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Ανησυχία

ΤΟΝ ΤΙΜΗΣΑΝ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟ
ΔΕΙΠΝΟ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ
για τουρκικά πυρηνικά ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Η Ελληνική Κοινότητα του Βανκούβερ θέλοντας να
τιμήσει το έργο του Πρωτοπρεβύτερου π. Δημητρίου
Παρτσάφα που επί 40 ολόκληρα χρόνια υπηρέτησε τον
Ελληνισμό όχι μόνο του Βανκούβερ, αλλά και όλης
της Βρετανικής Κολομβίας, διοργάνωσε την Κυριακή
12 Οκτωβρίου 2014, στην αίθουσα του Ελληνικού
Κοινοτικού Κέντρου ένα επίσημο δείπνο όπου πλήθος
(650) συμπολιτών του παρευρέθηκαν για να τιμήσουν
τον δημοφιλέστατο ιερέα π. Δημήτριο Παρτσάφα για ένα
έργο αξιέπαινο τώρα που συνταξιοδοτείται.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η Γερμανία υποπτεύεται ότι η Τουρκία προωθεί πρόγραμμα
πυρηνικών όπλων και γι’ αυτόν τον λόγο οι υπηρεσίες
πληροφοριών της χώρας παρακολουθούν τον Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, υποστηρίζει χθεσινό δημοσίευμα της γερμανικής
εφημερίδας «Die Welt». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που
φέρει την υπογραφή ενός πρώην στελέχους του γερμανικού
υπουργείου Αμυνας, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών
BND διαθέτει πολλές ενδείξεις σχετικά.
Η Τουρκία ανέθεσε το 2011 στη ρωσική εταιρεία Rosatom να κατασκευάσει μεγάλο αντιδραστήρα σε περιοχή 300
χλμ. ανατολικά της Αττάλειας και το 2013 προχώρησε σε
ανάλογη συμφωνία με μία γαλλο-ιαπωνική κοινοπραξία.
Η εφημερίδα αναφέρει ότι στις περιπτώσεις κατασκευής
πυρηνικού εργοστασίου για ειρηνικούς σκοπούς, είθισται οι
εταιρείες να καταλήγουν σε συμφωνία με την κυβέρνηση,
για να παρέχουν το απαραίτητο ουράνιο και να λαμβάνουν τα
πυρηνικά απόβλητα μετά το τέλος της διαδικασίας. Ωστόσο,
τονίζεται στο δημοσίευμα, η Τουρκία απέφυγε να συμφωνήσει
σε αυτόν τον όρο, επιδιώκοντας να ελέγχει η ίδια το θέμα του
εμπλουτισμού ουρανίου και της διάθεσης των αποβλήτων. «Σε
περίπτωση που η Τουρκία επιθυμεί να κρατήσει τις ράβδους
χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου, αυτό έχει μία μόνο
λογική εξήγηση: επιθυμεί να συγκεντρώσει υλικό για μια βόμβα
πλουτωνίου», αναφέρει η «Welt», σημειώνοντας ότι το σημείο
αυτό είναι κρίσιμο για κάθε κράτος που θέλει να κατασκευάσει
πυρηνικά όπλα.
Η ίδια η Αγκυρα αρνείται ότι επιθυμεί τον εμπλουτισμό
ουρανίου, αλλά σύμφωνα με την BND, ο Ερντογάν ήδη
από το 2010 προετοίμαζε την Τουρκία για την κατασκευή
εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου και επιπλέον υπάρχουν
ευρήματα ότι η χώρα διαθέτει σημαντικό αριθμό συσκευών
φυγοκέντρισης. Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι είναι εύκολο
να μαντέψει κανείς ότι προέρχονται από το Πακιστάν. Κάνει
επίσης λόγο για ανταλλαγές επιστημονικών στοιχείων για τα
πυρηνικά με το Πακιστάν. Αναφέρεται ακόμη στο τουρκικό
πρόγραμμα κατασκευής πυραύλων, σημειώνοντας ότι από το
2011 ο Ερντογάν είχε ζητήσει την ανάπτυξη πυραύλων μεγάλου
βεληνεκούς και ότι στις αρχές του 2012 ξεκίνησε η ανάπτυξη
πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς που μπορεί να είναι έτοιμος
το 2015. Σύμφωνα με τη «Welt», τα σχέδια αυτά αποτελούν
ισχυρή ένδειξη ενός συνεχιζόμενου προγράμματος κατασκευής
πυρηνικών όπλων.
Πηγή: H Kαθημερινή 23/09/2014

Τον τίμησαν με τον καλλύτερο τρόπο για την ένθερμη και γενναιόδωρη συμβολή του στην επιβεβαίωση
των υψηλότερων ιδανικών της ζωής, για την διατήρηση της θρησκείας, των θρησκευτικών παραδόσεων
και της Ελληνικής μας ταυτότητας.
Για όλους τους Παπάδες μας θα είχα να πω έναν καλό λόγο για τη γενικότερη στάση και συμπεριφορά
τους στο λειτούργημα που επιτελούν. Και πώς αλλιώς να ήταν τα πράγματα, όταν είναι υπό την σκέπη
και την καθοδήγηση του Δεσπότη
μας, που εμπνέει και στηρίζει το
έργο τους.
Είναι όμως και κάποιοι που
ξεχωρίζουν, κυρίως για το
μεράκι που έχουν να φροντίζουν
γενικότερα την Ενορία και τους
ενορίτες τους και ιδιαίτερα το ναό
τους, φροντίζοντάς τον με πάθος
και μεράκι για το καλύτερο, και
αυτός ήταν ο Πρωτοπρεσβύτερος
Δημήτριος Παρτσάφας. Ήταν
μαχητής των απόψεων του,
που υπεράσπιζε με πάθος
τα προγράμματά του στους
κόλπους της κοινότητας.
Στο επίσημο δείπνο που
παραχώρησε
η
Ελληνική
Κοινότητα του Βανκούβερ για τον
Πρωτοπρεσβύτερο π. Δημήτριο

Η Πρεσβυτέρα Ειρήνη και ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος
Παρτσάφας δείχνουν συγκινημένοι από την τιμητική βραδιά.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 10)
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Σπάνιας ομορφιάς ψηφιδωτό δάπεδο αποκαλύφθηκε
στον τάφο της Αμφίπολης

ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 12/10/2014 ΤΑ ΝΕΑ

ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ

Στο φως ήλθε το μεγαλύτερο τμήμα
του ψηφιδωτού δαπέδου το οποίο
καλύπτει όλη την επιφάνεια του
δεύτερου χώρου του αρχαίου τάφου
στην Αμφίπολη.

............ 9.1.1
ÊáëçìÝñá ÆùÞ

ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ

Το ψηφιδωτό αποκαλύφθηκε
κατά την αφαίρεση μέρους της
επίχωσης, που είναι σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του
υπουργείου Πολιτισμού, καλύπτει
όλη την επιφάνεια του χώρου
δηλαδή 4,5μ. πλάτος επί 3 μ.
μήκος. Είναι κατασκευασμένο από
μικρά βότσαλα, λευκού, μαύρου,
γκριζωπού, μπλε, κόκκινου και
κίτρινου χρώματος.

....... 9.1.1
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Την κεντρική παράσταση περιβάλλει διακοσμητικό πλαίσιο, πλάτους 0,60μ.,το οποίο συντίθεται από
διπλό μαίανδρο, τετράγωνα και τρέχουσα σπείρα, ενώ το φόντο της παράστασης είναι σε αποχρώσεις
γκρι-μπλε.
Η κεντρική παράσταση
απεικονίζει άρμα σε κίνηση,
που σύρεται από δύο λευκά
άλογα, το οποίο οδηγεί
γενειοφόρος άνδρας, με
στεφάνι δάφνης στο κεφάλι.
Μπροστά από το άρμα
απεικονίζεται ο θεός Ερμής
ως ψυχοπομπός, ο οποίος
φορά πέτασο, μανδύα,
φτερωτά σανδάλια και κρατά
κηρύκειο. Η σύνθεση έχει
κατεύθυνση από ανατολικά
προς τα δυτικά.
Η παράσταση διακρίνεται
για την εξαίρετη τέχνη στην
απόδοση των λεπτομερειών
των χαρακτηριστικών, τόσο
των μορφών, όσο και των
αλόγων, όπως και για την
αρμονία των χρωμάτων. Η σύνθεση είναι σύγχρονη του ταφικού συγκροτήματος και χρονολογείται στο
τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ.

4. Greek Senior Citizens Society : 604-737-8070
5. Hellenic Canadian Senior’s Society of Metropolitan
Vancouver : 604-568-3994
The OPINION=ÃÍÙÌÇ, Welcomes letters to
Editor. However the opinions expressed are not
necesserily those of the Editor.
Letters must include name, address, and day time
telephone number for verification.
Letters must not exceed 450 words and edited or
rejected for legality and good taste.
είναι ακόμη σε εξέλιξη στα τμήματα αυτά. Στα νότια του ψηφιδωτού
δαπέδου και ανάμεσα στα βάθρα των Καρυάτιδων αποκαλύφθηκε
πώρινο κατώφλι, καλυμμένο με λευκό κονίαμα. Στα βόρεια του
δαπέδου αποκαλύφθηκε το μαρμάρινο κατώφλι της θύρας, που
οδηγεί στον τρίτο χώρο, διακοσμημένο με ιωνικό κυμάτιο, στο κάτω
μέρος του.

Το ψηφιδωτό έχει υποστεί φθορά στο κέντρο, σε σχήμα κύκλου, διαμέτρου 0,80μ. Ωστόσο, πολλά μέρη
από το φθαρμένο τμήμα έχουν βρεθεί στην αμμώδη επίχωση. Τις επόμενες μέρες θα γίνει προσπάθεια
συγκόλλησης και αποκατάστασής του, προκειμένου να συντεθεί, στο μέτρο του δυνατού, η συνολική
εικόνα της παράστασης.

Επίσης, εντοπίστηκαν, ακριβώς κάτω από το θύρωμα, προς το
εσωτερικό του τρίτου χώρου, δύο ακόμη τμήματα από τα μαρμάρινα
θυρόφυλλα.

Το ψηφιδωτό δάπεδο, ανατολικά και δυτικά, δεν έχει αποκαλυφθεί στο σύνολό του, καθώς η ανασκαφή

Ο Δημήτρης Χαντζόπουλος σατιρίζει την επικαιρότητα
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Theodore G. Spyropoulos, 1939-2014
Theodore G. Spyropoulos was
the voice and champion of his
generation for the Greek community. Our compatriot, a great
Greek American, Theodore G.
Spyropoulos, left his last breath
today, Thursday September 25,
2014 at 11:22 a.m., at his family
home in Chicago, IL, USA.
Hellenism has lost a great leader,
visionary, philanthropist, who
was, to many of us, a friend,
a brother, and a mentor. With
this great loss, we convey our
sincerest condolences to his wife
Erica, his daughter Mariyana
and her husband Paul, and their
relatives. Our thoughts are with
them during these difficult times.
Theodore G. Spyropoulos was the nucleus, a power house, for the Greek American community, whose
goals included unity, education, and above all progress in the 21st Century. Yes, he was a leader, and yes,
he was a benefactor, but above all he was a man who truly believed in the beauty, transcendence, and
diachronic values ingrained within the Hellenic spirit and principles, and it is this that inspired his good
works and efforts which we can only aspire to follow. And these beliefs are what he sought to impart to
the world. For all of those who knew him, knew he fought tirelessly for what he believed in, and were
inspired by his vision and ideals. In honor of Theodore G. Spyropoulos, we are reignited by our pride
in his great legacy, and kneel on one knee for our champion. We avow and pledge our allegiance to the
cause for Hellenism.
May his memory be eternal.
Paul Kotrotsios
Founder & Publisher of the Hellenic News of America
President of the Hellenic American National Council
Ο Θεόδωρος Γ. Σπυρόπουλος έφυγε από την ζωή. Ο ευπατρίδης Θεόδωρος Σπυρόπουλος άφησε την
τελευταία του πνοή σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:22 π.μ. στο σπίτι του στο Σικάγο των
Η.Π.Α.
Έφυγε ένας ηγέτης, ευεγέρτης, φιλάνθρωπος και γενναιόδωρος άνθρωπος και για πολλούς από εμάς
φίλος, αδερφός, μέντορας και πάντα πρόθυμος να σηκώσει τη σημαία της Ελλάδας πολύ ψηλά.
Όλοι εμείς που ζήσαμε κοντά του, αγωνιστήκαμε μαζί του, μοιραστήκαμε τα κοινά ιδανικά, κοινούς
στόχους, και κοινά όνειρα για την πρόοδο του Ελληνισμού.

ΕΦΥΓΕ Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΑΣ
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Ροδος 11/10/2014
Ανασκοπώντας τον Ελληνικό και Διεθνή τύπο, με συγκλόνισε η είδηση του θανάτου του Θεόδωρου
Σπυρόπουλου στο σπίτι του στο Σικάγο, ενός από τους πιο διακεκριμένους ομογενείς της Αμερικής.
Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε με γενναιοδωρία τη μεγάλη υπόθεση της Ελληνικής Παιδείας
στην Αμερική και ο οποίος ήταν γνωστός για τη φιλανθρωπική του δράση τόσο στην Αμερική , όσο
και στην Ελλάδα.
Το διαπίστωσα ο ίδιος κατά την περίοδο της Δημαρχίας μου στον Δήμο Καμειρου!
Τον γνώρισα μέσω του συμπατριώτη μου καθηγητού Κου Ηλία Τομαζου, ως πρόεδρο του ιδρύματος,
<<Φύτεψε τις ρίζες σου στην Ελλάδα>> ,(Plant Your Roots in Greece) με έδρα το Σικάγο.
Ήταν η περίοδος μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2008 που κατάστρεψε μεγάλη δασική έκταση
στην περιοχή της Αρχαίας Καμειρου και έψαχνα τρόπους χρηματοδότησης για δενδροφυτευση της
περιοχής.
Όταν λοιπόν του ανέφερα το γεγονός, αμέσως προσεφέρθει να βοηθήσει και μετά την ολοκλήρωση
των σχετικών διαδικασιών το ίδρυμα του ανέλαβε την υποχρέωση της δενδροφυτευσης του δρόμου
που οδηγεί στην είσοδο της Αρχαίας Καμειρου, διαθέτοντας το ποσό των δέκα χιλιάδων δολαρίων!
Ο Δήμος Καμειρου προς τιμήν του τοποθέτησε πινακίδα με το σήμα του ιδρύματος και φυσικά
ευχαρίστησα προσωπικά τον ίδιο για την προσφορά του.
Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά πως με αθόρυβο τρόπο και χωρίς τυμπανοκρουσίες ομογενείς
οι οποίοι αγαπούν πραγματικά την Ελλάδα προσφέρουν τα μέγιστα εκεί οπού τους ζητηθεί, είναι
πραγματικοί ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ!
Φτάνει να τους ανακαλύπτουμε, να τους
αξιοποιούμε, να συνεργαζόμαστε μαζί τους
και βεβαίως να τους τιμούμε.
Στην Ελλάδα δυστυχώς οι Πατριώτες είναι
λίγοι.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον
σκεπάσει.
Δεν θα τον ξεχάσω ποτέ!
Δημήτρης Γ Κρητικός
πνευμονολόγος
πρ Δήμαρχος Καμειρου

The Board of the World Council
of Hellenes Abroad SAE
Farewell to the late Theodore Spyropoulos
It is very painful for all of us to say goodbye to a dynamic
partner, a worthy companion for many years, a noble leader and
mainly a beloved friend.
Theodore Spyropoulos, is no longer among us.
He left for other paths, different ones, left us alone to continue
our way uphill.
We were together in the SAE Board since January 2007 and
went through a lot , easy and difficult, pleasant and unpleasant,
but his advice, his love, his rational words always united us.
We can not forget his struggle for the Greek language, for the
vital national issues, for the relief of our fellowmen and the
protection of the environment. His ideas, suggestions and vision
are a legacy for all of us.

Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι: υπάρχει μόνο μια Κύπρος

Δεινή ήττα των Τούρκων στον Οργανισμό
Ισλαμικής Συνεργασίας στη Νέα Υόρκη
Ο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι,κατέστησε σαφές σε όλα τα επίπεδα πως υπάρχει
μόνο μια Κύπρος στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας.
Η αποφασιστική στάση της Αιγύπτου κι άλλων αραβικών και αφρικανικών
χωρών να μην κάνουν αποδεκτή αναφορά σε «τουρκική δημοκρατία βόρειας
Κύπρου» που επιθυμούσε η Τουρκία στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας,
(OIC), είχε σαν αποτέλεσμα η σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών που
συνεδρίασε στη Νέα Υόρκη να ολοκληρωθεί χωρίς να εκδοθεί ψήφισμα.
Διπλωματικές πηγές ανέφεραν πως δεν θυμούνται εδώ και αρκετά χρόνια να
έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στον οργανισμό αυτό,με 56 κράτη μέλη, από την
Αφρική και την Ασία.
Η πρωτοφανής αυτή εξέλιξη οφείλεται αποκλειστικά στην αποφασιστικότητα
στον Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι,πως υπάρχει μόνο μια Κύπρος με μέρος
υπό κατοχή και όχι “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” όπως
επιθυμούσαν η Τουρκία και οι δορυφόροι της.
Σε ό,τι αφορά τις Τουρκοαιγυπτιακές σχέσεις,το κλίμα μεταξύ “Αγκυρας
και Καΐρου έχουν ενταθεί έπειτα από την ανατροπή πέρυσι του εκλεγμένου
προέδρου Μοχάμεντ Μόρσι, στελέχους της Μουσουλμανικής Αδελφότητας,
από τον τότε αρχηγό του στρατού Σίσι ύστερα από μαζικές διαδηλώσεις κατά
της πολιτικής του.
Ο Ερντογάν σε ομιλία του ενώπιον ηγετών απ’όλο τον πλανήτη που μετέχουν
στη Γ.Σ. του ΟΗΕ, επέκρινε με σκληρές εκφράσεις την άνοδο του Σίσι και την
αδράνεια μετά την ανατροπή του Μόρσι.
«Όσοι παραμένουν σιωπηλοί στη σφαγή παιδιών, τη δολοφονία αθώων
γυναικών, την ανατροπή με πραξικόπημα, όπλα και τεθωρακισμένα μιας
δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης, μετέχουν σε έγκλημα κατά της
ανθρωπότητας. Και πάλι, όσοι αντιτίθεται στις δολοφονίες στο Ιράκ, τη Συρία
και στη δολοφονία της δημοκρατίας στην Αίγυπτο υφίστανται ορισμένες
άδικες και αβάσιμες κατηγορίες και σχεδόν αμέσως κατηγορούνται ότι
υποστηρίζουν την τρομοκρατία», δήλωσε.
«Τα Ηνωμένα Έθνη, όπως και οι δημοκρατικές χώρες δεν έχουν κάνει τίποτε
παρά να παρακολουθούν τα γεγονότα, όπως η ανατροπή του εκλεγμένου
προέδρου της Αιγύπτου και η σφαγή χιλιάδων αθώων που θέλουν να
υπερασπιστούν την επιλογή τους. Και το πρόσωπο που έκανε το πραξικόπημα
νομιμοποιείται», τόνισε ο Ερντογάν λέγοντας ότι τα «δύο μέτρα και δύο
σταθμά» δίνουν την αίσθηση ανά τον κόσμο της αδικίας και τροφοδοτούν
την τρομοκρατία.
Σε ανακοίνωσή του, το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τα σχόλια
του Ερντογάν για τον Σίσι. «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η κατασκευή
τέτοιων ψευδών δεν είναι παράξενο που προέρχονται από τον Τούρκο
πρόεδρο, ο οποίος επιδιώκει να προκαλέσει χάος, να σπείρει τη διχόνοια
στη Μέση Ανατολή προσφέροντας πολιτική και οικονομική υποστήριξη και
καταφύγιο σε τρομοκρατικές οργανώσεις, ώστε να βλάπτουν τα συμφέροντα
των λαών της περιοχής για την επίτευξη προσωπικών φιλοδοξιών του Τούρκου
προέδρου και την αναβίωση ψευδαισθήσεων του παρελθόντος».
Τα σχόλια του Ερντογάν στάθηκαν,μάλιστα, αφορμή για την ακύρωση
συνάντησης του Αιγύπτιου υπουργού Εξωτερικών Σάμεχ Σούκρι με τον
Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Καβούσογλου σήμερα, στο περιθώριο της
Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα ήταν η πρώτη μεταξύ των δύο διπλωματών.
Να σημειωθεί ότι η Μουσουλμανική Αδελφότητα του Μόρσι διατηρεί
στενούς δεσμούς με το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν και
η Τουρκία έχει αναδειχθεί ως ένας από τους σκληρότερους επικριτές διεθνώς
της απομάκρυνσης του Μόρσι από την εξουσία, χαρακτηρίζοντάς την
«απαράδεκτο πραξικόπημα» από το στρατό. Η πτώση της Μουσουλμανικής
Αδελφότητας, σε συνδυασμό με την προέλαση των τζιχαντιστών του
Ισλαμικού Κράτους έχει οδηγήσει τις χώρες της περιοχής σε θρησκευτικές
και ιδεολογικές συγκρούσεις που αποσταθεροποιούν τη Μ.Ανατολή.
Πάντως, ο Ερντογάν και ο νέος Τούρκος πρωθυπουργός Αχμέτ Νταβούτογλου
και μέχρι πρότινος ΥΠ ΕΞ, αρχιτέκτονες μιας εξωτερικής πολιτικής που
οραματίζεται τη σουνιτική μουσουλμανική Τουρκία περιφερειακή δύναμη,
δεν θέλησαν να μετάσχουν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του
Ισλαμικού Κράτους, φοβούμενοι ενίσχυση του εχθρού τους, του Σύρου
προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ και όξυνση των θρησκευτικών εντάσεων στο
εσωτερικό του Ιράκ.
Η Άγκυρα έχει υποστηρίξει τους Σύρους αντάρτες που πολεμούν τον Άσαντ
αλλά αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει υποστηρίξει το Ισλαμικό Κράτος ή
άλλους ριζοσπάστες ισλαμιστές αντάρτες, λέγοντας ότι συνιστούν μείζονα
απειλή για την ασφάλεια της Τουρκίας. Η Αίγυπτος, από την πλευρά της
βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την Τουρκία και το Κατάρ για τον πολιτικό
μετασχηματισμό στην μεγαλύτερη αραβική χώρα από τότε που η λαϊκή
εξέγερση ανέτρεψε τον Χόσνι Μουμπάρακ το 2011. Επίσης, το Κάιρο
δηλώνει
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Διαδηλωτής στη Νέα Υόρκη
ο Γιώργος Παπανδρέου

Ο πρέσβης-ξάδελφος του Σαμαρά παραιτήθηκε γιατί
τον απέκλεισαν από τις συνομιλίες με τη Μέρκελ
«Εγώ έχω ήθος,δεν είμαι κλητήρας κύριε υπουργέ, είμαι πρέσβης» φέρεται να ήταν η οριστική
του αρνητική απάντηση στην έκκληση Βενιζέλου

Αντώνης Ανακέφαλος
Στη μεγαλειώδη διαδήλωση για την κλιματική αλλαγή που έγινε
στη Νέα Υόρκη βρέθηκε και ο Γιώργος Παπανδρέου,την Κυριακή
21 Σεπτεμβρίου.

Ένα 24ωρο μετά
την επίσκεψη του
Πρωθυπουργού Αντώνη
Σαμαρά στο Βερολίνο ο
πρεσβευτής της Ελλάδας
στη Γερμανία Παναγιώτης
Ζωγράφος υπέβαλε, την
παραίτησή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες
που επικαλείται «Το
Βήμα» προς το πρόσωπο
του κ. Ζωγράφος υπήρχε
δυσαρέσκεια, με κύκλους
του υπουργείου Εξωτερικών
να του καταλογίζουν ότι έδινε ελλειπή εικόνα στην Αθήνα για τις προθέσεις και τα σχέδια της
γερμανικής κυβέρνησης.
Ωστόσο φαίνεται πως η δυσαρέσκεια αυτή εκφράστηκε με τον πλέον ακραίο για τα διπλωματικά
σαλόνια τρόπο, ήτοι τον αποκλεισμό του από την αντιπροσωπεία η οποία επισκέφθηκε υπό τον
Πρωθυπουργό το μεσημέρι της Τρίτης την Άνγκελα Μέρκελ.

Ο πρώην πρωθυπουργός είναι γνωστό ότι είναι ευαισθητοποιημένος
για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, έτσι δεν έχασε την ευκαιρία να
διαδηλώσει με χιλιάδες άλλους ανθρώπους. Μάλιστα ανέβασε
φωτογραφίες στο twitter και κάλεσε τον κόσμο να διαδηλώσει μαζί
του.
Μάλιστα πόσταρε στο λογαριασμό του στο Twitter φωτογραφίες
από τη συμμετοχή του στη διαδήλωση ρωτώντας όσους τον
ακολουθούν... «Εσύ θα έρθεις;» και καλώντας όλους να συμμετέχουν
στην πορεία: «Νέοι και κλιματική αλλαγή: Κάντε το χρέος σας στον
κόσμο, συμμετέχετε: Αυτό θα ενισχύσει τη δημοκρατία αλλά και τη
φωνή σας!», έγραψε.
Ο κ. Παπανδρέου βρίσκεται στο «Μεγάλο Μήλο» για να
συναντηθεί,με την ιδιότητα του προέδρου της Σοσιαλιστικής
Διεθνούς,με ξένους ηγέτες και στελέχη της ομογένειας.

HELLENIC CANADIAN SENIOR’S
SOCIETY OF METROPOLITAN
VNCOUVER
3295 East 23rd Avenue Vancouver, B.C. V3R
1B6
Tel:604-568-3994
ETHΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Αγαπητά μέλη,
Σας κάνουμε γνωστό ότι η ετήσια Γενική Συνέλευση των
ηλικιωμένων του Βανκούβερ και περιχώρων θα γίνει στις 2
Νοεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 4:00 μ.μ. στη Λέσχη του
Συλλόγου 3295 Εast 23rd Avenue, Vancouver, B.C. Θα προηγηθεί
φαγητό, δωρεάν από τον σύλλογό μας για όλα τα μέλη και φίλους
του συλλόγου.
Επίσης ο ετήσιος χορός του συλλόγου μας θα γίνει την Κυριακή
9 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 7: μ.μ. στο Κοινοτικό Κέντρο της
Ελληνικής Κοινότητας Ανατολικού Βανκούβερ 4641 Βoundary Rd.
Vancouver, B.C.

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ – ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ $40.00
Coctails: 6:00 μ.μ.

Dinner: 7:00

μ.μ

Για το τραπέζι σας αποτανθείτε στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ή στον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Τσούκα
τηλ: 604-664-3837.
Σας περιμένουμε όλους να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά.

Το αποκορύφωμα, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν ένα έντονο φραστικό επεισόδιο
με τον στενό συνεργάτη του κ.Σαμαρά, Χρύσανθο Λαζαρίδη στο λόμπι του βερολινέζικου
ξενοδοχείου Hilton λίγο πριν την αναχώρηση της αντιπροσωπείας για την Αθήνα.
Ο κ. Ζωγράφος είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό - ο οποίος είναι και δεύτερος
εξάδελφός του - στον οποίο εξήγησε τους λόγους που τον οδηγούν στην παραίτηση. Ο πρέσβης
ρώτησε τον κ. Σαμαρά γιατί του δόθηκε τετράμηνη παράταση της θητείας του η οποία λήγει, ενώ ο
ίδιος δεν το είχε ζητήσει με τον πρωθυπουργό να απαντά... αμήχανα πως δεν την έδωσε ο ίδιος αλλά
το υπουργείο Εξωτερικών.
«Αυτά που συμβαίνουν είναι πρωτοφανή, έχουμε κρίση θεσμών» φέρεται να είπε ακόμη ο κ.
Ζωγράφος σημειώνοντας πως «εγώ θέλω να είμαι χρήσιμος για την πατρίδα μου. Και με τέτοια
καταρράκωση του κύρους μου, θεωρώ ότι δεν είμαι».
Σύμφωνα με διπλωμάτη στο Βερολίνο ο πρέσβης είναι αμετακίνητος στην απόφασή του και
εντός δεκαπενθημέρου θα υποβάλλει για δεύτερη φορά την παραίτησή του ώστε σύμφωνα με
τον διπλωματικό κώδικα να είναι τελεσίδικη. Μάλιστα, δεν κατόρθωσε να τον μεταπείσει ούτε
ο υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος, όταν πληροφορήθηκε τις εξελίξεις, του
τηλεφώνησε από την Νέα Υόρκη, θορυβημένος, ζητώντας του να παραμείνει.«Εγώ έχω ήθος,δεν
είμαι κλητήρας κύριε υπουργέ, είμαι πρέσβης» φέρεται να ήταν η οριστική του αρνητική απάντηση
στην έκκληση Βενιζέλου.
Βιογραφικό
Γεννημένος το 1954 στην Αθήνα, Ελλάδα
Απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών (Abitur)
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: Πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Αθηνών
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΙΕΡΑ:
1977 Ακόλουθος Πρεσβείας, Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών, Αθήνα
1979 Προήχθη στο βαθμό Γραμματέα Πρεσβείας Γ΄, Πρεσβεία της Ελλάδος στη Βιέννη
(Αυστρία)
1981
Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών, Αθήνα
1983 Αναπλ. Επικεφαλής Αρχής, Πρεσβεία της Ελλάδος στη Βηρυτό (Λίβανος), προήχθη στο
βαθμό Γραμματέα Πρεσβείας Β΄
1985 Προήχθη στο βαθμό Γραμματέα Πρεσβείας Α΄, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο
Αννόβερο (Γερμανία)
1988
Προήχθη στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄, Αναπλ. Επικεφαλής Αρχής, Πρεσβεία
της Ελλάδος στο Καράκας (Βενεζουέλα)
1989/1990 Επιτετραμμένος της Ελλάδος στο Καράκας
1990
Αναπλ. Επικεφαλής Αρχής, Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαδρίτη (Ισπανία)
1991
Προήχθη στο βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Α΄
1994
Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών, Αθήνα
1997
Προήχθη στο βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄ τάξεως
08/1998-11/2001 Πρέσβυς της Ελλάδος στο Ερεβάν, Αρμενία
11/2001-05/2005 Πρέσβυς της Ελλάδος στο Τελ-Αβίβ, Ισραήλ
2003
Προήχθη στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ τάξεως
07/2005-07/2007 Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, Δ/ντής Δ2 Δ/νσεως NATΟ-ΔΕΕ
2007-2011 Πρέσβυς της Ελλάδος στη Βιέννη, Αυστρία, Μόνιμος Αντιπρόσωπος σε Διεθνείς
Οργανώσεις με έδρα τη Βιέννη
01/2012 Γενικός Διευθυντής Πολιτικών Υποθέσεων, Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα
09/2012 Προήχθη στο βαθμό του Πρέσβεως (full ambassador)
04/2013 Πρέσβυς της Ελλάδος στο Βερολίνο
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: Γερμανική, Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική
ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με έναν υιό
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: Μεγαλόσταυρος , Τάγματος Φοίνικος (Ελλάδα)
Großkreuz (Αυστρία)
Grand Officer, Order of Isabelle the Catholic (Ισπανία)
Commander, Order of the Cedars (Λίβανος)
Chevalier, Ordre National de Mérite (Γαλλία)
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Ελληνική Κοινότητα μηνύει
Ελληνοκαναδό για αθέτηση
υπόσχεσης ανέγερσης Ναού
μετά από υπομονή 34 ετών
5.000.000 δολαρίων

ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ
Είναι μεγάλη χαρά να
συναντάς χωριανούς σου
χιλιάδες μίλια μακριά που
έχεις χρόνια να τους δεις.
Στο μέσον της φωτογραφίας
διακρίνεται ο κ. Θανάσης
Νικόπουλος με την σύζηγό του
Βασιλική στην παραλία
του Φαληρακιού, που λόγω
μακράς απουσίας μου από το
Καρπενήσι και ενώ συχνάζαμε
στο ίδιο μέρος κάθε χρόνο
γνωριστήκαμε τυχαίως από
θαμώνα της καντίνας που
ήξερε την καταγωγή μας και
μας σύστησε.

Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Ελληνική
κοινότητα της Μισισάουγκα και τον ομογενή
επιχειρηματία,Τζέρι Φαραντάτο, απασχολεί το φύλλο
της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου 2014της μεγάλης σε
κυκλοφορία εφημερίδας The Star του Τορόντο.
Αντώνης Ανακέφαλος

Η Ελληνοκαναδική κοινότητα της Μισισάουγκα Peel και
Halton ξεκίνησε δικαστικό αγώνα κατά του επιχειρηματία
Τζέρι Φαραντάτο, ούτως ώστε να αποζημιωθεί, επειδή
εκείνος αθέτησε το λόγο του και δεν κατασκεύασε το ναό
που είχε υποσχεθεί,με εκτιμώμενο κόστος αξίας 5.000.000
δολαρίων.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Star» του Τορόντο, η
Ελληνοκαναδική Κοινότητα του Πιλ και Χάλτον μηνύει
τον Τζέρι Φαραντάτο, την κατασκευαστική εταιρεία
του και το μη κερδοσκοπικό του ίδρυμα για αθέτηση
υπόσχεσης να κτίσει την Ελληνορθόδοξη εκκλησία της
Αγίας Βαρβάρας.

Άνω: Παρέα με τον κ. Πώλ Κώστα στο μέσον
όρθιος, τον κ. Θανάση Νικόπουλο δίπλα μου με
τα γυαλιά ηλίου και τους ιδιωκτήτες της καντίνας
“Το Κύμα” κα Αννα και κ. Κώστα Γιαννακλή
στην παραλία στο Φαληράκι Ρόδου.

Άριστερά:
Άλλη μία ευχάριστη συνάντηση και
στο ίδιο γεωγραφικό σημείο ήταν με
τον κ. Πώλ Κώστα από το Γουήνιπεγκ
Καναδά. Γνωριzόμαστε από
την οργάνωση της ΑΧΕΠΑ Καναδά, είναι
Ροδίτης και κατάγεται από τις Καλυθιές
το όμορφο χωριό της Ρόδου.

Η κοινότητα υποστηρίζει ότι είχαν συμφωνία με τον
επιχειρηματία από το 1980 να τον βοηθήσουν να κτίσει
ιδιωτικές κατοικίες σε κομμάτι του οικοπέδου τους με
αντάλλαγμα αυτός να κατασκευάσει το ναό.
Η κοινότητα ζητάει σήμερα αποζημίωση 11 εκατομμυρίων
δολαρίων από τον Τζ. Φαραντάτο, ο οποίος υποστηρίζει
πως δεν υπήρχε τέτοια συμφωνία.
Ο
δικηγόρος
του
επιχειρηματία,Ιωάννης
Buhlman,υποστηρίζει ότι ο πελάτης του είχε πρόθεση και
όχι νομική υποχρέωση να κτίσει το ναό αλλά σύμφωνα με
ένα τεχνικό/οικονομικό πόρισμα της Deloitte, η κοινότητα
δεν θα μπορούσε να αντεπεξέλθει στα έξοδα συντήρησης
του κτιρίου.Η υπόθεση μεταξύ των δύο πλευρών
αναμένεται να λυθεί στα δικαστήρια με τα καναδικά ΜΜΕ
να καλύπτουν τη διαμάχη.

Δεξιά:
O κ. Πώλ Κώστας με την κόρη
του Μανουέλα που ζεί στην Ρόδο
(αριστερά) και την ανηψιά του
Χρυσάνθη (στο μέσον)
στην παραλία στο Φαληράκι.
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Ρολάκια αγγουριού
με γεύση χωριάτικης
Ο σεφ Δημήτρης Κατριβέσης
«πειράζει» τα πατροπαράδοτα με
έμπνευση
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 09/09/2014 Πηγή-Καθημερινή

Μοσχάρι κοκκινιστό
(οσομπούκο)
Κάθε
άλλο
παρά
γρήγορη
η
συνταγή
μας,
όμως
αν την φτιάξετε δεν θα θέλετε να ξαναφάτε
άλλο κοκκινιστό.
Συνταγή ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΣΚΙΑΣ
Φωτογραφίες ΆΛΚΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ
Υλικά
• 4 φέτες από κότσι μοσχαρίσιο
(οσομπούκο), γύρω στα 400 - 500 γρ. η κάθε
μία
• 150 ml ελαιόλαδο
• 300 γρ. κρεμμύδια ξερά, ψιλοκομμένα
• 1.200 γρ. ντομάτες ώριμες,
ξεφλουδισμένες, ξεσποριασμένες και
ψιλοκομμένες, ή 800 γρ. ντοματάκια από
κονσέρβα, ψιλοκομμένα
• 2 σκελίδες σκόρδου, λιωμένες
• 1/2 κουτ. γλυκού ζάχαρη
• 150 ml κρασί λευκό (κατά προτίμηση ξηρό
λευκό Μοσχάτο)
• 250 ml ζωμός κότας ή νερό
• 1 αστεροειδής γλυκάνισος
• 1 δαφνόφυλλο, φρέσκο ή ξερό
• 5 - 6 κλωνάρια θυμάρι (ή 1 κουτ. σούπας
θυμάρι ξερό)
• αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
• 1/4 ματσάκι μαιντανός, ψιλοκομμένος
(χωρίς τα πολύ χοντρά κοτσάνια)
• άγουρο ελαιόλαδο για το τελείωμα
Μερίδες 4

Προετοιμασία 25΄ Αναμονή 10΄ Μαγείρεμα
περίπου 5 ώρες
Διαδικασία Αφού πλύνουμε καλά τις φέτες του κρέατος,
τις στεγνώνουμε πάρα πολύ καλά με χαρτί κουζίνας. Τις
αλατοπιπερώνουμε. Βάζουμε μια ευρύχωρη κατσαρόλα σε μέτρια
φωτιά και μόλις ζεσταθεί καλά ρίχνουμε το μισό λάδι και σοτάρουμε
2 από τις φέτες του κρέατος για 5 λεπτά από την κάθε πλευρά έτσι
ώστε να ροδίσουν καλά. Μεταφέρουμε το κρέας από την κατσαρόλα
σ’ ένα ταψί που να χωράει ίσα-ίσα όλες τις φέτες.
Επαναλαμβάνουμε με το υπόλοιπο λάδι και το υπόλοιπο κρέας. Δεν
σοτάρουμε τις φέτες όλες μαζί γιατί θα πέσει η θερμοκρασία του
σκεύους από τη μεγάλη ποσότητα και το κρέας δεν θα σοταριστεί
σωστά.
Στην ίδια κατσαρόλα που σοτάραμε το κρέας ρίχνουμε το κρεμμύδι
και το σκόρδο στο λάδι που έχει μείνει και τα σοτάρουμε σε
χαμηλή φωτιά για περίπου 7-8 λεπτά μέχρι να μαλακώσει καλά το
κρεμμύδι. Προσθέτουμε την ντομάτα, τη ζάχαρη και λίγο αλάτι και
μαγειρεύουμε για άλλα 15 λεπτά σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε
το κρασί και το ζωμό και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για 1-2 λεπτά
ακόμα.
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 130° C. Ρίχνουμε τη σάλτσα
στο ταψί πάνω από το κρέας. Τακτοποιούμε το δαφνόφυλλο, τα
κλωνάρια θυμαριού και το γλυκάνισο ανάμεσα στις φέτες κρέατος.
Σκεπάζουμε το ταψί καλά δυο φορές με αλουμινοχάρτο (πρέπει να
είναι πολύ καλά σκεπασμένο) και ψήνουμε στο φούρνο στους 130°
C για 4½-5 ώρες.
Τα τελευταία 30 λεπτά ξεσκεπάζουμε το φαγητό μας, δυναμώνουμε
λίγο το φούρνο και αφηνούμε τα υγρά να εξατμισθούν και το
κοκκινιστό μας να μελώσει. Το βγάζουμε από το φούρνο και
ρίχνουμε το μαϊντανό, ανακατεύουμε απαλά και το αφήνουμε να
ξεκουραστεί για 10 λεπτά πριν το σερβίρουμε. Σερβίρουμε τις φέτες
κρέατος με τη ρευστή σάλτσα, περιχύνουμε με λίγο αγουρέλαιο
και πασπαλίζουμε με λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Συνοδεύουμε με
πατάτες τηγανητές ή ζυμαρικά και ξερή μυζήθρα, τριμμένη.

Φωτογραφία: Παναγιώτης
Μπελτζινίτης, food styling,
εκτέλεση συνταγής: Στέλιος
Μαστοράκος
		
ΥΛΙΚΑ (για 4 άτομα)
2 κίτρινες πιπεριές
2 κ.σ. έ.π. ελαιόλαδο και λίγο
επιπλέον για το τελείωμα
αλάτι
1 ντομάτα
1 μικρό κρεμμύδι, καθαρισμένο
1 αγγούρι
100 γρ. φέτα
2 κ.σ. φρέσκια ρίγανη, ψιλοκομμένη
10 γρ. πράσινη ελιά, ψιλοκομμένη
5-6 φύλλα μποράντζας,
χονδροκομμένα
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Βάζουμε τις κίτρινες πιπεριές να
ψηθούν για λίγα λεπτά στον φούρνο.
Μόλις κρυώσουν ελαφρώς, τις
ξεφλουδίζουμε, τις ξεσποριάζουμε,
τις κόβουμε σε κομμάτια και τις
ρίχνουμε στο multi, μαζί με το
ελαιόλαδο και 1 πρέζα αλάτι.
Χτυπάμε τα υλικά μέχρι να γίνουν
κρέμα και την αφήνουμε να
κρυώσει. Θα χρειαστούμε 10 γρ. για
τη συνταγή. Η υπόλοιπη διατηρείται
στο ψυγείο για 2-3 ημέρες.
Χαράζουμε σταυρωτά τη βάση
της ντομάτας και τη ζεματίζουμε
για 1 λεπτό σε νερό που κοχλάζει.
Αφού κρυώσει λίγο, αφαιρούμε
προσεκτικά τη φλούδα της (κρατάμε
στην άκρη τη σάρκα και με τη
βοήθεια ενός μαχαιριού κόβουμε
και βγάζουμε την καρδιά της,
το κεντρικό δηλαδή μέρος της).
Ψήνουμε τη φλούδα σε χαμηλή
θερμοκρασία στον φούρνο, μαζί με
το καθαρισμένο κρεμμύδι, ώστε να
ξεραθούν. Κόβουμε το κρεμμύδι σε
ροδέλες και τρίβουμε με τα χέρια τη
φλούδα της ντομάτας (ή τη χτυπάμε
στο multi) για να πάρουμε 10 γρ.
από τη «σκόνη» της.
Κόβουμε το αγγούρι παράλληλα
στο μήκος του σε φλοίδες με
το «μαντολίνο». Σε ένα μπολ
αναμειγνύουμε τη φέτα, τη φρέσκια
ρίγανη, τη σκόνη ντομάτας και
την κρέμα της κίτρινης πιπεριάς.
Βάζουμε λίγη από αυτή τη γέμιση
στην άκρη της κάθε φλοίδας
αγγουριού και τυλίγουμε σε
ρολάκια.
Γαρνίρουμε με την πράσινη ελιά,
την καρδιά της ντομάτας, το
κρεμμύδι και τα φύλλα μποράντζας.
Ραντίζουμε με λίγες σταγόνες
ελαιόλαδο και κρέμα κίτρινης
πιπεριάς.
*Δημοσιεύθηκε στο BΗΜΑ GOURMET την Κυριακή 15 Ιουνίου 2014.

Τροφές για να ενισχύσετε
τη διάθεσή σας
Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014 8:45 πμ | Από Sarah Hecks

Τι πρέπει να τρώτε για να αντιμετωπίσετε την κατάθλιψη
Νιώθετε συχνά στρες,
κατάθλιψη ή ανυπομονησία;
Δεν είστε μόνοι. Σύμφωνα με
τον Οργανισμό Ψυχικής Υγείας
το άγχος, σε συνδυασμό με
την κατάθλιψη, είναι η πιο
συνηθισμένη ψυχική διαταραχή
σήμερα. Επιστημονικές
έρευνες υποστηρίζουν πως με την κατάλληλη διατροφή μπορείτε
να αντιμετωπίσετε την κατάθλιψη. Δεν υπάρχει κάποιο μαγικό
συστατικό ή ακριβό συμπλήρωμα που τη θεραπεύει. Αλλά ό,τι
βάζετε στο πιάτο σας και στο σώμα σας επηρεάζει το μυαλό σας, τη
διάθεσή σας και τα επίπεδα ευτυχίας. Βρείτε εδώ τι πρέπει να τρώτε
για να νιώσετε καλύτερα.
Τα Ω- 3 λιπαρά οξέα είναι
σημαντικά για να διατηρήσετε το
σώμα σας σε άριστη κατάσταση
και να βοηθήσετε το μυαλό σας
να λειτουργεί καλύτερα και πιο
οργανωμένα. Σύμφωνα με έρευνες,
το EPA - ένας από τους τύπους
λιπαρών οξέων που βρίσκουμε
στα ψάρια- είναι το πιο αποτελεσματικό και φυσικό στοιχείο για
την αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Ενισχύει τις συνδέσεις στα
εγκεφαλικά κύτταρα και αυξάνει την παραγωγή σεροτονίνης,
της ορμόνης που επηρεάζει την καλή διάθεση. Τροφές που είναι
πλούσιες σε Ω3 είναι ο σολομός, ο τόνος, το σκουμπρί και άλλα
λιπαρά ψάρια.
Εάν χάσετε κάποιο γεύμα, τότε η
διάθεσή σας θα επηρεαστεί αμέωσς.
Αλλά το πρωινό είναι ιδιαιτέρως
σημαντικό για να ξεκινήσετε τη
μέρα σας. Έρευνες έχουν δείξει πως
το καθημερινό πρωινό βοηθά στη
βελτίωση της διάθεσης, της μνήμης
και της ενέργειας. Η κατάθλιψη συχνά συνοδεύεται από άγχος, γι’
αυτό αν παραλείψετε το πρωινό σας η ψυχική σας κατάσταση θα
χειροτερέψει αφού θα προσπαθεί να λειτουργήσει χωρίς καύσιμα.
Προσπαθήστε να αποφύγετε ζαχαρούχα δημητριακά τα οποία θα
προκαλέσουν την αύξηση του σακχάρου στο αίμα. Εναλλακτικά
προτιμήστε δημητριακά ολικής άλεσης και χυλό.
Έχει αποδειχθεί ότι άνθρωποι
που έχουν χαμηλά αποθέματα
σε σύμπλεγμα Β βιταμινών
είναι πιο πιθανόν να πάθουν
κατάθλιψη. Το σώμα μας δεν
μπορεί να αποθηκεύσει βιταμίνες
Β, γι’ αυτό εξαρτιόμαστε από τις
καθημερινές μας τροφές για να
προσλάβουμε τις απαραίτητες ποσότητες στον οργανισμό μας για
να λειτουργήσουμε σωστά. Η Β1 χρησιμοποιείται από το εγκέφαλο
για να μετατρέψει τη γλυκόζη σε καύσιμο. Εάν δεν λάβει αρκετή
ποσότητα, θα μείνει από ενέργεια και θα οδηγήσει σε κούραση,
άγχος και αϋπνία. Η έλλειψη σε Β5 οδηγεί σε χρόνιο στρες και
κατάθλιψη, ενώ η Β6 είναι απαραίτητη για την δημιουργία της
σοροτονίνης και της ντοπαμίνης, απαραίτητες και οι δύο για την
ρύθμιση της διάθεσής .
Πίνοντας μερικά ποτά χαλαρώνετε;
Λάθος. Το αλκοόλ ανήκει στα
κατασταλτικά του κεντρικού νευρικού
συστήματος. Εάν αρχίσετε να
αισθάνεστε πως δεν απολαμβάνετε
τη βραδιά σας ή δεν μπρείτε χωρίς
αλκοόλ μια ή δυο φορές τότε είναι
καλύτερα να το αποφύγετε για
κάποιο διάστημα. Θα συνειδητοποιήσετε ότι έχετε περισσότερη
ενέργεια και πιο καθαρό μυαλό χωρίς αυτό. Δεν είναι όμως μόνο
το αλκοόλ που επηρεάζει τη διάθεση, αλλά και η καφεϊνη μπορεί
να επιδεινώσει τα συμπτώματα της κατάθλιψης και δεν θα σας
βοηθήσει να κοιμηθείτε. Αν αυτό δεν είναι αρκετό, να έχετε κατά
νου πως οι βιταμίνες B καταστρέφονται από το αλκοόλ και την
καφεϊνη. Προτιμήστε καλύτερα κάποιο τσάι με βότανα σαν ρόφημα.
Οι υδατάνθρακες είναι πολύ σημαντικοί για
να διατηρήσουν την διάθεση σας, καθώς
ενισχύουν τα επίπεδα τρυπτοφάνης (ένα
αμινοξέο που βοηθάει τον εγκέφαλο να
παράξει σεροτονίνη). Η διατροφή που είναι
(Συνέχεια στη σελίδα 18)
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Russian fighters intercepted
by US near Alaska

September marks the two year anniversary of the expansion of the City’s
Green Bin Program that allows residents to recycle all their food scraps. The
program is an initiative identified in the Greenest City 2020 Action Plan and
is now available to about 100,000 single family/duplexes households and
1,800 multi-unit residential buildings currently serviced by the City. To date,
Vancouver households participating in the City’s Green Bin program have
reduced the amount of garbage sent to the landfill by an average of about 40
per cent.

Two Russian fighters entered a
US “air defense identification
zone” few days ago and were
intercepted by American F-22
jets near Alaska, military officers
said.

Two Year Anniversary: Expanded
City Green Bin Program for Food
Scraps Recycling

President Petro Poroshenko to
Washington, where he made an
impassioned address Thursday
before a joint session of the US
Congress, denouncing Russia’s military intervention in his
country.

appropriate time and in the appropriate venue.”
It was unclear if the Russian aircraft were in the area due to exercises announced by Moscow in
far-eastern regions, including the
off-shore naval training grounds
of the Kamchatka region.

In 2011, a pilot project was initiated to test an expanded program, allowing
all food scraps and food soiled paper to be placed in bins, and included the
proposed change in collection frequency. The pilot project involved 2,000
homes and tested impacts of the collection frequency switch and various
methods of communicating program information, and gathered key operational information.

The incursion on Wednesday
was followed by a second
incident on Thursday involving
two Russian long-range bombers, which flew into Canada’s
air defense identification zone
(ADIZ) and were intercepted by
two Canadian F-18 jets, officers
said.

The program was expanded in 2012 to all single family/duplex households
and to 1,800 multi-unit residential buildings that receive waste collection
service from the City.

In both cases the Russian aircraft
flew out of the area without
incident.

The City received strong support for food scraps recycling plans across all
sectors during the Greenest City public engagement process. More than
9,500 people, most living in Vancouver, actively contributed to the Greenest
City 2020 Action Plan.

The Russian warplanes “never
entered US sovereign air space”
or Canadian air space, said Major Jamie Humphries, a spokesman for the North American
Aerospace Defense Command.
In Wednesday’s encounter near
Alaska, the Russian fighters
were accompanied by two refueling tankers and two long-range
bombers, he said.

“We’ll make our intentions
known to Russia as we always
do and we’ll certainly discuss
our concerns with them at the

Although Russian aircraft have
entered the zone previously it
was “the first time in a long
time” that fighter jets passed
through the area, said a US
defense official, who spoke on
condition of anonymity.

To complete this work, the City will temporarily remove the clock
from the street corner at Cambie Street and Water Street and take it
to the fabrication shop at Manitoba Yards.

The program was first introduced in 2010, and allowed residents with City
waste collection services to add uncooked fruit and vegetables to their Green
Bin.

Green Team Ambassadors attended community events and high-traffic
community centres to assist residents participating in the program. Ambassadors attended 28 events, conducted 6,916 interactions and participated in
4,285 conversations. Staff also had direct interactions with representatives of
over 1,100 multi-unit residential buildings, including phone conversations,
on- site assessments, enrolment meetings with building representatives, and
lobby talks with building residents.
Since the switch to city-wide weekly organics pick-up and bi-weekly garbage pick-up, the City has seen compostable organics collected increase by
approximately 64 per cent, and a 40 per cent decrease in garbage collected.
That’s about 24,500 tonnes less garbage going to the landfill each year.
The City has also contributed funding to the Food Scraps Drop Spot Program through a Greenest City Grant that serves residents living in multi-unit
residential building who don’t receive City collection service. As of July 1st,
2014, the program expanded to seven locations and has collected more than
120 tonnes of food scraps from 38,000 drops since the inauguration of the
program in 2011.
Achieving the Greenest City Zero Waste Goal (to reduce solid waste going
to the landfill or incinerators by 50 per cent from 2008 levels) requires
recovering organics from the waste stream. The City continues to make
changes now to prepare for the Metro Vancouver organics disposal ban on
all food scraps, which will come into effect across the region in January
2015. The regional ban will mean that food scraps will no longer be permitted in regular garbage. The City is also intending to make food scraps collection and diversion programs mandatory across all sectors of the City.
Recycling food scraps reduces the amount of garbage produced, cuts down
on global warming pollution and creates a useful compost product for local
gardens

To safeguard a country’s air
space, air defense identification
zones extend beyond territorial
air space and are designed as
a buffer to give a government
more time to respond to potentially hostile aircraft. But the
zones do not fall under international treaties and are not regulated under international law.
The Russian aircraft flights coincided with a visit by Ukraine’s

But Pentagon spokesman Rear
Admiral John Kirby said there
was no indication of a link
between Poroshenko’s visit to
Washington and the air incidents.
“We’ve faced these kinds of
incidents before. We take them
very, very seriously. And we
routinely intercept them,” Kirby
told CNN.

The Vostok-2014 exercise started on Friday and was scheduled
to last through September 25 and
included 100,000 troops and 120
aircraft, according to the Russian
defense ministry.
In Wednesday’s (Sept.17-2014)
encounter near Alaska, the Russian aircraft veered into the air
defense zone at about 7 pm local
time (0200 GMT). In Thursday’s episode near Canada, the
Russian bombers flew into the
area at about 1:30 am local time
(0830 GMT).

Gastown Steamclock undergoes repairs
The City of Vancouver will undertake major repairs to the Gastown
Steam Clock starting Wednesday, October 8, 2014.

The mechanical moving parts of the Steam Clock’s device for
loading the metal balls have worn over the last 37 years and can
no longer be reliably maintained. Mechanical failures have been a
common occurrence in the past year and the proposed repairs to the
ball loading device will restore reliability to the Steam Clock while
maintaining its historical integrity.
The Gastown Steam Clock has been enjoyed as a public art piece
by residents and tourists alike since it was built in 1976 by horologist Ray Saunders. It was dedicated to the citizens of Vancouver
on September 24, 1977. The clock also serves as a steam vent for
Creative Energy Canada, which supplies the steam that sounds the
whistles.
The repairs coincide with the end of cruise ship and tourist season.
Clock repairs will take approximately eight weeks and the City
anticipates the clock will return by early December, in time for the
Christmas season.

www.contemporaryrailings.com
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Και στο τέλος κερδίζει ο Παναθηναϊκός...

ÁèëçôéêÜ

Ακόμα και στο άδειο ΟΑΚΑ, με τρανταχτές απουσίες, ο ΠΑΟ
πήρε μία απίστευτη νίκη από τον απογοητευτικό Ολυμπιακό
Κώστας Σωτηρίου | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 10/10/2014

Αντιμέτωπη τώρα με Αρμαγεδδώνα
η Εθνική Ελλάδας
Καταστροφικός σε οικονομικό και αγωνιστικό επίπεδο και τραυματικός για το
γόητρο που με κόπο έχτισε επί 12 χρόνια θα είναι για τη Γαλανόλευκη ο ορατός
πλέον αποκλεισμός από το Euro 2016
Γιάννης Σκόκας

Ο Παναθηναϊκός ήταν αποδεκατισμένος. Στη γραμμή των ψηλών
του, εκτός από τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη, δεν αγωνίστηκε ούτε
ο Τζέιμς Γκιστ. Ο ΝτεΜάρκους Νέλσον ταξίδεψε στις ΗΠΑ για να
υποβληθεί σε επέμβαση, ενώ ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος τέθηκε
επίσης νοκάουτ με θλάση. Και όμως, χθες αυτός ο ξεχαρβαλωμένος
Παναθηναϊκός κατάφερε να αποκλείσει (77-76) τον απογοητευτικό
Ολυμπιακό, σημειώνοντας - όχι τη σπουδαιότερη αλλά σίγουρα
- την πιο απίστευτη νίκη του σε ντέρμπι αιωνίων της τελευταίας
20ετίας.
Ετσι, οι Πράσινοι προκρίθηκαν στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου
Ελλάδας φλερτάροντας με την κατάκτηση του 16ου τροπαίου στην
ιστορία τους στον θεσμό!
Ολα αυτά στο άδειο από οπαδούς ΟΑΚΑ, που έμοιαζε με
Παράδεισο για τους Ερυθρολεύκους, οι οποίοι αγωνίζονταν μεν
χωρίς τους τραυματίες Τρεμέλ Ντάρντεν και Ιωάννη Παπαπέτρου
(μετά τη χθεσινή βραδιά χάνουν και τον Γιώργο Πρίντεζη, που θα
υποβληθεί σε αρθροσκόπηση στην ποδοκνημική), δικαιολογημένα
ωστόσο είχαν στεφθεί από όλους το ακλόνητο φαβορί.
Με αναλλοίωτο τον περυσινό κορμό παικτών, τον ίδιο προπονητή
και ενίσχυση στην περιφερειακή γραμμή (Λαφαγέτ) και τη «front
line» (Χάντερ), ο Ολυμπιακός θεωρητικά υπερτερούσε. Στην πράξη,
όμως, το φάντασμα του ΟΑΚΑ αποσυντόνισε τους Πειραιώτες, το
πρέπει τούς στραγγάλισε και παρότι οι συνθήκες ήταν ιδανικές για
το διπλό, η βραδιά εξελίχθηκε σε εφιάλτη.

Ο Παπασταθόπουλος παλεύει με την πολυάριθμη άμυνα των Βορειοϊρλανδών. Το αγωνιστικό
πρόσωπο της Εθνικής προβληματίζει περισσότερο από τις ήττες
Για πρώτη φορά κατά την τελευταία δωδεκαετία η Εθνική Ελλάδας αρχίζει τις υποχρεώσεις της για
την προκριματική φάση μιας μεγάλης διοργάνωσης έχοντας συγκομιδή μόλις ενός βαθμού έπειτα από
τρεις αγωνιστικές. Ωστόσο το πλέον ανησυχητικό είναι ότι η εικόνα που επί του παρόντος παρουσιάζει
η ομάδα του ιταλού κόουτς Κλάουντιο Ρανιέρι δεν πείθει ότι μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο
προκειμένου να πετύχει την ολική επαναφορά.
Η Εθνική Ποδοσφαίρου, όσο απίθανο κι αν ακούγεται - δεδομένων των αντιπάλων της που κάθε άλλο
παρά μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου αποτελούν, αλλά και του νέου συστήματος που δίνει
το εισιτήριο στις δύο πρώτες χώρες κάθε ομίλου, ενώ στέλνει την τρίτη στα μπαράζ -, κινδυνεύει να
υποστεί έναν εξευτελιστικό αποκλεισμό από την τελική φάση του Euro της Γαλλίας, κάτι που, εφόσον
συμβεί, θα έχει καταστροφικές συνέπειες για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Καταρχάς, σε αγωνιστικό επίπεδο η Ελλάδα θα υποστεί σημαντική βαθμολογική καθίζηση καθώς από
τη 14η θέση της παγκόσμιας κατάταξης όπου φιγουράρει σήμερα, εκτιμάται ότι θα πέσει κάτω από
την 30ή. Το γεγονός αυτό θα κάνει σαφώς πιο δύσκολη τη ζωή της Γαλανόλευκης που στις επόμενες
κληρώσεις, αρχής γενομένης από αυτή του επόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στη
Ρωσία, δεν θα συγκαταλέγεται μεταξύ των ισχυρών αλλά θα τίθεται αντιμέτωπη με ισχυρές εθνικές
ομάδες (π.χ. Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ιταλία, Αγγλία κ.λπ.), τις οποίες μέχρι
πρότινος απέφευγε.
Επίσης πλήγμα θα υποστεί και το πρεστίζ μιας ομάδας που την τελευταία δεκαετία δεν έλειψε ποτέ από
τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (2004, 2008, 2012), έδωσε το «παρών» σε δύο Παγκόσμια
Κύπελλα (2010, 2014), ενώ από
το 2006 μέχρι σήμερα βρίσκεται
μονίμως στο τοπ 20 του κόσμου.
Ακόμη και οι έλληνες διεθνείς
ποδοσφαιριστές θα πάψουν να
βρίσκονται στο προσκήνιο, αφού η
Ελλάδα είναι πιθανό να ξαναγίνει
ποδοσφαιρικά... Ελλαδίτσα.
Τεράστια όμως θα είναι και η
οικονομική ζημιά που θα υποστεί
η Ελληνική Ποδοσφαιρική
Ομοσπονδία και κατ’ επέκταση
το ελληνικό ποδόσφαιρο που
χρηματοδοτείται από την ΕΠΟ
(εθνικές ομάδες, ερασιτεχνικό
ποδόσφαιρο, ποδοσφαιρικές
ενώσεις κ.λπ.). Σύμφωνα με
εκτιμήσεις, η Ομοσπονδία
θα απολέσει προσδοκώμενα
έσοδα άνω των 7 εκατ. ευρώ σε
περίπτωση αποκλεισμού από το
Euro της Γαλλίας.

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με +13 (42-55 στο 27’) χάρη στο
τρίποντο του αρχηγού του Βασίλη Σπανούλη, αλλά από εκείνη τη
στιγμή έριξε μαύρη κουρτίνα! Με απίστευτα αδόκιμες πεντάδες
από τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς (πεντάρι τον 19χρονο Διαμαντάκο,
τεσσάρι τον Γιάνκοβιτς, τριάρι τον Λετονό Μπλουμς, δυάρι τον
μετρ του «κλεφτοπόλεμου» Παππά και πλέι μέικερ τον Μποχωρίδη),
οι Πράσινοι ανέτρεψαν διαφορά 7 πόντων (68-75) στο τελευταίο
δίλεπτο και έδωσαν στον Ολυμπιακό τη χαριστική βολή: ο Δημήτρης
Διαμαντίδης, ο παίκτης με τη μεγαλύτερη διαύγεια στις κρίσιμες
αποφάσεις στην Ευρώπη, πάσαρε την κατάλληλη στιγμή στον
Εστεμπάν Μπατίστα και ο Ουρουγουανός τράνταξε (στο 0,4’’) με
το νικητήριο κάρφωμα το καλάθι του Ολυμπιακού, που δεν έκανε
φάουλ για να σταματήσει το παιχνίδι και να αγκαλιάσει τη νίκη, μιας
και οι Πράσινοι δεν είχαν καν φτάσει στις βολές.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανακοίνωσή της την
Δευτέρα ενημέρωσε ότι κατέθεσε στην ΕΟΚ
αίτημα κατακύρωσης υπέρ της του αγώνα με τον
Παναθηναϊκό που έγινε την περασμένη Πέμπτη στο
ΟΑΚΑ για το Κύπελλο Ελλάδος, για το γεγονός ότι ο
Δημήτρης Γιαννακόπουλος αγνόησε τις αποφάσεις
του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου του
ΕΣΑΚΕ και βρέθηκε στις εξέδρες του γηπέδου.

PLOUTOS ENTERPRISES LTD
Carpets & Interiors

Αν μη τι άλλο, έπειτα από μία
δεκαετία, η Εθνική Ποδοσφαίρου
βρίσκεται αντιμέτωπη με σενάρια
αγωνιστικού και οικονομικού
τρόμου...
Πηγή: TA NEA

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

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

9 Γνώμη

ΣΧΟΛΙΟ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΚΡΗ-ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΟ
ΤΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ

Ξέρω ότι όλοι οι Έλληνες που ζούμε στο εξωτερικό έχουμε την
πατρίδα μας βαθειά μέσα στα στήθεια και ένας κόμπος στέκεται
στο λαιμό μας και δεν φεύγει αντικρύζοντας την σημερινή κρίση
που περνάει.
Είχα φέτος αρκετό χρόνο, να μιλήσω με άτομα απ’ όλα τα
κοινωνικά στρώματα, με πολιτικούς, με βιοπαλαιστές, με άτομα
καλά αποκαταστημένα αλλά και με πολλούς άνεργους οι οποίοι
δεν βλέπουν καλυτέρευση και καθημερινά η ζωή τους γίνεται
περισσότερο δύσκολη. Ένας μου είπε «γυρίσαμε στην εποχή του
1950, όσοι έχουν κτήματα στα χωριά τους γυρίσανε και προσπαθούν
να δημιουργήσουν κάτι για να επιζήσουν. Άλλοι μεταναστεύουν.»
Έχει γεμίσει η Ελλάδα, από κοινωνικά πρατήρια τροφίμων, και
σισίτια. Σισίτια σε σχολεία στο Κέντρον της Αθήνας σε περιοχές
όπου φοιτούν µεγάλα ποσοστά παιδιών από αδύναμα οικονοµικά
στρώµατα. Σισίτια σε επιχειρήσεις η οικονομική κρίση χτύπησε
και τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα.
Όσοι δουλεύουν οι εργοδότες τους βρήκαν την ευκαρία της κρίσης
να τους εκμεταλεύονται σε αφάνταστο βαθμό. Δεν τους πληρώνουν
υπερωρίες, και επί πλέον τους κακομεταχειρίζονται. Συγγενικό μου
πρόσωπο που εργάζεται σε γνωστή μεγάλη εταιρεία Ηλεκτρονικών
μου ανέφερε το εξής περιστατικό: «Ανέφερα στον προϊστάμενό
μου, ότι με πονούσε ο γοφός μου και θα κινούμαι σήμερα με λίγη
δυσκολία, μου απάντησε στα αρ....δια μου.»
Τα δάνεια που με μεγάλη ευκολία οι τράπεζες πίστωναν το πλήθος
του κόσμου και οι πιστωτικές κάρτες, δημιούργησαν το μεγάλο
χάος. Όσοι ήταν τίμιοι, αν είχαν λίγες οικονομίες εξατμίστηκαν
στις δόσεις, άλλοι αυτοκτόνησαν και άλλοι που έμειναν άνεργοι
και δεν έχουν τίποτα να τους πάρουν δεν πολυσκοτίζονται, αλλά
κακά τα ψέματα.
Έχουμε πολλά στραβά και κουσούρια οι Έλληνες δεν λέω, αλλά
ευτυχώς που η πατρίδα μας έχει τον Ήλιο, το φως, τη θάλασσα, τη
φιλοξενία, τα πανηγύρια, τη μουσική, το χορό και την καλή παρέα.
Έτσι λίγο πολύ η ζωή συνεχίζεται και κάπως ξεχνιούνται όλα τ’
άλλα.
Παίρνουμε κουράγιο με λίγο ποτό, με τα αστεία και τις καλές
παρέες, ο ένας δίνει κουράγιο στον άλλον και η ζωή συνεχίζεται.
Αρκεί την άλλη μέρα να βγεί ο ήλιος να μαζευτεί η παρέα στο
καφενείο να λύσουμε όλα τα προβλήματα και μόλις φθάσει το
μεσημέρι, ένας ένας σηκώνεται για να πάει στο σπίτι του. Η
Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
Και άς τους Γερμανούς, να ζηλεύουν τον ήλιο, το φως, τη θάλασσα
και την ελληνική σαλάτα. Ένας γνωστός μου Γερμανός που
έρχεται με την γυναίκα του δυο φορές το καλοκαίρι στην Ελλάδα,
μου έλεγε τη δεύτερη φορά που ήρθε φέτος ότι στην Γερμανία ένα
διάστημα δεν είχαν καθόλου ντομάτες και μόλις έφθασε στη Ρόδο,
ρίχτηκε στην ελληνική σαλάτα.
Κώστας Καρατσίκης

AΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Date: Thu, 21 Aug 20114
Αγαπητοί αδελφοί και συμπατριώτες μας.

Επικοινωνούμε μαζί σας από την πατρίδα, την Ελλάδα μας και ειδικότερα
από την ευλογημένη Μεσσηνία μας.
Ο λόγος της επαφής μας μαζί σας είναι η προσπάθειά μας να γνωρίσουν
οι συμπατριώτες μας το έργο μας, το οποίο πραγματοποιείται στην
ενορία μας, της Αγίας Αικατερίνης Καλαμάτας. Να έλθουμε σε επαφή με
Καλαματιανούς που ζουν στο εξωτερικό και έχουν την καταγωγή τους από
την περιοχή της ενορίας μας, η οποία βρίσκεται στην μαρτυρική περιοχή
“Νισάκι” της πόλεως. Μαρτυρική, διότι κατά τους φοβερούς σεισμούς του
έτους 1986, εδώ δίπλα από τον παλαιό Ναό της Αγίας Αικατερίνης, έπεσε
μία πολυκατοικία, με επτά (7) θύματα ενορίτες μας. Ακριβώς στο σημείο
αυτό δίπλα από την πολυκατοικία που έπεσε από τον σεισμό, χτίζεται ο νέος
Ναός της Αγίας μας.
Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε, αν γίνεται να φιλοξενήσετε στο επόμενο
τεύχος ή σε όποιο εσείς νομίζεται, του έγκριτου δελτίου σας ένα άρθρο
σχετικά με την ενορία μας και το έργο που γίνεται για την ανοικοδόμηση
του νέου Ναού μας. Θα ήταν ευχής έργον αυτό, ώστε να γνωρίσουν οι
ομογενείς μας και μάλιστα κάποιοι που μπορεί να έλκουν την καταγωγή
από την πόλη μας και την ενορία μας και θελήσουν να έλθουν αρωγοί στην
προσπάθειά μας.
Ζητούμε συγνώμη για το θάρρος αυτό, να σας απασχολήσουμε κατ’ αυτόν
τον τρόπο και θα περιμένουμε την όποια απάντησή σας.
Σας μεταφέρουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας προς την Αγία Αικατερίνη
για υγεία και προκοπή, ώστε να δοξάζεται το όνομα του Θεού και της
Ελλάδας μας στην οικουμένη.
Μπορείτε να ενημερωθείτε και ηλεκτρονικά για την ενορία μας στον
δικτυακό τόπο : http://www.agiaaikaterinikalamata.gr/home/
Μετά πολλών ευχών και τιμής
Δια το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
Ο Εφημέριος και Πρόεδρος αυτού
Αρχιμανδρίτης Ευθύμιος Θεοδωρόπουλος

Ανέκδοτα
Ο τύπος είδε ένα πίνακα
ζωγραφικής σε μια έκθεση
Ο τύπος είδε ένα πίνακα
ζωγραφικής σε μια έκθεση, που
απεικόνιζε τη
γυναίκα του, να ποζάρει γυμνή.
- Ποζάρησες στο ζωγράφο; τη
ρώτησε επιτακτικά.
- Μη λες βλακείες, απάντησε
εκείνη. Ασφαλώς και δεν
ποζάρησα. Με
ζωγράφισε από μνήμης.
Ο τύπος έχει έναν παπαγάλο

την κουζίνα και
φωνάζει το γκαρσόνι. “Έχω
παραγγείλει εδώ και ώρα, τι
γίνεται το
φαγητό;”, ρωτάει. “Θα έρθει
σύντομα, κύριε”, του απαντά το
γκαρσόνι. “Και δεν μου λες,
τι είναι αυτός ο θόρυβος στην
κουζίνα;”,
ξαναρωτάει ο πελάτης. Και το
γκαρσόνι με κάποια συστολή:
“Ξέρετε, αγριογούρουνο
έχουμε, αλλά δεν είναι άγριο και
προσπαθούμε τώρα
να το αγριέψουμε”!
***

Ο τύπος έχει έναν παπαγάλο και
τον αφήνει να... βλέπει. Έτσι, ο
παπαγάλος έχει γίνει εξπέρ περί
τα σεξουαλικά. Μια μέρα,
όμως, παντρεύεται ο τύπος,
οπότε του το λέει του
παπαγάλου καθαρά:
“Τέρμα. Από δω και μπρος δεν
θα ξαναμπείς ποτέ στο
δωμάτιό μου, αλλιώς θα σε
καθαρίσω...”. Έτσι και γίνεται.
Πρώτη νύχτα
του γάμου, λοιπόν, ο παπαγάλος
κάθεται απ έξω και
ακούει. Μέσα, το ζεύγος
φτιάχνει τη βαλίτσα του. Δεν
κλείνει, όμως.
“Αγάπη μου”, λέει η σύζυγος,
“λέω να κάτσω από πάνω...”.
“Κάτσε, αγάπη μου”, λέει ο
σύζυγος. Κάθεται, αλλά η
βαλίτσα δεν κλείνει.
“Λέω να κάτσω εγώ από πάνω”,
λέει ο σύζυγος, που
είναι... πιο βαρύς. Κάθεται κι
αυτός, αλλά πάλι δεν κλείνει η
βαλίτσα.
Τι να κάνουν, λοιπόν, την
κοιτάζουν από δω, την κοιτάζουν
από κει, και στο τέλος λέει η
σύζυγος: “Αγάπη μου, νομίζω
ότι θα είναι
καλύτερα, αν κάτσουμε και οι
δύο από πάνω...”. Με το
που το λέει αυτό, λοιπόν,
μπαίνει με... χίλια ο παπαγάλος
στο δωμάτιο
και λέει: “Αφεντικό, αυτό θα το
δω... κι ας πεθάνω”!

Μπαίνει ένας βλάχος σε ένα
μαγαζί με φωτογραφικά είδη:
«Θέλου μια φουτουγραφική
μηχανή!», λέει στην πωλήτρια.
«Με φλας;» τον ρωτάει η
κοπέλα στο μαγαζί.
Απαντάει ο βλάχος: «Γιατί,
άμα σε φλιίσου θα μτι δώσεις
τζάμπα;»

Ο τύπος κάνει βόλτα στο δάσος

Ερώτηση στον ΟΗΕ...
Τον περασμένο μήνα
μια παγκόσμια έρευνα
πραγματοποιήθηκε από τον
ΟΗΕ.

Ο τύπος κάνει βόλτα στο δάσος.
Ξαφνικά, βλέπει μπροστά του
μια μεγάλη
ταμπέλα: “ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΩΛΟΜΠΑΡΑΣ”. Δεν δίνει
σημασία και συνεχίζει τη βόλτα
του. Λίγο πιο κάτω βλέπει και
πάλι μια
πιο μικρή ταμπέλα που γράφει
το ίδιο πράγμα. Κάθε
δέκα, δεκαπέντε μέτρα μια
πινακίδα έγραφε το ίδιο πράγμα,
αλλά ήταν και
μικρότερη. Ξαφνικά, φτάνει σε
μια μικροσκοπική.
Σκύβει να τη διαβάσει, αλλά,
φαπ, κάποιος του τον φορά από
πίσω. Η ταμπελίτσα έγραφε:
“ΕΜΕΙΣ ΣΑΣ ΕΙΧΑΜΕ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ”.
Ο τύπος μπαίνει
στο εστιατόριο
Ο τύπος μπαίνει στο εστιατόριο
που φημίζεται για το σέρβις του
στους
πελάτες και παραγγέλνει
αγριογούρουνο. Περιμένει να
έρθει το αγριογούρουνο,
περιμένει, ξαναπεριμένει,
τίποτα. Λίγο αργότερα
ακούει φοβερούς θορύβους από

***
Πώς λένε οι βλάχοι το σαμπουάν
Wash and Go?
Πλιιις και τσακίς..
Οι καλύτερες δίαιτες για
να χάσετε κιλά
Αν αναρωτιέστε ποιες είναι οι
καλύτερες δίαιτες για να χάσετε
κιλά αλλά δεν το έχετε πάρει
και πολύ στα σοβαρά, διαβάστε
το παρακάτω αστείο για τις
δίαιτες…
Γιατί η δίαιτα πάνω από όλα
θέλει χιούμορ!
• Η δίαιτα του ανανά
Τρώτε τα πάντα εκτός από
ανανά
• Ελληνική δίαιτα
Η Ελληνική δίαιτα έχει καφέ
το πρωί, ένα σαντουιτς με τόνο
και μαρούλι το μεσημέρι και
το βράδυ, δείπνο με φίλους
στην ταβέρνα «Τα καλύτερα
κοψίδια».
• Η δίαιτα της πάπιας
Τρώτε τα πάντα και μετά κάνετε
την πάπια.

Η μόνη ερώτηση που
υποβλήθηκε ήταν:
«Παρακαλώ να εκφέρετε την
τίμια και ειλικρινή γνώμη σας
για τη λύση στο πρόβλημα
της έλλειψης τροφίμων στον
υπόλοιπο κόσμο».
Η έρευνα απέτυχε για τους
παρακάτω λόγους:
Στην Αφρική δεν ήξεραν τι
σημαίνει τρόφιμα
Στην Ανατολική Ευρώπη δεν
ήξεραν τι σημαίνει τίμια.
Στην Αγγλία δεν ήξεραν τι
σημαίνει ειλικρινή.
Στην Δυτική Ευρώπη δεν ήξεραν
τι σημαίνει έλλειψη.
Στην Σκανδιναβία δεν ήξεραν τι
σημαίνει πρόβλημα.
Στην Κίνα δεν ήξεραν τι
σημαίνει γνώμη.
Στη Μέση Ανατολή δεν ήξεραν
τι σημαίνει λύση.
Στη Νότια Αμερική δεν ήξεραν
τι σημαίνει παρακαλώ.
Στις δε ΗΠΑ δεν ήξεραν τι
σημαίνει υπόλοιπος κόσμος!
Σχολικος ερωτας!

- Μπαμπά, εσύ είχες ερωτευθεί
ποτέ καμιά δασκάλα στο
σχολείο;
- Τι μου θύμησες τώρα γιέ μου!
Φυσικά!
- Και τι έγινε; Τίποτα..... Το
έμαθε η μάνα σου και σου
αλλάξαμε σχολείο...!!
Ο μικρός Γιαννάκης
Ο μικρός Γιαννάκης δεν έπαιρνε
καλούς βαθμούς στο σχολείο
. Μια μέρα μπήκε στην τάξη ,
χτύπησε κάνα - δυο φορές τη
δασκάλα στην πλάτη και με
προστατευτικό ύφος είπε :
- Δε θέλω να σας τρομάξω ,
αλλά ο μπαμπάς μου είπε ότι ,
αν δεν πάρω και σήμερα καλό
βαθμό , κάποιος θα φάει ένα
βρωμόξυλο .
Η Mercedes
Πάνε ο Κωστίκας και ο Γιωρίκας
στην Γερμανία και αγοράζουν
την πια καινούργια Mercedes.
Στο γυρισμό, όταν ήταν καλός
ο καιρός ο Κωστίκας πήγαινε
με 100χλμ. την ώρα, ενώ
όταν ο καιρός είχε βροχές και
καταιγίδες πήγαινε με 250χλμ.
την ώρα. Οπότε, όταν έφτασαν
στην Ελλάδα, δεν κρατήθηκε ο
Γιωρίκας και τον ρωτάει:
- “Βρε Κωστίκα, γιατί όταν ο
καιρός ήταν καλός πήγαινες
σιγά, ενώ όταν έβρεχε πήγαινες
του σκοτωμού;”
Και του απαντάει ο Κωστίκας:
- “Μα καλά Πόντιος είσαι; Δεν
μας είπε ο πωλητής ότι αυτό το
αμάξι, πιάνει 250χλμ την ώρα
στο νερό;”
Η αρρώστια της Σουμέλας
Αρρώστησε η Σουμέλα και την
πάει ο Γιωρίκας στον γιατρό.
Στο δρόμο συναντάει τον φίλο
του τον Κωστίκα και ακολουθεί
ο εξής διάλογο:
- “Που πας νέπε Γιωρίκα;”
- “Πάω την Σουμέλα στον
γιατρό.”
- “Γιατί τι έχει;”
- “Είναι άρρωστη.”
- “Αντε νέπε σέφτελε τίποτα δεν
έχει. Γ...ι θέλει.”
- “Τι λες νέπε Κωστίκα;”
- “Ναι, άκουσε με που σου λέω.”
Επιστρέφουν στο σπίτι και
αρχίζουν εντατικά την θεραπεία
σύμφωνα με όσα του υπέδειξε
ο Κωστίκας. Μετά λίγο καιρό
η Σουμέλα ήταν περδίκι.
Ο Γιωρίκας βλέποντας το
αποτέλεσμα λέει:
- “Κοίτα ρε ο μαλάκας τι
θαυμάσιο φάρμακο που έχω
και άφησα τον πατέρα μου και
πέθανε τζάμπα και βερεσέ...”
Η Ασπιρίνη και ο Πόντιος
Ο Πόντιος στον φαρμακοποιό:
- Μια ασπιρίνη παρακαλώ!
Φαρμακοποιός: Θα την πάρετε
στο κουτάκι;
Πόντιος: Όχι τσουλώντας!

10 Γνώμη
(Συνέχεια από σελίδα 1)
Παρτσάφα στο τραπέζι των
επισήμων παρακάθησαν οί:
H κα Έφφη Κερασιώτη,
Πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας Βανκούβερ, η
Αντιπρόεδρος της Φιλοπτώχου
Αδελφότητας του Δυτικού
Καναδά κα Ελένη Τσεμπερλή,
ο Υπουργός Τεχνολογίας,
Κοινοτομίας και Υπηρεσιών
του Πολίτου κ. Andrew Wilkinson, MLA Vancouver-Quilchena, o κ. John Duncan Yπουργός Επικράτειας και επικεφαλής
της Κυβέρνησης (Whip) MP Vancouver Island, η κα Τασούλα
Mπέργκεν επίτιμος Πρόξενος της Δημοκρατίας Κύπρου, ο κ. Ηλίας

Κρεμμύδας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Βανκούβερ, ο
σεβασμιώτατος Σωτήριος της Αρχιεπισκοπής Τορόντο Καναδά, ο
Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Παρτσάφας και η Πρεσβυτέρα
Ειρήνη Παρτσάφα.

Τελετάρχης της βραδιάς ήταν ο κ. Πήτερ Κλέτας πρώην Πρόεδρος
της Ελληνικής Κοινότητας Βανκούβερ (2005-2012)
Κύροι ομιλιτές ήταν: O κ. Πήτερ Κλέτας, η κα Έφφη Κερασιώτη,
ο Δρ. Κωνσταντίνος Μοσχονάς , ο οποίος υπηρέτησε ως παιδί
του Ιερού με τον π. Δημήτριο Παρτσάφα, o κ. Βασίλης Πανταζής,
ως αντιπρόσωπος της εκκλησιαστικής Χορωδίας,η κα Διονυσία
Γιαννακοπούλου πρώην Πρόεδρος της Φιλοπτώχου Αγίου Γεωργίου
και πρώην αντιπρόεδρος της Φιλοπτώχου Μητροπόλεως του Δυτικού
Καναδά, η κα Ρούλα Λιάσκα πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας Βανκούβερ (1996), ο Yπουργός κ. Andrew Wilkinson,
ο Υπουργός John Duncan, o κ. Ηλίας Κρεμμύδας Γενικός Πρόξενος
της Ελλάδας στο Βανκούβερ, ο σεβασμιώτατος κ. Σωτήριος και ο
Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Παρτσάφας.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟ π. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΡΤΣΑΦΑ
Λίγα για τον
πατήρ Παρτσάφα.
Ο Δημήτριος Παρτσάφας, ήταν το μεσαίο
παιδί του Σωκράτη και Μαρίας Παρτσάφα
και γεννήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 1940
στο Κοκκάρι, Σάμου. Κατά την παιδική
του ηλικία, ο Δημήτριος μεγάλωσε στο
νησί της Σάμου, που έχει μια πλούσια
ιστορία που χρονολογείται από την
αρχαιότητα, όπου αναπτύχθηκε το
Πυθαγόρειο θεώρημα. Από τους αρχαίους
χρόνους η Σάμος ήταν γνωστό ότι είναι
ένα πολύ εύφορο νησί πλούσιο με άφθονα
αμπέλια και χωράφια, και κάθε χρόνου,
οι γονείς του σεβάσμιου π. Δημήτριος
καλλιεργούσαν το οικογενειακό τους
αγρόκτημα. Το 1954, ο Δημήτριος σε
ηλικία των 14 χρόνων άφησε την Σάμο
μαζί με τη μητέρα του και τα δύο αδέλφια
του (τον μεγαλύτερο αδελφό και αδελφή
του) για να ανταμώσουν τον σύζυγο και
πατέρα, Σωκράτη , στο Μόντρεαλ. Ο
πατέτρας του ο Σωκράτης ήταν ήδη εκεί
για 3 χρόνια. Έφηβος στο Μόντρεαλ, ο
Δημήτριος παρακολούθησε την Μέση
Εκπαίδευση τη νύχτα στο Ross ιδιωτικό
σχολείο ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας
βοήθησε την οικογένεια και εργάστηκε
στο εστιατόριο ενός φίλου.
Στο Μόντρεαλ γνώρισε τη δημιουργία
μιας μεγάλης Ελληνικής Παροικίας
γεμάτη ζωντάνια, και ως ένας νεαρός
άνδρας ο Δημήτριος υπηρέτησε ως ένα
παιδί του Ιερού στην Sherbrooke που
πήγαινε
στην Ελληνική Ορθόδοξη
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην
οδό Coté. Μετά την ολοκλήρωση του
γυμνασίου, και τώρα στην ηλικία των
20 χρόνων, ο Δημήτριος αποφάσισε
με την θέλησή του να υπηρετήσει την
εκκλησία μας και πήρε την απόφαση να
μπει στον κλήρο. Με την βοήθεια και
καθοδήγηση του Μητροπολίτη Athanagoras της Αγγλίας, επέστρεψε πίσω στην
Ελλάδα και σπούδαασε Θεολογία στο
Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, όπου
και αποφοίτησε με πτυχίο στην Θεολογία
το 1967. Λίγο μετά την ολοκλήρωση
των σπουδών του Πανεπιστημίου,
συνάντησε τη σύζυγό του, ειρήνη επίσης
από τη Σάμο και παντρεύτηκαν στις 26
Δεκεμβρίου 1968. Την άνοιξη του 1969,
το νιόπαντρο ζευγάρι μεταφέρθηκε πίσω
στο Μόντρεαλ. Μετά την επιστροφή του
στον Καναδά, ο Επίσκοπος Θεοδώσιος
χειροτόνησε τον Δημήτριο στις 6 Ιουλίου
1969 ως διάκονο στην ενορία του, στον
Άγιο Γεώργιο και την επόμενη μέρα, στις
7 Ιουλίου 1969, μπροστά σε ολόκληρο
το εκκλησίασμα χειροτονήθηκε ως
ιερέας. Το 1974 ήρθε στο Βανκούβερ ως
ιερέας στον Ι.Ν. του Aγίου Γεωργίου και
υπηρετεί την Ελληνική Κοινότητα του
Βανκούβερ 40 ολόκληρα χρόνια.

Κώστας Καρατσίκης

Ο Δρ. Μοσχονάς, ήταν παιδί του Ιερού
βοηθούσε τον π. Δημ. Παρτσάφα

Άνω: O Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Σωτήριος με τον
Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο
Βανκούβερ κ. Ηλία Κρεμμύδα.
Αριστερά: O Βασίλης Πανταζής

μίλησε για τον Πρωτοπρεσβύτερο π.
Δημ. Παρτσάφα ως αντπρόσωπος της
εκκλησιαστικής χορωδίας και του αφιέρωσε
και ποίημα που έγραψε ο ίδιος.

(Συνέχεια στη σελίδα 10)

ισΟ τελετάρχης της βραδιάς
Πήτερ Κλέτας, πρώην Πρόεδρος
της Ελλην. Κοινότητας

11 Γνώμη

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ
πατήρ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΤΣΑΦΑΣ
Since 1974, thousands
of volunteers have had
the
opportunity and privilege to work wth Father
Demetrios through their
service on the Board of
Trustees, Philoptochos,

Sunday School, Greek
Schools and countles
other committees and
organizatios.
During the past 4
decades, Father Dem-

etrios has worked with
32 different Boards of
Trustees with a common goal the betterment
& growth of our church
and community.

ΦΘΗΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

To ταξιδιωτικό γραφείο Omega Travel

Αφοσιωμένοι στο καθήκον με συνέπεια και σεβασμό
στην υπηρεσία τής παροικίας μας για 40 συνεχή χρόνια!
Με ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ η Διεύθυνση και το προσωπικό εύχεται σ’ όλη την ομογένεια
ΚΑΛΟ ΦΘΙΝOΠΩΡΟ

12 Γνώμη

Οι 12 Αόρατοι μοναχοί του Αγίου Όρους-Θρύλος ή πραγματικότητα;
Η παράδοση χάνεται στα
βάθη των αιώνων. Παρ’ όλα
αυτά, διατηρείται αμείωτα
ζωντανή: δώδεκα αόρατοι
καλόγεροι κατοικούν σιην
κορυφή του Άθω, μερικές
φορές εμφανίζονται για
λίγο και χάνονται ξανά στην
«ανυπαρξία» τους. Δώδεκα
παράξενοι άγιοι, που προκαλούν
τη σκέψη και τη φαντασία
μας. Πόσο μυθικοί και πόσο
πραγματικοί άραγε είναι;
Στο Άγιον Όρος υπάρχει μια
παλαιά και άγραφη παράδοση
που λέει ότι κοντά στην κορφή
του Αθωνα χειμώνα-καλοκαίρι
ζουν, τρεφόμενοι από την ευχή,
δώδεκα μοναχοί αόραται. Όταν
ένας απ’ αυτούς κοιμηθεί,
άλλος τον αντικαθιστά. Και
η δωδεκάδα μένει πάντοτε...
ακεραία, χωρίς να της λείπει
κανείς.
Λέγεται ότι κάποιοι τους είδαν
και αμέσως τους έχασαν.
Κάποιοι άλλοι τους είδαν
και χάθηκαν μαζί τους. Ένας
νέος υποτακτικός είδε έναν
απ’ αυτούς. Διηγήθηκε στον
γέροντά του το γεγονός και ο
γέροντας του είπε «έπρεπε να
τον ακολουθήσεις».
Μαρτυρία επίσημη δεν υπάρχει
για τους περιβόητους -κατά
τα άλλα- δώδεκα αόρατους
μοναχούς του Αγίου Όρους. Στο
εύλογο και λογικό ερώτημα:
θρύλος ή πραγματικότητα; δεν
υπάρχει «λογική» απάντηση.
Η μόνη απάντηση έρχεται από
τον π. Βασίλειο: «Το γεγονός
είναι ότι η πραγματικότης στο
Όρος είναι Θρύλος». Δεν είναι
άλλωστε λίγοι οι επισκέπτες του
Άθω που, ενώ ξεκίνησαν για
βόλτα αναψυχής ή διερευνητική
εκδρομή στο βουνό αυτό της
Χαλκιδικής, στο τέλος έφτασαν
να αναρωτιούνται αν ήταν
πραγματικότητα όλο εκείνο που
έζησαν κατά την παραμονή τους
στο Άγιο Όρος.
Σε τέτοιον τόπο λοιπόν, που
γεννά αισθήσεις και εμπειρίες
απρόσμενες, ακόμη και στους
πιο «υλιστές» επισκέπτες του,
τίποτε δεν θα μπορούσε να
είναι πραγματικά α-φύσικο,
πολλά όμως μπορούν να είναι
«ονειρικά φυσικά».
ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΒΑΘΗ ΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ...
Είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι
αδύνατο, να ξετυλίξει κάποιος
το νήμα αυτής της αγιορείτικης
παράδοσης και να βρει την
αρχή του. Πριν από λίγο καιρό,
παρέα πολύ καλών φίλων μου
επισκέφτηκε διάφορες μονές
του Αγίου Όρους, όπου, μεταξύ
πολλών άλλων ερωτημάτων,
έθεταν στους μοναχούς -αλλά
και σε τακτικούς χρόνιους
επισκέπτες- το ερώτημα, τι
γνωρίζουν για τους δώδεκα
αόρατους.
Δεν ήταν λίγοι αυτοί, λαϊκοί
και μοναχοί, που γέλασαν
ή και σάρκασαν με την
ερώτηση. «Μα είναι δυνατόν
να ασχολείστε με τέτοια
πράγματα;», «Μα πιστεύετε
ακόμη σε τέτοια παραμύθια;»,
ήταν κάποιες από τις απαντήσεις
που έλαβαν. Αυτό όμως που

κυρίως εισέπραξαν από την
πλειονότητα όσων ρώτησαν,
ήταν καταρχήν η κρυψίνοια και
η επιφυλακτικότητα. Κανείς δεν
είχε διάθεση να μιλήσει, όσοι
γνώριζαν κάτι δεν μπορούσαν να
το πουν, επειδή «τους το είχαν
μυστικά εμπιστευτεί», όπως
έλεγαν.
Τα μόνα «στοιχεία» που
συνέλεξαν ήταν ότι η «ομάδα»
των δώδεκα αόρατων αποτελεί
πραγματικότητα μακραίωνη,
η οποία παρέμενε απόλυτα
μυστική για πάρα πολλές
δεκαετίες. Πριν από μερικά
χρόνια όμως (κανένας δεν
ξέρει πόσα χρόνια), η ύπαρξη
αυτών διέρρευσε από τον
πνευματικό πατέρα ενός από
αυτούς τους δώδεκα, ο οποίος
καλοπροαίρετα μίλησε κάπου
για την ύπαρξη τους.
Είναι αξιοσημείωτο ότι
κανένας δεν θέλησε να
αναφέρει το όνομα του εν λόγω
πνευματικού, ενώ όλοι όσοι
είπαν τα παραπάνω, γνώριζαν
το όνομα του. Τόνιζαν μάλιστα
ότι από τότε που διέρρευσε
αυτή η πληροφορία, πολλά
έχουν λεχθεί, αλλά στην
πραγματικότητα δεν υπάρχει
καμία άλλη αξιόπιστη μαρτυρία
από πρώτο χέρι.
Κατά γενική πεποίθηση, οι
δώδεκα ζούνε κυρίως στην
κορυφή του Άθω, πολλές φορές
όμως μπορεί κάποιος να τους δει
(αν έχει αντίστοιχο χάρισμα), σε
οποιοδήποτε μέρος του Αγίου
Όρους. Έχουν ξεπεράσει τις
ανάγκες της φύσης, γι’ αυτό
δεν χρειάζονται τροφή, αλλά
τρέφονται επαρκώς με την ευχή
του Ιησού (πρόκειται για το
γνωστό Κύριε Ιησού Χριστέ,
ελέησόν με).
Είναι εύλογο βέβαια αυτή η
αναφορά να γεννά υποψίες
και δυσπιστίες, αφού έρχεται
σε κατακόρυφη αντίθεση
με την ανθρώπινη λογική
μας. Πρόκειται ίσως για
την πραγματικά δυσεύρετη
στην εποχή μας εμπειρία των
«χωμάτινων» ανθρώπων,
ανθρώπων σαν εμάς, να ζουν
μέσα στην άχρονη και άκτιστη
αλήθεια του Αγίου Πνεύματος.
Πρόκειται για βίωμα που δεν
μπορεί να μεταδοθεί με λόγια,
ούτε φυσικά να αποδειχθεί με
μαθηματική -ή οποια- δήποτε
άλλη- λογική.
Πολλοί επισκέπτες του Αθω,
αλλά και πολλοί καλόγεροι
αναφέρουν ότι σε περιπλανήσεις
τους στο βουνό ή κατά τη
διάρκεια της μοναχικής
προσευχής τους, είχαν την
έντονη, διαρκή και βέβαιη
αίσθηση της παρουσίας κάποιου
κοντά τους, ενώ δεν φαινόταν
κανείς.
Ξαφνικά εμφανίστηκε κάποιος
«από το πουθενά», άλλοι
αναφέρουν ότι τούς μίλησε και
άλλοι ότι ήταν αμίλητος, κι ότι
όπως ξαφνικά εμφανίστηκε, το
ίδιο απρόσμενα εξαφανίστηκε.
Πρωτάκουσα γι’ αυτούς πριν
από λίγα χρόνια από έναν
φίλο μου που ονομάζεται
Τρύφωνας – όνομα όχι
ιδιαίτερα συνηθισμένο, το
αναφέρω επειδή έχει κάποια

σημασία στην εμπειρία που μου
μετέφερε.
Είχε επισκεφτεί τότε για πρώτη
φορά το Αγιο Όρος (κατά τα
επόμενα χρόνια έγινε τακτικός
επισκέπτης του) με διάθεση
καλοπροαίρετη, αλλά ιδιαίτερα
δύσπιστη, θεωρώντας τον
εαυτό του «άθεο σκεπτικιστή»,
όπως έλεγε. Φιλοξενήθηκε σε
κάποιο παραλιακό μοναστήρι,
συγκεκριμένα στη Μονή του
Οσίου Γρηγορίου.
Νωρίς το απόγευμα, την
πρώτη μέρα της άφιξης του,
βγήκε για να περπατήσει στη
μεγάλη παραλία. Απολάμβανε
τη γαλήνη του τοπίου, χωρίς
σκέψεις, όταν ξαφνικά βλέπει
κάποιον να τρέχει με απίστευτη
ταχύτητα, όπως μου είπε, προς
το μέρος του και να κουνά τα
χέρια του, σαν για να τραβήξει
την προσοχή του. Δεν υπήρχαν
άλλοι άνθρωποι εκείνη την ώρα
σ’ εκείνο το σημείο.
Πλησιάζοντας, ακούει να
του φωνάζει με λαχτάρα:
«Τρύφωνα... Τρύφωνα... είδα
τον Θεό, μίλησα μαζί Του!
Μεγάλη μέρα σήμερα...».
Όταν έφτασε κοντά του
σταμάτησε, τον κοίταξε στα
μάτια και με άπλετο χαμόγελο
τού είπε λαχανιασμένος απ’
το πολύ τρέξιμο: «Είμαι πολύ
χαρούμενος σήμερα, Τρύφωνα,
γι’ αυτό τρέχω...».
Ήταν μισόγυμνος κι έμοιαζε με
τρελό. Ξαφνιασμένος ο φίλος
μου και πριν καν προλάβει να
τον ρωτήσει, τουλάχιστον, πού
ήξερε το όνομα του, ο «τρελός
καλόγερος» εξαφανίστηκε. «Δεν
θα ξεχάσω ποτέ την ένταση των
ματιών του που έλαμπαν από
ευτυχία», μου είπε αργότερα ο
Τρύφωνας.
Όταν διηγήθηκε την εμπειρία
του στους καλόγερους
του μοναστηριού που τον
φιλοξενούσε, ομόφωνα όλοι
τού είπαν ότι πρόκειται σίγουρα
για έναν από τους δώδεκα
αόρατους... Από τότε μέχρι
σήμερα δεν είδε ξανά κανέναν
στα πολυάριθμα ταξίδια του σε
διάφορες περιοχές του Αθω.
ΔΩΔΕΚΑ ΑΟΡΑΤΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Πολύ συχνά, οι μυστηριώδεις
αυτοί «αόρατοι» ή
«ανύπαρκτοι» (με την έννοια
του ακραία ταπεινού) καλόγεροι
χαρακτηρίζονται ως «φύλακες».
Ο χαρακτηρισμός αυτός
μάλιστα, παίρνει πολλές φορές
σπουδαιότητα μεγαλύτερη από
την ιδιότητα τους ως «αόρατοι».
Τι είναι αλήθεια αυτό που
φυλάνε; Πάλι δεν θα βρούμε
μία και μόνη απάντηση στο
ερώτημα, αλλά διάφορες,
όχι κατ’ ανάγκη ετερόκλητες
μεταξύ τους, απαντήσεις. Ο π.
Βασίλειος ο Ιβηρίτης αναφέρει
ότι «φυλάνε», «κρατούν» τη
ζωή την ίδια στο Αγιο Όρος και
αποτελούν ευλογία για όλον τον
κόσμο.
Κάποιοι άλλοι τούς
χαρακτηρίζουν ως φύλακες
της ΟρΘοδοξίας και του
Ελληνισμού. Υπάρχει μάλιστα
διαδεδομένη -μεταξύ αυτών που
πιστεύουν στην ύπαρξη τους- η

άποψη ότι συγκεντρώνονται και
οι δώδεκα σε κάποιο μέρος της
κορυφής του Αθω (κάθε φορά σε
διαφορετικό σημείο, αλλά πάντα
στην κορυφή), όποτε προκύπτει
στην κοινωνία κάποιο εθνικό ή
πίστεως θέμα-πρόβλημα.
Πώς γίνεται η συνεννόηση
μεταξύ τους για τον τόπο
και χρόνο της συνάντησης;
Όπως ίσως ήδη καταλάβατε,
αυτή γίνεται με κάποιον
τρόπο που εμείς μπορούμε
να αντιληφθούμε ως
«τηλεπαθητικό». Δώδεκα
άνθρωποι που κατάφεραν
να ξεπεράσουν τη φύση σε
κάθε απαίτηση της και να
πνευματοποιηθούν κατ’ ουσίαν,
δεν είναι δυνατό παρά να
επικοινωνούν μεταξύ τους
επαρκώς, πνευματικά και μόνο.
Υπάρχει έντονη μεταξύ των
μοναχών η πίστη ότι οι δώδεκα
αόρατοι «συγκάτοικοι» τους
προσπαθούν να περιφρουρούν
από απειλές και να φυλάττουν
ιδιαίτερα αυτό που ονομάζουμε
«Ελληνισμό», ό,τι κι αν
σημαίνει στις συνειδήσεις μας.
Για το λόγο αυτόν μάλιστα
πιστεύεται ότι αποτελούν
τη φυσική συνέχεια του
αρχαιοελληνικού δωδεκάθεου,
επιπλέον και για το λόγο της
σύμπτωσης του αριθμού τους.
Παρενθετικά δεν μπορώ να
μην αναφέρω πως για άλλη μια
φορά γίνεται αξιοσημείωτο το
γεγονός ότι οι Αγιορείτες (και
συνεπώς η ορθόδοξη παράδοση
της οποίας είναι φορείς) δεν
απορρίπτουν το αρχαίο ελληνικό
πνεύμα, αλλά συνδέονται σε
φυσική συνέχεια μαζί του και ιο
αφομοιώνουν μετουσιώνοντας
το σε νέα πραγματικότητα.
ΑΕΙΚΙΝΗΤΗ ΣΤΑΣΗ;
Άνθρωποι που έγιναν εν
ζωή αύρες, άνθρωποι που
πραγματοποιούν την ύψιστη
δράση στην κατάσταση της
ησυχίας, άνθρωποι που δεν
προσεύχονται πια, αλλά έγιναν
οι ίδιοι προσευχή, άνθρωποι
που κατάφεραν τέτοια ύψη
ταπείνωσης, ώστε πέρασαν στην
ανυπαρξία πριν να πεθάνουν.
Και μέσα από την «ανυπαρξία»
τους μπορούν να παρέχουν
σε όσους τους γνωρίσουν,
όλα όσα δεν μπόρεσε κανένας
σημαντικός ή ασήμαντος
κοσμικός να τους παράσχει.
Σημαντικότερο απ’ όλα: η πνοή
της ελευθερίας. Δεν διδάσκουν
με λόγια κανένα δόγμα ή αρχή
πίστης, αλλά εμπνέουν με την
ύπαρξη τους και μεταδίδουν την
απίστευτη δύναμη τους απέναντι
σε κάθε δουλική αναγκαιότητα.
Η ευλογία τους διαχέεται σε
σημείο που να αποτελεί δύναμη

συνεκτική της κτίσεως. Η
ανωτερότητά τους απέναντι σε
κάθε ανάγκη και η γενναιότητα
της αγάπης τους που τίποτε
δεν αποζητά, παραμένουν για
μας καταστάσεις ύπαρξης
ανερμήνευτες. Λένε πως κάθε
σύναξη τους συνοδεύεται
μοιραία από λαμπρότατο φως
στο σημείο της συνάντησης.
Δεν αποκλείεται αυτοί οι ίδιοι
να είναι το φως, υπάρξεις
σωματικές, φωτεινές και
άσαρκες.
Παραμύθι; Υπερβολή; Ψέμα
υποκινούμενο από σκοταδιστές
για χειραγώγηση των αφελών;
Ίσως... Ίσως κι όχι... Αυτές
οι ερωτήσεις μοιάζουν με το
μεγάλο ερώτημα: «Υπάρχει
Θεός»; Πώς να απαντηθεί με ναι
ή όχι και πώς να αποδειχθεί η
όποια απάντηση;
Αξίζει νομίζω να σας πω αυτά
που μου ανέφερε ο Θανάσης,
φίλος αγιογράφος που
επισκέπτεται κατά καιρούς το
μοναστήρι της «Μικράς Αγίας
Άννας», για λόγους κυρίως
επαγγελματικούς.
Το μοναστήρι βρίσκεται σε
μεγάλο ύψος και η θέα που
μπορεί κάποιος να απολαύσει
από εκεί είναι, όπως λένε,
μοναδική. Πριν από έναν
περίπου μήνα ο Θανάσης
ξαναβρέθηκε εκεί και το βράδυ,
όπως συνήθιζε, βγήκε με το
φακό του για περίπατο. «Είχε
κρύο και υπέροχη διαφάνεια»,
μου είπε. Δεν είχε ύπνο και
αφέθηκε να περιπλανηθεί μέσα
στη νύχτα, ώσπου έφτασε στα
Κατουνάκια. Δεν ήταν άλλωστε
η πρώτη φορά που έκανε
ανάλογες νυχτερινές βόλτες στο
Αγιο Όρος.
Ξαφνικά άκουσε, πολύ κοντά
του, έντονο θόρυβο μέσα από
τα δέντρα και τους ψηλούς
θάμνους. Τρόμαξε, έστρεψε
το φακό του προς το μέρος
απ’ όπου ερχόταν ο θόρυβος
κι ενστικτωδώς έσκυψε για να
πιάσει κάποιο ξύλο ή πέτρα ή
οποιοδήποτε «όργανο άμυνας»
για τον κίνδυνο που τον
απειλούσε.
Προς στιγμή νόμισε ότι ήταν
κάποιο μεγάλο ζώο. Ακουσε
για δεύτερη φορά, πιο δυνατό
τον ήχο. Με το φακό του
σταθερά στραμμένο προς τα
εκεί και αρκετά τρομαγμένος,
είδε ξαφνικά μπροστά του μια
ψιλόλιγνη, φωτεινή σιλουέτα,
έναν άντρα γυμνό και πολύ
αδύνατο με γενειάδα που έφτανε
μέχρι τα γόνατά του.

(Συνέχεια στη σελίδα 14)
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Tου Κώστα Καρατσίκη
Στην καντίνα του φαληρακιού «ΤΟ ΚΥΜΑ» του Κώστα Γιαννακλή από το χωριό Καλυθιές Ρόδου,
πληροφορήθηκα ότι στα τέλη του Σεπτέμβρη θα πάντρευε την κόρη του ένας πατριώτης τους από τον
Καναδά ο οποίος θα έφερνε 60 καναδούς φίλους για το γάμο. ‘Εμαθα λοιπόν ότι είχε ζητήσει από το
χορευτικό συγκρότημα του χωριού «Τερψιχόρη», να χορέψουν μια βραδιά στην πλατεία του χωριού,
απ’ έξω από μια ταβέρνα συγγενούς του που είχε καλεσμένους τους καναδούς φίλους καλεσμένους που
ήρθαν για το γάμο της κόρης του.

Άνω: O κ. Μιχάλης Χατζηνικόλας με την σύζυγό του.

Άνω: To χορευτικό εργαστήρι “Τερψιχόρη” του χωριού Καλυθιές Ρόδου, χορεύουν για να διασκεδάσουν
τους καλεσμένους Καναδούς επισκέπτες που ήρθαν να παρευρεθούν στο γάμο της κόρης του κ. Μιχάλη
Χατζηνικόλα, που είναι τόσο αγαπητός στο χωριό τους.

Άνω: Με τον κ. Μ. Χατζηνικόλα, την σύζυγό του και στο βάθος
αριστερά ο κ. Κώστας Γιαννακάκης

Φίλοι τα παιδιά του χορευτικού μου ζήτησαν να πήγαινα και εγώ σαν Καναδός, να γνωρίσω τον
πατριώτη τους κ. Μιχάλη Χατζηνικόλα, γνωστό στο χωριό Καλυθιές Ρόδου με το όνομα «ΜΙΧΑΛΟΣ».
Και όπως μου ομολόγησε και ο ίδιος όταν γνωριστήκαμε όλοι τον ξέρουν ως ΜΙΧΑΛΟ.
Ο κ. Μιχάλης Χατζηνικόλας όπως μου είπε στη διάρκεια αυτής της όμορφης εκδήλωσης που οι χωριανοί
του ετοίμασαν σε τύπου πανηγυριού, είχε βγάλει την παιδαγωγική Ακαδημία και είχε συμφοιτητή τον κ.
Γιώργο Μπουτσάκη που είναι στο Βανκούβερ και μου ζήτησε να του μεταβιβάσω τους χαιρετισμούς
του. Σήμερα είναι κάτοικος στο ‘Εντμοντον, Αλμπέρτα Καναδά.
Πριν όμως γράψω περισσότερα για τον ίδιο, θέλω να αναφερθώ στις πληροφορίες που εγώ ό ίδιος
συνέλεξα από συνεντεύξεις που πήρα χωρίς να το ξέρει από χωριανούς του διότι διαπίστωσα να δείχνουν
ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τον «ΜΙΧΑΛΟ». Ποιός λοιπόν είναι αυτός ο ΜΙΧΑΛΟΣ;
Είναι ο άνθρωπος που δεν ξέχασε την καταγωγή του, είναι ο άνθρωπος που συνεισφέρει πάντα σε έργα
του χωριό του και βοηθά όσους έχουν ανάγκη. Ήρθε στο χωριό του να παντρέψει την κόρη του, γιατί
δεν ξέχασε τις ρίζες του, δεν ξέχασε την καταγωγή του. Έρχεται στο χωριό του, σεμνός και απλός και
χαιρετά όλους τους χωριανούς του. Βοηθά χωρίς τυμπανοκρουσίες εκεί που πρέπει και εκεί που έχουν
ανάγκη.
Έφυγε από το την πατρίδα του, όπως φεύγουν και σήμερα πολλοί νέοι με διπλώματα. ‘Ηρθε στον
Καναδά, σπούδασε και δημιουργήθηκε, έκανε οικογένεια και της Καλυθιές το χωριό του δεν το
αποχωρίστηκε για πάντα. Στην εκδήλωση αυτή είχα πάει και εγώ με τον πατριώτη μου Θανάση
Νικόπουλο και την γυναίκα του Βασιλική που τυχαία γνωριστήκαμε στην καντήνα στο φαληράκι
που σύχναζα, έτσι εκείνη τη βραδιά διασκεδάσαμε με την μουσική και το χορευτικό συγκρότημα
«Τερψιχόρη» και δόθηκε η ευκαιρία να γνωριστούμε και με τον κ. Μιχάλη Χατζηνικόλα και την σύζυγό
του, που είναι τόσο καλόκαρδοι και οι δύο.
Βιογραφικό:
Ο Δρ MIXAΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ είναι ένας από τους σημαντικότερους
εμπειρογνώμονες της τοιχοποιίας στον Καναδά. Είναι ένας δομικός μηχανικός
που έχει λάβει το πτυχίο M.Sc και διδακτορικό μέσω προηγμένης έρευνας
στην τοιχοποιία. Για 25 χρόνια, υπηρέτησε ως εκτελεστικός διευθυντής στο
Καναδικό Ινστιτούτο Έρευνας τοιχοποιίας (CMRI) παρέχει συμβουλές και
εμπειρογνωμοσύνη σε μηχανικούς, αρχιτέκτονες, σε κυβερνητικές υπηρεσίες,
προμηθευτές και εργολάβους σε όλη τη οικοδομική βιομηχανία. Επί του
παρόντος, “ο Δρ Mike” (όπως είναι γνωστός σε ολόκληρο τον Καναδά),
είναι Επίκουρος Καθηγητής του προγράμματος πολιτικών μηχανικών στο
Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα. Είναι συγγραφέας τεσσάρων βιβλίων στο σχεδιασμό της τοιχοποιίας και
έχει δημοσιεύσει πάνω από 120 ερευνητικές εργασίες και τεχνικά εγχειρίδια.
Ο Δρ Mike είναι ο ιδιοκτήτης του ΦΕΡΟ και όλα αυτά τα χρόνια έχει αναπτύξει και ελέγξει διεξοδικά
τα συστήματα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα και είναι διαθέσιμα να απαντήσουν σε ερωτήσεις
σας που σχετίζονται με το σχεδιασμό των συστημάτων της τοιχοποιίας και αυτός μπορεί να επιτευχθεί
χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται σε αυτό το site.
Εκτελεστικός Διευθυντής
Για πάνω από 25 χρόνια ως ο εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών της καναδικής
τοιχοποιίας. Διετέλεσε επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα όπου δίδαξε μαθήματα
σχεδιασμού της τοιχοποιίας. Είναι συνεργάτης της καναδικής εταιρείας για έργα πολιτικού μηχανικού.
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ Δρ συγγράφει και συνέγραψε πάνω από 100 δημοσιεύσεις σε κατασκευή τοιχοποιίας
και απόδοση. Ήταν αντι-πρόεδρος το 8ο Συμπόσιο καναδική τοιχοποιίας που φιλοξενείται από το
Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα. Αναγνωρίζοντας την αφοσίωσή του στην έρευνα της τοιχοποιίας, το
καναδικό Συμπόσιο τοιχοποιίας έχει θεσπίσει ένα βραβείο χαρτί με το όνομά του. Τη συμβολή του στην
προαγωγή της τοιχοποιίας έχει αναγνωριστεί από τον κλάδο της τοιχοποιίας του Καναδά και έχει λάβει
πολλά βραβεία.

Άνω: Aριστερά ο πατριώτης μου Θανάσης Νικόπουλος με την σύζυγό
του στο μέσον, την κα Γιαννακλή, την αδελφή της και τον άνδρα της
στη φωτογραφία δεξιά.
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Οι 12 Αόρατοι μοναχοί του Αγίου Όρους-Θρύλος ή πραγματικότητα;
(Συνέχεια από σελίδα12)
Η λαμπερή ύπαρξη τού
χαμογέλασε ήρεμα, έκανε
μπροστά του μετάνοια κι
εξαφανίστηκε χωρίς να πει
τίποτα, αφήνοντας θεϊκή
γαλήνη στο χώρο και τον
Θανάση να κοιτά ακίνητος
και ξαφνιασμένος μέσα στο
τσουχτερό κρύο.

αοράτων μοναχών στην κορυφή
του Άθω, μέσα στη συνείδηση
μου συγγενεύει με το μυστήριο
της σιωπής του θεού, η οποία
ξεπερνάει καθετί αισθητό, οι
περισσότεροι όμως το έχουμε
αισθανθεί με βεβαιότητα
μοναδική.

«Απ’ το χαμόγελο του θαρρείς
ξεχυνόταν όλου του κόσμου
η αγάπη», μου είπε όταν
επέστρεψε. «Δεν είπε τίποτα,
μου έδωσε όμως τόση δύναμη
όση δεν θα μου έδιναν όλες οι
φιλολογίες μαζεμένες...», έλεγε
συνεπαρμένος.

Η πνοή, το πνεύμα, η ευλογία
των αόρατων εκτείνεται σε
οποιονδήποτε μπορεί να την
αισθανθεί ως οικεία, οπουδήποτε
κι αν βρίσκεται. «Το πνεύμα
πνέει όπου θέλει», σύμφωνα
με τη γνωστή ρήση και φυσικά
αγγίζει οποιουσδήποτε βρει να
έχουν στοιχεία συγγενικά μαζί
του.

Οι μαρτυρίες ανθρώπων που
τους συνάντησαν μιλούν για
άρρητη γλυκύτητα και έκχυση
αγάπης, δίχως προϋποθέσεις
και σχόλια. Για δυναμισμό μέσα
στη σιωπή και στη γαλήνη. Για
ολική δύναμη που δεν μπορεί
να εκφραστεί. Για αρμονία
εσωτερική και ταυτόχρονα με το
εξωτερικό περιβάλλον.
Για άλλης ποιότητας ελευθερία
που κανένα κοινωνικό, πολιτικό
ή θρησκευτικό πρότυπο δεν
μπόρεσε να εμπνεύσει και να
πραγματώσει.
ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑ
ΑΠ’ ΑΥΤΟ...
Στη θρησκεία, το «θαύμα»
αποτελεί τομή στη φύση. Στην
πίστη, το «θαύμα» είναι το
φυσικό. Οι «άγιες» υπάρξεις
είναι οι φυσιολογικές υπάρξεις.
Γι’ αυτούς που έχουν δεχτεί
τη χάρη του Αγίου Πνεύματος
τίποτε δεν είναι αφύσικο.
Πρόκειται βέβαια για
κατάσταση ύπαρξης που οι
περισσότεροι από εμάς δεν
γνωρίζουμε, το γεγονός όμως ότι
εμείς είμαστε φτωχοί από αυτό
το βίωμα δεν σημαίνει ότι η
κατάσταση αυτή δεν υπάρχει.
Οι δώδεκα «αόρατοι»
παραμένουν δώδεκα επί αιώνες,
όχι επειδή ζουν σιην αιωνιότητα,
αλλά επειδή αντικαθίστανται
κάθε φορά που κάποιος αφήνει
οριστικά αυτόν τον κόσμο. Η
διατήρηση αυτού του αριθμού
μάλιστα, σύμφωνα με την
παράδοση, είναι απαραίτητη για
τη σωτηρία της υλικής κτίσης ή
μέρους αυτής.
Μοιάζει σαν οι δώδεκα αρχαίοι
Έλληνες θεοί του Ολύμπου
-οι δώδεκα απεικονίσεις
των φυσικών δυνάμεων- να
μεταποιήθηκαν σε δώδεκα
τιέραν της φύσεως υπάρξεις,
οι ανθρωπόμορφοι θεοί να
εξελίχθηκαν αβίαστα σε
«θεόμορφους» ανθρώπους και
να μετακόμισαν στο άλλο βουνό,
στον Άθω της Χαλκιδικής.
Στα αυτιά και στη διάνοια
πολλών, φαντάζει παραμύθι. Γι’
αυτούς εκεί επάνω, στην κορυφή
του Άθω, είναι αυτονόητη
πραγματικότητα. Για εμένα
προσωπικά αποτελεί μυστήριο,
εξ ορισμού ανεξιχνίαστο,
που δεν περιορίζεται βέβαια
γεωγραφικά στο Άγιο Όρος, που
δεν περιορίζεται γενικότερο σε
κανέναν τόπο.
Το μυστήριο των δώδεκα

Είμαι από τους ανθρώπους
που δεν πιστεύουν σε τίποτε
μετα-φυσικό. Πιστεύω στη
δυνατότητα ύπαρξης των
υπερ-φυσικών πραγμάτων και
καταστάσεων, στην υπέρβαση
δηλαδή των δεδομένων της
φύσης, αλλά όχι σε καταστάσεις
«μετά τη φύση». Γι’ αυτό δεν
μπόρεσα ποτέ να θεωρήσω την
ιδιότητα του «μη ορατού» των
δώδεκα μοναχών, ως κατάσταση
μεταφυσική.
Θεωρώ ότι γίνονται αόρατοι,
«ανύπαρκτοι», μέσα από την
άκρα ταπείνωση, την εκούσια
και ολοκληρωτική διαγραφή
της ύπαρξης τους, την οδυνηρή
συντριβή κάθε προσδιορισμού
του «εγώ» (ακόμη και των
θεωρούμενων «καλών»
και θετικών), μέσα από την
ελεύθερη και απόλυτη αγάπη
που δεν γνωρίζει υστεροβουλίες,
γιατί προέρχεται από υπάρξεις
που εκμηδένισαν τις ανάγκες.
Μ’ αυτήν την έννοια, η αντηλιά
των αόρατων εκτείνεται πέρα
από τα όρια του Άθω, σε κάθε
ασκητή της ταπείνωσης και
της μηδένισης του «εγώ», σε
κάθε «σαλό» που καταισχύνει
τη σοφία των σοφών, σε κάθε
άνθρωπο, μοναχό ή κοσμικό,
που αγάπησε τόσο πολύ τον
Θεό, ώστε «ηρπάγη» κοντά Του,
ενώ συνέχιζε την ύπαρξη του σ’
αυτήν τη ζωή και σ’ αυτήν τη
γη...
Φυσικά δεν μπορώ, προσωπικά
εγώ, να γνωρίζω και να
μιλήσω για τη βέβαιη ύπαρξη
ή βέβαιη μυθολογία αυτών
των μοναχών, μπορώ όμως με
βεβαιότητα να πω ότι, εφόσον
μπορούμε να γίνουμε μέτοχοι
των καταστάσεων που οδηγούν
σ’ αυτήν την ενεργητική και
δημιουργική «ανυπαρξία», οι
δώδεκα μοναχοί θα ζουν πάντα
μέσα στους μετόχους αυτών.
ΑΝΤΑΥΓΕΙΑ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ...
Οι αόρατοι της κορφής του
Άθωνα είναι οι ταπεινοί,
οι απλοί και ασήμαντοι οι
πλήρεις Πνεύματος Αγίου που
κυκλοφορούν μεταξύ μας.
Κάνουν τη ζωή παράδεισο. Και
ενώ σου χαρίζουν ό,τι πολύτιμο
βρήκες στον κόσμο, δεν ζητούν
καμμιά ανταμοιβή.
Δεν Θεωρούν τον εαυτό τους
μεταξύ των ζώντων. Δεν έχει,
κατ’ αυτούς, καμμιά αξία η
ύπαρξή τους. Ό,τι έχουν το

οφείλουν στον Θεό. Ετσι
καταλήγουν να είναι μια
ανταύγεια καλωσύνης προς
όλους, φανερώνοντας την
αγάπη του Θεού προς τον κόσμο
ολόκληρο. Αυτοί αγιάζουν το
Όρος.
Σε κάνουν να αγαπάς τη ζωή,
και σου ανοίγουν ορίζοντες
ελευθερίας. Σου δίδουν όλα όσα
δεν μπόρεσαν να σου δώσουν οι
«σοφοί και συνετοί».
Αυτοί δεν παρέρχονται και δεν
χάνονται, έστω και αν περάσουν

αιώνες. Βρίσκονται εδώ και
παντού ως ευλογία και κουράγιο
ανερμήνευτο.
Το παραπάνω είναι απόσπασμα
από το κείμενο του π. Βασιλείου
Γοντικάκη, με το οποίο άρχισα.
Η πληρότητα της γραφής του
πάνω στο δέμα αυτό είναι
απόλυτη.
Συνήθως, όταν αυτοαποκαλύπτονται, ταυτόχρονα
αποκαλύπτουν. Κι αυτό που
αποκαλύπτουν βρίσκεται
μέσα στον άλλον που έχουν
απέναντι τους και που ο ίδιος
πιθανόν να μην το είχε ποτέ
συνειδητοποιήσει. Η επαφή μαζί
τους δεν συγκινεί, συγκλονίζει.
Όπως η αστραπή με τη λάμψη

της, οξύτατη και σύντομη. Όπως
ο Θεός, τιανταχού παρών και
ταυτόχρονα υπερφυσικός. Όπως
οι άγιοι, αφύσικα δυνατοί μέσα
στην άκρα ταπείνωση.
Δεν νομίζω ότι έχει σημασία
τι πιστεύει η διάνοια μας. Ο
καθένας μπορεί να πιστεύει,
να απιστεί, να προσεύχεται ή
να χλευάζει, να σέβεται ή να
σαρκάζει... Ο καθένας μπορεί
να σταθεί με την απόλυτη
προσωπική του ελευθερία
απέναντι σ’ αυτό το μυστήριο.
Κανένας δεν είναι «καλύτερος»
ή «χειρότερος», εφόσον η άκρα
ταπείνωση των αόρατων μπορεί
να τους εμπεριέξει όλους με την
ίδια αγάπη.

ΓΙΑ OΣΟΥΣ ΔΕΝ ΞΕΧΑΣΑΝ . . . .. ..!!!!
Την *δεκαετία του ‘70* τη θυμάμαι σαν χθες. Κυκλοφορούσαν παντού τα Fiat

127, τα Zastava, και οι μηχανές Floretta. Οι σπορτίφ τύποι είχαν
Autobianchi Abarth (με 53 άλογα παρακαλώ), Τα Μινι Κουπερ και οι σώφρονες. Austin Morris Allegro!
Το σάντουιτς με γύρο κόστιζε 3 δραχμές, με σουτζουκάκι 2, και το λεωφορείο μία δραχμή (με πάσο 50
λεπτά). Αν έδινες εικοσάρικο, ο εισπράκτορας ή ο σουβλατζής σε μάλωνε, διότι δεν είχε να στο χαλάσει.
Τόσο καλά....
Και μετά ήρθε η *δεκαετία του ‘80*. Και το ΠΑΣΟΚ. Και γέλασε το χείλι του κάθε πικραμένου. Το
δημόσιο άνοιξε τις πόρτες του στον κάθε αναξιοπαθούντα που δήλωνε σοσιαλιστής, η Ελλάδα απέκτησε
«ανεξάρτητη» διεθνή φωνή, μια νέα τάξη αναδύθηκε απ` το πουθενά, και οι ρεμούλες έγιναν κανόνας. Η
χαρά του αφισοκολλητή. Το βασίλειο της συνδικαλιστικής αυθαιρεσίας. Όπως και της φτηνής ρητορικής.
«Έξω οι βάσεις του θανάτου», «Ζήτω η Λιβύη»,Εξω απο το ΝΑΤΟ, μελετήστε το «πράσινο βιβλίο» του
Καντάφι, και άλλα πολλά παρόμοια. Ώσπου ήρθε το τέλος. Τα αναπόφευκτα σκάνδαλα οδήγησαν σε
ειδικά δικαστήρια, ψευδεπίγραφους κήνσορες, και στο «Τσοβόλα δώστα όλα», και από κει πάνε κι’άλλοι.
Την *δεκαετία του ‘90* που ακολούθησε, τα κεφάλια μπήκαν κάπως μέσα, αλλά τότε ήταν που
ανδρώθηκαν τα πραγματικά λαμόγια. Τα σκυλάδικα γνώρισαν πιένες. Η Λιάνη ήταν απλά η κορυφή
του παγόβουνου. Πίσω της υπήρχε μια ολόκληρη συνομοταξία πεινασμένων και συνάμα αγριεμένων
ασύδοτων. Με το χαμόγελο της Κοληνός. «Σοσιαλιστικά» βαμπίρ. Μαζεύοντας όμως γύρω τους και τη
πλέμπα. Και έτσι είδαμε το μοναδικό φαινόμενο, η κάθε γειτονιά να έχει και από μια ΕΛΔΕ, όπως κάποτε
είχε από μια ντισκοτέκ. Χαμός στο ίσιωμα.
Κόσμος και κοσμάκης καταχρεώθηκε για να μπορεί να γίνει «παίκτης». Χα και πάλι χα. Κάποιοι
όμως ανησυχούσαν από τότε. Είχαν υπόψη τους τη λευκή βίβλο της ΕΟΚ, που ελάχιστη της δόθηκε
δημοσιότητα.

Την *δεκαετία του ‘00, που ήλθε το ευρώ*.
Στην αρχή χαρήκαμε, καθότι αισθανθήκαμε Ευρωπαίοι. Το χρόνιο όνειρο της ψωροκώσταινας. Μέχρι
που συνειδητοποιήσαμε πως το ευρώ, που είχε κλειδώσει στις 340 δραχμές, ισοδυναμούσε με το παλιό
κατοστάρικο. Κάποτε αγοράζαμε το φραπέ 140 δραχμές και σκοτωνόμασταν με τον σερβιτόρο για τα
ρέστα από τις 150. Τώρα έφτασε το φραπέ στα 5 ευρώ και αισθανόμαστε γύφτοι αν δεν αφήσουμε 1?
πουρμπουάρ (340 δραχμές παρακαλώ). Παρόλα αυτά, λίγο τα ευρωπαϊκά πακέτα, λίγο η Ολυμπιάδα, λίγο
η τραπεζική απελευθέρωση της δανειοδότησης, λίγο η στρεβλή ανάπτυξη, λίγο η kαρακατσουλίστικη
τιβί μας, και γίναμε όλοι μπρούκληδες.
Πήξαμε να βλέπουμε BMW και Μερσέντες αγορασμένες με 136 άτοκες(!) δόσεις.
Γεμίσαμε από χάϊδες τυπάδες και αισθησιακές μοντέλες (όλες ξανθιές) γκλαμουράτες. Εκεί που κάποτε
βλέπαμε μόνο μουσάτους αγωνιστές, και αξύριστες κνίτισες, γεμίσαμε από τεκνά και σεξοβόμβες. 50
τηλεοπτικά κανάλια η Νέα Υόρκη; 150 εμείς. Home Cinemas, Pentium, Playstation, lap tops, flat screen
42 inch HD TV’s, και πάει λέγοντας. Όχι παίζουμε. Και νάσου Ολυμπιάδα σούπερ φαντεζί, και νάσου
ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου2004, και πίσω και σας φάγαμε κουφάλες λιγούρηδες Ευρωπαίοι.
Ελλάδα ρε..

Ναι, αλλά *ήρθε πλέον και η ώρα του λογαριασμού*.
Με πορδές αυγά δεν βάφονται.
Η αιώνια σοφία του απλού λαού επαληθεύτηκε για μια ακόμη φορά.
Όλα ήταν σικέ. Τεράστιο το έλλειμμα, τεράστιο το δημόσιο χρέος, και πάπαλα
οι ντεμέκ σωτήρες πολιτικοί μας. Ανθρωπάκια και αυτοί, που ψάχνουν να
κάνουν τη καλή τους με καμιά γρηγοράδα. Και μετά μην τους είδατε, μην τους
απαντήσατε.
Πάντα φταίνε οι προηγούμενοι. Και νάμαστε ξανά μανά, εσείς και
εγώ, οι μέσοι Έλληνες δηλαδή, ενώπιοι ενωπίω του ΔΝΤ και του κάθε Τρισέ.
Της σκληρής πραγματικότητας.
Και ξαφνικά έντρομοι συνειδητοποιούμε, πως τελικά οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι
δεν μας πολυπάνε. Ήταν όλα μια αυταπάτη.
Τους αρέσουν τα τζατζίκια και οι παραλίες μας, αλλά πέραν τούτων ...
τίποτα. Μας απεχθάνονται και μας θεωρούν τσαμπατζήδες και απατεώνες. τεμπεληδες, Και ο κύκλος
κλείνει.
*Μας βλέπω ξανά* με λαχανί Zastava και πειραγμένα Lada (με 6 προβολείς
ομίχλης) να κάνουμε κόντρες στις παραλιακές. Αν φυσικά υπάρχουν χρήματα για βενζίνη. Αλλιώς
υπάρχουν και τα παπάκια (με φωσφοριζέ ζάντες) για τα τρελά γούστα.
Το ride είναι over, που λένε και οι Αμερικάνοι σύμμαχοί μας. Το ελληνικό
λούνα παρκ τελείωσε. Εκτροχιάστηκε, όπως στις ταινίες με το δαιμονισμένο
τρενάκι του τρόμου. Ήταν όμως εντυπωσιακό όσο κράτησε. Και όσοι το πρόλαβαν το απόλαυσαν.
Οι υπόλοιποι ας πρόσεχαν. Γεννήθηκαν αργά.

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
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Η κρίση έφερε κοντά στον λαό και τους διάσημους Καλλιτέχνες
Του Κώστα Καρατσίκη
Γνωστά ονόματα Ελλήνων Καλλιτεχνών που για να τους δεις έπρεπε να πας σε ονομαστά κέντρα της Αθήνας και να ξοδέψεις ένα μηνιάτικο. Τώρα με την κρίση προσγιώθηκαν
και ήρθαν επαφή με την λαϊκό κόσμο και τις λαϊκές τιμές.
Έμεινα κατάπληκτος όταν με προσκάλεσαν τα παιδιά του
χορευτικού «Τερψιχόρη» του χωριού Καλυθιών Ρόδου, να πάμε
το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2014 στην ταβέρνα «ΜΠΡΟΥΣΚΟ»
στο Φαληράκι Ρόδου, για να ακούσουμε τον γνωστό καλλιτέχνη
Βαγγέλλη Κονιτόπουλο, και τον Στάθη Κουκουλάρη γνωστό ως το
καλλίτερο βιολί της Ελλάδας. Και οι δύο καλλιτέχνες από την Νάξο,
είναι πασίγνωστοι και πολύ αγαπητοί, όχι μόνο από τους νησιώτες
αλλά και απ’ όλους τους Έλληνες.
Η μικρή ταβέρνα ήταν πλήρες και δεν υπήρχε καρέκλα άδεια. Λόγω
της τοποθεσίας πλησίον κέντρικής αρτηρίας αυτοκινητόδρομου,
πολλοί περαστικοί είχαν στηθεί στο δρόμο για να ακούσουν τους
γνωστούς καλλιτέχνες που χάρισαν τόσο κέφι.

Πράγματι, ακούγοντας τα ώραία αγαιοπελαγίτικα τραγούδια και
βλέποντας τον καλλιτέχνη Στάθη Κουκουλάρη με το επιδέξιο δοξάρι
να το ακουμπά στις χορδές του βιολιού ανατρίχιαζα στους ήχους
που έβγαζε.

Αρχαίο Ελληνικό γλυπτό απεικονίζει
γυναίκα να κοιτά ένα laptop
Ένα Ελληνικό ανάγλυφο γλυπτό, του 1ου
π.Χ.,αιώνα σε ταφόπλακα που βρίσκεται
στο Μουσείο Getty Villa της Καλιφόρνια
έχει ενθουσιάσει τους ερευνητές των
«μυστηρίων» αφού θεωρούν ότι σε αυτό
απεικονίζεται μια γυναίκα που κοιτά την
οθόνη ενός φορητού υπολογιστή με την
σκλάβα του παιδιού-συνοδός.!
Το θέμα έχει ήδη πάρει μεγάλες διαστάσεις
στο διαδίκτυο ενώ ξεκίνησαν και οι
θεωρίες συνωμοσίας που αποδίδουν το
γλυπτό σε πιθανή επιρροή από εξωγήινη
επίσκεψη.
Το αντικείμενο μοιάζει ακριβώς με τους φορητούς υπολογιστές που χρησιμοποιούνται σήμερα,
και το πρόσωπο που κρατείται για φαίνεται να χρησιμοποιούν μια οθόνη αφής ή την πρόσβαση σε
κουμπιά στο πάνω μέρος
της οθόνης.
Θα μπορούσε αυτό να είναι απόδειξη της ταξίδι στο χρόνο; Ή θα μπορούσαν οι αρχαίοι Έλληνες
είχαν πρόσβαση σε εξωγήινη τεχνολογία η οποία ήταν παρόμοια με την τεχνολογία που
χρησιμοποιούμε σήμερα;

Κάτω από τα αστέρια και στην ήρεμη ζεστή βραδιά απολάμβανα
ένα θέαμα που με έφερνε πίσω στις ρίζες μου και την αγαπημένη
πατρίδα μου, που εδώ την ξενητειά αν και πέρασε κοντά μισός
αιώνας, ο νούς μου είναι πάντα εκεί, στον γαλάζιο ουρανό, στο φώς,
στη θάλασσα και στο βουνό, που όλα έχουν άλλη μυρωδιά, άλλο
χρώμα και άλλον ήλιο.
Σήμερα από το Βανκούβερ Καναδά, θέλω να ευχαριστήσω με την
καρδιά μου τους φίλους που έκανα στη Ρόδο και τα παιδιά του
χορευτικού «Τερψιχόρη» για την πρόσκληση να είμαι παρέα τους
στην ταβέρνα «Μπρούσκο».
Βλέπετε μερικά στιγμιότυπα από την όμορφη εκδήλωση.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα
ΑΜΙΛΗΤΗ ΑΓΑΠΗ
Συγγραφέας: Λότη Πέτροβιτς – Ανδρουτσοπούλου
Μυθιστόρημα
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ
Για ακόμα μια φορά η αγαπημένη
συγγραφέας κ. Λότη Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου γράφει μια ιστορία
που διαβάζεται απνευστί από παιδιά κι
από μεγάλους. Μια ιστορία που υμνεί
τη φιλία αλλά και την αγάπη. Η Ειρήνη
είναι η αφηγήτρια και μέσα από τα
λόγια της αφουγκραζόμαστε κι εμείς, οι
αναγνώστες, το καρδιοχτύπι της για τον
Θέμη. Τις αγωνίες της για όσα συμβαίνουν. Τι κι αν ο Θέμης είναι
καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι… Ζει μια φυσιολογική
ζωή παίζοντας μπάσκετ, κολυμπώντας και το κυριότερο
υποστηρίζοντας το σωστό και το δίκιο. Μαζί με την Όλγα γίνονται
μια «αχώριστη τριάδα». Πολλά τα θέματα που προκύπτουν: Bullying, νεοναζισμός αλλά ταυτόχρονα αλληλεγγύη, αλτρουισμός και
κυρίως αγάπη.
Είναι από τα βιβλία που πρέπει να διαβάζονται για να μας θυμίζουν
τις χαμένες αξίες. Τις αξίες που δίνουν νόημα στην ύπαρξή μας.
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
Συγγραφέας: Λότη Πέτροβιτς – Ανδρουτσοπούλου
Συλλογή περιστέρια, Για μεγάλα παιδιά και για μεγάλους
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ
Ένα ταξίδι στο χρόνο, με οδηγό
την αγαπημένη συγγραφέα κ. Λότη
Πέτροβιτς – Ανδρουτσοπούλου, στην
καρδιά της Αθήνας του Β’ Παγκοσμίου
πολέμου.
Μέσα σε αυτό το βιβλίο βρίσκονται
διηγήματα βασισμένα σε πραγματικά
γεγονότα που έχουν ζυμωθεί με λίγη
φαντασία και πολλή αγάπη. Πίσω
από τις ιστορίες αυτές: Η τρελή των
Εξαρχείων, Η ξύλινη κασετίνα, Οι
καραμέλες, Ο αθάνατος τσαγκάρης και
πολλές ακόμα, κρύβεται ένα κομμάτι
της νεότερης ιστορίας μας. Στιγμές καθημερινές από την περίοδο
του Β’ Παγκοσμίου πολέμου εμφανίζονται μπροστά μας. Η γεύση
τους γλυκόπικρη σαν σοκολάτα που λιώνει αργά στο στόμα.
Ένα βιβλίο που προτρέπει τους αναγνώστες να ανιχνεύσουν
πρόσωπα και γεγονότα. Να μάθουν τι και πώς αλλά κυρίως να
νιώσουν. Ένα βιβλίο που πρέπει να διαβαστεί από μικρούς και
μεγάλους γιατί όποιος δεν ξέρει καλά την Ιστορία του τόπου του
μοιάζει με δεντράκι που προσπαθεί να μεγαλώσει δίχως ρίζες.

Φαμπιέν Κουστό: «Θα ήθελα να
φτιάξω ένα χωριό στον ελληνικό
βυθό»
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΡΕΝΤΖΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 22.09.2014

Σε ηλικία 4 ετών έκανε την
πρώτη του κατάδυση. Στα 7 του
αντίκρισε για πρώτη φορά λευκούς
καρχαρίες, ενώ τριάντα χρόνια
αργότερα τόλμησε να καταδυθεί
ανάμεσά τους, κρυμμένος μέσα
σ’ ένα υποβρύχιο που επινόησε
ο ίδιος, για να μελετήσει και να
καταγράψει τη συμπεριφορά τους...
Τον Ιούλιο του 2014, ο 46χρονος
Φαμπιέν ολοκλήρωσε με επιτυχία
την τελευταία του επιστημονική
αποστολή, «Mission 31»,
παραμένοντας με το πενταμελές

πλήρωμά του 31 ημέρες στο βυθό,
σε βάθος 19 μέτρων, ανοιχτά της
Φλόριντα των ΗΠΑ, μέσα στο
«Aquarius», το μοναδικό υποβρύχιο
εργαστήριο στον κόσμο.
Ενα εγχείρημα που αφιέρωσε στον
παππού του Ζακ-Υβ Κουστό, ο
οποίος πριν από σχεδόν 50 χρόνια
ηγήθηκε της ιστορικής αποστολής
με το βαθυσκάφος «Conshelf II»,
ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην
υποβρύχια εξερεύνηση.
Τον εντοπίσαμε στη Νέα

Υόρκη, όπου προετοιμάζει το
ντοκιμαντέρ της «Mission 31».
«Εχω μετακομίσει 24 φορές μέχρι
σήμερα! Η δουλειά μου είναι
“παγκόσμια”, η καρδιά μου όμως
παραμένει στη Γαλλία», μου είπε
στην τηλεφωνική μας επικοινωνία.
Αν και η συνέντευξη είχε
προγραμματιστεί από το γραφείο
Τύπου του να διαρκέσει αυστηρά 20
λεπτά, ο Φαμπιέν παρέβλεψε κατά
πολύ τον προκαθορισμένο χρόνο
απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις
με τον ίδιο ενθουσιασμό.
Ο Ζακ-Υβ Κουστό είχε φανταστεί
τις υποθαλάσσιες πολιτείες… Πόσο
κοντά βρισκόμαστε στο όραμα του
παππού σας;
Αν και ο ίδιος έλεγε πως χρειαζόταν
ακόμα τρεις ζωές για να υλοποιήσει
αυτό το φιλόδοξο σχέδιό του,
σήμερα από τεχνολογικής άποψης
είμαστε απολύτως ικανοί να το
πραγματοποιήσουμε. Θεωρώντας
πως η δημιουργία υποβρύχιων
κατοικιών θα αποτελέσει εξαιρετικό
εργαλείο της επιστήμης για την
ανακάλυψη των μυστικών που
κρύβει ο βυθός, έχω βάλει ένα
στοίχημα... να δημιουργήσω το
πρώτο υποθαλάσσιο χωριό, που
θα λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς
οποιαδήποτε τεχνολογική στήριξη
από την ξηρά.
Την τελευταία σας αποστολή
«Μission 31» την αφιερώσατε στον
παππού σας. Σε τι διαφέρει από
την ιστορική αποστολή του το 1963
με το υποβρύχιο «Conshelf II»
και ποιο ήταν το σημαντικότερο
στοιχείο που ήρθε στην επιφάνεια;
Με την αποστολή αυτή καταφέραμε
να συγκεντρώσουμε επιστημονικά
δεδομένα τριών χρόνων μέσα
σε 31 μόλις ημέρες, σχετικά με
το πώς επηρεάζεται η θαλάσσια
βιοποικιλότητα από την κλιματική
αλλαγή. Με το πλήρωμά μου
μείναμε συμβολικά μία μέρα
παραπάνω στο βυθό από ό,τι το
πλήρωμα του «Conshelf II», όχι
για να σπάσω το ρεκόρ του παππού
μου, όπως λανθασμένα αναφέρθηκε,
αλλά για να τιμήσω την τεράστια
συμβολή του στην ωκεανογραφική
έρευνα. Ο Ζακ-Υβ Κουστό πρώτος
απέδειξε πως είναι δυνατόν
οι άνθρωποι να ζήσουν και να
εργαστούν για μεγάλα διαστήματα
κάτω από το νερό. Αυτό όμως που
με έκανε να απορήσω ήταν πώς, αν
και έχουμε πιο εξελιγμένα μέσα,
ακόμη και σήμερα χρησιμοποιούμε
πολλά συστήματα βασισμένα στην
τεχνολογία εκείνης της εποχής.
Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζουμε
περισσότερα για το Διάστημα
παρά για τους ωκεανούς, που
καλύπτουν πάνω από το 70% του
πλανήτη στον οποίο ζούμε. Γιατί
η εξερεύνηση των βυθών έχει
μείνει τόσο πίσω; Συμφωνείτε με
εκείνους που δηλώνουν ότι «ο Αρης
μπορεί να περιμένει. Οι ωκεανοί
όμως όχι»;
Δυστυχώς μέχρι σήμερα έχουμε
εξερευνήσει λιγότερο από το 5%
των ωκεανών μας. Είναι αδιανόητο!
Αυτό δείχνει πως δεν έχουμε κάνει
καμία σημαντική πρόοδο σε ό,τι
αφορά την υποβρύχια έρευνα.
Αν και δεν είμαι εναντίον της
εξερεύνησης του Διαστήματος,
κάθε άλλο, πιστεύω πως η επιβίωσή
μας εξαρτάται από τους ωκεανούς.
Είναι το κλειδί για την υγεία, για
μελλοντικές ιατρικές θεραπείες,
τροφή και ενέργεια. Ας ελπίσουμε
ότι στο μέλλον θα υπάρξει πιο
έντονο ενδιαφέρον να μάθουμε
περισσότερα για το πολύτιμο νερό
που εξασφαλίζει την ύπαρξή μας
στη Γη, πριν ψάξουμε για νερό σε
άλλους πλανήτες.
Ο Μπαράκ Ομπάμα σκοπεύει να
επεκτείνει την προστατευόμενη

ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ

Χριστίνα Γαλιάνδρα Strada
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ
Πάνω σε άλογο καλπάζει.
Αγέρωχος , με μια ματιά σκληρή.
Πίσω του σκόνη.
Δεν κρατά σπαθί ούτε πιστόλι.
Δεν είναι του πολέμου.
Δεν ακολουθεί πατημασιές .
Δεν ψάχνει για ίχνη...
Ξέρει τον δρόμο.
Μυρίζει στον αέρα τον προορισμό του.
Βλέπει, ακούει , οργίζεται..
Κλάματα παντού και στην παύση τους ακολουθούν
βρισιές , κατάρες , αναθέματα.
Πεινασμένοι ,ρακένδυτοι …
Μάνες να κρατούν αγκαλιά σκελετωμένα κορμάκια.
Χέρια να απλώνονται για μια κουταλιά φαί.
Γρήγορα !!!
Ψελλίζει στ άλογό του και εκείνο με λύσσα
σκίζει τον αέρα πιο γρήγορα κ από τον άνεμο.
Για ένδυμα φοράει την καρδιά του , για όπλο του το δίκιο.
Αποστολή του ο Άνθρωπος..
Και να που φτάνει , κατεβαίνει.
Οι δυνατοί τρομάζουν , τα κλάματα παύουν .
Σωπαίνει ακόμα και η φύση.
Μιλάει αυτός !
Μοιάζει σα να σταμάτησε ο χρόνος , σαν να τον πάγωσε
και τα λεπτά να μην περνούν.
Υψώνει στον ουρανό το δεξί του χέρι , το κρατά
για λίγο επάνω και στο άξαφνο κατέβασμά του ...
Τακ , τακ , τακ ο χρόνος τρέχει.
Αρχίζει και πάλι να μετράει .
Αλλιώς αυτή τη φορά …
Και κάπως έτσι χαράζει πορεία .
Θέτει τους νόμους .
Θέτει τους στόχους.
Όλοι μας δέσμιοι να τους κρατούμε πάντα !
Ο Ουρανός σκοτεινιάζει και η νύχτα πέφτει.
Θα ορκιστώ πως κάποιοι πριν κοιμηθούν ψιθύρισαν …
Παγκόσμιος ευεργέτης…

περιοχή του Ειρηνικού ωκεανού.
Παρ’ όλα αυτά, μόλις το 2% των
ωκεανών είναι υπό προστασία...
Είναι ένα βήμα προς τη σωστή
κατεύθυνση, αλλά είναι μόνο η
αρχή. Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα
προστατευόμενες θαλάσσιες
περιοχές σε όλο τον κόσμο, για να
μπορέσουμε να προστατεύουμε
το πολύτιμο οικοσύστημα των
ωκεανών που όλοι έχουμε ανάγκη.
Η προστασία του θαλάσσιου
πλούτου είναι κάτι που οφείλει να
το κάνει κάθε χώρα ξεχωριστά,
προστατεύοντας 100% τις πιο
ευάλωτες θαλάσσιες ζώνες της και
λαμβάνοντας δραστικά μέτρα για
την υπεραλίευση και τη μόλυνση
των υδάτων της.
Δώστε μας την εικόνα μιας μέρας
στο βυθό… Τι σας φάνηκε πιο
δύσκολο να διαχειριστείτε;
Ξυπνούσαμε από τις 4.30 τα
ξημερώματα. Η πρώτη βουτιά
ήταν στις 5.30 το πρωί και
διαρκούσε περίπου 4 ώρες.
Συνολικά εξερευνούσαμε το
βυθό έως και 10 ώρες κάθε
μέρα. Για τους περισσότερους
φαντάζει ακατόρθωτο να αντέξουν

μέσα στην απόλυτη σιωπή, να
καταπολεμήσουν την κλειστοφοβία
και την απομόνωση. Εγώ ήμουν
συνηθισμένος από τους μικρούς
χώρους του «Καλυψώ». Στο νερό,
άλλωστε, από μικρός νιώθω πλήρη
ελευθερία. Το μόνο που δεν άντεχα
πραγματικά ήταν το άθλιο «φαγητό
των αστροναυτών», που τρώγαμε
τρεις φορές την ημέρα και για 31
ημέρες...
Υπάρχουν, τελικά, όρια στην
υποθαλάσσια διαβίωση; Πώς
επηρεάζει τον οργανισμό μας
η μακρά παραμονή στο βυθό;
Είναι πλέον βέβαιο πως μπορούμε
να παραμείνουμε κάτω από τη
θάλασσα για μεγάλο χρονικό
διάστημα. Ομως το κομμάτι της
ψυχολογίας είναι ένα θέμα που
απαιτεί μεγάλη προσοχή. Ολα τα
άλλα αντιμετωπίζονται εύκολα,
όπως για παράδειγμα η έλλειψη
του ήλιου, καθώς μπορούμε να
παρέχουμε τεχνητά στον οργανισμό
τη βιταμίνη D. Είναι γνωστό πως,
όταν κάποιος μείνει για πολύ καιρό
σε μεγάλο βάθος, η αίσθηση της

(Συνέχεια στη σελίδα 19)
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ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΘΙΕΣ ΡΟΔΟΥ
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Στις 14 Σεπτεμβρίου κατά την ημέρα που γιορτάζεται η ‘’Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού ‘’ γίνεται μεγάλο
πανηγύρι. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Υψώσεως του Τιμίου
Σταυρού στην περιοχή Καλυθιές στην Ρόδο. Η εορτή της Παγκόσμιας Ύψωσης καθιερώθηκε ίσως από
τον ίδιο τον Μέγα Κωνσταντίνο, κατά προτροπή προφανώς της μητέρας του αγίας Ελένης, αμέσως μετά
την εύρεση του Τιμίου Ξύλου στα Ιεροσόλυμα, γύρω στο 330. Η τιμή προς τον Τίμιο Σταυρό ανάγεται
στους αποστολικούς χρόνους.
Στις Καλυθιές το πανηγύρι
αυτό είναι πολύ φημισμένο
και πολύ αγαπητό ακόμη και
στους τουρίστες της Ρόδου, που
κατακλύζουν την πλατεία όπου
χορεύουν μέχρι της πρωϊνές ώρες.
Είχα πάει την δεύτερη ημέρα
το βράδι από ενωρίς για να βρω
μέρος να παρκάρω κοντά στην
πλατεία, γιατί οι δρόμοι είναι
στενοί και δύσκολα να βρείς μέρος
να παρκάρεις. Έπαιζε μουσική η
μπάντα του Δήμου και η μπάντα
από την Βαυβαρία που έρχεται
κάθε χρόνο για αυτό το πανηγύρι.
Κατά τις εννέα το βράδι, οι δυο
μουσικές μπάντες παρήλασαν
στο κέντρο της πλατείας και
αποχώρησαν, αφήνοντας
το χόρο για την ελληνική
ορχίστρα που αρχίζει να παίζει
μουσική για να χορέψει το
καλλιτεχνικό συγκρότημα της
«Τερψιχόρης». που δίνει ζωή
στο πανηγύρι και ενθουσιάζει
το πλήθος του κόσμου με τους
διάφορους τοπικούς χορούς.
Στη συνέχεια η ορχίστρα
παίζει και χορεύουν όλοι που
έχουν μπει στο κέφι, χωρίς
διακοπεί μέχρι τις πρωϊνές
ώρες, χωρίς διαμαρτυρίες για
παρενόχληση από κανέναν.
Κώστας Καρατσίκης

Πενήντα χρόνια γάμου γιόρτασαν Κωνσταντίνος και Άννα Μαρία
Αντώνης Ανακέφαλος
Δεκαπέντε χρόνια από τον σεισμό του 1999 άνοιξαν ειδικά για την περίσταση οι πόρτες της
Μητρόπολης Αθηνών-και χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών-για

να ευλογηθεί η χρυσή επέτειος γάμου του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της συζύγου του ΆνναςΜαρίας.
Στρώθηκε το κόκκινο χαλί για την περίσταση και τελέσθηκε ειδική δέηση για τα 50 χρόνια
από τη γαμήλια τελετή τους, διάβασμα ειδικής ευχής,με βυζαντινή χορωδία. Οι υπεύθυνοι
της Αρχιεπισκοπής τοποθέτησαν τους δυο θρόνους που είχαν χρησιμοποιηθεί στον γάμο
του Κωνσταντίνου με την Άννα-Μαρία,οι οποίοι έχουν πάνω τους σκαλισμένο το στέμμα με
την Ελληνική σημαία και προφανώς ανήκουν στο Ναό,παρέμειναν δε μάλλον στα υπόγεια
της Μητρόπολης εδώ και 50 χρόνια και όπως αποδείχθηκε από την άριστη κατάστασή τους
συντηρούνται επιμελώς.
Αργότερα περίπου 200 καλεσμένοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για το επίσημο δείπνο στον
Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος στον Πειραιά.
Ανάμεσά τους ο Βαρδής Βαρδινογιάννης με τη σύζυγό του Μαριάννα,ο Μίνως Κυριακού και
η σύζυγός του Μαρί,ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος με τη Ζωή Λάσκαρη, η Ντόρα Μπακογιάννη
με τον σύζυγό της Ισίδωρο Κούβελο, και άλλοι.Μπορεί το χαρμόσυνο γεγονός της οικογένειας
Γλύξμπουργκ να συνέβη πριν από 50 χρόνια,με την Ελλάδα να έχει αλλάξει από τότε,αλλά όπως
αποδείχθηκε μπορεί ακόμα να εξακολουθεί να γιορτάζεται.
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Η πρώτη γυναίκα πιλότος
στα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα βομβαρδίζει
την οργάνωση ISIS!
Τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα είναι μία από
τις χώρες της Μέσης
Ανατολής,που συμμετέχουν
στη διεθνή συμμαχία
ενάντια στην οργάνωση

ISIS και την Τρίτη 23
Σεπτεμβρίου ξεκίνησε τους
βομβαρδισμούς σε περιοχές
της Συρίας.
Δημοσιεύματα διεθνών ΜΜΕ
ανακάλυψαν την πρώτη

γυναίκα πιλότο στην ιστορία
των Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων,η οποία συμμετέχει
στους βομβαρδισμούς.
Πρόκειται για την Μαριάμ
Αλ Μανσούρι, η οποία
έχει βαθμό ταγματάρχη και
πιλοτάρει F-16.
Σύμφωνα με πληροφορίες
η 35χρονη έλαβε μέρος
στην εναέρια επιχείρηση
των Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων ενάντια σε στόχος
της ISIS στη Συρία.
Γεννημένη στο Άμπου
Ντάμπι, σπούδασε αγγλική
φιλολογία και στη συνέχεια
ήταν μία από τις πρώτες
γυναίκες που εντάχθηκαν
στην αεροπορική ακαδημία
των ΗΑΕ, όταν αυτό
επετράπη από τη νομοθεσία.
Αποφοίτησε το 2008
και έκτοτε έχει ενεργή
συμμετοχή στις στρατιωτικές
επιχειρήσεις της χώρας.

Άγαλμα του Σατανά σε
πάρκο του Βανκούβερ
Antonis Anakefalos BC
Σάλος προκλήθηκε στο Βανκούβερ
όταν σε ένα πάρκο της πόλης
εμφανίστηκε ένα περίεργο άγαλμα
9-ποδιών του Σατανά,το οποίο
μάλιστα ήταν γυμνό και είχε στύση.
Το άγαλμα τοποθετήθηκε από
αγνώστους σε πάρκο κοντά στο
Grandview Highway,στη θέση όπου
παλαιότερα βρισκόταν ένα άγαλμα
του Χριστόφορου Κολόμβου.
Κανείς δεν ξέρει ποιος το
τοποθέτησε εκεί,ενώ φωτογραφίες
του περίεργου αγάλματος έκαναν
αμέσως το γύρο του διαδικτύου.
Το άγαλμα απομακρύνθηκε»,
δήλωσε η Sara Couper,
εκπρόσωπος των τοπικών αρχών,το
περίεργο ωστόσο είναι ότι ήδη
κάποιοι ζητούν την επαναφορά του
αγάλματος.Κανείς δεν έχει αναλάβει
την ευθύνη για τη δημιουργία του
αγάλματος.
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Τροφές για να ενισχύσετε
τη διάθεσή σας
(Συνέχεια από σελίδα 6)
πολύ χαμηλή σε υδατάνθρακες αυξάνει την κόπωση και μειώνει
την επιθυμία για άσκηση. Σιγουρευτείτε ότι επιλέγετε τον σωστό
τύπο υδατανθράκων όπως φρούτα, λαχανικά και κρατηθείτε μακριά
από τις τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε εξευγενισμένους
υδατάνθρακες όπως είναι το λευκό ψωμί, τα ζυμαρικά και το ρύζι.
Πολλά λαχανικά περιέχουν
ευεργετικά επίπεδα σε μαγνήσιο,
το οποίο έχει αποδειχθεί ότι
βοηθάει τους ανθρώπους
που έχουν κακή διάθεση και
συγχυσμένη κατάσταση στο
μυαλό. Το μαγνήσιο έχει
χαλαρωτικές δράσεις στον οργανισμό μας. Γι’ αυτό, αν δεν τρώτε
πράσινα λαχανικά, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα για να κάνετε την
αρχή. Το σπανάκι είναι το σούπερ- λαχανικό σε μαγνήσιο, αλλά
και το μπρόκολο, τα μπιζέλια και οι αγκινάρες που περιέχουν
ικανοποιητική ποσότητα.
Όλοι αισθανόμαστε καλύτερα όταν
βγαίνει ο ήλιος. Αυτό συμβαίνει
γιατί η έκθεση στον ήλιο αυξάνει
τα επίπεδα βιταμίνης D, η οποία
με τη σειρά της αυξάνει τα επίπεδα
σεροτονίνης στον εγκέφαλο. Μιας
όμως που η πολύωρη έκθεση στον
ήλιο είναι βλαβερή, μπορείτε να
προσλάβετε τη βιταμίνη D και
μέσα από την διατροφή σας με τα αυγά να είναι ανάμεσα στις πιο
δυνατές πηγές.

-
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Έρευνες έχουν δείξει ότι η λήψη
σεληνίου από τροφές βελτιώνει την
κατάθλιψη, ενώ υπάρχει σύνδεση
ανάμεσα στα χαμηλά επίπεδα
σεληνίου και κακής διάθεσης.
Τροφές πλούσιες σε σελήνιο είναι τα
όστρακα, τα ψάρια, τα δημητριακά
ολικής άλεσης, τα φιστίκια και το
συκώτι. Με αυτές όχι μόνο θα βελτιώσετε την υγεία σας εν γένει,
αλλά και θα νιώσετε πιο όμορφα.
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Φαμπιέν Κουστό: «Θα ήθελα να φτιάξω
ένα χωριό στον ελληνικό βυθό»
(Συνέχεια από σελίδα 16)
όσφρησης και της γεύσης του
αδρανεί, κάτι που συνέβη και σ’
εμένα. Μετά τη 17ωρη διαδικασία
αποσυμπίεσης αντιλήφθηκα πως
δεν είχα καθόλου γεύση. Για έναν
άνθρωπο που απολαμβάνει το
καλό φαγητό και το καλό κρασί,
όπως εγώ, το γεγονός αυτό ήταν
τρομακτικό. Εβαζα συνέχεια
καυτερές σάλτσες στα φαγητά
για να νιώσω κάποια γεύση, αλλά
μάταια... Ευτυχώς, επανήλθε ύστερα
από 48 ώρες.
Για πρώτη φορά υποβρύχια
αποστολή μεταδόθηκε on line, 24
ώρες. Πόσο πιο γρήγορα πέρασαν
τα δικά σας μηνύματα;
Η ανταπόκριση ξεπέρασε τις
προσδοκίες μου. Πάνω από 600
εκατομμύρια άνθρωποι από όλο
τον πλανήτη παρακολούθησαν σε
πραγματικό χρόνο το εγχείρημά
μας. Ο παππούς μου θα ήταν
ενθουσιασμένος αν είχε αυτήν τη
δυνατότητα... Πραγματοποιήσαμε
περισσότερα από 50 εκπαιδευτικά
σεμινάρια μέσω του προγράμματος
«skype in the classroom» με
σχολεία, πανεπιστήμια, μουσεία
και ενυδρεία από όλο τον κόσμο.
Ενιωσαν όλοι κατά κάποιον τρόπο
μέλη της αποστολής. Ιδιαίτερα τα
παιδιά, που με ρωτούσαν συνεχώς
πώς μπορούν να γίνουν δύτες
κορεσμού!
Το 2006 πραγματοποιήσατε
μια ριψοκίνδυνη αποστολή.
Καταδυθήκατε ανάμεσα σε
λευκούς καρχαρίες μέσα σε ειδικά
κατασκευασμένο υποβρύχιο στο
σχήμα και το μέγεθός τους. Μπορεί
η αφοσίωση στην έρευνα να
εκμηδενίσει το φόβο;
Κατ’ αρχάς, λατρεύω τους
καρχαρίες. Δεν νιώθω κανένα φόβο
παρά μόνο σεβασμό γι’ αυτά τα
επιβλητικά θαλάσσια πλάσματα
που εδώ και 400 εκατομμύρια
χρόνια διαφυλάσσουν την υγεία
των ωκεανών μας. Σκέφτηκα πως
ο καλύτερος τρόπος να μελετήσω
έναν λευκό καρχαρία ήταν να γίνω

ΠΕΝΘΗ

ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

ΚΟΜΙΤΟΥΔΗ –GODOSSIS.
ΛΙΑΝΑ

Πέθανε στο Βανκούβερ
στις 8 Οκτωβρίου 2014
ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ.

και εγώ ένας... Σήμερα, για πρώτη
φορά οι καρχαρίες απειλούνται
με εξαφάνιση λόγω της μανίας
των ανθρώπων που σκοτώνουν

100 εκατομμύρια κάθε χρόνο.
Χωρίς αυτούς όμως η τροφική
αλυσίδα μπορεί να διαταραχθεί,
επηρεάζοντας αρνητικά όλο το
οικοσύστημα.
Ποια είναι η σχέση σας με την
Ελλάδα;
Η Ελλάδα είναι χώρα μαγική.
Ο παππούς μου είχε τεράστια
αγάπη για τη θάλασσα και τα
νησιά της, που μου τη μετέδωσε
όταν ήμουν παιδί. Τον θυμάμαι
ακόμα να μου διηγείται ιστορίες
από την ελληνική μυθολογία.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που
έδωσε και στα δυο του πλοία τα
ελληνικά ονόματα Καλυψώ και
Αλκυόνη... Ο ελληνικός βυθός
πάντα μου προκαλούσε δέος
αλλά και μεγάλη περιέργεια,
καθώς κρύβει ακόμα πολλά
μυστικά που πρέπει να
αποκαλυφθούν. Ενα από τα
μεγαλύτερα όνειρά μου, όπως
σας είπα, είναι να φτιάξω ένα
χωριό κάτω από τη θάλασσα
και πρέπει να σας αποκαλύψω
ότι το ιδανικότερο σημείο στον
πλανήτη για μένα θα ήταν η
Ελλάδα, ο ελληνικός βυθός.
Θα το ονόμαζα «Η σύγχρονη
Ατλαντίδα».
Info: Ο Φαμπιέν Kουστό είναι
ιδρυτής της «Fabien Cousteau organization» και της μη
κερδοσκοπικής οργάνωσης
«Plant a Fish», που έχει
στόχο να διασώσει τις υπό
εξαφάνιση θαλάσσιες χελώνες
του Ελ Σαλβαντόρ και να
προστατεύσει σπάνια είδη
τροπικών ψαριών αλλά και
κοράλλια στις Μαλδίβες.

EYXES
O Σύλλογος Κωνσταντινοπολιτών
και Μικρασιατών Β.Κ.
Date: Wed, 3 Sep 2014
Πατέρα Δημήτριε,
Επι τη ευκαιρία της συνταξιοδότησης σας, και των
40 χρόνων Ιερωσύνης στο Βανκούβερ, εκ μέρους
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των
Κωνσταντινολιτών και Μικρασιατών ,Β.Κ., σας
ευχαριστούμε θερμά που σταθήκατε δίπλα μας και με
την συμπαράστασή σας βοηθήσατε στην ιδέα της ιδρυσης
του συλλόγου μας.
Σας ευχόμαστε με πολλή Αγάπη, Σεβασμό και Εκτίμηση,
Υγεία και Δύναμη, για να συνεχίζετε να προσφέρετε ,στο
Θεό, στην οικογένεια σας, και στους πιστούς που σας
γνώρισαν και σας αγάπησαν.
Πάντα σαν ιερέας, εργαστήκατε με ζήλο, και φόβο Θεού,
χωρίς να λογαριάσετε κόπο και κούραση. Υπήρξατε
ο δικός μας ανθρωπος.
Οι προσευχές ολων μας ειναι μαζί σας.
Με αγάπη και εκτίμηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
1930-2014

Πέθανε στο Νοσοκομείο του
Abbotsford στις 28 Αυγούστου
2014, σε ηλικία 50 χρόνων η
KOMITOYΔΗ-GODOSSIS,
ΛΙΑΝΝΑ. Η κηδεία της έγινε
στις 8 Σεπτεμβρίου 2014 στην
εκκλησία South Abbotsford.
Στον σύζυγό του Πάνο, στις
αξιολάτρευτες κόρες της
Angela και Elizabeth, στους
υπερήφανους γονείς της Ελένη
και Γιάννη, ευχόμαστε θερμά
συλλυπητήρια και ελααφρό το
χώμα που την σκέπασε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΣΜΙΡΝΙΟΓΛΟΥ
1932-2014

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 30
Αυγούστου 2014, ο ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΣΜΙΡΝΙΟΓΛΟΥ. Το τρισάγιο
έγινε στις 4 Σεπετμεβρίου 2014
στην εκκλησία των Αγίων
Νικολάου-Δημητρίου στις 7 μ.μ.
και η κηδεία την Παρασκευή
5 Σεπτεμβρίου 2014. Η ταφή
του έγινε στο κοιμητήριο Forest
Lawn Memorial Park Burnaby.
Στην σύζυγό του, στα παιδιά
του και σ’ όλους τους συγγενείς,
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

Πέθανε στο Βανκούβερ στις 29
Σεπτεμβρίου 2014, σε ηλικία
84 χρόνων ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΠΑΠΠΑΣ. Ο στο Γρηγόρης
Πάππας ήρθε στον Καναδά
το 1954 με ένα ζωγραφισμένο
χαμόγελο στο πρόσωπό του.
Εδώ συνάντησε πολλούς φίλους
τους οποίους διατήρησε μέχρι
την τελευταία ημέρα της ζωής
του. Στις 6 Φεβρουαρίου το
1957, παντρεύτηκε μετά από 11
μέρες γνωριμίας την αγαπημένη
του σύζυγο Τασία με την οποία
απέκτησαν τέσσερα αγόρια
και ένα κορίτσι. Ο Γρηγόρης
εργάστηκε ως μάγειρος στους
κάμπους της Βρετανικής
Κολομβίας, και Αλμπέρτας και
αργότερα εγκαταστάθηκε μαζί
με όλη την οικογένειά του στο
Βαανκούβερ, όπου άνοιξε μια
αλυσίδα από εστιατόρια με το
όνομα “Knight & Day” και
συνέχισε να εργάζζεται μέχρι τα
80 του χρόνια.
Στην σύζυγό του Τασία στα
παιδιά του Γεράσιμο, Κεν
(Λόλα), Γιώργο, Χρήστο και
Κάθη (Πήτερ), στα εγγόνια
του, Γρηγόρη, Ηλία, Γρηγόρη,
Κάλι, Ντόμενικ, Αναστασία
και Κώστα και σε όλους τους
συγγενείς και φίλους ευχόμστε
θερμά συλλυπητήρια.
ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1920-2014

ΒΑΧΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1928-2014
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 5
Σεπτεμβρίου 2014, ο ΝΙΚΟΛΟΣ
ΒΑΧΛΑΣ, το τρισάγιο έγινε στο
Valley View Funeral Home στο
Σούρεη στις 11 Σεπτεμβρίου
2014 και η κηδεία του έγινε στις
12 Σεπτεμβρίου στον 2014Ι.Ν.
του Αγίου Γεωργίου.
Στην σύζυγό του Βάσσο,
στα παιδιά του Evan and Elia
(Makrina) στα εγγόνια του Νίκο.
Δημήτρη και Evan, ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.
ΓΝΗΣΙΟΥ ΑΝΝΑ
1928-2014
Πέθανε στο Βανκούβερ στις
22 Σεπτεμβρίου 2014 στο
Νοσοκομείο του St. Paul’s η
ΑΝΝΑ ΓΝΗΣΙΟΥ.Το τρισάγιο
έγινε στις 29 Σεπτεμβρίου 2014
στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου
και η κηδεία έγινε στις 30
Σεπτεμβρίου 2014. Η ταφή της
έγινε στο κοιμητήριο Forest
Lawn Burnaby. Στα παιδιά της
Θέο, Ευρούλα (Βασίλη), Tess
στα εγγόνια Joseph and Phillip, και σε όλους τους συγγενείς

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

Γεννήθηκε στη Χίο και έζησε
ήρεμα και ευτυχισμένα στο
σπίτι της κόρης του από το 2009
στο Βανκούβερ. Υπηρέτησε
στον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο, στην αααρχή ως
στρατιώτης του Ελληνικού
Στρατού και αργότερα ως
κατάσκοπος ασυρματιστής
στην Ελλάδα για την Αγγλική
Υπηρεσία SOE. Aνάμεσα στα
άλλα τιμιτικά μετάλια που
έλαβε, ήταν το μετάλιο του
Βασιλέως και ο Ελληνικός
Πολεμικός Σταυρός (Tρίτης
Τάξης). Αργότερα έγραψε τις
περιπέτειές του στον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν
υπερήφανος και μέλος του
Συλλόγου των Βετεράνων στην
Χίο.
Το τρισάγιο θα γίνει στις 15
Οκτωβρίου 2014 στο Mount
Pleasant Funeral Home 306
East 11th Avenue.
H κηδεία του θα γίνει στην Χίο.
Στην κόρη του Σοφία
Καρασούλη- Milobar στον
γαμβρό του David Milobar, στον
έγγονό του Πήτερ (Παναγιώτη)
και όλους τους συγγενείς
και φίλους ευχόμστε θερμά
συλλυπητήρια.
Η ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΣΤΑ ΜΕΣΑ
ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
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Οδυνηρή ήττα της Ελλάδας από τη Β. Ιρλανδία
Δημήτρης Μώρος | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 14/10/2014 ΤΑ ΝΕΑ
Το φουλ επιθετικό σχήμα που
παρέταξε ο Κλαούντιο Ρανιέρι
δεν απέδωσε καρπούς και η
Ελλάδα γνώρισε την ήττα από
τη διαβασμένη και μαχητική
Β. Ιρλανδία με σκορ 2-0 στα
προκριματικά του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος, αποτέλεσμα των
πειραματισμών του ιταλού κόουτς
στο Γ. Καραϊσκάκης.
Η δεύτερη ήττα στο Φάληρο (είχε
προηγηθεί η ήττα από τη Ρουμανία
με 1-0) φρενάρει τις ελπίδες της
εθνικής μας για πρόκριση στα
τελικά του Euro 2016. Ο Ρανιέρι ως
νέος ομοσπονδιακός τεχνικός ακόμα ψάχνεται και αν δεν βρει σύντομα λύσεις η Ελλάδα δεν θα έχει παρουσία στα
γήπεδα της Γαλλίας.

ÐÙËÇÓÅÉÓ ×ÏÍÄÑÉÊÇÓ êáé ËÉÁÍÉÊÇÓ

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

Ðñïìçèåõôáß:
Îåíïäï÷åßùí êáé Åóôéáôïñßùí

Οι φίλοι της Εθνικής απογοητεύτηκαν και αποδοκίμασαν τους διεθνείς.

Tel: Bus. 604-515-7222, Fax: 604-515-7701
Η εθνική μας με σύστημα 4-4-2 και με δίδυμο στην επίθεση τους Μήτρογλου, Αθανασιάδη δεν κατόρθωσε να
διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα των φιλοξενούμενων. Η ομάδα του Μακλ Ο΄ Νιλ ήταν συμπαγής, οι
γραμμές αγωνίστηκαν κοντά, είχε σωστή αμυντική λειτουργία και έπαιξε με υποδειγματικό τρόπο το σύστημα των
αντεπιθέσεων με τον ταχύτατο Λάφερτι.
Η ψυχρολουσία στο Γ. Καραϊσκάκης από τους βορειοιρλανδούς ήρθε στο 9΄: Από φάουλ του Νόργουντ, ο Γουόρντ
αμαρκάριστος από το ύψος του πέναλτι σημάδεψε τη γωνία του Καρνέζη (0-1).
Το γκολ αφύπνισε τους διεθνείς μας. Εβαλαν τη μπάλα κάτω, πίεσαν τους φιλοξενούμενους, είχαν καλή κυκλοφορία
της μπάλας και κατοχή (61%-39%) στο α΄ ημίχρονο , ωστόσο δεν βρήκαν διαδρόμους προς την εστία του Κάρολ. Ο
πρώην γκολκίπερ του Ολυμπιακού έδειξε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση και δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους να
παραβιάσουν την εστία του.
Οι Μήτρογλου- Αθανασιάδης δεν είχαν αρμονική συνεργασία και εγκλωβίστηκαν στο παιχνίδι των ΜακΟλεϊ,
Χιούζ.
Η ελληνική ομάδα είχε μία σπουδαία ευκαιρία με τον Καρέλη (πλάσαρε άουτ σε τετ-α-τετ με τον Κάρολ στο 33΄)
και ο μοναδικός προωθημένος της Β. Ιρλανδίας Λάφερτι σημάδεψε το δοκάρι της εστίας του Καρνέζη στο 45΄. Ο
επιθετικός των φιλοξενούμενων σημείωσε το δεύτερο γκολ , όταν σε ξαφνική αντεπίθεση (οι Παπασταθόπουλος,
Μανωλάς είχαν προωθεί) απέφυγε τον Σταφυλλίδη και νίκησε τον Καρνέζη (51΄).
Ο Λάφερτι κλείδωσε τη νίκη των βορειοιρλανδών οι οποίοι προηγούνται στη βαθμολογία στον 6ο όμιλο με 9
βαθμούς (τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς).
Η Ελλάδα ήταν φλύαρη στο β΄ ημίχρονο, οι αλλαγές του Ρανιέρι δεν μπόρεσαν να αλλάξουν τη μορφή του αγώνα
και η μοναδική αξιόλογη ευκαιρία σημειώθηκε στο 66΄, όταν ο Κάρολ εξουδετέρωσε με υπερένταση το σουτ του
Ταχτσίδη.
Το ματς διαιτήτευσε ο Γάλλος Στεφάν Λανουά. Κίτρινη κάρτα: Σαμαράς, Μανιάτης (συμπλήρωσε κάρτες) Λάφερτι.
ΕΛΛΑΔΑ: Καρνέζης, Βύντρα (16΄ λόγω τραυματισμού Σταφυλλίδης) , Μανωλάς, Παπασταθόπουλος, Τοροσίδης,
Μανιάτης, Ταχτσίδης, Καρέλης, Σαμαράς (67΄ Σαλπιγγίδης), Μήτρογλου, Αθανασιάδης (46΄ Σάμαρης).
ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ: Κάρολ, ΜακΛάφλιν, ΜακΟλεϊ, Χιούζ, Φέργκιουσον (78΄ Ριβς), Μπέιρντ, Ντέιβις, Νόργουντ,
Κ. Εβανς, Γουόρντ (59΄ ΜακΓκίβερν), Λάφερτι ( 72΄ Μαγκένις).

Res:604-525-4957,
Cell: 604-240-0403
6616 BERESFORD STREET, BURNABY, B.C.

