνεργασία με τις
αιγυπτιακές αρχές.
Οι αρχαιότητες παίζουν καθοριστικό ρόλο στον τουρισμό της
Αιγύπτου που έχει πληγεί σοβαρά τα τελευταία τρία χρόνια.
Μετά την Αραβική Ανοιξη οι αρχές δυσκολεύονται να φυλάξουν
με ασφάλεια τους αρχαιολογικούς χώρους και να σταματήσουν
τις παράνομες ανασκαφές και τις κλοπές από μουσεία, τεμένη ή
καταστήματα.

Καθιέρωσε τα Eλληνικά ως τη μόνη
ξένη γλώσσα διδασκαλίας
Η Ελληνικής καταγωγής διευθύντρια σε σχολείο του Χάρλεμ,
Πανωραία Παναγιωσούλη, κατάφερε να καθιερώσει τα ελληνικά, ως
τη μόνη ξένη γλώσσα διδασκαλίας στο πρότυπο σχολείο της.

Σύμφωνα με την Πένι Παναγιωσούλη:
“Δεν πρόκειται απλά για διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας,
ξεκομμένη από το περιβάλλον της. Δείχνουμε τη σχέση των ελληνικών
με διάφορα πράγματα στον κόσμο. Χάρη στη νέα τεχνολογία ο
κόσμος έχει γίνει επίπεδος. Οι μαθητές μας, μέσω τις διδασκαλίας των
ελληνικών και διαφορετικών πολιτισμών, θα αναπτύξουν μεγαλύτερη
εκτίμηση για το ποιοι πραγματικά είναι”.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με τη διδασκαλία των Ελληνικών απλά ως
ξένη γλώσσα, με το βάρος στη γραμματική, το λεξιλόγιο και κάποια
στοιχεία πολιτισμού.
Σημαντικό ρόλο έπαιξε, όπως λέει η κ. Παναγιωσούλη, και η
δεκαήμερη εκδρομή 33 μαθητών του σχολείου και 19 συνοδών τους
στην Ελλάδα, καθώς τους δόθηκε η ευκαιρία να δουν από κοντά όλα
αυτά που διδάσκονταν στις τάξεις τους.
Πάντως, όπως αναφέρει η ίδια, πηγή έμπνευσης του εγχειρήματος της
ήταν ο πατέρας της, ο λογοτέχνης Γαβριήλ Παναγιωσούλης, για τον
οποίο μιλά με υπερηφάνεια, τονίζοντας ότι μέσω των οραμάτων του
μπόρεσε να εκτιμήσει τι πραγματικά σημαίνει να είσαι Έλληνας.
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ΕΛ.ΑΣ.: Ο Ν. Μαζιώτης
λήστεψε την τράπεζα στην
Κλειτορία
Ταυτοποιήθηκε DNA του στη σφαίρα με την οποία τραυμάτισαν αστυνομικό
Νέα δεδομένα έφερε στο φως η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας μετά τις εργαστηριακές
εξετάσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για την ένοπλη ληστεία τον περασμένο
Μάρτιο στο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Κλειτορία Αχαΐας. Το βιολογικό υλικό από
τον κάλυκα της σφαίρας που
πέτυχε αστυνομικό κατά
τη διάρκεια της ληστείας
ταυτοποιήθηκε με αυτό του
καταζητούμενου αντάρτη
πόλης Νίκου Μαζιώτη.
Όπως είχε γράψει ήδη
«Το Βήμα» προ ημερών η
Αντιτρομοκρατική ερευνούσε
εκ νέου έξι ληστείες που
έχουν σημειωθεί στην περιοχή
της Πελοποννήσου την
τελευταία διετία, με το κύριο
ενδιαφέρον να έχει στραφεί
προς αυτές της Κλειτορίας Αχαΐας και του Δωρίου Μεσσηνίας τον περασμένο Μάρτιο, με βασικό
εμπλεκόμενο τον Ν. Μαζιώτη και τον Επαναστατικό Αγώνα.
Μάλιστα αμέσως μετά τη ληστεία, είχε σημειωθεί ότι το γεγονός ότι διαπράχθηκε στις 10 Μαρτίου,
ημέρα όπου σκοτώθηκε το μέλος του Επαναστατικού Αγώνα Λάμπρος Φούντας το 2010, εγείρει
επιπλέον ερωτήματα στους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.
Είχε επίσης επισημανθεί ότι η ηλικία των δραστών, που υπολογίζεται στα 22 με 27 έτη, αφετέρου
η οργάνωση της ληστείας με τη χρησιμοποίηση δύο ΙΧ, το ένα εκ των οποίων διαπιστώθηκε ότι
είχε κλαπεί προ μερικών εβδομάδων από την Αθήνα, αλλά και η ψυχραιμία των δραστών που
πυροβόλησαν και εναντίον δύο αστυνομικών πολλαπλασιάζουν τις ενδείξεις των στελεχών της
ΕΛ.ΑΣ. για πιθανή συμμετοχή νεαρών ανταρτών πόλης στη ληστεία - χωρίς να αποκλείεται όμως
κανένα ενδεχόμενο.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το βιολογικό υλικό που ανιχνεύθηκε σε κάλυκα ταυτίζεται
με «βιολογικό υλικό άνδρα που ανιχνεύτηκε σε πληθώρα αντικειμένων τα οποία κατασχέθηκαν:
- κατά τη σύλληψη μελών της τρομοκρατικής οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας, σε οικία επί της
οδού Ανθέων 3 στα Καλύβια Αττικής, όπου διέμεναν οι καταζητούμενοι τρομοκράτες Μαζιώτης
Νικόλαος και Ρούπα Παναγιώτα,
- σε διαμερίσματα-κρυσφύγετα επί των οδών Μηδείας 7 και Πάρου στην Κυψέλη και Σαραντόγλου 35
στη Νέα Φιλαδέλφεια, που χρησιμοποιούσε η ίδια τρομοκρατική οργάνωση,
- σε γιάφκα επί της οδού Αιγίνης 8 και Ύδρας στην Κυψέλη όπου βρέθηκε το σύνολο σχεδόν του
οπλισμού καθώς και προκηρύξεις της τρομοκρατικής οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας.
- το ίδιο βιολογικό υλικό ανιχνεύθηκε και σε ΙΧΕ αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε για τις
μετακινήσεις του ο καταζητούμενος τρομοκράτης Μαζιώτης Νικόλαος (όχι ιδιοκτησίας του), με
αριθμό κυκλοφορίας ΖΗΙ-4209».

Ο Μαζιώτης και οι έξι ληστείες στον Μοριά
Τα στοιχεία για παρουσία στην Πελοπόννησο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 19/04/2014 TO BHMA
Λαμπρόπουλος Βασίλης Γ.

Απέναντι στο «μυστήριο της
Πελοποννήσου» βρίσκεται η
ΕΛ.ΑΣ., η οποία επιχειρώντας να
το λύσει ευελπιστεί ότι θα εντοπίσει
τον 43χρονο Νίκο Μαζιώτη και
άλλα μέλη της ένοπλης οργάνωσης
Ομάδα Λαϊκών Αγωνιστών. Αυτούς
άλλωστε θεωρεί ότι έχουν σχέση
με την έκρηξη της βόμβας-μαμούθ
έξω από κτίριο της Τράπεζας της
Ελλάδος στην οδό Αμερικής πριν
από δέκα ημέρες. Οι αστυνομικοί
ερευνούν εκ νέου έξι ληστείες που
έχουν σημειωθεί στην περιοχή της
Πελοποννήσου την τελευταία διετία,
με το κύριο ενδιαφέρον να έχει

στραφεί προς αυτές της Κλειτορίας
Αχαΐας και του Δωρίου Μεσσηνίας
τον περασμένο Μάρτιο.
Τα στελέχη της λεωφόρου Κατεχάκη
προσπαθούν να εντοπίσουν
τη «βάση» στην Κεντρική
Πελοπόννησο όπου πιθανολογείται
ότι έχει «σταθμεύσει» η οργάνωση
του καταζητούμενου Ν. Μαζιώτη,
στην οποία εκτιμάται ότι έχει
ενταχθεί και ο δραπέτης, πρώην
μέλος της 17Ν, Χριστόδουλος
Ξηρός. Παράλληλα ελλοχεύει ο
κίνδυνος να γίνει νέο χτύπημα από
τη συγκεκριμένη ένοπλη οργάνωση

με παγιδευμένα ΙΧ, εκτοξεύσεις
ρουκετών αλλά και στοχευμένες
επιθέσεις σε κρατικούς λειτουργούς,
επιχειρηματίες κλπ.
Οι ενδείξεις
Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.
διαθέτουν σειρά ενδείξεων για
την παρουσία του Ν. Μαζιώτη
στην περιοχή της Πελοποννήσου.
Πρώτον, διότι από την εποχή
δράσης του Επαναστατικού
Αγώνα εντοπίστηκαν στοιχεία που
συνδέουν τον 43χρονο φυγόδικο
με την περιοχή της Μεσσηνίας, απ’
όπου κατάγεται και η σύντροφός
του Πόλα Ρούπα. Επιπλέον, στο
πλαίσιο της έρευνας για τη δράση
της ίδιας ένοπλης οργάνωσης την
άνοιξη του 2010 είχε εντοπιστεί
λίστα με ονόματα και στοιχεία
30 κατοίκων της Μεσσηνίας
- κυρίως από τις περιοχές της
Καλαμάτας, της Θουρίας και των
Φιλιατρών - τα οποία φαίνεται να
χρησιμοποιήθηκαν από τα μέλη
του Επαναστατικού Αγώνα για την
έκδοση πλαστών ταυτοτήτων.
Δεύτερο σημείο είναι ότι από την
ανάλυση βίντεο αλλά και από
ευρήματα των Εγκληματολογικών
Εργαστηρίων έχει διαπιστωθεί
πως η ένοπλη ομάδα του
καταζητούμενου Ν. Μαζιώτη
σχετίζεται αρχικά με τέσσερις
ληστείες τραπεζών την περίοδο
2012-2013. Σε αυτήν αποδίδονται
η ληστεία στη Eurobank στην
Ακράτα στις 20 Δεκεμβρίου 2012
με λεία περίπου 200.000 ευρώ και η
παρόμοια επιδρομή στην Εμπορική
Τράπεζα Νεμέας στις 30 Μαΐου

2012 με λεία περίπου 280.000 ευρώ.
Στις 16 Ιουλίου 2012 σε μια
καταδρομική επιχείρηση στην
Ντάπια σημειώθηκε ληστεία στην
Alpha Bank στις Σπέτσες με λεία
περίπου 500.000 ευρώ. Οι τέσσερις
ή πέντε ληστές - ανάμεσά τους και
μία γυναίκα - έφτασαν στο νησί
με μηχανές μεγάλου κυβισμού και
διέφυγαν με ταχύπλοο το οποίο
έκαψαν στην περιοχή Σαλαντί στην
Αργολίδα. Και αυτή η επιχείρηση
αποδίδεται στον 43χρονο αντάρτη
πόλης. Τέλος, παλαμικό αποτύπωμα
του Ν. Μαζιώτη βρέθηκε στην
ένοπλη ληστεία στην Εθνική
Τράπεζα στα Μέθανα στις 25
Ιουλίου 2013 με λεία 109.000 ευρώ.
Από την ανάλυση των βίντεο οι
αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. φέρεται
να έχουν εντοπίσει την ταυτότητα
δύο-τριών ακόμη συνεργών του
καταζητούμενου αντάρτη πόλης
οι οποίοι πιθανόν συμμετείχαν και
στη βομβιστική επίθεση της οδού
Αμερικής.
Οπλοστάσια
Μεγάλο ζητούμενο για την ΕΛ.ΑΣ.
είναι η ενδεχόμενη συμμετοχή σε
κάποιες από αυτές τις ληστείες
ενός 43χρονου ποινικού, η
χαρακτηριστική φυσιογνωμία
του οποίου (σμιχτά φρύδια,
χαρακτηριστικά χείλη κ.ά.) αλλά
και τα μόνιμα καρό πουκάμισα
και οι «αμήχανες κινήσεις των
χεριών του» αναγνωρίζονται σε
αυτές τις ληστείες. Είναι ακόμη
χαρακτηριστικό ότι ενώ αυτός
ο 43χρονος είχε διαπιστωθεί ότι
είχε κάνει ληστείες σε γειτονικές
περιοχές (σε δύο υποκαταστήματα
της Alpha Bank στο Πόρτο Χέλι
και στο Κρανίδι Αργολίδας με
συνολική λεία 570.000 ευρώ), τον
τελευταίο καιρό έχει εξαφανιστεί.
Πιθανολογούν μάλιστα χωρίς
περαιτέρω στοιχεία ότι έχει ενταχθεί
στην ομάδα του αντάρτη πόλης.
Τρίτο σημείο ενδιαφέροντος για
την «παρουσία» του Ν. Μαζιώτη
στην Πελοπόννησο προέκυψε από
την ανάλυση των κινήσεων ενός
ενοικιασμένου ΙΧ γεμάτου όπλα που
βρέθηκε σε πάρκινγκ στα Εξάρχεια
πριν από έναν χρόνο. Οπως
διαπιστώθηκε, το όχημα ανήκε σε
35χρονο αντιεξουσιαστή ο οποίος
πιστεύεται ότι «έχει ενταχθεί στην
οργάνωση του Νίκου Μαζιώτη».
Οι «επιδρομές» Τα κλεμμένα ΙΧ
και οι «επέτειοι»
Οι αστυνομικοί εξετάζουν δύο
ακόμη ληστείες που σημειώθηκαν
τις προηγούμενες εβδομάδες
ως άλλο ένα δείγμα παρουσίας

του 43χρονου καταζητουμένου
Νίκου Μαζιώτη στην περιοχή της
Πελοποννήσου. Η πρώτη είναι η
ληστεία στην Τράπεζα Πειραιώς
στην Κλειτορία Αχαΐας στις 10
Μαρτίου 2014 με λεία 3.800
ευρώ. Οι δύο δράστες φεύγοντας
πυροβόλησαν δύο αστυνομικούς
τραυματίζοντας έναν εξ αυτών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τους δύο
ληστές συνέδραμαν στη διαφυγή
τους άλλα δύο άτομα. Από τότε
μάλιστα, όπως σημειωνόταν, είχε
ερευνηθεί το αν υπήρχε εμπλοκή
του αντάρτη πόλης, παρότι οι
αυτόπτες μάρτυρες μιλούσαν
για δράστες ηλικίας 22 ως 27
ετών. Και αυτό διότι εξετάζοντάς
την σημειολογικά η ληστεία
διαπράχθηκε την ίδια ημέρα που
το 2010 σκοτώθηκε ο Λάμπρος
Φούντας, μέλος του Επαναστατικού
Αγώνα, από αστυνομικούς στη
Δάφνη. Μάλιστα σε άλλη μια
«επέτειο» της ίδιας οργάνωσης,
την ημέρα της σύλληψης του Ν.
Μαζιώτη, τον Απρίλιο του 2010,
έγινε και η βομβιστική επίθεση στην
οδό Αμερικής.
Τώρα η ληστεία της Κλειτορίας,
παρά την έλλειψη νέων στοιχείων,
εξετάζεται υπό νέο «πρίσμα»,
επειδή και σε εκείνη την περίπτωση
είχε χρησιμοποιηθεί ένα κλεμμένο
από την Αθήνα Nissan Sunny, όμοιο
με αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην
έκρηξη της οδού Αμερικής, το οποίο
μετά έκαψαν οι δράστες. Πάντως
οι αστυνομικοί υπενθύμιζαν ότι
τις πρώτες ώρες της έρευνας είχαν
στρέψει το ενδιαφέρον τους και σε
30χρονο αντιεξουσιαστή που μένει
σχετικά κοντά στην περιοχή της
Κλειτορίας, χωρίς όμως συνέχεια.
Η δεύτερη ληστεία που εξετάζεται
από την ΕΛ.ΑΣ. σημειώθηκε το
μεσημέρι της 21ης Μαρτίου στο
Δώριο Μεσσηνίας. Οι δύο δράστες
που εισέβαλαν στην τράπεζα
φορώντας γυαλιά ηλίου και
περούκες ζήτησαν τα χρήματα υπό
την απειλή όπλων, ενός πιστολιού
και ενός Καλάσνικοφ. Αρπαξαν
περίπου 20.000 ευρώ και πήγαν
στην έξοδο της τράπεζας κρατώντας
για λίγο ομήρους τον διευθυντή
και μία υπάλληλο. Τους άφησαν
σύντομα και επιβιβάστηκαν σε ένα
μπλε Fiat, όπου τους περίμεναν
δύο συνεργοί τους. Το αυτοκίνητο
διαφυγής, το οποίο είχε κλαπεί
και αυτό από την Αθήνα, βρέθηκε
καμένο σε απόσταση περίπου ενός
χιλιομέτρου. H κινητοποίηση των
αστυνομικών αυξάνεται ύστερα
και από αναφορές ότι ένα ακόμη
κλεμμένο Nissan Sunny από την
Αθήνα κατευθύνθηκε στην περιοχή
της Κορινθίας.

Ανησυχία προκάλεσε η λιποθυμία
της Ειρήνης Παππά
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 29/04/2014 Πηγή:TA NEA
Η μεγάλη μας ηθοποιός Ειρήνη Παππά, είναι τα τελευταία χρόνια
κάτοικος της ευρύτερης περιοχής της Ακρόπολης και μάλιστα κάθε
μεσημέρι συχνάζει σε
γνωστό εστιατόριο του
Περιφερειακού
του
Φιλοππάπου.
Tο απόγευμα όμως,
της Τρίτης, λίγο πριν
τις 16:00, κι ενώ είχε
φύγει από κει και καθώς
περπατούσε στην οδό
Γαριβάλδη, μια ξαφνική
λιποθυμία σκόρπισε την ανησυχία στους περαστικούς και στους δικούς
της ανθρώπους που έσπευσαν να δουν τι συμβαίνει (λόγω και διαφόρων
πρόσφατων περιπετειών της υγείας της) και βέβαια μετέφεραν την
γνωστή ηθοποιό σε νοσοκομείο.
Οι πρώτες μάλιστα εξετάσεις έδειξαν στομαχικό ίλιγγο αν και για
προληπτικούς λόγους χρειάστηκε να παραμείνει νοσηλευόμενη το βράδυ
στο θεραπευτήριο.
Η ίδια γεννημένη το 1926, ζει τα τελευταία χρόνια μακριά από τα φώτα
της δημοσιότητας, έχοντας μόνο την έγνοια του δραματικού εργαστηρίου,
που η ίδια έχει ιδρύσει στην οδό Πειραιώς και έχει τον τίτλο «Σχολείον»
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Χωριό στον Αμαζόνιο με
το όνομα «Μακεδονία»
Και όμως είναι πραγματικότητα! Για την προέλευση του ονόματος
όμως μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε.
Ο Δημήτρης Μαχαιρίδης διηγείται,
πώς τον Φεβρουάριο του 2009, μαζί
με τον φωτογράφο Διονύση Κουρή
έφτασαν –τρίβοντας τα μάτια
τους– στο χωριό Μακεδονία, στην
όχθη του κολομβιανού Αμαζονίου.
Εκεί που ως τότε δεν είχε πατήσει
κανένας Έλληνας.

περί τους 800 κατοίκους, από τους
οποίους σχεδόν οι μισοί είναι κάτω
των 18 ετών. Ζουν από το ψάρεμα,
το κυνήγι και τη χειροτεχνία
που απευθύνεται στους λίγους
εποχιακούς τουρίστες το Πάσχα
και τον Ιούνιο από την υπόλοιπη
Κολομβία.

να εξιχνιάσουμε το μακεδονικό
μυστήριο του Αμαζονίου, αρχίζουμε
τις ερωτήσεις
Στην συγκεκριμένη περιοχή
του Αμαζονίου διέμενε από τα
τέλη του 19ου αιώνα αρχικά μια
οικογένεια από τη φυλή Τιχούνα,
της οποίας το επώνυμο ήταν
Macedo. Το πλήθος ιεραποστολών
που δραστηριοποιούνται και
ενίοτε αλληλοσυγκρούονται στον
Αμαζόνιο εκχριστιάνισαν βιαστικά
και τυχάρπαστα το μεγαλύτερο
ποσοστό Ινδιάνων, δίνοντάς
τους ισπανογενή ονόματα και
φροντίζοντας να εξαφανίζουν τις
προαιώνιες δικές τους παραδόσεις
και τρόπους ζωής.
Οι Macedo πρώτα έγιναν
Καθολικοί, στη συνέχεια
μεταπήδησαν στους Ευαγγελιστές,
στους οποίους προσηλύτισαν και
άλλες οικογένειες Τιχούνα, όπως
τους Pena (Πένια) και τους Leon
(Λεόν), που ήρθαν από γειτονικές
περιοχές στη Βραζιλία και στο
Περού και εγκαταστάθηκαν μαζί
τους στο ίδιο χωριό.

O Αμαζόνιος διασχίζει σαν φίδι την
πυκνή ζούγκλα πάνω από την οποία
πετάμε για την Λετίσια, τη μοναδική
πόλη της Κολομβίας στον Αμαζόνιο.
Ο Διονύσης κι εγώ κοιτάμε από
το φινιστρίνι την προσγείωση στο
μικρό αεροδιάδρομο, ανάμεσα στα
ψηλά δέντρα της ζούγκλας.
Η μοναδική όχθη της Κολομβίας
στον Αμαζόνιο έχει μήκος μόλις
125 χιλιόμετρα –σφήνα ανάμεσα
στο Περού και τη Βραζιλία. Η
Λετίσια χτίστηκε το 1935 ακριβώς
στα σύνορα με τη Βραζιλία, για να
υπογραμμίσει την παρουσία της
Κολομβίας στον Αμαζόνιο. Πολύ
αργότερα έφτασαν Βραζιλιάνοι, που
έχτισαν κολλητά την Ταπατίγκα,
την τελευταία πόλη στην εσχατιά
της Βραζιλίας, η οποία από εδώ
και πάνω αποκαλεί τον Αμαζόνιο
Solimoes.

Σήμερα η εμπορική ζωή έχει δέσει
άρρηκτα τις δύο πόλεις και η
διακίνηση είναι απολύτως ελεύθερη,
ώστε δεν παίρνεις είδηση πότε
περνάς από την Κολομβία στη
Βραζιλία. Απέναντι, η δυτική όχθη,
που ούτε καν φαινεται, ανήκει εξ
ολοκλήρου στο Περού.
Η Rosaura Mirana (Μιράνια)
Carijona είναι από τους ελάχιστους
στη Μακεδονία που μιλούν αγγλικά.
Ο στηθόδεσμος που φορά είναι
φτιαγμένος από φλοιούς καρύδας. Η
αίσθηση που έχουν οι Ινδιάνοι για
το σώμα τους δεν έχει καμία σχέση
με την δική μας βικτωριανή ηθική.
Το επόμενο πρωί έχουμε ήδη
νοικιάσει ένα ταχύπλοο πλοιάριο
και ανεβαίνουμε τον Αμαζόνιο,
που κατηφορίζει φορτωμένος με
νερό. Το βάθος του, λόγω βροχών,
μπορεί να φτάσει έως τα 120
μέτρα. Ξαφνικά ο βαρκάρης μας
ρωτά ανυποψίαστα αν θέλουμε να
σταματήσουμε λίγο παρακάτω για
να επισκεφτούμε το ινδιάνικο χωριό
Μακεδονία. Δεν πιστεύουμε στα
αυτιά μας. Μακεδονία;
Είκοσι λεπτά αργότερα
προσαράζουμε στο χωριό
Μακεδονία, στην όχθη του
κολομβιανού Αμαζονίου. Η
κοινότητα της Μακεδονίας αριθμεί

Αν θέλουμε να μάθουμε από
αειφόρο ανάπτυξη καλύτερα να
θητεύσουμε δίπλα στους Ινδιάνους
του Αμαζονίου. Τίποτα από την
ζούγκλα δεν πετιέται. Όλα είναι
χρήσιμα.
Η Μακεδονία έχει ένα
τετραγωνισμένο ρυμοτομικό
σχέδιο, σχεδιασμένο από την
κεντρική διοίκηση στη Μπογκοτά,
τα σπίτια είναι χτισμένα σε
πασσάλους, για προστασία από
τυχόν υπερχειλίσεις, αλλά και από
δυσάρεστες επισκέψεις ανακόντα
και κροκοδείλων, ενώ οι οριζόντιοι
και κάθετοι τσιμεντένιοι δρόμοι
είναι σχεδιασμένοι μόνο για πεζούς.
Ένα σχολείο, μια εκκλησία οι μόνοι
δημόσιοι χώροι του χωριού. Το
αυτοκίνητο είναι άγνωστη λέξη
στην πυκνή ζούγκλα του Αμαζονίου.

Οι επικοινωνίες είναι παντού
παραποτάμιες.
Η τελετουργία του χορού αρχίζει.
Οι Ινδιάνοι όταν χορεύουν δεν
σηκώνουν τα πόδια από τη γη,
γιατί τη θεωρούν ιερή. Ο Μάικλ
Τζάκσον είχε παραδεχτεί σε μια
συνέντευξή του ότι από τους χορούς
των Ινδιάνων άντλησε πολλά
στοιχεία για να δημιουργήσει το
καταπληκτικό χορευτικό στυλ του.
Ο πρώτος Μακεδόνας που
συναντάμε είναι ο ξυλουργός και
αυτοδίδακτος γλύπτης German Pena
(Πένια). Σκαλίζει τη Μακεδονία του
Αμαζονίου σε ξυλόγλυπτα από το
σκληρό βιολετί ξύλο του Αμαζονίου
Palosangre και τα στέλνει στην
Μπογκοτά.
Στόχος του να φτιάξει μια φάρμα
κροκοδείλων για εκτροφή κάιμαν,
όπως λέγονται οι κροκόδειλοι
στον Αμαζόνιο. Μιλά ελάχιστα
αγγλικά και μας οδηγεί στη Rosaura
Mirana (Μιράνια) Carijona, που
αναλαμβάνει να μας ξεναγήσει στη
Μακεδονία.
Η ίδια δεν είναι από τη φυλή
Τικούνα, αλλά από τη φυλή Μιράνια
και ζει στη Μακεδονία τα τελευταία
δέκα χρόνια. Προσπαθώντας

Άρχισαν να μελετούν ομαδικά
τη Βίβλο και όταν έφτασαν
στις επιστολές του Αποστόλου
Παύλου προς Θεσσαλονικείς και
Φιλίππους στην Καινή Διαθήκη
εντυπωσιάστηκαν όταν για πρώτη
φορά διάβασαν τη λέξη Macedonia.
Gloria Peiman from the Ticuna tribe
gets ready to perform a traditional
dance for tourists in Macedonia.
Η Eudocia (Ευδοκία)!! Moran,
πρόεδρος της συντεχνίας των
γυναικών της Μακεδονίας.
Αγνοώντας παντελώς τη δική
μας Μακεδονία και τον Μέγα
Αλέξανδρο, πίστεψαν ότι το όνομα
Macedonia αναφερόταν σε κάποια
γωνιά της γης που είτε λεγόταν
έτσι στα χρόνια που αναφέρεται
στο Ευαγγέλιο ή ίσως και να ήταν
φανταστική. Πάντως ήταν ιερή.
Θεώρησαν, λοιπόν, θεϊκό σημάδι
ότι το όνομά τους, Macedo, ήταν
παραπλήσιο με το Macedonia.
Και έτσι το 1975 όλες οι οικογένειες
που ζούσαν μαζί στο παρόχθιο
χωριό αποφάσισαν να δώσουν
στο χωριό τους το όνομα Macedonia, θεωρώντας ότι είναι οι
μοναδικοί Μακεδόνες στον κόσμο.
Η Μακεδονία του Αμαζονίου είχε
πάρει σάρκα και οστά.
Η κοινότητα της Μακεδονίας
αριθμεί περί τους 800 κατοίκους,
από τους οποίους σχεδόν οι μισοί
είναι κάτω των 18 ετών. Ζουν
από το ψάρεμα, το κυνήγι και τη
χειροτεχνία. Έλληνες δεν είχαν
ξαναδεί εδώ. Δεν ξέρουν καλά-καλά
ούτε πού πέφτει η Ελλάδα. Αγνοούν
τον Μέγα Αλέξανδρο. Όταν εξηγώ
στην Rosaura ότι είμαι από τη
Μακεδονία, η απάντησή της δείχνει
την ισορροπία τής φιλοσοφίας των
Ινδιάνων.
«Όπως εσείς ήρθατε στη δική
μας Μακεδονία έτσι και κάποιος
Τικούνα μπορεί να φτάσει στη δική
σας». Η Rosaura προσπερνά τη
Μακεδονία της Ελλάδας, σαν κάτι
το φανταστικό. Φορά την μάσκα του
χορού και αρχίζει να μας εξηγεί στη
μαλόκα της (την ξύλινη ινδιάνικη
καλύβα με την αχυρένια στέγη) για
τα ήθη, τα έθιμα, τους χορούς και
τα κοστούμια των Μακεδόνων του
Αμαζονίου.
Στους ινδιάνικους χορούς δεν
σηκώνουν ποτέ τα πόδια από τη
γη, τα μουσικά όργανα είναι όλα
κρουστά και οι φωνές είναι πάντα
σε υψηλές νότες. Το τροπικό
δάσος, που μόνο οι ίδιοι ξέρουν
να σέβονται και να προστατεύουν
αποτελεσματικά, τους δίνει όλα
τα μέσα για να ζήσουν. «Η γη έχει
δοθεί σε όλους, δεν είναι μόνο
για άσπρους ή Ινδιάνους, και όλοι
πρέπει να την προσέχουμε», λέει.
Οι τρεις νεαροί Μακεδόνες είναι
έτοιμοι να χορέψουν. Προσέξτε
την υπέροχη διακόσμηση που
έχουν οι μάσκες τους ‒τα μοτίβα
τους παραπέμπουν σε εκείνα της
ελληνικής αρχαϊκής περιόδου.
Είναι ζωγραφισμένες με χρώματα
φτιαγμένα από τα φυτά της
ζούγκλας.

Το δέντρο τοτούμα είναι το πιο
ιερό για τους Τικούνα, γιατί από
αυτό φτιάχνουν βότανα και κρέμες
για δερματικές μολύνσεις. Από
το δέντρο μπρέα φτιάχνουν τη
μονωτική πίσσα για τις μαλόκες
τους. Κάθε κοινότητα έχει δική της
τεχνοτροπία στην καλαθοπλεκτική
από χόρτο που φτιάχνουν από τα
φύλλα των φοινικόδεντρων.
Κατασκευάζουν τα υφάσματα
των κοστουμιών τους από ξύλο
γιαντσάμα, που το κόβουν ανάλογα
με τη θέση του ήλιου και του
φεγγαριού (αν το κόψουν με νέο
φεγγάρι το ξύλο σπάει) και κατόπιν
το επεξεργάζονται ώστε να γίνει
λεπτό και εύκαμπτο.

Στολίζουν τα κοστούμια με
κουκούτσια από φοινικόδεντρα,
για να δημιουργούν ήχους ώστε
να εντυπωσιάζουν. Τα χρώματα
γίνονται από χώμα και φυτά. Ο κάθε
Ινδιάνος δουλεύει ο ίδιος τη μάσκα
του, που φορά στις τελετές χορού,
ενώ οι Ινδιάνες προσέχουν ιδιαίτερα
τα μαλλιά τους, σήμα κατατεθέν της

δυναμικότητάς τους.
Τα χειροποίητα βέλη
χρησιμοποιούνται αιώνες τώρα από
τους Ινδιάνους για την αναζήτηση
τροφής και την προστασία τους
από τα άγρια ζώα της ζούγκλας.
Ελάχιστοι στην Ελλάδα γνωρίζουμε
ότι η λέξη Αμαζόνιος προέρχεται
από την ελληνική λέξη Αμαζόνες.
Όταν οι Πορτογάλοι πρωτοήρθαν σε
επαφή με τους Ινδιάνους και είδαν
ότι όλοι έχουν τόξα θεώρησαν ότι
έφτασαν στη χώρα των Αμαζόνων.
Εξ ου και το όνομα του ποταμού.
«Το μεγαλύτερό μας πρόβλημα
είναι ότι αδύναμες κουλτούρες
όπως η δική μας στην εποχή της
παγκοσμιοποίησης κινδυνεύουν να
εξαφανιστούν. Αν εξαφανιστεί η
κουλτούρα σου θα εξαφανιστείς και
εσύ ο ίδιος.
Το σύστημα εκπαίδευσης μάς
μαθαίνει να είμαστε σαν τους
λευκούς, χωρίς, όμως, να γινόμαστε
λευκοί. Μας αντιμετωπίζουν σαν
ανίκανους να κάνουμε οτιδήποτε
αλλά δεν είναι έτσι.
Είμαστε όπως όλοι οι άλλοι και
όχι υποδεέστεροι. Ξέρουμε να
κάνουμε τα πράγματα καλά και
θέλουμε να τα κάνουμε καλά» μας

επισημαίνει ο δάσκαλος Henry
Paima που έτρεξε να μας βρει.
Κάποιοι τον πληροφόρησαν ότι δύο
Έλληνες έφθασαν στη Μακεδονία
του Αμαζονίου. Μας οδηγεί στο
σχολείο.
Η εκκλησία και πνευματικό κέντρο
της Μακεδονίας δεν θα μπορούσε
να χτιστεί παρά στο πιο ψηλό
σημείο του χωριού.
«Όπως και στη χώρα σας,
έτσι κι εμείς μαθαίνουμε για
την τεχνολογία» μας εξηγεί ο
εκπαιδευτικός Cesar Augusto Rodriguez, που μας υποδέχεται. Μας
περιμένει όμως ακόμη μια έκπληξη.
Ο Cesar Augusto Rodriguez
εκπαιδεύει τους δασκάλους της

Λετίσια στο πρόγραμμα κομπιούτερ
που διαθέτει το σχολείο. Μας ζητά
να του εξηγήσουμε το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, γιατί είναι το Ελληνικό
Αβάκειο του ελληνικού Computer Technology Institut, του
Πανεπιστημίου της Πάτρας, που
για άγνωστους λόγους έφτασε
μέχρι εδώ στον Αμαζόνιο, από την
Μπογκοτά, χωρίς μετάφραση στα

ισπανικά. Τους υποσχεθήκαμε ότι
θα φροντίσουμε να τους βρούμε
τουλάχιστον το αγγλικό εγχειρίδιο.
Ναι, η Μακεδονία του Αμαζονίου
είναι εδώ.
Μόλις το 1975 ιδρύθηκε το πρώτο
σχολείο στη Μακεδονία για τη
διδασκαλία της γλώσσας των
Τικούνα και έβαλαν ως δάσκαλο
τον Leon Macedo, που είχε πάει
μόνο τέσσερα χρόνια σχολείο
και αναρωτιόταν τι μπορούσε να
διδάξει. Η γλώσσα των Τικούνα
ήταν μέχρι τότε προφορική.
Σήμερα, παράλληλα με το επίσημο
πρόγραμμα στα ισπανικά, το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη
γλώσσα Τικούνα είναι υποχρεωτικό.
Από το 1975 μελετήθηκε από
ανθρωπολόγους και φωνητικούς και
είναι πλέον γραπτή.
Επόμενος στόχος των Μακεδόνων
του Αμαζονίου είναι ίδρυση
ενός πανεπιστημίου που θα έχει
αποκλειστικό αντικείμενο τη
διάσωση και μελέτη των γλωσσών,
εθίμων, παραδόσεων, της ιατρικής
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Φως και Ακρόπολη στο
πρώτο κλιπ της ταινίας
«Τα δύο πρόσωπα
του Ιανουαρίου»

Ροζ ταξί στη Μελβούρνη από Έλληνα
Στόχος να περιοριστούν τα κρούσματα σεξουαλικής παρενόχλησης
Μελβούρνη: Ταξί αποκλειστικά για γυναίκες θα κυκλοφορούν σύντομα στους δρόμους της
Μελβούρνης.
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Κάτω από τον λαμπερό αθηναϊκό ήλιο, οι Κίρστεν Ντανστ και
Βίγκο Μόρτενσεν «χαριεντίζονται» δίπλα στον Παρθενώνα, ενώ
ο Οσκαρ Άιζακ αναλαμβάνει ρόλο ξεναγού στο πρώτο κλιπ της
ταινίας «Τα Δύο Πρόσωπα του Ιανουαρίου», μεγάλο μέρος της
οποίας γυρίστηκε στην Ελλάδα.
Η υπόθεση έχει ως εξής: ο απατεώνας Τσέστερ ΜακΦάρλαντ και
η σύζυγός του, Κολέτ, καταφεύγουν στην Ελλάδα, θέλοντας να
αποφύγουν τη φυλάκιση του Τσέστερ για απάτες. Μία δολοφονία
θα οδηγήσει σε ένα κυνηγητό από τις Αρχές.
Η ταινία του Χοσεΐν Αμινί (σεναριογράφου του Drive) είναι
βασισμένη στο μυθιστόρημα της Πατρίσια Χάισμιθ και έχει
γυριστεί σε Αθήνα, Κρήτη, Κωνσταντινούπολη και Λονδίνο.
Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Βίγκο Μόρτενσεν και Κίρστεν
Ντανστ.
Στην Ελλάδα, η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιούνιο.

Βρέθηκε ο γηραιότερος
άνθρωπος στη Γη
Ένας Ινδός, ο Μαχάστα Μουράσι όχι μόνον υποστηρίζει αλλά και
έχει επίσημα χαρτιά που αναγράφουν ως ημερομηνία γέννησής
του την 6η Ιανουαρίου του 1835. Αυτό εφόσον είναι αληθές δεν
τον καθιστά μόνον το γηραιότερο άνθρωπο στη Γη αλλά και
αυτό που έζησε περισσότερα χρόνια, μετά τον Μαθουσάλα που
έφτασε σύμφωνα με τον θρύλο τα 969 χρόνια και τον Νώε στα
950. Ζει στην πόλη Βαρανάσι, καταγεγραμμένα από το 1903,

ήταν τσαγκάρης στο επάγγελμα, και έχει βγει στη σύνταξη από
1957, σε ηλικία 122 ετών. Ο ίδιος, φέρεται να αναφέρει στον
ιστότοπο worldnewsdailyreport.com: «Έχω περάσει τόσο καιρό
ζωντανός, τα εγγόνια μου έχουν πεθάνει εδώ και χρόνια. Κάπως
ο θάνατος με ξέχασε... και τώρα είναι σαν να μην υπάρχει σχεδόν
καμιά ελπίδα. Κοιτάξτε τα στατιστικά στοιχεία. Σχεδόν κανείς δεν
πεθαίνει στα 150 πόσο μάλλον στα 170! Σ’ αυτό το σημείο υποθέτω
είμαι αθάνατος ή κάτι τέτοιο.» Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το
πιστοποιητικό γέννησης του Μουράσι επιβεβαιώνει την εκδοχή
του, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια ιατρική εξέταση η οποία
να μπορεί να την επαληθεύσει. Παράλληλα σημειώνεται ότι ο
τελευταίος γιατρός που επισκέφτηκε ο Μουράσι πέθανε το 1971,
οπότε υπάρχουν ελάχιστες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με
προηγούμενες ιατρικές εξετάσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με όλες
τις ενδείξεις ίσως θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί με την
υιοθέτηση μιας τέτοιας πληροφορίας, γιατί το συγκεκριμένο
σάιτ μεταξύ άλλων παίζει πολλές φορές με τα... αντανακλαστικά
των αναγνωστών του.

Πρόκειται για άλλη μια ευρηματική ιδέα του ομογενούς ιδιοκτήτη ταξί Χάρη Κατσιαμπάνη, ο οποίος
δήλωσε ότι φιλοδοξεί να δρομολογήσει 50… ροζ ταξί στη Μελβούρνη, τα οποία θα τα οδηγούν
αποκλειστικά γυναίκες και θα μεταφέρουν μόνο γυναίκες.
Με τον τρόπο αυτό ο κ. Κατσιαμπάνης θεωρεί ότι θα περιοριστούν στο ελάχιστο τα κρούσματα
σεξουαλικής παρενόχλησης των γυναικών από οδηγούς ταξί.
Για να μπορέσει να εφαρμόσει την ιδέα του αυτή,θα πρέπει να τον εξαιρέσει η Επιτροπή Ίσων
Ευκαιριών καθώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν μπορεί κανείς να κάνει διακρίσεις στην
πρόσληψη προσωπικού ούτε να παρέχει υπηρεσίες αποκλειστικά μόνο για ένα φύλο.

Βγήκε από την εντατική η Αμερικανίδα που
τραυματίστηκε από κροτίδα στη Σαντορίνη
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 29/04/2014 Πηγή:TA NEA
Η 51χρονη αμερικανίδα τουρίστρια που τραυματίστηκε
σοβαρά από έκρηξη βαρελότου το βράδυ της Ανάστασης στη
Σαντορίνη, βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας την
Τρίτη.
Αν και η βελτίωση της υγείας της ήταν ραγδαία, η γυναίκα
φέρει μυικά τραύματα στον αριστερό γλουτό και τη μέση,
καθώς και τομές στην πλάτη και τα χέρια.
Οταν η Αμερικανίδα πάρει εξιτήριο, θα συνεχίσει την
αποκατάστασή της στην Αμερική.

Ο Ιερός Ναός Παναγίας του Ακάθιστου Υμνου
στην Οία της Σαντορίνης, όπου έγινε η έκρηξη
της κροτίδας το βράδυ της Ανάστασης

Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε την Τρίτη και ο έλληνας επιχειρηματίας που είχε τραυματιστεί το βράδυ της
Ανάστασης.

Στιγμιότυπα από
την ημέρα του
Πάσχα στο σπίτι
του κ. Νίκου
Στρατηδάκη

18 Γνώμη

«Εν καθαρά καρδία»
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑ
Μητροπολίτη Σωτηρίου
Το Αμερικάνικο περιοδικό Life δημοσίευσε ένα καλλιτεχνικό
φυλλάδιο με τον τίτλο «Ιησούς: Υμείς τίνα με λέγετε είναι». Το
φυλλάδιο αυτό είναι καλλιτεχνικότατο. Περιέχει ωραιότατες εικόνες
και φωτογραφίες. Το έγραψαν διάφοροι κορυφαίοι επιστήμονες.
Μελετούν την ζωή του Χριστού. Παραδέχονται όλοι, ότι ο γιος
του μαραγκού, δηλαδή ο Χριστός, άλλαξε τον κόσμο. Ουδείς όμως
παραδέχεται, ότι ο Χριστός είναι Θεός. Το φυλλάδιο αυτό κλείνει με
την φράση. «Είναι παρών και δυνατός».
Εάν οι επιστήμονες αυτοί είχαν πίστη και καθαρή καρδιά θα κατέληγαν
με την φράση. «Είναι παρών και παντοδύναμος Θεός».
Γιορτάζουμε το Πάσχα. Την Ανάσταση του Χριστού. Αναστήθηκε
πράγματι ο Χριστός ἤ δεν αναστήθηκε; Για τους χριστιανούς ο
Απόστολος Παύλος θέτει το θέμα τελεσίδικα. «Εάν ο Χριστός δεν
αναστήθηκε είς μάτην είναι η πίστη μας είς μάτην και το κήρυγμά
μας».
Βλέπουν τον Χριστό να ανασταίνει νεκρούς. Να ανορθώνει
παραλύτους. Να ανοίγει τα μάτια των τυφλών. Αλλά δεν Τον βλέπουν
να ανασταίνεται. Δεν πιστεύουν στην Ανάστασή Του. Ετσι απορρίπτουν
και την θεότητά Του. Γιατί όλα αυτά; Διότι δεν έχουν καθαρή καρδιά.
Μόνο όσοι είναι καλής θέλησης και έχουν καθαρή καρδιά, αυτοί
βλέπουν, παραδέχονται, ζουν την Ανάσταση του Χριστού. «Μακάριοι
οι καθαροί τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται».
Ηλθαμε, χριστιανέ κι εσύ κι εγώ, να γιορτάσουμε απόψε την Ανάσταση
του χριστού. Ήλθαμε γιατί ζούμε την Ανάσταση του Χριστού ή
ήλθαμε από συνήθεια;
Θέλω να πιστεύω, ότι ήλθαμε γιατί πιστεύουμε, παραδεχόμαστε
και ζούμε την Ανάσταση του Χριστού. Απόδειξη αυτού όμως
είναι, ότι πριν φθάσουμε στην γιορτή της Ανάστασης νηστέψαμε.
Προσευχηθήκαμε. Μετανοήσαμε. Εξομολογηθήκαμε. Κάναμε
ελεημοσύνη. Κοινωνήσαμε των Αχράντων Μυστηρίων.
Εάν δεν τα κάναμε όλα αυτά μάλλον από συνήθεια ήλθαμε. Και αυτό
όμως δεν είναι ευκαταφρόνητο. Ακούσαμε απόψε τα λόγια του Θεού.
Ας τα αφήσουμε να μπουν στην καρδιά μας. Να την καθαρίσουν, ώστε
με καθαρή καρδιά να ζούμε την Ανάσταση του Χριστού. Και ας το
πάρουμε απόφαση και ας το βάλουμε πρόγραμμα να καθαρίζουμε την
καρδιά μας με προσευχή και μετάνοια. Με την συμμετοχή μας στην
Θεία Κοινωνία. Ωστε με καθαρή καρδιά να βλέπουμε τον Χριστό και
να ζούμε την Ανάστασή Του. Και τώρα και πάντοτε να ψάλλουμε.
«Την Ανάστασίν σου Χριστέ Σωτήρ, άγγελοι υμνούσιν εν ουρανοίς
και ημάς τους επί γης καταξίωσον εν καθαρά καρδία Σέ δοξάζειν».
Χριστός Ανέστη αγαπημένοι μου χριστιανοί. Χριστός Ανέστη για
όλους εμάς. Χριστός Ανέστη γι αυτούς που είναι στο κρεβάτι και
υποφέρουν. Χριστός Ανέστη για τους φτωχούς. Χριστός Ανέστη για
τους σκλάβους. Χριστός Ανέστη για τους φυλακισμένους. Χριστός
Ανέστη για τους διωκομένους. Χριστός ανέστη για τους μάρτυρες
που τους καίνε και τους σφάζουν φανατικοί οπαδοί ψευδοθρησκειών
και ψευδοϊδεολογιών. Ζούμε απόψε την Ανάσταση του Χριστού! Να
την ζούμε και αιωνίως μαζί Του στους ουρανούς, αναστημένοι, μετά
την κοινή ανάσταση των νεκρών.
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ Αναστάντι
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η πρώτη αεροπειρατεία στον κόσμο έγινε από ανήλικους
Έλληνες και άλλαξε τα μέτρα προστασίας στα αεροδρόμια...
Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1948
το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας
«Ελευθερία» στα περίπτερα,
έγραφε με έντονα, κεφαλαία
γράμματα, «ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ
ΩΔΗΓΗΘΗ ΒΙΑΙΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΣΕΡΒΙΑΝ». Ήταν η πρώτη
καταγεγραμμένη αεροπειρατεία
σε πτήση που εκτελούσε
επιβατικό δρομολόγιο στον
κόσμο. Δράστες ήταν 6 μαθητές
της τάξης του Γυμνασίου από
τη Θεσσαλονίκη, όλοι τους
παιδιά αστικών οικογενειών
και πρώην μέλη της Ε.Π.Ο.Ν.
Στόχος τους να καταφέρουν
να περάσουν μέσα από τη
Γιουγκοσλαβία στο μέτωπο
του Γράμμου και να ενωθούν
με τον Δημοκρατικό Στρατό
Ελλάδος. Ήταν η εποχή που ο
ελληνικός Εμφύλιος μαίνονταν
και η αριστερά διώκονταν
βιαίως από τις κυβερνητικές
δυνάμεις, ενώ οι δρόμοι για το
βουνό ήταν αποκομμένοι. Με
τη δικαιολογία ότι θα δώσουν
εξετάσεις για το Πολυτεχνείο,
οι πρώτοι αεροπειρατές της
ιστορίας, οι Αλέξανδρος και
Δημήτριος Κουφοδάκης
(ετών 21 και 23 αντίστοιχα),
Αχιλλέας Κλετιμλίδης (ετών
19), Αντώνης Βογιάζος (ετών
18), Γιώργος Κέλας (ετών
17) και Σπύρος Χειλμιάδης
(ετών 18), κατέβηκαν αρχικά
στην Αθήνα. Αυτή ήταν μόνο
η αρχή από το παράτολμο και
καινοφανές σχέδιό τους. Στις
13 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:15,
οι 6 νέοι θα επιβιβαστούν από
το αεροδρόμιο του Ελληνικού
σε ένα αεροσκάφος της
TAE, (της πρώτης ιδιωτικής
αεροπορικής εταιρείας
- Τεχνικαί Αεροπορικαί
Εκμεταλλεύσεις), με δρομολόγιο
Αθήνα - Θεσσαλονίκη. Μεταξύ
των ονομάτων των 21 επιβατών,
ήταν και αυτό του βουλευτή
Ιωάννη Αποστόλου....
Κατά τη διάρκεια της πτήσης και
ενώ το αεροπλάνο βρίσκονταν
πάνω από τη Σκύρο, τέσσερις
από τους νεαρούς εισέβαλαν
στο πιλοτήριο και οπλισμένοι
με σουγιάδες και ένα μπουκάλι
γκαζόζας, ζήτησαν από τον
πιλότο να αλλάξει προορισμό
και να προσγειώσει το σκάφος
στο Βελιγράδι. Ακολούθησε
συμπλοκή στο πιλοτήριο
με το συγκυβερνήτη, ενώ
μέσα σε εκείνο το διάστημα
ο ασυρματιστής πρόλαβε να

αναφέρει το συμβάν. Η εντολή
που έλαβε είναι να «επιστρέψει
το αεροπλάνο πάση θυσία
αμέσως εις Θεσσαλονίκην».
Ταυτόχρονα, απογειώθηκαν
πολεμικά σκάφη τύπου SPIT-

προφυλακίστηκαν. Οι 6 νεαροί
που κατάφεραν να φτάσουν με
τρένο στα Σκόπια, δικάσθηκαν
ερήμην και κρίθηκαν ένοχοι και
καταδικάσθηκαν σε θάνατο.
Διώξεις και φυλακές γνώρισαν

FIRE για να αποτρέψουν την
αεροπειρατεία, αλλά ήταν ήδη
αργά. Το επόμενο μήνυμα που
εξέπεμψε ο ασύρματος ήταν
«Είμεθα προσγειωμένοι Όφτσε
Πόλε 60 χλμ. Νοτιοανατολικά
Σκοπίων»....
Πολεμικά σκάφη τύπου SPITFIRE σηκώθηκαν από το
αεροδρόμιο των Ιωαννίνων
για να αποτρέψουν την
αεροπειρατεία στο επιβατικό της
ΤΑΕ...

και οι οικογένειές τους, που
δε γνώριζαν τίποτα για τις
προθέσεις των παιδιών τους.
Ως αποτέλεσμα της πρώτης
αεροπειρατείας στον κόσμο,
ήταν η εντατικοποίηση των
ελέγχων στα αεροδρόμια και
η λειτουργία τους στο εξής σε
αυστηρότερο πλαίσιο....
Από τους 6 νεαρούς
αεροπειρατές, ο πιο γνωστός
σήμερα είναι ο Αντώνης
Βογιάζος, σκηνοθέτης και
μεταφραστής του έργου του
Λένιν στα ελληνικά. Το 1987 οι
κρίσιμες στιγμές από την πρώτη
αεροπειρατεία αναβίωσαν στη
μεγάλη οθόνη από το σκηνοθέτη
Κώστα Κουτσομύτη, στην ταινία
«Ο Κλοιός»....

Η επιστροφή του αεροσκάφους
σε ελληνικό έδαφος
σηματοδότησε μια σειρά
από ανακρίσεις, από τον ίδιο
τον υπουργό Αεροπορίας,
ενώ επιρρίφθηκαν ευθύνες
και στους πιλότους που δεν
κατάφεραν να παραπλανήσουν
τους αεροπειρατές και να
προσγειώσουν το σκάφος σε
Ελληνικό έδαφος. Τέθηκαν
σε διαθεσιμότητα και

Ο «κλοιός» η ταινία του Κώστα
Κουτσομύτη, βασισμένη στην
πρώτη αεροπειρατεία σε πτήση
επιβατικού δρομολογίου...

Παράδειγμα προς μίμηση
(Συνέχεια από σελίδα 10)
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ενορίτες του Αγίου Μάρκου όχι μόνον κατέκλυσαν την εκκλησία
σχεδόν όλες τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, χθες βράδυ
παρέμειναν ΑΠΑΝΤΕΣ μέχρι το “Δι ευχών” 1: 35 μετά τα
μεσάνυχτα, και με τον πατέρα Μάρκο ( Pastor of Saint Mark Greek
Orthodox Church), έψαλλαν το Χριστός Ανέστη.

Η “αμοιβή” τους για την υπομονή και τον σεβασμό,ήταν μια
πεντανόστιμη (ΔΩΡΕΑΝ) μαγειρίτσα, μαζί με τα κλασσικό
πασχαλινό κόκκινο αυγό και τσουρέκι , που προσφέρθηκε σε όλους
τους πιστούς στη συνέχεια.
Παράδειγμα προς ...μίμηση

19 Γνώμη

Οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
(Συνέχεια από σελίδα 12)
Εργάστηκε ως εκπαιδευτικός στην
ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση. Η
Παπαδόγιαννη Σόφη είναι μέλος της
Πολιτικής Γραμματείας (Π.Γ.) του
ΣΥΡΙΖΑ.
27. Πέρκα Πέτη, είναι Πολιτικός
Μηχανικός -Συγκοινωνιολόγος
MSc. Mέλος της Κ.Ε. του
ΣΥΡΙΖΑ και συντονίστρια του
τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού
και Υποδομών. Μέλος της
Αντιπροσωπείας και υποψήφια για
τη Διοίκηση του ΤΕΕ.
28. Ρηγοπούλου Πέπη, διδάσκει
στο Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
29. Ρομπόλης Σάββας, πτυχιούχος
Οικονομικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Κάτοχος Μεταπτυχιακού
Διπλώματος (D.E.S.) του
Πανεπιστημίου της Σορβόννης
(Paris I). Διδάκτορας Οικονομικών
Επιστημών (Thèse d’ Etat) του ΙΧ
Πανεπιστημίου των Παρισίων (Paris
IX). Γνωρίζει Γαλλικά και Αγγλικά.
30. Σακοράφα Σοφία, απόφοιτος
ΤΕΦΑΑ, εργάστηκε στη μέση
εκπαίδευση (1980-1989) και ως
ελεύθερη επαγγελματίας (19892006). Το 1982 χάλκινο μετάλλιο
στους πανευρωπαϊκούς και
παγκόσμιο ρεκόρ στον ακοντισμό.
Εκλέγεται πρώτη βουλευτής
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Β΄ Αθήνας το 2012
31. Σβίγκου Ουρανία (Ράνια),
υποψήφια Διδάκτορας στην
Κοινωνιολογία της Εργασίας στο
Πανεπιστήμιο της Ναντέρ και
στο Κέντρο Κοινωνιολογικών και
Πολιτικών Ερευνών του Εθνικού
Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας
της Γαλλίας, με αντικείμενο
τις ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων
επιχειρήσεων. Μέλος της Κεντρικής
Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και του
Γραφείου Τύπου του.
32. Σπανού Δέσποινα, απόφοιτη της
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Εργάστηκε στο Δημόσιο
και ανέπτυξε συνδικαλιστική δράση.
Σήμερα είναι μέλος της Κεντρικής
Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και
υπεύθυνη του τμήματος εργατικής
πολιτικής του κόμματος.
33. Σπηλιοπούλου Μάγδα, φοίτησε
στην Βιομηχανική Σχολή Θεσ/νίκης.
Από πολύ νωρίς ήρθε σε επαφή με
κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες,
μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ, στη
συνέχεια του Συνασπισμού (ΣΥΝ)
και σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι
μέλος της Κεντρικής Πολιτικής
Επιτροπής και της Οργανωτικής
Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
34. Σωτηρίου Ελένη, μέλος της
Πολιτικής Γραμματείας του
ΣΥΡΙΖΑ, μετά την εκλογή της στην
Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ
από το ιδρυτικό του Συνέδριο.

Δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων
στο Τμήμα Εργατικής Πολιτικής
και συμμετέχει στην οργανωτική
δουλειά του ΣΥΡΙΖΑ στην Αττική.
35. Τόλιος Γιάννης, διδάκτωρ
οικονομικών επιστημών, απόφοιτος
του Πανεπιστημίου Πειραιά
με μεταπτυχιακές σπουδές στα
Πανεπιστήμια Λονδίνου και
«Λομονόσοφ» της Μόσχας.
36. Τσουλάκου Άλκηστις, φοίτησε
στην Πολυτεχνική Σχολή των
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Τεχνολογίας Υπολογιστών του
Πανεπιστημίου Πατρών.
37. Φουντουλάκης Γιώργος ως
εργαζόμενος στη Δ.Ε.Η. διετέλεσε
για 6 χρόνια αναπληρωτής
Γραμματέας του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ο.Π
ΔΕΗ.
38. Χουντής Νίκος, πτυχιούχος του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
(Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός) και
του Παντείου Πανεπιστημίου
(Πολιτικές Επιστήμες και
Διεθνείς Σπουδές). Εκλέχτηκε
ευρωβουλευτής, ως επικεφαλής του
ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ, στις
ευρωεκλογές του 2009. Συμμετέχει
στη συνομοσπονδιακή Ομάδα της
Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/
Αριστερά των Πρασίνων των
Βορείων Χωρών (GUE/NGL).
39. Χριστακάκη Αλεξάνδρα,
απολυμένη συμβασιούχος
δημοσιογράφος της ΕΡΤ, στην οποία
εργάστηκε για 13 χρόνια. Είναι
μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών
(ΠΟΕΣΥ).
40. Χριστοδουλοπούλου Τασία,
τέλειωσε τη Νομική Σχολή της
Αθήνας. Ιδρυτικό μέλος του Χώρου
Διαλόγου και Κοινής Δράσης
της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ.
Μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ και
Συντονίστρια του Τμήματος
Δικαιωμάτων.
41. Χρυσόγονος Κώστας, πήρε
πτυχίο της Νομικής Σχολής
Θεσσαλονίκης. Διδάσκει στη
Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης από
το 1990, όπου εκλέχτηκε ομόφωνα
καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου
το 2003. Είναι ιδρυτικό μέλος του
Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
το 2011 και μέλος της Κεντρικής
Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ από το
2013.
42. Χριστόπουλος Δημήτρης,
είναι αντιπρόεδρος της Διεθνούς
Ομοσπονδίας για τα Δικαιώματα
του Ανθρώπου. Είναι αναπληρωτής
καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο και ενεργός
διανοούμενος με σημαντικές
δημόσιες παρεμβάσεις σε θέματα
μειονοτήτων, μετανάστευσης,
ακροδεξιάς, ιθαγένειας και
δικαιωμάτων γενικότερα.

Χωριό στον Αμαζόνιο με
το όνομα «Μακεδονία»
(Συνέχεια από σελιδα 16)
και της ιστορίας τους πριν από την
έλευση των Ευρωπαίων στην ήπειρό
τους. Κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα δεν
υπάρχει πουθενά στον Αμαζόνιο, σε
όλη την Νότια Αμερική.
Ταυτόχρονα προσπαθούν να
βρουν χρηματοδότηση ώστε να
φτιάξουν μια εστία για τους νέους
από τη Μακεδονία που θέλουν
να συνεχίσουν πανεπιστημιακές
σπουδές στη Λετίσια. Το
απαγορευτικό κόστος της ανώτατης
εκπαίδευσης, που στην Κολομβία
δεν είναι δωρεάν, κρατά τους
νεαρούς Μακεδόνες μετά το
λύκειο άνεργους στο χωριό, ενώ
τα ναρκωτικά και το αλκοόλ

παραμονεύουν γύρω τους.

«Αν σπουδάσουμε, θα έχουμε
ίσες ευκαιρίες με τους άλλους»
εξηγεί ο Αντόνιο, επικεφαλής του
χριστιανικού γκρουπ Club Macedonia, που μας υποδέχεται μαζί με
όλους τους νέους Μακεδόνες στην
εκκλησία.
Όλα τα κοσμήματα που φορούν
η Rosaura Mirana (Μιράνια) και
η κόρη της είναι φτιαγμένα από
καρπούς δέντρων.
Η μοναδική βοήθεια προερχόταν
από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
της Σουηδίας, που έκτισαν τις
περισσότερες αίθουσες διδασκαλίας
της Μακεδονίας. Μια ολλανδική
ΜΚΟ ποτέ δεν ολοκλήρωσε

τις μαλόκες που επρόκειτο να
φτιάξει. Τα λεφτά που στέλνουν
από έξω τα τρώει η διαφθορά πριν
φτάσουν εδώ, ενώ η γραφειοκρατία
τα σκοτώνει όλα –αυτή είναι η
εξήγηση των Μακεδόνων.
Οι γυναίκες της Μακεδονίας έχουν
δημιουργήσει μια συντεχνία που
φτιάχνει κοσμήματα και είδη λαϊκής
τέχνης με στόχο τους περαστικούς
τουρίστες. Οι ίδιες το θεωρούν
σαν μοναδικό τρόπο ανάπτυξης
της οικονομίας του χωριού. «Ένας
λευκός τουρίστας δεν μπορεί να δει
σε βάθος τη σκέψη μας και τα ιερά
μας.
Εμείς ξέρουμε τι και μέχρι πού
θα του το προσφέρουμε. Είμαστε
Χριστιανοί, αλλά πια δεν βλέπουμε
τις δοξασίες μας σαν διαβολικές»
λέει η επικεφαλής της συντεχνίας,
Eudocia Moran.
Το λατρευτικά διάδημα της
γηραιάς Ινδιάνας έχει πάνω του
καλλιτεχνική παράδοση αιώνων,
την οποία οι δυτικοί αγνοούμε. Αν
δεν καταγραφεί σύντομα αυτή η
παράδοση σύντομα θα εκλείψει.
Ετοιμάζουν το φαγητό για να
φάμε όλοι μαζί. Στο τραπέζι, πάνω
σε τεράστια φύλλα μπανάνας
στρώνουν ψάρι βραστό, γιούκα
ψητή, φαρίνια που αντικαθιστά
το ψωμί στον Αμαζόνιο και χυμό
καρύδας. Η αυξανόμενη μόλυνση
του Αμαζονίου μειώνει διαρκώς
τα ψάρια και σταδιακά δημιουργεί
προβλήματα στη διατροφική
ισορροπία των παρόχθιων χωριών.
«Όταν δεν θα υπάρχω πια εδώ,
αλλά θα υπάρχει το πνεύμα
μου, όπως πιστεύουμε εμείς οι
Ινδιάνοι, ελπίζω ο δήμαρχος και
ο κυβερνήτης να είναι ντόπιοι»
μας λέει με αισιοδοξία η Rosaura.
Την απάντησή μας προλαβαίνει
ο German συστήνοντάς μας ένα
Μακεδόνα μηχανικό, που έχει
έτοιμη τη λύση για την ύδρευση
της Μακεδονίας και ψάχνει για
χρηματοδότηση. Η Ελλάδα πέφτει
λίγο μακριά για να βοηθήσει,
σκεφτόμαστε με τον Διονύση.
Το ποτάμι, εκτός από μέσο
επικοινωνίας, γίνεται και
παιχνίδι. Ο κίνδυνος ενός φιδιού
ανακόντα ή ενός κροκόδειλου,
βέβαια, παραμονεύει πάντα. Οι
Μακεδόνες κυνηγούν τα νεογέννητα
κροκοδειλάκια, γιατί είναι ένας
εξαιρετικός μεζές.
Επιβιβαζόμαστε στο ταχύπλοο για
να επιστρέψουμε στη Λετίτσια.
Σε λίγο θα πέσει το σκοτάδι και
όλα θα είναι αδιάβατα, αφού δεν
υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Έχουμε
λύσει τον γρίφο Μακεδονία
στον Αμαζόνιο. Ένα κοπάδι ροζ
δελφινιών, ενδημικά του ποταμού,
μας ακολουθεί αποχαιρώντας μας
με θεαματικές βουτιές στα νερά
του, που έχουν αρχίσει κι αυτά να
σκοτεινιάζουν.

ΠΕΝΘΗ
BΛΑΧΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΝΗ (ΣΟΦΙΑ)
1948-2014
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 28 Μαρτίου 2014
Η ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ το τρισάγιό της έγινε
στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου στις 2 Απριλίου
2014.
Στα παιδιά της Κώστα και Δημήτρη και σ’
όλους τους συγγενείς και γνωστούς ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.
ΤΣΕΜΠΕΛΗΣ ΠΗΤΕΡ
1936-2014
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 8 Απριλίου 2014 ο ΠΗΤΕΡ
ΤΣΕΜΠΕΛΗΣ.Το τρισάγιο έγινε στις 10 Απριλίου 2014 στο Chapel Mount Pleasant Funeral Home 306-11th Avenue Kingsway
και η κηδεία στον Ι.Ν. των Αγίων Νικολάου-Δημητρίου στις 11
Απριλίου 2014 και η ταφή του έγινε στο Valley View cemetery Surrey. Στην σύζυγό του Πόπη, στις κόρες του Ελένη και Εβελην, στα
εγγόνια του Γιώργο και Ντζουλιάνα και σ΄όλους τους συγγενείς και
φίλους ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (John)
1938-2014
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 12 Απριλίου
2014 ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ. Το τρισάγιο
έγινε στις 21 Απριλίου 2014 στον . των Αγίων
Νικολάου-Δημητρίου, κηδεία του στις 22
Απριλίου 2014 και η ταφή του έγινε στο
κοιμητήριο στο Forest Lawn Burnaby. Στην
σύζυγό του Ευαγγελία, κόρες του Ελένη (
Χρήστο) Παντολέον και Μαρία. Εγγόνια,
Καλιόπη, Ευαγγελία και Γιάννη. Επίσης στις
αδελφές του, αδελφό του, ανηφιές και ανήψια, ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Καθώς η εφημερίδα πήγαινε στο τυπογραφείο πληροφορηθήκαμε
τον θάνατο του αδελφού ΑΧΕΠΑ Πήτερ Μουζάκη.

ANAKOINΩΣΗ
Την Κυριακή 25 Μαίου, 2014 και μετά την Θεία Λειτουργία στο
Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο 4500 Arbutus Street, στό Βανκούβερ,
διοργανώνουμε μεσημβρινό γεύμα για την ενίσχυση της
αποπεράτωσης του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου,
στο Μοναστήρι, στο Goldendale Washington.
Σας παρακαλούμε, βοηθήστε την προσπάθεια αυτή αγοράζοντας τα
εισιτήριά σας από τις κυρίες της επιτροπής.
Τιμή εισιτηρίου $20 για μεγάλους και $10 για παιδιά
Για εισιτήρια τηλεφωνήστε:
Ρούλα Μάλαμα: 604-732-3459
Ελένη Κερασιώτη: 604-738-6769
Εφη Καραπιδάκη: 604-274-9244

Ο ξυλουργός και αυτοδίδακτος
γλύπτης German Pena (Πένια)
στο εργαστήριο του. Το βαπορέτο
εκτελεί το δρομολόγιο Λετίτσια –
Μακεδονία. Μόνο με το φως της
ημέρας. Μόλις σουρουπώσει ο
Αμαζόνιος γίνεται αδιάβατος και
επικίνδυνος.
Ο Αμαζόνιος κυλά πάντα με
σταθερή, ήρεμη ροή. Ίσως είναι ο
μοναδικός ποταμός του πλανήτη Γη
που δεν πλημμυρίζει. Γι’ αυτό και
κάποιοι επιστήμονες ισχυρίζονται
τελευταία ότι ίσως πρόκειται για
ποταμό που έγινε τεχνητά από τους
Ινδιάνους.

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ
ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ
ΤΗΝ ΣΥΔΡΟΜΗ ΣΑΣ
ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ
ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΤΕ
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑ

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

20 Γνώμη

Η απονομή του κυπέλλου
στον Παναθηναϊκό photo
Ως αρχηγός ο Ζέκα ήταν εκείνος που σήκωσε το τρόπαιο στον ουρανό μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη.
Ο πρώτος, μάλιστα, είχε στην πλάτη του και τη σημαία της Πορτογαλίας.

ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ

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

Ðñïìçèåõôáß:
Îåíïäï÷åßùí êáé Åóôéáôïñßùí
Tel: Bus. 604-515-7222, Fax: 604-515-7701
Res:604-525-4957,
Cell: 604-240-0403
Ομογενής δηλώνει “εγγράφως”: American By Birth,GREEK by The Grace Of God!
Μια “πινακίδα κυκλοφορίας” που στην Ελλάδα θα προκαλούσε (τουλάχιστον) βανδαλισμό στο
όχημα που θα την μοστράριζε. Στην πολιτεία Φλώριδας των Ηνωμένων Πολιτειών ,ο κανονισμός
προβλέπει τοποθέτηση πινακίδας με τον αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου, μόνο στο πίσω μέρος
του οχήματος. Έτσι οι οδηγοί έχουν την δυνατότητα στο μπροστινό μέρος να βάλουν το δικό τους
“μήνυμα”. Ο εν φώτο Ελληνορθόδοξος Αμερικάνος, το εκμεταλλεύτηκε για να εκφράσει υπερήφανα
τα “πιστεύω” του. Τυχερός , γιατί στην Ελλάδα μια τέτοια κίνηση θα είχε ολέθριες επιπτώσεις στο
ιδιοκτήτη , μιας και θα εξόργιζε κάποιους φανατικούς “δημοκράτες” του γνωστού φαρμακερού
τόξου!...

6616 BERESFORD STREET, BURNABY, B.C.

