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Δύο νέοι Ιερείς στην Ιερά
Μητρόπολη Τορόντο
Το Σάββατο, 9 Αυγούστου,
ο Μητροπολίτης Σωτήριος
τέλεσε την σε Πρεσβύτερο
χειροτονία του Διακόνου
Χρήστου Μπιτσακάκη,
βοηθούμενος από δεκάδες
ιερέων από όλο τον
Καναδά, στον Ιερό Ναό
Αγ. Παντελεήμονος,
Μάρκχαμ, ο οποίος γέμισε
με ευλαβείς πιστούς. Ο
π. Χ. Μπιτσακάκης ως
Διάκονος της Ι. Μητρόπολης
Τορόντο, υπηρέτησε σε
εθελοντική βάση, για
περισσότερα από τέσσερα
χρόνια και θα συνεχίσει να
υπηρετεί ως Ιερέας αμισθί.
O π. Χ. Μπιτσακάκης είναι πατέρας πέντε παιδιών και διευθύνων
σύμβουλος σε μία μεγάλη εταιρία. ΑΞΙΟΣ!!!

PRIME MINISTER STEPHEN
HARPER PARTICIPATES IN
OPERATION NANOOK 14 IN
CANADA’S FAR NORTH
August 26, 2014 Iqaluit, Nunavut

Την Δευτέρα, 25 Αυγούστου, ο Μητροπολίτης Σωτήριος τέλεσε
την σε Πρεσβύτερο χειροτονία του Διακόνου Τιμολέοντος Πράττα,
στον Ιερό Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Τορόντο.

On the final day of this year’s Northern Tour, Prime Minister Stephen Harper today participated in Operation NANOOK, an annual Canadian Armed Forces-led sovereignty exercise held in Canada’s North.
Prime Minister Harper spent the day at Iqaluit and York Sound, Nunavut, engaging military personnel working closely with their northern partners from the Canadian Coast Guard, the RCMP and other
government departments as part of a simulation exercise based on ensuring the safety and security of a
grounded cruise ship’s passengers and crew.

Συμμετείχαν, ο Επίσκοπος Χριστόφορος και 25 ιερείς. Συγγενείς,
φίλοι και αμέτρητοι πιστοί έγιναν μάρτυρες της χειροτονίας Ο π. Τ.
Πράττας απεφοίτησε από την Θεολογική Ακαδημία μας και ήταν ο
αριστεύσας της χρονιάς. ΑΞΙΟΣ!!!

ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ ΜΕ
ΤΟΝ κ. ΦΩΤΗ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟ (αριστερά) ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΟΤΙΟΥ
ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΜΠΙΑΔΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟ
ΡΟΔΟΥ - ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ Ο κ. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ
ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΝΕΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.
Κώστας Καρατσίκης

Led by Canadian Joint Operations Command, Operation NANOOK 14 is a combined, joint, and interagency operation involving the Canadian Army, the Canadian Rangers, the Royal Canadian Air Force
and the Royal Canadian Navy, working with other federal, territorial and regional government and
international partners, to provide an emergency response to a request for assistance from the Government
of Nunavut.

Ορκίστηκε ο νέος Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος
(Βλέπετε σελίδα 3)
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Forbes: Ο Bill Gates ο πλουσιότερος
άνθρωπος στον κόσμο

ÔçëÝöùíá Ðñþôçò ÁíÜãêçò

Ο Bill Gates ανακηρύσσεται από το Forbes ο πλουσιότερος άνθρωπος στον
κόσμο για το 2013, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Μεξικανό μεγιστάνα των
τηλεπικοινωνιών Carlos Slim που κρατούσε τα «σκήπτρα» τα προηγούμενα
τέσσερα έτη.

ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ

............ 9.1.1
ÊáëçìÝñá ÆùÞ

ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ

Ο Gates, η περιουσία
του οποίου αυξήθηκε
κατά 9 δισ. δολάρια
το περασμένο έτος,
βρισκόταν στην κορυφή
της λίστας τα 15 από τα
τελευταία 20 χρόνια. Ο
Ισπανός Arnancio Ortega διατηρεί την τρίτη
θέση για δεύτερο έτος στη σειρά, αφήνοντας μία θέση πιο κάτω τον Warren Buffett. Ο
Αμερικανός μεγιστάνας του τζόγου, Sheldon Adelson, που έβαλε επιπλέον 11,5 δισ.
δολάρια στην τσέπη του, επέστρεψε στην πρώτη δεκάδα για πρώτη φορά από το 2007.

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

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

EËËÇÍÉÊÅÓ ÊÏÉÍÏÔÇÔÅÓ ÂÁÍÊÏÕÂÅÑ
1-ÅëëçíéêÞ Êïéíüôçôá Âáíêïýâåñ-Áãéïò Ãåþñãéïò:
604-266-7148
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Νέο ρεκόρ δισεκατομμυρίων
Η διάσημη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes φτάνει φέτος σε νέα
ύψη αλλά και σε νέες γωνιές του κόσμου. Η ομάδα του Forbes εντόπισε 1.645
δισεκατομμυριούχους με συνολική καθαρή αξία 6,4 τρισ. δολαρίων, έναντι 5,4 τρισ.
δολαρίων πέρυσι. «Ανίχνευσε» 268 νέες δεκαψήφιες περιουσίες, ανάμεσα στις οποίες
172 γυναίκες δισεκατομμυριούχοι –αριθμός ρεκόρ μετά τις περυσινές 138 «θηλυκές»
αφίξεις. Οι 20 πλουσιότεροι εμφανίζουν αθροιστικά καθαρή αξία 31 δισ. δολαρίων,
από 23 δισ. δολάρια πέρυσι.
Σε όρους δολαρίων, ο Mark Zuckerberg του Facebook ήταν ο μεγαλύτερος
κερδισμένος, καθώς είδε την περιουσία του να αυξάνεται κατά 15,2 δισ. δολάρια στα
28,5 δισ. δολάρια, χάρη στην άνοδο της μετοχής του γνωστού κοινωνικού δικτύου. H
διευθύντρια λειτουργιών του Facebook, Sheryl Sandberg κέρδισε φέρος ένα εισιτήριο
για τη λίστα και μαζί της ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, Jeff Rothschild.
Υπερέχουν αριθμητικά οι δισεκατομμυριούχοι “made in USA”
Χάρη στην άνοδο του τεχνολογικού κλάδου και την ισχυρή χρηματιστηριακή
αγορά, οι ΗΠΑ έχουν και φέτος την πρωτοκαθεδρία με 492 δισεκατομμυριούχους.
Ακολουθεί η Κίνα με 152 δισεκατομμυριούχους και η Ρωσία με 111. Ο πλούτος
ωστόσο φέτος εξαπλώνεται και σε νέα μέρη. Το Forbes εντόπισε για πρώτη φορά
δισεκατομμυριούχους στην Αλγερία, τη Λιθουανία, την Τανζανία και την Ουγκάντα.
Επίσης, για πρώτη φορά, ένας Αφρικανός, ο Aliko Dangote από τη Νιγηρία,
καταφέρνει να μπει στην πρωτη 25άδα. Με περιουσία 25 δισ. δολαρίων κατάφερε να
“αναρριχηθεί” 20 θέσεις από περυσι.
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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.
Τρεις Έλληνες στη λίστα
Τρία ελληνικά ονόματα βρίσκονται στη φετινή λίστα
του Forbes. Στη θέση 506 βρίσκεται ο Σπύρος Λάτσης
και η οικογένεια με περιουσία που φτάνει τα 3,2 δισ.
δολάρια. Στη θέση 687 της κατάταξης “ισοβαθμούν” οι
κ.κ. Αριστοτέλης Μυστακίδης και Φίλιππος Νιάρχος με
περιουσία 2,5 δισ. δολαρίων.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΜΠΟΥΓΕΛΩΜΑ
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ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΏΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

τελετή έκλεισε με την υποστολή
της σημαίας στο μνημείο του
Αγνώστου Στρατιώτη με την
φιλαρμονική.
Κώστας Καρατσίκης
Βιογραφικό Φώτη Χατζηδιάκου
Α. Οικογενειακή κατάσταση.
Γεννήθηκε στη Ρόδο στις 264-1959. Είμαι παντρεµένος
µε την Αγάπη Καλοµοίρη,
συµβολαιογράφο Ρόδου και
έχουνε ένα γιο το Στέργο,
δευτεροετή φοιτητή της Νομικής
Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών.

Για μένα που ζώ μονίμως
στον Καναδά ήταν η πρώτη
μου φορά να προσκαλεσθώ
και να παρευρεθώ σε μια
τέτοια όμορφη και άψογη
διοργανωμένη ορκωμοσία του

Ρόδου κκ. Κύριλλος, αφού
ευχήθηκε στους νεοεκλεχθέντες
πρόοδο και ομόνοια για το
καλό του τόπου, ανέγνωσε
και συγχαρητήριο επιστολή
και τις ευχές του Πατριάρχου

Στην ομιλία του ο Δήμαρχος
κ. Φώτης Χατζηδιάκος,
αναφέρθηκε σε μερικές
προτεραιότητες μεταξύ άλλων
για τα επόμενα πέντε χρόνια που
είναι:
- H ανάδειξη του νέου μοντέλου
διοίκησης του Δήμου, με
σύγχρονες αποκεντρωμένες
δομές, με συμμετοχή των
τοπικών και δημοτικών
συμβουλίων στη λήψη και
εκτέλεση των ααποφάσεων.

νέου Δημάρχου Ρόδου
κ. Φώτη Χατζηδιάκου, πρώην
αντι-περιφερειάρχη Ρόδου και
των εκλεγέντων Δημοτικών και
Κοινοτικών Συμβούλων της

κ.κ. Βαρθολομαίου. Στην
ορκωμοσία αυτή σύμφωνα
με έγκυρες πληροφορίες είχε
προσκαλεσθεί να παρευρεθεί και
ο σεβασμιώτος Μητροπολίτης

- Η βελτίωση της εμφάνισης
της πόλης καια των όψεων των
χωριών, έτσι όπως ταιριάζει
στον ιστορικό αλλά και
κοσμοπολιτικο χαρακτήρα της
πόλης και το παραδοσιακό
φυσικό περιβάλλον της
υπαίθορου μας.
- Η ενίσχυση του τουριστικού
μας προϊόντος με την βελτίωση
των δημοτικών και δημοσίων
υποδομών, σε συνδιασμό
με την προώθηση του
πρωτογενούς τομέα και της
επιχειρηματικότητας.
- Η στήριξη της νεολαίας και
η ανακούφιση των κοινωνικά
αδυνάμων συμπολιτών μας.

Ρόδου.
Έξω στο προαύλιο του
Δημαρχιακού Μεγάρου που
ήταν στολισμένο με σημαίες
και καθήσματα για τους
επισήμους και για το πλήθος
του κόσμου κατά τις 7 το
απόγευμα απολαμβάνοντας το
δροσερό αεράκι της παραλίας, ο
σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
κ.κ Κύριλλος χοροστάτησε
της δέησης και ακολούθησε
η ορκωμοσία του Δημάρχου
και των παρόντων εκλεγέντων
Δημοτικών και Κοινοτικών
Συμβούλων. Ο Μητροπολίτης

Τορόντο Καναδά κ.κ. Σωτήριος.
Tην τελετή της ορκωμοσίας
τίμησαν με την προυσία τους οι
βουλευτές του νομού Βασίλης
Υψηλάντης και Δημήτρης
Κρεμστινός, οι τέως βουλευτές
Αριστοτέλης Παυλίδης,
Αναστάσιος Καραμάριος,
Γιώργος Νικητιάδης
και Γιάννης Παπάς, ο
περιφερειάρχης κ. Μαχαιρίδης,
καθώς και ο νεοεκλεγείς
περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
κ. Γ. Χατζημάρκος, καθώς και οι
αντιπρόσωποι της στρατιωτικής
ηγεσίας.

-Η αξιοποίηση της ανεκτίμητης
αξίας δημοτικής περιουσίας
που κληρονομήσαμε από τους
προγόνους μας και οφείλουμε
να παραδώσουμε ανέπαφη στα
παιδιά μας.
Για την αδιακαιολόγιτη
απουσία ορισμένων δημοτικών
συμβούλων από την νόμιμη
και δημοκρατική ορκωμοσία
ο κ. Χατζηδιάκος, άφησε
αναπάντητα τα σχόλια και
τόνισε ότι η δικαιοσύνη δεν
εκβιάζεται από κανέναν και
άφησε να κριθούν για την πράξη
τους από τον Ροδιακό λαό.
Στο τέλος ο κ. Χατζηδιάκος
ευχαρίστησε όλους όσους
στήριξαν τον εκλογικό του
αγώνα και την απόφασή να
διεκδικήσει την δημαρχία. Η

Β. Σπουδές - Επαγγελµατική
δραστηριότητα.
Πτυχιούχος Νοµικής Σχολής του
Πανεπιστήµιου Θράκης.
Πτυχιούχος Πολιτικών
Επιστηµών του Πανεπιστήµιου
Θεσσαλονίκης.
Κάτοχος Μεταπτυχιακών
σπουδών το 2008 στο τµήµα
Μεσογειακών Σπουδών του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
Ασκεί δικηγορία στη Ρόδο από
το 1983 µέχρι σήµερα και είναι
∆ικηγόρος «παρ’ Αρείω Πάγω».
Γνώστης της Γερµανικής και
Αγγλικής γλώσσας.
Γ. Αυτοδιοικητική – πολιτική
δραστηριότητα.
1. Αντιπεριφερειάρχης
Δωδεκανήσου στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου από 01-01-2011
έως και σήμερα.
2. Νομαρχιακός Σύμβουλος
Δωδεκανήσου από 1-1-1999
μέχρι 31-12-2010.
α)Μέλος Νομαρχιακής
Επιτροπής της Ν.Α. Δ. από1-11999 έως 31-12-2002.
β)Πρόεδρος Νομαρχιακού

Συμβουλίου της Ν.Α. Δ. από
5-1- 2003 έως 20-9-2007.
γ)Αντινομάρχης πρωτογενούς
τομέα και παραγωγικών
δραστηριοτήτων της Ν.Α.Δ. από
26-9-2007 έως 31-12-2011.
δ)Πρόεδρος της Νομαρχιακής
Ανώνυμης Εταιρείας ΦΥΤΩΡΙΟ
Α.Ε. από 26-9-2007 έως Ιουνιο
2011.
ε)Αντιπρόεδρος της
Νομαρχιακής Εταιρείας
ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. (2003-2006).
στ)Μέλος του Δ.Ο.Τ. και του
Κ.Ε.Κ. ΓΕΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε.
(2005-6).
ζ)Διευθύνων Σύμβουλος της
Αναπτυξιακής Εταιρείας
Δωδεκανήσου (ΑΝΔΩ Α.Ε.) από
15-1-2008 και της Ενεργειακό
Γραφείο Α.Ε. από 1-10-2009
μέχρι Ιουνιο 2011.
η)Αντιπρόεδρος στα ΚΕΤΑ
Νοτίου Αιγαίου από 15-3-2008
έως 03-06-2011.
3. Μέλος της Ένωσης
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
Ελλάδας 1999-2010.
4. Μέλος της Ένωσης
Περιφερειών Ελλάδος από το
έτος 2011 μέχρι σήμερα.
∆. Κοινωνική δραστηριότητα.
Μέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ∆ικηγορικού
Συλλόγου (1990) και του
Ταµείου Προνοίας ∆ικηγόρων
Ρόδου (1997-1999).
Αντιπρόεδρος του κυνηγετικού
Συλλόγου Ρόδου (1984-87).
Μέλος και αντιπρόεδρος της
Ε.Π.Σ.∆ (1995-2001).
Μέλος του ∆. Σ της ΚΑΙΡ
(1997-1998).
Μέλος Πολιτιστικών Συλλόγων
Κρητών και Απολλώνων και
του Αθλητικού Συλλόγου
Απολλώνων και αιμοδότης.
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ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ: «Ο ΘΕΟΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ
ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΑΥΤΟΣ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ
ΤΟΝ ΘΕΟΝ. Η ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΚΑΙ
ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΕΓΩΪΣΤΗΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΗΝ
ΤΟΥ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ»
Εις ατμοσφαίραν κατανυκτικήν καί λαμπρότητα
Βυζαντινήν, ο ιστορικός καί μεγαλοπρεπής
Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Γεωργίου των
Ελλήνων ἐζησεν ιερωτάτας στιγμάς πνευματικής
αγαλλιάσεως καί δυναμικής παρουσίας καί
παρρησίας, εμπλουτισμού δύο νέων κληρικών,
ενός διακόνου και ενός πρεσβυτέρου,
αμφοτέρων χειροτονηθέντων κατά την μεγάλην
καί πανηγυρικήν ημέραν της Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος Χριστού, υπό του Σεβασμιαωτάτου
Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Ιταλίας και
Μελίτης κ. Γενναδίου. Ο διάκονος Αλέξιος Κιτς,
Ρώσος εις την καταγωγήν, ο οποίος προορίζεται
διά την ενορίαν του Αρχαγγέλου Μιχαήλ εις
Άγιον Μαρίνον, και ο Πρεσβύτερος Δημήτριος
Γουρίας, Ουκρανός εις τήν καταγωγήν, ο
οποίος θα διακονήση εις τήν ενορίαν του Αγίου
Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου, εις τήν Quarto
Sant’Elena της Σαρδηνίας, πλησίον του Cagliari.
Απευθυνόμενος ο Σεβ. Μητροπολίτης μας
προς τους δύο νεοχειροτονηθέντας, με τους
οποίους επλουτίσθη έτι περισσότερον μέσα
εις την καρδίαν του Ρωμαιοκαθολικισμού η
Μητρόπολις του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
ανέλυσεν εις αυτούς τας ιδιαιτερότητας τας
οποίας θα συναντήσουν εις τον τόπον αυτόν ως
Ορθόδοξοι ιερείς, καθώς και τας αντιξοότητας
και δυσχερείας διακονίας τους, συνιστών
ακραδάντως οτι «ο Θεός είναι βοηθός, καταταίωμα, εξουσιαστής, άρχων ειρήνης και Πατήρ, επομένως δεν
πρέπει να φοβήσθε τί θα κάμη ο άνθρωπος, μή φοβήσθε τα κακά, την κρίσιν, τους εκβιασμούς καί την κακότητα,
την συκοφαντίαν, εφόσον ο Θεός είναι μαζί σας. Ο Θεός ποτέ δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο, αυτός, δυστυχώς,
εγκαταλείπει τον Θεόν, διό και υποφέρει. Μακρυά από την εκκοσμίκευσιν, η οποία συντελεί να γίνη ο άνθρωπος
εγωϊστής και προδότης της αγάπης και του θελήματος του Θεού, να ζη χωρίς την συναίσθησιν της ευθύνης και του
φόβου προς τον Θεόν»
Το ευσεβές και εκλεκτόν εκκλησίασμα, μεταξύ των οποίων ο Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου κ. Γεώργιος
Πλουμίδης και η Πρόεδρος της Κοινότητος
Βενετίας κα Κων/να Μπαλαφούτη, ανεφώνησε
το από καρδίας ανυπόκριτον καί ισχυρότατον
επιστέγασμα των χειροτονιών, «Άξιος!»,
το οποίον εχάρη, εχαιρέτησε, συνεχάρη και
ηυχήθη εις αυτούς.
Το εσπέρας της 8ης Αυγούστου μετά τον
Εσπερινόν εις μνήμην του Αγίου Αποστόλου
Ματθίου, εψάλη η Παράκλησις προς την
Υπεραγίαν Θεοτόκον. Εχοροστάτησεν ο
Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Γεννάδιος, τον δε
Εσπερινόν και την Παράκλησιν ετέλεσε ο
αριστοτέχνης της Βυζαντινής Μουσικής,
Διδάσκαλος και Χοράρχης, Αρχιμανδρίτης
Νικόδημος Καβαρνός, ο οποίος, με τον
μελωδικώτατον και αξιοζήλευτον Ψαλτικόν
του Όμιλον, έφθασεν εις την Ιταλίαν δια
τέσσαρας Συναυλίας με σκοπόν την ενίσχυσιν
της ανοικοδομήσεως της Ιεράς Μονής Αγίας
Βαρβάρας Μοντανέρ, της Μητροπόλεως
Ιταλίας και Μελίτης, καταστραφείσης αιτία
πυρκαιάς, λόγω κακοκαιρίας και καταιγίδων.
Συνοδοιπόρος αυτών ήτο και καλός τη ψυχή
και τη καρδία Πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης
Δασκαλοθανάσης, τέως Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ύδρας, του οποίου κλήρος και λαός απήλαυσε την
αρχοντιάν και την ευλάβειαν. Ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Ιταλίας διηκόνησε εν τώ Ιερώ με
απλότητα και σεμνότητα. Εις το τέλος της Παρακλήσεως, ο Σεβασμιώτατος προσεκύνησε την δεξιάν Χείρα του
Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, η οποία
εν συνεχεία ετέθη εις προσκύνησιν των
πιστών.
Εις τον Αρχιμανδρίτην Νικόδημον
και τον Χορόν του η Ορθόδοξος
Μητρόπολις εκφράζει τας ευχαριστίας
της και την ευγνωμοσύνην της, ιδία
η Καθηγουμένη Σεβαστιανή και ο
αντιπρόσωπος του Μητροπολίτου
Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Φασίολο,
ο οποίος ήταν ο διοργανωτής των
Συναυλιών.
Μερικές ημέρες νωρίτερα, ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης,
συνοδευόμενος υπό του
Πρωτοπρεσβυτέρου Ανατολίου
Μπίτκα, επεσκέφθη την νήσον Gozo,
δευτέραν εις έκτασιν εις την Malta,
ένθα προσκληθείς επισήμως υπό του Επισκόπου Mons. Mario Grech, μετείχεν εις τας εορταστικάς εκδηλώσεις εις
τιμήν των ιερών και θαυματουργικών Λειψάνων του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου,
ελθόντων υπό των Βενεδικτίνων Πατέρων, από της άλλοτε πρωτευούσης της Δημοκρατίας της Γαληνοτάτης,
Βενετίας.
Εις την νήσον Gozo συνήντησε τους Ορθοδόξους αδελφούς μας και συζητήσας με αυτούς τα εκκλησιαστικά
και κοινωνικά αυτών προβλήματα, απεφασίσθη η ίδρυσις νέας ενορίας και η παραχώρησις εκκλησίας υπό της
Επισκοπικής Κουρίας δια την ποιμαντικήν διακονίαν αυτών.
Της επισκέψεως αυτής είχε προηγηθεί η έλευσις του Μητροπολίτου κ. Γενναδίου εις την Βόρειον Ιταλίαν, και δη
εις Μιλάνο, ένθα ελειτούργησε εις την περιώνυμον εκκλησίαν της Madonna di Podone, παραχωρηθείσαν υπό της
Αμβροσιανής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και εχειροτόνησεν εις τον πρώτον βαθμόν της ιερωσύνης τον διάκονον
Δημήτριον, ενώπιον ικανού αριθμού ευσεβούς πληρώματος της μεγαλουπόλεως και των περιχώρων αυτής. Μεταξύ
αυτών ήσαν ο εντιμ. Πρόξενος της Ελλάδος κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος και οι Άρχοντες του Οικουμενικού
Πατριαρχείου Θεόδωρος Δαλαβέκουρας και Νικόλαος Σάκκαρης. Ο Ιερατικώς Προϊστάμενος εκήρυξε τον θείον
λόγον, ενώ ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας απηύθυνεν εις τον νεοχειροτονηθέντα πατρικάς συμβουλάς και
συνέστισεν εις αυτόν όπως προσεύχεται και αναγινώσκει τους αγίους Θεοφόρους Πατέρας.

Μήνυση κατά της Ελληνικής Κυβέρνησης
κατέθεσαν Αργεντινή & Βενεζουέλα για τα δυσφημιστικά
σχόλια βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου!

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014
Τεράστια έκπληξη στην παγκόσμια κοινή γνώμη προκάλεσε
η είδηση ότι Αργεντινή και Βενεζουέλα κατέθεσαν μηνυτήρια
αναφορά κατά της Ελλάδας, και συγκεκριμένα ενάντια στην
Ελληνική κυβέρνηση.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Ρόιτερς το οποίο πήρε
στα χέρια του το προσχέδιο της μήνυσης, βασική αιτιολόγηση
της πράξης αυτής αποτελούν τα δυσφημιστικά σχόλια δεκάδων
βουλευτών του Ελληνικού κοινοβουλίου κατά των δύο αυτών
χωρών.
Συγκεκριμένα, το κείμενο αναφέρει ότι “παρατηρώντας εδώ και
δύο περίπου χρόνια τους εκπροσώπους του ελληνικού λαού να
ψεύδονται διαρκώς στοχεύοντας αναίτια τους περήφανους λαούς
της Αργεντινής και της Βενεζουέλας, κι έπειτα από συνεχείς
διαμαρτυρίες σε διπλωματικό επίπεδο που δεν εισακούστηκαν,
αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε στην πρωτοφανή για τα
παγκόσμια δεδομένα κίνηση ούτως ώστε να υπερασπιστούμε την
αξιοπρέπειά μας”.
Όπως γράφει ο ρεπόρτερ του Ρόιτερς, Φελίθ Ναβιδάδ, ο οποίος
εξασφάλισε το κείμενο της μήνυσης πριν αυτό φτάσει στα
χέρια της Ελληνικής διπλωματικής αρχής, οι ηγέτες των δύο
λατινοαμερικανικών χωρών “φέρονται απογοητευμένοι από τη
στάση συγκεκριμένων εκλεγμένων Ελλήνων αξιωματούχων οι
οποίοι έφτασαν στο σημείο να λένε ότι δεν έχουμε καν χαρτί υγείας
για να σκουπιστούμε”.
Στο συνοδευτικό αιτιολογικό κείμενο το οποίο παρατίθεται μαζί
με την ίδια τη μήνυση που υπογράφουν οι Κριστίνα Φερνάντες
ντε Κιρχνέρ και Νικολάς Μαδούρο, επισημαίνεται ότι “σε
διπλωματικό επίπεδο, έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούνται
οι χώρες μας από τις πολιτικές ηγεσίες και τα ελεγχόμενα από
αυτές μέσα ενημέρωσης ως αντιπαραδείγματα. Κάναμε μάλιστα
μεγάλη υπομονή όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία αρνηθήκαμε να
πληρώσουμε τους γύπες και τους τοκογλύφους των διεθνών
αγορών ακολουθώντας ένα πρόγραμμα ενίσχυσης των διαλυμένων
οικονομιών μας μετά από δεκαετίες οικονομικού και στρατιωτικού
ελέγχου, υποκινούμενο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,
την Παγκόσμια Τράπεζα αλλά και τις Αμερικανικές μυστικές
υπηρεσίες. Βλέποντας όμως τον ελληνικό λαό να χάνει μέσα
σε τέσσερα χρόνια το ένα τρίτο του πλούτου του και κυρίως να
οδηγείται στην απώλεια της ίδιας του της ελπίδας, αποφασίσαμε να
προχωρήσουμε σε αυτήν τη συμβολική κίνηση, η οποία ελπίζουμε
πως θα τον ξυπνήσει από τον τετραετή του λίθαργο”.
Οι ηγέτες των δύο λατινοαμερικανικών χωρών φαίνονται
εξαιρετικά διαβασμένοι όσον αφορά την ελληνική ιστορία και
τους απελευθερωτικούς της αγώνες. “Γνωρίζουμε”, γράφουν, “πως
η Ελλάδα έχει μακρά παράδοση αγώνων οι οποίοι κατέληξαν σε
εμφύλιες συγκρούσεις που έφεραν το διχασμό και υποθήκευσαν
οικονομικά τη χώρα. Ελπίζουμε πως για ακόμη μια φορά, εμείς,
ένας ‘ξένος παράγοντας, θα σας αφυπνίσουμε από τον εφιάλτη σας
και θα σας οδηγήσουμε σε έναν διαφορετικό δρόμο από εκείνον
που διάλεξαν οι υπάλληλοι της τρόικας των δανειστών για εσάς.
Σας καλούμε όμως να μην ξεγελαστείτε ξανά. Σκοπός της δικής
μας παρέμβασης δεν είναι να σας χρεώσουμε με υπέρογκα δάνεια
ούτε να σας βάλουμε να σκοτωθείτε μεταξύ σας. Το μόνο που
θέλουμε είναι να διώξουμε το φόβο σας και να σας δείξουμε ότι
δεν είμαστε το τέρας που σας δείχνουν κάθε μέρα στις τηλεοράσεις
σας, αλλά απλοί άνθρωποι που προσπαθούν να διορθώσουν τα
λάθη τους και να διδαχθούν από αυτά”.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ρόιτερς, η μήνυση αναμένεται
να φτάσει στα χέρια της Ελληνικής κυβέρνησης, δια της
διπλωματικής οδού, σε μερικές ώρες. Ήδη έχουν κινητοποιηθεί
οι Ελληνικές διπλωματικές αρχές στην Αργεντινή, οι οποίες
-κατά τον ρεπόρτερ Φελίθ Ναβιδάδ- σχεδιάζουν να εκδώσουν
καταδικαστική ανακοίνωση ενάντια στις κυβερνήσεις των δύο
λατινοαμερικανικών χωρών.
Με νέο του τηλεγράφημα, το πρακτορείο Ρόιτερς ανέφερε ότι
το αιτιολογικό κείμενο της μήνυσης καταλήγει με τα εξής λόγια:
“γνωρίζουμε ότι σας είναι ιδιαιτέρως δύσκολο να διακρίνετε, σαν
λαός, το ψέμα από την αλήθεια.
Πιστέψτε μας.
Βρεθήκαμε κι εμείς στην ίδια θέση με εσάς και το πληρώσαμε.
Γι’αυτό και σας ζητούμε να κάνετε το πολύ σημαντικό πρώτο
βήμα. Μην ακούτε αυτά που σας λένε οι πολιτικοί και οι
μεγαλοδημοσιογράφοι. Κλείστε τις τηλεοράσεις.
Σταματήστε να αγοράζετε τις εφημερίδες τους και να ακούτε τα
ραδιόφωνα τους. Μπείτε στις ιστοσελίδες τους και βομβαρδίστε τους
με ένα μήνυμά: ‘Σας καταλάβαμε. Δεν σας φοβόμαστε πια. Είμαστε
ελεύθεροι’”.

5 Γνώμη

Τα μυστήρια της Αμφίπολης Γιατί λένε ότι ο τάφος δεν έχει
συληθεί

μνημείο.
Μάλιστα, κυβερνητικό στέλεχος με γνώση της πορείας των
ανασκαφών το οποίο δεν υιοθετούσε τον αρχικό ενθουσιασμό του
πρωθυπουργού τόνιζε: «Αυτά που βγαίνουν σιγά-σιγά στο φως δεν
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Τα σενάρια για τη δράση τυμβωρύχων από τη φωτογραφία με το «ελιπές» τμήμα του
διαφραγματικού τοίχου - Τι απαντούν όσοι παρακολουθούν την ανασκαφή από κοντά.
«Σε απόσταση 6 μέτρων από το άνοιγμα της εισόδου αποκαλύφθηκε το άνω μέρος μαρμάρινου
διαφραγματικού τοίχου,
ελλιπούς κατά τμήμα του
αριστερού μέρους του»,
αναφέρεται στη χθεσινή
ανακοίνωση του υπουργείου
Πολιτισμού με όλα τα νεότερα
για την ανασκαφή στον Τύμβο
Καστά, στην Αμφίπολη.
Γιατί είναι ελλιπές το
άνω αριστερά μέρος του
«διαφραγματικού» τοίχου; Πώς
δημιουργήθηκε η «οπή» που
φαίνεται να έχει διαστάσεις
40x50 στο μαρμάρινο τοίχο που
χωρίζει τον προθάλαμο του ταφικού μνημείου της Αμφίπολης από τους δύο θαλάμους που ακολουθούν;
Αποτελεί το εύρημα των αρχαιολόγων ένδειξη τυμβωρυχίας; Εχει συληθεί ο τάφος στην Αμφίπολη; Η
«επίμαχη» φωτογραφία που
κοινοποιήθηκε το απόγευμα
της Δευτέρας από το υπουργείο
Πολιτισμού προκαλεί
συζητήσεις και σχόλια του
τύπου: «Μήπως οι αρχαιολόγοι
ήρθαν δεύτεροι;»
Μόλις πριν από 4 μέρες, η
επικεφαλής της ανασκαφής
κυρία Κατερίνα Περιστέρη
εξέφρασε την εκτίμηση ότι
ο τάφος δεν έχει συληθεί,
επικαλούμενη τα στοιχεία που
έχουν προκύψει από τα ευρήματα στην είσοδο του μνημείου.
Έχουν περάσει ακριβώς 15
μέρες από την επίσκεψη του
πρωθυπουργού στον αρχαιολογικό
χώρο της Αμφίπολης, όπου ο
Αντώνης Σαμαράς υπογράμμισε
ότι είμαστε μπροστά σε
ένα εξαιρετικά σημαντικό
εύρημα. Είναι προφανές ότι
η λεπτοδουλειά που έχουν να
κάνουν οι αρχαιολόγοι δεν
συμβαδίζει με την ανυπομονησία
πολλών να μάθουν τι υπάρχει
στο εσωτερικό του τάφου, για
διαπιστώσουν για ποιον χτίστηκε
το μνημείο και να δουν με τα
μάτια τους αν υπάρχουν θησαυροί στο λαμπρό μνημείο.

Ο τάφος έχει δύο προθαλάμους, λένε οι αρχαιολόγοι εξηγώντας
τα χθεσινά ευρήματα της αρχαιολογικής σκαπάνης. Οπως
ανακοινώθηκε και επισήμως, πίσω από τον ελλιπή διαφραγματικό
τοίχο διακρίνονται δύο ακόμη χώροι.
Κατά τους αρχαιολόγους, επί του διαφραγματικού τοίχου αναμένεται

να υπάρχει δεύτερη είσοδος που οδηγεί στο εσωτερικό του
μνημείου.

Η φωτογραφία του ελλιπούς
τοίχου, εξάπτει τη φαντασία
όσων θέλουν να γίνουν (ή
έχουν την ανάγκη να νιώσουν)
και οι ίδιοι αρχαιολόγοι, έστω
για να απολαύσουν το δικό
τους δεκαπεντάλεπτο της
δημοσιότητας. Ακόμη και το
πρακτορείο Associated Press
έγραψε ότι οι αρχαιολόγοι είναι
λυπημένοι επειδή υπάρχψουν
ενδείξεις τυμβωρυχίας.

Πώς και ποιος αφαίρεσε το κομμάτι μαρμάρου από το διαφραγματικό τοίχο; Μπόρεσε κάποιος να μπει
στο εσωτερικό του τάφου από αυτή την οπή; Είναι ο ελλιπής τοίχος ένα σημάδι που άφησαν πίσω τους
οι τυμβωρύχοι; Στα ερωτήματα που θέτουν όσοι
εικάζουν ότι ο τάφος συλήθηκε κάποια στιγμή στο
παρελθόν προστέθουν και αυτό: Γιατί είναι ακέφαλες
και ακρωτηριασμένες οι σφίγγες που φρουρούν την
είσοδο του τάφου; Μήπως οι τυμβωρύχοι κατάφεραν
να μπουν από την μπροστινή είσοδο του τάφου;
Το ταφικό μνημείο φαίνεται ότι είναι ασύλητο,
επισημαίνουν στο υπουργείο Πολιτισμού. Εκτός
κι αν κάποια στιγμή οι τυμβωρύχοι κατάφεραν
να μπουν στο εσωτερικό του τάφου από το πάνω
μέρος του τύμβου, συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές και
σημειώνουν ότι το ενδεχόμενο αυτό δεν μπορεί να
αποκλειστεί προτού οι αρχαιολόγοι μπουν μέσα στο

επιβεβαιώνουν απλώς την λαμπρότητα του ταφικού μνημείου αλλά
την επαυξάνουν».

Το γεγονός είναι ότι η αντίστροφη μέτρηση για την είσοδο των
αρχαιολόγων μέσα στο ταφικό μνημείο της Αμφίπολης έχει αρχίσει.
Αν οι αρχαιολόγοι συνεχίσουν την ανασκαφή με τον ίδιο ρυθμό σε
περίπου μία βδομάδα θα έχουν καταφέρει να μπουν στο εσωτερικό
του τάφου. «Τα χώματα του χώρου που δημιουργείται όπισθεν της
θύρας, θα αφαιρεθούν στις επόμενες μέρες, εφόσον το επιτρέψουν
οι εργασίες στερέωσης και συντήρησης στα σημεία, που έχουν
αποκαλυφθεί», λένε στο υπουργείο Πολιτισμού. Η είσοδος στον
τάφο είναι θέμα χρόνου, ίσως ολίγων ημερών, με απλά λόγια.
Το ερώτημα που επί του παρόντος καταρρίπτει τις θεωρίες ότι ο
τάφος έχει συληθεί είναι τούτο: «Θα έδινε το υπουργείο Πολιτισμού,
που ελέγχει τη ροή των πληροφοριών και τις φωτογραφίες που
αποστέλονται προς δημοσίευση, μια φωτογραφία που θα έδειχνε ότι
ο τάφος έχει συληθεί;»
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Κοτοκεφτέδες με
κολοκύθι και πιπεριά

To διάσημο μοσχάρι bourguignon της Julia Child

Συνταγή ΝΙΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΟΥ
Φωτογραφίες ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Καλοκαίρι χωρίς κεφτέ γίνεται;
Δεν γίνεται. Ειδικά αν είναι από
κοτόπουλο.

H Αμερικανίδα μαγείρισσα που μύησε τους
ομοεθνείς της στα μυστικά της γαλλικής κουζίνας
οφείλει μέρος της δόξας της στη συνταγή αυτή.
Μπελαλίδικη, αλλά άξια της φήμης της
29.08.2014

•
αλάτι, πιπέρι
Για τα μανιτάρια
•
500 γρ. μικρά λευκά μανιτάρια, σκουπισμένα με νοτισμένη
πετσέτα
•
2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
•
50 γρ. βούτυρο αγελάδος
•
αλάτι, πιπέρι
Μερίδες 6
Προετοιμασία 1½ ώρα Ψήσιμο περίπου 2 ώρες + 40΄
ΔιαδικασίαΚρέας: Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 160° C. Σε μια φαρδιά
κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε το μπέικον
για περίπου 2 λεπτά, μέχρι να ροδίσει. Το μεταφέρουμε με τρυπητή κουτάλα
σε μια γάστρα ή ένα βαθύ ταψί. Στο ίδιο λάδι σοτάρουμε το κρέας για 3 - 4
λεπτά, μέχρι να ροδίσει από όλες τις πλευρές. Το μεταφέρουμε στο σκεύος
με το μπέικον. Ρίχνουμε στην κατσαρόλα το καρότο και το κρεμμύδι και
τα σοτάρουμε για 3 - 4 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν ελαφρώς. Ρίχνουμε
ξανά στην κατσαρόλα το κρέας με το μπέικον, πασπαλίζουμε με το αλεύρι,
ανακατεύουμε για περίπου 1 λεπτό και προσθέτουμε το κρασί και το ζωμό
ή το νερό. Βράζουμε για περίπου 5 λεπτά και ξαφρίζουμε με κουτάλι
αν χρειαστεί. Ρίχνουμε τον πελτέ, το σκόρδο, τη δάφνη και το θυμάρι,
αλατοπιπερώνουμε, ανακατεύουμε και αποσύρουμε. Αδειάζουμε όλα τα
υλικά στη γάστρα ή στο ταψί, σκεπάζουμε με καπάκι ή με αλουμινόχαρτο
και ψήνουμε για 2 ώρες, μέχρι να μαλακώσει το κρέας.
Κρεμμυδάκια
Σε κατσαρόλα με άφθονο νερό που κοχλάζει βράζουμε τα κρεμμυδάκια
για 5 - 6 λεπτά, ίσα να μαλακώσουν ελαφρώς, και τα στραγγίζουμε.
Σκουπίζουμε την κατσαρόλα, ζεσταίνουμε το λάδι με το βούτυρο σε μέτρια
φωτιά και σοτάρουμε τα κρεμμυδάκια για 2 - 3 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν
ελαφρώς. Ρίχνουμε το ζωμό, τη δάφνη, το θυμάρι, αλατοπιπερώνουμε και
βράζουμε για 6-8 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν.
Μανιτάρια
Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι με το βούτυρο σε δυνατή
φωτιά και σοτάρουμε τα μανιτάρια μέχρι να ροδίσουν.
Τελική φάση
Ξεφουρνίζουμε, ξεχωρίζουμε το κρέας και το μπέικον και τα αφήνουμε σε
ένα σκεύος. Σουρώνουμε το υγρό της γάστρας, μέσα από λεπτό σουρωτήρι,
σε μια κατσαρόλα. Για να πάρουμε το μέγιστο της γεύσης, πιέζουμε τα
στερεά υλικά στο σουρωτήρι με κουτάλα. Βράζουμε τον σουρωμένο
ζωμό σε δυνατή φωτιά, για περίπου 5 - 6 λεπτά, μέχρι να δέσει η σάλτσα.
Ρίχνουμε στην κατσαρόλα το κρέας με το μπέικον, τα κρεμμυδάκια, τα
μανιτάρια, το μαϊντανό, αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε για 2 - 3
λεπτά.
Συνοδεύουμε μεΧυλοπίτες ή πατάτες τηγανητές.

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014 | Από Marianne Mullin

30 φαγητά που λένε αντίο στο λίπος
Η γυμναστική σε συνδυασμό με μια ισορροπημένη διατροφή παραμένουν
οι ακρογωνιαίοι λίθοι της απώλειας βάρους. Ωστόσο, το σώμα σας
αντιμετωπίζει τα τρόφιμα με διαφορετικούς τρόπους και αυτό έχει να κάνει
με το πώς καίγεται και αποθηκεύεται το λίπος.
Μερικές τροφές λέγεται ότι καίνε τα λίπη, σύμφωνα με την Adele McGrath,
διατροφολόγο και διευθύντρια του γυμναστηρίου Thirtysevendegrees Health
& Fitness. «Η πρωτεΐνη παράγει ένα θερμικό αποτέλεσμα έως και 30%, που
είναι σαφώς υψηλότερο από τα άλλα δύο μακροθρεπτικά συστατικά: τα
λίπη και τους υδατάνθρακες. Αυτό σημαίνει πως θα κάψετε περισσότερες
θερμίδες για να χωνέψετε τις πρωτεΐνες απ’ ότι για την πέψη λιπών ή
υδατανθράκων. Με άλλα λόγια, εάν τρώτε περισσότερες πρωτεΐνες, θα
αυξήσετε τον μεταβολισμό σας.

Επιμέλεια ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΣΚΙΑΣ
H
Αμερικανίδα
μαγείρισσα
που μύησε
τους
ομοεθνείς της
στα μυστικά
της γαλλικής
κουζίνας
οφείλει μέρος
της δόξας της στη συνταγή αυτή. Μπελαλίδικη,
αλλά άξια της φήμης της.
Υλικά
Για το κρέας
•
1½ κιλό μοσχάρι (ελιά), σε κύβους 3 - 4
εκ.
•
150 γρ. καπνιστή πανσέτα ή μπέικον,
χοντροκομμένο
•
1 καρότο, σε ροδέλες
•
1 ξερό κρεμμύδι, σε φέτες
•
2 κουτ. σούπας αλεύρι
•
700 ml κόκκινο ξηρό κρασί
•
600 ml ζωμός λαχανικών ή νερό
•
1 κουτ. σούπας πελτές
•
2 σκελίδες σκόρδου, λιωμένες
•
1 φύλλο δάφνης
•
1 κουτ. γλυκού θυμάρι ξερό
•
τα φύλλα από 1/2 μάτσο μαϊντανό,
ψιλοκομμένα
•
20 ml ελαιόλαδο
•
αλάτι, πιπέρι
Για τα κρεμμυδάκια
•
30 μικρά κρεμμυδάκια για στιφάδο,
καθαρισμένα, ολόκληρα*
•
200 ml ζωμός κότας ή νερό
•
1 φύλλο δάφνης
•
1 κουτ. γλυκού θυμάρι ξερό
•
1 κουτ. σούπας βούτυρο
•
1 κουτ. σούπας ελαιόλαδο

Κάψτε λίπος τρώγοντας (αυτά τα φαγητά)

Υλικά
• 750 γρ. κιμάς κοτόπουλου
(ζητάμε να μας κόψουν κιμά
από φιλεταρισμένο στήθος και
μπούτι κοτόπουλου, χωρίς τις
πέτσες, και να τον περάσουν
μία φορά από τη μηχανή του
κιμά από το χοντρό κόσκινο,
γιατί αλλιώς γίνεται σαν λάσπη),
κατευθείαν από το ψυγείο, για
να μην κολλάει στα χέρια
• 1 πιπεριά Φλωρίνης,
καθαρισμένη από κοτσάνι
και σπόρια, κομμένη σε ψιλά
κομματάκια
• 1 μεσαίου μεγέθους κολοκύθι,
περασμένο από το χοντρό του
τρίφτη
• 1 μέτριο ξερό κρεμμύδι,
τριμμένο
• 2 - 3 σκελίδες σκόρδου,
πολτοποιημένες
• 2 κουτ. σούπας φύλλα
μαϊντανού, ψιλοκομμένα
• 1/2 κουτ. γλυκού κάρι, σε
σκόνη
• 1/2 κουτ. γλυκού κύμινο, σε
σκόνη (προαιρετικά)
• 1 αυγό, κατά προτίμηση
βιολογικό
• 2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• καλαμποκάλευρο ή αλεύρι
απλό για πανάρισμα
• ελαιόλαδο για το τηγάνισμα
Προετοιμασία 20΄ - 25΄
Αναμονή 30΄ Ψήσιμο 10΄ 15΄ ΔιαδικασίαΣε ένα μπολ
βάζουμε τον κιμά κοτόπουλου
και προσθέτουμε την πιπεριά,
το κολοκύθι, το κρεμμύδι, το
σκόρδο, το μαϊντανό, το κάρι
και το κύμινο (αν βάλουμε), το
αυγό, το λάδι και αλατοπίπερο.
Ζυμώνουμε πολύ καλά ώστε
να αναμειχθούν καλά τα υλικά,
για 7 - 8 λεπτά. Βάζουμε το
μείγμα στο ψυγείο για 30
λεπτά, για να σφίξει και να
αναμειχθούν τα αρώματα. Στη
συνέχεια πλάθουμε κεφτέδες,
φροντίζοντας να βρέχουμε με
νερό τα χέρια μας για να μην
κολλάει πάνω τους ο κιμάς.
Αλευρώνουμε τους κεφτέδες
και τους τινάζουμε να φύγει
το περιττό αλεύρι. Ρίχνουμε
σε ένα μεγάλο τηγάνι με βαρύ
πάτο 2 δάχτυλα ελαιόλαδο
(περίπου 3 εκ.), το βάζουμε
να ζεσταθεί καλά σε μέτρια
φωτιά και τηγανίζουμε τους
κεφτέδες για περίπου 3 λεπτά
από κάθε πλευρά. Δοκιμάζουμε
έναν να δούμε αν έγινε, αλλιώς
συνεχίζουμε το τηγάνισμα
προσέχοντας, όμως, να μην
καούν. Τραβάμε τους κεφτέδες
με τρυπητή κουτάλα και τους
αφήνουμε να στραγγίξουν σε
απορροφητικό χαρτί. Τους
σερβίρουμε συνοδεύοντας
με βραστές πατάτες και
κολοκυθάκια σαλάτα με ένα
λαδολέμονο με μουστάρδα και
μαϊντανό.
Πηγή: Γαστρονόμος

«Αν εξαιρέσουμε την ‘ελεύθερη’ μέρα σας (η οποία καλό είναι να συμβαίνει
μόνο μια φορά την εβδομάδα), είναι επίσης σημαντικό να περιορίσετε την
κατανάλωση υδατανθράκων. Προσπαθείτε να μην καταναλώνετε παραπάνω
από 25 γραμμάρια υδατανθράκων τη μέρα. Το σώμα σας προτιμάει
να μεταβολίζει τα μακροθρεπτικά συστατικά με την ακόλουθη σειρά:
υδατάνθρακες, λίπη και μετά πρωτεΐνες. Εάν καταναλώνετε λοιπόν πολλούς
υδατάνθρακες, η ενέργεια από τα λίπη και τις πρωτεΐνες, θα αποθηκεύονται
ως σωματικό λίπος.
«Μην ανησυχείτε εάν καταναλώνετε λίπος από υγιεινά φαγητά. Το λίπος
είναι αυτό που θέλει το σώμα σας να κάψει. Εάν δεν καταναλώνετε πολλούς
υδατάνθρακες, η κατανάλωση λίπους δεν θα σας παχύνει. Περαιτέρω, το
λίπος δεν προκαλεί απότομη άνοδο ινσουλίνης, και η ινσουλίνη είναι μια
ορμόνη που αποθηκεύει λίπος.
«Τέλος, η σωστή γυμναστική αυξάνει τον μεταβολικό ρυθμό σας».
Δείτε τις παρακάτω φωτογραφίες για να ανακαλύψετε 30 τροφές που καίνε
τα λίπη.

30 φαγητά που λένε αντίο στο λίπος

Γλυκοπατάτα
Οι γλυκοπατάτες είναι η καλύτερη πηγή
αντιοξειδωτικών τροφίμων με Β-καροτένιο,
μια ουσία που καταπολεμά το οξειδωτικό στρες
και τις φλεγμονές που συνδέονται με αυξημένη
αποθήκευση λίπους. Οι λαχανίδες και τα καρότα
είναι επίσης καλές πηγές Β-καροτίνης.
Αυγά
‘Αυτό που λένε για τη χοληστερίνη και τα
αυγά είναι μύθος’ λέει η McGrath. ‘Έρευνες
δείχνουν ότι με το να τρώτε ένα ή δύο
αύγά τη μέρα, η χοληστερίνη σας δεν θα
αυξηθεί καθόλου. Επίσης, τα αυγά έχουν την
υψηλότερη βιολογική αξίας σε πρωτεϊνη απ’
ότι οποιοδήποτε άλλο φαγητό. Αυτό σημαίνει
ότι τα αυγά υποστηρίζουν τις ανάγκες του
σώματός σας για πρωτεΐνη, σας βοηθάνε να χτίσετε τους μύες σας, πράγμα
που με τη σειρά του σας βοηθάει στο να καίτε λίπος. Τα αυγά είναι επίσης
πλούσια σε βιταμίνη Β12, μια θρεπτική ουσία για να διασπάται το λίπος’.
Λιπαρά Ψάρια
‘Ο σολωμός και τα άλλα λεγόμενα ‘παχιά
ψάρια’ περιλαμβάνουν υψηλά ποσοστά από
Ω-3 λιπαρά οξέα, που απ’ τη φύση τους καίνε
τα λίπη,’ λέει η McGrath. ‘Τα Ω-3 λιπαρά οξέα
μειώνουν το μέγεθος της λιπώδους μάζας στο
σώμα σας. Πέρα απ’ τον σολωμό, άλλα ψάρια
πλούσια σε Ω-3 λιπαρά είναι το σκουμπρί, ο
τόνος και η ρέγκα’.
Γκρεϊπφρουτ
Το γκρεϊπφρουτ είναι γνωστό ότι αποτελεί έναν
εχθρό του λίπους. Μελέτες έδειξαν ότι μόρια του
καρπού φαίνεται ότι επιταχύνουν τον μεταβολισμό
και μειώνουν την όρεξη. Τα γκρεϊπφρουτ επίσης
μειώνουν τα επίπεδα ινσουλίνης, και τελικά
βοηθάνε στην απώλεια βάρους.
Βρώμη (χωρίς ζάχαρη, μη αρωματισμένη)
‘Η βρώμη είναι άλλη μια φανταστική πηγή φυτικών ινών, που σας
βοηθάνε να αισθάνεστε χορτάτοι περισσότερη ώρα’
λέει η McGrath. ‘Η βρώμη όχι μόνο χορταίνει και σας
βοηθά να κάψετε λίπος, αλλά επίσης βοηθάει στο να
απομακρύνει τη χοληστερίνη απ’ το σύστημά σας. Είναι
ένα απ’ τα καλύτερα πρωινά στη λίστα με τα τρόφιμα
που καίνε λίπος’.
Ελαιόλαδο
‘Το ελάιόλαδο σας βοηθά να χάσετε λίπος, επειδή
περιέχει υψηλά επίπεδα μονοακόρεστων λιπαρών και
αυτό βοηθάει στο να ελέγχετε τις λεγόμενες ‘λιγούρες’’
λέει η McGrath. ‘Μπορείτε είτε να μαγειρεύετε με

(Συνέχεια στη σελίδα 19)

7 Γνώμη
History of the 1845 Franklin Expedition and His Lost
Ships Her Majesty’s Ship Erebus and Her Majesty’s
Ship Terror Pond Inlet, Nunavut
25 August 2014
On May 19, 1845, the Royal
Navy ships Her Majesty’s Ship
(HMS) Erebus and HMS Terror
departed Greenhithe, England,
on a much-heralded Arctic expedition in search of a Northwest
Passage. Under the command of
Sir John Franklin, with Captain
Francis Rawdon Crozier second
in command, the expedition’s
two ships set out with a total
complement of 134 officers and
men. HMS Erebus and HMS
Terror were converted bomb
vessels of 372 and 325 tons
respectively, and both had already seen prior service in polar
exploration, with the latter also
having seen service during the
War of 1812. They were stoutlybuilt and soundly reinforced for
operation in the ice, equipped
with novel auxiliary-steam
screw propulsion systems, fitted
expressly for the expedition,
and lavishly provisioned for a
voyage of up to three years. Sir
John Franklin’s orders were to
traverse the passage and return
to England without delay via the
Pacific. The expedition was also
expected to conduct a variety of
zoological, botanical, magnetic,
and geological surveys.
The last Europeans to have
contact with HMS Erebus and
HMS Terror were the crews
of two whaling vessels, the
Enterprise and the Prince of
Wales. Conversations during this
chance meeting in August 1845,
between the Expedition leaders
and the Captains of the whaling
ships, indicated that Franklin
was waiting for an opportunity
to cross Baffin Bay to Lancaster
Sound. However, after entering
the eastern Arctic Archipelago
later that season and enjoying
initial success, the promising
expedition soon began to falter.

Indeed, except for some encounters with the Inuit, the crews
of the vessels were never seen
again.
The disappearance of the Franklin Expedition set off a massive
search effort in the Arctic and
the broad circumstances of the
Expedition’s fate were not revealed until 1859 when Lieutenant William Hobson of the steam
yacht Fox, a vessel privately
chartered by the indomitable
Lady Jane Franklin, found a
sombre message left in a cairn
on Victory Point, King William
Island.
The message revealed that both
ships had become trapped in ice
in late 1846 and had remained
so for approximately one and a
half years. It indicated Franklin
had died on June 11, 1847, while
an additional 23 crew members
had similarly perished under
unknown circumstances. On
April 22, 1848, the 105 remaining survivors deserted the ships
and recorded their intention to
proceed on foot in the direction of Back’s FishRiver. The
entire complement of both ships
perished and HMS Erebus and
HMS Terror were lost to the ice.
While the message revealed the
general vicinity of the two vessels at the time of their abandonment, neither wreck location is
currently known.
In 1992, the Government of
Canada declared the missing
wrecks to be a national historic site. This designation came
about as a result of their association with Franklin’s last Expedition, and their role in the history
of exploration of Canada’s North
and the development of Canada
as a nation.

Statement by the Prime
Minister of Canada on
the 23rd anniversary of
re-establishing ties with
Baltic States

PM to visit United Kingdom and
attend NATO Summit in Wales

August 26, 2014 Ottawa, Ontario

Prime Minister Stephen Harper today announced that he will travel to London, United Kingdom (U.K.), from September 2 to 3, 2014, on an official
visit, which will include participation in a bilateral trade mission. He will
then travel to Newport and Cardiff (Wales), U.K., to participate in the North
Atlantic Treaty Organization (NATO) Summit from September 4 to 5, 2014.
In London, the Prime Minister will explore ways to promote new trade and
investment opportunities between the two countries, including through the
historic Canada-EU Trade Agreement. He will also discuss key international
challenges such as the situations in Ukraine and the Middle East.

Prime Minister Stephen Harper
today issued the following statement
to mark the 23rd anniversary of
the re-establishment of diplomatic
ties between Canada and the Baltic
States:
“On August 26, 1991, Canada reestablished diplomatic relations with
Estonia, Latvia and Lithuania, after
their declarations of independence
from the Soviet Union.
“As a vigorous defender of freedom,
democracy, human rights and the
rule of law, Canada never recognized the Soviet Union’s occupation
of Estonia, Latvia and Lithuania,
and always supported their courageous struggle for freedom during
more than 50 years of occupation
and oppression.
“Since then, the three Baltic States
have taken their rightful place
among the community of free and
autonomous nations and have accomplished a great deal, including
becoming members of the European
Union and the North Atlantic Treaty
Organization. Today, Canada and
the three countries enjoy strong
and positive political, economic,
defence and cultural ties, rooted in
the shared values of democracy and
freedom.
“Recent events in Ukraine have
shown the world that under the
Putin regime, Russian expansionism
and militarism are alive and well.
Canada will continue to stand with
its allies in supporting Ukraine and
in applying pressure that will lead
to further economic and diplomatic
pressure on the Putin regime.
“This anniversary also offers an occasion to celebrate the contributions
of Canadians of Estonia, Latvia and
Lithuania ancestry, both past and
present, to the fabric of our great
country. Our Government is proud
to be helping construct a monument
in our Nation’s Capital that will
honour the hundreds of millions of
men, women and children – including from Baltic States – who have
and continue to struggle against the
tyranny of communism.
“The Government of Canada is
proud to count Estonia, Latvia
and Lithuania among our valued
friends and allies. I look forward
to continue strengthening our ties
with these countries over the years
to come.”

August 28, 2014 - Ottawa, Ontario

During his visit, the Prime Minister will meet with a number of key U.K.
business leaders to promote Canada as a premier trading partner and a stable
and reliable country in which to invest and do business. He will be accompanied by Ed Fast, Minister of International Trade, who will be leading a trade
mission to explore the competitive advantages that the Canada-EU Trade
Agreement is expected to create.
The Prime Minister will then travel to Wales to participate in the NATO
Summit which will bring together leaders from the 28 member countries as
well as a number of non-NATO partner countries. He will be accompanied
by John Baird, Minister of Foreign Affairs, and Rob Nicholson, Minister
of National Defence. At the Summit, the Prime Minister will underscore
Canada’s commitment to the Alliance and the ongoing need for a strong and
coordinated response to Russia’s efforts to destabilize Ukraine and undermine the country’s sovereignty and territorial integrity. He will engage in
frank discussions with his counterparts on pressing political and security
challenges facing the trans-Atlantic community, including the security transition in Afghanistan.

Government of Canada supports jobs and
opportunities for youth in New Glasgow
Federal government support to assist youth transition
to the workforce
NEW GLASGOW, NS, Aug. 26, 2014 /CNW/ - The Government of Canada is helping equip young Canadians in New
Glasgow with the skills and work experience needed to get
jobs, today announced the Honourable Peter MacKay, Regional
Minister for Nova Scotia, Minister of Justice and Attorney General of Canada, and Member of Parliament for Central Nova,
on behalf of the Honourable Candice Bergen, Minister of State
(Social Development).
Summer Street Industries is receiving more than $198,000 for
a project to help 10 youth facing barriers to employment find
jobs.
Participants will develop the skills and knowledge necessary
to make a successful transition to the job market or return to
school. They will gain useful tools such as problem solving and
leadership skills. They will benefit from work experience with
private-sector employers in areas such as office administration,
retail and manufacturing. In addition, each participant will be
provided with a job coach to further develop their individual
skills.
As Canada is facing labour shortages, the Government is investing in youth employment, skills and apprenticeship programs to
help connect young Canadians with available jobs to strengthen
local economies.

www.contemporaryrailings.com
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Ο Ηλιάδης πρωταθλητής κόσμου
στο τζούντο για τρίτη φορά
στην καριέρα του

ÁèëçôéêÜ
Η κλήρωση του Europa League
29 Αυγ. 2014

Φύσσας: “Χαρούμενοι που
επιστρέψαμε στην Ευρώπη”
Δημοσίευση: 29 Αυγ. 2014

Η κλήρωση του Europa League χαμογέλασε στον
ΠΑΟΚ, δεν δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό αλλά
έβαλε εμπόδια στον Αστέρα Τρίπολης.
Oλα πήγαιναν καλά για τον Παναθηναϊκό με
Αϊτχόφεν από το 1ο γκρουπ και Εστορίλ από
το 3ο, μέχρι που βγήκε η Ντινάμο Μόσχας από
το 4 γκρουπ δυναμικότητας. Για τον Δικέφαλο
του Βορρά, η κληρωτίδα είχε... κέφια καθώς
του έφερε ομάδες (Γκινγκάμπ, Ντινάμο Μινσκ)
στο δρόμο του που μπορεί ν’ αφήσει πίσω του
για να πάρει την πρόκριση. Τα δύσκολα, όπως
αναμενόταν, ήρθαν για τον Αστέρα Τρίπολης,
ο οποίος έπεσε με Τότεναμ, Μπεσίκτας και
Παρτίζαν.
Το προφίλ των αντιπάλων του Παναθηναϊκού
Το προφίλ των αντιπάλων του ΠΑΟΚ
1ος όμιλος: Βιγιαρεάλ, Γκλάντμπαχ, Ζυρίχη,
Απόλλων Λεμεσού
2ος όμιλος: Κοπεγχάγη, Κλαμπ Μπριζ, Τορίνο,
Ελσίνκι
3ος όμιλος: Τότεναμ, Μπεσίκτας, Παρτίζαν,
Αστέρας Τρίπολης
4ος όμιλος: Ζάλτσμπουργκ, Σέλτικ, Ντίναμο
Ζάγκρεμπ, Άστρα Τζούρτζου
5ος όμιλος: Αϊντχόφεν, Παναθηναϊκός, Εστορίλ,
Ντινάμο Μόσχας
6ος όμιλος: Ίντερ, Ντνίπρο, Σεντ-Ετιέν,
Καραμπάγκ
7ος όμιλος: Σεβίλλη, Σταντάρ Λιέγης, Φέγενορντ,
Ριέκα
8ος όμιλος: Λιλ, Βόλφσμπουργκ, Έβερτον,
Κρασνοντάρ

Πρωταθλητής κόσμου στο τζούντο στέφθηκε για
τρίτη φορά στην καριέρα του ο Ηλίας Ηλιάδης.
Ο Ολυμπιονίκης και κάτοχος έξι μεταλλίων σε παγκόσμια
πρωταθλήματα, στον τελικό της κατηγορίας των -90 κιλών για
το παγκόσμιο πρωτάθλημα που φιλοξενείται στο Τσέλιαμπινσκ
της Ρωσίας, νίκησε τον Ούγγρο Κρίστιαν Τοτ και πανηγύρισε την
κατάκτηση της πρώτης θέσης.
Αισιόδοξος ότι ο Παναθηναϊκός έχει τη δυνατότητα
να κάνει καλά παιχνίδια στους ομίλους του Europa
League και να πάρει την πρόκριση για την επόμενη
φάση, εξέφρασε ο Τάκης Φύσσας.

9ος όμιλος: Νάπολι, Σπάρτα Πράγας, Γιουνγκ Μπόις, Σλόβαν
Μπρατισλάβας
10ος όμιλος: Ντινάμο Κιέβου, Στεάουα, Ρίο Άβε, Όλμποργκ
11ος όμιλος: Φιορεντίνα, ΠΑΟΚ, Γκινγκάμπ, Ντινάμο Μινσκ
12ος όμιλος: Μέταλιστ, Τράμπζονσπορ, Λέγκια, Λόκερεν

Τα «χρυσά» έσοδα του Ολυμπιακού από τις μεταγραφές
O Κώστας Μανωλάς είναι έτοιμος να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρόμα με τους “ερυθρόλευκους”
να έχουν συγκεντρώσει 62
εκατ. ευρώ μέσα σε ένα
χρόνο από μεταγραφές.
gazzetta.gr

αποφέρει 62 εκατ. ευρώ στον Ολυμπιακό!
Ακόμη πιο εντυπωσιακό το γεγονός
ότι από τρεις Ελληνες παίκτες, τον
Μήτρογλου, τον Σάμαρη και τον
Μανωλά, ο Ολυμπιακός μέσα σε 8
μήνες καρπώθηκε το εντυπωσιακό
ποσό των 40 εκατ. ευρώ με την
πώλησή τους! Συνολικά από τους
10 παίκτες που έχει πουλήσει ο
Ολυμπιακός αυτόν τον τελευταίο
χρόνο οι τέσσερις (συν τον
Φετφατζίδη) είναι Ελληνες φέρνοντας
44 εκατ. ευρώ στα “ερυθρόλευκα”
ταμεία.
Τα μεγάλα deal πλέον για τον
Ολυμπιακό δεν αποτελούν είδηση
καθώς η πολιτική της “ερυθρόλευκης”
διοίκησης και οι εξαιρετικές
διασυνδέσεις που έχει δημιουργήσει
με κορυφαίους μάνατζερ όπως ο
Ραϊόλα δεν βοηθούν απλά στην
ενίσχυση με μεταγραφές της ομάδας
αλλά και στην πώληση παικτών του
Ολυμπιακού στο εξωτερικό με ποσά
που στο παρελθόν θα ήταν αδύνατο να
δοθούν!

Οπως γράφει το Goal, είναι
εντυπωσιακό το γεγονός ότι
μέσα σε έναν χρόνο, από
το περσινό καλοκαίρι και
την πώληση του Αμπντούν
στη Νότιγχαμ Φόρεστ
μέχρι και την επικείμενη
και επίσημα πώληση του
Μανωλά στη Ρόμα, έχουν
γίνει 10 πωλήσεις που έχουν

Ο Ηλιάδης, ο οποίος στην πορεία για το χρυσό μετάλλιο σημείωσε
ακόμη τέσσερις νίκες, ήταν χρυσός στα παγκόσμια πρωταθλήματα
τόσο του Τόκιο το 2010, όσο και στο Παρίσι το 2011.

Δύσκολο έργο θα έχει ο Ολυμπιακός στον 1ο
όμιλο του Champions League, καθώς θα κληθεί
να αντιμετωπίσει τις Ατλέτικο Μαδρίτης,
Γιουβέντους και Μάλμε.
Και οι τρεις αντίπαλοι του Ολυμπιακού κατέκτησαν το
πρωτάθλημα της χώρας τους την περσινή σεζόν, ενώ οι Σουηδοί
ως αουτσάιντερ απέκλεισαν την Red Bull Ζάλτσμπουργκ στα
play offs της διοργάνωσης.
Οι “ερυθρόλευκοι” στην πρεμιέρα της διοργάνωσης
θα υποδεχθούν την Ατλέτικο Μαδρίτης στο “Γεώργιος
Καραϊσκάκης” και στην συνέχεια τους περιμένουν δύο κολλητά
εκτός έδρας παιχνίδια, πρώτα με την Μάλμε και μετά με την
Γιουβέντους.
Για την 4η αγωνιστική, ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τους
“μπιανκονέρι” στο Φάληρο, ενώ στην προτελευταία στροφή
των ομίλων θα ταξιδέψει στο “Vicente Calderon” για το ματς
με τους “ροχιμπλάνκος”. Οι Πειραιώτες θα ολοκληρώσουν τις
υποχρεώσεις τους στην πρώτη φάση του Champions League,
αντιμετωπίζοντας εντός έδρας την Μάλμε.
Μετά το εκτός έδρας παιχνίδι με τους Πρωταθλητές Σουηδίας,
ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της
Super League, ενώ ακόμη πιο ζόρικη είναι η συγκυρία μετά το
παιχνίδι με την Γιουβέντους καθώς οι Πειραιώτες ακολούθως
αντιμετωπίζουν τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο.

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

Ï ê. Ãéþñãïò Áðïóôïëüðïõëïò
êáé ç åôáéñåßá ôïõ åßíáé ðñüèõìç ìå
ôçí åìðåéñßá ðïõ Ý÷ïõí óôá ÷áëéÜ êáé
óôá ðáôþìáôá îýëïõ, ìðïñåß íá óáò
äþóïõí ôçí ðïëõôéìüôåñç óõìâïëÞ
ôïõò, ðñéí ðÜñåôå ìéá áðüöáóç ãéá ôçí
áëëáãÞ óôá ÷áëéÜ êáé óôá ðáôþìáôá
ôïõ óðéôéïý Þ ôïõ ãñáöåßïõ óáò.
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O θεσμός του Τριηράρχου
στην Αρχαία Αθήνα
Στην αρχαία Αθήνα υπήρχε ένας εξαιρετικά ενδιαφέρον θεσμός που
αφορούσε την οικονομική συντήρηση του Αθηναϊκού στόλου. Ο
Θεσμός αυτός ήταν η Τριηραρχία. (Τι λαμπρό παράδειγμα για τους
χαλεπούς καιρούς που διανύουμε..)
Στην αρχαία Αθήνα η Τριηραρχία αποτελούσε θεσμό έκτακτης
δημόσιας λειτουργίας που επιβαλλόταν από την Πολιτεία στους
πλουσιότερους των πολιτών. Το πότε εισήχθηκε αυτός ο θεσμός
στην Αθηναϊκή πολιτεία δεν έχει εξακριβωθεί, αν και ο Δημοσθένης
στους λόγους του παρέχει πολλές πληροφορίες γι΄ αυτόν.
Τριηραρχία στην Αρχαία Αθήνα ονομάζονταν η υποχρέωση των
πλουσιοτέρων Αθηναίων πολιτών στην ανάληψη των εξόδων μίας ή
περισσοτέρων Τριήρων. H Τριηραρχία ήταν από τις δαπανηρότερες
λειτουργίες που μπορούσε ν΄αναλάβει κάποιος πλούσιος Αθηναίος,
καθώς είχε την πλήρη ευθύνη για τον εξοπλισμό πολεμικού πλοίου
στη διάρκεια εκστρατείας. Από το έτος 357 π.Χ. το ζήτημα αυτό
ρυθμίστηκε με νόμο του Περίανδρου.
Ο τριήραρχος με το να επιδεικνύει υπέρμετρο ζήλο για την
κατασκευή και συντήρηση του πλοίου του, κέρδιζε εκτός από ένα
στέφανο κισσού, λαμπρότητα και φιλοτιμία.
Κατά την Τριηραρχία παραδιδόταν από το Αθηναϊκό κράτος στους
ευπορότερους των πολιτών μια τριήρη χωρίς πλήρωμα, αλλά με
όλο τον εξοπλισμό καθώς και με τον μισθό του προβλεπόμενου
πληρώματος. Ο αναλάμβαναν Τριήραρχος, καλούμενος, και
αργότερα Τριηράρχης, υποχρεωνόταν στην επάνδρωση του
σκάφους με κατάλληλο πλήρωμα για την αναγκαία συντήρησή του,
διατηρώντας την διοίκηση καθ΄ όλο το διάστημα της υποχρέωσης
του.
Όσοι αρνούνταν να αναλάβουν αυτήν την υποχρέωση κινδύνευαν
να φυλακιστούν. Εάν κάποιος επιθυμούσε να αποφύγει αυτήν
την υποχρέωση, μπορούσε να υποστηρίξει θέτοντας σε ισχύ τη
διαδικασία της αντίδοσης ότι ένας άλλος πολίτης πλουσιότερος από
τον ίδιο θα έπρεπε να πάρει τη θέση του.
Στην περίπτωση που ο τριήραρχος πέθαινε κατά τη διάρκεια της
θητείας του, ο κληρονόμος του συνήθως τον αντικαθιστούσε για
όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο γινόταν μέλος της
τριηραρχικής τάξης, στην οποία και μπορούσε να συνεχίσει να
ανήκει με την ανάληψη τριηραρχιών στο δικό του πλέον όνομα.
Εάν όμως ο τριήραρχος άφηνε εκκρεμή τα ναυτικά του χρέη όταν
πέθαινε, οι κληρονόμοι του υποχρεώνονταν να τα πληρώσουν,
ανεξάρτητα εάν ήταν όλοι ιδιοκτήτες της περιουσίας του ή την
είχαν ήδη μοιράσει ξοδέψει.
Η δαπάνη για την αναλαμβανόμενη τριηραρχία ανέρχονταν στις
5.000 – 6.000 αττικές δραχμές (περ. ένα τάλαντο), θεωρούμενη
έτσι ως μάλλον από τις δαπανηρότερες δημόσιες λειτουργίες, γι΄
αυτό και επιβαλλόταν σε πολίτες που παρουσίαζαν ετήσιο εισόδημα
πολύ περισσότερο των 8.000 δραχμών.
Από το 412 π.Χ. και μετά επιτράπηκε η «συντριηραρχία» δηλαδή
η ανάθεση της δημόσιας αυτής λειτουργίας σε δύο πολίτες που
κατέβαλαν ο καθένας το ήμισυ της δαπάνης , κυβερνώντας την
τριήρη επί εξάμηνο εναλλάξ, ή καταβάλλοντας ο ένας ολόκληρο το
έτος κατά παραχώρηση του άλλου.
Από το 357 π.Χ. ορίσθηκε κάθε μία από τις 240 «συντελείες»
που διαιρέθηκαν οι 1200 περίπου πλουσιότεροι πολίτες όφειλε να
συντηρεί από μια τριήρη, έτσι η «συντριηραρχία» αφορούσε πλέον
πέντε πολίτες υπόχρεους ανά σκάφος.
Το 349 π.Χ. με πρόταση του Δημοσθένη, με νέο νόμο ορίσθηκε
κάθε εύπορος που παρουσίαζε κεφάλαιο 10 ταλάντων να διατηρεί
υποχρεωτικά ένα σκάφος, κάθε δε πλουσιότερος περισσότερα, ποτέ
όμως άνω των τριών.
Οι λιγότερο πλούσιοι συνέχιζαν και συνέρχονταν στις συντελείες.
Κανένας όμως δεν υποχρεωνόταν να τριηραρχήσει επί δύο
συνεχόμενα έτη, κάποιοι όμως, από πατριωτικό ζήλο, το έπρατταν!

Ανέκδοτα
Κάποια Χριστούγεννα αγόρασα
στην πεθερά μου για δώρο έναν
τάφο σε ένα ωραίο νεκροταφείο.
Τον επόμενο χρόνο δεν της
αγόρασα δώρο.
Όταν με ρώτησε γιατί, της είπα
- Ε, μα δεν χρησιμοποίησες
ακόμα το δώρο που σου έκανα
πέρσι!
Και έτσι άρχισε ο καυγάς...
***
Βγήκαμε με την γυναίκα μου για
φαγητό.
Ο σερβιτόρος, για κάποιο
λόγο, πήρε πρώτα την δική μου
παραγγελία.
- Θα πάρω την μοσχαρίσια
μπριζόλα. Λίγο ψημένη, να έχει
μέσα αίμα.
- Δεν ανησυχείτε για την τρελή
αγελάδα;
- Μπα, μπορεί να παραγγείλει
μόνη της...
Και έτσι άρχισε ο καυγάς...
***
Η έφοδος του υπουργού στο
νοσοκομείο
O υπουργός Υγείας κάνει έφοδο
στο νοσοκομείο μπαίνει μέσα,
κοιτάζει…
ράντζα παντού. Επάνω σε ένα
ράντζο βλέπει έναν τύπο να
αυνανίζεται μπροστά στον
κόσμο!
Ο υπουργός έξαλλος αρχίζει να
ουρλιάζει:
- Τι είναι αυτά; Να έρθουν
αμέσως οι υπεύθυνοι τώρα! Θα
αποδοθούν ευθύνες! Θα γίνουν
απολύσεις! Τις παίρνω πάνω
μου...
- Όχι, όχι, του λένε οι γιατροί.
Υπουργέ μου, υπάρχει μια
ασθένεια που έχει ο άνθρωπος
στους όρχεις και πρέπει να
εκσπερματίζει κάθε τόσο.
Τελικά το αφήνει ο υπουργός,
στρίβει σε ένα άλλο διάδρομο
και βλέπει έναν τύπο που έχει
έξω το όργανό του και μια
νοσοκόμα του κάνει στοματικό
έρωτα με άνεση.
- Τι είναι αυτά πάλι; Να έρθουν
αμέσως οι υπεύθυνοι τώρα! Θα
αποδοθούν ευθύνες! Άρχισε να
φωνάζει ο υπουργός.
- Όχι, όχι, του λένε οι γιατροί.
Την ίδια ασθένεια έχει, απλά
έχει καλύτερο ασφαλιστικό
ταμείο…
***
Ο Καρχαρίας και το ΠΑΣΟΚ
Ένας άνθρωπος με την παρέα
του κολυμπούσε στην θάλασσα,
όταν ξαφνικά εμφανίζεται ένας
καρχαρίας.
Όλοι πετάγονται στην ξηρά
πανικόβλητοι, εκτός από τον
κολυμβητή που δεν κατάλαβε τι
γινόταν...
Ο κόσμος βλέπει τον καρχαρία
να τον πλησιάζει και να του λέει
κάτι.
Ο κολυμβητής του απαντά.
Ο καρχαρίας του ξαναμιλά.
Ο κολυμβητής ξαναπαντά.
Ο καρχαρίας του λέει πάλι κάτι.
Απαντά πάλι ο κολυμβητής και
ο καρχαρίας φεύγει.
Βγαίνει ο κολυμβητής έξω και
τον ρωτάνε οι φίλοι του:
- Τί έγινε, ρε φίλε; Είδαμε τον
καρχαρία που σου μίλαγε και
μετά έφυγε χωρίς να σε πειράξει.
Τι συνέβη;
- Να, την πρώτη φορά με
ρώτησε τι ψήφισα το 1985 και
του είπα ΠΑΣΟΚ.
- Και τη δεύτερη;
- Τι ψήφισα το 1989, και του
είπα πάλι ΠΑΣΟΚ.

- Και την τρίτη που
εξαφανίστηκε;
- Τι ψήφισα το 2009. Και του
είπα πάλι ΠΑΣΟΚ και τότε τα
πήρε στο κρανίο και μου είπε:
“Εσύ φίλε μου δεν τρώγεσαι με
τίποτα!!!”
***
Test παρθενιάς
Ένας νέος άνδρας που
ετοιμάζεται να παντρευτεί την
αγαπημένη του ρωτάει τον
γιατρό.
- Γιατρέ, πως μπορώ να μάθω
αν η νύφη είναι πραγματικά
παρθένα;
- Θα χρειαστείς τρία πράγματα
λίγο μπλε μπογιά, λίγο κόκκινη
μπογιά κι ένα φτυάρι.
- Τι τα χρειάζομαι όλα αυτά
γιατρέ;»
- Πριν την πρώτη νύχτα, θα
βάψεις το έναν όρχι σου μπλε
και το άλλο κόκκινο. Όταν
γδυθείς,
αν σου πει αυτά είναι τα πιο
παράξενα @ρχήδι@ που έχω δει
ποτέ, την κοπανάς με το φτυάρι
στο κεφάλι.
***

- “Πήγαινε μωρό μου να κάνεις
ένα κρύο μπάνιο κι έλα εδώ, να
σε ξεκουράσω εγώ.”
Kι έτσι έγινε. Mέχρι να βγει από
το μπάνιο, εγώ είχα φορέσει ότι
πιο πρόστυχο εσώρουχο είχα
και τον περίμενα. Μόλις βγήκε,
του τραβάω την πετσέτα του, τα
πιάνω και του λέω:
- “Mωρό μου, τι κρύα αρ.....
είναι αυτά που έχεις; Έλα εδώ
να σου τα ζεστάνω εγώ.”
Kι έγινε κορίτσια της τρελής
μέχρι το πρωί!
- “Θα το δοκιμάσω κι εγώ”, λέει
η Βαρβάρα.
Την επόμενη μέρα λοιπόν,
βρίσκονται πάλι οι τρεις φίλες
και κατενθουσιασμένη η
Βαρβάρα τους λέει:

Ο Βλάχος κι η βλάχα
Είναι ένας βλάχος (ο Μήτσος)
και παντρεύεται μια βλάχα.
Μετά το γλέντι πάνε στο
σπίτι για την πρώτη νύχτα του
γάμου...
Ρίχνει ο βλάχος τη γυναίκα στο
κρεβάτι τη γδύνει και ξεκινάει
να γδύνεται και αυτός, βγάζει το
σακάκι και λέει:
- Κοίτα μαρή μπράτσα, δυναμίτς
μαρή, δυναμίτς...
- Δυναμίτς Μήτσουμ, δυναμίτς...
Βγάζει το φανελάκι:
- Κοίτα μαρή στήθους, δυναμίτς
μαρή, δυναμίτς...
- Δυναμίτς Μήτσουμ, δυναμίτς...
Βγάζει το παντελόνι:
- Κοίτα μαρή ποδάρ, δυναμίτς
μαρή, δυναμίτς...
- Δυναμίτς Μήτσουμ, δυναμίτς...
Βγάζει και το εσώρουχο,
πέφτουν στο κρεβάτι, κάνουν ότι
είναι να κάνουν και γυρίζει και
του λέει η βλάχα:
- Δυναμίτς-δυναμίτς Μήτσουμ,
αλλά… του φυτίλ κουντό!

- “Αννα είχες απόλυτο δίκιο.
Έκανα ακριβώς το ίδιο και είχε...
φοβερά αποτελέσματα. Ήρθε
χθες ο Βασίλης από τη δουλειά,
ψόφιος από την κούραση. Και
του είπα:
- “Πήγαινε μωρό μου να κάνεις
ένα κρύο μπάνιο κι έλα εδώ σε
εμένα να σε ξεκουράσω.”

***

Η Βαρβάρα όμως είχε περιέργως
αργήσει. Κάποια στιγμή, μετά
από πάρα πολύ ώρα,
έρχεται η Γωγώ, μαύρη από
το ξύλο, γεμάτη μελανιές και
γδαρσίματα.
- “Τι έπαθες καλέ;”, τη ρωτάνε
οι φίλες της.
- “Να, εχθές όταν ήρθε ο
Γιάννης από την δουλειά,
πεθαμένος από την κούραση,
του λέω:

Γυμνή επιβάτης
Νυχτερινή βάρδια ο ταρίφας,
μόνος στην πιάτσα περιμένει
πελάτη. Ξαφνικά έρχεται μια
κοπέλα ολόγυμνη, μπαίνει μέσα
στο ταξί και του λέει:
-Πάμε Σύνταγμα.
Την κοιτάζει ο ταρίφας από
πάνω μέχρι κάτω…
ψιλοσκέφτεται, κάνει να
ξεκινήσει και μετά από λίγο
σταματάει.
Ξανακάνει δυο μέτρα
σκεφτικός και ξανασταματάει
αναποφάσιστος…
Αφού γίνεται αυτό και τρίτη
φορά, του λέει η κοπέλα:
-Τι συμβαίνει δεν έχεις ξαναδεί
γυμνή γυναίκα;
-Πως, έχω δει πολλές φορές
γυμνή γυναίκα, πορτοφόλι δεν
δεν ξέρω που μπορεί να έχεις
και ανησυχώ…!
***
H Πετσέτα
Ήταν τρεις φίλες, η Αννα, η
Βαρβάρα και η Γωγώ. Αυτές
λοιπόν οι τρεις φίλες, πήγαιναν
κάθε απόγευμα για καφέ. Ένα
απόγευμα λοιπόν λέει η Αννα:
- “Κορίτσια, δεν θα πιστέψετε
τι μου συνέβη χθες. Ήρθε ο
Ανδρέας αργά από την δουλειά
του, κατασκοτωμένος από την
κούραση και του λέω:

Mέχρι να βγει από το μπάνιο,
φόρεσα ότι πιο πρόστυχο βρήκα
μπροστά μου και μόλις βγαίνει
από το μπάνιο, του τραβάω την
πετσέτα, του τα πιάνω και του
λέω:
- “Mωρό μου, τι κρύα αρ.....
είναι αυτά που έχεις; Έλα εδώ
να σου τα ζεστάνω.”
Kι έγινε της κόλασης μέχρι το
πρωί.
Tότε, σκέφτηκε και η Γωγώ:
- “Γιατί μόνο αυτές; Θα
δοκιμάσω κι εγώ!”
Την επόμενη μέρα λοιπόν, θα
ξαναβρίσκονταν οι τρεις φίλες.

- “Πήγαινε μωρό μου να
κάνεις ένα κρύο μπάνιο και
έλα μετά εδώ σε εμένα να σε
ξεκουράσω.”
Eν τo μεταξύ, φόρεσα ότι πιο
πρόστυχο είχα στο σπίτι (Σνιφσνιφ)
- “Ε, ωραία και μετά τι έγινε;”
- “Μόλις βγήκε από το μπάνιο,
πάω κοντά του, του τραβάω την
πετσέτα και του λέω:
- “Mωρό μου, γιατί έχεις ζεστά
αρ.....; O Ανδρέας και ο Βασίλης
τα είχαν κρύα!”
***
Αγάπη Μου
Αγάπη Μου αυτή είναι η δέκατη
επέτειος του γάμου μας. Πώς λες
να Την
γιορτάσουμε;
-με ενός λεπτού σιγή
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The President and the
Board of Trustees of the
Hellenic Community of Vancouver
cordially invite you to a
Gala Dinner celebration
of 40 years of dedication and service to
St. George Greek Orthodox Cathedral
and to the Hellenic Community of
Vancouver and retirement of

Protopresbyter
Rev. Father
Dimitrios
Partsafas
Sunday October 12, 2014
Hellenic Community Centre
Vancouver, BC

Doors Open ~ 6 p.m.
Dinner ~ 7 p.m.
For information and tickets
Hellenic Community of Vancouver
604.266.7148 or hellenic@telus.net
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ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ ΓΙΟΡΤΑΣΕ
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΦΑΛΙΡΑΚΙ ΡΟΔΟΥ
Την Κυριακή 10 Αυγούστου 2014, ο πολιτιστικός και
περιβαλλοντκός σύλλογος «ΦΑΡΟΣ», η μουσική ομάδα Βασίλη
Καράμαλη, η χορευτική ομάδα Λευτέρη Κωστάκη, Μουσικό σχολείο
Ρόδου, και χορευτικό εργαστήρι Τερψιχόρη Καλυθιές, δώσανε τον
καλύτερο εαυτόν τους στην πλατεία στο Φαλιράκι, που ήταν πλήθος
κόσμου και πολλοί τουρίστες που παρακολούθησαν με ευχαρίστηση
την όμορφη εκδήλωση κάτω από το Αυγουστιάτικο φεγγάρι.
Η δε προβολή του βίντεο της ιστορίας του ελληνικού μπουζουκιού
ήταν στα Αγγλικά, που διεκόπτετο ανάλογα με την εποχή και τα
χορευτικά συγκροτήματα χόρευαν με την διήγηση της ιστορίας
του μπουζουκιού. Μοιράζοντας λουλούδια στο πλήθος του κόσμου
να πετούν στους χορευτές, και αργότερα έφεραν την εποχή με το
σπάσιμο πιάτων που μοίρασαν στο πλήθος πιάτα να σπάνε και
σε λίγα λεπτά είχε γεμίσει ο χόρος που χόρευαν οι χορευτές από
σπασμένα γύψινα πιάτα, χωρίς αυτό να διακόψει την διασκέδαση
στην οποίαν σιγά- σιγά άρχισαν να χορεύουν και θεατές μαζί με τα
συγκροτήματα χορού που ενθάρρυναν το πλήθος να χορέψουν μαζί
τους.
Η εκδήλωση τελείωσε με την ρίψη βεγγαλικών που φεγγοβολούσαν
στην όμορφη και φανταστική παραλία της Ρόδου.
Κώστας Καρατσίκης

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 ΦΘΙΝΏΠΟΡΟ

12 Γνώμη

AΠΟ ΤΗΝ ΡΟΔΟ
Κώστας Καρατσίκης

OΙΚΟΓΕΝΕΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΑΡΧΙΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ
Στη μαγευτική κοιλάδα, που
σχηματίζει ο ποταμός Λουτάνης
και στους πρόποδες του βουνοῦ
«Μεσόβουνο», μέσα σε ένα
τοπίο κατάφυτο από πεύκα
και κυπαρίσια, στη θέση
«Κρύο Νερό» της αγροτικής
περιφερείας Αρχιπόλεως, και σε
απόσταση 1.500 μέτρων από τον
οικισμό βρίσκεται η Μονή Αγίου
Νεκταρίου Κρυονερίου. Απέχει
28 χλμ. από την πόλη της Ρόδου και για να φθάσει σ᾽ αυτήν ο προσκυνητής πρέπει να
ακολουθήσει τον κεντρικό οδικό άξονα Ρόδου-Λίνδου και στα Κολύμπια να παρακάμψει
δεξιά προς Αρχίπολη.
Εδώ έχει ένα μικρό
εστιατόριο για τους
τουρίστες, γίνονται
και οικογενειακές
εκδηλώσεις,
βαπτίσια, γάμους
και γεννέθλια.
Τετάρτη 6
Αυγούστου 2014,
καλεσθήκαμε από
οικογενειακό φίλο
και πνευματολόγο Ιατρό Ρόδου Δρ. Δημήτρη Κρητικό, την σύζυγό του Δέσποινα και από
την φιλική οικογένεια τον κ. Φιλιππή και Μαριέτα Μακρή να ανταμώσουμε το βραδάκι
στο ταβερνάκι του παραπάνω μαγευτικού τοπίου.
Ηταν τα γεννέθλια
του κ Σάββα
Μακρή, γιού του
κ. Φιλιππή και
Μαριέτας Μακρή,
αλλά και πολύ
προσωπικός φίλος
της οικογένειας του
Ιατρού κ. Δημήτρη
και κας Δέσποινας
Κρητικού, ο
οποίος οργάνωσε
μια παρέα από
ερασιτέχνες

μουσικούς μιας και του αρέσει
του ιατρού να τραγουδά για να
ευχαριστήσει τον φίλο του Σάββα
Μακρή που είχε τα γεννέθλιά του.
Η μουσική άρχισε να παίζει γνωστά
τραγούδια ονομαστών καλλιτεχνών
και στο τραγούδι ο κ. Κρητικός
παρά το απρόοπτο βράχνιασμα της
φωνής του μαζί και με μια άλλη
κυρία έδωσαν ζωή στο εστιατόριο
και το κέφι σιγά-σιγά έφτασε
στο κατακόρυφο με το χορό του
εορταζόμενου και των συγγενών και φίλων που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση.

Αριστερά : και στο
μεσον η Μαρία Τσακίρη
που βοηθά τους γονείς
της την καλοκαιρινή
σαιζόν δέχθηκε να βγάλει
μια φωτογραφία μαζί μας
ακούγοντας ότι είμαστε
από το Βανκούβερ
Καναδά.

H «Ρόδος το σταυροδρόμι των πολιτισμών».
Αυτό το βιώνει πραγματικά κανείς αν επισκεφτεί τα θρησκευτικά μνημεία του
νησιού όπου εκκλησίες, τζαμιά και συναγωγή μετά από τις προκλήσεις των
καιρών κατάφεραν να συμβιώσουν. Αυτά τα ιερά μνημεία είναι που από τα
αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα αναζητούν και τελικά συνθέτουν τον κοσμοπολίτικο
χαρακτήρα και την οικουμενική διάσταση της νήσου Ρόδου.
Παραμονή της Παναγίας 14 Αυγούστου 2014 φίλοι, μας συστήσανε να πάμε
το βράδυ αυτό στην Παναγία Καθολική της Αφάντου και πήγαμε παρέα με τον
κ. Φιλιππή Μακρή από το χωριό Αρχίπολη να παρακολουθήσουμε την Θεία
Λειτουργία και να πιούμε και λίγη μπύρα στο πανηγύρι που διοργανώνεται κάθε
χρόνο.
Η εκκλησία Παναγία Καθολική (Αφάντου)
Βρίσκεται κοντά
στην παραλία
Αφάντου και
σε απόσταση
διακοσίων μέτρων
από τη θάλασσα.
Ακολουθώντας τον
ανατολικό οδικό
άξονα (εθνική οδός
Ρόδου– Λίνδου),
δε στρίβουμε στη
διασταύρωση προς
το χωριό Αφάντου αλλά στρίβουμε ανατολικά προς την παραλία.
Η εκκλησία παρουσιάζει μεγάλο ιστορικό, αρχαιολογικό και θρησκευτικό
ενδιαφέρον. Σύμφωνα με την παράδοση στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα η
εκκλησία υπήρχε τον 3ο αιώνα π.Χ. ναός αφιερωμένος στη Θεά Δήμητρα. Ο
ναός αυτός καταστράφηκε και τον 6ο αιώνα μ.Χ. και με τα υλικά του αρχαίου

ναού, κτίστηκε μια τρίκλινη παλαιοχριστιανική εκκλησία βασιλική η οποία
επίσης καταστράφηκε από άγνωστη αιτία τον 8ο μ.Χ. αιώνα αλλά ξανακτίστηκε.
Ο νέος ναός κτίστηκε πάνω σε ερείπια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής και
του μεσοβυζαντινού ναού με καλοφτιαγμένους δόμους και γοτθικά τόξα και
καταλαμβάνει
μέρος μόνο του
μεσαίου κλίτους
του Ιερού του
παλαιότερου ναού.
Φέρει τοιχογραφίες
του 14ου και 16ου
αιώνα μ.Χ. Ο
νέος αυτός ναός
ο οποίος σώζεται
μέχρι σήμερα
είναι αφιερωμένος
στην Κοίμηση της
Θεοτόκου.
Η εικόνα της Παναγίας για λόγους ασφαλείας φυλάσσεται στο μουσείο της
εκκλησίας στο χωριό Αφάντου αλλά τρεις φορές το χρόνο μεταφέρεται στην
εκκλησία της συνοδεία των ιερέων και των κατοίκων της πόλης. Την παραμονή
του Δεκαπενταύγουστου (14 Αυγούστου), η πομπή ξεκινάει από την εκκλησία

Δεξιά:
H Δέσποινα Τσακίρη, πρώτη
εξαδέλφη
της Μαρίας, έτρεξε και αυτή
να βγάλει μια φωτογραφία
μαζί μας για λίγη διαφήμιση
στη“Γνώμη” .

στην πλατεία της πόλης με την Φιλαρμονική και αφού τοποθετηθεί η εικόνα
στην εκκλησία της τελείται Θεία Λειτουργία και δοξολογία ενώ στη συνέχεια
πραγματοποιείται μεγάλο πανηγύρι με τη συμμετοχή πιστών απ΄ όλο το νησί.
Η εικόνα μεταφέρεται επίσης στην εκκλησία στα Εννιάμερα της Παναγίας και τη
Δευτέρα του Πάσχα.
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AΠΟ ΤΗΝ ΡΟΔΟ
Κώστας Καρατσίκης

Μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθόδοξης Χριστιανικής πίστης είναι
η 15η Αυγούστου, ημέρα της Κοίμησης της Θεοτόκου. Στον Ελληνικό λαό
η επίκληση της Παναγίας είναι η περισσότερο καθιερωμένη.

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟΥ
Το Πανηγύρι της Παναγίας. Είναι από τα
μεγαλύτερα της Ρόδου, γίνεται στην Κρεμαστή
και διαρκεί 9 μέρες. Από τις 15 Αυγούστου έως
στις 23 που γιοτάζει. Τις μέρες αυτές λειτουργεί
και η πανελλήνια έκθεση χειροτεχνίας σ’ έναν
πολύ όμορφο χώρο γεμάτο δέντρα.
Η Παναγία η Καθολική στην Κρεμαστή
βρίσκεται σε θέση όπου βρισκόταν παλιός
ναός, ρυθμού βασιλικής, που χτίστηκε το 1839. Οι ντόπιοι την ονομάζουν και

Η γιορτή με τα γιαπράκια στη Σάλακο
Πηγή H ΡΟΔΙΑΚΗ
Πλήθος κόσμου έδωσε για άλλη μια φορά το «παρών» στην γιορτή παραδοσιακού (γιαπράκια)
στην Σάλακο το περασμένο Σάββατο 30 Αυγούστου 2014, δίνοντας… χρώμα σε μια από τις
τελευταίες βραδιές του Αυγούστου.
Στην 7η γιορτή
γιαπρακιού,
παραβρέθηκαν
μεταξύ άλλων
o βουλευτής
κ. Δημήτρης
Γάκης, ο νέος
Περιφερειάρχης
Νοτίου Αιγαίου
κ. Γιώργος
Χατζημάρκος, ο
νέος Δήμαρχος
Ρόδου κ. Φώτης
Χατζηδιάκος,
καθώς και ο
απερχόμενος
κ. Στάθης
Κουσουρνάς,
όπως επίσης
και αρκετοί
δημοτικοί και
περιφερειακοί
σύμβουλοι.
Εξάλλου, κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν και τα διοικητικά συμβούλια του Πολιτιστικού και του
Αθλητικού Συλλόγου Σαλάκου, στην οποία αναφέρουν:
«Τα Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαλακου και του Αθλητικού Συλλόγου Ασπίς, εκφράζουμε
τις θερμές ευχαριστίες μας σε όλους εσάς που και φέτος μας τιμήσατε με την παρουσία σας
δίνοντας μας δύναμη να συνεχίσουμε την παράδοση μας.
Η 7η γιορτή παραδοσιακού φαγητού «γιαπράκια» ξεπέρασε και φέτος τις προσδοκίες μας και
έδωσε μια απάντηση σε όλους αυτούς που κακόβουλα και στοχευμένα θέλουν να πλήξουν
μια γιορτή που έγινε θεσμός σε όλους τους Ροδίτες, τουλάχιστον ας σεβαστούν τις γυναίκες
του χωριού που μήνες πριν ξεκίνησαν για την ετοιμασία ( μάζεμα φύλλων ), των χιλιάδων
γιαπρακιών, με αποκορύφωμα την προηγούμενη ημέρα της γιορτής οπού ολοκληρώνετε το
τύλιγμα και η όλη διαδικασία και να σταματήσουν να διαδίδουν φήμες ότι τα γιαπράκια τα
παίρνουμε έτοιμα !!!

«Μαυρομάτα» και αφιερώνουν
χρυσά και ασημένια ομοιώματα
γιατί πιστεύουν πολύ στη
θαυματουργό της δύναμη. Η
θαυματουργή εικόνα της Παναγίας
μεταφέρθηκε στην Κρεμαστή από
τους Αγίους Τόπους από κάποιο
ροδίτη, που ήταν ασκητής στα
μέρη εκείνα.

Πηγή : | Η ΡΟΔΙΑΚΗ

Mέσα σε ένα φυσικό
περιβάλλον κατάφυτο
από πεύκα στις Καλυθιές
Ρόδου όπου είναι μιά
τεχνική λίμνη και η
περιοχή είναι σημαντικός
βιότοπος για σπανίων
ειδών, βρίσκεται η Ιερά
Μονή Αγίου Ιωάννη που
γιορτάσθηκε την Πέμπη
18 Αυγούστου 2014.
Το απόγευμα της Πέμπτης 18ης Αυγούστου
2014, τελέσθηκε Μέγας Εσπερινός στον
οποίον παρευρέθηκε η ανεξάρτητος Βουλευτής

κα Μίκα Ιατρίδη, ο νέος Δήμαρχος της Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος., δημοτικοί
σύμβουλοι και πλήθος κόσμου
που ήρθαν να εκκλησιασθούν
και να απολαύσουν το μεγάλο
πανηγύρι.
Το γλέντι με την ζωντανή
μουσική που έπαιζε τα
νησιώτικα, τα κρητικά και
τα καλαματιανά τραγούδια,
κράτησε μέχρι της πρωϊνές
ώρες.

ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΩΡΟ
Οι νησιώτες στηρίζονται οικονομικά στον τουρισμό. Η περίοδος εργασίας είναι μικρή
αλλά κοπιαστική για τους περισσότερους που στηρίζονται στους τουρίστες. H κα
Άννα Γιαννακλή εργάζεται μαζί με την κόρη της Δέσποινα και την νύφη της Φωτεινή
από το ξημέρωμα μέχρι τις επτά το βράδυ στην παραλιακή οικογενειακή Καντίνα στο
Φαλιράκι.
Δεν υπάρχει ξεκούραση για καφεδάκι, ούτε για φαγητό. Προσπαθούν να κλέψουν
λίγο χρόνο, στιγμές που λιγοστεύον οι πελάτες να φάνε βιαστικά αλλά σπάνια χωρίς
διακοπές. Και ο «μύθος» ότι οι Έλληνες δεν δουλεύουν σκληρά δεν επιβεβαιώνεται.
Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η έρευνα του Ινστιτούτου Coe Rexecode με έδρα το
Παρίσι, που υποστηρίζει ότι Έλληνες και Ρουμάνοι είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι
λαοί της Ευρώπης, βάσει των «πραγματικών» ωρών εργασίας τους.
Στην
φωτογραφία
η κα Άννα
Γιαννακλή
με την κόρη
της Δέσποινα
Βαγιανού σε
μια στιγμή
ξεκούρασης
τις πρωινές
ώρες πριν
αρχίσουν να
γεμίζουν τα
καθίσματα
της μικρής
τους
Καντίνας
στην παραλία
Φαλιράκι
Ρόδου. Ανοίγουν στις 6:00 το πρωή και κλείνουν στις 7:30 το βράδυ, ξεπερνώντας
το δωδεκάωρο.
Κώστας Καρατσίκης
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«Αρένα» το Ζάππειο: Οι Παπανδρεϊκοί
γιουχάρισαν τον Βενιζέλο
Εκρηκτικό κλίμα κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Με συνθήματα όπως «το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ
με τον Γιώργο αρχηγό» υποδέχτηκαν τον Γιώργο Παπανδρέου - Βενιζέλος: Θα απαντήσω την
Τετάρτη πως φτάσαμε να συνεργαζόμαστε με ΝΔ και ΛΑΟΣ - Χειροκροτήματα για Πετσάλνικο και Γ.
Παπακωνσταντίνου
Monday, 01 September 2014| Από:Το ΘΕΜΑ

Ντρόπιασαν μία μαμά 5 παιδιών
από την Alberta για το σώμα της
κι εκείνη τους απάντησε μέσω
Facebook!
Alberta Ca. Antonis Anakefalos
Η Tanis Jex-Blake από την Alberta ανέβασε την παρακάτω φωτογραφία στο
Facebook, με τα εξής λόγια.

Σε αποθέωση για τον Γιώργο Παπανδρέου και σε αποδοκιμασία του Ευάγγελου Βενιζέλου εξελίχθηκε η
πρώτη εκδήλωση για τη συμπλήρωση των 40 ετών από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ που πραγματοποιήθηκε
στο Ζάππειο.

Αυτή είναι μία ανοιχτή επιστολή στα 2 αγόρια και το 1 κορίτσι που
αποφάσισαν να αφήσουν τη δουλειά τους στο..Sherwood Park, όπου
έφτιαχναν ένα σπίτι, και να έρθουν στην παραλία της Alberta για να
χαλαρώσουν στον ήλιο, να απολαύσουν τη θάλασσα και να πιουν μερικές
μπίρες.

Το σημείο της ομιλία του κ. Βενιζέλου που ακούστηκαν οι περισσότερες αποδοκιμασίες ήταν αυτό
στο οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στο σύνθημα που ακουγόταν «Γιώργο γερά να φύγει η
Δεξιά». Ο κ. Βενιζέλος είπε «θα μιλήσουμε την Τετάρτη για το πότε και πώς φτάσαμε στη συνεργασία
με τη Νέα Δημοκρατία και το ΛΑΟΣ του κ. Καρατζαφέρη. Θα μιλήσουμε γι’ αυτά».
Από την πλευρά του ο Γιώργος Παπανδρέου στην ομιλία του επικεντρώθηκε σε μια νέα αρχή που
αναζητά ο κόσμος, τονίζοντας, μάλιστα, πως ο ίδιος θα προσπαθήσει να υπηρετήσει αυτή την απαίτηση
όσο πιο πιστά και ενωτικά μπορεί.
Ο κ. Παπανδρέου επίσης στάθηκε στο γεγονός ότι το 2009 «αποκαλύφθηκε το πραγματικό μέγεθος της
δημοσιονομικής εκτροπής». Υπογράμμισε ότι έδωσε προσωπικό αγώνα με το οικονομικό επιτελείο και
την κοινοβουλευτική ομάδα για τη σωτηρία της χώρας. Επιπλέον ο πρώην πρωθυπουργός ενέφερε ότι
«έχουμε δουλειά μπροστά μας. Αυτός ο αγώνας δεν έχει ημερομηνία για αξιοκρατία και δικαιοσύνη δεν
έχει ημερομηνία λήξης». Επανέλαβε, δε, ότι η ρίζα του κακού είναι ο πελατειακός καπιταλισμός, καθώς
σήμερα συνεχίζεται αυτή η πρακτική.
Αναφερόμενος στον Ανδρέα Παπανδρέου ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε: «Ο Ανδρέας
Παπανδρέου ως ιστορικό φαινόμενο, ως χαρισματικός εθνικός ηγέτης, ως διεθνής διανοούμενος,
ως ακαδημαϊκός δάσκαλος και ερευνητής, ως εμπνευστής και οργανωτής μεγάλων εξελίξεων, ως
κυβερνήτης συμπυκνώνει με μοναδικό τρόπο αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαδρομής της
μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης».
Το παρών έδωσαν δεκάδες στελέχη του ΠΑΣΟΚ με τους Φίλιππο Πετσάλνικο και Γιώργο
Παπακωνσταντίνου να γίνονται δεκτοί με χειροκροτήματα. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών, μάλιστα,
είχε συνομιλία λίγων λεπτών με την επί σειρά ετών ιδιαιτέρα γραμματέα του ιδρυτή του κόμματος
Αγγέλα Κοκόλα.
Στην εκδήλωση βρέθηκαν, επίσης, ο Μιχάλης Καρχιμάκης, ο Μάρκος Μπόλαρης, ο Φίλιππος Σαχινίδης,
ο Παντελής Καψής, ο Θανάσης Τσούρας, ο Θάνος Μωραΐτης, ο Γιάννης Πανάρετος, ο Χρήστος
Αηδόνης, ο Γιάνης Καψής, ο Γρηγόρης Νιώτης, ο Κώστας Γείτονας, ο Νίκος Σηφουνάκης, ο Ντίνος
Ρόβλιας, η Άννα Νταλάρα, ο Νίκος Αθανασάκης, ο Μανώλης Όθωνας.
Στο Ζάππειο βρέθηκαν επίσης ο γραμματέας της κεντρικής επιτροπής της ΝΔ Ανδρέας Παπαμιμίκος, ο
δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης και ο Νίκος Τσουκάλης από τη ΔΗΜΑΡ.

Αθανασίου: Ποινικοποιείται η άρνηση
της Γενοκτονίας των Ποντίων και των
Χριστιανών της Μ. Ασίας
Ο υπουργός Δικαιοσύνης,
Χαράλαμπος Αθανασίου,
προχώρησε στην ποινικοποίηση
της άρνησης της γενοκτονίας των
Ποντίων και των χριστιανικών
πληθυσμών της Μ. Ασίας.
Συγκεκριμένα ο κ. Αθανασίου
κατέθεσε νομοτεχνικές βελτιώσεις
με τις οποίες:
- τιμωρείται η άρνηση των
γενοκτονιών που έχουν
αναγνωριστεί από τη Βουλή
των Ελλήνων. Όπως εξήγησε, η
Γενοκτονία των Ποντίων δεν μπαίνει ονομαστικά, γιατί θα πρέπει να μπουν και οι 53 γενοκτονίες
που έχουν αναγνωριστεί από τη Βουλή.- τιμωρείται και όποιος υποκινεί πράξεις ή ενέργειες βίας ή
μίσους- τιμωρούνται και οι πράξεις που γίνονται με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την
ταυτότητα φύλου

Λυπάμαι που
η πρώτη μου
απόπειρα να κάνω
ηλιοθεραπεία με
μπικίνι σε δημόσιο
χώρο εδώ και
13 χρόνια σας
«αηδίασε». Λυπάμαι
που το στομάχι μου
δεν είναι επίπεδο και
σφικτό. Λυπάμαι που
η κοιλιά μου είναι
γεμάτη ραγάδες. ΔΕΝ λυπάμαι που το σώμα μου φιλοξένησε, μεγάλωσε,
προστάτεψε, γέννησε και ανέθρεψε ΠΕΝΤΕ ξεχωριστά, υγιέστατα,
πανέξυπνα και υπέροχα πλάσματα.
Λυπάμαι που στα 33 μου,τα 60 μου κιλά σας προσέβαλαν τόσο που
αισθανθήκατε την ανάγκη να με δείξετε με το δάχτυλο, να γελάσετε και
να προσποιηθείτε πως με κλωτσάτε. Θα ήθελα όμως να σας πω πως καθώς
κοιτούσα τα «τέλεια» νεανικά κορμιά σας, το μόνο που μπορούσα να
σκεφτώ ήταν «τι το σπουδαίο έχει κατορθώσει ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ σώμα;».
Θα ήθελα επίσης να γνωρίζετε πως στάθηκα στο ύψος μου και δεν
αντέδρασα καθώς με χλευάζατε, προσποιούμουν πως τα όσα λέγατε και
κάνατε δεν με επηρέαζαν – στην επιστροφή για το σπίτι όμως έκλαψα μέσα
στο αμάξι. Σας ευχαριστώ που χαλάσατε τη μέρα μου. Άνθρωποι όπως εσείς
είναι αυτοί που κάνουν τον κόσμο άσχημο και μισητό.
Δεν μπορώ παρά να λυπηθώ τις γυναίκες που μια μέρα θα γεννήσουν τα
παιδιά σας και θα γίνουν «αηδιαστικές» στα μάτια σας καθώς το σώμα τους
αλλάζει μέσα από αυτή τη θαυμαστή διαδικασία της εγκυμοσύνης.
Το μόνο που ελπίζω είναι πως μια μέρα θα συνειδητοποιήσετε πως τα
σημάδια που έχω στο κορμί μου είναι κάτι για το οποίο είμαι περήφανη και
όχι κάτι που με κάνει να ντρέπομαι. Μανούλες, να είστε περήφανες για το
σώμα, το στομάχι, την κοιλιά, τα σημάδια σας! Αυτά έφεραν στον κόσμο τα
παιδιά σας.
Έχει συσταθεί ακόμη μια σελίδα στο Facebook για να συζητήσουν την
επιστολή της και να περάσει στις σκέψεις τους-με πολλούς περιγράφοντας
Tanis ως «έμπνευση».
Η ιστορία αυτή έχει εμπνεύσει τις γυναίκες παντού για να αγκαλιάσουν τα
σημάδια τους και να αισθάνονται άνετα στο δέρμα τους,ενώ το γεγονός έχει
γίνει γνωστή στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.
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Νεκρός ο ηθοποιός Robin Williams
Tuesday, 12 August 2014 04:18 | Από το:ΘΕΜΑ
Ο διάσημος ηθοποιός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην
Καλιφόρνια - Έδινε μάχη με την κατάθλιψη το τελευταίο
διάστημα - Το τελευταίο tweet του ηθοποιού – Η συγκινητική
ανακοίνωση του Ομπάμα
Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση ότι ο διάσημος ηθοποιός
Robin Williams βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, στη βόρεια
Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Μάνη: Στις φυλακές Αυλώνα
οι δύο 18χρονοι για το φονικό
25 August 2014 13:32 | Από το ΘΕΜΑ
Κατηγορούνται για τη δολοφονία του Κώστα Σγού Monday, ρου και του Γιάννη Κομμάτη, τα ξημερώματα της 19ης
Αυγούστου - Διαβάστε ολόκληρο το απολογητικό υπόμνημα
του Παν. Μήτσου

Οι πρώτες πληροφορίες, όσον αφορά στον θάνατο του
63χρονου ηθοποιού, κάνουν λόγο για αυτοκτονία.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας ο ηθοποιός, ο οποίος
ζούσε με τη σύζυγό του, κηρύχθηκε νεκρός στις 12:02 τοπική
ώρα.
Οι έρευνες για τα αίτια του θανάτου του ηθοποιού είναι σε εξέλιξη, ωστόσο, αμερικανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι
σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο οποίος έσπευσε στο σπίτι του Williams, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για
αυτοκτονία, «η οποία προκλήθηκε από ασφυξία».
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός είχε δώσει προσωπική μάχημε τον εθισμό στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά στο
παρελθόν, ενώ είχε εισαχθεί σε κέντροαποκατάστασης στη Μινεσότα για να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του.
Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο εκπρόσωπός του, πρόσφατα είχε επιστρέψει σε κέντρο αποκατάστασης για να
βελτιώσει την ψυχική του ηρεμία και να «επικεντρωθεί στην συνεχιζόμενη δέσμευσή του στη νηφαλιότητα».
«Ο Robin Williams έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί.
Πάλευε με μια σοβαρήμορφή κατάθλιψης το τελευταίο
διάστημα», αναφέρεται στην ανακοίνωση πουεξέδωσε
ο εκπρόσωπός του και προστίθεται: «Είναι μια τραγική
και ξαφνικήαπώλεια. Η οικογένεια ζητά σεβασμό για
την ιδιωτική τους ζωή κατά τη διάρκεια αυτής της
πολύ δύσκολης στιγμής».
Ο Robin Williams γεννήθηκε στις 21 Ιουλίου, 1951
στo Σικάγο. Ήτανγνωστός για τη συμμετοχή του
στις ταινίες: «Καλημέρα Βιετνάμ», «Ο Κύκλοςτων
Χαμένων Ποιητών», «Ο βασιλιάς της μοναξιάς» και
«Ο Ξεχωριστός ΓουίλΧάντινγκ».
{videoStart}:iframe|https://www.youtube.com/embed/
veYR3ZC9wMQ?rel=0 {videoEnd}
{videoStart}:iframe|https://www.youtube.com/embed/q6Egi5V_jNU?rel=0 {videoEnd}
Είχε βραβευτεί με Όσκαρ Β’ ανδρικού ρόλου το 1997 για την ταινία «ΟΞεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ» και είχε
προταθεί άλλες τρεις φορές γιαβραβείο όσκαρ (Τρεις υποφηφίοτητες για όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου).

Συντετριμμένη η σύζυγός του
Εν τω μεταξύ, συντετριμμένη δηλώνει η σύζυγός του, Susan Schneider, σεανακοίνωση που εξέδωσε για τον θάνατο
του αγαπημένου της συντρόφου καιμε την οποία απευθύνει έκκληση στους θαυμαστές του ηθοποιού και στα
ΜΜΕνα σεβαστούν το πένθος της οικογένειάς της.
«Αυτό το πρωί έχασα τον σύζυγό μου και τον καλύτερό μου φίλο, ενώ οκόσμος έχασε έναν αγαπημένο καλλιτέχνη
και ένα όμορφο πλάσμα», αναφέρεικαι δηλώνει
συντετριμμένη από τον θάνατο του Williams.
«Εκ μέρους τη οικογένειας του Robin, παρακαλούμε για την προστασία τηςπροσωπικής μας ζωής, κατά τη διάρκεια
του πένθους μας. Ελπίδα μας είναιότι θα μνημονεύεται, όχι για τον τρόπο που πέθανε, αλλά για τιςαμέτρητες
στιγμές χαράς και γέλιου που προσέφερε σε εκατομμύρια»,σημειώνει.
{videoStart}:iframe|https://www.youtube.com/embed/M9FMrjDasBk?rel=0 {videoEnd}
Ομπάμα: «Ήταν ένας και μοναδικός στο είδος του»
Ανακοίνωση για τον θάνατο του ηθοποιού εξέδωσε λίγη ώρα
έπειτα από την ανακοίνωση της σοκαριστικής αυτής είδησης
και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα.
Σύμφωνα με τον Ομπάμα, ο εκπρόσωπός ήταν «ένας
αεροπόρος, ένας γιατρός, ένα τζίνι, μια νταντά, έναν
πρόεδρος, ένας καθηγητής. Αλλά ήταν ένας και μοναδικός
στο είδος του».
Όπως αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, «έφτασε στις ζωές
μας ως εξωγήινος αλλά τελικά, κατάφερε να αγγίξει κάθε
στοιχείο του ανθρώπινου πνεύματος».
«Μας έκανε να γελάμε. Μας έκανε να κλαίμε. Έδωσε το
απεριόριστο ταλέντο του ελεύθερα και
γενναιόδωρα σε εκείνους που το χρειάζονταν περισσότερο
-από τα στρατεύματά μας που βρίσκονται στο εξωτερικό,
στους περιθωριοποιημένους ανθρώπους στους δρόμους μας. Η οικογένεια Ομπάμα εκφράζει τα συλλυπητήριά της
στην οικογένεια του Robin, στους φίλους του και σε όσους βρήκαν τη φωνή τους χάρη στον Robin Williams».
Το τελευταίο tweet
Μια ανάρτηση αφιερωμένη στην κόρη του ήταν το τελευταίο tweet που έκανε ο διάσημος κωμικός ηθοποιός.
Την 1η Αυγούστου, ο Williams ανάρτησε μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Τwitter στην οποία
απεικονίζεται ο ίδιος, πριν από αρκετά χρόνια, να κρατά στην αγκαλιά του την κορούλα του.
Με αυτό τον τρόπο ο ηθοποιός ήθελε να ευχηθεί στην κόρη του, Zelda Rae, για τα 25α γενέθλιά της.
«Χρόνια πολλά στη Zelda Rae», έγραψε στο Twitter, προσθέτοντας πως παρά το γεγονός ότι μεγάλωσε, θα είναι
πάντα το μικρό του κοριτσάκι.
Μια από τις πιο πρόσφατες φωτογραφίες του κορυφαίου ηθοποιού - Τραβήχτηκε τον Ιούλιο

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας
οι δύο 18χρονοι οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία του
Κώστα Σγούρου και του Γιάννη Κομμάτη, τα ξημερώματα της
19ης Αυγούστου, στη Μάνη.
Οι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση οδηγήθηκαν
το πρωί στην ανακρίτρια Καλαμάτας για να απολογηθούν και
μαζί με τον εισαγγελέα αποφάσισαν την προφυλάκισή τους, ενώ
θα οδηγηθούν στις Φυλακές Αυλώνα
Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα tharosnews.gr, έξω
από το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας επικράτησε μεγάλη
ένταση καθώς βρέθηκε συγκεντρωμένο πλήθος συγγενών του
Σγούρού.
Πάντως, στο απολογητικό του υπόμνημα με το οποίο ζητά
να αφεθεί ελεύθερος -καθώς δεν ήταν αυτός που άνοιξε πυρ
κατά του Κωνσταντίνου Σγουρού και του Γιάννη Κομμάτηο Παναγιώτης Μητσός επιχειρεί να δώσει την εικόνα ενός
«άμυαλου» νεαρού που δεν είναι «δολοφόνος και αδίστακτος
κακοποιός».
Όπως αναφέρει στην αρχή του υπομνήματός του, «παρά τα
όσα έχουν γραφτεί και λεχθεί για την υπόθεση από τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης, ιδίως εξαιτίας των όσων επακολούθησαν
του συμβάντος, δεν είμαι ούτε δολοφόνος ούτε αδίστακτος
κακοποιός, αλλά ένας σοκαρισμένος, φοβισμένος, ανώριμος
και άμυαλος νέος 18 ετών, ο οποίος βρέθηκε μπροστά σε μια
πρωτοφανή γι’ αυτόν κατάσταση που ούτε προέβλεψε ούτε
μπορούσε να διαχειριστεί».
Αναφερόμενος στον 26χρονο Κωνσταντίνο Σγούρο υποστηρίζει
ότι επιδιδόταν σε εμπόριο αναβολικών ουσιών και παρέσυρε
τους πελάτες του σε αγορές υποσχόμενος ωραία σώματα και
διακρίσεις αλλά με τελικό σκοπό να τους «καταστήσει έρμαιο
των ουσιών, απολύτως εξαρτημένους από αυτές και σε τελική
ανάλυση υποχείρια του ιδίου, διότι μόνον από αυτόν μπορούσαν
να τις προμηθευτούν και αυτός καθόριζε ποιες ουσίες, με ποιο
συνδυασμό και σε ποιες δοσολογίες έπρεπε να λαμβάνονται».
Ο ίδιος δήλωσε «μαγεμένος» από τις αλλάγές στο σώμα του
θέλοντας να δικαιολογήσει τη χρήση των αναβολικών.
Στη συνέχεια παρουσιάζει αναλυτικά τις παρενέργειες που
προκαλούν αυτές οι ουσίες (διαταραχές προσωπικότητας,
ευερεθιστότητα, μείωση της ικανότητας κρίσης, επιθετικότητα
και βίαια ξεσπάσματα κατά τη διάρκεια της σωματικής
προσπάθειας,σχιζοφρένεια,
παράνοια,
ψευδαισθήσεις,
παρανοειδείς παραληρηματικές ιδέες) από τις οποίες υποστηρίζει
ότι θα μπορούσε να πάσχει και ο Σγούρος ως χρήστης αυτών
των αναβολικών.

Σιώπησε λόγω περικοπών η Ελληνική υπηρεσία
της “Φωνής της Αμερικής”,ύστερα από 72 χρόνια
Αντώνης Ανακέφαλος
Οι περιορισμοί στον προϋπολογισμό που διατίθεται για τη λειτουργία
του ειδησεογραφικού οργανισμού της Ελληνικής Υπηρεσίας “Φωνή
της Αμερικής” (Voice of America),οδηγεί στην παύση λειτουργίας της,
μετά από 72 χρόνια ζωής.Ξεκίνησε την λειτουργία της το 1942 και από
τότε καλύπτει διεθνείς εξελίξεις καθώς και το πολιτικό και πολιτιστικό
γίγνεσθαι στις ΗPA σε σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο.
Η τελευταία εκπομπή μεταδόθηκε την Τρίτη 12 Αυγούστου το πρωί ώρα
Ελλάδος από τον ΣKAI.
Η Ελληνική Υπηρεσία είναι μια από τις ιδρυτικές υπηρεσίες της Φωνής
της Αμερικής.
Η Φωνή της Αμερικής (Voice of America, συντομογραφία VOA) είναι
δίκτυο μεταδόσεων (ραδιοφωνικό, τηλεοπτικό, διαδικτυακό) που
εκπέμπει από την Αμερική σε μεγάλο αριθμό γλωσσών παγκοσμίως,
χρηματοδοτούμενο από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και με επίσημα
δηλωμένο στόχο την καθαρή και αποτελεσματική παρουσίαση των
πολιτικών της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο φορέας εποπτείας της Φωνής
της Αμερικής είναι το Διοικητικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (BBG). Η
Φωνή της Αμερικής παρέχει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων για εκπομπές
στο ραδιόφωνο, στη τηλεόραση και στο διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο σε
44 γλώσσες, προωθώντας μια θετική άποψη για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Υποστηρίζεται από Διεθνές Γραφείο Broadcasting (IBB).
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΥ
από την Ιωάννα Μπαμπέτα
ΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΙΒΩΤΙΟ
Συγγραφέας: Διονύσης Λεϊμονής
Συλλογή περιστέρια, 9+
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ
Όλοι ξέρουμε πως ο λόρδος Έλγιν
έκλεψε τα γλυπτά του Παρθενώνα.
Και - Θεία δίκη θα μπορούσαμε να
πούμε - το μπρίκι που τα μετέφερε
αρχικά στη Μάλτα βυθίστηκε σε
έναν μικρό όρμο των Κυθήρων.
Όμως αυτό που δεν ξέρουμε και
παραμένει μυστήριο εδώ και διακόσια
χρόνια είναι όσα από τα δεκαεφτά
κιβώτια με τους αρχαιολογικούς μας
θησαυρούς, ανέσυραν τότε οι Καλύμνιοι
βουτηχτάδες…
Καλοκαίρι στα Κύθηρα και μια παρέα παιδιών εξερευνά το
ναυάγιο στον Αβλέμονα. Όνειρο ή πραγματικότητα; Βρέθηκε ο
θησαυρός ή όχι;
Μια περιπέτεια που μυρίζει Ελλάδα!
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΙΓΚΙΠΕΣΑ
Συγγραφέας: Ελένη Δικαίου
Εικονογράφηση: Δημήτρης Φουσέκης
Συλλογή χελιδόνια, 8+
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ
Ο Αιμίλιος κι ο Τιμόθεος, τα
φαντασματάκια της γυάλινης αυλής,
πάνε διακοπές! Μια βόλτα στην
ακρογιαλιά, ένα ιστιοφόρο με το
όνομα «Πριγκιπέσα», ένα τυχαίο
περιστατικό και ο Αιμίλιος με τον
Τιμόθεο βρίσκονται λαθρεπιβάτες
πάνω σε αυτό να κάνουν θέλοντας και
μη… διακοπές. Όμως η κρουαζιέρα,
πάει από το κακό στο χειρότερο. Τα
δύο καλοκάγαθα φαντάσματα θα
πρέπει να αλλάξουν ρόλους και από
φαντάσματα – λαθρεπιβάτες να γίνουν
φαντάσματα – τιμωροί. Δύσκολες
καταστάσεις αλλά και αστεία περιστατικά διαδέχονται το ένα το
άλλο. Μια θαλασσινή ιστορία που διαβάζεται απνευστί.

Φωτογραφίκο Λεύκωμα: Παναγίες του Αιγαίου
Thu, 14 Aug 2014 | Από www.clickatlife.gr

Η δράση της Ελληνικής “Μαφίας” στη Νέα Υόρκη
Aκόμα και οι Ιταλοί θεωρούσαν τους Έλληνες γκάνγκστερ “ανώτερους τους”
«Μαφία»: λέξη πανάρχαια, αραβικής προέλευσης, η οποία πέρασε στην σικελική ιδιόλεκτο και έφτασε να είναι
συνώνυμη με… το μυστικό δίκτυο του οργανωμένου εγκλήματος κυρίως στη Νότια Ιταλία και στις ΗΠΑ, υπό τη
διεύθυνση «οικογενειών» προερχόμενων από το φτωχό ιταλικό νότο: την Καλαβρία, την Απουλία, την Μπαζιλικάτα,
την Καμπανία μέχρι και τη Σικελία.
Περιοχές που άλλοτε συνέθεταν το γεωγραφικό μωσαϊκό,
την επικράτεια της Magna Graecia, της Grande Ellade ή
πιο απλά της Μεγάλης Ελλάδας, δηλαδή των πολυάριθμων
αρχαίων Ελληνικών αποικιών στα εδάφη του σημερινού
ιταλικού νότου, που μπορεί μεν να αποτελούν μακρινό
ιστορικό παρελθόν, γονιδιακά όμως και ιδιοσυγκρασιακά
εμποτίζουν ακόμη τον φτωχό ιταλικό νότο.
ΤΟ ΑΠΩΤΕΡΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
Συγκεκριμένα, η λέξη «mafia» προέρχεται από το παλιό
σικελικό επίθετο «mafiusu», το οποίο έχει τις ρίζες του στο
αραβικό «mahjas» που σημαίνει αυτόν που κομπάζει με επιθετικό τρόπο. Μια κυριολεκτική μετάφραση είναι το
«κόρδωμα», η «πόζα», αλλά μπορεί επίσης να μεταφραστεί ως «τόλμη», «νταηλίκι». Ως επιθετικός προσδιορισμός,
το «mafiusu» στη Σικελία του 19ου αιώνα ήταν ασαφές και σήμαινε αυτόν που εκφοβίζει, τον τραμπούκο,
υπερόπτη, τολμηρό, δραστήριο, και περήφανο.
Η σύνδεση της λέξης με την εγκληματική μυστική οργάνωση έγινε για πρώτη φορά στο θεατρικό έργο «I mafiusi
di la Vicaria», των Τζουζέπε Ριτσότο και Γκαετάνο Μόσκα, του οποίου κεντρική υπόθεση είναι εγκληματικές
συμμορίες στη φυλακή του Παλέρμο. Οι λέξεις «Mafia» ή «mafiusi» δεν αναφέρονται καμιά στιγμή στο έργο, και
κατά πάσα πιθανότητα μπήκαν στον τίτλο μόνο για να δώσουν τοπικό χρώμα.
Για πολλούς ιστορικούς, η προέλευση της μαφίας πηγαίνει πολύ πίσω, ίσως στον Μεσαίωνα: δεν αποκλείεται η
πρωταρχική μορφή της μαφίας να σχηματίστηκε ως μυστική οργάνωση τον 15ο αιώνα για να προστατέψει τους
Σικελούς από ισπανικές λεηλασίες.
Σήμερα, το 10% του εργατικού δυναμικού στις μεγαλύτερες περιφέρειες του ιταλικού Νότου, απασχολείται σε
μπίζνες της Ντραγκέτα, της Καμόρα και της Κόζα Νόστρα, της Αγίας Τριάδας του ιταλικού δικτύου οργανωμένου
εγκλήματος.
Σε όλο αυτό το συγκεχυμένο παρελθόν το ελληνικό στοιχείο δεν εκλείπει, καθώς από τα πρώτα χρόνια ήδη της
επέκταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα ελληνικά εδάφη, πολλές οικογένειες, κυρίως γαιοκτημόνων και
αριστοκρατών της Νότιας Πελοποννήσου και της Μάνης μετοίκησαν με ειδική άδεια σε πόλεις και χωριά της
Νότιας Ιταλίας, της Σικελίας μέχρι και της Κορσικής, όπου συγκρότησαν φατρίες που ενδεχομένως να συνέβαλαν
σε μία πρώτη διαμόρφωση του κλειστού κυκλώματος των «οικογενειών» με στρατιωτική οργάνωση και αιματηρές
«βεντέτες» στο ιστορικό τους. Όλες αυτές όμως οι συσχετίσεις είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιβεβαιωθούν
ιστορικά.
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΙΚΕΛΙΚΗΣ ΚΟΖΑ ΝΟΣΤΡΑ
Το ζήτημα της οργάνωσης και της δομής του δικτύου οργανωμένου εγκλήματος έχει αποτελέσει αντικείμενο
εκτενούς ιστορικής μελέτης: λόγου χάρη, οι διαφορές μεταξύ του «κάθετου», «δενδροειδούς» συστήματος
οργάνωσης της σικελικής Κόζα Νόστρα, η οποία δομείται βάσει ενός «κέντρου-κεφαλής» και του «οριζόντιου»,
«αποκεντροποιημένου» τρόπου οργάνωσης της ναπολιτάνικης Καμόρα, η οποία απλώνεται σε παρακλάδια.
Τις γνώσεις αναφορικά με την εσωτερική οργάνωση της σικελικής μαφίας τις οφείλουμε στο έργο του Τζοβάνι
Φαλκόνε, του πρώτου Ιταλού δικαστή που αντιμετώπισε με σοβαρότητα και επιτυχία τη μαφία.
Η οργάνωση Κόζα Νόστρα αποτελείται από μαφιόζους που αυτοαποκαλούνται uomini d’onore (άνδρες τιμής) και
η δομή της είναι κάθετη και έχει σχήμα πυραμίδας. Στη βάση της οργάνωσης βρίσκονται οι famiglie (οικογένειες),
στις οποίοιες όλα τα μέλη γνωρίζονται μεταξύ τους, που διοικούνται από τον capo-famiglia (ο Δον, το αφεντικό της
οικογένειας).
Άλλα σημαντικά πρόσωπα είναι ο sottocapo (υπό του αφεντικού) και οι consiglieri (σύμβουλοι), οι οποίοι δεν
είναι περισσότεροι από τρεις. Οι οικογένειες χωρίζονται σε ομάδας των 10 ανδρών, τις λεγόμενες decine(δεκάδες),
διοικούμενες από τον capo-decina (αφεντικό, ομαδάρχης). Τρεις οικογένειες σε μια περιοχή αποτελούν το mandamento (περιοχή), του οποίου εκπρόσωπος είναι ο capo-mandamento (αφεντικό της περιοχής), ο οποίος κατά κανόνα
δεν είναι αφεντικό κάποιας από τις οικογένειες ώστε να μην τυγχάνει καμίας προνομιακής μεταχείρισης.
Οι διάφοροι capi-mandamento απαρτίζουν μια commissione ή cupola (επαρχιακή επιτροπή), η πιο σημαντική από
τις οποίες είναι εκείνη του Παλέρμο. Αυτής της επαρχιακής επιτροπής προεδρεύει από κάποιονcapo-mandato ο
οποίος, για να τονιστεί ο ρόλος του ως “πρώτος μεταξύ ίσων”, αρχικά ονομαζόταν segretario (γραμματέας), αν και
φαίνεται ότι σήμερα έχει πάρει τον τίτλο capo (αφεντικό). Για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν υπήρχε η ανάγκη για
κάποιο όργανο ανώτερο από την επαρχιακή επιτροπή, δεδομένου ότι σχεδόν όλες οι οικογένειες βρίσκονταν στην
επαρχία του Παλέρμο.

Κάθε χρόνο, η μέρα που είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου
είναι γιορτή χαράς και αγαλλίασης για την ξαναγκάλιασμα της μητέρας
με τον αγαπημένο της γιο, την άνθηση της φύσης, την πλημμύρα των
συναισθημάτων, το πανηγύρι της ανθρώπινης επαφής στην επιστροφή των
ανθρώπων της πόλης στη γενέθλια γη.
Χιλιάδες μικρές και μεγάλες εκκλησίες, κτίρια παλιά αλλά και νεώτερα,
είναι αφιερωμένα σε αυτήν. Βρίσκονται στα πιο ετερόκλητα σημεία,
από τη Χρυσοπηγή που βρίσκεται πάνω στον βράχο της Σίφνου μέχρι τη
Μεγαλόχαρη που δεσπόζει στη χώρα της Τήνου.
Με τον ίδιο τρόπο που και οι αρχαίοι έδιναν δεύτερο όνομα στους θεούς
τους, έτσι κι εδώ η Παναγία πήρε διάφορα επίθετα από διάφορες αιτίες.
Άλλοτε από την εικόνα: Καβουράδαινα στη Λέρο ή Παναγία του Χάρου
στους Λειψούς. Άλλοτε από τον τρόπο που η παράδοση θέλει να έχει
βρεθεί η εικόνα της ή απ’ τον τρόπο προέλευσής της. Άλλοτε από τον
χρόνο εορτασμού ή και από ιδιαίτερες τοπικές παραδόσεις ή θρύλους, όπως
η Πορταΐτισσα της Αστυπάλαιας που ο θρύλος τη θέλει προστάτιδα της
πόρτας του Κάστρου.
Δεν υπάρχει περίπτωση, όπου κι αν σας βγάλει ο δρόμος σας την εποχή του
Δεκαπενταύγουστου, να μην βρείτε μιαν εκκλησιά που να γιορτάζει την
Παναγιά της, μια αφορμή για θρησκευτική κατάνυξη αλλά και για γνήσιο
ελληνικό γλέντι, με χορούς, τραγούδια, εκλεκτούς μεζέδες και μπόλικο
κρασί.
Όποιο βιβλιοπωλείο και να επισκεφθείτε θα βρείτε πλήθος απο φωτογραφικά
λευκώματα και βιβλία για τις Παναγιές της Ελλάδος, της εκκλησίες μας και
τα μοναστήρια.

Όταν όμως η οργάνωση άπλωσε ρίζες σε όλη τη Σικελία, προέκυψε η ανάγκη για μια περιφερειακή επιτροπή, τη
λεγόμενη interprovinciale (διεπαρχιακή), στην οποία μετείχαν όλοι οι εκπρόσωποι των διαφόρων επαρχιών και όπου
ο τίτλος του capo διδόταν στο αφεντικό της πιο ισχυρής επαρχιακής επιτροπής, δηλαδή του Παλέρμο.
Η εγκληματική δραστηριότητα της Κόζα Νόστρα έχει δύο πτυχές. Από τη μια, προσπαθεί να εγγυηθεί τον έλεγχο
της περιοχής όπου βρίσκεται, μέσω της οικονομικής επιβολής στις εμπορικές και βιομηχανικές δραστηριότητες της
ζώνης, και να τιμωρήσει άμεσα και σκληρά όποιον αντιτίθεται ή αρνείται (η προστασία). Από την άλλη, προσπαθεί
να έχει επιρροή στην πολιτική εξουσία και τους αξιωματούχους του κράτους, μέσω της προσφοράς χρημάτων και
ψήφων, ώστε να μπορεί να διεξάγει ανενόχλητη τις δραστηριότητές της.
Με αυτό τον τρόπο μπορεί να αντιμετωπίζει οποιονδήποτε εχθρό, είτε του υποκόσμου είτε θεσμικό, από θέση
ισχύος και να έχει πάντοτε ένα σίγουρο καταφύγιο και φίλους στους οποίους μπορεί να προστρέξει, συχνά
εκμεταλλευόμενη ακόμη και τις δυνάμεις του ίδιου του κράτους.
Ο 20ος ΑΙΩΝΑΣ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΦΙΑΣ
Από τα τέλη του 19ου αιώνα και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου, το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα από το φτωχό
ευρωπαϊκό νότο προς την Αμερική, μέσω Νέας Υόρκης, έφερε μαζί του και τη «μάστιγα»: μία νέα ολόκληρη αγορά
παράνομων δραστηριοτήτων ανοιγόταν μπροστά στα πεινασμένα για «ψωμί» μάτια των Ιταλών και Ελλήνων
μεταναστών.
Ο στερεότυπος βέβαια θέλει τους πρώτους συνυφασμένους με τη μαφιόζικη δράση και τους δεύτερους με την
ταπεινή «προκοπή»: μία εικόνα στη διαμόρφωση της οποίας συνέβαλε φυσικά και η έβδομη τέχνη με εξέχοντα
παραδείγματα τις σχεδόν μυθοποιητικές κινηματογραφικές ταινίες των Φράνσις Φορντ Κόπολα και Μάρτιν
Σκορτσέζε, που μας έμαθαν πολλά για τη δράση της ιταλικής μαφίας στις ΗΠΑ του 20ου αιώνα.
Δεν υπάρχει πλέον σύγχρονος άνθρωπος που να μην έχει μία ορισμένη αντίληψη για το τι εστί «ιταλική μαφία».
Ποιος όμως γνωρίζει τη δράση της ελληνικής;
Είναι γνωστή η ρήση γνωστού Ιταλού μαφιόζου της περίφημης οικογένειας Λουκέζε: «Η ελληνική μαφία είναι τόσο
καλή και ισχυρή επειδή ακριβώς, σε αντίθεση με την ιταλική ή την ρωσική, κατάφερνε πάντα να μην κάνει αισθητή

(Συνέχεια στη σελίδα 19)
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΒΑΠΤΙΣΙΑ

Την μονάκριβη κόρη τους βάπτισαν η Χρυσούλα και ο Ηλίας Φρόνα
χθές Σάββατο 30 Αυγούστου 2014 και ώρα 6:30 μ.μ. στο μοναστήρι
Προφήτη Αμώς στο φαληράκι Ρόδου, σε κλειστό οικογενειακό
περιβάλλον.
Οι νονοί: Σμάρω Βλυσίδου, Σωτήρης Κουμπιάδης, Ελίνα Πιερή.
Η χαριτωμένη κορούλα πήρε το όνομα της γιαγιάς Δορωθέας
Κουμπιάδη. Μετά το Θείο Μυστήριο ακολούθησε μπουφές επί της
οδού Ποσειδώνος στο Φαληράκι στην οικία της κας Δορωθέας και
Γιάννη Κουμπιάδη.
Τις καλύτερες ευχές μας για την νεοφώτιστη.

Oι γονείς: Xρυσούλα και Ηλίας Φρόνα από απόσταση
παρακολουθούν την βάπτιση της μονάκριβης κόρης τους.

Ο παππούς Γιάννης Κουμπιάδης μαζί με την κόρη
του Χρυσούλα και την εγγονή του Δωροθέα με
ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του η μεγάλη του χαρά.

Στη γιαγιά και στον παππού Ροδούλα και Γιάννη
Κουμπιάδη να τους ζήσει και να την καμαρώσουν
όπως επιθυμούν.

18 Γνώμη

30 φαγητά που λένε αντίο στο λίπος
(Συνέχεια από σελίδα 6)

ελαιόλαδο, και να το χρησιμοποιείτε στις σαλάτες σας’.
Φυστικοβούτυρο (φυσικό, χωρίς ζάχαρη)
‘Πιθανότατα το φαγητό που δεν θα περιμένατε να δείτε
σε αυτή τη λίστα, κι όμως το φυστικοβούτυρο μπορεί
να σας βοηθήσει να χάσετε βάρος’ λέει η McGrath.
‘Αρκεί να το τρώτε με μέτρο και να αγοράζετε μόνο
φυσικό φυστικοβούτυρο που έχει υψηλά επίπεδα σε
μονοακόρεστα λίπη που βοηθούν τους μύες να αναπτυχθούν και να κάψουν
το λίπος. Μπορείτε να τρώτε το πολύ τρεις κουταλιές την ημέρα’.
Αμύγδαλα και άλλοι ξηροί καρποί
“Ξηροί καρποί και αμύγδαλα, ειδικότερα, κόβουν την
όρεξη πιο αποτελεσματικά’ λέει η McGrath. ‘Τρώγοντας
περίπου 24 αμύγδαλα, αρκούν για να σας κόψουν την
όρεξη. Διαλέξτε ωμά, χωρίς γεύση και χωρίς αλάτι. Αντί
να τα φάτε σκέτα, μπορείτε να τα ψιλοκόψετε και να
τα βάλετε στις σαλάτες σας, σε φυστικοβούτηρο, σε δημητριακά ή και
γιαούρτι’.
Φασόλια και άλλα όσπρια
‘Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες και τη χαμηλή
περιεκτικότητα σε θερμίδες τα φασόλια -όλων των ειδώνείναι ιδανικά τρόφιμα που καίνε τα λίπη’ αναφέρει η
McGrath. ‘Οι φυτικές ίνες θα σας χορτάσουν, κι έτσι θα
καταναλώσετε λιγότερες θερμίδες με το υπόλοιπο γεύμα
σας. Είναι, επίσης, πλούσες σε πρωτεΐνες & σίδηρο, το οποία βοηθάνε στην
απώλεια βάρους. Τα καλύτερα φασόλια είναι φασόλια σόγιας, τα κλασσικά
φασόλια, φασόλια pinto, ρεβίθια, μαυρομάτικα φασόλια, κόκκινα φασόλια
και φρέσκα φασολάκια.’
Σπανάκι και λοιπά πράσινα λαχανικά
‘Παρομοίως με τα φασόλια, τα πράσινα λαχανικά
είναι χαμηλά σε θερμίδες και πλούσια σε φυτικές ίνες’
λέει η McGrath. ‘Βοηθάνε στο να κόβουν την όρεξη,
κι έτσι τρώτε λιγότερο. Τα πράσινα λαχανικά που
είναι επίσης υψηλά σε βιταμίνες, με΄ταλλα και άλλα
θρεπτικά συστατικά είναι το μπρόκολο, το μαρούλι, η
ρόκα, το κάρδαμο, τα αντίδια και η κράμβη’.
Γαλακτοκομικά προϊόντα (γάλα χαμηλών λιπαρών, γιαούρτι, τυρί)
‘Το ασβέστιο είναι ίσως ένα απ’τα πιο ισχυρά στοιχεία
που καίει τα λίπη, και το βρίσκετε σε αφθονία στα
γαλακτοκομικά προϊόντα’ αναφέρει η McGrath. ‘Όχι
μόνο διασπάει τα λίπη στο σώμα, αλλά αποτρέπει και
τον σχηματισμό τους. Επιλέγετε προϊόντα τα οποία
είναι με χαμηλά λιπαρά, όπως αποβουτυρωμένο γάλα
1%, τυριά και γιαούρτια.’
Γαλοπούλα, κοτόπουλο και λοιπά άπαχα κρέατα
‘Ο οργανισμός σας καίει περισσότερη ενέργεια για
να χωνέψει την πρωτεΐνη απ’ ό,τι τους υδατάνθρακες
ή το λίπος’ λέει η McGrath. ‘Αυτό σημαίνει ότι
τρόφιμα σε υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες καίνε
φυσικότερα τα λίπη. Προσθέστε στην διατροφή σας
περισσότερη άπαχη γαλοπούλα, ζαμπόν και κόκκινο
κρέας’.

είναι επίσης πλούσιο σε φυτικές ίνες. ‘Το σώμα σας καίει τις διπλάσιες
θερμίδες για να χωνέψει τα φαγητά πλούσια σε φυτικές ίνες, σε αντίθεση με
τα επεξεργασμένα τρόφιμα’.
Φρούτα
‘Πολλά φρούτα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε
φρουκτόζη, ένα φυσικό σάκχαρο που μπορεί να
επιβραδύνει την απώλεια βάρους. Ωστόσο, υπάρχουν
διάφορα φρούτα που -όπως και για κάποια λαχανικάαπαιτούν περισσότερες θερμίδες για να χωνευτούν
απ’ όσες έχουν, οπότε αυτό τα καθιστά τροφές που
καίνε τα λίπη. Τέτοια φρούτα είναι τα μήλα, τα βερίκοκα, τα ροδάκινα και
τα αχλάδια.’
Κοκοφοινικέλαιο
Το κοκοφοινικέλαιο περιέχει τριγλυκερίδια μέσης
αλύσου (MCTs), που είναι το λίπος που το σώμα σας
προτιμά να χρησιμοποιεί για ενέργεια, καθιστώντας
το έτσι, λιγότερο πιθανό να αποθηκευτεί ως λίπος.
Μελέτες έδειξαν ότι τα άτομα είχαν περισσότερη
απώλεια λίπους -σε μια περίοδο 16 εβδομάδων- όταν
κατανάλωναν MCTs παρά ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο
περιέχει κι άλλα σημαντικά θρεπτικά συστατικά, αλλά προσπαθήστε να
χρησιμοποιείτε κοκοφοινικέλαιο για την περιστασιακή σας σαλάτα ή όταν
σοτάρετε.
Κόκκινα βατόμουρα και άλλα μούρα
‘Οι ίνες και η πηκτίνη που έχουν ανακαλύφθεί στα
μούρα, βοηθάνε στο να αισθάνεστε χορτάτοι για
μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να χάσετε
βάρος λαμβάνοντας λιγότερες θερμίδες’ αναφέρει η
McGrath. ‘Τα μούρα περιέχουν πολλή φυσική ζάχαρη,
οπότε περιορίζετε την κατανάλωσή τους σε μια
χούφτα ανά ημέρα.’ Να είστε επιφυλακτικοί με αυτούς που ισχυρίζονται ότι
οι κετόνες που βρίσκονται στα σμέουρα, βοηθάνε στην απώλεια βάρους αφού δεν έχει αποδειχθεί κλινικά.
Πράσινο τσάι
‘Το πράσινο τσάι περιέχει χημικές ουσίες που
ονομάζονται κατεχίνες που βοηθάνε στην καύση
λίπους’ λέει η McGrath. ‘Όχι μόνο αυξάνουν τον
μεταβολισμό σας, ώστε να καίτε περισσότερες
θερμίδες (ακόμη κι όταν κάθεστε), αλλά μπορούν να
αυξήσουν τον ρυθμό με τον οποίο το ήπαρ σας καίει
το λίπος. Η συνιστώμενη ποσότητα του πράσινου
τσαγιού για αποτελεσματική καύση λίπους είναι γύρω στα τέσσερα με έξι
φλιτζάνια την ημέρα.’
Ξύδι
Μερικές μελέτες δείχνουν ότι το ξύδι (κυρίως το
μηλόξυδο) ενεργοποιεί τα ένζυμα στο σώμα σας που
διασπούν το λίπος. Παρόλα αυτά, τα στοιχεία είναι
ελλιπή. Οι υποστηρικτές μιας δίαιτας με μηλόξυδο,
θεωρούν ότι αυτό αυξάνει τον μεταβολισμό. Άλλες
μελέτες έχουν δείξει ότι το μηλόξιδο κρατά τα
επίπεδα σακχάρου στο αίμα σε ισορροπία μειώνοντας το γλυκαιμικό δείκτη
του γεύματος. Αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο σε μια δίαιτα, αφού εμποδίζει
τις αιχμές σακχάρου στο αίμα. Τέλος, οι άντιμυκητιακές ιδιότητες του
ξυδιού, καταπολεμούν την candida - την κατάσταση που οδηγεί σε λαχτάρα
για υδατάνθρακες και ζάχαρη και, συνεπώς, αυξάνει το βάρος.
Καφές
“Η καφεϊνη μπορεί να τονώσει τον μεταβολισμό σας,”
αναφέρει η McGrath. “Απλά φροντίστε να αποφύγετε
το πολύ γάλα ή ζάχαρη γιατί θα ακυρώσετε όλα τα
ωφέλιμα στοιχεία της καφεΐνης. Αποφύγετε καφέδες
όπως cappuccino ή latte!’

Δημητριακά ολικής αλέσεως
‘Οι ίνες σε ψωμιά και δημητριακά ολικής αλέσεως, βοηθούν
στο να κρατήσετε τα επίπεδα της ινσουλίνης σας χαμηλά’
αναφέρει χαρακτηριστικά η McGrath. ‘Αυτό εμπόδίζει την
αποθήκευση λίπους. Αποφύγετε το άσπρο ψωμί που δεν έχει
φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά. Για να χάσετε βάρος,
προτιμήστε τα πολύσπορα ή μόνο ολικής αλέσεως ψωμιά. Το καστανό ρύζι

Φακές
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Αβοκάντο
Ίσως σας
εκπλήσσει,
αλλά τα
αβοκάντο
είναι ο
σύμμαχός σας
όταν θέλετε να κάψετε λίπος.
Τα μονοακόρεστα λιπαρά
στα αβοκάντο ενισύχουν τον
μεταβολισμό, προστατεύοντας τα
κύτταρα που παράγουν ενέργεια.
Τα αβοκάντο βοηθούν επίσης
στη μείωση των συστηματικών
φλεγμονών και στην πρόληψη
σακχάρου, που πιθανά οδηγήσει το
σώμα σας στο να αποθηκεύει τις
παραπάνω θερμίδες ως λίπος.
Σπόροι chia
Οι σπόροι Chia
περιέχουν Ω-3
λιπαρά οξέα,
φυτικές ίνες
και προτεΐνες και βοηθούν στην
επιτάχυνση του μεταβολισμού σας,
καθώς παράγουν γλυκαγόνη, μια
ορμόνη του σώματος που καεί το
λίπος.
Στρείδια
Τα στρείδια
είναι η καλύτερη
διαιτητική πηγή
ψευδαργύρου,
ένα μέταλλο που
‘κόβει’ την όρεξη. Επιπλέον, είναι
εξαιρετικά χαμηλά σε θερμίδες.
Κανέλα
Η κανέλα βοηθά
στη διανομή
της γλυκόζης
στα κύτταρα γρηγορότερα οπότε
τα επίπεδα των ορμονών που
αποθηκεύουν λίπος & η ινσουλίνη,
είναι μειωμένα.
Σκόρδο
Το σκόρδο
είναι ισχυρό
αντιοξειδωτικό,
που μειώνει
τα επίπεδα της κορτιζόλης - μιας
ορμόνης στρες που κάνει το σώμα
σας να αποθηκεύει τις θερμίδες ως
κοιλιακό λίπος.
Κόκκινο κρασί

το οποίο
λείπει σε
πολλούς από
εμάς. Κι ο
μεταβολισμός
σας
επιβραδύνεται
όταν σας λείπει ένα θρεπτικό
στοιχείο, γιατί αυτό οδηγεί σε
αύξηση του σωματικού σας βάρους,
οπότε να τρώτε φακές.

Είναι καλή
είδηση ότι η
ρεσβερατρόλη
-ένα
αντιοξειδωτικό που βρέθηκε
στις φλούδες των σταφυλιώναναστέλλει την παραγωγή των
λιποκυττάρων. Ωστόσο, εάν
χρειάζεστε μια δικαιολογία για
να πιείτε κρασί (αντί να τρώτε
σταφύλια) αυτή λέγεται πυρουβικό
ασβέστιο: που βρέθηκε στο κόκκινο
κρασί και επίσης βοηθάει στο να
καίνε περισσότερη ενέργεια τα
λιπώδη κύτταρα.

Τσίλι και καυτερές πιπεριές

Καρπούζι

Οι πιπεριές τσίλι περιέχουν
καψαϊκίνη, ένα
συστατικό που
ζεσταίνει το σώμα,
καίγοντας θερμίδες
ταυτόχρονα. Το
τσίλι περιέχει
καψαϊκίνη είτε το τρώτε ωμό,
αποξηραμένο ή μαγειρεμένο, οπότε
το σούπερ καυτό κάρυ είναι ότι
πρέπει για το μαγείρεμα!

Η υψηλή
περιεκτικότητα
νερού στο
καρπούζι, λέει
στο σώμα σας ότι έχετε χορτάσει,
πράγμα που σημαίνει ότι θα φάτε
λιγότερο. Το καρπούζι περιέχει
επίσης και αντιοξειδωτικό
λυκοπένιο.

Οι φακές είναι πλούσιες σε σίδηρο -ένα απαραίτητο θρεπτικό στοιχείο-
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κουνουπίδι, το
λάχανο και το
κόκκινο λάχανο
διότι περιέχουν το
θρεπτικό στοιχείο
σουλφοραφάνη,
μια ουσία που διεγείρη την καύση
λίπους ενζύμων.

Λαχανάκια Βρυξελλών
Στα λαχανικά, πρέπει να
συμπεριληφθούν και τα λαχανάκια
Βρυξελλών, το μπρόκολο, το

Νερό
Γνωρίζατε ότι μπορείτε να αυξήσετε
τον μεταβολισμό του σώματός
σας κατά 30% απλά πίνοντας ένα
μεγάλο ποτήρι νερό; Η αφυδάτωση
μπορεί να σας κάνει να αισθάνεστε
πεινασμένη, οπότε μην σταματάτε
να πίνετε νερό.

19 Γνώμη

ΠΟΙΗΜΑ
Κοράκια

Μου παν να διευρύνω τους ορίζοντες του μυαλού μου.
Να χαράξω δρόμους κι ας μην υπάρχουν μονοπάτια.
Να βαφτίσω θεούς και να ξεβαφτίσω ανθρώπους.
Να προσκυνάω εκεί που μουτζώνω.
Να γελάω εκεί που λυπάμαι και να πατάω
εκείνους που πέσανε για να φαίνομαι ψηλότερη...
Χαμογέλασα για να μη βρίσω.
Έφυγα για να μη σιχτιρίσω.
Σφάλισα τα μάτια για να μην κλάψω.
Από τότε έχω να τους δω...
Και σαν ερημίτης διασχίζω την έρημο
παρατηρώντας τα κοράκια που
αδημονούνε τη σάρκα μου.
Xριστίνα Γαλιάνδρα Strada

Το φαινόμενο Ικαρία
Ο Κώστας Σπανός είναι 101
ετών,γεννήθηκε στις 26 Ιουνίου
του 1913 και μεγάλωσε στην
Ικαρία. Μαζί με ορισμένους

κάποια ερώτηση, κατευθείαν στο
νόημα: «Οποιος θέλει να φτάσει
σε αυτές τις ηλικίες θα πρέπει να
κρατάει το μέτρο. Παντού». Και

περιοριστεί. Αυτό που έχει
παρατηρηθεί, όμως, και έχει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι
σε κάποιες περιοχές του κόσμου
οι άνθρωποι ζουν περισσότερο.
Και στην Ελλάδα υπάρχει μια
τέτοια ξεχωριστή περιοχή.
Επιστημονικά δεδομένα έχουν
δείξει ότι η Ικαρία, η Σαρδηνία,
η Λόμα Λίντα του Μεξικού,
η Νικόγια στην Κόστα Ρίκα
και η Οκινάουα της Ιαπωνίας
είναι οι περιοχές του πλανήτη
με τα υψηλότερα ποσοστά
υπερηλίκων - ονομάστηκαν
μπλε ζώνες από τους πρώτους
που τις εντόπισαν. Οπως έχουν
δείξει τα δημογραφικά στοιχεία
της Εθνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας, ενώ στην υπόλοιπη
Ευρώπη μόνο το 0,1% του
πληθυσμού ζει περισσότερα
από 90 χρόνια, στην Ικαρία
το αντίστοιχο ποσοστό είναι
δεκαπλάσιο. Το σημαντικότερο,
μάλιστα, είναι ότι οι γηραιοί
κάτοικοι του νησιού διατηρούν
παράλληλα και καλή ποιότητα
στη ζωή τους. «Τα πρώτα
συμπεράσματα προέκυψαν
από δημογραφικά στοιχεία
που συνέλεξαν αμερικανικά
ΜΜΕ» λέει ο επικεφαλής
της μελέτης «Ικαρία»,
καθηγητής Καρδιολογίας

Η δράση της Ελληνικής “Μαφίας”
στη Νέα Υόρκη
(Συνέχεια από σελίδα 16)
την παρουσία της».
Σε αυτό το στοιχείο της σιωπηλής δράσης οφείλει τη φήμη της ως μία από
τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες στον κόσμο.
Κυριότεροι τόποι δράσης της στις ΗΠΑ, η Αστόρια της Νέας Υόρκης, η
Φιλαδέλφεια, το Σικάγο και το Τορόντο, όπου ειδικευόταν στο τζόγο, τη
νυχτερινή ζωή, την εμπορεία οινοπνευματωδών και άλλους τομείς της
παρανομίας.
Φημολογείται ότι οι οικογένειες της ελληνικής μαφίας πραγματοποιούσαν
τις συναντήσεις τους σε ελληνορθόδοξες εκκλησίες, προκειμένου να
διαφύγουν την παρακολούθηση από το FBI. Επίσης, είχαν ανέκαθεν πολλές
και υψηλές διασυνδέσεις με τον πολιτικό κόσμο των ΗΠΑ, σε επίπεδο
τοπικής αυτοδιοίκησης.
Στο μεγαλύτερο μέρος τους, τα ελληνικά συνδικάτα οργανωμένου
εγκλήματος δρούσαν στο πλευρό των Ιταλών «αδελφών» του, κυρίως των
οικογενειών Λουκέζε, Τζενοβέζε και Γκαμπίνο.
Με την τελευταία τα «έσπασαν» το 2001, όταν συνεργάτες των Γκαμπίνο
(οι Τόνι Μοσκιατέλο, Τόνι Φεράρι και Τζέιμς Φιορίλο) δολοφόνησαν μέλη
του ελληνικού συνδικάτουμ όπως ο Γκας Μπούλης, ιδιοκτήτης των SunCruz
Cazinos στη νότια Φλόριντα.
Η ελληνοαμερικανική μαφία επιχειρεί κυρίως στην ανατολική ακτή –
Βοστόνη, Φιλαδέλφεια, Κουίνς – όπου η περίφημη «οικογένεια Βελέντζα»
ήλεγχαν τα underground casinos και άλλες μυστικές χαρτοπαικτικές
λέσχες. Άλλες «οικογένειες» δραστηριοποιούνται επίσης στην περιοχή της
Φλόριντα, όπως η «οικογένεια Pappas».
Η ΔΙΑΒΟΗΤΗ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΕΛΕΝΤΖΑ»
Απ’ όλες τις οικογένειες ελληνικής καταγωγής, όμως, υπήρξε μία που έκανε
τη διαφορά: η διαβόητη «Οικογένεια Βελέντζα», η οποία προήλθε από τα
σπάργανα της «Οικογένειας Κουράκου», Ελλήνων από τη Μάνη, ηγέτης της
οποίας ήταν επί χρόνια ο Πίτερ «Pete the Greek» Κουράκος.
Η «Οικογένεια Βελέντζα» κυριάρχησε κατά τις δεκαετία του ’80 και του
’90, υπό τη σιδηρά χείρα του Σπυρίδωνα Βελέντζα, Έλληνα γκάνγκστερ που
συνεργαζόταν στενά με την οικογένεια Λουκέζε.

συνομήλικους γείτονές του στο διπλανό σπίτι μένει μια
Ικαριώτισσα που έχει γεννηθεί
το 1915 - αποτελεί τον λόγο

για τον οποίο κάθε τόσο το
CNN και άλλα διεθνή δίκτυα
επισκέπτονται τον Εύδηλο.
«Οχι, δεν με ενοχλείτε» λέει ενώ
αφήνει το φαγητό στην άκρη
για να μπει, χωρίς να περιμένει

ποιος δεν θέλει; Η μακροζωία
είναι αδιαμφισβήτητα ένα
όνειρο και ο άνθρωπος επιδιώκει
να παρατείνει τη ζωή του με

κάθε τρόπο. Ως ένα σημείο,
μάλιστα, το έχει καταφέρει.
Το προσδόκιμο ζωής έχει
κάνει άλματα σε σχέση με τον
προηγούμενο αιώνα και τα
θανατηφόρα νοσήματα έχουν

Ανακοίνωση
Του Ελληνικού σχολείου της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητα
Σούρεη και περιχώρων
Οι εγγραφές θα γίνουν το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2014
στις 9 το πρωί στο σπίτι της εκκλησίας.
Τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά την ίδια ημέρα. Ολες
οι τάξεις θα είναι διαθέσιμες ώστε να εξυπηρετηθούν όλα
τα παιδιά ανεξάρτητα πόσο προχωρημένα είναι η όχι στα
Ελληνικά.
Περιμένουμε να σας δούμε τον Σεπτέμβριο!
Απο την Ελληνική Κοινότητα του Σούρεη.

του Πανεπιστημίου
Αθηνών και διευθυντής
της Α’ Πανεπιστημιακής
Καρδιολογικής Κλινικής στο
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο,
Χριστόδουλος Στεφανάδης.
«Ξεκινήσαμε τη μελέτη
“Ικαρία” για να παρατηρήσουμε
το φαινόμενο και επιστημονικά.
Το ότι υπάρχει στον ελλαδικό
χώρο ένα τέτοιο μοντέλο, μια
περιοχή δηλαδή που έχει τους
μακροβιότερους ανθρώπους
στον πλανήτη, είναι ένας
επιδημιολογικός θησαυρός»,
προσθέτει.
Αρχικά, για τις ανάγκες
της μελέτης εξετάστηκαν
παράγοντες όπως ο τρόπος ζωής,
η ψυχολογία, η διατροφή, η
άσκηση, οι ιδιαίτερες συνθήκες
ζωής και η ερωτική διάθεση,
ενώ πλέον, στο πλαίσιο της
μελέτης, η ομάδα καταπιάνεται
περισσότερο με τη γενετική
προσέγγιση. Διερευνά δηλαδή
αν το γενετικό υλικό που έχουν
οι Ικαριώτες είναι διαφορετικό
από αυτό των υπόλοιπων
Ελλήνων - είναι ενδεικτικό
ότι και ο παππούς του Κώστα
Σπανού πέθανε 100 ετών το
1959 και ως την τελευταία
ημέρα δούλευε.
Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι
τα συγκεκριμένα ποσοστά
μακροζωίας παρατηρούνται
μόνο στην Ικαρία και όχι
στα γειτονικά νησιά. «Η
Ικαρία είναι διαχρονικά
ένα νησί απομονωμένο, δεν
έχει προσμίξεις από άλλους
πληθυσμούς του ελλαδικού
χώρου και μία γενετική εξήγηση
είναι ότι τα ισχυρά γονίδια
αναπαράχθηκαν και τα ασθενικά
γονίδια εξαφανίστηκαν. Ενα
ισχυρό κομμάτι του “μυστικού”
κρύβεται εκεί» εξηγεί ο
Χριστόδουλος Στεφανάδης.

Η ομάδα, η οποία αριθμούσε 30 μέλη, έλεγχε το δίκτυο παράνομου τζόγου
σε όλη την Αστόρια, το Κουίνς και το Μπρούκλιν.
Στις 20 Ιουνίου του 1992, ο Σπυρίδων Βελέντζας, γνωστός και ως
«Σακαφλιάς», κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε 20ετή φυλάκιση κι εν
συνεχεία σε ισόβια για δολοφονία, φοροδιαφυγή και παράνομο τζόγο, μαζί
με τους συνεργάτες του Πίτερ Δρακούλης και Μάικλ Γκρίλο. Λέγεται πως
τη δολοφονία την είχε διατάξει η οικογένεια Λουκέζε.
Σήμερα, ο 75χρονος Βελέντζας συνεχίζει να εκτίει την ποινή του.
Θρυλική υπήρξε επίσης η σύγκρουση της Οικογένειας Βελέντζα με την
ιταλική Οικογένεια Γκαμπίνο, μέλος της οποίας έχει κάνει την εξής ιστορική
δήλωση:
«Οι Έλληνες ξέρουν να παίζουν το “παιχνίδι” τόσο μα τόσο καλά που
ήταν ικανοί να μας εξαπατούν κυριολεκτικά κάτω από τη μύτη μας».

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

20 Γνώμη

Προκρίθηκε και... κοιτάζει την κορυφή
Η Εθνική Ελλάδας νίκησε Πουέρτο Ρίκο με 79-90 και προκρίθηκε στην επόμεη φάση του Mundobasket 2014. Οι διεθνείς μας πλέον κοιτάζουν την πρωτιά στον όμιλο που θα τους φέρει πιο... βατό
αντίπαλο στο νοκ άουτ.
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014
| Από Κωνσταντίνος Μελάγιες
gazzetta.gr
Η Ελλάδα επικράτησε του
Πουέρτο Ρίκο με 79-90 και
προκρίθηκε και μαθηματικά στη
φάση των “16”. Το ματς
ήταν ντέρμπι για 15 λεπτά,
ωστόσο στη συνέχεια οι
διεθνείς μας έδειξαν πολύ καλό
αγωνιστικό πρόσωπο και φυσικά
την απαιτούμενη σοβαρότητα
φτάνοντας άνετα στο θετικό
αποτέλεσμα. Με δεδομένη την
πρόκριση πλέον κοιτάζει την
τελική της κατάταξη στον όμιλο.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η απουσία του Κάρλος Αρόγιο σίγουρα αποδυνάμωσε τον αντίπαλο (ούτε ο Βασάγιο έπαιξε),
αλλά η Ελλάδα από τη στιγμή που σοβαρεύτηκε στην άμυνα και κατάφερε να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα δεν είχε
κανένα απολύτως πρόβλημα.
MVP: Ο Νίκος Ζήσης ήταν καταπληκτικός και οδήγησε την Ελλάδα στη νίκη. Ο αρχηγός της εθνικής μας εκτός από
την πολύ καλή οργάνωση του παιχνιδιού, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους (1/2βολ., 3/34διπ., 4/5τριπ.),
3 ασίστ, 2 ριμπάουντ και μόλις ένα λάθος! Σούπερ απόδοση και από τον Γιάννη Μπουρούση με 12 πόντους, 8
ριμπάουντ και 6 ασίστ!
ΑΦΑΝΤΟΣ: Ο Βαγγέλης Μάντζαρης στα 8’13’’ που βρέθηκε στο παρκέ δεν ήταν καλός. Στην επίθεση δεν
απειλούσε ποτέ (0/1τριπ.) και στην άμυνα δε μπορούσε να ακολουθήσει καθόλου τον Μπαρέα (3 φάουλ έκανε και
δέχτηκε και 5 πόντους).
ΚΕΥ ΡΟΙΝΤ: Το Πουέρτο Ρίκο δεν ήταν ομάδα που τα παρατάει εύκολα και το τρίτο δεκάλεπτο ήταν αυτό στο
οποίο “καθάρισε” η Ελλάδα με επιμέρους σκορ 19-27 πηγαίνοντας τη διαφορά σε διψήφιο νούμερο.
ΑΞΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: Το Centro Deportivo San Pablo (7.200θ.) της Σεβίλλης δεν είχε πολύ κόσμο, αφού δεν έμειναν
Αργεντίνοι να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση. Οι Έλληνες για μία ακόμη φορά αποδείχτηκαν φωνακλάδες και
ευχαριστήθηκαν με τη ψυχή τους μία ακόμη καλή εμφάνιση των διεθνών μας.
Τα δεκάλεπτα: 19-20, 33-41, 52-68, 79-90
Πουέρτο Ρίκο (Όλμος): Κλεμέντε 4 (2/5διπ., 5ρ.), Μπαρέα 21 (5/6βολ., 2/6διπ., 4/9τριπ., 4ρ., 5ας.), Φράνκλιν 1
(6ρ.), Ριβέρα 10 (1/2διπ., 2/3τριπ.), Ντίαζ (0/5διπ.), Σάντσες 1, Χουέρτας 6 (1/7διπ.), Μπάλκμαν 23 (9/11βολ.,
7/11διπ., 5ρ.), Γκαλίντο 5 (2/3διπ., 0/4τριπ., 4ρ.), Σαντιάγκο 6 (3/5διπ., 1ρ.)
Ελλάδα (Κατσικάρης): Μάντζαρης (0/1τριπ., 1λ., 3φάουλ σε 8:13), Μπουρούσης 12 (5/9δίπ., 0/1τρίπ., 2/2β.,
8ρ., 6ασ., 2λ. σε 27:04), Ζήσης 19 (3/4δίπ., 4/5τρίπ., 1/2βολ., 2ρ., 1ασ., 1λ. σε 25:05), Βασιλειάδης 4 (1/1διπ.,
0/1τρίπ., σε 6:00), Καλάθης14 (4/8βολ., 5/8δίπ., 2ρ., 1ασ., 2λ. Σε 29:10), Γλυνιαδάκης 1 (1/2βολ., 1ρ. Σε 4:22),
Παπανικολάου 4 (2/4δίπ., 0/2τρίπ., 2ρ., ας., σε 19:24), Σλούκας 5 (1/2δίπ., 1/1τριπ., 2ασ., σε 11:32), Καϊμακόγλου
9 (1/2βολ., 4/5δίπ., 11ρ., 5ας. σε 26:19), Αντετοκούνμπο 15 (5/7βολ., 5/8διπ., 0/3τριπ., 3ρ., σε 22:32), Βουγιούκας 2
(1/4διπ., 4ρ., σε 8:15), Πρίντεζης 5 (2/4δίπ., 0/1τρίπ., 1/1β., 1ρ., σε 12:04).
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